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 שם השירות .1

     יותזשרות שימוש בתשתיות פי           

      Dark Fiber, Virtual Dark Fiber, Ducts, man-hole, box access & Poles  

                                                                               "השירות"( )להלן:

            

 השירות תיאור .2

של בעל ה קנים, ארונות תקשורת, רשת עילית וכיוצ"ב( זמינ ,)גובים פסיבית תשתיתל גישה 

, כבלי זוגות נחושת( Coaxהתשתית, למעבר כבלי תקשורת )כבלי סיבים אופטיים, כבלי 

וירטואלי  אורך גלו/או שימוש בסיב אפל זמין מתוך כבל אופטי זמין של בעל התשתית, או 

 ( בסיב האופטי .מתוך אורכי גל קיימים )

 

 הגדרות .3

להקמה, קיום והפעלה של רשת בזק ציבורית  ןמי שקיבל רישיו בעל התשתית 

, למעט למתן שרותי בזק פנים ארציים נייחים כלל ארצית נייחת

  . בעל רישיון מפ"א תשתית

מבנה תת קרקעי מיוחד המיועד לריכוז קנים/צנרת, כבלים  (Man Hole)גוב 

כבלים ולצנרת תת לאפשר גישה לקנים, המיועד ומכשור, וכן 

קרקעית לצורך התקנת כבלים ואביזריהם, ביצוע חיבורים, 

 הסתעפויות ואחזקה.

צינורות המיועדים להשחלת כבלי תקשורת תת קרקעיים.  ( Ductsקנים/צנרת )

הקנים עשויים מחומרים שונים ובקטרים שונים. קנים יכול 

( Sub Ducts ,Micro Ductsצינוריות, שיכללו תתי קנים )

להרחבת קיבולת הקנים  והמאפשרים שימוש נפרד בכל תת 

 קנה.

 (Dark Fiber)סיב אפל 

 
 

סיב אופטי שהינו חלק מכבל אופטי קיים של בעל התשתית 

במקרים בהם יסופק  שירות זה ואינו מחובר לציוד אקטיבי. 

ברשת הגישה של בעל התשתית, הוא יינתן לספק השירות עד 

 בחצרי המנוי.נקודת הסיום של הסיב 
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אורך גל אופטי 

(Virtual Dark Fiber) 

( מתוך כלל אורכי גל בסיב אופטי המאפשר אורך גל מסוים )

אורך גל שימוש כתווך תמסורתי.  בשלב זה שירותי שימוש 

יסופקו בשירותים שבליבת הרשתות )ולא ברשת הגישה  אופטי

 לבית הלקוח(. 

מערכת להולכת כבלי תקשורת מעל פני הקרקע לרבות עמודים  תשתית רשת עילית                

  .)קופסאות( ותיבות חיבורים

לתשתית בעל השירות נקודת הממשק בין תשתית ספק  נקודת החיבור 

 התשתית.       

המעוניין מפ"א כללי ייחודי למתן שירותי בזק  ןרישיובעל  ספק השרות 

עם בעל התשתית בהסכם לאספקת שירותים נשוא  להתקשר

   תיק שירות זה.

, רשת אורך גל אופטי(, סיב אפל, Ductsגובים, קנים/צנרת ) פיזיתתשתית 

 וכיוצ"ב. )קופסאות( עילית, ארונות סעף, תיבות חיבורים

 

  

 

 יםמאפייני השירות .4

 כללי 4.1

מאפשר ( Ducts, man-hole, box access & Poles ) גישה לתשתית פסיביתשירות  4.2

קנים ורשת עילית של בעל התשתית לשם מעבר  לספק השרות לעשות שימוש בגובים,

 כבלי תקשורת. 

בסיב אופטי זמין מתוך כבל לעשות שימוש השרות  מאפשר לספק סיב אפלשירות 

 . אופטי זמין של בעל התשתית

( מאפשר לספק השירות לעשות שימוש באורך גל מסוים ) אורך גל אופטישירות 

 מתוך כלל אורכי הגל הקיימים בסיב האופטי כתווך תמסורתי.

 יםעקרונות ומרכיבי השירות 4.3

מקנים לספק  . הם הינם משירותי השוק הסיטונאי  יתזי תשתית פישירות .א

ארונות תקשורת, רשת עילית ומערכת  רות זכות שימוש בקנים, גובים,יהש

 הסיבים של בעל התשתית. 
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 .י התשתית הפיזיתשירות של ניתוק איסור .ב

תיק שירות  לפי לספק חייב שהוא שירות לנתק רשאי אינו התשתית  בעל .1

 בשעת שירות הגבלת לענייןמו הוראות הרישיון נתקיי כן אם אלא  זה,

 התשתית בעל פנה שאליו בית משפט של להחלטה בהתאם או  ,חירום

 :הבאים מהמקרים באחד

 מאת שקיבל שירות בו בעד חב שהוא תשלום שילם לא ספק השרות  א(

 ;ההתקשרות בהסכם לתשלומו שנקבע במועד התשתית   בעל

 בהסכם לגביו נקבע אשר  ,ההתקשרות בהסכם תנאי הפר השרות ספק ב(

 .מהותי תנאי הוא כי

 אם  שירות לנתק רשאי  התשתית בעל לעיל 1.ב בסעיף האמור למרות .2

 ספק של מנוי של שבשימושו קצה ציוד לרבות ,הקצה ציוד כי  לו התברר

 להפרעה גורמת השרות ספק של התקשורת בתעבורת חריגה כל ו, אהשרות

 שבעל ובלבד הרשת לפעילות להפרעה או לאחר בזק שירותי במתן

 בה ותיכלל לניתוק הסיבה תצוין בה הודעה  השרות לספק נתן  התשתית

 .כאמור ההפרעה למניעת יפעל השרות הספק כי דרישה

י בעל התשתית יבטיח קיומם של פתרונות טכניים המבטיחים את רציפות שרות .ג

לספק השרות במהלך כל שינוי ברשת בעל התשתית,  יםהמסופק תשתית פיזית

 אשר עשוי להשפיע על השירות הניתן לספק השרות.

ית בתיאום עם ספק השירות, בתהליך ביצוע השינויים ברשת ימציא בעל התשת

 ללקוחות ספק השרות. יםרותיפתרון חלופי שיבטיח את רציפות הש

המספק  בעל התשתיתברשת  יםבעל התשתית יישא בעלויות ביצוע השינוי

 שירותים לספק השרות, כל עלות שמעבר לכך תושת על ספק השרות.

תשתית הפסיבית התת שירות גישה לכלל העבודות האזרחיות הנדרשות למתן  ד.

וכן מקטע החיבור בין נקודת החיבור קרקעית והעילית של בעל התשתית 

ע"י ספק השרות בתיאום עם  , יעשולמקטע תשתית פסיבית של ספק השירות

 לאחר שספק השרות יקבל את כל ההיתרים הנדרשים על פי דין. בעל התשתית

נקודות החיבור יהיו במתקני התשתית הפסיבית של בעל התשתית )גובים,  ה.

ארונות סעף, רשת עילית(. לשם ביצוע חיבור תשתית ספק השרות עם תשתית 

בעל התשתית, על ספק השרות להקים מתקן תשתית פסיבית )גוב, ארון סעף 

תיבת חיבורים וכיוצ"ב( בסמוך למתקן התשתית הפסיבית של בעל התשתית. 

מיקום מתקן התשתית הפסיבית של ספק השרות יהיה בתיאום ובהדרכת בעל 

 התשתית.
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יתקין בעל התשתית לוח חיבור אופטי  "אורך גל אופטי"סיב אפל" ו"בשירותי  ו.

(ODF)  הסיב בנקודת המסירה, ויעדכן את ספק השירות על מיקום סיומת

 .ODF -ב וירטואלי אפלהאפל וסיב 

                            יאפשר בעל התשתית לספק השירות לבחור על פי שיקול "סיב אפל" בשירות 

                             דעתו של ספק השרות בין שימוש בסיב אפל יחיד לבין שימוש בזוג סיבים 

 אפלים.

 (Multiplexer)המרבב  ע"י בעל התשתית  קהמסופ "אורך גל אופטי"בשירות 

להפרדת אורכי הגל בסיב האופטי יותקן ויהיה באחריות  בעל התשתית אשר 

השירות את המאפיינים הטכניים של השרות )כמו: אורך  יגדיר ויספק לספק 

 . המרווח בין אורכי הגל וכ"ו( הגל, עוצמת ההארה, 

    ספק שירות שרכש מבעל תשתית שירות סיב אפל רשאי להתקין מרבב ולספק   ז. 

 .אורך גל אופטית שירו

ככל שידרוש זאת  בעל התשתית, יתלווה נציג של בעל התשתית לעובדי ספק  .ח

ת של בעל התשתית. פעילות לווי זו של נציג ויזת הפיוהשרות בפעילותם בתשתי

 בעל התשתית תהיה ללא תשלום.

ת של בעל התשתית יסומן ע"י ויזת הפיוכל ציוד של ספק השרות הנמצא בתשתי .ט

ספק השרות באורח ברור ועמיד )כמו צבע ייחודי, סימון בלתי מחיק וכיוצ"ב( 

 שיאפשר ייחוס חד משמעי של הציוד לספק.

לאחר עמידה בכל דרישות בטחון מידע, יאפשר בעל התשתית לספק השרות  .י

בין היתר: של תשתיותיו, שיכללו גישה מאובטחת לצפייה בנתוני מערכות מידע 

כתובת , נתוני מיקום )נ.צ.(, GISמיפוי מלא של מקטעי התשתית על גבי מערכת 

, זמינות סיבים אופטיים פנויים, מידע על קנים תפוסים/פנויים)ככל שקיימת( 

 ( פנויים בסיבים אופטיים וכיו"ב. ארכי גל )

 

 זמינות השרות: .5

 :שימוש בקנים .א

או יותר, יועמדו הקנים הפנויים לשימוש בכל תוואי, ככל שקיים קנה פנוי אחד  .1

 ספקי השרות.

בתוואי בו קיים קנה יחיד שאינו בתפוסה מלאה, יאפשר בעל התשתית לספק  .2

 השירות שימוש משותף עם בעל התשתית באותו קנה.

בתוואי בו קיימים מספר קנים שאינם בתפוסה מליאה, יאפשר בעל התשתית  .3

בין אם ע"י שימוש תית באותם קנים, לספק השירות שימוש משותף עם בעל התש

בקנים התפוסים חלקית, בין אם על ידי ריכוז כלל הכבלים האופטיים לקנה 

בודד או למספר קנים, כך שיפונה קנה לשימוש ספק השירות ובין אם ע"י שימוש 

 .באורכי גל על מנת לצמצם את השימוש במספר הסיבים.
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 סיבים אופטיים: .ב

לטובת שירותי סיב אופטי פנוי יוגדר כסיב אופטי אשר לא נעשה בו שימוש  .1

 חודשים. 3לתקופה העולה על רשת, 

 10ולכל הפחות מכלל הסיבים מהסיבים  20%בעל התשתית רשאי לשמור  .2

 סיבים בכל מקטע רשת לשימושים עתידיים.

במקטע ככל שיפנה ספק שירות לבעל התשתית בבקשה לחכירת סיב אופטי אפל  .3

מהסיבים בכל מקטע לטובת ספקי  20%לפחות בעל התשתית יקצה  נתון,

 השירות.

יבצע בעל התשתית השחלת  להלן אינו מתאפשר, 3ככל שהיישום הנדרש בסעיף  .4

 כבל אופטי נוסף באותו מקטע רשת.

 

 תהליכי אספקת השירות: .6

ור של בעל התשתית כאמ  GIS-תינתן לספק השירות אפשרות לצפייה במערכת ה .א

 '. ט4לעיל בסעיף 

של בעל התשתית או שאין לו   GIS -לבקשת ספק שירות שטרם התחבר למערכת ה .ב

מערך גישה מאובטח לצפייה במערכות המידע של בעל התשתית, יעביר בעל התשתית 

ית, של בעל התשתית, באזור בו מבקש זלספק השרות מידע ראשוני על התשתית הפי

המתארת את מיקום  1:250יו במפה בקנ"מ של ספק השרות להציע שירות ללקוחות

ית, תוואי הקנים וכיוצ"ב, וכן מידע מפורט על קנים, כבלים, זמתקני התשתית הפי

 פנויים. סיבים ואורכי גל

התשתית יבדוק ספק השרות את התאמת השימוש בעל לאחר קבלת המידע מ .ג

השרות תכנית ית של בעל התשתית לצרכיו, ובהתאם לכך יכין ספק זבתשתית הפי

 פריסה מפורטת הכוללת את העבודות האזרחיות הנדרשות.

לשם ביצוע תכנית פריסה מפורטת ובדיקת התאמת התשתית של בעל התשתית 

ית של בעל התשתית באזור פיזלצרכיו תהיה לספק השרות גישה חופשית לתשתית ה

ית בעל התשת ככל שידרוש זאת ' ז  4.3התאם לנאמר בסעיף בהשרות האמור. 

ית של פיזיתלווה נציג של בעל התשתית לעובדי ספק השרות בפעילותם בתשתית ה

תכנית בעל התשתית. פעילות לווי זו של נציג בעל התשתית תהיה ללא תשלום. 

הפריסה המפורטת של ספק שירות תועבר לבעל התשתית, ולאחר אישורה ע"י בעל 

 התשתית תבוצע בהתאם.

בעל התשתית תינתן לספק השרות גישה חופשית מסירת הודעה מתאימה ל לאחר ד.

ית של בעל התשתית על מנת לבצע את הפעולות הכרוכות להשחלת פיזלתשתית ה

כבלים, תפעולם ותחזוקתם, כן תהיה לספק השרות זכות להתקין ולתחזק בתשתית 

ית של בעל הרישיון רכיבים שונים )כדוגמת מחברים, מפצלים וכיוצ"ב( בהתאם פיזה

  לצרכיו.
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 ודת עבעל אף האמור, לדרישת ספק השרות ובכפוף להסכם בין הצדדים תבוצע 

 השחלת הכבלים ותחזוקתם ע"י בעל התשתית.

ככל שידרוש זאת  בעל התשתית, יתלווה נציג של בעל התשתית לעובדי ספק השרות  ה.

ית של בעל התשתית. פעילות לווי זו של נציג בעל התשתית פיזבפעילותם בתשתית ה

  ללא תשלום. תהיה

של  GIS -לאחר הביצוע ידווח ספק השירות על סיום הפריסה לצורך עדכון מערכת ה

 (.As Madeספק התשתית בפריסה של ספק השירות )

 

 SLA -  (Service Level Agreement)הסכם רמת שירות  .7

אשר (SLA) ספק השירות ובעל התשתית יחתמו על הסכם רמת שירות  .א

השירות ובכללם פירוט מערכי תמיכה  סיטונאיים שיאפשרו את כל מרכיבי   יכלול

יבי התשתית בכל מרכמיטבי עשות שימוש תמוך בלקוחותיו וללספק השירות ל

 ית של בעל התשתית.פיזה

, פיצוי מוסכם מראש לספק השירות על חריגה של בעל ההסכם יכלול בין היתר 

 ( KPI)  - Key Performance Indicators – התשתית מהתנאים הנקובים בהסכם

כל מכלול ההיבטים ההנדסיים, השירותים והמסחריים בין ספק השרות את וכן  

 לבעל התשתית.

התנאים בהסכם בין ספק השרות לבעל התשתית לא יעמדו בסתירה לתנאים שנקבעו  ב.

בתיק השרות, אלא אם כן נקבעו בהסכמה בין ספק השרות ובעל התשתית ואושרו  

 ב ע"י המשרד.    מראש ובכת

הסכם השרות בין ספק השרות ובעל התשתית יכול שיכיל תנאי שירות וביצועי  ג.

לאחר וזאת  כתנאי שירות מזערייםמערכת עדיפים על אלה שנקבעו בתיק השרות 

 יידוע המשרד בכתב.

בין מערכותיהם תוך  (API)בעל התשתית וספק השרות יקיימו מישק קישור ממוחשב  .ד

    .פרסום תיק השרותממועד  חודשים 6

ממועד פרסום תיק  חודשים 6בתוך ( גנרי אשר יוקם APIממשק קישור ממוחשב )        

 יבנה כך שיענה על כל דרישות שירותי השוק הסיטונאי.            ,השרות

בין בעל התשתית  SLAמבלי לגרוע מהאמור, כל עוד לא נחתם הסכם רמת שירות  .ה

 בתיק  השירות.כפי שנקבעו  תנאי השירות המזערייםלספק השרות, יחייבו 
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 עיקריים בין בעל התשתית לספק השרות: APIממשקי  .8

בין בעל התשתית לספק השירות API (Application Programing Interface) - -ה מישק

 מעורבותו שניתן ככל אוטומטי באופן יתנהלו באמצעותו המבוצעים שהתהליכים כך יאופיין

 ספקי כל לשימוש זהה יהיה המישק, המחייבים זאת חריגים במקרים רק תתקיים אנושית

 ובעל התשתית לבעל הקשורים מפעילים כולל התשתית מבעל שירות שמקבלים השרות

 .שלו הקמעונאיות היחידות באמצעות שירותים בעצמו מספק שהוא ככל עצמו התשתית

 בעלי יהיו( אחד ממישק יותר יידרש טכניים שמטעמים ככל) המישקים או המישק . 1

 וביצוע למידע מלאה גישה השירות לספק ויאפשרו העת כל וזמינים מהירים ביצועים

 בעל לעובדי הקיימות הזמינות יכולותלו מידעבדומה ל ON LINE   -ב פעולות

 .התשתית

 מישקים ספק השירות  בקשת לפי יספק בתיאום עם ספק השירות התשתית בעל .2

 שינויים או שירותים הסרת או הוספת בעקבות לעת מעת שיידרשו ככל חדשים

 .התשתית בעולמות ותהליכיים טכנולוגיים

 בצורה במערכת יוחצנו השירות לספקי למסור התשתית בעל שעל המידע פרטי .3

 שיאפשר לספק השרות לקבל החלטות על בסיסן, הבודד הפיזי המקטע ברמת פרטנית

 יוצג קנים עשרות של מקטעים עשרות בסיס על הנבנה מ"ק 30 שאורכו סיב: דוגמאל

 .הבסיסיים לרכיביו בהתאם

 :אלה את לפחות יכיל -  API-ה מישק .4

  בעל אצל קיימת פריסהמידע על )  GISהצגתל מישק - תשתיות פריסת מישק . א

של  תשתיות אודות המידע כל את כילהיה עדכני ויי זהמידע  קובץ( התשתית

 מקטעי של מלא מיפוי, ערכי חד מזהה: היתר בין שיכללו התשתית בעל

 גוב כל של .(צ.נ)  מיקום נתוני ,וגודלו הגוב סוג, GIS מערכת גבי על התשתית

, קנים קוטר , קנה סוג, מקטע לכל קנים מותככתובת ככל שקיימת,  ,וקנים

 פנויים(/ תפוסים), ניצולת כולל ,התשתית סטאטוס על מידע, למבנים כניסות

 ביצועים, אופטיים בסיבים פנויים( ) גל אורכי ,פנויים אופטיים סיבים זמינות

  כ"ו.( ומ"לק ניחות, לדוגמא) הסיב של טכניים

לשימוש בתשתית, כדוגמת  היתכנותה לבדיקת השאילת הגשת - היתכנות מישק  .ב

ותוואי תשתית  ,וכתובת)נ"צ(  סיום ונקודת התחלה נקודת: הבאים הפרמטרים

 פנוי לשימוש.

 ,הקו תשתית מרכיבי, הסופי האורך את היתר בין תכלול ההשאילת תשובת

 .(סיבים של במקרה) הקו ניחות)ע"י גובים(  האופטימאלי והמסלול
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 הזמנות מישק  ג.

 פנויים( ) גל אורכי, אפל סיב /נהק ה:הזמנ עדכון/ביטול/הקמת מישק .1

, התחלה צ"נ, הנדרש המקטע :במישק היתר בין הנדרשים הנתונים - בסיבים

, נפח כמות לדוגמא( נדרש מוצר מאפייני (,שקיימת ככל) כתובת, סיוםנ"צ 

 .רצוי מסירה תאריך(, נדרש מסלול לבניית) נדרשים גובים קודי'( וכו

 :הבאים הנתונים את חוזר במישק חזרה לקבל יש     

 ניתן אינו הנדרש והמסלול במידה' וכו, במסלול גובים קודי ,הזמנה אישור

 .הנדרש התוואי אישור לאי וסיבה חלופי תוואי לספק יש לאספקה

מידע עדכני על תהליך ביצוע ההזמנה  בהזמנה טיפול סטאטוס לקבלת מישק .2

 .וצפי לסיומה

 ובקרה תשתית תקלות לשיקוף מישק .ד

 השירות ספקל ידווח אשר ON-LINE מישק לספק התשתית בעל באחריות .1

אשר להן השפעה על  התשתית בעל בתשתיות ובעיות תקלות על ייזום באופן

 רכיבי, מיקומה, התקלה מהות את לציין יש .השרות ללקוחות ספק השרות

 משוער לסיום התקלה. מועד ,הנפגעים התשתית

 אודות מידע הכולל מעודכן מישקהשרות  ספק לרשות יעמיד התשתית בעל .2

המשפיעים על  התשתית בעל בתשתיות ושינויים יזומות תחזוקה עבודות

 עבודה ביצוע לפני עבודה ימי 5 לפחות וזאת ,השרות ללקוחות בעל התשתית

  .כאמור שינוי או

 צ"נ( מיקומה ,העבודה מהות :אלה כל את ,פחותל ,יכלול כאמור דיווח 

על  ההשפעה  ומידת המושפעים התשתית רכיבי (,שקיימת ככל ,וכתובת

 של המשוער סיומה ועד, מהעבודה תחילת מועד לקוחות ספק השרות, 

 .העבודה

 התשתית בעל מול תקלות ישקמ .ה

 תשתית תקלות פתיחתל  מישקיעמיד לרשות ספק השרות  התשתית עלב .1

 נתוני יועברו זה במישק. המשפיעות על השירות הניתן ללקוחות ספק השרות

  מדויק מיקום ,התקלה תיאור, הנפגע הרכיב תיאור, המושפעים מרכיביםה

 מספר יחזיר זה מישק  .לתקלה שניתן ככל( שקיימת ככל, וכתובת צ"נ)

 .טיפול וצפי למעקב תקלה

על מנת לאפשר לספק השרות לעקוב אחר תהליך תיקון התקלה, המישק   .2

מעקב השולח את מספר התקלה  שירות להפעיל השירות לספק אפשרי

 .שבוצע התיקון יאור, תלתיקון צפי , תיקון סטאטוסבמענה:  ומקבל
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 דוחו"ת התחשבנות מישק .ו

 התשתית בעל בין התחשבנותצורך  הנדרש המידע את יכלול התחשבנות מישק

 הפעלת תאריך, רכיב קוד, רכיב סוג :גם היתר בין לולמישק יכה, השירות וספק

 ת,השירו ספק לשימוש התשתית ניתוק תאריך, השירות ספק לשימוש התשתית

 כל, לתשלום סכום, החיוב מבוצע עבורו המקטע אורך, החיוב מתרחש עבורו צ"נ

 .השירות מתן במסגרת להידרש העשוי, עתידי או נוכחי, נוסף נתון

 

 יתפיזתשתית תשלום  בגין  .9

קיימת של בעל התשתית יהיה תשלום התשלום בגין שימוש ספק השירות בתשתית  .א

ית פיז, וכן עבור תחזוקת התשתית ה1יתפיזחודשי לק"מ עבור השימוש בתשתית ה

של ספק השרות;  מתן מידע לספק השרות יהיה ללא תשלום.  תיקון תקלות ופגיעות 

ית המשותפת לבעל התשתית ולספק השרות יכללו בתשלום החודשי פיזבתשתית ה

 ית של בעל התשתית.פיזה בגין השימוש בתשתית

ית פיזהתשלום של ספק השרות לבעל התשתית יהיה רק בעבור שימוש בתשתית  .ב

שבבעלות ובשימוש בעל התשתית ואשר הקמתם נעשתה במימון בעל התשתית, לא 

 ית הנמצאת בחצרים פרטיים. פיזיהיה תשלום בעבור תשתית 

כאמור כל תהליכי אספקת השרות בין בעל התשתית לספק השירות יתנהלו  .ג

באמצעות ממשק בין מערכות המחשוב של שני הצדדים אשר יסכמו בניהם את 

 מפרט הקישור ופורמט העברת הנתונים.

 

 פרקי זמן מרביים לאספקת מרכיבי השירות: .11

ב'( 6בעל התשתית יעביר את המידע הראשוני )כמפורט בסעף  אספקת מידע ראשוני: .א

 ימי עבודה ממועד בקשת ספק השרות לקבלת מידע ראשוני. 3בתוך 

:  בעל התשתית יאשר את תכנית הפריסה המפורטת  אישור תכנית פריסה מפורטת .ב

 ממועד קבלת תכנית הפריסה המפורטת. ימי עבודה 7'( בתוך ג6)כמפורט בסעף 

רשאי שלא לאשר את תכנית הפריסה המפורטת מסיבות מהותיות  בעל התשתית

בלבד; במקרה של אי אישור תכנית הפריסה כאמור, יודיע על כך בעל התשתית 

ימי עבודה, ויפרט את הסיבות לאי אישור התכנית, וכן יציע  5לספק השרות בתוך 

 זו.תכנית לחלופות 

 

                                                           
1

 למעט סיס אפל וירטואלי אותו המשרד לא תימחר בשלב זה. 
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 3ע"י ספק השרות בתוך  : בעל התשתית יאשר ההזמנה שהועברהאישור ההזמנה .ג

 ימי עבודה.

ית של פיזעת אישור ההזמנה רשאי ספק השרות להתחיל לבצע עבודות בתשתית המ

 בעל התשתית.

ית שנגרמה במזיד או בשוגג , ע"י פגעי טבע פיזבעת תקלה בתשתית ה תיקון תקלות: .ד

 ית בכלפיזבלאי או כל סיבה אחרת, יפעל בעל התשתית לתיקון מידי של התשתית ה

ית של ספק השירות פיז(. תיקון תקלות בתשתית ה365/24/7ימות השנה ובכל שעה )

 תבוצע מידית ע"י ספק השירות בתיאום עם בעל התשתית.

מידע עדכני אודות כל תקלה  "מישק תקלות"בעל התשתית ימסור באמצעות 

 ת ללקוחות ספק השרות.וית אשר לה השפעה על השרפיזבתשתית ה

ית של פיזלהודיע יומיים מראש בטרם כניסה לפעילות בתשתית העל ספק השירות  .ה

בעל התשתית, וזאת על מנת לאפשר לבעל התשתית לשקול באם לצרף נציג מטעמו 

 ללווי  פעילות ספק השרות.

 

 :קרקעית חדשה הקמת תשתית תת .11

בעת הקמת תשתית תת קרקעית חדשה על בעל התשתית להתקין קנים פנויים אשר  .א

ספקי שירות לעשות שימוש עתידי בתשתית בהתאם לשירותים  3-ליאפשרו לפחות 

 שבתיק שירות זה.

 

 אי אפליה .12

לבין  נוספקי שירות שונים לבין עצמם וכן בי  בעל התשתית לא יפלה באספקת השרות בין

איכות וטיב השירות, הקמת מחיר, ספק שירות כלשהו בכל הפרמטרים הכרוכים בשירות )

 ות השירות, תפעול וטיפול בתקלות וכ"ו(.לקוח, רמות שירות, זמינ

 

 במידע שימוש איסור .13

איסור על בעל התשתית לעשות שימוש בנתונים הנמסרים לו על ידי ספק השירות,  חל

במסגרת אספקת השירותים בשוק הסיטונאי לרבות בתהליך הקמת לקוח, וזאת לשם ביצוע 

פעולות כלשהן למניעת נטישת הלקוח ממנו ו/או לשם הצעת שירותיו שלו ללקוח, לרבות על 

גיע לבצע התקנה ו/או לטפל בתקלה בחצר לקוח. בעל ידי נציג/טכנאי של בעל התשתית המ

התשתית יוכל לעשות שימוש במידע המועבר אליו מספק השירות, רק לצורך חיבור הלקוח 

 לספק השירות ואספקת השירותים לספק השירות, ולצורך זה בלבד.
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 טיפול במחלוקות ובחילוקי דעות: .14

בכל פרט הכרוך במתן שירות חילוקי דעות בין בעל התשתית לבין ספק השירות  א.

ית, כולל בין היתר חילוקי דעות בדבר קנים וסיבם פנויים, גישה פיזשימוש בתשתית 

לגובים ולארונות סעף, תיאום עבודות אזרחיות, טיפול בתקלות, תשלומים וכיוצ"ב, 

לחוק  5ככול שלא ייושבו בין הצדדים יובאו ויוכרעו ע"י משרד התקשורת לפי סעיף 

 התקשורת.

 

  

 

 


