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 2012 אפריל

 

 ע משולבת תקנון הצטרפות למבצ

 

 תקופת המבצע .1

 יחידות. 5000או עד  10.5.12 -ויסתיים ב 25.4.12המבצע יחל בתאריך 

 

 שבמבצע : מוצרהשירות /  .2

עד ושירות האינטרנט המהיר של בזק במהירות וניידים דקות שיחה ליעדים נייחים  750שירות קו טלפון כולל 

100Mbs  .כפי שיפורט בתקנון זה ונספחיו , 

 

 רשאים להשתתף במבצע  .3

מנוי חדש או ו/או קו טלפון רגיל או קו בשירות רסל"ש בסיסי של בזק חדש או קיים בכל מנוי 

שלא נמצא במבצע ציוד קודם אחר או הלן: "המנוי"()לשירות האינטרנט המהיר של בזק קיים על 

 .שלא נמצא במסלול באנדל בזק )תשתית בזק+ ספק אינטרנט(

 

 מהות ותנאי המבצע  .4

רנט שירות האינטוניידים והצטרפות/שדרוג  דקות שיחה ליעדים נייחים 750מסלול  הזמנת 
 הקיימות . וזאת בכפוף לאפשרויות הטכנולוגיותTOP100Mbsהמהיר של בזק לחבילת 

 
ם הכלולים בחבילה הם בהתאם לתנאי הסל החלופי בו יבחר הלקוח ממגוון הסלים תנאי השירותי

 .לתקנון זה ים הרצ"ב כנספחדקות לנייד ולנייח  750הקיימים המקנים 
 

הלקוח יכול להצטרף לכל אחד מהמרכיבים בנפרד ולקבל כל אחד ממרכיבי החבילה בנפרד, 
 זה על נספחיו.בהתאם לתעריפו בתקנון 
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 ₪: מגה במאה  100. מהות ותנאי המבצע 5

 הצטרפות או שדרוג שירות האינטרנט המהיר של בזק לקצבים המשתתפים במבצע:

מהירות הגלישה  

בשירות האינטרנט 

 המהיר של בזק

תשלום חודשי קבוע 

בש"ח בגין גישה 

רחבת פס לאינטרנט 

  1-11חודשים 

תעריפי המשך החל 

 11 -מהחודש ה

 ₪ב 

20Mbs 

100  ₪ 

140  ₪ 

30Mbs 150  ₪ 

50Mbs 160  ₪ 

TOP100Mbs 180  ₪ 

 

 * כל המחירים כוללים מע"מ  

 NGN -** בכפוף לפריסת רשת ה 

 -הלקוח יקבל מקסימום קצב אפשרי בכפוף ליכולת הטכנולוגית )לא פחות מ TOP100Mbs*** במסגרת חבילת 

60Mbs 100)ועד למקסימום שלMbs. 

 לאכוללתשלוםלספקהגישה. -

 ₪. 5בזק רשאית לעדכן את התעריף החודשי במהלך השנה  בסכום שלא יעלה על  -

בזק רשאית לגבות התשלום באמצעות חיוב חשבון הטלפון או בכל דרך אחרת שבזק תמצא  -
 לנכון.

 
 מתאים על פי האפשרויות הבאות: ציודמגה ומעלה מצריכה  20הגלישה בקצב 

 24.9 -תשלומים ₪24* 24.9זיכוי ) -רכישת נתב אלחוטי בעסקת תשלומים במודל חיוב .1
הזיכוי החודשי יימשך כל עוד המנוי ₪ .  597.6הינו   VDSLתשלומים(. עלות נתב  ₪24*

מגה , או לפחות בקצב משודרג אחד מעל לקצב שהיה בו  20נשאר בקצב המשודרג של 
מגה לפחות( ובכל מקרה ימשך החיוב  5בקצב של  -כתחילה ולגבי לקוחות חדשיםמל

 בתשלומים בגין הנתב. 

 רכישת נתב אלחוטי בתשלום אחד. .2

 במודל השאלה הקיים בבזק. VDSLהשאלת מודם  .3
 
 מוסף: ערך שירותי .6

 ניתן להצטרף למסלול האינטרנט שבמבצע בתוספת שירותי ערך מוסף, לפי הפירוט הבא:
 לחודש בלבד₪  5שירות אנטי וירוס בתוספת  •
 לחודש בלבד₪  7שירות תמיכת רשתות בתוספת  •
 לחודש בלבד₪  9.90בתוספת  BGAMESשירות  •
 לחודש בלבד₪  8שירות אחסון ברשת בתוספת  •
 לחודש בלבד₪  5שירות מנגינה בהמתנה בתוספת  •
 לחודש בלבד₪  9.9שירות גלישה בטוחה בתוספת  •
 

חודשים מיום הפעלת השירות במסגרת המבצע תמשך אספקת שירותי הערך המוסף  12בתום 
 בתוספת הסכומים המפורטים לעיל .

ו/או אחסון  BGAMESלמען הסר ספק, ניתן להצטרף לשירותי אנטי וירוס ו/או תמיכה ו/או 
 שירות.  ברשת ו/או  מנגינה בהמתנה ו/או גלישה בטוחה בנפרד בהתאם לתעריפים הרגילים של כל
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 :תקופת מימוש תנאי המבצע .7

מנויים אשר מבקשים להצטרף למבצע ויקבלו מבזק הודעה כי בשל מגבלות טכנולוגיות )לרבות 
מגבלות לעצם התחברות לשירות ו/או לעצם ההתחברות לאחד המסלולים(, אינם יכולים לקבל 

ו/או לשמור זכויות את השרות/ הקצבים המשתתפים במבצע, לא יהיו רשאים  להשתתף במבצע 
 להשתתפות עתידית שלאחר תום תקופת המבצע.

 
 
 
 :כללי . 8

אינה מתחייבת לספק את השירות ברמת שירות כלשהי במקרים בהם קיימות  בזק 8.1

 . מגבלות טכנולוגיות כלשהן  ו/או אחרות

 לקוח רשאי לשדרג מנוי אינטרנט אחד בלבד במסגרת המבצע. 8.2

לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי המבצע ו/או להודיע על חברת בזק שומרת 8.3

 דעה מראש.הפסקתו בכל עת, הן לגבי כלל המשתתפים ו/או חלקם, בכל עת, ללא מתן הו

/ MP4/מדפסות/מסכים/מיני לפטופאין כפל מבצעים. לקוחות הנמצאים במבצעי  8.4

ACER /WIIטאבלט/אייפוד טאץ'/ אייפד / /SMART TV .לא יכולים להצטרף למבצע 

כמו כן, מנוי שהצטרף למבצע לא יוכל להצטרף למבצעי אינטרנט אחרים המעניקים  8.5

 הטבה על אותו קו אינטרנט.

 המבצע לא חל על  קווים תפעוליים. 8.6

המבצע עד גמר המלאי, בשיטת כל הקודם זוכה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה  8.7

תקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, כלשהי בין הוראות ה

 תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 לפחות.חבילות  5,000 -שימכרו במסגרת המבצע לא יפחת מ החבילותכמות 8.8

בכל מקרה בו יפר מנוי את הוראות תקנון זה או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה 8.9

הא בזק רשאית למנוע את השתתפותו במבצע ולא תהייה למנוי כל טענה בזכאות הניתנת, ת

ו/או תביעה כנגדה בגין מניעת השתתפותו במבצע. בזק רשאית שלא לצרף למבצע מבקש/מנוי 

החב חובות לבזק בגין שירותים או שהינו מוגדר במערכותיה ברמת סיכון גבוהה עקב חובות 

 עבר.

מועדים הקבועים בתקנון זה אשר מקורו בגורמים שאינם בזק אינה אחראית לכל עיכוב ב8.10

אסונות טבע , מלחמה, שביתה, פעולה רשלנית ו/או  –בשליטתה הבלעדית  של בזק, לרבות 

 מחדל של ספקי שירות וכדומה.

 ה.בזק תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעת8.11

/ אספקתו יהיו כפופים לחוק התקשורת, הזמנת/ אספקת השירות/ הקו והתקנתו8.12

לתקנות, לכללים ולרישיון שהותקנו מכוחו ובכפוף לכל דין, וכן למגבלות טכנולוגיות ו/או 

 אחרות.

בזק רשאית לנתק כל מנוי על פי דין, לרבות בגין אי תשלום חובות כלשהם, ומבלי 8.13

 מבצע.שהמנוי יהיה זכאי להחזר/קיזוז דמי התשלום בגין הצטרפותו ל
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בזק רשאית שלא לצרף מנוי למבצע במידה והוא חייב תשלומים כלשהם בגין שרותי בזק 8.14

 ו/או הינו בדרגת סיכון גבוהה כמוגדר במערכותיה.

על פי תקנון זה הינן אישיות למנוי הרשום על קו הטלפון נשוא המבצע, ואינן הזכויות  8.15

 ניתנות להעברה.

המבצע רק על שמו, במקרה של תאגיד, על המזמין להציג אישור מנוי רשאי להזמין כל  8.16

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

-03או בפקס  199ניתן לבטל את העסקה באמצעות הודעה טלפונית למוקד בזק בטלפון  8.17

בזק או בהודעה לכתובת bezeq_cust_serv@bezeq.co.ilלאו בכתובת בדוא" 6118221

. לצורך ביטול העסקה 61620ת"א  132החברה הישראלית לתקשורת בע"מ דרך מנחם בגין 

 למסור שם, ת"ז וכתובת.  יש

 התקנת קו בזק בתשלום בהתאם לתעריפי החברה. 8.18

 

 םסלי תשלומי -נספחים
 
 2011הכל כלול", התשע"א  750סל "  –סל תשלומים חלופי לחברת "בזק" .1

 
הכל כלול" )"הסל"(, אשר מוצע בהתאם  750להלן יפורטו תנאי סל תשלומים חלופי "

 1982 –( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 1א)א15להוראות סעיף 
 (:2011בפברואר  1התשע"א )כ"ז בשבטוזאת החל מיום  "(החוק)"
 
 

 הגדרות
 

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

 ולתפקידים מיוחדים;
 

 כהגדרתו ברישיון החברה; –"מנוי"
 
של החברה,  רגילכמנוי על קו טלפון  מערכות החברהבמי שרשום  –מנוי רשום" "

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

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

רישיונות למתן שירותי רט"ן וכן מספרי טלפון של מנויי בעלי רישיונות כלליים או 
כלליים ייחודיים למתן שירותי טלפוניה פנים ארצית נייחת, ובלבד  שמספרי מנויי 

לפי הקידומת המתחילה  החברה או מנויי בעלי רישיונות כאמור אינם מספרי טלפון
גישה ישירה אל שירותי אינטרנט , ושאינם מספרי טלפון המאפשרים 1בספרה 

 שמספקים ספקי אינטרנט;
 

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;

 

mailto:bezeq_cust_serv@bezeq.co.il
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באמצעות מתן שירותי בזק שירות המאפשר –" )חיוג ישיר פנימה(  "שירות חי"פ
קבוצה אחת או יותר של מספרי טלפון המוקצים במרכזת ציבורית למרכזת פרטית 

 או לכל ציוד אלקטרוני אחר;
 
 כהגדרתו בתקנות התשלומים; –שירות רסל"ש בסיסי",  "קו מנוי טלפון""
 

ושידורים( )תשלומים בעד שירותי תקנות התקשורת )בזק –"תקנות התשלומים" 
 .2007 –בזק(, התשס"ז 

 
 :מהות הסל

 
שרשום על שמו לסל להתקשר קו טלפון רגיל שצרף למנוי רשום  מאפשרסל ה

מנוי רשום  על פי תנאי הסל, ובלבד שהצטרף מראש לסל.בתעריף ספרי היעד למ
 הכל כלול". 750רשאי לצרף קו אחד בלבד לסל תשלומים חלופי "

 
 :ומים על פי הסלהתשל

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

 
דקות שיחה למספרי היעד בכל  750תשלום קבוע חודשי בעד קו טלפון רגיל, כולל  (1)

חודשים ראשונים כולל שירות תא קולי  6למשך ₪  74.90–שעות היממה, ב
 ושיחה מזוהה.

כולל שירות תא קולי ₪  94.90אחריהם יעמוד התשלום החודשי הקבוע על  
ללא שירות תא קולי ושיחה מזוהה אם הודיע כך  89.90ושיחה מזוהה, או על 

 המנוי לבזק.  
 
בכפוף לאמור להלן, אם בחר המנוי בסל תשלומים חלופי נוסף לגבי אותו קו  (2)

 הקו, לפי הגבוה.טלפון, ישלם רק תשלום חודשי קבוע אחד בעד 
 
( 1חישוב ההיקף החודשי המצטבר של דקות השיחה כמפורט בסעיף קטן ) (3)

כשחלק של שנייה יראו  60-יעשה ע"י חלוקת סך כל השניות של כל שיחה ב
 כשנייה שלמה. 

 
לא תתאפשר העברה של היקף מכסת הדקות שלא נוצלה בחודש אחד לחודש  (4)

 אחר או בכלל.  
 
ור דקות שיחה אל מספרי היעד שהן מעבר להיקף החודשי התשלום עב ( 5)

(, יהיה על פי הקבוע 1המצטבר על פי מכסת הדקות כמפורט בס"ק )ב()
 בתקנות התשלומים.  

 
( יחול אף אם בפועל לא בוצעה 1תשלום חודשי קבוע כמפורט בסעיף קטן ) ( 6)

 כל שיחה במהלך החודש.
 
 (.1התשלומים כמפורט בס"ק )לא ישנה את  שינוי בשיעור המע"מ ( 7)
 
סל זה יהיה כפוף לשינויים, ככל שידרשו, בעקבות אימוץ המלצות הוועדה  (8)

 הציבורית לבחינת תעריפי חברת בזק )"ועדת חייק"(.
 
 
 
 

 מגבלות הצטרפות
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(       מנוי רשאי להצטרף או להימנות על סל תשלומים חלופי נוסף הנוגע לקו 1)
, ובלבד שהסל הנוסף יחול על חיוג למספרי מבואות טלפון רגיל שצורף לסל

 של ספקי אינטרנט בלבד. 
 
בתום ששת החודשים הראשונים, ביקש מנוי הסל לעבור לסל תשלומים  (2)

חלופי דו תקופתי אחר, התשלומים שישלם המנוי בעד הסל יהיו אלה 
הקבועים בסל אליו עבר בהתאמה בגין התקופה שלאחר ששת החודשים 

 הראשונים. 
"סל תשלומים חלופי דו תקופתי" הינו סל תשלומים חלופי,  –בס"ק זה 

אשר במסגרתו התשלום הקבוע החודשי בששת החודשים הראשונים נמוך 
 יותר מאשר בתקופה שלאחר מכן.

 

ביקש מנוי הסל לסיים את הצטרפותו לסל, ככל שיבקש להצטרף לאותו סל  (3)
ד הסל לאחר הצטרפותו תשלומים פעם נוספת, התשלומים שישלם המנוי בע

הנוספת יהיו אלה הקבועים בסל בגין התקופה שלאחר ששת החודשים 
 הראשונים.

 

 1111סל "הכל כלול בחבילה", התשע"א  –סל תשלומים חלופי לחברת "בזק" . 1
 

"( אשר מוצע הסל" )"הכל כלול בחבילהלהלן יפורטו תנאי סל תשלומים חלופי "
, 1982-לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"בא)א( 15בהתאם להוראות סעיף 

 (:2011מאי  12)התשע"א ח' ניסן "( וזאת החל  מיום החוק)"
 
 

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

 ולתפקידים מיוחדים;
 

 כהגדרתו ברישיון החברה; –"מנוי"
 
של החברה,  רגילכמנוי על קו טלפון  מערכות החברהבמי שרשום  –מנוי רשום" "

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

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

רישיונות למתן שירותי רט"ן וכן מספרי טלפון של מנויי בעלי רישיונות כלליים או 
כלליים ייחודיים למתן שירותי טלפוניה פנים ארצית נייחת, ובלבד  שמספרי מנויי 

לפי הקידומת המתחילה  החברה או מנויי בעלי רישיונות כאמור אינם מספרי טלפון
גישה ישירה אל שירותי אינטרנט , ושאינם מספרי טלפון המאפשרים 1בספרה 

 שמספקים ספקי אינטרנט;
 

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;

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

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

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



 

 
 החברה הישראלית לתקשורת בע"מ –בזק 

 
- 7- 

ושידורים( )תשלומים בעד שירותי תקנות התקשורת )בזק –"תקנות התשלומים" 
 .2007 –בזק(, התשס"ז 

 
 :מהות הסל

 
שרשום על שמו לסל להתקשר קו טלפון רגיל שצרף למנוי רשום  מאפשרסל ה

מנוי רשום  על פי תנאי הסל, ובלבד שהצטרף מראש לסל.בתעריף ספרי היעד למ
"הכל כלול ולהצטרף פעם אחת בלבד לסל תשלומים חלופי רשאי לצרף קו אחד בלבד 

 לעבור למדרגה אחרת מבין המפורטות להלן לפי בחירתו. בחבילה". מנוי רשאי
 

 :התשלומים על פי הסל
 

התשלומים בעד שירותי בזק לפי הסל יהיו כמפורט להלן , לפי בחירת המנוי במדרגה  
 :על פי האפשרויות להלן, כולל מע"מ

 
(1)  

תשלום חודשי קבוע בעד 
 קו טלפון רגיל

דק' שיחה מכסת 
כלולה למס' היעד 
 בכל שעות היממה

 הערות

 כולל תא קולי ושיחה מזוהה 100 ₪ 64.90
 כולל תא קולי ושיחה מזוהה 300 ₪ 74.90
 כולל תא קולי ושיחה מזוהה 600 ₪ 84.90
 כולל תא קולי ושיחה מזוהה 750 ₪ 94.90

 
 

נוסף לגבי אותו קו בכפוף לאמור להלן, אם בחר המנוי בסל תשלומים חלופי  (2)
 טלפון, ישלם רק תשלום חודשי קבוע אחד בעד הקו, לפי הגבוה.

 
( 1חישוב ההיקף החודשי המצטבר של דקות השיחה כמפורט בסעיף קטן ) (3)

כשחלק של שנייה יראו  60-יעשה ע"י חלוקת סך כל השניות של כל שיחה ב
 כשנייה שלמה. 

 
לא תתאפשר העברה של היקף מכסת הדקות שלא נוצלה בחודש אחד לחודש  (4)

 אחר או בכלל.  
 
התשלום עבור דקות שיחה אל מספרי היעד שהן מעבר להיקף החודשי  ( 5)

(, יהיה על פי הקבוע 1המצטבר על פי מכסת הדקות כמפורט בס"ק )ב()
 בתקנות התשלומים.

 
( יחול אף אם בפועל לא בוצעה 1ן )תשלום חודשי קבוע כמפורט בסעיף קט ( 6)

 כל שיחה במהלך החודש.
 
לקוח שיבחר שלא לקבל במסגרת הסל תא קולי ושיחה מזוהה או אחד מהם  (7)

 (, עבור המדרגה שבחר.1פחות לחודש מן המחיר כמפורט בס"ק )₪  5ישלם 
 
 (.1לא ישנה את התשלומים כמפורט בס"ק ) שינוי בשיעור המע"מ ( 8)
 
סל זה יהיה כפוף לשינויים, ככל שיידרשו, בעקבות אימוץ המלצות הוועדה  (9)

לבחינת תעריפי חברת "בזק" ועדכונם ולקביעת תעריפי שירותים סיטונאיים 
 . 2010במרץ  28בתחום התקשורת הנייחת שמונתה ביום 

 
 

 מגבלות הצטרפות
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 לקו טלפון רגיל מנוי רשאי להצטרף או להימנות על סל תשלומים חלופי נוסף הנוגע

 שצורף לסל, ובלבד שהסל הנוסף יחול על חיוג למספרי מבואות של ספקי אינטרנט
 בלבד. 

 
 

    
 

 1111בייסיק", התשע"ב  051סל "הכל כלול  –סל תשלומים חלופי לחברת "בזק" .1
 

"( אשר מוצע הסל" )"בייסיק 750הכל כלול להלן יפורטו תנאי סל תשלומים חלופי "
, 1982-א)א( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב15להוראות סעיף בהתאם 

 :  "( וזאת החל  מיוםהחוק)"
 

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

 ולתפקידים מיוחדים;
 

 כהגדרתו ברשיון החברה;–"מנוי" 
 
החברה כמנוי על קו טלפון רגיל של החברה, מי שרשום במערכות  –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 , בעלי רשיונות למתן שירותי רט"ן ברשת אחרת רשיונות למתן שירותי רט"ן
מספרי טלפון של מנויי בעלי רשיונות כלליים או כלליים ייחודיים למתן שירותי 
טלפוניה פנים ארצית נייחת, ובלבד  שמספרי מנויי החברה או מנויי בעלי רשיונות 

, ושאינם מספרי טלפון 1כאמור אינם מספרי טלפון לפי הקידומת המתחילה בספרה 
 נט שמספקים ספקי אינטרנט;המאפשרים גישה ישירה אל שירותי אינטר

 
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 שירותי בזק באמצעות –"שירות חי"פ" )חיוג ישיר פנימה(  
י טלפון המוקצים במרכזת ציבורית למרכזת פרטית קבוצה אחת או יותר של מספר

 או לכל ציוד אלקטרוני אחר;
 
כהגדרתו בתקנות תקנות התקשורת  –שירות רסל"ש בסיסי",  "קו מנוי טלפון""

 ;2007 –)בזק ושידורים( )תשלומים בעד שירותי בזק(, התשס"ז 
 
 

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

למספרי היעד בתעריף על פי תנאי הסל, ובלבד שהצטרף מראש לסל. מנוי רשום 
הכל רשאי לצרף קו אחד בלבד ולהצטרף פעם אחת בלבד לסל תשלומים חלופי " 

 ".בייסיק 750כלול 
 

 :התשלומים על פי הסל
 



 

 
 החברה הישראלית לתקשורת בע"מ –בזק 

 
- 9- 

 :התשלומים בעד שירותי בזק לפי הסל יהיו כמפורט להלן, כולל מע"מ
 
דקות שיחה למספרי היעד בכל  750תשלום קבוע חודשי בעד קו טלפון רגיל, כולל  (1)

חודשים ראשונים כולל שירות תא קולי  3למשך ₪  69.90–שעות היממה, ב
כולל שירות ₪  94.90ושיחה מזוהה. אחריהם יעמוד התשלום החודשי הקבוע על 

חה מזוהה אם ללא שירות תא קולי ושי 89.90תא קולי ושיחה מזוהה, או על 
 הודיע כך המנוי לבזק.  

 
 
בכפוף לאמור להלן, אם בחר המנוי בסל תשלומים חלופי נוסף לגבי אותו קו  (2) 

 טלפון, ישלם רק תשלום חודשי קבוע אחד בעד הקו, לפי הגבוה.
 
( 1חישוב ההיקף החודשי המצטבר של דקות השיחה כמפורט בסעיף קטן ) (3)

כשחלק של שנייה יראו  60-יעשה ע"י חלוקת סך כל השניות של כל שיחה ב
 כשנייה שלמה. 

 
לא תתאפשר העברה של היקף מכסת הדקות שלא נוצלה בחודש אחד לחודש  (4)

 אחר או בכלל.  
 
התשלום עבור דקות שיחה אל מספרי היעד שהן מעבר להיקף החודשי  ( 5)

אג' לדקה בכל  15(, יעמוד על 1המצטבר על פי מכסת הדקות כמפורט בס"ק )
 שעות היממה.

 
( יחול אף אם בפועל לא בוצעה 1תשלום חודשי קבוע כמפורט בסעיף קטן ) ( 6)

 כל שיחה במהלך החודש.
 
 (. 1שנה את התשלומים כמפורט בס"ק )שינוי בשיעור המע"מ לא י ( 7)
 
 
 

 מגבלות הצטרפות
 

(        מנוי רשאי להצטרף או להימנות על סל תשלומים חלופי נוסף הנוגע לקו 1)
טלפון רגיל שצורף לסל, ובלבד שהסל הנוסף יחול על חיוג למספרי מבואות 

 של ספקי אינטרנט בלבד. 
 

נוי הסל לעבור לסל תשלומים בתום שלושת החודשים הראשונים, ביקש מ (2)
תקופתי אחר, התשלומים שישלם המנוי בעד הסל יהיו אלה  –חלופי דו 

הקבועים בסל אליו עבר בהתאמה בגין התקופה שאינה מוזלת, שלאחר 
 ששת החודשים הראשונים, לפי העניין. /שלושת 

תקופתי" הינו סל תשלומים חלופי  –"סל תשלומים חלופי דו  -בס"ק זה  
במסגרתו התשלום הקבוע החודשי בשלושת / ששת החודשים אשר 

 הראשונים נמוך יותר מאשר בתקופה שלאחר מכן.
 

ביקשמנוי הסל לסיים את הצטרפותו לסל, ככל שיבקש להצטרף לאותו סל  ( 3) 
תשלומים פעם נוספת, התשלומים שישלם המנוי בעד הסל לאחר 

התקופה שלאחר שלושת הצטרפותו הנוספת יהיו אלה הקבועים בסל בגין 
 החודשים הראשונים.

 
 

 1111קלאסי", התשע"ב  051סל "הכל כלול  –סל תשלומים חלופי לחברת "בזק" .4
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"( אשר מוצע הסל" )"קלאסי 750הכל כלול להלן יפורטו תנאי סל תשלומים חלופי "
, 1982-א)א( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב15בהתאם להוראות סעיף 

 :  "( וזאת החל  מיוםהחוק)"
 

 הגדרות
 
 
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" "

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

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

וכן , בעלי רשיונות למתן שירותי רט"ן ברשת אחרת רשיונות למתן שירותי רט"ן
שירותי מספרי טלפון של מנויי בעלי רשיונות כלליים או כלליים ייחודיים למתן 

טלפוניה פנים ארצית נייחת, ובלבד  שמספרי מנויי החברה או מנויי בעלי רשיונות 
, ושאינם מספרי טלפון 1כאמור אינם מספרי טלפון לפי הקידומת המתחילה בספרה 

 המאפשרים גישה ישירה אל שירותי אינטרנט שמספקים ספקי אינטרנט;
 

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

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

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

 
כהגדרתו בתקנות התקשורת )בזק  –שירות רסל"ש בסיסי",  "קו מנוי טלפון""

 .2007 –ושידורים( )תשלומים בעד שירותי בזק(, התשס"ז 
 
 

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

וי רשום למספרי היעד בתעריף על פי תנאי הסל, ובלבד שהצטרף מראש לסל. מנ
הכל רשאי לצרף קו אחד בלבד ולהצטרף פעם אחת בלבד לסל תשלומים חלופי " 

 ".קלאסי 750כלול 
 

 :התשלומים על פי הסל
 

 :התשלומים בעד שירותי בזק לפי הסל יהיו כמפורט להלן, כולל מע"מ
 
דקות שיחה למספרי היעד בכל  750תשלום קבוע חודשי בעד קו טלפון רגיל, כולל  (1)

כולל תא קולי ושיחה  חודשים ראשונים 12למשך ₪  87.40–שעותהיממה, ב
כולל תא קולי ₪ 94.90. אחריהם יעמוד התשלום החודשיהקבוע על מזוהה

. לקוח שיבחר שלא לקבל במסגרת הסל תא קולי ושיחה מזוהה ושיחה מזוהה
 התקופה בה נמצא. פחות לחודש מן המחיר כמפורט עבור₪  5ישלם 

 
 
בכפוף לאמור להלן, אם בחר המנוי בסל תשלומים חלופי נוסף לגבי אותו קו  (2) 

 טלפון, ישלם רק תשלום חודשי קבוע אחד בעד הקו, לפי הגבוה.



 

 
 החברה הישראלית לתקשורת בע"מ –בזק 

 
- 11- 

 
( 1חישוב ההיקף החודשי המצטבר של דקות השיחה כמפורט בסעיף קטן ) (3)

כשחלק של שנייה יראו  60-יעשה ע"י חלוקת סך כל השניות של כל שיחה ב
 כשנייה שלמה. 

 
לא תתאפשר העברה של היקף מכסת הדקות שלא נוצלה בחודש אחד לחודש  (4)

 אחר או בכלל.  
 
היעד שהן מעבר להיקף החודשי  התשלום עבור דקות שיחה אל מספרי ( 5)

אג' לדקה בכל  15(, יעמוד על 1המצטבר על פי מכסת הדקות כמפורט בס"ק )
 שעות היממה.

 
( יחול אף אם בפועל לא בוצעה 1תשלום חודשי קבוע כמפורט בסעיף קטן ) ( 6)

 כל שיחה במהלך החודש.
 
 (. 1שינוי בשיעור המע"מ לא ישנה את התשלומים כמפורט בס"ק ) ( 7)
 
 
 

 מגבלות הצטרפות
 

(        מנוי רשאי להצטרף או להימנות על סל תשלומים חלופי נוסף הנוגע לקו 1)
טלפון רגיל שצורף לסל, ובלבד שהסל הנוסף יחול על חיוג למספרי מבואות 

 של ספקי אינטרנט בלבד. 
 
ביקשמנוי הסל לסיים את הצטרפותו לסל, ככל שיבקש להצטרף לאותו סל  ( 2)

תשלומים פעם נוספת, התשלומים שישלם המנוי בעד הסל לאחר 
 12הצטרפותו הנוספת יהיו אלה הקבועים בסל בגין התקופה שלאחר 

 החודשים הראשונים.
 

 


