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 "(800-1למתקשר )"שירות שירות שיחת חינם  תיק  שירות: 

 הגדרות .1

 

 בתיק זה: 1.1

 ;שיון רט"ןישיון מפ"א נייח לרבות מפ"א ייחודי ובעל ריבעל ר - "שיוןיר בעל"

 שהגיע להסכם עם מנוי נקרא, והקצה לו מספר שירות;שיון יבעל ר - שיון"י"בעל הר

1 ;/ב'א' בהתאם לקבוע בנספח - "הסדרי חיוב" 
 

, שירות זה עניין, אשר התקשר עימו בהסכם לשיוןירהבעל מנוי של  - "מנוי נקרא"

 ; השיחה בעלות ונושא 

שיון, בכפוף יבידי בעל רלמנוי נקרא , אשר הוקצו ספרות מספר - שירות" מספר"

זה, ואשר חיוגן  לענייןלהוראות תוכנית המספור ולהוראות מינהל 

 ;מנוי נקראלגישה  מתקשרל מאפשר גישהה ודלאחר ק

 אשר אינו משלם בעד השיחה; שירותיוזם השיחה אל מספר  -  "מתקשר"

יכול להיות  x, כאשר שירותהעבור  x1-80 ארצית בתבנית חיוג קידומת - "הגישה דוק" 

 , או כל ספרה אחרת שקבע המנהל;1או  0

"תעריף השלמת 

 שיחה"

 לתקנות קש"ג. 3 תקנהבהתאם לקבוע ב –לעניין מפ"א  -

 ג)א( בתקנות קש"ג.3 תקנהבהתאם לקבוע ב –לעניין רט"ן 

"תעריף יצירת 

 שיחה"

לוח  –תעריף מרבי לפי אות ההיכר ד' שבלוח א'  - לעניין רט"ן -

 תשלומים בעד שיחות בתקנות התשלומים.

"תעריף עבור שיחה 

 2פנים ארצית"

תשלומים בעד שיחות לוח  –שבלוח א' מ' לפי אות ההיכר תעריף מרבי  -

 בתקנות התשלומים;

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )חישוב תשלומים בעד שירותי בזק(,  - "תקנות תשלומים"

 , או כל תקנות שיחליפו אותן;2007-התשס"ז

 " תקנות קש"ג"

 

גומלין(, -תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד קישור -

 .יפו אותן, או כל תקנות שיחל2000-תש"ס

                                                 
 בחלופה א' בשימוע.נספח א' מתאר את הסדרי החיוב בהתאם למוצע  1
 נספח ב' מתאר את הסדרי החיוב בהתאם למוצע בחלופה ב' בשימוע.  
 הגדרה זו רלוונטית לחלופה א' בלבד. 2
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 אור השירותית .2

, בתשלום כלשהומחויב אינו ר שקתמאפשר לבצע שיחה שבה המ "(השירות)" שירות שיחת חינם 2.1

 .מחויב בתשלום בהתאם להסדרי החיובומנוי נקרא 

 

 לשירות גישה  .3

 המתקשר ,שיוןיבעל רשל  נויתתאפשר לכל מ שיוןירשת בעל הרגישה לה, 5לאמור בסעיף  בכפוף 3.1

 מספר שירות.ו חיוג קוד הגישהבאמצעות 

 

 הסדרי חיוב .4

 שיחת חינם למתקשר מכל רשת ואל כל רשת. 4.1

בהתאם  ,שיון בלבדיידי בעל הר-מנוי נקרא עלשל חיוב בגין שיחה באמצעות קוד הגישה יהיה  4.2

 הסדרי חיובים. – /ב'למפורט בנספח א'

 הסדרי חיובים. - /ב''שיון כמפורט בנספח איהתחשבנות בין בעלי ר 4.3

 

 גישה לשירותחסימת ה .5

שיון רשאי לבקשת מנוי נקרא, לחסום את הגישה לשירות בכל י, בעל הר3.1למרות האמור בסעיף  5.1

 אחד או יותר מהמצבים הבאים: 

  שיון רט"ן;ישהינו מנוי של בעל ר של כל מתקשרשיחות  א.

גיאוגרפי  3ן מפ"א נייח, המחייג מאזור חיוגשיוישהינו מנוי של בעל ר של כל מתקשרשיחות  ב.

 מסוים;

 שיון מפ"א נייח, המחייג מאזור חיוג ארצי;ישהינו מנוי של בעל ר של כל מתקשרשיחות  ג.

 מסוימים.זמנים ב של כל מתקשרשיחות  ד.

 

  הכרזה חובת .6

מסר  ת מנוי נקרא,שיון, בעצמו או באמצעויבעל הרשמיע י ,5.1נחסמה הגישה לשירות כאמור בסעיף  6.1

המנוי אליו חייגת ביקש המבהיר למתקשר כי לא ניתן לקבל שירות מהיעד המבוקש, כגון " ,מוקלט

 . לחסום את השיחה"

                                                 
 . 09או  08, 04, 03, 02אזור חיוג גיאוגרפי כמוגדר בתכנית מספור, כגון  3
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בדיבור רהוט ומובן, בקצב סביר וללא שיבושי  בשפה בה ניתן השירות, יושמע המוקלט המסר 6.2

 הקלטה.

 

 שיון עם מנוי נקראייחסי בעל הר .7

שיון יכלול הוראות תיק שירות זה, בשינויים המחויבים, בהסכם שבינו לבין מנוי נקרא, יבעל הר 7.1

 באופן שמנוי נקרא יחויב למלא אחר הוראות אלה.

בתוך חמישה ימי עבודה  שיון יעביר למנהל, על פי דרישתו, כל הסכם בינו לבין מנוי נקראיבעל הר 7.2

 .לכל היותר

 

 תחולה . 8

 ( ____) מיוםהחל זה שירות תיק  של תוקפו תחילת 8.1

 

 

                                                                                                                     _________________ 

 שלמה פילבר                                                                     ע"ז____________תש                    

 המנכ"ל                                                                           2017____________                      
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 חלופה א'

 מרביים הסדרי חיובים - 800-1שירות  -נספח א' 

ה ללא תשלום, ללא תלות ברשת המנוי תהי 1-800לגבי המנוי המתקשר יתקיים: כל שיחה לשירות  .1

 הנקרא. 

מקור 

 השיחה

יעד 

 השיחה

 4תשלום

 5התחשבנות בין מפעילים מנוי נקרא )בעל המספר( מתקשר

לפי אות ההיכר מ' בתקנות  ללא תשלום בזק מפ"א

 תשלומים

תעריף השלמת שיחה לעניין 

 מפ"א

לפי אות ההיכר מ' בתקנות   ללא תשלום בזק בזק

 תשלומים

---- 

לפי אות ההיכר ד' בתקנות   ללא תשלום בזק רט"ן

תעריף השלמת + תשלומים

 שיחה לעניין רט"ן

תעריף השלמת שיחה לעניין 

 רט"ן

 מנוי נקראלפי הסכם בין   ללא תשלום 2מפ"א  1מפ"א 

 2לבין מפ"א 

תעריף השלמת שיחה לעניין 

 מפ"א

 מנוי נקראלפי הסכם בין   ללא תשלום מפ"א בזק

 פ"אלבין מ

תעריף השלמת שיחה לעניין 

 מפ"א

 מנוי נקראלפי הסכם בין  ללא תשלום מפ"א רט"ן

 לבין מפ"א

תעריף השלמת שיחה לעניין 

 רט"ן

 מנוי נקראלפי הסכם בין  ללא תשלום 1מפ"א  1מפ"א 

 1לבין מפ"א 

---- 

 מנוי נקראלפי הסכם בין  ללא תשלום רט"ן מפ"א

 לבין רט"ן

ות לפי אות ההיכר כ' בתקנ

 תשלומים

מנוי נקרא לפי הסכם בין  ללא תשלום רט"ן בזק

 לבין רט"ן

לפי אות ההיכר כ' בתקנות 

 תשלומים

 מנוי נקראלפי הסכם בין  0 2רט"ן  1רט"ן 

 2לבין רט"ן 

תעריף השלמת שיחה לעניין 

 רט"ן

 מנוי נקראלפי הסכם בין  0 1רט"ן  1רט"ן 

 1 לבין רט"ן

---- 

 
                                                 

 נות הקש"ג ותקנות התשלומים.כל התעריפים בתיק השירות אינם כוללים מע"מ והם יעודכנו בהתאם לאמור בתק   4
תשלום שמקבל  המפעיל שברשתו נוצרת השיחה מהמפעיל שברשתו מסתיימת השיחה עבור דקת שיחה; למען הסר   5

 ההתחשבנות בין המפעילים תתבצע על פי היקף התנועה בפועל. –ספק 
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 חלופה א' – עבור שיחות יםמרבי פירוט חיובים .2

 

 חיוג מספר שירות שהוקצה למנוי נקרא על ידי חברת "בזק" 2.1

 
 שאינה רשת "בזק" לרשת "בזק":מרשת מפ"א שיחה  א.

 :אופן ההסדרה

 ( לתקנות התשלומים(. 1)א()13המתקשר אינו מחויב כלל )כקבוע בתקנה  (1

)ב( לתקנות 13צית, בהתאם לתקנה המנוי הנקרא יחויב על פי תעריף עבור שיחה פנים אר (2

 ".'מ"תעריף  -התשלומים

 .תעריף השלמת שיחה לעניין מפ"אחברת "בזק" תעביר לרשת המתקשר  (3

 

 )כאשר הן המתקשר והן מנוי נקרא הינם מנויים של "בזק"(: רשת "בזק"שיחה בתוך  ב.

 :אופן ההסדרה

 התשלומים(.  ( לתקנות1)א()13המתקשר אינו מחויב כלל )כקבוע בתקנה  (1

( לתקנות 2)א() 13המנוי הנקרא יחויב על פי תעריף עבור שיחה פנים ארצית, בהתאם לתקנה  (2

 ".'מ"תעריף -התשלומים

 

 לרשת "בזק": מרשת רט"ןשיחה  ג.

 :אופן ההסדרה

 המתקשר אינו מחויב כלל. (1

(3.ה לעניין רט"ןתעריף השלמת שיח בתוספת  על פי תעריף יצירת שיחההמנוי הנקרא יחויב  (2

 .קש"גחברת "בזק" תעביר לרשת הרט"ן של המתקשר  

 

 חיוג למספר שירות שהוקצה למנוי נקרא על ידי מפ"א שאינו "בזק" )"המפ"א"( 2.2

 

                     :6לרשת של המפ"א 1 מרשת מפ"אשיחה  א.

 :אופן ההסדרה

 המתקשר אינו מחויב כלל.  (1

פי התעריף שיקבע בינו ובין המפ"א, בהסכם מסחרי, לעניין שירות המנוי הנקרא יחויב על  (2

 זה.

 .לדקה תעריף השלמת שיחה לעניין מפ"א )רשת המתקשר(  1המפ"א יעביר למפ"א  (3

 
                                                 

נוי הנקרא והמתקשר הינם ( שמתייתר נכון גם לשיחה בתוך אותה רשת מפ"א )כאשר המ3הסדר זה, למעט סעיף   6

 מנויים של אותו מפ"א(.
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 לרשת של המפ"א: מרשת "בזק"שיחה  ב.

 :אופן ההסדרה

 המתקשר אינו מחויב כלל.  (1

ין המפ"א, בהסכם מסחרי, לעניין שירות המנוי הנקרא יחויב על פי התעריף שיקבע בינו וב (2

 זה.

 .לדקהתעריף השלמת שיחה לעניין מפ"א המפ"א יעביר ל"בזק"  (3

 

 לרשת של המפ"א: מרשת רט"ןשיחה  ג.

 :אופן ההסדרה

 המתקשר אינו מחויב כלל. (1

בהסכם מסחרי, לעניין שירות המנוי הנקרא יחויב על פי התעריפים שיקבעו בינו ובין המפ"א,  (2

 זה.

 לדקה.תעריף השלמת שיחה לעניין רט"ן המפ"א יעביר לרשת הרט"ן של המתקשר  (3

 

 

 חיוג למספר שירות שהוקצה למנוי נקרא על ידי מפעיל רט"ן )"מפעיל הרט"ן"( 2.3

 

 לרשת של מפעיל רט"ן: המפ"א )שאינה "בזק"(שיחה מרשת  א.

 :אופן ההסדרה

 מחויב כלל. המתקשר אינו  (1

המנוי הנקרא יחויב על פי התעריף שיקבע בינו ובין מפעיל הרט"ן, בהסכם מסחרי, לעניין  (2

 שירות זה.

 .כ'מפעיל הרט"ן יעביר למפ"א )רשת המתקשר( תעריף  (3

 

 לרשת של מפעיל רט"ן: מרשת "בזק"שיחה  ב.

 :אופן ההסדרה

 המתקשר אינו מחויב כלל.  (1

על פי התעריף שיקבע בינו ובין מפעיל הרט"ן, בהסכם מסחרי, לעניין המנוי הנקרא יחויב  (2

 שירות זה.

 .כ'מפעיל הרט"ן יעביר ל"בזק" תעריף  (3
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 .7לרשת של מפעיל הרט"ן מרשת מפעיל רט"ןשיחה  ג.

 :אופן ההסדרה

 המתקשר אינו מחויב כלל. (1

ן, בהסכם מסחרי, לעניין המנוי הנקרא יחויב על פי התעריף שיקבע בינו ובין מפעיל הרט" (2

 שירות זה. 

 לדקה. תעריף השלמת שיחה לעניין רט"ןמפעיל הרט"ן יעביר למפעיל רט"ן )רשת המתקשר(  (3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
( שמתייתר, גם לשיחה בתוך אותה רשת מפעיל רט"ן )כאשר המנוי הנקרא והמתקשר 3הסדר זה נכון, למעט סעיף    7

 הינם מנויים של אותו מפעיל רט"ן(.
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 חלופה ב'

 הסדרי חיובים  - 800-1שירות  -' בנספח 

1.   

מקור 

 השיחה

יעד 

 השיחה

 8תשלום

 9ת בין מפעיליםהתחשבנו מנוי נקרא )בעל המספר( מתקשר

מנוי בין הסכם בין בזק ללפי  ללא תשלום  בזק מפ"א

  נקרא

תעריף השלמת שיחה לעניין 

 מפ"א

 מנוי נקראלפי הסכם בין  ללא תשלום בזק בזק

 לבין מנוי נקרא

---- 

 מנוי נקראלפי הסכם בין  ללא תשלום בזק רט"ן

 לבין מנוי נקרא

תעריף השלמת שיחה לעניין 

 רט"ן

 מנוי נקראלפי הסכם בין  ללא תשלום 2פ"א מ 1מפ"א 

 2לבין מפ"א 

תעריף השלמת שיחה לעניין 

 מפ"א

 מנוי נקראלפי הסכם בין  ללא תשלום מפ"א בזק

 לבין מפ"א

תעריף השלמת שיחה לעניין 

 מפ"א

 מנוי נקראלפי הסכם בין  ללא תשלום מפ"א רט"ן

 לבין מפ"א

תעריף השלמת שיחה לעניין 

 רט"ן

 מנוי נקראלפי הסכם בין  ללא תשלום 1א מפ" 1מפ"א 

 1לבין מפ"א 

---- 

לפי אות ההיכר כ' בתקנות  לפי הסכם בין בזק לבין רט"ן ללא תשלום רט"ן מפ"א

 תשלומים

לפי אות ההיכר כ' בתקנות  לפי הסכם בין בזק לבין רט"ן ללא תשלום רט"ן בזק

 תשלומים

בין רט"ן לפי הסכם בין בזק ל ללא תשלום 2רט"ן  1רט"ן 

2 

תעריף השלמת שיחה לעניין 

 רט"ן

לפי הסכם בין בזק לבין רט"ן  ללא תשלום 1רט"ן  1רט"ן 

1 

---- 

 

 

                                                 
 ש"ג ותקנות התשלומים.בתקנות הק לקבועכל התעריפים בתיק השירות אינם כוללים מע"מ והם יעודכנו בהתאם    8
תשלום שמקבל  המפעיל שברשתו נוצרת השיחה מהמפעיל שברשתו מסתיימת השיחה עבור דקת שיחה; למען הסר   9

 ההתחשבנות בין המפעילים תתבצע על פי היקף התנועה בפועל. –ספק 
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 חלופה ב' – פירוט חיובים עבור שיחות

 

 חיוג מספר שירות שהוקצה למנוי נקרא על ידי חברת "בזק" 2.1

 
 שאינה רשת "בזק" לרשת "בזק":מרשת מפ"א שיחה  א.

 :רהאופן ההסד

 ( לתקנות התשלומים(. 1)א()13המתקשר אינו מחויב כלל )כקבוע בתקנה  (1

 , בהסכם מסחרי, לעניין שירות זה.בזקהמנוי הנקרא יחויב על פי התעריף שיקבע בינו ובין  (2

 לדקה. תעריף השלמת שיחה לעניין מפ"אחברת "בזק" תעביר לרשת המתקשר  (3

 

 מתקשר והן מנוי נקרא הינם מנויים של "בזק"(:)כאשר הן ה רשת "בזק"שיחה בתוך  ב.

 :אופן ההסדרה

 ( לתקנות התשלומים(. 1)א()13המתקשר אינו מחויב כלל )כקבוע בתקנה  (1

 , בהסכם מסחרי, לעניין שירות זה.בזקהמנוי הנקרא יחויב על פי התעריף שיקבע בינו ובין  (2

 

 לרשת "בזק": מרשת רט"ןשיחה  ג.

 :אופן ההסדרה

 תקשר אינו מחויב כלל.המ (1

 , בהסכם מסחרי, לעניין שירות זה.בזקהמנוי הנקרא יחויב על פי התעריף שיקבע בינו ובין  (2

 לדקה. תעריף השלמת שיחה לעניין רט"ןחברת "בזק" תעביר לרשת הרט"ן של המתקשר  (3

 

 

 חיוג למספר שירות שהוקצה למנוי נקרא על ידי מפ"א שאינו "בזק" )"המפ"א"( 2.2

 

                      :10לרשת של המפ"א 1 מרשת מפ"אשיחה  א.

 :אופן ההסדרה

 המתקשר אינו מחויב כלל.  (1

המנוי הנקרא יחויב על פי התעריף שיקבע בינו ובין המפ"א, בהסכם מסחרי, לעניין שירות  (2

 זה.

 לדקה. תעריף השלמת שיחה לעניין מפ"א)רשת המתקשר(  1המפ"א יעביר למפ"א  (3

 

 

                                                 
קרא והמתקשר הינם ( שמתייתר נכון גם לשיחה בתוך אותה רשת מפ"א )כאשר המנוי הנ3הסדר זה, למעט סעיף   10

 מנויים של אותו מפ"א(.



 

 מדינת  ישראל
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10 

 לרשת של המפ"א: מרשת "בזק"שיחה  ב.

 :אופן ההסדרה

 המתקשר אינו מחויב כלל.  (1

המנוי הנקרא יחויב על פי התעריף שיקבע בינו ובין המפ"א, בהסכם מסחרי, לעניין שירות  (2

 זה.

 לדקה. תעריף השלמת שיחה לעניין מפ"אהמפ"א יעביר ל"בזק"  (3

 

 לרשת של המפ"א: מרשת רט"ןשיחה  ג.

 :ופן ההסדרהא

 המתקשר אינו מחויב כלל. (1

המנוי הנקרא יחויב על פי התעריפים שיקבעו בינו ובין המפ"א, בהסכם מסחרי, לעניין שירות  (2

 זה.

 לדקה. תעריף השלמת שיחה לעניין רט"ןהמפ"א יעביר לרשת הרט"ן של המתקשר  (3

 

 

 )"מפעיל הרט"ן"( חיוג למספר שירות שהוקצה למנוי נקרא על ידי מפעיל רט"ן 2.3

 

 לרשת של מפעיל רט"ן: המפ"א )שאינה "בזק"(שיחה מרשת  א.

 :אופן ההסדרה

 המתקשר אינו מחויב כלל.  (1

המנוי הנקרא יחויב על פי התעריף שיקבע בינו ובין מפעיל הרט"ן, בהסכם מסחרי, לעניין  (2

 שירות זה.

 מפעיל הרט"ן יעביר למפ"א )רשת המתקשר( תעריף כ'. (3

 

 לרשת של מפעיל רט"ן: מרשת "בזק"שיחה  ב.

 :אופן ההסדרה

 המתקשר אינו מחויב כלל.  (1

המנוי הנקרא יחויב על פי התעריף שיקבע בינו ובין מפעיל הרט"ן, בהסכם מסחרי, לעניין  (2

 שירות זה.

 מפעיל הרט"ן יעביר ל"בזק" תעריף כ'. (3
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 .11לרשת של מפעיל הרט"ן מרשת מפעיל רט"ןשיחה  ג.

 :ופן ההסדרהא

 המתקשר אינו מחויב כלל. (1

המנוי הנקרא יחויב על פי התעריף שיקבע בינו ובין מפעיל הרט"ן, בהסכם מסחרי, לעניין  (2

 שירות זה. 

 לדקה. תעריף השלמת שיחה לעניין רט"ןמפעיל הרט"ן יעביר למפעיל רט"ן )רשת המתקשר(  (3

 

                                                 
( שמתייתר, גם לשיחה בתוך אותה רשת מפעיל רט"ן )כאשר המנוי הנקרא והמתקשר 3הסדר זה נכון, למעט סעיף    11

 הינם מנויים של אותו מפעיל רט"ן(.


