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 טתשע" חשוןב "זט

 2018 אוקטוברב 25

 

 לכבוד

 רשימת תפוצה

 שלום רב,

 4תיקון מס'  – ניידות מספריםתוכנית המספור לעניין עדכון הנדון: 

 רקע

 . 22/8/05נחתמה ביום ( כנית הניידות"ו"ת)להלן:  כנית המספור לעניין ניידות מספריםות .1

ע"י הסרת  התחרות להגברת הנועדמתן אפשרות למנוי לנייד את מספר הטלפון שהוקצה לשימושו,  .2

ציבורית, צרכנית ומשקית הגלומה תועלת  ניידות המספרים יש לכן . חסם מעבר בין בעלי רישיונות

בשמירה לאורך שנים  על מספר טלפון מקורי, ללא צורך בעדכון ניירת עסקית וכרטיסי ביקור, או בני 

 משפחה, חברים ומכרים, לקוחות וספקים, בכל פעם שהמנוי עובר לחברה אחרת.

 .דשיפור תהליך הניו כנית הניידות לטובתותיקונים בתבמשך השנים בוצעו מספר  .3

תיקון הגדרת "מנוי" בתכנית "שימוע בנושא "( המשרדפרסם משרד התקשורת )" 5/5/15בתאריך  .4

בהמשך להתייחסויות שהתקבלו במשרד . "20-332-53/2014מספר לעניין ניידות מספרים שימוע מס' 

 .בנושאשימוע משלים  שרד לערוךבמסגרת שימוע, מבקש המ

 תיקון הגדרת מנוי

 "כהגדרתו בתוכנית המספור וכן בעל רישיון נס"ר..." -.)א( מוגדר "מנוי" 1ף בתוכנית הניידות בסעי .5

"מי שקשור בהסכם התקשרות עם בעל רישיון כללי לשם  -מוגדר "מנוי"  1.1בסעיף  בתוכנית המספור .6

 (".end userקבלת שירותיו כמשתמש קצה )

קשור בהסכם בטענה שאינו מנוי של הניוד אפשרות ת חסימהתקבלו במשרד בנוגע לתלונות רבות  .7

על אף זאת  .גורם אחר הקשור בהסכם עם בעל הרישיוןהתקשרות עם בעל רישיון אלא באמצעות 

ופרטי כרטיס האשראי שלו נמצאים בידי בעל הרישיון, ובמקרים רבים הוא של המנוי המבקש שפרטיו 

 שיון.ילבעל הרהחודשי לק או בכל התשלום ומשתתף בח חשבונית מקבלאף 

חסימת אפשרות ביצוע יאפשר לא באופן אשר כנית הניידות והמשרד לתקן את תמשך לכך שוקל בה .8

ניידות עבור מספר טלפון של מנוי עסקי מפוצל. ביצוע חסימת ניידות יתאפשר רק למנוי עסקי עבור 

 מספרים שאינם מוקצים לשימוש מנוי עסקי מפוצל.
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פן אשר לא יאפשר ביצוע חסימת אפשרות ביצוע בנוסף, שוקל המשרד לתקן את תוכנית הניידות באו .9

 ניידות עבור מספר טלפון של מנוי פרטי.

 מספרים טווח ניידות זמן קיצור

בתוכנית  כיום, זמן ניוד של טווח מספרים )בניגוד לניוד רגיל של מספר בודד( אינו מוגדר במפורש .10

 .הניידות

טווח מספרים יהיה זהה לזה של מספר כנית הניידות כך שזמן הניוד של ואת תתקן המשרד שוקל ל .11

רות ילש טווח מספרים למנוייםרות רט"ן ושעה עבור ילש טווח מספרים למנוייםחצי שעה עבור  - בדיד

 .נייח ןטלפו

 ים פיקטיבייםניוד

( רישיון בעלי)שאינם  ם פרטיים משווקי של פרקטיקה קיימת כי עולה במשרד שהתקבלו מתלונות .12

 לבעל אחד רישיון מבעל ,אמיתיים מנויים בשימוש היו לא מעולםטלפון אשר  מספרי של ניוד לבצע

 -במספרים המשויכים לחבילות משולמות מראש  נפוצה התופעה .("קטיבייפ ניוד") אחר רישיון

Prepaid , הוטענו לא ושמעולם ,פרטיים משווקים המשווקות על ידי. 

 משאב לבזבוז גורם, ניוד כאמורניצול לרעה של תהליך הניידות שקבע המשרד. ה מהוו פיקטיבי ניוד .13

 דוחותפוגע באמינות ו החברות כלל של מיותרת תפעולית לפעילות, הננטש הרישיון בעל של המספור

 .העיתיים הניידות נתוני

לא  מעולםטלפון אשר  של מספרחסימת אפשרות ביצוע ניידות משרד שוקל להתיר הנוכח האמור,  .14

 .(שיחות חירום )למעטשיחות יוצאות  מנובוצעו מ

 

 וטיוטת תיקון הרישיונות. תיקון המוצע לתוכנית הניידותטיוטת ה מצ"ב .15

 על כלל המנויים, קיימים וחדשים.המפורטות לעיל  אסדרה יובהר כי המשרד שוקל להחיל את ה .16

מייל הנדסה במשרד התקשורת, לידי הח"מ ב , למינהלשימועל התייחסות ניתן להעביר .17

asafa@moc.gov.il 2018בנובמבר  15, לא יאוחר מיום. 

 

 ב ב ר כ ה,                    

 

 

 אברהם                  אסף         

 חירום  ומספור  תחום  מנהל 

 תקשורת        הנדסת      אגף 

mailto:asafa@moc.gov.il
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 העתקים:

 , משרד התקשורתהמנהל הכללי - נתנאל )נתי( כהןמר 

 היועצת המשפטית, משרד התקשורת - גב' דנה נויפלד

 רד התקשורת, משהמשנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה - מר מימון שמילה

 סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת - איתן כסיףמר 

 אגף בכיר רישוי, משרד התקשורתמנהל  - מר גדעון שיטרית

 , מינהל הנדסה, משרד התקשורתתקשורת הנדסת אגף מנהלת - שמואלי אתי' גב

 סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התקשורת - גב' ברוריה מנדלסון

 מנהל תחום בכיר רישוי חברות תקשורת, אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת - מר עדו שגב

 מנהל תחום בכיר פיקוח צרכני, אגף פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת - בסט-מר מאיר בן

 מ"מ דובר, משרד התקשורת - מר גיל גפן
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 רשימת תפוצה:

 מנכ"ל, "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ - מר דודו מזרחי

 מנכ"ל, הוט טלקום שותפות מוגבלת - מר גיל סספורטס

 בינלאומי בע"ממנכ"ל, בזק  - מר מוטי אלמליח

 מנכ"ל, בינת עסקים בע"מ - מר חיים בן חמו

 בע"מ 015מנכ"ל, השקמה אן. ג'י. אן. תקשורת בינלאומית  - מר אפרים שפורן

 מנכ"ל, פלאפון תקשורת בע"מ - מר רן גוראון

 מנכ"ל, קבוצת סלקום - מר ניר שטרן

 מנכ"ל, קבוצת פרטנר - מר יצחק בנבנישתי

 מנכ"ל, הוט מובייל בע"מ והוט מובייל תקשורת בינלאומית בע"מ - מר אסף עופר

יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל, גולן טלקום בע"מ וגולן טלקום בינלאומי  - מר גיל שרון

 בע"מ

 אקספון בע"מ 018בע"מ ומרתון  018מנכ"ל, אקספון  - מר יעקב נדבורני

 מ"בע תקשורת השקמה שיווק לוי רמימנכ"ל,  - מר רן אפרתי

 מ"בע בינלאומיים תקשורת שירותי 019 טלזרמנכ"ל,  - מר עזריה סלע

 מ"בע תקשורת סלקט, ל"מנכ - שלו ערן מר

 מנכ"ל, פרי טלקום בע"מ - מר שמעיה רייכמן

 מנכ"ל, לב אנאטל בע"מ - מר לירון שמעוני
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 המוצע הניידות כניתותתיקון  -' א נספח

 

 
 

 ישראל מדינת

 התקשורת משרד

 

 מספרים ניידות לעניין מספור תוכנית

 

 4תיקון מס' 

 

ועל לי , שהואצלה 1982 –א לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 5סמכות שר התקשורת לפי סעיף  מכוח

 כניתובזאת את ת ןמתק י, אנהנוגעים לעניין והציבור את טענות בעלי הרישיונותששקלתי פי כל דין, ולאחר 

 כדלקמן: המספור לעניין ניידות מספרים 

 תיקון

 1 סעיף

 –)א( 1בסעיף  .1

 

ולעניין ניוד מספר טלפון בין מפעילי רט"ן גם מנוי  -הגדרת "מנוי" יבוא  בסוף  (א)

 עסקי מפוצל.

 אחרי הגדרת מנוי יבוא: (ב)

 מנוי שהוא כל אחד מאלה: -"מנוי עסקי"

 ;1981- תאגיד , כהגדרתו בחוק הפרשנות התשמ"א .א

 משרדי ממשלה וגופי סמך ממשלתיים; .ב

 עוסק מורשה למעט עוסק פטור; .ג

 גוף אשר הוקם בחוק או על פי חוק.  .ד

משתמש בציוד קצה שחיוב חשבון הטלפון שלו מפוצל בינו לבין  -"מנוי עסקי מפוצל" 

 מנוי עסקי או שהוא מחויב בחשבון הטלפון במלואו. 

 

 הצע שיחילא במעולם שלא ייחשב כמנוי מי ט"ן, לעניין ניוד מספרים בתבנית מספרי ר

 ;(1ציבורי חירום שירותה לשיח )למעט מבעל הרישיון הננטש יוצאת

                                                 
 כהגדרתו ברישיונות הכלליים. 1
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 תיקון

 2 סעיף

הוספת 

 א2סעיף 

  –יבוא )ב(  2אחרי סעיף  .2

 

לא יאפשר ביצוע ניידות מספרים של מספר טלפון אשר לא בוצע  מפעיל רט"ן (ג)

ממנו כל שיחה יוצאת מאת בעל הרישיון הננטש )למעט שיחה לשירות חירום 

 (;2ציבורי

 

  –יבוא  2. אחרי סעיף 3

 

אפשרות לחסום מפעיל רט"ן מבאופן מפורש לבקש רשאי מנוי עסקי בלבד,  )א(א 2

 עסקי מנוי בשימוש אינם ואשר ושימושמספרים שהוקצו ללביצוע ניידות מספרים עבור 

 .נפרד על גבי טופס ייעודי . הבקשה תתבצע בכתב בלבדמפוצל

 

אחד או יותר  בטל את חסימת הניידות עבור מספר טלפון ירצה לאשר ( מנוי עסקי ב)

תוסר החסימה יעביר בקשה בכתב או בע"פ לבעל הרישיון לבצע את הניוד. במקרה זה, 

 .עם קבלת הבקשה אצל בעל הרישיוןמיד 

 

)ב( -( כל בקשה לחסימת ניוד וכן בקשה לביטול חסימת ניוד המנויות בסעיפים )א( וג)

 .3לעיל, יתועדו על פי סעיף "שמירת מסמכים והקלטות" שברישיונות הכלליים

 

תיקון 

 4סעיף 

 –( יבוא 1)א( לאחר סעיף קטן ) 4בסעיף  .5

 

הקולט לבצע בדיקת זיקה בין המבקש לבין מספר הטלפון ע"י החליט בעל הרישיון א( 1)

(, חייב בעל הרישיון 1הפעלת ציוד קצה המוחזק בידי המבקש, כמתואר בסעיף קטן )

 הקולט לבצע לפחות אחת משתי הפעולות הבאות:

על המנוי להקיש  עם קוד שאותו למספר הטלפון נשוא הניוד שליחת מסרון .א

להזין באתר ציג בעל הרישיון הקולט או לחלופין או עם נ IVRעם  במהלך שיחה

 הקולט. בעל הרישיון

שיחה למספר הטלפון נשוא הניוד וקבלת אישור שאכן מדובר במספר ביצוע   .ב

ע"י בחירת אישור ניוד  IVRהנכון ע"י מענה אנושי או במקרה של שיחת 

 בתפריט הקולי.

                                                 
 כהגדרתו ברישיונות הכלליים. 2
, הוט מובייל, סלקום ישראל, פרטנר תקשורת א ברישיונות106סעיף א ברישיון פלאפון תקשורת; 95סעיף  3

 .כללי אחודא ברישיון 113סעיף ; אקספון 018טלקום, מרתון גולן 
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 .4לניוד מבקשלמען הסר ספק, סעיף זה לא בא להחליף את בדיקת זכאות ה

 

 תיקון

 5 סעיף

  –( יבוא 3)א()5אחרי סעיף קטן )א(  .4

 

ות למספר דייאפשרות ביצוע נמנוי עסקי לחסימת בכתב של (    קיימת בקשת 4)

  ;הטלפון

 

 –יבוא  , בסופו (4)ד() 5סעיף קטן ב)ב(

 

 "בין אם הניוד מתבצע למספר בודד ובין אם הניוד מתבצע לטווח מספרים."

 

  

 

 

 ט______________ התשע"

   ______________(2018) 

 

 

__________________ 

 נתנאל )נתי( כהן

 המנהל הכללי 

  

                                                 
לדוגמא, אם מבקש הניוד )שאינו מנוי עסקי מפוצל( מחזיק במספר טלפון של מנוי עסקי, למרות שזוהה ע"י  4

הפעלת ציוד הקצה המוחזק על ידו, עדיין לא זכאי לנייד את המספר במקרה והמנוי העסקי ביקש לחסום את 
 .הטלפוןמספר אפשרות הניוד של 
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 הרישיונות הכלליים המוצעתיקון  -' ב נספח

 
 

 
 מדינת ישראל

 משרד התקשורת

 
 רישיון כללי למתן שירותי רט"ן / רישיון כללי אחוד למתן שירותי בזק

 בע"מ ----------ל
 

 [ תיקון מס' ]טיוטת 
 

 י, שהואצלה ל1982 -)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 

 ןמתק י( אנ__________)להלן  __________ את טענותיה של תיפי כל דין, ולאחר ששקל-על ייויתר סמכויות

 , כדלקמן:_________ביום __________שהוענק ל __________שיון הכללי יאת הר אתבז

 

 

  

                                                 
 ( ברישיון אחוד1)ג 5
 ( ברישיון אחוד2)ג 6
 )ג( ברישיון אחוד 7
 ( ברישיון אחוד1)ג 8
 המילים "לשירותי בזק פנים ארציים ניידים" יופיעו ברישיון אחוד בלבד. 9

תיקון  
 55.4סעיף 

 
 .6(4יסומן )א 5(3סעיף קטן )א .1

 
2. 
 

 יבוא: 7(2אחרי סעיף קטן )א
 

עמוד נפרד, שבאמצעותו רשאי מנוי עסקי בלבד לשירותי בזק פנים        (1)  8(3)א " 
הכלולים ) לבקש מבעל הרישיון לחסום מספר/י טלפון 9ארציים ניידים

 –לניידות מספרים כהגדרתה בחוק )להלן  (בהסכם ההתקשרות
את  תירהובלבד שתוכנית הניידות מ "(בקשת חסימה לניידות"

 . בקשת החסימה לניידות תופיע בצמידות לאחר השאלון.חסימתם
 



 

 מדינת      ישראל
 משרד התקשורת
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 ברישיון אחוד 56 10
 )ב( ברישיון אחוד56.1 11
 )ד( ברישיון אחוד56.1 12

הרישיון בכתב ותכלול תאריך בקשת חסימה לניידות תופנה אל בעל      (2)  
הבקשה, מספר/י הטלפון שיש לחסום לניידות ושם המנוי העסקי; 

המנוי העסקי רשאי לבקש בבקשת החסימה לניידות לחסום לניידות 
את כל מספרי הטלפון הכלולים בהסכם ההתקשרות מבלי לציין את 
מספריהם. בעל הרישיון יבצע את החסימה באופן מידי ללא תשלום 

ור ברשותו את הבקשה, כאמור, ויהפוך אותה לזמינה למסירה או וישמ
( ימי עבודה 5להעברה אל המנהל על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )

 מיום הגשת הבקשה.

  
מנוי עסקי בלבד רשאי להפנות אל בעל הרישיון בכל עת בקשת חסימה      (3)  

וזו  ,האמורה, ובלבד שתוכנית הניידות מתירה את החסימה לניידות
תבוצע על ידו מיד עם קבלתה אצלו ללא תשלום; המנוי העסקי רשאי 

לבקש בבקשת החסימה לניידות לחסום לניידות את כל מספרי הטלפון 
הכלולים בהסכם ההתקשרות או בחשבון הטלפון מבלי לציין את 

 מספריהם.
   

מנוי עסקי רשאי להפנות אל בעל הרישיון בכל עת בקשה להסרת       (4)  
 חסימה לניידות וזו תבוצע על ידו מיד עם קבלתה אצלו ללא תשלום;

בקשה, כאמור, תופנה אל בעל הרישיון בכתב באמצעות דואר 

אלקטרוני ללא צורך במילוי טופס ייעודי של בעל הרישיון, ותכלול 
תאריך הבקשה, מספר/י הטלפון שיש לפתוח לניידות ושם המנוי 

בבקשה להסרת החסימה לניידות העסקי; המנוי העסקי רשאי לבקש 
לפתוח לניידות את כל מספרי הטלפון הכלולים בהסכם ההתקשרות או 

 בחשבון הטלפון מבלי לציין את מספריהם."
 

תיקון 
סעיף 

 10א55
 

במקום המילים "את טופס הגישה לשירותים ואת השאלון" יבוא:  11א)ב(55.1בסעיף  .3
"את טופס הגישה לשירותים, את השאלון ואת בקשת החסימה לניידות, ככל 

 שקיימת". 
 

במקום המילים "בטופס הגישה לשירותים ובשאלון" יבוא:  12א)ד(55.1בסעיף  .4 

 "בטופס הגישה לשירותים, בשאלון ובבקשת החסימה לניידות, ככל שקיימת".
 

במקום המילים "טופס הגישה לשירותים והשאלון" יבוא: "טופס  13א)ה(55.1בסעיף  .5 
הגישה לשירותים, השאלון ובקשת החסימה לניידות, ככל שקיימת", במקום המילים 
"על גבי טופס הגישה לשירותים ועל גבי השאלון" יבוא: "על גבי טופס הגישה 

ימת", ובמקום לשירותים, על גבי השאלון ועל גבי בקשת החסימה לניידות, ככל שקי
 המילה "שלושת" יבוא: "ארבעת".
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 משרד התקשורת
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 ברישיון אחוד)ה( 56.1 13
 ( ברישיון אחוד1)ו56.1 14
 ( ברישיון אחוד2)ז()56.1 15
 ( ברישיון אחוד4)ז()56.1 16
 ( ברישיון אחודא).256 17

במקום המילים "טופס הגישה לשירותים והשאלון" יבוא: "טופס  14(1א)ו55.1בסעיף  .6 
 הגישה לשירותים, השאלון ובקשת החסימה לניידות, ככל שקיימת".

 
במקום המילים "טופס הגישה לשירותים והשאלון" יבוא:  15(2א)ז()55.1בסעיף  .7 

 "טופס הגישה לשירותים, השאלון ובקשת החסימה לניידות, ככל שקיימת".
 

במקום המילים "טופס הגישה לשירותים והשאלון" יבוא:  16(4א)ז()55.1בסעיף  .8 

 "טופס הגישה לשירותים, השאלון ובקשת החסימה לניידות, ככל שקיימת".
 

במקום המילים "טופס הגישה לשירותים והשאלון" יבוא: "טופס  17א)א(55.2בסעיף  .9 
 הגישה לשירותים, השאלון ובקשת החסימה לניידות, ככל שקיימת".

 
ויחול הן על  ( חודשים לאחר החתימה עליו3תיקון הרישיון ייכנס לתוקף שלושה ) .10 תחילה

 מנויים קיימים והן על מנויים חדשים.
 

   
 

 __________ התשע"ט
       __________(2018) 

 ________________ 
 נתנאל )נתי( כהן

 המנהל הכללי
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