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החלטות  – תהליכי עבודה וסוגיות הנדסיות–יישוב מחלוקות למימוש שוק סיטונאי הנדון: 
 ( וטלפוניה סיטונאית"BSA"גישה רחבת פס מנוהלת ) שירות לתיק   2נספח מס'   -והבהרות

 
 

 :3 בנספח כפועל יוצא מתהליכי העבודה הבהרות לעניין תיק השירות .א

, כולל שליחת טכנאי עד שקע ראשון בבית הלקוח עלות ההתקנה של מנוי ספק שירות (1)

 החודשי הקבוע בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"אככל שיידרש, כלולים בתעריף 

התקשורת )בזק ושידורים()שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(,  שנקבע בתקנות

, ואין לחייב את ספקיות השירות בעלות הטכנאי )"תקנות השימוש"( 2014 -תשע"ה 

 עבור ההתקנה.

בהתאם לתיק השירות האחריות של בעל התשתית להתקנת הקו היא "מקצה 

לבחירתו של  כפי שסוכם, לקצה", כלומר עד השקע הראשון בבית המנוי. עם זאת,

, ניתן להעביר את האחריות על ההתקנה המצ"ב 3ספק השירות, כמצויין בתהליך 

ספק השירות. היה ובחר ספק לידי  מנוימתיבת ההסתעפות האחרונה לפני בית ה

לצורך  מנויהשירות באפשרות זו, ובהמשך יגלה כי נדרשת עבודת טכנאי בבית ה

)ג( 4בתקנה  לפי התעריף הקבוע ,טכנאיתשלום בעד ביקור תוכל בזק לגבות התקנה, 

   .בתקנות השימוש

הינו )כולל(  מנויתקלות ברשת עד לנק' הגישור האחרונה לפני דירת הטיפול ב (2)

תקלות ברשת טיפול בריות בעל התשתית, ולא ייגבה כל תשלום לטיפול בהן. באח

באחריות ספק הינו "( מנוי)להלן "סביבת ה מנוימנק' הגישור האחרונה עד לדירת ה

 השירות.

. עבור מנויבעל התשתית בטיפול בתקלות בסביבת ה מחויב ,לבקשת ספק השירות (3)

" מנויעריף "ביקור טכנאי בבית היגבה בעל התשתית ת במקרים אלו ביקור טכנאי

 לתיק השירות.  5.3.4, והכל בהתאם לסעיף בתקנות השימוש )ג(4בתקנה כקבוע 
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 :לתיק השירות 3 המפורטים בנספח  תהליכי העבודהבנוגע לפרטניות החלטות  .ב

 תהליכי העברת מנוי לספק שירות: .א

 ריבוי קווים:  (1)

ספקית בהובלת  טלפוני ך בירורככל שת"ז אינה מאפשרת זיהוי קו יחיד, יערך תהלי

 לצורך זיהוי חח"ע של הקו המבוקש.והמנוי בשיתוף בזק  השירות,

 בשלב הממוכן יתקיים ממשק המאפשר בירור אוטומטי של תהליך זה.

, יהווה מנוימעבר של קו הטלפון של המתלווה גם ( DSLלמעבר קו האינטרנט )ר אשכ (2)

 .DSL -גם להעברת קו ה קוד הקומספר הטלפון 

של הנתב אשר  ת ביותריהאחרונה והעדכנגרסה באחריות הספק הננטש להעביר את ה (3)

לספק הקולט. הגדרות אלו יעשו באופן  URL, עם קובץ נתונים וכתובת מנויברשות ה

. factory default; reset -בלתי חוזר. לא תהיה כל מחיקה של פרמטרים כתוצאה מ

אפשרי על ציוד הקצה לחזור  defaultל בכהגדרות ציוד הקצה צריכות להיות כאלה ש

 לשליטת ספק השירות הקולט.

ציוד הקצה לצורך העברת להעמיד את כל הכלים הדרושים הננטש  השירות ספקעל  (4)

 ., עד למועד השלמת ההעברה בהצלחהלשליטת הספק הקולט

לא ברי כי כלל תהליך ההעברה תחילת טרם עוד בתקול שהיה ככל שמדובר בציוד 

על קיומו של ציוד על הספק הננטש לעדכן את הספק הקולט לכן,  .עברהה תמתאפשר

 באופן מיידי.תקול 

על מנת לאפשר את  ככל שמדובר בציוד רדום, על הספק הננטש "להעיר" את הציוד

 .ביצוע ההעברה

באופן לשמר מאגר נתונים של ת"ז של מנויי ספקי השירות  מחויבבעל התשתית  (5)

 .על בסיס שדה זה בר קווים בין ספקיות ציודאפשר זיהוי ומעשי

ע"י  בעל התשתית מנוע חיפוש המאפשר איתור קוד קו על פי מזהים מוסכמיםשלככל  (6)

 , יהווה קוד קו מזהה חח"ע הכרחי ויחידי לבקשות בכלל התהליכים.ספקיות השירות

של בעל  IT -( ככל שקיים מידע במערכות ה17.2.2015 -בשלב הידני )החל מה (7)

תית לגבי זהות הספק הננטש, יועבר המידע לספק הקולט לצורך תהליך המעבר התש

בין הספקים. היה ואין נגישות למידע הנ"ל, יבצע ספק השירות הקולט תהליך בירור 

 .המנוילגבי זהות הספק הננטש אל מול 

בעל התשתית בשלב הממוכן, ככל שהמידע לגבי זהות הספק הננטש קיים ברשת 

, יועבר המידע לספק הקולט בממשק המעבר באופן אוטומטי, "ברמה ההנדסית"

 האוטומטי.האימות כחלק מתהליך 

באחריות הספק הקולט לוודא כי המנוי מנותק וכי לא יהיו חיובים כפולים בגין אותו  (8)

 שירות.
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 חיבור מנוי ספק שירות לתשתית בזק: .ב

מען הסר ל. מנויבעל התשתית אחראי להתקנת התשתית עד לשקע ראשון בבית ה (1)

  .מנויבעל התשתית לא יגבה עלות להתקנה עד שקע ראשון בבית ה, ספק

אחראי להתקנה רק יהיה בעל התשתית  רשאי להחליט כי ספק השירותכאמור לעיל,  (2)

. היה ובחר ספק השירות באפשרות מנויעד לתיבת ההסתעפות האחרונה לפני בית ה

שלמת לצורך ה מנויהק בסביבת של בזכי נדרשת עבודת טכנאי אך בכל זאת גילה זו, 

בתקנות טכנאי לפי התעריף הקבוע תשלום בגין ביקור תקנה, תוכל בזק לגבות הה

 . השימוש

 

 תהליך תיאום טכנאי:ב .ג

במקרה בו, טרום ההתקנה או בעת ההתקנה, עלה צורך של טכנאי בזק ליצור קשר  (1)

רות. , יפנה טכנאי ההתקנה למוקד ספקית השילשם השלמת עבודתו מנויעם ה

תוך פרקי למענה מטעם ספק השירות לפניית טכנאים  SLAהצדדים יקבעו ביניהם 

תיעשה הפנייה מטעם טכנאי בעל התשתית למען הסר ספק, זמן מוסכמים וסבירים. 

או  מסרוניםאמצעות לא תיעשה בבאמצעות שיחת טלפון למוקד ספק השירות ו

 .דוא"ל

אים הפועלים מטעמה, פועל אל מול ככל שבעל התשתית, ובכלל זה המוקדנים והטכנ (2)

(, יפעל וכיו"בבתיאום הגעה )חלונות הזמן, התראה מראש להגעה לבית  לקוחות קצה

באופן זהה ושוויוני אל מול לקוחות ספק השירות, כאשר ההודעות  התשתית בעל

 באופן זהה לנציגי ספק השירות במוקד המתאים.שיחות הטלפון יתבצעו ו

לבין מנויי , בזק בין מנוייאחידה בלתי מערכת תמריצים  תהמשרד מבהיר כי קביע (3)

בלתי  קביעהלרישיון. כמו כן,  23.7מהווה הפליה אסורה לפי סעיף  ספק שירות

שירות בעל זיקה לבזק לבין מנויי ספק שירות אחר  קכאמור בין מנויי ספאחידה 

 לרישיון. 23.3מהווה העדפה אסורה לפי סעיף 

 
 

 

 
 


