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כתנאי להסכמת ועדת הרבנים לתת הכשר על טווח
מספרים המיועד עבור קומת תוכן בפיקוחה ,החברה
מתחייבת להקצות טווח של [ 10000להלן" :קומה"
ו/או "טווח"] מספרים רציפים עבור מערכות תוכן
כשרות .ולפיכך היא מתחייבת בהתחייבות חד צדדית,
כדלהלן:
מספרים אלו ישמשו למטרות שיפורטו להלן ולא לשום
מטרה אחרת ,ללא שום מעקף בכל דרך שהיא
למטרות אחרות  /נוספות וכיו"ב.
החברה מתחייבת כי כל ההוראות הכשרותיות שינתנו
ע"י הועדה יהיו מיושמות באופן טכנולוגי וללא שום
אפשרות מעקף.
במקרה של בקשה מהוועדה על סגירת קו ספציפי
מתוך הקומה ,אף ללא מסירת נימוק ,החברה
מתחייבת להשבית לחלוטין את פעילות הקו בתוך 24
שעות[ .סעיף זה אינו מתייחס להסרת כשרות כללית
מהקומה].
במקרה של הפסקת הכשרות מקווי הקומה ,החברה
מתחייבת להשבית את כל המספרים הנ"ל בתוך שבוע
מקבלת ההודעה על הפסקת ההכשר .ההשבתה
תהיה לפרק זמן של  30יום ,ולאחר מכן אין לחברה
מחויבות כלפי הועדה לגבי הקומה הנ"ל.
בכל מקרה של פרצה/תקלה ,או תיקון נוסף שיידרש
ע"פ החלטתה הבלעדית של הועדה אזי תסדיר זאת
החברה באופן מיידי ולא יאוחר משבוע.
אין הועדה מתחייבת להמשיך  /להרחיב הסדר זה,
וזכותה להפסיק את ההסדר לכשתרצה ועל פי רצונה
ושיקוליה.

ח .ידוע לחברה כי אין הועדה מייעצת לאף חברה להיכנס
לפרוייקט מבחינה עסקית ,ואין הועדה ממליצה שיהיה
בזה רווחים.
ט .אין ,ולא יהיה לחברה שום טענות כלפי הועדה או מי
מטעמה בגין הפעלת ו/או אי הפעלת הקומה הנ"ל.
י .לצורך פיקוח ובקרה ,הועדה או מי מטעמה תקבל
גישה ואפשרות להאזין לכל התוכן הקיים בכל הקווים
בקומה הנ"ל ,הגישה תהיה ממספרי טלפון מסוימים
שימסרו ע"י הועדה ,הגישה תתאפשר למנויים הנ"ל
בצירוף סיסמא אחידה לכל המערכות.
יא .על כל הפרה של אחד מסעיפי ההתחייבות ,תשלם
החברה סך [ ₪ 5,000חמש אלף שקל] לעמותה
שתורה הועדה ובתנאי שיש לה אישור ניהול תקין.
יב .שירות הלקוחות למנויי קומה זו יתבצע מטלפון של
שירות לקוחות ייחודי המיועד ללקוחות הקומה הנ"ל
בלבד ,ותחת מותג יחודי.
יג .כל המעונין לפתוח קו תוכן בקומה הנ"ל ישלח טופס
הצהרה לקו הספציפי וצילום ת.ז .לחברה ,החברה
תשלח את הטופס וצילום הת.ז לועדה ,ולאחר מכן
תוכל החברה להקצות ללקוח את הקו המבוקש ,ללא
צורך להמתין לאישור הועדה על כל קו וקו.
יד .בסוף כל חודש ,תשלח החברה לועדה את רשימת
הקוים שנפתחו בקובץ אקסל באמצעות האימייל ,עם
פירוט כל הכתוב בטופס ההצהרה.
טו .החברה מצהירה כי היא מכירה בסמכותה של הועדה
לפקח על האמור בהתחייבות זו ,עבור מנויי הטלפון
הכשר.
טז .ידוע לחברה כי באם לא תעמוד בהתחייבויותיה אזי
ועדת הרבנים תהיה רשאית שלא לסמוך על
התחייבויות החברה.
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חתימת עורך הדין

