
 

 1072272, תל אביב 232, רח' מנחם בגין 2עזריאלי 
 החברה הישראלית לתקשורת בע"מ –בזק 

 שינוי זמני סל תשלומים קורונה

 ,(בזק ושידורים)א לחוק התקשורת  51סלי תשלומים חלופיים לפי סעיף  שינוי זמני של הוראות   

 5891 -התשמ"ב 

)להלן: סלי התשלומים החלופיים הבאים בהתשלומים על פי הסל"  הוראות"ל להלן יפורט התיקון

בזק )לחוק התקשורת  א לחוק התקשורת51שמציעה חברת בזק בהתאם לסעיף "( בהסדרשהסלים "

ת ישראל עם בשל התמודדות מדינ ,באופן זמניוזאת , (התקשורת" "חוק) 5891 –, התשמ"ב (ושידורים

ועד חשבונות שתקופת  52021111 -עבור חשבונות שתקופת החיוב בגינם החלה  ב  התפשטות נגיף הקורונה

 :"(תקופת ההסדר להלן:)" 522221111 -גינם מסתיימת בבהחיוב 

  דקות"; 5,111 -ו 5,111,  011,  211,  011,  511"מדברים )א( 

  דקות"; 011 -ו 211,  011,  511"הכל כלול בחבילה )ב( 

  דקות"; 011,  211,  011,  511"הכל כלול קלאסי )ג( 

  "קו מוזל";)ד( 

 "קו קל"2)ה( 

 

"התשלומים על פי  יתוקנו הוראותלעיל  בפתיח )ג(  –בהסדר המפורטים בס"ק )א(, )ב( ו ש םסליב 52

 : יתווסףלעניין החריגה ממכסת הדקות בסל ש הסל" כך

 דקות לחודש, 5,111וביצע עד  להלןשא' בטבלה כמפורט חרג ממכסת הדקות  מנוי הסל אשר 5252

החודשים הראשונים בסל  51פי התשלום החודשי הקבוע שלאחר -על ו יבוצעחיובלחישוב ה

" בעל מספר הדקות הקטן ביותר 5111 –ו  5111, 011, 211, 011תשלומים חלופי "מדברים 

  :שביצע המנוי בפועל בתקופת החיוב המכיל את כל הדקות

 טבלה א' 

 קיים סל תשלומיםשם 
בחריגה של דקות 

 מעל
 111.2 ראשונהשנה  דקות 511מדברים 
 55.7 שנה שניה דקות 511מדברים 
 139.0 שנה ראשונה דקות 011מדברים 
 83.4 שנה שניה דקות 011מדברים 
 83.4 שנה ראשונה דקות 211מדברים 
 27.9 שנה שניה דקות 211מדברים 
 139.0 שנה ראשונה דקות 011מדברים 
 83.4 שנה שניה דקות 011מדברים 
 78.4 שנה ראשונה דקות 5111מדברים 
 22.9 שנה שניה דקות 5111מדברים 

 66.8 שנה ראשונה דקות 511הכל כלול קלאסי 



 

 1072272, תל אביב 232רח' מנחם בגין , 2עזריאלי 
 החברה הישראלית לתקשורת בע"מ –בזק 

 
- 1 - 

 
 

 0.1 שנה שניה דקות 511הכל כלול קלאסי 
 100.1 שנה ראשונה דקות 011הכל כלול קלאסי 
 33.4 שנה שניה דקות 011הכל כלול קלאסי 
 50.1 שנה ראשונה דקות 211הכל כלול קלאסי 

 0.1 שנה שניה דקות 211כלול קלאסי הכל 
 83.4 שנה ראשונה דקות 011הכל כלול קלאסי 
 33.4 שנה שניה דקות 011הכל כלול קלאסי 

 0.1   דקות 511הכל כלול בחבילה 
 0.1   דקות 011הכל כלול בחבילה 
 0.1   דקות 211הכל כלול בחבילה 
 0.1   דקות 011הכל כלול בחבילה 

 

 ,כאמור לעיל" 5111 –ו  5111, 011, 211, 011"מדברים לפי סל התשלומים החלופי החודשי החיוב 

 :ב'יתבצע בהתאם לתעריפים המפורטים בטבלה 

 טבלה ב'  

שם סל תשלומים 
 קיים

תשלום חודשי 
 קבוע כולל מע"מ

 59.9  דקות 011מדברים 
 74.9 דקות 211מדברים 
 79.9 דקות 011מדברים 
 94.9 דקות 5111מדברים 
 99 דקות 5111מדברים 

בעלת  מספר הדקות דקות יחויב על פי תנאי חבילת 'צל'  5,111 -ביצע מעבר לשמנוי הסל  5212

בטבלה ג' כמפורט  שביצע המנוי בפועל בתקופת החיובאת כל הדקות  ההקטן ביותר המכיל

 :להלן

 טבלה ג' 

 מכסת דקות לנייד* 'הצל' חבילתשם 
קבוע כולל  חודשיתשלום 

 מע"מ
 119.9 600 דקות 1111
 149.9 750 דקות 0111
 179.9 850 דקות 2111
 209.9 950 דקות 1111
 234.9 1000 דקות 2111
 218.9 1010 דקות 0111
 294.9 1500 דקות 9111

 אג' בתוספת מע"מ 2259בתעריף קישור גומלין של  תחויבלנייד * דקה חורגת 
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שיתווסף  יתוקנו הוראות התשלומים על פי הסל כך, (ה) –ו  (ד)כמפורט בסעיפים בסלים שבהסדר  12

 :כי

₪  511לא יעלה על יקבל זיכוי כספי כך שחשבון הטלפון דקות לחודש  0111שביצע עד מנוי הסל 

דקות לחודש יחוייב בהתאם לחבילת הצל  0111מעל מנוי הסל שביצע 2 בתקופת ההסדר)כולל מע"מ( 

 דלעיל2המתאימה 

חשבון הטלפון החודשי בהסדר, אשר חלופיים שאינם כלולים בסעיפים  שלומיםמנויים בסלי ת 02

דקות  1111ואשר ביצעו עד ₪  111עולה על סכום של )קו טלפון ודקות( שלהם בתקופת ההסדר 

 –באופן שיחויבו ב  לחודש, יוכלו לפנות למוקדי השירות של החברה ולקבל הנחה בחשבון החודשי

דקות לחודש יוכלו לפנות למוקדי השירות של החברה  1111-שביצוע מעבר ל לקוחות2₪  58828

 2 521ויחוייבו בהתאם לחבילת הצל המתאימה כאמור בסעיף 

תקנות דקות בהתאם ל 9111דקות לחודש ישלם עבוד כל דקה שמעל  9111 -מנוי סל שביצע למעלה מ 22

 11102 –ז התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד שירותי בזק(, התשס"

 ללא שינוי2 בסלים שבהסדרהתנאים יתר  12

ועד חשבונות  52021111 -עבור חשבונות שתקופת החיוב בגינם החלה  בההסדר כמתואר לעיל יחול  22

 522221111 -גינם מסתיימת בב שתקופת החיוב

 

 

 


