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 ע"חתששבט  י"ג
 2018ינואר  29 

 
 

 לכבוד
 רשימת תפוצה

 
 
 

 שלום רב,
 
 
 

  (IVRאיסור ביצוע ניידות מספרי טלפון באמצעות חיוג למענה קולי ) הנדון:
 2012נובמבר  20מיום  216/12 – 8002 )א( :ימוכיןס                        

   2011ספטמבר  26מיום  134/11 – 8002 )ב(   
 
 

 ובעלי רישיון כללי אחוד, המספקים שירותי רט"ן,שיון כללי למתן שירותי רט"ן בעלי רי .1
של מספר  IVR-באמצעות חיוג ל טלפון ניידות מספרזיהוי מנוי במסגרת הליך מאפשרים ביצוע 

 .)א( ךסמב ב3, כמפורט בסעיף "(מספר טלפון ייעודיטלפון ייעודי של בעל הרישיון הקולט )"

  

רד עולה כי בפועל קיימים גורמים המזייפים התקשרות למספר הטלפון מפניות שהגיעו למש .2
הייעודי ומשתלטים על מספר טלפון )על פי רוב מדובר במספר "יפה"(, שאינו שלהם. מנויים אשר 
מספר הטלפון שלהם נויד ללא ידיעתם וללא הסכמתם נותרים ללא קו טלפון, ולעיתים חולף זמן 

 לל, להשיב לעצמם את מספר הטלפון שהיה ברשותם.רב, עד שעולה ביכולתם, אם בכ

 
 כדלקמן:לאור האמור, שוקל המשרד לקבוע  .3

 
לאפשר ביצוע ניידות מספרים באמצעות  םרשאי א יהיול, 1כאמור בסעיף  ,רישיון יבעל .א

כשרים". ביצוע ניידות יתאפשר "חיוג אל מספר טלפון ייעודי, למעט ניידות של מספרים 
את הקוד האמור יהיה על בעל הרישיון הקולט רון עם קוד. רק באמצעות שליחת מס

 .להזין למערכת שלו
 

, מספר הטלפון הייעודי יהיה פתוח לגישה למספרי "כשרים"לעניין ניידות של מספרים  .ב
 לגישה למספרי טלפון שאינם "כשרים". חסוםטלפון "כשרים" בלבד, ויהיה 

 
, רק אם בעקבות ההתקשרות IVR-אין מניעה לעשות שימוש בפרקטיקה של התקשרות ל .ג

יישלח אל המתקשר מסרון עם קוד, שאותו יהיה על בעל הרישיון הקולט להזין למערכת 
שלו. במקרה זה יידרש בעל הרישיון להקצות מספר טלפון ייעודי נוסף על מספר הטלפון 

למספרי טלפון שאינם  רקהייעודי, שמיועד למספרי טלפון "כשרים", אשר יהיה מיועד 
 כשרים"."
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בנוסף, באשר לחובתכם להזין פעמיים למערכת את מספר הטלפון שאותו יש לנייד, כדי שניידות  .4
( לצורך COPY & PASTEהדבק" )-איסור לבצע "העתקכי חל בזאת מוזכר תתבצע ללא עיכובים, 

הדבר נועד . הזנת מספר הטלפון בפעם השנייה, אלא יש להקליד את מספר הטלפון פעם נוספת
 ר' לעניין זה סמך )ב(.  למנוע שכפול שגיאה שבוצעה בהקלדה הראשונה של מספר הטלפון.

 

 MeirB@moc.gov.ilלח"מ לכתובת הדוא"ל את התייחסותכם לאמור לעיל  שלוח למוזמנים הנכם  .5
 . 12.2.18עד ליום 

 

 
 

 בכבוד רב,        

 
 

 בסט-מאיר בן     
 מנהל תחום בכיר פיקוח צרכני     

 
 

 תפוצה

 מר רן גוראון, מנכ"ל, פלאפון תקשורת בע"מ
 מר ניר שטרן, מנכ"ל, סלקום ישראל בע"מ

 מר יצחק בנבנישתי, מנכ"ל, פרטנר תקשורת בע"מ
 בע"מ , מנכ"ל, הוט מוביילמר אסף עופר

 בע"מ ום, גולן טלקיו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל, גיל שרוןמר 
 אקספון בע"מ 018מר יעקב נדבורני, מנכ"ל, מרתון 

 שיווק השקמה תקשורת בע"מ רמי לוי מר רן אפרתי, מנכ"ל,
 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ 019מר עזריה סלע, מנכ"ל, טלזר 

 , מנכ"ל, סלקט תקשורת בע"מערן שלומר 
 מר עמית כהן, מנכ"ל, פרי טלקום בע"מ

 כ"ל, לב אנאטל בע"ממר לירון שמעוני, מנ
 גב' דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת

 דרור, מנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת-מר עופר רז
 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת

 גב' אתי שמואלי, מנהלת אגף הנדסת תקשורת, משרד התקשורת
 טלקום, משרד התקשורת  -ציבור איזנברג, מנהלת תחום פניות ה-גב' דולי דדון

 מר אסף אברהם, מנהל תחום חירום ומספור, משרד התקשורת
 דובר, משרד התקשורתמ"מ מר אמיר סגיר, 
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