
  

 ..2..5.02חל מיום  -",  מעודכן קו קלתקנון  סל תשלומים חלופי  "
 

  – הז באישור .1
-ISDN"שירות רסל"ש בסיסי )-"אזור חיוג", "טצ"ג", "מרכזת פרטית", "שיחה", ו

BRA ")– 7כהגדרתם בתקנות התשלומים 
 

 "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ7 –"החברה" 
 

 154117 –התקנה, תפעול ותחזוקה(, התשמ"ה כהגדרתו בתקנות הבזק ) –"מנוי" 
 

מספרי טלפון של מנויי החברה וכן, מספרי טלפון של מנויי בעלי  –"מספרי היעד" 
רשיונות כלליים או כלליים ייחודיים למתן שירותי טלפוניה פנים ארצית נייחת, ובלבד 

קידומת שמספרי מנויי החברה או מנויי בעלי רשיונות כאמור אינם מספרי טלפון ב
, ושאינם מספרי טלפון המאפשרים גישה ישירה אל שירותי אינטרנט 1המתחילה בספרה 

 שמספקים ספקי אינטרנט7
 

סל תשלומים חלופי המאפשר למנוי החברה להתקשר למספרי יעד מקו  –"סל "קו קל"" 
"ג, (, למעט מטצ25)-(, ו24) (,232) (,20(, )20(, )20מנוי שברשותו, באחד מאזורי החיוג )

טלפון בשירות רסל"ש בסיסי, מקו בשירות חי"פ וממספרי טלפון לפי -מקו מנוי
 ", שעליו הודיע המנוי מראש לחברה1-4227"-" ו1-322הקידומות "

 
 טלפון המשמש לשיחות יוצאות ונכנסות, או לשיחות יוצאות בלבד7-קו מנוי –"קו מנוי" 

 
אפשר מתן שירותי בזק באמצעות שירות בזק המ –"שירות חי"פ" )חיוג ישיר פנימה( 

קבוצה אחת או יותר של מספרי טלפון שהוקצו במרכזת ציבורית למרכזת פרטית או לכל 
 ציוד אלקטרוני אחר7

 
(, בעד שירותי בזק םתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומי –"תקנות התשלומים" 

 022127 – ההתשס"
 
 

התשלומים בעד שירותי בזק לפי סל "קו קל" יהיו, בתוספת מס ערך מוסף לפי חוק מס  .0
  –מע"מ( כמפורט להלן  –)להלן  15313 –ערך מוסף, התשל"ו 

 
7 בחר כולל מע"מ(₪  ₪01.12 ) 01.00 –טלפון -תשלום קבוע חודשי בעד קו מנוי (1

-אותו קו מנוי, בסל תשלומים חלופי נוסף לגבי 0המנוי, בכפוף לאמור בסעיף 
 .הז באישורטלפון, ישלם תשלום קבוע חודשי אחד בלבד בעד הקו, לפי הקבוע 

 2.0102 –בעד שיחות אל מספרי היעד בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה  (0
שקלים חדשים לכל דקת שיחה7 לענין חיוב בעד שיחה כאמור בפסקה זו, יחושב 

ומוכפל  22-שהוא מחולק בסכום התשלום לפי שיעור התשלום בעד דקת שיחה כ
 במשך השיחה בשניות שלמות, כשחלק של שניה יראו כשניה שלמה.

 
בעד קו מנוי טלפון ובעד  –, לא יעלה התשלום החודשי הכולל 0על אף האמור בסעיף  .0

על אלה במצטבר, בתוספת סכום  שמשלם מנוי לפי סל "קו קל" –שיחות אל מספרי היעד 
 6כולל מע"מ(₪  01.12) בתוספת מע"מ₪  01.00של 

)ב( בחלק ב' 1התשלום הקבוע לחודש אחד לפי פרט  –בעד קו מנוי טלפון  (1
 לתקנות התשלומים7 הראשונה בתוספת

התשלום בעד דקת שיחה הקבוע מול אות ההיכר  –בעד שיחות אל מספרי היעד  (0
 לתקנות התשלומים. הראשונה כ' בלוח א' שבתוספת

 

                                                 
 .72 התשנ"ז, עמ' 1222ק"ת התשמ"ה, עמ'  1
 .242, עמ' הק"ת התשס" 2
 .022, עמ' ה"ס7 התש10ס"ה התשל"ו, עמ'  3



  

י נוסף לגבי אותו קו מנוי טלפון ובלבד שהסל רשאי לבחור בסל תשלומים חלופמנוי  .0
 הנוסף יחול על חיוג למספרי מבואות חיוג של ספקי אינטרנט בלבד.

 
 
 
 
 


