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 2017- ז( )תיקון(, התשע"תשלומים בעד שירותי בזקהתקשורת )בזק ושידורים( ) תקנות

-לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 59-, ו)ד(-( ו1)א()15בתוקף סמכותי לפי סעיפים 

1982
1
 :מתקין תקנות אלהאני  שר האוצר, ובהסכמתחוק(, ה -להלן ) 

 

התקנות תיקון 

 העיקריות

(, תשלומים בעד שירותי בזק)בזק ושידורים( ) בתקנות התקשורת  .1

(ותהעיקרי התקנות -)להלן 2007-ז"סהתש
2

בכל מקום, במקום  ,

 "תוספת ראשונה"  יבוא "תוספת".

 :לתקנות העיקריות 1בתקנה   .2 1תקנה תיקון 

"שירות מידע" "במקום ו "קו מנוי" יימחק, בהגדרה "מנוי"  (א)  

 יבוא "ו"שירות מידע";  "ו"שירות רדיו טלפון נייד"

מקום "בעל רישיון בבהגדרה "מנוי נקרא", בכל מקום,   (ב)  

 לשירות רט"ן" יבוא "מפעיל רט"ן;

בהגדרה "מנוי קורא", במקום "בעל רישיון לשירות רט"ן"   (ג)  

 יבוא "מפעיל רט"ן;

ארצי(", במקום האמור בו, -"מפ"א )מפעיל פניםבהגדרה   (ד)  

ארציים נייחים מכוח -יבוא "מי שנותן שירותי בזק פנים

 רישיון כללי לפי חוק התקשורת, למעט החברה";

 ההגדרה "מפ"א ייחודי" תימחק;  (ה)  

  ארצי(" יבוא:-ההגדרה "מפ"א )מפעיל פניםאחרי   (ו)  

מכוח מי שנותן שירותי רדיו טלפון נייד  -" מפעיל רט"ן""

 ";חוק התקשורת רישיון כללי לפי

 אחרי ההגדרה "קו בלעדי" יבוא:  (ז)  

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

 ;למרכזת"

בהגדרה "שיחה" במקום "שני מנויים" יבוא " מנוי בעל קו   (ח)  

 אחר."מנוי למנוי של החברה או של בעל רישיון 

 ההגדרה "תקנות החישוב" תימחק.  (ט)  

                                                 
1

 .138; ס"ח התשע"א, עמ' 218ס"ח התשמ"ב, עמ'  
2

 .889, עמ' ז"סק"ת התש 
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 לתקנות העיקריות יבוא: 2תקנה האמור בבמקום   .3 2תיקון תקנה 

-פניםתשלומים לחברה בעד שירותי בזק ה")א(   

 ארציים יהיו כמפורט בתוספת.

ערב כניסת תקנות אלו ש)א(, מנוי יף על אף האמור בסע )ב( קו קל 

א 15עיף הצטרף לסל תשלומים חלופי "קו קל" לפי ס לתוקף,

את סל עבור שירותי הבזק לפי הלשלם ולחוק, רשאי להמשיך 

 התשלומים על פי הסל.

סל תשלומים חלופי  – "קו קלתשלומים חלופי "בסעיף זה סל 

כולל מע"מ ₪  25בתשלום חודשי קבוע בסך  מנוישירות קו  הכולל

 ליעדים נייחים. כולל מע"מ לדקת שיחה₪  0.25-ו

 יבוא: 7במקום תקנה   .4 7תיקון תקנה 

הצמדת "  

 תשלומים

 

בתקנות התשלומים המרביים הנקובים  (א) .7
התשלומים( יעודכנו החל  – )להלן העיקריות

 1-( ב2018בינואר  1) חבטבת התשע"' דיביום 
יום העדכון(, לפי  –בינואר בכל שנה )להלן 

שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד 
 היסודי.

המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את  (ב)    
נוסח התוספת כפי שעודכנה לפי האמור 

 .א7בתקנת משנה )א( ובתקנה 

 –בתקנה זו  (ג)    
המדד שפורסם בחודש  –"המדד החדש" 

 נובמבר שלפני יום העדכון;
' דיביום לעניין העדכון  –"המדד היסודי" 

המדד ( 2018בינואר  1) חבטבת התשע"
לעניין כל יום  ;2016נובמבר שפורסם בחודש 

עדכון שלאחריו המדד החדש ששימש ביום 
מדד המחירים לצרכן  –"מדד"  ;העדכון הקודם

 "שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 יבוא: 7אחרי תקנה   א7הוספת תקנה 
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 "עיגול  

 סכומים

, יעוגלו 7התשלומים שעודכנו לפי תקנה  (א) א.7
 כמפורט להלן:

סכום העולה על אגורה אחת  (1)
 –ואינו עולה על שקל אחד 

לסכום שהקרוב שהוא 
 מכפלה של מאית האגורה;

סכום העולה על שקל חדש  (2)
 10אחד ואינו עולה על 

לסכום  –שקלים חדשים 
הקרוב שהוא מכפלה של 

 אגורה אחת;

שקלים  10סכום העולה על  (3)
 100חדשים ואינו עולה על 

לסכום  –שקלים חדשים 
הקרוב שהוא מכפלה של עשר 

 אגורות;

שקלים  100סכום העולה על  (4)
 1,000חדשים ואינו עולה על 

לשקל  –שקלים חדשים 
 החדש השלם הקרוב;

שקלים  1,000סכום העולה על  (5)
 10,000חדשים ואינו עולה על 

ם לסכו –שקלים חדשים 
 10הקרוב שהוא מכפלה של 

 שקלים חדשים;

 10,000סכום העולה על  (6)
לסכום  –שקלים חדשים 

 100הקרוב שהוא מכפלה של 
 שקלים חדשים.

סכום שניתן, על פי האמור בתקנת משנה  (ב)    
)א(, לעגלו כלפי מעלה או כלפי מטה, 

 "יעוגל כלפי מעלה.

 פרסומן.יום לאחר מועד  30תחילתן של תקנות אלה   .5 תחילה

  תיקון התוספת

 הראשונה

 בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות:  .6

" )ב(4 -( ו1)2, 1תקנות  בכותרת, במקום "התוספת הראשונה  (א)  

 ";)ב(4 -)א( ו2, 1תקנות  יבוא "התוספת

 לתוספת  1סעיף ב  (ב)  

 ימחק;ההגדרה "אזור חיוג"  ת
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 :יבוא 2במקום האמור בסעיף   (ג)  

בין מנויים של החברה "התשלום המרבי בעד דקת שיחה    

 "יהיה לפי אות ההיכר כ שבלוח א'.

 :3 בסעיף  (ד)  

 לאחר המילה  "התשלום" יבוא "המרבי".   (1)

המילים "המחובר למרכזת באחד מאזורי החיוג  (2)

 המפורטים בלוח ג'" יימחקו;

יבוא "התשלום המרבי בעד דקת  4במקום האמור בסעיף   (ה)  

מנוי אל מספרי מבואות חיוג של בעל רישיון שיחה מאת 

למתן שירותי אינטרנט לרבות מי שנותן שירותים כאמור 

 מכוח היתר כללי, יהיה לפי אות ההיכר כ שבלוח א'."

  יימחק; 5סעיף   (ו)  

יבוא "התשלום המרבי בעד דקת  6במקום האמור בסעיף   (ז)  

הקידומות  לפי (פרימיום)שירותי מידע שיחה מאת מנוי אל 

' שבלוח א', כיהיה לפי אות ההיכר  1-902, 1-901, 1-900

רישיון ל 1כהגדרתו בנספח ב'תעריף פרימיום בתוספת 

 החברה." 

 יבוא: 6אחרי סעיף   (ח)  

"שיחה    

לשירות 

 אירוטי

תשלום המרבי בעד דקת שיחה מאת מנוי אל ה א6

יהיה לפי  1-919שירותי בידור לפי הקידומת 

אות ההיכר כ' שבלוח א', בתוספת חיוב בעד 

התשלום אשר משולם למפעיל רט"ן, בהתאם 

לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים 

 –)להלן  2000-גומלין(, התש"ס-בעד קישור

( בתוספת תשלום מיוחד תקנות קש"ג

 ".החברהבנספח ב' לרישיון  כהגדרתו

 

 :יבוא 7 סעיף האמור במקום  (ט)  

"התשלום המרבי בעד דקת שיחה מאת מנוי אל מנוי של    

מפעיל רט"ן יהיה לפי אות ההיכר כ שבלוח א', בתוספת 

חיוב בעד התשלום אשר משולם למפעיל רט"ן בהתאם 

 לתקנות קש"ג."
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 )א( יבוא:8האמור בסעיף במקום   (י)  

 1-705התשלום המרבי בעד שיחה מאת מנוי לפי הקידומת "   

כ שבלוח א', בתוספת חיוב מיוחד בעד לפי אות ההיכר  יהיה

  "הפניה.

 יבוא: 9במקום האמור בסעיף   (יא)  

"התשלום המרבי בעד שיחה מאת מנוי אל מי שהוקצה לו    

בתוספת כוכבית ספרתי, בין -ספרתי או ארבע-מספר תלת

מספר  -ובין בלעדיה, והוא מנוי או מנוי של מפ"א )להלן 

 "מנוי מקוצר(, יהיה לפי אות ההיכר כ שבלוח א'.

 יבוא: 10במקום האמור בסעיף   (יב)  

תשלום המרבי בעד שיחה אל מי שהוקצה לו מספר בעל ה"   

והוא מנוי, או מנוי של מפ"א )שירותי משאל  1212קידומת 

 "יהיה לפי אות ההיכר כ שבלוח א'.טלפוני( 

 יבוא: 11במקום האמור בסעיף   (יג)  

תשלום המרבי בעד שיחה מאת מנוי אל מי שהוקצה לו ה"   

והוא מנוי ,או מנוי של מפ"א   1255מספר בעל קידומת 

)שירותי מידע בעיתות חירום( יהיה לפי אות ההיכר כ 

 "שבלוח א'.

  :12בסעיף   (יד)  

 :בסעיף קטן )א(  (1)   

אחרי "התשלום" יבוא "המרבי", המילים  )א(    

"המחובר למרכזת באחד מאזורי החיוג 

 המפורטים בלוח ג'" יימחקו;

במקום "אות ההיכר כ" יבוא  ,(2)בפסקה  )ב(    

 "אות ההיכר מ";

" בסעיף קטן )ב(, אחרי "התשלום" יבוא "המרבי  (2)   

 ובמקום "אות ההיכר כ" יבוא "אות ההיכר מ";

בסעיף קטן )ג(, במקום "בעל רישיון לשירות" יבוא   (3)   

 ;"מפעיל"

 :13 בסעיף  (טו)  
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 בסעיף קטן )א(:   (1)   

 אחרי "התשלום" יבוא "המרבי",  (א)    

המילים "המחובר למרכזת באחד מאזורי   (ב)    

 החיוג המפורטים בלוח ג'" יימחקו;

במקום "אות ההיכר כ" יבוא  (2) בפסקה  (ג)    

הסיפה, המתחילה במילה "אות ההיכר מ" ו

 "ובהתאם" תימחק;

, בסעיף קטן )ב(, אחרי "התשלום" יבוא "המרבי"  (2)   

במקום "אות ההיכר כ" יבוא "אות ההיכר מ" 

והסיפה המתחילה במילים "ובהתאם לקבוע" 

 תימחק;

 במקום האמור בסעיף קטן )ג( יבוא:  (3)   

התשלום המרבי בעד שיחה מאת מנוי קורא שהוא "    

ן אל מנוי נקרא שהוא מנוי של "מפעיל רטמנוי של 

החברה, בשירות שיחת חינם למתקשר, יהיה, לעניין 

שבלוח א', ' דלפי אות ההיכר  –המנוי הנקרא 

בתוספת חיוב בעד התשלום אשר משולם למפעיל 

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

ומוכפל במשך  60-כום הנוסף כשהוא מחולק בהס

כל חלק של שניה ייחשב השיחה בשניות שלמות ו

 כשניה שלמה."

 יבוא: 14במקום האמור בסעיף   (טז)  

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

שיון כללי, לפי מספרי המנוי ילאומיים מכוח ר-בין

 "המפורטים להלן, תהיה בלא תשלום.

, המילים "המחובר למרכזת באחד מאזורי החיוג 15בסעיף   (יז)  

 המפורטים בלוח ג'" ימחקו;

 :16בסעיף   (יח)  

 בסעיף קטן )א(:   (1)   

 אחרי "התשלום" יבוא "המרבי";  (א)    
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( המילים "המחובר למרכזת באחד 1בפסקה )  (ב)    

מאזורי החיוג המפורטים בלוח ג' או בלוח ד'" 

 יימחקו;

במקום האמור בפסקה יבוא  )ב((5)בפסקה   (ג)    

וי של החברה, נ"לעניין המנוי הנקרא שהוא מ

בעד דקות השיחה שעד שלוש וחצי דקות 

הראשונות בלא תשלום, ובעד כל דקת שיחה 

נוספת מעבר לשלוש וחצי דקות השיחה 

 לפי אות ההיכר מ' שבלוח א'. הראשונות 

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

 רט"ן" יבוא "מפעיל רט"ן";

 בסעיף קטן )ב( אחרי "התשלום" יבוא "המרבי".  (2)   

 במקום האמור בלוח א' יבוא:   (יט)  

 
 וח א' ל

 וח תשלומים בעד שיחותל

 

חיוב בעד שיחה, למעט שיחה מטצ"ג ולמעט שיחה המשולמת באמצעות כרטיס ה
התשלום בעד דקת שיחה המצוין להלן לצד תשלום בזקכרט, יחושב לפי שיעור 

ומוכפל במשך השיחה בשניות שלמות; כל  60-כשהוא מחולק ב, כל אות היכר
 חלק של שניה ייחשב כשניה שלמה לצורך חיוב:

 התשלום בשקלים חדשים בלא מע"מ                  
 תשלום בעד דקת שיחה                                      אות ההיכר

 0.016 ............................................    כ     

 0.0545 ..........................................    ד     

 
 התשלום בשקלים חדשים בלא מע"מ 

 07:00-ו 19:00בימים א' עד ה' בין השעות   אות ההיכר 
למחרתו ובערבי שבת או ערבי חג 19:00-ו 07:00בימים א' עד ה' בין השעות  

 משעה
 עד למחרת השבת או החג בשעה 13:00 07:00ובערבי שבת וערבי חג בין השעות  

 )תשלום מוזל( 07:00 )תשלום שיא( 13:00-ו 

 תשלום בעד דקת שיחה תשלום בעד דקת שיחה  

 0.0397                                                 0.0973                                   מ       

  

 

 
 

 

 2011-הודעה תשע"א
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 החיוג מאזורי באחד למרכזת"המחובר  המילים', ב בלוח  (כ)  

 ;יימחקו'" ד בלוח או' ג בלוח כמפורט

יבואו  , חלק ג' ותוספת שניהחלק ב' ,במקום לוח ג', לוח  ד'  .7 

 ..הלוחות המצורפים

 

 . במלואם יה יצורפו בנפרדית השנפב',  ג' לתוספת והתוס ים*חלק

 
 

 
 ז__________  התשע"

 ___________(2017) 
 ( חמ)

 
 

_____________ 
 צחי הנגבי

 התקשורתשר 
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( )תיקון(, חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתםהתקשורת )בזק ושידורים( ) תקנות

 2016-והתשע"

-לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 59-, ו)ד(-( ו2)א()15בתוקף סמכותי לפי סעיפים 

1982
3
 מתקין תקנות אלה:אני  ובהסכמת שר האוצרחוק(, ה -להלן ) 

 

חישוב תשלומים בעד שירותי )בזק ושידורים( ) התקשורתתקנות  .1 ביטול התקנות

2003-ג"ס(, התשבזק והצמדתם
4
 .בטלות 

 

 
 ז__________  התשע"

 ___________(2017) 
 ( חמ)

 
 צחי הנגבי

 
_________ 

 התקשורתשר  

 

 

                                                 
3

 .138; ס"ח התשע"א, עמ' 218ס"ח התשמ"ב, עמ'  
4

 .1063, עמ' גק"ת התשס" 

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7159.pdf
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מנוי טלפון- התקנה ותשלום קבוע של קותשלום מירבי בעד: 'חלק ב

התקנה פרטי השירות

לחודש אחד מירבי תשלום קבוע

ללא מכשיר טלפון)טלפון  -קו מנוי  1.

(ראשון 

-בתשלום חד פעמי (א)

152.00

-  תשלומים דו3 (ב) 

-לכל תשלום, חודשיים

## 50.90

-  תשלומים דו6 (ג) 

-לכל תשלום, חודשיים

## 25.60

25.70 למנוי זכאי (א)

49.50 למעט מנוי זכאי (ב)

1.60% מחושב לפי ריבית שנתית בשיעור של  ##

מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע התקנה פרטי השירות

 לחודש אחדמירביתשלום קבוע 

נמחק 2.

ש "טלפון בשירות רסל- קו מנוי  3.

לכל קו ,  (ISDN -  BRA) בסיסי   

-## (ללא מכשיר טלפון ראשון) 

99.00 עם נקודת סיום רגילה (א)

152.00 פעמי-בתשלום חד (1)    

- תשלומים דו3 (2)  

#50.90 -לכל תשלום,         חודשיים

#25.60 - תשלומים דו6 (3)  

-לכל תשלום,        חודשיים

99.00 עם נקודת סיום משולבת (ב)

152.00 פעמי-בתשלום חד (1)    

- תשלומים דו3 (2)    

#50.90 -לכל תשלום,         חודשיים

- תשלומים דו6 (3)    

#25.60 -לכל תשלום,        חודשיים

1.60% מחושב לפי ריבית שנתית בשיעור של  # 

        ## נמחק



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

שונות: ' חלק ג

מ"בשקלים חדשים ללא מעהמירבי התשלום  פרטי השירות

ג המופעל באמצעות כרטיס"שיחה מטצ 1.
#- שיחות טלכרט  

* 12.00 (א) יחידות  חיוב20כרטיס המכיל 

* 26.50 (ב) יחידות חיוב50כרטיס המכיל 

* 56.00 (ג) יחידות חיוב120כרטיס המכיל 

* 109.50 (ד) יחידות חיוב240כרטיס המכיל 

,שיחה המשולמת באמצעות כרטיס תשלום בזקכרט 2.
-בעד כל דקת שיחה או חלק ממנה  

שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת  (א)

לרבות', באחד מאזורי החיוג המפורטים בלוח ג

0.13 ג"שיחה מטצ

שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת באחד מאזורי  (ב)

אל מנוי של בעל רישיון' החיוג המפורטים בלוח ג

בתוספת חיוב בעד התשלום לבעל רישיון  0.13 ן"לשירות רט

גומלין כקבוע -ן בעד קישור"   לשירותי רט

ג"בתקנות קש (1)(א)ג3    בתקנה 

שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת באחד מאזורי  (ג)

, ג"לרבות שיחה מטצ', החיוג המפורטים בלוח ג

0.13 א"אל מנוי של מפ

נמחק 3.

מ"כולל מע *
.'חישוב משכי הזמן לענין יחידת חיוב יהיה בהתאם למפורט בלוח ב #



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ"בשקלים חדשים ללא מעהמירבי התשלום  פרטי השירות

ועוד (2)(א)13בתקנה כאמור  1 - 800ג אל שירות "שיחה מטצ 4.
ח בעד השיחה"ש 0.2343 חיוב המנוי הנקרא בעד שיחת טלפון



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

 

(2) 2, 1תקנה 

תשלום קבוע והעתקה, התקנה תשלום מירבי בעד: 'חלק א

מ" בשקלים חדשים ללא מעהמירביהתשלום 

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש

מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

קו מנוי טלפון מכל   1.
16.80 16.80 * * -הסוגים 

נמחק 2.

נמחק 3.

נמחק 4.

.התשלומים בעד שירות זה קבועים בתוספת הראשונה * 
נמחק ** 

נמחק(1)
נמחק (2)
נמחק (3)
נמחק (4)
נמחק (5)



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ"בשקלים חדשים ללא מעהמירבי התשלום 

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש

מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

כל שלוחה המקשרת 5.
בין מקלטים כהגדרתם

בחוק ההתגוננות 

-א"התשי, האזרחית

כאשר הרשת, (6) 1951 

 מופעלת בשעת חרום בלבד

"א"שלוחה  (א) 

*** *** ללא תשלום 101.00  (ללא מכשיר טלפון)      

אם היא נשארת . 1 אם היא נשארת . 1 

" -א"שלוחה  " -א"     שלוחה 

59.00 59.00

אם היא הופכת. 2 אם היא הופכת. 2 

" -ב"לשלוחה   " -ב"    לשלוחה  

63.50 59.00

 מטרים 100לכל  

או חלק מהם

אם היא הופכת. 3

" -ג"לשלוחה  

1,880.00

"ב"שלוחה  (ב) 

  (ללא מכשיר טלפון)   

*** *** ללא תשלום 101.00

אם היא נשארת . 1 אם היא נשארת . 1  בתוספת

" -ב"שלוחה  " -ב"     שלוחה  63.50

63.50 59.00 100לכל  

אם היא הופכת. 2  מטרים 100לכל   מטרים או

או חלק מהם " -ג"    לשלוחה   חלק מהם

אם היא הופכת. 2 1,880.00 מאורך 

" -ג"לשלוחה   השלוחה

1,880.00

"ג"שלוחה  (ג) 

*** *** ללא תשלום 1,880.00   (ללא מכשיר טלפון)   

328.00 59.00

.לרבות שינוי  תוואי השלוחה כתוצאה מהעתקת ציוד הקצה הראשי או המרכזת הפרטית *** 

 .42' ח עמ"התשנ; 78' עמ, א"ח התשי"ס (6)



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ" בשקלים חדשים ללא מעהמירביהתשלום 

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש

מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

נמחק 6.

נמחק 7.

נמחק 8.

נמחק 9.

נמחק 10.

שפופרת טלפון לכבד 11.
----- ----- ----- 90.90 שמיעה



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ" בשקלים חדשים ללא מעהמירביהתשלום 

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש

מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

מכשיר למניית מיתקפי מנייה    12.
59.00 59.00 8.95 120.00 כולל שירות     )בקו מנוי טלפון 

(13מיתקפי מנייה כאמור בפרט 

שירות מיתקפי מניה בתדר של  13.
כאשר משך הזמן  ,  הרץ16,000

בין מיתקפי המניה יהיה  

בתוספת  הראשונה ' כמפורט בלוח ב

----- ----- ללא תשלום 115.00 לעניין יחידת חיוב

שירותים מיוחדים 14.
במרכזת ציבורית 

:סיפרתית

"עקוב אחרי  " (א)

באמצעות פעולת חיוג

----- ----- ללא תשלום ----- שמבצע המנוי

---- ---- 8.87 16.80 שירות קו מדומה (ב)

----- ----- ללא תשלום ----- שיחה ממתינה (ג)

----- ----- ללא תשלום -----  קודים2חיוג מקוצר  (ד)

----- ----- ללא תשלום -----  קודים8חיוג מקוצר  (ה)

----- ----- ללא תשלום -----  קודים30חיוג מקוצר  (ו)



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ"בשקלים חדשים ללא מעהמירבי התשלום 

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש

מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

ביצוע חיוג- חיוג-אל (ז)

-י הרמת שפופרת  בלבד"אוטומטי ע

למספר טלפון קבוע   (1) 

 12      לאחר המתנה של 

----- ----- ----- ללא תשלום *      שניות

למוקד בזקכרט ללא (2) 

    המתנה ממכשיר טלפון

----- ----- ----- ללא תשלום -    המיועד לשיחות נכנסות בלבד 

----- ----- 4.21 ----- שיחה מזוהה (ח)

----- ----- 4.21 ----- שיחה שמורה (ט)

ללא תשלום ----- שיחת ועידה (י)

----- -----

רכישת אחד מבין השירותים שבפרטי (יא)

----- ----- ללא תשלום ----- ירכוש את,  (ט), (ח)  משנה    

הפרט השני

נמחק (יב)

.מספר המנויים לשירות זה מוגבל לפי היכולת הטכנית בכל מרכזת* 



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש

מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

נמחק 15.

נמחק 16.

נמחק 17.

נמחק       ***   

נמחק        ##    



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ" בשקלים חדשים ללא מעהמירביהתשלום 

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש

מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

שירות סיפרנת בקצב 18.
 19,200העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

ספרתי החל בקו 

-הראשון 

1,220.00 303.00 780.00 2,420.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,220.00 303.00 749.00 2,420.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,220.00 303.00 725.00 2,420.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,220.00 303.00 702.00 2,420.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,220.00 303.00 679.00 2,420.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

18שירות כאמור בפרט  19.
כאשר לכל זוג של קווים

בעלי נקודת התחלה או

נקודת סיום משותפת

מותקן מודם תקשורת

בקצב בינוני

(DATA TRANSMISSION 

( UNIT-DTU

לכל קו החל בקו , נוסף

- - - - 13.30 2,420.00 -הראשון 

בתוספת

התשלום 

הקבוע

לחודש אחד

שנקבע לצד

אחת

החלופות

של פרטי

המשנה

.18שבפרט 



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ" בשקלים חדשים ללא מעהמירביהתשלום 

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש

מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

שירות סיפרנת בקצב 20.
 64,000העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

ספרתי החל בקו 

-הראשון 

1,220.00 303.00 1,040.00 2,420.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,220.00 303.00 994.00 2,420.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,220.00 303.00 962.00 2,420.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,220.00 303.00 931.00 2,420.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,220.00 303.00 900.00 2,420.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

20שירות כאמור בפרט  21.
כאשר לכל זוג של קווים

בעלי נקודת התחלה או

נקודת סיום משותפת

מותקן מודם תקשורת

בקצב בינוני

(DATA TRANSMISSION 

( UNIT-DTU

לכל קו החל בקו , נוסף

- - - - 14.50 2,420.00 -הראשון 

בתוספת

התשלום 

הקבוע

לחודש אחד

שנקבע לצד

אחת

החלופות

של פרטי

המשנה

.20שבפרט 



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ"בשקלים חדשים ללא מעהמירבי התשלום 

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש

מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

שירות סיפרנת בקצב 22.
 128,000העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

ספרתי החל בקו 

-הראשון 

1,220.00 303.00 1,320.00 2,420.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,220.00 303.00 1,270.00 2,420.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,220.00 303.00 1,230.00 2,420.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,220.00 303.00 1,200.00 2,420.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,220.00 303.00 1,150.00 2,420.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

שירות סיפרנת בקצב 23.
 192,000העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

ספרתי החל בקו 

-הראשון 

1,410.00 354.00 2,120.00 3,730.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 2,030.00 3,730.00  30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 1,970.00 3,730.00  50   עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 1,900.00 3,730.00  100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 1,840.00 3,730.00   ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

שירות סיפרנת בקצב 24.
 256,000העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

ספרתי החל בקו 

-הראשון 

1,410.00 354.00 2,330.00 4,990.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 2,240.00 4,990.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 2,180.00 4,990.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ" בשקלים חדשים ללא מעהמירביהתשלום 

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש

מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

1,410.00 354.00 2,110.00 4,990.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 2,040.00 4,990.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

שירות סיפרנת בקצב 25.
 384,000העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

ספרתי החל בקו 

-הראשון 

1,410.00 354.00 2,890.00 7,490.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 2,780.00 7,490.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 2,700.00 7,490.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 2,590.00 7,490.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 2,510.00 7,490.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

שירות סיפרנת בקצב 26.
 512,000העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

ספרתי החל בקו 

-הראשון 

1,410.00 354.00 3,550.00 8,710.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 3,400.00 8,710.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 3,300.00 8,710.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 3,200.00 8,710.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 3,090.00 8,710.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ"בשקלים חדשים ללא מעהמירבי התשלום 

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש

מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

שירות סיפרנת בקצב 27.
 768,000העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

ספרתי החל בקו 

-הראשון 

1,410.00 354.00 4,100.00 9,620.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 3,930.00 9,620.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 3,820.00 9,620.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 3,690.00 9,620.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 3,570.00 9,620.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

שירות סיפרנת בקצב 28.
 1,024,000העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

ספרתי החל בקו 

-הראשון 

1,410.00 354.00 4,290.00 10,740.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 4,130.00 10,740.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 3,990.00 10,740.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 3,860.00 10,740.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 3,740.00 10,740.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

שירות סיפרנת בקצב 29.
 1,536,000העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

ספרתי החל בקו 

-הראשון 

1,410.00 354.00 4,780.00 11,810.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 4,610.00 11,810.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 4,470.00 11,810.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ"בשקלים חדשים ללא מעהמירבי התשלום 

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

- מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש

מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

1,410.00 354.00 4,300.00 11,810.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 4,160.00 11,810.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

שירות סיפרנת בקצב 30.
 1,920,000העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

החל בקו , ספרתי

-הראשון 

1,410.00 354.00 5,030.00 12,790.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 4,830.00 12,790.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 4,690.00 12,790.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 4,540.00 12,790.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,410.00 354.00 4,380.00 12,790.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

נמחק 31.



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש

מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

נמחק 32.

נמחק 33.



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש

מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

נמחק 34.

נמחק 35.

נמחק 36.

נמחק### 



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ"בשקלים חדשים ללא מעהמירבי התשלום 

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש

מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

נמחק 37.

נמחק 38.

התחברות לשירות   (א) 39.
לחיוב המנוי " 1 -800 "

הנקרא בעד שיחות

---- ---- 39.40 405.00 -טלפון 

** הנפקה קבועה   (ב)

-1-800חות למנוי שירות "של דו

47.70 ח פירוט שיחות"דו (1)

ח התפלגות שיחות לפי "דו (2)

47.70 אזורי חיוג

ח התפלגות שיחות לפי"דו (3)

47.70 יום ושעה

"800- 1- "

חסימת אפשרות  (ג)

החיוג אל מנוי שירות

מאזורי חיוג" 1 - 800 "

---- ---- 12.00 ---- ***     מסויימים  

 .36השירות ניתן רק בצומת שמספר המבואות המרבי בה הוא * 

.הכל כמפורט בתוספת הראשונה, בתוספת התשלומים בעד קו מנוי טלפון  ושיחות טלפון  # 
. לתוספת זו' ח חד פעמי קבוע בחלק ד"התשלום בעד דו   **  
.בעל מוקד אחד בלבד" 1 - 800" שירות זה ניתן רק למנוי שירות  *** 



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ" בשקלים חדשים ללא מעהמירביהתשלום 

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש

מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

,שירות ממסור מסגרות 40.
כאשר בעד כל קו יהיה

התשלום לפי אחת 

(א)החלופות בפרט משנה 

ולפי אחת החלופות

 -(ב ) בפרט משנה 

לכל קצה של, גישה (א)

-קו בקצב העברה

1,030.00 249.00 389.00 1,140.00 -   סיביות לשניה 64,000עד  (1) 

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

נמחק (2) 

נמחק (3) 

נמחק(4) 

נמחק (5) 

נמחק (6) 

-מסוג , ערוץ לוגי (ב) 

28.10 28.10 107.00 לכל קו, בסיסי (א)    

לכל קו, שמור (ב)    

-    בקצב העברה 

 19,200עד  (1)  

28.10 28.10 226.00 - -    סיביות לשניה

נמחק (2)  

נמחק (3)  

נמחק (4)  

(ב) 40 ובפרט 45 עד 41ובלבד שהתשלום המירבי בעד מגוון שירותים מן המפורטים בפרטים  *
. שקלים חדשים2,090לא יעלה על " העתקה"בטור 



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ" בשקלים חדשים ללא מעהמירביהתשלום 

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש

מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

שינוי קצב העברה בערוץ לוגי   41.
, בשירות ממסור מסגרות

---- ---- - - 28.10 - לכל שינוי 

BURST EXCEED (BE)שינוי  42.
הורדת  - בשירות ממסור מסגרות 

קצב ההעברה הבסיסי בערוץ לוגי

מתחת לקצב ההעברה בקו

, הגישה הנמוך מבין שני קצות הקו 

---- ---- - - 28.10 - לכל שינוי 

הגדלת גודל המסגרת בשירות   43.
, סיביות1700ממסור מסגרות מעל 

---- ---- - - 28.10 -לכל הגדלה

שינוי פרוטוקול האיתות בשירות  44.
  T617 Annex Dמסגרות בין  

 ולהיפך Q922  Annex Aלבין 

---- ---- - - 28.10 -לכל שינוי 

שינוי זיהוי קישור לוגי  45.
(Data Link

Connection Identifier - DLCI)

- התחלתי בשירות ממסור מסגרות 

שינוי מספר הערוץ הלוגי  

---- ---- - - 28.10 -התקני לכל שינוי , ההתחלתי

(ב) 40 ובפרט 45 עד 41ובלבד שהתשלום המירבי בעד מגוון שירותים מן המפורטים בפרטים  *
. שקלים חדשים2,090לא יעלה על " העתקה"בטור 



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ"בשקלים חדשים ללא מעהמירבי התשלום 

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש

מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

קו בלעדי או קו (א) 46.
מקשר להעברת נתונים

עד לקצב העברה של

 סיביות 2,000,000

-לשניה 

כאשר הרשת מותקנת (א) אם הוא נשאר קו (א) 1,850.00 7,810.00 "א"

:בידי החברה ועל חשבונה או קו מקשר" א"בלעדי  בתוספת

אם הוא נשאר קו. 1 " -א" 46.90

או קו מקשר" א"בלעדי  * 339.00  500לכל 

" -א" מטרים או חלק

* 1,350.00 אם הוא הופך לקו (ב) .מהם

אם הוא הופך לקו. 2 או קו מקשר" ב"בלעדי 

או קו מקשר" ב"בלעדי  " -ב"

" -ב" * 339.00

* 1,350.00

כאשר הרשת מותקנת (ב)

בידי המנוי בהסכמת 

החברה או בידי החברה

-על חשבון המנוי 

* 59.00

כאשר הרשת מותקנת (א) * 339.00 2,710.00 15,620.00 " ב"

-בידי החברה ועל חשבונה בתוספת

* 1,350.00 51.70

מ"לכל ק

כאשר הרשת מותקנת (ב) אוירי נוסף

בידי המנוי בהסכמת  מ" ק3על 

החברה או בידי החברה הראשונים 

-על חשבון המנוי  או חלק 

* 59.00 ממנו

לכל קצה מועתק של הקו* 



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש

*מטרים בקו אוירי *מטרים בקו אוירי אחד

נמחק (ב)

לכל קצה מועתק של הקו* 



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

שירות זמני: ' חלק ב

מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

תשלום קבוע התקנה פרטי השירות

נמחק 1.



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

תשלום קבוע התקנה פרטי השירות

נמחק  א1



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

תשלום קבוע התקנה פרטי השירות

נמחק 2.

נמחק .א 2



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

תשלום קבוע התקנה פרטי השירות

נמחק .ב2

נמחק 3.



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

תשלום קבוע התקנה פרטי השירות

נמחק 1.

נמחק 2.

נמחק 3.

נמחק 4.

נמחק 5.

נמחק 6.

נמחק 7.

נמחק 8.

נמחק .א8

נמחק 9.

נמחק 10.

נמחק 11.



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

התשלום בשקלים חדשים 

מ"ללא מע השירות

נמחק 12.

נמחק 13.

נמחק 14.

נמחק 15.

נמחק 16.



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

שונות: ' חלק ד

בשקלים חדשיםהמירבי התשלום 

מ"ללא מע השירות

נמחק 1.

לפי"-1-901"חסימה או הסרת חסימה למנוי לשירותי בידור  (א) 2.
-      בקשת המנוי או לפי בקשת ספק השירות 

ללא תשלום הסרת חסימה ראשונה (1)

16.80 כל הסרה נוספת של חסימה או כל חסימה (2)

"1-902"חסימה או הסרת חסימה למנוי לשירותי מידע  (ב)

-     לפי בקשת המנוי או לפי בקשת ספק השירות 

ללא תשלום חסימה ראשונה או כל הסרת חסימה  (1)

16.80 כל חסימה נוספת (2)

גביית חשבון ממנוי עבור ספק שירותי בידור או שירותי מידע (ג)

0.2343 -על חשבון ספק השירות - לכל שיחה 

חסימה או הסרת חסימה לשירות אירוטי הניתן באמצעות  3.
- לפי בקשת המנוי , 1919קידומת החיוג 

ללא תשלום הסרת חסימה ראשונה    (1)

16.80 - כל הסרה נוספת של חסימה או כל חסימה   (2)

*-חסימת האות המאפשר זיהוי מספר טלפון בידי המנוי הנקרא 4.
-חסימה קשיחה  (א)

לכל מנוי בעל מספר טלפון- חסימה ראשונה (1)

ללא תשלום או כל הסרת חסימה- ולכל מנוי אחר לפי בקשת המנוי , חסוי

16.80 -כל חסימה  נוספת לפי בקשת המנוי  (2)

ללא תשלום -חסימה גמישה  (ב)

-לענין פרט זה 

חסימה קבועה לקו מנוי שמבצעת החברה" - חסימה קשיחה "

שמבצע  (43*)באמצעות חיוג , חסימה לפי שיחה" - חסימה גמישה "

המנוי

ללא תשלום למעט לשיחות גובינא מחוץ לארץ, חסימה לשיחות גוביינא 5.

חסימה  מלאה או הסרת חסימה לשיחות לחוץ לארץ המתבצעות באמצעות  6.
לפי בקשת המנוי, חיוג של קודי החיוג לחוץ לארץ

ללא תשלום חסימה ראשונה או כל הסרת חסימה  (1)

16.80 כל חסימה נוספת (2)

בעד שיחות, לפי בקשת מנוי- הנפקה של דפי חשבון טלפון מפורטים  7.
4.06  - 1919לשירות אירוטי הניתן באמצעות קידומת החיוג 

בעד שיחות, לפי בקשת מנוי- הנפקה של דפי חשבון טלפון מפורטים  8.
או שיחות לפי אותיות, ן "שיחות לשירותי רט, "1-705"לשירותי זימון  

,לתוספת הראשונה' שבלוח אמ -  וד, ההיכר כ

4.06 - לכל הנפקה 

 ובסניפי החברה199כל מנוי יכול לקבל פרטים אודות חיבורו לשירות באמצעות חיוג ; השירות ניתן כיום במספר מוגבל של מרכזות * 



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

 בשקלים חדשיםהמירביהתשלום 

מ"ללא מע השירות

4.06 לפי בקשת המנוי- העתק חשבון טלפון  9.

25.20 לפי בקשת המנוי- שינוי מספר טלפון  10.

ללא תשלום רישום שינוי שם של מנוי 11.

מנוי טלפון למבקש לאחר ויתור בכתב של-העברת קו (א) 12.
16.80 המנוי על זכותו

לאחר ויתור** מנוי טלפון למבקש שהוא קרוב-העברת קו (ב)

ללא תשלום בכתב של המנוי על זכותו

16.80 טלפון ממנוי שנפטר ליורשו-מנוי -העברת קו (א) 13.
ללא תשלום **טלפון ממנוי שנפטר ליורש שהוא קרוב-מנוי -העברת קו (ב)

טלפון ממנויים משותפים לאחד השותפים הרשום-מנוי-העברת קו 14.
ללא תשלום כמנוי לאחר ויתור בכתב של השותף היוצא על זכותו

נמחק 15.

בתוספת זו בפרטים' העברת קו מסוגי הקוים המפורטים בחלק א 16.
לאחר ויתור בכתב,   ממנוי למבקש46-   ו32 -18 

16.80 של המנוי על זכותו

לפי בקשת המנוי- ניתוק שירות טלפון  17.

-אם המנוי הודיע על ויתור על מספר הטלפון הרשום על שמו  (א)

59.00 כאשר התשלום מתבצע במועד החיבור מחדש (1)

ש בסיסי או  קו מנוי טלפון"למעט לעניין קו מנוי טלפון בשירות רסל (2)

- כאשר התשלום מתבצע במועד הגשת בקשת המנוי , פ"בשירות חי

16.40 - בין אם הקו חובר מחדש ובין אם לאו 

נמחק 10.90 אם המנוי לא הודיע על ויתור על מספר הטלפון הרשום על שמו (ב)

 חודשים עבור 3פרק זמן מרבי של 

שמירת מספר הטלפון

נמחק 18.

25.90 חידוש קשר לאחר ניתוק בשל אי סילוק חשבון  19.

.סבתא או בן זוגו של כל אחד מאלה,סב,נכדה,נכד,אחות,אח,הורה,בת,בן,בת זוג,בן זוג"-קרוב", בחלק זה ** 



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

בשקלים חדשיםהמירבי התשלום 

מ"ללא מע השירות

בדיקה וחידוש הקשר לאחר ניתוק בשל חיבור לרשת החברה 20.
או פגיעה ברשת החברה או בשל,  שלא כדין

120.00 מעשה העלול לפגוע בה

0.9762 שירות יקיצה 21.

נמחק 22.

" -144" בירור מספר טלפון באמצעות שירות מודיעין  23.
-(ג)ובפרט משנה   (ב)בירור למעט בירור כאמור בפרט משנה  (א)

אם ניתן  מספר  , (2)בכפוף למפורט בפרט משנה  (1)    

1.48 -         הטלפון המבוקש 

אם המספר המבוקש נועד לפרסום במדריך הטלפון של החברה  (2)    

ללא תשלום -או לא ניתן מספר , או אם הוא מספר חסוי,         וטרם פורסם

ג המופעל באמצעות כרטיס  שיחות טלכרט "בירור מטצ (ב)

'   יחידת חיוב אחת  כמפורט בחלק ד -אם ניתן  מספר טלפון מבוקש , (2)בכפוף למפורט בפסקת משנה  (1)   

.בתוספת הראשונה

אם המספר המבוקש נועד לפרסום במדריך הטלפון של החברה (2)   

ללא תשלום -או לא ניתן מספר , או אם הוא מספר חסוי,         וטרם פורסם

בירור על ידי מנוי שהוא בעל תעודת עיוור (ג)

ללא תשלום -     שהנפיק משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

" -144"השלמת שיחה באמצעות שירות מודיעין  24.

ללא תשלום אם ההתקשרות מומשה (א)

ללא תשלום אם ההתקשרות לא מומשה (ב)



מחירים מרביים- ' חלופה א נספח א

 בשקלים חדשיםהמירביהתשלום 

מ"ללא מע השירות

0.4393 "1545"או " 155"פניה לשירות שעון דובר חדש  25.

נמחק 26.

"  1-800"ח למנוי שירות "הנפקה  חד פעמית של דו (א) 27.
לפי בקשת המנוי ,      לחיוב המנוי הנקרא

47.70 ח פירוט שיחות"דו (1)

47.70 ח התפלגות שיחות לפי איזורי חיוג"דו (2)

47.70 ח התפלגות שיחות לפי יום ושעה"דו (3)

66.80 לחיוב המנוי הנקרא" 1-800"שינוי תוכנה בשירות   (ב)

או עבור בעל, "1-705"גביית חשבון ממנוי עבור ספק שירותי זימון  28.
0.2343 ,לכל שיחה, "135"רישיון לאספקת שירותי אינטרנט בקוד גישה 

-על חשבון ספק השירות 

לפי בקשת המנוי, הקצאת מספר טלפון חסוי 29.

ללא תשלום הקצאה ראשונה או כל ביטול הקצאה  (1)

59.00 כל הקצאה נוספת (2)

רישום מנוי החברה כמנוי  של בעל רשיון למתן שירותי  30.
12.20 -או כל שינוי רישום כאמור , לבקשת המנוי, לאומיים-בזק בין

שירות גוביינא  לענין שיחה בין מנויים  31.
(נמחק הפניה למרכזות)

-  בעד כל דקת שיחה או חלק ממנה 

0.65  -(ב)למעט שיחה כאמור בפרט משנה  (א)

0.90 - ג "שיחה מטצ (ב)

שירות גוביינא לענין שיחה מאת מנוי של בעל רשיון רדיו טלפון נייד אל  32.
(נמחק הפניה למרכזות)

בתוספת חיוב שיקבע  0.65 -  לעניין המנוי הנקרא 

בהסכמה בין החברה לבין בעל רשיון

אשר תובא לידיעת המנוי הנקרא , ן"הרט

בהודעה שתושמע בטרם מימוש כל

.התקשרות


