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 שלום רב,

 
 

  – טלקום ש.מ. ברשת הוטבידי ספקי השירות תוך שימוש  VoBשירות  אספקתהנדון: 

  התייחסות לטענות במסגרת שימוע

 .2016בדצמבר  13מיום  מכתבנו: סימוכין

אספקת שירות "( שימוע לעניין המשרדפרסם משרד התקשורת )להלן: " 2016בדצמבר  13ביום  .1

VoB בעלי רישיונות המספקים שירות  בידיVoB " :תוך שימוש ברשת  "(,השירותספקי )להלן

 "(. טלקום הוט" ו"הוט רשת", "השימועטלקום ש.מ. )להלן בהתאמה: " הוט

 גבי על ללקוחותיו VoBספק שירות המעוניין לספק שירות כפי שפורט בשימוע, במצב הנוכחי  .2

, נאלץ להתקין בבית הלקוח )בין אם מדובר בלקוחות "סיטונאיים" או "קמעונאיים"( הוט רשת

במסגרת השימוע שקל  והשני כמתאם שיחות(. מודםהתקני ציוד קצה )האחד משמש כ שני

לטובת אספקת שירות טלפוניה על פס רחב  דאחציוד קצה  בהתקןשימוש המשרד לאפשר 

 ים ותפעוליים.כלכלינות יתרו מתמגלאפשרות זו  "(.VoB שירות)להלן: "

לקבוע  ימוע, נמצא כי יש מקוםלאחר בחינת הטענות השונות שהתקבלו במשרד במסגרת הש .3

את לבצע  טלקום שירות ברשת הוט ולהורות להוטההסדר נלווה למימוש שימוש של ספק 

באמצעות  VoBשירות  להציעלספק השירות  כך שיתאפשרבמערכותיה הנדרשים  םיישינוה

 בלבד בבית הלקוח. אחד ציוד קצה שימוש ברשת הוט, תוך היזקקות להתקנת התקן 

את טובת  תשרת)הפחתת עלויות תפעול ולוגיסטיקה( ו בשוק התחרות את תקדםזו  אפשרות .4

 .בבית המנוי, הפחתת עלויות אנרגיה וכיוצ"ב( ההתקנים מספר צמצום) הציבור

 

 :והמענים הטענות עיקרי להלן

, VoBבשירותי  לא מדוברהפתרון המוצע מצביע על כך כי הוט טלקום טוענת כי : טענה .1

רשת רחבת פס, אלא בפתרון טלפוניה מלא על בסיס תשתית הכבלים, תוך  המבוססים על

ההסדר המוצע בשימוע הנדון חורג ממסגרת המדיניות בדבר אסדרת , ושהוט שימוש ברשת

מוסיפה כי טלקום . הוט באופן מהותי ובלתי סביר, BSAהשוק הסיטונאי ותיק השירות 

, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ קמול בז)ההסדר מייצר מגרש משחקים בלתי שוויוני 

מאפשר לספק השירות לעקוף הלכה למעשה את שירות הטלפוניה הסיטונאי כפי "((, בזק)"

שנקבע בתיק השירות, ולספק שירות טלפוניה מתחרה על גבי רשת הוט, ללא תשלום כלשהו. 
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שלכות שיש ואף יש לו ה בהוט טלקוםבכך, ההסדר המוצע פוגע כלכלית מוסיפה כי טלקום הוט 

 להביאם בחשבון בכל הנוגע לתמחור השירותים הסיטונאיים ברשת הוט. 

 

 הטענה אינה מתקבלת.: מענה

ההסדר שהוצג אינו חורג או עומד בסתירה למתכונת אספקת השירותים הסיטונאיים כפי 

 5שנקבעה בדין ובהוראות המסדירות זאת. ההסדר שהוצע בשימוע תואם את הוראות סעיף 

"( וכלל החובות התקשורת חוק)להלן: " 1982-התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"בלחוק 

וההוראות החלות על הוט טלקום. בפרט, מדובר בפעולות, שירותים והסדרים נלווים שבסמכות 

( לחוק התקשורת. הסדר 1)ב()5השר לקבוע על מנת להביא למימוש שימוש ברשת הוט לפי סעיף 

ההוראות התקנים אשר בבית הלקוח להתקן אחד. יתרה מכך, זה מעגן פתרון המאחד את ה

שנקבעו במסגרת אסדרת השוק הסיטונאי, הן לעניין שירות הטלפוניה הסיטונאי והן לעניין 

, אינן כוללות הוראות המגבילות את אפשרות ספקי השירות לספק שירות דוגמת BSAשירות 

  או את אופן אספקת השירות. VoB-ה

על בסיס רשת  מלאטלפוניה  אספקת שירות בבחינת הסדר של  אינומוע בשיההסדר המוצע 

, ספק אם היה בטעם זה, מלאאף אילו היה מדובר בשירות של מתן פתרון טלפוניה  הוט. אולם

 כשלעצמו, כדי לדחות את אימוץ ההסדר.

 לצד היתרונות השונים הגלומים בטלפוניה הסיטונאית בהיבטי איכות הקו ואמינות השירות,

אין כל מניעה כי בנוסף לשירות הטלפוניה הסיטונאי תאפשר הוט טלקום לספקי שירות לעשות 

בהתאם לבחירת ספקי  PacketCable1בתקן  VoBשימוש בהתקן אחד לצורך מתן שירות 

תכלית האסדרה שהוצגה בשימוע אינה לאפשר לספקי השירות "לעקוף" השירות והלקוחות. 

 התקןתוך שימוש ב, VoB-את שירות ה לאפשר להציע גםאת שירות הטלפוניה הסיטונאי, אלא 

. נזכיר כי הוט טלקום eRouter, eMTA, Modem: רכיבים פנימיים 3המשלב  אחדציוד קצה 

ד ונהנית מהיתרונות הצרכניים, עצמה מספקת שירותים שונים באמצעות התקן אח

הלוגיסטיים והכלכליים הנלווים לכך ומשכך אספקת השירות נובעת גם מעקרון אי האפליה 

 במתן שירותים על ידי הוט טלקום.

בהתייחס למשמעות ההסדר בכל הנוגע לתמחור השירותים בשוק הסיטונאי נזכיר כי המודל 

ט נוקט בגישת "עלות הנגישות המלאה" הכלכלי לקביעת התעריפים הסיטונאיים ברשת הו

(Full Access לפיה מוכרת )ללא תלות במספר והיקף השירותים שצורך  הנגישות עלות מלוא

על גבי רשת הוט לצד אספקת שירותי תשתית  VoB-כל לקוח קצה. מכאן שאספקת שירות ה

שהוט טלקום אינטרנט על בסיס שירות גישה רחבת פס סיטונאי ברשת הוט לא יפגע בהחזרים 

זכאית להם לפי תקנות התקשורת )בזק ושידורים()שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, 

  עבור אספקת שירותים סיטונאיים.  2014-התשע"ה

 

                                                 
1 PacketCable  היא תקינה של ארגוןCableLabs® כבליםאספקת שירותי טלפוניה ברשת  המסדירה בין היתר  

Broadband. 
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בלבד אשר מבקש את אספקת שירות  שירות אחדמדובר בספק הוט טלקום טוענת כי : טענה .2

התערבותו של  חסם המצדיקים אתלא קיימת כל סיבה ממשית, פגיעה בתחרות או , וVOB -ה

משרד התקשורת על מנת לסייע למפעיל תקשורת מתחרה לחסוך בעלויותיו להימנע מרכישת 

 ציוד קצה נדרש. 

 

 : הטענה אינה מתקבלת.מענה

הצורך באסדרה של הנושא. כפי שהוזכר  כדי לשלול אתמספר הפונים המצביעים על קושי אין ב

לתה בשעתו על ידי ספק שירות אחד, אולם ההסדר האמור בשימוע, מדובר בסוגיה שאכן הוע

נועד להסיר חסמים הרלוונטיים לכלל ספקי השירות ויהיה בו כדי לשמש את כלל ספקי השירות 

שירצו בכך. כאמור בשימוע, קיימים יתרונות רבים בצמצומם של התקני ציוד הקצה לציוד 

 קצה אחד, כך שלא רק ספק בודד יבחר בפתרון זה. 

וסף, וכפי שהוסבר בשימוע, האסדרה האמורה נועדה לאפשר אספקת שירות בעל משמעויות בנ

ושהוט טלקום מציעה בעצמה ללקוחותיה.  ןמה תא רק אחישונות, שהחיסכון בעלויות ה

כלומר, אין מדובר בהסדר שמטרתו הבלעדית היא "לחסוך בעלויות" של מפעיל תקשורת 

 מתחרה כזה או אחר. 

יצוין כי נכון לעת זו קיים יותר מספק שירות אחד שהביע עניין באספקת שירות  בשולי הדברים,

VoB  .בהתאם להסדר זה 

  

הוסדרה זה מכבר באופן  טלפוניה סיטונאית המתכונת לאספקתהוט טלקום טוענת כי : טענה .3

לדבריה, היא  .שיאפשר קבלת שירותי טלפוניה וכל השירותים הנלווים על ידי הוט טלקום

הנדרשים  , תוך ביצוע כל הפיתוחים ההנדסייםהטלפוניה הסיטונאי לאספקת שירות נערכה

מכל סוג  תבצע שינויים ברשתה,טלקום דרישת המשרד בשלב מאוחר זה, כי הוט , וברשתה

 הסבירות.  שהוא, לצרכיו הבלעדיים של מפעיל אחד, אינה מידתית ואינה עומדת במבחן

 

 : הטענה אינה מתקבלת.מענה

שירות טלפוניה סיטונאי )שטרם החל( בהתאם לתיק השירות, אינה גורעת מהסדרת אספקת 

, לצד זאת. ההתאמות VoBהשימוש בהתקן ציוד אחד המאפשר אספקת שירותים במתכונת 

הנדרשות לצורך אספקת שירות במתכונת זו הן פשוטות ועלותן זניחה. מנגד לכך, באיחוד 

מתן שירותי טלפוניה בתיק השירות אינה חותרת  ההתקנים גלומה תועלת רבה ומשכך אסדרת

 תחת אספקת שירותים במתכונת האמורה בשימוע.

 

, יכול לעשות VoBספק שירות המבקש לספק ללקוחותיו שירות הוט טלקום טוענת כי : טענה .4

מבלי בדיוק כפי שעושה זאת היום, ואף יכול לפתח פתרון של "קופסא אחת",  ושי,קכן ללא כל 

דורש  ו, אינטלקום מתן שירות טלפוניה סיטונאי של הוט  והכבדה. יעילות חוסר שכרוכה בכך

 יתרון תפעולי בדבר להוט טלקום הטענהלא ברורה . בהתאם לכך, מתן ציוד קצה נוסף ללקוח

 .להסדר המוצע, בכל הקשור לציוד הקצה שבבית הלקוח מובהק
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 הטענה אינה מתקבלת. :מענה

פיתוח פתרון לצורך אספקת שירות ב"קופסא אחת", מבלי לאמץ את האסדרה שבנדון, מחייב 

את ספק השירות לפנות ליצרני ציוד הקצה, המייצרים, כל אחד, מיליוני יחידות קצה בעולם, 

ולבחון עמם את האפשרות לפיתוח פתרון ייעודי המאפשר איחוד התקנים וזאת עבור שוק 

פר נמוך של יחידות באופן המחייב הכנסת התאמות ייחודיות בפס מצומצם עבורו דרוש מס

 על כן, קיימים חסמים ממשיים בפני פיתוח פתרון כאמור.הייצור הרגיל שלו. 

מנגד לכך, הפתרון שהוצע בשימוע לצורך אספקת "קופסא אחת" שדרכה יסופקו שירותי 

, מצריך ביצוע ההתאמות הנדרשות כאמור במערכות הוט אשר VoB -האינטרנט וטלפוניית ה

 מתגברות על החסמים כאמור ואינן מורכבות לביצוע. 

יובהר פעם נוספת כי שימוש בהתקן אחד מגלם יתרונות רבים באיחוד התקני ציוד קצה לציוד 

יהול קצה אחד שכן איחוד ההתקנים יפחית את העלויות עבור ספק השירות, ייתר את הצורך לנ

שני התקנים נפרדים ולתפעל אותם בכל הקשור לרכש, מלאי, תחזוקה, שדרוגים, רישוי 

וכיוצ"ב. בשולי הדברים נזכיר כי הוט טלקום עצמה מציעה גם התקנים המשלבים מספר 

שירותים ומייתרים את הצורך במספר התקנים. ברי כי אם לא היה גלום בהתקן יחיד כל יתרון, 

 הוט עצמה טורחת לפתח ולשווק התקנים מעין אלה. הלכלי לא הייתתפעולי, צרכני או כ

 

הקיים בבזק המוזכר בשימוע, הרי  VoBהנוגע לפתרון יישום הוט טלקום טוענת כי בכל  :טענה .5

שפתרון זה שונה מהפתרון המבוקש מהוט טלקום, ושהסיבה שספק השירות אינו נדרש בהתקן 

י רשת בזק עובדת בתצורת חייגן ברשת בזק נעוצה בעובדה כ VoBנוסף לצורך אספקת שירות 

עם יחידת קצה משולבת, המצריכה הפניית הלקוח לספקית האינטרנט ומשם על פי ניתובים 

ככל שספק שירות מעוניין בכך, הרי שגם ברשת ש מציינת טלקום הוטעצמאיים של הספקית. 

גן וקבלת השירות באופן זהה לזה בבזק, הוט ניתן לממש פתרון זהה, על ידי חיבור בתצורת חיי

, כי אין כל הצדקה לדרוש מהוט טלקום לבצע התאמות ברשת תוך השקעת סבורה ושהיא

  עלויות נוספות מעבר לעלויות הרבות בהם כבר נשאה.

 

 הטענה אינה מתקבלת.  :מענה

בשימוע, תצורת השימוש בחייגן אינו רלוונטי להבדלים בין רשת חברת בזק לרשת הוט. כאמור 

ברשת של חברת בזק היא שונה מזו הקיימת כיום ברשת הוט. זו הסיבה  IP-הקצאת כתובות ה

לכך שברשת חברת בזק מתאפשר שימוש בהתקן אחד לצורך אספקת שירותים. ההסדר נועד 

   לאפשר שימוש בהתקן יחיד גם ברשת הוט.

חומרה הביצועי ב בעיותלעיתים  מותקיי (L2TPיצוין כי בפתרון של שימוש בחייגן )פרוטוקול 

על כן,  .וזאת מאחר שמתכונת זו היא מורכבת הנדסית ויוצרת עומס על המעבדים בציוד הקצה

אין באפשרות השימוש בחייגן כדי לייתר את ביצוע ההתאמה המפורטת בשימוע. כמו כן, שוק 

לצה של יצרנים הכבלים העולמי אינו רואה נחיצות בשימוש בחייגן האמור ואף קיימת המ

 להימנע משימוש בחייגן זה.
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 נערכה זה מכבר לאספקת השירות בהתאם לתיק השירות הוט טלקום טוענת כי היא : טענה .6

ביחס ש, בעוד ךמשרד וביצעה את כל הפיתוחים ההנדסיים שנדרשו לשם כה ל ידישנקבע ע

סיטונאיים בהתאם  שירותי טלפוניה אספקת, משרד התקשורת כלל אינו עומד על בזקל

לרעה אותה מדובר בהתנהלות בלתי סבירה, המפלה . לשיטת הוט טלקום, לאסדרה שנקבעה

 לעומת בזק.

 

ראשית, חרף הצהרותיה של הוט טלקום על כך שהיא נערכה זה מכבר למתן שירות,  : מענה

הרי שבפועל לפי המידע המצוי בידי המשרד, טרם התחיל מתן שירות טלפוניה סיטונאי 

לשהוא בידי הוט טלקום לפי תיק השירות. שנית, אין בפעולות הפיקוח והאכיפה של המשרד כ

כנגד בזק כדי להעלות או להוריד מחובתה של הוט טלקום לספק את השירות לפי תיק השירות 

 ובהתאם לדין. 

 

, מצריך בדיקות והקצאת משאבים CMTS -כל שינוי הגדרות בהוט טלקום טוענת כי : טענה .7

וכמו כן נדרשות בדיקת המערכות הנלוות, בכללן, מערכות מידע, הנדסה,  רמי החברהשל גו

. ביצוע שינוי במערכות ההנדסיות עלול לגרום לפגיעה ברשת ובמשתמשיםוש אבטחת מידע וכו'

הן מערכות רגישות וכל שינוי פקודות יכול לשבש  CMTS -מערכות העוד טוענת הוט טלקום ש

אמירה כי ההסדר המוצע, וש ממימוש עלולה להינזקטוענת כי היא הוט טלקום את עבודתן. 

 מדובר בעדכון מינורי, אינה מבוססת ואינה אחראית.

 

 : הטענה אינה מתקבלת.מענה

טלקום,  לשרת של הוט א מתבצעתקיימת היום אך הי  DHCP-הלשרת  התעבורההפניית 

 כמו כן מבדיקה שערך המשרד . DHCP-של שרת ה  IP-כתובת הלבצע שינוי בהפניית נדרש ו

, 2במסגרת הקמעונאית, תצורת העבודה המוזכרת בשימוע ישימה ופועלת ,כיום כברעולה כי 

או  eMTAעבור רכיב ה   IP-יכול להחליט אם ברצונו להקצות את כתובת ה ספק השירותו

כתובות זאת ועוד, ניהול  .שמא הוט טלקום תקצה בעבורו את הכתובת, כך שאין ממש בטענה זו

באופן עצמאי על ידי ספק השירות הוא אף עדיף בהיותו מקנה שליטה ועצמאות רבה יותר  IP-ה

לספק השירות. לאור כל האמור לעיל השינוי הוא בעל השפעה מצומצמת, אינו מייצר סיכונים 

  של ממש לרשת והטמעתו אינה כרוכה בהשקעת משאבים רבים.

 

כדי שתוכל , וכך, לטענתה, בפתרון גנרי לכלל הספקיםלא מדובר הוט טלקום מציינת ש :טענה .8

השירות כמבוקש, היא תידרש לבצע התאמות נדרשות לכל ספק בפני עצמו  לאפשר אספקת

 בשירות.  אשר יחפוץ

 

 

 

                                                 
 בקשת של הפנייה מבצעת טלקום הוט, השירות ספק של הקמעונאיים ללקוחות  DHCPבקשת מגיעה  כאשר כלומר 2

 .הטלפוניה לרכיב IP ה כתובת את מקצה אשר זה הוא השירות וספק, השירות ספק של DHCP -ה  לשרת  DHCP -ה



 מדינת ישראל

  משרד התקשורת

 המנהל הכללי
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 : הטענה אינה מתקבלת.מענה

שהוצג בשימוע מאפשר מתן פתרון גנרי אשר ישמש את כלל ספקי  CMTS-השינוי הנדרש ב

 DHCP -ההפניית ו בכך. כך למשל, ככל שספקי שירות שונים יבקשו את ביצוע השירות שיחפצ

 מול שתשמש את הוט טלקום לפעולהתבנית עבודה זהה  יהם, אפשר יהיה לקבועתולכתוב

 . כפי שהוסבר לעיל ובמסמך השימוע, העלויות הכרוכות בכך הן זניחות. ספקי השירות מספר

 

יאפשר ניהול  טלקום הטכנולוגי אשר ייושם על ידי הוטכי הפתרון ספק שירות מבקש  :טענה .9

 בהתקן ציוד הקצה באמצעות המערכות הייעודיות של ספק eRouter-וה eMTA-של רכיבי ה

 השירות.

 

האפשרות לבצע ניטור וניהול, מרחוק היא אלמנט נדרש לצורך מתן שירותים, ובפרט  מענה:

יטונאי. אפשרות זו עומדת גם לרשות הוט שירותי דיבור, תקינים וסבירים במסגרת השוק הס

עצמה כאשר היא נדרשת לבצע התאמות ובדיקות בציוד הקצה. בהתאם לעקרון זה אף נקבעו 

אפשר לספק השירות ד' לתיק השירות הוראות שלפיהן על הוט טלקום ל5.5-א' ו4.2בסעיפים 

  חובר אל המודם.המודם ויכולת ניהול מלאה של הנתב וכל ציוד נוסף המ יכולת ניטור של

 

הוט טלקום טוענת שאין מקום לחייב אותה בביצוע ההתאמות הכרוכות לשיטתה  :טענה .10

 בהשקעה של משאבים מהותיים מבלי לכלול פיצוי כספי הולם עבור זאת.

 

כאמור, אין אנו מקבלים כי ההתאמות הנדרשות כרוכות בהשקעה של משאבים : מענה

יים ועלות יישומם היא זניחה, ואלו נדרשים על מנת מהותיים שכן מדובר בשינויים מינור

לאפשר ניהול תקין ומאפשר תחרות על גבי רשת הוט. משכך, אין אנו רואים מקום לתביעתה 

 של הוט טלקום לקבלת פיצוי.

 

באשר לבקשת הוט טלקום להישמע בעל פה, בשים לב למכלול הנסיבות ובהם לטענות המפורטות 

, איננו מוצאים לנכון להיעתר ההרלוונטית ולהערכות הנדרשת ליישומשהוגשו בכתב לאסדרה 

 לבקשה זו.

 

 ולבצעבהתאם  להיערךהוט טלקום  עלימים, בתקופה זו  30המינהל תיכנס לתוקף בתוך  הוראת

 ההוראה. יישום לצורךאת העדכונים, ההתאמות והבדיקות במערכותיה 

 

 כבוד רב,ב

  



 מדינת ישראל

  משרד התקשורת

 המנהל הכללי
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 :העתקים

 מר מוני שמילה, המשנה למנכ"ל וראש מנהל ההנדסה, משרד התקשורת

 התקשורת משרד, המשפטית היועצת, נויפלד דנה' גב

 , משרד התקשורתסמנכ"ל בכיר מינהל כלכלה, רז דרור ד"ר עופר

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת

 ה, משרד התקשורתסמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפמר איתן כסיף,  

 גב' אתי שמואלי, מנהלת אגף הנדסת תקשורת, משרד התקשורת

 מר עמי גילה, סגן מנהל אגף בכיר כלכלה, משרד התקשורת

 המשפטית, משרד התקשורת ליועצתגב' ברוריה מנדלסון, סגנית בכירה 

 יפה, ממונה )ייעוץ משפטי מינהלי(, משרד התקשורת-גב' יעל מלם

 מר זיו גלעדי, ממונה )ייעוץ משפטי(, משרד התקשורת

 מר עדי קופלוביץ', מנהל תחום בכיר רגולציה ומחקר בינלאומי, משרד התקשורת

 גב' תמר ארז, מרכזת בכירה )כלכלה ורגולציה(, משרד התקשורת

 פיקוח טכנולוגי, משרד התקשורתמר רוני חורי, מנהל תחום 

 התקשורת משרד)נייח(,  תקשורת הנדסת תחום מנהל, שיליאן שחר מר

 דוברות משרד התקשורת 

 

 :תפוצה

 מנכ"ל חברת פרטנר תקשורת בע"מ,          מר איציק בנבנישתי

 וסלקום ישראל בע"מ נטוויז'ן בע"מ 013נכ"ל, מ מר ניר שטרן

 מנכ"ל, בזק בינלאומי בע"מ מר מוטי אלמליח

 בע"מ 018מנכ"ל, אקספון  מר יעקב נדבורני

 מנכ"ל סלקט תקשורת בע"מ מר ערן שלו

 019מנכ"ל טלזר  מר עזריה סלע

 Fastמנכ"ל  מר איל תמיר 

 מנכ"ל פרי טלקום מר עמית כהן

 מנכ"ל בינת עסקים בע"מ מר חיים בן חמו

 בע"מ 015מנכ"ל השקמה אן.ג'י.אן. תקשורת בינלאומית  מר אפרים שפורן 

 מנכ"ל, טריפל סי מחשוב בע"מ מר רמי נחום

 מנכ"ל, הוט נט שירותי אינטרנט בע"מ מר אסף עופר

 בע"מ 2009 -מנכ"ל, אינטרנט רימון ישראל  מר יריב פאר

 מנכ"ל עמית נט טלקום מר טרופים ניקיטה

 נהל אגף רגולציה, פרטנר תקשורת בע"ממ   עו"ד יהב דרורי

 מנהל מחלקת רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ                    עו"ד טל זוהר

 נהל מחלקת קשרי ממשל, סלקום ישראל בע"ממ  מר ניר יוגב

 היועץ המשפטי ואחראי על הרגולציה, בזק בינלאומי בע"מ                עו"ד עודד כהנא 

 בע"מ 018היועץ המשפטי, אקספון                    עו"ד שחר כהן

 היועץ המשפטי טריפל סי מחשוב ענן בע"מ               עו"ד אסף מרום 

 סמנכ"ל הרגולציה, הוט טלקום   גב' מיכל פליישר

 מנהלת תחום הרגולציה, הוט טלקום   גב' קרן יהב



 מדינת ישראל

  משרד התקשורת

 המנהל הכללי
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 ספקי השירות  בידי (VoB3טלפון על פס רחב ) שירות אספקת

 6נספח מס'   –ש.מ טלקום  שימוש ברשת הוט תוך

 1982 -"ב תשמה(, ושידורים)בזק  התקשורת לחוק( 1)ב()5 סעיף לפי התקשורת שר סמכות מכוח
 ובשים, בדברהנוגעים  הרישיון בעלי של טענותיהם את תיששקל ולאחר, דין כל פי ועל יל שהואצלה

 יאנ, בוהשירותים   ורמת הנייחת התקשורת בשוק התחרות וקידום הציבורטובת  של עניינול לב
 :כדלקמן המור

 

 –זו  מינהל בהוראת .1

 הוט טלקום ש.מ;  -" התשתית בעל"

outer, R; eרכיבים: ה את המכיל  DOCSIS4 בטכנולוגייתציוד קצה   - "ציוד קצה התקן"

EMTA, Modem 

רישיון המעוניין להתקשר עם בעל התשתית לשם אספקת שירותים            בעל -" השירות ספק"

  ;בהתאם לרישיונו קצה ללקוח שונים ויישומים

 אספקת שירותי לצורךמתן אפשרות לספק שירות לעשות שימוש ברשת בעל התשתית  לצורך .2

ציוד ללקוח קצה תוך היזקקות להתקנת התקן ושירותים נוספים  (VoBטלפון על פס רחב )

 באופן ובמערכותי וכל התאמה נדרשת עדכון בצעי בעל התשתיתאחד בלבד בבית הלקוח, קצה 

 :להלן המפורט התהליך את שיאפשר

 .CMTSמספקי השירות והטמעתם ב  IPקבלת טווחי כתובות ה  (1)

ציוד התקן של   EMTA6 הטלפוניה רכיב של 5DHCP תמגיעה בקש כאשר (2)

צריך  CMTS -של הוט, ה  CMTS7 -של ספק השירות אל ה DOCSISקצה 

 ( אל רשת ספק השירות. DHCP relayעולת פלהפנות את הבקשה )

 .( לעיל2)-( ו1האמור בס"ק ) לצורך יםהנדרש פיםנוסאו התאמה  עדכון כל (3)

 
 (2018ביולי  25) התשע"חי"ג באב תחילתה של הוראה זו מיום  .3

  

 2018ביוני  25: תאריך

 

                                                 
3 Voice Over Broadband. 
4 Data Over Cable Service Interface Specification. 

5 Dynamic Host Configuration Protocol -  כתובות של דינמית להקצאה המשמש תקשורת פרוטוקול IP 
 .ברשת למחשבים

6 Embedded Multimedia Terminal Adapter. 
7 Cable Modem Termination System. 
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