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                    טיפול בתופעת מסרוים מזויפיםבעיין ה  הדון: תאים להפצת מסרוים בהתאם להחלטת משרד התקשורת

  לפות אליכם בושא שבדון, כדלקמן: תמתכבד") גולדמן תקשורת חברת גולדמן תקשורת בע"מ (להלן :"

רישיון  3.6.2020ביום   . 1 תיקון  בדבר  החלטה  התקשורת  משרד  פרסם  בתופעת,  טיפול  מזויפים   בעיין  התיקון מסרוים   .

של ההודעה   CLI-ב  כאמור הגיע בעקבות מצבים בהם גופים מסוימים, אשר שולחים מסרוים לקהל לקוחות גדול, הגדירו

 הודעות שכביכול המוי ה"ל כתב.  זייפו  ובכך, (אשר אין לו כל קשר להודעה השלחת) מספר של מוי אמיתי

 על מת לטפל במקרים מעין אלו, קבע משרד התקשורת כדלקמן: . 2

הוא מספר   שלה  CLI  -ששדה ה)  IPכלומר באמצעות ממשק  (  קצה  שלא ממכשיר)  SMSמסרוים (  לא תתאפשר הפצת .2.1

 ייד או ייח. 

, שהוא המספר של המוי המפיץ, CLIשדה    מסרון כאמור הכוללת אפשר הפצה של  יתן יהיה ל  על אף האמור לעיל, .2.2

 למוי המפיץ.  זיהוי אמין  בוצערק במידה ו

אפשר   . 3 או  החדשות,  להוראות  עבודתו  את  להתאים  דרשים  שאו  והעובדה  לעיל  האמור  (  הפצתלאור  )  SMSמסרון 

 מול המספר.  OTPרק לאחר שבוצע   CLIהכולל מספר טלפון בשדה  

חד ערכית שהמספר שמסר לו על ידכם -בהצלחה, קרי אומת וזוהה בצורה חד OTP –רק במידה והמספר עבר את ה  . 4
 הוא אכן שלכם/ברשותכם, אפשר לאותו לקוח שמסר את המספר לשלוח את ההודעה באמצעות המערכת שלו. 

    
תקשורת מסתמכת על הצהרתכם מבחית גולדמן תקשורת, כאשר יתקבל קובץ מסרוים לצורך הפצתו, גולדמן  .4.1

 והתחייבותכם כי המספר שמסרתם לו הוא שלכם/ברשותכם. 
  

הכם מתחייבים בזאת להודיע לגולדמן תקשורת מראש בכל מקרה בו המספר שמסרתם מפסיק להיות  .4.2
 בבעלותכם. 

  
פר המספר שמסרתם יהיה מאושר לתקופה מוגבלת של שה, בתום התקופה יהיה עליכם לחדש את אימות המס .4.3

 (גם אם המספר לא שוה). 
  

באמצעות מערכת  CLI) הכולל מספר טלפון שאיו שלכם/ברשותכם בשדה SMSהיכם מתחייבים שלא להפיץ מסרון ( . 5
 . CLIבשדה  )ִפיְקִטיִבי(הכולל מספר טלפון ִמְבִּדי לרבות לא להפיץ מסרון  הפצה של גולדמן תקשורת בע''מ.

  
ספק, אתם מתחייבים בזאת כי תישאו כל התקשרות חוזית ביו. למען הסר  מסמך זה מהווה חלק בלתי יפרד מכל . 6

) הכולל מספר טלפון שאיו שלכם/ברשותכם SMSבכל הוצאה ו/או זק שיגרמו לגולדמן תקשורת עקב הפצת מסרון (
 ות מערכת הפצה של גולדמן תקשורת בע''מ. עבאמצ CLIבשדה 

  
ומהווה את הסכמתכם מהווה אישורכם לכך שיתה לכם האפשרות לעיין בתאים, "שלח בקשה",  לחצןלחיצה על   . 7

 והתחייבותכם כלפי גולדמן תקשורת בע''מ לתוכם.
  

  
  
  


