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 תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה)(תיקון), התשנ״ה-1994

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2ו ו־59 לחוק הבזק, התשנדב-1982', בידיעת ועדת הכלכלה

 של הכנסת, ולענין תקנה 4(2) ו־(4) - באישורה, אני מתקינה תקנות אלה:

 1. בכותרת סימן ד׳ שבפרק ה׳ לתקנות הבזק (התקנה תפעול ותחזוקה), התשמ״ה-21985

 (להלן - התקנות העיקריות), אחרי ״שירותי מידע״ יבוא ״ושירותי בידור״.

 בתקנה 44א לתקנות העיקריות -

 (ו) אחרי הגדרת ״הכללים״ יבוא:

 ״המנהל״ - המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהסמיך לבך;״

 (2) בהגדרת ״מספר שירות״, בסופה יבוא ״או לשירות בידור״;

 (3) בהגדרת ״מערכת״, בסופה יבוא ״או שירותי בידור״;

 (4) אחרי הגדרת ״מערכת״ יבוא:

 ״״סוג שירות״ - שירות בידור או שירות מידער

 (5) בהגדרת ״ספק שירות״, בסופה יבוא ״או שירות בידור״:

 (6) אחרי הגדרת ״ספק שירות ראשי״ יבוא:

 ״״שירות בידור״ - שירות שנותן ספק שירות למתקשר באמעעות קו טלפון, כאשר עיקר

 תכליתו של השירות הוא גרימת הנאה או שעשוע למתקשר, וכאשר נוסף לחיוב הרגיל

 לפי תקנות התשלומים (להלן - חיוב רגיל) מחויב המנוי בעדו גם בחיוב מיוחד:

 ״שירות בידור קולי״ - שירות בידור המשמיע למתקשר מסר קולי, לרבות מסר מוקלט:״

 (7) במקום הגדרת ״שירותי מידע״ יבוא:

 ״״שירות מידע״ - שירות שנותן ספק שירות למתקשר באמעעות קו טלפון, כאשר עיקר

 תכליתו של השירות הוא מתן תשובה לשאלה של המתקשר בין שנשאלה במפורש

 ובין מכללא, וכאשר בנוסף לחיוב הרגיל מחויב המנוי בעדו גם בחיוב מיוחד״.

 3. בתקנה 44ב לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ב), בסופה יבוא ״ובלבד שקידומת החיוג
 של מספרי השירות לשירותי המידע תהיה שונה מקידומת החיוג של מספרי השירות לשירותי

 הבידור״.

 בתקנה 44ג לתקנות העיקריות -

 (1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא ״ושירות בידור״;

 (2) בתקנת משנה (א), בסופה יבוא: ״אולם מנוי שביקש לחסום את הגישה לשירותי

 מידע כאמור בתקנת משנה (ב) לפני תחילתן של תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה)

 (תיקון), התשנ״ה-1994נ (להלן - התקנות המתקנות), תאשר לו החברה גישה לשירותי

 מידע רק לאחר שדרש זאת מהחברה״;
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 (3) בתקנת משנה (ב), בסופה יבוא ״בעקבות בקשתו הראשונה״;

 (4) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ג) החברה תחסום תוך 60 ימים מיום תחילתן של התקנות המתקנות, את הגישה

 לשירותי בידור מכל קו טלפון, למעט מקו טלפון באמור בתקנת משנה (א), של מנוי

 שביקש, בכתב, שהחברה תחבר אותו לשירותי בידור; ביקש המנוי כאמור, תחבר

 החברה את קו הטלפון שלו לשירותי הבידור תוך 30 ימי עבודה מיום קבלת הדרישה

 בידי החברה, והמנוי לא יחויב בתשלום כלשהו בעד החיבור בעקבות בקשתו

 הראשונה.

 (גו) חיברה החברה קו טלפון של מנוי לשירותי בידור, לפי בקשתו כאמור בתקנת

 משנה (ג), היא תחסום לפי דרישת המנוי את הגישה שלו לשירותי בידור, תוך

 שבעה ימי עבודה מיום קבלת הדרישה בידי החברה״.

 (5) בתקנת משנה (ד), המלים ״או(ג)״ - יימחקו.

 5. בתקנה 44ד לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 44ד

 (1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא ״או שירותי בידור״;

 (2) בתקנת משנה (א), אחרי ״שירותי מידע״ יבוא ״ושירותי בידור״;

 (3) בתקנת משנה (ב), אחרי ״שירות מידע״ יבוא ״או שירות בידור״;

 (4) בתקנת משנה (ג), אחרי ״מידע קולי״ יבוא ״או בשירות בידור קולי״;

 (5) בתקנת משנה (ד), אחרי ״שירות המידע״ יבוא ״או שירות הבידור״.

 6. בתקנה 44ה(א) לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 44ה

 (א) ברישה, אחרי ״מידע קולי״ יבוא ״או שירות בידור קולי״;

 (ב) בפסקאות (1) ו־(3), במקום ״שירות המידע הקולי״ יבוא ״השירות״.

 7. בתקנה 44ו לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 44ו

 (1) בתקנת משנה (א), אחרי ״שירותי מידע״ יבוא ״ושירותי בידור״;

 (2) בתקנת משנה (ב), אחרי ״שירותי המידע״ יבוא ״ושירותי הבידור״;

 (3) בתקנת משנה (ג), אחרי ״שירות מידע״ יבוא ״או שירות בידור״;

 (4) בתקנת משנה (ה) -

 (א) ברישה, אחרי ״שירותי המידע״ יבוא ״ושירותי הבידור״;

 (ב) בפסקה (1), אחרי ״שירות מידע״ יבוא ״או שירות בידור״;

 (ג) אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(3א) המנוי רשאי לבקש מן החברה לחבר אותו לשירותי בידור״.

 8. בתקנה 44ז לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 44ז

 (1) בתקנת משנה (ב), אחרי ״לשירותי מידע״ יבוא ״או לשירותי בידור״;

 (2) בתקנת משנה(ג), אחרי ״לשירותי מידע״ יבוא ״או לשירותי בידור״ ובמקום ״המידע״

 יבוא ״השירות״;
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 (3) בתקנת משנה (ד), אחרי ״לשירותי מידע״ יבוא ״או לשירותי בידור״;

 (4) בתקנה משנה(ו), אחרי ״לשירותי מידע״ בכל מקומ, יבוא ״או לשירותי בידור• ואחרי

 ׳שירותי מידע״, בכל מקום יבוא ״או שירותי בידור״,

 9. במקום תקנה 44ט לתקנות העיקריות יבוא:

 ״סיווג שירותים 044. (א) ספק שירות, בבקשתו לקבלת רשיון, יודיע למנהל את סוג השירות

 שברצונו לטפק לציבור: המנהל יבדוק את הבקשה בדבר סיווג השירות ויחליט

 בדבר התאמת השירות לסיווג המבוקש, לרבות אם יש לפצלו לשני סוגים,

 ויודיע על החלטתו לספק השירות ולחברה.

 (ב) המנהל רשאי לסווג מחדש שירות שסווג לפי תקנת משנה (א),

 ולהורות לחברה להקצות לבעל הרשיון מספר שירות הדש באזור החיוג

 המתאים.

 (ג) ספק שירות רשאי לערור בכתב בפני השר על החלטת המנהל כאמור

 בתקנת משנה(א) או(ב), תוך ארבעה עשר ימי עבודה מתאריך קבלת ההחלטה

 בידי ספק השירות: הוראות תקנת משנה 44ז(ה) יחולו על ערר לפי תקנה

 זו.״

 תיקון תקנה 44ט

 10. בתקנה ס3(ב) לתקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה)(תיקון), התשנ־ד-1994", במקום

 ״כ״ד בתמוז התשנ״ד (3 ביולי 1994)״ יבוא ״כ״ט בטבת התשנ״ה (ו בינואר 0995״.
 תיקון תקנות

 התשנ״ד-994ו
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