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 רשיון כללי

 

 לחברת סלקום ישראל בע"מ

 הענקת הרשיון

החוק(, פקודת הטלגרף  -)להלן  1982 –ב בתוקף  סמכותי  לפי  חוק  הבזק,  התשמ"

פי כל דין, אני, -הפקודה(, ויתר סמכויותי על -)להלן  1972 -ב האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"

בעל הרשיון( להקמת  -רת, מעניקה בזה רשיון לסלקום ישראל בע"מ )להלן שרת התקשו

מערכת רדיו טלפון נייד בשיטה התאית, קיומה, תחזוקתה ותפעולה, ולמתן שירותי רדיו 

 טלפון נייד לציבור בישראל באמצעותה, כמפורט ברשיון זה.

 

 הרשיון ניתן לתקופה המפורטת ברשיון ובכפוף לתנאיו כלהלן:
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 א': כללי פרק

 חלק א': הגדרות ופרשנות

 הגדרות .1

כן משתמע מלשון  ברשיון זה תהיה למלים ולביטויים שלהלן המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם 1.1

 הכתוב או מהקשרו מובן אחר:

 אישור שניתן ע"י השר לפי החוק והפקודה לדגם של ציוד  קצה רט"ן; - "אישור סוג"

 ל אחד מאלה:כ –בתאגיד  - "אמצעי שליטה"

זכות הצבעה באסיפה הכללית של חברה או בגוף מקביל לה בתאגיד  (1)

 אחר;

 (הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי;2)

 (הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;3)

 (הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו בעת פירוקו.4)

צורות חזותיות, קולות  , כתב,שידור, העברה או קליטה של סימנים, אותות - "בזק"

אלחוט, מערכת אופטית או מערכות  ,או מידע, באמצעות תיל

 אלקטרומגנטיות אחרות;

(16תזכיון" בעל "
   לחוק;( 1יב )6 כהגדרתו בסעיף - 

 מסויים של אמצעי שליטה; מסוג -5%מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, ב - "בעל ענין"

 (16תק לו, לפי החוק, רשיון כללי או מיוחד; מי שהשר העני - "בעל רשיון"

 בעל רשיון "

(16ת כללי"
 

 בזק ולמתן שירותי בזק; מי שקיבל רשיון כללי לביצוע פעולות -
 

"בעל רשיון 

(60תנודד"
 

רשיון משולב למתן שירותי רדיו טלפון נייד  – 12/2010מי שזכה במכרז  -

 ם והענקת רשיון חדש;הרחבת רשיון קיי –בשיטה התאית )רט"ן( בישראל 

 בעל רשיון "

(16ת "לשידורים
 

 כהגדרתו בחוק;  -

תשתית בעל רשיון "

רדיו 

 (84ת"סלולרית

מי שקיבל רשיון להקמה, קיום והפעלה של תשתית רדיו עבור בעל רשיון  -

 רט"ן;

                                                 
(16ת

 16תיקון מספר    
(16ת

  16תיקון מספר    
(16ת

  16תיקון מספר    
 60תיקון מספר   (60ת
(16ת

  16תיקון מספר    
 84תיקון מספר   (84ת
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"ן רט בטכנולוגיית, ומסרונים דיבור שרותי מתן בעיקר מאפשרת אשר רשת - (84ת "2"דור 

 ;"בוכיוצ GPRS ,EDGEעל כל שדרוגיהן, כגון  CDMAאו  GSMשל  יתבסיס

שירותי נתונים בקצב בינוני  מתן מאפשרת, 2בנוסף לשירותי דור  אשר רשת - (84ת "3"דור 

-ו UMTSשל  בסיסית"ן רט בטכנולוגיית "ש(מסשל  בודדות)עשרות 

2000CDMA כל שדרוגיה כגון  עלHSPA+ ,HSPA בוכיוצ"; 

-גבוה )כ בקצב נתונים העברת מאפשרת, 3בנוסף לשירותי דור  אשר רשת - (84ת "4"דור 

, last release 3GPP TS 36.104 - לתקן בהתאם"ן רט בטכנולוגיית"ש(, מס 100

 ;LTE, כגון טכנולוגיית רשיונועל פי  הרשיוןלצורך אספקת כלל שירותי בעל 

, לרבות עבור חיבור, תמסורת  תשלום עבור שימוש במערכת בזק אחרת - "דמי נגישות"

 וגביה;

  "דרישות טכניות

 וטיב השירות"

סטנדרטים של זמינות וטיב שירות, תקנים למיתקני בזק והוראות להתקנה,  -

תפעול ותחזוקה, הכל לפי התכנית ההנדסית כפי שיורה המנהל מפעם לפעם 

 בנוגע לשירותיו של בעל הרשיון;

(16תחזקה""ה
במישרין או בעקיפין, בין לבד ובין יחד עם אחרים,  -יטה עניין אמצעי שלל - 

לרבות באמצעות אחר, ובכלל זה נאמן או שלוח, או באמצעות זכות 

המוקנית לפי הסכם לרבות ברירה להחזקה שאיננה נובעת מניירות ערך 

 המירים, או בכל דרך אחרת; 

 הצעת בעל הרשיון במכרז; - "ההצעה"

הסכם "

 (43תהתקשרות"

בין בעל הרשיון לבין מנוי, למתן שירותיו של בעל  התקשרותלמשמש ה זהוח -

 או חלקם; םהרשיון, כול

(16ת"העברה"
בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא  -לעניין אמצעי שליטה  - 

 אחת ובין בחלקים;-תמורה, בין לצמיתות ובין לתקופה, בין בבת

 אלית לתקשורת בע"מ;"בזק", החברה הישר - "חברת בזק"

 (16ת;1982 –חוק התקשורת )בזק ושידורים( התשמ"ב  - "החוק"

חשבון "

 (85ת"טלפון

 עבור או בעצמו לו שסיפק שירותים עבור למנוי הרשיון בעל שמגיש חשבון -

 ;שירות ספק ידי על או אחר רשיון בעל ידי על למנוי שסופקו שירותים

 "יחד עם

(16תאחרים"
 

 -ה דרך קבע; ויראו כמשתפים פעולה דרך קבע, לעניין יחיד יתוף פעולש -

אותו,  -אותו, את קרובו, וכן תאגיד שאחד מהם שולט בו, ולעניין תאגיד 

  את מי ששולט בו ואת מי שאחד מהם שולט בו;

                                                 
 .84תיקון מספר   (84ת
 .84תיקון מספר   (84ת
 .84תיקון מספר   (84ת
(16ת

 .16תיקון מספר   
 ([15.03.2007תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר התשס"ז )תחילה: ]43תיקון מספר   (43ת
(16ת

 .16תיקון מספר   
(16ת

 .16תיקון מספר   
 .[2016 ביולי 1 מיום יאוחר לא לתוקף ייכנס זה תיקון: חילהת] 85תיקון מספר     (85ת
(16ת

 .16תיקון מספר   
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צה"ל, משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין  - "כוחות הביטחון"

 ולתפקידים מיוחדים;

לסטטיסטיקה מפעם  מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית - מדד""

 במקומו; לפעם, או כל מדד אחר שיבוא

מיתקן אלחוטי הפועל בתדרי ההפעלה של מערכת הרט"ן והמשמש ליצירת  - "מוקד רדיו תאי"

קשר רדיו בין יחידות ציוד קצה רט"ן שברשות המנויים באיזור הכיסוי שלו 

 רט"ן;מרכזת ה לבין

המפגש הפיזי בין יחידות בזק תפקודיות שונות, לרבות באמצעי אופטי או  - "מישק"

(16תאלחוטי;
 

(16תמיתקן או התקן שנועד מעיקרו למטרות בזק, לרבות ציוד קצה;  -  "מיתקן בזק" 
 

 נייד טלפון רדיו שירותי למתן משולב  רשיון - 2014/021מכרז מספר  - (84ת"4מכרז דור "

 ; "ן( בישראל: הרחבת רשיון קיים או הענקת רשיון חדשרט) התאית הבשיט

"מכרז מספר  

(16ת"1/01
 

(, לרבות 2001במרץ  28מכרז שפרסם המשרד ביום ד' בניסן התשס"א ) -

 ההבהרות שנתן המשרד במהלך המכרז, ואשר בעקבותיו תוקן רשיון זה;

לרבות ההבהרות  ,11.11.93, שפירסם המשרד  ביום  10/93מכרז מספר  - "המכרז"

 שניתנו בידי המשרד במהלך המכרז, ואשר בעקבותיו ניתן רשיון זה;

לעניין רשיון זה,  המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהוא הסמיך - "המנהל"

 כולו או מקצתו;

מי שקשור בהסכם התקשרות עם בעל הרשיון לשם קבלת שירותי רט"ן  -   (43ת"מנוי"

 כמשתמש קצה;

 - (47 תי"מנוי עסק"

 

 מנוי שהוא כל אחד מאלה:

 ; 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(

 מנוי שאינו מנוי עסקי; - (52ת"מנוי פרטי"

                                                 
(16ת

 .16תיקון מספר  
(16ת

 .16תיקון מספר   
 .84תיקון מספר   (84ת
(16ת

 .16תיקון מספר   
 ([.15.03.2007תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר התשס"ז )תחילה: ] 43תיקון מספר   (43ת
 .47תיקון מספר   (47ת 
  .52תיקון מספר     (52ת
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 נוי שלגביו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:מ - (48ת"מנוי רדום"

החל לא קיבל ולא עשה שימוש בשירות רט"ן במשך שנה אחת לפחות,  )א(

 ;2008 בינואר 1מיום 

 אינו משלם לבעל הרשיון תשלום קבוע כלשהו; )ב(

 התחייבות.בתוכנית הכוללת תקופת קשור עם בעל הרשיון אינו  )ג(

-"מערכת בזק בין

  לאומית" 

מערכת של מיתקני בזק, המחוברת או המיועדת להתחבר לרשת בזק  -

לאומי, המשמשת או המיועדת לשמש לשם  –ציבורית באמצעות נס"ר בין 

לאומי המצוי בישראל לבין מיתקן בזק -העברת מסרי בזק בין מתג בין

המצוי בחוץ לארץ,  לרבות תחנת קרקע לוויינית ומיתקני בזק אחרים )להלן 

( ולרבות מיתקני תמסורת בין רכיבי המערכת לבין עצמם; מערכתרכיבי ה –
(16ת

 

"מערכת רדיו טלפון 

נייד" )מערכת 

 רט"ן(

מערכת של מיתקני אלחוט הבנויה בשיטה התאית ומיתקנים אחרים,  -

באמצעותה ניתנים שירותי רדיו טלפון נייד לציבור, לרבות מרכזת רט"ן, 

חוטיים או כבליים המקשרים בין רדיו תאיים ועורקי תמסורת אל מוקדי

מוקדי רדיו תאיים, בין מוקד רדיו תאי למרכזת רט"ן, בין מרכזות רט"ן, או 

 בין מרכזת רט"ן לרשת בזק ציבורית;

 "מפ"א )מפעיל 

(16ת ארצי(" פנים
 

 ; ארציים נייחים-בעל רשיון כללי למתן שירותי בזק פנים -

(16ת טלפון נייד;-רותי רדיועל רשיון כללי למתן שיב -  רט"ן" "מפעיל
 

"מפעיל רט"ן 

 (16תאחר"

 מפעיל רט"ן שאינו בעל הרשיון; 

ותמסורת, המאפשרים  מיתקן בזק בו נמצאים ומופעלים אמצעי מיתוג - "מרכזת"

קצה שונות המחוברות או קשורות אליו,  יצירת קשר בין יחידות ציוד

אחרים  ור ומיתקניםוהעברת מסרי בזק ביניהם, לרבות מיתקני בקרה וניט

המאפשרים מתן שירותים שונים למנויים של בעל הרשיון או למנויים של 

 בעל רשיון אחר;

 משרד התקשורת; - "המשרד"

(16ת "מתג מעבר"
ותמסורת,  , ניתוביתקן בזק בו נמצאים ומופעלים אמצעי מיתוגמ - 

, המאפשרים יצירת קשר בין מרכזות שונות המחוברות או קשורות אליו

   והעברת מסרי בזק ביניהן, לרבות מיתקני בקרה  וניטור;

                                                 
 [.2008באוקטובר  2תיקון זה ייכנס לתוקף יום תחילה: ] 48תיקון מספר   ( 48ת
(16ת

 .16תיקון מספר   
(16ת

 .16תיקון מספר   
(16ת

 .16תיקון מספר  
(16ת

 .16תיקון מספר   
(16ת

 .16תיקון מספר    
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נדידה פנים "

 (60ת)נפ"א(" ארצית

"( אל אזורי רט"ן אחר" –הרחבת שירותי בעל רשיון רט"ן אחר )להלן  -

הכיסוי של בעל הרשיון באמצעות מערכת הרט"ן של בעל הרשיון, כמפורט 

 ;ה67בסעיף 

(16ת   "נושא משרה"
ירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל הכללי, מי שמכהן כד - 

סגן המנהל הכללי, ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן 

 מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי של החברה;  

(16תהתוספת הראשונה והנספחים המפורטים בתוספת השניה לרשיון;  - "נספחים"
 

"נס"ר )נקודת 

 ("      סיום רשת

מישק אליו מחוברת מצד אחד רשת בזק ציבורית  ומצד שני ציוד קצה,  -

 רשת פרטית, רשת טלפון נייד או רשת ציבורית אחרת, לפי העניין;

התקן חיבורים אליו מחוברת מצד אחד רשת בזק ציבורית ומצד שני מערכת  - לאומי"-"נס"ר בין

 לאומית;-בזק בין

עסקה חד "

 (85ת"פעמית

 ;קה שאינה עסקה מתמשכתעס -

עסקה "

 (85ת"מתמשכת

הסכם התקשרות לרכישת שירותי בעל הרשיון ברציפות ובאופן מתמשך,  -

לרבות כל שינוי בהסכם או תוספת לו שאינם מהווים עסקה חדשה, והכל 

ה ובין אם הוא לתקופה בלתי בין אם הסכם ההתקשרות הוא לתקופה קצוב

 קצובה;

 יתקן בזק, התקנתו, בנייתו או קיומו, הכל למטרת בזק;הפעלת מ - "פעולת בזק"

 ;-1972פקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב  - "הפקודה"

ציוד בזק, המתחבר או המיועד להתחבר אל רשת בזק ציבורית, באמצעות  - "ציוד קצה"

לרבות מכשיר טלפון, מודם, פקסימילה או  ,או באמצעות רשת פרטית נס"ר

 רטית;מרכזת פ

ציוד בזק נישא או מיטלטל, המתקשר או המיועד להתקשר אל מערכת רט"ן  - "ציוד קצה רט"ן"

 באמצעות מוקד רדיו תאי;

 -"קישור

(16תגומלין"
 

חיבור בין רשת בזק ציבורית של בעל רשיון אחד לבין רשת בזק ציבורית של  -

ק בין המאפשר העברת מסרי בז, בעל רשיון אחר, באופן פיזי או לוגי

המנויים של בעלי הרשיון או מתן שירותים בידי בעל רשיון אחד למנוייו של 

  אחר;הרשיון הבעל 

 בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות ובני זוגם; - "קרוב"

                                                 
 .60תיקון מספר   (60ת
(16ת

 .16פר תיקון מס   
(16ת

 .16תיקון מספר    
 .[2016ביולי  1: תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום תחילה] 85תיקון מספר      (85ת
 .[2016ביולי  1: תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום תחילה] 85תיקון מספר      (85ת
(16ת

 .16תיקון מספר    
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רשיון זה על כל נספחיו וכן כל מסמך או תנאי אחר שנקבע ברשיון כי יהווה  - "הרשיון"

 חלק בלתי נפרד מהרשיון או מתנאיו;

(16ת"הרשת"
  מערכת הרט"ן של בעל הרשיון; - 

שר התקשורת, לרבות מי שהוא אצל לו מסמכויותיו לעניין רשיון זה, כולו  - "השר"

 או מקצתו;

"רשת בזק 

 ציבורית"

מערכת של מיתקני בזק, המשמשת או המיועדת לשמש לאספקת שירותי  -

וללת מרכזות בזק לכלל הציבור בכל הארץ או לפחות באזור שירות, הכ

ומתגי מעבר, ציוד תמסורת ורשת גישה לרבות מערכת רט"ן ומערכת בזק 

 ;                                                                                                     (16תלאומית, ולמעט רשת פרטית, ציוד קצה וציוד קצה רט"ן-בין

"רשת בזק ציבורית 

 "נייחת
(16ת

 

-ארצית, למעט מערכת רט"ן ומערכת בזק בין-רשת בזק ציבורית פנים -

 לאומית; 

(16תגישה" "רשת
מרכיבי רשת בזק ציבורית המשמשים לקישור בין מרכזת לבין נס"ר  - 

  באמצעות תשתית קווית, תשתית אלחוטית או שילוב של שניהן;

רת בזק לאספקת שירותיה לפי רשת הבזק הציבורית המשמשת את חב - "רשת חברת בזק"

הרשיון הכללי שהוענק לה וכן לשירותי בזק אחרים הניתנים, לפי החוק, בין 

 בידי חברה בזק ובין בידי אדם אחר;

(16ת"שימוש" 
או רשת גישה אל מיתקן בזק של בעל הרשיון, לרבות לרשת הבזק הציבורית  - 

ביצוע פעולות  , כולן או חלקן, ואפשרות להשתמש בהם, לשםהגישה שלו

בזק ומתן שירותי בזק באמצעותם, לרבות התקנת מיתקן בזק של בעל 

 רשיון אחר במיתקן בזק או בחצרים של בעל הרשיון;

 ביצוע פעולות בזק למען הזולת; - "שירות בזק"

"שירות טלפון 

 בסיסי"  

כיוונית לרבות באמצעות מודם, של ציבור  –העברה ממותגת או מנותבת דו  -

 (16תשל מסרי בזק דמויי דיבור, דוגמת אותות פקסימיליה; או 

"שירות טלפוניה" 
 (16ת

 שירות טלפון בסיסי ושירותים נילווים לשירות זה; -

 "שירות טלפון 

 לאומי"-בין   

לאומית של בעל רשיון למתן -שירות טלפון באמצעות המערכת הבין -

 לאומיים;-שירותים בין

                                                 
(16ת

 .16תיקון מספר    
(16ת

 .16תיקון מספר    
(16ת

 .16תיקון מספר    
(16ת

 .16תיקון מספר    
(16ת

 .16תיקון מספר    
(16ת

 .16תיקון מספר   
(16ת

 .16תיקון מספר   
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 "שירות נדידה

" (66תבנלאומית
(16ת

 

שירות רט"ן הניתן בחו"ל ובשטחי השליטה האזרחית של המועצה  -

מפעיל זר(,  –הפלשתינית באמצעות מערכת רט"ן של מפעיל רט"ן זר )להלן 

שירות רט"ן  –כאשר המנוי משלם בעד השירות לבעל הרשיון; ובאופן דומה 

יון הניתן בישראל באמצעות מערכת הרט"ן של בעל הרשיון, כאשר בעל הרש

המועצה נותן שירות למפעיל זר עבור מנוייו של אותו מפעיל; לעניין זה, "

כמשמעותה בחוק ליישום הסכם הביניים בדבר הגדה  –" הפלשתינית

המערבית ורצועת עזה )סמכויות שיפוט והוראות אחרות( )תיקוני חקיקה(, 

 ; 1998  –התשנ"ו 

לרשיון, הניתן על יסוד שירות טלפון שירות המפורט בתוספת הראשונה  - "שירות נילווה"

בסיסי, ואשר ממהותו אינו יכול להנתן אלא באמצעות ספק השירות 

(16תהבסיסי; 
 

"שירות ערך 

(16תמוסף"
 

ות הניתן על יסוד שירות טלפון בסיסי, ואשר ממהותו יכול להינתן גם ריש -

ן בידי אחר, לרבות בעל רשיון אחר, שאינו ספק השירות הבסיסי; לעניי

 שירותי בעל הרשיון, שירות כאמור, המפורט בתוספת הראשונה לרשיון;

, לבעל זכיון או לבעל רשיון אחר הניתנת שימושאפשרות או  ,גומלין-ישורק - "שירות תשתית"

(16ת;לבעל רשיון לשידורים
 

"שירותי בזק 

ארציים -פנים

(16תנייחים"
 

 נייחים; שירותי תשתית, תמסורת, תקשורת נתונים וטלפוניה -

"שירותי בעל 

 הרשיון"

שירותי רט"ן, שירותי בזק, ושירותים אחרים אשר בעל הרשיון רשאי לספק  -

לפי רשיון זה, למנוייו, לבעלי רשיון אחרים, לבעלי רשיון לשידורים, לבעלי 

 (16תזכיון ולכוחות הביטחון; 

 שירותי בזק הניתנים באמצעות מערכת הרט"ן; - "שירותי רט"ן"

היכולת לכוון פעילותו של תאגיד, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות יכולת  - יטה""של

פה מכוח החזקת -בין בכתב ובין בעל, הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח הסכם

למעט יכולת הנובעת רק  ,אמצעי שליטה בתאגיד אחר או מכל מקור אחר

 ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד;

שר התקשורת, לרבות מי שהוא אצל לו מסמכויותיו לעניין רשיון זה, כולו  - "השר"

 או מקצתו;

                                                 
 .66תיקון מספר   (66ת
(16ת

 .16תיקון מספר   
(16ת

 .16תיקון מספר   
(16ת

 .16תיקון מספר   
(16ת

 .16תיקון מספר   
(16ת

 .16תיקון מספר   
(16ת

 .16תיקון מספר   
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תכנית הנדסית שהגיש בעל הרשיון במכרז, לרבות כל שינוי שהוכנס בה  - "תכנית הנדסית"

 באישור המנהל ומצורפת לרשיון כנספח ב';

(16תמספור" "תכנית
 ; א)ב( לחוק5הגדרתה בסעיף כ - 

 (85ת"תקופת חשבון"
 

מוגש למנוי ואשר בסופה תקופת זמן מחזורית, אשר משכה הוא מסוים,  -

ועבור שירותי ספק שירות חשבון לתשלום עבור שירותי בעל הרשיון 

 שסופקו למנוי במהלכה.

תשלום בדיעבד "
(Post- paid)"85ת) 
 

 תשלום בגין שירותים הנגבה מן המנוי לאחר תום תקופת החשבון; -
 

תשלום מראש "
(Pre-paid)"85ת ) 

 

 תשלום בגין שירותים הנגבה מן המנוי לפני או עם תחילת אספקתם; -
 

, ותמסורת ככל שקיימותמוקדי רדיו בשיטה תאית, יחידות בקרה עליהם,  - (84תתשתית רדיו""

 המקשרת אותם אל ליבת רשת הבזק הציבורית של בעל הרשיון.

 

המשמעות שיש להם בחוק,  ם, תהא לה1.1לא הוגדרו בסעיף מלים וביטויים אחרים ברשיון, ככל ש  1.2

, או כמפורט במקומות -1981התשמ"א בפקודה, בתקנות שהותקנו לפיהם, בחוק הפרשנות,

 משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר. ןהמתאימים ברשיון, אלא אם כ

 

 כותרות סעיפים .2

ה בלבד, ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות כותרות הסעיפים שברשיון זה ניתנו לשם נוחות הקריא

 או הסבר תוכנו של תנאי מתנאי הרשיון.

 

 "עקרון "העפרון הכחול .3

ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי ברשיון זה או חלקו של תנאי  יחולו  רק לגבי  אותו  התנאי 

שיון או של תנאי אחר או החלק, לפי העניין, ואין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו המחייב של הר

 בו.

                                                 
(16ת

 .16תיקון מספר   
 .[2016ביולי  1: תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום תחילה] 85תיקון מספר      (85ת
 .[2016ביולי  1: תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום תחילה] 85תיקון מספר      (85ת
 .[2016י ביול 1: תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום תחילה] 85תיקון מספר      ( 85ת
 .84תיקון מספר      (84ת
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 חלק ב': הוראות דין והוראות מינהל

 

 שמירת דינים והוראות .4

בכל הנוגע להקמת מערכת  הרט"ן, קיומה, הפעלתה ותחזוקתה וכן למתן שירותי רט"ן  4.1

באמצעותה, יפעל בעל הרשיון על פי הוראות כל דין, ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יקפיד על 

 קיום אלה:

 הוראות חוק הבזק והתקנות שהותקנו לפיו; (1)

 פקודת הטלגרף האלחוטי והתקנות שהותקנו לפיה; הוראות (2)

 הוראות מינהל; (3)

 לאומיות שישראל צד להן, בעניין בזק ורדיו;-אמנות בין (4)

 כל דין או אמנה אחרים שיחולו על בזק ורדיו גם אם נכנסו לתוקפם לאחר מתן הרשיון. (5)

כפי תקפם מזמן לזמן במהלך תקופת  4.1ל הרשיון יפעל לפי דינים והוראות כאמור בסעיף בע 4.2

 בלתי נפרד מתנאיו של הרשיון. הרשיון, לרבות התרופות בשל הפרתם, ויראו אותם חלק

 

 חובת היתר לפי כל דין אחר .5

צוע הרשיון, כל רשיון, בי  אין  במתן רשיון זה כדי לפטור את בעל הרשיון מן החובה לקבל, לעניין 5.1

 היתר, אישור או הסכמה לפי כל דין אחר.

 

 סתירה בין הוראות הרשיון .6

בכל מקרה של סתירה לכאורה בין הוראות הרשיון, יקבע השר מה פירוש  ההוראות או כיצד ליישב 

 . (2תאת הסתירה ביניהן ולאחר שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו

 

                                                 
  2תיקון מספר   (2ת
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 היקפו, תוקפו וביטולו -: הרשיון פרק ב'

 חלק א': היקף הרשיון ותקופתו

 היקף הרשיון .7

בעל הרשיון רשאי, לפי רשיון זה ובכפוף לכל הוראותיו ותנאיו, להקים, לקיים, לתחזק ולהפעיל  7.1

מערכת רט"ן, ולספק באמצעותה שירותי רט"ן לציבור ישראל; בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

 הרשיון לעשות את אלה: רשאי בעל

להקים, לקיים, לתחזק ולהפעיל מוקדי רדיו תאיים ולחברם אל מרכזות רט"ן, וכן לחבר בין  (1)

 מרכזות רט"ן, באמצעות עורקי תמסורת כבליים או אלחוטיים;

 ;אחרת בישראלציבורית לחבר את מערכת הרט"ן אל רשת בזק  (2)

 "ן;מנויים לשם מתן שירותי רטהלהתקשר עם  (3)

 רט"ן; לספק למנויים ציוד קצה (4)

 לספק למנוייו שירותי רט"ן כמפורט בתוספת הראשונה לרשיון;  (5)

(66תג לרשיון.67לספק למנוייו שירותים שאושרו לו בהתאם לסעיף  (6)
 

בעל הרשיון לא יהיה רשאי לספק כל שירות רט"ן או שירות בזק אחר שלא הותר לו במפורש לספקו  7.2

 שיון זה.במסגרת ר

 

 (16תהעדר בלעדיות .8

 לבעל הרשיון אין בלעדיות כלשהי במתן שירותיו. 8.1

 רט"ן למפעילים נוספים.לתת רשיון למתן שירותי  בכל עת  השר רשאי 8.2

, יהיה בעל הרשיון רשאי להגיש הצעתו במכרז, ואולם השר רט"ן פרסם השר מכרז למתן שירותי 8.3

אם יזכה בעל הרשיון במכרז, קבלת רשיון תהיה מותנית  רשאי לקבוע במסגרת תנאי מכרז כזה, כי

בכך שבעל הרשיון יעביר את מערכת הרט"ן שלו לאחר כפי שיורה השר ובתנאים כפי שיקבע, וכי 

 .באמצעותה יחדל לספק שירותי רט"ן

 תקופת הרשיון .9

תקופת  - שנים, שתחילתה ביום הענקת הרשיון )להלן 10תקפו של רשיון זה הוא לתקופה של  9.1

 הרשיון(.

התקופה  -)להלן  10ניתן להאריך את תקופת הרשיון בשש שנים נוספות בהתאם לאמור בסעיף  9.2

 הנוספת(.

ניתן לחדש רשיון זה לתקופה נוספת של שש שנים, אחת או יותר, מעבר לתקופת הרשיון או  9.3

 .11התקופה הנוספת, בהתאם לאמור בסעיף 

                                                 
 .66תיקון מספר   (66ת
(16ת

 .16תיקון מספר    
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הרשיון כפוף לסמכות  או התקופה הנוספת או עם חידוש הרשיון, יהיהבמשך כל תקופת הרשיון  9.4

 הגבלתו, התלייתו או ביטולו. ,לעניין שינוי רשיון 15עד  13השר לפי סעיפים 

, 1/01במסגרת הרחבת הרשיון, בעקבות זכייתו של בעל הרשיון במכרז מספר (16תעל אף האמור, (15ת9.5

פברואר  1( שנים החל מיום י"ט שבט התשס"ב )20שרים )תוקפו של רשיון זה יהיה לתקופה של ע

2002.) 

 

 הארכת תקופת הרשיון .10

וזאת אם לאחר   השר רשאי, לבקשת בעל הרשיון, להאריך את תקופת הרשיון לשש שנים נוספות 10.1

 שבחן את אלה:

 בעל הרשיון מילא אחר הוראות החוק, הפקודה, התקנות לפיהם והוראות הרשיון; )א( 

בעל הרשיון פעל בהתמדה לשם שיפור שירותי הרט"ן, היקפם, זמינותם ואיכותם ולשם  ב(  ) 

עדכונה הטכנולוגי של מערכת הרט"ן וכי בפעילותו  לא היה מעשה או מחדל שיש בו כדי 

 לפגוע בתחרות בענף הרט"ן או להגביל אותה;

וכי הוא בעל יכולת לבצע את  בעל  הרשיון מסוגל להמשיך ולספק שירותי רט"ן ברמה גבוהה )ג(   

עדכונה  הטכנולוגי  של מערכת הרט"ן ולשם שיפור היקף שירותי   ההשקעות הנדרשות  לשם

 הרט"ן, זמינותם ואיכותם.

ימים שקדמו   בעל הרשיון יגיש את בקשתו להארכת תקופת הרשיון במהלך ארבעים וחמישה 10.2

 הרשיון.לתקופת שמונה עשר החדשים לפני מועד תום תקופת 

 בעל הרשיון יצרף לבקשתו את אלה: 10.3

דו"ח המסכם את כל הדו"חות השנתיים שבעל הרשיון הגיש לפי רשיון זה בין מועד תחילת  )א(   

 הרשיון לבין מועד הגשת בקשתו;

השוואת הנתונים המפורטים בדו"ח לגבי כל שנה עם אלה שפורטו לגבי השנה שקדמה לה,  )ב(   

 ויים יוצאי דופן בנתונים;וכן הסברים לשינ

סקירה בדבר האמצעים, הפעולות וההשקעות שנקט או ביצע בעל  הרשיון לשיפור איכות  )ג(   

 שירותי הרט"ן היקפם וזמינותם, ולשם פיתוחה ועדכונה הטכנולוגי של מערכת הרט"ן.

 של תצהיר. במתכונת יכיל פרטים עדכניים ומדוייקים וייערך 10.3הדו"ח המסכם לפי סעיף  10.4

 

 

 

 

 

                                                 
(15ת

 .15תיקון מספר    
(16ת

 16תיקון מספר      
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לדרוש מבעל הרשיון  לצורך בחינת בקשתו של בעל הרשיון להאריך את תקופת הרשיון, רשאי השר 10.5

להמציא, תוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע, כל ידיעה ומסמך, ובלי לגרוע מכלליות 

 - האמור רשאי השר 

ימות  הנתונים המפורטים בו, לדרוש מבעל הרשיון לצרף לדו"ח המסכם כל מסמך לשם א )א(  

 להשלים את הדו"ח או למסור כל נתון נוסף שלא נכלל בו;

להזמין את בעל הרשיון להופיע בפניו להשיב  על  שאלות  או  להציג מסמכים שברשותו או  )ב(   

 בשליטתו הנוגעים לנתונים שבדו"ח;

תכניותיו לעדכונה הטכנולוגי  לדרוש  מבעל  הרשיון  להגיש לו תכנית הנדסית המתארת את )ג(   

 של מערכת הרט"ן במהלך התקופה הנוספת.

הרשיון להופיע בפני  ; נדרש בעל10.5בעל הרשיון ימלא אחר כל דרישה או הזמנה כאמור בסעיף  10.6

הרשיון, או מנכ"ל החברה או מי שהסמיכו  השר, יופיעו יושב ראש הדירקטוריון של החברה בעלת

 לכך בכתב.

לפחות, רשאי השר לדחות  , פעמיים10.5ענה בעל הרשיון לדרישה או להזמנה כאמור בסעיף לא נ 10.7

 את בקשתו להארכת תוקף הרשיון.

השר יודיע לבעל הרשיון על החלטתו בדבר הבקשה להארכת תוקף הרשיון לא יאוחר משנה לפני  10.8

 תום תקופת הרשיון.

 רבות כל שינוי בהם.על התקופה הנוספת יחולו תנאי רשיון זה, ל 10.9

לעניין שמירת סודיות יחולו, בשינויים המחוייבים, על מידע שמסר בעל הרשיון  100הוראות סעיף  10.10

 , לשר או מי מטעמו.10לפי הוראות סעיף 

 

 חידוש הרשיון .11

לחדש את הרשיון  עם תום תקופת הרשיון או התקופה הנוספת, רשאי השר, לבקשת בעל הרשיון, 11.1

 ופה נוספת אחת או יותר של שש שנים, כפי שיקבע.לתק

שקדמו לתקופת  בעל הרשיון יגיש את בקשתו לחידוש הרשיון במהלך ארבעים וחמישה ימים 11.2

 התקופה הנוספת. שמונה עשר החדשים שלפני מועד תום תקופת הרשיון או

רשיון, אם בכוונתו  שלחידו ימים ממועד קבלת בקשתו 30השר יודיע בכתב לבעל הרשיון תוך  11.3

כך, או כי יתנהלו הליכי מכרז לשירותים  לנקוט מהלך לחידוש הרשיון וההליכים הנדרשים לשם

 לפי רשיון זה.
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 סיום תקופת הרשיון .12

או  תקופת הרשיון  10.1או התקופה הנוספת לפי סעיף  (16ת9.5נסתיימה תקופת הרשיון לפי סעיף  12.1

חודש, רשאי השר להורות לבעל הרשיון  , והרשיון לא הוארך או לא11.1לאחר חידושו לפי סעיף 

תקופת סיום השירות( עד שיינתן  -לתקופה כפי שייקבע )להלן  להוסיף ולהפעיל את מערכת הרט"ן

בעל רשיון חלופי(, ויושלמו הליכי  -על פי דין, למתן השירותים לפי רשיון זה )להלן  לאחר רשיון

לשירותים חלופיים; תקופת סיום  עד שיינתן לאחר רשיון על פי דין העברת המערכת לפיו, או

 השירות לא תעלה בכל מקרה על שנתיים ימים מהמועד בו פג תוקף הרשיון.

לבעל רשיון חלופי,  במהלך תקופת סיום השירות, ולא יאוחר מעשרה חדשים מיום שניתן רשיון 12.2

רכישת מערכת הרט"ן בערכה הכלכלי והמחאת   םישאו ויתנו בעל הרשיון ובעל הרשיון החלופי לש

זכויות וחובות של המנויים לבעל הרשיון החלופי; לא הגיעו בעלי הרשיונות האמורים לכלל סיכום 

תוך עשרה חודשים כאמור, יקבע המחיר בידי בורר שייקבע בידי יושב ראש לשכת רואי החשבון, 

 שהחלטתו תהיה סופית.

                                                 
(16ת

 16תיקון מספר   
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 ן וביטולוחלק ב': שינוי תנאי הרשיו

 שינוי תנאי הרשיון .13

השר רשאי לשנות את תנאי הרשיון, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, אם נוכח כי נתקיים אחד  13.1

 מאלה:

  חל שינוי במידת התאמתו של מבקש הרשיון לבצע את הפעולות והשירותים נשוא הרשיון; )א(  

 בטיח את התחרות בתחום הבזק;, נדרש שינוי הרשיון כדי לה8בכפוף לאמור בסעיף  )ב( 

 ברשיון כדי להבטיח את רמת השירותים הניתנים לפיו; נדרש שינוי )ג(   

 שינויים שחלו בטכנולוגיה של בזק מחייבים שינוי הרשיון. )ד(   

נוכח כי חל שינוי  השר רשאי לשנות את תעריפי השירותים, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, אם 13.2

 התעריפים. כיבי העלויות, המהווים בסיס לחישובבאחד או יותר ממר

הרשיון הזדמנות סבירה  לאחר שנתן לבעל 13.2 -ו 13.1השר יפעל לפי סמכותו כאמור בסעיפים  13.3

 להשמיע את טענותיו.

 ביטול הרשיון .14

מהעילות המפורטות  אחת או יותר השר רשאי לבטל את הרשיון לפני תום תקופתו אם נתקיימה 14.1

 לחוק, או בכל אחד מהמקרים הבאים: 6יף בסע

 בעל הרשיון לא גילה לועדת המכרזים מידע שנדרש לגלותו או שמסר לה מידע לא נכון; )א(  

בעל הרשיון סרב למסור לשר או מי מטעמו מידע שנדרש לגלותו ואשר מצוי בידיו, ואשר   (2ת)ב( 

או שבעל הרשיון מסר מידע כוזב היה חייב לגלותו מכוח הוראות רשיון זה או על פי דין, 

 לשר או למי מטעמו;

 בעל הרשיון לא קיים את הוראות החוק, הפקודה או התקנות על פיהם; )ג(   

בעל הרשיון הפר הפרה מהותית את תנאי הרשיון ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות  )ד(   

 אלה:

המרביים שנקבעו  יפיםבעל הרשיון דורש עבור שירותיו תשלומים הגבוהים מהתער (1)

 פי כל דין;-פיו, או על-ברשיון זה או על

 הקבועות ברשיון זה; בעל הרשיון אינו עומד בדרישות הכיסוי או בדרישות האיכות (2)

בעל הרשיון לא עמד בהוראות הרשיון לעניין הפעלת טכנולוגיה דיגיטלית במערכת  (3)

 הרט"ן;

פי הקבוע ברשיון זה או שהפסיק, הגביל או עיכב -על בעל הרשיון לא החל במתן השירותים )ה(   

 שירות משירותיו שלא כדין;

 

                                                 
 .2תיקון מספר   (2ת
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 חדלו להתקיים בבעל הרשיון אחת או יותר מן התכונות שהכשירו  אותו להשתתף במכרז )ו(  

 לשירותי רט"ן או להיות בעל רשיון, ובכלל זה:

 בעל הרשיון חדל להיות חברה הרשומה בישראל; (1)

בעקיפין, לפחות   ראל  ותושבים  בה  אינם  מחזיקים עוד, במישרין אואזרחי  יש (2)

 -"אזרח ישראל"  -בסעיף זה  מכל אחד מאמצעי השליטה בבעל  הזכיון; 20%

כמשמעותו בחוק מרשם   -; "תושב" 1952 -כמשמעותו בחוק האזרחות, התשי"ב

 ;1965-האוכלוסין,  התשכ"ה

 ותושבים בה;  הרשיון אינם אזרחי ישראלרוב הדירקטורים בחברה שהיא בעלת  (3)

דירקטור בה, הורשע  בעבירה שיש עימה קלון  מנהל החברה שהיא בעלת הרשיון או (4)

 ומוסיף לכהן בתפקידו;

שהיא בעלת  ההון העצמי המשותף, כולל עודפים, של כלל בעל המניות בחברה (5)

מיליון דולר של ארה"ב;  -200מ הרשיון, יחד עם ההון העצמי של בעל  הרשיון,  פחת

מהזכות לרווחי  -10%מניות המחזיק פחות מ לעניין זה לא יובא בחשבון בעל

 החברה;

לשיעור הקטן  שנים מיום מתן הרשיון, ירד חלקן של מפעיל רט"ן 5בטרם חלפו  (6)

למנות דירקטור או מנהל  מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או מהזכות -25%מ

 הרשיון; כללי בחברה שהיא בעלת

שהיא בעלת הרשיון או  (, בעל הרשיון, או נושא משרה בחברה8כפוף לאמור בפסקה ) (7)

מאמצעי השליטה בחברה שהיא בעלת הרשיון, מחזיק,  -5%מי שמחזיק ביותר מ

מפעיל רט"ן 16ת מאמצעי השליטה בחברת בזק, (41ת5% -יותר מבמישרין או בעקיפין, 

 רה בתאגידים המתחרים;, או שאחד מהם משמש כנושא משאחר

חברת ביטוח חברה  נתקיים בבעל עניין בחברה בעלת הרשיון, שהוא קרן נאמנות, (8)

 להשקעות או קרן פנסיה, אחד מאלה:

שליטה כלשהו י מאמצע -5%הוא מחזיק במישרין או בעקיפין, יותר מ  -

 השר; בתאגיד מתחרה, בלא שקבל לכך היתר מאת

מאמצעי השליטה כלשהו  -5%קיפין, יותר מהוא מחזיק, במישרין או בע -

ובנוסף לכך הוא בעל שליטה ומפעיל  בתאגיד מתחרה על פי היתר מאת השר,

מטעמו בקרב נושאי  שליטה בפועל בתאגיד מתחרה או יש לו נציג או ממונה

 פי דין;-בתאגיד מתחרה, אלא אם נדרש לעשות כן על המשרה

שליטה כלשהו,  מאמצעי -10%מהוא מחזיק, במישרין או בעקיפין יותר  -

מאמצעי שליטה  10% בתאגיד מתחרה, אף שקיבל היתר להחזקה  עד

 כאמור;

                                                 
)ה(  21.7נון בעל הרשיון כאמור בסעיף )תחילתו של תיקון זה במועד בו תודיע סלקום למשרד כי תוקן תק 41תיקון מספר   (41ת

 לרשיון
(16ת

 16תיקון מספר    
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  (2תבטל.  )ז(   

 היה בפעילותו של בעל הרשיון מעשה או מחדל שפגע בתחרות בענף הרט"ן או הגביל אותה; )ח(   

על  ירוקה או החליטהמונה כונס נכסים או מפרק זמני לחברה בעלת הרשיון, ניתן צו לפ )ט(   

 פירוק מרצון;

  (2תבטל;  (י)

 בעל הרשיון ביקש ביטול הרשיון. )יא(  

(, הגבלת שירות בשל נסיבות טכנולוגיות, הנעשית לאחר שנמסרה על כך (2ת)ה14.1לעניין סעיף קטן (2ת14.1.1

למנהל הודעה מנומקת מראש ובכתב ולאחר שניתן לה אישור המנהל, לא יראו בה הפסקה, 

 ה או עיכוב של שירות שלא כדין.הגבל

נוכח השר כי עילת הבטלות, בנסיבות העניין, אינה מחייבת ביטול  הרשיון, יתן השר לבעל הרשיון  14.2

 עילת ביטול.  הזדמנויות נאותה לתקן את המעשה או המחדל המהווים

העילה לכך ויאפשר  את השר יודיע לבעל הרשיון מראש על כוונתו לבטל את הרשיון, יציין בהודעה 14.3

בהתייחס לעילת הביטול, בין בכתב ובין  לו, תוך תקופה שיקבע בהודעה, להשמיע את טענותיו

 פה, לפי נסיבות העניין.-בעל

להשיב על שאלות,  השר  רשאי  להזמין  את בעל הרשיון להופיע לפניו ורשאי הוא לדרוש ממנו 14.4

 דרוש לצורך בירור עילת הביטול.  כל  שהדברלהציג מסמכים או למסור לו ידיעות ומסמכים כ

 בהם.  שנקבע נדרש או הוזמן בעל הרשיון כאמור, ייענה לדרישה או להזמנה במועד 14.5

תקופה שקבע השר  לא  נענה  בעל  הרשיון,  פעמיים  לפחות, לדרישה או להזמנה של השר תוך 14.6

הודעת  -שישלח לבעל הרשיון )להלן   בדרישה או בהזמנה, רשאי השר לבטל את הרשיון  בהודעה

 הביטול(.

ורשאי הוא להורות  תוקף,-בהודעת  הביטול  יקבע  השר  את  המועד בו יהיה ביטול הרשיון בר 14.7

מתן רשיון לאחר או עד למינוי נאמן או  לבעל הרשיון להמשיך במתן השירותים לפי רשיון זה עד

 לפי העניין. -ת הרט"ן והפעלתה ניהול מערכ עד למינוי כונס נכסים כדין לשם

ויקיים הוראות רשיון   בעל הרשיון ימשיך במתן השירותים עד תום המועד שקבע השר בהודעתו 14.8

 זה וכל הוראה שיתן לו השר לעניין זה.

 

 תרופות אחרות .15

המפורטות   , רשאי השר,  בהתקיים  העילות14את הרשיון כאמור בסעיף  בנוסף לסמכותו לבטל

לחלט את הערבות שנתן בעל  ,  להגביל או להתלות את הרשיון או לשנות את תנאיו או14.1יף  בסע

הרשיון להבטחת מילוי תנאי הרשיון, כולה או  חלקה; ההליכים  המפורטים לעניין ביטול רשיון 

 רשיון, התלייתו או חילוט הערבות. יחולו, בשינויים המחוייבים, על הגבלת

                                                 
 .2תיקון מספר   (2ת
 .2תיקון מספר   (2ת
 2תיקון מספר   (2ת
 )ה(.14.1)ד( במקום 14.1, נפלה טעות סופר ונרשם 2בנוסח המקורי של תיקון מספר  3בסעיף   (2ת
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 ם ואמצעי שליטהפרק ג': בעלות, נכסי
 חלק א': הגבלות לעניין העברת הרשיון ונכסיו

 (66תבוטל. .16

 

 בעלות על מערכת הרט"ן .17

 בעל הרשיון יהיה הבעלים של מערכת הרט"ן. 17.1

 :, רשאי בעל הרשיון לעשות שימוש17.1על אף האמור בסעיף (84ת 17.2

 ;בעורקי תמסורת פיזיים או אלחוטיים של בעל רשיון אחר )א(

בתשתית הרדיו המוקמת, מקוימת ומופעלת באמצעות בעל רשיון תשתית רדיו סלולרית,  )ב(

מראש של והסכמתו בכתב ג ולאחר שקיבל את 19.3במסגרת הסכם שימוש, כמוגדר בסעף 

  .המנהל בהתאם לתנאים שקבעו מנהלה

 

 הגבלות בהעברת נכסי הרשיון .18

 -לביצוע הרשיון )להלן  או למשכן נכס מהנכסים המשמשים בעל הרשיון אינו רשאי למכור, להשכיר 18.1

 נכסי הרשיון(, אלא אם כן ניתנה לכך  הסכמתו מראש של השר ובהתאם לתנאים שקבע.

זכויות בנכסי הרשיון לצד  , ייתן השר הסכמתו להקניית18.1 (66תףבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי 18.2

הבטיח כי בכל מקרה לא יגרום מימוש הזכויות בידי   שלישי, אם נוכח להנחת דעתו שבעל הרשיון

 כלשהי במתן השירותים לפי רשיון זה כל עוד בעל הרשיון חייב ליתן הצד  השלישי  לפגיעה

 שירותים אלה על פי הוראות רשיון זה.

על , רשאי בעל הרשיון לשעבד נכס מנכסי הרשיון לטובת תאגיד בנקאי הפו18.1על אף האמור בסעיף  (2ת18.3

כדין בישראל, לשם קבלת אשראי בנקאי, ובלבד שמסר הודעה בדבר השעבוד שבכוונתו לעשות, 

לפיה נכלל בהסכם השעבוד סעיף המבטיח כי בכל מקרה לא יגרום מימוש הזכויות בידי התאגיד 

"תאגיד בנקאי" כהגדרתו  –הבנקאי לפגיעה כלשהי במתן השירותים לפי רשיון זה; לעניין סעיף זה 

 ולמעט "תאגיד חוץ" כהגדרתו באותו חוק. 1981 -הבנקאות )רישוי(, התשמ"א בחוק

לא יחולו על מכירת פריטי ציוד בעת ביצוע הליך שידרוג, לרבות מכירת ציוד,  18.1הוראות סעיף  (2ת 18.4

 .TRADE INכאמור, בשיטת 

 סלולרית רדיו תשתית ןרשיו לבעל הרשיון נכסי של העברה או משכון, השכרה, מכירה לעניין(84ת18א.4

 .זה סעיף הוראות יחולו לא, שלו לקוח הוא הרשיון שבעל

 

                                                 
 .66תיקון מספר  (66ת
 .84תיקון מספר  (84ת
 .66ן מספר תיקו (66ת
 .2תיקון מספר   (2ת
 .2תיקון מספר   (2ת
 .84תיקון מספר  (84ת
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 התקשרות עם אחר .19

באמצעות אחר מטעמו,  ,ביקש בעל הרשיון לתת שירות מהשירותים לפי רשיון זה, כולו או מקצתו 19.1

נו לבין בי (43תההסכםיפנה אל המנהל ויבקש את אישורו לכך; אל בקשתו יצרף בעל הרשיון את 

האחר. הוראת סעיף זה לא תחול לעניין התקשרות בין בעל הרשיון לבין משווק ציוד קצה רט"ן או 

  (2תמי שפועל מטעמו של בעל הרשיון לשם שיווק שירותיו. 

המנהל רשאי לאשר את הבקשה, לדחותה או להתנות אישורו בתנאים שיש לקיימם, לרבות תיקון  19.2

היתר, באיזו מידה מבטיחים תנאי ההתקשרות עם האחר את קיומן  ההסכם; המנהל ישקול, בין

של הוראות רשיון זה  ואת חיוביו של בעל הרשיון לפיו; המנהל לא יאשר התקשרות עם אחר 

 חובותיו של בעל הרשיון על פי רשיון זה.  הסותרת את

לביצוע  שירות   ואין בהתקשרות עם אחר כדי לגרוע מחובותיו  של  בעל  הרשיון  ומאחריות 19.3

רשיון זה, ואין בה כדי לגרוע מסמכויות  מהשירותים לפי רשיון זה, כולו או מקצתו על פי הוראות

 השר, המנהל או מי מטעמם.

 

 

                                                 
 .([15.03.2007תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר התשס"ז )תחילה: ]  43תיקון מספר   (43ת
 .2תיקון מספר   (2ת
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יחסים הדדיים עם בעל רשיון תשתית רדיו סלולרית: 1חלק א'
(84ת

 
 

 הגדרות א. 19

  -זה  חלקב א19.1

 הרבים והנוגעים לאחד מאלה:  שאינם נחלת בעל הרשיון,ת אודונתונים 

סודי  מידע "

 "מסחרי

 שאינם נחלת הרבים והנוגעים לאחד מאלה:  בעל הרשיון,ת אודונתונים  -

 ;םויעדיהם מסרי הבזק העוברת ברשת, סוגיהונפחי כמות  (1)

  מספר המנויים, סיווגם ומאפייניהם; (2)

 , פרישתה והטכנולוגיה שבה היא פועלת;הרשתמבנה  (3)

, לשינויים בה ולהפעלת שירותים חדשים הרשתתכניות להרחבת  (4)

 באמצעותה;

אחרות שמידע וגיות לנוכט אות יוקוות שיווייות או פעילכנת (5)

 תוליעפ או ,"ןרט רשיון בעל יביד בעל הרשיוןיהן נמסר ללגב

 מידע"ן כרט רשיון בעלג על ידי סוו לגביה ידעשמת ראחת יעסק

 ; מסחרי סודי

דע אחר שאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר מיכל  (6)

 .סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו

"מרכיב 

 פסיבי"

חשמל  תורן, מבנה, לרבותבאתר מוקד רדיו תאי  האלמנטים הפסיביים -

 ;ומיזוג

שיתוף "
של  אקטיבי

 "אנטנה

 אנטנה; שיתוף האנטנה או כבל הזנה ל ובנוסף פסיבישיתוף  -

שיתוף "
אקטיבי של 

 "תדר
(MOCN1) 

אקטיבי של אנטנה לרבות שיתוף בציוד רדיו ובתדר אשר הוקצו  שיתוף -

 "ן;רט רשיוןלשימוש של בעל 

שיתוף "

 "פסיבי

 יאתר של משמעותי מספרב המרכיב הפסיבי, של חלקי או מלא שיתוף -

 "ן;רט רשיוןו יותר מבעלי בין שנים א מוקד רדיו תאי

 

 שיתוף עם בעל רשיון רט"ן אחר  ב. 19

"( אחר רשיון בעל)להלן בחלק זה " "ן אחררט רשיון בעלבהסכם עם  התקשרלבעל הרשיון רשאי  ב19.1

 "( בכל אחת מאפשרויות אלה בלבד:שיתוף הסכם)" שיתוףלצורך 

 ;הסכם שיתוף פסיבי )א(

 ;הסכם שיתוף אקטיבי של אנטנה )ב(

                                                 
 .84תיקון מספר   (84ת
1 Multi Operator Core Network 
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 ;(MOCN)דר הסכם שיתוף אקטיבי של ת )ג(

 :ב19.3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  ב19.2

 ת"ן שונים בהסכמי שיתוף שונים, בכל אחרט רשיון בעלי עם להתקשרבעל הרשיון רשאי  )א(

 :למרות האמור. 4או דור  3, דור 2מרשתות דור 

 .מפעילים  שני בין אושרי לא (MOCN)של תדר  אקטיבי שיתוף (1)

יאושר רק בתנאי שלשני בעלי הרשיון  3או  2( בדור MOCNשיתוף אקטיבי של תדר ) ( 2)

ורק בתנאי שלבעל הרשיון המשתף שאינו מפעיל, קיים  4המשתפים הוקצו תדרי דור 

  .4( בדור MOCNהסכם שיתוף אקטיבי של תדר )

 :3 בדור במלואה פרושה גישה רשתשלו  בעל רשיון –" מפעיל, "זה קטן סעיף לעניין

 ; בע"מ, סלקום ישראל בע"מ, פרטנר תקשורת בע"מ חברות פלאפון תקשורת

 בוטל. )ב(

יגיש  ,ב19.1מהסוגים המנויים בסעיף  שיתוףהגיעו בעל הרשיון ובעל הרשיון האחר לכלל הסכם  ב19.3

בעל הרשיון בקשה בכתב למנהל לא יאוחר משלושים יום מיום החתימה על הסכם השיתוף )להלן 

 והבקשה תכלול לפחות את כל אלה:ישורו להסכם השיתוף, "( ויבקש את אהבקשה" –בסעיף זה 

 פרטי בעל הרשיון ובעל הרשיון האחר; )א(

 ב;19.1סוג הסכם השיתוף כאמור בסעיף  )ב(

 תקציר מנהלים של עיקרי הסכם השיתוף; )ג(

כי  בעל הרשיוןתצהיר של נושא משרה ב עותק מההסכם על כל צרופותיו ונספחיו בצירוף )ד(   

 ;להסכם בקשרפה -בעלמכים אלה לא קיימת כל הסכמה, בכתב או מלבד מס

כללי למתן  רשיון בעל"שיתוף גישה רחבת פס של במדיניות  חוו"ד לפיה ההסכם עומד (ה)

ת הסכם השפע של ניתוח החוו"ד תכלול .זה 1חלק א' ובתנאי  ביותר העדכנית"ן" רטשירותי 

  בתחום הבזק והשידורים; התחרות על השיתוף

 ;ולפקיעתוהמועד המתוכנן לתחילת יישום ההסכם  )ו(
 
  

 המנהל רשאי לאשר את הבקשה, לדחותה או להתנות אישורו בתנאים, לרבות תיקון ההסכם.  ב19.4

שהמנהל אישר בכתב לבעל הרשיון בעל הרשיון רשאי להתחיל ליישם את הסכם השיתוף, רק לאחר  ב19.5

 ולבעל הרשיון האחר את הבקשה.

 

 כם שיתוף והסכם שימושהס ג. 19

ישקול המנהל את הבקשה  ,(MOCNהסכם שיתוף אקטיבי של תדר )ל בקשההגיש בעל הרשיון  ג19.1

רמת התחרות הקיימת בשירותי הרט"ן ופוטנציאל הפגיעה  אתבהביאו בחשבון, בין היתר, 

 בתחרות, את מצאי התדרים הקיים והצפוי ויעילות השימוש בתדרים, את שרידות ויתירות

 הרשתות בהיבט הלאומי והבטחת רמת שירותי הבזק לאורך זמן.
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       ( יכלול את התנאים הבאים:MOCNהסכם שיתוף אקטיבי של תדר )   ג19.2

. יםשוו יםבשיעורויחזיקו באמצעי השליטה בו תאגיד משותף  בעלי הרשיון המשתפים יקימו )א(

  ;התאגיד המשותף ידרש לקבל רשיון תשתית רדיו סלולרית

ההוראות , תקופת קיומו של הסכם השיתוף , בכלהמשתפים יחולוכל אחד מבעלי הרשיון על   )ב(

 המשותפת כדלקמן: הגישהרשת ב הנכלליםפסיבי ומוקדי הרדיו המרכיב יחס לבהבאות 

 ;יםשוו יםבשיעוריחזיקו בעלי הרשיון המשתפים  –התאי מוקדי הרדיו ב( 1)

המשתפים תהיה זכות שימוש אפקטיבית בכלל  הרשיון יבעללכל אחד מ –מרכיב פסיבי ב  (2)

 .הגישה ברשת פסיבייםה המרכיבים

זכות שימוש בלתי הדירה, לכל תקופת הרשיון  –" זכות שימוש אפקטיבית" - לעניין זה 

הרלוונטי, במרכיב פסיבי, הנובעת מבעלות או ממקור אחר, שתאפשר לבעליה לבצע את כל 

בקיום ובהפעלה של מוקדי רדיו תאי באמצעות או על גבי  הפעולות הכרוכות בהקמה,

 .המרכיבים הפסיביים

להמשיך המשתפים מבעלי הרשיון  דהמבטיח את יכולת כל אח ,הסכם השיתוף פקיעתמנגנון   )ג( 

במסגרת  .רשיונו, בהתאם להוראות לאחר פקיעה כאמור לספק את שירותי הרט"ן למנוייו

המשך קיומה של זכות שימוש את  הוראות אשר יסדירו מנגנון הפקיעה כאמור, ייכללו

 סעיףבהתאם להוראות  סיביים במקרה של פירוק הסכם השיתוףמרכיבים הפאפקטיבית ב

 פסיבי גם לאחר הפירוק. שיתוףהחובה ההדדית לאפשר ( ואת 2) קטן

תשתית רדיו ג, בעל הרשיון, בעל הרשיון האחר ובעל רשיון 19.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   ג19.3

סלולרית, יתקשרו בהסכם שימוש ביניהם המעניק לבעל רשיון תשתית רדיו סלולרית זכות שימוש 

( במרכיבי רשת הגישה המשותפת, שאינם בבעלותו של בעל הרשיון תשתית IRUבלתי הדירה )

 "(. הסכם שימושסלולרית, המפרט את אופן השימוש שיעשה ברשת המשותפת )להלן, "

שנים, ותתייחס למרכיבי  10לתי הדירה תינתן לתקופה שלא תעלה על הב השימוש זכות, זה לעניין 

 רשת הגישה הרלוונטיים לדור עליו סוכם בהסכם השיתוף.

כל שינוי בהסכם שימוש או בהסכם שיתוף יובא לאישור המנהל, לא יאוחר מעשרה ימים מיום  ג19.4

י דרישה, העתק מהסכם שימוש או כל שינוי החתימה על השינוי; בעל הרשיון יעביר למנהל, על פ

 בו.

את , ישרין או בעקיפיןמב"( לא יגביל, הסכם" -הסכם שיתוף או הסכם שימוש )להלן בסעיף זה  ג19.5

בעל הרשיון או בעל הרשיון האחר, מלהגיע להסכם עם בעל רשיון נוסף או בעל רשיון רט"ן ברשת 

רדיו ביחס לתנאי השימוש בתשתית  פלייהאו לגרום לא אחרת או לחתום איתם הסכם אחר,

  .סלולריות

 ביקש בעל הרשיון או בעל רשיון אחר לעשות שימוש בתשתית רדיו של בעל רשיון לתשתית רדיו ג19.6

השותפים להסכם, לשם גיבוש הסכם שיתוף ויפעל כאמור בסעיף  הרשיון, יפנה אל בעלי סלולרית

  ב.19
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מחובותיו של בעל הרשיון  כדי לגרועסלולרית  תשתית רדיובעל רשיון אין בהתקשרות עם  ג19.7

שירות מהשירותים לפי רשיון זה, כולו או מקצתו על פי הוראות רשיון לספק למנוייו ומאחריותו 

  .זה

לא הגיעו הצדדים להסכם, רשאי כל צד לפנות למשרד לשם יישוב חילוקי הדעות ביניהם בהתאם  ג 19.8

 לחוק. 5לסעיף 

 

 הפרדה מבנית חובת ד.19

 , כמפורט להלן: בעל רשיון תשתית רדיו סלולרית לבין וקיים הפרדה מבנית ביני בעל הרשיון  ד19.1

 –לעניין זה  ;סלולרית בעל רשיון תשתית רדיולבין הנהלת  והפרדה מלאה בין הנהלת )א(

 יוןרשבבעל  דירקטור גם , שהואהרשיון בבעלדירקטור  שאינו משרה נושא למעט", הנהלה"

 .סלולריתלתשתית רדיו 

סלולרית, למעט תשתית רדיו של  בעל רשיון תשתית רדיולבין נכסי  והפרדה מלאה בין נכסי )ב(

 ; בעל הרשיון

 ובעל רשיון תשתית רדיו, סלולרית בעל רשיון תשתית רדיועסיק את עובדי ילא  בעל הרשיון )ג(

   ;בעל הרשיוןי עובד עסיק אתילא סלולרית 

סלולרית במשך  הנהלה של בעל רשיון תשתית רדיועובד מי שהיה עסיק את ילא  רשיוןבעל ה )ד(

 שנה לאחר סיום העסקתו ללא אישור המנהל;

 שאינו מסחריסודי מידע  סלולרית בעל רשיון תשתית רדיולעביר יקבל ולא ילא  בעל הרשיון (ה)

 .  הרשיון סלולרית עבור בעל תשתית רדיו רשיוןנדרש לצורך מתן שירותי בעל 

 את אלה: בעל הרשיוןקיים יבכל הנוגע לשמירת סודיות של מידע מסחרי  ד19.2

 למעט, סלולרית תשתית רדיולבעל רשיון  מסחרי סודי מידע של העברתו ימנעהרשיון  בעל )א(

 הרשיון;הסלולרית עבור בעל הרדיו תשתית  רשיוןבעל  שירותי מתן לצורך הנדרש מידע

 בעל באותו המחזיק בעל רשיון אחר אל מסחריסודי  ע העברתו של מידעמני בעל הרשיון )ב(

   ;ממנו שירותים מקבל או סלולרית תשתית רדיו רשיון

למניעת  וכן מסחרי,סודי קבע נהלים וכללים לשמירת סודיות של מידע י בעל הרשיון )ג(

ין תפוצת ילות לענבנהלים ייקבעו, בין היתר, הגב .)ב( -ו)א(  קטנים בסעיפים כאמורהעברתו 

 המידע והגישה אלובבעל רשיון תשתית רדיו סלולרית,  בעל הרשיוןבהסודי המסחרי המידע 

 .במסגרת תפקידם ובידי עובדים שאינם אמורים לטפל בהסודי המסחרי 

הוא  רשאיאו בטובת הציבור,  הבזקנוכח השר כי קיים חשש של ממש לפגיעה בתחרות בתחום  ד19.3

לבעל הרשיון שהיא בעלת  על חברה בעלת זיקה יחולופרק זה, כולן או חלקן, ות להורות כי הורא

 רשיון לפי חוק התקשורת. 

ולאחר שהשתכנע כי לא יהא בכך  ,המאפשרות זאתבמקרה מסוים התקיימו נסיבות  השר כי נוכח ד19.4

בקשה בכתב , רשאי הוא, על פי או השידורים, או בטובת הציבור כדי לפגוע בתחרות בתחום הבזק

זה  חלקלחובת ההפרדה המבנית הקבועה ב סייגיםאישור בכתב בדרך של להתיר  ,בעל הרשיוןמאת 

 או על פיו, ורשאי הוא לקבוע תנאים לכך.
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 שינויים והגבלות -חלק ב': אמצעי שליטה 

 פרטי בעל הרשיון .20

שליטה בו, בעלי השפעה פרטים בדבר אישיותו המשפטית של בעל הרשיון, התאגדותו, בעלי ה (43ת20.1

ניכרת בו, בעלי עניין בו, נושאי המשרה בו, מפורטים בנספח א' לרשיון; בעל הרשיון ימציא 

 למנהל, בכל שנה בתחילת חודש ינואר, נספח א' מעודכן.

בעל הרשיון ידווח למנהל בכתב על כל שינוי במידע הכלול בנספח א', לרבות כל העברה ורכישה  20.2

הרשיון או שינוי במינוי דירקטור או מנהל  מאמצעי  שליטה  בחברה  בעלת 5%ל של שליטה או ש

 השינוי. ימים מיום 14כללי, וזאת תוך 

 

 העברת אמצעי שליטה .21

כלשהו בבעל הרשיון,  לא יועברו, במישרין או בעקיפין, עשרה אחוזים או יותר של אמצעי שליטה 21.1

 הסכמת השר מראש. ניתנה  לכך בין בבת אחת ובין בחלקים, אלא אם  כן 

שליטה כאמור,   לא יועבר בדרך כלשהי, אמצעי שליטה כלשהו בבעל הרשיון, או חלק מאמצעי 21.2

אחד לאדם אחר, אלא אם כן  באופן שכתוצאה מן ההעברה תועבר שליטה בבעל הרשיון מאדם

 ניתנה לכך הסכמת השר מראש.

או בעקיפין, בידי  ל הרשיון, ולא יירכש בה, במישריןלא תירכש שליטה, ישירה או עקיפה, בבע 21.3

או יותר באמצעי שליטה  10%דרך קבע,  אדם בעצמו או יחד עם קרובו או עם אחר הפועלים עמו

 ובין בחלקים, ללא הסכמת השר מראש. כלשהו בבעל הרשיון, בין בבת אחת

, אמצעי שליטה באופן שחלקו של בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל, לא יועברו, במישרין או בעקיפין 21.4

מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית ומהזכות למנות  -25%מפעיל רט"ן בבעל הרשיון ירד מ

שנים מיום  מתן  5שנים מיום מתן הרשיון; חלפו  5דירקטור או מנהל כללי, אלא לאחר שחלפו 

יטה שבידיו עד כדי מכירת כל אמצעי השל -25%חלקו של מפעיל רט"ן לרדת מ הרשיון, יכול

לאחר, הכל בכפוף לאישור השר הן לעצם הקטנת חלקו של מפעיל  הרט"ן באמצעי השליטה בבעל 

 הרשיון והן לגבי הרוכש.

או נרכשו אמצעי שליטה נסחרים בבעל הרשיון  הועברו ,21.3 -, ו21.1אף האמור בסעיפים  על  (41ת21.5

בהם משום העברת שליטה בבעל הרשיון, שאין  ,21.3או  21.1בשיעור הטעון אישור לפי סעיפים 

על כך בעל הרשיון לשר, בכתב, ויגיש בקשה לשר לאישור  ידווחללא שנתבקש אישור השר, 

ימים מהיום שנודע על כך לבעל הרשיון, ובלבד שהשר נתן  21תוך  והכלההעברה או הרכישה, 

 בור. לעצם ביצוע ההנפקה או המכירה של ניירות הערך לצי ובכתבאישור מראש 

 

 

                                                 
 ([15.03.2007תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר התשס"ז )חילה: ת]  43תיקון מספר   (43ת
)ה(  21.7)תחילתו של תיקון זה במועד בו תודיע סלקום למשרד כי תוקן תקנון בעל הרשיון כאמור בסעיף  41תיקון מספר   (41ת

 לרשיון
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 Global or American, אמצעי שליטה, לרבות תעודות פקדון -" נסחר שליטה אמצעילעניין זה, "

Depository Shares (GDRs or ADRs),  הרשומים למסחר  ,ערך ניירותאו תעודות דומות, בגין

ור עוינת, או אמצעי שליטה שהוצעו לציב שאינה, במדינה לבבורסה לניירות ערך בארץ ו/או בחו"

 .לו/או בחו" בארץומוחזקים בידי הציבור,  ,במדינה שאינה עוינת על פי תשקיף

של ניירות ערך לציבור, וכן רישום למסחר  מכירהבהסכם חיתום בקשר עם הנפקה או  תקשרותה  (41ת21.6

, במדינה שאינה עוינת, או הפקדת ניירות ערך, לרבות תעודות ל"בחובישראל או  עבבורסה לני"

דומות, בגין  תעודותאו  ,Global or American Depository Shares (GDRs or ADRs),פקדון

 אמצעיכשלעצמם העברת  ייחשבוניירות ערך, או רישומם אצל חברה ו/או סוכן לרישומים, לא 

 שליטה בבעל הרשיון.

דבר היותם )מרשם בעלי המניות( בבעל הרשיון בציון  החבריםחורגות יירשמו בפנקס  החזקות(41ת)א(21.7

לבעל הרשיון, והודעה על הרישום תימסר על ידי בעל הרשיון לבעל  הדברחורגות, מייד עם היוודע 

ללא  נסחרהחזקת אמצעי שליטה  -" חורגות החזקותולשר. לעניין זה, " החורגותההחזקות 

 מחזיק, ומכלול החזקות של 23תוך הפרת הוראות סעיף  או  21הסכמת השר כנדרש על פי סעיף 

הסכמת  ניתנה; וזאת כל עוד דרושה ולא 24באמצעי שליטה נסחר שפעל בניגוד להוראות סעיף 

 לרשיון. 24או  23לרשיון או מתקיימות נסיבות של הפרת הוראות סעיפים  21השר לפי סעיף 

 מניותזכויות כלשהן, ויהוו " למחזיק)א(, לא ייקנו 21.7חורגות, שיירשמו כאמור בסעיף  החזקות )ב( 

, זולת לעניין קבלת דיבידנד או 1999 - ט, התשנ"החברותלחוק  308בסעיף  כמשמעותןדומות" ר

)ובכלל זה זכות להשתתף בהנפקת זכויות המחושבות על בסיס  מניותחלוקה אחרת לבעלי 

בבעל הרשיון, אלא שגם ההחזקות שיתווספו כאמור, ייחשבו החזקות  שליטההחזקות באמצעי 

יהיה תוקף לכל פעולה או טענה של הפעלת זכות מכוח החזקות חורגות,  לאחורגות(, ולפיכך 

 דיבידנד או חלוקה אחרת כאמור. קבלתלמעט לעניין 

לא יקנו זכויות הצבעה באסיפה הכללית. בעל מניה המשתתף בהצבעה באסיפת  חורגות החזקות )ג( 

על  -צעות כתב הצבעהיודיע לבעל הרשיון לפני ההצבעה, או אם ההצבעה היא באמ המניותבעלי 

 23או  21כתב ההצבעה, אם החזקותיו בבעל הרשיון או הצבעתו טעונות אישור לפי סעיפים  גבי

 לרשיון, אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

, מונהדירקטור בבעל הרשיון, לא ייבחר ולא יועבר מכהונתו מכח החזקות חורגות;  ימונה לא )ד( 

או להעברה,  לכהונהבחר או הועבר מכהונתו דירקטור כאמור, לא יהיה תוקף למינוי, לבחירה, נ

 לפי העניין.

 יכללו בתקנון בעל הרשיון, בשינוי המחוייב.  21.9-ו 21.7 סעיפים הוראות )ה( 

 

 

                                                 
)ה(  21.7כי תוקן תקנון בעל הרשיון כאמור בסעיף  )תחילתו של תיקון זה במועד בו תודיע סלקום למשרד 41תיקון מספר   (41ת

 לרשיון
)ה(  21.7)תחילתו של תיקון זה במועד בו תודיע סלקום למשרד כי תוקן תקנון בעל הרשיון כאמור בסעיף  41תיקון מספר   (41ת

 לרשיון
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 בסעיפיםובעל הרשיון ינהג בהתאם לאמור  21.7יקבע תקנון בעל הרשיון כאמור בסעיף  עוד כל   (41ת21.8

מכל  26% -מ, וכן כל עוד לא פחתו ההחזקות של בעלי מניות מייסדים או חליפיהם 21.7-ו 21.5

כח ההצבעה  שרובאחד מאמצעי השליטה בבעל הרשיון, וכן כל עוד תקנון בעל הרשיון יקבע 

הרשיון, למעט  בבעלבאסיפה הכללית של בעל הרשיון זכאי למנות את כל חברי הדירקטוריון 

, לא יהוו החזקות חורגות נוגעותורים חיצוניים על פי דרישת כל דין ו/או הוראות בורסה דירקט

 כשלעצמן עילה לביטול הרשיון.

חברת השקעות דיסקונט בע"מ, די אי סי  -מניות מייסדים או חליפיהם"  בעליזה: " סעיף לעניין 

גוף אחר אליו העביר  כל, או PEC Israel Economic Corporation-תקשורת וטכנולוגיה בע"מ ו

אישר בכתב כי הגוף הנעבר ייחשב לעניין  שהשראחד מאלה, באישור השר, אמצעי שליטה, בתנאי 

, ולרבות מי שהוא "גורם ישראלי" שיקבע השר מהמועדזה כחליפו של בעל המניות מייסד החל 

שר להיחשב א, שרכש אמצעי שליטה מידי בעל הרשיון וקיבל את אישור ה22.2כהגדרתו בסעיף 

. אין במתן אישור לפי סעיף זה, כדי לפטור כבעל מניות מייסד או חליפו החל מהמועד שקבע השר

לקבל את אישור השר לכל העברת אמצעי שליטה בבעל הרשיון  החובהאת בעל הרשיון מן 

 אחר ברשיון. סעיףהטעונה אישור לפי כל 

 לי מניות מייסדים או חליפיהם.יחולו על בע לא 21.8-ו 21.5סעיפים  הוראות (41ת21.9

 

 שעבוד אמצעי שליטה .22

את מניותיו באופן  בעל מניות בחברה בעלת הרשיון או בעל מניות בבעל עניין בה, אינו רשאי לשעבד

שליטה כלשהם בבעל הרשיון,  או יותר מאמצעי -10%שמימוש השעבוד יגרום לשינוי בבעלות ב

לממש את השעבוד ללא הסכמה מראש מאת  ו  לא  ניתןאלא אם כן כלל הסכם השעבוד סייג, לפי

 השר.

 

 ישראליות ואחזקות בעלי מניות מייסדים או חליפיהם.(41תא.22

 שהוא מי לרבות) 21.8 בסעיף כמשמעותם", חליפיהם או מייסדים מניות בעלי" אחזקות סךא    22.1

 את וקיבל הרשיון בעל מידי שליטה אמצעי שרכש, להלן א22.2 בסעיף כהגדרתו "ישראלי גורם"

 ביניהם הקשורים(, השר שקבע מהמועד החל חליפו או מייסד מניות כבעל להיחשב השר אישור

 או מייסדים מניות : "בעליאלה כל ייחשבו זה בסעיף) לרשיון א22 סעיף הוראות למילוי בהסכם

 .הרשיון בבעל השליטה מאמצעי אחד מכל 26%-מ יפחת לא, במצטברחליפיהם"(, 

 

 

                                                 
)ה(  21.7על הרשיון כאמור בסעיף )תחילתו של תיקון זה במועד בו תודיע סלקום למשרד כי תוקן תקנון ב 41תיקון מספר   (41ת

 לרשיון
)תחילתו של תיקון זה במועד בו תודיע סלקום למשרד כי תוקן תקנון בעל הרשיון  41תיקון מספר   (41ת

 )ה( לרשיון 21.7כאמור בסעיף 
)תחילתו של תיקון זה במועד בו תודיע סלקום למשרד כי תוקן תקנון בעל הרשיון  41תיקון מספר   (41ת

 )ה( לרשיון 21.7בסעיף כאמור 



 רשיון כללי לחברת סלקום ישראל בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(.
                       2016בדצמבר  26כון לתאריך נוסח משולב נ

 

27 

 

 מניות בעלי עם הנמנים, יותר או אחד ", ישראלים גורמים" של במצטבר אחזקותיהם סךא    22.2

 א22.1ף בסעי כאמור חליפיהם או מייסדים מניות בעלי אחזקות סך מתוך, חליפיהם או מייסדים

. הרשיון בבעל השליטה מאמצעי אחד ומכל המונפק ההון סךמ 20% -מ עת בכל יפחת לא, לעיל

" רדומותה מניות"ה מספר בהפחתת, הרשיון בעל של המונפק המניות הון יחושב זה לעניין

 .הרשיון בעל ידי על המוחזקות

 - זה בסעיף 

 התאגד התאגיד -תאגיד לגבי; בה ותושב ישראל אזרח שהוא מי -יחיד לגבי -" ישראלי גורם" 

 שהשליטה ובלבד ןבעקיפי או במישרין, בו שולט, בה ותושב ישראל אזרח שהוא ויחיד בישראל

 אחזקה לעניין, ואולם. יותר או אחד, בישראל שהתאגד תאגיד באמצעות רק תהיה בעקיפין

 התאגד שלא תאגיד באמצעות אחזקה לאשר התקשורת ושר הממשלה ראש רשאים, בעקיפין

 שלא שוכנעו אם והכל, הרשיון בעל במניות במישרין מחזיק אינו תאגיד שאותו ובלבד, בישראל

, האזרחות בחוק כמשמעותו -" ישראלי אזרח, "זה לעניין. זה סעיף במטרות לפגוע כדי כךב יהיה

 מניות"; 1965 -כ"ההתש, האוכלוסין מרשם בחוק כמשמעותו -" תושב; "1952 - ב"התשי

 .1999-"טהתשנ, החברות לחוק 308 בסעיף כמשמעותן- "רדומות

 ישראלים הגורמים בידי ימונו הרשיון בבעל וןהדירקטורי מחברי לפחות( 20%א   עשרים אחוזים )22.3

 עד ימנה הרשיון בעל של הדירקטוריון אם - זה לעניין, לעיל האמור אף על א.22.2ף בסעי כאמור

 אם ל,לעי א22.2 בסעיף כאמור ישראלים גורמים בידי לפחותו שני דירקטורים ימונ - חברים 14

 בידי לפחות דירקטורים שלושה ימונו - חברים 24ועד  15 -מ ימנה הרשיון בעל של הדירקטוריון

 .הלאה וכן, לעיל א22.2יף בסע כאמור ישראלים גורמים

 כפי ביטחונית והתאמה ביטחוני סיווג בעלי שהם חבריו מבין ימנה הרשיון בעל דירקטוריוןא   22.4

 יינילענ ועדהא "שתיקר ועדה ,"(מסווגים דירקטורים" - הלן)ל הכללי הביטחון שירותע שיקב

 ".בטחון

ת. לפחו אחד חיצוני דירקטור ובהם ,לפחות מסווגים דירקטורים 4ו יכהנ בטחון לענייני בועדה

 לענייני הועדה במסגרת, להלן א22.5 בסעיף לאמור בכפוףו, ידונ, בטחון לענייני הנוגעים נושאים

 .בלבד בטחון

 שהתקבלה כהחלטה כמוה ,בטחון לענייני הועדה ידי -על שנעשתה פעולה או שנתקבלה החלטה

 מתחייב הדבר אם רק בדירקטוריון תידון והיא החברה דירקטוריון ידי-על שנעשתה פעולה או

 כהגדרתם -" ביטחון ענייני" - זה בסעיף .להלן א22.5 בסעיף לאמור ובכפוף להלן א22.5סעיף  לפי

 -"ז התשנ( מ"בע לתקשורת הישראלית החברה", בזק" שנותנת חיוני שירות קביעת) הבזק בצו

1997. 

 לפי בהם לדון חייבים יהיו הרשיון בעל של הביקורת ועדת או שהדירקטוריון בטחון ענייני א  22.5

 החל אחר דין בכל קוגנטיות הוראות לפי או 1999-"טשנהת החברות בחוק הקוגנטיות ההוראות

 בהשתתפות, תהביקור בועדת או בדירקטוריון בהם לדון שיש ככל, יידונו, הרשיון בעל על

 . בלבד מסווגים דירקטורים
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 זו הביקורת ועדת או דירקטוריון בישיבת להשתתף רשאים יהיו לא מסווגים שאינם דירקטורים

 החוקי המניין. בה הנדונים לעניינים הנוגעים במסמכים לעיין או מידע לקבל זכאים יהיו ולא

 ד. בלב מסווגים דירקטורים יכלול, לעיל כאמור ישיבה בכל

, התקנון או הדין הוראות ומכח תפקידו מתוקף אשר, משרה נושא כי בתקנונו יקבע הרשיון בעל

 הוראת בשל ממנו נמנע והדבר, בטחון בענייני בישיבות להשתתף או מידע לקבל עליו היה

 חובת אםן, הרשיו בעל כלפי הזהירות חובת הפרת בשל מאחריות פטור יהיה, א22.5סעיף

 .מידע קבלת אי או בישיבה השתתפות יא בשל הופרה הזהירות

 לאורגן הניתנות סמכויות להפעיל או להעביר, להאציל, ליטול רשאית תהיה לא הכללית האסיפה א  22.6

 .בטחון בענייני, בחברה אחר

 והתאמה בטחוני סיווג בעל, ובוועדותיו החברה דירקטוריון בישיבות משקיף ימנה השר )א( א22.7

 .הכללי הביטחון שירות שיקבע כפי ,ביטחונית

 ,הממשלתיות החברות לחוק' ג פרק לפי דירקטור כשל כשירות בעל מדינה עובד יהיה משקיףה )ב( 

 .1975 - ה"התשל

 סודיות בשמירת חייב יהיה המשקיף, דין כל לפי עליו המוטלת חובה מכל לגרוע ומבלי ,בנוסף)ג(  

 ישמש לא המשקיף. כמשקיף תפקידו מילוי לשם דרוש שהדבר ככל למעט, הרשיון בעל כלפי

 ישירות והמתחרה תקשורת שירותי במתן העוסק גורם כל אצל אחר תפקיד בכל ולא כמשקיף

 ניגוד למעט אךן, הרשיו בעל לבין כמשקיף תפקידו בין עניינים ניגוד מכל וימנע, הרשיון בבעל

 יתחייב המשקיף. וןהרשי בבעל משקיף תפקיד הממלא מדינה עובד מהיותו נובע אשר עניינים

, מועסק להיות או תפקיד למלא ושלא, משרה כנושא או כמשקיף לכהן שלא הרשיון בעל כלפי

 עניינים בניגוד מצוי או הרשיון בבעל ישירות המתחרה גורם כל אצל ,בעקיפין או במישרין

 עלבב משקיף תפקיד הממלא מדינה עובד מהיותו כאמור הנובע עניינים ניגוד למעט אך, אליו

 (18) חודשים עשר ובשמונה הרשיון בעל אצל כמשקיף כהונתו תקופת כל במשךן, הרשיו

 .זו כהונתו סיום שלאחר

 זו בסוגייה יכריע, עניינים בניגוד המשקיף של הימצאותו בדבר דעות חילוקי של מקרה בכל

 .מטעמו מי או לממשלה המשפטי היועץ

 והוא למשקיף גם תימסר, בטחון לענייני הועדה רבותל, וועדותיו הדירקטוריון לישיבות הזמנה)ד(  

 .כאמור ישיבה בכל כמשקיף להשתתף רשאי

 מידע כי, הרשיון בעל סבר. דירקטור כשל תהא, הרשיון מבעל מידע לקבל המשקיף של זכותו)ה(  

 בעל יהיה רשאי, תפקידו מילוי לצורך למשקיף דרוש אינו, רגיש עסקי מידע שהוא מסוים

 את לקבל עליו כי המשקיף סבר. כך על ויודיעו למשקיף מידע אותו מסירת את בלעכ הרשיון

 .הכללי הביטחון שירות ראש להכרעת העניין יובא, האמור המידע

 להוראה בניגוד ביטחון בענייני החלטה לקבל עומד או קיבל הרשיון בעל כי, המשקיף ראה )ו( 

 הביטחון שירות לחוק 11 סעיף להוראות דבניגו או לחוק 13 לסעיף בניגוד, הרשיון מהוראות

 . הרשיון לבעל בכתב דיחוי ללא כך על יודיע ,2002 -ב"התשס, הכללי
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 ראוי זמן בה וייקצב בטחון לענייני הועדה רו"ולי הדירקטוריון ר"ליו תימסר כאמור הודעה

 .ניתן הדבר אם, ההחלטה שינוי או ההפרה לתיקון המקרה בנסיבות

 הרשיון  בעל בתקנון יכללוא 22 עיףס הוראות א   22.8
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 חלק ג': בעלות צולבת וניגוד עניינים

 איסור בעלות צולבת .23

 כלשהם בבעל הרשיון, מאמצעי שליטה -5%בעל הרשיון, נושא משרה בו או מי שמחזיק ביותר מ 23.1

יל רט"ן מפע (16תמאמצעי השליטה בחב' בזק,   (41ת5% -לא יחזיק, במישרין או בעקיפין, יותר מ

 לרבות החזקה כשלוח. -זה, "החזקה"  ; לענייןאחר

ביטוח, חברה  , בעל עניין בבעל הרשיון שהוא קרן נאמנות, חברת23.1על אף האמור בסעיף  23.2

 מפעיל רט"ן אחרבחברת בזק,  מאמצעי השליטה 5%להשקעות או קרן פנסיה, רשאים להחזיק עד 

 , זאת בהתקיים כל אלה:(16ת

וא  בעל שליטה ואינו מפעיל, במישרין או בעקיפין, כל שליטה בחברת בזק או אין  ה )א( 
 ;מפעיל רט"ן אחר(16ת

מפעיל רט"ן (16ת אין לו נציג או ממונה מטעמו בקרב נושאי המשרה של חברת בזק או של )ב( 

 פי דין.-, אלא אם נדרש לעשות כן עלאחר

להחזיק עד  23.2בבעל הרשיון, כאמור בסעיף  השר, על פי בקשה בכתב, רשאי להתיר לבעל עניין 23.3

, בהתקיים התנאים האמורים בסעיף מפעיל רט"ן אחר(16תמאמצעי השליטה בחברת בזק,  10%

 )ב(, אם ראה, להנחת דעתו, כי החזקה כאמור לא תפגע בתחרות.-)א( ו23.2

 

 איסור ניגוד עניינים .24

הסכם, הסדר או  בחברת בעלת הרשיון לא יהיו צד לכל בעל הרשיון, נושא משרה בו או בעל עניין (84ת24.1

נועדו או עלולים לצמצם את התחרות או  , אשרמפעיל רט"ן אחר(16תהבנה כלשהם עם חב' בזק, 

 לפגוע בה בכל הנוגע לשירותי רט"ן, ציוד קצה לרט"ן ושירותים אחרים הניתנים באמצעות הרט"ן.

 ב.19.1רשאי בעל הרשיון להגיע להסכם שיתוף כאמור בסעיף , 24.1לגרוע מהאמור בסעיף  מבלי (84ת24.2

 

                                                 
)ה(  21.7)תחילתו של תיקון זה במועד בו תודיע סלקום למשרד כי תוקן תקנון בעל הרשיון כאמור בסעיף  41תיקון מספר   (41ת

 לרשיון
(16ת

 16תיקון מספר    
(16ת

 16תיקון מספר    
(16ת

 16תיקון מספר    
(16ת

 16תיקון מספר    
(16ת

 16תיקון מספר    
 84ון מספר תיק  (84ת
(16ת

 16תיקון מספר    
 84תיקון מספר   (84ת
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 פרק ד': הקמת מערכת הרט"ן והפעלתה

 חלק א': הקמת המערכת

 הגדרה .25

   -בחלק זה 

בתכנית ההנדסית  שלבים בהקמתה של מערכת הרט"ן, על פי לוח הזמנים המפורט  -"אבני דרך" 

 נספח ב' לרשיון. -

 

 רטיםהקמה על פי תכניות ומפ .26

איכותם הטכנית של   לרבות מערכת( והפעלתה, -בכל הנוגע להקמתה של מערכת הרט"ן )בסעיף זה  26.1

הרשיון את התנאים וההוראות   רכיביה השונים, מבנה המערכת ואופן הקמתה, יקיים בעל

 שבתכנית ההנדסית.

לעניין המערכת  בעל הרשיון ימלא אחר כל המיפרטים של משרד התקשורת והתקנים הנוגעים 26.2

לאומיים אחרים, הן בתחום הבזק -בין שנקבעו בידי ארגוני תקינה בארץ ובעולם וארגונים

 נוגע להקמתה ולהפעלתה של המערכת. והאלחוט והן בכל תחום אחר ככל שהוא

בעל הרשיון רשאי להפסיק להפעיל מערכת רט"ן שהתיישנה טכנולוגית לאחר שקיבל לכך את  (63ת26.3

 .ברשיוןהל, ובכפוף לתנאים שייקבעו אישור המנ

 

 אישור הפעלה(84תא.26

אישור " -)להלן  4י דור בעל הרשיון יפנה למנהל בכתב לשם קבלת אישורו לתחילת מתן שירות א26.1

 ;"(הפעלה

 רק לאחר קבלת אישור הפעלה מהמנהל. 4י דור על הרשיון יהא רשאי להתחיל במתן שירותב

 

 4ר חובת מתן שירות דו(84תב.26

חודשים מהמועד הקובע, כאמור בסעיף  12תוך  4לא החל בעל הרשיון במתן שירות דור  ב26.1

, ודמי הרשיון ששולמו ( לנספח ה', תפקע הקצאת התדרים שקיבל לצורך מתן שירות זה()א)(2()ב)1.2

  .לא יוחזרו 4עקב זכייתו במכרז דור 

 או שינוי הסכם שימוש, לפי העניין.פקיעת הקצאת התדרים כאמור תיחשב שינוי הסכם שיתוף 

 

                                                 
 .63תיקון מספר  (63ת
 .84תיקון מספר  (84ת
 .84תיקון מספר  (84ת
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 שלבי ביצוע ולוח זמנים .27

קצב ההקמה של מערכת הרט"ן, אבני הדרך להקמתה, המועד לתחילת מתן השירות באזורי הארץ  27.1

 נספח ב' לרשיון. -השונים, יהיו בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בתכנית ההנדסית 

ים אלא אם כן אישר לו זאת המנהל, ובלבד שבעל בעל הרשיון אינו רשאי לסטות מלוח הזמנ 27.2

הרשיון פנה בכתב אל המנהל לשם קבלת אישורו מיד לאחר שנוכח לדעת כי נתעוררו קשיים 

 המונעים ממנו לעמוד בלוח הזמנים המקורי.

עיכוב בחתימה על הסכמים עם צד שלישי או בקבלת אישור מרשויות התכנון והבניה,  27.2.1

המנהל לסטיה מלוח הזמנים, רק אם נוכח המנהל  לשם קבלת אישורייחשבו טעם סביר 

הסכמה עם  בעל הרשיון עשה הכל באופן סביר בנסיבות הענין, לשם השגת להנחת דעתו כי

 צד שלישי או לשם קבלת אישור מרשויות התכנון והבניה.

חלקה, להתנות ב המנהל רשאי לאשר בקשתו של בעל הרשיון לסטות מלוח הזמנים, בשלמותה או 27.3

מסויימת, ובלבד שבעל הרשיון יתחייב  תנאים לאישורו, ורשאי המנהל לאשר סטייה לגבי אבן דרך

 באבני הדרך שלאחריה. המתוכנן להדביק את קצב ההקמה

 

 שינוי תכניות במהלך ההקמה .28

הוראות בעל הרשיון אינו רשאי לחרוג מהתכנית ההנדסית אלא אם כן אישר לו זאת המנהל לפי  28.1

סעיף זה, ואולם מיקום מוקד רדיו תאי באתר שונה מזה שנקבע בתכנית ההנדסית לא ייחשב 

מתחם שהוגדר בתכנית  -כחריגה, אם נעשה בתוך איזור החיפוש; לעניין סעיף זה, "אזור חיפוש" 

ההנדסית בו מתוכננת הקמת מוקד רדיו תאי, באתר מסויים המצוי במיתחם, ואשר  לגביו נקבע 

 אחר המצוי במיתחם. נית ההנדסית כי אפשר שיהיה צורך למקם את המוקד באתרבתכ

נוכח בעל הרשיון, במהלך הקמתה של מערכת הרט"ן, כי נוצר צורך לסטות או לחרוג מהתכנית  28.2

ההנדסית, יפנה בעל הרשיון בכתב אל המנהל לשם  קבלת אישורו לתכנית; בפנייתו יפרט בעל 

המבוקש ואת הסיבות לכך; בעל הרשיון יצרף לבקשה את   של השינוי הרשיון את מהותו וטיבו

 התכנית  המתוקנת שהוא מציע.

המנהל רשאי לדחות את הבקשה או לאשרה, כולה או חלקה, וכן רשאי המנהל להתנות אישורו  28.3

בתנאים, ככל שאלה דרושים לשם הקפדה על איכות  המערכת ורמת ביצועיה; המנהל יחליט בעניין 

 בקשה ויודיע לבעל הרשיון את החלטתו, הכל תוך זמן סביר.ה

 

 שימוש בתשתיות ובנייתן .29

להקים, לקיים ולהפעיל  בעל הרשיון רשאי, לצורך הקמת מערכת הרט"ן והפעלתה, ובכפוף לכל דין, 29.1

 תמסורת כאמור ישמשו רק לאלה:  עורקי תמסורת כבליים או אלחוטיים, ובלבד שעורקי

 בין מוקדי הרדיו התאיים המהווים חלק ממערכת הרט"ן של בעל הרשיון;חיבור  )א(

 חיבור בין מוקדי הרדיו התאיים של בעל הרשיון לבין מרכזות  הרט"ן שלו; )ב(   

 חיבור מרכזות הרט"ן בינן לבין עצמן; )ג(  
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של  חיבור  בין  מרכזות הרט"ן של בעל הרשיון עם רשת בזק ציבורית, עם מערכת רט"ן )ד(  
 פי דין.-עם מערכות אחרות הפועלות על או מפעיל רט"ן אחר(16ת

 ףלבין מרכיב משות הרשיון"ן שבבעלותו הבלעדית של בעל הרטמרכיב מערכת  בין חיבור (84ת)ה(

 ."ןהרטשל מערכת 

, רשאי בעל הרשיון לעשות שימוש גם בעורקי תמסורת כבליים או 29.1לצורך חיבור כמפורט בסעיף  29.2

טיים של חברת בזק או של בעל רשיון או בעל זכיון אחר שהוסמך כדין לספק שירותי תשתית אלחו

 כאמור.

רק לשם הפעלת   למען הסר ספק, מובהר כי השימוש בעורקי תמסורת שיקים בעל הרשיון הוא 29.3

אלא אם כן התיר לו השר ברשיון לעשות בהם שימוש נוסף  ,29.1מערכת הרט"ן כאמור בסעיף 

 ם לתנאים שקבע.ובהתא

 

 

 גומלין-חובת קישור (16ת .30

גומלין של הרשת אל כל רשת בזק ציבורית אחרת, הפועלת -בעל הרשיון יפעל לשם ביצוע קישור  30.1

בשטח עליו חלים המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל )כולל ישובים, אתרים צבאיים 

ל כך אל כל רשת בזק ציבורית נייחת, מערכת ומתקנים צבאיים ביהודה, שומרון וחבל עזה(, ובכל

 לאומית ומערכת רט"ן של מפעיל רט"ן אחר.-בזק בין

הגומלין בין הרשת לבין רשת בזק ציבורית של בעל רשיון אחר יבוצע באופן המאפשר את -רקישו  30.2

 אלה:

העברת מסרי בזק בין ציוד קצה המחובר לרשת לבין ציוד קצה המחובר לרשת הבזק  )א(

 ציבורית האחרת;ה

מתן תקין וסדיר של שירותים בידי בעל הרשיון למנוייו של בעל הרשיון האחר, ומתן  ב()

 על הרשיון.בשירותים בידי בעל הרשיון האחר למנוייו של 

גומלין אפשר שיבוצע באופן ישיר או באופן עקיף, באמצעות רשת בזק ציבורית של בעל -קישור  30.3

 .30.2שיאפשר את האמור בסעיף  רשיון כללי נוסף, ובלבד

בקישור גומלין בין הרשת לבין רשת בזק ציבורית נייחת, יפעל בעל הרשיון להקמת נקודות מישק   30.4

(, בשלושה , טלפוניהתקשורת נתוניםותמסורת תשתית, בין שתי הרשתות, לכל סוג של שירות )

הקמת  מאת בעל הרשיון;פי בקשה בכתב -, אלא אם קבע המנהל אחרת עלמתגי מעבר לפחות

נקודות המישק, כאמור, תיעשה על פי הסכם בין בעל הרשיון לבין בעל רשיון המפ"א; הסכם 

והעסקיים של הקישור, מספר כאמור יכלול, בין היתר, את הפרטים הטכניים, התפעוליים 

 החיבורים ומיקומם.

                                                 
(16ת

 16 מספר תיקון  
 84תיקון מספר   (84ת
(16ת

 16תיקון מספר   
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לפי בעל הרשיון לאומית, יפעל -בקישור גומלין בין הרשת לבין מערכת בזק בין 30.5

 הוראות נספח י' לרשיון.

 

 גומלין-כללים בדבר מימוש קישור (16ת א.30

 כל אלה: פי-עלגומלין -קישור בעל הרשיון יפעל לביצוע            

בעל הרשיון יוודא כי הסטנדרטים הטכניים והתפעוליים של הרשת  תואמים את הדרישות  )א( 

ארציים, מפעילי הרט"ן האחרים, -מפעילים הפניםלהתחברות אל רשת הבזק הציבורית של ה

(, כי פעילות הרשת תשתלב כראוי עם פעילות רשת מפעיל אחר -לאומיים )להלן -הבין והמפעילים 

הגומלין לא יפגע בפעולתן התקינה של מערכות -הבזק הציבורית של המפעיל האחר וכי קישור

 אלה ובשירות התקין למנוייהם;

את שירות קישור הגומלין בתנאים שוויוניים לכל מפעיל אחר ויימנע מכל אפליה בעל הרשיון ייתן  )ב(

  הגומלין, לרבות בנוגע לאלה:-בביצוע קישור

 יבור לרשת;ח אספקה של מיתקני תשתית ושירותי (1)

 זמינות מיתקני החיבור; (2)

 שיטת החיבור, איכותו ושרידותו; (3)

 פרוטוקולים ובנקודות המישק לרשת;שינויים והתאמות במיתוג במיתקנים, ב (4)

 גומלין;-תשלומים עבור קישור (5)

 מנויים; הסדרי חיוב וגביה והעברת מידע על ( 6)

 הגומלין;-תנאים מסחריים לביצוע קישור ( 7)

 גומלין;-מסירת מידע בנוגע לרשת ולשינויים בה הנוגעים לקישור ( 8)

מידע חיוני שהמפעיל האחר זקוק לו לשם אספקת  בעל הרשיון יעמיד לרשותו של מפעיל אחר כל )ג( 

שירותיו באמצעות מתקניו של בעל הרשיון; המידע האמור יימסר בכפוף לכל דין לעניין הגנה על 

פרטיות או על סודיות מסחרית; לא הגיעו הצדדים לכלל סיכום לגבי מהות המידע החיוני והיקפו, 

 יכריע השר בעניין;

פעיל אחר מידע על שינויים מתוכננים ברשת שלו, אשר יש בהם כדי להשפיע בעל הרשיון ימסור למ )ד( 

גומלין עם רשת הבזק הציבורית  של המפעיל האחר, או על קישור גומלין בין רשתות -על קישור

הבזק הציבוריות של המפעילים האחרים; בעל הרשיון יספק את המידע האמור באופן שיאפשר 

 ר לקראת יישום השינויים האמורים;למפעיל האחר להיערך באופן סבי

)ד(, רשאי בעל הרשיון להתנות את מסירת המידע למפעיל האחר  -לעניין סעיפים קטנים )ג( ו )ה(  

פי כל  -בחתימה על הסכם סביר לשמירת סודיות, המיועד להגן על  זכויותיו של בעל הרשיון על

הנוגעים למידע אודות שינוי הרשת דין, לרבות סודות מסחריים, זכיות קניין רוחני וכיו"ב, 

 המיועד להימסר למפעיל אחר;

                                                 
(16ת

 16תיקון מספר   
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גומלין בין הרשת לבין רשת הבזק הציבורית של מפעיל אחר יוסדרו בהסכם בין -התנאים לקישור )ו(

 בעל הרשיון לבין המפעיל האחר; לא הגיעו הצדדים להסכם, יכריע השר בעניין.

וייו לקבל את כל השירותים המוצעים להם בידי מפעיל אחר וכן בעל הרשיון יאפשר למנ (1)ז(              ) 

רשאי בעל הרשיון לאפשר למנויי מפעיל אחר לקבל שירותים ממנו, ובלבד שקבלת 

 השירותים כאמור אפשרית על פי כל דין.

המנהל רשאי להורות לבעל הרשיון לאפשר למנויי מפעיל אחר לקבל שירותים הניתנים על  (   2)    

 בלבד שקבלת השירותים כאמור אפשרית מבחינה טכנית ועל פי כל דין.ידו, ו

(, המנהל רשאי, על פי בקשה בכתב מאת בעל הרשיון, לפטור את 1(    על אף האמור בס"ק )3)    

בעל הרשיון מחובת מתן אפשרות למנוייו לקבל שירותים מידי מפעיל אחר, מטעמים 

 ים.טכניים, כלכליים או מטעמים מוצדקים אחר

 גומלין;-בעל הרשיון יעביר למנהל העתק חתום מכל הסכם בינו לבין מפעיל אחר בעניין קישור )ח(

 -עיפים קטנים )ג( וס  בעל הרשיון יעביר למנהל על פי דרישתו, כל מידע הנמסר למפעיל אחר לפי  )ט(  

 ;)ה( )ד(, וכן עותק מכל הסכם לשמירת סודיות לפי סעיף קטן 

 ן יפעל לפי הוראות נוספות שייקבע השר.בעל הרשיו )י(  

 

 גומלין-תשלום בעד השלמת תנועה וקישור(16ת ב.30

גומלין רשאי בעל הרשיון -גומלין או תשלום הנובע מקישור-לא קבע השר תשלום עבור קישור

 לדרוש בעבור אלה תשלום סביר ובלתי מפלה.

 

 גומלין-איסור עיכוב קישור(16תג.30

 הזדמנות סבירה להשמיע עמדתו בכל הנוגע לכוונת השר להורות לו בדבר השר ייתן לבעל הרשיון

בדבר פעולות, שירותים והסדרים נילווים למימוש קישור , הקיפוגומלין וה קישור אופן ביצוע

גומלין; הורה השר לבעל הרשיון בעניינים כאמור, לא יעכב -קישור     עדבדבר תשלומים בגומלין ו

גומלין אל הרשת, ויקיים את חובותיו לפי הוראות השר בתום -יא קישורבעל הרשיון בכל דרך שה

 לב ובאופן תקין, במועד שנקבע לכך ותוך שיתוף פעולה מלא.

 

 מתן אפשרות שימוש(16תד.30

השר רשאי להורות לבעל הרשיון בדבר מתן אפשרות שימוש במיתקן בזק שלו, על פי סמכותו לפי  ד30.1

 לחוק. 5סעיף 

                                                 
(16ת

 16תיקון מספר   
(16ת

 16תיקון מספר  
(16ת

 16תיקון מספר  
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רשיון יאפשר לבעל רשיון אחר, על פי הוראת השר, לתת באמצעות הרשת שלו שירותי ערך בעל ה ד30.2

מוסף; בעל הרשיון יבטיח תנאים סבירים ושוויוניים לכל בעל רשיון אחר, בכל הנוגע לאספקת 

 ידו למנויי בעל הרשיון.-שירותי ערך מוסף    על

 ג, בשינויים המחוייבים.30א עד 30 ד  לעניין מתן אפשרות שימוש, יחולו הוראות סעיפים30.3

 

 ה קבעלת זי השירותי תשתית לחבר(16תה.30

הרשיון יימנע מהעדפה במתן שירותי תשתית לבעל רשיון שהוא חברה בעלת זיקה על פני בעל   בעל ה30.1

 .רשיון אחר, בין בתשלום בעד השירות, בין בתנאי השירות, בין בזמינותו או בכל אופן אחר

להוראות סעיף  סייגים הרשיון בעל הרשיון, רשאי המנהל להתיר לבעלמאת על פי בקשה בכתב   )א(   ה30.2

שהוא חברה בעלת זיקה, ובלבד  רשיון לשידוריםבכל הנוגע לבעל רשיון אחר או בעל  ,ה30.1

 שהתקימו תנאים אלו:

 ;בעל הרשיון האחר או בעל הזכיון אינו מפעיל מהותי ( 1)

 .בתחרות בתחום הבזקמהותי אישור כדי לפגוע באופן מתן הין בכי אסבור מנהל ה ( 2)

זיקה שימוש  לבעל הרשיון לתת לחברה בעלתשיתירו , אפשר בסעיף קטן )א( סייגים כאמור )ב(  

 . שיהיו מוגבלים בזמן או בתנאי אחר , ואפשרבמתקני הבזק שלו בתנאים מועדפים

הל בחשבון קיומו של הסכם תקף, אשר נחתם בבואו לשקול היתר לפי סעיף זה, יביא המנ )ג(  

לרשיון זה, בין בעל הרשיון לבין חברה בעלת זיקה,  כאמור, בין היתר  16קודם לתיקון מספר 

 לענין הגבלת ההיתר בזמן או בתנאים אחרים.

 הבזק כהגדרתם בתקנות  -" מפעיל מהותי"-", וחברה בת", "חברה בעלת זיקה" -בסעיף זה  ה30.3

 .2000 -ארציים נייחים(, התש"ס-תנאים לקבלת רשיון כללי למתן שירותי בזק פנים)הליכים ו

 

 תוכנית מספור(16תו.30

בעל הרשיון יפעל בהתאם לתכנית המספור, ובהתאם להוראות המנהל בדבר הפעלת תכנית  ו 30.1

 המספור ויישומה.

, כך שכל מנוי של בעל רשיון ((Number portabilityניידות מספרים הורה המנהל בדבר הפעלת  ו 30.2

רט"ן אחר יוכל לעבור להיות מנוי של בעל הרשיון או לקבל שירותים מבעל הרשיון ללא שינוי 

, ישלב בעל הרשיון, ברשת הבזק הציבורית שלו התקנים שיאפשרו ספר הטלפון שלו, ולהיפךמב

 יישום תכונה זו, במועד ובשיטה שנקבעו בהוראת המנהל."

 

 

 

                                                 
(16ת

 16תיקון מספר   
(16ת

 16תיקון מספר   
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 על עבודות ההקמהדו"חות  .31

רבעוניים בהם  הרט"ן דו"חות בעל הרשיון יגיש למנהל, במשך כל תקופת ההקמה של מערכת 31.1

לפי אבני הדרך ולוחות הזמנים  ,יפורטו עבודות ההקמה שבוצעו במהלך תקופתו של  כל  דו"ח

הרשיון או  חדשים  מיום  מתן  15תקופת   -ההקמה"  שבתכנית ההנדסית; לענין סעיף זה, "תקופת

 המערכת במלוא פרישתה, על פי התכנית ההנדסית, לפי המוקדם מביניהם. עד מועד סיום הקמת

 (72ת)ה(. 104.1בתקופת ההקמה, דו"ח זה ישולב בדו"ח המערך ההנדסי, כאמור בסעיף 

הדו"חות יכללו השוואה של ביצוע התכניות מול התכנון לתקופת כל דו"ח והסברים לחריגה או  31.2

  נוי שחלו בביצוע לעומת התכנון.שי

עותקים במתכונת שיורה עליה המנהל, יישא תאריך וייחתם בידי בעל הרשיון או  -3כל דו"ח יוגש ב 31.3

 מי שהוא הסמיך במיוחד לכך.

המנהל רשאי לדרוש מבעל הרשיון להכין דו"חות מיוחדים וכן  לערוך  מחדש דו"ח שהוגש לו או  31.4

 להשלימו.

 

 ת ידיעות ומסמכיםמסיר .32

ההקמה של  בעל  הרשיון  ימציא למנהל, לפי דרישתו, כל ידיעה ומסמך אודות ביצוע עבודות

 מערכת הרט"ן, במועד, במתכונת ובאופן שהורה עליהם המנהל.

 

 פיקוח על עבודות ההקמה .33

ות  לביצוע  הנוגע המנהל רשאי לפקח בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, על פעולות  בעל  הרשיון 33.1

בכל עת סבירה לאתרי העבודה,   עבודות  ההקמה; לשם ביצוע הפיקוח רשאי המנהל להיכנס

למיתקני מערכת הרט"ן ולמשרדי בעל הרשיון, לצורך עריכת מדידות ובדיקות ולצורך עיון בכל 

 לביצוע עבודות ההקמה.  תכנית או  מסמך  הנוגעים

ההקמה, ובלי למעט  כל הנוגע לביצוע הפיקוח על עבודותבעל הרשיון ישתף פעולה עם המנהל ב 33.2

ולמיתקניו, יאפשר עיון בכל מסמך, תכנית  מכלליות האמור, יאפשר לו כניסה לאתר העבודה

 שידרוש. ומיפרט ויספק לו כל מידע

 

 תיקון ליקויים ופגמים .34

בפעולות ההקמה של  צאהמנהל רשאי להודיע בכתב לבעל הרשיון על ליקויים, פגמים וחריגות שמ 34.1

מסמכים ומידע שסיפק לו, או על סמך מדידות  ,מערכת הרט"ן, על סמך דו"חות שהגיש בעל הרשיון

 ובדיקות שערך.

                                                 
  72תיקון מספר       (72ת
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ימים מיום קבלת  , יודיע למנהל, תוך ארבע  עשר34.1קיבל בעל הרשיון הודעה כאמור בסעיף  34.2

עומד לנקוט לשם תיקון הליקויים,  או ההודעה, את תגובתו לאמור בה ואת הפעולות שהוא נקט

 הפגמים או החריגות.

 

 אמצעי זהירות ובטיחות ומניעת מפגעים .35

למניעת תאונות לאדם  בעל הרשיון יבצע את עבודות ההקמה תוך נקיטת אמצעי בטיחות נאותים, 35.1

צע חפירה לציבור באזורי העבודות, ואם נדרש לב ונזקים לרכוש, יימנע מגרימת מיטרדים ומיפגעים

קרקעיות, לרבות רשתות בזק, ולשם כך יקפיד -במקום, יעשה הכל למניעת נזקים למערכות תת

 לחוק. ב53פי כל דין לרבות היתר עבודות חפירה לפי סעיף -היתר הנדרש על לקבל כל

עם סיום עבודות ההקמה יקפיד בעל הרשיון לנקות את אתרי העבודה וישיב את המצב באחר  35.2

 לקדמותו.

 

  (2. תבטל .36

 

 הצטלבויות עם קווי חשמל ובזק .37

על בעל  מקום שבו קיימים קווי חשמל או מתקני חשמל בטרם הותקנה מערכת הרט"ן יחולו

והצטלבויות בין קווי בזק  פי תקנות הבזק והחשמל  )התקרבויות-הרשיון החובות המוטלות על

 .1986-לבין קווי חשמל(, התשמ"ו

 

 שמירת אתריםמציאת עתיקות ו .38

עבודות ההקמה, הם נכסי   אשר יתגלו באתר 1978-עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, התשל"ח 38.1

 מתאימים לשם מניעת פגיעה בהם. המדינה,  ובעל  הרשיון  ינקוט  אמצעי  זהירות

עתיקה מיום שנתגלתה ה ימים 15בעל  הרשיון  יודיע  על  גילוי עתיקה למנהל רשות העתיקות תוך  38.2

 הטיפול בעתיקה. ןויציית לכל הוראות מנהל הרשות בכל  הנוגע  לאופ

ערך היסטורי או  במהלך  עבודות ההקמה יימנע בעל הרשיון, ככל הניתן, מפגיעה באתרים בעל 38.3

 לאומי, אתרי תיירות ונוף.

מתבצעות  שבהם  בעל הרשיון יימנע, ככל האפשר, מפגיעה במבנים ובעצים הנמצאים במקומות 38.4

 עבודות ההקמה.

 

                                                 
 .2תיקון מספר   (2ת
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 סמכויות הקשורות במקרקעין .39

ו' לחוק, כולן או   השר רשאי לפי בקשת בעל הרשיון, להעניק לו את הסמכויות הקבועות בפרק 39.1

 .39.2מקצתן, כפוף לאמור בסעיף 

הסמכויות   בעל הרשיון יפרט בבקשתו את האתרים בהם הוא נזקק לסמכויות כאמור, היקף 39.2

חלופיים, ללא צורך בשימוש   למציאת  אתרים  רשות והטעמים לכך,  לרבות  הפעולות  שנקטהנד

 בסמכות לפי פרק ו' לחוק.

שוכנע השר בצורך להעניק לבעל הרשיון סמכויות לפי פרק ו' לחוק, יפרסם השר את החלטתו  39.3

 ברשומות.
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 חלק ב': בדיקות ציוד ואישורי התקנה

 בדיקת תאימות .40

רשאי לקבוע פריטי ציוד אשר התקנתם במערכת הרט"ן לא תבוצע טרם נעשתה בהם  המנהל

; קבע המנהל כאמור, לא 41כעולה מהאמור בסעיף  -בדיקת תאימות; "תאימות" לעניין סעיף זה 

 יותקנו הפריטים לפני ביצועה של בדיקת התאימות לאותם פריטים.

 

 אחריות לתאימות .41

תאימות טכנית  שציוד אשר הותקן במערכת הרט"ן אכן מקיים, לפחות,בעל  הרשיון  אחראי  לכך  

ואשר צורפו אל התכנית  לתכונות  המפורטות במיפרטי היצרן המתייחסים לאותו פריט ציוד,

  ההנדסית.

 

 תכנית לבדיקת ביצועים ואישורה .42

, 43התקנה לפי סעיף ימים לפני מתן הודעתו על סיום  -30בעל הרשיון ימציא למנהל, לא יאוחר מ 42.1

תכנית בדיקות מעודכנת ומפורטת לשם ביצוע בדיקת הביצועים, המתייחסת לחלק מערכת הרט"ן 

 תכנית בדיקות מפורטת(.  - אותו הוא מבקש להפעיל )להלן

בעל הרשיון יציג בפני המנהל את תכנית הבדיקות  המפורטת; המנהל רשאי לדרוש  מבעל  הרשיון  42.2

ום ההצגה כאמור, להכניס שינויים בתכנית הבדיקות המפורטת או להשלימה, אם ימים מי 15תוך 

מלא  ומדוייק של בדיקת הביצועים, ובעל הרשיון יקיים את   ראה כי הדבר דרוש  לשם  ביצוע

 דרישת המנהל.  הבדיקות על פי

 

 הודעה על סיום הקמה .43

שניתן להתחיל  באזור  כלשהו  באופןסיים בעל הרשיון את הקמתם של מרכזת או מוקד רדיו תאי  

שהורה  לו  המנהל, בצירוף  למנהל, במתכונת במתן שירותי רט"ן באמצעותו, יודיע על כך בכתב

 וההפעלה.  תוצאות הבדיקה המפורטת המצביעות על הצלחת ההתקנה

 

 תנאי כשירות והפעלה .44

 המפורטים להלן: לפני הפעלת המערכת על בעל הרשיון לעמוד בדרישות ובתנאים 44.1

 התקשרות עם יצרן ציוד )א(   

לבעל הרשיון הסכמים תקפים לכל תקופת ההפעלה המתוכננת, עם יצרן מערכות רט"ן 

 הכוללים את אלה:

 הסכם ידע; (1)

 שנים לפחות; 7הסכם המבטיח אספקת חלפים לציוד המערכת לתקופה של  (2)

לרבות  של ציוד המערכת,הסכם המבטיח אספקת ספרות טכנית ותיעוד מלא  (3)

 עדכונים.
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 מעבדה וציוד בדיקה )ב(   

בעל הרשיון מפעיל מעבדה, או שיש בידו הסכם תקף עם מעבדה מוסמכת. לשם  קיום  

בדיקות ותיקונים של ציוד מערכות הרט"ן; המעבדה תכלול ציוד בדיקה מקצועי לשם 

 ביצוע  הבדיקות  והתיקונים,  לרבות  ציוד בדיקה נייד.

 חלפים ג(  ) 

 בעל  הרשיון  מקיים  ומנהל  מחסן חלפים לציוד מערכות רט"ן על פי המלצות יצרני הציוד.

 מערך תחזוקה )ד(  

בעל הרשיון מקיים, בעצמו או באמצעות אחר, מערך תחזוקה יעיל, הכולל אנשי תחזוקה, 

פול ניידות ואמצעי קשר, אשר מבטיח הפעלה תקינה ושוטפת של המערכת והמאפשר טי

בכל תקלה בזמן התגובה הנדרש ברשיון זה וכן המאפשר, בכל מקרה של תקלה חמורה 

במערכת הרט"ן הגורמת להפרעות רדיו לניתוק המוני של מנויים או מהווה סיכון 

 שעות. 4בטיחותי, תיקון התקלה תוך 

 אמצעי קשר )ה(   

עי קשר, כגון: במרכזות  במוקדי  התפעול, ובמוקדי השירות והתחזוקה הותקנו אמצ

 מכשיר אלחוט, טלפון או טלפון נייד.

בעל הרשיון ימציא למנהל, שבעה ימים לפני הפעלתה לראשונה של המערכת, אישורים ומסמכים  44.2

; לא הגיב המנהל תוך חמישה ימים מיום 44.1בדבר עמידתו בדרישות ובתנאים המפורטים בסעיף 

את מערכת הרט"ן ויחבר אליה מנויים; הורה  הרשיון מסירת המסמכים האמורים, יפעיל בעל

על  פי מימצאי המסמכים, לשנות או לתקן את המערכת, יבצע בעל הרשיון  ,המנהל  לבעל  הרשיון

ימים,  3תוך   השינוי או התיקון הנדרש וימציא למנהל אישור ביצוע, ואם לא הגיב המנהל את

 יפעיל בעל הרשיון את המערכת כאמור.
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 בתדרים חלק ג': שימוש

(16תהקצאת תדרים .45
 

בעל הרשיון רשאי להפעיל את מוקדי הרדיו התאיים של מערכת הרט"ן תוך שימוש בפסי התדרים     45.1

 שהוקצו לשימושו הבלעדי, כמפורט להלן:

 מה"ץ; 890עד  880מה"ץ ותחום תואם  845עד  835(35 ת)א(

 מה"ץ; 1807עד  1805מה"ץ ותחום תואם  1712עד  1710 (35 ת (1)א 

 אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכות המנהל להקצות לשימוש בעל  הרשיון פס               

 תדרים חלופי, בעל רוחב פס זהה, במקום פס התדרים המצוין בסעיף קטן זה.               

 יוקצו הפסים הבאים: 2004בינואר  01ועד יום  2002פברואר  01)ב(  החל מיום  

 ;מה"ץ 1810.4עד  1805תחום תואם    מה"ץ ו 1715.4עד  1710   

 מה"ץ; 1816.2עד  1811.6מה"ץ ותחום תואם  1721.2עד  1716.6

 מה"ץ; 2157עד      2152מה"ץ ותחום תואם     1967עד     1962   

 יוקצו הפסים הבאים: 2004בינואר  01)ג(   החל מיום  

 ;מה"ץ 1825עד  1815תחום תואם  מה"ץ ו 1730עד  1720                    

 ;מה"ץ 2160עד  2150תחום תואם  מה"ץ ו 1970עד  1960       

 .מה"ץ 1910עד  1905וכן, תחום התדרים        

 יוקצו פסי התדרים הבאים: 2004באפריל  04החל מיום  (26 ת(1)ג 

 מה"ץ. 1815ץ עד מה" 1810מה"ץ ותחום תואם  1720מה"ץ עד  1715                    

)ד(  על אף האמור, ביקש בעל הרשיון לדחות את מועד תחילת השימוש בתדרים המפורטים  

)ג(, או חלקם, למועד מאוחר יותר, רשאי המנהל להתלות את הקצאת  -בסעיפים קטנים )ב( ו

 התדרים עד למועד שיקבע.

מסגרת פסי התדרים האמורים בעל הרשיון רשאי לבחור תחום תדרים צר יותר מהאמור לעיל ב 45.2

 .45.1בסעיף 

נתגלו הפרעות אלקטרומגנטיות מקורנים אחרים שיש בהן כדי לפגוע בפעולתה התקינה של מערכת  45.3

הרט"ן, ינקוט המנהל, לבקשת בעל הרשיון, בכל פעולה סבירה לשם מציאת פתרון נאות או לשם 

 הפסקת ההפרעות כאמור.

                                                 
(16ת

 16תיקון מספר    
(35ת 

 35תיקון מספר    
(35ת 

 35תיקון מספר    
(26ת 

 26תיקון מספר    
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 לשימוש בתדרים סייג .46

השירותים לפי רשיון  רק לשם מתן 45בעל הרשיון יעשה שימוש בתדרים שהוקצו לו כאמור בסעיף  (84ת46.1

 זה.

, ובהתאם לתנאי ההקצאה שניתנה לבעל רשיון רט"ן 46.1 -ו 45מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  (84ת46.2

נוסף לאמור אחר, רשאי בעל הרשיון לעשות שימוש בתדרים שהוקצו לבעל רשיון רט"ן אחר וזאת ב

בעל באמצעות  בעל הרשיון מוקדי הרדיו התאיים של אתשהתדרים משמשים  ובתנאי, 45בסעיף 

 .שירותיו את לו המספק סלולריתהרדיו התשתית  רשיון

 

 מניעת הפרעות .47

יקרין קרינה האסורה  בעל הרשיון יקים את מערכת הרט"ן ויפעילה באופן שכל חלק מחלקיה לא 47.1

, ויעשה כל -1980ומוצריהם(, התש"מ תקנות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים פי הוראות-על

 לפי התקנות האמורות.ר הנדרש, אם נדרש, לשם קבלת הית

בין היתר, על התכנית  בעל הרשיון יתאם את השימוש בתדרים עם המנהל אשר יבסס את הנחיותיו, 47.2

 הנגזרת מההיערכות לקראת מצב חירום לאומי.

ומעודכנת של הפעלת מוקדי  הרשיון יגיש למנהל, או למי שימונה לכך מטעמו, תכנית מפורטתבעל  47.3

ימים לפחות לפני ההפעלה, וידווח למנהל על ביצוע  60הרדיו התאיים ושל השימוש הצפוי בתדרים 

 ימים ממועד ההפעלה. 7בפועל תוך 

בזק ואלחוט אחרות  למערכות רעותבעל הרשיון יקים את מערכת הרט"ן ויפעילה באופן המונע הפ 47.4

הרשיון בדיקות ומדידות לצורך מניעתן של  הפועלות כדין; לפני הפעלתו של כל מוקד תאי יבצע בעל

הפרעות אלקטרומגנטיות; נתגלה כי צפויות הפרעות אלקטרומגנטיות או נתגלו הפרעות בעת 

ובהיעדר , מניעת הישנותןההפעלה, יפעל בעל הרשיון לשם תיאום פתרון שימנע הפרעות אלה ול

פתרון יפנה בכתב למנהל או למי שמונה לכך מטעמו כדי למצוא פתרון סביר לכך; המנהל רשאי 

לדרוש מכל אחד מהצדדים לבצע שינויים בהפעלת הציוד או בשימוש בתדרים או לחדול משידור 

 הארץ או באזור מסויים.  בתדרים מסויימים, בכל

בות באישור התכנית ההנדסית, כדי להקנות הגנה מפני  הרמוניות מקורנים אין במתן רשיון זה, לר 47.5

אחרים הפועלים כדין, או קורנים אחרים הפועלים מחוץ לשטח המדינה, אולם המנהל יעשה כל 

 מאמץ סביר כדי למצוא פתרון נאות להגנה הנדרשת.

 

 

                                                 
 84תיקון מספר    (84ת
 84תיקון מספר    (84ת
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(83תבחירוםהיערכות להבטחת הרציפות התפקודית  .48
 

ימנה בעל תפקיד )כולל סגן א' וסגן ב'( שיהיה אחראי בחירום לקשר עם המשרד; בעל  בעל הרשיון 48.1

בינואר, את פרטי בעל התפקיד וסגניו, וכן את דרכי  1-הרשיון ימציא למנהל, אחת לשנה, ב

 ההתקשרות אליהם.

ת "היערכו –  בעל רשיון יהיה ערוך להבטחת הרציפות התפקודית בחירום, כמפורט בנספח ד' 48.2

 ".להבטחת הרציפות התפקודית בחירום

                                                 
 83תיקון מספר   (83ת
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(43תותחזוקה חלק ד':   בדיקות
 

 הגדרות .49

או כל חלק ממנה המתבצעת לפי הוראות הרשיון, בפרקי זמן  הרשתבדיקת   -  " בדיקה תקופתית"

 קבועים ולפחות אחת לשנה;

או תיקון,  או כל חלק ממנה המבוצעת בשל פעולת תחזוקה הרשתבדיקת  -     " בדיקה מיוחדת"

, תקלה, בירור תלונה, שינוי טכנולוגי, שינוי הפרעה אלקטרומגנטיתבעקבות 

 ;וכיוצא בזהתכנית הנדסית 

 או כל חלק ממנה, המתבצעת באופן שוטף. הרשתבדיקה של  -       " בדיקה קבועה"

 

 בדיקותיצוע ב .50

ת תוצאות הבדיקה לפי דרישת וימציא אבדיקות תקופתיות של מערכת הרט"ן,  יבצעבעל הרשיון  50.1

 .ימים מיום הדרישה 30המנהל תוך 

( מתמיד של ביצועי הרשת ותקינותה, Monitoringבעל הרשיון יקים ויפעיל מערכת בקרה לניטור ) 50.2

 פי הצורך.-וכן יערוך, באופן שוטף, בדיקות קבועות של הרשת או כל חלק ממנה, על

ל הנוגע לאיכות השירות כמפורט בנספח ה', לרבות עמידה בעל הרשיון יבצע בדיקה קבועה בכ 50.3

ימים  30, וימציא את תוצאות הבדיקות לפי דרישת המנהל תוך ITU-Tשל  םבסטנדרטים רלוונטיי

 מיום הדרישה.

הבדיקה האמורה בעל הרשיון יבצע את המנהל רשאי להורות לבעל הרשיון לערוך בדיקה מיוחדת;  50.4

 .וימציא לו את תוצאותיה המנהלבמתכונת ובמועד שיקבע 

ככל שיראה צורך בכך; בעל מטעמו יהיה רשאי לבצע בדיקות בעצמו,  מי שהוסמך לכךהמנהל או  50.5

הרשיון, יאפשר, לאחר תיאום מראש, למנהל או למי שהוסמך לכך מטעמו, גישה למתקנים ולציוד 

 .ועסק אצלוויעמיד לרשותו ציוד בדיקה הנמצא בשימושו וכוח אדם מקצועי המ

 

 יומן בדיקות, תקלות ותחזוקה  .51

פרטי (, שבו יירשמו "תחזוקההיומן " –בעל הרשיון ינהל יומן בדיקות, תקלות ותחזוקה )להלן  51.1

 התקלות והבדיקות ברשת.

יאפשר למנהל או לנציג מוסמך מטעמו לעיין בו בכל עת,  ,בעל הרשיון ישמור את יומן התחזוקה 51.2

 ., ויעבירו לעיון המנהל לפי דרישתותיקו בכל דרך שהיאלבדקו או להע

 

 

 

                                                 
 ([15.03.2007תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר התשס"ז )תחילה: ]  43תיקון מספר   (43ת



 רשיון כללי לחברת סלקום ישראל בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(.
                       2016בדצמבר  26כון לתאריך נוסח משולב נ

 

46 

 

 תיקון ליקויים ופגמים .52

לאחר שנתן לבעל הרשיון הזדמנות נאותה בנסיבות העניין להביא בפניו את טענותיו,  ,המנהל רשאי 52.1

ברמת השירות ואשר גורמים לפגיעה להודיע בכתב לבעל הרשיון על ליקויים ופגמים שמצא 

השרידות והגיבוי של הרשת, לפגיעה ברמת הבטיחות או להפרעה למערכות אחרות , ברמת למנויים

בדיקות הפועלות כדין וזאת על סמך מעקב אחר ביצועי הרשת, לרבות באמצעות תלונות מהמנויים, 

 שערך או על סמך דו"חות בדיקה, מסמכים ומידע שסיפק לו בעל הרשיון.

הליקויים  המועדים שעד אליהם חייב בעל הרשיון לתקן אתון על המנהל רשאי להורות לבעל הרשי 52.2

 והפגמים.

תיקון  עלקיבל בעל הרשיון הודעה כאמור, יודיע למנהל, תוך המועד שנקבע לכך בהודעת המנהל,  52.3

 .בפירוט שביקש המנהל ,הפגמיםוהליקויים 

 

 בוטל. .53

 

 בוטל. .54
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 פרק ה': אספקת שירותי רט"ן למנויים

 ק א': התקשרות עם מנוייםחל

 סכם התקשרותה (43ת.55

עיון המנהל לותו איגיש ולהציע למנוייו,  שר בכוונתואהסכם ההתקשרות  של בעל הרשיון יכין נוסח 55.1

 לפי דרישתו.

להוראות  תנאי הסכם ההתקשרות לא יעמדו בסתירה, מפורשת או משתמעת, להוראות כל דין או 55.2

המיטיבות עם , כדי למנוע קביעת הוראות שונות בהסכם ההתקשרות ללעי אין באמור; הרשיון

 וראות הדין או הרשיון.הלעומת  המנוי

ויצוין בו בהבלטה , ולהבנה סכם ההתקשרות יהיה בכתב כשהוא ערוך בצורה ברורה ונוחה לקריאהה 55.3

של בעל הרשיון תו חובם ההתקשרות או בדבר כדבר זכותו של המנוי לבטל את הסבכל תנאי או סייג 

 .ל התניה בהסכם ההתקשרות תובא במפורש ולא על דרך ההפניהככלפי המנוי; 

 לרבות מסמך אלקטרוני הניתן לשמירה ולאחזור בידי המנוי. -" כתבלעניין סעיף זה, " 

 הסכם ההתקשרות יכלול, בין היתר, בצורה ברורה, את אלה: 55.4

ו באופן ברור ומדויק, ללא כל תוספות או שינויים בכתב עמוד ראשון, נפרד, מודפס, שיפורט ב(58ת)א(

 "(:עמוד עיקרי פרטי התכנית" -יד, המפורט להלן )להלן 

שם בעל הרשיון או הסמליל שלו, פרטי נציג בעל הרשיון שביצע את ההתקשרות, תאריך  (1)

ביצוע העסקה, פרטי המנוי לרבות שם המנוי, מספר זהות, מען, מספר הטלפון שאליו 

תייחס ההסכם, מספר טלפון נוסף של המנוי שאליו תישלחנה הודעות בדבר שיעור ניצול מ

ודגם ציוד קצה רט"ן, ככל שכלול בהתקשרות; על אף  ד75חבילת גלישה כאמור בסעיף 

האמור ברישא לסעיף )א( הפרטים האמורים בסעיף קטן זה, למעט שם בעל הרשיון או 

 ;הסמליל שלו, יכול שירשמו בכתב יד

 -" התחייבותמשך תקופת התחייבות, ככל שקיימת, ומועד סיומה. לעניין ס"ק זה, " (2)

 א;56.1כהגדרתה סעיף 

כל התעריפים שעל פיהם יחייב בעל הרשיון את המנוי עבור השירותים שביקש המנוי לקבל  (3)

בעת ביצוע ההתקשרות, וכן שיעורו של כל תשלום קבוע, ככל שקיים במסגרת 

 ההתקשרות;

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

וצג תעריף יחידת השירות מחוץ לחבילה י -ד 75לעניין חבילת גלישה כמשמעותה בסעיף 

 ;באותם ערכים כמו בתוך החבילה

 מחירו הכולל של ציוד הקצה ואביזר נלווה לציוד הקצה הנרכש בעת ביצוע ההתקשרות (4)

לשיעורין בעבור (, וככול שהוסכם בין המנוי לבין בעל הרשיון על תשלום "הציוד" -)להלן

 שיעורו של כל תשלום; -הציוד 

 

                                                 
 [30.04.2007סעיף זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מתאריך תחילה: ]  43תיקון מספר   (43ת
 [.)י"ד אלול תשע"א( 2011בספטמבר  13)א( ייכנס לתוקף ביום 55.4סעיף קטן תחילה: ] 58תיקון מספר    (58ת
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א, תוך ציון שווי ההטבה ומשך הזמן המדויק בה תינתן 64.1כל הטבה כמשמעותה בסעיף  (5)

 ההטבה; 

 א; 56.1כמשמעותה בסעיף  אופן חישוב הסכום שיידרש המנוי לשלם בגין הפרת התחייבות (6)

מידע בדבר העלאת תעריפים במהלך תקופת ההתחייבות ככל  -לעניין מנוי עסקי  (7)

שאפשרות כאמור קיימת במסגרת תנאי הסכם ההתקשרות, לרבות מועד העלאת התעריף 

 ושיעורו;

הרשיון,  מידע בגין יתרת תשלום ו/או ביטול הטבה עבור ציוד קצה שנרכש מבעל (8)

 רות קודמת;בהתקש

התחייבותו של בעל הרשיון, לשלם למנוי של בעל רשיון רט"ן אחר אשר הפך להיות מנוי  (9)

שלו, את התשלום אשר יידרש מנוי כאמור לשלם לבעל רשיון רט"ן אחר בגין הפרת 

 התחייבותו לבעל רשיון הרט"ן האחר, ואופן פריסת התשלום האמור. 

 א;56.1בסעיף כמשמעותה  -" התחייבותלעניין זה, "

הצהרה של המנוי לפיה הוא קרא את העמוד וכי הוא נמסר לידיו בעת ביצוע ההתקשרות.  (10)

לצד ההצהרה תמצא חתימה מקורית של המנוי וכן יצוינו פרטי הנציג מטעם בעל הרשיון 

ההצהרה תופיע בסופו של עמוד עיקרי  אשר ביצע את ההתקשרות וחתימתו המקורית.

 פרטי התוכנית.

מי שהתקשר בהסכם התקשרות עם בעל רשיון  –" נוימ" –( 10( עד )1לעניין ס"ק )א()(59ת(11)

    לקבלת שירותי רדיו טלפון נייד לעשרים וחמשה מספרי טלפון לכל היותר למעט מנוי

Pre-Paid. 

עמוד נפרד, מודפס, עליו יידרש מנוי לסמן את בחירתו באשר לנגישות כל מספר טלפון  (1)(58ת(1)א

טופס גישה " -)להלן  2אליו מתייחס הסכם ההתקשרות, לשירותים, כמפורט בנספח ה' 

הטופס  ;(59ת"( ולחתום בחתימת מקור לצד הסימון ובתחתית הטופסטופס" או "לשירותים

 יופיע לאחר עמוד עיקרי פרטי התכנית;

 –ך )להלן מנוי חדש אשר לא סימן את בחירתו, חסום או פתוח, בטופס במקום המיועד לכ (2)

(, או לא חתם מול השירות 1"( וחתם מול שירות המופיע בטופס כאמור בפרט )הרבחיה"

אפילו סימן את הבחירה, או לא סימן את הבחירה ולא חתם מול השירות, יחסם לקבלת 

 .אותו שירות

 2011בספטמבר  13מנוי שהתקשר עם בעל הרשיון לאחר יום  –" נוי חדשמבסעיף זה, "

 (59תתשע"א(;)י"ד באלול 

 

 

 

 

 

                                                 
 .59תיקון מספר   (59ת
 .[)י"ד אלול תשע"א( 2011בספטמבר  13( ייכנס לתוקף ביום 1)א55.4סעיף קטן תחילה: ] 58תיקון מספר   (58ת
 .59תיקון מספר   (59ת
 .59תיקון מספר   (59ת
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מנוי רשאי לבקש מבעל הרשיון בכל עת בעל פה או בכתב, לשנות את בחירתו בדבר נגישות  (3)

"(. שינוי ראשון, ייעשה ללא בקשת המנוי"  -לשירותים המפורטים בטופס )להלן בסעיף זה 

תשלום. בעל הרשיון יבצע את בקשת המנוי רק לאחר שביצע זיהוי של המנוי. הבקשה 

( 5זמינה אצל בעל הרשיון להשמעה או להצגה, לפי העניין, בפני המנהל, תוך חמישה ) תהיה

 ימי עבודה מיום הבקשה. 

 הבקשה;  (62תקבלתממועד  (59תבקשת המנוי תבוצע תוך יום עבודה אחד

בעל הרשיון יכלול בחשבון הטלפון התכוף למועד בקשת המנוי הודעה בדבר ביצוע הבקשה  (4)

חשבון הטלפון האמור יהיה זמין אצל בעל הרשיון להצגה בפני המנהל, תוך  ומועד ביצועה.

 ( ימי עבודה מיום עריכת החשבון;5חמישה )

( חשבונות הטלפון התכופים אשר ישלחו לאחר יום 2בעל הרשיון יצרף את הטופס לשני ) (5)

 (59ת )י"ד באלול תשע"א(, למנוי אשר אינו מנוי חדש; 2011בספטמבר  13

 13נוי אשר אינו מנוי חדש שלא העביר לבעל הרשיון את התייחסותו לטופס עד ליום מ (6)

בטופס,  3)י"ז בכסלו תשע"ב( יחסם לקבלת השירותים המפורטים בסעיף  2011בדצמבר 

לא  על אף האמור, מנוי שאינו מנוי חדש, אשר ( ימי עבודה מהמועד האמור;7תוך שבעה )

)ד' בחשון  2011בנובמבר  1החל מיום  בטופס 3עיף עשה שימוש בשירותים המפורטים בס

)ה'  2011בדצמבר  1תשע"ב( ולא העביר לבעל הרשיון את התייחסותו לטופס עד ליום 

 1בכסלו תשע"ב(, רשאי בעל הרשיון לחסום אותו לקבלת השירותים האמורים, החל מיום 

ר העביר לבעל הרשיון אינו מנוי חדש, אשאשר מנוי (64ת)ה' בכסלו תשע"ב(;  2011בדצמבר 

תוך  ,בקשתו בטופסבהתאם ללקבלת השירותים או יפתח  את התייחסותו לטופס, יחסם

מנוי אשר העביר לבעל הרשיון את התייחסותו  (62ת;הבקשהקבלת יום עבודה אחד ממועד 

(, 1לטופס, ולא סימן את בחירותו וחתם ליד שירות המופיע בטופס כאמור בסעיף קטן )

     (59ת ותו שירות;יחסם לקבלת א

בעל הרשיון יודיע למנוי על דבר החסימה בחשבון הטלפון התכוף למועד החסימה. חשבון 

( ימי עבודה 5הטלפון האמור יהיה זמין אצל בעל הרשיון להצגה בפני המנהל, תוך חמישה )

 מיום שליחתו למנוי;

 13( ימי עבודה מיום 7בעל הרשיון יפרסם את הטופס באתר האינטרנט שלו, תוך שבעה ) (7)

 . (59ת )י"ד באלול תשע"א( 2011בספטמבר 

למעט מנוי בתכנית מסוג תשלום מראש. על אף  -" מנוי" -( 6( עד )1()1לעניין סעיף קטן )א(59ת(8)

האמור, בעל הרשיון יחסום שירותים לפי בקשת מנוי בתכנית מסוג תשלום מראש, ככל 

ת הבקשה, או שהמנוי כאמור הציג בפניו את שהגיע אליו ממספר הטלפון אליו מתייחס

ציוד הקצה המשתמש במספר הטלפון נשוא הבקשה, או בכל דרך אחרת להנחת דעתו של 

 בעל הרשיון.

                                                 
 .59תיקון מספר   (59ת
 .62תיקון מספר   (62ת
 .59תיקון מספר   (59ת
 .64תיקון מספר   (64ת
 .62תיקון מספר   (62ת
 .59יקון מספר ת  (59ת
 .59תיקון מספר   (59ת
 .59תיקון מספר   (59ת
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בנספח  2ירות ללקוחות ומנויים כמפורט בסעיף שאיכות  דדימתנאי השירות למנוי, לרבות ((58ת2א)

 ;ה'

 (58ת;ה מוחלטתאי הפסקתנאי ההתנתקות משירותי בעל הרשיון או תנ )ב(

רבות , לתעריפי השירותים של בעל הרשיון שהמנוי הצטרף אליהם נכון ליום ההתקשרות )ג(

 ;המועד והתנאים לסיומה של תכנית התעריפים

 ;80.3המגבלה לעניין שיעור ריבית הפיגורים, הפרשי הצמדה והוצאות הגביה כאמור בסעיף  )ד(

 ;78.1שהמנוי הצטרף אליו, כאמור בסעיף  התנאי לשינוי בתעריף של שירות )ה(

 א לעניין אחראי לטיפול בתלונות הציבור ויישוב סכסוכים. 61-ו 61הפרטים הקבועים בסעיפים  )ו(

 מפורטהת לתעריפים ולסל השירותים ונאי הקובע כי במקרה של סתירה בין ההוראות הנוגעת )ז(

 ת הרשיון;יגברו הוראו, בהסכם לבין הוראות הרשיון לעניין זה

בהרה והאת הסכם ההתקשרות,  שנותלסמכות המנהל להורות לבעל הרשיון  ודעה בדברה )ח(

 .עם בעל הרשיון בהסכם ההתקשרות מהווה הסכמה לשינוי כאמור מנויהלפיה התקשרות 

 (58תבהתקשרות בנוכחות נציג בעל הרשיון והמנוי יפעל בעל הרשיון כמפורט להלן:   55.5

 -ות יגיש נציג בעל הרשיון למבקש להיות מנוי של בעל הרשיון )להלן בסעיף זהקודם ההתקשר )א(

 "( עותק מודפס של הסכם ההתקשרות ויאפשר לו לעיין בו;המבקש"

בעת ההתקשרות יחתמו המבקש ונציג בעל הרשיון בחתימת מקור על הסכם ההתקשרות  )ב(

בעל הרשיון למנוי עותק מהסכם שהוגש לעיונו של המבקש. לאחר החתימה כאמור, ימסור נציג 

 ההתקשרות עליו מופיעות חתימותיהם המקוריות של נציג בעל הרשיון והמנוי;

)ב(, רשאי נציג בעל הרשיון להחתים את המנוי על  -לאחר ביצוע האמור בסעיפים קטנים )א( ו )ג(

 הסכם התקשרות זהה לזה שנחתם בחתימות מקור, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים;

בעל הרשיון ישמור ברשותו עותק חתום של הסכם ההתקשרות; העותק כאמור יהיה זמין אצל  ()ד

 ( ימי עבודה מיום ההתקשרות; 5בעל הרשיון להצגה בפני המנהל, תוך חמישה )

ביקש המנוי לערוך שינוי בתנאי הסכם ההתקשרות, לרבות בקשה לקבל שירות נוסף, לבטל  )ה(

תימסר למנוי בעת בקשת השינוי, הודעה מודפסת הנושאת  -רות שירות, או להצטרף לחבילת שי

את שם בעל הרשיון או הסמליל שלו, בה יצוינו פרטי השינוי שבוצע, מועד כניסתו לתוקף, וכן 

שמם המלא של נציג בעל הרשיון והמנוי וחתימותיהם המקוריות. ההודעה החתומה תהיה 

( ימי עבודה מיום ביצוע בקשת 5חמישה ) זמינה אצל בעל הרשיון להצגה בפני המנהל, תוך

 המנוי.

פרסם בעל רשיון באתר האינטרנט שלו תכנית תעריפים, לרבות תכנית תעריפים הכוללת רכישה של (58ת55.6

ציוד קצה רט"ן, יכלול הפרסום האמור אף את תנאי הסכם ההתקשרות הנוגעים לאותה תכנית 

 י פרטי התוכנית".ב"עמוד עיקר תעריפים, לרבות הפרטים הכלולים

 

                                                 
 58תיקון מספר   (58ת
 58תיקון מספר   (58ת
 [)י"ד אלול תשע"א( 2011בספטמבר  13ייכנס לתוקף ביום  55.5סעיף תחילה: ] 58תיקון מספר   (58ת
 58תיקון מספר   (58ת
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, גם באמצעות ותשיון להחתים מנוי על הסכם התקשר, רשאי בעל הר55.5על אף האמור בסעיף (70ת55.7

חשבת, במקום חתימת מקור, ויחולו לעניין זה הוראות נספח ה' במקום האמור חתימה גרפית ממו

  55.5בסעיף 

 מוחשב כקובץ גרפי.חתימה הנשמרת באופן מ -" ממוחשבת גרפית חתימהלעניין זה, "

 

 קר מרחוכקת מסע (58ת.א55

עסקת מכר )" 1981-ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א14בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בסעיף  א55.1

 "(, יפעל בעל הרשיון כדלקמן:מרחוק

את "עמוד )ח(, 55.4( עד 2)א55.4ישלח למנוי מסמך הכולל את כל הפרטים המפורטים בס"ק  )א(

גישה לשירותים" כשהוא מסומן בהתאם לבחירותיו של הוכן את "טופס " עיקרי פרטי התכנית

, או כפי שהוקלדו בעת ביצוע ההתקשרות המנוי, כפי שמסרו בעל פה לנציג בעל הרשיון

בעסקת מכר מרחוק שנעשתה "(. מסמך תנאי ההתקשרות)להלן " באמצעות האינטרנט

ותיהם המלאים ואת החתימות יכול שלא לכלול את שממסמך תנאי ההתקשרות באינטרנט, 

 (69תשל נציג בעל הרשיון שביצע את ההתקשרות.של המנוי ו

מסמך תנאי ההתקשרות יישלח אל המנוי באמצעות דואר רגיל, או באמצעות דואר אלקטרוני 

או פקסימילה, אם המנוי נתן את הסמכתו לכך; העתק מסמך תנאי ההתקשרות יהיה זמין 

( ימי עבודה מיום ביצוע ההתקשרות. שלח 5המנהל, תוך חמישה )אצל בעל הרשיון להצגה בפני 

בעל הרשיון את מסמך תנאי ההתקשרות באמצעות דואר אלקטרוני או פקסימילה, יהיה אף 

( ימי עבודה מיום שליחת המסמך 5אישור השליחה זמין להצגה בפני המנהל תוך חמישה )

 כאמור;

סמך תנאי ההתקשרות, לרבות בקשה לקבל שירות ביקש המנוי לערוך שינוי בפרט המופיע במ )ב(

ישלח בעל הרשיון למנוי הודעה מודפסת,  -  (59ת"(ויניש" –או חבילת שירות ")בסעיף זה 

הנושאת את שם בעל הרשיון או הסמליל שלו, בה יצוינו פרטי השינוי שבוצע, מועד כניסתו 

של נציג בעל הרשיון והמנוי. , וכן שמם המלא (59ת לתוקף, תעריף השירות או חבילת השירות

בעסקת מכר מרחוק במבוצעת באמצעות האינטרנט, לא תכלול ההודעה את שמו של נציג בעל 

( ימי 5ההודעה תהיה זמינה אצל בעל הרשיון להצגה בפני המנהל, תוך חמישה ) (69תהרשיון.

 עבודה מיום ביצוע בקשת המנוי. 

מצעות דואר אלקטרוני או פקסימילה, אם ההודעה תשלח למנוי באמצעות דואר רגיל או בא

המנוי נתן את הסכמתו לכך. שלח בעל הרשיון את ההודעה באמצעות דואר אלקטרוני או 

( ימי עבודה מיום 5פקסימילה יהיה אף אישור השליחה זמין להצגה בפני המנהל תוך חמישה )

 שנשלחה ההודעה.

 

 

                                                 
 .70תיקון מספר   (70ת
 [.)י"ד אלול תשע"א( 2011בספטמבר  13ייכנס לתוקף ביום א 55יף סעתחילה: ] 58תיקון מספר   (58ת
 .69תיקון מספר   (69ת
 .59תיקון מספר   (59ת
 .59תיקון מספר   (59ת
 .69תיקון מספר   (69ת
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אינו כרוך בהארכת תקופת ההתחייבות של המנוי  ל אף האמור, ביקש מנוי לערוך שינוי אשרע (59ת )ג(

או  ביצירתה של תקופה כאמור, יכלול בעל הרשיון בחשבון הטלפון התכוף למועד הבקשה, 

הודעה בה יצוינו הפרטים המפורטים בסעיף קטן )ב(, למעט שם נציג בעל הרשיון. לעניין סעיף 

 א לרשיון.56.1כמשמעותה בסעיף  -" ייבותחתהקטן זה, "

בעל הרשיון רשאי לבצע עסקת מכר מרחוק באמצעות האינטרנט, ובלבד שמתקיימים כל (69תא 55.2

 התנאים להלן:

( 2)א55.4אתר האינטרנט של בעל הרשיון יכלול באופן ברור את כל הפרטים המפורטים בס"ק  )א( 

 "טופס גישה לשירותים". -)ח(, וכן את "עמוד עיקרי פרטי התוכנית" ו55.4עד 

המנוי הצהיר, באמצעות סימון במקום הנדרש באתר האינטרנט, כי קרא את המידע הכלול ב  )ב(  

 פרטי התוכנית.עיקרי "עמוד 

 

 ינוי הסכם ההתקשרותש  (43ת.56

על הרשיון בל התנניאחר ש, לקשרותתההסכם ה תא נותלשעל הרשיון בות לרולהמנהל רשאי ה 56.1

 .אותה להשמיע טענותיונ תוזדמנה

אם הוגש , אחידים לחוזים ןידה תי החלטת ביפ-לי הוראות המנהל או עפ-על תשרוכם התקהס קןות 56.2

 , החלןהתקשרות המתוקהם הסכ ילפ ן מנוייבלין בעל הרשיון ב תתיעשה ההתקשרו, לאישורו

 ון. יקתה ממועד

בעל  יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין תיקון נוסח הסכם ההתקשרות בידי 55הוראות סעיף  56.3

 הרשיון.

 

  תקופת התחייבות בהסכם התקשרות(47 תא.56

התקשר בעל הרשיון עם מנוי שאינו מנוי עסקי, בהסכם התקשרות הכולל התחייבות, לא תעלה  א56.1

 ( חודשים; 18תקופת ההתחייבות על שמונה עשר )

יכת שירותים, התחייבות המנוי לעמידה בתנאים הנוגעים להיקף צר -" התחייבותלענין סעיף זה, " 

גובה התשלום או תנאי התשלום, במהלך תקופה מוגדרת, אשר אי העמידה באותם תנאים במהלך 

 או דמי יציאה. החזר הטבהלרבות  אותה תקופה כרוכה בתשלום,

הציע בעל הרשיון למנוי שאינו מנוי עסקי להתקשר בהסכם התקשרות הכולל התחייבות, יעמיד בעל  א56.2

כאמור הצעה להתקשר בהסכם התקשרות שאינו כולל התחייבות, המהווה חלופה הרשיון בפני מנוי 

סבירה להסכמים הכוללים התחייבות. לעניין זה, לא יראו הסכם התקשרות הכולל תוכנית מסוג 

 כחלופה סבירה להסכם הכולל התחייבות. 2"תשלום מראש"

                                                 
 .59תיקון מספר    (59ת
 .69תיקון מספר   (69ת
 ([15.03.2007דר התשס"ז )תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אתחילה: ]  43תיקון מספר    (43ת
 [.2008באפריל  22סעיף זה ייכנס לתוקף ביום תחילה: ] 40תיקון מספר   (47ת 
2  PRE-PAID  
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ולל התחייבות, לרבות את בעל הרשיון יפרסם באתר האינטרנט שלו את הסכם ההתקשרות שאינו כ

 .(59ת "עמוד עיקרי פרטי התכנית" של ההסכם האמור

א, רשאי הוא להורות לבעל הרשיון לשנות תנאים 56.2א מצא המנהל כי בעל הרשיון הפר את סעיף 56.3

בהסכם התקשרות שאינו כולל התחייבות וזאת בלי לגרוע מכל סמכות אחרת הקבועה ברשיון או 

ין זה יבחן המנהל, בין היתר, את מספר המנויים של בעל הרשיון החתומים על פי כל דין. לענ-על

 הסכמים שאינם כוללים התחייבות.

 

 (43ת בוטל .57

 

 (43ת בוטל .58

 

 חובת חיבור מבקשים ואיסור התניה .59

יחבר בעל הרשיון כל  ,44.2עמד בעל הרשיון בתנאים בדבר הפעלת מערכת הרט"ן כאמור בסעיף  59.1

ההתקשרות עם המנוי, אלא אם כן אישר  לרשת הרט"ן לא יאוחר מהמועד הקבוע בהסכם מבקש

  (2תהמנהל לבעל הרשיון שלא לחבר מבקש, בנסיבות שראה אותן מוצדקות. 

מפלים או בלתי הוגנים,  בעל הרשיון אינו רשאי להתנות חיבורו של מבקש בתנאים בלתי סבירים, 59.2

 ובלי לגרוע מכלליות האמור:

 מי מטעמו ציוד קצה; בעל הרשיון אינו רשאי לחייב מנוי לרכוש ממנו או מאת א(  )

בעל הרשיון אינו רשאי לחייב את המנוי לקבל ממנו  שירותי  תחזוקה לציוד הקצה  )ב(  

 שברשותו;

או תעריף, ברכישת  בעל הרשיון אינו רשאי להתלות או להתנות שירותי רט"ן, תנאי שירות )ג(  

 רט"ן ממנו או מאחר כלשהו.-ציוד קצה

  (1תבטל.  59.3

                                                 
 59תיקון מספר    (59ת
 ([.15.03.2007תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר התשס"ז )תחילה: ]  43תיקון מספר   (43ת
 ([.15.03.2007ן זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר התשס"ז )תיקותחילה: ]  43תיקון מספר   (43ת
 .2תיקון מספר   (2ת
 .1תיקון מספר   (1ת
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 חלק ב': רמת השירות למנויים

 חובת קיום השירות (16ת.60

יעמיד לרשות מנוייו את כל השירותים המפורטים בתוספת הראשונה, בהתאם  בעל הרשיון 60.1

י לתנאים המפורטים בתוספת, ויקיים את כל שירותיו בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן בימ

, בהתאם לדרישות הטכניות והדרישות לטיב שירות, 48רגיעה והן בשעת חירום, בכפוף לסעיף 

באורח תקין וסדיר ובאיכות שלא תפחת מהאמור במדדים לטיב שירות המפורטים בתוספת 

הראשונה לרשיון ובנספח ה' לתוספת השניה לרשיון; במקרה של סתירה בין התוספת הראשונה 

 ניה לרשיון, יגברו הוראות נספח ה' לתוספת השניה.ונספח ה' לתוספת הש

 73ים, כהגדרתו בסעיף שירותוסל  פק שירות רט"ןיס, בעל הרשיון 75.3בלי לגרוע מהאמור בסעיף  60.2

   .בתנאים שווים ובלתי מפלים ובתעריף בלתי מפלה לכל מבקש א,

, יודיע על כך לבעל הרשיון תוך ציון מצא המנהל כי סל השירותים עלול לפגוע בתחרות או בצרכנים   60.3

 המועד בו על בעל הרשיון להפסיק להציע למנוייו את סל השירותים.     

אם יספק בעל הרשיון שירות רט"ן כלשהו לאדם או לגוף כלשהו, תמורת תשלום, השירות יהיה זמין   60.4

ניין איכות השירות, לכל מנוי בכל שטח הכיסוי של המערכת, תוך עמידה בדרישות המינימום לע

 חודש מיום תחילת מתן השירות תמורת תשלום. 24ללא אפליה, תוך 

, 60.4על פי בקשה בכתב מאת בעל הרשיון, רשאי המנהל להתיר לבעל הרשיון סייגים להוראת סעיף   60.5

לאחר שהשתכנע כי קיים קושי של ממש לספק את השירות לכל דורש וכי יש במאפייניו המסוימים 

 שירות משום טעם מיוחד וחריג המצדיק זאת.של ה

בעל הרשיון לא יספק, בתמורה או שלא בתמורה, שירות משירותיו שהמנוי לא ביקש (58ת)א((43ת60.6

במפורש לקבלו, למעט שירות הניתן חינם לכלל המנויים, ולא יאפשר אספקת שירות של ספק 

 שירות שהמנוי לא ביקש במפורש לקבלו;

מי שמספק שירות באמצעות הרשת והתשלום בגין השירות  –" ספק שירות" לעניין סעיף זה, 

 נעשה באמצעות חשבון הטלפון.

 בקשה מפורשת יכול שתעשה באמצעות אחד מאלה(58ת )ב(

 מסמך חתום בידי המנוי שנשלח אל בעל הרשיון;  (1)

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

 ונית בין המנוי לבין נציג בעל הרשיון;שיחה טלפ (3)

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

הזמנת שירות באתר אינטרנט של בעל הרשיון או ספק שירות. הזמנת השירות  תיעשה  (5)

 ;(61תבהתאם להוראות נספח ו' לרשיון

 

                                                 
(16ת

 16תיקון מספר   
 ([15.03.2007תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר התשס"ז )תחילה: ] 43תיקון מספר   (43ת
 58תיקון מספר     (58ת
 [[(בהתשע" )ט"ז בחשון 2011 בנובמבר 13 תיקון זה יכנס לתוקף ביוםתחילה: ] 58תיקון מספר     (58ת
(61ת

 .[(בהתשע" )ט"ז בחשון 2011 בנובמבר 13 תיקון זה יכנס לתוקף ביוםתחילה: ] 61תיקון מספר   
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משך כל תקופת ב בעל הרשיון ישמור ברשותו תיעוד בדבר בקשתו המפורשת של המנוי )ג(

( 18עשר )-ההתחייבות של המנוי, ובמידה והמנוי אינו נמצא בתקופת התחייבות, למשך שמונה

חודשים אחרונים לפחות, וכן במשך שנה לאחר מועד שליחת החשבון הסופי למנוי, כאמור 

; התיעוד יהיה זמין אצל בעל הרשיון להצגה בפני המנהל, תוך (61ת ( בנספח ה'2)ג()2.3בסעיף 

 ( ימי עבודה מיום בקשתו המפורשת של המנוי.5חמישה )

 -" תיעודזה " לעניין

 עותק מהמסמך; -( 1לעניין ס"ק )ב()

 תדפיס של הודעת הדואר אלקטרוני; -( 2לעניין ס"ק )ב()

 הקלטה של שיחת הטלפון; -( 3לעניין ס"ק )ב()

"פירוט השיחות", פרטי עותק מחשבון הטלפון של המנוי, בו מופיעים ב -( 4לעניין ס"ק )ב()

 המסרון שנשלח על ידי המנוי;

1( משרת שליחת מסרונים )LOGתדפיס היומן ) -( 5לעניין סעיף )ב()
SMSC של בעל הרשיון בו )

המסרונים מאת בעל הרשיון אל המנוי, במסגרת הליך הזמנת  2מפורטת עובדת משלוח 

ון או בפורטל הסלולרי שלו השירות. בוצעה הזמנת השירות באתר האינטרנט של בעל הרשי

( LOGתדפיס היומן ) -בנספח  ו' לרשיון  1.3באמצעות קוד משתמש וסיסמא כאמור בסעיף 

( של LOG INמשרת האינטרנט המעיד על ביצוע תהליך הזמנת השירות וכן תדפיס היומן )

 ;(61ת הקלדת קוד משתמש וסיסמא ע"י המנוי

מערכות המידע של בעל הרשיון, אינה מהווה על ידי נציג בעל הרשיון ב תרשומת שנעשתה

 תיעוד.

בעל הרשיון אינו רשאי לגבות תשלום ממנוי בגין שירות, אלא אם יש ברשותו תיעוד בדבר בקשתו  (58ת60.7

 המפורשת של המנוי לקבל את השירות.

ישיב לו בעל  חויב מנוי לשלם עבור שירות, והודיע לבעל הרשיון שהוא לא ביקש לקבל את השירות, (58ת60.8

הרשיון את מלוא הסכום שגבה ממנו כתשלום בעד השירות, וזאת במידה ואין ברשותו של בעל 

הרשיון תיעוד בדבר בקשתו המפורשת של המנוי לקבל את השירות. אופן הטיפול בהשגותיו של 

 .א  לרשיון83המנוי ומתן ההחזר יבוצעו בהתאם להוראות לעניין "חיוב יתר" המפורטות בסעיף 

 מערכתלא יפסיק לספק שירותי רט"ן באמצעות בעל הרשיון , 26.3בלי לגרוע מהאמור בסעיף  (63ת60.9

 .1א "אלא  לאחר שהתקיים האמור בנספח י, שהתיישנה טכנולוגית

 

 

 

                                                 
(61ת

 .[(בהתשע" )ט"ז בחשון 2011 בנובמבר 13 תיקון זה יכנס לתוקף ביוםתחילה: ] 61תיקון מספר   
1  Short Message Service Center. 
(61ת

 .[(בהתשע" )ט"ז בחשון 2011 בנובמבר 13 תיקון זה יכנס לתוקף ביוםתחילה: ] 61תיקון מספר   
(58ת

 .[(בהתשע" )ט"ז בחשון 2011 בנובמבר 13 תיקון זה יכנס לתוקף ביוםתחילה: ] 58תיקון מספר     
(58ת

 .[(בהתשע" )ט"ז בחשון 2011 בנובמבר 13 ף ביוםתיקון זה יכנס לתוקתחילה: ] 58תיקון מספר     
(63ת

 .63תיקון מספר   
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 אחראי לטיפול בתלונות הציבור (43ת.61

"( לתלונות הציבור אחראי" -בעל הרשיון ימנה גורם האחראי לטיפול בתלונות הציבור )להלן  61.1

 שתפקידיו יהיו אלה:

 לברר תלונות של מנויים, לרבות מי שמבקש לקבל שירות, בנוגע לשירותי בעל הרשיון; (א)

 לברר תלונות של מנויים בנוגע לחשבונות שהגיש בעל הרשיון ולהכריע בהן. (ב)

  האחראי לתלונות הציבור ישיב בכתב לתלונות כאמור שהוגשו בכתב.

העותקים  ברשותו עותק של התלונה ושל התשובה בכתב שנשלחה למנוי; בעל הרשיון ישמור

( ימי עבודה מיום שליחת 5האמורים יהיו זמינים אצל בעל הרשיון להצגה בפני המנהל, תוך חמישה )

(58ת התשובה;
 

 האחראי לתלונות הציבור יפעל על פי מדיניות שתתווה הנהלת בעל הרשיון.   61.2

 לאחראי לתלונות הציבור את כל הסיוע הנדרש לו למילוי תפקידו.   בעל הרשיון יעניק 61.3

בעל הרשיון יודיע לכל מנוי על אפשרות של הגשת תלונה לאחראי לתלונות הציבור, על סמכויותיו  61.4

ועל דרכי הפנייה אליו. תוכן סעיף קטן זה ייכלל בהסכם ההתקשרות, בחשבון הנשלח למנוי ובאתר 

 שיון.  האינטרנט של בעל הר

 

 יישוב סכסוכים (43ת.א61

הסכם ההתקשרות יקבע כי כל חילוקי דעות שיתגלעו בין בעל הרשיון לבין מנוי, בכל הנוגע לפירושו  א61.1

 או לביצועו של הסכם התקשרות, יועברו לבירור אל אחראי לתלונות הציבור של בעל הרשיון.

 א כדי: 61.1ונות הציבור לפי סעיף הסכם ההתקשרות יקבע כי אין בפניה לאחראי לתל א61.2

 למנוע מהמנוי להביא את עניינו מלכתחילה בפני בית משפט מוסמך; )א(

או ניתוקו  (58תה מוחלטתלעניין הפסק 72לגרוע מסמכות בעל הרשיון לפעול על פי הוראות סעיף  )ב(

 בשל הפרת הסכם ההתקשרות." 

 חובת תחזוקה .62

 ה של מערכת הרט"ן.בעל הרשיון אחראי לתחזוקת 62.1

כלל שירותי תחזוקה,  רט"ן מבעל הרשיון או מאת מי מטעמו, והסכם הרכישה-רכש מנוי ציוד קצה 62.2

לא  (43תבעל הרשיוןאחראי לתחזוקתו של ציוד הקצה שנרכש כאמור, אולם  (43תבעל הרשיוןיהא 

התחייב עליה שנרכש, כאמור, מעבר לתקופת האחזקה ש יהיה אחראי לתחזוקתו של ציוד קצה

  (2תהיצרן, אלא אם כן הוסכם אחרת בינו לבין המנוי. 

                                                 
 ([15.03.2007תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר התשס"ז )תחילה: ]  43תיקון מספר    (43ת
 58תיקון מספר      (58ת
 ([15.03.2007התשס"ז )תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר תחילה: ]  43תיקון מספר     (43ת
 58תיקון מספר     (58ת
 ([15.03.2007תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר התשס"ז )תחילה: ]  43תיקון מספר     (43ת
 ([15.03.2007תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר התשס"ז )תחילה: ]  43יקון מספר ת    (43ת
 .2תיקון מספר    (2ת
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הרשיון או מאת מי  רט"ן שלא נרכש מבעל-עשה מנוי שימוש, לשם קבלת שירותי רט"ן, בציוד קצה 62.3

מטעמו, אין בעל הרשיון חייב בתחזוקתו של ציוד קצה זה, ואולם רשאי בעל רשיון להתקשר עם 

 גם לציוד כאמור. תחזוקה מנוי בהסכם למתן שירותי

 (56ת מוקד פניות. 63

, כמו כן בעל הרשיון יפעיל אמצעים ובעל הרשיון יפעיל מוקד פניות מאויש לקבלת פניות מנויי 63.1

נוספים אשר יאפשרו למנוייו לפנות אליו לצורך קבלת מידע וביצוע בירורים, הכל כמפורט בנספח 

 ה' לרשיון.

ידי צוות עובדים מיומן ומקצועי, בעל כשירות מתאימה לטיפול בפניות.  מוקד הפניות יאויש על 63.2

ככל שנתקבלה תלונה על תקלה שהביאה להפסקה מוחלטת של שירותי רט"ן למנוי יפעל הצוות 

 האמור מיידית לאיתור התקלה ויחל בנקיטת צעדים לתיקונה באופן מיידי.

והצעדים שננקטו  63.2ה כאמור בסעיף בעל הרשיון יפרט ביומן התחזוקה את פרטי התקל 63.3

 .51לתיקונה, הכל כאמור בסעיף 

 מכירה והשכרה -ציוד קצה  .64

הרט"ן, ובלבד  רט"ן לשם  התחברות  לרשת-בעל רשיון רשאי למכור או להשכיר למנוייו ציוד קצה

 שיקיים את אלה:

מורשה כלשהו וכי  ווקרט"ן ממש-בעל הרשיון הודיע למנוי כי הוא רשאי לרכוש ציוד קצה )א(   

 אינו חייב לרכוש אצלו הציוד לשם קבלת שירותי רט"ן;

רט"ן בעצם קבלת שירותי רט"ן ממנו -)ב(  בעל הרשיון לא יתנה מתן שירותי תחזוקה לציוד קצה 

אדם לרבות ציוד הקצה שנרכש או  וכי המנוי רשאי לקבל שירות תחזוקה לציוד קצה מכל

  נשכר מבעל הרשיון.

 

 מתן הטבה למנוי (53ת.א64

בעל הרשיון לא ייצור כל זיקה בין הטבה כלשהי בגין שירותי רט"ן שהעניק למנוי, לרבות זיכוי,  א64.1

"(, לבין העובדה ההטבה" -הנחה, תוכנית תעריפים ייחודית, סל שירותים וכיוצ"ב )להלן בסעיף זה 

יון או ממשווק אחר מטעמו. כי ציוד קצה רט"ן שבידי המנוי נרכש, נשכר או התקבל מבעל הרש

בכלל כך, יציע בעל הרשיון הטבה זהה לזו המוצעת על ידו בעת שמנוי מקבל, רוכש או שוכר ממנו 

דגם מסויים של ציוד קצה רט"ן, לכל מנוי המשתמש בציוד קצה רט"ן הדומה לדגם האמור 

למנוי הרוכש  טבהניתנה ההתקופה שלא תפחת מהתקופה בה במאפייניו, ואשר תינתן למנוי במהלך 

 וזאת בהתאם לכללים הבאים:ציוד קצה מבעל הרשיון, 

ככל שדגם ציוד הקצה המצוי בידי המנוי זהה לדגם המשווק על ידי בעל הרשיון בעת פניית  )א(

רוכש ממנו את הדגם מי שזו הניתנת על ידו לזהה ליציע בעל הרשיון למנוי הטבה המנוי אליו, 

 ישה שיציג לו המנוי;, בהסתמך על אישור רכהאמור

                                                 
 .56תיקון מספר     (56ת
 [(01.11.2009חשון התש"ע ) י"דיום בתיקון זה ייכנס לתוקף תחילה: ] 53תיקון מספר  (53ת
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ככל שדגם ציוד הקצה המצוי בידי המנוי אינו משווק על ידי בעל הרשיון בעת פניית המנוי  )ב(

הקצה שקבע בעל הרשיון מראש סיווג ציוד אליו, יעניק בעל הרשיון למנוי הטבה בהתאם ל

 ובהסתמך על אישור רכישה שיציג לו המנוי; 

  -בסעיף קטן זה 

ללא יותר חלוקת דגמי ציוד הקצה שאינם משווקים על ידי בעל הרשיון  – "סיווג ציוד הקצה"

כל אחד מהסוגים; וזאת בהתייחס ל ןינתתש ההטבהסוגים, וקביעת גובה ותנאי  משישה

ציוד קצה המשווקים על דגמי לבהתייחס  שמעניק בעל הרשיון ההטבהלגובה ולתנאי בהתאם 

 דומים; ירים מדגמים בעלי מאפייניםידו, שהינם מכש

בעת חישוב התקופה במהלכה תינתן ההטבה לפי סעיפים קטנים )א( או )ב(, יהיה בעל הרשיון  )ג(

מופיע באישור כפי ש, על ידי המנוי המועד בו נרכש ציוד הקצהרשאי להביא בחשבון את 

 .הרכישה

תר את המעיד על רכישתו של ציוד הקצה, הכולל בין היאישור כל  –" אישור רכישה" -בסעיף זה 

 תאריך הרכישה ואת הסכום ששולם. 

 .סיווג ציוד הקצה הנעשה   על ידויציג באתר האינטרנט שלו מידע עדכני בדבר  בעל הרשיון א64.2

 

 שירותי חירום ציבוריים .65

בעל הרשיון יאפשר, בכל עת וללא תשלום, לכל מנוייו גישה חופשית ומהירה לשירותי חירום  (21ת65.1

 : מגן דוד אדום, משטרת ישראל וכיבוי אש.ציבוריים, כגון

זיהוי מספר הטלפון של מנוי המחייג  (א םיבעל הרשיון יאפשר למוקדי שירותי החירום הציבורי  (42ת65.2

, ללא תשלום ובכל עת, לרבות מנוי בעל מספר טלפון חסוי, מנוי שביצע חסימה לפני (באליהם

( )להלן 2007באפריל  5מיום י"ז בניסן התשס"ז ) השיחה ומנוי המחייג ממרכזת פרטית, וזאת החל

 "(; יום התחילה" –

בעל הרשיון רשאי לבצע האמור באמצעות בעל רשיון המנתב את השיחה למוקד שירות החירום  

 הציבורי.

התחילה יודיע בעל הרשיון בכתב, באופן ברור, לכל מנוייו כי החל  (44תיוםמיומיים לפני לא יאוחר  

ספר הטלפון של המנוי יהיה ניתן לזיהוי על ידי מוקדי שירותי החירום הציבוריים, מיום התחילה מ

שירותי ות למוקדי רכי המספר אינו חסוי להתקש - לכל מנוי המבקש "מספר חסוי"בכתב ע יודוכן י

 ים.יהציבור חירוםה

 

                                                 
(21ת

 21תיקון מספר    
 42תיקון מספר   (42ת
  .102אש   -ומכבי 101מד"א  100 –משטרת ישראל     א(

 .GSMברשת  SIMכגון מכשיר ללא כרטיס  למעט מנוי שציוד הקצה שלו מאפשר לחייג למוקדי חירום בלבד,   ב(
 44תיקון מספר   (44ת
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 חסימת שירות למנוי מטריד(21תא65

ן למנוי מטריד את הגישה לשירות חירום ציבורי; אם , יחסום בעל הרשיו65.1על אף האמור בסעיף  א65.1

החסימה לשירות חירום ציבורי בלבד אינה אפשרית מבחינה טכנית, יחסום בעל הרשיון את הגישה 

מנוי אשר התקשר אל מוקד  -" מנוי מטרידשל מנוי מטריד לכל שירותי הרט"ן. לעניין סעיף זה, "

עמים במהלך יממה אחת, באמצעות ציוד הקצה פ 10חירום מסויים, ללא סיבה מוצדקת, מעל 

 שברשותו.

 –הודעה בדבר מנוי מטריד תימסר בכתב לבעל הרשיון בידי עובד בכיר בשירות חירום ציבורי )להלן  א65.2

תלונה(. התלונה תכלול, בין היתר, את שם  -העובד( ומאומתת בתצהיר בחתימת העובד )להלן 

ול שאלה ידועים למתלונן וכן פירוט בדבר זמני ההתקשורת המנוי המטריד ומספר הטלפון שלו, ככ

של המנוי המטריד, ותוכן השיחה המלמד כי ההתקשורת היתה ללא סיבה מוצדקת. לא כללה 

התלונה את מספר הטלפון של המנוי המטריד, יפעל בעל הרשיון, באופן סביר, לזיהוי המנוי 

 המטריד על פי הנתונים שנמסרו לו בתלונה.

א, לאחר שניתנה 65.1בעל הרשיון יחסום למנוי מטריד את הגישה לשירות חירום כאמור בסעיף א  65.3

ימי עבודה לפני מועד חסימת השירות, באחת מן  3למנוי המטריד הודעה מוקדמת. ההודעה תינתן 

 הדרכים הבאות:

 שיחת טלפון ממוקד שירות של בעל הרשיון לציוד קצה רט"ן של המנוי; )א(

 לציוד קצה רט"ן של המנוי; SMSהודעת שליחת  )ב(

 ואשר כתובתו אינה ידועה. Pre-Paidשליחת מכתב רשום אל המנוי, למעט מנוי שהינו מנוי   (ג)

ואשר כתובתו אינה ידועה תבוצע לא יאוחר  Pre-Paidא  חסימת שירות, למנוי מטריד שהינו מנוי 65.4

 א.65.2מיממה ממועד קבלת תלונה או זיהוי כאמור בסעיף 

א, בעל הרשיון לא יבצע חסימה לשירות חירום ציבורי למנוי, אם נסיבות 65.1א  על אף האמור בסעיף 65.5

ההתקשרות, כפי שהן עולות מההסבר שנתן המנוי לבעל הרשיון, מלמדות כי היתה הצדקה 

ום ימי עבודה מי 10להתקשרות וכי אין לראות בו מנוי מטריד; בעל הרשיון יעביר למנהל, תוך 

 א, את הנימוקים לאי חסימת המנוי המטריד. 65.2קבלת התלונה או הזיהוי כאמור בסעיף 

חסם את הגישה של מנוי מטריד אל שיחות חירום, כאמור, רשאי בעל הרשיון לגבות מהמנוי את  א65.6

 כל חובותיו, וכן רשאי הוא לגבות ממנו תשלום בגין הסרת החסימה.

החסימה לאחר שהמנוי המטריד מסר לו התחייבות בכתב לפיה לא  בעל הרשיון רשאי להסיר א65.7

 יחזור על ביצוע הטרדות בעתיד.

 

 

 

                                                 
(21ת

 21תיקון מספר      
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בעל הרשיון יערוך רישום בדבר אופן זיהויו של המנוי המטריד, אופן מתן ההודעה למנוי מטריד או  א65.8

ו כן, יערוך לחילופין במקרה בו לא נמסרה הודעה למנוי המטריד, הנימוק לאי מסירת ההודעה; כמ

 רישום בדבר הסרת החסימה. 

, את מספר המנויים (43ת)ט(104.4מנויים מטרידים כאמור בסעיף בעל הרשיון יפרט, במסגרת דו"ח  א65.9

המטרידים אשר הגישה שלהם לשירות חירום ציבורי או לכלל שירותי הרט"ן נחסמה לפי סעיף זה, 

את מספר המנויים  שלא נחסמו עפ"י סעיף זה  ואת המנויים לגביהם החסימה האמורה הוסרה, וכן

 ואת הנימוקים לכך.

 

 שירות "מסר אישי" (75תב.65

"(, בכל עת וללא תשלום, לכל מנוייו, השירותבעל הרשיון יספק שירות מסר אישי )בסעיף זה, " ב65.1

ובהתאם  "(,מנוייםלרבות למנויי בעל רשיון אחר, בעלי ציוד קצה התומך בשירות )להלן בסעיף זה "

 לתיק שירות "מסר אישי". 

 לעניין סעיף זה: 

בעל רשיון רט"ן אחר המקבל שירות באמצעות נדידה פנים ארצית או בעל  –" בעל רשיון  אחר"

 רשיון רט"ן בר"א המקבל שירות באמצעות הסכם אירוח ברשת בעל הרשיון; 

חת באופן מיידי, סלקטיבי הודעה, התרעה והנחיה קצרה של מערכת הביטחון הנשל -" מסר אישי" 

 "cell broadcast ("CB;)וממוקד למנויים עם ציוד קצה רט"ן התומך בשימוש בטכנולוגיית 

 נציגי משרד הביטחון ופיקוד העורף האחראים על מערכת מסר אישי; –" מערכת הביטחון" 

בתיק ידי המנהל, לרבות תיקונים שיבוצו -"" תיק שירות מאושר עלתיק שירות "מסר אישי"

 השירות.

ב, יפעל בעל הרשיון, כאמור בתוספת הראשונה ובתיק השירות 65.1לשם ביצוע האמור בסעיף  ב65.2

 בעניין שירות זה וכדלקמן:

התאמת הרשת ומרכיביה כך שתתמוך באספקת שירות מסר אישי, למעט מרכיבי הרשת  )א(

 ;CDMAאו  iDENהפועלים בטכנולוגיית 

 לביצוע עבודות חיבור מערכת מסר אישי של מערכת הביטחון לרשת;סיוע והקצאת משאבים   )ב(

פי הוראות בכתב שיוצגו למערכת הביטחון; מבלי -הפעלה ותחזוקת מרכיבי השירות ברשת, על  )ג(

לגרוע מהאמור, מערכת הביטחון רשאית להורות לבעל הרשיון לשנות את ההוראות כאמור, אך 

 הרשיון, לתיקונה וחיבורה של הרשת; אין בכך כדי לגרוע מאחריותו של בעל

של פעולת הרשת  בין המערכת והרשת וכן תרגול)ד( ביצוע ניסויים טכניים לבחינת האינטגרציה 

 והמערכת, בהתאם להנחיות המשרד ומערכת הביטחון.

                                                 
 ([15.03.2007תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר התשס"ז )תחילה: ]  43תיקון מספר   (43ת
, למעט הפעלה רציפה בציוד (2014ספטמבר  28תיקון זה יכנס לתוקף עד ליום א', ד' תשרי התשע"ה )] 75תיקון מספר   (75ת

   [סימנס, שיכנס לתוקף לפי החלטת השר.-חברת נוקיה
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בעל הרשיון ידווח למערכת הביטחון על כל פער בכשירות לאספקת השירות ויפעל להחזרת הכשירות  ב 65.3

 הקדם האפשרי, בהתאם לנהלי תפעול בכתב שיגובשו על ידו ויוצגו למערכת הביטחון.ב

מבלי לגרוע מהאמור, מערכת הביטחון רשאית להורות לבעלי הרשיון לשנות את נוהלי התפעול, אם 

מצאה כי הם חסרים, אולם אין בהוראה כאמור כדי למעט מאחריותו של בעל הרשיון כאמור 

 ברישא.

שיון יודיע למערכת הביטחון מראש על כל שינוי ברשת היכול להשפיע על זמינות לאספקת בעל הר ב65.4

 השירות.

 30ללא ידיעת מערכת הביטחון, לפחות  CBב בעל הרשיון אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי בתכונת 65.5

ימים על  15ימים מראש לפני הפעלת השירות ורשאית מערכת הביטחון להודיע לו בכתב תוך 

נגדותה למתן שירות או תנאים למתן השירות כאמור. במקרה זה, לא יפעיל בעל הרשיון את הת

 השירות, או יוכל להפעילו אך ורק בהתאם לתנאים שקבעה מערכת הביטחון, לפי העניין.

 אין באמור כדי לייתר את חובתו של בעל הרשיון לקבל אישורו של המנהל לשירות כאמור. 

 ע בהשקת השירות למנוייו בכל הדרכים הבאות:בעל הרשיון יסיי ב65.6

 ידי הסברה כתובה באתר האינטרנט של החברה;-על )א(

 באמצעות דיוור ישיר למנויים באמצעות החשבונית החודשית עם השקת השירות; )ב(

; לעניין ובאמצעות מתן מענה לפניות מנויים לבחירת ההגדרות הנדרשות בציוד קצה רט"ן של )ג(

כדי לתת  מאמץ סביר ידי בעל הרשיון, בעל הרשיון יעשה -צה רט"ן שלא שווקו עלדגמי ציוד ק

 (80תמענה למנוייו כאמור;

בעל הרשיון, יאפשר למערכת הביטחון להשתמש, באופן סביר, בערוצי הפצה קיימים אצלו  )ד(

 לצורך יידוע של המנויים בדבר השירות.

 

 הגנה על פרטיות המנוי (16ת .66

 -, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1979 -חוק האזנות סתר, התשל"ט  החוק, וע מהוראותבלי לגר 66.1

, או כל דין אחר לעניין הגנה על פרטיותו של אדם, אין בעל הרשיון רשאי להאזין לטלפון או 1981

לתקשורת אחרת של מנוי ללא אישור בכתב של המנוי, פרט לשם בקרה על טיב השירות ואיכותו 

 אות.או מניעת הונ

, בעל הרשיון, עובדיו, שלוחיו וכל מי מטעמו אינם רשאים לגלות רשימות א66בכפוף לאמור בסעיף  66.2

או מסמכים בהם רשומים שם ומען של מנוי או כל מידע אחר הנוגע אליו, לרבות פרטי החשבון, 

 תנועת שיחות, זמניהן ויעדן לאדם כלשהו פרט למנוי או למי שהסמיך המנוי לכך.

 

 

                                                 
  80תיקון מספר  (80ת
 16תיקון מספר (16ת
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 בעל הרשיון לעשות את אלה:רשאי , 66.2אף האמור בסעיף  על 66.3

מהמנוי בגין לו לשם גביית כספים המגיעים  לבעל רשיון אחרלמסור את פרטי המנוי  )א( 

, ובלבד שהמידע המועבר נחוץ לשם גביית כספים שסיפק לו באמצעות הרשתשירותים 

 ות המנויים;התחייב לשמור על פרטיובעל הרשיון האחר  ,ועריכת חשבונות

 שבדין. על פי סמכות , ככל שהנתונים נמצאים ברשותו,העביר פרטי מנוי לאחר)ב(    ל 

 

 שירותים מיוחדים לכוחות הביטחון (3תא.66

בעל הרשיון יספק שירותים מיוחדים לכוחות הביטחון כמפורט בנספח בטחוני סודי המצורף  (א)

 .(12תלרשיון כנספח יב'ובנספח בטחוני סודי, המצורף  לרשיון כנספח ט'

בעל הרשיון יאפשר לכוחות הבטחון, שהודיע עליהם המנהל   בכתב, לממש, בכפוף לכל   (12ת (1)א 

דין, את סמכויותיהם ביחס לכל פעילות בזק שבמסגרת הרשיון, ויהיה אחראי לקיומם, 

תקינותם, והתאמתם הטכנולוגית של הציוד והתשתית הדרושים לשם מימוש היכולת 

יב'; כוחות הבטחון  -יצוע האמור, הכל בתיאום עם כוחות הבטחון וכמפורט בנספחים ט' ולב

 לחוק. 13יישאו בתשלום על פי הוראות סעיף 

בהתאם להוראות הנוהל להבטחת  (12ת ויישמריב'  -ו ט' יםבעל הרשיון ידאג לכך שנספח (ב) 

 "שירות הביטחון הכללי". רשומות שייקבע בידי בעל הרשיון בתיאום עם קצין הביטחון של

לרשיון הכללי  91.2בעל הרשיון יהיה פטור מחובת שיפוי כלפי המדינה, מכוח הוראות סעיף  (ג)

 ו/או מכוח כל דין, בגין עצם ביצוע השירותים המיוחדים לכוחות הביטחון.

 
 
 ביטחוןהוראות  (12תב.66

רת הבטחון בגופים ציבוריים, בעל הרשיון ימנה ממונה בטחון בהתאם להוראות חוק להסד )א( 

 וימלא בקפדנות אחרי הוראות הבטחון המפורטות בנספח יג' לרשיון., 1998-התשנ"ח

בעל הרשיון יקבע הוראות מתאימות במסמכי ההתאגדות ובתקנותיו, ויפעל כך שלא יתמנה  )ב( 

תנאים ולא יכהן אדם במשרה או תפקיד המנויים בנספח יג' לרשיון, אלא אם כן הוא עומד ב

 אלה:

 ותושב בה; ,1952-התש"יבוא אזרח ישראל, כמשמעותו בחוק האזרחות, ה (1)

 ניתן לו אישור בטחוני, מטעם שירות הבטחון הכללי, לפיו אין מניעה לכהונתו כאמור. (2)

בעל הרשיון יפעל לשמירת סודיות פעילותם של כוחות הבטחון, וינהג לפי הנחיות הבטחון  ג() 

בטחון, לרבות בעניין סיווג בטחוני מתאים לנושאי משרה ובעלי תפקידים של אותם כוחות 

 בבעל הרשיון, ומידור ידיעות הנוגעות לפעילות הכרוכה בכוחות הבטחון.

                                                 
 3תיקון מספר   (3ת
(12ת

 12תיקון מספר   
(12ת

 12תיקון מספר   
(12ת

   12תיקון מספר  
(12ת

 12תיקון מספר   
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בעל הרשיון ינקוט בצעדים הדרושים להגנה על המערכת, מרכיבי המערכת ובסיסי המידע  )ד(

מפני פעילות של גורמים בלתי המשמשים למתן שירותים, לתפעול ושליטה על המערכת 

 מורשים, על פי ההוראות המפורטות בנספח יג' לרשיון.

 

 חשבונות למנויים .67

חשבון שבעל הרשיון יגיש למנוי יהיה ברור, תמציתי, קריא ומובן; החשבון יכיל פירוט מדויק אודות (16ת67.1

 .ו'רכיבי התשלום הנדרש על פי סוגי התשלומים והכללים המפורטים בפרק 

 (58תבוטל. 67.2

בעל הרשיון רשאי לגבות תשלומים עבור שירותיו מאת המנוי באמצעות אחר, לרבות באמצעות  67.3

 חברת בזק.

החשבון למנוי ולאופן החיוב, בעל  עריכתלגרוע מיתר הוראות הרשיון הנוגעות לאופן  מבלי )א( (34ת67.4

בחשבונות  ות החיוב וגילוי נאותאמינ שעניינו, 5262הרשיון יפעל בהתאם לתקן ישראלי 

  "(.התקן" –טלפון )להלן בסעיף זה 

 ( לחוק.1ב)א()37שירות", לעניין סעיף  תנאי" מהווה )א(קטן  סעיף ב()

 -קטן )א(  בסעיףאף האמור  על )ג(

 סכומים בהתאם לאלה: עיגוללתקן, תחול שיטת  2.2.2הוראת סעיף  לענין    (1)

ספרות אחרי הנקודה  בשתי המסתיים ם הקרוביעוגל לסכו בחשבון סכום ))א(( 

העשרונית של השקל, כאשר סכום המסתיים בחמש עשיריות האגורה )שלוש 

 ספרות אחרי הנקודה העשרונית( יעוגל כלפי מעלה. 

המסתיים בשלוש ספרות  הקרוב לסכום עבור שיחה יחידה יעוגל לתשלום סכום ))ב(( 

מאיות האגורה  בחמש כום המסתייםאחרי הנקודה העשרונית של השקל, כאשר ס

 ( יעוגל כלפי מעלה.העשרונית)ארבע ספרות אחרי הנקודה 

 בפירוט העולה על הנדרש בחשבון הכלול רשאי להציג סכום כלשהו הרשיון בעל    (2)

עיגול סכומים כאמור בסעיף קטן  שיטת בתקן, ובלבד שתחול לגביו 2.2.2בהוראת סעיף 

 .לעיל( 1)ג()

 שתעריף משתנה, יוצג במסגרת חשבון המוג הכולל( voiceיחת טלפון )של ש מחירה (3) 

פי סכום התשלום עבור אותה שיחה כשהוא -עללמנוי כמחיר ממוצע לדקה, אשר יחושב 

 מחולק בסך הדקות שלה. 

פי אמות מידה שונות, -השיחה על במהלךתעריף המשתנה  -משתנה"  תעריףזו " בפסקה

 זמןתעריף המשתנה בשל מעבר בין " אושהצריכה גדלה, כגון תעריף ההולך ופוחת ככל 

 או להיפך. השיחה במהלךשפל"  זמן"לשיא" 

                                                 
(16ת

 16תיקון מספר   
 58תיקון מספר        (58ת
(34ת

  34מספר  תיקון  
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שירותים, יוצג במסגרת  לסלסיפא לתקן בנוגע  2.2.4לאמור בהוראת סעיף  בנוסף (4) 

 עבור הסל כמכלול.  המשולםהחשבון פירוט השירותים הכלולים בסל, והתעריף הכולל 

למנוי כחבילה אחת בתמורה  המשווקיםמספר שירותים  -" שירותים סלזו " בפסקה

 (.בנפרדלתעריף כולל )וללא פירוט התשלום עבור כל רכיב 

ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום ו', יח'  הטלפוןב' לתקן בענין גילוי נאות בחשבונות  פרק (1) )ד( 

 (.14.10.2005) ותשרי התשס"

נס לתוקף לא יאוחר מיום א', טו' טבת התשס"ו ן אמינות החיוב ייכייפרק ג' בתקן בענ (2) 

(14.01.2006.)  

מתכונת " -)להלן בסעיף זה  1ה' חשבון המוגש למנוי פרטי יערך אף בהתאם להוראות נספח  (52ת67.5

 "(.חשבון למנוי פרטי

 1ה' ( בנספח4ב )9( עד 1ב )9חשבון המוגש למנוי עסקי יכלול את הפרטים כאמור בסעיפים קטנים (58ת67.5א

)ד( להגדרת  -למעט המנויים המפורטים בסעיפים קטנים )ב( ו -בסעיף זה, "מנוי עסקי"  לרשיון.

  לרשיון. 1"מנוי עסקי" בסעיף 

מנוי עסקי רשאי לבקש מבעל הרשיון להגיש לו חשבון טלפון במתכונת חשבון למנוי פרטי )להלן  (52ת67.6

על הרשיון למסור לו את החשבון בהתאם "(. ביקש המנוי כאמור, יחל בבקשה" -בסעיף זה 

למתכונת האמורה, לא יאוחר מחלוף שתי תקופות חשבון ממועד הבקשה. בעל הרשיון יפרסם אחת 

לחצי שנה, הודעה בחשבון הטלפון המוגש למנוי עסקי, לפיה המנוי העסקי רשאי לדרוש מבעל 

 למנוי פרטי.הרשיון לערוך את חשבון הטלפון המוגש לו בהתאם למתכונת חשבון 

כמו כן, מנוי עסקי רשאי לבקש מבעל הרשיון פירוט בכתב לגבי אופן חישוב "חיוב חד פעמי". בעל 

( יום מיום 30הרשיון יגיש למנוי עסקי פירוט בכתב כאמור, לגבי "חיוב חד פעמי", תוך שלושים )

 (58ת יבור.שהגיש המנוי בקשה בעניין למוקד שירות הלקוחות או לאחראי לטיפול בתלונות צ

החשבון יישלח למען הרשום אצל בעל הרשיון או מען אחר שמסר המנוי לבעל הרשיון, או בכל (52ת67.7

אמצעי אחר במידה והמנוי נתן לכך את הסכמתו המפורשת מראש; בעל הרשיון אינו רשאי לדרוש 

יר בגין תשלום כלשהו בעד הנפקת החשבון ושליחתו למנוי. בעל הרשיון רשאי לדרוש תשלום סב

 "פירוט שיחות" הנשלח למנוי על פי דרישתו.

ככל שהתשלום המפורט בחשבון הטלפון נעשה באמצעות הוראה לחיוב חשבון או כרטיס אשראי, (58ת 67.8

 ימים מיום שליחת חשבון הטלפון אל המנוי. (58ת(8לא יבוצע התשלום האמור, בטרם חלוף שמונה )

 

                                                 
 1ו בנספח ה' 9 -ב    ו9, למעט סעיפים 2009בדצמבר  31: תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום תחילה] 52תיקון מספר    (52ת

 [.2009בספטמבר  15תוקף לא יאוחר מיום לשייכנסו 
פריל )ט' בניסן תשע"א(, לעניין מנוי עסקי בא 13מועד כניסה לתוקף החל מיום  -א 67.5סעיף : תחילה]  58תיקון מספר     (58ת

שהתקשר בהסכם התקשרות עם בעל רשיון לקבלת שירותי רדיו טלפון נייד ליותר מעשרים וחמשה מספרי טלפון, תחילתו 
 [)ד' בטבת תשע"ב( 2011בדצמבר  30ביום 

 1ו בנספח ה' 9 -ב ו9, למעט סעיפים 2009בדצמבר  31: תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום תחילה] 52תיקון מספר   (52ת
 [.2009בספטמבר  15שייכנסו לתוקף לא יאוחר מיום 

 58תיקון מספר     (58ת
 1ו בנספח ה' 9 -ב ו9, למעט סעיפים 2009בדצמבר  31: תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום תחילה] 52תיקון מספר   (52ת

 [.2009בספטמבר  15שייכנסו לתוקף לא יאוחר מיום 
 [)ט' באייר תשע"א( 2011במאי  13יכנס לתוקף ביום  67.8סעיף  :תחילה] 58מספר תיקון     (58ת
 58תיקון מספר     (58ת
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 (39 תטלפוןמידע לבירור מספרי שירות (16תא.67

, בעל הרשיון יספק, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, שירות מידע 66מבלי לגרוע מהוראות סעיף  א67.1

לבירור מספר הטלפון של כל מי שהוא מנוי של מפ"א או של מפעיל רט"ן, למעט מנוי שהינו חסוי 

 "(, כדלקמן:שירות מודיעין" –)להלן 

 אתר אינטרנט שבאמצעותו יינתן השירות;וללא תשלום, באמצעות  לכלל הציבור )א(

ידי קוד גישה רשתי -למנוייו, במחיר סביר, באמצעות מוקד טלפוני שהגישה אליו תתבצע על )ב(

 שיקבע המנהל;

שירות המודיעין יינתן בכל אחד מן האמצעים האמורים בהתבסס על אותם מאפייני מידע,  )ג(

 ות.אשר אותם ימסור המנוי הפונה לצורך קבלת השיר

וללא תשלום, בעצמו או  לכלל הציבורבעל הרשיון יספק  א,67.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  א67.2

באמצעות אחר, שירות מידע לבירור מספר הטלפון של כל מנוי, למעט מנוי שהינו חסוי, באמצעות 

 ידי קוד גישה ארצי שקבע המנהל.-מוקד טלפוני שהגישה אליו תתבצע על

א, רשאי בעל הרשיון להציע, במחיר סביר, בעצמו או 67.2 -א ו67.1בסעיפים בנוסף לאמור  א67.3

באמצעות אחר מטעמו, שירות מודיעין, בכל אמצעי אחר, לרבות באמצעות קוד גישה ארצי או 

 (.SMSבאמצעות הודעת מסר קצר )

 א:67.3-א ו67.1לצורך ביצוע האמור בס"ק  א67.4

לכל מאגר נתונים של מפ"א או של מפעיל רט"ן  רשאי בעל הרשיון לפנות בשאילתה מטעמו (א)

"(, או לקבל מידע ממאגר הנתונים של בעל רשיון אחר בכל בעל רשיון אחר" –)להלן בסעיף זה 

דרך אחרת ובהסכמתו של בעל הרשיון האחר, והכל בכפוף לחובה בדבר שמירה על פרטיות 

 המנוי;

פי רשיונו הכללי, יאפשר בעל הרשיון -לצורך מתן שירות מודיעין על ידי בעל רשיון אחר על (ב)

 לכל בעל רשיון אחר גישה אל מאגר הנתונים של בעל הרשיון;

בעל הרשיון יעדכן את מאגר הנתונים באופן שוטף, כך שכל שם, כתובת או מספר טלפון של  (ג)

מנוי שהתווסף, שונה או נגרע, יעודכן במאגר הנתונים תוך יום עבודה לאחר ביצוע העדכון 

 ל בעל הרשיון המשמשת לשם מתן שירותי טלפוניה.במערכת ש

 –לעניין סעיף זה  

אוסף נתונים הכולל את שמו, מענו ומספר הטלפון של כל מנוי שאינו חסוי,  –" מאגר נתונים" 

 לרבות מנוי שהוא בית עסק.

ים; נתן בעל הרשיון יבקש את הסכמתו של כל מנוי חדש על מנת שפרטיו ייכללו במאגר נתונ א    )א(67.5

 המנוי הסכמתו כאמור, יכלול בעל הרשיון את פרטיו במאגר הנתונים.

 ללא תמורה. בעל הרשיון ימלא את בקשתו הראשונה של כל מנוי שביקש להישאר חסוי )ב(

                                                 
(16ת

 16תיקון מספר   
 39תיקון מספר   (39ת 
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 א.67.7מנוי שהתקשר עם בעל הרשיון לאחר יום התחילה כאמור בסעיף  –" מנוי חדשבס"ק זה, " 

א. ייקבעו בידי 67פי סעיף   -שירות מידע לבירור מספרי טלפון הניתן עלהתנאים לאספקת  א  )א( 67.6

בעל הרשיון, ובלבד שיהיו הוגנים ובלתי מפלים, לרבות לעניין סדר הצגת הנתונים לפונה 

( שעות ביממה, בכל ימות השנה, להוציא יום 24לשירות; השירות יינתן במשך עשרים וארבע )

ככל שהתשובה לשאילתה של הפונה לשירות  –" וניםסדר הצגת הנתכיפור; בס"ק זה, "

 פי סדר אקראי;-מורכבת ממספר נתונים שונים, יוצגו לו הנתונים המבוקשים על

א ייעשה תוך זמן סביר; ראה 67.2המענה לשירות מידע לבירור מספרי טלפון כאמור בסעיף  )ב(

 לזמני תגובה; המנהל שזמני ההמתנה לשירות אינם סבירים, רשאי הוא לקבוע מדדים

א )ב( ושירות מודיעין באמצעות מוקד 67.1כאמור בסעיף  שירות מידע לבירור מספרי טלפון )ג( 

א יעמדו במדדי 67.3ידי קוד גישה ארצי כאמור בסעיף -טלפוני שהגישה אליו תתבצע על

 השירות המפורטים להלן:

 -בלו שירות לא תפחת מ, כמות הפונים אשר יק3במקרה של עומס פניות לשירותבכל עת,  (1)

90%; 

 שניות; 30לא תעלה על  4תקופת ההמתנה הממוצעת של פונה עד לתחילת קבלת השירות (2)

 שניות. 60תקופת ההמתנה המרבית של פונה עד לתחילת קבלת השירות לא תעלה על  (3)

)א( אשר  א67.1, למעט ס"ק (2007בפברואר  8א ייכנס לתוקף ביום כ' שבט התשס"ז )67סעיף  א67.7

 (45תא67.2 עיףלמעט סו"( יום התחילה)" (2007במרץ  15ייכנס לתוקף ביום כ"ה אדר התשס"ז )

 אשר ייכנס לתוקף במועד החתימה על תיקון זה.

כל שירותי יפרסם את  , בעצמו או באמצעות אחר, לרבות יחד עם בעל רשיון אחר,בעל הרשיון א67.8

ידו וכן את קודי הגישה הארציים שהוקצו -א תשלום עלהמידע לבירור מספרי טלפון הניתנים לל

"(; הפרסום יכלול לפחות שירותי המידע בחינם" -לבעלי רשיון רט"ן לצורך מתן השירות )להלן 

 את אלה:   

 אתר האינטרנט של בעל הרשיון; (א)

לפחות אחת לחצי שנה, יצרף בעל הרשיון, במסגרת החשבון המוגש למנוי, דף מידע נפרד  (ב)
ין שירותי המידע בחינם, שלא יכלול כל מידע אחר, וזאת החל מחשבון הראשון המוגש לעני(43ת

 למנוי לאחר יום התחילה.

( פעמים בשנה הראשונה שלאחר יום התחילה, יפרסם בעל הרשיון מודעות 4לפחות ארבע ) (ג)

, העיתונים הנפוצים ביותר בעברית, ובעיתון הנפוץ ביותר בערבית 3-גדולות ובולטות לפחות ב

באנגלית וברוסית, וכן בעיתון הכלכלי הנפוץ ביותר; מודעות אלה לא יכללו כל מידע אחר. 

הפרסום הראשון, בכלל העיתונים הנ"ל פרט לעיתון הכלכלי, יהיה ביום ו' הראשון שלאחר 

יום התחילה או בזה שלאחריו, ובעיתון הכלכלי יהיה ביום ג' הראשון שלאחר יום התחילה או 

 בדבר שירותי המידע בחינם. בזה שלאחריו,

                                                 
3
       Busy Hour Call Attempts  

4
הפונה את המידע לצורך איתור מספר המבקשים מ IVRתחילת מענה של מוקדן או של מערכת  –תחילת קבלת השירות     

 הטלפון המבוקש וכיוצ"ב.
 45תיקון מספר   (45ת
 ([15.03.2007תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר התשס"ז )תחילה: ]  43תיקון מספר   (43ת



 רשיון כללי לחברת סלקום ישראל בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(.
                       2016בדצמבר  26כון לתאריך נוסח משולב נ

 

67 

 

מבלי לגרוע מהאמור, המנהל רשאי להורות לבעל הרשיון בדבר האופן והמתכונת לפרסום שירותי 

 המידע.

 (43תבוטל ב.67

 

 יק שירותת (43תג.67

ביקש בעל הרשיון להפעיל שירות הנכלל ברשימת השירותים שבתוספת הראשונה ומסומן  ג67.1

( ימים לפני המועד בו הוא מתכוון 30למנהל לא יאוחר משלושים ) כ"עתידי", יודיע על כך בכתב

 רות.ילהתחיל לספק את הש

ביקש בעל הרשיון להפעיל שירות חדש אשר אינו נכלל ברשימת השירותים שבתוספת הראשונה   ג67.2

( ימים 30אשר בכוונתו לספק למי ממקבלי שירותיו, יודיע על כך בכתב למנהל לא יאוחר משלושים )

 פני המועד המיועד לתחילת מתן השירות החדש. ל

( ימים ממועד קבלת הודעת בעל הרשיון כאמור 30יון תוך שלושים )שהמנהל יודיע לבעל הר ג67.3

, אם הוא רשאי להתחיל במתן השירות או אם עליו להמציא תיק שירות ג67.2-ו ג67.1בסעיפים 

 לאישורו של המנהל, כתנאי להתחלת השירות.

יק ת על הרשיוןב ציאמלא התו; רישד , על פילהנלאישורו של המ רותשי יקתא צימל הרשיון יבע ג67.4

על פי הוראת המנהל, או לא אישר המנהל את תיק השירות, לא יתחיל בעל הרשיון במתן  תירוש

 ירות. הש

בעל ( ימים מהיום בו המציא 60החלטת המנהל בעניין תיק שירות שהוגש לו תינתן תוך ששים ) ג67.5

מנהל את כל המסמכים והמידע שדרש לשם אישור תיק השירות. במקרים מיוחדים, להרשיון 

רשאי המנהל להאריך את המועדים הקבועים בסעיף זה, בהודעה כתובה ומנומקת שתימסר לבעל 

 הרשיון. 

המנהל רשאי לדרוש מבעל הרשיון להמציא לאישורו תיק שירות לשירות קיים, אשר לגביו לא  ג67.6

ת, וכן רשאי הוא לדרוש מבעל הרשיון להגיש לאישורו תיק שירות חדש לגבי שירות ונדרש תיק שיר

 לגביו אושר תיק שירות. 

, הוראות בעניינים תריה ןיב, לולכיל והנמע הבשק דמועבת ונכומתבל המנל שוגית ורישק התי ג67.7

השירות; תיאור הנדסי, הבאים: שם השירות; תיאור מפורט של השירות ואפן אספקתו; תעריף 

והכל כמפורט בתוספת הראשונה; המנהל רשאי להורות בדבר עניינים נוספים אשר ייכללו בתיק 

 השירות. 

אושר תיק שירות, יספק בעל הרשיון את השירות בהתאם לתנאי התיק שאושר, ויראו את תיק  ג67.8

 השירות המאושר כחלק בלתי נפרד מהרשיון.

ם לציבור תיק שירות שאושר, בפירוט ובאופן שקבע המנהל, ורשאי המנהל בעל הרשיון יפרס ג67.9

מו בעצמו, ובלבד שלא יעשה כן אלא לאחר שבעל הרשיון החל במתן השירות. הפרסום סלפר

                                                 
 ([15.03.2007תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר התשס"ז )תחילה: ]  43תיקון מספר   (43ת
 ([15.03.2007תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר התשס"ז )תחילה: ]  43תיקון מספר   (43ת
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לציבור לא יכלול מידע שהוא סוד מסחרי, שצוין בידי בעל הרשיון וצורף כנספח נפרד המסומן 

 מסחרי לתיק השירות.-כסודי

ק מהתוספת לכל שירות חדש אשר בעל הרשיון יחל באספקתו בהתאם לסעיף זה, יראו אותו כח ג67.10

 המנהל יעדכן את התוספת הראשונה מעת לעת.; הראשונה

 סוי באמצעות הרשת של בעל הרשיון.הוראות סעיף זה יחולו בשינויים המחויבים לעניין ני ג67.11

 

 שירות אירוטי (24 תד.67

 פי הוראות נספח ט"ו, בתוספת השניה.-הניתן באמצעות הרשת, יינתן על שירות אירוטי ד67.1

  -לעניין סעיף זה              

 בנספח ט"ו, בתוספת השניה. 1כמוגדר בסעיף  –"שירות אירוטי"            

 

 שירות פרימיום(76ת.1ד67

 
 :באחת משתי הדרכים שלהלן פרימיוםבעל הרשיון רשאי לספק שירותי  1ד67.1

בה באמצעות חשבון גשירות פרימיום, אשר התשלום עבורו מחויב לפי תעריף פרימיום ונ א()

 הטלפון יינתן על פי הוראות נספח ט"ז;

)ב(   שירות פרימיום, אשר התשלום עבורו מחויב לפי תעריף רגיל )להלן בסעיף קטן זה 

 "( יינתן כדלקמן:השירות"

 ;5רשתי(  כשירות פנים רשתי באמצעות קוד גישה 1)

ל בעל רשיון כ( באמצעות חיוג למספר טלפון נייח אשר הגישה אליו תתאפשר לכל מנוי של 2)

 כללי.

 לעניין סעיף זה, 

נייחים או תבנית תבנית מספור של מספרים גיאוגרפיים ומספרים ארציים  –" מספר טלפון נייח"

 ;6בהתאם למוגדר בתכנית המספור*(, XXXXמספור כוכבית ארבע ספרות )

 (81ת(77ת.ט"זכהגדרתם בנספח " תעריף רגיל" -" ושירות פרימיום"             

 

 נדידה פנים ארצית (60ת.ה67

של מנויי המפעיל  באמצעות רשתו לבעל רשיון נודד שירות נדידה פנים ארצית יספקבעל הרשיון  ה 67.1

 הנודד אל רשת המפעיל המארח, כמפורט להלן. 

                                                 
(24ת 

 24תיקון מספר   
   [.2015בפברואר  15כנס לתוקף ביום ייתיקון זה  2014נובמבר  19]בהתאם למכתב מנכ"ל מיום  79תיקון מספר  (76ת
 ספור. "קוד גישה רשתי" כמוגדר בתכנית מ 5
 *.XXXXאו  XXXXXXX-Z07 -ו XXXXXXX-03לדוגמה מספרים בתבנית  6
 .77תיקון מספר    (77ת
 .81תיקון מספר  (81ת
 60תיקון מספר  (60ת
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 ןהיערכות בעל הרשיו ה 67.2

 פי כל אלה:-בעל הרשיון ייערך לשם ביצוע נדידה פנים ארצית על

 , בתוספת השנייה; גהוראות נספח  )א(

ג 30עד  30הוראות החוק והרשיון לעניין מתן אפשרות שימוש ברשתו, ובפרט סעיפים  )ב(  

 לרשיון, בשינויים המחויבים.

 הסדר תפעולי ה 67.3

להסכמה עם מי  לא הגיע, לאחר שהודיע לשר כי ל הרשיוןהודיע בעל רשיון נודד בכתב לבע )א(  

כי  ,( לחוק1ב)ב()5מבעלי רשיון קיימים בדבר התנאים למתן שירותי נדידה כאמור בסעיף 

בעל הרשיון "(, יעבירו הודעהנדידה פנים ארצית )בס"ק זה " לקבלת שירותיבחר בו 

כמו ביניהם בנוגע ליישום המפעיל הנודד למנהל את הפרטים ההנדסיים והתפעוליים שסוו

הודעה. בנוסף, יכללו תוך שלושה חודשים ממועד משלוח הוזאת  ,"(הסדר תפעוליהנפ"א )"

 הנדרשים לצורך קיום נפ"א אשר לאפרטים הנדסיים או תפעוליים המפעילים האמורים 

 ; בשל מחלוקות, ככל שיתגלעו נכללו בהסדר התפעולי

, יוכרעו על ידי המנהל. הוראות , ככל שיהיוא לעיל כאמור בפסקה מחלוקתנושאים שב )ב(  

 המנהל לעניין זה יהוו חלק בלתי נפרד מההסדר התפעולי.

בהתאם להסדר  נדידה פנים ארציתיחל לספק שירותי  בעל רשיון מארח - מועד תחילת יישום נפ"א  ה 67.4

רשיון מארח את אישור לא יאוחר משלושה חודשים ממועד בו הציג בעל רשיון נודד לבעל  התפעולי

 .( בחוק2ב)ב()5השר כאמור בסעיף 

 

 שירות נדידה בינלאומית באמצעות רשת של מפעיל רט"ן במדינה שכנה (66תו.67

הן מהרשת והן מרשת  ,באזור בו קימת קליטה המאפשרת קיום שיחה תקינהש ךבעל הרשיון יפעל כ ו67.1

בעל הרשיון יבצע את "ן באמצעות הרשת. של מפעיל רט"ן במדינה שכנה, יקבל המנוי שירות רט

   הפעולה בעצמו ללא צורך בפעולה כלשהי מצד המנוי.

בעל הרשיון יחסום את אפשרותו של מנוי לקבל שירות נדידה בינלאומית באמצעות רשת של מפעיל  ו 67.2

ר "(, אלא אם המנוי ביקש במפורש לקבל את השירות, ולאחר שהוסבהשירותרט"ן במדינה שכנה )"

לו כי במסגרת קבלת השירות עשוי ציוד הקצה שברשותו לנדוד באזור הגבול עם מדינה שכנה, 

באופן לא רצוני, לרשת רט"ן במדינה שכנה, ונמסר לו מידע בדבר תעריפי השירות; ביקש מנוי לקבל 

 -את השירות כאמור 

ציוד הקצה שברשותו, את יסביר לו בעל הרשיון, כיצד הוא יכול לבחור באופן ידני,  באמצעות  )א( 

 רשת הרט"ן ממנה יקבל שירות; 

 נתוניםתקשורת  שירותיאפשר בעל הרשיון למנוי לבחור האם לחסום את הגישה לקבלת  )ב(

 באמצעות רשת רט"ן של מדינה שכנה.     

 

                                                 
 [.2012באוקטובר  21]סעיף זה יכנס לתוקף לא יאוחר מיום  66תיקון מספר  (66ת
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 ירדן ומצרים;  -" מדינה שכנהו   בסעיף זה, "67.3

הקליטה המינימאלית שנקבעו  שיחה המתקיימת על פי הגדרות -" תקינה שיחה"  

 לאומים לפיהם פועלת הרשת.-בתקנים בין

 

 אתרים ותכנים פוגעניים (67ת.ז67

ט לחוק, 4בעל הרשיון יידע את מנוייו בדבר אתרים פוגעניים ותכנים פוגעניים כהגדרתם בסעיף   ז67.1

 חוק.ט)ג( ל4יידוע כאמור ייעשה באופן הקבוע בסעיף  ( לחוק;1ט)ב()4כאמור בסעיף 

בעל הרשיון יידע את מנוייו בדבר קיומם של תכנים באינטרנט אשר אינם מתאימים לילדים ולבני   ז67.2

נוער )דוגמת אתרים פורנוגרפיים(, וכן יכלול פירוט של הדרכים בהן ניתן לחסום את גישתם של 

 ג( לחוק.ט)4ילדים ובני נוער לתכנים אלה; יידוע כאמור ייעשה בכל הדרכים המנויות בסעיף 

ט)ג( לחוק, שירות יעיל לסינון אתרים 4בעל הרשיון יציע למנוייו, בכל הדרכים המנויות בסעיף  ז67.3

פוגעניים ותכנים פוגעניים ללא תשלום נוסף על התשלום שהוא גובה ממנו בעד שירות הגישה 

מידע  ולא ט)ד( לחוק, ובלבד ששירות כאמור יתבסס על ניתוח ה4לאינטרנט, והכל כאמור בסעיף 

 על פי "רשימה שחורה" של אתרים בלבד.

 

 

 חלק ג': הפסקה, עיכוב או הגבלה של שירות

 הגדרות .68

 -בחלק זה 

 יתוק שירות" נ"           - הפסקה זמנית של שירותי רט"ן למנוי;

 (58תמוחלטת" ה"הפסק           - הפסקה מלאה של כל שירותי בעל הרשיון למנוי;

 שירותי בעל הרשיון למנוימ שירות הפסקה מלאה של

 .(58ת

 "הפסקת שירות"          -

 

 איסור הפסקה או ניתוק של שירות .69

הרשיון חייב  בעל הרשיון אינו רשאי להפסיק או לנתק שירותי רט"ן ושירותים אחרים, שבעל

 .48לספקם לפי רשיון זה, אלא אם כן נתקיים האמור בחלק זה, או האמור בסעיף 

                                                 
 [.2012ספטמבר ב 27]סעיף זה יכנס לתוקף לא יאוחר מיום  67תיקון מספר  (67ת
 58תיקון מספר  (58ת
 58תיקון מספר  (58ת
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 ניתוק שירות לבקשת מנוי .70

משלושים ימים ולא  רשיון ניתוק שירות זמני למשך תקופה שלא תפחת מנוי רשאי לבקש מבעל 70.1

המנוי תיעשה בכתב, ואפשר שתיעשה  תקופת הניתוק(; בקשת -תעלה על תשעים ימים )להלן 

חה חוזרת רט"ן שברשותו, ובלבד שבעל הרשיון וידא אמינות הבקשה בשי-באמצעות ציוד קצה

 המנוי או בכל דרך אמינה אחרת. רט"ן של-לציוד קצה

 הגשת הבקשה. בעל הרשיון יבצע את ניתוק השירות לא יאוחר מיום העבודה שלאחר יום 70.2

תקופת הניתוק;  רט"ן שברשות המנוי בתום-בעל הרשיון יחדש את שירותי הרט"ן לציוד קצה 70.3

רט"ן שברשותו לפני תום -קצה ותי הרט"ן  לציודביקש המנוי, בהודעה בכתב, לחדש את שיר

השירותים לא יאוחר מיום העבודה שלאחר היום בו נמסרה  תקופת הניתוק, יחדש בעל הרשיון את

 הודעת המנוי.

 
 
 
 

 הפסקת שירות לבקשת מנוי .71

 רט"ן-לציוד קצה (58תאו הפסקה מוחלטתמבעל הרשיון הפסקת שירות  (48תמנוי רשאי לבקש 71.1

או דואר  לצורך כך, יוכל מנוי לפנות אל בעל הרשיון בכתב, לרבות באמצעות פקסימילה שותושבר

 .(48ת אלקטרוני

בעל הרשיון יבצע הפסקת שירות או הפסקה מוחלטת, לא יאוחר מיום עבודה שלאחר המועד אותו  71.2

לטת לא נקב המנוי בהודעתו; לא נקב המנוי במועד, תבוצע הפסקת השירות או ההפסקה המוח

 (58ת.יאוחר מיום העבודה שלאחר מועד מסירת ההודעה לבעל הרשיון

את מספר הפקסימילה , למנוי דוי הנשלח עלון ובחשב ובעל הרשיון יפרסם באתר האינטרנט של (48ת 71.3

 .ואת כתובת הדואר האלקטרוני, שבאמצעותם רשאי מנוי לבקש מבעל רשיון הפסקת שירות

ח למנוי הודעה בכתב בדבר הפסקת שירות או הפסקה מוחלטת. ההודעה תכלול, בעל הרשיון ישל (58ת71.4

בין היתר, את המועד אשר בו בוצעה ההפסקה, ובהודעה בדבר הפסקה מוחלטת אף את המועד 

החשבון " -( בנספח ה' לרשיון )להלן 2)ג()2.3האחרון למשלוח החשבון הסופי, כאמור בסעיף קטן 

שירות תשלח בחשבון הטלפון העוקב למועד הבקשה והודעה בדבר  בדבר הפסקת"(. הודעה הסופי

בדואר רגיל, או למנוי, תוך יום עבודה אחד מהמועד בו בוצעה ההפסקה, תשלח הפסקה מוחלטת 

תו לכך. הגיש המנוי בקשה מבאמצעות דואר אלקטרוני או פקסימילה, אם המנוי נתן את הסכ

ות של בעל הרשיון, ימסור לו נציג בעל הרשיון להפסקת שירות או להפסקה מוחלטת בתחנת שיר

 את ההודעה בכתב כאמור, במעמד הגשת הבקשה.

                                                 
 .[2008באוקטובר  2: תיקון זה יכנס לתוקף ביום תחילה] 48תיקון מספר   (48ת
 58תיקון מספר   (58ת
 .[2008באוקטובר  2: תיקון זה יכנס לתוקף ביום תחילה] 48תיקון מספר   (48ת
 58תיקון מספר   (58ת
 .[2008באוקטובר  2: תיקון זה יכנס לתוקף ביום חילהת] 48תיקון מספר   (48ת
 58תיקון מספר   (58ת
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( ימי עבודה 5עותק מההודעה כאמור, יהיה זמין אצל בעל הרשיון להצגה בפני המנהל, תוך חמישה )

. שלח בעל הרשיון את ההודעה באמצעות דואר אלקטרוני או או מסירתה, לפי הענין מיום שליחתה

( ימי 5יהיה אף אישור השליחה זמין אצל בעל הרשיון להצגה בפני המנהל תוך חמישה ) ,סימילהפק

 (61תעבודה מיום השליחה.

לאחר גביית הסכום לתשלום כפי שפורט בחשבון הסופי, לא יהיה רשאי בעל הרשיון לגבות  (58ת71.5

כמה מפורשת בכתב באמצעות אמצעי התשלום שמסר לו המנוי, כל תשלום מאת המנוי, ללא הס

ציוד קצה שרכש המנוי מבעל הרשיון, ואשר ומראש מאת המנוי, למעט גביית תשלום עבור 

עותק מהסכמת המנוי  ( לנספח ה' לרשיון.2)ג()2.3התשלום בגינו נעשה לשיעורין, כאמור בסעיף 

שנמסרה  ( ימי עבודה מיום5כאמור, יהיה זמין אצל בעל הרשיון להצגה בפני המנהל  תוך חמישה )

 לבעל הרשיון.

 

 חסימת ציוד קצה רט"ן ( 48ת א.71

 תבעל הרשיון ירשום את מספר הזיהוי של ציוד קצה רט"ן, למעט ציוד קצה רט"ן הפועל בטכנולוגיי  א71.1

iDEN " ( של מנוי:ציוד קצה רט"ן)להלן בסעיף זה" 

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

 במועד החלפת ציוד, שדרוגו או תיקונו של ציוד קצה רט"ן;

במקרה של ציוד קצה רט"ן שלא סופק למנוי על ידי בעל הרשיון, יעשה בעל הרשיון מאמץ סביר  )ב(

כדי להביא לידיעת המנוי שבאפשרותו לרשום אצל בעל הרשיון את מספר הזיהוי של ציוד 

 הקצה האמור; 

בעל הרשיון; בקשת המנוי יכול שתהיה באמצעות הטלפון לאחר שבעל הרשיון מבקשת מנוי ל )ג(

 יוודא את אמינות הבקשה.

של  בעל הרשיון את ציוד הקצההודיע מנוי לבעל הרשיון כי ציוד הקצה שלו נגנב או אבד, יחסום  א71.2

שווידא את לאחר קות ( ד30) יםא יאוחר משלושלללא תשלום וא, 71.1מנוי שנרשם כאמור בסעיף 

ביטול האפשרות של ציוד קצה רט"ן לקבל  –" חסימה" -תו של המנוי. לענין סעיף זה אמינות בקש

 שירותי רט"ן.

לא יאוחר א בעל הרשיון ימסור פרטים אודות ציוד קצה שנחסם על ידו, לכל בעל רשיון רט"ן אחר, 71.3

 א.71.2ביצוע האמור בסעיף  מיום העבודה שלאחר

 ידי בעל רשיון -בעל הרשיון אינו רשאי לספק שירותי רט"ן לציוד קצה שנחסם על ידו או  על (50ת)א( א71.4

 רט"ן אחר.   

א וס"ק )א(, אם נימצא כי חסימת מספר הזיהוי, תגרום להפסקת 71.2על אף האמור בסעיף  (50ת)ב(

את החסימה  שירות לציוד קצה אחר בעל אותו מספר זיהוי, רשאי בעל הרשיון שלא לבצע

 כאמור.

                                                 
 61תיקון מספר   (61ת
 58תיקון מספר   (58ת
 .[2009בינואר  30א. יכנס לתוקף חל מיום 71סעיף  50]עפ"י תיקון  48תיקון מספר   (48ת

 .50תיקון מספר   (50ת
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מהמנוי;  (50תבעל הרשיון יבטל את חסימה לציוד קצה שנחסם על ידו, לאחר שנתקבלה אצלו בקשה  א71.5

ביטול החסימה יעשה לא יאוחר מיום עבודה אחד לאחר שבעל הרשיון ווידא את אמינות הבקשה, 

  (50תאלא אם המנוי נקב בבקשתו במועד מאוחר יותר.

המתכונת ציוד קצה רט"ן,  תהאפשרות לחסימחובותיו לעניין לכל מנוייו את פרסם יבעל הרשיון א 71.6

דרכי פניה אליו לצורך ביצוע אצל בעל הרשיון ואת  לרישום מספר הזיהוי של ציוד קצה רט"ן

 אלה: בדרכים לפחות יתבצע החסימה; הפרסום 

 בהסכם ההתקשרות; )א(

 אתר האינטרנט של בעל הרשיון;ב )ב(

 .(50ת2009בינואר  30 עד ליום, במסגרת החשבון המוגש למנוישיצורף  ידע נפרדמבדף  )ג(

בעל הרשיון יפרט, במסגרת דו"ח חצי שנתי, את כמות מספרי זיהוי אשר נחסמו, ואת כמות (50תא71.7

פי -מספרי הזיהוי לגביהם החסימה האמורה הוסרה, וכן את כמות מספרי זיהוי שלא נחסמו על

 וקים לכך.סעיף זה ואת הנימ

 

 הפסקת שירות או ניתוקו בשל הפרת הסכם .72

 רשאי להפסיק או לנתק שירות למנוי אם התקיים אחד מאלה: (16ת בעל הרשיון 72.1

לתשלומו בהסכם  המנוי לא שילם תשלום שהוא חב בו בעד שירות שקיבל, במועד שנקבע )א(

 ההתקשרות שלו עם בעל הרשיון;

כי הוא תנאי  ההתקשרות שבינו לבין בעל הרשיון אשר  נקבע המנוי הפר תנאי בהסכם )ב(  

 מהותי;

 שברשותו.  המנוי  השתמש  שלא  כדין  או הרשה לאחר להשתמש כאמור בציוד הקצה )ג(  

אלא לאחר שבעל  )ב(-)א( ו72.1לא יופסק ולא ינותק שירות למנוי במקרים המפורטים בסעיף  72.2

לפני מועד ההפסקה או הניתוק הצפוי;  ימים לפחות 10כתב הרשיון נתן למנוי הודעה מוקדמת ב

הזדמנות, תוך הזמן שייקבע בהודעה, לתקן את המעשה או המחדל  בהודעה יצויין כי למנוי ניתנת

 יופסק או ינותק השירות. אשר  בגינו

קיים , רשאי בעל הרשיון לנתק שירות למנוי בלא הודעה מוקדמת בהת72.2על אף האמור בסעיף ( 2ת72.3

 אחד מאלה:

המנוי לא פרע בפעם השלישית במהלך אותה שנה את חשבון התשלומים שחוייב בו בעד  )א( 

 -1התקופה מ -שירותי רט"ן במועד שנקבע לכך בהודעת התשלום; לעניין פסקה זו, "שנה" 

 בדצמבר; 31בינואר ועד 

                                                                                                                                                         
 .50תיקון מספר   (50ת
 .50תיקון מספר   (50ת
 .50תיקון מספר   (50ת
 .50תיקון מספר   (50ת
 .50תיקון מספר   (50ת
(16ת

 16תיקון מספר   
 .[72.3במקום  71.3]עקב טעות סופר בתיקון נרשם כסעיף  2תיקון מספר   (2ת
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מצעות מאפייניו של קיים חשש סביר למעשה הונאה באמצעות ציוד הקצה של המנוי או בא )ב( 

 ציוד הקצה;

התברר לבעל הרשיון כי המנוי השתמש בשירותי הרט"ן בכמות חריגה בהתייחס לאותו סוג  )ג(

של מנוי, ולאחר שמוקד השירות של בעל הרשיון פנה אל המנוי בשיחת טלפון אל ציוד 

יראו הקצה שברשותו והמנוי לא נתן הסבר סביר לחריגה האמורה; לעניין פסקה זו, לא 

 כצריכה חריגה צריכה שהיא פחות מפי שלוש מהצריכה הממוצעת לאותו סוג של מנויים.

בעל הרשיון רשאי לנתק שירות למנוי אם התברר לו כי ציוד הקצה שברשות המנוי, שבאמצעותו  ( 2ת72.4

מקבל המנוי שירותי רט"ן, גורם להפרעה במתן שירותי רט"ן למנויים אחרים או להפרעה לפעילות 

ימים לפחות לפני מועד  21רשת הרט"ן, ובלבד שבעל הרשיון נתן למנוי הודעה מוקדמת בכתב 

הניתוק הצפוי; בהודעה יצויינו סיבת הניתוק הצפוי וכי ניתנת למנוי הזדמנות, תוך הזמן שייקבע 

 בהודעה, לתקן את ציוד הקצה באופן שתמנע הפרעה כאמור.

 למנוי רדוםהפסקת שירות (48ת א.72

הודעה מוקדמת על עליו למסור למנוי הרדום רדום, בעל הרשיון להפסיק שירות למנוי ביקש  א72.1

לא יפחת מועד הפסקת השירות . "(הודעהזו באופן שיפורט להלן )להלן, בסעיף זה "כוונתו 

 .( ימי עבודה ממועד משלוח ההודעה30משלושים )

 וונתו להפסיק את השירות לגביו.ציין בעל הרשיון את מספר הטלפון אשר בכבהודעה י א72.2

 משלוח הודעה למנוי רדום  ייעשה: א72.3

  -לעניין מנוי אשר שמו וכתובתו ידועים לבעל הרשיון בכל הדרכים הבאות  (א)

 בדואר רגיל; כתבבאמצעות מ (1)

 של לפחותבהפרש אשר יישלחו למנוי הרדום ( SMSהודעות מסרון ) באמצעות שתי (2)

 ;ה להודעהבין הודע ייםשבוע

ארבע הודעות מסרון באמצעות  -לעניין מנוי אשר שמו וכתובתו אינם ידועים לבעל הרשיון  (ב)

(SMS ) שבוע בין הודעה להודעהלפחות בהפרש של אשר יישלחו; 

)ב(,  ככול שציוד הקצה של המנוי אינו תומך בקבלת הודעת  -( ו2על אף האמור בס"ק )א() )ג(

למנוי הודעות קוליות במקום הודעות מסרון, וזאת ככול שציוד מסרון, בעל הרשיון ישלח 

 הקצה של המנוי תומך בקבלת הודעה קולית. 

, במידה והמנוי הרדום בעל הרשיון אינו רשאי להפסיק שירות למנוי רדום שנשלחה אליו הודעה א72.4

 כאמור הודעה למסור רשאי המנוי. הודיע לבעל הרשיון כי אינו מעוניין בהפסקת השירות

 ;אלקטרוני או בדואר בפקס לרבות בכתבאו  הטלפון באמצעות

על אף האמור, רשאי בעל הרשיון להפסיק שירות למנוי רדום אשר הודיע לו כי אינו מעוניין  

, א72.5-ו א72.3בהפסקת השירות, לאחר שנשלחו למנוי לפחות שתי הודעות, כאמור בסעיף 

י כי אם  בתוך שנה מיום ההודעה השניה לא ייעשה המנוי  ובהודעה השניה הודיע בעל הרישיון למנו

 שימוש בשירות רט"ן יופסק למנוי השירות, וזאת מבלי שתימסר למנוי הודעה נוספת.

                                                 
 .[72.4במקום  71.4]עקב טעות סופר בתיקון נרשם כסעיף  2תיקון מספר   (2ת
 .[2008באוקטובר  2כנס לתוקף ביום : תיקון זה יתחילה] 48תיקון מספר   (48ת
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לשלוח למנוי הודעה נוספת בדבר בקשתו להפסיק את השירות, אלא רשאי לא יהיה בעל הרשיון א 72.5

 .וי בעניין זהמהמועד בו נשלחה ההודעה הקודמת למנ שנהבחלוף 

, שלושה חודשיםבעל הרשיון ישמור את מספר הטלפון של מנוי רדום שהופסק לו השירות לפחות  א72.6

י הטלפון של בעל הרשיון עצמו או יוחזר שירות, בטרם המספר יוחזר למאגר מספרהמיום הפסקת 

זו, בקשה  התקבלה, בתקופה לבעל רשיון רט"ן אחר אשר הקצה למנוי הרדום את המספר במקור.

טרם יחדש את השירות בתנאים זהים לאלו שחלו , בעל הרשיון לחידוש השירות בכתב מהמנוי

 הופסק השירות, ללא תשלום.

למנוי בעל הרשיון אשר נותרה לזכותו יתרת תשלום, ישיב , Prepaid רדום  הופסק שירות למנוי א72.7

מהמנוי שהוכיח כי הוא הבעלים  יום לאחר קבלת בקשה בכתב 30את יתרת התשלום שיידרש תוך 

של הקו שהופסק לו השירות, במידה והבקשה התקבלה אצל בעל הרשיון לא יאוחר משישה 

 מיום הפסקת השירות. חודשים

 ניתוק שירות בשל התאוששות הרשת בעת תקלה (68תב.72

הצורך לאפשר בעל הרשיון רשאי לנתק או להגביל זמנית שירותים שחלה עליו חובה לספקם, בשל  ב 72.1

 התאוששות מהירה של הרשת בעת תקלה מהותית.

 100,000-מהמנויים, או ל 10%-ניתוק שירות לתקלה הגורמת ל – "תקלה מהותית" לעניין זה

 מנויים לפחות, לפי הנמוך ביניהם.

לרבות מנוי של בעל רשיון רט"ן ברשת אחרת ומנוי של בעל רשיון נודד  –מנוי" בסעיף זה, "

 רשת.המשתמשים ב

נוהל ותהליך הנדסי מפורט להתאוששות הרשת במקרה של  בעל הרשיון יגיש לאישור המנהל ב 72.2

 ימים מיום חתימת תיקון זה. 15תוך  "(הנוהלתקלה מהותית )"

ידי המנהל, לפי -שהוגש למנהל או שאושר עלמהלך תקלה מהותית יפעל בעל הרשיון על פי הנוהל  ב 72.3

 .המאוחר ביניהם

ניתוק יזום של שירות למנויים שלא נפגעו באופן ישיר מהתקלה המהותית יכלול, בין היתר, הנוהל  ב 72.4

חל שעתיים לכל היותר לאחר זיהויה של תקלה מהותית; זאת לשם הפחתת העומס והחזרה יש

 מבוקרת של השירות התקין והסדיר.

וסדירים לכוחות הביטחון, שירותי  ככל שניתן, הנוהל יאפשר מתן עדיפות למתן שירותים תקינים ב 72.5

 חולים, כפי שיקבע המנהל.-בתיו חירום ציבוריים

 

 ניתוק שירות בשל פעולות תחזוקה .73

ניתוק בשל  -)להלן  בעל הרשיון רשאי לנתק או להגביל זמנית שירותים שחלה עליו חובה לספקם 73.1

ל מערכת הרט"ן מחייב זאת, הקמה ש תחזוקה(, אם הכרח לבצע פעולות חיוניות של תחזוקה או

 ובלבד שנתקיימו אלה:

 ברציפות; ( שעות12עשרה )-משך הזמן של ניתוק בשל תחזוקה אינו עולה על שתים )א(  

                                                 
 .68תיקון מספר  (68ת
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 ( במשך שנה אחת;2מספר הניתוקים בשל תחזוקה אינו עולה על שניים ) )ב(  

  (2תבטל.  )ג(  

בשל תחזוקה,  סיבות המחייבות ניתוקהמנהל רשאי לדרוש מבעל הרשיון הסבר מפורט על הנ 73.2

נוכח, לאחר ששקל את טענות בעל  ורשאי המנהל לדרוש מבעל הרשיון לדחות ניתוק כאמור אם

 דחיה כאמור.  הרשיון, כי אינטרס ציבורי חיוני מחייב

נדרש, בשל הכרח לבצע פעולות חיוניות של תחזוקה או הקמה במערכת הרט"ן, ניתוק שירות  73.3

שעות, יבקש בעל הרשיון מראש את אישורו של מנהל; הבקשה תפרט את פעולות  12העולה על 

כדי לזרז פעולות אלה ולצמצם במידת האפשר את  התחזוקה הנדרשת והפעילות שנקט בעל הרשיון

 משך ניתוק השירות.

  (2תבטל.  73.4

ומיידיות, יודיע בעל  נדרשו ניתוק שירות או הגבלתו באופן דחוף, לצורך ביצוע פעולות חיוניות 73.5

מסר פקסימילה, על הניתוק או ההגבלה  הרשיון למנהל מיד, לרבות באמצעות טלפון, מברק או

למנוייו  על  ניתוק  או הגבלת דחופים, כאמור, מוקדם ככל האפשר,  הדחופים; בעל הרשיון יודיע

באמצעות כלי  לרבות במערכת כריזה הפועלת באמצעות מערכת הרט"ן, ככל שהדבר אפשרי, וכן

 התקשורת הציבוריים.

או למנויים על ניתוק  , אין בעל הרשיון חייב להודיע למנהל73.4 -ו 73.1על אף האמור בסעיפים  73.6

 בשל תחזוקה בהתקיים אלה:

 הניתוק בשל תחזוקה אינו עולה על חצי שעה; משך זמן )א(  

בבוקר יום  05:00שעה  אי שבת לביןבמוצ 24:00ניתוק בשל תחזוקה, כאמור, נעשה בין שעה  )ב(  

 ראשון שלמחרת.

 )ב(. 73.1ניתוק כאמור לא ייחשב לעניין מספר הניתוקים המתחייב לפי סעיף   

                                                 
 .2תיקון מספר   (2ת
 .2תיקון מספר   (2ת
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 (8תתשלום בעד שירותים –פרק ו' 

 כללי –חלק א' 

 הגדרות   א.73

  - בפרק זה

 מיוחד;מי שהשר העניק לו, לפי החוק, רשיון כללי או     -     "בעל רשיון"      

משך הזמן בו מנוי מקבל שירותי רט"ן בין אם יוזמת ההתקשרות נעשית על   -      "זמן אויר"        

 ידי המנוי ובין אם היא נעשית על ידי  אחר;

-             יחידת זמן"

              (31תאויר"

 1שניות לכל היותר ואולם החל מיום ה' בטבת התשס"ט ) 12יחידת זמן בת 

 שנייה.                                                         1( יחידת זמן בת 2009נואר בי

מספר שירותים המשווקים למנוי כחבילה, לה נקבע תעריף כמפורט בסעיף   -       "סל שירותים"

75.2; 

 -       "רשת בזק        

 ציבורית" 

 לאומית;-לרבות מערכת בזק בין

  -     ר     "תשלום עבו

 השלמת שיחה"      

תשלום שמשלם יוזם שיחה, אשר תחילתה בציוד קצה המחובר לרשת בזק 

ציבורית אחת וסיומה ברשת בזק ציבורית אחרת, או בציוד קצה המחובר 

לרשת בזק ציבורית כאמור, בעד השלמת השיחה ברשת הבזק הציבורית 

 האחרת.

 

 סוגי תשלומים .    74

 הרשיון רשאי לגבות ממנוייו תשלומים עבור שירותי רט"ן, כלהלן: בעל  (57ת74.1

דמי התקנה חד פעמיים בעד חיבור ציוד קצה נייד או נישא, שברשות המנוי אל מערכת  )א(

דמי  -למנוי או דמי רישום חד פעמיים )להלןSIM)  הרט"ן, כולל הנפקת  כרטיס חכם )

 חיבור(;

 קבוע; (57תחודשיתשלום  )ב(

 ;75.10ום עבור זמן אויר כמפורט בסעיף תשל )ג(

 א;75תשלום עבור השלמת שיחה  כמפורט בסעיף  )ד(

תשלום בעד שירותים בסיסיים, שירותים נלווים ושירותי ערך מוסף, המפורטים בתוספת  )ה(

 הראשונה לרשיון.

                                                 
 8תיקון מספר   (8ת
(31ת

 31תיקון מספר    
 ]תחילה: תיקון זה ייכנס לתוקף מיום החתימה על התיקון[   57תיקון מספר        (57ת
 לתוקף מיום החתימה על התיקון[   ]תחילה: תיקון זה ייכנס 57תיקון מספר        (57ת

 



 רשיון כללי לחברת סלקום ישראל בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(.
                       2016בדצמבר  26כון לתאריך נוסח משולב נ

 

78 

 

 בעל הרשיון אינו רשאי לגבות ממנוי: (57ת74.2

 ;הקמת שיחהתשלום עבור   )א(

 מחיר מינימום לשיחה .       )ב( 

   (85תבוטל.  (58ת)ג( 

 :הבא הפירוט פי על תשלומים ממנוי יגבה הרשיון בעל (85ת74.3
 

התשלום עבור השירותים האמורים להינתן במסגרתה יבוצע בתשלום  פעמית-בעסקה חד )א(
התשלום בעסקה מסוג זה  כל; בעל הרשיון יהיה רשאי לגבות את (Pre-paidמראש )
 .דבדיעב

 
תשלום בדיעבד התשלום עבור השירותים אשר סופקו במסגרתה יבוצע בבעסקה מתמשכת  )ב(

(Post-paid ואולם בעל הרשיון רשאי לגבות בעסקה מתמשכת בתשלום מראש ,)(Pre-paid) ,
וזאת לפי בקשת המנוי, ובלבד שהתשלום יתבצע במזומן באמצעות שוברים שיונפקו למנוי 

 בידי בעל הרשיון.
 

 

                                                 
 ]תחילה: תיקון זה ייכנס לתוקף מיום החתימה על התיקון[   57תיקון מספר  (57ת
 58תיקון מספר  (58ת
 .[2016 ביולי 1 מיום יאוחר לא לתוקף ייכנס זה תיקון: תחילה] 85תיקון מספר   (85ת
 .[2016 ביולי 1 מיום אוחרי לא לתוקף ייכנס זה תיקון: תחילה] 85תיקון מספר   (85ת
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 קביעת תעריפים ופרסומם -לק ב' ח

 קביעת התעריפים ושיעוריהם    .75

בעל הרשיון יקבע  תעריף בעד כל שירות וסל שירותים שהוא נותן למנוייו, וכן רשאי הוא לקבוע את  75.1

אופן הצמדת התעריף למדד. בעל הרשיון יודיע למנהל שיעורו של כל תעריף, לפני כניסתו של 

 התעריף לתוקף.

בעל הרשיון רשאי לקבוע סלי שירותים לפי סוגים של שירותים הכלולים בסל, תקופות זמן או לפי  75.2

כל שיטה אחרת. בעל הרשיון רשאי לקבוע תעריף נפרד לכל אחד מהשירותים הכלולים בסל או 

 לקבוע לו תעריף כולל. 

י סוגי המנויים; לעניין סעיף זה, בעל הרשיון יציע כל סל שירותים בתנאים שווים ובתעריף אחיד לפ    75.3 

קבוצת מנויים שיש במאפייניה טעם סביר המצדיק את הבחנתה מקבוצה (16ת  -"סוג מנויים" 

 אחרת.

בעל הרשיון יאפשר לכל מנוי לעבור, ללא אפליה, מסל שירותים אחד לסל שירותים אחר אשר מוצע  75.4

סכם ההתקשרות עם מנוייו. במסגרת באותה עת על ידו. בעל הרשיון יכלול הוראה כאמור בה

הוראה זו רשאי הוא לקבוע מועדים בהם ניתן יהיה לבצע מעבר כאמור, ולקבוע תנאים, לרבות 

 תשלום, בגין ביצוע המעבר. 

בהתקשרות הכוללת התחייבות כמוגדר סל שירותים  או התקשר בעל הרשיון עם מנוי לגבי שירות (49ת75.5

 "(, יחולו ההוראות הבאות, למעט על מנוי עסקי:בותתחייהתקופת הא )"56.1בסעיף 

תנאי ההתקשרות, למעט תעריפי ההתקשרות, יהיו סופיים, ידועים וקבועים מראש לכל תקופת  (א)

  ההתחייבות;

התעריף לכל שירות יקבע ביום ההתקשרות ויהיה אחיד ונקוב בשקלים חדשים למשך כל  (ב)

 תקופת ההתחייבות.

ל תעריף לפני מע"מ שעל המנוי לשלם כפי שנקבע ביום ההתקשרות, כ -" אחידלעניין סעיף זה, "

 לא יהיה ניתן להעלותו במשך תקופת ההתחייבות; 

רשאי בעל הרשיון לספק את שירותיו למנוי בתעריפים זולים מאלה שנקבעו למרות האמור, 

 מראש בהסכם ההתקשרות במהלך תקופה מוגבלת בזמן, לכלל המנויים או לסוג מנויים. 

 בעל הרשיון יכלול הוראות כאמור לעיל בהסכם ההתקשרות עם המנוי; ג()

בעל הרשיון לא יתנה התקשרות עם מנוי או מעבר מנוי מסל שירותים אחד למשנהו, ברכישת  75.6

 שירותי ערך מוסף או ציוד קצה ממנו.

יכלול אף הסדר  סל שירותים בו נקבע תשלום בשיעורין עבור ציוד קצה או עבור אחד השירותים,  75.7

תשלומים למקרה בו יבקש המנוי להשתחרר מן הסל האמור או לעבור מסל האמור לסל שירותים 

 אחר, על פי יתרת התשלומים שטרם שילם המנוי או על פי יתרת תקופת ההתחייבות.

 

                                                 
(16ת

 16תיקון מספר   
 [2008בדצמבר  31תיקון זה ייכנס לתוקף החל מיום תחילה: ] 49תיקון מספר    (49ת
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בעל הרשיון אינו רשאי לגבות ממנוי תשלום עבור שיחה כאשר יוזמת ההתקשרות לא נעשית  )א( 75.8

 שיחה לא יזומה(.  -ל ידי המנוי )להלן ע

על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי בעל הרשיון לגבות ממנוי תשלום עבור  שיחה לא יזומה  )ב( 

 במקרים הבאים:

 השיחה מועברת למנוי באמצעות שירות נדידה; (1)  

 שיחת גוביינא לה ניתנה הסכמת המנוי; (2)  

בקידומת מיוחדת עבור שירות שיחת חינם די חיוג מספר י-שיחה שנוצרה על   (55ת(3)  

 פי הסכם עמו; -אשר הוקצה למנוי עללמתקשר, 

 (51תבוטל. (4)  

 

בעל הרשיון רשאי לגבות ממנוי, היוזם שיחה בחיוג לשירותים או לקודי הגישה הבאים,  (51ת)ג(

יעדה ברשת תשלום שלא יעלה על התעריף אשר גובה בעל הרשיון ממנוי עבור שיחה ש

 מפ"א:

 ;(1)שירות שיחה בחיוב מפוצל (1)

 ;(2)שירות מספר מקוצר לעסקים (2)

בעד שיחה ליעד בינלאומי, אין בעל הרשיון רשאי לקבל אלא את התשלום המושת על  (54ת)ד(

 המפעיל הבינלאומי והקבוע בתקנות קישור גומלין.

 .(55תבוטל  75.9

 יר יהיה כמפורט להלן:אופן קביעת התשלום בעד זמן או   75.10

; לצורך חישוב התשלום יראו בחלק (31ת התשלום בעד זמן אויר יקבע לפי יחידת זמן אויר )א(

 מיחידת זמן אויר כאילו היתה יחידת זמן אויר שלמה. 

התשלום בעד כל יחידת זמן אויר, לכל הפחות במהלך הדקה הראשונה של ההתקשרות, יהיה (57ת)ב(

 קבוע;

שיחה לצורך התשלום הוא מעיתוי מימוש ההתקשרות בין המנוי שיזם את משך זמן ה )ג(

המנוי הקורא(, לבין המנוי מקבל  השיחה, ועד לעיתוי הפסקת השיחה,  -ההתקשרות )להלן 

שהוא העיתוי בו נתקבלה הוראת הפסקת ההתקשרות בידי המנוי הקורא או המנוי מקבל 

ההתקשרות, ומשך זמן הניתוק, מרגע שיחה; משך זמן הקמת הקשר, עד לעיתוי מימוש 

 קבלת הוראת הפסקת ההתקשרות ועד למימושה בפועל, אינו כלול במניין משך זמן השיחה.

                                                 
 ([2010במרץ  28: תוקף התיקון ביום י"ג בניסן התש"ע )תחילה] 55תיקון מספר      (55ת
 ([2009במרץ  31התשס"ט ): תוקף התיקון ביום ו' ניסן תחילה] 51תיקון מספר      (51ת
 ([ 2009במרץ  31: תוקף התיקון ביום ו' ניסן התשס"ט )תחילה] 51תיקון מספר      (51ת
(1 )

 (.1-700)שירות  "בהתאם לתיק שירות "שיחה בחיוב מפוצל      
(2 )

 . 2008מאי,  4כוכבית וארבע ספרות" מיום  –בהתאם להוראת מינהל "מספר מקוצר לעסקים       
: תיקון זה ייכנס לתוקף ביום בו יכנס לתוקף תיקון תקנות הקש"ג לעניין שיחה מרשת רט"ן תחילה] 54תיקון מספר     (54ת

 ([.30.07.2010לרשת מב"ל )
 ([2010במרץ  28: תוקף התיקון ביום י"ג בניסן התש"ע )תחילה] 55תיקון מספר      (55ת
(31ת

 31יקון מספר ת     
 ]תחילה: תיקון זה ייכנס לתוקף מיום החתימה על התיקון[   57תיקון מספר      (57ת
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מיתקן או התקן שהוא חלק  –" תא קולי" לרבות תא קולי. -ין ס"ק זה, מנוי מקבל השיחה ילענ

 (40 תנקרא.ממערכת הרט"ן, שנועד לאפשר למנוי הקורא להשאיר הודעה קולית למנוי ה

למנוי הקורא הודעה קולית מקדימה, בעל הרשיון  לעניין שיחה המועברת לתא קולי, ישמיע(40 ת)ד( 

"( ויאפשר למנוי הקורא, לפי בחירתו, לנתק את הודעה" -שניות לפחות )בס"ק זה  2שמשכה 

 השיחה ללא חיוב, במהלך ההודעה, או בתוך זמן סביר שלא יפחת משנייה אחת לאחר סיומה

"(. במקרה זה יראו את עיתוי מימוש ההתקשרות עם המנוי מקבל השיחה, הזמן הסביר)"

 לעיל, כחל עם תום הזמן הסביר. (גבס"ק ) כמשמעותו

 נוסח ההודעה יהיה "השיחה מועברת לתא קולי", והיא תושמע בדיבור ברור ובקצב סביר.

-במערכת בזק  בין למעט שיחה שמקורה -" שיחה המועברת לתא קוליבסעיף קטן זה, "

 לאומית.

  –)א(בסעיף זה  (71ת75.11
 

 מספר דקות, עפ"י תכנית ההתקשרות עם המנוי.חבילת דקות המוגבלת ל –"חבילה מוגבלת" 
 

 חבילת דקות ללא הגבלה, שעליהן משלם המנוי. – "חבילה בלתי מוגבלת"
 
ידי -בתשלום על מספר טלפון שנקבע כי שיחה אליו מכל רשת אינה כרוכה –" מספר חינם"

 המתקשר יוזם השיחה;
 
מספר טלפון ארצי או רשתי בתבנית מספור לא  –" מספר טלפון מיוחד בתעריף מורכב"

 רגילה, אשר תעריף השיחה אליו הוא תעריף מורכב;

 
בתבנית מספור לא רגילה,  8או רשתי 7מספר טלפון ארצי –" מספר טלפון מיוחד בתעריף רגיל"

 ו אינו עולה על תעריף רגיל;אשר תעריף השיחה אלי
 
 תבנית מספור שאינה תבנית מספור רגילה; –" תבנית מספור לא רגילה"
 
תבנית מספור של מספרים גיאוגרפיים ומספרים ארציים בהתאם  –" תבנית מספור רגילה"

 ;9למוגדר בתכנית המספור
 
המסופק על ידי  תעריף המורכב מתעריף רגיל בתוספת תעריף עבור שירות, –" תעריף מורכב"

 בעל רשיון או מי מטעמו או ספק שירות;
 

תעריף לדקת שיחה למספרי טלפון בתבנית מספור רגילה, בהתאם לתוכנית  –" תעריף רגיל"
 התעריפים של המנוי.

 

                                                 
 ([.2007בינואר  7תוקף התיקון ביום י"ז בטבת התשס"ז )תחילה: ] 40יקון מספר ת (40ת 
 ([.2007בינואר  7תוקף התיקון ביום י"ז בטבת התשס"ז )תחילה: ] 40תיקון מספר  (40ת 
)ד( ביום ל' כסלו 75.11וסעיף  (2013בספטמבר  3)ג( ביום כ"ח אלול תשע"ג )-)א( 75.11תוקף סעיף תחילה: , ]71 תיקון מספר  (71ת

 [(03/12/2013תשע"ד )
 מספר טלפון שהגישה אליו מתאפשרת מכל רשת. 7
 מספר טלפון שהגישה אליו מתאפשרת רק מרשת בעל הרשיון. 8
 .XXXXXXX-Z07 -ו XXXXXXX-03 ,XXXXXXX-Y05לדוגמה מספרים בתבנית  9
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ולא ימנה את דקות ההתקשרות  חינם יעם מספר יםליעדהמתקשר  חייב מנויא יבעל הרשיון ל )ב(

 מוגבלת. ליעדים אלה במסגרת חבילה

מנה וימיוחדים בתעריף רגיל, טלפון  יעם מספר יםליעדמתקשר  בעל הרשיון רשאי לחייב מנוי )ג(

חבילה בלתי במסגרת או חבילה מוגבלת במסגרת את דקות ההתקשרות ליעדים האמורים 

חייב מנוי בגין התקשרות ליעדים עם מספרי למען הסר ספק, בעל הרשיון אינו רשאי ל .מוגבלת

מיוחדים בתעריף רגיל, בתשלום נוסף מעבר לתשלום הקבוע שהוא משלם עבור חבילת  טלפון

ככל שהמנוי חרג ממכסת הדקות  הדקות, ככל שהמנוי לא חרג ממכסת הדקות בחבילה.

בחבילה, רשאי בעל הרשיון לחייבו בגין התקשרות ליעדים האמורים על פי תעריף שאינו עולה 

בתעריף, שעל פיו בחנה אאינו רשאי לעשות הרשיון לעיל, בעל על התעריף הרגיל. בנוסף לאמור 

בין התקשרות רגילה להתקשרות למספרי טלפון בעלי תבנית מספור בין הוא מחייב את המנוי, 

 .נפרדותדקות שיחה ידי קביעת חבילות -, לרבות עלים בתעריף רגילמיוחד י טלפוןלמספר

מנה ינעשה על פי תעריף מורכב,  יםטלפון מיוחד ימספריעדים עם ל שיחותככל שהחיוב בגין   )ד(

במסגרת או חבילה מוגבלת במסגרת בעל הרשיון את דקות ההתקשרות ליעדים האמורים 

 . , שעליהן משלם המנויחבילה בלתי מוגבלת

בעל הרשיון רשאי לחייב את המנוי עבור השירותים המסופקים במסגרת התקשרות למספרי 

יף מורכב, בין אם מדובר בחיוב על פי דקת שיחה ובין אם מדובר טלפון המחויבים על פי תער

 בחיוב קבוע לשיחה, בנוסף על התשלום הקבוע עבור חבילת הדקות.

 

 בזק ציבורית אחרתהשלמת שיחה ברשת (25 ת א.75

גומלין הקבוע -התשלום עבור השלמת שיחה אשר יגבה בעל הרשיון לא יעלה על תעריף קישור 

 .2000 –גומלין(, התש"ס -ומים בעד קישורבתקנות הבזק )תשל

 

 במערכת רט"ן אחרת (SMS)השלמת הודעת מסר קצר  (25 תב.75

מסר קצר, המועבר מציוד קצה המחובר לרשת  הודעתהרשיון רשאי לגבות ממנוי בעד העברת  בעל 

 אחר, תשלום אשר לא יעלה על התשלום ןשל בעל רשיון רט" ן"רטאל ציוד קצה המחובר למערכת 

מסר קצר, המועבר מציוד קצה המחובר לרשת,  הודעת הרשיון מהמנוי בעד העברת בעלאשר גובה 

המחובר לרשת, בתוספת תשלום שלא יעלה על תעריף העברת הודעת מסר קצר  קצהאל ציוד 

 .2000-סגומלין(, התש"-התקשורת )בזק ושידורים()תשלומים בעד קישור בתקנותהקבוע 

מסר בזק הכולל כתב, לרבות אותות או סימנים,  -( SMSעת מסר קצר" )"הוד  -לעניין סעיף זה 

המועבר מציוד קצה המחובר לרשת, אל ציוד קצה המחובר לרשת או המחובר למערכת רט"ן של 

 בעל רשיון רט"ן אחר.

 

 

                                                 
(25ת 

 .25תיקון מספר    
(25ת 

 .25תיקון מספר    
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 הוראת שעה (27תג.75

יומה ביום ( וס2004במאי  9) דאייר תשס" חב, לתקופה שתחילתה ביום י"75 בסעיףאף האמור  על

 , יחולו הוראות אלה:  (29ת (2005 פברוארב 9) ה"תשס ל' שבט

 המחוברהרשיון רשאי לגבות ממנוי בעד העברת הודעת מסר קצר, שיעדו ציוד קצה  בעל )א( 

"(, תשלום אשר לא יעלה על רשתיבין  מסר" -אחר )להלן  ןשל בעל רשיון רט" ןלמערכת רט"

מסר קצר, המועבר מציוד קצה המחובר  העברתנוי בעד התשלום אשר גובה בעל הרשיון מהמ

שלא יעלה על תעריף העברת הודעת  תשלוםלרשת אל ציוד קצה המחובר לרשת, בתוספת 

גומלין(, -( )תשלומים בעד קישורושידוריםמסר קצר הקבוע בתקנות התקשורת )בזק 

 ;0.7%10בהפחתת שיעור של  2000-סהתש"

קצר בין רשתי כאמור בסעיף קטן  מסרוי תשלום עבור הודעת הרשיון רשאי לגבות ממנ בעל )ב( 

 .הושלמה)א(, אף אם העברתה אל המנוי הנקרא לא 

 

 (73ת בארץ הודעה על ניצול חבילת גלישה (58תד.75

מחבילת גלישה. המסרון ישלח למספר  95%-ו 75%בעל הרשיון ישלח מסרון למנוי אשר ניצל   ד75.1

ן נוסף של המנוי, כפי שצוין על ידי המנוי בעת ההתקשרות, בסמוך הטלפון של המנוי ומספר טלפו

ככל הניתן למועד הניצול כאמור. המסרון יכלול, לפחות את אלה: שיעור ניצול החבילה, מועד 

חבילת עריכת חישוב הניצול )תאריך ושעה( ומספר הטלפון שאליו מתייחס המסרון. לענין זה, "

"(, שירות גלישהגלישה באינטרנט הסלולרי בארץ )להלן "כמות יחידות של שירות  -" גלישה

  . המסופקת למנוי בתעריף קבוע ללא תלות בהיקף הצריכה בפועל

סעיף זה יחול רק כאשר התעריף של יחידת שירות גלישה, לאחר ניצולם המלא של כל יחידות  

שירות גלישה  מתעריף יחידת 1.25שירות הגלישה הכלולות בחבילת הגלישה, הינו למעלה מפי 

 במסגרת חבילת הגלישה.

 

 

 

 

 

                                                 
(27ת

 .27תיקון מספר    
(29ת 

 .29תיקון מספר    
10

-בין, בדבר שיעור הודעות מסר קצר ןעל דיווח שהתקבל מחלק ממפעילי הרט" מתבססת, 0.7%בשיעור של  ההפחתה    
את ההתאמות הנדרשות  ןו מפעילי הרט"ג נקבעה כהוראת שעה, בהם יערכ75רשתי אשר לא הגיעו ליעדן. הוראת סעיף 

ספק,  הסרב לרשיונם. למען 75הגומלין ביניהם לשם יישומה המלא של הוראת סעיף -קישור ובהסדרי ןבמערכות הרט"
בנוגע לאפשרות לקבל  ןמפעילי הרט" הצביעויובהר כי הוראת שעה זו נקבעה לפרק זמן מוגבל בלבד, בשל קשיים עליהם 

אחרת; אולם, מעבר לכך, אין ללמוד מהסדר זמני זה לענין התרת  ןרט" ברשתהודעת מסר קצר  מידע בדבר אי השלמת
של המשרד  העקרוניתתשלום עבור הודעת מסר קצר שלא הועברה ליעדה, ואף אין בו כדי לגרוע מעמדתו  שלהגבייה 

 לפיה, ככלל, אין לגבות תשלום עבור שירות בזק שלא מומש.
 58תיקון מספר        (58ת
  ([2014בפברואר  17תוקף התיקון לא יאוחר מיום : ]תחילה 73תיקון מס'        (73ת
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 חיוב בגין שירות נדידה בינלאומית (73תה.75

  –בסעיף זה  ה75.1

 חבילה או תכנית הכוללים גלישה; -              הסדר" "

הצעה של שלוש חבילות או תכניות שונות, ככל שקיימות אצל בעל הרשיון,  -הצעת חבילות"  "

ר הוצעו למנויי בעל הרשיון בחודש הקודם למועד הכוללות שירות גלישה, אש

    שבו נשלחה הצעת החבילות למנוי.

כמות מוגבלת של יחידות שירותים, הניתנת לניצול בתקופת זמן מוגבלת,  -"              חבילה"

באמצעות שירות נדידה בינלאומית בחו"ל, הנמכרת במחיר קבוע וידוע מראש, 

 ותוקפה ליעדים מסוימים;

 ;מדינה, לרבות ספינה בלב ים ומטוס -   " או      ו"ל"ח

 "   יעד"

 (;MByteמיליון בתים ) -               "מ"ב"   

 שירות גלישה סלולרית בחו"ל; -"  שירות גלישה"

   "גלישהאו "

עבור , (74תאו לנסיעה מסוימת לחו"לתכנית תעריפים לתקופת זמן מוגבלת,  -"               תכנית"

כת שירותים באמצעות שירות נדידה בינלאומית בחו"ל )כגון: שירות שיחה, צרי

שליחה וקבלת מסרון וגלישה( ליעדים הכלולים בה, כאשר התשלום עבור 

השירותים נעשה על פי צריכה; תעריפי השירותים הכלולים בתכנית שונים 

 מהתעריף בגין אותם שירותים עבור מנוי שלא נרשם לתכנית; בתכנית יכול

 ויקבע תשלום קבוע שאינו תלוי צריכה.

 בעל הרשיון ישלח מסרון למנוי שרכש חבילת שירות נדידה בינלאומית )להלן בסעיף זה,  (74ת)א(ה 75.2

, מהחבילה; כמו כן, 100% -ו 90%, 75%"(; המסרון ישלח בכל פעם שהמנוי ניצל חבילה" 

ויציין בו את דבר תום תוקפו של  ישלח בעל הרשיון למנוי מסרון עם תום תוקפו של ההסדר,

ההסדר. המסרונים יישלחו למנוי ללא תשלום, בסמוך ככל שניתן לרמת הניצול האמורה, 

( 5) –( 1ויכללו לפחות את אלה: שיעור ניצול השירותים הכלולים בהסדר כמפורט בפרטים )

 להלן, ומועד עריכת חישוב הניצול )תאריך ושעה(;

 דקות שיחה; ( 1)

 רונים;מס (  2)

 מ"ב(; -גלישה )ב (  3)

 דקות שיחה ומסרונים באופן משולב; (  4)

 מ"ב( באופן משולב. -דקות שיחה, מסרונים וגלישה )ב (  5)

  

 

 

                                                 
 ([2014בפברואר  17תוקף התיקון לא יאוחר מיום : ]תחילה 73תיקון מס'  (73ת
 ([2014במרץ  31כ"ט באדר ב' תשע"ד )תוקף התיקון לא יאוחר מיום : ]תחילה 74תיקון מס'  (74ת
 ([2014במרץ  31כ"ט באדר ב' תשע"ד )תוקף התיקון לא יאוחר מיום : חילה]ת 74תיקון מס'  (74ת
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 –ה )א( 75.2על אף האמור בסעיף  (74ת)ב( 

ממשלוח מסרונים למנוי לגבי ניצול החבילה שהזמין, כאמור  פטוריהיה  הרשיון בעל (1)

 :אלה כל שהתקיימו( ובלבד ה )א75.2בסעיף 

 (;2014במרץ  31המנוי רכש  את החבילה לפני כ"ט אדר ב' תשע"ד ) )א(

ה 75.2בסעיף   המנוי הסכים באופן מפורש ובכתב לוותר על קבלת מסרונים כאמור )ב(

 )א(;

בעל הרשיון הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי מגבלה    טכנולוגית אשר אינה  )ג(

ממנו לקבל חיווי בזמן אמת או בזמן אמת בקירוב לגבי ביצוע בשליטתו מונעת 

 שיחות בחיוג ישיר. 

מנוי העושה שימוש בציוד קצה רט"ן שאינו תומך בשירות מסרון ובכלל כך, טאבלט עם  (2)

ומודם סלולרי, ידרוש בעל הרשיון מהמנוי בעת הזמנת החבילה אמצעי  SIMכרטיס 

או הודעה  e-mail, whatsapp, viber, skypeי התקשרות חלופי למסרון )כגון יישומ

"(; מסר המנוי אמצעי חלופי, יעביר בעל הרשיון למנוי את אמצעי חלופיקולית( )"

 ה )א( באמצעי החלופי. 75.2ההודעות על ניצול החבילה כאמור בסעיף 

של החבילה רכש מנוי הסדר, יחסום בעל הרשיון את הגישה לשירות הגלישה לאחר הניצול המלא  ה 75.3

או לאחר תום תוקפו של ההסדר, לפי העניין, ללא תשלום, והמנוי לא יידרש לשלם תשלום כלשהו 

עבור שירות הגלישה, מעבר לתשלום הידוע מראש בעד החבילה שרכש או התכנית שאליה הצטרף. 

בעל הרשיון ישלח למנוי מסרון, ללא תשלום, בדבר החסימה כאמור, בסמוך למועד החסימה. 

 סרון יכלול הצעת חבילות.המ

בעל הרשיון יחסום, ללא תשלום, את הגישה לשירות גלישה לכל מנוי, מיד עם הגעתו לחו"ל,   )א(   ה75.4

 אלא אם מתקיים במנוי אחד התנאים המפורטים להלן:

 למנוי יש הסדר. (1)

פן קבוע המנוי ביקש באופן יזום, באמצעות "טופס הגישה לשירותים",  לאפשר לו באו (  2)

 את הגישה לשירות גלישה.  

לא מתקיים במנוי אחד התנאים האמורים בס"ק )א(, ובעל הרשיון לא חסם את המנוי   )ב(

 לשירות גלישה, לא יחייב בעל הרשיון את המנוי בגין שירות גלישה.

 בעל הרשיון יחסום ללא תשלום, את הגישה לשירות גלישה כאמור בס"ק )א(, ולא יחייב בגין )ג(

שירות גלישה כאמור בס"ק )ב(, בכל עת שהמנוי אשר רכש הסדר, הגיע ליעד שאינו כלול 

בהסדר. בעל הרשיון ישוב ויאפשר למנוי כאמור את שירות הגלישה, באופן מיידי ואוטומטי 

 וללא צורך בביצוע פעולה ידנית של המנוי, בכל עת שהמנוי נמצא ביעד הכלול בהסדר. 

)ג(,  בסמוך  -מנוי מסרון, ללא תשלום, בדבר החסימה כאמור בס"ק )א( ובעל הרשיון ישלח ל )ד(

למועד החסימה, ויציין בו את הסיבה לחסימה ואת דרכי הפניה לבעל הרשיון לצורך פתיחת 

 החסימה. המסרון יכלול הצעת חבילות.
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ירות לעניין הזמנת שירות גלישה בידי מנוי, בעת שהייתו בחו"ל, לאחר שנחסמה גישתו לש )ה(

גלישה, לאפשר לו גישה לשירות גלישה מבלי לרכוש הסדר, ולאחר שאישר כי מחיר הגלישה 

והתיעוד יכלול גם את פרטי זיהויו האמין של  60.6לכל מ"ב ללא הסדר ידוע לו, יחול סעיף 

 המנוי ואת אישורו כאמור.

להיות נגיש באופן קבוע עם הגעתו לחו"ל של מנוי, שביקש באמצעות "טופס הגישה לשירותים"  ה 75.5

ישלח , (74ת או שהסדרו אינו כולל את המדינה בה שוהה המנוילשירות גלישה, ואשר אין לו הסדר 

לו בעל הרשיון מסרון הכולל אזהרה בדבר צריכה אפשרית של שירות גלישה בתשלום, מבלי 

אמצעות שתיעשה פעולה יזומה של גלישה ומידע בדבר האפשרות לחסום את שירות הגלישה ב

שינוי הגדרות ציוד הקצה. במסרון יצוין ככל שנוגע לעניין כי חסימה, כאמור, חוסמת גם את 

אפשרות הגלישה בארץ ולכן יש להתיר את החסימה לצורך גלישה עם ההגעה ארצה, או באמצעות 

 פנייה למוקד הפניות הטלפוני של בעל הרשיון. כמו כן, יכלול המסרון הצעת חבילות. 

על הרשיון יידע את מנוייו בחשבון הטלפון העוקב למועד החתימה על תיקון הרשיון, בדבר ב ה 75.6

אפשרותם להיחסם לשירות גלישה באמצעות מילוי "טופס גישה לשירותים" המוצג באתר 

האינטרנט של בעל הרשיון. המנוי יוכל לשלוח את הטופס האמור אל בעל הרשיון באמצעות דואר 

, פקסימילה או באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט של בעל הרשיון, רגיל, דואר אלקטרוני

 ככל שאתר האינטרנט של בעל הרשיון תומך באפשרות זו. 

בעל הרשיון יציג באתר האינטרנט שלו מידע בדבר האפשרות העומדת  בפני המנוי לחסום את  ה 75.7

ר, אינה חוסמת אף את הגישה לשירות גלישה גם באמצעות ציוד הקצה, ככל שחסימה, כאמו

 אפשרות הגלישה בארץ.

בעל הרשיון יציג באתר האינטרנט שלו מידע לפיו ישנם שירותים הצורכים נפח נתונים בתשלום,  ה 75.8

גם מבלי שתיעשה פעולה יזומה על ידי המנוי, כגון: סנכרון אוטומטי של דואר אלקטרוני ועדכון 

 יישומים שונים.

נדידה בינלאומית על פי תעריף ליחידה, יבוצע בחשבון הטלפון בדיעבד, לאחר חיוב בגין שירותי  ה 75.9

צריכת השירותים, ולא מראש. ככל שמנוי  רכש הסדר, הכולל תשלום ידוע מראש, יבוצע החיוב 

 בגין תשלום זה בתקופת החשבון שבמהלכה נכנסה העסקה לתוקף.

מרחוק" של שירותים באמצעות שירות נדידה א, על עסקת "מכר 55מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  ה 75.10

 .60.6בינלאומית, יחול סעיף 

בעל הרשיון ישלח, ללא תשלום, מסרון לכל מנוי שביצע עסקת "מכר מרחוק" לרכישת שירותים  ה 75.11

באמצעות שירות נדידה בינלאומית, הכולל את עיקרי העסקה, מוקדם ככל שניתן, ולא יאוחר 

 ת ה"מכר מרחוק". מתום היום בו בוצעה עסק
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בנוסף, יציין בעל הרשיון מידע לגבי עסקת ה"מכר מרחוק" האמורה בחשבון הטלפון העוקב 

למועד ביצוע העסקה, בהתאם לתקופת החיוב של המנוי, הכולל את  מספר הטלפון שלגביו בוצעה 

העסקה, מועד ביצוע העסקה, כמות וסוגי השירותים שנרכשו באמצעות שירות נדידה בינלאומית, 

שהוקצבו לשימוש בשירותים, מועד ושעת התחלת אספקת השירותים, מחיר מספר הימים 

השירותים שנרכשו, המחיר שעל פיו יבוצע חיוב בגין צריכת שירותים מעבר לחבילה, ככל שנרכשה 

 "(. פרטי העסקה" -חבילה ואופן עיגול כל כמות שתיצרך )להלן 

צל בעל הרשיון להצגה בפני המנהל או עותק של חשבון הטלפון בו צוינו פרטי העסקה יהיה זמין א

 .    (74ת שליחת חשבון הטלפון( ימי עבודה מיום 5להעברה אליו על פי דרישה, תוך חמישה )

בהתקשרות לרכישת שירותים באמצעות שירות נדידה בינלאומית שבוצעה בנוכחות נציג בעל  ה 75.12

דפס הכולל את פרטי העסקה. עותק הרשיון והמנוי, יימסר למנוי במעמד ביצוע העסקה אישור מו

של האישור יהיה זמין אצל בעל הרשיון להצגה בפני המנהל או להעברה אליו על פי דרישה, תוך 

 ( ימי עבודה מיום ביצוע העסקה.5חמישה )

בעל הרשיון יפרסם באתר האינטרנט שלו את כל החבילות והתכניות המשווקות למנויים פרטיים  ה 75.13

כל שירותי הנדידה הבינלאומית למנוי ללא הסדר, לכל היעדים לגביהם יש לבעל וכן את תעריפי 

הרשיון הסכם נדידה בינלאומית. בעל הרשיון לא יחייב מנוי בגין שירות נדידה בינלאומית שבוצע 

 ביעד שלא פורסם על ידו כאמור לפני החיוב. 

בכל מקום בו הוא מצוין, ביחידות של ש"ח התעריף עבור שירות גלישה, יצוין על ידי בעל הרשיון,  ה 75.14

 מ"ב. 1-ל

מ"ב למנוי שאינו בהסדר יהיה נמוך ממחיר  החבילה הזולה ביותר המוצעת על  1-תעריף הגלישה ל ה 75.15

 ידי בעל הרשיון.

רכישת הסדר, בארץ או בחו"ל, איננה משנה את ברירת המחדל הרשומה בטופס הזמנת השירותים  ה 75.16

 לתקופת אותו הסדר. המעודכן אלא

 

 פרסום תעריפים .76

בעל הרשיון יעמיד לרשות כל מבקש, במשרדי השירות ובמוקדי הפניה, מידע מלא, מפורט וללא   76.1

תמורה, בדבר התעריפים העדכניים לכל שירותיו לרבות התשלום עבור השלמת שיחה; המנהל 

 תעריפים כאמור. רשאי להורות לבעל הרשיון בדבר האופן והמתכונת לפרסום ה

 בעל הרשיון יציין בכל חשבון שיועבר למנוי את סל השירותים שעל פיו מחויב המנוי.  76.2

 המנהל רשאי לדרוש בכל עת מבעל הרשיון לקבל פירוט התעריפים הנהוגים אצלו.  76.3
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 (43תבוטל .77

 

 מניעת הונאות א.77

יעת הונאות ויקיים מערכת בקרה ומעקב, כדי בעל הרשיון ינקוט בצעדים מתאימים וסבירים למנ 1א.77

לוודא, ככל שניתן, שהשיחות בעדן מחויב המנוי אכן מתבצעות מציוד הקצה אשר חובר אל מערכת 

 הרט"ן של בעל הרשיון על שם המנוי.

בעל הרשיון יבצע ניתוק שירות לציוד הקצה של המנוי לאחר שנתקבלה במשרדי השירות הודעת   2א.77

ציוד הקצה אבד או נגנב, או קיים חשש לפיו אחר מבצע שיחות באמצעותו מבלי  המנוי, לפיה

שקיבל לכך רשות; המנוי רשאי למסור הודעה כאמור באמצעות הטלפון או בכתב לרבות בפקס או 

בדואר אלקטרוני; בעת קבלת הודעה טלפונית או מייד לאחר קבלת הודעה בכתב יוודא בעל הרשיון 

 השירות.  את אמינותה וינתק את

 בעל הרשיון ישתף פעולה עם בעלי רשיונות אחרים באיתור הונאות ומניעתן.  3א.77
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 שינויים בתעריפים –חלק ג' 

 שינוי תעריפים (43ת.78

, בעל הרשיון רשאי לשנות תעריף של כל שירות או סל שירותים )להלן 75בכפוף לאמור בסעיף  78.1

 לבד:"( שנקבע על ידיו ובשירות" –בסעיף זה 

, לתוקף התעריף כניסת מועד לפני יום( 14) עשר-ארבעה לפחות בכתב הודעה למנהל ששלח )א(

, תעריף של הפחתה לעניין, האמור אף עלוהתעריף טרם השינוי.  החדש התעריף מפורט ובה

 .(58ת ההפחתה לאחר חודש עד למנהל ההודעה את לשלוח הרשיון בעל רשאי

 והתעריף החדש התעריף יצוין בה, לשירות שהצטרף מנוי כלל, ובכתב מראש הודעה ששלח )ב(

 ; לתוקף השינוי כניסת לפני יום( 14) עשר-ארבעה לפחות, השינוי טרם

 עד למנוי ההודעה את לשלוח הרשיון בעל רשאי, תעריף של הפחתה לעניין, האמור אף על

 . ההפחתה לאחר חודש

 .(58ת חשבון הטלפון הנשלח למנויההודעה כאמור תשלח למנוי באמצעות דואר רגיל או 

כל שינוי בתעריף שיש בו כדי לגרום להגדלה או להפחתה בתשלום לפני  -" שינוילעניין חלק  זה, "

 .הרשיון בעל שירותי עבור לשלם מנוי שעל מע"מ

 

 תחילתה של העלאה או הפחתה בתעריף .79

אם להוראות הרשיון, לא תחול הועלה או הופחת שיעורו של תעריף כלשהו בעד שירותי רט"ן בהת 

ההעלאה או ההפחתה על התשלומים ששולמו בעד שירות כאמור לפני מועד תחילתה של העלאה או 

ההפחתה; העלאה או הפחתה תחול רק לגבי שירותי רט"ן שניתנו למנוי  לאחר מועד העלאה או 

 )א(.83לפי סעיף ההפחתה; הוראת סעיף זה לא תחול במקרה של תיקון תעריף על פי הוראת השר 

 

 פיגור בתשלומים . 80

בעל הרשיון רשאי לחייב מנוי בתשלום ריבית פיגורים, הפרשי הצמדה והוצאות גביה על תשלומים  80.1

בהודעת תשלום שנשלחה למנוי, על פי בעד שירותי רט"ן שמנוי לא שילמם במועד שנקבע לפירעונם 

 עון(.מועד הפיר -שביניהם )להלן  (33ת הסכם ההתקשרות

  (43תבוטל  80.2

 1שיעור ריבית הפיגורים לא יעלה על השיעור הקבוע בהגדרת "הפרשי הצמדה וריבית" שבסעיף  80.3

, בתוספת הפרשי הצמדה בעד התקופה שבין המועד 1961 -לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א

 שנקבע לפרעון לבין מועד פרעונו בפועל של הסכום הנקוב.

 

                                                 
 ([15.03.2007תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר התשס"ז )תחילה: ]  43תיקון מספר   (43ת
 58תיקון מספר        (58ת
 58תיקון מספר        (58ת
(33ת 

 33תיקון מספר    
 ([15.03.2007תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר התשס"ז )תחילה: ]  43תיקון מספר   (43ת
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הרשיון רשאי לחייב מנוי בתשלום הוצאות גביה על תשלום בעד שירות שסיפק למנוי שלא  בעל(33ת  80.4

( ימים לפחות ממועד 14עשר )-"( ובלבד שחלפו ארבעהסכום החוב" -שולם במועד הפירעון )להלן 

הפירעון, למעט במקרה של אי תשלום מחמת סירוב הבנק או חברת כרטיסי האשראי לשלם חיוב 

שיון הרשאה לגבותו; שיעור הוצאות הגביה שיגבה בעל הרשיון יהיה סביר ויהיה שניתנה לבעל הר

מידתי ביחס לגובה החוב ולפעולות אשר על בעל הרשיון לנקוט לשם גביית סכום החוב כאמור. 

לרבות טיפול משפטי שמבצע בעל הרשיון או מי מטעמו לשם גבית  –לעניין זה, "הוצאות גביה" 

 לערכאות שיפוטיות. סכום החוב קודם פנייה

                                                 
(33ת 

 33תיקון מספר    
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 שונות –חלק ד' 

 חיוב חד פעמי בדמי חיבור .81

)א(, לחייב מנוי בדמי חיבור 74בעל רשיון רשאי, אם החליט לגבות דמי חיבור כמשמעותם בסעיף  

רק בעד חיבורו של המנוי לראשונה לרשת הרט"ן ואספקת שירותי הרט"ן או בעד חיבור לאחר 

 .72או הפסקת שירות או ניתוקו לפי סעיף  71לפי סעיף  (58תה מוחלטתהפסק

 

 גביית דמי מנוי בשיעורין .82

בעד החיבור אל מערכת הרט"ן במספר  81בעל הרשיון רשאי לגבות את דמי החיבור כאמור בסעיף  

 תשלומים, במועדים שהוסכם עליהם עם המנוי ובשיעור שנקבע בהסכם ההתקשרות.

 

 פגיעה בתחרות או בצרכנים  .83 

מצא השר כי תעריף מתעריפיו של בעל הרשיון או דרישה לתשלום לבעל הרשיון או  )א(

באמצעותו מנוגד להוראות הרשיון, יודיע השר על כך לבעל הרשיון תוך ציון התיקון הנדרש, 

לחוק; בעל הרשיון ימציא לשר  -15ו 5וכי אם לא יעשה כן יפעל השר על פי סמכותו לפי סעיף 

התעריף המתוקן ויפעל להחזר חיוב עודף, אם ישנו, למנוי שחויב על  הודעה בכתב בה מפורט

 פי התעריף לפני תיקונו.

מצא השר כי תעריף מתעריפי בעל הרשיון או דרישה לתשלום לבעל הרשיון או באמצעותו  )ב(

אינו סביר, או עלול לפגוע בתחרות או בצרכנים,  יודיע השר על כך לבעל הרשיון תוך ציון 

לחוק; בעל  -15ו 5דרש, וכי אם לא יעשה כן יפעל השר על פי סמכותו לפי סעיף התיקון הנ

 הרשיון, ימציא לשר הודעה בכתב בה מפורט התעריף המתוקן."

 

  חיוב יתר  (58ת.א83   

בעל הרשיון יתעד במערכות המידע שלו כל השגה, בכתב או בעל פה, של מנוי בדבר חיוב יתר  )א(

 המופיע בחשבון הטלפון; 

בעל הרשיון ישיב בכתב למנוי על השגתו, בצורה מנומקת, תוך פירוט אופן חישוב ההחזר או  )ב(

( יום מיום קבלת ההשגה. 21הנימוקים לדחיית ההשגה, בהתאם לענין, תוך עשרים ואחד )

 -לענין זה, "יום קבלת ההשגה" 

 יום קבלת ההודעה אצל בעל הרשיון; -ין הודעה שנשלחה בכתב  ילענ

 היום בו נמסרה ההודעה לבעל הרשיון. -ין הודעה שנמסרה בעל פה ילענ

  

 

                                                 
 58תיקון מספר  (58ת
 [)ט' באייר תשע"א( 2011במאי  13א יכנס לתוקף ביום 83סעיף : תחילה] 58תיקון מספר  (58ת
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( ימי 5עותק מהמענה כאמור, יהיה זמין אצל בעל הרשיון להצגה בפני המנהל, תוך חמישה ) 

עבודה מיום שליחתו. שלח בעל הרשיון את המענה באמצעות דואר אלקטרוני או פקסימילה 

( ימי עבודה 5שיון להצגה בפני המנהל תוך חמישה )יהיה אף אישור השליחה זמין אצל בעל הר

 מיום השליחה. 

על אף האמור, הגיש המנוי השגה בעל פה ומצא בעל הרשיון כי חויב המנוי בחיוב יתר אשר  

רשאי בעל הרשיון שלא להשיב בכתב על ההשגה, ככל שהמנוי נתן ₪,  100אינו עלה על 

 (59תהסכמתו המפורשת לכך.

ון כי חויב המנוי בחיוב יתר, ישיב בעל הרשיון את חיוב היתר בתשלום אחד, מצא בעל הרשי )ג(

לחוק  1ללא הצבת שום תנאי לקבלתו, בתוספת "הפרשי הצמדה וריבית" כהגדרתם בסעיף 

, בעד התקופה שבין מועד גביית חיוב היתר לבין מועד 1961-פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 

 :ביצוע ההחזר בפועל, כמפורט להלן 

יועבר ההחזר  -)כולל מע"מ והפרשי הצמדה וריבית( ₪  100-סכום חיוב היתר גבוה מ (1)

של המנוי תוך שלושה  (59תישירות לאמצעי התשלום )לחשבון הבנק או כרטיס אשראי(

( ימי עבודה ממועד משלוח התשובה על ידי בעל הרשיון כאמור בס"ק )ב(. על אף 3)

ת ההחזר למנוי עסקי באמצעות זיכוי חשבון האמור, רשאי בעל הרשיון להשיב א

 .(59תהטלפון, אם הסכים לכך המנוי העסקי במפורש

יבוצע  -)כולל מע"מ והפרשי הצמדה וריבית(  ₪  100 -שווה או נמוך מסכום חיוב היתר  (2)

ההחזר באמצעות זיכוי חשבון הטלפון העוקב למועד משלוח המענה בכתב כאמור בס"ק 

ההחזר גבוה מהסכום לתשלום בחשבון הטלפון העוקב, תועבר במידה וגובה  )ב(;

( ימי עבודה ממועד שליחת 3היתרה ישירות לחשבון הבנק של המנוי תוך שלושה )

 . החשבון למנוי, והדבר יצוין בחשבון הטלפון האמור

יבוצע באמצעות זיכוי  pre paid( החזר למנוי 2ג) -( ו1על אף האמור בסעיף קטן )ג()(59ת (3)

 יתרה העומדת לרשותו.ה

 

  

 

                                                 
 59תיקון מספר  (59ת
 59תיקון מספר  (59ת
 59תיקון מספר  (59ת
 59תיקון מספר  (59ת



 רשיון כללי לחברת סלקום ישראל בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(.
                       2016בדצמבר  26כון לתאריך נוסח משולב נ

 

93 

 

 פרק ז': תשלומים מאת בעל הרשיון, אחריות, ביטוח וערבות

 (16תחלק א': תמלוגים ותשלומים

 תמלוגים .84

 –ם(, התשס"א גיהבזק )תמלו נותבתקמלוגים בהתאם להוראות הקבועות ת שיון ישלםרל הבע 84.1

 (. "גיםונות התמלתק" -)להלן  ןקומנה במואתב ות אשרחרא נותתק, או כל  2001

לתי ני בוערב סותנכח הים מדו"עותק ישנן רשיועל הב ףריצ הף זסעי לפי םוגימלום של תכל תשלל 84.2

 הכנסהה בושיח טוריפ יכיל ח זהו"שבון; דחה אור דייב רשואן ומיושרה לעב ם בידיר, חתוקמבו

 מלוגים.תה םוסכ את וןישרה לבעס סיב וילערט אחר פל וכ  תאם לתקנות התמלוגיםבההחייבת 

 -)להלן  ןשיורל הל בעשן בוחש האור ידיבם תור וחקומב תינסות שנכהדו"ח  לש וגשתה םע 84.3

ין ההכנסות ב אמההת"ח ערוך לפי רבעונים, המפרט את הון דובעל הרשי ישג(, י"ו"ח המבוקרהד"

 "(. מהאתח ההדו" –הלן )לבוקר המדו"ח ב ופיעותהמ תסוכנההן י, לבשילם תמלוגים הםעלי

ון לשלם, לפי דו"ח ההתאמה, גבוה מהסכום ששולם על רשיה לעל בעש גיםהתמלו תברר כי סכוםה 84.4

 וספתתבלוגים, תמם בעל הרשיון הפרשי שלהמבוקר, י "חידו בגין הרבעון אליו מתייחס הדו

 גים.ותמלה ותקנבתט ת, כמפוריבירודה מי הצשרהפ

ן שילם גבוה מהסכום שהיה עליו לשלם בגין הרבעון אליו על הרשיובש יםכי סכום התמלוג בררהת 84.5

בעל  איזכ םלהשלומי היתר ר; תיתהי מון בסכום תשלושיזוכה בעל הרר, יוקבמה "חודה סחימתי

הצמדה ה ישרפבא, והה גיםמלוהת םולתש, מהלת המנאר בכתב מושיי אפל ע, וזזויון יקהרש

י שוהפר יתריב -זה  ןילעניר; ומכאז, יזוקה דעמוי ורסם לפנחרון שפאה דהמד ילפ שבוחווהריבית י

 ם.יגת התמלוונקתב בועק, כהדמהצ

 

 פיגור בתשלום תמלוגים .85

כמפורט בתקנות התמלוגים, על  ,ת גביהוהוצאוורים, גבית פיריה, צמדפרשי הה לםל הרשיון ישבע

 .תמלוגים אשר לא שולמו במועד שנקבע לכך בתקנות האמורות

 

 אופן התשלום .86

ורת שהתק דשרמשב חל ולמוישאות גביה בגינם, וצן הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים והוכלוגים מת 

 .רתוקשהתד רשמן ובשחל תאיעברה בנקת האמצעוב

 

 תשלומי חובה אחרים .87

 על הרשיון חייבשב רחבה אוח םושלתו א , מסהגרא כל לף עבנוסו אויבזה ק פי חלים לתמלוגה

 .חלק ב': אחריות וביטוחין."ל דכת ראוה יפל םמתשלוב

                                                 
(16ת

 16תיקו ן מספר   
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 ביטוחו תאחריו': בחלק 

 הגדרת היקף החבות .88

הפעלתה, בין  "שימוש ברשיון", הקמת מערכת הרט"ן, התקנתה, קיומה, תחזוקתה או -בחלק  זה  

  בידי בעל הרשיון עצמו ובין באמצעות אחר מטעמו, לרבות  עובדיו, קבלניו, שלוחיו או נציגיו.

 

 שיוןאחריות בעל הר .89

בעל  הרשיון ישא באחריות, על פי כל דין, לכל מקרה מוות, נזק או אובדן שייגרמו לגופו של אדם  89.1

 או לרכושו,  במישרין  או  בעקיפין,  מן  השימוש ברשיון או עקב השימוש בו.

אבדן  לגופו של  בהשתמשו ברשיון, ינקוט בעל הרשיון בכל האמצעים הסבירים למניעת נזק או 89.2

השימוש ברשיון, יתקן בעל הרשיון את  אדם או לרכושו, ואם נגרם נזק או אבדן כאמור כתוצאה מן

הנזק על חשבונו ויפצה את  הניזוק, הכל  בכפוף  לכל  דין,  למעט מקרה שלגביו העניק לו השר 

 .90בסעיף  חסינות כמפורט

לאחריות הנזיקית  מעבר  למען הסר ספק, אין בסעיף זה כדי להטיל על  בעל  הרשיון  אחריות

 הקבועה בדיני הנזיקין הרגילים.

 

 חסינות מאחריות .90

השר רשאי, לפי בקשת בעל הרשיון, להעניק לו את החסינויות המנויות בפרק ט' לחוק, כולן או  90.1

 .90.3מקצתן, כפוף לאמור בסעיף 

 כך.בעל הרשיון יפרט בבקשתו את החסינויות אותן הוא מבקש והטעמים ל 90.2

את החלטתו בהודעה  שוכנע השר בצורך להעניק לבעל הרשיון חסינויות לפי פרק ט' לחוק, יפרסם 90.3

 ברשומות.

 

 עשיית חוזה ביטוח .91

, והוא 92שבסעיף     בעל  הרשיון  יעשה  על  חשבונו  חוזה ביטוח עם מבטח מורשה לפי התנאים 91.1

 יוצג בפני המנהל עם הענקת הרשיון.

תחוייב  בה  לצד   ,  שהיא89.1הרשיון ישפה את המדינה בכל חבות כספית כאמור  בסעיף   בעל 91.2

 יבוטח בידי בעל הרשיון בביטוח אחריות. שלישי  כתוצאה מן השימוש ברשיון; שיפוי לפי סעיף זה

 ,89.1כאמור בסעיף  בעל הרשיון יבטח את עצמו, לרבות עובדיו וקבלניו, מפני כל חבות כספית 91.3

של  אדם  או  לרכושו, מן השימוש ברשיון  שהוא עלול לחוב בה לפי כל דין בשל נזק שנגרם לגופו

למערכת הרט"ן, כולה או חלקה, מן השימוש ברשיון, ובכלל זה  ומפני כל אבדן או נזק שייגרמו

 צד שלישי. מפני סיכוני
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המאשרת שפוליסת  שאי ביטוח,בעל הרשיון ימסור למנהל חוות דעת, מאת עורך דין המתמחה בנו 91.4

לחוות  הדעת  האמורה  יצרף  בעל   ;-91.3ו  91.2הביטוח מכסה את כל הנדרש  לפי  סעיפים  

ימים     7המסמכים האמורים יימסרו  למנהל  תוך   הרשיון העתק מחוזה ביטוח והמצורפות;

 ויצורפו לרשיון זה כנספח ז'. מחתימת  חוזה  הביטוח

 

 הביטוח תנאים בחוזה .92

חוזה  הביטוח  יקבע את תקופת הביטוח ויותנה בו כי בתום התקופה הקבועה בו יוארך הביטוח  92.1

 מאליו.

תקף,  אין  פיגורים  בעל הרשיון יציג למנהל, אחת לשנה, אישור מאת המבטח  כי  חוזה  הביטוח 92.2

ועומדות בדבר ביטול,  הודעות תלויות  בתשלומים של בעל הרשיון בעד פרמיות ביטוח וכי אין

 תוקפו של חוזה הביטוח. התליה,  הגבלה,  תיקון  או  סיום

הביטוח, בשל אי  בחוזה  הביטוח תיקבע תניה לפיה, בכל מקרה בו מבקש המבטח לבטל את חוזה 92.3

ימים לפני שהוא  -90לא פחות מ תשלום דמי הביטוח, עליו להודיע על כך מראש למנהל וזאת

 הודעת ביטול(. -בסעיף זה  את  החוזה  בפועל;  )להלןמתכוון  לבטל  

עילת הביטול, או יפעל  , יפעל בעל הרשיון מיד לשם סילוק92.3נשלחה  הודעת ביטול כאמור בסעיף  92.4

, וכן  יודיע למנהל על הפעולות שנקט 92.6  מיידית לשם השגת חוזה ביטוח חלופי כאמור  בסעיף

אי תשלום דמי הביטוח בידי בעל הרשיון, רשאי  המנהל  לבצע   -לשם כך; היתה עילת הביטול 

לשם  תשלום  דמי הביטוח, ורשאי הוא לחלט את הערבות הבנקאית או כל חלק ממנה במקומו  את

 אחרת. דמי הביטוח  או  לגבותם  בכל  דרך כיסוי סכומים שהוציא בשל תשלום

לפחות לפני שהוא  ימים 45יע על כך למנהל ביקש  בעל  הרשיון  לבטל  את חוזה הביטוח, יוד 92.5

 מתכוון לבטל בפועל את החוזה.

הסכים בעל הרשיון לביטול חוזה הביטוח בידי המבטח או שביקש בעצמו לבטל את חוזה הביטוח,  92.6

שכניסת חוזה הביטוח החדש לתוקף  יעשה בעל הרשיון חוזה ביטוח עם מבטח מורשה אחר באופן

החוזה  הקודם;  חוזה הביטוח החדש יובא לאישור  פקיעת  תוקפו  שלזמנית  עם  -תהיה  בו

 ימים לפני כניסתו  לתוקף  ויחולו  עליו  הוראות 45, 91.4כאמור בסעיף  המנהל, יחד עם חוות דעת

  הסעיפים שבחלק זה.

 

 תרופה בשל הפרת תנאי לעניין ביטוח .93

שפג תוקפו,  וזה הביטוח שעשה בוטל אולא  עשה  בעל הרשיון חוזה ביטוח, או אם נתברר כי ח

הוא  לחלט  את  הערבות  רשאי המנהל לבצע במקומו את הביטוח ולשלם את דמי הביטוח,  ורשאי

בכל דרך אחרת; כל זאת בלי לגרוע מן  הבנקאית לכיסוי סכומים שהוציא בשל הביטוח או לגבותם

צוע הביטוח לפי תנאי רשיון זה בידי הרשיון בשל אי בי הסמכות  לבטל,  להגביל  או  להתלות  את

 בעל הרשיון.
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 חלק ג': ערבות להבטחת מילוי תנאי הרשיון

 הערבות ומטרתה .94

 מחברה ישראלית /ביטוחית אוטונומיתמבנק ישראלי בעל הרשיון ימציא למנהל ערבות בנקאית (30ת 94.1

הבטחת מילוי תנאי "ערבות"( בלתי מותנית לטובת מדינת ישראל בשקלים חדשים, ל –)להלן 

כאמור בנספח ח' לתוספת  הרשיון; סכום הערבות, נוסחה וההתחייבות להאריך את הערבות יהיו

 (84תהשניה;

ולשיפוי המדינה על כל  הערבות  תשמש  להבטחת  קיום  תנאי הרשיון בידי בעל הרשיון וכן לפיצוי 94.2

בין במישרין ובין  -להיגרם  למדינה    שעלולים נזק, תשלום, אבדן, הפסד או  הוצאה  שנגרמו  או

תנאי הרשיון, כולם או מקצתם, במועדיהם ובמלואם או עקב ביטול   עקב אי מילוי -בעקיפין 

 הרשיון, הגבלתו או התלייתו.

 

 חילוט הערבות .95

או  מקצתה,  אם  רשאי המנהל לחלט את הערבות, כולה 94.2בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  95.1

 המקרים המפורטים להלן: זק עקב אי מילוי תנאי הרשיון, לרבות בכל אחד מןנגרם נ

נגרם למדינה הפסד הכנסה מתמלוגים בשל העדר הכנסות מתשלומי מנויים ובכלל זה עקב  )א(  

 אלה:

המנהל, או כפי  אי הפעלת שירותי הרט"ן במועד שנקבע לכך בלוח הזמנים שקבע (1) 

 שאישר המנהל;

 תים, התלייתם או הגבלתם;הפסקת שירו (2)

 הגבלת רשיון או התלייתו; (3)

לא שולמו דמי  הביטוח  או בוטל או פג תוקפו של , 91-92לא נעשה חוזה ביטוח לפי סעיפים  )ב(   

 חוזה ביטוח כאמור;

 (16ת;75)ג(       בעל הרשיון מחייב את מנוייו בתשלומים בניגוד לאמור בסעיף 

 אינו ,ונספח ה'(84תבדרישות כיסוי ואיכות השירות כאמור בנספח ב'  בעל הרשיון אינו עומד )ד(

או  ג19.2 בסעיף כאמורהתאיים  הרדיו ומוקדי םיפסיבי מרכיביםעניין ל ותבדריש עומד

 בניגוד להוראות הרשיון; שבעל הרשיון בהתמדה, מפסיק, מתלה או מגביל את השירות

התאריך האמור  טכנולוגיה  דיגיטלית  עדבעל הרשיון אינו ממיר את מערכת הרט"ן  ל )ה(

 בנספח ב';

 הדרישות של הרשיון; בעל  הרשיון  מפר  בהתמדה  או  בזדון  אחד  מההוראות, התנאים או )ו( 

                                                 
(30ת 

 30תיקון מספר     
 84תיקון מספר   (84ת
(16ת

 16תיקון מספר   
 84תיקון מספר   (84ת
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תנאי ברשיון, ביצוע  הוגשה נגד המדינה תביעה או דרישה לתשלום פיצוי ונזק בשל הפרת )ז(  

נגרמו למדינה הוצאות עקב תביעה או  אם לקוי של הרשיון או בשל ביטול הרשיון, וכן

לשם כיסוי סכום תביעה, כאמור, ייעשה רק לאחר שפסק  דרישה כאמור; חילוט הערבות

 תביעה הפך חלוט; הדין באותה

 במועדם ובמלואם; 74לא שולמו התמלוגים לפי סעיף  )ח(

 ;נגרמו למדינה הוצאות או נזקים עקב ביטול הרשיון )ט(  

 .79.2 -ו 96.2הערבות כאמור בסעיפים  לא השלים את דמי (י)

לתנאי  40.1בעל הרשיון לא המציא את דמי הרשיון במועד הנדרש, על פי הקבוע בסעיף (16ת)יא(

 .1/01מכרז מספר 

הוטל על בעל הרשיון עיצום כספי על פי החוק והסכום הנדרש לא ישולם במועדו, ובלבד (16ת)יב( 

 ם.     שלא יחולט סכום העולה על גובה העיצו

תנאי הרשיון או  המנהל  רשאי  לחלט  את הערבות כאמור לפי חלק זה אף בשל הפרה צפויה של  95.2

 מוקדם של הערבות. סיכול תנאי הרשיון המצדיקים, לפי שיקול דעתו, חילוט

 

 אופן חילוט הערבות .96

ובלבד שהתרה בבעל , המנהל רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, עד גובה הסכום הנקוב בה 96.1

נושא  -הרשיון  את  המעשה  או  המחדל  שקבע בהתראה  לא  יתקן  בעל הרשיון כי אם תוך תקופה

 מקצתה. תחולט הערבות, כולה או -ההתראה 

ישלים  את יתרתה עד  חולט כל סכום הערבות או חלק ממנו, ימציא בעל הרשיון  ערבות  חדשה  או 96.2

השלמת סכום הערבות כאמור  יהווה  -אי מיד עם דרישה מאת המנהל;גובה סכום הערבות המקורי 

בלי לגרוע מסמכותו לבטל את הרשיון, להגבילו  -והמנהל רשאי  הפרה  מהותית  של  תנאי  הרשיון,

 לחלט כל יתרה מסכום הערבות. -או להתלותו 

לערור בפני השר תוך  וןעל  החלטת  המנהל  לחלט  את  הערבות, כולה או מקצתה, רשאי בעל הרשי 96.3

 ימים מיום שהודעה לו החלטת המנהל. 15

 

 תקופת תקפה של הערבות .97

תום  שלאחרשנתיים (16תהערבות תהיה בתוקף במהלך כל תקופת תקפו של הרשיון וכן למשך  97.1

 -את כל חיוביו לפי הרשיון   תוקפו של הרשיון, או עד שסילק בעל הרשיון, להנחת דעתו של המנהל,

 לפי המאוחר מבין מועדים אלה.

 

                                                 
(16ת

 16תיקון מספר  
(16ת

 16תיקון מספר   
(16ת

 16יקון מספר ת  
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יום לפני פוג תוקף  60 ראה  המנהל כי בעל הרשיון לא סילק את כל חיוביו לפי הרשיון, וזאת תוך 97.2

את  תוקף  הערבות  או  להמציא  ערבות   הערבות, רשאי המנהל לדרוש מבעל  הרשיון  להאריך

קף עד  המועד  שקבע  המנהל  או  הערבות החדשה תהיה בתו חדשה, וזאת לתקופה שקבע המנהל;

מבין  לפי המאוחר -הרשיון,  להנחת דעתו של המנהל, את כל חיוביו לפי הרשיון  עד  שסילק  בעל

 לחלט את הערבות. מועדים אלה; לא המציא בעל הרשיון ערבות חדשה כאמור, רשאי המנהל

יאריך בעל הרשיון  ,פי דרישתואישר  המנהל קבלת ערבות אשר תוקפה ניתן להארכה מעת לעת על  97.3

את תוקפה, לפני תום תוקפה הצפוי,  וזאת  למשך  שנה, אלא  אם  כן פטר אותו המנהל מחובה זו; 

להאריך את תוקף הערבות, ולא הוארך תוקפה של הערבות  לא ניתן מאת המנהל פטור מהחובה

 מת.המנהל לחלט את הערבות כולה ללא מתן התראה מוקד במועד כאמור, רשאי

 

 שמירת סעדים .98

הרשיון, להגבילו או  חילוט הערבות, כולה או מקצתה, אין בו כדי לגרוע מן  הסמכות  לבטל  את 98.1

 להתלותו.

המדינה לתשלום מלוא  אין  בסכום  הערבות  כדי  להגביל את היקף אחריותו של בעל הרשיון כלפי 98.2

 הרשיון או לפי כל דין. לפיהנזקים שנגרמו לה ושחובת  תשלומם  חלה  עליו  

בכל דרך אחרת מאת  של המנהל לתבוע חילוט הערבות כולה או מקצתה, אין בו כדי לגרוע מזכותו 98.3

זה או להשתמש בסעדים אחרים הנתונים  בעל הרשיון תשלום נזקים שהוא חב בכיסויים לפי רשיון

 לו לפי כל דין.
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 פרק ח': פיקוח ודיווח

 לותיו של בעל הרשיוןחלק א': פיקוח על פעו

 סמכות פיקוח .99

המנהל  או  מי  שהוא  הסמיך  לכך רשאי לפקח על פעולותיו של בעל הרשיון בכל הנוגע לביצוע 

 פיהן.-הרשיון וקיום הוראות החוק, הפקודה והתקנות שעל

 

 שמירת סודיות .100

ידיעה  או  מסמך  לו  כלהמנהל וכן כל מי שעוסק מטעמו בפעולות הפיקוח על בעל  הרשיון  לא  יג

אם כן פורסמו כבר ברבים,  שהגיע אליהם בתוקף תפקידם, לאדם שלא היה מוסמך לקבלם, אלא

 זה או לפי כל דין. או אם נחוץ הגילוי לצורך ביצוע תפקידם לפי  רשיון

 

 כניסה לחצרים ועיון במסמכים .101

 לצורך קיום הפיקוח כאמור בחלק זה, רשאי המנהל:

מתן  יכנס  בכל  עת סבירה לכל מתקן או משרד המשמשים את בעל הרשיון לצרכילה )א(   

 שירותיו לפי רשיון זה.

תכנית, ספר  לערוך מדידות ובדיקות במערכת הרט"ן ורשאי הוא לעיין בכל רשומה, מסמך, )ב(  

הרשיון או של מי שמועסק  חשבונות, פנקס או מאגר מידע,  רגיל  או  ממוחשב,  של  בעל

כאמור; המנהל רשאי לבדקם  ידו בנושאים שלגביהם יש למנהל סמכות פיקוח-על

 ולהעתיקם בכל דרך שתיראה לו.

 

 שיתוף פעולה .102

על  פעולותיו   בעל הרשיון ישתף פעולה עם המנהל או מי שהוא הסמיך בכל הנוגע לביצוע הפיקוח

וכן    -101ו 100בסעיפים  כאמור,  ובלי למעט מכלליות האמור, יאפשר להם את ביצוע האמור

 שבשליטתו הדרוש להם לשם ביצוע הפיקוח. ימסור  להם,  לפי  דרישתם,  כל  מידע  שברשותו  או
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 חלק ב': דיווח ותיקון ליקויים

 

 חובת הגשת דו"חות (43ת.103

בחלק המפורטים ברשיון זה, במתכונת ובמועדים שנקבעו  הדו"חותבעל הרשיון יגיש למנהל את  103.1

 זה.

כל דו"ח ישקף את העובדות הנכונות והנוגעות לעניין נושא הדו"ח, כשהן מעודכנות לתקופת  103.2

 הדו"ח.

( עותקים, מודפס וערוך בצורה נוחה לקריאה, נושא תאריך עריכתו וחתום בידי 2דו"ח יוגש בשני ) 103.3

, לרבות המנהל עליה שיורהבמתכונת דו"ח יוגש המי שהוא הסמיך לשם כך; או בידי  בעל הרשיון

 .לעניין תכולת הדו"ח, מבנהו ואופן הגשתו

, אם מצא כי לרבות המנהל רשאי לדרוש מבעל הרשיון לערוך מחדש דו"ח שהגיש או להשלימו 103.4

 אשר לדעת המנהל היה על בעל הרשיון לכלול בדו"ח.נחוצים או פרטים חסרים בו פרטים 

 

 ומועדי הגשתם סוגי הדו"חות(43ת.104

ולא  ת, עם תום השנה הקלנדאריאחת לשנהלפי דרישתו ולכל הפחות בעל הרשיון ימציא למנהל  104.1

השנתיים, המתארים את הפעילות בתקופה שמחודש את הדו"חות  ( ימים90יאוחר מתשעים )

 :ינואר עד חודש דצמבר, בשנה שחלפה

 דו"ח כספי מבוקר וחתום בידי רואה חשבון; )א(

 כולל את הנתונים הבאים:, דו"ח מנויים )ב( 

 ;pre paid-ו        post paidבחלוקה לפי מנויים עסקיים ופרטיים ולפי  המנויים כמות (1)

(, כאשר ההכנסות מקישור גומלין יופיעו כל אחד 1ס"ק )בחלוקה לפי  ההכנסות היקף (2)

 בנפרד, וכן בחלוקה לפי זמן אויר ושירותי ערך מוסף.

 בהתאם לפרק ד' חלק ג'; דריםתבדבר שימוש בדו"ח  (ג)

 ;20.1, בתחילת חודש ינואר, כמפורט בסעיף מעודכןבעל הרשיון"  פרטי" –' א נספח ד()

תכנית הנדסית להקמה, פיתוח ושדרוג הרשת, במתכונת האמורה  -דו"ח המערך ההנדסי (72ת)ה(

 בנספח ב'.
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 72תיקון מספר        (72ת
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 חותודש מתום הרבעון, את הדו"ימציא למנהל אחת לרבעון, לא יאוחר מחלוף ח הרשיון בעל 104.2

 : הבאים

 ;רבעוני בלתי מבוקר, חתום בידי רואה חשבון כספי ח"דו )א(

רבעוני בלתי מבוקר חתום בידי רואה חשבון, ובו פירוט ההכנסות החייבות  הכנסות ח"דו )ב(

 ;בתמלוגים

 במתכונת שיורה המנהל.  -דו"ח תנועה  )ג(

 לתקנות הפיקוח. 8בתקנה  כמפורטוע מיוחד, איר על ח"דובעל הרשיון ימציא  104.3

 בעל הרשיון ימציא למנהל את הדוח"ות הבאים לפי דרישתו: 104.4

 ;(72ת בוטל )א( 

ובו תמצית וניתוח של התקלות שהיו ברשת, פירוט כמות תקלות ומשך הזמן  - תקלות ח"דו (ב)

 ;תיקונןלהמצטבר של תקלות מכל סוג, ניתוח התקלות ופירוט הצעדים 

' רמת הנספח ו 51עד  49סעיפים ניתוח עמידת בעל הרשיון בדרישות  -שירות  טיב ח"דו (ג)

 ;ח"הדוהשירותים למנוי, בתקופת 

ידי מנויים בנוגע לשירות, לרבות -אשר הוגשו על בכתב ובו פירוט התלונות – תלונות ח"דו (ד)

האחראי ירוט פעילות הטיפול בה, ופ אופןמועדי הגעתה ומתן מענה בכתב, נושא התלונה, 

 לטיפול בתלונות הציבור;

 ;של בעל הרשיון התעריפים פירוט (ה)

 ;(72ת בוטל )ו(

בעל הרשיון ידווח למנהל מיידית בכל מקרה של הטלת עיקול או שעבוד על  -דו"ח שיעבודים  )ז(

נכס מנכסי הרשיון או במקרה של שעבוד אמצעי שליטה בבעל הרשיון, מימוש שעבודים 

או ביטול זכות כלשהי של בעל הרשיון בנכס; כמו כן, יעביר בעל הרשיון למנהל, לפי כאמור 

 דרישתו, דו"ח המפרט את כלל השעבודים כאמור לעיל;

 –דו"ח סך מנויים, הכנסה ודקות על פי חלוקה למנויים פרטיים ועסקיים, ובתוך כל קטגוריה  )ח( 

וכולל" ומנויים בתוכניות  חלוקה למנויים בתוכניות המתומחרות כתעריף "אחיד

 המתומחרות בנפרד עבור תשלום "זמן האוויר" וקישור הגומלין, במתכונת שיורה המנהל;

 א;65.9דו"ח מנויים מטרידים כמפורט בסעיף  )ט(

של בעל הרשיון וכן כל מידע הנחוץ  פעולותיוכל נתון נוסף אשר יידרש לשם ביצוע פיקוח על  )י(

 קשורת.למשרד לשם הסדרת תחום הת

 הרשיוןתקופתיים, שנתיים או רבעוניים וכן לדרוש מבעל  חותלהוסיף או לגרוע דו" רשאי המנהל 104.5

 מיוחדים, כפי שיורה. חותלהגיש דו"

 

                                                 
       72תיקון מספר   (72ת
 72תיקון מספר   (72ת
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 הודעה על ליקוי(43ת.105

 על כך בכתב.המנהל פגמים או ליקויים בפעולותיו של בעל הרשיון, יודיע לו  מצא המנהל 105.1

( ימים מיום קבלת 30רשיון הודעה כאמור, ימסור למנהל בכתב, תוך שלושים )קיבל בעל ה 105.2

 ההודעה, את תגובתו ובה פירוט האמצעי שנקט לתיקון והפגמים האמורים בה.

 בוטל (43ת.106
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 פרק ט': שונות

 הרשיון כמסמך ממצה .107

והפעלתה  של מערכת  יומהזכויותיו של בעל הרשיון, חובותיו וסמכויותיו בכל הנוגע להקמתה, ק 107.1

 פיו בלבד.-נובעות ממנו ועל הרט"ן ומתן שירותים באמצעותה, מקורן ברשיון זה והן

  (2תבטל.  107.2

 החזקת מסמכי הרשיון והחזרתו .108

בעותקיהם  הנכונים   בעל הרשיון יחזיק את מסמכי הרשיון במשרד, ויאפשר לציבור את העיון 108.1

 נוסח השינוי למסמכי הרשיון האמורים. רשיון, יצרף בעל הרשיון אתוהעדכניים; שונו תנאי ה

הוצגו הרשיון ומסמכיו לעיון הציבור, לא תינתן לציבור אפשרות עיון במסמכים אלה, הכלולים (16ת 108.2

 בתוספת השניה לרשיון:

 פרטי בעל הרשיון; -)א( נספח א'               

 (72ת;המצורפת לנספח ב' הנדסיתה תכניתה -)ב( נספח ב'                

 ;(43תבוטל)ג(               

 חוזה ביטוח; -)ד( נספח ז'                

 ערבות בנקאית; -)ה( נספח ח'               

 שירותים מיוחדים לכוחות הביטחון; -)ו(  נספח ט'               

 נספח ביטחוני )סודי(;-ביטחוןשירותים מיוחדים לכוחות ה -)ז(  נספח י"ב              

 הוראות ביטחון;  -)ח( נספח י"ג              

 מכתבי התחייבות.  –)ט( נספח י"ד              

תקופת תוקפו של  מסמכי  הרשיון הם קניינה של המדינה והם מופקדים בידי בעל הרשיון למשך 108.3

 את הרשיון על כל מסמכיו למנהל. הרשיון; בוטל הרשיון או פג תוקפו, יחזיר  בעל  הרשיון

בעל הרשיון יאפשר לציבור לעיין במסמכי הרשיון באמצעות רשת האינטרנט; בעל הרשיון רשאי (16ת108.4

לבצע זאת גם בדרך של הפניה לאתר משרד התקשורת כל עוד המשרד מפרסם הרשיון באתר 

 האינטרנט.

 , במועד ובאופן שיימצא לנכון.   108.2מור בסעיף המשרד רשאי לפרסם הרשיון, למעט הנספחים כא(16ת108.5

 

 

                                                 
 .2תיקון מספר   (2ת
(16ת

 16תיקון מספר   
 72תיקון מספר   (72ת
 ([15.03.2007תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר התשס"ז )תחילה: ]  43תיקון מספר   (43ת
(16ת

 16תיקון מספר  
(16ת

 16תיקון מספר   
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 דחיית מועד .109

אותה בעל הרשיון  בעל הרשיון ברשיון זה ושנקבע לו מועד לקיומה, ימלא  חובה  שהוטלה  על 109.1

 במועד.

ראה כי קיום החובה  המנהל רשאי, לפי בקשתו של בעל הרשיון, לדחות מועד  שנקבע כאמור, אם( 2ת109.2

 תו מועד בלתי אפשרי בשל נסיבות של כוח עליון.באו

 

 שמירת אחריות .110

בסמכות   אין בסמכות אישור או פיקוח הנתונים לפי רשיון זה לשר או למנהל לרבות שימוש

הרשיון, ואין בה בכדי  כאמור,  כדי להטיל עליהם אחריות כלשהי המוטלת לפי רשיון זה על בעל

 כאמור. מעט מאחריות בעל הרשיוןלפגוע או לגרוע או להסיר או ל

 

 אופן משלוח הודעה .111

בדואר רשום עם אישור  הודעה בנוגע לרשיון זה או לביצועו תינתן בכתב ותימסר ביד או במשלוח 111.1

שעות מעת  48שהגיעה למענה עד תום  מסירה; הודעה שנשלחה בדואר רשום כאמור חזקה

 מסירתה למשלוח.

 הרשיון לשר תימסר או תישלח באמצעות המנהל.כל הודעה מאת בעל  111.2

, א.ת. פולג, נתניה 10רחוב הגביש  מענו של בעל הרשיון לצורך קבלת הודעות לפי סעיף זה הוא: 111.3

 בעל הרשיון יודיע למנהל מיד על כל שינוי שחל במען האמור. ;42140

 

    (84תפעילות בשטח המינהל האזרחי ליהודה ושומרון  .112

והקצאת תדרים מאת קמ"ט )קצין מטה(  רשיוןל בהתאםשומרון ובעל הרשיון יפעל באזורי יהודה  112.2

, השהפרי לרבות, ושומרון יהודה באזור והרשיון התדרים הקצאתמינהל האזרחי; בתקשורת 

 בישראל ההקצאה תנאי, על  ם, בעיקריםמבוסס והשירותים למנוי, יהי מתדרישות המינימום ור

האזרחי ובהתאם לדין  המינהלל ידי ראש הוראות רשיון זה, בשינויים המחוייבים, כפי שיקבעו עו

, לרבות הצורך בקבלת אישור פרטני מהמינהל באזורי יהודה ושומרוןולתחיקת הביטחון החלים 

 .תקשורת ןהאזרחי להקמת כל מיתק

                                                 
 .2תיקון מספר     (2ת
 .84תיקון מספר   (84ת

תדרים  הקצאתשומרון לשם ו"ט תקשורת במנהל האזרחי באזור יהודה קמבעל הרשיון יפנה אל   112.1

באזורים בהם  4 דור שירותימתן למערכת הרט"ן ו להרחבת באזורי יהודה ושומרוןהרחבת רישיונו 

 הסמכויות בתחום הבזק נתונות בידי המינהל האזרחי.
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 מסמכים והקלטות (58ת.113

כל במשך  בעל הרשיון יציג ו/או ישמיע למנהל על פי בקשתו, כל הקלטה ו/או מסמך הנוגע למנוי,  113.1

תקופת ההתחייבות האחרונה של המנוי, ובמידה והמנוי אינו נמצא בתקופת התחייבות למשך 

( חודשים אחרונים לפחות, וכן במשך שנה לאחר מועד שליחת החשבון הסופי 18עשר )-שמונה

 ( בנספח ה'.2)ג()2.3כאמור בסעיף  למנוי,

                                                 
 .58תיקון מספר   (58ת
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 1 - תוספת ראשונה

 

 תוספת ראשונה

 (16תרשימת שירותים ומדדים לטיב השירות

 כללי .1

תוספת זו כוללת את, רשימת השירותים שבעל הרשיון יספק, בתנאים המפורטים בחלק ב' שבפרק     1.1

 ". רמת השירות למנויים" -ה' 

השירותים יסופקו בכל אחת מהטכנולוגיות המופעלות ע"י בעל הרשיון, אלא אם צוין אחרת  1.2

 ברשיון או בתוספות לרשיון.

" הכוונה לפחות לתמיכה בארבע שפות אלה:  עברית, תמיכה בשפות שונות"בכל מקום שנאמר:  1.3

 ערבית, אנגלית ורוסית.

 בעל הרשיון יכלול בתיק שירות לפחות את הפרטים הבאים:  (43ת1.4

 שם השירות, לרבות שם מסחרי של השירות, ותיאור כללי של השירות. שם השירות: א.

  -ובכלל כך תיאור מפורט של השירות:  ב. 

האם מדובר בשירות חדש / הרחבה של שירות קיים / שילוב של שירותים / האם קיים צורך 

 בניסוי מקדים;

 אופן הפעלת השירות;

 מועד תחילת מתן השירות;

 זמינות ומדדי טיב השירות;

 מוקדי תמיכה;

 מחיר השירות;

 קהל היעד של השירות;

 אופן הזמנת השירות;

 תהליך התחברות לשירות;

 או השפעות של שירות זה על שירותים אחרים.השלכות 

 תאור הנדסי ג.

 תאור ותרשים מלבני של המערכת;

 ציוד ייעודי לקבלת השירות; –ציוד קצה 

 שונות ד.

 הצורך במספור;

 תיאומים נדרשים עם בעלי רשיון או גורמים אחרים.

  

                                                 
(16ת

 16תיקון מספר   
 ([15.03.2007ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר התשס"ז )תיקון זה תחילה: ]  43תיקון מספר   (43ת
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 1 - תוספת ראשונה

 

 רשימת שירותים: (65ת.2

 שירות טלפון בסיסי: 2.1

 מדדים לטיב הערות
 השירות

תאריך 
 ההספקה

 'מס שם השירות תיאור השירות

 

 

זמינות 

 98%השירות 

בעל הרשיון  שיחות טלפון אל ומאת מנויי קיים

ר מתאים חציוד קצה א לכל טלפון או

בזק ציבורית אחרת, בארץ או  ברשת

 בעולם.

 טלפוןשירות 

Cellular Calls 

1. 

על פי הוראות 

 המנהל.

מספר הטלפון 

של המתקשר 

לזיהוי יהיה ניתן 

על ידי מוקד 

שירותי חירום 

 ציבוריים.

זמינות 

 98%השירות 

שיקבעו ע"י  חיוג חינם לשירותי חירום קיים

הנמהל )לדוגמא: משטרה, מד"א, מכבי 

אש, אחרים(. המתקשר יופנה למוקד 

השירות ביחס  החירום עפ"י הגדרת נותן

 למקום הימצאו של המנוי.

 חירום  יגישה לשירות

Emergency Calls 

2. 

 

 שירותים נלווים 2.2

 מדדים לטיב הערות
 השירות

תאריך 
 ההספקה

 'מס שם השירות תיאור השירות

זמינות  

 99.9%השירות 

מנוי יכול לקבל שיחה נכנסת בעת ביצוע  קיים

שיחה אחרת. המנוי יכול לבטל שירות זה 

 לפי רצונו.

שיחה ממתינה עם 

 אופציה לביטול זמני

Call Waiting 

3. 

ות זמינ 

 99.9%השירות 

הפניית שיחות נכנסות אל מספר טלפון  קיים

 אחר לפי בחירת המנוי:

באופן קבוע, כשהקו תפוס, באין מענה 

 לשיחה או באין זמינות

 הפניית שיחות

Call Forwarding  

4. 

בהתאם להודעה 

 14.3.2007מיום 

זמינות 

 99.9%השירות 

ן המנוי יכול להעביר שיחה אל מספר טלפו 3/2007*

 ציודי קצה בעלי אותו מספר. 2אחר או בין 

 העברת שיחה

Call Transfer 

5. 

זמינות  

 99.9%השירות 

קביעת מספר מוביל לקבוצת מספרי  בעתיד

הטלפון של המנוי; חיוג אל המספר המוביל 

 יפנה את השיחה אל מספר פנוי בקבוצה.

 מספר מוביל 

Hunting Group 

6. 

תלוי בציוד הקצה 

 המתקשר.

הצגת מספר המתקשר על גבי צג הטלפון  ייםק 

 של המנוי.

 שיחה מזוהה

Caller ID 

7. 

זמינות  

 99.9%השירות 

 של הטלפוןמספר  חסימה שלמאפשר  קיים

הצג של מקבל גבי -מלהיות מוצג עלהמנוי 

החסימה יכולה להיות קבועה או  השיחה.

 פעמית.-חד

 

מנוי זיהוי  תחסימ

 קורא

 Calling ID Restriction 

8. 

                                                 
 .65תיקון מספר  (65ת
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 מדדים לטיב הערות
 השירות

תאריך 
 ההספקה

 'מס שם השירות תיאור השירות

זמינות  

 99.9%השירות 

מתן אפשרות לזיהוי המתקשר על ידי  קיים

 חתימת קול. 

 הכרזת שם המתקשר

Caller Name 

Announcement 

9. 

זמינות  

 98%השירות 

 שיחת ועידה הקמת שיחה למספר מנויים בו זמנית. קיים

Conference Call 

10. 

זמינות  בלבד. GSMברשת 

 98%השירות 

פרי טלפון  שניתן להקים שיחה קבוצת מס קיים

 רק ביניהם.

קבוצת משתמשים 

 סגורה 

Closed User Group 

11. 

זמינות  

 99%השירות 

אחסון הודעות קוליות של המתקשרים אל  קיים

 המנוי בתיבה אישית ואפשרות לשליפתן. 

 קוליתא 

Voice Mail 

12. 

זמינות  

 98%השירות 

לעיל  12כמפורט בפיסקה קולי תא מערכת  קיים

לרבות נוספות,  "חכמות"תכונות  בתוספת

חיווי ויזואלי או קולי על הודעות ממתינות, 

העברת ההודעות לפלטפורמות אחרות 

 וקבלת הודעות מאותן פלטפורמות.

 א קולי מתקדםת

Advanced Voice Mail 

 

13. 

הסתברות  

לזיהוי תקין 

 באזורים 70%

בהם רמת 

 -האות טובה מ

85dbm- 

קיים 

 חלקית,

יורחב 

 בעתיד

מאפשר להפעיל את הטלפון וכן שירותים 

בסיסיים, שירותים נלווים ושירותי ערך 

 מוסף, באמצעות קול.

 הפעלה קולית

 Voice Activated 

Service 

14. 

זמינות  בכפוף לכל  דין.

 99.9%השירות 

מאפשר למנוי, תוך כדי שיחה, לשלוח  בעתיד

למבקשת חיווי לצורך זיהוי מאוחר של 

 ור השיחה.מק

 זיהוי מתקשר מטריד

Call Tracking 

15. 

לסוגי מנויים לפי 
הבחנות רלוונטיות. 

כיום ניתן למגזר 
 העסקי.

זמינות 

 99.9%השירות 

מאפשר חיוג מקוצר לפי תוכנית מספור  קיים

 פרטית.

פרטית  טלפוניה רשת

 וירטואלית

Virtual Private 

Network (VPN)  

16. 

שת פרטית תוך שימוש מאפשר לקיים ר בעתיד  

 במשאבי הרשת.

 מרכזייה וירטואלית

Centrex 

17. 

זמינות  

 99.9%השירות 

פקסמילה מסרי  ה שלקבלה, אחסון ושליפ קיים

 .טלפוןבאמצעות ה

 פקסמילהי רותיש

Facsimile Services 

18. 

-השירות הורחב ב

כך שיכלול גם  2003

שירותי תקשורת 

 נתונים.

זמינות 

 99.9%השירות 

2002  

    

קור יב תעב שירותי רט"ןת מדהע
 (.ו"לחמים" דדנובישראל )עבור "

בחו"ל  למנוי השוההשיחות  העברת
בעל רשיון למתן שירותי בזק    באמצעות

לאומיים וכן מתן אפשרות למנויים -בין
השוהים בחו"ל לקבל שירותי רט"ן 
 -ממפעילים בחו"ל, כולל סינון שיחות ו

call-back טלפון נייד , ומתן שירותי
ושירותים נלווים למי שמבקר בישראל 
)עבור נודדים מחו"ל(, הכל באמצעות 
הסכמי נדידה עם מפעילים במדינות 

 אחרות.
 

 בינלאומית נדידה

Roaming 

19. 
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 מדדים לטיב הערות
 השירות

תאריך 
 ההספקה

 'מס שם השירות תיאור השירות

תיק בהתאם ל

 .(1800)שירות

 מחויב בתשלום. אינו יוזם השיחה 3/2010 

יחויב בתשלום בהתאם להסדרי מנוי נקרא 

 חיוב מתאימים.

חינם שירות שיחה 

 למתקשר

20. 

זמינות  

 99%השירות 

מספר טלפון אחד  .SIMמספר אחד למספר יחידות ציוד קצה/ קיים

 למספר ציודי קצה

Talk Two 

21. 

* בהתאם להודעה 

 7.6.2005מיום 

זמינות 

 99%השירות 

הגדרת שני מספרי טלפון לאותו כרטיס  *7/2005

SIM. 

שני מספרי טלפון 

 חדא SIMלכרטיס 

22. 

זמינות  בלבד. GSMברשת 

 99.9%השירות 

על המספר  הכרזהיקבל  מנוייוזם שיחה ל קיים

אפשרות לניתוב של המנוי ותינתן לו החדש 

 אצל המבקשת. למספר החדש

 הכרזת החלפת מספר

 

 

23. 

* בהתאם להודעה 

 5.2.2004מיום 

זמינות 

 99.9%השירות 

יחה אל חיווי ו/או הקמה אוטומטית של ש *3/2004

 קו תפוס כאשר הוא מתפנה.

 שיחה חונה

Camp on busy line 

24. 

זמינות  

 99.9%השירות 

מאפשר למנוי לקבוע כי שיחות למספר  בעתיד

טלפון אחד יופנו ליעדים שונים לפי 

 פרמטרים שיקבע המנוי.

 שירות מספר אישי

Personal Number 

Service 

25. 

זמינות  

 99.9%השירות 

לותה תשולם ע"י המנוי מקבל שיחה שע קיים

 השיחה, לאחר אישורו.

 שיחת גוביינא 

Collect Call 

26. 

זמינות  

 99.9%השירות 

באמצעות , לרשימת נמענים ותהודע הפצת בעתיד

 פלטפורמות שונות.

 הפצת הודעות

Message Distribution 

27. 

זמינות  

 99%השירות 

ציוד / SIMעדכון נתונים ויישומים בכרטיס  11/2011

הקצה מרחוק ע"י בעל הרשיון. הרצת 

/ ציוד קצה  SIM-היישומים מכרטיס ה

 תעשה ע"י המנוי, בציוד הקצה.

הפעלה מקוונת של 

  SIMשירותים בכרטיס

Over the Air Services 

(OTA) 

28. 

זמינות  

 99%השירות 

פיצול החיוב עבור מספר טלפון אחד  בעתיד

 לחשבונות נפרדים. הוראת המנוי בדבר

החשבון שיחויב תיעשה על ידי הקשת קוד 

 בתחילת השיחה או במהלכה.

 פיצול החיוב בחשבון 

Account Code Billing 

29. 

זמינות  

 99.9%השירות 

מאפשר הקמת קשר ע"י חיוג קוד גישה  קיים

מקוצר לפי תכנית מספור פנימית של 

 המבקשת.

 

 

 

 

 שירותי "כוכבית"

 Star Services 

30. 

                                                 
 "(.1-800בהתאם לתיק שירות "שיחת חינם למתקשר" )"שירות  (1800)
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 4 - תוספת ראשונה

 

 מדדים לטיב הערות
 השירות

תאריך 
 ההספקה

 'מס שם השירות תיאור השירות

זמינות  הקצה. תלוי בציוד

 99%השירות 

שיגור וקבלה של מסרי טקסט, גרפיקה,  קיים

קול ותמונה אל ומאת ציוד קצה רט"ן 

ברשת בעל הרשיון, או מציוד קצה ברשתות 

אחרות בישראל או בחו"ל שהגיעו להסכם 

 עם בעל הרשיון. 

 שיגור מסרים כנ"ל ממחשב אישי.

 שיגור מסרים נכנסים למכשיר פקסימיליה.

 רשיון יתמוך בשפות שונות.בעל ה

 קצרותשירות הודעות 

SMS - Short 

Messages Services  

31. 

 תלוי בציוד קצה.

 

זמינות 

 98%  השירות

 Best על בסיס 

Effort 

או מודם  טלפוןקישור המנוי באמצעות ה   קיים 

להעברת  UDP/IP/TCPלתקשורת עצמאי 

 -Packet  מיתוג מנות תשדורות במבנה של

Switch 

 תקשורת נתונים

 מיתוג מנותב

 

32. 

יבוצע לא  

יאוחר מיום 

העסקים 

שלאחר יום 

 בקשת המנוי

 . 33 ניתוק שירות ניתוק שירות לבקשת מנוי קיים

בהתאם לתיק  עפ"י הוראת שעה

 שירות

 קיים

 )תחילה( 

קיום שיחת קשר בלחיצת כפתור על גבי 

 ציוד קצה רט"ן.

השיחה יכולה להיות פרטית )בין מנוי 

למנוי( או קבוצתית על גבי רשת תקשורת 

 נתונים.

 "שיחה בלחיצה"

POC (Push to talk 

Over Cellular) 

34.  

 
הוראת 

 שעה

השירות( לכל מנוי שהוא ישות משפטית )יחיד או  –הרשיון יאפשר הפעלת שירות "שיחה בלחיצה" )להלן  בעל

יחידות הקצה(  –ן המאופשרות לשירות, להלן תאגיד(, ובלבד שמספר המשתמשים )מספר יחידות ציוד קצה רט"

במשך השנה הראשונה מיום תחילת השירות. על אף האמור, במידה שיחול בענף  20אצל אותו מנוי לא יעלה על 

 הרט"ן שינוי משמעותי, שיש בו כדי להשפיע על מתן השירות, ישקול המשרד קיצור התקופה.

 (.18.07.04מוז התשס"ד )תחילת השירות לא לפני יום א', כ"ט ת תחילה

 *    זמינות השירות הינה אחוז מהזמן שבו השירות זמין, לא כולל זמינות של השירות הבסיסי.
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 שירותי ערך מוסף 2.3

 מדדים הערות
 לטיב

 השירות

תאריך 
 ההספקה

 'מס שם השירות תיאור השירות

בהתאם 

להוראות סעיף 

 א ברשיון67

זמינות 

 99.9%השירות 

מאפשר קבלת מידע על מספרי טלפון   םקיי

והקמה אוטומטית של שיחה אל המספר 

 לגביו התקבל המידע.

מודיעין של מספרי 

 טלפון

 Directory Assistance 

35. 

תלוי בציוד 

הקצה. בכפוף 

 להוראות המנהל.

זמינות 

 99.9%ת רויהש

מאפשר למנוי קישור לשירותי מידע, בידור,  קיים

דיים ושאינם יישומים ותוכן, הידו

הידודיים, בין בדחיפה ובין במשיכה 

 באמצעי גישה שונים.

 

 מידעקישור לשירותי 

 ובידור

Connectivity to 

Information & 

Entertainment Services 

36. 

פשר למנוי  גישה לספק גישה אמ קיים  

 לאינטרנט.

 

רותי גישה לספק שי

 אינטרנט

37. 

* בהתאם 

להודעה מיום 

14.3.2007 

 יםהתלויושליחת מידע קבלת מידע  *3/2007 

 בכפוף לכל דין., הטלפוןבמיקומו של 

 

 ואיתור שירותי מידע

 מבוססי מיקום

Location Based Information & 

Tracking 

38. 

תלוי בציוד 

 הקצה.

בכפוף להוראות 

 המנהל.

קישור באמצעות ציוד קצה לשם ביצוע  קיים 

 עסקאות.

 

 

 מסחר אלקטרוני נייד

M-Commerce 

39. 

תלוי בציוד 

 הקצה.

זמינות 

 99.9%השירות 

מאפשר למנוי לקבל ולשלוח הודעות  בעתיד

, דואר אלקטרוני SMSקוליות, דיבור, פקס, 

אפליקציות וקבצי מולטימדיה אל ומאת 

תא מאוחד, תוך אפשרות של המרת המידע 

שהתקבל מפורמט אחד לפורמט אחר וכן 

 ם.גישה למידע מאמצעי גישה שוני

 תא הודעות מאוחד

Unified Messaging 

 

40. 

זמינות  

 99%השירות 

שימוש בטלפון או מודם סלולרי לקבלת  קיים

חיוויים ולמשלוח פקודות הנוגעים לפעולת 

מכשירים שונים )כגון: מערכות אזעקה, 

 מערכות מלאי, רמזורים, בקרים וכו'(.

יישומי טלמטריה 

 ובקרה

Telemetry Command 

and Control 

41. 

קשר שבמהלכו ייחשף המנוי למידע  בעתיד  בכפוף לכל  דין.

 ופרסום מסחרי.

התקשרות מלווה 

 Sponsored Callבפרסומת 

42. 

תלוי בציוד 

 הקצה.

* בהתאם 

להודעה מיום 

4.4.2004 

מאפשר לקיים תקשורת חזותית וקולית  *4/2004 

 בין מספר משתמשים.

 

 

 ועידת חוזי

 Video Conference 

43. 

שירות העברת הודעות בין משתתפי  בעתיד  

"קהילה", ארגון, קבוצת חברים, קבוצת 

אנשים בעלי עניין משותף. המנוי מודיע על 

הימצאותו ברשת ועל נכונותו לקבל 

מסרים. השירות מודיע למנוי על חבר 

 הקבוצה שנמצא בקרבה גיאוגרפית אליו.

 שירות הודעות מיידי

 Instant Messaging 

 

 

44. 
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 6 - תוספת ראשונה

 

 מדדים הערות
 לטיב

 השירות

תאריך 
 ההספקה

 'מס שם השירות תיאור השירות

תלוי בציוד 

 הקצה.

 בלבד GSMברשת 

זמינות 

 99%השירות 

מאפשר למנוי קבלת חיווי לשיחה ממתינה  קיים

 ומענה לה בעודו מקושר לאינטרנט.

 

 גלוש ודבר

Surf & Talk 

45. 

תלוי בציוד 

 הקצה.

גישה וסינכרוניזציה באמצעות ציוד הקצה  קיים 

 אל מאגר מידע אישי.

 ניהול מידע אישי

 Personal Information 

Management 

46. 

* בהתאם 

להודעה מיום 

8.1.2004 

שליחה הודעה קולית כתזכורת ממנוי לכל  *1/2004 

 טלפון ברשת ציבורית.

 .47 תזכורת

השירות ניתן 
למנויי הצורך 
שירות גישה 

לאינטרנט, ללא 
תשלום נוסף על 
התשלום שהוא 
גובה ממנו בעד 
שירות הגישה 

 לאינטרנט.
 

ינון אתרים ותכנים פוגעניים בעת שהמנוי ס 4/12 
גולש ברשת האינטרנט באמצעות ציוד 

 ז67הקצה שלו, בהתאם לקבוע בסעיף 
 ברשיון.  

סינון אתרים ותכנים 
פוגעניים 

 (67תבאינטרנט

48. 

כקבוע בתיק 
שירות בהתאם 
לאמור בסעיף 

ב. ותיק שירות 65
 "מסר אישי"

מערכת  הודעה, התרעה והנחיה קצרה של 10/2014 
הביטחון הנשלחת באופן מיידי, סלקטיבי 
וממוקד למנויים עם ציוד קצה רט"ן 

 cellהתומך בשימוש  בטכנולוגיית 

broadcast "(CB;)" 

 "מסר 
 אישי"

49. 

 (75ת

השירות יינתן על 
פי הוראות נספח 

 ט"ז.

שירות פרימיום הניתן באמצעות קידומת  2/2015 

-1, 1-901, 1-900ייעודית שהוקצתה לשם כך )

902.) 

שירות פרימיום בתעריף 

 פרימיום

50 .
 (81ת

מספר טלפון נייח 
 גילרתעריף ו

כמשמעותם בסעיף 
 .ברשיון 1ד67

 שירות פרימיום הניתן באמצעות: 2/2015 

 פנים רשתי;כשירות  -קוד גישה רשתי  (1

 כלל ארצי.שירות כ -חיוג למספר טלפון נייח  (2

שירות פרימיום בתעריף 

 רגיל

51. 

 (81ת

הגנה מפני איומי פישינג, גישה לאתרים חשודים  עתידי  

ומניעת פעילות זדונית של תוכנות / נוזקות 

 בלתי רצויות המותקנות בציוד הקצה של המנוי.

רשת בטוחה וחסימת 

 וכנות זדוניותת

52 .
 (87ת

הבסיסי * זמינות השירות הינה אחוז מהזמן שבו השירות זמין, לא כולל זמינות של השירות

                                                 
 .67תיקון מספר   (67ת
פה בציוד (, למעט הפעלה רצי2014ספטמבר  28תיקון זה יכנס לתוקף עד ליום א', ד' תשרי התשע"ה )] 75תיקון מספר   (75ת

   [סימנס, שיכנס לתוקף לפי החלטת השר.-חברת נוקיה
 .81תיקון מספר   (81ת
 .81תיקון מספר   (81ת
 .87תיקון מספר   (87ת
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                                                                                         2016בדצמבר  26נוסח משולב נכון לתאריך 

 

 1 -רשימת נספחים  – שניהתוספת 

 

 רשימת נספחים –תוספת שניה 

 
 לא מפורסם לציבור; – פרטי בעל הרשיון נספח א' 

(16תנספח ב'
 לא מפורסם לציבור; – (72תתכנית הנדסית 

  ;(60תנדידה פנים ארצית נספח ג'

(83תנספח ד'
 ;חירום במצב התפקודית הרציפות הבטחתהיערכות ל 

(16ת נספח ה'
 ;רמת השירותים למנוי 

 גילוי נאות בחשבון;  (52ת1פח ה'נס

 טופס גישה לשירותים;  (73ת2נספח ה'

(8תנספח ו'
 ;(61תהזמנת שירות באתר אינטרנט של בעל הרשיון או ספק שירות 

 לא מפורסם לציבור; –חוזה ביטוח  נספח ז'

(16ת נספח ח'
 לא מפורסם לציבור; – ערבות בנקאית 

 לא מפורסם לציבור; – טחוןיוחות הבשירותים מיוחדים לכ (5(ת3ת נספח ט'

 ;לאומיים-נגישות לשירותי בזק בין (6ת נספח י'

 ;IS-54הפסקת שירות לציוד קצה רט"ן מסוג   (7תנספח י"א

 IS-136 (TDMA)רט"ן  בטכנולוגיית במערכת הפסקת שירות לציוד קצה רט"ן  (63ת1נספח י"א 

(12תי"בנספח 
 לא מפורסם לציבור; – ןטחוישירותים מיוחדים לכוחות הב 

(12ת נספח י"ג
 לא מפורסם לציבור; –הוראות ביטחון  

 לא מפורסם לציבור; –מכתבי התחייבות  (16ת נספח י"ד

 ;שירות אירוטי (24תנספח ט"ו

 .שירות פרמיום בתעריף פרימיום (76תנספח ט"ז

                                                 
(16ת

 .16תיקון מספר    
 .72תיקון מספר     (72ת
 .60תיקון מספר   (60ת
  .83תיקון מספר    (83ת
 .52תיקון מספר   (52ת
 ([2014בפברואר  17תוקף התיקון לא יאוחר מיום : ]תחילה 73תיקון מס'    (73ת
(8ת

 .8תיקון מספר    
 .61תיקון מספר   (61ת
(3ת

 .3תיקון מספר    
(5ת

 .5תיקון מספר    
 .4החליף את תיקון מספר  6תיקון מספר  (6ת
(7ת

 .7תיקון מספר    
 .63תיקון מספר   (63ת
(12ת

 .12תיקון מספר    
(12ת

 .12תיקון מספר    
(24ת

 .24תיקון מספר    
 .76תיקון מספר    (76ת
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 נספח א'                                                                                        2016בר בדצמ 26נוסח משולב נכון לתאריך 

 1נספח א'  -תוספת שניה  

 פרטי בעל הרשיון -א'  נספח

 כללי על בעל הרשיון: מידע .1

 יד:התאג שם 

 ' התאגיד:מס 

 למשלוח דואר: מען 

 דואר אלקטרוני: כתובת 

 טלפון: מספר 

 פקס: מספר 

 משרד רשום: מען 

 קשר מטעם בעל הרשיון לצורך ברורים: איש 

 דואר אלקטרוני: כתובת 

 טלפון:  מספר 

 פקס: מספר 

 

 המחזיקים בבעל הרשיון  זהות .2

  שם .פ./ת.ז ח מען אמצעי שליטה %

 .א    

 .ב    

 

 זהות המוחזקים על ידי בעל הרשיון. 3

  שם .פ./ת.ז ח מען אמצעי שליטה %

   
 

 .א

 .ב    

 

 זהות בעל רשיון מפעיל רט"ן ברשת אחרת שבעל עניין בו הוא בעל עניין בבעל הרשיון. 4

אמצעי  %

 שליטה

  שם .פ./ת.ז ח מען

   
 

 .א

 .ב    
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 נספח א'                                                                                        2016בר בדצמ 26נוסח משולב נכון לתאריך 

 2נספח א'  -תוספת שניה  

 ת בעל הרשיוןמשרה בהנהל נושאי .5

  ומשפחה שם תפקיד

 .א  ל"מנכ

 .ב  

 .ג  

 .ד  

 

 

הרשיון, חברות בעלות זיקה אליו ובעלי  בעלאילן יוחסין של בעל הרשיון, המפרט את  תרשים . 6

 עניין בו:
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                'בנספח                                                                                      2016בדצמבר  26 נוסח משולב נכון לתאריך

 1נספח ב'   –תוספת שניה 

 (72תתכנית הנדסית –' בנספח 
 

 מבוטל.  .1

 הוראות, אפיונים ונוהלי עבודה: .2

 .3.11.2008א, יהיה בהתאם לאפיון פונקציונאלי מיום 71, כאמור בסעיף חסימת ציוד קצה רט"ן  2.1

 תכנית הנדסית: . 3

 כנספח מפורט של התכנית ההנדסית יראו את: 3.1

 ברשיון. 1בסעיף  יםכמוגדרוהמכרז  1/01תכנית הנדסית שהוגשה במכרז מספר  )א(

 כל תכנית הנדסית לפיתוח ושדרוג של הרשת שנמסרה למנהל. )ב(

  שהוגש למנהל.     דו"ח המערך ההנדסי ()ג

 דו"ח המערך ההנדסי: 3.2

 מתכונת להגשת הדו"ח: )א(

  הסעיפים כמפורט להלן. לפי סדרבעל הרשיון יגיש דו"ח  (1)

; מונחים לועזיים שיעשה ברשיוןבמונחים ובביטויים כהגדרתם  בדו"ח יעשה שימוש (2)

 בהם שימוש יובאו לצד תרגומם העברי; 

מדיה מגנטית הדו"ח בהעתקים של  שני, שאליו יצורפו מודפס וגש בעותק מקורי דו"חה (3)

או אופטית במתכונת שאישר המנהל, המותאמת למערכת הפעלה, חומרה ותוכנה 

 .מוכרת הנמצאת בשימוש המנהל
  

                                                 
ה' יוגש בסוף כל שנה -. הדו"ח המלא, פרקים א'01.08.2013יוגשו לאלתר ולא יאוחר מיום   –תמצית דו"ח הנדסי   –ב' -)פרקים א' ו 72תיקון מספר  (72ת

 (.20XX.31.12קלנדרית לא יאוחר מיום העבודה האחרון בה.)
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                'בנספח                                                                                      2016בדצמבר  26 נוסח משולב נכון לתאריך

 2נספח ב'   –תוספת שניה 

 

 דו"ח המערך ההנדסי

 
 תוכן עניינים

 
 כללי פרק א': 

   
 הגדרות, מונחים וביאורים .1

 מותאישורים וחתי .2
 

 תיאור תמציתי פרק ב': 
 

 תיאור מפורט פרק ג': 
 

 סיכונים, הפרעות, קשיים מיוחדים פרק ד': 
 

 תכניות הנדסיות: פרק ה': 
 צפי לעדכון המערך ההנדסי לשנתיים העוקבות למועד הגשת הדו"ח.

 
 

  



  תוספת שניה לרשיון כללי לחברת סלקום ישראל בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(.
                'בנספח                                                                                      2016בדצמבר  26 נוסח משולב נכון לתאריך

 3נספח ב'   –תוספת שניה 

 פרק א': כללי

 הגדרות, מונחים וביאורים .1

ית ההנדסית, כולל פירוט מונחים המובאים ריכוז וביאור מונחים המובאים בדו"ח התכנ א.

 בקיצור בן מספר אותיות ובראשי תיבות.

 

 אישורים וחתימות .2

, מאשר בזאת כי דו"ח הנדסי זה [התפקיד ההנדסי הבכיר ביותר בחברה]בעל אני הח"מ  א.

מתאר באופן מלא ומדויק את המערך ההנדסי של החברה ואת תכניותיה ההנדסיות כפי 

 שידועות לי.   

 

 פרק ב': תיאור תמציתי

 תיאור תמציתי של המערך ההנדסי: .1

תיאור תמציתי של המערך הכולל את תיאור תצורת המערכת ההנדסית, פריסה וכמויות של  .א

 מרכיבי המערכת.
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                'בנספח                                                                                      2016בדצמבר  26 נוסח משולב נכון לתאריך

 4נספח ב'   –תוספת שניה 

 תמצית דו"ח הנדסי

)עתידי( 4 3 2 דור  מס'  

 GSM CDMA HSDPA/HSPA/HSPA+ LTE/LTE adv טכנולוגיה נושא

     (Mמס' מנויים ) .1

     תחומי התדר )מה"צ( .2

 מספר אתרי ליבה  .3

 יצרן עיקרי

 יצרן נוסף

    

מספר אתרי ביניים  .4

 (RNC)כדוגמת 

 יצרן עיקרי

 יצרן נוסף

    

 מספר אתרי קצה  .5

 (BS)כדוגמת 

 יצרן עיקרי

 יצרן נוסף

    

תמסורת דיבור  .6

 ממוצעת לאתר קצה

(mbps/E1) 

    

תמסורת נתונים   .7

 ממוצעת לאתר קצה

(mbps) 

    

–מערכת ניהול עומס  .8

 יש/אין

    

     (mbpsקש"ג ) .9

 ניידות מספרים  .10

 מי הספק 

 גיבוי יש/אין 

    

 מערכת חיוב  .11

(Billing) 

 ספק חיוב מאוחר

 ספק חיוב מראש
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                'בנספח                                                                                      2016בדצמבר  26 נוסח משולב נכון לתאריך

 5נספח ב'   –תוספת שניה 

 פרק ג': תיאור מפורט

, מתרשימי כלל המערכת Top-Downלמטה, -ונת של "מלמעלהתרשימי המערך ההנדסי במתכ .1

 ופירוק לתרשימי תת מערכות.

 היקף כמותי ופריסה של המערכת בתחומי התדרים שהוקצו, תוך הדגשת: :פריסה וכמויות .2

, פירוט מלווה בתרשימים ברורים בחלוקה לפי הסוגים השונים של מיקום וכמות תאי הרט"ן  -

תא, תא תוך מבני -לים על ידי בעל הרשיון )תא גדול, תא קטן, מיקרותאים טיפוסיים המופע

 וכדומה(;

, כולל מרכיבים נוספים של ( Dataנתונים ), Voice)דיבור ) מיקום וכמות מתגי הרט"ן  -

 נתבים, שרתים –מערכות המיתוג בטכנולוגיות השונות בהן משתמש בעל הרשיון  )לדוגמא 

HLR ,AUC ,EIR ,MSC ,BSC ,TRAU ,PCU ,SGSN ,GGSN ,BG ,RNC ,(MGW; 

: עורקי התמסורת יוצגו בקבוצות לפי קצבי יעוד וכמות עורקי התמסורת הפיזיים והאלחוטיים . 3

התמסורת; וייסוגו על פי ייעודם: תמסורת לקישור בין אתרים, קישור למתגים, קישור בין 

 מתגים, קישור למפעילים אחרים בישראל ובחו"ל.

בטכנולוגיות השונות המופעלות ע"י בעל הרשיון  ל כל אחד ממרכיבי המערכתקיבולת ש .4

 (.E1 ,Mbps)המפורטים בתכנית ההנדסית וכן קיבול כללי של המערכת 

 כיסוי הרשת .5

 בעל הרשיון  יפרט את אזורי הכיסוי בהם מספק הוא שירותיו.  א.

-באזורים פתוחים ו 1:100,000מפה בקנה מידה  אזורי כיסוי השירות יוצגו כדלהלן, )א(  ב.

 באזורים עירוניים בה יצוינו גבולות אזור השירות; 1:25,000או  1:10,000

 .Geodatabase-הכוללים את ה ArcViewהמפות יוגשו בקבצי  ג.

כולל מערכות תמסורת לקשר בין התאים,        ,תיאור תת מערכת תמסורת קווית ואלחוטית .6

 תוך פרוט אלה: המתגים ורשתות בזק אחרות,

 תמסורת באמצעות בעלי רשיון אחרים; א.

 תמסורת שהתקין בעל הרשיון; ב.

 אמצעי מיתוג, גיבוי ובקרת תמסורת; ג.

 סטנדרטיים טכניים לתמסורת ולביצועיה. ד.

תאור טכנולוגיה, ציוד, סטנדרטים : ( וניתובataD, נתונים ) Voice)תת מערכת מיתוג דיבור ) .7

, לרבות אופן טיפול בקישורי גומלין, טיפול בניידות מספרים, טיפול בסוגים טכניים וקיבולת

שונים של קישורים להעברת נתונים והשרתים לשירותים השונים התיאור ילווה בתרשימים 

 מתאימים.
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: תיאור טכנולוגיית מערכת שליטה ובקרה, פירוט הציוד, יצרן תת מערכת שליטה ובקרה מרכזית .8

רטים טכניים וקיבולת, לרבות אופן טיפול בקישורי גומלין, בדגש על מוקדי המערכת,  סטנד

-שליטה ובקרה, מיקומם ושילובם בתהליכי עבודה בשגרה ובעת טיפול בתקלות, בקרת תת

מערכות של מרכיבים שונים של הרשת וניטור ביצועים וטיב שירות, על פי סוגי השירותים 

 השונים.

: פירוט מערך התאוששות אוטומטית (Congestion Controlמס )הערכות מערכתית לבקרת עו .9

 וכ"ו(. MSC ,HLR ,STP,RNC/HISומבוקרת של רכיבי  רשת עיקריים )כדוגמת: 

: תיאור טכנולוגיית מערכת המידע, פירוט הציוד, סטנדרטים טכניים וקיבולת,  תת מערכת המידע .10

וחות וגביה, מכלול שירותי לקוחות ומכלול אופן טיפול בקישורי גומלין לרבות מכלול חיוב לק

 טיפול בהונאות.

מערכת ההזנה כולל הגיבוי במקרה נפילת רשת החשמל באתרים -: תיאור תתתת מערכת הספק .11

 ברשת הרט"ן. שונים

: תיאור אופן תכנון תחזוקת המערכת, גיבוי למרכיביה העיקריים גיבוי, שרידות ותחזוקה .12

 רידות.וסטנדרטים  לגיבוי וש

: הצהרה בדבר קיומם, תקינותם, תפעולם והתאמתם הטכנולוגית של התאמה לדרישות הביטחון .13

תשתית, ציוד ואמצעים אחרים לשם מימוש היכולת לביצוע סמכויותיהם של כוחות הביטחון לפי 

 לחוק והוראות הרשיון. 13הוראות סעיף 

המערכות המפורטות בסעיפים הקודמים  : תכנית המבוצעת בתתהצגת תכנית בדיקות הנדסיות .14

 על כל מרכיביה, ותדירות הבדיקות, 

 בדיקות תקופתיות -

 בדיקות מיוחדות -

רמת ביצועים, אזעקות  –( 24/7/365בדיקה קבועה ומתמשכת של הרשת: ניטור ובקרה ) -

 חומרה, בעיות תוכנה

 ווני השידור שלהם. גילוי מקורות הפרעה ומיקומם וכי  RF,תת מערכת ניטור סביבת   -

: בעל הרשיון יציין בדו"ח המערך ההנדסי את מרכיבי תפעול עצמי/שכירת מרכיבי תשתית .15

התשתית שהוקמו על ידו, וכן את מרכיבי התשתית ששוכר או רוכש מבעלי רשיון אחרים. וזאת 

 המערכות המפורטות בתכנית ההנדסית.-באשר לכל אחת מתת
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 :איכות השירות .16

 על הרשיון יפרט מדדים ותקנים לאיכות השירותים שהוא מספק ללקוחותיו, לפי המפורט להלן:ב

 האיכות הטכנית של השירותים וביצועי מערכת הרט"ן המופעלת על ידיו, ובפרט אלה:

ביצועים מערכתיים: שיחות חסומות בשעת השיא, שיחות נופלות בשעת  – ביצועי קצה  לקצה .א

 השיא;

 קשר הקמת ניסיונות כמות ולהערכת למנוי התנועה להערכת התייחסב המערכת ביצועי

 נקודות עד, בלבד למערכת יתייחסו הביצועים(; Busy Hour) שיא בשעת האחרות והפעולות

 איכות בקרת אופן את תכלול הנושא הצגת; אחרת ציבורית בזק רשת עם הרשת סיום

 .השירות

 השונות המופעלים ע"י בעל הרשיון.ביצועים בטכנולוגיות  ביצועי העברת נתונים: .ב

תיאור שרידות מרכיבים מרכזיים ברשת, שרידות פנימית של מרכבי רשת  – אמינות וזמינות .ג

 התמסורת, גיבוי חשמל באתרים, במתגים.

לרבות פירוט זמינות מערכות מרכזיות )תמסורת, אתרים, מתגים, רשת הנתונים( זמן ממוצע 

תקשורת בתקופה מוגדרת, הגדרת היתירות המערכתית בין תקלות, כמות ואופי הפסקות 

 וכו';

לאומיים אזוריים -של גופי תקינה בין פירוט עמידת בעל הרשיון  בתקנים והמלצות .ד

 וישראליים בין היתר לעניינים אלה.

 

 מניעת הונאות וטיפול בהונאות: .17

 הונאות;תיאור האמצעים המופעלים והמערכת הקיימת לצורך מניעת הונאות וטיפול ב
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 פרק ד': סיכונים הפרעות, קשיים מיוחדים

: פירוט אופן אספקת השירותים באיכות הנדרשת במגבלות אילוצי ספקטרום אלקטרומגנטי .1

 הספקטרום בכל אחת מרצועות התדרים שהוקצו לבעל הרשיון,  כולל:

משתמש  הצגת השיטה בה משתמש המפעיל לגבי שימוש חוזר בתחומי התדרים השונים בהם א.

 (.Reuse בעל הרשיון )

 מספר ערוצי הרדיו בכל אתר, וצפיפות התעבורה הממוצעת באתר; ב.

הצגת קשיים ספקטראליים, אם קיימים כאלה, וחלופות שננקטים לפתרונן באילוצי  ג.

הקצאות התדרים הקיימת; הצגת ניתוח הפרעות של המערכת ומרכיביה, באם קיימים, 

רכות רט"ן אחרות, למערכות רדיו הפועלות בישראל בתחומי תדר למערכות בעל הרשיון, למע

 שכנים, ולמערכות רדיו הפועלות מחוץ לישראל, וכן פירוט אופן מניעת הפרעות כאלה.

הדו"ח יכלול תיאור שיטת תכנון כיסוי הרדיו, לכל אחד מרצועות  התדרים  :תת מערכת רדיו .2

 שהוקצו לשימוש המפעיל, כולל: 

 אות המשמשים לצורך התכנון, בדגש על עוצמת האות שהמפעיל משתמש לצורך:רמות א.    

כיסוי אזורים מסחריים בערים )רמת אות המבטיחה כיסוי למכשירים נישאים במבנים  ( 1)

 מסחריים גדולים(;

 כיסוי אזורים בהם מופעלים מכשירים נישאים ברחובות ערים, בבנייני מגורים  ( 2)

 אופיינית;ובשטח פתוח עם תכסית 

 כיסוי צירי תנועה ושטח פתוח עם תכסית אופיינית. (3)

 הצגת מודל חישובי ההתפשטות, תוך שימת דגש על התאמת המודל לתנאי הארץ. ב.

 אופן חישוב כמות אתרים נדרשת, וכמות ערוצי הרדיו המופעלים בהם; ג.

או שם היצרן רשימת המפרטים והסטנדרטים של תת מערכת הרדיו )כולל אנטנות( /  ד.

 שברשותו המסמכים הנ"ל .

 

 

 פרק ה': תכניות הנדסיות 

תכנית הנדסית עתידית: צפי לעדכון המערך ההנדסי לשנתיים הקלנדריות העוקבות למועד הגשת  .1

 הדו"ח.
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 (60תארצית )נפ"א(-נדידה פנים –' גנספח 

 
  –בנספח זה  .1 הגדרות

 "16"מעבר  

 

 

ציוד קצה  באמצעות הרהמשכיות שיחה תוך כדי מעב -

רט"ן מתחום כיסוי של מוקד רדיו תאי של בעל רשיון 

, אחד לתחום כיסוי של מוקד רדיו תאי של בעל רשיון אחר

 ללא ניתוק או הפרעה;ו באופן רציף

 תקשורת נתונים, גלישה באינטרנטמסרונים, לרבות  - "שיחה"  

 , שימוש ביישומים, וכיוצ"ב;סלולארי

 "מנוי של בעל  

 רשיון נודד"

בעל שלרבות מנוי של בעל רשיון רט"ן ברשת אחרת, ככל   -

 עושה שימוש ברשת של בעל רשיון נודד;כאמור רשיון 

מצב בו ציוד הקצה של מנוי של בעל רשיון נודד, שנדד  - "נעילה"  

לרשת המארח, ממשיך לקבל שירות על גבי רשת בעל 

תו איזור הרשיון לאחר סיום השיחה, אף אם קיים באו

 כיסוי של בעל הרשיון הנודד;

3GPPהמלצות  - "המפרטים"  
לעניין נפ"א כפי שיהיו מעת  ותהעדכני 17

 מאלה. ותמתקדמ המלצותלעת, ו

 

, באמצעות רשתו לבעל רשיון נודד שירות נדידה פנים ארצית יספקבעל הרשיון  .2 

  ה, בהתאם לתנאים המפורטים להלן.67כאמור בסעיף 

 

חה מעבר שי
והקמתה 

ברשת בעל 
 הרשיון

 בעל הרשיון יספק שירות נדידה פנים ארצית כאמור, באחד משני אלה: .3

 

  

בעל הרשיון יאפשר מעבר שיחה, המתקיימת באמצעות  –מעבר שיחה  )א(    

הרשיון, כאשר מרשת בעל רשיון נודד לרשת בעל  ציוד קצה של מנוי,

ור.  לאחר המעבר, השיחה לרשת המפעיל הנודד אין כיסוי באותו איז

 תתקיים על גבי רשת בעל הרשיון עד לסיומה;

בעל הרשיון יאפשר הקמת שיחה ברשתו, באמצעות  -הקמת שיחה  )ב(  

ציוד קצה של מנוי בעל רשיון נודד, באם לרשת המפעיל הנודד אין 

כיסוי באותו איזור, או בשל נעילת ציוד הקצה של המנוי הנודד ברשת 

לאחר הקמתה, השיחה תתקיים על גבי רשת בעל הרשיון  בעל הרשיון.

 .עד לסיומה

 

 משך הנעילה
 

 בעל הרשיון יקבע את משך זמן הנעילה בהתאם לדרישת בעל הרשיון הנודד. .4

                                                 
 60תיקון מספר   (60ת

16 Hand-Over 
17 3

rd
 Generation Project Partnership. 
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בעל הרשיון יבטיח תנאים סבירים ושוויוניים לכל בעל רשיון נודד, בכל הנוגע  .5 איסור הפליה

 לרבות אלה:ידו, -לאספקת שירותי רט"ן על

 

היקף, טיב ואיכות השירותים שיקבלו מנוייו של בעל  - איסור הפליה (1)  

רשיון נודד לא יפחתו מאלה הניתנים למנויים של בעל הרשיון; ככל 

שבעל הרשיון יוצר הבחנה בין סוגי מנוייו, לעניין היקף, איכות או טיב 

ההבחנה  שירותיו, יאפשר הוא לבעל הרשיון הנודד לקיים את אותה

 ;ולמנוי

בעל הרשיון יאפשר למנויי בעל רשיון נודד מעבר בכיוון אחד,  -מעבר  (2)  

מתחום הכיסוי של בעל רשיון נודד לתחום הכיסוי של בעל  –דהיינו 

 הפרעה לשיחה;ללא ניתוק ו ללא, באופן רציףהרשיון, 

א  בעל הרשיון יספק לבעל רשיון נודד שירותי נפ" - רשת מתקדמת (3)  

ובתחום התדר הנמוך ביותר  18באמצעות הרשת המתקדמת ביותר שלו

, רק ככל שאין לו כיסוי כאמור, ייתן לו שירות נפ"א 19אשר בשימושו

, והכל 20באמצעות תחום תדר גבוה יותר או באמצעות רשת מדור קודם

 באותה עדיפות כמו למנוייו;

את כל לספק נודד לבעל רשיון יאפשר בעל הרשיון  - מגוון שירותים (4)  

מגוון השירותים אותם מבקש בעל רשיון נודד לספק למנוייו, בכפוף 

לאפשרות טכנית מצד בעל רשיון המארח ולהיעדר הכבדה בלתי סבירה 

 עליו;  

 

 ידי:-בעל הרשיון ישתף פעולה עם בעל הרשיון הנודד, לרבות על .6 שיתוף פעולה

 

לפי דרישת בעל רשיון נודד מעת  בעל הרשיון יחסום, - חסימת אתרים (1)  

לעת,  את השימוש של מנויי בעל רשיון נודד באזורי כיסוי ספציפיים 

 של אתרים של בעל הרשיון, בהם יש לבעל רשיון נודד כיסוי.

בעל הרשיון יעדכן את בעל הרשיון הנודד באופן שוטף  – עדכון דינמי (2)  

בעל הרשיון הנודד פי צרכי -בנתונים הנדרשים לתמיכה בנפ"א, על

ובהתאם להתרחבות הרשת שלו, ושינויי הרשת של בעל הרשיון, לרבות 

, נתוני חיוב, תקלות, 21נתוני תנועה לפי אתרים, רשומות של שיחות

שינויים במערכות וכיוצ"ב, וכן יעדכן בעל הרשיון את מערכותיו, ככל 

 פי נתוני הרשת של בעל הרשיון הנודד;  -שנדרש, על

                                                 
18 UMTS / HSPA / HSPA+  ובעתידLTE. 
מה"צ, יתן למנוי של בעל הרשיון הנודד  2100 -מה"צ ו 850/900בתחומי תדר  UMTSלדוגמה, בעל רשיון המפעיל רשתות  19

 באותה עדיפות כמו למנוייו. 850/900שירותים באמצעות הרשת בתחום 
20 GSM / GPRS / EDGE. 
21 Call Details Record (CDR). 
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-בעל הרשיון יספק לבעל רשיון נודד נתוני מיקום בזמן - וני מיקוםנת (3)  

אמת )זמ"א( של מנויי בעל רשיון נודד הנמצאים באופן שוטף בתחום 

רשיון; נתוני המיקום כאמור לא יפחתו מאלה ההכיסוי של בעל 

 המתקבלים עבור מנויי בעל הרשיון;

נויי בעל רשיון נודד לא כך שמ ,ככל שניתן ,בעל הרשיון יפעל - נראות (4)  

 ;בעל הרשיוןידי -יבחינו כי הם מקבלים שירות על

בעל הרשיון יעביר את כל השיחות היוצאות והנכנסות דרך  - מיתוג (5)  

הרשת של בעל רשיון נודד, על מנת לאפשר לבעל רשיון נודד לספק 

למנוייו את כל השירותים שהוא מעוניין לספקם, לרבות איתותים 

 חות שלא יצאו לפועל;בדבר שי

בשירותי רשת נבונה  ,ככל שניתן ,בעל הרשיון יתמוך - רשת נבונה (6)  

 הניתנים בידי בעל רשיון נודד; 

אל מוקד שיחה של מנוי בעל רשיון נודד  - שיחות למוקדי חירום (7)  

תנותב ישירות למוקד החירום  חירום, שהוקמה ברשת בעל הרשיון,

אם כן לבעל הרשיון הנודד יכולת לנתבה למוקד  ע"י בעל הרשיון, אלא

 החירום המתאים על פי מיקומו הגיאוגרפי של המנוי;

בעל הרשיון ישתף פעולה עם בעל הרשיון הנודד  -מילוי הוראות חוקיות (8)  

, ככל ששיתוף לשם מילויה של כל הוראה שניתנה לפי חוק למי מהם

 פעולה כאמור נדרש מעצם קיום נפ"א;

בעל הרשיון יתקן תקלות במערכותיו הגורמות או  –טיפול בתקלות  (9)  

עלולות לגרום לפגיעה בנפ"א ברמת השירות שסוכמה בינו לבין בעל 

 או שנקבעה ע"י המשרד; 22הרשיון הנודד

בעל הרשיון ישמור בסודיות מלאה כל מידע  –מניעת העברת מידע  (10)  

מידע כלשהו הנוגע לבעל  הנוגע לבעל רשיון נודד, וכן ימנע העברת

הרשיון הנודד מעובדיו ומכל הבאים מטעמו המטפלים בתפעול הנפ"א 

 לבין כל גורם אחר בבעל הרשיון, ובפרט לאנשי השיווק והמכירות שלו.

 

בעל הרשיון יפעל לעניין נפ"א, ככל שניתן, על פי המפרטים.  ככל שעניין כלשהו  .7 מפרטים

בעלי הרשיון הנוגעים לעניין על פי מיטב הנוהג  איננו מוסדר במפרטים, יפעלו

 . 23ההנדסי

 
 
 
 
 

                                                 
22 Service Level Agreement (SLA). 
23 Best Engineering Practice 
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 (83תהבטחת הרציפות התפקודית במצב חירוםהיערכות ל –' דנספח 

 

 מבוא .1

מחייבת  , ומשכךהתקשורת בישראל מהווה תשתית לאומית חיונית הן בשגרה והן בחירום משק 1.1

ו גם את שירותי ולתתלהמשיך  מנת-על הרציפות התפקודית להיערך להבטחת הרשיוןאת בעל 

 .בחירום

, תוך הבטחת חירוםעבודה כוללת ויבטיח את עמידותו לתפקד ב תכניתיטמיע  הרשיון בעל 1.2

 .ושירותי מתןהרציפות התפקודית ל

 חירוםכדי לקיים רציפות תפקודית ב הרשיוןזה מהווה מסגרת פעולה מינימאלית לבעל  נספח 1.3

BCP) עסקית תהמשכיותכנית הכוללת 
DRP) מאסון הרשת התאוששותותכנית ל (24

25.) 

 

 הגדרות .2

 אתרי של ובקרה חיבור לביצוע הרשת של מערכות-תת המכיל אתר - "ביניים אתר"

 ;קצה

 תמשך שבו, בחירום לשימוש ומיועד מוכנות של במצב המוחזק אתר - "חלופי אתר"

 ;התפקודית הרציפות להבטחת הפעילות

 בסיסי, מתג לרבות הרשת של מרכזיות מערכות המכיל ראשי אתר -  "ליבה אתר"

 וניהול;  בקרה מרכזו אחסון, מחשוב מערכות, נתונים

  "קצה אתר"

"הסכם 

 שיתוף"

- 

- 

 ;ן"רט רשיון בעל ברשת תאי רדיו מוקד

 א לרשיון;19שיתוף אקטיבי של תדר, כהגדרתו בסעיף  הסכם

 

 יעד"

  "התאוששות

 "ניידת"

- 

 

- 

 ומערכות טכנולוגית פעילות להחזרת הרשיון בעל קבע ותוא יעד

 ;מוגדר זמן ובפרק מוגדרת רותיש לרמת תומכות

 אתר קצה נייד;

 רציפות"

  "תפקודית

 תכנית כוללת, ההרשיוןבעל  שירותי של הפעולה רציפות הבטחת -

 ;עסקית המשכיותתכנית לו מאסוןהרשת  להתאוששות

 פות התפקודית;תכנית להבטחת הרצי - "התכנית"

תכנית "

 המשכיות

 "עסקית

 הבטחתל בחירום הרשיון בעל ידי-על המבוצעת פעולה תכנית -

 מערכי ושל קריטיים המוגדרים תהליכים של התפעולית הרציפות

 .(BCP) והאחסון המחשוב, התקשורת

 

 

                                                 
 .83תיקון מספר   (83ת

24 Business Continuity Program. 
25 Disaster Recovery Plan. 
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 תפקודיתה רציפותלהבטחת ה תכנית גיבוש .3

את להבטיח  בחירוםאשר תסייע לו  ,תפקודיתה יפותרצהלהבטחת  תכניתיגבש  הרשיון בעל  3.1

 התכנית ;ולאושש את פעילותוו שירותי מתןיכולתו לפעול באופן רציף, להגביל את הפגיעה ב

 :שלהלןהנושאים  את לפחות תכלול

 על ומשמעויות השלכות, תוצאות ניתוח לרבות, בחירום חשוף הוא אליהם סיכונים ניתוח )א(

 ו; שירותישל ו התשתיות של נהוהתקי השוטפת העבודה

 ומשמעותם הסיכונים לניתוח בהתאם, לחירום התאוששות ויעדי שירות יעדי קביעת )ב(

 ;שירותיו מתן והמשך התפקודית לרציפות

לרבות התכניות השונות המפורטות בהמשך  ,זה נספח בהמשך המפורטים המנחים קוויםה )ג(

 החירום מצב בניהול שונים גורמים של חריותא ותחומי לתפקידים התייחסות תוך נספח זה,

 ;בפועל התכנית וקיום

   .משנההקבלני הספקים ו המנהלים, העובדים, בקרב התכנית הטמעת )ד(

 

  וההנהלה הדירקטוריון אחריות .4

התייחסות לסיכוני הרציפות התפקודית והבקרה  תוך, תכניתיאשר את ה הרשיוןבעל  דירקטוריון 4.1

 ינחה את הנהלת בעל הרשיון לבצעה.כן ו ,סגרת העבודה הכוללת לניהול סיכוניםכחלק ממ ,עליהם

לאחר ו משמעותיים טכנולוגיים שינויים בעת תפקודיתה רציפותהידון בנושאי  הדירקטוריון 4.2

קריטיות כדוגמת מערכת הבילינג או מערכת  IT, כשל משמעותי במערכות אירוע כשל תקשורת

 בלבד שנושאי הרציפות התפקודית ידונו לפחות אחת לשנה.ו (,CRMשירות הלקוחות )

וידוא , שיכללו וסמכויותיו ימנה מנהל רציפות תפקודית ויגדיר את תחומי אחריותו הרשיון בעל 4.3

הטמעה, קיום תרגול והפקת לקחים,  תכנית, קיום טכנולוגיים לשינויים והתאמתה התכנית קיום

 .להנהלהוחם דיוו קיימים פערים ומעקב מיפויוכן 

 .הרשיון בעל של בכיר משרה נושא או הפנים מבקרידי -על תקופתי באופן תבוקר התכנית 4.4

 בתוך החברה.  תקופתיים מעקב ודיוני , תיעודדיווח מתכונת יגדירו וההנהלה הדירקטוריון 4.5

 

 חירום מצב ניהול .5

ה לעבודה בחירום בנוהל מעבר בעל הרשיון ימנה סמכות בכירה להכרזה על מעבר מעבודה בשגר 5.1

 משגרה לחירום.

כולל  ,המצבמצב הכולל בתוכו את כל האמצעים הנדרשים לניהול  חדר בחירוםיפעיל  הרשיון בעל 5.2

 "(.ראשיה מצבה חדר)" הרשיוןפיים שאינם נסמכים על רשת בעל ואמצעי תקשורת חל

 מצבהק"מ מחדר  (30שלושים ) המרוחק לפחות פי באתר אחרויקים חדר מצב חל הרשיון בעל 5.3

 פיוחל מצב חדר קיום לאשר המנהל רשאילבקשת בעל הרשיון בכתב, , האמור אף על ;ראשיה

 .יותר קטן במרחק
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הפעולה  תכנית ולהפעלת המצבלניהול  הרשיוןחדר המצב ישמש את נושאי המשרה של בעל  5.4

 לרציפות תפקודית.

 החלטות מקבלי, נושאי המשרהמ, השאר בין, שיורכבהחירום  מצבצוות לניהול  המנן ירשיוה בעל 5.5

 (.מידע ומערכות)תקשורת  הטכנולוגי מהמערך מקצועיים וגורמים מרכזיים

 

  "חומל משקי ריתוק, אדם-כוח .6

, חירום בשעת עבודה שירות חוק לפי חיוני כמפעל להכרתו הכלכלה משרד מול יפעל הרשיון בעל 6.1

   .1967-ז"התשכ

בעל  ;אדם לכל תחום פעילותו אשר תאפשר לו רציפות תפקודית-מצבת כוח יכין הרשיוןל בע 6.2

 יתקף את רשימות האיוש אחת לשנה. הרשיון

 :שלהלן בעניינים, השאר ובין, סדירים עבודה תנאי יבטיח הרשיוןבעל  6.3

  ;המאויישים)א(  מזון, מים, ציוד שינה לכל האתרים   

 ;ומים לצוותי השטח )טכנאי שדה/תחזוקת שדה( )ב(   ציוד, מיגון, מזון

 .בטוחים עבודה ואזורי"קים/ממ"דים( ממ)ג(   מרחבים/חדרים ממוגנים )

 אשר מפעיל רשיון בעל. שטח צוות של פעילות יאפשר אשר אחד ממוגן רכב יחזיק הרשיון בעל 6.4

 יסופקו או הרשיון בעל בבעלות יהיו כאמור רכבים ;נוסף ממוגן רכב יחזיק אתרים 1,000 מעל

 .ספק באמצעות

 אדםה-כוח למצבת בהתאםידאג למערך הסעות עבור עובדיו להגעה אל ומאתריו  הרשיוןבעל  6.5

  .6.2כאמור בסעיף  פעילותו תחום לכלשקבע 

 

 והתשתית הרשת ושרידות גיבוי, רציפות .7

 ;מ"ק (30) שלושים פחותל גיאוגרפיתתכיל לפחות שני אתרי ליבה המרוחקים  הרשיוןבעל  רשת 7.1

 קטן במרחק ליבה אתרי קיום לאשר המנהל רשאי, בכתב הרשיון בעל לבקשת, האמור אף על

  .יותר

 . הציוד יצרן ייד-לככל שהטכנולוגיה זמינה ע , BCPיפעלו בארכיטקטורת ברשת הליבה מערכות 7.2

( אשר   No Single Point of Failure) אחת כשל נקודת בה תהיה שלא כך תתוכנן הרשת ליבת 7.3

 תקלה בה תגרור תקלה בכלל הרשת. 

תפעול לשליטה וללניטור,  ,ימים בשנה 365 ,24/7וניהול מאויש  בקרה מרכז יפעיל הרשיון בעל 7.4

 כלל מרכיבי הרשת. 
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 (30) שלושים לפחות המרוחק אחר גיאוגרפי באתר פיוחל וניהול בקרה מרכז קיםי הרשיון בעל 7.5

וניהול  בקרה מרכז קיום לאשר המנהל רשאי, בכתב הרשיון בעל לבקשת, אמורה אף על ;"מק

 . יותר קטן במרחק פיוחל

הניהול הנדרשות לרציפות ו פי יכלול את כל מערכות הבקרהומרכז הבקרה והניהול החל 7.6

 לפעולה. מיידיבאופן עצמאי ויהיה זמין באופן  הרשיון בעלתפקודית של שירותי ה

נפילת  גיבויים טכנולוגית והנדסית לאתרי הליבה שתאפשר במקרה של תכנית יגבש הרשיוןבעל  7.7

 המשך הרציפות התפקודית. את  אתר ליבה

גיבויים טכנולוגית והנדסית לאתרי הביניים שתאפשר במקרה של נפילת  תכנית יגבש הרשיוןבעל  7.8

 המשך הרציפות התפקודית. את אתר ביניים 

ת תשתיות נוספות בפועל( אשר תופעל שמערכתית )ללא פרי מגירה ניתתכ יגבש הרשיון בעל 7.9

  .בעל הרשיון ייד-על שיקבעו לקריטריונים בהתאם קצה אתרי לקישורבאירועי כשל 

 קליטה נוספת של לפחות ואפשרי הגיבויים תכניותבמקרה של כשל באתר הליבה או אתר ביניים,  7.10

 קים.מאתרי קצה המנות (50%) חמישים אחוזים

באופן שוטף בשגרה ובחירום באתר לגיבוי נתונים ומערכות מידע  תכנית יגבש הרשיוןבעל  7.11

לבקשת בעל הרשיון בכתב, , האמור אף על ;ק"מ (30) שלושים גיאוגרפי אחר, המרוחק לפחות

 . יותר קטן במרחק פיוחל אתר לאשר המנהל רשאי

 .והביניים הליבה אתרי קישורל מגובות תמסורת תשתיות יהיו הרשיון לבעל 7.12

( ניידות שיהיו חלופיות לאתרי קצה שנפגעו, להרחבת כיסוי או 4בעל הרשיון יחזיק בארבע ) 7.13

לעיבוי קיבולת; אמצעים כאמור יהיו בבעלות בעל הרשיון. למרות האמור, מקום בו התקשר בעל 

את האמור יחד עם בעל הרשיון בהסכם שיתוף עם בעל רשיון אחר, בעל הרשיון רשאי לקיים 

    הרשיון האחר.

, אספקת אנרגיה ותמסורת הניידותה והפעלת שבעל הרשיון יהיה בעל יכולת עצמאית לפרי 7.14

 .שעות( 12) עשרה-שתים תוךוחיבורם לרשת 

 רציפה שוטפת תחזוקה שיאפשר הטכנולוגי המערך לכלל טכני רזרבי ציוד יחזיק הרשיון בעל 7.15

; ציוד כאמור יהיה בבעלות "למחו פיוחל ציוד בהבאת צורך ללא, לפחות ותשבוע שלושה למשך

    בעל הרשיון.

 

  תמסורת תשתיות .8

גיבויים טכנולוגית והנדסית לתשתית וצירי התמסורת להמשך הרציפות  תכנית יגבש הרשיון בעל 8.1

 . או אלחוטית קוויתתמסורת אמצעות התפקודית של שירותי התמסורת, ב

 אלהמקשרת את הרשת גיבויים טכנולוגית והנדסית לתשתית התמסורת  תכנית יגבש הרשיון בעל 8.2

את שירות הגישה ספק וכל בעל רשיון באמצעותו מ אחרבעל רשיון כללי מתקני הליבה של 

 אינטרנט.ל
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 ואנרגיה חשמל תשתיות .9

  יעזר בספק לשם כך:, ורשאי הוא להלהלןהרשיון יערך לגיבוי חשמל ואנרגיה, כמפורט  בעל 9.1

 סולר ואספקתסולר  מיכלי, םפי באמצעות מצברים, גנרטוריואספקת חשמל חל –ליבה  אתרי )א(

 ;( שעות48) ושמונה ארבעים לצורך פעולה רציפה של לפחות

 ואספקתסולר  מיכלי, גנרטורים, מצברים באמצעות פיוחל חשמל אספקת –ביניים  אתרי )ב( 

 כמפורט להלן: לצורך פעולה רציפה סולר

( 24) וארבע עשריםלמשך  –( אתרי קצה 32( אתר ביניים המחבר מעל שלושים ושניים )1)   

   ;שעות

 .  שעות (12עשרה )-שתים למשך  –( אתרי קצה 32( אתר ביניים המחבר עד שלושים ושניים )2)   

 מצברים באמצעות יפואספקת חשמל חללקצה ה אתריבעל הרשיון יערך לגיבוי חשמל ואנרגיה ב   9.2

בהוראות  הלעמידה ברמת הכיסוי הקבוע קצה אשר פעילותו נדרשת לכל אתר שעתיים למשך

   ; מצברים כאמור יהיו בבעלות בעל הרשיון.הרשיון

( גנרטורים להפעלה רציפה של אתרי קצה במקרה של הפסקת 6שישה )לפחות יחזיק  הרשיון בעל   9.3

לות בעל הרשיון. למרות האמור, מקום בו התקשר בעל הרשיון גנרטורים כאמור יהיו בבע; חשמל

בהסכם שיתוף עם בעל רשיון אחר, בעל הרשיון רשאי לקיים את האמור יחד עם בעל הרשיון 

 האחר.   

 . בחירום ולהובלתםמשנה לתיקון גנרטורים  ןעם קבל הסכםיתקשר ב הרשיון בעל   9.4 

 .בחירום לתדלוק סולר לאספקת ספק עם הסכםיתקשר ב הרשיון בעל   9.5 

 

 ומידע מערכות אבטחת     .10

 תגובה ואופני אבטחה הליונ יגבש תכנית לאבטחת מערכות ומידע, אשר תכלול הרשיון בעל 10.1

 . מידע אבטחת לאירועי

  המשרד וכוחות הביטחון. בהתאם להנחיות  תקבע לאבטחת מערכות ומידע תכניתה 10.2

במערכות המידע  אירוע בעת מרחוק לגישה העבודה נוהלי ואת הכללים תא יקבע הרשיון בעל 10.3

 .תפקודיתה רציפותהבטחת הל מהתכנית כחלק

 

 משנה וקבלני ספקים .11

 קבלני המשנה מסדירים את חובת הספקו עם הספקים ההתקשרות הסכמיכי  יוודא הרשיוןבעל  11.1

יון להבטחת הרציפות התפקודית לבעל הרשאת השירותים הנדרשים  קבלן המשנה להעמידאו 

 .בחירום
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-לרבות כוח ,קבלן המשנהו תפקודית אצל הספקהרציפות הלהבטחת  תכניתההסכמים יכללו  11.2

 אדם והאמצעים הנדרשים למתן השירות.

 קבלן המשנה בתרגילים.ו ההסכמים יכללו השתתפות הספק 11.3

 

 בחירוםהשבת שירות  .12

 להשבת נוהל פי-על השירות את הרשיון בעל ישיב, בחירום משמעותית שירות הפסקת של במקרה   12.1

 ביטחון כוחותכך  ובכלל, חיונייםשירות לגופים  להשבתעדיפות  יתןשניתן, הנוהל  ככל ;שירות

  .ממשלה משרדיחולים, מוקדי חירום ו-, בתיוהצלה

 לן: פי הסדר כמפורט לה-הנוהל יגובש כך שהשבת שירותי התקשורת תהיה על 12.2

 ;אחר ןרשיובעל  ו למנוייובין מנויי רשיוןהוקיום שיחת דיבור בין מנויי בעל  חיוג (א)

 ;(Cell Broadcast) אישי ומסר לאומי מסר הודעות שליחת (ב)

 ;גלישה שירותי (ג)

 ;אחר ןרשיובעל למנויי  ובין מנוייו רשיוןה( בין מנויי בעל SMS) מסרונים שליחת (ד)

 .השירותים יתר (ה)

 

   שיקום השירות .13

 :הבאים השלבים את הכוללת שירותיו לשיקום תכניתיגבש  שיוןהר בעל 13.1

יתבצע תוך זמן קצר ביותר וכמעט  כאמור שיקום ;שיקום המתוכנן מראש – שיקום מיידי )א(

 ;באופן אוטומטי

 כאמור יקוםש ;פיות זמינותומכונות חללרבות ניצול קיבולת עודפת קיימת,  – ביניים שיקום )ב(

 ;ימים מספרתבצע בתוך י

חודשים או  תבצע בתוך שבועותיכאמור  שיקום ;התקנת מערכות חדשות – ארוך שיקום )ג(

 ומותנה בציוד זמין אצל הספק ויכולות התקנה והקמה.

 ידי בעל הרשיון.-הניתנים על השונים שירותיםה של השירות רמת תקבע השיקום לתכנית בהתאם 13.2

 

 ותרגול הטמעה .14

 םתפקודית בקרב עובדיו באמצעות הדרכתהרציפות הבטחת הל תכניתיטמיע את ה הרשיוןבעל  14.1

 והכשרתם.

קריטיים התהליכים את התרגול תקופתית הכוללת את כלל התרחישים ו תכנית גבשי הרשיוןבעל  14.2

 .התפקודית הרציפות להבטחת תכניתהכלולים ב
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בהשתתפות צוות בקרה פנימי  ,לשנה אחת, מקיףו מעשי תרגילברה בתוך הח יערוך הרשיוןבעל  14.3

 קיומו שלבעל הרשיון יודיע למשרד על מועד  ;הרשיוןשייבחן את המוכנות לחירום של בעל 

 .לנכוח בונציגי המשרד לויאפשר  קיומולפני  מיםי (30שלושים )התרגיל לפחות 

 להבטחת בתכנית נדרשים עדכונים ובחינת ודללימ הרשיון בעל להנהלת יועברו ליהתרג מסקנות 14.4

( ימים לאחר קיום 30מסקנות התרגיל יועברו בכתב למנהל תוך שלושים ) ;התפקודית הרציפות

 התרגיל.

  

 נהלים .15

 :, כמפורט להלןהתכנית במסגרת שונים חירום תרחישינהלים ייעודיים ל יגבש הרשיוןבעל  15.1

 ;מהם והתאוששות בחירוםריגים טיפול בתקלות ואירועים ח נוהל )א(

 ;פיוחל וניהול בקרה למרכזדילוג ומעבר  נוהל )ב(

 ;וביניים ליבה אתרי של ולשרידות לגיבוי נהלים )ג(

 ;ניידים אמצעים הפעלת נוהל )ד(

 ;בחירוםדיווח למשרד  נוהל )ה(

 ;בחירום הלקוחות שירות מערך הפעלת נוהל )ו(

 ;מידע תאבטח מאירועי ותגובה הגנה נוהל )ז(

 ;בחירום שירות להשבת נוהל )ח(

 .לחירום משגרה מעבר נוהל)ט(  

 .לשנה אחת ויעודכנובחברה ידי נושאי משרה רלוונטיים -הנהלים יאושרו על 15.2

 

 שונות     .16

 7    (, למעט סעיפים 2015בספטמבר  1נספח זה יכנס לתוקף לא יאוחר מיום ג', יז' אלול התשע"ה )  16.1

   (.     2016במרץ  1)ו "התשע א אדר 'כאו לתוקף לא יאוחר מיום  ג',  , שיכנס9-ו
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 (16תדרישות מינימום ורמת השירותים למנוי -נספח ה' 

 (84תביצועים מערכתיים . 1

 : הגדרות 1.1

 כלל האוכלוסייה בשטח, לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; - "אוכלוסייה"

 משקי בית שיעורלבין בישובים בפריפריה  משקי ביתר שיעוהיחס שבין  - "יחס פריסה"

  בישובים במרכז;

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כישוב ברמה "בינוני -ישוב המוגדר על - "ישוב במרכז"

(" וברמה "מרכזי מאוד 7(", ברמה "מרכזי )אשכול 5,6)אשכולות 

 (";8,9,10)אשכולות 

"ישוב 
 בפריפריה"

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כישוב ברמה  ידי-ישוב המוגדר על -

 (";4(" וברמה "פריפריאלי )אשכול 1,2,3"פריפריאלי מאוד )אשכולות 

ספרות כולל, וכן תוואי של  4שטח )אורך * רוחב( כל כביש אשר מספרו עד  - "כביש"

מסילת ברזל ארצית ומקומית, בשטח של מדינת ישראל, במהלך תקופת 

ש או תוואי מסילת ברזל ארצית ומקומית הרשיון; כאשר רוחב הכבי

מטרים מכל צד של  5יכלול את רוחב הכביש/תוואי בפועל + 

 הכביש/תוואי;

שידור וקליטה של אותות אלקטרומגנטיים המאפשרים קיום תקין של כל  - ""רמת כיסוי

 ; ( מעל פני הקרקע1.5שירות לציוד קצה רט"ן נישא בגובה מטר וחצי )

תקין של שירות יחשב שירות המסופק בשטח הכיסוי, תוך לעניין זה, קיום 

 עמידה בדרישות המינימום לעניין איכות השירות כמפורט בסעיף זה;

 כלל השטח שעליו חלים החוק, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל.  - "שטח"

שיחות "
" חסומות

(Blocked calls) 

או הודעות שלא  שיחות ותקשורת נתונים או קישורים שלא ניתן להקים -

זמינות משאבים של -ניתן להעביר מיד עם פקודת הקמת הקשר עקב אי

 הרשת או משאבים לקישור בין הרשת לרשת אחרות;

שיחות "
 נופלות"

(Dropped calls) 

שיחות ותקשורת נתונים או קישורים שהופסקו שלא ביוזמת המנוי יוזם  -

 .השיחה / קישור או מקבל השיחה

 

 : הקמת הרשתך לאבני הדר 1.2

נספח ב',  –וגדרים בתכנית ההנדסית הרשת ושירותיה יעמדו בביצועים, בתכונות ובמדדים המ )א(

 ; 4דור תכנית ההנדסית שצורפה למכרז לרבות 

 :מתן שירותלהקמת הרשת ואבני הדרך  )ב(

 ( בוטל;1)

                                                 
(16ת

 16 מספר תיקון 
 84תיקון מספר   (84ת
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 :4רשת בטכנולוגית דור  (2)

 ))א(( שלבים ומועדים

 ;הקובע מהמועד חודשים 18 בתום שלב א'

 ;הקובע מהמועד חודשים 36 בתום שלב ב'

 ;הקובע מהמועד חודשים 48 בתום שלב ג'

 חודשים מיום הודעת המנהל; 24בתום  שלב ד'

 

 ;מועד תיקון הרשיון –" המועד הקובע"

מועד בו המנהל ימסור לבעל הרשיון הודעה בכתב בעניין ביצוע  –" המנהל הודעת יום"

  חודשים מהמועד הקובע. 60לאחר תום  תמסר ההודעהשלב ד'. 

  כדלקמן: 4בעל הרשיון יפעל להקמת רשת דור  (ב())

( 60) משישיםיגיש תכנית פרישה במתכונת הקבועה בהוראות נספח זה לא יאוחר  ((1))

 ימים לאחר המועד הקובע; תכנית הפרישה תהווה חלק מהתכנית ההנדסית.

 אלה:  תכנית הפרישה תכלול נתונים( (2))

פי הפרסום של הלשכה המרכזית -יפורטו בה כל הישובים בארץ, על (((א)))

ישובים במרכז וישובים בפריפריה;  -לסטטיסטיקה, בחלוקה לשתי קבוצות 

ליד כל יישוב יצויין מספר משקי הבית באותו יישוב וכן יצויין סך משקי 

ין המועד הבית בישובים במרכז ובישובים בפריפריה; מול כל ישוב יצוי

 ;המתוכנן לסיום תכנית הפרישה ביחס לאותו ישוב

יפורטו בה כל הכבישים; ליד כל כביש יצויין מספר הכביש ומול כל כביש  (((ב)))

 יצויין המועד המתוכנן לסיום תכנית הפרישה בכביש.

את סדר הישובים או ה ולשנות שבעל הרשיון רשאי לעדכן את תכנית הפרי ((3))

ימים  60על כך עד  מנהלת הרשת, במתן הודעה לתוכננת פרישהכבישים שבהם מ

ה המעודכנת תעמוד בהוראות שה ובלבד שתכנית הפרישלפני המועד שתוכנן לפרי

 הקבועות בנספח זה.

 תהיה כדלקמן: ת הרשתשקצב פרי ((4))

בעל הרשיון את הרשת כך שבתום  ה מהמועד הקובע, יפרושתום שנב )))א(((

ים נגישות לרשת לשיעור מסוים של משקי בית, לפי התקופה האמורה תתקי

יתחיל  המועד הקובעחודשים מ 12-קביעת בעל הרשיון, ובלבד שלא יאוחר מ

 בעל הרשיון במתן שירות; 

יחס במהמועד הקובע, יפרוש בעל הרשיון את הרשת מתחילת השנה השניה  )))ב(((

 ועל פי המפורט להלן: (1ה שלא יפחת מאחד )שפרי

, כאמור דרישות מינימום לחובת כיסוי הרשת 30%כיסוי של  - א' בתום שלב
 (;1)ב()1.3בסעיף 
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דרישות מינימום לחובת כיסוי הרשת,  65%כיסוי של   -    בתום שלב ב'
  (;1)ב()1.3כאמור בסעיף 

דרישות מינימום לחובת כיסוי הרשת,  100%כיסוי של   -    בתום שלב ג'
 (; 1)ב()1.3כאמור בסעיף 

דרישות מינימום לחובת כיסוי הרשת,  100%כיסוי של   -   'ד שלב בתום
 (. 2)ב()1.3כאמור בסעיף 

 

 :דרישות מינימום לחובת כיסוי הרשת 1.3

 בוטל; )א(

 :4ברשת בטכנולוגית דור  )ב(

בשלבים א' עד ג', ביצועי הרשת ושירותיה יסופקו תוך עמידה ברמת הכיסוי ולא יפלו,  (1)

 הבאות: מדרישות המינימום

 מהשטח. 75%מהאוכלוסייה, ולא פחות  97%: שטח בו מתגוררים אזור שירות ))א((

 מהשטח של הישוב. 90% -: בכל יישוב בנפרד, רמת הכיסוי יהיה לפחות ביישוב ))ב((

 :כביש/תוואי ))ג((

משטח של כביש חד ספרתי, דו ספרתי ותלת ספרתי, תוואי מסילת ברזל  90% ((1))

לרבות תחנות, מבני דרך ושטחים תפעוליים ומנהרות בכל כביש  ארצית ומקומית

 או תוואי מסילת ברזל  ארצית ומקומית;

 משטח של כביש ארבע ספרתי ותוואי מסילת ברזל  ארצית לרכבות משא.  75% ((2))

בשלב ד', ביצועי הרשת ושירותיה יסופקו תוך עמידה ברמת הכיסוי ולא יפלו, מדרישות  (2)

 אות:המינימום הב

 מהשטח. 95%מהאוכלוסייה, ולא פחות  99%: שטח בו מתגוררים אזור שירות ))א((

 מהשטח של הישוב. 95% -: בכל יישוב בנפרד, רמת הכיסוי יהיה לפחות ביישוב ))ב((

 :כביש/תוואי ))ג((

משטח של כביש חד ספרתי, דו ספרתי ותלת ספרתי, תוואי מסילת ברזל  95% ((1))

בות תחנות, מבני דרך ושטחים תפעוליים ומנהרות בכל ארצית ומקומית לר

 כביש או תוואי מסילת ברזל  ארצית ומקומית;

 ארצית לרכבות משא. -משטח של כביש ארבע ספרתי ותוואי מסילת ברזל 85% ((2))

 בוטל. )ג(

 איכות השירות: 1.4

 שיחות חסומות או שיחות נופלות: )א(

( וכן, אחוז השיחות 2%, לא יעלה על שני אחוזים )אחוז השיחות החסומות, בשעת השיא (1)

 (; 2%הנופלות, בשעת השיא, לא יעלה על שני אחוזים )

 (. 2%( מכלל הסקטורים תתאפשר חריגה מעבר לשני אחוזים )10%עד עשרה אחוזים ) (2)
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 :הבאכמות השיחות החסומות והנופלות תימדד באופן  (3)

 אחת; המדידה תתייחס לפרק זמן של שעה ))א((

אליה תתייחס המדידה תהיה השעה העמוסה ביותר של המערכת, ביום  שעת השיא ))ב((

 חול, שאינו חול המועד או ערב חג;

ידי בעל -יתבצעו עלהנופלות החסומות או אחוז השיחות המדידה והחישוב של  ))ג((

הרשיון לכל סקטור ולמערכת בכללותה. הנתונים יוצגו בצורה גרפית וימסרו 

 במסגרת דוח המערך ההנדסי. למשרד

 רמת קליטה: )ב(

 בוטל; ( 1)

של אותות מה"ץ  15/20ברוחב פס של לרשתות  4לשירותי דור רמת קליטת אות ייחוס  (2)

ETSIהמתקבלים מהערוץ היורד/עולה, לפי המגביל בניהם, על פי תקן 
, לפי רוחב סרט 26

 מה"ץ, תהיה:  5של 

 (dbm) קליטה סף 4 דור רשת
 ערוץ עולה ורדערוץ י 

 1800 תדרי
 "צמה

 (בשטח פתוח)אתר  -101.5 - 97
 (בשטח בנוי)אתר  -93.5

 

 .db20הקלה של  - (Indoor) תוך מבני לכיסוי

, לכל סקטור ולכל תא. הנתונים יוצגו וימסרו רשיוןהידי בעל  על לשנההבדיקה תתבצע אחת 

 וח המערך ההנדסי.למשרד בצורת מפת כיסוי ארצית במתכונת המוגדרת במסגרת ד

 קצב מתן השירות:  )ג( 

 בוטל; (1)

, יחשב קצב נתונים שיאי לסקטור בערוץ 4לעניין קיום תקין של תקשורת נתונים בדור  (2)

 היורד / בערוץ העולה:

 1טבלה 
ברוחב פס של  ברשת [Mbps] שיאיקצב נתונים 

 מה"צ 20

100לכל הפחות  הורדת נתונים  

50 לכל הפחות העלאת נתונים  

 

 2טבלה 
 15ברשת ברוחב פס של  [Mbps] שיאיקצב נתונים 

 מה"צ

 לכל הפחות  80 הורדת נתונים

40לכל הפחות  העלאת נתונים  

                                                 
26 http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136104/10.01.00_60/ts_136104v100100p.pdf 

 .7.2.1-3, 7.2.1-2,  7.2.1-1טבלאות 
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/11.02.00_60/ts_13652101v110200p.pdf 

 .7.3.3-1טבלה 

http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136104/10.01.00_60/ts_136104v100100p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/11.02.00_60/ts_13652101v110200p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/11.02.00_60/ts_13652101v110200p.pdf
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יציג את הנתונים ואת את קצב מתן השירות השיאי, ו ימדוד אחת לרבעוןבעל הרשיון 

 במסגרת דוח המערך ההנדסי. הבדיקה מתכונת

 

  

 LTEרשת בטכנולוגית  (78תא.1

 הגדרות:  א1.1

כלל האוכלוסייה בשטח, לפי פרסומי הלשכה המרכזית  - "אוכלוסייה"

 לסטטיסטיקה;

היחס שבין שיעור משקי בית בישובים בפריפריה לבין שיעור משקי  - "פרישה יחס"

 בית בישובים במרכז; 

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כישוב ברמה -ישוב המוגדר על - "ישוב במרכז"

(" וברמה "מרכזי 7(", ברמה "מרכזי )אשכול 5,6וני )אשכולות "בינ

 (";8,9,10מאוד )אשכולות 

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כישוב ברמה -ישוב המוגדר על - "ישוב בפריפריה"

(" וברמה "פריפריאלי )אשכול 1,2,3"פריפריאלי מאוד )אשכולות 

4;") 

ספרות כולל, וכן  4פרו עד שטח )אורך * רוחב( כל כביש אשר מס - "כביש"

תוואי של מסילת ברזל ארצית ומקומית, בשטח של מדינת ישראל, 

במהלך תקופת הרשיון; כאשר רוחב הכביש או תוואי מסילת ברזל 

מטרים  5ארצית ומקומית יכלול את רוחב הכביש/תוואי בפועל + 

 מכל צד של הכביש/תוואי;

או ברציפות ריכוז אוכלוסייה, כגון  שטח בו מתקיים מעת לעת - "ריכוז אוכלוסין"

חופי רחצה מוכרזים, אצטדיוני ספורט, פארקים, שמורות טבע, 

 שווקים וכיוצ"ב; 

 

 

שידור וקליטה של אותות אלקטרומגנטיים המאפשרים קיום תקין  - "רמת כיסוי"

( מעל 1.5של כל שירות לציוד קצה רט"ן נישא בגובה מטר וחצי )

קיום תקין של שירות יחשב שירות פני הקרקע; לעניין זה, 

המסופק בשטח הכיסוי, תוך עמידה בדרישות המינימום לעניין 

 איכות השירות כמפורט בסעיף זה;

                                                 
 .78תיקון מספר  (78ת
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כלל השטח שעליו חלים החוק, השיפוט והמינהל של מדינת  - "שטח"

 ישראל. 

ם או שיחות ותקשורת נתונים או קישורים שלא ניתן להקי-(Blocked calls" )שיחות חסומות"

-הודעות שלא ניתן להעביר מיד עם פקודת הקמת הקשר עקב אי

זמינות משאבים של הרשת או משאבים לקישור בין הרשת לרשת 

 אחרות;

שיחות ותקשורת נתונים או קישורים שהופסקו שלא ביוזמת - (Dropped calls" )שיחות נופלות"

 המנוי יוזם השיחה / קישור או מקבל השיחה.

  LTEה לרשת בטכנולוגיית חובות פריש א1.2

 , בעל הרשיון יפעל כדלקמן: LTEבהקמת רשת בטכנולוגיית    

במתכונת הקבועה בהוראות   LTEיגיש תכנית פרישה לרשת בטכנולוגיית  (1)

( ימים לאחר המועד הקובע; תכנית הפרישה 30נספח זה לא יאוחר משלושים )

ביולי  15 –" הקובע המועדתהווה חלק מהתכנית ההנדסית.  בסעיף זה, "

2014  . 

 תכנית הפרישה תכלול נתונים אלה:  (2)

פי הפרסום של הלשכה המרכזית -יפורטו בה כל הישובים בארץ, על ))א((

ישובים במרכז וישובים  -לסטטיסטיקה, בחלוקה לשתי קבוצות 

בפריפריה; ליד כל יישוב יצויין מספר משקי הבית באותו יישוב וכן 

בית בישובים במרכז ובישובים בפריפריה; מול כל יצויין סך משקי ה

 ישוב יצויין המועד המתוכנן לסיום תכנית הפרישה ביחס לאותו ישוב;

פי הפרסום של הלשכה המרכזית -יפורטו בה כל הכבישים, על ))ב((

לסטטיסטיקה; ליד כל כביש יצויין מספר הכביש ומול כל כביש יצויין 

 שה בכביש.המועד המתוכנן לסיום תכנית הפרי

בעל הרשיון רשאי לעדכן את תכנית הפרישה ולשנות את סדר הישובים או  (3)

ימים  30הכבישים שבהם מתוכננת פרישת הרשת, במתן הודעה למנהל על כך עד 

לפני המועד שתוכנן לפרישה ובלבד שתכנית הפרישה המעודכנת תעמוד 

 בהוראות הקבועות בנספח זה. 

 דלקמן:קצב פרישת הרשת יהיה כ (4)

 (.1בעל הרשיון יפרוש את הרשת ביחס פרישה שלא יפחת מאחד ) ))א((
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 ללקוחות ומנויים מדדי איכות שירות .2

: יינתן בפנייה טלפונית למוקד שירות, באתר שירות לאספקת מידע ללקוחות ומנויים 2.1

נתן גם האינטרנט של בעל הרשיון, בדואר אלקטרוני, ובפקסימיליה; שירות כאמור יכול שיי

, IVRבאמצעות נציג בתחנת שירות הפתוחה לציבור, באמצעות מערכת קולית ממוחשבת 

 (69תאו בדואר רגיל. (CHAT, שיחוח )(SMSמסרונים )

 

 תקנים לנגישות ומתן מידע: 2.2

לקבלת (56ת( שעות ביממה, 24במשך עשרים וארבע ) (56תמאוישקד פניות טלפוני, יהיה ומ ()א 

שהביאה להפסקה מוחלטת ברשת בה או אובדן של ציוד קצה רט"ן, תקלה ן גנייפניות בעני

בכל ימות השנה, להוציא יום , (73ת"בינלאומית "שירות נדידה -ו למנוישל שירותי רט"ן 

 כיפור.

על בעל הרשיון לאפשר לכל מנוי הנמצא  -לעניין פניות בנוגע לשירות נדידה בינלאומית 

א תשלום, ובלבד שהפנייה נעשתה באמצעות מספר בחו"ל להתקשר אל המוקד האמור לל

טלפון ברשת בעל הרשיון. בעל הרשיון יפרסם את מספר הטלפון להתקשרות מחו"ל באתר 

 (73תהאינטרנט שלו.

( שעות בימים ראשון עד חמישי 13מוקד פניות טלפוני, יהיה מאויש לפחות שלוש עשרה ) )ב( 

בלת פניות בנוגע לתקלה בקבלת שירותי רט"ן לק(56ת ( שעות בימי שישי וערבי חג5וחמש )

 .שאינה תקלה כאמור בסעיף קטן )א( ובכל הנוגע לשירותיו של בעל הרשיון

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, בתקופה שבין התאריכים ט"ז תשרי תשע"ז  - הוראת שעה(86ת(1)ב

 ה הבאה:(, תחול ההורא2016באוקטובר  20( עד י"ח תשרי תשע"ז )2016באוקטובר  18)

מוקד פניות טלפוני יהיה מאויש לקבלת פניות בכל הנוגע לשירותיו של בעל הרישיון ובנוגע 

( שעות 5לתקלה בקבלת שירותי רט"ן, שאינה תקלה כאמור בסעיף קטן )א(, לפחות חמש )

 בבוקר. 08:00ברציפות בכל יום עבודה החל מהשעה 

 

ן סביר. ראה המנהל שזמני ההמתנה במוקד המענה במוקד הפניות הטלפוני ייעשה תוך זמ )ג( 

 הפניות הטלפוני אינם סבירים, רשאי הוא לקבוע מדדים לזמני תגובה.

 .בוטל (56ת)ד( 

בעל הרשיון יפעיל ערוצים נוספים אשר יאפשרו למנויים לפנות אליו לצורך אספקת מידע  )ה( 

 ולביצוע בירורים כגון: 

                                                 
 .69תיקון מספר  (69ת
 .56תיקון מספר  (56ת
 .56תיקון מספר  (56ת
 ([2014בפברואר  17תוקף התיקון לא יאוחר מיום : ]תחילה 73תיקון מס'  (73ת
 ([2014בפברואר  17תוקף התיקון לא יאוחר מיום : ]תחילה 73תיקון מס'  (73ת
 .56תיקון מספר  (56ת
 .86 מספר תיקון (86ת
 .56תיקון מספר  (56ת
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 ;IVRמערכת קולית ממוחשבת  -

 ות דואר רגיל;פנייה באמצע -

 פנייה באמצעות פקס'; -

 פנייה באמצעות דואר אלקטרוני. -

בעל הרשיון יפרסם את מען משרד השירות ומספר הטלפון של המוקד פניות בין היתר  )ו(

 בדרכים אלה:

 בהסכם התקשרות עם המנוי; -

 בחשבונות הנשלחים למנוי; -

 במסמך הנשלח מטעמו למנוי בעניין הנוגע לשירת הלקוחות; -

 כי הטלפון ומוקד בירור טלפוני.במדר -

בעל הרשיון אינו רשאי לעשות שימוש במספר טלפון באזור חיוג רט"ן עבור שירות  (58ת)ז(

 פקסימילה לצורך קבלת תלונות ציבור;

מוקד הגישה אל כל מוקדי הפניות הטלפוני לקבלת פניות בנושא תקלות, אובדן או גניבה )" (58ת )ח(

(; בעל הרשיון 1-800רות "שיחת חינם למתקשר" )שירות "( תהיה באמצעות שיתקלות

 יאפשר גישה למוקד תקלות מכל רשת פנים ארצית;

בכפוף לאמור בסעיף קטן )ח(, הגישה אל כל מוקדי הפניות הטלפוני לקבלת פניות   (58ת)ט(

 בנושאים הקשורים לשירותי בעל הרשיון, תהיה באמצעות כל אלה:

 ליו תהיה ללא תשלום;מספר רשתי אשר הגישה א ( 1)

 ( או שירות "שיחת חינם למתקשר" 1-700שירות "שיחה בחיוב מפוצל" )שירות  ( 2)

 (.1-800)שירות  

 

 חשבונות למנויים: 2.3

 :את הפרטים הרלוונטים לאותו חשבון מתוך הנ"ל טושבונות למנויים יפרח ()א 

 וב חודשי )תשלום קבוע(.יח (1) 

 אויר )דקות, שניות(. או משך זמן חותיך השמש (2)

במידה והשירות הניתן מתומחר עפ"י נפח העברת  – (kB ,MBח צריכת הנתונים )פנ (3)

 .נתונים

 מסחר אלקטרוני נייד(., SMSובים נוספים )כגון עבור קבלת מידע, העברת יח (4)

 שיטות החיוב שלעיל.ל לוב שיש (5)

 מבנה החשבון )ב(

                                                 
 58תיקון מספר    (58ת
 58תיקון מספר    (58ת
 58תיקון מספר    (58ת
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 ט להלן:החשבונות יישלחו במבנה קבוע כמפור

 החשבון ישמש, לאחר התשלום, כקבלה, הכולל: (1)

סכום לתשלום ללא מע"מ, גובה המע"מ וסה"כ לתשלום כולל מע"מ. בחלק זה 

 יפורטו גם הנתונים המזהים של בעל הרשיון, והפרטים המזהים של המנוי.

 בעל הרשיון רשאי לכלול מידע על מבצעים והודעות אישיות למנוי. (2)

 משלוח של חשבונותהפקה ו )ג( 

 בעל הרשיון יפיק למנוייו חשבונות חודשיים או במועד אחר על פי הסכמת המנוי. (1)

מנוי שמבקש להתנתק מבעל הרשיון יקבל חשבון סופי בתאריך הקרוב ביותר  (2)

מידה והוסכם בין המנוי ב(61ת האפשרי, ולא יאוחר מחודשים מתאריך ההתנתקות.

ן בעבור ציוד קצה שרכש המנוי מבעל הרשיון, לבין בעל הרשיון על תשלום לשיעורי

ובוטל הסכם ההתקשרות של המנוי עם בעל הרשיון טרם שפרע המנוי את כל 

התשלומים בעד ציוד הקצה שרכש מבעל הרשיון, ישלח בעל הרשיון למנוי חשבון 

סופי עבור שירותי בעל הרשיון, ולאחר מכן רשאי יהיה בעל הרשיון לשלוח למנוי 

 ין החיוב בעד ציוד הקצה בלבד.   חשבונות בג

 .(58ת חשבון סופי יישא את הכותרת "חשבון סופי"

  (52תבטל. (3)

 

 מדדים לטיפול בפניות ציבור (43ת2.4

 5%ימי עבודה, כאשר  14זמני התגובה לתלונות יהיו עד  -רמת הטיפול בתלונה בכתב  )א( 

 מהפניות יענו תוך חודש.

  –שירות  מדדים לאיכות השירות למוקדי )ב( 

 מהפניות יטופלו ישירות על ידי נציגי השירות, עד סיומן. 90% - 

מהפניות, אשר חלקן יתעורר כתוצאה מהסלמת תלונות, יופנה לרמות  10%-לא יותר מ -    

 בכירות יותר.

בכל מקרה בו תשובת האחראי לטיפול בתלונות  -פניות שיתבררו על ידי הדרג הבכיר  )ג( 

את הפונה, תועבר הפניה לדרג הניהולי אשר יבחן את הפניה שנית וישיב הציבור לא תספק 

 ימים מיום פנייתו. 30ישירות לפונה. בכל מקרה, תינתן לפונה תשובה בתוך 

 

                                                 
 61קון מספר תי  (61ת
 58תיקון מספר   (58ת
  52תיקון מספר   (52ת
 ([15.03.2007תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום כ"ה אדר התשס"ז )תחילה: ]  43תיקון מספר   (43ת
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 :ממוחשבת גרפית חתימהמימוש  אופן(70ת2.5

בעל הרשיון יבצע זיהוי של המנוי טרם שינוי הסכם התקשרות או החתמתו על  -מנוי  זיהוי )א(

הסכם התקשרות חדש, וזאת באמצעות תעודה מזהה נושאת תמונה, או ייפוי כוח בצירוף 

 תעודה מזהה של מיופה הכוח. 

בעל הרשיון יקצה לשימושו הבלעדי של המנוי, לאורך מהלך כל  - דיגיטלי במסך שימוש )ב(

בכל יעמיד לרשותו של המנוי זמן סביר לעיין ו ביצוע העסקה עד להשלמתה, מסך דיגיטלי

 ההסכם ולהבין את תוכנו בטרם יידרש לחתום עליו. 

וחתימה על המסמכים הרלבנטיים   "בטופס גישה לשירותים"סימון  - מנויתימה על ידי הח )ג(

 להסכם תיעשה אך ורק על ידי המנוי. 

כל חתימה בנפרד תהיה נעולה ומקובעת במקומה, עם מאפייניה  – חתימה מקובעת )ד(

אשר ניתן יהיה להוכיח כי חתימה זו אינה תוצאה של "העתקה והדבקה" הייחודיים, באופן 

או במסמכים ההתקשרות של חתימה אחרת של המנוי שנחתמה במקום אחר בהסכם 

את תעד אשר ת -שכבת מידע נוספת על החתימה בהמשך לאמור, לכל חתימה תהיה אחרים. 

 . שניות( הזמן המדויק של חתימתה )תאריך ושעה מדויקת ברמת דיוק של

ההסכם בתום החתימה על ההסכם כולו, תתבצע "נעילה" של מסמך  - הסכם"נעילת"  )ו( 

באופן שניתן יהיה לזהות שינוי שבוצע בהסכם לאחר מועד החתימה. "נעילת" ההסכם 

חתימה  -בחתימה אלקטרונית מאובטחת או חתימה אלקטרונית מאושרת )להלן 

(, מיד 2001 –ן בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א אלקטרונית( של בעל הרשיון, כמשמעות

לאחר חתימתו על ידי המנוי, תחשב כאמצעי סביר לנעילת ההסכם ולהגנה עליו מפני 

 שינויים. 

 בהתאם לנדרש בסעיף ההסכם בעל הרשיון ישמור תיעוד של כל מסמכי –תיעוד שמירת )ז(

גריעה של מסמכים ה או ינקוט באופן סדיר באמצעים למניעת הוספו לרישיונו  101.1

האלקטרונית באופן בלתי מתועד. בעל רשיון ינקוט באמצעים ובתהליכים  למערכת הארכיב

הנדרשים כדי להבטיח כי תוכן ההסכם נשמר ללא שינוי החל ממועד עריכתו ובמשך כל 

תקופת השימור, בשים לב לשינויים טכנולוגיים או שינויים בשיטות הצפנה המשמשות 

כים. בעל רשיון יוכל להוכיח למשרד בכל עת כי נקט באמצעים ובתהליכים לשימור מסמ

 כאמור. 

  - קבלת עותק של הסכם ההתקשרות )ח(

המנוי יוכל לבחור בין שתי אפשרויות לקבלת מסמכים במעמד ביצוע העסקה )ע"י   (1)

 באחת משתי משבצות(: xסימון 

 עמודים(; 2התכנית" )עד לקבל רק את "עמודי עיקרי פרטי  -משבצת אחת  ((א))

 .החתום לקבל את כל ההסכם -משבצת שנייה  ((ב))

המנוי יאשר בחתימתו את הבחירה שלו. המקום לחתימה יהיה בצמוד לשתי  (2)

 המשבצות הנ"ל.

                                                 
 .70תיקון מספר   (70ת
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מנוי שיבקש לקבל רק את "עמודי עיקרי פרט התכנית" יצטרך לציין את כתובת  (3)

 שלו, שאל אחד מהם יישלח כל ההסכםהדואר האלקטרוני שלו או את מספר הפקס 

 "עמודי עיקרי פרטי התכנית"(. 2)כולל  החתום

מי שיקיש את כתובת הדוא"ל או את מספר הפקס, שלשם יישלח כל ההסכם, יהיה  (4)

 נציג המכירות )מהמקלדת שלו(.

 הכתובת או מספר הפקס יופיעו מתחת ובצמוד למשבצות הנ"ל. (5)

פת שלו שזוהי כתובת הדוא"ל או מספר הפקס שאל אחד המנוי יאשר בחתימה נוס (6)

 מהם יישלח ההסכם.

פועל יוצא מהאמור לעיל: מנוי שאין לו כתובת דוא"ל או פקס יקבל את כל ההסכם  (7)
 במעמד ביצוע העסקה.

 
כל הסכם יכלול זיהוי חד משמעי של הנציג שהחתים את המנוי )שם מלא  - זיהוי הנציג )ט(

 וחתימה(.

בעל הרשיון ישמור ברשותו עותק חתום של הסכם ההתקשרות; העותק כאמור יהיה זמין )י(    

 ( ימי עבודה מיום ההתקשרות; 5אצל בעל הרשיון להצגה בפני המנהל, תוך חמישה )

ביקש המנוי לערוך שינוי בתנאי הסכם ההתקשרות, לרבות בקשה לקבל שירות נוסף, לבטל  ( יא)

תימסר למנוי בעת בקשת השינוי, הודעה מודפסת  -רות שירות, או להצטרף לחבילת שי

הנושאת את שם בעל הרשיון או הסמליל שלו, בה יצוינו פרטי השינוי שבוצע, מועד כניסתו 

לתוקף, וכן שמם המלא של נציג בעל הרשיון והמנוי וחתימותיהם המקוריות. ההודעה 

( ימי עבודה מיום 5חמישה ) החתומה תהיה זמינה אצל בעל הרשיון להצגה בפני המנהל, תוך

 ביצוע בקשת המנוי.

 .הכללים המפורטים לעיל יחולו גם בעסקת רוכלות -  ותרוכל עסקת   )יב(
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1נספח ה'
(52ת

 גילוי נאות בחשבון הטלפון  -  

 כללי 

 (85תבטל.

יכיל "( שבעל רשיון יגיש למנוי יהיה ברור, קריא ומובן; החשבון חשבון" -חשבון טלפון )בנספח זה  .1

 פירוט מדויק אודות רכיבי התשלום הנדרש, כמפורט בנספח זה.   

 חשבון יכלול את החלקים הבאים: .2

 "סיכום חשבון"; .א

 "פירוט חשבון" הכולל: .ב

פעמיים, זיכויים והחזרים, -פירוט בדבר תשלומים קבועים, תשלומים משתנים, חיובים חד (1

 . ה. לנספח זה;8כמשמעותם בסעיף 

 מוש;מידע על דפוסי שי (2

 "פירוט שיחות".  .ג

"פירוט שיחות", מעליה  -, כאשר הרמה התחתונה היא חלק ג' Bottom-upהחשבון ייבנה בשיטת  .3

 "סיכום חשבון". -"פירוט חשבון" וברמה העליונה חלק א'  -חלק ב' 

 על כל דף מדפי החשבון, לרבות "פירוט השיחות", יתנוסס שם החברה או הסמליל )"לוגו"( שלה. .4

עבור כל מספר טלפון יפיק בעל הרשיון "סיכום חשבון", "פירוט חשבון" ו"פירוט שיחות" נפרדים.  .5

למנוי בעל כמה מספרי טלפון רשאי בעל הרשיון להפיק "סיכום חשבון" אחד אשר יתייחס לכל 

מספרי הטלפון שברשות המנוי ובלבד שב"סיכום החשבון" יפורטו כל מספרי הטלפון אליהם 

(. "פירוט שיחות" ו"פירוט חשבון" יפיק בעל הרשיון עבור כל 2, 1שבון )ר' דוגמאות מתייחס הח

בנפרד. על אף האמור, מנוי אשר ברשותו כמה מספרי טלפון, רשאי לדרוש מבעל  מספר טלפון

כמספר  PRIהרשיון לקבל "סיכום חשבון" נפרד עבור כל מספר טלפון שברשותו. לענין זה יראו קו 

 טלפון אחד.

"אמינות החיוב  - 5262. לתקן ישראלי 2.2.2סכומים בחשבון יעוגלו ויפורטו בהתאם לקבוע בסעיף  .6

"( והוראות הרשיון הכללי לענין זה. יובהר כי, התקן" –וגילוי נאות בחשבונות טלפון" )בנספח זה 

ן" באשר לאופן חישוב הסכום לחיוב, להבדיל מאופן הצגתו ב"פירוט השיחות" וב"פירוט החשבו

 כפי שנקבע בהוראות, על בעל הרשיון לחשבו בהתאם לתעריף הקבוע בתקנות, וזאת ללא עיגול.

מפורטות דוגמאות של חשבונות  באתר האינטרנט של משרד התקשורת, במדור "רשיונות כלליים", .7

"(. הדוגמאות הדוגמאות" -טלפון אשר נערכו בהתאם להוראות המפורטות בנספח זה )בנספח זה 

על ידי בעלי רשיונות  2008סות על הסכמי התקשורת ותוכניות תעריפים אשר שווקו בשנת מבוס

כלליים. הדוגמאות הינן לצורך המחשת אופן יישום ההוראות בלבד. במקרה של אי התאמה בין 

 ההוראות לבין הדוגמאות, הנוסח המחייב הוא של ההוראות.

                                                 
        1ו בנספח ה' 9 -ב ו9ים , למעט סעיפ2009בדצמבר  31: תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום תחילה] 52תיקון מספר    (52ת

 [.2009בספטמבר  15שייכנסו לתוקף לא יאוחר מיום 
 .[2016ביולי  1: תיקון זה ייכנס לתוקף לא יאוחר מיום תחילה] 85תיקון מספר    (85ת
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 "סיכום חשבון" -חלק א 

 גו הפרטים המפורטים להלן:ב"סיכום החשבון" יוצ .8

 -פרטי המנוי   א.

 שם פרטי; (1

 שם משפחה; (2

 כתובת; (3

 מספר לקוח; (4

שבאמצעותו סופקו השירותים בגינם מוגש החשבון  PRI-מספר הטלפון ו/או מספר קו ה (5

 למנוי;

 

 -פרטי בעל הרשיון  ב.

 שם החברה; (1

 כתובת הנהלת החברה; (2

 וחות;מספרי הטלפון והפקסימילה של שירות הלק (3

 כתובת אתר האינטרנט של החברה. (4

 

 -מועדים  ג.

 תאריך עריכת החשבון; (1

 תקופת החשבון; (2

לענין חשבון המשולם שלא באמצעות הוראת קבע או  -המועד האחרון לתשלום החשבון  (3

 באמצעות כרטיס אשראי.

 

 -הודעות למנוי  ד.

ונות ציבור אצל בעל הרשיון, על הודעה בדבר אפשרות הגשת תלונה לאחראי לטיפול בתל (1

אינו מחויב לפי הוראות רשיונו  ןסמכויותיו ועל דרכי הפניה אליו. ככל שבעל הרשיו

להודיע לכל מנוי על האפשרות להגשת תלונה לאחראי לטיפול בתלונות הציבור בחשבון 

 הודעה בדבר האפשרות להגשת תלונה למוקד הטלפוני של בעל ןהטלפון, יציג בעל הרשיו

 הרשיון ועל דרכי הפנייה אליו. 

כתובת, מספר טלפון, מספר פקסימילה וכתובת דואר אלקטרוני של בעל הרשיון,  (2

שבאמצעותם רשאי המנוי לבקש מבעל הרשיון להפסיק שירות או למסור לבעל הרשיון 

ככל שבעל  .1981 -ד לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 13הודעת ביטול כמשמעותה בסעיף 

לאפשר משלוח בקשת הפסקת שירות באמצעות  מחויב לפי הוראות רשיונו נואי הרשיון

 דואר אלקטרוני, אין הוא מחוייב להציג כתובת דואר אלקטרוני כאמור.

 מידע על מבצעים והודעות אישיות למנוי, בהתאם להחלטת בעל הרשיון. (3

 



  שראל בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(.תוספת שניה לרשיון כללי לחברת סלקום י
                1ה'נספח                                                                                     2016בדצמבר  26נוסח משולב נכון לתאריך 

 3 - 1נספח ה' –תוספת שניה 

 

 הסכום לחיוב ללא מע"מ, כמפורט להלן: ה.

 ם החלים על המנוי אשר אינם תלויים בהיקף שימוש;חיובי -חיובים קבועים  (1

 חיובים החלים על המנוי התלויים בהיקף שימוש; -חיובים משתנים  (2

כגון: חיוב ב"דמי יציאה", חיוב בהפרשי ריבית והצמדה בגין חוב  - פעמיים-חיובים חד (3

 "(;פעמיים-חיובים חד" -כספי, חיוב בגין הוצאות גביה וכד' )בנספח זה 

כגון: זיכוי בגין החזרת ציוד קצה ישן, זיכוי בגין סבסוד ציוד קצה וכד' )בנספח  -זיכויים  (4

 "(;זיכויים" -זה 

 "(.החזרים"  -החזרים כספיים בגין חיובי יתר )בנספח זה  (5

 

 הסכום הכולל לתשלום יוצג כמפורט להלן: ו.

החיובים המוצגים  הסכום הכולל לתשלום ללא מע"מ; הסכום יחושב על פי סיכום (1

 ב"סיכומי הביניים" ב"פירוט החשבון";

 סכום המע"מ; (2

 הסכום הכולל לתשלום בתוספת מע"מ. (3

כל הסכומים לחיוב המופיעים ב"סיכום החשבון", יוצגו כמספר עשרוני בשקלים חדשים ברמת דיוק  ז.

 של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.
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 "פירוט חשבון"  -חלק ב 

-של "פירוט החשבון" יכלול מידע לענין תשלומים קבועים, תשלומים משתנים, חיובים חד 1 חלק .9

 פעמיים, זיכויים והחזרים, כמפורט להלן:

"פירוט החשבון" יכלול מידע כללי אודות תוכנית התעריפים אשר בהתאם לתנאיה מחויב  א.

למנוי עסקי, פירוט המנוי לרבות פירוט התעריפים העיקריים שלה, כשהם כוללים מע"מ. 

 התעריפים העיקריים יוצג ללא מע"מ.

כולל הסכם ההתקשרות של המנוי תקופת התחייבות, על בעל הרשיון לציין בכל חשבון  ב.

 ב"פירוט החשבון" את הפרטים כדלקמן:

; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לגבי עסקה אשר משך תקופת ההתחייבות ומועד סיומה (1

-()ב( לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 2א)ד()13יה הודעה כאמור בסעיף אין חובה לתת לגב

1981   . 

התשלום אשר יידרש המנוי לשלם ככל שיבקש לסיים את התקשרותו עם בעל הרשיון  (2

במהלך "(, דמי יציאהלחברה או לתוכנית התעריפים )"תקופת ההתחייבות קודם תום 

תקופת החשבון " -ספח זה )בנ תקופת החשבון העוקבת לתקופת החשבון הנוכחי

נקודת  ,. במקרה בו גובה דמי היציאה משתנה לאורך תקופת החשבון העוקבת"(העוקבת

)ר'  הזמן לייחוס לצורך קביעת גובה דמי היציאה תהיה אמצע תקופת החשבון העוקבת

 (. 1דוגמה 

מור ככל שתשלום דמי היציאה כולל אף תשלום בגין סבסוד ציוד קצה, יוצג התשלום הא (3

נקודת  ,משתנה לאורך תקופת החשבון העוקבת התשלום האמורבמקרה בו גובה בנפרד. 

)ר'  תהיה אמצע תקופת החשבון העוקבת התשלוםהזמן לייחוס לצורך קביעת גובה 

 (.1דוגמה 

יום מיום  14בעל הרשיון יגיש למנוי פירוט בכתב לגבי אופן חישוב דמי היציאה, תוך  (4

וקד שירות הלקוחות או לאחראי לטיפול בתלונות ציבור של בעל שהגיש המנוי בקשה למ

 הרשיון.  

"פירוט חשבון" יוצג באמצעות טבלה המורכבת מעמודות ושורות, בהתאם למפורט  ג.

 בדוגמאות.

ב"פירוט החשבון" יוצג כל שירות אשר סופק למנוי במהלך תקופת החשבון, בשורה נפרדת,  ד.

 תוך פירוט:

השירות יזהה באופן ברור ומדויק, ככל שניתן, את השירות שסופק  שם השירות; שם (1

 למנוי;

לענין שירות אשר סופק למנוי שלא על ידי בעל הרשיון, יציג בעל הרשיון את פרטי ספק 

 השירות, לרבות שמו ומספר הטלפון באמצעותו ניתן ליצור עמו קשר;

ות:דקות(. כמות הנמדדת )שני mm:ssהכמות; כמות הנמדדת בזמן תוצג בתצורה של  (2

ספרות אחרי הנקודה  3ברמת דיוק של  MB-בנפח נתונים תוצג כמספר עשרוני ב

 העשרונית לכל הפחות. כמות של דפי אינטרנט שנצפו או מסרונים תוצג כמספר טבעי;



  שראל בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(.תוספת שניה לרשיון כללי לחברת סלקום י
                1ה'נספח                                                                                     2016בדצמבר  26נוסח משולב נכון לתאריך 

 5 - 1נספח ה' –תוספת שניה 

ספרות אחרי הנקודה  3התעריף; התעריף יוצג כמספר עשרוני בש"ח, ברמת דיוק של  (3

ת. תעריף המורכב ממספר מרכיבי תשלום, כגון: תעריף אחד עבור העשרונית לכל הפחו

-שירותיו של בעל הרשיון ותעריף שני, עבור קישור גומלין או עבור שירות טלפון בין

(. שיחות שתעריפן משתנה במהלך 2, 1לאומי, יוצג גם כתעריף אחד כולל )ר' דוגמאות 

תעריף תוך כדי שיחה, לרבות שיחה  ביצוען כגון, מעבר משפל לשיא או משיא לשפל, שינוי

שהחלה במסגרת "בנק דקות" וחרגה ממנו במהלך ביצועה, תוצגנה במקובץ במסגרת 

שירות "שיחות בתעריף משתנה תוך כדי השיחה"; התעריף יוצג תחת עמודת "תעריף 

ממוצע" והוא יחושב על ידי חלוקה של הסכום לחיוב ב"שורת סיכום הביניים", 

ורסיה א'(. ככל ששיחה בשירות  – 5ט לנספח, בכמות )ר' דוגמה 11 כמשמעותה בסעיף

יב להלן, 11"שיחות בתעריף משתנה תוך כדי השיחה" מוצגת כמפורט בסיפא של סעיף 

ורסיה  – 5לא נדרש להציג "תעריף ממוצע" והתעריף יוצג לפי כל מקטע בנפרד )ר' דוגמה 

 ב'(.   

פי מכפלת הכמות בתעריף, והוא יהיה זהה  הסכום לחיוב; הסכום לחיוב יחושב על (4

לסכום לחיוב המופיע ב"פירוט השיחות" ב"שורת סיכום הביניים"; החיוב ב"שורת 

סיכום ביניים" ב"פירוט השיחות" של כל מקטע  "שיחה בתעריף משתנה תוך כדי 

ורסיה  – 5השיחה" ייכלל ב"פירוט החשבון" במסגרת סוג השירות המתאים )ר' דוגמה 

  ב'(.

במידה וקיים גם תשלום קבוע לכל שיחה בודדת יוצגו באותה שורה גם מספר השיחות  (5

שבוצע והתעריף הקבוע לשיחה, והסכום לחיוב יחושב על פי מכפלת מספר השיחות 

 (.4בתעריף התשלום הקבוע לשיחה בתוספת מכפלת הכמות בתעריף )ר' דוגמה 

פעמיים", "הזיכויים" -, "החיובים החדב"פירוט החשבון" יוצגו "החיובים הקבועים" ה.

כל אחד מהם, בקבוצה , (58תא83 -ו 60.8ו"הפרשי הצמדה וריבית" כמפורט בסעיף "ההחזרים" 

 (.5, 3נפרדת )ר' דוגמאות 

 (58ת בעל הרשיון יודיע בחשבון למנוי בדבר אפשרותו לבקש פירוט בכתב לגבי אופן חישוב ו.

יום מיום שהגיש המנוי  30למנוי פירוט בכתב כאמור, תוך פעמי"; בעל הרשיון יגיש -"חיוב חד

בקשה בענין למוקד שירות הלקוחות או לאחראי לטיפול בתלונות ציבור של בעל הרשיון )ר' 

 (. 5, 3דוגמאות 

ב"פירוט החשבון" אפשר שיצוינו גם חיובים עבור מכירת ציוד קצה וחיובים עבור שירותים  ז.

 שאינם שירותי בזק.

וט החשבון" יכלול סיכומי ביניים של הסכומים לחיוב, ללא מע"מ, בגין חיובים קבועים, "פיר ח.

 "(.  שורת סיכום בינייםחיובים משתנים, חיובים חד פעמיים, זיכויים והחזרים )"

 הסכום הסופי לחיוב יוצג ללא מע"מ, ולצידו יוצג הסכום לחיוב כולל מע"מ. ט.

 

 

                                                 
 58תיקון מספר  (58ת
 58תיקון מספר  (58ת
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החשבון" הערה לפיה ככל שקיים פער בין הסכום לחיוב ובין  על בעל הרשיון לציין ב"פירוט י.

סכימת הסכומים לחיוב המפורטים בשורות סיכום הביניים "בפירוט החשבון", מקורם בכך 

שהסכום לחיוב מחושב בהתאם לתעריפים ברמת דיוק גבוהה מזו הקבועה בהוראות הרשיון 

 והתקן.

בון", יוצגו כמספר עשרוני בשקלים חדשים י"א. כל הסכומים לחיוב המופיעים ב"פירוט החש

 ברמת דיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.

של "פירוט החשבון" יציג בעל הרשיון בצורה גרפית או בכל דרך אחרת, לגבי כל מספר  2בחלק  .10

 מפורט להלן: טלפון אליו מתייחס חשבון הטלפון, מידע אודות דפוסי השימוש, כ

שיעור ניצול של כל חבילת שירותים הכלולה בתוכנית התעריפים בה הוא מנוי, לרבות חבילות  א.

 שירותים הניתנות למנוי במסגרת התשלום הקבוע;

 פירוט תשלומים על פי סוגי שירותים; ב.

-םהתפלגות דקות שיחה ומסרונים לפי סוגי בעלי הרשיון אשר ברשתם הושלמה השיחה )פני ג.

 רט"ן, פנים ארצי נייח(. -רשתי בהתאם לסוג בעל הרשיון -רשתי, חוץ
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 "פירוט שיחות" -חלק ג 

 ב"פירוט השיחות" יוצגו הפרטים המפורטים להלן: .11

"פירוט השיחות" יכלול מידע אודות כל השירותים אשר סופקו למנוי בתקופה אליה מתייחס  א.

 החשבון. 

נפרדת תחת כותרת של שם השירות, כאשר כל פרט ב"סוג  כל "סוג שירות" יפורט בקבוצה ב.

"(, לא PTTה. לענין שיחות קשר )"11שירות" יוצג בשורה נפרדת, בהתאם לאמור בסעיף קטן 

 נדרש פירוט עבור כל שיחה בנפרד.   

הצגת הנתונים בהתייחס לכל "סוג שירות" המופיע ב"פירוט השיחות", תיעשה לפי סדר  ג.

 כרונולוגי עולה.

 "פירוט שיחות" יוצג בתצורת טבלה בהתאם למפורט בדוגמאות. ד.

 לגבי כל פרט המופיע ב"פירוט השיחות" יצוינו, לכל הפחות, הנתונים הבאים: ה. 

 תאריך ביצוע השיחה או המסרון או הגלישה; (1

 (;hh:mm:ssשעה ) (2

 יעד נקרא )אם קיים(; (3

 כמות; (4

ספרות אחרי הנקודה  3בש"ח, ברמת דיוק של תעריף ללא מע"מ, במספר עשרוני  (5

 העשרונית לכל הפחות; 

ספרות אחרי הנקודה  3סכום לחיוב ללא מע"מ, במספר עשרוני בש"ח, ברמת דיוק של  (6

 העשרונית לכל הפחות.

התעריף המוצג יהיה התעריף על פיו מחויב המנוי, קרי, לדוגמה: לאחר הנחה ככל שקיימת,  ו.

 ע למנוי במסגרת מבצע וכד'.התעריף המוזל שהוצ

הכמות, התעריף, והסכום לחיוב יוצגו בעמודות צמודות זו לזו ככל האפשר, כך שמכפלה של  ז.

הכמות בתעריף תיתן את הסכום לחיוב. במידה וקיים גם תשלום קבוע לכל שיחה יוצגו 

על פי באותה שורה גם כמות השיחות שבוצע והתעריף הקבוע לשיחה, והסכום לחיוב יחושב 

מכפלת כמות השיחות בתעריף התשלום הקבוע לשיחה בתוספת מכפלת הכמות בתעריף )ר' 

 (. 4דוגמה 

)שניות:דקות(; כמות הנמדדת בנפח נתונים  mm:ssכמות הנמדדת בזמן תוצג בתצורה של  ח.

ספרות אחרי הנקודה העשרונית לכל הפחות;  3ברמת דיוק של  MB-תוצג כמספר עשרוני ב

 י אינטרנט שנצפו או מסרונים תוצג כמספר טבעי.כמות של דפ

כל "סוג שירות" המופיע ב"פירוט שיחות" יכלול שורת סיכום בה יפורט סה"כ הכמות בגינה  ט.

שורת " -מחויב המנוי וסה"כ הסכום לחיוב לעניין אותו "סוג שירות", ללא מע"מ )בנספח זה  

 "(.סיכום ביניים

סיכום ביניים" יוצג ב"פירוט חשבון" כמספר עשרוני ברמת  כל סכום לחיוב המופיע ב"שורת י.

 דיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית כשלצדו תוצג הכמות.

 התצוגה של כל שורת סיכום ביניים תיעשה בצורה בולטת.  יא.



  שראל בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(.תוספת שניה לרשיון כללי לחברת סלקום י
                1ה'נספח                                                                                     2016בדצמבר  26נוסח משולב נכון לתאריך 

 8 - 1נספח ה' –תוספת שניה 

שיחה שתעריפה משתנה במהלך ביצועה כגון, מעבר משפל לשיא או משיא לשפל, שינוי תעריף  יב.

שיחה, לרבות שיחה שהחלה במסגרת "בנק דקות" וחרגה ממנו במהלך ביצועה, תוצג  תוך כדי

במסגרת שירות "שיחות בתעריף משתנה תוך כדי השיחה"; התעריף יוצג תחת עמודת "תעריף 

ורסיה א'(. ניתן  – 5ממוצע" והוא יחושב על ידי חלוקה של הסכום לחיוב בכמות )ר' דוגמה 

במהלך ביצועה גם בצורה אחרת שבה יוצגו בנפרד לגבי כל  להציג שיחה שתעריפה משתנה

מקטע של שיחה כאמור התעריף לחיוב, הכמות והסכום לחיוב וכן חיוב כולל של השיחה )ר' 

 ורסיה ב'(. – 5דוגמה 

בעל הרשיון רשאי לספק למנוי שביקש זאת במפורש פירוט שיחות בסדר כרונולוגי בו סופקו  יג.

סוגי השירותים, ובלבד שיודיע למנוי במסגרת "פירוט השיחות" כי  השיחות ללא הפרדה בין

 )ב(.11הוא רשאי לקבל "פירוט שיחות" אף בהתאם למתכונת הקבועה בסעיף 

  



  שיון כללי לחברת סלקום ישראל בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(.תוספת שניה לר
              2נספח ה'                                                                              2016בדצמבר  26נוסח משולב נכון לתאריך 

 

 1 - 2נספח ה' – תוספת שניה

 

 (73ת טופס גישה לשירותים –2נספח ה' 

 

 טופס גישה לשירותים באמצעות המכשיר הסלולרי המחויבים בחשבון הטלפון

שם בעל הרשיון                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                      דרכים לשליחת הטופס:                                               

     מען                                                                                                                                                                 
  כתובת דואר אלקטרוני                                                                                                                                                                 

 מס' פקסימילה                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ____________ תאריך:
 

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

 

 פרטי המנוי                                                                                                                 

שם המנוי/שם החברה:______________ מ.ז./מ.ח.פ._______________  מען:______________ מספר 

 _________הטלפון:______

 משמעותו חסימת האפשרות לקבל את השירות.באופן חלקי סימון וחתימה  ,על פי בחירתך וחתום. לידיעתך xסמן 
 

 חתימת המנוי פתוח חסום סוג השירות מס'
 לרבות גלישה בפורטל הסלולרי של בעל הרשיון.בארץ לישה באינטרנט הסלולרי שירות ג .1

  (Wi-Fi)חסימה אינה מונעת גלישה בארץ באמצעות 
   

□ □  

 .בפורטל הסלולרי של בעל הרשיוןגלישה לרבות  בחו"לשירות גלישה באינטרנט הסלולרי  .א1

תוח בסעיף זה אינו כולל פתיחה סימון פ (Wi-Fiבאמצעות  )חסימה אינה מונעת גלישה בחו"ל
 .(74ת לשירותי נדידה בירדן ובמצרים

גלישה, הכוללת  הלאחר מכן תכנית/חבילבשלב מסוים אם בחרת "חסום" ורכשת לידיעתך, )
א וניצול מל עם ,שובעל ידינו תיחסם לאחר מכן ו [שם החברה]החסימה תיפתח ע"י 

   מבין שניהם( תום תוקפה של התכנית/החבילה, המוקדם החבילה או
 

□ □  

2. 
 

שירות תוכן ו/או 
 פעמי-מידע חד

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

לשיר, הורדת רינגטון, הורדת סרט וידאו, הורדת משחק, והכל 
 פעמי(-באופן חד

□ □  

ליחת מסרון בתשלום מיוחד לשם הצבעה במסגרת תוכנית ש ב.
הצבעה לתכנית  )כגון:המשודרת בטלוויזיה באופן חד פעמי 

 ריאליטי באופן חד פעמי(
□ □  

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

ידע על קווי תחבורה, בעלי )כגון: מקבלת מידע באופן חד פעמי   ד.
 מקצוע, מידע פיננסי, והכל באופן חד פעמי(

 
□ □  

שירות תוכן ו/או  .3
 -מידע מתמשך

 מנוי

קבלת או הורדת תוכן באמצעות האינטרנט, צפיה בו ו/או האזנה  א.
)כגון: מנוי להורדה או צפיה בסרט  פעמי-לו שלא באופן חד

רדת רינגטונים, מנוי וידיאו, מנוי לשירות מוזיקה, מנוי להו
 להורדת סרטי וידאו  ומנוי להורדת משחקים(

□ □  

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

 טריוויה ומנוי לקבלת מתכוני דיאטה(
□ □  

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

 
 __________________חתימת המנוי:  _____________חתימת נציג בעל הרשיון:   _____________שם נציג בעל הרשיון: 

 

                                                 
 ([2014בפברואר  17תוקף התיקון לא יאוחר מיום : ]תחילה 73תיקון מס'  (73ת
 ([2014במרץ  31כ"ט באדר ב' תשע"ד )תוקף התיקון לא יאוחר מיום : ]תחילה 74תיקון מס'  (74ת



  שניה לרשיון כללי לחברת סלקום ישראל בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(.תוספת 
    נספח ו'                                                                                       2016בדצמבר  26נוסח משולב נכון לתאריך 

 

  1 -נספח ו'  –תוספת שניה 

 

 נספח ו'- הזמנת שירות באתר אינטרנט של בעל הרשיון או ספק שירותת61(

 
 הזמנת שירות מבעל הרשיון . 1

 

 -שירות באתר אינטרנט של בעל הרשיון או בפורטל הסלולרי שלו )שניהם להלן  הזמנת 1.1

 .1.3או  1.2( יבוצע על פי אחת מהחלופות המפורטות בסעיפים "האתר"

 

 קוד אקראי 1.2 

 

  ;1המנוי שלומספר המנוי  יקליד באתר, במקום המיועד לכך, את  )א( 

המודיע לו כי מסרון  למנויבעל הרשיון  ישלחקבלת השירות, חסום לוהמנוי במידה  )ב( 

שהוזמן, וכי ניתן לפנות לבעל הרשיון לשם ביטול שירות הסוג קבלת חסום להוא 

  החסימה לסוג השירות האמור;

במידה והמנוי אינו חסום לקבלת השירות, ישלח בעל הרשיון למנוי מסרון הכולל  )ג( 

 את אלה:

 עמי" או כ"מתמשך";לרבות סיווגו כ"חד פ שם השירות (1)  

מחיר השירות; המחיר יוצג באופן מפורט ובכלל כך פירוט בדבר  תשלום "חד  (2)  

פעמי", תשלום "קבוע" עבור תקופה מסוימת לרבות ציון התקופה, ומחיר 

 היחידה לפיה נמדד התשלום עבור השירות; 

  "(;הקוד שנשלח" -)להלן  ( ספרות5)אקראי בן חמש  קוד (3)  

 ;שנשלחהמנוי יקליד באתר, במקום המיועד לכך, את הקוד  )ד( 

וקלד על ידי המנוי כאמור לבין הקוד שהשנשלח השוואה בין הקוד  יבצע בעל הרשיון )ה( 

  "(;הקוד שהוקלד" -בס"ק )ד( )להלן 

מסרון המודיע לו במידה והקוד שהוקלד זהה לקוד שנשלח, ישלח בעל הרשיון למנוי  )ו( 

מידע בדבר האופן בו  -אושרה, וככל שמדובר בשירות מתמשך שירות כי הרשמתו ל

 ניתן לבטל את הרישום לשירות; 

במידה והקוד שהוקלד אינו זהה לקוד שנשלח, ישלח בעל הרשיון למנוי מסרון  )ו( 

 המודיע לו כי הרשמתו לשירות נכשלה בגין חוסר הזהות כאמור. 

 

 קוד משתמש וסיסמא 1.3

 

יון יציג באתר בסמוך למקום המיועד להזמנת השירות, באופן בולט, ברור בעל הרש )א( 

 וקריא, פרטים אלה:

לרבות סיווגו כ"חד פעמי" או כ"מתמשך"; ככל שמדובר בשירות  שם השירות (1)  

 מידע בדבר האופן בו ניתן לבטל את הרישום לשירות;  -מתמשך 

 

 

                                                 
 61תיקון מספר   (61ת
1 Mobile Subscriber Number (MSN). 
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  2 -נספח ו'  –תוספת שניה 

 

ובכלל כך פירוט בדבר  תשלום "חד מחיר השירות; המחיר יוצג באופן מפורט  (2)  

פעמי", תשלום "קבוע" עבור תקופה מסוימת לרבות ציון התקופה, ומחיר 

 היחידה לפיה נמדד התשלום עבור השירות; 

המנוי יקליד באתר, את קוד המשתמש והסיסמא שנקבעו או אושרו לו על ידי בעל  )ב( 

 "(; "קוד הזיהוי -הרשיון )להלן 

הממוענת אליו הודעה למנוי בעל הרשיון  ציגיקבלת השירות, חסום לי המנובמידה ו )ג( 

שהוזמן, וכי ניתן לפנות אליו לשם שירות הסוג קבלת חסום לכי הוא  -אתרבלבד ב

 ביטול החסימה לסוג השירות האמור;

קוד הזיהוי לבין קוד המשתמש והסיסמא שנקבעו על השוואה בין  יבצע בעל הרשיון )ד( 

 "(;הקוד השמורשמורים אצלו במערכת )"ידו למנוי וה

 במידה וקוד הזיהוי זהה לקוד השמור, יספק בעל הרשיון למנוי את השירות; )ה( 

למנוי הודעה במידה וקוד הזיהוי אינו זהה לקוד השמור, ישלח בעל הרשיון  )ו( 

כי הרשמתו לשירות נכשלה בגין חוסר הזהות  אתרהממוענת אליו בלבד באמצעות ה

 .כאמור

 

 הזמנת שירות מספק שירות  . 2
 

 ט של ספק שירות יבוצע כמפורט להלן:נהזמנת שירות באתר אינטר 2.1
 

"(, במקום אתר הספק" -המנוי יקליד באתר האינטרנט של ספק השירות )להלן  )א( 

  ;27המנוי שלומספר המיועד לכך, את 
 

 סוג השירות ,המנויפר הכוללת את מסיעביר לבעל הרשיון הודעה  השירותספק  )ב( 

 המבוקש ואת הפרטים הנוגעים לשירות כמפורט בסעיף )ד( להלן;

 

המודיע לו כי מסרון  למנויישלח בעל הרשיון קבלת השירות, חסום לוהמנוי במידה  )ג( 

שבוקש, וכי ניתן לפנות אליו לשם ביטול החסימה שירות הסוג קבלת חסום להוא 

דיע בעל הרשיון לספק השירות כי המנוי חסום לסוג השירות האמור. כמו כן, יו

 לקבלת השירות;
 

מסרון הכולל במידה והמנוי אינו חסום לקבלת השירות, ישלח בעל הרשיון למנוי,  )ד( 

 אלה:את 

 לרבות סיווגו כ"חד פעמי" או כ"מתמשך";  שם השירות (1)  

דבר  תשלום "חד מחיר השירות; המחיר יוצג באופן מפורט ובכלל כך פירוט ב (2)  

פעמי", תשלום "קבוע" עבור תקופה מסוימת לרבות ציון התקופה, ומחיר 

 היחידה לפיה נמדד התשלום עבור השירות;
 

  "(;הקוד" -)להלן  ( ספרות5)אקראי בן חמש  קוד (3)  
 

 המנוי יקליד באתר הספק, במקום המיועד לכך, את הקוד; )ה( 
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  3 -נספח ו'  –תוספת שניה 

 

 

שיון את הקוד שהוקלד על ידי המנוי כאמור בס"ק )ה( ספק השירות יעביר לבעל הר )ו( 

 "(;הקוד שהוקלד" -)להלן 

 

  וקלד;השוואה בין הקוד לבין הקוד שה יבצע בעל הרשיון )ז( 
 

מסרון המודיע לו כי במידה שהקוד שהוקלד זהה לקוד, ישלח בעל הרשיון למנוי  )ח( 

ידע בדבר האופן בו מ -אושרה, וככל שמדובר בשירות מתמשך הרשמתו לשירות 

ניתן לבטל את הרישום לשירות. כמו כן, יודיע בעל הרשיון לספק השירות כי 

 הרישום לשירות אושר על ידו;
 

במידה שהקוד שהוקלד אינו זהה לקוד, ישלח בעל הרשיון למנוי מסרון המודיע לו  )ט( 

הרשיון כי הרשמתו לשירות נכשלה בגין חוסר הזהות כאמור. כמו כן, יודיע בעל 

 לספק השירות כי הרישום לשירות נכשל. 
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 (84תערבות בנקאית וכתב התחייבות –פח ח' נס

שמונים  ימציא למנהל ערבות בלתי מותנית לטובת מדינת ישראל. הערבות תהיה בסכום שלבעל הרשיון 
מנהל לפי ערבות זו תבוא במקום כל ערבות קודמת שהמציא בעל הרשיון ל( ₪. 80,000,000מיליון )

ארבעים מיליון  -', יופחת סכום הערבות להעמד בעל הרשיון בהוראות נספח הוראות רשיונו. 
 ( ש"ח.40,000,000)
 
 

 נוסח ערבות בנקאית / ביטוחית אוטונומית ונוסח ההתחייבות להאריך את הערבות
 
 

 בודלכ
 משרד התקשורת -ינת ישראל דמ

 , ירושלים23 ווב יפרח
 

 
 ..............אית/ביטוחית אוטונומית מספרבות בנקערדון: הנ

 
נו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל "(, אבעל הרשיון" -)להלן  ]שם בעל הרשיון[פי בקשת  לע .1

סכום  -ועד התשלום בפועל )להלן מב ]סכום הערבות[סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של 

 .בעל הרשיוןהערבות(, בקשר לרשיון כללי לשירותי רט"ן, שהוענק ל

נקוב בדרישה עד לסכום  ו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכוםנא .2

 הערבות, תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם.

)פיסקה אופציונאלית: על הדרישה לתשלום להימסר בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה והכל  

מיליה, טלקס, דואר אלקטרוני או במברק, לא בשעות העבודה בהן הסניף פתוח. דרישה בפקסי

 תחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זו.(

ן אתם חייבים לפרט, לבסס איחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה, תה .3

 ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת בעל הרשיון.

; בעל הרשיון יישא בכל הוצאה נים מיום קבלת הרשיון[]שבע שבות זו תהיה בתוקף עד ליום רע .4

 הכרוכה במימושה או בהארכתה של ערבות זו.

 

 

 ,בבוד רכב                                                                                  

 ______ק_נב
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                 
 .84תיקון מספר  (84ת
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 בודלכ
 משרד התקשורת -ינת ישראל דמ

 ושלים, יר23 ווב יפרח
 
 

 __________התחייבות להאריך את הערבות הבנקאית/ביטוחית אוטונומית מס'דון: הנ
 
 

שהומצאה לכם  ______________בהמשך לערבות בנקאית/ביטוחית אוטונומית מס' 

 ]שם בעל הרשיון["(, אנו הערבותבהתאם להוראות הרשיון הכללי לשירותי רט"ן )להלן "

יבים כי לא יאוחר משישים ימים לפני תום תקופת הערבות "בעל הרשיון"(, מתחי –)להלן 

היא תוארך לתקופה של חמש שנים נוספות, וכך בכל פעם לתקופה נוספת באופן שהערבות 

[; ואולם אם במועד שנתיים מיום תום תוקפו של הרשיון שהוענק לנותהיה בתוקף עד יום ]

הערבות, בכל פעם לתקופה של  חיובינו, תוארך האמור לא סילקנו, להנחת דעתכם, את כל

 שנה נוספת, לפי דרשתכם בכתב.

 
 ,בבוד רכב             

[בעל הרשיון]
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  (6תנגישות לשירותי בזק בין לאומיים  -'ינספח 

 הגדרות .1

במסמך זה יהיו למלים ולביטויים שלהלן המשמעות הרשומה בצדם, אלא אם כן משתמע  1.1

 מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר:

 חברת בזק בינלאומי בע"מ; -בזק בינלאומי       

 ( החברה לשירותי בזק בינלאומיים;1995ברק אי. טי. סי. ) -ברק                      

מנוי של בעל הרשיון, שמתקשר לחו"ל באמצעות מפעיל בין לאומי, תוך  -מתקשר מזדמן     

 ; 2שימוש בקוד חיוג תלת ספרתי, כמפורט בסעיף 

 קבוצת ספרות בסדר מסוים, לרבות קידומת, אשר חיוגם אמור ליצור   -       וי )אומספר מנ

קשר בזק בין ציוד הקצה של מנוי קורא אל ציוד קצה של מנוי נקרא;  מספר טלפון(        

מספר מנוי נקרא יכול להיות מספר למנוי או מספר למוקד מענה טלפוני 

 ;2ל בעל רשיוןשל מנוי או מספר למוקד שירות טלפוני ש

לאומיים לציבור בישראל על פי רשיון כללי -מי שמספק שירותי בזק בין - לאומי -מפעיל בין

 מאת השר;

 ;43לאומי שנבחר בידי מנוי, על פי הוראות סעיף -מפעיל בין -מפעיל נבחר          

רות בזק קבוצת ספרות בסדר מסוים, אשר חיוגם מאפשר גישה אל שי - קוד גישה             

מסוים של מפעיל מסוים; חיוג קודי גישה נוספים, לפי הצורך, ומספר 

; במידה וקוד 4מנוי, אמורים ליצור קשר בזק אל ציוד קצה של המנוי

 הגישה הוא של מוקד מאויש, השירות ניתן באמצעות מרכזן.

לאומיים, -" המיועדים לקבלת שירותי בזק בין188" -" ו00קודי גישה " -קוד חיוג מקוצר    

 ;2בחיוג ישיר או באמצעות מרכזן, כמפורט בסעיף 

 חברת קווי זהב שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ; -                קווי זהב

פעולת הגדרה טכנית שמבצע מפעיל פנים ארצי במתג שלו באופן ששיחות  -שיוך מנוי               

נותבו למתג של המפעיל מנוי שלו, שבוצעו באמצעות קוד חיוג מקוצר, י

 הנבחר;

העברת מסר דיבור או מסר פקסימילה באמצעות מערכת בזק בין  -שיחת מב"ל יוצאת 

 לאומית שהיוזמה לביצועה היא בידי מנוי של בעל הרשיון;

העברת מסר דיבור או מסר פקסימילה באמצעות מערכת בזק בין  -שיחת מב"ל נכנסת 

 מתקשר בחו"ל;לאומית שהיוזמה לביצועה היא בידי 

 

                                                 
(6ת

 6תיקון מספר    
 על פי כללים והנחיות שקובע המנהל. מספר הטלפון נקבע בידי בעל הרשיון,  2
   מפעיל נבחר יכול שיהיה בזק בינלאומי, ברק או קווי זהב.  3
לאומיים, ולאחר מכן חיוג קוד המדינה, אזור החיוג באותה המדינה ומספר -לדוגמה: חיוג קוד גישה לשירותים בין  4

 הטלפון של המנוי המבוקש בחו"ל.
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 שירות בזק

שירות בזק הניתן לציבור בישראל, על פי רשיון מאת השר, באמצעות  -               לאומי-בין

 לאומי;-לאומית של מפעיל בין-מערכת בזק בין

זמנית של דיבור -כיוונית בו-לאומי, שהינו העברה דו-שירות מסר בזק בין  -שירות מב"ל           

 לאומית.-מנית של מסרי פקסימילה, במערכת בזק ביןז-וכן העברה בו

מלים וביטויים במסמך זה, ככל שלא הוגדרו לעיל, תהא להם המשמעות שיש להם בחוק,  1.2

או כמפורט במקומות המתאימים  ,1981-בתקנות שהותקנו לפיו, בחוק הפרשנות, התשמ"א

ומיים, אלא אם כן משתמע לא-ברשיון הכללי של בעל הרשיון וברשיונות של המפעילים הבין

 מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.

 

 הקצאת קוד גישה  .2

-לאומיים, לצורך גישה לשירותי בזק בין-בעל הרשיון ינתב למתגים של המפעילים הבין 2.1

 חיוג של מנויים בקודי הגישה הבאים: לאומיים,

 -וצר לשירותי בזק בין', שישמש כקוד גישה מק00קוד הגישה ' - קוד גישה דו ספרתי )א(

' ינותב בידי בעל הרשיון 00לאומיים הניתנים בידי מפעיל נבחר; חיוג של מנוי בקידומת '

 למפעיל הנבחר; 

       ', שישמש כקוד גישה לשירותי בזק X01קוד גישה מטיפוס ' -קוד גישה תלת ספרתי  )ב(

' ינותב בידי בעל X01ת 'לאומיים הניתנים למתקשר מזדמן; כל חיוג של מנוי בקידומ-בין

לאומי, -היא הקוד של המפעיל הבין X; הספרה Xהרשיון למפעיל בין לאומי על פי  הספרה 

 על פי פירוט זה:

 קוד לשירותי קווי זהב; -' 2' (1)

 קוד לשירותי ברק; -' 3' (2)

 קוד לשירותי בזק בינלאומי; -' 4' (3)

' של מנוי ינותב 188(; כל חיוג 'Operatorכזן )שישמש כמספר לשירותי מר - '188קוד גישה ' )ג(

 בידי בעל הרשיון לשירותי המרכזן של המפעיל הנבחר; 

-', שישמש כקוד גישה לשירותי בזק ביןXY18מספר מטיפוס ' - קודי גישה ארבע ספרתיים )ד(

' של מנוי ינותב בידי בעל הרשיון XY18לאומי; כל חיוג '-לאומיים שונים של כל מפעיל בין

לאומי על פי -היא הקוד של המפעיל הבין X; הספרה Xלאומי על פי  הספרה -למפעיל בין

ייקבע בידי  Y; השימוש בספרה 0והספרה  9עד  1 -היא כל ספרה מ Y)ב(; הספרה  2.1סעיף 

לאומיים, כדי להבטיח אחידות ותחרות הוגנת; -המנהל, בהתייעצות עם המפעילים הבין

( מספרי טלפון ארבע ספרתיים כאמור; מספרים אלה 10ו עשרה )לכל מפעיל בין לאומי יוקצ

 יהיו נגישים הן למנוי של מפעיל נבחר והן למתקשר מזדמן.
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" 00+(, במקום קוד החיוג " אם בעל הרשיון יאפשר למנוייו שימוש בקוד חיוג מקוצר אחר )כגון 2.2

החלים על קוד החיוג )להלן: קוד מיוחד(, יחולו על הקוד המיוחד כל ההוראות והכללים 

 ".00המקוצר "

ללקוחות בלתי מזוהים שאינם חסומים לשיחות מב"ל יוצאות  pre-paidחיוג באמצעות תוכנית  2.3

; XY18ספרתיים מסוג -וקודי גישה ארבע X01ספרתיים מסוג -יתאפשר רק בקודי גישה תלת

נה את הלקוח לחיוג עם חיוג קוד גישה מקוצר או קוד גישה מיוחד, תשמע הודעה קולית המפ

 באמצעות קודי הגישה האמורים, העומדים לרשותו.

 

 נגישות של מנוי לשיחות מב"ל יוצאות: (23 תא.2

 בעל הרשיון יאפשר למנוי לפעול באחת מאלה, באשר לשיחות מב"ל יוצאות, כמפורט להלן: א 2.1  

 כמנויי משוייך. )א( 

 כחסום. )ב(

 כמתקשר מזדמן בלבד. )ג(

 

 לאומיות יוצאות והסרת החסימה-שיחות בין חסימת .3

בעל הרשיון יחסום שיחות מב"ל יוצאות, ורשאי הוא לחסום גם שיחות מב"ל נכנסות בגוביינא,  3.1

לאומי שלו -לאומיים או למנוי שהשירות הבין-לכל מנוי שיבקש לחסום גישה לשירותים בין

עים ברשיון; בעל הרשיון אינו לשיחות מב"ל יוצאות הופסק או נותק, על פי הכללים הקבו

 רשאי לחסום שיחות מב"ל נכנסות, למעט שיחות גוביינא.

בוצעה חסימה לשיחות מב"ל יוצאות לפי בקשת המנוי, יסיר בעל הרשיון את החסימה כמפורט  3.2

 (23 תלהלן:

ביקש המנוי להשתייך,  יציין בחתימה על טופס מתאים, את המפעיל הבינלאומי בו הוא  )א( 

הודעה שנמסרה באמצעות מכשיר פקסימילה, יראו לעניין זה  ;חר כ"מפעיל נבחר" שלובו

 כהודעה בכתב שנמסרה בידי המנוי.

היתה ההודעה בע"פ,  ;ביקש המנוי להיות מתקשר מזדמן, יודיע על כך לבעל הרשיון )ב(

 יוודא בעל הרשיון את זהותו של המבקש.

 או הסרתה, הנעשים לפי בקשת מנוי, לפי אלה:בעל הרשיון יבצע חסימה לשיחות מב"ל  3.3

, יראו 1500תוך יום עבודה מקבלת ההודעה; בקשות שהתקבלו לאחר השעה  - 70% )א( 

 אותם כאילו התקבלו ביום העבודה הבא;

 תוך שני ימי עבודה מקבלת ההודעה; - 20% )ב(

 ימי עבודה. 5תוך  -השאר  )ג(

                                                 
(23ת 

 23תיקון מספר    
(23ת 

 23תיקון מספר    
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ת המב"ל היוצאות שלו נחסמו לא יוכל לבצע שיחות יוצאות בעל הרשיון יוודא כי מנוי ששיחו  3.4

 .(23 ת שיבוא         במקומוקוד בכל ", או XY18" -", וX01" ,"188", "00בקודי חיוג "

בעל הרשיון רשאי לגבות תשלום סביר בעד ביצוע חסימה לשיחות מב"ל יוצאות או בעד הסרת  3.5

 החסימה. 

הרשיון יאפשר לכל מנוי חדש שלו, ללא כל תשלום, לחסום את  , בעל3.5על אף האמור בסעיף  3.6

 שיחות המב"ל היוצאות, לפני הפעלת שירותיו לאותו מנוי.

בעל הרשיון יוודא כי כל מנוי שנחסמה גישתו לשיחות מב"ל יוצאות, יקבל הודעה קולית  3.7

 לאומיים.-מתאימה כאשר יחייג קודי גישה או מספרי טלפון לשירותים בין

ביקש מנוי שבחר במפעיל נבחר לחסום שיחות מב"ל יוצאות, יודיע בעל הרשיון על כך למפעיל  3.8

 ( ימי עבודה מיום ביצוע החסימה.7הנבחר, תוך שבעה )

 

 בחירת מפעיל נבחר בידי מנוי  .4

לאומי בכתב, בטופס חתום שאושר בידי המנהל, -מנוי של בעל הרשיון רשאי להודיע למפעיל בין 4.1

לאומיים בקודי -חירתו בו כמפעיל נבחר באמצעותו הוא מבקש לקבל שירותי בזק ביןעל ב

שם פרטי ושם משפחה או שם תאגיד,  -'; הטופס יכלול את פרטי המנוי 188'-' ו00הגישה '

מספר תעודת זהות או מספר זיהוי של תאגיד, מען ומספרי הטלפון להם מבקש המנוי לקבוע 

יל נבחר ואת התאריך והשעה בה נמסרה הוראת המנוי; הטופס לאומי כמפע-את המפעיל הבין

יבהיר כי ניתן לקבוע לכל מספר טלפון מפעיל נבחר אחד בלבד והוא יענה לדרישות הקבועות 

 טופס שיוך(. - )להלן 7לעניין זה ברשיון המפעיל הבין לאומי

בכתב על גבי טופס מנוי יהיה רשאי לשנות בכל עת את המפעיל הנבחר שלו באמצעות הודעה  4.2

שיוך; עבור שיוך ראשוני שנעשה לבקשתו של המנוי, לא יידרש המנוי לשלם כל מחיר, ואולם 

 עבור כל שינוי בשיוך ישלם המנוי תשלום סביר.

 -המפעיל הנבחר ישלח לבעל הרשיון הודעה בדבר בחירתו של המנוי בו כמפעיל נבחר )להלן  4.3

שם פרטי ושם משפחה, מען, מספרי  -את פרטי המנוי הודעת שיוך(;  הודעת שיוך תכלול 

לאומי כמפעיל נבחר, וכן את התאריך -הטלפון להם מבקש המנוי לקבוע את המפעיל הבין

והשעה המצוינים בטופס השיוך עליו חתם המנוי; המפעיל הנבחר ימסור הודעות שיוך לבעל 

רו באמצעות קבצי מדיה הרשיון על פי טפסי השיוך החתומים שבידו; הודעות השיוך ימס

לאומיים. אם יימסרו -מגנטית, או באופן אחר שיוסכם עליו בין בעל הרשיון למפעילים הבין

לבעל הרשיון שתי הודעות שיוך או יותר, המתייחסות לאותו מספר טלפון, יפעל בעל הרשיון 

 פי הודעת השיוך הנושאת את התאריך והשעה המאוחרים יותר.-על

-להיות מנוי חדש של בעל הרשיון, יהא עליו לציין בבקשתו את המפעיל הבין הגיש אדם בקשה 4.4

לאומי עמו הוא מבקש להתקשר כמפעיל נבחר; בעל הרשיון יאפשר לכל מנוי חדש שלו לבחור 

                                                 
(23ת 

 23תיקון מספר    
 לרשיון קווי זהב וברק. 56.4לרשיון בזק בינלאומי וסעיף  52.3תשומת הלב מופנית לסעיף   7
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או יאפשר למנוי קבלת שירותי  לעצמו מפעיל נבחר או לחסום את שיחות המב"ל היוצאות שלו

וכן חסימה  או חיבורו כמתקשר מזדמן שיוך למפעיל נבחר ; שירותמב"ל כמתקשר מזדמן בלבד

 .(23 ת לשיחות מב"ל יוצאות יינתנו למנוי חדש, בעת רישומו הראשוני, ללא תשלום

 

 לצורך ביצוע הליכי קביעת מפעיל נבחר, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יפעל בעל הרשיון כדלקמן: 4.5

ספר קווי מנוי, לקבוע מפעיל נבחר מסויים לקווי בעל הרשיון יאפשר לכל מנוי, שברשותו מ )א( 

 מנוי אחדים ומפעיל נבחר אחר לקווי המנוי האחרים;

 ;(23 ת בוטל )ב( 

 ;(23 תמקבלת הודעת שיוך מאת המפעיל הנבחריום עבודה בעל הרשיון יבצע שיוך מנוי תוך  )ג(

ם כאמור בסעיף קטן )ג( לאומי על השלמת ביצוע שיוך מנויי-בעל הרשיון ידווח למפעיל בין )ד(

לעיל, לרבות שינוי השיוך במועד ובמתכונת כפי שיסוכם בין בעל הרשיון לבין המפעיל 

שם ושם משפחה או שם תאגיד, מען ומספרי  –הבין לאומי; הדיווח יכלול את פרטי המנוי 

 לאומי;-הטלפון ששויכו למפעיל הבין

לאומי, קובץ שינוי יומי של שיוך מנויים -ןבעל הרשיון יעביר בכל יום לכל מפעיל בי(20ת )ה( 

לאומי או -)להלן "קובץ שינויים"( המכיל את פרטי המנויים שהשתייכו אל המפעיל הבין

נגרעו ממנו באותו יום. קובץ השינויים יועבר במועד ובמתכונת כפי שיסוכם בין בעל 

ת את אלה: שם לאומי. הקובץ יכלול את פרטי המנוי, ולפחו-הרשיון לבין המפעיל הבין

פרטי ושם משפחה או שם תאגיד, מספר תעודת זיהוי או מספר זיהוי של התאגיד, מען 

 -תחילה לאומי.-ומספר טלפון ששוייך למפעיל הבין

בעל הרשיון רשאי לפנות למנהל בבקשה להתיר לו, במקרים מסוימים, לקבוע כללים  )ו(

וקים, הטכניים או התפעוליים והגבלות בנושא שיוך מנוי, בעל הרשיון יפרט את הנימ

המהווים בסיס לבקשתו; התיר המנהל, לפי שיקול דעתו המקצועי, את בקשתו של בעל 

 הרשיון כאמור, יקבע המנהל את פרק הזמן בו הכלל או המגבלה יהיו תקפים;

בחודש שלאחר תום הרבעון;  15 -בעל הרשיון ימסור למנהל דו"ח רבעוני בכתב, עד היום ה )ז(

בדו"ח יהיה נכון ליום האחרון של הרבעון הקלנדרי שקדם למועד הדו"ח ויכלול המידע 

 את אלה:

 לאומיים;-כמות המנויים החסומים לשירותי בזק בין ( 1) 

לאומיים באמצעות קוד חיוג מקוצר או -כמות המנויים המקושרים לשירותים בין ( 2)

 לאומיים;-באמצעות "קוד מיוחד", לכל אחד מהמפעילים הבין

 כמות המנויים המקושרים לשירותים בינלאומיים כמתקשרים מזדמנים בלבד.(23 ת( 3)

                                                 
(23ת 

 23תיקון מספר    
(23ת 

 23תיקון מספר    
(23ת 

 23תיקון מספר    
(20ת 

 .20תיקון מספר    
-תחילה 

 (.01.05.2003ט ניסן, התשס"ג )תחילתו של תיקון זה לא יאוחר מיום ה', כ" 
(23ת 

 23תיקון מספר    
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לאומי -לאומיים או בין בעל הרשיון למפעיל בין-נתגלעו חילוקי דעות בין מפעילים בין )ח(

בעניין בחירת מפעיל נבחר בידי מנוי, יועבר העניין להכרעת המנהל או להכרעת בורר 

 פי שיקול דעתו הבלעדי.בלתי תלוי שימנה המנהל ל

לאומיים, או ניתוב -' או בקוד מיוחד אחר לגישה לשירותי בזק בין00חיוג של מנוי בקידומת ' 4.6

לאומי )שירותי עקוב אחרי -שיחה אל מנוי של בעל הרשיון הנמצא בחו"ל באמצעות מפעיל בין

 למנוי(, ינותב בידי בעל הרשיון למפעיל הנבחר. 

 

 (23 ת בוטל .5

 

 סימה לקוד חיוג מקוצרח .6

 תבכפוף להוראות נספח זה יבצע בעל הרשיון חסימה לקוד חיוג מקוצר לכל מנוי שיבקש זאת.  6.1

23)  

בעל הרשיון יבצע את החסימה לקוד החיוג המקוצר כמפורט  להלן:  ינתב את שיחות המנוי  6.2

הודעה קולית מוקלטת ' אל מכריז, שישמיע 188' ובקוד הגישה '00בקוד הגישה הדו ספרתי '

בתכן הבא, בעברית, אנגלית, ערבית ורוסית: "שירות זה חסום, לפרטים נוספים נא חייג למספר 

 (23 ת (.6.7_____ )מספר טלפון של מכריז על פי הוראות סעיף 

 (23 ת בוטל; 6.3

 (23 ת בוטל; 6.4

 (23 ת בוטל; 6.5

 (23 ת בוטל; 6.6

שעות ביממה, כולל בשבתות ובחגים, בשיטה  24קולי במשך  בעל הרשיון יפעיל הכרזה במענה 6.7

ובנוסח שיאפשר למנוי לקבל הסבר על השיוך והחיוג לחו"ל, בשפות עברית, אנגלית, ערבית 

 ורוסית; ההסבר יקיף את הנושאים הבאים:

 מהו התהליך ולאן יש לפנות כדי לבקש טופס שיוך; -ביצוע שיוך למפעיל נבחר  )א(

 לחייג לחו"ל כאשר המנוי חסום לקוד חיוג מקוצר; כיצד ניתן )ב(

 אפשרות חסימת חיוג לחו"ל ואפשרות להסרת החסימה; )ג(

מספרי טלפון של מוקדי המפעילים  -להיכן ניתן לפנות לשם בירור נושאים נוספים  )ד( 

 לאומיים.-הבין

 

                                                 
(23ת 

 23תיקון מספר    
(23ת 

 23תיקון מספר    
(23ת 

 23תיקון מספר    
(23ת 

 23תיקון מספר    
(23ת 

 23תיקון מספר    
(23ת 

 23תיקון מספר    
(23ת 

 23תיקון מספר    
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 קישורי גומלין . 7

-עקיף, על פי רשיונו, אל מערכות הבזק הביןבעל הרשיון יחבר את המערכת שלו, באופן ישיר או  7.1

לאומיים -לאומיים, באופן המאפשר קבלת שירותי בזק בין-לאומיות של כל המפעילים הבין

לאומי, לרבות שיחות -לאומית של כל מפעיל בין-בידי כל מנוי, באמצעות מערכת הבזק הבין

', כאמור 188כזן )שירות 'חיוג ישיר, חיוג באמצעות מרמב"ל יוצאות ושיחות מב"ל נכנסות, 

)א((, שירות "ישראל ישיר", שירותי גוביינא )מחו"ל לישראל, מישראל לחו"ל(,  2.2בסעיף 

לאומיים )נכנסים ויוצאים(, שירות כרטיסי חיוג, מכל יעד בחו"ל ולכל יעד -בין 1-800שירותי 

 בחו"ל.

לאומי יאפשרו -ן כל מפעיל ביןההסדרים הטכניים, התפעוליים והמסחריים בין בעל הרשיון לבי 7.2

 לספק לכל מנוי את אלה:

שירות איכותי, כולל בקרה על איכות השירות ואמצעים לבדיקה ולטיפול בתלונות של  )א( 

 מנויים בנוגע לאיכות השירות;

חיוב אמין ומדויק של המנוי, כולל בקרה על החיוב, ואמצעים לבדיקה ולטיפול בתלונות  )ב( 

 לחיוב שגוי וכלים ואמצעים לאיתור ומניעת מרמה והונאה;של מנויים בנוגע 

מענה צרכני לפניות ובירורים של המנוי, כולל כלים ואמצעים לאספקת חשבון מפורט  )ג( 

 לאומיים.-למנוי, ולבדיקת פניות של המנוי בכל נושא הקשור לקבלת שירותים בין

 היתר, כלהלן:לשם יישום כל האמור בנספח זה יפעל בעל הרשיון, בין  7.3

יאפשר לכל מנוי שלא חסום לשיחות מב"ל יוצאות, בכל עת, להעביר שיחות לחו"ל  )א( 

לאומי הנבחר שלו או כמתקשר מזדמן, במתכונת חיוג המפורטת -באמצעות המפעיל הבין

 ;2בסעיף 

 מנוי לשנות את המפעיל הנבחר שלו; שירות זה יינתן תמורת תשלום סביר;יאפשר לכל  )ב( 

ינקוט באמצעים סבירים כדי למנוע שיוך מנוי למפעיל נבחר ללא ידיעתו או בניגוד לרצונו  )ג( 

"(; אמצעים אלה יכללו זיהוי המנוי ואימות זכותו של המנוי Slammingשל המנוי )"

 לקבלת השירות;

 ייתן לכל מנוי, ללא תשלום, שירות המאפשר לו לזהות את שם המפעיל הנבחר שלו; )ד(

לאומי, לרבות בכל הנוגע לתנאים -תנאים בלתי מפלים לכל מפעיל ביןשיון יציע בעל הר )ה(

מסחריים, הסדרי חיוב וגביה, זמינות מתקני החיבור ואיכות השירות; בלי לגרוע 

לאומיים בתנאים -שירות לכל המפעילים הביןבעל הרשיון מכלליות האמור, ייתן 

של מתקני תשתית ושירותי חיבור לרשת, שוויוניים לרבות בעניין חיבור גומלין, אספקה 

 ביצוע של השינויים במיתוג, במיתקנים, בפרוטוקולים ובמישקים שברשת; 

לאומית של -לבין מערכת בזק ביןבעל הרשיון התנאים לחיבור גומלין בין המערכת של  )ו(

ר לאומי יהיו סבירים ובלתי מפלים; לא הגיעו הצדדים לכלל סיכום, יכריע הש-מפעיל בין

 בעניינים אלה;

לאומי לעניין חיבור -יעביר למנהל העתק מכל הסכם של בעל הרשיון עם מפעיל בין )ז( 

 גומלין;
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לאומי המבקש זאת את פרטיו של מנוי, המסרב לשלם לבעל -יעביר לכל מפעיל בין )ח( 

לאומיים שצרך -לאומי, בגין שירותי בזק בין-הרשיון תשלומים המיועדים למפעיל הבין

לאומי, בין אם המנוי משויך -לאומית של המפעיל הבין-י באמצעות מערכת בזק ביןהמנו

לאומי או שהוא מתקשר מזדמן; פרטים אלה יכללו שם פרטי ושם משפחה -למפעיל הבין

 או שם תאגיד, מספר תעודת זהות או מספר זיהוי של תאגיד, מען ומספר טלפון.

 

ומים עבור שירותיו באופן ישיר, ממנוי המשוייך לאומי לגבות תשל-יאפשר למפעיל בין(22 ת)ט(

לאומי ואשר בחר לקבל ממנו שירותי חיוב וגביה באופן ישיר; בעל -אל המפעיל הבין

לאומי זקוק -לאומי כל מידע חיוני שהמפעיל הבין-הרשיון יעמיד לרשותו של מפעיל בין

 לו לשם מתן שירותי חיוב וגביה למנוי משוייך כאמור;

ק שירותיו בתנאים שווים ובלתי מפלים ובתעריף בלתי מפלה למנוי משוייך שבחר יספ(22 ת )י(

 לאומי.-לקבל שירותי חיוב וגביה מהמפעיל הבין

לאומיים יישאו בהוצאות בגין יישום קישור הגומלין לרבות הליכי המשאל -המפעילים הבין 7.4

של מנוי אל מפעיל נבחר;  והחסימה לקוד חיוג מקוצר, וכן, אם יידרשו, בגין השיוך הראשוני

לאומיים; הוצאות -שיעור התשלומים, כאמור, ייקבע במו"מ בין בעל הרשיון למפעילים הבין

לאומי מסוים, יתחלקו שווה בשווה בין -משותפות של בעל הרשיון, שלא ניתן לשייך למפעיל בין

יינים אלה, לאומיים; לא הגיעו הצדדים להסדר, יקבע השר הוראות בענ-כל המפעילים הבין

 לאחר שנתן לצדדים הזדמנות נאותה להביא טענותיהם בפניו.

 (23 ת בטלה. –התוספת הראשונה               

 (23 ת בטלה. –התוספת השניה               
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 (7 ת IS-54הפסקת שירות לציוד קצה רט"ן מסוג  –א "נספח י

 -בנספח זה  .1הגדרות         

 -    "טלפון בטכנולוגיה

 ישנה" 

 ;-54ISטלפון סלולרי הפועל בפורמט 

 -    "טלפון בטכנולוגיה

 חדשה"

 ;-136ISטלפון סלולרי הפועל בפורמט 

 טלפון בטכנולוגיה ישנה שניתן לשדרוג לטלפון בטכנולוגיה חדשה; -"טלפון ניתן לשדרוג" 

 -             "יום הפסקת 

 השירות"

תי רט"ן לבעל טלפון היום שבו הפסיק בעל הרשיון לתת שירו

 בטכנולוגיה ישנה; 

 -              "לקוח זכאי"

 

מנוי או לקוח של בעל הרשיון אשר לפני יום הפסקת השירות 

החזיק כדין בטלפון בטכנולוגיה ישנה ולא החליף או שידרג אותו 

 בטלפון בטכנולוגיה חדשה;

או לקוח שרכש כדין טלפון  מספר הטלפון הסלולרי שניתן למנוי -        "מספר הטלפון"

 בטכנולוגיה ישנה  והתחבר לרשת של בעל הרשיון;

החלפת גירסת תוכנה בטלפון ניתן לשדרוג כך שיהפוך לטלפון  -                   "שדרוג" 

 בטכנולוגיה חדשה;

 

הפסקת 

 שירות

 על אף האמור בחלק ג' בפרק ה' ברשיון הכללי, יהיה בעל הרשיון רשאי להפסיק .2

 מתן שירותי רט"ן ללקוחות זכאים, ובלבד שיתקיימו כל ההוראות להלן.

בעל הרשיון יפרסם, בשלושה עיתונים מהגדולים במדינה שאחד מהם  )א( .3 פרסום

ימים  30 -בשפה הערבית, ביום שישי הקרוב ביותר לתאריך המוקדם ב

 מיום הפסקת השירות מודעה מתאימה להוראות נספח זה.

רשיון יפרסם, בשלושה עיתונים מהגדולים במדינה, שאחד מהם בעל ה )ב(  

ימים  -30בשפה הערבית, ביום שישי הקרוב ביותר לתאריך המוקדם ב

מתום ששה חודשים מיום הפסקת השירות מודעה נוספת, המתאימה 

 להוראות נספח זה.

החלפת 

 טלפון 

על כל אביזריו, לרבות בעל הרשיון יחליף לכל לקוח זכאי, טלפון בטכנולוגיה ישנה  .4

תמורת  דיבורית, בטלפון בטכנולוגיה חדשה, לרבות כל אביזריו, על בסיס של אביזר

אביזר, לרבות התקנתו, ובלבד שהטלפון בטכנולוגיה החדשה אינו נופל בתכונה 

כלשהי מתכונות הטלפון בטכנולוגיה הישנה, והכל ללא כל תמורה, ישירה או 

 עקיפה, מצד הלקוח.

                                                 
(7ת 

 7תיקון מספר    
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בעל הרשיון ישדרג לכל לקוח זכאי את הטלפון שלו הניתן לשדרוג, והכל ללא כל  .5 שדרוג

 תמורה, ישירה או עקיפה, מצד הלקוח.

מספר 

 טלפון

בעל הרשיון ישמור לכל לקוח זכאי את מספר הטלפון שהוקצה לו לפני יום הפסקת  .6

בעל השירות, במשך ששה חודשים מיום הפסקת השירות; לאחר תקופה זו יהיה 

הרשיון רשאי להחליף מספר הטלפון של לקוח זכאי שלא החליף טלפון בטכנולוגיה 

ישנה בטלפון בטכנולוגיה חדשה או לא שדרג את הטלפון הניתן לשדרוג שלו במהלך 

 אותה תקופה.

הודעה על 

 תחילה

בעל הרשיון יודיע מראש ובכתב  למנהל על יום הפסקת השירות ועל ימי הפרסום  .7

)ב( וימציא למנהל צילומי המודעות כפי שהתפרסמו -)א( ו 3עיפים קטנים כאמור בס

 בעיתונים.

לעיל החל מיום הפרסום כאמור  -5ו 4בעל הרשיון יקיים את האמור בסעיפים  .8 תקופה

 שנים מיום הפסקת השירות. 7)א( לעיל למשך 3בסעיף קטן 

תנאי 

 שירות

( 1ב.)א()37אי שירות, כמשמעותם בסעיף לעיל ייחשבו כתנ -6ו 5, 4הוראות סעיפים  .9

 לחוק הבזק.
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(63ת 1י"א נספח 
 IS (TDMA)-136 במערכת בטכנולוגייתהפסקת שירות לציוד קצה רט"ן  –

  הגדרות .1

 -בנספח זה  1.1

"יום הפסקת 

 השירות"

, או מועד מוקדם יותר היה ולא מתבצעות שיחות יזומות 31.12.2011יום  -

מערכת ( )להלן "הIS-136 (TDMAולוגיית במערכת הפועלת בטכנ

 ימים רצופים לפחות; 14ידי מנויים זכאים, במשך -"( עלישנהה

אשר לפני יום הפסקת  , למעט מנוי רדום שהופסק לו השירות,מנוי - זכאי" מנוי"

 ;לציוד חדש שידרג אותוטרם החליף או ו ציוד ישןהשירות החזיק 

 ;ןישציוד  בעלזכאי ן למנוי שנית מספר הטלפון - "מספר הטלפון"

לרבות סוללה ומטען, מחודש או חדש לפי בחירת בעל  ציוד קצה רט"ן, - "חדשציוד "

  Nokia6070, בדגם כגוןGSMלפחות במערכת בטכנולוגיית הפועל הרשיון, 

 או דגם אחר שלא ייפול בתכונותיו מהדגם האמור;

לרבות ציוד ואביזרים נלווים לו,  ישנההבמערכת הפועל  ציוד קצה רט"ן - "ציוד ישן"

 קצה שאינו תקין או חסר.

 בעל הרשיון יפסיק לספק שירות רט"ן למנוי בעל ציוד ישן החל מיום הפסקת השירות.  . 2

 

 הפסקת שירותעל  פרסום . 3

מהגדולים במדינה שאחד מהם בשפה  יומיים בשלושה עיתוניםלפחות בעל הרשיון יפרסם,  3.1

מודעה  ,ימים מיום הפסקת השירות 30 -ישי הקרוב ביותר לתאריך המוקדם בהערבית, ביום ש

 IS-136 (TDMA) בטכנולוגיית בה יודיע לציבור בדבר הפסקת פעילות המערכתמתאימה 

כמו  ."(ראשונה הודעה)להלן " להוראות נספח זהוהשירותים הניתנים למנוייו באמצעותה בהתאם 

ראשונה לכל מנוי זכאי אשר כתובתו רשומה אצל בעל  כן, ישלח הודעה כתובה דומה להודעה

 הרשיון. בעל הרשיון יעביר לאישור המנהל את תוכן ההודעה הראשונה בטרם פרסומו.

בעל הרשיון יפרסם, בשלושה עיתונים מהגדולים במדינה, שאחד מהם בשפה הערבית, ביום שישי  3.2

הפסקת השירות מודעה יום שים מששה חודימים מתום  30 -המוקדם בהקרוב ביותר לתאריך 

למרות האמור, בעל הרשיון רשאי  ."(הודעה שניה)להלן " נוספת, המתאימה להוראות נספח זה

 שלא לפרסם הודעה שניה כאמור, באם במועד האמור, לא קיים מנוי זכאי. 

פני יום בדבר הפסקת השירות עד שבוע ימים ל ומסרוןקולית בעל הרשיון ישלח למנוי זכאי הודעה  3.3

 הפסקת השירות. 

החל  ו,האינטרנט של באתר גם דומה להודעה הראשונהודעה בעל הרשיון יפרסם ה 3.4

 יום לאחר פרסום ההודעה השניה. 30נה ועד ראשוודעה ההה פרסום ממועד

                                                 
 .63תיקון מספר  (63ת
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 ציוד קצההחלפת הליך  . 4

 בעל הרשיון יבצע את אלה, ללא תמורה ישירה או עקיפה: 4.1

 זכאי, את הציוד הישן בציוד החדש; יחליף לכל מנוי א. 

יחליף למנוי זכאי בעל דיבורית, את הדיבורית בדיבורית מחודשת או חדשה המתאימה לציוד  ב. 

 לרבות התקנת הדיבורית; -החדש. לענין זה, החלפה

שלא תפחת משישה יתן תקופת אחריות לציוד החדש ולדיבורית, לפי העניין, לתקופה  ג. 

 ה.חודשים מיום ההחלפ

 ."(שדרוג" -לעיל  4.1)כל האמור בסעיף  

יתבצע בכל אחד ממרכזי השירות והמכירה של בעל הרשיון במשך שנתיים מיום  שדרוגהליך ה 4.2

  פרסום ההודעה הראשונה.

, שיש לו יתרת תשלום בלתי מנוצלת, ואינו מעוניין לשדרג את "פרי פייד"מנוי זכאי שהינו מנוי  4.3

מנוי כאמור יהיה זכאי להחזר . קבל מבעל הרשיון את יתרת התשלוםי, הציוד הישן שברשותו

וזאת מיום הפסקת השירות ועד לתום תוקף היתרה הבלתי מנוצלת לאחר הצגת הציוד הישן 

  .היתרה כאמור

על פי  שדרוגלפיה מחיוב מנוי זכאי בעקבות ביצוע ה בעל הרשיון לא ישנה את תוכנית התעריפים 4.4

 ישור המנוי מראש ובכתב.נספח זה, ללא א

 

 מספר טלפון . 5

בטרם  זכאי שהוקצה לו לפני יום הפסקת השירות מנוי לשבעל הרשיון ישמור את מספר הטלפון  5.1

שנה מיום הפסקת השירות, אלא אם , במשך המספר יוחזר למאגר מספרי הטלפון של בעל הרשיון

 המספר שהוקצה לו למשך שנה נוספת. המנוי הזכאי הודיע לבעל הרשיון כי הוא מבקש לשמור על

 

 הודעה על תחילה . 6

בעל הרשיון יודיע מראש ובכתב למנהל על יום הפסקת השירות , 3.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.1

 .3, כאמור בסעיף ודעותההכל ועל ימי הפרסום כאמור וימציא למנהל צילומי 
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 (תחילה36 תשירות אירוטי -נספח ט"ו

   הגדרות .1

 זה: פחסנב 1.1

ארציים -מי שקיבל מאת השר רשיון כללי למתן שירותי בזק פנים - "בעל רשיון"

 נייחים או למתן שירותי רט"ן;

 חשבון שמגיש בעל רשיון למנוי בגין שירותים שהוא סיפק לו; - "חשבון טלפון"

 לרבות באמצעות פקסימילה או דואר אלקטרוני; - "כתב"

רות, אשר הוקצו בידי בעל רשיון לספק של שירות אירוטי מספר ספ - "מספר שירות"

הניתן באמצעות חיוג מספר טלפון, בכפוף להוראות תוכנית המספור 

ולהוראות מינהל לעניין זה, ואשר חיוגן לאחר קידומת החיוג מאפשר 

 למנוי גישה אל השירות;

השירות מי שמספק שירות אירוטי באמצעות הרשת והתשלום בגין  - "ספק שירות"

נעשה באמצעות חשבון הטלפון; לענין שירות אירוטי הניתן באמצעות 

  חיוג מספר טלפון, הגישה אל השירות נעשית באמצעות מספר שירות;

קדימון  "

 (38 ת"אירוטי

השמעה או הצגה של מסר שמע או חוזי בעל תוכן מיני, לרבות מסר  -

קיף, כאשר באופן ישיר או ע ,מוקלט, הניתן באמצעות מתקן בזק

שבא בעקבותיו או לעודד המסר כאמור נועד למסור מידע על שירות 

, ובלבד שהשמעת המסר או הצגתו נעשים ללא תשלום נוסף שימוש בו

 ;מעבר לתשלום עבור שיחת הטלפון הנגבה באמצעות חשבון הטלפון

לרבות בדרך של יצירת קשר מציוד קצה  -לעניין זה, "באופן עקיף" 

 .האירוטי י למתן הקדימוןשל המנוי כתנא

"קידומת  

 החיוג"

קידומת חיוג ארצית בתבנית שנקבעה בידי המשרד עבור שירות  -

 אירוטי;

 רשת הבזק הציבורית של בעל הרשיון; - "הרשת"

                                                 
(36ת 

 .36תיקון מספר    
תחילה

 (.2006במרץ  30תחילת תוקפו של נספח ט"ו חדש, החל מיום א' בניסן התשס"ו )   
 ([.28.12.06תיקון זה ייכנס לתוקף ביום ז' בטבת תשס"ז )תחילה: ] 38תיקון מספר   (38ת 
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שירות השמעה או הצגה של מסר שמע או חוזי בעל תוכן מיני, לרבות  - "שירות אירוטי"

בזק, באופן ישיר או עקיף, לרבות מסר מוקלט, הניתן באמצעות מתקן 

שירות של היכרויות, שיחות )צ'אט( או העברת מסרים בין מתקשרים 

מזדמנים, שנועד או משמש, אף בחלקו, למטרת מין, שהוא אחד 

 מאלה: 

שירות הניתן באמצעות חיוג מספר טלפון הניתן בידי ספק  (1

 שירות; 

שירות גישה אל מאגר סגור של תכנים לרבות קבצי  (2

לטימדיה הניתנים בידי בעל הרשיון או בידי אחר מו

 -המספק את השירות בהסכמת בעל הרשיון )להלן 

(37ת"(; הפורטל הסלולרי"
 

לרבות בדרך של  יצירת קשר מציוד קצה  -לענין זה, "באופן עקיף" 

 של המנוי כתנאי למתן השירות או לשם חיוב בעדו;

"תקנות 

 התשלומים"

ידורים()תשלומים עבור שירותי בזק(, תקנות התקשורת )בזק וש -

 ;2005-התשס"ה

, ואשר המנוי נדרש לשלם בגין שירות 6מחיר שנקבע כאמור בסעיף  - "תשלום מיוחד"

 אירוטי בנוסף על התשלום הרגיל;

תשלום מיוחד אשר שיעורו נקבע לפי משך הזמן בו צרך המנוי את  - "תשלום משך" 

 השירות האירוטי;
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 אחד מאלה: - "תשלום רגיל"

-תשלום שלא יעלה על התשלום הקבוע על -בשיחה בתוך הרשת  )א( 

פי הסדר התעריפים שבין מנוי לבין בעל הרשיון לגבי שיחה 

 למספר מנוי אחר באותה רשת;

 - בשיחה מרשת רט"ן אחת לרשת רט"ן אחרת או לרשת מפ"א )ב(

 0.50תשלום כאמור בס"ק )א( בתוספת תשלום שלא יעלה על  

 לדקה )כולל מע"מ(; ש"ח

תשלום שלא יעלה על  -בשיחה מרשת חברת בזק לרשת רט"ן  )ג(

הקבוע באות ההיכר ד' שבלוח א' בתוספת הראשונה לתקנות 

 ש"ח לדקה )כולל מע"מ(; 0.50התשלומים, בתוספת 

 -בשיחה מרשת מפ"א, למעט רשת חברת בזק, לרשת רט"ן   )ד(

י הסדר התעריפים פ-תשלום שלא יעלה על התשלום הקבוע על

שבין מנוי של מפ"א לבין המפ"א, לגבי שיחה למספר מנוי אחר 

 ש"ח לדקה )כולל מע"מ(; 0.50באותה רשת, בתוספת 

תשלום שלא  -בשירות אירוטי הניתן באמצעות הפורטל הסלולרי  )ה(

פי הסדר התעריפים שבין המנוי לבין -יעלה על התשלום הקבוע על

 שה אל הפורטל הסלולרי.בעל הרשיון לגבי שירות גי

 

 גישה באמצעות חיוג  .2

, הגישה לשירות אירוטי הניתן באמצעות חיוג תתאפשר למנוי באמצעות 4בכפוף לאמור בסעיף  2.1

 קידומת החיוג ומספר שירות. 

 

 הקצאת מספר שירות . 3

לספק  לעניין שירות אירוטי הניתן באמצעות חיוג, רשאי בעל רשיון להקצות מספר שירות 3.1

שירות; הקצה בעל רשיון מספר שירות כאמור, יאפשר בעל הרשיון לספק השירות ליתן את 

 שירותיו הן למנוייו של בעל הרשיון האמור והן למנוייו של בעל רשיון אחר.

 

 חסימת גישה .4

ע בעל הרשיון יחסום את הגישה לשירות אירוטי, מכל ציוד קצה המחובר לרשת; מבלי לגרו (38 תא.  4.1

מהאמור, הרי לצורך חסימת הגישה לשירות אירוטי הניתן באמצעות הפורטל הסלולרי, 

רשאי בעל הרשיון לעשות שימוש באמצעי חסימה, לרבות תוכנות סינון תכנים, ובלבד 

 שימנעו באופן יעיל את הגישה לשירות האמור.
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טלפון צעותו של קו כי ניתן קדימון אירוטי באמבעל הרשיון למשרד התקשורת ע ידהו  (38 תב.

את ינתק בעל הרשיון  ,אשר הגישה אליו נעשית שלא באמצעות מספר שירות ברשת שלו

 לקבלת שיחות נכנסות;את הקו יחסום או , האמורקו ה

 שנים רשאי לבקש מבעל הרשיון כי יסיר את החסימה האמורה בסעיף 18מנוי אשר מלאו לו  4.2

 מציוד הקצה שברשותו. (38 תא.4.1 קטן

פה, ובלבד שבעל הרשיון קבע נוהל המאפשר -בקשת מנוי להסרת החסימה תהיה בכתב, או בעל 4.3

 זיהוי אמין של המנוי מגיש הבקשה. 

ביקש המנוי הסרת חסימה כאמור, יסיר בעל הרשיון, תוך זמן סביר, את החסימה באופן  4.4

 .המאפשר למנוי גישה לשירותים אירוטיים באמצעות ציוד הקצה שברשותו

הוסרה חסימה אל השירותים האירוטיים כאמור, והמנוי שב וביקש חסימת ציוד הקצה שלו אל  4.5

ימי  2-השירותים האמורים, יבצע בעל הרשיון את החסימה בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ

 עבודה ממועד קבלת בקשתו של המנוי. 

   4.2המנוי כאמור בסעיפים פי בקשת -הסרה ראשונה של חסימה אל שירות אירוטי, שנעשתה על 4.6

, תיעשה ללא תשלום; בעל הרשיון רשאי לגבות מהמנוי, תשלום סביר בעד כל חסימה 4.3-ו

 נוספת של הגישה לשירות אירוטי או בעד כל הסרה נוספת של חסימה, שנעשו לפי בקשת המנוי.

 

 רישום מוקדם .5

שום מוקדם של המנוי לצורך קבלת , רשאי בעל הרשיון לקבוע חובת רי4על אף האמור בסעיף  5.1

סיסמא, אשר תשמש את המנוי כתנאי לקבלת שירות אירוטי. אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע 

 .4.2-4.3מהאמור בסעיפים 

 

 קביעת תשלום מיוחד .  6

נקבע תשלום מיוחד עבור שירות אירוטי, ייקבע שיעורו בידי בעל הרשיון או בהסכם בינו לבין  6.1

 .ספק השירות

 

 חיוב מנוי .7

נקבע לשירות אירוטי תשלום מיוחד, יציג בעל הרשיון בחשבון הטלפון את התשלום עבור  7.1

השירות בנפרד מהחיובים בעד השירותים האחרים של בעל הרשיון, אלא אם ביקש המנוי 

 אחרת.
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המיוחד עבור  ( ימי עבודה, פירוט התשלום10בעל הרשיון יספק למנוי, לפי דרישתו, תוך עשרה )  7.2

 שירות אירוטי לפי אלה:

 מספר השירות שהוקצה לשירות; א. 

 תאריך ושעה של קבלת השירות; ב. 

מספר יחידות זמן החיוב שנמנו או הסכום  -בחיוב לפי משך זמן  -יחידות זמן החיוב  ג. 

כמות  -( KB ,MBהכולל של התשלום המיוחד; במקרה של חיוב לפי נפח התעבורה )כגון 

 ות הנפח של הנתונים שהועברו;יחיד

 סכום החיוב לאותו שירות.  ד. 

 בעל הרשיון רשאי לגבות תשלום סביר עבור פירוט התשלום המיוחד.

 

 חובת הכרזה .8

נקבע תשלום מיוחד לשירות אירוטי הניתן באמצעות הרשת, ישמיע בעל הרשיון, בעצמו או  8.1

 הכולל פרטים אלה: באמצעות ספק השירות, בתחילת השיחה, מסר מוקלט

 מהות השירות; א.

שיעור התשלום המיוחד בעד השירות, לפי סכום כולל, לפי תשלום משך או לפי נפח  ב.

 תעבורה, לפי העניין;

 .8.4האפשרות להתנתק מהשירות ללא חיוב, לפני השמעת האות, כאמור בסעיף  ג.

רהוט ומובן, בקצב סביר וללא  המסר המוקלט יושמע בשפה בה ניתן השירות האירוטי, בדיבור 8.2

 שיבושי הקלטה.

בתחילתו של שירות אירוטי הניתן בשפה שאיננה עברית, תושמע הודעה המפרטת את השפה בה  8.3

, בשפה בה ניתן 8.2-ו 8.1ניתן השירות, ולאחריה יושמע המסר המוקלט, כאמור בסעיפים 

 השירות.

שניות,  5, תינתן למתקשר שהות של 8.1עם סיום השמעת המסר המוקלט, כאמור בסעיף  8.4

שבסופה יושמע אות המציין את תחילת קבלתו של השירות האירוטי; ניתק המתקשר את הקשר 

לחילופין, יידרש המתקשר להקיש על מקש מסוים  לפני השמעת האות, לא יחויב בתשלום מיוחד.

רגע שפעל כאמור הקצה שברשותו, על מנת לאשר כי ברצונו לקבל את השירות, ורק מ בציוד

 בתשלום מיוחד. יחויב

נקבע לשירות אירוטי הניתן באמצעות גישה אל הפורטל הסלולרי תשלום מיוחד, יודיע בעל  8.5

הרשיון למנוי את מחיר השירות באופן בולט וברור, וזאת תוך מתן אפשרות למנוי להתנתק 

 מהשירות ללא חיוב בתשלום המיוחד.
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 ק השירותבעל הרשיון עם ספ יחסי .9

בעל רשיון רשאי להתיר לספק שירות לבצע פעולות בזק באמצעות מתקניו של בעל הרשיון לשם  9.1

-יהיה פטור מהחובה לקבל רשיון לשם ביצוע פעולות בזק, על שירותהספק מתן שירות אירוטי; 

 ( לחוק.  5)3פי הוראות סעיף 

ים, בהסכם שבינו לבין ספק שירות, בעל הרשיון יכלול הוראות נספח זה, בשינויים המחויב 9.2

 באופן שספק השירות יחוייב למלא אחר הוראות אלה. 

 בעל הרשיון יעביר למנהל, על פי דרישתו, כל הסכם בינו לבין ספק שירות. 9.3

 

 קישור גומלין .10

 התנאים לקישור גומלין בין הרשת לבין רשת בזק ציבורית של בעל רשיון אחר, בכל הנוגע למתן 10.1

שירותי חיוב וגביה בידי בעל רשיון אחד לבעל רשיון אחר, לצורך מתן שירות אירוטי הניתן 

באמצעות הרשת למנוייו של בעל רשיון אחר, יוסדרו בהסכם בין בעל הרשיון לבין בעל הרשיון 

 האחר; לא הגיעו הצדדים להסכם, יכריע השר בעניין.

העתק חתום מכל הסכם בינו לבין בעל רשיון אחר בעל הרשיון יעביר למנהל, על פי דרישתו,  10.2

 שור גומלין כאמור.יבעניין ק

 

 כללי . 11

של לקוחות השירות האירוטי, בכל הנוגע לבעיות של הרשיון יהיה אחראי לטיפול בתלונות  בעל 11.1

מנגנון ויקיים לצורך כך גישה של המנוי אל השירות, ובעיות של חיוב וגבייה בנוגע לשירות, 

פול בפניות לקוחות; בתלונות הנוגעות לתכני השירות, יהיה ספק השירות אחראי לטיפול לטי

בתלונות הלקוחות. מספק בעל הרשיון את השירות האירוטי בעצמו, יהיה בעל הרשיון אחראי 

 גם לטיפול בתלונות של לקוחות השירות האירוטי הנוגעות לתכני השירות.

הפסיק או לפגוע בשירות טלפון בסיסי של מנוי אשר השיג על אינו רשאי לנתק, להרשיון  בעל 11.2

תשלום בגין שירות אירוטי ומסרב לשלמו, ואולם רשאי הוא לנתק מנוי כאמור מהמשך קבלת 

  .שירות אירוטי

לא יעביר את פרטיו של המנוי לספק שירות או לאחר, ללא אישור בכתב של המנוי, הרשיון  בעל  11.3

 נות האישור. ולאחר שווידא את אמי

פרטים ( ימי עבודה, 3לכל מנוי המבקש זאת, ללא תשלום, תוך שלושה ) ימסורהרשיון  בעל  11.4

 אודות ספק השירות, כלהלן:

 שם הספק וכתובתו; א.  

 מספר טלפון באמצעותו ניתן ליצור קשר עם הספק. ב. 
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אירוטי הניתן כשירות רשתי  האמור בנספח זה יחול, בשינויים המחויבים, גם לגבי מתן שירות 11.5

 אך ורק למנוייו של בעל הרשיון.

בעל הרשיון רשאי לספק בעצמו שירות אירוטי, ויחולו עליו הוראות נספח זה בשינויים   11.6

 המחויבים.
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 (81ת הניתן בתעריף פרימיום פרימיום שירות -(76תט"ז נספח

 הגדרות .1

 :זה בנספח 1.1

 מכוח החוק; כללי שיוןרשקיבל  מי - "רשיון"בעל 

 ;שירותיו את נותן השירות ספק רשתואשר באמצעות  רשיון בעל - מארח"  רשיון בעל"

אשר מנוי שלו מבקש לרכוש פנים ארצי נייח או נייד,  רשיון בעל - מוצא" רשיון בעל"

 ;  פרימיוםשירות 

לרבות כל פעולה שיוזם המנוי לצורך קבלת שירות פרימיום,  - "הזמנת שירות"

התקשרות לקידומת חיוג, הזנת מספר הטלפון של המנוי, הזנת 

 סיסמה והזנת קוד; 

 ;לו שסופקו שירותים בעבור נוילמ רשיוןשמגיש בעל  חשבון - "טלפון"חשבון 

 או דואר אלקטרוני; פקסימילהבאמצעות  לרבות - "כתב"

"מב"ל" )מפעיל 

 בינלאומי(

 בזק בינלאומיים; מי שקיבל רשיון כללי למתן שירותי -

 המוצא;   רשיוןשל בעל  מנוי - "מנוי"

 תוכניתלהוראות שנקבע בהתאם ספרות,  10טלפון בן  מספר - "שירות מספר"

 ייעודיתחיוג  קידומתהכולל זה, לעניין  מינהלהמספור ולהוראות 

בעל הרשיון המארח לספק  מקצה אותן, ספרות מספר בתוספת

  ;פרימיום שירותמנוי גישה אל ל מאפשר וחיוג ואשר ,שירות

אשר  של בעל רשיון,באמצעות רשת בזק  פרימיוםשמספק שירות  מי - "ספק שירות"

 נעשה באמצעות חשבון הטלפון; והתשלום בעבור

בידי המשרד לצורך נגישות  שנקבעה בתבנית, ארצית חיוג קידומת  "חיוג"קידומת 

 ;לשירות פרימיום

 זק באמצעותה מספק בעל רשיון את שירותיו;מערכת של מתקני ב - "רשת"

מסר שמע או הצגת מסר חוזי, לרבות מסר מוקלט,  השמעת שירות - "פרימיום"שירות 

לצורך בין היתר הניתן באמצעות מתקן בזק, באופן ישיר או עקיף, 

בידור, קבלת ייעוץ, שירות אספקת מידע ותוכן, אחד מאלה: 

בתחרות, הגרלה, משחק או  היכרויות, שיחות )צ'אט(, השתתפות

ולמעט שירות או שירות הניתן באמצעות האינטרנט,  הצבעה

לרבות בדרך של יצירת קשר  –זה, "באופן עקיף"  לעניין; אירוטי

לרבות  או הזנת מספר הטלפון של המנוי, מציוד קצה של המנוי,

 ;כתנאי למתן השירות או לשם חיוב בעדובאינטרנט, 

                                                 
   [.2014לאוקטובר  24תיקון זה יכנס לתוקף ביום ] 76תיקון מספר  (76ת
 .81תיקון מספר  (81ת
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, בהתאם לדרישת בעל פרימיוםשירות  עבור לתשלום עריףהת - "פרימיום תעריף"

השיחה ברשת  השלמת תעריף יכלול זה תעריףהמארח;  הרשיון

המארח, שנקבע לפי תקנות  הרשיוןהבזק הציבורית של בעל 

-תש"סהגומלין(, -התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד קישור

יכלול  ,מארחבעל רשיון "ל כמבשירות הניתן בידי , ולעניין 2000

 "ל; המבהתעריף את התשלום שישאיר בידיו 

 לתכנית בהתאם, המוצא רשיון בעל ידי על מהמנוי הנגבה תעריף - "רגיל"תעריף 

 .28המנוי ובין בינו ההתקשרות בהסכם הקבועה התעריפים

 

, תהא משמעותם כמשמעות שיש להם בחוק, זהוביטויים בנספח זה שלא הוגדרו בסעיף  מלים 1.2

או כמפורט במקומות אחרים  רשיוןל 1סעיף ב, 1981 - אתקנות לפיו, בחוק הפרשנות, התשמ"ב

 כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.  אםזה, אלא  בנספח

 

 תואוניברסאלילשירות וחובת  גישה .2

של לכל מנוי גישה לכל שירות פרימיום הניתנים על גבי כל הרשתות רשיון מוצא יאפשר  בעל 2.1

 בעלי הרשיונות.

שירותי הפרימיום שניתנים ל גישהלכל מתקשר של כל בעלי הרשיונות  רשיון מארח יאפשר בעל  2.2

 . באמצעות הרשת שלו

באמצעות קידומת אך ורק  י פרימיום,מתן שירות ויאפשר ובעל רשיון מוצא רשיון מארח בעל 2.3

  .החיוג ומספר שירות

אך ורק לשם קבלת שירות פרימיום; הפניה לקידומות החיוג  הפניה לקידומות החיוג תעשה 2.4

 כאמור לצרכים אחרים, לרבות הסדרי חיוב וגביה, שירות לקוחות או מינהלה, אסורה בהחלט. 

בעל הרשיון יחסום את הגישה למספר טלפון, לרבות למספר בינלאומי, ללא קידומות החיוג  2.5

ד, או הוברר לו בדרך אחרת, כי באמצעותו של לשירות פרימיום, ככל שהודע לו בידי המשר

 מספר טלפון זה ניתן שירות פרימיום.

 

 

 

 

                                                 
משך השיחה ממכסת הדקות התשלום על פי רשיון את מוגבלת, יפחית בעל ה במידה ולמנוי חבילת דקות חודשית 28

סף עבור החיוג למספר שירות; במידה ולמנוי תכנית ; במידה ולמנוי תכנית בלתי מוגבלת, לא יחויב בתשלום נוהחודשית
 תעריפים שלא במסגרת חבילה, יהיה התעריף הרגיל שלו זהה לתעריף עבור דקת שיחה פנים רשתית.
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 והודעה למנוי הכרזה מוקלטת חובת .3

 המארח הרשיון בעל ישמיע, שירות פרימיום מתן ובטרם, ההתקשרות מימוש לאחר מיד  3.1

ללא שיבושי ומובנת לכל, ו ברורה בלשון, השירות ניתן שבה בשפה, מוקלט מסר למתקשר

 : הבא הסדר פי על, אלה פרטיםהקלטה. המסר המוקלט יכלול 

 ;השירות מהות)א( 

 ;, בנוסף לתעריף הרגיל של המנויהפרימיום תעריף)ב( 

  התעריף המרבי שניתן לגבות בעד השירות;)ג(  

 ;שנקבע ככל, שירות פרימיום קבלת לשם שנקבע המרבי הזמן משך)ד( 

המתקשר לנתק את השיחה לפני תחילת מתן  השירות, ללא חיוב,  האפשרות הנתונה בידי)ה( 

 (79ת.3.2וזאת עד סיום השמעת האות כאמור בסעיף 

ולפני תחילת מתן השירות, ישמיע בעל  ,3.1עם סיום השמעת ההכרזה המוקלטת, כאמור בסעיף  3.2

לשם ניתוק שניות לפחות  5הרשיון המארח למתקשר אות מיוחד, ולאחריו תינתן לו שהות של 

השיחה, וזאת מבלי להיות מחויב בתעריף פרימיום; בעל הרשיון רשאי לתת למנוי אפשרות 

לאשר את קבלת השירות באמצעות הקשה על מקש מסוים בציוד הקצה שברשותו, לשם תחילת 

   (79תמתן השירות עוד בטרם תסתיים השהות כאמור.

 ,מסר מוקלט נוילמ מוצא רשיון בעלשמיע י, 7.1כאמור בסעיף  פרימיוםהגישה לשירות  נחסמה .3.3

רשאי לפרט  הרשיון. בעל החיוג לקידומתלפיו לא ניתן לקבל שירות כאמור, בשל חסימת הגישה 

 .במסגרת המסר המוקלט את הדרכים לביטול החסימה

 

 רכישת שירות . 4 

   (79תימיום., תינתן למתקשר אפשרות לרכוש את שירות הפר3.2בסיום הליך האמור בסעיף  4.1

רכישת שירות תתבצע לכל שירות בנפרד, ובהתאם לקידומת החיוג, ואין לראות ברכישת שירות   4.2

 מסוים כרכישת שירות נוסף, בין אם אותו השירות ובין אם שירות אחר. 

 

  השירות מחיר . 5

 לשירות וםהיה תעריף הפרימייהשירות למנוי  בכל קידומות החיוג המפורטות להלן, תעריף   5.1

  .רגיל תעריףהבתוספת 

לדקת שיחה,  ש"ח 0.5של  מירבי סכום לדרוש ניתן ,1-900הניתן בקידומת החיוג  שירות עבור  5.2

 . ש"ח לשיחה כולה 30ולא יותר מאשר 

                                                 
 79תיקון מספר  (79ת
 79תיקון מספר  (79ת
 79תיקון מספר  (79ת



  לקום ישראל בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(.תוספת שניה לרשיון כללי לחברת ס
                                                                נספח ט"ז        2016בדצמבר  26נוסח משולב נכון לתאריך 

 

 4 -נספח ט"ז  –תוספת שניה 

 

ש"ח, בין אם תעריף  50 ניתן לדרוש סכום מירבי של ,1-901הניתן בקידומת החיוג  שירות עבור  5.3

פעמי, ובין אם התעריף נקבע לפי משך השירות, או -שירות נגבה באופן חדהפרימיום עבור ה

 שילוב של השניים. 

ש"ח, בין אם תעריף  100, ניתן לדרוש סכום מרבי של 1-902עבור שירות הניתן בקידומת החיוג   5.4

פעמי, ובין אם התעריף נקבע לפי משך השירות, או -הפרימיום עבור השירות נקבע באופן חד

 ב של השניים.שילו

בהכרזה  למנוי שנמסרהמחייב הוא התעריף  הפרימיום תעריף ,5.2-5.4 בסעיפים לאמור בכפוף 5.5

 .3.1 לסעיף בהתאם וזאתהמוקלטת, טרם מתן השירות, 

 המחירים הנקובים בסעיף זה כוללים מע"מ. 5.6

 

 חיוב והסדרי גבייה .6

 נספח הוראותבניגוד ל ניתן אשר, פרימיום ותשיר עבורתשלום  מנוימיגבה  לא מוצא רשיון בעל 6.1

 .זה

בעל רשיון המוצא יגבה מהמנוי תשלום עבור שירות הפרימיום על פי רשומות החיוב שהעביר לו  6.2

  .רגילה לתעריף בנוסףבעל הרשיון המארח, 

ין לבעל רשיון המוצא רשומות חיוב בג  (82ת, לכל הפחות פעם ביממה,המארח יעביר רשיוןה בעל 6.3

שניתן למנוי, כפי שנמסר למנוי בהכרזה   (82ת"(קובץ רשומות פרימיום)להלן " שירות פרימיום

 .3.1לפי סעיף 

, פרימיוםבגין שירותי  מנוייומשגבה  תשלומים מארחה רשיוןה לבעל יעביר מוצאה רשיון בעל  6.4

ליח לגבות שלא הצ ,כאמור תשלומים,יידרש לעשות כן לגבי  ולא ,הפרימיוםפי תעריף  על

 . ממנוייו

תעריף מנו ממוצא לגבות הת השיחה בטרם הוחל במתן השירות, רשאי בעל רשיון מנוי א ניתק 6.5

כקבוע בתקנות התקשורת )בזק ושידורים(  ,"גקשיעביר לבעל הרשיון המארח תעריף לא ו , רגיל

 "(.תקנות קש"ג" –)להלן  2000-תש"סהגומלין(, -)תשלומים בעד קישור

 

 קת שירות פרימיוםהפס .7

בעל רשיון מארח רשאי לנתק את המתקשר לשירות פרימיום בהגיע התשלום עבור השיחה  7.1

 .5לתשלום המרבי כאמור בסעיף 

פייד, עם סיום יתרת הסכום העומדת -בעל רשיון מוצא יחסום את שירות הפרימיום למנויי פרה 7.2

  .(82ת רימיוםאו לכל המאוחר עם קבלת קובץ רשומות פ לרשות המנוי

                                                 
 .82תיקון מספר  (82ת
 .82תיקון מספר  (82ת
 .82תיקון מספר  (82ת
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פייד אשר לגביו קיימת הגבלת אשראי, ואשר הגיע -יחול גם על מנוי פוסט 7.2האמור בסעיף  7.3

 לתקרת האשראי שהוסכמה עמו. 

 

 גישה לשירותה חסימת .8

קיים או חדש, לבחור האם הגישה מקו הטלפון שלו לשירותי  ,מנויכל ליאפשר רשיון ה בעל 8.1

תהיה פתוחה או חסומה. החלטתו של המנוי תתבצע  1-901 -ו 1-900פרימיום בקידומות חיוג 

במסגרת טופס באמצעות סימון בחירתו במשבצת המתאימה, לידה רשום "חסום" או "פתוח" 

 "(.הטופס" –)להלן  גישה לשירותיםה

בעל הרשיון יכין טופס גישה לשירותים או יתקן את טופס הגישה לשירותים המוגדר ברשיונו  8.2

"( באופן שיכלול את האמור בטופס גישה לשירותי פרימיום גישה לשירותים טופס" –)להלן 

 .12בסעיף 

 בעל הרשיון יציב את טופס הגישה לשירותים באתר האינטרנט שלו. 8.3

בחירתו של מנוי חדש תתבצע בסימון על גבי הטופס המהווה חלק מ"הסכם ההתקשרות", כאשר  8.4

ציג בעל הרשיון, במסגרת "מסמך תנאי ההתקשרות", כאשר זה נעשה בעסקה במעמד המנוי ונ

ההתקשרות נעשית בעסקת מכר מרחוק באמצעות שיחת טלפון, או כפי שסומן על ידי המנוי על 

 גבי טופס מקוון,  בעת ביצוע ההתקשרות באמצעות האינטרנט.

מאתר האינטרנט בעל הרשיון יודיע למנוי קיים במסגרת חשבון הטלפון בדבר האפשרות להוריד  8.5

-1 -ו 1-900שלו את הטופס, ולסמן את בחירתו בדבר הגישה לשירותי פרימיום בקידומות חיוג 

. מנוי קיים שמילא בעבר טופס ועתה מילא רק את בחירתו בעניין הגישה לשירותי פרימיום, 901

בחירותיו הקודמות בדבר גישה לשירותים תעמודנה בעינן, אלא אם ביקש המנוי במפורש 

 לשנותן.    

מנוי קיים שלא סימן במפורש, בתוך חודשיים מכניסת נספח זה לתוקף, את בחירתו בנוגע  8.6

,  תהיה ברירת המחדל 1-901 -ו 1-900לנגישות לשירותי פרימיום הניתנים בקידומות חיוג 

 כדלקמן:

 פתוח;  – 1-900א. בהתייחס לקידומת  

 חסום. – 1-901ב. בהתייחס לקידומת  

, 8.4, על פי ברירת המחדל כאמור בסעיף 1-901סימת הגישה לשירותי פרימיום בקידומת חיוג ח 8.7

( ימי עבודה מתום חודשיים מכניסת נספח זה לתוקף. 7תבוצע על ידי בעל הרשיון תוך שבעה )

, בין אם על פי בחירת המנוי ובין 1-901-ו 1-900חסימת מנוי בפעם הראשונה לגישה לקידומות 

 ת מחדל, תיעשה ללא תשלום. אם כבריר

כברירת  1-902הניתנים בקידומת החיוג  םשירותיהגישה של כל מנוייו לרשיון יחסום את ה בעל  8.8

. בקשת מנוי להסרת , ללא תשלום, תוך יום עבודה אחד מיום כניסת נספח זה לתוקףמחדל

ל המנוי מגיש זיהוי אמין שביצע רשיון הפה, ובלבד שבעל -בכתב, או בעל יעשההחסימה ת

 . , על פי נוהל שקבעהבקשה
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 6 -נספח ט"ז  –תוספת שניה 

 

  תוך זמן סביר. את החסימה רשיוןהביקש מנוי הסרת חסימה, יסיר בעל   8.9

יהיה זמין  תיעודבעל הרשיון יתעד את בקשתו של המנוי להסרת החסימה לשירות פרימיום. ה 8.10

( ימי עבודה מיום 5) המנהל תוך חמישה לפי העניין, לידי מסירה או להעברה,רשיון להאצל בעל 

 .את בקשתו המנוישהגיש 

 "למבהשירות בארץ באמצעות  מתן .9

י להיות בעל רשיון מארח, ולאפשר מתן שירות פרימיום באמצעות הרשת שלו, מבל"ל רשאי מב 9.1

 לחו"ל.  שיידרש לנתב את השיחה

 

 שונות  הוראות .10

בעל  שללות בזק באמצעות מתקניו שירות לבצע פעו לספק להתיר רשאי מארח רשיון בעל 10.1

או היתר כללי לשם ביצוע  רשיוןמתן השירות; ספק השירות פטור מהחובה לקבל  לשםהרשיון 

 ( לחוק.5)3פעולות בזק, על פי הוראות סעיף 

בעל הרשיון לבעל הרשיון  יעביר, פרימיוםטלפון הכולל חיוב בגין שירותי  חשבון מנוישילם  לא  10.2

 . עימוזהות ודרכי ההתקשרות  פרהבאים: שמו המלא, מסהמנוי  המארח את פרטי

 שירות ספק כל לגבייפרט בעל הרשיון , פרימיוםחיובים בגין שירותי  נכללובחשבון טלפון בו  10.3

 :שחיובים בגין שירותיו נכללו בחשבון, את הפרטים הבאים

 (79תוכתובתו; בעל רשיון מארח שם (א)

 (79ת;בעל רשיון מארח של מורשה וסקע מספר או.פ. ח מספר  (ב)

 (79תטלפון. מספר, לרבות בעל רשיון מארח עם קשר יצירת המאפשרים פרטים (ג)

בעל רשיון מארח אינו רשאי לעשות שימוש בפרטים של אמצעי תשלום, שנמסרו לו על ידי  10.4

 המתקשר לצורך תשלום בעד שירותים אחרים, על מנת לגבות תשלום פרימיום.

 

 הוראת שעה . 11

בעל רשיון מארח ישמיע למתקשר הכרזה לפיה שירות הפרימיום ניתן אך ורק תוך שימוש  )א(  11.1

 במקרים אלה: 1-902 -ו 1-901, 1-900בקידומות החיוג 

בהתקשרות לשירותי פרימיום אשר הגישה אליהם התאפשרה, עד לכניסת הוראות  ( 1)

 אומי;נספח זה לתוקף, באמצעות חיוג למספר בינל

( בהתקשרות לשירותי פרימיום אשר הגישה אליהם התאפשרה, עד לכניסת הוראות 2)

נספח זה לתוקף, באמצעות חיוג לקוד גישה רשתי, כהגדרתו בתכנית המספור 

 בישראל.

                                                 
 79קון מספר תי (79ת
 79תיקון מספר  (79ת
 79תיקון מספר  (79ת
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 7 -נספח ט"ז  –תוספת שניה 

 

 ההכרזה תינתן בשפה בה ניתן שירות הפרימיום.  )ב(

ם כניסת הוראות נספח בעל הרשיון המארח ישמיע את ההכרזה במשך שישה חודשים, מיו )ג(

 זה לתוקף.

 )ד(     מפעיל המוצא רשאי לחייב את המנוי בתעריף רגיל בגין ההכרזה.  

 )*(טופס גישה לשירותי פרימיום כדלקמן: .12

 

                                                 
 ( ימי עבודה ממועד התחילה.3טופס גישה לשירותים יוצב באתר האינטרנט של בעל הרשיון תוך שלושה ))*(

 ם המחויבים בחשבון הטלפוןלשירותיבאמצעות מכשיר הטלפון טופס גישה 

 שם בעל הרשיון 

 דרכים לשליחת הטופס:                                                                                                               

  מען 

 תובת דואר אלקטרוניכ 

 מס' פקסימילה 

 תאריך: _________________ 

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

                                                                                                                  פרטי המנוי

 

 .ז./מ.ח.פ._______________  מען:_______________ משם המנוי/שם החברה:______________ 

 _________מספר הטלפון:______

 חסימת האפשרות לקבל את השירות. ותםמשמע באופן חלקי וחתום. לידיעתך סימון וחתימהעל פי בחירתך  xסמן 

 

חתימת  פתוח חסום סוג השירות

 המנוי

גישה לשירות פרימיום, הכולל 
השמעת תוכן קולי או הצגת תוכן 
חזותי, כגון: מידע, בידור, ייעוץ, 

שירות היכרויות, השתתפות 
בתחרויות וכו', הניתן באמצעות 

יוג למספר הכולל את קידומות ח
 .1-901 -ו 1-900החיוג 

 50בתעריף של עד  1-900מספרים בקידומת  א.
לשיחה  ש"ח 30-אג' לדקה ולא יותר מ

  .כולה
□ □  

בתעריף שאינו  1-901מספרים בקידומת  ב.
  □ □ .לשיחה כולה ש"ח 50עולה על 

 
 

  –בהתקשרות בנוכחות נציג בעל הרשיון 
 .מצהיר כי טופס זה סומן ונחתם על ידי ח"מ,, המנוי האני

  
חתימת המנוי: שם נציג בעל הרשיון: ___________  חתימת נציג בעל הרשיון: ___________ 

________________ 
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 מדינת ישראל

 משרד התקשורת
 

 ע"מב חברת סלקום ישראללכללי  שיוןיר
 (ן"רטרדיו טלפון נייד בשיטה התאית )למתן שירותי 

 
 88תיקון מס' 

 
 

י , שהואצלה ל1982-)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 

( "סלקום" – )להלן  סלקום ישראל בע"מ חברתאת טענותיה של  תידין, ולאחר ששקלפי כל -על יויתר סמכויות
 , כדלקמן:1994יוני ב 27ביום  סלקוםלשיון הכללי שהוענק יאת הר אתבז ןמתק יאנ
 
 

תיקון 
כל לאורך 

 הרישיון

 

 בכל מקום ברישיון, .1
 במקום "רשיון" יבוא: "רישיון";

 במקום "הרשיון" יבוא: "הרישיון";

 קום "ברשיון" יבוא: "ברישיון";במ
 במקום "לרשיון" יבוא: "לרישיון";

 במקום "רשיונות" יבוא: "רישיונות";
 במקום "הרשיונות" יבוא: "הרישיונות";
 במקום "ברשיונות" יבוא: "ברישיונות".

 
תיקון 
 1סעיף 

 

ילה אחרי המ"", וחשבון טלפון" או "חשבוןיבוא: """ חשבון טלפוןהגדרה "מקום הב .2
 לו".או השכיר "בעצמו" יבוא: "או עבור טובין שמכר 

 אחרי ההגדרה "החוק" יבוא: .3 

 
 "טובין" " 

 
-"אמ, תשפרשנותחוק הל 3כהגדרתו בסעיף  -

1981"; 
 

 אחרי ההגדרה "כוחות הביטחון" יבוא: .4 
 

בהסכם שיון יבעל הרלהתקשר עם בקש ממי ש - "מבקש" " 
 ;"או בהסכם רכישה התקשרות

 

 
 

 



   

2 

 

 אחרי ההגדרה "מנוי עסקי" יבוא: .5 
 

 "מנוי עסקי מפוצל" " 
 

שחיוב חשבון הטלפון  משתמש בציוד הקצה -
שהוא או  מנוי עסקישלו מפוצל בינו לבין 

 ;"מחויב בחשבון הטלפון במלואו
 

 במקום ההגדרה הקיימת של "מנוי פרטי" יבוא: .6 
 

ושאינו מנוי עסקי מנוי שאינו מנוי עסקי  - "מנוי פרטי" " 
 מפוצל;"

 
 אחרי ההגדרה "מפעיל רט"ן" יבוא: .7 

 
מפעיל רט"ן ברשת " " 

 "אחרת
 

שיון למתן שירותי רט"ן הכרוך בשימוש יבעל ר -
במערכת רט"ן של מפעיל רט"ן, כולה או חלקה, 
ולפחות ברשת הגישה של מערכת הרט"ן 

 האמורה;"
 

תיקון 
 55סעיף 

 

 -)להלן " עד המילים "עמוד ראשוןהרישא, החל במילים " תימחק )א(55.4בסעיף  .8
 יבוא:  ה", ובמקומ"עמוד עיקרי פרטי התכנית"(:

 
יפרט באופן ברור ומדויק את עיקרי פרטיה של החלק הראשון של הסכם ההתקשרות  " 

. "(עיקרי התכנית" -)להלן  תכנית התעריפים והשירותים על פי הסכם ההתקשרות 
שיון רשאי לפרט את יות סוג אחד של שירותים, יהיה בעל הרכלל הסכם ההתקשר

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 ירות נוסףשיון רשאי להוסיף עמוד אחד עבור כל סוג שילעיל יהיה בעל הר
, למעט האמור בכתב ידשינויים או תוספות ללא כל עיקרי התכנית יהיה מודפס, 

 והכל כמפורט להלן: " (,1בפסקה )
 

, אחרי "מען," יבוא: "1( אחרי "מספר זהות" יבוא: "סוג המנוי1)א()55.4בסעיף  .9 
א: "תאריך במקום המילים: "תאריך ביצוע העסקה" יבו "כתובת דואר אלקטרוני,",

", אחרי המילים "שאליו תישלחנה הודעות" יבוא: "מאת 2ואופן ביצוע ההתקשרות
אחרי המילים "בסעיף  ,שיון", במקום המילה "גלישה" יבוא: "שירותים"יבעל הר

"ודגם  המיליםבמקום ו ,א"72ד" יבוא: "ובדבר ניתוק מנוי רדום, כאמור בסעיף 75
 ."ןותיאור טובי" יבוא: "ציוד קצה רט"ן

 

                                                           
1

 מנוי עסקי או מנוי עסקי מפוצל או מנוי פרטי.   
2

או עסקה באמצעות שיחת טלפון  1981 -, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א שיון או עסקה ברוכלותיעסקה בתחנת שירות של בעל הר  

 או עסקה באמצעות האינטרנט. 
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במקום הפסקה המתחילה במילים "כל התעריפים" ומסתיימת ( 3)א()55.4בסעיף  .10 
 יבוא:"" במילים "ו"מחיר השירות

 
שיון את המנוי עבור השירותים שביקש לקבל יכל התעריפים, על פיהם מחייב בעל הר " 

עורו בעת ביצוע ההתקשרות, לרבות שירותי שיחות וידאו והודעות מולטימדיה, וכן שי
לרבות תשלום קבוע או תשלום חד פעמי של כל תשלום קבוע או תשלום חד פעמי, 

דמי כרטיס  ,)א(74.1דמי חיבור, כמשמעותם בסעיף  בכלל זהושאינו בגדר שירות בזק, 
 ודמי מעבר לתכנית.( 1)א74.1חכם כמשמעותם בסעיף 

 בדמי מעברבדמי כרטיס חכם או שיון אינו מחייב בדמי חיבור או יככל שבעל הר
 בהתאם.צוין הדבר , ילתכנית

חבילת או תכנית דקות שירותים בינלאומיים בדמות ככל שהסכם ההתקשרות כולל 
קוד , בה הדקות המוקצית מכסתשיון את תעריפיה, ישיחה לחו"ל, יציין בעל הר

המדינות הכלולות בה, סוג היעדים התלת ספרתי שאותו יש לחייג, הבינלאומי הגישה 
 "ינות )נייח, נייד( ותעריף החריגה ממנה.באותן מד

 
ומסתיימת הפסקה המתחילה במילים "לעניין חבילת גלישה" ( 3)א()55.4בסעיף  .11 

 א(.3במילים "כמו בתוך החבילה" תסומן כפסקה קטנה )
 

 א( יבוא:3)א()55.4אחרי סעיף  .12 
 

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

 שיון למנוי שירות הניתן בהנחה או בחינם  לתקופה קצובהימספק בעל הר ג(3)  
 ניתן למנוי זיכוי עבור ציוד קצה, או , ולאחר מכן בתשלום מלא"(הטבה)"

 תכנית את אלה:שיון בעיקרי הי, יפרט בעל הרשמסר המנוי לבעל הרישיון
 

 ;/הזיכויההטבההחודשי של סכום ה (1)   
 

 ;/הזיכויההטבהמתן משך תקופת  (2)   

 
 ;3להימנות /הזיכויהטבהשממנו תתחיל תקופת המועד סוג ה (3)   

 
 .מתן ההטבהתעריף השירות לאחר סיום  (4)   

 
פים יחול גם כשמדובר בהטבה הניתנת במסגרת תכנית התערי להאמור לעי   

 ולאו דווקא לשירות מסוים הכלול בתכנית.
 

                                                           
3

 .תכנית לתוקף, תאריך ההפעלה של הכרטיס החכם על ידי המנוילדוגמה: תאריך כניסת ה 
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ביצע המנוי מעבר מתכנית תעריפים אחת לאחרת, ובעל הרישיון המציא  ד(3)  
 תאריךלמנוי את עיקרי התכנית החדשה, יכללו עיקרי התכנית גם את 

 כניסתה לתוקף של התכנית החדשה.
 

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

או הקצאת חבילות נוספות בתשלום, על פי בחירתו של המנוי  החשבון
שיון להאט את הקצב, יפרט יבמעמד ביצוע ההתקשרות. בחר בעל הר

 (.Downloadבעיקרי התכנית מהו הקצב המרבי להורדת נתונים )
 

אופן מתן שירות דיבור ומסרונים לאחר ניצול מלוא מכסת היחידות  ו(3)  
או  שבוןהפסקת שירות עד תום תקופת הח –החודשית לשירותים אלה 

שיון יהמשך אספקת השירותים וחיוב המנוי על פי תעריפים שקבע בעל הר
 במסגרת התכנית."

 
 הקיים יבוא:( 4)א()55.4 ףסעימקום ב .13 

 
הכולל, וככול  םבעת ביצוע ההתקשרות ומחיר ואו נשכר ון שנרכשתיאור כל טובי " 

שיעורו של  –שהוסכם בין המנוי לבין בעל הרישיון על תשלום לשיעורין בעבור טובין 
 "במתנה יצוין הדבר באופן מפורש. נוככל שטובין נית כל תשלום.

 
 ( הקיים יבוא:5)א()55.4במקום סעיף  .14 

 
 עקבות מעבר לתכנית תעריפים אחרת".הטבה במידע בדבר ביטול כל  " 

 
 15. 

 
 ( המילים "ו/או ביטול הטבה" יימחקו.8)א()55.4בסעיף 

 ( הקיים יבוא:10)א()55.4במקום סעיף  .16 
 

הצהרה של המנוי לפיה הוא קרא את מסמך עיקרי התכנית וכי הוא נמסר לידיו בעת  " 

שיון אשר ביצע ינציג מטעם בעל הרביצוע ההתקשרות. בגוף ההצהרה יצוינו פרטי ה
 וחתימתו המקורית של המנוי תופיע בסוף עיקרי התכנית."את ההתקשרות 

 
 ( יבוא:11)א()55.4אחרי סעיף  .17 

  
 
 

 מנוי עסקי מפוצל יחתום על עיקרי התכנית. (12) "

שיון לא יכלול בעיקרי התכנית מידע או פרטים נוספים מעבר יבעל הר (13)  
בסעיף זה, אלא אם מדובר בנתונים בערכים של ש"ח או ש"ח למפורט 

ליחידת צריכה, שיש בהם כדי להשפיע באופן ישיר על גובה החשבון 
 החודשי של המנוי.
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  (14) 
 

( 5) -ו( 4ג(, )3ב(, )3)(, 3תעריפי כל השירותים והתשלומים, כמפורט בס"ק )
"תיאור  -יוצגו בטבלה בעלת שתי עמודות 

"תעריף השירות/סכום  -ה/הזיכוי/הטובין/התשלום" והשירות/ההטב
 ההטבה/הזיכוי/התשלום"." 

 
אחרי המילה המילים "בחתימת מקור לצד הסימון ו" יימחקו, ( 1()1)א55.4בסעיף  .18 

עיקרי יבוא: " עמוד עיקרי פרטי התכנית"במקום המונח "ו"יופיע" יבוא: "בצמידות" 
 .התכנית"

 
 19. 

 

 ( הקיים יבוא: 2()1א)55.4במקום סעיף 

לגבי שירות מסוים, חסום או פתוח, במקום  מנוי חדש אשר לא סימן את בחירתו " 
המיועד לכך בטופס, ייחסם לקבלת אותו שירות. מנוי חדש שלא חתם בתחתית 

 הטופס ייחסם לכל השירותים המופיעים בטופס.
ז "באייר תשע ט"ו וםשיון לאחר יימנוי שהתקשר עם בעל הר –" מנוי חדשבסעיף זה, "

   ".(2017במאי  11)
 

במקום ( אחרי המילים "בעל פה" יבוא: "כמענה אנושי בלבד", 3()1)א55.4בסעיף  .20 
ובמקום המשפט המתחיל במילה המילים "בחירתו בדבר נגישות" יבוא: "נגישותו" 
 "הבקשה" ומסתיים במילים "מיום הבקשה" יבוא:

  
תו את הבקשה, כאמור, ויהפוך אותה לזמינה למסירה או שיון ישמור ברשויבעל הר " 

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

 
( במקום המשפט המתחיל במילים "חשבון הטלפון" ומסתיים 4()1)א55.4בסעיף  .21 

 במילה "החשבון" יבוא:
 

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

 החשבון."
 

( המשפט המתחיל במילים "מנוי אשר אינו מנוי חדש" 6( פסקה )1)א55.4בסעיף  .22 
 , יסומן ס"ק )א(. ( ימי עבודה מהמועד האמור"7ומסתיים במילים "תוך שבעה )

 
( המשפט המתחיל במילים "על אף האמור" ומסתיים 6( פסקה )1)א55.4בסעיף  .23 

 )ה' בכסלו תשע"ב(", יסומן ס"ק )ב(.  2011בדצמבר  1במילים "מיום 
 

( המשפט המתחיל במילים "מנוי אשר אינו מנוי חדש" 6( פסקה )1)א55.4בסעיף  .24 

 דה אחד ממועד קבלת הבקשה", יסומן ס"ק )ג(.ומסתיים במילים "תוך יום עבו
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שיון" י( המשפט המתחיל במילים "מנוי אשר העביר לבעל הר6( פסקה )1)א55.4בסעיף  .25 
 ומסתיים במילים "ייחסם לקבלת אותו שירות", יסומן ס"ק )ד(.

 
 אחרי ס"ק )ד( יבוא: .26 

 
)ה( בטופס 2לפי סעיף  שיון יחסום את הגישה לשירותים הניתניםיבעל הר )ה( " 

הגישה לשירותים, לכל מנוי קיים שלא בחר באופן מפורש, באמצעות 
( ימי 7מילוי הטופס, באפשרות "פתוח" לשירותים אלה, וזאת תוך שבעה )

 ".(2017במאי  11) באייר תשע"ז ט"ו יוםעבודה לאחר 
 

יודיע למנוי" שיון י( המשפט המתחיל במילים "בעל הר6( פסקה )1)א55.4בסעיף  .27 
 א(.6( ימי עבודה מיום שליחתו למנוי", יסומן ס"ק )5ומסתיים במילים "חמישה )

 
א( המשפט המתחיל במילים "חשבון הטלפון האמור" ומסתיים במילים 6בס"ק ) .28 

 "שליחתו למנוי" יימחק ובמקומו יבוא:
 

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

 החשבון."
 

 א( יבוא:6אחרי ס"ק ) .29 
 

 ב(6) " 
 

שיון יציין המנוי את בחירותיו על גבי טופס הגישה לשירותים יפעל בעל הר
 על פי בחירותיו של המנוי מיד לאחר שהטופס נמסר לו.

 
מנוי יידרש למלא טופס גישה לשירותים חדש בכל מעבר מתכנית תעריפים  ג(6)  

אחת לאחרת, רק אם הטופס הקיים שלו איננו הטופס במתכונת המוצגת 
 ."2בנספח ה'

 
 ( יבוא:7( אחרי פסקה )1)א55.4בסעיף  .30 

 
הורה המנהל על תיקון לנוסח טופס הגישה לשירותים, יפרסם בעל  א(7) " 

ן באתר האינטרנט שלו את טופס הגישה לשירותים המעודכן, תוך שיויהר
 שיון."יפרק הזמן שקבע המנהל מיום החתימה על תיקון הר

 
 ( יבוא:8( אחרי פסקה )1)א55.4בסעיף  .31 

 
את טופס הגישה רק הוא ככל שמדובר במנוי עסקי מפוצל ימלא  (9) " 

 "לשירותים ויחתום עליו, ורק הוא רשאי לשנותו.

 
 ()ו( במקום "אחראי לטיפול בתלונות הציבור" יבוא: "נציב תלונות".2)א55.4בסעיף  .32 
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 (.1)א55.5)א( יסומן כסעיף 55.5סעיף  .33 
 

 ( יבוא:1לפני ס"ק )א .34 
 

בעל  שיון יבצע זיהוי אמין של המבקש על פי נוהל שקבעיבעל הרנציג  )א( " 
עותק של תעודה מזהה של המבקש בעל הרישיון ישמור ברשותו . הרישיון

וכן עותק של תעודה מזהה של משלם החשבון, שנמסרו לנציג בעל הרישיון 
 במעמד ביצוע ההתקשרות."

 
 "(" יימחק.המבקש( המשפט המתחיל במילה "להיות" ומסתיים במילה ""1בס"ק )א .35 

 
במילה  )ד( במקום המשפט המתחיל במילים: "; העותק" ומסתיים55.5בסעיף  .36 

 "ההתקשרות" יבוא:
 

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

 
"לרבות בקשה" יבוא: "להחליף תכנית קיימת בתכנית המילים )ה( אחרי 55.5בסעיף  .37 

 המילים ,","להרחיב שירות "לקבל שירות נוסף," יבוא:המילים חדשה", אחרי 
"יצוינו" יבוא: "מועד הגשת הבקשה," ובמקום המילה , אחרי ימחקו"לבטל שירות" י

המשפט המתחיל במילים "ההודעה החתומה" ומסתיים במילים "בקשת המנוי" 
 יבוא: 

 
בעל הרישיון אינו רשאי לבצע שינוי, כאמור, לרבות החלפת תכנית קיימת בתכנית  " 

 קבלת הסכמתו המפורשת של המנוי כמפורט לעיל.חדשה, ללא 
בעל הרישיון ישמור ברשותו את ההודעה החתומה, כאמור, ויהפוך אותה לזמינה 

( ימי עבודה מיום 5למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )
 ."הגשת הבקשה

 
 יבוטל. 55.6סעיף  .38 

 
תיקון 
 א55סעיף 

 

 א)ב( הקיימים יבוא:55.1-א)א( ו55.1ם במקום סעיפי .39
 

 –ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 14בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בסעיף  א55.1 " 
 שיון כדלקמן:י, המתבצעת באמצעות שיחת טלפון, יפעל בעל הר1981

 
 בקשמבעל הרישיון יקליט את שיחת הטלפון שהתקיימה בין ה )א(   

 לבין נציג בעל הרישיון.
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במהלך ביצוע שיחת המכירה ולפני שהובעה הסכמתו של  )ב(   
שיון בהסכם, יבקש נציג בעל ילהתקשר עם בעל הר בקשמה

לשלוח אליו באמצעות דואר  בקששיון את אישורו של המיהר
אלקטרוני או מסרון או פקסימילה, את עיקרי התכנית ואת 

תב טופס הגישה לשירותים, ויציין בפניו כי יהיה עליו לאשר בכ
שהוא מקבל את תנאי הסכם ההתקשרות כתנאי לכניסתו 

יציין באופן מפורש שאין הוא מעוניין  בקשלתוקף. ככל שהמ
לקבל את המסמכים האמורים באחת משלוש הדרכים האמורות 

שיון פטור מלשלוח יבעת ביצוע שיחת המכירה, יהיה בעל הר
בעת ביצוע שיחת המכירה, ואלה יישלחו  בקשאותם אל המ

ו, יחד עם יתר הוראות מסמך תנאי ההתקשרות, ביום בו אלי
לקבל את המסמכים האמורים  בקשבוצעה העסקה. ביקש המ

באמצעות אחת מהדרכים המצוינות לעיל, ישלח לו אותם נציג 
 .בעת ביצוע שיחת המכירה שיון בדרך שביקשיבעל הר

 

 בטופס הגישה לשירותים שנשלח באמצעות דואר אלקטרוני או )ג(   
מסרון יסומן כל שירות באופן ממוחשב כ"חסום" או כ"פתוח", 

 במהלך שיחת הטלפון האמורה. בקשכפי שבחר המ
 

לאשר  בקשבהודעת הדואר האלקטרוני או במסרון יתבקש המ )ד(   

את דבר ביצוע העסקה, ואת הסימונים כפי שהוצגו בטופס 
יאשר את תנאי העסקה במפורש,  בקשהגישה לשירותים. המ

א שום התניות או הסתייגויות או שינויים בכתב יד לגבי לל
התנאים במסמך תנאי ההתקשרות, באמצעות הודעת דואר 

, שיכללו את שמו המלא ומספר אלקטרוני חוזרת או מסרון חוזר
 .הזהות שלו

 
לקבל את עיקרי התכנית וטופס הגישה  בקשאם ביקש המ )ה(   

שיון את יבעל הר לשירותים באמצעות פקסימילה, ישלח נציג
המסמכים האמורים באמצעות פקסימילה, שמספרה יימסר 

 לנציג בעל הרישיון במהלך השיחה.
יאשר את תנאי העסקה במפורש, ללא שום התניות או  בקשהמ

הסתייגויות או שינויים בכתב יד לגבי התנאים במסמכים 
האמורים, בכתב ידו בסימוניו ובחתימותיו על גבי עיקרי 

גבי טופס הגישה לשירותים, וישלח את שני  התכנית ועל
המסמכים האמורים באמצעות פקסימילה אל מספר פקסימילה 

 שמסר לו נציג בעל הרישיון במהלך השיחה ביניהם.
את יתר הוראות מסמך תנאי  בקששיון ישלח אל המיבעל הר

 ההתקשרות בדואר רגיל, ביום בו בוצעה העסקה.
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ת תושלם ותיכנס לתוקפה ובעל עסקת מכר מרחוק טלפוני )ו(   
על פי תנאיה, רק לאחר  בקשהרישיון יהיה רשאי לחייב את המ

באמצעות  בקששבעל הרישיון יקבל את הודעתו החוזרת של המ
דואר אלקטרוני או מסרון, המאשרת את דבר כריתתו של הסכם 
ההתקשרות או את המסמכים האמורים באמצעות פקסימילה 

 נדרש.כשהם מסומנים וחתומים כ
 

 )ז(   
 

 בעל הרישיון ישמור ברשותו את אלה:

 

 

לבין נציג בעל  בקשהקלטת השיחה הטלפונית בין המ (1)   

 הרישיון;
 

    (2) 
 
 

 

ששלח בעל או המסרון הודעת הדואר האלקטרוני 
, לרבות עיקרי התכנית וטופס בקשהרישיון אל המ
 ;שצורפו אליהם הגישה לשירותים

 

    (3) 
 

את  יםהמאשראו המסרון הדואר האלקטרוני הודעת 
אל בעל הרישיון,  בקשביצוע העסקה, ששלח המדבר 

ת הדואר האלקטרוני או המסרון ששלח כמענה להודע
 ;, כשהם מוצגים ברצףבקשבעל הרישיון אל המ

  

    (4) 
 

נעשתה העסקה באמצעות פקסימילה, ישמור ברשותו 
 בקשהמ הנושאים את חתימתו שלאת עיקרי התכנית 

וטופס הגישה לשירותים הנושאים את בכתב ידו 
 בכתב ידו; בקשחתימתו של המוסימוניו 

 

    (5) 
 

יתר הוראות מסמך תנאי ההתקשרות, המעודכנות ליום 
 .בקשכריתת ההסכם עם המ

  

 )ח(   

 

בעל הרישיון יהפוך את ההקלטות והמסמכים המפורטים 

ל המנהל, על פי ( לזמינים למסירה או להעברה אזבפסקה )
( ימי עבודה מיום כניסת העסקה 5דרישתו, וזאת תוך חמישה )

 לתוקף.
 

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

קבלת שירות נוסף, הרחבת שירות,  –" שינוילעניין סעיף זה, "
 לת שירות.הצטרפות לחבי

, לרבות החלפת תכנית שיון אינו רשאי לבצע שינוייבעל הר

ללא קבלת הסכמתו המפורשת של המנוי  קיימת בתכנית חדשה,
 )ב(."60.6באופן המפורט בסעיף 

 



   

10 

 

 (.יא)55.1-א)ג( הקיים ישונה ל55.1ספרור סעיף  .40 
 

 א)ב( הקיימים יבוא:55.2-א)א( ו55.2במקום סעיפים  .41 
 

 –ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 14בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בסעיף  א55.2 " 
 שיון כדלקמן:י, באמצעות האינטרנט, יפעל בעל הר1981

 
שיון יכלול במסגרת פרסום של תכנית תעריפים באתר יבעל הר )א(   

האינטרנט שלו, באופן ברור, את כל הפרטים המפורטים בס"ק 
יקרי התכנית וטופס הגישה )ח( וכן את ע55.4( עד 2)א55.4

 לשירותים.
 

שיון יכלול במסגרת תהליך ההרשמה לתכנית תעריפים, יבעל הר )ב(   
וכן תיבה שעל  בקשכאמור, הצגה של עיקרי התכנית בפני המ

יהיה לסמנה טרם סיום ההרשמה, כאמור, ושסימונה  בקשהמ
יהווה הצהרה כי הוא קרא את המידע הכלול בעיקרי התכנית. 

שלא יבוצע סימון כאמור, לא ניתן יהיה להשלים את ביצוע ככל 
 ההרשמה. 

 
 )ג(   

 

שיון יכלול במסגרת תהליך ההרשמה לתכנית תעריפים, יבעל הר

יוכל לסמנו, וכן  בקשכאמור, טופס גישה לשירותים מקוון שהמ
 ".על פי רצונו לאחזר אותו בכל עת ולשנות את הסימונים בו

   
 ( יבוא:גא)55.2אחרי סעיף  .42 

 
שיון ישלח עותק של מסמך תנאי ההתקשרות, למנוי שביצע עסקת יבעל הר (ד) " 

"מכר מרחוק" באמצעות האינטרנט, מיד לאחר תום ביצוע העסקה. עותק 
שיון יישלח אל המנוי יהסכם ההתקשרות שנכרת בין המנוי לבין בעל הר

קשרות באמצעות הודעת דואר אלקטרוני, אשר תכלול את הסכם ההת
 כקובץ מצורף.

 
 (ה)  

 
שיון ישמור ברשותו את מסמך תנאי ההתקשרות, כאמור, ויהפוך יבעל הר

אותו לזמין למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך 
 ( ימי עבודה מיום ביצוע העסקה על ידי המנוי.5חמישה )

 
וע שינוי בתכנית בביציחולו גם כשמדובר  בסעיף זההכללים המפורטים  (ו)  

 בהחלפת תכנית קיימת בתכנית חדשה.קיימת או 
קבלת שירות נוסף, הרחבת שירות, הצטרפות  –" שינוילעניין סעיף זה, "

 לחבילת שירות.

, לרבות החלפת תכנית קיימת בתכנית שיון אינו רשאי לבצע שינוייבעל הר
ף ללא קבלת הסכמתו המפורשת של המנוי באופן המפורט בסעי חדשה,

 )ב(."60.6
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תיקון 
 60סעיף 

 

 )א( הקיים יבוא:60.6במקום סעיף  .43
 

בעל הרישיון לא יספק ולא ירחיב, בתמורה או שלא בתמורה, שירות משירותיו  " 
שהמנוי לא ביקש במפורש לקבלו או להרחיבו, למעט שירות הניתן חינם לכלל 

שהמנוי לא ביקש  המנויים, ולא יאפשר אספקת או הרחבת שירות של ספק שירות
 שיון במפורש לקבלו או להרחיבו.ימבעל הר

 
מי שמספק שירות באמצעות הרשת והתשלום בגין  –" ספק שירותלעניין סעיף זה, "

 "השירות נעשה באמצעות חשבון הטלפון.

 
)ב( במקום "בקשה מפורשת יכול שתעשה באמצעות אחד מאלה" יבוא: 60.6בסעיף  .44 

( 6) תבוא פסקה( 5) פסקהאמצעות אחד מאלה:" ואחרי בקשה מפורשת תיעשה ב"
 כדלקמן:

 
 ; "(CHATאינטרנט )שיון באמצעות היעם נציג בעל הרשיחוח  (6) " 

 
)ג( המשפט המתחיל במילים "במשך כל תקופת ההתחייבות" ומסתיים 60.6בסעיף  .45 

ם "התיעוד ( בנספח ה'" יימחק, במקום המשפט המתחיל במילי2)ג()2.3במילים "סעיף 
שיון ישמור ברשותו את ייהיה זמין" ומסתיים במילה "המנוי" יבוא: "בעל הר

התיעוד, כאמור, ויהפוך אותו לזמין למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, 
( ימי עבודה מיום בקשתו המפורשת של המנוי", אחרי המילים 5וזאת תוך חמישה )

שיון" יס תוכנו כפי שהתקבל במערכת של בעל הר"שנשלח על ידי המנוי" יבוא: "ותדפי
 (" יבוא: 5ואחרי הפסקה שעניינה "לעניין סעיף ב)

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

 
"לקבל "בגין שירות" יבוא: "או הרחבתו" ואחרי המילים אחרי המילים  60.7בסעיף  .46 

 את השירות" יבוא: "או להרחיבו".
 

אחרי המילים "לשלם עבור שירות" יבוא: "או הרחבת שירות", אחרי  60.8בסעיף  .47 
אחרי המילים "בעד  המילים "לא ביקש לקבל את השירות" יבוא: "או להרחיבו",

ואחרי המילים "בקשתו שהמפורשת של המנוי לקבל  השירות" יבוא: "או הרחבתו"
 את השירות" יבוא: "או להרחיבו".

 
תיקון 
 61סעיף 

 

 הקיים יבוא: 61במקום סעיף  .48

 נציב תלונות .61 " 

 
, שיון או לדירקטוריוןילמנכ"ל בעל הר ותישיריהיה כפוף נציב התלונות  61.1  

 של הדירקטוריון. לאחת מוועדותיו לרבות
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א, שעניינו "יישוב סכסוכים", תפקידי נציב 61בכפוף להוראות סעיף  61.2  
 לה:התלונות וסמכויותיו הם א

 
 שיון;ילברר תלונות של מנויים ומבקשים בנוגע לשירותי בעל הר )א(   

 
 )ב(   

 
בעל  שהגיש להםלברר תלונות של מנויים בנוגע לחשבונות 

 שיון ולהכריע בהן;יהר

 
שיון לבין מנוי, בנוגע ילברר חילוקי דעות שהתגלעו בין בעל הר )ג(   

 להכריע בהם.לפירושו או לביצועו של הסכם ההתקשרות ו

 
ובאופן במקום  ,בדף הבית של אתר האינטרנט שלו ציבשיון ייבעל הר 61.3  

. לחיצה על הקישור האמור תוביל 4בשם "נציב תלונות"קישור בולטים, 
לדף נחיתה בו יפורטו תפקידי נציב התלונות וסמכויותיו, וכן פירוט ארבע 

 :( אפשרויות לשליחת תלונה אליו כדלקמן4)
 

 ()א   
 

 דואר רגיל;

 )ב(   
 

 כתובת דואר אלקטרוני;

 

 )ג(   
 

שיון, שניתן לצרף יטופס מקוון באתר האינטרנט של בעל הר
 אליו קבצים מסוגים שונים;

 
 )ד(   

 
 פקסימילה.

  61.4 
 

שיון יפרט בכל חשבון שהוא מגיש למנוי, את תפקידיו וסמכויותיו יבעל הר
הפקסימילה וכתובת הדואר  של נציב התלונות ואת המען, מספר

 האלקטרוני, באמצעותם יכול המנוי לשלוח אליו תלונה בכתב.
 

שיון יפרט באתר האינטרנט שלו ובכל חשבון שהוא מגיש למנוי, יבעל הר 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
המספר שניתן  . הודעת האישור תכלול אתקבלתהבדבר  תאוטומטי

שיון, מועד קבלת התלונה, תוכן התלונה כפי ילתלונה במערכת של בעל הר
לתלונה לא יאוחר ממנו יינתן מענה שידי המנוי ופרק הזמן  שנשלחה על

 .בכתב

 

                                                           
4

 קישור בשם "צור קשר" לא ייחשב כתחליף לקישור האמור. 
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בעל הרישיון ישמור ברשותו עותק של התלונה ושל התשובה בכתב  61.7  
ויהפוך אותם לזמינים למסירה או להעברה אל המנהל, על , שנשלחה למנוי

( ימי עבודה מיום קבלת התלונה ומיום 5פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )
 "ת התשובה.שליח

  
תיקון 
 א61סעיף 

 

 א במקום "אחראי לתלונות הציבור" יבוא: "נציב התלונות".61.1בסעיף  .49

 א במקום "לאחראי תלונות הציבור" יבוא: "לנציב התלונות".61.2בסעיף  .50 
 

תיקון 
 64סעיף 

 

 )ב( יבוא:64אחרי סעיף  .51
 

לרכישת או טלפון באמצעות שיחת במהלך ביצוע שיחת מכירה  )ג( "  
, מבלי שבוצעה עסקה לרכישת שירותי ציוד קצה רט"ןלשכירת 

ולפני שהובעה , , עם מבקש"(הסכם רכישה" –)להלן  רט"ן
, רכישה שיון בהסכםילהתקשר עם בעל הר מבקשהסכמתו של ה

לשלוח אליו  מבקשיבקש נציג בעל הרישיון את אישורו של ה
הסכם פקסימילה, באמצעות דואר אלקטרוני או מסרון או 

עם סמליל של בעל ללא שינויים בכתב יד,  ,מודפס רכישה

הכולל, וככל  וומחירציוד הקצה המפרט את תיאור , שיוןיהר
שיון על תשלום לשיעורין עבור ילבין בעל הר רוכששהוסכם בין ה

והכולל מספר התשלומים ושיעורו של כל תשלום,  – ציוד הקצה
ושל  רוכשוכן את פרטיו של האת תאריך ביצוע שיחת המכירה 

ויציין בפניו כי יהיה עליו לאשר בכתב שהוא , שיוןיבעל הרנציג 
כתנאי לכניסתו לתוקף. ככל רכישה מקבל את תנאי הסכם ה

יציין באופן מפורש שאין הוא מעוניין לקבל את  מבקששה
האמור באחת משלוש הדרכים האמורות בעת ביצוע  ךהמסמ

אל  ושיון פטור מלשלוח אותירשיחת המכירה, יהיה בעל ה
יישלח אליו ביום בו זה בעת ביצוע שיחת המכירה, ו מבקשה

האמור  ךלקבל את המסמ מבקשבוצעה העסקה. ביקש ה
באמצעות אחת מהדרכים המצוינות לעיל, ישלח לו אותם נציג 

 .בעל הרישיון בדרך שביקש
הסכם הרכישה, ויהפוך  עותק שלשיון ישמור ברשותו יהרבעל 
ו לזמין למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, אות

 .( ימי עבודה מיום ביצוע העסקה5וזאת תוך חמישה )
שיון יקליט, בנוסף, את שיחת הטלפון שהתקיימה עם יבעל הר

, ויהפוך את ההקלטה לזמינה למסירה או להעברה אל מבקשה
( ימי עבודה מיום 5המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )

 יצוע העסקה.  ב
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לאשר את דבר ביצוע הוא יתבקש  מבקששתישלח אל הבהודעה  )ד(   
יאשר את תנאי העסקה במפורש, ללא שום  מבקשהעסקה. ה

התניות או הסתייגויות או שינויים בכתב יד לגבי התנאים 
בהסכם הרכישה, באמצעות הודעת דואר אלקטרוני חוזרת או 

את שמו המלא ומספר שיכללו , או פקסימילה מסרון חוזר
 הזהות שלו.

שיון ישמור ברשותו עותק של אישור הרוכש, ויהפוך יהרבעל 
אותו לזמין למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, 

 .( ימי עבודה מיום ביצוע העסקה5וזאת תוך חמישה )
 

, כאמור, ישלח אליו מבקשלאחר שליחת האישור על ידי המיד  )ה(   
דרך בה נשלח אליו הסכם הרכישה, מסמך על פי שיון ביבעל הר

 .5דין
 

 ציוד קצה רט"ן,לרכישת בביצוע עסקה במעמד שני הצדדים  )ו(   
מבלי שבוצעה עסקה לרכישת שירותי רט"ן, ולפני שהובעה 

להתקשר עם בעל הרישיון בהסכם רכישה,  מבקשהסכמתו של ה
פס של בטרם הרכישה עותק מוד מבקשיגיש נציג בעל הרישיון ל

 הסכם הרכישה ויאפשר לו לעיין בו.
ונציג בעל הרישיון יחתמו בעת ביצוע העסקה בחתימת  מבקשה

 .מבקשמקור על הסכם הרכישה שהוגש לעיונו של ה
את  מבקשלאחר החתימה, כאמור, ימסור נציג בעל הרישיון ל

הסכם הרכישה עליו מופיעות חתימותיהם המקוריות של נציג 
 וכן את המסמך המצוין בס"ק )ה(. מבקשבעל הרישיון וה

לאחר ביצוע כל האמור בס"ק זה, רשאי נציג בעל הרישיון 
על הסכם רכישה זהה לזה שנחתם  מבקשלהחתים את ה

 בחתימת מקור, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים.
הסכם הרכישה ואת המסמך הרישיון ישמור ברשותו את בעל 

למסירה או להעברה  ניםלזמי ם, ויהפוך אותהמצוין בס"ק )ה(
( ימי עבודה מיום 5אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )

 .ביצוע העסקה
על פי נוהל שקבע  מבקשנציג בעל הרישיון יבצע זיהוי אמין של ה

בעל הרישיון. בעל הרישיון ישמור ברשותו עותק של תעודה 
וכן עותק של תעודה מזהה של משלם  מבקשמזהה של ה

 .התקשרותבמעמד ביצוע ה נציג בעל הרישיוןו להחשבון, שנמסר
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  חשבונית מס/קבלה 
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 (ז)   
 

שיון על תשלום לשיעורין יככל שהוסכם בין המנוי לבין בעל הר
המנוי ממנו, והמנוי הפר את הסכם או שכר שרכש  טוביןבעבור 

 הטוביןההתקשרות טרם שפרע את כל התשלומים בעד 
יום ( 45, אך תיקן את ההפרה תוך ארבעים וחמישה )יםהאמור

שיון למנוי על דבר ביצוע ההפרה, אין ימהמועד בו הודיע בעל הר
שיון רשאי לגבות מהמנוי את יתרת התשלומים בעד יבעל הר
בתשלום אחד, והתשלום לשיעורין יימשך כפי שהוסכם  הטובין

 שיון מלכתחילה." יבין המנוי לבין בעל הר
 

ביטול 

 א64סעיף 
 

 א יבוטל.64סעיף  .52

תיקון 
 67סעיף 

 

 )ב( יבוטל.67.4סעיף  .53
 

())ב(( במקום "בשלוש" יבוא: "בשתי", במקום "מאיות" יבוא: 1)ג()67.4בסעיף  .54 
 "עשיריות" ובמקום "ארבע" יבוא "שלוש".

 
 ( יבוטל.2)ג()67.4סעיף  .55 

 

 56. 
 

 אחרי "למנוי פרטי" יבוא: "ולמנוי עסקי מפוצל". 67.5בסעיף 

 ם "לאחראי לטיפול בתלונות הציבור" יבוא: "לנציב התלונות".במקו 67.6בסעיף  .57 
 

 58. 
 

 הקיים יבוא: 67.7במקום סעיף 

 " 67.7 
 

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

 
 דואר רגיל; )א(   

 
 )ב(   

 
 דואר אלקטרוני עם קובץ מצורף;

 מסרון עם קישור מצורף; )ג(   
 

 )ד(   
 

 שיון;יאתר האינטרנט של בעל הר
 

 שיון.יאמצעי אלקטרוני אחר על פי בחירתו של בעל הר )ה(   
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( הדרכים האמורות לבחירתו של המנוי 5שיון יציג את חמש )יבעל הר   
במסגרת טופס הגישה לשירותים. לא בחר המנוי באחת מהדרכים, יישלח 

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

של המנוי, כאמור, ויהפוך תיעוד זה לזמין תעד את בקשתו י שיוןיבעל הר
ימי  (5) חמישה תוךוזאת למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, 

 .הגשת הבקשהעבודה מיום 
ל תקופת החשבון, הגיש המנוי את הבקשה במהלך המחצית הראשונה ש

שיון את החשבון העוקב למועד הבקשה בדרך בה בחר יישלח אליו בעל הר
שיון אל המנוי את החשבון שלאחר החשבון יהמנוי. אחרת, ישלח בעל הר

 העוקב בדרך בה בחר המנוי.    
שיון אינו רשאי לדרוש מהמנוי תשלום כלשהו בעד הנפקת יבעל הר

ופן קבוע או באופן חד פעמי, ושליחתו החשבון, הכולל "פירוט שיחות" בא
שיון רשאי לדרוש יאליו, על פי בקשתו, באמצעים אלקטרוניים. בעל הר

תשלום סביר בגין "פירוט שיחות", מכל מועד שהוא, שנשלח אל המנוי 
פעמי, רק במקרה שהחשבון התקבל -לבקשתו באופן קבוע או באופן חד

 אצל המנוי כמפורט בס"ק )א(."
  

 (".10(" יבוא: "עשרה )8במקום "שמונה ) 67.8יף בסע .59 
 

 יבוא: 67.8אחרי סעיף  .60 
 

 " 67.9 
 

למנוי, המקבל את החשבון  ןבעל הרישיון רשאי לפעול בעניין שליחת חשבו
 באמצעות דואר רגיל, כמפורט להלן:

 
או  בעל הרישיון ישלח לכל מנוי, כאמור, מכתב נפרד בדואר רגיל )א(   

( 30, שבו יתבקש לבחור בתוך שלושים )ואר אלקטרוניהודעה בד
את הדרך בה יישלח אליו או ההודעה יום מיום שליחת המכתב 

 החשבון החודשי מתוך הדרכים הבאות:
  

 דואר רגיל; (1)    
 

 דואר אלקטרוני עם קובץ מצורף; (2)    
 

 מסרון עם קישור; (3)    
 

 ן;שיויאתר האינטרנט של בעל הר (4)    
 

    (5) 

 

 שיון.יאמצעי אלקטרוני אחר על פי בחירתו של בעל הר
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 פנייה אליובעל הרישיון יאפשר לכל מנוי, כאמור, להשיב ל )ב(   
באמצעות דואר רגיל, ללא תשלום, ובאמצעות דואר אלקטרוני 

 ופקסימילה.
 

בעל הרישיון מחויב להפעיל לפחות שני אמצעים אלקטרוניים  )ג(   
 לעיל.בס"ק )א( פורטים מתוך המ

 
ולמנוי עסקי מפוצל עסקי למנוי פנייה בעל הרישיון יציין ב )ד(   

לפחות, שככל שלא  16בהודעה ממוסגרת, בהדגשה ובגודל גופן 
יבחר בדרך בה יקבל את החשבון, יישלח אליו החשבון בדרך 

, וזאת מבלי לגרוע מהוראת סעיף שתיקבע על ידי בעל הרישיון
 .1981 -ק הגנת הצרכן, תשמ"א ב)א( לחו13
   

 )ה(   
 

למנוי פרטי בהודעה ממוסגרת, בהדגשה  פנייהבעל הרישיון יציין ב
לפחות, שככל שלא יבחר בדרך בה יקבל את  16ובגודל גופן 

 החשבון, יישלח אליו החשבון באמצעות דואר רגיל.
 

 בעל הרישיון אינו רשאי לשלוח את החשבון באמצעות מסרון (ו)   
שאיננו טלפון לציוד קצה החסום לקבלת מסרונים ולציוד קצה 

 .חכם )סמארטפון(

  
 )ז(   

 
בעל הרישיון אינו רשאי לשנות את אופן שליחת החשבון למנוי 

 בעל הרישיון. וששלח אליפנייה פרטי שלא השיב ל
 

למנוי השתנה אופן שליחת החשבון אל מנוי, ישלח בעל הרישיון  (ח)   
באמצעות  ,שליחת החשבון הראשון באופן החדש לפניהודעה 

מסרון, המודיעה לו את פרטי השינוי. מנוי החסום לקבלת 
מסרונים יקבל את ההודעה האמורה בחשבון העוקב לביצוע 

 ".השינוי
   

תיקון 
 א67סעיף 

 

 א יבוטל.67.2סעיף  .61

 א" יימחק.67.2-וא במקום המילה "בסעיפים" יבוא: "בסעיף" והספרור "67.3בסעיף  .62 
 

 63. 
 

 א)ב( יימחק.67.6סעיף 

 64. 
 

במקום המילים "כל שירותי" יבוא: "שירות", במקום "הניתנים" יבוא: א 67.8סעיף ב
"הניתן", המשפט המתחיל במילים "וכן את" ומסתיים במילים "מתן השירות" 

 ם".יימחק, ובמקום המילים "שירותי המידע בחינם" יבוא "שירות המידע בחינ
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 65. 
 

 יבוא:הקיים ( בא)67.8סעיף במקום 

 (ב) " 
 

 כל חשבון טלפון של המנוי;"

תיקון 
כותרת 
 חלק ג'

 בפרק ה'
 

 במקום הכותרת של חלק ג' יבוא: "הפסקת שירות או ניתוקו וסיום התקשרות". .66

תיקון 

 68סעיף 

רות" יבואו במקום ההגדרות: "ניתוק שירות", "הפסקה מוחלטת" ו"הפסקת שי .67

 הגדרות אלה:
 

 "ביטול שירות" " 
 

ניתוק קבוע של שירות משירותי בעל הרישיון לכלל  -
 המנויים;

 
הפסקה זמנית של שירות משירותי בעל הרישיון או  -  "הפסקת שירות"  

 ;, הניתנים למנוישיוןישל כלל שירותי בעל הר
 

, הניתן שיוןיל הרניתוק קבוע של שירות משירותי בע - "ניתוק שירות"  
 ;למנוי

 
 "סיום התקשרות"  

 
הניתנים למנוי, שיון יניתוק כלל שירותי בעל הר -

 ".עמו וביטול הסכם ההתקשרות
 

הוספת 
סעיפים 

 ו69-א69
 

 יבוא: 69אחרי סעיף  .68

 א.69 " 
 

 איסור ביטול שירות

בעל הרישיון אינו רשאי לבטל שירותי רט"ן ושירותים אחרים, שבעל    
הרישיון חייב לספקם לפי רישיון זה, אלא אם כן נתקיים האמור בחלק זה 

 . 48או האמור בסעיף 
 

 הפסקת שירות לבקשת מנוי .ב69  
 

שירות לכלל שירותי  שיון הפסקתיבעל הרמנוי רשאי לבקש מ ב69.1   
שלושים למשך תקופה שלא תפחת מאחת לשנה, , שיוןיבעל הר

 .( ימים90ים )( ימים ולא תעלה על תשע30)
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 ב69.2   
 

 מנוי רשאי להגיש בקשה להפסקת שירות בדרכים אלה:

בכתב, לרבות באמצעות דואר רגיל, פקסימילה, דואר  )א(    
אלקטרוני או טופס מקוון באתר האינטרנט של בעל 

שיון, שניתן לצרף אליו קבצים מסוגים שונים יהר
ות שיון לאפשר הגשת בקשה באמצעיורשאי בעל הר

 (;CHATשיחוח באינטרנט )
  

בעל פה, בשיחה למוקד פניות טלפוני או בתחנת שירות  )ב(    
 שיון;ישל בעל הר

  
של המנוי ויהפוך תיעוד זה לזמין תעד את בקשתו י שיוןיבעל הר ב69.3   

 תוךוזאת למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, 
 .הגשת הבקשהימי עבודה מיום  (5) חמישה

 
 ב69.4   

 
הפסקת שירות, ניתוק שירות או סיום בצע שיון ייבעל הר

התקשרות לא יאוחר מיום העבודה שלאחר היום בו הוגשה 
ציין המנוי בבקשתו מועד עתידי לביצוע הפסקת הבקשה; 

שיון את ישירות, ניתוק שירות או סיום התקשרות, יבצע בעל הר
 הבקשה ביום בו ציין המנוי.

 
שיון יתעד במערכות המידע שלו את המועד )תאריך יל הרבע ב69.5   

 ושעה( בו בוצעה בקשת המנוי.
 

אספקת את שיון יבוצעה הפסקת שירות למנוי, יחדש בעל הר ב69.6   
לא יאוחר מיום העבודה שלאחר היום בו הוגשה שירות  ה

בקשתו של המנוי, אלא אם המנוי ביקש מועד מאוחר יותר 
 .לחידוש אספקת השירות

 
שיון, ילכלל שירותיו של בעל הר הפסקת שירותביקש המנוי  ב69.7   

ישמור בעל הרישיון עבור המנוי על מספר הטלפון שלו במשך כל 
 .תקופת ההפסקה, ולא יעבירו לאחר

 
פסקת העבור רשאי לגבות מהמנוי תשלום בעל הרישיון אינו  ב69.8   

לגבות מהמנוי אינו רשאי וכן השירות, עבור חידוש אספקתו, 
 .של כלל שירותיו הקהפסת העבור תקופתשלום 

 
לאחר חידוש אספקת השירות למנוי, יחייב בעל הרישיון את  ב69.9   

המנוי על פי תעריפי התכנית ותנאיה, על פיהם חויב המנוי טרם 

הפסקת השירות, אלא אם תעריפי התכנית ותנאיה שונו במהלך 
 .כניתתקופת ההפסקה לכלל מנויי אותה ת
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 ניתוק שירות לבקשת מנוי .ג69  
 

 ג69.1   
 

שיון ניתוק שירות; את בקשתו ימנוי רשאי לבקש מבעל הר
 .ב69.2רשאי המנוי להגיש בכתב או בעל פה, כאמור בסעיף 

 
 ב69.5עד  ב69.3על ניתוק לבקשת המנוי יחולו הוראות סעיפים  ג69.2   

המנוי תשלום עבור שלעיל, ובעל הרישיון אינו רשאי לגבות מ
 ניתוק השירות.

  
 סיום התקשרות לבקשת מנוי .ד69  

 
שיון על סיום ההתקשרות ביניהם; ימנוי רשאי להודיע לבעל הר ד69.1   

את הודעתו רשאי המנוי למסור בכתב או בעל פה, כאמור בסעיף 
 .ב69.2

 
 ד69.2   

 
 ב69.3על סיום התקשרות לבקשת מנוי יחולו הוראות סעיפים 

 שלעיל. ב69.5עד 
 

 ד69.3   
 

שיון ישלח למנוי הודעה בדבר סיום ההתקשרות תוך יבעל הר
שני ימי עבודה מהמועד בו ביקש המנוי לבצע פעולת סיום 

התקשרות. ההודעה תכלול, בין היתר, את המועד בו בוצעה 
פעולת סיום ההתקשרות ואת המועד האחרון למשלוח חשבון 

קופת החשבון האחרונה להיותו מנוי אחרון סופי, המתייחס לת
 "(.חשבון סופישיון )"ישל בעל הר

 
 ד69.4   

 
שיון יקבל חשבון סופי ימנוי שסיים את ההתקשרות עם בעל הר

בתאריך הקרוב ביותר האפשרי, ולא יאוחר מחודשיים מתאריך 
 סיום ההתקשרות.

יצוין המועד בו בוצעה פעולת סיום ההתקשרות סופי החשבון ב
 יישא את הכותרת "חשבון סופי".והוא 

 
 ד69.5   

 
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 
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 שמירת מספר הטלפון בסיום התקשרות .ה69  
 

 ה69.1   
 

שיון לבין מנוי פעולת סיום התקשרות, בין ין בעל הרבוצעה בי
שיון, יבעל הר שמורשיון ובין ביוזמת המנוי, ייביוזמת בעל הר
הטלפון מספר וללא כל תנאים או הגבלות, על  ללא כל תשלום,

ולא יחזיר אותו למאגר מסור אותו לאחר ילא  ,עבור המנוי
אחר  שיוןיהמספרים המיועדים להקצאה, שלו או של בעל ר

עשר -תקופה של ארבעה משךשהקצה אותו לראשונה, וזאת ל
 ימים ממועד סיום ההתקשרות. (14)

 

 ה69.2   
 

המנוי לקבל חזרה את מספר הטלפון שלו, בתוך פרק הזמן ביקש 
את בקשתו של המנוי באופן מידי, יבצע בעל הרישיון , אמורה

יום בין פעולת ס ורשאי הוא לחייב את המנוי עבור פרק הזמן
על  ,ההתקשרות לבין חידושה עם אותו מספר טלפון שהוחזר לו

פי תנאי תכנית התעריפים, שבה היה מנוי טרם ביצוע פעולת 
משיך לחייב אותו על פי תנאי תכנית לה, וסיום ההתקשרות

 .התעריפים האמורה
 

 הוראות כלליות –הפסקת שירות או ניתוקו או סיום התקשרות  .ו69  
 

במקום  ו,בדף הבית של אתר האינטרנט של שיון יקבעיהר בעל ו69.1   
, אשר 6"שירותהפסקת/ניתוק בשם "קישור ובאופן בולטים, 

 :לחיצה עליו תפנה לשלוש האפשרויות הבאות
 

 הפסקת שירות; )א(    
 

 ניתוק שירות; )ב(    
 

 סיום התקשרות. )ג(    
 

רויות האמורות את שיון יציג בכל אחת משלוש האפשיבעל הר ו69.2   
 הפרטים הבאים:

 
 )א(    

 
 הסבר קצר על האפשרות שנבחרה;

                                                           
6

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

דרכי התקשרות לצורך הגשת בקשה בכל אחת 
 המען,מהאפשרויות האמורות, לרבות מספר הטלפון, 

טופס ה ,כתובת הדואר האלקטרוני פר הפקסימילה,מס
ככל שבעל הרישיון , (CHATושיחוח באינטרנט ) המקוון

הגיש בקשה ל מנוי לושבאמצעותם יכחר באפשרות זו, ב
 כאמור;

 
 )ג(    

 
, לרבות הפרטים שעל המנוי לציין במסגרת בקשתו

מספר הטלפון נשוא הבקשה, מספר הזהות של המנוי, 
( הספרות האחרונות של אמצעי התשלום, 4ארבע )

כתובת דואר אלקטרוני, ככל שהמנוי עושה שימוש 
ואר אלקטרוני, וכן המועד לצורך הגשת בקשתו בד

 שקבע המנוי לביצוע 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.
 

מספר הטלפון, את שיון יפרסם בכל חשבון טלפון, יבעל הר ו69.3   
 כתובת הדואר האלקטרוניו הפקסימילהמספר  המען,

 שבאמצעותם יכול המנוי להגיש בקשות כאמור.
  

, ישלח בעל דואר אלקטרונימסר המנוי את בקשתו באמצעות  ו69.4   
שיון, בתכוף לקבלת הבקשה, הודעת דואר אלקטרוני יהר

את  בקשה. ההודעה תכלולה קבלתדבר  ת אתאשרהמ חוזרת,
מועד שיון, יהמנוי במערכת של בעל הרהמספר שנקבע לבקשת 

 .קבלת הבקשה ותוכן הבקשה כפי שנשלחה על ידי המנוי
 

שיון ימסר המנוי את בקשתו באמצעות טופס מקוון, יציג בעל הר ו69.5   
על גבי צג המכשיר באמצעותו נשלח הטופס המקוון )מחשב או 

ציוד קצה רט"ן מתאים(, הודעה המאשרת את קבלת הבקשה; 
 .ו69.4עה תכלול את הפרטים המפורטים בסעיף ההוד

 
כללה בקשתו של המנוי שנמסרה באמצעות טופס מקוון פרט  ו69.6   

)ג( כשהוא שגוי, יסמן בעל ו69.2מהפרטים המפורטים בס"ק 
שיון את הפרט השגוי על גבי הטופס המקוון והמנוי יתבקש יהר

 למסור את בקשתו שוב עם הפרט הנכון."
 

ביטול 

ים סעיפ
 71-ו 70
 

 יבוטלו. 71-ו 70סעיפים  .69
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תיקון 
 א71סעיף 

  

חסימת ציוד קצה ושירותי רט"ן "במקום הכותרת "חסימת ציוד קצה רט"ן" יבוא:  .70
 ". אובדןגניבה או בשל 

 א יבוא:71.1במקום הרשום בסעיף  .71 
 

וד הקצה את מספר הזיהוי של צי הרט"ן שלו שמור במערכתישיון יבעל הר 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  .72 
 

, יבצע בעל שלו נגנב או אבד שיון כי ציוד הקצהיהודיע המנוי לבעל הר א71.2 " 
 :שיון את אלהיהר
 

במהלך השיחה עם המנוי בעת מסירת הודעתו, כאמור, יפעל  )א(   
 .שיון לביצוע זיהוי אמין של המנוייבעל הר

 
שיון יעלה בפני המנוי את האפשרות להגיש באופן מידי יבעל הר )ב(   

 תלונה בתחנת משטרה בדבר גניבת ציוד הקצה או אובדנו.

 
שיון יבקש מהמנוי מספר טלפון חלופי באמצעותו ניתן ירבעל ה )ג(   

 ליצור עמו קשר.
 

יבצע באופן מידי וללא תשלום, "הפסקת שירות"  שיוןיבעל הר )ד(   
לשירותים  לרבות לצריכה,הניתנים  םשירותיהלכלל 

, למעט הכרטיס החכם של המנויבינלאומיים, באמצעות חסימת 
מיד א לחסום שיחות אלו, שיחות נכנסות, אם המנוי ביקש של

, ויודיע גניבה או אובדן של ציוד הקצהבדבר עם קבלת ההודעה 
 .על כך למנוי

 
שיון יבצע ללא תשלום "הפסקת שירות" יעל אף האמור, בעל הר )ה(   

לכלל שירותי הרט"ן הניתנים למנוי, לרבות שיחות נכנסות, 
ה או ( ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר גניב3בחלוף שלושה )

 אובדן של ציוד הקצה.
 

הודיע המנוי על גניבה או אובדן של ציוד הקצה כשהוא מצוי  )ו(   
שיון ייבצע בעל הר בחו"ל, ומקבל שירותי נדידה בינלאומית,

באופן מידי וללא תשלום, "הפסקת שירות" לכלל שירותי הרט"ן 

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

 שיחות אלה.
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באמצעות  ,את ציוד הקצהללא תשלום  יחסום שיוןיבעל הר )ז(   
לאחרונה שנקלט האמור, כפי ציוד המספר הזיהוי של חסימת 

, וזאת מיד לאחר שחלפו שיוןיבמערכת הרט"ן של בעל הר
בדבר גניבת ציוד ( שעות ממועד הודעת המנוי 12עשרה )-שתים

שיון יבהיר למנוי, בעת קבלת הודעתו יהקצה או אובדנו. בעל הר
בדבר גניבת ציוד הקצה או אובדנו, כי חסימת ציוד הקצה 

 באמצעות חסימת מספר הזיהוי שלו, תבוצע במועד כאמור.
 

שיון יסיר באופן מידי וללא תשלום, את החסימה מציוד יבעל הר )ח(   
" לעניין סעיף גורם מורשהגורם מורשה; " הקצה, על פי דרישת

זה הוא איש משטרה אשר קיבל הרשאה מאת קצין משטרה 
שיון ולהורות לו בדבר הסרת יניצב לפנות לבעל הר-בדרגת תת

שיון יסמן במערכת המידע שלו בסימון מיוחד יבעל הר חסימה.
ציוד קצה לגביו ביקש "גורם מורשה" הסרת חסימה, ואולם לא 

 ע כלשהו בדבר הסרת החסימה, כאמור.ימסור מיד
 

שיון ישוב ויחסום את ציוד הקצה לאחר שניתן לכך יבעל הר )ט(   
 אישור בידי "הגורם המורשה".

 
שיון יחדש את אספקת כל השירותים למנוי מיד עם יבעל הר )י(   

 מסירת כרטיס חכם חדש למנוי.
 

וי, העוקב למועד בו יציין בחשבון הטלפון של המנשיון יבעל הר )יא(   
אובדנו, או או ת ציוד הקצה גניבנמסרה לו הודעת המנוי בדבר 

בחשבון הטלפון העוקב לו, את תאריך ושעת הדיווח של המנוי, 
תאריך ושעת הפסקתם של שירותי הרט"ן לציוד הקצה האמור, 

, וכן תאריך ושעת ביצוע (וא)71.2עד  ד(א)71.2כמפורט בסעיפים 
 קצה, במידה והציוד לא אותר.החסימה של ציוד ה

 
בעל הרישיון ישמור תיעוד של חשבון הטלפון, הכולל את  )יב(   

מסירה או לההודעות האמורות, ויהפוך תיעוד זה לזמין 
ימי  (5) חמישה תוךוזאת להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, 

 הנפקת החשבון.עבודה מיום 
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 )יג(   
 

מפעילי הרט"ן, לרבות מפעילי  שיון יעביר מדי יום, לכליבעל הר
הרט"ן ברשת אחרת, ולגורם המורשה, קובץ ממוחשב, הכולל 
מידע בדבר כל ציוד קצה שמספר הזיהוי שלו נחסם על ידו 
באותו יום, כל ציוד קצה שחסימת מספר הזיהוי שלו הוסרה 
באותו יום, לבקשת המנוי, כל ציוד קצה שחסימת מספר הזיהוי 

, לבקשת גורם מורשה, וכן כל ציוד קצה שלו הוסרה באותו יום
שמספר הזיהוי שלו נחסם מחדש, באישור הגורם המורשה, 

שיון ישלח ילאחר שחסימתו הוסרה קודם לכן לבקשתה. בעל הר
, לגבי כל 23:00את הקובץ הממוחשב האמור, מדי יום עד השעה 

 .23:00ציוד קצה שנחסם או הוסרה חסימתו, כאמור, עד לשעה 

  
שיון יעדכן במערכת המידע שלו מדי יום עד השעה יבעל הר ()יד   

את רשימת ציודי הקצה אשר נחסמו על ידו באותו יום,  24:00
את רשימת ציודי הקצה אשר נחסמו  24:00וכן יעדכן עד השעה 

על ידי מפעילי רט"ן אחרים באותו יום, ואשר דיווח בנוגע 
לחו אליו אליהם נמסר לו באמצעות הקבצים הממוחשבים שנש

בידי מפעילי רט"ן אחרים. הרשימה תכלול לגבי כל ציוד קצה 
 את הפרטים הבאים:

 
    (1) 

 

 (;IMEIמספר הזיהוי )

 
    (2) 

 
 שם היצרן;

    (3) 
 

 דגם ציוד הקצה;

    (4) 
 

 מועד ביצוע החסימה;

 שיון שהורה על ביצוע החסימה.ישם בעל הר (5)    
 

אפשר בכל עת ביצוע חיפוש באתר האינטרנט שלו שיון ייבעל הר )טו(   

לפי מספר הזיהוי של ציודי קצה, אשר מספר הזיהוי שלהם 
 נחסם בשל הודעה על גניבה או אובדן.

 
 )טז(   

 
שיון ישמור ברשותו רשימה מעודכנת עם הפרטים יבעל הר

כמפורט בס"ק )יד( של כלל ציודי הקצה שנחסמו, וימסרה או 
פי דרישה. הרשימה האמורה צריכה להיות יעבירה למנהל על 

 זהה אצל כל מפעילי הרט"ן.
 

 שיון יפרסם באתר האינטרנט שלו מידע כדלקמן:יבעל הר (יז)   

 
שציוד מקרה למנוי לנקוט ההמלצות בדבר פעולות שעל  (1)    

 :, לרבותאבדאו נגנב  הקצה שלו
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 קביעת סיסמה למניעת שימוש בציוד הקצה ))א((     
 ;ידי מי שאינו מורשהב

 
התקנה של יישומונים )אפליקציות( בציוד  ))ב((     

הקצה, ככל שמדובר בטלפון חכם )סמארטפון(, 
שניתן באמצעותם לאתר את מיקומו של ציוד 

את מרחוק לחסום המאפשרים הקצה וכן 
 ;הגישה למידע הקיים בו או למחוק אותו

 
באמצעות שירותי  על גבי מחשב אוביצוע גיבוי  ))ג((     

של מידע נחוץ כגון: תמונות, סרטונים, הענן, 
 .ת אנשי קשר והודעות דואר אלקטרוניורשימ

 
דבר לו הפעולות שעל המנוי לנקוט בהן עם היוודע  (2)    

 או אובדנו."הקצה גניבתו של ציוד 
 

תיקון 
 72סעיף 

 

 במקום "לנתק" יבוא: "להפסיק". 72.3בסעיף  .73

 

 

 )ג( יבוטל.72.3 סעיף .74

במקום "לנתק" יבוא "להפסיק" ובמקום המילה "הניתוק" יבוא:  72.4בסעיף  .75 
 "ההפסקה".

 
 76. 

 
 יבוא: 72.4אחרי סעיף 

 " 72.5 
 

בשל הפרת הסכם שיון ביצע הפסקת שירות לכלל שירותיו, יככל שבעל הר
תופסק על ידו גביית תשלום חודשי או תקופתי אחר קבוע על ידי המנוי, 

וזאת עד למועד חידוש כאמור, , ביום בו בוצעה הפסקה שירות מהמנוי
אספקת כלל השירותים; בתקופת החשבון שבמהלכה בוצעה הפסקת 

המפורט שיון מן המנוי תשלום קבוע על פי ישירות, כאמור, יגבה בעל הר
 ")ד(, על פי העניין.74.3רט בסעיף או על פי המפו)ג( 74.3בסעיף 

 
תיקון 
 א72סעיף 

א, בכל מקום בו מופיעה המילה "להפסיק" יבוא: "לנתק", בכל מקום בו 72בסעיף  .77
מופיעה המילה "הפסקת" יבוא: "ניתוק", בכל מקום בו מופיעה המילה "בהפסקת" 

", ובכל מקום יבוא: "בניתוק", בכל מקום בו מופיעה המילה "יופסק" יבוא: "ינותק
 בו מופיעה המילה "שהופסק" יבוא: "שנותק". 

  
שיון רשאי לנתק שירות ישיון" יבוא: "בעל הריא לפני "ביקש בעל הר72.1בסעיף  .78 

 למנוי רדום".
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 א אחרי ס"ק )ג( יבוא:72.3בסעיף  .79 
 

 שיון ישמור תיעוד בדבר שליחת הודעה למנוי רדום כדלקמן:יבעל הר )ד( " 
 

   (1) 
 

 עותק מהמכתב שנשלח באמצעות דואר רגיל;
 

   (2) 
 

 )ג(."60.6תדפיס מיומן שרת שליחת המסרונים, כמפורט בסעיף 
 

( חודשים, ללא 4א במקום המילים "שלושה חודשים" יבוא: "ארבעה )72.6בסעיף  .80 
 תשלום,".

 
תיקון 
 74סעיף 

 

( למנוי או דמי רישום חד SIMחכם ) )א( המילים ", כולל הנפקת כרטיס74.1בסעיף  .81
  פעמיים" יימחקו.

 )א( יבוא:74.1אחרי סעיף  .82 
 

 (1)א " 
 

 "(;SIMעבור כרטיס חכם )חד פעמי תשלום  –דמי כרטיס חכם 
 

 83. 
 

 )ב( יבוא:74.3אחרי סעיף 

 )ג( " 
 

בעסקה כמפורט בס"ק )ב(, שבמסגרתה נגבה מהמנוי תשלום חודשי או 
שיון את המנוי ייחייב בעל הר, סל שירותיםעבור בוע תקופתי אחר ק

בתשלום הקבוע, כאמור, בגין תקופת החשבון, שבמהלכה בוצעה לבקשתו 
לרבות בעת של מנוי פעולת סיום התקשרות או הפסקה של כלל שירותיו, 

 הגבוה מבין:על פי ביצוע ניידות של מספר טלפון, 
 

   (1) 
 

לת תקופת החשבון עד היחס בין מספר הימים ממועד תחי
במועד למועד סיום ההתקשרות או מועד ההפסקה, כאמור, 

שקבע המנוי בבקשתו, או עד ליום עבודה אחד לכל המאוחר 
לאחר מועד הגשת הבקשה לסיום התקשרות או להפסקת כלל 

שיון, ככל שהמנוי לא קבע מועד לסיום ישירותיו של בעל הר
ר הימים הכולל לבין מספההתקשרות או ההפסקה, כאמור, 

 ;בתקופת החשבון
 

היחס הגבוה מבין השירותים הכלולים בסל השירותים בין  (2)   
כמות יחידות השירות שנצרכה ממועד תחילת תקופת החשבון 
עד למועד סיום ההתקשרות או מועד ההפסקה, כאמור, במועד 
שקבע המנוי בבקשתו, או עד ליום עבודה אחד לכל המאוחר 

הבקשה לסיום התקשרות או להפסקת כלל  לאחר מועד הגשת

שירותיו של בעל הרישיון, ככל שהמנוי לא קבע מועד לסיום 
ההתקשרות או ההפסקה, כאמור, לבין כמות יחידות שהוקצתה 

 לתקופת החשבון.  
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 )ד(  
 

בעסקה כמפורט בס"ק )ב(, שבמסגרתה נגבה מהמנוי תשלום חודשי או 
שיון את המנוי ייחייב בעל הר ללא סל שירותים,תקופתי אחר קבוע 

בתשלום הקבוע, כאמור, בגין תקופת החשבון, שבמהלכה בוצעה לבקשתו 
לרבות בעת של מנוי פעולת סיום התקשרות או הפסקה של כלל שירותיו, 

 (.1))ג(74.3המפורט בסעיף על פי ביצוע ניידות של מספר טלפון, 
 

 )ה(  
 

מהמנוי תשלום חודשי או בעסקה כמפורט בס"ק )ב(, שבמסגרתה נגבה 
ו רשאי לגבות מהמנוי תשלום כלשהו תקופתי אחר קבוע, בעל הרישיון אינ

 עבור תקופת הזמן טרם ביצוע הפעלה )אקטיבציה( של הכרטיס החכם.
 

בעסקה כמפורט בס"ק )ב(, שבמסגרתה נגבה מהמנוי תשלום חודשי או  (ו)  
יפים אחת לתכנית בעקבות מעבר מנוי מתכנית תערתקופתי אחר קבוע, 

בתשלום הקבוע, כאמור, שיון את המנוי ייחייב בעל הר ,תעריפים אחרת
, עסקהתחילת תקופת החשבון עד למועד ביצוע המועד עבור התקופה מ

על פי המפורט בסעיף , תעריפי תכנית התעריפים הקודמתל בהתאם
פה ועבור התקו)ד(, על פי העניין, 74.3)ג( או על פי המפורט בסעיף 74.3

על פי היחס  ,סיום תקופת החשבוןמועד עד ל עסקהשלאחר מועד ביצוע ה
עד למועד סיום  עסקהבין מספר הימים מהמועד שלאחר מועד ביצוע ה

על פי תעריפי תקופת החשבון לבין מספר הימים הכולל בתקופת החשבון, 
 "תכנית התעריפים החדשה.

 
תיקון 
 75סעיף 

 

 יבוטל. 75.7סעיף  .84
 

הוספת 
 1חלק ב'

 בפרק ו'
 

 ".בארץ חבילת שירותים – 1חלק ב'בפרק ו', אחרי חלק ב' יבוא: " .85
  

תיקון 
 ד75סעיף 

  

 .ד במקום: "גלישה" יבוא: "שירותים"75בכותרת סעיף  .86

 ד יבוטל.75.1סעיף  .87 
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 ד יבוא:75.1אחרי  .88 
 

 םניצול חבילת שירותי בדברהודעות  ד75.2 " 
 

רכש המנוי שירות או חבילת שירותים אשר נקבעה להם מכסת  )א(   
שיון למנוי באמצעות מסרון, על שיעור ייחידות, יודיע בעל הר

 100%-ו 75%ניצל  ניצול מכסת היחידות, וזאת בעת שהמנוי
שירותים או מכל אחד מהשירותים החבילת מכסת היחידות במ

מועד ככל שניתן לבסמוך . המסרון יישלח אל המנוי הכלולים בה
מסרון ה ות.אמורהניצול הת ורמכל אחת מהמנוי לבו הגיע 

 ,אל מספר הטלפון של המנוי, וכן אל מספר טלפון נוסףיישלח 
שיון. יככל שקבע זאת המנוי בעת ההתקשרות עם בעל הר

החבילה או  ניצולויכלול את שיעור  ,המסרון יישלח ללא תשלום
 יעור הניצול האמור, תוךהמועד בו הגיע המנוי לש, השירות

בה נקבע שיעור הניצול, תעריף החריגה  פירוט התאריך והשעה
מחבילת השירותים או מכל אחד מהשירותים הכלולים בה, ככל 

הנתונים  שהחריגה מותרת, וכן תאריך סיום תקופת החשבון.
 לפי אלה:האמורים יפורטו בהתאם לעניין 

 
 דקות שיחה; (1)    

 
 ם;מסרוני (2)    

 
 (;MB-גלישה )ב (3)    

 
 דקות שיחה ומסרונים באופן משולב; (4)    

 
 דקות שיחה, מסרונים וגלישה באופן משולב. (5)    

 
מספר שירותים המשווקים  –" חבילת שירותיםלעניין זה, "    

 ת שירות שיחותבתשלום חודשי קבוע, לרבו חבילהלמנוי כ
מסרונים או שירות גלישה שירות שירות שיחות לחו"ל, , בארץ

, או 7לחבילה נקבעה מכסת יחידות כוללתבאינטרנט, כאשר 
נקבעה מכסת יחידות מסוימת לכל אחד מהשירותים הכלולים 

 , או שהמנוי קבע לה תקרת צריכה לשם בקרת צריכה.8בה
  

                                                           
7

יקבל המנוי מסרון בהתאם ₪,  15( עבור MB-ביחידות של דקות שיחה, מסרונים וגלישה באינטרנט ) 100בחבילה הכוללת  ,כך לדוגמה  

 יחידות. 100יחידות ומסרון התרעה נוסף לאחר שנוצלו  75לצריכה, לגבי כלל השירותים הנ"ל. כך למשל, יישלח מסרון לאחר שנוצלו 
8

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

 100דקות 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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 )ב(   
 

תישלחנה אל המנוי הודעות, ככל שמדובר בשירות שיחות לחו"ל 
ל הרישיון שבאמצעות המערכת הבינלאומית כאמור, על ידי בע

 שלו מנותבות השיחות לחו"ל.
 

אל  נה, תישלחהחסום לקבלת מסרוניםככל שמדובר בקו טלפון  (ג)   
לאחר ההשמעה  .ניםת במקום מסרווקולי ותהמנוי הודע

הראשונה של המסר בהודעה הקולית תינתן למנוי אפשרות 
מוע אותו שוב, באמצעות לחיצה על מקש מסוים לבחור לש

 והמסר יושמע למנוי שוב ככל שבחר בכך.
 

( Pre-paidשיון יאפשר לכל מנוי בתשלום מראש )יבעל הר (ד)   
להתעדכן בכל עת, ללא תשלום, ביתרה העומדת לרשותו ובמועד 
בו יפוג תוקפו של התקציב העומד לרשותו באמצעות חיוג 

המידע האמור  למספר טלפון ייעודי, שבעקבותיו יקבל המנוי את
 באמצעות מענה קולי או באמצעות מסרון.

 
 צריכת שירות גלישה על ידי מנוי שרכש שירות גלישה ד75.3  

 
גלישה,  המכסה שנקבעה לשירותמ 100%הגיע המנוי לניצול של  )א(   

אט את קצב ישיון את שירות הגלישה או יבעל הריפסיק 

א תשלום, ובו ישלח למנוי מסרון לל שיוןי. בעל הרהגלישה
שיון יהודעה בדבר הפסקת השירות או האטתו. אפשר בעל הר

למנוי להמשיך  לגלוש בקצב גלישה מואט, אין הוא רשאי לחייב 
את המנוי בתשלום נוסף מעבר לתשלום החודשי הקבוע עבור 

 שירות הגלישה.
 

להמשיך ולספק למנוי את שירות הגלישה רשאי שיון יבעל הר )ב(   
מהמכסה שנקבעה לשירות  100%לאחר ניצול של  ףבתשלום נוס

באופן מפורש, כמפורט , ובלבד שהמנוי ביקש זאת הגלישה
מהמכסה  100%, במהלך תקופת החשבון בה ניצל 60.6בסעיף 

שיון יתעד את בקשתו יבעל הר ;שנקבעה לשירות הגלישה
, המפורשת של המנוי, כאמור, ישמור את התיעוד ברשותו

ן למסירה או להעברה אל המנהל, על פי ויהפוך אותו לזמי
 ( ימי עבודה מיום הגשת הבקשה.5דרישתו, וזאת תוך חמישה )

 שיוןיעם בעל הר המנוי רשאי לסרב במעמד ביצוע ההתקשרות
בתשלום נוסף לאחר ניצול הגלישה להמשיך לקבל את שירות 

טרם תום תקופת  מהמכסה שנקבעה לשירות הגלישה 100%של 
 .החשבון
צוין באופן בולט במסגרת פרסום התכניות הרלוונטיות הדבר י

 שיון, ככל שאלה מפורסמות באתריבאתר האינטרנט של בעל הר
 וכן על ידי נציג בעל הרישיון בעת ביצוע שיחת מכירה.
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רכש המנוי חבילה, הכוללת גלישה, המורכבת מחבילת גלישה  )ג(   
ול מלוא בסיסית ומחבילות גלישה נוספות לניצול לאחר ניצ

חבילת הגלישה הבסיסית טרם תום תקופת החשבון, אשר לכל 
אחת מהן נקבעה כמות של יחידות שירות ומחיר, רשאי המנוי 

בכל עת, בכתב או בעל פה, את רכישת חבילות לחלוטין, לבטל 
שיון יפסיק לספק לו את יובעל הר ,הגלישה הנוספות שרכש

החל  בגינןתר יוחבילות הגלישה הנוספות ולא יחייב אותו 
 .ממועד הבקשה ואילך

הדבר יצוין באופן בולט במסגרת פרסום התכניות הרלוונטיות 
 שיון, ככל שאלה מפורסמות באתריבאתר האינטרנט של בעל הר

 וכן על ידי נציג בעל הרישיון בעת ביצוע שיחת מכירה.
 

רכש המנוי חבילה הכוללת חבילת גלישה בסיסית, רשאי המנוי  )ד(   
מבעל הרישיון, בכל עת, בכתב או בעל פה, לחסום את  לבקש

 הגישה לשירות הגלישה ובעל הרישיון ייענה לבקשתו.
 

 צריכת שירות גלישה על ידי מנוי שלא רכש שירות גלישה ד75.4  
  

שיון יחסום לגלישה מנוי פרטי שלא רכש שירות גלישה יבעל הר )א(   
 שיון.יעל הרעם נפח גלישה שנקבע בהסכם בינו לבין ב

 
 
 
 
 

 
 

, רשאי בס"ק )א( שיון את שירות הגלישה, כאמוריבעל הר חסם )ב( 
באמצעות שיחת טלפון עם נציג שיון יהמנוי לפנות אל בעל הר

לשם חיבור מחדש של שירות הגלישה, וזה יחייב את שירות 
שיון ינציג בעל הר יצרוך.יזמין או המנוי בהתאם לנפח הגלישה ש

. בקשת המנוי MB1-וי את תעריף הגלישה ליציין בפני המנ
 ."60.6ותיעודה ייעשו כאמור בסעיף 

 
הוספת 
 2חלק ב'

 בפרק ו'
 

 ".חבילת שירותי נדידה בינלאומית – 2חלק ב'יבוא: " 1בפרק ו', אחרי חלק ב' .89

תיקון 
 ה75סעיף 

 

 ".הגדרותה תתווסף הכותרת: "75.1בסעיף  .90

ר" אחרי המילה "גלישה" יבוא: "או שיחות או ה בהגדרה "הסד75.1בסעיף  .91 
 מסרונים".

 
 ה אחרי ההגדרה "הסדר" יבוא:75.1בסעיף  .92 

 
 "הסדר גלישה" " 

 
 חבילה או תכנית הכוללים גלישה;" -
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 ה אחרי ההגדרה "הסדר גלישה" יבוא:75.1בסעיף  .93 
 

 ואהסדר שיחות " " 
 "מסרונים

 

או  חבילה או תכנית הכוללים שיחות -
 מסרונים;"

 
 
 
 

94. 
 

 

ה במקום ההגדרה "הצעת חבילות" יבוא: "הצעת הסדר גלישה" ואחרי 75.1בסעיף 
 ההגדרה "הצעת הסדר גלישה" יבוא:

 
או הצעת הסדר שיחות " " 

 "מסרונים

  

הצעה של שלוש חבילות או תכניות שונות, ככל  -
שיון, הכוללות שירות ישקיימות אצל בעל הר

נים, אשר הוצעו למנויי בעל שיחות או מסרו
נשלחה שיון בחודש הקודם למועד שבו יהר

 הצעת ההסדר למנוי." 
 

 ה אחרי ההגדרה "מ"ב" יבוא:75.1בסעיף  .95 
 

 "מנוי חסום" " 
 

מנוי שלא ביקש באמצעות טופס הגישה  -
לשירותים להיות נגיש באופן קבוע לשירותי 

 גלישה;
 

צעות טופס הגישה לשירותים מנוי שביקש באמ - "מנוי פתוח"  
 להיות נגיש באופן קבוע לשירותי גלישה;"

 
 ה אחרי ההגדרה "תכנית" יבוא:75.1בסעיף  .96 

 
 "תעריף לא מופחת" " 

 
מ"ב שלא  1-תעריף לדקת שיחה, למסרון ול -

 במסגרת הסדר;
 

 "תעריף מופחת"  
 

מ"ב במסגרת  1-תעריף לדקת שיחה, למסרון ול -
 הסדר."

 
 הודעות על ניצול חבילת שירותי נדידה בינלאומיתה תתווסף הכותרת: "75.2לסעיף  .97 

 ".ועל תעריף לא מופחת לשיחות ולמסרונים
 

 98. 
 

 ה)ג(75.2ה)ב( יהפוך לסעיף 75.2סעיף 

 
 

 ה)א( הקיים יבוא:75.2במקום סעיף  .99
  

 )א( " 

 

עת ביצוע הסדר שרכש מנוי ייכנס לתוקפו במועד אותו קבע המנוי ב

 הרכישה.
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שיון ישלח מסרונים למנוי שרכש הסדר, כאשר המנוי יבעל הר (1) )ב(  
 מכל אחד מאלה: 100%-ו 75%ניצל 

 
כמות יחידות השירותים או סכום הכסף הקצוב שנקבע  ))א((    

 לתשלום עבור צריכת השירותים;
 

 תקופת תוקפו של ההסדר. ))ב((    
 

ו ללא תשלום, בסמוך ככל הניתן למועד בו המסרונים יישלח (2)   
הגיע המנוי לרמת הניצול האמורה; המסרונים יכללו הודעה 

למנוי לפיה הגיע לשיעורי הניצול כאמור, כמות יחידות השירות 
שנותרו, מספר הימים שנותרו עד תום תקופת תוקפו של 
ההסדר, מועד עריכת חישוב הניצול )תאריך ושעה( ותעריף 

 סדר, ככל שהחריגה מותרת.החריגה מהה
 

 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.  

 
שיון ישלח אל מנוי אשר לא רכש הסדר שיחות או יבעל הר (5)   

מסרונים, או שההסדר האמור שרכש אינו כולל את היעד אליו 
הגיע, מסרון ללא תשלום, מיד עם הגיעו לכל יעד, כאמור, 

שליחת מסרונים כן ו, קבלת שיחות הוצאת שיחותשיצוין בו כי 
. כמו כן, יכלול לא מופחתיהיו כרוכים בתשלום על פי תעריף 

 המסרון הצעת הסדר שיחות או מסרונים.
 

שיון יתעד את המסרונים האמורים בסעיף זה, כמפורט יבעל הר (6)   
, ויהפוך אותו לזמין )ג(, ישמור את התיעוד ברשותו60.6בסעיף 

ה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך למסירה או להעבר
 ".( ימי עבודה מיום שליחתם5חמישה )

 

 100. 
 

 (".1ה)ב()75.2ה)א(" יבוא במקום "75.2ה)ג( החדש בכל מקום בו כתוב "75.2בסעיף 
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 ה הקיים יבוא:75.3במקום סעיף  .101 
 

נדידה בגלישה ב פרטי, למנוי עסקי מפוצלישה למנוי לגשירות חסימת  ה75.3 " 
 למנוי ללא הסדר גלישהובינלאומית, למנוי עסקי חסום 

 
שמחויב בגין שירות גלישה בנדידה רכש מנוי פרטי או מנוי עסקי מפוצל  )א(  

גלישה בנדידה שירות מנוי עסקי מפוצל ב" -)להלן  בינלאומית
או מנוי עסקי חסום חבילה הכוללת גלישה, יחסום בעל "( בינלאומית

שה לשירות הגלישה, לאחר הניצול המלא של החבילה או שיון את הגייהר
לאחר תום תקופת תוקפה של החבילה, המוקדם מביניהם, ללא תשלום, 

והמנוי לא יידרש לשלם תשלום כלשהו עבור שירות הגלישה מעבר 
שיון ישלח למנוי ילתשלום הידוע מראש בעד החבילה שרכש. בעל הר

, בסמוך למועד החסימה. מסרון, ללא תשלום, בדבר החסימה כאמור
 המסרון יכלול הצעת הסדר גלישה.

או גלישה בנדידה בינלאומית שירות ברכש מנוי פרטי או מנוי עסקי מפוצל 
מנוי עסקי חסום חבילה, הכוללת גלישה, המורכבת מחבילת גלישה 
בסיסית ומחבילות גלישה נוספות לניצול לאחר ניצול מלוא חבילת 

אחת מהן נקבעה כמות של יחידות שירות אשר לכל  הגלישה הבסיסית
ומחיר או המורכבת מחבילת גלישה בסיסית שלאחר ניצולה עד תומה 

רשאי המנוי לבטל לחלוטין, בכל עת, , מחויב המנוי על פי תעריף מופחת

בכתב או בעל פה, את רכישת חבילות הגלישה הנוספות שרכש או את 
ל הרישיון יפסיק לספק , ובעהגלישה הנוספת על פי תעריף מופחת שרכש

או את הגלישה הנוספת בתעריף מופחת, לו את חבילות הגלישה הנוספות 
 .החל ממועד הבקשה ואילך ן גלישהולא יחייב אותו בגי

שיון יתעד את בקשתו המפורשת של מנוי, כאמור, כמפורט בסעיף יבעל הר
, ויהפוך אותו לזמין למסירה או )ג(, ישמור את התיעוד ברשותו60.6

( ימי עבודה מיום 5להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )
 .הגשת הבקשה

או מנוי גלישה בנדידה בינלאומית שירות בפרטי או מנוי עסקי מפוצל  מנוי
 שיוןיזמנת השירות מבעל הרלסרב במעמד ביצוע ה םרשאי עסקי חסום,

של  100%בתשלום נוסף לאחר ניצול הגלישה להמשיך לקבל את שירות 
 .(1ה)ב()75.2, כמפורט בסעיף שנקבעה לשירות הגלישההחבילה הבסיסית 

הדבר יצוין באופן בולט במסגרת פרסום התכניות הרלוונטיות באתר 
וכן על ידי נציג בעל הרישיון בעת ביצוע שיחת  שיוןיהאינטרנט של בעל הר

 .  מכירה
 

ות גלישה לכל מנוי, שיון יחסום, ללא תשלום, את הגישה לשיריבעל הר )ב(  
מיד עם הגעתו לחו"ל, אלא אם מתקיים במנוי אחד התנאים המפורטים 

 להלן:

 
 למנוי יש הסדר גלישה; (1)   
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 .9המנוי ביקש להיות מנוי פתוח (2)   
 

 )ג(  
 

שיון לא ילא מתקיים במנוי אחד התנאים האמורים בס"ק )ב(, ובעל הר
שיון את המנוי בגין ייב בעל הרחסם את המנוי לשירות גלישה, לא יחי

 שירות גלישה.
 

שיון יחסום ללא תשלום את הגישה לשירות גלישה, כאמור בס"ק יבעל הר )ד(  
גלישה בנדידה שירות מנוי פרטי או מנוי עסקי מפוצל ב )ב(, ולא יחייב

חסום בגין שירות גלישה, כאמור בס"ק )ג(, בכל עסקי מנוי או  בינלאומית
ר, אשר רכש הסדר גלישה, הגיע ליעד שאינו כלול בהסדר עת שמנוי, כאמו

שיון ישוב ויאפשר למנוי, כאמור, את שירות הגלישה יהגלישה. בעל הר
באופן מיידי ואוטומטי, וללא צורך בביצוע פעולה ידנית על ידי המנוי, בכל 

 עת שהמנוי נמצא ביעד הכלול בהסדר הגלישה. 
 

מסרון, ללא תשלום, בדבר החסימה  מור,, כאשיון ישלח למנוייבעל הר )ה(  
)ד(, בסמוך למועד החסימה, ויציין בו את הסיבה  -כאמור בס"ק )ב( ו

לחסימה ואת דרכי הפניה אליו לצורך פתיחת החסימה. המסרון יכלול 
 הצעת הסדר גלישה.

 
, בעת שהייתו בחו"ל, לאחר עסקי חסום הזמנת שירות גלישה בידי מנוי )ו(  

לשירות גלישה, לאפשר לו גישה לשירות גלישה מבלי  שנחסמה גישתו
שיון, ילרכוש הסדר גלישה, תתבצע באמצעות שיחת טלפון עם נציג בעל הר

. הגישה לשירות MB1-שיציין בפני המנוי את תעריף הגלישה הלא מופחת ל
הגלישה תיפתח לאחר שהמנוי אישר את תעריף הגלישה הלא מופחת, 

, והתיעוד יכלול גם את 60.6זמנה יחול סעיף שצוין בפניו. על תיעוד הה
 פרטי זיהויו האמין של המנוי ואת אישורו, כאמור."

 
 ה יבוטל.75.4סעיף  .102 

 
 ".פתוחעסקי למנוי חסימת שירות גלישה ה תתווסף הכותרת: "75.5לסעיף  .103 

 
 
 
 
 
 

 
 ה הקיים יבוא:75.5במקום סעיף  .104 

 

                                                           
9

ה בגלישה בנדיד מצב "פתוח" בטופס הגישה לשירותים, ללא הסדר גלישה, רלוונטי למנוי עסקי בלבד; מנוי פרטי ומנוי עסקי מפוצל  

 .בברירת מחדל , ללא הסדר גלישה, יהיו חסומים לגלישהבינלאומית
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ל מנוי עסקי פתוח אשר לא רכש הסדר גלישה, או שיון ישלח איבעל הר )א( " 
שהסדר הגלישה שרכש אינו כולל את המדינה אליה הגיע, מסרון ללא 
תשלום, מיד עם הגיעו לחו"ל, אשר יכלול אזהרה בדבר צריכה אפשרית 
של שירות גלישה בתשלום, מבלי שתיעשה על ידי המנוי פעולה יזומה של 

ללא רכישת הסדר גלישה. כמו כן, יכלול תעריפי גלישה יכלול גלישה, וכן 
 המסרון הצעת הסדר גלישה.

שיון יתעד את דבר שליחת המסרון האמור אל המנוי העסקי, יבעל הר
, ויהפוך אותו לזמין )ג(, ישמור את התיעוד ברשותו60.6כמפורט בסעיף 

( ימי 5למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )
 .ם שליחת המסרוניםעבודה מיו

 
שיון ישלח אל מנוי עסקי פתוח, אשר רכש חבילה בסיסית בלבד, יבעל הר )ב(  

שהתעריף לאחר מלוא ניצולה הינו תעריף מופחת או לא מופחת, מסרונים, 
ללא תשלום, אשר יכללו הודעה לעניין שיעור ניצול החבילה, כאמור 

 ה)ב( וכן את התעריף, כאמור.75.2בסעיף 
שיון יתעד את דבר שליחת המסרונים האמורים על ידו אל המנוי יבעל הר

ואת דבר שליחת המסרונים האמורים על ידי המנוי אליו, ככל שנשלחו, 
, ויהפוך אותו לזמין )ג(, ישמור את התיעוד ברשותו60.6כמפורט בסעיף 

( ימי 5למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )
 ."ם שליחתםעבודה מיו

 
 יבוא: .""מכר מרחוק"ה אחרי המילים "בוצעה עסקת ה75.11בסעיף  .105 

 
יצוין במסרון  לרכישת שיחות או מסרונים אינה כוללת יעדים בחו"לככל שעסקה  " 

על פי תעריף לא  וביחויבחו"ל ליעדים הוצאת שיחות וכן שליחת מסרונים האמור כי 
 מופחת.

)ג(, ישמור 60.6שליחת המסרון האמור, כמפורט בסעיף  בעל הרישיון יתעד את דבר
, ויהפוך אותו לזמין למסירה או להעברה אל המנהל, על פי את התיעוד ברשותו

 ."ביצוע העסקה( ימי עבודה מיום 5דרישתו, וזאת תוך חמישה )
 

במקום המשפט המתחיל במילים "עותק של חשבון הטלפון" ומסתיים במילים ו  
 " יבוא:"חשבון הטלפון

 
שיון ישמור ברשותו עותק של חשבון הטלפון בו צוינו פרטי העסקה, ויהפוך יבעל הר " 

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

 
יים במקום המשפט המתחיל במילים "עותק של האישור" ומסתה 75.12בסעיף  .106 

 במילים "ביצוע העסקה" יבוא:
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שיון ישמור ברשותו עותק של האישור, כאמור, ויהפוך אותו לזמין למסירה יבעל הר " 
( ימי עבודה מיום ביצוע 5או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )

 ."העסקה
 

וא: "ההסדרים ה במקום המילים "החבילות והתכניות המשווקות" יב75.13בסעיף  .107 
 המשווקים".

  
 ה אחרי המילה "בהסדר" יבוא: "גלישה".75.15בסעיף  .108 

 
ה אחרי המילים "רכישת הסדר" יבוא: "גלישה" ואחרי המילים "אותו 75.16בסעיף  .109 

 הסדר" יבוא: "גלישה".
  

תיקון 
 78סעיף 

 

 הקיים יבוא: 78במקום סעיף  .110
 

שיון רשאי לשנות תעריף או מספר י, בעל הר75 בכפוף לאמור בסעיף 78.1 " 
"( של מספר היחידות" –יחידות השירות המוקצות לתקופת חשבון )להלן 

"(, שנקבע על ידיו שירות" –כל שירות או סל שירותים )להלן בסעיף זה 
 ובלבד:

 

( יום לעשרים ואחד 14עשר )-ששלח למנהל הודעה בכתב בין ארבעה )א(   
שם השירות, ועד כניסת השינוי לתוקף ובה מפורט ( יום לפני מ21)

התעריף או 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 

 רותים.או לסל השי
 

 ששלח הודעה מראש ובכתב לכל מנוי שהצטרף לשירות, בה יצוין )ב(   
התעריף או מספר היחידות החדשים ומועד כניסתם  שם השירות,

-לתוקף, וכן התעריף או מספר היחידות טרם השינוי, בין ארבעה
 ( יום לפני כניסת השינוי לתוקף.21( יום  לעשרים ואחד )14עשר )

 
שיון לשלוח את יר, לעניין הפחתה של תעריף, רשאי בעל הרעל אף האמו   

 ההודעה למנוי עד חודש לאחר ההפחתה.
  

כל שינוי בתעריף שיש בו כדי לגרום להגדלה או  –" שינוילעניין חלק זה, "  
שיון ילהפחתה בתשלום לפני מע"מ, שעל מנוי לשלם עבור שירותי בעל הר

וקצות לתקופת חשבון ללא או כל הפחתה בכמות יחידות השירות המ
 שינוי בתעריף.
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 )ג(  
 

הנגיש לקבלת שירותי מסרון הודעה כאמור בס"ק )ב( תישלח למנוי 
ולמנוי החסום לקבלת שירותי מסרון באמצעות הודעה  באמצעות מסרון

לאחר ההשמעה הראשונה של המסר בהודעה הקולית תינתן למנוי  קולית.
ים לבחור לשמוע אותו שוב, אפשרות באמצעות לחיצה על מקש מסו

 ככל שבחר בכך. ,והמסר יושמע למנוי שוב
  

 (ד)  
 

 שיון ישמור תיעוד בדבר שליחת ההודעה כדלקמן:יבעל הר
   

 )ג(;60.6תדפיס מיומן שרת שליחת המסרונים, כמפורט בסעיף  (1)   
  

 א;106הקלטה של ההודעה הקולית כמפורט בסעיף  (2)   
 

יהפוך את תיעוד משלוח ההודעה לזמין למסירה או להעברה שיון יבעל הר   
 ( ימי עבודה מיום שליחתה. 5אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )

 
החובה לשלוח למנוי הודעה בדבר שינוי, תחול גם על שינוי שנקבע  (ה)  

מלכתחילה בהסכם ההתקשרות, בעת הצטרפותו לשירות או לסל 
 התעריפים.השירותים או לתכנית 

 
 (ו)  

 

שיון יציין בחשבון הטלפון, שבמהלך תקופת החשבון שלו בוצע יבעל הר

, את 1)א( בנספח ה'9שינוי, במסגרת "פירוט החשבון", כמפורט בסעיף 
התעריף או מספר היחידות החדשים ומועד כניסתם לתוקף, וכן את 

 התעריף או מספר היחידות טרם השינוי.
ק של חשבון הטלפון לזמין למסירה או להעברה שיון יהפוך עותיבעל הר

 ( ימי עבודה מיום הפקתו. 5אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )
 

שיון סיפק למנוי שירות שאיננו שירות דיבור או מסרונים יככל שבעל הר (ז)  
לרבות שירות שאיננו בחינם למשך תקופה קצובה, בהנחה או או גלישה, 

, כמפורט בעל הרישיון למנוי מסרון בדבר שינוי התעריף ישלחשירות בזק, 
שבו יתבקש המנוי לשלוח מסרון חוזר למסרון האמור  )ב(,78.1בסעיף 

(, וזאת במידה ואין הוא מעוניין להמשיך לקבל 0שכולל את הספרה אפס )
את השירות בתשלום. שלח המנוי לבעל הרישיון מסרון הכולל את הספרה 

להתחיל לחייב את המנוי בגין להמשיך או שאי (, אין הוא ר0אפס )
שליחת המסרון על בתום התקופה האמורה. תיעוד בדבר השירות האמור 

תוכנו יתועד וכן  ()ג60.6כמפורט בסעיף יבוצע ידי בעל הרישיון אל המנוי 
 .של המסרון

בעל הרישיון יהפוך את התיעוד האמור לזמין למסירה או להעברה אל 
( ימי עבודה מיום שליחת 5שתו, וזאת תוך חמישה )המנהל, על פי דרי

 המסרון."

 
תיקון 
 81סעיף 

 

 בכותרת הסעיף במקום "חיוב חד פעמי בדמי חיבור" יבוא: "דמי חיבור". .111
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 )ב(.81הקיים יהיה  81סעיף  .112 
 

" יבוא: "חיבור 71)ב( במקום "חיבור לאחר הפסקה מוחלטת לפי סעיף 81בסעיף  .113 
" והמשפט "או הפסקת שירות או ניתוקו לפי ד69יום התקשרות לפי סעיף לאחר ס

 " יימחק.72סעיף 
 

 לפני סעיף קטן )ב( יבוא: .114 
 

דמי החיבור ודמי הכרטיס החכם יהיו אחידים, ללא תלות בסוג או דגם  )א( " 
ציוד הקצה, סוג הכרטיס החכם, הדור הטכנולוגי של הרשת אליה יחובר 

 המנוי וכיוצא באלה." ציוד הקצה של
 

 אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: .115 
 

שיון אינו רשאי לגבות מהמנוי דמי חיבור כל עוד לא הושלם יבעל הר )ג( " 
 ".חיבור ציוד הקצה לרשת, לרבות הפעלה )אקטיבציה( של הכרטיס החכם

 
הוספת 

 א81סעיף 
 

 יבוא: 81אחרי סעיף  .116

 א.81 " 
 

 דמי כרטיס חכם

דמי הכרטיס החכם יהיו סבירים ביחס לעלות הכרטיס החכם  א()   
 שיון.ילבעל הר

  
דמי הכרטיס החכם יהיו אחידים, ללא תלות בסוג או דגם ציוד  )ב(   

הקצה, סוג הכרטיס החכם, הדור הטכנולוגי של הרשת אליה 
 יחובר ציוד הקצה של המנוי וכיוצא באלה

 
במחיר ציוד הקצה, והם יוצגו לא ייכללו דמי הכרטיס החכם  (ג)   

של המנוי ובפרסום  בחשבון הטלפון ,בנפרד בהסכם ההתקשרות
תכנית תעריפים באתר האינטרנט של בעל הרישיון, ככל שזו 

 .פורסמה
 

 (ד)   
 

שיון יחייב את המנוי בדמי כרטיס חכם, הוא יככל שבעל הר
כתשלום חד פעמי רק יהיה רשאי לגבות את התשלום ממנו 

מסירת או ת חשבון הטלפון הראשון העוקב למועד במסגר
שיון לא עשה כן, הוא לא יהכרטיס החכם. ככל שבעל הרשליחת 

מן המנוי לאחר מכן, וכן האמור יהיה רשאי לגבות את התשלום 

האמור או כל תשלום מהמנוי את הלא יהיה רשאי לגבות 
אם לא ישיב לו את הכרטיס החכם בעקבות סיום  תשלום אחר,

 שרות ביניהם.ההתק
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 גיןבמהמנוי דמי כרטיס חכם שיון אינו רשאי לגבות יבעל הר (ה)   
 החלפת הכרטיס החכם בעקבות תקלה שנתגלתה בו.

 
בעל הרישיון אינו רשאי להפלות בגביית דמי כרטיס חכם מנוי  (ו)   

 שלא רכש את ציוד הקצה ממנו.
 

לו על ידי בעל  ככל שיש ברשותו של מנוי כרטיס חכם שנופק (ז)   
שיון, אשר היה בשימושו של המנוי בעבר ונותק בעקבות יהר

אותו בכדי לחזור ולהיות  פעילסיום התקשרות, והמנוי יבקש לה
שיון יעשה כן ולא יהיה רשאי ישיון, בעל הרימנוי של בעל הר

 לגבות מהמנוי דמי כרטיס חכם."
  

תיקון 
 82סעיף 

 

 וי" יבוא: "דמי חיבור".בכותרת הסעיף במקום "דמי מנ .117

תיקון 
 א83סעיף 

 

 במקום האמור בס"ק )א( יבוא: .118

שיון רשאי לגבות ממנוי תשלומים אך ורק בהתאם למפורט יבעל הר )א( " 
- )ג(74.3הוראות סעיפים לוכן בהתאם  בהסכם ההתקשרות שלו עם המנוי

 .")ו(74.3
 

 במקום האמור בס"ק )ב( יבוא: .119 
 

 )ב( " 
 

שיון סכום נוסף ישיון תלונה לפיה גבה ממנו בעל הרייש המנוי לבעל הרהג
חיוב " –על הסכום שהוא רשאי לגבות בהתאם להסכם ההתקשרות )להלן 

( ימי עבודה 10שיון את תלונת המנוי בתוך עשרה )י"(, יברר בעל הריתר
בכתב או בעל פה, לרבות  –" תלונהמיום קבלת התלונה. לעניין סעיף זה, "

מועד קבלת שיון לשם בירור פרטי החיוב; "ייית המנוי אל בעל הרפנ
שיון, ייום קבלת התלונה אצל בעל הר –לעניין תלונה בכתב  –" התלונה

 שיון.יהיום בו נמסרה התלונה לבעל הר –ולעניין תלונה בעל פה 
שיון יתעד במערכת המידע שלו את תוכנה של התלונה מיד עם יבעל הר

בירור התלונה מיד בתום בירורה, ויהפוך תיעוד זה הגשתה ואת תוצאות 
לזמין למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה 

 ( ימי עבודה מיום סיום בירור התלונה." 5)
 

 במקום האמור בס"ק )ג( יבוא: .120 
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 )ג( " 
 

את שיון למנוי ישיון כי גבה מהמנוי חיוב יתר, ישיב בעל הרימצא בעל הר
חיוב היתר בתשלום אחד, ובלא קביעת כל תנאי לכך, וכן ישיב את המע"מ 
בגין הסכום האמור, ובתוספת "הפרשי הצמדה וריבית" כהגדרתם בסעיף 

, מיום הגביה ועד יום 1961 –, התשכ"א והצמדה ריבית תלחוק פסיק 1
 "(, וזאת כמפורט להלן:סכום ההחזר" –ביצוע ההחזר בפועל )להלן 

 

   (1) 
 

יועבר סכום ההחזר ( ₪, 50היה סכום ההחזר גבוה מחמישים )
ישירות לאמצעי התשלום )חשבון בנק או כרטיס אשראי( של 

( ימי עבודה לאחר תום התקופה הקבועה 4המנוי, תוך ארבעה )
שיון להשיב למנוי עסקי יבס"ק )ב(. על אף האמור רשאי בעל הר

הטלפון הבא,  את סכום ההחזר האמור, באמצעות זיכוי חשבון
 אם הסכים לכך המנוי העסקי במפורש;  

 
   (2) 

 
או פחות מכך, ישיב בעל ( ₪ 50היה סכום ההחזר חמישים )

שיון את סכום ההחזר באמצעות זיכוי חשבון הטלפון העוקב יהר
שלאחר תום התקופה הקבועה בס"ק )ב(. היה סכום ההחזר 

ר, תועבר גבוה מהסכום לתשלום בחשבון הטלפון העוקב כאמו
( ימי 4היתרה ישירות לאמצעי התשלום של המנוי, תוך ארבעה )

עבודה ממועד שליחת חשבון הטלפון למנוי; דבר הקיזוז 
מחשבון הטלפון או דבר העברתה של יתרת סכום ההחזר 

  יצוינו בחשבון הטלפון הנוגע בדבר;לאמצעי התשלום, 
 

כום ההחזר למנוי (, השבת ס2) -( ו1על אף האמור בפסקאות ) (3)   
Pre-paid תבוצע באמצעות הגדלת היתרה העומדת לרשותו של ,
 המנוי."

  
 אחרי האמור בס"ק )ג( יבוא: .121 

 
( 21שיון ימציא למנוי מענה בכתב על תלונתו תוך עשרים ואחד )יבעל הר )ד( " 

ימי עבודה ממועד קבלת התלונה. המענה לתלונה יכלול פירוט הנימוקים 

תלונה, וככל שהנימוקים מתייחסים לתנאי הסכם ההתקשרות, לדחיית ה
צירופו למענה, הפניה לסעיף בו, שעל פיו בוצע החיוב בחשבון הטלפון, 

 ופירוט אופן חישובו או ציון סכום ההחזר ופירוט אופן חישובו. 
 

 )ה(  
 

רישיון יתעד במערכת המידע שלו כל תלונה של מנוי בדבר הבעל  (1)
 וגשה בכתב או בעל פה.חיוב יתר, שה

 
   (2) 

 
שיון ישמור ברשותו עותק של המענה, כאמור בס"ק )ד(; יבעל הר

שיון את המענה באמצעות דואר אלקטרוני או ישלח בעל הר

שיון את עותק המענה ואת עותק יפקסימילה, ישמור בעל הר
 ."(עותק המענה" –אישור השליחה )להלן 
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לונה ואת עותק המענה לזמינים שיון יהפוך את התיבעל הר (3)   
למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך 

 ."שליחתו של המענה למנוי( ימי עבודה מיום 5חמישה )
 

תיקון 
 105סעיף 

 

 הקיים יבוא: 105במקום סעיף  .122

שיון, יודיע לו ימצא המנהל פגמים או ליקויים בפעולותיו של בעל הר 105.1 " 
 "(.הודעהה" או "הודעת המנהל" –ל כך בכתב )בסעיף זה המנהל ע

 

  105.2 
 

שיון ימסור את תגובתו למנהל בכתב, בתוך פרק הזמן שקבע יבעל הר
שיון, יהמנהל בהודעה. לא קבע המנהל פרק זמן למתן תגובת בעל הר

( ימים 30שיון את תגובתו למנהל לא יאוחר משלושים )יימסור בעל הר
שיון את יידו הודעת המנהל. בתגובתו יפרט בעל הרמיום שנתקבלה על 

האמצעים שנקט לשם תיקון הליקויים והפגמים המפורטים בהודעה 
 ולשם מניעת הישנותם."

 
הוספת 

סעיף 
 א106

 

 א כדלקמן:106יבוא סעיף  106אחרי סעיף  .123
 

 מסמכים והקלטותשמירת  א106 " 
 

הקלטות הנוגעים לתנאי שיון ישמור ברשותו מסמכים ויבעל הר )א(   
ההתקשרות עם המנוי במשך כל תקופת הסכם ההתקשרות, 

 ולמשך שנה לאחר סיום ההתקשרות.
 

שיון ימסור או יעביר למנהל, על פי דרישתו, כל מסמך יבעל הר )ב(   
או הקלטה הנוגעים לתנאי ההתקשרות עם המנוי, וזאת במועד, 

 במתכונת ובאופן שיורה המנהל."

 
ביטול 

 113יף סע
 

 יבוטל. 113סעיף  .124

תיקון 
 נספח ה'

 

 )א( במקום המילים "הפסקה מוחלטת" יבוא: "הפסקת שירות".2.2בסעיף  .125

 126. 
 

 )ב( הקיים יבוא:2.2במקום סעיף 
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( שעות 5( שעות לפחות בימי חול, וחמש )10מוקד פניות טלפוני יהיה מאויש עשר ) " 
ול המועד של חג הסוכות וחג הפסח לקבלת פניות לפחות בימי שישי, בערבי חג ובח

בנוגע לתקלה בקבלת שירותי רט"ן, שאינה תקלה כאמור בס"ק )א( ובכל הנוגע 
 "בבוקר. 08:00החל מהשעה ברציפות שיון, ויופעל ילשירותיו של בעל הר

 
במקום "להתנתק מבעל הרשיון" יבוא: "לסיים את ההתקשרות עם ( 2)ג()2.2בסעיף  .127 

ל הרישיון", במקום "מחודשים" יבוא: "מחודשיים" במקום "ההתנתקות" יבוא: בע
במקום "ציוד "סיום ההתקשרות", במקום "ובוטל הסכם" יבוא: "והסתיימה", 

 :ובמקום "ציוד הקצה" יבואאחרי "שרכש" יבוא: "או שכר" קצה" יבוא: "טובין" 
 "הטובין".

 
 ( יבוא:3)ג()2.3אחרי סעיף  .128 

 
שיון לא ילאחר גביית הסכום לתשלום כפי שפורט בחשבון הסופי, בעל הר (4) " 

יהיה רשאי לגבות מאת המנוי, באמצעות אמצעי התשלום שמסר לו, כל 
, ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש מאת טוביןתשלום שאיננו בעבור 

שיון ישמור ברשותו עותק מהסכמת המנוי, כאמור, ויהפוך יבעל הרהמנוי. 
ין למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך אותו לזמ

 שיון."י( ימי עבודה מיום שנמסרה לבעל הר5חמישה )
 

עמודים(" יבוא:  2())א(( במקום: ""עמודי עיקרי פרטי התכנית" )עד 1)ח()2.5בסעיף  .129 
 "עיקרי התכנית".

 
התכנית"(" יבוא: ")כולל  "עמודי עיקרי פרטי 2( במקום ")כולל 3)ח()2.5בסעיף  .130 

 "עיקרי התכנית"(".
 

 )י( יבוא:2.5במקום הרשום בסעיף  .131 
  

שיון ישמור ברשותו עותק חתום של הסכם ההתקשרות, ויהפוך אותו לזמין יבעל הר " 
( ימי עבודה מיום 5למסירה או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )

 "ההתקשרות.
 

)יא( במקום המשפט המתחיל במילים " ההודעה החתומה" והמסתיים 2.5ף בסעי .132 
 במילים "בקשת המנוי" יבוא:

 
שיון ישמור ברשותו עותק של ההודעה החתומה, ויהפוך אותו לזמין למסירה יבעל הר " 

( ימי עבודה מיום ביצוע 5או להעברה אל המנהל, על פי דרישתו, וזאת תוך חמישה )
 בקשת המנוי."
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יקון ת
 1נספח ה'

 

תתי סעיפים באותיות עם נקודה )לדוגמה: "א."( יסומנו עם סוגריים משני צדדיהם  .133
 )לדוגמה: ")א(".

("( יסומנו עם סוגריים משני 1תתי סעיפים במספרים עם סוגר שמאלי )לדוגמה: "
 ("(.1צדדיהם )לדוגמה: ")

 )י"א( במקום "י"א" יבוא: "יא".9בסעיף 
 

 אחרי המילים "התשלום הנדרש" יבוא: "בש"ח". 1בסעיף  .134 
 

 יבוא: 1אחרי סעיף  .135 
 

 א.1 " 
 

, טוביןהחשבון הטלפון יכלול את התשלומים עבור כל השירותים ועבור כל 
 "המוצגים בעיקרי התכנית.

 
 )א( במקום המילה "כתובת" יבוא: "המען וכתובת הדואר האלקטרוני".8בסעיף  .136  

 
 )ג( הקיים יבוא:8ם סעיף במקו .137 

 
 -מועדים  )ג( " 

 
 תאריך עריכת החשבון; (1)   

 
   (2) 

 
 האופן בו נשלח החשבון;

 תקופת החשבון; (3)   
 

   (4) 
 

לעניין חשבון המשולם שלא  –המועד האחרון לתשלום החשבון 
 באמצעות הוראת קבע בחשבון בנק או בכרטיס אשראי;

 
לעניין חשבון המשולם  –ב אמצעי התשלום המועד בו יחוי (5)   

 באמצעות הוראת קבע בחשבון בנק או בכרטיס אשראי."

 
 ( הקיימים יבוא:2)ד()8-( ו1)ד()8במקום סעיפים  .138 

 
 -הודעות למנוי  (ד) " 

 
הודעה בדבר האפשרות להגשת תלונה לנציב התלונות אצל בעל  (1)   

ניה אליו כמפורט בסעיפים שיון, ובדבר סמכויותיו ודרכי הפיהר
 .61.4-ו 61.3
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מען, מספר טלפון, מספר פקסימילה וכתובת דואר אלקטרוני  (2)   
שיון בקשה להפסקת ישבאמצעותם רשאי המנוי להגיש לבעל הר

שירות, ניתוק שירות, סיום התקשרות או למסור לו הודעת 
 –ד לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 13ביטול כמשמעותה בסעיף 

1981". 
 

 )ה( במקום "ללא מע"מ" יבוא: "כולל מע"מ".8בסעיף  .139 
 

אחרי המילה  ,( במקום המילה "זיכויים" יבוא: "הטבות/זיכויים"4)ה()8בסעיף  .140 
"כגון:" יבוא: "הטבת מתן שירות בהנחה או בחינם לתקופה קצובה או הטבת מתן 

יכוי בגין סבסוד ציוד הנחה לתכנית התעריפים כולה לתקופה קצובה," המילים "ז
 "".הטבות/זיכויים"" יבוא: ""זיכויים""המילה קצה" יימחקו, ובמקום 

 
( אחרי המילים "חיובי יתר" יבוא: "והפרשי ריבית והצמדה בגין חיובי 5)ה()8בסעיף  .141 

 יתר".
 

 142. 
 

 ( יבוא:5)ה()8אחרי סעיף 

 רכישת מוצרים." (6) " 
 

ילה "לרבות" יבוא: "מועד כניסתה של תכנית התעריפים )א( אחרי המ9בסעיף  .143 
לתוקף", אחרי המילים "כוללים מע"מ." יבוא: "ככל שגובה התשלומים או 
התעריפים עבור השירותים שרכש המנוי אמורים להשתנות או שמתן הטבות שקיבל 
המנוי אמור להסתיים, יציין בעל הרישיון את גובה התשלומים או התעריפים 

עבור השירותים האמורים או את גובה ההטבות האמורות, כשהם כוללים החדשים 
 השינויים את תאריך כניסתכן ואו את כמויות יחידות הצריכה החדשות מע"מ, 

לתוקף" והמשפט המתחיל במילים "למנוי עסקי" ומסתיים במילים "ללא מע"מ" 
 יימחק.

 
 ( יבוטל.3)ב()9סעיף  .144 

 
" יבוא: של בעל הרישיון ום "לאחראי לטיפול בתלונות הציבור( במק4)ב()9בסעיף  .145 

 "לנציב התלונות".
 

 ".10( אחרי המילה "הכמות" יבוא: "ליחידת שירות2)ד()9בתחילת סעיף  .146 
 

( אחרי המילה "התעריף;" יבוא: "ליחידת שירות" ואחרי 3)ד()9בתחילת סעיף  .147 
 בשורה חדשה:ורסיה ב'(" יבוא  – 5המילים ")ר' דוגמה 
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 דקות שיחה, מסרונים, גלישה. 
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 2התעריף יוצג כמספר עשרוני בש"ח ברמת דיוק של  -; 11תעריף ליחידת זמן קלנדרית " 
 ספרות אחרי הנקודה העשרונית."

 
 ( הקיים יבוא: 4)ד()9במקום סעיף  .148 

 
הסכום לחיוב; הסכום לחיוב יחושב על פי מכפלת הכמות בתעריף ויוצג כמספר  " 

 פרות אחרי הנקודה העשרונית."ס 2עשרוני ברמת דיוק של 
 

)ה( אחרי המילים ""החיובים הקבועים"" יבוא: ""החיובים המשתנים,"" 9בסעיף  .149 
 ובמקום ""ההחזרים" יבוא: "ו"ההחזרים"".

 
)ו( במקום "לאחראי לטיפול בתלונות ציבור של בעל הרישיון" יבוא: "לנציב 9בסעיף  .150 

 התלונות".
 

 "טובין :במקום המילים "ציוד קצה" יבואוהמילים "אפשר ש" יימחקו )ז( 9בסעיף  .151 
 ."במסגרת הסכם התקשרות לקבלת שירותי רט"ןאו נשכרו שנרכשו 

 
שורת )ח( במקום "ללא מע"מ" יבוא: "כולל מע"מ", ואחרי המילים ")"9בסעיף  .152 

מ"פירוט  ".(" יבוא: "הסכום לחיוב בכל שורת סיכום ביניים יועברסיכום ביניים
 החשבון" ל"סיכום החשבון.".

 
 )ט( הקיים יבוא:9במקום סעיף  .153 

 
 הסכום הסופי לחיוב יוצג כשהוא כולל מע"מ." " 

 
 )י( יבוטל.9סעיף  .154 

 
 )יא( הפסקה המתחילה במילה ", אלא" ומסתיימת במילה "אחרת" תימחק. 9בסעיף  .155 

 
 )יא( יבוא כדלקמן:9אחרי סעיף  .156 

  
 )יב( " 

 
שיון אינו רשאי להציג בפירוט החשבון תעריפים וסכומים לחיוב יבעל הר

 ללא מע"מ."
 

 157. 
 

)א( אחרי המילים "התשלום הקבוע" יבוא: "ולרבות חבילות שירותי נדידה 10בסעיף 
 בינלאומית".

 
 ( הפסקה המתחילה במילה "השיחה" ומסתיימת במילה "הגלישה"1)ה()11בסעיף  .158 

 תימחק.
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 חודש, חודשיים וכד'. 
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 ( אחרי המילה "כמות" יבוא: "ליחידת שירות".4)ה()11בסעיף  .159 
 

 ( במקום "ללא מע"מ" יבוא: "כולל מע"מ".5)ה()11בסעיף  .160 
 

 3( במקום "ללא מע"מ" יבוא: "כולל מע"מ" ובמקום "ברמת דיוק של 6)ה()11בסעיף  .161 
ספרות אחרי  2ברמת דיוק של ספרות אחרי הנקודה העשרונית לכל הפחות" יבוא: "

 הנקודה העשרונית".
 

 אחרי ס"ק )ה( יבוא: 11בסעיף  .162 
 

שיון לא להציג את פירוט הגלישות יעל אף האמור בס"ק )ה( רשאי בעל הר (1)ה " 
שבוצעו מדי יום אלא רק את הכמות הכוללת של נפח הגלישה שנצרכה 

פירוט הגלישות שבוצעו בעל הרישיון ישמור ברשותו תיעוד של  מדי יום.
 "למנוי על פי בקשתו.מדי יום ויעבירם 

  
 אחרי ס"ק )ו( יבוא: 11בסעיף  .163 

 
שיון אינו רשאי להציג בפירוט השיחות תעריפים וסכומים לחיוב יבעל הר (1)ו " 

 "ללא מע"מ.
 

הוקצה למנוי " יבוא: ", כאשר נפח הנתונים שMB-)ח( אחרי המילה "ב11בסעיף  .164 
שהוקצה למנוי לתקופת כאשר נפח הנתונים  GB-, ובGB1לתקופת החשבון הוא עד 

 , ".GB1הוא מעל החשבון 
 

)ט( אחרי המילה "הכמות" יבוא: "בלבד", המשפט המתחיל במילה 11בסעיף  .165 
שורת " –"וסה"כ" ומסתיים במילה "מע"מ" יימחק, ואחרי המילים ")בנספח זה 

סה"כ הכמות בשורת סיכום הביניים תועבר מ"פירוט (." יבוא: ""סיכום ביניים
 השיחות" ל"פירוט החשבון".

 
 )י( יבוטל.11סעיף  .166 

 
תיקון 

 2נספח ה'
 

 הקיים יבוא: 1במקום סעיף  .167
  

 " 
 

 גלישה בחו"ל /תכניתחבילת ללאשירות גלישה באינטרנט הסלולרי בחו"ל  .1
 

 ;למנוי עסקי בלבדסעיף זה מיועד  )א(   
 

ייחסם לגלישה בחו"ל ולא יחויב  מכיסו הפרטימנוי המממן גלישה בחו"ל  )ב(   

 גלישה בחו"ל; /תכניתבגינה במידה ואין לו חבילת
 

 ;Wi-Fiאמצעות חסימה אינה מונעת גלישה ב )ג(   
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 "סימון "פתוח" בסעיף זה אינו כולל פתיחה לשירותים בירדן ובמצרים. )ד(   
 

 וטל.א יב1סעיף  .168 
 

 
 

 ד הקיים יבוא:2במקום סעיף  .169

מידע על קווי תחבורה, בעלי מקצוע, מידע )כגון:  באופן חד פעמישימושי קבלת מידע  " 
 פיננסי, הודעה בעניין קבלת דבר דואר רשום, והכל באופן חד פעמי(".

 
 ה כדלקמן:2ד יבוא סעיף 2אחרי סעיף  .170 

 
, , סקר, משאל, תחזית אסטרולוגיתהגרלה, חידוןגון: )כ קבלת תוכן באופן חד פעמי " 

 ."(וידאו והכל באופן חד פעמי וןסרטקבלת קישור להורדת 
 

 כדלקמן: 5יבוא סעיף  4סעיף  אחרי .171 
 

 שירות שיחות לחו"ל". " 
 

 העמודה בטבלה עם הכותרת "חתימת המנוי" תוסר. .172 
 

תיקון 
 נספח ו'

 

 יבוא: הקיים 2במקום סעיף  .173

 הזמנת שירות מספק שירות .2 " 
 

 הזמנת שירות באתר האינטרנט של ספק שירות תבוצע כמפורט להלן: 2.1  
 

לשם קבלת , 60.6כמשמעותו סעיף התקשרות עם ספק שירות  )א(   
 תתבצע אך ורק באמצעות אתר האינטרנט של ספק ,שירותיו

 ".12"(אתר הספק" –השירות )להלן 

  
 )ב(   

 
ט הראשון שיידרש המנוי להקליד באתר הספק, במקום הפר

דרך התשלום הנהוגה לגביו לצורך תשלום  -המיועד לכך הוא 
 –שיון או באמצעותו יעבור שירותים הניתנים על ידי בעל הר

 (;Post-paidאו תשלום בדיעבד )( Pre-paidתשלום מראש )

 
, (Post-paid)מנוי, המשלם את חשבונות הטלפון שלו בדיעבד  )ג(   

 יידרש להקליד באתר הספק את אלה:
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 .ציוד הקצהלבצע התקשרות עם ספק שירות בתגובה להצעה שנשלחה אל ציוד הקצה, או באמצעות הודעה שנשלחה מ אסור 
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ר הלקוח" של המנוי, כפי שמופיע בחשבון ספ"מ (1)    
 הטלפון;

 
    (2) 

 
 מספר הזהות של המנוי;

 
    (3) 

 
 מספר הטלפון של המנוי שיחויב בגין צריכת השירות;

 
    (4) 

 
ארבע הספרות האחרונות של אמצעי התשלום )מספר 

 או מספר חשבון בנק(. כרטיס אשראי
 

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

 
    (1) 

 
מספר הטלפון בגינו ניתן לגרוע מהיתרה העומדת 

 לזכותו עבור צריכת השירות;
 

    (2) 
 

ארבע  –במקרה שהטעינה בוצעה באמצעות כרטיס חיוג 
ת של מספר כרטיס החיוג; במקרה ( הספרות האחרונו4)

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

 
המפורט שיון הודעה הכוללת את יספק השירות יעביר לבעל הר )ה(   

 בס"ק )ג( או )ד(, בהתאם לעניין, וכן את אלה:
 

ירות כשירות שם השירות, לרבות סיווגו של הש (1)    
 פעמי" או כשירות בתשלום "מתמשך"; -בתשלום "חד

 
    (2) 

 
 .תעריפי השירות

 
 )ו(   

 

שיון על ימיד לאחר שהפרטים האמורים לעיל הועברו לבעל הר

שיון בדיקת התאמה בין יידי ספק השירות, יבצע בעל הר
הפרטים האמורים לבין הפרטים המופיעים במערכות המידע 

משיך את תהליך ההרשמה לשירות רק לאחר שבעל שלו. ניתן לה
שיון הודיע לספק השירות כי בבדיקת ההתאמה נמצאה יהר

 זהות מלאה בין הפרטים שנבדקו.
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או שאין זהות מלאה בין  במידה והמנוי חסום לקבלת השירות )ז(   
שיון לספק השירות כי המנוי י, יודיע בעל הרכל הפרטים, כאמור

המבוקש או שהרשמתו לשירות  רותהשיסוג חסום לקבלת 
יודיע למנוי באמצעות מסרון, ללא  , וכןנכשלה, על פי העניין

המבוקש על ידו או כי הוא חסום לקבלת סוג השירות תשלום, 
שהרשמתו לשירות נכשלה, על פי העניין, וכי הוא רשאי לפנות 

 שירות האמור.סוג ההחסימה ל שיון לשם הסרתיאל בעל הר
 

 )ח(   
 

ויש זהות מלאה בין  דה והמנוי אינו חסום לקבלת השירותבמי
, ללא שיון למנוי, מסרוןי, ישלח בעל הרכל הפרטים, כאמור

 את אלה:אך ורק הכולל  תשלום,
 

שם השירות, לרבות סיווגו של השירות כשירות  (1)    
 פעמי" או כשירות בתשלום "מתמשך"; -בתשלום "חד

 
    (2) 

 
 תעריפי השירות;

    (3) 
 

 ( ספרות לפחות.5קוד אקראי בן חמש )

 (ט)   

 

 המנוי יקליד את הקוד באתר הספק, במקום המיועד לכך.

שיון את הקוד שהקליד המנוי, יספק השירות יעביר לבעל הר (י)   
 .(טכאמור בס"ק )

 
 (יא)   

 
לבין ששלח אל המנוי שיון יבצע השוואה בין הקוד יבעל הר

 .באתר הספק הקוד שהקליד המנוי
 

 (יב)   
 

, ישלח בעל שנשלח אליו הקוד שהקליד המנוי זהה לקודובמידה 
המודיע לו כי הרשמתו  , ללא תשלום,שיון למנוי מסרוןיהר

 - "מתמשךבתשלום "לשירות אושרה, וככל שמדובר בשירות 

מידע בדבר האופן בו ניתן לבטל את הרישום לשירות. כמו כן, 
השירות כי הרישום לשירות אושר על  שיון לספקייודיע בעל הר

 .ידו
 

, שנשלח אליו במידה שהקוד שהקליד המנוי אינו זהה לקוד (יג)   
המודיע לו כי  , ללא תשלום,שיון למנוי מסרוןיישלח בעל הר

הרשמתו לשירות נכשלה בשל חוסר הזהות, כאמור. כמו כן, 
 .שיון לספק השירות כי הרישום לשירות נכשלייודיע בעל הר
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פעמי", יינתן למנוי פעם אחת בלבד, -שירות הניתן בתשלום "חד )יד(   
פעמי. ככל שירצה המנוי לקבל שירות -והחיוב עבורו יהיה חד

פעמי פעמים נוספות, יהיה עליו להירשם לשירות בכל פעם -חד
 ."מחדש

 
תיקון 

 נספח ט"ו
 

 יבוא: 4.6אחרי סעיף  .174

תו של המנוי להסרת החסימה לשירות שיון יתעד את בקשיבעל הר 4.7 " 
שיון למסירה או להעברה, לפי יאירוטי. התיעוד יהיה זמין אצל בעל הר

( ימי עבודה מיום שהגיש המנוי את 5העניין, לידי המנהל תוך חמישה )
 בקשתו."

 
 תחילה

 
 כמפורט במסמך ההחלטה. .175

 

 

 

 

 

 

 
 זהתשע" בטבת, ג"י
 (2017 בינואר, 11)

 

 
 
 










