


:יבוא' במקום חלק ב  (ב)

מנוי טלפון-התקנה ותשלום קבוע של קו: 'חלק ב

התקנה פרטי השירות

תשלום קבוע לחודש אחד

ללא מכשיר טלפון)טלפון  -קו מנוי  1.

(ראשון 

-בתשלום חד פעמי (א)

134.00

-  תשלומים דו3 (ב) 

-לכל תשלום, חודשיים

## 44.90

-  תשלומים דו6 (ג) 

-לכל תשלום, חודשיים

## 22.54

25.70 למנוי זכאי (א)

49.50 למעט מנוי זכאי (ב)

1.60% מחושב לפי ריבית שנתית בשיעור של  ##

מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע התקנה פרטי השירות

תשלום קבוע לחודש אחד

טלפון לבעל רשיון  - קו מנוי  2.

לשירותי מידע או לשירותי בידור 

49.50 134.00 (ללא מכשיר טלפון ראשון )

ש "טלפון בשירות רסל- קו מנוי  3.

לכל קו ,  (ISDN -  BRA) בסיסי   

-## (ללא מכשיר טלפון ראשון) 

106.00 עם נקודת סיום רגילה (א)

746.00 פעמי-בתשלום חד (1)    

- תשלומים דו3 (2)  

#249.99 -לכל תשלום,         חודשיים

#125.49 - תשלומים דו6 (3)  

-לכל תשלום,        חודשיים

106.00 עם נקודת סיום משולבת (ב)

1,370.00 פעמי-בתשלום חד (1)    

- תשלומים דו3 (2)    

#459.09 -לכל תשלום,         חודשיים

- תשלומים דו6 (3)    

#230.46 -לכל תשלום,        חודשיים

 #       מחושב לפי ריבית שנתית בשיעור של 1.60%

, פרטים אודות זמינות השירות בכל אזור; השירות ניתן בהתאם לאפשרויות הטכניות בכל אזור        ## 

.             ניתן לברר בסניפי החברה



:יבוא' במקום חלק ג (ג)

שונות: ' חלק ג

מ "התשלום בשקלים חדשים ללא מע פרטי השירות

ג המופעל באמצעות כרטיס"שיחה מטצ 1.

שיחות טלכרט  -#

* 10.50 (א) יחידות  חיוב20כרטיס המכיל 

* 23.50 (ב) יחידות חיוב50כרטיס המכיל 

* 49.50 (ג) יחידות חיוב120כרטיס המכיל 

* 96.50 (ד) יחידות חיוב240כרטיס המכיל 

,שיחה המשולמת באמצעות כרטיס תשלום בזקכרט 2.

-בעד כל דקת שיחה או חלק ממנה  

שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת  (א)

לרבות', באחד מאזורי החיוג המפורטים בלוח ג

0.11 ג"שיחה מטצ

שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת באחד מאזורי  (ב)

אל מנוי של בעל רישיון' החיוג המפורטים בלוח ג

בתוספת חיוב בעד התשלום לבעל רישיון  0.11 ן"לשירות רט

(1)(א)ג3גומלין כקבוע בתקנה -ן בעד קישור"   לשירותי רט

ג"   בתקנות קש

שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת באחד מאזורי  (ג)

, ג"לרבות שיחה מטצ', החיוג המפורטים בלוח ג

0.11 א"אל מנוי של מפ

"  -1 - 800"שיחות אל שירות  3.

אם בחשבון ,  חיוב המנוי הנקרא בעד שיחות טלפון

' , סכום התשלום בגין שיחות לפי לוח א, המנוי

עבור כל מספר טלפון לשירות , בתום החודש

 4לרבות בגין שיחות כאמור בפרט "  1 - 800"

ולרבות בגין שיחות מאת ,  (התשלום הנקוב- להלן ) 

- בשקלים  חדשים, היה, א"מנוי של מפ

2,255.92עד  (א)    התשלום הנקוב

10% בניכוי,     התשלום הנקוב  3,762.80 עד 2,255.93- מ  (ב)

11% בניכוי,     התשלום הנקוב  5,269.68 עד 3,762.81- מ  (ג)

מ"כולל מע *



מ "התשלום בשקלים חדשים ללא מע פרטי השירות

12% בניכוי,     התשלום הנקוב  6,794.19 עד 5,269.69- מ (ד)

13% בניכוי,     התשלום הנקוב  8,283.45 עד 6,794.20-מ (ה)

14% בניכוי,     התשלום הנקוב  9781.52  עד 8,283.46-מ (ו)

15% בניכוי,     התשלום הנקוב  11,314.84 עד  9,781.53-מ (ז)

16% בניכוי,     התשלום הנקוב  12,804.09 עד 11,314.85-מ (ח)

17% בניכוי,     התשלום הנקוב  14,319.79 עד 12,804.10-מ (ט)

18% בניכוי,     התשלום הנקוב  15,817.86 עד 14,319.80-מ (י)

19% בניכוי,     התשלום הנקוב  17,351.18 עד 15,817.87-מ (יא)

20% בניכוי,     התשלום הנקוב  17,351.18-  למעלה מ (יב)

1 - 800ג אל שירות "שיחה מטצ ועוד   3כאמור בפרט  4.

ח בעד השיחה"ש 0.2065 חיוב המנוי הנקרא בעד שיחת טלפון



:במקום התוספת השנייה לתקנות התשלומים יבוא (2)

  תוספת שניה
(2) 2, 1תקנה 

תשלום קבוע והעתקה,התקנה : 'חלק א

מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש
מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

קו מנוי טלפון מכל   1.

14.80 14.80 * * -הסוגים 

שירות טלפון לסטודנט 2.

------ ------ כאשר מכשיר 22.20 ** במעון סטודנטים 

לפי , הטלפון

קביעת 

,החברה

-הוא מסוג

זמיר או (1)

-עפרוני 

23.80

כולל תחזוקה)

של מכשיר

(הטלפון 

-אלמוג  (2)

23.80

לא כולל)

תחזוקה של

מכשיר 

(הטלפון

העברת שירות טלפון 3.

לסטודנט מחדר לחדר

------ ------ ------ 22.20 ** במעון סטודנטים 

שינוי קוד סודי של 4.
------ ------ ------ 9.69 ** סטודנט במעון סטודנטים 

.התשלומים בעד שירות זה קבועים בתוספת הראשונה * 

:השירות ניתן בשלב זה רק במעונות הסטודנטים בקמפוסים של מוסדות להשכלה גבוהה כלהלן ** 

;אילן-אוניברסיטת בר (1)

;אוניברסיטת חיפה (2)

;אביב-אוניברסיטת תל (3)

;בהר הצופים ובפקולטה לחקלאות ברחובות, בגבעת רם- האוניברסיטה העברית בירושלים  (4)

.הטכניון (5)



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש
מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

כל שלוחה המקשרת 5.

בין מקלטים כהגדרתם

בחוק ההתגוננות 

-א"התשי, האזרחית

 1951 (
6

כאשר הרשת, (

 מופעלת בשעת חרום בלבד

"א"שלוחה  (א) 

*** *** ללא תשלום 89.00 (ללא מכשיר טלפון)

אם היא נשארת . 1 אם היא נשארת . 1 

" -א"שלוחה  " -א"     שלוחה 

52.00 52.00

אם היא הופכת. 2 אם היא הופכת. 2 

" -ב"לשלוחה   " -ב"    לשלוחה  

56.00 52.00

מטרים 100 לכל 

או חלק מהם

אם היא הופכת. 3

" -ג"לשלוחה  

1,660.00

"ב"שלוחה  (ב) 

(ללא מכשיר טלפון)

*** *** ללא תשלום 89.00

אם היא נשארת . 1 אם היא נשארת . 1  בתוספת

" -ב"שלוחה  " -ב"     שלוחה  56.00

56.00 52.00 100לכל  

מטרים 100 לכל  אם היא הופכת. 2  מטרים או

או חלק מהם " -ג"    לשלוחה   חלק מהם

אם היא הופכת. 2 1,660.00 מאורך 

" -ג"לשלוחה   השלוחה

1,660.00

"ג"שלוחה  (ג) 

*** *** ללא תשלום 1,660.00   (ללא מכשיר טלפון)
289.00 52.00

.לרבות שינוי  תוואי השלוחה כתוצאה מהעתקת ציוד הקצה הראשי או המרכזת הפרטית *** 

 .42' ח עמ"התשנ; 78' עמ, א"ח התשי"ס (6)



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש
מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

131.00 52.00 ----- 916.00 ציוד כריזה 6.

חיבור קו של מנוי 7.

----- ----- ----- 655.00 לציוד כריזה

מיתקן להפעלת המונה של מנוי   8.

לחיוב חשבונו הוא בשיחות נכנסות 916.00

ציוד להעברה אוטומטית 9.

של שיחות נכנסות של

מנוי לטלפון של מנוי

52.00 52.00 7.89 106.00 אחר קבוע מראש

ציוד להעברה אוטומטית 10.

של שיחות נכנסות של

מנוי לטלפון של מנוי

אחר שבידו רישיון

מיוחד מאת השר לקבל

הודעות עבור מנויים

52.00 52.00 7.89 106.00 אחרים

שפופרת טלפון לכבד 11.

----- ----- ----- 80.10 שמיעה



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש
מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

מכשיר למניית מיתקפי מנייה    12.

52.00 52.00 7.89 106.00 כולל שירות     )בקו מנוי טלפון 
(13מיתקפי מנייה כאמור בפרט 

שירות מיתקפי מניה בתדר של  13.

כאשר משך הזמן  ,  הרץ16,000

בין מיתקפי המניה יהיה  

בתוספת הראשונה ' כמפורט בלוח ב

----- ----- ללא תשלום 101.00 לעניין יחידת חיוב

שירותים מיוחדים 14.

במרכזת ציבורית 

:סיפרתית

"עקוב אחרי  " (א)

באמצעות פעולת חיוג

----- ----- ללא תשלום ----- שמבצע המנוי

---- ---- 7.82 14.80 שירות קו מדומה (ב)

----- ----- ללא תשלום ----- שיחה ממתינה (ג)

----- ----- 1.71 ----- קודים 2 חיוג מקוצר (ד)

----- ----- 6.42 ----- קודים 8 חיוג מקוצר (ה)

----- ----- 19.10 -----  קודים30 חיוג מקוצר (ו)



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש
מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

ביצוע חיוג- חיוג-אל (ז)

-י הרמת שפופרת  בלבד"אוטומטי ע

למספר טלפון קבוע   (1) 
12      לאחר המתנה של 

----- ----- ----- 7.38 *      שניות

למוקד בזקכרט ללא (2) 

    המתנה ממכשיר טלפון

----- ----- ----- -    המיועד לשיחות נכנסות בלבד 7.38

----- ----- 3.71 ----- שיחה מזוהה (ח)

----- ----- 3.71 ----- שיחה שמורה (ט)

3.71 ----- שיחת ועידה (י)

----- -----

שניים מבין השירותים שבפרטי (יא)

----- ----- 3.71 ----- - (י), (ט), (ח)     משנה 

שלושת השירותים שבפרטי (יב)

----- ----- 6.63 ----- - (י), (ט), (ח)     משנה 

.מספר המנויים לשירות זה מוגבל לפי היכולת הטכנית בכל מרכזת* 



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש
מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

הקצאה של קבוצת מספרי   15.

 טלפון במרכזת ציבורית  

 למרכזת פרטית או לכל

בין אם הם, ציוד אלקטרוני אחר

מחוברים למעגל שלוחה

-ובין אם אינם מחוברים

30הקצאה ראשונה של עד  (1)

מספרים ובלבד שכמותם אינה 

נמוכה מכמות קווי מנוי טלפון

המותקנים במרכזת פרטית או ציוד 

ללא תשלום ללא תשלום ללא תשלום ללא תשלום לפי הענין, האלקטרוני

בעד כל מספר טלפון (2)

מעבר לכמות ההקצאה 

***-הראשונית 

19.50 19.50 ללא תשלום 51.60 פעמי-בתשלום חד (א)

## -תשלומים דו 3 (ב)

17.29 -      חודשיים לכל תשלום

## - תשלומים דו6 (ג)

8.68 -לכל תשלום,      חודשיים

## - תשלומים דו12 (ד)

4.37 -לכל תשלום,     חודשיים

הקצאה של מספר 16.

"1 - 956"לשירות בידור 

----- ----- 93.40 ----- "1 - 957" או לשירות מידע

תחזוקה של מכשיר טלפון מסוג 17.

2.78 זמיר או עפרוני

. מספרים10ההקצאה תעשה רק בקבוצה בת        ***   

1.60% מחושב לפי ריבית שנתית בשיעור של         ##    



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש
מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

שירות סיפרנת בקצב 18.
19,200העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

ספרתי החל בקו 

-הראשון 

1,080.00 267.00 687.00 2,130.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,080.00 267.00 660.00 2,130.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,080.00 267.00 639.00 2,130.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,080.00 267.00 619.00 2,130.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,080.00 267.00 598.00 2,130.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

18שירות כאמור בפרט  19.

כאשר לכל זוג של קווים

בעלי נקודת התחלה או

נקודת סיום משותפת

מותקן מודם תקשורת

בקצב בינוני

(DATA TRANSMISSION 

( UNIT-DTU

לכל קו החל בקו , נוסף

- - - - 11.70 2,130.00 -הראשון 

בתוספת

התשלום 

הקבוע

לחודש אחד

שנקבע לצד

אחת

החלופות

של פרטי

המשנה
.18שבפרט 



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש
מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

שירות סיפרנת בקצב 20.
64,000העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

ספרתי החל בקו 

-הראשון 

1,080.00 267.00 916.00 2,130.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,080.00 267.00 876.00 2,130.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,080.00 267.00 848.00 2,130.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,080.00 267.00 820.00 2,130.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,080.00 267.00 793.00 2,130.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

20שירות כאמור בפרט  21.

כאשר לכל זוג של קווים

בעלי נקודת התחלה או

נקודת סיום משותפת

מותקן מודם תקשורת

בקצב בינוני

(DATA TRANSMISSION 

( UNIT-DTU

לכל קו החל בקו , נוסף

- - - - 12.80 2,130.00 -הראשון 

בתוספת

התשלום 

הקבוע

לחודש אחד

שנקבע לצד

אחת

החלופות

של פרטי

המשנה
.20שבפרט 



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש
מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

שירות סיפרנת בקצב 22.
128,000העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

ספרתי החל בקו 

-הראשון 

1,080.00 267.00 1,160.00 2,130.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,080.00 267.00 1,120.00 2,130.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,080.00 267.00 1,080.00 2,130.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,080.00 267.00 1,060.00 2,130.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,080.00 267.00 1,010.00 2,130.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

שירות סיפרנת בקצב 23.
192,000העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

ספרתי החל בקו 

-הראשון 

1,240.00 312.00 1,870.00 3,290.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 1,790.00 3,290.00 30עד  11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 1,740.00 3,290.00 50 עד   31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 1,670.00 3,290.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 1,620.00 3,290.00  ומעלה 101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

שירות סיפרנת בקצב 24.
256,000 העברה עד

לכל קו, סיביות לשניה

ספרתי החל בקו 

-הראשון 

1,240.00 312.00 2,050.00 4,400.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 1,970.00 4,400.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 1,920.00 4,400.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש
מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

1,240.00 312.00 1,860.00 4,400.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 1,800.00 4,400.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

שירות סיפרנת בקצב 25.
384,000העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

ספרתי החל בקו 

-הראשון 

1,240.00 312.00 2,550.00 6,600.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 2,450.00 6,600.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 2,380.00 6,600.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 2,280.00 6,600.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 2,210.00 6,600.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

שירות סיפרנת בקצב 26.
512,000העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

ספרתי החל בקו 

-הראשון 

1,240.00 312.00 3,130.00 7,680.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 3,000.00 7,680.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 2,910.00 7,680.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 2,820.00 7,680.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 2,720.00 7,680.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש
מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

שירות סיפרנת בקצב 27.
768,000העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

ספרתי החל בקו 

-הראשון 

1,240.00 312.00 3,610.00 8,480.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 3,460.00 8,480.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 3,370.00 8,480.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 3,250.00 8,480.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 3,150.00 8,480.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

שירות סיפרנת בקצב 28.
1,024,000העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

ספרתי החל בקו 

-הראשון 

1,240.00 312.00 3,780.00 9,460.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 3,640.00 9,460.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 3,520.00 9,460.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 3,400.00 9,460.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 3,300.00 9,460.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

שירות סיפרנת בקצב 29.
1,536,000העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

ספרתי החל בקו 

-הראשון 

1,240.00 312.00 4,210.00 10,410.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 4,060.00 10,410.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 3,940.00 10,410.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

- מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש
מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

1,240.00 312.00 3,790.00 10,410.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 3,670.00 10,410.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

שירות סיפרנת בקצב 30.
1,920,000העברה עד 

לכל קו, סיביות לשניה

החל בקו , ספרתי

-הראשון 

1,240.00 312.00 4,430.00 11,270.00 10עד  (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 4,260.00 11,270.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 4,130.00 11,270.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 4,000.00 11,270.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,240.00 312.00 3,860.00 11,270.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

קו הפצה בשירות 31.

סיפרנת המחבר קצה

מרכזי של הקו למספר

קצוות משניים בצד השני

(קו הפצה ספרתי-להלן )
19,200בקצב העברה עד 

לכל קצה,סיביות לשניה

משני של קו הפצה 

ספרתי החל בקצה המשני

כאשר בעד הקו , השני

המחבר את הקצה

המרכזי לקצה המשני

הקו- להלן )הראשון 

ישולמו (המרכזי

התשלומים שנקבעו

לצד אחת החלופות
-לפי  הענין, 18שבפרט 

1,080.00 267.00 257.00 1,080.00 10 עד 2-מ (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,080.00 267.00 247.00 1,080.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש
מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

1,080.00 267.00 240.00 1,080.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,080.00 267.00 232.00 1,080.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,080.00 267.00 224.00 1,080.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

קו הפצה ספרתי 32.
56,000בקצב העברה עד 

לכל קצה,סיביות לשניה

משני של קו הפצה 

ספרתי החל בקצה המשני

ובלבד שבעד הקו , השני

המרכזי ישולמו

התשלומים שנקבעו

לצד אחת החלופות
- לפי  הענין20 שבפרט

1,080.00 267.00 458.00 916.00 10 עד 2-מ (א)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,080.00 267.00 440.00 916.00 30 עד 11-מ (ב)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,080.00 267.00 426.00 916.00 50 עד 31-מ (ג)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,080.00 267.00 412.00 916.00 100 עד 51-מ (ד)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,080.00 267.00 399.00 916.00  ומעלה101-מ (ה)

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

ישולם לגבי כל סוג של קצב התשלום שהיה חל על הקווים אילו היה מספרם   בעד קווים במגוון  33.
,32 - ו31ולענין חישוב מספר הקווים לפי פרטים , כמספר הקווים הכולל קצבים מן המפורטים

לעניין התקנה של קווים במגוון קצבים מן  , אולם; יראו כל קצה משני של קו כקו  .32עד  18בפרטים 

,  (ה)  32- ו (ד)  32,  (ה) 31,  (ד) 31המפורטים בפרטי משנה 

ישולם לגבי כל סוג של קצב התשלום שהיה חל על כל הקצוות המשניים  

.אילו היה מספרם כמספר הקצוות המשניים הכולל לפי פרטי המשנה האמורים



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש
מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

,צומת גיבוי בשירות סיפרנת 34.

ברשת בה מותקנת מערכת

כאשר בעד כל, בקרה מרכזית

צומת גיבוי יהיה התשלום לפי

ולפי אחת  (א)פרט משנה 

###-(ב)החלופות בפרט משנה 

כולל)לכל צומת גיבוי  (א)

עורק גיבוי אחד בקצב העברה
 סיביות2,000,000של עד 

- - - - 2,960.00 5,410.00 (לשניה

לכל קצה של קו, מבואה (ב)

-בקצב העברה 

- - - - 32.50 271.00  סיביות לשניה19,200 עד (1)

- - - - 60.60 308.00  סיביות לשניה64,000 עד (2)

- - - - 85.00 614.00 סיביות לשניה 128,000עד  (3)

- - - - 115.00 642.00  סיביות לשניה192,000עד  (4)

- - - - 131.00 669.00 סיביות לשניה 256,000 עד (5)

- - - - 181.00 694.00  סיביות לשניה384,000ד ע (6)

- - - - 197.00 725.00  סיביות לשניה512,000עד  (7)

- - - - התשלום מבואה נוספת לצורך גיבוי התשלום 35.

שנקבע  שנקבע בפרט בשירות סיפרנת ברשת בה

(ב) 34 בפרט ,מותקנת מערכת בקרה מרכזית

(ב) 34 לכל קצה של קו בקצב העברה
(ב) 34 כמפורט בפרט

עורק גיבוי בקצב העברה של עד 36.
 סיביות לשניה בשירות2,000,000

סיפרנת ברשת בה מותקנת 

מערכת בקרה מרכזית או עורק

גיבוי נוסף על עורק גיבוי כאמור

בקצב העברה של (א) 34בפרט 
1,290.00 3,440.00  סיביות לשניה2,000,000

.ניתן לקבל פרטים אודות השירות בסניפי החברה; השירות ניתן בכפוף לאפשרויות הטכניות### 



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש
מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

סל נוסף לצומת בשירות סיפרנת 37.

ברשת בה מותקנת מערכת בקרה

---- ---- 463.00 908.00 *מרכזית 

---- ---- 581.00 כרטיס בקרה נוסף לצורך גיבוי 826.00 38.

כל כרטיס, בצומת בשירות ספרנת

התחברות לשירות   (א) 39.
לחיוב המנוי" 1 -800" 

הנקרא בעד שיחות

---- ---- 34.70 357.00 -טלפון 

** הנפקה קבועה   (ב)

-1-800חות למנוי שירות "של דו

42.00 ח פירוט שיחות"דו (1)

ח התפלגות שיחות לפי "דו (2)

42.00 אזורי חיוג

ח התפלגות שיחות לפי"דו (3)

42.00 יום ושעה
"800- 1" - 

חסימת אפשרות  (ג)

החיוג אל מנוי שירות
מאזורי חיוג" 1 - 800 "

---- ---- 10.60 ---- ***     מסויימים  

 .36השירות ניתן רק בצומת שמספר המבואות המרבי בה הוא * 

.הכל כמפורט בתוספת הראשונה, בתוספת התשלומים בעד קו מנוי טלפון  ושיחות טלפון  # 

. לתוספת זו' ח חד פעמי קבוע בחלק ד"התשלום בעד דו   **  
.בעל מוקד אחד בלבד" 1 - 800" שירות זה ניתן רק למנוי שירות  *** 



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש
מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

,שירות ממסור מסגרות 40.

כאשר בעד כל קו יהיה

התשלום לפי אחת 

(א)החלופות בפרט משנה 

ולפי אחת החלופות

 -(ב ) בפרט משנה 

לכל קצה של, גישה (א)

-קו בקצב העברה

908.00 219.00 343.00 1,000.00 סיביות לשניה  64,000עד  (1)  

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

908.00 219.00 360.00 1,000.00 סיביות לשניה 128,000עד  (2) 

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

952.00 238.00 687.00 1,460.00 סיביות לשניה 256,000עד  (3) 

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

952.00 238.00 739.00 1,460.00 סיביות לשניה  512,000עד (4) 

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

952.00 238.00 1,120.00 1,460.00 סיביות לשניה 1,024,000עד  (5) 

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

1,100.00 276.00 1,380.00 2,930.00 סיביות לשניה 2,048,000 עד (6) 

לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

-מסוג , ערוץ לוגי (ב) 

24.80* 24.80* 94.30 לכל קו, בסיסי (א)    

לכל קו, שמור (ב)    

-    בקצב העברה 
19,200עד  (1)  

24.80* 24.80* 199.00 - -    סיביות לשניה
64,000עד  (2)  

24.80* 24.80* 665.00 - -    סיביות לשניה
128,000עד  (3)  

24.80* 24.80* 1,340.00 - -    סיביות לשניה
256,000עד  (4)  

24.80* 24.80* 2,660.00 - -    סיביות לשניה

(ב) 40 ובפרט 45 עד 41ובלבד שהתשלום המירבי בעד מגוון שירותים מן המפורטים בפרטים  *



. שקלים חדשים1,842לא יעלה על " העתקה"בטור 

מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש
מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

שינוי קצב העברה בערוץ לוגי   41.

, בשירות ממסור מסגרות

---- ---- - - 24.80* - לכל שינוי 

BURST EXCEED (BE)שינוי  42.

הורדת  - בשירות ממסור מסגרות 

קצב ההעברה הבסיסי בערוץ לוגי

מתחת לקצב ההעברה בקו

, הגישה הנמוך מבין שני קצות הקו 

---- ---- - - 24.80* - לכל שינוי 

הגדלת גודל המסגרת בשירות   43.

, סיביות1700ממסור מסגרות מעל 

---- ---- - - 24.80* -לכל הגדלה

שינוי פרוטוקול האיתות בשירות  44.

  T617 Annex Dמסגרות בין  

 ולהיפך Q922  Annex Aלבין 

---- ---- - - 24.80* -לכל שינוי 

שינוי זיהוי קישור לוגי  45.

(Data Link

Connection Identifier - DLCI)

- התחלתי בשירות ממסור מסגרות 

שינוי מספר הערוץ הלוגי  

---- ---- - - 24.80* -התקני לכל שינוי , ההתחלתי

(ב) 40 ובפרט 45 עד 41ובלבד שהתשלום המירבי בעד מגוון שירותים מן המפורטים בפרטים  *
. שקלים חדשים1,842לא יעלה על " העתקה"בטור 



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש
מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי אחד

קו בלעדי או קו (א) 46.

מקשר להעברת נתונים

עד לקצב העברה של
סיביות 2,000,000

-לשניה 

כאשר הרשת מותקנת (א) אם הוא נשאר קו (א) 1,630.00 6,880.00 "א"

:בידי החברה ועל חשבונה או קו מקשר" א"בלעדי  בתוספת

אם הוא נשאר קו. 1 " -א" 41.30

או קו מקשר" א"בלעדי  * 299.00  500לכל 

" -א" מטרים או חלק

* 1,190.00 אם הוא הופך לקו (ב) .מהם

אם הוא הופך לקו. 2 או קו מקשר" ב"בלעדי 

או קו מקשר" ב"בלעדי  " -ב"

" -ב" * 299.00

* 1,190.00

כאשר הרשת מותקנת (ב)

בידי המנוי בהסכמת 

החברה או בידי החברה

-על חשבון המנוי 

* 52.00

כאשר הרשת מותקנת (א) * 299.00 2,390.00 13,760.00 " ב"

-בידי החברה ועל חשבונה בתוספת

* 1,190.00 45.60

מ"לכל ק

כאשר הרשת מותקנת (ב) אוירי נוסף

בידי המנוי בהסכמת  מ"ק 3על 

החברה או בידי החברה הראשונים 

-על חשבון המנוי  או חלק 

* 52.00 ממנו

לכל קצה מועתק של הקו* 



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

כאשר המרחק בין המקום בו - העתקה תשלום

-מותקן המיתקן לבין המקום החדש  קבוע התקנה פרטי השירות

100 עולה על  100אינו עולה על  לחודש
*מטרים בקו אוירי *מטרים בקו אוירי אחד

קו בלעדי או קו (ב)

מקשר להעברת נתונים

עד לקצב העברה של
סיביות 34,000,000

-לשניה 

כאשר הרשת מותקנת (א) * 299.00 10,500.00 13,760.00 "ב"או "  א"

-בידי החברה ועל חשבונה בתוספת

* 1,190.00 351.00

מ"לכל ק

כאשר הרשת מותקנת (ב) אוירי נוסף

בידי המנוי בהסכמת  או חלק 

החברה או בידי החברה ממנו

-על חשבון המנוי 

* 52.00

לכל קצה מועתק של הקו* 



שירות זמני: ' חלק ב

מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

תשלום קבוע התקנה פרטי השירות

'התשלום שנקבע לצד אותו שירות בחלק בהתשלום שנקבע לצד אותו שירות  כל שירות זמני לקוי 1.

.בתוספת  הראשונה' בחלק ב בתוספת הראשונה  ,טלפון ולמכשירי טלפון

אולם אם סכום התשלום בגין  למעט שירות כאמור

ד-א ו, שיחות לפי אותיות ההיכר כ א בחלק זה1 בפרט

בתוספת  ' כמפורט בלוח א

,בתום תקופת השירות, הראשונה

, בשקלים  חדשים, היה

תחזיר החברה, כמפורט להלן

למנוי חלק מדמי ההתקנה בשיעורים  

:הנקובים להלן

30תקופת שירות שאינה עולה על  (א)

-     ימים 

אם סכום התשלום בגין שיחות       . 1   

403.48 לבין 209.84       היה בין  

; מדמי ההתקנה25%      יוחזרו למנוי 

אם  סכום התשלום בגין שיחות. 2    

        עלה על     419.35
;מדמי ההתקנה 50%        יוחזרו למנוי

30תקופת שירות העולה על  (ב)

-    ימים ואינה עולה על שלושה חודשים

אם סכום התשלום בגין שיחות. 1    

661.27 לבין 451.77        היה בין  

; מדמי ההתקנה25%       יוחזרו למנוי 

אם סכום התשלום בגין שיחות. 2     

870.95 לבין 661.27         היה בין  

; מדמי ההתקנה50%        יוחזרו למנוי 

אם  סכום התשלום בגין שיחות. 3     

         עלה על     870.95

; מדמי  ההתקנה75%        יוחזרו למנוי 

תקופת שירות העולה על שלושה (ג)

-   חודשים ואינה עולה על ששה חודשים

אם סכום התשלום בגין שיחות היה. 1   

854.82 לבין 644.77       בין  

; מדמי ההתקנה25%      יוחזרו למנוי 

אם סכום התשלום בגין שיחות היה. 2    

1,064.48 לבין 854.82        בין 
;מדמי ההתקנה 50%       יוחזרו למנוי 



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

תשלום קבוע התקנה פרטי השירות

אם סכום התשלום בגין שיחות . 3    

        עלה על  1,064.48

; מדמי  ההתקנה75%       יוחזרו למנוי 

התשלום שנקבע לצד אותו שירות  התשלום שנקבע להתקנת קו מנוי טלפון ש בסיסי"שירות רסל  א1

.בתוספת הראשונה' בחלק ב בתוספת' בחלק ב 1כאמור בפרט  ( ISDN -BRA )

אולם אם סכום, הראשונה

התשלום בגין  שיחות לפי

ד -א ו, אותיות ההיכר כ

בתוספת  הראשונה' כמפורט בלוח א

,בשקלים חדשים, היה , בתום תקופת השירות

תחזיר החברה למנוי חלק , כמפורט להלן

:מדמי ההתקנה בשיעורים הנקובים להלן

30תקופת שירות שאינה עולה על  (א)

-     ימים 

אם סכום התשלום בגין שיחות. 1    

403.48 לבין 209.84       היה בין  

; מדמי ההתקנה25%       יוחזרו למנוי 

אם סכום התשלום בגין שיחות  . 2    

        עלה על      419.35
;מדמי ההתקנה 50%וי        יוחזרו למנ

30תקופת שירות העולה על  (ב)

-    ימים ואינה עולה על שלושה חודשים

אם סכום התשלום בגין שיחות היה. 1    

661.27 לבין 451.77        היה בין  

; מדמי ההתקנה25%       יוחזרו למנוי 

אם סכום התשלום בגין שיחות היה. 2    

870.95 לבין 661.27         היה בין  

; מדמי ההתקנה50%       יוחזרו למנוי 

אם סכום התשלום בגין שיחות . 3    

        עלה על         870.95
;מדמי ההתקנה 75%       יוחזרו למנוי 

תקופת שירות העולה על שלושה (ג)

-    חודשים ואינה עולה על ששה חודשים

אם סכום התשלום בגין שיחות היה. 1    

854.82 לבין 644.77       בין  
; מדמי ההתקנה25%        יוחזרו למנוי 



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

תשלום קבוע התקנה פרטי השירות

אם סכום התשלום בגין שיחות היה. 2    

1,064.48 לבין 854.82        בין 
;מדמי ההתקנה 50%       יוחזרו למנוי 

אם סכום התשלום בגין שיחות . 3   

       עלה על   1,064.48
; מדמי ההתקנה75%       יוחזרו למנוי

לתקופת שירות שאינה עולה על (א) התשלום שנקבע לצד אותו שירות קו בלעדי או קו מקשר 2.
התשלום המלא שנקבע לצד- ימים  7 בתוספת זו בעד שירותים בארץ' בחלק א עד לתקופת שירות שאינה

בתוספת זו' אותו שירות בחלק א 1,730.00 ובלבד שלא יעלה על  ימים30עולה על 

30% בתוספת 

לתקופת שירות שעולה על (ב)
30 ימים אך אינה עולה על 7

התשלום המלא שנקבע לצד-  ימים 

בתוספת זו' אותו שירות  בחלק א

100%בתוספת 

לתקופת שירות שאינה עולה על (א) התשלום שנקבע לצד אותו שירות לתקופת,שירות סיפרנת .א 2
התשלום המלא שנקבע לצד- ימים  7 ובלבד שלא, בתוספת זו' בחלק א  שירות שאינה עולה על

, בתוספת זו' אותו שירות בחלק א 1,730.00 יעלה על  ימים30 

30% בתוספת 

לתקופת שירות שעולה על (ב)
30ימים אך אינה עולה על  7

התשלום המלא שנקבע לצד-  ימים 

, בתוספת זו' אותו שירות בחלק א
100%בתוספת 



מ"התשלום בשקלים חדשים ללא מע

תשלום קבוע התקנה פרטי השירות

לתקופת שירות שאינה עולה על (א) התשלום שנקבע לצד אותו שירות ,שירות ממסור מסגרות .ב2

התשלום המלא שנקבע לצד-  ימים 7 ובלבד שלא, לתוספת זו' בחלק א  לתקופת שירות שאינה

, לתוספת זו' אותו שירות בחלק א 870.00 יעלה על  ימים30  עולה על

30% בתוספת 

לתקופת שירות העולה על (ב)
30ימים ושאינה עולה על  7

התשלום המלא שנקבע לצד-  ימים 

, לתוספת זו' אותו שירות בחלק א

100%בתוספת 

התשלום שנקבע לצד אותו שירות  30תקופת שירות שאינה עולה על  (א) "1-800"התחברות לשירות  3.

לתוספת זו ובלבד שלא' בחלק א מדמי ההתקנה 50%- ימים  לחיוב המנוי הנקרא

יהיה פחות מהתשלום הקבוע 
. ימים30 לתקופה של 30תקופת שירות העולה על  (ב)

-ימים ואינה עולה על שלושה חודשים 

 מדמי ההתקנה75%



שירות טלפון קבוע או זמני- המרות :  ' חלק ג

התשלום בשקלים חדשים
מ" ללא מע השירות

ש בסיסי"טלפון בשירות רסל- טלפון בקו מנוי- המרת קו מנוי  1.

( ISDN - BRA )

612.00 -עם נקודת סיום רגילה  (א)

1,240.00 - עם נקודת סיום משולבת  (ב)

( ISDN - BRA )ש בסיסי "טלפון בשירות רסל- המרת קו מנוי  2.

,לפי בקשת מנוי, עם נקודת סיום רגילה או עם נקודת סיום משולבת

ללא תשלום טלפון אחד או שניים- בקו מנוי

290.00 בקו מנוי טלפון" א"המרת שלוחה  3.

המנותבים דרך מרכזת טלפון ציבורית" ג"או " ב"שלוחה  (א) 4.

290.00  של החברה בקו מנוי טלפון

שאינם מנותבים דרך מרכזת טלפון ציבורית " ג"או " ב"שלוחה  (ב)

290.00 -טלפון-  של החברה בקו מנוי 

134.00 טלפון- טלקס בקו מנוי - המרת  קו מנוי  5.

טלפון המשמש לשיחות יוצאות ונכנסות בקו מנוי-  המרת קו מנוי  6.

טלפון המשמש לשיחות יוצאות בלבד או בקו מנוי טלפון 
52.00 המשמש לשיחות נכנסות בלבד



התשלום בשקלים חדשים 
מ"ללא מע השירות

-טלפון המשמש לשיחות נכנסות בלבד או קו מנוי-  המרת קו מנוי  7.

טלפון המשמש לשיחות יוצאות בלבד  בקו מנוי טלפון 

ללא תשלום המשמש לשיחות יוצאות ונכנסות 

-טלפון המשמש לשיחות נכנסות בלבד בקו מנוי-  המרת קו מנוי  8.

52.00   טלפון המשמש לשיחות יוצאות בלבד   

טלפון המשמש לשיחות יוצאות בלבד בקו מנוי-  המרת קו מנוי  .א8

52.00  טלפון המשמש לשיחות נכנסות בלבד   

106.00 המרת שלוחה עם ממתג בשלוחה בלי ממתג 9.

סכום ההפרש שבין התשלום הנקבע מסוג " ב"או " א"המרת קו בלעדי או קו מקשר  (א)  10.

בעת ההמרה להתקנת הקו הקיים   מסוג אחר" ב"או " א"  אחד בקו בלעדי או בקו מקשר 

לבין התשלום הנקבע להתקנת הקו

ואם אין הפרש בין הסכומים, החדש

394.00 -או אם ההפרש שלילי

"ב"או , "א" ומעלה קווים בלעדיים או קווים מקשרים 30 המרת (ב)

 ומעלה קווים30- ב ,     המחוברים לקצה מרכזי אחד

-    המחוברים לקצה מרכזי אחד 

התשלום הנקבע בעת ההמרה להתקנת בשירות ממסור מסגרות  (1)        

בתוספת זיכוי בסך, קצה הקו החדש

בעד כל קצה קו 164.00

התשלום הנקבע בעת ההמרה להתקנת בשירות ספרנת (2)       

בתוספת זיכוי בסך, קצה הקו החדש

לכל קו 328.00

-המרת קווים ספרתיים וקווי הפצה ספרתיים בשירות סיפרנת  11.

336.00 המרת משטר תקשורת בין אסינכרוני לבין סינכרוני (א)

סכום ההפרש שבין התשלום הנקבע המרת קצב העברה (ב)

בעת ההמרה להתקנת הקו הקיים  

לבין התשלום הנקבע להתקנת הקו

ואם אין הפרש בין הסכומים, החדש

394.00 -או אם ההפרש שלילי

24.70 בתוספת 3,630.00  קווים ספרתיים בקצבי30 עד 1- המרת צומת בשירות סיפרנת ב  (ג)

לכל קו .בתוספת זו' בחלק א 30-20    העברה כאמור בפרטים 



התשלום בשקלים חדשים 
מ"ללא מע השירות

:לחיוב המנוי הנקרא "1 - 800"המרות בשירות   12.

- שירות זמני בשירות קבוע 

177.00 -ימים 30כאשר תקופת השירות הזמני אינה עולה על  (1)     

 ימים ואינה30כאשר תקופת השירות הזמני  עולה על  (2)     

89.90 - חודשים         עולה על שלושה

-  המרות קווים בשירות ממסור מסגרות  13.

סכום ההפרש שבין התשלום הנקבע  לכל קצה של הקו,   המרת קצב העברה לענין גישה

 בעת ההמרה להתקנת קצה הקו  

הקיים לבין התשלום הנקבע להתקנת 

ואם אין הפרש בין , קצה הקו החדש

- הסכומים או אם ההפרש שלילי 

196.00

סכום ההפרש שבין התשלום הנקבע  -  המרות שירות זמני בשירות קבוע  14.

ב2 עד 2פרטים , בתוספת זו'   השירותים המפורטים בחלק ב בעת ההמרה להתקנת  הקו בשירות  

קבוע לבין התשלום הנקבע להתקנת 

בתוספת זיכוי,  הקו בשירות זמני

בסכום ההפרש בין התשלום הקבוע

הנקבע לקו בשירות זמני לבין 

התשלום הקבוע הנקבע לקו בשירות קבוע

לכל קצה של ,המרת קו בשירות סיפרנת בקו בשירות ממסור מסגרות 15.

-קו

כאשר קצב העברה של הקו הקיים או הקו החדש אינו עולה על  (א)

755.00 סיביות לשניה 128,000   

כאשר לא חל שינוי בקצב ההעברה של הקו החדש לעומת קצב  (ב)

755.00      ההעברה של הקו הקיים

-לכל קו,המרת קו גישה בשירות ממסור מסגרות בקו בשירות סיפרנת 16.

כאשר קצב העברה של הקו הקיים או הקו החדש אינו עולה על  (א)

1,520.00  סיביות לשניה128,000    

כאשר לא חל שינוי בקצב ההעברה של הקו החדש לעומת קצב  (ב)
1,520.00      ההעברה של הקו הקיים



שונות: ' חלק ד
התשלום בשקלים חדשים 

מ"ללא מע השירות

52.00 שינוי בקווים המחוברים למערכת כריזה 1.

לפי-"1-956"חסימה או הסרת חסימה למנוי לשירותי בידור  (א) 2.

-      בקשת המנוי או לפי בקשת ספק השירות 

ללא תשלום הסרת חסימה ראשונה (1)

42.70 כל הסרה נוספת של חסימה או כל חסימה (2)

"1-957"חסימה או הסרת חסימה למנוי לשירותי מידע  (ב)

-     לפי בקשת המנוי או לפי בקשת ספק השירות 

ללא תשלום חסימה ראשונה או כל הסרת חסימה  (1)

42.70 כל חסימה נוספת (2)

גביית חשבון ממנוי עבור ספק שירותי בידור או שירותי מידע (ג)

-על חשבון ספק השירות - לכל שיחה   0.2065

חסימה או הסרת חסימה לשירות אירוטי הניתן באמצעות  3.

- לפי בקשת המנוי , 1919קידומת החיוג 

ללא תשלום הסרת חסימה ראשונה    (1)

42.70 - כל הסרה נוספת של חסימה או כל חסימה   (2)

*-חסימת האות המאפשר זיהוי מספר טלפון בידי המנוי הנקרא 4.

-חסימה קשיחה  (א)

לכל מנוי בעל מספר טלפון- חסימה ראשונה (1)

ללא תשלום או כל הסרת חסימה- ולכל מנוי אחר לפי בקשת המנוי , חסוי

42.70 -כל חסימה  נוספת לפי בקשת המנוי  (2)

ללא תשלום -חסימה גמישה  (ב)

-לענין פרט זה 

חסימה קבועה לקו מנוי שמבצעת החברה" - חסימה קשיחה "

שמבצע  (43*)באמצעות חיוג , חסימה לפי שיחה" - חסימה גמישה "

המנוי

ללא תשלום למעט לשיחות גובינא מחוץ לארץ, חסימה לשיחות גוביינא 5.

חסימה  מלאה או הסרת חסימה לשיחות לחוץ לארץ המתבצעות באמצעות  6.

לפי בקשת המנוי, חיוג של קודי החיוג לחוץ לארץ

ללא תשלום חסימה ראשונה או כל הסרת חסימה  (1)

42.70 כל חסימה נוספת (2)

בעד שיחות, לפי בקשת מנוי- הנפקה של דפי חשבון טלפון מפורטים  7.

3.58  - 1919לשירות אירוטי הניתן באמצעות קידומת החיוג 

בעד שיחות, לפי בקשת מנוי- הנפקה של דפי חשבון טלפון מפורטים  8.

או שיחות לפי אותיות, ן "שיחות לשירותי רט, "1-705"לשירותי זימון  

,לתוספת הראשונה' ד שבלוח א- א ו, ההיכר כ
3.58 - לכל הנפקה 

 ובסניפי החברה199כל מנוי יכול לקבל פרטים אודות חיבורו לשירות באמצעות חיוג ; השירות ניתן כיום במספר מוגבל של מרכזות * 



התשלום בשקלים חדשים 
מ"ללא מע השירות

3.58 לפי בקשת המנוי- העתק חשבון טלפון  9.

22.20 לפי בקשת המנוי- שינוי מספר טלפון  10.

ללא תשלום רישום שינוי שם של מנוי 11.

מנוי טלפון למבקש לאחר ויתור בכתב של-העברת קו (א) 12.

14.80 המנוי על זכותו

לאחר ויתור** מנוי טלפון למבקש שהוא קרוב-העברת קו (ב)

ללא תשלום בכתב של המנוי על זכותו

14.80 טלפון ממנוי שנפטר ליורשו-מנוי -העברת קו (א) 13.

ללא תשלום **טלפון ממנוי שנפטר ליורש שהוא קרוב-מנוי -העברת קו (ב)

טלפון ממנויים משותפים לאחד השותפים הרשום-מנוי-העברת קו 14.

ללא תשלום כמנוי לאחר ויתור בכתב של השותף היוצא על זכותו

14.80 טלפון מקבלן לרוכש-מנוי - העברת קו 15.

בתוספת זו בפרטים' העברת קו מסוגי הקוים המפורטים בחלק א 16.
לאחר ויתור בכתב,   ממנוי למבקש46-   ו32 -18 

14.80 של המנוי על זכותו

לפי בקשת המנוי- ניתוק שירות טלפון  17.

-אם המנוי הודיע על ויתור על מספר הטלפון הרשום על שמו  (א)

52.00 כאשר התשלום מתבצע במועד החיבור מחדש (1)

ש בסיסי או  קו מנוי טלפון"למעט לעניין קו מנוי טלפון בשירות רסל (2)

- כאשר התשלום מתבצע במועד הגשת בקשת המנוי , פ"בשירות חי

14.50 - בין אם הקו חובר מחדש ובין אם לאו 

בתוספת התשלום הקבוע 9.61 אם המנוי לא הודיע על ויתור על מספר הטלפון הרשום על שמו (ב)

.בעד הקו כמפורט בתוספת הראשונה

-לפי בקשת המנוי - ניתוק של קו המחובר למערכת כריזה  (א) 18.

9.61  ימים וחיבורו מחדש6לתקופה שאינה עולה על 

לפי בקשת-ניתוק של קו המחובר למערכת כריזה (ב)

ללא תשלום  ימים וחיבורו מחדש6לתקופה העולה על - המנוי

22.80 חידוש קשר לאחר ניתוק בשל אי סילוק חשבון  19.

.סבתא או בן זוגו של כל אחד מאלה,סב,נכדה,נכד,אחות,אח,הורה,בת,בן,בת זוג,בן זוג"-קרוב", בחלק זה ** 



התשלום בשקלים חדשים 
מ"ללא מע השירות

בדיקה וחידוש הקשר לאחר ניתוק בשל חיבור לרשת החברה 20.

או פגיעה ברשת החברה או בשל,  שלא כדין

106.00 מעשה העלול לפגוע בה

שירות יקיצה  0.8602 21.

שניות או חלק מהן  5 כל- הפעלה של ציוד כריזה   0.1641 22.

" -144" בירור מספר טלפון באמצעות שירות מודיעין  23.

 - (ב)בירור למעט בירור כאמור בפרט משנה  (א)

אם ניתן  מספר  , (2)בכפוף למפורט בפרט משנה  (1)    

1.30 -         הטלפון המבוקש 

אם המספר המבוקש נועד לפרסום במדריך הטלפון של החברה  (2)    

ללא תשלום -או לא ניתן מספר , או אם הוא מספר חסוי,         וטרם פורסם

ג המופעל באמצעות כרטיס  שיחות טלכרט "בירור מטצ (ב)

'   יחידת חיוב אחת  כמפורט בחלק ד -אם ניתן  מספר טלפון מבוקש , (2)בכפוף למפורט בפסקת משנה  (1)   

.בתוספת הראשונה

אם המספר המבוקש נועד לפרסום במדריך הטלפון של החברה (2)   

ללא תשלום -או לא ניתן מספר , או אם הוא מספר חסוי,         וטרם פורסם

.24 -"144"השלמת שיחה באמצעות שירות מודיעין 

בתוספת התשלום בעד  אם ההתקשרות מומשה (א)  0.4559

.שיחת הטלפון כמפורט בתוספת הראשונה

ללא תשלום אם ההתקשרות לא מומשה (ב)

"1545"או " 155"פניה לשירות שעון דובר חדש   0.3871 25.

לכל תקופה שאינה , שירותי הודעה מוקלטת לפי בקשת המנוי 26.

31.60 -עולה על שלושה חודשים או חלק ממנה 




