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  :השירותשם  .1
 

                      פירוק למקטעים מארון ממשק סיב אופטי/כבל זוגות נחושת ועד לחצר לקוח
 SLU - Sub Loop Unbundling  

  "השירות"( –)להלן             

 

 :תיאור השירות .2

החל מנקודת המסירה צד ספק  תשתית בעל של הגישה רשת בתשתית שירות ספק שימוש

 SLU שירותועד נקודת המסירה בצד לקוח לשם אספקת שירותי תקשורת ללקוחותיו. 

 בעת -הינו אדיש לטכנולוגיית רשת הגישה, ויחול על מגוון טכנולוגיות הגישה הקיימות 

 .נחושת זוגות-הנוכחית

  .טכנולוגיות גישה שיופעלו בעתיד לגבישירות זה גם  בתיק, יערכו שינויים דרשייש ככל 

 

 הגדרות . 3

לקוח קצה המקבל או אמור לקבל שירות  לקוח

 תקשורת מספק השירות.

 

 חברת בזק   בעל תשתית

 

בעל רישיון כללי ייחודי לאספקת שירותי מפ"א  ספק שירות

עם בעל   SLUבהסכם שירות  להתקשר המעוניין

 .התשתית

 

 שקע ראשון בבית הלקוח. נקודת מסירה צד לקוח

 

של בעל    MSAG-ספק במתקן ה MDF נקודת מסירה צד ספק

 התשתית.  

 

MSAG-Multiservice Access Gateway:  ציוד אקטיבי לאספקת שירותים   

 xDSLטכנולוגיית ב

 

, MSAGמתקן בזק המכיל בתוכו ציוד אקטיבי  MSAGמתקן 

 מס"ר אופטי ומס"ר נחושת.

 

MDF - מסגרת סעף ראשית. מס"ר 
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וכולל ציוד  השירות ספקהמוקם ע"י  מתקן SLU מתקן

בעל  של MSAG אקטיבי וקישור מול מתקן 

 התשתית. 

 

 :SLUשירות  מאפייני . 4

 זוגות-הנוכחית בעתמאפשר לספק השירות להשתמש ברשת הגישה )  SLU שירות .א

 נחושת( של בעל תשתית גישה על מנת לספק ללקוחותיו שירותי תקשורת.

 :SLUמרכיבי שירות  ב.

בזק במתקן  MDF -חיבור כבל זוגות נחושת מנקודת מסירה צד לקוח ועד ל .1

MSAG .בזק 

בזק(  MSAGספק שירות )במתקן  MDF-בזק ל  MDFחיבור כבל זוגות נחושת בין  . 2

 ספק השירות. MDFלניתוב זוגות נחושת של  לקוחות ספק השירות אל 

 SLUבזק( למתקן   MDF ספק שירות )במתקן MDFחיבור כבל זוגות נחושת בין  . 3

 של ספק השירות.

 ר)קישוספק שירות לרשת ספק השירות.  SLUבין מתקן  יתמסורת קישור .4

 (.התשתית בעלהמסופק ע"י  SLUתמסורתי שמעבר לשירות 

 

 :SLUלאספקת שירות  תצורות .5

 של בזק. MSAGשל ספק השירות מותקן בסמוך למתקן  SLU: מתקן 1 תרשים

 

 

 

 

תמסורת 
פק לרשת ס

 השירות
כבל 

נחושת 
בצנרת 

    או  בזק
צנרת 
 ספק

 רותיהש
 
 

 SLUמתקן 
 ספק שירות 

MDF 

של   זוגות נחושת ניתוב 
 לקוחות ספק השירות

 רשת הנחושת

בזק  חדר/ארון  תקשורת
 בזק  MSAGמתקן

 זק

MDF  ספק שירות 

 

MSAG בזק 
 חברת בזק

   MSAG 

רשת  
ספק 
 השירות

MDF   בזק 
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 של ספק השירות מותקן בחדר תקשורת בזק  SLU: מתקן 2 תרשים

 

 
 

 

 

 :SLUאספקת שירות  תהליכי . 6

 MSAG-בסמוך למתקן ה  SLUעל ספק השירות להקים מתקן  SLUשירות לקבלת 6.1

 .  1 בתרשים כמתוארספק השרות,  לרשתSLU -של חב' בזק וקישור מתקן ה

שלה על   MSAG-במתקן ה MDFבזק תאפשר לספק השירות להתקין יחידת  חברת 6.2

ספק   MDF -בזק ל  MDF-מנת לאפשר ניתוב דינמי של לקוחות ספק השירות מ

 השירות.

בזק ע"י ספק השירות הראשון  של  MSAG -שתותקן במתקן ה MDF-ה יחידת

תהיה בעלת קיבולת מספקת שתאפשר  MSAG  באותו SLUאשר יישם שירות 

שחברת בזק תאפשר התקנת מספר  אוגם לספקי שירות נוספים,  SLU שירותיישום 

 .MSAG באותו  SLUנפרדות לכל ספק שירות המיישם שירות  MDFיחידות 

של בזק יתבצע דרך   MSAG-של ספק השירות למתקן ה  SLU-ה מתקן בין הקישור 6.3

 תשתית קנים של בזק, או של ספק השירות. 

בזק מותקן בחדר תקשורת, תאפשר בזק לספק התקשורת  MSAG-ה שמתקן ככל 6.4

 בתרשים כמתוארספק( בחדר התקשורת  MSAG-)מתקן ה SLU-להתקין יחידת ה

של  SLU-ה יחידת של תקינה להפעלה הנדרשים המרכיבים לכל, כן תדאג בזק 2

 בחדר המותקנת "ו(וכ נדרש באם אויר מיזוג, חשמלספק השירות )הזנת 

 .התקשורת

 תפעול עובדי נגישות שיאפשרו הסדרים הםיבינ יתאמו השירות וספק בזק' חב

 .השרות ספק של SLU -ה למתקן השירות ספק של לתחזוקה

זוגות נחושת של  ניתוב

 לקוחות ספק השירות

 רשת הנחושת

תמסורת לרשת 
 ספק שירות

 עצמאי/או חכור

        חדר תקשורת בזק
 בזק  MSAGמתקן 

 MDFספק שירות 
 

 

MSAG בזק 

MSAG 

רשת  ספק  
 השירות

MDF   בזק 
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 להקמת דין פי על הנדרשים והאישורים ההיתרים כל את לקבל השירות ספק על 6.5

 . חשבונו על להקימם ובאחריותו, בזק עם שתואם במקום  גוב/או  ו מתקן

 ספקשל   SLU -בו ישתמש ספק השירות לרבות הציוד האקטיבי במתקן ה הציוד 6.6

 בדרישות יעמוד"ל מוכרים, וכן ניב בתקנים העומדהשירות יהיה ציוד תקני 

 Overlap))למניעת  ,תדרים תאימות לרבות, בתעשיההמקובלות  טכנולוגית תאימות

Frequencies. 

 של הספק מיקומו והפעלתו תהיה בתיאום עם חב' בזק.  SLU-ה מתקן הקמת 6.7

 של הספק, וכן בין מתקן   SLU-ספק השירות, למתקן ה MDFהקישור בין  מקטע 6.8

/או ו"י ספק השירות ע ויבוצעבין הצדדים  יתואםשל הספק אל רשת הספק  SLU-ה

 . בזק"י ע

          KPI-ה מדדי"י עפ הצדדים שני ידי על קבלה בדיקות יבוצעו ההתקנה בתום 6.9

 .הצדדים בין בהסכם שנקבעו SLA-וה

רשת הגישה מנקודת מסירה צד ספק השירות ועד נקודת מסירה צד לקוח   מקטע 6.10

 .התשתית בעל באחריות תהיה

 תפעול עובדי נגישות שיאפשרו הסדרים הםיבינ יתאמו השירות וספק בזק' חב 6.11

 .הקצה לקוחות באתרי תקשורת לחדרי  השירות ספק של לתחזוקה

 

 :SLUשירות  והקמת תכנון תהליך .7

 של ספק השרות: SLUתכנון מתקן  תהליך 7.1

 למידע ממוכנת ובצורה מרחוק גישה השירות לספק  יאפשר התשתית בעל 7.1.1

 בהם באזורים התשתית בעל שלMSAG -ה מתקני מיקומי אודות עדכני

-סיטונאי שירות באמצעות ללקוחותיו שירות להציע השירות ספק מבקש

SLU. 

של ספק השירות, על בעל  SLUהיתכנות להקמת מתקן  בדיקת לצורך 7.1.2

 בין שתספק מידעלמערכת  onlineהתשתית לאפשר לספק השירות גישה 

 :  הבאים הנתונים אתהיתר 

 מתקני מיקומי MSAG באזור המבוקש התשתית בעל; 

 מה שירות מקבליםה אתרים/מבניםה רשימת-MSAG התשתית בעל של 

 ;באזור המבוקש

 מתקן לגבי פירוט MSAG ה מתקן האם: הנבחר- MSAG בעל של 

 ;ו"וכ אירוח אפשרות, בחדר/   בבניין או בארון ברחוב ממוקם התשתית

 עמודים, צנרת) המבוקש אזורב פסיביות תשתיות וזמינות סטטוס ,

 '(;כוו תקשורת ארונות, אופטיים וסיבים כבלים, גובים
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 בעל של ידעהמ למערכת on-lineשטרם התחבר ספק השירות בחיבור  ככל

 תיק" להכנת הנדרש המידע את השירות לספק התשתית בעל יעביר, השתית

 .עבודה ימי 2 בתוך השירות לספק שיועבר במסמך "ראשוני תכנון

עבור כל מתקן   SLUהשירות יגיש לבזק בקשה לתכנון ולהקמת מתקן  קפס 7.1.3

 בנפרד. 

     ,לעיל 7.1.2על המידע שהתקבל  בסעיף  המבוסס, "ראשוני תכנון"תיק 

 :היתר בין יכלול

 
 .השרות ספק של SLU-ה מתקן להקמת מוצע מיקום .א

 להתחבר השרות ספקמעוניין  אליובעל התשתית  של MSAG מתקן .ב

 גודלתקשורת חיצוני, חדר תקשורת,  רון)א טכניים נתוניםלכולל בקשה 

MDF  ה למתקן פסיבית תשתית, נדרש-MSAG  לספק  הנדרשוכל מידע

 .(בסמוך אליו  SLU -השרות לצורך הקמת מתקו ה

כמו: הזנת חשמל,  SLUשירותים נלווים הנדרשים לצורך הקמת מתקן  ג. 

 '.( וכוHostingמיזוג אויר, אירוח )  

  MSAG-במתקן ה ( המבוקשים להעברה100או  50, 20)כמות הזוגות  .ד

 ספק השירות. MDF של בזק אל 

 SLU מתקןבאופן ראשוני מיקומי המתקנים :  המתאר טכני תרשים .ה

בעל התשתית ואופן התחברות ביניהם, כולל  MSAG -השירות ו ספק

 ספק שירות;  MDF-אופן התקנת כבל הנחושת ומיקום לוח ה

 ספק SLU מתקן כל עבור בנפרד כאמור יערך – "ראשוני  תכנון תיק" 7.1.4

 .  "ראשוני תכנון תיק" הפורטל באמצעות התשתית לבעל יישלחו השירות

 בקשת אישור אי של במקרה ",ראשוני תכנון תיק" את יאשר התשתית בעל

 על יודיע" ראשוני תכנון תיק"ל בהתאם ,SLU מתקן להקמת השירות ספק

 לאי הסיבות את ויפרט, עבודה ימי 2 בתוך השירות לספק התשתית בעל כך

 .זו לבקשה חלופות יציע וכן, הבקשה אישור

 סיור יתאמו התשתית ובעל השירות ספק, "ראשוני תכנון תיק" הגשת לאחר 7.1.5

 טכניים פרטים הכוללים, מפורטים ותיאום תכנון לטובת משותף שטח

 כבל השחלת אופן, תידרשנה באם אזרחיות עבודות ביצוע כגון, ותפעוליים

 פעולה וכל, שירות ספק  MDFלוח מיקום,  התשתית בעל למתקן נחושת

 בקרבת השירות ספק של SLU מתקן הקמת  לטובת תידרש אשר אחרת

 . התשתית בעל של  MSAG מתקן

 תכנון תיק" השרות לספק התשתית בעל יגיש משותף שטח סיור אחרל 7.1.6

 .SLU שירות הקמת מרכיבי כל את הכולל "מפורט
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 את יעביר לחילופין או, "המפורט התכנון תיק" את יאשר השירות ספק 7.1.7

 את יבחן התשתית בעל. התשתית בעל לבחינת הסתייגויותיו/הערותיו

 את ידחה או ויאשר השירות ספק הסתייגויות/ההערות

  ההסתייגויות/ההערות

 יתאמו הצדדים, השירות ספק ידי על "המפורט התכנון תיק" אישור לאחר 7.1.8

 .שירותה הקמת ביצוע את בניהם

 

 :ע"י ספק השירות SLU  מתקן– הקמת .8

 הכנת סיום על וכן ,שלו SLU -ה מתקן העמדת סיום על לבזק יודיע השירות ספק 8.1

 .התכנון לתיק בהתאם שבוצעו ,השירות ספק של גוב לרבות, שלו הקנים תשתית

 .הגובים בין התשתיות חיבור הקישור את בזק עם יתאם השירות ספק 8.2

 י"ע יהיה השירות ספק לגוב בזק גוב בין( קנים, חפירה) האזרחיות העבודות ביצוע 8.3

 (.הצדדים בין שיסוכם כפי) בזק בפיקוח השירות ספק י"ע או בזק

   שירות לצורך) בזק לגוב בסמוך שיוקם הספק גוב ועד בזק מארון הכבל השחלת 8.4

 בין שיסוכם כפי). בזק עם בתיאום השירות ספק י"ע או  בזק י"ע יבוצע( SLU–ה

 (.הצדדים

 אם אלא, MDF -ה ולוח  הנחושת זוגות כבל את לספק השרות ספק אחריותב

 .הצדדים בין אחרת סוכםי

 באופן וימוספר יסומן( בזק MSAG  במתקן המותקן) השרות ספק של MDF -ה וחל

 יהיה התשתית בעל עובדיו השרות ספק עובדישל כך, הלוח תגי כל על  וברור מסודר

 ספק של  MDF -ה בלוח נתון בתג נחושת זוג כל של מיקומו משמעית חד ברור

 .השרות

 בדיקות יבצעו הצדדים שני ההתקנה פעולות והשלמת ביצוע בתום - קבלה בדיקות 8.5

 דהיינו) מבצעית פעילות לתחילת המערכות ומוכנות תקינות בכתב ויאשרו קבלה

 (. SLU מבוסס שירות במודל קצה ללקוח שירות אספקת תחילת

 

 : SLUשוטף שירות  תפעול .9

 שימוש בזוגות נחושת של בעל התשתית עבור לקוחות הספק: -  SLUשירות  הקמת 9.1

בין בזק לבין ספק  SLUאחר חתימה על הסכם ראשוני לאספקת שירות ל 9.1.1

 API – Application ) יוקצה SLU שירות קבלתב המעוניין שירותהשירות 

Programming Interface) להקמת הזמנה להפנות הספק יוכל באמצעותו 

 .בזק בתשתית השירות ספק של ללקוח חדש SLU  שירות
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 פרטים API-ה במערכת הספק יזין ותפעולו השירות הקמת לצורך, לדוגמה 9.1.2

 :הנדרש השירות על מזהים

o כולל לקוח של ספק שירות אחר על גבי רשת בזק( בבזק קיים לקוח(– 

 שם הלקוח, כתובת הלקוח, ומספר טלפון ככל שקיים.

o גם לא לקוח של ספק שירות אחר על גבי רשת  בבזק קיים לא לקוח(

 ככל טלפון ומספר, הלקוח כתובת, המנוי של.ז. ת, הלקוח שם–בזק( 

 .שקיים

 API-ה ממערכת מידי כמענה הספק יקבל המזהים הפרטים הזנת סיום עם 9.1.3

 בעל של הטכנית ליכולת אישור וכן, שהוזנו המזהים לפרטים אישור

 . הנדרש השירות את לספק התשתית

 התשתית בעל יבצע השירות ספק של לקוח לקישור הזמנה קבלת לאחר 9.1.4

 -מ השירות ספק לקוחות של הנחושת זוגות ניתוב השירות ספק עם בתאום

MDF  ל  התשתית בעל-MDF   השירות ספק . 

בתום תהליך ניתוב הזוגות באחריות בעל התשתית לוודא כי הניתוב אכן 

 בהצלחה, ולהודיע על כך לספק השרות. בוצע

 כולל השירות לאספקת ועד השירות הזמנת משלב החל ההתקנה פרטי 

 מספרי) בזק MSAG-ה במתקן הנחושת זוגות ניתוב של הטכניים הפרטים

 .המתקן לתיק יוזנו( ב"וכיוצ השירות ספק MDF/ בזק MDF -ב התגים

, הלקוח מול הטיפול המשך על אחראי השירות ספק, ההתקנה ביצוע לאחר 9.1.5

 . לקוחות שירותי ומתן השירות תקינות בדיקת קצה ציוד אספקת כולל

 .15 בסעיף מובאים API -ה ממשקי פירוט 9.1.6
 

   השימוש בזוג הנחושת: הסרת - SLU שירות הסרת 9.2

 של קיים שירות להסרת הזמנה יפנה באמצעותו  APIיוקצה השירות לספק 9.2.1

 .השירות ספק

 של לזיהוי מזהים פרטים השירות ספק יעביר קיים שירות הסרת לצורך 9.2.2

 .להסרה הנדרש הקיים השירות

 ספק MDF-ל בזק   MDF בין הניתוב ניתוק י"ע תתבצע השירות הסרת 9.2.3

 .שירות

 :בזק' חב של התשתית במערך שינויים וביצוע MSAGהעתקת מתקן  תיאום 9.3

 SLUאליו מחובר מתקן  MSAGבהם מבקשת בזק להעתיק מתקן  במקרים 9.3.1

של ספק השירות, תודיע בזק לספק שלושה חודשים מראש  על מועד ביצוע 

למיקומו החדש בתיאום   SLU-העבודה.  ספק השירות יעתיק את מתקן ה

 עם בזק. 
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 ביצוע של במקרים וכן בזק' חב של התשתית במערך שינויים של במקרים

 השרות אספקת על להשפיע העלולים בזק' חב של ברשת יזומות עבודות

 28 לפחות השרות לספק כך על להודיע בזק' חב על,  השרות ספק ללקוחות

 .היזומות העבודות או השינויים לביצוע המתוכן המועד לפני יום

 שירותים המספקת שלה בתשתית השינויים ביצוע בעלויות תישא בזק' חב

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

 רציפות את המבטיחים טכניים פתרונות של קיומם תבטיח בזקלעיל  כאמור 9.3.2

 הגישה ברשת שינוי כל במהלך השירות ספק של ללקוחותיו המסופק השירות

 ספק ללקוחות הניתן השירות על להשפיע עשוי אשר התשתית בעל של

 .השירות

 

 השירות זמינות .10

 למעט, ספק צד מסירה נקודת עד קו לכל שנתית זמינות יבטיח התשתית בעל 10.1

 (. בשנה שעות 8) 99.999% – מ הגבוהה ברמה, הלקוח בבעלות תשתית

 

 הנחושת רשת איכות .11

 צד מסירה נקודת ועד לקוח צד מסירה מנקודת החל קו לכל יבטיח התשתית בעל 11.1

 בו קו. 6db((SNR  על עולה שאינו רעשים סף, הלקוח בבעלות תשתית למעט, ספק

 לתקן יידרש התשתית ובעל, תקין לא כקו יחשב זה סף על העולים רעשים קיימים

 ; התקלה את

 

 :בתקלות טיפול .12

 .בשירות תקלה על לבזק לדווח יוכל באמצעותו  API יוקצה השירות לספק 12.1

 דוק תחילה כי מקור התקלה אכן במקטע עליו אחראית חב' בזק.לב הספק על 12.2

 לקוח צד מסירה נקודת בין קרי, בזק אחראית עליו במקטע הינה והתקלה במידה 12.3

 .בזק מול תקלה תיפתח -ספק צד מסירה נקודת לבין

תקלה מול בזק, והיה ונמצא כי התקלה אינה במקטע עליו במקרים בהם נפתחה   12.4

 בזק  אחראית, רשאית בזק לגבות תשלום בגין קריאת סרק.

 בתום תהליך תיקון התקלה באחריות בעל התשתית לוודא כי התיקון  אכן בוצע 12.5

 הצלחה, ולהודיע על כך לספק השרות.ב

 .אחד עבודה יום בתוך בזק שבאחריות במקטע תקלה לתיקון זמן 12.6
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 :תגובה זמני .13

וכן יתר הנתונים הנדרשים לספק   MSAGתעביר מידע על מיקומי מתקני  בזק 13.1

 דרישת ממועד עבודהימי   שני בתוך-"ראשוני תכנון"תיק השרות  לשם בניית 

 .לקבלת המידע( online)באין גישה  השירות ספק

כמפורט  בזק המבוקש  MSAGוחיבורו למתקן   SLUהיתכנות הקמת מתקן  בדיקת 13.2

 תכנון"תיק  הגשת לכך ובהתאם השירותשהוגש ע"י ספק  "ראשוני תכנון תיק"ב

 "תיקמקבלת מסמך  עבודה ימי 5 בתוך .השירותע"י בעל התשתית לספק  "מפורט

 בזק. MSAGבסמוך למתקן  SLUלהקמת מתקן  "ראשוני תכנון

 עבודה ימי 3בתוך -ספק  SLUבזק למתקן  MSAGתשתיות בין מתקן  חיבור 13.3

ספק וסיום עבודות אזרחיות  SLUמהודעת ספק השירות על סיום העמדת מתקן 

 לחיבור בין התשתיות.

וכן הסרת שירות מלקוח  השירות ספק של חדשלחיבור לקוח  SLUקישור  התקנת 13.4

 ספק של לקוחלהסרת  אומקבלת הזמנה לקישור  עבודה ימי 2בתוך  -קיים 

 .השירות

 החדש, הלקוח מוליקבע ע"י ספק השרות  הקישורהסרת  אוהתקנת  מועדתיאום           

כי  השרות' בזק לוודא מול ספק חב טכנאי באחריות, הלקוחהסרת  אולאחר חיבור 

 שהועברה ההזמנה לפרטי ובהתאם תקין באופן בוצעההסרתו  אוהתקנת הקישור 

 .השרות ספק"י ע בזק' חב אל

 

 SLA   (Service Level Agreement)- שירות רמת הסכם .14

 אשר(SLA) השירות ובעל התשתית יחתמו על הסכם רמת שירות  ספק 14.1

 .SLU שירות מרכיבי כל את  יכלול

 בעל של חריגה על השירות לספק מראש מוסכם פיצוי, היתר בין יכלול ההסכם 14.2

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

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

 .התשתית לבעל

 לתנאים בסתירה יעמדו לא התשתית לבעל השרות ספק בין בהסכם התנאים 14.3

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

 .    המשרד י"ע ובכתב מראש  ואושרו

 וביצועי שירות תנאי שיכיל יכול התשתית ובעל השרות ספק בין השרות הסכם 14.4

 לאחר וזאת מזעריים שירות כתנאי השרות בתיק שנקבעו אלה על עדיפים מערכת

 .בכתב המשרד יידוע
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( בין מערכותיהם APIהתשתית וספק השרות יקיימו מישק קישור ממוחשב ) בעל 14.5

        .פרסום תיק השרותממועד  חודשים 6 תוך

חודשים, יבנה כך שיענה על  6( גנרי אשר יוקם בתוך APIממשק קישור ממוחשב )

 כל דרישות שירותי השוק הסיטונאי.    

( מחייבת קיום תהליך של הידברות ותיאום בין APIבניית ממשק קישור ממוחשב )

אשר  API -בעל התשתית לספק השירות כולל לעניין היבטים של הקמת מישק ה

הנדרשים לקיים את כל השירותים הסיטונאיים  API -בסיכומן יכללו כל ממשקי ה

 כולל ממשקים נוספים שנמצא בהם הצורך בתהליך ההדברות בין הצדדים.

בין בעל התשתית  SLAמהאמור, כל עוד לא נחתם הסכם רמת שירות לגרוע  מבלי 14.6

 .השירות  בתיקכפי שנקבעו  המזעריים השירות תנאילספק השרות, יחייבו 

 

 :השרות לספק התשתית בעל בין עיקריים API ממשקי .15

 לספק התשתית בעל ביןAPI (Application Programing Interface) -  -ה מישק 15.1

 ככל אוטומטי באופן יתנהלו באמצעותו המבוצעים שהתהליכים כך יאופיין השירות

 המישק, זאת המחייבים חריגים במקרים רק תתקיים אנושית ומעורבות שניתן

 כולל התשתית מבעל שירות שמקבלים השרות ספקי כל לשימוש זהה יהיה

 בעצמו מספק שהוא ככל עצמו התשתית ובעל התשתית לבעל הקשורים מפעילים

 .שלו הקמעונאיות היחידות באמצעות שירותים

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

 מלאה גישה השירות לספק ויאפשרו העת כל וזמינים מהירים ביצועים בעלי

 וליכולות למידע בדומה On-Line   -ב פעולות וביצוע SLU לשירות למידע

 .התשתית בעל לעובדי הקיימות הזמינות

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

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

 .התשתית בעולמות ותהליכיים טכנולוגיים
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  "SLU חיבור לקוח קצה לשירות "ב" לצורך בסיסיים נתונים איסוף תהליך . 1

 כללי

 .שלהם המאפיינים ופירוט, המבוקש באזור MSAG  מתקני יקומימ -

 פסיבית תשתית זמינות ,המבוקש באזור  MSAG-מה שירות המקבלים מבנים -

 .המבוקש באזור

 

, סטאטוס קו המאפיינים את הלקוח כגון: קוד קונתוני זיהוי   – לקוח נתוני

)פעיל/לא פעיל(, שם הלקוח, כתובת מלאה, בעל התשתית לנקודת מסירה צד לקוח, 

 (."לקוח נתוני"שם ספק השירות הנוכחי )להלן : 

 

הרשת לקו מקצה לקצה )רכיבי  טופולוגיתנתונים כגון:  – ללקוח תשתית נתוני

, מהירות  MSAG -הרשת ההנדסיים העיקריים אליהם מחובר הלקוח(, מרחק מה

 (."תשתית"נתוני  -מקסימלית אפשרית )שניתן לספק בכתובת  הלקוח( )להלן 

 תשתית איתור  – הממשק שם (א

  המקדמי בשלב השירות לספק לאפשר הינה זה ממשק של מטרתו: מטרה .1

)נתונים אלה הינם  .לקוח תשתית אודות נתונים לברר, מכירה וטרם

 שעות אחורה(. 24 -מעודכנים נכון ל

 (. הדואר רשות בפורמט)  מלאה כתובת: קלט .2

 .תשתית נתוני: פלט .3

 בעל אצל לקוח ויהיז השירות ספקל יתאפשר – לקוח איתור: תהליך .4

 הלקוח את לאתר כדי. ותקין מלא מכירה תהליך לבצע מנת על התשתית

 באמצעות הלקוח את לזהות השירות לספק לאפשר יש, מיטבי באופן

 : הבאות מהחלופות יותר או אחת

 .דרכון מספר/ז.ת מספר לפי לקוח איתור – הממשק שם (ב

 הלקוח את לאתר השירות ספק נדרש המכירה מתהליך כחלק: מטרה .1

 .התשתית בעל  אצל. ז.ת לפי הספציפי

 דרכון מספר/ ז.ת  מספר: קלט .2

  לקוח נתוני:  פלט .3

תתקיים, בזק תספק  כיום אפשרות זאת אינה קיימת בבזק, ככל שאפשרות זו .4

 .ת לצרכי פנים של בזקניתנ מידע זה לספק השרות ברמה זהה לזו

 

 

 

 



 

13 
 

 

 להתקשרות טלפון לפי לקוח איתור – הממשק שם (ג

 הלקוח את לאתר השירות ספק נדרש המכירה מתהליך כחלק: מטרה .1

 .התשתית בעל  ברישומי כמוגדר, להתקשרות טלפון' מס לפי הספציפי

 טלפון' מס: קלט .2

 לקוח נתוני:  פלט .3

ככל שאפשרות זו תתקיים, בזק  כיום אפשרות זאת אינה קיימת בבזק, . 4 

 תספק מידע זה לספק השרות ברמה זהה לזו הניתנת לצרכי פנים של בזק.

 כתובת לפי לקוח איתור – הממשק שם (ד

 הלקוח את לאתר השירות ספק נדרש המכירה מתהליך כחלק: מטרה .1

 .התשתית בעל  אצל( הדואר רשות בפורמט) מלאה כתובת לפי הספציפי

 (הדואר רשות בפורמט) מלאה כתובת: קלט .2

 לקוח נתוני:  פלט .3

ככל שאפשרות זו תתקיים, בזק  כיום אפשרות זאת אינה קיימת בבזק,  .4

 תספק מידע זה לספק השרות ברמה זהה לזו הניתנת לצרכי פנים של בזק.

 קו קוד לפי לקוח איתור – הממשק שם (ה

 קוד לפי הספציפי הלקוח את לאתר נדרש המכירה מתהליך כחלק: מטרה .1

 הלקוח של הוודאי הזיהוי הינו זה זיהוי, התשתית בעל  אצל קו

 שברשותו הקצה ציוד, הלקוח על המידע מירב את יכילו ותוצאותיו

 .המכירה תהליך המשך את המאפשרים טכנולוגיים ונתונים

 קו קוד: קלט .2

 .לקוח זיהוי סוג, קצה ציוד נתוני, תשתית נתוני, לקוח נתוני:  פלט .3

 :השירות ספק י"ע שירותה ומכיר תהליך . 2

 נדרשים השרות מכירת בשלב ללקוח תקינה שירות אספקת לאפשר כדי – 

  :הבאים המישקים

 . חדש ללקוח שירות להקמת הזמנה: הממשק שם (א

 תשתית שקיימת( התשתית בעל אצל) חדש ללקוח חדש קו הזמנת: מטרה .1

 . שלו בכתובת

 פרטי(, הדואר רשות בפורמט) מדויקת כתובת, לזיהוי טלפון מספר: קלט .2

 (. עסקי לקוח עבור) ראשון שקע מיקום, הלקוח

(, טכנאי ללא) להפעלה SLA, ללקוח שהוקצה קו קוד, בקשה' מס:  פלט .3

 .טכנאי בתיאום לצורך אינדיקציה
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 קיים ללקוח שירות להקמת הזמנה – הממשק שם (ב

 השירות לספק התשתית מבעל SLU שירות הקמת תהליך ביצוע: מטרה .1

 של לקוח הוא וכי תשתית לו יש כי ונמצא אותר שהלקוח לאחר  וזאת

 . התשתית בעל באמצעות השירות ספק של או התשתית בעל

 תחילת על התשתית לבעל השירות ספק יודיע ל"הנ הממשק באמצעות

: לדוגמא) לכך מניעה שאין יאשר התשתית ובעל השירות הקמת תהליך

 (.אחר שירות מספק קו לאותו נוספות בקשות שאין יאשר

  קו קוד: קלט .2

 של אישור ואין במידה) וסיבה אישור, בקשה וסטטוס בקשה' מס:  פלט .3

 (.טכנאי ללא) הציוד ופתיחת( הפעולה לביצוע התשתית בעל

 :טכנית תמיכהו תפעול תהליך . 3

 -ה שירותלאפשר תפעול ותמיכה שוטפים של השירותים המסופקים במסגרת  כדי  -

SLU  :בעל התשתית נדרש להעמיד לספק השירות את הממשקים הבאים , 

 תשתית קו תקינות בדיקת – הממשק שם (א

 התשתית קו של טכניים נתונים בדיקת לצורך נועד זה ממשק: מטרה .1

 .התשתית קו הפעלת לאחר

 קו קוד: קלט .2

  טכניים נתונים:  פלט .3

 ללקוח תקלה פתיחת – הממשק שם (ב

 זיהוי לאחר התשתית בעל אצל תקלה פתיחת מטרתו זה ממשק: מטרה .1

 .התשתית בעל אצל הינו התקלה מקור שאכן

 חומרה רמת, השירות ספק אצל פניה' מס, התקלה תיאור, קו קוד: קלט .2

 ( קבוצתית,  פרטנית -  ידועה אם)

 .הערה, לטיפול SLA, השירות ספק אצל פניה' מס, תקלה' מס:  פלט .3

במקרים בהם נפתחה תקלה מול בזק, היה ונמצא כי התקלה אינה  .4

 במקטע עליו בזק אחראית, רשאית בזק לגבות תשלום בגין קריאת סרק.

 לקוח תקלת סטטוס – הממשק שם (ג

  התשתית בעל י"ע התקלה סטטוס עדכוןל ממשק: מטרה .1

  בתקלה הטיפול התקדמות עדכון לצורך

 .סטטוס, הטיפול תאור, השירות ספק אצל פניה' מס, תקלה' מס: קלט .2

 עדכון התקבל:  פלט .3
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 בעל ברשת תקלות ועדכון לפתיחה התשתית בעל של ממשק – הממשק שם (ד

 התשתית

 ספק את יזום באופן התשתית בעל יעדכן הממשק באמצעות: מטרה .1

 ללקוחות השרות על המשפיעים אצלו הרשת ברכיבי תקלה על השירות

 .השרות ספק

 חומרה רמת,  התשתית בעל אצל תקלה' מס, התקלה תיאור: קלט .2

,  מושפעים לקוחות כמות, רכיב' מס,  רשת נתוני(, קבוצתית,  פרטנית)

 ברכיב חלקית פגיעה בעת או, פרטנית תקלה בעת) מושפעים קו מספרי

 .לתיקון SLA, סטטוס(, רשת

 העדכון התקבל:  פלט .3

  אצלו הרשת ברכיבי שינוי על התשתית בעל  הודעת – הממשק שם (ה

 השירות ספק את לעדכן התשתית לבעל לאפשר נועד זה ממשק: מטרה .1

 ללקוחות השרות על השפעה להם אשר שלו הרשת בטופולוגית שינויים על

 . השרות ספק

 שבוצע השינוי ומהות   מושפע קו קוד: קלט .2

 המידע התקבל:  פלט .3

 לקוחות טכני:  שירות: תהליך . 4

 ובהתאם מיטבי שירות שלו הקצה ללקוחות לספק השירות לספק לאפשר כדי - 

 בעל נדרש, זהה מסוג שירותים לאספקת ביחס בשוק ומקבול נהוג לסטנדרט

 : הבאים הממשקים את השירות לספק להעמיד התשתית

 בקשה ביטול/הזמנה – הממשק שם (א

 לקוחות של שונות בקשות בטלל הזמיןל שירות לספק לאפשר: מטרה .1

 '(.וכו שירות להקמת בקשה, טכנאי הזמנת, קו הזמנת:  כדוגמת) קצה

 .בקשה' מס, קו קוד: קלט .2

 .התקבל:  פלט .3

 (תקלה/התקנה) בקשות עדכון – הממשק שם (ב

 שינוי/עיכוב על השירות ספק את לעדכן התשתית לבעל לאפשר: מטרה .1

 . התשתית בעל ידי על שנקבע כפי הבקשה ביצוע במועד

 בקשה' מס: קלט .2

 .קצר ותיאור הבקשה סטטוס, בקשה' מס:  פלט .3
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 לספק מעבר) השירות מספק התשתית קו ניתוק על הודעה – הממשק שם (ג

 (אחר שירות

 הלקוח מעבר על, השירות לספק להודיע התשתית לבעל לאפשר: מטרה .1

 היינו, התשתית בעל של יזום ממשק הינו זה ממשק. אחר שירות לספק

 בקשת על לו הודיע אחר שירות שספק לאחר התשתית מבעל מגיע הקלט

 .אליו שירות הקמת

 קו קוד: קלט .2

 .סטטוס, בקשה' מס:  פלט .3

  תשתית קו שירות- ללקוח שירות ניתוק– הממשק שםד  (          

 בעל באמצעות הניתן, ללקוח שירות לבטל השירות לספק לאפשר: מטרה .1

 .התשתית

 .ביצוע מועד, שיבוטל המבוקש השירות סוג, קו קוד: קלט .2

 הבקשה סטטוס, בקשה' מס:  פלט .3

 הזמנות/ בבקשות טיפול סטטוס בירור – הממשק שם       ה(

/ בבקשה הטיפול בסטטוס להתעדכן השירות לספק לאפשר: מטרה .1

 .התשתית בעל מול שנפתחה הזמנה

 בקשה' מס, קו קוד: קלט .2

 הבקשה סטטוס, בקשה' מס:  פלט .3

  טכנאי תיאום: תהליך . 5

לשם  טכנאילאפשר לספק השירות לתאם עבור לקוח הקצה שלו, מועד להגעת  -

 טיפול בתקלה בקו תשתית.   אוהתקנת קו תשתית/ 

 . התשתית בעל של טכנאי תיאום – הממשק שם (א

 זמן חלונות מספר  התשתית מבעל לקבל השירות לספק לאפשר: מטרה .1

 בהתקנת טיפול עבור, וזאת הלקוח מול התשתית בעל של טכנאי לתיאום

, בהתאם לזמני הלקוח אצל תשתית קו בתקלת טיפול או תשתית קו

 ונהלי העבודה בבזק.

ערב קודם למועד פעילות  18:00עדכון/ביטול הגעת טכנאי יתבצע עד שעה 

 הטכנאי.
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 : להלן כמפורט אפשרויות בשלוש להתבצע יכול התיאום  .2

 ביותר המוקדמים זמן חלונות בממשק יחזיר התשתית בעל – ASAP .א

 . שניתן ככל אצלו

 ;מבוקש תאריך לפי .ב

 .צ"אחה/צהריים/בוקר – היום במשך זמן טווחי לפי .ג

 התזמון אפשרויות, הפעילות סוג, קו קוד: קלט .3

 ושעה תאריך, סלוט מזהה, קו קוד: פלט .4

 ידי על שהוצעו הזמן לחלונות בהתאם זמן חלון קביעת/ עדכון – הממשק שם (ב

 .לעיל 6.1 בממשק התשתית בעל

 הטכנאי להגעת הזמן חלון את לבחור השירות לספק לאפשר :מטרה .1

 מבעל לתיאום אפשריים זמן חלונות לקבלת  בהתייחס, ללקוח המתאים

 .התשתית

 פרטי, זמן חלון/סלוט מספר, הפעילות סוג, בקשה מספר, קו קוד: קלט .2

 סטטוס, קשר איש

 .אישור: פלט .3

 /זוגות נחושתלקוחות סנכרון:  תהליך . 6

 /זוגות הנחושתהלקוחות נתוני את לסנכרן השירות לספק לאפשר: מטרה (א

  התשתית בעל אצל הרשומים הנתונים מול אל במערכותיו הרשומים

 מנת על  וזאת תדיר באופן /זוגות נחושתהלקוחות מצבת העברת באמצעות

 קובץ יהיה שיועבר הקובץ. תקלות לגלות, וכן דעות וחילוקי שווא חיובי למנוע

Batch הבסיסיים/זוגות הנחושת הלקוחות נתוני את הפחות לכל שיכיל. 

 .משירות ויציאה כניסה תאריכי, השירות סוג, קו קוד: הקובץ נתוני (ב
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 אפליה אי .16

 בין וכן עצמם לבין שונים שירות ספקי מנויי בין השרות באספקת יפלה לא התשתית בעל

)מחיר,  בשירות הכרוכים הפרמטרים בכל שהוא כל שירות ספק מנויי לבין הוא מנוייו

 בתקלות וטיפול תפעול, השירות זמינות, שירות רמות, לקוח הקמת, השירות וטיב איכות

 "ו(.וכ

 

 במידע שימוש איסור .17

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, 

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

לקוח. בעל התשתית יוכל לעשות שימוש במידע המועבר אליו מספק השירות, רק לצורך 

 חיבור הלקוח לספק השירות ואספקת השירותים לספק השירות, ולצורך זה בלבד.

 

 :דעות ובחילוקי במחלוקות טיפול .18

דעות בין בעל התשתית רשת הגישה לבין ספק השירות בכל פרט הכרוך  חילוקי 18.1

, כולל בין היתר חילוקי דעות בדבר יכולות טכניות לאספקת SLUבמתן שירות 

 בין ייושבו שלא ככול"ו, וכ תשלומים, בתקלות טיפול, עבודות תיאום, השירות

 .התקשורת לחוק 5 סעיף לפי התקשורת משרד"י ע ויוכרעו יובאו הצדדים

 

 


