
 9022 - ט, התשס""קו תלתסל " – סל תשלומים חלופי לחברת "בזק"אישור 
 

)"חוק  5891 –(, התשמ"ב א לחוק התקשורת )בזק ושידורים51בתוקף סמכותי לפי סעיף 
ובהסכמת שר האוצר אני מודיע כי אישרתי לבזק, החברה הישראלית  התקשורת"(

"הסל"( " )קו תלתחלופי ", על פי בקשתה, סל תשלומים "החברה"(לתקשורת בע"מ )
 (, כמפורט להלן:1228 בדצמבר 5) "עהתשיד' בכסלו  שיחול מיום 

 
 

 הגדרות
 

  –באישור זה 
 
צה"ל, משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין  – כוחות הביטחון""

 ולתפקידים מיוחדים;
 

 כהגדרתו ברשיון החברה; – "מנוי"
 
למעט  של החברה,  רגילכמנוי על קו טלפון  רכות החברהמעבמי שרשום  –מנוי רשום" "

 ;בעל רשיון או מי שפועל מכוח היתר כללי, לפי חוק התקשורת, ולמעט כוחות הביטחון
 

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

מספרי טלפון לפי הקידומת מספרי מנויי החברה או מנויי בעלי רשיונות כאמור אינם ש
גישה ישירה אל שירותי אינטרנט ושאינם מספרי טלפון המאפשרים  ,5המתחילה בספרה 

 שמספקים ספקי אינטרנט;
 

או לשיחות יוצאות  המשמש לשיחות יוצאות ונכנסות,מנוי טלפון קו  -  "קו טלפון רגיל"
 קו בשירות חי"פ;בלבד, למעט טצ"ג, קו בשירות רסל"ש בסיסי, 

 
באמצעות  מתן שירותי בזקשירות המאפשר  – )חיוג ישיר פנימה(  "שירות חי"פ"

או קבוצה אחת או יותר של מספרי טלפון המוקצים במרכזת ציבורית למרכזת פרטית 
 לכל ציוד אלקטרוני אחר;וירטואלית 

  
   כהגדרתו בתקנות התשלומים; –"קו מנוי טלפון" , ות רסל"ש בסיסי"שיר"
 

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד שירותי בזק(,  –"תקנות התשלומים" 
 .1222 –התשס"ז 

 
 :מהות הסל

 
 על שמו מיםרשוה בלבד יםטלפון רגיל יווק שלושהלסל  צרףללמנוי רשום  מאפשרסל ה

. המנוי רשאי לצרף על פי תנאי הסל בתשלומיםספרי היעד להתקשר למו ,בכתובת אחת
 וים רגילים בו זמנית בלבד.וק לושהש
 

 :התשלומים על פי הסל
 

 :מע"מ כולל, התשלומים בעד שירותי בזק לפי הסל יהיו כמפורט להלן
 

התשלום החודשי יחול ; ₪1 88.82בסך טלפון קווי  שלושהתשלום קבוע חודשי בעד  )א(
 אם בפועל לא בוצעה כל שיחה במהלך החודש.אף 

                                                 
1
 1202.366מתאריך החל תיקון הסל בתוקף  



בכפוף לאמור להלן, אם בחר מנוי בסל תשלומים חלופי נוסף לגבי אותו קו טלפון, 
 ישלם רק תשלום קבוע חודשי אחד בעד הקו, לפי הגבוה.

רגילים שצורפו  או של שלושה קווים ויםוביקש המנוי התקנה של קו רגיל, של שני ק)ב( 
בחלק  ,5שלום דמי התקנה בגין קו טלפון רגיל אחד בהתאם לפרט לסל, יחול בגינם ת

  ב' בתוספת הראשונה בתקנות התשלומים.
 
 אג' לדקת שיחה בכל שעות היממה; 52 - בעד שיחות אל מספרי היעד (ג)

ומוכפל  02 -התשלום יחושב  לפי שיעור התשלום בעד דקת שיחה כשהוא מחולק ב
 של שנייה יראו כשנייה שלמה. חלקבמשך השיחה בשניות שלמות, כש

  
 .)ג(-ו (א) לא ישנה את התשלומים כמפורט בס"ק שינוי בשיעור המע"מ ( ד)
 
 
 
 

 מגבלות הצטרפות
 

רגיל מנוי רשאי להצטרף או להימנות על סל תשלומים חלופי נוסף הנוגע לקו טלפון 
 נטרנט בלבד.  שצורף לסל, ובלבד שהסל הנוסף יחול על חיוג למספרי מבואות של ספקי אי

 


