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 תקנות התקשורת(בזק ושידורים)(חישוב תשלומים בעד שירותי בזק
 והעמדתם)(תיקון), התשם״ה-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(אץ2) ומד) ו־59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-
 1982 י(להלן - החוק), ובהסכמת שר האוצר, אני מתקינה תקנות אלה:

 תיקון תקנה י 1. בתקנה 1 לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק
 והצמדתם), התשם״ג-22003 (להלן - התקנות העיקריות) -

 (ו) אחרי ״בתקנות אלה -״ יבוא:

 ״״דו״ח כספי רבעוני״ - כמשמעות ״דו״ח רבעוני״ בתקנות ניירות ערך (דו״חות
 תקופתיים ומיידיים), התש״ל-1970נ;״;

 (2) במקום ההגדרה ״סכום מתואם״ יבוא:

 ״״סכום מתואם רבעוני״ -

 (ו) לענין כל אחד משלושת הרבעונים הראשונים בשנת הכספים - סכום
 הכנסות החברה בערכים נומינליים לפי דו״ח כספי רבעוני ובניכוי הכנסות
 החברה מתשלומי פלאפון באותו רבעון, כשהוא מחולק ברמת התשלומים

 הרבעונית היחסית;

 (2) לענץ הרבעון האחרון בשנת הכספים - ההפרש שבין סכום הכנסות
 החברה בערכים נומינליים לפי דו״ח כספי שנתי לשנת הכספים ובניכוי
 הכנסות החברה מתשלומי פלאפון בשנה האמורה, לבין סך הכנסות החברה
 בערכים נומינליים לפי הדר׳חות הכספיים הרבעונים לשלושת הרבעונים
 הראשונים בשנת הכספים ובניכוי סך הכנסות החברה מתשלומי פלאפון
 ברבעונים האמורים, כשהוא מחולק ברמת התשלומים הרבעונית היחסית

 לרבעון האחרון בשנת הכספים;

 ״סכום מתואם שנתי״ - סך כל הסכומים המתואמים הרבעוניים בשנת הכספים•,״;

 (3) במקום ההגדרה ״שיעור שינוי התשלומים״ יבוא:

 ״״רמת התשלומים החודשית היחסית״ - התוצאה המתקבלת מהשוואת רמת
 התשלומים בחודש מסוים, לעומת רמת התשלומים שהיתה בחודש הראשון
 בשנת הכספים שקדמה ליום העדכון הקודם, אשר תחושב לפי הנוסחה

 שבפרט 2 בתוספת-,

 ״רמת התשלומים הרבעונית היחסית״ - ממוצע של רמות התשלומים החודשיות
 היחסיות באותו רבעון.״

 (4) בהגדרה ״שיעור הצמיחה״, בכל מקום, המילים ״לפי הדו״ח הכספי״ - יימחקו-,
 (5) במקום ההגדרה ״התשלומים״ יבוא:

 ״״התשלומים״ - התשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בפרט 3 בתוספת
 (להלן - השירותים המפורטים בתוספת) כפי שנקבעו בתקנות התקשורת(בזק

 ס״ח התשמ״ב, עמי 8 ו 2; התשס״ה, עמי 395.
 ק״ת התשס״ג, עמי 606; התשם״ד, עמ׳ 606.
 ק״ת התש׳׳ל, עמי 2037; התשס׳׳ד, עמ׳ 972.
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 ושידורים)(תשלומים בעד שירותי בזק), התשם״ה-2005" (להלן - תקנות
 התשלומים) ובן התשלומים בעד שאר שירותי בזק כפי שנקבעו בתקנות
 התשלומים(להלן - השירותים שאינם מפורטים בתוספת), ולענין תקנה 2(ב)

 מי מביניהם, לפי הענין.״.

 2. בתקנה 2(ב), ברישה, במקום ״בתוספת לחוק״, בבל מקום יבוא ״בתוספת״. תיקון תקנה 2

 3. האמור בתקנה 6 יסומן(א) ואחריו יבוא: תיקון תקנה 6

̂ם העדכון השני שלאחר תחילתן של תקנות אלה, יהיה שיעור הצמיחה,  ״(ב) לענין י
 על אף האמור בהגדרתו שבתקנה 1 - 0.806%.״.

 4. בתוספת לתקנות העיקריות, במקום פרט 2 יבוא: תיקון התוםפת

 ״חישוב רמת 2. רמת התשלומים החודשית היחסית תחושב לפי הנוסחה שלהלן:
K = K x C התשלומים 

A~,״
m-r m החודשית היחסית 

 לענין זה:
.K = באשר ו ,m רמת התשלומים היחסית בחודש =K 

 m = מספר החודש הסידורי בתקופה שמתחילת שנת הכספים שקדמה
 ליום העדכון הקודם עד החודש האחרון בשנה שקדמה ליום העדכון;

 Cm = שינוי שחל ברמת התשלומים בחודש m לעומת רמת התשלומים

 בחודש שלפניו, המבוטא בנוסחאות האלה:
C =  (1) לענין חודש שלא חל בו יום עדכון - \

 (2) לענין חודש שחל בו יום עדכון, לרבות לענין המועדים המפו
 רטים בפסקאות(1) עד(3) בהגדרה ״d״ -

 d = שיעור עדכון התשלומים שחל ביום עדכון מסוים-, לענין זה, שיעור
 עדכון התשלומים שחל ביום -

 (ן) ד׳ באלול התשם״ג(ו בספטמבר 2003) הוא - 6.1%-;
 (2) י״ב בםיון התשס״ד(ו ביוני 2004) הוא - 4.30/0-;

 (ג) כ״ג באייר התשם״ה(1 ביוני 2005) הוא - 2.24%-
 פירוט שירותי 3. אלה שירותי בזק לענין הרישה של ההגדרה ״התשלומים״:

L בזק ז 
 (ו) התקנת קו מנוי־טלפון והאפשרות לקבל שירות בזק באמצעות הקו:

 (2) שיחת טלפון פנים ארצית.״
 5. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג באייר התשם״ה(ו ביוני 2005). תחילה

 ט״ז באייר התשם״ה(25 במאי 2005)
 (חמ 5-2497) דליה איי צ יק
 שרת התקשורת

 ק״ת התשס״ה, עמי 680.
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 תקנות התקשורת(בזק ושידורים)(תשלומים בעד שירותי בזק),
 התשס״ה~2005

( לחוק התקשורת בזק ושידורים), 5 9 ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(XK1) ומד) ו
 התשמ״ב-982וי(להלן - החוק), ובהסכמת שר האוצר, אני מתקינה תקנות אלה:

 הגדרות • ו. בתקנות אלה -

 ״אנלוגי״ - לענין מרכזת וקו, תכונת רצף האות המועבר במערכת בזק בתדר או בתחום תדרים
 ידוע:

 ״החברה״ - כמשמעותה בחוק:
 ״התקשרות״ - תהליך הקמת הקשר בין שתי נקודות לשם קיום שיחה:

 ״טע״ג״ - טלפון ציבורי גובה של החברה המופעל באמצעות כרטיס שיחות טלכרט או כרטיס
 תשלום בזקכרט:

 ״יחידת חיוב״ - יחידת חיוב בסיסית המשמשת לחיוב שיחה מאת טצ״ג המופעל באמצעות
 כרטיס שיחות טלברט, לפי מיתקפי מניה:

 ״מיתקף מניה״(Pulse) - אות חשמלי בתדר 16,900 הרץ הנשלח דרך קו־מנוי טלפון במרווחי
 זמן כמפורט בלוח ב׳ בתוספת הראשונה׳,

 ״מנוי״, ״מערכת רדיו טלפון נייד״, ״מרכזת״ ״ציוד קצה״, ״ציוד קצה ראשי״, ״קו״, ״קו מנוי״,
 ״רשת בזק ציבורית״, ״רשת החברה״, ״רשת פרטית״, ״שירות בידור״, ״שירות מידע״
 ר׳שירות רדיו טלפון נייד״ - כמשמעותם בתקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה),

 התשמ״ה-985ו2(להלן - תקנות התפעול);
 ״מפ״א(מפעיל פנים ארצי)״ - מי שקיבל רישיון כלליי למתן שירותי בזק פנים־ארציים נייחים,

 למעט החברה ולרבות מפ״א ייחודי;
 ״מפ״א ייחודי״ - מי שקיבל רישיון כללי ייחודי;

 ״מרכזת פרטית״ - מרכזת המותקנת ברשת פרטית•,
 ״מרכזת ציבורית״ - מרכזת המותקנת ברשת החברה:

 ״ניתוק שירות״ ו״שירות בזק זמני״ - כמשמעותם בתקנות הבזק(הפסקה, עיבוב או הגבלה של
 פעולות בזק ושירותי בזק), התשמ״ה-1985ב-,

 ״נתונים״ - מידע המקודד באופן ספרתי;

 ״ספרתי״ - לענין מרכזת וקו, תכונת בדידות האות המועבר במערכת בזק בקצב ובתחום
 קצבים ידוע של סיביות-,

 ״ערוץ לוגי״ - קישור בין שני קווי גישה בשירות ממסור מסגרות, כאשר רוחב פם מינימלי
 להעברת נתונים שמור למנוי בהתאם לבקשתו מראש (להלן - ערוץ לוגי שמור), או
 כאשר רוחב הפס אינו שמור כאמור למנוי והעברת הנתונים נעשית בהתאם ליכולת

 הטכנית של הרשת בעת ההעברה(להלן - ערוץ לוגי בסיסי);

 ״ציוד כריזה״ - ציוד למסירה בו־זמנית של מידע בדיבור למספר מנויים מוגדרים•,

 ״קו בלעדי״ - קו נל״ן(נקודה לנקודה) ברשת החברה, בעל תכונות תקשורת מוגדרות והעומד
 בלעדית לרשות המנוי, כאשר המרחק האווירי בין שני קצות הקו הוא אחד משני אלה:

 י סייח התשמ״ב, עמי 218: התשס״ה, עמי 395.
 י ק״ת התשמ״ה, עמי 1022; התשנ״ז, עמי 6.

 י ק״ת התשמ״ה, עמי 1022; התשנ״ח, עמי 434.
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 (ו) ״אי׳ - אינו עולה על 3,000 מטרים-,
 (2) ״ב״ - עולה על 3,000 מטרים:

 ״קו מנוי-טלפון לשימוש מופחת״ - קו מנוי־טלפון הרשום על שמו של אדם, למעט תאגיד,
 שמותקן בדירה המשמשת למגורים בלבד, והוא משמש רק לשיחות יוצאות ונכנסות,
 ובלבד שלא מותקן קו מנוי־טלפון נוסף באותה דירה, כאשר סכום התשלום הנקוב
 בחשבון הדו־חודשי בגין שיחות לפי אותיות ההיכר כ, א ויד כמפורט בלוח א׳ בתוספת

 הראשונה, בשקלים חדשים בלא מע״מ, אינו עולה על 31,93;

 ״קו מקשר״ - קו בלעדי המחבר בין ציוד קצה ראשי אחד לבין ציוד קצה ראשי אחר והמאפשר
 התקשרות ישירה ביניהם ובן בין ציוד קצה משני המחובר לכל אחד מהם, כאשר המרחק

 האווירי בין שני קצות הקו הוא אחד משני אלה:

 (ו) ״א״ - אינו עולה על 3,000 מטרים;
 (2) ״ב״ - עולה על 3,000 מטרים:

 ״שיחה״ - מימוש התקשרות בין שני מנויים׳,

 ״שירות ממסור מסגרות״ (FRAME RELAY) - שירות להעברת נתונים הניתן באמצעות רשת
 תקשורת המתבססת על טכנולוגיה של העברת מםגרות־מידע (PACKET-MODE) והמא
 פשר קישור למספר יעדים שונים בקו יחיד, והמיועד ליישומים הדורשים נפח רב וקי־

 שוריות גבוהה, בקצבי העברה של עד 2,048,000 סיביות לשניה-,

 ״שירות סיפרנת״ - שירות להעברת נתונים מנקודה לנקודה באמצעות קווים סיפרתיים,
T I M E DIVISION) המבוסס על רשת תקשורת נתונים הפועלת בטכנולוגיית ריבוב זמן 
) בקצבי העברה של עד סיביות לשניה ובמשטרי1,920,000 M L L ׳ T F L E X I \ C - TDM1 

 תקשורת שונים•,

 ״שירות קו מדומה״ - שירות הניתן באמצעות תובנה מיוחדת המצויה ברשת החברה והמע
 מיד לרשות המשתמש בו תפקודים ואפשרויות מסוימים הדומים לתפקודים ואפשרויות

 מסוימים של קו במנוי־טלפון, בלא הקצאת קו-,

 ״שירות רט״ך - שירות רדיו טלפון נייד-,
BASIC R־~\SD1) - שירות רםל״ש הניתן באמצ A T E ACCESS - BRA) ״שירות רםל״ש בסיסי״ 
 עות מקבץ של 2 ערוצי דיבור או נתונים בקצב העברה של 64,000 סיביות לשניה וערוץ
 איתות בקצב העברה של 16,000 סיביות לשניה, בקצב העברה כולל של 144,000 סיביות

 לשניה-,

INTEGRATED SERVICES DIGITAL) ״שירות רשת ספרתית לשילוב שירותים (רסל״ש)״ 
 NETWORK - ISDN) - שירות תקשורת ספרתית המקשר בין מרכזת ציבורית לבין מרכזת

 פרטית או בין מרכזת ציבורית לבין ציוד קצה של מנוי והמאפשר העברת מגוון יישו
 מים נרחב, כגון טלפוניה בעלת תכונות מוספות רבות, העברת נתונים ותקשורת חוזי
 עם תכונות דחיסה, לרבות שירותים הניתנים בקצב של 56,000/64,000 סיביות לשניה

 ובקצבים גבוהים יותר-,

 ״שלוחה״ - קו המחבר בין ציוד קצה ראשי לרבות מרכזת פרטית, לבין ציוד קצה משני, או בין
 ציוד קצה משני לבין ציוד קצה משני אחר ובלבד שהקו אינו קו בלעדי או קו מקשר -

 (ו) ״א״ - באשר שני קצות הקו נמצאים במבנה אחד-,
 (2) ״ב״ - כאשר שני קצות הקו אינם נמצאים במבנה אחד והמרחק האווירי ביניהם

 אינו עולה על 3,000 מטרים:
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 (3) ״ג״ - באשר המרחק האווירי בין שני קצות הקו עולה על 3,000 מטרים, ואולם אם
 שני קצות הקו נמצאים בתחומה של מרכזת ציבורית אחת, תיחשב השלוחה בשלוחה

 ״ב״ אף אם המרחק האווירי בין שני קצות הקו עולה על 3,000 מטרים.

 ״תקנות החישוב״ - תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(חישוב תשלומים בעד שירותי בזק
 והצמדתם), התשם״ג-2003".

 ״תשלום קבוע״ - התשלום שמנוי משלם בעד האפשרות לקבל שירות בזק.

 2. התשלומים לחברה בעד שירותי בזק פנים־ארציים -

 (1) המפורטים בתוספת לתקנות החישוב יהיו במפורט בתוספת הראשונה-,
 (2) שאינם מפורטים בתוספת לתקנות החישוב יהיו כמפורט בתוספת השניה.

 3. התקנתו של קו מנוי וחיבורו לרשת החברה טעונה תשלום מראש של דמי התקנה-, מבקש
 ישלם את דמי ההתקנה עד תום ארבעה עשר ימים מהמועד הנקוב בהודעת התשלום של

 החברה כתאריך החשבון.

 4. (א) מנוי ישלם את התשלום הקבוע לכל חודשיים מראש.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מנוי המחזיק בקו־מנוי טלפון לשימוש מופחת,
 יחויב חשבונו בתשלום הקבוע המופחת כמפורט בפרט ו(א) בחלק ב׳ בתוספת הראשונה, רק

 בתקופה העוקבת לתקופה הדו־חודשית שבעדה הוא זכאי לתשלום המופחת באמור.

 5. מנוי יפרע את התשלומים על פי החשבון השוטף עד תום ארבעה עשר ימים מהמועד
 הנקוב בחשבון של החברה כתאריך החשבון.

 6. תקנות התקשורת(בזק ושידורים)(תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק),
 התשס״ד-52004 (ותקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם

 מפורטים בתוספת לחוק), התשם״ד-2004־ - בטלות

 7. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג באייר התשם״ה(1 ביוני 2005).

 8. (א) בתקנה זו ״יום העדכון״, ״המדד״ ו״מדד יסודי״ - כמשמעותם בתקנות החישוב.

 (ב) לענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, יהיה המדד היסודי,
 המדד שפורסם בחודש ינואר 2005.

 תוספת ראשונה

 תקנה ו, 2( ו) ו־4(ב)

 חלק א׳: שיחת טלטון פנים־ארצית - תשלומים ועקרונות לחישוב תשלומים

 הגדרות ו. בתוספת זו -
 ״אזור חיוג״ - כלל המרכזות הציבוריות שההתקשרות בין מנוייהן נעשית בלא חיוג מספר

 קידומת של האזור, כמפורט בלוח גי;
 ״חג״ - ראשון ושני של ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון
 ושביעי של פסח, יום העצמאות וחג השבועות לפי השעות המצוינות בלוח א׳ או בלוח

 ב׳, לפי הענין.
 4 ק״ת התשס״ג, עמי ג106; התשם״ה,. עמי 678.

 5 ק״ת התשס״ד, עמי 560 (966); התשס״ה, עמי 173.

 י ק״ת התשם״ד, עמי 574.

 שירותי בזק
 פנים־ארציים

 תשלום דמי
 התקנה

 פרעון תשלום
 קבוע

 פרעון חשבון
 שוטף

 ביטול

 תחילה

 הוראת שעה
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 2. (א) התשלום בעד שיחה בין מנויים המחוברים למרכזות באזורי חיוג כמפורט בלוח גי, שיחה בין מנויים
 יהיה לפי אות ההיכר כ שבלוח א׳.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), בתקופה שעד יום ד׳ בסיוון התשם״ו( ו5 במאי 2006),
 ישולם בעד שיחה המתבצעת בתחום אותו אזור חיוג אל המנויים המפורטים בסעיף קטן(ג),

 כמפורט להלן:

 ( ו) שיחה המתבצעת בימים א׳ עדה׳ בין השעות 07:00 ו־19:00 ובערבי שבת או
 ערבי חג בין השעות 07:00 ו־13:00 - 0.3811 שקלים חדשים בתוספת מע״מ;

 (2) שיחה המתבצעת בימים א׳ עד ה׳ בין השעות 19:00 ו־7:00 למחרתו; ובערבי
 שבת או ערבי חג בין השעות 13:00 ו־7:00 למחרת השבת או החג - 0.1906 שקלים

 חדשים בתוספת מע״מ.

 (ג) ואלה המנויים:

 (ו) ״קול הדף״, מכון להפקת שיעורי תורה מוקלטים - מספר מנוי 02-6400000,
,02-6400032 ,02-6400031 ,02-6400030 ,02-6400003 ,02-6400002 ,02-6400001 

.02-6400033 
 (2) תחנות של אגודה ישראלית לעזרה ראשונה נפשית - לפי מספר מנוי 1201.

 3. התשלום בעד שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת באחד מאזורי החיוג המפורטים בלוח ג׳ שיחה אל מפ״א
 אל מנוי של מפ״א יהיה לפי אות ההיכר כ שבלוח א׳.

 4. על אף האמור בסעיף 2, תשלום בעד שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת באחד מאזורי שיחה אל מספרי
׳ בעלרישיון״מתן ט נ י ט נ י י א ת י ר י ן ש ת מ  החיוג המפורטים בלוח גי, אל מספרי מבואות חיוג של בעל רישיין ל
 יהיה לפי אות ההיכר א שבלוח א׳. שירותי אינטרנט

 5. התשלום בעד שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת בישראל אל מנוי המחובר לאחת שיחה לאזורי
ז י י מ י ! [ ן ע

ה חבל ח יי• ו י ל  המרכזות באזור יהודה ושומרון או בחבל עזה יהיה במפורט ב

 6. התשלום בעד שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת באחד מאזורי החיוג המפורטים בלוח שיחה לשירותי
ה בידור ומידע י ה ת 957_ך י מ ו ד י ק ע ה ד י , מ ת ו ר י ל ש ו א ן א _ 9 5  ג׳ אל שירותיי בידור לפי הקידומת 6

 אות ההיכר כ שבלוח א׳, בתוספת חיוב מיוחד כהגדרתו בתקנה 44א לתקנות התפעול.

 ד. התשלום בעד שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת באחד מאזורי החיוג המפורטים בלוח ג׳ שיחה אל מנוי.
ד רדיו טלפון נייד ע ב ב ו י ת ח פ ם ו ת  אל מנוי של בעל רישיון לשירות רט״ן יהיה לפי אות ההיכר ד שבלוח א׳, ב

 התשלום אשר משולם לבעל רישיון לשירות רט״ן בעד קישור־גומלין כקבוע בתקנה 3ג(אץ1)
 לתקנות התקשורת (בזק ושידורים)(תשלומים בעד קישור־גומלין), התש״ם-2000" (להלן -

 תקנות קש״ג).

 8. (א) התשלום בעד שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת באחד מאזורי החיוג המפורטים שיחה אל בעל
ם רישמןלשירותי ל ש ד ם ח י ל ק  בלוח ג׳ אל בעל רישיון לשירותי זימון לפי הקידומת 705-ו יהיה 0.1349 ש

 בתוספת מע״מ, בתוספת חיוב מיוחד בעד הפניה.

 (ב) לענין סעיף זה, ״חיוב מיוחד בעד הפניה״ - התמורה שגובה בעל הרישיון לשירותי
 זימון ממנוי החברה בעד העברת הודעת זימון אל מנוי שירותי זימון בשיעור הקבוע בתקנות

 הבזק(שירותי זימון - תשלומים בעד הודעות זימון), התשנ״ט-999ו*.
 י ק״ת התש״ס, עמי 472: התשם״ה, עמ׳ 0ג2.

 י ק״ת התשנ״ט, עמי 1004.
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 9. התשלום בעד שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת באחד מאזורי החיוג.המפורטים בלוח
 ג׳ אל מי שהוקצה לו מספר תלת־ספרתי או ארבע־ספרתי, בין בתוספת כוכבית ובין בלעדיה,
 והוא מנוי של החברה או מנוי של מפ״א(להלן - מספר מנוי מקוצר), יהיה לפי אות ההיכר כ
 שבלוח אי, אלא אם כן נקבע בהוראה אחרת בתקנות אלה כי השיחה לפי מספר מנוי מקוצר

 מסוים תהיה בתשלום אחר.

 0ו. התשלום בעד שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת באחד מאזורי החיוג המפורטים בלוח
 ג׳ אל מי שהוקצה לו מספר בעל קידומת 1212 והוא מנוי של החברה או מנוי של מפ״א

 (שירותי משאל טלפוני) יהיה לפי אות ההיכר כ שבלוח א׳.

 11. התשלום בעד שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת באחד מאזורי החיוג המפורטים בלוח
 ג׳ אל מי שהוקצה לו מספר בעל קידומת 1255 והוא מנוי של החברה או מנוי של מפ״א

 (שירותי מידע בעיתות חירום) יהיה לפי אות ההיכר כ שבלוח א׳.

 12. (א) התשלום בעד שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת באחד מאזורי החיוג המפורטים
 בלוח ג׳ אל מי שהוקצה לו מספר שירות 1-700 והוא מנוי של החברה או מנוי של מפ״א -

 חיוב מפוצל בין המנוי הקורא לבין המנוי הנקרא - יהיה כמפורט להלן:

 (ו) לענין המנוי הקורא - לפי אות ההיכר כ שבלוח אי, ובלבד שלא יעלה על
 0.3506 שקלים חדשים, בתוספת מע״מ(להלן - תשלום המנוי הקורא);

 (2) לענין המנוי הנקרא שהוא מנוי של החברה, אם התשלום בעד השיחה -

 (א) אינו עולה על תשלום המנוי הקורא - בלא תשלום:

 (ב) עולה על תשלום המנוי הקורא - סכום ההפרש בין התשלום בעד
 השיחה לפי אות ההיכר כ שבלוח א׳ לבין תשלום המנוי הקורא.

 (ב) התשלום בעד שיחה ממנוי של מפ״א אל מי שהוקצה לו מספר שירות 700-1 והוא
 מנוי של החברה - חיוב מפוצל בין המנוי הקורא לבין המנוי הנקרא - יהיה, לענין, המנוי

 הנקרא, כמפורט להלן:

 ( ו) אם התשלום בעד השיחה, לפי אות ההיכר ב שבלוח א; אינו עולה על 0.3506
 שקלים חדשים, בתוספת מע״מ - בלא תשלום-,

 (2) אם התשלום בעד השיחה, לפי אות ההיכר כ שבלוח א/ עולה על 0.3506
 שקלים חדשים, בתוספת מע״מ - סכום ההפרש בין התשלום בעד השיחה לפי

 אות ההיכר כ שבלוח א׳ לבין הסכום האמור.

 (ג) התשלום בעד שיחה מאת מנוי של בעל רישיון לשירות רט״ן אל מנוי שירות 700- 1
- חיוב מפוצל בין המנוי הקורא לבין המנוי הנקרא - יהיה, לענין המנוי הנקרא - לפי אות

 ההיכר ד שבלוח אי.

 13. (א) התשלום בעד שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת באחד מאזורי החיוג המפורטים
 בלוח ג׳ אל מי שהוקצה לו מספר שירות 1-800 - חיוב המנוי הנקרא - והוא מנוי של החברה

 או מנוי של מפ״א - יהיה כמפורט להלן:

 (ו) לענין המנוי הקורא - בלא תשלום;

 (2) לענין המנוי הנקרא, שהוא מנוי של החברה - לפי אות ההיכר כ שבלוח א׳,
 ובהתאם לקבוע בפרט 3 שבחלק ג׳.

 שיחה אל מנוי
 שהוקצה לו מספר

 מנוי מקוצר

 שיחה לשירותי
 משאל טלפוני

 שיחה לשירותי
 מידע בעיתות

 חירום

 שיחה אל מנוי
 שירות 700- ו

 חיוב מפועל בין
 המנוי הקורא לבין

 המנוי הנקרא

 שיחה אל מנוי
 שירות 800- 1
- חיוב המנוי

 הנקרא
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 (ב) התשלום בעד שיחה מאת מנוי של מפ״א אל מי שהוקצה לו מספר שירות 1-800
 והוא מנוי של החברה - יהיה, לענין המנוי הנקרא - לפי אות ההיכר ב שבלוח א/ ובהתאם

 לקבוע בפרט ג שבחלק גי.

ד שיחה למוקד ק ו ל מ ׳ א  14. שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת באחד מאזורי החיוג המפורטים בלוח ג
ל ע ן ת מ  שירות של בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק בין־לאומיים לפי מספרי המנוי המפורטים רישיון ל

 להלן, תהיה בלא תשלום: שירותי בזק
 בין־לאומיים1

 (1) בזק בין־לאומי בעי׳מ - מספרי מנוי 1848 או 188;
 (2) ברק אי.טי.םי.(1995) החברה לשירותי בזק בין־לאומיים בע׳׳מ - מספרי מנוי 1838

 או 188;
 (3) 012 קווי זהב בע״מ-מספרי מנוי 1822 או 188;

 (4) נטוויז׳ן בע״מ - 1878;
 (5) 015 אינטרנט זהב בע״מ - 1858;

 (6) אקםפוןבע״מ - 1788.
 15. שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת באחד מאזורי החיוג המפורטים בלוח ג׳ אל שירותי שיחה למוקד

 חירום לפי מספרי המנוי המפורטים להלן, תהיה בלא תשלום: שירותי חירום

 (1) משטרה - מספר מנוי 100;
 (2) מגן דוד אדום - מספר מנוי 101;

 (3) מכבי אש - מספר מנוי 102;
 (4) מוקד חירום ארצי לנפגעי רווחה - 118.

 16. (א) התשלום בעד שיחה מאת טצ״ג אל המנויים המפורטים להלן יהיה כמפורט שיחה מאת טצ״ג
 להלן:

) בעד שיחה אל מנוי המחובר למרכזת באחד מאזורי החיוג המפורטים בלוח ג׳ ו ) 
 או בלוח ד׳ - לפי אות ההיכר ט שבלוח בי;

 (2) בעד שיחה אל מי שהוקצה לו מספר מקוצר והוא מנוי של החברה או מנוי
 של מפ״א - לפי אות ההיכר ט שבלוח ב׳, אלא אם כן נקבע בהוראה אחרת בתקנות

 אלה בי שיחה כאמור לפי מספר מנוי מקוצר מסוים תהיה בלא תשלום;

 (3) בעד שיחה אל מי שהוקצה לו מספר בעל קידומת 1212 והוא מנוי של החברה
 או מנוי של מפ״א(שירותי משאל טלפוני) - לפי אות ההיכר ט שבלוח בי;

 (4) בעד שיחה אל מי שהוקצה לו מספר בעל קידומת 255 ו והוא מנוי של החברה
 או מנוי של מפ״א(שירותי מידע בעיתות חירום) - לפי אות ההיכר ט שבלוח בי;

 (5) בעד שיחה אל מי שהוקצה לו מספר שירות 1-700 והוא מנוי של החברה או
 מנוי של מפ״א - חיוב מפוצל בין המנוי הקורא לבין המנוי הנקרא -

 (א) לענין המנוי הקורא - לפי אות ההיכר ט׳ שבלוח ב׳ ובלבד שלא יעלה
 על יחידת חיוב אחת כמשמעותה בפרט 1 שבחלק ג׳•,

 (ב) לענין המנוי הנקרא, אם התשלום בעד השיחה לפי אות ההיכר כ׳
 שבלוח א׳ -

 (1) אינו עולה על 0.3506 שקלים חדשים, בתוספת מע״מ - 0.25
 שקלים חדשים, בתוספת מע״מ-,
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 (2) עולה על 0.3506 שקלים חדשים, בתוספת מע״מ - 0.25 שקלים
 חדשים, בתוספת מע״מ ועוד סכום ההפרש בין התשלום בעד השיחה
 לפי אות ההיכר ב׳ שבלוח א׳ לבין 0.3506 שקלים חדשים, בתוספת

 מע״מ.

 (6) בעד שיחה אל מנוי של מפ״א - לפי אות ההיכר ט׳ שבלוח ב׳.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), התשלום בעד שיחה מאת טצ״גהמשולמת באמצעות
 כרטיס תשלום בזקכרט יהיה במפורט בפרט 2 שבחלק ג׳.

 לוח א׳

 לוח תשלומים בעד שיחות

 החיוב בעד שיחה, למעט שיחה מטצ״ג ולמעט שיחה המשולמת באמצעות כרטיס תשלום
 בזקכרט, יחושב לפי שיעור התשלום בעד דקת שיחה המצוין להלן לצד כל אות היכר, כשהוא
 מחולק ב־60 ומוכפל במשך השיחה בשניות שלמות•, כל חלק של שניה ייחשב כשניה שלמה

 לצורך חיוב:

 התשלום בשקלים חדשים בלא מע״נל

 אות ההיכר בימים א׳ עד ה׳ בין השעות 19:00 ל־07:00
 בימים א׳ עד ה׳ בין השעות 07:00 ל־19:00 למחרתו ובערבי שבת או ערבי חג משעה
 ובערבי שבת וערבי חג בין השעות 07:00 13:00 עד למחרת השבת או החג בשעה

 ו־3:00ו(תשלום שיא) 07:00 (תשלום מוזל)

 תשלום בעד דקת שיחה תשלום בעד דקת שיחה
 כ 0.1026 0.0430
 ד 0.0589 0.0589
0.0195 0.0706 

 לוח ב׳

 חישוב משכי זמן לשיחות מטע״ג

 שיחה מאת טצ״ג המופעל באמצעות כרטיס שיחות טלכרט אל מנוי המחובר למרכזת באחד
 מאזורי החיוג במפורט בלוח ג׳ או בלוח •ד׳ נמדדת במספר יחידות החיוב המתקבל מחלוקת
 משך הזמן, בשניות, של השיחה, במספר השניות המצוין מטה בצד כל אות היכר•, כל שארית
 המתקבלת מחלוקה זו תיחשב כיחידת חיוב אחת. התשלום בעד כל יחידה חיוב הינו כמפורט

 בפרט ו שבחלק גי.

 אות ההיכר משך הזמן בשניות שייחשב יחידת חיוב אתת
 (משך הזמן שבעדו ישולם תשלומ שיא) (משך הזמן שבעדו ישולם תשלום מחל)

 בימים א• עד ה׳ בין השעות 19:00
 ל־07:00 למחרתו ובערבי שבת או ערבי
 חג משעה 13:00 עד למחרת השבת או

 החג בשעה 07:00

 בימים א׳ עד ה׳ בין השעות 07:00 ל־ 9:00 ו
 ובערבי שבת וערבי חג בין השעות 07:00

 ו־ 13:00

 ט 105 510
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 לוח ג׳
 רשימת מרכזות לפי אזורי החיוג השונים

 אזור מרכזת
 חיוג

 02 בר-כוכבא כורש קרית יובל
 גבעת שאול מעוז ציון רוממה

 גולומב מרחביה רמות
 גילה נווה יעקב רמת -אשכול

 הורדוס תלפיות
 בית שמש

 03 אור יהודה התחנה המרכזית מקוה ישראל
 אזור חולון נורדיה

 בני ברק יד אליהו צפון
 בת-ים יהוד צוק

 בת-ים תעשיה ירקון(ויצמן) קיראון
 גבעתיים כורש ג׳ רמה

 גבעת שמואל מערב רמת אביב
 דן כפר חבד רמת גן

 דפנה פואבלו אספניול רמת השרון
 דרוס כפר קאסם רמת יצחק

 בית דגן בלינסון תכנית ל׳
 ראשון לציון שהם רמת אליהו
 לוד נתב״ג פתח תקוה

 אורון
 ראש העין

 אחוזה מזרח עוספיה
 דלית אל כרמל מעלה מהשחרור עתלית

 טירת הכרמל מערב פינר
 יקנעם מפרץ קרית אתא

 כפר חסידים מת״מ קרית טבעון
 כרמל צרפתי נשר קרית ים

 נהריה עכו קרית מוצקין
 שלומי יערה רכס הכרמל

 מעלות אלקוש שיקמונה
 בית ג׳אן ג׳ת כפר יאסיף

 גוש שגב כפר טמרה גוש תפן
 שפרעם שכניה כפר מנדא

 תרדיון כרמיאל יעד
 אום אל פחם קציר שקד
 באקה אל גרבייה בית אליעזר עירון

 פרדס חנה בנימינה אור עקיבא
 זכרון יעקב חריש חיבת ציון
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 אזור מרכזת
 חיוג

 04 חדרה פרדיס כפר כנא
 בית שאן עין־חרוד סכנין

 עפולה נצרת טלקמפוס תל-חי
 מגדל העמק נהלל ראש פינה

 טבריה 1 טבריה 2
 בני יהודה כנרת

 כפר תבור עילבון
 בועינה מסעדה
 קרית שמונה קצרין

 מירון
 צפת

 באר שבע עומר נאות מדבר
 סנהדרין מיתר אופקים

 נתיבות שובל מגדל
 דימונה ירוחם נהורה

 ערד נווה ציה זוהר אושיות
 מצפה רמון אילת 2 אסף הרופא
 ספיר אשקלון כרמי יוסף

 צומת דקלים שדרות
 אילת 1 רחובות ב׳
 אפרידר באר יעקב

 קרית גת מזכרת בתיה
 נוה דקלים גן יבנה

 קרית מלאכי
 רחובות א׳

 נס ציונה
 יבנה

 צומת איילון
 רעות

 אשדוד א׳
 אשדוד ב׳

 גדרה

 כפר ויתקין
 שער אפרים

 צומת הרצליה
 כוכב יאיר

 נתניה אזורים
 ימה

 פרדסיה צור משה
 צומת השרון

 טירה
 רעננה מערב

 נתניה
 אבן יהודה

 כפר יונה
 קדימה

 כפר סבא מזרח
 טייבה

 תל מונד
 הוד השרון

09 
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 לוח ד׳
 בסיסי חישוב שיחות בין מרכזות בישראל

 לבין מרכזות באזור יהודה ושומרון וחבל עזה

 שיחה מאת אל התשלום

 לפי החישוב של אות
 ההיכר כ שבלוח א׳

 מנוי המחובר לאחת
 המרכזות: בית

 אל, בית לחם, מעלה
 אדומים, גבעת זאב,

 אפרתה, יריחו, חברון,
 קרית-ארבע, מעלה

 אפרים, או למרכזת
(2)02Xבאזור חיוג 

 מנוי המחובר למרכזת באחד
 מאזורי החיוג המפורטים בלוח ג׳

 מנוי המחובר למרכזת
 באריאל אואלקנה

 מנוי המחובר לאחת
 המרכזות באזור חיוג

(08)(2) 

 מנוי המחובר לאחת
 המרכזות: קרני-שומרון,
 עמנואל, אלפי-מנשה או

 למרכזת באזור חיוג
(09)(2) 

 ממי המחובר למרכזת
 באזור חיוג(2)(04)
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 תל? בי: התקנה ותשלו0 ?בוע של קו-גזנוי טלפוו
 פרסי השירות התקנה התשלום בשקלים וחיטים ללא נזע״נז

 תשלום קבוע לחתש אוח־

 (א) בתשלום חד פעמי-
251.00 

 1. קו מנוי -טלפון (ללא מכשיר טלפון
 ראשון)

 (ב) 3 תשלומים דו-
 חודשיים, לכל תשלום-

## 85.10 

 (ג) 6 תשלומים דו-
 חודשיימ, לכל תשלום־

## 43.10 

 (א) לשימוש מופחת, אם
 סכום התשלום הנקוב

 בחשבון הדו-חודשי, בגין
 שיחות לפי אותיות ההיכר כ, א

 י. ד כמפורט בלוח א׳
 הוא, בשקלים חדשים

 (!) עד 14.71 20.80

 (2) למעלה מ- 14.71 עד 22.06 25.80

 !3) למעלה מ- 22.06 עד 31.93 28.80

 (ב) למעט לשימוש מופחת 42.50

 >־# מחושב לפי ריבית שנתית בשיעור של 5.0%
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 פרסי השיתת התקנה התשלום בשקלים הדשים ללא מנדנו
 תשלום קבוע לםוז־ש אוח־

42.50 251.00 

 2. קו מנוי - טלפון לבעל רשיון
 לשירותי מידע או לשירותי בידור

 (ללא מכשיר טלפון ראשון)

 3. קו מנוי - טלפון בשירות רסל״ש
 בסיסי (ISDN - BRA) , לכל קו

 (ללא מכשיר טלפון ראשו[)#» -

 (א) עם נקודת סיום רגילה 85.00

 (1) בתשלום חד-פעמי 914.00

#310.00 
 (2) 3 תשלומים דו-

 חודשיים, לכל תשלום-

#157.00 
 (3) 6 תשלומים דו-

 תודשייס, לכל תשלום-

 (ב) עם נקודת סיום משולבת 85.00

 (1) בתשלום חד-פעמי 1,680.00

#569.00 
 (2) 3 תשלומים זו-

 חודשיים, לכל תשלום-

#288.00 
 (3) 6 תשלומים זו-

 תודשיים, לכל תשלום

 * מחושב לפי ריבית שנתית בשיעור של 5.0%
 ## השירות ניתן בהתאם לאפשרויות הטכניות בכל אזור; פרטים אודות זמינות השירות בכל אזור,

 ניתן לברר בסניפי החברה.
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 חל? ג׳: שונות

 פרטי השירות התשלום בשקלים ודרשים ללא מע״נז

ס ת כרטי ו ע צ מ א ג המופעל ב  שיחה מטצ״

ט #- ר כ ל ת ט חו  שי

.1 

וב 13.00* ת חי ו ז י ח ל 20 י י כ מ ס ה י ט ר  (א) כ

וב 28.00* ת חי ו ז י ח ל 50 י י כ מ ס ה י ט ר  (ב< כ

ב 59.00* ו ת חי ו ז י ח ל 120 י י כ מ ס ה י ט ר  (ג) כ

ם בזקכרט, ו ס תשל י ט ר ת כ ו ע צ מ א ת ב מ ל ו ש מ  שיחה ה
ו חלק מחנה - חה א ת שי ק ל ז ז כ ע  ב

.2 

0.1371 

ת ז כ ר מ ר ל ב ו ח מ י ה ו ת מנ א  (א) שיחה מ
ת ו ב ר / ל ח ג ו ל ם ב י ט ר ו פ מ ג ה ו י ח י ה ר ו ז ז מא ח א  ב

ג ״ צ ט  שיחה מ

ח י ש י ל ר ע ב ם ל ו ל ש ת ד ה ע ב ב ו י ת ח פ ס ו ת  0.1371 ב
ע בתקנה 3ג(א)(0 ו ב ק ן כ י מל ו ג ר- שו ז קי ע ד ן ב נ י ר ת ו ר י ש  ל

ג ת קש״ ו  בתקנ

י ר ו ז ז מא ח א ת ב ז כ ר מ ר ל ב ו ח מ י ה ו ת מנ א  (ב) שיחה מ
ן ו י ש י ל ר ע ל ב י ש ו נ ל מ ח ג׳ א ו ל ם ב י ט ר ו פ מ ג ה ו  החי

ן ת רט״ ו ר י ש  ל

0.1371 

י ר ו ז ז מא ח א ת ב ז כ ר מ ר ל ב ו ח מ י ה ו ת מנ א  (ג) שיחה מ
י ו ל מנ ה מטצ״ג, א ת י ת ש ו ב ר ח גי, ל ו ל ם ב רטי ו  המפ

א ״ פ  ש,ל מ

ב ם הנקו ו ל ש ת  ה

- "1 - 800 ת" ו ר ל שי ת א חו  שי
ן ו ב ש ח , אם ב ן ת טלפו ו ח י ז ש ע י הנקרא ב ו ב המנ ו  חי

, ׳ ח א ו י ל פ ת ל ו ת י ן ש י ג ם ב ו ל ש ת , סכום ה י ו  המנ
ת ו ר י ש ן ל ו פ ל ל מספר ט ר כ ו ב , ע ש ז ו ח ם ה  בתו

ט 4 ר פ ר ב ו מ א ת כ ו ח י ן ש י ג ת ב ו ב ר  ״800 - ו״ ל
ת מאת חו ן שי י ג ת ב ו ב ר ל , ו ם הנקוב) ו ל ש ת  ( להלן- ה

ם חזשיס• י ל ק ש ה, ב א, הי ל מפ״ י ש  מנו
ז 2,740.00  (א) ע

.3 

י 10% ו כ י נ ב , ב ם הנקו ו ל ש ת ז 4,560.00 ה  >ב) מ - 2,740.01 ע

י 11% ו כ י נ ב , ב ם הנקו ו ל ש ת ז 6,390.00 ה  (ג) מ - 4,560.01 ע

ל מע״מ ל ו  * כ
. ח בי ו ל ט ב ר ו פ מ ב יהיה בהתאם ל ו ת חי ז י ח ! י י נ ע י הזמן ל כ ש י מ ו ט י  ־ ה
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 פרטי השירות התשלום בשקלים חדשים ללא מע״מ

 (7) מ- 6,390.01 עד 8,220.00 התשלום הנקוב , בניכוי 12%

 (ה) מ-8,220.01 עז10,030.00 התשלום הנקוב , בניכוי 13%

 ש מ-10,030.01 עד 11,850.00 התשלום הנקוב , בניכוי 14%

 ש מ-11,850.01 עז 13,690.00 התשלום הנקוב , בניכוי 15%

 (ת) מ-13,690.01 עד 15,510.00 התשלום הנקוב , בניכוי 16%

 יט) מ-15,510.01 עד 17,340.00 התשלום הנקוב , בניכוי 17%

 (י) מ-17,340.01 עד 19,170.00 התשלום הנקוב , בניכוי 18%

 (יא) ח-19,170.01 עד 21,000.00 התשלום הנקוב , בניכוי 19%

 (יבן למעלה מ- 21,000.00 התשלום הנקוב . בניכוי 20%

 כאמור בפרט 3 ועוד
 0.25 ש׳׳ח בעד השיחה

ג אל שירות 800 - ו  4. שיחה מטצ״
 חיוב המנוי הנקרא בעז שיחת טלפון
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 תוספת שניה
 (תקנה 2(2»

 חלק אי: התקנת,תשלום קבוע והעתקה

 התשלום בשקלים חדשים ללא מע״מ
 תשלומ העתקה- באשר המרחק בין הםקום בו

 פרסי השידות התקנה קבוע מותקן המיחקן לבין הסקומ החדש -
 לחודש אינו עולה על 100 מולה על 100

 אחד מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי
 1. קו מנוי טלפון מכל

 הסוגים - * * 54.90 54.90

 2. שירות טלפון לסטודנט
 במעון סטודנטים ** 72.10 כאשר מנשיו —

 הטלפון, לפי
 קביעת

 החברה,
 הוא מסוג

 ה) זמיר או
 עפרוני -

35.50 
 (כולל תחזוקה

 של מכשיר
 הטלפון)

 (2) אלמוג -
33.80 

 (לא כולל
 תחזוקה של

 מכשיר
 הטלפון)

 3. העברת שירות טלפון
 לסטודנט מחדר לחדר

 במעון סטודנטים ** 72.10 —

 4. שינוי קוד סודי של
 סטודנט במעו! סטודנטים ** 11.20

 * התשלומים בעד שירות זה קבועים בתוספת הראשונה.
 ** השירות ניתן בשלב זה רק במעונות הסטודנטים בקמפוסים של מוסדות להשכלה גבוהה כלהלן:

 (1) אוניברסיטת בר-אילן:
 (2) אוניברסיטת חיפה:

 (3) אנניברסיסת תל-אביב:
 (4) האוניברסיטה העברית בירושלים - בגבעת רם. בהר הצופים ובפקולטה לחקלאות ברחובות;

 (5) הטכניון.
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 התשלום בשקלים חדשים ללא סמים
 תשלום העתקה- כאשר המרחק בין המקום בו

 פרסי השירות התקנה קבוע מותקן המיתקן לבין המקום החדש -
 לחח־ש אינו מולה על 100 מולה על 00 ו

 אחד מסרים בקו אוירי מסרים בקו אוירי

 5. כל שלוחה המקשרת
 בין מקלטים כהגדרתם

 בח1ק ההתגתנות
 , האזרחית, התשי״א-

 1951 (8).כאשר הרשת
 מופעלת בשעת תרום בלבד

 (א) שלוחה -א״
 (ללא מכשיר טלפון) 103.00 ללא תשלום *** ***

 1. אם היא נשארת 1. אם היא נשארת
 שלוחה ־א־ - שלוחה ״א״ -

60.50 60.50 
 2. אס היא הופכת 2. אם היא הופכת

 לשלוחה ״ב• ־ לשלוחה ״ב״ -
65.00 60.50 

 לכל 100 מטרים
 או חלק מהם

 3. אס היא הופכת
 לשלוחה ־ג־ -

1,930.00 

 >ב) שלוחה ־ב״
 (ללא מכשיר טלפון)

 103.00 ללא תשלום *** ***
 בתוספת 1. אם היא נשארת 1. אם היא נשארת

 65.00 שלוחה ־ב־ - שלוחה -ב״ -
 לכל 100 60.50 65.00

 מטרים א1 2. אס היא ה1פכת לכל 100 מטרים
 חלק מהם לשלוחה ־ג־ - או חלק מהם

 מאורך 1,930.00 2. אם היא הופכת
 השלוחה למ1לוחה ״ג־-

1,930.00 
 >ג) שלומה •ג׳

 (ללא מכשיר טלפון) 1,930.00 ללא תשלום ***
336.00 60.50 

 *** לרבות שינוי תוואי השלוחה כתוצאה מהעתקת ציוד הקצה הראשי או המרכזת הפרטית.
 (י) ס־ח התשי־א, עמי 78; התשנ״ח עמי 42 .
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 התנסלוס בנסקלים ותישימ ללא מע־מ
 תשלומ המתקה- באשר המרתק בין הםקום בו

 פרמי השירות התקנה קבוע מותקן המיתקן לבי! הםקומ החדש -
 לחודש אמו עולה על 100 מולה מל 100

 אחד ממרימ בקו אוירי ממרים בקו אוירי

 6. צירו כריזה 1,060.00 60.50 152.00

 7. חיבור קו של מנוי

 לציוד כריזה 761.00 — — • —

 8. מיתק! להפעלת המונה של מנוי
 לחיוב חשבונו הוא בשיחות נכנסות 1,060.00

 9. ציוד להעברה אוטומטית
 של שיחות נכנסות של
 מנוי לטלפון של מנוי

 אחר קבוע מראש 122.00 9.17 60.50 60.50

 10. ציוד להעברה אוטוחטית
 של שיחות נכנסות של
 מנוי לטלפון של מנוי

 אחר שבידו רישיון
 מיוחד מאח השר לקבל

 הודעות עבור מנויים
 אחרים 122.00 9.17 60.50 60.50

 וו. שפופרת טלפון לכבד
 שמיעה 93.10
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 התשלום בשקלים חדשימ ללא ממים
 תשלום העתקה- כאשר המרחק בי! המקום בו

 פרסי השירות התקנה קבוע מותקן המיתקן לבין המקום החדש -
 לחודש אינו עולה מל 100 מולה על 00 ו

 אוח־ מסרים בקו אףרי מסרים בקו אוירי

 12. מכשיר למניית מיתקפי מנייה
 בקו מנוי טלפון( כולל שידות 122.00 9.17 60.50 60.50

 מיתקפי חנייה כאמור בפרט 13)

 13. שירות מיתקפיימניה בתדר של
 16,000 הרץ. באשר משך הזמו

 ביו מיתקפי המניה יהיה
 כמפורט בלוח ב׳ בתוספת הראשונה

 לעניין יחידת חיוב 117.00 ללא תשלום

 14. שירותים מיוחדים
 במרכזת ציבורית

 סיפדתית:

 (א) ״ עקוב אחרי ״
 באמצעות פעולת חיוג

 ־*״״*־

 "־־*
 שמבצע המנוי —— ללא תשלום

 (ב) שירות קנ מדומה 83.60 9.09 .... ....

 גג) שיחה ממתינה — ללא תשלום —

 (דן חיוג מקוצר 8 קודים — 7.46 —

 >ה< מיוג מקוצר 30 קודים 22.20

 קובץ התקנות 6389, כ״ג באייר התשם״ה, 1.6.2005 697



 התשלום בשקלים חדשים ללא מע׳׳מ
 תשלומ העתקה- כאשר המרחק בין המקום בו

 פרסי השירות התקנה קבוע מותקן המיתקן לבין המקומ הות־ש -
 לחודש אינו עולה על 100 עולה על 100

 אחד מסרימ בקו אוירי ממרים בק1 אוירי

 (0 אל-חיוג- ביצוע חיוג
 אוטומטי ע־י הרמת שפופרת בלבד

 ( 1) למספר טלפו! קבוע
 לאתר המתנה של 12

 שניות* — 3.90 —
 (2) למוקד בזקכרט ללא

 המתנה ממכשיר טלפון

 המיועד לשיחנת נכנסות בלבד - — 3.90 — —

 ה0 שיחה מזוהה — 4.19 — —

 (ח) שיחה שמורה — 4.19 — —

 (ט) שיחת ועידה — 4.19

 (י) שניים מביו השירותים שבפרטי

 משנה (ז), >ח). (בח — 4.19 — —

 רא) שלושת השירותים שבפרטי
 משנה >ז), (ח) ו•(ט<• 7.18

 ם:זפר המנויים לשירות זה מוגבל לפי היכ. לת הטכנית בכל מרכזת.
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 התשלום בשקלים חדשים ללא ממים
 תשלום העתקה- כאשר המרחק ביו המקום בו

 פרמי השירות התקנה קבוע מותקו המיתקן לביו המקום החדש -
 לחודש אינ1 גמלה על 100 עולה על 100

 אודו ממרים בק1 אוירי מסרימ בקו אוירי
ל קבוצת מספדי  5ו. הקצאה ש

רית בו ן במרכזת צי  טלפו
ל כ ו ל ת א  למרכזת פרטי

ן אם הם י ני אחד. ב ד אלקטרו ו י  צ
ל שלוחה  מחוברים למעג
ן א0 אינם מחוברים בי  ו

ל עד 30  (!) הקצאה ראשונה ש
בלבד שכמותם אינה  מספרים ו
ן י מנוי טלפו ו  נמוכה מכמות קו

ד ו י ת או צ  המותקנים במרכזת פרטי
! ללא תשלום ללא תשלום ללא תשלום ללא תשלום , לפי העני ני  האלקטרו

ן ל מספר טלפו  (2) בעד כ
ת ההקצאה  מעבר לכמו

נית ***-  הראשו

 (א) בתשלום חד-פעמי 174.00 ללא תשלום 60.50 60.50

 (ב) 3 תשלומים דו- ##
ל תשלום- 59.00 כ  חודשיים ל

מ דו- « מי  (ג) 6 תטלו
ל תשלום- 29.90 כ  חודשיים, ל

- ו  ר0 12 תשלומים ז
ל תשלום- 15.30 כ  חודשיים, ל

ל מספר  16. הקצאה ש
ר ־956 - ו״ ו ז י ת ב רו  לשי

108.00 " ע "957 - ו ז י רות מ ו לשי  א

ן מסוג ר טלפו ל מכשי  17. תחזוקה ש
י 3.23 נ ר או עפרו מי  ז

 *** ההקצאה תעשה רק בקבוצה בת 10 מספרים.
ל 5.0% ר ש עו ת שנתית בשי בי י י ר פ  ## מחושב ל
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 התשלום בשקלים חדשים ללא ממ־ס
 תשלומ העתקה- כאשר המרחק בין המקום בו

 פרסי השירות התקנה קבוע מותקן המיתקן לביו המקום החדש -
 לחודש אינו עולה על 100 עולה על 100

 אחד מסרים בקו אוירי מסרים בקו אוירי

 18. שירות סיפרנת בקצב
 העברה עד 19,200

 סיביות לשניה, לכל קו
 ספרתי החל בקו

 הראשון-

 (א) עד 10 2,490.00 799.00 310.00 1,240.00
 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

 >ב) מ-11 עד 30 2,490.00 767.00 310.00 1,240.00
 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

 (ג) מ-31 עז־ 50 2,490.00 743.00 310.00 1,240.00
 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

 ו0 ס-51 עד 100. 2,490.00 719.00 310.00 1,240.00
 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

 (ה< מ-101 ומעלה 2,490.00 695.00 310.00 1,240.00
 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

 9ז. שירות כאמור בפרט 18
 כאשר לכל זוג של קווים
 בעלי נקודת התחלה או

 נקודת סיום משותפת
 מותקן מודם תקשורת

 בקצב בינוני
DATA TRANSMISSION) 

UNIT-DTU ) 
 נוסף, לכל קו החל בקו

 הראשון - 2,490.00 13.60
 בתוספת
 התשלום

 הקבוע
 לחודש אמד
 שנקבע לצד

 אחת
 החלופות
 של פרטי

 המשנה
 שבפרט 18.
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 תשלום העתקה- כאשר הסרחק ביו הנוקום בו
 פרסי השירות התקנה קבוע מותקו המיתקן לבי! המקום החדש -

 לתודש אינו עולה על 100 עולה על 100
 י אמד ססדימ בקו אוירי מטרימ בקו אוירי

 20. שירות סיפרנת בקצב
 העברה עד 64,000

 סיביות לשניה. לכל קו
 ספרחי החל בקו

 הראשון-
 (א< עד 10 2,490.00 1,060.00 310.00 1,240.00

 לכל קצה מנעתק לכל קצה מועתק
 (ב) מ-11 עד'30 2,490.00 1,020.00 310.00 1,240.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק
 (ג)מ-31עד50 2,490.00 986.00 310.00 1,240.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק
a מ-51 עד 100 2,490.00 954.00 310.00 1,240.00 ) 

 לכל קצת מועתק לכל קצה מועתק
 >ה< מ-101 ומעלה 2,490.00 922.00 310.00 1,240.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

 21. שירות כאמור בפרט 20
 כאשר לכל זוג נטל קווים
 בעלי נקודת התחלה או

 נקודת סיום משותפת
 , מוחקו מודם תקשורת

 בקצב בינוני
DATA TRANSMISSION) 

UNIT-DTU ) 
 נוסף, לכל קו החל בקו

--  הראשון - 2,490.00 14.80
 בתוספת
 התשלום

 הקבוע
 לחודש אחד
 שנקבע לצד

 אחת
 החלופות
 של פרטי

 המשנה
 שבפרט 20.
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 התשלום בשקלים וח־שימ ללא מעינן
 תשלומ המתקה- כאשר הםרחק בי! המקום בו

 פרמי השירות התקנה קבוע מותקן המיתקן לבין המקום הות־ש -
 לוזדדש אינו עולה על 100 עולה על 100

 אמד ממרים בקו אוירי ממרים בקו אוירי
 22. שירות סיפרנת בקצב
 העברה עד 128,000

 סיביות לשניה, לכל קו
 ספרתי התל בקו

 הראשון-
 (א) עד 10 2,490.00 1,350.00 310.00 1,240.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק
 (ב) מ- 11 עד 30 2,490.00 1,300.00 310.00 1,240.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק
 00 מ-31 עד 50 2,490.00 1,260.00 310.00 1,240.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק
 >ד< ח-51 עד 100 2,490.00 1,220.00 310.00 1,240.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק
 (ה) מ-101 ומעלה 2,490.00 1,170.00 310.00 1,240.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

 23. שירות סיפרנת בקצב
 העברה עד 192,000

 סיביות לשניה, לכל קו
 ספרתי החל בקו

 הראשון-
 (א) עד 10 3,820.00 2,170.00 362.00 1,440.00

 לבל קצה מועתק לכל קצה מועתק
 >ב) מ-11 עד 30 3,820.00 2,080.00 362.00 1,440.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק
 (ג) 31-0 עד 50 3,820.00 2,020.00 362.00 1,440.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק
 (ד) מ-51 עד 100 3,820.00 1,950.00 362.00 1,440.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק
 ;ר!) מ-101 ומעלה 3,820.00 1,890.00 362.00 1,440.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק
 24. שירות סיפרנת בקצב
 העברה עד 256,000

 סיביות לשניה. לכל קו
 ספרתי התל בקו

 הראשון -
 (א) עד 10! 5,110.00 2,400.00 362.00 1,440.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק
 >ב< מ-11 עד 30 5,110.00 2,300.00 362.00 1,440.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק
 ;ג< מ- 31 עז 50 5,110.00 2,230.00 362.00 1,440.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק
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 התשלום בשקלים חדשים ללא נוע״מ
 תשלום העתקה- כאשר המרתק ביו המקום בו

 פרטי השירות התקנה קבוע מותקן המיתקן לבין המקום הוח־ש -
 לחודש אינו מולה על 100 מולה על 100

 אחד ממרים בקו אוירי מסרים בקו אוירי

 (ד) מ-51 עד 100 5,110.00 2,160.00 362.00 1,440.00
 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

 (ה) מ-101 ומעלה 5,110.00• 2,090.00 362.00 1,440.00
 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

 25. שירות סיפרנת בקצב
 העברה עד 384,000

 סיביות לשניה, לכל קו
 ספרתי החל בקו

 הראשון -
 (א) עד 10 7,670.00 2,960.00 362.00 1,440.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק
 (ב) מ-11 עד 30 7,670.00 2,850.00 362.00 1,440.00

 לכל קצה מועתק לכל קצת מועתק
 >ג) מ-31 עד 50 7,670.00 2,760.00 362.00 1,440.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק
 (ד) מ-51 עד 100 7,670.00 2,660.00 362.00 1,440.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק
 >ה< מ-101 ומעלה 7,670.00 2,580.00 362.00 1,440.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק

 26. שירות סיפרנת בקצב
 העברה עד 512,000

 סיביות לשניה, לכל קו
 ספרתי החל בקו

 הראשון -
 (א) עד 10 8,930.00 3,630.00 362.00 1,440.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק
 נב)מ-11עד30 8,930.00 3,480.00 362.00 1,440.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק
 (ג) מ• 31 עז־ 50 8,930.00 3,380.00 362.00 1,440.00

 לכל קצה מועחק לכל קצה מועתק
 (ד) מ-51 עד 100 8,930.00 3,270.00 362.00 1,440.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק
 נר!) מ-101 ומעלה 8,930.00 י 3,160.00 362.00 1,440.00

 לכל קצה מועתק לכל קצה מועתק
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 התשלום בשקלים תדשיס ללא מעיס
 תשלום העתקה- כאשר המרחק בי! המקום בו

 פרסי השירות התקנה קבוע מותקן המיתקן לביו המקום החדש -
 לחודש אינו עולה על 100 מולה על 100

 אחד מסרימ בקו אוירי סטרימ בקו אוירי
 27. י שירות סיפרנת בקצב
 העברה עד 768,000

ל קו כ  סיביות לשניה, ל
 ספרתי התל בקו

 הראשון -
ז 10 9,860.00 4,200.00 362.00 1,440.00  (א) ע

ל קצה מועתק לבל קצה מועתק כ  ל
ז 30 9,860.00 4,030.00 362.00 1,440.00  (ב) ס• 11 ע

ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל
 >ג) מ-31 עד 50 9,860.00 3,910.00 362.00 1,440.00

ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל
ז 100 9,860.00 3,780.00 362.00 1,440.00  (ז; מ-51 ע

ל קצה מועתק לכל קצה מועתק כ  ל
 >ה) מ-101 ומעלה 9,860.00 3,650.00 362.00 1,440.00

ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל
 שירות םיפרנת בקצב

 העברה עד 1,024,000
ל קו כ  סיביות לשניה, ל

 ספרתי החל בקו
ן -  הראשו

.28 

 (א) עד 10 11,000.00 4,400.00 362.00 1,440.00
ל קצה מךעתק כ  לכל קצה מועתק ל

ז 30 11,000.00 4,230.00 362.00 1,440.00  >ב) מ-11 ע
ל קצה מועתק כ  לכל קצה מועתק ל

ז 50 11,000.00 4,090.00 362.00 1,440.00  (ג) ח-31 ע
ל קצה מועתק כ  לכל קצה מועתק ל

ז 100 11,000.00 3,960.00 362.00 1,440.00  (ז< מ-51 ע
ל קצה מועתק כ  לכל קצה מועתק ל

 >ה) מ-101 ומעלה 11,000.00 3,830.00 362.00 1,440.00
ל קצה מועתק כ  לכל קצה מועתק ל

 שירות סיפרנת בקצב
ז 1,536,000  העברה ע
ל קו כ ות לשניה, ל ני  סי

 ספרתי החל בקו
ן -  הראשו

.29 

 (א) עד 10 12,100.00 4,900.00 362.00 1,440.00
ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל

ז 30 12,100.00 4,710.00 362.00 1,440.00  (ב) מ• 11 ע
ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל

ז 50 12,100.00 4,570.00 362.00 1,440.00  (ג׳ מ-31 ע
ל קצה מועתק כ  לכל קצה מועתק ל
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 התשלומ בשקלימ וזז־שימ ללא מעינו
 תשלום העתקה- כאשר המרחק בין הסקוס בו
 פרטי השירות התקנה קבוע מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 לחודש אינו עולה על 100 עולה על 100
 אחז מסרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

 (ד) מ-51 עד 100 12,100.00 4,410.00 362.00 1,440.00
ל קצה מועתק ב ל קצה מועתק ל כ  ל

 >ה< מ-101 ומעלה 12,100.00 4,260.00 362.00 1,440.00
ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל

ת סיפרנת בקצב רו  30. שי
 העברה עד 1,920,000
ל קו כ ות לשדה, ל בי  סי

 ספרתי, החל בקו
ן -  הראשו

 (א) עד,10 13,100.00 5,150.00 362.00 1,440.00
ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל

 (ב< מ-11 עד 30 13,100.00 4,950.00 362.00 1,440.00
ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל

 (ג) מ־31 עד 50 13,100.00 4,800.00 362.00 1,440.00
ל קצה מועתק כ  לכל קצה מועתק ל

 ,יד) מ- 51 עד 100 13,100.00 4,640.00 362.00 1,440.00.
ל קצה מועתק כ  לכל קצה מועתק ל

 ;ר!) מ-101 ומעלה 13,100.00 4,490.00 362.00 1,440.00
ל קצה מועתק כ  לכל קצה מועתק ל

רות  31. קו הפצה בשי
 סיפרנת המחבר קצה

י של הקו למספר  מרכז
ות משניים בצד השני  קצו
 (להלן -קו הפצה ספרתי)

 בקצב העברה עד 19,200
ות לשניה,לכל קצה בי  סי

 משני של קו הפצה
 ספרתי החל בקצה המשני

 השני, באשר בעד הקו
 המחבר את הקצה

י לקצה המשני  המרכז
ן - הקו להל ) ן  הראשו

 המרכזי) ישולמו
 התשלומים שנקבעו
ד אחת החלופות צ  ל

 שבפרט 18, לפי הענין-

 (א) מ-2 עד 10 1,240.00 299.00 310.00 1,240.00
ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל

ז 30 1,240.00 287.00 310.00 1,240.00  >ב< מ-11 ע
ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל
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 התשלום בשקלים חדשים ללא מע־ס
 תשלום העתקה- באשר המרחק בין המקום בו

 פרמי השירות התקנה קבוע מותקן המיתקן לבין המקום החדש -
 לחודש אינו עולה על 100 מולה מל 100

 אחד מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

 (ג) מ-31 עד 50 1,240.00 279.00 310.00 1,240.00
ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל

 en מ-51 עד 100 1,240.00 270.00 310.00 1,240.00
ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל

 (ה) מ-101 ומעלה 1,240.00 261.00 310.00 1,240.00
ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל

 32. קו הפצה מפרתי
 בקצב העברה עד 56,000

לכל קצה יה, ות לשנ בי  סי
ל קו הפצה  משני ש

 ספרתי החל בקצה המשני
ד שבעד הקו ב ל ב  השני, ו

למו י ישו  המרכז
 התשלומים שנקבעו
 לצד אחת החלופות

י העניו- ט 20 לפ ר פ נ  ש

 (א) מ-2 עד 10 1,060.00 533.00 310.00 1,240.00
ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל

 >ב< מ-11 עז־ 30 1,060.00 511.00 310.00 1,240.00
ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל

 (ג< מ-31 עד 50 1,060.00 495.00 310.00 1,240.00
ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל

 >ד< מ-51 עד 100 1,060.00 479.00 310.00 1,240.00
ל קצה מועתק לבל קצה מועתק כ  ל

 (ה) מ-101 ומעלה 1,060.00 463.00 310.00 1,240.00
ל קצה מועתק כ  לכל קצה מועתק ל

לו היה מספרמ ל קצב התשלום שהיה חל על הקווים אי ל סוג ש בי כ ן ישולם לג ו ו  33. בעד קווים במג
ו חישוב מספר הקווים לפי פרטים 31 ו- 32, י , ולענ לל  קצבים מן המפורטים כמספר הקווים הכו

ן קצבים מ! ו ו ל קווים במג ן התקנה ש י ל קו כקו ; אולם, לעני ל קצה משני ש ראו כ  בפרטים 18 עד 32. י
32 (ד) ו- 32 גר!), , ה;  המפורטים בפרטי משנה 31 >ד) , ו3 (

ל הקצוות המשניים ל קצב התשלום שהיה תל על כ ל סוג ש י כ נ ג  ישולם ל
לל לפי פרטי המשנה האמורים. ו לו היה מספרם כמספר הקצוות המשניים הכ  אי
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 התשלום בשקלים חדשים ללא מעימ
 העתקה- באשר הסדחק בי[ הםקוס בו

 סו11ק1 הסיתקן לבי! הםקוס הםדש -

 עולה מל 100
 מסרים בקו אויר׳

 אינו עולה על 100
 מסרימ בקו אוירי

 תשלום
 קבוע
 לחודש
 אחד

 פרסי השידות התקנה

3,440.00 

37.80 

70.40 

98.90 

134.00 

152.00 

210.00 

230.00 

 התש לום
 שנקבע
 בפרט

 34 (ב)

6,290.00 

315.00 

357.00 

714.00 

746.00 

777.00 

808.00 

840.00 

 חוזשלוט
 שנקבע בפרט

 34 (ב)

1,490.00 4,000.00 

ת סיפרנת, רו י בשי בו י  צומת ג
 ברשת בה מותקנת מערבת

ל ד כ ע  בקרה מרכזית, כאשר ב
י י יהיה התשלום לפ בו י  צומת ג

י אחת לפ  פרט משנת (א) ו
 החלופות בפרט משנה >ב)-#»

ל ל ו כ ) י ו ב י ל צומת ג כ  (א) ל
י אחד בקצב העברה בו י  עורק ג

ות בי ל עד 2,000,000 סי  ש
 לשניה)

ל קו ל קצה ש כ  (ב) מבואה, ל
 בקצב העברה -

ות לשניה בי  (1) עד 19,200 סי

ות לשניה בי  (2) עד 64,000 סי

ות לשניה בי  (3) עד 128,000 סי

ות לשניה בי  (4) עד 192,000 סי

ות לשניה בי  (5) עז־ 256,000 סי

ות לשניה בי  (6) עד 384,000 סי

ות לשניה בי  (7) עד 512,000 סי

י ו ב י רר ג  מגואה נוספת לצו
רות סיפדנת ברשת בה  בשי

 מותקנת מערכת בקרה מרכזית,
ל קו בקצב העברה ל קצה ש כ  ל

 כמפורט בפרט 34 >ב)

ל עד י בקצב העברה ש בו י  עורק ג
רות  2,000,000 סיביות לשניה בשי

 סיפרנת ברשת בה מנתקנת
 מערכת בקרה מרכזית או עורק

י כאמור ו ב י ל עורק ג י נוסף ע בו י  נ
ל  בפרט 34 (א) בקצב העברה ש

ות לשניה בי  2,000,000 סי

36 

דות השירות בסניפי החברה. ות הטכניות; ויתו לקבל פרטים או י ו ף לאפשר  — השירות ניתו בכפו
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 התשלום בשקלים חדשימ ללא מע״מ
 תשלום העתקה- כאשר הםרחק ביו המקום בו

 פרמי השירות התקנה קבוע מותקן המיתקן לבין המקום החדש -
 לחודש אינו עולה על 00 ו עולה על 00 ו

 אוח־ מטרים בקו אוידי ססרימ בקו אוירי
 37. סל נוסף לצומת בשירות סיפדנת
 ברשת בה מותקנת מערכת בקרה

 מרכזית * 1,050.00 538.00 — ....

י 960.00 674.00 ו ב י רך ג  38. כרטיס בקרה נוסף לצו
ל כרטיס רות ספרנת, כ  בצומת בשי

 39. (א) התחברות לשירות
וב המנוי  "1-800־ לחי

 הנקרא בעד שיחוח
 טלפון- 415.00 #40.40 .... ....

 >ב< הנפקה קבועה **
 של דו״הות למנוי שירות 1-800-

 (1) דו״ת פירוט שיחות 48.90

י פ  (2) דו־ח התפלגות שיחות ל
 אזורי חיוג 48.90

י פ יח התפלגות שיחות ל  (3) דו
 יום ושעה 48.90

-"1- 800" 
ת אפשרות מ י ס ח  ש

ל מנוי שירות  התיוג א
 ־800 - 1" מאזורי חיוג

 מסויימיס *** 12.20 —

 ־ השירות ניתן רק בצומת שמספר המבואות המרבי בה הוא 36 .
, הכל כמפורט בתוספת הראשונה. ! ו פ ל ן ושימות ט ז קו מנוי טלפו ע  = בתוספת התשלומים ב

׳ לתוספת זו.  ** התשלום בעד דו״ח חז פעמי קבוע בחלק ז
י שירות"800 - 1" בעל מוקד אחד בלבד. ו * שירות זה נית! רק למו  ״
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 התשלום בשקלים חדשים ללא מעיס
 תשלום העתקה- כאשר המרחק ביו המקום בו

 9רסי השירות התקנה קבוע מותקן הםיתק! לביו המקום החדש -
 לחודש איוו עולה על 100 עולה על 100

 אחד מסרים בקו אוירי ססריס בקו אוירי

ת ממסור מסגרות, רו  40. שי
\ ה י ה ל קו י ד כ ע  כאשר ב

י אחת פ  התשלום ל
 החלופות בפרט משנה (א)

י אחת החלופות פ ל  ו
 בפרט משנה (ב) •

ל  (א) גישה, לבל קצה ש
 קו בקצב ה עברה

 ( 1) עד 64,000 סיביות לשניה - 1,160.00 399.00 256.00 1,050.00
ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל

 (2) עד 128,000 סיבינת לשניה - 1,160.00 419.00 256.00 1,050.00
ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל

 (3) עד 256,000 סיבינת לשניה - 1,700.00 799.00 277.00 1,100.00
ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל

 (4)עד 512,000 סיבינת לשניה - 1,700.00 859.00 277.00 1,100.00
ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל

 (5) עד 1,024,000 סיבינת לשניה - 1,700.00 1,300.00 277.00 1,100.00
ל קצה מועתק כ ל קצה מועתק ל כ  ל

ות לשניה - 3,410.00 1:600.00 320.00 1,280.00 בי  (6) עד 2,048,000 סי
ל קצה מועתק כ ל קצת מועתק ל כ  ל

, מסוג - י ג ץ לו ו ר  >ב) ע
*28.80 *28.80 109.00 -- , לכל קו  (א) בסיסי

ר, לבל קו  (ב) שמו
 בקצב העברה -
 (1) עד 19,200

ות לשניה 232.00 28.80* 28.80* בי  סי
 (2) עד 64,000

*28.80 *28.80 773.00 -- ות לשניה בי  סי
 (3) עד 128,000

*28.80 *28.80 1,550.00 -'- ות לשניה בי  סי
 (4) עד 256,000

*28.80 *28.80 3,090.00 -- ות לשניה בי  סי
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 התשלום בשקלים חדשים ללא מע־ס
 תשלום העתקה- כאשר המרחק בין המקום בו

 פרסי השירות התקנה קבוע מותקן הסיתקן לביו הםקוס החדש -
 לחרוש אינו נתלה על 100 עולה על 100

 אחד ססריס בקו אוירי מסרים בקו אוירי

י ג ו ץ ל ו ר ע  41. שינוי קצב העברה ב
ת ממסור מסגרות, רו  בשי

ל שינוי - 28.80* .... .... כ  ל

BURST EXCEED (BE) י נו  42. שי
רות ממסור מסגרות - הורדת  בשי

י ג ץ לו ו ר ע  קצב ההעברה הבסיסי ב
 מתחת לקצב ההעברה בקו

.  הגישה הנמוך מבי[ שני קצות הקו
י - 28.80* .... ו ו ל שי כ  ל

ת ו ר דל המסגרת בטי ו  43. הגדלת ג

 ממסור מסגרות מעל 1700 סיביות,
.... .... - - ל הגדלה- 28.80* כ  ל

רות ל האיתות בשי קו טו י פרו נו  44. שי
י Annex D 617ז  1מסגרות ב

פך להי ן Q922 Annex A ו  לבי
ל שינוי - 28.80* .... כ  ל

י ג ו ר ל י קישו יהו י ז  45. שינו
Data Link) 

(Connection Identifier - DLCI 
רות ממסור מסגרות -  התחלתי בשי

י ג ץ הלו  שינוי מספר הערו
י - 28.80* נו ל שי כ  ההתחלתי. התקני ל

ון שירותים מן המפורטים בפרטים 41 עד 45 ובפרט 40 (ב) בלבד שהתשלום המירבי בעד מגו  * ו
ל 2,160 שקלים חדשים. ר ־העתקה״ לא יעלה ע  בטו
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 התשלום בשקלים חדשים ללא מע״מ
 תשלום העתקה־ כאשר המרחק ביו המקום גו

 פרסי השירות התקנה קבוע מותקן המיתקן לביו המקום החדש -
 לחודש אינו עולה על 100 עולה על 100

 אחד ממרים בקו אוידי מסרים בקו אוירי

י או קו  46. נא) קו בלעד
 מקשר להעברת נתונים

 עד לקצב העברה של
 2,000,000 סיבינת

 לשניה •

 ״א 15,600.00 1,900.00 (א) אם הוא נשאר קו (א) כאשר הרשת מותקנת
ל חשבונה: ע י החברה ו ד ו קו מקשר בי י ״א״ א ד ע ל  בתוספת ב

-א־ - 1. אס הוא נשאר קו 48.00 
 לכל 500 347.00* בלעדי ״א־ או קו מקשר

 מטרים או חלק ־א• -
פך לקו 1,380.00*  נוהם. >ב< אם הוא הו
פך לקו ו קו מקשר 2. אם הוא הו ׳ א ב י ־ ד  בלע

י ״ב־ או קו מקשר  בלעד
 347.00* ״ב״ -

*1,380.00 
 >ב< כאשר הרשת מותקנת

די המנוי בהסכמת  • בי

י החברה ד י  החברה או ב
 על חשבון המנוי -

*60.50 

 ״ב־ 15,300.00 2,780.00 347.00* (א) כאשר הרשת חותקנת
ל חשבונה- ע  בתוספת בידי החברה ו

*1,380.00 53.00 
 לכל ק״מ

י נוסף נב< כאשר הרשת מותקנת ר י  או
די המנוי בהסכמת ל 3 ק״ מ בי  ע

י החברה ד  הראשונים החברה או בי
 או חלק על חשבון המנוי -

 ממנו 60.50*

 ־ לכל קצה מועתק של הקו
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 התשלום בשקלים חדשים ללא מעינו
 תשלומ העתקה- באשר המרחק בין המקום בו

 פרסי השירות התקנה קבוע מותקן המיתקן לבין המקום החדש -
 לחודש אינו עולה על 00 ו עולה על 00 ו

 אות־ מסרימ בקו אוירי מסרים בקו אוידי
י או קו  (ב) קו בלעד

 מקשר להעברת נתונים
ל  עד לקצב העברה ש
 34,000,000 סיביות

 לשניה -

׳ 29,900.00 12,200.00 347.00* (א) כאשר הרשת מותקנת ב ־ ו  ״א־ א
ל חשבונה- ע די החברה ו  בתוספת בי

*1,380.00 408.00 
ל ק״מ כ  ל

י נוסף >ב) באשר הרשת מותקנת ר י  או
י המנוי בהסכמת ד  או חלק בי

די החברה  ממנו החברה או בי
ן המנוי - ל חשבו  ע

*60.50 

ל הקו  ־ לכל קצה מועתק ש
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: nrrm זמני ׳ ? ב ל  ה

 התשלום בשקלים חדשים ללא מע״מ
 פרסי השידות התקנה תשלום קבוע פרסי השידות

 ו. כל שירות זסני לקוי התשלום שנקבע לצד אותו שירות בחלק ב׳ התשלום שנקבע לצד אותו שירות
 טלפון ולםכשירי מלפ1ן, בתוספת הראשונה בחלק ב־ בתוספת הראשונה.

 למעט שירות כאמור אולם אם סכום התשלום בגין
 בפרט 1אבחלק זה שיחות לפי אותיות התיכר כ. א ו-ד

 כמפורט בלוח א׳ בתוספת
 הראשונה, בתום תקופת השירות,

 היה, בשקלים חדשים,
 כמפורס להלן, תחזיר החברה

 למנוי חלק מדמי ההתקנה בשיעורים
 הנקובים להלן:

 (א) תקופת שירות שאינה עולה על 30
 ימיט

 ו. אס סכום התשלום בגין שיחות
 היה בין 253.01 לבי! 505.64

 יוחזרו למנוי 25% מדמי ההתקנה;

 2. אם סכום התשלום בגין שירות
 עלה על 505.64

 יומזרו למנוי 50% מדמי ההתקנה;

 1ב) תקופת שירות העולה על 30
 ימים נאינה עולה על שלושה חודשים-

 1. אם סכום התשלום בגין שיתות
 היה בין 544.73 לבין 797.36

 יוחזרו למנוי 25% מדמי ההתקנה;

 2. אם סכוסהתשלום בגין שיחות
 היה בין 797.36 לבין 1.050.18

 יוחזרו למנני 50% מדמי ההתקנה;

 • 3. אס סכום התשלום בגין שיחות
 עלה על 1050.18

 יוחזרו למנני 75% מדםי ההתקנה;

 ןג) תקופת שירות העולה על שלושה י
 חודשים ןאינה עולה על ששה חודשים-

 1. אס סכום התשלום בגין שיחות היה
 בין 778.10 לבין 1,030.73

 יוחזרו למנוי 25% מדמי ההתקנה:

 2. אס סכום התשלום. בגין שיחות היה
 בין 1,030.73 לבין 1,263.54

 יוחזרו למנוי 50% מדמי ההתקנה;
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 התשלום בשקלים תד שים ללא מע־ס
 9רמי השירות התקנה תשלום קבוע 9רמי השירות

 3. אם סכום התשלום בניו שיחות
 עלה על 1.283.51

 יוחזרו למנוי 75% מדחי ההתקנה;

 ו א שירות רםל־ש בסיס התשלנם שנקבע להתקנת קו מנוי טלפו! התשלום שנקבע לצד אותו שירות
 (ISDN -BRA) כאמור בפרט 1 בחלק ב׳ בתוספת בחלק ב׳ בתוספת הראשונה.

 הראנווננה, אולם אם סכום
 התשלנסבגין שיחות לפי

 אנתיות ההיכר כ, א נ-ד
 כמפורט בלוח א׳ בתנספת הדאשננה

 בתום תקופת השירות, היה . בשקלים תדשים,
 כמפורט להלן, תחזיר החברה למנוי תלק
 מדמי התתקנה בשיעורים הנקובים להלן:

 (א) תקופת שירות שאינה עולה על 30
 ימים -

 ו. אם סכום התשלום בגיו שיחות היה
 היה בין 253.01 לבין 505.64

 יומזרו למנוי 25% מדמי התתקנה:

 2. אם סכום התשלומ בגין שיחות
 עלה על 505.64

 יוחזרנ למנוי 50% מדמי ההתקנה:

 >ב< תקופת שירות העולה על 30
 יחים ואינה עולה על שלושה חודשים-

 1. אס מבוס תתשלוס בגין שיחות היה
 היה בין 544.73 לבין 797.36

 יומזרו למנוי 25% מדסי התתקנה;

 2. אם סכום תתשלום בגין שיחות היה
 היה בין 797.36 לבין 1,050.18

 יוחזרנ למנוי 50% מדמי ההתקנה;

 3. אס סכום תתשלוס בגין שיחות
 עלה על 1,050.18

 יומזרו למעי 75% מדמי התתקנה;

 <u תקופת שירות העולה על שלושה
 חודשים ואינה עולה על ששה חודשים-

 1. אס סבוס התשלום בגין שיחות היה
 בין 778.10 לבין 1,030.73

 יותזרו למנוי 25% מדמי ההתקנה;
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 התשלום בשקלים וח־שים ללא סעים
 פרמי השירות התקנה ךשולום קבוע

 2. אם סכום התשלום בגי[ שיחות היה
 בי[ 1,030.73 לביו 1,283.54

 יוותרו למנוי 50% מדמי ההתקנה;

 3. אס סכום התשלום בגין שיחות
 עלה על 1,283.54

 יוחזרו למנוי 75% מדמי ההתקנה;

 (א) לתקופת שירות שאינה עולה על
 7 ימים - התשלום המלא שנקבע לצד

 אותו שידות בחלק א׳ בתוספת זו
 בתוספת 30%

 התשלום שנקבע לצד אותו שירות
 בחלק א־ בתוספת זו בעד שירותים בארץ

 ובלבד שלא יעלה על 2,010.00

 2. קו בלעדי אויקו מקשר
 עד לתקופת שירות שאינה

 עולה על 30 ימים

 >ב< לתקופת שירות שעולה על
 7 יסים אך אינה עולה על 30

 יסיס - התשלנם המלא שנקבע לצד
 אותו שירות בחלק א־ בתוספת זו

 בתוספת 100%

 (א) לתקופת שירנת שאינה עולה על
 7 ימים - התשלום המלא שנקבע לצד

 אותו שירות בחלק א׳ בתוספת זו.
 בתוספת 30%

 התשלום שנקבע לצד אותו שירות
 בחלק א־ בתוספת זו, ובלבד שלא

 יעלה על 2,010.00

 2א. שירות סיפרנת,לתקופת
 שירות שאינת עולת על

 30 ימים

 >ב) לתקופת שירות שעולה על
 7 ימים אך אינה עולה־על 30

 יחים - התשלוס המלא שנקבע לצד
 אותו שירות בחלק א׳ בתוספת זו,

 בתוספת 100%
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 התשלום בשקלים חדשים ללא מע״ם
 פרסי השירות התקנה תשלום קבוע

 (א) לתקופת שירות שאינה עולה על
 7 ימים - התשלנם המלא שנקבע לצד

 אותו שירות בחלק א׳ לתוספת זו,
 בתוספת 30%

 התשלום שנקבע לצד אותו שירות
 בתלק א׳ לתוספת זו, נבלבד שלא

 יעלה על 1,010.00

 2ב. שירות ממסור מסגרות,
 לתקופת שירות שאינה

 .עולה על 30 ימים

 (ב) לתקופת שידות העולה על
 7 ימים נשאינה עולה על 30

 ימים • תתשלום המלא שנקבע לצד
 אותו שירות בתלק א׳ לתוספת זו,

 בתוספת 100%

 התשלום שנקבע לצד אותו שירות
 בתלק א׳ לתוספת זו ובלבד שלא

 יחיה פתות מהתשלום הקבוע
 לתקופה של 30 ימים.

 (א) תקופת שירות שאינה עולה על 30
 ימים ־ 50% מדמי ההתקנה

 (ב) תקופת שירות העולה על 30
 ימים ואינה עולה על שלושה חודשים -

 75% מדמי ההתקנה

 3. התחברות לשירות ״800• 1 •
 לחיוב המנוי הנקרא
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ע או זמני ו ב ן ק : המרות - שירות מלפו ׳  חלק ג

 התשלום בשקלים חדשים
 השירות ללא סם־ם

ן בשירות דסל״ש בסיסי  המרת קו מנוי - טלפון בקו מנוי- טלפו
(ISDN - BRA ) 

.1 

638.00 
1,460.00 

לה - י ג  !א) עס נקודת סיום ר
לבת -  1ב< עם נקודת סיום משו

175.00 

(ISDN-BRA)המרת קו מנוי- טלפון בשירות ר0ל"ש ב0י0׳ 
 עם נקודת 0יום רגילה או עם נקודתי'oro משולבת, בקו מנוי- טלפון

 אתר או שניים-

.2 

 3. המרת שלוחה "א" בקו מנוי- טלפון- 337.00

337.00 
 (א) שלוחה"ב" או"ג" המנותבים דרך מרכזת טלפון ציבורית

 של החברה בקו מנו׳ 6לפון-
.4 

337.00 
 (ב) שלוחה"ב" או"ג" שאינם מנותבים דרך מרכזת טלפון ציבורית

ל החברה בקו מנוי -טלפון-  ש

ן 336.00 י - טלפו ו  5. המרת קו מנוי - טלקס בקו מנ

60.50 

י ת ונכנסות בקו מנו צאו ו ן המשמש לשיחות י  המרת קו מנוי - טלפו
ן ו בקו מנוי טלפו ד א ב ל ת ב צאו ו ן המשמש לשיחות י ו  טלפ

ד ב ל  המשמש לשיחות נכנסות ב

.6 
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 התשלום גשקלים וח־שינז
 השירות ללא םע״ס

 ללא תשלום

ו קו מנוי- ד א ב ל ן המשמש לשיחות נכנסות ב  המרת קו מנוי - טלפו
ן ת בלבד בקו מנוי טלפו צאו ו ן המשמש לשיחות י ו פ  טל

ת ונכנסות צאו ו ת י  המשמש לשיחו

.7 

60.50 
ד בקו מנוי- ב ל ן תמשמש לשיתות נכנסות ב י - טלפו  תמרת קו מנו

ד ב ל ת ב צאו ו ת י תו ן המשמש לשי ו  טלפ
.8 

60.50 
י ד בקו מנו ב ל צאות ב ו ן המשמש לשיתות י י - טלפו ו  המרת קו מנ

ד ב ל ן המשמש לשיחות נכנסות ב  טלפו
 8א.

י ממתג 122.00  9. המרת שלוחה עמ ממתג בשלוחה בל

ם הנקבע ן תתשלו  סכום ההפרש שבי
 בעת ההנזרה להתקנת הקנ הקיים

ן התשלנס הנקבע להתקנת הקו  לבי
ן הסכומים י ן הפרש ב  החדש, ואם אי

ו אס ההפרש שלילי- 457.00  א

ו קו מקשר ״א־ או ־ב־ מסוג י א  (א) המרת קו בלעד
י או בקו מקשר ־א־ או ״ב־ מסוג אתר ד ע ל ר בקו ב ת  א

.10 

 התשלום תנקבע בעת ההמרה להתקנת
י בסך ו כ י  קצה הקו החדש, בתוספת ז

ל קצה קו  191.00 בעד כ

ו ״ב״ ו קווים מקשרימ ״א־, א ים א י וים בלעד  1ב) המרת 30 ומעלה קו
וים י אחד, ב - 30 ומעלה קו  המחוברים לקצה מרכז

ז - ח י א  המחוברים לקצה מרכז
ת ממסור מסגרות ו ר  (1) בשי

 התשלום תנקבע בעת ההמרה לתתקנת
י בסך כו י  קצה הקו החדש. בתוספת ז

ל קו כ  381.00 ל

ת ספרנת ו ר  (2) בשי

ת סיפרנת - ו ר יס בשי י הפצת ספרתי ו יס וקו ים ספרתי ו  11. המרת קו

י 390.00 נ ן סינכרו ן אסינבדוני לבי  (א) המרת משטר תקשורת. בי

ן התשלום הנקבע  סכום ההפרש שבי
 בעת ההמרה להתקנת הקו הקיים

ן התשלום הנקבע להתקנת הקו  לבי
ן הסכומים י ו הפרש ב  החדש, ואם אי

 או אס ההפרש שלילי- 457.00

 נב1 המרת קצב העברה

 4,220.00 בתוספת 28.70
ל קו  לכ

י ים בקצב וים ספרתי ת סיפדנת ב - 1 עד 30 קו רו  >ג< המרת צומת בשי
. ו ר בפרטים 30-20 בחלק א׳ בתוספת ז  העברה כאמו
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 התשלום בשקלים חדשים
 השירות ללא מע-ס

 12. המרות בשירות "800 - 1" לחיוב המנוי הנקרא:

 שירות זמני בשירות קבוע - י

 (1) כאשד תקופת תשירות הזמני אינה עולה על 30 ימים- 206.00

104.00 
 (2) כאשד תקופת השירות הזמני עולה על 30 ימים ואינה

 עולה על שלושה חודשים -

 סכום ההפרש שבין התשלום הנקבע
 בעת ההמרה להתקנת קצה הקו

 הקיים לבין התשלוס הנקבע להתקנת
 קצה הקו החדש, ואם אין תפרש בין

 הסכומים או אם ההפרש שלילי •
228.00 

 13. המרות קווים בשירות ממסור מסגרות -
 תמרת קצב העברה לעניו גישה, לכל קצה של הקו

 סכום ההפרש שבין התשלום הנקבע
 בעת ההמרה להתקנת הקו בשירות
 קבוע לבין התשלום הנקבע להתקנת

 תקו בשירות זמני, בתוספת זיכוי
 בסכום ההפרש בין התשלום הקבוע

 הנקבע לקו בשירות זמני לבין
 התשלום הקבנע הנקבע לקו בשירות קבוע

 14. המרות שירות זמני בשירות קבוע -
 השירותים המפורטים בחלק ב׳ בתוספת זו, פרטים 2 עד 2ב

 15. המרת קו בשירות סיפרנת בקו בשירות ממסור מסגרות,לכל קצה של
 קנ

878.00 
 וא) כאשר קצב העברה של הקו הקייס או הקנ החדש אינו ע1לה על

 128,600 סיביות לשניה

878.00 
 >ב) כאשר לא חל שינוי בקצב ההעברה של הקו המדש לעומת קצב

 ההעברה של הקו הקיים

1,760.00 

 16. התרת קו גישה בשירות סמסור מסגרות בקו בשירות סיפרנת,לכל ק1-
 (א) כאשר קצב העברה של הקנ הקיים אנ הקנ ההדש אינו עולת על

 128,600 סיביות לשניה

1,760.00 
 (ב) כאשו לא חל שינוי בקצב ההעברה של הקו המדש לעומת קצב

 ההעברה של הקו הקיים
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: שונות ׳  חלק ז

 התשלום בשקלים חדשים
 השירות ללא ותריס

זת 60.50 י ת כר כ ר ע מ וים המתוברים ל י בקו ו נ  1. שי

תי בידור"1-956"-ל3י ו ר י לשי ו  2. (א) חסימה או הסרת תסימה למנ
רות - י בקשת ספק תשי  בקשת תמנוי או לפ

ם א תשלו ל נה ל  (1) הסרת תסיסה ראשו
ל מסימה 49.60 ל מסימה או כ ל הסרה נוספת ש  (2) כ

רנתי מידע"1-957" ו הסרת חסימת למנני לשי  >ב< מסימה א
דות - י בקשת ספק השי פ ו ל י בקשת המנוי א פ  ל

ם א תשלו ל  (1) חסימה ראשונה ל
ל תסרת מסימה 49.60 ו כ ל חסימה נוספת א  (2) כ

דע תי מי רו ו שי ר א ו ד י תי ב רו ר ספק שי ו ן ממנוי עב ית חשבו  >ג) גבי
ת - 0.24 ו ר ל שיחה - על חשבה ספק השי כ  ל

סי הניתן באמצעותי ו ר ת אי ו ר י ש  3. חסימה או הסרת חסימת ל
י - י בקשת המנו וג 9ו19, לפ  קידומת החי

ם א תשלו ל נה ל  (1) תסדת תסימה ראשו
ל מסימה - 49.60 ל חסימה או כ ל הסרה נוספת ש  (2) כ

י המנוי הנקרא*- ד י ן ב ו י מספר טלפ הו י  4. חסימת תאות המאפשר ז
 (א) חסיחה קשיחה -

ן ל מספר טלפו ע ל מנוי ב כ  (1) חסימה ראשונה- ל
ם ו א תשל ל י בקשת המנוי - ל י אחר לפ ל מנו כ ל  חסוי. ו

ל הסרת חסימה נוספת 49.60 ו כ ל חסימה נוספת א  (2) כ
י - ו י בקשת המנ  לפ

ם א תשלו ל  » (ב) חסימה גמישה - ל

ן פרט זה - י  לענ
-חסימה קשיחה״ - חסימה קבועה לקו חנוי שחבצעח החברה

ת מיוג(*43) שמבצע י שיחה, באמצעו פ  ״חסימה גמישה״ - חסימה ל
 המנוי

ץ 49.60 ר א ץ ל נא מחו בי ו ת ג ט לשיחו ע מ  5. חסימה לשיחות גנביינא, ל

ת ץ המתבצעות באמצעו ץ לאר  6. חסימה מלאה או הסרת חסימה לשיחות לחו
׳ י בקשה החנו פ , ל ץ ר א ץ ל וג לחו ל קודי החי וג ש  חי

 (1) מסימה ראשונה ללא ת/׳ילוט
ל הסרת חסימה 49.60 ו כ ל חסימה נוספת א  (2) כ

י בקשת הנוי. בעד שיחות ס - לפ רטי ן מפו ל דפי חשבון טלפו  7. הנפקה ש
וג 1919- 4.16 דומת החי ת קי טי הניתן באמצעו רו ת אי רו  לשי

מות רטים - לפי בקשת מנוי. בעד שי ן מפו ו ן טלפ ל דפי חשבו  8. הנפקה ש
נת י אותי פ ו שיחות ל , א ן ־ ט תי ר ו ר ת לשי תו ן ״1-705״, שי ימו תי ז רו  לשי

כר כ, א ו- ד שבלות א׳ לתוספת הראשונה,  ההי
ל הנפקה - 4.16 כ  ל

ג ו ת חי ת באמצעו ו ר י ש ו ל ר בו ת חי ו ד ל לקבל פרטים או ו כ י י ל מנו נת ; כ ל מרכז גבל ש  * השירות ניתן כיום במספר מו
 199 ובסניפי התבדה.
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 התשלום בשקלים תדשים
 השירות ללא סננ״מ

 9. העתק חשבת טלפון - לפי בקשת המנוי 4.16

 10. שינוי מספר מלפח - לפי בקשת המנוי 46.60

 11. רישום שינויישם של מנני ללא תשלום

'45.40 

 ללא תשלום

 (א) העברת קו-סנוי מלפון למבקש. לאתר ויתור בכתב של
 המנוי על זכותו

 (ב) העברת קנ-מנוי סלפון למבקש שהוא קרוב** לאחר ויתור
 בכתב של המנני על זכוו)ו

.12 

45.40 
 ללא תשלום

 (א) העברת קו-מנוי -טלפון ממנוי שנפטר ליורשנ
 (ב) העברת קנ-מנוי -טלפח ממנוי שנפטר ליורש שהוא קרוב**

.13 

 ללא תשלום
 העברת קנ-מנוי-טלפנ1 ממנוייס משותפים לאחד השותפים הךשנס

 כמנוי לאחר ויתור בכתב של השותף היוצא על זכותו
.14 

 15. העברת קו-מנוי -טלפון מקבלן לדנכש 45.40

45.40 

 העברת קו מסוגי הקויס המפורטים בחלק א׳ בתוספת זו בפרטים
 32-18 ו- 46 ממנוי למבקש, לאחר ויתור בכתב

 של המנני על זכותו

.16 

 17. ניתוק שירות טלפון -לפי בקשת המנוי

 (א< אם המנוי הודיע על ויתור על מספר הסלפון הרשום על שמו -

 (1) כאשר התשלום מתבצע במועד החיבור מחדש 60.50

16.80 

 (2) למעט לעניי! קו מנוי טלפון בשירות רסל״ש בסיסי או קו מנוי טלפון
 בשירות חי״פ, כאשר התשלום מתבצע במועד הגשת בקשת המנוי -

 ביו אס תקו מובר מחדש וביו אם לאו -

 11.10 בתוספת התשלום הקבוע
 בעד תקו כמפורט בתוספת הראשונה.

 1ב< אם המנוי לא תודיע על ויתור על מספר הטלפןן תרשום על שמו

11.10 
 (א) ניתוק של קו המחובר למערכת כריזה - לפי בקשת המנוי -

 לתקופה שאינת עולת על 6 ימים וחיבורנ מחדש
.18 

 ללא תשלום
 1ב< ניתוק של קו המחובר למערכת כריזה-לפי בקשת

 המנוי- לתקופה העולה על 6 ימים ותיבורנ מחדש

 19. םידןש קשר לאתר ניתוק בשל אי סילוק חשבון 26.60

 בחלק זה, ־קדוב״-בן זוג,בת זוג,בן.בת,הורה,אח,אחות,נכד,נכדה,םב,םבתא או בן זוגו של כל אחד מאלה.
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 התשלום בשקלים םדשים
 השירות ללא סט־ס

122.00 

ר לרשת ההברה בו ל חי ש ש הקשר לאחר ניתוק ב דו חי  בדיקה ו
ל ש ו ב ת החברה א ש ר ו פגיעה ב , א ן א כדי ל  ש

ע בה ו ג פ ל ל ו ל ע  מעשה ה

.20 

ת יקיצה 1.16 ו ר  21. שי

ו חלק מהן 0.1907 ל 5 שניות א ד כריזה • כ ו י ל צ  22. הפעלה ש

ת שירות מודיעין"144״ ן באמצעו ר מספר טלפו ו ר י  ב
ר בפרט משנת 1ב) - ר כאמו ו ר י ר למעט ב ו ר י  נא) ב

.23 

1.57 

 ללא תשלום

ט משנה (2), אס ניתן מספר ר פ רט ב ף למפו ו פ כ  (1) ב
ן המבוקש - ו  הטלפ

ל החברה ן ש ך הטלפו עד לפרסום במדרי ו  (2) אס המספר המבוקש נ
א מספר חסוי, או לא ניתן מספר -  וטרם פורסם, אז אס הו

ת כרטיס שיחות טלכרט פעל באמצעו ר מטצ־ג המו ו ר י  (ב) ב

ב אחת כמפורט בחלק ד׳ ו  יחידת חי
 בתוספת הראשונה.

ן מבוקש • רט בפסקת משנה (2), אס ניתן מספר טלפו ף למפו ו  (1) בכפ

ם  ללא תשלו
ל החברה ! ש ך תטלפו י  (2) אס המספר המבוקש נועד לפרסום במדר

 וטרם פורסם, או אס הוא מספר חסוי, או לא ניתן מספר -

ן ״144" - דיעי ת מו ו ר ת שי  24. השלמת שיחה באמצעו

ם בעד  0.53 בתוספת התשלו
נה. רט בתוספת הראשו ן כמפו  שיחת הטלפו

 (א) אם ההתקשרות מומשה

ם  1ב< אם ההתקשרות לא מומשה ללא תשלו
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 התשלום בשקלים חדשים
 השירות ללא מע״מ

ר חדש ־׳155״ או ״1545״ 0.39 ב ו ן ד ת שעו רו  25. פניה לשי

36.70 
ל תקופה שאינה כ י בקשת המנוי, ל  שירותי הודעה מוקלטת לפ

ל שלושה תודשים אנ מלק ממנת -  עולה ע
.26 

י שירות"1-800" ו ל דו״ת למנ  >א) הנפקה חד פעמית ש
י בקשת המנני פ  לחינב המנוי הנקרא. ל

.27 

ט שיחות 48.90 ו ר י  (1) דו״ח פ

ג 48.90 ו רי חי ו ז י אי פ ת שיחות ל ו ג  (2) דו״ח התפל

י יום ושעה 48.90 ת שיחות לפ ו ג  (3) דו״ח התפל

ב המנוי הנקרא 68.40 ו ת "1-800" לחי ו ר י תוכנה בשי נו  >ב) שי

0.24 
ל ע ד ב ו תי זימון"1-705", או עב רו ר ספק שי ן ממנוי עבו  גביית חשבו

ל שיחה, ב ד גישה "135", ל נטרנט בקו תי אי ו ר ן לאספקת שי ו שי  רי
ת - רו ן ספק השי  על חשבו

.28 

ן חסוי 60.50  29. הקצאת מספד טלפו

12.40 
תי רו ן למתן שי ו ל רשי ע ל ב י ש י החברה במנו  רישום מנו

ר - י רישום כאמו ו נ ל שי , או כ י ת המנו ש ק ב  בזק בין-לאומיים, י
.30 

ו מנויים הממוברים למרכזת י ן שימה ב י נא לענ י בי ו רות ג  שי
רטים בלות ג׳ בתוספת הראשונה ג המפו ו ורי המי  באחד מאז

ו חלק ממנה - ל דקת שיחה א  בעד כ

.31 

ט משנת >ב) - 0.57 ר פ ר ב  (א) למעט שיחה כאמו

 1ב) שיחה מטצ־ג - 0.83

וב שיקבע  0.57 בתוספת חי
ו ו ל רשי ע ן ב ן החברה לבי י  בהסכמה ב

עת המנוי• הנקרא די י בא ל ר תו ש  הרט״ן, א
ל ש כ ו מ י מ מ ר ט ע ב מ ש ו ה ה ש ע ד ו ה  ב

 התקשרות.

ל ד א י י ן נ ו טלפו י ז ן ר ו ל רשי ע ל ב ! שיחה מאת מנוי ש י נא לענ י בי ו ת ג רו  שי
ספת ח ג׳ בתו וג המפורטים בלו י החי ר ו  מנוי המחובר למרכזת באחד מאז

י הנקרא - ו ן המנ י  הראשונה לעני

.32 

 ט״ז באייר התשם׳יה(25 במאי 2005)

 שרת התקשורת
ק י צ ה א י י ל  (חמ 3-2726) ד
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