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 ותשע" שבט גכ"
 2016 רפברוא 2 

 29/16-מב
 
 
       כבודל

 רשימת תפוצה
 
 

 שלום רב,
 
 

 –צרכניים בנושאים ורישיונות אחודים  רט"ן נותשיויתיקון רסבב נוסף של  הנדון:
 שימוע

 

 מבוא

 

פורסמו תיקונים לרישיונות הרט"ן, אשר כללו  19.9.11-ו 24.5.11, 13.3.11, 12.12.10בתאריכים 
 .7.3.2010וזאת בעקבות שימוע שהתפרסם ביום , בנושאים צרכניים שונים אסדרה

 

שינויים שחלו ו ,תלונות שהגיעו למשרד בנושאים צרכניים שונים במהלך השנים האחרונותבעקבות 

, של נושאים צרכניים נוספים םאסדרתאת לאחרונה בשוק הרט"ן עם הגברת התחרות, שוקל המשרד 
       פורט להלן:כמ

 

 א(55-ו 55)סעיפים  יקרי התכנית""ע .1

 

עוסק בחלק של הסכם ההתקשות המכונה "( שיוןיהרשיון הרט"ן )"ילר )א(55.4עיף ס  (א)
 "עמוד עיקרי פרטי התכנית".

 
 ".עיקרי התכנית" למונח "עמוד עיקרי פרטי התכנית" המונחלשם נוחות הקריאה ישונה 

 

וד ראשון, נפרד, מודפס...ללא כל "עמשיון נקבע כי יר)א( ל55.4סעיף ב – הבעיה וראתי (ב)
מהנוסח עולה כי עיקרי  ".עיקרי התכניתתוספות או שינוים בכתב יד" יכלול את "

בעלי הרישיונות טענו כי היריעה צרה מלהכיל  יפורטו על גבי  עמוד אחד בלבד.התוכנית 
 את פרטי עיקרי התוכנית. 

 
שיון רשאי ים, יהיה בעל הרכלל הסכם ההתקשרות סוג אחד של שירותי - תמוצע אסדרה

על גבי שני עמודים לכל היותר. כלל ההסכם מספר סוגי  "עיקרי התכנית"לפרט את 
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בעל יהיה (, וכו' אינטרנט שירותים בינלאומיים, ,טלפון נייח, טלפון ניידשירותים )
 1שיון רשאי להוסיף עמוד אחד עבור כל סוג שירות נוסף.יהר

 

יופיע נוסח הצהרה  "עיקרי התכנית"( קובע כי בסוף 10)א()55.4סעיף  – תיאור הבעיה (ג)
עליו יחתום המנוי בחתימת ידו, ולפיו הוא קרא את עיקרי התכנית. הוראה זו מתייחסת 

לפיה מסמך עיקרי התוכנית  עתה, משנקבעה אפשרות לעיקרי תכנית בת עמוד אחד בלבד.
 יכלול מספר עמודים, נדרשת התאמה לעניין זה בנוסח הסעיף.

 

בה  "עיקרי תכנית"ביבוא: " (10)א()55.4הוראה הקבועה בסעיף אחרי ה – תמוצע אסדרה
 ."יש יותר מעמוד אחד, יחתום המנוי בחתימת ידו בתחתית כל עמוד

   

בתחנת שירות של  עסקהאין פירוט לגבי האופן בו בוצעה ההתקשרות ) -תיאור הבעיה  (ד)
 באמצעות האינטרנט(עסקה  ,טלפון באמצעות שיחתעסקה  בעל הרישיון, עסקה ברוכלות,

 .ולגבי סוג המנוי )מנוי עסקי, מנוי עסקי מפוצל, מנוי פרטי(

 
 .וסוג המנוי במסגרת "עיקרי התכנית" יוצג האופן בו בוצעה ההתקשרות - אסדרה מוצעת

 

( לרישיון נקבע כי במסגרת "עיקרי התכנית" יוצג פירוט 3)א()55.4בסעיף  - תיאור הבעיה (ה)
ים שעל פיהם יחייב בעל הרישיון את המנוי עבור השירותים שהמנוי ביקש כל התעריפ

במסגרת הסכם ההתקשרות, וכן שיעורו של כל תשלום קבוע, ואולם אין הוראה בדבר 
 פירוט תשלומים חד פעמיים, כגון "דמי חיבור".

 
יוצגו גם כל התשלומים החד פעמיים בהם  "עיקרי התכנית"במסגרת  - אסדרה מוצעת

 "דמי מעבר" לתכנית, ככל שקיים, עבורשל מנויים קיימים יב המנוי, לרבות תשלום יחו
, לרבות פריסתם לתשלומים ככל שיוןילר 2)א(74.1"דמי חיבור", כהגדרתם בסעיף וכן 

; בטור המפרט את שם השירותים יצוין התשלום האמור בשם "דמי זו קיימתכשפריסה 
 חיבור" ולא בכינוי אחר.

 

הצגת מידע לגבי שירותים הניתנים למנוי בחינם לתקופה קצובה לא נושא  - תיאור הבעיה (ו)
 מוסדר.

 

                                                           
1

 שיון המספק שירות רט"ן ושירות טלפוניה קווית רשאי לפרט את עיקרי התכנית על גבי שלושה עמודים לכליבעל ר ,כך למשל   

 ר.היות
2

 .)א( ברישיונות רט"ן בר"א84.1וסעיף  שיון פלאפוןירב)א( 73.1סעיף   
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בחינם בהנחה או שיון מספק למנוייו שירותים הניתנים יככל שבעל הר - תמוצעאסדרה 
 שיון בעיקרי התכנית את אלה:י, יפרט בעל הרולאחר מכן בתשלום מלא לתקופה קצובה

 ( מועד תחילת מתן השירות בחינם;1)
 ( מועד סיום מתן השירות בחינם;2)
 ( תעריף השירות לאחר שנסתיימה התקופה הקצובה.3)

 

מועד בעת מעבר מתוכנית תעריפים אחת לאחרת, אין אסדרה לעניין  – תיאור הבעיה (ז)

 כניסתה לתוקף של תכנית תעריפים חדשה.

 
ן המציא שיויביצע המנוי מעבר מתכנית תעריפים אחת לאחרת, ובעל הר - תמוצעאסדרה 

גם את מועד כניסתה לתוקף  "עיקרי התכנית"החדשה, יכללו  "עיקרי התכנית"למנוי את 
 .של התכנית החדשה )תאריך ושעה(

 

 ,שיחות וידאואין חובה מפורשת לציין ב"עיקרי התכנית" את תעריפי  - תיאור הבעיה (ח)
 .הודעות מולטימדיה

 
שיחות וידאו  הם שלאת תעריפי בעל הרישיון יציין ב"עיקרי התכנית" -אסדרה מוצעת 

 מולטימדיה.הודעות ו
 

)בזק ושידורים(,  ב)ב( לחוק התקשורת51נכנס לתוקפו סעיף  1.1.13ביום  - תיאור הבעיה (ט)
 :הקובע כדלקמן ,"(חוק התקשורת" או "החוק)להלן: " 1982 –התשמ"ב 

 
יד "בעל רישיון לא יקשור בין התקשרות של המנוי לקבלת שירות רדיו טלפון ני

להתקשרות של אותו מנוי אתו או עם אחר, לרכישה, להשכרה, להשאלה או 
להחכרה של ציוד קצה, בין בהסכם אחד ובין בהסכמים נפרדים, לרבות בדרך של 

 מתן הנחה או הטבה אחרת כלשהי בהתקשרות אחת בשל ההתקשרות השנייה. "
 

תי עסקאות עם המנוי, לחוק התקשורת רשאי בעל הרישיון ליצור ש ב)ב(51כעולה מסעיף 
אחת לעניין רכישת "שירותי בעל הרישיון" והשנייה לעניין לרכישת ציוד קצה, ואולם 

כיום פסקאות הסעיף בחוק אוסר על יצירת קשר או התניה בין שתי העסקאות האמורות. 

)א( ברישיון מחייבות את בעל הרישיון לפרט ב"עיקרי התכנית" את 55.4( בסעיף 4) -( ו1)
מסמך  יוד קצה רט"ן, ככל שכלול בהתקשרות, ואת מחירו הכולל של ציוד הקצה.דגם צ

עקרי התוכנית הינו חלק מ"הסכם ההתקשרות", שהוא ההסכם לרכישת שירותיו של בעל 
 הרישיון ולא ההסכם לרכישת ציוד הקצה. לפיכך יש לתקן את ההוראות הנ"ל.
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( המילים "ודגם ציוד קצה 1)א()55.4האמור לעיל יימחקו בסעיף לאור  –אסדרה מוצעת 
 רט"ן, ככל שכלול בהתקשרות".

שעניינו חובת הצגת המחיר ותנאי התשלום  ,לרישיונות (4)א()55.4סעיף  לטובי בנוסף,
 ."עיקרי התכנית"מסגרת , בעבור ציוד קצה שרכש המנוי מבעל הרישיון

 
ופן נוהג בעל הרישיון אין חובה מפורשת לציין ב"עיקרי התכנית" באיזה א -תיאור הבעיה  (י)

 .טרם סיום תקופת החיוב החודשית עם הגעת המנוי לניצול מלוא נפח חבילת הגלישה

 

האם בתום ניצול מלוא נפח חבילת  "עיקרי התכנית"בעל הרישיון יציין ב -אסדרה מוצעת 
הוא מפסיק לספק את השירות או טרם תום תקופת החיוב החודשית המקורית הגלישה 

על פי  גלישה בתשלוםאו מוסיף חבילת  ,וזאת ללא תשלום, ב הגלישהרק מאט את קצ
יציין בעל וככל שמבוצעת רק האטה , בחירתו של המנוי במעמד ביצוע ההתקשרות

 שהוא מספק.קצב ההורדה המרבי  ומההרישיון 
  

באיזה אופן נוהג בעל הרישיון ב"עיקרי התכנית" אין חובה מפורשת לציין  -תיאור הבעיה  (יא)
או המסרונים טרם סיום תקופת החיוב  דקות השיחהמכסת עת המנוי לניצול מלוא עם הג

 .החודשית

 
לוא מכסת מבעל הרישיון יציין ב"עיקרי התכנית" האם בתום ניצול  -אסדרה מוצעת 

עד תום תקופת לשירותים אלה או המסרונים הוא מבצע "הפסקת שירות" השיחה דקות 
  פי תעריפים שקבע. בתשלום נוסף על החיוב החודשית או מחייב את המנוי

 

 (72-א ו55, 55)סעיפים  תקרת צריכה בתכניות תעריפים .2

 
  הבעיה תיאור

 

 "ללא הגבלת צריכה"מאז החלו לפעול בשוק הרט"ן מפעילים חדשים, הפכו תכניות    (א)
"ללא הגבלת צריכה", קובעים  -השיווקי של תכניות אלה הוא  מונחלמרות שהלנפוצות. 
בתכניות מסוג זה תנאי, לפיו הם רשאים לנתק את קו המנוי במקרים בהם  רט"ןמפעילי ה

בכמות חריגה יחסית לסוג המנויים אליו הוא  הרט"ן שירותיעושה המנוי שימוש ב

 משתייך.

 

הסטנדרד המקובל הוא כמות חריגה העולה על פי שלושה מהכמות הממוצעת לאותו סוג    (ב)
 מנויים.
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חורג, כאמור,  שימוש ,לטעמם ,ישיון במקרים בהם נעשהרהלי הפרקטיקה שמפעילים בע   (ג)
ק ותיהיא בגביית תשלומים נוספים בגין צריכה בה הם רואים כצריכה חריגה ולעתים אף נ

 .ההבאתקופת החשבון הקו עד ל

     

גבלות הצריכה המוטלות הבנסיבות אלה קיימת אי בהירות מבחינת המנויים באשר ל   (ד)
 שהצטרפו אליהן.ות תוכניהמסגרת עליהם ב

 

 אסדרה מוצעת
 

 :לפיהלפיכך שוקל המשרד לקבוע אסדרה    (ה)

 

מכסת  שיון ב"עיקרי התכנית"ייפרט בעל הר ,ככל שקיימת הגבלת שימוש בחבילה (1
וכן  "(מכסת היחידות" –)להלן  לאותה חבילהבעל הרישיון יחידות השירות שקבע 

 ., ככל שקייםאת משך הזמן המכסימלי המותר לשיחה

 

תבוטל ההוראה ברישיונות לפיה בעל הרישיון רשאי לבצע ניתוק שירות למנוי  (2
משהתברר לו שהמנוי השתמש בשירותי רט"ן בכמות חריגה מפי שלושה מהצריכה 

, והוא ינהג על פי המוגדר ברישיונו בסעיף שעניינו הממוצעת לאותו סוג של מנויים
 .הפסקת שירות או ניתוקו בשל הפרת הסכם.

 

 חדשים.קיימים וו תוחל על כלל המנויים, אסדרה ז (3

 
למנויי  "מכסת יחידות"וללא  "מכסת יחידות" םעשירותים בארץ  צריכתמתן התרעות בגין  .3

paid-Post  ד(75)סעיף 

 
 תיאור הבעיה

 

של כאשר שיעור הניצול  ,שיון להתריע על ניצול חבילת גלישה בלבדיכיום מחויב בעל הר   (א)
תעריף הגלישה שרק במקרה וזאת , 95%-אשר הוא מגיע לכו 75%-מגיע לנפח החבילה 

 .החבילהמסגרת מתעריף הגלישה ב 1.25פי ממחוץ לחבילה גבוה 

 

 ,רותיםשיון לשווק תכניות בתשלום חודשי עבור חבילת שייבעלי הרהחלו בעת האחרונה,    (ב)
 חות, מסרונים וגלישה. הכוללת שי

 



  

 מדינת  ישראל
 משרד התקשורת

 
 אגף בכיר פיקוח ואכיפה

 מערך התקשורת                                                                                         

                                                                                

6 
 

 5198214-03טל':                                           www.moc.gov.il                                  ,9אחד העם  'רח

 03-5198106פקס:                                                                                     61290אביב -, תל29107ת.ד. 
 

 

ככל שההודעה  ,ות אל המנוי בזמן אמתההודעות בדבר ניצול חבילת גלישה לא מועבר   (ג)
 גיעה אלמוקורה לא אחת שעד שההודעה  ,גלישהביצוע התוך כדי למנוי אמורה להימסר 

 .תמורת תשלום נוסף לחבילהמחוץ גלש , הוא כבר המנוי

 

החובה של מתן התרעה מוטלת כיום על שירות גלישה בלבד ולא על שירותי שיחות  (ד)
 .ותי שיחות לחו"לבארץ וכן לא על שיר ומסרונים

 

פעולות אוטומטיות כמו סנכרון המייל מתבצעות )טלפונים חכמים( רטפונים אבסמ (ה)

ופעולות אלה מהוות שימוש , קבועות של אפליקציות המותקנות בהם התעדכנויותו
 .בשירות הגלישה

 
 תמוצעאסדרה 

 

ר באש ,וחדשים, ותיקים לגבי כלל המנויים לאור האמור לעיל שוקל המשרד לקבוע (ו)
 :כדלקמןלצריכת שירותים בארץ 

 

אחד כל או מ יםמחבילת שירות 100% וא 90% ,75%בכל מקרה בו ניצל מנוי  (1
 "מכסת יחידות"השירותים הכלולים בה, לרבות חבילה "ללא הגבלה", שנקבעה מ

, בסמוך ככל שניתן להגעת המנוי לחבילה או לכל אחד משירותיה, ישלח בעל הרישיון

מסרון אל מספר הטלפון של המנוי, וכן אל מספר טלפון נוסף  לרמת ניצול כאמור,
המסרון יישלח ללא תשלום  .ככל שקבע זאת המנוי בעת ההתקשרות עם בעל הרישיון

פירוט  המועד בו הגיע המנוי לשיעור הניצול האמור, תוךיכלול לפחות את אלה: ו
ו, תעריף בה נקבע שיעור הניצול, כמות יחידות השירות שנותר התאריך והשעה

החריגה מחבילת השירותים או מכל אחד מהשירותים הכלולים בה וכן תאריך סיום 
 הנתונים האמורים תקופת החשבון ומספר הימים שנותרו עד לסיום תקופת החשבון.

 :לפי אלהיפורטו בהתאם לעניין 

 דקות שיחה; (א

 מסרונים; (ב

 (;MB-גלישה )ב (ג

 דקות שיחה ומסרונים באופן משולב; (ד

 מסרונים וגלישה באופן משולב.דקות שיחה,  (ה

ה שירותים, לרבות שירות שיחות, כמחבילה הכוללת  –" יםחבילת שירותן זה, "ילעני
שירות מסרונים או שירות גלישה באינטרנט, כאשר לכל אחד מהם נקבעה  מכסת 
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כאמור,  ,, או חבילה הכוללת כמה שירותיםהמסופקת בתשלום קבוע 3יחידות
חבילת  , או4אשר נקבעה לה מכסת יחידות כוללתוהמסופקת בתשלום קבוע, 

 שירותים, כאמור, שהמנוי קבע לה תקרת צריכה לשם בקרת אשראי.
 

תישלח אל המנוי עם חבילת דקות שיחה בלבד, ככל שמדובר בקו טלפון "כשר"  (2
 הודעה קולית במקום מסרון. 

 

שירות  בעל הרישיון אתיפסיק מחבילת הגלישה,  100%הגיע המנוי לניצול של  (3

אט את קצב הגלישה. בעל הרישיון ישלח למנוי מסרון ללא תשלום, יהגלישה או 
השירות או האטתו. המנוי לא יחויב בתשלום נוסף  הפסקתשיכלול הודעה בדבר 

 .ת הגלישהעבור חבילהחודשי הקבוע שהוא משלם מעבר לתשלום 

 

חיוב  ת חשבוןתקופ הלרכוש לאותבבקשה  רישיוןהמנוי יהיה רשאי לפנות לבעל ה (4
ימסור למנוי במהלך השיחה  רישיון. נציג בעל החבילת גלישה נוספת בתשלום נוסף

 השירות יקליט את השיחה בין נציג רישיון. בעל המחירה של החבילה הנוספתאת 
ימי עבודה  (5חמישה ) תוךיהפוך אותה ו ,לבין המנוי, ישמור ברשותו את ההקלטה

על פי  ,המנהל אלאו להעברה ור, לזמינה למסירה תו של המנוי, כאמבקשהגשת מיום 
 .תודריש

 

 ,להיות פתוח לגלישה בארץאשר ביקש, באמצעות "טופס הגישה לשירותים",  מנוי (5
אליו , ישלח חבילת גלישה או תכנית גלישה בתוקףלא רכש אף שואשר החל לגלוש 

כלול מידע ישללא תשלום,  מסרוןגלישה, התחילת בסמוך ככל הניתן ל ,רישיוןבעל ה
בדבר צריכה אפשרית של שירות גלישה בתשלום, מבלי שתיעשה פעולה יזומה של 

ובדבר האפשרות לחסום את שירות הגלישה  MB1-, בדבר תעריף הגלישה לגלישה
 ,ציוד הקצה או באמצעות פנייה למוקד הפניות הטלפוניבבאמצעות שינוי הגדרות 

 רת המסרון.קד הפניות במסגומ ציון מספר הטלפון שלתוך 
 

שירות וחובו בגין (, 5))ו(4בסעיף  כאמור, לגלוש גם לאחר שקיבל מסרון המשיך מנוי (6
ובו  ,ישלח אליו בעל הרישיון מסרון שני ללא תשלום, ₪ 50-לשצרך הגיע גלישה 

כאמור, נכון ₪  50-להפניה למסרון הראשון שנשלח אליו וציון העובדה שחובו הגיע 

                                                           
3

יקבל המנוי מסרון, ₪,  20עבור באינטרנט גלישה  MB50-מסרונים ו 100דקות שיחה,  100גמה בחבילה הכוללת כך לדו   

דקות שיחה ומסרון התרעה נוסף  75בהתאם לצריכה, לגבי כל אחד מהשירותים הנ"ל. כך למשל, יישלח מסרון לאחר שנוצלו 

 דקות שיחה.    90לאחר שנוצלו 
4

יקבל המנוי מסרון ₪,  15( עבור MB-יחידות של דקות שיחה, מסרונים וגלישה באינטרנט )ב 100לת כך לדוגמה בחבילה הכול   

יחידות ומסרון התרעה נוסף לאחר  75בהתאם לצריכה, לגבי כלל השירותים הנ"ל. כך למשל, יישלח מסרון לאחר שנוצלו 

  יחידות.  90שנוצלו 
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בגין צריכת ₪  100-להמנוי  של ובחויע הג ין במסרון.למועד )תאריך ושעה( המצו
שירות גלישה, כאמור, ישלח אליו בעל הרישיון מסרון שלישי ללא תשלום, ובו הפניה 

כאמור, נכון למועד ₪  100-למסרון הראשון שנשלח אליו וציון העובדה שחובו הגיע ל
בעל פסיק י)תאריך ושעה( המצוין במסרון. במקביל למשלוח המסרון השלישי 

 הפסיק. הגלישהעבורו את קצב או יאט האמור הרישיון את שירות הגלישה למנוי 
בעל הרישיון את שירות הגלישה או האט את קצב הגלישה, כאמור, רשאי המנוי 

לשם חיבור מחדש של שירות הגלישה או לשם הסרת ההאטה בעל הרישיון לפנות אל 

 ך.וצרייזמין או לנפח הגלישה ש יחייב את המנוי בהתאםזה של קצב הגלישה, ו

 

, וכן גם על שירותי שיחות מהארץ חדשיםקיימים ואסדרה זו תוחל על כלל המנויים,  (7
 .לחו"ל

 

לאחר ניצול מלוא נפח חבילת הגלישה  ,הקצאת חבילת גלישה נוספת בתשלום כברירת מחדל .4
 ה(75-ד ו75)סעיפים  תקופת החיוב החודשית במהלך המקורית

 

 תיאור הבעיה
 

בעלי רישיון כוללים במסגרת תכניות תעריפים שהם משווקים, כברירת מחדל, הקצאת  (א)
בטרם תום  בסיסיתת בתשלום לאחר ניצול מלוא חבילת הגלישה הות גלישה נוספוחביל

 תקופת החיוב החודשית.

 

 אסדרה מוצעת
 

שרכש מראש חבילות גלישה נוספות בתשלום לאחר ניצול מלוא חבילת הגלישה מנוי  (ב)
לקבל האם לממש את רצונו יוכל לבחור יסית בטרם תום תקופת החיוב החודשית הבס

 בתשלום נוסף במסגרת התכנית שאליה הצטרף, אם לאו. ,האמור ,את השירות הנוסף

 

להמשיך לקבל את שירות  שיוןיעם בעל הר המנוי רשאי לסרב במעמד ביצוע ההתקשרות (ג)
 .ה שנקבעה לשירות הגלישהמהמכס 100%בתשלום נוסף לאחר ניצול של הגלישה 

 

 .חדשיםקיימים ואסדרה זו תוחל על כלל המנויים,  (ד)
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 (81)סעיף  תשלום עבור "דמי חיבור" .5

 
 תיאור הבעיה

 

"דמי פעמי עבור -תשלום חדלגבות ממנוי הוא  רישיוןאחד התשלומים שרשאי בעל  (א)
 חיבור".

 :כדלקמן ,ותים"בפרק שעניינו "תשלום בעד שירברישיון, מוגדרים  "דמי חיבור" (ב)

 

דמי התקנה חד פעמיים בעד חיבור ציוד קצה נייד או נישא, שברשות המנוי אל מערכת   "
 " ( למנוי או דמי רישום חד פעמיים.SIMהרט"ן, כולל הנפקת כרטיס חכם )

 

ציוד הקצה בין מי שרוכש את  ,"דמי חיבור"גביית הפלות בעניין נוהגים ל רישיוןבעלי  (ג)
 רישיוןבעלי ה. מאחר ציוד הקצהלבין מי שרוכש את  ,מטעמם או מאחר הפועלמהם 

, ציוד הקצהבמחיר  "דמי החיבור"כלולים  ,נרכש מהםציוד הקצה במקרה שכי טוענים 
 ."דמי חיבור", הם גובים מהמנוי מאחרנרכש  ציוד הקצהבעוד שכאשר 

 
 תמוצע אסדרה

 

כדי לא יופלו לרעה, ו ,שיוןשאינם רוכשים את ציוד הקצה מבעל הרי ,כדי שמנויים חדשים (ד)

דמי כי " שוקל המשרד לקבועלתחרות בתחום ציוד הקצה, לאפשר תנאים נאותים 
הן בהסכם בנפרד  וצגווהם י, ציוד הקצהמחיר לא ייכללו בשום צורה ב "החיבור

 .ההתקשרות והן בחשבון הטלפון

 

, על פי לא אפליהל, תיעשה או הימנעות מגבייתםבידי בעל הרישיון  "דמי החיבור"גביית  (ה)
ככל שקיימת תכנית תעריפים בה אין תשלום . המנוי תנאי תכנית התעריפים אליה נרשם

, ללא מאף מנוי שנרשם לתכנית זו "דמי חיבור"של "דמי חיבור", לא יגבה בעל הרישיון 
 .קשר לשאלה ממי רכש את ציוד הקצה

 

סוג או דגם ציוד בות ללא תל קבע"דמי החיבור" ייגובה כי עוד שוקל המשרד לקבוע  (ו)
 ,הרשתשל הדור הטכנולוגי ו ,סים(-סים, ננו-)סים רגיל, מיקרו סוג הכרטיס החכםהקצה, 

 (.וכו' 4 ,3, 2ציוד הקצה של המנוי )דור  יחובר אליה
 

 :לקבוע את אלה שוקל המשרדבנוסף,  (ז)
 

בשל  ,"דמי חיבור" ת המונחלים "או דמי רישום חד פעמיים" יימחקו מהגדריהמ (1
ת כרטיסי יססת על טכנולוגיומב אינהדה שאין כיום בעל רישיון שהרשת שלו העוב
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SIMגבות ממבקש תשלום עבור רישומו התיר ל, מה גם שהמשרד לא רואה מקום ל
 כמנוי אצל בעל הרישיון.

 

בעל הרישיון לא יהיה רשאי לגבות מהמנוי תשלום כלשהו כל עוד לא בוצעה הפעלה  (2
 של הכרטיס החכם.)אקטיבציה( 

 

 א(55)סעיף  באמצעות שיחת טלפוןהמתבצעת  עסקת מכר מרחוק""הקליט הטלת חובה ל .6

 

 תיאור הבעיה 
 

, והכוללות בין היתר התקשרות ע"י מבקשים או מנוייםנעשות חלק גדול מהעסקאות ה (א)
המבוצעות הן עסקאות  עם בעל הרישיון או מעבר מתכנית תעריפים אחת לאחרת,

 "(.ר מרחוקעסקאות מכ") ןטלפובאמצעות ה

 

לא יספק, בתמורה או שלא  רשיוןברישיונות הרט"ן קובע כי "בעל ה 5)א(60.6סעיף  (ב)
מצוין כי  6)ב(60.6בסעיף  בתמורה, שירות משירותיו שהמנוי לא ביקש במפורש לקבלו...".

של  ובקשה מפורשת יכול שתעשה, בין היתר, באמצעות שיחה טלפונית בין המנוי לבין נציג
ישמור ברשותו הקלטה של שיחת  רישיוןמצוין כי בעל ה 7)ג(60.6בסעיף  .רישיוןבעל ה

 הטלפון ויציגה למנהל על פי דרישה.
 

 אסדרה מוצעת

 

הנוקט , רישיוןלפיה על בעל המפורשת הוסיף לאמור לעיל דרישה המשרד שוקל ל (ג)
שבוצעה עסקת מכר מרחוק", "קליט כל י עסקאות מכר מרחוק","בפרקטיקה של ביצוע 

יהפוך תיעוד זה לזמין תיעוד של ההקלטה וברשותו שמור יעות שיחת טלפון, באמצ
ימי עבודה מיום  (5) חמישה תוךוזאת  תו,על פי דריש ,נהלמאל העברה למסירה או לה
 ביצוע העסקה.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ן אחודרישיוב )א(62.7, סעיף שיון פלאפוןירב)א( 58.6סעיף  5
 חודא ןברישיו)ב( 62.7סעיף  ,שיון פלאפוןירב)ב( 58.6סעיף  6
 אחוד ןישיו)ג( בר62.7סעיף  ,שיון פלאפוןירב)ג( 58.6סעיף  7
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 (76)סעיף  באתר האינטרנט של בעל הרישיוןתעריפים למגזר הפרטי התכניות כל פרסום  .7

 
 תיאור הבעיה

 

לא מוטלת על בעל רישיון חובה מפורשת לפרסם את תעריפי שירותיו  ה הקיימתאסדרב (א)
ומאידך קיימות הוראות ברישיונות , שלוואת תכניות התעריפים שלו באתר האינטרנט 

בהוראות הרישיון  שלו. המסדירות מקרה בו בעל הרישיון בחר לפרסם את תעריפיו באתר

ל הרישיון להעמיד לרשות כל מבקש את המתייחסות לפרסום תעריפים נקבעה חובת בע

 תעריפיו במשרדי השירות ובמוקדי הפניה הטלפוניים.

 

המשרד סבור כי פרסום באמצעות אתר האינטרנט מהווה כיום אמצעי פרסום נפוץ  (ב)
ומקובל, וכי במסגרת דרכי הפרסום של תעריפים יש לקבוע כי פרסום באמצעות האתר 

חייבת. הדבר יאפשר לציבור לבצע סקר שווקים של בעל הרישיון יהווה דרך פרסום מ
 יפים המיטבית עבורו.התערמושכל לצורך בחירת תכנית 

 

 אסדרה מוצעת
 

תעריפיה יש לקבוע ברישיונות חובה על בעל רישיון לפרסם באתר האינטרנט שלו את  (ג)
הטבות הניתנות במסגרת של כל תכנית תעריפים המשווקת למגזר הפרטי, לרבות ותנאיה 

 כאמור. ,תנאי המעבר של מנויים קיימים לכל תכניתו תהתכני

 

של כל תכנית תעריפים תעריפיה ותנאיה גם באתר האינטרנט של בעל הרישיון יוצגו  (ד)
 .8המשווקת למגזר הפרטי כמותג

 

, ככל שירותים שאינם שירותי רט"ןגם תעריפים ותנאים של בתכנית התעריפים יוצגו  (ה)
  שהם כלולים בתכנית.

 

ון לא יהיה רשאי למכור למבקשים תכניות תעריפים שאינן מוצגות באתר בעל הרישי (ו)
האינטרנט, כאמור, או תכניות תעריפים השונות בתנאיהן ובתעריפיהן מכפי שהן מוצגות 

תיעוד של  ויש לחייב את בעל הרישיון לשמור ברשות באתר האינטרנט של בעל הרישיון.

על פי  נהל, ויעבירן או ימסרן למותר שלבא םשפרסעל תנאיהן ותעריפיהן, כל התכניות 
 .דרישה

                                                           
8

 כך לדוגמה, תכניות התעריפים של המותג "וואלה מובייל" של חברת פלאפון יוצגו באתר של חברת פלאפון שכתובתו  

www.pelephone.co.il  יוצגו באתר של חברת פרטנר שכתובתו  "מובייל 012"ותכניות התעריפים של המותג

www.partner.co.il. 

  

http://www.pelephone.co.il/
http://www.pelephone.co.il/
http://www.partner.co.il/
http://www.partner.co.il/
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  ה(69ג, 69ב, 69א, 69, 68)סעיפים  קשרותתם הויסהפסקת שירות,  ,לניתוק שירותבקשה  .8

 
 תיאור הבעיה

 
הפסקה "-" והפסקת שירות", "ניתוק שירות" –המונחים המוגדרים ברישיון הם  (א)

 ".מוחלטת

אינה עולה בקנה אחד עם מובנם  כי הגדרת המונחים האמורים המשרד זמן רב סבור (ב)
. מאחר שבאסדרה המוצעת מוצגים "ההפסק" -ו "ניתוק" המונחים המקובל של

כי הדבר עלול ליצור בלבול  המשרד המונחים באתרי האינטרנט של מפעילי תקשורת, סבר
הגדרת נכון להתאים את כי  המשרד סבור לפיכךבקרב ציבור המשתמשים. הבנה ואי 

 המקובל.המונחים למובנם 
 

ניתוק שירות או הפסקת שירות או סיום על פי הוראות הרישיון רשאי מנוי לבקש בנוסף,  (ג)
, לרבות באמצעות דואר , רק בכתבשיוןיברמוגדרים פי שמונחים אלה התקשרות, כ

באינטרנט , אך אין הוא רשאי לבקש זאת באמצעות שיחוח או פקסימילהאלקטרוני 
(CHAT) . 

 
 אסדרה מוצעת

 
 :שוקל לבצע אסדרה כדלקמןהמשרד  (ד)

 

 הגדרות: (1

 

הפסקה זמנית של שירות משירותי בעל הרישיון או של כלל  –" הפסקת שירות" (א
 ;, הניתנים למנוישירותי בעל הרישיון

 

 ;, הניתן למנויניתוק קבוע של שירות משירותי בעל הרישיון –" ניתוק שירות" (ב

 

וביטול למנוי, יתנים הנניתוק כלל שירותי בעל הרישיון  –" סיום התקשרות" (ג
 .עמו הסכם ההתקשרות

 
 מנוי רשאי לבקש מבעל הרישיון הפסקת שירות, ניתוק שירות או סיום התקשרות גם (2

 (.CHATבשיחוח באמצעות האינטרנט )

 



  

 מדינת  ישראל
 משרד התקשורת

 
 אגף בכיר פיקוח ואכיפה

 מערך התקשורת                                                                                         

                                                                                

13 
 

 5198214-03טל':                                           www.moc.gov.il                                  ,9אחד העם  'רח

 03-5198106פקס:                                                                                     61290אביב -, תל29107ת.ד. 
 

 

של המנוי, כאמור, ויהפוך תיעוד זה לזמין למסירה או תעד את בקשתו י בעל הרישיון (3
הגשת ימי עבודה מיום  (5) חמישה תוךוזאת , על פי דרישתו, נהללהעברה אל המ

 .הבקשה

 

ביום בו הוגשה התקשרות  סיוםהפסקת שירות, ניתוק שירות או בצע בעל הרישיון י (4
 .הבקשה

 

, התקשרות סיוםהפסקת שירות, ניתוק שירות או  ציין המנוי בבקשתו מועד לביצוע (5

 ביום בו ציין המנוי. בקשהאת הבעל הרישיון בצע י
 

בקשת  בוצעה ו)תאריך ושעה( ב ין במערכות המידע שלו את המועדבעל הרישיון יצי (6
 .המנוי

 

, שירותהטרם ביצוע הפסקת  ציוד הקצה של המנויישלח מסרון אל שיון יבעל הר (7
 .הפסקהתאריך ושעת ההציון  תוך ,ההפסקה המאשר את דבר ביצוע

 

אחת  שעהתוך שירות האספקת את בעל הרישיון בוצעה הפסקת שירות למנוי, יחדש  (8
יותר לחידוש חר ואמאלא אם המנוי ביקש מועד  ,המנוי ו שלבקשתמועד קבלת מ

 .אספקת השירות

 
ובאופן בולטים, במקום  ,ובדף הבית של אתר האינטרנט של בעל הרישיון יקבע (9

", אשר לחיצה עליו תפנה לשלוש האפשרויות שירותהפסקת/ניתוק בשם "קישור 
 הבאות:

 

 הפסקת שירות; (א

 ניתוק שירות; (ב

 סיום התקשרות. (ג

 

 בעל הרישיון יציג בכל אחת משלוש האפשרויות האמורות את הפרטים הבאים: (10

 

 הסבר קצר על האפשרות שנבחרה; (א

 

, לרבות אמורותדרכי התקשרות לצורך הגשת בקשה בכל אחת מהאפשרויות ה (ב
טופס ה ,כתובת הדואר האלקטרוני פר הפקסימילה,מס המען,מספר הטלפון, 

הגיש בקשה ל מנוי לו, שבאמצעותם יכ(CHATנטרנט )ושיחוח באי המקוון
 ;כאמור
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מספר הטלפון נשוא הבקשה, לרבות,  הפרטים שעל המנוי לציין במסגרת בקשתו (ג
כתובת  ,אחרונות של אמצעי תשלוםהספרות ה( 4, ארבע )של המנוי זהותהמספר 

, ככל שהמנוי עושה שימוש לצורך הגשת בקשתו בדואר דואר אלקטרוני
 ;בקשתוקבע בהמנוי שוכן המועד  ,אלקטרוני

 

המועד שבו תבוצע בקשתו של המנוי, המועד בו יופסק החיוב בחשבון הטלפון  (ד
 .המועד שעד אליו יישלח חשבון סופי למנוי במקרה של סיום התקשרותו

 

מספר  המען,מספר הטלפון, את בכל חשבון טלפון,  יפרסם בעל הרישיוןכמו כן,  (11
שבאמצעותם יכול המנוי להגיש בקשות  לקטרוניכתובת הדואר האו הפקסימילה

 אמור.כ

 

בתכוף לקבלת  ,, ישלח בעל הרישיוןדואר אלקטרונימסר המנוי את בקשתו באמצעות  (12
בקשה. ההודעה ה קבלתדבר  ת אתאשרהמ ,הודעת דואר אלקטרוני חוזרתהבקשה, 

י את פרטי המנו, ת המנוי במערכת של בעל הרישיוןבקששנקבע למספר ה את תכלול
והמועד בו כפי שפורטו בבקשה, מועד קבלת הבקשה, המועד בו תבוצע הבקשה 

 יופסק החיוב בחשבון הטלפון.

 
 פעל בעל הרישיון כדלקמן:טופס מקוון, יבאמצעות את בקשתו המנוי מסר  (13

 

אל מספר הטלפון נשוא  ,ללא תשלום, בתכוף לקבלת הבקשה, ישלח מסרון (א
( ספרות, אשר על המנוי להזין במקום 5הבקשה; המסרון יכלול קוד בן חמש )

תבוצע אם תתקיים זהות בין הקוד שנשלח המיועד לכך בטופס המקוון. הבקשה 
 אל המנוי לבין הקוד שהזין המנוי בטופס המקוון.

 

יציג על גבי צג המכשיר באמצעותו נשלח הטופס המקוון בתכוף לקבלת הבקשה,  (ב
רת את קבלת הבקשה; )מחשב או ציוד קצה רט"ן מתאים(, הודעה המאש

 (.12ההודעה תכלול את הפרטים המפורטים בס"ק )
 

מסר המנוי את בקשתו באמצעות שיחוח באינטרנט ישלח בעל הרישיון אל המנוי,  (14

 מיד בסיום השיחוח, הודעת דואר אלקטרוני שאליה יצורף קובץ השיחוח.

 

א תשלום, כללה בקשתו של המנוי פרט שגוי, ישלח אליו בעל הרישיון מסרון, לל (15
מסור את בקשתו שוב עם ושבו יתבקש המנוי ל ,פרט השגוידבר הפירוט ב כלולשי

 .הפרט הנכון
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בעקבות סיום התקשרות וזה נדרש  ,ככל שבעל הרישיון לא גבה מהמנוי "דמי חיבור" (16
להחזיר לבעל הרישיון את הכרטיס החכם שקיבל ממנו כדי לא להיות מחויב בגינו, 

 פרטוי מסרון ללא תשלום, מיד עם סיום ההתקשרות, שבו יישלח בעל הרישיון למנ
כי החזרתו ואת , את דראת הכרטיס החכם להחזיר עליואת המועד שעד אליו 

   משמעות אי החזרתו במועד.
 

)סעיף  התקשרותה( חודשים אחרי סיום 3שמירת מספר הטלפון עבור המנוי למשך שלושה ) .9

 ד(69

 

 תיאור הבעיה
 

שרות על ידי בעל הרישיון, בשל הפרת הוראותיו של הסכם של סיום ההתקקרה במ (א)
ההתקשרות בידי המנוי, נוצרים מצבים אשר מונעים מהמנוי לנייד את מספר הטלפון שלו 
לרשת של מפעיל אחר. הדבר נגרם בשל ניתוק כלל שירותי הרט"ן בשל סיום ההתקשרות, 

, בשל הקצאת מספר ומניעת האפשרות לקבלם באמצעות מספר הטלפון שהוקצה למנוי
הטלפון למנוי אחר או בשל החזרת המספר למאגר המספרים המיועדים להקצאה של בעל 

 .לראשונההרישיון שהקצה את המספר 

 

א לחוק התקשורת, המקנה למנוי זכות לשמור על מספר 5נוכח הנורמה הקבועה בסעיף  (ב)

ן אם ביוזמת בעל הטלפון שהוקצה לו, סבור המשרד כי בנסיבות של סיום ההתקשרות, בי
הרישיון ובין אם לבקשת המנוי, על בעל הרישיון לשמור על מספר הטלפון עבור המנוי 

( חודשים ממועד סיום ההתקשרות, לרבות מתן אפשרות 3למשך תקופה של שלושה )
 למנוי לנייד את מספר הטלפון שלו לרשת של בעל רישיון אחר.

 
 אסדרה מוצעת

 

 קמן:המשרד שוקל לקבוע אסדרה כדל (ג)

 

בוצעה בין בעל הרישיון לבין מנוי פעולת "סיום התקשרות", בין ביוזמת בעל הרישיון  (1
וללא כל תנאים או הגבלות,  בעל הרישיון, ללא כל תשלום, שמורובין ביוזמת המנוי, י

ולא יחזיר אותו למאגר מסור אותו לאחר ילא  ,עבור המנויהטלפון מספר על 
או של בעל רישיון אחר שהקצה אותו לראשונה, המספרים המיועדים להקצאה, שלו 

 ממועד סיום ההתקשרות. חודשים (3) תקופה של שלושה משךוזאת ל

 

שיון, יבוצעה בין בעל הרישיון לבין מנוי פעולת "סיום התקשרות", יחבר בעל הר (2
לבקשת מנוי, את ציוד הקצה אל הרשת ויאפשר לו לקבל שירות שיחות נכנסות 
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( ימים, וזאת לצורך ניידות מספר 14בד, למשך ארבעה עשר )ומסרונים נכנסים בל
הטלפון לרשת של בעל רישיון אחר; ככל שהמנוי לא נייד את מספר הטלפון כאמור, 

 ( ימים, יבצע בעל הרישיון פעולת "סיום התקשרות".14לאחר שחלפו ארבעה עשר )
 

מחדש אל הרשת  שיון לא יגבה מהמנוי "דמי חיבור" עבור חיבורו של המנוייבעל הר (3
( ימים, כאמור, ובלבד שהחיבור בוצע 14ותשלום עבור פרק הזמן של ארבעה עשר )

 .בתוך שלושת החודשים שלאחר מועד סיום ההתקשרות

 

 א(69)סעיף  שירותתשלום עבור הפסקת  .11

 
 תיאור הבעיה

 

קורה שמנוי אינו מנצל למשך תקופת זמן מוגבלת את השירותים עבורם הוא משלם.  (א)
לוונטי בנסיבות של נסיעת המנוי לחו"ל ובנסיבות אחרות בהן המנוי אינו נזקק הדבר ר

הוראות הרישיונות מסדירות את האפשרות הנתונה למנוי לבקש  לשירות באופן זמני.
. מתברר כי בעלי הרישיון נוהגים לחייב את המנוי בתשלום הפסקת שירותמבעל הרישיון 
 .הפסקהעבור תקופת ה

 

ואינו מנצל את השירותים  חבילת שירותים תמורת תשלום חודשי קבוע,כאשר מנוי רוכש  (ב)

הכלולים בחבילה בשל נסיעה לחו"ל, ואולם בתקופת שהותו בחו"ל משתמש המנוי 
בשירותי הנדידה הבינלאומית של בעל הרישיון, נוצר מצב בו המנוי משלם במקביל הן 

 י הנדידה.והן עבור שירותלשימוש בארץ עבור חבילת השירותים שרכש 

 

שתמש מעוניין שלא לההמשרד סבור כי אין לאפשר גביית תשלום עבור שירותים שהמנוי  (ג)
 בהם.

 
     אסדרה מוצעת

 

למשך תקופה שלא תפחת אחת לשנה, , שירות בעל הרישיון הפסקתמנוי רשאי לבקש מ (ד)
 .( ימים90ולא תעלה על תשעים ) ימים( 30שלושים )מ

 

על מספר הטלפון שלו במשך כל תקופת ההפסקה ולא  עבור המנויבעל הרישיון ישמור  (ה)
 אחר.מנוי ליקצה אותו 

 

וכן  פסקת השירותהביצוע  עבור עצםרשאי לגבות מהמנוי תשלום בעל הרישיון לא יהיה  (ו)
 .הקהפסת העבור תקופתשלום לא יהיה רשאי לגבות מהמנוי 
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שירותי הנדידה  האמור לעיל יחול גם בעת שהייתו של המנוי בחו"ל, ובלבד שלא צרך את (ז)
 .ולא חויב בגינם הבינלאומית של בעל הרישיון

 
לאחר חידוש אספקת השירותים למנוי יחייב בעל הרישיון את המנוי על פי תעריפי  (ח)

התכנית טרם הפסקת השירות, אלא אם תעריפי המנוי חויב  םפיהותנאיה, להתכנית 
 .אותה התכנית יינומ לשונו במהלך תקופת ההפסקה לכל הותנאי

 

 (67אופן קבלת החשבון אצל המנוי )סעיף  .11

 

 תיאור הבעיה
 

שיון יעל פי האסדרה הקיימת אמור החשבון להישלח למען של המנוי הרשום אצל בעל הר (א)
שיון או בכל אמצעי אחר, במידה והמנוי נתן לכך את יאו מען אחר שמסר המנוי לבעל הר

לי את הדרך בה אמור הסכמתו המפורשת מראש, אך אין בה כדי להסדיר באופן פורמ
 המנוי להביע את רצונו באשר לאופן בו יקבל את החשבון.

 

 אסדרה מוצעת
 

 המנוי יקבל את החשבון, על פי בחירתו, באמצעות אחת מהדרכים הבאות: (ב)

 

 דואר רגיל; (1

 

 דואר אלקטרוני עם קובץ מצורף; (2

 

 שיון.יאתר האינטרנט של בעל הר (3

 

האמורות לבחירתו של המנוי במסגרת "עיקרי ( הדרכים 3שיון יציג את שלוש )יבעל הר (ג)
התכנית". לא בחר המנוי באחת מהדרכים, יישלח אליו החשבון בדואר רגיל. המנוי רשאי 

 .בכל עת לשנות, בבקשה בעל פה או בכתב, את הדרך בה יקבל את החשבון

 

של המנוי, כאמור, ויהפוך תיעוד זה לזמין למסירה או תעד את בקשתו י שיוןיבעל הר (ד)
 .הגשת הבקשהימי עבודה מיום  (5) חמישה תוךוזאת העברה אל המנהל, על פי דרישתו, ל

 
שיון אינו רשאי לדרוש מהמנוי תשלום כלשהו בעד הנפקת החשבון, הכולל יבעל הר (ה)

שיון רשאי לדרוש תשלום סביר בגין י"פירוט שיחות" באופן קבוע, ושליחתו אליו. בעל הר
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פעמי, רק במקרה -שנשלח אל המנוי לבקשתו באופן חד "פירוט שיחות", מכל מועד שהוא,
 .(2או )ב( (1(בשהחשבון התקבל אצל המנוי כמפורט בס"ק )

 

 א(71)סעיף  אובדןגניבה או  שלב י רט"ןושירותחסימת ציוד קצה  .12
 

 תיאור הבעיה
 

 דרכי התמודדות עמה. לבחוןשמחייבת נפוצה גניבת טלפונים סלולאריים הפכה לתופעה  (א)

 

אך  ,מטפלת רק בחסימת ציוד קצה רט"ן בעקבות גניבה או אובדןכיום קיימת סדרה האה (ב)
את יש צורך להשלים ו נסיבות כאמור,ב הכרטיס החכם קניתואין בה התייחסות לנושא 

 .הזבהיבט גם סדרה הא
 

 :כיום כדלקמןת בעושיון קויהוראות הר (ג)

 

 ט"ןר קצה ציוד חסימת  9א.71  "
 

 ן"רט קצה ציוד למעט, ן"רט קצה ציוד של הזיהוי ספרמ את ירשום הרשיון בעל א71.1
 "(:וד קצה רט"ןצי"זה  בסעיף )להלן iDEN בטכנולוגיית הפועל

 

 או המנוי עם ההתקשרות במועד, למנוי ן"רט קצה ציוד אספקת במועד (א)
 ציוד של תיקונו או שדרוגו, ציוד החלפת לרבות במועד, חידושה במועד

 "ן;רט קצה

 

 בעל יעשה, הרשיון בעל ידי על למנוי סופק שלא ן"רט קצה ציוד של במקרה (ב)
 אצל לרשום שבאפשרותו המנוי לידיעת להביא סביר כדי מאמץ הרשיון

 ר;האמוהקצה  ציוד של הזיהוי מספר את הרשיון בעל
 

 הטלפון באמצעות שתהיה יכול המנוי בקשת; הרשיון מבעל מנוי לבקשת (ג)
 " .הבקשה אמינות יוודא את הרשיון שבעל לאחר

 

שלו נגנב או אבד, יחסום בעל הרשיון  קצהה ציודכי  הרשיון בעלהודיע מנוי ל א71.2
, ללא תשלום ולא יאוחר א71.1כאמור בסעיף שנרשם של מנוי  קצהה ציודאת 

                                                           
9

 חודא ןברישיו 81סעיף  ,שיון פלאפוןירבא 70סעיף  
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 ( דקות לאחר שווידא את אמינות בקשתו של המנוי. לענין סעיף זה30משלושים )
 " "ן לקבל שירותי רט"ן.ביטול האפשרות של ציוד קצה רט –" חסימה" –

 

בזמן אמת היכולת להתעדכן מערכותיהם לכי  התבררמבדיקה שבוצעה מול בעלי הרישיון  (ד)
(, IMEI – International Mobile Equipment Identityמספר הזיהוי של ציוד הקצה )בנוגע ל

 IMEI-( של המנוי, ולכן האסדרה הקיימת בדבר רישום הSIMהמכיל את הכרטיס החכם )
על בעל יש להחיל אינה רלוונטית, ובמקום זאת  , כפי שפורט לעיל,נקודות זמן שונותב

העדכני של ציוד הקצה שהמנוי עושה  IMEI-לשמור במערכותיו את האת החובה הרישיון 

 בו שימוש.

 
 אסדרה מוצעת

  

 – IMEIאת מספר הזיהוי של ציוד הקצה ) המידע שלו שמור במערכתישיון יבעל הר (ה)

International Mobile Equipment Identity) לצורך קבלת שירותי  שהמנוי עושה בו שימוש
 (.iDEN)ציוד קצה רט"ן הפועל בטכנולוגיית לעניין למעט , רט"ן

 

 הודיע המנוי לבעל הרישיון כי ציוד הקצה שלו נגנב או אבד, יבצע בעל הרישיון את אלה: (ו)
 

לביצוע בעל הרישיון יפעל  במהלך השיחה עם המנוי בעת מסירת הודעתו, כאמור, (1

 .של המנויזיהוי אמין 

 

ת גניב בתחנת משטרה בדברתלונה באופן מידי מנוי להגיש בפני הימליץ בעל הרישיון  (2
 .ציוד הקצה או אובדנו

 .אמצעותו ניתן ליצור עמו קשריבקש מהמנוי מספר טלפון חלופי בבעל הרישיון  (3

 
לכלל שירותי הרט"ן  10פסקת שירות"ללא תשלום, "הויבצע באופן מידי  בעל הרישיון (4

, למעט שיחות נכנסות, הכרטיס החכם של המנויהניתנים למנוי, באמצעות חסימת 
 , ויודיע על כך למנוי.גניבה או אובדן של ציוד הקצהבדבר מיד עם קבלת ההודעה 

 

הודיע המנוי על גניבה או אובדן של ציוד הקצה כשהוא מצוי בחו"ל, ומקבל שירותי  (5

 11יבצע בעל הרישיון באופן מידי וללא תשלום, "הפסקת שירות" לאומית,-יןנדידה ב
, הכרטיס החכם של המנוילכלל שירותי הרט"ן הניתנים למנוי, באמצעות חסימת 

 לרבות לעניין שיחות נכנסות, אלא אם ביקש המנוי שלא לחסום שיחות אלה.

                                                           
10

 א(.(1)ד(8במובן שניתן למונח זה בסעיף   
11

 א(.(1)ד(8במובן שניתן למונח זה בסעיף   
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כלל שירותי הרט"ן " להפסקת שירות" ללא תשלום יבצעבעל הרישיון על אף האמור,  (6
קבלת ההודעה מועד ( ימים מ3בחלוף שלושה )לרבות שיחות נכנסות,  ,הניתנים למנוי

 גניבה או אובדן של ציוד הקצה. בדבר
 

מספר הזיהוי של באמצעות חסימת  ,את ציוד הקצהללא תשלום  יחסום בעל הרישיון (7
, וזאת מיד במערכת הרט"ן של בעל הרישיון נהאחרולשנקלט האמור, כפי  ציוד ה

( שעות ממועד הודעת המנוי בדבר גניבת ציוד הקצה 12עשרה )-לאחר שחלפו שתים

או אובדנו. בעל הרישיון יבהיר למנוי, בעת קבלת הודעתו בדבר גניבת ציוד הקצה או 
אובדנו,  כי חסימת ציוד הקצה באמצעות חסימת מספר הזיהוי שלו, תבוצע במועד 

 כאמור.
 

פן מידי וללא תשלום, את החסימה מציוד הקצה, על פי דרישת בעל הרישיון יסיר באו (8
גורם מורשה; "גורם מורשה" לעניין סעיף זה הוא איש משטרה אשר קיבל הרשאה 

ניצב לפנות לבעל הרישיון ולהורות לו בדבר הסרת -מאת קצין משטרה בדרגת תת
גביו ביקש . בעל הרישיון יסמן במערכת המידע שלו בסימון מיוחד ציוד קצה לחסימה

"גורם מורשה" הסרת חסימה, ואולם לא ימסור מידע כלשהו למנוי בדבר הסרת 
 החסימה, כאמור.

 

בעל הרישיון ישוב ויחסום את ציוד הקצה לאחר שניתן לכך אישור בידי "הגורם  (9

 המורשה".
 

מסירת כרטיס חכם עם השירותים למנוי מיד כל בעל הרישיון יחדש את אספקת  (10
 חדש למנוי.

 
בו נמסרה לו הודעת העוקב למועד של המנוי, הטלפון יציין בחשבון שיון יהרבעל  (11

את תאריך , העוקב לואובדנו, או בחשבון הטלפון או ת ציוד הקצה גניבהמנוי בדבר 
י הרט"ן לציוד הקצה שירותשל  םהפסקתושעת הדיווח של המנוי, תאריך ושעת 

ך ושעת ביצוע החסימה של ציוד תאריכן ו (ו) -ו (ד)קטנים  פיםכמפורט בסעיהאמור, 
 לא אותר.הציוד הקצה, במידה ו

 
ויהפוך  ,הכולל את ההודעות האמורות ,בעל הרישיון ישמור תיעוד של חשבון הטלפון (12

 (5) חמישה תוךוזאת , על פי דרישתו, נהלמסירה או להעברה אל המלתיעוד זה לזמין 
 הנפקת החשבון.ימי עבודה מיום 

 
הרט"ן בר"א, קובץ מפעילי  , לרבותמפעילי הרט"ןלכל י יום, מדבעל הרישיון יעביר  (13

אותו ב על ידו חסםנשמספר הזיהוי שלו ציוד קצה כל מידע בדבר  כוללממוחשב, ה
המנוי, כל לבקשת באותו יום, שחסימת מספר הזיהוי שלו הוסרה ציוד קצה כל  ,יום
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וכן  ,רם מורשהגוציוד קצה שחסימת מספר הזיהוי שלו הוסרה באותו יום, לבקשת 
לאחר  ,הגורם המורשהבאישור מחדש, נחסם מספר הזיהוי שלו כל ציוד קצה ש

הקובץ הממוחשב בעל הרישיון ישלח את  .לבקשתוקודם לכן חסימתו הוסרה ש
או הוסרה חסימתו, שנחסם לגבי כל ציוד קצה  ,21:00שעה עד המדי יום האמור, 

לגבי ציוד יכלול ו, באותו יום 20:00שעה ל. הקובץ הממוחשב יהיה מעודכן כאמור
 את הפרטים הבאים:הקצה הנדון 

 ;(IMEIמספר הזיהוי ) (א

 שם היצרן; (ב

 דגם ציוד הקצה; (ג

 סרתה.האו  מועד ביצוע החסימה (ד

 

בעל הרישיון יעדכן במערכת המידע שלו מדי יום את רשימת ציודי הקצה אשר  (14
צה אשר נחסמו על באותו יום, ואת רשימת ציודי הק 20:00נחסמו על ידו עד השעה 

באותו יום, ואשר דיווח בנוגע אליהם נמסר  20:00ידי מפעילי רט"ן אחרים עד השעה 
 .לו באמצעות הקבצים הממוחשבים שנשלחו אליו בידי מפעילי רט"ן אחרים

 

, רשימה 10:00בעל הרישיון יפרסם מדי יום באתר האינטרנט שלו, לא יאוחר משעה  (15
י שלהם נחסם בשל הודעה על גניבה או אובדן. של ציודי קצה, אשר מספר הזיהו

הרשימה תכלול ציודי קצה שנחסמו בידי בעל הרישיון ומפעילי הרט"ן האחרים, 

ביום הקודם. הרשימה תכלול את מספר הזיהוי של ציוד  20:00ותהא מעודכנת לשעה 
הקצה, שם היצרן, דגם ציוד הקצה ומועד ביצוע החסימה. הרשימה האמורה צריכה 

 .ת זהה אצל כל מפעילי הרט"ןלהיו
 

 בעל הרישיון יפרסם באתר האינטרנט שלו מידע כדלקמן: (16
 

, אבדאו  נגנב שציוד הקצה שלומקרה למנוי לנקוט ההמלצות בדבר פעולות שעל  (א
 :לרבות

 

 ;בידי מי שאינו מורשה קביעת סיסמה למניעת שימוש בציוד הקצה ((1

 

ככל שמדובר בטלפון התקנה של יישומונים )אפליקציות( בציוד הקצה,  ((2
חכם )סמארטפון(, שניתן באמצעותם לאתר את מיקומו של ציוד הקצה וכן 

 ;את הגישה למידע הקיים בו או למחוק אותומרחוק לחסום המאפשרים 

 

של מידע נחוץ כגון: הענן,  יעל גבי מחשב או באמצעות שירותביצוע גיבוי  ((3
 .לקטרוניקשר והודעות דואר אהתמונות, סרטונים, רשימת אנשי 
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או הקצה גניבתו של ציוד דבר לו הפעולות שעל המנוי לנקוט בהן עם היוודע  (ב
 .אובדנו

 
 (78)סעיף  שינוי תעריפים .13

 
 תיאור הבעיה

 

 מחויב המנוי.ה, על פיהם תעריפיתנאי התכנית או חשיבות רבה למידע בדבר שינוי קיימת  (א)

 

שינוי תעריפים על דעה בדבר ההוחובת תיעוד של אין שיון הקיימות יבהוראות הרבנוסף,  (ב)
 .שיוןיידי בעלי הר

 
על בעל הרישיון להודיע למנוי על שינוי תעריפים  ,ועוד, על פי האסדרה הקיימת כיום (ג)

בהן נקבע לפני מועד כניסת התעריף החדש לתוקף. בתכניות ימים ( 14לפחות ארבעה עשר )
רת הסכם ניתנת ההודעה במסג , המשתנה לאחר חודשים אחדים,תעריף מדורג
לפיה ההודעה הדבר אינו משרת את כוונת המשרד ולא בסמוך לשינוי בפועל. ההתקשרות, 

 למנוי סמוך למועד השינוי.צריכה להינתן 
 

 אסדרה מוצעת

 

 לאור זאת שוקל המשרד לקבוע כדלקמן: (ד)

 

 ,התכנית חובתו של בעל הרישיון לשלוח למנוי הודעה בדבר שינוי תעריפיבמקום  (1
 ,הודעהגיל או חשבון הטלפון הנשלח למנוי, ישלח בעל הרישיון באמצעות דואר ר

ולמנוי מפ"א נייח  ה קוליתוהודע באמצעות מסרון ,)מפ"א נייד( רט"ן למנויכאמור, 
המסר בדבר שינוי התעריפים יושמע  .באמצעות דואר אלקטרוני והודעה קולית

 בהודעה הקולית פעמיים.

תיעוד בדבר  לרישיון. 12)ג(60.6ט בסעיף כמפורבוצע בדבר שליחת המסרון יתיעוד 
 13א106כמפורט בסעיף  ויבוצעוהודעת הדואר האלקטרוני  קוליתה ההודעהשליחת 
 לרישיון.

 

( 21( יום לעשרים ואחד )14ההודעה על שינוי תעריפים תימסר למנוי בין ארבעה עשר ) (2
 יום לפני מועד כניסת התעריף החדש לתוקף.

                                                           
12

 )ג( ברישיון אחוד62.7, סעיף רישיון פלאפוןב)ג( 58.6סעיף  
13

 א ברישיון אחוד113, סעיף ברישיון פלאפון א95סעיף  



  

 מדינת  ישראל
 משרד התקשורת

 
 אגף בכיר פיקוח ואכיפה

 מערך התקשורת                                                                                         

                                                                                

23 
 

 5198214-03טל':                                           www.moc.gov.il                                  ,9אחד העם  'רח

 03-5198106פקס:                                                                                     61290אביב -, תל29107ת.ד. 
 

 

ר בשינוי מספר יחידות השירות )דקות שיחה, מסרונים, האמור לעיל יחול גם כשמדוב (3
, ללא שינוי בתשלום לפני מע"מ שעל מנוי לשלם תקופת חשבוןגלישה( המוקצות ל

 עבור שירותי בעל הרישיון.
 

, תחול גם על שינוי שנקבע פי התכניתהחובה לשלוח למנוי הודעה בדבר שינוי בתערי (4
 .לתכנית תעריפיםלשירות או  מלכתחילה בהסכם ההתקשרות, בעת הצטרפותו

 

ככל שבעל הרישיון סיפק למנוי שירות שאיננו שירות דיבור או מסרונים או גלישה,  (5
בחינם למשך תקופה קצובה, יהיה בעל הרישיון רשאי להתחיל לחייב את המנוי בגין 

 למסרוןרק אם נתקבל מהמנוי מסרון חוזר בתום התקופה האמורה, השירות האמור 
 תיעוד בדבר קבלת ".1עם הספרה " ,ששלח אליו בעל הרישיון התעריף,בר שינוי דב

   לרישיון.  14()ג60.6המסרון יבוצע כמפורט בסעיף 

 
 א(55)סעיף  שיחת טלפוןבאמצעות  "מכר מרחוקהתקשרות בעסקת " .14

 
 תיאור הבעיה

 

של תנאיו תופעה לפיה יש חילוקי דעות בין בעל רישיון לבין מנוי בעניין  בררהלמשרד הת (א)
 .בעסקת "מכר מרחוק" באמצעות שיחת טלפוןהסכם התקשרות שנכרת 

 

 ,אסדרה הקיימת כיום, אין באפשרות המנוי לעיין במסמך תנאי ההתקשרותבמסגרת ה (ב)
 טרם השלמת ביצוע העסקה. 15ברישיונות מפעילי הרט"ןא)א( 55.1בסעיף  שמעותוכמ

 

 אסדרה מוצעת

 

לקבלת שירותי רט"ן או עסקת מכר מרחוק ן לעניי לקבוע לאור האמור לעיל שוקל המשרד (ג)
המתבצעת באמצעות שיחת טלפון עם נציג בעל הרישיון, לרכישת ציוד קצה רט"ן, 

 כדלקמן:הוראות 

 

 בעל הרישיון יקליט את שיחת הטלפון שהתקיימה בין המנוי לבין נציג בעל הרישיון. (1

 

                                                           
14

 חודא ןברישיו)ג( 62.7, סעיף )ג( ברישיון פלאפון58.6סעיף  
15

  חודא ןברישיו 56 סעיף 
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 בדבר פרטי העסקה,, הודעה דואר אלקטרוניבאמצעות  ,בעל הרישיון ישלח אל המנוי (2
הכוללת את "עיקרי התכנית" ואת "טופס הגישה לשירותים", וכן קישור אל יתר 

 הוראות מסמך תנאי ההתקשרות.

 

יהיו תואמים וב"טופס הגישה לשירותים"  "עיקרי התכניתהתנאים אשר ייכללו ב" (3
באופן מלא ומדויק לתנאים אשר סוכמו בין המנוי לבין נציג בעל הרישיון במהלך 

באופן ממוחשב כל שירות סומן י "טופס הגישה לשירותים"ב .שיחת הטלפון

  .האמורהטלפון "פתוח", כפי שבחר המנוי במהלך שיחת הככ"חסום" או 
 

ואת  ,היתבקש המנוי לאשר את דבר ביצוע העסקבהודעת הדואר האלקטרוני  (4
סקה העתנאי המנוי יאשר את  ."הסימונים כפי שהוצגו ב"טופס הגישה לשירותים

או שינויים בכתב יד על גבי מסמך תנאי  , ללא שום התניות או הסתייגויותבמפורש
  חוזרת. באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ,ההתקשרות

 

 כתובתכי אין ברשותו  ,עם נציג בעל הרישיוןשלו המנוי בשיחת הטלפון אם ציין  (5
 ,עילל( 3( עד )1בפסקאות )תבוצע העסקה בדרך המפורטת  ,דואר אלקטרוני

בעל  .ימסר לנציג בעל הרישיון במהלך השיחהי, שמספרה באמצעות פקסימילה
יאפשר למנוי ישלח אל המנוי באמצעות הפקסימילה את פרטי העסקה, והרישיון 

לבחור האם לקבל את כל "מסמך תנאי ההתקשרות" או רק את "עיקרי התכנית" 

 מור לעיל.ו"טופס הגישה לשירותים" כשהוא ממולא באופן ממוחשב, כא
בכתב ידו  , ללא שום התניות או הסתייגויות,העסקה במפורשתנאי יאשר את המנוי 

את שני וישלח ובחתימתו על גבי "עיקרי התכנית" ועל גבי "טופס הגישה לשירותים", 
המסמכים האמורים באמצעות פקסימילה אל מספר שמסר לו נציג בעל הרישיון 

 במהלך השיחה ביניהם.
 

ובעל הרישיון יהיה רשאי לחייב תושלם ותיכנס לתוקפה טלפונית וק עסקת מכר מרח (6
של המנוי  ו החוזרתרק לאחר שבעל הרישיון יקבל את הודעתאת המנוי על פי תנאיה, 

כריתתו של הסכם דבר המאשרת את באמצעות דואר אלקטרוני או פקסימילה, 
 .ההתקשרות

 

 אלה:בעל הרישיון ישמור ברשותו את  (7
 

 טלפונית בין המנוי לבין נציג בעל הרישיון;הקלטת השיחה ה (א

 

 ;אל המנויבעל הרישיון הודעת הדואר האלקטרוני ששלח  (ב
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ששלח המנוי אל בעל  ,הודעת הדואר האלקטרוני המאשרת את ביצוע העסקה (ג
 ;הרישיון תוך שימוש באפשרות "השב", כשהן מוצגות ברצף

  

שור שליחת  ישמור ברשותו את אי נעשתה העסקה באמצעות פקסימילה, (ד
ואת "עיקרי התכנית" ו"טופס הגישה לשירותים"  ששלח אל המנויהפקסימילה 

 הנושאים את חתימתו של המנוי בכתב ידו;

 

, המעודכנות ליום כריתת ההסכם עם הוראות מסמך תנאי ההתקשרותיתר  (ה

  .המנוי

 
לזמינים ( 7את ההקלטות והמסמכים המפורטים בפסקה )בעל הרישיון יהפוך  (8

 ( ימי עבודה5או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה ) למסירה
 מיום כניסת העסקה לתוקף.

 
, לרבות הכללים המפורטים לעיל יחולו גם כשמדובר בביצוע שינוי בתכנית קיימת (9

 או בהחלפת תכנית קיימת בתכנית חדשה. הפסקת שירות,

 

 א(55ף )סעי התקשרות בעסקת "מכר מרחוק" באמצעות האינטרנט .15

 

 תיאור הבעיה
 
למנוי שביצע עותק של הסכם ההתקשרות, כיום לא מוטלת על בעלי הרישיון חובה לשלוח  (א)

 באמצעות האינטרנט.התקשרות בעסקת "מכר מרחוק" 

 

 זכאיהמשרד סבור כי כל מי שביצע התקשרות, ללא תלות באופן ביצוע ההתקשרות,  (ב)
 הסכם התקשרות.עותק של לקבל 

 
 אסדרה מוצעת

 

על ההתקשרות יוצגו בפני המנוי "עיקרי התכנית" והוא יתבקש לאשרם סגרת ביצוע במ (ג)

ידי סימון במשבצת מתאימה. ככל שלא יבוצע סימון כאמור, לא ניתן יהיה להשלים את 
 ביצוע ההתקשרות.

  

בעל הרישיון ישלח עותק של הסכם ההתקשרות, למנוי שביצע עסקת "מכר מרחוק"  (ד)
לאחר תום ביצוע העסקה. עותק הסכם ההתקשרות שנכרת בין באמצעות האינטרנט, מיד 
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המנוי לבין בעל הרישיון יישלח אל המנוי באמצעות הודעת דואר אלקטרוני, אשר תכלול 
 את הסכם ההתקשרות כקובץ מצורף.

 

 (61)סעיף  נציב תלונות .16

 
 תיאור הבעיה 

 

צל בעלי המשרד סבור שיש צורך לחזק את מעמדו של האחראי לטיפול בתלונות א (א)

 הרישיון.

 
 אסדרה מוצעת

 

 לצורך כך שוקל המשרד לקבוע כדלקמן: (ב)
 

 "נציב תלונות".מנויים ומבקשים יכונה אחראי לטיפול בתלונות ה (1

 

לאחת  , לרבותשיון או לדירקטוריוןילמנכ"ל בעל הר ותישירהיה כפוף ינציב התלונות  (2
 .של הדירקטוריון מוועדותיו

 

תפקידי "נציב יון, שעניינו "יישוב סכסוכים", לריש 16א61בכפוף להוראות סעיף  (3
 התלונות" וסמכויותיו הם אלה:

 

 לברר תלונות של מנויים ומבקשים בנוגע לשירותי בעל הרישיון; (א

 

בעל הרישיון ולהכריע  הגיש להםשלברר תלונות של מנויים בנוגע לחשבונות  (ב
 בהן;

 

נוגע לפירושו או התגלעו בין בעל הרישיון לבין מנוי, בשלברר חילוקי דעות  (ג
 .ולהכריע בהם לביצועו של הסכם ההתקשרות

 

קישור  ,ובאופן בולטיםבמקום  ,בדף הבית של אתר האינטרנט שלו ציבשיון ייבעל הר (4
 תוביל לדף נחיתה בו יפורטו. לחיצה על הקישור האמור 17בשם "נציב תלונות"

                                                           
16

 ן אחודברישיוא 64סעיף  ,ברישיון פלאפון 60סעיף  
17

 קישור בשם "צור קשר" לא ייחשב כתחליף לקישור האמור. 
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 תלונה שליחתות ל( אפשרוי4ארבע )פירוט כן , ווסמכויותיו "נציב התלונות"תפקידי 
 כדלקמן: אליו

 

 דואר רגיל; (א

 

 כתובת דואר אלקטרוני; (ב

 

, שניתן לצרף אליו קבצים שיוןיטופס מקוון באתר האינטרנט של בעל הר (ג

 ;מסוגים שונים

 

 פקסימילה. (ד
 

של "נציב וסמכויותיו את תפקידיו בכל חשבון שהוא מגיש למנוי,  טשיון יפריבעל הר (5
באמצעותם  ,וכתובת הדואר האלקטרוני ימילההפקסמספר  את המען,התלונות" ו

 .מנוי לשלוח אליו תלונה בכתבהל ויכ

 

פורטות ( האפשרויות המ4כל אחת מארבע )ל , בהתייחסבחשבון פרטשיון ייבעל הר (6
)כגון: שם  להגישאת הפרטים שעל המנוי למלא במסגרת התלונה שבכוונתו  לעיל,

 ארבע ן, כתובת דואר אלקטרוני,מלא, מספר הטלפון נשוא הבקשה, מספר זהות, מע

 תשלום(.האחרונות של אמצעי הספרות ה (4)

 

, טופס מקווןאמצעות או ב דואר אלקטרוניאמצעות בנשלחה תלונה לנציב התלונות,  (7
. קבלתהבדבר  תאישור אוטומטיהודעת ה תלונת הקבללאחר מיד תישלח למנוי, 
, פרטי ל בעל הרישיוןבמערכת ש תלונהשניתן למספר ה אתכלול ת הודעת האישור

יינתן לא יאוחר ממנו המועד ששנשלחה ותוכן התלונה ה, תלונב צוינושכפי הפונה 
 .לתלונהבכתב  מענה

 
 (61)סעיף  (CHAT)באינטרנט באמצעות שיחוח שירות הזמנת  .17

 
 תיאור הבעיה

 

 ,שיוןיבעל הר ו שלליצירת קשר בין המנוי לבין נציגי מקובלתדרך היא באינטרנט שיחוח  (א)
 .הזמנת שירותים לצורך
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 אסדרה מוצעת
 
 בעל הרישיון ו שלמשירותי שירות יןהזמניתן ל , לפיההמשרד שוקל להוסיף אפשרות (ב)

ולהוסיף את חובת  שיוןירל 18)ב(60.6סעיף זו להוראת דרך באמצעות שיחוח באינטרנט ב
 .לרישיון 19)ג(60.6להוראת סעיף התיעוד של אפשרות זו 

 

 א(83)סעיף  יתרחיוב  .18

 

 תיאור הבעיה
 

 הנושא שלגביו מתקבל במשרד מספר התלונות הגדול ביותר הוא "חיוב יתר". (א)

 

המשרד הסדיר את אופן הטיפול של בעלי הרישיון במתן החזר כספי למנוי בגין "חיוב  (ב)
את חובתו של בעל הרישיון לגבות תשלום אך ורק על  באופן מפורש ואולם לא קבעיתר", 

 .פי הסכם ההתקשרות
 

בין הרישיונות לבין חוק הגנת  ,קיימת אי התאמהבנושא חיוב היתר סף, נמצא כי בנו (ג)
 :בעניינים אלה, 1981 –הצרכן, התשמ"א 

 

 בירור טענותיו של המנוי: (1

 מיום פניית המנוי; ימי עבודה 10בתוך  –חוק הגנת הצרכן ב -

 אין קביעה. –רישיון ב -

 

 מתן החזר כספי: (2

ימי עבודה  (10עשרה )ימי עבודה ) (14) ארבעה עשר בתוך –חוק הגנת הצרכן ב -
 ; ימי עבודה שלאחר מכן( (4ארבעה )+   טענות המנוילבירור 

( הימים מיום 21שלאחר עשרים ואחד ) ( ימי עבודה3שלושה )בתוך  –רישיון ב -
 .פניית המנוי

 

 מתן תשובה מנומקת בכתב למנוי על ידי בעל הרישיון: (3

 ( ימי עבודה מיום פניית המנוי;21)בתוך עשרים ואחד  –חוק הגנת הצרכן ב -

 ( יום מיום פניית המנוי.21בתוך עשרים ואחד ) –רישיון ב -

 

                                                           
18

 אחוד ןשיו)ב( ברי62.7סעיף  ,)ב( ברישיון פלאפון58.6סעיף  
19

 חודא ןברישיו )ג(62.7, סעיף )ג( ברישיון פלאפון58.6סעיף  



  

 מדינת  ישראל
 משרד התקשורת

 
 אגף בכיר פיקוח ואכיפה

 מערך התקשורת                                                                                         

                                                                                

29 
 

 5198214-03טל':                                           www.moc.gov.il                                  ,9אחד העם  'רח

 03-5198106פקס:                                                                                     61290אביב -, תל29107ת.ד. 
 

 

 מתן החזר כספי בחשבון הטלפון העוקב ולא לאמצעי התשלום:  (4

 ( ₪;50מתחת לחמישים ) –חוק הגנת הצרכן ב -

 ( ₪.100מתחת למאה ) –רישיון ב -

 
 אסדרה מוצעת

 
 כדלקמן: לאור האמור לעיל, שוקל המשרד לקבוע (ד)

 

בעל הרישיון רשאי לגבות ממנוי עבור שירותים שסיפק לו אך ורק בהתאם לתכנית  (1

ושפורסמה באתר האינטרנט של בעל  התעריפים המפורטת בהסכם ההתקשרות
 .הרישיון

 

הגיש המנוי לבעל הרישיון תלונה לפיה גבה ממנו בעל הרישיון סכום נוסף על הסכום  (2
"(, יברר בעל חיוב יתר" –ההתקשרות )להלן שהוא רשאי לגבות בהתאם להסכם 

( ימי עבודה מיום קבלת התלונה. לעניין 10הרישיון את תלונת המנוי בתוך עשרה )
בכתב או בעל פה, לרבות פניית המנוי אל בעל הרישיון לשם  –" תלונהסעיף זה, "

יום קבלת  –לעניין תלונה בכתב  –" מועד קבלת התלונהבירור פרטי החיוב; "
היום בו נמסרה התלונה לבעל  –נה אצל בעל הרישיון, ולעניין תלונה בעל פה התלו

 הרישיון.
 

שיון למנוי את חיוב היתר ישיון כי גבה מהמנוי חיוב יתר, ישיב בעל הרימצא בעל הר (3
מע"מ בגין הסכום האמור, ישיב את הבתשלום אחד, ובלא קביעת כל תנאי לכך, וכן 

בגובה "ריבית החשב הכללי" המתפרסמת מעת פיגורים ובתוספת הצמדה וריבית 
"(, וזאת סכום ההחזר" –, )להלן מיום הגביה ועד יום ביצוע ההחזר בפועל  לעת,

 כמפורט להלן:
 

יועבר סכום ההחזר ישירות לאמצעי ( ₪, 50היה סכום ההחזר גבוה מחמישים ) (א
דה ( ימי עבו4התשלום )חשבון בנק או כרטיס אשראי( של המנוי, תוך ארבעה )

. על אף האמור (2בפסקה  (דבס"ק )לבירור התלונה, לאחר התקופה הקבועה 
שיון להשיב למנוי עסקי את סכום ההחזר האמור, באמצעות זיכוי ירשאי בעל הר

 , אם הסכים לכך המנוי העסקי במפורש;הבא חשבון הטלפון

 

שיון את סכום יאו פחות מכך, ישיב בעל הר( ₪ 50היה סכום ההחזר חמישים ) (ב
לבירור ההחזר באמצעות זיכוי חשבון הטלפון העוקב שלאחר התקופה הקבועה 

. היה סכום ההחזר גבוה מהסכום לתשלום בחשבון (2בפסקה  (דבס"ק )התלונה 
הטלפון העוקב כאמור, תועבר היתרה ישירות לאמצעי התשלום של המנוי, תוך 
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הקיזוז מחשבון ( ימי עבודה ממועד שליחת חשבון הטלפון למנוי; דבר 4ארבעה )
הטלפון או דבר העברתה של יתרת סכום ההחזר לאמצעי התשלום, יצוינו 

 בחשבון הטלפון הנוגע בדבר.
 

, Pre-paidב( לעיל, השבת סכום ההחזר למנוי  -על אף האמור בפסקאות א( ו (ג
 תבוצע באמצעות הגדלת היתרה העומדת לרשותו של המנוי.

 

 עבודה ( ימי21ל תלונתו תוך עשרים ואחד )בעל הרישיון ימציא למנוי מענה בכתב ע (4
וככל  ,ממועד קבלת התלונה. המענה לתלונה יכלול פירוט הנימוקים לדחיית התלונה

שהנימוקים מתייחסים לתנאי הסכם ההתקשרות, צירופו למענה, הפניה לסעיף בו, 
שעל פיו בוצע החיוב בחשבון הטלפון, ופירוט אופן חישובו או ציון סכום ההחזר 

 .ירוט אופן חישובוופ

 

, שהוגשה בעל רישיון יתעד במערכת המידע שלו כל תלונה של מנוי בדבר חיוב יתר (5
 .בכתב או בעל פה

 
( לעיל; שלח בעל 4)בעל הרשיון ישמור ברשותו עותק של המענה, כאמור בס"ק  (6

הרשיון את המענה באמצעות דואר אלקטרוני או פקסימילה, ישמור בעל הרשיון את 
שיון י"(. בעל הרעותק המענה" –ה ואת עותק אישור השליחה )להלן עותק המענ

למסירה או להעברה אל המנהל, על פי  ניםעותק המענה לזמיהתלונה ואת יהפוך את 
 שליחתו של המענה למנוי.( ימי עבודה מיום 5דרישתו, וזאת תוך חמישה )

 
 (61)סעיף  בקשה מפורשת לקבלת שירות .19

 
 תיאור הבעיה

 
ע"י המנוי לקבלת  הדרכים להגשת בקשה מפורשתמפורטות  לרישיון 60.620בסעיף  (א)

 -האמור קובע  הסעיף שירות.

 
בעל הרשיון לא יספק, בתמורה או שלא בתמורה, שירות משירותיו  )א( 60.6"

שהמנוי לא ביקש במפורש לקבלו, למעט שירות הניתן חינם לכלל 

 המנויים...
 

 אחד מאלה: בקשה מפורשת יכול שתעשה באמצעות )ב( 

                                                           
20

 חודא ןברישיו 62.7, סעיף רישיון פלאפוןב 58.6סעיף  
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 מסמך חתום בידי המנוי שנשלח אל בעל הרשיון; (1)  
 

 הודעת דואר אלקטרוני שנשלחה על ידי המנוי אל בעל הרשיון; (2)  
 

 שיחה טלפונית בין המנוי לבין נציג בעל הרשיון; (3)  
 

 ( שנשלח מהמנוי אל בעל הרשיון;SMSמסרון ) (4)  

 

של בעל הרשיון או ספק שירות.  הזמנת שירות באתר אינטרנט (5)  
 הזמנת השירות תיעשה בהתאם להוראות נספח ו' לרשיון."

 
לקבלת שירות גם מפורשת להגיש בקשה להבין כי ניתן ניסוח הסעיף האמור ניתן מ (ב)

 לכך הכוונה.לא  ואולם, מאלה המפורטות בסעיף בדרכים אחרות
 

 אסדרה מוצעת
 

 מן:לנסח את הסעיף האמור כדלק המשרד שוקל (ג)

 

 "בקשה מפורשת תיעשה באמצעות אחד מאלה:"

 
  (2ונספח ה' 55)סעיף  "םגישה לשירותיהטופס "ל תוספת .21

 
 תיאור הבעיה

 

ובה נקבעה החובה , 13.9.11יום שנכנסה לתוקפה ב ,תוכן שירותיבנושא סדרה אבעקבות ה (א)
ו החלהתפתחה פרקטיקה לפיה לצרף להסכם ההתקשרות את "טופס הגישה לשירותים", 

 ,אל המנוי שאלות טריוויהשליחת  על ידיפעמיים -שירותי תוכן חד לספקתוכן ספקי 
 פרסים.להשתתף בהגרלת אם ברצונו  עליהן עליו להשיב

 

 :אלה הם יםהאמור יםפעמי-החד יםשירותלהמקובלים  ם תעריפיה (ב)
 

 כולל מע"מ;₪  (20) עשרים –הרשמה לשירות עבור  (1

 

 כולל מע"מ;₪  (20) םעשרי –משלוח כל תשובה לשאלה עבור  (2
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"שירות תוכן ו/או  –, שכותרתו 2לרישיון, בסעיף  2שבנספח ה' "טופס הגישה לשירותים"ב (ג)
שלוח מידע באמצעות ממידע או לקבלת לקטגוריות  שלושפעמי ",  מפורטות -מידע חד

מסרון  –והן כוללות  פעמי,-חד מסרון, שלא במסגרת שירות תוכן מתמשך אלא באופן
ת בהצבעה במסגרת תכנית ריאליטי, לשם מתן תרומה או לשם קבלת מידע לשם השתתפו

הקטגוריות האמורות אינן כוללות קבלה או משלוח של מסרון באופן חד פעמי,  .שימושי
קבלת קישור לשם השתתפות בחידון, הגרלה, סקר, משאל, תחזית אסטרולוגית או 

וי האפשרות לבחור בין "חסום" בנסיבות אלה לא פתוחה בפני המנ להורדת סרטון וידאו.

נושאים הכלולים בקטגוריה , בהתייחס ל"טופס הגישה לשירותים"לבין "פתוח" ב

 כתוצאה מכך נשללת מהמנוי אפשרות החסימה לשירות.החסרה, ו

 

"חסום" בהתייחס לשירותים -לאמור, גם אפשרות הבחירה בין "פתוח" ל בנוסף (ד)
 ."רותיםטופס הגישה לשי"ב תקיימלא , בינלאומיים

 

טופס הגישה "כיום קיימת אסדרה לגבי המועד לקיום בקשתו של מנוי לשינוי ועוד,  (ה)
, ואולם לא נקבע ברישיון המועד לקיום בקשתו של מנוי חדש, לאחר שנכרת "לשירותים

 הסכם התקשרות הכולל "טופס גישה לשירותים", המשקף את בקשותיו של המנוי החדש.

 

 אסדרה מוצעת

 

 :באופן הבא "טופס הגישה לשירותים" שנות את נוסחלהמשרד שוקל  ,לאור האמור (ו)

 

 כדלקמן:הוא בטופס  (ד)2בסעיף המפורט השירות  תיאור (1

 

מידע על קווי תחבורה, בעלי מקצוע, מידע )כגון:  קבלת מידע באופן חד פעמי"
 ; "פיננסי, והכל באופן חד פעמי(

בלת מידע" תבוא המילה באופן שלאחר המילים "קתיאור השירות האמור ישונה 
קבלת דבר  "הודעה בענייןלאחר המילים "מידע פיננסי" יבוא: , ובסוגריים "שימושי"

 ."דואר רשום

 

 כדלקמן: (ה)2יבוא סעיף  (ד)2אחרי סעיף  (2

 

תחזית  ,סקר, משאלהגרלה, , ן)כגון: חידו קבלת תוכן באופן חד פעמי  "
  " (הכל באופן חד פעמיו וידאו וןסרטקבלת קישור להורדת , אסטרולוגית
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 5סעיף  בואי "שירות פרימיום הניתן בתעריף פרימיום", –, שעניינו 4אחרי סעיף  (3
 "שירות שיחות לחו"ל".כדלקמן: 

 

המעודכן הגישה לשירותים" טופס "את בעל הרישיון יפרסם באתר האינטרנט שלו  (4
 דה מיום החתימה על תיקון הרישיון.( ימי עבו3תוך שלושה )

 

הגישה טופס "ב (ה)2סעיף הניתנים לפי את הגישה לשירותים ישיון יחסום בעל הר (5

 ,י הטופסבאמצעות מילו ,באופן מפורש חרשלא ב קיים כל מנויל, "לשירותים

לאחר חלוף ימי עבודה  (7שבעה ) תוךוזאת  ,לשירותים אלה "פתוח" באפשרות
 שיון.יחתימה על תיקון הראחר הלימים ( 30שלושים )

 

המנוי כפי ש ,בדבר גישה לשירותיםחדש של מנוי חירותיו מלא את בון יבעל הרישי (6
עם תחילת אספקתם של שירותי וזאת מיד  ,"טופס הגישה לשירותים"סימן על גבי 

 .בעל הרישיון למנוי
 

 מצ"ב בנספח א' "טופס הגישה לשירותים" המעודכן. (7

 
 )נספח ו'( מספק שירותהזמנת שירות  .21

 

 תיאור הבעיה
 
לעניין אופן הרישום לשירותי תוכן באתרים של כיום כי האסדרה הקיימת  המשרד סבור (א)

איננו המנוי אך מאפשרת גם למי שמחזיק במכשיר  ("ספקי תוכן" –להלן ספקי שירות )
ללא ידיעת לשירות להירשם  ,"(המנוי המשלם" –)להלן  משלם את חשבון הטלפוןאשר 
 .)הכוונה בעיקר לקטינים(המשלם  המנוי

 

התפתחה פרקטיקה לפיה ניתן להירשם לשירות תוכן של ספק תוכן גם באמצעות  בנוסף, (ב)
אינו המנוי אך גם למי שמחזיק במכשיר מאפשרת זו שיטה  .שליחת מסרון על ידי המנוי

 .המשלם המשלם, להירשם לשירות ללא ידיעת המנוי

 

  אסדרה מוצעת

 

 כדלקמן:רות הזמנת שירות מספק שינושא בשוקל לבצע אסדרה נוספת המשרד  (ג)

 

באמצעות שליחת  הניתן על ידי ספק שירות ניתן יהיה לבצע רישום לשירותלא  (1
 .מסרון
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הצעה שנשלחה המשך לב שירות הניתן על ידי ספק לא ניתן יהיה לבצע רישום לשירות (2
 .21ציוד הקצה באמצעות מסרוןאל 

 

סעיף ות התאם להוראב רקאך ו שירותספק הניתן על ידי  ניתן יהיה להירשם לשירות (3
 :כדלקמן, בנספח ו' לרישיון 2

 

צעות אתר לשירות הניתן על ידי ספק שירות ניתן להירשם אך ורק באמ (א

 ;, ולא באמצעות חילופי מסרוניםהאינטרנט של ספק השירות

  

 האינטרנט, במקום המיועד לכך, באתרהמנוי להקליד ידרש שיהראשון הפרט  (ב
ום עבור שירותים הניתנים על ידי הנהוגה לגביו לצורך תשלדרך התשלום  -א וה

-Post)דיעבד בתשלום  או( Pre-paidתשלום מראש ) – בעל הרישיון או באמצעותו

paid;) 

 

קליד באתר האינטרנט י ,(Post-paid) לגביו נהוגה שיטת התשלום בדיעבד ,מנוי (ג
 :את אלה

 ;כפי שמופיע בחשבון הטלפון, של המנוי "לקוחהר ספמ" ((1

 ;של המנוי זהותהמספר  ((2

 ;צריכת השירות של המנוי שיחויב בגיןמספר הטלפון  ((3

 או ארבע הספרות האחרונות של אמצעי התשלום )מספר כרטיס אשראי ((4
 חשבון בנק(.מספר 

 

יקליד באתר  (Pre-paid, לגביו נהוגה שיטת התשלום מראש )מנוי המשלםה (ד
 :האינטרנט את אלה

צריכת  בורהעומדת לזכותו ע היתרהבגינו ניתן לגרוע ממספר הטלפון  ((1
 השירות;

( הספרות 4ארבע ) –נה בוצעה באמצעות כרטיס חיוג יבמקרה שהטע ((2
נה בוצעה באמצעות יהאחרונות של מספר כרטיס החיוג; במקרה שהטע

 ( הספרות האחרונות של מספר כרטיס האשראי.4ארבע ) –כרטיס אשראי 

 

, השירותמיד לאחר שהפרטים האמורים לעיל הועברו לבעל הרישיון על ידי ספק  (ה
יבצע בעל הרישיון בדיקת התאמה בין הפרטים האמורים לבין הפרטים 

ההרשמה לשירות רק תהליך  את ניתן להמשיךהמופיעים במערכות המידע שלו. 

                                                           
21

 שנשלח לבעלי הרישיון הבאים: פלאפון, סלקום, פרטנר, מירס. 5.11.07מסמך המשרד מיום  ת אתבטלאסדרה זו מ 
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כי בבדיקת ההתאמה נמצאה זהות  לאחר שבעל הרישיון הודיע לספק השירות
 מלאה בין הפרטים שנבדקו.

 

בנספח  2מופיעות כיום בסעיף  כפי שהן נהישארתשאר פעולות ההרשמה לשירות  (ו
 , ללא שינוי.ו' לרישיון

 

יהיה בגינו החיוב  ,פעמי"-כי, ככל שמדובר בשירות "חד קבועהמשרד לשוקל  ,בנוסף (4

יהיה עליו להירשם ואם המנוי יבקש לצרוך שירות זה פעמים נוספות,  חד פעמי,חיוב 

 לשירות בכל פעם מחדש.

    

 א(116עיף )ס מסמכים והקלטותשמירת  .22

 
 תיאור הבעיה

 
 לרישיון איננו מנוסח בהתאמה למונח חדש שהוכנס לרישיון )"סיום התקשרות"( 11322סעיף 

, בהתייחס 1982 –יב לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 37-ו 1ג4ובהתאמה לסעיפים 
 .להסכם ההתקשרות בין בעל הרישיון לבין המנוי

 
 אסדרה מוצעת

 
 האמור בהתאם.סעיף הוקל המשרד לתקן את לאור האמור לעיל ש

 
 א(72)סעיף  מנוי רדום .23

 

 תיאור הבעיה
 

 ,ק לו השירותנותש ,רישיון נדרש כיום לשמור על מספר הטלפון של מנוי רדוםהבעל  (א)
 ( חודשים בלבד.3למשך שלושה )

 

 מתלונות שהתקבלו במשרד עולה כי פרק זמן זה קצר מדי וכי יש להאריכו. (ב)
 

חים אליו מסרונים בדבר ניתוקו, אינו מודע לקבלתם, שהרי מדובר במנוי מנוי רדום שנשל (ג)
 .שמפעיל את ציוד הקצה שלו בתדירות נמוכה

   

                                                           
22

 חודא ןברישיו 119סעיף  ,רישיון פלאפוןב 101סעיף  
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בעל הרישיון לא נדרש כיום להציג בפני המשרד תיעוד בדבר שליחת מכתב  בנוסף, (ד)
  והודעות מסרון למנוי רדום.

 
 אסדרה מוצעת

 

לו השירות למשך  נותקן של מנוי רדום שבעל הרישיון יידרש לשמור על מספר הטלפו (ה)
 ., ללא תשלום( חודשים6) השיש

 

בדבר הכוונה לנתק את השירות אליו, אל מספר רדום בעל הרישיון ישלח הודעות למנוי  (ו)
 הטלפון הנוסף שהמנוי מסר לבעל הרישיון.

 

 כמפורט בסעיף ,למנוי ניםיידרש לשמור תיעוד בדבר שליחת המכתב והמסרובעל הרישיון  (ז)
ויהפוך תיעוד זה לזמין למסירה או , ניםלרישיון, לרבות התוכן של המסרו 23)ג(60.6

 השליחה.ימי עבודה מיום  (5) חמישה תוךוזאת להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, 

 
 ה(75)סעיף  שירותי נדידה בינלאומית .24

 
 תיאור הבעיה

 

 לרישיון: 24ה75.5להלן ציטוט של סעיף  (א)

 
טופס גישה לשירותים" להיות נגיש "נוי, שביקש באמצעות עם הגעתו לחו"ל של מ " 

באופן קבוע לשירות גלישה, ואשר אין לו הסדר, ישלח לו בעל הרשיון מסרון הכולל 
אזהרה בדבר צריכה אפשרית של שירות גלישה בתשלום, מבלי שתיעשה פעולה יזומה 

נוי הגדרות של גלישה ומידע בדבר האפשרות לחסום את שירות הגלישה באמצעות שי
ציוד הקצה. במסרון יצוין, ככל שנוגע לעניין, כי חסימה, כאמור, חוסמת גם את 

יר את החסימה לצורך גלישה עם ההגעה ארצה, או סאפשרות הגלישה בארץ ולכן יש לה
באמצעות פנייה למוקד הפניות הטלפוני של בעל הרשיון. כמו כן, יכלול המסרון הצעת 

 חבילות. "
 

סוג מבין אלה שביקשו להיות נגישים באופן קבוע לשירות גלישה, ולה כי מור לעיל עאמה (ב)
אך , הוא ("Bill Shock") מפני "הלם חשבונית"מסוימת , אשר מקבל הגנה היחיד יםהמנוי

 , ואולם הגנה זו אינה מספקת, ויש להגבירה.רק זה שאין לו הסדרו

                                                           
23

 )ג( ברישיון אחוד62.7סעיף  ,)ג( ברישיון פלאפון58.6סעיף  
24

 חודא ןרישיוב א90סעיף  ,רישיון פלאפוןבה 74.5סעיף  
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הגנה  ו מקבלאינ, הסדר ויש לולשירות גלישה, באופן קבוע מנוי שביקש להיות נגיש  (ג)
נפח  אתמלא  כאשר המנוי ניצל באופןתם תוקפו של ההסדר או כאמור לעיל, כאשר 

 .החבילה

 

לא ניתנת למנוי האפשרות  ,אצל חלק מבעלי הרישיון המאפשרים הזמנת חבילת נדידה (ד)
 .פהלבחור את המועד בו תיכנס החבילה לתוק

 

או מסרונים שלא רכש הסדר של שיחות  ,יבנוסף, חלק מבעלי הרישיון אינם שולחים למנו (ה)
 ,חו"לבהתראה בדבר התעריפים הגבוהים של שיחות ישירות מחו"ל לארץ, שיחות  ,בחו"ל

 .ושליחת מסרונים מחו"ל שיחות מהארץ לחו"ל
 

חבילת הגלישה ל עברמ מראש חבילות גלישה נוספותבעלי רישיון כופים על מנויים לרכוש  (ו)
מ"ב לאחר שניצלו את חבילת  1-חייב אותם על פי תעריף לאו שהם ממשיכים ל ,הבסיסית

 הגלישה הבסיסית במלואה. 
 

אין כיום חובה על בעל הרישיון לתעד מסרונים שהוא שולח אל המנוי ולהעביר  ,יתר על כן (ז)
 אל המשרד על פי דרישה.האמור את התיעוד 

 
 אסדרה מוצעת

 

 שוקל המשרד לקבוע כדלקמן: ,לאור האמור (ח)

 

במסגרת "טופס הגישה לשירותים"  מנוי, אשר ביקש תעיידביא לן יבעל הרישיו (1
בתום ניצול מלוא  כי, גלישהויש לו הסדר   ,להיות נגיש לשירות גלישה באופן קבוע

גולש גלישה גבוה כ ףהוא יחויב בתערי ,גלישה או בתום תוקפו של ההסדרהחבילת 
מור, במסגרת המסרונים בעל הרישיון יודיע למנוי, כא התעריף.ויציין את , מזדמן

 ,ן יחסום לגלישה מנויובעל הרישי. 25ה75.2שהוא מחויב לשלוח אליו, כמפורט בסעיף 
, ולא ₪ 100מזדמן בסכום של  כגולשגלישה שירותי צרך המנוי לאחר ש ,כאמור

. הגנה דומה תינתן למנוי שביקש להיות נגיש לשירות גלישה יחייבו מעבר לסכום זה
 אין לו הסדר גלישה.אך  ,גישה לשירותים"ה"טופס  באופן קבוע באמצעות

 

להיות חסום במקרה של מנוי אשר ביקש במסגרת "טופס הגישה לשירותים"  (2
חבילה, הכוללת גלישה, המורכבת מחבילת גלישה בסיסית  , אך רכשלגלישה

ומחבילות גלישה נוספות, אשר לכל אחת מהן נקבעה כמות של יחידות שירות ומחיר, 

                                                           
25

 א ברישיון אחוד90.2, סעיף רישיון פלאפוןבה 74.2סעיף  
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לא יאפשר למנוי, כאמור, את המעבר לחבילות הגלישה הנוספות,  הרשיוןבעל הרי ש
המנוי,  מאתללא בקשה מפורשת  החבילה הבסיסית נוצלה עד תומה,שלאחר 

יהיה , ולא 26(4)ב()60.6שנשלחה אל בעל הרשיון באמצעות מסרון, כמפורט בסעיף 
יון מנוע בעל הריש ., בלא בקשה מפורשת, כאמורבגינןהמנוי חייב את רשאי ל

מעבר המנוי להמשך גלישה, לאחר שהחבילה הבסיסית נוצלה עד תומה, אף מלאפשר 
אם חיוב המנוי נעשה על פי תעריף מופחת, אלא אם ביקש זאת המנוי באופן מפורש, 

 כאמור.

 

כפי אל המנוי עם תום תוקפו של ההסדר, ח ושללבעל הרישיון בנוסף למסרון שמחויב  (3
בחלוף  ,שני מסרונים נוספיםשלח בעל הרישיון אל המנוי שנקבע באסדרה הקיימת, י

דות השירותים הקבועה בהסדר, או י, מכמות יחההסדרתקופת מ 90%בחלוף ו 75%
במסרונים את היתרה ויציין  מסכום הכסף שנקבע לתשלום עבור צריכת השירותים,

 סף.סכום הכבשנותרה עד תום תוקפו של ההסדר, במספר ימים, ביחידות שירות או 

 

לא  הסדרלתוקף, ובכל מקרה ההסדר הייכנס לבחור את המועד בו יהא רשאי מנוי  (4
 .הסדרהכלולה ב ,ע המנוי לארץ יעד בחו"ליהג לפני פויכנס לתוקי

 

עם ישלח אליו בעל הרישיון,  ,בחו"לאו מסרונים הסדר של שיחות לא רכש המנוי  (5
הגבוהים של שיחות ישירות מסרון, ללא תשלום, בדבר התעריפים  ,חו"לב ליעדעו יהג

ויציין במסרון ושליחת מסרונים, שיחות מהארץ לחו"ל  ,חו"לבמחו"ל לארץ, שיחות 
 את תעריפיהם.

 

בעל הרישיון יתעד כל מסרון שהוא שולח אל המנוי בחו"ל על פי המפורט בסעיף  (6
 לרישיון. 27)ג(60.6

 
 (1)נספח ה' גילוי נאות בחשבון הטלפון .25

 
 תיאור הבעיה

 
 לרישיון, 1, הקבועה בנספח ה'הקיימת בנושא גילוי נאות בחשבון הטלפון אסדרהב (א)

להגביר את השקיפות מול המנוי ואת דיוק  , המיועדיםמספר שינויים ותוספות נדרשים
 החיובים בחשבון.

 

                                                           
26

 חודא ןברישיו( 4)ב()62.7 , סעיף( ברישיון פלאפון4)ב()58.6סעיף  
27

 חודא ןברישיו )ג(62.7עיף , ס)ג( ברישיון פלאפון58.6סעיף  
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באופן שמאפשר  ,בנוסף, לאחרונה שינה המשרד את האסדרה בתחום חלוקת הדואר (ב)
מדי יום המתבצעת מחלוקה  ,ידי חברת הדוארירידה בתדירות חלוקת מכתבים על 

בשבוע. להורדת תדירות החלוקה יש השלכה פעמים פעמיים עד שלוש המתבצעת לחלוקה 
מנוי לבין מועד חיובו של ה לאעל פרק הזמן המזערי הנדרש בין מועד משלוח החשבון 

 .המנוי
 

ים והחיובים לרישיון, על בעל הרישיון להציג את התעריפ 1על פי הוראות נספח ה' (ג)

ב"פירוט השיחות" וב"פירוט החשבון", כשהם ללא מע"מ, ולהוסיף את המע"מ רק 
, מחויב עוסק 1981 –לעומת זאת, על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א  בסיכום החשבון.

את סך כל המסים החלים עליו או כולל וא הכש ,את המחיר הכולל בעבור שירות פרסםל
 לרבות מס ערך מוסף. ,וסקעל מכירתו והנגבים על ידי הע

 
בשלב באופן שונה מזה המוצג ובהסכם ההתקשרות הצגת מחירי השירות בשלב השיווק  (ד)

לעומת ללא מע"מ בשלב ובהסכם ההתקשרות )כולל מע"מ בשלב השיווק  חשבון הטלפון
ודא באופן ישיר ובלתי אמצעי שחשבונו מחויב על לולמנוי מאפשרת לא , חשבון הטלפון(

 .שהוצגו בשלב השיווק ובהסכם ההתקשרות פי המחירים

 

)לדוגמה: בהתייחס לתקופות שונות בעלי רישיון המשווקים תכניות בתעריפים מדורגים  (ה)
לאחר תום חצי השנה הראשונה(, מציגים בחשבונות ₪  85-בחצי השנה הראשונה ו₪  55

כום לגבי התקופה הראשונה את סכום החיוב המכסימלי, אשר אמור להיות הסהטלפון 
בתקופה האחרונה, ולציין בחשבון הטלפון זיכוי בסכום המעמיד את סכום החיוב כסכום 

בחצי השנה שהוצגה, סכום החיוב בדוגמה המתאים לתקופה הראשונה, וכן הלאה. כך 
₪.  30אך יצוין בחשבון הטלפון זיכוי בסך  ,₪ 85יהיה הראשונה להסכם ההתקשרות 

 פוגעת בעיקרון השקיפותלת את חשבון הטלפון ומסרבהמשרד סבור כי שיטת הצגה זו 
 .כלפי המנוישלו 

 
סוג שירות מ"פירוט השיחות" ל"פירוט החשבון" ולא העברת סכימת החיובים בגין  (ו)

העברת סכימת כמות יחידות השירות לסוג השירות מ"פירוט השיחות" ל"פירוט 
ט השיחות" לבין החשבון", עלולה לגרום לאי התאמות בין הסכום לחיוב על פי "פירו

 הסכום לחיוב על פי "פירוט החשבון".
 

 אסדרה מוצעת
 

 כדלקמן:שוקל המשרד לקבוע  ו,שקיפותבהירות החשבון ועל מנת להגביר את  (ז)
 

 התעריפים והסכומים לחיוב יוצגו בחשבון הטלפון בש"ח. (1
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מ"ב  1ליחידת שירות )דקת שיחה, מסרון, המפורטים בחשבון הטלפון  התעריפים (2
( 3) לושברמת דיוק של ש ,בש"ח ב"פירוט השיחות" וב"פירוט החשבון"יוצגו גלישה( 
 .כשהם כוללים מע"מ ,העשרוניתאחרי הנקודה לפחות ספרות 

 
יוצגו ב"פירוט השיחות" וב"פירוט החשבון"  המפורטים בחשבון הטלפון  החיובים (3

ם כשהם כוללי ,( ספרות אחרי הנקודה העשרונית2ברמת דיוק של שתי ) ,בש"ח
 .מע"מ

 
לאחר מכן , כולל מע"מההסכום לתשלום בתחילה יוצג בו  ,"סיכום החשבון"י בלג (4

( 2ברמת דיוק של שתי )ו, כולם בש"ח המע"מלבסוף ו ללא מע"מהסכום לתשלום 
 .העשרונית ספרות אחרי הנקודה

  

יעוגלו על  ,תעריף בכמות יחידות שירותהכפלה של ההחיובים המתקבלים כתוצאת מ (5
 ( ספרות אחרי הנקודה2העיגול, ויוצגו בש"ח ברמת דיוק של שתי )פי כללי 
 .  העשרונית

 

כולל ההסכום לתשלום ללא מע"מ וסכום המע"מ יחולצו מתוך הסכום  לתשלום  (6
 מע"מ.

  

הסכום לחיוב "פירוט השיחות" לבין הסכום לחיוב על פי  כדי למנוע אי התאמות בין (7
לא תועבר  ,השיחות" ל"פירוט החשבון", במעבר מ"פירוט "פירוט החשבון"על פי 

לסוג שירות.  יחידות השירות כמות סכימת סוג שירות אלא בגין  יםהחיוב תסכימ
לסוג שירות יחידות השירות כפלה של כמות את תוצאות המ " יציגפירוט החשבון"

אין לסכום  ,לדוגמה ,על פי שיטה זו כשמדובר בשיחות לאותו סוג שירות. בתעריף
רק את כמות הדקות לסכום אלא  ,השיחותכלל שיחות" את החיובים של ב"פירוט ה

מצ"ב דוגמה בנספח ב'  ."פירוט החשבון"השיחות ולהעביר כמות זו אל כלל של 
 להבהרת הנושא.

 

בתעריפים מדורגים בהתייחס לתקופות זמן או שירות תכנית  המשווקבעל רישיון  (8
שהוסכם לגביו בהתייחס לתקופה שונות, יציג ב"פירוט החשבון" את סכום החיוב 

כך  גבוה יותר, המתאים לתקופה אחרת תוך מתן זיכוי.סכום אחר, מסוימת, ולא 
-בחצי השנה הראשונה ו₪  55לדוגמה, תכנית שהתשלום החודשי הקבוע בגינה  הוא 

לאחר תום חצי השנה הראשונה, החיוב שיוצג לגביה בחשבון הטלפון בחצי ₪  85
 ₪. 30וזיכוי של ₪  85ולא יוצג חיוב של ₪,  55השנה הראשונה יהיה 
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בתעריפים מדורגים, כאמור, יציין בכל חשבון או שירות בעל רישיון המשווק תכנית  (9
את לרישיון,  1)א( בנספח ה'9כמפורט בסעיף טלפון, במסגרת "פירוט החשבון", 

 ואת סכום החיוב החדש החל מאותו תאריך. שתנותהתאריך בו עומד התעריף לה

 

, בכל חשבון 1בנספח ה' (א)9בעל הרישיון יציין ב"פירוט החשבון", כמפורט בסעיף  (10
 שעל פי תעריפיה החשבון מחויב.  ,טלפון, את התאריך בו בוצעה העסקה

 

שיון יציין ב"סיכום החשבון" של חשבון הטלפון את התאריך בו נשלח יבעל הר (11

 התאריך בו יחויב אמצעי התשלום של המנוי.את החשבון ו
 

ככל שהתשלום המפורט בחשבון הטלפון נעשה באמצעות הוראה לחיוב חשבון בנק  (12
( ימים מיום שליחת 14עשר )-או כרטיס אשראי, הוא לא יבוצע בטרם חלוף ארבע

 חשבון הטלפון אל המנוי.
 

 מצ"ב בנספח ב' דוגמה של חשבון טלפון. (13

 

 חדשים.קיימים ואסדרה זו תוחל על כלל המנויים,  (14

 
  (115)סעיף  פים ברישיון בנושא "הודעה על ליקוי"תיקון הסעי .26

 

 תיאור הבעיה
 
 מתוך הרישיון בנושא הנ"ל: 10528סעיף להלן ציטוט  (א)

 

מצא המנהל פגמים או ליקויים בפעולותיו של בעל הרשיון, יודיע לו המנהל על כך   "
 בכתב.

ם מיום ( ימי30קיבל בעל הרשיון הודעה כאמור, ימסור למנהל בכתב, תוך שלושים )
 " קבלת ההודעה, את תגובתו ובה פירוט האמצעי שנקט לתיקון והפגמים האמורים בה.

 
להסדיר באופן מלא המשרד סבור כי אין באסדרה הקיימת בנושא "הודעה על ליקוי" כדי  (ב)

 .את הנושא

 
 
 

                                                           
28

 חודברישיון א 113ברישיון פלאפון, סעיף  94סעיף  
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 אסדרה מוצעת
 
 הבא: ףהקיים בסעי 105 ףשוקל המשרד להחליף את סעי ,לאור זאת (ג)

 

מים או ליקויים בפעולותיו של בעל הרשיון, יודיע לו המנהל על כך בכתב מצא המנהל פג "
 ."(הודעהה" או "הודעת המנהל" –)בסעיף זה 

 

. הבתוך פרק הזמן שקבע המנהל בהודעלמנהל בכתב, בעל הרשיון ימסור את תגובתו  

בעל הרשיון, ימסור בעל הרשיון את תגובתו  למתן תגובתלא קבע המנהל פרק זמן 
בתגובתו  הודעת המנהל.על ידו  שנתקבלהם מיום מי( י30לא יאוחר משלושים ) למנהל

יפרט בעל הרשיון את האמצעים שנקט לשם תיקון הליקויים והפגמים המפורטים 
 "בהודעה ולשם מניעת הישנותם.

 
 (61)סעיף  באמצעות מסרון בקשה מפורשת לקבלת שירות .27

 

 תיאור הבעיה
 
אל בעל על ידי המנוי נשלח  , אשראמצעות מסרוןבקשה לקבלת שירות בשל התיעוד  (א)

הוא רק עותק מחשבון הטלפון של המנוי, בו מופיעים ב"פירוט השיחות" פרטי  ,הרישיון

מאחר ותכלית התיעוד היא לשמר את תוכנה של בקשת המנוי, באופן  המסרון שנשלח.
משלוח  שמאפשר הוכחת "בקשה מפורשת" של המנוי, אין די בתיעוד ממנו עולה דבר

 המסרון מהמנוי אל בעל הרישיון, אך אין בו את תוכנו של המסרון.

 

למרות  ,מנוי יכול לבקש אספקת שירות ישירות מספק שירות ,על פי האסדרה הקיימת (ב)
 שאין לו שום מערכת יחסים חוזית איתו.

 
 אסדרה מוצעת

 

ת של בעל כפי שהתקבל במערכ ,תוכנו של המסרוןיכלול גם את התיעוד לעניין מסרון  (ג)
 ., זאת בנוסף לתיעוד משלוח המסרון באמצעות עותק של חשבון הטלפוןהרישיון

 

בל אותו קככל שמדובר באספקת שירות על ידי ספק שירות על המנוי יהיה לבקש ל (ד)
 , על פי נספח ו' לרישיון.במפורש מבעל הרישיון ולא מספק השירות
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)"מנוי עסקי עסקי שהוא עובד של מנוי  חלקואת חשבון הטלפון כולו או שמממן קצה משתמש  .28
 (55)סעיף  מפוצל"(

 

 תיאור הבעיה
 

רישיון, הקיימים מנויים עסקיים שחותמים באופן בלעדי על הסכמי התקשרות עם בעל  (א)
ון החודשי גם אם הם לא מממנים את החשב ,לרבות חתימה על "טופס הגישה לשירותים"

מדובר במערכת  .שתמש הקצה עצמו, מבלי לערב בכך את מבאופן מלא או בכלל לא

מישור היחסים בין המנוי העסקי לבין בעל  –יחסים חוזיים, בה יש שלושה מישורי יחסים 
הרישיון, מישור היחסים בין המנוי העסקי לבין משתמש הקצה שהוא עובד שלו, ומישור 

ר היחסים שבין בעל הרישיון לבין משתמש הקצה. הסכם ההתקשרות מצוי בעיקרו במישו
היה היחסים שבין בעל הרישיון לבין משתמש הקצה, ולכן אין זה נכון שהמנוי העסקי י

. עם זאת, המנוי העסקי, במישור חלק ממישור היחסים הנוגע להסכם ההתקשרות
יכול להתנות כי הסכם ההתקשרות עם משתמש הקצה  ,היחסים שבינו לבין בעל הרישיון

 פוניה ומסרונים.טל :יכלול לפחות שירותים בסיסיים כגון

 

להלן דוגמה שתבהיר את הנושא: בנק מסוים מממן את שירותי הסלולר הבסיסיים בלבד  (ב)
של עובדיו )טלפוניה פנים ארצית, מסרונים וגלישה פנים ארצית(. איש הקשר בבנק מילא 

של עובדי הבנק ובחר לגבי שירות הגלישה  "טופס הגישה לשירותים"באופן עצמאי את 

"פתוח". עובדת הבנק, שלא הייתה מודעת לבחירה האמורה, נסעה  בחו"ל באפשרות
 800בסכום של בחו"ל יבה בגין גלישה ולחו"ל מבלי לרכוש חבילת/תכנית גלישה בחו"ל וח

.₪ 

   

 אסדרה מוצעת
 
עובד של מנוי עסקי שהוא משתמש קצה, המשתתף במימון חשבון הטלפון באופן מלא או  (ג)

על ו" תכנית"עיקרי העל יחתום מול בעל הרישיון א זה שהו(, "מנוי עסקי מפוצל")חלקי 
 "טופס הגישה לשירותים".

 

על פי טיוטת תיקון הרישיון המצ"ב, הנכם מוזמנים להעביר את  ותרישיונה נובטרם יתוק .29

 .16.3.15ום , עד לי meirb@moc.gov.ilהתייחסותכם לח"מ, לכתובת הדואר האלקטרוני 

 

סבור כי נדרשת קביעה של לוח זמנים לשם מימוש אסדרה מסוימת אשר בעל רישיון ככל ש .31
נכללה במסמך השימוע או בטיוטת תיקון הרישיון, מתבקש בעל הרישיון לכלול במסגרת 

 והנימוקים לכך. ,לדעתו ,נדרשהזמנים הפירוט של לוח לשימוע  והתייחסות
 

mailto:meirb@moc.gov.il
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מהי ההשקעה הכספית הנדרשת לצורך יישום כל סעיף במסמך  בנוסף, על בעל הרישיון לציין .31
 של ההשקעה האמורה.  מרכיביהולפרט את  ,השימוע או בטיוטת תיקון הרישיון

 
 

 
 
 
 
 
 

   ,בכבוד רב                        
 

  
 בסט-איר בןמ                            
 צרכניתחום בכיר פיקוח מנהל                            
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 תפוצה

 , מנכ"ל, פלאפון תקשורת בע"מרן גוראוןמר 
 סלקוםקבוצת מר ניר שטרן, מנכ"ל, 

 , מנכ"ל, פרטנר תקשורת בע"מיצחק בנבנישתימר 
 מנכ"ל, הוט מובייל בע"מגב' טל אמיד, מ"מ 

 מר מיכאל גולן, מנכ"ל, גולן טלקום בע"מ
 שיווק השקמה תקשורת בע"מ רמי לוי מר רמי לוי, מנכ"ל,

 מר אבנר פורת, מנכ"ל, סלקט תקשורת בע"מ 
 מר עזריה סלע, מנכ"ל, עזי תקשורת בע"מ
 מר שחר לנדאו, מנכ"ל, הום סלולר בע"מ

 , מנכ"ל, פרי טלקום בע"מעמית כהןמר 
 בע"מ 018מר יעקב נדבורני, מנכ"ל, אקספון 

 אביגדור, מנכ"ל, גלי פון בע"מטמיר מר 
 אאוטסורסינג בע"ממר דורון הכהן, מנכ"ל, בינת סמך 

 משרד עורכי דין גיסין ושות', נאמן, סלראן תקשורת סלולרית בע"מ
 קוס, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגןנעו"ד תמר פי

 עו"ד אהוד פלג, מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות
 מר רונן רגב כבירי, מנכ"ל אמון הציבור

  רכנותמנכ"ל רשות ההסתדרות לצ עו"ד ירון לוינסון,
 , מנכ"ל, משרד התקשורתשלמה פילברמר 

 מר מימון שמילה, סמנכ"ל בכיר פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת
 גב' דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת

 , סמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי, משרד התקשורתחיים גרוןמר 
 מר הרן לבאות, סמנכ"ל בכיר כלכלה, משרד התקשורת

 נן, יועצת בכירה למנכ"ל, משרד התקשורתגו-גב' עדי קאהן
 עו"ד אריק רשף, סגן ליועצת המשפטית, משרד התקשורת

 , משרד התקשורתסדרה ורישויאתחום , מנהל זאב קידרמר 
 איזנברג, מנהלת תחום פניות ציבור, משרד התקשורת-גב' דולי דדון

 , משרד התקשורתפיקוח צרכני רכזת בכירהגב' לאה יאסין, מ
 בן עמי, ראש ענף רגולציה, משרד התקשורתגב' יעל 

 מר מוניר קזמל, מרכז פיקוח צרכני, משרד התקשורת
 עו"ד ואיל ג'יג'יני, עוזר ראשי ליועצת המשפטית, משרד התקשורת

 ד"ר יחיאל שבי, דובר, משרד התקשורת
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 נספח א'
 מעודכן םיטופס גישה לשירות – 2נספח ה' 

 

 כשיר הסלולרי המחויבים בחשבון הטלפוןטופס גישה לשירותים באמצעות המ

 ם בעל הרשיוןש 
דרכים לשליחת הטופס:         

 מען 
 תובת דואר אלקטרוניכ                                                                                                                                              

 ילהמס' פקסימ 
 

 תאריך:____________                                                                                                                                             

 , כדלקמן:אני, שפרטיי רשומים מטה, מבקש גישה לשירותים המפורטים להלן, עבור מספר הטלפון המצוין  בטופס זה

                                                                                                                  פרטי המנוי

 _ מספר הטלפון:______________________ מ.ז./מ.ח.פ.___________  מען:_______שם המנוי/שם החברה:________

 משמעותו חסימת האפשרות לקבל את השירות.באופן חלקי סימון וחתימה , ם. לידיעתךעל פי בחירתך וחתו xסמן 

 חתימת המנוי פתוח חסום סוג השירות מס'

בפורטל הסלולרי גלישה לרבות בארץ שירות גלישה באינטרנט הסלולרי  .1
 (.Wi-Fi)חסימה אינה מונעת גלישה בארץ באמצעות  של בעל הרשיון

  

□ □ 
 

ישה באינטרנט הסלולרי בחו"ל לרבות גלישה בפורטל הסלולרי שירות גל א.1
 (.Wi-Fiבאמצעות בחו"ל )חסימה אינה מונעת גלישה של בעל הרישיון 

  ובמצרים.סימון "פתוח" בסעיף זה אינו כולל פתיחה לשירותי נדידה בירדן 
לידיעתך, אם תבחר "פתוח" ולא תרכוש חבילת גלישה, תחויב על )

לקוח מזדמן. כדי לגלוש במסגרת חבילת גלישה פי תעריף יקר של 
. ברכישת חבילת גלישה תיפתח ע"י אין צורך לבחור "פתוח"שרכשת, 

]שם החברה[ לגלישה, ותיחסם על ידינו שוב עם ניצול מלוא החבילה 
 (או תום תוקפה, המוקדם מביניהם.

  

□ □  

2. 
 

שירות תוכן 
 ו/או מידע
-דחבתשלום 

 פעמי

תוכן באמצעות האינטרנט, צפייה  קבלת או הורדת  .א
)כגון: הורדה או  פעמי-בו ו/או האזנה לו באופן חד

צפייה בסרט וידיאו, האזנה לשיר, הורדת רינגטון, 
-הורדת סרט וידאו, הורדת משחק, והכל באופן חד

 פעמי(
 

□ □  

שליחת מסרון בתשלום מיוחד לשם הצבעה  ב.
חד  במסגרת תוכנית המשודרת בטלוויזיה באופן

)כגון: הצבעה לתכנית ריאליטי באופן חד פעמי 
 פעמי(

 

□ □  

 -מתן תרומה באמצעות שליחת מסרון באופן חד ג.
 תרומה לאגודה באופן חד פעמי( )כגון:פעמי 

 
□ □  

מידע כגון: )באופן חד פעמי שימושי קבלת מידע   ד.
על קווי תחבורה, בעלי מקצוע, מידע פיננסי, הודעה 

לת דבר דואר רשום, והכל באופן חד בעניין קב
 (פעמי

□ □  
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, הגרלה, חידון)כגון: קבלת תוכן באופן חד פעמי  ה.
, קבלת קישור סקר, משאל, תחזית אסטרולוגית

 (והכל באופן חד פעמי ,להורדת סרטון וידאו
 

□ □  

שירות תוכן  .3
 ו/או מידע
בתשלום  

 מנוי -מתמשך

ה יאינטרנט, צפיקבלת או הורדת תוכן באמצעות ה א.
)כגון: מנוי  פעמי-בו ו/או האזנה לו שלא באופן חד

יה בסרט וידיאו, מנוי לשירות ילהורדה או צפ
מוזיקה, מנוי להורדת רינגטונים, מנוי להורדת 

 סרטי וידאו ומנוי להורדת משחקים(
 

□ □  

)כגון:  פעמי-ו/או מידע שלא באופן חד קבלת תוכן ב.
ות, מנוי לקבלת תוצאות מנוי לקבלת עדכוני חדש

ספורט, מנוי לקבלת שאלות טריוויה ומנוי לקבלת 
 מתכוני דיאטה(

 

□ □  

תוכן  שירות .4
קולי או חזותי 
בחיוג למספרי 

 1911-ו 1-911
 מיוחדבתעריף 

אג'  51בתעריף של עד  1-911בקידומת  םמספרי א.
  □ □ לשיחה כולה₪  31-לדקה ולא יותר מ

בתעריף שאינו עולה על  1-911 ם בקידומתמספרי ב.
  □ □ לשיחה כולה₪  51

 שירות שיחות לחו"ל .5
□ □  

 
 אני מצהיר כי טופס זה סומן ונחתם על ידי -בהתקשרות בנוכחות נציג בעל הרשיון 

  
 ________________ חתימת המנוי: ______________  חתימת נציג בעל הרשיון: _______שם נציג בעל הרשיון: ______
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 29דוגמה לחשבון טלפון –נספח ב' 
 

 פירוט שיחות
 

 פנים ארציותשיחות 
 

 כולל מע"מ חיוב    "ממע תעריף כולל       כמות יעד נקרא שעה       תאריך
                    )₪(                 (                    /דקה)₪                 )דק'(  

07/10/15 00:02:15 057-2233444  01:00 0.2000 0.20 
07/10/15 03:15:00 050-3344555 01:00  0.2000 0.20 
07/10/15 04:00:00 054-3344888 01:00  0.2000 0.20 
07/10/15 05:05:00 057-2233444 01:00  0.2000 0.20 
09/10/15 00:02:15 057-2233444 07:12  0.2000 1.44 
09/10/15 03:15:00 050-3344555 01:12  0.2000 0.24 
09/10/15 04:18:00 054-3344888 01:00  0.2000 0.20 
09/10/15 05:05:20 057-2233444 01:00  0.2000 0.20 
09/10/15 21:02:15 057-2233444 07:12  0.2000 1.44 
09/10/15 21:15:00 050-3344555 01:12  0.2000 0.24 
09/10/15 21:25:00 054-3344888 01:29  0.2000 0.30 
09/10/15 23:05:16 057-2233444 01:17  0.2000 0.2630 

 
   25:34   סה"כ

 
 פנים ארציים מסרונים

 

 כולל מע"מ חיוב  תעריף כולל מע"מ       כמות יעד נקרא שעה       תאריך
 )₪(           יח'(                       )₪/   )יח'(                                                               

16/10/15 08:00:00 054-9977000 1 0.3190 0.32 
16/10/15 09:30:00 052-2233111 1 0.3190 0.32 
16/10/15 10:00:00 054-2233678 1 0.3190 0.32 
16/10/15 11:30:00 057-3344000 1 0.3190 0.32 
17/10/15 07:00:00 052-3366555 1 0.3190 0.32 
17/10/15 13:00:00 054-2233123 1 0.3190 0.32 
18/10/15 10:30:00 054-2233012 1 0.3190 0.32 
18/10/15 12:00:00 050-2233999 1 0.3190 0.32 
20/10/15 10:30:00 054-8844555 1 0.3190 0.32 
20/10/15 14:00:00 050-7744555 1 0.3190 0.32 
20/10/15 14:30:00 054-2233012 1 0.3190 0.32 
20/10/15 15:00:00 050-2233999 1 0.3190 0.32 
20/10/15 17:30:00 054-8844555 1 0.3190 0.32 

15/10/20 18:00:00 7744555-050 1 0190.3 32.031 
 

   14   סה"כ
                                                           

29
 אג' 31.90אג', תעריף מסרון  20תעריף דקה ₪,  12.90המתנה נעימה בתשלום חודשי של ₪,  10 התכנית לעתשלום חודשי  
30

 ₪. 0.2567במקום ₪  0.26 
31

 ₪. 0.319במקום ₪  0.32 
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 ליעדים נייחים בספרדשיחות 
 
 כולל מע"מ חיוב כולל מע"מ תעריף כמות    יעד נקרא    שעה       תאריך  

 )₪(          (/דקה)₪         )דק'(       
 

02/10/15 10:10:00 34933022528 00:01:00 0.5000  0.50 
03/10/15 10:15:00 34923022527 00:03:00 0.5000 1.50 
04/10/15 11:00:00 34933022642 00:04:00 0.5000 2.00 
04/10/15 11:15:00 34925014643 00:03:00 0.5000 1.50 
04/10/15 11:20:00 34928022640 00:10:00 0.5000  5.00  
04/10/15 12:20:00 34933022645 00:06:00 0.5000  3.00 
05/10/15 08:15:00 34938822646 00:05:00 0.5000  2.50 
05/10/15 09:10:00 34932922645 00:02:30 0.5000  1.25 
05/10/15 11:05:00 34928022642 00:03:30 0.5000  1.75 
05/10/15 12:10:00 34925822659 00:08:00 0.5000  4.00 
05/10/15 14:25:00 34932760640 00:04:30 0.5000  2.25 
09/10/15 16:13:00 34932923695 00:10:00 0.5000  5.00 
09/10/15 19:20:00 34932928644 00:02:30 0.5000  1.25 

 
   11:13:11   סה"כ

 
 

 ליעדים נייחים באיטליהשיחות 
 
 כולל מע"מ חיוב         מכולל מע" תעריף כמות   יעד נקרא   שעה       תאריך  

 )₪(          (/דקה)₪         )דק'(      
 

10/10/15 08:10:00 39041022528 00:01:00 0.5317  0.53  
10/10/15 09:15:00 39041022527 00:03:00 0.5317  1.60 
10/10/15 10:00:00 39042022642 00:04:00 0.5317  2.1332 
10/10/15 11:15:00 39041014643 00:03:00 0.5317  1.60 
10/10/15 12:50:00 39042022640 00:10:00 0.5317  5.32 
10/10/15 13:30:00 39041022645 00:06:00 0.5317  3.19 

 
 11:27:11   סה"כ

                                                           
32

 ₪. 2.1268במקום ₪  2.13 
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 פירוט חשבון
 

 חיובים קבועים
 

 חיוב כולל מע"מ   שם השירות
                                                                                                                                                     )₪( 

 
 11.11   עבור התכנית תשלום חודשי קבוע

 
 12.90   המתנה נעימה

 
 9122.   סה"כ חיובים קבועים

 
 חיובים משתנים

 
 כולל מע"מ חיוב כולל מע"מ תעריף כמות    ם השירותש

 )₪(                           '(דק₪/)                  )דק'(                    
   

 5.11  0.2000 25:34  שיחות פנים ארציות
 

 31.50  0.5000 01:03:00  נייחים בספרד שיחות ליעדים
 

 14.36  0.5317 27:00  שיחות ליעדים נייחים באיטליה
 

 51.97    סה"כ שיחות
 
 

 כולל מע"מ חיוב כולל מע"מ תעריף כמות      שם השירות
 )₪(                          יח'(₪/)            )יח'(                          

                                                                                           
 4.47  0.3190 14  מסרונים פנים ארציים

 
 4.47     סה"כ מסרונים

 
 

 55.44   יםמשתנסה"כ חיובים 
 
 

 78.34   סה"כ חיובים
 
 

 ₪ 34.78מ(: )כולל מע" סה"כ לתשלום
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 סיכום חשבון
 

 
 בש"חסה"כ  סוג החיוב

 כולל מע"מ  
 

 22.91 חיובים קבועים
 

 55.44 חיובים משתנים
 
 
 
 

 34.78 סה"כ כולל מע"מ 
 

 66.96 מע"מ ללאסה"כ  
  
 11.38 17%מע"מ      

 
  

 



   

1 

 

` 
 מדינת ישראל

 משרד התקשורת
 

 ע"מב -----לכללי  רשיון
 (ן"רטרדיו טלפון נייד בשיטה התאית )למתן שירותי 

 ע"מב -----לאחוד כללי  רשיון
 בזקלמתן שירותי 

 
 [---]תיקון מס' טיוטת 

 
 

י , שהואצלה ל1982-)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 
 ןמתק י( אנ"----" – )להלן  ----------את טענותיה של חברת תיפי כל דין, ולאחר ששקל-על יויתר סמכויות

 , כדלקמן:-----------ביום  ----להרשיון הכללי שהוענק  את אתבז
 
 

תיקון 
 1סעיף 

 

 אחרי ההגדרה "כוחות הביטחון" יבוא: .1
 

מי שביקש מבעל הרשיון להיות מנוי שלו ולקבל  - "מבקש" " 
 את שירותיו;"

 

 אחרי ההגדרה "מנוי עסקי" יבוא: .2 
 

 "מנוי עסקי מפוצל" " 
 

ון הטלפון שלו מפוצל בינו מנוי עסקי שחיוב חשב -
או שהמשתמש  לבין מי שמשתמש בציוד הקצה

 ;"בציוד הקצה מחויב בחשבון הטלפון במלואו
 

 

 אחרי ההגדרה "מפעיל רט"ן" יבוא: .3 
 

מפעיל רט"ן ברשת " " 

 33"אחרת
 

בעל רשיון למתן שירותי רט"ן הכרוך בשימוש  -

במערכת רט"ן של מפעיל רט"ן, כולה או חלקה, 
חות ברשת הגישה של מערכת הרט"ן ולפ

 האמורה;"
 

                                                           
33

 רט"ן בלבד. ןשיויהתיקון יבוצע בר 



   

2 

 

תיקון 

 55סעיף 
 

 -)להלן " עד המילים "עמוד ראשוןתימחק הרישא, החל במילים " )א(55.4בסעיף  .4

 יבוא:  ה", ובמקומ"עמוד עיקרי פרטי התכנית"(:
 

יפרט באופן ברור ומדויק את עיקרי פרטיה של החלק הראשון של הסכם ההתקשרות  " 
. "(עיקרי התכנית" -)להלן  עריפים והשירותים על פי הסכם ההתקשרות תכנית הת

כלל הסכם ההתקשרות סוג אחד של שירותים, יהיה בעל הרשיון רשאי לפרט את 
עיקרי התכנית על גבי שני עמודים לכל היותר. כלל ההסכם מספר סוגי שירותים 

(, הרי שבכפוף לאמור 'וכד אינטרנטשירותים בינלאומיים, , נייח, טלפון נייד ן)טלפו
. מסמך לעיל יהיה בעל הרשיון רשאי להוסיף עמוד אחד עבור כל סוג שירות נוסף

, למעט האמור בכתב ידשינויים או תוספות ללא כל עיקרי התכנית יהיה מודפס, 
 והכל כמפורט להלן: " (,1בפסקה )

 

י "מען," יבוא: , אחר"34( אחרי "מספר זהות" יבוא: "סוג המנוי1)א()55.4בסעיף  .5 
אחרי המילים "מתייחס ההסכם," יבוא: "אופן שליחת  "כתובת דואר אלקטרוני,",

במקום המילים: "תאריך ביצוע העסקה" יבוא: "תאריך ואופן חשבון הטלפון,", 
", אחרי המילים "שאליו תישלחנה הודעות" יבוא: "מאת בעל 35ביצוע ההתקשרות

" 36ד75הרשיון", במקום המילה "גלישה" יבוא: "שירותים", אחרי המילים "בסעיף 
"ודגם ציוד קצה  " והמילים37א72יבוא: "ובדבר ניתוק מנוי רדום, כאמור בסעיף 

 רט"ן, ככל שכלול בהתקשרות" יימחקו.
 

 לים "ודגם ציוד קצה רט"ן, ככל שכלול בהתקשרות" יימחקו.המי( 1)א()55.4בסעיף  6.38 
  

 "ודגם ציוד קצה נייח". :( במקום "ודגם ציוד קצה רט"ן" יבוא1)א()55.4בסעיף  7.39 
 

במקום הפסקה המתחילה במילים "כל התעריפים" ומסתיימת ( 3)א()55.4בסעיף  .8 
 יבוא:"" במילים "ו"מחיר השירות
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פיהם מחייב בעל הרשיון את המנוי עבור השירותים שביקש לקבל  כל התעריפים, על " 

בעת ביצוע ההתקשרות, לרבות שירותי שיחות וידאו והודעות מולטימדיה, וכן שיעורו 
של כל תשלום קבוע או תשלום חד פעמי, לרבות "דמי חיבור", כמשמעותם בסעיף 

ו"דמי מעבר"  ת,, וכן אופן פריסתם לתשלומים, ככל שפריסה כזו קיימ40)א(74.1
 לתכנית, ככל שקיימים תשלומים כאלה.

 "דמי חיבור"או מתנה את אי החיוב ב "דמי חיבור"ככל שבעל הרשיון אינו מחייב ב
 בתנאים, יינתן פירוט לכך בהתאם.

"שם השירות" ו"מחיר  -תעריפי השירותים יוצגו בטבלה בעלת שתי עמודות 
  "השירות".

 

ומסתיימת ה המתחילה במילים "לעניין חבילת גלישה" הפסק( 3)א()55.4בסעיף  .9 
 א(.3במילים "כמו בתוך החבילה" תסומן כפסקה קטנה )

 

 א( יבוא:3)א()55.4אחרי סעיף  .10 
 

מכסת יחידות השירות שקבע בעל הרשיון לשירות או לסל שירותים  ב(3) " 
 "(, וכן את משך השיחה המרבי לשיחה, ככל שקיים.מכסת יחידות)"
 

"(, שירות בהנחהמספק בעל הרשיון למנוי שירות הניתן בהנחה או בחינם )" ג(3)  
לתקופה קצובה, ולאחר מכן בתשלום מלא, יפרט בעל הרשיון בעיקרי 

 התכנית את אלה:
 

 מועד תחילת מתן השירות בהנחה; (1)   
 

 מועד סיום מתן השירות בהנחה; (2)   
 

 קופת ההנחה.תעריף השירות לאחר סיום ת (3)   
 

ביצע המנוי מעבר מתכנית תעריפים אחת לאחרת, ובעל הרישיון המציא  ד(3)  
למנוי את עיקרי התכנית החדשה, יכללו עיקרי התכנית גם את מועד 

 כניסתה לתוקף של התכנית החדשה )תאריך ושעה(.
 

הפסקת  –אופן מתן שירות גלישה לאחר ניצול מלוא נפח חבילת הגלישה  ה(3)  
ירות או האטת הקצב, ללא תשלום וללא חיוב נוסף, עד תום תקופת ש

או הקצאת חבילות נוספות בתשלום, על פי בחירתו של המנוי  החשבון

במעמד ביצוע ההתקשרות. בחר בעל הרשיון להאט את הקצב, יפרט בעיקרי 
 (.Downloadהתכנית מהו הקצב המרבי להורדת נתונים )
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ור ומסרונים לאחר ניצול מלוא מכסת היחידות אופן מתן שירות דיב ו(3)  

או  שבוןהפסקת שירות עד תום תקופת הח –החודשית לשירותים אלה 
המשך אספקת השירותים וחיוב המנוי על פי תעריפים שקבע בעל הרשיון 

 במסגרת התכנית."
 

 ( יבוטל.4)א()55.4 ףסעי 11.41 
 

אחרי "לציוד ו"ציוד קצה נייח בלבד"  :במקום "ציוד הקצה" יבוא (4))א(55.4בסעיף  12.42 
 "הנייח". :הקצה" יבוא

  

 ( יבוטל.5)א()55.4סעיף  .13 
 

 ( הקיים יבוא:10)א()55.4במקום סעיף  .14 
 

הצהרה של המנוי לפיה הוא קרא את מסמך עיקרי התכנית וכי הוא נמסר לידיו בעת  " 
בעל הרשיון אשר ביצע את  ביצוע ההתקשרות. בגוף ההצהרה יצוינו פרטי הנציג מטעם

וחתימתו המקורית של המנוי תופיע בסוף עיקרי התכנית. במסמך עיקרי ההתקשרות 
 התכנית בו יש יותר מעמוד אחד, יחתום המנוי בחתימת ידו בתחתית כל עמוד. "

 

 ( יבוא:11)א()55.4אחרי סעיף  .15 
  

 
 

 

" (12) 
 

התכנית המשתמש בציוד  על עיקרי וםככל שמדובר במנוי עסקי מפוצל יחת
 הקצה.

 

בעל הרשיון לא יכלול בעיקרי התכנית מידע או פרטים נוספים מעבר  (13)  
 למפורט בסעיף זה."

 

עיקרי יבוא: " עמוד עיקרי פרטי התכנית"במקום המונח " 43(1()1)א55.4בסעיף  .16 
 .ובמקום "בחירתו בדבר נגישות" יבוא: "נגישותו" ,התכנית"

 

אחרי המילים "בעל פה" יבוא: "כמענה אנושי בלבד",  יאחר 44(3()1)א55.4 בסעיף .17 
 המילים "זיהוי של המנוי" יבוא:

 

ככל שהוגשה בקשת מנוי בעל פה לשנות את נגישות שירות הגלישה בחו"ל מ"חסום"  " 
ל"פתוח", יבהיר נציג בעל הרשיון למנוי שמשמעות השינוי האמור היא, שככל שהמנוי 

, הוא יחויב בגין שירות גלישה בחו"ל 45ה75.1דר גלישה כהגדרתו בסעיף לא רכש הס
 ".46ה75.1על פי תעריף לא מופחת, כהגדרתו בסעיף 
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 בקשה" יבוא:מיום ה" יםבקשה" ומסתיים במילהובמקום המשפט המתחיל במילה "  

 

בעל הרשיון ישמור ברשותו את הבקשה, כאמור, ויהפוך אותה לזמינה למסירה או  " 
( ימי עבודה מיום הגשת 5להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )

 "הבקשה.
 

במקום המשפט המתחיל במילים "חשבון הטלפון" ומסתיים  47(4()1)א55.4בסעיף  .18 
 במילה "החשבון" יבוא:

 

בעל הרשיון ישמור ברשותו את חשבון הטלפון, כאמור, ויהפוך אותו לזמין למסירה  " 
( ימי עבודה מיום עריכת 5העברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )או ל

 החשבון."

 

( המשפט המתחיל במילים "מנוי אשר אינו מנוי חדש" 6( פסקה )1)א55.4בסעיף  19.48 
 ( ימי עבודה מהמועד האמור", יסומן ס"ק )א(. 7ומסתיים במילים "תוך שבעה )

 

( המשפט המתחיל במילים "על אף האמור" ומסתיים 6( פסקה )1)א55.4בסעיף  20.49 
 )ה' בכסלו תשע"ב(", יסומן ס"ק )ב(.  2011בדצמבר  1במילים "מיום 

 

( המשפט המתחיל במילים "מנוי אשר אינו מנוי חדש" 6( פסקה )1)א55.4בסעיף  21.50 
 ומסתיים במילים "תוך יום עבודה אחד ממועד קבלת הבקשה", יסומן ס"ק )ג(.

 

( המשפט המתחיל במילים "מנוי אשר העביר לבעל הרשיון" 6( פסקה )1)א55.4בסעיף  22.51 

 ומסתיים במילים "ייחסם לקבלת אותו שירות", יסומן ס"ק )ד(.
 

 יבוא: 52אחרי ס"ק )ד( .23 
 

בטופס  (ה)2בעל הרשיון יחסום את הגישה לשירותים הניתנים לפי סעיף  53)ה( " 
קיים שלא בחר באופן מפורש, באמצעות מילוי  הגישה לשירותים, לכל מנוי

( ימי עבודה 7לשירותים אלה, וזאת תוך שבעה ) "פתוחבאפשרות "הטופס, 
 "חתימה על תיקון הרשיון.אחר הימים ל( 30לאחר חלוף שלושים )

 

( המשפט המתחיל במילים "בעל הרשיון יודיע למנוי" 6( פסקה )1)א55.4בסעיף  24.54 
 (.א6( ימי עבודה מיום שליחתו למנוי", יסומן ס"ק )5מישה )ומסתיים במילים "ח
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המשפט המתחיל במילים "חשבון הטלפון האמור" ומסתיים במילים  55(א6בס"ק ) .25 

 יימחק ובמקומו יבוא: 56"שליחתו למנוי"
 

בעל הרשיון ישמור ברשותו את חשבון הטלפון, כאמור, ויהפוך אותו לזמין למסירה  " 
( ימי עבודה מיום עריכת 5המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )או להעברה אל 

 החשבון."
 

 יבוא: 57(א6אחרי ס"ק ) .26 
 

 58(ב6) " 
 

ציין המנוי את בחירותיו על גבי טופס הגישה לשירותים יפעל בעל הרשיון על 
 מסר לו.פי בחירותיו של המנוי מיד לאחר שהטופס נ

 

בכל מעבר מתכנית תעריפים חדש גישה לשירותים טופס  ידרש למלאמנוי י 59(ג6)  
 "אחת לאחרת.

 

 ( יבוא:7( אחרי פסקה )1)א55.4בסעיף  27.60 
 

רשיון ה, יפרסם בעל טופס הגישה לשירותיםהורה המנהל על תיקון לנוסח  א(7) " 
( 3המעודכן, תוך שלושה ) טופס הגישה לשירותיםבאתר האינטרנט שלו את 
 על תיקון הרשיון." ימי עבודה מיום החתימה

 

 יבוא: 62(8אחרי פסקה ) 61(1)א55.4בסעיף  .28 
 

יחתום ו טופס הגישה לשירותיםככל שמדובר במנוי עסקי מפוצל ימלא את  63(9) " 
 ".ורק הוא רשאי לשנותו ,עליו המשתמש בציוד הקצה בלבד

 

 נציב תלונות".במקום "אחראי לטיפול בתלונות הציבור" יבוא: " 64()ו(2)א55.4בסעיף  .29 
 

 (.1)א55.5)א( יסומן כסעיף 55.5סעיף  .30 
 

 ( יבוא:1לפני ס"ק )א 31.65 
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בעל הרשיון יבצע זיהוי אמין של המבקש להיות מנוי של בעל הרשיון )להלן  )א(  

ישמור ברשותו עותק הרשיון "( על פי נוהל שקבע. בעל המבקש" –בסעיף זה 
 .בקששל תעודה מזהה של המ

 

 ( יבוא:1לפני ס"ק )א 32.66 
 

בעל הרשיון יבצע זיהוי אמין של המבקש על פי נוהל שקבע. בעל הרשיון  )א(  
 ישמור ברשותו עותק של תעודה מזהה של המבקש.

 

 "(" יימחק.המבקש( המשפט המתחיל במילה "להיות" ומסתיים במילה ""1בס"ק )א 33.67 
 

ים: "; העותק" ומסתיים במילה )ד( במקום המשפט המתחיל במיל55.5בסעיף  .34 

 "ההתקשרות" יבוא:
 

ויהפוך אותו לזמין למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה  " 
 ( ימי עבודה מיום ההתקשרות. "5)

 

)ה( אחרי "לרבות בקשה" יבוא: "להחליף תכנית קיימת בתכנית חדשה", 55.5בסעיף  .35 
" במקום: "לבטל לנתק שירות, " יבוא: "להרחיב שירות,אחרי "לקבל שירות נוסף,

, אחרי "יצוינו" יבוא: "מועד הגשת הבקשה," שירות"הפסיק שירות" יבוא: "ל
ובמקום המשפט המתחיל במילים "ההודעה החתומה" ומסתיים במילים "בקשת 

 המנוי" יבוא: 
 

אותה לזמינה בעל הרשיון ישמור ברשותו את ההודעה החתומה, כאמור, ויהפוך  " 
( ימי עבודה מיום 5למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )

 "הגשת הבקשה.
 

 יבוטל. 55.6סעיף  .36 
 

תיקון 
סעיף 

 68א55
 

 א)ב( הקיימים יבוא:55.1-א)א( ו55.1במקום סעיפים  .37
 

 –התשמ"א  ג לחוק הגנת הצרכן,14בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בסעיף  א55.1 " 
 באמצעות שיחת טלפון, יפעל בעל הרשיון כדלקמן:המתבצעת , 1981

 

בעל הרישיון יקליט את שיחת הטלפון שהתקיימה בין המנוי לבין  )א(   
 נציג בעל הרישיון.

 

                                                           
66

 רלוונטי לרישיון אחוד בלבד 
67

 רלוונטי לרישיון רט"ן בלבד 
68

 ברישיון אחוד 56סעיף  
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בעל הרישיון ישלח אל המנוי, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעה  )ב(   

ואת טופס הגישה  בדבר פרטי העסקה, הכוללת את עיקרי התכנית
 לשירותים, וכן קישור אל יתר הוראות מסמך תנאי ההתקשרות.

 

התנאים אשר ייכללו בעיקרי התכנית ובטופס הגישה לשירותים  )ג(   
יהיו תואמים באופן מלא ומדויק לתנאים אשר סוכמו בין המנוי 
לבין נציג בעל הרישיון במהלך שיחת הטלפון. בטופס הגישה 

כל שירות באופן ממוחשב כ"חסום" או  לשירותים יסומן
 כ"פתוח", כפי שבחר המנוי במהלך שיחת הטלפון האמורה.

 

בהודעת הדואר האלקטרוני יתבקש המנוי לאשר את דבר ביצוע  )ד(   
העסקה, ואת הסימונים כפי שהוצגו בטופס הגישה לשירותים. 

המנוי יאשר את תנאי העסקה במפורש, ללא שום התניות או 
מסמך תנאי התנאים באו שינויים בכתב יד לגבי  ויותהסתייג

 , באמצעות הודעת דואר אלקטרוני חוזרת.ההתקשרות
 

אם ציין המנוי בשיחת הטלפון שלו עם נציג בעל הרישיון, כי אין  )ה(   
ברשותו כתובת דואר אלקטרוני, תבוצע העסקה בדרך המפורטת 

שמספרה יימסר ( לעיל, באמצעות פקסימילה, ג( עד )אבפסקאות )
ישלח אל המנוי בעל הרישיון לנציג בעל הרישיון במהלך השיחה. 

יאפשר למנוי לבחור באמצעות הפקסימילה את פרטי העסקה, ו
האם לקבל את כל מסמך תנאי ההתקשרות או רק את עיקרי 

כשהוא ממולא באופן ממוחשב,  טופס הגישה לשירותיםהתכנית ו
 כאמור לעיל.

העסקה במפורש, ללא שום התניות או המנוי יאשר את תנאי 
או שינויים בכתב יד לגבי התנאים במסמכים  הסתייגויות

, בכתב ידו ובחתימותיו על גבי עיקרי התכנית ועל גבי האמורים
טופס הגישה לשירותים, וישלח את שני המסמכים האמורים 
באמצעות פקסימילה אל מספר שמסר לו נציג בעל הרישיון 

 ם.במהלך השיחה ביניה
 

עסקת מכר מרחוק טלפונית תושלם ותיכנס לתוקפה ובעל  (ו)   
הרישיון יהיה רשאי לחייב את המנוי על פי תנאיה, רק לאחר 
שבעל הרישיון יקבל את הודעתו החוזרת של המנוי באמצעות 
דואר אלקטרוני או פקסימילה, המאשרת את דבר כריתתו של 

 הסכם ההתקשרות.
 

 (ז)   
 

 מור ברשותו את אלה:בעל הרישיון יש

הקלטת השיחה הטלפונית בין המנוי לבין נציג בעל  (1)    
 הרישיון;
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    (2) 

 

 הודעת הדואר האלקטרוני ששלח בעל הרישיון אל המנוי;

    (3) 
 

הודעת הדואר האלקטרוני המאשרת את ביצוע העסקה, 
ששלח המנוי אל בעל הרישיון תוך שימוש באפשרות 

 גות ברצף;"השב", כשהן מוצ
  

    (4) 
 

נעשתה העסקה באמצעות פקסימילה, ישמור ברשותו את 
אישור שליחת  הפקסימילה ששלח אל המנוי ואת עיקרי 
התכנית וטופס הגישה לשירותים הנושאים את חתימתו 

 של המנוי בכתב ידו;
 

    (5) 

 

יתר הוראות מסמך תנאי ההתקשרות, המעודכנות ליום 

 י.כריתת ההסכם עם המנו
  

 (ח)   
 

בעל הרישיון יהפוך את ההקלטות והמסמכים המפורטים בפסקה 
( לזמינים למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת ז)

 ( ימי עבודה מיום כניסת העסקה לתוקף.5תוך חמישה )
 

הכללים המפורטים לעיל יחולו גם כשמדובר בביצוע שינוי  (ט)   
 תכנית קיימת בתכנית חדשה.בתכנית קיימת או בהחלפת 

קבלת שירות נוסף, הרחבת שירות,  –" שינוילעניין סעיף זה, "
 ניתוק שירות, הפסקת שירות, הצטרפות לחבילת שירות.

בעל הרשיון אינו רשאי לבצע שינוי ללא קבלת הסכמתו המפורשת 
 ".69)ב(60.6של המנוי באופן המפורט בסעיף 

 

 א)ט(.55.1-ישונה ל א)ג( הקיים55.1ספרור סעיף  .38 
 

 א)ב( הקיימים יבוא:55.2-א)א( ו55.2במקום סעיפים  .39 
 

 –ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 14בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בסעיף  א55.2 " 
 , באמצעות האינטרנט, יפעל בעל הרשיון כדלקמן:1981

 

בעל הרשיון יכלול במסגרת פרסום של תכנית תעריפים באתר  )א(   
ינטרנט שלו, באופן ברור, את כל הפרטים המפורטים בס"ק הא

וכן את עיקרי התכנית וטופס הגישה  71)ח(55.4עד  70(2)א55.4

 לשירותים.
 

                                                           
69

 )ב( ברישיון אחוד62.7, סעיף פלאפון )ב( ברישיון58.6סעיף  
70

 )ג( ברישיון אחוד55.4סעיף  
71

 )י( ברישיון אחוד55.4סעיף  
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בעל הרשיון יכלול במסגרת תהליך ההרשמה לתכנית תעריפים,  )ב(   

תיבה שעל המנוי הצגה של עיקרי התכנית בפני המנוי וכן כאמור, 
הרשמה, כאמור, ושסימונה יהווה יהיה לסמנה טרם סיום ה

ככל שלא  הצהרה כי הוא קרא את המידע הכלול בעיקרי התכנית.
 " .יבוצע סימון כאמור, לא ניתן יהיה להשלים את ביצוע ההרשמה

 

 א)ב( יבוא:55.2אחרי סעיף  .40 
 

בעל הרשיון ישלח עותק של מסמך תנאי ההתקשרות, למנוי שביצע עסקת  )ג( " 
באמצעות האינטרנט, מיד לאחר תום ביצוע העסקה. עותק "מכר מרחוק" 

הסכם ההתקשרות שנכרת בין המנוי לבין בעל הרשיון יישלח אל המנוי 
באמצעות הודעת דואר אלקטרוני, אשר תכלול את הסכם ההתקשרות 

 כקובץ מצורף.
 

 )ד(  
 

בעל הרשיון ישמור ברשותו את מסמך תנאי ההתקשרות, כאמור, ויהפוך 
מין למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך אותו לז
 ( ימי עבודה מיום ביצוע העסקה על ידי המנוי.5חמישה )

 

הכללים המפורטים לעיל יחולו גם כשמדובר בהחלפת תכנית קיימת  )ה(  
 בתכנית חדשה או בביצוע שינוי בתכנית קיימת.

רחבת שירות, ניתוק שירות, קבלת שירות נוסף, ה –" שינוילעניין סעיף זה, "
 "הפסקת שירות, הצטרפות לחבילת שירות.

 

תיקון 

 6172סעיף 
 

שהמנוי לא ביקש"  ,)א( אחרי "ולא יאפשר אספקת שירות של ספק שירות60.6בסעיף  .41

 יבוא: "מבעל הרשיון".
 

)ב( במקום "בקשה מפורשת יכול שתעשה באמצעות אחד מאלה" יבוא: 60.6בסעיף  .42 
( 6) תבוא פסקה( 5) פסקהמפורשת תיעשה באמצעות אחד מאלה:" ואחרי  בקשה"

 כדלקמן:
 

, שמיד עם סיומו (CHATאינטרנט )עם נציג בעל הרשיון באמצעות השיחוח  (6) " 
ישלח בעל הרשיון אל המנוי הודעת דואר אלקטרוני שאליה יצורף קובץ 

 ; "השיחוח
 

                                                           
72

 ברישיון אחוד 62, סעיף ברישיון פלאפון 58סעיף  
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"במשך כל תקופת ההתחייבות" ומסתיים  המשפט המתחיל במילים 73)ג(60.6בסעיף  .43 

" יימחק, במקום המשפט המתחיל במילים 74( בנספח ה'2)ג()2.3במילים "סעיף 
"התיעוד יהיה זמין" ומסתיים במילה "המנוי" יבוא: "בעל הרשיון ישמור ברשותו את 
התיעוד, כאמור, ויהפוך אותו לזמין למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, 

( ימי עבודה מיום בקשתו המפורשת של המנוי", אחרי המילים 5תוך חמישה )וזאת 
"שנשלח על ידי המנוי" יבוא: "ותדפיס תוכנו כפי שהתקבל במערכת של בעל הרשיון" 

 (" יבוא: 5ואחרי הפסקה שעניינה "לעניין סעיף ב)
 

 תדפיס של השיחוח באינטרנט. " –( 6לעניין סעיף ב) " 
 

תיקון 
 6175סעיף 

 

 הקיים יבוא: 61במקום סעיף  .44

 נציב תלונות .61 " 
 

, למנכ"ל בעל הרשיון או לדירקטוריון ותישיריהיה כפוף נציב התלונות  61.1  
 של הדירקטוריון. לאחת מוועדותיו לרבות

 

, שעניינו "יישוב סכסוכים", תפקידי נציב 76א61בכפוף להוראות סעיף  61.2  
 :התלונות וסמכויותיו הם אלה

 

 שיון;ים ומבקשים בנוגע לשירותי בעל הרלברר תלונות של מנוי )א(   
 

 )ב(   
 

בעל הרשיון  שהגיש להםלברר תלונות של מנויים בנוגע לחשבונות 
 ולהכריע בהן;

 

לברר חילוקי דעות שהתגלעו בין בעל הרשיון לבין מנוי, בנוגע  )ג(   
 ע בהם.לפירושו או לביצועו של הסכם ההתקשרות ולהכרי

 

ובאופן במקום  ,בדף הבית של אתר האינטרנט שלו ציבבעל הרשיון י 61.3  
. לחיצה על הקישור האמור תוביל 77בשם "נציב תלונות"קישור בולטים, 

לדף נחיתה בו יפורטו תפקידי נציב התלונות וסמכויותיו, וכן פירוט ארבע 
 :( אפשרויות לשליחת תלונה אליו כדלקמן4)

 

 )א(   

 

 ר רגיל;דוא

 )ב(   
 

 כתובת דואר אלקטרוני;

 
                                                           

73
 )ג( ברישיון אחוד62.7סעיף  
74

 "נספח ג'" ברישיון אחוד 
75

 ברישיון אחוד 64, סעיף ברישיון פלאפון 59סעיף  
76

 א ברישיון אחוד64, סעיף פלאפוןברישיון  60סעיף  
77

 קישור בשם "צור קשר" לא ייחשב כתחליף לקישור האמור. 
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 )ג(   

 

טופס מקוון באתר האינטרנט של בעל הרשיון, שניתן לצרף אליו 

 קבצים מסוגים שונים;
 

 )ד(   
 

 פקסימילה.

  61.4 
 

בעל הרשיון יפרט בכל חשבון שהוא מגיש למנוי, את תפקידיו וסמכויותיו 
לה וכתובת הדואר של נציב התלונות ואת המען, מספר הפקסימי

 האלקטרוני, באמצעותם יכול המנוי לשלוח אליו תלונה בכתב.
 

, באתר האינטרנט שלו ובכל חשבון שהוא מגיש למנוי בעל הרשיון יפרט 61.5  
( האפשרויות המפורטות לעיל, את הפרטים 4בהתייחס לכל אחת מארבע )

 .שעל המנוי למלא במסגרת התלונה שבכוונתו לשלוח

 

או באמצעות  דואר אלקטרוניאמצעות בנשלחה תלונה לנציב התלונות,  61.6  
ישור תישלח למנוי, מיד לאחר קבלת התלונה, הודעת א, טופס מקוון

שניתן לתלונה מספר ה כלול אתתהאישור הודעת . קבלתהבדבר  תאוטומטי
תוכן התלונה ה, תלונב צוינושכפי , פרטי הפונה שיוןבמערכת של בעל הר

 ."לא יאוחר ממנו יינתן מענה בכתב לתלונהעד שהמושנשלחה ו
 

תיקון 
סעיף 

 78א61
 

 א במקום "אחראי לתלונות הציבור" יבוא: "נציב התלונות".61.1בסעיף  .45

 א במקום "לאחראי תלונות הציבור" יבוא: "לנציב התלונות".61.2בסעיף  .46 

 

תיקון 
 6479סעיף 

 

 )ב( יבוא: 64אחרי סעיף  .47

רט"ן לרכישת ציוד קצה  עסקהשיון שביצע עם המנוי הר בעל )ג( "  
"( ימסור למנוי בעת ביצוע התקשרות במעמד שני הציוד" –)להלן 

הצדדים מסמך על פי דין, נפרד מהסכם ההתקשרות או יפיק 
וישלח בעת ביצוע עסקת מכר מרחוק, מסמך כאמור, נפרד 

, ממסמך תנאי ההתקשרות, המפרט את מחירו הכולל של הציוד
, וככל שהוסכם בין המנוי לבין בעל ביצוע העסקהשנרכש בעת 

מספר התשלומים  –הרשיון על תשלום לשיעורין בעבור הציוד 

 שיעורו של כל תשלום.ו
 

                                                           
78

 א ברישיון אחוד64, סעיף ברישיון פלאפון 60סעיף  
79

 ; לא רלוונטי לרישיון אחודברישיון פלאפון 63סעיף  
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"דמי החיבור" לא ייכללו במחיר ציוד הקצה, והם יוצגו בנפרד  )ד(   

של המנוי ובפרסום תכנית  בחשבון הטלפון ,בהסכם ההתקשרות
 .באתר האינטרנט של בעל הרשיוןתעריפים 

 

 )ה(   
 

ככל שהוסכם בין המנוי לבין בעל הרשיון על תשלום לשיעורין 
בעבור ציוד קצה שרכש המנוי ממנו, והמנוי הפר את הסכם 
ההתקשרות טרם שפרע את כל התשלומים בעד ציוד הקצה 

( יום 45)וחמישה ם ארבעיהאמור, אך תיקן את ההפרה תוך 
יע בעל הרשיון למנוי על דבר ביצוע ההפרה, אין מהמועד בו הוד

בעל הרשיון רשאי לגבות מהמנוי את יתרת התשלומים בעד ציוד 
הקצה בתשלום אחד, והתשלום לשיעורין יימשך כפי שהוסכם בין 

  "המנוי לבין בעל הרשיון מלכתחילה.
 

ביטול 
סעיף 

 80א64
 

 א יבוטל.64סעיף  .48

תיקון 
 6781סעיף 

 

 )ב( יבוטל.67.4סעיף  .49
 

במקום "בשלוש" יבוא: "בשתי", במקום "מאיות" יבוא:  82())ב((1)ג()67.4בסעיף  .50 
 "עשיריות" ובמקום "ארבע" יבוא "שלוש".

 

 יבוטל. 83(2)ג()67.4סעיף  .51 

 

 52. 
 

 מנוי עסקי מפוצל".ל"ו :מנוי פרטי" יבואלאחרי " 67.584בסעיף 

 יפול בתלונות הציבור" יבוא: "לנציב התלונות".במקום "לאחראי לט 67.6בסעיף  .53 
 

 54. 
 

 הקיים יבוא: 67.7במקום סעיף 

 " 67.7 
 

 החשבון, על פי בחירתו, באמצעות אחת מהדרכים הבאות:המנוי יקבל את 
 

 דואר רגיל; )א(   
 

 )ב(   
 

 דואר אלקטרוני עם קובץ מצורף;

                                                           
80

 ; לא רלוונטי לרישיון אחודא ברישיון פלאפון63סעיף  
81

 ברישיון פלאפון 66סעיף  
82

 ())ב(( ברישיון אחוד1)ב()67.3())ב(( ברישיון פלאפון, סעיף 1)ג()66.4סעיף  
83

 ( ברישיון אחוד2)ב()67.3סעיף  
84

 ברישיון אחוד 67.4סעיף  
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 (ג)   

 

 אתר האינטרנט של בעל הרשיון.

 

האמורות לבחירתו של המנוי  דרכים( ה3) שלושל הרשיון יציג את בע   
, יישלח אליו הדרכיםבמסגרת עיקרי התכנית. לא בחר המנוי באחת מ

המנוי רשאי בכל עת לשנות, בבקשה בעל פה או בכתב,  החשבון בדואר רגיל.
 את הדרך בה יקבל את החשבון.

וך תיעוד זה לזמין של המנוי, כאמור, ויהפתעד את בקשתו י בעל הרשיון
ימי  (5) חמישה תוךוזאת למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, 

   .הגשת הבקשהעבודה מיום 
, בעל הרשיון אינו רשאי לדרוש מהמנוי תשלום כלשהו בעד הנפקת החשבון

רשאי  . בעל הרשיוןוליאושליחתו הכולל "פירוט שיחות" באופן קבוע, 
שנשלח אל מכל מועד שהוא,  ,"פירוט שיחות"לדרוש תשלום סביר בגין 

ל המנוי צא התקבלבמקרה שהחשבון רק פעמי, -המנוי לבקשתו באופן חד
 ")ב(. וא)א(  קכמפורט בס"

  

 (".14עשר )-(" יבוא: "ארבעה8במקום "שמונה ) 67.8בסעיף  .55 
 

תיקון 
כותרת 
 85חלק ג'

 86בפרק ה'
 

 שירות או ניתוקו וסיום התקשרות". במקום הכותרת של חלק ג' יבוא: "הפסקת .56

תיקון 
 6887סעיף 

במקום ההגדרות: "ניתוק שירות", "הפסקה מוחלטת" ו"הפסקת שירות" יבואו  .57
 הגדרות אלה:

 

הפסקה זמנית של שירות משירותי בעל הרישיון או של  -  "הפסקת שירות" " 
 ;, הניתנים למנויכלל שירותי בעל הרשיון

 

, הניתן ניתוק קבוע של שירות משירותי בעל הרשיון - "ניתוק שירות"  
 ;למנוי

 

 "סיום התקשרות"  
 

וביטול הניתנים למנוי, ניתוק כלל שירותי בעל הרשיון  -
 ".עמו הסכם ההתקשרות

 

                                                           
85

 חלק ד' ברישיון אחוד 
86

 פרק ד' ברישיון אחוד 
87

 ברישיון אחוד 74, סעיף ברישיון פלאפון 67סעיף  
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הוספת 

סעיפים 
-א69
 88ה69
 

 יבוא: 69אחרי סעיף  .58

 הפסקת שירות לבקשת מנוי א.69 " 
 

למשך אחת לשנה, , שירות ל הרשיון הפסקתבעמנוי רשאי לבקש מ א69.1   
( 90( ימים ולא תעלה על תשעים )30שלושים )תקופה שלא תפחת מ

 .ימים
 

 א69.2   

 

 מנוי רשאי להגיש בקשה להפסקת שירות בדרכים אלה:

בכתב, לרבות באמצעות דואר רגיל, פקסימילה, דואר  )א(    
אלקטרוני או טופס מקוון באתר האינטרנט של בעל 
הרשיון, שניתן לצרף אליו קבצים מסוגים שונים ורשאי 
בעל הרשיון לאפשר הגשת בקשה באמצעות שיחוח 

 (;CHATבאינטרנט )
  

בעל פה, בשיחה למוקד פניות טלפוני או בתחנת שירות  )ב(    
 של בעל הרשיון;

  

של המנוי ויהפוך תיעוד זה לזמין תעד את בקשתו י בעל הרשיון א69.3   
 חמישה תוךוזאת או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, למסירה 

 .הגשת הבקשהימי עבודה מיום  (5)
 

 א69.4   
 

ניתוק שירות או סיום  ,הפסקת שירותבצע בעל הרשיון י
המנוי בבקשתו מועד ציין בו הוגשה הבקשה; ביום התקשרות 

, יבצע לביצוע הפסקת שירות, ניתוק שירות או סיום התקשרות

 המנוי.בקשה ביום בו ציין ן את הבעל הרשיו
 

בעל הרשיון יתעד במערכות המידע שלו את המועד )תאריך ושעה(  א69.5   
 בו בוצעה בקשת המנוי.

 

אל ציוד הקצה של המנוי  , ללא תשלום,בעל הרשיון ישלח מסרון א69.6   

טרם ביצוע הפסקת שירות, המאשר את דבר ביצוע ההפסקה, תוך 
 . ההפסקה ציון התאריך ושעת

 

                                                           
88

 ו ברישיון אחוד69-ב69פים ה ברישיון פלאפון, סעי68-א68סעיפים  
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אספקת את בעל הרשיון בוצעה הפסקת שירות למנוי, יחדש  א69.7   

המנוי, אלא אם  ו שלבקשתמועד קבלת תוך שעה אחת משירות  ה
 המנוי ביקש מועד מאוחר יותר לחידוש אספקת השירות.

 

לכלל שירותיו של בעל הרשיון, ישמור  הפסקת שירותביקש המנוי  א69.8   
ר המנוי על מספר הטלפון שלו במשך כל תקופת בעל הרישיון עבו

 .ההפסקה, ולא יעבירו לאחר
 

פסקת העבור רשאי לגבות מהמנוי תשלום בעל הרישיון אינו  א69.9   
אינו רשאי לגבות מהמנוי וכן השירות, עבור חידוש אספקתו, 

 .של כלל שירותיו הקהפסת העבור תקופתשלום 
 

ות למנוי, יחייב בעל הרישיון את לאחר חידוש אספקת השיר א69.10   
המנוי על פי תעריפי התכנית ותנאיה, על פיהם חויב המנוי טרם 
הפסקת השירות, אלא אם תעריפי התכנית ותנאיה שונו במהלך 

 .תקופת ההפסקה לכלל מנויי אותה תכנית
 

האמור לעיל יחול גם בעת שהייתו של המנוי בחו"ל, ובלבד שלא  א69.11   
ולא חויב  תי הנדידה הבינלאומית של בעל הרשיוןצרך את שירו

 .בגינם
 

 ניתוק שירות לבקשת מנוי ב.69  
 

 ב69.1   

 

מנוי רשאי לבקש מבעל הרשיון ניתוק שירות; את בקשתו רשאי 

 א.69.2המנוי להגיש בכתב או בעל פה, כאמור בסעיף 
 

א 69.6 א עד69.3על ניתוק לבקשת המנוי יחולו הוראות סעיפים  ב69.2   
שלעיל, ובעל הרישיון אינו רשאי לגבות מהמנוי תשלום עבור 

 ניתוק השירות.

  

 סיום התקשרות לבקשת מנוי ג.69  
 

מנוי רשאי להודיע לבעל הרשיון על סיום ההתקשרות ביניהם;  ג69.1   
את הודעתו רשאי המנוי למסור בכתב או בעל פה, כאמור בסעיף 

 א.69.2

 

 ג69.2   
 

א עד 69.3התקשרות לבקשת מנוי יחולו הוראות סעיפים על סיום 
 א שלעיל.69.6
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 ג69.3   

 

בעל הרשיון ישלח למנוי הודעה בדבר סיום ההתקשרות תוך שני 

ימי עבודה מהמועד בו ביקש המנוי לבצע פעולת סיום התקשרות. 
ההודעה תכלול, בין היתר, את המועד בו בוצעה פעולת סיום 

, האחרון למשלוח חשבון אחרון סופיההתקשרות ואת המועד 
 המתייחס לתקופת החשבון האחרונה להיותו מנוי של בעל הרשיון

 "(.חשבון סופי)"
 

 ג69.4   
 

מנוי שסיים את ההתקשרות עם בעל הרשיון יקבל חשבון סופי 
ולא יאוחר מחודשיים מתאריך  ,בתאריך הקרוב ביותר האפשרי

 סיום ההתקשרות.
 הכותרת "חשבון סופי".חשבון סופי יישא את 

 

 ג69.5   
 

לא גבה בעל הרישיון מהמנוי "דמי חיבור", וזה נדרש בעקבות 
סיום התקשרות להחזיר לבעל הרישיון את הכרטיס החכם שקיבל 
ממנו כדי לא להיות מחויב ב"דמי חיבור", ישלח בעל הרישיון 
למנוי מסרון ללא תשלום, מיד עם סיום ההתקשרות, שבו יפרט 

ועד שעד אליו עליו להחזיר את הכרטיס החכם, את דרכי את המ
 החזרתו ואת משמעות אי החזרתו במועד.

 

 ג69.6   
 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסיום התקשרות בדרך של 
 –ניידות מספרים, על פי תכנית מספור לעניין ניידות מספרים 

 , על תיקוניה.22.8.2005נוסח משולב, מיום 
 

 ת מספר הטלפון בסיום התקשרותשמיר ד.69  

 

 ד69.1   
 

בין  ",סיום התקשרותבוצעה בין בעל הרשיון לבין מנוי פעולת "
בעל הרשיון, ללא  שמורביוזמת בעל הרשיון ובין ביוזמת המנוי, י

עבור הטלפון מספר על וללא כל תנאים או הגבלות,  כל תשלום,
ר המספרים ולא יחזיר אותו למאגמסור אותו לאחר ילא  ,המנוי

תו והמיועדים להקצאה, שלו או של בעל רשיון אחר שהקצה א
ממועד  חודשים (3) תקופה של שלושה משךלראשונה, וזאת ל
 סיום ההתקשרות.

 

 ד69.2   
 

בוצעה בין בעל הרשיון לבין מנוי פעולת "סיום התקשרות", יחבר 
בעל הרשיון, לבקשת מנוי, את ציוד הקצה אל הרשת ויאפשר לו 

למשך  ,ל שירות שיחות נכנסות ומסרונים נכנסים בלבדלקב
( ימים, וזאת לצורך ניידות מספר הטלפון לרשת 14ארבעה עשר )

של בעל רשיון אחר; ככל שהמנוי לא נייד את מספר הטלפון 
( ימים, יבצע בעל הרשיון 14כאמור, לאחר שחלפו ארבעה עשר )

 ."סיום התקשרות"פעולת 
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 ד69.3   

 

עבור חיבורו של המנוי  "דמי חיבור"לא יגבה מהמנוי בעל הרשיון 

( 14מחדש אל הרשת ותשלום עבור פרק הזמן של ארבעה עשר )
ימים, כאמור, ובלבד שהחיבור בוצע בתוך שלושת החודשים 

 שלאחר מועד סיום ההתקשרות.

 

 הוראות כלליות –הפסקת שירות או ניתוקו או סיום התקשרות  .ה69  
 

במקום  ו,בדף הבית של אתר האינטרנט של רשיון יקבעבעל ה ה69.1   
", אשר שירותהפסקת/ניתוק בשם "קישור ובאופן בולטים, 

 :לחיצה עליו תפנה לשלוש האפשרויות הבאות
 

 הפסקת שירות; )א(    

 

 ניתוק שירות; )ב(    
 

 סיום התקשרות. )ג(    
 

האמורות את  בעל הרשיון יציג בכל אחת משלוש האפשרויות ה69.2   
 הפרטים הבאים:

 

 )א(    
 

 הסבר קצר על האפשרות שנבחרה;

 )ב(    

 

דרכי התקשרות לצורך הגשת בקשה בכל אחת 

 המען,מהאפשרויות האמורות, לרבות מספר הטלפון, 
טופס ה ,כתובת הדואר האלקטרוני פר הפקסימילה,מס

ל ו, שבאמצעותם יכ(CHATושיחוח באינטרנט ) המקוון
 יש בקשה כאמור;הגמנוי ל

 

 )ג(    
 

, לרבות מספר הפרטים שעל המנוי לציין במסגרת בקשתו
( 4הטלפון נשוא הבקשה, מספר הזהות של המנוי, ארבע )

הספרות האחרונות של אמצעי התשלום, כתובת דואר 
אלקטרוני, ככל שהמנוי עושה שימוש לצורך הגשת 

צוע בקשתו בדואר אלקטרוני, וכן המועד שקבע המנוי לבי
 בקשתו;

 

המועד שבו תבוצע בקשתו של המנוי, המועד בו יופסק  )ד(    
החיוב בחשבון הטלפון והמועד שעד אליו יישלח חשבון 

 סופי למנוי במקרה של סיום התקשרות.
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 המען,מספר הטלפון, את בעל הרשיון יפרסם בכל חשבון טלפון,  ה69.3   

באמצעותם יכול ש כתובת הדואר האלקטרוניו הפקסימילהמספר 
 המנוי להגיש בקשות כאמור.

 

, ישלח בעל דואר אלקטרונימסר המנוי את בקשתו באמצעות  ה69.4   
 הרשיון, בתכוף לקבלת הבקשה, הודעת דואר אלקטרוני חוזרת,

מספר ה את בקשה. ההודעה תכלולה קבלתדבר  ת אתאשרהמ
י את פרטי המנו, ת המנוי במערכת של בעל הרישיוןבקששנקבע ל

כפי שנכללו בבקשה, מועד קבלת הבקשה, המועד בו תבוצע 
 הבקשה והמועד בו יופסק החיוב בחשבון הטלפון.

 

מסר המנוי את בקשתו באמצעות טופס מקוון, יפעל בעל הרשיון  ה69.5   

 כדלקמן:
 

 )א(    
 

אל  , ללא תשלום,בתכוף לקבלת הבקשה, ישלח מסרון
יכלול קוד בן חמש מספר הטלפון נשוא הבקשה; המסרון 

( ספרות לפחות, אשר על המנוי להזין במקום המיועד 5)
לכך בטופס המקוון. הבקשה תבוצע אם תתקיים זהות 
בין הקוד שנשלח אל המנוי לבין הקוד שהזין המנוי 

 בטופס המקוון.
 

 )ב(    
 

בתכוף לקבלת הבקשה, יציג על גבי צג המכשיר 
או ציוד קצה באמצעותו נשלח הטופס המקוון )מחשב 

רט"ן מתאים(, הודעה המאשרת את קבלת הבקשה; 

 ה.69.4ההודעה תכלול את הפרטים המפורטים בסעיף 
 

ה)ג( 69.2כללה בקשתו של המנוי פרט מהפרטים המפורטים בס"ק  ה69.6   
כשהוא שגוי, ישלח אליו בעל הרישיון בתכוף לקבלת הבקשה, 

ט השגוי, ושבו מסרון, ללא תשלום, שיכלול פירוט בדבר הפר
בעל  יתבקש המנוי למסור את בקשתו שוב עם הפרט הנכון.

, 89)ג(60.6הרשיון יתעד את המסרון האמור, כמפורט בסעיף 
, ויהפוך אותו לזמין למסירה או ישמור את התיעוד ברשותו

( ימי 5להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )
 "עבודה מיום שליחתם 

 

ביטול 
 סעיפים

 7190-ו 71
 

 יבוטלו. 71-ו 70סעיפים  .59
 

                                                           
89

 )ג( ברישיון אחוד62.7, סעיף )ג( ברישיון פלאפון58.6סעיף  
90

 ברישיון אחוד 77-78ברישיון פלאפון, סעיפים  69-70סעיפים  
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תיקון 

סעיף 
 91א71
 

חסימת ציוד קצה ושירותי רט"ן "במקום הכותרת "חסימת ציוד קצה רט"ן" יבוא:  .60

 ". אובדןגניבה או בשל 

 א יבוא:71.1בסעיף  רשוםבמקום ה .61 
 

הקצה  את מספר הזיהוי של ציוד הרט"ן שלו שמור במערכתיבעל הרשיון  א71.1 " 
(IMEI – International Mobile Equipment Identity) שהמנוי עושה בו שימוש ,

ציוד להלן בסעיף זה "( )iDEN)למעט ציוד קצה רט"ן הפועל בטכנולוגיית 
 . ""(קצה

 

 א יבוא:71.2במקום הרשום בסעיף  .62 

 

ע בעל שלו נגנב או אבד, יבצ הודיע המנוי לבעל הרשיון כי ציוד הקצה א71.2 " 
 :הרשיון את אלה

 

במהלך השיחה עם המנוי בעת מסירת הודעתו, כאמור, יפעל בעל  )א(   
 .הרשיון לביצוע זיהוי אמין של המנוי

 

בעל הרשיון ימליץ בפני המנוי להגיש באופן מידי תלונה בתחנת  )ב(   
 משטרה בדבר גניבת ציוד הקצה או אובדנו.

 

מספר טלפון חלופי באמצעותו ניתן בעל הרשיון יבקש מהמנוי  )ג(   

 ליצור עמו קשר.
 

יבצע באופן מידי וללא תשלום, "הפסקת שירות"  בעל הרשיון )ד(   
הכרטיס לכלל שירותי הרט"ן הניתנים למנוי, באמצעות חסימת 

מיד עם קבלת ההודעה , למעט שיחות נכנסות, החכם של המנוי
 .על כך למנוי, ויודיע גניבה או אובדן של ציוד הקצהבדבר 

 

בעל הרשיון יבצע ללא תשלום "הפסקת שירות" האמור, על אף  )ה(   
לכלל שירותי הרט"ן הניתנים למנוי, לרבות שיחות נכנסות, בחלוף 

( ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר גניבה או אובדן של 3שלושה )
 ציוד הקצה.
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וא מצוי הודיע המנוי על גניבה או אובדן של ציוד הקצה כשה (ו)   

יבצע בעל הרשיון באופן  לאומית,נבחו"ל, ומקבל שירותי נדידה בי
מידי וללא תשלום, "הפסקת שירות" לכלל שירותי הרט"ן 

, הכרטיס החכם של המנויהניתנים למנוי, באמצעות חסימת 
לרבות לעניין שיחות נכנסות, אלא אם ביקש המנוי שלא לחסום 

 שיחות אלה.
 

באמצעות  ,את ציוד הקצהללא תשלום  וםיחס בעל הרשיון )ז(   
 נהאחרולשנקלט , כפי האמורציוד המספר הזיהוי של חסימת 

-, וזאת מיד לאחר שחלפו שתיםבמערכת הרט"ן של בעל הרשיון
( שעות ממועד הודעת המנוי בדבר גניבת ציוד הקצה או 12עשרה )

, בעת קבלת הודעתו בדבר גניבת אובדנו. בעל הרשיון יבהיר למנוי

באמצעות חסימת כי חסימת ציוד הקצה  ציוד הקצה או אובדנו,
 תבוצע במועד כאמור.מספר הזיהוי שלו, 

 

בעל הרשיון יסיר באופן מידי וללא תשלום, את החסימה מציוד  )ח(   
" לעניין סעיף גורם מורשהגורם מורשה; "הקצה, על פי דרישת 

קיבל הרשאה מאת קצין משטרה  זה הוא איש משטרה אשר
הסרת ולהורות לו בדבר ניצב לפנות לבעל הרשיון -בדרגת תת

בעל הרשיון יסמן במערכת המידע שלו בסימון מיוחד  .חסימה
ציוד קצה לגביו ביקש "גורם מורשה" הסרת חסימה, ואולם לא 

 ימסור מידע כלשהו בדבר הסרת החסימה, כאמור.
 

ן לכך אישור בעל הרשיון ישוב ויחסום את ציוד הקצה לאחר שנית (ט)   

 בידי "הגורם המורשה".
 

בעל הרשיון יחדש את אספקת כל השירותים למנוי מיד עם  (י)   
 מסירת כרטיס חכם חדש למנוי.

 

יציין בחשבון הטלפון של המנוי, העוקב למועד בו בעל הרשיון  (אי)   
אובדנו, או או ת ציוד הקצה גניבנמסרה לו הודעת המנוי בדבר 

עוקב לו, את תאריך ושעת הדיווח של המנוי, בחשבון הטלפון ה
תאריך ושעת הפסקתם של שירותי הרט"ן לציוד הקצה האמור, 

וכן תאריך ושעת  ,93א)ו(71.2עד  92א)ד(71.2כמפורט בסעיפים 
 ביצוע החסימה של ציוד הקצה, במידה והציוד לא אותר.
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הכולל את  ,בעל הרישיון ישמור תיעוד של חשבון הטלפון (בי)   

מסירה או להעברה לויהפוך תיעוד זה לזמין  ,הודעות האמורותה
ימי עבודה מיום  (5) חמישה תוךוזאת אל המנהל, על פי דרישתו, 

 הנפקת החשבון.
 

 (גי)   
 

בעל הרשיון יעביר מדי יום, לכל מפעילי הרט"ן, לרבות מפעילי 
קובץ ממוחשב, הכולל ולגורם המורשה, הרט"ן ברשת אחרת, 

כל ציוד קצה שמספר הזיהוי שלו נחסם על ידו באותו מידע בדבר 
יום, כל ציוד קצה שחסימת מספר הזיהוי שלו הוסרה באותו יום, 
לבקשת המנוי, כל ציוד קצה שחסימת מספר הזיהוי שלו הוסרה 

, וכן כל ציוד קצה שמספר גורם מורשהבאותו יום, לבקשת 
 , לאחרהגורם המורשההזיהוי שלו נחסם מחדש, באישור 

שחסימתו הוסרה קודם לכן לבקשתה. בעל הרשיון ישלח את 
, לגבי כל ציוד 21:00הקובץ הממוחשב האמור, מדי יום עד השעה 

קצה שנחסם או הוסרה חסימתו, כאמור. הקובץ הממוחשב יהיה 
באותו יום, ויכלול לגבי ציוד הקצה הנדון  20:00מעודכן לשעה 

 את הפרטים הבאים:
 

    (1) 
 

 (;IMEIי )מספר הזיהו

 

    (2) 
 

 שם היצרן;

    (3) 
 

 דגם ציוד הקצה;

    (4) 
 

 מועד ביצוע החסימה או הסרתה.

בעל הרשיון יעדכן במערכת המידע שלו מדי יום את רשימת ציודי  (יד)   
באותו יום, ואת  20:00הקצה אשר נחסמו על ידו עד השעה 

אחרים עד  רשימת ציודי הקצה אשר נחסמו על ידי מפעילי רט"ן
באותו יום, ואשר דיווח בנוגע אליהם נמסר לו  20:00השעה 

באמצעות הקבצים הממוחשבים שנשלחו אליו בידי מפעילי רט"ן 
 אחרים.

 

בעל הרשיון יפרסם מדי יום באתר האינטרנט שלו, לא יאוחר  (וט)   
, רשימה של ציודי קצה, אשר מספר הזיהוי שלהם 10:00משעה 

ל גניבה או אובדן. הרשימה תכלול ציודי קצה נחסם בשל הודעה ע
שנחסמו בידי בעל הרשיון ומפעילי הרט"ן האחרים, ותהא 

ביום הקודם. הרשימה תכלול את מספר  20:00מעודכנת לשעה 
הזיהוי של ציוד הקצה, שם היצרן, דגם ציוד הקצה ומועד ביצוע 
החסימה. הרשימה האמורה צריכה להיות זהה אצל כל מפעילי 

 ן.הרט"
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 בעל הרשיון יפרסם באתר האינטרנט שלו מידע כדלקמן: (זט)   

 

שציוד מקרה למנוי לנקוט ההמלצות בדבר פעולות שעל  (1)    
 :, לרבותאבדאו גנב נ הקצה שלו

 

בידי  קביעת סיסמה למניעת שימוש בציוד הקצה ))א((     
 ;מי שאינו מורשה

 

יות( בציוד הקצה, התקנה של יישומונים )אפליקצ ))ב((     
ככל שמדובר בטלפון חכם )סמארטפון(, שניתן 
באמצעותם לאתר את מיקומו של ציוד הקצה וכן 

את הגישה למידע מרחוק לחסום המאפשרים 

 ;הקיים בו או למחוק אותו

 

 יעל גבי מחשב או באמצעות שירותביצוע גיבוי  ))ג((     
של מידע נחוץ כגון: תמונות, סרטונים, הענן, 

 .ת אנשי קשר והודעות דואר אלקטרוניושימר
 

גניבתו דבר לו הפעולות שעל המנוי לנקוט בהן עם היוודע  (2)    
 או אובדנו."הקצה של ציוד 

 

תיקון 
 7294סעיף 

 

 במקום "לנתק" יבוא: "להפסיק". 72.3בסעיף  .63

 
 

 )ג( יבוטל.72.3סעיף  .64

" ובמקום המילה "הניתוק" יבוא: במקום "לנתק" יבוא "להפסיק 72.4בסעיף  .65 
 "ההפסקה".

 

תיקון 
סעיף 

 95א72

א, בכל מקום בו מופיעה המילה "להפסיק" יבוא: "לנתק", בכל מקום בו 72בסעיף  .66
מופיעה המילה "הפסקת" יבוא: "ניתוק", בכל מקום בו מופיעה המילה "בהפסקת" 

: "ינותק", ובכל מקום יבוא: "בניתוק", בכל מקום בו מופיעה המילה "יופסק" יבוא
 "שנותק".  :בו מופיעה המילה "שהופסק" יבוא

  

א לפני "ביקש בעל הרשיון" יבוא: "בעל הרשיון רשאי לנתק שירות למנוי 72.1בסעיף  .67 

 רדום".
 

 א אחרי ס"ק )ג( יבוא:72.3בסעיף  .68 
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  ברישיון אחוד 79, סעיף ברישיון פלאפון 71סעיף  
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 ברישיון אחוד 82, סעיף א ברישיון פלאפון71סעיף  
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 :בעל הרשיון ישמור תיעוד בדבר שליחת הודעה למנוי רדום כדלקמן )ד( " 

 

   (1) 
 

 עותק מהמכתב שנשלח באמצעות דואר רגיל;
 

   (2) 
 

 )ג(."60.6תדפיס מיומן שרת שליחת המסרונים, כמפורט בסעיף 
 

( חודשים, ללא 6) ישהא במקום המילים "שלושה חודשים" יבוא: "ש72.6בסעיף  .69 
 תשלום,".

 

תיקון 
 7496סעיף 

 

 " יימחקו.ד פעמייםאו דמי רישום ח)א( המילים "74.1בסעיף  .70

תיקון 
 7597סעיף 

 

 יבוטל. 75.7סעיף  .71
 

הוספת 
 1חלק ב'

 בפרק ו'
 

 ".בארץ חבילת שירותים – 1חלק ב'אחרי חלק ב' יבוא: "בפרק ו',  .72
  

תיקון 
סעיף 

 98ד75
 

 ד במקום: "גלישה" יבוא: "שירותים";75בכותרת סעיף  .73

 ד יבוטל;75.1סעיף  .74 
 

 ד יבוא:75.1אחרי  .75 
 

 םניצול חבילת שירותי בדברהודעות  ד75.2 " 
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 ברישיון אחוד 85ברישיון פלאפון, סעיף  73סעיף  
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רכש המנוי שירות או חבילת שירותים אשר נקבעה להם מכסת  )א(   

יחידות, יודיע בעל הרשיון למנוי באמצעות מסרון, על שיעור ניצול 
 100%או  90%, 75%ניצל  מכסת היחידות, וזאת בעת שהמנוי

ו מכל אחד מהשירותים שירותים אהחבילת מכסת היחידות במ
מועד בסמוך ככל שניתן ל. המסרון יישלח אל המנוי הכלולים בה

יישלח מסרון ה ות.אמורהניצול הת ורמכל אחת מהמנוי לבו הגיע 
ככל שקבע  ,אל מספר הטלפון של המנוי, וכן אל מספר טלפון נוסף

זאת המנוי בעת ההתקשרות עם בעל הרשיון. המסרון יישלח ללא 
המועד בו , החבילה או השירות ניצוללול את שיעור ויכ ,תשלום

בה  פירוט התאריך והשעה הגיע המנוי לשיעור הניצול האמור, תוך
תעריף כמות יחידות השירות שנותרו,  נקבע שיעור הניצול,

החריגה מחבילת השירותים או מכל אחד מהשירותים הכלולים 

ון וכן תאריך סיום תקופת החשב , ככל שהחריגה מותרת,בה
הנתונים  ומספר הימים שנותרו עד לסיום תקופת החשבון.

 לפי אלה:בהתאם לעניין  ויפורטהאמורים 
 

 דקות שיחה; (1)    
 

 מסרונים; (2)    
 

 (;MB-גלישה )ב (3)    
 

 דקות שיחה ומסרונים באופן משולב; (4)    
 

 דקות שיחה, מסרונים וגלישה באופן משולב. (5)    
 

מספר שירותים המשווקים למנוי  –" חבילת שירותיםן זה, "לעניי    
שירות , בארץ ת שירות שיחותבתשלום חודשי קבוע, לרבו חבילהכ

שירות מסרונים או שירות גלישה באינטרנט, שיחות לחו"ל, 
, או נקבעה מכסת 99לחבילה נקבעה מכסת יחידות כוללתכאשר 

או  ,100יחידות מסוימת לכל אחד מהשירותים הכלולים בה
 שהמנוי קבע לה תקרת צריכה לשם בקרת צריכה.

  

אל  נה, תישלחהחסום לקבלת מסרוניםככל שמדובר בקו טלפון  )ב(   
 .ניםת במקום מסרווקולי ותהמנוי הודע
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יקבל המנוי מסרון בהתאם ₪,  15( עבור MB-יחידות של דקות שיחה, מסרונים וגלישה באינטרנט )ב 100כך לדוגמה בחבילה הכוללת   

 יחידות. 90יחידות ומסרון התרעה נוסף לאחר שנוצלו  75לצריכה, לגבי כלל השירותים הנ"ל. כך למשל, יישלח מסרון לאחר שנוצלו 
100

יקבל המנוי מסרון, בהתאם ₪,  20גלישה באינטרנט עבור  MB50-מסרונים ו 100דקות שיחה,  100כך לדוגמה בחבילה הכוללת   

 90דקות שיחה ומסרון התרעה נוסף לאחר שנוצלו  75לצריכה, לגבי כל אחד מהשירותים הנ"ל. כך למשל, יישלח מסרון לאחר שנוצלו 

 דקות שיחה.
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מסרון, ללא  (Pre-paid) בתשלום מראש בעל הרשיון ישלח לכל מנוי )ג(   

, יב הקייםהתקצמ 100%או  90%, 75%ניצל  בעת שהמנויתשלום, 
 שבו תצוין יתרת התקציב שנותרה וכן מועד פקיעת התוקף שלה.

 

 צריכת שירות גלישה על ידי מנוי שרכש שירות גלישה ד75.3  
 

גלישה,  המכסה שנקבעה לשירותמ 100%הגיע המנוי לניצול של  )א(   
. אט את קצב הגלישהיבעל הרשיון את שירות הגלישה או יפסיק 

למנוי מסרון ללא תשלום, ובו הודעה בדבר שלח י בעל הרשיון
 משיך להלמנוי הפסקת השירות או האטתו. אפשר בעל הרשיון 

לגלוש בקצב גלישה מואט, אין הוא רשאי לחייב את המנוי 
בתשלום נוסף מעבר לתשלום החודשי הקבוע עבור שירות 

 הגלישה.
 

ה להמשיך ולספק למנוי את שירות הגלישרשאי בעל הרשיון  (ב)   
מהמכסה שנקבעה לשירות  100%לאחר ניצול של  בתשלום נוסף

באופן מפורש, כמפורט בסעיף , ובלבד שהמנוי ביקש זאת הגלישה
מהמכסה  100%ניצל במהלך תקופת החשבון בה , 60.6101

בעל הרשיון יתעד את בקשתו  ;שנקבעה לשירות הגלישה
וך , ויהפהמפורשת של המנוי, כאמור, ישמור את התיעוד ברשותו

אותו לזמין למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת 
 ( ימי עבודה מיום הגשת הבקשה.5תוך חמישה )

 עם בעל הרשיון המנוי רשאי לסרב במעמד ביצוע ההתקשרות
בתשלום נוסף לאחר ניצול של הגלישה להמשיך לקבל את שירות 

טרם תום תקופת  מהמכסה שנקבעה לשירות הגלישה 100%
 .בוןהחש

 

רכש המנוי חבילה, הכוללת גלישה, המורכבת מחבילת גלישה  (ג)   
מלוא ניצול לניצול לאחר  בסיסית ומחבילות גלישה נוספות

, אשר לכל חבילת הגלישה הבסיסית טרם תום תקופת החשבון
אחת מהן נקבעה כמות של יחידות שירות ומחיר, לא יאפשר בעל 

וכן מחבילה נוספת  הלהרשיון מעבר מהחבילה הבסיסית לחבי
ללא בקשה מפורשת של המנוי, נוספת לעוד חבילה נוספת, 

שנשלחה על ידי המנוי אל בעל הרשיון באמצעות מסרון, כמפורט 
 , ולא יחייב אותו בגינן.102(4)ב()60.6בסעיף 

בעל הרשיון יתעד את בקשתו המפורשת של המנוי כמפורט בסעיף 
ויהפוך אותו לזמין , , ישמור את התיעוד ברשותו103)ג(60.6

למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה 
 .  ( ימי עבודה מיום הגשת הבקשה5)

 

                                                           
101

  ברישיון אחוד 62.7ברישיון פלאפון, סעיף  58.6סעיף   
102

 ( ברישיון אחוד4)ב()62.7, סעיף ( ברישיון פלאפון4)ב()58.6סעיף  
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 צריכת שירות גלישה על ידי מנוי שלא רכש שירות גלישה ד75.4  

 

, באמצעות טופס הגישה לשירותים, להיות פתוח המנוי ביקש )א(   
ות גלישה שנקבעה לו מכסת אף שלא רכש שירגלישה, שירות ל

, בסמוך ככל הניתן לתחילת אל המנוי ישלח בעל הרשיוןיחידות, 
מסרון ללא תשלום, צריכתו של שירות הגלישה על ידי המנוי, 

המודיע למנוי כי לא רכש שירות גלישה, כאמור, וכי שימוש 
במסרון  המנוי. כן יפורט תזמויגם שלא באפשרי בשירות גלישה 
שלא במסגרת שירות גלישה, כאמור,  1MB-ל תעריף הגלישה

והאפשרות לחסום את שירות הגלישה באמצעות שינוי הגדרות 
בציוד הקצה או באמצעות פנייה למוקד הפניות הטלפוני, תוך ציון 

 האמור.מוקד המספר הטלפון של 

 

גם לאחר שקיבל מסרון,  השיגלצרוך שירות מנוי לההמשיך  )ב(   
ישלח ₪,  50-גלישה הגיע להבו בגין שירות , וחו)א( "קכאמור בס

אליו בעל הרשיון מסרון שני ללא תשלום, ובו הפניה למסרון 
תאריך ב₪  50-חובו הגיע לכי וציון העובדה  ,הראשון שנשלח אליו

בגין ₪  100-. הגיע חובו של המנוי לאשר יצוינו במסרוןשעה בו
לישי ללא צריכת שירות גלישה, ישלח אליו בעל הרשיון מסרון ש

כי שנשלח אליו וציון העובדה  שניתשלום, ובו הפניה למסרון ה
. במקביל אשר יצוינו במסרוןשעה בתאריך וב₪,  100-חובו הגיע ל

בעל הרשיון את שירות הגלישה  פסיקלמשלוח המסרון השלישי י
 למנוי.

 

 
 
 
 

 
 

, רשאי בס"ק )ב( בעל הרשיון את שירות הגלישה, כאמור הפסיק )ג( 
י לפנות אל בעל הרשיון לשם חיבור מחדש של שירות המנו

יזמין או הגלישה, וזה יחייב את המנוי בהתאם לנפח הגלישה ש
 ."60.6104בקשת המנוי ותיעודה ייעשו כאמור בסעיף  יצרוך.

 

הוספת 
 2חלק ב'

 בפרק ו'
 

 ".חבילת שירותי נדידה בינלאומית – 2חלק ב'יבוא: " 1אחרי חלק ב'בפרק ו',  .76

ון תיק
סעיף 

 105ה75
 

 ".הגדרותה תתווסף הכותרת: "75.1סעיף ב .77

                                                                                                                                                                                            
103

 )ג( ברישיון אחוד62.7, סעיף )ג( ברישיון פלאפון58.6סעיף  
104

 חודא ןברישיו 62.7סעיף  ,ברישיון פלאפון 58.6סעיף  
105

 אחוד א ברישיון90, סעיף ה ברישיון פלאפון74סעיף  
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ה בהגדרה "הסדר" אחרי המילה "גלישה" יבוא: "או שיחות או 75.1בסעיף  .78 

 מסרונים".
 

 ה אחרי ההגדרה "הסדר" יבוא:75.1בסעיף  .79 
 

 "הסדר גלישה" " 
 

 חבילה או תכנית הכוללים גלישה;" -

 גדרה "הסדר גלישה" יבוא:ה אחרי הה75.1בסעיף  .80 
 

 ואהסדר שיחות " " 
 "מסרונים

 

 חבילה או תכנית הכוללים שיחות או מסרונים;" -
 

 
 
 

81. 
 

 

ה במקום ההגדרה "הצעת חבילות" יבוא: "הצעת הסדר גלישה" ואחרי 75.1בסעיף 
 ההגדרה "הצעת הסדר גלישה" יבוא:

 

או הצעת הסדר שיחות " " 
 "מסרונים

  

לוש חבילות או תכניות שונות, ככל הצעה של ש -
שקיימות אצל בעל הרשיון, הכוללות שירות 
שיחות או מסרונים, אשר הוצעו למנויי בעל 
הרשיון בחודש הקודם למועד שבו הצעת ההסדר 

 למנוי." 
 

 ה אחרי ההגדרה "מ"ב" יבוא:75.1בסעיף  .82 
 

 "מנוי חסום" " 
 

מנוי שלא ביקש באמצעות טופס הגישה  -
ירותים להיות נגיש באופן קבוע לשירותי לש

 גלישה;
 

 טופס הגישה לשירותיםמנוי שביקש באמצעות  - "מנוי פתוח"  
 להיות נגיש באופן קבוע לשירותי גלישה;"

 

 ה אחרי ההגדרה "תכנית" יבוא:75.1בסעיף  .83 
 

 "תעריף לא מופחת" " 
 

מ"ב שלא  1-תעריף לדקת שיחה, למסרון ול -
 ר;במסגרת הסד

 

 "תעריף מופחת"  
 

מ"ב במסגרת  1-תעריף לדקת שיחה, למסרון ול -
 הסדר."

 

 הודעות על ניצול חבילת שירותי נדידה בינלאומיתה תתווסף הכותרת: "75.2לסעיף  .84 
 ".ועל תעריף לא מופחת לשיחות ולמסרונים
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 85. 

 

 ה)ג(75.2ה)ב( יהפוך לסעיף 75.2סעיף 

 
 

 הקיים יבוא: א()ה75.2במקום סעיף  .86
  

 )א( " 
 

הסדר שרכש מנוי לא ייכנס לתוקפו לפני הגעתו של המנוי לארץ היעד בחו"ל 
הכלולה בהסדר, ואולם המנוי רשאי לקבוע מועד מאוחר יותר לתחילת 

 תוקפו של ההסדר.

 

בעל הרשיון ישלח מסרונים למנוי שרכש הסדר, כאשר המנוי ניצל  (1) )ב(  
 ל אחד מאלה:מכ 100%-ו 90%, 75%

 

 כמות יחידות השירותים; ))א((    

 

סכום הכסף הקצוב שנקבע לתשלום עבור צריכת  ))ב((    
 השירותים;

 

 תקופת תוקפו של ההסדר. ))ג((    
 

המסרונים יישלחו ללא תשלום, בסמוך ככל הניתן למועד בו הגיע  (2)   
מנוי המנוי לרמת הניצול האמורה; המסרונים יכללו הודעה ל

לפיה הגיע לשיעורי הניצול כאמור, כמות יחידות השירות שנותרו, 
מועד , מספר הימים שנותרו עד תום תקופת תוקפו של ההסדר

, מההסדר ותעריף החריגה עריכת חישוב הניצול )תאריך ושעה(

 ככל שהחריגה מותרת.
 

 בסעיף זה, "יחידות השירות" יהיו לפי אלה: (3)   
 

 ))א((    
 

 דקות שיחה; – שיחות

 מספר המסרונים שנשלחו; -מסרונים  ))ב((    
 

 .GBאו  MBנפחי גלישה לפי  –גלישה  ))ג((    
 

בחבילות בהם נמנים שירותי שיחות, מסרונים או גלישה באופן  (4)   
משולב, יחושב שיעור הניצול של החבילה על פי יחידות השירות 

 האמורות.  
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ח אל מנוי אשר לא רכש הסדר שיחות או בעל הרשיון ישל (5)   

מסרונים, או שההסדר האמור שרכש אינו כולל את היעד אליו 
הגיע, מסרון ללא תשלום, מיד עם הגיעו לכל יעד, כאמור, אשר 

תעריפי השיחות הישירות מהיעד לארץ, השיחות ביעד את יכלול 
. כמו או ליעדים אחרים, השיחות מהארץ ליעד ושליחת מסרונים

 , יכלול המסרון הצעת הסדר שיחות או מסרונים.כן
 

בעל הרשיון יתעד את המסרונים האמורים בסעיף זה, כמפורט  (6)   
, ויהפוך אותו לזמין , ישמור את התיעוד ברשותו106)ג(60.6בסעיף 

למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה 
 .( ימי עבודה מיום שליחתם5)

 

   (7) 
 

בעל הרשיון יחסום לבקשתו של מנוי, ללא תשלום, את שירות 
 השיחות היוצאות והנכנסות בעת שהותו בחו"ל."

 

 87. 
 

 (".1ה)ב()75.2ה)א(" יבוא במקום "75.2ה)ג( החדש בכל מקום בו כתוב "75.2בסעיף 

 ה הקיים יבוא:75.3במקום סעיף  .88 
 

 מנוי ללא הסדר גלישהישה למנוי חסום או ללגשירות חסימת  ה75.3 " 
 

                                                           
106

 )ג( ברישיון אחוד62.7, סעיף )ג( ברישיון פלאפון58.6סעיף  
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רכש מנוי חסום חבילה הכוללת גלישה, יחסום בעל הרשיון את הגישה  )א(  

לשירות הגלישה, לאחר הניצול המלא של החבילה או לאחר תום תקופת 
תוקפה של החבילה, המוקדם מביניהם, ללא תשלום, והמנוי לא יידרש 

ידוע מראש בעד לשלם תשלום כלשהו עבור שירות הגלישה מעבר לתשלום ה
החבילה שרכש. בעל הרשיון ישלח למנוי מסרון, ללא תשלום, בדבר 
החסימה כאמור, בסמוך למועד החסימה. המסרון יכלול הצעת הסדר 

 גלישה.
, הכוללת גלישה, המורכבת מחבילת גלישה בסיסית חבילהחסום רכש מנוי 

 לניצול לאחר ניצול מלוא חבילת הגלישה ומחבילות גלישה נוספות
, אשר לכל אחת מהן נקבעה כמות של יחידות שירות ומחיר, לא הבסיסית

מהחבילה הבסיסית לחבילה נוספת וכן מחבילה יאפשר בעל הרשיון מעבר 
המנוי, שנשלחה אל  מאת, ללא בקשה מפורשת נוספת לעוד חבילה נוספת

ללא תשלום, , 107(4)ב()60.6בעל הרשיון באמצעות מסרון, כמפורט בסעיף 
 יב אותו בגינן.ולא יחי

בעל הרשיון מנוע מלאפשר מעבר המנוי להמשך גלישה, לאחר שהחבילה 
עד תומה, אף אם חיוב המנוי נעשה על פי תעריף מופחת, נוצלה הבסיסית 

  אלא אם ביקש זאת המנוי באופן מפורש, כאמור לעיל.
בעל הרשיון יתעד את בקשתו המפורשת של המנוי כמפורט בסעיף 

, ויהפוך אותו לזמין למסירה או ר את התיעוד ברשותו, ישמו108)ג(60.6
( ימי עבודה מיום 5להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )

 .הגשת הבקשה
להמשיך  זמנת השירות מבעל הרשיוןהמנוי רשאי לסרב במעמד ביצוע ה

מהמכסה  100%בתשלום נוסף לאחר ניצול של הגלישה לקבל את שירות 
   .109(1)ב()ה75.2, כמפורט בסעיף ת הגלישהשנקבעה לשירו

 

בעל הרשיון יחסום, ללא תשלום, את הגישה לשירות גלישה לכל מנוי, מיד  )ב(  
 עם הגעתו לחו"ל, אלא אם מתקיים במנוי אחד התנאים המפורטים להלן:

 

 למנוי יש הסדר גלישה; (1)   
 

 המנוי ביקש להיות מנוי פתוח. (2)   
 

 )ג(  
 

יים במנוי אחד התנאים האמורים בס"ק )ב(, ובעל הרשיון לא חסם לא מתק
את המנוי לשירות גלישה, לא יחייב בעל הרשיון את המנוי בגין שירות 

 גלישה.

 

                                                           
107

 ( ברישיון אחוד4)ב()62.7( ברישיון פלאפון, סעיף 4)ב()58.6סעיף  
108

 )ג( ברישיון אחוד62.7, סעיף )ג( ברישיון פלאפון58.6סעיף  
109

 ( ברישיון אחוד1א)ב()90.2( ברישיון פלאפון, סעיף 1ה)ב()74.2סעיף  
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בעל הרשיון יחסום ללא תשלום את הגישה לשירות גלישה, כאמור בס"ק  )ד(  

כל עת )ב(, ולא יחייב את המנוי בגין שירות גלישה, כאמור בס"ק )ג(, ב
שהמנוי אשר רכש הסדר גלישה, הגיע ליעד שאינו כלול בהסדר הגלישה. 
בעל הרשיון ישוב ויאפשר למנוי, כאמור, את שירות הגלישה באופן מיידי 
ואוטומטי, וללא צורך בביצוע פעולה ידנית על ידי המנוי, בכל עת שהמנוי 

 נמצא ביעד הכלול בהסדר הגלישה. 
 

מנוי מסרון, ללא תשלום, בדבר החסימה כאמור בס"ק בעל הרשיון ישלח ל )ה(  
)ד(, בסמוך למועד החסימה, ויציין בו את הסיבה לחסימה ואת דרכי  -)ב( ו

 הפניה אליו לצורך פתיחת החסימה. המסרון יכלול הצעת הסדר גלישה.
 

לעניין הזמנת שירות גלישה בידי מנוי, בעת שהייתו בחו"ל, לאחר שנחסמה  )ו(  

ירות גלישה, לאפשר לו גישה לשירות גלישה מבלי לרכוש הסדר גישתו לש
ידוע לו, יחול סעיף התעריף הלא מופחת אישר כי המנוי גלישה, ולאחר ש

, והתיעוד יכלול גם את פרטי זיהויו האמין של המנוי ואת אישורו, 60.6110
 כאמור."

 

 ה יבוטל.75.4סעיף  .89 
 

 ".למנוי פתוחמת שירות גלישה חסיה תתווסף הכותרת: "75.5לסעיף  .90 
 

 ה הקיים יבוא:75.5במקום סעיף  .91 
 

בעל הרשיון ישלח אל מנוי פתוח אשר לא רכש הסדר גלישה, או שהסדר  )א( " 

הגלישה שרכש אינו כולל את המדינה אליה הגיע, מסרון ללא תשלום, מיד 
גלישה  עם הגיעו לחו"ל, אשר יכלול אזהרה בדבר צריכה אפשרית של שירות

יכלול בתשלום, מבלי שתיעשה על ידי המנוי פעולה יזומה של גלישה, וכן 
תעריפי גלישה ללא רכישת הסדר גלישה. כמו כן, יכלול המסרון הצעת 

 הסדר גלישה.
ככל שהמנוי לא הזמין מבעל הרשיון הסדר גלישה, יחסום בעל הרשיון את 

וישלח אליו ₪  100המנוי לגלישה לאחר שצרך שירות גלישה בסכום של 
 מסרון נוסף, ללא תשלום, המיידע אותו בדבר החסימה.

בעל הרשיון יתעד את דבר שליחת המסרונים האמורים אל המנוי, כמפורט 
, ויהפוך אותו לזמין למסירה , ישמור את התיעוד ברשותו111)ג(60.6בסעיף 

( ימי עבודה 5או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )

 .ם שליחת המסרוניםמיו
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 ברישיון אחוד 62.7, סעיף ברישיון פלאפון 58.6סעיף  
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 )ג( ברישיון אחוד62.7, סעיף )ג( ברישיון פלאפון58.6סעיף  
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 בעל הרשיון ישלח אל מנוי פתוח, אשר רכש חבילה בסיסית בלבד, שהתעריף )ב(  

ניצולה הינו תעריף לא מופחת, מסרונים, ללא תשלום, אשר מלוא לאחר 
וכן את  112ה)ב(75.2יכללו הודעה לעניין שיעור ניצול החבילה, כאמור בסעיף 

 .הלא מופחת, כאמור ףתעריה
פתוח לא הזמין מבעל הרשיון הסדר גלישה נוסף, יחסום בעל ככל שמנוי 

₪  100הרשיון את המנוי לגלישה לאחר שצרך שירות גלישה בסכום של 
 וישלח אליו מסרון נוסף, ללא תשלום, המיידע אותו בדבר החסימה.

רכש מנוי פתוח חבילה, הכוללת גלישה, המורכבת מחבילת גלישה בסיסית 
, אשר לכל אחת מהן נקבעה כמות של יחידות ומחבילות גלישה נוספות

שירות ומחיר, רשאי המנוי לשלוח אל בעל הרשיון, בכל עת, מסרון, כמפורט 
, בו ידרוש לחסום אותו להמשך גלישה לאחר ניצול 113(4)ב()60.6בסעיף 

 החבילה הבסיסית.מלוא 

האמור לעיל יחול גם במקרה בו מתאפשר המשך גלישה לאחר שהחבילה 
 וחיוב המנוי נעשה על פי תעריף מופחת.    מלואהנוצלה בהבסיסית 

בעל הרשיון יתעד את דבר שליחת המסרונים האמורים על ידו אל המנוי 
ואת דבר שליחת המסרונים האמורים על ידי המנוי אליו, ככל שנשלחו, 

, ויהפוך אותו לזמין , ישמור את התיעוד ברשותו114)ג(60.6כמפורט בסעיף 
( ימי 5ה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )למסירה או להעבר

 ."עבודה מיום שליחתם
 

ה במקום המשפט המתחיל במילים "עותק של חשבון הטלפון" ומסתיים 75.11בסעיף  .92 
 במילים "חשבון הטלפון" יבוא:

 

בעל הרשיון ישמור ברשותו עותק של חשבון הטלפון בו צוינו פרטי העסקה, ויהפוך  " 

( ימי 5לזמין למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה ) אותו
 ."עבודה מיום עריכת החשבון

 

במקום המשפט המתחיל במילים "עותק של האישור" ומסתיים ה 75.12בסעיף  .93 
 במילים "ביצוע העסקה" יבוא:

  

ותו לזמין למסירה או בעל הרשיון ישמור ברשותו עותק של האישור, כאמור, ויהפוך א " 
( ימי עבודה מיום ביצוע 5להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )

 ."העסקה
 

ה במקום המילים "החבילות והתכניות המשווקות" יבוא: "ההסדרים 75.13בסעיף  .94 

 המשווקים".
  

 ה אחרי המילה "בהסדר" יבוא: "גלישה".75.15בסעיף  .95 
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 א)ב( ברישיון אחוד90.2, סעיף ( ברישיון פלאפוןב)ה74.2סעיף  
113

 חודא ןברישיו (4)ב()62.7, סעיף ( ברישיון פלאפון4)ב()58.6סעיף  
114

 חודא ןברישיו 62.7, סעיף ברישיון פלאפון 58.6סעיף  
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ה אחרי המילים "רכישת הסדר" יבוא: "גלישה" ואחרי המילים "אותו 75.16בסעיף  .96 

 הסדר" יבוא: "גלישה".
  

תיקון 
סעיף 

76115 
 

 ם יבוא:מיהקיי 76.1-76.3116 פיםבמקום סעי .97

בעל הרשיון יפרסם באתר האינטרנט שלו את התעריפים בעד כל שירות או  76.1 " 
לרבות מנויים במגזר הפרטי, סל שירותים או תכנית תעריפים שהוא מציע ל

תכנית ואת תנאי אספקתם )"אלו המוצעים כמותג של בעל הרשיון, 
"(, ויציגם ללא תמורה בפני כל מבקש בתחנת שירות, לרבות תעריפים

באמצעות מסמך כתוב. פרסום כאמור יכלול גם את תעריף שיחות וידאו 

ל אליה, ככ" ו"דמי המעברוהודעות מולטימדיה, וכן את "דמי החיבור" 
  שבעל הרשיון גובה תשלום עבורם.

 

בתכנית התעריפים יוצגו גם תעריפים ותנאים של שירותים שאינם שירותי  76.2  
 .כלולים בהאלה , ככל ש117רט"ן

 

 ,ת תעריפיםתכניבמגזר הפרטי רשאי למכור למבקשים אינו בעל הרשיון  76.3  
ור ברשותו תיעוד של שמי. בעל הרשיון שלו באתר האינטרנטלא פורסמה ש

( שנים מיום 7למשך שבע ) שפרסם באתר שלו התעריפיםת וכל תכני
ויעביר או לרבות התקופה שבמהלכה ניתן היה להצטרף אליהם, , הפרסום

 ."למנהל על פי דרישהאותם ר וימס
 

תיקון 
סעיף 

78118 
 

 הקיים יבוא: 78במקום סעיף  .98
 

ון רשאי לשנות תעריף או מספר יחידות , בעל הרשי75בכפוף לאמור בסעיף  78.1  
"( של כל שירות מספר היחידות" –השירות המוקצות לתקופת חשבון )להלן 

 "(, שנקבע על ידיו ובלבד:שירות" –או סל שירותים )להלן בסעיף זה 
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 ברישיון אחוד 91, סעיף ברישיון פלאפון 75סעיף  
116

 ברישיון אחוד 91.1-91.2סעיפים  
117

 ברישיון אחוד במקום "רט"ן" יבוא: "בזק". 
118

 ברישיון אחוד 92, סעיף ג ברישיון פלאפון75סעיף   
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( יום לעשרים ואחד 14עשר )-ששלח למנהל הודעה בכתב בין ארבעה )א(   

וי לתוקף ובה מפורט התעריף או ( יום לפני מועד כניסת השינ21)
מספר היחידות החדשים ומועד כניסתם לתוקף, וכן התעריף או 

 מספר היחידות טרם השינוי.
החובה לשלוח למנהל הודעה בדבר שינוי, לא תחול על שינוי שנקבע 
מלכתחילה בהסכם ההתקשרות, בעת הצטרפותו של המנוי לשירות 

 או לסל השירותים.
 

ה מראש ובכתב לכל מנוי שהצטרף לשירות, בה יצוין ששלח הודע )ב(   
התעריף או מספר היחידות החדשים ומועד כניסתם לתוקף, וכן 

( יום  14עשר )-התעריף או מספר היחידות טרם השינוי, בין ארבעה
 ( יום לפני כניסת השינוי לתוקף.21לעשרים ואחד )

 

רשיון לשלוח את לעניין הפחתה של תעריף, רשאי בעל ה על אף האמור,   
 ההודעה למנוי עד חודש לאחר ההפחתה.

  

כל שינוי בתעריף או בכמות יחידות השירות המוקצות  –" שינוילעניין חלק זה, "  
כדי לגרום להגדלה או להפחתה בתשלום לפני מע"מ, שעל  לתקופת החשבון שיש בהם

 .מנוי לשלם עבור שירותי בעל הרשיון
 

 119(ג)  
 

 .הודעה קוליתק )ב( תישלח למנוי באמצעות מסרון והודעה כאמור בס"
 שינוי יושמע בהודעה הקולית פעמיים.ההמסר בדבר 

 

 (ד)  

 

 בעל הרשיון ישמור תיעוד בדבר שליחת ההודעה כדלקמן:

   

 ;)ג(60.6תדפיס מיומן שרת שליחת המסרונים, כמפורט בסעיף  (1)   
  

 א;106עיף הקלטה של ההודעה הקולית כמפורט בס (2)   
 

   (3)120 
 

 א. 106תדפיס של הודעת הדואר האלקטרוני כמפורט בסעיף 

למסירה או להעברה אל  ןבעל הרשיון יהפוך את תיעוד משלוח ההודעה לזמי   
  ( ימי עבודה מיום שליחתה.5המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )

 

על שינוי שנקבע  החובה לשלוח למנוי הודעה בדבר שינוי, תחול גם (ה)  

מלכתחילה בהסכם ההתקשרות, בעת הצטרפותו לשירות או לסל 
 .או לתכנית התעריפים שירותיםה
 

                                                           
119

באמצעות מסרון והודעה  לשירות פנים ארצי ניידלמנוי  ברישיון אחוד במקום האמור בס"ק )ג( יבוא: "הודעה כאמור בס"ק )ב( תישלח  

 ." המסר בדבר השינוי יושמע בהודעה הקולית פעמייםנייח באמצעות דואר אלקטרוני והודעה קולית. שירות פנים ארצי ולמנוי ל קולית
120

 סעיף זה יופיע רק ברישיון אחוד.  
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 )ו(  

 

שבמהלך תקופת החשבון שלו בוצע בעל הרשיון יציין בחשבון הטלפון, 

את  ,1121)א( בנספח ה'9במסגרת "פירוט החשבון", כמפורט בסעיף שינוי, 
התעריף את שים ומועד כניסתם לתוקף, וכן התעריף או מספר היחידות החד
 או מספר היחידות טרם השינוי.

בעל הרשיון יהפוך עותק של חשבון הטלפון לזמין למסירה או להעברה אל 
 ( ימי עבודה מיום הפקתו. 5המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )

 

מסרונים או ככל שבעל הרשיון סיפק למנוי שירות שאיננו שירות דיבור או  (ז)  
גלישה, בחינם למשך תקופה קצובה, יהיה בעל הרשיון רשאי להתחיל לחייב 

בתום התקופה האמורה, רק אם נתקבל את המנוי בגין השירות האמור 
ששלח אליו בעל  ,122בדבר שינוי התעריף מהמנוי מסרון חוזר למסרון

ף ". תיעוד בדבר קבלת המסרון יבוצע כמפורט בסעי1עם הספרה " ,הרשיון

 ".123()ג60.6
 

תיקון 
סעיף 

81124 
 

 "דמי חיבור". :בכותרת הסעיף במקום "חיוב חד פעמי בדמי חיבור" יבוא .99

 )ב(.81הקיים יהיה  81סעיף  .100 
 

חיבור "" יבוא: 71במקום "חיבור לאחר הפסקה מוחלטת לפי סעיף )ב( 81בסעיף  .101 
קת שירות או ניתוקו לפי "או הפסהמשפט ו "125ג69לאחר סיום התקשרות לפי סעיף 

 יימחק." 72126סעיף 
 

 לפני סעיף קטן )ב( יבוא: .102 
 

תעריף "דמי החיבור" יהיה אחיד, ללא תלות בסוג או דגם ציוד הקצה, סוג  )א( " 
הכרטיס החכם, הדור הטכנולוגי של הרשת אליה יחובר ציוד הקצה של 

 המנוי וכיוצא באלה."
 

 א:אחרי סעיף קטן )ב( יבו .103 
 

רשאי לגבות מהמנוי דמי חיבור כל עוד לא הושלם חיבור  אינובעל הרשיון  )ג( " 
 .ציוד הקצה לרשת, לרבות הפעלה )אקטיבציה( של הכרטיס החכם
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 ברישיון אחוד 2נספח ג'  
122

תעריף" יבוא: "או הודעת דואר אלקטרוני חוזרת להודעת הדואר האלקטרוני בדבר שינוי התעריף, בהתאם ברישיון אחוד אחרי המילה "ה  

 לעניין".
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)ג(" יבוא: "ותיעוד בדבר קבלת הודעת הדואר 60.6חוד; ברישיון אחוד אחרי "א ןברישיו )ג(62.7, סעיף )ג( ברישיון פלאפון58.6סעיף   

 )ג(".62.7האלקטרוני יבוצע כמפורט בסעיף 
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 בלבד ; רלוונטי לרישיון רט"ןברישיון פלאפון 77סעיף  
125

 ג ברישיון פלאפון68סעיף  
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גביית דמי החיבור בידי בעל הרשיון או הימנעות מגבייתם, תיעשה ללא  )ד(  

 "תכנית התעריפים אליה נרשם המנוי.אפליה, על פי תנאי 
 

תיקון 
סעיף 

82127 
 

 בכותרת הסעיף במקום "דמי מנוי" יבוא: "דמי חיבור". .104

תיקון 
סעיף 

 128א83
 

 במקום האמור בס"ק )א( יבוא: .105

בעל הרשיון רשאי לגבות ממנוי עבור שירותים שסיפק לו אך ורק בהתאם  )א( " 

ושפורסמה באתר  לתכנית התעריפים המפורטת בהסכם ההתקשרות
 ."בעל הרשיון האינטרנט של

 

 במקום האמור בס"ק )ב( יבוא: .106 
 

 )ב( " 
 

הגיש המנוי לבעל הרשיון תלונה לפיה גבה ממנו בעל הרשיון סכום נוסף על 
חיוב " –הסכום שהוא רשאי לגבות בהתאם להסכם ההתקשרות )להלן 

( ימי עבודה מיום 10"(, יברר בעל הרשיון את תלונת המנוי בתוך עשרה )יתר
בכתב או בעל פה, לרבות פניית  –" תלונההתלונה. לעניין סעיף זה, "קבלת 

 –" מועד קבלת התלונההמנוי אל בעל הרשיון לשם בירור פרטי החיוב; "
יום קבלת התלונה אצל בעל הרשיון, ולעניין תלונה  –לעניין תלונה בכתב 

 היום בו נמסרה התלונה לבעל הרשיון. –בעל פה 

המידע שלו את תוצאות בירור התלונה מיד  בעל הרשיון יתעד במערכת
בתום בירורה, ויהפוך תיעוד זה לזמין למסירה או להעברה אל המנהל, על 

  "( ימי עבודה מיום סיום בירור התלונה.5פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )
 

 במקום האמור בס"ק )ג( יבוא: .107 
 

 )ג( " 
 

ב בעל הרשיון למנוי את חיוב מצא בעל הרשיון כי גבה מהמנוי חיוב יתר, ישי
מע"מ בגין ישיב את ההיתר בתשלום אחד, ובלא קביעת כל תנאי לכך, וכן 

פיגורים בגובה "ריבית החשב הסכום האמור, ובתוספת הצמדה וריבית 
מיום הגביה ועד יום ביצוע ההחזר בפועל הכללי" המתפרסמת מעת לעת, 

 "(, וזאת כמפורט להלן:סכום ההחזר" –)להלן 
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 ברישיון אחוד 86סעיף  
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 ן אחודברישיו 95 סעיף ,שיון פלאפוןיב בר78סעיף  
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   (1) 

 

יועבר סכום ההחזר ( ₪, 50היה סכום ההחזר גבוה מחמישים )

ישירות לאמצעי התשלום )חשבון בנק או כרטיס אשראי( של 
 התקופה הקבועהתום ( ימי עבודה לאחר 4המנוי, תוך ארבעה )

בס"ק )ב(. על אף האמור רשאי בעל הרשיון להשיב למנוי עסקי 
, הבא חשבון הטלפוןאת סכום ההחזר האמור, באמצעות זיכוי 

 אם הסכים לכך המנוי העסקי במפורש;  
 

   (2) 
 

או פחות מכך, ישיב בעל ( ₪ 50היה סכום ההחזר חמישים )
הרשיון את סכום ההחזר באמצעות זיכוי חשבון הטלפון העוקב 

התקופה הקבועה בס"ק )ב(. היה סכום ההחזר גבוה תום שלאחר 
כאמור, תועבר היתרה מהסכום לתשלום בחשבון הטלפון העוקב 

( ימי עבודה 4ישירות לאמצעי התשלום של המנוי, תוך ארבעה )

ממועד שליחת חשבון הטלפון למנוי; דבר הקיזוז מחשבון הטלפון 
או דבר העברתה של יתרת סכום ההחזר לאמצעי התשלום, יצוינו 

 בחשבון הטלפון הנוגע בדבר. 
 

-Preבת סכום ההחזר למנוי (, הש2) -( ו1על אף האמור בפסקאות ) (3)   

paid תבוצע באמצעות הגדלת היתרה העומדת לרשותו של ,
 המנוי."

  

 אחרי האמור בס"ק )ג( יבוא: .108 
 

 ( ימי21בעל הרשיון ימציא למנוי מענה בכתב על תלונתו תוך עשרים ואחד ) )ד( " 
ממועד קבלת התלונה. המענה לתלונה יכלול פירוט הנימוקים  עבודה

ת התלונה, וככל שהנימוקים מתייחסים לתנאי הסכם ההתקשרות, לדחיי
צירופו למענה, הפניה לסעיף בו, שעל פיו בוצע החיוב בחשבון הטלפון, 

 ופירוט אופן חישובו או ציון סכום ההחזר ופירוט אופן חישובו. 
 

 )ה(  
 

בעל רישיון יתעד במערכת המידע שלו כל תלונה של מנוי בדבר  (1)
 .שהוגשה בכתב או בעל פה, חיוב יתר

 

   (2) 
 

בעל הרשיון ישמור ברשותו עותק של המענה, כאמור בס"ק )ד(; 
שלח בעל הרשיון את המענה באמצעות דואר אלקטרוני או 
פקסימילה, ישמור בעל הרשיון את עותק המענה ואת עותק 

 ."(עותק המענה" –אישור השליחה )להלן 

 

נה ואת עותק המענה לזמינים בעל הרשיון יהפוך את התלו (3)   
למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה 

 ".שליחתו של המענה למנוי( ימי עבודה מיום 5)
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תיקון 

סעיף 
85129 
 

ולאחר סיום "" יבוא: 78לפי סעיף  )א( במקום "לאחר הפסקה מוחלטת85.1בסעיף  .109

במילים ומסתיים  "ילים "או לאחר" והמשפט המתחיל במד69לפי סעיף  התקשרות
  " יימחק.79"סעיף 

הוספת 
סעיף 

 130א85
 

 יבוא: 85אחרי סעיף  .110

 דמי חיבור א.85 " 
 

יהיה אחיד, ללא תלות בסוג או דגם ציוד הקצה, סוג  תעריף דמי החיבור א85.1  
ציוד הקצה של הכרטיס החכם, הדור הטכנולוגי של הרשת אליה יחובר 

 באלה.המנוי וכיוצא 
 

בעל הרשיון אינו רשאי לגבות ממנוי דמי חיבור כל עוד לא הושלם חיבור  א85.2  
 .ציוד הקצה לרשת, לרבות הפעלה )אקטיבציה( של הכרטיס החכם

 

גביית דמי החיבור בידי בעל הרשיון או הימנעות מגבייתם, תיעשה ללא  א85.3  
 "י.אפליה, על פי תנאי תכנית התעריפים אליה נרשם המנו

 

תיקון 
סעיף 

115131 
 

 הקיים יבוא: 105במקום סעיף  .111

מצא המנהל פגמים או ליקויים בפעולותיו של בעל הרשיון, יודיע לו המנהל  105.1 " 
 "(.הודעהה" או "הודעת המנהל" –על כך בכתב )בסעיף זה 

 

  105.2 
 

ל בעל הרשיון ימסור את תגובתו למנהל בכתב, בתוך פרק הזמן שקבע המנה
בהודעה. לא קבע המנהל פרק זמן למתן תגובת בעל הרשיון, ימסור בעל 

( ימים מיום שנתקבלה 30הרשיון את תגובתו למנהל לא יאוחר משלושים )
על ידו הודעת המנהל. בתגובתו יפרט בעל הרשיון את האמצעים שנקט לשם 

 ."תיקון הליקויים והפגמים המפורטים בהודעה ולשם מניעת הישנותם
 

פת הוס
סעיף 

 132א116
 

 א כדלקמן:106יבוא סעיף  106אחרי סעיף  .112
 

                                                           
129

 בלבד רלוונטי לרישיון אחוד 
130

 בלבד רישיון אחודלרלוונטי  
131

 חודאן ברישיו 113סעיף  ,אפוןברישיון פל 94סעיף  
132

 א ברישיון אחוד113, סעיף א ברישיון פלאפון95סעיף  
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 מסמכים והקלטותשמירת  א116 " 

 

בעל הרשיון ישמור ברשותו מסמכים והקלטות הנוגעים לתנאי  )א(   
משך כל תקופת הסכם ההתקשרות, בההתקשרות עם המנוי 

 ההתקשרות.סיום ולמשך שנה לאחר 
 

יעביר למנהל, על פי דרישתו, כל מסמך או בעל הרשיון ימסור או  )ב(   
, מנוי, וזאת במועדלתנאי ההתקשרות עם ההקלטה הנוגעים 

 המנהל." ורהובאופן שי במתכונת
 

ביטול 
סעיף 

113133 
 

 יבוטל. 113סעיף  .113

תיקון 
נספח 

 134ה'
 

 יבוא: 135(3)ג()2.3אחרי סעיף  .114
 

ן הסופי, בעל הרשיון לא לאחר גביית הסכום לתשלום כפי שפורט בחשבו 136(4) " 
יהיה רשאי לגבות מאת המנוי, באמצעות אמצעי התשלום שמסר לו, כל 

עבור ציוד קצה רט"ן, ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש בתשלום שאיננו 
בעל הרשיון ישמור ברשותו עותק מהסכמת המנוי, כאמור, מאת המנוי. 

דרישתו, וזאת  ויהפוך אותו לזמין למסירה או להעברה אל המנהל, על פי
 ( ימי עבודה מיום שנמסרה לבעל הרשיון."5תוך חמישה )

 

 115.137 
 

)ג( אחרי המילים "מועד ההתנתקות." יבוא: "חשבון סופי יישא את 2.4בסעיף 
 הכותרת "חשבון סופי"."

 

עמודים(" יבוא:  2())א(( במקום: ""עמודי עיקרי פרטי התכנית" )עד 1)ח()2.5בסעיף  .116 

 תכנית"."עיקרי ה
 

"עמודי עיקרי פרטי התכנית"(" יבוא: ")כולל  2( במקום ")כולל 3)ח()2.5בסעיף  .117 
 "עיקרי התכנית"(".

 

 )י( יבוא:2.5במקום הרשום בסעיף  .118 

  

                                                           
133

 חודא ןברישיו 119סעיף  ,ברישיון פלאפון 101סעיף  
134

 נספח ג' ברישיון אחוד 
135

 )ג( ברישיון אחוד2.4סעיף  
136

 ספרור )ד( ברישיון אחוד 
137

 בלבד רלוונטי לרישיון אחוד 
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בעל הרשיון ישמור ברשותו עותק חתום של הסכם ההתקשרות, ויהפוך אותו לזמין  " 

( ימי עבודה מיום 5ישתו, וזאת תוך חמישה )למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דר
 "ההתקשרות.

 

)יא( במקום המשפט המתחיל במילים " ההודעה החתומה" והמסתיים 2.5בסעיף  .119 
 יבוא: "במילים "בקשת המנוי

 

בעל הרשיון ישמור ברשותו עותק של ההודעה החתומה, ויהפוך אותו לזמין למסירה  " 
( ימי עבודה מיום ביצוע 5ישתו, וזאת תוך חמישה )או להעברה אל המנהל, על פי דר

 בקשת המנוי."
 

תיקון 

נספח 
 1138ה'
 

תתי סעיפים באותיות עם נקודה )לדוגמה: "א."( יסומנו עם סוגריים משני צדדיהם  .120

 )לדוגמה: ")א(".
("( יסומנו עם סוגריים משני 1תתי סעיפים במספרים עם סוגר שמאלי )לדוגמה: "

 ("(.1ה: ")צדדיהם )לדוגמ
 )י"א( במקום "י"א" יבוא: "יא".9בסעיף 

 

 אחרי המילים "התשלום הנדרש" יבוא: "בש"ח". 1בסעיף  .121 
 

 
 

 ( יבוא:  1)ד()8במקום סעיף  .122

וכתובת הדואר  הפקסימילהמספר  המען,כן של נציב התלונות ווסמכויותיו תפקידיו  " 
 ."ליו תלונה בכתבמנוי לשלוח אהל ובאמצעותם יכ ,האלקטרוני

 

( במקום "לאחראי לטיפול בתלונות ציבור של בעל הרשיון" יבוא: 4)ב()9בסעיף  .123 
 "לנציב התלונות".

 

)ו( במקום "לאחראי לטיפול בתלונות ציבור של בעל הרשיון" יבוא: "לנציב 9בסעיף  .124 
 התלונות".

  

 125. 
 

 וכתובת הדואר האלקטרוני". )א( במקום המילה "כתובת" יבוא: "המען8בסעיף 

 )ג( הקיים יבוא:8במקום סעיף  .126 
 

 -מועדים  )ג( " 

 

 תאריך עריכת החשבון; (1)   
 

 התאריך בו נשלח החשבון; (2)   
 

                                                           
138

 ברישיון אחוד 2נספח ג' 
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   (3) 

 

 האופן בו נשלח החשבון;

 תקופת החשבון; (4)   
 

   (5) 
 

 לעניין חשבון המשולם שלא –המועד האחרון לתשלום החשבון 
 באמצעות הוראת קבע בחשבון בנק או בכרטיס אשראי;

 

לעניין חשבון המשולם  –המועד בו יחויב אמצעי התשלום  (6)   
 באמצעות הוראת קבע בחשבון בנק או בכרטיס אשראי."

 

 ( הקיימים יבוא:2)ד()8-( ו1)ד()8במקום סעיפים  .127 
 

 -הודעות למנוי  (ד) " 
 

ת להגשת תלונה לנציב התלונות אצל בעל הודעה בדבר האפשרו (1)   
כמפורט בסעיפים  הרשיון, ובדבר סמכויותיו ודרכי הפניה אליו

 .61.4140-ו 61.3139
 

מען, מספר טלפון, מספר פקסימילה וכתובת דואר אלקטרוני  (2)   
שבאמצעותם רשאי המנוי להגיש לבעל הרשיון בקשה להפסקת 

מסור לו הודעת ביטול שירות, ניתוק שירות, סיום התקשרות או ל
 ".1981 –ד לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 13כמשמעותה בסעיף 

 

 )ה( במקום "ללא מע"מ" יבוא: "כולל מע"מ".8בסעיף  .128 
 

 ( המילים "זיכוי בגין סבסוד ציוד קצה וכד'" יימחקו.4)ה()8בסעיף  .129 
 

ריבית והצמדה בגין חיובי  ( אחרי המילים "חיובי יתר" יבוא: "והפרשי5)ה()8בסעיף  .130 
 יתר".

 

)א( אחרי המילה "לרבות" יבוא: "מועד כניסתה של תכנית התעריפים 9בסעיף  .131 
לתוקף", אחרי המילים "כוללים מע"מ." יבוא: "ככל שגובה התשלומים או 
התעריפים עבור השירותים שרכש המנוי אמורים להשתנות יציין בעל הרישיון את 

התעריפים החדשים עבור השירותים האמורים, כשהם כוללים  גובה התשלומים או
מע"מ, ואת תאריך כניסתם לתוקף" והמשפט המתחיל במילים "למנוי עסקי" 

 ומסתיים במילים "ללא מע"מ" יימחק.
 

 ( יבוטל.3)ב()9סעיף  .132 
 

                                                           
139

 חודאברישיון  64.3, סעיף ברישיונות פלאפון 59.3סעיף  
140

 חודאברישיון  64.4, סעיף ברישיונות פלאפון 59.4סעיף  
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 ".( במקום "לאחראי לטיפול בתלונות הציבור" יבוא: "לנציב התלונות4)ב()9בסעיף  .133 

 

 ".141( אחרי המילה "הכמות" יבוא: "ליחידת שירות2)ד()9בתחילת סעיף  .134 
 

( אחרי המילה "התעריף;" יבוא: "ליחידת שירות" ואחרי 3)ד()9בתחילת סעיף  .135 
 ורסיה ב'(" יבוא בשורה חדשה: – 5המילים ")ר' דוגמה 

 

י בש"ח ברמת דיוק של התעריף יוצג כמספר עשרונ -; 142תעריף ליחידת זמן קלנדרית " 
 ספרות אחרי הנקודה העשרונית." 2

 

 ( הקיים יבוא: 4)ד()9במקום סעיף  .136 
 

הסכום לחיוב; הסכום לחיוב יחושב על פי מכפלת הכמות בתעריף ויוצג כמספר  " 
 ספרות אחרי הנקודה העשרונית." 2עשרוני ברמת דיוק של 

 

הקבועים"" יבוא: ""החיובים המשתנים,"" )ה( אחרי המילים ""החיובים 9בסעיף  .137 
 ובמקום ""ההחזרים" יבוא: "ו"ההחזרים"".

 

)ז( אחרי המילים "ציוד קצה" יבוא: "רט"ן" והמשפט המתחיל במילה 9בסעיף  .138 
 "וחיובים" ומסתיים במילה "בזק" יימחק.

 

שורת )", ואחרי המילים ")ח( במקום "ללא מע"מ" יבוא: "כולל מע"מ"9בסעיף  .139 
"הסכום לחיוב בכל שורת סיכום ביניים יועבר מ"פירוט ".(" יבוא: סיכום ביניים

 .החשבון" ל"סיכום החשבון."
 

 )ט( הקיים יבוא:9במקום סעיף  .140 
 

 הסכום הסופי לחיוב יוצג כשהוא כולל מע"מ." " 
 

 )י( יבוטל.9סעיף  .141 
 

 לא" ומסתיימת במילה "אחרת" תימחק. )יא( הפסקה המתחילה במילה ", א9בסעיף  .142 
 

 )יא( יבוא כדלקמן:9אחרי סעיף  .143 
  

                                                           
141

 דקות שיחה, מסרונים, גלישה. 
142

 חודש, חודשיים וכד'. 
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 )יב( " 

 

כל סכום לחיוב יהיה הסכום הסופי שבו יחויב המנוי, לאחר הנחה ככל 

שקיימת או סכום לחיוב מוזל שהוצע למנוי במסגרת מבצע וכד'; בעל 
חה או הוזלה, הרשיון אינו רשאי להציג בשורה אחת סכום לחיוב לפני הנ

כאמור, ולצידו או בשורה נפרדת סכום לזיכוי מלא או חלקי כנגדו, או סכום 
   סכום לחיוב לאחר הנחה או הוזלה. ובנוסף ,לחיוב לפני הנחה או הוזלה

 

 )יג(  
 

בעל הרשיון אינו רשאי להציג בפירוט החשבון תעריפים וסכומים לחיוב 
 "ללא מע"מ.

 

סקה המתחילה במילה "השיחה" ומסתיימת במילה "הגלישה" ( הפ1)ה()11בסעיף  .144 
 תימחק.

 

 ( אחרי המילה "כמות" יבוא: "ליחידת שירות".4)ה()11בסעיף  .145 
 

 ( במקום "ללא מע"מ" יבוא: "כולל מע"מ".5)ה()11בסעיף  .146 
 

 3ל ( במקום "ללא מע"מ" יבוא: "כולל מע"מ" ובמקום "ברמת דיוק ש6)ה()11בסעיף  .147 
ספרות אחרי  2ספרות אחרי הנקודה העשרונית לכל הפחות" יבוא: "ברמת דיוק של 

 הנקודה העשרונית".
 

 אחרי ס"ק )ו( יבוא: 11בסעיף  .148 
 

בעל הרשיון אינו רשאי להציג בפירוט השיחות תעריפים וסכומים לחיוב  (1)ו  

 ללא מע"מ.
 

המשפט המתחיל במילה  ,"בלבד")ט( אחרי המילה "הכמות" יבוא: 11בסעיף  .149 
שורת " –, ואחרי המילים ")בנספח זה "וסה"כ" ומסתיים במילה "מע"מ" יימחק

(." יבוא: "סה"כ הכמות בשורת סיכום הביניים תועבר מ"פירוט "סיכום ביניים
 .השיחות" ל"פירוט החשבון"

 

 )י( יבוטל.11סעיף  .150 
 

תיקון 
נספח 

 2143ה'

 

קטע המתחיל במילה "לידיעתך" ומסתיים במילה "מביניהם" א במקום המ1בסעיף  .151
 יבוא:

  

 " 
 
 
 

 

לידיעתך, אם תבחר "פתוח" ולא תרכוש חבילת גלישה, תחויב על פי תעריף יקר של 
. אין צורך לבחור "פתוח"לקוח מזדמן. כדי לגלוש במסגרת חבילת גלישה שרכשת, 

, ותיחסם על ידינו שוב עם ברכישת חבילת גלישה תיפתח ע"י ]שם החברה[ לגלישה
 "ניצול מלוא החבילה או תום תוקפה, המוקדם מביניהם.
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 ד הקיים יבוא:2במקום סעיף  .152

מידע על קווי תחבורה, בעלי מקצוע, מידע )כגון:  באופן חד פעמישימושי קבלת מידע  " 
 , והכל באופן חד פעמי(".הודעה בעניין קבלת דבר דואר רשוםפיננסי, 

 

 ה כדלקמן:2ד יבוא סעיף 2אחרי סעיף  .153 
 

, , סקר, משאל, תחזית אסטרולוגיתהגרלה, חידון)כגון:  קבלת תוכן באופן חד פעמי " 
 ."(וידאו והכל באופן חד פעמי וןסרטקבלת קישור להורדת 

 

 כדלקמן: 5יבוא סעיף  4סעיף  אחרי .154 
 

 שירות שיחות לחו"ל". " 
 

תיקון 
 144נספח ו'

 

 הקיים יבוא: 2במקום סעיף  .155

 הזמנת שירות מספק שירות .2 " 
 

 הזמנת שירות באתר האינטרנט של ספק שירות תבוצע כמפורט להלן: 2.1  
 

לשם קבלת , 60.6145כמשמעותו סעיף התקשרות עם ספק שירות  )א(   
 תתבצע אך ורק באמצעות אתר האינטרנט של ספק ,שירותיו

 ".146"(פקאתר הס" –השירות )להלן 
  

 )ב(   
 

, במקום ספקשיידרש המנוי להקליד באתר ההפרט הראשון 
הנהוגה לגביו לצורך תשלום דרך התשלום  -הוא  המיועד לכך

 –או באמצעותו בעל הרשיון עבור שירותים הניתנים על ידי 
 (;Post-paidאו תשלום בדיעבד )( Pre-paidתשלום מראש )

 

, יידרש (Post-paid)הטלפון שלו בדיעבד  המשלם את חשבונות ,מנוי )ג(   
 להקליד באתר הספק את אלה:

 

 כפי שמופיע בחשבון הטלפון; ,של המנוי "ר הלקוחספמ" (1)    
 

    (2) 
 

 ;של המנוי זהותהמספר 

 

    (3) 
 

 ;מספר הטלפון של המנוי שיחויב בגין צריכת השירות
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 לבצע התקשרות עם ספק שירות בתגובה להצעה שנשלחה אל ציוד הקצה, או באמצעות הודעה שנשלחה מציוד הקצה. אסור 
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    (4) 

 

לום )מספר ארבע הספרות האחרונות של אמצעי התש

 כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק(.
 

, יקליד באתר (Pre-paid)לגביו נהוגה שיטת התשלום מראש  ,מנוי )ד(   
 הספק את אלה:

 

    (1) 
 

בגינו ניתן לגרוע מהיתרה העומדת לזכותו מספר הטלפון 
 ;עבור צריכת השירות

 

    (2) 
 

( 4בע )אר –נה בוצעה באמצעות כרטיס חיוג יבמקרה שהטע
 במקרה ;הספרות האחרונות של מספר כרטיס החיוג

( 4ארבע ) –נה בוצעה באמצעות כרטיס אשראי ישהטע

 .הספרות האחרונות של מספר כרטיס האשראי
 

המפורט ספק השירות יעביר לבעל הרשיון הודעה הכוללת את  )ה(   
 בס"ק )ג( או )ד(, בהתאם לעניין, וכן את אלה:

 

, לרבות סיווגו של השירות כשירות בתשלום שם השירות (1)    
 פעמי" או כשירות בתשלום "מתמשך"; -"חד

 

    (2) 
 

 .תעריפי השירות
 

 )ו(   

 

מיד לאחר שהפרטים האמורים לעיל הועברו לבעל הרשיון על ידי 

ספק השירות, יבצע בעל הרשיון בדיקת התאמה בין הפרטים 
. ניתן המידע שלוהאמורים לבין הפרטים המופיעים במערכות 

לאחר שבעל הרשיון תהליך ההרשמה לשירות רק להמשיך את 
הודיע לספק השירות כי בבדיקת ההתאמה נמצאה זהות מלאה 

 .בין הפרטים שנבדקו
 

בין כל  או שאין זהות מלאה במידה והמנוי חסום לקבלת השירות )ז(   
, יודיע בעל הרשיון לספק השירות כי המנוי , כאמורהפרטים

או שהרשמתו לשירות  המבוקש השירותסוג ום לקבלת חס
, ללא יודיע למנוי באמצעות מסרון , וכןנכשלה, על פי העניין

או  המבוקש על ידוכי הוא חסום לקבלת סוג השירות  תשלום,
וכי הוא רשאי לפנות אל  על פי העניין, ,שהרשמתו לשירות נכשלה

 .שירות האמורסוג ההחסימה ל בעל הרשיון לשם הסרת
  

 )ח(   
 

בין כל  ויש זהות מלאה במידה והמנוי אינו חסום לקבלת השירות
 , ללא תשלום,, ישלח בעל הרשיון למנוי, מסרון, כאמורהפרטים

 את אלה:אך ורק הכולל 
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שם השירות, לרבות סיווגו של השירות כשירות בתשלום  (1)    

 פעמי" או כשירות בתשלום "מתמשך"; -"חד
 

    (2) 
 

 ;יפי השירותתער

    (3) 
 

 לפחות. ( ספרות5קוד אקראי בן חמש )

 (ט)   
 

 המנוי יקליד את הקוד באתר הספק, במקום המיועד לכך.

ספק השירות יעביר לבעל הרשיון את הקוד שהקליד המנוי,  (י)   
 .(טכאמור בס"ק )

 

 (אי)   
 

לבין הקוד ששלח אל המנוי בעל הרשיון יבצע השוואה בין הקוד 
 .באתר הספק שהקליד המנוי

 

 (יב)   
 

, ישלח בעל שנשלח אליו הקוד שהקליד המנוי זהה לקודובמידה 
המודיע לו כי הרשמתו לשירות  , ללא תשלום,הרשיון למנוי מסרון

מידע בדבר  - "מתמשך"בתשלום אושרה, וככל שמדובר בשירות 
האופן בו ניתן לבטל את הרישום לשירות. כמו כן, יודיע בעל 

 .הרשיון לספק השירות כי הרישום לשירות אושר על ידו
 

, ישלח שנשלח אליו במידה שהקוד שהקליד המנוי אינו זהה לקוד (יג)   
המודיע לו כי הרשמתו  , ללא תשלום,בעל הרשיון למנוי מסרון

לשירות נכשלה בשל חוסר הזהות, כאמור. כמו כן, יודיע בעל 
 .רות נכשלהרשיון לספק השירות כי הרישום לשי

 

פעמי", יינתן למנוי פעם אחת בלבד, -שירות הניתן בתשלום "חד (יד)   
-פעמי. ככל שירצה המנוי לקבל שירות חד-והחיוב עבורו יהיה חד

פעמי פעמים נוספות, יהיה עליו להירשם לשירות בכל פעם 
 ."מחדש

 

תיקון 
נספח 

 147ט"ו
 

 יבוא: 4.6אחרי סעיף  

ת בקשתו של המנוי להסרת החסימה לשירות אירוטי. בעל הרשיון יתעד א 4.7 " 
התיעוד יהיה זמין אצל בעל הרשיון למסירה או להעברה, לפי העניין, לידי 

 ( ימי עבודה מיום שהגיש המנוי את בקשתו."5המנהל תוך חמישה )
 

 תחילה
 

 שיון.יחודשים מיום החתימה על תיקון הר Xתוך  .156
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 ו__________  התשע"

_______(      ___2016) 
 ________________ 

 שלמה פילבר 
 המנהל הכללי

 
 
 


