
 טיוטה

  1נספח ב'

 

 2020-התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד שירותי בזק( )תיקון(, התשפ"אטיוטת תקנות 

 

לחוק התקשורת )בזק ושידורים(,  59-( ו1)א()15בתוקף סמכותי לפי סעיפים   

, ( לחוק1)א()15לפי סעיף  החוק(, ובהסכמת שר האוצר -)להלן  19821-התשמ"ב

 אני מתקין תקנות אלה:

-, התשס"זהתקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד שירותי בזק(תקנות ב  .1 1תיקון תקנה 

  – 1התקנות העיקריות(, בתקנה  –להלן ) 20072

ההגדרה "קו מנוי" תימחק ובמקום ""שירות מידע" ו"שירות רדיו   (1)  

 טלפון נייד"" יבוא "ו"שירות מידע";

בהגדרה "מנוי נקרא", בכל מקום, במקום "בעל רישיון לשירות רט"ן"   (2)  

 יבוא "מפעיל רט"ן";

בהגדרה "מנוי קורא", במקום "בעל רישיון לשירותי רט"ן" יבוא   (3)  

 "מפעיל רט"ן";

ארצי(", במקום האמור בו, יבוא "מי -בהגדרה "מפ"א )מפעיל פנים  (4)  

חוק  לפי כללי רישיוןמכוח ארציים נייחים -שנותן שירותי בזק פנים

 התקשורת, למעט החברה";

 תימחק;  - ההגדרה "מפ"א ייחודי"  (5)  

 ארצי(" יבוא: -אחרי ההגדרה "מפ"א )מפעיל פנים  (6)  

מי שנותן שירותי רדיו טלפון נייד  -" מפעיל רט"ן )רדיו טלפון נייד(""

 ";לפי חוק התקשורת כללי רישיון מכוח

 בלעדי" יבוא:אחרי ההגדרה "קו   (7)  

 קו המחבר ציוד קצה שאינו מחובר לשלוחה למרכזת"; –""קו מנוי" 

בהגדרה "שיחה", במקום "שני מנויים" יבוא "מנוי בעל קו מנוי למנוי   (8)  

 של החברה או של בעל רישיון אחר";

 תימחק. –ההגדרה "תקנות החישוב"   (9)  

  יבוא:לתקנות העיקריות  2במקום תקנה  .2  2החלפת תקנה 

                                                        
 .136, עמ' התשע"ג; ס"ח 218ס"ח התשמ"ב, עמ'  1
 .2014; ק"ת תשע"ח, עמ' 886, עמ' ק"ת התשס"ז 2



  

-"שירותי בזק פנים  

 ארציים

לחברה בעד שירותי המרביים תשלומים ה  (א) . 2

 בתוספת מפורטכ יהיוארציים -פניםבזק 

 .היוהשני הראשונה

 – )א( ת משנהעל אף האמור בתקנ  (ב)    

התשלום המרבי החודשי לחברה בעד   (1)       

דקות  500שירות שיחות של עד 

 13עד  1 פרטיםמהסוגים המפורטים ב

בחלק א' בתוספת הראשונה לתקנות 

טלפון -העיקריות, ועל שירות קו מנוי

)ב( בחלק ב' -)א( ו1 בפרטיםהמפורט 

בתוספת הראשונה לתקנות 

 ;ללא מע"מ₪  28.00יהיה  העיקריות

החל (, 1על אף האמור בפסקה )  (2)       

התשלום המרבי עבור  500-מהדקה ה

דקת שיחה, החל מהדקה הראשונה, 

יהיה לפי אותיות ההיכר כ' או ד' 

לפי  ,שבלוח א' לתוספת הראשונה

; והתשלום המרבי עבור שירות העניין

מנוי טלפון יהיה לפי התשלום -קו

 ;בחלק ב' לתוספת הראשונה

חישוב משך השיחה יעשה לפי שניות   (3)       

כל חלק של  ;60-כשהוא מחולק ב

ה ייחשב כשנייה שלמה לצורך ישני

 .".חישוב זה

 בטלה.  –לתקנות העיקריות  7תקנה  .3  7ביטול תקנה 

תיקון התוספת 

 הראשונה 

 –בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות  .4

 –בחלק א'   (1)  

 תימחק;  -, ההגדרה "אזור חיוג"1 בפרט  (א)   

 יבוא:  2במקום פרט   (ב)   



  

התשלום המרבי בעד דקת שיחה בין  .2 "שיחה בין מנויים    

החברה יהיה לפי אות מנויים של 

 ההיכר כ שבלוח א'.".

 – 3בפרט   (ג)   

 לאחר "התשלום" יבוא "המרבי";   (1)    

המילים "המחובר למרכזת באחד מאזורי החיוג   (2)    

 יימחקו. -המפורטים בלוח ג'" 

 יבוא: 4במקום פרט   (ד)   

"שיחה אל מספרי     

מבואות חיוג של 

בעל רישיון למתן 

 שירותי אינטרנט

התשלום המרבי בעד דקת שיחה  .4

מאת מנוי אל מספרי מבואות חיוג של 

בעל רישיון למתן שירותי אינטרנט 

לרבות מי שנותן שירותים כאמור 

מכוח היתר כללי, יהיה לפי אות 

 ההיכר כ שבלוח א'.".

 בטל.  – 5פרט   (ה)   

 יבוא:  6במקום פרט   (ו)   

"שיחה לשירותי     

 מידע

דקת שיחה התשלום המרבי בעד  .6

מאת מנוי אל שירותי מידע )פרימיום( 

, יהיה 1-902-ו 1-901לפי  הקידומות 

לפי אות ההיכר כ שבלוח א', בתוספת 

 44חיוב מיוחד כהגדרתו בתקנה 

 לתקנות התפעול."

 יבוא: 6אחרי פרט   (ז)   



  

שיחה לשירות "    

 בידור

 

תשלום המרבי בעד דקת שיחה ה א6

מאת מנוי אל שירותי בידור לפי 

יהיה לפי אות ההיכר  1-919הקידומת 

כ' שבלוח א', בתוספת חיוב בעד 

התשלום אשר משולם למפעיל רט"ן, 

בהתאם לתקנות התקשורת )בזק 

-ושידורים( )תשלומים בעד קישור

 –)להלן  2000-גומלין(, התש"ס

תקנות קש"ג(, בתוספת תשלום 

יוחד כהגדרתו בנספח ב' לרישיון מ

 החברה.".

  :יבוא 7 פרט במקום  (ח)   

"שיחה אל מנוי רדיו     

 טלפון נייד

"התשלום המרבי בעד דקת שיחה  .7

מאת מנוי אל מנוי של מפעיל רט"ן 

יהיה לפי אות ההיכר ד שבלוח א', 

בתוספת חיוב בעד התשלום אשר 

משולם למפעיל רט"ן בהתאם 

 לתקנות קש"ג.".

 , במקום פרט משנה )א( יבוא:8בפרט  )ט(   

התשלום המרבי בעד שיחה  ")א(        

 1-705מאת מנוי לפי הקידומת 

כ שבלוח לפי אות ההיכר  יהיה

א', בתוספת חיוב מיוחד בעד 

 .הפניה."

 יבוא: 9במקום פרט  )י(   

"שיחה אל מנוי     

שהוקצה לו מספר 

 מנוי מקוצר

שיחה מאת מנוי  התשלום המרבי בעד .9

ספרתי -אל מי שהוקצה לו מספר תלת

ספרתי, בין בתוספת -או ארבע

כוכבית ובין בלעדיה, והוא מנוי של 

 -החברה או מנוי של מפ"א )להלן 

מספר מנוי מקוצר(, יהיה לפי אות 

 ההיכר כ שבלוח א'.".



  

  יבוא: 10במקום פרט  )יא(   

"שיחה לשירותי     

 משאל עם

המרבי בעד שיחה אל מי תשלום ה .10

 1212שהוקצה לו מספר בעל קידומת 

והוא מנוי, או מנוי של מפ"א )שירותי 

משאל טלפוני( יהיה לפי אות ההיכר 

 "כ שבלוח א'.

 יבוא:  11במקום פרט  )יב(   

"שיחה לשירותי     

 מידע בעתות חירום

תשלום המרבי בעד שיחה מאת מנוי ה .11

קידומת  אל מי שהוקצה לו מספר בעל

או מנוי של מפ"א   והוא מנוי, 1255

)שירותי מידע בעיתות חירום( יהיה 

 ".לפי אות ההיכר כ שבלוח א'.

 :12בפרט  )יג(   

בפרט משנה )א(, אחרי "התשלום" יבוא "המרבי",  (1)    

והמילים "המחובר למרכזת באחד מאזורי החיוג 

 יימחקו; –המפורטים בלוח ג'" 

 משנה )ב(, אחרי "התשלום" יבוא "המרבי";בפרט  (2)    

בפרט משנה )ג(, במקום "בעל רישיון לשירות רט"ן" יבוא  (3)    

 "מפעיל רט"ן";

 :13בפרט  )יד(   

 בפרט משנה )א(: (1)    

 אחרי "התשלום" יבוא "המרבי"; )א(     

המילים "המחובר למרכזת באחד מאזורי החיוג  )ב(     

 יימחקו; -ג'"המפורטים בלוח 

 –(, הסיפה המתחילה במילה "ובהתאם" 2) בפסקה )ג(     

 תימחק;

בפרט משנה )ב(, אחרי "התשלום" יבוא "המרבי",   (2)    

 תימחק; –והסיפה המתחילה במילים "ובהתאם לקבוע" 

 במקום פרט משנה )ג( יבוא:  (3)    



  

התשלום המרבי בעד שיחה מאת מנוי קורא שהוא  ")ג(     

ן אל מנוי נקרא שהוא מנוי של "מפעיל רטמנוי של 

החברה, בשירות שיחת חינם למתקשר, יהיה, 

' שבלוח א', דלפי אות ההיכר  –לעניין המנוי הנקרא 

בתוספת חיוב בעד התשלום אשר משולם למפעיל 

רט"ן בהתאם לתקנות קש"ג; לצורך חיוב, יחושב 

ומוכפל במשך  60-כום הנוסף כשהוא מחולק בהס

כל חלק של שניה ייחשב השיחה בשניות שלמות ו

 כשניה שלמה.".

 יבוא:  14במקום הפתיח לפרט  )טו(   

-מוקד שירות של מי שנותן שירותי בזק בין יחה מאת מנוי אלש"

שיון כללי, לפי מספרי המנוי המפורטים להלן, ילאומיים מכוח ר

 ".תשלום.תהיה בלא 

, המילים "המחובר למרכזת באחד מאזורי החיוג 15בפרט  )טז(   

 יימחקו; -המפורטים בלוח ג'" 

 – 16בפרט  )יז(   

 –בפרט משנה )א(  (1)    

 אחרי "התשלום" יבוא "המרבי"; )א(     

"המחובר למרכזת  (, המילים1סקה )בפ (1)      

באחד מאזורי החיוג המפורטים בלוח ג' או 

 בלוח ד'" יימחקו;

 ()ב( יבוא:5במקום פסקה ) (2)      

לעניין המנוי הנקרא שהוא מנוי של  ()ב(5")       

החברה, בעד דקות השיחה שעד שלוש 

וחצי דקות הראשונות בלא תשלום, 

ובעד כל דקת שיחה נוספת מעבר 

דקות השיחה הראשונות לשלוש וחצי 

 לפי אות ההיכר כ' שבלוח א'."

(, במקום "בעל רישיון לשירותי 7בפסקה ) (3)      

 רט"ן" יבוא "מפעיל רט"ן";

 בפרט משנה )ב(, אחרי "התשלום" יבוא "המרבי". )ב(     



  

 במקום לוח א' לתוספת הראשונה יבוא:  )יח(   

 "לוח א'

 בעד שיחותמרביים וח תשלומים ל
חיוב בעד שיחה, למעט שיחה מטצ"ג ולמעט שיחה ה

המשולמת באמצעות כרטיס תשלום בזקכרט, יחושב לפי 

שיעור התשלום בעד דקת שיחה המצוין להלן לצד כל אות 

ומוכפל במשך השיחה בשניות  60-כשהוא מחולק ב, היכר

שלמות; כל חלק של שניה ייחשב כשניה שלמה לצורך 

 חיוב:

 בלא מע"מבשקלים חדשים  התשלום
 

 תשלום בעד דקת שיחה                         ההיכר אות 

 0.012                                          כ     
 "    0.01                                               ד      

 כמפורט החיוג מאזורי באחד למרכזת"המחובר  המיליםבלוח ב',  )יט(   

 .יימחקו -'"ד בלוח או' ג בלוח

 בטלים. –ד' -לוחות ג' ו )כ(   

 במקום חלק ב' וחלק ג' לתוספת הראשונה יבוא:  (2)  

 )מצורף לתקנות אלה בקובץ נפרד(

 במקום התוספת השנייה יבוא:  .5 

 )מצורף לתקנות אלה בקובץ נפרד(

  יום מיום פרסומו. 60תחילתו של תיקון זה  .6 תחילה

 

 

 (2020___ ב________ התשפ"א )___ ב________ 

 (3-)חמ _____ 

 

__________________ 

 יועז הנדל 

 שר התקשורת

  

 


