
 

 

 
 

 ינת  ישראלדמ
 רד  התקשורתשמ

 ישיון כלליר
 להוט טלקום שותפות מוגבלת

  יםרציים נייחא-יםפנתן שירותי בזק למ

 (2018 ובראוקטב 18) טתשע", חשווןב' ט נוסח משולב נכון ליום

 נערך על יסוד המסמכים הבאים: נוסח משולב זה

 29.09.13 30תיקון מס'  25.11.03 הרישיון המקורי מיום
 29.10.13 31תיקון מס'  14.07.04 1תיקון מס' 
 02.01.14 32תיקון מס'  30.11.04 2תיקון מס' 
 14.01.14 33תיקון מס'  16.03.05 3תיקון מס' 
 23.06.14 34תיקון מס'  17.04.05 4תיקון מס' 
 02.07.14 35תיקון מס'  10.05.05 5תיקון מס' 
 18.09.14 36תיקון מס'  14.07.05 6תיקון מס' 
 17.11.14 37תיקון מס'  27.11.05 7תיקון מס' 
 28.12.14 38תיקון מס'  05.07.06 8תיקון מס' 
 30.12.14 39תיקון מס'  05.11.06 9תיקון מס' 
 27.01.15 40תיקון מס'  06.11.06 10תיקון מס' 
 01.03.15 41תיקון מס'  08.01.07 11תיקון מס' 
 21.05.18 42תיקון מס'  14.02.07 12תיקון מס' 
 18.10.18 43מס' תיקון  19.02.07 13תיקון מס' 
   11.06.07 14תיקון מס' 
   25.09.07 15תיקון מס' 
   07.09.08 16תיקון מס' 
   25.12.08 17תיקון מס' 
   07.05.09 18תיקון מס' 

   04.06.09 19מס' תיקון 
   21.07.09 20תיקון מס' 
   14.03.10  21תיקון מס' 
   31.08.10 22תיקון מס' 
   07.11.10 23תיקון מס' 
   02.12.10 24תיקון מס' 
   17.05.12 25תיקון מס' 
   23.09.12 26תיקון מס' 
   06.11.12 27תיקון מס' 
   08.11.12 28תיקון מס' 
   23.06.13 29תיקון מס' 

 
 
; בכל מקרה של אי התאמה בין , לרבות הנגשתו עבור בעלי לקויותוסח משולב זה הוכן לנוחיות הקוראנ

  נוסח זה לבין הרישיון המקורי והתיקונים, הנוסח הקובע הוא זה של הרישיון המקורי והתיקונים.
 מפורסמים לעיון הציבור.נוסח זה אינו כולל נספחים שאינם 
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 כן הענייניםתו
 מודע                                                    ושא                                                                            נה

 1 מוגבלת שותפות טלקום הוט

 1 הרישיון הענקת

 2 כללי -' א פרק

 2 ופרשנות הגדרות -' א חלק
 2 הגדרות .1
 10 פרשנות .2
 10 "הכחול העיפרון" עיקרון .3

 11 מינהל והוראות דין הוראות -' ב חלק
 11 והוראות דינים תחולת .4
 11 אחר דין כל לפי חובה .5

 12 וביטולו תוקפו, היקפו - הרישיון -' ב פרק

 12 ותוקפו הרישיון היקף -' א חלק
 12 הרישיון היקף .6
 12 .בטל (15ת.7
 12 הרישיון תקופת .8
 13 הרישיון תקופת הארכת .9

 14 הרישיון תוקף הארכת בדבר השר הודעת .10
 14 הרישיון תקופת סיום .11

 15 וביטולו הרישיון תנאי שינוי -' ב חלק
 15 הרישיון תנאי שינוי .12
 15 התלייתו או הגבלתו, הרישיון ביטול .13
 15 .בטל (15ת.14

 16 שירותים במתן מבנית הפרדה -' ג חלק
 16 הגדרות .15
 16 השידורים מחברת מבנית הפרדה חובת . 16
 18 אינטרנט מספק מבנית הפרדה חובת .  17
 21 מבנית הפרדה . 18
 21 העדפה איסור . 19

 22 שליטה ואמצעי נכסים, בעלות -' ג פרק

 22 ונכסיו הרישיון העברת לעניין הגבלות -' א חלק
 22 .בוטל .20
 22 ברשת בעלות .21
 22 הרישיון נכסי בהעברת הגבלות .22
 23 אחר באמצעות שירות מתן .23

 24 והגבלות שינויים - שליטה אמצעי -' ב חלק
 24 הגדרות .24
 24 הרישיון בעל פרטי .25
 24 מהותית החזקה .26
 25 שליטה אמצעי של ורכישה העברה .27
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 - ב  -

 מודע                                                    ושא                                                                            נה

 27 עניינים וניגוד צולבת בעלות -' ג חלק
 27 צולבת בעלות איסור .28
 27 אחר עם בשיתוף שירות מתן .29
 28 בתחרות פגיעה איסור .30

 29 והפעלתה קיומה, הרשת פיתוח -' ד פרק

 29 ופיתוחה הרשת הקמת -' א חלק
 29 הרשת פיתוח .31
 29 והפיתוח ההקמה במהלך ותתכני שינוי .32
 29 מפגעים ומניעת ובטיחות זהירות אמצעי .33
 29 ובזק חשמל קווי עם הצטלבויות .34

 30 הרשת פיתוח עבודות על פיקוח -'ב חלק
 30 פיתוח עבודות על ח"דו .35
 30 ומסמכים ידיעות מסירת .36
 30 פיתוח עבודות על פיקוח .37
 30 הרשת בפיתוח ופגמים ליקויים תיקון .38

 31 טכנית תאימות –' ג חלק
 31 תאימות בדיקות .39
 31 לתאימות אחריות .40

 32 ותחזוקה בדיקות -' ד חלק
 32 הגדרות .41
 32 בדיקות ביצוע .42
 32 ותחזוקה תקלות, קותבדי יומן .43
 33 ופגמים ליקויים תיקון .44

 34 אלחוטיים במקטעים בתדרים שימוש –' ה חלק
 34 הגדרות . 45
 34 תדרים הקצאת .46
 34 בתדרים מושלשי סייג .47
 35 הפרעות ומניעת בתדרים בשימוש בטיחות .48

 37 הכבלים במערכת בתדרים שימוש -' ו חלק
 37 הגדרות .49
 37 הכבלים במערכת התדרים משטר .50
 37 הרישיון בעל שירותי בין פס רוחב חלוקת .51
 38 תדרים הפרעות .52

 40 מיספור –' ז חלק
 40 הגדרות .53
 40 המספור תכנית פי על פעולה .54
 40 מספרים וטווחי טלפון מספרי העברת איסור .55
 41 טלפון מספרי תכנית הכנת .56
 41 מספרים ניידות .57
 41 גומלין-וקישור טלפון מספרי תכנית .58

 42 הרישיון ביצוע -' ח חלק
 42 הרשת תפעול .59
 42 הרישיון בעל שירותי אספקת .60
 42 .בטל .61
 43 שירות תיק .62
 44 פרימיום שירות     . א62
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 - ג  -

 מודע                                                    ושא                                                                            נה

 45 ושימוש גומלין-קישור –' ט חלק
 45 גומלין-קישור חובת .63
 45 גומלין-קישור מימוש בדבר כללים .64
 47 גומלין-וקישור תנועה השלמת בעד תשלום .65
 47 גומלין-קישור עיכוב איסור .66
 47 שימוש אפשרות מתן .67
 48 אחר רישיון לבעל תשתית שירות .68

 49 הביטחון בתחום והסדרים חירום במצב הרשת הפעלת –' י חלק
 49 בחירום התפקודית הרציפות להבטחת היערכות .69
 49 הביטחון לכוחות שירותים .70
 50 ביטחון הוראות .71

 51 השירות למקבלי שירותים אספקת -' ה פרק

 51 מנויים עם התקשרות -' א חלק
 51 ההתקשרות הסכם .72
 51 התקשרות הסכם שינוי .73
 52 שידור שירותי הכולל התקשרות בהסכם התחייבות תקופת (23ת.א73
 52 לרשת מנויים חיבור .74
 52 .בטל .75

 53 השירות רמת -' ב חלק
 53 .בטל .76
 53 טלפוני פניות מוקד .77
 53 תלונות יבנצ .78
 53 סכסוכים יישוב .79
 54 חזוקהת חובת .80
 54 הפנימי התיול של תחזוקה שירות (22ת.א80
 54 תקלות מוקד .81
 55 קצה ציוד .82
 56 ציבוריים חירום לשירותי גישה .83
 56 המנוי פרטיות על הגנה .84
 57 למנויים חשבונות .85
 58 טלפון מספרי לבירור מידע תישירו .86

 61 שירות של ביטול או ניתוק, הפסקה –' ג חלק
 61 הגדרות .87
 61 שירות ביטול .א87
 61 שירות של ניתוק או הפסקה איסור .88
 62 מנוי לבקשת שירות ניתוק .89
 62 מנוי לבקשת שירות הפסקת .90
 62 שירות ספק של למנוי שירות הפסקת או ניתוק.        91
 62 הסכם הפרת בשל ניתוקו או שירות הפסקת .92
 63 תחזוקה פעולות בשל שירות ניתוק .93
 64 בטיחות סיכון בשל שירות ניתוק .94

 65 שונות -' ד חלק
 65 מיוחדות הוראות - אינטרנט ספקי אל גישה שירות מתן .95

 66 שירותים בעד תשלום -' ו פרק

 66 כללי -' א חלק
 66 הגדרות .96
 66 תשלומים סוגי .    97
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 - ד  -

 מודע                                                    ושא                                                                            נה

 68 ופרסומם תעריפים קביעת -' ב חלק
 68 ושיעוריהם התעריפים קביעת .98
 71 תעריפים פרסום .99

 72 התקשרות בהסכם הוראות .100

 73 בתעריפים שינויים -' ג חלק
 73 תעריפים שינוי .101
 73 בתעריף הפחתה או העלאה של תחילתה .102

 74 שונות -' ד חלק
 74 בתשלומים פיגור . 103
 74 התקנה בדמי חיוב .104
 75 בצרכנים או בתחרות עהפגי .105
 75 הונאות מניעת .106

 76 וערבות ביטוח, אחריות, הרישיון בעל מאת תשלומים -' ז פרק

 76 ותשלומים תמלוגים -' א חלק
 76 תמלוגים תשלום .107
 76 תמלוגים בתשלום פיגור .108
 76 תמלוגים תשלום אופן .109
 77 אחרים חובה תשלומי .110
 77 תמלוגים מכספי קיזוז איסור .111
 77 הגדרות .112

 78 וביטוח אחריות -' ב חלק
 78 הגדרות .113
 78 הרישיון בעל אחריות .114
 78 מאחריות חסינות .115
 78 ביטוח חוזה יתעשי .116
 79 הביטוח לעניין תנאים .117
 79 ביטוח לעניין תנאי הפרת בשל תרופה .118

 80 הרישיון תנאי למילוי ערבות -' ג חלק
 80 ומטרתה הערבות .119
 80 הערבות חילוט .120
 81 הערבות חילוט אופן .121
 81 הערבות תוקף .122
 81 סעדים שמירת .123

 82 ודיווח פיקוח -' ח פרק

 82 הרישיון בעל של פעולותיו על פיקוח -' א חלק
 82 פיקוח סמכות .124
 82 סודיות שמירת .125
 82 במסמכים ועיון לחצרים כניסה .126
 83 פעולה שיתוף .127

 84 ליקויים ותיקון דיווח -' ב חלק
 84 חות"דו הגשת .128
 84 הגשתם ומועדי חות"הדו סוגי .129
 85 ליקוי על הודעה .130
 86 והקלטות מסמכים שמירת   .א130
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 - ה  -

 מודע                                                    ושא                                                                            נה

 87 ותנאיו ברישיון עמידה אכיפת -' ג חלק
 87 חריגים ועדת .131
 87 מועד דחיית .132
 87 כספיים עיצומים .133

 88 שונות -' ט פרק
 88 ממצה כמסמך הרישיון .134
 88 והחזרתם הרישיון מסמכי החזקת .135
 88 אחריות שמירת .136
 89 הודעה משלוח אופן .137
 89 ועזה שומרון, יהודה לאזור האזרחי המינהל בשטח עילותפ .138
 90 נספחים רשימת
 1 הרישיון בעל פרטי -' א נספח
 1 שירותים למתן הדרך ואבני השירות אזור -' ב נספח
 1 הנדסית תכנית –' ג נספח
 1 הרישיון בעל של השירותים רשימת -' ד נספח
 1 למנוי השירותים רמת -' ה נספח
 1 הטלפון בחשבון נאות גילוי  - (18ת 1'ה נספח
 1 טלפוניים פניות מוקדי –4'ה נספח
 1 לאומיים-בין בזק לשירותי נגישות כללי -'ו נספח

 1  פרימיום בתעריף הניתן פרימיום שירות -' ט נספח
 1 בחירום התפקודית הרציפות הבטחת – (41ת'י נספח
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 ינת  ישראלמד
 רד  התקשורתשמ

 םחיים נייארצי-ניםפמתן שירותי בזק ל שיון כללייר
 טלקום שותפות מוגבלת שם שינוילהוט

 

 שיוןינקת הרעה

 
פקודת הטלגרף , החוק( -ן)להל 1982 –, התשמ"ב ורים(התקשורת )בזק ושידוק ח יוקף סמכותי לפתב

 הוטכללי ל ןשיויריק נעמ ניאין, כל די פ-עלי יותיו, ויתר סמכ1972 –האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב 

לביצוע פעולות הפעלתה ול ,תחזוקתהלקיומה, ללהקמת רשת בזק ציבורית נייחת,  טלקום שותפות מוגבלת

שיון זה בא במקום ישיון זה. רי, כמפורט ברצעותהארציים נייחים באמ-פנים בזק ומתן שירותי בזק

שותפות מוגבלת ומתב  2001פנים ארצי שותפות מוגבלת, טלקום זהב  שיונות הכלליים שניתנו למפעיליהר

 שותפות מוגבלת, לפי החוק. 2001תשתיות 

 

 שיון ובכפוף לתנאיו כלהלן:ישיון ניתן לתקופה המפורטת בריהר
 

                                                 
( רשם החברות אישר שינוי שם החברה מ"עמת טלקום בע"מ" ל"הוט טלקום 14/04/2004התשס"ד )ביום כ"ג ניסן  שינוי שם:

 בע"מ" ורשם השותפויות אישר שינוי שם השותפות מ"עמת טלקום שותפות מוגבלת" ל"הוט טלקום שותפות מוגבלת".
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 יללכ -ק א' פר

 ותשנופר הגדרות - א' קחל

 דרותהג .1

 שיון זה:יבר 1.1

, םיקלה ןוישירל הבעב ייח ושבספח ב', בנתואר , המחום גיאוגרפית - "אזור השירות"

פק באמצעותה שירותי בזק לכלל ת, ולסשרה את ליעלהפ או לקיים

 שיון;יור, כמפורט ברהציב

 ;1952 - ב"שיתות, ההאזרחחוק ו בתועמכמש - "אזרח ישראל"

 שם חיבורו לרשת; , לגם של ציוד קצהלדחוק ה ישור שניתן לפיא - "אישור סוג"

התקנות (, וITUי )ומלא-ןביה גוד הבזקאי וקה והאמנה שלהח - "האמנה"

פי תוקפן מעת , כייןענלפון הנוגעות לוטרטיביות לרדיו סטהאדמיני

 ;לעת

 ה:אלכל אחד מ -תאגיד ב - "אמצעי שליטה"

  להל קבימף או בגו החבר לשית כללהה יפכות ההצבעה באסז ()א

 ר;אחד ל תאגיש             

 י;כלל מנהלור או קטות דירנמלות הזכ ב()

 ;דאגיתחי הורובף תתשזכות להה (ג)

 בותיו, חוחר סילוק , לאסי התאגידת נכזכות לחלק ביתרה (ד)

 קו;בעת פירו             

ת, יות חזותרוצותות, כתב, אויטה של סימנים, קלידור, העברה או ש - "בזק"

 ותכערמו אית פטוא עות תיל, אלחוט, מערכתצמבאע, מיד אות לוקו

 ;תואחרות נטיומגרקטאל

 הוט טלקום שותפות מוגבלת; - שיון"י"בעל הר

אמצעי  שלתר מסוג מסוים יו( או 5%י שמחזיק בחמישה אחוזים )מ - "בעל עניין"

 ;הטשלי

ביצוע ל שיון מיוחד,יאו ר שיון כללי ייחודייי, רללכ יוןשיי שקיבל רמ - שיון"י"בעל ר

 ;קבזותי שיר למתןו זקפעולות ב

שיון י"בעל ר

 כללי"

 1סעיף בשיון כללי ייחודי כהגדרתם יאו ר יללכ יוןשיי שקיבל רמ -

 ;לחוק
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 שיוןי"בעל ר

 לשידורי כבלים"   

שיון מיוחד לשידורי ישיון כללי לשידורי כבלים או רימי שקיבל ר -

 לחוק; 1כבלים, לפי פרק ב' 

 בתאגיד אחר;לרבות גוף מקביל לו  - "דירקטוריון"

 "דרישות טכניות

 וטיב השירות"  

ותי רולשי זקבני קים למיתקנת וטיב שירות, תנוטנדרטים של זמיס -

ון זה, ישיר יפל לכה, הקוזחן ותכו, עדנה, תפעולקתהות לאורהבזק ו

 שיון;ישל בעל הר לשירותיורה המנהל מעת לעת בנוגע ויש כפיו

חד י ביןן, בין לבד ופימישרין או בעקיב - גידבתא היטאמצעי של ענייןל - "החזקה"

ו , אוחו שלמן אאבכלל זה נו ת באמצעות אחרבועם אחרים, לר

שאיננה  קהבות ברירה להחזם, לרכסהפי לנית המוקת וכז מצעותאב

 בכל דרך אחרת; ים אורערך המי יירותמננובעת 

 "הסכם

 התקשרות"  

י, למתן נומן בין לוישיהר קשרות בין בעלתמשמש לההוזה אחיד, ח -

 ;םחלק אום לון, כושיירה לבע ותיו שלרשי

בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין  –לעניין אמצעי שליטה  - "העברה"

 חת ובין בחלקים;א-ללא תמורה, בין לצמיתות ובין לתקופה, בין בבת

לבד ובין  ןביעה של ממש, פשה ידגאת לפעילותו ש לע עהשפילת ליכוה - "השפעה ניכרת"

 בעתן, הנויפיקעב ןביון שרייבמצעותם, בין מו באים אאחר ד עםיח

 ולתכת יולרב, טה בו או בתאגיד אחרצעי שליח החזקת אמוכמ

ר, אופן אחב אופה -כתב, בעלב הזוח חו, מכדתאגיהתקנון הנובעת מ

י מילומק רהנובעת  תכולעט י, ולמקור אחרמ לת הנובעת מכלויכאו 

 ;ידבתאגה שרשא מנושל  פקידת

 דיגארת בתיכה  נעפשה לבעכ דםאאו רהאמור, י יותי לגרוע מכלללב

עי צמאמ ותר( או י25%ם וחמישה אחוזים )זיק עשריאם הוא מח

 ד;יגתאו בהשה כלשליט

 ; רבות תאגיד אחר, ובכלל זה שותפותל - "חברה"

 ;תחברה אחרביכרת נ ברה בעלת השפעהח - "חברה אם"

 "חברה          

 בעלת זיקה"  

 הרבחן, ייענל בעא יהה שת, חברוברה אח, חבת חברהאם,  ברהח -

 ;הפשות הרבח וברה קרובה אחברה קשורה, ח, תנפסומ

 ;רתכינ הפעמת בה השירת מקיחשר חברה אאברה ח - "חברה בת"

 בה; יןל עניבעיא ה תחרברה אחברה אשר ח - "חברה מסונפת"

 הישמוחים של עשר ריעושב ןהינ תבחברה אחר יהברה אשר השקעותח - "חברה קשורה"

 ךבדר ןיבו תיונמבן י, בשלה יהעצמן הומהתר יוו ( א25%ם )יוזאח

 ;הלירגה קיםסהע בדרךת יתנהנה אווט הלעמלרת, חא
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כרת ינ א גם בעל השפעההועה ניכרת באחת שפברות אשר בעל הח - "חברות אחיות"

 באחרת;

 ת;אחרבל עניין עם בג חת הואה ניכרת באפעהששר בעל ברה אח - "חברות קרובות"

 ל אחת מאלה:כ - "חברות שותפות"

 ;תישליש הרבבח תכרינ פעהשות הלעב יהןתות אשר שרבח (א)

 ;תיליששברה ח ת שלקשורות וברחן תיהש אשר ברותח ב()

 רה שלישית חבלה היא חברה קשור הןברות אשר אחת מח (ג)

 ת בה;כרבעלת השפעה ני רתחהאו              

"חברת 

 (14 ת השידורים"

 ;מערכות תקשורת בכבלים בע"מ –הוט  -

 

 ;1982 – "במש(, התריםדוק ושיזקשורת )בהתוק ח - "החוק"

ניין יחיד בע, לעקך ה דרלם פעופיע; ויראו כמשתרך קבדה פעול שיתוף - "יחד עם אחרים"

 -ין תאגיד יענבו, ולמהם שולט ד , וכן תאגיד שאחבואותו, את קרו -

 בו; טולשם מה חדאואת מי ש וט בלששו מי , אתאותו

 דוסמה, לילכהן חויטבה תיוירש, לגנה לישראה : צבאהד מאלאחל כ - "כוחות הביטחון"

 ;למשטרת ישראדים ווחימ םידיפקתלן ויעיודלמ

 נוי;מ תויהלשה בבקשיון יפנה אל בעל הרמי ש - "מבקש"

ירות שם, יוננתותקשורת  רתמסות בהם שירות, ושל שירותים חוםת - "מגזר פעילות"

  מי, שירות שידורים      ולא-ןבי קבז תרושייה, שירות רט"ן, ונטלפ

 קלבח הארץ או לכב יםתנינה, הלבא צאויכוים וימנל ייםוצער-רב

 ה;נממ

ה קית לסטטיסטימרכזה הכהלש תרסמפמש ןדד המחירים לצרכמ - "מדד"

 אחר שיבוא במקומו;מדד  כל , אותעת לעמ

 ;1988 -, התשמ"ח יםים העסקילבגהה חוקל 26 סעיףב תועומשמכ - "מונופולין"

טי פוא יעצאמבת רבולנות, ות שוודיקפתזק בות דיחי יןבזי גש הפיפמה - "מישק"

 וטי;חאו אל

 , לרבות ציוד קצה;רות בזקלמט ויקרעמועד ניתקן או התקן שמ - "מיתקן  בזק"

 ןייענלכו א הסמיוי שהאו מרד התקשורת משמנהל הכללי של ה - "המנהל"

 מסוים; לל או לענייןכ ון זה, דרךישירן ייענל אול לבכ רישיונות

ותיו ירקבלת ש םיון לששיקשרות עם בעל הרהתי שקשור בהסכם מ - "מנוי"

 ;(End User) הכמשתמש קצ

                                                 
  .14תיקון מספר  (14ת 
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 מנוי שהוא כל אחד מאלה: - (18ת "מנוי עסקי"

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

 משרדי ממשלה וגופי סמך ממשלתיים; )ב(

 עוסק מורשה למעט עוסק פטור; )ג(

 )ד( גוף אשר הוקם בחוק או על פי חוק.

 מנוי שאינו מנוי עסקי; - (18ת  "מנוי פרטי"

"מערכת בזק     

 אומית"ל -בין

לאומי, -לרבות מתג ביןמערכת של מיתקני בזק המותקנת בישראל,  -

שת או המיועדת לאומית, המשמ-תשתית ביןללאומי ומישק -נס"ר בין

לשמש להעברת מסרי בזק שמקורם בישראל ויעדם במדינה אחרת או 

 להיפך, או להעברת מסרי בזק בין יעדים המצויים במדינות שונות;

"מערכת רדיו 

טלפון נייד 

 )מערכת רט"ן("

מערכת של מיתקני אלחוט הבנויה בשיטה התאית ומיתקנים אחרים,  -

באמצעותה ניתנים שירותי רדיו טלפון נייד לציבור, לרבות מרכזת 

רט"ן, מוקדי רדיו תאיים ועורקי תמסורת אלחוטיים או כבליים 

המקשרים בין מוקדי רדיו תאיים, בין מוקד רדיו תאי למרכזת רט"ן, 

 מרכזת רט"ן לרשת בזק ציבורית אחרת;  בין מרכזות רט"ן, או בין

"מפ"א )מפעיל 

 פנים ארצי("

 שיון מפ"א, לרבות מפ"א ייחודי;ימי שקיבל ר -

 שיון כללי ייחודי;ימי שקיבל ר - "מפ"א ייחודי"

          " מפעיל
אומי ל-בין

 )מב"ל("

 שיון כללי למתן שירותי בזק בין לאומיים;יבעל ר -

 ןשיויר לעב או כבלים יורלשיד יללכ ןושייר , בעלשיון כללייעל רב - "מפעיל כללי"

 ;ןילשידורי לווי

גזר במת ועל התחר שממ שלה עפשה תיכול ול ישש יללכל יפעמ - "מפעיל מהותי"

א, הושי מ יהותמ ילעמפכ האמור, יראו תלי לגרוע מכלליובפעילות; 

שוק  חתנ , בעלתאחו-או חברה תב-הרחב, םא-הברח םע דביחלבד או 

א הוי ללכ ליעפשמקה ז; חתריו( או 25%זים )וחאה שיוחמ םרישע לש

 :האלמקיים בו אחד מתמהותי אם 

 זר פעילות;גהגדול ביותר במק וא בעל נתח השוה ( )א

 

 

  

                                                 
 .18תיקון מספר   (18ת 
 .18תיקון מספר   ( 18ת 
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   גביל, המרחאאו י פטשמ לי, טכנולוגי,לכיים חסם מעבר כק ב() - 

ו תבאו רחא ילכל מפעיל אל מנומ םיימנור בעמ יתעומופן משאב

 ות;לעיפמגזר 

    בילגמה הסכני חסםים יקיו בשלג ילותפעוא פועל במגזר ה (ג)

 יםרותשי קלספר חאי ללל כיפעמי את יכולתו של ותבאופן משמע

ניין עח; לישוק שלו אינו  זנה חתנלות, ובלבד שימגזר פע ותאוב

 :ה זורהגד

   יים או נוהמ מספרסה, מהכנה למכל ר יחסייעוש -" קח שונת"   

 ין;יהענ ל לפית, הכוילעבמגזר פ ורהבעהת קףיהמ   

 שיון כללי למתן שירות רט"ן;יבעל ר - "מפעיל רט"ן"

 ו ספק שירות;אי נומ - "מקבל שירות"

ורת, תמסו יתובג, נומית עים ומופעלים אמצאיתקן בזק בו נמצמי - "מרכזת"

 ואת המחוברוות נשו הקצ ודצית ן יחידויבשר קשרים יצירת המאפ

ור יטרה ונקמיתקני ב תובבזק ביניהן, לר רירת מסבליו, והעת אוורשק

 לימתן שירותי בזק שונים למקב אפשריםם המיחרא םינמיתקו

 ן אחר;שיויל בעל רש יםישיון וכן למנויל הרבע ותיו שלירש

 ;רתתקשוה שרדמ - "המשרד"

מסורת, תו תובינ, מיתוגן בזק בו נמצאים ומופעלים אמצעי מיתק - "מתג מעבר"

המאפשרים יצירת קשר בין מרכזות שונות המחוברות או קשורות 

 ניהן, לרבות מיתקני בקרה  וניטור;יב י בזקראליו, והעברת מס

 הלנמלנה עסקים ראשי, משל , מנהל כללי, מנהורי שמכהן כדירקטמ - "נושא משרה"

תוארו  םא ףא ברהחר בואמכיד קתפלא ממ אוכללי,  הל, סגן מניכלל

ה, או מי רבח שלהל הכללי נמל יןשרמיבף ופהכחר אנהל מ ןכוה, שונ

 שממלא תפקידים מקבילים בתאגיד אחר;

 עדו;ליכוונת מסר בזק ה - "ניתוב"

 רישיוןה עלב דייבק זבבטחת מתן שירותי הל יםושדרה יםכסנה - שיון"י"נכסי הר

 ון זה;ישילר םתאהב

"נס"ר" )נקודת 

 סיום רשת(

וד יצ ניצד שומ וריתיבצ קזב תשר חדא דמצ יםישק שאליו מחוברמ -

 ניין;העלפי זק ציבורית אחרת, ב תאו רש יתפרטת שר, קצה

 "נס"ר

 מי"לאו-בין  

לאומית -ק ביןבזס"ר המשמש או המיועד לשמש לחיבור בין מערכת נ -

 לבין רשת בזק ציבורית אחרת;

 (;ISPגישה לאינטרנט )שיון למתן שירותי יבעל ר - "ספק אינטרנט"

שיון כללי לשידורי כבלים המספק את ישיון אחר לרבות בעל ריבעל ר - "ספק שירות"

 שירותיו למנוייו באמצעות הרשת;
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 ק;זבת רטמכל לו, היומק או וו, בנייתנתתק, הפעלת מיתקן בזקה - "פעולת בזק"

 ;1972 - ל"בשתש[, הדח חוס]נ יטחואלהטלגרף ה קודתפ - "הפקודה"

 לש ויחצרד להתחבר מיועמו האבר חהמת, של מנוי ושומלשי יוד בזקצ - "ציוד קצה"

ק ישהמ עותצבאמ יתריבוצזק בשת ר, לראח םקוממכל  מנוי או

 המיועד לכך;

)מנקודה  "קו נל"ן

 לנקודה(

קו להעברת מסרי בזק, המחבר בין שתי נקודות, בקישור קבוע, באופן  -

 ;באמצעות רשת ממותגת או מנותבתפיזי או לוגי, לרבות 

ת בזק רששיון אחד לבין יר עלשל בציבורית ק בור בין רשת בזחי - "קישור גומלין"

 ר העברתשפמאה, לוגיאו שיון אחר, באופן פיזי ית של בעל רבוריצי

שירותים בידי בעל ן מת וא שיוןיהר יבעל לש םיינומק בין הזב יסרמ

 ן האחר;יושיל הרו של בעיישיון אחד למנויר

ל ילד, אח, ילדו שלד ורה, יי הוורבציבור, הורה, ה וען זוג לרבות ידב - "קרוב"

 ;להמאד ל אחשל כובן זוגו 

 ;עודכן מעת לעתיש יפכ, וחישיון זה, על נספיר - שיון"י"הר

 ם;יחיני צייםאר-בזק פניםי ותרשי ןמתל ליליון כשיר - שיון מפ"א"י"ר

 שיון;יל בעל הרשנייחת ה יתשת הבזק הציבורר - "הרשת"

 "רשת בזק

 ציבורית"  

 קתועדת לשמש לאספמיזק, המשמשת או הב ערכת של מיתקנימ -

, ותירש רזובא תפחואו ל ארץה לכבר, ובציהשירותי בזק לכלל 

רבות לה, גיש תשרו רתד תמסווציב, וד מיתוג וניתוצית, ללוהכ

 ;קצהוד ית, ולמעט צימולא-יןב זקב תכרמעו"ן טרכת רמע

 "רשת בזק

 ציבורית נייחת"  

   קזבת כערמו ןערכת רט"מ למעטת, ארצי-ניםפ שת בזק ציבוריתר -

 ;תמיולא-ןיב

ר, נס"ן יבלשור בין מרכזת קיורית, המשמשים ליבכיבי רשת בזק צמר - "רשת גישה"

 הן;וב של שתילאו שי טיתואלח תתשתית, יקוו יתעות תשתמצאב

המשמשת או המיועדת לשמש אדם מסוים או קבוצת בני רשת בזק  - "רשת פרטית"

אדם מסוימים בעלי עניין משותף, המחברת או המיועדת להתחבר אל 

רשת בזק ציבורית באמצעות נס"ר, לרבות ציוד מיתוג, התקני חיבור, 

כבלים, ציוד תמסורת, וכל מיתקן בזק אחר; ובלבד שהעניין המשותף 

 אינו רק עצם קיומה של הרשת;

, כהגדרתו בפקודת השותפויות המהווה שותף כללי ,הוט טלקום בע"מ - "השותף הכללי"

 ;שיוןיבבעל הר , 1975 –]נוסח חדש[, התשל"ה 
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 לרבות אל רשת הבזק, שיוןישל בעל הר זקישה אל מיתקן בגמתן  - "שימוש"

השימוש  תורפשלקן, ואאו חן , כולולש ישהגת היבורית או אל רשצה

; וכן, םבזק או מתן שירותי בזק באמצעותת ולועפ עוביצ לשם, םהב

ק זב ןקתיבמ רון אחשייר לבע לש זקב ןקמית מתן אפשרות להתקין

 ;שיוןיהרל בע שלצריו או בח

 למען הזולת;ק יצוע פעולות בזב - "שירות בזק"

"שירות בזק      

 בין לאומי"

לאומית של -בין שירות בזק הניתן לציבור באמצעות מערכת בזק -

 לאומי;-מפעיל בין

 ספק שירות; של וותישיראת לקבל י למנו תורן אפשמת - "שירות גישה"

 "שירות טלפון

 בסיסי"  

, לרבות (Full Duplex)גמית מ-העברה ממותגת או מנותבת דו -

באמצעות מודם, של דיבור או של מסרי בזק דמויי דיבור, דוגמת 

 אותות פקסימילה;

 ושירותים נלווים לשירות זה; שירות טלפון בסיסי - "טלפוניהירות "ש

הותו אינו יכול ממ ות טלפון בסיסי, ואשררות הניתן על יסוד שיריש - "שירות נילווה"

להינתן אלא באמצעות ספק שירות הטלפון הבסיסי, כמפורט בנספח 

 שיון;יד' לר

"שירות ערך 

 מוסף"

בסיסי, ואשר ממהותו יכול להינתן ות הניתן על יסוד שירות טלפון ריש -

שיון אחר, שאינו ספק שירות הטלפון יגם בידי אחר, לרבות בעל ר

שיון, מפורטים יהבסיסי; שירותי ערך מוסף הניתנים בידי בעל הר

 שיון;יבנספח ד' לר

"שירות רט"ן 

 )רדיו טלפון נייד("

 שירות בזק הניתן לציבור באמצעות מערכת רט"ן של מפעיל רט"ן; -

 ביצוע תמסורת למען הזולת; - "שירות תמסורת"

 "שירות תקשורת

 נתונים"  

 ביצוע תקשורת נתונים למען הזולת; -

 שיוןילבעל ר או יון אחרשירתן אפשרות שימוש ברשת, לבעל מ - "שירות תשתית"

שם ול, לרבות ביצוע שידורים,  פעולות בזקוע , לשם ביצלשידורים

 ;םיד על בזק תירושין תמ

  "שירותי בזק
   ייםארצ-פנים

 נייחים"

 רותי תשתית, תמסורת, תקשורת נתונים וטלפוניה נייחים;שי -

   "שירותי בעל

 שיון"יהר

 ;יוןשיהרפי  עלאי לספק ון רששייל הרבער ם אשירותיש -

"שירותים  

 בסיסים"

 שירותי הבזק המפורטים בנספח ד'; -
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 או חריםם אע חדיובין  לבד ןיבד, גיתא ו שללותעיפ ןלכוו תיכולה - "שליטה"

החזקת אמצעי מכוח  תבעוהנ בעקיפין, ןיברין ושימותם, בין בצעאמב

, גידהתאקנון מת ובעתנה יכולת ותבד אחר, לרגיאו או בתביטה השל

או יכולת הנובעת מכל , אחרן אופב, או פה-ח חוזה בכתב, בעלכומ

 רהשמ שאנו לש קידתפ ויליממ קת רובעלמעט יכולת הנו מקור אחר,

 ; ידתאגב

 אהום בתאגיד א לטושם כאד וארהאמור, י יותכללמוע רלג ילמב

 וכלשהטה יליותר מאמצעי ש וא( 50%ים )חמישים אחוז יקחזמ

, ידבתאגיות עסק מנוע קבלת החלטותל תיכולדו האו אם בי, דגיאבת

ת וחלטה או דיאגבתה יטשל צעיאמ לשה קהנפנן החלטות שעניי עטלמ

בהם,  יותי מהוינש אויד אגתה סקיע ברושל ל וסו חירה איכיינן מנעש

 חוק;ח וט מכעוימנות לכן זכויות המוקו

של  ביותר לויעור הגדהשו דים בד איגבתאולט שא ום שהדא לקה עזח

 ;מסוג כלשהוה יטי שלאמצע

מקצתן,  וא ולןכ, וויותימכסמ אצל לו אוהמי ש ותבר התקשורת, לרש - "השר"

 ן זה;שיוילעניין ר

 ;1965 -,  התשכ"ה יןלוסכאווק מרשם החו בתמעושכמ - "תושב"

העברת אותות אלקטרומגנטיים לרבות אותות אופטיים או רצף  - "תמסורת"

שיון לשידורים, ישיון, לרבות בעל ריסיביות בין מתקני בזק של בעלי ר

 למעט ציוד קצה;

יון שירם לקבלת איותנ יםקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכת - "תקנות מפ"א"

 ;2000  -ש"ס תה(, ציים נייחיםרא-םיפנ קזי ברותשיכללי למתן 

 ;1986 –שיון(, התשמ"ו יתקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו של בעל ר - "תקנות הפיקוח"

 "תקשורת

 נתונים"  

ה למעט דיבור בין יחידות ציוד קצה, לרבות נותוכ דעעברת מיה -

 זו:ניין הגדרה עמחשבים; ל

תוכנה, , למעט ראותהוו ים אגשונים, ממסיתונים, נ -" דעמי"

באמצעי  אוחשב מב יםנוחס, והמאחשבמת אירק פהבשם יהמובע

 ר;אחון סאח

 או וד אריתמטיעיבע ות תוכנה לביצוצעכשיר הפועל באממ -" שבמח"

 ם;יבחשממערכת  לרבות, פיקההי וודונים, וצינתשל  גיול

לת סוגהמ, במחש עות בשפה קריאתובהמוראות ה תצוקב -" כנהתו"

 שב;חמ ידי לה עעולב או לביצוע פחשמשל  פקודלת םרוגל
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מעותם משא תה, יוןשירב אחר או במקום 1.1בסעיף  רווגדהלא ש כלן, כושייריים בטוביו יםלמ 1.2

ק חו" - הלן)ל 1981 -"א מתשהרשנות, הפוק בחו אדה וקפפ"א, במ תכאמור בחוק, בתקנו

 .חראבן וקשרו מהמ לשון הכתוב אומ לא אם כן משתמע(, אהפרשנות"

 

 שנותפר .2

כי מש בהן לצורן להשתואי, בדלב יאההקרם נוחות של ניתנושיון זה יברותרות הסעיפים כ 2.1

 שיון. ינו של תנאי מתנאי הרוכת ברהס וא ותפרשנ

ת וארה בין הולכאוררה י, לרבות סתשיוןירבוראה ל השה ותפרשנדבר ת בקלומחכל מקרה של ב 2.2

, הקודהחוק או הפ לפייתנה נש אחרת להוראת מינהן ין לבשיוירן או בין הוראה בושיית ברנושו

לבעל ה שניתנ חרלאת זאר, אמוכה ירהסתב שויבדבר יע ריכי ו, אראהוההת ושנראת פ רשה עיקב

 .יונותעיע טשיון הזדמנות נאותה להשמיהר

 ויבים.חיים המנושיב, זה וןישיר תונשפרן יעניל ולוחי ותשנרפהוראות חוק ה 2.3

 

 ל"חופרון הכיקרון "העעי .3

ן, ילפי הענילקו, חו א תנאיתו וק לגבי אר יחולושיון יברנאי תשל  בר בטלותובדיטול או קביעה ב 3.1

 כןאם  אלאר בו, אי אחנת לשו אן ושייהרשל  בייו המחוקפתב עופגל יצמם כדעהם לכשב ואין

 ות אחרת.מעאו הבטלות מש לטוהבין מ בתחייתמ
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 לינהמ אותוהור ןיד אותרהו - ב' קחל

 תאוולת דינים והורתח .4

, זקב תירוין שלמתעולות בזק ופצוע ילב שת, וכןהרשל ומה והפעלתה קיה, מתהקע להנוגכל ב 4.1

 לה:פי אועל ן שיויהרי הוראות פ לע ןשיויהר לבעל פעי

 ;םהשנה לפימ תיקקחפקודה והות החוק וראוה ()א

בעניין מתן אפשרות  15.01.02וראות מינהל, לרבות הוראת המינהל שנחתמה ביום ה )ב(

 ;לפיהם נהמש ו חקיקתא דההפקו, קנו לפי החוניתש, שימוש

 .ובזק ורדי ענייןב ל צד להןאשישר תוילאומ-יןבמנות א ג()

לעת, מעת קפם תו לפי ןיושירעל הב לעיחולו , 4.1מור בסעיף , כאהמנאו א להמינת ראוין, הדל כ 4.2

הפרתם, ויראו את הוראות הדין כאמור כאילו הם חלק בלתי נפרד מתנאי ל בות התרופות בשלר

 שיון.יהר

 

 ראחבה לפי כל דין חו .5

ן אחר, כל די לפי הבחו םוקימן שיוירה לעאת ב רלפטוי דכ וןשיירה ןבמת ןאי, קסר ספהמען ל 5.1

 לפי כל דין.ה, הסכמ אישור אור, תשיון, הייקבל כל רלובה חה תבורל
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 ביטולוו, תוקפו וקפיה -יון שירה -ק ב' פר

 ותוקפו ןושיירה היקף - א' קלח

 שיוןיקף הרהי .6

 הבשה ויע, תשרה תאל יים, יפתח ויפעייק ן יקים,ושייהר בעלון ותנאיו, שייפוף להוראות הרבכ 6.1

 ;שיוןיהמפורטים ברזק ב ירותישתן משם ול קזצוע פעולות בבים לש שימוש

פורטים בנספח ם המירותיש תיון למקבלי שירותיישיון ישיון ותנאיו, בעל הריבכפוף להוראות הר 6.2

 ד';

 תעואמצב זקבות ולפע צעבר לחשיון להרשות לאישיון ותנאיו, רשאי בעל הריבכפוף להוראות הר 6.3

 .ןושיירה לבעי ותריש תלקב ושות לשםדר השאל כל, כומיתקני

 -שיונות שהוענקו לישיון זה  מבטל ומחליף את הריר 6.4

  ;6.3.2002שותפות מוגבלת ביום  2001טלקום זהב  )א(

 ;17.3.2002מפעיל פנים ארצי שותפות מוגבלת ביום  )ב(

 .27.3.2002שותפות מוגבלת ביום  2001מתב תשתיות  )ג(

 .יןל דעל פי כן ווישירהת אורוהפי  על, ותר השירואזבתיו רושי אתשיון יספק יל הרבע 6.5

אם כן  אלא שיון עבורם,יככל שנידרש ר ק,זב יתורין שתיי לאו קע פעולות בזשיון לא יבציבעל הר 6.6

 ה.ודפי החוק או הפקל ן אחר,שיוירסגרת במשיון או ידבר במסגרת הרההותר לו 

 

 בטל. (15ת.7

 

 שיוןיתקופת הר .8

התקופה  -)להלן  הקובע( שנים, שתחילתה ביום 20)עשרים שיון הוא לתקופה של יתוקפו של הר 8.1

 (.הראשונה

צאה למשרד ערבות בנקאית בהתאם להוראות היום בו הומ -" היום הקובעלעניין סעיף זה, "

 שיון.י( ימים מיום מתן הר20תקנות המפ"א, ובלבד שהומצאה בתוך עשרים )

 שיון.ישיון זה, יראו את היום הקובע כיום מתן הריבר

אחת, בהתאם כל  ( שנים10ת של עשר )ונוספ ותשיון לתקופיהר תוקףרשאי להאריך את השר  8.2

 (.תקופה נוספת - )להלן 9לאמור בסעיף 

 

 

                                                 
 .15מספר  תיקון (15ת
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  שיוןיהארכת תקופת הר .9

ולאחר ששקל את  תקופה נוספתלשיון יהר תוקףלהאריך את  ,שיוןיהשר רשאי, לבקשת בעל הר 9.1

 כל אלה:)ב( לחוק, לרבות  4השיקולים המפורטים בסעיף 

 שיון להנחת דעתו של השר;ישיון עמד בתנאי הריבעל הר )א(

 ;4.1המפורטות בסעיף הוראות השיון מילא אחר יבעל הר )ב(

בתחום  כדי לפגוע בתחרות הםלא היה מעשה או מחדל שיש בשיון ישל בעל הרבפעילותו  )ג(

 ;האו להגביל אות או בתחום השידורים הבזק

שיון פעל בהתמדה לשם שיפור שירותי הבזק, היקפם, זמינותם ואיכותם ולשם יבעל הר (ד)

 הרשת;עדכונה הטכנולוגי של 

שיון מסוגל להמשיך ולספק שירותי בזק ברמה גבוהה והוא בעל יכולת לבצע את יבעל הר (ה)

ולשם שיפור היקף שירותי הבזק,  הרשתשל ההשקעות הנדרשות לשם עדכונה הטכנולוגי 

 .זמינותם ואיכותם

( ימים 45שיון במהלך ארבעים וחמישה )ישיון יגיש את בקשתו להארכת תקופת הריבעל הר 9.2

 שיון.יהרתקופת ( החודשים לפני מועד תום 18שר )ע-שקדמו לתקופת שמונה

 את אלה:דו"ח מסכם הכולל שיון יצרף לבקשתו יבעל הר 9.3

שיון זה בין מועד ישיון הגיש לפי ריאת כל הדו"חות השנתיים שבעל הר זכרדו"ח המ )א(

 שיון לבין מועד הגשת בקשתו;יתחילת הר

השוואת הנתונים המפורטים בדו"ח לגבי כל שנה עם אלה שפורטו לגבי השנה הקודמת  )ב(

 דופן בנתונים; לה, וכן הסברים לשינויים יוצאי

שיון לשיפור איכות יפעולות וההשקעות שנקט או ביצע בעל הרסקירה בדבר האמצעים, ה )ג(

 .הרשתשירותי הבזק, היקפם וזמינותם, ולשם פיתוחה ועדכונה הטכנולוגי של 

 יכיל פרטים עדכניים ומדויקים וייערך במתכונת של תצהיר. 9.3הדו"ח המסכם לפי סעיף  9.4

שיון, רשאי השר לדרוש מבעל יהר שיון להאריך את תקופתילצורך בחינת בקשתו של בעל הר 9.5

שיון להמציא, תוך תקופה שיקבע ובאופן שיקבע, כל ידיעה ומסמך, ובלי לגרוע מכלליות יהר

 –האמור רשאי השר 

שיון לצרף לדו"ח המסכם כל מסמך לשם אימות הנתונים המפורטים בו, ילדרוש מבעל הר )א(

 בו;להשלים את הדו"ח או למסור כל נתון נוסף שלא נכלל 

שיון להופיע בפניו להשיב על שאלות או להציג מסמכים שברשותו או ילהזמין את בעל הר )ב(

 בשליטתו הנוגעים לנתונים שבדו"ח;

שיון להגיש לו תכנית הנדסית המתארת את תכניותיו לעדכונה הטכנולוגי ילדרוש מבעל הר )ג(

 תקופה הנוספת;( השנים הראשונות של ה5חמש ) ולקידום שירותיו במהלךהרשת של 

שיון להציג לו תכנית עסקית, כולל דו"חות פרופורמה, מאזנים ודו"חות ילדרוש מבעל הר )ד(

הבהרות בדבר ליתן הנוספת, ו ( השנים הראשונות של התקופה5לחמש )תזרים מזומנים, 

 ההשקעות המתוכננות ודרכי מימונן.
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שיון להופיע בפני השר, ידרש בעל הר; נ9.5שיון ימלא אחר כל דרישה כאמור בסעיף יבעל הר 9.6

 .הסמיכו לכך בכתבהם או מי ש השותף הכלליאו מנכ"ל  שיוןימנכ"ל בעל הריופיעו 

, פעמיים לפחות, רשאי השר לדחות 9.5שיון לדרישה או להזמנה כאמור בסעיף ילא נענה בעל הר 9.7

 שיון.יאת בקשתו להארכת תוקף הר

 שיון זה, לרבות כל שינוי בהם.יעל התקופה הנוספת יחולו תנאי ר 9.8

 

 שיוןיהודעת השר בדבר הארכת תוקף הר .10

שיון, לא יאוחר יעל החלטתו בדבר הבקשה להארכת תוקף הר שיוןיהשר יודיע בכתב לבעל הר 10.1

 שיון.ימשנה לפני מועד תום תקופת הר

נאותה להביא בפניו את שיון הזדמנות יהחליט השר לדחות את הבקשה, לאחר שניתנה לבעל הר  10.2

 ה.ישיון, תוך מתן נימוקים לדחייטענותיו, יודיע על כך בכתב לבעל הר

 

 שיוןיסיום תקופת הר .11

תוקף , ו8.2או תקופה נוספת לפי סעיף  ,8.1שיון הראשונה לפי סעיף ינסתיימה תקופת הר 11.1

 :רשאי השר ,13שיון לפי סעיף י, או בוטל הרשיון לא הוארךיהר

לתקופה  שיוןיהרשת וליתן שירותיו על פי הרשיון להוסיף ולהפעיל את יורות לבעל הרלה )א(

הרשת הליכי העברת , עד שיושלמו (תקופת סיום השירות -בסעיף זה כפי שיקבע )להלן 

תקופת סיום  ;11.2שיון חלופי, כאמור בסעיף יוזכויות מקבלי השירות וחובותיהם לבעל ר

 ( שנים ממועד ההוראה.3השירות לא תעלה, בכל מקרה, על שלוש )

לאחר שניתנה לבעל ושיון את הוראת השר לפי סעיף קטן )א(, ילא מלא בעל הראם  )ב(

שיון הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו, למנות נאמן לשם ניהול הרשת והפעלתה עד יהר

 שיון חלופי.ישיון לבעל רישיינתן ר

שיון חלופי, אחד או יותר, בהצעה לרכוש את יואם פנה בעל ר במהלך תקופת סיום השירות 11.2

לשם  שיון החלופייהר שיון ובעלי, יישאו ויתנו בעל הרהרשת וזכויות מקבלי השירות וחובותיהם

שיון האמורים לכלל סיכום ילא הגיעו בעלי הררכישת הרשת כאמור בערכה הכלכלי וכעסק חי; 

תנאי  וייקבעולא מינו הצדדים בורר מוסכם, , שיוןימתום תקופת הר ( חודשים6)שישה  תוך

, בידי בורר שימונה בידי יושב ראש מועצת רואי החשבוןרכישת הרשת על פי העקרונות האמורים 

 שיונות האמורים;יעל פי פניית אחד מבעלי הר

ן להם הזדמנות להביא שיונות האמורים ונתיתן החלטתו לאחר ששמע את בעלי הריהבורר י 11.3

 ( חודשים מיום מינויו.3בפניו את טענותיהם; החלטת הבורר תינתן לא יאוחר משלושה )

שיון מפ"א, ימי שהניח את דעתו של השר כי הוא כשיר לקבל ר -" שיון חלופייבעל רבסעיף זה, " 11.4

 אם תועבר הרשת לרשותו.
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 ולווביט שיוןירה תנאי שינוי - ב' קחל

 ןשיויתנאי הרנוי שי .12

שיון ישיון, לרבות לעניין היקף הרילשנות את תנאי הר שיון,י, לרבות לבקשת בעל הרהשר רשאי (15ת12.1

האמורים השיקולים  , להוסיף עליהם או לגרוע מהם, וזאת לאחר ששקל את6כאמור בסעיף 

 .טענותיוהזדמנות סבירה להשמיע  שיוןינה לבעל הר)ה( לחוק ולאחר שנית4 בסעיף

 

 , הגבלתו או התלייתושיוןיטול הרבי (15ת.13

שיון, להגבילו או להתלותו, לפי העניין, בכל אחד מן המקרים יהשר רשאי לבטל את הר 13.1

נה לבעל , ובלבד שניתלתקנות מפ"א 23או בהתאם להוראות תקנה  לחוק 6המפורטים בסעיף 

 .טענותיוהזדמנות סבירה להשמיע  שיוןיהר

 

  בטל. (15ת.14

                                                 
 .15תיקון מספר  (15ת
 .15תיקון מספר  (15ת
 .15תיקון מספר  (15ת
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 רותיםיש ןתבמ בניתמ הפרדה - ג' קחל

 הגדרות .15

 :חלק זה ענייןל 15.1

 שיון לשידורים;ילרבות בעל ר "בעל רישיון אחר"

נתונים אודות בעל הרישיון או מתחרה, שאינם נחלת הרבים והנוגעים  (24ת "מידע מסחרי"

 מאלה: לאחד

 לקוחות; (1)

שבה היא מבנה מערכת מתקני הבזק, פרישתה והטכנולוגיה  (2)

 פועלת;

תכניות להרחבת מערכת מתקני הבזק, לשינויים בה ולהפעלת  (3)

 שירותים חדשים באמצעותה;

 כמות מסרי הבזק העוברת ברשת, סוגיה ויעדיהם; (4)

  תכניות או פעילויות שיווקיות או טכנולוגיות אחרות, שמידע (5)

 לגביהן נמסר לבעל הרישיון או לשותף הכללי בידי מתחרה, או

פעילות עסקית אחרת שמידע לגביה סווג על ידי מתחרה כמידע 

 חסוי.

 מי שמחובר אל ספק אינטרנט באמצעות הרשת ומודם כבלים; "מנוי אינטרנט"

 בעל רישיון המתחרה בחברה בעלת זיקה. (24ת"מתחרה"

 

 מחברת השידורים בניתמ הדרפהובת ח . 16

 :במתכונת המפורטת להלןחברת השידורים בין ל ונית בימבנ הפרדה שיון יקייםיעל הרב 16.1

בחברת , לא יכהנו כדירקטורים השותף הכללילפחות מחצית מחברי הדירקטוריון של  )א(

שיון ולבעל י, לא תהיה כל זיקה לבעל הרשותף הכללי, ולפחות לדירקטור אחד בהשידורים

 עניין בו; 

יערוך השר בדיקה בדבר  מעת לעת, ולאחר מכן שיוןיחודשים ממועד מתן הר 12בחלוף  (ב)

שיון לבין חברת השידורים וזאת בשים לב, יהיקף ההפרדה המבנית הנדרשת בין בעל הר

חברות השידורים או חברות בין היתר, למצב התחרות בשוק, לשאלת מימוש המיזוג בין 

שיון; י, היקף ההכנסות, היקף השירותים והיקף הפעילות של בעל הרבעלות זיקה אליהן

שיון ימציא לשר כל מידע או נתון שידרשו לשם ביצוע הבדיקה; לאור תוצאות יעל הרב

לבעל לאחר שנתן  ,הבדיקה ולא יאוחר משלושה חודשים ממועד תחילתה יודיע השר

באשר ליחס שבין בעל  את החלטתו שיון הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו,יהר

 שיון יתוקן בהתאם.יוהר ,18שיון לבין חברת השידורים כאמור בסעיף יהר

 

                                                 
 24תיקון מספר  (24ת
 24תיקון מספר  (24ת



 ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיליון כללי להוט טלקום שותפות מוגבלת שיר
 .2018 באוקטובר 18 תאריךנוסח משולב לנכון ל

 

- 17 - 

שיון כללי לשידורי כבלים נוסף על גבי י, ניתן ר)א(16.1מהמשך תחולת הוראות סעיף  בלי לגרוע 16.2

או הגיע מספר קווי הטלפון שמפעיל בעל  ,(2 ת450,000 -הרשת או הגיע מספר מנויי האינטרנט ל

שיון הפרדה מבנית בינו לבין חברת השידורים במתכונת ייקיים בעל הר ,250,000 -שיון ליהר

 המפורטת להלן: 

, לת חברת השידוריםההנן והנהלת השותף הכללי לבין יושירעל הב הלתהנה בין רדפה ()א

סעיף  ייןענל ;שיווקה למערכתם ויכספהת כרלמע, ת העסקיתכמערשור לקה לבכ תלרבו

אינם כוללים את דירקטוריון בעל  הכללי"ו"הנהלת השותף " שיוןינהלת בעל הר"הזה, 

 שיון או השותף הכללי.יהר

  .21.1בכפוף לסעיף  י חברת השידוריםסכין נבלן יושירה לעב יסנכ ביןהפרדה  (ב)

א וחברת השידורים ל, י חברת השידוריםדו את עובסיקעי לאיון והשותף הכללי שיבעל הר ()ג

  .ילועובדי השותף הכל וןישייק את עובדי בעל הרסתע

 תרמיין שיענל ונהליםלקבוע כללים  19.2לפי סעיף  ןיושישל בעל הר תובלי לגרוע מחוב ד()

ר , לשמוסעיף האמור, לפי השיוןירבעל ה של בדושל ע ותובחמו, סחרימ ידעיות של מדוסה

את מי  כעובד לא יעסיקו השותף הכלליושיון יבעל הר מידע מסחרי,של  תעל הסודיו

 שיוןיעל הרשממלא העובד בב ידהתפק ם במסגרתרקטור בחברת השידורים, אדיכשמכהן 

ה בחברת רחמתהן יושיר עלב תודוא סחרימ למידע שהגית לו יולה עלולהאו בשותף הכללי 

 (24ת ;"(רהחתמ" –ף זה ן בסעיהלהשידורים )ל

לשווק סל שירותים הכולל את שירותי בעל שיון י, רשאי בעל הר19-ו 16.2על אף האמור בסעיפים  (14ת16.3

שיון ושירותי שידור הניתנים בידי חברת השידורים ולבצע פעולות גביה הכרוכות בכך, ובלבד יהר

שיון יעביר לחברת השידורים רק מידע מסחרי הנחוץ לצורך שיווק סל שירותים וגביה ישבעל הר

 כאמור.

 –שיון יר, רשאי בעל ה16.2על אף האמור בסעיף  (19ת16.4

            לעשות שימוש, תמורת תשלום סביר, בשירותי ניהול, תפעול ותחזוקה של מערכות       (1) )א(

      שיון לא יהמידע, חיוב וגביית הכספים של חברת השידורים, ובלבד שלעובד בעל הר

תהיה גישה למידע הנוגע לחברת השידורים ולעובד חברת השידורים לא תהיה גישה 

י ן זה, שיועברו למנהל על פישיון יקבע נהלים לעניישיון; בעל הרילמידע הנוגע לבעל הר

  דרישה;

שיון יהיה רשאי להתיר לעובדי חטיבת מערכות י(, בעל הר1על אף האמור בפסקה ) (2)

שיון, לצורך תפעול יהמידע בחברת השידורים גישה למאגרי המידע של בעל הר

וכן להתיר גישה כאמור של נציגי המכירה של חברת  ותחזוקת מערכות המידע בלבד,

השידורים לצורך שיווק ומכירת סל שירותים וביצוע פעולות החיוב והגבייה הכרוכות 

ן העברת מידע מסחרי, והכל בלבד שקיים ילעני 16.3בכך, וזאת בכפוף לקבוע בסעיף 

 ן שמירת סודיות המידע.ינוהל לעני

                                                 
 2תיקון מספר    (2ת 
 24תיקון מספר   (24ת
  .14תיקון מספר   (14ת
 .19תיקון מספר   (19ת
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סביר, בנכסים שחברת השידורים היא בעלת זכות קניינית לעשות שימוש, תמורת תשלום  (ב)

לחברת השידורים לעשות  אפשרבהם ובשירותי תחזוקה בנכסים כאמור, וכן רשאי הוא ל

שימוש בנכסים שיש לו בהם זכות קניינית ולספק לה שירותי תחזוקה בנכסים כאמור, 

 .68הכל תמורת תשלום סביר; אין בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף 

בשירותי גיוס כח אדם הניתנים על ידי חברת  לעשות שימוש, תמורת תשלום סביר, (ג)

 השידורים.

שיון, ילהעביר לידי סמנכ"ל הכספים של חברת השידורים מידע פיננסי הנוגע לבעל הר )ד(

ובלבד שהמידע האמור נדרש לצורך מעקב אחר מילוי תנאי הסכם האשראי שנחתם בין 

 .31.12.2006וחברת השידורים לבין הבנקים ביום שיון יבעל הר

  

 מספק אינטרנט בניתמ הדרפהובת ח   (24ת.17

 אינטרנט שהוא חברה בעלת זיקה אליוגישה לספק בין ל ונית בימבנ הפרדה שיון יקייםיעל הרב 17.1

 כמפורט להלן: "(הספק בעל הזיקה" –)להלן 

ההנהלות של כל אחד מהשותפים בבעל שיון לרבות יבעל הרהפרדה מלאה בין הנהלת  )א(

, לרבות בכל הקשור למערכת העסקית, למערכת הספק בעל הזיקהלבין הנהלת שיון יהר

 הכספים ולמערכת השיווק;

 ; הספק בעל הזיקהלבין נכסי שיון יבעל הרהפרדה מלאה בין נכסי  )ב(

 עסיק אתילא  הספק בעל הזיקה, והספק בעל הזיקהעסיק את עובדי ילא  שיוןיבעל הר )ג(

 ;שיוןיי בעל הרעובד

 .ספק בעל הזיקהל מסחרישיון לא יעביר מידע יבעל הר  )ד(

נוכח השר כי במקרה מסוים התקיימו נסיבות המאפשרות זאת, ולאחר למרות האמור,  

או בטובת  בתחום הבזק או השידורים, שהשתכנע כי לא יהא בכך כדי לפגוע בתחרות

בכתב  שיון, להתיר בדרך של אישורישה בכתב מאת בעל הרהציבור, רשאי הוא, על פי בק

סייגים לחובת ההפרדה המבנית הקבועה בסעיף זה או על פיו, ורשאי הוא לקבוע לכך 

 תנאים.

 שיון את אלה:יבכל הנוגע לשמירת סודיות של מידע מסחרי יקיים בעל הר 17.2

 ;הזיקההספק בעל שיון ימנע העברתו של מידע מסחרי אל יבעל הר )א(

למניעת העברתו  וכן קבע נהלים וכללים לשמירת סודיות של מידע מסחרי,ישיון יבעל הר )ב(

אצל בעל ין תפוצת המידע יבנהלים ייקבעו, בין היתר, הגבלות לענ לספק בעל הזיקה.

והגישה אליו בידי עובדים שאינם אמורים לטפל במידע המסחרי במסגרת  שיוןיהר

 ;תפקידם

 

                                                 
 24תיקון מספר  (24ת
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שיון יומחובתו של עובד בעל הר סעיף קטן )ב(,שיון לפי ישל בעל הר ומחובת מבלי לגרוע )ג(

אמור, לא ימונה עובד כ כללים ונהלים שנקבעולפי  ,לשמור על הסודיות של מידע מסחרי

בעל , אם במסגרת התפקיד שממלא העובד בבספק בעל הזיקהשיון לדירקטור יבעל הר

אשר השימוש במידע המסחרי על ידי חרה, מתלו גישה למידע מסחרי אודות יש  שיוןיהר

ת לרבו – "עובד" - לבין מתחרה; לעניין זה ועלול לפגוע בתחרות בינ הספק בעל הזיקה

שיון ולמעט יו"ר דירקטוריון אחד מקרב יעובד בכל אחד מהתאגידים השותפים בבעל הר

 יושבי הראש של השותפים בתאגיד.

שיון יהיה רשאי להעביר לספק בעל הזיקה, מידע יעל אף האמור בסעיף קטן )א( בעל הר )ד(

שיון סל שירותים משותף, כמשמעותו בסעיף ימסחרי בנוגע למנוי מסוים שרכש מבעל הר

, והמידע נחוץ לו לצורך אספקת סל השירותים המשותף לאותו המנוי ולצורך זה 17.3

 בלבד.

שיון י, רשאי בעל הר16.3סעיף , ומבלי לגרוע מהאמור ב17.2-ו 17.1פים בסעיעל אף האמור  17.3

 שידור הניתנים בידישירותי שיון וילשווק מקבץ שירותים, הכולל, בין היתר, את שירותי בעל הר

ל שירותים ס" -)להלן  חברת השידורים, כולם או חלקם, ביחד עם שירותי הספק בעל הזיקה

 "(, ולבצע פעולות גביה הכרוכות בכך, ובלבד שהתקיימו כל אלה:משותף

 -שירותים משותף )להלן בסעיף זה סל הגיש למנהל בקשה בכתב לשיווק  שיוןיבעל הר )א(

 "הבקשה"(. הבקשה תכלול את מרכיבי סל השירותים המשותף, וכן את כל אלה:

 שיון שיספק כל אחד מהשירותים הכלולים בסל;יפרטי בעל הר (1)

שיונות ששירותיהם ניתנים ישיון בעד כל שירות, לבעלי הריהתשלום שיעביר בעל הר ( 2)

 במסגרת הסל; 

התנאים בהם ישווק הסל למנוי, לרבות תעריף כל שירות בו, והתעריף הכולל של  ( 3)

 הסל האמור;

שיון ממנוייו עבור שירות הכלול בסל, בעת שהוא נרכש יהתעריף אותו יגבה בעל הר (4)

 שלא במסגרת הסל; 

 הזמן המתוכנן לשיווקו. המועד המתוכנן לתחילת שיווק הסל ומשך (5)

שיווק הסל או המנהל לא מסר לשיון בכתב כי הוא אינו מתנגד יהמנהל הודיע לבעל הר )ב(

 שיון, בתוך התקופה הקובעת, הודעה לפיה הוא מתנגד לשיווק הסל.ילבעל הר

ימי עבודה מהמועד בו התקבלה הבקשה בידי המנהל  21 -" התקופה הקובעת" –לעניין זה  

שיון להעביר, יעבודה מיום בו התקבל בידי המנהל מידע נוסף שהתבקש בעל הר ימי 10או 

 לפי המאוחר;

, לעניין שירות גישה אל ספקי 62.6שיון קיבל אישור לתיק שירות שהוגש לפי סעיף יבעל הר )ג(

 אינטרנט.

ו שיון בקשה, ישקול המנהל את הבקשה בשים לב למצב התחרות בתחום הבזק איהגיש בעל הר 17.4

 השידורים, לפי העניין. 

 המנהל יהיה רשאי לאשר בקשה, לדחותה, או לאשרה בכפוף לתנאים שיקבע. 17.5



 ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיליון כללי להוט טלקום שותפות מוגבלת שיר
 .2018 באוקטובר 18 תאריךנוסח משולב לנכון ל

 

- 20 - 

ימים מיום בו הודיע המנהל כי הוא  30שיון בשיווק סל שירותים משותף בתוך ילא החל בעל הר 17.6

יראו את )ב(, 17.3אינו מתנגד לשיווק הסל, או מיום בו חלפה התקופה הקובעת, כקבוע בס"ק 

 אישור הבקשה כבטל.

שיון במשך תקופה שלא תפחת מחודשיים. בעל יסל השירותים המשותף ישווק על ידי בעל הר 17.7

ימים  7שיון יודיע למנהל על כוונתו להפסיק לשווק סל שירותים משותף שהוא משווק, יהר

 לפחות טרם הפסקת השיווק.

וביקש לשנות פרט מהפרטים שנכללו בבקשה שיון לשווק סל שירותים משותף יהחל בעל הר 17.8

 )א(, יפנה למנהל בבקשה חדשה בהתאם לסעיף האמור.17.3לעניין אותו הסל, בהתאם לס"ק 

שיון יאפשר לכל מבקש לרכוש בנפרד שירות של הספק בעל הזיקה הכלול בסל יבעל הר    17.9

תף, שאינם שירות של השירותים המשותף או את כלל השירותים הכלולים בסל השירותים המשו

ספק בעל הזיקה, כמקבץ, בתנאים זהים לתנאים בהם ניתן לרכוש שירותים אלה כשהם במסגרת 

 סל השירותים המשותף.

שיון אחר או ישיון לא יעשה שימוש במידע המצוי בידו, הנובע מאספקת שירותים לבעל ריבעל הר 17.10

 שירותים המשותף. שיון אחר, לצורך שיווק סל הימאספקתם למנויי בעל ר

שיון, במועד ישיון למנהל בקשה לשיווק סל שירותים משותף, יציע בעל הריהגיש בעל הר )א(       17.11

שיון למתן שירות גישה לאינטרנט, לספק את השירות האמור יהגשת הבקשה, לכל בעל ר

 "(, וכן:סל מקבילשיון )"יעל הרידי ב-במסגרת סל שירותים שמשווק על

בכל עת את השירותים, שאינם שירות גישה לאינטרנט, ואשר ניתנים במסגרת יציע  (1)

הסל המקביל, בתנאים זהים לתנאים בהם הם ניתנים במסגרת סל השירותים 

 המשותף;

 ישווק למנוייו את סל השירותים המשותף ואת הסל המקביל באופן שוויוני. (2)

שהחל בשיווקו, על פי הפירוט הקבוע  שיון יעביר למנהל פרטים אודות סל מקביליבעל הר )ב(

שהחל לשווק את  שעות לאחר 48-(, והכל לא יאוחר מ5( עד )1)א( פסקאות )17.3בסעיף 

 הסל או לאחר שבוצע שינוי בפרט מהפרטים שנכללו בהודעה כאמור;

שיון לשווק סל שירותים משותף וכן סל מקביל י, החל בעל הר17.8על אף האמור בסעיף  )ג(

וביקש לשנות את תעריף הסל המשותף או את תעריף שירות הגישה לאינטרנט הכלול לו, 

שיון להגיש בקשה לאישור המנהל, ובלבד שלא יהיה בשינוי האמור ידרש בעל הריבו, לא י

(. בעל 2)-( ו1שיון בתנאים הקבועים בסעיף קטן )א(, פסקאות )יכדי לגרוע מעמידת בעל הר

 שעות לאחר שבוצע.  48-נוי בתנאים כאמור, לא יאוחר משיון יודיע למנהל על השייהר

שיון לא יפלה בין הספק בעל הזיקה או מנוי שלו לבין י, בעל הר68מבלי לגרוע מהוראות סעיף  17.12

שיון למתן שירות גישה לאינטרנט שאינו בעל זיקה ומנוי שלו, לעניין מתן שירות למנוי יבעל ר

 שיון.יתקלות הכרוכים בשרותי בעל הרבכל הנוגע להזמנת שרות ותיקון 
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שיון לכל יאישר המנהל לספק בעל הזיקה לשווק סל שירותים משותף, יאפשר בעל הר )א(      17.13

מבקש לרכוש בנפרד, כמקבץ, את כלל השירותים הכלולים בסל השירותים המשותף, 

ים במסגרת שאינם שירות של הספק בעל הזיקה, בתנאים זהים לתנאים בהם הם משווק

 הסל האמור.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, אישר המנהל לספק בעל זיקה לשווק סל שירותים משותף  )ב(

שאינו כולל שירותים של בעל הרישיון זולת שירות גישה רחבת פס לספקי אינטרנט, לא 

יחוייב בעל הרישיון לאפשר לכל מבקש לרכוש בנפרד את השירות האמור באותם תנאים 

 ווק במסגרת סל השירותים המשותף האמור. הוא מש

לחודש, או בתדירות אחרת כפי  15-שיון יעביר למנהל, אחת לחודש ולא יאוחר מהיבעל הר 17.14

שיקבע המנהל, דיווח בדבר מספר המנויים שהצטרפו לכל סל שירותים משותף וכן לסל מקביל, 

 וזאת במתכונת כפי שיקבע המנהל.

שירותים משותף מסוים פוגע בתחרות בתחום הבזק או בתחום השידורים, נוכח המנהל כי סל  17.15

שיון לחדול באופן מיידי מלשווקו, ורשאי הוא להורות ילפי העניין, רשאי הוא להורות לבעל הר

 .על מועד להפסקת אספקתו של אותו סל

 

 הפרדה מבנית . 18

מנות נאותה להשמיע דהז רישיון, רשאי השר, לאחר שנתן לבעל ה17 -ו 16לסעיפים כפוף ב 18.1

שיון לבין חברות ישיון הגבלות ותנאים נוספים בדבר היחס שבין בעל הריטענותיו, לקבוע בר

בעלות זיקה אליו, לרבות בדבר איוש תפקידים ומינוי נושאי משרה, העברת מידע, קיומם של 

ות טכנולוגיות, תאגידים נפרדים או מערכת חשבונאית נפרדת בין פעילויות וכן בדבר הגבל

 גיאוגרפיות או מסחריות בפריסת תשתית או במתן שירותים.

ראה השר כי נתקיימו נסיבות מיוחדות המאפשרות זאת, ולאחר שהשתכנע כי לא יהיה בכך כדי  18.2

שיון, יהבזק והשידורים, רשאי הוא, על פי בקשה בכתב מאת בעל הר מילפגוע בתחרות בתחו

בוע סייגים לחובת ההפרדה המבנית הקבועה בחלק זה, בתנאים שיון, לקיבדרך של תיקון ר

 שיקבע.

 

 איסור העדפה . 19

ן ושייעל הרבחלק ו' בעניין "שימוש בתדרים במערכת הכבלים",  –בלי לגרוע מהאמור בפרק ד'  19.1

בות ר, לותירבמתן ש, שיון אחריר לעבפני  לע ת זיקה אליולחברה בע לשה פלא יפלה וימנע מהעד

ל אופן כירות, ובשע לגידע הנומתן מת השירות, נוימת, זירו, תנאי השתד השירועלום בתש ןלעניי

 אחר. 

 הברר העברתו לחוואיס יסחרמידע מ של תוידוס תרמיללים לשכם וינהל עקבי ןוישירה לבע 19.2

בין , ור; בנהלים ייקבעוכאמידע חס המתיימ יואלר, חא ןשיויר בעל עםה חרהמת הקיז תלעב

 םירואמ ים שאינםבדדי עויו בילא השוהגי ןשיוירל העבב עדין תפוצת המיינעל בלותגה, היתר

הגדרתו בסעיף    כ –" מידע מסחריעניין סעיף קטן זה, "פקידם; לת תרגסמב סחריהמ עידמפל בטל

 )ד(.16.2
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 ואמצעי שליטהם בעלות, נכסי -ק ג' פר

 ויסכנו שיוןיהר תברעה ןינילע תהגבלו - א' לקח

 ל.בוט (25ת .20

 

 ת ברשלות בע .21

   בהתאם למתכונת הבאה: שתל הרלים והמפעיל שהבע היהי יוןשיל הרבע 21.1

שיון זכות ין חברת השידורים, תהיה לבעל הרשיון לבייפי הסכם בין בעל הר-על בתקופת המעבר,

שיון ירפי בלעדית להשתמש ברשת, להפעילה, לתחזקה, לפתחה, לשפרה ולבצע בה כל פעולה על 

 זה ולפי החוק; 

 שיון;יעם תום תקופת המעבר, תועבר הבעלות המלאה ברשת אל בעל הר

מיום  שיון עד למועד שלא יהא מאוחריממועד מתן הרהתקופה ש–" תקופת המעבר"-לעניין זה 

, מהמועד חברות השידוריםאם חל מיזוג בין  או  ,(8ת (7ת(2006 אוקטוברב 01) זהתשס" שרי' בתט

 הם.יהמיזוג, לפי המוקדם מבינ יקויםבו 

היה רשאי לעשות שימוש גם י שיוןיבעל הרהשר לקבוע כי , רשאי 21.1בלי לגרוע מהאמור בסעיף  (15ת21.2

שיון, יהיתר לעשות שימוש במתקני בזק כאמור שהיה בתוקף ערב מתן הרבמתקני בזק של אחר; 

רשאי לעשות שימוש במתקני בזק שיון יבעל הרזה, סעיף לעניין יראו כהיתר שניתן לפי סעיף זה. 

 טחון או מי מהם.יטחון בכפוף להסכם עם כוחות הבישל כוחות הב

למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות צד ג' או כדי להקנות זכויות, מכל סוג  (15ת21.3

   או לצד ג'. שיוןיבעל הרשהוא, ל

 

 יוןשיי הרסברת נכעבלות בההג .22

, ןשכומל שרך בות בד, לרוןישירסי הכנחר או לשעבד נכס מאן אינו רשאי להעביר לוישירה לבע 22.1

 ןתייר שהקבע; שאים תנלאם תהבו שרת המאה בכתב ומראש כמהסה לכך תנניאם כן  אאל

 שיון הבטיחירה לשבע כחונ ם, אשילישלצד  ןיושיהרי סכנלהעברה או לשעבוד של נכס מ ותמכסה

 עלב תירושיתן במ ישהכל גיעההצד השלישי לפי דיבכויות הזוש יממ םויגר לא המקר בכל כי

א ה שלז כללבו, ןשיויהר תוארוי הפל ע אלהם תיורשי תייב לתח ןוישירה עלב ודעל כ יון,שירה

 איםנת תבולרשיון, יבועים ברהק םנאיתם לאבהתיון שירה עלב תירושי תןבל מגיוא ולע ייפג

דושם של חית וראפשגע יפת אשלן , וכםכותם, זמינותם ואיפקיותים, הירמת השלר ריםוהקש

 שיון.יהר יבנכסת יווכזש הימוופסקו טרם מאו הלו בגהום ה אםו, ללהשירותים ה

                                                 
 .25תיקון מספר  (25ת
 .7תיקון מספר   (7ת
 .8תיקון מספר   (8ת 
 .15תיקון מספר  (15ת
  .15תיקון מספר  (15ת
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 אינקב דתאגי תבולט שיוןיהרכסי נס מכד נבלשע ןיושירה לבע ישא, ר122.יף אף האמור בסעעל  222.

בר בד אשמר העדהול מנהר לסשמ דבל, ובבנקאישראי את לבק, לשם אלישרבין כד לפועה

י אקנבה דתאגיה ייבחתמ ף לפיויכלל סעד השעבו םכשהסי נאובת, תושלעתו וונבכהשעבוד ש

 ,עיף זהסין ילענזה;  שיוןיפי רל יםותרן שיתמהי בכלש היעפגל וםרגי אל יודויות ביוש הזכימשמ

 .1981 - "אהתשמ(, יות )רישאוקנוק הבחהגדרתו בכ - "ד בנקאיתאגי"

שיון, כשעבוד ישיון, שנעשה כדין או לפי זיכיון, עובר למתן הרייראו שעבוד של נכס מנכסי הר 22.3

 שיון, וזאת עד תום תקופת השעבוד.יפי הר-שנעשה על

, דירת ציומכ תולרבוג, יך שדרלוע הציב בעת ודיצ יטירפ תרכימולו על יחלא  22.1וראות סעיף ה 22.4

 (.Trade inה )רהמברה ימכת טשיב, ורכאמ

 

 מתן שירות באמצעות אחר .23

 לבעא הו, ש, באמצעות אחר מטעמותוקצמ וא לוכו ,ותיוירמשות רישתת ן לשיויעל הרב יקשב 23.1

 ונבי כםההס שיון אתיהר צרף בעלו יל בקשתשורו לכך; אאת אי ל ויבקשמנהה אל הן, יפניושיר

 םדבין אל שיוןיהר לבעין בות רתקשן הלעניי שנדר לא ורמאר כואישאחר; הן ושייהרל בען יבל

 .הציוד קצנה של תקבה וא רהמכיבהעוסק 

ת ורבל, מםיילק ששיאים נתבישורו אות נתלה או ה, לדחותהשקבה אתר שאל יאמנהל רשה 23.2

 אים תניחדה מבטימי וזאי, בתרל, בין היומנהל ישקהלעיל;  23.1ם כאמור בסעיף כסהה תיקון

, רולציב יםהשירות תרמנת, גהו תחרול תומם שיקאת  אחרה ןושיירהעל ב עם ותרהתקשה

 אחר וןשייל רעב עם ותתקשרה נהל לא יאשרהמ; וילפ וןשיירל הביו של בעווחי שיוןירההוראות 

 .ןוישירהי פ על ןוישירה לבע לשו ובותיחת תרת אוסה

צוע לביו תוחריאומ וןשיירה לל בעש ויותבחומ עודי לגרכ חרון אשייעל רב ין בהתקשרות עםא 23.3

 או מי מטעמם. להמנשר, הות הסמכוימלגרוע  דיכ בה יןאו, וןישיהר ותאהור יפעל  וירותיש

אם נוכח כי מדובר  23.1שיון, לבקשתו, מהצורך לפי סעיף קטן יהשר רשאי לפטור את בעל הר 23.4

 שיון.יבהתקשרות שאין לה השפעה של ממש על ביצוע הר
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 והגבלות ייםשינו - שליטה עיצאמ - ב' קחל

 דרותהג .24

 ':ק גחלזה ו חלק ענייןל 24.1

ים אלה בחוק חכאחד, כמשמעותם של מונ םהילרבות רכישה וכן שנ "החזקה"

יעבוד והכל, מבלי לגרוע שאו  העברהות בולר, 1968-ערך, התשכ"ח תורניי

 ;1בסעיף " מההגדרה "החזקה

אשר כתוצאה ממנה נעשה אדם  ןושייהר לעבבה טליעי שצת אמזקהח "החזקה מהותית"

 שיון;ילבעל עניין, לבעל השפעה ניכרת, או לבעל שליטה בבעל הר

ם רצייא-םזק פניבירותי ש לילות שעמגזר פבמפ"א או מפ"א ייחודי ש "מפ"א מהותי"

 מהותי; לפעימו נהי םיייחנ

 

 שיוןיטי בעל הרפר .25

ה פעהשלי ו, בעב טהליהשלי ו, בעותהתאגד, ןשיויהר לעבשל  טיתפשתו המוטים בדבר אישיפר 25.1

שיון ימציא ין; בעל הרושיירא' ל חנספבים ורטפ, מבו רהמשה איושנ עניין בו, ילת בו, בעכרני

 .למנהל, בכל שנה בתחילת חודש ינואר, נספח א' מעודכן

  חר מתוםאוי ת לאזאו בנספח א',ול לכע הדעל כל שינוי במי, בכתב, למנהלח וושיון ידיעל הרב 25.2

 י.ושינה דמועמם ( ימי21)  עשרים ואחד

 

  יתותמה זקהחה .26

 .שרר הושיאכך ל יתןנ אם אלאית, תומה ההחזקם אדיחזיק א ל 26.1

ית, תוהקה מחזר הבהנעק יזחי ה מכךצאתוכ אםן, יושירל הבעב הליטש עיצאמם אדר בייעא ל 26.2

  ר.הש ראישו לכךן נית םא אלא

באופן  םתובבעל עניין בו, אינו רשאי לשעבד א שיון אויבבעל הר אמצעי שליטהמי שמחזיק  26.3

, אלא אם כן כלל הסכם השעבוד סייג, לפיו של הנושה מהותית החזקהשמימוש השעבוד יגרום ל

אין בקיומם של הסכמי שעבוד  .אישור השר מראש ובכתבלא ניתן לממש את השעבוד ללא 

שיון או יאשונה הנקובה בהם, של אמצעי השליטה בבעל הרתקפים, ועד תום תקופת השעבוד הר

, ואינם כוללים סייג כאמור, כדי להוות הפרה של 27.3.2002בבעל עניין בו, שנעשו עובר ליום 

שר א ןושייהר לעבבה טליעי שצת אמזקהח -" החזקה מהותית" סעיף זה, לעניין סעיף קטן זה,

 שיון.יכתוצאה ממנה נעשה אדם לבעל השפעה ניכרת, או לבעל שליטה בבעל הר
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 טה לישי עצאמברה ורכישה של הע .27

שניתן  ימבלית, ותמה קהחזלה םרוי לגבו כד ששי ריעובש, ןוישירה עלבב הטישלי צעאמועברו ה 27.1

שיון יע לבעל הרודשנר אחל ידמיתב, כה בעשיון לשר על כך בהודירל העח בוידור, כך אישור השל

בסעיף  כאמור, . העברהורמאד הועמהמ ם( ימי עסקי21חר מעשרים ואחד )ואי לאו הרבעההדבר 

 .(15ת 13שיון לפי סעיף יעילה לביטול הרשיון, לא תהווה י, אשר לא הייתה בידיעת בעל הר26.2

         , וכל עוד חברת השידורים מחזיקה במישרין או בעקיפין 27.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   (20ת27.2

 שיון, יחולו ההוראות הבאות:יבעל הרב אמצעי השליטהמ 100%-ב

בציון דבר היותן  החזקות חורגות יירשמו במרשם בעלי המניות של חברת השידורים )א(

על ידי בעל שיון, והודעה על הרישום תימסר יחורגות, מייד עם היוודע הדבר לבעל הר

 שיון לבעל ההחזקות החורגות ולשר. יהר

קטן כאמור בסעיף במירשם בעלי המניות של חברת השידורים שיירשמו  ,החזקות חורגות )ב(

 308יהיו "מניות רדומות" כמשמעותן בסעיף הן זכויות כלשהן ובהן ( לא יקנו למחזיק א)

ת לבעלי מניות ו חלוקה אחרזולת לעניין קבלת דיבידנד א ,1999-לחוק החברות התשנ"ט

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

 ,ייחשבו החזקות חורגות( ,אלא שגם ההחזקות שיתווספו כאמור ,בחברת השידורים

למעט  ולפיכך לא יהיה תוקף לכל פעולה או טענה של הפעלת זכות מכוח החזקות חורגות

  .דיבידנד או חלוקה אחרת כאמורין קבלת ילענ

פי  ת אמצעי שליטה ללא הסכמת השר כנדרש עלהחזק - "החזקות חורגות" - סעיף זה לעניין

 .26סעיף 

 בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:

יודיע לחברת  ,בעל מניה המשתתף באסיפת בעלי המניות של חברת השידורים (1)

על גבי כתב  -או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה  ,השידורים לפני ההצבעה

ם לאו; לא א, 26 ףפי סעי-על אם החזקותיו או הצבעתו טעונות אישור ,ההצבעה

 ;לא יצביע וקולו לא יימנה ,הודיע בעל מניה כאמור

לא ייבחר ולא יועבר מכהונתו מכוח החזקות  ,בחברת השידורים לא ימונה דירקטור (2)

 ,לא יהיה תוקף למינוי ,נבחר או הועבר מכהונתו דירקטור כאמור ,חורגות; מונה

 ;לפי העניין ,לכהונה או להעברה ,לבחירה

  זכויות הצבעה באסיפה הכללית של חברת השידורים; החזקות חורגות לא יקנו (3)

בשותף  ,שיוןימחזיק החזקות חורגות או מי מטעמו לא ישמש נושא משרה בבעל הר (4)

 פים המוגבלים;בשותהכללי או 

 תקנוןב ,שיוןיהסכם השותפות המוגבלת של בעל הרזה יכללו ב 27.2הוראות סעיף  (5)

תקנון של שותף מוגבל אחר בבעל בו בתקנון חברת השידורים ,השותף הכללי

 .שיוןיהר

 

                                                 
 .15תיקון מספר  (15ת
 .20תיקון מספר ( 20ת
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הסכם השותפות  השונאו ש ,100%-מ שיוןיבעל הרבחברת השידורים ירדו החזקותיה של   (20ת27.3

או תקנון של שותף  חברת השידוריםתקנון  ,השותף הכללי ןתקנו ,שיוןישל בעל הרהמוגבלת 

יחולו ההוראות  ,וב נכללולא  27.2כך שההוראות המפורטות בסעיף  ,שיוןימוגבל אחר בבעל הר

 :הבאות

שיון ומרשם בעלי יהשותפים המוגבלים של בעל הרהחזקות חורגות יירשמו במרשם  )א(

 ,שיוןימייד עם היוודע הדבר לבעל הר ,בציון דבר היותן חורגות ,הכלליהמניות של השותף 

 ;שיון לבעל ההחזקות החורגות ולשריוהודעה על הרישום תימסר על ידי בעל הר

ויהוו  ,( לא יקנו למחזיק זכויות כלשהןקטן )אשיירשמו כאמור בסעיף  ,החזקות חורגות )ב(

בלת קזולת לעניין  ,1999-התשנ"ט ,חברותלחוק ה 308"מניות רדומות" כמשמעותן בסעיף 

דיבידנד או חלוקה אחרת לבעלי מניות )ובכלל זה זכות להשתתף בהנפקת זכויות 

אלא שגם ההחזקות  ,שיוןיהמחושבת על בסיס החזקות באמצעי שליטה בבעל הר

ייחשבו החזקות חורגות( ולפיכך לא יהיה תוקף לכל פעולה או טענה של  ,שיתווספו כאמור

 למעט לעניין קבלת דיבידנד או חלוקה אחרת כאמור. ,ת זכות מכוח החזקות חורגותהפעל

 שיון.יהאמור יחול בשינויים המחויבים על זכויות השותפים המוגבלים בבעל הר

חזקת אמצעי שליטה ללא הסכמת השר כנדרש על פי ה -" החזקות חורגותסעיף זה: " לעניין

 .26סעיף 

 לעיל:בלי לגרוע מכלליות האמור 

שותפים מוגבלים של בעל בעל מניה המשתתף בהצבעה באסיפת שותף מוגבל או  (1)

או לשותף שיון ייודיע לבעל הרשל השותף הכללי בעלי המניות שיון או באסיפת יהר

על  -או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה  ,לפני ההצבעהין, ילפי הענ ,הכללי

, אם 26סעיף אם החזקותיו או הצבעתו טעונות אישור על פי  ,גבי כתב ההצבעה

 ;לא יצביע וקולו לא יימנה ,כאמוראו שותף מוגבל לאו; לא הודיע בעל מניה 

, לא ייבחר ולא יועבר מכהונתו מכח החזקות בשותף הכללילא ימונה דירקטור  (2)

קף למינוי, חורגות; מונה, נבחר או הועבר מכהונתו דירקטור כאמור, לא יהיה תו

 ;לבחירה, לכהונה או להעברה, לפי העניין

שיון ישותפים מוגבלים של בעל הרהחזקות חורגות לא יקנו זכויות הצבעה באסיפת  (3)

 ;של השותף הכלליבעלי המניות או באסיפת 

ובתקנון  שיוןיבעל הרהסכם השותפות המוגבלת של הוראות סעיף זה יכללו ב (4)

 .השותף הכללי

 

 

 

 

 

                                                 
 .20תיקון מספר ( 20ת
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 םניייענ דוניגו בתלוצ תבעלו - ג' קחל

 לבתצו תעלוב סוראי .28

  ה:מאל שיון אחדיהרתקיים בבעל יא ל 28.1

 לש תואח ה אם, חברה בת או חברהרחב וא יא מהות"פמ יון הואשירל עניין בבעל הבע ()א

 ;הותיא מ"מפ

 ברהחה ברשמושא נ אהוש או, יהותמ "אמפבה ן הוא נושא משריושימשרה בבעל הר שאונ ( ב)

 מפ"א מהותי; לת שואחה ברח אות בה ברם, חא

על אף האמור, התקיים הסייג המופיע בסעיף קטן )א(, לא יחשב הדבר כהפרה של תנאי  )ג(

שיון, לבד או יחד עם חברה אם, חברה בת או חברה ישיון, כל עוד בעל הרימתנאי הר

 ם ארציים נייחים.אחות, אינו בעל מונופולין במגזר פעילות של שירותי בזק פני

שיון אחד מאלה, אלא אם שוכנע השר, על פי בקשה בכתב, כי אישור ייתקיים בבעל הרלא  28.2

 :הבקשה יקדם את התחרות בתחום הבזק או בתחום השידורים או שהוא לטובת הציבור

 ; תיהומ אמפ"ינו שאא מפ"א שיון הויהר לן בבעיינעל עב )א(

 הטילש לבעב ןנייבעל עאו , מפ"א מהותיין ביענ בעלוא ה ןוישירל העבב תכרניה פעהשל בע )ב(

 ותי; מה"א מפ לה שורקשה ברח ואה שהוא חברה שותפו א מהותי, אפ"במ

מגזר  תוום באייללם כליפעימ שיון הםיעל הרבבת ריכנ עהשפה מבעלי רתוי וא םיניש )ג(

 אמור.כ במפעילים תכרניה עפהש יבעל םהשאו , פעילות

 

 בשיתוף עם אחר מתן שירות .29

 ו, אחרא ןשיויל רבעעם יתוף בזק בשלת ועפו א בזקות שירוע יצם לבסכבהשיון ישר בעל הרתקה 29.1

 יעביר בסמוך לחתימת ההסכם העתק ממנו למנהל.ם, ורידילש שיוןיר בעלם ע

 בטחת רציפותהלם ייהדד יוביג ימכבהס אחרשיון יעל רבעם ר קשתשיון רשאי להיעל הרב 29.2

שיון ישיון. בעל הריבעל הר ה או שירות שמבצעהים לפעולהזלה או שירות ועלפ עבכל הנוג רות,שי

 יודיע למנהל על כל הסכם גיבוי כאמור.
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 ותבתחר הור פגיעאיס .30

שיון לא יקיים כל פעילות, על דרך של מעשה או מחדל, ולא יהיה צד לכל הסכם, הסדר יבעל הר (15ת130.

נועדו או עלולים לצמצם את התחרות בתחום הבזק או בתחום או הבנה כלשהם, אשר 

 .השידורים, או לפגוע בה

או בתחום  קזבהבתחום רות חתב העיפגל םרוגל ייון כדשיבפעולתו של בעל הרש כי י ראה השר 30.2

, ותיונעיע טמשהל זדמנות נאותהלו השיון, לאחר שניתנה יבעל הרל וא להורותה ישאהשידורים ר

 .העיגפה תאוע נמל דיכקוט ו לנעלישדים על צע

                                                 
 .15תיקון מספר  (15ת
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 תהלפעוה מהיו, קתשרה חותפי -' ד קפר

 חהיתופו רשתה מתהק - א' לקח

 רשת הוח תפי .31

איכותם ו איכותה הטכנית , לרבותופיתוחה הפעלתההרשת, קיומה, תה של שבכל הנוגע לפרי 31.1

שיון יהר להוראות בהתאםשיון יבעל הר יפעל, הרשת ורכיביהמבנה ו הטכנית של רכיביה השונים

 .שיוןי' לרגנספח  -תכנית ההנדסית ויקיים את האמור ב

 יביד ועבנקש יםנקת אחרוכן ד, שרמהע שקבטים רהמפום ל הכלליכר אח לאימשיון יעל הרב 31.2

 כןו וטלחהאק וזבה םותח, ביםחרא םלאומיי-ןיב יםונגאר בידי, או בעולםינה בארץ וי תקונגרא

 ןיינולעה, הפעלתה ופיתוחה, מוי, קשתרה לש התניין הקמלעם עיוגנ אלהש לככבכל תחום אחר, 

 . תהאמצעון בים להינתדעומיהאו ם ניתניהם יתורישה

שיון יפעל לשם הקמת הרשת לצורך מתן שירותיו, בהתאם לאבני הדרך המפורטות יבעל הר 31.3

שידורי כבלים, בכל אתר שיון כללי ליבנספח ב'. פרישת הרשת לצורך מתן שירותי תשתית לבעל ר

 . 60.3באזור השירות תתבצע באופן שיאפשר עמידה בהוראות סעיף 

 

 יתוחהפההקמה ו לךבמה ותנוי תכנישי .32

 התוכנית ההנדסית באופן שיש בו כדימ טות או לחרוגלסצורך  נוצרשיון כי יהתברר לבעל הר 32.1

י מהותו וטיבו של השינו תאיפרט , בתלמנהל בכ ל כךיע ע, יודלהשפיע מהותית על מתן השירותים

 . ההנדסית המעודכנתנית התוכאת  עהלהוד ויצרף דסיתההנ ניתכבתו

 

 יםגעת מפומניעות יחות ובטירצעי זהאמ .33

ם נאותי תיחוטי בעאמצת וך נקיטתל הרשת וח שתיפהוה עבודות הפריש את עציב ןשיוירעל הב 33.1

דרש ר; נים לציבועמפגו יםדרמט למניעתורכוש, ולאדם לזקים נגיעות ופלמניעת , ודהבבאתר הע

 ותב, לררקעיותק-כות תתמערלים זקנ תניעמל שהנדר לכ תה אעש, יהרפיח עצבלן ושייעל הרב

 הפירחיתר עבודות , לרבות היןפי כל ד-על נדרשהתר לקבל כל הי דפיקי ךכ םשולזק, ת בורשת

 .ב לחוק53יף סע ילפ

ר תאב מצבישיב את הוהעבודה  את אתר שיוןיהר נקה בעל, יוהפיתוח ישההפרת ום עבודוסים ע 33.2

 תו.ומדקל

 

 קבזו מלווי חשק טלבויות עםהצ .34

שיון החובות יבעל הר ל, יחולו עדהואתר העבמל בשי חמתקנמל או ווי חשק קום שבו קיימיםמ 34.1

(, שמלוי חקו ןלבי בזקי קווין ב יותולבטצת וההתקרבויו) להחשמבזק והות נפי תק-לעלות המוט

 .1986 - ו"משתה
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 תהרש חתופי ודותעב על פיקוח -ב' לקח

 וח תיפ ת"ח על עבודודו .35

 תוחו"דולאחר מכן לבקשת המנהל , ןושיישנים ממועד מתן הר 5 משך, במנהלל ן יגישושייעל הרב 35.1

הדו"ח יוגש עד ו"ח. דל כ של וופתך תקלמהבהרשת שבוצעו וח יתרטו עבודות פפוי הםם בייתשנ

שיון בדבר מתכונת הגשת דו"חות ילמרץ של כל שנה. המנהל רשאי להורות לבעל הר 31ליום 

 כאמור.

והסברים  דו"ח כלת ופלתק נוןכהת מול דסיתת ההניכנהת עויצב שלאה השוות יכללו וח"דוה  35.2

  .להאכ ויה ם, אהתכנון תמועל צועביב לושחי נולשיאו לחריגה 

 

 מכיםידיעות ומס ירתמס .36

של  חפיתוה ותדובעע וצבי תואודך דיעה ומסמי , כלתו, לפי דרישהללמנא שיון ימצייעל הרב 36.1

 .הלנם המהליע רהושה פןת ובאונתכובמד, עבמו, רשתה

ע או השמור על מידר אג, במבמחשבר צואל מידע הכ לרבות -" מךמס, "37עיף וסעניין סעיף זה  ל 36.2

 .אופטית או מדיה אלקטרונית אחרתמדיה מגנטית, 

 

  חתופי תועבודעל  וחקפי .37

 עוצביל תוגעוון הנשייהר לעבולות עפ ות אחר מטעמו, עלצעאו באמו עצמב חפקרשאי לל מנהה 37.1

 ריתלא עת סבירהל בכ כנסמנהל להיה אישח רוע הפיקויצב ם; לששתהרשל  חויתהפות דעבו

 לרך עיון בכצוול תוקידוב דותיכת מדי, לצורך ערוןישירה לבעי רדמשלו שתהר מיתקני, לעבודהה

 .כיםממסו ותיתכנ תקתהע ךורו לצא וחיתהפרישה ופ דותם לביצוע עבויעגונה ךמסמ או תניתכ

 עורלג ילבוח תות הפיוודפיקוח על עבהצוע ילבע וגהנכל בל נהמה םע הלופעף תשיון ישיעל הרב 37.2

 תינך, תכסממ ן בכלועי פשראו, ייניתקמלה ודועבה ירלאת יסהו כנלכלליות האמור, יאפשר מ

 מידע שידרוש. כל וק לפויסם, תקעתו הא רטפומ

 

 בפיתוח הרשת יםמגליקויים ופ וןקתי .38

 וחיתהפת דובובעשמצא ת גוריוח יםמגפ, םייוקלי לע וןישיהר לבעלכתב ב דיעולהי רשא נהלהמ 38.1

ובדיקות ת וידדמ ךמס עלן, ושייהרבעל ש שהגי עדימו ם, מסמכיתו"חודך מסל ע, שתהר לש

 ת הציבור.ונוך תלל סמאו עערך ש

 וךתל, במועד הנקוב בהודעה או הדיע למנו, י38.1 יףעבסאמור כ הודען הוישייבל בעל הרק 38.2

ט או נקא הוש תור בה ואת הפעולומאל תוובתגת א, העודהה תבלק םמיו םיימ( 14עשר )בעה אר

 ות.או החריג םימגפה הליקויים,ון קקוט לשם תילנמד וע
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 טכנית תאימות – 'ג קחל

 תמות תאיבדיקו .39

ת דיקוב םנעשו בה טרם בוצעקנתם ברשת לא תהתריטי ציוד אשר פ נהל רשאי לקבועהמ 39.1

 אור, לאמכ להנמה עב; ק40ף עילה מהאמור בסוכע -" ימותתאיף זה , "סע ןענייל; ותימתא

 ים.אותם פריטל תומיאבדיקת הת ללפני ביצועה שים יטפרה נוקתוי

 

 תות לתאימואחרי .40

ישות דרה תא ותן ברשת מקיימים לפחתקוה רשא דיות וצרששה ךי לכחראן אשיויעל הרב 40.1

 ות: באה

 וד;יו פריט צותלאם תייחסיהמן רציה טיפרמב תטופורת המנות לתכוטכני ימותאת ()א

ות תשלר ןגומלי-שוריקר פשאשהרשת תת, כך לירת הישראשוהתק לרשתאימות טכנית ת ב()

 תיםוירהשה, על כל ינקתורת תקש שרל באופן המאפארשית בואחרציבוריות בזק 

ניתן הת וירהש לבקרה עו היטלשבנוי ומה נותר תלורו, בבייונוב המ, בחיתורישב םיכומהת

ר פוסימ ןייענ' לק זחל ותראהועל פי , תאחרוזק ב ותכרמעת עומצבא תוריהש בליקלמ

 ;ושמישן  וילגומ רשוקי יןני' לעק טחל ותראוהו

ות יכנט ותשדריו יםשראליי םי תקניפ לע כל, ה82 יףסע תוראהו פיעל  הצק ודבציכה מית (ג)

 הל. נשיקבע המ
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 הקזותחו תוקבדי - 'ד קחל

 דרותהג .41

 חלק זה:ב 41.1

 פרקי, בוןשיירה תראווה פילעת חלק ממנה המתבצכל  או תרשה יקתבד "בדיקה תקופתית"

 לשנה; חתא ותפחולעים זמן קבו

, וןתיק או הקוזחולת תעפ בשל וצעתחלק ממנה המבל דיקת הרשת או כב "בדיקה מיוחדת"

, יגולונטכ ויני, שנהולת רורבי, הלתק, תעה אלקטרומגנטירהפ ותבעקב

שיון או לפי יהרעל ב תזמביו ית הנדסית וכיוצא בזה, הנערכתתכנ יוניש

 ל;נהמהדרישת 

 .ן שוטףאופת בצעבתלק ממנה, המח כלשת או הרדיקה של ב "בדיקה קבועה"

 

 יקותבדביצוע  .42

 טורכמפ ת הבדיקהובמתכונת ובנקוד כלה, תשהר לש תתיופותקת דיקובים יון יקישיהר לעב 42.1

 ימים מיום הדרישה. 30ההנדסית, וימציא את תוצאות הבדיקות לפי דרישת המנהל תוך  יתתכנב

 קהבדילושת הר צועיישל ב יד( מתמMonitoring) רלניטו רהיפעיל מערכת בקו יקים שיוןיהרל עב 42.2

, נהממ כל חלק ות ארשה שלת עוקבו ף, בדיקותפן שוטו, באוךערי כןהרשת, ו תוינקתל ת שפוטש

 סית.דנהה תכניתבעה והקב ותקיצורך, לפי תכנית הבדה פי-על

ה קדיאת הב בצען ישיויהרבעל דת; חומי הקדיוך בערן לשיוירהל לבע ותרשאי להור מנהלה 42.3

 .הלהמנ עבד שיקועמבו תכונתבמה רמוהא

 לעב; ךכב ךרוה צאריש לכ, כובעצמ ותקידבע צבי לאשיהיה ר וממטעכך ל ךמסואו מי שהמנהל ה 42.4

ו, גישה למתקנים עממט כךלך וסמהאו למי ש שיון, יאפשר, לאחר תיאום מראש, למנהלירה

 ו.שימושצא במיקה הנד בדיושותו צלר מידעוי ודיולצ

 

 הזוקותחת ת, תקלוומן בדיקיו .43

פרטי ו רשמיבו י(, שזוקהחת יומן -הלן לה )קתחזוות וומן בדיקות, תקלי שיון ינהליעל הרב 43.1

 והבדיקות ברשת. הצעדים שננקטו לתיקונן(42ת, התקלות

ו ב יןעיל מוטעמ מוסמךג יצלנ אונהל למ אפשרו, יירדמשבה חזוקהת ןמוית אשמור שיון ייעל הרב 43.2

 .ותשירד יפל לנההמן יולע וירבעיויא, השרך דל יקו בכהעתלאו  קובד, לעתל כב

 

 

                                                 
 [9.2013.021 מתאריך יאוחר לא לתוקף ייכנס זהתיקון : תחילה] 42 תיקון מספר  (42ת
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 םגמיקויים ופיקון לתי .44

שיון הזדמנות נאותה בנסיבות העניין להביא בפניו את ימנהל רשאי, לאחר שנתן לבעל הרה 44.1

רמת ב עהיגלפם רמיר גוואש מצאגמים שפו םליקוייעל  וןשיירהבכתב לבעל  יעטענותיו, להוד

לפגיעה ברמת הבטיחות או  ,תהרש של בויוהגי ידותת השרמרבו, רותישי ילבקמל ותירשה

מקבלי  ותנולת, תשהרביצועי  לע תפיצת מךס עלת וזא להפרעה למערכות אחרות הפועלות כדין

 .ןוישיהר ו בעללפק ישס דעמיו םמכיסקה, מיבד ו על סמך דו"חותא ךערשקות יבד, שירות

את ן תקן לושייבעל הר ייבח הםיאל שעדים דועל המיון עשירה לעבות לרלהומנהל רשאי ה 44.2

 .םמיגוהפ םיייקוהל

לכך בהודעת המנהל, על  בענקשד ועמה ךות, הלמנלע דיוי, רוכאמה ודעה שיוןיעל הרב יבלק 44.3

 ל.ההמנ קשיפגמים, בפירוט שבוהים ייקולן הויקת
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 אלחוטיים במקטעים בתדרים שימוש – ה' קחל

 הגדרות . 45

סמנכ"ל בכיר לניהול ספקטרום ורישוי תדרים במשרד, או בעל תפקיד  -בחלק זה, "המנהל"       45.1

 מקביל במשרד שיבוא במקומו. 

 

 םירדצאת תהק .46

שיונות יברו המנהל ל ישראם שדריתבק ראלחוטיים ק פעיל מיתקני בזלהשיון רשאי יל הרבע 46.1

 .האמנהועל פי הפקודה כל ה המנהל, וה לרכפי שהות בלוגוהמ ליםלפרטניים ובמסגרת הכ

אלחוטיים  קזבי נקתמי עלתהפב ת, בין היתר,בלוהגדבר ון בישיהר לבעל ורותלהי שאמנהל רה 46.2

זק ב מיתקני תפעלהבר הגבלות בו בדמוגדרים א םיירפוגאיג םירוזאבו ימיםומס םריבתד

 ,מםע וםאתב ואם נוספים תיולי שירימפעליל בבמק, שמושי, לותריםהמתדרים ב לחוטייםא

 ל. הנאות המרוהי על פל והכ

 .יןבד קבעול שנוי, ככשירו הפעלהות רגוא יםרבתד שוגרות שימא שיון ישלםיעל הרב 46.3

 םיתדרהל לו; קבע המנ וקצשהו םדרילת שיון תדרים חלופייםילבעל הר ותמנהל רשאי להקצה 46.4

 התמאתה םשלשת בר םשירוהד ייםת השינואנו, חשבו שיון, עלירעל הבצע באמור, יכ ייםפחלו

 .מנהלה עשקב דועמה ך, תוייםפלוהח יםדרוש בתימלש

 

 םרידתב שומיג לשיסי .47

ו ינא וןשייהרל . בעותיון שירמתל תואו יםמשמשה אלד עול כ וש בתדריםשימה שיע שיוןירל הבע 47.1

 אחרים. לששם לשימואו  םאחרילשימושים  םיתדרזכות השימוש ב תא להעביררשאי 

ן זה יענייותיו בנחה בעיקל נה; המהמנהל תויחנה פיל םירדתב שומשיה שעי ןושייעל הרב 47.2

ות כרעמההית זרנגה יתכנהת ועל םירחאם מיגור ידיב יםתדרש בימוש עלר, יתה יןסס, בתבבה

 ף.בעורד וחמי ו מצבא רוםחיב מצ תארקל

ים וובצ םרטיפוהמ יםדרבתש, לצורך מתן שירותיו, ומת שישולע יארשו ניא ןוישיעל הרב 47.3

 יםאתנוב, להנהמ אתמר מראש ובכתב ואיש לביק םאא דה, אלותחולת הפק-ת איים אבעהקו

 .לנההמע שיקב
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 תוערפהים ומניעת דריחות בשימוש בתבט .48

 םיחקורה תונקת תוארהו יפ-עלרבות , לדין על פי כל להיויפעת שהר תא ן יקיםשיויהרל עב 48.1

את יעשה , ו"(וקחיםהר נותקת" –להלן ) 1980 - םהם(, התש"יוצרת רדיואקטיביים ומיסודו)

 :להלןתר, כיין הן, ביושיהר לעב עליפ נות הרוקחיםקעניין ת. לןדיפי כל ר ליתה לתש  לקבדרהנ

 -הלן ל) הלאיכות הסביב תית במשרדביבס ינהרק לע הנוממה עםו תוליעפתאם את י (א)

 ו;תייונחע הבצ(, וימונההמ

ת כורעמ םיקי - הרוימונה מהידה ומבים; ונכיס תהערכ ח"ו, דורישותיד , לפיהנוממגיש לי ()ב 

 עבצי ריםאתו ות אמערכ פעלתהלאחר ; מונהמה רושאי תלבחר קלארק  םתריאו א

 עלו;פו בדרישות הממונה לא יודיעמא של אתרו ונה; מערכת אמיות המנחה פיל ותידמד

 על פית, ורתקש יתקנמצית לראאר תכנית מת כנתשל ה תויולי בעשא בחלקו היחסיי (ג)

עו ייקבש, ככל םריחא יםליעחד עם מפ, י1965 -"ה ה, התשכניבוהן ותכנה חוק תהוראו

 .ןיי דפ לע הז ייןענל ראותהו

 זקב ניקתמי ידכן לגבמעו שנתי "חודה, ל שנכאר בוינש חוד ךל, במהלנהיש למיגן יושירהעל ב 48.2

ליטה, הקו רודיהש, תדרי קןיתמה םקומי ו, הכולל בין היתר, אתידל ים עעלופהמם ייוטלחא

במקרים מיוחדים  םואול של השידור,ט הסר חבורושידור  יפקסה האנטנות, הוב, גותטננאה בחש

דבר ב דכןועמ דו"חמים, י( 5) הישחמ וךת, ול הגישל עת לכב ןושיידרוש מבעל הרלל מנהה רשאי

 ם.ירתדוש במישדיו ור רקיעום, ייוטלחא זקתקני בהפעלת מי

 ותראחת וכרעמ ות בינו לביןדידה ותרעפה נעמוה ןפבאו הפעילוייקים את הרשת  ןשיוירעל הב 48.3

 כלהלן:ר, יתה ן, ביהין זיענבשיון ירה לעב יפעל, ות האמוריללמכלגרוע י בלין; דכ ותעלפוה

 ותרעהפל ש דידות לצורך מניעתןומת קודיב צעיב שתבר אלחוטי ביכרכל מהפעלת  יפנל ()א

 יות; טגנומטרלקא

ות בעת ההפעלה, רעהפו גלנתו , אותטינרומגקטלא תרעופהות צפוי יכון שייצא בעל הרמ ב()

 רעותפהת עילמנון רפת וםתאם לש אתוזת מהגילוי, עוש 24 -מ יאוחר לא, ותדייימ יפעל

או למי שמונה לכך  הל,מנל תבבכ וןשייהרל ה בענון יפרתפעדר ה. בןנותשיה עתנילמו אלה

 כך; ל ירסבון תרפ אוצמל ידכ מטעמו,

ישתף פעולה עם מפעילים אחרים במקרה של הפרעה למערכת הפועלת כדין; לא נמצא  (ג)

הזדמנות נאותה  שיון, לאחר שניתנה לויפתרון להפרעה בין מערכות כאמור, יפעל בעל הר

להשמיע טענותיו, לפי הוראות המנהל לעניין ביצוע שינויים בהפעלת הרשת, מרכיבי 

הרשת או בשימוש בתדרים, או יחדל משידור בתדרים מסויימים בכל אזור השירות או 

 באזור מסוים;
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ל פוטיר בדבל ל, לכל דרישות המנהנההמת ישדרשעות מ 24 -יאוחר מא יענה מיידית, ולי ד()

, לראביש, ןידם כעליופהים ראח םימו גורא אחרים ןושייי רלבע ם עםותאו פרעותבה

צורך זה, רש לדנע הדמי להל כש למני, יגותשכנ תונדיבמות נאיתילשת הפשוהרחי טבש

י ידעו בבקנש יםדרמנע משימוש בת, יילנהגנטיות לפי דרישות המומלקטרא ידותמד עיבצ

 מסוימיםרים בתד ורידש פקסר הדבב הל, לרבותנמהה יורעל במגבלות שיפול הנהמ

ות, נטנג את, סואנטנו בחות, שנטנה אבוג ברת בדומגבל לתהטות ברלימים, מסו םירתבא

חשבונו  עלשיון ירל הבידי בע אום כאמור יבוצעת; הותטנאנן ווכיוב אנטנות קיטו

-ןבי ותבאמנשות אפי ההור עלל המנהל והן שת דוחמיו ראותוה פיעל  ןה, ותוובאחרי

 תדינמש בילטראליים עם מדינות ו/או עם הרשות הפלשתינאית  םמיכסת והוימואל

 .ןהצד לל אריש

, יםרחאי קורנים פנמ הנגה תונקהלי כד , לרבות אישור התכנית ההנדסית,ןיושיהר ןין במתא 48.4

 מפניאו הגנה , ןוישירהשהותרו לשימוש בעל  יםתדרהי לתחומי תדרים זהים ומחתב יםעלפוה

י מבתחום ליועהפ חריםם אירנקו נימפ הו הגנא, דיןכלים עהפו םמקורנים אחרי ותניוהרמ

עם  ףתושמבם פיוסנ מיםורן ולגיושירה עלב ו שלושמלשיתרו ם שהויתדרהתחומי לם יהזתדרים 

 םלואוחלל, בו א ליו,ע הטילשמדינה ח שאין לבשטאו  נהדימהשטח ל וץחמ , אוןשיויבעל הר

רשת, ולפתרון הפרעות הדדיות, דנה הלהגנ תוון נארתפמצוא ל דיכ תוולשביכ לככה עשי נהלהמ

 .אם תהיינה
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 הכבלים במערכת יםתדרב שימוש - ו' קחל

 הגדרות .49

  –לעניין חלק זה  49.1

ה יתדר, רוחב פס וקצב אינפורמציה ביחידות של קילו סיביות לשני "אפיק"

 )קס"ש( המאושרים למתן שירות מוגדר;

 הרשת, למעט מיתקני בזק אלחוטיים; "מערכת הכבלים"

שיון והמהווה יטבלה המפרטת את הקצאת האפיקים לפי שירותי בעל הר "מפת התדרים"

 תכנית הנדסית; –חלק מנספח ג' 

 

 משטר התדרים במערכת הכבלים .50

למפת שיון תעשה בהתאם י, לצורך מתן שירותי בעל הרמערכת הכבליםהקצאת התדרים ב   50.1

וי שיון לערוך שינוי במפת התדרים, הן לעניין שינוי אפיק והן לעניין שיניהתדרים; ביקש בעל הר

ה לפני ביצוע השינוי, הודעה ימי עבוד 30 -ימציא למנהל, לא יאוחר מ השירות הניתן באפיק,

אור השינוי תוך פירוט התדר המרכזי ורוחב הפס של יתכלול את תההודעה  בדבר השינוי;

. לעניין סעיף די המנהלי-, וכל מידע נוסף שיידרש עלקס"שיק, קצב האינפורמציה ביחידות האפ

זה, החלפה בין אפיקים המשמשים להעברת ערוצי שידור שאושרו כדין, לא תיחשב כשינוי, 

 ובלבד שכתוצאה מההחלפה לא תשתנה קיבולת הרשת הזמינה למתן שירותים.

שיון יי ביצוע השינוי כרוך בקיום תנאים אשר על בעל הרשיון כיהמנהל רשאי להודיע לבעל הר 

 שיון להימנע מביצוע השינויילקיים לפני ביצוע השינוי או לאחריו, ורשאי הוא להורות לבעל הר

שיון לבצע ישיון כאמור, רשאי בעל הריתוך מתן נימוקים להחלטתו. לא הודיע המנהל לבעל הר

 השינוי.

השר רשאי לד לחוק, 6)ט( לחוק ובשים לב, בין היתר, להוראות סעיף 5בלי לגרוע מהוראות סעיף  50.2

שיון לייעד ישיון או בהוראות מינהל, בדבר חובתו של בעל הרי, בתקנות או ברליתן הוראות

שיון, יקיבולת ברשת להעברת שידורים או שירותי בזק של אחר, ורשאי הוא להורות לבעל הר

 שיון.ימי שקיבלו לכך רלחבר לרשת יותר ממוקד שידור אחד של 

 הקצאת האפיקים ברשת, מתייחסת הן לאפיקי הלוך והן לאפיקי חזור. 50.3

, יחולו לעניין חלק זה מערכת הכבליםהעקרונות הקבועים בסעיף זה לצורך הקצאת התדרים ב 50.4

 כולו.

 

 שיוןיחלוקת רוחב פס בין שירותי בעל הר .51

בכל אזור שיון יי הבזק הקבועים ברפס לשם מתן שירותשיון יבטיח כי ישמר רוחב יבעל הר 51.1

שיון הוראות לעניין זה, לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה יהשירות; השר רשאי ליתן לבעל הר

 להשמיע טענותיו.
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 הפרעות תדרים .52

 לעניין סעיף זה: 52.1

 עוצמת שדה הזולגת ממערכת כבלים הנמדדת במרחק עשרה מטרים מהכבל, " עוצמת שדה"

 קילו הרץ, על אנטנה שנתקיימו בה אלה: 100ברוחב סרט של 

 קטבית;-היא דו (1)

 היא באורך חצי גל. (2)

שיון חייב לוודא כי מערכת הכבלים תהיה מסוככת ומוגנת כנגד קרינה ממערכות יבעל הר 52.2

 אחרות, לרבות ממיתקני בזק אחרים, באופן שימנע הפרעות לשירותים הניתנים על הרשת;

 לא תגרום להפרעות אלקטרומגנטיות, ועוצמת השדה ממנה לא תעלה על אלה: מערכת הכבלים 52.3

 470 -מגה הרץ, ו 230עד  174מגה הרץ,  108עד  87.5מגה הרץ,  68עד  47בתחומי התדרים  )א(

 ;μV/m  dB 33  -מגה הרץ  862עד 

 .μV/m  dB 17 –בכל תחומי התדרים האחרים  )ב(

 אותות בתחומי תדרים אלה: במערכת הכבליםלא ישודרו  52.4

 מגה הרץ; 121.525עד  121.475 )א(

 מגה הרץ; 243.025עד  242.975 )ב(

 מגה הרץ; 165.75עד      162.16 )ג(

מגה הרץ. אלא אם אישר המנהל בכתב השימוש בתחום תדרים זה, ובתנאים  862עד  806 )ד(

 שקבע.

שיון, לאחר שהגיש בקשה וקיבל לכך אישור בכתב מהמנהל, רשאי לשדר אותות יבעל הר 52.5

עד  450-מגה הרץ ו 174עד  165.75מגה הרץ,  162.16עד  136במערכת הכבלים בתחומי התדרים 

 .μV/m  dB 5מגה הרץ, כולם או חלקם, בשיטה ספרתית בלבד, בעצמת שדה שלא תעלה על  470

שיון אינו רשאי לעשות שימוש בתדרים המפורטים יה' לעיל, בעל הרבלי לגרוע מהקבוע בחלק  52.6

שיון לפי הפקודה, לרבות יבמפת התדרים, לצורך שידורים אלחוטיים, אלא אם כן יש בידו ר

 שיון סחר, לפי העניין.ישיון הפעלה או ריר

יות, הפועלות לעניין הפרעות הדדיות בין מערכת הכבלים לבין מערכות אחרות, קוויות או אלחוט 52.7

 , בשינויים המחוייבים, וכן אלה:48.4-ו 48.3כדין יחולו הוראות סעיפים 

שיון אישור מהמנהל כאמור בסעיף קטן יבלי לגרוע מהוראות חלק ד' לעיל, קיבל בעל הר )א( 

שיון, ישיון בדיקות תקופתיות למערכת הכבלים בהתאם להוראות הרי, יקיים בעל הר52.5

 .52.5 -ו 52.4, 52.3, 52.2אים המפורטים בסעיפים קטנים ויוודא עמידתה בתנ
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שיון כי צפויות הפרעות אלקטרומגנטיות למערכות הפועלות כדין או נתגלתה ימצא בעל הר )ב(

 24חריגה בעוצמת השדה הגורמת להפרעות כאמור, יפעל מיידית למניעת ההפרעה בתוך 

שעות מרגע שנתגלתה אלא אם  24 שעות מרגע שנתגלתה החריגה ויתקן את החריגה בתוך

 כן יאשר המנהל אחרת.

שיון חריגה מעוצמת השדה המותרת, יפעל יבלי לגרוע מפסקת משנה )ב(, מצא בעל הר )ג(

 ימים מיום שנתגלתה החריגה. 6מיידית לתיקון החריגה ולא יאוחר מתום 

 ובאחריותו.שיון על חשבונו יבדיקות ותיאומים לפי סעיף זה יבוצעו בידי בעל הר )ד(

יכנסו לתוקף עם תחילת תוקפו של תיקון תקנות  - 52.5, 52.4, 52.3, 52.1סעיפים קטנים  )א(         52.8

בעניין זה.  עד לתיקון  19871-הבזק )תקנים ומפרטים של רשתות כבלים(, התשמ"ח

 .52.9שיון, בהתאם להוראות סעיף יכאמור, יפעל בעל הר

יחולו, בשינויים המחוייבים, גם לגבי ציוד קצה  52.7 -ו 52.5, 52.3הוראות סעיפים קטנים  )ב(

 המחובר לרשת.

 לעניין סעיף קטן זה: 52.9

הספק קרינה של מערכת כבלים הנמדד בהשוואה להספק שידור המוזן  "הספק מוקרן" 

 לאנטנה שנתקיימו בה אלה:

 קטבית;-היא דו (1)

 היא באורך חצי גל; (2)

 הספק חלופי;היא מחוברת למקור  (3)

 היא יוצרת, במרחק נתון, עצמת שדה שווה לזו שיוצרת המערכת. (4)

 הרשת לא תגרום להפרעות אלקטרומגנטיות, וה"הספק המוקרן" ממנה לא יעלה על אלה: )א(

מגה הרץ,  230עד  174מגה הרץ,  108עד  87.5מגה הרץ,  68עד  47בתחומי התדרים  (1)

 וואט; ננו 4 -רץ מגה ה 862עד  470 -ו

 ננו וואט. 1 –בכל תחומי התדרים האחרים  (2)

 לא ישודרו ברשת אותות בתחומי תדרים אלה: )ב(

 מגה הרץ; 121.525עד  121.475 (1)

 מגה הרץ; 243.025עד  242.975 (2)

 מגה הרץ; 174עד  136 (3)

 מגה הרץ; 470עד  450 (4)

 השימוש בתחום תדרים זה.מגה הרץ, אלא אם אישר המנהל בכתב  862עד  806 (5)

 

                                                 
 . יצויין כי המשרד פועל בעת הנוכחית לתיקון התקנות כאמור. 1350; התשנ"ו, עמ' 134ס"ח התשמ"ח, עמ'   1
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 מיספור – ז' לקח

 דרותהג .53

ד קו", "טלפון פרמס"", ירותשל ור חיוג"אז, "יאוגרפיג ור חיוגאז", "צירג אחיו רואז", "אזור חיוג"

 (15ת;כהגדרתן בתכנית המספור - "שירות טלפון מיוחד"ו, "דומת חיוגקי", "גישה

 ליכלת יעלקבן, פוטל ריספמ שלה צאלהקוה דעולהקבע המנהל ש כניתת "ורמספה יתנכת"

 ;כתיקונה מעת לעת2לה, אמק ו חלאמספרים, יידות נוג וחי

ולהוראות  פורת המסינתכבהתאם ל שיון,יהרכנית שהכין בעל ת "פרי טלפוןסנית מ"תכ

ה ישג ידוקת לולוהכו יפון למנוילט ריפסאת מקצלשם ה המנהל, 

 ;אחריםשיונות יולשירותים של בעלי ר תיווירלש

 

 ורספמהית כנפי תל ולה עפע  .54

 כניתהפעלת ת בדברל מנהת הואם להוראהת, ובמספורה תינהתאם לתכעל בשיון יפיעל הרב 54.1

 ה.ישומוי פורהמס

סוים ולא ניתנה הוראה של המנהל בעניין האמור, מ ןניילע ראהוור הפסמה בעה בתכניתנק אל 54.2

הרלוונטיים לתוכנית המספור, צות המלם וינתק על פי ןנייעו באות לעופל ןושייהרל בע דייקפ

 ם אחרים.יימאול-ןביבעולם או ארגונים  הניקתני גואראשר נקבעו בידי 

 חוולט המאתהב, מותים מסוירספמות בוצלת קהפעב שיוןיהרבעל את יל בגמנהל רשאי להה 54.3

 של יעילל הביא לניצולכדי יתר הבין , וןלפפרי טמסו , קודי גישה אגוחית ומוד, קיריםספהמ

 יבלקמ יכורלצ םיוש במספרימהשת א יםתאלהי כד ואיוג ת חומוקידום יפרמס חיבטוומוש יהש

 .לםובע ובללמק וא ותריש

 

 םירספטלפון וטווחי מי סור העברת מספראי  .55

טווח המספרים  ךותמפון לטי רפסת לשימוש מקבלי שירותיו מוהקצל שיון רשאייעל הרב 55.1

 שיון.י, על פי תכנית המספור והוראות הרשווימשלה צשהוק

 חוהכלולים בטו יםפרמסת צובוק או יםאחר מספרשל  שווימלש רביעהל יאשר ואינ יוןשיהר לעב 55.2

 .נהלמות הוראהי פ על או םריפמס תניידו םישוית בע טמע, לווששימלה צהוקש ריםפהמס

ט עמלצה למקבל שירות אחר, הוקטלפון שספר למקבל שירות מ קצותהלי שאו רנאייון שירעל הב 55.3

שיון ולאחר שחלף פרק זמן יי בעל הרתלקבל את שירו קפסיר שהוקצה  למקבל שירות שהספמ

 .להנמה בעיקש םיללכ פי סביר, והכל על

 

                                                 
 .15תיקון מספר   (15ת
 התכנית שנקבעה כלולה במסמך "תכנית מספור לשירותי טלפוניה ושירותי ערך מוסף בישראל", שניתן למצוא באתר     2

 , ובהוראות המנהל היוצאות מידי פעם.http://www.moc.gov.ilהאינטרנט של משרד התקשורת, בכתובת       

http://www.moc.gov.il/
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 ןופלט נת תכנית מספריהכ .56

ולהוראות המנהל, ויעדכן אותה  פורהמסת ינלתכ תאםה, בוןמספרי טלפ תינתכשיון יכין יעל הרב 56.1

 מעת לעת, לפי הצורך.

במתכונת ובמועד כפי שיורה  ןופטל ריפסמ כניתת למנהלשיון יעל הרבקש המנהל, ימציא ב 56.2

 המנהל.

 רוךעו לאו חלקה, א ה, כולןוטלפה פריקן את תכנית מסלת ןוישילבעל הר ותמנהל רשאי להורה 56.3

 מנהל.הת וראוהל בהתאםלפון הטי פרסמ תיכנת אתתקן שיון יירה על; בםייינושבה 

 שיון  יפעל  בהתאם לתכנית מספרי הטלפון ובהתאם להוראות המנהל.יבעל  הר 56.4

 

 דות מספריםיינ .57

שכל ך שיון כייפעל בעל הר, (Number Portability)פרים מס תניתנה הוראה בדבר הפעלת ניידו 57.1

ן, שיוירותים מבעל הריבל שקלו א ןושייבעל הרל ש וימנת יוולהלעבור ל חר יוכאמפ"א של  וימנ

שיון ישלב ברשת התקנים שיאפשרו יישום י; בעל הרהיפךל, ושלון ולפהט פרסמב ויינש לאל

 תכונה זו, במועד ובשיטה שנקבעו בהוראה.

שיון, יבחן המשרד את הצורך במתן הוראה ליישום ניידות ילא יאוחר משנה וחצי מיום מתן הר 57.2

 מספרים במסגרת תכנית המספור, אם ראה כי הדבר נחוץ לשם קידום התחרות בתחום המפ"א.

 

 ןילמוג-ורישקופרי טלפון סכנית מת .58

י כדש בהם י שרא, וןפטלי הספרכנית מתאחר על שינויים ב רישיוןל עב לכל חשיון ידוויעל הרב 58.1

 םיתרוישן תמעל או  אחרון השיירהעל ל ברית שיבוצה זקהבת עם רש יןמלגו-קישורל להשפיע ע

 .האחר ןוישירה לעלב

כנית מספרי תהנוגע ליישום  בכלם רין אחיושיבעלי רן ביא הישל צורה כה בפלשיון לא ייעל הרב 58.2

ד מועו תוקאספ אופןהמידע, תכנו,  יין היקףנלע תרבול, רהאמוה וחודיה חובתע צוביהטלפון ול

 סבירופן באערך להי יםחראן וישיר ילעבל רפשיאשבאופן  ורמהא דעמיהת אק ספויהדיווח, 

 .יםרהאמום ייונשיה ישוםלי

שיון יפרסם את עיקרי תכנית מספרי הטלפון שלו, לרבות כללי החיוג למספרי הטלפון יבעל הר 58.3

של מנויים וקוד הגישה לשירותים הניתנים למנויים באמצעות קוד גישה. המנהל רשאי ליתן 

 הוראות בדבר מתכונת הפרסום כאמור. רישיוןלבעל ה
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 וןשייהר עוציב - 'ח לקח

 שתהרעול תפ .59

 ןמה, הימשעות הל נה ובכת השבכל ימו, פעילהוי קהזתחיימה, ית, יקת הרשאקים ישיון יעל הרב 59.1

 הפקסאר המאפש פןוובאות רהשייב וט תכניוטה ותרישלד, בהתאם םה והן בשעת חירוגיעמי ריב

 .זה ןיושיבהתאם לר שירות,ה שיון באזוריל הרעירותי בש לשירה סדו נהתקי

 תענולדי כ, צועיהיבר יפושה ובתחשת, הררה של ולוגיכנטה כוןלעדהתמדה ב יפעל שיוןיעל הרב 59.2

, ק ושידוריםבז יתורילש ל,ארשיב ןוחטיבהה, המשק ויאוכלוסיהורכי ר על צסדיו ןיקת פןאוב

 .תעת לעמשיהיו פי כ

של  ונהכעדו שדרוגהן ענייל תבור, לתורשית וטיב וטכני ותשירד, ןמזל ןמזמ, ועשאי לקברמנהל ה 59.3

 .ותת חדישולוגיוכנטת ווליכ תייקנוה רשתה

 ק או שידוריםזב יתשירו ה במתןיעל לגרום לפגועלה ופןאיון פועל בשיראה השר כי בעל הר  59.4

ע מילהשת נאותה מנוהזד לו ןתשנר לאח, יוןשיבעל הרת ללהורו ואשאי הרתקין וסדיר,  חבאור

 .העת הפגיע אלמנוכדי  וטקו לנליעל צעדים שעענותיו, ת טא

 

 ןשיויותי בעל הררספקת שיא .60

 ראותלהו םבהתא, ותרשיהיב טיות וטכנהות שידרל בהתאםת שירותיו אק יספון ישיעל הרב     60.1

 .69פוף להוראות סעיף כל דין, ובכ תוארולהיון ושיהר

ו, ירותיפק שסן יוישיבעל הרות; רישה ורל אזבכלכל מבקש  שירותיו תא שיון יספקיל הרעב 60.2

 ותגעהנו, ןשיויוהר ןיהד תאוורלה םכניות וטיב השירות ובהתאטרישות הלדתאם הבמור, כא

שווים  םנאיבתכן  השעיו, הלאכ תאורוהת וימשקי , ככלרותיושיינות לזמוות ימויקדסדר ל

ות לתא רותים, ללוגים של שיס וות אירי שלבקמ לש םיגוס לפים, בלתי מפלי םיפיערובת

 קבלימ גסוירות; "שמקבל הל כותים לרישה ןמתחודית לאו בעלות היי ותרישה שמבק םובמיק

 םיניהיאפמבש שי םיותירששל  סוג ות אושיר בליקת מצעו: קבומשמ -" ותירשסוג ו "א" ותירש

 .ומקבוצה אחרת ירבי וסניין ענופנם באיי להבחכד

 וראזל בכלכל מבקש  זה תושירון ישיר, יספק בעל הקות בזשירק פסלשיון ירה לל בעחה 60.3

במועד הקבוע לכך בנספח ב'. על אף  ,תוירשיב הת וטויטכנהדרישות הפי  על , וזאתירותשה

השירות, שיון כללי לשידורי כבלים בכל אזור יהאמור, חיבור מי שמבקש להיות מנוי של בעל ר

ה', לפי -( חודשים מיום קבלת הבקשה, ובהתאם להוראות נספחים ב' ו3ייעשה תוך שלושה )

 המוקדם ביניהם.

 

 .בטל (15ת.61

 

                                                 
 .15תיקון מספר  (15ת
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 ות  ירש קתי (15ת.62

", עתידי"כ' ומסומן דשיון להפעיל שירות הנכלל ברשימת השירותים שבנספח יהר בעל ביקש 62.1

בו הוא מתכוון להתחיל  המועד( ימים לפני 30יודיע על כך בכתב למנהל לא יאוחר משלושים )

 לספק את השירות.

 -' )להלן דשיון להפעיל שירות חדש אשר אינו נכלל ברשימת השירותים שבנספח יהר בעל ביקש 62.2

לא יאוחר  מנהלל"( אשר בכוונתו לספק למי ממקבלי שירותיו, יודיע על כך בכתב חדש שירות"

 ( ימים לפני המועד המיועד לתחילת מתן השירות החדש. 60משישים )

שיון כאמור י( ימים ממועד קבלת הודעת בעל הר30שיון תוך שלושים )ילבעל הר יודיע המנהל 62.3

, אם 62.2שיון כאמור בסעיף י( ימים ממועד קבלת הודעת בעל הר60או תוך שישים ) 62.1בסעיף 

רשאי להתחיל במתן השירות או אם עליו להמציא תיק שירות לאישורו של המנהל, כתנאי  הוא

 השירות. להתחלת

שיון תיק יימציא תיק שירות לאישורו של המנהל, על פי דרישתו; לא המציא בעל הר שיוןיהר בעל 62.4 

שיון במתן יפי הוראת המנהל, או לא אישר המנהל את תיק השירות, לא יתחיל בעל הר עלשירות 

 השירות. 

( ימים מהיום בו המציא בעל 60בעניין תיק שירות שהוגש לו תינתן תוך ששים ) המנהל החלטת 62.5

למנהל את כל המסמכים והמידע שדרש לשם אישור תיק השירות. במקרים מיוחדים,  שיוןיהר

סר המנהל להאריך את המועדים הקבועים בסעיף זה, בהודעה כתובה ומנומקת שתימ רשאי

 . שיוןיהרלבעל 

שיון להמציא לאישורו תיק שירות לשירות קיים, אשר לגביו לא ילדרוש מבעל הר רשאי המנהל 62.6

שיון להגיש לאישורו תיק שירות חדש לגבי ישירות, וכן רשאי הוא לדרוש מבעל הר תיקנדרש 

 לגביו אושר תיק שירות.  שירות

הוראות בעניינים שקבע המנהל ויכלול, בין היתר, יוגש למנהל במתכונת ובמועד  השירות תיק 62.7

 אור הנדסי,יף השירות; תתערי ;ואופן אספקתו השירות שלרט ומפאור יהבאים: שם השירות; ת

 .כמפורט בנספח ד'; המנהל רשאי להורות בדבר עניינים נוספים אשר ייכללו בתיק השירותל כוה

שיון את השירות בהתאם לתנאי התיק שאושר, ויראו את תיק ישירות, יספק בעל הר תיק אושר 62.8

 שיון.יהמאושר כחלק בלתי נפרד מהר השירות

יפרסם לציבור תיק שירות שאושר, בפירוט ובאופן שקבע המנהל, ורשאי המנהל  שיוןיהר בעל 62.9

שיון החל במתן השירות. הפרסום יבעצמו, ובלבד שלא יעשה כן אלא לאחר שבעל הר לפרסמו

 המסומןשיון וצורף כנספח נפרד ילא יכלול מידע שהוא סוד מסחרי, שצוין בידי בעל הר יבורלצ

 מסחרי לתיק השירות.-כסודי

'; דשיון יחל באספקתו בהתאם לסעיף זה, יראו אותו כחלק מנספח יחדש אשר בעל הר שירות כל 62.10

 ' מעת לעת.דיעדכן את נספח  המנהל

 שיון.יזה יחולו בשינויים המחויבים לעניין ניסוי באמצעות הרשת של בעל הר סעיף הוראות  62.11

                                                 
 .15תיקון מספר  (15ת



 ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיליון כללי להוט טלקום שותפות מוגבלת שיר
 .2018 באוקטובר 18 תאריךנוסח משולב לנכון ל

 

- 44 - 

 פרימיום שירות (34ת.א62

 :באחת משתי הדרכים שלהלן פרימיוםשיון רשאי לספק שירותי יבעל הר א 62.1

שירות פרימיום, אשר התשלום עבורו מחויב לפי תעריף פרימיום ונגבה באמצעות חשבון  )א(

 פי הוראות נספח ט'; הטלפון יינתן על

)ב(   שירות פרימיום, אשר התשלום עבורו מחויב לפי תעריף רגיל )להלן בסעיף קטן זה 

 "( יינתן כדלקמן:השירות"

 ;3כשירות פנים רשתי באמצעות קוד גישה רשתי (  1)

באמצעות חיוג למספר טלפון נייח אשר הגישה אליו תתאפשר לכל מנוי של כל בעל  ( 2)

 .שיון כללייר

 לעניין סעיף זה, 

נייחים תבנית מספור של מספרים גיאוגרפיים ומספרים ארציים  " מספר טלפון נייח"

בהתאם למוגדר *(, XXXXאו תבנית מספור כוכבית ארבע ספרות )

 ;4בתכנית המספור

 (38(ת35ת '.טכהגדרתם בנספח " תעריף רגיל" -" ושירות פרימיום"

                                                 
 [.2015בפברואר  15]תחילה: ]תחילה: תיקון זה ייכנס לתוקף ביום  34תיקון מספר  (34ת
 "קוד גישה רשתי" כמוגדר בתכנית מספור.   3
 *.XXXXאו  XXXXXXX-Z07 -ו XXXXXXX-03לדוגמה מספרים בתבנית   4
 35תיקון מספר   (35ת

 [.2015בפברואר  15]תחילה: תיקון זה ייכנס לתוקף ביום  38תיקון מספר   (38ת
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 ושימוש גומלין-קישור – ט' קחל

 יןמלגו-שורקית בוח .63

 אחרת. יתרבזק ציבו תרש כל אל תשרה ן שלימלגו-רישוע קיצושם בל שיון יפעליעל הרב 63.1

העברה, באופן תקין וסדיר, של מסרי בזק בין מנוייו של  רשפאמה פןואב מלין יבוצעוג-ישורק 63.2

י דיב יםתרושי שלוסדיר  ןתן תקימשיון האחר וכן באופן המאפשר ישיון למנויי בעל הריבעל הר

 לו שיויר למנהאח ןושיירהל עב דיביים ותרשי ן, ומתראחיון השיהר לבע לש וייונלמ וןשיירהעל ב

 .וןשייבעל הר

 בעל לרית שציבוצעות רשת בזק יף, באמבאופן עק אור שיפן יובא עיבוצשר שגומלין אפ-ורקיש  63.3

 .63.2יף בסע האמוראת  פשריאש אחר, ובלבד לילן כיושיר

ודות נק מתלהק יוןשירעל הב, יפעל תרחא ריתויבק צבז שתר ןיברשת להן יב ןגומלי-רוישקב  63.4

 לפחות; על אף םר ראשייבתגי מעמבשני  לפוניהטלצורך מתן שירות ות, תהרשי תן שביק שימ

שיון לפעול באמצעות מתג מעבר ראשי אחד ובלבד שבמקרה בו הגיע יהאמור, רשאי בעל הר

 , יחוברו שני מתגים כאמור.50,000 -הטלפון למספר קווי 

ו'  חות נספאיון לפי הורשיהרל בע ליפעת, לאומי-בזק בין כתן מערביהרשת ל יןגומלין ב-קישורב 63.5

 . ןשיוילר

 

 ןילמוג-רישווש קלים בדבר מימכל .64

ף לכל ון בכפליומג-ורשקי עלביצו ןשיויהר לבעעל , יפ63בסעיף  רמוהא תוילכלמ רועגל ליבמ       64.1

 אלה:

 תאאמים תול הרשת ש םעולייפוהת נייםכטה כי הסטנדרטיםא שיון יוודיל הרעב ()א

 אומייםל-ןיב יםילן, מפע"טר יפעילמ להציבורית ש קהבזת רש ת אלרוהדרישות להתחב

ת רש תועילפ םע יראוכ בי פעילות הרשת תשתל(, כחרעיל אמפ -לן החרים )לאומפ"א 

ה של נתקיולתן העפפגע בי הגומלין לא-רוכי קישו ריל האחפעהמ בורית שלציה קבזה

 ;התקין למנוייהםת שירוובכות אלה ערמ

 לע מכויימנר, חיל אעפכל מלבתנאים שוויוניים  ןליגומה-ורישקת איבצע י ןשיויל הרבע (ב)

 ה: לאלע גונבת בורלין, לגומה-ישורק עוצאפליה בבי

 ;תשרל רבוחי יתשירוושתית ת ספקה של מיתקניא (1)

 ר;ובהחימינות מיתקני ז (2)

 ושרידותו; ותויטת החיבור, איכש (3)

 ישק לרשת;מת הוודנקבוולים קפרוטו, בבמיתקנים5ג ומיתב ותמינויים והתאש (4)

 ין;גומל-רשור קיים עבוומשלת (5)

 ים;מנוי לע ברת מידעהעו הגביו ובחיסדרי ה ( 6)

 ;יןמלהגו-רקישו עצוים לביחריסנאים מת ( 7)

                                                 
 .66לרבות במספור, כאמור בסעיף   5
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 לין;ומג-רוישקוגעים להנבה ם ויישינלת ולרשע בנוג דעמית סירמ ( 8)

, במקרים מיוחדים שיוןיבעל הרעל אף האמור, רשאי השר, על פי בקשה בכתב מ

 ;לחרוג מהוראות סעיף קטן זה שיוןיבעל הרלהתיר ל ,הצדקה לכךששוכנע כי קיימת וכ

 (15ת

 םר זקוק לו לשחהא ליעפמהשי וניחמידע ל כ חראל לרשותו של מפעיד ון יעמישייהרל עב ()ג

 לכל וףבכפ ור יימסרמאהע ידהמיון; שירה לעב לש יונות מיתקעמצאביו ותרישת אספק

 ביכום לגסיל כללדדים צהעו הגי אלמסחרית;  תודיאו על סו תיוטרעל פנה גהניין לע ןדי

 עניין;ביקפו, יכריע השר וה ניהמידע החיו מהות

די כ םהב ישלו, אשר שנים ברשת כנמתו םינוייש לע מידע רלמפעיל אחר ימסושיון יעל הרב (ד)

-רוישקעל ו א, רהאח ילפעמהל שית ורבזק הציבה תרש םע מליןוהג-על קישור פיעשלה

ן יספק את וישירה בעל; יםרהאחים להמפעישל  יותרויבהצ הבזק תרשתו יןלין בגומה

 יישום לקראת ריבאופן סב ךרהיעל רחר למפעיל האפשאיש באופןהאמור ע דמיה

 אמורים; הים יונישה

פעיל מל עהמיד תריסמ אתת ותנהשיון לירה לעברשאי )ד(,  -ו)ג(  יםטנים קן סעיפייענל ( ה)

 -על וןשיירה בעל לו שיותיל זכוע הגןלועד , המיותידסו רתמישלם הסכעל  ימהתבח רחהא

י ונשי תודוא למידע וכיו"ב, הנוגעיםני חוין רניקם, זכויות רייחסרבות סודות מין, לפי כל ד

 ר;חאיל פעמל סרלהימ דהרשת המיוע

שיון יאפשר למנוייו לקבל את כל השירותים המוצעים להם בידי מפעיל אחר, וכן יבעל הר(15ת)ו(

רשאי הוא לאפשר למנוי מפעיל אחר לקבל שירותים ממנו, והכל בתנאי שקבלת שירותים 

שיון יפי כל דין; המנהל רשאי להורות לבעל הר כאמור אפשרית מבחינה טכנית או על

לאפשר למנויי מפעיל אחר לקבל שירותים הניתנים על ידו, ובלבד שקבלת שירותים 

כאמור אפשרית מבחינה טכנית או על פי כל דין; על אף האמור, המנהל רשאי, על פי 

למנוייו שיון, לפטור אותו מחובת מתן אפשרות לקבלת שירות יבקשה בכתב מאת בעל הר

 או למנויי מפעיל אחר, לרבות מטעמים טכניים או כלכליים;

-ורשקיבעניין חר איל מפע ןילב נובי סכםה למכתום חק מנהל העתל רייעבן וישירה עלב )ז(

 ;ןגומלי

ם יעיפספי ל רפעיל אחמלסר נמה עדימ, כל תודריש ילמנהל על פ רבייון יעשירהעל ב  )ח( 

 ה(;) ןטקף עיס יפל תויודסת לשמיר םכהסמכל תק כן עוד(, ו) -ג( וקטנים )

 .בטל (15ת)ט(

 

 

                                                 
 .15תיקון מספר  (15ת
 .15מספר תיקון  (15ת
 .15תיקון מספר  (15ת
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 ליןומג-רישווק עהונתשלמת הבעד לום תש .65

 לרשאי בעין, לגומ-רשוקימ עובהנ םו תשלוא ליןמוג-ורשקי רעבום א נקבעו תקנות לעניין תשלול 65.1

שיון לבין ילה. באין הסכמה בין בעל הרפתי מבלו בירסתשלום  בור אלהבען לדרוש יושיהר

 לחוק. 5מפעיל אחר לעניין זה, יורה השר על תשלום כאמור,  בהתאם לסמכותו בסעיף 

 

 יןמלוג-שורקי בוכיסור עאי .66

ו כוונת השר להורות לל געוהנ כלבעמדתו  יעמלהש הירבס תמנודהזשיון יבעל הרלשר ייתן ה 66.1

והיקפו, בדבר פעולות, שירותים והסדרים נילווים למימוש  ומליןג-ישורקאופן ביצוע  רדבב

, כאמור םיניינעב יוןשירלבעל הר השן; הורה ילגומה-רוישקבעד  יםמתשלו גומלין, ובדבר-קישור

 תוארוה יפל ותיבווח תא יםיקויגומלין, -רצוע קישוית בהיא אבכל דרך שן שיויהר בעל א יעכבל

 תוף פעולה מלא.יש ךתוו ךלכ עבקועד שנבמין, קתום לב ובאופן תבשר ה

 

 ש שימואפשרות  מתן .67

שיון כללי ין ובעל רישיון לשידורי לוויילרבות בעל ר -שיון אחר" י, "בעל ר68לעניין סעיף זה וסעיף 

 לשידורי כבלים, לפי העניין.

ר בהתאם אח וןישיר לעבש לוימאפשרות ש תןמ בדבר ןשיוירבעל הל רשאי להורות רשה 67.1

 .לחוק 5לסמכותו בסעיף 

ים וולנים דרסהו, שומישה פןאו ברבד םיאנת ועקבלר הש, רשאי 67.1יף סע יפל וראההמתן ב 67.2

 אפשרות השימוש.לשם מימוש 

 יפעל בעל, ושל קבז ןתקמיימוש בשאפשרות  רון אחשייר לבעלת תיון לשיהרר לבעל שההורה  67.3

ך כ ם; לששומיהששם מימוש אפשרות , לשרההוראות ל התאםוב מלא ף פעולהתושיב שיוןיהר

 מהאהתהו ורביחהלות ועות ביצוע פברל, ולזק שהב ןקיתמב השימוש את ןיושירה לעב רשאפי

 ות המנהל.ארלהותאם הבין והסדיר, ווש התקמישלשם ה ותשהדרו

 שירותי ערךהרשת ות עמצאת בתל, השרת ראפי הו-על, חרשיון אילבעל ר רשאפי וןשייהרל עב 67.4

 תקפאסגע לונה לבכחר, ון אשייר לעב ללכ םייוויונשו םריביס םיאתנ חבטיי וןישיהר; בעל ףסמו

 יםוינ, בשי64 ףעיסם בטיפורמה יםניינבע ותלרבן, ושיירה מנויי בעלל ודי-ף עלסומ רךירותי עש

 המחוייבים. 

 שםל ול קוקז שיון האחרירה לעבשי נודע חימי חראן יושיר של בעל ותולרש ידמיען שיוירה עלב  67.5

 ון.שייהר לעב ת שלשבר שמושי

 לו תרוהול הנוולכ עגוהנתיו בכל נואת טע ה להשמיעירות סבניון הזדמשירבעל הל השר ייתן 67.6

 תמתן זכו שלומים עבורתובדבר הכך, ל םנאיוהת רחון אישילבעל ר ימוששתן אפשרות ר מדבב

ת איא השך דר בכליון שיעל הרב כבעיא מור, לאים כנניין בעשיוירעל הלב רהורה השוש; מיהש

ין, במועד קאופן תבו בום לבת רת חובותיו לפי הוראות השאויקיים , תן אפשרות השימושמ

 .אלמ הלפעו ףויתש ך ותוךכנקבע לש
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 אחרשיון ישירות תשתית לבעל ר .68

שיון האחר לספק ילבעל הראחר, באופן שיאפשר שיון יספק שירות תשתית לבעל רשיון ייבעל הר 68.1

שיונו של האחר או לפי הוראת השר ישיון, לתנאי רישירותיו ללקוחותיו, בהתאם לתנאי הר את

 .(15ת לפי העניין

שיון זה או לפי הוראה יכל סוג של שירות תשתית לפי ר חרשיון איספק לבעל רשיון ייבעל הר 68.2

, למעט שיונות האחריםיבעלי הרשווים לכל סבירים ולחוק, בתנאים  5שנתן השר מכוח סעיף 

ספק את שירות התשתית כאמור לכל שיון ייבעל הרמקרים מיוחדים שיקבע השר מראש ובכתב; 

 באורח תקין, סדיר ושוויוני, שלא יפגע באפשרות של תחרות הוגנת ביניהם לבין אחרשיון יבעל ר

 עצמם.

 בעלת זיקה אליו, חברה (15תשיון שהואיבעל רלימנע מהעדפה במתן שירות תשתית  שיוןיבעל הר 68.3

שיון אחר, אם בתשלום בעד השירות, אם בתנאי השירות, אם בזמינות השירות יעל פני בעל ר

 ואם באופן אחר.

 שםל ול קוקז שיון האחרירה לעבשי נודע חימי חראן יושיר של בעל ותולרש ידמיען שיוירה עלב  68.4

 .(15ת שיוןיקבלת שירות התשתית מבעל הר

שיון בתום לב ישיון, יפעל בעל הרישיון לספק שירות תשתית לבעל ריהורה השר לבעל הר (15ת68.5

ובהתאם להוראות לשם מתן שירות התשתית באופן תקין ובמועד שנקבע בהוראות; מבלי לגרוע 

שיון וינקוט בכל ישיון שימוש במתקני בזק שלו בידי בעל רימכלליות האמור, יאפשר בעל הר

הצעדים הדרושים, לרבות ביצוע עבודות חיבור והתאמה, כדי לאפשר את השימוש התקין, הכל 

 בהתאם להוראות השר.

לרבות לעניין סמכות השר להעניק  68.5שיון השגות לגבי הוראה כאמור בסעיף יהיו לבעל הר (15ת68.6

ת או מחירו, לא שיון לאחר הנזקק לשירות האמור, או לעניין קביעת השר בדבר תנאי השירויר

שיון ממילוי חובותיו כאמור בהוראה ולא יעכב, בכל דרך שהיא, את האספקה של ייימנע בעל הר

שירות התשתית שחויב לתיתו, ויקיימו בתום לב, באופן תקין, במועד שקבע השר ותוך שיתוף 

 פעולה מלא.

לעמוד בדרישות רמת  ול באופן שיאפשר שיון אחרילבעל ר תשתית ספק שירותישיון יבעל הר (15ת68.7

של  מקבלי שירותיוובאופן שלא יפלה בין  ,שיונוילפי ר לקוחותיוהוא מחויב כלפי  ןהשירות בה

 .שיון האחריבעל הרשל  מקבלי שירותיושיון לבין יבעל הר

 שיון לשידורים.ילרבות בעל ר -שיון" ילעניין פרק זה, "בעל ר (15ת68.8

                                                 
 .15תיקון מספר  (15ת
 .15תיקון מספר  (15ת
 .15תיקון מספר  (15ת
 .15תיקון מספר  (15ת
 .15תיקון מספר  (15ת
 .15תיקון מספר  (15ת
 .15תיקון מספר  (15ת
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 ןיטחוהב בתחום והסדרים םוחיר מצבב תשרה עלתהפ – י' לקח

 היערכות להבטחת הרציפות התפקודית בחירום(41ת .69

שיון ימנה בעל תפקיד )כולל סגן א' וסגן ב'( שיהיה אחראי בחירום לקשר עם המשרד; יבעל הר 69.1

פרטי בעל התפקיד וסגניו, וכן את דרכי  בינואר, את 1-שיון ימציא למנהל, אחת לשנה, ביבעל הר

 אליהם.ההתקשרות 

"היערכות  –  'ישיון יהיה ערוך להבטחת הרציפות התפקודית בחירום, כמפורט בנספח יבעל ר 69.2

 ".להבטחת הרציפות התפקודית בחירום

 

 טחוןהבירותים לכוחות שי .70

ת, יתשת של הקחזוה ות, הקמתשתית תיירושק וזי בתירושטחון יוחות הבכיתן לי יוןשיהרעל ב 70.1

חות כול ןוישירה עלבין ב ומתחיש יםכמסההקבוע ב ילפל כהד קצה, יוותחזוקה של צ הקספא

 הם.מ יו מא ןחוביטה

 תין, אל דלכ ףכפו, בשלממ, בתל בכהנהמ הםיע עליד, שהוטחוןביה תכוחול ראפששיון ייעל הרב 70.2

ם לקיומם, תקינות יאחריה איה, וןשיוירהת רגשבמס בזקת לועיפל כס לחבי םהיותיוסמכ

 לכמור, ההא עוצילבלת כווש הימימ םשל יםושרדה יתתשתהו דוציה ללוגית שונטכה םוהתאמת

י ם על פותשלב ישאוי ןחויטבהת חון; כושיוילר ח'פח סנב טכמפורוחון, טיבה תוחכו םע וםבתא

 .לחוק 13 ףעיסת ואורה

ת חולכו םחדייומ םישירות יספק וןישיבעל הר, 70.2 -ו  70.1 יפיםסער בוהאמ תיוי לגרוע מכלללב 70.3

שיון ישמר בהתאם ישנספח ח' לר ךשיון ידאג לכיעל הר. בשיוןיח ח' לרספבנ , כמפורטטחוןביה

 .יללכה ןוחטיבה ותירש לשת מוושר תאבטח הלונ תוארלהו

הבזק שלו, למעט תקני יבמאו תוכנה  רהמחותקנה של ון יפעל באופן שכל רכש או השייבעל הר 70.4

ל פי ע, תלע תמע ןוישיהרל עבלו/או יינתנו  נויתנש תוה להוראאלמ האמבהת עשוציוד קצה, י

 חוק, ובאופן הקבוע בו.ל 13 סעיף

  – בסעיף זה 70.5

  הכנתוו א הרומח תוברלק, וזב תורטלמ , מתקן או מכשיר, המשמשיםדכל ציו  "חומרה"

 כשיר;מאו ה ןתקציוד, המה צעותם פועלמאבת מחשבי

 ;1995 – ה"שנהת, םיחשבבחוק המכהגדרתה   " תוכנה"

זוקת חת הזלל כבק, וזב שדרוג מתקן וא נייסיונ ת או מיתקן בזקוכירש רבותל    " רכש"

 ן בזק.קמת וחומרה א

 

                                                 
 .41 פרתיקון מס (41ת
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 ות ביטחוןהורא .71

, ייםציבורפים בגון ויטחהב סדרתלה חוקראות והם לאתמונה ביטחון בהמ שיון ימנהיעל הרב 71.1

 ון. שייז' לר חספנות בטהמפור חוןביטהת אוהור יחרבקפדנות אימלא , ו1998 - חתשנ"ה

 באופן לרבות מסמך מקביל בתאגיד אחר, בתקנונו, ותמאיתמ תווראה שיון יקבעיעל הרב 71.2

נספח ז' בויים מנה רההמש יושאנודים התפקי עליב וכן ןקטוריוירברי הדמחרוב  יח כיבטיש

 לה:אבתנאים  עמדוי אלא אם שיון,יהרבבעל  בתפקיד וא יכהנלו נולא יתמ שיון,ילר

 ה;ב םיתושבו ישראלחי זראם ה ()א

 אוכהונה ל העינמ ןייו אלפי, לכלה ןביטחוות השיר מטעםוני, חישור בטא הםניתן ל ב()

 אמור.כ דפקיתל

 לש ןויטחהביות נחה לפי הגניו, הביטחון תוחוכ לשעילותם פסודיות  שמירתל לשיון יפעיעל הרב 71.3

ים בבעל דעלי תפקיה ובתאים לנושאי משרמי נוטחן סיווג ביינבעת טחון, לרבוביות וחכ תםוא

 .חוןיטבהות חולכנוגעת ה פעילותלאשר בות דיעיר דומיו יוןשיהר

שים המשמ עמידהסי יובס שתהרבי ימרכ, שתהרגנה על להשים רוהד דיםצעבט שיון ינקויעל הרב 71.4

ל ע רבין היתום, יורשמ בלתישל גורמים  לותיפע ימפנ שתהר לעיטה לוש לתפעולם, ילמתן שירות

 .ןשיוירל ות בנספח ז'טורפהמאות רופי הה



 ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיליון כללי להוט טלקום שותפות מוגבלת שיר
 .2018 באוקטובר 18 תאריךנוסח משולב לנכון ל

 

- 51 - 

 תורישלי התים למקבאספקת שירו -ק ה' פר

 םויימנ עם תוהתקשר - א' לקח

 ות שרתקההכם הס .72

אשר בכוונתו להציע למנוייו, ויגיש אותו לעיון  סח של הסכם ההתקשרותונשיון יכין יעל הרב 72.1

 המנהל לפי דרישתו.

ו ן את כל דיוהורא, לתמעתמשו , מפורשת אהירו בסתדיעמ לאת רוקשהתנאי הסכם הת 72.2

ת, ורההתקש סכםהת בונוש ותאיעת הורקב למנוע יל כדיעור למאב יון; איןשירהת ראווהל

 שיון.יהרדין או הוראות הלעומת וי נמ םת עיבוטהמי

 יאתנ לה כהבלטבו בן יויצוה, נלהבו הארילקה רורבו וחהורה נצב ךורעה היסכם ההתקשרות יה 72.3

יון שיהר בעל שלדבר חובתו ב או רותקשתהה םהסכלבטל את  ל המנוישו תדבר זכוב גיאו סי

ף וריצ םסכהורש ולא על דרך ההפניה; לפתקשרות תובא במהה םבהסכה י; כל התניוי המנפלכ

 .תורקשהתה םויל ןוכנ, וןישיעל הרבשל  פיםריעותק מלוח התע פחכנס

שיון יציין בהסכם ההתקשרות בצורה ברורה את המדדים וטיב השירות שיסופק למנוי, יבעל הר 72.4

 .103.2 -ו 100, 79, 78.4וכן יציין את הפרטים הקבועים בסעיפים 

שנות את לשיון  יהמנהל להורות לבעל הר סמכותדבר את מנוי עת הלידיביא קשרות יתם הההסכ 72.5

 שרותקהתה שיון בהסכםינוי עם בעל הרמת הוקשרהת הלפירה הלול הביכ, וותהסכם ההתקשר

 .רומהווה הסכמה לשינוי כאמ

 חיו.ספהתקשרות ונהם סכה של קתועי נומל רסוימ ןוישיהר בעל 72.6

 

 ותשרקהת םהסכ יוינש .73

יון שיה לבעל הריתננלאחר ש, תקשרותהההסכם  את שנותן לושיירות לבעל הרהולהמנהל רשאי  73.1

 ו.נאותה להשמיע טענותי ותהזדמנ

אם  לחוזים אחידים יןהדת פי החלטת בי-לפי הוראות המנהל או ע-לע ,ותרשסכם התקהוקן ת 73.2

ן, ההתקשרות המתוקכם סהי לפ ין מנוילב יוןשירה לעבבין ת תיעשה ההתקשרו ,הוגש לאישורו

 . ןותיקה ממועד החל

יחולו, בשינויים המחוייבים, לעניין תיקון נוסח הסכם ההתקשרות בידי בעל  72הוראות סעיף  73.3

 שיון.יהר
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 רידושתקופת התחייבות בהסכם התקשרות הכולל שירותי  (23ת.א73

התחייבות, שיון עם מנוי שאינו מנוי עסקי, בהסכם התקשרות הכולל תקופת יהתקשר בעל הר א73.1

שיון ושירותי שידור הניתנים בידי חברת ילרכישת סל שירותים הכולל את שירותי בעל הר

אמור, על ה, לא תעלה תקופת ההתחייבות בהסכם ההתקשרות 16.3השידורים, בהתאם לסעיף 

 ;1שיון חברת השידורים לעניין שירותי שידוריתקופת ההתחייבות שנקבעה בר

אשר במהלכה מחוייב  תקופה המוגדרת בהסכם ההתקשרות, –ות" "תקופת התחייבבסעיף זה,  

המנוי לעמוד בתנאים הנוגעים להיקף צריכת שירותים, גובה התשלום או תנאי התשלום, אשר 

 אי העמידה בהם במהלך אותה תקופה כרוך בתשלום, לרבות החזר הטבה או דמי יציאה.

 

 ים לרשתמנויר ויבח .74

מת רכללי , בתושרבהסכם ההתק עועד הקבומהמ אוחרלא י לרשתל מבקש כ שיון יחבריעל הרב 74.1

 רוביה בחיירה דחשוא כן לא אם, א60סעיף ות ראלהו ובהתאם ןשיוירפח ה' לסנ יפעל ת וריהש

 .131 סעיףראות והפי  , עלגיםריח תעדו ידי על

 עורגל י, ובלניםגהוי בלתאו  םפלים, מירסביתי לבמנוי בתנאים של  ורוביחן יושיל הרעה בנתיא ל 74.2

 :מורהאת יוללכמ

 ;אחר ודיו צצה אד קוצי עמומטי מ ממנו או מאת שולרכי ומנ ייביחא ל ()א

 ו;שותברשקצה יוד לצ הזוקתחרותי שיל ממנו קבנוי למ א יחייבל ב()

 וא ויעמו, למנטת מי ממא וא ממנוש כשנרצה ק דיוצל ףוחלקי חיל שלה קא יגביל אספל (ג)

 מור.הנותן שירות תחזוקה לציוד כא לאחר

 שיון.יסעיפים קטנים )א( עד )ג( יהיו בתוקף החל משנתיים מיום מתן הר )ד(

שיון לא יספק, בתמורה או שלא בתמורה, שירות משירותיו שהמנוי לא ביקש במפורש יבעל הר (15ת74.3

של ספק שירות לקבלו, למעט שירות הניתן חינם לכלל המנויים, ולא יאפשר אספקת שירות 

 שהמנוי לא ביקש במפורש לקבלו;

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

 .נעשה באמצעות חשבון הטלפון

 רישיוןשיון יציע כל אחד משירותיו, ללא אפליה לכל אדם, בין אם הוא מנוי של בעל יבעל  הר 74.4

 אחר, כאמור. רישיוןשיון לשידורים, ובין אם אינו מנוי של בעל יאחר, לרבות בעל ר

 

 .בטל (15ת.75

 

                                                 
 [7.12.2010]תחילה: תיקון זה ייכנס לתוקפו ביום  23תיקון מספר  (23ת
שקיבלה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, יתוקן רשיון חברת השידורים כך  21.10.2010 מיום 28/2010-1בהתאם להחלטה מס'  1

 חודשים. 18שתקופת ההתחייבות לעניין שירותי שידור לא תעלה על 
 .15תיקון מספר  (15ת
 .15תיקון מספר  (15ת
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 תורישה מתר - 'ב חלק

 .בטל (15ת.76

 

 (42תמוקד פניות טלפוני .77

 4מוקד פניות טלפוני מאויש לטיפול בפניות מנוייו, הכל כמפורט בנספח ה'ל עישיון יפיעל הרב 77.1

 .(42ת

יהיה מאויש על ידי צוות עובדים מיומן ומקצועי, בעל כשירות מתאימה מוקד פניות טלפוני  77.2

לטיפול בפניות מנויים. ככל שנתקבלה תלונה על תקלה, יפעל הצוות האמור לאיתור התקלה ויחל 

  .(42תבנקיטת צעדים לתיקונה באופן מיידי

עדים שננקטו והצ 77.2פרט ביומן התחזוקה את פרטי התקלה כאמור בסעיף שיון ייהר בעל 77.3

 .(42ת43לתיקונה, הכל כאמור בסעיף 

 

 תלונות נציב .78

 :להא וו יהייתפקידת שונתלו יבנצ מנהשיון ייהר עלב 78.1

 ;וןשייעל הרבנויים, לרבות מבקשים, בנוגע לשירותי מל ש תלונות רברל ()א

 .ןבהכריע ולה יונמל ןושיירה לעב שהגיש תונושבלח עגנונויים במל שברר תלונות ל )ב(

 יון.שיבעל הרתתווה הנהלת ש מדיניות יעל פ עלת יפנולותיב הצנ 78.2

 ו למילוי תפקידו.ש לדרנל הסיוע הכ תא תונולתהב יצנל קינעישיון יל הרבע 78.3

על ו וייותסמכו ל, עתונולב התלנצי הונלת הגשתל ש ותרשאפ לע יומנ לע לכדיושיון ייהרעל ב 78.4

 .ותרשקהסכם ההתב כלליי ף קטן זהעיס כן. תומענו

 

 וכיםסב סכיישו .79

גע ל הנוכבי, שיון לבין מנוירה בעל ןבי לעוגעות שיתד כי כל חילוקי בערות יקשקתסכם ההה 79.1

 .וןישיהר עלשל בנציב התלונות  לרור אביל ורבעוי, תרושקכם התסהל או לביצועו ש ושולפיר

 – כדי 79.1 ףעיספי כי אין בפניה לנציב התלונות ל קבעי ותרשהתקה םכסה 79.2

 מך;סופט ממשבית  ה בפניתחילכינו מלעני תביא אלהמנוע מהמנוי ל ()א

לעניין הפסקת שירות או  92לפעול על פי הוראות סעיף  ןשיויהרל גרוע  מסמכות בעל (ב)

 .ניתוקו בשל הפרת הסכם ההתקשרות

                                                 
 .15תיקון מספר    (15ת
 [9.2013.021 מתאריך יאוחר לא לתוקף ייכנס זהתיקון : תחילה] 42 תיקון מספר   (42ת
 [9.2013.021 מתאריך יאוחר לא לתוקף ייכנס זהתיקון : תחילה] 42 תיקון מספר   (42ת
 [9.2013.021 מתאריך יאוחר לא לתוקף ייכנס זהתיקון : תחילה] 42 תיקון מספר   (42ת
 [9.2013.021 מתאריך יאוחר לא לתוקף ייכנס זהתיקון : תחילה] 42 תיקון מספר   (42ת
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 תחזוקהת בחו .80

 .שתת הרזוקחלת חראיאהיה ין שיויהרעל ב 80.1

 ותשבדריוד מויע, רותיושילמקבלי  תןהני רותילה בשתק לכעל לתיקון מהיר של יפשיון יהרבעל  80.2

 .ניות וטיב השירותהטכ

אי ללא תשלום רחן אושיירהל עיהא ב, מוטעמ מי אתמ ואשיון ימבעל הר צהוד קימנוי צ שכר 80.3

יות שלא תפחת משנה ולאחר מכן, בתשלום, רחאופת קבת קצהד היושל צתו וקזלתח מצד המנוי,

לתקופת האחזקה שהגדיר היצרן, ואשר תפורט בהסכם הרכישה של ציוד הקצה. סעיף זה יחול 

 שיון.יעד תום שנתיים מיום מתן הר

טעמו, מ או ממין וישירמבעל הש רכנ אלקצה ש וד, בציקבז תית שירובלם קלששה מנוי שימוש, ע 80.4

בין ן לוישיא אם הוסכם על כך בין בעל הראלזה,  קצה יודצשל  תוקחזובתב חיי וןישיהר לען באי

 .המנוי

 

 שירות תחזוקה של התיול הפנימי (22תא.80

 יהיהח לחוק לשם מתן שירותיו, 4משתמש בתיול הפנימי כהגדרתו בסעיף שיון יבעל הרככל ש א80.1

למחזיק בהם, לפי העניין, ולפי בקשתו, חייב ליתן לבעל החצרים, למי מטעמו או שיון יבעל הר

 שירות תחזוקה לתיול הפנימי, לרבות תיקון התיול הפנימי או החלפתו.

לעניין זה, מתן שירות תחזוקה של התיול הפנימי לרבות החלפת התיול, לא תיחשב להתקנה בידי  

 שיון, ולא תקנה לו כל זכות קניינית בתיול הפנימי.יבעל הר

 

 (24תתקלות מוקד .81

 .(42ת יבוטל 81.1

ת ורישדל פי הועמוקד, בזמן תגובה ב הרסעליה נמ שהודעה הלל תקכ ןקית שיוןירה לעב 81.2

צרי מנוי או מנוי בחקור יב הונקתיו א איתור התקלה יבחימ םיון; אשיר' לנספח הות בפורטהמ

 .(42תריקוהבעד את מוהמנוי או מנוי של ספק השירות  עםשיון יהר בעלם אשל ספק שירות, ית

 .(42תיבוטל 81.3

שיון סבור לאחר בדיקות שביצע, כי מקור התקלה מצוי אצל ספק השירות, יפנה יהיה בעל הר 81.4

 שיון מיידית לספק השירות, יעביר אליו את פרטי הפונה והתקלה ויודיע על כך לפונה עםיבעל הר

בי האחריות לתיקון שיון לבין ספק שירות לגימספר הודעה; התגלעה מחלוקת בין בעל הר

 התקלה, ישתפו פעולה עד לתיקון התקלה.

 

                                                 
 .22תיקון מספר   (22ת
 [9.2013.021 מתאריך יאוחר לא לתוקף ייכנס זהתיקון : תחילה] 42 תיקון מספר  (42ת
 [9.2013.021 מתאריך יאוחר לא לתוקף ייכנס זהתיקון : תחילה] 42 תיקון מספר  (42ת
 [9.2013.021 מתאריך יאוחר לא לתוקף ייכנס זהתיקון : תחילה] 42 תיקון מספר  (42ת
 [9.2013.021 מתאריך יאוחר לא לתוקף ייכנס זהתיקון : תחילה] 42 תיקון מספר  (42ת
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 וד קצהצי .82

 ירותיש מתן אתתאפשר ו גסוישור א שיש לו הקצ דויבצ מוךת תתרשה טיח כייבשיון יעל הרב 82.1

 ר.מואכקצה אמצעות ציוד , ביןקת ןבאופשיון יבעל הר

 :אלה ךצורת ללרבות, ורישה יבוט תוינכטה תושיי הדרל לפיפע שיוןיהר בעל 82.2

 ;םיתרוה ובשיצק ודיצת ביברפה העשה שילוב ()א

 ות הפועלות כדין;חרכות ארעת הפרעות למעינמ ב()

 ת הפועלות כדין;וכות אחרערניעת הפרעות מממ (ג)

 עמידה בדרישות תכנית המספור; )ד(

 טיחות.ב )ה(

הרשת, ה במפרטי קצציוד ידתו של עמ ודאולדיקות ב עצבי הל,מנרישת הד ל פי, עשיוןיעל הרב 82.3

ת דרישלת בעד קמוים ממי( 14)שר ע-עהארב סתיים תוךתור מאכ צהקוד יצקת דיבום; שלתא לל

שיון לבצע בדיקות לשם קבלת י. אין באמור כדי לגרוע מסמכות השר להסמיך את בעל הרהלהמנ

 אישור סוג, בתשלום.

ם ומפרטי הבדיקה הנדרשים לשם הענקת שיון יעביר למנהל על פי דרישתו את התקנייבעל הר 

 ד או מי מטעמו.סוג על ידי המשר-אישור

וג ס ושרמאוד קצה צי ינומל שיון רשאי, לפי בקשת מנוי, למכור, להשאיל או להשכיריעל הרב 82.4

 :74.2, הכל כאמור בסעיף אלהקיימו כל יתבלבד ש"(, וירת ציוד קצהמכ" –הלן בסעיף קטן זה )ל

ד קצה, יווקה לצחזותי תירו שה אצק דויבמכירת צ ויתוריששיון לא יתנה מתן יל הרבע ()א

 ו;ו ממי מטעמא ממנו

 .ה או שירותי תחזוקה מאחרקצ דויצלקבל  יאשר ואי הי כנוהמ עתדילייא יבן יושירה לעב ב()

 שיון.י)ב( ייכנסו לתוקף החל משנתיים מיום מתן הר -ס"ק )א( ו )ג(

ציוד קצה המשמש לקבלת שירות טלפוניה בידי המנוי,  -קטן זה: "ציוד קצה" לעניין סעיף  (4 ת82.5

 לרבות מודם או מתאם.

שיון מספק למנוי ציוד קצה, אשר הפעלתו תלויה באספקת חשמל ממערכת יבמקרה שבעל הר 

שיון לידיעת המנוי כי בשעת הפסקת חשמל נפסקת פעולתו יהחשמל בחצרי המנוי, יביא בעל הר

מערכת  -של ציוד הקצה האמור, אלא אם כן הותקנה לו מערכת לאספקת גיבוי חשמלי )להלן 

 גיבוי(. 

עדכון המנוי כאמור יעשה בעת רכישת ציוד הקצה ובעת התקנתו בחצרי המנוי ככל שמכירתו או  

שיון, וכן באמצעות כיתוב ברור במקום בולט על גבי יהרהתקנתו, לפי העניין, נעשית בידי בעל 

 ציוד הקצה או אריזתו. 

שיון מערכת גיבוי לציוד הקצה, יביא לידיעת המנוי את משך הזמן בו מאפשרת יסיפק בעל הר 

 מערכת הגיבוי את המשך הפעלתו של ציוד הקצה.

                                                 
 4תיקון מספר   (4ת 
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 גישה לשירותי חירום ציבוריים .83

ה, רמהיוופשית ישה חג, נוייו וללקוחות מזדמניםלמ, םולשת אללו עת בכל, פשריאן שיוירה עלב 83.1

-דדו-ןגמ: ןגו, כלהנמה הרויי שכפם( יינופלטה וקצמ ם )לרבות מוקדיייבורים צירותי חירולש

ית נתכ ל פיעל, מנהה יקבעשידים אח הישג ידוקב, םריחאו שי אושראל, כיביטרת ש, מוםדא

 .רפומסה

זיהוי מספר הטלפון של מנוי המחייג  (אםייאפשר למוקדי שירותי החירום הציבורשיון יבעל הר (11ת83.2

אליהם, ללא תשלום ובכל עת, לרבות מנוי בעל מספר טלפון חסוי, מנוי שביצע חסימה לפני 

( 2007באפריל  5השיחה ומנוי המחייג ממרכזת פרטית, וזאת החל מיום י"ז בניסן התשס"ז )

 "(; יום התחילה" –)להלן 

שיון המנתב את השיחה למוקד שירות החירום ישיון רשאי לבצע האמור באמצעות בעל ריבעל הר 

 .(גהציבורי

שיון בכתב, באופן ברור, לכל מנוייו כי יהתחילה יודיע בעל הר (12 ת מיומיים לפני יוםלא יאוחר  

החירום החל מיום התחילה מספר הטלפון של המנוי יהיה ניתן לזיהוי על ידי מוקדי שירותי 

ות רכי המספר אינו חסוי להתקש - לכל מנוי המבקש "מספר חסוי"בכתב ע יודהציבוריים, וכן י

 הציבורים. חירוםשירותי הלמוקדי 

ות במדריך ברולים בורייצחירום ההישה לשירותי הגודי לקות נא פרסוםתן יי ןיושיעל הרב (11ת.383

 .יבורייםצ לטים על טלפוניםנט ובשרטניאבככל שמפורסם על ידו, בפרסום ן, טלפו

 

 יומנהיות טרנה על פהג .84

 -"א משת, התיוטנת הפרוק הג, ח1979 - "טלר, התשתאזנת סהוק ק, חוחה תוראהומע לי לגרוב 84.1

זין להא יאשיון רשירעל הב ןיל אדם, אטיותו שרפגנה על הן יילענחר אין ד כלראות הוו , א1981

ם בקרה לשעט , למתבראש ובכמ לא אישורוללרבות מנוי של ספק שירות,  מנוי,ל ש למסרי בזק

 .ונאותעת הימנם ו לשא וותכיוא תוהשירב טי על

דע מי לותגלם אירשנם יו אטעממ ימ כליו וחלוש, ודיובע, שיוןיבעל הר, 70 ףיעבסכפוף לאמור ב 84.2

 מוש וןם ציולליכהמכים סאו מ ותימרש אודות מנוייו, לרבות מנוייו של ספק שירות, בכלל זה

 -אליו )להלן  עו כל מידע אחר הנוג, אןדויע יהןנמ, זמסרי הבזק שלו, שלו ןשבוהחי ט, פרוומענ

 ך.כל ךסמיהלמי שהמנוי או מנוי של ספק שירות  רסמנה עדעט מילמ "(,פרטי המנוי"

  

                                                 
 11תיקון מספר  (11ת
  .102אש   -ומכבי 101מד"א  100 –משטרת ישראל  א(

 .PRIבעת הנוכחית רק מוקדים המקושרים באמצעות צירי  ג(
 .12תיקון מספר  (12ת 
 11תיקון מספר  (11ת
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 :ת אלהא לעשות ןושיירי בעל ה, רשא84.2 ףיבסעל אף האמור ע 84.3

לפי  יםי בגין שירותונמיעים מהגמהם יכספ תגביי שםוי לצד שלישי לנהמ ירטת פא מסורל ()א

הצד , ותונוחשבת יכערים וכספ תביים גלש חוץר נעבוהמ עדיהמש ובלבדן זה, ושייר

 ך ורקא וש במידעמעשות שילל פי כל דין ועיים ונהמ תטיופר להשלישי התחייב לשמור ע

 ;עדימה רבעושלשמו ה ךרוצל

 .ןבדיש תומכספי ל ע , ככל שהנתונים נמצאים ברשותו,חרלא יונטי המרפ רהעביל ב()

 

 בונות למנוייםחש .85

 –תשלום בעד שירותים ונספח ה'  – 'ק ופרתאם להוראות בה ןובשלמנוי חר שיון יעבייעל הרב 85.1

 רמת השירותים למנוי. 

 .שוטף ןבוחש תשהגהו בעד שכל וםתשל שדרול נו רשאיאישיון יהרל עב 85.2

תו של המנוי זכאוה בעשנק לאחריד , מףוכתה ןובחשב בצעתי שיוןיר לבע וי מאתע למניהמג יכויז 85.3

 .לזיכוי כאמור

 .רחת אעוצמי באומנהמאת  תיוושיר עדב מיםתשלובות גל ירשא ןשיוירעל הב 85.4

החשבון למנוי ולאופן החיוב,  עריכתשיון הנוגעות לאופן ילגרוע מיתר הוראות הר מבלי )א(    (6 ת85.5

אמינות החיוב וגילוי נאות  שעניינו, 5262שיון יפעל בהתאם לתקן ישראלי יבעל הר

 "(.התקן" –בחשבונות טלפון )להלן בסעיף זה 

 (30ת .בטל  )ב(

 -קטן )א(  בסעיףאף האמור  על )ג(

 סכומים בהתאם לאלה: עיגוללתקן, תחול שיטת  2.2.2הוראת סעיף  יןילענ (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. 

שלוש המסתיים ב הקרוב לסכום עבור שיחה יחידה יעוגל לתשלום סכום ))ב((

 בחמש ספרות אחרי הנקודה העשרונית של השקל, כאשר סכום המסתיים

 ( יעוגל כלפי מעלה.העשרוניתמאיות האגורה )ארבע ספרות אחרי הנקודה 

 בפירוט העולה על הנדרש בחשבון הכלול רשאי להציג סכום כלשהו שיוןיהר עלב (2)

עיגול סכומים כאמור בסעיף  שיטת בתקן, ובלבד שתחול לגביו 2.2.2בהוראת סעיף 

 .לעיל( 1קטן )ג()

 שתעריף משתנה, יוצג במסגרת חשבון המוג הכולל( voiceשל שיחת טלפון ) מחירה (3)

י סכום התשלום עבור אותה שיחה פ-עללמנוי כמחיר ממוצע לדקה, אשר יחושב 

 כשהוא מחולק בסך הדקות שלה. 

                                                 
 6תיקון מספר   (6ת 
 30תיקון מס'   (30ת
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 פי אמות מידה-השיחה על ךבמהלתעריף המשתנה  -" משתנה תעריףזו " בפסקה

תעריף המשתנה בשל  אושונות, כגון תעריף ההולך ופוחת ככל שהצריכה גדלה, 

 או להיפך. השיחה במהלךשפל"  זמן"לשיא"  זמןמעבר בין "

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

עבור הסל  המשולםעריף הכולל החשבון פירוט השירותים הכלולים בסל, והת

 כמכלול. 

למנוי כחבילה אחת  קיםהמשוומספר שירותים  -" שירותים סלזו " בפסקה

 (.בנפרדבתמורה לתעריף כולל )וללא פירוט התשלום עבור כל רכיב 

 ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום ו', הטלפוןן גילוי נאות בחשבונות יב' לתקן בעני פרק (1)      )ד(

 (.14.10.2005) ויח' תשרי התשס"

ין אמינות החיוב ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום א', טו' טבת יפרק ג' בתקן בענ (2)

  (.14.01.2006) התשס"ו

 מתכונת" -)להלן בסעיף זה  1חשבון המוגש למנוי פרטי יערך אף בהתאם להוראות נספח ה'  (18 ת85.6

 "(.למנוי פרטיחשבון 

שיון להגיש לו חשבון טלפון במתכונת חשבון למנוי פרטי )להלן ימנוי עסקי רשאי לבקש מבעל הר (18 ת 85.7

שיון למסור לו את החשבון בהתאם י"(. ביקש המנוי כאמור, יחל בעל הרבקשה" -בסעיף זה 

שיון יפרסם ילמתכונת האמורה, לא יאוחר מחלוף שתי תקופות חשבון ממועד הבקשה. בעל הר

אחת לחצי שנה, הודעה בחשבון הטלפון המוגש למנוי עסקי, לפיה המנוי העסקי רשאי לדרוש 

 שיון לערוך את חשבון הטלפון המוגש לו בהתאם למתכונת חשבון למנוי פרטי. ימבעל הר

או בכל שיון, ישיון או מען אחר שמסר המנוי לבעל הריהחשבון יישלח למען הרשום אצל בעל הר (18 ת 85.8

שיון אינו רשאי יאמצעי אחר במידה והמנוי נתן לכך את הסכמתו המפורשת מראש; בעל הר

שיון רשאי לדרוש תשלום ילדרוש תשלום כלשהו בעד הנפקת החשבון ושליחתו למנוי. בעל הר

 סביר בגין "פירוט שיחות" הנשלח למנוי על פי דרישתו. 

 

 פוןטלי רספמ ירורלב רותי מידעשי (9ת .86

שיון יספק, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, שירות י, בעל הר84מבלי לגרוע מהוראות סעיף  86.1

מידע לבירור מספר הטלפון של כל מי שהוא מנוי של מפ"א או של מפעיל רט"ן, למעט מנוי שהינו 

 "(, כדלקמן:שירות מודיעין" –חסוי )להלן 

 שבאמצעותו יינתן השירות; וללא תשלום, באמצעות אתר אינטרנט לכלל הציבור )א(

ידי קוד גישה -למנוייו, במחיר סביר, באמצעות מוקד טלפוני שהגישה אליו תתבצע על )ב(

 רשתי שיקבע המנהל;

                                                 
בספטמבר  15שייכנסו לתוקף לא יאוחר מיום  1 ו בנספח ה'9 -ב ו9, למעט סעיפים 2009בדצמבר  31תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום ]  18תיקון מספר  (18ת 

2009.] 

בספטמבר  15שייכנסו לתוקף לא יאוחר מיום  1 ו בנספח ה'9 -ב ו9, למעט סעיפים 2009בדצמבר  31זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום תיקון ]  18תיקון מספר  (18ת 
2009.] 

בספטמבר  15שייכנסו לתוקף לא יאוחר מיום  1ו בנספח ה' 9 -ב ו9, למעט סעיפים 2009בדצמבר  31תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום ]  18תיקון מספר  (18ת 
2009.] 

  9תיקון מספר   (9ת 
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שירות המודיעין יינתן בכל אחד מן האמצעים האמורים בהתבסס על אותם מאפייני  )ג(

 מידע, אשר אותם ימסור המנוי הפונה לצורך קבלת השירות.

 טל.בו 86.2

שיון להציע, במחיר סביר, בעצמו או באמצעות אחר י, רשאי בעל הר86.1בנוסף לאמור בסעיף  86.3

מטעמו, שירות מודיעין, בכל אמצעי אחר, לרבות באמצעות קוד גישה ארצי או באמצעות הודעת 

 (.SMSמסר קצר )

 :86.3-ו 86.1לצורך ביצוע האמור בס"ק  86.4

שיון לפנות בשאילתה מטעמו לכל מאגר נתונים של מפ"א או של מפעיל ירשאי בעל הר (א)

"(, או לקבל מידע ממאגר הנתונים של בעל שיון אחריבעל ר" –רט"ן )להלן בסעיף זה 

שיון האחר, והכל בכפוף לחובה בדבר ישיון אחר בכל דרך אחרת ובהסכמתו של בעל הריר

 שמירה על פרטיות המנוי;

שיונו הכללי, יאפשר בעל יפי ר-שיון אחר עליין על ידי בעל רלצורך מתן שירות מודיע (ב)

 שיון;ישיון אחר גישה אל מאגר הנתונים של בעל הרישיון לכל בעל ריהר

שיון יעדכן את מאגר הנתונים באופן שוטף, כך שכל שם, כתובת או מספר טלפון יבעל הר (ג)

עבודה לאחר ביצוע  של מנוי שהתווסף, שונה או נגרע, יעודכן במאגר הנתונים תוך יום

 שיון המשמשת לשם מתן שירותי טלפוניה.יהעדכון במערכת של בעל הר

 –לעניין סעיף זה  

אוסף נתונים הכולל את שמו, מענו ומספר הטלפון של כל מנוי שאינו חסוי,  " מאגר נתונים"

 לרבות מנוי שהוא בית עסק.

מנוי חדש על מנת שפרטיו ייכללו במאגר נתונים; שיון יבקש את הסכמתו של כל יבעל הר )א(         86.5

 שיון את פרטיו במאגר הנתונים.ינתן המנוי הסכמתו כאמור, יכלול בעל הר

 ללא תמורה. שיון ימלא את בקשתו הראשונה של כל מנוי שביקש להישאר חסוייבעל הר )ב( 

כאמור שיון לאחר יום התחילה ימנוי שהתקשר עם בעל הר –" מנוי חדשבס"ק זה, "

 .86.7בסעיף 

. ייקבעו בידי 86פי סעיף -התנאים לאספקת שירות מידע לבירור מספרי טלפון הניתן על )א(         86.6

 שיון, ובלבד שיהיו הוגנים ובלתי מפלים, לרבות לעניין סדר הצגת הנתונים לפונהיבעל הר

השנה, להוציא  ( שעות ביממה, בכל ימות24לשירות; השירות יינתן במשך עשרים וארבע )

ככל שהתשובה לשאילתה של הפונה  –" סדר הצגת הנתוניםיום כיפור; בס"ק זה, "

 י סדר אקראי;פ-לשירות מורכבת ממספר נתונים שונים, יוצגו לו הנתונים המבוקשים על

 בוטל; )ב(
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 )ב( ושירות מודיעין באמצעות מוקד 86.1כאמור בסעיף  שירות מידע לבירור מספרי טלפון )ג(

יעמדו במדדי  86.3ארצי כאמור בסעיף  ידי קוד גישה-טלפוני שהגישה אליו תתבצע על

 השירות המפורטים להלן:

, כמות הפונים אשר יקבלו שירות לא 6במקרה של עומס פניות לשירותבכל עת,  (1)

 ;90% -תפחת מ

 30לא תעלה על  7תקופת ההמתנה הממוצעת של פונה עד לתחילת קבלת השירות (2)

 שניות;

 60תקופת ההמתנה המרבית של פונה עד לתחילת קבלת השירות לא תעלה על  (3)

 שניות.

)א( אשר ייכנס  86.1, למעט ס"ק (2007בפברואר  8ייכנס לתוקף ביום כ' שבט התשס"ז ) 86סעיף  86.7

 ."(יום התחילה)" (13 ת(2007במרץ  15לתוקף ביום כ"ה אדר התשס"ז )

כל שירותי יפרסם את  שיון אחר,י, בעצמו או באמצעות אחר, לרבות יחד עם בעל רשיוןיבעל הר 86.8

ודי הגישה הארציים שהוקצו ידו וכן את ק-המידע לבירור מספרי טלפון הניתנים ללא תשלום על

"(; הפרסום יכלול לפחות ירותי המידע בחינםש" -שיון רט"ן לצורך מתן השירות )להלן ילבעלי ר

 ה:   את אל

 שיון;יאתר האינטרנט של בעל הר (א)

 תשיון, במסגרת החשבון המוגש למנוי, דף מידע נפרדילפחות אחת לחצי שנה, יצרף בעל הר (ב)

לעניין שירותי המידע בחינם, שלא יכלול כל מידע אחר, וזאת החל מחשבון הראשון (12

 המוגש למנוי לאחר יום התחילה.

שיון ישלאחר יום התחילה, יפרסם בעל הר( פעמים בשנה הראשונה 4לפחות ארבע ) (ג)

נפוצים ביותר בעברית, ובעיתון הנפוץ העיתונים ה 3-מודעות גדולות ובולטות לפחות ב

ביותר בערבית, באנגלית וברוסית, וכן בעיתון הכלכלי הנפוץ ביותר; מודעות אלה לא 

כלי, יהיה יכללו כל מידע אחר. הפרסום הראשון, בכלל העיתונים הנ"ל פרט לעיתון הכל

ביום ו' הראשון שלאחר יום התחילה או בזה שלאחריו, ובעיתון הכלכלי יהיה ביום ג' 

 הראשון שלאחר יום התחילה או בזה שלאחריו, בדבר שירותי המידע בחינם.

שיון בדבר האופן והמתכונת לפרסום ימבלי לגרוע מהאמור, המנהל רשאי להורות לבעל הר

 שירותי המידע.

  

                                                 
6   Busy Hour Call Attempts 
המבקשים מהפונה את המידע לצורך איתור מספר הטלפון המבוקש  IVRתחילת מענה של מוקדן או של מערכת  –תחילת קבלת השירות    7

 וכיוצ"ב.
 .13תיקון מספר  (13ת 
 .12תיקון מספר  (12ת 
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 ירותש של (15ת ביטול או ניתוק ,הפסקה – ג' קחל

 תדרוהג .87

 :הז קחלב 87.1

הפסקה מוחלטת או זמנית של שירות בזק לכלל מקבלי השירות  (15ת"ביטול שירות"

 הרלוונטי;

 הפסקה מוחלטת של שירות בזק למנוי. "הפסקת שירות"

 הפסקה זמנית של שירות בזק למנוי; (15ת"ניתוק שירות"

 

 שירות ביטול (15ת.א87

 אחד מאלה:עקב לרבות  ,לבטל מתן שירות בזק השר, באישור ,שיון רשאייהר בעל א87.1

 מטעמים טכנולוגיים; ןהתיישהשירות  )א(

 טעמים כלכליים; )ב( 

נעשה שימוש לרעה בשירות אשר יש בו כדי לגרום נזק כספי ממשי לציבור או לחלק ממנו  )ג( 

 שיון;יאו לבעל הר

את הצעדים  ,שיון את מספר מקבלי השירות לאותו השירותייפרט בעל הר לביטול שירותבבקשה 

 , לרבות מתן שירות חלופי לשירות שבוטל, וכןמנת למנוע מהם פגיעה או נזק עלשבכוונתו לנקוט 

 כל מידע נוסף שצריך לעניין.

לתת  שיוןיבמתן אישור לביטול שירות כאמור, ישקול השר, בין היתר, מתן הוראה לבעל הר א87.2

 שירות חלופי לשירות שבוטל, או להמשיך במתן השירות למשך תקופה נוספת שיקבע השר.".

 

 תשירושל וק תיו נא קההפס סוראי .88

 שיון זה, אלאיפי רל קפסלייב ח ואשה ירותשלהפסיק  וא תק שירותלנשאי ר שיון אינויעל הרב 88.1

 ות בשעת חירום.רישין הגבלת ניעל 69ר בסעיף ואמה ו, אהזק בחל רמוהא יםיקתנ כןאם 

, לא יפגע המשך שיון כללי לשידורי כבליםיבעל רנותק או הופסק שירות למנוי, שהוא גם מנוי של  88.2

 למנוי האמור. שיון הכללי לשידורי כבליםיבעל הרמתן שירותיו של 

 

 

                                                 
 .15תיקון מספר  (15ת
 .15תיקון מספר  (15ת
 .15תיקון מספר  (15ת
 .15תיקון מספר  (15ת
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 מנוי שתות לבקתוק שירני .89

 ( חודשים6שך תקופה שלא תעלה על שישה )למ ותרשי קותינון שייהרעל מבקש לבאי רשמנוי  89.1

 תנוימוידא או שיוןירה בעלשלבד בו ,בתכב שהעת וית המנשק"(; בקתויהנת פותק" – ןללה)

 שה.קהב

 בע המנוישקעד המור חשלא ודהבא יאוחר משני ימי עות, לשירהק ותינ ע אתצבשיון ייעל הרב 89.2

חר מועד אלש הדובעמשני ימי  רחואי אלת רוישק הב המנוי במועד, יבוצע ניתונקא ; לשהקבב

 .דעההומסירת ה

שיון, ימבעל הר ימנוהש קוק; ביתינפת הותום תקב רות הבזק שנותק,שית א שיון יחדשיעל הרב 89.3

 אתן שיוירה לעב שחדיוק, הניתת תקופם תוי נלפותק שנבזק ה חדש את שירותב לעה בכתדוהב

 מנוי.ה שלו ודעתה עד מסירתמו חראה שלדוא יאוחר משני ימי עבת, לרוישה

 

 מנוית ות לבקשריסקת שהפ .90

 ןושייהר לעבובלבד ש תבבכ התעש קשת המנוי; בתופסקת שירון השייל הרעבמקש לבאי רשמנוי  90.1

 ות הבקשה.ינאמא וויד

וי נמה בעד שקועהמ רחאלש דהבוער משני ימי חואא ילאספקת שירותיו ק יפסי וןשייל הרעב 90.2

ר משני יאוח לא והפסקת החיוב בגינם תורישה תפסקה תבוצע, דעונקב המנוי במא ל; ותעדובה

 .ןוישיעל הרי בהודעה בידה עד מסירתמואחר לשדה עבו ימי

 

 .        ניתוק או הפסקת שירות למנוי של ספק שירות91

 ספק השירות.בכתב מאת  העל פי בקש ובוצעיניתוק או הפסקת שירות למנוי של ספק שירות  91.1

שיון יבצע ניתוק או הפסקת שירות כאמור בתוך שני ימי עבודה ממועד קבלת הבקשה יבעל הר

 מספק השירות.

שיון, או של ספק ישירות למנוי של ספק שירות שהוא גם מנוי של בעל הראו הפסקת ניתוק   91.2

 שיון או של הספק האחר למנוי.ישירות אחר, לא יפגע בהמשך מתן שירותיו של בעל הר

 

 סכםה תהפרוקו בשל יתנ וסקת שירות אהפ .92

 אחד מאלה:ם התקיי אםרות שיפסיק לה וא תתק שירולנ שיון רשאייהרעל ב 92.1

 ענקבד שעומבון, שייהרת בעל מאיבל קרות שיש עדב ום שהוא חב בו,שלמנוי לא שילם תה ()א

 ת;וקשרהתה תשלומו בהסכםל

 נאי מהותי;וא תה יכביו בהסכם לגנקבע  שר, אתוקשרתהה סכםבה איהפר תנמנוי ה (ב)

 עלמיתקן בזק של בין בהשתמש שלא כדחר לו הרשה לאא ןיכד השתמש שלאי נומה (ג)

 ותו.שברש היוד הקצצב וא ןשיויהר
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על בש חראל א( אל)ב -ו( )א92.1 סעיףם המפורטים בקרימב ירותש יופסק לאו ותשיר קותני לא 92.2

תוק השירות או ניעד וחות לפני מפ( ימים ל10) השרב, עתבכ תמדוקמ למנוי הודעה נתן ןוישירה

ע בקיביר שיס ך זמןות, תנודמזה תנתיוי ננלמ יכ יןוציהודעה ; בנניםוכהמת השירות תהפסק

 ירות.סק השנותק או יופו יגינבר ל אשחדהמה או המעשאת  קןלתבהודעה, 

ם א מנוי,ל דעה מוקדמתהון מתא לל תוריש קתלניון שירהעל י בשא, ר92.2ף עיל אף האמור בסע 92.3

 :מאלה דחתקיים אה

 בחוייש שלוםהתת ים, אודשח( 12) רשע םינש של קופהת, בתילישהש עםפ, במנוי לא פרעה ()א

 הודעת התשלום; בך כבע לקנמועד שב, יוןשירה י בעלותבו בעד שיר

ו ניאפיימ ותצעאמבאו  יוהמנ של הקצהד ות ציובאמצע שה הונאהלמע ירסביים חשש ק ( )ב

 צה;קהד וצי של

 ימושו שלשבש, לרבות ציוד קצה הקצהד ויצ ו כיהתברר ל אם תורינתק של רשאי ןוישיעל הרב 92.4

בלבד , ותהרשת ועילפל הרעפלה ולאחר א קבז ירותין שתורם להפרעה במ, גשל ספק שירות מנוי

ה ישדרל בה כלתיויתוק ה לנבהסי יןויצת הדעה בהואו לספק השירות  וינמן נתן לושיישבעל הר

 .רעה כאמורע הפימנשי ופןהקצה בא דוצי יקוןלת לעי יפוהמנ כי

 

 הקזוחת ותלבשל פעו ותירש תוקני .93

ת וע פעולוצם ביאם, קלספ הבחועליו  להרותים שחישמנית ז ליהגבל וא קתלני אשר יוןשיעל הרב 93.1

ד לבוב(, "חזוקהתל בשוק תני" -להלן ) זאת ביםימחי שתהר של האו הקמה קוזחת לש תוינחיו

 ה:לל אשנתקיימו כ

 ;ותפת ברציעו( ש6ש )ש עלעולה  נואי הל תחזוקשב וקשך הזמן של ניתמ ()א

חת על אף האמור, א השנך שבמ( 2נים )ש לה עלעו ואינ הקזותחל בשם קיוניתה ספרמ ב()

 שנה אחת;במשך  4שיון מספר הניתוקים לא יעלה על יבשנתיים הראשונות מיום מתן הר

 תופחל מיםי (4ארבעה ) תמוקדמ עההוד ולמקבלי השירות הנוגעים בדבר למסרה למנהנ (ג)

 כנן;המתוק תויהנ ינפל

דות ובע צורךל ותלה של שירבהג ואק ויתשנ ייר, כדסב ניתן, באופןשל כ עשה ןושייעל הרב ( ד)

 .הכונמ ותירכת השיצר ןבה מהמהי תועו בשעשייה מה או תחזוקקה

חזוקה, ת בשל תוקינ ותיבחיהמ תבוסיהנל רט עופבר מהסשיון יבעל הרמש ורדרשאי ל למנהה 93.2

ל ת בעטענות א , לאחר ששקלחכונ אם רומלדחות ניתוק כא ןיושירעל המב דרושלל הנהמ ירשאו

 .דחייה כאמור מחייבי נוי חיורביון, כי אינטרס צישיהר

 לת שונייוצע פעולות חלב רחכהל , בשותעש( 6) שעל ש ולהן העמז קלפר ותירשק וניתש דרנ 93.3

הל, ויודיע למקבלי נהמשל  ורושאי ש אתארמן וישירהל בעש , יבקברשת מההקאו וקה זתח

ת ושר השיראמקבלי שירות  רפסמ ט אתרפת הקשבשירות הנוגעים בדבר על הניתוק הצפוי; ה

 טנקש תופעילוהת שודרנה תחזוקההולות פעיתוק, נה יפוצמקומות בהם הית, זמנ תקוני םהיאל

 .תוירק השאת משך ניתו רשהאפ תמידב םצלצמה ולות אלועפ זזרל ן כדיושיירהל עב
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, תוידמייו תת חיוניוולועפע וציבך ורלצ, ףדחובאופן ית נמהז תולבגה וא ותק שירתודרשו נינ 93.4

ל ע ינורטקלאאו דואר  להימיספק, ןולפרבות באמצעות טלמיד,  לנהמון לישיהריודיע בעל 

 פים.וחהדלה גבהה ווק אתניה

ל ע למקבלי שירותאו  למנהלע ילהוד ייבח וןשיירהל בע יןא, 93.4 -ו 93.1ים יפל אף האמור בסעע 93.5

 ילפ ם המותריםתוקיר הניפמסניין על ןשבוחביילקח  אל וקה, וניתוק כאמורזתח לבש וקתני

 ה:למאחד אים קיתבה 93.1 ףיעס

 ;שעה יעל חצה לוע ינוה אקחזותל בששך זמן הניתוק מ ()א

ה שע יןלבחג  איוצבמ בת אוש במוצאי 24:00עה ש בין השענ, רכאמוה, יתוק בשל תחזוקנ ב()

 .תומחרלש םיוה קרבוב 05:00

 

 כון בטיחותסי בשל תוק שירותני .94

 ןוישירהעל בי שאר, "(סיכון בטיחות" -קצה )להלן  דומצי האוצתכלאדם או לרכוש ן כוסיה לתגה 94.1

 דמת.א התראה מוקלי ולאופן מיידבשירות  נתק מנוי, לרבות מנוי של ספקל

 ותבלמנוי או לספק שירות מיד, לריע על כך דוי, 94.1סעיף י רות על פשישיון יר לעב קיתנ 94.2

 ; ההודעה תבהיר אתונירקטאלר דואאו  מילהסיפקון, לפט, ראו, דפה-לעעה בדהות עוצאמב

 ק.ועילת הנית

ת ויחדש וחבטי ןכוסין אי כי ןיושירהל עבא דווי, רות הוסיחן הבטיכוס ודיע מקבל השירות, כיה 94.3

מקבל  תהודע סרהמנ וב יוםאחר השלן שואהעבודה הרום יום מת חראויא , לאת השירות שניתק

 השירות.
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 שונות - ד' קחל

 הוראות מיוחדות -מתן שירות גישה אל ספקי אינטרנט  (3ת .95

שיון רשאי לבצע את פעולות השיווק והגביה הכרוכות יבעל הר (14ת,16.2האמור בסעיף על אף  95.1

"שירות גישה"(,  -במתן שירות גישה אל ספקי אינטרנט תוך שימוש במודם כבלים )להלן 

שותפות מוגבלת, מפעיל פנים ארצי שותפות  2001באמצעות אחר מטעמו לרבות טלקום זהב 

שיונות המפ"א שבוטלו על פי סעיף יתפות מוגבלת, שהיו בעלי רשו 2001מוגבלת ומתב תשתיות 

 .(14ת "( וחברות השידוריםשיונות הקודמיםיבעלי הר" -)להלן  6.4

שיונות ישיון להתקשר עם מנויים, לרבות מנויים של בעלי הריבמשך תקופת המעבר רשאי בעל הר  95.2

ונות הקודמים, ויראו את אספקת שייהקודמים, לצורך אספקת שירות גישה, באמצעות בעלי הר

שיון. בתום ישיון, ולעניין זה יחולו הוראות הריהשירות כאמור כשירות הניתן בידי בעל הר

 שיון להסבת הסכמי ההתקשרות אליו.יתקופת המעבר יפעל בעל הר

שיון עד למועד שבו יקוים מיזוג בין יהתקופה שממועד מתן הר -" תקופת המעבר" -לעניין זה  

 השידורים.  חברות

                                                 
 .3תיקון מספר   (3ת 
 .14תיקון מספר   (14ת
 .14תיקון מספר   (14ת
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 םיעד שירותב םלותש -ק ו' פר

 לילכ - א' לקח

 הגדרות  .96

  –רק זה בפ 96.1

 שיון בחצרי מנוי באחד מן המקרים הבאים:יביקור של נציג בעל הר - (3ת"ביקור סרק"

בעקבות הודעת המנוי על תקלה, בנסיבות בהן הודיע בעל  )א(

תקינות,  שיון למנוי כי בדק ומצא שהמערכות שבאחריותויהר

ובביקור הסתבר שאכן מדובר בתקלה שאינה באחריות בעל 

 שיון;יהר

בשל תקלה שנגרמה עקב שימוש שלא לפי הוראות ההפעלה.  )ב(

ה שהודעו למנוי הוראות הפעל -לעניין זה, "הוראות ההפעלה" 

 שיון והמיועדות לשימוש של מנוי סביר;יעל ידי בעל הר

בשל תקלה שנגרמה עקב מעשה או מחדל של המנוי או מי  )ג( 

 מטעמו או ברשותו בנסיבות של זדון או רשלנות חמורה; 

 המנוי או נציגו נעדרו מחצרי המנוי חרף תיאום מוקדם;  )ד(

ווקים למנוי משה שיוןיהניתנים על ידי בעל הר קזבספר שירותי מ - "סל שירותים"

 ;98סעיף  תפי הוראול ע יפיםערת בעוה נקלה, ליבכח

והתשלומים הכלולים ת יועלוהי ל סוגכו את כלם בתוהמגד אחף ריעת - "תעריף כולל"

 עבור שירות מסוים; יוהמנ לל עימח וןשיירה לעבתשלום משתנה שב

 תשלום בעד שימוש בשירות בזק לפי זמן שימוש או נפח התעבורה. - "תשלום משתנה"

 

 גי תשלומיםסו .    97

 להלן:כ ומיםשלייו תממנו תלגבו שאישיון ריעל הרב 97.1

ל בע שירותי לתבשם קל ל הרשתא המנוי שלצריו ח בורעד חים במייעפד חמי התקנה ד ()א

 "(; קנההתי דמ" -שיון )להלן יהר

 תשלום בעד חיבור לאחר ניתוק או הפסקת שירות; )ב(

 ;(3ת קצה, לרבות ציוד נילווה לציוד תשלום בעד התקנת ציוד קצה )ג(

 תשלום בעד התקנת שלוחות נוספות; )ד(

 ;יםרחא םילחצרקה תעהד בע יםמיעד פח קהעתהמי ד (ה)

 תשלום בעד מכירה, השאלה או השכרה של ציוד קצה; )ו(

                                                 
 3תיקון מספר   (3ת
 3תיקון מספר   (3ת
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 וע;שלום תקופתי קבת ()ז

 ; המשתנשלום ת )ח(

 שיון;ישלום בעד שירותי בעל הרת ט()

 ך;בכה ה הכרוכהתקנ תובלרר, אח גסומ ותרישרות מסוג אחד לשישלום בעד המרת ת )י(

 , בהתקיים התנאים הבאים: תשלום  בעד ביקור סרק(3ת )יא(

בגין ביקור כאמור  כולל את הגדרת ביקור סרק ושיעור התשלום התקשרותההסכם  (1)

 ו;נקוב ב

 חלפו שישה חודשים מיום החתימה על הסכם ההתקשרות;  (2)

בירים העומדים לרשותו על מנת לפתור את שיון פעל בכל האמצעים הסיבעל הר (3)

 התקלה ללא ביקור בחצרי המנוי." 

 כל תשלום אחר שאישר השר או המנהל. (3ת ב(י)

עבור  ,על עלות ציוד הקצה העולהקדון בגובה יחייב את מנוייו בהפקדת דמי פא יל שיוןיבעל הר 97.2

משיעור  10%ציוד קצה שהושאל לשימושו של המנוי, ורשאי הוא להפחית סכום בשיעור של עד 

קדון ייתרת דמי הפהחזרת בגין כל שנה של השאלת ציוד, או חלק ממנה, כאמור.  ערכו של הציוד

 .צמודה למדד ההיתלמנוי שנותק מהשירות 

בחצרי מנוי במועד בו תואם עם המנוי ביקור, יפצה שיון יבמקרה של אי התייצבות נציג בעל הר (3ת 97.3

 שיון את המנוי בשיעור זהה לתשלום הקבוע בגין ביקור סרק.יבעל הר

 

  

                                                 
 3תיקון מספר   (3ת
 3תיקון מספר   (3ת
 3תיקון מספר   (3ת
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 מםוספרו יםיפרעת קביעת - ב' קחל

    עוריהםשייעת התעריפים וקב .98

שיעורו של  ליודיע למנה ןוישירה לעביו; יומנל תןונהוא שירות ש לכלריף עת יקבען וישירהעל ב 98.1

 .קףתול ףירעתה לש וסתינכ ינפל, רוכאמף ריתע

 און, ת זמים בסל, תקופווללכה יםרותים של שיגוס יפלם, שירותי סלי ועבלק ןושייהרעל אי בשר 98.2

 לסים בלוכלד מהשירותים החלקבוע תעריף נפרד לכל אי שיון רשאיבעל הרת; פי כל שיטה אחרל

 ; כולו ף אחד לסל השירותיםירעת ועבלק וא

 יפד, ליאח ל שירותים בתנאים שווים ובתעריףס ירות וכלש לכ, הילפא אללע, שיון יצייעל הרב    98.3  

ש שי נוייםמ תצובק -" ג מנוייםסו, "ף זהיעס ןנייעל; השירות זורמנויים, בכל א יגסו

 .בוצה אחרתמקהמצדיק את הבחנתה  טעם סבירם ייניהפאמב

 אשרים אחר תירושסל ל חדא םיתוריש מסלבור , לעלא אפליהי, למנו לכלר שיון יאפשיעל הרב 98.4

רבות לעניין , לברוע המעביצל איםתנ ועבלקי אשרשיון יבעל הר; ותה עתבא דוי על מוצע

 . תשלומים

 -הלן )לוגדרת מ שרותתקה תפקותל, םסוימם ותיריש לבי סגי למנו םען שיויר בעל הרקשתה 98.5

תקופת כל ל, אשרמ םיעבוקו םיועדי ואינות יויפערסל השירותים, ת היו"(, יופת ההתחייבותתק"

במשך ו וליח ראש םינעריפים שותתים, רוסל שי , לגביעקבול יאשר ןוישיל הרבעת; וההתחייב

 ת.וייבחהתה פתקות

 הציוד קצ או רחות אשיר רכישתב, הושנלמ אחדם תירובר מנוי מסל שימעה תנשיון לא ייעל הרב 98.6

 ו.עמטממי ו מא ממנו

דר תשלומים הס לולכי, תוירר שובעאו קצה  ודיצעבור  ןירשיעום לותשל עקבל שירותים, בו נס 98.7

ר, חא יםאמור לסל שירותהלעבור מהסל  ו, אורר מן הסל האמתחרשהל ינובקש המי בוה למקר

 תקופת ההתחייבות.י יתרת ל פע או למהשועל פי יתרת התשלומים שטרם 

 :קמןלכד ביוחה קבעי, יהרועבתה חפי נפלנקבעים הים יפערבת 98.8

 ;תה אחרעבוידת נפח תחח לי"שבו בקניתעריפים יה ()א

 ; תלים או מסגרו(, מBytesתים ), ב(Bit)ביות יס מותבכ דדה תימרובתע חידת נפחי (ב)

נכנסת או שניהם ביחד ורה התעבהאו לפי  ינוממה אתוצהילפי התעבורה  יהחיוב המנוי יה ג()

 כל סוג תעבורה מתומחר בנפרד. כאשר

ים עריפי התפ לע ןכ ר, יעשהאח ןוישיר לעבו של ותירשי בעדם שלווי תהמנמ שיוןיהר בעל ובהג 98.9

 ןושבבחוב יהחאת יפרט ת, וספתוא כל לל, וריבלצ יותרות שיחר אאהן שיויהר בעל ם מציעהב

 ולל.כ ףעל פי תעריב ייוחמ ויהמנ םהב םותירלשיט רפי, מנול שיהוא מגש

 ה.ממהי ת שלונושות שענים לוש םיפיוע תערבקי לון רשאישירהעל ב 98.10
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 חיוב בתשלום משתנה ובעד שירותים נלווים או שירותי ערך מוסף יעשה על פי הכללים הבאים: 98.11

שיון אינו רשאי לגבות ממנוי תשלום עבור שיחה כאשר יוזמת ההתקשרות לא יבעל הר )א(

 ;ומה(שיחה לא יז  -וי )להלן נעשית על ידי המנ

שיון לגבות ממנוי תשלום עבור שיחה לא יעל אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי בעל הר )ב(

 :אלהיזומה במקרים 

 שיחת גוביינא לה ניתנה הסכמת המנוי; (1)

מיוחדת עבור שירות שיחת חינם  מספר בקידומתידי חיוג -יחה שנוצרה עלש (21ת(2)

 פי הסכם עמו;-למנוי על, אשר הוקצה למתקשר

מיוחדת עבור שירות שיחה  בקידומתידי חיוג -לקו של המנוי בשיחה שנוצרה עלח (17ת(3)

  פי הסכם עמו;-חיוב מפוצל, אשר הוקצה למנוי עלב

שיחה שנוצרה מקו המנוי אל קו אחר כתוצאה מהפעלת שירות "עקוב אחרי" )או  (4)

 .שירות דומה( בקו המנוי

אל שירותים אלה: שירותי חירום,  שיון אינו רשאי לגבות תשלום ממנוי היוזם שיחהיבעל הר 98.12

 . שיוןישירות גוביינא , שירות חיוג חינם למתקשר או שירות תיקונים של בעל הר

 :  בתעריפים הקבועים לפי משך השיחה, ייקבע החיוב כדלקמן 98.13

לעניין זה, יראו כל  ( אחת;1של שניה )בש"ח לדקה וימדדו ביחידות זמן יינקבו התעריפים  )א(

  (15תיה שלמה;יחלק של שניה כשנ

משך זמן השיחה לצורך התשלום הוא מעיתוי מימוש ההתקשרות בין המנוי שיזם את  )ב(

(, לבין המנוי מקבל השיחה, ועד לעיתוי הפסקת השיחה, המנוי הקורא -ההתקשרות )להלן 

מקבל קשרות בידי המנוי הקורא או המנוי שהוא העיתוי בו נתקבלה הוראת הפסקת ההת

; משך זמן הקמת הקשר, עד לעיתוי מימוש ההתקשרות, ומשך זמן הניתוק, מרגע השיחה

קבלת הוראת הפסקת ההתקשרות ועד למימושה בפועל, אינו כלול במניין משך זמן 

 קולי;-רבות תאל -נוי מקבל השיחה מ -; לעניין סעיף קטן זה השיחה

מיתקן או התקן שהוא חלק מהרשת, שנועד לאפשר למנוי הקורא להשאיר  –" תא קולי" 

 (10 תהודעה קולית למנוי הנקרא.

שיתבסס על  (15תתעריףשיון להציע למנוייו יעל אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי בעל הר )ג(

שיתבסס על חיוב  (15תלתעריףיחידת זמן אחרת, ובלבד שבכל עת יהיה רשאי המנוי לעבור 

 ;שיון רשאי לקבוע תשלום עבור ביצוע המעבריבעל הר ;י יחידות זמן בנות שניה אחתעל פ

שיון יכלול במסגרת הסכם ההתקשרות הוראה כאמור ויפרט בה את התשלום יבעל הר

 האמור. הכרוך בביצוע המעבר

                                                 
 ([2010במרץ  28בניסן התש"ע ): תוקף התיקון ביום י"ג תחילה] 21תיקון מספר  (21ת
 ([2009במרץ  31: תוקף התיקון ביום ו' ניסן התשס"ט )תחילה] 17תיקון מספר  (17ת
 .15תיקון מספר  (15ת

 ([.     2007בינואר  7תוקף התיקון ביום י"ז בטבת התשס"ז ) תחילה:] 10תיקון מספר  (10ת 
 .15תיקון מספר  (15ת
 .15תיקון מספר  (15ת
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למנוי הקורא הודעה קולית שיון יבעל הר לעניין שיחה המועברת לתא קולי, ישמיע(10 ת)ד(

"( ויאפשר למנוי הקורא, לפי הודעה" -שניות לפחות )בס"ק זה  2מקדימה, שמשכה 

בחירתו, לנתק את השיחה ללא חיוב, במהלך ההודעה, או בתוך זמן סביר שלא יפחת 

"(. במקרה זה יראו את עיתוי מימוש הזמן הסבירמשנייה אחת לאחר סיומה )"

לעיל, כחל עם תום הזמן  (בבס"ק ) ההתקשרות עם המנוי מקבל השיחה, כמשמעותו

 הסביר.

 נוסח ההודעה יהיה "השיחה מועברת לתא קולי", והיא תושמע בדיבור ברור ובקצב סביר.

-מעט שיחה שמקורה במערכת בזק ביןל -" שיחה המועברת לתא קוליבסעיף קטן זה, "

 לאומית.

 (27תהבאים: הכלליםשיון יישמרו יתעריפי בעל הר בקביעת 98.14

ארצית נייחת, בין אם אל מנוי אחר של בעל -פנים שיחהשיחה שישלם מנוי עבור  תעריף )א(

, יהיה תעריף אחיד וכולל בהתייחס לכלל אחר אשיון ובין אם אל מנוי של כל מפ"יהר

שיון לקבוע תעריף שונה י, רשאי בעל הרהאמורהאחרים. על אף  אמנוייו ומנויי המפ"

אמצעים, באישור המנהל, המאפשרים  יפעילן שיוילשיחה בין מנוייו, ובלבד שבעל הר

 ת. רשתי-שאינה פנים שיחהשתית לבין ר-למנוייו להבחין בין שיחה פנים

יהיה תעריף אחיד  ןמנוי של מפעיל רט" אל שיחהשיחה שישלם מנוי עבור  תעריף )ב(

 . ןבהתייחס לכלל מפעילי הרט"

לשירות טלפון מיוחד ארצי, פרט  מיוחד או עבור שיחה טלפוןעבור שיחה לשירות  תעריף )ג(

לגביהם נקבע תעריף אחר בתקנות או בהוראת  ושירותים 98.12לשירותים על פי סעיף 

קטן )א(, אלא אם כן אישר המנהל לבעל  בסעיףמנהל, יהיה זהה לתעריף שיחה כאמור 

  כאמור, על פי תכנית המספור. שירותים  שלשיון לגבות תעריפים אחרים, לסוג מסוים יהר

שיון קבע יקביעת תעריפים יחולו בין אם בעל הר לענייןהאמורים בסעיף זה  העקרונות )ד(

 (.flat rateתעריף בכל דרך אחרת )כגון  קבעתעריף לפי משך השיחה ובין אם 

 זה:  בסעיף )ה(

 ספור;מ -' זכהגדרתה בחלק  -" המספור תכנית"

  .המספורכהגדרתם בתוכנית  –" טלפון מיוחד ארצי שירות" -ו" מיוחדטלפון  שירות"

  –בסעיף זה  )א((29ת 98.15

מספר דקות, עפ"י תכנית ההתקשרות עם חבילת דקות המוגבלת ל -"חבילה מוגבלת" 

 המנוי.

 חבילת דקות ללא הגבלה, שעליהן משלם המנוי. - "חבילה בלתי מוגבלת"

ידי -בתשלום על מספר טלפון שנקבע כי שיחה אליו מכל רשת אינה כרוכה - "מספר חינם"

 המתקשר יוזם השיחה;

 

                                                 
 ([.2007בינואר  7: תוקף התיקון ביום י"ז בטבת התשס"ז )תחילה] 10תיקון מספר  (10ת 
 .27תיקון מספר  (27ת
 ([2013בספטמבר  3כ"ח אלול תשע"ג ) תוקף התיקון ביוםתחילה: )ג( ]-)א( 98.15, סעיף 29תיקון מספר  (29ת
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מספר טלפון ארצי או רשתי בתבנית מספור לא  –" מספר טלפון מיוחד בתעריף מורכב"

 רגילה, אשר תעריף השיחה אליו הוא תעריף מורכב;

בתבנית מספור לא  9או רשתי 8מספר טלפון ארצי –" מספר טלפון מיוחד בתעריף רגיל"

 אינו עולה על תעריף רגיל; רגילה, אשר תעריף השיחה אליו

 תבנית מספור שאינה תבנית מספור רגילה; –" תבנית מספור לא רגילה"

תבנית מספור של מספרים גיאוגרפיים ומספרים ארציים  –" תבנית מספור רגילה"

 ;10בהתאם למוגדר בתכנית המספור

ופק על תעריף המורכב מתעריף רגיל בתוספת תעריף עבור שירות, המס –" תעריף מורכב"

 יון או מי מטעמו או ספק שירות;ישידי בעל ר

תעריף לדקת שיחה למספרי טלפון בתבנית מספור רגילה, בהתאם  –" תעריף רגיל"

 לתוכנית התעריפים של המנוי.

שיון לא יחייב מנוי המתקשר ליעדים עם מספרי חינם ולא ימנה את דקות יבעל הר )ב(

 מוגבלת.ההתקשרות ליעדים אלה במסגרת חבילה 

שיון רשאי לחייב מנוי מתקשר ליעדים עם מספרי טלפון מיוחדים בתעריף רגיל, יבעל הר )ג(

או במסגרת חבילה מוגבלת וימנה את דקות ההתקשרות ליעדים האמורים במסגרת 

שיון אינו רשאי לחייב מנוי בגין התקשרות י. למען הסר ספק, בעל הרחבילה בלתי מוגבלת

ן מיוחדים בתעריף רגיל, בתשלום נוסף מעבר לתשלום הקבוע ליעדים עם מספרי טלפו

ככל  שהוא משלם עבור חבילת הדקות, ככל שהמנוי לא חרג ממכסת הדקות בחבילה.

שיון לחייבו בגין התקשרות ליעדים ישהמנוי חרג ממכסת הדקות בחבילה, רשאי בעל הר

שיון יר לעיל, בעל הרהאמורים על פי תעריף שאינו עולה על התעריף הרגיל. בנוסף לאמו

אינו רשאי לעשות אבחנה בתעריף, שעל פיו הוא מחייב את המנוי, בין התקשרות למספרי 

טלפון בעלי תבנית מספור רגילה לבין התקשרות למספרי טלפון מיוחדים בתעריף רגיל, 

 די קביעת חבילות דקות שיחה נפרדות.י-לרבות על

מספרי טלפון מיוחדים נעשה על פי תעריף מורכב,  ככל שהחיוב בגין שיחות ליעדים עם (29תד()

או חבילה מוגבלת שיון את דקות ההתקשרות ליעדים האמורים במסגרת יימנה בעל הר

 , שעליהן משלם המנוי. חבילה בלתי מוגבלתבמסגרת 

שיון רשאי לחייב את המנוי עבור השירותים המסופקים במסגרת התקשרות יבעל הר

ל פי תעריף מורכב, בין אם מדובר בחיוב על פי דקת שיחה ובין למספרי טלפון המחויבים ע

 אם מדובר בחיוב קבוע לשיחה, בנוסף על התשלום הקבוע עבור חבילת הדקות.

 
 

 םים תעריפוסרפ .99

ע מלא, מפורט וללא דימ רות,השישרדי ובמ ינטרנטהארשת , בנהפול כ ותרשל דימעי ןוישיעל הרב  99.1

ר בדון בישירהל ות לבערולהי רשא להנמו; התיורשיל כל םיינדכעה יםפירעתר הבתמורה, בד

 ור. כאמ יםפעריהתום לפרסנת פן והמתכוהאו

 

                                                 
 מספר טלפון שהגישה אליו מתאפשרת מכל רשת. 8

 מתאפשרת רק מרשת בעל הרשיון. מספר טלפון שהגישה אליו 9
 .XXXXXXX-Z07 -ו XXXXXXX-03 ,XXXXXXX-Y05לדוגמה מספרים בתבנית  10
 ([2013בדצמבר  3תוקף התיקון ביום ל' כסלו תשע"ד )תחילה: )ד( ] 98.15, סעיף 29תיקון מספר  (29ת
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 . וימנה במחוי ורותים שעל פישית סל האלמנוי  ברועיש וןשבח בכל ןשיון יציייעל הרב 99.2

 .לוצא גיםובל פירוט התעריפים הנהלקת, ע כל, ביוןשיש מבעל הרודרל אימנהל רשה 99.3

 

 רותקשאות בהסכם התהור .100

אי הקובע כי במקרה של סתירה בין ההוראות רות תנשקתהם כבכל הסל שיון יכלויעל הרב 100.1

שיון לעניין זה, יגברו ילבין הוראות הר םכסהב פורטהמתים ורהשי לסהנוגעות לתעריפים ול

ובאתר האינטרנט של בעל כל מנוי במרכז השירות  לשונו יעלעומד  יוןשירי הוכשיון יאות הררהו

 .שיוןיהר

כן ו 98.9 -ו  98.7, 98.6, 98.5, 98.4, 97.3(3תם ייפסעב ראות כאמורהוקשרות יכללו התסכם הבה 100.2

 שלום.הת תגביידבר אופן אה בהור

 

  

                                                 
 .3תיקון מספר   (3ת
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 ריפיםתעב שינויים - ג' לקח

 יםיפרתעוי נשי .101

שיון רשאי לשנות תעריף של כל שירות או סל שירותים )בסעיף י, בעל הר98בכפוף לאמור בסעיף  (15ת101.1

 ידו ובלבד:-"( שנקבע עלשירות" –זה 

 שיגיש למנהל הודעה בכתב, לפני מועד כניסת התעריף לתוקף, ובה מפורט התעריף החדש; )א(

ניתן  ההפחת לעניין, האמורלמרות  ;שנתן הודעה מראש ובכתב לכל מנוי שהצטרף לשירות )ב(

 .ההפחתהלאחר  חודש עד למנויע להודי

עריף שיש בו כדי לגרום להגדלה או להפחתה בתשלום לפני כל שינוי בת -" שינוילעניין חלק זה, "

 .שיוןיהר בעל שירותי עבור לשלם מנוי שעלמע"מ 

 

 עריףבת הפחתה או ילתה של העלאהתח .102

 םימלותש לע ינויהש לוחילא  ,101 מור בסעיף, כאיוןשירעל הב ירותיש בעד והכלש תעריף נהשו 102.1

זה לא תחול במקרה של עיף את סרו; הינויהש שלילתו תחד עומצרך לפני  שהמנוי םיותירש ןיבג

 .105ף עיעל פי הוראות השר לפי סריף ן תעוקית

 

                                                 
 .15תיקון מספר  (15ת
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 תונוש - 'ד לקח

 גור בתשלומיםפי . 103

הפרשי הצמדה והוצאות גביה על שיון רשאי לחייב מנוי בתשלום ריבית פיגורים, יבעל הר 103.1

בהודעת תשלום שנשלחה שמנוי לא שילמם במועד שנקבע לפירעונם  ותשלומים בעד שירותי

 מועד הפירעון(. -שביניהם )להלן  (5ת למנוי, על פי הסכם ההתקשרות

שיון יציין בהסכם ההתקשרות עם המנוי את שיעור ריבית הפיגורים, הפרשי ההצמדה יבעל הר 103.2

    אות הגביה. והוצ

 1שיעור ריבית הפיגורים לא יעלה על השיעור הקבוע בהגדרת "הפרשי הצמדה וריבית" שבסעיף  103.3

, בתוספת הפרשי הצמדה בעד התקופה שבין 1961 - לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א

 המועד שנקבע לפרעון לבין מועד פרעונו בפועל של הסכום הנקוב.

ן רשאי לחייב מנוי בתשלום הוצאות גביה על תשלום בעד שירות שסיפק למנוי שלא שיויבעל הר(5ת  103.4

( ימים לפחות ממועד 14עשר )-"( ובלבד שחלפו ארבעהסכום החוב" -שולם במועד הפירעון )להלן 

הפירעון, למעט במקרה של אי תשלום מחמת סירוב הבנק או חברת כרטיסי האשראי לשלם חיוב 

שיון יהיה סביר יהרשאה לגבותו; שיעור הוצאות הגביה שיגבה בעל הרשיון ישניתנה לבעל הר

שיון לנקוט לשם גביית סכום החוב יויהיה מידתי ביחס לגובה החוב ולפעולות אשר על בעל הר

שיון או מי מטעמו ילרבות טיפול משפטי שמבצע בעל הר –כאמור. לעניין זה, "הוצאות גביה" 

 ערכאות שיפוטיות.לשם גבית סכום החוב קודם פנייה ל

 

 קנההתי בדמוב חי .104

בדמי י נומ רשאי הוא לחייב(, )א97.1שמעותם בסעיף כמקנה י התמדת ובלגשיון יבעל הר ליטחה 104.1

 . תהרשנוי אל המרי חצבעד חיבור ראשוני של  קרקנה הת

ו נקבעים שוריעשוב םיועדמים, במולתש רפסבמ תקנהההי מדאת  תולגב שאיר וןשייעל הרב 104.2

 ת.ורשקתהכם הבהס

ות ריש תוקניאחר ה לי התקנדמ ילגבות מהמנו וןשייבעל הר יאש, ר104.1 ףעיסל אף האמור בע 104.3

 .92סעיף  פי לע תסקת שירוהפו א

 

  

                                                 
 .5תיקון מספר   (5ת 
 .5תיקון מספר   (5ת 
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 ם כנירצבו את רופגיעה בתח .105

 אוף את טענותיו, כי תערי להשמיעשיון הזדמנות נאותה ימצא השר, לאחר שניתנה לבעל הר 105.1

ו שהוא עלול לפגוע בתחרות או א שיוןיוגד להוראות הדין או הרמנשיון יבעל הרע בשקתשלום 

שיון יפעל על פי יובעל הר הנדרש, ןוקיתה ןויצ ךתו ןושייהר ללבע ךכיודיע השר על , ניםרכבצ

 קן.ותמה התשלום ף אוירעתהר הודעה בכתב בה מפורט א לשיצוימ, רהש תארהו

תשלום ה וא ףירעתהו וןישיהרת וארוה תא דעריף או תשלום הנוגת שיון מנוי על פייחייב בעל הר 105.2

דף למנוי בצרוף הפרשי הצמדה וריבית וב העהחיו השבתשיון לירהעל בפעל אמור, יכ ןתוק

  .103.3כמשמעותם בסעיף 

 

 הונאות תמניע .106

דא ודי לוכעקב, מה ורקערכת במות ויקיים עת הונאמניל יםריסבבצעדים ט שיון ינקויעל הרב 106.1

 עותצמאב שתהרל א חוברהמיוד הקצה מצצעים ובמוי אכן מנהשירותים בעדם מחויב הש

 צרך אשל תיםורין שגיב ים שנגבו ממנובויחד בע רחזהי בונמאת הה כזיו, וימנה יצרחבש המישק

 . 103.3בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 

מוקד ו באת רוהשיבמרכז  לבקשת מקבל שירות לאחר שנתקבלה שירות תקינשיון יעל הרב  106.2

ימי פנה התיול ותצעמאמשתמש בשירות ב רחא ויפל ששח םקיי יכודעת מקבל השירות, ה

רבות , לבתו בכאצעות הטלפון באמ ורעה כאמדוה ורלמס המנוי רשאי ;רשאהה אליו, לצרחב

שירות ימסור ההודעות באמצעות ספק בפקסימילה או בדואר אלקטרוני, ומנוי של ספק 

ל א בעודוי אמור,, כתבכב העהוד תבלקר אחל מייד ונית אופטל דעהוהת לקב תעהשירות; ב

לא ו לבוצע, ישו מחדרויבור וחכאמ רותיש וקיתנות; השיר את קתינותה ושיון את אמיניהר

 תשלום.

ר תואיבשיון לשידורים, יבעל רחרים, לרבות א ונותשייר יעלבעולה עם פ תףששיון ייעל הרב 106.3

 עתן. ניומ הונאות

, ןהבול יפטולת אונהו ורתיאל, תאונהו עתימנים לדקיטת צענן יענירשאי ליתן הוראות ב להנהמ 106.4

 שיון ימלא אחר הוראות המנהל לעניין זה.יובעל הר

 



 ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיליון כללי להוט טלקום שותפות מוגבלת שיר
 .2018 באוקטובר 18 תאריךנוסח משולב לנכון ל

 

- 76 - 

 ערבותו חטו, ביריותחיון, אשיהר בעל מאת תשלומים -ק ז' פר

 מיםושלות םתמלוגי - א' לקח

 םוגיתמלתשלום  .107

 -ם(, התשס"א גיהבזק )תמלו נותבתקמלוגים בהתאם להוראות הקבועות ת שיון ישלםירל הבע 107.1

  (."גיםונות התמלתק" -)להלן  ןקומנה במואתב ות אשרחרא נותתק, או כל 2001

חילתן תש, תקופהל כ שיםד( חו3ושה )של ותבנ תופתקו עבורם גיולמהת את שיון ישלםירל הבע 107.2

"(; וןרבע" -ניין )להלן עפי ה, לברטובאוק דחבאו ליאחד ביוב, רילאפב חד בינואר, באחדבא

 .רבעוןל מתום כים מי( 45ארבעים וחמישה ) ךושלום יבוצע בתתה

לתי ני בוערב סותנכח המדו" ן עותקשיוירעל הב ףריצ הף זסעי לפי םוגימלום של תכל תשלל 107.3

וחישוב  טוריפ יכיל ח זהו"שבון; דחה אור דייב רשואן ומיושירה לעב ם בידיר, חתוקמבו

 את וןישירה לבעס סיב וילערט אחר פל ככן וההכנסה החייבת בהתאם לתקנות התמלוגים,  

 מלוגים.תה םוסכ

 -)להלן  ןשיוירל הל בעשן בוחש האור ידיבם תור וחקומב תינסות שנכהדו"ח  לש וגשתה םע 107.4

ין ב אמההת"ח ערוך לפי רבעונים, המפרט את הדו רישיוןבעל ה ישג(, י"ו"ח המבוקרהד"

                  –הלן )לבוקר המדו"ח ב ופיעותהמ תסוכנההן י, לבן שילם תמלוגיםהההכנסות עלי

 "(. אמהת"ח ההדו"

לשלם, לפי דו"ח ההתאמה או לפי בדיקות שערך  רישיוןה לעל בעש גיםהתמלו תברר כי סכוםה 107.5

לוגים, תמשיון הפרשי ים בעל הרשלהמשרד, גבוה מהסכום ששולם על ידו בגין רבעון מסוים י

 גים.ותמלה ותקנבתט ת, כמפוריבירודה מי הצשרהפ וספתתב

שיון  גבוה מהסכום שהיה עליו לשלם בגין רבעון יששילם בעל  הר יםכי  סכום התמלוג בררהת 107.6

 וזזויון יקשיהרבעל  איזכ םלהשלומי היתר ר; תיתהי מון בסכום תשלושייזוכה בעל הרימסוים 

ורסם חרון שפאה דהמד ילפ שבוחוהצמדה וריבית שי ישרפבא, בתוספת הה גיםמלוהת םולתשמ

 ור.מכאז, יזוקה דמועי לפנ

 

 יםוגלום תמלבתש גורפי .108

ת גביה כמפורט בתקנות והוצאוורים, גבית פיריה, ריבית, צמדפרשי ההשיון ישלם יל הרבע 108.1

 בע לכך בתקנות האמורות.נקעד שמוב ומא שולל אשרלוגים ל תמ, עהתמלוגים

 

 יםתמלוגם שלותן אופ .109

שב המשרד חל ולמוישאות גביה בגינם, וצן הפרשי הצמדה, ריבית, ריבית פיגורים והוכלוגים תמ 109.1

שיון על ידי חשב יאו הפקדה לחשבון המשרד כפי שיימסר לבעל הר תאיעברה בנקת האמצעוב

 המשרד. 
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 םירחא בהוח מישלות .110

 שיון חייביעל הרשב רחבה אוח םושלתו א , מסהגרא כל לף עבנוסו אויבזה ק פי חלים לתמלוגה 110.1

 ין.ל דכת ראוה יפל םמתשלוב

 

 מכספי תמלוגיםאיסור קיזוז  .111

 שיון אינו רשאי לקזז מכספי התמלוגים חוב שהמדינה חבה לו.יבכפוף להוראות פרק זה, בעל הר   111.1

 

 הגדרות .112

 כהגדרתם בתקנות התמלוגים. -"ריבית פיגורים"  -לעניין פרק זה, "הפרשי הצמדה", "ריבית" ו   112.1
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 חטוובי אחריות - ב' קחל

 תדרוהג .113

 חלק זה:ב 113.1

י דיב יןבה, תעלהפו א דכונהע פיתוחה, קיומה, תחזוקתה,, תהרשהתקנת   -" שיוןימוש ברשי"

או  יוחוו, שלייו, קבלנדעובת לרבומו, עטר מאח ותעאמצב ןבישיון ויהר בעל

 .ויגינצ

 

 ןשיויריות בעל הראח .114

של אדם  בדן שיגרמו לגופווא ה מוות, נזק אורכל דין, לכל מק פישא באחריות, על י שיוןיעל רב 114.1

 .בו שושימה קבעאו  וןשייברימוש השוצאה מכת, ןיפיקעב ון אשריימו, בושאו לרכ

או אובדן ק נז ניעתמלהסבירים  םעיצמהא בכל ןושייהר לבע וטנקי, וןישיימוש ברששותו בע 114.2

קן תשיון, יימוש ברימן הש האכתוצ רומאכ ןאובדו נגרם נזק א אםו, ורכושל ואם דאפו של לגו

יו גבשל הרקמ טעמל, ןילכל ד ףופכב לכה, קוזינהת א צהפיו ונובזק על חשנשיון את היהרבעל 

 .תןקצן או מכול, ' לחוקט קבפר תויויות המנוהחסינ אתר לו הש ניקעה

 תוירחאל רבעמ יותחרשיון איהרל בעלהטיל על  יכד הז ףיעסב באמורן ק, איספמען הסר ל 114.3

 מנה.מלהפחית או  זיקיןהנ נידיב עההקבו נזיקיתה

 

 חסינות מאחריות .115

 את החסינויות המנויות בפרק ט' לחוק, כולן או מקצתן. שיוןילבעל הרלהעניק  השר רשאי 115.1

שיון חסינויות לפי פרק ט' לחוק, יפרסם את החלטתו בהודעה יהשר להעניק לבעל הר החליט 115.2

 ברשומות.

 

 זה ביטוחחויית עש .116

בועים התנאים הק ילפ לארורשה בישמטח עם מבטוח יה בזונו חושבל חה עעששיון יירעל הב 116.1

 .רישיוןן המתמועד מים מי( 90) יםשעת ךתונהל למתק ממנו עו איצימו  117בסעיף 

וצאה , כתא תחוייב בה כלפי צד שלישייהשת, יחבות כספל כ לת המדינה בשא שיון ישפהיעל הרב 116.2

ח יטובב ןיושירה לבעי טח בידבוזה יף עיי ספל פוישי; בו ו עקב השימושא ןושיירב מושמן השי

 .1981 - "אשמח, התוטביה חוזה יות, כמשמעותו בחוקחרא

בה  בווא עלול לחשה יתפסכבות חקבלניו, מפני כל ו ובדיעון את וכו, צמת עא שיון יבטחיעל הרב 116.3

עקב  און שיויש ברוימשה ןמה צאו, כתשוולרכ או דםנגרם לגופו של אש קנז שלבל דין פי כל

 .שתו לררמגנזק שיי פני כל אובדן אוומהשימוש בו, 
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זה כי חואשר טח, המבמה של ומעטן מדיך רוע אתמת, עד תווח להנמלר וסימ וןישיהרעל ב 116.4

ורה האמ עתדות הלחו; הינתה, ללא כל 117 -ו 116 יםסעיפ יפל שרדיטוח מכסה את כל הנהב

 וךת הלנמל ורים יימסרומאכים הסממ; הצורפותהמח ווטבי הוזמח קתעהן ושייבעל הריצרף 

 .זה הביטוחחוועד חתימת ממ םי( ימ7) העשב

 

 חוטיהב נייןלעאים תנ .117

זה חו ארךיובו ה עוקבה ופהם התקותה בו כי בתניוווח טביה ופתאת תקע וזה הביטוח יקבח 117.1

 .117.6ף יעסב רומאכ לטא אם כן בואלליו, מא טוחיהב

 אין כיתקף,  יטוחוזה הבח כיח בטמה אתמ ו, אישורמנהל, לפי דרישתל יציג ןשיוירעל הב 117.2

 ל,טובי רבבדת מדון הודעות תלויות ועואייטוח וכי ב ותמייון בעד פרשירה לעב ם בתשלומייורפיג

 יטוח.בחוזה הל ו שקפום תוסיו ן אה, תיקוהתליה, הגבל

י בשל א חוטיזה הבוח ל אתטח לבטבהמש קבו מה בל מקרבכ וילפ איתנע בקיחוזה הביטוח ב 117.3

א פחות , לאתוזשיון יבעל הרולמנהל אש, לר, מךכעל  דיעו, עליו להחיטוהבמיות פרתשלום 

 (.ולדעת ביטהו - זה יףעסב לןהלל )פועב זהחות הוון לבטל אתכ( ימים לפני שהוא מ90מתשעים )

ו יפעל אל, טויבת הליע וקלסישם ל דימ וןשייהר עלב לעיפול, דעת ביטהו שיוןיל בעל הרבקי 117.4

קט נהפעולות ש יודיע למנהל על ןכו, 117.6יף עבס וראמכח חלופי טויב זהחולשם השגת ת מיידי

 לשלם הלמנה יון, רשאשייי בעל הרידב טוחבי יותמום פרכך; הייתה עילת הביטול אי תשל םשל

 כל חלק וא יתאהבנק תוברעה תאלט חלהוא  רשאייון, ושיהרקום בעל במ יטוחהב מיותפר תא

 ת.רגבותם בכל דרך אחל את, מבלי לגרוע מזכותווז כך לבשציא ם שהוימכוי סוסיכ םשל הנממ

( 45מישה )וח יםעות ארבלפח הללמנך על כ עידוי, חטוביה הזוח תא טלבל ןוישירל היקש בעב 117.5

 .חוזהה תאל עפוב בטלן לווכתמ אוהש ינם לפימי

חוזה ת א לבטלמו צעבש קביש וח אטמבה יידב טוחיבה הזוח לוטיבל וןישירה לעב סכיםה 117.6

זה חו שכניסתופן שראל באביה שרוח מטם מבעופי ח חלטויב זהחון שיויבעל הרה שיעח, וטהבי

 יטוחה הבזוח; םדהקוהחוזה  שלו קפתו תקיעפ םע תזמני-יה בולופי לתוקף תהחה חוהביט

( ימים לפני 30שלושים ) תוחפ, ל116.4 עיףסב רומאכיחד עם חוות דעת , מנהלל רמסייש חדה

 ת חלק זה. וראויו הו עליחולו ףקתוכניסתו ל

 

 חוטיב ןיינלענאי ת תפרהשל ופה בתר .118

, ופתוקג פשאו  לוטה בששע חוטביה הוזחאם נתברר כי  ביטוח, או הזיון חושירא עשה בעל הל 118.1

קומו במ תקשרלה להנשאי המ, ר117 יףסעמור בכא ופיחל חטויב וזהן חושיירה ה בעלעש אול

י יסולכ נקאיתבה רבותהעת א לחלטהוא שאי ורח, טויהב מיותפרח ולשלם את טויהבוזה בח

 ףיעסן בהוראות ; איתראחך דר לכב גבותםלו ותמזכ רועגלי לוזאת, מב כך ליא בששהוצ ומיםסכ

תחייבותו של ה ועיצב ין בשל אשיויאת הרתלות להו אל בילהג, טללבגרוע מן הסמכות ל כדי הז

 . טוחיבה זהחושיון לעניין יבעל הר
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 ןיושירה אינת לוילמי בותער - ג' קחל

 רבות ומטרתההע .119

 לתקנות המפ"א. 20בהתאם להוראות סעיף  תקאיבנת וברע נהלמל ציאימ ןשיוירעל הב 119.1

ה ינהמדיפוי שצוי וללפי כןו (30תון שייון בידי בעל הרשיית קיום תנאי הרטחערבות תשמש להבה 119.2

ב עק אוה צאוכת –קיפין או בעישרין במ -לה  גרמושי האו הוצאד הפס, ובדן, אםותשלק, זנ לכ על

קב ביטול ע תוצאה אואו כואם ובמלדיהם עקצתם, במומ ם או, כולשיוןיי הראי מילוי תנא

 .תויילתה ואשיון, הגבלתו יהר

 כולה או מקצתה. -, " הערבות" 123-ו 121, 120לעניין חילוט הערבות בסעיפים  119.3

 

 לוט הערבותחי .120

 ןמ דחא בכל תרבולבות, העראת לט חל לנההמ ישאר, 119.2יף סעב מוראה תויכללע מלי לגרוב 120.1

 רטים להלן:פומהם ירהמק

 שיון;ישיון הפר תנאי מהותי מתנאי הריבעל הר )א(

-ו  116סעיפים ב ורטמפכביטוח, זה החון יינלעו שיון לא מילא את מחויבויותייל הרבע (ב)

117; 

 אינת הפרתל שב ין נזק שנגרםבגתביעה או דרישה לתשלום פיצוי  הנידמה נגדוגשה ה ג()

ון וכן אם נגרמו למדינה ישיאו בשל ביטול הר שיוןיהר שלי וקל יצועב שלב, ןשיויבר

כאמור; חילוט הערבות לשם כיסוי סכום תביעה כאמור הוצאות עקב תביעה או דרישה 

הודעה בדבר תביעה כאמור תימסר  ;יעשה רק לאחר שפסק הדין באותה תביעה הפך חלוט

 שיון מייד לאחר קבלתה;ילבעל הר

 ;שיוןיהר ולביט בקע םיקזו נא ותאוצהלמדינה  מורנג )ד(

בהתאם להוראות תקנות התמלוגים  (15תמלוא סכום התמלוגיםאת שיון לא שילם יל הרבע ה()

 ;שיוןיוהר

 ;(15ת בטל )ו(

 ;(30ת בטל ()ז

 ;תובהער ןענייל יוןשירהת ואהור  חרא מילאשיון לא יהר לעב ()ח

 

 

 

                                                 
 .30תיקון מספר  (30ת
 .15תיקון מספר  (15ת
 .15תיקון מספר  (15ת
 .30תיקון מספר  (30ת
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 תפן חילוט הערבואו .121

 ןיתק לאקבע שופה תק תוך אםכי  ןיושירל הבלבד שהתרה בבעות הערבות, א לחלט שאירמנהל ה 121.1

 ת.ובערה לטחות הראתהה אנוש לדעשה או המחמהאת ן יושיבעל הר

ום הערבות לסכישלים את יתרתה עד ה, או יון ערבות חדששיבעל הרא מצית, יבוה הערולטח 121.2

 הל.נהמ תשידרלת קביד עם , מהמקורי

( 15) עשר-מישהח וךן לערער בפני השר תיושירהבעל י בות רשאערה תלט אלחהמנהל  ל החלטתע 121.3

. הוגש ערר, יעוכב חילוט הערבות עד להחלטת השר למנהלטת החעתו הלידי אהובשה םומים ימי

 בערר.

 

 ותרבהע קףתו .122

הערבות תחודש מעת לעת ותהיה בתוקף בהתאם לאמור בתקנות מפ"א וכמפורט בכתב  (15ת122.1

 פי התקנות האמורות.-התחייבות בנספח י' שהומצא על

 םמיי( 60ישים )ש ךתו, וזאת וןשייהר פיל יויובח לכ אתק סיל לאשיון ירה עלכי בל הנה המאר 122.2

או  ותבערהף קן להאריך את תושיויעל הרבמ שורדל ף הערבות, רשאי המנהלקותתום  ניפל

ל ם עג ולוחיה ז קחלת אורהו, ו(15ת וזאת בכל פעם לתקופה של שנה נוספת, השדח תוברעציא מלה

 ה.בות החדשרהע

שיון, לרבות לעניין ישיון סילק את כל חיוביו לפי הרידעתו, כי בעל הר ראה המנהל, להנחת  122.3

, רשאי הוא ליתן הסכמתו לביטול תוקף הערבות לפני 11תקופת סיום השירות כמשמעה בסעיף 

 .122.1המועד האמור בסעיף קטן 

 

 ירת סעדיםשמ .123

 תו.והתללאו  ילובהג, לשיוןיהר את לטמן הסמכות לבי לגרוע כדות רבעהט לויחן באי 123.1

מלוא  םולנה לתשדימה פיכלשיון יל הרבעריותו של אח קףיה ל אתבידי להגכ ותהערבם וסכאין ב 123.2

 לפי כל דין. ואון שיירו לפי היבת תשלומם חלה עלחור רמו לה ואשנגש קיםזהנ

 םתשלו בכל דרך אחרת ןשיויהר עלבוע מאת בלתפשרות הא מןי לגרוע כד תבורעה טוילחן באי 123.3

 דין. כל פי , עלון או להשתמש בסעדים אחריםישיהרי לפב בכיסוים חוא הים שקזנ

 

                                                 
 .15תיקון מספר  (15ת
 .15תיקון מספר  (15ת
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 וחוידו וחיקפ -' ח קרפ

 וןישיהר בעל של לותיוופע על פיקוח - א' קלח

 יקוחפות סמכ .124

 כהגדרתו בתקנות הפיקוח. –" המנהללעניין חלק זה וחלק ב', " 124.1

תיו של בעל ועל פעול שיוןילפקח בהתאם להוראות תקנות הפיקוח ולהוראות הרשאי ר לנהמה 124.2

ו תקנות, צווים והוראות א, הפקודה וקהח ראותוה יוםלקשיון ויוע הרצהנוגע לבי לכב ןיושיהר

 ל פיהם.ע

 

 ירת סודיותשמ .125

ך ידיעה או מסמל כ וגלא ין לושיירה עלל בע יקוחבפעולות הפו עממט קוסעש ימל ל וכמנהה 125.1

 אל, אקבלםל ךמסומ ההילא פקידם, לאדם שת תוקףב םהילא עיגה"( שידעמ" – יין סעיף זהנלע)

 התאםב דעימ מסר לונשי מ לכ לע לוחת תוידוס תרמישלה חובה. (15תםסמו ברביורפ םא

 ה.ז ףית סעולהורא

ה , ללשכןרכהצ נתהגל ע נהממוים, ליקהגבלים עס עלה מונמלע ידר מהעבילשאי ר מנהלה 125.2

חובותיהם  ועלשם ביצ, המוסמכת לקבל את המידע אחרת ולכל רשות המרכזית לסטטיסטיקה

 .מכויותיהם על פי דיןס והפעלת

 

 כיםממסב עיוןחצרים ויסה לכנ .126

 וחיקפה ל מי שעוסק מטעמו בפעולותכו אהל מנה איש, רזה קבחלר כאמו וחקיהפם ויק ורךלצ 126.1

 :יוןשירה לעבעל 

תן מ ורךצלן שיויבעל הר תאם משישהמד שרו מרה לכל מיתקן אביהיכנס בכל עת סל ()א

 ה;ון זשיירו לפי יתרושי

 ות; יקבדו תודידמ ךוערל ב()

 ם;תיהוצאעל תו ול חוו, ולדתובדיקו תדוידמעבורו  וךערון לישירההורות לבעל ל (ג)

של , מוחשבמו קובץ א מידע אגר, מקספנת, נובוחשת, ספר ניתכמך, סה, מעיין בכל רשומל (ד)

ת פיקוח; כוממנהל סלושאים שלגביהם יש בנ טעמוסק מעושמי  לש אוון שייבעל הר

 לו. האדרך שתר כלקם ביעתהלו דקםבלרשאי מנהל ה

שיון להעביר לרשותו, לפי דרישתו, דיווחים לצורך קביעת מדיניות,  ילהורות לבעל הר )ה(

 במועד, במתכונת ובאופן אשר קבע.

 

                                                 
 .15תיקון מספר  (15ת
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 תוף פעולהשי .127

גע והנ כלבוח קבפעולות הפי מוסק מטעעוו כל מי שאולה עם המנהל עפ תףשין יושיעל הרב 127.1

 ואידע שברשותו מכל רישתם, ם, לפי דהל מסוריתר יבין הו יותביצוע הפיקוח על פעולול

 ע הפיקוח.צוש להם לשם בירוהד ובשליטתש
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 ייםליקו וןתיקו חדיוו - 'ב קחל

 דו"חות תגשה .128

 ן.להו לבענקשדים עומובה, במתכונת זחלק בהמפורטים ת דו"חוהמנהל את ל שיון יגישיעל הרב 128.1

נות לתקופה דכמעו ןהשכ, ח"ושא הדונ יןילענ תוגעוהנו ותנהנכו תודעובה שקף אתיל דו"ח כ 128.2

 "ח.הדוחס ייליה מתא

ישא תאריך וייחתם יה, אריקל חהרה נוווערוך בצפס ודמקים, תעו( 3) שהלול דו"ח יוגש בשכ 128.3

, להנהמה ילרה עת שיוכונתיוגש במ דו"חהלכך; ד וחמיב ךיהסמ אמי שהון או ושיירה בידי בעל

 ו.ו"ח, מבנהו ואופן הגשתדה תלותכיין לענרבות ל

 יכ אצמ אם, לרבות, ולימשלהאו  הגישש ח"ש דוך מחדרועלן יושיל הרעמב רשאי לדרוש נהלהמ 128.4

 ח."ובדל כלול שיוןיעל בעל הר יהה נהלמהת דער לשאם טירפ חוצים אונחסרים בו פרטים 

 

 ם תשגה דיעו"חות ומוי הדגסו .129

וחר מחלוף המועד שנקבע בכל דו"ח מתום השנה יאא , לל אחת לשנהנהציא למימיון שירעל הב 129.1

בשנה , ינואר עד דצמברמתקופה ב ותעילפה תא םארים, המתישנתיה תוו"חהד ת, אהקלנדרית

 :חלפהש

 ;39יף עי ספ( ימים, על 90תוך תשעים ), שתרהשל ח תופיהבודות עעניין ב ו"חד א()

 ( ימים.120וחתום בידי רואה חשבון; דו"ח זה יוגש תוך מאה ועשרים )ר בוקמ כספיח ו"ד (ב)

 כולל את הנתונים הבאים: -( ימים 60דו"ח מבקשים ומנויים, תוך שישים ) )ג(

 כמות המנויים בכל שירות, בחלוקה לפי סוגי השירותים וסוגי המנוי; (1)

 היקף ההכנסות בכל שירות, בחלוקה לפי סוגי השירותים;  (2)

 מספר המבקשים להתחבר או להתנתק וכן מספר הממתינים לחיבור לרשת; (3)

 לאומיים.-שיוך מנויים למפעילים בין (4)

 ;48.2ים אלחוטיים בהתאם לסעיף דו"ח בדבר שימוש בתדרים במקטע )ד(

 (31ת דו"ח המערך ההנדסי, במתכונת האמורה בנספח ג';  )ה(

 .25נספח א' מעודכן, בתחילת חודש ינואר, כמפורט בסעיף  )ו(

 :ל הדו"חות הבאים לפי דרישתונהציא למימיון שירעל הב 129.2

ר מוכאקות בדימן הוי יפעל , שתרב יושהלות קהתוח של תינו תמצית ובו -ו"ח תקלות ד )א(

קלות תתוח הי, נגול סכמ לותקתשל  רהמצטבהזמן ך משו תקלותות מט כופירב -43בסעיף 

 ן; ומצמצל יםוט הצעדופיר

                                                 
 .31תיקון מספר  (31ת
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בל קהמת עידהמוח תוני שתת ברושענה קותית הבדווצאתט רופיו בו - תוקידב ו"חד )ב(

 ;42 עיףסבר והאמ יל פר, עיטונוה הבקרהכת ממער

 ;ח"והד תופקתון, בשיירה' לנספח  תיון בדרישושיהר בעל מידתוח עתני -ירות יב שו"ח טד )ג(

ובו פירוט התלונות אשר הוגשו ע"י מנויים בנוגע לשירות, לרבות נושא  –דו"ח תלונות  )ד(

 ;התלונה, אופן הטיפול בהן, ופירוט פעילות נציב התלונות

 ; 4)ב( בנספח ה'8 -)א( ו8דו"חות מוקדי פניות טלפוניים כמפורט בסעיפים (42ת(1)ד

 ;במתכונת שיורה המנהל –דו"ח תנועה  )ה(

 ;לתקנות הפיקוח 8דו"ח על אירוע מיוחד,  כמפורט בתקנה  )ו(

 .56תכנית מספרי טלפון המעודכנת, בהתאם לסעיף  )ז(

עון, את הדו"חות רבה וםמתש ודח וףמחלאחת לרבעון, לא יאוחר  למנהלא ציימשיון ירה עלב 129.3

 הבאים: 

 דו"ח כספי רבעוני בלתי מבוקר, חתום בידי רואה חשבון. )א(

דו"ח הכנסות רבעוני בלתי מבוקר חתום בידי רואה חשבון, ובו פירוט ההכנסות החייבות  )ב(

 בתמלוגים.

כספיים תקופתיים, שלו או מאוחדים עם דוחות חברת האם דוחות  למנהלא ציימשיון ירה עלב (28ת129.3א

שלו, ערוכים לפי התקנים החשבונאיים החלים על חברה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א, 

   פי כל דין.-אף אם הוא או חברת האם אינם מחויבים בהם על

בעל וש מדרל ןניים וכועברו ם אייתשנופתיים, קת דו"חותרוע או לג יףמנהל רשאי להוסה 129.4

 .שיורה י, כפםדו"חות מיוחדי הגישלון ישיהר

ח על ויקוע פצשם בירש לידי אשרסף ן נוות, כל נותשידר ילפלמנהל, א ימצי שיוןיעל הרב 129.5

הסדרת תחום הבזק ובתחום לשם שרד ץ למהנחו מידעכל  ן וכןשיוירעל השל בתיו עולופ

 השידורים.

 

 קוייל לעדעה הו .130

 .תבכב ךכ ע לו עלדייושיון, ירה לותיו של בעעולפב םייויקל או םפגמי  המנהל אצמ 130.1

ת בלק םוימ מיםי( 30שים )שלו ךות, בבכת הלמנמסור ל, ירמוכאה דעוה וןישייבל בעל הרק 130.2

 .יםהפגמ וןקיט לתם שנקיעהאמצ רוטיפ הוב תובגות אתעה, ההוד

 

  

                                                 
 [9.2013.021 מתאריך יאוחר לא לתוקף ייכנס זהתיקון : תחילה] 42 תיקון מספר  (42ת
 .28תיקון מספר   (28ת
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 שמירת מסמכים והקלטות(42ת.א130

הרישיון ישמור ברשותו מסמכים והקלטות הנוגעים לתנאי ההתקשרות עם המנוי בעל  )א(

 במשך כל תקופת הסכם ההתקשרות, ולמשך שנה לאחר סיום ההתקשרות.

בעל הרישיון ימסור או יעביר למנהל, על פי דרישתו, כל מסמך או הקלטה הנוגעים לתנאי  )ב(

  שיורה המנהל.ההתקשרות עם המנוי, וזאת במועד, במתכונת ובאופן 

 

  

                                                 
 [9.2013.021 מתאריך יאוחר לא לתוקף ייכנס זהתיקון : תחילה] 42 תיקון מספר  (42ת
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 נאיותו ןוישיבר העמיד אכיפת - ג' קחל

 יםיגחרדת וע .131

סעיפים חריגה מהוראות  שיוןיהרהשר ימנה ועדה בת שלושה חברים שבסמכותה לאשר לבעל  131.1

ובת חיבור כל מבקש או לעניין קצב חלעניין מועד חיבור מבקשים, לעניין  74 -ו  68, 60, 31

ם(; ועדת החריגים תורכב משלושה ועדת החריגי -)להלן  שירותההקמה או מועד ההפעלה של 

עובד נציגי ציבור, מתחומי כלכלה, הנדסה או משפט; אחד מנציגי הציבור כאמור יכול שיהא 

ועדה מבין חבריה; נבצר מאחד מחברי הועדה להשתתף ; השר ימנה את יושב ראש ההמשרד

 בישיבה מישיבותיה, רשאי  השר למנות לו ממלא מקום.

 המנהל יוזמן לכל ישיבותיה של ועדת החריגים. 131.2

סעיף ועדת החריגים תקבע את סדרי עבודתה ואת נוהלי הגשת הבקשות לאישור חריגה כאמור ב 131.3

 .שיוןיהר , ותודיע על כך לבעל131.1

, רשאי השר להורות על 1987 – לתקנות הבזק )זכיונות(, התשמ"ח 10 תקנהבהתאם להוראת  131.4

 הענקת גמול סביר ליושב ראש הועדה ולחבריה בשיעור שיקבע השר בצו בהסכמת שר האוצר.

 

 מועדת דחיי .132

שיון ירהד לקיומה, ימלא אותה בעל ועזה ושנקבע לו מן שיוין ברשיוירל העבעל טלה שהו ובהח 132.1

 במועד.

י השכלה בחו עלביצו םנייה בלוח הזמחילד וןישריה לעבל ש יתכלל קשהבאשר לאי שרל הנמה 132.2

חודשים, ( 12) עשר-על שנים ולהה ענאישה פקו, לתשיוןיי הר"( על פהדחיי" – הן בסעיף ז)להל

 יים אחד מאלה:קהתי תכנע כשה םא

 ה כלשוה ועעשן ושיירה בעלי כו, ןוישירה לעבב לויהה שאיננה תיבמסדחייה נובעת ה ()א

 ;ובותייוחבמ ודמלעץ סביר אממ

 ו;רותים שייתניבה נגיה ולנוטכאת ה רשפלן וישיהר עלבל רפשתא חייהדה ב()

 ;או בתחום השידורים בזקום הבתח ותתחראת ה תקדם חייהדה (ג)

את רקל תרכועיהמ וא 69ם, כהגדרתה בסעיף וירחשעת  לות שבסינת מענוב דחייהה ד()

 .האל תיבונס

 יהידחר פשן, לאשיוירעל השת בלבקר, שהי ארש, 132.2 יףטות בסערות המפוביימו הנסינתק 132.3

 , אם השתכנע כי נסיבות מיוחדות מחייבות זאת.132.2תקופה הקבועה בסעיף ל ברעמ נוספת

 

 פייםכסצומים עי .133

 .קוחל 1זרק פבקבע נש פןאובו דעומב, ורעבשיי יצום כספעשיון יל בעל הרעל טילה אישרהמנהל  133.1
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 תנושו -ט'  קרפ

 השיון כמסמך ממציהר .134

הרשת  לש לתהעיומה והפ, קהתלהקמהנוגע ל בכו מכויותיוסשיון, חובותיו ירל הכויותיו של בעז 134.1

 .בדלבה לאמ תובעונן הו וןשייובר בדיןורן יון, מקשיהר בעל ותיירש ומתן

 134.1ף יעסמור בע לאת בנוגמכוס ה אוחובות, כז כל לשה ומיקל ןועטלמ ענומ אשיון יהיעל הרב 134.2

נעשו שה צהרהו א ןוידול, קוט, פרוה, פרסוםעג, הצ, מצתבותחייה, חה, הבטדעמיעל  בהתבסס

יתן, נש רחאלן יבושיון ירה תןשניי פנך אחרת, בין לרדב ובין הפעל ב יןב, בתכב ןיב, ןוישירל וץמח

 .2השר לפי סעיף  יבידתנה ינש רשנות בכתבפעט מל

 שיון.ילמען הסר ספק, אין באמור כדי לפגוע בזכויות כדין שהיו לחברת השידורים טרם מתן הר 134.3

 

 רתםזחהן וושייהרזקת מסמכי הח .135

ר אתוברות השי ידמשרבם נידכהמעו ןוישיהר יכמסבמ ןילעי יבורר לציאפששיון יהרעל ב 135.1

שיון רשאי לבצע זאת גם בדרך של הפניה לאתר משרד התקשורת כל עוד יבעל הר, לונט שינטרהא

 שיון באתר האינטרנט.יהמשרד מפרסם הר

 :שיון ונספחיו לעיון הציבור, לא תינתן לציבור אפשרות עיון בנספחים אלהיהוצגו הר 135.2

 שיון;ירה בעלפרטי   -   ספח א'נ )א(

 ית;דסהננית תכ  -   ספח ג'נ (ב)

 ;ביטחוןת אוורה  -   ספח ז'נ )ג(

 שירותים לכוחות הביטחון )סודי(;  -נספח ח'    )ד(

 בטל. (15ת)ה(

וד כל עשיון ירל הבעי ידב םיקדפומ הםו הנדימהל ש ינהקני הם רייםהמקו שיוןירי הכמסמ 135.3

 ל.מנהל םיראמוהכים המסמת און ישיהרר בעל יחזיו, פוקפג תאו  שיוןירהל ף; בוטן תקשיוירה

 ןבאופו דעובמ, 135.2 בסעיף רטיםהמפום ינספחט העלמיון, שירם את הספרל איד רשמשרה 135.4

 .נכוןלצא משי

 

 תיוחראמירת ש .136

בסמכות  מושיש תרבו, להז וןישירלפי  מנהללו אלשר  ותפיקוח הנתונאו ר ין בסמכויות אישוא 136.1

 ןאיויון, שיל הרעבעל  שיוןיהר ן אוהדי לפי לתטהמוכלשהי  יותרחיהם אעל להטידי ל, כוראמכ

 ר.כאמושיון יהר לבע ותמאחרי טמעל אור סי, להעוגרל, עוגלפי דכב בה

 ילפנ ןתינש ןי, בתוגרזה או במס שיוןירך ורשיון לציהר עלן לבון שניתישיר או תרר, היל אישוכ 136.2

 .ןיושירהל עי בות כלפיאחר לינה כהמד על ילטלא י כן,מ חרלאן תנישבין ון יושיהר ןמת

                                                 
 .15תיקון מספר  (15ת
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 פן משלוח הודעהאו .137

ה; פקסימילו ביח אי של, בידדוארלח בתב ותישכן בתנית וועצלבי או יון זהשידעה בנוגע לרהו 137.1

 התרמסי עתמ ת( שעו48ה )נוושמארבעים תום  עד למענהיעה שהג חזקה ר,ואדב הלחשנש הודעה

 לתה אצל הנמען.ח את קבלהשוא דוו, ירמואכרת חא ךרבד החלשנה שעח. הודשלולמ

 .הלנמה תוצעמאבר מסית שרל שיוןיהרל ל הודעה מאת בעכ 137.2

יורו פארק, א.ת. יקום, קיבוץ : אהו עות לפי סעיף זהודלת הבק ךרולצן ושייענו של בעל הרמ 137.3

 ור.ן האמבמע חלשוי ניש לכעל  נהלמליע דן יויושירה לבע; (15ת 60972יקום, 

 

 הזון וערומשיהודה,  לאזור יחרזאהל הנמיה בשטח לותיפע .138

שיון הוראות לעניין ביצוע פעולות בזק ומתן שירותי בזק הנדרשים לשם יהשר רשאי לקבוע בר 138.1

מתן שידורים לאזרחים ולתושבים ישראליים בישובים הישראליים ביהודה, שומרון וחבל עזה, 

 שיון הזדמנות נאותה להביא בפניו את טענותיו.ילאחר שנתן לבעל הר

 

                                                 
 .15תיקון מספר  (15ת
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 פחיםנסרשימת 

  

 חספנ

 

 שם נספח 

 לא מפורסם לציבור; - שיוןיהרפרטי בעל  - נספח א'

 ;אזור השירות ואבני הדרך למתן שירותים - נספח ב'

 ;לא מפורסם לציבור – נית הנדסיתכת - נספח ג'

 ;שיוןירשימת השירותים של בעל הר - נספח ד'

 ;רמת השירותים למנוי - (43 תנספח ה'

 ;גילוי נאות בחשבון הטלפון - (18ת1נספח ה'

 מוקדי פניות טלפוניים; - (42ת4נספח ה'

 ;אומייםל-כללי נגישות לשירותי בזק בין - נספח ו'

 ;לא מפורסם לציבור – הוראות ביטחון - נספח ז'

 ;לא מפורסם לציבור – שירותים לכוחות הביטחון - ח'נספח 

 ;הניתן בתעריף פרימיום שירות פרימיום - (34תנספח ט'

 הבטחת הרציפות התפקודית במצב חירום. - (41תנספח י'

 

 

 

                                                 
 .43תיקון מספר   (43ת 
 .18 מספר תיקון  (18ת
 .42תיקון מספר   (42ת
 .34תיקון מספר   (34ת
 .41תיקון מספר  ( 41ת
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 1 - א'

 שיוןיפרטי בעל הר -א'  נספח

 שיון:יכללי על בעל הר מידע .1

 התאגיד: שם 

 ' התאגיד:מס 

 למשלוח דואר: מען 

 דואר אלקטרוני: כתובת 

 טלפון: מספר 

 פקס: מספר 

 משרד רשום: מען 

 שיון לצורך ברורים:יקשר מטעם בעל הר איש 

 דואר אלקטרוני: כתובת 

 טלפון:  מספר 

 פקס: מספר 

 

 שיון יהמחזיקים בבעל הר זהות .2

  שם .פ./ת.ז ח מען % אמצעי שליטה

 .א    

 .ב    

 

 שיוןיזהות המוחזקים על ידי בעל הר. 3

  שם .פ./ת.ז ח מען % אמצעי שליטה

   
 

 .א

 .ב    

 

 שיוןישיון מפעיל רט"ן ברשת אחרת שבעל עניין בו הוא בעל עניין בבעל הריזהות בעל ר. 4

% אמצעי 

 שליטה

  שם .פ./ת.ז ח מען

   
 

 .א

 .ב    
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 2 - א'

 שיוןימשרה בהנהלת בעל הר נושאי .5

  ומשפחה שם תפקיד

 .א  ל"מנכ

 .ב  

 .ג  

 .ד  

 

 

שיון, חברות בעלות זיקה אליו ובעלי עניין יהר בעלשיון, המפרט את יאילן יוחסין של בעל הר תרשים . 6

 בו:
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 ות ואבני הדרך למתן שירותיםירר השאזו -פח ב' נס

  אזור שירות .1

שיון יכלול את כל אזורי הזכיון שהיו כלולים בכל הזכיונות של חברות יאזור השירות של בעל הר 

ן שיון שהיו בעלות זכיון ואשר פעלו בתקופת הזכיון כשלושה מותגים; לעניייבעלות זיקה אל בעל הר

 . 1987 –זה "אזור זכיון" כמשמעו בתוספת הראשונה לתקנות הבזק )זכיונות( התשמ"ח 

 

 אבני  דרך למתן השירותים .2

שיון כללי לשידורי כבלים, יחולו ההוראות ילעניין מתן שירותי בזק, למעט שירות תשתית לבעל ר

 הבאות:

  -שיון" יבסעיף זה, "מועד מתן הר

שותפות מוגבלת,  2001מתב תשתיות שיונות המפ"א של יא. לעניין השירותים שהיו כלולים בר

 .27.3.2002 -ותפות מוגבלת פעיל פנים ארצי שמ -שותפות מוגבלת ו 2001טלקום זהב 

 שיון זה.ימועד מתן ר – שיון זהילעניין שירותים שהוספו בר ב.

 .שיוןיהר מתןחודשים ממועד  12 -לא יאוחר מ  -באזור השירות  תחילת מתן שירות (1

א ל - תושבים 10,000יישובים המונים מעל כל הלכל דורש ב ים המוצעיםשירותכל התן מ (2

 .שיוןיהר מתןחודשים ממועד  24 -יאוחר מ

ודשים ממועד ח 36 -לא יאוחר מ -לכל דורש בכל אזור השירות  ים המוצעיםשירותכל המתן  (3

 שיון.יהר ןתמ

לעניין שירותים עתידיים ושירותים חדשים יחולו הוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים,  (4

 ממועד אישור השירות.

שיון, מובהר כי הפעילות לפי יבגוף הר 84 -ו 83, 68תר לסעיפים למען הסר ספק, ובהתאם בין הי ג.

אבני הדרך הנ"ל כפופה לחובת השוויוניות ואי אפליה, כלומר כאשר ניתן שירות ביישוב מסוים 

 הוא חייב להינתן לכל דורש באופן שוויוני וללא אפליה.
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 תכנית הנדסית –נספח ג' 

 כנספח מפורט יראו את:       .1

 – 13בקשה מקורית(, פרק ג' סעיף  –)להלן  2002ביולי  17שיון מפ"א, מיום ילקבלת רהבקשה    א.

 – 13)המעדכן את סעיף  2003לאוקטובר  24איכות השירות ותוכנית הנדסית מעודכנת מיום 

 כנית הנדסית בבקשה מקורית(.ת – 15איכות השירות וסעיף 

 .2002בספטמבר  1מידע הנדסי משלים בעניין התכנית ההנדסית, מיום  ב.

, שהוגשה 2002בפברואר  23והשלמתה מיום  2002בפברואר  20תכנית הנדסית מעודכנת מיום     ג.

 שותפות מוגבלת. 2001ע"י טלקום זהב 

, שהוגשה ע"י מפעיל פנים ארצי שותפות 2002במרץ  12תכנית הנדסית מעודכנת מיום   ד.

 מוגבלת.

שותפות  2001, שהוגשה ע"י מתב תשתיות 2002בפברואר  21תכנית הנדסית מעודכנת מיום    ה.

 מוגבלת.

 כל תכנית לפיתוח ושדרוג של הרשת שנמסרה למנהל. (31תו.

 דו"ח המערך ההנדסי שהוגש למנהל. (31ת ז.

 

 

שיון רשאי לתת שירות באמצעות טכנולוגית מיתוג מעגלי, באמצעות ילמען הסר ספק, בעל הר   .2

או כל שילוב ביניהן או בכל טכנולוגיה אחרת בהתאם לשיקול  IPטכנולוגיות המופעלות מעל רשת 

 י זמינות הטכנולוגיה הקיימת מעת לעת.פ-דעתו ועל

 
 
 דו"ח המערך ההנדסי: (31ת .3

 מתכונת להגשת הדו"ח: )א(

  הסעיפים כמפורט להלן. לפי סדרון יגיש דו"ח שייבעל הר (1)

; מונחים לועזיים שיעשה בהם שיוןיברבמונחים ובביטויים כהגדרתם  בדו"ח יעשה שימוש (2)

 שימוש יובאו לצד תרגומם העברי; 

מדיה מגנטית או הדו"ח בהעתקים של  שני, שאליו יצורפו מודפס וגש בעותק מקורי הדו"ח (3)

, המותאמת למערכת הפעלה, חומרה טרם מסירת הדו"ח המנהל יאשראופטית במתכונת ש

 וכך שתאפשר ניתוח וסיווג פשוט של הנתונים. ותוכנה מוכרת הנמצאת בשימוש המנהל

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .31תיקון מספר  (31ת
 .31תיקון מספר  (31ת
 .31תיקון מספר  (31ת
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 (31תדו"ח המערך ההנדסי
 
 
 
 

 תוכן עניינים
 
 

 כללי פרק א': 
   

 הגדרות, מונחים וביאורים .1

 אישורים וחתימות .2
 

 תמציתיתיאור  פרק ב': 
 

 תיאור מפורט פרק ג': 
 

 תכניות הנדסיות: פרק ד': 
 צפי לעדכון המערך ההנדסי לשנתיים העוקבות למועד הגשת הדו"ח.

 
 

  

                                                 
 .31תיקון מספר  (31ת
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 פרק א': כללי
 
 הגדרות, מונחים וביאורים .1

ריכוז וביאור מונחים המובאים בדו"ח התכנית ההנדסית, כולל פירוט מונחים המובאים  .א
 ובראשי תיבות.בקיצור בן מספר אותיות 

 

 אישורים וחתימות .2
[, מאשר בזאת כי דו"ח  בעל התפקיד ההנדסי הבכיר ביותר בחברהאני הח"מ ]  א.

הנדסי זה מתאר באופן מלא ומדויק את המערך ההנדסי של החברה ואת תכניותיה ההנדסיות 
 נכון לתאריך _________ )עת איסוף הנתונים(. כפי שידועות לי 

 
 
 

                                            . 

 
 

 פרק ב': תיאור תמציתי
 

 תיאור תמציתי של המערך ההנדסי: .1

 

תיאור תמציתי של המערך הכולל את תיאור תצורת המערכת ההנדסית, פריסה וכמויות של  .א
 מרכיבי המערכת.
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 תמצית דו"ח הנדסי
 

                
                                                                

 
 

  

 / שירות  מס'
 טכנולוגיה     

 שירותי תמסורת גישה רחבת פס לאינטרנט טלפוניה
 ללקוחות עסקיים

  HFC-DOCSIS FTTH/FTTB HFC-DOCSIS  נושא

     מספר מנויים .1

 מספר אתרי קצה .2
CMTS 

 יצרן עיקרי
 יצרנים נוספים

 

מספר חדרי אגריגציה  .3
 )מתגי איסוף וכדומה..(

 יצרן עיקרי
 יצרנים נוספים

 

ליבה מספר אתרי  .4
(GSR,BRAS 

 וכדומה..(
 יצרן עיקרי

 יצרנים נוספים

 

 DATA BASEאתרי  .5
 

 

ניהול עומס יש/אין  .6
 ברמת:

DATA BASE 
 אתרי ליבה

 חדרי אגריגציה
 אתרי קצה

 

דיבור/נתונים  קש"ג .7
 (E1,Mbps)ביחידות

 לכלל המפעילים

 

 ניידות מספרים .8
 ספק המערכת
 גיבוי יש/אין

 

 )  (Billingמערכת חיוב  .9
 ספק חיוב מאוחר
 ספק חיוב מראש
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 פרק ג': תיאור מפורט
 
רוק , מתרשימי כלל המערכת ופיTop-Downמטה, ל-תרשימי המערך ההנדסי במתכונת של "מלמעלה .1

 .לתרשימי תת מערכות

 

 היקף כמותי ופריסה של המערכת הארצית, תוך הדגשת: :וכמויותפריסה  .2
 

אתרי ליבה, אתרי ביניים, חדרי אגריגציה ואתרי  ,Data Baseחוות השרתים  מיקום וכמות: -
קצה, פירוט מלווה בתרשימים ברורים בחלוקה לפי הסוגים השונים של האתרים המופעלים על 

 וכדומה(, סווג לפי ערים/מועצות מקומיות וכתובת; BRAS, CMTS, GSRשיון )יידי בעל הר
, כולל מרכיבים נוספים של מערכות ( Dataנתונים ), Voice)הרשת, דיבור )  מיקום וכמות מתגי -

 ; )וכדומה נתבים, שרתים –)לדוגמא   רישיוןהמיתוג בטכנולוגיות השונות בהן משתמש בעל ה
 הנתונים יוגשו בטבלה.

 
: עורקי התמסורת יוצגו בקבוצות לפי סורת הפיזיים והאלחוטייםיעוד וכמות עורקי התמ .3

 קישור בין אתרים, קישור למתגים, קישור ביןפנים ) קצבי התמסורת; וייסוגו על פי ייעודם: תמסורת
 .קישור תמסורתי ללקוחות עסקיים ותמסורת בין מפעילים,(מתגים

תוך הפרדה בין  רישיוןב 49.1כהגדרתה בסעיף  במערכת הכבלים פירוט מפת התדריםמפת התדרים: 
 וסוג הערוצים  ,יזיהוטלפוניה, תקשורת נתונים וטלול תדרים המיועדים

(Down-link, Up-link.) 
 הנתונים יוגשו בטבלה.

 
שיון יבטכנולוגיות השונות המופעלות ע"י בעל הר קיבולת של כל אחד ממרכיבי המערכת .4

 (.E1 ,Mbps)בול כללי של המערכת המפורטים בתכנית ההנדסית וכן קי
 הנתונים יוגשו בטבלה.

 
 אתרים/אזורים ללא שירות .5

 שיון  יפרט את האתרים/אזורים בהם אינו מספק את שירותיו. יבעל הר
האתרים/אזורים ללא שירות יוצגו כדלהלן, )א( טבלה בה יוצגו: רשימת האתרים/אזורים ללא שירות 

 תקשורת נתונים רחבת פס(  וסיבת אי מתן השירות.הרשת לכלל השירותים )טלפוניה, 
 
כולל מערכות תמסורת לקשר בין האתרים, המתגים  ,מערכת תמסורת קווית ואלחוטית תיאור .6

 ורשתות בזק אחרות, תוך פרוט אלה:
 שיון אחרים;יתמסורת באמצעות בעלי ר
 שיון;יתמסורת שהתקין בעל הר

 וכדומה(; )חיבור רשת אלחוטיתלמקבלי שירות באמצעים מיוחדים תמסורת 
 אמצעי מיתוג, גיבוי ובקרת תמסורת;

 סטנדרטים טכניים לתמסורת ולביצועיה.
 הנתונים יוגשו בתרשים מלווה במלל בהתאם לפירוט סעיפים אלה.

 

אור טכנולוגיה, ציוד, סטנדרטים ית: ( וניתובataD, נתונים ) )Voiceמערכת מיתוג דיבור ) .7
סוגים שונים של קישורים להעברת נתונים קישורי גומלין, ניידות מספרים, טכניים וקיבולת, לרבות 

התיאור ילווה  שיון שהחברה מספקת,יהמפורטים בנספח ד' לר והשרתים לשירותים השונים
 בתרשימים מתאימים.

 
גיית מערכת שליטה ובקרה, פירוט הציוד, יצרן אור טכנולוי: תמערכת שליטה ובקרה מרכזית .8

המערכת,  סטנדרטים טכניים וקיבולת, לרבות אופן טיפול בקישורי גומלין, בדגש על מוקדי שליטה 
מערכות של -ובקרה, מיקומם ושילובם בתהליכי עבודה בשגרה ובעת טיפול בתקלות, בקרת תת

 על פי סוגי השירותים השונים. מרכיבים שונים של הרשת וניטור ביצועים וטיב שירות,
 

 ששותאוהת: פירוט מערך (Congestion Controlהערכות מערכתית לבקרת עומס ) .9

 .(וכדומה BRAS ,CMTS ,GRSרשת עיקריים )כדוגמת:  אוטומטית ומבוקרת של רכיבי
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וקיבולת,  אור טכנולוגיית מערכת המידע, פירוט הציוד, סטנדרטים טכניים ית :תת מערכת המידע .10
ל אופן טיפול בקישורי גומלין לרבות מכלול חיוב לקוחות וגביה, מכלול שירותי לקוחות ומכלול טיפו

 בהונאות.
 
 אור מערכת ההזנה כולל הגיבוי במקרה נפילת רשת החשמל באתרים שוניםי: תתת מערכת הספק .11

 ברשת.
 
כת, גיבוי למרכיביה העיקריים אור אופן תכנון תחזוקת המערי: תגיבוי, שרידות ותחזוקה .12

 וסטנדרטים  לגיבוי ושרידות.
 
קיומם, תקינותם, תפעולם והתאמתם הטכנולוגית  הצהרה בדבר :התאמה לדרישות הביטחון .13

של תשתית, ציוד ואמצעים אחרים לשם מימוש היכולת לביצוע סמכויותיהם של כוחות הביטחון לפי 
 שיון.ילחוק והוראות הר 13הוראות סעיף 

 
על  : תכנית המבוצעת במערכות המפורטות בסעיפים הקודמיםהצגת תכנית בדיקות הנדסיות .14

 , הבדיקות כל מרכיביה, ותדירות
 .בדיקות תקופתיות -
 .בדיקות מיוחדות -
 רמת ביצועים, אזעקות חומרה, –( 24/7/365בדיקה קבועה ומתמשכת של הרשת: ניטור ובקרה ) -

 .בעיות תוכנה
 

שיון יציין בדו"ח המערך ההנדסי את מרכיבי יבעל הר :תפעול עצמי/שכירת מרכיבי תשתית .15
שיון אחרים. וזאת יהתשתית שהוקמו על ידו, וכן את מרכיבי התשתית ששוכר או רוכש מבעלי ר

 המערכות המפורטות בתכנית ההנדסית.אחת מבאשר לכל 
 
 :איכות השירות .16

 לאיכות השירותים שהוא מספק ללקוחותיו, לפי המפורט להלן:שיון יפרט מדדים ותקנים יבעל הר
 מערכת המופעלת על ידיו, ובפרט אלה:היכות הטכנית של השירותים וביצועי הא
ביצועים מערכתיים: שיחות חסומות בשעת השיא, שיחות נופלות בשעת  – ביצועי קצה  לקצה .א

 השיא;
 קשר הקמת ניסיונות כמות ולהערכת למנוי התנועה להערכת בהתייחס המערכת ביצועי

 נקודות עד, בלבד למערכת יתייחסו הביצועים(; Busy Hour) שיא בשעת האחרות והפעולות
 .השירות איכות בקרת אופן את תכלול הנושא הצגת; אחרת ציבורית בזק רשת עם הרשת סיום

 .שיוןירביצועים בטכנולוגיות השונות המופעלים ע"י בעל ה ביצועי העברת נתונים: .ב

תיאור שרידות מרכיבים מרכזיים ברשת, שרידות פנימית של מרכבי רשת  – אמינות וזמינות .ג
 התמסורת, גיבוי חשמל באתרים, במתגים.

זמן ממוצע בין  לרבות פירוט זמינות מערכות מרכזיות )תמסורת, אתרים, מתגים, רשת הנתונים(
 ת היתירות המערכתית וכו';תקלות, כמות ואופי הפסקות תקשורת בתקופה מוגדרת, הגדר

יים וישראליים לאומיים אזור-של גופי תקינה בין בתקנים והמלצות  שיוןירפירוט עמידת בעל ה .ד
 בין היתר לעניינים אלה.

 
 מערכת הגנת המידע:/מניעת הונאות וטיפול בהונאות .17

 ורך מניעת הונאות וטיפול בהונאות,תיאור האמצעים המופעלים והמערכת הקיימת לצ
 ותיאור מערכת הגנת המידע;

 
 
 
 

 ': תכניות הנדסיות דפרק 

 
העוקבות למועד הגשת  הקלנדריות : צפי לעדכון המערך ההנדסי לשנתייםתידיתתכנית הנדסית ע .1

 הדו"ח.
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 יוןשיל בעל הרשים רותרשימת השי -פח ד' נס

 ליכל .1

 ת.ירוכל ש לשיתית צמת דרהגה , עםןושיירה תי בעלושיר תא רה מתאז חספנ 1.1

 לל איתורותחזוקה, כוה זקת, אחראשוניה/הפעלה התקני ירותש ללת כוהשירו כל שירות, מתןב 1.2

, םשוי ינש חר אולא הרת, העתקה, העבולקת לות עעת הודבלוהפעלת מוקד לקת תקלו ןוקיתו

 ן.ייהענ פי, על תשירוהסרת הו כןר מחאל שווידחשל השירות ו תניזמהפסקה 

 קינההתי ונשרד וארגעו בידי המקבנשת ורקשלשירות תם יתמכו בפרמטרי יוןשיירותי בעל הרש 1.3

רמת השירותים למנוי, ונספח  –י הכתוב בנספח ה' פ-מדדים לטיב השירות, יהיו עללאומיים; -ןביה

לו במקום א והיירות, יטיב שי בידי המנהל מדדר שאוש תוריש קתכנית הנדסית; נקבעו בתי –ג' 

 .תתו שירווא נספח זה לגביבר והאמ

 שיון יכלול בתיק שירות לפחות את הפרטים הבאים: יבעל הר (15ת1.4

 שם השירות, לרבות שם מסחרי של השירות, ותיאור כללי של השירות. שם השירות: א.

  -ובכלל כך תיאור מפורט של השירות:  ב. 

קיים / שילוב של שירותים / האם קיים צורך האם מדובר בשירות חדש / הרחבה של שירות 

 בניסוי מקדים;

 אופן הפעלת השירות;

 מועד תחילת מתן השירות;

 זמינות ומדדי טיב השירות;

 מוקדי תמיכה;

 מחיר השירות;

 קהל היעד של השירות;

 אופן הזמנת השירות;

 תהליך התחברות לשירות;

 השלכות או השפעות של שירות זה על שירותים אחרים.

 אור הנדסיית .ג

 אור ותרשים מלבני של המערכת;ית

 ציוד ייעודי לקבלת השירות; –ציוד קצה 

 שונות ד.

 הצורך במספור;

 שיון או גורמים אחרים.יתיאומים נדרשים עם בעלי ר

 

                                                 
 .15תיקון מספר  (15ת
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 רותיםשירשימת  .2

 שירותים בסיסיים 2.1

מדדים לטיב  הערות
 השירות

תחילת מתן 
 השירות

 מס' שם השירות תיאור השירות

ילי אנלוגי, מישק ת-מישק דו
PRA מישק ,IP מישק אחר  ,

מתאים או יישום תוכנה 
Soft Phone. 

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

 חודשים 12תוך 
 ממועד מתן

 שיון.יהר

 

שיחת טלפון אל ומאת 
שיון לכל ימנויי בעל הר

טלפון או ציוד קצה אחר 
ברשת בזק מתאים 

 ציבורית אחרת, בארץ
)באמצעות מפעיל  ובעולם

 לאומי(.-בין

 1  טלפון בסיסי

השירות ניתן באמצעות רשת 
גישה לאינטרנט בחו"ל 

 בלבד.

שירות טלפון על פס רחב,  4/2012 
הניתן תוך שימוש ברשת 

האינטרנט הגלובלית, 
 למנוי הנמצא בחו"ל.

שירות טלפון 
על פס רחב 
 למנוי בחו"ל

 א.1
 (25ת

ילי אנלוגי, מישק ת-מישק דו
PRA מישק ,IP מישק אחר  ,

מתאים או יישום תוכנה 
Soft Phone. 

ות מותנה בזמינ -טלפון חוזי 
ציוד קצה מתאים בידי 

 המנוי

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

משולבות  שיחות טלפון בעתיד
אל ומאת מנויי בעל  חוזי
שיון לכל מנוי ברשת יהר

אחרת,  בזק ציבורית
)באמצעות  בארץ ובעולם

 אומי(.ל-מפעיל בין

 

 טלפון חוזי

 )וידאופון(

2 

המתקשר יופנה למוקד 
חירום על פי הגדרת נותן 

שירות החירום ועל פי מקום 
 הימצאו של המנוי.

מספר הטלפון של המתקשר 
יהיה ניתן לזיהוי על ידי 

מוקד שירותי חירום 
 (11תציבוריים

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

 חודשים 12תוך 
 ממועד מתן

 שיון.יהר

 

חיוג חינם לשירותי 
חירום שנקבעו בתוכנית 

המספור לדוגמא : 
משטרה, מד"א, ומכבי 

 אש.

 

גישה 
לשירותי 

 חירום

3 

שיון יבהתאם לר 
הכללי לשידורי 
כבלים ולתנאי 

 שיוןיהר

שימוש בתשתית בעל  קיים
שיון על ידי בעל יהר
לשידורי שיון כללי יר

 כבלים.

שירות 
 -תשתית 

הפצת שידורי 
 כבלים

 

4 

גישה בקצב מהיר לספק  קיים  על פי תיק שירות
אינטרנט לצורך קישור 

 .לרשת האינטרנט

רחבת גישה 
אל ספקי פס 

 אינטרנט

 (24ת5

 שונים;קצבים 

 -משטרי תקשורת מגוונים 
 ינכרוניים.ס-סינכרוניים וא

נקודה ל-שירותי נקודה
(PTP)  ונקודה למספר רב

 .(PTMP)של נקודות

שירות נל"ן ושירותי רשת 
 ציבורית ממותגת.בזק 

 מגוון רמות טיב שירות.

על פי מדדי 
איכות שירות 

לשירות תקשורת 
 נתונים

העברת נתונים,  11/2003
במישקים מתאימים 

לתקשורת בין מחשבים, 
 .IPעל בסיס תשתיות 

תקשורת 
 נתונים

6 

מדדי על פי  שונים. קצבים
איכות שירות 

 לשירות תמסורת

סרט -נל"ן רחב קו 11/2003
במישק ספרתי, במגוון 

 .קצבי תמסורת ומישקים

 

תמסורת 
 ספרתית

7 

                                                 
 .25תיקון מספר  (25ת
 .11תיקון מספר  (11ת
 24תיקון מספר  (24ת
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מדדים לטיב  הערות
 השירות

תחילת מתן 
 השירות

 מס' שם השירות תיאור השירות

אורך גל בודד, מספר אורכי 
 גל או סיב אפל.

 ממותג או ישיר.

 מבוקר או בלתי מבוקר.

נקודה ל-שירותי נקודה
(PTP)  ונקודה למספר רב

 .(PTMP)של נקודות

מדדי על פי 
איכות שירות 

 לשירות תמסורת

קישור אופטי רחב סרט  11/2003
במישק אופטי, במגוון 

 .אפשרויות

תמסורת 
 אופטית

8 

מגוון שיטות קידוד 
 ממותג או ישיר. ומישקים.

 מבוקר או בלתי מבוקר.

נקודה ל-שירותי נקודה
(PTP) נקודה למספר מו
 .(PTMP)מוגדר נקודות 

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות תמסורת

תמסורת אותות חוזי  רישיוןעם מתן ה
(Video) במגוון ,

 .אפשרויות

 9 הפצת חוזי 

 -משטרי תקשורת מגוונים 
 ינכרוניים.ס-סינכרוניים וא

 מגוון רמות טיב שירות.
 3 -ו 2מגוון שירותים ברמה 

 .OSIשל מודל 

על פי מדדי 
איכות שירות 

לשירות תקשורת 
 נתונים

רשת פרטית וירטואלית  (1 תקיים
הציבורית הבזק ברשת 

להעברת נתונים, 
במישקים מתאימים 

לתקשורת בין מחשבים, 
 . IPעל בסיס תשתיות 

רשת תקשורת 
נתונים פרטית 

וירטואלית 
VPN  

10 

על פי מדדי  
איכות שירות 

לשירותי 
 אינטרנט

 -גיבוי יישומים ארגוניים  בעתיד
הפעלת שרת עם יישומים 

ובסיסי מידע ארגוניים 
"צל"  -התקניים, הפועל כ
למערכות קיימות 
בארגון, ומסוגל 

להחליפם בלוח זמנים 
 .קצר

שירותי גיבוי 
(Disaster 

Recovery) 

11 

השירות יינתן במספר 
 אפשרויות, כולל:

 גישה באמצעות אינטרנט.

גישה באמצעות מודם 
 כבלים.

גישה באמצעות רשת 
הטלפוניה, או באמצעות 

 רשת הטלפוניה.מודם מעל 

מדדי איכות 
שירות על פי 

שירותי   -העניין 
טלפוניה או 

 שירותי אינטרנט

למנוי לצורך גישה מתן  (1 תקיים
  .לרשת פרטיתהתחברות 

גישה מרחוק 
לרשת 

ארגונית 
(Remote 

Access) 

12 

למען הסר ספק, שירות זה 
אינו מאפשר עקיפת הסדרי 

קישור גומלין, ובכלל כך 
בין מרכזיה קישור ישיר 

פרטית לבין מתג ברשת של 
 מפעיל רט"ן.

על פי מדדי 
איכות לשירות 

 טלפוניה

קו נל"ן במישק ספרתי,  קיים
להעברת אותות דיבור 

ואותות דמויי דיבור בין 
 יחידות ציוד קצה.

 (1ת 13 קו נל"ן

לעניין שירות   על פי תיק שירות
אינטרנט בסיסי 
ושירות אינטרנט 

 17 –בקצב מובטח 
 .(40ת 2015פברואר 

לעניין שירות 
Multicast – 17 

 .(40ת 2015מאי 

שיון אחר ילאפשר לבעל ר
 בתשתיתלעשות שימוש 

של ומנוהלת רחבת פס 
שיון לקישור בינו יבעל הר

 לבין הלקוח שלו.

שירות 
 –סיטונאי 
שימוש 

בתשתית 
רחבת פס 

מנוהלת במודל 
BSA 

(Bit Stream 

Access)     

 (33ת14

                                                 
 1תיקון מספר   (1ת 
 .1תיקון מספר   (1ת 
 .1תיקון מספר   (1ת 
 ([.2015ינואר  27]התיקון חל מיום ז' בשבט התשע"ה ) 40תיקון מספר  (40ת
 ([.2015ינואר  27]התיקון חל מיום ז' בשבט התשע"ה ) 40תיקון מספר ( 40ת

 .33תיקון מספר  (33ת
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מדדים לטיב  הערות
 השירות

תחילת מתן 
 השירות

 מס' שם השירות תיאור השירות

שיון אחר ילאפשר לבעל ר (40ת2015 יולי 31  שירותעל פי תיק 
 darkסיב אפל ) לשכור

fiber) , ,מנקודה לנקודה
בכל הרבדים של הרשת, 

יום לרבות נקודת ס
בחצרי לקוח של בעל 

 ר.שיון אחיר

שירות 
 –סיטונאי 
שימוש 

תשתית ב
של פסיבית 
סיב אפל 

(dark fiber)
 
 
  

 (33ת 15

שיון אחר ילאפשר לבעל ר (40ת2015יולי  31  על פי תיק שירות
 (ƛ)לשכור אורך גל 

מסויים בסיב אופטי של 
 שיון.יבעל הר

שירות 
  –סיטונאי 

שכירת אורך 
 (ƛגל אופטי )

Virtual 

dark fiber)) 

 (33ת 16

שיון אחר ילאפשר לבעל ר (40ת2015יולי  31  על פי תיק שירות
לעשות שימוש, מנקודה 
לנקודה, לרבות נקודת 

בחצרי לקוח של סיום 
שיון אחר, יבעל ר

בתשתית הפסיבית 
לרבות קנים, תת קנים, 
צינורות, גובים, תיבות 
תקשורת ועמודים בכל 

 הרבדים של הרשת. 

שירות 
 –סיטונאי 

גישה 
לתשתית 
 פסיבית

 (33ת 17

על פי תיק שירות  על פי תיק שירות
BSA + 

Telephony37ת).  

אחר שיון ילאפשר לבעל ר (40ת2015 מאי 17
לרכוש שירותי טלפוניה 

שיון, לרבות ימבעל הר
שינוע השיחה עד למתג 

שיון אחר כך יבעל ר
שיתאפשר קיום שיחות 
יוצאות ונכנסות ללקוח 

 .אחרשיון ישל בעל ר

שירות 
 –סיטונאי 
טלפוניה 
 סיטונאית

 (33ת 18

 

 

 (3ת שירותים נלווים 2.2

מדדים לטיב  הערות
 השירות

תחילת 
מתן 

 השירות

 מס' שם השירות השירותתיאור 

על פי מדדי  
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

חיווי קולי למנוי טלפון על שיחה  11/2004
 .נכנסת שניה

 1 שיחה ממתינה

על פי מדדי  
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

חסימה קבועה לשירות שיחה  11/2004
 .ממתינה

חסימה קבועה 
לשיחות 
 ממתינות

2 

 על פי חיוג קוד מתאים
 מציוד הקצה

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

חסימת שיחת הטלפון הבאה מפני  11/2004
איתות צלילי של שירות שיחה 

 .ממתינה

חסימה זמנית 
לשיחות 
 ממתינות

3 

                                                 
 ([.2015ינואר  27]התיקון חל מיום ז' בשבט התשע"ה ) 40תיקון מספר ( 40ת

 .33תיקון מספר  (33ת
 .([2015ינואר  27]התיקון חל מיום ז' בשבט התשע"ה ) 40תיקון מספר ( 40ת

 .33תיקון מספר  (33ת
 ([.2015ינואר  27]התיקון חל מיום ז' בשבט התשע"ה ) 40תיקון מספר ( 40ת

 .33תיקון מספר  (33ת
 .37תיקון מספר  (37ת
 ([.2015ינואר  27]התיקון חל מיום ז' בשבט התשע"ה ) 40תיקון מספר ( 40ת

 .33תיקון מספר  (33ת
 3תיקון מספר   (3ת
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מדדים לטיב  הערות
 השירות

תחילת 
מתן 

 השירות

 מס' שם השירות השירותתיאור 

על פי הנחיות מציוד הקצה  
)קוד מתאים להפעלה, קוד 

 אחר לביטול(

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

הפניית שיחות טלפון נכנסות  11/2004
, למספר טלפון אחר, באופן קבוע

או באין מענה, על פי בחירת  בתפוס
 .המנוי

 4 עקוב אחרי

על פי מדדי  
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

בהקמת קשר טלפוני, בקבלת צליל  11/2004
תפוס או שיחה ממתינה, ניתן 
לחייג את קוד הגישה לשירות 

עריסתה. ולהניח את השפופרת על 
ברגע שקו הטלפון הנקרא יתפנה 

יינתן חיווי אוטומטי למנוי הקורא 
על ידי צלצול מיוחד, ועם הרמת 

השפופרת ייווצר חיוג למנוי 
 .הנקרא

 חיוג חוזר 
 

5 

על פי מדדי  
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

בהקמת קשר בטלפון, חיוג קוד  11/2004
הגישה לשירות יגרום לחיוג מספר 

של המנוי האחרון שחייג הטלפון 
 אל המנוי.

 שיחה אחרונה
 

6 

מחייב ציוד קצה מתאים, 
 במישק ספרתי

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

הצגת מספר הטלפון של המנוי  11/2004
  .הקורא

 7 שיחה מזוהה

על פי מדדי  
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

חיוג קוד מתאים יחסום העברת  11/2004
לזיהוי מספר הטלפון של מידע 

 .המנוי הקורא למנוי הנקרא

 8 חסימת זיהוי 

לא תהיה חסימה גורפת 
לגישה אל מפ"א אחר או 

 מפעיל רט"ן.
 

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

כמפורט חסימה קבועה של שיחות  11/2004
 :, לפי בקשת המנוילהלן

 ;חסימה כללית לשיחות יוצאות
 בתשלוםחסימה לשירותים 

 מיוחד;
; חסימה לשירותי מידע קולי

 ;חסימה לגישה לאינטרנט בחיוג
 אומי.ל-חסימה לשירות בין

חסימת שיחות 
 טלפון יוצאות

9 

החסימה היא למספרי טלפון 
 מסויימים; 

לא תהיה חסימה גורפת 
לגישה אל מפ"א אחר או 

 מפעיל רט"ן.
 

על פי מדדי 
איכות שירות 

לשירותי 
 טלפוניה

ספטמבר 
 (16 ת2008

חסימת שיחות נכנסות, לפי בקשת 
 המנוי, כמפורט להלן: 

  –רשימה שחורה 
 שיחות מרשימה זו לא יענו. 

 –רשימה לבנה 
 רק שיחות מרשימה זו יענו.

חסימת שיחות אנונימיות: שאין 
 להן זיהוי מנוי קורא.

 

חסימת שיחות 
 טלפון נכנסות 

10 

שירות קשיח, מתוכנת ברשת 
 שיון. יע"י בעל הר

לא תתבצע העברת שיחות 
למספר טלפון שנועד 

ל"שירות טלפון מיוחד" 
 כהגדרתו בתכנית המספור.

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

של שיחות טלפון נכנסות  ניתוב 9/2013
נייח מספר טלפון קבוע, המנוי, אל 

, בכל רשת מוגדר מראש או נייד,
 בזק ציבורית פנים ארצית.

 11 שיחותהעברת 

  (30ת

על פי מדדי  
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה
 

שלישי לשיחה בין שני אדם צירוף  (15ת 8/2006
המנוי  ל ידימתבצע עהמנויים 
 הקורא.

 12 שיחת ועידה 

הודעה אישית, מוקלטת 
מראש, אותה שומע מי 

שמתקשר לקו הטלפון של 
 המנוי

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

 13 הודעה מוקלטת .לפי בקשת המנוי בעתיד

תבוצע על חשבון השיחה 
המנוי מקבל השיחה 

 ובהסכמתו.
ידני או השירות ניתן באופן 

 .אוטומטיבאופן 

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

 14 שיחת גוביינא  .שירות גוביינא בעתיד

 מגוון שירותים:
 שירות הגבלת אשראי.
 Pre)שירות משולם מראש 

Paid). 

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

מתן אפשרות למנוי לשלוט על  בעתיד
 .הוצאותיו

בקרת הוצאות 
בשירות 
 טלפוניה

15 

                                                 
 .16תיקון מספר  (16ת 
 .30תיקון מספר  (30ת
 .15תיקון מספר  (15ת



 פח ד'סנ                                                                                  ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיליון כללי להוט טלקום שותפות מוגבלת שיר
 2018באוקטובר  18 תאריךנוסח משולב לנכון ל

 

 6 - ד'

מדדים לטיב  הערות
 השירות

תחילת 
מתן 

 השירות

 מס' שם השירות השירותתיאור 

שיחות טלפון מועברות לתא 
הקולי כאשר קו הטלפון של 
המנוי תפוס או שהשיחה לא 

 נענתה

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

תיבה קולית אישית למנוי הקצאת  11/2004
לאחסון ושליפת הודעות קוליות 

  .שהתקבלו

 16 תא קולי

אינו מחייב  –שירות רשתי 
 ציוד קצה מסויים.

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

אוקטובר 
2012 

מתן אפשרות למנוי להתקשר 
ידו מראש, -למספרים שהוגדרו על

באמצעות חיוג סיפרה אחת או קוד 
 ולאחריו שתי ספרותגישה ## 

 

 17 (26תחיוג מהיר

 מגוון אפשרויות, כולל:
ת השיחה מועבר -סיור קווי 

עד הקו האחרון בקבוצת 
 הסיור.

 שיחה המדלגת -סיור מעגלי 
מעבר לקו האחרון בקבוצה 
 חוזרת לקו הראשון בקבוצה.

סיור על פי חלוקת עומס 
 )במספר חלופות(.

על פי מדדי 
איכות שירות 

 טלפוניהלשירות 

ספטמבר 
 (16 ת2008

שיחת טלפון נכנסת מועברת 
אוטומטית לקו אחר בקבוצת 

הסיור, היה וקו הטלפון אליו חייגו 
 .תפוס

 18 תכונות סיור

 אינו מחויב בתשלום. השיחהיוזם  קיים  .(1800)בהתאם לתיק שירות
מנוי נקרא יחויב בתשלום בהתאם 

 להסדרי חיוב מתאימים.

 שירות 
 חינםשיחה 

  (21ת למתקשר
 

19 

בתשלום חלקי מחויב  יוזם השיחה 3/09  .(1)תיק שירותבהתאם ל
בהתאם לרשת המתקשר , או מלא

מנוי נקרא יכול שוולמשך השיחה, 
יחויב בתשלום חלקי בהתאם 

 להסדרי חיוב מתאימים.

שיחה שירות 
חיוב ב

 (17תמפוצל
 

20 

מחייב ציוד קצה מתאים, 
 .במישק ספרתי

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

העברת מידע בזמן אמת על עלויות  בעתיד
 .שיחה, לציוד הקצה של המנוי

מידע חיוב בזמן 
 אמת

21 

השירות יהיה זמין לכל מנוי 
 טלפון נייח או מנוי רט"ן.

השירות משלב בין כל אמצעי 
התקשורת של המנוי, גם 

 שחלק מהם אינו ניתן בידי
 .רישיוןבעל ה

מדדי על פי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

כדי שימוש במספר טלפון אחד,  בעתיד
כל אמצעי להשיג את המנוי ב

 התקשורת הטלפוניים של המנוי
)כגון סלולרי, קווי בבית, קווי 

 במשרד וכו'(.
 

מספר טלפון 
 אישי

 
 
 

22 

שיחות נכנסות יופנו למספר 
טלפון שיקבע, בכל רשת בזק 

 .ציבורית

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

הקצאת מספר טלפון, ללא התקנת  בעתיד
 .קו, לשם קבלת שיחות

 23 קו מדומה

השירות ניתן כדי למנוע 
פגיעה ברשת עקב תנועת 

סרק, שהרשת איננה יכולה 
לטפל בה, ויינתן במספר 

 אפשרויות, כולל:
לשימוש גורמים ממלכתיים 
וציבוריים בשעת חירום או 

 המוניים.בעת אסונות 
 למשחקי רדיו וטלוויזיה.

כשירות הצבעה 
 מרחוק/משאל דעת קהל.

מניעת פגיעה 
בתפקוד הרשת 

 בזמן הארוע

ניתוב כמות גדולה של שיחות  בעתיד
 טלפון ליעד מוגדר

(Mass calling handling). 

עתירי מוקדים 
 תנועה

24 

על פי מדדי  
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

המספר החדש, קבלת הכרזה על  בעתיד
 .כאשר מחייגים למספר הישן

מידע קולי על 
החלפת מספרי 

 טלפון

25 

לכל משתמש צליל צלצול 
 ייחודי

 אפשרות לקוד לחיוג יוצא.

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

מספר  -קו רב משתמשים  בעתיד
 משתמשים בקו טלפון אחד.

 26 רב קו 

יד מ -מחייב חיוג קוד מיוחד 
 השיחה.בתום 

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

 27 זיהוי מטרידים זיהו מטריד טלפוני.  בעתיד

                                                 
 .26תיקון מספר  (26ת
 .16תיקון מספר  (16ת 
 "(.800-1בהתאם לתיק שירות "שיחת חינם למתקשר" )"שירות   (1800)

  ([2010במרץ  28: תוקף התיקון ביום י"ג בניסן התש"ע )תחילה] 21תיקון מספר   (21ת
 (.700-1בהתאם לתיק שירות "שיחה בחיוב מפוצל" )שירות  ( 1)
 17תיקון מספר  (17ת
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 2018באוקטובר  18 תאריךנוסח משולב לנכון ל

 

 7 - ד'

מדדים לטיב  הערות
 השירות

תחילת 
מתן 

 השירות

 מס' שם השירות השירותתיאור 

 :מבין אלהשירותים 
הצפנה לטלפוניה או 

 לנתונים.
אבטחת רשתות וירטואליות 

(VPN’s) לטלפוניה או ,
 לנתונים.

מדדי איכות 
שירות על פי 

שירות   -העניין 
טלפוניה או 

 שירות נתונים

קו טלפון או קו נתונים  שירותמתן  בעתיד
 מאובטח.

 28 בטחואקו מ

 .מגוון תכונות רשת
 .מגוון אפשרויות מספור

שילוב מנויי רשתות בזק 
באמצעות  ציבוריות אחרות

קישור גומלין ובאמצעות 
המרת מספרי טלפון בין 

בציוד הקצה שלהם המקושר 
לרשת האחרת ובין במרכזת 

ברשת אחרת בהסכם עם 
 בעל הרשת האחרת.

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

, לרבות רשת פרטית וירטואלית בעתיד
( Centrex) מרכזת פרטית מדומה

ברשת הטלפוניה הציבורית, 
במישקים מתאימים לרשת 

 .הטלפוניה

רשת טלפוניה 
פרטית 

וירטואלית 
VPN לרבות ,

Centrex 

29  
 

באמצעות "צומתי גישה 
 Virtual)וירטואליים" 

POP). 
 אינטרנטהבחירת ספק 

באמצעות מסכי  תעשה
 השירות.

חיוב שירות הגישה 
לאינטרנט באמצעות חשבון 

 הטלפון.

על פי מדדי 
איכות שירות 

 טלפוניהלשירות 

אל ספק אינטרנט גישה מזדמנת  בעתיד
מחשב ומודם המחובר  באמצעות
 .לקו טלפון

גישה מזדמנת 
ספק  אל בחיוג

 אינטרנט 

30 
 

באמצעות "צומתי גישה 
 Virtual)וירטואליים" 

POP). 
מנוי מוכר, המשלם ישירות 

 לספק שירותי אינטרנט.

אל ספק אינטרנט גישה ישירה,  בעתיד 
מחשב ומודם המחובר  באמצעות

לקו טלפון, לספקי שירות גישה 
  .לאינטרנט

ישירה גישה 
ספק  לבחיוג א

 אינטרנט 

31 
 

מותנה באישור תיק שירות 
התואם את מסמך המדיניות 

 בנושא שירותי פרמיום.

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

תוספת ב גישה טלפונית לשירותים בעתיד
 .תשלום מיוחד

גישה 
לשירותים 
 בתשלום

32 
 

מותנה באישור תיק שירות 
התואם את מסמך המדיניות 

 בנושא שירותי פרמיום.

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

 גישה טלפונית לשירות מידע קולי בעתיד
 בתוספת תשלום מיוחד.

גישה לספקי 
שירות מידע 

 קולי 

33 
 
 

על פי איכות  
השירות 
לשירותי 
 אינטרנט

מתן אפשרות למנוי ליצירת שיחת  בעתיד
טלפון במהלך הפעלת יישומי 

 אינטרנט.

שירותי גישור 
בין טלפוניה 

 לאינטרנט
(Click & 

Talk) 

34 

שיון תחול חובה יעל בעל הר
כללית לעניין הגנת פרטיות 
מנוייו, בהתאם להוראות 

שיונו. יהדין ולהוראות ר
שיון לא יבכלל כך, בעל הר

הקלטת ישמור ברשותו 
שיחות וידאג להשמדת 

ימים  7ההקלטות בתום 
לא יאזין  ממועד ביצוען,

לתוכנן של הקלטות שבוצעו 
ולא יאפשר לאדם, מלבד 
מבצע ההקלטה, להאזין 

 לתוכן הקלטה.

ספטמבר  
2008 

הקלטת שיחת טלפון בה המנוי 
ווצר ימשתתף. במהלך השיחה י

קובץ קול אשר בסיומה ישמר 
לרבות  במערכת ההקלטות ברשת,

משלוח ההקלטה לכתובת דוא"ל 
שיגדיר המנוי. השירות כולל 

 אפשרות להקלטת מיזכר.

 35 הקלטת שיחות
 (16 ת

                                                 
 .16תיקון מספר  (16ת 



 פח ד'סנ                                                                                  ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיליון כללי להוט טלקום שותפות מוגבלת שיר
 2018באוקטובר  18 תאריךנוסח משולב לנכון ל

 

 8 - ד'

 שירותי ערך מוסף  (15ת2.3

מדדים לטיב  הערות
 השירות

תחילת 
מתן 

 השירות

 מס' שם השירות תיאור השירות

השירות זמין למנויים של 
כל רשת בזק ציבורית 

 בישראל.
משלב בין כל השירות 

אמצעי התקשורת של 
המנוי, גם שחלק מהם אינו 

 .רישיוןבעל ה ניתן בידי

 -הודעות קוליות 
על פי מדדי 

איכות שירות 
לשירות 
 טלפוניה.

 -יתר ההודעות 
על פי מדדי 

איכות שירות 
לשירות 
 אינטרנט

 

שירות המאחד הודעות קוליות,  (15ת 9/2007
ת פקסימילה והודעהודעות חוזי, 

המגיעות למנוי  E-mailאו הודעות 
תוך השירות לתא דואר אלקטרוני, 

או או זימונית  SMSחיווי במסר 
באמצעות צליל חיוג מיוחד 

(MWI ) ומאפשרהודעותהעל , 
טלפון נייח או באמצעות  ןמשיכת
 (15ת .פקס ומחשב, רט"ן

מסרים 
 מאוחדים

1 

אבחנה  בחיוג מקוצר
)רזולוציה( של 

 דקה;
מעבר דיוק באות 
פלוס  -בין דקות 

או מינוס שניה 
 אחת

 

ספטמבר 
 (16 ת2008

קבלת שעה מדויקת באמצעות 
 .שעות ביממה 24מענה מוקלט, 

 2 שעון דובר

דיוק של פלוס  
או מינוס דקה 

 אחת
 

ספטמבר 
 (16 ת2008

שירות השכמה/תזכורת טלפוני 
 .ממוכן, בטלפון

 3 שירות יקיצה

טלפוניה  מגוון סוגי ועידות
 :או חוזי

צירוף מנוי שלישי לשיחה 
בין שני מנויים מתבצע ע"י 

 המנוי הקורא.
 ועידה מרובת משתתפים.

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

שיחת ועידה טלפונית, למספר  בעתיד
 )מעל שלושה(. משתתפים

שיחה מרובת 
 משתתפים

4 

על פי מדדי  .SMS ,MMSמסרי 
איכות שירות 

לשירות 
 אינטרנט

ולקבל מתן אפשרות למנוי להעביר  בעתיד
בתצורת הודעה כתובה מסרי בזק 

 דיה.מ-או הודעת מולטי
  

 מסרים 
 קצרים

5 

השירות יינתן במגוון 
תקנים, פרוטוקולים 

 .ואיכויות שירות

על פי מדדי 
איכות שירות 

לשירות 
 תמסורת

הפעלת שירות ועידת חוזי  בעתיד
(Video Conference) לשירותים ,

 אומייםל-רציים או ביןא-פנים
 .אומי(ל-)באמצעות מפעיל בין

 

 6 ועידת חוזי

בגוף  95בהתאם לסעיף 
 שיון.יהר

 90% -מענה ל
 10מהפניות תוך 

 שניות.
זמן המתנה 

 שניות 20מירבי  

 36תוך 
חודש 

ממועד 
מתן 

 שיוןיר

מודיעין לבירור מספרי טלפון 
)כולל פקסימילה ורט"ן( וכינויי 

 .מען לדואר אלקטרוני

מודיעין 
לבירור מספרי 

 טלפון
 

7 

השירות ניתן במספר 
 אופנים:

 מנוי מוכר או מנוי אנונימי.
לם ושאו מ משולם מראש

 בדיעבד.
אפשרויות שונות להגבלת 

 .ההתקשרותיעדי 

על פי מדדי 
איכות שירות 

 לשירות טלפוניה

ביצוע שיחות טלפון בתוך הארץ,  בעתיד
 ומחו"ל לארץמהארץ לחו"ל 

, אומי(ל-)באמצעות מפעיל בין
וחיוב בחשבון אחד, קבוע מראש, 

קוד /מספר כרטיס בע"י זיהוי 
 אישי.

שירות 
בתשלום 
מראש 

  )כרטיסי חיוג(

8 

השירות יינתן על פי 
 .ט'הוראות נספח 

שירות פרימיום הניתן באמצעות  2/2015 
קידומת ייעודית שהוקצתה לשם 

 (.1-902, 1-901, 1-900כך )

שירות 
פרימיום 
בתעריף 
 פרימיום

 (38ת .9

מספר טלפון נייח ותעריף 
כמשמעותם בסעיף  גילר
 .שיוןיבר א62

 שירות פרימיום הניתן באמצעות: 2/2015 
פנים שירות כ -קוד גישה רשתי  (1

 רשתי;
 -חיוג למספר טלפון נייח  (2

 כלל ארצי.שירות כ

שירות 
פרימיום 

 בתעריף רגיל

 (38ת.10

                                                 
 .15תיקון מספר  (15ת
 .15תיקון מספר  (15ת
 .15תיקון מספר  (15ת
 .16תיקון מספר  (16ת 
 .16תיקון מספר  (16ת 
 .38תיקון מספר  (38ת
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 הערות:

 –בנספח ה' מדדי טיב השירות לשירותים השונים מתייחסים למדדי טיב השירות המוגדרים  -

, על פי אופי השירות )טלפוניה, אינטרנט, תכנית הנדסית –רמת השירותים למנוי ובנספח ג' 

 נתונים, תמסורת(.

, לבחירת (SLA - Service Level Agreement)שירותים יינתנו במגוון הסדרי טיב שירות  -

 המנוי.

 
 
  (24ת .בטל .3

 

 

 

                                                                                                                                                         
 .38תיקון מספר  (38ת

 24תיקון מספר  (24ת
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 רמת השירותים למנוי -נספח ה' 

 חשבונות למנויים .1

 כללי א.

שיון יפיק וישלח חשבונות תקופתיים, עם פירוט  החיובים  עבור תקופת הזמן שאליה יבעל הר

החשבון יכלול פירוט התשלומים של כל סוגי השירותים שיכללו במסגרת  מתייחס החשבון.

 .מובןור, תמציתי, קריא וברופן באגש למנוי יוחשבון ה. המנויחבילת השירות בה יבחר 

 חשבון למנויים יפרט את הפרטים הרלוונטיים לאותו חשבון מתוך הנ"ל:

 או חד פעמים; שלומים קבועיםת (1)

 :מהיקף השימושתשלומים הנובעים  (2)

 דקות, שניות. –משך שיחה  -

במידה והשירות הניתן מתומחר עפ"י נפח העברת  –( KB ,MBנפח צריכת הנתונים ) -

 נתונים.

 חיובים נוספים )כגון עבור קבלת מידע, מסחר אלקטרוני(. (3)

 

 מבנה החשבון ב.

 פרט: ויבמבנה קבוע חשבון יהיה ה

 ; בוצע פיה לע התעריפיםת כניותיוב החבוצע  נםגישב םיתורשיה (1)

 םניבג נויהמת שיון חייב איבעל הרששיונות אחרים יר ילעב לשהם ותירשי טירופ (2)

 כאמור; נוימת האהם בכומים שחייב הסט רופיו

בחלק זה לתשלום כולל מע"מ.  ה"כסכום לתשלום ללא מע"מ, גובה המע"מ וס )א(

מנוי הפרטים המזהים של הו ,שיוןיבעל הר הנתונים המזהים שלגם יפורטו 

 כקבלה(; ,לאחר התשלום ,החשבון ישמש)

 שיון. ימבצעים והודעות אישיות למנוי, לפי בחירת בעל הר )ב(

 

 הפקה ומשלוח של חשבונות ג.

 .או במועד אחר, על פי הסכמת המנוי יפיק למנוייו חשבונות חודשיים שיוןיבעל הר (1)

קבל חשבון סופי בתאריך הקרוב ביותר ישיון יבעל הרשמבקש להתנתק ממנוי  (2)

 (18ת., ולא יאוחר מחודש ימים מתאריך ההתנתקותהאפשרי

 

  

                                                 
 .18תיקון מספר  (18ת
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 בקרת האמינות של החשבונות ד.

בצע בקרה שוטפת, באמצעות מערכת חיוב הלקוחות, על נכונות החשבונות וכל שיון ייבעל הר 

בהפקת החשבונות, בעיה שתתגלה בבדיקה תטופל ותתוקן באופן מיידי. במקרה של תקלה 

יוחזרו הנתונים לקדמותם, למצב שקדם להרצת החשבונות במערכת המחשב. לאחר איתור 

 התקלה ותיקונה, תבוצע הרצה מחודשת של החשבונות.

 

 איכות השירות .2

 זמני התקנות, העתקות והפסקת שירות א.

חודשים ממועד אישור מתן השירות, התקנה או העתקה של שירות  12 -לא יאוחר מ (1)

בכל מקרה לא יעלה מהבקשות.  80% -יום מקבלת הבקשה ל 14למנוי תבוצע בתוך 

  יום מהגשת הבקשה. 90הזמן  להתקנה על 

האמור יחול לגבי כל ישוב המחובר, כולו או חלקו, לרשת במועד קבלת הבקשה. לעניין  

 .2בים ואזורים שטרם חוברו לרשת יחולו המועדים הקבועים בנספח ב' סעיף ישו

ובימי ו'  22:00לא יאוחר משעה בבוקר ו 7:00 ההשע א לפנייינתן לבחצרי מנוי  שירותה (2)

מנוי . משך זמן ההמתנה של , אלא בהסכמת המנוי15:00שעה לא יאוחר מוערבי חג 

 .לוש שעותעלה על שלביקור הטכנאי, במועד שתואם עמו, לא י

ציוד קצה יוחזרו למנוי שביקש יתרת זכות דמי השימוש ויתרת סכום הפיקדון עבור  (3)

  ימים מיום הבקשה. 30הפסקת שירות או ניתוקו תוך 

 

 זמני תיקונים ב.

 -משירות יתוקנו לא יאוחר  או מרכז תקלות שהודעות עליהן התקבלו טלפונית במוקד (1) 

 .קבלת ההודעהימי עבודה מיום  4

 מהתקלות יתוקנו באותו יום עבודה שבו התקבלה ההודעה. 80% (2)

ודת פקמעותם בחה, כמשהמנובימי  עטלמהשבוע ת מויל בכ מוקד לתיקון תקלות יפעל (3)

 .1948 - ש"חתהט, פשהמן וסדרי השלטו

 

 מתן מידע ומענה לפניות וברורים בעל פה ובכתב ג.

 פתוח לקבלת קהל לאורך שעות היום. יהיה מרכז שירות  (1)

המענה במוקד הפניות הטלפוני ייעשה תוך זמן סביר. ראה המנהל שזמני המתנה  (2)

 במוקד הפניות הטלפוני אינם סבירים, רשאי הוא לקבוע מדדים לזמני תגובה.

 שיון.י( חודשים ממועד קבלת הר12האמור לעיל יחול לא יאוחר משנים עשר ) 
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 :שיוןיבעל הרירות העיקריים אשר יינתנו על ידי תחומי הש (3)

 שיון;יבעל הר והרשמה לשירותי ו, שירותישיוןיבעל הרקבלת מידע על פעילויות  -

 ;וביצוע שינויים בחבילת השירותיםמנוי קשות לעדכון פרטי ב -

 ;פניות בנושא ברור חשבונות -

 תמיכה טכנית; -

 מוקד מידע, פניות ותלונות הציבור; -

 דיווח על תקלות ברשת ובציוד הקצה. -

לצורך אספקת  ולפנות אלילמנויים פעיל ערוצים נוספים אשר יאפשרו שיון ייבעל הר (4)

 מידע ולביצוע בירורים:

 ;IVRמערכת קולית ממוחשבת  - 

 פנייה באמצעות דואר רגיל; - 

 ימילה;פנייה באמצעות פקס - 

 פניה באמצעות דואר אלקטרוני. - 

יתר בדרכים בין ה משרד שירות ומספר הטלפון של המוקדן את מעשיון יפרסם יהרבעל  (5) 

 אלה:

 ;מנויבהסכם ההתקשרות עם ה - 

 ;מנויבחשבונות החודשיים הנשלחים ל - 

 ;מובמסמך הנשלח מטע - 

 .ומוקד בירור טלפוני במדריכי הטלפון - 

 

 טיפול בפניות ותלונות הציבור ד.

 ותלונות ציבור ורישומןתהליך קבלת פניות  (1)

אספקת שירותים למקבלי השירות, בעל  –שיון יבלי לגרוע מהוראות פרק ה' בגוף הר

יה טיפול בפניות ובתלונות הי ואחראי על הטיפול בפניות הציבור. תפקיד שיון ימנהיהר

לאחר שלא קיבלו מענה הולם על ידי  ואו הועברו אלימנויים על ידי  ואשר הופנו אלי

  .שיוןיבעל הרירות של מוקד הש

 השלבים הבאים: הטיפול בפנייה יכלול את  תהליך 

 רישום ותיעוד תלונה במערכות המחשב - 

 מיון נושא הפניה - 

 סווג דחיפות נושא הפנייה - 

 תחקור נסיבות האירוע - 

 קבלת התייחסות מהגורמים המעורבים והמקצועיים בנושא - 

 פתרון הבעיה - 

 השירות מקבלמתן מענה ל - 
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 מדדים לטיפול בפניות ציבור (2)

 רמת הטיפול בתלונה )א( 

תוך מהפניות יענו  5%, כאשר ימי עבודה 14זמני התגובה לתלונות יהיו עד 

  חודש.

 מדדים לאיכות השירות )ב(

 , עד סיומן.ישירות על ידי נציגי השירותטופל מהפניות י 90% -

אשר חלקן יתעורר כתוצאה מהסלמת תלונות  ,מהפניות 10% -לא יותר מ -

 .יופנה לרמות בכירות יותר

 פניות שיתבררו על ידי הדרג הבכיר )ג(

, הפונהלטיפול בפניות ציבור לא תספק את האחראי בכל מקרה בו תשובת  

אשר יבחן את הפנייה שנית וישיב ישירות לפונה. בכל דרג ניהולי תועבר הפנייה ל

 מיום פנייתו. מיםי 30ה בתוך מקרה תינתן לפונה תשוב

 

 כללי לשידורי כבלים רישיוןמדדים לאיכות שירות לבעל  .3

 הגדרה:  א.

תקלה "

 "אפקטיבית

תקלה בעלת השפעה ישירה ומיידית על איכות הצפייה אצל         -

 שיון כללי לשידורי כבלים.ימנוי בודד או קבוצת מנויים של בעל ר

 אפקטיביות וזמן תיקון התקלות:דרגות חומרה בתקלות  ב.

טבלת דרגות החומרה של תקלות אפקטיביות מגדירה את סוגי התקלות באופן כמותי, לפי  

 מספר בתי האב שהושפעו ממנה, ואת זמן תיקון התקלה המכסימלי.

 זמן מכסימלי לתיקון התקלה כמות בתי אב שהושפעו סוג תקלה

A 1-20 24 שעות 

B 21-100 12 שעות 

C 101-250 8 שעות 

D 251 שעות 5 ומעלה 

 

 :ביצועי קצה לקצה .4

  ( יהיה כמקובל ברשתות טלפוניה נייחות.Grade of Serviceטיב השירות ) – שירות טלפוניה

תוך הגדרת קצב  (Best Effort)שירותי אינטרנט יינתנו על בסיס "מאמץ מירבי"  - שירות אינטרנט

 , בערוץ הלוך ובערוץ חזור.(Peak Information Rate)העברה שיאי 
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, לרבות על בסיס "מאמץ שירותי נתונים יינתנו במגוון רמות ביצועי קצה לקצה -  שירות נתונים

 .(Best Effort)מירבי" 

 .-610 ירותי תמסורת יינתנו בשיעור שגיאות טוב מש - שירות  תמסורת

 זמני תגובה .5

 150שניות. ההשהיה ברשת לא תעלה על  6זמן הקמת הקשר לא יעלה על  – שירות טלפוניה

מילישניות לשיחה המתחילה או מסתיימת  80מילישניות לשיחה המתחילה ומסתיימת בתוך רשת, 

 .בקישור גומלין לרשת בזק ציבורית אחרת

 Best) אין התחייבות מוגדרת, שכן השירות ניתן על בסיס "מאמץ מירבי"  - שירות אינטרנט

Effort). 

 עם הלקוח. (SLA)השירות והסכם רמת השירות  (Class)על פי סוג  - שירות נתונים

 אין משמעות לפרמטר זה. - שירות  תמסורת

 

 אמינות וזמינות .6

 יינתנו ברמת אמינות וזמינות: שיוןיבעל הרשירותי 

תקלות נמוך מאוד. ייעשה ( וקצב Carrier Gradeמרכיבים בעלי רמת זמינות גבוהה מאוד ) א.

)זמן תקלה מהותית מצטבר ממוצע של  0.99999שימוש בסוגי ציוד המקיימים רמת זמינות של 

דקות  30)זמן תקלה מהותית מצטבר של עד  0.99995 דקות בשנה(, או רמת זמינות של 5עד 

 בשנה(.

 טופולוגית רשת המאפשרת גיבוי אוטומטי לציוד שיצא מכלל פעולה. ב.

 כנולוגיות הכוללות מנגנוני שיקום ושרידות מובנים.ט ג. 

 

 פרסום שירות (32ת.7

 שיון. יהפרסום יהיה אמיתי, מדויק, הוגן ותואם את הוראות הר א.

שיון למתן שירותי גישה ילעניין שירות העברת נתונים לרבות שירות גישה רחבת פס אל בעלי ר ב.

"(, הפרסום יכלול את כל אלה, הכל במיליוני סיביות ספק אינטרנט" –לאינטרנט )בסעיף זה 

 (:Mbit/sלשנייה )מס"ש או 

 (;Downloadקצב מירבי של הורדת נתונים ) (1)

 למנוי בכל עת; רישיוןקצב מזערי של הורדת נתונים, אותו מאפשר בעל ה (2)

 (;Uploadקצב מירבי של העלאת נתונים ) (3)

 למנוי בכל עת. רישיוןתו מאפשר בעל הקצב מזערי של העלאת נתונים, או (4)

                                                 
 .32תיקון מספר  (32ת
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 יפורסמו באותו מיקום ובאותה הבלטה. *כאשר כל הקצבים לעיל

 

 

הפרסום יכלול, בנוסף לאמור בסעיף קטן ב, גם הודעה מפורשת ובולטת כי לשם ניצול הקצבים  ג.

המפורטים בו על המנוי להזמין בנפרד מספק אינטרנט שירות גישה לאינטרנט בקצבים 

 תואמים.

ימים מחתימת התיקון  לכל מנוי את כל הנתונים כמפורט  30שיון ימסור בכתב תוך יבעל הר ד.

 בסעיף קטן ב. 

לרבות מסר אלקטרוני הניתן לשמירה אלקטרונית ולהפקה כפלט. –" בכתבלעניין סעיף זה, " 

                                                 
*

 קטע הרשת שבאחריותו.מתייחס אך ורק לביצועים שבשליטת בעל הרשיון ביחס למ Upload -ו Download -הקצבים ב 
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 גילוי נאות בחשבון הטלפון  - (18ת 1נספח ה' 

 כללי 

עצמו, או בשיון למנוי עבור שירותים שסיפק לו יחשבון שמגיש בעל הר -" חשבון טלפוןין נספח זה, "ילענ

שיון אחר או ספק שירות המשתמש בשירותי הגבייה של בעל יעבור שירותים שסופקו למנוי על ידי בעל ר

 שיון לצורך גביית תשלום מהמנוי.יהר

קריא ומובן; החשבון יכיל שיון יגיש למנוי יהיה ברור, י"( שבעל רחשבון" -חשבון טלפון )בנספח זה  .1

 פירוט מדויק אודות רכיבי התשלום הנדרש, כמפורט בנספח זה.   

 חשבון יכלול את החלקים הבאים: .2

 "סיכום חשבון"; .א

 "פירוט חשבון" הכולל: .ב

יים והחזרים, פעמיים, זיכו-פירוט בדבר תשלומים קבועים, תשלומים משתנים, חיובים חד (1
 זה;. ה. לנספח 8כמשמעותם בסעיף 

 מידע על דפוסי שימוש; (2

 "פירוט שיחות".  .ג

"פירוט שיחות", מעליה  -, כאשר הרמה התחתונה היא חלק ג' Bottom-upהחשבון ייבנה בשיטת  .3

 סיכום חשבון"." -פירוט חשבון" וברמה העליונה חלק א' " -חלק ב' 

 ליל )"לוגו"( שלה.על כל דף מדפי החשבון, לרבות "פירוט השיחות", יתנוסס שם החברה או הסמ .4

שיון "סיכום חשבון", "פירוט חשבון" ו"פירוט שיחות" נפרדים. יעבור כל מספר טלפון יפיק בעל הר .5

שיון להפיק "סיכום חשבון" אחד אשר יתייחס לכל ילמנוי בעל כמה מספרי טלפון רשאי בעל הר

הטלפון אליהם מתייחס מספרי הטלפון שברשות המנוי ובלבד שב"סיכום החשבון" יפורטו כל מספרי 

 וןשיון עבור כל מספר טלפי(. "פירוט שיחות" ו"פירוט חשבון" יפיק בעל הר2, 1החשבון )ר' דוגמאות 

שיון לקבל יבנפרד. על אף האמור, מנוי אשר ברשותו כמה מספרי טלפון, רשאי לדרוש מבעל הר

 כמספר טלפון אחד. PRIו ן זה יראו קי"סיכום חשבון" נפרד עבור כל מספר טלפון שברשותו. לעני

"אמינות החיוב  - 5262. לתקן ישראלי 2.2.2סכומים בחשבון יעוגלו ויפורטו בהתאם לקבוע בסעיף  .6

י, ן זה. יובהר כישיון הכללי לעניי"( והוראות הרהתקן" –וגילוי נאות בחשבונות טלפון" )בנספח זה 

ירוט השיחות" וב"פירוט החשבון" כפי באשר לאופן חישוב הסכום לחיוב, להבדיל מאופן הצגתו ב"פ

 שיון לחשבו בהתאם לתעריף הקבוע בתקנות, וזאת ללא עיגול. ישנקבע בהוראות, על בעל הר

מפורטות דוגמאות של חשבונות  שיונות כלליים",יבאתר האינטרנט של משרד התקשורת, במדור "ר .7

ות "(. הדוגמאהדוגמאות" -ה טלפון אשר נערכו בהתאם להוראות המפורטות בנספח זה )בנספח ז

שיונות יעל ידי בעלי ר 2008מבוססות על הסכמי התקשורת ותוכניות תעריפים אשר שווקו בשנת 

כלליים. הדוגמאות הינן לצורך המחשת אופן יישום ההוראות בלבד. במקרה של אי התאמה בין 

 ההוראות לבין הדוגמאות, הנוסח המחייב הוא של ההוראות.

  

                                                 
בספטמבר  15לתוקף לא יאוחר מיום שייכנסו  1ו בנספח ה' 9 -ב ו9, למעט סעיפים 2009בדצמבר  31תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום . ]18תיקון מספר  (18ת

2009.] 
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 כום חשבון""סי -חלק א 

 ב"סיכום החשבון" יוצגו הפרטים המפורטים להלן: .8

 -פרטי המנוי   א.

 שם פרטי; (1

 שם משפחה; (2

 כתובת; (3

 מספר לקוח; (4

ם בגינם מוגש החשבון שבאמצעותו סופקו השירותי PRI-מספר הטלפון ו/או מספר קו ה (5

 למנוי;

 -שיון יפרטי בעל הר ב.

 שם החברה; (1

 כתובת הנהלת החברה; (2

 מספרי הטלפון והפקסימילה של שירות הלקוחות; (3

 כתובת אתר האינטרנט של החברה. (4

 -מועדים  ג.

 תאריך עריכת החשבון; (1

 תקופת החשבון; (2

ין חשבון המשולם שלא באמצעות הוראת קבע או ילענ -המועד האחרון לתשלום החשבון  (3

 באמצעות כרטיס אשראי.

 -הודעות למנוי  ד.

שיון, על יאפשרות הגשת תלונה לאחראי לטיפול בתלונות ציבור אצל בעל הרהודעה בדבר  (1

שיונו יאינו מחויב לפי הוראות ר ןשיויסמכויותיו ועל דרכי הפניה אליו. ככל שבעל הר

להודיע לכל מנוי על האפשרות להגשת תלונה לאחראי לטיפול בתלונות הציבור בחשבון 

הודעה בדבר האפשרות להגשת תלונה למוקד הטלפוני של בעל  ןשיויהטלפון, יציג בעל הר

 שיון ועל דרכי הפנייה אליו. יהר

שיון, יכתובת, מספר טלפון, מספר פקסימילה וכתובת דואר אלקטרוני של בעל הר (2

שיון ישיון להפסיק שירות או למסור לבעל הרישבאמצעותם רשאי המנוי לבקש מבעל הר

ככל שבעל  .1981 -ד לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 13ף הודעת ביטול כמשמעותה בסעי

לאפשר משלוח בקשת הפסקת שירות באמצעות  שיונוימחויב לפי הוראות ר אינו שיוןיהר

 דואר אלקטרוני, אין הוא מחוייב להציג כתובת דואר אלקטרוני כאמור.

 שיון.ימידע על מבצעים והודעות אישיות למנוי, בהתאם להחלטת בעל הר (3
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 סכום לחיוב ללא מע"מ, כמפורט להלן:ה ה.

 חיובים החלים על המנוי אשר אינם תלויים בהיקף שימוש; -חיובים קבועים  (1

 חיובים החלים על המנוי התלויים בהיקף שימוש; -חיובים משתנים  (2

כגון: חיוב ב"דמי יציאה", חיוב בהפרשי ריבית והצמדה בגין חוב  - פעמיים-חיובים חד (3

 (;"פעמיים-חיובים חד" -ב בגין הוצאות גביה וכד' )בנספח זה כספי, חיו

כגון: זיכוי בגין החזרת ציוד קצה ישן, זיכוי בגין סבסוד ציוד קצה וכד' )בנספח זה  -זיכויים  (4

 "(;זיכויים" -

 "(.החזרים"  -החזרים כספיים בגין חיובי יתר )בנספח זה  (5

 :הסכום הכולל לתשלום יוצג כמפורט להלן ו.

הסכום הכולל לתשלום ללא מע"מ; הסכום יחושב על פי סיכום החיובים המוצגים  (1

 ב"סיכומי הביניים" ב"פירוט החשבון";

 סכום המע"מ; (2

 הסכום הכולל לתשלום בתוספת מע"מ. (3

כל הסכומים לחיוב המופיעים ב"סיכום החשבון", יוצגו כמספר עשרוני בשקלים חדשים ברמת  ז.

 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.דיוק של שתי 
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 "פירוט חשבון"  -חלק ב 

-ין תשלומים קבועים, תשלומים משתנים, חיובים חדישל "פירוט החשבון" יכלול מידע לענ 1חלק  .9

 פעמיים, זיכויים והחזרים, כמפורט להלן:

המנוי "פירוט החשבון" יכלול מידע כללי אודות תכנית התעריפים אשר בהתאם לתנאיה מחויב  א.

לרבות פירוט התעריפים העיקריים שלה, כשהם כוללים מע"מ. למנוי עסקי, פירוט התעריפים 

 העיקריים יוצג ללא מע"מ.

שיון לציין בכל חשבון ב"פירוט יכולל הסכם ההתקשרות של המנוי תקופת התחייבות, על בעל הר ב.

 החשבון" את הפרטים כדלקמן:

; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לגבי עסקה אשר משך תקופת ההתחייבות ומועד סיומה (1

 .   1981-()ב( לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 2א)ד()13אין חובה לתת לגביה הודעה כאמור בסעיף 

שיון יהתשלום אשר יידרש המנוי לשלם ככל שיבקש לסיים את התקשרותו עם בעל הר (2

במהלך "(, י יציאהדמלחברה או לתוכנית התעריפים )"תקופת ההתחייבות קודם תום 

. "(קופת החשבון העוקבתת" -)בנספח זה  תקופת החשבון העוקבת לתקופת החשבון הנוכחי

נקודת הזמן לייחוס  ,במקרה בו גובה דמי היציאה משתנה לאורך תקופת החשבון העוקבת

 (. 1)ר' דוגמה  לצורך קביעת גובה דמי היציאה תהיה אמצע תקופת החשבון העוקבת

דמי היציאה כולל אף תשלום בגין סבסוד ציוד קצה, יוצג התשלום האמור  ככל שתשלום (3

נקודת  ,משתנה לאורך תקופת החשבון העוקבת התשלום האמורבמקרה בו גובה בנפרד. 

)ר' דוגמה  תהיה אמצע תקופת החשבון העוקבת התשלוםהזמן לייחוס לצורך קביעת גובה 

1.) 

יום מיום  14גבי אופן חישוב דמי היציאה, תוך שיון יגיש למנוי פירוט בכתב ליבעל הר (4

שהגיש המנוי בקשה למוקד שירות הלקוחות או לאחראי לטיפול בתלונות ציבור של בעל 

 שיון.  יהר

 "פירוט חשבון" יוצג באמצעות טבלה המורכבת מעמודות ושורות, בהתאם למפורט בדוגמאות. ג.

וי במהלך תקופת החשבון, בשורה נפרדת, תוך ב"פירוט החשבון" יוצג כל שירות אשר סופק למנ ד.

 פירוט:

 שם השירות; שם השירות יזהה באופן ברור ומדויק, ככל שניתן, את השירות שסופק למנוי; (1

שיון את פרטי ספק ישיון, יציג בעל הרין שירות אשר סופק למנוי שלא על ידי בעל הרילעני

 ליצור עמו קשר;השירות, לרבות שמו ומספר הטלפון באמצעותו ניתן 

)שניות:דקות(. כמות הנמדדת בנפח  mm:ssהכמות; כמות הנמדדת בזמן תוצג בתצורה של  (2

י הנקודה העשרונית לכל ספרות אחר 3ברמת דיוק של  MB-נתונים תוצג כמספר עשרוני ב

 הפחות. כמות של דפי אינטרנט שנצפו או מסרונים תוצג כמספר טבעי;

ספרות אחרי הנקודה  3ספר עשרוני בש"ח, ברמת דיוק של התעריף; התעריף יוצג כמ (3

העשרונית לכל הפחות. תעריף המורכב ממספר מרכיבי תשלום, כגון: תעריף אחד עבור 

לאומי, -שיון ותעריף שני, עבור קישור גומלין או עבור שירות טלפון ביןישירותיו של בעל הר

 (. 2, 1יוצג גם כתעריף אחד כולל )ר' דוגמאות 
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שיחות שתעריפן משתנה במהלך ביצוען כגון, מעבר משפל לשיא או משיא לשפל, שינוי 

תעריף תוך כדי שיחה, לרבות שיחה שהחלה במסגרת "בנק דקות" וחרגה ממנו במהלך 

ביצועה, תוצגנה במקובץ במסגרת שירות "שיחות בתעריף משתנה תוך כדי השיחה"; 

א יחושב על ידי חלוקה של הסכום לחיוב התעריף יוצג תחת עמודת "תעריף ממוצע" והו

ורסיה א'(.  – 5ט לנספח, בכמות )ר' דוגמה 11ב"שורת סיכום הביניים", כמשמעותה בסעיף 

ככל ששיחה בשירות "שיחות בתעריף משתנה תוך כדי השיחה" מוצגת כמפורט בסיפא של 

טע בנפרד )ר' יב להלן, לא נדרש להציג "תעריף ממוצע" והתעריף יוצג לפי כל מק11סעיף 

 ורסיה ב'(.    – 5דוגמה 

הסכום לחיוב; הסכום לחיוב יחושב על פי מכפלת הכמות בתעריף, והוא יהיה זהה לסכום  (4

לחיוב המופיע ב"פירוט השיחות" ב"שורת סיכום הביניים"; החיוב ב"שורת סיכום ביניים" 

" ייכלל ב"פירוט ב"פירוט השיחות" של כל מקטע  "שיחה בתעריף משתנה תוך כדי השיחה

 ורסיה ב'(.  – 5החשבון" במסגרת סוג השירות המתאים )ר' דוגמה 

במידה וקיים גם תשלום קבוע לכל שיחה בודדת יוצגו באותה שורה גם מספר השיחות  (5

שבוצע והתעריף הקבוע לשיחה, והסכום לחיוב יחושב על פי מכפלת מספר השיחות בתעריף 

 (.4פלת הכמות בתעריף )ר' דוגמה התשלום הקבוע לשיחה בתוספת מכ

פעמיים", "הזיכויים" -ב"פירוט החשבון" יוצגו "החיובים הקבועים", "החיובים החד ה.

 (.5, 3ו"ההחזרים" כל אחד מהם, בקבוצה נפרדת )ר' דוגמאות 

שיון יודיע בחשבון למנוי בדבר אפשרותו לבקש פירוט בכתב לגבי אופן חישוב "החזר" יבעל הר ו.

יום מיום שהגיש  30כתב כאמור, תוך שיון יגיש למנוי פירוט ביפעמי"; בעל הר-ב חדאו "חיו

שיון יין למוקד שירות הלקוחות או לאחראי לטיפול בתלונות ציבור של בעל הריהמנוי בקשה בענ

 (. 5, 3)ר' דוגמאות 

רותים ב"פירוט החשבון" אפשר שיצוינו גם חיובים עבור מכירת ציוד קצה וחיובים עבור שי ז.

 שאינם שירותי בזק.

"פירוט החשבון" יכלול סיכומי ביניים של הסכומים לחיוב, ללא מע"מ, בגין חיובים קבועים,  ח.

 "(.  שורת סיכום בינייםחיובים משתנים, חיובים חד פעמיים, זיכויים והחזרים )"

 הסכום הסופי לחיוב יוצג ללא מע"מ, ולצידו יוצג הסכום לחיוב כולל מע"מ. ט.

שיון לציין ב"פירוט החשבון" הערה לפיה ככל שקיים פער בין הסכום לחיוב ובין יעל בעל הר .י

סכימת הסכומים לחיוב המפורטים בשורות סיכום הביניים "בפירוט החשבון", מקורם בכך 

שיון ישהסכום לחיוב מחושב בהתאם לתעריפים ברמת דיוק גבוהה מזו הקבועה בהוראות הר

 והתקן.

הסכומים לחיוב המופיעים ב"פירוט החשבון", יוצגו כמספר עשרוני בשקלים חדשים ברמת י"א. כל 

 דיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.
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שיון בצורה גרפית או בכל דרך אחרת, לגבי כל מספר טלפון ישל "פירוט החשבון" יציג בעל הר 2בחלק  .10

 שבון הטלפון, מידע אודות דפוסי השימוש, כמפורט להלן: אליו מתייחס ח

שיעור ניצול של כל חבילת שירותים הכלולה בתוכנית התעריפים בה הוא מנוי, לרבות חבילות  א.

 שירותים הניתנות למנוי במסגרת התשלום הקבוע;

 פירוט תשלומים על פי סוגי שירותים; ב.

-שיון אשר ברשתם הושלמה השיחה )פניםיבעלי הרהתפלגות דקות שיחה ומסרונים לפי סוגי  ג.

 ט"ן, פנים ארצי נייח(.ר -שיון יררשתי בהתאם לסוג בעל ה-רשתי, חוץ

 

 "פירוט שיחות" -חלק ג 

 ב"פירוט השיחות" יוצגו הפרטים המפורטים להלן: .11

"פירוט השיחות" יכלול מידע אודות כל השירותים אשר סופקו למנוי בתקופה אליה מתייחס  א.

 החשבון. 

כל "סוג שירות" יפורט בקבוצה נפרדת תחת כותרת של שם השירות, כאשר כל פרט ב"סוג  ב.

"(, לא PTTן שיחות קשר )"יה. לעני11שירות" יוצג בשורה נפרדת, בהתאם לאמור בסעיף קטן 

 וט עבור כל שיחה בנפרד.   נדרש פיר

הצגת הנתונים בהתייחס לכל "סוג שירות" המופיע ב"פירוט השיחות", תיעשה לפי סדר  ג.

 כרונולוגי עולה.

 "פירוט שיחות" יוצג בתצורת טבלה בהתאם למפורט בדוגמאות. ד.

 לגבי כל פרט המופיע ב"פירוט השיחות" יצוינו, לכל הפחות, הנתונים הבאים: ה. 

 יך ביצוע השיחה או המסרון או הגלישה;תאר (1

 (;hh:mm:ssשעה ) (2

 יעד נקרא )אם קיים(; (3

 כמות; (4

ספרות אחרי הנקודה העשרונית  3תעריף ללא מע"מ, במספר עשרוני בש"ח, ברמת דיוק של  (5

 לכל הפחות; 

ספרות אחרי הנקודה  3סכום לחיוב ללא מע"מ, במספר עשרוני בש"ח, ברמת דיוק של  (6

 העשרונית לכל הפחות.

התעריף המוצג יהיה התעריף על פיו מחויב המנוי, קרי, לדוגמה: לאחר הנחה ככל שקיימת,  ו.

 התעריף המוזל שהוצע למנוי במסגרת מבצע וכד'.
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הכמות, התעריף, והסכום לחיוב יוצגו בעמודות צמודות זו לזו ככל האפשר, כך שמכפלה של  ז.

ום לחיוב. במידה וקיים גם תשלום קבוע לכל שיחה יוצגו באותה הכמות בתעריף תיתן את הסכ

שורה גם כמות השיחות שבוצע והתעריף הקבוע לשיחה, והסכום לחיוב יחושב על פי מכפלת 

 (. 4כמות השיחות בתעריף התשלום הקבוע לשיחה בתוספת מכפלת הכמות בתעריף )ר' דוגמה 

שניות:דקות(; כמות הנמדדת בנפח נתונים תוצג ) mm:ssכמות הנמדדת בזמן תוצג בתצורה של  ח.

כמות של  ספרות אחרי הנקודה העשרונית לכל הפחות; 3ברמת דיוק של  MB-כמספר עשרוני ב

 דפי אינטרנט שנצפו או מסרונים תוצג כמספר טבעי.

כל "סוג שירות" המופיע ב"פירוט שיחות" יכלול שורת סיכום בה יפורט סה"כ הכמות בגינה  ט.

שורת " -המנוי וסה"כ הסכום לחיוב לעניין אותו "סוג שירות", ללא מע"מ )בנספח זה  מחויב 

 "(.סיכום ביניים

כל סכום לחיוב המופיע ב"שורת סיכום ביניים" יוצג ב"פירוט חשבון" כמספר עשרוני ברמת דיוק  י.

 של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית כשלצדו תוצג הכמות.

 סיכום ביניים תיעשה בצורה בולטת. התצוגה של כל שורת  יא.

שיחה שתעריפה משתנה במהלך ביצועה כגון, מעבר משפל לשיא או משיא לשפל, שינוי תעריף  יב.

תוך כדי שיחה, לרבות שיחה שהחלה במסגרת "בנק דקות" וחרגה ממנו במהלך ביצועה, תוצג 

תחת עמודת "תעריף במסגרת שירות "שיחות בתעריף משתנה תוך כדי השיחה"; התעריף יוצג 

ורסיה א'(. ניתן  – 5ממוצע" והוא יחושב על ידי חלוקה של הסכום לחיוב בכמות )ר' דוגמה 

להציג שיחה שתעריפה משתנה במהלך ביצועה גם בצורה אחרת שבה יוצגו בנפרד לגבי כל מקטע 

 – 5גמה של שיחה כאמור התעריף לחיוב, הכמות והסכום לחיוב וכן חיוב כולל של השיחה )ר' דו

 ורסיה ב'(.

שיון רשאי לספק למנוי שביקש זאת במפורש פירוט שיחות בסדר כרונולוגי בו סופקו יבעל הר יג.

השיחות ללא הפרדה בין סוגי השירותים, ובלבד שיודיע למנוי במסגרת "פירוט השיחות" כי הוא 

 )ב(.11רשאי לקבל "פירוט שיחות" אף בהתאם למתכונת הקבועה בסעיף 
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 (42תמוקדי פניות טלפוניים –4נספח ה'

 איוש מוקד פניות טלפוני . 1

מוקד פניות טלפוני לטיפול בפניות מנויים בעניין כל תקלה בקבלת שירותי בזק, בעניין גניבה  )א( 

או אובדן של ציוד קצה רט"ן, ובעניין שירות נדידה בינלאומית, יהיה מאויש במשך עשרים 

השנה; בעל הרישיון רשאי שלא להפעיל מוקד פניות ( שעות ביממה, בכל ימות 24וארבע )

  .טלפוני, כאמור, ביום הכיפורים

מוקד פניות טלפוני לשם קבלת פניות בכל הנוגע לשירותיו של בעל הרישיון, שאינן פניות  )ב( 

 כאמור בסעיף קטן )א(, יהיה מאויש כדלקמן:

ול, ערב יום השואה, יום בבוקר, בימי ח 08:00( שעות לפחות, החל מהשעה 10עשר ) ( 1)

 השואה וערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה;

שישי, ערב ראש השנה, ערב  -בבוקר, בימים  08:00( שעות לפחות, החל מהשעה 5חמש ) ( 2)

יום הכיפורים, ערב סוכות, ימי חול המועד סוכות, הושענה רבה, ערב פסח, ימי חול 

שביעי של פסח, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות  המועד פסח, ערב

 האיבה וערב שבועות.

בעל הרישיון רשאי שלא להפעיל מוקד פניות טלפוני, כאמור בסעיף קטן )ב(, בימי שבת  )ג( 

ובמועדי ישראל אלה: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, 

 וביום ביום הבחירות לכנסת, ביום העצמאות(43תפסח וחג השבועות, וכן  ראשון ושביעי של

 .הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות

 

  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:

 מנוי;שיון לבין היהסכם ההתקשרות בין בעל הר ( 1)

 שיון;יאתר האינטרנט של בעל הר ( 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)

 של המוקדים. מספרי הטלפון ( 3)

 

 גישה למוקד פניות טלפוני .3

-1הגישה אל כל מוקד פניות טלפוני תהיה באמצעות שירות "שיחת חינם למתקשר" )שירות  )א( 

 ארצית.-(; בעל הרישיון יאפשר גישה לכל מוקד פניות טלפוני כאמור מכל רשת פנים800

גישה לכל מוקד פניות טלפוני באמצעות מספרי טלפון פנים  בעל הרישיון רשאי לאפשר )ב(

 .11ארציים נוספים

                                                 
 [9.2013.021 מתאריך יאוחר לא לתוקף ייכנס זהנספח : תחילה] 42 תיקון מספר  (42ת

(43ת
 [8.20110.18 מתאריך יאוחר לא לתוקף ייכנס זהתיקון : תחילה] 42 תיקון מספר 

  כגון: מספר רשתי, מספר מקוצר לעסקים. 11
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מספק בעל הרישיון שירות נדידה בינלאומית, יאפשר לכל מנוי הנמצא בחו"ל, להתקשר ללא  )ג(

)א(, ובלבד שהפנייה נעשתה באמצעות 1תשלום אל מוקד פניות טלפוני, כמפורט בסעיף קטן 

 ון.מספר טלפון ברשת בעל הרישי

 

 ניתוב שיחה במוקד פניות טלפוני .4

עם יצירת תקשורת הידודית בין הפונה לבין מערכת ניתוב השיחות ההידודית המותקנת  )א(

"(, יאפשר בעל הרישיון לפונה לבחור את השפה בה IVRמערכת במוקד הפניות הטלפוני )"

משפה אחת, את שם הוא מעוניין לקבל את  המענה, ככל שבעל הרישיון מספק שירות ביותר 

של  IVR-השירות המבוקש, וכן יתבקש הפונה להזדהות.  סדר ההשמעה במערכת ה

האפשרות לבחירת שם השירות ושל בקשת ההזדהות יהיה על פי שיקול דעתו של בעל 

 הרישיון.

באמצעות  IVR-בעל הרישיון יתנה מתן מענה בכל שיחה, מכל סוג בהזדהות במערכת ה )ב(

או מספר זהות בלבד; בעל הרישיון רשאי לאפשר לפונה לבצע ניתוב  הקשת מספר טלפון

פר ולקבל מענה בכל שיחה, מכל סוג, גם מבלי שיקיש מספר טלפון או מס IVR-במערכת ה

 זהות, כאמור.

לאחר השלמת ביצוע המפורט בס"ק )א( ישמיע בעל הרישיון לפונה את האפשרויות הבאות,  )ג(

 כדלקמן:

 ";1נושא תיקון תקלה לחץ "למענה אנושי ב (1)

 ";2"למענה אנושי בנושא בירור חשבון, לחץ  (2)

 ";3"למענה אנושי בנושא סיום התקשרות, לחץ  (3)

סדר הצגת שלוש האפשרויות לעיל יהיה על פי שיקול דעתו של בעל הרישיון. בעל הרישיון  )ד(

 .רשאי להחליף את השימוש במונח "תיקון תקלה" במונח "תמיכה טכנית"

", כאמור, לא ינותב הפונה לאפשרויות 3" או "2" או "1לאחר בחירת הפונה באפשרות " )ה(

 נוספות וימתין לקבלת המענה האנושי על פי בחירת הפונה.

לאחר שלושת הנושאים האמורים, יהיו על פי שיקול  IVR-הנושאים שיושמעו במערכת ה )ו(

 דעתו של בעל הרישיון.

 

 ות טלפוניטיב שירות במוקד פני .5

  –בנספח זה  )א(

 ועד למענה; IVR -הזמן הנמדד מסיום בחירותיו של הפונה במערכת ה  –  "זמן המתנה"

מענה הניתן בידי צוות מיומן ומקצועי בעל כשירות מתאימה לטיפול   –" מענה אנושי"

 בפניות.

 שיעור השיחות שבהן: )ב(

 ( דקות;6למעלה משש )הפונה נענה אחרי זמן המתנה למענה אנושי של  (1)

אנושי לאחר זמן המתנה למענה של למעלה הפונה ניתק את השיחה מבלי שקיבל מענה  (2)

 ;( דקות6משש )
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לתקנות הגנת הצרכן )מתן שירות  1הפונה עבר לשירות השארת הודעה, כמפורט בסעיף  (3)

 קות,( ד6, לאחר זמן המתנה למענה אנושי של למעלה משש )2012טלפוני(, תשע"ב 

לכל היותר  15%יעמוד בכל אחד משלושת סוגי האירועים המפורטים בסעיף קטן זה על 

)ג( לעיל, מתוך 4בשבועיים רצופים, לכל אחד משלושת סוגי השיחות המפורטים בסעיף 

 .המספר הכולל של השיחות של כל אחד משלושת סוגי השיחות האמורים באותם שבועיים

ועיים של כל אחד משלושת סוגי השיחות המפורטים בסעיף זמן המתנה ממוצע באותם שב )ג(

 .12( דקות3)ג( שנענו, לא יעלה על שלוש )4

בעל הרישיון יקצה לכל שיחה, מכל סוג, מספר מזהה או שזו תזוהה על ידי שמו הפרטי של  )ד(

נציג בעל הרישיון שקיים את השיחה ושם הצוות שלו שיימסרו לפונה מיד לאחר סיום השיחה 

 סיום השיחה, על פי העניין, באחת מהדרכים הבאות:או ב

 באמצעות דואר אלקטרוני; (1)

 באמצעות מסרון; (2)

 למנויים שחסומים לקבלת מסרונים; –באמצעות שיחה מתפרצת  (3)

 בעל פה על ידי נציג בעל הרישיון. (4)

שענה לשיחה באפשרות סיום התקשרות, אין נציג בעל הרישיון IVR -בחר הפונה במערכת ה )ה(

רשאי להעבירה לנציג אחר או לגורם אחר כלשהו לצורך טיפול בבקשת הפונה לסיום 

 ההתקשרות.

באפשרות בירור חשבון, אין נציג בעל הרישיון שענה לשיחה IVR -בחר הפונה במערכת ה )ו(

 רשאי להעבירה לנציג אחר או לגורם אחר כלשהו, אלא לבקשתו המפורשת של הפונה.

שיון לא יידרש לעמוד בזמני ההמתנה המצוינים לעיל ביום בו אירע אחד מאלה )להלן בעל הרי )ז(

 "(:אירוע מיוחד" –

שגרמו לפגיעה  13תקלה ברשת תקשורת או תקלה ביישומונים בינלאומיים מובילים (1)

 בשירות לחלק ניכר מהמנויים;

 הפסקת חשמל משמעותית; (2)

 עורקי תחבורה ראשיים;פגעי מזג אוויר שגרמו לחסימה של  (3)

 פיגוע או אסון המוני; (4)

 כל אירוע אחר על פי שיקול דעתו של המנהל. (5)

בעל הרישיון ידווח למנהל בכתב על כל אירוע מיוחד מסוג תקלה ברשת התקשורת שלו, ביום  )ח(

בו אירע, ויפרט את מהות האירוע, מיקומו, מספר המנויים שהושפעו מן התקלה, שעת 

 וישמור ברשותו עותק מהדיווח האמור. שעת סיומותחילתו ו

                                                 
12

מתוכן נענו אחרי  960שיחות שניתן להן מענה אנושי בנושא "בירור חשבון".  1,000)ג(: בשבועיים מסוימים היו -דוגמה לס"ק )ב( 

למענה אנושי, וממוצע זמן ההמתנה למענה  דקות המתנה 6-האחרות נענו אחרי למעלה מ 40למענה אנושי,  דקות המתנה 6-פחות מ

שי בנושא דקות. בשבועיים אלה עמד בעל הרישיון בהוראות הרישיון בנושא זמן המתנה למענה אנו 2.5השיחות היה  1,000אנושי של 

(; זמן המתנה ממוצע 15%-)פחות מ 4% –דקות המתנה למענה אנושי  6-"בירור חשבון" )שיעור השיחות שנענו אחרי למעלה מ

 דקות((. 3-דקות )פחות מ 2.5 –למענה אנושי 

מתוכן  750שיחות שנותקו ע"י הפונה ללא קבלת מענה אנושי בנושא "סיום התקשרות".  1,000מסוימים היו דוגמה נוספת: בשבועיים  

למענה  דקות המתנה 6-האחרות נותקו ע"י הפונה אחרי למעלה מ 250למענה אנושי,  דקות המתנה 6-נותקו ע"י הפונה אחרי פחות מ

יעור שיון בנושא זמן המתנה למענה אנושי בנושא "סיום התקשרות" )שאנושי. בשבועיים אלה לא עמד בעל הרישיון בהוראות הרי

 ((.15%-)למעלה מ 25% –דקות  6-השיחות שנותקו ע"י הפונה אחרי המתנה למענה אנושי של למעלה מ
13

 פייסבוק, ווטסאפ וכד'. 
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ככל שאירע אירוע מיוחד כמפורט בס"ק )ח( יודיע בעל הרישיון לפונה, מיד עם יצירת  )ט(

מו, שגורם בדבר מהות האירוע המיוחד ומיקו , הודעה קוליתIVR-תקשורת עם מערכת ה

 לזמני המתנה ארוכים.

לגבי כל סוג שיחה אך ורק מאפשרויות הניתוב בו, יורכב  IVR-תפריט הניתוב של מערכת ה )י(

מבלי שיושמעו במסגרתו פרסומים כלשהם או הצעות להצטרף לתכניות או למבצעים 

 למיניהם או כל מידע אחר שאינו קשור באופן ישיר לתפריט הניתוב כאמור.

, 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-בעל הרישיון אינו רשאי לנתק ביוזמתו, לרבות ניתוק ממוכן של מערכת ה )יב(

 .או שנכנסה לתור הממתינים לקבלת מענה IVR-שנענתה על ידי מערכת ה

בעל יודיע  ,דקות( 3)על שלוש  לעלותצפוי בכל שיחה, מכל סוג, זמן ההמתנה במקרה ש )יג(

כי זמן  ( דקות מתחילת ההמתנה,2לא יאוחר משתי )בהודעה מוקלטת, הרישיון לפונה 

( דקות וכי יש באפשרותו לעבור לשירות השארת הודעה או 3הצפוי עולה על שלוש )ההמתנה 

נה אנושי, יודיע בעל הרישיון לפונה להמתין לקבלת מענה אנושי; בחר הפונה להמתין למע

בהודעה מוקלטת את מקומו בתור ואת זמן ההמתנה המשוער, וכן יודיע לפונה כי באפשרותו 

 לעבור בכל רגע לשירות השארת הודעה.

 
 
 הקלטת ותיעוד שיחות .6

, ולסיום התקשרות ירור חשבוןהנוגעים לבשיון יקליט כל שיחה שבוצעה בנושאים ירהבעל  )א(

 .ממועד קבלת המענה ועד לסיום השיחה החל

נציג בעל הרישיון יתעד במערכות המידע של בעל הרישיון את תוכנה של כל שיחה, מכל סוג,  )ב(

בין אם זו יזומה על ידו ובין אם לאו. תיעוד, כאמור, יכלול גם את המספר המזהה של 

 שיחה.השיחה, תאריך השיחה ושמו המלא של נציג בעל הרישיון שקיים את ה

תוכן השיחה  תיעודאת וכמפורט בס"ק )א(  ת השיחהשיון ישמור ברשותו את הקלטיבעל הר )ג(

שיהיו זמינים למסירה או א)א(, באופן 130כמפורט בס"ק )ב( לפרק זמן כמפורט בסעיף 
 .ביצוע השיחה( ימי עבודה מיום 5וזאת תוך חמישה ) ,על פי דרישתו ,להעברה למנהל

 

 
 שיחותתיעוד נתוני  .7

בעל הרישיון ישמור ברשותו תיעוד של כל שיחה שקיבלה מענה אנושי, לכל אחד משלושת  )א(

 )ג( לעיל, שיכלול את השדות הבאים:4סוגי השיחות המפורטים בסעיף 

 תאריך שיחה; (1)

 מקור השיחה; (2)

 (;HH:MM:SSשעת תחילת ההמתנה ) (3)

 (;HH:MM:SSשעת מתן המענה ) (4)

 (.MM:SSמתנה עד למתן מענה )משך זמן הה (5)
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בעל הרישיון ישמור ברשותו תיעוד של כל שיחה, שנותקה על ידי הפונה מבלי שקיבל מענה  )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)

בעל הרישיון ישמור ברשותו תיעוד של כל שיחה, שבוצע בה מעבר לשירות השארת הודעה,  )ג(

 )ג( לעיל, שיכלול את השדות הבאים:4לכל אחד משלושת סוגי השיחות המפורטים בסעיף 

 תאריך שיחה; (1)

 מקור השיחה; (2)

 (;HH:MM:SSשעת תחילת ההמתנה ) (3)

 (;HH:MM:SSשעת המעבר לשירות השארת הודעה ) (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  )ד(

 לידי המנהל או יעבירם אליו, על פי דרישתו, במתכונת ובלוחותמיום ביצוע השיחות, וימסרם 

 הזמנים שיקבע המנהל לעניין זה.

 
 דיווחים .8

בעל הרישיון יפיק על פי דרישת המנהל, לגבי כל מוקד פניות טלפוני שהוא מפעיל, דו"ח יומי  )א(

 שיכלול את הפרטים המפורטים להלן, על פי סדר הופעתם:

השיחות באותו יום, שניתן להן מענה אנושי, מכל אחד משלושת המספר הכולל של  (1)

של השיחות ביום לסוג  הכולל המספר)ג( לעיל )"4סוגי השיחות המפורטים בסעיף 

 אנושי"(; שיחה שניתן להן מענה

מספר השיחות מתוך המספר הכולל של השיחות ביום לסוג שיחה שניתן להן מענה  (2)

 דקות לכל היותר;( 6אנושי, לאחר המתנה של שש )

מספר השיחות מתוך המספר הכולל של השיחות ביום לסוג שיחה שניתן להן מענה  (3)

 ( דקות;6אנושי, לאחר המתנה של למעלה משש )

זמן ההמתנה הממוצע היומי לקבלת מענה אנושי בכל אחד משלושת סוגי השיחות  (4)

 )ג( לעיל;4המפורטים בסעיף 

ותו יום שבהן ניתק הפונה את השיחה בטרם קבלת המספר הכולל של השיחות בא (5)

 המספר)ג( לעיל )"4מענה אנושי, מכל אחד משלושת סוגי השיחות המפורטים בסעיף 

של השיחות ביום לסוג שיחה שנותקו על ידי הפונה בטרם קבלת מענה  הכולל

 "(;אנושי

ל ידי מספר השיחות מתוך המספר הכולל של השיחות ביום לסוג שיחה שנותקו ע (6)

 ( דקות לכל היותר;6הפונה בטרם קבלת מענה אנושי, לאחר המתנה של שש )

מספר השיחות מתוך המספר הכולל של השיחות ביום לסוג שיחה שנותקו על ידי  (7)

 ( דקות;6הפונה בטרם קבלת מענה אנושי, לאחר המתנה של למעלה משש )
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מעבר לשירות השארת  המספר הכולל של השיחות באותו יום שבהן ביצע הפונה (8)

 הכולל המספר)ג( לעיל )"4הודעה, מכל אחד משלושת סוגי השיחות המפורטים בסעיף 

 "(;של השיחות ביום לסוג שיחה שבהן ביצע הפונה מעבר לשירות השארת הודעה

מספר השיחות מתוך המספר הכולל של השיחות ביום לסוג שיחה שבהן ביצע הפונה  (9)

 ( דקות לכל היותר;6הודעה, לאחר המתנה של שש )מעבר לשירות השארת 

מספר השיחות מתוך המספר הכולל של השיחות ביום לסוג שיחה שבהן ביצע הפונה  (10)

 ( דקות.6מעבר לשירות השארת הודעה, לאחר המתנה של למעלה משש )

טלפוני  בעל הרישיון יפיק על פי דרישת המנהל דו"ח לשבועיים רצופים לגבי כל מוקד פניות )ב(

 שהוא מפעיל. הדו"ח האמור יכלול את כל הנתונים המפורטים בס"ק )א( לעניין דו"ח יומי, על

 פי סדר הופעתם, בהתייחס לכלל הנתונים המצטברים של השבועיים האמורים.

בעל הרישיון ימסור או יעביר לידי המנהל, על פי דרישתו, את הדו"חות היומיים לפי ס"ק )א(  )ג(

בני השבועיים לפי ס"ק )ב(  במתכונת ובלוחות הזמנים שיקבע המנהל לעניין  ואת הדו"חות

 זה.

דו"ח שיימסר או יועבר למנהל, ילווה בתצהיר של סמנכ"ל הנוגע בדבר אצל בעל הרישיון,  )ד(

 המאשר את נכונותם של הנתונים המפורטים בדו"ח.
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 14ומייםאל-בין קזבתי ושירל כללי נגישות -נספח ו'

 הגדרות .1

יהיו למלים ולביטויים שלהלן המשמעות הרשומה בצדם, אלא אם כן משתמע בנספח זה 

 מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר:

 אומי כמפעיל הנבחר שלו;ל-מנוי שבחר במפעיל בין - "מנוי משויך"

מתקשר "

 "מזדמן

 ;ואינו מנוי משויךלאומי, -מנוי, שמתקשר לחו"ל באמצעות מפעיל בין -

מפעיל "

 "נבחר

 ;4אומי שנבחר בידי מנוי, על פי הוראות סעיף ל-בין מפעיל -

קוד חיוג "

 "מקוצר

" 188וקוד הגישה "המיועדת לביצוע שיחת מב"ל יוצאת " 00" החיוג קידומת -

מרכזיה מאוישת, לרבות שיחת באמצעות  הניתנים  םהמיועד לקבלת שירותי

 ;2כמפורט בסעיף והכל , מב"ל יוצאת

מנוי שלו, שיוזם במתג שלו באופן ששיחות  מפ"אפעולת הגדרה טכנית שמבצע  - "שיוך מנוי"

של אותו  שבוצעו באמצעות קוד חיוג מקוצר, ינותבו למתג של המפעיל הנבחר

 ;מנוי

 שיחת מב"ל "

 "יוצאת

העברת מסר דיבור או מסר פקסימילה באמצעות מערכת בזק בין לאומית  -

 שהיוזמה לביצועה היא בידי מנוי;

 שיחת מב"ל"

 "נכנסת

העברת מסר דיבור או מסר פקסימילה באמצעות מערכת בזק בין לאומית  -

 שהיוזמה לביצועה היא בידי מתקשר בחו"ל;

שירות "

 "מב"ל

ור וכן זמנית של דיב-כיוונית בו-העברה דו לאומי, שהינו-שירות מסר בזק בין -

  לאומית.-בין מנית של מסרי פקסימילה, במערכת בזקז-העברה בו

 

  גישה לשירות מב"ל  .2

שיון יספק למנוי שירות גישה לשירות מב"ל  של מפעיל בין לאומי, באמצעות קודי יבעל הר 2.1

 גישה אלה: 

 )או ארבע ספרתי( לחיוג ישיר;  ספרתיתלת קוד גישה  )א(

 לאומי;  קוד גישה ארבע ספרתי )או חמש ספרתי( לחיוג לשירותים שונים של מפעיל בין )ב(

מנוי משויך אשר בחר במפעיל נבחר בתהליך המתואר בנספח זה, יוכל לקבל שירות מב"ל   2.2

באמצעות המערכת הבין לאומית של המפעיל הנבחר הן באמצעות קוד חיוג מקוצר והן 

 באמצעות חיוג קוד גישה. 

                                                 
 המשרד שוקל עידכון הנספח לגבי כל בעלי הרשיונות הכלליים.  14
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קידומת +(, במקום  שיון יאפשר למנוייו שימוש בקידומת חיוג מקוצר אחר )כגוןיאם בעל הר  2.3

" )להלן: קידומת מיוחדת(, יחולו על הקידומת המיוחדת כל ההוראות והכללים 00החיוג "

  ".00החלים על קידומת החיוג המקוצר "

 

 נגישות של מנוי לשיחות מב"ל יוצאות: .3

 לפעול באחת מאלה, באשר לשיחות מב"ל יוצאות, כמפורט להלן:פשר למנוי שיון יאיבעל הר 3.1

 כמנוי משוייך; )א(

 כחסום; )ב(

 כמתקשר מזדמן בלבד. )ג(

 

 לאומיות יוצאות והסרת החסימה-חסימת שיחות בין .4

שיון יחסום שיחות מב"ל יוצאות, ורשאי הוא לחסום גם שיחות מב"ל נכנסות יבעל הר 4.1

-מנוי שהשירות הביןלאומיים או ל-ש לחסום גישה לשירותים ביןבגוביינא, לכל מנוי שיבק

לאומי שלו לשיחות מב"ל יוצאות הופסק או נותק, על פי הכללים הקבועים בתקנות על פי 

 שיון אינו רשאי לחסום שיחות מב"ל נכנסות, למעט שיחות גוביינא.ישיון; בעל הריחוק וברה

שיון את החסימה יקשת המנוי, יסיר בעל הרבוצעה חסימה לשיחות מב"ל יוצאות לפי ב 4.2

 כמפורט להלן:

, את המפעיל הבין לאומי בו הוא יציין בחתימה על טופס מתאיםלהשתייך,  קש המנוייב )א(

 ;בוחר כ"מפעיל נבחר" שלו

הודעה שנמסרה באמצעות מכשיר פקסימילה, יראו לעניין זה כהודעה בכתב שנמסרה 

 בידי המנוי.

פה, -שיון; הייתה ההודעה בעליות מתקשר מזדמן, יודיע על כך לבעל הרביקש המנוי להי )ב(

 שיון את זהותו של המבקש.ייוודא בעל הר

 לפי אלה:שיון יבצע חסימה לשיחות מב"ל או הסרתה, הנעשים לפי בקשת מנוי, יבעל הר 4.3

, יראו 15:00תוך יום עבודה מקבלת ההודעה; בקשות שהתקבלו לאחר השעה  - 70% )א(

 ;אותם כאילו התקבלו ביום העבודה הבא

 תוך שני ימי עבודה מקבלת ההודעה; - 20% )ב(

 תוך ארבעה ימי עבודה. -השאר  )ג( 

שיון יוודא כי מנוי ששיחות המב"ל היוצאות שלו נחסמו לא יוכל לבצע שיחות יבעל הר 4.4

 .במקומושיבוא קוד בכל  ", אוXY18" -", וX01" ,"188", "00יוצאות בקודי חיוג "
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בעד ביצוע חסימה לשיחות מב"ל יוצאות או בעד סביר שיון רשאי לגבות תשלום יבעל הר 4.5

 .  הסרת החסימה

שיון יאפשר לכל מנוי חדש שלו, ללא כל תשלום, לחסום י, בעל הר4.5על אף האמור בסעיף   4.6

 את שיחות המב"ל היוצאות, לפני הפעלת שירותיו לאותו מנוי.

שיון יוודא כי כל מנוי שנחסמה גישתו לשיחות מב"ל יוצאות, יקבל צליל מתאים יבעל הר 4.7

 אומיים.ל-כאשר יחייג קידומת חיוג או קודי גישה לשירותים בין

שיון על כך יביקש מנוי שבחר במפעיל נבחר לחסום שיחות מב"ל יוצאות, יודיע בעל הר 4.8

 החסימה. ( ימי עבודה מיום ביצוע7למפעיל הנבחר, תוך שבעה )

 

 בחירת מפעיל נבחר בידי מנוי  .5

לאומי בכתב, בטופס חתום שאושר בידי המנהל, על בחירתו -מנוי רשאי להודיע למפעיל בין 5.1

י החיוג לאומיים בקוד-בו כמפעיל נבחר באמצעותו הוא מבקש לקבל שירותי בזק בין

ושם משפחה או שם ם פרטי ש -'; הטופס יכלול את פרטי המנוי 188'-' ו00המקוצרים '

תאגיד, מספר תעודת זהות או מספר זיהוי של תאגיד, מען ומספרי הטלפון להם מבקש המנוי 

נבחר ואת התאריך והשעה בה נמסרה הוראת המנוי;  לאומי כמפעיל-לקבוע את המפעיל הבין

נבחר אחד בלבד והוא יענה לדרישות  הטופס יבהיר כי ניתן לקבוע לכל מספר טלפון מפעיל

 (.טופס שיוך -)להלן  ישיון המפעיל הבין לאומיהקבועות לעניין זה בר

מנוי יהיה רשאי לשנות בכל עת את המפעיל הנבחר שלו באמצעות הודעה בכתב על גבי טופס  5.2

, תשלום עבור שיוך ראשוני שנעשה לבקשתו של המנוי, לא יידרש המנוי לשלם כל  שיוך;

  תשלום סביר.שיון לגבות מהמנוי יעל הררשאי בואולם עבור כל שינוי בשיוך 

 -שיון הודעה בדבר בחירתו של המנוי בו כמפעיל נבחר )להלן יהמפעיל הנבחר ישלח לבעל הר 5.3

, או שם התאגיד ם פרטי ושם משפחהש  -(; הודעת שיוך תכלול את פרטי המנוי הודעת שיוך

אומי כמפעיל נבחר, וכן את ל-מען ומספרי הטלפון להם מבקש המנוי לקבוע את המפעיל הבין

התאריך והשעה המצוינים בטופס השיוך עליו חתם המנוי; המפעיל הנבחר ימסור הודעות 

שיון על פי טפסי השיוך החתומים שבידו; הודעות השיוך ימסרו באמצעות ישיוך לבעל הר

 ;יםאומיל-שיון למפעילים הביןיקבצי מדיה מגנטית, או באופן אחר שיוסכם עליו בין בעל הר

שיון שתי הודעות שיוך או יותר, המתייחסות לאותו מספר טלפון, יפעל יאם יימסרו לבעל הר

 ת התאריך והשעה המאוחרים יותר.אהכוללת פי הודעת השיוך -שיון עליבעל הר

שיון, יהא עליו לציין יהגיש אדם בקשה להיות מנוי חדש לשירות טלפוניה של בעל הר 5.4

, באמצעות טופס מבקש להתקשר כמפעיל נבחר ומי עמו הואלא-בבקשתו את המפעיל הבין

שיון יעביר למפעיל הנבחר את פרטי המנוי המשוייך המפורטים בטופס השיוך יבעל הר; שיוך

שיון יאפשר לכל מנוי חדש שלו יבעל הר)ד(; 5.5במסגרת קובץ השינויים כמשמעותו בסעיף 

או יאפשר למנוי קבלת  היוצאות שלולבחור לעצמו מפעיל נבחר או לחסום את שיחות המב"ל 

 שירותי מב"ל כמתקשר מזדמן בלבד.
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שיון ילצורך ביצוע הליכי קביעת מפעיל נבחר, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יפעל בעל הר 5.5

 כדלקמן:

, PCMלמעט קווים בקבוצת שיון יאפשר לכל מנוי, שברשותו מספר קווי מנוי, יבעל הר )א(

לקבוע בעלי יותר ממספר אחד לקו,  ISDNקווים המתייחסים לקבוצת סיור וקווי 

 .מפעיל נבחר מסויים לקווי מנוי אחדים ומפעיל נבחר אחר לקווי המנוי האחרים

 .עבודה מקבלת הודעת שיוך מאת המפעיל הנבחר וםשיון יבצע שיוך מנוי תוך ייבעל הר (ב)

לאומי על השלמת ביצוע שיוך מנויים, לרבות שינוי -שיון ידווח למפעיל ביןיבעל הר (ג)

שיון לבין המפעיל הבין לאומי; יהשיוך במועד ובמתכונת כפי שיסוכם בין בעל הר

שם פרטי ושם משפחה או שם תאגיד, מען ומספרי  -הדיווח יכלול את פרטי המנוי 

 .לאומי-הטלפון ששויכו למפעיל הבין

לאומי, קובץ שינוי יומי של שיוך מנויים -מפעיל ביןשיון יעביר בכל יום לכל יבעל הר (ד)

לאומי או -)להלן "קובץ שינויים"( המכיל את פרטי המנויים שהשתייכו אל המפעיל הבין

נגרעו ממנו באותו יום. קובץ השינויים יועבר במועד ובמתכונת כפי שיסוכם בין בעל 

וי, ולפחות את אלה: שם אומי. הקובץ יכלול את פרטי המנל-שיון לבין המפעיל הביןיהר

פרטי ושם משפחה או שם תאגיד, מספר תעודת זיהוי או מספר זיהוי של התאגיד, מען 

 .לאומי-ומספר טלפון ששוייך למפעיל הבין

שיון רשאי לפנות למנהל בבקשה להתיר לו, במקרים מסוימים, לקבוע כללים יבעל הר (ה) 

הנימוקים, הטכניים או התפעוליים  שיון יפרט אתיוהגבלות בנושא שיוך מנוי, בעל הר

המהווים בסיס לבקשתו; התיר המנהל, לפי שיקול דעתו המקצועי, את בקשתו של בעל 

 .שיון כאמור, יקבע המנהל את פרק הזמן בו הכלל או המגבלה יהיו תקפיםיהר

בחודש שלאחר תום  15 -שיון ימסור למנהל דו"ח רבעוני בכתב, עד היום היבעל הר (ו)

המידע בדו"ח יהיה נכון ליום האחרון של הרבעון הקלנדרי שקדם למועד  ;הרבעון

 הדו"ח ויכלול את אלה:

 לאומיים;-כמות המנויים החסומים לשירותי בזק בין ( 1)

לאומיים באמצעות קוד חיוג מקוצר או -כמות המנויים המקושרים לשירותים בין ( 2)

 לאומיים;-הבין  באמצעות "קוד מיוחד", לכל אחד מהמפעילים 

 כמות המנויים המקושרים לשירותים בינלאומיים כמתקשרים מזדמנים בלבד. (3)

לאומי -שיון למפעיל ביןילאומיים או בין בעל הר-נתגלעו חילוקי דעות בין מפעילים בין (ז)

בעניין בחירת מפעיל נבחר בידי מנוי, יועבר העניין להכרעת המנהל או להכרעת בורר 

 המנהל לפי שיקול דעתו הבלעדי.בלתי תלוי שימנה 
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 חסימה לקוד חיוג מקוצר .  6

 שיון חסימה לקוד חיוג מקוצר לכל מנוי שיבקש זאת.יבכפוף להוראות נספח זה יבצע בעל הר 6.1

שיון יבצע את החסימה לקוד החיוג המקוצר כמפורט  להלן: ינתב את שיחות המנוי יבעל הר 6.2

שישמיע הודעה קולית מוקלטת בתוכן הבא, בעברית, בקוד החיוג המקוצר אל מכריז, 

אנגלית, ערבית ורוסית: "שירות זה חסום, לפרטים נוספים נא חייג למספר _____ )מספר 

 (.6.3טלפון של מכריז על פי הוראות סעיף 

שעות ביממה, כולל בשבתות ובחגים,  24שיון יפעיל הכרזה במענה קולי במשך יבעל הר 6.3

אפשר למנוי לקבל הסבר על השיוך והחיוג לחו"ל, בשפות עברית, אנגלית, בשיטה ובנוסח שי

 ערבית ורוסית; ההסבר יקיף את הנושאים הבאים:

 מהו התהליך ולאן יש לפנות כדי לבקש טופס שיוך; -ביצוע שיוך למפעיל נבחר  )א(

 כיצד ניתן לחייג לחו"ל כאשר המנוי חסום לקוד חיוג מקוצר; )ב(

 ת חיוג לחו"ל ואפשרות להסרת החסימה;אפשרות חסימ )ג(

              מספרי טלפון של מוקדי המפעילים  -להיכן ניתן לפנות לשם בירור נושאים נוספים  )ד(

 לאומיים.-הבין

 

 קישורי גומלין . 7

-שיונו, אל מערכות הבזק הביןי, באופן ישיר או עקיף, על פי רהרשתשיון יחבר את יבעל הר 7.1

לאומיים -פן המאפשר קבלת שירותי בזק ביןלאומיים, באו-ל המפעילים הביןלאומיות של כ

שיחות  לאומי, לרבות-מפעיל בין לאומית של כל-בידי כל מנוי, באמצעות מערכת הבזק הבין

, חיוג באמצעות מרכזן )שירות ISDNמב"ל יוצאות ושיחות מב"ל נכנסות, חיוג ישיר, חיוג 

ירות "ישראל ישיר", שירותי גוביינא )מחו"ל לישראל, )א((, ש 2.2', כאמור בסעיף 188'

סים ויוצאים(, שירות כרטיסי חיוג, מכל לאומיים )נכנ-בין 800-1 מישראל לחו"ל(, שירותי

 יעד בחו"ל ולכל יעד בחו"ל.

לאומי -בין שיון לבין כל מפעיליההסדרים הטכניים, התפעוליים והמסחריים בין בעל הר 7.2

 מנוי את אלה:יאפשרו לספק לכל 

שירות איכותי, כולל בקרה על איכות השירות ואמצעים לבדיקה ולטיפול בתלונות של  )א(

 מנויים בנוגע לאיכות השירות;

חיוב אמין ומדויק של המנוי, כולל בקרה על החיוב, ואמצעים לבדיקה ולטיפול  )ב(

 מרמה והונאה;בתלונות של מנויים בנוגע לחיוב שגוי וכלים ואמצעים לאיתור ומניעת 

מענה צרכני לפניות ובירורים של המנוי, כולל כלים ואמצעים לאספקת חשבון מפורט  )ג(

 אומיים.ל-למנוי, ולבדיקת פניות של המנוי בכל נושא הקשור לקבלת שירותים בין
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 6 - ו'

 שיון, בין היתר, כלהלן:ילשם יישום כל האמור בנספח זה יפעל בעל הר 7.3

סם שיחות מב"ל יוצאות, בכל עת, להעביר שיחות לחו"ל יאפשר לכל מנוי שלא ח )א(

 ;2באמצעות המפעיל הנבחר או כמתקשר מזדמן, במתכונת חיוג המפורטת בסעיף 

  יאפשר לכל מנוי לשנות את המפעיל הנבחר שלו;  )ב(

ינקוט באמצעים סבירים כדי למנוע שיוך מנוי למפעיל נבחר ללא ידיעתו או בניגוד  )ג(

זיהוי המנוי ואימות  , בין היתר,"(; אמצעים אלה יכללוSlammingוי )"לרצונו של המנ

  זכותו של המנוי לקבלת השירות;

יאפשר לכל מנוי, ללא תשלום, גישה לשירות המאפשר לו לזהות את שם המפעיל הנבחר  )ד(

 ; 00 000 000שלו, במספר המיוחד לבדיקת שיוך המנוי למב"ל, 

גבות תשלומים עבור שירותיו באופן ישיר, ממנוי משוייך לאומי ל-יאפשר למפעיל בין )ה(

שיון יאשר בחר לקבל מהמפעיל הבין לאומי שירותי חיוב וגביה באופן ישיר; בעל הר

ו לשם לאומי זקוק ל-ע חיוני שהמפעיל הביןלאומי כל מיד-יעמיד לרשותו של מפעיל בין

 מתן שירותי חיוב וגביה למנוי משוייך כאמור;

ותיו בתנאים שווים ובלתי מפלים ובתעריף בלתי מפלה למנוי משוייך שבחר יספק שיר )ו(

 אומי.ל-לקבל שירותי חיוב וגביה מהמפעיל הבין

לאומיים בגין יישום קישור הגומלין, כאמור, ייקבע -שיעור התשלומים של המפעילים הבין 7.4

דר, יקבע השר אומיים; לא הגיעו הצדדים להסל-שיון למפעילים הביןיבמו"מ בין בעל הר

 הוראות בעניינים אלה, לאחר שנתן לצדדים הזדמנות נאותה להביא טענותיהם בפניו.
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 (38ת פרימיום בתעריף הניתן פרימיום שירות - (34ת'ט נספח

 הגדרות .1

 :זה בנספח 1.1

 מכוח החוק; כללי שיוןירשקיבל  מי - "שיוןיר"בעל 

 שיוןיר בעל"

 מארח" 

 את נותן השירות ספק רשתואשר באמצעות  שיוןיר בעל -

 ;שירותיו

ארצי נייח או נייד, אשר מנוי שלו מבקש  פנים שיוןיר בעל - מוצא" שיוןיר בעל"

 ;  פרימיוםלרכוש שירות 

פעולה שיוזם המנוי לצורך קבלת שירות פרימיום, לרבות  כל - "שירות"הזמנת 

התקשרות לקידומת חיוג, הזנת מספר הטלפון של המנוי, הזנת 

 סיסמה והזנת קוד; 

 ;לו שסופקו שירותים בעבור נוילמ שיוןירשמגיש בעל  חשבון - "טלפון"חשבון 

 או דואר אלקטרוני; פקסימילהבאמצעות  לרבות - "כתב"

"מב"ל" )מפעיל 

 (בינלאומי

 ;בינלאומיים בזק שירותי למתן כללי שיוןיר שקיבל מי -

 המוצא;   שיוןירשל בעל  מנוי - "מנוי"

 תכניתבהתאם להוראות  שנקבעספרות,  10טלפון בן  מספר - "שירות מספר"

חיוג  קידומת, הכולל זהלעניין  מינהלהמספור ולהוראות 

שיון יבעל הר מקצה אותן, ספרות מספר בתוספת ייעודית

למנוי גישה אל  מאפשר וחיוג ואשרהמארח לספק שירות, 

 פרימיום;  שירות

 בעל שלבאמצעות רשת בזק  פרימיוםשמספק שירות  מי - "ספק שירות"

 נעשה באמצעות חשבון הטלפון; והתשלום בעבור אשר, שיוןיר

בידי המשרד לצורך  שנקבעה בתבנית, ארצית חיוג קידומת  "חיוג"קידומת 

 נגישות לשירות פרימיום;

 את שיוןיר בעל מספק באמצעותה בזק מתקני של מערכת - "רשת"

 ;שירותיו

 

 

 

                                                 
 [. 2015בפברואר  15] תחילה: תיקון זה ייכנס לתוקף ביום  55מספר  תיקון (34ת
 .38תיקון מספר  (38ת
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מסר שמע או הצגת מסר חוזי, לרבות מסר  השמעת שירות - "פרימיום"שירות 

 ביןמוקלט, הניתן באמצעות מתקן בזק, באופן ישיר או עקיף, 

מידע ותוכן, בידור, קבלת  אספקתהיתר לצורך אחד מאלה: 

ייעוץ, שירות היכרויות, שיחות )צ'אט(, השתתפות בתחרות, 

הגרלה, משחק או הצבעה או שירות הניתן באמצעות 

 –זה, "באופן עקיף"  לעניין; אירוטירנט, ולמעט שירות האינט

לרבות בדרך של יצירת קשר מציוד קצה של המנוי, או הזנת 

באינטרנט, כתנאי למתן  לרבותמספר הטלפון של המנוי, 

 השירות או לשם חיוב בעדו;

, בהתאם לדרישת בעל פרימיוםשירות  עבור לתשלום התעריף - "פרימיום תעריף"

השיחה  השלמת תעריף יכלול זה תעריףהמארח;  רישיוןה

המארח, שנקבע לפי  שיוןיהרברשת הבזק הציבורית של בעל 

-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד קישור

 בעל"ל כמבידי הניתן ב שירות, ולעניין 2000-תש"סהגומלין(, 

שיון מארח, יכלול התעריף את התשלום שישאיר בידיו יר

 "ל; המב

 בהתאם, המוצא שיוןיר בעל ידי על מהמנוי הנגבה תעריף - "רגיל"תעריף 

 ובין בינו ההתקשרות בהסכם הקבועה התעריפים לתכנית

 .15המנוי

 

, תהא משמעותם כמשמעות שיש להם זהוביטויים בנספח זה שלא הוגדרו בסעיף  מלים 1.2

ו כמפורט א שיוןילר 1 בסעיף, 1981 - אבחוק, בתקנות לפיו, בחוק הפרשנות, התשמ"

 כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.  אםזה, אלא  בנספחבמקומות אחרים 

 

 אוניברסאליותוחובת  לשירות גישה .2

 הרשתות כל גבי על הניתנים פרימיום שירות לכל גישה מנוי לכלשיון מוצא יאפשר יר בעל 2.1

 .שיונותיהר בעלי של

 הפרימיום שירותיל גישהשיונות ילכל מתקשר של כל בעלי הרשיון מארח יאפשר יר בעל  2.2

 . שלו הרשת באמצעות שניתנים

ורק באמצעות  אך, פרימיום ימתן שירות ושיון מוצא יאפשרישיון מארח ובעל ריר בעל 2.3

 קידומת החיוג ומספר שירות. 

 

                                                 
במידה ולמנוי חבילת דקות חודשית מוגבלת, יפחית בעל הרשיון את התשלום על פי משך השיחה ממכסת הדקות החודשית;  15

ר שירות; במידה ולמנוי תכנית תעריפים שלא במידה ולמנוי תכנית בלתי מוגבלת, לא יחויב בתשלום נוסף עבור החיוג למספ
 במסגרת חבילה, יהיה התעריף הרגיל שלו זהה לתעריף עבור דקת שיחה פנים רשתית.
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לקידומות החיוג תעשה אך ורק לשם קבלת שירות פרימיום; הפניה לקידומות  הפניה 2.4

החיוג כאמור לצרכים אחרים, לרבות הסדרי חיוב וגביה, שירות לקוחות או מינהלה, 

 אסורה בהחלט. 

 קידומות ללא, בינלאומי למספר לרבות, טלפון למספר הגישה את יחסום שיוןיהר בעל 2.5

 כי, אחרת בדרך לו הוברר או, המשרד בידי לו שהודע כלכ, פרימיום לשירות החיוג

 .פרימיום שירות ניתן זה טלפון מספר של באמצעותו

 

 הכרזה מוקלטת והודעה למנוי חובת .3

 המארח שיוןיהר בעל ישמיע, פרימיום שירות מתן ובטרם, ההתקשרות מימוש לאחר מיד  3.1

ומובנת לכל, וללא שיבושי  ברורה בלשון, השירות ניתן שבה בשפה, מוקלט מסר למתקשר

 : הבא הסדר פי על, אלה פרטיםהקלטה. המסר המוקלט יכלול 

 ;השירות מהות )א( 

 ;המנוי של הרגיל לתעריף בנוסף, הפרימיום תעריף )ב( 

 ; השירות בעד לגבות שניתן המרבי התעריף )ג(  

 ;שנקבע ככל, פרימיום שירות קבלת לשם שנקבע המרבי הזמן משך )ד( 

האפשרות הנתונה בידי המתקשר לנתק את השיחה לפני תחילת מתן השירות, ללא   )ה(

 (36ת .3.2חיוב, וזאת עד סיום השמעת האות כאמור בסעיף 

ולפני תחילת מתן השירות, , 3.1 בסעיף כאמור, המוקלטת ההכרזה השמעת סיום עם  3.2

שניות  5ו שהות של ל , ולאחריו תינתןמיוחד אות למתקשר המארח שיוןיהר בעל ישמיע

שיון רשאי ילפחות לשם ניתוק השיחה, וזאת מבלי להיות מחויב בתעריף פרימיום; בעל הר

לתת למנוי אפשרות לאשר את קבלת השירות באמצעות הקשה על מקש מסוים בציוד 

 (36ת.כאמורהקצה שברשותו, לשם תחילת מתן השירות עוד בטרם תסתיים השהות 

מסר  נוילמ מוצא שיוןיר בעלשמיע י, 7.1כאמור בסעיף  פרימיוםות הגישה לשיר נחסמה .3.3

. בעל החיוג לקידומתלפיו לא ניתן לקבל שירות כאמור, בשל חסימת הגישה  ,מוקלט

 .רשאי לפרט במסגרת המסר המוקלט את הדרכים לביטול החסימה שיוןיהר

 

 שירות רכישת . 4 

 (36תלמתקשר אפשרות לרכוש את שירות הפרימיום., תינתן 3.2בסיום הליך האמור בסעיף  4.1

שירות תתבצע לכל שירות בנפרד, ובהתאם לקידומת החיוג, ואין לראות ברכישת  רכישת  4.2

 שירות מסוים כרכישת שירות נוסף, בין אם אותו השירות ובין אם שירות אחר. 

 

                                                 
 .36 מספר תיקון (36ת
 .36תיקון מספר  (36ת
 .36תיקון מספר  (36ת
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  השירות מחיר . 5

היה תעריף הפרימיום יהשירות למנוי  תעריף, להלן המפורטות החיוג קידומות בכל   5.1

 . רגיל התעריףלשירות בתוספת 

 לדקת"ח ש 0.5של  מירבי סכום לדרוש ניתן, 1-900הניתן בקידומת החיוג  שירות עבור  5.2

 . כולה לשיחה"ח ש 30 מאשר יותר ולא, שיחה

"ח, בין אם ש 50 של מירבי סכום לדרוש ניתן, 1-901הניתן בקידומת החיוג  שירות עבור  5.3

ם התעריף נקבע לפי משך פעמי, ובין א-תעריף הפרימיום עבור השירות נגבה באופן חד

 השירות, או שילוב של השניים. 

 אם בין"ח, ש 100 של מרבי סכום לדרוש ניתן, 1-902 החיוג בקידומת הניתן שירות עבור  5.4

 משך לפי נקבע ריףהתע אם וביןפעמי, -חד באופן נקבע השירות עבור הפרימיום תעריף

 .השניים של שילוב או, השירות

 למנוי שנמסרהמחייב הוא התעריף  הפרימיום תעריף, 5.2-5.4 בסעיפים לאמור בכפוף 5.5

 .3.1 לסעיף בהתאם וזאתבהכרזה המוקלטת, טרם מתן השירות, 

 "מ.מע כוללים זה בסעיף הנקובים המחירים 5.6

 

 חיוב והסדרי גבייה .6

 להוראות בניגוד ניתן אשרפרימיום,  שירות עבורתשלום  ממנוייגבה  לא מוצא שיוןיר בעל 6.1

 .זה נספח

שיון המוצא יגבה מהמנוי תשלום עבור שירות הפרימיום על פי רשומות החיוב יר בעל 6.2

  .הרגיל לתעריף בנוסףשיון המארח, ישהעביר לו בעל הר

שיון המוצא רשומות ילבעל ר (39ת, לכל הפחות פעם ביממה,המארח יעביר שיוןירה בעל 6.3

שניתן למנוי, כפי שנמסר  (39ת"(קובץ רשומות פרימיום)להלן "חיוב בגין שירות פרימיום 

 .3.1למנוי בהכרזה לפי סעיף 

בגין שירותי  ממנוייושגבה  תשלומים המארח שיוןיהר לבעל יעביר המוצא רישיון בעל  6.4

, שלא כאמור, תשלומיםיידרש לעשות כן לגבי  ולא, הפרימיוםפי תעריף  על, פרימיום

 . ממנוייוהצליח לגבות 

 ממנומוצא לגבות השיון ית השיחה בטרם הוחל במתן השירות, רשאי בעל רא מנוי ניתק 6.5

"ג, כקבוע בתקנות התקשורת קששיון המארח תעריף ייעביר לבעל הר לאתעריף רגיל,  ו

 "(."גקש תקנות" –)להלן  2000-תש"סהן(, מליגו-)בזק ושידורים( )תשלומים בעד קישור

 

 

 

                                                 
 .39תיקון מספר  (39ת
 .39תיקון מספר  (39ת
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 פרימיום שירות הפסקת .7

 עבור התשלום בהגיע פרימיום לשירות המתקשר את לנתק רשאי מארח שיוןיר בעל 7.1

 .5 בסעיף כאמור המרבי לתשלום השיחה

פייד, עם סיום יתרת הסכום -שיון מוצא יחסום את שירות הפרימיום למנויי פרהיבעל ר 7.2

 .(39ת העומדת לרשות המנוי או לכל המאוחר עם קבלת קובץ רשומות פרימיום

פייד אשר לגביו קיימת הגבלת אשראי, ואשר -יחול גם על מנוי פוסט 7.2בסעיף  האמור 7.3

 הגיע לתקרת האשראי שהוסכמה עמו. 

 גישה לשירותה חסימת .8

או חדש, לבחור האם הגישה מקו הטלפון שלו  קיים, מנוי לכל יאפשרשיון ירה בעל 8.1

חה או חסומה. החלטתו של תהיה פתו 1-901 -ו 1-900לשירותי פרימיום בקידומות חיוג 

המנוי תתבצע באמצעות סימון בחירתו במשבצת המתאימה, לידה רשום "חסום" או 

 "(.הטופס" –)להלן  גישה לשירותיםה"פתוח" במסגרת טופס 

ן טופס גישה לשירותים או יתקן את טופס הגישה לשירותים המוגדר שיון יכייהר בעל 8.2

 גישה בטופס האמור את שיכלול באופן"( לשירותים גישה טופס" –שיונו )להלן יבר

 .12 בסעיף פרימיום לשירותי

 .שלו האינטרנט באתר לשירותים הגישה טופס את יציב שיוןיהר בעל 8.3

", ההתקשרות"הסכם מ חלק המהווה הטופס גבי על בסימון תתבצע חדש מנוי של בחירתו 8.4

 תנאי"מסמך  במסגרת, שיוןיהר בעל ונציג המנוי במעמד בעסקה נעשה זה כאשר

 או, טלפון שיחת באמצעות מרחוק מכר בעסקת נעשית ההתקשרות כאשר", ההתקשרות

 באמצעות ההתקשרות ביצוע בעת,  מקוון טופס גבי על המנוי ידי על שסומן כפי

 .האינטרנט

שיון יודיע למנוי קיים במסגרת חשבון הטלפון בדבר האפשרות להוריד מאתר יהר בעל 8.5

האינטרנט שלו את הטופס, ולסמן את בחירתו בדבר הגישה לשירותי פרימיום בקידומות 

ים שמילא בעבר טופס ועתה מילא רק את בחירתו בעניין . מנוי קי1-901 -ו 1-900חיוג 

ימיום, בחירותיו הקודמות בדבר גישה לשירותים תעמודנה בעינן, אלא הגישה לשירותי פר

 אם ביקש המנוי במפורש לשנותן.    

 בנוגע בחירתו את, לתוקף זה נספח מכניסת חודשיים בתוך, במפורש סימן שלא קיים מנוי 8.6

 המחדל ירתבר תהיה,  1-901 -ו 1-900 חיוג בקידומות הניתנים פרימיום לשירותי לנגישות

 :כדלקמן

 פתוח;  – 1-900. בהתייחס לקידומת א 

 חסום. – 1-901. בהתייחס לקידומת ב 

 

                                                 
 .39תיקון מספר  (39ת
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, על פי ברירת המחדל כאמור 1-901הגישה לשירותי פרימיום בקידומת חיוג  חסימת 8.7

( ימי עבודה מתום חודשיים מכניסת 7שיון תוך שבעה )י, תבוצע על ידי בעל הר8.4בסעיף 

ל ע, בין אם 1-901-ו 1-900נוי בפעם הראשונה לגישה לקידומות נספח זה לתוקף. חסימת מ

 פי בחירת המנוי ובין אם כברירת מחדל, תיעשה ללא תשלום. 

 1-902הניתנים בקידומת החיוג  םשירותיל מנוייו כל של הגישהשיון יחסום את ירה בעל  8.8

. בקשת וקףלת זה נספח כניסת מיום אחד עבודה יום תוך, תשלום ללאכברירת מחדל, 

זיהוי אמין  ביצעשיון ירהה, ובלבד שבעל פ-בכתב, או בעל יעשהמנוי להסרת החסימה ת

 . שקבע נוהל פי עלשל המנוי מגיש הבקשה, 

 שיון את החסימה תוך זמן סביר. ירהביקש מנוי הסרת חסימה, יסיר בעל   8.9

יהיה  התיעוד. פרימיום לשירות החסימה להסרת המנוי של בקשתו את יתעד שיוןיהר בעל 8.10

( ימי 5המנהל תוך חמישה ) לידי, העניין לפי, להעברה או מסירהשיון לירהזמין אצל בעל 

 המנוי את בקשתו. שהגישעבודה מיום 

 

 "למבהשירות בארץ באמצעות  מתן .9

 הרשת באמצעות פרימיום שירות מתן ולאפשר, מארח שיוןיר בעל להיות"ל רשאי מב 9.1

 לחו"ל.  השיחה את לנתב שיידרשי מבל, שלו

 

 שונות  הוראות .10

בעל  שלשירות לבצע פעולות בזק באמצעות מתקניו  לספק להתיר רשאי מארח שיוןיר בעל 10.1

או היתר כללי לשם  שיוןירמתן השירות; ספק השירות פטור מהחובה לקבל  לשםשיון יהר

 ( לחוק.5)3ביצוע פעולות בזק, על פי הוראות סעיף 

שיון לבעל יבעל הר יעביר, פרימיוםטלפון הכולל חיוב בגין שירותי  חשבון מנוישילם  לא  10.2

זהות ודרכי ההתקשרות  פרהבאים: שמו המלא, מס המנוישיון המארח את פרטי יהר

 . עימו

 ספק כל לגבישיון יבעל הר יפרט, פרימיוםחיובים בגין שירותי  נכללובחשבון טלפון בו  10.3

 ובים בגין שירותיו נכללו בחשבון, את הפרטים הבאים:שחי שירות

 (36ת;שיון מארח וכתובתויבעל ר שם (א)

 (36ת;שיון מארחיבעל ר של מורשה עוסק מספר או.פ. ח מספר (ב)

 (36תטלפון. מספר, לרבות שיון מארחיבעל ר עם קשר יצירת המאפשרים פרטים (ג)

 על לו שנמסרו, תשלום אמצעי של בפרטים שימוש לעשות רשאי אינו מארח שיוןיר בעל 10.4

 .פרימיום תשלום לגבות מנת על, אחרים שירותים בעד תשלום לצורך המתקשר ידי

                                                 
 .36תיקון מספר  (36ת
 .36תיקון מספר  (36ת
 .36תיקון מספר  (36ת
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 שעה הוראת . 11

 תוך ורק אך ניתן הפרימיום שירות לפיה הכרזה למתקשר ישמיע מארח שיוןיר בעל )א(  11.1

 :אלה במקרים 1-902 -ו 1-901, 1-900 החיוג בקידומות שימוש

 לכניסת עד, התאפשרה אליהם הגישה אשר פרימיום לשירותי בהתקשרות ( 1)

 ;בינלאומי למספר חיוג באמצעות, לתוקף זה נספח הוראות

 לכניסת עד, התאפשרה אליהם הגישה אשר פרימיום לשירותי בהתקשרות( 2)

 בתכנית כהגדרתו, רשתי גישה לקוד חיוג באמצעות, לתוקף זה נספח הוראות

 .בישראל המספור

 ההכרזה תינתן בשפה בה ניתן שירות הפרימיום.  )ב(

 כניסת מיום, חודשים שישה במשך ההכרזה את ישמיע המארח שיוןיהר בעל )ג(

 .לתוקף זה נספח הוראות

 )ד(     מפעיל המוצא רשאי לחייב את המנוי בתעריף רגיל בגין ההכרזה.  
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 :)*(כדלקמן פרימיום לשירותי גישה טופס .12

 

                                                 
 .( ימי עבודה ממועד התחילה3טופס גישה לשירותים יוצב באתר האינטרנט של בעל הרישיון תוך שלושה ))*(

 הטלפון בחשבון המחויבים םמכשיר הטלפון לשירותי באמצעותטופס גישה 

 

 שיוןישם בעל הר 

 דרכים לשליחת הטופס:                                                                                                               

 מען  

 תובת דואר אלקטרוניכ 

 מס' פקסימילה 

 : _________________תאריך 

 

אני, שפרטיי רשומים מטה, מבקש גישה לשירותים המפורטים להלן, עבור מספר הטלפון המצוין בטופס זה, 

 כדלקמן:

 

                                                                                                                  פרטי המנוי

 

 .ז./מ.ח.פ._______________  מען:_______________ משם המנוי/שם החברה:______________ 

 מספר הטלפון:_______________

 

חסימת האפשרות לקבל את  ותםעל פי בחירתך וחתום. לידיעתך סימון וחתימה באופן חלקי משמע xסמן 

 השירות.

 

חתימת  פתוח חסום סוג השירות

 המנוי

, פרימיום לשירות גישה
 או קולי תוכן השמעת הכולל
, מידע: כגון, חזותי תוכן הצגת
 שירות, ייעוץ, בידור

 השתתפות, היכרויות
 הניתן', וכו בתחרויות
 הכולל למספר חיוג באמצעות

 -ו 1-900 החיוג קידומות את
1-901. 

ל בתעריף ש 1-900בקידומת  מספרים .א
"ח ש 30-אג' לדקה ולא יותר מ 50עד 

 לשיחה כולה. 

□ □  

בתעריף  1-901מספרים בקידומת  .ב
 "ח לשיחה כולה.ש 50שאינו עולה על 

□ □  

 
  –שיון יבהתקשרות בנוכחות נציג בעל הר

 "מ, מצהיר כי טופס זה סומן ונחתם על ידי.הח המנויאני, 
  

 שיון: ___________ חתימת המנוי: ___________ישיון: _________  חתימת נציג בעל הרישם נציג בעל הר
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 בחירוםהבטחת הרציפות התפקודית  – (41תי' נספח

 

 מבוא .1

לאומית חיונית הן בשגרה והן בחירום, ומשכך  משק התקשורת בישראל מהווה תשתית 1.1

לתת את מנת להמשיך ו-על הרציפות התפקודית שיון להיערך להבטחתימחייבת את בעל הר

 שירותיו גם בחירום.

שיון יטמיע תכנית עבודה כוללת ויבטיח את עמידותו לתפקד בחירום, תוך הבטחת יבעל הר 1.2

 הרציפות התפקודית למתן שירותיו.

שיון כדי לקיים רציפות תפקודית יח זה מהווה מסגרת פעולה מינימאלית לבעל הרנספ 1.3

( ותכנית להתאוששות הרשת מאסון 16BCPבחירום הכוללת תכנית המשכיות עסקית )

(17DRP.) 

 

 הגדרות .2

ערכות של הרשת לביצוע חיבור ובקרה של אתרי מ-אתר המכיל תת - "אתר ביניים"

 קצה;

 

המוחזק במצב של מוכנות ומיועד לשימוש בחירום, שבו תמשך אתר  - "אתר חלופי"

 הפעילות להבטחת הרציפות התפקודית;

 

אתר ראשי המכיל מערכות מרכזיות של הרשת לרבות מתג, בסיסי  -  "אתר ליבה"

 נתונים, מערכות מחשוב, אחסון ומרכז בקרה וניהול; 

 

 שיון מפ"א; ישל בעל רהיחידה האקטיבית האחרונה ברשת הגישה  -  "אתר קצה"

 

"יעד 

  התאוששות"

שיון להחזרת פעילות טכנולוגית ומערכות ייעד אותו קבע בעל הר -

 תומכות לרמת שירות מוגדרת ובפרק זמן מוגדר;

 

"רציפות 

  תפקודית"

שיון, הכוללת תכנית יהבטחת רציפות הפעולה של שירותי בעל הר -

 עסקית;להתאוששות הרשת מאסון ותכנית להמשכיות 

 

 תכנית להבטחת הרציפות התפקודית; - "התכנית"

                                                 
 .41 מספר תיקון (41ת

16 Business Continuity Program. 
17 Disaster Recovery Plan. 
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"תכנית 

המשכיות 

 עסקית"

שיון בחירום להבטחת ידי בעל הרי-תכנית פעולה המבוצעת על -

הרציפות התפעולית של תהליכים המוגדרים קריטיים ושל מערכי 

 (.BCPהתקשורת, המחשוב והאחסון )

 

 התפקודיתגיבוש תכנית להבטחת הרציפות  .     3

שיון יגבש תכנית להבטחת הרציפות התפקודית, אשר תסייע לו בחירום להבטיח יבעל הר  3.1

את יכולתו לפעול באופן רציף, להגביל את הפגיעה במתן שירותיו ולאושש את פעילותו; 

 התכנית תכלול לפחות את הנושאים שלהלן:

ניתוח סיכונים אליהם הוא חשוף בחירום, לרבות ניתוח תוצאות, השלכות ומשמעויות  )א(

 על העבודה השוטפת והתקינה של התשתיות ושל שירותיו; 

קביעת יעדי שירות ויעדי התאוששות לחירום, בהתאם לניתוח הסיכונים ומשמעותם  )ב(

 לרציפות התפקודית והמשך מתן שירותיו;

נספח זה, לרבות התכניות השונות המפורטות  ורטים בהמשךהקווים המנחים המפ )ג(

בהמשך נספח זה, תוך התייחסות לתפקידים ותחומי אחריות של גורמים שונים בניהול 

 מצב החירום וקיום התכנית בפועל;

 הטמעת התכנית בקרב המנהלים, העובדים, הספקים וקבלני המשנה.  )ד(

 

  אחריות הדירקטוריון וההנהלה .4

שיון יאשר את התכנית, תוך התייחסות לסיכוני הרציפות התפקודית ידירקטוריון בעל הר 4.1

והבקרה עליהם, כחלק ממסגרת העבודה הכוללת לניהול סיכונים, וכן ינחה את הנהלת בעל 

 שיון לבצעה.יהר

הדירקטוריון ידון בנושאי הרציפות התפקודית בעת שינויים טכנולוגיים משמעותיים ולאחר  4.2

קריטיות כדוגמת מערכת הבילינג או  ITרוע כשל תקשורת, כשל משמעותי במערכות אי

(, ובלבד שנושאי הרציפות התפקודית ידונו לפחות אחת CRMמערכת שירות הלקוחות )

 לשנה.

וסמכויותיו, שיכללו  שיון ימנה מנהל רציפות תפקודית ויגדיר את תחומי אחריותויבעל הר 4.3

מתה לשינויים טכנולוגיים, קיום תכנית הטמעה, קיום תרגול וידוא קיום התכנית והתא

 ומעקב פערים קיימים ודיווחם להנהלה. והפקת לקחים, וכן מיפוי

 שיון.יידי מבקר הפנים או נושא משרה בכיר של בעל הר-התכנית תבוקר באופן תקופתי על 4.4

  תקופתיים בתוך החברה.   הדירקטוריון וההנהלה יגדירו מתכונת דיווח, תיעוד ודיוני מעקב 4.5
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 ניהול מצב חירום .5

שיון ימנה סמכות בכירה להכרזה על מעבר מעבודה בשגרה לעבודה בחירום בנוהל יבעל הר 5.1

 מעבר משגרה לחירום.

שיון יפעיל בחירום חדר מצב הכולל בתוכו את כל האמצעים הנדרשים לניהול יבעל הר 5.2

חדר המצב שיון )"יחלופיים שאינם נסמכים על רשת בעל הרהמצב, כולל אמצעי תקשורת 

 "(.הראשי

( ק"מ מחדר 30שיון יקים חדר מצב חלופי באתר אחר המרוחק לפחות שלושים )יבעל הר 5.3

שיון בכתב, רשאי המנהל לאשר קיום חדר יעל אף האמור, לבקשת בעל הר המצב הראשי;

 מצב חלופי במרחק קטן יותר.

שיון לניהול המצב ולהפעלת תכנית הפעולה יאת נושאי המשרה של בעל הרחדר המצב ישמש  5.4

 לרציפות תפקודית.

שיון ימנה צוות לניהול מצב החירום שיורכב, בין השאר, מנושאי המשרה, מקבלי יבעל הר 5.5

 )תקשורת ומערכות מידע(. החלטות מרכזיים וגורמים מקצועיים מהמערך הטכנולוגי

 

  משקי ומל"חאדם, ריתוק -כוח .6

שיון יפעל מול משרד הכלכלה להכרתו כמפעל חיוני לפי חוק שירות עבודה בשעת יבעל הר 6.1

   .1967-חירום, התשכ"ז

אדם לכל תחום פעילותו אשר תאפשר לו רציפות תפקודית; -שיון יכין מצבת כוחיבעל הר 6.2

 שיון יתקף את רשימות האיוש אחת לשנה.יבעל הר

 טיח תנאי עבודה סדירים, ובין השאר, בעניינים שלהלן:שיון יביבעל הר 6.3

 )א(  מזון, מים, ציוד שינה לכל האתרים המאויישים;   

 )ב(   ציוד, מיגון, מזון ומים לצוותי השטח )טכנאי שדה/תחזוקת שדה(;

 )ג(   מרחבים/חדרים ממוגנים )ממ"קים/ממ"דים( ואזורי עבודה בטוחים.

שיון אשר יממוגן אחד אשר יאפשר פעילות של צוות שטח. בעל ררכב שיון יחזיק יבעל הר 6.4

שיון יאתרים יחזיק רכב ממוגן נוסף; רכבים כאמור יהיו בבעלות בעל הר 1,000מעל  מפעיל

 או יסופקו באמצעות ספק.

-שיון ידאג למערך הסעות עבור עובדיו להגעה אל ומאתריו בהתאם למצבת כוחיבעל הר 6.5

 . 6.2עילותו כאמור בסעיף האדם שקבע לכל תחום פ

 

 רציפות, גיבוי ושרידות הרשת והתשתית .7

( 30שיון תכיל לפחות שני אתרי ליבה המרוחקים גיאוגרפית לפחות שלושים )ירשת בעל הר 7.1

שיון בכתב, רשאי המנהל לאשר קיום אתרי ליבה יק"מ; על אף האמור, לבקשת בעל הר

  במרחק קטן יותר.
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ידי יצרן -, ככל שהטכנולוגיה זמינה על BCPשת יפעלו בארכיטקטורתמערכות הליבה בר 7.2

 הציוד. 

  ( No Single Point of Failureליבת הרשת תתוכנן כך שלא תהיה בה נקודת כשל אחת ) 7.3

 אשר תקלה בה תגרור תקלה בכלל הרשת. 

ימים בשנה, לניטור, לשליטה  365, 24/7שיון יפעיל מרכז בקרה וניהול מאויש יבעל הר 7.4

 ולתפעול כלל מרכיבי הרשת. 

שיון יקים מרכז בקרה וניהול חלופי באתר גיאוגרפי אחר המרוחק לפחות שלושים יבעל הר 7.5

שיון בכתב, רשאי המנהל לאשר קיום מרכז יעל אף האמור, לבקשת בעל הר ( ק"מ;30)

 וניהול חלופי במרחק קטן יותר. בקרה 

מרכז הבקרה והניהול החלופי יכלול את כל מערכות הבקרה והניהול הנדרשות לרציפות  7.6

 שיון באופן עצמאי ויהיה זמין באופן מיידי לפעולה.יתפקודית של שירותי בעל הרה

מקרה של שיון יגבש תכנית גיבויים טכנולוגית והנדסית לאתרי הליבה שתאפשר ביבעל הר 7.7

 את המשך הרציפות התפקודית.  נפילת אתר ליבה

שיון יגבש תכנית גיבויים טכנולוגית והנדסית לאתרי הביניים שתאפשר במקרה של יבעל הר 7.8

 נפילת אתר ביניים את המשך הרציפות התפקודית. 

שיון יגבש תכנית מגירה מערכתית )ללא פרישת תשתיות נוספות בפועל( אשר יבעל הר 7.9

די בעל י-תופעל באירועי כשל לקישור אתרי קצה בהתאם לקריטריונים שיקבעו על

 . רישיוןה

יאפשרו קליטה נוספת של  במקרה של כשל באתר הליבה או אתר ביניים, תכניות הגיבויים 7.10

 ( מאתרי קצה המנותקים.50%לפחות חמישים אחוזים )

ת מידע באופן שוטף בשגרה ובחירום באתר שיון יגבש תכנית לגיבוי נתונים ומערכויבעל הר 7.11

שיון ילבקשת בעל הר( ק"מ; על אף האמור, 30גיאוגרפי אחר, המרוחק לפחות שלושים )

 רשאי המנהל לאשר אתר חלופי במרחק קטן יותר. בכתב, 

 שיון יהיו תשתיות תמסורת מגובות לקישור אתרי הליבה והביניים.ילבעל הר 7.12

באמצעים ניידים שיהיו חלופיים לאתרי קצה שנפגעו, להרחבת כיסוי יחזיק שיון יבעל הר 7.13
 או לעיבוי קיבולת, כמפורט להלן:

 מצעי נייד אחד;א –אתרי קצה  1,000שיון אשר מפעיל מעל יבעל ר (א)

 לושה אמצעים ניידים;ש –אתרי קצה  2,000שיון אשר מפעיל מעל יבעל ר (ב)

 ישה אמצעים ניידים.מח –אתרי קצה  4,000שיון אשר מפעיל מעל יבעל ר (ג)

שיון, וכן יתופעלו ויבוקרו ממרכז הבקרה יאמצעים ניידים כאמור יהיו בבעלות בעל הר

 שיון. יוהניהול של בעל הר
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שיון יהיה בעל יכולת עצמאית לפרישה והפעלת האמצעים הניידים, אספקת יבעל הר 7.14

 ( שעות.12)עשרה -תוך שתיםאנרגיה ותמסורת וחיבורם לרשת 

 

יחזיק ציוד רזרבי טכני לכלל המערך הטכנולוגי שיאפשר תחזוקה שוטפת שיון יבעל הר 7.15

רציפה למשך שלושה שבועות לפחות, ללא צורך בהבאת ציוד חלופי מחו"ל; ציוד כאמור 

 שיון. ייהיה בבעלות בעל הר

 

  תשתיות תמסורת .8

שיון יגבש תכנית גיבויים טכנולוגית והנדסית לתשתית וצירי התמסורת להמשך יבעל הר 8.1

 הרציפות התפקודית של שירותי התמסורת, באמצעות תמסורת קווית או אלחוטית. 

שיון יגבש תכנית גיבויים טכנולוגית והנדסית לתשתית התמסורת המקשרת את יבעל הר 8.2

 אחר.  שיון כללי יהרשת אל מתקני הליבה של בעל ר

 

 תשתיות חשמל ואנרגיה .9

שיון יערך לגיבוי חשמל ואנרגיה, כמפורט להלן, ורשאי הוא להיעזר בספק לשם יבעל הר 9.1

 כך: 

אספקת חשמל חלופי באמצעות מצברים, גנרטורים, מיכלי סולר  –אתרי ליבה  )א(

 ;( שעות48ואספקת סולר לצורך פעולה רציפה של לפחות ארבעים ושמונה )

אספקת חשמל חלופי באמצעות מצברים, גנרטורים, מיכלי סולר  –אתרי ביניים  )ב( 

 ואספקת סולר לצורך פעולה רציפה כמפורט להלן:  

למשך עשרים וארבע  –( אתרי קצה 32( אתר ביניים המחבר מעל שלושים ושניים )1)        

 ( שעות;  24)

( 12שרה )ע-למשך שתים –אתרי קצה ( 32( אתר ביניים המחבר עד שלושים ושניים )2)       

 שעות; 

שיון יערך לגיבוי חשמל ואנרגיה באתרי קצה לאספקת חשמל חלופי באמצעות יבעל הר 9.2

  מצברים לכל אתר קצה אשר פעילותו נדרשת למתן שירות למנוייו, כמפורט להלן:

 משך שעה;ל -( מנויים 64אתר קצה המתוכנן לקיבולת ללא יותר משישים וארבע ) (1)

   משך שעתיים.ל -( מנויים 64אתר קצה המתוכנן לקיבולת ליותר משישים וארבע ) (2)

 שיון.ימצברים כאמור יהיו בבעלות בעל הר

שיון יחזיק בגנרטורים להפעלה רציפה של אתרי קצה במקרה של הפסקת חשמל יבעל הר 9.3

 כמפורט להלן: 
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בבעלותו או באמצעות אתרים יחזיק שני גנרטורים  1,000אשר מפעיל עד שיון יבעל ר (א)

 ספק;

אתרים יחזיק שני גנרטורים בבעלותו ושני גנרטורים  2,000שיון אשר מפעיל עד יבעל ר (ב)

 נוספים בבעלותו או באמצעות ספק;

אתרים יחזיק שלושה גנרטורים בבעלותו ושלושה  3,000שיון אשר מפעיל עד יבעל ר (ג)

 גנרטורים נוספים בבעלותו או באמצעות ספק;

אתרים יחזיק ארבעה גנרטורים בבעלותו וארבעה  3,000שר מפעיל מעל שיון איבעל ר (ד)

  גנרטורים נוספים בבעלותו או באמצעות ספק.

 שיון יתקשר בהסכם עם קבלן משנה לתיקון גנרטורים ולהובלתם בחירום. יבעל הר     9.4

 שיון יתקשר בהסכם עם ספק לאספקת סולר לתדלוק בחירום. יבעל הר   9.5

   

 חת מערכות ומידעאבט .10

שיון יגבש תכנית לאבטחת מערכות ומידע, אשר תכלול נוהלי אבטחה ואופני תגובה יבעל הר 10.1

 לאירועי אבטחת מידע. 

 התכנית לאבטחת מערכות ומידע תקבע בהתאם להנחיות המשרד וכוחות הביטחון.  10.2

בעת אירוע במערכות שיון יקבע את הכללים ואת נוהלי העבודה לגישה מרחוק יבעל הר 10.3

 המידע כחלק מהתכנית להבטחת הרציפות התפקודית.

 

 ספקים וקבלני משנה .11

יוודא כי הסכמי ההתקשרות עם הספקים וקבלני המשנה מסדירים את חובת שיון יבעל הר 11.1

שיון להבטחת הרציפות יהספק או קבלן המשנה להעמיד את השירותים הנדרשים לבעל הר

 התפקודית בחירום.

ההסכמים יכללו תכנית להבטחת הרציפות התפקודית אצל הספק וקבלן המשנה, לרבות  11.2

 מצעים הנדרשים למתן השירות.אדם והא-כוח

 ההסכמים יכללו השתתפות הספק וקבלן המשנה בתרגילים. 11.3

 

  השבת שירות בחירום .12

פי נוהל -ת השירות עלשיון איהפסקת שירות משמעותית בחירום, ישיב בעל הר של במקרה   12.1

תן עדיפות להשבת שירות לגופים חיוניים, ובכלל כך ילהשבת שירות; ככל שניתן, הנוהל י

 ולים, מוקדי חירום ומשרדי ממשלה. ח-כוחות ביטחון והצלה, בתי

 בוטל.  12.2
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   שיקום השירות .13

 שיון יגבש תכנית לשיקום שירותיו הכוללת את השלבים הבאים:יבעל הר 13.1

שיקום המתוכנן מראש; שיקום כאמור יתבצע תוך זמן קצר ביותר  – שיקום מיידי )א(

 וכמעט באופן אוטומטי;

שיקום  ;מכונות חלופיות זמינותלרבות ניצול קיבולת עודפת קיימת,  – שיקום ביניים )ב(

 כאמור יתבצע בתוך מספר ימים;

התקנת מערכות חדשות; שיקום כאמור יתבצע בתוך שבועות או  – שיקום ארוך )ג(

 חודשים ומותנה בציוד זמין אצל הספק ויכולות התקנה והקמה.

ידי בעל -בהתאם לתכנית השיקום תקבע רמת השירות של השירותים השונים הניתנים על 13.2

 שיון.יהר

 

 הטמעה ותרגול .14

הרציפות התפקודית בקרב עובדיו באמצעות  שיון יטמיע את התכנית להבטחתיבעל הר 14.1

 הדרכתם והכשרתם.

שיון יגבש תכנית תרגול תקופתית הכוללת את כלל התרחישים ואת התהליכים יבעל הר 14.2

 הקריטיים הכלולים בתכנית להבטחת הרציפות התפקודית.

בקרה  בתוך החברה תרגיל מעשי ומקיף, אחת לשנה, בהשתתפות צוותשיון יערוך יבעל הר 14.3

שיון יודיע למשרד על מועד ישיון; בעל הריפנימי שייבחן את המוכנות לחירום של בעל הר

 ( ימים לפני קיומו ויאפשר לנציגי המשרד לנכוח בו.30קיומו של התרגיל לפחות שלושים )

שיון ללימוד ובחינת עדכונים נדרשים בתכנית ימסקנות התרגיל יועברו להנהלת בעל הר 14.4

( 30יפות התפקודית; מסקנות התרגיל יועברו בכתב למנהל תוך שלושים )להבטחת הרצ

  ימים לאחר קיום התרגיל.  

  

 נהלים .15

שיון יגבש נהלים ייעודיים לתרחישי חירום שונים במסגרת התכנית, כמפורט יבעל הר 15.1

 להלן:

 נוהל טיפול בתקלות ואירועים חריגים בחירום והתאוששות מהם; )א(

 דילוג ומעבר למרכז בקרה וניהול חלופי;נוהל  )ב(

 נהלים לגיבוי ולשרידות של אתרי ליבה וביניים;   )ג(

 נוהל הפעלת אמצעים ניידים;   )ד(



                        'ינספח                        ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיליון כללי להוט טלקום שותפות מוגבלת שיר
   .2018באוקטובר  18 תאריךנוסח משולב לנכון ל

 8 -נספח י' 

 נוהל דיווח למשרד בחירום; )ה(

 נוהל הפעלת מערך שירות הלקוחות בחירום; )ו(

 הגנה ותגובה מאירועי אבטחת מידע; נוהל )ז(

 בחירום;נוהל להשבת שירות  )ח(

 )ט(  נוהל מעבר משגרה לחירום.

 ידי נושאי משרה רלוונטיים בחברה ויעודכנו אחת לשנה.-הנהלים יאושרו על 15.2
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(, למעט     2015בספטמבר  1נספח זה יכנס לתוקף לא יאוחר מיום ג', יז' אלול התשע"ה )  16.1

 (.       2016במרץ  1א' אדר א התשע"ו ), שיכנסו לתוקף לא יאוחר מיום  ג',  כ9-ו 7סעיפים 

 

 


