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 התשע"ה     שבט     ' ז
 2015        ינואר      27

 11/15 – 0301סימננו: 
 

 מר אבי ברגר, המנהל הכלליאל: 
 
 

  Sub Loop Unbundling –SLUרות ילשימוע משני תיק ש יותהתייחסומענה להנדון: 
 
 

הינו אחד "( SLUשירות  תיק)"SLU – Sub Loop Unbundling -פירוק למקטעים תיק שירות

שירות מאפשר לספק שירות חסר תשתית להשתמש ברשת הגישה של ה .משירותי השוק הסיטונאי

כמפורט בהחלטת רשימת השירותים  בעל תשתית על מנת לספק ללקוחותיו שירותי תקשורת.

)ג( בתקנות התקשורת )בזק ושידורים()שימוש ברשת בזק 2 -ו 1, וכקבוע בתקנה 14.1.2014מיום 

חובת אספקת השירות חלה בעת הזו רק ביחס לבזק, החברה  2014 - ציבורית של מפ"א(, התשע"ה

 הישראלית לתקשורת בע"מ.

רות שכלל הליך של יתהליך יסודי ומסודר לאסדרת השלאחר שהמשרד הגדיר את השירות נערך 

קיום פגישות מקצועיות עם נציגי המפעילים, ובהמשך הקים  ,הנדסיים וכלכליים סוף נתוניםיא

ייעודי לעניין השירותים הסיטונאיים בו נטלו חלק בכירי המהנדסים "פורום הנדסי" המשרד 

 רותים הסיטונאייםימכל המפעילים בענף ואשר התכנס לאורך כל תקופת גיבוש מסמכי הש

מתכונת אספקת השירותים נוגע לבמקצועיים דיונים קיים הפורום שפורסמו לשימוע. 

הדיונים בפורום התקיימו . הסיטונאיים ומיפוי המחלוקות בין נציגי המפעילים החברים בפורום

הראשונה של  תיק הטיוטה  .הראשוןשירות הטיוטת תיק שקדמו להפצת  השנתייםבמהלך 

הפועלים בענף את התייחסותם  על מנת לקבל מהמפעילים  28/5/14 -בתאריך ה הופצה השירות

 .והערותיהם למתכונת השרות המוצעת

של  מעמיק, ולאחר לימוד הראשוןואכן התקבלו הערות והתייחסויות רבות לטיוטת תיק השרות 

עודכן תיק  בהמשך לכך,  .וחלק אחר לא התקבלו מההערותאותן התייחסויות קיבל המשרד חלק 

 לשימוע משני בבקשה לקבלת הערות והתייחסויות. 6/10/14 -והופץ בתאריך ה SLUהשרות 

 ,SLUהערות והתייחסויות המפעילים לשימוע המשני של תיק שירות 

הערות וטענות שהוצגו  ,ובהתאם לכך נלמדו לעומקם ע"י הצוותים המקצועיים של המשרדנבחנו ו

ואשר התקבלו ע"י המשרד מצאו את  המשני על סעיפים שונים בתיק השירותחסויות יבהתי

 מקומם בתיק השירות המעודכן בתיקונים אלה.

 פרטנר.קבוצת וסלקום, קבוצת בזק, המפעילים שענו והתייחסו לשימוע המשני הינם: 

וקיבלו מענה עוד במסמך  "ממוחזרות"יחד עם זאת מספר לא קטן של הערות והתייחסויות הינן 

, ולכן במסמך זה לא נתייחס 06/10/14 -מתאריך ה SLU שירותלתיק הראשון התשובה לשימוע 

 אליהן שוב.
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 1טענה מס' 

יש למחוק את הפסקה בתיק השירות לפיה "השירות הינו אדיש לטכנולוגיית רשת הגישה ויחול 

על מגוון טכנולוגיות הגישה הקיימות ועם השינויים הנדרשים גם על טכנולוגיות גישה שיופעלו 

דובר כאן בתיק שירות ספציפי שאינו יכול להתעלם מהטכנולוגיה, לא בטופולוגית שכן מ .בעתיד"

וכו', כך שלא ניתן להתייחס לטכנולוגיות עתידיות שאינם הרשת, מרכיבי הרשת, מערכות הבקרה 

 ושמו.ימיושמת כיום ועדיין לא ידוע הכיצד י

 1מענה לטענה מס' 

דן בשירות קיים פרק ה SLUתיק השירות הנוכחי של שירות ב. אכן הטענה אינה מתקבלת

טכנולוגיית דהיינו ספציפי המותאם לטכנולוגיה הקיימת כפי שנכתב מפורשות בתיק השירות. 

 הפרמטרים בתיק השירות. אשר מכתיבה כמובן את כל  ת הגישהזוגות נחושת ברש

)כדוגמת  נוספותת גישה ויגם עבור טכנולוגשים י SLUיחד עם זאת המשרד סבור כי שירות 

FTTH,  ,Vectoring )'מעת לעת את  המשרדיבחן , ובהתאם לכך שניתן ליישמן ברשת בזק וכו

קיימות  נוספות ותטכנולוגי ןמתחייבים מאותה לכלול בתיק השירות פרקים נוספים הצורך

 .(23' מס לטענה מענה גםראה נא שיהיו )ועתידיות ככל 

 טכנולוגיית רשת הכבלים שלבעת הזו סבור המשרד כי לא יהיה זה נכון להחיל את תיק השירות 

בהחלת שירות זה ברשת כבלים, בין השאר בשל  בעולם נרחב מעשי ניסיון העדר בשל הוט

 .לשירותים סיטונאיים TVהמורכבות בהתאמת רשת הכבלים שנבנתה מלכתחילה להפצת שידורי 

המתפתחות המיועדות לאפשר אספקת ת וטכנולוגיהבלימוד מידע הנדסי ו איסוףהמשרד ימשיך ב

שירות  על מנת להחליט בדבר העיתוי המתאים, אם בכלל, להחלת רשת הכבלים,השירות גם על 

SLU   רשת זו.גם על  

 

 2טענה מס' 

יש לשנות את ההגדרה "נקודת מסירה צד לקוח" ולהעבירה משקע ראשון בבית לקוח ל"חצר 

הלקוח" שכן לבעל התשתית אין יתרון על ספק השירות במקטע מהכניסה לחצר הלקוח ועד לשקע 

 הראשון.

 2מענה לטענה מס' 

המשרד סבור כי על מנת להבטיח שירות תקין אמין ורציף על נקודת  הטענה אינה מתקבלת.

וח ולא להיות בשקע הראשון בבית הלק SLUהסיום של הקו המסופק ע"י בעל התשתית בשירות 

בכל נקודה אחרת במסלול תשתית הקו, שאם לא כן יידרשו שני גופי ביצוע שונים לקיים את 

 עבודת ההתקנה והתחזוקה של אותו קו. 
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לכן כדי להבטיח את רציפות השירות למשתמש הקצה ולמנוע קשיים באיתור המפעיל האחראי 

ד לשקע הראשון בבית לתיקון תקלות אפשריות בתשתית סבור המשרד כי נקודת המסירה ע

 הלקוח תהיה באחריות בעל התשתית.

 

 3טענה מס' 

למערכת המידע של בזק  on line -תיק השירות קובע כי על בזק לאפשר לספק השירות גישה ב

לשם קבלת מידע על מתקני ותשתיות בזק כולל רשימת מבנים/אתרים המקבלים שירות מאותו 

MSAG מסחרי של החברה והינו רגיש מבחינה ביטחונית  באזור המבוקש, מידע זה הינו סודי

 ולכן לא ניתן לאפשר גישה חופשית למערכת המידע של החברה.

 3מענה לטענה מס' 

על מנת לאפשר לספק השירות את היכולת לספק שירותים ללקוחותיו תוך  הטענה לא מתקבלת.

דרכו, ולהעמיד יש להסיר כל מחסום או גורם מעכב בשל בעל התשתית  SLUשימוש בשירות 

רשימת מבנים/אתרים ומידע על מתקני ותשתיות בזק  , כולל בפניו את כל המידע הנדרש לשם כך

 -באזור המבוקש, וכן מידע על התשתית המקשרת בין מתקן ה  MSAGהמקבלים שירות מאותו 

MSAG לבין הלקוחות, וזאת בשלב מקדמי עוד בטרם התקנת מתקן ה-SLU .של ספק השירות  

שכן רק בהימצא כל המידע האמור לעיל בפני ספק השרות יש בידיו את הכלים הבסיסיים לתכנון 

  SLU -מיטבי )הנדסי/כלכלי( של דרכי אספקת השירות ללקוחותיו כולל תכנון מיקום מתקן ה

 שלו, בחירת ניתוב קרקעי מתאים וכ"ו. 

מכתיב כי לא תהיה אפליה באספקת השירות בין לקוחות בעל  בתיק השירות 16סעיף יתר על כן, 

התשתית ללקוחות ספק השירות, ובכלל זה כמובן העמדת כל המידע הנדרש לספק השירות. 

אוניברסליות המפחיתה פרישה לעניין הפרת הסודיות המסחרית, נציין כי על בזק חלה חובת 

הנדרש כאן , שכן המידע י השירותמאוד את עניין הסודיות המסחרית במידע המועבר לספק

 הגעת התשתית אל מנוי מסוים ולא בעצם ההגעה אל באופןלהצגה בפני ספק השירות מתמקד אך 

 . אותו מנוי

העברת המידע מבעל התשתית אל ספק לעניין הטענה בנוגע לרגישות הביטחונית של המידע, 

 טחון.יבהגורמי  תיעשה על פי הנחיותהשירות 

 

 4טענה מס' 

ספק השירות להעביר לבזק מידע על סוג ומאפייני ציוד הקצה אתו מבקש הוא להתקין אצל  על

 הלקוח הסופי.
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 4מענה לטענה מס' 

זוגות  –בזק מספקת אך את מקטע הגישה בלבד )נכון לעתה  SLUבשירות . הטענה לא מתקבלת

היתר לכך שציוד  שאחראי בין ,ציוד הקצה שהינו באחריות ספק השירותלנחושת(, ללא כל נגיעה 

 יהיה מאושר סוג.אצל המנוי שלו הקצה 

 

 5טענה מס' 

 SLUתיק השירות מכתיב כי במקרה של אי אישור בקשתו של ספק השירות להקמת מתקן 

ימי עבודה,  2בהתאם ל"תיק תכנון ראשוני" על בעל התשתית להודיע על כך לספק השירות בתוך 

 משך זמן זה הינו קצר מדי.

 5ס' מענה לטענה מ

לעניין זמני אספקת מידע, אישורי תכניות, תיקון תקלות וכ"ו, נבהיר כי , הטענה אינה מתקבלת

לקיצורם  בין דרישות ספק השירות סבירים ומידתייםפרקי הזמן שנקבעו בתיק השרות הינם 

לבין יכולות בעל התשתית, והטוענים כנגד קביעתו הלכאורית של המשרד לא תמכו טענותיהם 

  בעובדות או בנימוקים סותרים.

 

 6טענה מס' 

בין ספק השירות לבין בזק צריך שיהיה לאחר הסכם בין  (APIמישק קישור ממוחשב )הקמת 

הצדדים ולא יתכן לאפשר מישק למערכות בזק על בסיס גורם "מתעניין בלבד" שכן הדבר מאפשר 

דרישה / קיום לקוח מתעניין ג", קרי דליית מידע שאינה נתמכת בהתפתחות פסולה של "מסע דיי

 ואשר לא תביא להזמנת שירות.

 6 מענה לטענה מס'

לאספקת ראשוני לאחר חתימה על הסכם  :ישונה 9.1.1ניסוח הפתיח בסעיף . קבלתמתהטענה 

לספק השירות באמצעותו יוכל להפנות  APIבין בזק לבין ספק השירות יוקצה  SLUשירות 

 הזמנה וכו'. 
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 7טענה מס' 

אכן במקטע עליו אחראית  לבדוק תחילה כי מקור התקלה השירות על ספק  ,במקרה של תקלה

בזק, במקרים בהם נפתחה תקלה מול בזק, ובזק השקיעה משאבים לתיקון התקלה ונמצא כי 

 .עליו בזק אחראית, ייגבה תשלום בגין קריאת סרקהתקלה אינה במקטע 

 7מענה לטענה מס' 

י ונמצא כ יהייכתב כי במקרים בהם נפתחה תקלה מול בזק, הבתיק השרות  (ב')2.153בסעיף 

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

 

 8טענה מס' 

( בין מערכות בעל APIפרק הזמן שהוקצה בתיק השירות להקמת מישק קישור ממוחשב )

 , פרק זמן זה ממועד החתימה על ההסכם לאספקת שירות יום 60התשתית לספק המידע הינו 

שונות תפעוליות המפעילים טענות העלו כמו כן, חודשים.  6 הינו קצר מדי, נדרש פרק זמן של

 .APIבנוגע לממשק ה 

 8מענה לטענה מס' 

 BSA -קיימת חפיפה רבה לעבודה אשר נדרשה במסגרת שירות ה. חלקית הטענה מתקבלת

ממועד תיקון  חודשים 6 -יוארך ל APIפרק הזמן להקמת מישק בהיבט של ממשקים, לכן 

 .הנוכחישיון יהר

חודשים, יבנה כך שיענה על לכל  6( גנרי אשר יוקם בתוך APIיודגש כי ממשק קישור ממוחשב )

 שירותי השוק הסיטונאי.

( מחייבת קיום תהליך של הדברות ותיאום בין APIכן יודגש כי בניית ממשק קישור ממוחשב )

אשר  API -כולל  לעניין היבטים תפעוליים של הקמת מישק הבעל התשתית לספק השירות 

הנדרשים לקיים את כל השירותים הסיטונאים כולל  API-בסיכומן יכללו כל ממשקי ה

 נוספים שנמצא בהם הצורך בתהליך ההדברות בין הצדדים. ממשקים

 

 9טענה מס' 

 .ד שנספח זה כלל לא צורףיש הפנייה ל"נספח תפעול המצורף כנספח ב'", בעו 2ס"ק  15.2בסעיף 
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 9מענה לטענה מס' 

נושאי התפעול שולבו בסעיפים בתיק השירות ולא כנספח נפרד, לכן פסקה זו  .הטענה מתקבלת

 תימחק מתיק השירות.

 

 10טענה מס' 

 שעות אחורה. 24 -לעניין איתור תשתית על פי כתובת, יש להבהיר כי הנתונים מעודכנים נכון ל

 10מענה לטענה מס' 

ספק השרות ברמה זהה לזו הניתנת ל זה , ככל שישתנה המצב, בזק תיתן שירותמתקבלתהטענה 

  לצרכים פנימיים שלה.

 

 11טענה מס' 

 לעניין איתור לקוח לפי "טלפון להתקשרות" לא קיימת אפשרות כזו בבזק.

 11מענה לטענה מס' 

בזק תיתן שירות זה לספק השרות ברמה זהה לזו הניתנת , ככל שישתנה המצב, הטענה מתקבלת

 לצרכים פנימיים שלה. 

 

 12טענה מס' 

 .לעניין איתור לקוח לפי כתובת, לא קיימת אפשרות כזו בבזק

 12מענה לטענה מס' 

, ככל שישתנה המצב, בזק תיתן שירות לחברות ברמה דומה ליכולת הפנימית הטענה מתקבלת

 שלה

 

 13טענה מס' 

 תבתיק השירות( מחייב 15.2)סעיף  "מאפייני נתונים שיועברו במישק בן הצדדים"רשימת 

 הידברות ותיאומים בין בעל התשתית לספק השירות.
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 13מענה לטענה מס' 

כפי שנאמר בפתיח למסמך זה, תיק השירות מציג דרישות רגולטוריות , הטענה מתקבלת בחלקה

צועיים אותם נדרשים הצדדים לסכם ביניהם בתהליך ואינו נכנס לפרטי פרטים תפעוליים/מק

 אספקת השירות.

 

 14טענה מס' 

של לעניין מועדי השעיה/הקפאה, בזק אינה מנהלת את לקוח הקצה, והיחסים והפעולות הללו 

הן במישור הקמעונאי בין ספק השירות ללקוחותיו, ומבחינת בזק מדובר השעיה או הקפאת מנוי 

  רת משאבים בתשלום מלא.בהסרה והתקנה, או בשמי

 14מענה לטענה מס' 

, שכן שירות הקפאה/ הפשרה אינו קיים קו יבוטל שרת/הפתממשק הקפא הטענה מתקבלת.

 רותים בין בזק לספק השירות. יבמישור הש

 

 15טענה מס' 

"ניתוק שירות ללקוח"(, ולבעל  –ה' 4 15אין כל קשר לשירות "דקות שיחה" )סעיף  SLUלשירות 

 התשתית אין כל מידע על סוג השירות המועבר בקו הנחושת ללקוח הסופי.

 15מענה לטענה מס' 

 . המושג "דקות שיחה" יימחק.הטענה מתקבלת

 

 16טענה מס' 

תיאום מועד הגעת טכנאי להתקנת קו או לטיפול בתקלה יתאפשר רק בימים ובשעות העבודה 

ערב קודם  18:00התשתית, כמו כן עדכון/ביטול הגעת טכנאי יתקבל עד שעה  הנהוגים אצל בעל

 לפעילות.

 16מענה לטענה מס' 

. הן לגבי תיאום מועדי הגעת טכנאי בהתאם לנהלי העבודה ולמקובל אצל בעל הטענות מתקבלות

 18:00, והן לגבי הדרישה לעדכון/ביטול הגעת טכנאי עד שעה הקמעונאיים ביחס למנוייו התשתית

 ערב קודם לפעילות.
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 17טענה מס' 

שכן המידע המצוי  SLU( אינה קשורה לשירות 15.2.6)סעיף  "סנכרון לקוחות"הדרישה לקיים 

אצל בעל התשתית אינו מתייחס לרשימת הלקוחות של ספק השירות אלא לזוגות נחושת 

 המשמשים את לקוחות ספק השירות.

 17מענה לטענה מס' 

הדרישה ל"סנכרון לקוחות" אכן מתייחסת לסנכרון מצבת זוגות  SLUבשירות , הטענה מתקבלת

הנחושת המשרתת את לקוחות ספק השירות כפי שרשומה במערכות של בעל התשתית כנגד אותה 

 רשימה הקיימת אצל ספק השירות.

 

 18טענה מס' 

ע לא לאפשר קיומה בתיק השירות( הינו גורף מדי ולוקה בקיבעון, מדו 16סעיף "אי אפליה" )סעיף 

 של תחרות בין הספקים על טיב שירות, זמינות וכו'.

 18מענה לטענה מס' 

 SLU. הדרישה לאי אפליה מתמקדת בכל הפרמטרים הכרוכים בשירות הטענה אינה מתקבלת

אותו מספק בעל התשתית לספק השירות, והם כוללים בין היתר: מחיר, איכות וטיב שירות, 

הקמת לקוח, רמת שירות, זמינות ותפעול השירות, טיפול בתקלות וכו'. המשרד רואה בחיוב 

, SLUקיומה של תחרות בין ספקי שירות, אך עומד על כך שהרובד הבסיסי של התשומה בשירות 

ת ברשת הגישה המסופק ע"י בעל התשתית יהיה אחיד וללא אפליה בין כלל קרי זוגות הנחוש

 ספקי השירות.

רק שוויון מוחלט ואי אפליה יבטיחו קיום תחרות הוגנת ומניעת יתרון התחלתי לא הוגן של בזק 

 או ספק שירות הקשור אליה על פני ספקי שירות אחרים.

 

 19טענה מס' 

ס שנתי ורבעוני תחזיות לגבי כמות המתקנים שברצונו על ספק השירות להעביר לבזק על בסי

 .לתכנן ולהתקין, וכן תחזית חודשית בנוגע להתקנות, שינויי תכולה וניתוק לקוחות
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 19מענה לטענה מס' 

. המשרד סבור כי מערכת היחסים בין בעל התשתית לספק השירות אינה הטענה אינה מתקבלת

בין שני גופים הדומים בעוצמתם, שכן בתהליך אספקת השירות יש לבעל  יוניתומערכת שיו

התשתית כוח ועוצמה רבים מול ספק השירות, ולכן לדעת המשרד חיובם של ספקי השירות 

למסור "תחזיות" לבעל התשתית עלול לפגוע בתחרות ולתת בידי בעל התשתית המספק אף הוא 

ב ערך בקשר לתכניותיהם של ספקי השירות מידע מסחרי סודי ר שירותים זהים ללקוחות

 ויאפשרו לו להיערך לכך מראש.

 

 20טענה מס' 

 יש להגדיר מונח "מזהה חד ערכי" כקוד קו שישמש לזיהוי קו בין בעל התשתית לספק השירות.

 20מענה לטענה מס' 

 יתואם ויסוכם בין בעל התשתית לספק השירות. , ככל שנידרש,הטענה אינה מתקבלת

 

 21מס' טענה 

של ספק השירות מיקומו והפעלתו יהיה בתיאום עם  SLU -תיק השירות מורה כי הקמת מתקן ה

 בזק, הוראה זו הינה מיותרת ועשויה לשמש את בזק לצורך סיכול תחרות.

 21מענה לטענה מס' 

)שמחוץ לחדר תקשורת של בזק( מצריכה קבלת  SLU. הקמת מתקן הטענה אינה מתקבלת

 SLU -אישורים מכל הגורמים הרגולטורים ובנוסף לכך המשרד סבור כי תיאום הקמת מתקן ה

, ואי תיאום כזה נדרש בין היתר לשם העתקת זוגות הנחושת ממתקן בזק למתקן הספקעם בזק 

 ום מונע זאת.הוא הגורם העלול להביא לעיכובים ולדיונים מיותרים בעוד שתיא

 

 22טענה מס' 

על גבי תשתית סיבים  SLUכי כל עוד לא ניתן לספק שירות  SLUעל המשרד לקבוע בתיק שירות 

אופטיים, תחול על בעל התשתית החובה לשמר תשתית מסוג נחושת וזאת לטובת אספקת שירות 

SLU .לספקי שירות 
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 22מענה לטענה מס' 

אינו נוהג להגביל שדרוגים טכנולוגיים של בעלי הרישיון. ככלל, המשרד  הטענה אינה מתקבלת.

בעניין האפשרות לספק שירות זה ככל שיחולו התפתחויות טכנולוגיות ברשת חברת בזק, נפנה 

 .1לאמור במענה לטענה מס' 

 

 23טענה מס' 

של ספק השירות  SLUמתקן . האחת בה SLUתצורות לאספקת שירות שתי  תיק השירות מציג 

של ספק השירות מותקן בחדר  SLUמתקן והשנייה בה של בזק  MSAGמותקן בסמוך למתקן 

 Vectoring -של בעלי התשתית בפונקציית ההאפשרי לאור השימוש העתידי , תקשורת של בזק

של ספק שירות המותקן  SLUמתקן והיא:  SLUמתבקשת תצורה שלישית לאספקת שירות 

  .Vectoringשל בזק הכולל תכונת  MSAGבסמוך למתקן 

 23מענה לטענה מס' 

של בעל  XDSLברשת הגישה בטכנולוגיית  Vectoring -. שילוב תכונת המתקבלתאינה הטענה 

שלביה הראשוניים, ואף שידוע לנו על היערכות לפיתוחים בהתשתית עבור לקוחותיו, הינה אך 

לספקי שירות גם במערך בו מופעלת תכונת  SLUהנדסיים אשר יאפשרו הפעלת שירות 

Vectoring,  אם כי ככל הנראה בעתיד אכן יתקיים לכך בעולםלא מוכר לנו יישום מעשי נרחב .

 .Vectoringבזוגות נחושת אשר במערך עם  SLUשירות 

 תבחן זו תצורה 1 לטענה במענה וכמצוין אינה מתקבלתהדרישה לקיים תצורה זו  בשלב זהלכן  

תיק השירות עם  ישקול המשרד לעדכן את , וככל שיישום זה יתרחבהמשרד"י ע עתל מעת

 . SLUבתיק שירות  Vectoring -השינויים הנדרשים לכך שיכילו את תכונת ה

 

 24טענה מס' 

תיק השירות קובע כי במקרים של שינויים במערך התשתית של חב' בזק או בביצוע עבודות 

יזומות ברשת של חב' בזק העלולים להשפיע על אספקת השרות ללקוחות ספק השירות, על בזק 

לפני המועד המתוכנן, פרק זמן זה אינו מספיק לספק השרות על מנת יום  14להודיע על כך לפחות 

  .יום 28 -יש להאריך את פרק הזמן לערך לכך, ילה
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 42מענה לטענה מס' 

שינויים להודעת חב' בזק על פרק הזמן המשרד בחן את הדרישה להארכת , הטענה מתקבלת

ברשת חב' בזק או בביצוע עבודות מתוכננות העלולים להשפיע על אספקת השירות ללקוחות  ספק 

ביצוע ע" ספק השרות על מנת להיערך לכך השירות, וכן נבחן מכלול הפעילויות הנדרשות ל

 יום 28 -יוארך לובהתאם נקבע כי פרק הזמן להודעת בזק 

 

 25טענה מס' 

על מנת למנוע מצב בו טכנאי בזק יעזוב את חצרי הלקוח בטרם הסתיים תהליך תיקון תקלה או 

תקלה/ניתוב קו עוד אודות סיום תהליך תיקון זק להודיע לספק השירות על בביצוע ניתוב קו, על 

 בטרם יעזוב טכנאי בזק את אתר הלקוח.

 25מענה לטענה מס' 

 בלת, תיק השירות יתוקן בהתאם.קהטענה מת

 

 26טענה 

יש לקבוע שני גורמי אסקלציה בבזק אליהם יהיו רשאים לפנות ספקי השרות במקרים בהם לא 

 ניתן מענה מספק ע"י הטכנאי בשטח.

 26מענה לטענה מס' 

 תפעולי כדוגמת דרישה זו יסוכמו בהסכם בין בעל התשתית לספק השרות.נושא 

 

 27טענה  

יש להבטיח את נגישות עובדי ספק השרות לחדרי תקשורת הנמצאים בחצרים פרטיים, זאת 

חדרי תקשורת אלה כדי למנוע את הנגישות מספקי שירות. לנעול לנוכח המציאות בה בזק נוהגת 

( בחדר Hostingההשתתפות בתשלומי ספק השרות עבור התאכסנות )כן יש לקבוע את גובה 

 תקשורת של בזק.

 27מענה לטענה מס' 

נהם הסדרים שיאפשרו יבתיק השרות, חב' בזק וספק השרות יתאמו ב  6.4כפי שנכתב בסעיף 

נגישות עובדי ספק השרות למתקן לצורך התקנה ותחזוקה, וכן הוא לגבי יתר ההיבטים של 

 ( של ספק השרות בחדר תקשורת בזק.Hostingהתאכסנות )
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 תפוצה:
      מנכ"ל בזק גב' סטלה הנדלר

   מנכ"ל הוט טלקום מר גיל סספורטס
טלקום  012 ופרטנר פתרונות תקשורת נייחים ש. מ.מנכ"ל פרטנר תקשורת  מר חיים רומנו

 סמייל טלקום 012 -ו
 מנכ"ל פלאפון תקשורת בע"מ מר גיל שרון

 נטויז'ין  013מנכ"ל סלקום תקשורת וסלקום תקשורת קווית ש.מ.,  מר ניר שטרן
 ועידן פתרונות קונפרנסינג-ו

 מנכ"ל הוט מובייל והוט מובייל תקשורת בינלאומית בע"מ ישעיהו רוזנברגמר 
 אקספון 018מנכ"ל  מר איציק בן אליעזר

 מנכ"ל בזק בינלאומי ובי איי פי פתרונות תקשורת ש.מ. מוטי אלמליחמר 
 מנכ"ל גולן טלקום וגולן טלקום בינלאומי בע"מ מר מיכאל גולן
 ( בע"מ2013מנכ"ל איי בי סי איזראל ברודבאנד קומפני ) מר דני לאובר

 מנכ"ל גלי פון בע"מ מר אביגדור טמיר 
 מנכ"ל אלון סלולר בע"מ מר אריאל שרייבר

 מנכ"ל פרי טלקום בע"מ מר ליאור בנאי
 שיווק השקמה תקשורת בע"ממנכ"ל רמי לוי  מר רמי לוי

 [סמך )אאוטסורסינג( בע"מבינת  -עסקים בע"מ ]עבור מנכ"ל בינת  חיים בן חמומר 
 בע"מ 015מנכ"ל השקמה אן גי אן תקשורת בינלאומית  מר אפרים שפורן

 מנכ"ל הום סלולר בע"מ שחר לנדאומר 
 מנכ"ל טי טו טי תקשורת בע"מ מר שי חקשורי
 ט תקשורת בע"ממנכ"ל סלק מר אבנר פורת
 מנכ"ל טלזר שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ ועזי תקשורת בע"מ מר עזריה סלע 
 מנכ"ל טל רב תקשורת סלולרית בע"מ מר עמוס לסקר

 נאמן, סלראן תקשורת סלולרית בע"מ  -משרד עורכי דין גיסין ושות

 

  

 

 


