
 

 

 

    

 

    
 5886105, חולון 7רחוב המנור ● החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  -בזק 

 מסמך זה הנו מסמך סודי מסחרי של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.

 אין להעתיק, לשכפל, להעביר או להראות מסמך זה ללא אישור מראש ובכתב של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
 2020אוקטובר  – 09גרסה 

 תנאים כלליים Bcyberשירות 
  1-800-800-800טלפון: 

 כללי .1

 המחיר הנקוב בטופס הזמנת השירות כולל הנחות לגודל, ככל שישנן. .1.1

 פי פירוט השירותים והכמויות. -המחיר המפורט בטופס הזמנת השירות מתייחס לפתרון המוצע ללקוח על .1.2

 שירותים הנקובים בתקנות, הם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשינויים בתקנות.במידה והתעריפים הינם בגין  .1.3

בזק תהא רשאית להעלות את המחירים הנקובים בהצעת המחיר, ככל שאינם קבועים בתקנות, בשיעור עליית מדד המחירים  .1.4

 לשירות הרלוונטי. לצרכן, אשר יהא ביחס למדד המחירים לצרכן הידוע במועד העדכון האחרון של מחירון בזק 

ידי מתן -במידה והשירות הינו שירות חלופי לשירות אחר המצוי ברשות הלקוח, באחריות הלקוח להסיר את השירות החלופי על .1.5

 הודעה בכתב לבזק, בכדי למנוע המשך החיוב.

 

 תנאים ייעודיים לשירות .2

 Reportsמסלול   .2.1

תוכנות תחנות העבודה בארגון, סיכונים ועמידה במדיניות קבלת דוחות שבועיים אודות מצאי ציוד ו –Reportsמסלול  .2.1.1

 אבטחת המידע הארגונית.

התקן האבטחה אל מערכת  syslogההתקנה כוללת איפיון חומרת התראות, "הלבנת" התראות שאינן נחוצות והפניית  .2.1.2

 הניטור בבזק.

במועד הזמנת השירות חלים גם  http://www.promisec.com/license-agreementתנאי השימוש המפורטים בכתובת  .2.1.3

 במערך היחסים שבין בזק ללקוח, בשינויים המחויבים, והינם חלק בלתי נפרד מתנאי השירות. 

בתחנות שירצה לנטר. הסיסמאות ינוהלו ע"י הלקוח ותהיינה באחריות  adminלהתקנת השירות על הלקוח להיות מורשה  .2.1.4

 הלקוח בלבד ולא יישמרו במערכות בזק.

 ותים מותנה בביצוע סקר אתר ע"י יועץ תקשורת מטעם בזק. מתן השיר .2.1.5

סקר סיכונים באתר הלקוח )בהתאם לצורך(, סיוע בהתקנת תוכנה על מחשב הלקוח בהתאם לנדרש והגדרתה לסריקת  .2.1.6

 כלל מחשבי הלקוח ברשת. את ההתקנה והטמעת הפתרון ילווה יועץ תקשורת. 

  Watchמסלול  .2.2

 ( וקבלת התראות בזמן אמת אודות חריגות ברשת.Firewall, SSLהתקני האבטחה )ניטור וניתוח  – Watchמסלול  .2.2.1

ההתקנה כוללת סקר סיכונים באתר הלקוח )בהתאם לצורך(, סיוע בהתקנת התוכנה על מחשב הלקוח בהתאם לנדרש  .2.2.2

 והגדרתה לסריקת כלל מחשבי הלקוח ברשת. את ההתקנה והטמעת הפתרון ילווה יועץ תקשורת.

באמצעות שירותי מומחה  Firewallינו כולל ביצוע שינויים בהתקני אבטחת המידע, למעט לקוחות המנהלים מסלול זה א .2.2.3

PRO   אוBiznet  במסלול אוNet.ובכל מקרה ביצוע שינויים יהא על פי דרישת הלקוח ואישורו , 

 Netמסלול  .2.3

 העסק לאינטרנט.שירותי אבטחה וסינון תוכן רשתיים , לגישה מאובטחת של רשת  - Netמסלול  .2.3.1

 התקנה כוללת הגדרת מדיניות אבטחת מידע על גבי מערך האבטחה הרשתי שמוגדר ללקוח, ועל פי צרכיו ודרישותיו.ה .2.3.2

 ניהול עצמאי(.ב)למעט במקרים בהם בוחר הלקוח  שירות זה כולל ניהול של מערך האבטחה הרשתי ע"י בזק עסקים .2.3.3

  יהא על פי דרישת הלקוח ואישורו.ביצוע שינויים בניהול השירות על ידי בזק, 

, אנטי וירוס, אנטי Firewall)רשתיים , שירותי סינון תוכן רשתי בבזק כוללת גישה למערך אבטחהבמסלול זה חבילת בסיס  .2.3.4

 אחד. VDOM –( ו IPS-ספאם, סינון אתרים, ו

 .100Mקצב הינה בגישה למערך האבטחה ה .2.3.5

 : האבטחה הבוחרים לנהל עצמאית את התקנילקוחות ביחס ל .2.3.6

משתמשי הקצה והגדרת ניהול רבות לל חה, האחריות כולה טכי בניהול עצמאי של התקני האבלקוח ידוע ל .2.3.6.1

 . בלבד ברשת הינה שלו

הלקוח מקבל על עצמו את האחריות הבלעדית לביצוע כל פעולה הקשורה בניהול העצמי, לרבות ומבלי להגביל,  .2.3.6.2

 .את משמעויות ניהול זה על כל המשתמע מכךבשינוי הגדרות ו/או המשתמשים. הלקוח מבין 

הציוד באופן עצמאי, וכי ניהול  מספר המורשים מטעמו לניהולהגבלת בלעדי להאחראי הוא הידוע ללקוח כי  .2.3.6.3

בכל האמצעים לשמירת סודיות  וטהלקוח אחראי לנקכמו כן, על ידי המוסמכים לכך מטעמו. שכזה ייעשה 

 .  של הציוד. סיסמאות הניהול

נושא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם כתוצאה ממעשה או מחדל שלו ו/או של  הלקוח .2.3.6.4

תהא לו כל טענה כלפי לא וכי , ידו ו/או מי מטעמו ובכל הכרוך בו-מי מטעמו במסגרת הניהול העצמי שיתבצע על

 , והוא פוטר את בזק מכל אחריות לנזק כאמור. בעניין זה בזק ו/או מטעמה
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  1-800-800-800טלפון: 

בזק תעשה כל שביכולתה לפתור את , של הלקוח ניהול העצמינגרמה בשל הבכל מקרה של תקלה, אשר  .2.3.6.5

  לפניית הלקוח. כפוףהתקלה, ב

כפי שנעשו , וככל שהדבר יהא אפשרי מבחינת בזק, בזק תשחזר את הגדרות הציוד בכתב לבקשת הלקוח .2.3.6.6

בהגדרות הציוד שנעשו בניהול עצמי של הלקוח בהתקנה הראשונית. למען הסר ספק, בזק אינה שומרת שינויים 

  ובכל מקרה אינה יכולה לשחזרן.

הלקוח מאשר כי ידוע לו שבכל מקרה בו יבקש לשוב לניהול מלא של השירות ע"י בזק,  תתאפשר חזרתו רק  .2.3.6.7

  . בכתב לבזקמפורשת לאחר פניה 

ת ההתקנים המנוטרים או בקשות לדוח פרטני יעשה ביצוע שינויים לאחר הפעלת השירות כגון, הוספת תחנות עבודה או הרחב .2.4

 PROבתשלום נוסף לפי שעות עבודה, כפי שיסוכמו בהזמנה נפרדת במסגרת שירותי מומחה 

. ניתוק של הקו עליו מותקן השירות יביא IP-Centrexאו  Biznet, PRI, תמסורת, IPVPNהשירות יסופק על קווי בזק מסוג  .2.5

 העתיק את השירות לקו אחר. להפסקת השירות, אלא אם הלקוח

 יסופק ללקוח המזמין את השירות בהתאם לפריסה שעליה יוחלט בשיתוף בזק )להלן אתרי קצה/סניפים(.  Bcyberשירות  .2.6

אפיון השירות יעשה בהתאם לסקר אתר שיבוצע ע"י בזק. הוספה ו/או הסרה של יחידות מנוטרות ייעשו על ידי בזק בתיאום עם  .2.7

 ף למגבלות טכנולוגיות. הלקוח, והכול בכפו

 הלקוח יקצה נציג טכני מטעמו אשר יהיה נוכח בעת ההתקנה ו/או תיקונים ו/או שדרוגים ויאשר את ביצוע הפעילויות הנ"ל. .2.8

 השירות אינו כולל את הגישה לאינטרנט או את ספק האינטרנט. אלה מצויים באחריותו הבלעדית של הלקוח. .2.9

מל והתקשורת הנדרשת לשם אספקת השירות, לרבות מתח חשמל מתאים ו/או עבודות הלקוח אחראי לכל עבודת תשתית החש .2.10

טלפוניה ו/או תשתית תקשורת לכל נקודת גישה בתוך אתרי הקצה/סניפים, לרבות לצורך תחזוקה שוטפת ו/או תיקונים נדרשים, 

 אלא אם נקבע אחרת בין בזק ללקוח במעמד סקר האתר.  

 רת השירות הינו רכוש בזק וניתן ללקוח בהשאלה לשימושו בלבד לצורך אספקת השירות.ציוד הקצה המסופק ללקוח במסג .2.11

בעת תקלה בציוד הקצה תספק בזק ציוד קצה תקין אחר לצורך הפעלה תקינה של השירות. ציוד הקצה ייבחר בלעדית על ידי  .2.12

 בזק.

ות הינו ציוד המצוי בבעלותה של בזק, אלא הלקוח מסכים לכך שהציוד המותקן על ידי בזק ו/או מי מטעמה לשם אספקת השיר .2.13

אם הוסכם במפורש ובכתב אחרת, וכי יהא עליו להשיבו לבזק מיד עם דרישתה הראשונה של בזק או עם תום אספקת השירות, 

 המוקדם מבין השניים. 

בזק, מכל סיבה שהיא,  הלקוח מסכים לכך, כי במקרה בו ייגרם נזק לציוד האמור או במקרה בו הלקוח לא ישיב את הציוד לידי .2.14

ישלם לבזק קנס, בהתאם לסוג הציוד שסופק לו. אין בתשלום הקנס בכדי להעביר את הבעלות בציוד מבזק ללקוח או בכדי 

 לגרוע מחובתו של הלקוח להשיב את הציוד לבזק. 

התקנת ציוד קצה חדש ו/או החלפת ציוד קצה תקול באתר הלקוח יבוצעו בהתאם למגבלות טכנולוגיות ותפעוליות של טכנאי  .2.15

 בזק. 

 . 1800-800-800התמיכה הטכנית ללקוח תעשה באמצעות מוקד תמיכה בטלפון  .2.16

הישירה ואינה נובעת מצדדים בזק תספק תמיכה טכנית ללקוח אך ורק כאשר התקלה חלה בשירות הניתן על ידה ובשליטתה  .2.17

שלישיים כגון: מפעילי תקשורת מקומיים ו/או זרים, רשת האינטרנט, מערכת הלקוח/משתמש הקצה ו/או אפליקציות של 

 הלקוח/משתמש הקצה וכדומה. 

 

 חיוב ותשלומים  .3

הושלמה היערכות הלקוח החיוב עבור השירות יחל בתאריך שייקבע על ידי בזק ולאחר התקנת השירות ע"י בזק, אף אם טרם  .3.1

 באתר ההתקנה לשם שימוש בפועל בשירות.

פי תנאי השירות, על  -הזמנת השירות באמצעות טופס הזמנת השירות, מהווה הסכמה לביצוע התשלומים בגין השירות, על .3.2

 מרכיביו השונים ועל פי תעריפי בזק, וכפי שיעודכנו מעת לעת.

טלפון הרשום על שם מזמין השירות. במידה ומזמין השירות ביקש בטופס  התשלום עבור השירות יתבצע באמצעות חשבון .3.3

הזמנת השירות כי צד ג' כלשהו )חוץ ממזמין השירות( יהיה 'המשלם בגין השירות', ישולמו התשלומים על ידי מי שצוין בטופס 

יו המלאים. אין באמור כדי הזמנת השירות, ובלבד שצד ג' האמור חתם במקום המתאים לכך בטופס הזמנת השירות לצד פרט

לפטור את מזמין השירותים מלבצע איזה מהתשלומים )לרבות הצמדות, ריביות וכיו"ב( בכל מקרה בו 'המשלם בגין השירות' 

 שצוין כאמור, לא שילם בגין השירות מכל סיבה שהיא.

בזק רשאית לגבות את בכל מקרה של העדר תשלום בהתאם למתחייב מטופס הזמנת השירות, מכל סיבה שהיא, תהא  .3.4

התשלומים המגיעים לה בכל אופן שתמצא לנכון. בזק תהא רשאית להפסיק את השירות ו/או כל שירות אחר של בזק, בכל 
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מקרה של אי תשלום איזה מחובות מזמין השירות ו/או המשלם עבור השירות ו/או המשתמש בשירות כלפי בזק בגין איזה 

 משירותיה.

 

 אופן ההתחשבנות .4

 ם עבור השירות יבוצע בהתאם לנתונים ולמחירים המופיעים בהזמנת השירות.  התשלו .4.1

 

 אחריות  .5

הלקוח יהא אחראי לכל נזק שייגרם לו או למי מטעמו כתוצאה מחיבור ו/או קישור של ציוד שיחובר על ידו ו/או מי מטעמו לרשת  .5.1

 בזק ו/או לציוד בזק. אין באמור כדי להתיר חיבור /טיפול שכזה.

מתחייב שלא לעשות שימוש בשירותי בזק לצורך ביצוע כל פעולה האסורה על פי דיני מדינת ישראל והוא מצהיר, כי ידוע הלקוח  .5.2

לו שבשל ביצוע פעולות אלה תחול עליו בלעדית כל חבות, והוא ישפה את בזק בהתאם ומיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל 

 תביעה ו/או דרישה של צד ג' בעניין.

ימוש בכלים הקיימים כיום לצורך אספקת השירות, למיטב ידיעתה ויכולתה. לאור הדינמיות של האיומים ואופיו בזק עושה ש .5.3

. על כן, בזק אינה אחראית לכל Best Effortהמשתנה והמתפתח תדיר של תחום הסייבר, בזק מספקת את השירות על בסיס 

 הרשום של השירות או לצד ג' כלשהו, מכל סיבה שהיא. נזק מכל סוג שהוא, לרבות נזק ישיר או עקיף שייגרם למנוי 

מובהר בזאת, כי הלקוח נושא באחריות מלאה ובלעדית להקמת מערכות המידע בארגונו, לתחזוקתן, לניהולן, לעדכונן, להגנתן  .5.4

 ולתיקון הליקויים בהן. 

לחוק  41 -ו 40ן, לרבות ובמיוחד סעיפים האמור לעיל אינו גורע מכל חסינות ו/או פטור מאחריות המוקנים לבזק על פי כל די .5.5

 .1982-התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"ב 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרים בהם תחול על בזק אחריות, סכום הפיצוי לו יהיה זכאי הלקוח, יהיה מוגבל לסכום המחיר  .5.6

 החודשי של השירות במועד בו אירע האירוע שגרם לנזק. 

תתעוררנה תקלות אשר עלולות לגרום לשיבושים ו/או להפסקה זמנית או מלאה של השירות. בזק אינה ידוע ללקוח כי ייתכן ו .5.7

 אחראית לכל נזק העלול להיגרם מתקלות שאינן בשליטתה הבלעדית והמלאה.  

ות אבטחת מובהר בזאת, כי השירות תלוי בצדדים שלישיים )כגון ספקי התשתית וספקי מידע ושירות נוספים, לרבות יצרני תוכנ .5.8

, יצרני מודמים ונתבים(. בזק אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים אלה ולא Firewallמידע כדוגמת תוכנת 

תשא בכל נזק/אובדן/הוצאה שיגרמו בשל כך, לרבות עקב התקנת קווים של ועל ידי צד שלישי כאמור, פעילות הקווים, תעריפי 

 צד שלישי ואיכות שירותיו. 

הר בזאת, כי המידע והנתונים המועברים במסגרת השירות אינם מאובטחים ובזק אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל מוב .5.9

נזק/אובדן/הוצאה שיגרמו כתוצאה מכך. הלקוח אחראי בלעדית לאבטחת המידע המצוי במערכותיו והגנתו ו/או לציוד שלו. בזק 

חה/הגנה כאמור, לרבות עקב חדירה של גורמים בלתי מורשים אינה אחראית לנזק/אובדן/הוצאה שיגרמו עקב העדר אבט

 למערכות וציוד הלקוח. 

 בזק אינה אחראית לתקינות ציוד החומרה ו/או שמישות תוכנות התקשורת באמצעותם מתחבר הלקוח למתקני ושירותי בזק.  .5.10

ין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש בזק אינה אחראית בכל אופן שהוא כלפי משתמשי הקצה. הלקוח מתחייב לשפות את בזק בג .5.11

 נגדה על ידי מי ממשתמשי הקצה בגין השירות.

 

 הפסקת שירות  .6

 בזק תהא רשאית להפסיק את השירות, ללא התראה, בהתקיים מי מהתנאים הבאים: 

 בכל מקרה של אי תשלום איזה מחובות הלקוח כלפי בזק בגין איזה משירותיה.  .6.1

כדין בשירות ו/או באופן שלדעת בזק עלול לגרום להפרעה לשירותים שהינה מספקת במידה וייעשה שימוש לרעה ו/או שלא  .6.2

 למשתמשים אחרים.

 אם הדבר מתחייב לשם ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיוניות או מיידיות.  .6.3

 

 המחאת זכויות וחובות  .7

ר, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, הלקוח מסכים בזאת, כי בזק רשאית להמחות התחייבויותיה וזכויותיה על פי הסכם זה לאח .7.1

 ואילו הלקוח רשאי להמחות זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה לאחר אך ורק באישור מראש ובכתב של בזק. 
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 תנאים כלליים Bcyberשירות 
  1-800-800-800טלפון: 

 ביטול העסקה .8

הרשומה  ; בהודעה לכתובת1-800-800-800ניתן לבטל את העסקה באחת מהדרכים הבאות: בהודעה טלפונית למוקד בזק  .8.1

 . iski@bezeq.co.il; למייל 1-800-57-57-27; בהודעה כתובה, אשר תשלח בפקס למספר מטה

 לצורך ביטול העסקה יש לציין שם, ת.ז./מספר תאגיד וכתובת.  .8.2

 בתאגידים ייעשה ביטול העסקה בכתב, על ידי מורשי החתימה ו/או מי שהוסמכו לכך מטעם התאגיד.  .8.3

 

 תנאים כלליים .9

 ה זו מהווים חלק בלתי נפרד ממנה. הנספחים המצורפים להזמנ .9.1

בכל מקרה של סתירה בין הזמנה זו למסמכים אחרים תגברנה הוראות ההזמנה הנ"ל. כל שינוי בהזמנה יעשה בכתב בלבד.  .9.2

 שינוי או ויתור שלא ייערכו בכתב וללא חתימת שני הצדדים לא יחייבו.

כל תוספת ו/או שדרוג ו/או שינוי שיעשו בקשר עם השירות נשוא תנאי הזמנת השירות, על נספחיה, ותנאי שירות אלה יחולו על  .9.3

 הזמנת השירות, אלא אם נקבע במפורש אחרת.

 הזמנת השירות אינה מותנית ברכישת שירותים אחרים מבזק. .9.4

 אין בהזמנת השירות בכדי ליצור כל שותפות מכל סוג שהוא בין הצדדים. .9.5

נו בכפוף להוראות משרד התקשורת ו/או לכל הוראה על פי דין שתינתן כל האמור בטופס הזמנת השירות ובתנאי השירות הי .9.6

 ע"י כל גוף מוסמך.

מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הקשור לשירות הוא בתי המשפט במחוז תל אביב. על התנאים הכלליים וכל עניין הקשור  .9.7

 בשירות יחולו דיני מדינת ישראל.


