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   איסור חסימת אפשרות החיוג למספרים מסוימים לעניין הוראות -שימוע   :הנדון

 

 
של בעלי "מספר אפשרות הלחסימת נוגע ב "(המשרד)" התקשורת במשרד שהתקבלו תלונות בעקבות .1

 הוראות מספר"א והרט"ן המפהמשרד לקבוע ברישיונות  שוקל, למספרי טלפון מסוימים כשר" לחייג

 כמפורט להלן:

  

 -ו 3בעלי ארציים למוקדי חירום ומצוקה  מקוצריםטלפון  למספרי החיוגחסימת אפשרות איסור על  .א

 ספרות.  4

. "המדינה ומוסדותיה מדינהאשר הוקצה לספר טלפון איסור על חסימת אפשרות החיוג למ .ב

 .1982-"בתשמ(, ושידורים)בזק  התקשורת לחוקא 30 בסעיף כהגדרתם -ומוסדותיה" 

בתוכנית תעריפים הכוללת חסימה של מספרי טלפון להתקשרות על ידי קבוצת מנויים, בקשה  .ג

 בנפרד.   מספר לחסימה של מספר טלפון כאמור, תוגש לכל

קשרות על על בעל הרישיון לשמור תיעוד של פרטי בקשת החסימה עבור כל מספר טלפון שנחסם להת .ד

, למשך כל תקופת החסימה ולמשך שנה אחרי תום מי מטעמו ידי קבוצת מנויים, אצלו או אצל

החסימה, ככל שהוסרה. התיעוד יכלול לפחות את אלה: מספר הטלפון החסום, שם המנוי )אם ידוע(, 

 שם מבקש החסימה. תאריך חסימה, סיבת החסימה, 

 

 מצ"ב תיקון הרישיון המוצע. .2

 

  חתימתו. מיוםיום  14מוצע כי התיקון יכנס לתוקף  .3

 
 .חודשים תושלם העמידה בהוראות לגבי כל המספרים החסומים בעת פרסום ההחלטה 4מוצע כי תוך  .4
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יר לאגף רישוי במשרד בכל גורם המעוניין בכך יכול להגיש התייחסותו לשימוע; את ההתייחסות יש להע .5

 .Rishui-Telecom@moc.gov.il  דוא"ל:כתובת ב ,2020 ספטמברל 16 יוםמ יאוחר לא התקשורת,

 

 

 

 

 

 

 ,רב בכבוד

 

 

 

 גדעון שטרית                                                                                                             

 מנהל אגף בכיר רישוי                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 :העתקים

 התקשורת משרד"ל, מנכ, בן חורין אבישר לירן 

 התקשורת משרד, הנדסה מינהל ומנהל הכללי למנהל המשנה, שמילה מימון מר

 התקשורת משרד, ואכיפה פיקוח מינהל ומנהל בכיר"ל סמנכ, כסיף איתן מר

 , היועצת המשפטית, משרד התקשורתנויפלד דנהגב' 

 דרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת-"ר עופר רזד

 התקשורת משרד, דובר, עוז בר ערן מר
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 "א:ומפ אחוד"ן רט כללי רישיון לתיקון דוגמה

 

 כללי רישיון

 "מ בע XXXXXXX-ל

  XXXXXXXXXשירותי  למתן

 

 

 XXמספר  תיקון

 

שהואצלה לי,  1982 –)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 4 סעיףבתוקף סמכות שר התקשורת לפי 

 )"XXXX" – להלן( מ"בע XXXXXX חברת של טענותיה את ששקלתי ולאחר, דין כלפי -על הסמכויות ויתר

 , כדלקמן:XXXXXXXביום  XXXX -שהוענק ל XXXXXXXXבזה את הרישיון הכללי  נתאני מתק

 

 :יבוא –" מנוי לבקשת שירות הפסקת" XX סעיף אחרי

 ומצוקה לחירום ארציים מקוצרים טלפון למספרי להתקשרות מנוי של חסימה יבצע לא הרישיון בעל .א

 .התקשורת משרד באתר שיפורטו כפי, ספרות 4 -ו 3 בעלי

 .ומוסדותיה מדינהל האשר הוקצטלפון  ה של  מנוי להתקשרות למספרחסימבעל הרישיון לא יבצע  .ב

 .1982-"בתשמ(, ושידורים)בזק  התקשורת לחוקא 30 בסעיף כהגדרתם -"המדינה ומוסדותיה" 

בתוכנית תעריפים הכוללת חסימה של מספרי טלפון להתקשרות על ידי קבוצת מנויים, בקשה  .ג

 . "(בקשת החסימה)" בנפרד מספר כלל וגשת, כאמורחסימה של מספר טלפון ל

למשך כל תקופת החסימה  מי מטעמו על בעל הרישיון לשמור תיעוד של בקשת החסימה אצלו או אצל .ד

ולמשך שנה אחרי תום החסימה, ככל שהוסרה. התיעוד יכלול לפחות את אלה: מספר הטלפון החסום, 

שם מבקש החסימה, תאריך הסרת החסימה ריך חסימה, סיבת החסימה, שם המנוי )אם ידוע(, תא

 וסיבת הסרת החסימה )באם הוסרה(, הערות.
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