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שימוע בדבר "תיק שירות שימוש  "(המשרד)" פרסם משרד התקשורת  2018באוגוסט  9יום ב .1

, לאסדרת אופן ישום השימוש של החובה על "(השימוע" :)להלן הדדי בתשתיות פסיביות"

ארצי אחר לעשות שימוש בתשתית הפסיבית שלו לפי -למפעיל פנים מפעיל לפנים ארצי לייתן

" ההדדית השימוש חובת)להלן: " 1982-)י( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב5סעיף 

 "(.התקשורת חוקו"

 

משרד הוראת ִמנהל וכן תיקון לתיק השירות הסיטונאי "שימוש הפרסם  2019בינואר  16ביום  .2

החסמים המרכזיים לפרישת  את אחד מן באופן מיידי להסירת בתשתיות פיזיות" על מנ

 . בהחלטה זו צויין(1רצי אחראתשתיות )אסדרת שלב ביצוע עבודות הפרישה של מפעיל פנים 

בשלב  נוספים שהועלו במסגרת השימועהנושאים בבשלב מאוחר יותר ימשיך המשרד את  יכ

  שני.

 

יוצע לבחירה הצרכנים ציבור בפני ושואף לכך ש, לעודד פריסת תשתיות עצמאיתהמשרד מבקש  .3

על גבי  קצבים גבוהים יותרבבאיכות ושירותים שירות שיציעו  מגוון רחב יותר של ספקי

 בכדי ליישום חובת השימוש ההדדי אסדרההשלמת ה. לשם כך נדרשת תשתיות עצמאיות

, ותוך כדי כך ולצמצם מחלוקות תשתיות תקשורתבפריסת  שונים הגלומיםלהנמיך חסמים 

 עבודות הנדסה אזרחיות יקרות, ממושכות ומורכבות. לצמצם באופן ניכר 

 
כתיק אחיד את  )י(, לקבוע  -()ו( ו1)ב()5ולפי הוראות סעיף  סמכותומתוקף המשרד  כעת מבקש .4

רישיונותיהם של ב ("תיק השירות" :שימוש הדדי בתשתיות פסיביות" )להלן"שירות התיק 

)בעלי רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים,  ארציים-הפניםכלל המפעילים 

 .2019בינואר  16יחליף את הוראת המנהל מיום תיק השירות  . לרבות בעלי רישיון כללי ייחודי(

 
אשר יוותרו  שירות שכירת סיב אפל ושירות אורך גל אופטייכלול הוראות ל לא תיק השירות .5

שנקבע  "(הקיים השירות תיק)להלן: " שימוש בתשתיות פיזיות"בתיק השירות הסיטונאי "

הוט טלקום ש.מ. ו "(בזק"להלן ק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )בז -לבעלות התשתית 

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

 .השירות את המקבל, ומי שפועל מכח רישיון כללי ייחודי
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 שירות שכירת סיב אפל ושירות אורך גל אופטי .ישוק הסיטונאמסגרת אסדרת ב"( הוט"להלן )

בהתאם לתקנות התקשורת )בזק  כללי ייחודי,רישיון מפעיל פנים ארצי הבעלי  ישמשו רק את

וימשיכו  "(השימוש תקנות)" 2014-ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, התשע"ה

 .הקייםלחול בהתאם לתיק שירות 

 
 במקביל לקביעת תיק השירות "שימוש הדדי בתשתיות פסיביות" נעשו תיקונים בתיק השירות .6

ראשית, להפריד בין האסדרה  -תיקונים אלה נועדו  ."שימוש בתשתיות פיזיות" הסיטונאי

לשימוש בתשתיות הפסיביות שתעשה בהתאם לתיק השירות שימוש הדדי בתשתיות פסיביות 

לבין אסדרת השימוש בסיבים אפלים ובאורכי גל שתוסיף להעשות בהתאם לתיק שירות 

יון שהוחלה עליהם חובה זו בעבר. שנית, התיק שימוש בתשתיות פיזיות ותחול על בעלי ריש

נועד לאחד את תהליכי הישום של שני התיקים שיעוגנו במסגרת תיק שירות שימוש הדדי 

 בתשתיות פסיביות ויחולו על הישום של השימוש בהתאם לשני תיקי השירות.

 

 
קווית  מן החברות הבאות: בזק, הוט, סלקום תקשורת לשימוע במשרד התקבלו התייחסויות .7

, איי.בי.סי. "(פרטנר"להלן ) פרטנר פתרונות תקשורת נייחים ש.מ."(, סלקום"להלן ) ש.מ.

 .מן הציבור וכן התייחסות נוספת "(IBC)להלן " ( בע"מ2013איזראל ברודבאנד קומפני )

 
הליך השימוע, באשר לכלל הנושאים אשר הועלו בהתייחסויות שהתקבלו  כללהמשרד בחן את  .8

"שימוש הדדי בתשתיות פסיביות"  תיק השירות  התייחסותו להערות ואת אתומצרף בזאת 

 הסופי )המחליף כאמור את הוראת המנהל(.

 
( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, 1)ב()5מכח סמכות שר התקשורת לפי סעיף לפיכך,  .9

)י( לחוק, לשם הבטחת 5-)ב( ו5)"החוק"( שהואצלה לי, בהתאם לסעיפים  1982-התשמ"ב

התחרות בתחום התקשורת הנייחת ורמת השירותים בו, ובשים לב לעניינו של הציבור 

הקבועות בתיק השירות י מורה על ההוראות ולעניינם של בעלי הרישיון הנוגעים בדבר, אנ

יבית של בדבר אופן ביצוע השימוש בתשתית הפסהמצ"ב הדדי בתשתיות פסיביות" "שימוש 

ם כניסתו ע .ופרטנר, סלקום IBCהחברות בזק, הוט, שיצורף לרישיונות  ארצי-מפעיל פנים

 .2019בינואר  16לתוקף של תיק השירות תבוטל הוראת המנהל מיום 
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 :העתקים

 התקשורת משרד, הנדסה מנהל ומנהל"ל למנכ המשנה, שמילה ימוןמ מר
 התקשורת משרדמינהל כלכלה, ומנהל רז דרור, סמנכ"ל בכיר  עופר"ר ד

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת
 התקשורת משרד, האיתן כסיף,  סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפ 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 
 ה )ייעוץ משפטי מינהלי(, משרד התקשורתיפה, ממונה בכיר-גב' יעל מלם

 מר זיו גלעדי, ממונה )ייעוץ משפטי(, משרד התקשורת
 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

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

 

 :תפוצה
 מנכ"ל, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ -  מזרחי דוד מר

 .מוגבלת ותפותמנכ"ל, הוט טלקום ש -  מר גיל סספורטס

 IBCמנכ"ל  -    אמיר לוימר 
 מנכ"ל חברת פרטנר תקשורת בע"מ  -    מר איציק בנבנישתי

 .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 
 אקספון בע"מ 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 
 סמנכ"ל רגולציה, בזק -  מר ארז חסדאי

 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
 מחלקת רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ מנהל -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  -   עידו רוזנברגעו"ד 
 בע"מ 018שפטי, אקספון היועץ המ -עו"ד שחר כהן                    
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 IBCהנדסה המנהל  -    רוני שאולמר 
 מנהלת לשכת מנכ"ל פרי טלקום -    קרסיק טניה' גב

 לעיקרי הטענות המענים
 

 :לשימוע שהתקבלו תיובהתייחסו הועלולעיקרי הטענות אשר  להלן יוצגו המענים
 

 
 תיאור השירות   - 2סעיף 
  

שימוש ...לנוסח הבא: "בתיאור השירות תקן את המשפט הראשון  המפעיל מבקש ל טענה: .1
מתייחס תשתיות פיזיות הסיטונאי שירות ה...." כפי שתיק בתשתית פסיבית זמינה שלו

דובר באסדרה של שימוש בתשתיות פאסיביות המתקנים , ומוסיף כי בגלל שמלתשתית זמינה
על התשתית הינם פאסיביים גם אותם רשאי המפעיל האחר להקים בתשתית הפאסיבית של ב

  כן.
 

 מתקבלתאינה הטענה  :מענה
שאלת  .ארצי אחר שימוש בתשתית הפסיבית שלו-למפעיל פנים לאפשרארצי -מפעיל פניםעל 

 .2להלן 7'מס סעיףראו הזמינות מטופלת במסגרת סעיף נפרד בתיק השירות, 
 

להשחלה  סעיף זה מגביל את השימוש שייעשה בתשתית הפסיבית המפעיל טוען כי נוסח טענה: .2
כי השימוש בתשתיות הפסיביות  , ולכן מבקש שיובהרשל כבלים או הקמה של מתקני בזק בה

 הסיטונאי סעיף תיאור השירות בתיק השירות. המפעיל מציין כי העברת כבליםנועד לאפשר גם 
וגם מטעם זה יש לשמור על  (שחלתם בלבדלהבדיל מה) הקיים כולל התייחסות למעבר כבלים

 .השירות עקביות בתיאור מהות
 

 : הטענה מתקבלתמענה
מכיוון שהשימוש בתשתיות פסיביות מתאפשר גם בתשתיות בהם לא מתבצעת "השחלה" 

 יעודכן בהתאם. חהנוסיות עיליות שבהם הכבלים מועברים ולא מושחלים תכדוגמת תש
 
 
 הגדרות - 3 סעיף
 

סימטריה ברכיבי המידע שלפיה תהיה הדדיות" " תתווסף הגדרתהמפעיל מבקש כי  טענה: .3
סימטריה בלוחות הזמנים לפיתוח ממשקים כבעלי , וכן פנים ארצייםהמפעילים השיועברו בין 

מפעיל פנים ארצי למפעיל פנים ארצי אחר שימוש בתשתית הפאסיבית , ובנוסף שייתן תשתית
לא אפשר מפעיל פנים ארצי לרבות מפ"א אוניברסאלי ואם , קיימת תשתית באזוראם שלו 

 שימוש כאמור מכל סיבה שהיא, יאבד את זכות ההדדיות במקום זה. 

 
 הטענה אינה מתקבלת.  מענה:

מפעיל פנים ארצי ואין תיק השירות קובע חובות הדדיות והמשרד שחלות באופן סימטרי על כל 
החובה לאפשר שימוש נקבעה בחוק ולא ניתן לקבוע צורך בהוספת הבהרה לעניין זה. בנוסף, 

 הוראות לעניין ישום החובה שיביאו לשלילת החובה וירוקנו אותה מתוכן.
 
 

את המילה  (Man Hole) גובהגדרת המונח של  יש להוסיף לסיפאמפעיל טוען כי   טענה: .4
בנוסף נטען  .לאפשרות חיבורו של גוב לתשתית רשת עילית התייחסות וכן להוסיף"וכיוצ"ב" 

                                                 
, וההפניות ב"מענה" הן הסעיף שבתיק השירות כפי שפורסם במסגרת השימועההפניות ב"טענה" הן למספור  2

 .שבתיק השירות כפי שהתקבל למספור הסופי
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חיבורה של  יש להוסיף התייחסות לאפשרות "(פילר)גומחה עילית המונח "ת להגדרכי גם 
  .גומחה עילית לתשתית רשת עילית

 
 

 חלקית : הטענה מתקבלתמענה
הלשוני. יחד עם זאת, תיק  לפירושןאין מקום להרחיב את ההגדרות הקבועות בתיק מעבר 

השירות יאפשר שילוב של שימושים בתשתיות, כך שיתאפשרו בין היתר חיבורים בין גובים 
 .)א( לתיק השירות6וגומחות לתשתית עילית. ראו לעניין זה הוראת סעיף 

 
 

ספרות( וכן  7מפעיל מבקש להוסיף לרשימת השדות בהגדרת כתובת גם את המיקוד ) טענה: .5
 (.3ITMרשת ישראלת החדשה ) נ"צ על פי

 
 : הטענה מתקבלתמענה

 הנוסח יעודכן בהתאם.
 
 

המרכיבים הפסיביים את כל " שתית פסיביתתת "יש לכלול בהגדרהמפעיל טוען כי   טענה: .6
 . עיליתשת רותשתית  מנהרות תשתית לרבות

 
 .בחלקה הטענה מתקבלת מענה:

יובהר כי חובת  ."מנהרת תשתיתהגדרת "מנהרות תשתית, ותתוסף ההגדרה תעודכן לעניין 
 השימוש חלה על מנהרות תשתית שהן חלק מהרשת של בעל תשתית. 

 
כניסה" שכן נתון זה לא תמיד היש למחוק את רכיב "מספר  "כתובת"הגדרת נטען כי ב טענה: .7

 זמין או מטוייב. 

 
 הטענה אינה מתקבלת מענה:

בתכולת מבדיקה שקיים המשרד עם חברת דואר ישראל עולה כי השדה "מספר הכניסה" קיים 
כך שכל בעל תשתית יכול לטייב את נתוני מערכותיו על ידי החברה, הקבצים אשר מסופקים 

 בהתאם לקבצים העדכניים של חברת הדואר .
 

יים" המצוייה יש למחוק את המילה "ואקטיב "מזהה חד ערכי"הגדרת נטען כי ב טענה: .8
ומתייחסת לארונות תקשורת, שכן ארון אקטיבי אינו רלוונטי לשירות שימוש  בסוגריים

 בתשתיות פאסיביות. 
 

 .מתקבלתהטענה אינה  :מענה
על גבי המפה  באופן חד ערכי וזהותכך שיתאפשר להארון האקטיבי נדרשת הצורך בהצגת 

, וזאת לצורך תכנון התוואי הנדרש או לצורך תכנון חיבור אליו ברמה מקומית GIS -במערכת ה
  .(Accessהגישה )במקטע 

 
 אי תחולה  –סייגים  - 4סעיף 
 

לעשות שימוש  IBC-כל מקום שבו חברת החשמל התירה לבכי עבור סעיף א'  נטען טענה: .9
בתשתית הפיזית שמוחזקת על ידה, הרי שמקטע זה לא נחוץ לה לצורך פעילותה כבעל רשיון 

ר שימוש גם על ידי מפ"א שספק חיוני לפי חוק משק החשמל, ולכן בכל אותם מקטעים יתאפ
 אחר.   

 

                                                 
3 Israel Transverse Mercator 



 

 

 משרד התקשורת                                 

  המנהל הכללי                                       
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 הטענה אינה מתקבלת מענה:
 .התקשורת לחוק (י)5 בסעיף לאמור בהתאם יהיה החשמל ברשת השימושהקף 

 
אצל המפעיל לא קיים קשר בין תוואי הקנים לבין הכבלים באותו  כילעניין סעיף ב'  נטען טענה: .10

תוואי )אין שיוך של כבלים לקנה(, ועל כן אין זיהוי של קנים המשמשים )בלעדית או לא בלעדית( 
 את כוחות הביטחון. 

 
 הטענה אינה מתקבלת  מענה:

ראשית, שאלת תחולת ההוראה על תשתיות המשמשות את כוחות הבטחון הוסדרה בסעיף 
 זיהוי קיים כי עולה הביטחון גורמי מול מבירור( לחוק ואין מקום לשנות ממנה. שנית, 6)י()5

 .הקניםולכן לא מתעורר קושי בזיהוי  הביטחון גורמי את המשמשים קנים של
 
 

להבהיר כי ככל שישנם קנים הנמצאים בשטחים הפרטיים  ישלעניין סעיף ב' כי  נטען טענה: .11
 בכפוףגורמי הביטחון לשל גורמי הביטחון ניתן יהיה לעשות בהם שימוש לצורך מתן שירות 

  הסכמתם.ל
 

 .מתקבלת אינה הטענה מענה:
 מיקום לגבי מבחין ואינו ארצי פנים מפעיל על החלות החובות את מסדיר השירות תיק

 צדדי על בחובות עוסקים אינם השירות ותיק לחוק)י( 5 סעיף. המפעיל של הפסיבית התשתית
 .הפסיבית לתשתית גישה לאפשר' ג
 

"שימוש מפ"א אוניברסאלי בתשתית הפאסיבית של  לפיומבקש להוסיף סייג  המפעיל טענה: .12
מפ"א אחר תתאפשר באזורים בהם אין לו תשתית. ככל שמפ"א אוניברסלי ו/או מי מטעמו 

 ".רוכש תשתית בהסכם, לא יחולו כללי התיק על הסכם בתוקף
 

 .מתקבלת אינה הטענה מענה:
בכל לעשות שימוש בתשתית הפסיבית של מפ"א אחר  יוכלחובת שירות אוניברסאלי  בעלמפ"א 

 . על בסיס הרציונל של הקלת השימוש בתשתיות הפסיביות ואין מקום להגביל זאת אזור
 
 
 שלבי אספקת השירות   - 5סעיף 

יוכל לעשות שימוש  שמפעיל פנים ארצי שהוא בעל תשתיתלקבוע מפעיל טוען כי יש   :טענה .13
( במקום שבו לא קיימת 1בהתקיים שני התנאים: ) רקאחר  ארצי פנים מפעילשל  תשתיתב

 לבעל רשיון אחר אך לא מתאפשר המפעיל או במקום שקימת תשתית של המפעיל של תשתית
מתן , ופרישת תשתית באותו מקום פוגעת קשות באינטרס הציבורי (2) לעשות בה שימוש;

 יםפנים ארצי יםלמפעילר הותש כפיבעל תשתית לעשות שימוש  למפעיל פנים ארציאפשרות 
 לעשות שימושהם יכולים במקרים רבים מכיוון ש תשתית לעשות, הוא בלתי מידתי בעליל ריחס

 . הםבתשתית של
 

 הטענה אינה מתקבלת: מענה
 1982 -)י( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב5חובת השימוש ההדדי הקבועה בסעיף 

על ידי מפעיל פנים ארצי  כל מפעיל פנים ארצישל  שימוש בתשתיות הפסיביותת כאמור מאפשר
והמשרד אינו מוצא לנכון לקבוע  בעל חובת פרישה אוניברסאלית ובין אם לאו אחר, בין אם הוא

בין סוגי אינה מבחינה . חובה זו סייגים לעניין הקף השימוש שהמחוקק נמנע מלקבוע בעצמו
נרחבת  תשתיתבעלי שהם גם ביחס לבעלי רישיונות כאמור חלה , והמפעילים הפנים ארציים

גם מפעילים שהם "בעלי שלפיה  הסדר זה מגלם תפישה .ללא תלות בשאלת זמינותה לשימוש
  .ותיקון החוק נועד להקל גם עליהם את ביצועה קשיים בפרישהב נתקלים תשתית"
במקומות בהם לא חלופה )בתשלום( עבור המפעיל  בהתאם לתיק השירות הואשימוש  נציין כי

בתשתית פנויה משלו ולא  עומדת לו חלופה אחרת.  קיים תמריץ ברור למפעיל לעשות שימוש
  לעשות שימוש בתשתית של מפעיל אחר ולשלם על כך במונחי זמן, כסף והליכים פרוצדורליים.
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  המנהל הכללי                                       
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תיק שירות זה לא נועדו לגרוע מתוקפן של  הוראותשיש להבהיר המפעיל טוען כי  טענה: .14

 עד להקמת ושהן בתוקףהוט ובזק  שברישיוןפיזיות  תשתיות הסיטונאי הוראות תיק השירות
  .ממשקים מלאים התואמים את הוראות טיוטת תיק השירות

 
  .מתקבלת אינה הטענה :מענה

 "פיזיות תשתיות"שימוש ב הסיטונאי תיק השירותהוראות תיק שירות זה מחליף את 
שעוסקות בתשתיות פסיביות. רק הוראות הנוגעות לשירותים שאינם כלולים בתיק שירות זה 

 בתוקף. ישארו
 

בעל תשתית מאפשר גישה למידע באמצעות ממשק מאובטח, הרי  המפעיל טוען כי אם  טענה: .15
  .ה לדרוש במקביל הקצאת חדרי מידעשאין סיב

 

 
 הטענה אינה מתקבלת מענה:

המשרד אינו מוצא  לפני שקיימת אפשרות גישה מלאה בממשקים מאובטחים,, ובפרט לעת עתה
. יתרה מכך, קיימת חשיבות דעחדרי מי למידע גם באמצעות גישה לאפשר לשנות מהחובה

 המשרדעם זאת,   בין היתר לצורך יתירות במקרה של תקלה בממשק לגישה מרחוק. לגישה כזו
 ייבחן הנושא לאחר הנגשת והרחבת השימוש בדרכים אחרות, בעתיד כי אפשרות שולל אינו
 .נוספת פעם

  
אופטיים אינם רלוונטיים המחברים הכבלים וה - "רשת אופטית" (ב)5.1סעיף נטען כי ב טענה: .16

 .לשירות גישה לקנה

 הטענה אינה מתקבלת מענה:
ל הרשת שאומנם סיבים אפלים אינם נמנים על רכיבי התשתית הפסיבית, אולם הצגת הרכיבים 

יסייעו בהבנת )כבלים מתכתיים ואופטיים(  כמות הכבלים העוברים בכל קנהוכן של  האופטית
כמו כן, מיפוי פרישת הסיבים היא  בתכנון התוואי הנדרש למבקשי השירות.תפוסת הקנים ו

 יכוז תמונת הפרישה העדכנית שמשליכה גם על התחשבנות בין המפעילים.רלוונטית לצורך ר
 

אינן כוללות את המידע  ו( שלGIS-טוען כי מערכות המידע הגיאוגרפיות )ה המפעיל טענה: .17
אודות סוג, קוטר וכמות הקנים ברשת, האם יש קנים פנויים בתוואי ספציפי, )בשכונות חדשות 

ומציין כי  אפשרות לבחירת רכיבי החיבור ולאפשרות לסימון התוואי אין חלקי(, הקייםמידע ה
אודות  המידעאלא בשרטוט חשמלי וכן ש  GIS  -הרכיבים האופטיים אינם מופיעים במערכת ה

כבלים ומחברים אופטיים הוא חלקי ושהמידע אודות מזהה חד ערכי של רכיבי התשתית קיים 
את המידע הקיים   רקשקף בממשקים לוכל י כן ועללעיתים אין מזהה כלל, ובחלק מהאזורים 

)א( "תשתיות", המידע עבור רכיב "חצרים 5.1 עיףסב כי נטען עוד . AS IS ושל GISבמערכות ה 
  אינו מטוייב במערכות.ו מלא אינופרטיים" 

 

 הטענה אינה מתקבלת מענה:
כל המידע המלא והעדכני  על להציג את כל המידע ורכיבי התשתית הפסיבית שלו. על כל מפעיל 

של בעל התשתית להיות מטויב ומעודכן על מנת לשקף זאת בממשק  GISהמצוי במערכת ה 
בעל תשתית   המקוון. נדגיש כי ככל שנדרש טיוב מערכות ועדכון נתונים יש לבצע זאת.

נדרש לטייב מערכותיו שמערכותיו אינן כוללות כיום את כלל המידע המפורט בתיק השירות 
 . לעניין זה

על מנת שייקבעו לו אבני דרך  ימים מפרסום תיק השירות 7בתוך  למשרד ודיעי תשתיתה בעל
 נים הנדרשים במערכותיו.ושיפורסמו לכלל בעלי הרישיון על מנת להשלים את הטמעת הנת



 

 

 משרד התקשורת                                 
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כל שכבה אצל המפעיל, ושהמידע לא בהכרח קיים  – "יפוי רקע"מ )ג(5.1נטען כי בסעיף  טענה: .18

או מאגר מידע שניתן לרכישה בשוק החופשי מגורם מיפוי רלוונטי לא צריך להיכלל בחובה 

יש  )ג(5.1שבסעיף  4נטען כי בהערת שוליים מס' כמו כן  רשיון.הויירכש במישרין על ידי בעל 

את התוספת הבאה: "יש להסתמך בהצגת מיפוי הרקע על שכבות המידע של בסיס להוסיף 

בתוספת כל מידע נוסף  (מפ"י)של המרכז למיפוי ישראל  (בנט"ל)ופוגרפי הלאומי הנתונים הט

 שנצבר במערכת בעל הרישיון ממקורות אחרים". 

 והטענה השניה מתקבלת מתקבלתהראשונה אינה  הטענה  מענה:
הצגת הנתונים היא כלי עזר למימוש תיק השירות, הצגת מידע חסר במערכות תסרבל ותקשה 

 על מימושו.
להסתמך בהצגת מיפוי הרקע על שכבות המידע של בסיס הנתונים כלל בעלי הרישיונות נדרשים 

( וזאת לשם טיוב ואחידות הנתונים הטופוגרפי הלאומי )בנט"ל( של המרכז למיפוי ישראל )מפ"י
מידע שנצבר אצלו   שמערכותיו כוללות גם בעל רישיון בבסיס הנתונים של כל המפעילים.

ביחס לשכבת המבנים, כדוגמת מידע תכנוני נוסף שהתקבל במסגרת הליכי  ממקורות אחרים
 .יכלול אותו במיפוי הרקע תכנון ובניה, 

ניצול  אחוזבמערכות המידע לא קיים נתון של  –" תפיסות קנים" (ד)5.1סעיף נטען כי ב :טענה .19

קנים ונתון אין קישור בין כבלים לקנים באותו תוואי )יש נתון כמותי של מספר ושקנה, ה

המערכת תיתן אומדן אחוז ניצול של כלל התוואי, שממנו  ןכמותי, במנותק, לגבי כבלים(, ולכ

 ניתן לגזור זמינות תשתית פאסיבית.  

 הטענה מתקבלת מענה:
תשתית הזמינות  לצורך הפקת אזיאם לבעל התשתית אין נתונים על אחוז ניצול הקנה, 

בעל  שיחושב באופן הבא: אחוז ניצול של כלל התוואיאומדן את המערכת תציג , פסיביתה
או  הכבלים בתוך הקנה , מספרקנהכל  קוטר מספר הקנים, אודות את המידע התשתית יציג 

את אחוז ניצול  חשב יוכל להאחר  פ"אשהמ ךכ, בתוואי וסוג הכבלים )מספר הסיבים בכבל(
 .  הקנה

 
נדרש , לא גישה באמצעות חדרי מידע( לעניין א)(1)5.1עיף סהמפעיל טוען כי עבור  טענה: .20

להעמיד משאב אנושי, שכן המידע זמין לנציגי בעל הרשיון באמצעות ממשק ממוחשב 

  .ואין שום סיבה להקצות נציג באמצעות חדרי מידע

 הטענה מתקבלת מענה:
אצל בעל  מידעהחדר ומקוון בבאמצעות ממשק ממוחשב  מפ"א אחרזמין לנציגי יהיה המידע 

   בעל התשתית. נציגללא הקצאת ו התשתית

עד לשלב שבו  נדרשת  GIS()ב(, הגישה למערכות ה 1)5.1עיף סהמפעיל טוען כי עבור  טענה: .21
  יאפשר בעל התשתית גישה למידע באמצעות ממשק ממוחשב.

 הטענה אינה מתקבלת מענה:
 ממוחשבהו מקווןה ממשקה הקמת לאחר גםתתאפשר בחדר המידע  GISהגישה למערכת ה 

המשרד וזאת על שום מגבלות ותקלות שונות שעשויות להקשות על גישה מרוחקת למערכות. 
 .אינו מוצא לנכון לתחום באופן גורף את השימוש בחדר המידע
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כל עוד בעל התשתית מספק חדר מידע בלבד, על בעל  (1)5.1 עיףס לגביטוען כי  המפעיל טענה: .22
. התשתית תוואיהתשתית לאפשר גם את הכלים המשמשים את המתכננים שלו לצורך ניתוח 

אם יש תקלה בממשק הגישה  לפיה( הוראה 2)5.1 בסעיףכן טוען המפעיל כי נכון להוסיף  כמו
שלו בחדר המידע שבבעל  ר שימוש בכלי הניתוחאחמרחוק, על בעל התשתית לאפשר למפ"א 

התשתית, כפי שנדרש בתקופת המעבר עד להקמת ממשק הגישה מרחוק, או לכל הפחות לשלוח 
 שעות ללא תשלום 24נקודות ובעל התשתית יחזיר את התוואי המיטבי תוך  2

 הטענה אינה מתקבלת. מענה:
"א המפ ברשות המצויים בכלים ייעשה התכנון כאשר מידע שליפת לצרכי נועד המידע חדר

המידע  אינו מוצא הצדקה לחייב מתן שימוש גם בכלי התכנון של בעל התשתית. המשרד .האחר
עליו לבצע את התכנון בכלי התכנון ומפעיל פנים ארצי אחר  יועמד לרשות 5.1המפורט בסעיף 

 .שהוא מפעיל

לקבוע יהיה נכון , גישה באמצעות חדרי מידע( לעניין א()1)5.1עיף סהמפעיל טוען כי עבור  טענה: .23
כשמדובר בחדר מידע, בדומה לחובה שמוצע לקבוע בהקשר  גם DWGחובת שימוש בפורמט 

  )א(. 5.2כפי שמופיע בסעיף ולגישה מרחוק 

 . הטענה מתקבלת מענה:

יטחון" "עמידה בדרישות ב 1וקבועה בנספח  2018באוגוסט  9יובהר כי אפשרות זו בתוקף מיום 
 (א()1)5.1עיף סדי בתשתיות פסיביות. הוראה לעניין זו תתוסף גם בשימוש הדלתיק השירות 

 .DWGותאפשר קבלה של המידע על גבי מדיה דיגיטלית בפורמט 

עדיף יהיה להפנות את  ,המפעיל טוען כי לשם אחידות הפרמטרים ולמניעת מחלוקות טענה: .24
  .   5.1( לסעיף 2()ב()2)5.1 -()ב( ו2)5.1סעיפים 

 מתקבלת.הטענה  מענה:
 הנוסח יעודכן בהתאם.

 

 יש ,גישה מרחוק באמצעות ממשק מאובטח)ב( לעניין (2)5.1המפעיל טוען כי לגבי סעיף  טענה: .25
  .והעברתם לצד ג' כלשהו הכפלתם /על הפעלת רובוט /שאיבת נתוניםלאסור 

 .חלקית הטענה מתקבלת מענה:
 מיפוי אצלו וייצר יפעיל רובוט/המידע את ישאביעביר את הנתונים לצד ג'/ מפעיל שכל כוונה אין

 עותקים יצירת עםהוק -אד להיות אמור השימוש. התשתית בעל של הרשת של ושלם מלא
  כמו כן באפשרות בעל התשתית להשתמש בכלים המונעים זאת..נקודתיים

התשתית להציג את כל המידע  שעל בעל()ב( 2)5.1המפעיל טוען כי יש לקבוע בסעיף  טענה: .26
 . הן בשטח הציבורי והן בשטח הפרטי שברשותו

  .מתקבלת הטענה מענה:

הצגת המידע אינה יוצרת חובה לאפשר שימוש בתשתיות שתיק השירות אינו חל עליהן אך היא 
 –משמשת על מנת להקל את ישום תיק השירות ולאפשר למפ"א אחר לבצע תכנון אופטימלי 

 חייב להציג בעל התשתיתכי  5.1סעיף ר בכך יובהל בהתאםלמשל בכל הנוגע לתפיסות תשתיות. 
  .בשטח הפרטיכן בשטח הציבורי ואת כל המידע 

מצוי בפרק של שלב הגישה למידע, ואולם הוא מערב ( 1)()ב(2)5.1עיף סהמפעיל טוען כי  טענה: .27
המערכת המקוונת צריכה לכלול מידע על התשתית בלבד. וטוען כי בין מספר מערכות שונות, 
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להעביר לבעלי  על התשתיתמערכת התכנון אינה חלק מהמערכות שעל ביל מציין כי עהמפ
  .כלי תכנוןש כבר י האחריםרשיון הלבעלי מכיוון ש הרשיונות האחרים

 הטענה מתקבלת. מענה: 
ואין מקום לחייב את בעל התשתית  נדרש להחזיק בכלי תכנוןמפעיל פנים ארצי אחר כאמור 

אותו צריך להציג בשלב התכנון מפורט המידע . להעמיד את כלי התכנון שלו לשימוש מפעילים
 ()ב( יעודכן בהתאם.2)5.1ניסוח הוראות סעיף , 5.1בסעיף 

לצורך הקמת מערכת ( 1()ב()2)5.1בסעיף שניתן חודשים  6של פרק הזמן המפעיל טוען כי  טענה: .28
ומבקש פרק זמן קצר מדי לעבודה הנדרשת  הוא פנים ארציים אחרים מול מפעיליםמקוונת 

 . לצורך מימוש המערכת המבוקשת יםחודש 18 –פרק זמן ארוך יותר של כ 

 הטענה אינה מתקבלת. מענה:
המשרד סבור כי פרק הזמן על בסיס המידע שבידי המשרד ונסיון העבר בהקמת מערכות דומות, 

ת והממשקים והמקוונ המערכותמימוש ופיתוח ק לפפרק זמן מסשל שישה חודשים הוא 
 הנדרשים.

( ייעשה אחת לחודש, ומוסיף 2()ב()2)5.1המפעיל מבקש כי עדכון המפות שבסעיף  טענה: .29
ם המידע הקיירק ישוקף שמכיוון שלא כל המידע הנדרש קיים במערכותיו, יש להבהיר כי 

 לעבודה היומיומית.  וואשר משמש אות ובמערכותי

  .אינה מתקבלת הטענה מענה:
, המפורט בסעיף הרלוונטי המידע כל את אחר ארצי פנים מפעיל לרשות יעמיד התשתית בעל

לעניין מועדי עדכון, ראו גם סעיף  של בעל התשתית. במערכות עדכונו עםהשירות,  יקלת()ב( 2)5
17 . 

  
 יופרטי מידע שלא קיימים במערכותכולל ( 2()ב()2)5.1עיף סטוען כי האמור בהמפעיל  טענה: .30

לא ברורה נחיצותם, כגון סוג הגוב וגודלו ,סוג העמוד, סוג הפילר, סוג חדר התקשורת וגודלו, שו
  סוג קנה.

 .מתקבלת אינה הטענה :מענה

המידע המפורט  יש לשקף את כל הנתונים הקיימים אצל בעל התשתית כמפורט בתיק השירות
הוא המידע המינימלי ההכרחי לצורך ישום תיק  . מידע זה"למידע הגישה"שלב  5.1בסעיף 

על מנת לאפשר תכנון מיטבי של התוואי המבוקש  נדרש סוג הגוב וגודלו השירות. מידע בדבר
 בעל עלשמידע זה לא קיים במערכות כיום,  ככלבייחוד בעולם הדדי של פרישת תשתיות. 

 לטייב את מערכותיו בהתאם לפרטי המידע שקבועים בתיק השירות. לפעול על מנת התשתית

 בנוסף להקמת/עדכון/הסרת הזמנה ועדכון/הסרת פרויקט (3()ב()2)5.1עיף נטען כי בס טענה: .31
להתעדכן , על מנת זמנה, הקמת פרויקט ושינוי פרויקטצריך להוסיף גם ממשקי שינוי ה

  ים.הזמנות בין פרויקטאו להעביר  של הפרויקט בסטטוס הנוכחי

 הטענה מתקבלת. מענה:
הגם ששדה "פרויקט" אינו שדה הכרחי ואין מקום כי בעל התשתית יחייב את המפ"א האחר 
לעשות בו שימוש, הרי שקיומו עשוי להקל על קישור בין עבודות והזמנות שונות ולכן יש מקום 

  .המקוונת ההזמנות מערכתהגדרות הנחוצות לבעדכונים  בוצעו להותיר אותו. בהתאם לכך
 
 

נעשה  על ההזמנה להכיל את הנתונים הבאים"" כותרת:תחת ה()ב( 2)5.1סעיף בנטען כי  טענה: .32
סעיף מניח באופן שגוי כי תכנון ההזמנה ושה בין שלב התכנון, להזמנה שכבר הוקמה, עירוב

למערכת  GISוכן מניח קשר שלא קיים בין מערכת , וצע במערכות המידע של בעל התשתיתמב
 .ודה שהוטמעה במערכתההזמנות עוד טרם הבשילה הזמנה לכלל עב
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 הטענה מתקבלת. מענה:
 המפ"א האחר.תכנון ההזמנה מבוצע במערכות המידע של יעודכן בהתאם כך שיובהר כי  סעיף ה

חדר מידע, או באמצעות )הזמנה  התשתית מספק את המידע לטובת תכנון בעלנטען כי  טענה: .33
, כאשר תפקידו של מפ"א אחר הוא לתכנן באופן מפורט את התוואי (באמצעות ממשק מקוון

אחר להעביר המפ"א העל  .דות הממשק אליהן מעוניין להתחברבתשתית שהיא זמינה ונקו
ד עו את התוואי הזמין המבוקש, כולל כל רכיבי התשתית. המכילבממשק הזמנה בקיט מלא 

שינויים, עדכונים  מעבר להזמנות, למפ"א אחר אין ולא יהיו הרשאות לבצעמציין המפעיל כי 
. העדכונים במערכת יתבצעו על ידי בעל תשתית על ות של בעל התשתיתותוספות כלשהן למערכ

 . שיעביר המפ"א האחר As Madeמפת  בסיס

 הטענה מתקבלת. מענה:
להתמקם במפת בעל התשתית על פי כתובת, המפ"א האחר לאפשרות של הכוונה היא יובהר כי 

או נ"צ לדוגמה, ולאחר בחירת הפוליגון המבוקש, המערכת תשלח באופן ממוכן ובקובץ 
מבלי לבצע עדכון במערכות המיפוי של בעל  ווקטורי את הפוליגון האמור DWGבפורמט 
את רכיב או ה אליו שהועברעל גבי המפה לבחור . יודגש כי למפ"א האחר יתאפשר התשתית

בעל התשתית לרשת מפעיל פנים  רכיבי התשתית הפסיבית אליהם יתבצע החיבור בין רשת 
 הנוסח יעודכן בהתאם. ארצי אחר.

על " שכותרתו:()ב( 2)5.1סעיף אשר תחת ה 8עד  1ס"ק במקום  מבקש כיהמפעיל  טענה: .34
   .הזמנה מבנה עקרוני של  תהליך יבוא ההזמנה להכיל את הנתונים הבאים"

ככל שיגיעו בעל  .קבועות בתיק השירותהההוראות הקובעות לעניין זה הן ההוראות  מענה:
ובהתאם לסעיף  התשתית ומפ"א אחר להסכמה על תהליך הזמנה נוסף על הקבוע בתיק השירות

המשרד. הסכמות מעין ולאישור  , יהיה הדבר כפוף להסכמת שני הצדדים)ב( לתיק השירות8
בשקיפות לכלל המפעילים ומפעילים נוספים יוכלו לבחור לעשות שימוש בנהלים אלו אלו יוצגו 

 .ללא אפליה

יש לאפשר ( 2()3()ב()2)5.1סעיף שב "בחירת רכיבי תשתית פסיביתהמפעיל טוען כי עבור " טענה: .35
 . לצורך שימוש בו פסיבית בחירה גם של מרכיב אחד בלבד של תשתית

 הטענה מתקבלת. מענה:
 יובהר כיבתשתיות מאפשר גם שימוש ברכיב יחיד לצורך הקמת מתקני בזק ולכן השימוש 

 .פסיבית בחירה של מרכיב אחד בלבד של תשתיתתתאפשר גם 

כי לא נדרשת  יובהר( 4()3()ב()2)5.1( ובסעיף 3()3()ב()2)5.1כי בסעיף מבקש המפעיל  טענה: .36
בתוואי שלאחר נקודת ההתממשקות לא  נקודת חיבור ליד כל רכיב פסיבי של בעל התשתית וכי

להציב גובים או רכיבי התממשקות אחרים לצד רכיבי  מחויב המפעיל הפנים הארצי האחר
 בעל התשתית והמפעיל הפנים ארצי האחר יהיה רשאי להתקין ולתחזק התשתית הפסיבית של

כבל  יתרת כדוגמת מחברים, מפצלים,)בתשתית הפסיבית של בעל הרישיון רכיבים שונים 
 .  בהתאם לצרכיו (וכיוצ"ב

 .והוטמע גם בתיק השירות 2019בינואר  16עניין זה הוכרע במסגרת הוראת המנהל מיום  מענה:
 

 שלב התכנון

על ידי בעל התשתית, יועבר המידע  )א(5.2בסעיף  מקוונתהמערכת העד להקמת נטען כי  טענה: .37
 בחדרי המידע, כפי שפועלים כיום. 

 מתקבלת.הטענה אינה  :מענה
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 5.1בסעיף אפשר גישה לכל המידע המוגדר על בעל התשתית לעד להקמת המערכת המקוונת 
, יעביר בעל התשתית . במסגרת גישה זולבקשת מפעיל פנים ארצי אחרתיק השירות וכן ל

העברת  .בהתאם לאמור בסעיף למפעיל פנים ארצי אחר  מידע ראשוני על התשתית הפסיבית
מידע באופן זה נחוצה על מנת להקל על עבודות התכנון של המפ"א האחר בתקופת הקמת 

   המערכת.

צריך להיות אלטרנטיבה זמנית למערכת המקוונת אלא אינו  )א(5.2נטען כי סעיף  טענה: .38
רכיבי התשתית הפסיבית וגם  מיקום, ושמשלימה את חדר המידע הפיזיה אפשרות קבועה
מדובר כמו כן נטען כי בשבל העובדה כי . המפה אותה על התשתית יופיעו על גביהמידע המפורט 

כי לא כל  ההמידה של המפה ורצוי להסיר , לא נדרשת הוראה בנוגע לקנה DWGבפורמט 
המילים "להציע שירות בנוסף נטען שיש להסיר את  . 1:250מערכת תכנון תומכת בקנ"מ 

  התשתית. אחר מעוניין לעשות בשירות אינו מעניינו של בעל "אשמפ ללקוחותיו" שכן השימוש

 הטענה מתקבלת חלקית מענה:

לקבל את  ,האחרפ"א למגם לאחר הקמתה של מערכת המידע המקוונת בעל התשתית יאפשר 
כל לצפות במידע בחדר והמפעיל יכך שהמידע  הצפייה בחדרמ כחלק DWGהמידע בקובץ 

לבקשת מפעיל פנים ארצי נוסח הסעיף יעודכן כך: " .DWG לייצא את המידע לקובץ וכןהמידע 
הכולל את ווקטורי  DWGקובץ בפורמט  אחר, יעביר בעל התשתית למפעיל הפנים ארצי האחר

  ."לפעולאחר המפ"א ה מעונייןבאזור בו  "שלב הגישה למידע" 5.1המידע המפורט בסעיף 

א קיימת יישות לאינו עוסק בשלב התכנון, אלא בהזמנות. בנוסף, )ב( 5.2סעיף נטען כי  טענה: .39
  של "פרויקט", כי אם הזמנה.

 מתקבלת.אינה הטענה   מענה:
 השונות ההזמנות משוייכות שאליואת היישות "פרויקט"  תכלול המקוונתהמערכת  כאמור 

 .בניין/שכונה/תוואי/מקטעב החיבורעבור 
 
 

( 2( זמינות תשתית בתוואי . )1: " )שני שדות חובה)ג( 5.2לסעיף יש להוסיף נטען כי  טענה: .40
תיעוד צילום מסך מתוך מערכת המידע להוכחת הזמינות. כמו כן, אין אפשרות להתייחס 

( יש להחליף את המילה 8))ג(5.2 סעיף( צריך להימחק, וב2))ג(5.2סעיף ל"פרויקט" ולכן 
  בהזמנה. ""פרויקט

 מתקבלת. אינההטענה  מענה:
. מדובר המשרד סבור כי הוספת השדות המבוקשים אינה נדרשת במערכת ההזמנות המקוונת

בנוגע . אין מקום לשייכם לבקשה של מפ"א אחר  בחלק מהטיפול בפניה על ידי בעל התשתית
, לאור הזיקה בין מקטעי פרישה שונים קיימת חשיבות האזכורים למילה "פרויקט"להסרת 

 .לפרויקט אחדלייחוס הזמנות 
 
 
 

 . כי נקודת סיום ההזמנה אינה נקודת סיום התוואי)ג( 5.2בסעיף  להבהירנטען כי יש  טענה: .41

 הטענה מתקבלת. מענה:
 הסעיף יעודכן בהתאם.

אינם זמן סביר לניהול כ"א )ג( 11-(,ו5)11(, 2)ד()9,)ו( 5.2 פיםבסעישני ימי עבודה נטען כי  טענה: .42
מקדים / התממשקות / עבודות/ כניסה לתשתית . תכנית עבודה סיור  –לצרכי פעילות שטח 

 אחר נדרשים להעביר בקשות עד יום ד' מפ"או נקבעת ברמה שבועית, גם עבור החברה עצמה,
  בשבוע עבור השבוע שלאחריו.
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 .מתקבלת אינה הטענה מענה:
ויש לאפשר גמישות למפ"א  ספציפי ליום עד ההודעות מתן את להגביל יש כי סבור אינו המשרד

, מפעיל פנים ארצי אחר יתאם מראש עם בעל התשתית את כאמור .האחר בביצוע פעילויות
 .ביצוע בדיקת סקר מקדים שני ימי עבודה מראש, לפחות

 
בעל התשתית יודיע למפ"א אחר כי ברצונו להעמיד ליווי במסגרת  (ז)5.2סעיף בנטען כי  טענה: .43

  ימי ההודעה מראש.

  .מתקבלת אינה הטענה מענה:
כי ברצונו להעמיד  ,ימי העבודה שניבמסגרת  לבעל התשתית עומדת הזכות להודיע מראש, 

 .יהווה הדבר ויתור על זכותו לליווי העבודה ולתשלום אם לא יעשה כן ליווי,
 

בתיק השירות מנגנון אסקלציה שיאפשר לבעל סמכות  כדאי לקבוע (ז)5.2סעיף נטען כי ב טענה: .44
לדרוש מבכיר במפעיל הפנים ארצי האחר הפסקת עבודה במקרים  בכירה בבעל התשתית

  באמת נדרש. קיצוניים כשהדבר

 .מתקבלת אינה הטענה מענה:
. הדבר אינו מונע מבעלי תשתית מנגנון שכזההמשרד אינו מוצא לנכון לקבוע בתיק השירות 

 ..אחר להגיע ביניהם להסכמים לעניין זה ומפ"א
 

העבודות מבוצעות על ידי מפ"א אחר, בעל התשתית אינו  אם (,ט)5.2סעיף בנטען כי  טענה: .45
( וכן נותן היתר 5.2.3מלא על כל שדות החובה )סעיף  "קיט"בודק או מאשר תכנית, אלא 

את סטאטוס התשתית שלו בלבד. באחריות מפ"א אחר לבדוק  לתשתיות )גובים(התממשקות 
ולקבל את האישורים וההיתרים הנדרשים מבעלי התשתית ו/או הרשויות. מפ"א אחר אינו 

כן נטען כי בעל התשתית אינו  כמורשאי לבצע שינויים ו/או תיקונים בתשתית בעל התשתית.
 .מאשר את התכנית ההנדסית, אלא מאשר הימצאות שדות החובה הנדרשים כאמור

 .בחלקה לתהטענה מתקב מענה:
אינו אישור מטעם בעל תשתית  ההתממשקת לגוב שלו לביצועבעל התשתית האישור מיובהר כי 

 .אחר או מטעם הרשויות ועל המפ"א האחר לפעול לקבלת אישורים אלה ככל שהם נדרשים
התשתית לא יתנה את ביצוע העבודות בהצגת ההיתרים הנדרשים מבעלי תשתית ו/או בעל 

  .את הימצאות שדות החובה הנדרשים מוודא התשתית בעלכי  יובהרכן  כמו רשויות.
 

 
 תכנית הפריסהל התייחסותו את יעביריש לציין כי בעל התשתית )י( 5.2נטען כי בסעיף  טענה: .46

  .תיק השירות לטיוטת 11בהתאם להוראות סעיף  ימי עבודה 10המפורטת תוך 

 הטענה מתקבלת. מענה:
 לתיק השירות. 11הוראות סעיף לוחות הזמנים הקבועים בהנוסח יעודכן בהתאם בכפוף ל

 

 5.3סעיף  -   ביצוע העבודותשלב 

 שבעל התשתית נדרש להעביר למפעיל הפנים)יב( 5.3בסעיף יובהר המפעיל מבקש ש טענה: .47
הפסיבית בבעלות  ארצי אחר מפתחות הנמצאים ברשותו לצורך פתיחת הרכיבים של התשתית

אחרי "לרבות בכל הנוגע לפעולות שהיה מבצע , ומציע את הנוסח הבא: בעלי המקרקעין
המצאת מפתחות לרכיבי התשתית הפסיבית בבעלות בעלי  כולל)במקרקעים הפרטיים" יבוא "

 ". (המקרקעין

 הטענה מתקבלת חלקית מענה:
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גישה גם למתקנים נעולים או למתקנים שיש לו  אפשרעל בעל התשתית ל ,במסגרת מתן הגישה
גישה בלעדית אליהם. הסדרים פרטניים ייקבעו בין בעל התשתית למפ"א האחר. ככל 

 שתתגלענה מחלוקות אפשר יהיה לפנות בנושא למשרד.
 

, אשר יועבר DWGבפורמט  As Made -ה כי קובץ)יד( 5.3בסעיף יובהר מפעיל מבקש ש טענה: .48
לבעל התשתית יכלול שכבות ובלוקים קבועים ומתואמים, על מנת שניתן יהיה להטמיע את 

 הקובץ במערכת בהתאם לדרישת תיק השירות. 

  ווקטורי. DWGיהיה קובץ  DWG-יובהר כי קובץ ה מענה:
את רכיבי  שלו במערכות מסמן הוא שבו האופן את האחר"א למפ יעביר תשתית בעל כל

 עם מקרא ברור. תהתשתי
 

תיקון תקלות כגון שהפיזי תיק השירות )א( ל9()ה( וסעיף 4)8סעיף כיום קובע נטען כי  טענה: .49
בעל  המשפיעות על יכולת הפריסה של ספק השירות מצויות באחריותו הבלעדית של חסימות

. המפעיל בתשתית התשתית ועלות התיקונים האמורים כלולה בתשלום החודשי עבור השימוש
בסכומים גבוהים בעבור תיקון התשתית טוען כי על מנת למנוע מקרים בהם יחוייב מפ"א אחר 

 בעלות התיקון ישירות מול ויישאהאחר יפעיל את הקבלן  פ"אכי המ מוצעשל בעל התשתית, 
  .הקבלן, על מנת למנוע את עיכוב העבודות

 חלקית מתקבלת הטענה  :מענה
בהתאם באופן מיידי  העשתתקלות שהתגלו במהלך עבודה  תיקוןש המשרד אינו שולל אפשרות

יש להביא הסכמים  נדגיש כי . ובעל התשתית אחר ארצי פנים פעילמלהסכמות פרטניות בין 
 על ההסכמים להיות בלתי מפלים . לידיעת המשרד שבין החברות  תפעוליים 

 
 
 עקרונות ומרכיבי השירות    – 6סעיף 

כל סיבה למהר יא לסטגנציה בתשתיות משום שלא תהיה שגוי ויב )א(6סעיף כי  נטען טענה: .50
לחכות שבעל תשתית אחר יהיה זה  עדיף בכל ניתוח כלכלי בסיסי . לפי הטענה,להקים תשתית

שימוש  בעל תשתית על "קונסה"בהעדר מודל כלכלי נטען כי  עודשיקים ראשון תשתית. 
נדון  סכום גבוה מהעלות הכלכלית האמיתי(ית גבי באמצעותבתשתית של בעל תשתית אחר )

המאפשר לבעלי תשתית לעשות שימוש במחיר נמוך מהעלות הכלכלית האמיתית,  המתווה
 קידום התשתית בישראל. בקיפאון ל שיביאלכישלון 

 הטענה אינה מתקבלת. מענה:
להשתתף אין אנו מקבלים את הטענה כי כל ניתוח כלכלי מצביע על כך שעדיף לחכות ולא 

בהשקעה ראשונית. עלויות הפרישה המוכרות במסגרת תעריף השירות הסיטונאי לגישה לקנים 
הן עלויות שחלוף, קרי עלויות הכוללות בין היתר חיפוי ורסטורציה של התוואי החפור בו הונחו 
הקנים, כלומר סלילה מחודשת של הכביש וריצוף המדרכות. כאשר קיימת בניה בשכונות 

ויות הקמת התשתית בטרם הוקמה השכונה הן נמוכות משמעותית, ולכן פרישה חדשות, על
משותפת בנקודת זמן זו מגלמת חיסכון ניכר בעלויות הכוללות. זאת ועוד, ההסדר המוצע 
הקובע איסור שימוש לבעלות התשתית החייבות בפרישה אוניברסלית לפרק זמן של מספר 

יות אלו, אשר תישלל מהן היכולת לפרוש באופן שנים אינו מאפשר "ישיבה על הגדר" לשחקנ
משותף, ולכן על מנת לעמוד בחובות הפרישה שלהן יהיה עליהן לעמוד במלוא עלות הפרישה 

 והרסטורציה, ולכן ברור כי השיקול הכלכלי ינחה אותן לפרישה שיתופית מלכתחילה.
 

תת קרקעית באזור בעל תשתית המתכוון להקים תשתית כאמור המשרד קבע תהליך סדור בו 
שבו לא קיימת כל תשתית פיזית, יציע לכל המפעילים הפנים ארציים האחרים לחלוק עמו את 

המשרד ההשקעות הנדרשות להקמת התשתית, מראש ובטרם הגיש תכניות נדרשות בעניין. 
 התקשורת בישראל. תשתיותהשקעה בפיתוחן של לסטגנציה בסבור לפיכך כי הדבר אינו יביא 
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לא ברור מהם המקרים הרלוונטיים בהם תתבצע חלוקת השקעות  (א)6סעיף ב כי טעןנ טענה: .51
 בין מפעילים,וכן האם להשקעה זו השפעה על הבעלות בתשתית הפסיבית עצמה. 

והמשרד אינו מוצא לנכון להתערב  הדבר יהיה נתון להסכמים מסחריים בין החברות  מענה:
 .בעניין זה לעת הזו

אין סיבה שיוחרג מפ"א שאינו בעל חובת  , בשם עקרון ההדדיות(ב)6סעיף  ענייןכי ל נטען טענה: .52
מפ"א לעשות  3 –פריסה אוניברסאלית מן החובה להתקין קנים פנויים אשר יאפשרו לפחות ל 

 אחר"א מפשכן צמצום עבודות אזרחיות הוא אינטרס גם במקום שבו  ,שימוש עתידי בתשתיות
  מניח תשתית.

 אינה מתקבלת.הטענה  מענה:
את הגמישות בפרישת  מפ"א שאינו בעל חובת פריסה אוניברסאליתלהמשרד מבקש להותיר 

. גמישות זו אינה נתונה לבעל יחודי )"אחוד"(-שבגינה ניתן לו מלכתחילה רישיון כללי תשתיות
רסלית שמחוייב לפרוש רשת בזק ציבורית ולספק שירותים תשתית שכפוף לחובת פרישה אוניב

בעל תשתית בעל חובת פריסה )ד(( 6לתנאים בתיק השירות )סעיף  נזכיר כי בהתאם  עותה.באמצ
אוניברסלית לא יהיה מחויב לאפשר שימוש בתשתיותיו לבעל תשתית אחר בעל חובת פריסה 

 שנים ממועד סיום הקמת התשתית. 5אוניברסליות שסירב להצעתו, אלא רק לאחר 

שנים, שכן יש להביא בחשבון  10-ופת אי מתן השימוש לכיש יש להאריך את תקכי  נטען טענה: .53
 של תקופהש ומשום, את פרק הזמן מהקמת תשתית ועד איכלוס שכונה, שאורך שנים ארוכות

  רמיה ממי שנמנע מהשתתפות בהשקעה.גובה פ ואינוהשקעות,  תמעודד השלוש שנים בלבד אינ

 הטענה מתקבלת חלקית. מענה:
וגם החלטה ראשונית שלא להניח תשתיות  שנים אינו סביר 10של המשרד סבור כי פרק זמן 

. עשויה לנבוע מסיבות בנות חלוף ואין בכך כדי לשלול זכות שימוש בתשתיות באופן ארוך טווח
על מנת להגדיל את התמריץ להשתתף  שנים 5-לתוארך תקופת אי מתן השימוש יחד עם זאת 

 .בהקמת התשתיות לכתחילה

 בין מפעילים פנים ארציים אחרים בשימוש בתשתיות  תיעדוף -' סעיף ד

הפאסיבית של בעל  בתשתית תאוניברסלי בעל חובת פריסה שימוש מפ"אכי  נטען טענה: .54
על מנת לאפשר ביצוע תיעדוף באזורים בהם לא קיימת תשתית שלו, רק  התשתית יתאפשר

  שוטף לחסרי תשתית, להם מיועד השירות הסיטונאי מלכתחילה.

 הטענה אינה מתקבלת. מענה:
 מפ"אללכן,  תיק השירות נועד לאפשר שימוש ולהקל על פרישת רשתות של כלל המפעילים. 

ללא תשתית הפאסיבית של בעל התשתית יתאפשר השימוש באוניברסלי בעל חובת שירות 
 באזור המבוקש לפרישה. תשתית שלותלות בקיומה של 

ת חיבורים למספר מפעילים בתוך הגובים של תיבו הנחת יש לאפשרהמפעיל טוען כי טענה:  .55
יוצבו תיבות החיבורים הנוספות  על המתכנן להצביע היכן לטענת המפעיל בעל התשתית.

 . שיאפשרו גם למפעילים אחרים להתקין תיבת חיבורים

 המפעיל האחר הוא זה אשר ייבחר את נקודת החיבור בין התשתית שלו לבין תשתית מענה:
בכל האמור לעיל, אין  להניח מתקנים בתוך התשתיות של בעל התשתית. ויוכל בעל התשתית

הצבת ציוד . כאמור, חפץ בכך ככל שהמפעיל בעל התשתיתכדי למנוע ביצוע חיבור לגוב של 
 .באורח מסודר בדפנות הגוב תיעשהבגוב בעל התשתית,  מפ"א אחר
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שונות  שיתכנו עיכובים מסיבותחודשים בגלל  12לשנות ל ( 3)ד()6המפעיל מבקש בסעיף  טענה: .56
תכנון, או  שאינן תלויות במפעיל הפנים ארצי האחר, דוגמת אילוצי אישורים מול רשויות,

 אישורים של ועדי בניינים או וועדי שכונות. 

 הטענה אינה מתקבלת.  מענה:
חודשים הוא פרק זמן סביר וארוך דיו בכדי לקבל את האישורים  6המשרד סבור כי פרק זמן של 

מפעיל פנים ארצי אחר שלא יממש את אישור התכנון שניתן לו וההיתרים הנדרשים. כאמור 
שניתן לו לתחילת העבודות, כך שאם קיימת בקשה של מפעיל  חודשים, יבוטל האישור 6תוך 

. נדגיש כי הארכת פרק זמן זה עשויה בתשתית, היא תקודם על פניו ימושפנים ארצי אחר לש
 לפגוע במפעילים פנים ארציים אחרים המעוניינים לעשות שימוש באותו תוואי מבוקש.

 
 איסור ניתוק השירות  – 'סעיף ה

כלי בסיסי לאכיפה שאינו הליך משפטי הנפרס על פני  לבעל התשתיתלאפשר נטען כי יש  טענה: .57
, בהמשך מתן שירות כפוי ללא תשלום בעל התשתיתצמצם את החשיפה של ושי שנים ארוכות,

למשל התערבות בזמן אמת ובמועדים קצובים; קביעה בתקנות בדבר כפל תשלום במקרה של 
 ון החוב וכדומה. עיכוב בלתי מוצדק, אי מתן שירותים נוספים/חדשים, עד לפירע

 . מתקבלת אינה הטענה  מענה:
מלבד האפשרות של פניה לערכאות משפטיות בגין מחלוקות בין שני גופים מסחריים, ניתן 
להביא סכסוכים בין מפעילים ניתן להביא בפני המשרד להכרעה ככל שהדבר בסמכות המשרד 

ניתוק ( לחוק ובהתאם לנוהל טיפול בתלונות מפעילים(. 1)ב()5)בין היתר מכח הסמכות שבסעיף 
 , ככלל,כי יובהר. כמו כן קבילהוא דבר שאינו  תואם את הוראות הדין , ככל שאינושירות

 במקרה קנסות וקביעת התשלום אופי. החברות בין כספיים בסכסוכים מתערב אינו המשרד
 .הצדדים בין מסחריים בהסכמים שיקבע נכון, בתשלום מוצדק בלתי עיכוב של

 
 שינויים ברשת בעל התשתית   – 'סעיף ו

בעל התשתית יעדכן מפ"א אחר המצוי בתוואי התשתית  (,1))ו(6 בסעיףכי  נטען טענה: .58
הרלוונטית בדבר הצורך לבצע העתקה או שינוי של התוואי. באחריות מפ"א אחר לתכנן ולבצע 

  .ועד כך שתתאפשר לו רציפות השירותתוואי חלופי, במ

 הטענה מתקבלת חלקית.  מענה:
 מפ"א האחרה לעהיה ת שבו יעשה המפ"א האחר שימוש האחריות על תיכנון התוואי החלופי

ההעתקה . האחריות לביצוע לאחר שבעל התשתית יעדכן אותו בהעתקת התשתיות הפסיביות
או השינוי של התוואי, ככל שהמפ"א האחר יבקש לבצע את ההעתקה בתשתיות של בעל 

הפנים ארציים למפעילים  להודיעבעל התשתית  באחריות .על בעל התשתית תהיההתשתית, 
בסמוך לקבלת ההודעה שנמסרה לו  האחרים בדבר הצורך לבצע העתקה או שינוי של התוואי

לגורם שבשל פנייתו מתבצעת העתקת השונות. בעל התשתית לא ימסור הודעה  הרשויותמ
 להגיבהפנים ארציים האחרים  למפעילים בהם התאפשר ימי עבודה 15 התשתיות אם לא חלפו

 .לפניה בנושא
 

לפיה בעל התשתית יישא בעלויות העתקת כבלים או ( 3)ו()6 בסעיףקביעה ה כי נטען טענה: .59
 שעל נטען עוד .הסבירהגיונית ואינה  אינהרכיבים שונים המותקנים בתשתית שבבעלותו 

 ולשאתבצע את הפעילות הנדרשת להעתקת כבלי תקשורת לתוואי תשתית חדש לאחר ה"א המפ
  בעלויות ההעתקה.

 הטענה מתקבלת.  מענה:
מבדיקה שנערכה עולה כי ההסדרים לנשיאה בעלויות הם שונים ומורכבים. לכן איננו מוצאים 
לנכון לקבוע הוראה מחייבת בנושא כך שככלל, כל גורם יישא בעלויותיו. אולם אין בכך כדי 

 לגרוע מהסכמים או הסדרים אחרים לעניין העתקת תשתיות ככל שייקבעו.
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   זמינות השירות  – 7סעיף  

הוראה לפיה: "השירות יהיה זמין בתשתית קיימת שבה   7יש להוסיף בסעיף כי  נטען טענה: .60
תתקיים יתירות לכבל נוסף של בעל התשתית לפיתוח עתידי או תחזוקה, לאחר שימוש מפ"א 

 ה".ז 7יתווסף: "בכפוף לאמור ברישא לסעיף  "שימוש בקנים –סעיף א "בשו, אחר"

 הטענה אינה מתקבלת. מענה:
אין מקום להגביל את השימוש בתשתיות הפסיביות באמצעות סייג לפיו תישמר יתירות נוספת 

  הוספת הוראה כזו תייצר חסם ועשויה להגביל את פרישת התשתיות.לבעל התשתית עצמו. 
 

לפיה כאשר בתוואי קיימים מספר קנים שאינם בתפוסה  (3)א()7עיף סבהקביעה  נטען כי טענה: .61
מלאה, מפ"א אחר יבחר האם להשתמש בקנה במשותף עם בעל התשתית או שיוכל לאלץ את 

בעולם  תמעשיאינה סבירה, ואינה ימי עבודה  5בעל התשתית לפנות לשימושו קנה, וזאת תוך 
 . על רק הצורך לתאם את ההעתקה מול לקוחות התשתיות

 הטענה מתקבלת חלקית. מענה:
מעשית בעולם התשתיות. יחד עם זאת  או למספר קנים היא דהכבלים לקנה אחבודת ריכוז ע

תקופת הביצוע של איחוד הכבלים תוארך בשל הצורך בעדכון הלקוחות של בעל התשתית, 
 .םימי 60 על ותועמד

( האפשרות לריכוז הכבלים לקנה בודד אינה בחירה של מפעיל 3)א()7 בסעיף כי נטען טענה: .62
בהתאם להחלטתו של בעל  להיותאופן יישום אספקת השירות  עלפנים ארצי אחר, וכי 

עבודה משמעותית הנעשית לצרכיו של  אהתשתית. המפעיל מוסיף כי פעילות ריכוז הכבלים הי
ודה זו תעשה בתשלום לבעל התשתית על ידי עבש ראוי כןהמפעיל הפנים הארצי האחר בלבד ול

  האחר. "אמפה

יובהר כי מדובר בפעילות שולית. במקרה שכזה לבחירת בעל התשתית לרכז את הכבלים   מענה:
לקנה בודד או לאפשר למפ"א אחר השחלה בקנה פנוי אחר, או בקנה שבו הכבילה שלו כבר 

 נפרשה הכבילה שלו.

שבמקום: "או:  מוצענדרש רק בנסיבות חריגות ביותר, ולכן  (2)(3)א()7סעיף  נטען כי טענה: .63
   ..("2)יבוא "או בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת:  "(2)

 הטענה מתקבלת חלקית. מענה:
ככל שניתן לבצע שימוש בקנה שאינו בתפוסה מלאה הדבר יהווה ברירת מחדל ורק במקרים 

 יעשה הקנה פינוי ריכוז של הכבלים.ל לפעוליהיה על בעל התשתית חריגים ומטעמים מיוחדים 
  .ללא תשלוםו היותר לכלםימי 60 תוך

או בהשחלה )יש מקרים שבוצעה הצלבה ע"י בעל התשתית ( 4)א()7בסעיף  נטען כי טענה: .64
מאיסור  להימנע מבקש המפעילולכן ניתן לבצע השחלה חדשה רק בהצלבה. לכן  (אחרת קודמת

בהתאם: "על ומבקש להוסיף  זאת רק למקרים שלא ניתן אחרתגורף על הצלבות, אלא להגביל 
רק  ("הצלבה")לקנים במיקומים שאינם מקבילים  מבצע ההשחלה לוודא כי מתקיימת השחלה

נטען כי אם תוואי הקנים במקטע מסוים תפוס או חסום,  עוד  במידה ולא ניתן להימנע מכך."
 .פנוי אחר יש לאפשר למפ"א אחר להמשיך ולהשחיל בתוואי בקנה

  .חלקית הטענה מתקבלת מענה:
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קיימת הצלבה קודמת שאינה מאפשרת ביצוע השחלה אלא בהצלבה, המפ"א האחר יוכל אם 
 לתיק 2' מס נספחלבצע זאת ויקפיד על תיעוד ההשחלות לפני העבודות ולאחריהן כאמור ב

 . השירות

 

  SLA –הסכם רמת שירות  – 8סעיף 

לשנות את הסעיף כך ומוצע  מהו שימוש מיטבי לא ברור (א)8עיף נטען כי לגבי ס טענה: .65
שההסכם יאפשר לבעל תשתית לקבל התראות ממפ"א אחר ביחס למרכיבי תשתית של מפ"א 

מדובר בשימוש פאסיבי ובביצוע עבודות על ידי מפ"א  עוד נטען כיאחר אצל בעל התשתית. 
רכיבי התשתית על  המידעמכיוון ש ופיצוי מוסכם KPIאחר, כך שלא ברור מה הרלוונטיות של 

מפ"א   קיימות נסיבות בהן דווקא עלהמפעיל מוסיף עוד כי נמצא אצלו בלבד.  של מפ"א אחר
במקרה שבו מפ"א אחר גרם לנזק בעת הנחת התשתית  למשלאחר לפצות את בעל התשתית, 

 תית . או תיקון תקלות או שימוש לא נכון בתשתית שמנע תיקון תקלות ללקוחות בעל התש

 חלקית הטענה מתקבלת   :מענה
המשרד סבור שהדרך העדיפה להסדיר את השימוש היא בהסכם ישיר בין בעל תשתית ומפ"א 

מפעיל פנים על אחר, בפרט כאשר השימוש בתיק השירות יתאפשר באופן הדדי. בהתאם לכך, 
היבטי הניטור, את אשר יכלול  (SLA)על הסכם רמת שירות  לחתוםארצי אחר  ובעל התשתית 

ובאפשרותם לקבוע מדדים ותנאי לשיפוי בעת חריגה מתנאים או  התפעול, התחזוקה וכיוצ"ב
  פרטי ההסכם ייקבעו בין בעל התשתית והמפ"א האחר. .בגין גרימת נזקים

 

בעניינו יחולו תנאים מסחריים, ש רלוונטי למפ"א אוניברסאלי אינו )ב(8עיף ס נטען כי טענה: .66
  ישור המשרד.צורך בא ושאין

 הטענה אינה מתקבלת :מענה
אינם אחר לבעל התשתית  "אהתנאים בהסכם בין מפהסעיף רלבנטי לככל בעלי הרישיונות. אם 

אחר ובעל  "אנקבעו בהסכמה בין מפולתנאים שנקבעו בתיק השרות,  עולים בקנה אחד
 המשרד.     מולמראש ובכתב , יש לאשר הסכם זה התשתית

כי כל עוד בעל תשתית לא  )ה(8 עיףבסיש לקבוע כי בהתאם לעקרון ההדדיות,  נטען טענה: .67
ל תשתית יעמיד ממשק ממוחשב לשימוש מפ"א אחר הוא לא יוכל לעשות שימוש בממשק של בע

  .אחר לקבלת שירות בתשתיתו

 מתקבלתאינה הטענה   מענה:
בחובות חיצוניות כלפי מימושה אין להתנות את הזכות לשימוש בתשתיות הוקנתה בחוק ו

 .המפ"א האחר
 

 עיקריים בין בעל תשתית למפעיל פנים ארצי אחר  APIממשקי   – 9סעיף 

ככל שלא קיימת מערכת מקוונת המשמשת את בעל התשתית שלהבהיר  נטען כי יש טענה: .68
 עצמו, השירות יינתן באופן זהה לזה הניתן לבעל התשתית עצמו. 

 הטענה אינה מתקבלת מענה:
, ולהקים את ממנו שירותקבל "א אחר המלשימוש כל מפעל בעל התשתית להקים ממשקים 

 .המערכות והממקים כמפורט בתיק השירות
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את המילים "יספק לפי בקשת מפעיל פנים ארצי )ב( ולהסיר 9נטען כי יש לתקן את סעיף  טענה: .69
, ובהסכמת הצדדיםממשקים צריכים להיעשות בשיתוף פעולה או שינוי הוספת מכיוון שאחר" 

 אחר  פ"אשל מ דרישהלספק כל לא יכול על התשתית וב

 הטענה אינה מתקבלת מענה:
, יידרשו עדכונים בעקבות הוספת או הסרת שירותים או שינויים טכנולוגיים ותהליכייםכאמור 

בעל התשתית יספק לפי בקשת מפעיל פנים ארצי אחר בממשקים או הוספת ממשקים, ועל כן 
 .עם מפעיל פנים ארצי אחרהדבר תיאום , כמובן תוך חדשים ככל שיידרשוממשקים 

 

אינה כוללת מידע מפורט של קנים  החברהשל  GIS )ג( מערכת ה9כי באשר לסעיף  נטען טענה: .70
  . AS IS והמידע הקיים במערכותי את לשקף המפעיל מבקש כן ועל

 הטענה אינה מתקבלת מענה:
הכולל את כל המידע המפורט ממשק ממוחשב לשימוש מפ"א אחר  כל בעל תשתית להקיםעל 

בפרט, מידע על הקנים הוא מידע בסיסי הנדרש לצורך מימוש  לתיק השירות. 5.1בסעיף 
השימוש בתשתיות הפיזיות ועל בעלי תשתית לכלול אותו במערכותיהם ככל שהוא אינו נכלל 

 שם כיום.

תהליכי תכנון נעשים על סמך נטען כי  ,ת"()"ממשק היתכנו (3()ד)9לסעיף באשר  טענה: .71
התבוננות בתוואי התשתית שמוצג למתכנן, שהוא בעל המקצוע אשר קובע באיזה תוואי הוא 

התערבות  , שכן נדרשתמעוניין להשתמש בשים לב לצרכיו, על כן יישום הממשק אינו אפשרי
יחות הקו, הרי לא קיים . כמו כן, לעניין הדרישה שהתשובה לשאילתא יציג הממשק את נידנית

  .קו נבדק באופן פיזי בשטח עצמוהניחות , וניחות לקנה

 מתקבלת הטענה מענה:

למפ"א  היכולתשכן בהינתן  API -ממשקי ה סעיפימ יוסר "ההיתכנות ממשק( "3)ד()9 סעיף
 .מתייתר זה ממשק, במערכותיו התכנון את לבצע וכך DWGאחר לקבל את קובץ ה 

הם נתונים  'קודי גובים, נקודות חיבור וכוכי )"ממשק הזמנות"( ( א()4()ד)9סעיף בנטען  טענה: .72
ם אינה מספקת תוואי מערכת ההזמנות אינה מערכת תכנון ומשכך ג, וששמעביר מפ"א אחר

בעל התשתית " יש למחוק את הסעיף ובמקומו יבוא: טוען המפעיל כי חלופי. על כן
כל שההזמנה כללה את כל שדות החובה ניתן באמצעות הממשק את מספר ההזמנה. כ יעביר 

  אישור אוטומטי של המערכת לקליטת ההזמנה )לא לתוכנה(".

 חלקית מתקבלת הטענה  :מענה

 נקודות את והתוואי הנדרש אחר להעביר בין היתר את קוד הגובים לבניית על מפ"א כאמור
סימון גובים ותוואי שאינו גובים במסלול, ההזמנה, קודי האישור את בהתאם , ולקבל החיבור

  בבעלות בעל התשתית וכו'.

מדובר נטען כי )"ממשק לשיקוף תקלות תשתית ועבודות יזומות"(  (5()ד)9לסעיף  טענה: .73
גישה לקנה. לכן, תקלה תזוהה תחילה אצל מפ"א אחר, אשר לו נתונות  בשירות פאסיבי

היכולות )באמצעות הציוד האקטיבי שלו בקצוות( והאחריות לנטר את הקו שלו ולאבחן 
לכן לא ברור , ויכול לנטר את הכבלים של מפ"א אחריםנטען כי בעל התשתית אינו תקלות. 

על מפ"א אחר להעביר דיווחים  נטען כי . עביר בממשקשבעל התשתית יאיזה תקלות מצופה 
   .בגין תקלות שמזהה בתוואי לבעל התשתית

 .מתקבלת אינה הטענה   מענה:
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בעל התשתית יעביר בממשק למפ"א אחר על אירוע של תקלה המתגלה במערכותיו הנובעת 
אשר יש להן  בתוואי המשותף וכו' הצפה, שקיעה, תלישה, מפגיעה תשתיתית כמו קריעה

מפ"א אחר אינו מחוייב להעביר דיווחים  .השפעה על השרות ללקוחות מפעיל פנים ארצי אחר
( )"ממשק תקלות מול בעל התשתית"( יועמד לרשותו 6לבעל התשתית, אך בהתאם לסעיף קטן )

 ממשק בו יוכל להודיע לבעל התשתית על תקלות בתשתית הפסיבית. 

 ,תקלות בתשתית רק לאחר זיהוי הפגיעה על ידי בעל התשתית לדווח עלנטען כי אפשר  טענה: .74
 .אחר פ"אהאם הפגיעה משפיעה על לקוחות של מבשטח כדי לוודא הדבר דורש בדיקה ולרוב 
 תימחק. ()א( 5)ד()9בסעיף  "online"כי המילה המפעיל בקש מלפיכך 

 .מתקבלת אינה הטענה מענה:

לתת מענה האם מדובר בתקלה בתוואי או  עשוילפני ההגעה לשטח ניתוח תקלה במצב מקוון 
תקלות  עללמפעיל פנים ארצי אחר בזמן אמת ווח ידככלל תקלה של בעל התשתית בלבד. 
יאפשר למפ"א האחר לקבל תמונת מצב על מנת לדעת כיצד  ובעיות בתשתיות בעל התשתית

 . ומבלי שיאלץ להמתין לבדיקות בשטח של בעל התשתית לעדכן את מנויו

לעבודות תחזוקה ולעבודות יזומות בתשתית מסוימת בה ()ב(, 5()ד)9סעיף בנטען כי   טענה: .75
מנויים, או  כבל מסוים של מפעיל פנים ארצי אחר יכולה להיות השפעה על מספר רב של נמצא

נדרשת הודעה של בעל התשתית  על שירותים אסטרטגיים של המפעיל הפנים ארצי האחר ולכן
   .דה מראשימי עבו 14לפחות 

 .מתקבלת אינה הטענה   מענה:

עבודות ל בעלות סכנה מועטה לפגיעה בתשתיות של מפ"א אחר בהשוואהעבודות תחזוקה הן 
מדובר אם . והן נדרשות לשם שימור האפשרות לניהול תקין של רשת בעל התשתית הקמה

לפחות חמישה ימי  בתחזוקה מתוכננת, יודיע בעל התשתית  למשתמשים בתוואי על כוונתו זו
 .עבודה מראש

דורשות טיפול  בין תקלות הפוגעות בשירות ולכן()א( 6()ד)9סעיף נטען כי יש להפריד ב טענה:  .76
מספיק שבעל התשתית יחזיר  מידי של בעל התשתית, לבין תקלות שלא פוגעות בשירות ולכן

   .בממשק צפי טיפול

, יודיע בעל "תקלת שבר" קרי - משמעותיתקלה המצריכה טיפול יובהר כי אם מדובר ב  :מענה
התשתית למשתמשים בתוואי על כך תוך כדי הגעה למקום. המשתמשים הנוספים בתוואי 

צפי טיפול  להודיע באמצעות הממשק על יש יחליטו אם לשלוח מפקח מטעמם ועל חשבונם.
 ()ב((.5)ד()9ולאפשר מעקב אחרי סטטוס התיקון )לפי סעיף 

 :)"ממשק דו"חות ומידע להתחשבנות"(" (7()ד)9סעיף בסופו של  הוסיףיש לנטען כי  טענה: .77
ככל שבעל תשתית מצביע על ליקוי בנתונים כלשהם )במפה או בפריט כלשהו( יבצע מפ"א אחר "

ימי עבודה. מפ"א אחר יישא בתשלום בעבור הטיפול באיתור  5תיקון של נתונים אלה תוך 
  הליקוי". 

 מתקבלת אינה הטענה   :מענה
מפ"א אחר נדרש להעביר מפת . לעניין זה מפורטות לקבוע הוראות לנכון מוצא אינו המשרד

As Made "האפשרות של בעל התשתית א האחר עצמו. שהיא מפה שהוכנה גם לצרכי המפ
 . השירות לתיק)ה( 6 בסעיף מוסדרת או בנתונים שהועברו מפהב ליקוייםלהגיב על 

 
שהדרישה ל יהמפעבקש ולכן מתשתית עילית  של המפעיל היא התשתית נטען כי רוב טענה: .78

ק"מ  1000על בעלי תשתית תת"ק באורך  תחול רק  GISמערכת לנתוני לפיתוח גישה מרחוק 
תשתית כאמור, יידרש לפתוח חדר מידע,  ומעלה, ואילו מפעיל פנים ארצי שאינו בעל אורך
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 ולהגיש בקשות פריסה בהתאם בפורמט שיאפשר לצפות בתרשימי התשתית שהונחה על ידו
DWG . 

 מתקבלת אינה הטענה מענה:

חלות על כלל ובאמצעות גישה מרחוק  GISהמידע במערכות ה  הנגשתלעניין  ההוראות
 המפעילים.

 
 
 
 
 

 תשלום בגין תשתית פאסיבית  – 10סעיף 

על המשרד לשמר את ההבחנה בין מפעילים חסרי תשתית לבין מפעילים בעלי נטען כי  טענה: .79
תשתית ובוודאי כאלה שחלה עליהם חובת שירות אוניברסאלי כמתחייב, בין היתר, מן 

  המסגרת הנורמטיבית, ממנה עולה הצורך להבחין בין סוגי המפעילים השונים. 

על פני אחר בשימוש בתשתיות  כאמור, אין אנו רואים מקום לתעדף מפעיל אחד מענה:
פסיביות. סוגיית תמרוץ בעלות תשתית עליהן חלה חובת פריסה אוניברסלית להשקעה 

. "עקרונות ומרכיבי השירות" 6בשכונות חדשות מקבלת מענה מספק בדמות האמור בסעיף 
 דיפרנציאציה בתשלום לענייןוהתייחסות לטענות  נפרדת במסגרתסוגיית התשלום מוסדרת 

 .תובא במסגרת נפרדת ואופן חישובו
 

 )א( יש להבהיר10כקבוע בסעיף  מתן מידע למפעיל פנים ארציהמפעיל מבקש שלעניין  טענה: .80
, מתן מידע ללא עלות מתייחס למידע הניתן באופן אוטומטי באמצעות הממשקים בלבדש

ביצוע עבודה ב כהשל החברה כרו GISמסירת מידע מעבר למידע אשר נמצא במערכות ה הואיל ו
  על ידי צוות תשתיות ובעלויות משמעותיות לחברה.  

  .מתקבלת אינה הטענה  מענה:

על מנת  תיק השירותל 5.1סעיף חברה לטייב את נתוני מערכותיה בהתאם להוראות כל על 
יצויין כי מעבר להנגשת . תשלוםללא  לאפשר שימוש בתשתיות, הגישה למידע כאמור תהיה

ואף עלול  בעל התשתיתאי טיוב הנתונים אינו משרת את המידע לטובת ישום תיק השירות, 
 לפגוע במתן השירות ובלקוחות.

 –""שימוש   (א)10 לסעיףלעניין התשלום החודשי לבעל התשתית יש להוסיף  נטען כי טענה: .81
עוד  ות הדעת הכלכלית של המשרד.בחור וכאמ של כבל מפ"א אחר ומעברו בתשתית"כל הנחה 

השיתוף בא לידי ביטוי בעלות , משום שלעניין תשתית משותפת כי לא ברורה האמירהנטען 
החפירה והנחת התשתית, כאשר כל מפ"א יניח את הקנים הנדרשים גם לשימושו, והוא אחראי 

 לתחזוקתם. 

 הטענה אינה מתקבלת :מענה

במסגרת השימוע לקביעת גובה התשלום המרבי עבור נושא זה נדון  –השימוש טיב לעניין 
. בהתאם לכך, התשלום יהיה עבור ( והכרעה לעניינו תובא בנפרד.,6.2)סעיף  4השימוש

                                                 
ל"המלצה בדבר קביעת תשלומים מרביים לשימוש הדדי של בעלי התשתית בשירות גישה לתשתית  6.2 סעיף ראו 4

. 30.7.2018פסיבית" מיום 
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השימושים ולמען הסר ספק התשלום יהיה לפי המרחק לא כולל הציוד הנלווה המותקן 
  בתשתית כדוגמת יתרת כבל, תיבת מחברים )קלוז'ר( וכדומה.

. הסכמים אלה אופי ההשקעה המשותפת יהיה נתון להסכמים מסחריים בין הצדדיםכמו כן 
 .בפני כלל המפעילים שקופים ושוויוניים יהיו

כן ולעבודות השחלה אינן מוצר במחסור משום ש (ב)10עיף סלמחוק את נטען כי יש  טענה: .82
עוד נטען כי ביצוע העבודות יהיו על פי הסכם ותנאים מסחריים אם וכאשר ייחתם בין צדדים. 

החברה מחירי שוק אינם רלוונטיים לענייננו או למבנה העלויות של החברה, ולא ניתן לכפות על 
   .להתיישר למחירי קבלן ביצוע

 מתקבלת.  אינה הטענה מענה:

ככל שמוסכם על הסכם במחיר . משרדהדים תלוי באישור כל הסכם מסחרי בין הצדיובהר כי 
 שקוף ושוויוני כך שכל החברות יוכלו לעשות שימוש באותו הסכם. על ההסכם להיותכלשהו, 

   רלוונטית.כיוון שהיא אינה את המילה "ובשימוש"  (ג)10עיף בסיש למחוק נטען כי  טענה: .83

 .מתקבלת הטענה מענה:

ההצדקה לגביית תשלום ממפ"א אחר נובעת מכך שנעשה שימוש בתשתיות הפסיביות שהן 
בבעלות בעל תשתית. יתרה מכך, שאלת השימוש עשויה להיות דינמית ולהביא למחלוקות 
רבות.  לכן, חובת תשלום לא תגודר רק למקרים בהם יש שימוש של בעל התשתית בתשתיות 

  הפסיביות. 

אחר לשלם  פ"אעל מ)ג(, 10שבסעיף שימוש בחצרים פרטיים לעניין הכי המפעיל טוען  טענה: .84
פרטיים, שכן עד לנקודת המסירה האחרונה הכוללת חצרים  ובגין שימוש בתשתית הפסיבית של

למעט ) בחצרים הפרטיים ונשא בעלויות הכרוכות בכךבאופן עצמאי  ופרש את תשתיותי הוא
בהם הוכנה תשתית על ידי קבלן שבשנים האחרונות  שכונות חדשות או בניינים חדשים שנבנוב

  (.הבניין

   חלקית. מתקבלת הטענה מענה:

שהם בבעלות בעל התשתית, ככל שהקנים  ובתשתיות פסיביות התשלום הוא על שימוש בקנים
אינם בבעלות בעל התשתית והוא בגדר משתמש בהם בלבד )למשל, או התשתיות הרלוונטיות 

שהונחו על ידי קבלן(, אסדרה זו אינה רלוונטית לגביהם וממילא אין בכך כאשר מדובר בקנים 
 הבעת עמדה לגבי גביית תשלום בגין השימוש בהם.

 פרקי זמן מרביים לאספקת מרכיבי השירות  – 11סעיף 

להעמיד  ולא נדרשחדרי המידע פעילים אצל בעל תשתית כבר קיים כי  (2)11ף סעיבנטען  טענה: .85
באמצעות ממשק ממוחשב  -ל הרשיון , שכן המידע זמין לנציגי בעבאופן לא ממוכןמידע ראשוני 

 המידע זמין. ו ולכן אין רלוונטיות ללו"ז מירביובאמצעות חדרי מידע 

 .חלקית מתקבלת הטענה :מענה

                                                 
older/rfp/16082018/he/Setting%20a%20mutual%20tariff%20recommendatihttps://www.gov.il/BlobF

on%2030.7.18.pdf  

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/16082018/he/Setting%20a%20mutual%20tariff%20recommendation%2030.7.18.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/16082018/he/Setting%20a%20mutual%20tariff%20recommendation%2030.7.18.pdf
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 בהתאם הרלוונטי המידע את הכוללים ממוכן וממשק מידע חדר קיים שאצלו תשתית בעל
  לסעיף בהתאם ממוכן לא באופן מידע של ראשונית באספקה חייב יהיה לא השירות לתיק

 5.1מקוונת כמפורט בסעיף המערכת הלהקמת  עד)א(. כמו כן העברת המידע נדרשת רק 5.2

פרק זמן שכן  עבודה ימי עבודה 2-ל (2)11המופיע בסעיף יש לתקן את פרק הזמן נטען כי  טענה: .86
 החברות יוכלו לעמוד בפרק הזמן שהוגדר. שבטיח יזה 

 מתקבלת אינה הטענה :מענה

בקשת מפעיל פנים ארצי ל בהתאםהמידע הראשוני  תעברלה קושי קיים כי סבור אינו המשרד
 .אחד עבודה יום תוךאחר 

העבודות מבוצעות על ידי מפ"א אחר, בעל כי כאשר ( א)11וסעיף  (3)11סעיף בעבור נטען  טענה: .87
ן היתר אינו בודק או מאשר תכנית אלא מאשר הימצאות שדות החובה הנדרשים ונותהתשתית 

גם אישור בעל  מדוע התוסף בטבלהברור . נטען עוד כי לא התממשקות לגובים שלו בלבד
יש להחליף את תוכן הסעיף באישור , וכי ית להיתרי חפירה שקיבל מפ"א אחרתשת

 התממשקות, לאחר קיט מלא.  

 מתקבלת אינה הטענה מענה:
 כנדרש לקבלם נדרש האחר"א המפההיתרים אינה שלב הכרחי אך  הצגת

 

, עבודות (החל משעת החשכה)עבודות בשעות הלילה ( 4)11סעיף ביש להחריג נטען כי  טענה: .88
  יש להחריג תיקון תקלות באזורים ביטחוניים או כאשר נדרש ליווי., ושבשבת  ובחג

 
  הטענה מתקבלת :מענה

ליהם מוגבלת מסיבות שה אשל עבודה בשעות הלילה, בשבת ובחג או באיזורים שהגיבמקרים 
ובלבד שהטיפול יהיה שעות  4-לטפל בתקלות גם תוך למעלה מבעל התשתית יוכל  ,בטחוניות

לעניין  .בהשוואה לאופן בו מטופלות תקלות כאמור ביחס ללקוחות של בעל התשתית שוויוני
כ"פרק הזמן שבין רבע שעה לאחר שקיעת השמש לבין רבע  זה תיחשב עבודה בשעות הלילה

 שעה לפני זריחתה";

 10ימי עבודה יחלו בתום  2 -ש כך (א)11בסעיף להבין את הנוסח  המפעיל טוען כי אפשר טענה: .89
ימי עבודה  2 -הכוונה היא ליהיה ברור ששכך  נדרש לחדד את הניסוח ימי ההתייחסות ולכן

 החל ממועד הגשת הבקשה. 

  הטענה מתקבלת  מענה:
של אי אישור תכנית הפריסה יודיע על כך בעל התשתית למפעיל פנים ארצי  במקרה  כי יובהר

 ממועד הגשת הבקשה. החל עבודהימי  2אחר  בתוך 

ת תכנית הפריסה המפורטת א מאשר אינובעל התשתית )א( אם 11טוען שבסעיף  המפעיל טענה: .90
 ציע חלופות לתכנית זו. לה עליו

 מתקבלתאינה  הטענה מענה:

האחריות על תיכנון התוואי החלופי שבו יעשה המפ"א האחר שימוש תהיה על המפ"א  כי נציין
 , ועל בעל התשתית לפרט את הסיבות לא אישור התכנית.האחר

 



 

 

 משרד התקשורת                                 

  המנהל הכללי                                       

 

 

____________________________________________________________________ 
 

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

24 

 

כשמדובר בפעולת השלמה נדרש שההוראה תהיה )ג( 11המפעיל טוען כי עבור סעיף  טענה: .91
נדרש שהעבודה תושלם בהקדם , מפני שקיימים מקרים בהם האפשר" "יומיים מראש במידת

שנעצרה בטרם הושלמה עקב כניסה ללילה ואז נדרש להשאיר שומר  השחלה)לדוגמה  האפשרי
 בוקר, או השחלה דחופה לצורך מענה לבעיה באספקת שירות בתוואי מקביל. בולהשלים אותה 

 .חלקית הטענה מתקבלת מענה:
 ,ימי עבודה 15 תוךעוד מדובר בפעולת השלמה המתבצעת  כלכאשר הודעה מראש  תידרש

ימי עבודה  15 -ל מעבר. אם פעולת ההשלמה חורגת אפשר יהיה להשתמש באותה ההזמנה
 .תידרש פתיחת הזמנה חדשה

 
 איסור אפליה וחובת שוויוניות   – 12סעיף 

יב הבדל במחיר, מתחיקיימת הבחנה ברורה בין מפ"א אוניברסאליים נטען כי בגלל ש טענה: .92
. תהשוויוניות, שכן זו שונות הכרחי בכך אין כל אפליה או פגיעה בחובת, וובזמינות השירות

 .אינם רלוונטיים בחלקם, כגון הקמת לקוח הפרמטרים המפורטים בסוגריים נטען עוד כי

  .מתקבלת אינה הטענה מענה:

תיק השירות נועד להקל על פריסת תשתיות והמשרד אינו מוצא לנכון ליצור הבחנה שתקשה 
על פריסה של בעלי חובת פריסה אוניברסלית. לכן, לא נמצא לנכון לאפשר קביעת פרמטרים 

בפני המשרד לא הוצג כל נימוק מדוע יש מקום לאפשר זמינות  שונים ביחס למתן השימוש. 
ים שונים, כדוגמת הקמת לקוח, למפעילים שונים ומדוע אין בכך משום מידע או שירות בפרמטר

 אפליה ולכן אין מקום לשנות מהאמור.

מפורשת  מעבר לסוגי האפליה המופיעים בסעיף המוצע, נדרש להוסיף אמירהנטען כי  טענה: .93
של בעל  GISלעניין המידע הנכלל במערכת ה  ה:בנוגע להפליה בזמינות המידע, לדוגמ

של צד  לעניין מידע שבעל התשתית קיבל על העתקה צפויה של תשתית בגלל אילוץ ; התשתית
  ..חסימות, קנים סתומים -לעניין בעיה אפשרית בתשתית ;  ג'

 הטענה מתקבלת. מענה:
 או בכל דין או החלטה אחרת בתיק השירות שפורטשנחוץ לצורך אספקת השירות כפי  המידע

 .בהתאם יעודכן הנוסחיהיה זמין באופן שוויוני, 

 איסור שימוש במידע - 13סעיף 

על מה חל האיסור , ולא ידוע ברוראינו  13הניסוח של החלק הראשון בסעיף נטען כי  טענה: .94
סור יגם א: כלומר נכון לקבוע איסור כפול, ועל כן מוצע כי בעל התשתית בנוגע למידע שמקבל

לצורך אספקת השירות למפעיל הפנים  להעביר את המידע למי שלא עוסק בפעולות הנדרשות
 .  סור להשתמש במידע שלא לצורך ביצוע אותן פעולותיא ארצי האחר וגם

 הטענה מתקבלת. מענה:
 הנוסח יעודכן בהתאם.

 כללי

   פה. בעל גם המשרד בפני המפעיל מבקש להישמע  :טענה .95

 
בכתב טענות המפורטות המשרד אינו מוצא לנכון להיענות לבקשה זו בייחוד לאור ה מענה:

 זו.סדרה ביחס לאשהוגשו 
 
 "נוהל תיעוד עבודות בתשתיות פסיביות"  - 2נספח 
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החלת הנוהל צריכה להיות בשיקול דעת המשרד ולא אוטומטית בכל המפעיל טוען כי  טענה: .96
 בעת התעוררות מחלוקות בין חברות, אורק שהנוהל יופעל , ולכן מבקש סיטואציה של עבודות

החברות בכל  יש יסוד להניח שצפויות להתעורר מחלוקות, אך לא באופן גורף על כל כשלמשרד
  המצבים.

 
 הטענה אינה מתקבלת מענה:

הנוהל נועד לייתר מחלוקות מראש ולאפשר הכרעה על בסיס התיעוד ככל שיתעורר הצורך. 
 .היא באשר עבודה כל עבור יבוצע העבודות תיעודלפיכך, 

 
ומסמכים נוספים ולכן  As Madeהתיעוד כולל העברת )ב( 6המפעיל טוען כי בסעיף  טענה: .97

 לעיתים עבור כפי שנדרש)ימי עבודה  5ימי עבודה, או לכל הפחות  7שהתיעוד יועבר בתוך  נדרש
  .As Made -ה
 

 הטענה אינה מתקבלת. מענה: 
 .)טו( לתיק השירות(5.3)ראו סעיף  ימי עבודה ארבעהתתבצע לא יאוחר מ As Madeה  העברת

 
בעל התשתית כך מתן כלים לטיפול מיידי ולמניעת נזקים לתשתית  נטען כי יש לאפשר טענה: .98

 הבאות: הוראות את הלהוסיף  שיש

מפ"א אחר יתעד כניסה ועבודות בתשתיות פאסיביות. בין היתר מפ"א אחר יתעד  (1
צועה, כולל תאריך ושעה על גבי צילום של סביבת העבודה לפני ביצועה ובלאחר בי

  הצילום .

 . As Made -מפ"א אחר יעביר לבעל התשתית את התיעוד יחד עם מפות ה (2

 מפ"א אחר אינו רשאי לתקן, לפרק, להזיז, להעתיק רכיבי תשתית של בעל התשתית. (3
מפ"א אחר יעצור מיידית את  נגרם נזק לתשתית בעל התשתית במהלך ביצוע עבודה,

וידווח מיידית לבעל התשתית על כך. מפ"א אחר יישא בעלויות התיקון  המשך העבודה,
  (גם אם הדבר כרוך בניתוק זמני של מנויי מפ"א אחר)או השבת המצב לקדמותו 

  שיבוצעו על ידי בעל התשתית בלבד.

נוכח כאשר נגרם נזק או עומד להיגרם לדעתו נזק  בעל התשתיתבמקרה שבו מפקח של  (4
  כותו להורות על עצירת העבודה.לתשתית החברה ,בסמ

מפ"א אחר לא יבצע עבודה בתשתית בעל התשתית ,אם נוכח כי העבודה עלולה לפגוע  (5
  או לסכן רכיבי תשתית של בעל התשתית.

 מענה:  
 הטענה מתקבלת בחלקה. 

רקע הנסיון שנצבר במשרד בנוגע למחלוקות סביב אופן הביצוע של העבודות וההשלכות  על
חובות לתיעוד העבודת  השירות בתיקומפעיל פנים ארצי אחר, ייקבעו  תשתית בעלשלהן על 

 בידי בעל התשתית על מנת להפחית מחלוקות ולשמש כלי לבירור העובדות. 
 חובת ישום תחת תחתור העבודה עצירת על להורות התשתית בעל של למפקח סמכות מתן

 לעניין לשנות מוצא אינו המשרד .מחלוקות ולהרבות החובה ישום את לסכל, ההדדית השימוש
 הדבר. בדיעבד דיווחים בסיס על ייעשו המחלוקות ובירור האכיפה לפיה האסדרה ממתכונת זה

בפני המפעיל האחר ובפני המשרד  בזמן אמת להתריע המפקח של מאפשרותו כמובן גורע אינו
 .לנזק גורם שלדעתו באופןעל עבודות המתבצעות 

 
 כדלהלן:נוסח ההוראות יהיה 
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סביבת  אתיתעד ו פאסיביותהעבודות בתשתיות את תחילת המפ"א אחר יתעד  .א
  .לתיק שירות זה 2בהתאם להוראות נספח  העבודה

 מפ"א אחר אינו רשאי לתקן, לפרק, להזיז, להעתיק רכיבי תשתית של בעל התשתית .ב
בהתקבל  .אלא אם כן בוצע תיאום ונתקבל לכך אישור מראש בכתב מבעל התשתית

אישור בעל התשתית, על מפ"א אחר לתעד את תחילת וסיום העבודה וכן לשלוח 
לבעל התשתית דו"ח בכתב הכולל את תיעוד הצילומים, העבודה שבוצעה ואת שם 

 ימי עבודה. 7העובד תוך 

מפעיל פנים ארצי באופן המעורר חשש לפגיעה מיידית נזק לתשתית  מפ"א אחר גרם .ג
יעצור מיידית את המשך  במהלך ביצוע עבודה, תבפעולות או שירותי בעל התשתי

 .על כך לבעל התשתיתהעבודה, וידווח מיידית 

מפ"א אחר לעבודות.  המפקחאת התייחסותו של  מתיעוד העבודה אחר יכלול מפ"א  .ד
אם נוכח כי העבודה עלולה לפגוע או לסכן  לא יבצע עבודה בתשתית בעל התשתית,

בביצוע העבודה לאחר אם להמשיך ההחלטה  של בעל התשתית. מתקני בזק
 והמפקח לא יורשה לעצור את העבודות. היא של המפ"א האחרהתייחסות המפקח 

 
 

 


