
 הסכם התקשרות אספקת חשמל עם בזק (פיילוט)   

בין "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ח.צ. 520031931 

(להלן- בזק)  לבין לקוח חשמל 

שלום רב,

אלו הם תנאי ההתקשרות החלים על  שירות  אספקת חשמל  ללקוח  על ידי בזק  ( להלן-  השירותים);  יש  לקרוא  

את תנאי ההסכם בתשומת  הלב הראויה.  

כל שימוש בשירותים הוא בהתאם להוראות הסכם זה  והרישיון שהוענק לבזק.

השימוש בשירותים מהווה את הסכמתך לתנאים ולתשלום עבור השירותים. 

 ההסכם מיועד  לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. 

הגדרות    .1

 בהסכם זה נשתמש במונחים הבאים:  

כללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק   אמות המידה  
שירות חיוני) תשע"ח-2018 כפי שיתוקנו מעת לעת.   

בעל רשיון הספקת חשמל כהגדרתו בחוק משק החשמל   מספק / מספק אחר  

בעל רשיון לניהול מערכת מוני חשמל כהגדרתה באמות המידה , בעל רשיון   מספק חשמל חיוני  
הולכה או בעל רישיון חלוקה , כהגדרתם בחוק כולל חברת החשמל   (חח"י). 

הרשות המסדירה את מתן השירותים הציבוריים בתחום החשמל ומפקחת   רשות החשמל  
עליהם;  

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ/  מספק חשמל פרטי   בזק 

לישראל  החשמל  הלקוח   ל חברת  ביטול  קבלת   השירות  מבזק  והעברת  הפסקת שירותים 
(חח"י) או למספק אחר   

חוק משק החשמל התשנ"ו-1996  חוק  

יפוי כח לביצוע עיסקת רכישת חשמל שמסר הלקוח לפנות בשמו לבזק   יפוי כח לקוח

מי שקשור בהסכם אספקת חשמל עם בזק  וכהגדרתו באמות המידה  

מיתקן  בחצר ה לקוח  כהגדרתו באמות המידה   המאפשר קריאה ושידור של   מונה 
נתוני צריכה ברמה חצי שעתית לכל הפחות. (מונה חכם). 



 

החברה הממשלתית שהוקמה לנהל את סחר החשמל   המערכת  /  מנהל 
המנהל         

רישיון להספקת חשמל לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996  מס'  00623421 רישיון 
לחברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ביום  22.8.2021 

אספקת חשמל ללקוח שירות/ שירותים  

2.  ההסכם והתחייבויות הצדדים 

שיוכו של  לקוח  לצורך קבלת חשמל מבזק טעונה בקשת שיוך שתוגש למנהל המערכת  ב- 5 ימי  .2.1

העבודה האחרונים של החודש והיא תיכנס לתוקפה בחודש שלאחר החודש העוקב למועד שבו  

הבקשה הוגשה, ובלבד שאושרה על ידי מנהל המערכת.  

בזק תמכור חשמל ללקוח  ש בחצריו  (מקום הצרכנות)  קיים  מונה  חכם  רציף המאפשר קריאה    .2.2

ושידור נתוני הצריכה ברמה חצי שעתית לפחות או מונה אחר, כפי שיוחלט על פי דין . 

בזק תחייב את הלקוח בהתאם  ללוחות התעריפים  של חברת החשמל  (נספח א') ול נתוני  צריכת    .2.3

החשמל של הלקוח שמגיעים מיחידת המונים של חברת חשמל. החיוב מורכב מתשלום קבוע -

חלוקה ואספקה, וכן מתשלום לקוט"ש, על פי צריכה שוטפת לפי המונה, הכל כמפורט במכתב 

ההצטרפות ובחשבונית של הלקוח.

בזק רשאית ליתן הנחות על התשלום הקבוע של השירות או הטבות נוספות   בהתאם לשיקול    .2.4

דעתה. ההנחות יפורטו בחשבון שנשלח ללקוח.

במהלך הפיילוט הלקוח יקבל   את השירותים בתעריפים שנקבעו לתקופת הפיילוט  (כמפורט    .2.5

כן  שיוכו, אלא אם  שנה ממועד  בנספח האמור   למשך  א')  ויהנה  מההטבה    כמפורט  בנספח 

ההסכם בוטל על ידי מי מהצדדים. ביטול ההסכם בין הצדדים משמעו  שיוך הלקוח  לחברת  

חשמל.

בזק תספק ללקוח חשבונית חודשית ובה פירוט לגבי  מחיר החשמל וכל חיוב בו מחוייב הלקוח  .2.6

כלפי בזק,  גובה הצריכה, גובה החיוב   בהתאם לקריאת המונה  , גובה  ההנחה שקיבל הלקוח, 

ככל שקיימת. החשבונית תכלול גם  השלמות ועדכונים לנתוני הצריכה כפי שיתקבלו מעת לעת  

מאת חברת החשמל ויחוייבו בעת הגעת החיוב .  

זכות גישה אל המונה במקום הצרכנות   -  לבזק  או לחברת החשמל  תהייה זכות גישה א ל  המונה  .2.7

במקום הצרכנות וזאת לאחר תיאום מראש עם הלקוח. 
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בזק רשאית לעדכן את הלקוח  לרבות  להודיע  לו  על חיוב, או חוב, או  העברת שיוכו של הלקוח    .2.8

כתובת   הלקוח  (טלפון,  שמסר  הקשר  יצירת  יותר מאמצעי  או  לספק אחר,  באחד  או  לחח"י 

דואר, מייל ) וכן באמצעות אתר האינטרנט שלה. 

בזק רשאית לפעול לגביית החובות מהלקוח בכל אחת מהדרכים החוקי ות העומד ות  לרשותה.  .2.9

בזק אינה יכולה להבטיח כי  השירותים  יהיו  ללא  הפרעות  או תקלות ברשת החשמל.  בזק לא    .2.10

בחיבורי   שינויים  או  לשיבושים  או  להפרעות  או  החשמל  מרשת  לניתוקים  תהיה  אחראית 

החשמל או לכל נזק ישיר או עקיף כתוצאה מכך. יובהר כי בזק אינה אחראית להיבט הפיזי 

לרבות  החשמל  רשת  ואמינות  איכות  על  והאחריות  החשמל  לרשת  הלקוח  לחיבור  הקשור 

טיפול בתקלות היא של חברת החשמל בלבד. 

בזק  תהיה  פטורה מאחריות עבור נזק שנגרם  בגין  אי  אספקת  השירותים  בהתאם להסכם זה   .2.11

על ידה או על ידי גורם אחר.  

הלקוח  מצהיר כי בידו מונה   חכם (תקין) והוא מתחייב שלא לעשות בו כל שינוי  ולהודיע על כל    .2.12

תקלה בו לחברת החשמל.  

הלקוח   מקבל על עצמו את תנאי ההסכם ומסכים לשלם תמורת השירותים שהזמין או שצרך.  .2.13

תנאי   או  התשלום  גובה  השירותים,  צריכת  להיקף  הנוגעים  בתנאים  הלקוח  מתחייב  לעמוד 

התשלום במהלך תקופת ההתקשרות.  

הלקוח  יספק לבזק מידע מדויק, נכון ומעודכ ן לצורך קבלת השירותים ולצורך חיובו   עבורם.    .2.14

הלקוח  מתחייב לעדכן את בזק על כל שינוי באמור.  

הגורם   באופן  או  חוקית,  בלתי  להשתמש  בשירותים  או  במונה  למטרה  לא  הלקוח  מתחייב   .2.15

מטרד, הפרעה או עוולה או פגיעה  בשירותים, או בציוד. ה לקוח  מתחייב שלא יעשה דבר העלול  

למנוע או לשבש את השימוש של משתמש אחר בשירות.  ידוע ללקוח  כי בזק תודיע בכתב לבעל  

רישיון ספק השירות החיוני על כל מקרה של צריכת חשמל בלתי חוקית שהתגלה לה במסגרת  

פעילותה.  

הלקוח יכול לדרוש מחברת החשמל קריאת מונה בהתאם לקבוע באמות המידה.   .2.16

השימוש בשירותים בפועל  מהווה  הסכמה  למדיניות הפרטיות  המפורטת בנספח  ב'  להסכם    .2.17

זה. 
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משך תקופת ההתקשרות וסיום התקשרות    .3

הסכם זה הוא ללא התחייבות לתקופה כלשהי מצד הלקוח.    .3.1

תוקף ההסכם  לתקופת הפיילוט  הינו  מיום  קבלת אישור על שיוך ה לקוח   לבזק כפי שיפורט    .3.2

לעיל,  ועד לביטולו .   

בקשת התנתקות מטעם הלקוח טעונה בקשה שתוגש על ידו למנהל המערכת /לחח"י  .  לקוח     .3.3

המעוניין לסיים את ההתקשרות עם בזק  יפנה  לחברת  החשמל  או  לספק  אחר, בהודעה  על  בקשה  

שלאחר החודש   ה1-  בחודש הקלנדרי  יה יה  ביום  בזק,  אליו.  סיום ההתקשרות  עם  להתחבר 

הקלנדרי העוקב לחודש שבו  הוגשה  ההודעה, ובלבד שזו אושרה על ידי מנהל המערכת.  

בתקופת הפיילוט לא  תתאפשר  "החלפת צרכנים"  , כך שלקוח המעוניין לסיים  את ההתקשרות    .3.4

יפעל כאמור בסעיף  3.23.3 לעיל ויפסיק להנות מההטבה  שניתנה במסגרת הפיילוט.    

מתן  לחברת חשמל  תוך  עם הלקוח  באמצעות העברתו  לסיים את ההתקשרות  בזק רשאית   .3.5

הודעה ללקוח של לפחות חודש מראש  מכל סיבה שהיא   ולרבות אם התקיים אחד מאלה: 

הלקוח אינו ממלא אחר הוראות הדין או הסכם זה או עשה שימוש שלא כדין או ניצל   .3.5.1

לרעה איזה מהשירותים.  

הלקוח לא פרע את חשבון התשלומים והחובות שחוייב בהם, לאחר שחלפו  7  ימים    .3.5.2

מהמועד שנקבע לתשלומם, או ביטל הרשאה מתמדת או קבועה לחיוב חשבון כרטיס 

אשראי או הוראת קבע ולא סיפק אמצעי תשלום אחר לשביעות רצון בזק. 

הלקוח עשה או עושה שימוש לרעה בשירותים שיש בו כדי לגרום נזק כספי לבזק,   .3.5.3

או לאחד ממנוייה, או לציבור, או לחלק ממנו.  

קיים חשש סביר להונאה או לשימוש חריג בהיקפו בשירותים המצביעים על הונאה.   .3.5.4

בזק נדרשה להפסיק את ההתקשרות על ידי רשות מוסמכת לכך על פי חוק.   .3.5.5

הלקוח הוכרז כפושט רגל, אלא אם כן ניתנה ערבות להנחת דעתה של בזק. הערבות   .3.5.6

היא לצורך הבטחת כיסוי החובות והתשלומים שלקוח חב בהם לבזק. וזאת, עד לגמר 

הליכי פשיטת הרגל או הסדר הנושים, לפי העניין.  



 

במקרה שלקוח מונע את הגישה למונה אשר נמצא בחצריו.   .3.5.7

תשלום, משלוח חשבון, תשלומים ו אופן גביית תשלום    .4

ההצטרפות   בעת  אלקטרוני  שסופקה  לבזק  ללקוח  באמצעות  כתובת  דואר  יישלח  החשבון   .4.1

לשירות. 

הלקוח  ישלם לבזק  עבור  השירותים  שהזמין  בהתאם ל מסלול אליו הצטרף כמפורט במכתב   .4.2

שהצטרף  לקוח  תעדכן  החודשית.  בזק  בחשבונית  הלקוח     וכמפורט  ההצטרפות  שקיבל 

את  לעדכן  רשאית  הפיילוט.  בזק  תקופת  שלאחר  התעריפים  בדבר  הפיילוט  בתקופת 

רשות   עדכוני  שניתן,  לרבות  בעקבות  ככל  מראש,  לעת  בהודעה  מעת  התעריפים  שנקבעו 

החשמל. קביעת כמות החשמל שנצרכה על ידי הלקוח לצורך חיובו תתבסס על  קריאת המונה 

החכם כפי שמועברת מחברת החשמל.  יתכנו הפרשי חיוב הנובעים ממידע חסר במועד עריכת  

החשבון. הפרשים אלו אם יהיו, יתווספו לחיוב בחודש העוקב. 

הלקוח  ישלם עבור השירות בהוראת קבע בכרטיס אשראי או בהוראת קבע בנקאית.   .4.3

בזק רשאית לחייב את הלקוח  בתשלום עבור ביקור שערכה לפי הזמנתו  בחצריו וכן   לחייב   בגין   .4.4

חיובים שיגיעו  מחברת החשמל עבור שירותים שניתנו  ללקוח על ידה .

לגבות:  הצמדה,   לתשלום,  בזק  רשאית  בחשבון  שפורט  המועד  שולם  עד  שלא  עבור  תשלום   .4.5

ריבית בשיעור ריבית החשב  הכללי  (כולל ריבית על המע"מ ומע"מ על הריבית)  החל מן המועד  

עלויות  לגבות  כן  בזק  רשאית  לתשלום,  ועלויות  גבייה  ועלויות  טיפול ,  כמו  שנקבע  האחרון 

נוספות במקרה שהבנק או חברת כרטיס האשראי של הלקוח  יסרבו לפרוע חיוב כלשהו  עבור 

השירות ים. כל זאת בנוסף לזכותה של בזק להעביר את הלקוח.  לספק השירות החיוני (חח"י). 

דרכי ביטול ההסכם או  הפסקת שירות לבקשת לקוח  .5

ביטול ההסכם או בקשה להפסקת  השירותים  יכולים להיעשות בפנייה  לבזק  -  בכתב בדואר   .5.1

בדואר  חולון  או  בע"מ,  המנור  7,  לתקשורת  החברה  הישראלית  "בזק,  לכתובת:  רשום 

חינם  -1800 בטלפון  אלקטרוני:  bezeqhashmal@bezeq.co.il  או  במספר  037278708  או 

201158. בעת הפנייה יש לציין שם, מספר טלפון, מס. ת.ז. וכן מספר חוזה . 

יודגש כי בתקופת הפיילוט ביטול ההסכם ייעשה בפנייה אל מרכז השירות  בלבד שפרטיו   .5.2

בסעיף 6 להלן.  

הפסקה או ביטול כאמור יכנסו לתוקף  כאמור בסעיף  3.3  לעיל.  ידוע ללקוח  כי בזק מעבירה    .5.3

הודעה בכתב על סיום  ההתקשרות  לחברת החשמל, לרבות כל הנתונים והמידע הרלוונטיים  . 
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הגשת תלונות –מרכז שירות ללקוח  .6

ח   במיילל לקוח  השירות  ת   ולחשבונות  למרכז תלונה  בנוגע  לשירות  להגיש  ח   רשאי הלקוח   .6.1

 bezeqhashmal@bezeq.co.il  או  בטלפון  037278708    ,  או בטלפון חינם  1800-201158,  שפועל  

בימים א'- ה' בין השעות 08:00-16:00

לרבות  אחרים  כי  פניות  בנושאים  הלקוח  וישיב  לו  בהתאם.  יובהר  פניית  את  המרכז  ייבחן   .6.2

תקלות,  הפרעות רשת או שינויים בחיבורי חשמל, שירותי תשתית או רשת החשמל  על הלקוח  

לפנות אל חברת החשמל, באופן ישיר , בחיוג לקו 103. 

כל חילוקי  דעות   בין  בזק   לבין  לקוח,   בכל הנוגע לפירושו או לביצועו של הסכם ההתקשרות,    .6.3

יועברו לבירור אצל  מרכז שירות ל לקוח   בבזק. אין בפנייה כאמור לעיל כדי למנוע  מ לקוח  להביא

את עניינו מלכתחילה בפני בית משפט מוסמך או להגיש השגה או ערר  לבזק  או לגרוע מסמכויות  

בזק להעביר את ה לקוח לחברת החשמל.

שונות    .7

ראיה   עם  ה לקוח,   יהוו  שיחות  אחרת,   כולל  תיעוד  דרך  בכל  או  רישומי  בזק  בכתב,  במחשב   .7.1

לכאורה בכל הנוגע לאמור בהם, כולל  לתשלומים הנגבים בקשר עם מתן השירותים. 

הדין החל על השימוש בשירותים ועל תנאי ההסכם, הוא   הדין הישראלי בלבד.   .7.2

הסכם זה אינו גורע מסמכויות חברת החשמל לנתק לקוח או ציוד לקוח על פי דין ועל פי אמות    .7.3

המידה.  

הסכם זה אינו גורע מסמכויות וחובות חברת החשמל כלפי לקוח על רשת החשמל על פי כל דין    .7.4

ועל פי אמות המידה.  

הסכם זה והרשיון ניתנים לעיון באתר בזק בכתובות:   .7.5

  https://www.bezeq.co.il/media/PDF/electrical_connection.pdf

https://www.bezeq.co.il/media/PDF/AppsAndServices/bezeq_electricity.pdf?WT.isp=foote

 r
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עדכון אחרון: 4/22

mailto:bezeqhashmal@bezeq.co.il
https://www.bezeq.co.il/media/PDF/electrical_connection.pdf
https://www.bezeq.co.il/media/PDF/AppsAndServices/bezeq_electricity.pdf?WT.isp=footer
https://www.bezeq.co.il/media/PDF/AppsAndServices/bezeq_electricity.pdf?WT.isp=footer


 

נספח א'- לוחות התעריפים ותנאי הפיילוט 
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ספר לוחות התעריפים של חברת החשמל :   

 https://www.gov.il/he/Departments/General/tarriffbook

תנאי ההטבה  ללקוחות פרטיים בשימוש ביתי  בתקופת הפיילוט  -  100%  הנחה על התשלום הקבוע  

(חלוקה+ אספקה) וכן 10%   הנחה על צריכת החשמל בימים א'-ה' (למעט בין השעות  17:00-21:00 )   

תנאי ההטבה ללקוחות עסקיים  בתקופת הפיילוט, יהיו בהתבסס על פרופיל הצריכה של כל הלקוח  

בשנה החולפת, ובהתאם להרשאה שתינתן לקבלת פרטים אלו ויחושבו  כאחוז הנחה קבוע    עד לתאריך  

31.12.2023 אלא אם בזק תודיע אחרת.     

ההנחה הינה מהתעריפים  העדכניים של  חברת החשמל אשר מפורסמים באתר חח"י ובספר  לוחות  

התעריפים.  

נספח ב'-  מדיניות פרטיות- לקוחות אספקת חשמל  

מובהר כי איסוף ושימוש במידע כמפורט בנספח זה, הוא תנאי לשימוש בשירות אספקת חשמל על ידי    .1
בזק, אלא אם צוין במפורש אחרת. שימושך בשירות בפועל, מהווה הסכמתך לנהלי מדיניות הפרטיות  

המפורטים להלן.  

יצוין כי שימוש בשירותים נוספים של בזק יכול שיהיה כפוף גם למדיניות הפרטיות של בזק המופיעה  

   .https://www.bezeq.co.il/media/PDF/serviceandsupport/private.pdf באתר בזק ובקישור

אנו אוספים את המידע ממקורות שונים, עיקר המידע שאנו אוספים נאסף ישירות ממך, משירותי  

החשמל שאנו מספקים לך, מאופן והיקף השימוש שלך בשירות וכן מחברת החשמל. אנו עשויים לעבד  

את המידע השמור במאגרי המידע שלנו ולהצליבו עם המידע המתקבל מצדדים שלישיים ו/או ספקי  

מיקור חוץ שלנו, באמצעות מערכות שלנו או של צדדים שלישיים.  

https://www.gov.il/he/Departments/General/tarriffbook
https://www.bezeq.co.il/media/PDF/serviceandsupport/private.pdf


 

סוגי מידע שאנו אוספים   .2

פרטי זיהוי, התקשרות ונתונים אישיים: אנו אוספים מידע שאתה מספק לנו כאשר אתה נרשם    .2.1
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לשירות אספקת חשמל שלנו כגון שם מלא,  מס' חוזה, מס' מונה, דרכי התקשרות עמך, כתובות,  

מספר זהות, כתובות הדואר האלקטרוני שלך, פרטי מייפה כוח לקבלת מידע מחברת החשמל  

וכן מידע שנוגע אליך ואנו מספקים לך כגון מספר לקוח. כמו כן אנו אוספים מידע שאתה מוסר  

לנו או שנאסף אוטומטית במסגרת שיחות טלפוניות עמנו או פניות אחרות אלינו.

מידע כלכלי: אנו אוספים מידע פיננסי אודותיך בקשר עם שימושך בשירות אספקת החשמל    .2.2

כגון פירוט חיובים וזיכויים, פרטי אמצעי תשלום, פרטי חשבון בנק, פרטי אשראי, חשבוניות,  

בגין   שלישיים  צדדים  חיובי  שבוצעו,  ככל  גביה  פעילויות  לרבות  כלפינו  חובות  או  תשלומים 

שימושים בשירותים שאנו מספקים, מידע מחברות שירותי נתוני אשראי (בכפוף לדין). 

מידע הניתן לשימוש לפי דין : אנו עשויים לאסוף מידע כאמור כגון מידע מהלשכה המרכזית    .2.3

לסטטיסטיקה או ממאגרי מידע אחרים של רשויות המדינה, מידע שפורסם באופן פומבי כגון  

ברשתות החברתיות או אמצעי מדיה שונים.  

עושה   שאתה  השימוש  והיקף  אופן  לגבי  מידע  אוספים  אנו  בשירות:  לשימושך  בנוגע  מידע   .2.4

בשירות אספקת חשמל, כגון נתוני צריכת חשמל (כולל נתוני צריכה היסטוריים המתקבלים  

מחברת החשמל) , החיבור לרשת החשמל, דפוסים והיקף שימושך בשירות, זמני שימוש ועוד.  

אופן השימוש במידע הנאסף   .3

אנו משתמשים במידע כדי ליצור עמך קשר וכן בכדי לפעול בצורה המיטבית, על מנת שנוכל    .3.1

להעניק  לך  את חוויית המשתמש הטובה ביותר עם שירות אספקת החשמל, להבטיח את איכות  

השירות, לצורך הענקת שירותי תמיכה טכנית, לצרכי אבטחת מידע, לצרכים טכניים וכן לצרכי  

תחזוקה שוטפת. 

אנו משתמשים במידע בכדי להבין את התנהגות המשתמשים בשירות וזאת כדי לשפר ולהעשיר    .3.2

סטטיסטי,   ניתוח  לצורך  במידע  משתמשים  אנו  כן,  כמו  ידינו.  על  הניתנים  השירותים  את 

לקידום פרסומי של בזק ושירותיה הן באתר והן ברחבי הרשת ולצרכיה של בזק.  

אנו משתמשים במידע גם לצורך משלוח חומר שיווקי או פרסומי אליך או אל בית העסק שלך    .3.3

הדואר   או  הדואר  החודשית,  החשבונית  באמצעות  לרבות  ישיר),  דיוור  של  בדרך  (לרבות 

האלקטרוני או באמצעות הודעות  SMS  (מסרונים) או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, או  

בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה  

כדי   שלך  האלקטרוני  הדואר  בכתובת  להשתמש  עשויים  אנו  בשירות. לדוגמא,  מהשימוש 



 

להודיע לך על השירותים שלנו, כדי להודיע לך על שינויים או שיפורים שיחולו בקרוב. שים לב  

כי בכפוף להוראות הדין, תוכל בכל עת לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור. 

(בזק   התקשורת  לחוק  בסעיף  30א  (כהגדרתו  פרסומי  דיוור  לקבל  מעוניין  שאינך  במידה 

הקישור:  על  לחיצה  באמצעות  זאת  לעשות  תוכל  התשמ"ב-1982)  ושידורים), 

משלוח   באמצעות  https://www.bezeq.co.il/serviceandsupport/contactus/spamremove/ או 
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בכתב  בפנייה  או  "הסרה"  לציין  הדוא"ל: bcontact@bezeq.co.il ובנושא  לכתובת  מייל 

פני ות מחלקת  המנור  7  חולון,  רחוב  בע"מ  לתקשורת  הישראלית  החברה  "בזק"  לכתובת: 

לקוחות, או באמצעות שיחה טלפונית למספר  199  (שיחת חינם מקווי בזק) או למספר  -1-800

885199. אנו משתמשים במידע לצורך טיפול בפניותיך, לרבות בנוגע לתקלות, תלונות ושאלות  

שתפנה אלינו, לצורך חיובים, עריכה והפקת חשבונות וכן לצורך גביית כספים בגין שירותים  

שסופקו לך על ידינו או על ידי צדדים שלישיים.  

אנו משתמשים במידע לצורך טיפול בפניותיך, לרבות בנוגע לתקלות, תלונות ושאלות שתפנה    .3.4

אלינו, לצורך חיובים, עריכה והפקת חשבונות וכן לצורך גביית כספים עבור שירותים שסופקו  

לך על ידינו או על ידי צדדים שלישיים.  

לרבות   חוקיות  לדרישות  ציות  לצורך  כגון  משפטיות  למטרות  במיד ע  להשתמש  עשויים  אנו   .3.5

בהתאם לצווים מרשות מוסמכת, לצורך שמירה על זכויות בזק ולצורך טיפול בפניות שנעשות  

אלינו בהתאם לדין.  

שיתוף בנתונים   .4

אנו נהיה רשאים לשתף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, עם גופים שהינם שלוחינו (זרוענו    .4.1

וייעולם  לרבות קבלני   וכן עם צדדים שלישיים  המסייעים לנו בהספקת השירותים  הארוכה) 

משנה, ספקי מיקור חוץ וספקים חיצוניים (כולל ספקי שירותי מחשוב ענן, ספקי תקשורת, בתי  

דפוס, ספקי שירותי הפצת דואר ומשלוחים, עורכי דין, רואי חשבון) לצורך הספקת השירות או  

עוגיות   בנושא  בהוראות  כעולה  (לרבות  שיווק  המידע,  עיבוד  התחשבנות  וגבייה,  ממנו,  חלק 

באתר  בזק  של  הפרטיות  במדיניות  כמפורט   (Cookies)

עזר   בכלי  https://www.bezeq.co.il/media/PDF/serviceandsupport/private.pdf,   שימוש 

לצרכים   לקוחות,  שירות   ,Facebook  -ו  Google  כדוגמת שלישיים  צדדים  של  שיווקיים 

סטטיסטיים ומחקריים, תמיכה, תחזוקה ועוד.  

אנו נשתף את המידע כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים ולצרכי הגנה על השירותים    .4.2

והמידע שלנו לפי העניין. אנו נשתף את המידע על מנת להגן מפני התקפות או ניצול לרעה או  

פגיעה בזכויות או בקניין או כדי להבטיח פעילות תקינה של השירותים והמערכות שלנו. אנו  

נשתף את המידע  בכל מקרה שנסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לגופך או לרכושך  



 

או לגופו או לרכושו של צד שלישי או אם נעמוד בפני איום שינקטו כנגדנו צעדים משפטיים  

(פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר או בשירות.  

אנו עשויים לשתף את המידע עם צדדים שלישיים כגון  Google  ו-  Facebook, לצורך שימוש    .4.3

בשירותים ובכלים של אותם צדדים שלישיים, המשמשים לאיסוף, עיבוד ושיווק שירותי בזק  

(Cookies).  אתה  עוגיות  בנושא  בזק  של  הפרטיות  מדיניות  בהוראות  כעולה  לרבות  השונים, 

רשאי לבקש שבזק לא תשתף את המידע כאמור בסעיף זה. ניתן לעשות זאת באמצעות משלוח  

או   המייל  בכותרת  הפניה  נושא  ציון  הדוא"ל:  ca-2@bezeq.co.il  תוך  לכתובת  מייל 
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באמצעות שיחה טלפונית למספר  199  (שיחת חינם מקווי בזק) או למספר  1-800-885199  או

רחוב   בע"מ  לתקשורת  הישראלית  החברה  "בזק"  לכתובת:  בכתב  פנייה  משלוח  באמצעות 

המנור  7 חולון, מחלקת פניות לקוחות.  

אנו  עשויים לשתף    את המידע אודותיך עם צדדים שלישיים שמשתפים איתנו פעולה בפעילויות    .4.4

שונות מטעם בזק. במקרים אלה יועבר לשותפים או למפרסמים המידע הדרוש להם לשם כך, 

שלישי,   צד  של  גם  הרלבנטית  התוכן  פעילות  ניהול  הרכישה,  תהליך  השלמת  לצורך  לרבות 

מסירת מידע נוסף ושמירת הקשר עמך.  אתה   רשאי   לבקש שבזק לא תשתף את המידע כאמור  

בסעיף זה. ניתן לעשות זאת באמצעות משלוח מייל לכתובת הדוא"ל:  ca-2@bezeq.co.il  תוך

ציון נושא הפניה בכותרת המייל או באמצעות שיחה טלפונית למספר  199  (שיחת חינם מקווי  

החברה   "בזק"  לכתובת:  בכתב  פנייה  משלוח  באמצעות  למספר  1-800-885199  או  או  בזק) 

הישראלית לתקשורת בע"מ רחוב המנור  7 חולון, מחלקת פניות לקוחות.  

אבטחת מידע   .5

אנו מיישמים מגוון נהלים ומשתמשים באמצעים נאותים כדי לאבטח את  המידע המצוי אצלנו    .5.1

לאבטחת   כמכלול  וטכנולוגיים  פיזיים  באמצעים  משתמשים  אנו  מורשית.  בלתי  גישה  מפני 

אבטחת   אבל,  לעת.  מעת  אלו  אמצעים  ולעדכן  לחדש  ודואגים  סודיותו  על  ולשמירה  המידע 

המידע תלויה גם בך והינה גם באחריותך. אנחנו ממליצים לך לנקוט בפעולות על מנת להגן על  

המידע אודותיך. לדוגמא, שמירת פרטי התחברות לשירות (כגון שם משתמש וסיסמה) במקום 

נגיש, החלפת סיסמה מעת לעת; לשים לב לקבלת הודעות דואר-אלקטרוני או מסרונים   לא 

שנחזים להיות מבזק (או מאחר) אך בפועל נשלחים על ידי גורמים זדוניים שרוצים לקבל את  

פרטי ההתחברות שלך, בזק לעולם לא תשלח אליך מייל בו היא מבקשת שתמסור לה את הקוד  

האישי הסודי שלך או את הסיסמה שלך; לעדכן אותנו בכל שינוי בפרטי ההתקשרות עמך;  

להגן על ציוד הקצה שלך כגון באמצעות שימוש בתוכנות אבטחה, התקנת עדכוני אבטחה באופן  

שוטף, ועוד.  




