
 

 משרד התקשורת          

 תהכללי  תהמנהל

 

 ____________________________________________________________________ 
 

 02-6240321פקס':  02-6706310/3טל':                                                   91999, ירושלים 23רח' יפו 
 5101706-03פקס':  5198212/8-03טל':                      61290אביב -, מגדל שלום תל9רח' אחד העם  

 

 רישיון כללי 
 בע"מ  הוט מובייל

 למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן( 
 

 

 98תיקון מס' 

, 1982  –)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב  4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף  

הוט מובייל פי כל דין, ולאחר ששקלתי את טענותיה של חברת  -שהואצלה לי ויתר סמכויותיי על

 5  ביום   להוט מובייל "( אני מתקנת בזה את הרישיון הכללי שהוענק  הוט מובייל "  – )להלן    בע"מ

 , כדלקמן:2001 לפברואר
 

 

 תיקון 

 תוכן עניינים 

 

1 . 

 

 מחקוי  ,"סל שירותים משותף למנוי עסקי"בכותרת  ג.  15בסעיף  בתוכן העניינים, בפרק ב',  

 . המילים "למנוי עסקי"

 תיקון  

"הוט נט      יבוא   , במקום המילים "הוט נט בע"מ"  "ספק בעל זיקה"  בהגדרהא,  15.1בסעיף   . 2 א 15סעיף 

 . אינטרנט בע"מ"שירותי 

 

 תיקון     

 ג15סעיף 

 

3 . 

למנוי ימחקו המילים " ,"למנוי עסקי משותף שירותים  סלג. "15בכותרת של סעיף 

 . "עסקי

תיקון סעיף  

 1ג15

 יחולו השינויים הבאים : 1ג15בסעיף  . 4

 בסעיף קטן )א(: .א

  ": אלה כל" " ומסתיימת במיליםהרישיון  בעלהרישא המתחילה במילים "  .1

  –יבוא תימחק ובמקומה 

"בעל הרישיון רשאי לשווק למנוי מקבץ שירותים, הכולל, בין היתר, את שירותי בעל   

גישה לאינטרנט של  הרישיון, שירותי החברה האם, שירותי החברה האחות, שירותי 

הוט נט שירותי אינטרנט הספק בעל הזיקה ושירותי תקשורת בינלאומית של החברה  

 "סל שירותים משותף"( ולבצע פעולות גבייה הכרוכות  -קם )להלן  , כולם או חלבע"מ

 בכך, ובלבד שהתקיימו כל אלה:" 

 . בוטלי –( 3) ) קטן סעיף. 2  
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 יבוא:   -)ז(  קטן סעיףבמקום  ב  

בנפרד  " לרכוש  מבקש  לכל  יאפשר  הרישיון  בעל   לאינטרנט   הגישה  ספק  שירות  את)ז( 

השירותים  בסל  הכלולים  השירותים  כל  את  או  המשותף,  השירותים  בסל  הכלול 

כמקבץ, בתנאים זהים לתנאים בהם ניתן לרכוש שירותים   זה  שירותהמשותף שאינם  

 .".  אלה כשהם במסגרת סל השירותים המשותף

 יבוטלו.  –)יא(  -ם קטנים )ט(, )י( ויסעיפ  .ג 

במקום המילים: "בעל הרישיון יעביר למנהל, אחת לחודש ולא יאוחר בסעיף קטן )יב(,   .ד 

יבוא  15-מה המנהל,"  שקבע  כפי  אחרת  בתדירות  או  יעביר   בעל"  לחודש,  הרישיון 

 , ובנוסף בהמשך הסעיף המילים "ו/או לסל מקביל" ימחקו. ",על פי דרישתולמנהל,  
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