
 טופס רישום לשירות מוקד תיווך מטעם בזק

 להחזרה באמצעות : 
 6118342-03 | פקס:  relay_service@bezeq.co.ilדואר אלקטרוני: 

 דואר ישראל, על פי הכתובת המפורטת מטה
 

    

 
 החברה הישראלית לתקשורת בע"מ -בזק 

 6162002אביב -, תל132, רח' מנחם בגין 2עזריאלי 
- 1- 

 מבקש "(קבזלן "לה( מ"בע לתקשורת הישראלית החברה ,בזק של מנויאני, החתום מטה,  .1

המפורטים בטופס  לתנאיםהתאם ב ("מבקש השירות: "ןלהלך )תיוו מוקד לשירות להצטרף
 בקשה זה. 

וכן העברת  ,צד שלישי אל מסרים להעברת תיווך שירותי לקבלית ל מאפשר השירותידוע לי כי  .2
  .("תשירוה מוקד" :להלןה זו )למטר שיוקם תיווך מוקד באמצעותמסרים מצד שלישי אלי, והכל 

 אני מצהיר : .3

 רשוםשירות בזק תחת המספר ה על הרשום המנויאני  לשירות ההצטרפות במועד יכ .3.1
 מטה.

 על הזכאות תנאי על ועונה בזק מנוי ניהנ עוד כל רק השירות לקבלת זכאישאני  יל ידוע .3.2

וכן כי עלי לצרף הוכחה בדבר היותי עם מוגבלות בשמיעה או בדיבור לטופס   דין פי
 בקשה זה.

 .םומדויקי נכונים םהבבקשה זו המצוינים  הפרטים .3.3

אל חברת בזק אונליין בע"מ, תעביר את פרטי  בזק ,השירות מתן לצורך כיידוע לי  .3.4
  .בזק עבורהמפעילה את השירות 

לשמור תיעוד מלא של השיחות המתווכות ושל המסרים  רשאימוקד השירות ידוע לי כי 
ואולם אין בכך כדי להקנות לי את  ,לצרכים ראייתיים שהועברו על ידי מוקד השירות
זכות טענה או דרישה או תביעה כלשהי או להקים לי   הזכות לקבלת התיעוד האמור

 בקשר עם התיעוד האמור, לרבות לא בקשר עם אובדנו )כולו או חלקו(.  

 

 :השירות תנאי .4

 אישורממועד קבלת הבקשה בבזק ולאחר קבלת  ימי עבודה 3תוך  לפעול יחל השירות .4.1
 .על ביצוע הרישום בזק

 הערבית.מוקד השירות יפעל במשך כל שעות היממה, בשפות העברית ו .4.2

 באמצעות השירות מוקד אל מבקש השירותלאחר פניית  תתבצע המסרים העברת .4.3

,ויכללו פרטים מזהים  תוכנת שיחות )צאט( /SMS תהודע משלות/אלקטרוני דואר/פקס
 .("פניית שירותלהלן " ) של הפונה על מנת לוודא זהותו כתנאי לטיפול בפניה

 .בלבד ישראל מדינת םבתחו שהינו בודד אחר ליעד מסר העברת תאפשר השירות פניית .4.4
 .AS-IS המבוקש היעד אל יועברו המסרים .4.5

 :תהשירו במסגרת .4.6

שירות לא ישמש להעברת מסרים והודעות העשויים להיות פוגעניים או המוקד  .4.6.1
מסרים שהעברתם עשויה להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית ודברי נאצה 

  הפרט ומסרים ארוטיים., הודעות העשויות לפגוע בצנעת וגנאי

החורגות מגדר העברת מסר,  שירות לא ישמש להעברת מסרים והודעותהמוקד  .4.6.2
 דומה.וכ השירות מבקש עבור,דעת חוות,התרשמויות,סקרים עריכתכגון 

שירות לא יאפשר העברת מסרים שעניינם משא ומתן מסחרי לרבות המוקד  .4.6.3
, למעט ₪ 750ל ביצוע עסקאות באמצעות כרטיס אשראי בסכום העולה ע

רשות כשמדובר בתשלום לרשות מוסמכת )כגון רשות מקומית, תאגיד מים, 
'( של חשבון שהוא על שם מבקש השירות ואשר סכומו אינו דומהממשלתית וכ

  .₪ 2,000עולה על 
תבצע בתנאי תמובהר כי ביצוע עסקה בכרטיס אשראי, בכפוף לאמור לעיל, 

שירות  המוקד בהקשר זה יובהר, כי  ות.שמדובר בכרטיס אשראי של מבקש השיר
כרטיס אשראי  רשאי, אך לא חייב, להתנות מסירת מידע לצד שלישי הכולל פרטי
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בהליך הזדהות הכולל למשל הזנת סיסמא על ידי מבקש השירות, אשר יוסכם 
 חתימה על כתב ויתור על טענות.בעליה עם מבקש השירות מראש; וכן 

מוקד השירות, מקום בו או על יובהר, כי לא תוטל כל אחריות על בזק בכל מקרה 
 צד שלישי מסרב לביצוע עסקת אשראי באמצעות מוקד השירות.

 ,אחר פרט כל או כוח ייפוי מסירת או זיהוי קוד מסירת המצריכות שירות בפניות .4.6.4
בעת הפניה אל  פרט אותו של בצירוף מותנה הבפנישל מוקד השירות  הטיפול

 .השירות מבקשד השירות על ידי מוק

שירות הלצורך הפניה למוקד ששירות לא יגבה תשלום ממבקש השירות. ככל הבגין מתן  .4.7
משלוח מסרון, כגון  שימוש באמצעי תקשורת  או הצד השלישי יעשה מבקש השירות

הודעת פקסימיליה או שימוש ברשת האינטרנט לצורך משלוח דואר אלקטרוני או שימוש 
או  מבקש השירותספק שירותים אלו, נגבה תשלום על ידי  םבגינ)צאט(,  יחוחבתוכנת הש

 ישא בעלות זו.י הצד השלישי

 גם ישמש ,השירות מוקד אלהשירות  מבקש של לפנייה ששימש ההתקשרות אמצעי .4.8

 .בה הטיפול לסיום עד ,שירות פניית אותה בגין ההתנהלות להמשך

  :מאחריות פטור .5

 ונסמךמבקש השירות  במקום מסר העברת כוללהניתן במוקד השירות  השירות כי ובהרמ .5.1

 תומכות ומערכות הפעלה מערכות,המחשב ומערכת האינטרנט רשת על השאר בין

 צד לכל או/והשירות  למבקש שייגרם נזק לכלם אחראים אינ מטעמהמי או  בזק .אחרות

 דיוק אי או/ו איחור או/ו שיבוש עקב לרבות,השירות קבלת ובמסגרת עקב,כלשהו שלישי

 מי או בזק ,מהאמור לגרוע מבליהשירות וכדומה.  ממבקש מסר בהעברת ,הבנה אי או/ו

 ,נכונותם ,דיוקםלהשירות  בקששל מ המסרים של וכנםתל אחראים אינם מטעמה
 לכל או/ו ,ביצועם אחר למעקב או בפועל לביצועם ,חלקי או מלא באופן ביעד קבלתם

 .כלשהו באופן בהם הקשור

, נמען השירות או כל הקשורים אליהם, מוותרים באופן מוחלט שירותמבקש המוסכם, כי  .5.2
 םוכל מי מטעמם , עובדינושאי משרה, שירותמוקד הבזק או על כל טענה או תביעה נגד 

בגין כל נזק או יהיו אחראים בשום צורה או אופן והם לא  שירותהבאספקת  יםהקשור
מוחשיים ושאינם מוחשיים, ממוניים  עקיפים או תוצאתיים הפסד או אובדן כלשהם, ישירים,

בקשר  ,או מי הקשורים אליהםנמען השירות  למבקש השירות,ושאינם ממוניים, שייגרמו 
דבר הנוגע למשא ומתן מסחרי )ובכלל זה עסקאות  לכל בקשרלרבות  עם השירות

 הנוגע למסרים למוקדי חירום.  דבר( או בכל אשראי בכרטיס
 

 :בו לעיין אפשרותה יל וניתנה המסמך את תישקרא לאחר לעיל לאמור מסכיםאני 
 

 מספר שירות בזק מס' ת.ז.  שם הלקוח
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