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   בע"מ  פרטנר תקשורתחברת שיון כללי ל יר
 רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(למתן שירותי 

 
 96תיקון מס' 

 

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

( "פרטנר"  –)להלן    בע"מ  פרטנר תקשורתחברת  פי כל דין, ולאחר ששקלתי את טענותיה של  -על  יויתר סמכויותי

 כדלקמן:, 1998אפריל ב 07 ביום לפרטנראני מתקן בזאת את הרישיון הכללי שהוענק 

    
הוספת 

 ז30סעיף 

 לפרק ד'

 יבוא: ו30לאחר סעיף  .1

  IPv6"הקצאת כתובות בפרוטוקול   . ז30" 

בעל הרישיון יתאים את הרשת ומרכיביה, כך שיתמכו באופן מלא בפרוטוקול ז   30.1

IPv6    ובאופן שיאפשר גישה למנויים לשירות האינטרנט בפרוטוקולIPv6   מכל ציוד

, וכן יפעל להכשרת כוח אדם כנדרש לתמיכה IPv6קצה התומך בפרוטוקול 

 חודשים מיום החתימה על תיקון הרישיון.  12, וזאת עד IPv6בפרוטוקול 

דש או מנוי קיים לכל מנויי ח IPv6בפרוטוקול  IPבעל הרישיון יקצה כתובות ז  30.2

 .IPv6ובעל ציוד קצה התומך בפרוטוקול  IPv6המבקש ממנו כתובת בפרוטוקול 

מנויים קיימים  IPv6בעל הרישיון יעביר באופן יזום לכתובות בפרוטוקול ז  30.3

. העברת המנויים הקיימים IPv6וחדשים בעלי ציוד קצה התומך בפרוטוקול 

 צע על פי אבני הדרך הבאות:תתב IPv6והחדשים לכתובות בפרוטוקול 

חודשים מיום החתימה על תיקון הרישיון יעביר בעל הרישיון באופן  24עד  .א

 .IPv61ממצבת המנויים הקיימים והחדשים שלו לפרוטוקול  100%יזום 

בעל הרישיון יעדכן את מנהל תחום פיקוח טכנולוגי במשרד בביצוע כל אחת ז  30.4

 לעיל. ז30.3מאבני הדרך בסעיף 

 .  IPv6כל ציוד קצה המסופק ע"י בעל הרישיון יתמוך בפרוטוקול ז  30.5

 בשיטות הבאות:  יוכל  להתבצע IPv6 -ל IPv4-המעבר מז  30.6

 Dual Stack .א

 
והחליטו שלא להחליפו לציוד התומך בפרוטוקול. וזאת בלבד  IPv6למעט מנויים המחזיקים בציוד קצה פרטי אשר אינו תומך בפרוטוקול  1

והחתים אותם על ויתור להקצאה  , הסביר להם את משמעות ההחלטה שלא להחליף ציודIPv6שבעל הרישיון יידע אותם לעניין הקצאת כתובת 

 זו.
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 Tunneling .ב

 Translation .ג

  IPv6 Only .ד

שרתי האחסון אשר יש למנויים גישה אליהם ואשר באמצעותם ניתן שירות  כלז  30.7

למנויים אצל בעל הרישיון, לרבות שרתי האחסון לאתרי תוכן חייבים לתמוך 

 .IPv6בפרוטוקול 

תוטמע בכל מרכיבי הרשת והמערכות הקוויות  IPv6התמיכה בפרוטוקול  ז  30.8

שירות הגלישה ובכל האפליקציות והאלחוטיות של בעל הרישיון  הנוגעים למתן 

את  לכל הפחותוהשירותים השונים אשר מספק בעל הרישיון ותכלול 

 הפעולות/המרכיבים הבאים:

 IPפעולות בסיסיות והגדרות של שכבת ה  .א

 (RADIUS, AAAהרשאות גישה ) .ב

 IPv6הגדרת כתובות בהתאם לארכיטקטורת כתובת  .ג

 IPSec .ד

 שכבות אבטחת המידע .ה

אצל בעל הרישיון הנוגעות למתן שירותי גישה   IT-כלל מערכות ה .ו

 ואפליקציות באינטרנט.

כלל המערכות, השרתים, הנתבים, המתגים וכיוצ"ב ברשתות הליבה,  .ז

 האגרגציה והגישה, הנוגעים למתן שירותי גישה ואפליקציות באינטרנט.

 DNS ,DHCP ,API .ח

 פרוטוקולי ניתוב שונים .ט

 ברשת האינטרנטקישורים בין בעלי רישיון שונים  .י

 קישורים המשמשים לחיבור בינלאומי .יא

  Multicasting .יב

 Mobility (Mobile IP)  .יג
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 (IPS4, IDS3, APFW2FW ,5הגנת הרשת ) .יד

 

בכל הדרכים  6IPvבעל הרישיון יעדכן את מנוייו בדבר תמיכתו בפרוטוקול ז  30.9

 הבאות:

 על ידי הסברה כתובה באתר האינטרנט של בעל הרישיון. .א

באמצעות דיוור ישיר למנויים אשר יצורף לחשבונית שתישלח למנוי בחודש  .ב

 .IPv6הראשון לאחר תחילת התמיכה בפרוטוקול 

 
 תיקון זה יכנס לתוקף ביום חתימתו. .2 תחילה

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Firewall 
3 Application Firewall 
4 Intrusion Detection System 
5 ection SystemIntrusion Prot 
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