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 לחברת בזק סל תשלומים חלופי - תקנון

 " 0011"מדברים חופשי 

 9102אוקטובר ממעודכן 

אשר מוצע בהתאם  "0011חופשי להלן יפורטו תנאי סל תשלומים חלופי "מדברים 

 , )"החוק"( 0891-א)א( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב00להוראות סעיף 

 הגדרות .0
 

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

 ולתפקידים מיוחדים;

 כהגדרתו ברשיון החברה; –"מנוי" 

מי שרשום במערכות החברה כמנוי על קו טלפון רגיל של החברה,   –מנוי רשום" "

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

 הביטחון.

מספרי טלפון של מנויי החברה, מספרי טלפון של מנויי בעלי  – "מספרי היעד"

וכן מספרי טלפון של מנויי בעלי  (ברשת אחרת )לרבותרשיונות למתן שירותי רט"ן, 

שאינם:  0למעט מספרי טלפון לפי הקידומת המתחילה בספרה  מפ"א,רשיונות 

-0ומספרים בחיוב רגיל לדקת שיחה כולל רכיב דקת שיחה במספרי  0-011מספרי 

811. 

קו מנוי טלפון המשמש לשיחות יוצאות ונכנסות, או לשיחות  –"קו טלפון רגיל" 

 יוצאות בלבד, למעט טצ"ג, קו בשירות רסל"ש בסיסי, קו בשירות חי"פ.

שירות המאפשר מתן שירות בזק  - )שירות חיוג ישיר פנימה( "שירות חי"פ"

באמצעות קבוצה אחת או יותר של מספרי טלפון המוקצים במרכזת הציבורית 

 רטית או וירטואלית לכל ציוד אלקטרוני אחר.למרכזת פ

 מהות הסל  .9

הסל מאפשר למנוי רשום שצרף קו טלפון רגיל שרשום על שמו לסל, להתקשר 

 למספרי היעד בתעריף על פי תנאי הסל, ובלבד שהצטרף מראש לסל. 
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 התשלומים על פי הסל  .3

 

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

 

דקות שיחה למספרי היעד  0,011תשלום קבוע חודשי בעד קו טלפון רגיל, כולל  .0

אחריהם יעמוד  ,אשוניםרחודשים  01למשך ₪  98 -שעות היממה, בבכל 

 ₪. 88על התשלום 

 

לא תתאפשר העברה של היקף דקות שלא נוצל בחודש אחד לחודש אחר או  .1

 בכלל.  

 
 

להיקף החודשי התשלום עבור דקות השיחה אל מספרי היעד שהן מעבר  .3

ובעד שיחות שאינן שיחות אל  , 1המצטבר על פי מכסת הדקות כמפורט בסעיף 

שורת )בזק ושידורים( )תשלומים מספרי היעד יהיו על פי הקבוע בתקנות התק

 ובתעריפי החברה. 1110בעד שירותי בזק( התשס"ז 

 

, ייעשה על 1חישוב ההיקף החודשי המצטבר של דקות השיחה כמפורט בסעיף  .4

, כשחלק של שנייה יראו כשנייה 01 -ידי חלוקת סך כל השניות של כל שיחה ב

  שלמה.

 
 

אף אם בפועל לא בוצעה כל שיחה  יחול 1חודשי קבוע כמפורט בסעיף תשלום  .0

 במהלך החודש.

 

 .1שינוי בשיעור המע"מ לא ישנה את התשלומים כמפורט בסעיף  .0

 
( לעיל, , יחושבו באופן 4( ו)3( , )0התשלומים החודשיים והדקות כמפורט בס"ק ) .0

יחסי לתאריך ההצטרפות של המנוי למסלול. לדוגמה , מנוי המצטרף באמצע 

ויהיה זכאי  החודש ישלם מחצית מהתמורה החודשית האמורה בסעיפים הנ"ל

 למחצית הדקות )אחריהן הדקות יחושבו כדקות חורגות(.
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 הוראות כלליות .4
 

 (. / המבצעים לקו )למעט על פי תנאי המסלוליםומבצעים אין כפל סלי תשלומים  .0

בזק אינה אחראית לכל עיכוב במועדים הקבועים בתקנון זה אשר מקורו בגורמים  .1

 לרבות אסונות טבע , מלחמה, שביתה, וכו'. –שאינם בשליטתה הבלעדית של בזק 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים  .3
 כלשהם בדבר המסלול , לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

בזק רשאית שלא לצרף מנוי למסלול במידה והוא חייב תשלומים כלשהם בגין שרותי  .4
וכן רשאית  לנתק כל מנוי על פי  זק ו/או הינו בדרגת סיכון גבוהה כמוגדר במערכותיהב

 דין, לרבות בגין אי תשלום חובות כלשהם.
 

הזכויות על פי תקנון זה הינן אישיות למנוי הרשום על קו הטלפון נשוא המסלול, ואינן  .0
 ניתנות להעברה.

 
של תאגיד, על המזמין להציג אישור כל מנוי רשאי להזמין המסלול רק על שמו, במקרה  .0

 עו"ד/רו"ח בדבר זכות חתימה, המאפשרת הצטרפות למסלול.
 

 
בזק רשאית לגבות התשלומים המפורטים בתקנון זה באמצעות חשבון הטלפון של  .0

 המנוי.
 

 

 1111מעודכן לאפריל 

 

 

    

 

 
 
 


