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 אחודרישיון כללי 

 להוט נט שירותי אינטרנט בע"מ 
 בזקלמתן שירותי 

 
 19תיקון מס'  

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

שירותי  נט  הוט    רתפי כל דין, ולאחר ששקלתי את טענותיה של חב-שהואצלה לי ויתר סמכויותיי על

בע"מ נט"   -  להלן)  אינטרנט  מתק"(,  הוט  בזק   נתאני  שירותי  למתן  הכללי  הרישיון  את  בזאת 

 , כדלקמן:2012 מאיב 30ביום " הוט נט" -ל שהוענק

 
 החלפת 

  13.1סעיף 

 יבוא:  13.1במקום האמור בסעיף  . 1  

 : , בחלק א'פרק זהב   (1) " 

   ;הוט טלקום שותפות מוגבלת – "החברה האחות"

 הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ; – "החברה האם"

משותף" שירותים  שירותיו    -   "סל  את  היתר,  בין  הכולל,  שירותים,  בעל    שלמקבץ 

לאינטרנט גישה  שרותי  ו/או  בינלאומית  תקשורת  לאספקת  החברה הרישיון  שירותי   ,

 החברה הוט מובייל בע"מ, כולם או חלקם. חברה האחות, שירותי האם, שירותי ה

כמפורט   בין החברה האם והחברה האחות,  ל  ונית בימבנ  הפרדה  יקיים  רישיוןעל הב   (  2)  

 להלן: 

הנהלת   )א( בין  מלאה  ההפרדה  הנהלת    רישיוןבעל  והחברה  לבין  האם  החברה 

ולמערכת האחות הכספים  למערכת  העסקית,  למערכת  הקשור  בכל  לרבות   ,

 ;השיווק

   ;החברה האם והחברה האחותלבין נכסי  רישיוןבעל ההפרדה מלאה בין נכסי  )ב(

,  החברה האם או את עובדי החברה האחותעסיק את עובדי  ילא    רישיוןבעל ה )ג(

ובין במחדל, לכך שהחברה האם או החברה  יגרום בכל דרך, בין במעשה  ולא 

 " .האחות תעסיק את עובדיו

 תיקון

   סעיף

 ב13.1

 ,שירותים מקבץ  -  "סל שירותים משותף"בסעיף זה,  ב. המילים: "13.1של סעיף     בסיפא .2

ם הניתנים בידי החברה האם או החברה האחות,  שירותיכן  ו  רישיוןה בעל שירותי את  הכולל

 יימחקו. –" ם. חלק או כולם
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  הוספת

 סעיף

13.3 

 :  13.3יבוא סעיף  13.2לאחר סעיף  .3

   –  משותף שירותים סל  13.3

  :א13.1-ו 13.1 בסעיפים האמור אף על

גבירשאי לשווק למנוי "סל שירותים משותף"  בעל הרישיון   )א( ה יולבצע פעולות 

 התקיימו כל אלה:שהכרוכות בכך, ובלבד 

)להלן   שירותים משותףבעל הרישיון הגיש למנהל בקשה בכתב לשיווק סל  ( 1)

זה   השירותים   - בסעיף  סל  מרכיבי  את  תכלול  הבקשה  "הבקשה"(. 

 המשותף, וכן את כל אלה:

 פרטי בעל הרישיון שיספק כל אחד מהשירותים הכלולים בסל;   (א

     התשלום שיעביר בעל הרישיון בעד כל שירות, לבעלי הרישיונות    ב(

 ששירותיהם ניתנים במסגרת הסל;

בו,   ( ג שירות  כל  תעריף  לרבות  למנוי,  הסל  ישווק  בהם  התנאים 

 והתעריף הכולל של הסל האמור; 

התעריף אותו יגבה בעל הרישיון ממנוייו עבור שירות הכלול בסל,   (ד

 בעת שהוא נרכש שלא במסגרת הסל;  

 המועד המתוכנן לתחילת שיווק הסל ומשך הזמן המתוכנן לשיווקו.  ( ה

לבעל   ( 2) הודיע  או המנהל  הסל  לשיווק  מתנגד  אינו  הוא  כי  בכתב  הרישיון 

הוא לפיה  המנהל לא מסר לבעל הרישיון, בתוך התקופה הקובעת, הודעה  

 מתנגד לשיווק הסל. 

  התקבלה   בו  מהמועד  עבודה  ימי  7  -"  הקובעת  התקופה"  –זה    לעניין 

 מידע  המנהל   בידי  התקבל  בו  מיום  עבודה  ימי  5  או  המנהל  בידי  הבקשה

 . המאוחר  לפי,  להעביר הרישיון בעל שהתבקש נוסף

הגיש בעל הרישיון בקשה, ישקול המנהל את הבקשה בשים לב למצב התחרות   )ב(

 בתחום הבזק או השידורים, לפי העניין.  

 המנהל יהיה רשאי לאשר בקשה, לדחותה, או לאשרה בכפוף לתנאים שיקבע.  )ג( 

ימים מיום בו    30משותף בתוך  השירותים  הלא החל בעל הרישיון בשיווק סל   ד( )

התקופה   חלפה  בו  מיום  או  הסל  לשיווק  מתנגד  אינו  הוא  כי  המנהל  הודיע 

(, יראו את אישור 2, כקבוע בס"ק )א()למהמנההקובעת ללא שנתקבלה הודעה  

 הבקשה כבטל.

במשך תקופה שלא תפחת סל השירותים המשותף ישווק על ידי בעל הרישיון  )ה( 

שירותים הסל  הפסקת שיווקמחודשיים. בעל הרישיון יודיע למנהל על  

 מועד הפסקת השיווק.לאחר  שעות 48מ יאוחר לא, שיווקמשותף שהוא ה



 

 משרד התקשורת  

 תהכללי  תהמנהל

 ____________________________________________________________________ 
 

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

  

 

 

 

 

 

מהפרטים   ו( ) פרט  לשנות  וביקש  משותף  שירותים  סל  לשווק  הרישיון  בעל  החל 

שנכללו בבקשה לעניין אותו הסל, בהתאם לס"ק )א(, יפנה למנהל בבקשה חדשה  

על אף האמור, החל בעל הרישיון לשווק סל שירותים   בהתאם לסעיף האמור.

א יידרש משותף וביקש לשנות את תעריף הסל או תעריף של שירות הכלול בו, ל 

להגיש למנהל בקשה חדשה לאישור הסל, אך יודיע למנהל על שינוי כאמור, לא 

 שעות לאחר שבוצע השינוי.  48-יאוחר מ

)ו(, לעניין סל שירותים משותף שאינו -)ז(     על אף האמור בסעיפים קטנים )א(, )ה(, ו

 זולתוכולל שירותים של הוט שידורים וכן אינו כולל שירותים של הוט טלקום  

לספקי   פס  גישה רחבת  להגיש בקשה   ,אינטרנטשירות  בעל הרישיון  יידרש  לא 

)ה(, 13.3)א(, לא יידרש להודיע על הפסקת שיווקו לפי סעיף  13.3למנהל לפי סעיף  

 )ו(. 13.3ולא יידרש להודיע כי ביצע בו שינוי לפי סעיף 

  לבעל  שירותים  מאספקת  הנובע,  בידו  המצוי  במידע  שימוש  יעשה  לא  הרישיון  בעל ( ח)

  סל   שיווק  לצורך  אלא,  אחר  רישיון  בעל   מנוייל  מאספקתם  או  אחר  רישיון

 .בכך הכרוכות גבייה פעולות  וביצוע המשותף השירותים

 לאינטרנט   הגישה  ספק  שירות  אתבעל הרישיון יאפשר לכל מבקש לרכוש בנפרד     )ט(  

המשווק על ידו והכלול בסל השירותים המשותף, או את כל השירותים הכלולים 

כמקבץ, בתנאים זהים לתנאים בהם    זה  שירותבסל השירותים המשותף שאינם  

  ניתן לרכוש שירותים אלה כשהם במסגרת סל השירותים המשותף.

דיווח בדבר מספר המנויים שהצטרפו  על פי דרישתו,  הרישיון יעביר למנהל,    בעל )י(   

 לכל סל שירותים משותף, וזאת במתכונת כפי שיקבע המנהל.  

המנהל כי סל שירותים משותף מסוים פוגע בתחרות בתחום הבזק או בתחום   נוכח (א)י

הרישיון   לבעל  להורות  הוא  רשאי  העניין,  לפי   מידיבאופן    לחדולהשידורים, 

 מלשווקו, ורשאי הוא להורות על מועד להפסקת אספקתו של אותו סל. 
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