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 כללי  רישיון

 מוגבלת  שותפות טלקום להוט

 נייחים ארציים -פנים בזק  שירותי  למתן

 54מס'   תיקוןל

, ויתר סמכויותיי 1982-"בהתשמ(,  ושידורים)בזק    התקשורת  לחוק)ה(  4  סעיף  לפי  יסמכות  תוקףב

"( אני טלקום  הוט")  מוגבלת  שותפות   טלקום  הוטפי כל דין, ולאחר ששקלתי את טענותיה של  -על

 : כדלקמן, 2003בנובמבר  25 ביוםטלקום  להוטבזאת את הרישיון הכללי שהוענק  ןמתק

 

 

                           תיקון

 17 סעיף

 

 :יבוא 17.15סעיף  לאחר . 1

"גישה    משותף  שירותים  סל  לשווק  הרישיון  לבעל   המנהל  אישר   17.16" שירות  הכולל 

  סל שירותים משותף בעל הרישיון לשווק    רשאי  ,17.5עד    17.3סעיפים  בהתאם ללאינטרנט"  

 איזראל .בי.סי.  איי  של  הסיבים  תשתית  גבי  על  יינתן  לאינטרנט  הגישה  ששירותבאופן    גם

)"בע(  2013)  קומפני  ברודבאנד ימים   14-ש  לכך  בכפוףזאת    ."(מתקדם  שירותים   סל"מ 

או בעל    רישיון  בעל  לכל  הרישיון  בעל  ציעי  מתקדם  שירותים  סל  שיווק  לתיתח  טרםלפחות  

גישה לאינטרנט במסגרת סל השירותים   שירותשירות גישה לאינטרנט לספק    למתן  היתר

  ביצועבעל הרישיון להעביר למשרד תיעוד בדבר  עלמשווק בעל הרישיון.  אותו המתקדם ש

  טרם   ימים לפחות  14, וזאת  )א(17.3המפורטים בסעיף  הפרטים    ואת  לעיל  כאמור  הצעה

מתקדם  תחילת שירותים  סל  התנאים   .שיווק  כל  יחולו  המתקדם  השירותים  סל  על 

בשינויים  והה והכל  מקביל,  סל  לעניין  לרבות  משותף,  שירותים  סל  על  החלים  וראות 

 המחויבים." 

                           תיקון

 21 סעיף

 

 : 21.4 סעיף  יבוא 21.3 סעיף לאחר . 2

 קומפני   ברודבאנד  איזראל.בי.סי.  איי  של  הגישה  ברשת"בעל הרישיון רשאי לעשות שימוש  

בנספח   2.1א. שבסעיף  5-ב. ו1בפרטים    המפורטים  השירותים  אספקת  לשם"מ  בע(  2013)

מרכזת    ובלבד  ,ד' של  והמפעיל  הבעלים  הוא  הרישיון   BNG-ה  רכיב  בעלתשבעל 

 למנוייו.". אלהשבאמצעותה ייתן שירותים  

)הליכים    לתקנות התקשורת )בזק ושידורים(   1בסעיף    תהרכהגד  -"  גישה  רשתזה, "  בסעיף

 .2000-תש"סהארציים נייחים(,  -ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים
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  תיקון

' ד נספח

 2 סעיף

 

 :בסיסיים שירותים 2.1 בסעיף . 3

 :להלן כמפורט ,ב.1 סעיף יתווסףא. 1 סעיף אחרל .א

 תחילת השירות  תיאור השירות  שם מס' 

 מתן

 השירות 

 לטיב   מדדים 

 השירות 

 הערות 

 שירות טלפון על ב.   1

 (Voiceפס רחב

over 

Broadband)   על

גבי רשת 

 מתקדמת.

 שירות טלפון בסיסי

 הניתן על גבי 

  רשת מתקדמת של

איי.בי.סי. איזראל 

קומפני    ברודבאנד 

 ( בע"מ 2013)

במועד 

תיקון 

 הרישיון

על פי מדדי 

איכות 

שירות ל

  טלפוניה

 השירות ניתן 

באמצעות 

 ציוד קצה 

מתאים 

 לרשת 

 מתקדמת 

 

 מתן  תחילת השירות  תיאור השירות  שם ' סמ

 השירות 

 לטיב   מדדים 

 השירות 

 הערות 

גישה רחבת  א.5

 פס 

 אל ספק 

אינטרנט 

 ברשת 

 מתקדמת 

 גישה בקצב מהיר

 לספק אינטרנט 

 לצורך קישור לרשת 

 האינטרנט, על גבי

 רשת מתקדמת של 

 איזראל  .בי.סי.איי

  קומפני  ברודבאנד 

 "מ. בע(  2013)

מתן  במועד

הודעה של בעל 

הרישיון למשרד 

על תחילת 

אספקת השירות 

באמצעות 

 בעלת   המרכזת 

של  BNG-ה  רכיב

 בעל הרישיון 

בהתאם 

להסכם 

ההתקשרות 

  עם הלקוח

  

 : להלן כמפורטא. 5 סעיף יתווסף  5 סעיף לאחר .ב


	רישיון כללי להוט טלקום שותפות מוגבלת למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים לתיקון מס' 54

