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 ]...[ -ב חלקים מושחרים מסומניםגרסה מושחרת, 

 

  בתקנות התשלומים פירוט שינויי התעריפים

 יםלצרכי נוחות הקורא מספרי הסעיפים בפרק זה תואמים למספרי התקנות כפי שאלה מופיע

לאופן בו בדומה בתקנות התשלומים. נכון לציין כי כל התעריפים המפורטים אינם כוללים מע"מ 

 .הם קבועים בתקנות התשלומים

כיום ולאחר מכן יוצג התעריף המוצע, השירותים יובאו בהתאם  והתעריף השירותתחילה יוצג 

 .התשלומים בתקנותלסדר בו הם קבועים 

 

 חלק א' –תוספת ראשונה 

 שיחה למנויי בזק ומפ"א לפי אות ההיכר כ' בלוח א'. 2-3

בהתאם לתקנות התשלום בעד דקת שיחה ליעדים נייחים, בתוך רשת חברת בזק : התעריף היום

אג' בשעות השיא )על פי אות  8.57-אג' בשעות השפל ו 3.50ולרשתות נייחות אחרות )מפ"א(, הינן 

 ההיכר כ' הכלולה בלוח א'(. 

עלות קש"ג  אג' כולל 1.2על יעלה  מוצע לקבוע כי תעריף כ' בכל שעות היממה לא: העדכניהתעריף 

השונים  החיוג אזורי נייח לדקת שיחה, ככל שקיימת עלות כזו, וכן לבטל את רשימת המרכזות לפי

בכל מקום  .NGN)לוח ג'( שאינה רלוונטית עוד ברשת הנוכחית של חברת בזק מאז המעבר לרשת 

 בו יהיה אזכור ללוח ג' מוצע בתיקון להסירו בהמשך לביטול המרכזות.

 רי מבואות חיוג אינטרנטשיחה אל מספ. 4

 5.77בהתאם לתקנות התשלום בעד שיחות אלה הוא לפי אות ההיכר א' שבלוח א':: התעריף היום

 אג' בשעות השפל.  1.59-אג' לדקה בשעות השיא ו

: מוצע לקבוע שהתעריף המרבי בשיחות אלה בכל שעות היממה לא יעלה על התעריף לאחר השינוי

 אות ההיכר כ'.שיחה על פי אג' לדקת  1.2

 שיחה מאת מנוי בישראל למנוי באזור יהודה ושומרון . 5

בהתאם לתקנות התשלום בעד שיחות אלה הוא כמפורט בלוח : כיום התעריף הקבוע התעריף היום

 .ד'

מוצע לבטל תקנה זו ולקבוע ששיחות אלה יחויבו בתעריף מרבי כמפורט : התעריף לאחר השינוי

רט"ן כקבוע בתקנות קש"ג על פי יעד  ד' בתוספת קש"ג-ו ההיכר כ' יותאות, לפי שלעיל 3-2בתקנות 

בנוסף מוצע למחוק את לוח ד' )רשימת המרכזות באזור יהודה ושומרון(, שאינו רלוונטי  השיחה. 
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בכל מקום בו יהיה אזכור ללוח ד'  .NGNעוד ברשת הנוכחית של חברת בזק מאז המעבר לרשת 

 לביטול המרכזות. מוצע בתיקון להסירו בהמשך

  957-1 -ו 956-1שיחה אל שירות בידור ומידע בקידומות   .א'6-ו 6

בהתאם לתקנות התשלום בעד שיחות אלה הוא לפי אות ההיכר כ' שבלוח א' : התעריף היום

-הבזק )התקנה, תפעול ותחזוקה(, תשמ"הא לתקנות 44בתוספת חיוב מיוחד כהגדרתו בתקנה 

1985. 

מוצע לקבוע כי שיחות  .]...[ בסעיף הנזכרות הקידומות, ידיעתנו למיטב: השינויהתעריף לאחר 

יחויבו בתעריף מרבי ליעדי מפ"א,  1-902-ו 1-901לקידומות העדכניות לשירותי מידע )פרימיום(, 

שלעיל, לפי אות ההיכר כ' בלוח א', בתוספת תעריף פרימיום כמוגדר בנספח  3-2כמפורט בתקנות 

 1 החברה. לרישיון 1ב'

-1מוצע להוסיף בתקנות התייחסות לשיחות מאת מנוי חברת בזק אל שירותי בידור לפי הקידומת 

לעיל( ש 3-2ולקבוע כי שיחות אלה יחויבו לפי אות ההיכר כ' שבלוח א' )כפי שמוצע בתקנות  – 919

לתקנות חיוב בעד התשלום אשר משולם למפעיל רט"ן, ככל שקיים תשלום כזה, בהתאם  בתוספת

 ,"(ג"קש תקנות)" 2000-גומלין(, התש"ס-התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד קישור

בתוספת "תשלום מיוחד" כמוגדר בנספח ב' לרישיון חברת בזק, ככל שנקבע תשלום כזה. לצד תיקון 

סעיף זה מוצע לתקן את הגדרת "תשלום רגיל" אשר בנספח ב' לרישיון חברת בזק כך שבמקום 

אג' לדקה  45פים הכלולים בו עבור שיחות לשירותי בידור )למשל תשלום שלא יעלה על התערי

בשיחות בתוך רשת החברה( ייקבעו בו תעריפים כמוצע בתיקון זה של תקנות התשלומים )בדוגמה 

  אג' לדקת שיחה בשיחות בתוך רשת החברה(. 1.2שלעיל תעריף כ' בסך 

 

 שיחה למנוי רט"ן. 7

בתוספת ' א שבלוח בהתאם לתקנות התשלום בעד השיחה הוא לפי אות ההיכר ד': התעריף היום

ד' הינו עבור יצירת שיחה ברשת בזק שיעדה רשת רט"ן:  תעריף"ג רט"ן כקבוע בתקנות קש"ג. קש

 אג' לדקה בכל שעות היממה. 4.8

תישמר אולם תעריף ד' בכל ה לתעריף לפי אות ההיכר ד' הפניה: מוצע כי התעריף לאחר השינוי

קש"ג רט"ן כקבוע בתקנות אג' לדקה ולעלות זו יתווסף  1.0שעות היממה ישונה כך שלא יעלה עד 

  קש"ג.

 

  705-1שיחה לשירותי זימון בקידומת . 8

בתוספת חיוב מיוחד  אג' לדקה 0.1098בהתאם לתקנות התשלום בעד השיחה הוא : התעריף היום

 תשלומים – זימון שירותי כקבוע בתקנותבעד הפניה )חיוב אותו גובה בעל רישיון לשירותי זימון 

 . (זימון הודעת בעד

                                                           
 שירות" בהחלטה שמפורט כפי והכל ,902-1, 901-1 הפרימיום משירותי חלק הינם והמידע הבידור שירותי 1

   .2014 בדצמבר 28 מיום" רגיל בתעריף פרימיום
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 3-2מוצע לקבוע כי התעריף המרבי לשיחות יהיה כפי שהומלץ בתקנות : התעריף לאחר השינוי

 המופיע ברישיון. בתוספת חיוב מיוחד בלוח א' , לפי אות ההיכר כ' שלעיל

 

 א "מפ של או החברה של שהוא מנוי *xywz* או xywשיחה אל מספר מנוי מקוצר . 9

 בהתאם לתקנות התשלום בעד שיחה זו הוא לפי אות ההיכר כ' שבלוח א'.: התעריף היום

, שלעיל 3-2מוצע לקבוע שתעריף מרבי לשיחות יהיה כפי שהומלץ בתקנות : התעריף לאחר השינוי

  .שבלוח א' אות ההיכר כ'לפי 

 

  .א"מפ של מנוי או והוא מנוי של החברה 1212שיחה אל שירותי משאל טלפוני בקידומת . 10

 בהתאם לתקנות התשלום התעריף בעד שיחה זו הוא לפי אות ההיכר כ' שבלוח א'. : התעריף היום

, 3-2שהומלץ בתקנות : מוצע לקבוע שהתעריף המרבי ליעדי מפ"א יהיה כפי התעריף לאחר השינוי

  לפי אות ההיכר כ' שבלוח א'.

 

  1255שיחה לשירותי מידע בעתות חירום בקידומת . 11

א "מפ בהתאם לתקנות התשלום בעד שיחה אל מי שהוא מנוי של החברה או מנוי של: התעריף היום

 כיום לפי אות ההיכר כ' שבלוח א'.  הוא

מרבי ליעדי מפ"א יהיה כפי שהומלץ עליו בתקנות מוצע לקבוע שהתעריף ה: התעריף לאחר השינוי

 .  שבלוח א' , לפי אות ההיכר כ'שלעיל 3-2

 

 )חיוב מפוצל( שהוא מנוי של החברה 700-1שיחה למספר . 12

ב משיחות רגילות בגורם המחוי הנבדלות נייחים ליעדים רגילותשיחות  הינן 1-700בשירות  השיחות

ב יוזם השיחה ובשיחות ארוכות יותר מחוי יב יוזםאו פחות מחודקות  3.5חות שאורכן בשי –עבורן 

 פי עלהמספר/השירות.  רוכשהעסק  במחויועבור יתרת השיחה  הראשונות הדקות 3.5השיחה עבור 

לחול על השיחות בשירות הכללים שחלו עד כה,  שימשיכו מוצע משכך. ]...[ המשרד שבידי המידע

  ת כמפורט להלן:חיוב עבור שאר השיחות הנייחויהיה זהה ל עבורן שהחיובזאת אומרת 

 הנשקלים בתקנות  כדלקמן: בשינוייםאלה באים לידי ביטוי  שינויים

' כ ההיכר אות לפי ראשונות דקות 3.5 עד–מנוי קורא שהוא מנוי של החברה  לענייןכיום  .א

 , המשך השיחה ללא תשלום. ברמתה דהיום 'א שבלוח

הדקות הראשונות ישונה לתעריף מרבי ליעדי מפ"א  3.5-מוצע לקבוע שהתעריף המרבי ל

אג' לדקת  1.2שלעיל, לפי אות ההיכר כ' שבלוח א',  כלומר  3-2שהומלץ עליו בתקנות 

 שיחה; המשך השיחה ללא תשלום. 
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 –ר"א אחממפמנוי נקרא שהוא מנוי של החברה בשיחה ממנוי של החברה או  לעניין -כיום  .ב

' כ ההיכר אות לפי מחויב השיחה המשך, תשלום ללאדקות ראשונות השירות ניתן  3.5עד 

 ברמתה דהיום.  'א שבלוח

 

דקות ראשונות יישאר ללא תשלום, המשך השיחה ישונה לתעריף  3.5מוצע שהתעריף עד 

 שלעיל, לפי אות ההיכר כ' שבלוח א', כלומר 3-2מרבי ליעדי מפ"א שהומלץ עליו בתקנות 

 אג' לדקת שיחה. 1.2ריף בגובה של תע

 

לעניין המנוי הנקרא  –"ן למנוי נקרא של החברה רטשיחה ממנוי של מפעיל  לעניין -כיום  .ג

  .שינוי ללא התקנה את להשאיר מוצעללא תשלום 

 התשלום ייןלענ ג"קש תקנותל( 1א) 3 בתקנה תיקון ייערך לעיל האמור הנשקל למנגנון בהתאם

  :להלן כמפורט מפוצל חיוב בשירות שיחה שהיא תנועה דקת שינוע עבור המרבי

 :אחר א"מפ של נקרא מנוי אל א"מפ של קורא מנוי מאת שיחה דקת שינוע בעד( 1)

 ידי על) הראשונות השיחה דקות 3.5 בעד שיחה דקת לשינוע מרבית עלות כי לקבוע מוצע

 לעלות בהתאם תהייה( השיחה מקבל ידי על) נוספת שיחה דקת כל ובעד( השיחה יוזם

בתקנות  פ' ההיכר אות במקום' אג 1 של עלות כלומר, נייחים ליעדים בשיחה גומלין קישור

 את המכילבתקנות הקש"ג ' א לוח את לבטל מוצע כן כמו. מהסעיפים אחד בכלהקש"ג 

 . בלבד' פ ההיכר אות

 משך כל בעד, א"מפ של נקרא מנוי אל ן"רט של קורא מנוי מאת שיחה דקת שינוע בעד( 2)

 בדומה', פ ההיכר אות במקום' אג 1 תהייה המרבית העלות כי לקבוע מוצע .השיחה זמן

 . הקודם לסעיף

 :)שיחת חינם( 800-1שיחה למספרי . 13  

הנבדלות משיחות רגילות בגורם  ות רגילות ליעדים נייחים וניידיםהינן שיח 1-800השיחות בשירות 

. על פי המידע שבידי המשרד ותהשיר/המספר רוכש העסק קרי, השיחה מקבל שהוא, ייב עבורןהמח

 בשיחות תחויבנה שהן קריכי ימשיכו לחול על תעריפי השיחות הכללים הקיימים  מוצע משכך ]...[.

 יחולו לא רבימ לתעריף המעברשעקב  תוךעל פי התעריפים הרגילים  ניידים ומיעדים נייחים מיעדים

   .נייחים מיעדים לשיחות בהתייחס התשלומים בתקנות כיום הקבועות לגודל הנחות עוד

 :כדלקמן הינם אלה בתקנות הנשקלים והשינויים כיום והתעריפים התקנות תוכן תיאור

 .תשלום ללא כיום: החברה של מנוי שהוא קורא מנוי( 1) .א

 מוצע להשאיר את התקנה ללא שינוי. 

כיום לפי אות ההיכר כ' + הנחות לגודל  –מנוי נקרא שהוא מנוי של החברה ( 2)

 (. 20%חלק ג' )הנחות של עד  3הקבועות בפרט 

, ולבטל 3-2מוצע לקבוע תעריף מרבי לפי אות ההיכר כ' שבלוח א' כמפורט בתקנות 

   הנחות לגודל. למתן החובהאת 
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המנוי הנקרא  –מנוי קורא שהוא מנוי של מפ"א אל מנוי נקרא שהוא מנוי של החברה  .ב

 חלק ג'.  3מחויב כיום לפי אות ההיכר כ' + הנחות לגודל הקבועות בפרט 

לפי אות ההיכר כ' שבלוח א' כמפורט מוצע לקבוע כי המנוי הנקרא יחויב בתעריף 

 .שלעיל( 2א )בסעיף  למוצע, בדומה ,  ולבטל את ההנחות לגודל3-2בתקנות 

שיחות אלה לא מוסדרות  –של החברה  מנוי קורא שהוא מנוי של רט"ן ומנוי נקרא .ג

לפי  כיום בתקנות התשלומים אלא בתיק שירות הקובע כי מנוי נקרא מחויב בתעריף

 ד' + קש"ג נייד.   אות ההיכר

בהתאם לאות ההיכר כ' שבלוח  השירות ישונו מוצע לקבוע כי ההסדר והתעריף בתיק

אליו יתווסף תעריף קש"ג כתעריף מרבי ו אשר יקבע 3-2א' המעודכן כמפורט בתקנות 

 נייד. 

 

 לעניין ג"קש לתקנות( 2א)3 תיקון בתקנה ייערך לעיל האמור הנשקל למנגנון בהתאם

 שיחת בשירות שיחה שהיא תנועה דקת שינוע עבור גומלין קישור בעד המרבי התשלום

 , כמפורט להלן: חינם

 שיחה דקת שינוע בעד שיחה דקת של מקבל השיחה לשינוע מרבית עלות כי לקבוע מוצע (1)

 קישור לעלות בהתאם תהיה אחר א"מפ של נקרא מנוי אל א"מפ של קורא מנוי מאת

 פ ההיכר אות במקום מ,"מע ללא' אג 1 של עלות כלומר, נייחים ליעדים בשיחה גומלין

  .מהסעיפים אחד בכל

 אל ן"רט מפעיל של קורא מנוי מאת שיחה דקת לשינוע מרבית עלות כי לקבוע מוצע (2)

, ניידים ליעדים בשיחה גומלין קישור לעלות בהתאם תהייה אחר א"מפ של נקרא מנוי

   .מ"מע ללא' אג 6.18 של עלות כלומר

 חינם שיחת בשירות תנועה דקת שינוע בעד המרבי התשלום, ג"קש תקנותל( 1א)ג3 בתקנה

 :יהיה ן"רט מערכת אל

 מנוי אל א"מפ של קורא מנוי מאת תנועה דקת מוצע לקבוע כי עלות מרבית לשינוע (1)

 התשלומים. בתקנות' א שבלוח 'כ ההיכר אות פי ן תהייה על"רט מפעיל של נקרא

שיחה מאת מנוי של מפעיל רט"ן אל מנוי  דקת לשינוע מרבית עלות כי לקבוע מוצע (2)

, ניידים ליעדים בשיחה גומלין קישור לעלות בהתאם תהייה נקרא של מפעיל רט"ן אחר

 .מ"מע ללא' אג 6.18 של עלות כלומר

 

 .  תשלום ללא -התעריף היום  – 18xy  ל"מב שירות למוקד שיחה. 14

את מוצע להשאיר  ,למסמך השימוע 16 בהתאם לעקרון הקבוע בסעיף: השינוי לאחר התעריף

  לוח ג' )רשימת מרכזות(.את התקנה על כנה וכאמור לבטל 
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 ללא תשלום.  -התעריף היום  – 118-ו 104 ,102, 101, 100למוקדי חירום שיחה . 15

 התקנה ללא שינוי וכאמור לבטל לוח ג' )רשימת מרכזות(. את מוצע להשאיר : השינוי לאחר התעריף

 

 : ג("טצ) ציבורי מטלפון שיחה. 16

 :השינויאחר כך התעריף לאחר  ומידהיום  התעריף תקנה בכל מוצגים זה בסעיף

 כדלקמן: הואא. התשלום בעד שיחה מאת טצ"ג אל המנויים 

הוא לפי אות ההיכר ט' ולמנויי רט"ן לפי אות  '(ד-ו' ג לוחלפי )בעד שיחה למנויי בזק התשלום ( 1)

 ההיכר ר' שבלוח ב'. אותיות ההיכר ט' ור' קובעות את משך הזמן לחיוב יחידת מניה אחת.

 ד'.-מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי וכאמור לבטל את לוח ג' ו

התאם לתקנות התשלום בעד שיחה ממנוי של החברה למס' מקוצר של החברה או של מפ"א ( ב2)

 הוא לפי אות ההיכר ט' שבלוח ב'.

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.

)שירותי  1212ו מס' ( בהתאם לתקנות התשלום בעד שיחה ממנוי של החברה אל מי שהוקצה ל3-4)

 דע בעתות חירום( הוא לפי אות ההיכר ט'. )מי 1255ומספר  משאל טלפוני(

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.

 של מנויי החברה ומנויי מפ"א:  1-700( בהתאם לתקנות התשלום בעד שיחה למס' 5)

לפי אות ההיכר ט' שבלוח ב' ובלבד שלא יעלה על יחידת חיוב  -( לעניין המנוי הקורא 1)

 שבחלק ג'.  1אחת כמשמעותה בפרט 

 מוצע להשאיר את התקנה ללא כל שינוי. 

 אם התשלום לפי אות ההיכר כ' שבלוח א':  –(  לעניין המנוי הנקרא 2)

 בתוספת מע"מ. ₪  0.2065 –בתוספת מע"מ ₪  0.2891)א( אינו עולה על 

מע"מ ועוד ההפרש בין  בתוספת₪  0.2065 –בתוספת מע"מ ₪  0.2891)ב(  עולה על 

 בתוספת מע"מ.₪  0.2891סכום השיחה לפי אות ההיכר כ' שבלוח א' לבין 

לעיל, לקבוע כלהלן: לעניין המנוי הנקרא שהוא  12מוצע, בדומה למנגנון המוצע בתקנה 

בלא תשלום, ובעד  –דקות השיחה הראשונות  3.5דקות השיחה שעד  מנוי של החברה, בעד

 . ' שבלוח א'כההיכר לפי אות  –דקות השיחה הראשונות  3.5-לכל דקת שיחה נוספת מעבר 

 בהתאם לתקנות התשלום בעד שיחה אל מנוי של מפ"א הוא לפי אות ההיכר ט' שבלוח ב'.  (6)

 י.מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרב

ן הוא לפי אות ההיכר ר' שבלוח "בהתאם לתקנות התשלום בעד שיחה אל מנוי של  מפעיל רט( 7)

 ב'.
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 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.

 

 טלפון מנוי קו של קבוע ותשלום התקנה – 'ב חלק - ראשונה תוספת

 .₪ 49.50ותשלום קבוע ₪  134התעריף היום: התקנה   -קו מנוי טלפון רגיל ( )א .1

מוצע לקבוע את תעריף ההתקנה היום כתעריף מרבי ואת התשלום הקבוע  התעריף לאחר השינוי:

 לשימוע.  1בהתאם לפירוט התעריפים בלוח 

 

 ₪.  25.70ותשלום קבוע ₪  134התקנה התעריף היום:   - קו מנוי טלפון למנוי זכאי( ב)

 . הלאומי מהביטוח הכנסה להבטחת הזכאי מנוי הינו זכאי מנוי

 זה מסוג יםובקו היום הנוהג 50%-כ של ההנחה שיעור את לשמר מוצע התעריף לאחר השינוי:

המעודכנים אותם  יעודכן כך שהוא לא יעלה על מחצית דמי השימוש החדש התעריף כי ולקבוע

  .ללא מע"מ( ₪, 10.41כלומר מוצע לקבוע בשימוע )

 

 

 ותשלום התקנההתעריף היום:  – בידור ולשירותי מידע לשירותי רישיון לבעל טלפון מנוי קו  .2

 . לעיל( ב) בסעיף כמו קבוע

מוצע לבטל את התקנה ולחייב  ולפיכך ]...[שעולה מהנתונים שבידי המשרד : התעריף לאחר השינוי

 בתעריף "קו מנוי טלפון רגיל". קווים מסוג זה 

 

 התקנה ותשלום קבוע:התעריף היום:   - ISDNקו מנוי טלפון  .3

 ₪. 106תשלום חודשי קבוע ₪,  746נקודת סיום רגילה: התקנה )א( 

 ₪. 106תשלום חודשי קבוע , ₪ 1,370ודת סיום משולבת:  התקנה )ב( נק

 

הבדל  ואין  ]...[ומאחר וקו מסוג זה שקול לשני קווים רגילים, ומאחר  התעריף לאחר השינוי:

מוצע לקבוע תעריף התקנה מרבי זהה להתקנה של קו  ,ממשי בעלויות ההתקנה בהשוואה לקו רגיל

 ₪.  41.64, כלומר כפול מזה של קו רגילמרבי ותשלום קבוע ₪(  134רגיל )

 

 שונות -' ג חלק - ראשונה תוספת

, 20חיוב של  מחירי כרטיסי טלכרט לפי יחידותהתעריפים היום:  – שיחה מטלפונים ציבוריים .1

 כל התעריפים כוללים מע"מ(.  -₪  ₪96.50,  ₪49.50,  ₪23.50,  10.50יחידות ) 240, 120, 50

 

  ים.מרבי פיםשבתקנה כתערי התעריפיםלקבוע את מוצע  :התעריף לאחר השינוי
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)ב( ₪   0.11 –לכל דקת שיחה: )א( לרשת בזק התעריף היום: , שיחה  באמצעות כרטיס בזקכרט .2

תקנה זו כוללת ₪.  0.11 –בתוספת קש"ג רט"ן )ג( אל מפ"א אחר ₪  0.11 –רט"ן לרשת 

 התייחסות למרכזת באחד מאזורי החיוג המפורטים בלוח ג' בתוספת הראשונה.

 

מרבי. כמו כן, נוסח התקנה יותאם וך את התעריף הקיים לתעריף מוצע להפ : התעריף לאחר השינוי

 המרכזות(. לכך שמוצע לבטל את לוח ג' )רשימת

 

. היקף 800-1מדרגות של הנחות לגודל לבעל מספר התעריף היום:  – 800-1שיחות לשירות  .3

 ד'. -על תשלומי שיחות לפי אותיות ההיכר כ' ו 20%ההנחות עד 

 

 13בשירות )תקנה  השיחות עבור מרבי כפי שפורט לעיל הוצע לקבוע תעריף: התעריף לאחר השינוי

 את לקבוע גמישות לבזק מאפשר . מנגנון זה'כבחלק א' של התוספת הראשונה( לפי אות ההיכר 

 .  ועל כן שיעורי ההנחה הקבועים כיום בתקנות יבוטלו תעריף מרבי זה במסגרת ההנחה שיעורי

  

בתוספת עמלת טמ"כ  3כאמור בסעיף התעריף היום:  – 800-1שיחות מטלפון ציבורי לשיחות  .4

 לכל שיחה. ₪  0.2891של 

 

להותיר את התעריף הקיים  הומלץ , שכן3מוצע לבטל את ההפניה לסעיף  התעריף לאחר השינוי:

כפי שתקבע אותם החברה  1-800על כנו כתעריף מרבי שיתווסף לתעריפי שיחות ₪  0.2891בסך 

 '.  כבהתחשב בתעריף המרבי על פי אות ההיכר 

 

 

 והעתקה קבוע תשלום, התקנה –' א חלק -  שנייה תוספת

 ₪.  14.80התעריף היום:  – העתקת קו מנוי טלפון מכל הסוגים .1

 

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.: התעריף לאחר השינוי

 

 התקנה ותשלום קבוע. היום קיימים תעריפי  – שירות טלפון במעון סטודנטים )טלקמפוס( .2

 

כי ]...[ ועל כן מוצע לבטל את התקנה, מהמידע שבידי המשרד עולה : התעריף לאחר השינוי 

   בהתאם ל]...[.

 

 התקנה.   היום קיים תעריף  – העברת שירות טלקמפוס מחדר לחדר .3
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  התקנה.  את לבטל מוצע כן ועל ]...[מהמידע שבידי המשרד עולה כי : התעריף לאחר השינוי

 

 התקנה.היום קיים תעריף  – שינוי קוד סודי בשירות טלקמפוס .4

 

 . ועל כן מוצע לבטל את התקנה ]...[מהמידע שבידי המשרד עולה כי : התעריף לאחר השינוי

 

(, 0) קבוע תשלום, התקנה –'  ג ',ב ',א מסוג שלוחות – שלוחות המקשרות בין מקלטים .5

 לסוג ובהתאם( מטר 100 מעל או עד) העתקה למרחק בהתאם התעריף גובה –העתקה 

 (. ג,ב,א) החדשה השלוחה

 

 .יםמרבי מוצע לקבוע את התעריפים שבתקנה כתעריפים :התעריף לאחר השינוי

 

 (, העתקה. 0התקנה, תשלום קבוע ) – ציוד כריזה .6

 

 .ועל כן מוצע לבטל את התקנה ]...[מהמידע שבידי המשרד עולה כי : התעריף לאחר השינוי

 

 התקנה.  – מנוי לציוד כריזהחיבור קו  .7

  .ועל כן מוצע לבטל את התקנה ]...[מהמידע שבידי המשרד עולה כי : התעריף לאחר השינוי

 

 התקנה. – מיתקן להפעלת המונה של מנוי לחיוב חשבונו הוא בשיחות נכנסות .8

 

  .ועל כן מוצע לבטל את התקנה ]...[מהמידע שבידי המשרד עולה כי : התעריף לאחר השינוי

 

  – ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות לטלפון של מנוי אחר קבוע מראש .9

 התקנה, תשלום קבוע , העתקה. 

 

  .ועל כן מוצע לבטל את התקנה ]...[מהמידע שבידי המשרד עולה כי : התעריף לאחר השינוי

 

ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות לטלפון של מנוי אחר שבידו רישיון מיוחד   .10

 התקנה, תשלום קבוע, העתקה.   - לקבל הודעות עבור מנויים אחרים
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  .ועל כן מוצע לבטל את התקנה ]...[מהמידע שבידי המשרד עולה כי : התעריף לאחר השינוי

 

 ש"ח.  80.1התקנה בסך  – שפורפרת טלפון לכבד שמיעה .11

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.:  התעריף לאחר השינוי

 

 

₪,  7.89תשלום קבוע בסך ₪,  106התקנה  בסך  – מכשיר למניית מתקפי מנייה בקו טלפון  .12

 . ₪ 52והעתקה בסך 

 

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.:  התעריף לאחר השינוי

 

 .₪ 101 בסך התקנה – מנייה מתקפי שירות  .13

 משך המתקפים הינו כמו בטלפונים ציבוריים )לוח ב' לתוספת הראשונה(. 

השירות משמש בין היתר לטלפונים מופעלי מטבע, חברת בזק היחידה שמספקת שירות 

 מסוג זה. 

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי. : התעריף לאחר השינוי

 

 : ציבורית במרכזת שירותים .14

 (. 0תשלום קבוע ) –עקוב אחרי שמבצע המנוי באמצעות חיוג  (א)

  .מוצע להשאיר את התקנה ללא שינוי: התעריף לאחר השינוי

 

 ₪. 7.82תשלום קבוע בסך ₪,  14.80התקנה בסך  –קו מדומה  (ב)

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי. : התעריף לאחר השינוי

 

 (.0תשלום קבוע ) –שיחה ממתינה  (ג)

  .מוצע להשאיר את התקנה ללא שינוי: התעריף לאחר השינוי

 

 בהתאמה.₪  ₪19.10,  ₪6.42,  1.71תשלום קבוע בסך  –קודים  2,8,30ו( חיוג מקוצר -)ד

 מדובר בשירות טלפוניה נלווה המסופק בידי ספקי טלפוניה רבים ללא תשלום נוסף      

 לתשלומים הבסיסיים עבור חבילת שירותי הטלפוניה.        
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 .יםמרבי מוצע לקבוע את התעריפים שבתקנה כתעריפים :התעריף לאחר השינוי

 

 .₪ 7.38 בסך התקנה - שפורפרת הרמת ידי על אוטומטי חיוג – חיוג אל (ז)

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.: התעריף לאחר השינוי

  

 .ח"ש 3.71 בסך קבוע תשלום – מזוהה שיחה(  ח)

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.: התעריף לאחר השינוי

 

 .ח"ש 3.71 בסך קבוע תשלום –( קולי תא) שמורה )ט(  שיחה

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.:  התעריף לאחר השינוי

 

 . ח"ש 3.71 בסך קבוע תשלום – ועידה )י(  שיחת

 

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי. : התעריף לאחר השינוי

 

 הסעיפים השירותים המפורטים בשלושת מבין שירותים שלושה או )יא( צריכת שניים

 .בהתאמה, ₪ 6.63 או ₪ 3.71 בסך קבוע תשלום – האחרונים  

   

 .יםמרבי כתעריפיםפים שבתקנה מוצע לקבוע את התערי:  התעריף לאחר השינוי

 

 :הקצאת מספרי חי"פ .15

 התקנה, תשלום קבוע, העתקה )הכל ללא תשלום(.  -מספרים ראשונים  30 (א)

 ₪.  19.50(, העתקה 0תשלום קבוע )₪,  51.60התקנה בסך  –כל מספר נוסף  (ב)

 

לאור העובדה שהומלץ להסיר מפיקוח את התעריפים במגזר צירי הקווים,  :התעריף לאחר השינוי

 מוצע לבטל תקנה זו. 

 

 ₪. 93.40תשלום קבוע בסך  –( 957-1, 956-1) הקצאת מספר לשירות בידור או מידע  .16
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 המשרד לכך השימוש במספרים מסוג זה הומר לקידומות אחרות; מעבר: התעריף לאחר השינוי

 הקצאת עבור ,גובים אם, התקשורת בתחום רישיונות בעלי שגובים תעריפים על היום מפקח אינו

 .התקנה את לבטל מוצע ,לפיכך. מספרים

 

 ₪.  2.78תשלום קבוע בסך  – תחזוקה של מכשיר טלפון מסוג זמיר או עפרוני  .17

 

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי. :התעריף לאחר השינוי

 

 בתקנות קבועות הנחות   - MB/sec 1.92עד  kb/sec 19.2בקצבים של שירות סיפרנת . 30עד  18

 התקנה, תשלום קבוע והעתקה.  –לגודל בכל קצב לפי מספר הקווים הנרכשים 

 , אך גם היום מהווה חלק ממונופול תקשורת הנתונים.]...[

  

התעריפים הקיימים למרביים תוך ביטול מנגנון ההנחות  : מוצע להפוך אתהתעריף לאחר השינוי

 לגודל בכל אחת מהתקנות.  

 

התקנה, תשלום קבוע  – kb/sec 56-ו kb/sec 19.2קווי הפצה בשירות ספרנת בקצבים של   . 32-31

 והעתקה.

 

 .ולכן מוצע לבטל את התקנה ]...[מהמידע המצוי בידי המשרד : התעריף לאחר השינוי

 

 יינתנו גם אם המנוי לוקח מגוון של קצבים.  הנחות לגודל בשירות ספרנת. 33

 

 מוצע לבטל את התקנה. : התעריף לאחר השינוי

  

  מחירי ציוד גיבוי בשירות ספרנת. 38-34

 

 .יםמרבי מוצע לקבוע את התעריפים שבתקנות כתעריפים : התעריף לאחר השינוי

)ב( הנפקת ₪;   34.70 -ותשלום קבוע ₪,  357 -דמי התקנה  – 800-1התחברות לשירות . )א( 39

)ג( חסימת חיוג מאזורי חיוג מסוימים ₪ ;  42.00 -תשלום קבוע  –דוחות התפלגות שיחות 

 ₪.  10.60 -תשלום קבוע  –

 

 .יםמרבי פיםשבתקנה כתערי פיםמוצע לקבוע את התערי : התעריף לאחר השינוי

 

 :שירות ממסור מסגרות.  40

 

 התקנה, תשלום קבוע והעתקה.  – MB/sec 2.048עד   64kb/sec)א( גישה בקצבים  

 )ב( ערוץ  לוגי בסיסי )תשלום קבוע והעתקה(. 



13 

 

 תשלום קבוע והעתקה.   - kb/sec 256עד  19.2)ג(  ערוץ לוגי שמור בקצבים  

 

מנגנון ההנחות מוצע להפוך את התעריפים הקיימים למרביים תוך ביטול : התעריף לאחר השינוי

 לגודל בכל אחת מהתקנות.

 

   

 התקנה.  –שינויים בשירות ממסור מסגרות . 45-41

 

 .יםמרבי כתעריפים ותמוצע לקבוע את התעריפים שבתקנ :.התעריף לאחר השינוי

 

 

התקנה, תשלום  –לפי אורך הקו )א,ב,ג(  – MB/sec 2קו בלעדי או קו מקשר בקצב של עד . 46

 קבוע והעתקה. 

 

 .יםמרבי : מוצע לקבוע את התעריפים שבתקנה כתעריפיםהתעריף לאחר השינוי

  

 התקנה,  –לפי אורך הקו )א,ב,ג(  – MB/sec 34קו בלעדי או קו מקשר בקצב של עד . 47      

 תשלום קבוע והעתקה. 

 

 .יםמרבי פיםשבתקנה כתערי פיםמוצע לקבוע את התערי : התעריף לאחר השינוי

 

 

 שירות  זמני  –חלק ב'   -תוספת שנייה  

 

חודשים(  6הנחה בדמי ההתקנה כפונקציה של תקופת השירות )עד  –לקו טלפון ולמכשיר טלפון  .1

 על הנחה . אין75%עד  25%והיקף התשלומים עבור שיחות באותה תקופה. שיעור ההנחות 

 . מלא תשלום משלמים עליו אשר הקבוע התשלום

 אותם עקרונות כמו בסעיף הקודם.  -  ISDNא. לקו 1

קבועה תקרה לדמי ההתקנה ותוספת לתשלום הקבוע בהתאם למשך  –קו בלעדי או קו מקשר  .2

 יום(. 7-30ימים,  7התקופה )עד 

 אותם עקרונות כמו בסעיף הקודם.  -א. שירות ספרנת 2

 

 אותם עקרונות כמו בסעיף הקודם.  -ב. שירות  ממסור מסגרות 2
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 30יום ומעל  30קבועה הנחה על דמי ההתקנה בהתאם לתקופת השירות  )עד  - 1-800שירות  .3

 יום לפחות. 30-יום(. תשלום קבוע רגיל ובלבד שישולם תשלום ל

 

  מוצע לבטל את כל התקנות בחלק זה. ]...[: לאחר השינוי פיםהתערי

 

 תשלום חד פעמי –שירות טלפון קבוע או זמני  –המרות  –חלק ג'  -תוספת שנייה 

 : )א( עם נקודת סיום רגילה )ב( עם נקודת סיום משולבת.ISDNהמרת קו מנוי טלפון בקו  .1

 בקו מנוי טלפון אחד או שניים )ללא תשלום(.   ISDNהמרת קו  .2

 המרת שלוחה א' בקו מנוי טלפון.  .3

 המרת שלוחה ב' או ג' בקו מנוי טלפון.  .4

 המרת קו טלקס בקו מנוי טלפון.  .5

המרת קו מנוי טלפון המשמש לשיחות יוצאות ונכנסות בקו מנוי טלפון המשמש לשיחות  .6

 נכנסות/יוצאות בלבד. 

המשמש לשיחות נכנסות/יוצאות בלבד בקו מנוי טלפון המשמש לשיחות המרת קו מנוי טלפון  .7

 נכנסות ויוצאות )ללא תשלום(. 

 מש לשיחות יוצאות בלבד. המרת קו מנוי טלפון המשמש לשיחות  נכנסות בלבד בקו המש .8

 בלבד. נכנסותבקו המשמש לשיחות  בלבד יוצאותקו מנוי טלפון המשמש לשיחות   המרתא. 8

 המרת שלוחה עם ממתג בשלוחה בלי ממתג. .9

א. המרת קו בלעדי או קו מקשר א' או ב' מסוג אחד בקו בלעדי או בקו מקשר א' או ב' מסוג  .10

 אחר. 

 ם או מקשרים א' או ב' המחוברים לקצה מרכזי אחד ומעלה קווים בלעדיי 30ב. המרת 

 ( בשירות ספרנת. 2( בשירות ממסור מסגרות )1)

 המרת קווים בשירות ספרנת: המרת משטר תקשורת, המרת קצב, המרת צומת.  .11

( שירות זמני בשירות קבוע כאשר תקופת השירות הזמני אינה עולה 1:  )1-800המרות בשירות  .12

 יום.  30יום/עולה על  30על 

 המרות קווים בשירות ממסור מסגרות: המרת קצב העברה לעניין גישה.  .13

 ב  בחלק ב' בתוספת השנייה. 2עד  2פרטים  -המרת שירות זמני בשירות קבוע   .14

 המרת קו בשירות ספרנת בקו בשירות ממסור מסגרות. .15

 המרת קו בשירות ממסור מסגרות בקו בשירות ספרנת.  .16

 

 .זה בחלק התקנות כל את לבטל מוצע ]...[: לאחר השינוי פיםהתערי

 

 שונות –חלק ד   –תוספת שנייה 
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 ₪. 52 – שינוי  בקווים המחוברים למערכת כריזה .1

 ., מוצע לבטל את התקנה]...[: לאחר השינוי ףהתערי

 

( הסרה ראשונה של חסימה ללא 1: ) 956-1חסימה או הסרת חסימה למנוי בשירות א.  .2

 ₪.   42.70( כל הסרה נוספת של חסימה או כל חסימה בתשלום של 2תשלום )

 

הקידומת איננה בשימוש עוד, מוצע שהתקנה תותאם לקידומות העדכניות. התקנה בנוסח 

הקיים שלה מתאימה לשירות אשר הינו חסום כברירת מחדל, קרי לשירותים בקידומות 

1-901 ,1-902. 

 

עיל והתעריפים בה יהפכו מוצע שהתקנה תתייחס לקידומות כמפורט ל: לאחר השינוי ףהתערי

באשר לגובה התעריף, המשרד סבור כי עבור פעולה פשוטה כנדרש בשירות זה אין הצדקה  למרביים.

כפי שנקבע לפעולות מנהלתיות  ₪ 14.80ך רבי בסמוצע לקבוע תעריף מ₪.  43-לתעריף מרבי בסך כ

  לחלק ד'(. 12דומות בתקנות התשלומים כדוגמת העברת קווי טלפון ממנוי אחד למנוי אחר )תקנה 

 

( חסימה ראשונה או כל הסרת חסימה 1: )957-1חסימה או הסרת חסימה למנוי בשירות ב. 

 ₪.  42.70( כך חסימה נוספת בתשלום של 2ללא תשלום )

 

הקידומת איננה בשימוש עוד, מוצע שהתקנה תותאם לקידומות העדכניות.  ידיעתנו למיטב

התקנה בנוסח הקיים שלה מתאימה לשירות אשר הינו פתוח כברירת מחדל, קרי לשירותים 

 . 1-900בקידומת 

 

כמפורט לעיל והתעריפים בה יהפכו מוצע שהתקנה תתייחס לקידומת : לאחר השינוי ףהתערי

עריף, המשרד סבור כי עבור פעולה פשוטה כנדרש בשירות זה אין הצדקה למרביים. באשר לגובה הת

לפעולות ₪  14.80בדומה לסעיף א', מוצע לקבוע תעריף מרבי בסך ₪.  43-לתעריף מרבי בסך כ

   מנהלתיות דומות הקבועות בתקנות התשלומים.

 

ל חשבון ספק גביית חשבון ממנוי עבור ספק שירותי מידע או שירותי בידור לכל שיחה עג. 

 ₪.  0.2891: השירות

 

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי. .:לאחר השינוי ףהתערי

 

( הסרת חסימה ראשונה 1: )1919באמצעות קידומת  חסימה או הסרת חסימה לשירות אירוטי .3

 ₪. 42.70( כל הסרת חסימה נוספת או כל חסימה בתשלום 2ללא תשלום. )
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ביחס לחסימה  ביחס לחסימה הניתנת ללא תשלום מוצע שלא יהיו שינויים.: לאחר השינוי ףהתערי

פעולה פשוטה כנדרש בשירות זה אין הצדקה המסופקת כיום תמורת תשלום, המשרד סבור כי עבור 

לפעולות ₪  14.80בדומה לסעיף הקודם, מוצע לקבוע תעריף מרבי בסך ₪.  43-לתעריף מרבי בסך כ

  תקנות התשלומים.מנהלתיות דומות הקבועות ב

 

 

( חסימה ראשונה ללא תשלום. 1, חסימה קשיחה  )חסימת האות המאפשר זיהוי מספר טלפוןא.  .4

 ₪. 42.70( כל חסימה נוספת בתשלום 2)

 ללא תשלום.  –ב. חסימה גמישה  

 

יהיה שינוי בשירותים הניתנים ללא תשלום. התעריף עבור מוצע שלא : לאחר השינוי ףהתערי

בדומה לסעיפים הקודמים ולתעריף לפעולות ₪,  14.80ייקבע כתעריף מרבי בגובה  חסימה נוספת

  מנהלתיות דומות הקבוע בתקנות התשלומים.

 

 ללא תשלום.–, למעט מחו"ל חסימה לשיחות גוביינא .5

 

  .: מוצע לא לשנות התקנההתעריף לאחר השינוי

 

 חסימה מלאה או הסרת חסימה לשיחות לחו"ל .6

 ללא תשלום. –( חסימה ראשונה או כל הסרת חסימה 1)

 ₪ .  42.70( כל חסימה נוספת בתשלום 2)

 

מוצע שלא יהיה שינוי בשירותים הניתנים ללא תשלום. התעריף עבור : לאחר השינוי ףהתערי

בדומה לסעיפים הקודמים ולתעריף לפעולות ₪,  14.80בגובה חסימה נוספת ייקבע כתעריף מרבי 

  מנהלתיות דומות הקבוע בתקנות התשלומים.

 

 ₪.  3.58:  1919לשירות אירוטי  הנפקת דפי חשבון טלפון מפורטים .7

 

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי. :לאחר השינוי ףהתערי

 

בשיחות לשירותי זימון, לשירותי רט"ן, או בשיחות כ', א'  הנפקת דפי חשבון טלפון מפורטים .8

 ₪.  3.58ד' לכל הנפקה: -ו

 

: מוצע לקבוע את התעריף כמרבי ולהתאים את נוסח התקנה לשיחות לפי התעריף לאחר השינוי

  .אותיות ההיכר החדשות כ', ד'
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 ₪. 3.58לפי בקשת מנוי:  העתק חשבון טלפון .9

 

 לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.מוצע : לאחר השינוי ףהתערי

 

 ₪.   22.20: שינוי מספר טלפון לבקשת מנוי .10

 

להימנע מניצול לרעה מוצע  כדי , אולם]...[: לפי המידע הקיים ברשותנו לאחר השינוי ףהתערי

 להפוך את התעריף למרבי.  

 

 : ללא תשלום.  רישום שינוי שם של מנוי .11

 

  לשנות את התקנה.מוצע לא : לאחר השינוי ףהתערי

 

 .₪ 14.80בתשלום  –לאחר ויתור של המנוי על זכותו  העברת קו מנוי טלפון למבקשא.  .12

 

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי. : לאחר השינוי ףהתערי

 

 ללא תשלום. –לאחר ויתור של המנוי על זכותו  העברת קו מנוי טלפון למבקש שהוא קרובב. 

 

 .התקנה את לשנות לא מוצע: לאחר השינוי ףהתערי

 ₪.  14.80בתשלום   - העברת קו מנוי טלפון ממנוי שנפטר ליורשוא.  .13

 

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי. : לאחר השינוי ףהתערי

 

 ללא תשלום.  – העברת קו מנוי טלפון ממנוי שנפטר ליורש שהוא קרובב. 

 

 .התקנה את לשנות לא מוצע: לאחר השינוי ףהתערי

 

לאחד השותפים הרשום כמנוי לאחר ויתור של השותף  העברת קו מנוי טלפון ממנויים משותפים .14

 ללא תשלום. –היוצא על זכותו 

 

 , מוצע לבטל את התקנה.  ]...[: לאחר השינוי ףהתערי

 

 . ₪ 14.80: העברת קו מנוי טלפון מקבלן לרוכש .15
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 , לכן מוצע שהתקנה תבוטל. ]...[על פי המידע המצוי במשרד : לאחר השינוי ףהתערי

 

ממנוי למבקש,  46-ו 32עד  18חלק א' סעיפים  העברת קו מאלו המפורטים בתוספת השנייה .16

 . ₪ 14.80בתשלום  –לאחר ויתור של המנוי 

 

 : לאחר השינוי ףהתערי

 מוצע להפוך את התעריף למרבי.   30-18בסעיפים 

 ולכן מוצע שגם ההתייחסות לתקנה זו תבוטל כאן. ןלבטלהוצע  32 -31ות לתקנבאשר 

 מוצע לקבוע שהתעריף הקיים יהפוך למרבי.  – 46באשר לתקנה 

 

  ניתוק שירות טלפון לבקשת מנוי .17

 ויתור מס' הטלפון:על )א( אם המנוי הודיע 

 ₪.  52בתשלום  –(  כאשר התשלום מתבצע במועד החיבור מחדש 1)

 –( כאשר התשלום מתבצע במועד הגשת הבקשה בין אם הקו מחובר מחדש ובין אם לאו 2)

 ₪. 14.50בתשלום 

 

 .יםמרבי התעריפים שבתקנה כתעריפיםמוצע לקבוע את : לאחר השינוי ףהתערי

 

 בתוספת התשלום הקבוע בעד הקו. ₪  9.61)ב( אם המנוי לא הודיע על ויתור מספר הטלפון: 

 

יהפוך למרבי ויבוטל התשלום הקבוע.  ₪ 9.61מוצע לקבוע שהתעריף בסך : לאחר השינוי ףהתערי

אין הצדקה לגביית תשלום חודשי קבוע עבור שמירת המספר, לא מדובר בשמירה על משאבי רשת 

 חודשים עבור שמירת מספר הטלפון.  3ותשתיות. כן מוצע שיקבע פרק זמן מרבי של 

 

ימים  6לבקשת המנוי לתקופה שאינה עולה על  מערכת כריזהניתוק של קו המחובר ל)א(  .18

 . ₪ 9.61בתשלום  –וחיבורו מחדש 

ימים וחיבורו  6)ב( ניתוק של קו המחובר למערכת כריזה לבקשת המנוי לתקופה העולה על 

 ללא תשלום.  –מחדש 

 

מוצע לבטל את התקנה  ולכן ]...[המשרד עולה מהנתונים הנמצאים בידי : לאחר השינוי ףהתערי

 על שני סעיפיה. 

  

 .₪ 22.80: חידוש קשר לאחר ניתוק בשל אי סילוק חשבון .19

 

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.: לאחר השינוי ףהתערי
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בדיקה וחידוש קשר לאחר ניתוק בשל חיבור לרשת שלא כדין, או פגיעה ברשת החברה או בשל  .20

 ₪.  106: מעשה העלול לפגוע בה

 

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.: לאחר השינוי ףהתערי

 

 ₪.  0.8602: שירות יקיצה .21

 

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.: לאחר השינוי ףהתערי

 

 שניות.  5לכל ₪   0.1641, הפעלה של ציוד כריזה .22

 

 לבטל את התקנה.   מוצע ,]...[ המשרד מהמידע המצוי בידי : לאחר השינוי ףהתערי

 

 למעט אם המספר נועד לפרסום₪  1.30למעט בירור מטלפון ציבורי:  144בירור מס' טלפון א.  .23

 במקרים אלה ללא תשלום.  –במדריך וטרם פורסם, או אם הוא חסוי או אם לא ניתן מספר 

 

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.: לאחר השינוי ףהתערי

בנוסף, מוצע שעבור אוכלוסיית העיוורים השירות יינתן ללא תשלום. יתר האוכלוסייה יכולה 

למצוא מספרי טלפון בדרכים חלופיות כגון ספר טלפונים או ברשת האינטרנט, אולם אפשרות זו 

 אינה ניתנת בפני אוכלוסיית העיוורים ועל כן מוצע להחריג אותה לעניין התשלום בשירות זה.

 

המספר  יחידת חיוב אחת למעט אם ור מטלפון ציבורי המופעל באמצעות כרטיס טלכרט:בירב. 

במקרים אלה  –נועד לפרסום במדריך וטרם פורסם, או אם הוא חסוי או אם לא ניתן מספר 

 ללא תשלום. 

 

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי. : לאחר השינוי ףהתערי

 

 :144השלמת שיחה באמצעות  .24

 בתוספת תשלום השיחה.  ₪  0.4559אם ההתקשרות מומשה:  (א)

 ללא תשלום. –אם ההתקשרות לא מומשה  (ב)

 

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.: לאחר השינוי ףהתערי

 

 ₪.  0.3871: פנייה לשירות שעון דובר .25
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 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי. : לאחר השינוי ףהתערי

 

 חודשים.  3לכל תקופה שאינה עולה על  עה מוקלטתשירותי הוד .26

 

 לבטל את התקנה.   , מוצע]...[רד מהמידע הנמצא בידי המש: לאחר השינוי ףהתערי

 

 לדו"ח.₪  42חד פעמיים:  1-800דו"חות סטטיסטיים  (א) .27

 ₪. 58.90: 1-800שינוי תוכנה בשירות  (ב)

 

 .יםמרבי שבתקנה כתעריפיםמוצע לקבוע את התעריפים : לאחר השינוי ףהתערי

 

, לכל 135עבור אספקת שירותי אינטרנט בקוד  גביית חשבון ממנוי עבור ספק שירותי זימון, .28

 ₪.  0.2065שיחה על חשבון ספק השירות: 

 

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.: לאחר השינוי ףהתערי

 

ללא  –( הקצאה ראשונה או כל ביטול הקצאה 1לבקשת מנוי: ) הקצאת מספר טלפון חסוי .29

 ₪. 52בתשלום של  –( כל הקצאה נוספת 2תשלום. )

 

מוצע להפוך  : מרכיב השירות הניתן ללא תשלום יישאר כך, במרכיב השנילאחר השינוי ףהתערי

 את התעריף למרבי.  

 

 10.80או כל שינוי רישום כאמור: , לבקשת מנוי, רישום מנוי החברה כמנוי של בעל רישיון מב"ל .30

₪. 

 

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.: לאחר השינוי ףהתערי

 

אלא אם כן השיחה ₪  0.57בעד כל דקת שיחה או חלק ממנה  שירות גוביינא בין מנויי בזק .31

תקנה זו כוללת התייחסות למרכזת באחד מאזורי החיוג המפורטים ₪.  0.79מטלפון ציבורי 

 בלוח ג' בתוספת הראשונה.

 

מוצע להותיר את התקנה ולהפוך התעריפים למרביים, בשים לב, בין היתר : לאחר השינוי ףהתערי

כמו כן, נוסח התקנה יותאם ששיחות גוביינא מטלפון ציבורי יכולות להינתן רק על ידי חברת בזק. 

 לכך שמוצע לבטל את לוח ג' )רשימת המרכזות(. 
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לדקה בתוספת חיוב שקובע בעל רישיון ₪  0.57 שיחות מרט"ן אל מנוי בזקשירות גוביינא ב .32

זו כוללת התייחסות למרכזת באחד מאזורי  תקנהרט"ן המושמע בטרם מימוש ההתקשרות. 

 ' בתוספת הראשונה.ג בלוח המפורטיםהחיוג 

 

התקנה : מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי. כמו כן, נוסח התעריף לאחר השינוי

 יותאם לכך שמוצע לבטל את לוח ג' )רשימת המרכזות(.

 

 


