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 מדינת ישראל

 משרד התקשורת
 

 בע"מ [                                   ]כללי ל  רשיון
 למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן)

 
 ]טיוטהתיקון מס' [

 
 , שהואצלה1982 -(ה) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 

בע"מ (להלן חברת  __________את טענותיה של חברת  תיפי כל דין, ולאחר ששקל-על יויתר סמכויות יל
ביום ________________בזה את הרשיון הכללי שהוענק לחברת  ןמתק י) אנ__________

  , כדלקמן: ___________
 

                                                 
 "1 מספר"מכרז  ההגדרה לפני יבוא פלאפון ברשיון 1

תיקון 
 .1סעיף 

1. 
 

  - 1בסעיף 

 בוא:י "נודד רשיון בעל" ההגדרה לאחר (א) 
 

בעל "   

רשיון 

תשתית 

 רדיו

  "סלולרית

 תשתית רדיומי שקיבל רשיון להקמה, קיום והפעלה של  -

 עבור בעל רשיון רט"ן;

, ומסרונים דיבור שרותי מתן בעיקר מאפשרת אשר רשת - "2"דור    

על כל  CDMAאו  GSMשל  בסיסית"ן רט בטכנולוגיית

 ;"בוכיוצ GPRS ,EDGEשדרוגיהן, כגון 

שירותי  מתן מאפשרת, 2בנוסף לשירותי דור  אשר רשת - "3"דור    

 "ש)מסשל  בודדותנתונים בקצב בינוני (עשרות 

 על 2000CDMA-ו UMTSשל  בסיסית"ן רט בטכנולוגיית

 ;"בוכיוצ HSPA+ ,HSPAכל שדרוגיה כגון 

 העברת מאפשרת, 3בנוסף לשירותי דור  אשר רשת - "4"דור    

"ן רט בטכנולוגיית "ש),מס 100-(כ גבוה בקצב נתונים

, לצורך last release 3GPP TS 36.104 - לתקן בהתאם

, כגון שיונורעל פי  שיוןהראספקת כלל שירותי בעל 

 ;LTEטכנולוגיית 

 

0F" יבואהמכרזלאחר ההגדרה " )ב(  

1: 

מכרז דור    

4 

 רדיו שירותי למתן משולב  רשיון - 2014/021מכרז מספר  -

"ן) בישראל: הרחבת רט( התאית בשיטה נייד טלפון

 ; רשיון קיים או הענקת רשיון חדש
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 .בלבד וגולן פרטנר של ברשיון 2

1Fתבוטל. "תעריף סל בסיסי"ההגדרה  (ג)  

2 

 " יבוא:תכנית מספורתעריף סל בסיסילאחר ההגדרה " (ד)  

תשתית "   

 " רדיו

ככל  ,מוקדי רדיו בשיטה תאית, יחידות בקרה עליהם -

ליבת רשת הבזק  ת אותם אלרותמסורת המקש ,שקיימות

 רשיון.ההציבורית של בעל 

   

תיקון 
סעיף 

17. 

 יבוא: 17.2במקום סעיף  .2

 :שימוש, רשאי בעל הרשיון לעשות 17.1על אף האמור בסעיף   17.2

 ;בעורקי תמסורת פיזיים או אלחוטיים של בעל רשיון אחר (א)

בעל רשיון המוקמת, מקוימת ומופעלת באמצעות  רדיוהתשתית ב (ב)

, במסגרת הסכם שימוש, כמוגדר בסעף סלולרית תשתית רדיו

 מנהלמראש של הוהסכמתו בכתב לאחר שקיבל את ו ג19.3ג19.4

 .המנהל בהתאם לתנאים שקבעו

תיקון 
סעיף 

18. 

 , יבוא:4.18סעיף  לאחר א.2

 רשיון לבעל הרשיון נכסי של העברה או משכון, השכרה, מכירה לעניין 18א.4" 

 הוראות יחולו לא, שלו לקוח הוא הרשיון שבעל לריתסלו רדיו תשתית

 ".זה סעיף

הוספת 
סעיף 

 א.19

3. 

    " 

 , יבוא:19לאחר סעיף 

 סלולרית תשתית רדיויחסים הדדיים עם בעל רשיון  – 1לק א'ח

 הגדרות א. 19

  -זה  חלקב א19.1

 מידע "

סודי 

 "מסחרי

שאינם נחלת הרבים  ,בעל הרשיוןת אודונתונים  -

 עים לאחד מאלה: והנוג

מסרי הבזק העוברת ברשת, ונפחי כמות  )1(

 ;םויעדיהם סוגיה

  ;מספר המנויים, סיווגם ומאפייניהם )2(

, פרישתה והטכנולוגיה שבה היא הרשתמבנה  )3(

 פועלת;

, לשינויים בה הרשתתכניות להרחבת  )4(

 ולהפעלת שירותים חדשים באמצעותה;
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3 Multi Operator Core Network 

וגיות לנוכט אות יוקוות שיווייות או פעילכנת )5(

 רשיוןהבעל יהן נמסר לאחרות שמידע לגב

ת יעסק תוליעפ או ,"ןרט רשיון בעל יביד

 רשיון בעלג על ידי סוו לגביה ידעשמת ראח

  ;מסחרי סודי מידע"ן כרט

מידע אחר שאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על כל  )6(

ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון 

 .יועסקי על פני מתחר

"מרכיב 

 פסיבי"

 לרבותבאתר מוקד רדיו תאי  האלמנטים הפסיביים -

 ;חשמל ומיזוג תורן, מבנה,

שיתוף "
 אקטיבי

של 
 "אנטנה

שיתוף האנטנה או כבל הזנה  ובנוסף פסיבישיתוף  -

 לאנטנה; 

שיתוף "
אקטיבי 
 "של תדר

)MOCN2F

3( 

אקטיבי של אנטנה לרבות שיתוף בציוד רדיו  שיתוף -

 "ן;רט רשיוןהוקצו לשימוש של בעל  ובתדר אשר

שיתוף "

 "פסיבי

 מספרב המרכיב הפסיבישל  ,חלקי או מלא שיתוף -

ו בין שנים א מוקד רדיו תאי יאתר של משמעותי

 "ן;רט רשיוןיותר מבעלי 

 

 שיתוף עם בעל רשיון רט"ן אחר  ב. 19

 (להלן "ן אחררט רשיון בעלעם בהסכם  התקשרלבעל הרשיון רשאי  ב19.1

 ת") בכל אחשיתוף הסכם(" שיתוףלצורך ") אחר רשיון בעלזה "בחלק 

 :בלבד אלהמאפשרויות 

 ;הסכם שיתוף פסיבי (א)

 ;הסכם שיתוף אקטיבי של אנטנה (ב)

 ;)MOCN( הסכם שיתוף אקטיבי של תדר )ג(
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 רק לרשיונות גולן טלקום בע"מ והוט מובייל בע"מ.סעיף זה ייכנס  4

 :ב19.3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  ב19.2

בהסכמי  ונים"ן שרט רשיון בעלי עם להתקשרבעל הרשיון רשאי  (א)

למרות . 4או דור  3, דור 2מרשתות דור  תבכל אח ,שיתוף שונים

 ,:האמור

 .מפעילים  שני בין אושרי לא )MOCN(של תדר  אקטיבי שיתוף )1(

יאושר רק  3או  2) בדור MOCNשיתוף אקטיבי של תדר ( ) 2(

ורק  4תדרי דור בתנאי שלשני בעלי הרשיון המשתפים הוקצו 

בתנאי שלבעל הרשיון המשתף שאינו מפעיל, קיים הסכם 

 קטן סעיף לעניין .4) בדור MOCNשיתוף אקטיבי של תדר (

 במלואה פרושה גישה רשתשלו  בעל רשיון –" מפעיל, "זה

חברות פלאפון תקשורת בע"מ, סלקום ישראל בע"מ,  :3 בדור

  ;שורת בע"מפרטנר תק

לבקש מהמנהל  ויוכלגולן טלקום בע"מ והוט מובייל בע"מ,  3F4)ב(

צירף  רשיוןשבעל ה תכנית פרישת מוקדי הרדיו להחליף את

), כאמור בנספח ב' UMTSמכרז (הלתכנית ההנדסית במסגרת 

, בתכנית פרישת מוקדי ")תכנית הפרישה" –(בסעיף זה  לרשיון

 ,בעל רשיון תשתית סלולריתבאמצעות בעצמו או  ,הרדיו שיקים

ישקול המנהל את  ,כאמור בקשההגיש בעל הרשיון  .4בדור 

, תנאים הבאיםובין היתר, יוודא כי הבקשה עומדת בהבקשה 

 :במצטבר

וחלופית  שווה 4רשת דור ב הרשיוןשל בעל  ההשקעה )1(

 מוקדי פרישתלצורך  הרשיוןבעל  נדרש אליהלהשקעה 

  ;במסגרת תכנית הפרישה יוןהרשהתחייב בעל  אליה הרדיו

שהוקצו לו בעקבות שימוש בתדרים יעשה  בעל הרשיון )2(

 4דור  אספקת שירותילטובת  4דור  מכרזזכייתו במסגרת 

 .בלבד

מהסוגים  שיתוףהגיעו בעל הרשיון ובעל הרשיון האחר לכלל הסכם  ב19.3

ר לא יאוחמנהל בקשה בכתב לבעל הרשיון יגיש  ,ב19.1המנויים בסעיף 

 –(להלן בסעיף זה משלושים יום מיום החתימה על הסכם השיתוף 

תכלול לפחות הבקשה ו, להסכם השיתוףויבקש את אישורו  ")הבקשה"

 את כל אלה:

 פרטי בעל הרשיון ובעל הרשיון האחר; (א)

 ;ב19.1כאמור בסעיף  סוג הסכם השיתוף (ב)

 ;שיתוףהתקציר מנהלים של עיקרי הסכם  (ג)
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תצהיר של נושא  בצירוף על כל צרופותיו ונספחיו מההסכםעותק      )ד(

מלבד מסמכים אלה לא קיימת כל כי  בעל הרשיוןמשרה ב

 ;להסכם בקשרפה -בעלהסכמה, בכתב או 

"שיתוף גישה רחבת פס של במדיניות  חוו"ד לפיה ההסכם עומד )ה(

חלק  בתנאיו  ביותר העדכנית" "ןרטכללי למתן שירותי  רשיון בעל

 על ת הסכם השיתוףהשפע של ניתוח החוו"ד תכלול .זה 1א'

  בתחום הבזק והשידורים; התחרות

 ;ולפקיעתוהמועד המתוכנן לתחילת יישום ההסכם  )ו(
 
  

המנהל רשאי לאשר את הבקשה, לדחותה או להתנות אישורו בתנאים,  ב19.4

 לרבות תיקון ההסכם. 

שהמנהל לאחר רק , וףבעל הרשיון רשאי להתחיל ליישם את הסכם השית ב19.5

 .את הבקשה אישר בכתב לבעל הרשיון ולבעל הרשיון האחר

 שיתוף והסכם שימושהסכם  ג. 19

 ,)MOCNהסכם שיתוף אקטיבי של תדר (ל בקשההגיש בעל הרשיון  ג19.1

רמת התחרות  אתישקול המנהל את הבקשה בהביאו בחשבון, בין היתר, 

בתחרות, את מצאי התדרים  הקיימת בשירותי הרט"ן ופוטנציאל הפגיעה

הקיים והצפוי ויעילות השימוש בתדרים, את שרידות ויתירות הרשתות 

 בהיבט הלאומי והבטחת רמת שירותי הבזק לאורך זמן.

       ) יכלול את התנאים הבאים:MOCNהסכם שיתוף אקטיבי של תדר (   ג19.2

י ויחזיקו באמצעתאגיד משותף  המשתפים יקימו רשיוןבעלי ה (א)

. התאגיד המשותף ידרש לקבל רשיון יםשוו יםבשיעורהשליטה בו 

  ;תשתית רדיו סלולרית

 עת , בכליחולו יחוייב להחזיק המשתפיםכל אחד מבעלי הרשיון על     (ב)

מרכיב יחס לבההוראות הבאות , תקופת קיומו של הסכם השיתוף

 המשותפת כדלקמן: הגישהרשת ב הנכלליםמוקדי הרדיו בפסיבי וה

יחזיקו בעלי הרשיון המשתפים  –התאי מוקדי הרדיו ב ))1((

 ;יםשוו יםבשיעור

המחזיק את  הרשיון יבעללכל אחד מ –מרכיב פסיבי ב  ))2((

המשתפים תהיה זכות שימוש  השיעור הגבוה ביותר של 

 ברשת הנכללים פסיבייםה מרכיביםל הלאפקטיבית בכ

 מהמרכיבים שתיים מפי יותר יחזיק לא ,המשותפת הגישה

המחזיק את השיעור הנמוך  הרשיון בעל שמחזיק הפסיביים

 .הנכללים ברשת המשותפת פסיביים מרכיביםביותר של 
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זכות שימוש בלתי  –" זכות שימוש אפקטיבית" - לעניין זה 

ופת הרשיון הרלוונטי, במרכיב פסיבי, הנובעת לכל תקהדירה, 

מבעלות או ממקור אחר, שתאפשר לבעליה לבצע את כל 

הפעולות הכרוכות בהקמה, בקיום ובהפעלה של מוקדי רדיו 

 .תאי באמצעות או על גבי המרכיבים הפסיביים

מבעלי  דהמבטיח את יכולת כל אח ,הסכם השיתוף פקיעתמנגנון    (ג) 

לאחר  להמשיך לספק את שירותי הרט"ן למנוייוהמשתפים הרשיון 

מסגרת מנגנון הפקיעה ב .רשיונו, בהתאם להוראות פקיעה כאמור

המשך קיומה של חלוקת את  יסדירואשר כללו הוראות יכאמור, י

סיביים במקרה של פירוק מרכיבים הפבהאפקטיבית שימוש זכות 

החובה ) ואת 2( קטן סעיףהוראות בהתאם ל הסכם השיתוף

 גם לאחר הפירוק.פסיבי  שיתוףההדדית לאפשר 

בעל הרשיון, בעל הרשיון האחר ובעל ג, 19.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   ג19.3

המעניק ניהם יהסכם שימוש בב יתקשרוסלולרית,  תשתית רדיורשיון 

) IRUזכות שימוש בלתי הדירה (לבעל רשיון תשתית רדיו סלולרית 

שאינם בבעלותו של בעל הרשיון , המשותפתרשת הגישה מרכיבי ב

 משותפתהברשת שיעשה מפרט את אופן השימוש התשתית סלולרית, 

  ").הסכם שימוש(להלן, "

 10לתי הדירה תינתן לתקופה שלא תעלה על הב השימוש זכות, זה לעניין 

שנים, ותתייחס למרכיבי רשת הגישה הרלוונטיים לדור עליו סוכם 

 בהסכם השיתוף.

המנהל, לא  אישוריובא לאו בהסכם שיתוף כל שינוי בהסכם שימוש  ג19.4

בעל הרשיון יעביר ימה על השינוי; יאוחר מעשרה ימים מיום החת

 למנהל, על פי דרישה, העתק מהסכם שימוש או כל שינוי בו.

, יגביללא ") הסכם" -(להלן בסעיף זה הסכם שיתוף או הסכם שימוש  ג19.5

הגיע למהרשיון האחר,  את בעל הרשיון או בעל, ישרין או בעקיפיןמב

שת אחרת או לחתום או בעל רשיון רט"ן ברנוסף בעל רשיון עם  להסכם

ביחס לתנאי השימוש בתשתית  או לגרום לאפלייה ,איתם הסכם אחר

  .סלולריותרדיו 

של  תשתית רדיולעשות שימוש באחר רשיון הרשיון או בעל ביקש בעל  ג19.6

השותפים  הרשיון, יפנה אל בעלי סלולרית תשתית רדיובעל רשיון ל

  ב.19סעיף להסכם, לשם גיבוש הסכם שיתוף ויפעל כאמור ב

 כדי לגרועסלולרית  תשתית רדיובעל רשיון אין בהתקשרות עם  ג19.7

שירות מהשירותים לספק למנוייו מחובותיו של בעל הרשיון ומאחריותו 

  .לפי רשיון זה, כולו או מקצתו על פי הוראות רשיון זה

לא הגיעו הצדדים להסכם, רשאי כל צד לפנות למשרד לשם יישוב חילוקי   ג19.8

 לחוק. 5הדעות ביניהם בהתאם לסעיף 
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 חובת הפרדה מבנית .ד19

 תשתית רדיובעל רשיון  לבין וקיים הפרדה מבנית ביני בעל הרשיון  ד19.1

 , כמפורט להלן: סלולרית

 תשתית רדיובעל רשיון לבין הנהלת  והפרדה מלאה בין הנהלת (א)

 שאינו משרה נושא למעט", הנהלה" –לעניין זה  ;סלולרית

לתשתית  רשיוןבבעל  דירקטור גם שהוא ,הרשיון בבעלירקטור ד

 .סלולריתרדיו 

 תשתית רדיובעל רשיון לבין נכסי  והפרדה מלאה בין נכסי (ב)

 ; של בעל הרשיון תשתית רדיו , למעטסלולרית

 תשתית רדיובעל רשיון עסיק את עובדי ילא  בעל הרשיון (ג)

י עובד עסיק אתילא ת סלולרי תשתית רדיוובעל רשיון , סלולרית

   ;בעל הרשיון

בעל רשיון הנהלה של עובד מי שהיה עסיק את ילא  בעל הרשיון (ד)

סלולרית במשך שנה לאחר סיום העסקתו ללא  תשתית רדיו

 אישור המנהל;

 סלולרית תשתית רדיובעל רשיון לעביר ייקבל ולא לא  בעל הרשיון )ה(

 רשיוןירותי בעל נדרש לצורך מתן ש שאינו מסחריסודי מידע 

   .הרשיוןסלולרית עבור בעל  תשתית רדיו

 את אלה: בעל הרשיוןקיים יבכל הנוגע לשמירת סודיות של מידע מסחרי  ד19.2

לבעל רשיון  מסחרי סודי מידע של העברתו ימנעהרשיון  בעל (א)

 שירותי מתן לצורך הנדרש מידע למעט, סלולרית תשתית רדיו

 הרשיון;סלולרית עבור בעל ההרדיו תשתית  רשיוןבעל 

בעל רשיון  אל מסחריסודי  מנע העברתו של מידעי רשיוןהבעל  (ב)

 מקבל או סלולרית תשתית רדיו רשיון בעל באותו המחזיק אחר

   ;ממנו שירותים

 סודיקבע נהלים וכללים לשמירת סודיות של מידע י בעל הרשיון )ג(

 .(ב) -ו(א)  יםקטנ בסעיפים כאמורלמניעת העברתו  וכן מסחרי,

הסודי ין תפוצת המידע יבנהלים ייקבעו, בין היתר, הגבלות לענ

סלולרית,  תשתית רדיוובבעל רשיון  בעל הרשיוןבהמסחרי 

בידי עובדים שאינם אמורים הסודי המסחרי  המידע אלוהגישה 

 .במסגרת תפקידם ולטפל ב

או  זקהבנוכח השר כי קיים חשש של ממש לפגיעה בתחרות בתחום  ד19.3

פרק זה, כולן או חלקן, להורות כי הוראות הוא  רשאיבטובת הציבור, 

שהיא בעלת רשיון לפי חוק  לבעל הרשיון על חברה בעלת זיקה יחולו

  .התקשורת
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 פלאפון.ברשיון  א.25 5
 פלאפון.ברשיון  א.25 6
 . ברשיון פלאפון.25סעיף 7
 ברשיון פלאפון. (ד)25.1 קטן סעיף8
 ברשיון פלאפון. קטן (ה) סעיף9

ולאחר  ,המאפשרות זאתבמקרה מסוים התקיימו נסיבות  השר כי נוכח ד19.4

או  שהשתכנע כי לא יהא בכך כדי לפגוע בתחרות בתחום הבזק

בעל , רשאי הוא, על פי בקשה בכתב מאת השידורים, או בטובת הציבור

לחובת ההפרדה המבנית  סייגיםאישור בכתב בדרך של להתיר  ,הרשיון

 "או על פיו, ורשאי הוא לקבוע תנאים לכך. זה  חלקהקבועה ב

   

תיקון 
סעיף 

24. 

4. 

 " 

 :יבואואחריו  24.1יסומן כסעיף , 24סעיף 

 להגיע להסכם בעל הרשיוןרשאי , 24.1בסעיף  מהאמור מבלי לגרוע 24.2

 " ב.19.1שיתוף כאמור בסעיף 

הוספת 
סעיף 

 א.26
4F

5 

5. 

 " 

 :יבוא 26לאחר סעיף 

 אישור הפעלה  א.26

י בעל הרשיון יפנה למנהל בכתב לשם קבלת אישורו לתחילת מתן שירות א26.1

 ;")אישור הפעלה" -(להלן  4דור 

רק לאחר קבלת  4י דור תחיל במתן שירותבעל הרשיון יהא רשאי לה

 " אישור הפעלה מהמנהל.

הוספת 
סעיף 

5Fב.26

6 

6. 

   " 

0B26.4חובת מתן שירות דור     ב 

חודשים מהמועד הקובע,  12תוך  4לא החל בעל הרשיון במתן שירות דור  ב26.1

)(א) לנספח ה', תפקע הקצאת התדרים שקיבל 4(ג)(1.2כאמור בסעיף 

לא  4, ודמי הרשיון ששולמו עקב זכייתו במכרז דור זה לצורך מתן שירות

  .יוחזרו

פקיעת הקצאת התדרים כאמור תיחשב שינוי הסכם שיתוף או שינוי 

 " הסכם שימוש, לפי העניין.

תיקון 
סעיף 

29. 6F

7 

7. 

 " 

7F(ג)29.1לאחר סעיף קטן 

 , יבוא:8

8F(ד)

לבין  וןהרשי"ן שבבעלותו הבלעדית של בעל הרטמרכיב מערכת  בין חיבור 9

 " ."ןהרטשל מערכת  ףמרכיב משות
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 . ברשיון פלאפון.44סעיף 10
 .חל על רשיון של הוט מובייל וגולן טלקום א86תיקון סעיף  11
 .פלאפון ברשיוןא 87.1 סעיף 12
 יתוקן ברשיון של סלקום פרטנר ופלאפון. 13
  .ב87 סעיףפלאפון  ברשיון 14
  .טלקום וגולן מובייל הוט של ברשיון קיים'" ה"נספח  15
 . 102לסלקום, לפרטנר, לפלאפון סעיף חדש   16

תיקון 
סעיף 

46. 9F

10 

8. 

 " 

  :יבואואחריו  46.1יסומן כסעיף , 46סעיף 

 ובהתאם לתנאי ההקצאה ,46.1 -ו 45מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  46.2

בעל הרשיון לעשות שימוש בתדרים  , רשאיאחר רט"ן שניתנה לבעל רשיון

 ובתנאי ,45בסעיף את בנוסף לאמור אחר וזרט"ן לבעל רשיון שהוקצו 

באמצעות  בעל הרשיון מוקדי הרדיו התאיים של אתשהתדרים משמשים 

  " .שירותיו את לו המספק סלולריתהרדיו התשתית  רשיוןבעל 

תיקון 
סעיף 

10Fא.86

11 

 א יבוא:86.1במקום האמור בסעיף  .9

 __________ םהינ זהבעבור רשיון  4 דורמכרז  מסגרתהרשיון שנקבעו ב דמי"

, את מחצית דמי הרשיון, כתנאי לקבלת הרשיון בעל שילם"). רשיוןה דמי("

 מנגנון, כי יחול עליו 4למסמכי מכרז דור  36וביקש, כאמור בסעיף  הרשיון

, הרשיוןמדמי  50%מהפחתה של עד  הנותילזכאי  יהיה ,רשיוןה דמי של ההפחתה

 ".1'ח בנספח כמפורטוהכל 

תיקון 
סעיף 

94.111F

12 

 

12Fיבוא: 94.1במקום האמור בסעיף  .10

13 

 /ביטוחית אוטונומיתמבנק ישראלי בעל הרשיון ימציא למנהל ערבות בנקאית"

"ערבות") בלתי מותנית לטובת מדינת ישראל בשקלים  –(להלן  מחברה ישראלית

חדשים, להבטחת מילוי תנאי הרשיון; סכום הערבות, נוסחה וההתחייבות 

 "לתוספת השניה; 2ור בנספח ח' כאמ להאריך את הערבות יהיו

תיקון 
סעיף 

1395F

14 

10

 א.

 ותבדריש עומד אינו 14F15,ונספח ה'" יבוא "בנספח ב'(ד), לאחר "1.95בסעיף קטן 

 "ג19.2 בסעיף כאמורהתאיים  הרדיו ומוקדי םיפסיבי מרכיביםעניין ל

תיקון 
סעיף 

11215F

16 

11. 1B יבוא: 112במקום סעיף 

 
2B112 .    ודה, שומרון פעילות בשטח המינהל האזרחי ליה 

 
"ט תקשורת במנהל האזרחי באזור יהודה קמבעל הרשיון יפנה אל  112.1

 באזורי יהודה ושומרוןתדרים הרחבת רישיונו  הקצאתשומרון לשם ו

באזורים בהם הסמכויות  4 דור שירותימתן למערכת הרט"ן ו להרחבת

 בתחום הבזק נתונות בידי המינהל האזרחי.
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 יתווסף ברשיונות גולן והוט מובייל בלבד. 17

והקצאת תדרים  רשיוןל בהתאםשומרון וזורי יהודה בעל הרשיון יפעל בא 112.2

 התדרים הקצאתמינהל האזרחי; במאת קמ"ט (קצין מטה) תקשורת 

 מת, דרישות המינימום ורהשהפרי לרבות, ושומרון יהודה באזור והרשיון

 בישראל ההקצאה תנאי, על  ם, בעיקריםמבוסס והשירותים למנוי, יהי

ייבים, כפי שיקבעו על ידי ראש הוראות רשיון זה, בשינויים המחוו

באזורי יהודה האזרחי ובהתאם לדין ולתחיקת הביטחון החלים  המינהל

, לרבות הצורך בקבלת אישור פרטני מהמינהל האזרחי להקמת ושומרון

 .תקשורת ןכל מיתק

 12. 

    " 

 יבוא: 16F17 112.2לאחר סעיף 

ביחס  112.2ף כאמור בסעי רשיוןמבלי לגרוע מהחובה החלה על בעל ה 112.3

, יפנה בעל באזורי יהודה ושומרון 4לשירותי רט"ן שאינם שירותי דור 

יהודה  יבאזורקמ"ט (קצין מטה) תקשורת במנהל האזרחי אל  רשיוןה

ת שלפרי הרישיונות הנדרשים קבלת הקצאת תדרים ושומרון לשם ו

באזורים בהם הסמכויות בתחום   4דור  מתן שירותילו מערכת הרט"ן

 תונות בידי המינהל האזרחי.הבזק נ

מאת קמ"ט  רשיוןבהתאם לשומרון ובעל הרשיון יפעל באזורי יהודה  112.4

יהודה  יבאזור רשיוןהקצאת התדרים והמינהל האזרחי; תקשורת ב

מת ור, הפריסה, דרישות המינימום 4ושומרון, לרבות לעניין שירותי דור 

י ההקצאה בישראל תנא, על ם, בעיקריםמבוסס ויהיהשירותים למנוי, 

כפי שיקבעו על ידי ראש המינהל  , בשינויים המחוייביםזה הוראות רשיוןו

, לרבות הצורך בקבלת אישור פרטני האזרחי בהתאם לתחיקת הביטחון

 " מתקן תקשורת.מהמינהל האזרחי להקמת כל 

תיקון 
 נספח ה'

  בנספח ה', יבוא: 1במקום סעיף  .13
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 4לרשת דור  ביצועים מערכתיים . 1 "

 : הגדרות 1.1

 

כלל האוכלוסייה בשטח, לפי פרסומי הלשכה המרכזית  - "אוכלוסייה"

 לסטטיסטיקה;
 ברשיון; 1כהגדרתו בסעיף  - "4"דור 

יחס "
 "פריסה

לבין בישובים בפריפריה  משקי ביתשיעור היחס שבין  -

  בישובים במרכז; משקי בית שיעור

ישוב "
 "במרכז

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -ישוב המוגדר על -

)", ברמה "מרכזי 5,6כישוב ברמה "בינוני (אשכולות 

 )";8,9,10)" וברמה "מרכזי מאוד (אשכולות 7(אשכול 

"ישוב 
 בפריפריה"

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -ישוב המוגדר על -

)" 1,2,3כישוב ברמה "פריפריאלי מאוד (אשכולות 

 )";4וברמה "פריפריאלי (אשכול 

ספרות  4שטח (אורך * רוחב) כל כביש אשר מספרו עד  - "כביש"

, מסילת ברזל ארצית ומקומית כולל, וכן תוואי של

ון; כאשר בשטח של מדינת ישראל, במהלך תקופת הרשי

רוחב הכביש או תוואי מסילת ברזל ארצית ומקומית 

מטרים מכל צד  5יכלול את רוחב הכביש/תוואי בפועל + 

 של הכביש/תוואי;
"ריכוז 

 אוכלוסין"
שטח בו מתקיים מעת לעת או ברציפות ריכוז  -

אוכלוסייה, כגון חופי רחצה מוכרזים, אצטדיוני ספורט, 

 וכיוצ"ב; פארקים, שמורות טבע, שווקים 
שידור וקליטה של אותות אלקטרומגנטיים המאפשרים  - ""רמת כיסוי

קיום תקין של כל שירות לציוד קצה רט"ן נישא בגובה 

 ; ) מעל פני הקרקע1.5מטר וחצי (

לעניין זה, קיום תקין של שירות יחשב שירות המסופק 

בשטח הכיסוי, תוך עמידה בדרישות המינימום לעניין 

 כמפורט בסעיף זה; איכות השירות
כלל השטח שעליו חלים החוק, השיפוט והמינהל של  - "שטח"

 מדינת ישראל. 

שיחות "
" חסומות

)Blocked calls( 

שיחות ותקשורת נתונים או קישורים שלא ניתן להקים  -

או הודעות שלא ניתן להעביר מיד עם פקודת הקמת 

זמינות משאבים של הרשת או משאבים -הקשר עקב אי

 ישור בין הרשת לרשת אחרות;לק

שיחות "
 "נופלות

(Dropped calls) 

שיחות ותקשורת נתונים או קישורים שהופסקו שלא  -

 .יוזמת המנוי יוזם השיחה / קישור או מקבל השיחהב
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 : אבני הדרך למתן שירות 1.2

וגדרים בתכנית הרשת ושירותיה יעמדו בביצועים, בתכונות ובמדדים המ (א)

 ; 4דור תכנית ההנדסית שצורפה למכרז נספח ב', לרבות  – ההנדסית

 :אבני הדרך למתן השירות (ב)

 ;הקובע מהמועד חודשים 18 בתום שלב א'

 ;הקובע מהמועד חודשים 36 בתום שלב ב'

 ;הקובע מהמועד חודשים 48 בתום שלב ג'

 הודעת המנהל;יום חודשים מ 24בתום  שלב ד'

 

 הרשיון. קת הרשיון / תיקוןהעניום  –" המועד הקובע"

מועד בו המנהל ימסור לבעל הרשיון הודעה  –" המנהל הודעת יום"

 תמסר ההודעהבכתב בעניין ביצוע שלב ד'. 

   חודשים מהמועד הקובע. 60לאחר תום 

 

  כדלקמן: 4בעל הרשיון יפעל להקמת רשת דור  )ג(

א יאוחר יגיש תכנית פרישה במתכונת הקבועה בהוראות נספח זה ל )1(

) ימים לאחר המועד הקובע; תכנית הפרישה תהווה חלק 60( משישים

 מהתכנית ההנדסית.

 תכנית הפרישה תכלול נתונים אלה:  )2(

פי הפרסום של הלשכה -יפורטו בה כל הישובים בארץ, על ((א))

ישובים  -המרכזית לסטטיסטיקה, בחלוקה לשתי קבוצות 

וב יצויין מספר משקי במרכז וישובים בפריפריה; ליד כל ייש

הבית באותו יישוב וכן יצויין סך משקי הבית בישובים במרכז 

ובישובים בפריפריה; מול כל ישוב יצויין המועד המתוכנן 

 ;לסיום תכנית הפרישה ביחס לאותו ישוב

פי הפרסום של הלשכה המרכזית -, עליפורטו בה כל הכבישים ((ב))

הכביש ומול כל  ; ליד כל כביש יצויין מספרלסטטיסטיקה

 כביש יצויין המועד המתוכנן לסיום תכנית הפרישה בכביש.

את סדר ה ולשנות שבעל הרשיון רשאי לעדכן את תכנית הפרי )3(

ת הרשת, במתן הודעה הישובים או הכבישים שבהם מתוכננת פריש

ה ובלבד שתכנית שימים לפני המועד שתוכנן לפרי 60על כך עד  מנהלל

 עמוד בהוראות הקבועות בנספח זה. ה המעודכנת תשהפרי
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 תהיה כדלקמן: ת הרשתשקצב פרי )4(

בעל הרשיון את הרשת כך  ה מהמועד הקובע, יפרושתום שנב ((א))

שבתום התקופה האמורה תתקיים נגישות לרשת לשיעור 

מסוים של משקי בית, לפי קביעת בעל הרשיון, ובלבד שלא 

בעל הרשיון במתן  יתחיל המועד הקובעחודשים מ 12-יאוחר מ

 שירות; 

מהמועד הקובע, יפרוש בעל הרשיון את מתחילת השנה השניה  ))ב((

על פי המפורט ו )1ה שלא יפחת מאחד (שיחס פריבהרשת 

 להלן:

דרישות מינימום לחובת  30%כיסוי של  - בתום שלב א' ))1((
 ;(א)1.3, כאמור בסעיף כיסוי הרשת

דרישות מינימום לחובת  65%כיסוי של  - בתום שלב ב' ))2((
  ;(א)1.3כיסוי הרשת, כאמור בסעיף 

דרישות מינימום לחובת  100%כיסוי של  - בתום שלב ג' ))3((
 ; (א)1.3כיסוי הרשת, כאמור בסעיף 

דרישות מינימום לחובת  %100כיסוי של  – 'ד שלב בתום ))4((
  (ב).1.3בסעיף  כיסוי הרשת, כאמור

 
 :ת כיסוי הרשתדרישות מינימום לחוב 1.3 

ביצועי הרשת ושירותיה יסופקו תוך עמידה ברמת בשלבים א' עד ג',  (א)

 הכיסוי ולא יפלו, מדרישות המינימום הבאות:

מהאוכלוסייה, ולא פחות  %9799: שטח בו מתגוררים אזור שירות )1(

 מהשטח. %7595

 %9095 -: בכל יישוב בנפרד, רמת הכיסוי יהיה לפחות ביישוב )2(

 ., לרבות ריכוז אוכלוסיןשל הישוב מהשטח

 :כביש/תוואי )3(

, משטח של כביש חד ספרתי, דו ספרתי ותלת ספרתי %09100 ((א))

תוואי מסילת ברזל ארצית ומקומית לרבות תחנות, מבני דרך 

ומנהרות בכל כביש או תוואי מסילת ברזל   ושטחים תפעוליים

 מקומית;ארצית ו

 ברזל ע ספרתי ותוואי מסילת משטח של כביש ארב %7597 ((ב))

 . לרכבות משאארצית 

ביצועי הרשת ושירותיה יסופקו תוך עמידה ברמת הכיסוי ולא  ,בשלב ד' )ב(

 יפלו, מדרישות המינימום הבאות:

מהאוכלוסייה, ולא פחות  %99: שטח בו מתגוררים אזור שירות )1(

 מהשטח. %95
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ח מהשט %95 -לפחות ב : בכל יישוב בנפרד, רמת הכיסוי יהיהיישוב )2(

 .של הישוב

 :כביש/תוואי )3(

משטח של כביש חד ספרתי, דו ספרתי ותלת ספרתי, תוואי  %59 ((א))

מסילת ברזל ארצית ומקומית לרבות תחנות, מבני דרך 

ושטחים תפעוליים ומנהרות בכל כביש או תוואי מסילת ברזל  

 ארצית ומקומית;

ארצית -ותוואי מסילת ברזלמשטח של כביש ארבע ספרתי  %85 ((ב))

 לרכבות משא. 

 

 איכות השירות: 1.4

 שיחות חסומות או שיחות נופלות: (א)

אחוז השיחות החסומות או הנופלות, בשעת : 4רשת דור ברמת  )1(

 );%21(אחד  יםאחוזשני על יעלה תעלה השיא, לא 

) מכלל %10(: עד עשרה אחוזים 4ברשת דור  ברמת סקטור )2(

  ).%2עבר לשני אחוזים (פשר חריגה מתתא הסקטורים

 :הבאכמות השיחות החסומות והנופלות תימדד באופן  )32(

 המדידה תתייחס לפרק זמן של שעה אחת; ((א))

אליה תתייחס המדידה תהיה השעה העמוסה  שעת השיא ((ב))

 ביותר של המערכת, ביום חול, שאינו חול המועד או ערב חג;

הנופלות החסומות או חוז השיחות אהמדידה והחישוב של  ((ג))

, לכל תא ולכל מתג ידי בעל הרשיון לכל סקטור-יתבצעו על

ולמערכת בכללותה. הנתונים יוצגו בצורה גרפית  בנפרד

 וימסרו למשרד במסגרת דוח המערך ההנדסי.

 )REFSENS Reference Sensitivity power level(רמת קליטת אות ייחוס  (ב)

לרשתות  4לשירותי דור ) Voice + Dataונים (לשירותי טלפוניה ונת

ממוקד רדיו של אותות המתקבלים  QPSKב מה"ץ  15/20ברוחב פס של 

18מהערוץ היורד/עולה, לפי המגביל בניהם, על פי תקן תאי
17FETSI לפי ,

18Fתהיה מה"ץ, 5רוחב סרט של 

19 : 

                                                 
18 http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136104/10.01.00_60/ts_136104v100100p.pdf 

 .3-7.2.1, 2-7.2.1,  1-7.2.1טבלאות 
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/11.02.00_60/ts_13652101v110200p.pdf 

 .1-7.3.3טבלה 
 -ETSI TS 136 521 דר בתקן המוגלפי לפחות)   Throughput 95%-רמת הקליטה הנדרשת לקיום השירותים תהיה (בהתייחס ל 19
)http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/08.02.01_60/ts_13652101v080201p.pdf (

 LTE    Table 7.3.3-1: Reference sensitivity QPSK PREFSENSבטכנולוגיית 

http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136104/10.01.00_60/ts_136104v100100p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/11.02.00_60/ts_13652101v110200p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/11.02.00_60/ts_13652101v110200p.pdf
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 )dbm( קליטה סף 4 דור רשת
 ערוץ עולה ערוץ יורד 

 1800 תדרי
 "צמה

 )בשטח פתוח(אתר  -    101.5 - 2.9297
 91)בשטח בנוי(אתר      -93.5   

- 
   
 15רוחב פס  

 מה"צ
 מה"צ 20רוחב פס 

 .20dbהקלה של  -  (Indoor)תוך מבני  לכיסוי

, לכל סקטור ולכל תא. רשיוןהידי בעל  על לשנההבדיקה תתבצע אחת 

במתכונת הנתונים יוצגו וימסרו למשרד בצורת מפת כיסוי ארצית 

 המוגדרת במסגרת דוח המערך ההנדסי.

 קצב מתן השירות:  (ג) 

בבדיקה לגבי , 4לעניין קיום תקין של תקשורת נתונים בדור  )1(

לסקטור בערוץ היורד / שיאי יחשב קצב נתונים , יחידמשתמש 

 בערוץ העולה:

 ברשת  ]Mbps[ שיאימזערי קצב נתונים  1טבלה 
 מה"צ 20ברוחב פס של 

 לכל הפחות 100 נתונים הורדת
 לכל הפחות 50 העלאת נתונים

 

 ברשת  ]Mbps[ שיאימזערי קצב נתונים  2טבלה 
 מה"צ 15ברוחב פס של 

 לכל הפחות  80 הורדת נתונים
 לכל הפחות 40 העלאת נתונים

 

 10 ב לפחות, רשיוןהעל ידי בעל  הבדיקה תתבצע אחת לרבעון

עד  09:00שישי ובין השעות  וםי או חג ערב שאינם חול בימי, אתרים

21:00 . 

יציג את קצב מתן השירות השיאי, ו ימדוד אחת לרבעוןבעל הרשיון 

 במסגרת דוח המערך ההנדסי. הבדיקה מתכונתאת הנתונים ואת 
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19Fהקיבולת הממוצעת לסקטור )2(

 :-בשעת העומס תהיה לא פחות מ 20

 ]Mbpsקיבולת ממוצעת לסקטור [ 3טבלה 
 מה"צ 20פס של ברשת ברוחב 

 33 הורדת נתונים
 12 העלאת נתונים

 

 ]Mbpsקיבולת ממוצעת לסקטור [ 4טבלה 
 מה"צ 15ברשת ברוחב פס של 

 25 הורדת נתונים
 10 העלאת נתונים

 

על כלל הסקטורים ברשת ויבנה הנתונים יבדקו על ידי בעל הרשיון, 

 ,שישי וםי שאינם ערב חג אובכל יום מימי החול  ,גרף שנתי המייצג

היו הביצועים  בהם יםהסקטור 10את הקיבולת הממוצעת של 

 הגרועים ביותר באותה שעת עומס יומית. 

 הנתונים יוצגו וימסרו למשרד במסגרת דוח המערך ההנדסי.

תיקון 
 נספח ח'

  : , יבוא1במקום האמור בנספח ח' .14
 

20דמי רשיון -1נספח ח'

21
F 

נתח הרשיון יופחתו בהתאם לגידול ב ברשיון, דמיא 86לאמור בסעיף  בכפוף .1

על פי מספר  ,הקובע של בעל הרשיון במועד הבדיקה בהשוואה למועד השוק

המנויים של בעל הרשיון (לא כולל מנויים של בעל רשיון רט"ן בר"א המתארח 

בחלוף  :י מועדי בדיקהנתבחן בשה הזכאות להפחתברשתו של בעל הרשיון). 

חמש שנים בחלוף ו ")הבדיקה הראשון מועד(" הקובע מועדשנתיים מה

 . ")מועד הבדיקה השני(" הקובע מועדמה

 4דור הזוכה במכרז  נדרשתשלום שאותו ה -" דמי רשיון"לעניין נספח זה, 

 ;בעבור הרחבת רשיון קיים או קבלת רשיון חדש לשלם

 .א. ברשיון26יום קבלת אישור הפעלה כאמור בסעיף  –" הקובע המועד"

 

 

                                                 
20 

Realistic_LTE_Experience_Whitehttp://www.motorolasolutions.com/web/Business/_Documents/static%20files/
_Paper_FINAL.pdf 

 
א לרשיון 86, אשר ביקש כי ההסדר יחול עליו, בהתאם להוראות סעיף 4נספח זה יחול רק על זוכה זכאי להסדר, כהגדרתו במכרז דור  21

 המתוקן במסגרת תיקון זה.
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 -חתהמנגנון ההפ .2

 הבדיקה שיצבור בעל הרשיון בין המועד הקובע למועד שוק נתח אחוז כל

 דמימ 10% של בהפחתה הרשיון בעל את הראשון או השני, לפי העניין, יזכה

 חלקי( הרשיון דמימ 50% של מירבית מצטברת להפחתה עד וזאת, הרשיון

 ).מטה לאחוזים שלמים כלפי יעוגלו אחוזים

  בעל הרשיון של המנויים מספר כיחס בין יחושב ןהשוק של בעל הרשיו נתח .3

כל מנויי  -""ןהרט שוק, "זה לעניין  "ן.הרט בשוק הכולל המנויים מספר לבין

 בעלי רשיון רט"ן ורט"ן בר"א.  

 : במצטברמי שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים,  –" מנוי" .4

  הבדיקה; מועד לפני לפחותרצופים  חודשים שלושה במשך היה מנוי 4.1

לכל  לחודש₪  10בכל אחד משלושת החודשים הכנסה למפעיל של  הניב 4.2

לעניין זה, מנוי תלוי, אשר נהנה מקבלת שירותים מבעל הרשיון  .הפחות

 יזםאם  "מנוי" ללא חיוב ייעודי אלא מכוח חיוב של מנוי קשור ייחשב

 כדקת -" יחידהלעניין זה, "( יחידות 50 העולה על בהיקף שירותים צריכת

 .)MB1של  בהיקף נתוניםצריכת  או טקסט אחת הודעת, חהשי

 את הרשיון בעל ישלם, הקובע מהמועד חודשים ושלושה שנים בתום חמש .5

 הבדיקה מועד עד הרשיון בעל שצבר השוק לנתח בהתאם המופחתת היתרה

 הרשיון בעל שצבר כאמור השוק לנתח בהתאם המופחתת היתרה את או, השני

 היתרה, "זה לעניין. מביניהן הנמוכה לפי, ןהראשו הבדיקה מועד עד

 הסכום בקיזוז, במכרז הרשיון בעל שהציע הרשיון דמימחצית מ –" המופחתת

 .2 סעיףמנגנון ההפחתה שבב המחושב

ב., ישלם הזוכה הזכאי להסדר את 26פקעה הקצאת התדרים כאמור בסעיף  .6

ין זה, היתרה המופחתת תוך ארבעים וחמישה ימים ממועד הפקיעה. לעני

ייראו ביום זו פקעה הקצאת התדרים כמועד הבדיקה הראשון ודמי הרשיון 

 שאותם יהיה על בעל הרשיון לשלם יחושבו בהתאם.
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 :יבוא, 2'ח בנספח האמור במקום .15 
 

3Bוכתב התחייבות  ערבות בנקאית – 2'חפח נס 

4B] 1הנכלל בהסדר ההפחתה שבנספח ח' רשיוןנוסח לבעל[ 

  ום תנאי הרשיוןערבות לקי חלק א':
 

  –בנספח זה 

בעבור הרחבת  לשלם 4דור הזוכה במכרז  נדרשתשלום שאותו ה -" רשיון דמי"

 ;רשיון קיים או קבלת רשיון חדש

 וערבי חג. ימים א' עד ה', למעט ימי חג - "בודה"יום ע

 
ממועד קבלת ההודעה על  ימי עבודה 45, ימציא למנהל תוך  רשיוןה בעל .1

בלתי ") ערבות" –(להלן  / ביטוחית אוטונומית רבות בנקאיתזכייתו במכרז, ע

 מותנית לטובת מדינת ישראל. 

 מחציתגובה או ב ) ₪ 80,000,000שמונים מיליון ( הערבות תהיה בסכום של        

. נוסחה ותנאיה של ")סכום הערבותלפי הגבוה מבין השניים (" ,הרשיון מדמי

  .נספח זהבחלק ב' בהערבות יהיו בהתאם לקבוע 

 :ישתנהיכול שסכום הערבות  .2

כך , 1שלושה חודשים ממועד הבדיקה הראשון, כהגדרתו בנספח ח' 2.1

אך לא יפחת בכל  1שיהיה בגובה היתרה המופחתת, כהגדרתה בנספח ח'

 ) ₪.80,000,000עת מסכום של שמונים מיליון (

שהשיג , ככל 1שלושה חודשים ממועד הבדיקה השני, כהגדרתו בנספח ח' 2.2

, 1לנספח ח' 2בעל הרשיון הפחתה מירבית מצטברת, לפי הוראות סעיף 

, 1לנספח ח' 5או ששילם למשרד את היתרה המופחתת כאמור בסעיף 

 ) ₪.80,000,000יופחת סכום הערבות לשמונים מיליון (

לעיל, ככל שיעמוד בעל הרשיון בהוראות נספח ב',  2על אף  האמור בסעיף  .3

) ש"ח, או לסכום היתרה 40,000,000ארבעים מיליון ( -ל יופחת סכום הערבות

המופחתת, לפי הגבוה מבין השניים. לאחר תשלום היתרה המופחתת כאמור 

) 40,000,000יופחת סכום הערבות לארבעים מיליון ( 1בנספח ח' 5בסעיף 

 לרשיון.  1כהגדרתה בנספח ח' -"היתרה המופחתת" -ש"ח; בסעיף זה
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5Bות בנקאית וכתב התחייבות ערב – 2פח ח'נס 

6B]'1נוסח לכל בעל רשיון שאינו נכלל בהסדר ההפחתה שבנספח ח ,

 ]4לרבות מי שלא זכה או לא השתתף במכרז דור 

                

ימציא למנהל ערבות בלתי מותנית לטובת מדינת ישראל. הערבות בעל הרשיון 

זו תבוא במקום כל ערבות ) ₪. 80,000,000שמונים מיליון ( תהיה בסכום של

עמד בעל הרשיון ערבות קודמת שהמציא בעל הרשיון למנהל לפי הוראות רשיונו. 

 ) ש"ח.40,000,000ארבעים מיליון ( -בהוראות נספח ב', יופחת סכום הערבות ל

 

 
נוסח ערבות בנקאית / ביטוחית אוטונומית ונוסח ההתחייבות להאריך  חלק ב':

 את הערבות
 
 

 בודלכ
 משרד התקשורת -ישראל ינת דמ

 , ירושלים23 ווב יפרח
 

 
 ..............בות בנקאית/ביטוחית אוטונומית מספרערדון: הנ

 
נו ערבים בזה "), אבעל הרשיון" -(להלן  [שם בעל הרשיון]פי בקשת  לע .1

[סכום כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של 

סכום הערבות), בקשר לרשיון כללי  -להלן ועד התשלום בפועל (מב הערבות]

 .לשירותי רט"ן, שהוענק לבעל הרשיון

נקוב  ו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכוםנא .2

 בדרישה עד לסכום הערבות, תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם.

 (פיסקה אופציונאלית: על הדרישה לתשלום להימסר בסניף הבנק המצוין 

בכתב ערבות זה והכל בשעות העבודה בהן הסניף פתוח. דרישה 

בפקסימיליה, טלקס, דואר אלקטרוני או במברק, לא תחשב כדרישה 

 מספקת לצורך ערבות זו.)

ן אתם איחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה, תה .3

התשלום חייבים לפרט, לבסס ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את 

 מאת בעל הרשיון.

; בעל [שבע שנים מיום קבלת הרשיון]בות זו תהיה בתוקף עד ליום רע .4

 הרשיון יישא בכל הוצאה הכרוכה במימושה או בהארכתה של ערבות זו.

 ,בבוד רכב                                                                                

 ______ק_נב
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 בודלכ
 משרד התקשורת -ינת ישראל דמ

 , ירושלים23 ווב יפרח
 
 
 

התחייבות להאריך את הערבות הבנקאית/ביטוחית אוטונומית דון: הנ
 מס'__________

 
 ______________בהמשך לערבות בנקאית/ביטוחית אוטונומית מס' 

שהומצאה לכם בהתאם להוראות הרשיון הכללי לשירותי רט"ן (להלן 

"בעל הרשיון"), מתחייבים  –(להלן  [שם בעל הרשיון]"), אנו הערבות"

כי לא יאוחר משישים ימים לפני תום תקופת הערבות היא תוארך 

לתקופה של חמש שנים נוספות, וכך בכל פעם לתקופה נוספת באופן 

שנתיים מיום תום תוקפו של הרשיון שהערבות תהיה בתוקף עד יום [

א סילקנו, להנחת דעתכם, את ]; ואולם אם במועד האמור לשהוענק לנו

חיובינו, תוארך הערבות, בכל פעם לתקופה של שנה נוספת, לפי  כל

 דרשתכם בכתב.

 
 ,בבוד רכב             

 " ]בעל הרשיון[ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ד______________ התשע" 
   ______________)2014( 

                                                __________________ 
 אבי ברגר                                               

 המנהל הכללי                                               
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