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 "א פתש  אלולב  ח"כ
 2021  ספטמבר ב  5
 

 
 לכבוד 

 רשימת התפוצה 

 שלום רב, 

 שימוע  - עדכון הגדרות מנויי סלולר רדומים

 רקע

כמעט כל   (."המשרד"מנהל משרד התקשורת ) שאותו  משאב מוגבל ואמשאב המספור של מדינת ישראל ה .1
  מושכל לכן, נדרש לבצע ניהול  ( הוקצו בעבר לטובת בעלי רישיונות רט"ן ורט"ן בר"א.  05קידומות הרט"ן )

 בכלל, ובטווחי המספור בתבנית רט"ן בפרט. טווחי המספור השימוש בשל 

הרישיונות האחודים מגדירים מיהו מנוי סלולר רדום שניתן לנתק משירות  הכלליים וכן  הרט"ן  רישיונות   .2
 מחזור. ניתוק והוכן את התהליך הנדרש כדי לבצע את ה  ,שלו טלפוןאת מספר ה  1סלולרי ולמחזר 

טוב    צלשיתאפשר להם לנ  ךלשפר את מנגנון המחזור כלמשרד בבקשה    פנייה של מספר בעלי רישיונותנוכח  .3
בתקופה    נקבעו  הקיימת  האסדרהנוכח העובדה כי הוראות  ו  ,ימושםלש  וספור שהוקצהמ  ייותר את טווח

והתאמתה לצרכי   האסדרה הקיימתהצורך בעדכון בחן המשרד את  ,שוק הסלולר התנהג באופן שונה שבה
 שוק התקשורת כיום.

 האסדרה הקיימת 

)א( לא  :  להלן המפורטים התנאים כל מתקיימים שלגביו  מנוי"  כך:  "מנוי רדום"ברישיונות הרט"ן מוגדר   .4
)ב( אינו משלם  ;  2008בינואר    1החל מיום    קיבל ולא עשה שימוש בשירות רט"ן במשך שנה אחת לפחות,

 . ")ג( אינו קשור עם בעל הרישיון בתכנית הכוללת תקופת התחייבות  הרישיון תשלום קבוע כלשהו; לבעל

רט"ן כמשתמש    תקשרות עם בעל הרישיון לשם קבלת שירותימי שקשור בהסכם ה"הגדרת "מנוי" היא:   .5
 ."קצה

שרשאי בעל רישיון לבצע כדי למחזר    סעיף "ניתוק שירות למנוי רדום" ברישיונות הרט"ן מגדיר את התהליך  .6
את  ו  בתהליך  כל שלב התהליך מגדיר את לוחות הזמנים של  בין היתר,  .  ("התהליך")  מספר של מנוי רדום

 הרדום ואופן שליחתם. הנדרשות לשליחה למנויההודעות 

 מוצג להלן: תרשים זרימה של התהליך   .7

 
היא פעולה המאפשרת שימוש חוזר במספר של מנוי סלולרי שנותק מהשירות  )מספר הטלפון(    MSISDNמספר    מחזור  1

  המספר  אליושלו הוקצה הטווח  ש ממוחזר חוזר למאגר בעל הרישיון  הולא נייד את המספר לחברת סלולר אחרת. המספר  
 .שייך
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 מצב שוק התקשורת 

  40%- כעולה כי  בר"א הגדולות ביותר  שנשלחה לחברות הרט"ן והרט"ן    הבקשמידע שנתקבל בעקבות  על פי   .8
מנויים   לשימוש  שהוקצו  המספרים  למנויימכלל  )"משויכים  מראש  שמשלמים    60%- וכ  ,"(פריפיידם 

 . "(פוסטפייד)" ם שמשלמים בדיעבדמשויכים למנויי
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לשימוש    29%-כ .9 שהוקצו  המספרים  במשך  מכלל  פעילים  אינם  פריפייד  למנויי  והמשויכים    12מנויים 
 מכלל משתמשי הפריפייד בישראל.  73%-חודשים לפחות. מדובר על כ 

במשך    9%-כ .10 פעילים  אינם  פוסטפייד  למנויי  והמשויכים  מנויים  לשימוש  שהוקצו  המספרים    12מכלל 
 מכלל משתמשי הפוסטפייד בישראל.  15%-חודשים לפחות. מדובר על כ 

 הפערים באסדרה הקיימת 

בעלי רישיונות רבים לא מפעילים את התהליך של מחזור מספר של מנוי רדום ובכך אינם מנצלים באופן   .11
מחזור מספר של מנוי רדום הוא תהליך  מכיוון שעיל את משאב המספור שהוקצה לרשותם. זאת בין היתר  י

 .  רשות ולא חובה

מרגע שהמנוי הפך לרדום ועד למועד שבו    התהליך בכללותו מסורבל וקשה מאוד ליישום ולפיקוח, ולכן .12
ספרי טלפון השייכים למשתמש  רשאי בעל הרישיון למחזר את המספר עובר פרק זמן ארוך מאוד. וכך, מ

כפי    2קצה רדום, נתפסים לזמן רב מאוד ואי אפשר לנצל אותם. התופעה מחריפה מאוד בקרב מנויי פריפייד 
 . 9שצוין בסעיף 

התהליך מגדיר שהמנוי יכול לענות להודעת החברה. במקרה כזה החברה מתעדת את פנייתו וממתינה זמן   .13
נוספת. המשר זו מיותרת, מצריכה תיעוד של מענה המנויים  נוסף עד לשליחת הודעה  ד חושב כי הוראה 

 )כולל אפשרות מענה בפקס( ומקשה על הפיקוח.

  . הגדרת "מנוי רדום" מתייחסת למנוי שייתכן והוקצו לשימושו כמה מספרי טלפון עבור כמה משתמשי קצה .14
  בכל מכיוון שכך עלולים לפרש את ההוראה כאילו מנוי רדום הוא מנוי שלא עשה שימוש בשירות רט"ן  

 עבור כל מספר טלפון בנפרד.להגדיר מנוי רדום כוונת המשרד הייתה  מספרי הטלפון שלו.

15. " כך:  רדום"  "מנוי  מוגדר  האחודים,  התנאים  ברישיונות  כל  מתקיימים  שלגביו  טלפוניה  לשירות  מנוי 
  אחת לפחות;   לא קיבל ולא עשה שימוש בשירות טלפוניה של בעל הרישיון במשך שנה  )א(  המפורטים להלן:

אינו קשור עם בעל הרישיון    )ג(  אינו משלם לבעל הרישיון תשלום קבוע כלשהו בעד שירות טלפוניה;  )ב(
ההוראה כאילו מנוי   עלולים לפרש את  ,מכיוון שכך".  טלפוניה  בתוכנית הכוללת תקופת התחייבות לשירות 

לבין מנויים    .DATAאינו מתייחס לשירותי  רדום   כוונת המשרד הייתה להבדיל בין מנויי הרט"ן בר"א 
לשירותי תקשורת נייחת. את הבדיקה אם מנוי מסוים הוא רדום או לא יש לבצע גם כן לגבי שירות קבלת  

 ושליחת נתונים של מנוי רט"ן בר"א. 

  מוציאה   הקולי  בתא  שיחה  קבלתאו    מסרון  קבלת,  מענה  ללא  שיחה  קבלת  האםכיום בתהליך    מפורט  לא .16
 . לא או רדום  מנוי  מהגדרת הקצה משתמש את

כי בעל הרישיון שמעוניין לנתק מנוי נדרש, בין היתר, לשלוח למנוי את ההודעה בדואר  קובע כיום התהליך  .17
הזו, שהייתה חשובה בעבר, איננה רלוונטית  . ההנחיה  רגיל וזאת ככל ששמו וכתובתו של המנוי ידועים לו

 עוד:

בעקבות מעבר דירה או שינוי כתובת    מנויים רבים כלל לא טורחים לעדכן את כתובת הדואר שלהם .א
אחרות,   הוזאת  בנסיבות  השירותיםו הילנ   מעברבשל  ספקי  עם  התקשורת  במשק   ל  רבים  בענפים 

שנת  ב  נקבעהשליחת דואר    לגבייש לציין שהנחיה    דוא"ל.הישראלי באמצעים דיגיטליים, לרבות ב

 
המקרים הנפוצים של מנויים מזדמנים    פריפייד רבים קונים מראש חבילות סלולר לזמן מוגבל וידוע מראש. אחד  מנויי  2

לתקופת השהייה הקצרה שלהם וזורקים אותו מיד לאחר   SIMכאלה הוא של תיירים מחו"ל המגיעים לארץ, קונים כרטיס  
 חזרתם לחו"ל. במקרה כזה המספר "ייתפס" לשנה וחצי על פי התהליך. 
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ו2008 כדי    2017בשנת  ,  דוא"ל  וכתובת  נוסף  טלפון  מספר  מהמנוי  לדרוש  ההנחיה  לתוקפה  נכנסה 
 לשלוח אליה הודעות שונות ובהן הודעה בדבר ניתוק מנוי רדום.

מנויי  היותם  תופעת המנויים הרדומים רווחת בעיקר בקרב מנויי פריפייד אשר רבים מהם, מעצם   .ב
 .או כי אין להם כתובת קבועה בישראל פריפייד, בחרו במסלול זה כדי להישאר אנונימיים

 לא ניתן לוודא שההודעה בדואר הרגיל תגיע לכתובת המנוי בזמן הרצוי.  .ג

 שליחת כמות גדולה של הודעות דואר רגיל מיותרת ופוגעת באיכות הסביבה.  .ד

של  של  עלות  ה .ה גדולה  כמות  מלהפעיל את תהליך  שליחת  מרתיעה את החברות  רגיל  דואר  הודעות 
 המחזור וכך ניהול משאב המספור אינו אפקטיבי. 

 האסדרה המוצעת 

 :כמפורט להלן רישיונות הרט"ן והרישיונות האחודיםהמשרד שוקל לתקן את  .18

 .שנה לחצי משנה רדום מנוי בהגדרת ההמתנה  זמןם וצמצ .א

 . המספר  למחזור המנוי ניתוק  שבין החודשים 4  ביטול .ב

ביטול הצורך במענה של המנוי להודעות. בהודעה יפרט בעל הרישיון כי על המנוי לצרוך שירות רט"ן   .ג
 .3יחשב כמנוי רדום כדי שלא 

 . טלפון שהוקצה לשימושו של מנוימספר  על  שמדוברובהר יתיקון הגדרת "מנוי רדום" כך ש .ד

  הקצה   מכשיר ב  שנקלט  מסרון  או (  נענתה  לא   אם )גם    הקצה   במכשיר  שנקלטה  קולית  שיחהכי    הבהרה  .ה
לא תיחשב    של המנוי  קוליהתא  ל  הגיעהקולית ש  שיחה  נחשבים לקבלת שירות רט"ן לעניין מנוי רדום.

 . רדום מנוי לענייןרט"ן  בשירותלקבלה או שימוש 

  במועד המכירה , אשר  "(חבילה)"  תיקון הגדרת "מנוי רדום" כך שעבור מספר המשויך לחבילת פריפייד .ו
  מחזר את המספר ל  רשאי יהיהבעל הרישיון  , מוגבל לחבילה נקבע משך זמן  )או הארכת חבילה קיימת( 

 . לשלוח הודעה למנוייידרש לא ו החודש לאחר תום מועד החביל

 גם על שירות נתונים. תיקון הגדרת "מנוי רדום" ברישיונות האחודים בלבד כך שיובהר שמדובר  .ז

 דואר רגיל. למנוי רדום בח הודעות ושל החובה לביטול   .ח

שלא   .ט מנויים  ישנם  שכן  מסרונים  לקבל  יכול  הרדום  המנוי  אם  גם  קוליות  הודעות  שליחת  חיוב 
 מתייחסים למסרונים. 

ה להם,  תכללו גם מנויים שלא שיפעלו את מספר הטלפון בתבנית רט"ן שהוקציבהגדרת "מנוי רדום" י  .י
במנוי עסקי )שאינו משלם תשלום קבוע ספציפית על כל מספר    בין אם מדובר במנוי פרטי ובין אם מדובר

 (.4טלפון שהוקצה לשימושו 

 
הרדום ואז חיוג   SIM-)ע"י הדלקת מכשיר הסלולר עם ה, המנוי יכול ליזום קבלת שירות רט"ן ללא עלות  מענה  במקום  3

זו תוציא את המנוי   פעולה  וכדו'(.  חיוג של מנוי אחר למנוי הרדום  לפני מענה,  וניתוק  חיוג למנוי אחר  למספר חינם או 
ית אוטומטית מהגדרת מנוי רדום. במקרה והמכשיר הסלולרי של המנוי הרדום פעיל, עצם קבלת המסרון או ההודעה הקול

 . המנוי של יזום מענה בלי גם" רדום"מנוי  מהגדרת  המנוי את תוציאשל בעל הרישיון על כוונתו לנתק מנוי רדום, 
 . שסיכם עם בעל רישיון שיקצה לשימושו טווח מספור אך הוא משלם רק על מספרים שמנוצלים בפועל  עסקי   מנוי,  לדוגמא  4

יוגדרו כמנויים רדומים ובעל הרישיוןשאינם בשימוש מתוך הטווח ושאין עליהם ת  המספרים למחזר    יהיה רשאי  שלום 
 .בו משתמשולא  משלםשל משאב מדינה ע"י מי שלא  תפיסהאותם על פי ההגדרה. המשרד רואה בכך 
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המשרד יהיה רשאי שלא להקצות טווח מספור נוסף לבעל רישיון שלא יפעיל את התהליך של מחזור   .יא
 .   באופן מלא, ללא סיבה מוצדקת מספר של מנוי רדום

 : ל"הנ הזרימה בתרשים  המוצע פי על  התהליך תיקון  .יב

 

כמות המנויים הרדומים בטווחים שהוקצו  של  המספור ו  משאב  המשרד יאפיין דוח סטאטוס עיתי של ניצול  .19
 בעלי הרישיונות.יבקש המשרד מאותו ש  , וזאת בהתבסס על מידעלשימוש בעל הרישיון

 כללי 

 .טיוטת הצעת תיקון לרישיונות הכלליים ' אבנספח מצ"ב  .20

, asafa@moc.gov.il  דוא"ל:להתייחסויות לשימוע יש להעביר למינהל הנדסה במשרד התקשורת,  האת   .21
 . 2021באוקטובר   1-ה עד לתאריך 
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   :העתקים
 ת, משהת"ק המנהלת הכללי - הגב' לירן אבישר בן חורין 

 , משהת"ק המשנה למנכ"לית ומנהל מינהל הנדסה - מר מימון )מוני( שמילה 
 היועצת המשפטית, משהת"ק מ"מ  - עו"ד ברוריה מנדלסון 

 , משהת"ק סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה - ד"ר עופר רז דרור 
 , משהת"ק מנהל אגף בכיר רישוי - מר גדעון שטרית 

 , מינהל הנדסה, משהת"ק תקשורת  הנדסת אגף מנהלת - שמואלי  אתי' גב
 מנהל אגף אכיפה ובקרה, משהת"ק  - מר איתן כסיף 

 מנהל מחלקה בכיר )תביעות וחקיקה(, משהת"ק  - עו"ד מתנאל מזור 
 מנהל תחום אסדרה ורישוי, משהת"ק  - מר אלי לוי 
 רגולציה, מינהל כלכלה, משהת"ק  ראש ענף - שטיינר מר אריאל 

   

   רשימת תפוצה:
 משנה ליועמ"ש וממונה קשרי ממשל, פלאפון תקשורת בע"מ - עידו רוזנברג  עו"ד

 קבוצת סלקום וגולן טלקום בע"מ ,  מנהל מחלקת קשרי ממשל - מר ניר יוגב 
 וגולן טלקום בע"מ  קבוצת סלקוםמנהל תחום רגולציה,  - מר הראל עמית 
 קבוצת פרטנר מנהל אגף רגולציה,  - עו"ד יהב דרורי 

 מנהל רגולציה וקשרי ממשל, קבוצת פרטנר  - עו"ד טל זהר 
 היועץ המשפטי, הוט מובייל בע"מ  - עו"ד יניר פלג 

 מנהלת רגולציה, הוט מובייל בע"מ  - עו"ד יעל שובל 
 בע"מ  018היועץ המשפטי, אקספון  - כהן שחר עו"ד 

 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ  019טלזר מנכ"ל  - מר עזריה סלע 
 מנכ"ל סלקט תקשורת בע"מ  - מר יוחאי אלוש 

 סמנכ"ל רגולציה וקשרי מפעילים, סלקט תקשורת בע"מ  - גב' אנה ערו 
 השקמה תקשורת בע"מ , רמי לוי שיווק אחראי רגולציה - עו"ד שאול הזנפלד 

 מנכ"ל לב אנאטל בע"מ  - מר לירון שמעוני 
 יו"ר פרי טלקום בע"מ  - מר שמעיה רייכמן 

 אחראית רגולציה, מסקיו טלפוניה בע"מ  - גב' נלי אבישי 
 

  



 

 

 משרד התקשורת 

 אגף הנדסת תקשורת 
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 טיוטת תיקוני הרישיונות -נספח א' 

  בע"מ -----ל שיון כללייר
 )רט"ן(רדיו טלפון נייד בשיטה התאית למתן שירותי 

 
 תיקון מס' ] [ 

 
, שהואצלה לי ויתר  1982  –לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב    4וקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף  בת

"( אני מתקנת בזאת  ----"  –)להלן    ----------  פי כל דין, ולאחר ששקלתי את טענותיה של חברת-י עליסמכויות

 , כדלקמן:----------ביום  ----את הרישיון הכללי שהוענק ל

 
 א 71סעיף  –ברישיון פלאפון  5

תיקון 
 1סעיף 

 הגדרות
 

 " יבוא: מנוי רדום, הגדרות, במקום ההגדרה הקיימת של "1בסעיף  .1

מספר טלפון בתבנית רט"ן שהוקצה לשימושו של מנוי    -""מנוי פריפייד מוגבל רדום"

בזמן המכירה נקבע כי החבילה  ולחבילת תשלום מראש  אשר משויך  

שימוש בשירות    בו  לא קיבל ולא עשהוהמנוי    שימוש  בתקופתמוגבלת  

 חבילה. לאחר תום זמן השחודש מהלך ה רט"ן ב

רדום" שלגביו    -"מנוי  מנוי  של  לשימושו  שהוקצה  רט"ן  בתבנית  טלפון  מספר 

 התנאים המפורטים להלן:  מתקיימים כל

מנוי    ואאו שה  שנה לפחותחצי  רט"ן במשך  לא עשה שימוש בשירות   )א(            

 ;פריפייד מוגבל רדום

 )ב(       אינו משלם לבעל הרישיון תשלום קבוע כלשהו;             

 ן בתכנית הכוללת תקופת התחייבות. )ג(       אינו קשור עם בעל הרישיו 

 

 : ואה זה סעיף לעניין"ן" רט "שירות 

 שיחה  הוצאת)א( 

  בתא  שיחה  קבלת .  נענתה   לא   היא   אם  אף ( קבלת שיחה במכשיר הקצה  )ב

 . רדום מנוי לעניין"ן רט  לשירות תיחשב לא  קולי

 מסרון  שליחת)ג( 

 הקצה  במכשיר מסרון קבלת)ד( 

 " גלישה באינטרנט)ה( 

תיקון 
סעיף 

 5א 72

 :יבוא, הקיים  א72.1 סעיף במקום   )א( .2

  ק שירות למנוי רדוםו תינטרם  לנתק שירות למנוי רדום.    רשאי בעל הרישיון       א72.1"

זו באופן    על בעל הרישיון כוונתו  על  למסור למנוי הרדום הודעה מוקדמת 

" זה  בסעיף  )להלן  להלן  יפחת  הודעהשיפורט  לא  השירות  ניתוק  מועד   .)"

האחרונה  יוםמשלושים   ההודעה  משלוח  נד  .ממועד  לא  הרישיון  רש  בעל 

 " לשלוח הודעה טרם ניתוק כאמור למנוי פריפייד מוגבל רדום.



 

 

 משרד התקשורת 

 אגף הנדסת תקשורת 
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 א הקיים, יבוא: 72.3במקום תת סעיף    ב()  

 א משלוח הודעה למנוי רדום ייעשה: 72.3"      

   -א(   בכל הדרכים הבאות )      

שתי הודעות קוליות אשר כל אחת מהן תישלח למנוי הרדום  באמצעות   (1) 

מספר   אל  שקיים(  נוסףהטלפון  הוכן  בסעיף  )ככל  כמפורט    , (1)א()55.4, 

 בהפרש של לפחות שבועיים בין הודעה להודעה; 

(2) ( ( אשר כל אחת מהן תישלח למנוי  SMSבאמצעות שתי הודעות מסרון 

מספר  הרדום   אל  שקי  נוסףה טלפון  ה וכן  בסעיף  ים()ככל  כמפורט   ,

    ;שבועיים בין הודעה להודעה בהפרש של לפחות (,1)א()55.4

לכתובת   (3) תישלח  מהן  אחת  כל  אשר  דוא"ל  הודעות  שתי  באמצעות 

בסעיף  הדוא"ל כמפורט  בין  (,  1)א()55.4,  שבועיים  לפחות  של  בהפרש 

 ; הודעה להודעה

 יבוטל  (ב)

 יבוטל  )ג(      

 בעל הרישיון ישמור כל תיעוד בדבר שליחת ההודעה למנוי רדום.         )ד(

 א הקיים, יבוא:72.4במקום סעיף     )ג(  

המנוי הרדום יעשה שימוש בשירות רט"ן, או לחלופין יחל בתשלום קבוע    אםא     72.4"

נתק את  ייחשב יותר למנוי רדום ובעל הרישיון לא  י לאלבעל הרישיון, הוא  

הגדרת מנוי  בשוב    מוד עד שיעוזאת  ,  א72על פי הוראות סעיף    השירות עבורו

 ." רדום

 יבוטל   -א 72.5סעיף   )ד(  

 א הקיים, יבוא:72.6במקום סעיף   )ה(  

מיד לאחר ניתוק השירות מספר הטלפון המנותק יחזור למאגר מספרי  (  1)     א     72.6"

הטלפון של בעל הרישיון עצמו או יוחזר לבעל רישיון רט"ן או רט"ן בר"א  

   .אחר אשר הקצה למנוי הרדום את המספר במקור

מספו2) טווח  להקצות  שלא  רשאי  יהיה  המשרד  רישיון  (  לבעל  נוסף  ר 

שביקש זאת מהמשרד, וזאת אם בעל הרישיון לא יפעיל את התהליך של  

 ".באופן מלא, ללא סיבה מוצדקת  מחזור מספר של מנוי רדום

 
 תשפ"א                 ____________, 

(  ,____________2021 ) 

 

                                                            אבישר בן חוריןלירן                  

 המנהלת הכללית 
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   בע"מ -----אחוד ל שיון כללייר
 בזק למתן שירותי 

 
 תיקון מס' ] [ 

 
, שהואצלה לי ויתר  1982  –לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב   4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף  

"( אני מתקנת בזאת  ----"  –)להלן    ----------  פי כל דין, ולאחר ששקלתי את טענותיה של חברת-י עליסמכויות
 , כדלקמן:----------ביום  ----את הרישיון הכללי שהוענק ל

 

  

תיקון 
 1סעיף 

  הגדרות

 א: " יבומנוי רדום, הגדרות, במקום ההגדרה הקיימת של "1בסעיף  .1

מספר טלפון בתבנית רט"ן שהוקצה לשימושו של מנוי    -""מנוי פריפייד מוגבל רדום"

בזמן המכירה נקבע כי החבילה  ולחבילת תשלום מראש  אשר משויך  

שימוש בשירות    בו  לא קיבל ולא עשהוהמנוי    שימוש  בתקופתמוגבלת  

 חבילה. לאחר תום זמן השחודש מהלך ה רט"ן ב

רדום" שלגביו    -"מנוי  מנוי  של  לשימושו  שהוקצה  רט"ן  בתבנית  טלפון  מספר 

 מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן: 

מנוי    ואלא עשה שימוש בשירות רט"ן במשך חצי שנה לפחות או שה )א(            

 ;פריפייד מוגבל רדום

 )ב(       אינו משלם לבעל הרישיון תשלום קבוע כלשהו;             

 בתכנית הכוללת תקופת התחייבות.  ג(       אינו קשור עם בעל הרישיון)

 

 : ואה זה סעיף לעניין"ן" רט "שירות 

 שיחה  הוצאת)א( 

  בתא  שיחה  קבלת .  נענתה   לא   היא   אם  אף )ב( קבלת שיחה במכשיר הקצה  

 . רדום מנוי לעניין"ן רט  לשירות תיחשב לא  קולי

 מסרון  שליחת)ג( 

 הקצה  במכשיר מסרון קבלת)ד( 

 " גלישה באינטרנט)ה( 

 
תיקון 
 א 82סעיף 

 
2. 

 

 :יבוא, הקיים  א82.1 סעיף במקום   )א(

  ק שירות למנוי רדוםותינטרם  לנתק שירות למנוי רדום.    רשאי בעל הרישיון         א82.1"

למסור למנוי הרדום הודעה מוקדמת על כוונתו זו באופן שיפורט להלן    על בעל הרישיון

" זה  בסעיף  משלושים  הודעה)להלן  יפחת  לא  השירות  ניתוק  מועד  ממועד    יום"(. 

בעל הרישיון לא נדרש לשלוח הודעה טרם ניתוק כאמור    .משלוח ההודעה האחרונה

 " למנוי פריפייד מוגבל רדום. 



 

 

 משרד התקשורת 
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 א הקיים, יבוא: 82.3במקום תת סעיף    )ב(    

 משלוח הודעה למנוי רדום ייעשה: א 82.3"

  -בכל הדרכים הבאות    (א)     

שתי הודעות קוליות אשר כל אחת מהן תישלח למנוי הרדום  באמצעות   ( 1)    

מספר   אל  שקיים(  נוסףהטלפון  הוכן  בסעיף  )ככל  כמפורט    , (1)א()55.4, 

 שבועיים בין הודעה להודעה; בהפרש של לפחות 

    (2 ) ( ( אשר כל אחת מהן תישלח למנוי  SMSבאמצעות שתי הודעות מסרון 

מספר  הרדום   אל  שקיים(  נוסףה טלפון  ה וכן  בסעיף  )ככל  כמפורט   ,

 ;בהפרש של לפחות שבועיים בין הודעה להודעה (,1)א()55.4

דוא"ל (3)    הודעות  שתי  לכתובת    באמצעות  תישלח  מהן  אחת  כל  אשר 

בסעיף  הדוא"ל כמפורט  בין  (,  1)א()55.4,  שבועיים  לפחות  של  בהפרש 

   ;הודעה להודעה

 יבוטל     (ב)

 יבוטל      )ג(   

 " בעל הרישיון ישמור כל תיעוד בדבר שליחת ההודעה למנוי רדום.   )ד(   

 

 א הקיים, יבוא: 82.4במקום סעיף   )ג(  

המנוי הרדום יעשה שימוש בשירות רט"ן, או לחלופין יחל בתשלום    אםא     82.4"

נתק  י א יחשב יותר למנוי רדום ובעל הרישיון לא  לקבוע לבעל הרישיון, הוא  

הגדרת  בשוב    מודעד שיעוזאת  ,  א82על פי הוראות סעיף    את השירות עבורו

 . מנוי רדום

 יבוטל   -א 82.5סעיף   )ד(  

 א הקיים, יבוא:82.6במקום סעיף   )ה(  

מיד לאחר ניתוק השירות מספר הטלפון המנותק יחזור למאגר מספרי    (1)      א     82.6"

הטלפון של בעל הרישיון עצמו או יוחזר לבעל רישיון רט"ן או רט"ן בר"א  

   .אחר אשר הקצה למנוי הרדום את המספר במקור

מס2) טווח  להקצות  שלא  רשאי  יהיה  המשרד  רישיון  (   לבעל  נוסף  פור 

ביקש זאת מהמשרד, וזאת אם בעל הרישיון לא יפעיל את התהליך של  ש

 ".מלא, ללא סיבה מוצדקת  באופן  מחזור מספר של מנוי רדום

 
 

 תשפ"א                 ____________, 

(  ,____________2021 ) 

 
 

                                                            אבישר בן חוריןלירן                  

 המנהלת הכללית 
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