
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 משרד התקשורת 

 המנהל הכללי

 אינטרנטתשתית מנויים וקווים מצבת  -נספח י' 

מדיניות  יישום , לרבותפיתוח תשתיות פס רחב בישראלבנושא  התקשורת מדיניות משרד הקדמה: .א

, FTTHאופטיים ) סיביםחב מבוססי טכנולוגיות אספקת תשתיות פס רו הסיטונאי שוק רפורמת

FTTB,)  על בסיס  היתר בין, נקבעת לשירותי תשתית פס רחב וגישה לאינטרנט ספקים מורשיםעל ידי
 .מידע המתקבל מהשוק

 מדיניות המשרד באספקת שירותי פס רחב לרבות יישום מעקב עלאסדרה ו :ת דרישת המידעמטר .ב
אספקת של הקיימות שונות הניוד הלקוחות בין ספקי השירות בתצורות  ,הסיטונאי שוקה רפורמת

 . מדינת ישראלשירותי פס רחב ב

  :תוכן .ג

 נדרשים לשלוח ,גישה לאינטרנט ישירותתשתיות פס רחב ו/או מספקים  אשר, ספקים מורשים ,
 ."(החודשי המידע)" ב'-מפורט בנספחים א' ואת המידע כ למשרד התקשורת לועזי, חודשל אחת

 ימי עבודה מסיום  5עד  יימסרו 23:59שעה ביום האחרון של החודש ליהיה נכון  החודשי מידעה
 . 12:00יאוחר משעה  לא וזאת חודש כל

 וז דרישת מידע) בפורמט אקסל בצ"רה ב'-א' ו יםבנספחששלח ע"פ המפרט הקיים יי המידע 
מידע החודשי ה לרבות ,כהשנשלח עד  ואינטרנטתית מידע על מצבת לקוחות תש דרישת מחליפה

 .(הוט סיטונאי שוקו הפוך ובנדל בזק סיטונאי שוק בנושא

  המצורף,  אקסלה בפורמט יימסר המידע .ולפירוט המפורט להלן הגדרותבהתאם ל יועברהמידע
 . ללא שינויים במבנה הקובץ ובשמות השדות

  על מייל הודעת הספק המורשהישלח  ובמקביל, " וירטואליתכספת" באמצעות יועברהמידע 
 .ים המצ"בבנספחהקיים  במפרט הסבריםעפ"י ה, PikuachT@moc.gov.il "ללדוא המידע מסירת

 החודשהספק המורשהאת שם  המייליש לציין בנושא של  טרוניקלהא דוארב ההתכתבויות בכל , 
 :שלהלןהמידע שנמסר בהתאם לטבלה  שם ואת

 

 המשרד. בתוך  ידי על שנמסרהמעודכן ביותר  מהפורמטאקסל בפורמט שונה  בצילשלוח ק אין
 הדיווח בשדות המיועדים לכך. תקופתמילוי  ועל הספק המורשה שםעל מילוי  להקפיד יש קובץה

  תקופת  - הספק המורשה שם - הנספח שם": הפורמט לפיהאקסל  קובץבשם את יש לשמור
 .זה פורמט על להקפיד יש". הדיווח

 .קובץ אקסלמסמכים ישימים נוספים:  .ד

  

 PikuachT@moc.gov.il כתובתנושא המייל אשר יישלח לכותר  מידעה סוג

 מצבת לקוחות אינטרנט ותשתית
   , XXעבור חודש , ספק מורשהשם מסירת מידע עיתי: מצבת לקוחות אינטרנט ותשתית, 

 YY20שנה 

mailto:PikuachT@moc.gov.il
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 משרד התקשורת 

 המנהל הכללי

 הגדרות

 ."( החוק)" 1982-בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב כהגדרתו - "מנוי" .א

בתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )היתר כללי למתן שירותי  כהגדרתו -, "מנוי פרטי" "מנוי עסקי" .ב
 .2022-"גהתשפבזק(, 

, השונה באופן מהותי מהשירות שמספק הספק בזק הניתן למנוי עסקישירות  -" שירות למנוי עסקי" .ג
 .למנוי פרטיהמורשה 

 היותר לכל הוא החודשיים חשבונותיו שממוצע עסקישירות למנוי  המקבל מנוי -"מנוי עסקי קטן"  .ד
 "מ(.מע)ללא  לחודש ₪ 2,000

הוא לכל הפחות  שממוצע חשבונותיו החודשיים עסקישירות למנוי  המקבל מנוי -"מנוי עסקי גדול"  .ה
 "מ(.מעלחודש )ללא ₪  2,000

 .הלקוח בחצר רשת סיום נקודת אל ספק מורשה שלפעיל  רשת חיבור -"קו"  .ו

 .והפרטיים העסקיים המנויים של הקווים ךס -"מצבת קווים"  .ז

 
  :לאספקת תשתית פס רחב קטגוריות

 ספקמשלם ל מנויהגישה לאינטרנט שבו  שירות - לאינטרנט("שוק סיטונאי" )תשתית + שירות גישה -1
לצורך מתן  אחר בעל תשתיתלקבלת שירות גישה לאינטרנט כאשר ספק השירות מתקשר עם  שירות

  .השירות על גבי רשת הבזק שלו
 

שלם לספק שירות גישה לאינטרנט שבו המנוי מ - + שירות גישה לאינטרנט( )תשתית "באנדל הפוך"-2
 בתשתיות ישים. מספק מורשה אחר הנרכש גישה לאינטרנטשירות רות תשתית פס רחב ויהמספק שמורשה 

  .והוט בזק
 
לאינטרנט  שרות גישהמשלם לבעל תשתית בנפרד ולספק  המנויגישה לאינטרנט שבו  שירות - "מפוצל"-3

 .והוט בזקבנפרד, ישים בתשתיות 
 
גישה לאינטרנט עבור התשתית שירות משלם לספק  מנויגישה לאינטרנט שבו  שירות - ""באנדל ספק-4

 .הוטו בזק בתשתיות ישים .התשתית עלב של עונאייםהקמ םלתעריפי בהתאם, והספק
 
התשתית  לעבמשלם ל מנויגישה לאינטרנט שבו  שירות - " )תשתית + שירות גישה לאינטרנט(אחוד"-5

 . והגישה לאינטרנטעבור התשתית 
  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 משרד התקשורת 

 המנהל הכללי

 קווים מצבת, רחב פס תשתיותבעלי  - חודשית מידעדרישת  - א' נספח

מורשים המספקים  ספקים ועלמפ"א )בזק והוט(,  ןבעלי רישיו חלה עלזה  נספח לפי העברת מידעחובת 
 ."(מורשה ספק" ) שירות תשתית פס רחב

 
לפי ספק  והמנויים הקווים מספרטבלה הבאה המסכמת את פירוט מצבת הקווים ביעביר את  התשתיתבעל 

 . במגזר סוג תשתיתו ית התקשרות, קטגורישירות גישה לאינטרנט
 

התשתית הפיזית על גביה  יסוגלו השונות ההתקשרות האפשרויות לקטגוריותבטבלה מפורטות  בכל טור
 ניתן השירות.

 
הספק  שם
רשה והמ
 מדווחה

 דיווחחודש ה
שם ספק 

שירות גישה 
 לאינטרנט

ית קטגורי
 התקשרות

 סוג תשתית
 רשת הגישה

 מספר
 מנויים

 מספר
 קווים

  DD/MM/YYYY  ספקISP 'א 

 שוק סיטונאי
 באנדל הפוך 
 באנדל ספק

 אחוד
 מפוצל 

  
  
  
  

 נחושתכבל 
 ייאלקואקסכבל 
 אופטי סיב

 תאלחוטירשת 
  
  
  
  
  

    

     ב' ISPספק     

     ג' ISPספק     

     ד' ISPספק     

     ה' ISPספק     

     ו' ISPספק     

     ז' ISPספק     

     ח' ISPספק     

     ט' ISPספק     

   אחר  
 
 

 קווים מספר מנויים מספר פרטי ועסקי מנויחלוקת מנויי האינטרנט 

   פרטי מנוי

   *ניםקט יםעסקימנויים 

   *יםגדול יםעסקימנויים 

 
 תקשורת נתונים.גם שירותי תמסורת ולעניין נתוני מנויים עסקיים יש לכלול *

  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 משרד התקשורת 

 המנהל הכללי

 ומנויים , מצבת קוויםטספקי גישה לאינטרנ - דרישת מידע חודשית -' ב נספח

)בנספח זה גישה לאינטרנט ספקים מורשים המספקים שירות חלה על  זה נספח לפי חובת העברת מידע
 "(.מורשה ספק"
 

ית התשתית, קטגורי בעלהקווים והמנויים לפי  מספריעביר את הטבלה הבאה המסכמת את  מורשהספק 
 . במגזר הפרטי סוג תשתיתו התקשרות

 
 בכל טור בטבלה מפורטות האפשרויות לקטגוריות השונות ולסוגי התשתית הפיזית על גביה ניתן השירות.

 

ספק שם 
מורשה 
 מדווח

 בעלשם  דיווחחודש ה
 תשתיתה

 יתקטגורי
 התקשרות

רשת  סוג תשתית
 מספר מנויים מספר הגישה

 קווים 

  DD/MM/YYYY בזק 
 שוק סיטונאי
 באנדל הפוך
 באנדל ספק

 אחוד
 מפוצל

 נחושתכבל 
 ייאלקואקסכבל 
 אופטי סיב

 תאלחוטירשת 

    

     הוט טלקום    

     אי בי סי    

     פרטנר     

   אחר  

 

 

 קווים מספר מנויים מספר פרטי ועסקי מנויהאינטרנט לחלוקת מנויי 

   פרטי נוימ

   *ניםקט יםעסקימנויים 

   *יםגדול יםעסקימנויים 

 
 תקשורת נתונים.גם שירותי תמסורת ולעניין נתוני מנויים עסקיים יש לכלול *

 

 

 


