
 

 

 משרד התקשורת                                 

  המנהלת הכללית                                     

 

 ____________________________________________________________________ 
 

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

 

 

                                                            
 

 02-6706310 טלפון:                           
 02-6240321 פקס:                             

 5000-3001-2020-000248 סימוכין:                          
 ה' באב תש"פ  תאריך עברי:                 
 2020ביולי   26 תאריך לועזי:                

 
 
 
 

 שיתוף תשתית סיבים אופטיים בבנייני מגורים קיימים  לענייןהוראת מנהל 
 

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

לי שהואצלה  לסעיף    )"החוק"(  לחוק,5בהתאם  התקשורת    )ב(  בתחום  התחרות  הבטחת  לשם 

  הנוגעים  הרישיון  בעלי  של  ולעניינם  הציבור  של  לעניינו  לב  ובשיםהנייחת ורמת השירותים בו,  

בדבר אופן ביצוע שיתוף תשתית סיבים אופטיים בבנייני    הבאות  ההוראות  על  מורה  אני,  בדבר

 מגורים קיימים כדלקמן:

 

 :הגדרות

מגורים מבניין    הבניין   חצרי  לרבות  בניין  – "  "בניין  חלק  לפחות    קיים או  דירות    חמשהכולל 

 מגורים; 

 

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

 כך מי שפועל מכח רישיון כללי ייחודי או רישיון כללי ייחודי )תשתית(; 

 

משותף ארצי    מפעיל  של  שימוש  –"  "שימוש  האופטיים    בכלפנים  הסיבים    האנכיתתשתית 

  משותף   שימושמפעיל פנים ארצי אחר בבניין מגורים, לרבות    שיתקין  FTTH  בתצורתוהאופקית  

האופטיים  ב התקשורת  ארונות  הקומתיים,  האופטיים  התקשורת  ,  המגורים  בנייןשבארונות 

ההאופטיים  המחברים  לוחות הפאנלים האופטיים,   וכו',  , הכבל האופטי  והאופקי    ולמעט אנכי 

  המפעיל   של  רישיונו  תנאי  פי  על  בזק  שירות  כל  ומתן  בזק  פעולת  כל  ביצוע  לצורךוהכל    ,1פנימי   תיול

 . ארצי  הפנים

 

 

 

 

 

 
כי תיול פנימי של סיבים אופטיים כולל את מקטע הסיב האחרון, שאינו שיתופי ומיועד לשימוש דירת    יובהר  1

מגורים אחת בלבד, קרי מתיבת החיבורים האחרונה לפני דירת המגורים ועד השקע הראשון שבדירת המגורים,  
 . כולל
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 עקרונות

"(  תשתית", "סיבים  תשתית )"  FTTHבתצורת  תשתית סיבים אופטיים    שרופה "א  מפ   על .1

תשתית  הבניין)"  מגוריםבבניין   קיימת  לא  שבו  לכל    לפנות "(,  משתף  מפעיל)"  סיבים"( 

 בתשתית הסיבים שיפרוש בבניין.   משותף שימוש"א אחר בהצעה לעשות מפ

  בתשתית  עתידי שימוש משותף    שתאפשר  בבנייןהמפעיל המשתף לפרוש תשתית סיבים    על .2

למפעיל/מפעילים    אחד"א  למפלכל הפחות     על ף  המפעיל המשת   עם  שסיכמונוסף מעבר 

 .  1  בסעיף לפנייה בהתאםשימוש משותף 

תשתית הסיבים בתוך הבניין )לאחר שיבצע    שליקבע את תצורת הפרישה    המשתףהמפעיל   .3

סקר מקדים לכל בניין ויבחן את הפתרון הייחודי בהתחשב בתשתית המובלים הקיימים  

ייקב )במסגרתו  השיתוף  מודל  את  שבבניין(,  התקשורת  בארונות  והמקום    בין ע,  בבניין 

ארונות התקשורת האופטיים, סוגי וכמויות    וממדיהכבל, כמות הסיבים, תצורת    סוגהיתר,  

 עלות)"   התשתית  להקמת  הנדרשות  ההשקעות  פירוטהמחברים האופטיים וכיוצ"ב(, את  

 .  הסיבים"א אחר בתשתית מפעלות השימוש של ו"( התשתית  הקמת

מבחינה    יםניטרלי הורכיבים    פתרונותעל    להתבסס  בבניין  שתיפרש   סיביםתשתית    על .4

 . 3שונות  ובטופולוגיות 2שונות  בטכנולוגיות שימושטכנולוגית על מנת לאפשר 

 

 

   משותף שימוש  לעשות הצעה

ימים טרם תחילת העבודה לפרישת תשתית    30  אחר"א  מפ  לכלהמפעיל המשתף לפנות    על .5

בתשתית    בהצעה  סיבים משותף  שימוש  . הסיבים  תשתית  הקמת  בעלות  ולחלוק לעשות 

 .  3 בסעיף הפרטיםאת כל    תכלול ההצעה

  תוך  הסכמתו  על  למסור  הסיבים  בתשתית  משותף  שימוש  לעשות  המעוניין  אחר"א  מפ  על .6

  מפעיל  ייחשב  -  כאמור  הסכמתו  על  האחר"א  המפ  הודיע.  הפנייה  ממועד  שבועות  שלושה

 ;הפרישה  בעת משתתף

 

 

 

 

 

 

 

 
 . PON (Passive Optical Network, )Active Ethernet כגון 2
 .multipoint-to-ntpoi ,point-to-pointכגון  3
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   עתידימשותף  שימוש

  מפעיל   ידי  על  שנפרשה  אופטיים  סיבים   בתשתית  משותף  שימוש  לעשותאחר    "אמפ  ביקש .7

, יפנה למפעיל המשתף בבקשה לקבל פרטים אודות  6  עיףבמועד מאוחר מהמועד בס  משתף

  המפעיל .  הקמת התשתית  אפשרות השימוש המשותף וההצעה לשימוש משותף לרבות עלות

  סעיף   לפי  משותף  שימוש.  לעיל  3  בסעיףהפרטים כאמור    אתהאחר    "אלמפהמשתף יעביר  

יהיה  האחר   "אהמפ   ועלהמפעיל המשתף,    של  האופטי  המחברים  בלוח  שימוש  יכלול  לא  זה

 שפרש  סיביםעל מנת לעשות שימוש משותף בתשתית    משלו   אופטי להתקין לוח מחברים  

 . המשתף המפעיל

 

 משותף שימוש בגין תשלום

  בעת בתשתית הסיבים של המפעיל המשתף  אחר    "א מפבגין שימוש משותף של    התשלום .8

, הסיבים  תשתית  הקמת  מעלותו היחסי  לא יעלה על חלק  לעיל  6עיף  , בהתאם לסהפרישה

 לרבות המפעיל המשתף.   הסיביםלפי מספר כל המפעילים שיעשו שימוש בתשתית 

יישא    לעיל   7עיף  בהתאם לסהסיבים  מפ"א שיבקש לעשות שימוש משותף עתידי בתשתית    .9

יתחלק    הסיביםעל חלקו היחסי בעלות הקמת תשתית    התשלוםלעיל.    8  עיףבעלות לפי ס

המשתף.   המפעיל  לרבות  המשתתפים  המפעילים  כל  בין  שווה    המפעיל זאת,    לצדבאופן 

הנובעת    סבירהפרמיה    בנוסף  לדרוש   רשאי  יהיה  המשתף עתידי,  משותף  שימוש  בגין 

 . המשתתפים המפעילים  כלל בין תחולק לא זו  פרמיהבסיכון הביקוש.   ו מנשיאת

 

 

 המשותף   השימוש לעניין הוראות

האחרים  ו  המשתף  המפעיל .10   לעניין התנאים    אתהסכם  ב  יקבעו,  בדבר  הנוגעיםהמפ"א 

ביחס לנושאים    תנאים ייקבעו, בין היתר,    במסגרתוהשימוש המשותף בכל בניין מגורים  

רמת   תחזוקההבאים:  על    הסיבים   תשתית  תשירות,  איסור  לכך,  הנלוות  וההוצאות 

 האחר  מפעיל ובכללם פירוט מערך תמיכה שיאפשר ל  המשותף  השימושמרכיבי    4, אפליה

  למפעיל, פיצוי מוסכם מראש  המשתף  המפעיל של    הסיביםמרכיבי תשתית  בלעשות שימוש  

 "ב.  וכיוצמהתנאים הנקובים בהסכם,  המשתף  המפעילעל חריגה של   האחר

הבאים:    את  לשמור   המשתף  המפעיל  על .11 "א  המפ  מפעילי  לכל  הפניה  תיעודהמסמכים 

תיעוד  "א,  המפ  מפעיל  עםההסכם  ,  אחר"א  מפ   מפעיל  כל  של   המענה  תיעוד,  האחרים

מתוארך   את   האופטי  המחברים  לוח   של  העבודה  וסיום תחילת  בעתבצילום  המייצג 

הכללי של המשרד או מי   המנהל   לידי   ולהעבירם,  האופטית הארונית ואתהפרישה לדירות  

זה,   לעניין  הסמיכו  ו .  דרישה  לפישהוא   מערכת  באמצעות  וייעשכאמור    התיעודהפנייה 

 
   .16לסעיף    בהתאם 4
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( מקוונת  מערכת  המפ"אות  יקימו  בנוסף,  לתיעוד.  מידעAPIפנימית  להעברת  לעניין    ( 

המפ"אות בין  המשותף  הבא: השימוש  המידע  הפחות  לכל  יועבר  זו  מקוונת  במערכת   .

תאריך הפנייה, המפעיל הפונה, תוכן הפניה, המפעילים אליהם נעשתה הפנייה, המפעילים  

  60-מ  יאוחר  לאשהשיבו, תאריך המענה, תוכן המענה וכיוצ"ב. המערכת המקוונת תוקם  

 . 5זו  מנהל  הוראת  על החתימה מיום ימים

הה  המפעיל .12 יהיה  תשתית  משתף  של  שוטפת    הסיביםבעלים  תחזוקה  על  אחראי  ויהיה 

חיי   משך  לכל  תקלות  המשתף  בין  ההסכם  על.  הסיבים  תשתיתותיקון  למפעיל   המפ"א 

.  זו  בתחזוקה  הכרוכות  ההוצאות  ואת  הסיבים  תשתית  תחזוקת  לעניין  התייחסות  לכלול

לעניין    אחרותלהסכמות    להגיע  יוכלו  האחרים"א  והמפ  המשתף  המפעיל  לעיל  האמור  אף  על

בעניין   שההוראות  ובתנאי  התקלות  ותיקון  השוטפת  התחזוקה  על    יעוגנו האחריות 

 . האחרים"א  המפ  לכל  ותמפל   ובלתי  ותשוויוני   ויהיו"א,  המפ  עם בהסכמים

שהוא פרש. כל סיב יסומן    את הסיבים האופטי  המחברים על לוח    ימקםהמשתף    המפעיל .13

 בבניין.  הדירות  ימספרבהתאם לבמספור 

,  התקשורת  ב לחוק21על המפעיל המשתף הפונה לקבלת הסכמת בעל המקרקעין לפי סעיף   .14

,  שיתקין  הסיבים  בתשתיתשימוש משותף    שייעשהלעדכן את בעל המקרקעין על האפשרות  

  ביצועאו של מי מטעמם למקרקעין לצורך    שלהם שיצריך כניסה  מפ"אות אחרים  על ידי  

 . הסיבים בתשתיתפעולות 

 

 במחלוקת   טיפול

  שהמפעיל   או,  10  בסעיף  כאמור "א אחרים בעניינים  ומפ  המשתף  המפעיל הסכמה בין   באין  .15

  למי או  לשר לפנות אלה מפעילים  יוכלו - האחרים"א למפ כאמור בהצעה יפנה לא המשתף

 .  האמורים  בעניינים הוראות  לקביעת בבקשה זה  לעניין סמכותו את  לו אצל שהשר

 

 אפליה   אי

 אסדרת  לעניין  שייחתם  בהסכם,  משותף   שימוש  לעשות  בהצעה  יפלה  לא  המשתף  המפעיל .16

בין מפ"א שונים לבין עצמם וכן בינו לבין    המשותף  השימושובאספקת    המשותף   השימוש 

  8-9  עיפים)למעט לפי ס  בכל הפרמטרים הכרוכים בשימוש המשותף, מחיר  אחריםמפ"א  

 ל בתקלות, וכו'.  לעיל(, איכות וטיב שירות, תפעול וטיפו

 

 

 

 

 
משתף להעביר למפ"אות האחרים את המידע בדרך אחרת.   מפעיל כל עלהמקוונת  להקמת המערכת  עד 5

את כל המידע שהועבר טרם   המקוונת במערכת המפעיל המשתף  תעדהקמת המערכת המקוונת י לאחר
תאריך הפנייה, המפעיל הפונה, תוכן הפניה, המפעילים אליהם נעשתה הפנייה, המפעילים שהשיבו,  הקמתה,  

 תאריך המענה, תוכן המענה וכיוצ"ב. 
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   לתחולה סייג

נפרשה תשתית    זונהל  יהוראת מ .17 בנייני מגורים קיימים בהם  על  לפני  הלא תחול  סיבים 

 תחילת הוראת המינהל.  

 
   תחילה 

 חתימתה.   ביום זו מינהל  הוראת  תחילת .18

 

 
 

 

 

 

 
 

 התש"פ  באב   ו'             

 ( 2020  ביולי   27)              
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