
 

 

 

 מדינת  ישראל 

 משרד  התקשורת 

 ישיון ל________ ר

 למתן שירות _____________ 

 

 תיקון מספר ______ 

,  1982-)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב4תוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף ב

___________________  שנאצלה לי, אני מתקן בזה את הרישיון ____________  שהוענק ל  

 ביום_______, כדלקמן: 

 

 1א 15הוספת סעיף 

 לרישיון

 יבוא:  15אחרי סעיף  .1

על אף האמור בהוראות הרישיון, יפעל בעל הרישיון לפי ההוראות   א15"

 הקצובות בזמן הקבועות בנספח י"ז לרישיון.". 

 אחרי נספח ט"ז יבוא:  .2 י"ז הוספת נספח 

 קצובות בזמןהוראות  - נספח י"ז" 

 , מוקד פניות טלפוני לשם  4( לנספח ה'1)ב()1על אף האמור בסעיף ( א) .1

קבלת פניות בכל הנוגע לשירותיו של בעל הרישיון, שאינן פניות כאמור  

( שעות לפחות, החל 8, יהיה מאויש שמונה )4)א( לנספח ה'1בסעיף 

השואה, יום השואה וערב יום  בבוקר, בימי חול, ערב יום  08:00מהשעה 

 הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה;
 

  2020בספטמבר    16  כ"ז באלול תש"פסעיף זה יהיה יעמוד בתוקפו מיום  )ב(  

 . 2020באוקטובר  18ל' בתשרי תשפ"א ועד ליום      

 לעניין סוגי השיחות  4)ב( לנספח ה'5על אף האמור בסעיף )א(  .2

בסעיפים   ו2)ג()4המפורטים  ה'3)ג()4-(  לנספח  שבהן 4(  השיחות  שיעור   ,

)ב( 5יעמוד בעל רישיון בכל אחד משלושת סוגי האירועים המפורטים בסעיף  

לכל היותר בשבועיים רצופים, לכל אחד מסוגי    20%, יעמוד על  4לנספח ה'

בסעיפים   המפורטים  ו2)ג()4השיחות  ה'3)ג()4-(  לנספח  המס4(  מתוך  פר  , 

באותם  האמורים  השיחות  סוגי  משני  אחד  כל  של  השיחות  של  הכולל 

 שבועיים;

 
,  מספרי הסעיפים במסמך זה נעשו בהתאם לרישיון סלקום לאספקת שירותי רט"ן, סעיף זהה יתווסף בסוף פרק ב' לרישיונות הרט"ן 1

 .רישיונות מפ"א והרישיונות האחודים



 

 

     2020בספטמבר     16כ"ז באלול תש"פ  סעיף זה יהיה יעמוד בתוקפו מיום  )ב(   

 . 2020באוקטובר  18ל' בתשרי תשפ"א ועד ליום      

 סוגי השיחות  לעניין 4'ה( לנספח 1)ג5אף האמור בסעיף  על)א(  .3

בסעיפים   ו2)ג()4המפורטים  לנספח  3)ג()4-(  זמן4'ה(   ממוצע המתנה , 

  פיםבסעי המפורטים השיחות  סוגי שנימ אחד כל  של שבועיים באותם

 ;( דקות5.5וחצי ) חמשעל  יעלה נענו, לאש (3)ג()4-( ו2))ג(4

    ועד    2020בספטמבר    16כ"ז באלול תש"פ    מיום  בתוקפו  יעמוד  זה  סעיף)ב(  

 ." 2020באוקטובר  18ל' בתשרי תשפ"א  ליום      

 

 

 

  התש"ף _  ב_____________ 

 2020 _  ב_____________ 

 

 __________________ 

 חורין- לירן אבישר בן

 המנהלת הכללית 

 


	רישיון ל________ למתן שירות _____________  תיקון מספר ______
	בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 4(ה) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982,  שנאצלה לי, אני מתקן בזה את הרישיון ____________  שהוענק ל ___________________ ביום_______, כדלקמן:

