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 תפוצה: לכבוד

  
 שלום רב,

 
 

 החלטה - "פסיביות בתשתיות הדדישימוש  שירות תיק"הנדון: 
 2018 באוגוסט 9מיום  השימוע מכתב: סימוכין

 

") שימוע לעניין "תיק שירות המשרד(להלן: " התקשורת משרד פרסם 2018 באוגוסט 9 ביום .1
ועד להסדיר את נ"), אשר השירות תיק" -" והשימועבתשתיות פסיביות" (להלן "שימוש הדדי 

(י) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), 5אופן יישום חובת השימוש ההדדי הקבועה בסעיף 
 ").התקשורת חוק" או "החוק(" 1982 -"בהתשמ

 
לתקשורת בע"מ : בזק החברה הישראלית הבאות החברות מן התייחסויות התקבלו במשרד .2

.מ., פרטנר פתרונות תקשורת נייחים ש קווית"), הוט טלקום ש.מ., סלקום תקשורת בזק("
 נוספות. תיוהתייחסוכן ו ) בע"מ2013ש.מ., איי.בי.סי. איזראל ברודבאנד קומפני (

 
 בשלב המשרד טיהחל, השימועהליך  במסגרתהתייחסויות שהתקבלו במשרד בחינת ל בהמשך .3

הסיטונאי "שימוש  השירות תיקאת  לתקן כןו המצורפת נהלהִמ  הוראתעל , להורות ראשון
הוראת המינהל ותיקון תיק השירות מטפלים בנושאים היוצרים את אחד בתשתיות פיזיות". 

מהחסמים המרכזיים לפרישת תשתיות ואת מוקדי החיכוך שהמשרד סבור כי יש לפתור באופן 
 השני נושאים נוספים שהועלו במסגרת השימוע.מיידי. בהמשך לכך יוסדרו, בשלב 

 
פנים  מפעיל של הפרישה עבודותשלב ביצוע התמקד המשרד באסדרת , ובתיקון מנהלהת בהורא .4

. בכוונת המשרד לקבוע בהמשך תיק שירות אחיד שיחול על מכלול מצבי השימוש 1ארצי אחר
ך לעת עתה יחולו על בעלי בתשתיות פיזיות (ולפצלו מהשימוש בסיבים אפלים ובאורכי גל) א

(י) לחוק 5התשתית במקביל ההוראות שחלות על כלל המפעילים הפנים ארציים בהתאם לסעיף 
כפי שנקבעו בהוראת המנהל וההוראות בהתאם לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש 

") שנקבעו ביחס אליהם השימוש תקנות(" 2014-ברשת בזק ציבורית של מפ"א), התשע"ה
  ק השירות ובהחלטות נוספות.  בתי

                                                 
רישיון מפ"א תשתית  ארציים נייחים, ובכלל כך בעל-בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים -פנים ארצי אחר  מפעיל 1

 .השירות את המקבל, על מכח רישיון כללי ייחודיומי שפו

 02-6706310 טלפון:
 02-6240321 פקס:

 5000-1020-2019-022956 סימוכין:
 ' בשבט תשע"טי תאריך עברי:
 2019בינואר  16 תאריך לועזי:
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 נושאים הבאים:ה מסדירים את הוראת המנהל והתיקון לתיק השירות הסיטונאי 

לתשתית בעל התשתית על ידי מרכיב התשתית  אחר ארצי פנים מפעילתשתית  חיבור )1

 מפעיליותקן בין מתקן התשתית הפסיבית של שהפסיבית (קנה/צנרת/תעלה וכיוצ"ב) 

(גוב, ארון סעף, תיבת חיבורים וכיוצ"ב) למתקן התשתית הפסיבית  אחר ארצי פנים

 של בעל התשתית. 

בידי בעל התשתית  ע  כל הפעולות הכרוכות לפרישת כבלים, תפעולם ותחזוקתםוציב )2

 לאחר מסירת הודעה מתאימה לבעל התשתית.  או מפעיל פנים ארצי אחר

 2אפס גובלהקים מתקן תשתית פסיבית לשם הפרישה כאמור, ובכלל כך ב חובה העדר )3

 או ברכיב תשתית פסיבית של בעל התשתית הממוקם במקרקעין פרטיים. 

בעל התשתית בפרישה של  של GIS-על סיום הפרישה לצורך עדכון מערכת ה דיווח )4

 . אחר ארצי פנים מפעיל

פעילות בתשתיות חלק מהנציג של בעל התשתית לעובדי מפעיל פנים ארצי אחר ב ליווי )5

הפסיביות של בעל התשתית. בעל התשתית יהיה זכאי לתשלום עבור פעילות ליווי זו 

 .כפי שיפורטו בהמשך לתנאים מסוימים בכפוף

 

את החסמים לפרישת תשתיות ואת מוקדי החיכוך שהמשרד  יוצריםה בנושאים עוסק זה תיקון .5
 שהועלו נוספים נושאיםדרו, בשלב השני, יוס כך. בהמשך למיידי באופן לפתוריש ניתן וסבור כי 
 .השימוע במסגרת

 והתיקון לתיק השירות. המנהל הוראת"ב מצ .6

 לסוגיות ביחס לשימוע בהתייחסות נטענו אשר הטענות לעיקרי ההתייחסות את נציג .7
 .להלן המפורטות

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
רכיב התשתית הפסיבית של בעל התשתית אשר ממוקם בפתח הקנה המוביל למקרקעין הפרטיים לצורך חיבור   2

 הבניין
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 העבודות ביצוע שלב

 :טענה )1
 שבו" שימוש"מה סוטה היאמשרד כי הטוען כי האסדרה המוצעת חורגת מסמכותו של  מפעיל

לקניין.  ומהווה פגיעה קשה בזכותו(י) לחוק, והיא גם בלתי מידתית 5-ו(ו) 5 םסעיפי עוסקים

לבעלי רישיונות לעשות  יםחוק התקשורת מאפשרל(י) 5-ו(ו) 5(ב), 5לטענת המפעיל סעיפים 

שימוש בתשתיות של בעל רישיון אחר, ומסמיכים את שר התקשורת לקבוע הוראות בדבר אופן 

השימוש, אך החוק אינו מאפשר לבעלי רישיונות לנהוג בתשתית של בעל רישיון אחר מנהג 

 משמעותן היא הפקעה של תשתיתשבעלים, והוא אינו מסמיך את שר התקשורת לקבוע הוראות 

 רישיון.הבעל 

 
  :מענה

 בסיס על ונעשה מאוזן, מידתי הוא מינהלהשינוי הנובע מהתיקון לתיק השירות ומהוראת ה

של החובה לאפשר שימוש וגישה הדדית לתשתיות של בעלי  םהיישו אופןחוק. ל 5סעיף  הוראות

 יכפהתשתית נגזר מתכליות הסעיפים לאפשר פרישה של תשתיות תקשורת ולהנמיך חסמים. 

 רשת בפריסת הכרוכים חסמים להנמיך שתכליתה באסדרה מדוברשהוסבר במסגרת השימוע, 

ועל ידי כך להביא  ומורכבות ממושכות, יקרות אזרחיות הנדסה עבודות צמצום תוך עצמאית

לבחירת הצרכנים. התיקון  יותר גבוהים וקצבים באיכות, תשתיותלהעמדת מגוון רחב יותר של 

האמור אינו מהווה הפקעה ואינו מאפשר לבעלי רישיונות אחרים לנהוג מנהג בעלים אלא מאזן 

 בין הצורך בשימוש לבין שמירה על התשתיות. 

 
 :טענה )2

ה של האסדרה המוצעת היא יצירת תמריץ שלילי לפיתוח והקמת התוצאכי  ןטוע המפעיל
 גם פגיעה בתחרות.תשתיות נוספות בישראל, כמו 

 
 : מענה

לאמור, האסדרה המוצעת מפחיתה באופן משמעותי חסמים לפרישה של תשתיות  בניגוד
נוספות ותגביר את התחרות, תוך תקשורת תקשורת עצמאיות, ולכן תקדם הקמת תשתיות 

המרכזי הוא בפרישת תשתיות תקשורת  הציבורי האינטרסהגברת היעילות של משק התקשורת. 
 הזמן פרקי, הגבוהות לעלויות פרט אשר, אזרחיות תשתיות ריבוישל  הקמהולא ב מתקדמות
, אזרחית הנדסה עבודות מחייבות, בהקמתן הכרוכים הסטטוטוריים וההליכים הארוכים

 .קיימות בתשתיות לפגוע ועלולות', וכד תחבורה, סביבה, רעש מפגעי המייצרות
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 :טענה )3
ההדדי או חובת ההדדיות היא תיאורטית בלבד, ודה פקטו מדובר בזק טוענת כי חובת השימוש 

(י) היא כי בעלי תשתית אחרים 5צדדית המוטלת על בזק בלבד, ומשמעותו של סעיף -בחובה חד
 של  יוכלו לעשות שימוש בתשתיותיה של בזק, בעוד שבזק לא תוכל לעשות שימוש בתשתיותיהם

 ובעלי תשתית אחרים. IBCהוט, 
 

 : מענה
(י) לחוק, מאפשר גם לבזק, כמפעיל 5 סעיף במסגרת שנקבע פסיביות בתשתיות ההדדי השימוש

 כי לטענה יסוד אין. אחרפנים ארצי, לעשות שימוש בתשתיות פסיביות של מפעיל פנים ארצי 
 חד בחובה רמדוב לא ולכן אחר ארצי פנים מפעיל של בתשתיות שימוש לעשות תוכל לא בזק

  .צדדית
 

  טענה )4
בזק טוענת כי בעלות התשתית האחרות אינן ממלאות אחר חובת הפרישה האוניברסאלית 

המשרד באופן עקבי מקל עם חובת ושושתשתיותיהן פרושות בישראל באופן חלקי בלבד, 
הפרישה האוניברסאלית החלה על אותם בעלי רישיונות ומפרטת כי רק בחודש יוני האחרון 

ד להשלמת הפרישה האוניברסאלית של חברת הוט, וכן הדוחה שוב את המוע ההתקבלה החלט
בחודש אוגוסט פורסמה החלטת המשרד העוסקת בשינויים בחובת הפרישה האוניברסאלית 

 .IBCהחלה על 
 

 : מענה
 הוא אםמאפשר שימוש בתשתיות הפסיביות של בזק על ידי מפעיל פנים ארצי אחר, בין  החוק

(י) מבלי להבחין 5. חובה זו נקבעה, כאמור, בסעיף לאו אם ובין אוניברסאלית פרישה חובת בעל
 האינ –בין סוגי המפעילים הפנים ארציים. שאלת אכיפת חובת הפרישה או הכנסת תיקונים בה

 .זו להחלטה נוגעת
 

 :טענה )5
בסמוך לגובי בעל התשתית, דבר אשר גורם "א אחר מפ של גובים התקנתכיום מתבצעת כי  נטען

במדרכה ופגיעה במרקם האחיד שלה וכן ליצירת מפגע לעוברי אורח בשל הפרשי לריבוי הגובים 
גבהים. עוד נטען כי על ידי איחוד כלל הגובים לגוב אחד מרכזי, אפשר יהיה לצמצם את מספר 
הגובים במדרכות, לצמצם את המפגעים הפוטנציאליים לעוברי האורח וכן ליצור מרקם אחיד 

 ונאה יותר במדרכה.
 

 :מענה
משרד אכן סבור כי אין צורך בהקמתם של גובים רבים המלווה בחפירות שלא לצורך,  ובגרימת ה

 מטרד רב לתושבים, לעלויות ניכרות לחברות השונות ולפגיעה בקצב פרישת התשתיות. 
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 :טענה )6
(ה) לתיק 4.3פי סעיף  עללשם ביצוע החיבור בין תשתית מפ"א אחר לבין תשתית בעל התשתית, 

אחר להקים מתקן המפ"א ה"), על (ה)4.3 סעיף(" "פיזיות בתשתיות"שימוש  השירות הסיטונאי
 מטעמינדרש  הדברתשתית פאסיבית בסמוך למתקן התשתית הפאסיבית של בעל התשתית. 

גישה נפרדת לתשתית שלו, ללא צורך בתיאום,  תהיהשלכל מפעיל  מנת עלעצמאות תשתית, 
 חיכוך או מעורבות של מפעיל אחר, לצרכי פיתוח, תחזוקה וכיוצ"ב.

 
  מענה

 .זוטענה  מקבלאינו  המשרד
התשתית  בעל שלגוב  קיים כאשר גוב בהצבתבחיוב המפ"א האחר   הצדקהסבור כי אין  המשרד

הצבת ב חיוב"א של המפעיל האחר, לרבות את יתרת הכבל שלהם. המפלהכיל את ציוד  יכולאשר 
גוב בעל התשתית משיתה עלויות ניכרות ומהווה חסם כלכלי ל חיבורו לצורך אחר"א מפ שלגוב 

 ת התשתיות של ספקי השירות.שלהתפתחות התחרות ולקצב פרי
ד גוב בעל התשתית עשויה ליצור עיכוב "א האחר ליהמפכמו כן, דרישה להקמת גוב נוסף על ידי 

לעתים וה, בשל התקופה הנדרשת להוצאת היתרי עבודות החפירה לשם הקמת הגוב, שבפרי
ה, בשל העובדה כי קיימות רשויות מקומיות שאינן שדרישה כאמור, עשויה  אף למנוע את הפרי

 ת הנ"ל.החפירו עקבלתושבים  תהנוחות הנגרמ איגובים חדשים  בשל  מתמתירות הק
 לא שכן העצמאות בהבט מועטה תועלת נפרד גוב להקמתהנסיון שנצבר לעניין זה עולה כי  מן

לאחר ביצוע ההשחלה. כאשר בכל  עצמו בגוב, תכופים או מרובים, שוטפים טיפולים נדרשים
 בעל של הפסיבית התשתית רכיבזאת נדרשים טיפולים ובדיקות לא קיים קושי לבצען ב

  .התשתית בעל של אוהמפ"א האחר  תציוד והדבר אינו פוגע בעבוד בו שמותקן ככל, התשתית
 

  טענה )7
התשתית שלו לבין "א  האחר הוא זה אשר ייבחר את נקודת החיבור בין המפיש להבהיר כי 

 תשתית בעל התשתית.
 

 מענה
הוא זה אשר ייבחר את נקודת החיבור בין התשתית שלו לבין תשתית  האחר המפעילכי  יובהר

פסיבית אחר של המפעיל  תשתיתגוב או רכיב  תחובה להצב אין כי יובהרכן  כמובעל התשתית. 
 מבצע בגורם תלות ללאהפנים ארצי האחר לצד רכיבי התשתית הפסיבית של בעל התשתית, 

. בכל האמור לעיל, אין כדי למנוע ביצוע חיבור לגוב של המפעיל האחר ככל שהמפעיל העבודה
 חפץ בכך.
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  טענה )8
 חלק אינם תקשורת חדרי ."תקשורת"חדרי  הביטוי או" פסיביות"תשתיות  מהגדרת למחוק יש

 לחוק(י) 5 לסעיףיכולים להתווסף בשים לב  ואינם השימוש מתקנותאו  הקיים השירות מתיק
נטען כי מטרת תיקון החוק היתה צמצום עבודות אזרחיות יקרות ממושכות  עוד. ותכליתו

שתית יכול לדאוג לחדרי כל מפ"א ובעל תושלחדרי תקשורת אין כל קשר לעניין זה, וומורכבות, 
, נטען כי יש למחוק מן ההגדרה "תשתיות פאסיביות" רכיבי תשתית של בנוסףתקשורת לצרכיו. 

כלולים כיום בתיק השירות ונטען כי אינם רלוונטיים לשירות השחלת  חלקםבעל התשתית ש
כבלים של מפ"א האחר כגון: קופסאות, ארונות תקשורת, מחברים, תיבות חיבורים וארונות 

 סעף.

  
 מענה

 את הטענה באופן חלקי. מקבל המשרד
 .מצהמ רשימה בגדר אינם פסיביות תשתיות מונחה בהגדרת, כי הרכיבים המנויים ראשית

לחדרים הנמצאים במקרקעין פרטיים, בהם  היא" תקשורת חדרי" בביטוי הכוונה, שנית
כבלים המשמשים לאספקת שירות ללקוחות הקצה  מושחליםמותקנים מתקני בזק ודרכם 

 . הסמוכים בבניינים אובאותו הבניין 
 תשתית להקים מנת על נחוצה הפסיביתמהגישה לתשתית  כחלקלחדרי התקשורת הללו  הגישה

ובחלק מהמקרים הם מהווים תחליף לארון התקשורת  הספציפיים הבניינים אותםב תקשורת
 המבני.  
חדר במפעיל יוכל לפרוש ולהתקין את רכיבי התשתית הפסיבית שלו גם  כלכי   יובהר, בהתאם

 3תקשורת  הממוקם בבניין לצורך אספקת שירות לאותו בניין או לבניינים סמוכים.
כבלים של מפ"א  והשחלת פרישהלטענה בדבר רכיבי התשתית שאינן רלוונטיים לשירות  ביחס

בהם מוקמים  פסיבית תשתית בהקמתהאחר, הרי רכיבים אלו הינם מרכיבים בסיסיים ביותר 
 ". פסיביות"תשתיות  המונח בהגדרתלהכלל  עליהםומותקנים ודרכם מושחלים כבלים, 

 

  טענה )9
, גישה דרך גוב תכאשר מדובר במפ"א בעל חובת פרישה אוניברסליש(י) 5.3נדרש להבהיר בסעיף 

אפס תתבצע בנסיבות בהן לא קיימת תשתית שלו, או הוא אינו מחובר לבניין, או בהעדר אמצעים 
 אחרים.

 
 מענה

 .מתקבלת אינה הטענה
פרישה  חובתות בעלי שהוסבר לעיל, חובת מתן השימוש חלה גם ביחס לבעלי רישיונ כפי

 פרישה חובת בעל רישיון בעלכן אין למנוע גישה של  עלאוניברסלית, שגם להם קשיים בפרישה.  
 שלו לבניין. תשתיתהיעדר  או םדרך גובי אפס ללא קשר לקיו אוניברסלית

 
 

                                                 
 סעיפים במסגרת שהוחרגו תשתית רכיבי על המינהל הוראת את להחיל כדי בכך אין כי יובהרלמען הסר כל ספק,  3
 .קלחו) 6)(י(5-ו) 5)(י(5
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  טענה )10
רכיב תשתית שניתן להציב בו מתקני בזק של  לכל שתתייחס כךלתקן את הגדרת "גוב אפס"  יש

 בעל רישיון אחר  כגון גומחות עיליות המובילות לתוך בניינים. 
 

 מענה
 הוגדרהשירות, גוב אפס  שבתיקאפס מאחר  לגוב ההגדרה את לתקן לנכון מוצא אינו המשרד

תשתית פסיבית של בעל התשתית אשר ממוקם בפתח הקנה המוביל למקרקעין  פרטיים  רכיב"כ
לתוך  יםגומחות עיליות ורכיבים אחרים המובילגם  כוללת שההגדרה כךלצורך חיבור בניין", 

 בניינים ולא נדרש תיקון לעניין זה.
 

 טענה  )11
עם בעל המקרקעין  המפעיל טוען כי המחוייבות של מפ"א אחר היא לא רק לתאם את הכניסה

 אלא גם לקבל את אישורו וכל האישורים הנדרשים גם אם לא נדרשת הצגתם בפני בעל התשתית.
 

 :  מענה
(יא) לטיוטת תיק השירות), האחריות לקבלת ההסכמות הנדרשות 5.3כפי שצויין בשימוע (סעיף 

 על פי כל דין אחרעל ידי מפעיל פנים ארצי אחר לפי הוראות פרק ו' סימן ג' לחוק התקשורת ו
היא על מפעיל פנים ארצי אחר, ככל שלא הוסכם אחרת בינו לבין בעל התשתית. בעל התשתית 

 לא יתנה את ביצוע העבודות בהצגת הסכמה או אישור מטעם בעל המקרקעין.
 

  טענה )12
(ד') לפיה מפ"א אחר לא יוגבל לעבודה עם סוג כבל כלשהו, 5.3המפעיל טוען כי ההוראה בסעיף 

אינה סבירה, ומציין כי שימוש של מפ"א אחר חייב להיות סביר, לעניין הקוטר, הבטיחות,  
 פרעות וכיוצא באלה, ולכן יש לאשר מול בעל התשתית את סוגי הכבלים בהם ייעשה שימוש.ה
 

 מענה:  
. יחד עם שימוש ייעשה בהםמול בעל התשתית את סוגי הכבלים  לאשר"א אחר אינו מחוייב מפ

 הכבלים. לענין הבטיחות, בתחום והמקובלים רווחיםבתקנים ה לעמודהכבלים  כללזאת על 

 שמירההיתר  ביןוכיוצ"ב שמטרתם  V-RFT5 -ו C-RFT4צריכים להיות כבלים תקניים, כדוגמת 
 העובד. בטיחות על

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Current circuit-Remote Feeding Telecommunication 
5 Voltage circuit-Remote Feeding Telecommunication 
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 :טענה  )13
) לתיק השירות הנשקל יש לקבוע כי נדרשת "הודעה" ולא "תיאום", ב(5.3המפעיל טוען כי בסעיף 

מדובר בעבודות המשך תידרש הודעה רק יום עבודה אחד מראש, מכיוון שולהוסיף שבמידה 
עבודה למחרת שממילא מועד הודעות יום עבודה מסתיים בצהריים ולא תינתן הודעה בחצות על 

 בבוקר.
 

 :מענה
 הטענה מתקבלת.

 הזמנים ללוח יוכפף לא העבודות ביצוע מועדהמפעיל האחר תהיה להודיע מראש כאשר  חובת
. על ההודעה לכלול את כלל העבודות הצפויות להתקיים באותו אזור, שאליהן התשתית בעל של

הושלמה, תידרש הודעה של מתבקש נציג בעל התשתית להצטרף. היה ומדובר בעבודה שטרם 
 יום עבודה אחד מראש.

 

 :טענה )14
 (י"ג) וטוען כי בעל 5.1המפעיל מתנגד לאמירה "ובכפוף למחיר ולתנאים" המופיעה בסעיף 

תשתית חייב לבצע את העבודה, ומחלוקת על המחיר יכולה להיפתר בדיעבד, ולכן מבקש 
 שבמקום "בכפוף" יבוא "בהתאם".

 
 :  מענה

, ת המחיריםשתהיינה מחלוקות לסוגי ככליה מחוייב לאפשר ביצוע העבודה. בעל התשתית יה
 .באפשרות הצדדים לפנות למשרד

 
 :טענה )15

כעת הרשאה למפ"א אחר להתקין את מרכיבי התקשרות שלו בתוך כל  הטוען כי ניתנ המפעיל
 מתקן תשתית פאסיבית של בעל התשתית.

 
 מענה

 .מתקבלת אינה הטענה
בעל התשתית לאפשר לספקי השירות להשחיל כבלים במרכיבים הפסיביים של רשת  של החובה

 וכן, השימושבתקנות  6מעוגנתוכבר בעבר  נקבעה בזק מתקני בהם להקיםבעל התשתית, וכן 
שום הוסדר במסגרת תיק השירות אשר גם בנוסחו הקודם איפשר י) לחוק ואופן הי1(י)(5 7סעיףב

 ).השירות לתיק(ד) 6 סעיף(ראו  התשתית בעל לש בתשתיות בזק מתקני קיםלה
 
 
 
 
 

                                                 
  https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_132.htm "שירות גישה לתשתיות פסיביותתחת ההגדרה " 6
7 https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/032_002.htm  

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_132.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/032_002.htm
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 :טענה )16
. כמו כן DWGהשירות צריך לבוא: "בפורמט  לתיק(י"ד) 5.3המפעיל טוען כי בסופו של סעיף 

מפ"א אחר יעביר לבעל התשתית את תיעוד צילום סביבת העבודה לפני ואחרי ביצוע העבודה, 
 כולל תאריך ושעה על גבי הצילום".

 
 :מענה

של בעל התשתית  GIS-מפעיל פנים ארצי אחר ידווח על סיום הפריסה לצורך עדכון מערכת ה

עביר לה יידרש לאאחר . מפ"א DWG) בפורמט AS MADEבפריסה של מפעיל פנים ארצי אחר (
את תיעוד צילום סביבת העבודה לפני ואחרי ביצוע העבודה לבעל התשתית אלא  שוטף באופן

 למינהל הפיקוח במשרד בהתאם לדרישתו.
 

 :טענה )17
(למשל, אם יש פער בין התכנון  As Madeלבעל התשתית מפת  העברה לצורךמפעיל טוען כי 

ה כפי שנשקל בסעיף ימי עבוד 2ימי עבודה ולא  5-7המפורט למה שבוצע בפועל),  נדרשים לפחות 
י להשלים את העבודה כרוכה באיסוף המידע מהשטח, בדיקת הסקיצה בפועל לעומת ד(י"ד) כ5.3

 הסקיצה שתוכננה, אימות הנתונים ושרטוט בתוכנת המחשב.
 

 :מענה
ימי עבודה  4ה הכולל יועבר לבעל התשתית עד שמתקבלת חלקית. הדיווח על סיום הפרי הטענה

 עבודות.ממועד סיום ביצוע ה

 
 :טענה )18

) משום שהם חלק מההסכמות 8) עד (2(ט"ו) את ס"ק (5.3המפעיל טוען כי יש למחוק בסעיף 

המסחריות והתפעוליות שיהיו בין הצדדים. המפעיל מציין כי עבודות השחלה אינן מוצר  

, ועל כן ביצוע העבודות צריך להיות על פי לספקשרק בעל התשתית יכול  שירותבמחסור, או 

 ם.הסכם ותנאים מסחריי

 

 :  מענה

 הטענה  מתקבלת.

למפעיל פנים ארצי אחר עומדת האפשרות לבצע העבודות בעצמו או באמצעות קבלן שייבחר או 

באמצעות בעל התשתית. ככל שיבחר מפעיל פנים ארצי אחר לבצע העבודות באמצעות בעל 

 .םהתשתית, העבודות תתבצענה על פי הסכם ותנאים מסחריים ביניה
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 :התשתית בעל נציג ליווי פעילות עבור תשלום

 :טענה )19
 לבעל עהלעניין ההוד 12:00 ב ולא 14:00 ב סתייםהל העבודה יום הגדרתטוען כי על  המפעיל

 .מתוכננות עבודות על התשתית

 

   מענה

תישאר  12:00 השעה עד תנתן הודעה ולפיה בשימוע שהוצעהוההגדרה  מתקבלת אינה הטענה

 .ובהתאם מראשבעינה על מנת לאפשר לבעל התשתית להיערך 

 

 :טענה )20
בתיק מדובר בשינוי ההוראות הקיימות ש משום הליווי פעילות עבורת תשלום בייאין לאפשר ג

הסיטונאי "שימוש בתשתיות פיזיות"  מבלי שבוצע שינוי כלשהו במודל התמחור עליו  השירות

כן, התמחור בבסיס תעריף שירות  כמושירות הגישה לתשתיות פסיביות.  תשלומי מבוססים 

הגישה לתשתיות פסיביות מכסה את העלויות הכרוכות באספקת השירות הסיטונאי בהתאם 

 .קייםלמתכונת שנקבעה בתיק השירות ה

 
  :מענה

 העלות עיקרון בסיס על פסיביות בתשתיות השימוש עלויות את קובע התמחור מודל

מתמחר  לא המודל). Buy or Build עיקרון( פיזית תשתית של יעילה לפריסה האלטרנטיבית

לגביית תשלום עבורם. אכן, במסגרת תיק השירות  הצדקהעל  נסמךשירותים נלווים או 

המקורי נקבע כי שירות הליווי יינתן לבחירת בעל התשתית ללא תשלום, אך לא מהטעם 

 וגבולות סיכונים ניהול מטעמישהעלות מכוסה על ידי תשלומים סיטונאיים אחרים, אלא 

 ורמות, כה עד רותהשי תיק יישום בתקופת שהצטבר הניסיון לאור. המפעילים של אחריות

 שבהעדר העובדה בשלונמצא כי  בשנית השירות תיק הוראת נבחנה, המפעילים בין החיכוך

 התשתית בעל על ובלעדי מלא באופן נופל העבודות ביצוע על הפיקוח שבו מצב נוצרתשלום 

מתקיים תמריץ שלילי לבעל התשתית לשלוח מפקחים מטעמו כך נוצרים חיכוכים וסכסוכים 

 שאינם הכרחיים. 

שום י) שצברו ניסיון ביBNetzA -ו AGCOMבאיטליה ובגרמניה  ( יםגם בדיקה מול הרגולטור

גם אלו מאפשרים גביית  כי העלתההוראות דומות במסגרת אסדרת שווקים סיטונאיים, 

תשלום בעבור ליווי ופיקוח בעת התקנת תשתית על מנת למזער חיכוכים בין המפעילים ועלויות 

 הכרוכות בטיפול בתלונות הן עבור המפעילים והן עבור הרגולטור.

 לעקרונות ובהתאםבעל התשתית תהיה סבירה  להדגיש כי ככל שדרישת התשלום מצד חשוב

 בעלות זו חסם לפריסה.   , אין אנו רואיםלהלן 23בסעיף  המפורטים
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 :  טענה )21
מכונה בשימוע כ"סקר מקדים" מסתכמת בפתיחת הגובים וצפייה בהם בלבד ולכן ההפעולה 

 בליווי.  שמצדיק בהדרכה צורךהיא אינה כוללת "עבודות", ומכאן שאין צורך בטיחותי או 

 

  :מענה

, וללא פעולת השחלה/פרישה/הכנסת חבל משיכה לגוב כניסה ללא כאמור מקדים סקר ביצוע

 ר בסקר שכולל התבוננות בלבד במתקן תשתית פסיבית שאינו גוב; או כאשר מדובאו סטלבנד

האחר להודיע לבעל  המפעיל על. תשלום וללאיבוצע ללא חובת ליווי של בעל התשתית, 

 ימי עבודה טרם ביצוע הסקר המקדים באיזה אופן הוא מבקש לבצע את הסקר.  2התשתית 
  

 :  טענה )22
מנזק שיגרם לתשתית  ותחששהטוען כי הניסיון שהצטבר בשנה האחרונה מלמד כי  מפעיל

 בעלפעילות ועבודות בתשתית, הן התבצעו בצורה מקצועית בין אם  שבוצעוהתבדו, ובכל מקום 

 שלח ליווי. נפיקח על העבודות ובין אם לאו, וברוב המוחלט של העבודות כלל לא  התשתית

 

 :מענה

 .מתקבלת אינה הטענה

מבלי שדובר בליווי פורמלי . שנית,  גםבעל התשתית שלח נציג מטעמו  בהםמקרים  היו, ראשית

, שליחת הליווי שלישית. התשתית בעל לתשתית נזק נגרםלמשרד כי  דווחבמספר מקרים קטן 

על כך שהעבודות והתקנת הציוד  הקפדה לוודאנועדה לא רק למנוע נזקים של ממש אלא גם 

 . המתקנים בתוך סדר חוסרבמתקן הפסיבי של בעל התשתית  לא יגרמו ל

 

 :  טענה )23
במקרים מסוימים, אזי המשרד צריך  יאטוען כי אם אכן תיקבע חובת תשלום כלשה מפעיל

 לחדד את ניסוח הדברים כך שיובהרו הנקודות הבאות:

ויות נורמטיביות של ליווי ולא על בסיס עלויות על בסיס על להיותהתשלום לליווי  על .א

עשוי להעסיק מלווים ייעודיים בשכר  התשתית בעלללא הבהרה זו,  שכןהמעסיק בפועל, 

 מופקע, מתוך ידיעה שכל העלויות ממילא יגולגלו למפעילים הפנים ארציים האחרים.

ל הפנים ארצי בעל התשתית יהיה זכאי לתשלום עבור הליווי רק לאחר שהגיע עם המפעי .ב

 ).KPIהאחר לסיכום על פיצוי מוסכם מראש (

על בעל התשתית לאפשר למפעיל הפנים ארצי האחר לבחור האם ברצונו לשלם לפי   .ג

 תמחור שעתי (בהתאם למשך העבודה) או לפי תמחור יומי.
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אם המפעיל הפנים ארצי האחר הודיע לבעל התשתית על ביצוע מספר עבודות באותו יום  .ד

אז המלווה יהיה זכאי לתשלום עבור יום  -ובאותו אזור, ושברצונו לשלם על בסיס יומי

 ליווי בודד עבור אותן עבודות.

 
  :מענה

זה המשרד אינו מוצא לנכון להתערב בגובה התשלום ובאופן גבייתו בכפוף לכך  בשלב

עסיק בפועל . מובהר כי סבירות התשלום לא תיבחן רק אל מול עלות המסביר יהיהשהתשלום 

 ככל שיעלה צורך בהמשך, תישקל ההתערבות בעניין זה.של בעל התשתית, ו
התשתית יהיה זכאי לתשלום גם ללא הגעה לסיכום  בעלזאת, יש מקום לקבוע מראש כי  עם

כי אי הגעה של נציג בעל  יודגש) בין מפ"א אחר לבעל התשתית. KPIעל פיצוי מוסכם מראש (

או פרקי  ליווי יוםיהיה עבור  התשלום .האחר"א המפ של העבודה ביצועהתשתית לא תעכב את 

 למלווה שהתאפשר הליווי פעולות כל עבור זו ובמסגרתזמן אחרים ככל שיוחלט בין הצדדים, 

 .בפרק הזמן עבורו תואם הליווי לבצע

 

 : טענה )24
בעל ושבקשות עד יום ד' בשבוע עבור השבוע שלאחריו,  יעביראחר  שמפעיל מבקש המפעיל

 אחר כי ברצונו להעמיד ליווי במסגרת ימי ההודעה מראש. למפעילהתשתית יודיע 

 :מענה

 .מתקבלת אינה הטענה

, שני ימי עבודה כאמור ספציפי ליום עד ההודעות מתן את להגביל יש כי סבור אינו המשרד

למפעיל פנים ארצי אחר גישה חופשית  תתאפשרלאחר מסירת הודעה מתאימה לבעל התשתית, 

 לתשתית הפסיבית של בעל התשתית.

 

 : טענה )25
טוען כי על פי סעיף  קטן (ז) לפרק התכנון,  אין בסמכות המלווה להורות על עצירת  מפעיל

הוראה זו אינה סבירה כאשר מדובר במקרים בהם ושעבודה של נציג מפעיל פנים ארצי אחר, 

 נדרש לעצור פעילות הגורמת נזק לתשתית החברה ו/או ללקוחות. 

 
 :מענה

 .מתקבלת אינה הטענה

בעל התשתית להורות על עצירת עבודות מפעיל פנים ארצי  מטעםהמלווה אין בסמכות  כאמור

אחר, להפריע להן או למנוע אותן ובכך לסכל עבודות שנעשות על פי הוראות החוק והתקנות. 

ולהעיר  לדווח, לתעד שיכול וגורם משקיף בהיותו מתמצות העבודות לעניין המלווה סמכויות

 בדבר אופן ביצוע העבודות בלבד. 
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 :  טענה )26
(ח') יתווסף: "ככל שנציג בעל התשתית הופיע לליווי ונציג מפ"א 5.3 סעיף שבסוףמבקש  למפעי

דקות ולאחר מכן יעזוב את המקום. מפ"א אחר  15אחר לא נכח, ימתין נציג בעל התשתית עד 

 בגין ליווי (סרק) וייקבע מועד ביצוע עבודות מעודכן". יחויב

 

 :מענה

 .חלקית מתקבלת הטענה

 שעהנציג בעל התשתית  ימתיןהתשתית הופיע לליווי ונציג מפ"א אחר לא נכח, נציג בעל אם 

מפ"א אחר יחויב בגין ליווי (סרק) , יעדרותהה סיבת את אחר"א מפ נציג מול יברר שבמהלכה

 התנאים יסוכמו בין הצדדים.  ויתר וייקבע מועד ביצוע עבודות מעודכן

 

 :  טענה )27
, יש להחריג עבודות בשעות  התשתית בעל אצל"תיקון תקלות"  11.4טוען כי בסעיף  מפעיל

הלילה (החל משעת החשכה), עבודות בשבת ובחג, כמו כן, להחריג תיקון תקלות באזורים 

 .התיקון ביצוע ורךביטחוניים רגישים או כאשר נדרש ליווי לצ

 

 :מענה

 תקלה תיקון בעת נוהג שהוא כפי בתקלות יטפל התשתית בעלמקום לקבוע החרגה גורפת.  אין

 .אפליה ללא וזאת למנוייו

  

 :  טענה )28
(ב') "תיקון תקלות בתשתית של מפעיל פנים ארצי אחר" פעולות ליווי 11 בסעיף כי טוען מפעיל

 תשלום.באשר הן כרוכות בעלויות אשר אינן מכוסות במסגרת התעריף וטעונות 

 

 : מענה

 חלקית. הטענה מתקבלת

בנדירות המקרים, ובשל העובדה כי נדרשת כניסה פיזית לגוב בעל התשתית לצורך  חשבבהת

גישה לרכיב התשתית הפסיבית, סבור המשרד  כי יש מקום להכפיף מקרים אלה לחובת תשלום 

 בגין הליווי.
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 :  טענה )29
שנטל התיעוד  לקבוע מקום יש, בתשלום, התשתית בעל של נציג מתלווה כאשרטוען כי  מפעיל

 לתיק השירות יעבור אל בעל התשתית. 2כאמור בנספח 

 

 :מענה

 .מתקבלת אינה הטענה

 . האחר הארצי הפנים המפעיל על תחול העבודות ביצוע תיעוד חובתשנכתב בתיק השירות,  כפי

 

 : טענה )30
בעל התשתית אסור ל פיה(י"ב) נדרש להוסיף אמירה ברורה ל5.3 סעיף עבור כי טוען מפעיל

להשתמש במידע שקיבל מהמפעיל הפנים ארצי האחר או לנצל את הנוכחות הפיזית שלו בעת 

ביצוע העבודה כדי לדבר עם בעל המקרקעין או עם הדירות בבניין או לבצע כל פעולה המיועדת 

ים ארצי האחר לבצע באמצעות השירות מבעל למנוע או לפגוע בשימושים שעשוי המפעיל הפנ

 התשתית.

 

 :מענה

חל איסור על בעל  כי יובהר פיזיות תשתיותשימוש ב השירות לתיק 13 בסעיף לקבוע בהמשך

התשתית לעשות שימוש בנתונים הנמסרים לו על ידי מפעיל פנים ארצי אחר. בעל התשתית 

ארצי אחר רק לצורך חיבור הלקוח יוכל לעשות שימוש במידע המועבר אליו ממפעיל פנים 

 למפעיל פנים ארצי אחר ואספקת השירותים למפעיל פנים ארצי אחר, ולצורך זה בלבד. 

 

 
 

 כבוד רב,ב                                                            
 

_____________________ 
 כהן) נתי( נתנאל

 הכללי  המנהל  
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 :העתקים
 התקשורת משרד, הנדסה מנהל ומנהל"ל למנכ המשנה, שמילה מוני מר
 התקשורת משרד, המשפטית היועצת, נויפלד דנה' גב
 התקשורת משרדמינהל כלכלה, ומנהל רז דרור, סמנכ"ל בכיר  עופר"ר ד

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת
 התקשורת משרד, הח ואכיפאיתן כסיף,  סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקו מר

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

 יו גלעדי, ממונה (ייעוץ משפטי), משרד התקשורתמר ז
 מר עדי קופלוביץ', מנהל תחום בכיר רגולציה ומחקר בינלאומי, משרד התקשורת

 גב' תמר ארז, מרכזת בכירה (כלכלה ורגולציה), משרד התקשורת
 התקשורת משרד(נייח),  תקשורת הנדסת תחום מנהל, שיליאן שחר מר

 פיקוח טכנולוגי, משרד התקשורתמר רוני חורי, מנהל תחום 
 דוברות משרד התקשורת 

 
 :תפוצה

 מנכ"ל, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ -  מזרחי דוד מר
 .מוגבלת ותפותמנכ"ל, הוט טלקום ש -  מר גיל סספורטס

 IBCיו"ר  -    מר דורון כהן
 מנכ"ל חברת פרטנר תקשורת בע"מ  -    בנבנישתימר איציק 

 .מ.,ש קווית תקשורת סלקום"מ, בע ישראל סלקוםמנכ"ל,  -  מר ניר שטרן
 נטוויז'ן בע"מ וועידן פתרונות קונפרנסינג ש.מ. 013   

 מנכ"ל, בזק בינלאומי בע"מ -  רן גוראוןמר 
 קספון בע"מא 018בע"מ ומרתון  018מנכ"ל, אקספון  -  מר יעקב נדבורני

 מנכ"ל סלקט תקשורת בע"מ -  מר ערן שלו
 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ  019מנכ"ל טלזר  -  מר עזריה סלע

 יו"ר פרי טלקום -  רייכמן שמעיה מר
 מנכ"ל בינת עסקים בע"מ -  חיים בן חמו מר

 בע"מ 015מנכ"ל השקמה אן.ג'י.אן. תקשורת בינלאומית  -  מר אפרים שפורן 
 רגולציה, בזק יתסמנכ"ל -  שרון פליישר בן יהודהגב' 

 מנהל אגף רגולציה, בזק -  מר שמואל סיידון
 טלקום הוטסמנכ"ל רגולציה,  -   ' מיכל פליישר גב
 מנהל תחום רגולציה, הוט טלקום -    יהב קרן' גב

 מנהל אגף רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ -         עו"ד יהב דרורי
 מנהל מחלקת רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ -עו"ד טל זוהר                     

 מנהל מחלקת קשרי ממשל, סלקום ישראל בע"מ -  מר ניר יוגב
 מנהל תחום רגולציה, סלקום ישראל בע"מ -  עמית הראל מר

 היועץ המשפטי ואחראי על הרגולציה, בזק בינלאומי בע"מ  -  עו"ד עודד כהנא 
 בע"מ 018היועץ המשפטי, אקספון  -עו"ד שחר כהן                    

 IBCמנהל הנדסה  -    מר קובי שמש
 מנהלת לשכת מנכ"ל פרי טלקום -    קרסיק טניה' גב
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 "שימוש תשתיות פיזיות"  הסיטונאי השירות תיק תיקון
 

  1982-(בזק ושידורים), תשמ"ב  התקשורת לחוק) 1)(ב(5התקשורת לפי סעיף  שר סמכות מכח

 לב ובשיםשהואצלה לי, לשם הבטחת התחרות בתחום התקשורת הנייחת ורמת השירותים בו, 

מתקן את תיק השירות   אני, בדבר םהנוגעי הרישיון בעלי של ולעניינם הציבור של לעניינו

 :כדלקמן, ) ("תיק השירות") 2015" (ינואר פיזיות בתשתיות"שימוש  הסיטונאי

 

  תיקון

 3סעיף 

 "הגדרות"

 "הגדרות",  3 סעיף תחת .1

 ) יבוא:Man Holeאחרי ההגדרה "גוב ( .א

  –" תקשורת חדר""

 לבניינים או בניין לאותו שירות אספקת לצורך המשמשים בבניינים חדרים

 ";סמוכים

 :יבואבמקום " תשתית פיזית"  .ב

  – "פיזית תשתית""

של רשת הבזק הציבורית בכל רבדיה לרבות בחצרים  יזייםהמרכיבים הפ

, סיב אפל, אורך גל אופטי, ) Ductsהפרטיים ובכלל זה קנים/צנרת (

 ,(רשת עילית) עמודים ת,קופסאו, )פילרים(, עיליות גומחות ,גובים

, קופסאות, תיבות חיבורים, מחברים ,תקשורת חדרי, תקשורת ארונות

 "ארונות סעף וכיוצ"ב;

  תיקון

 סעיף

(ה) 4.3

בתיק 

 השירות 

 :יבוא השירות בתיק(ה)  4.3 סעיף במקום .2

או במתקן  התשתית בעל של הפיזיתהתשתית  במתקן תהיה החיבור נקודת"

 ספק תשתית. ספק השרות, בהתאם לבחירת ספק השרותתשתית פסיבית של 

על ידי מרכיב התשתית הפסיבית  התשתית בעל לתשתית תחובר השרות

 המשמש הפסיבית התשתיתמתקן  בין יקשר(קנה/צנרת/תעלה וכיוצ"ב) אשר 

 להקמת הפעולותשל בעל התשתית.  הפיזית התשתית למתקן השרות ספקאת 

  ".תשתיתבתיאום ובהדרכת בעל ה עשנהת החיבור נקודת
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  תיקון

(ד) 6 סעיף

בתיק 

 השירות 

 :יבוא השירות בתיק(ד) 6 סעיף במקום .3

ספק השרות  זכאי, הפיזית בתשתית שימוש תוך תשתית פרישת במסגרת"

להתקין ולתחזק בתשתית הפיזית של בעל הרישיון רכיבים שונים (כדוגמת 

 מחברים, מפצלים וכיוצ"ב) בהתאם לצרכיו.

לדרישת ספק השרות ובכפוף להסכם בין הצדדים תבוצע עבודת השחלת 

 הכבלים ותחזוקתם ע"י בעל התשתית.

ה כאמור, ספק השרות לא יידרש להקים מתקן תשתית פסיבית לשם הפריש

אפס  גובויוכל להקים מתקן בזק בתשתית הפיזית של בעל התשתית, ובכלל כך ב

של בעל התשתית הממוקם במקרקעין פרטיים, או בכל  פיזיתאו ברכיב תשתית 

   "אחר, וזאת בכפוף לזמינות המקום במתקן בעל התשתית. פיזיתמתקן תשתית 

  תיקון

(ה) 6 סעיף

בתיק 

 השירות 

הביטוי "פעילות לווי זו של נציג בעל התשתית  במקום(ה) 6 לסעיף בסיפא .4

  - יבואתהיה ללא תשלום" 

 "בעל התשתית יהיה זכאי לתשלום עבור פעילות ליווי של נציג בעל התשתית

 בעת ביצוע עבודות התקנה או תיקון תקלה.

  :להלן לאמור בכפוףוהתשלום יתבצעו  הליווי 

אם מבקש ספק השרות לבצע סקר מקדים הכולל התבוננות בלבד בגוב  .א

שאינה כוללת כניסה לגוב או  כאשר מדובר במתקן תשתית פסיבית 

 לא תהיה חובת תשלום על ספק השירות. –שאינו גוב 

אם מבקש ספק השרות לבצע סקר מקדים הכולל כניסה לגוב או ביצוע  .ב

תהיה חובת  -סטלבנד  פעולת השחלה/פרישה/הכנסת חבל משיכה או

 . תשלום על ספק השירות

 ימי שני במהלךאחר  לספק השרותככל שלא יודיע בעל התשתית  .ג

להעמיד ליווי לביצוע העבודות, יהווה  בכוונתוכי  המוקדמת ההודעה

תשלום בגין ליווי  חובת תחול אהדבר ויתור על זכותו לליווי העבודה ול

 בעבודה הספציפית. 

ספק  על התשתית הוא לצורך פיקוח ובקרה על עבודת הליווי של נציג ב .ד

ואין בסמכות המלווה להורות על עצירת עבודות מפעיל פנים  השרות

ארצי אחר, להפריע להן או למנוע אותן. בעל התשתית יעביר דו"ח ליווי 

 ."בחודש העוקב למנהל תחום פיקוח טכנולוגי במשרד 7עד ליום 
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 )" יבוא :As Made(" הביטוי אחרי(ה) 6 לסעיף בסיפא

 ".DWGבפורמט ו ימים 4 תוך"

 תוקף

 התיקון

 .חתימתו מיום ימים 14זה יכנס לתוקף  תיקון .5

 
 
 
 

                                                                                                                                                           

  כבוד רב,ב

 

_____________________ 

 כהן) נתי( נתנאל

 הכללי המנהל  
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 הוראת מנהל  -שימוש הדדי בתשתיות פסיביות
 

 1982-"בהתשמ(בזק ושידורים),  התקשורת לחוק) 1)(ב(5התקשורת לפי סעיף  שר סמכות מכח

, לשם הבטחת התחרות בתחום לחוק(י) 5-ו(ב) 5 לסעיפים בהתאם("החוק") שהואצלה לי, 

 הרישיון בעלי של ולעניינם הציבור של לעניינו לב ובשיםהתקשורת הנייחת ורמת השירותים בו, 

בדבר אופן ביצוע השימוש בתשתית הפסיבית של  הבאות ההוראות על מורה אני, בדבר הנוגעים

 : 8ארצי כדלקמן-מפעיל פנים

 

 .את השירותמפעיל פנים ארצי המעניק  -"בעל התשתית" 

גוב  מבנה תת קרקעי המיועד לריכוז קנים/צנרת, כבלים ומכשור, ומאפשר   -)" Man Hole( גוב"

גישה לקנים, כבלים ולצנרת תת קרקעית לצורך התקנת כבלים ואביזריהם, ביצוע חיבורים, 

 הסתעפויות ואחזקה;

בפתח הקנה המוביל פסיבית של בעל התשתית אשר ממוקם התשתית הרכיב  -" אפס גוב"

 למקרקעין הפרטיים לצורך חיבור  הבניין.

מבנה המיועד לריכוז קנים/צנרת, כבלים ומתקנים, ומאפשר גישה לקנים,  -(פילר)"  עילית גומחה"

בורים, הסתעפויות, אחזקה כבלים ולצנרת תת קרקעית לצורך התקנת כבלים ואביזריהם, ביצוע חי

 וכיוצ"ב.

 לבניינים או בניין לאותו שירות אספקת לצורך המשמשים בבניינים חדרים –" תקשורת חדר"

 ;סמוכים
לעניין מסירת הודעות, יראו ביום שהוא חלק משבוע העבודה המקובל בישראל  - "יום עבודה"

בצהריים, כך שהודעות שימסרו אחרי מועד זה ייחשבו להודעות שנמסרו  12:00כמסתיים בשעה 

 ביום העבודה הבא.

כבל המיועד להעברת מסר בזק ויכול שיהיה עשוי מכבל מתכתי או כבל אופטי  -" כבל תקשורת"

 סיבים אופטיים.המכיל 

ארציים נייחים, ובכלל -בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים -") "אמפ" ("ארצי מפעיל פנים"

 כך בעל רישיון מפ"א תשתית ומי שפועל מכח רישיון כללי ייחודי.

 .השירות את המקבלארצי  פנים מפעיל – "אחר ארצי פנים"מפעיל 

תשתית מפעיל פנים ארצי אחר לתשתית הפסיבית של בעל נקודת הממשק בין   -" נקודת החיבור"

 התשתית.

                                                 
 .ן שירותי בזק פנים ארציים נייחים, לרבות בעלי רישיון כללי ייחודיבעלי רישיון כללי למת 8
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צינורות המיועדים להשחלת כבלי תקשורת. הקנים עשויים מחומרים  -  )Ducts( "קנים/צנרת"

) Sub Ducts ,Micro Ductsשונים ובקטרים שונים. קנים יכול שיכללו תתי קנים (צינוריות, 

 פרד בכל תת קנה.להרחבת קיבולת הקנים והמאפשרים שימוש נ

הרכיבים הפסיביים של רשת הבזק הציבורית בכל רבדיה לרבות בחצרים  - "פסיבית תשתית"

), גובים, גומחות עיליות (פילרים), קופסאות, עמודים, Ductsהפרטיים ובכלל זה קנים/צנרת (

 ארונות תקשורת, חדרי תקשורת, מחברים, תיבות חיבורים, ארונות סעף וכיוצ"ב;

מערכת להולכת כבלי תקשורת מעל פני הקרקע לרבות עמודים ותיבות  -" רשת עיליתתשתית "

 ).קופסאותחיבורים (

יתבצעו על ידי מפעיל פנים ארצי אחר או נציגים מטעמו  ותחזוקתם כבלים תעבודות פריש )1

 ("חברות קבלניות") או על ידי בעל התשתית על פי בחירת המפעיל האחר.

על המפעילים הפנים ארציים האחרים ובעלי התשתית לקיים ביניהם מנגנוני תיאום  )2

מסר על מועד ומקום עבודות יי על מראש הודעה מתןאפקטיביים לצורך ביצוע העבודות. 

ידי מפעיל פנים ארצי אחר לבעל התשתית לכל הפחות שני ימי עבודה בטרם ביצוע העבודה. 

הודעה יפורטו כלל העבודות הצפויות להתקיים באותו אזור במסגרת אותה פעילות, ב

 שאליהן מתבקש נציג בעל התשתית להצטרף. 

לפי בחירתו  בעל התשתיתעל ידי גם בוצעו כול שיהעבודות להשחלת הכבלים ותחזוקתם י )3

  המפעיל הפנים ארצי האחר.של 

לעיל בין  3בעל התשתית לא יפלה באספקת השירות ובביצוע העבודות האמורות בסעיף  )4

מפעילים פנים ארציים אחרים לבין עצמם וכן בינו לבין מפעיל פנים ארצי אחר כלשהוא 

קמת לקוח, רמות שירות, מחיר, איכות וטיב השירות, ה, בכל הפרמטרים הכרוכים בשירות

 זמינות השירות, תפעול וטיפול בתקלות,  לוחות זמנים וכיוצ"ב.

 בזק מתקני או יםכבלבהשימוש של מפעיל פנים ארצי אחר  אתבעל התשתית לא יגביל  )5

 . אחרים

את האישורים הנדרשים  ולקבלבצע את התיאומים למפעיל פנים ארצי אחר  באחריות )6

ובכלל כך עבור עבודות בהן קיימת תשתית פסיבית בשטח  ביצוע כלל העבודות, צורךל

הפרטי ו/או בשטח ציבורי (לרבות מדרכה או בכביש) מול הרשויות לרבות לעניין הסדרי 

, האישורים וקבלת התיאומים לביצוע שאחראי אחר המפעילהתנועה ועבודות הלילה. 

 יישא בעלויות הכרוכות בכך. 
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שתית בעל התשתית יעשו ע"י מפעיל פנים ארצי אחר עבודות הנדרשות למתן השירות בת )7

הודעה לבעל התשתית שתימסר לפחות שני ימי עבודה מראש. על ההודעה לכלול  מתן לאחר

כלל העבודות הצפויות להתקיים באותו אזור, אליהן מתבקש נציג בעל התשתית  פירוטאת 

לבעל  הודעה תןמ לאחר תעשהלהצטרף.  השלמת עבודה שניתנה לגביה הודעה קודמת, 

התשתית שתימסר לפחות יום עבודה אחד מראש. העבודות יבוצעו לאחר שמפעיל פנים 

 ארצי אחר יקבל את כל ההיתרים הנדרשים על פי דין.

ככל שידרוש זאת בעל התשתית, יתלווה נציג של בעל התשתית לעובדי מפעיל פנים ארצי  )8

 9ל התשתית יהיה זכאי לתשלוםאחר בפעילותם בתשתיות הפסיביות של בעל התשתית. בע

  :להלן לאמורעבור פעילות ליווי זו של נציג בעל התשתית בכפוף 

לבצע סקר מקדים הכולל התבוננות בלבד בגוב  מפעיל פנים ארצי אחראם מבקש  .א

 –שאינה כוללת כניסה לגוב או  כאשר מדובר במתקן תשתית פסיבית שאינו גוב 

 .המפ"א האחרלא תהיה חובת תשלום על 

לבצע סקר מקדים הכולל כניסה לגוב או ביצוע  מפעיל פנים ארצי אחראם מבקש  .ב

תהיה חובת תשלום על  - פעולת השחלה/פרישה/הכנסת חבל משיכה או סטלבנד

 . המפ"א האחר

הגיע אחר לא  מפעיל פנים ארצי נציג בעל התשתית  לליווי ונציג אם התייצב  .ג

לכל שעה פרק זמן של ימתין נציג בעל התשתית  למקום שעליו נמסרה הודעה

מפ"א אחר . נציג מפ"א אחר את סיבת ההיעדרות שבמהלכה יברר מולהפחות, 

וייקבע מועד ביצוע עבודות מעודכן ויתר התנאים יסוכמו  יחויב בגין ליווי (סרק)

 .בין הצדדים

 ההודעה ימי שני במהלךככל שלא יודיע בעל התשתית למפעיל פנים ארצי אחר  .ד

להעמיד ליווי, יהווה הדבר ויתור על  בכוונתוכי  ) להן7כאמור בסעיף ( המוקדמת

 עבודה ספציפית. תחול חובת תשלום בגין ליווי ב אזכותו לליווי העבודה ול

הליווי של נציג בעל התשתית הוא לצורך פיקוח ובקרה על עבודת מפעיל פנים  .ה

ארצי אחר ואין בסמכות המלווה להורות על עצירת עבודות מפעיל פנים ארצי 

 7אחר, להפריע להן או למנוע אותן. בעל התשתית יעביר דו"ח ליווי עד ליום 

 י במשרד.בחודש העוקב למנהל תחום פיקוח טכנולוג

 

                                                 
המשרד סבור כי ככלל, על התשלום הסביר שיגבה בעל התשתית לעניין ליווי מטעמו, להגזר מעלות המעסיק החודשית למתן  9

 שירות זה המתומחרת ביחס לשעות עבודה.
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ציוד של מפעיל פנים ארצי אחר הנמצא בתשתיות הפסיביות של בעל התשתית יסומן  כל )9

ע"י מפעיל פנים ארצי אחר באורח ברור ועמיד (כמו צבע ייחודי, סימון בלתי מחיק וכיוצ"ב) 

באשר להצבת ציוד מפ"א אחר בגוב בעל  מפעיל.לשל הציוד  משמעי חד ייחוסשיאפשר 

 את הציוד באורח מסודר בדפנות הגוב. התשתית, יש לתלות

 תשתית במתקן אוהחיבור תהיה במתקן התשתית הפסיבית של בעל התשתית  נקודת )10

, בהתאם לבחירת המפ"א האחר. תשתית מפעיל פנים ארצי אחר האחר"א המפ של פסיבית

תחובר לתשתית בעל התשתית על ידי מרכיב התשתית הפסיבית (קנה/צנרת/תעלה 

פנים ארצי אחר   מפעילאת  המשמשבין מתקן התשתית הפסיבית  יקשרוכיוצ"ב) אשר 

עשנה ת החיבור נקודתלהקמת  הפעולותלמתקן התשתית הפסיבית של בעל התשתית. 

 ובהדרכת בעל התשתית.  בתיאום

פנים ארצי אחר  מפעילהפסיבית, זכאי  בתשתיתתשתית תוך שימוש  פרישת במסגרת )11

רכיבים שונים (כדוגמת מחברים,  תשתיתלהתקין ולתחזק בתשתית הפסיבית של בעל ה

 מפצלים, יתרת כבל וכיוצ"ב) בהתאם לצרכיו. 

ויוכל  כאמור הפרישה לשם פסיבית תשתית מתקן להקים יידרש לא אחר ארצי פנים מפעיל )12

 ברכיב או אפס בגובלהקים מתקן בזק בתשתית הפסיבית של בעל התשתית, ובכלל כך 

 תשתית מתקן בכל או, פרטיים במקרקעין הממוקם התשתית בעל של פסיבית תשתית

 . בכפוף לזמינות המקום במתקן בעל התשתית וזאתאחר,  פסיבית

את הכבל של מפעיל פנים ארצי אחר  פרושבעל התשתית יאפשר למפעיל פנים ארצי אחר ל )13

, עד לארון פרטיים במקרקעין המותקנים) Ductsדרך רכיב האפס שלו ודרך הקנים/צנרת (

י אחר גישה אחר ויאפשר למפעיל פנים ארצ פסיביתתשתית  לרכיבהתקשורת שבבניין או 

 האפס לצורך ביצוע עבודות אלו. לגוב

לעיל, האחריות לקבלת ההסכמות הנדרשות על ידי מפעיל  6לגרוע מהאמור בסעיף  מבלי )14

פנים ארצי אחר לפי הוראות פרק ו' סימן ג' לחוק התקשורת ועל פי כל דין אחר היא על 

ית. בעל התשתית לא מפעיל פנים ארצי אחר, ככל שלא הוסכם אחרת בינו לבין בעל התשת

 יתנה את ביצוע העבודות בהצגת הסכמה או אישור מטעם בעל המקרקעין.

חל איסור על בעל התשתית לעשות שימוש בנתונים הנמסרים לו על ידי מפעיל פנים ארצי  )15

אחר. בעל התשתית יוכל לעשות שימוש במידע המועבר אליו ממפעיל פנים ארצי אחר רק 

פנים ארצי אחר ואספקת השירותים למפעיל פנים ארצי אחר,  לצורך חיבור הלקוח למפעיל

 ולצורך זה בלבד.
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לבעל התשתית  אחר ארצי פנים מפעילימי עבודה ממועד סיום ביצוע העבודות ידווח  4תוך  )16

פנים  מפעיל של בפרישה התשתית בעל של GIS-ה מערכת עדכון לצורךה שעל סיום הפרי

 DWG.בפורמט  )As Made(ארצי אחר 

לפני תיקון או בדיקת התרחשות תקלות  מפעיל פנים ארצי אחר יודיע לבעל תשתית )17

התשתית. הודעה בעניין זה תימסר  בתשתית שלו הנמצאת בתשתית הפסיבית של בעל

התשתית יבחר אם ללוות את  מוקדם ככל הניתן ולפני ביצוע התיקון או הבדיקה. בעל

בעל התשתית תהיה  לות ליווי זו של נציגעבודות התיקון של מפעיל פנים ארצי אחר. פעי

למען הסר ספק, ביצוע עבודות התיקון אינו מותנה בהגעת נציג בעל . סביר תשלוםבעד 

על עבודת מפעיל  יודגש כי הליווי של נציג בעל התשתית הוא לצורך פיקוח ובקרההתשתית. 

ארצי אחר,  ניםפנים ארצי אחר ואין בסמכות המלווה להורות על עצירת עבודות מפעיל פ

בעל  בחודש העוקב. 7להפריע להן או למנוע אותן. בעל התשתית יעביר דו"ח ליווי עד ליום 

אשר לה השפעה על  התשתית ימסור מידע עדכני אודות כל תקלה בתשתית הפסיבית

 .השרות ללקוחות מפעיל פנים ארצי אחר

באמצעות בעל גם דה ליישם את העבוע"פ שיקוליו ר ובחיכול למפעיל פנים ארצי אחר   )18

מפעיל פנים ארצי .  אם יבחר התשתית ולא באופן עצמאי או באמצעות חברות קבלניות

תעשה בתנאים ובמחיר שיוסכמו בין העבודה בעל התשתית  לבצע העבודות באמצעות אחר

 הצדדים.

 

 

 שירותהמתיק  זה כללוהוראת מנהל או רישיון אחרת, וב דין כל מהוראות לגרוע כדי זו בהוראה אין

 "שימוש בתשתיות פיזיות". הסיטונאי

 

 .היום חתימתמ ימים 14 פהכנס לתוקתי זו מנהל הוראת

 

 כבוד רב,ב                                                          

 

_____________________ 

 כהן) נתי( נתנאל

 הכללי המנהל  
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