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 יללכ -ק א' פר

 ותשנופר הגדרות - א' קחל

 דרותהג .1

 שיון זה:בר 1.1

 ;1952 - ב"שיתות, ההאזרחחוק ו בתועמכמש - "אזרח ישראל"

 שם חיבורו לרשת; , לשל ציוד קצהגם לדחוק ה ישור שניתן לפיא - "אישור סוג"

התקנות ), וITUי (ומלא-ןביה גוד הבזקאי וקה והאמנה שלהח - "האמנה"

 ;פי תוקפן מעת לעת, כייןענלפון הנוגעות לוטרטיביות לרדיו סטהאדמיני

 ה:אלכל אחד מ -תאגיד ב - "אמצעי שליטה"

ד תאגי לש להל קבימף או בגו החבר לשית כללהה יפכות ההצבעה באסז )(א

 ר;אח

 י;כלל מנהלור או קטות דירנמלות הזכ ב)(

 ;דאגיתחי הורובף תתשזכות להה )ג(

 קו;בותיו, בעת פירוחוחר סילוק , לאסי התאגידת נכזכות לחלק ביתרה )ד(

 אות לוקות, יות חזותרוצותות, כתב, אויטה של סימנים, קלידור, העברה או ש - "בזק"

ות נטיומגרקטאל ותכערמו אית פטוא מערכתעות תיל, אלחוט, צמבאע, מיד

 ;תואחר

 ;) בע"מ2013איי. בי. סי. איזראל ברודבאנד קומפני (-ל - "בעל הרשיון"

 ;הטאמצעי שלי שלתר מסוג מסוים יו) או 5%י שמחזיק בחמישה אחוזים (מ - "בעל עניין"

 זקביצוע פעולות בל מיוחד,או רשיון  י, רשיון כללי ייחודיללכ יוןי שקיבל רשמ - "בעל רשיון"

 ;מי שפועל מכח היתר כללי, או קבזותי למתן שירו

0B"לחוק 1סעיף באו רשיון כללי ייחודי כהגדרתם  יללכ יוןי שקיבל רשמ - "בעל רשיון כללי; 

   "בעל רשיון

 " םלשידורי

 לחוק; 1כהגדרתו בסעיף  -

 לרבות גוף מקביל לו בתאגיד אחר; - "דירקטוריון"

 "דרישות טכניות

 וטיב השירות"  

ותי בזק רולשי זקבני קים למיתקנת וטיב שירות, תנוטנדרטים של זמיס -

רה ויש כפיון זה, וישר יפל לכה, הקוזחן ותכו, עדנה, תפעולקתהות לאורהו

 של בעל הרשיון; לשירותיוהמנהל מעת לעת בנוגע 

חד עם י ן, בין לבד וביןפיבעקימישרין או ב - גידבתא היטאמצעי של ענייןל - "החזקה"

ת וכז מצעותאו ב, אוחו שלמן אאבכלל זה נו ת באמצעות אחרבואחרים, לר

ערך  יירותמנשאיננה נובעת  קהבות ברירה להחזם, לרכסהפי לנית המוק

 בכל דרך אחרת; ים אורהמי
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"החלטת 

 ממשלה"ה

 לעניין הרחבת ספקי 15.07.2010של הממשלה מיום  2024החלטה מספר  -

 מספר הממשלהכפי שתוקנה בהחלטת , תשתיות פס רחב על ידי חברת החשמל

של ועדת השרים לענייני חברה  300חכ/החלטה מספר , 6.3.2011מיום  2949

אשר צורפה לפרוטוקול  05.09.2012כלכלי) מיום -וכלכלה (קבינט חברתי

ומספרה  20.09.2012החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 

  וכפי שתתוקן מעת לעת.) 300(חכ/ 5122הוא 

 "הסכם

 התקשרות"  

 לבע ותיו שלר, למתן שילקוחן בין לויהרש קשרות בין בעלתמשמש לההוזה ח -

 ;םחלק אום לון, כושירה

בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא  –לעניין אמצעי שליטה  - "העברה"

 אחת ובין בחלקים;-תמורה, בין לצמיתות ובין לתקופה, בין בבת

 ד עםלבד ובין יחן ביעה של ממש, פשה ידגאת לפעילותו ש לע עהשפילת ליכוה - "השפעה ניכרת"

ח החזקת וכמ בעתן, הנויפיקעב ןביון שרייבמצעותם, בין מו באים אאחר

, דתאגיהתקנון הנובעת מ ולתכת יולרב, טה בו או בתאגיד אחרצעי שליאמ

, קור אחרמ לת הנובעת מכלויכאופן אחר, או ב אופה -כתב, בעלב הזוח חומכ

 ;ידבתאגה שרשא מנושל  פקידתי מילומק רהנובעת  תכולעט יולמ

אם הוא  דיגארת בתיכה  נעפשה לבעכ דםאאו רהאמור, י יותי לגרוע מכלללב

ו השה כלעי שליטצמאמ ותר) או י25%ם וחמישה אחוזים (זיק עשרימח

 ד;יגתאב

 ; רבות תאגיד אחר, ובכלל זה שותפותל - "חברה"

 ;תחברה אחרביכרת נ ברה בעלת השפעהח - "חברה אם"

, תנפסומ הרבחן, ייענל בעא יהה שת, חברוברה אח, חבת חברהאם,  ברהח - "חברה בעלת זיקה"

 ;הפשות הרבח וברה קרובה אחברה קשורה, ח

 ;רתכינ הפעמת בה השירת מקיחשר חברה אאברה ח - "חברה בת"

 בה; יןל עניבעיא ה תחרברה אחברה אשר ח - "חברה מסונפת"

ם יוזאח הישמוחים של עשר ריעושב ןהינ תבחברה אחר יהברה אשר השקעותח - "חברה קשורה"

ט עמלרת, חא ךבדר ןיבו תיונמבן י, בשלה יהעצמן הומהתר יוו ) א25%(

 ;הלירגה קיםסהע בדרךת יתנהנה אווהל

 כרת באחרת;ינ א גם בעל השפעההועה ניכרת באחת שפברות אשר בעל הח - "חברות אחיות"

 ת;אחרבל עניין עם בג חת הואה ניכרת באפעשר בעל השברה אח - "חברות קרובות"

 ל אחת מאלה:כ - "חברות שותפות"

 ;תישליש הרבבח תכרינ פעהשות הלעב יהןתות אשר שרבח )א(

 ;תיליששברה ח ת שלקשורות וברחן תיהש אשר ברותח ב)(

בעלת  רתחהאו רה שלישיתחבלה היא חברה קשור הןברות אשר אחת מח )ג(

 ת בה;כרהשפעה ני
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 ;חברת חשמל לישראל בע"מ - "החשמל"חברת 

 ;1982 – "במש), התריםדוק ושיזקשורת (בהתוק ח - "החוק"

אותו,  -ניין יחיד בע, לעקך ה דרלם פעופיע; ויראו כמשתרך קבדה פעול שיתוף - "יחד עם אחרים"

 מי , אתאותו -יין תאגיד ענמהם שולט בו, ולד , וכן תאגיד שאחבואת קרו

 בו; טולשם מה חדאואת מי ש וט בלששו

ן יעיודלמ דוסמה, לילכהן חויטבה תיוירש, לגנה לישראה : צבאהד מאלאחל כ - "כוחות הביטחון"

 ;למשטרת ישראדים ווחימ םידיפקתלו

יון שקשרות עם בעל הרהתשקשור בהסכם  או בעל רשיון לשידורים בעל רשיון - "לקוח"

  ;ותיו של בעל הרשיוןירקבלת ש םלש

 לקוח; תויהלשה בבקפנה אל בעל הרשיון מי ש - "מבקש"

, תעת לעמה קית לסטטיסטימרכזה הכהלש תרסמפמש ןדד המחירים לצרכמ - "מדד"

 אחר שיבוא במקומו;מדד  כל או

 ;1988 -, התשמ"ח יםים העסקילבגהה חוקל 26 סעיףב תועומשמכ - "מונופולין"

טי או פוא יעצאמבת רבולנות, ות שוודיקפתזק בות דיחי יןבזי גש הפיפמה - "מישק"

 וטי;חאל

 , לרבות ציוד קצה;רות בזקלמט ויקרעמועד ניתקן או התקן שמ - "מיתקן  בזק"

ל לבכ תורשיונ ןייענלכו א הסמיוי שהאו מרד התקשורת משמנהל הכללי של ה - "המנהל"

 מסוים; לל או לענייןכ ון זה, דרךישרן ייענל או

 קבלת שירותיו;מי שהתקשר עם לקוח לשם  - "מנוי"

"מפ"א (מפעיל 

 פנים ארצי)"

 מי שקיבל רשיון מפ"א, לרבות מפ"א ייחודי; -

 מי שקיבל רשיון כללי ייחודי; - "מפ"א ייחודי"

 לאומי-"מפעיל בין

 (מב"ל)"

 בעל רשיון כללי למתן שירותי בזק בין לאומיים; -

  ;םיורלשיד יללכ ןושיר בעל או על רשיון כלליב - "מפעיל כללי"

 בעל רשיון כללי למתן שירות רט"ן, לרבות בעל רשיון רט"ן ברשת אחרת; - "מפעיל רט"ן"

שרים ורת, המאפתמסו יתובג, נומית עים ומופעלים אמצאיתקן בזק בו נמצמי - "מרכזת"

רת בליו, והעת אוורשק ואת ות המחוברונשו הקצ ודצית ן יחידויבשר קיצירת 

 אפשריםם המיחרא םינמיתקור ויטרה ונקמיתקני ב תובבזק ביניהן, לר רימס

ל בעל ש יםיל הרשיון וכן למנובע ותיו שלירש לימתן שירותי בזק שונים למקב

 ן אחר;שיור

 ;רתתקשוה שרדמ - "המשרד"
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, סגן יכלל הלנמלנה עסקים ראשי, משל , מנהל כללי, מנהורי שמכהן כדירקטמ - "נושא משרה"

נהל מ ןכוה, תוארו שונ םף אא ברהחר בואמכיד קתפלא ממ אוכללי,  הלמנ

ה, או מי שממלא תפקידים רבח שלהל הכללי נמל יןשרמיבף ופהכחר א

 מקבילים בתאגיד אחר;

 עדו;ליכוונת מסר בזק ה - "ניתוב"

ון ישלר םתאהבן וירשה עלב דייבק זבבטחת מתן שירותי הל יםושדרה יםכסנה - "נכסי הרשיון"

 זה;

(נקודת  "נס"ר"

 סיום רשת)

ת שר, קצהוד יצ ניצד שומ וריתיבצ קזב תשר חדא דמצ יםישק שאליו מחוברמ -

 ניין;העלפי זק ציבורית אחרת, ב תאו רש יתפרט

 ק;זבת רטמכל לו, היומק או וו, בנייתנתתק, הפעלת מיתקן בזקה - "פעולת בזק"

 ;1972 - ל"בשתש], הדח חוס[נ יטחואלהטלגרף ה קודתפ - "הפקודה"

 מנוי או לש ויחצרד להתחבר מיועמו האבר חהמת, של מנוי ושומלשי יוד בזקצ - "ציוד קצה"

 ק המיועד לכך;ישהמ עותצבאמ יתריבוצזק בשת ר, לראח םקוממכל 

"קו נל"ן (מנקודה 

 לנקודה)

קו להעברת מסרי בזק, המחבר בין שתי נקודות, בקישור קבוע, באופן פיזי או  -

 ;רשת ממותגת או מנותבתלוגי, לרבות באמצעות 

ת של בורית בזק צירששיון אחד לבין ר עלשל בציבורית ק בור בין רשת בזחי - "קישור גומלין"

 םיינומק בין הזב יסרמ ר העברתשפמאה, לוגיאו בעל רשיון אחר, באופן פיזי 

ן יול הרשו של בעיישירותים בידי בעל רשיון אחד למנון מת וא שיוןהר יבעל לש

 האחר;

של ל ילד, אח, ובן זוגו ילדו שלד ורה, יי הוורבציבור, הורה, ה וען זוג לרבות ידב - "קרוב"

 ;להמאד ל אחכ

וכן כל מסמך או תנאי אחר שנקבע ברשיון כי יהווה , וחישיון זה, על כל נספר - "הרשיון"

  ;חלק בלתי נפרד מהרשיון או מתנאיו

 ם;יחיני צייםאר-בזק פניםי ותרשי ןמתל ליליון כשר - "רשיון מפ"א"

 ל בעל הרשיון;שנייחת ה יתשת הבזק הציבורר - "הרשת"

 "רשת בזק

 ציבורית"

שירותי בזק  קתועדת לשמש לאספמיזק, המשמשת או הב ערכת של מיתקנימ -

ב, וד מיתוג וניתוצית, ללו, הכותירש רזובא תפחואו ל ארץה לכבר, ובציהלכלל 

ית, מולא-יןב זקב תכרמעו"ן טרכת רמע רבותלה, גיש תשרו רתד תמסווצי

 ;וד קצהולמעט צי

ציבורית  "רשת בזק

 נייחת"

                קזבת כערמו ןערכת רט"מ למעטת, ארצי-ניםפ שת בזק ציבוריתר -

 ;תמיולא-ןיב

ר, נס"ן יבלשור בין מרכזת קיורית, המשמשים ליבכיבי רשת בזק צמר - "רשת גישה"

 הן;וב של שתילאו שי טיתואלח תתשתית, יקוו יתעות תשתמצאב
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רשת בזק המשמשת או המיועדת לשמש אדם מסויים או קבוצת בני אדם  - "רשת פרטית"

מסויימים בעלי עניין משותף, המחברת או המיועדת להתחבר אל רשת בזק 

ציבורית באמצעות נס"ר, לרבות ציוד מיתוג, התקני חיבור, כבלים, ציוד 

בזק אחר; ובלבד שהעניין המשותף אינו רק עצם קיומה תמסורת, וכל מיתקן 

 של הרשת;

יבורית או צה לרבות אל רשת הבזק, של בעל הרשיון זקישה אל מיתקן בגמתן  - "שימוש"

 עוביצ לשם, םהבהשימוש  תורפשלקן, ואאו חן , כולולש ישהגת האל רש

 להתקין; וכן, מתן אפשרות םבזק או מתן שירותי בזק באמצעותת ולועפ

 ;הרשיוןל בע שלצריו ק או בחזב ןקתיבמ רון אחרשי לבע לש זקב ןקמית

 למען הזולת;ק יצוע פעולות בזב - "שירות בזק"

 ביצוע תמסורת למען הזולת; - "שירות תמסורת"

"שירות תקשורת 

 נתונים"

 ביצוע תקשורת נתונים למען הזולת; -

, לשם לשידורים לבעל רשיון או יון אחררשתן אפשרות שימוש ברשת, לבעל מ - "שירות תשתית"

 ;םיד על בזק תירושין תמשם ול, לרבות ביצוע שידורים, פעולות בזקוע ביצ

 "שירותי בעל

 הרשיון"

 ;יוןהרשפי  עלאי לספק ון רשל הרשיבער ם אשירותיש -

ותם, צעאמב או חריםם אע חדיובין  לבד ןיבד, גיתא ו שללותעיפ ןלכוו תיכולה - "שליטה"

ו או ביטה החזקת אמצעי השלמכוח  תבעוהנ בעקיפין, ןיברין ושימבין ב

-ח חוזה בכתב, בעלכו, מגידהתאקנון מת ובעתנה יכולת ותבד אחר, לרגיאבת

ת ובעלמעט יכולת הנו או יכולת הנובעת מכל מקור אחר,, אחרן באופ, או פה

 ; ידתאגב רהשמ שאנו לש קידתפ ויליממ קר

 יקחזמ אהום בתאגיד א לטושם כאד וארהאמור, י יותכללמוע רלג ילמב

דו או אם בי, דגיאבת וכלשהטה יליותר מאמצעי ש וא) 50%ים (חמישים אחוז

ה קהנפנן החלטות שעניי עטלמ, ידבתאגיות עסק מנוע קבלת החלטותל תיכולה

 סקיע ברושל ל וסו חירה איכיינן מנעשת וחלטה או דיאגבתה יטשל צעיאמ לש

 חוק;ח וט מכעוימנות לכן זכויות המוקבהם, ו יותי מהוינש אויד אגתה

י אמצעשל  ביותר לויעור הגדהשו דים בד איגבתאולט שא ום שהדא לקה עזח

 ;מסוג כלשהוה יטשל

מקצתן, לעניין  וא ולןכ, וויותימכסמ אצל לו אוהמי ש ותבר התקשורת, לרש - "השר"

 ן זה;רשיו

 ;1965 -,  התשכ"ה יןלוסכאווק מרשם החו בתמעושכמ - "תושב"

העברת אותות אלקטרומגנטיים לרבות אותות אופטיים או רצף סיביות בין  - "תמסורת"

 מתקני בזק של בעלי רשיון, לרבות בעל רשיון לשידורים, למעט ציוד קצה;
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יון כללי למתן רשם לקבלת איותנ יםקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכת - "תקנות מפ"א"

 ;2000  -ש"ס תה), ציים נייחיםרא-םיפנ קזי ברותשי

 .1986 –תקנות הבזק (הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון), התשמ"ו  - "תקנות הפיקוח"

 "תקשורת

 נתונים"  

 ניין הגדרה זו:עה בין יחידות ציוד קצה, לרבות מחשבים; לנותוכ דעעברת מיה -

 פהבשם יתוכנה, המובע, למעט ראותהוו ים אגשונים, ממסיתונים, נ -" דעמי"

 ר;אחון סבאמצעי אח אוחשב מב יםנוחס, והמאחשבמת אירק

של  גיול או וד אריתמטיעיבע ות תוכנה לביצוצעכשיר הפועל באממ -" שבמח"

 ם;יבחשממערכת  לרבות, פיקההי וודונים, וצינת

 םרוגלת לסוגהמ, במחש עות בשפה קריאתובוראות המה תצוקב -" כנהתו"

 שב;חמ ידי לה עעולב או לביצוע פחשמשל  פקודלתי

   

 

מעותם משא תה, יוןרשב אחר או במקום 1.1בסעיף  רווגדהלא ש כלן, כורשייים בטוביו יםלמ 1.2

ק חו" -הלן (ל 1981 -"א מתשהרשנות, הפוק בחו אדה וקפפ"א, במ תכאמור בחוק, בתקנו

 .חראבן וקשרו מהמ לשון הכתוב אומ לא אם כן משתמע), אהפרשנות"

 

 שנותפר .2

 ותפרשנכי מש בהן לצורן להשתואי, בדלב יאההקרם נוחות של ניתנושיון זה ברותרות הסעיפים כ 2.1

 נו של תנאי מתנאי הרשיון. וכת ברהס וא

ת וארה בין הורה לכאורי, לרבות סתשיוןרבוראה ל השה ותפרשנדבר ת בקלומחכל מקרה של ב 2.2

, הקודהחוק או הפ לפייתנה נש אחרת להוראת מינהן ין לברשיון או בין הוראה בוברשית נושו

לבעל ה שניתנ חרלאת זאר, אמוכה ירהסתב שויבדבר יע ריכי ו, אראהוההת ושנראת פ רשה עיקב

 .יונותעיע טהרשיון הזדמנות נאותה להשמ

 ויבים.חהמ ייםנושיב, זה וןישר תונשפרן יעניל ולוחי ותשנרפהוראות חוק ה 2.3

 

 ל"חוקרון "העפרון הכעי .3

ן, ילפי הענילקו, חו א תנאיתו וק לגבי אר יחולוברשיון נאי תשל  בר בטלותובדיטול או קביעה ב 3.1

 כןאם  אלאר בו, אי אחנת לשו אן ושיהרשל  בייו המחוקפתב עופגל יצמם כדעהם לכשב ואין

 ות אחרת.מעל או הבטלות משטוהבין מ בתחייתמ
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 לינהמ אותוהור ןיד אותרהו - ב' קחל

 תאוולת דינים והורתח .4

, זקב תירוין שלמתעולות בזק ופצוע ילב שת, וכןהרשל ומה והפעלתה קיה, מתהקע להנוגכל ב 4.1

 לה:פי אועל ן הרשיוי הוראות פ לע ןהרשיו לבעל פעי

 ;םהשנה לפימ תיקקחפקודה והות החוק וראוה )(א

 ;לפיהם נהמש ו חקיקתא דההפקו, קלפי החונו ניתוראות מינהל שה (ב)

 .ובזק ורדי ענייןב ל צד להןאשישר תוילאומ-יןבמנות א ג)(

לעת, מעת קפם תו ן לפייושרעל הב לעיחולו , 4.1מור בסעיף , כאהמנאו א להמינת ראוין, הדל כ 4.2

מתנאי הפרתם, ויראו את הוראות הדין כאמור כאילו הם חלק בלתי נפרד ל בות התרופות בשלר

 הרשיון.

 

 ראחבה לפי כל דין חו .5

ן אחר, כל די לפי הבחו םוקימן רשיוה לעאת ב רלפטוי דכ וןרשיה ןבמת ןאי, קסר ספהמען ל 5.1

 לפי כל דין.ה, הסכמ ר, אישור אותשיון, היקבל כל רלובה חה תבורל
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 ביטולוו, תוקפו וקפיה -יון שרה -ק ב' פר

 ותוקפו ןורשיה היקף - א' קלח

 קף הרשיוןהי .6

 הבשה ויע, תשרה תאל יים, יפתח ויפעייק ן יקים,והרשי בעלון ותנאיו, שיפוף להוראות הרבכ 6.1

 .זק המפורטים ברשיוןב ירותישתן משם ול קזצוע פעולות בבים לש שימוש

 .'גפורטים בנספח ם המירותיש ללקוחותיון תייבכפוף להוראות הרשיון ותנאיו, בעל הרשיון  6.2

 תעואמצב זקבות ולפע צעבר לחבכפוף להוראות הרשיון ותנאיו, רשאי בעל הרשיון להרשות לא 6.3

 .ןורשיה לבעי ותריש תלקב ושות לשםדר השאל כל, כומיתקני

 .יןל דעל פי כן וויהרשת אורוהפי  על, בכל הארץתיו רושי אתל הרשיון יספק בע 6.4

אם כן  אלא ככל שנידרש רשיון עבורם, ק,זב יתורין שתיי לאו קע פעולות בזבעל הרשיון לא יבצ 6.5

 ה.ודפי החוק או הפקל ן אחר,רשיוסגרת במדבר במסגרת הרשיון או ההותר לו 

 

 תקופת הרשיון .7

 -(להלן  הענקת הרשיון) שנים, שתחילתה ביום 30( שלושיםתוקפו של הרשיון הוא לתקופה של  7.1

 ).התקופה הראשונה

אחת, בהתאם כל  ) שנים10ת של עשר (ונוספ ותהרשיון לתקופ תוקףהשר רשאי להאריך את  7.2

 ).תקופה נוספת - (להלן 8לאמור בסעיף 

 

  הארכת תקופת הרשיון .8

ולאחר ששקל את  תקופה נוספתלהרשיון  תוקףלהאריך את  ,השר רשאי, לבקשת בעל הרשיון 8.1

 כל אלה:(ב) לחוק, לרבות  4השיקולים המפורטים בסעיף 

 הרשיון עמד בתנאי הרשיון להנחת דעתו של השר; בעל (א)

 ;4.1המפורטות בסעיף הוראות הבעל הרשיון מילא אחר  (ב)

בתחום  כדי לפגוע בתחרות הםלא היה מעשה או מחדל שיש בשל בעל הרשיון בפעילותו  (ג)

 ;האו להגביל אות או בתחום השידורים הבזק

הבזק, היקפם, זמינותם ואיכותם ולשם בעל הרשיון פעל בהתמדה לשם שיפור שירותי  )ד(

 הרשת;עדכונה הטכנולוגי של 

בעל הרשיון מסוגל להמשיך ולספק שירותי בזק ברמה גבוהה והוא בעל יכולת לבצע את  )ה(

ולשם שיפור היקף שירותי הבזק,  הרשתההשקעות הנדרשות לשם עדכונה הטכנולוגי של 

 .זמינותם ואיכותם



 (תשתית)  ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיל ) בע"מ2013ברודבאנד קומפני (איי. בי. סי. איזראל יון כללי רש
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) ימים שקדמו 45תו להארכת תקופת הרשיון במהלך ארבעים וחמישה (בעל הרשיון יגיש את בקש 8.2

 הרשיון.תקופת ) החודשים לפני מועד תום 18עשר (-לתקופת שמונה

 את אלה:דו"ח מסכם הכולל בעל הרשיון יצרף לבקשתו  8.3

את כל הדו"חות השנתיים שבעל הרשיון הגיש לפי רשיון זה בין מועד תחילת  זכרדו"ח המ (א)

 הרשיון לבין מועד הגשת בקשתו;

השוואת הנתונים המפורטים בדו"ח לגבי כל שנה עם אלה שפורטו לגבי השנה הקודמת  (ב)

 דופן בנתונים; לה, וכן הסברים לשינויים יוצאי

ות שנקט או ביצע בעל הרשיון לשיפור איכות סקירה בדבר האמצעים, הפעולות וההשקע (ג)

 .הרשתשירותי הבזק, היקפם וזמינותם, ולשם פיתוחה ועדכונה הטכנולוגי של 

 יכיל פרטים עדכניים ומדויקים וייערך במתכונת של תצהיר. 8.3הדו"ח המסכם לפי סעיף  8.4

שר לדרוש מבעל לצורך בחינת בקשתו של בעל הרשיון להאריך את תקופת הרשיון, רשאי ה 8.5

הרשיון להמציא, תוך תקופה שיקבע ובאופן שיקבע, כל ידיעה ומסמך, ובלי לגרוע מכלליות 

 –האמור רשאי השר 

לדרוש מבעל הרשיון לצרף לדו"ח המסכם כל מסמך לשם אימות הנתונים המפורטים בו,  (א)

 להשלים את הדו"ח או למסור כל נתון נוסף שלא נכלל בו;

ל הרשיון להופיע בפניו להשיב על שאלות או להציג מסמכים שברשותו או להזמין את בע (ב)

 בשליטתו הנוגעים לנתונים שבדו"ח;

לדרוש מבעל הרשיון להגיש לו תכנית הנדסית המתארת את תכניותיו לעדכונה הטכנולוגי  (ג)

 ) השנים הראשונות של התקופה הנוספת;5חמש ( ולקידום שירותיו במהלךהרשת של 

ש מבעל הרשיון להציג לו תכנית עסקית, כולל דו"חות פרופורמה, מאזנים ודו"חות לדרו (ד)

הבהרות בדבר ליתן הנוספת, ו ) השנים הראשונות של התקופה5לחמש (תזרים מזומנים, 

 ההשקעות המתוכננות ודרכי מימונן.

י השר, יופיעו ; נדרש בעל הרשיון להופיע בפנ8.5בעל הרשיון ימלא אחר כל דרישה כאמור בסעיף  8.6

 .הסמיכו לכך בכתב ואהאו מי ש מנכ"ל בעל הרשיון

, פעמיים לפחות, רשאי השר לדחות 8.5לא נענה בעל הרשיון לדרישה או להזמנה כאמור בסעיף  8.7

 את בקשתו להארכת תוקף הרשיון.

 על התקופה הנוספת יחולו תנאי רשיון זה, לרבות כל שינוי בהם. 8.8

 

 ארכת תוקף הרשיוןהודעת השר בדבר ה .9

על החלטתו בדבר הבקשה להארכת תוקף הרשיון, לא יאוחר  השר יודיע בכתב לבעל הרשיון 9.1

 משנה לפני מועד תום תקופת הרשיון.

החליט השר לדחות את הבקשה, לאחר שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות נאותה להביא בפניו את   9.2

 תוך מתן נימוקים לדחיה.טענותיו, יודיע על כך בכתב לבעל הרשיון, 



 (תשתית)  ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיל ) בע"מ2013ברודבאנד קומפני (איי. בי. סי. איזראל יון כללי רש
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 סיום תקופת הרשיון .10

הרשיון תוקף , ו7.2או תקופה נוספת לפי סעיף  ,7.1נסתיימה תקופת הרשיון הראשונה לפי סעיף  10.1

 :רשאי השר ,12, או בוטל הרשיון לפי סעיף לא הוארך

לתקופה  הרשת וליתן שירותיו על פי הרשיוןלהורות לבעל הרשיון להוסיף ולהפעיל את  (א)

הרשת הליכי העברת , עד שיושלמו )תקופת סיום השירות -בסעיף זה כפי שיקבע (להלן 

תקופת סיום  ;10.2וחובותיהם לבעל רשיון חלופי, כאמור בסעיף לקוחותיו וזכויות 

 ) שנים ממועד ההוראה.3השירות לא תעלה, בכל מקרה, על שלוש (

לאחר שניתנה לבעל הרשיון וסעיף קטן (א), לא מלא בעל הרשיון את הוראת השר לפי אם  (ב)

הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו, למנות נאמן לשם ניהול הרשת והפעלתה עד שיינתן 

 רשיון לבעל רשיון חלופי.

ואם פנה בעל רשיון חלופי, אחד או יותר, בהצעה לרכוש את הרשת  במהלך תקופת סיום השירות 10.2

רכישת הרשת לשם  הרשיון החלופי ויתנו בעל הרשיון ובעל , יישאווחובותיהםהלקוחות וזכויות 

) 6(שישה  לא הגיעו בעלי הרשיון האמורים לכלל סיכום תוךכאמור בערכה הכלכלי וכעסק חי; 

תנאי רכישת הרשת על פי  וייקבעולא מינו הצדדים בורר מוסכם, , מתום תקופת הרשיון חודשים

, על פי פניית אחד יושב ראש מועצת רואי החשבוןבידי בורר שימונה בידי העקרונות האמורים 

 מבעלי הרשיונות האמורים;

הבורר יתן החלטתו לאחר ששמע את בעלי הרשיונות האמורים ונתן להם הזדמנות להביא בפניו  10.3

 ) חודשים מיום מינויו.3את טענותיהם; החלטת הבורר תינתן לא יאוחר משלושה (

מי שהניח את דעתו של השר כי הוא כשיר לקבל רשיון מפ"א,  -" בעל רשיון חלופיבסעיף זה, " 10.4

 אם תועבר הרשת לרשותו.



 (תשתית)  ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיל ) בע"מ2013ברודבאנד קומפני (איי. בי. סי. איזראל יון כללי רש
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 ולווביט רשיוןה תנאי שינוי - ב' קחל

 ןנוי תנאי הרשיושי .11

לשנות את תנאי הרשיון, לרבות לעניין היקף הרשיון  , לרבות לבקשת בעל הרשיון,השר רשאי 11.1

האמורים השיקולים  לגרוע מהם, וזאת לאחר ששקל את, להוסיף עליהם או 6כאמור בסעיף 

 .טענותיוהזדמנות סבירה להשמיע  נה לבעל הרשיון(ה) לחוק ולאחר שנית4 בסעיף

 

 , הגבלתו או התלייתוטול הרשיוןבי .12

השר רשאי לבטל את הרשיון, להגבילו או להתלותו, לפי העניין, בכל אחד מן המקרים המפורטים  12.1

 נה לבעל הרשיון, ובלבד שניתלתקנות מפ"א 23או בהתאם להוראות תקנה  לחוק 6בסעיף 

 .טענותיוהזדמנות סבירה להשמיע 

 



 (תשתית)  ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיל ) בע"מ2013ברודבאנד קומפני (איי. בי. סי. איזראל יון כללי רש
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 רותיםיש ןתבמ בניתמ הפרדה - ג' קחל

 הגדרות .13

 :חלק זה ענייןל 13.1

 אלה:מ והנוגעים לאחד םנחלת הרבי םינשא ,רהחתמאו בעל הרשיון  תודום אונינת

 ;לקוחותל )1(

 ;תלעופיא ה בהש הגינולוהטכו תהסית מתקני הבזק, פרכרמעבנה מ )2(

ם ישחדירותים שהפעלת ליים בה ו, לשינותקני הבזקמ כתרמע תבלהרחכניות ת )3(

 ;ותהצעמאב

 ;םויעדיה הברשת, סוגי תעוברמות מסרי בזק הכ )4(

יהן נמסר לבעל שמידע לגב ,אחרותוגיות לנוכט אות יוקוות שיווייות או פעילכנת )5(

 תחרהמ על ידי גידע לגביה סוושמת רת אחיעסק תוליעפ מתחרה, או יביד הרשיון

 י.מידע חסוכ

 בעל רשיון המתחרה בחברה בעלת זיקה. –" מתחרהלעניין זה "

דע מי" -

 "מסחרי

 

 

 

 הפרדה מבנית . 14

הגבלות מנות נאותה להשמיע טענותיו, לקבוע ברשיון דרשאי, לאחר שנתן לבעל הרשיון הזהשר  14.1

ותנאים נוספים בדבר היחס שבין בעל הרשיון לבין חברות בעלות זיקה אליו, לרבות בדבר איוש 

תפקידים ומינוי נושאי משרה, העברת מידע, קיומם של תאגידים נפרדים או מערכת חשבונאית 

 ת תשתית אוסנפרדת בין פעילויות וכן בדבר הגבלות טכנולוגיות, גיאוגרפיות או מסחריות בפרי

 במתן שירותים.

ראה השר כי נתקיימו נסיבות מיוחדות המאפשרות זאת, ולאחר שהשתכנע כי לא יהיה בכך כדי  14.2

הבזק והשידורים, רשאי הוא, על פי בקשה בכתב מאת בעל הרשיון, בדרך  מילפגוע בתחרות בתחו

  שיקבע., בתנאים לחובת ההפרדה המבנית הקבועה בחלק זהשל תיקון רשיון, לקבוע סייגים 

 

 איסור העדפה . 15

במתן , רשיון אחר לעבפני  לע ת זיקה אליולחברה בע לשה פן לא יפלה וימנע מהעדועל הרשיב 15.1

ע גידע הנומתן מת השירות, נוימת, זירו, תנאי השתד השירועלום בתש ןלענייבות ר, לותירש

  .אחרל אופן כירות, ובשל

 תלעב הברר העברתו לחוואיס יסחרמידע מ של תוידוס תרמיללים לשכם וינהל עקבי ןוישרה לבע 15.2

, היתרבין , ור; בנהלים ייקבעוכאמידע חס המתיימ יואלר, חא ןשיור בעל עםה חרהמת הקיז

פל טל םירואמ ים שאינםבדדי עויו בילא השוהגי ןשיורל העבב עדין תפוצת המיינעל בלותגה

 .פקידםת תרגסמב סחריהמ עידמב



 (תשתית)  ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיל ) בע"מ2013ברודבאנד קומפני (איי. בי. סי. איזראל יון כללי רש
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 ואמצעי שליטהם נכסיבעלות,  -ק ג' פר

 ויסכנו שיוןהר תברעה ןינילע תהגבלו - א' לקח

 ןסור העברת רשיואי .16

 ול.עיקל ווד אבעלשה, ברהעל יתןנ ו, אינבות נומהזכויות המוק ותרשיון, לרבות זכה 16.1

ומבלי לגרוע מהצורך של בעל הרשיון בקבלת האישורים הנדרשים על  ,16.1 יףל אף האמור בסעע 16.2

(ב) 4ף יעסבם המפורטי םשיקוליהשקל את ש רחאלום, מיוחדי םרשאי השר במקרי כל דין,פי 

בר הנע ןשיורה עלבבי כ ד ששוכנעבובל, ייםנבם מיויינש גב, אןויהרשת ברהע את רהתילק, חול

שיש אים תנר בומכא ברהות העתנלהי שאר שר; הקיימים כל התנאים שהתקיימו במעבירתמ

 .הלאחריההעברה או  לקיימם לפני

 

 זכות שימוש בתשתיות חברת החשמל .17

הסיבים האופטיים שלה לשם קבלת זכות שימוש ברשת יתקשר עם חברת החשמל  יוןשל הרבע 17.1

  .שתל הרהמפעיל ש היהיו

ימים מיום חתימתו,  30בעל הרשיון יעביר למנהל את ההסכם האמור עם חברת החשמל בתוך  17.2

 יום מיום השינוי. 30שינוי שיחול בו מעת לעת בתוך ויעדכן את המנהל על כל 

שימוש גם במתקני בזק  לעשות בעל הרשיוןל להתירהשר רשאי , 17.1בלי לגרוע מהאמור בסעיף  17.3

  של אחר.

למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות צד ג' או כדי להקנות זכויות, מכל סוג  17.4

   או לצד ג'. בעל הרשיוןשהוא, ל

 

 יוןשי הרסברת נכעבלות בההג .18

, ןשכומל שרך בות בד, לרוןישרסי הכנחר או לשעבד נכס מאן אינו רשאי להעביר לוישרה לבע 18.1

 ןתייר שהקבע; שאים תנלאם תהבו שרת המאה בכתב ומראש כמהסה לכך תנניאם כן  אאל

 רשיון הבטיחה לשבע כחונ ם, אשילישלצד  ןיושהרי סכנלהעברה או לשעבוד של נכס מ ותמכסה

 עלב תירושיתן במ ישהכל גיעההצד השלישי לפי דיבכויות הזוש יממ םויגר לא המקר בכל כי

ע ייפגא ה שלז כללבו, ןהרשיו תוארוי הפל ע אלהם תיורשי תייב לתח ןוירשה עלב ודעל כ יון,רשה

 ריםוהקש איםנת תבולרבועים ברשיון, הק םנאיתם לאבהתיון רשה עלב תירושי תןבל מגיוא ול

דושם של השירותים חית וראפשגע יפת אשלן , וכםכותם, זמינותם ואיפקיותים, הירמת השלר

 שיון.הר יבנכסת יווכזש הימוופסקו טרם מאו הלו בגהום ה אםו, ללה

 

 

 



 (תשתית)  ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיל ) בע"מ2013ברודבאנד קומפני (איי. בי. סי. איזראל יון כללי רש
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, מוסדי משקיע תבולט שיוןהרכסי נס מכד נבלשע ןיורשה לבע ישא, ר18.1יף אף האמור בסעעל  18.2

י נאובת, תושלעתו וונבכבר השעבוד שבד אשמר העדהול מנהר לסשמ דבל, ובשראיאת לבקלשם 

 וםרגי אל יודויות ביוש הזכימשמ המשקיע המוסדי ייבחתמ ף לפיויכלל סעד השעבו םכשהס

 , עיף זהסין ילענזה;  שיוןפי רל יםותרן שיתמהי בכלש היעפגל

משקיע "

 "מוסדי

אחד מהמפורטים להלן, ובלבד שהתאגד בישראל לפי חוק החברות  כל -

 :שניתן לו כדין לפעול בתחומי פעולתו רשיוןופועל על פי 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל כהגדרתה ב קופת )1(

 );"גמל קופת" –(להלן  2005-גמל), התשס"ה

שות) (הוראת פנסיה כהגדרתה בחוק קרנות פנסיה (קרנות חד קרן )2(

 );"פנסיה קרן" –(להלן  1994-שעה), התשנ"ד

 השקעות בחוק כמשמעותה, בנאמנות משותפות להשקעות קרן )3(

 ;1994-"דהתשנ, בנאמנות משותפות

, )ביטוחשירותים פיננסיים ( על הפיקוח בחוק כהגדרתו מבטח )4(

 ;1981-"אהתשמ

(רישוי),  הבנקאות בחוק כהגדרתם עזר ותאגיד בנקאי תאגיד )5(

 ;משותפת שירותים חברת למעט, 1981-"אהתשמ
 

, דירת ציומכ תולרבוג, יך שדרלוע הציב בעת ודיצ יטירפ תרכימולו על יחלא  18.1וראות סעיף ה 18.3

 ).Trade inה (רהמברה ימכת טשיב, ורכאמ

 

 מתן שירות באמצעות אחר .19

 לבעא הו, ש, באמצעות אחר מטעמותוקצמ וא לוכו ,ותיוירמשות רישתת ן לעל הרשיוב יקשב 19.1

 ונבי כםההס הרשיון את צרף בעלו יל בקשתשורו לכך; אאת אי ל ויבקשמנהה אל הן, יפניורש

 םדבין אל הרשיון לבעין בות רתקשן הלעניי שנדר לא ורמאר כואישאחר; הן והרשיל בען יבל

 .הציוד קצנה של תקבה וא רהמכיבהעוסק 

ת ורבל, מםיילק ששיאים נתבישורו אות נתלה או ה, לדחותהשקבה אתר שאל יאמנהל רשה 19.2

 אים תניחדה מבטימי וזאי, בתרל, בין היומנהל ישקהלעיל;  19.1ם כאמור בסעיף כסהה תיקון

, רולציב יםהשירות תרמנת, גהו תחרול תומם שיקאת  אחרה ןורשיהעל ב עם ותרהתקשה

 אחר וןשיל רעב עם ותתקשרה נהל לא יאשרהמ; וילפ וןרשיל הביו של בעווחי רשיוןההוראות 

 .ןוישרהי פ על ןוישרה לבע לשו ובותיחת תרת אוסה

צוע לביו תוחריאומ וןרשיה לל בעש ויותבחומ עודי לגרכ חרון אשיעל רב ין בהתקשרות עםא 19.3

 או מי מטעמם. להמנשר, הות הסמכוימלגרוע  דיכ בה יןאו, וןיהרש ותאהור יפעל  וירותיש

אם נוכח כי מדובר  19.1השר רשאי לפטור את בעל הרשיון, לבקשתו, מהצורך לפי סעיף קטן  19.4

 בהתקשרות שאין לה השפעה של ממש על ביצוע הרשיון.

 



 (תשתית)  ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיל ) בע"מ2013ברודבאנד קומפני (איי. בי. סי. איזראל יון כללי רש
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 והגבלות ייםשינו - שליטה עיצאמ - ב' קחל

 דרותהג .20

 ':ק גחלזה ו חלק ענייןל 20.1

ים אלה בחוק חכאחד, כמשמעותם של מונ םהילרבות רכישה וכן שנ - "החזקה"

או שיעבוד והכל, מבלי  העברהות בולר, 1968-ערך, התשכ"ח תורניי

 ;1בסעיף " לגרוע מההגדרה "החזקה

אשר כתוצאה ממנה נעשה אדם  ןושיהר לעבבה טליעי שצת אמזקהח - "החזקה מהותית"

 לבעל עניין, לבעל השפעה ניכרת, או לבעל שליטה בבעל הרשיון;

 

 טי בעל הרשיוןפר .21

ה פעהשלי ו, בעב טהליהשלי ו, בעותהתאגד, ןהרשיו לעבשל  טיתפשתו המוטים בדבר אישיפר 21.1

ן; בעל הרשיון ימציא ורשיא' ל חנספבים ורטפ, מבו רהמשה איושנ עניין בו, ילת בו, בעכרני

 .למנהל, בכל שנה בתחילת חודש ינואר, נספח א' מעודכן

  חר מתוםאוי ת לאזאו בנספח א',ול לכע הדעל כל שינוי במי, בכתב, למנהלח וושיון ידעל הרב 21.2

 י.ושינה דמועמם ) ימי21(  עשרים ואחד

 

 יתותמה זקהחה .22

צעי השליטה בבעל הרשיון, כאמור בהחלטת ממא 49% -חברת החשמל לא תחזיק יותר מ 22.1

 .ממשלהה

 .שרר הושיאכך ל יתןנ אם אלאית, תומה ההחזקם אדיחזיק א ל 22.2

ית, תוהקה מחזר הבהנעק יזחי ה מכךצאתוכ אםן, יורשל הבעב הליטש עיצאמם אדר בייעא ל 22.3

  ר.הש ראישו לכךן נית םא אלא

באופן  םתובבעל עניין בו, אינו רשאי לשעבד א בבעל הרשיון או מי שמחזיק אמצעי שליטה 22.4

, אלא אם כן כלל הסכם השעבוד סייג, לפיו של הנושה מהותית החזקהשמימוש השעבוד יגרום ל

  .אישור השר מראש ובכתבלא ניתן לממש את השעבוד ללא 

 

 טה לישי עצאמברה ורכישה של הע .23

שניתן  ימבלית, ותמה קהחזלה םרוי לגבו כד ששי ריעובש, ןוירשה עלבב הטישלי צעאמועברו ה 23.1

ע לבעל הרשיון ודשנר אחל ידמיתב, כה בעשיון לשר על כך בהודרל העח בוידור, כך אישור השל

בסעיף  כאמור, . העברהורמאד הועמהמ ם) ימי עסקי21חר מעשרים ואחד (ואי לאו הרבעההדבר 

 .12עילה לביטול הרשיון לפי סעיף , אשר לא הייתה בידיעת בעל הרשיון, לא תהווה 22.3



 (תשתית)  ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיל ) בע"מ2013ברודבאנד קומפני (איי. בי. סי. איזראל יון כללי רש
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 םניייענ דוניגו בתלוצ תבעלו - ג' קחל

 

 לבתצו תעלוב סוראי .24

  א בתקנות המפ"א.19 -ו 12הסייגים האמורים בתקנות שיון הרבבעל  מותקיייא ל 24.1

 

 מתן שירות בשיתוף עם אחר .25

 ו, אחרא ןשיול רבעעם יתוף בזק בשלת ועפו א בזקות שירוע יצם לבסכבהשר בעל הרשיון תקה 25.1

 .על פי דרישתו ההסכם למנהלהעתק יעביר ם, ורידילש רשיון בעלם ע

רות, שי בטחת רציפותהלם ייהדד יוביג ימכבהס אחרעל רשיון בעם ר קשתעל הרשיון רשאי להב 25.2

בעל הרשיון. בעל הרשיון יודיע  ה או שירות שמבצעהים לפעולהזלה או שירות ועלפ עבכל הנוג

 למנהל על כל הסכם גיבוי כאמור.

 

 ותבתחר הור פגיעאיס .26

על דרך של מעשה או מחדל, ולא יהיה צד לכל הסכם, הסדר או בעל הרשיון לא יקיים כל פעילות,  26.1

הבנה כלשהם, אשר נועדו או עלולים לצמצם את התחרות בתחום הבזק או בתחום השידורים, 

 .או לפגוע בה

או בתחום  קזבהבתחום רות חתב העיפגל םרוגל ייון כדשבפעולתו של בעל הרש כי י ראה השר 26.2

, ותיונעיע טמשהל זדמנות נאותהלו הבעל הרשיון, לאחר שניתנה ל וא להורותה ישאהשידורים ר

 .העיגפה תאוע נמל דיכקוט ו לנעלישדים על צע



 (תשתית)  ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיל ) בע"מ2013ברודבאנד קומפני (איי. בי. סי. איזראל יון כללי רש
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 תהלפעוה מהיו, קתשרה חותפי -' ד קפר

 חהיתופו רשתה מתהק - א' לקח

 רשת הוח תפי .27

איכותם ו איכותה הטכנית , לרבותופיתוחה הפעלתההרשת, קיומה, של  תהסלפריבכל הנוגע  27.1

הרשיון  להוראות בהתאםבעל הרשיון  יפעל, הרשת ורכיביהמבנה ו הטכנית של רכיביה השונים

תכנית באת האמור ו, ואבני הדרך למתן השירותים הקמת הרשת –בנספח ב' ויקיים את האמור 

 הסהפריובתכנית שהוגשה במסגרת הבקשה לקבלת רשיון לפי תקנות המפ"א,  ההנדסית

 .בהתאם לנספח ב' ,השרעל ידי  השרואש

 יביד ועבנקש יםנקת אחרוכן ד, שרמהע שקבטים רהמפום ל הכלליכר אח לאימעל הרשיון ב 27.2

 כןו וטלחהאק וזבה םותח, ביםחרא םלאומיי-ןיב יםונגאר בידי, או בעולםינה בארץ וי תקונגרא

 ןיינולעה, הפעלתה ופיתוחה, מוי, קשתרה לש התניין הקמלעם עיוגנ אלהל שככבכל תחום אחר, 

 . תהאמצעון בים להינתדעומיהאו ם ניתניהם יתורישה

ולתכנית הפריסה שאושרה  אמור בתכנית ההנדסיתבהתאם ל יםיספק את השירות הרשיון בעל 27.3

כחלק  תוהמאושרותכנית הפריסה התכנית ההנדסית , ויראו את על ידי השר בהתאם לנספח ב'

  בלתי נפרד מהרשיון.

 

 יתוחהפההקמה ו לךבמה ותנוי תכנישי .28

 התכנית ההנדסית באופן שיש בו כדימ טות או לחרוגלסצורך  נוצרהתברר לבעל הרשיון כי  28.1

י מהותו וטיבו של השינו תאיפרט , בתלמנהל בכ ל כךיע ע, יודלהשפיע מהותית על מתן השירותים

 . המעודכנתההנדסית נית התכאת  עהלהוד ויצרף דסיתההנ ניתכבת

 

 יםגעת מפומניעות יחות ובטירצעי זהאמ .29

ם נאותי תיחוטי בעאמצת וך נקיטתל הרשת וח שתיפהו הספריעבודות ה את עציב ןשיורעל הב 29.1

דרש ר; נים לציבועמפגו יםדרמט למניעתורכוש, ולאדם לזקים נגיעות ופלמניעת , ודהבבאתר הע

 ותב, לרקרקעיות-כות תתמערלים זקנ תניעמל שהנדר לכ תה אעש, יהרפיח עצבלן ועל הרשיב

 הפירחיתר עבודות , לרבות היןפי כל ד-על נדרשהתר לקבל כל הי דפיקי ךכ םשולזק, ת בורשת

  .ב לחוק53יף סע ילפ

ר תאב מצבישיב את הוהעבודה  את אתר הרשיון נקה בעל, יוהפיתוח הספריהת ום עבודוסים ע 29.2

 תו.ומדקל



 (תשתית)  ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיל ) בע"מ2013ברודבאנד קומפני (איי. בי. סי. איזראל יון כללי רש
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 תהרש חתופי ודותעב על פיקוח -ב' לקח

 וח תיפ ת"ח על עבודודו .30

לעניין התקדמות הקמת תשתית התקשורת בכל רבעון דווח לשר התקשורת  ן יגישועל הרשיב 30.1

 .תכנית ההנדסית כאמור וכמפורט בהחלטת הממשלהול שאושרה לוה סבהתאם לתכנית הפרי

והסברים  דו"ח כלת ופלתק נוןכהת מול דסיתת ההניכנהת עויצב שלאה השוות יכללו וח"דוה  30.2

  .להאכ ויה ם, אהתכנון תמועל צועביב לושח םינולשיאו לחריגה 

 

 מכיםידיעות ומס ירתמס .31

של  חפיתוה ותדובעע וצבי תואודך דיעה ומסמי , כלתו, לפי דרישהללמנא על הרשיון ימציב 31.1

 .הלנם המהליע רהושה פןת ובאונתכובמד, עבמו, רשתה

ע או השמור על מידר אג, במבמחשבר צואל מידע הכ לרבות -" מךמס, "32עיף וסעניין סעיף זה  ל 31.2

 .מדיה מגנטית, אופטית או מדיה אלקטרונית אחרת

 

  חתופי תועבודעל  וחקפי .32

 עוצביל תוגעוון הנהרשי לעבולות עפ ות אחר מטעמו, עלצעאו באמו עצמב חפקרשאי לל מנהה 32.1

 ריתלא עת סבירהל בכ כנסמנהל להיה אישח רוע הפיקויצב ם; לששתהרשל  חויתהפות דעבו

 לרך עיון בכצוול תוקידוב דותיכת מדי, לצורך ערוןירשה לבעי רדמשלו שתהר מיתקני, לעבודהה

 .כיםממסו ותיתכנ תקתהע ךורו לצא וחיתהפו הספרי דותם לביצוע עבויעגונה ךמסמ או תניתכ

 עורלג ילבוח תות הפיוודפיקוח על עבהצוע ילבע וגהנכל בל נהמה םע הלופעף תעל הרשיון ישב 32.2

 תינך, תכסממ ן בכלועי פשראו, ייניתקמלה ודועבי הרלאת יסהו כנלכלליות האמור, יאפשר מ

 מידע שידרוש. כל וק לפויסם, תקעתו הא רטפומ

 

 בפיתוח הרשת יםמגליקויים ופ וןקתי .33

 וחיתהפת דובובעשמצא ת גוריוח יםמגפ, םייוקלי לע וןישהר לבעלכתב ב דיעולהי רשא נהלהמ 33.1

ערך ובדיקות שת וידדמ ךמס עלן, ושיהרבעל ש שהגי עדימו ם, מסמכיתו"חודך מסל ע, שתהר לש

 ת הציבור.ונוך תלל סמאו ע

בעה אר וךתל, במועד הנקוב בהודעה או הדיע למנו, י33.1 יףעבסאמור כ הודען הוייבל בעל הרשק 33.2

מד וט או ענקא הוש תור בה ואת הפעולומאל תוובתגת א, העודהה תבלק םמיו םיימ) 14עשר (

 ות.או החריג םימגפה ון הליקויים,קקוט לשם תילנ
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 טכנית תאימות – 'ג קחל

 תמות תאיבדיקו .34

; ותימת תאדיקוב םנעשו בה טרם בוצעקנתם ברשת לא תהתריטי ציוד אשר פ נהל רשאי לקבועהמ 34.1

ים יטפרה נוקתוי אור, לאמכ להנמה עב; ק35ף עילה מהאמור בסוכע -" ימותתאיף זה , "סע ןענייל

 ים.אותם פריטל תומיאבדיקת הת ללפני ביצועה ש

 

 תות לתאימואחרי .35

 ות: באישות הדרה תא ותן ברשת מקיימים לפחתקוה רשא דיות וצרששה ךי לכחראן אעל הרשיוב 35.1

 וד;יו פריט צותלאם תייחסיהמן רציה טיפרמב תטופורת המנות לתכוטכני ימותאת )(א

ה, על כל ינקתורת ר תקשפשאת, כך שהרשת תלירת הישראשוהתק לרשתאימות טכנית ת ב)(

 לבקרה עו היטלשבו הלקוח נותר תלורו, בביהלקוחוב , בחיתורישב םיכומהת תיםוירהש

 ;ושמיש יןני' לעזק חל ותראהועל פי , תאחרוזק ב ותכרמעת עומצבא לקוחלניתן הת וירהש

 הל. נות שיקבע המיכנט ותשדריו יםשראליי םתקני פיעל  הצק ודבציכה מית )ג(
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 הקזותחו תוקבדי - 'ד קחל

 דרותהג .36

 חלק זה:ב 36.1

"בדיקה 

 תקופתית"

 פרקי, בוןשירה תראווה פילעת חלק ממנה המתבצכל  או תרשה יקתבד -

 לשנה; חתא ותפחולעים זמן קבו

"בדיקה 

 מיוחדת"

, וןתיק או הקוזחולת תעפ בשל וצעתחלק ממנה המבל דיקת הרשת או כב -

, יגולונטכ ויני, שנהולת רורבי, הלתק, תעה אלקטרומגנטירהפ ותבעקב

שיון או לפי הרעל ב תזמביו ית הנדסית וכיוצא בזה, הנערכתתכנ יוניש

 ל;נהמהדרישת 

"בדיקה 

 קבועה"

 .ן שוטףאופת בצעבתממנה, המ לקח כלשת או הרדיקה של ב -

 

 יקותבדביצוע  .37

 טורכמפ ת הבדיקהובמתכונת ובנקוד כלה, תשהר לש תתיופותקת דיקובים יון יקישהר לעב 37.1

 ימים מיום הדרישה. 30ההנדסית, וימציא את תוצאות הבדיקות לפי דרישת המנהל תוך  יתתכנב

 קהבדילושת הר צועיישל ב יד) מתמMonitoring( רלניטו רהיפעיל מערכת בקו יקים ל הרשיוןעב 37.2

, נהממ כל חלק ות ארשה שלת עוקבו ף, בדיקותפן שוטו, באוךערי כןהרשת, ו תוינקתל ת שפוטש

 סית.דנהה תכניתבעה והקב ותקיצורך, לפי תכנית הבדה פי-על

ה קדיאת הב בצען יהרשיובעל דת; חומי הקדיוך בערן לרשיוהל לבע ותרשאי להור מנהלה 37.3

 .הלהמנ עבד שיקועמבו תכונתבמה רמוהא

 לעב; ךכב ךרוה צאריש לכ, כובעצמ ותקידבע צבי לאשיהיה ר וממטעכך ל ךמסואו מי שהמנהל ה 37.4

ו, גישה למתקנים עממט כךלך וסמהאו למי ש רשיון, יאפשר, לאחר תיאום מראש, למנהלה

 ו.שימושצא במיקה הנד בדיושותו צלר מידעוי ודיולצ

 

 הזוקותחת ת, תקלוומן בדיקיו .38

פרטי ו רשמיבו י), שזוקהחת יומן -הלן לה (קתחזוות וומן בדיקות, תקלי על הרשיון ינהלב 38.1

 התקלות והבדיקות ברשת.

ו ב יןעיל מוטעמ מוסמךג יצלנ אונהל למ אפשרו, יירדמשבה חזוקהת ןמוית אשמור על הרשיון יב 38.2

 .ותשירד יפל לנההמן יולע וירבעיויא, השרך דל יקו בכהעתלאו  קובד, לעתל כב
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 םגמיקויים ופיקון לתי .39

מנהל רשאי, לאחר שנתן לבעל הרשיון הזדמנות נאותה בנסיבות העניין להביא בפניו את ה 39.1

רמת ב עהיגלפם רמיר גוואש מצאגמים שפו םעל ליקויי וןשירהבכתב לבעל  יעטענותיו, להוד

לפגיעה ברמת הבטיחות או להפרעה  ,תהרש של בויוהגי ידותהשרת מרב, לקוחותיול ותירשה

, לקוחותיו ותנולת, תשהרביצועי  לע תפיצת מךס עלת וזא למערכות אחרות הפועלות כדין

 .ןויהרש ו בעללפק ידע שסמיו םמכיסקה, מיבד ו על סמך דו"חותא ךערשקות יבד

את ן תקן לובעל הרשי ייבח הםיאל שעדים דועל המיון ערשה לעבות לרלהומנהל רשאי ה 39.2

 .םמיגוהפ םיייקוהל

ן ויקתלכך בהודעת המנהל, על  בענקשד ועמה ךות, הלמנלע דיוי, רוכאמה ודעה על הרשיוןב יבלק 39.3

 ל.ההמנ קשיפגמים, בפירוט שבוהים ייקולה
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 אלחוטיים במקטעים בתדרים שימוש – ה' קחל

 הגדרות . 40

סמנכ"ל בכיר לניהול ספקטרום ורישוי תדרים במשרד, או בעל תפקיד  -" המנהלבחלק זה, "      40.1

 מקביל במשרד שיבוא במקומו. 

 

 םירדצאת תהק .41

רשיונות הוקצו לו כדין ובהתאם לשם דריתבק ראלחוטיים ק פעיל מיתקני בזלהל הרשיון רשאי בע 41.1

 .האמנהועל פי הפקודה כל ה המנהל, וה לרכפי שהות בלוגוהמ ליםלפרטניים ובמסגרת הכ

אלחוטיים  קזבי נקתמי עלתהפב ת, בין היתר,בלוהגדבר ון ביהרש לבעל ורותלהי שאמנהל רה 41.2

זק ב מיתקני תפעלהבר הגבלות בו בדמוגדרים א םיירפוגאיג םירוזאבו ימיםומס םריבתד

ל והכ ,מםע וםאתב ואם נוספים תיולי שירימפעליל בבמק, שמושי, לותריםהמתדרים ב לחוטייםא

 ל. הנאות המרוהי על פ

 .יןבד קבעול שנוי, ככשירו הפעלהות רגוא יםרבתד שוגרות שימא על הרשיון ישלםב 41.3

 םיתדרהל לו; קבע המנ וקצשהו םדרילת לבעל הרשיון תדרים חלופיים ותמנהל רשאי להקצה 41.4

 התמאתה םשלשת בר םשירוהד ייםת השינואנו, חשבו שיון, עלרעל הבצע באמור, יכ ייםפחלו

 .מנהלה עשקב דועמה ך, תוייםפלוהח יםדרוש בתימלש

 

 םרידתב שומיג לשיסי .42

ו ינא וןשיהרל . בעותיון שירמתל תואו יםמשמשה אלד עול כ וש בתדריםשימה שיע שיוןרל הבע 42.1

 אחרים. לששם לשימואו  םאחרילשימושים  םיתדרזכות השימוש ב תא רשאי להעביר

סס, תבן זה בהיענייותיו בנחה בעיקל נה; המהמנהל תויחנה פיל םירדתב שומשיה שעי ןועל הרשיב 42.2

ב מצ תארקלות כרעמההית זרנגה יתכנהת ועל םירחאם מיגור ידיב יםתדרש בימוש עלר, יתה יןב

 ף.בעורד וחמי ו מצבא רוםחי

ים בעים הקווובצ םרטיפוהמ יםדרבתש, לצורך מתן שירותיו, ומת שישולע יארשו ניא ןויעל הרשב 42.3

ע שיקב יםאתנוב, להנהמ אתמר מראש ובכתב ואיש לביק םאא דה, אלותחולת הפק-ת איא

 .לנההמ
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 תוערפהים ומניעת דריחות בשימוש בתבט .43

בלתי מייננת באופן שכל חלק מחלקיה לא יקרין קרינה  להיויפעת שהר תא ן יקיםשיוהרל עב 43.1

צפיפות הספק גבוהה מהמותר לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת, לכיוון בני אדם והסביבה, ב

י יעשה כל הנדרש, אם נדרש, לשם קבלת היתרוהתקנות שיותקנו על פיו. בעל הרשיון  2006-תשס"ו

 :להלןתר, כיין הן, ביוהרש לעב עליפ ין זהי; בענהפעלה והקמה מהמשרד להגנת הסביבה

 -הלן ל( הלאיכות הסביב תית במשרדביבס ינהרק לע הנוממה עםו תוליעפתאם את י )א(

 ו;תייונחע הבצ), וימונההמ

ת כורעמ םיקי - הרוימונה מהידה ומבים; ונכיס תהערכ ח"ו, דורישותיד , לפיהנוממגיש לי )(ב

 ותידמד עבצי ריםאתו ות אמערכ פעלתהלאחר ; מונהמה רושאי תלבחר קלארק  םתריאו א

 עלו;פו בדרישות הממונה לא יודיעמא של אתרו ונה; מערכת אמיות המנחה פיל

 על פית, ורתקש יתקנמצית לראאר תכנית מת כנתשל ה תויולי בעשא בחלקו היחסיי )ג(

עו ייקבש, ככל םריאח יםליעחד עם מפ, י1965 -"ה ה, התשכניבוהן ותכנה חוק תהוראו

 .ןיי דפ לע הז ייןענל ראותהו

 זקב ניקתמי ידכן לגבמעו שנתי "חודה, ל שנכאר בוינש חוד ךל, במהלנהיש למיגן יושרהעל ב 43.2

 בחליטה, שהקו רודיהש, תדרי קןיתמה םקומי ו, הכולל בין היתר, אתידל ים עעלופהמם ייוטלחא

 במקרים מיוחדים רשאי םואול של השידור,ט הסר חבורושידור  יפקסה האנטנות, הוב, גותטננאה

דבר הפעלת ב דכןועמ דו"חמים, י) 5( הישחמ וךת, ול הגישל עת לכב ןודרוש מבעל הרשילל מנהה

 ם.ירתדוש במישדיו ור רקיעום, ייוטלחא זקתקני במי

 ותראחת וכרעמ ות בינו לביןדידה ותרעפה נעמוה ןפבאו הפעילוייקים את הרשת  ןשיורעל הב 43.3

 ר, כלהלן:יתה ן, ביהין זיענבשיון רה לעב יפעל, ות האמוריללמכלגרוע י בלין; דכ ותעלפוה

 ותרעהפל ש דידות לצורך מניעתןומת קודיב צעיב שתבר אלחוטי ביכרכל מהפעלת  יפנל )(א

 יות; טגנומטרלקא

 ות בעת ההפעלה, יפעלרעהפו גלנתו , אותטינרומגקטלא תרעופהות צפוי יכון צא בעל הרשימ ב)(

 רעות אלהפהת עילמנון רפת וםתאם לש אתוזת מהגילוי, עוש 24 -מ יאוחר לא, ותדייימ

 או למי שמונה לכך מטעמו, הל,מנל תבבכ וןשיהרל ה בענון יפרתפעדר ה. בןנותשיה עתנילמו

 כך; ל ירסבון תרפ אוצמל ידכ

ישתף פעולה עם מפעילים אחרים במקרה של הפרעה למערכת הפועלת כדין; לא נמצא  )ג(

פתרון להפרעה בין מערכות כאמור, יפעל בעל הרשיון, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה 

להשמיע טענותיו, לפי הוראות המנהל לעניין ביצוע שינויים בהפעלת הרשת, מרכיבי הרשת 

 או באזור מסוים; הארץדור בתדרים מסויימים בכל או בשימוש בתדרים, או יחדל משי
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ל פוטיר בדבל ל, לכל דרישות המנהנההמת ישדרשעות מ 24 -יאוחר מא יענה מיידית, ולי ד)(

חי טבש, לראביש, ןידם כעליופהים ראח םימו גורא אחרים ןושיי רלבע ם עםותאו פרעותבה

 ידותמד עיבצצורך זה, רש לדנע הדמי להל כש למני, יגותשכנ תונדיבמות נאיתילשת הפשוהר

על יפול הנהמי ידעו בבקנש יםדרמנע משימוש בת, יילנהגנטיות לפי דרישות המומלקטרא

ימים, מסו םירתבא מסוימיםרים בתד ורידש פקסר הדבב הל, לרבותנמהה יורבמגבלות ש

ן ווכיוב אנטנות קיטוות, נטנג את, סואנטנו בחות, שנטנה אבוג ברת בדומגבל לתהטות ברל

 ראותוה פיעל  ןה, ותוחשבונו ובאחרי עלרשיון ל הבידי בע אום כאמור יבוצעת; הותטנאנ

בילטראליים עם  םמיכסת והוימואל-ןבי ותבאמנשות אפי ההור עלל המנהל והן שת דוחמיו

 .ןהצד לל אריש תדינמש מדינות ו/או עם הרשות הפלשתינאית 

, יםרחאי קורנים פנמ הנגה תונקהלי כד התכנית ההנדסית,, לרבות אישור ןיוהרש ןין במתא 43.4

 או הגנה מפני, ןוישרהשהותרו לשימוש בעל  יםתדרהי לתחומי תדרים זהים ומחתב יםעלפוה

תדרים י מבתחום ליועהפ חריםם אירנקו נימפ הו הגנא, דיןכלים עהפו םמקורנים אחרי ותניוהרמ

עם בעל  ףתושמבם פיוסנ מיםורן ולגיורשה עלב ו שלושמלשיתרו ם שהויתדרהתחומי לם יהז

 נהלהמ םלואוחלל, בו א ליו,ע הטילשמדינה ח שאין לבשטאו  נהדימהשטח ל וץחמ , אוןשיוהר

רשת, ולפתרון הפרעות הדדיות, אם דנה הלהגנ תוון נארתפמצוא ל דיכ תוולשביכ לה ככעשי

 .תהיינה
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 וןשיהר עוציב - 'ו לקח

 שתהרעול תפ .44

שעות ל נה ובכת השבכל ימו, תפעולהו התקוזמה, תחוית, קהרשאחראי להקמת על הרשיון ב 44.1

 פןוובאות רהשייב וט תכניוטה ותרישלד, בהתאם םה והן בשעת חירוגיעמי ריב ןמה, הימה

 .זה ןיושבהתאם לר ,בכל הארץ ל הרשיוןעירותי בש לשירה סדו נהתקי הפקסאר המאפש

הרשיון כאמור, רשאי הוא להקים, לקיים, ולתחזק את הרשת מבלי לגרוע מאחריותו של בעל 

 .של בעל הרשיון כפעולות הנעשות מטעמו באמצעות חברת החשמל, ויראו בפעולות אלה

 תענולדי כ, צועיהיבר יפושה ובתחשת, הררה של ולוגיכנטה כוןלעדהתמדה ב יפעל על הרשיוןב 44.2

, ק ושידוריםבז יתורילש ל,ארשיב ןוחטיבהוה, המשק יאוכלוסיהורכי ר על צסדיו ןיקת פןאוב

 .תעת לעמשיהיו פי כ

של  ונהכעדו שדרוגהן ענייל תבורל, תורשית וטיב וטכני ותשירד, ןמזל ןמזמ, ועשאי לקברמנהל ה 44.3

 .ותת חדישולוגיוכנטת ווליכ תייקנוה רשתה

 חבאור ק או שידוריםזב יתשירו ה במתןיעל לגרום לפגועלה ופןאיון פועל ברשאה השר כי בעל הר  44.4

ת אע מילהשת נאותה מנוהזד לו ןתשנר לאח, יוןשבעל הרת ללהורו ואשאי הרתקין וסדיר, 

 .העת הפגיע אלמנוכדי  וטקו לנליעל צעדים שעענותיו, ט

 

    ןותי בעל הרשיורספקת שיא .45

הפריסה תואמת את ותיו לאחר שקיבל את אישור השר כי תכנית רחל באספקת שייון יעל הרשב     45.1

 .אבני הדרך הקבועות בנספח ב'

רישות לדתאם הבמור, כאו ירותיפק שסן יויבעל הרש, 45.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  45.2

ינות לזמוות ימויקדסדר ל ותגעהנו, ןשיווהר ןידכל  תאוורלה םכניות וטיב השירות ובהתאטה

כאמור  םבלתי מפלי םיפיערשווים ובת םנאיבתכן  השעיו, הלאכ תאורוהת וימשקי , ככלרותיושי

 ןמתחודית לאו בעלות הייהמנוי  םוות במיקלתא רותים, ללשי לש םיגוס לפי, 64.2בסעיף 

  .מנויל כותים לרישה

 ירבי וסניין ענופבא וניי להבחכד וינייאפמש בשי םיותירששל  סוגעו: משמ -" ותירשסוג "

   .אחרשירות ומ

או למי שמבקש לקוח לכל  זה תושירון ישר, יספק בעל הקות בזשירק פסלרשיון ה לל בעחה 45.3

אמור ובכפוף ל, תוירשיב הת וטויטכנהדרישות הפי  על , וזאתמקום בארץל בכלהיות לקוח, 

 .בנספח ב' לעניין הקמת הרשת ואבני הדרך למתן השירותים

לעמוד בדרישות  ללקוח, באופן שיאפשר בהתאם לתנאי הרשיון, ללקוחספק שירות בעל הרשיון י 45.4

 .רמת השירות בהן הוא מחוייב כלפי מנוייו לפי רשיונו

קבלת שירות מבעל  שםל ול קוקז שהלקוחי נודע חימי לקוחשל  ותולרש ידמיען רשיוה עלב 45.5

  .הרשיון
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 ות  ירש קתי  .46

", יודיע על עתידי"כ' ומסומן גהרשיון להפעיל שירות הנכלל ברשימת השירותים שבנספח  בעל ביקש 46.1

בו הוא מתכוון להתחיל לספק את  המועד) ימים לפני 30כך בכתב למנהל לא יאוחר משלושים (

 השירות.

 -' (להלן גהרשיון להפעיל שירות חדש אשר אינו נכלל ברשימת השירותים שבנספח  בעל ביקש 46.2

לא יאוחר משישים  למנהל, יודיע על כך בכתב מלקוחותיו") אשר בכוונתו לספק למי חדש שירות"

 ) ימים לפני המועד המיועד לתחילת מתן השירות החדש. 60(

) ימים ממועד קבלת הודעת בעל הרשיון כאמור בסעיף 30לבעל הרשיון תוך שלושים ( יודיע המנהל 46.3

רשאי  הוא, אם 46.2ועד קבלת הודעת בעל הרשיון כאמור בסעיף ) ימים ממ60או תוך שישים ( 46.1

 להתחלתלהתחיל במתן השירות או אם עליו להמציא תיק שירות לאישורו של המנהל, כתנאי 

 השירות.

ימציא תיק שירות לאישורו של המנהל, על פי דרישתו; לא המציא בעל הרשיון תיק  הרשיון בעל 46.4

ו לא אישר המנהל את תיק השירות, לא יתחיל בעל הרשיון במתן פי הוראת המנהל, א עלשירות 

 השירות. 

) ימים מהיום בו המציא בעל 60בעניין תיק שירות שהוגש לו תינתן תוך ששים ( המנהל החלטת 46.5

 רשאילמנהל את כל המסמכים והמידע שדרש לשם אישור תיק השירות. במקרים מיוחדים,  הרשיון

 . הרשיוןהמנהל להאריך את המועדים הקבועים בסעיף זה, בהודעה כתובה ומנומקת שתימסר לבעל 

לדרוש מבעל הרשיון להמציא לאישורו תיק שירות לשירות קיים, אשר לגביו לא נדרש  רשאי המנהל 46.6

לגביו  שירותשירות, וכן רשאי הוא לדרוש מבעל הרשיון להגיש לאישורו תיק שירות חדש לגבי  תיק

 אושר תיק שירות. 

הוראות בעניינים יוגש למנהל במתכונת ובמועד שקבע המנהל ויכלול, בין היתר,  השירות תיק 46.7

 ף השירות; תאור הנדסי,תערי ;ואופן אספקתו השירות שלרט ומפהבאים: שם השירות; תאור 

 .ללו בתיק השירות'; המנהל רשאי להורות בדבר עניינים נוספים אשר ייכגכמפורט בנספח ל כוה

שירות, יספק בעל הרשיון את השירות בהתאם לתנאי התיק שאושר, ויראו את תיק  תיק אושר 46.8

 המאושר כחלק בלתי נפרד מהרשיון. השירות

תיק שירות שאושר, בפירוט ובאופן שקבע המנהל, ורשאי המנהל  לציבוריפרסם  הרשיון בעל 46.9

 לציבורבעצמו, ובלבד שלא יעשה כן אלא לאחר שבעל הרשיון החל במתן השירות. הפרסום  לפרסמו

-כסודי המסומןלא יכלול מידע שהוא סוד מסחרי, שצוין בידי בעל הרשיון וצורף כנספח נפרד 

 מסחרי לתיק השירות.

'; גמנספח חדש אשר בעל הרשיון יחל באספקתו בהתאם לסעיף זה, יראו אותו כחלק  שירות כל 46.10

 ' מעת לעת.גיעדכן את נספח  המנהל

 זה יחולו בשינויים המחויבים לעניין ניסוי באמצעות הרשת של בעל הרשיון. סעיף הוראות  46.11
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 שימוש – 'ז קחל

  ששימואפשרות  מתן .47

ר בהתאם לסמכותו אח וןירש לעבש לוימאפשרות ש תןמ בדבר ןשיורבעל הל רשאי להורות רשה 47.1

 לרבות בעל רשיון לשידורים. -" בעל רשיון אחרלעניין סעיף זה " .לחוק 5 בסעיף

ים וולנים דרסהו, שומישה פןאו ברבד םיאנת ועקבלר הש, רשאי 47.1יף סע יפל וראההמתן ב 47.2

 אפשרות השימוש.לשם מימוש 

 בעל יפעל, ושל קבז ןתקמיימוש בשאפשרות  רון אחרשי לבעלת תיון להרשר לבעל שההורה  47.3

ך כ ם; לששומיהששם מימוש אפשרות , לשרההוראות ל התאםוב מלא ף פעולהתושיב שיוןהר

 מהאהתהו ורביחהלות ועות ביצוע פברל, ולזק שהב ןקיתמב השימוש את ןיורשה לעב רשאפי

 ות המנהל.ארלהותאם הבין והסדיר, ווש התקמישלשם ה ותשהדרו

בהתאם לסמכותו בסעיף , ראח וןירש לעבש לוימאפשרות ש תןמ בדבריון הרשר לבעל שההורה  47.4

 ,בעלי הרשיונות האחריםשווים לכל סבירים ובתנאים  יתן בעל הרשיון אפשרות שימוש ,לחוק 5

כאמור לכל בעל  יאפשר שימושבעל הרשיון למעט מקרים מיוחדים שיקבע השר מראש ובכתב; 

ע באפשרות של תחרות הוגנת ביניהם לבין באורח תקין, סדיר ושוויוני, שלא יפג, אחררשיון 

  עצמם.

באופן תקין ובמועד  אפשרות שימושבעל הרשיון יפעל בתום לב ובהתאם להוראות לשם מתן  47.5

שנקבע בהוראות; מבלי לגרוע מכלליות האמור, יאפשר בעל הרשיון שימוש במתקני בזק שלו 

וינקוט בכל הצעדים הדרושים, לרבות ביצוע עבודות חיבור והתאמה, כדי לאפשר  ,בעל רשיוןל

  את השימוש התקין, הכל בהתאם להוראות השר.

 הרשת שירותי ערךות עמצאת בתל, השרת ראפי הו-על, חרלבעל רשיון א רשאפי וןשיהרל עב 47.6

 תקפאסגע לונה לבכחר, און שיר לעב ללכ םייוויונשו םריביס םיאתנ חבטיי וןישהר; בעל ףסמו

 ן. ורשיה בעל לקוחל ודי-ף עלסומ רךירותי עש

 שםל ול קוקז רשיון האחרה לעבשי נודע חימי חראן יושר של בעל ותולרש ידמיען רשיוה עלב  47.7

 ון.שיהר לעב ת שלשבר שמושי

ר דבב לו תרוהול הנוולכ עגוהנתיו בכל נואת טע ה להשמיעירות סבניון הזדמרשבעל הל השר ייתן 47.8

 תמתן זכו שלומים עבורתובדבר הכך, ל םנאיוהת רחון אילבעל רש ימוששתן אפשרות מ

ת איא השך דר בכליון על הרשב כבעיא מור, לאים כנניין בערשיועל הלב רהורה השוש; מיהש

ין, במועד קאופן תבו בום לבת רת חובותיו לפי הוראות השאויקיים , תן אפשרות השימושמ

, וזאת אף אם היו לבעל הרישיון השגות לגבי ההוראה אלמ הלפעו ףויתש ותוךך כנקבע לש

 כאמור, לרבות לעניין סמכות השר להעניק רשיון לאחר הנזקק לשימוש האמור.

 

  בוטל .48
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 ןיטחוהב בתחום והסדרים םוחיר מצבב תשרה עלתהפ – 'ח לקח

 םוחיר בשעת שתהרלת הפע .49

 ןוחהבטחת ביטעדים הדרושים לצלנקוט בדין,  לכ ל פיע ךלכ סמךושה שאי מירבשעת חירום  49.1

בות ן, לרהרשיול עה לבעודמתן ה וךבור, תיצל םיים חיוניתרוילקיום ששים רוהדאו  הנמדיה

, גבלתם; בלי לגרוע מכלליות האמור לעילה ים אורותישקת פואס שתהר תלעפה דברב תויחהנ

ה, לממשרבות הן, לל דיכ על פי כךכים למוסמה לשההודעות ות הוראוה פיל ען וישהר יפעל בעל

 ל.ההמנור הש

  –לעניין זה  

לרבות בשעת תקופת הפעלת מערך מל"ח, משבר תקשורת או מצב מיוחד  -" שעת חירום"                 

 בעורף;

תקופת הפעלת מערך משק לשעת חירום, בהתאם להחלטת  -" תקופת הפעלת מערך מל"ח" 

, וכל 2000בפברואר  13מיום  1080והחלטת הממשלה מס'  1986ביולי  6מיום  1716הממשלה מס' 

 החלטת ממשלה אחרת;

קריסת מערכת בזק, לרבות בשל אסון טבע, אסון המוני או פיגוע בטחוני, או  -" משבר תקשורת" 

 חשש ממשי לקריסה כאמור;

 .1951-התשי"אג לחוק ההתגוננות האזרחית, 9כמשמעותו בסעיף  -" מצב מיוחד בעורף" 

בכל עת,  תוהודעראות ווהלקבלת  המוסמך ם נציגוש את םרויחדת יחי ראשלע ודייעל הרשיון ב 49.2

י נן שוסג וןאשרסגן  יג ייקבעצנ; לםחירולשעת ע נוגה לבכ, הממות בי) שע24( עבראום יעשר

 בעת העדרו. יגנצה של וקוממ את ולאימש

באופן שימנע את קריסתה בשעת חירום, ובאופן שיאפשר בעל הרשיון יקים את הרשת ויפעילה  49.3

  לצמצם את פעילותה לפי אלה:

 בחתך של תחום תדרים; (א)

 בחתך של אזור גיאוגרפי; (ב)

 , על פי רשימות מוכנות מראש או על פי הנחיות המנהל;מלקוחותיוחלק על  ידי ניתוק  (ג)

 ג'.-בחתך המשלב את החתכים א', ב' ו (ד)

במהירות  49.3שיון ייערך באופן שניתן יהיה לבצע את הצמצומים המפורטים בסעיף בעל הר 49.4

וביעילות, על ידי נוכחות מפעיל מיומן באתרים עצמם או באמצעות שליטה מרחוק על הציוד 

 באתרים ממיתקן בקרה מאוייש.

לבעל א ותו ימציאום, רשת בשעת חיהר תוילעפ רט המסדיר אתפומ נוהל שאי לקבוער המנהל 49.5

 .ינדפקה באופן ז נוהלאות רוה אלימ חרוןהאן, ווהרשי
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 טחוןהבירותים לכוחות שי .50

וחות כל יספק שירותים מיוחדים יוןשהרעל בככל שיידרש לכך על ידי נציגי כוחות הביטחון,  50.1

 .לחוק 13בהוראות שיינתנו לו לפי הוראת סעיף כמפורט  ,טחוןיהב

ת לועיפל כס לחבי םהיותיוסמכ תין, אל דלכ ףכפו, בשלממ, טחוןביה תכוחול ראפשעל הרשיון יב 50.2

 דוציה ללוגית שונטכה םוהתאמתם לקיומם, תקינות יאחריה איה, וןרשיוהת רגשבמס בזק

חון, טיבה תוחכו םע וםאיבת לכהומור, הא עוצילבלת כווש הימימ םשל יםושרדה יתתשתהו

 .לחוק 13 ףעיסשיינתנו לו על ידם לפי הוראות ת ואורהב טכמפורו

 לחוק. 13כוחות הביטחון יישאו בתשלום על פי הוראות סעיף  50.3

או מכוח כל דין,  71.2 סעיףיהיה פטור מחובת שיפוי לטובת המדינה מכוח הוראות ון בעל הרשי 50.4

 .יצוע השירותים המיוחדים לכוחות הביטחוןב בגין

 

 ביטחוןהות הורא .51

ם אתבה ,מונה ביטחוןמ על הרשיון ימנהבככל שיידרש לכך על ידי נציגי כוחות הביטחון,  51.1

ת אוהורחר ימלא בקפדנות א, ו1998-חתשנ"ה, ייםציבורפים בגון ויטחהב סדרתלה חוקראות והל

  .שיימסר לו על ידם חוןביטה

סמכי במ ותמאיתמ תווראה על הרשיון יקבעבככל שיידרש לכך על ידי נציגי כוחות הביטחון,  51.2

 בהוראות הביטחוןדם במשרה או בתפקיד המנויים א ההתאגדות ויפעל כך שלא יתמנה ולא יכהן

 לה:אבתנאים  , אלא אם כן הוא עומדשיימסרו לו ע"י כוחות הביטחון

 ;ישראל תושבו ישראלח זרא הוא )(א

 אמור.כ תוכהונל העינמ ןייו אלפי, לכלה ןביטחוות השיר מטעםוני חישור בטא וניתן ל ב)(

 לש ןויטחהביות נחה לפי הגניו, הביטחון תוחוכ לשעילותם פסודיות  שמירתל לעל הרשיון יפעב 51.3

ים בבעל דעלי תפקיה ובתאים לנושאי משרמי נוטחן סיווג ביינבעת טחון, לרבוביות וחתם כוא

 .חוןיטבהות חוכהכרוכה ב פעילותלהנוגעות ות דיעיר דומיו יוןהרש

שים המשמ עמידהסי יובס שתהרבי ימרכ, שתהרגנה על להשים רוהד דיםצעבט על הרשיון ינקוב 51.4

אות רול פי העם, יורשמ בלתישל גורמים  לותיפע ימפנ שתהר לעיטה לוש לתפעולם ילמתן שירות

 שיימסרו לו ע"י כוחות הביטחון, ככל שיימסרו.
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 לקוחותתים לאספקת שירו -ק ה' פר

 לקוחות עם תוהתקשר - א' לקח

 

 ות שרתקההכם הס .52

, ויגיש אותו לעיון ללקוחותיואשר בכוונתו להציע  סח של הסכם ההתקשרותונעל הרשיון יכין ב 52.1

 המנהל לפי דרישתו.

ו ן את כל דיוהורא, לתמעתמשו , מפורשת אהירו בסתדיעמ לאת רוקשהתנאי הסכם הת 52.2

ת, ורההתקש סכםהת בונוש ותאיעת הורקב למנוע יכדל יעור למאב יון; איןשרהת ראווהל

 דין או הרשיון.הוראות הלעומת  לקוח םת עיבוטהמי

 

  בוטל .53
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 תורישה מתר - 'ב חלק

 לרשת לקוחותר ויבח .54

 .בתקנות מפ"א 1ד21בהתאם לקבוע בתקנה  לקוחעבור על הרשיון יתקין או יעתיק שירות ב 54.1

, לרבות ניםגהוי בלתאו  םפלים, מירסביתי לבבתנאים  לקוחמתן שירות לן יול הרשעה בנתיא ל 54.2

  באופן שיגרום לכך שמנוי יקבל שירות בתנאים בלתי סבירים, מפלים או בלתי הוגנים.

מבנה של לרשת באמצעות חיבור ון תבוצע בידי בעל הרשי לקוחהתקנה או העתקה של שירות ל 54.3

שהוא נוח לחיבור ציוד קצה של במבנה במיקום פנימי חיבור המבנה כאמור ייעשה  של מנוי;

 האופן שבו תיערך ההתקנה או ההעתקה יתואמו עם הלקוח. .הלקוח, לפי קביעת הלקוח

 

 תקלותן קותישירות ו מוקד .55

 ותתקלו התקנות, העתקות ניין, לעלקוחותיו תבפניו לפוטיל ת קבועוריש יםיקי ןוהרשי לעב 55.1

רבות "), לקדמוה" –(להלן לקבלת הודעות  אוישוקד ממ לעיפי ךכם לש, והםיותירלת שקבב

 ופקסימילה. ןלפוטבאמצעות 

ות פורטהמת ורישדל פי הועמוקד, בזמן תגובה ב הרסעליה נמ יטפל בתקלה שהודעה שיוןרה לעב 55.2

 בעלם אמנוי של לקוח, יתצרי לקוח או בחקור יב יבחימהטיפול בהודעה  ם; א56 -ו 54בסעיף 

 ועדבמ ןיתלהמד שמשך הזמן שבו יתבקש הלקוח בלר, וביקוהבעד את מוהלקוח  עםהרשיון 

 ל שעתיים.לה עיעלא ו עמואם שת

בעל ודיע , יהלקוחהיה בעל הרשיון סבור לאחר בדיקות שביצע, כי מקור התקלה מצוי אצל  55.3

התקלה, ישתפו  מקורלגבי  הלקוחהרשיון לבין ; התגלעה מחלוקת בין בעל לקוחהרשיון מיידית ל

 פעולה עד לתיקון התקלה.

 

  תחזוקהת בחו .56

 .לנקודת החיבור של מנוי לרשת לרבות למקטע שעד שתת הרזוקחלת חראיאהיה ין הרשיועל ב 56.1

) 2(19בהתאם לקבוע בתקנה תקלות שהודעות עליהן התקבלו טלפונית במוקד השירות, יתוקנו  56.2

 בתקנות מפ"א.

 

  חיווט הפנימיהשל מוסכם שירות תחזוקה  .57

 לחיווטהם, שירות תחזוקה יבעל הרשיון רשאי ליתן ללקוח, לפי בקשתו ובהתאם להסכם בינ 57.1

 החיווטלעניין זה, מתן שירות תחזוקה של  או החלפתו.הפנימי  החיווט, לרבות תיקון הפנימי

שיון, ולא חשב להתקנת מתקן בזק בידי בעל הרלא יי, לרבות החלפתו הוא כשלעצמו הפנימי

המקטע המותקן בחצריו  –" חיווט פנימי"לעניין זה,  .חיווט הפנימיביקנה לו כל זכות קניינית 

ציוד של בין לון של בעל הרשי )ONT( התקן אופטי ביןהמחבר או בחצרים משותפים של מנוי 

   ובין אם הוא קווי או אלחוטי. ,או אדם אחר ידי בעל הרשיון, הלקוח-המנוי, בין אם הותקן על
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 לקוחהיות טרנה על פהג .58

-"אמשת, התיוטנת הפרוק הג, ח1979-"טלר, התשתאזנת סהוק ק, חוחה תוראהומע לי לגרוב 58.1

זין להא יאשיון רשרעל הב ןיל אדם, אטיותו שרפגנה על הן יילענחר אין ד כלראות הוו , א1981

ב טי עלם בקרה לשעט , למתבראש ובכמ לא אישורול, לקוחלרבות מנוי של  ,לקוחל ש למסרי בזק

 .ונאותעת הימנם ו לשא וותכיוא תוהשיר

דע מי לותגלם אירשנם יו אטעממ ימ כליו וחלוש, ודיובע, בעל הרשיון, 50 ףיעבסכפוף לאמור ב 58.2

, וומענ מוש וןם ציולליכהמכים סאו מ ותימרש , בכלל זהלקוח, לרבות מנוייו של לקוחותיואודות 

פרטי " -אליו (להלן  עו כל מידע אחר הנוג, אןדויע יהןנמ, זמסרי הבזק שלו, שלו ןשבוהחי טפר

 ך.כל ךסמיה לקוחאו מנוי של  שהלקוחלמי  רסמנה עדעט מילמ "),לקוחה

 :ת אלהא לעשות ןורשיי בעל ה, רשא58.2 ףיבסעל אף האמור ע 58.3

 יםבגין שירות לקוחיעים מהגמהם יכספ תגביי שםלצד שלישי ל הלקוח ירטת פא מסורל )(א

הצד , ותונוחשבת יכערים וכספ תביים גלש חוץר נעבוהמ עדיהמש ובלבדן זה, ושילפי ר

 ך ורקא וש במידעמעשות שילל פי כל דין וע לקוחותה תטיופר להשלישי התחייב לשמור ע

 ;עדימה רבעושלשמו ה ךרוצל

 .ןבדיש תומכספי ל ע , ככל שהנתונים נמצאים ברשותו,חרלא לקוחטי הרפ רהעביל ב)(
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 ירותש של  ביטול או ניתוק – ג' קחל

 תדרוהג .59

 :הז קחלב 59.1

 הלקוחות הפסקה מוחלטת או זמנית של שירות בזק לכלל  -  "ביטול שירות"

 ;םהרלוונטי

 ;ללקוחהפסקה זמנית של שירות בזק  -  "ניתוק שירות"

 

 שירות ביטול .60

 אחד מאלה:עקב לרבות  ,לבטל מתן שירות בזק השר, באישור ,הרשיון רשאי בעל 60.1

 מטעמים טכנולוגיים; ןהתיישהשירות  (א)

 טעמים כלכליים; (ב) 

נעשה שימוש לרעה בשירות אשר יש בו כדי לגרום נזק כספי ממשי לציבור או לחלק ממנו או  (ג) 

 לבעל הרשיון;

את הצעדים  ,לאותו השירות לקוחותיפרט בעל הרשיון את מספר  לביטול שירותבבקשה 

, לרבות מתן שירות חלופי לשירות שבוטל, וכן מנת למנוע מהם פגיעה או נזק עלשבכוונתו לנקוט 

 כל מידע נוסף שצריך לעניין.

ת במתן אישור לביטול שירות כאמור, ישקול השר, בין היתר, מתן הוראה לבעל הרשיון לתת שירו 60.2

 חלופי לשירות שבוטל, או להמשיך במתן השירות למשך תקופה נוספת שיקבע השר.

 

 תשירושל וק תינ איסור .61

 רמוהא יםיקתנ כןאם  פי רשיון זה, אלאל קפסלייב ח ואשה תק שירותלנשאי ר על הרשיון אינוב 61.1

או בהתאם להחלטה של בית  ,ות בשעת חירוםרישין הגבלת ניעל 49ר בסעיף ואמה, הזק בחל

 אחד מהמקרים הבאים: במשפט שאליו פנה בעל הרשיון 

הלקוח לא שילם תשלום שהוא חב בו, בעד שירות שקיבל מאת בעל הרשיון במועד שנקבע  ) 1(

 ;לתשלומו בהסכם ההתקשרות

  .הלקוח הפר תנאי בהסכם ההתקשרות, אשר נקבע לגביו בהסכם כי הוא תנאי מהותי )2(

, הקצהד ויצ ו כיהתברר ל אםמנוי של לקוח נתק ל רשאי ןוישעל הרב, 61.1למרות האמור בסעיף  61.2

 ולאחר א קבז ירותין שתורם להפרעה במ, גלקוחשל  מנוי ימושו שלשבשלרבות ציוד קצה 

יתוק ה לנבהסי ןויצת הדעה בהו לקוחן נתן לובלבד שבעל הרשי, ותהרשת ועילפל הרעפלה

  .רעה כאמורהפה למניעת לעיפ לקוחה כיה ישדרל בה כלתיו
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 הקזוחת ותלבשל פעו ותירש תוקני .62

ת וע פעולוצם ביאם, קלספ הבחועליו  להרותים שחישמנית ז ליהגבל וא קתלני אשר יוןעל הרשב 62.1

ד לבוב ,")חזוקהתל בשוק תני" -להלן ( זאת ביםימחי שתהר של האו הקמה קוזחת לש תוינחיו

 ה:לל אשנתקיימו כ

 ;ותפת ברציעו) ש6ש (ש עלעולה  נואי הל תחזוקשב וקשך הזמן של ניתמ )(א

חת על אף האמור, א השנך שבמ) 2נים (ש לה עלעו ואינ הקזותחל בשם קיוניתה ספרמ ב)(

 במשך שנה אחת; 4בשנתיים הראשונות מיום מתן הרשיון מספר הניתוקים לא יעלה על 

 ינפל תופחל מיםי )4ארבעה ( תמוקדמ עההוד הנוגעים בדבר לקוחותול למסרה למנהנ )ג(

 כנן;המתוק תויהנ

דות ובע צורךל ותלה של שירבהג ואק ויתשנ ייר, כדסב ניתן, באופןשל כ עשה ןועל הרשיב ) ד(

 .הכונמ ותירכת השיצר ןבה מהמהי תועו בשעשייה מה או תחזוקקה

חזוקה, ת בשל תוקינ ותיבחיהמ תבוסיהנל רט עופבר מהסבעל הרשיון מש ורדרשאי ל למנהה 62.2

ל ת בעטענות א , לאחר ששקלחכונ אם רומלדחות ניתוק כא ןיושרעל המב דרושלל הנהמ ירשאו

 .דחייה כאמור מחייבי נוי חיורביון, כי אינטרס ציהרש

 לת שונייוצע פעולות חלב רחכהל , בשותעש) 6( שעל ש ולהן העמז קלפר ותירשק וניתש דרנ 62.3

 לקוחותלהל, ויודיע נהמשל  ורושאי ש אתארמן וישרהל בעש , יבקברשת מההקאו וקה זתח

ומספר המנויים של  הלקוחות רפסמ ט אתרפת הקשבהנוגעים בדבר על הניתוק הצפוי; ה

תחזוקה הולות פעיתוק, נה יפוצמקומות בהם ה, יתזמנ תקוני םהית אלושר השירא הלקוחות

את משך  רשהאפ תמידב םצלצמה ולות אלועפ זזרל ן כדיושירהל עב טנקש תופעילוהת שודרנה

 .תוירק השניתו

, תוידמייו תת חיוניוולועפע וציבך ורלצ, ףדחובאופן ית נמהז תולבגה וא ותק שירתודרשו נינ 62.4

וק תניל הע ינורטקלאאו דואר  להימיספק, ןולפרבות באמצעות טלמיד,  לנהמון לישהריודיע בעל 

 פים.וחהדלה גבהה וא

 וקתניל ע לקוחלאו  למנהלע ילהוד ייבח וןרשיהל בע יןא, 62.4 -ו 62.1ים יפהאמור בסעל אף ע 62.5

 62.1 ףיעס ילפ ם המותריםתוקיר הניפמסניין על ןשבוחביילקח  אל וקה, וניתוק כאמורזתח לבש

 ה:למאחד אים קיתבה

 ;שעה יעל חצה לוע ינוה אקחזותל בששך זמן הניתוק מ )(א

ה שע יןלבחג  איוצבמ בת אוש במוצאי 24:00עה ש בין השענ, רכאמוה, יתוק בשל תחזוקנ ב)(

 .תומחרלש םיוה קרבוב 05:00
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 כון בטיחותסי בשל תוק שירותני .63

 ןוישרהעל בי שאר, ")סיכון בטיחות" -קצה (להלן  דומצי האוצתכלאדם או לרכוש ן כוסיה לתגה 63.1

 דמת.א התראה מוקלולי אופן מיידב ,לקוח, לרבות מנוי של לקוחנתק ל

-לעעה בדהות עוצאמב ותבמיד, לר לקוחליע על כך דוי, 63.1סעיף י רות על פשישיון רה לעב קיתנ 63.2

 ק.ועילת הנית ; ההודעה תבהיר אתונירקטאלר דואאו  מילהסיפקון, לפט, ראו, דפה

ת ויחדש את וחבטי ןכוסין אי כי ןיושרהל עבא דווי, רות הוסיחן הבטיכוס , כילקוחודיע ה 63.3

 .לקוחה תהודע סרהמנ וב יוםאחר השלן שואהעבודה הרום יום מת חראויא , להשירות שניתק
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 םיעד שירותב םלותש -ק ו' פר

 מםוספרו יםיפרעת קביעת - 'א קחל

    עוריהםשייעת התעריפים וקב .64

 .קוחותיולל תןונהוא שירות ש לכלריף עת יקבען וישרהעל ב 64.1

 יגסו יפלובתעריפים בלתי מפלים ירות בתנאים שווים ש לכ, הילפא אללע, הרשיון יציעל ב    64.2

, בנספח ב' לעניין הקמת הרשת ואבני הדרך למתן השירותיםאמור בכפוף ל, הארץ, בכל שירותים

  .ללא תלות במיקום המנוי או בעלות הייחודית למתן השירותים לכל מנוי

 

 םים תעריפוסרפ .65

 יםפירעתר הבע מלא, מפורט וללא תמורה, בדדי, מבעל רשיוןל כ ותרשל דימעי ןוישעל הרב  65.1

ום לפרסנת פן והמתכוהאור בדון בישרהל ות לבערולהי רשא להנמו; התיורשיל כל םיינדכעה

 ור. כאמ יםפעריהת

 .לוצא גיםובל פירוט התעריפים הנהלקת, ע כל, ביוןש מבעל הרשודרל אימנהל רשה 65.2
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 שונות - ב' חלק

 ם כנירצבו את רופגיעה בתח .66

 ף אואת טענותיו, כי תערי להשמיעמצא השר, לאחר שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות נאותה  66.1

ו שהוא עלול לפגוע בתחרות או א וגד להוראות הדין או הרשיוןמנבעל הרשיון ע בשקתשלום 

ובעל הרשיון יפעל על פי  הנדרש, ןוקיתה ןויצ ךתו ןוהרשי ללבע ךכיודיע השר על , ניםרכבצ

 קן.ותמה התשלום ף אוירעתהר הודעה בכתב בה מפורט א לשיצוימ, רהש תארהו

 

 הונאות תמניע .67

דא ודי לוכעקב, מה ורקערכת במות ויקיים עת הונאמניל יםריסבבצעדים ט על הרשיון ינקוב 67.1

טיב השירות שהוזמן על ידי לבהתאם  צעיםובמאכן הלקוח בעדם מחויב  שירותי בעל הרישיוןש

 . הלקוח

 ר הונאותתואיבחרים, לרבות בעל רשיון לשידורים, א ונותרשי יעלבעולה עם פ תףשעל הרשיון יב 67.3

 עתן. ניומ

, ןהבול יפטולת אונהו ורתיאל, תאונהו עתימנים לדקיטת צענן יענירשאי ליתן הוראות ב להנהמ 67.4

 לעניין זה.ובעל הרשיון ימלא אחר הוראות המנהל 
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 ערבותו חטו, ביריותחא -ק ז' פר

 חטוובי אחריות - 'א קחל

 תדרוהג .68

 חלק זה:ב 68.1

י דיב יןבה, תעלהפו א דכונהע פיתוחה, קיומה, תחזוקתה,, תהרשהתקנת   -" מוש ברשיוןשי"

או  יוחוו, שלייו, קבלנדעובת לרבומו, עטר מאח ותעאמצב ןבישיון והר בעל

 .ויגינצ

 

 ןריות בעל הרשיואח .69

של אדם  בדן שיגרמו לגופווה מוות, נזק או ארכל דין, לכל מק פישא באחריות, על י רשיוןהעל ב 69.1

 .בו שושימה קבעאו  וןשיברימוש השוצאה מכת, ןיפיקעב ון אשריימו, בושאו לרכ

פו אובדן לגואו ק נז ניעתמלהסבירים  םעיצמהא בכל ןושיהר לבע וטנקי, וןיימוש ברשששותו בע 69.2

קן בעל תמוש ברשיון, יימן הש האכתוצ רומאכ ןאובדו נגרם נזק א אםו, ורכושל ואם דאשל 

 ניקעהיו גבשל הרקמ טעמל, ןילכל ד ףופכב לכה, קוזינהת א צהפיו ונובזק על חשנשיון את ההר

 .תןקצן או מכול, ' לחוקט קבפר תויויות המנוהחסינ אתר לו הש

 תוירחאל רבעמ יותחרהרשיון אל בעלהטיל על  יכד הז ףיעסב באמורן ק, איספמען הסר ל 69.3

 מנה.מלהפחית או  זיקיןהנ נידיב עההקבו נזיקיתה

 

 חסינות מאחריות .70

 את החסינויות המנויות בפרק ט' לחוק, כולן או מקצתן. לבעל הרשיוןלהעניק  השר רשאי 70.1

השר להעניק לבעל הרשיון חסינויות לפי פרק ט' לחוק, יפרסם את החלטתו בהודעה  החליט 70.2

 ברשומות.

 

 זה ביטוחחויית עש .71

בועים התנאים הק ילפ לארורשה בישמטח עם מבטוח יה בזונו חושבל חה עעשרשיון יעל הב 71.1

 .יוןן הרשמתמועד מים מי) 90( יםשעת ךתונהל למתק ממנו עו איצימו  72בסעיף 

וצאה , כתא תחוייב בה כלפי צד שלישייהשת, יחבות כספל כ לת המדינה בשא על הרשיון ישפהב 71.2

ח יטובב ןיורשה לבעי טח בידבוזה יף עיי ספל פוישי; בו ו עקב השימושא ןורשיב מושמן השי

 .1981 - "אשמח, התוטביה חוזה יות, כמשמעותו בחוקחרא

בה  בווא עלול לחשה יתפסכבות חקבלניו, מפני כל ו ובדיעון את וכו, צמת עא על הרשיון יבטחב 71.3

עקב  און ש ברשיווימשה ןמה צאו, כתשוולרכ או דםנגרם לגופו של אש קנז שלבל דין פי כל

 .שתו לררמגנזק שיי פני כל אובדן אוומהשימוש בו, 
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זה כי חואשר טח, המבמה של ומעטן מדיך רוע אתמת, עד תווח להנמלר וסימ וןיהרשעל ב 71.4

ורה יצרף האמ עתדלחוות ה; הינתה, ללא כל 72 -ו 71 יםסעיפ יפל שרדיטוח מכסה את כל הנהב

) 7( העשב וךת הלנמל ורים יימסרומאכים הסממ; הצורפותהמח ווטבי הוזמח קתעהן ובעל הרשי

 .זה הביטוחחוועד חתימת ממ םיימ

 

 חוטיהב נייןלעאים תנ .72

זה חו ארךיובו ה עוקבה ופהם התקותה בו כי בתניוווח טביה ופתתקאת ע וזה הביטוח יקבח 72.1

 .72.6ף יעסב רומאכ לטא אם כן בואלליו, מא טוחיהב

ם יורפיג אין כיתקף,  יטוחוזה הבח כיח בטמה אתמ ו, אישורמנהל, לפי דרישתל יציג ןשיורעל הב 72.2

התליה, ל, טובי רבבדת מדוועון הודעות תלויות אייטוח וכי ב ותמייון בעד פררשה לעב בתשלומי

 יטוח.בחוזה הל ו שקפום תוסיו ן אה, תיקוהגבל

י בשל א חוטיזה הבוח ל אתטח לבטבהמש קבו מה בל מקרבכ וילפ איתנע בקיחוזה הביטוח ב 72.3

א פחות , לאתוזבעל הרשיון ולמנהל אש, לר, מךכעל  דיעו, עליו להחיטוהבמיות פרתשלום 

 ).דעת ביטולהו - זה יףעסב לןהלל (פועב זהחות הוון לבטל אתכשהוא מ) ימים לפני 90מתשעים (

ת ו יפעל מיידיאל, טויבת הליע וקלסישם ל דימ וןהרשי עלב לעיפול, דעת ביטהו ל בעל הרשיוןבקי 72.4

כך;  םשלקט נהפעולות ש יודיע למנהל על ןכו, 72.6יף עבס וראמכח חלופי טויב זהחולשם השגת 

 מיותפר תא לשלם הלמנה יון, רשאי בעל הרשיידב טוחבי יותמום פרהייתה עילת הביטול אי תשל

 םשל הנממ כל חלק וא יתאהבנק תוברעה תאלט חלהוא  רשאייון, וקום בעל הרשבמ יטוחהב

 ת.רגבותם בכל דרך אחל את, מבלי לגרוע מזכותווז כך לבשציא ם שהוימכוי סוסיכ

) 45מישה (וח יםעות ארבלפח הללמנך על כ עידוי, חטוביה הזוח תא טלבל ןוירשל היקש בעב 72.5

 .חוזהה תאל עפוב בטלן לווכתמ אוהש ינם לפימי

חוזה ת א לבטלמו צעבש קביש וח אטמבה יידב טוחיבה הזוח לוטיבל וןירשה לעב סכיםה 72.6

זה חו שכניסתופן שראל באביה שרוח מטם מבעופי ח חלטויב זהחון בעל הרשיוה שיעח, וטהבי

 יטוחה הבזחו; םדהקוהחוזה  שלו קפתו תקיעפ םע תזמני-יה בולופי לתוקף תהחה חוהביט

) ימים לפני 30שלושים ( תוחפ, ל71.4 עיףסב רומאכיחד עם חוות דעת , מנהלל רמסייש חדה

 ת חלק זה. וראויו הו עליחולו ףקתוכניסתו ל

 

 חוטיב ןיינלענאי ת תפרהשל ופה בתר .73

, ופתוקג פשאו  לוטה בששע חוטביה הוזחאם נתברר כי  ביטוח, או הזיון חושרא עשה בעל הל 73.1

קומו במ תקשרלה להנשאי המ, ר72 יףסעמור בכא ופיחל חטויב וזהן חורשיה ה בעלעש אול

י יסולכ נקאיתבה רבותהעת א לחלטהוא שאי ורח, טויהב מיותפרח ולשלם את טויהבוזה בח

 ףיעסן בהוראות ; איתראחך דר לכב גבותםלו ותמזכ רועגלי לוזאת, מב כך ליא בששהוצ ומיםסכ

תחייבותו של ה ועיצב ין בשל אאת הרשיותלות להו אל בילהג, טללבגרוע מן הסמכות ל כדי הז

 . טוחיבה זהחובעל הרשיון לעניין 
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 ןיושרה אינת לוילמי בותער - 'ב קחל

 רבות ומטרתההע .74

בהתאם וכתב התחייבות להאריך את הערבות הבנקאית  תקאיבנת וברע נהלמל ציאימ ןרשיועל הב 74.1

 להוראות תקנות המפ"א.

ם ייכספ ומיםיצע ון, להבטחת תשלוםשיון בידי בעל הרשית קיום תנאי הרטחערבות תשמש להבה 74.2

 -לה  גרמושי האו הוצאד הפס, ובדן, אםותשלק, זנ לכ ה עלינהמדיפוי שצוי וללפי כןוהחוק  פיל ע

דיהם עקצתם, במומ ם או, כולשיוןי הרב אי מילוי תנאעק אוה צאוכת –קיפין או בעישרין במ

 .תויילתה ואקב ביטול הרשיון, הגבלתו ע תוצאה אואו כואם ובמל

 כולה או מקצתה. -" הערבות, "78-ו 76, 75לעניין חילוט הערבות בסעיפים  74.3

 

 לוט הערבותחי .75

 ןמ דחא בכל תרבולבות, העראת לט חל לנההמ ישאר, 74.2יף סעב מוראה תויכללע מלי לגרוב 75.1

 רטים להלן:פומהם ירהמק

 בעל הרשיון הפר תנאי מהותי מתנאי הרשיון; (א)

 ;72-ו  71סעיפים ב ורטמפכביטוח, זה החון יינלעו ל הרשיון לא מילא את מחויבויותיבע )ב(

 אינת הפרתל שב ין נזק שנגרםבגתביעה או דרישה לתשלום פיצוי  הנידמה נגדוגשה ה ג)(

ון וכן אם נגרמו למדינה הוצאות יאו בשל ביטול הרש שיוןהר שלי וקל יצועב שלב, ןברשיו

עקב תביעה או דרישה כאמור; חילוט הערבות לשם כיסוי סכום תביעה כאמור יעשה רק 

הודעה בדבר תביעה כאמור תימסר לבעל  ;לאחר שפסק הדין באותה תביעה הפך חלוט

 הרשיון מייד לאחר קבלתה;

 ;הרשיון ולביט בקע םיקזו נא ותאוצהלמדינה  מורנג (ד)

  ;דווער לא שולם על ידי בעל הרשיון במי, אשספכעיצום  יוןוטל על בעל הרשה )ה(

 .תובהער ןענייל יוןרשהת ואהור  חרא מילאהרשיון לא  לעב )ו(

 

 תהערבו פן חילוטאו .76

 ןיתק לאקבע שופה תק תוך אםכי  ןיורשל הבלבד שהתרה בבעות הערבות, א לחלט שאירמנהל ה 76.1

 ת.ובערה לטחות הראתהה אנוש לדעשה או המחמהאת ן יושבעל הר

ום הערבות לסכישלים את יתרתה עד ה, או יון ערבות חדששבעל הרא מצית, יבוה הערולטח 76.2

 הל.נהמ תשידרלת קביד עם , מהמקורי

) 15( עשר-מישהח וךן לערער בפני השר תיורשהבעל י בות רשאערה תלט אלחהמנהל  ל החלטתע 76.3

. הוגש ערר, יעוכב חילוט הערבות עד להחלטת השר למנהלטת החעתו הלידי אהובשה םומים ימי

 בערר.
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 ותרבהע קףתו .77

מפ"א וכמפורט בכתב הערבות תחודש מעת לעת ותהיה בתוקף בהתאם לאמור בתקנות  77.1

 פי התקנות האמורות.-התחייבות שהומצא על

 ניפל םמיי) 60ישים (ש ךתו, וזאת וןשיהר פיל יויובח לכ אתק סיל לארשיון ה עלכי בל הנה המאר 77.2

ציא מלהאו  ותבערהף קן להאריך את תושיועל הרבמ שורדל ף הערבות, רשאי המנהלקותתום 

בות רהעל ם עג ולוחיה ז קחלת אורהו, ולתקופה של שנה נוספתוזאת בכל פעם , השדח תוברע

 ה.החדש

ראה המנהל, להנחת דעתו, כי בעל הרשיון סילק את כל חיוביו לפי הרשיון, לרבות לעניין תקופת   77.3

רשאי הוא ליתן הסכמתו לביטול תוקף הערבות לפני המועד , 10סיום השירות כמשמעה בסעיף 

  .77.1האמור בסעיף קטן 

 

 ירת סעדיםשמ .78

 תו.והתללאו  ילובהג, להרשיון את לטמן הסמכות לבי לגרוע כדות רבעהט לויחן באי 78.1

מלוא  םולנה לתשדימה פיכלל הרשיון בעריותו של אח קףיה ל אתבידי להגכ ותהערבם וסכאין ב 78.2

 לפי כל דין. ואון שירו לפי היבת תשלומם חלה עלחור רמו לה ואשנגש קיםזהנ

 םתשלו בכל דרך אחרת ןהרשיו עלבוע מאת בלתפשרות הא מןי לגרוע כד תבורעה טוילחן באי 78.3

 דין. כל פי , עלון או להשתמש בסעדים אחריםישהרי לפב בכיסוים חוא הים שקזנ
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 וחוידו וחיקפ -' ח קרפ

 וןיהרש בעל של לותיוופע על פיקוח - א' קלח

 יקוחפות סמכ .79

 כהגדרתו בתקנות הפיקוח. –" המנהלב', " לעניין חלק זה וחלק 79.1

תיו של בעל ועל פעול שאי לפקח בהתאם להוראות תקנות הפיקוח ולהוראות הרשיוןר לנהמה 79.2

ל עו תקנות, צווים והוראות א, הפקודה וקהח ראותוה יוםלקוע הרשיון וצהנוגע לבי לכב ןיוהרש

 פיהם.

 

 ירת סודיותשמ .80

ך ל ידיעה או מסמכ וגלא ין לורשיה עלל בע יקוחבפעולות הפו עממט קוסעש ימל ל וכמנהה 80.1

 אל, אקבלםל ךמסומ ההילא פקידם, לאדם שת תוקףב םהילא עיגה") שידעמ" – יין סעיף זהנלע(

ת ולהורא התאםב דעימ מסר לונשי מ לכ לע לוחת תוידוס תרמישלה חובה. םסמו ברביורפ םא

 ה.ז ףיסע

ה , ללשכןרכנת הצהגל ע נהממוים, ליקהגבלים עס עלה מונמלע ידר מהעבילשאי ר מנהלה 80.2

חובותיהם  ועלשם ביצ, המוסמכת לקבל את המידע אחרת ולכל רשות המרכזית לסטטיסטיקה

 .מכויותיהם על פי דיןס והפעלת

 

 כיםממסב עיוןחצרים ויסה לכנ .81

 וחיקפה מטעמו בפעולותל מי שעוסק כו אהל מנה איש, רזה קבחלר כאמו וחקיהפם ויק ורךלצ 81.1

 :יוןרשה לעבעל 

תן מ ורךצלן בעל הרשיו תאם משישהמד שרו מרה לכל מיתקן אביהיכנס בכל עת סל )(א

 ה;ון זשירו לפי יתרושי

 ות; יקבדו תודידמ ךוערל ב)(

 ם;תיהוצאעל תו ול חוו, ולדתובדיקו תדוידמעבורו  וךערון לירשההורות לבעל ל )ג(

של , מוחשבמו קובץ א אגר מידע, מקספנת, נובוחשת, ספר ניתכמך, סה, מעיין בכל רשומל )ד(

מנהל ת פיקוח; הכוממנהל סלושאים שלגביהם יש בנ טעמוסק מעושמי  לש אוון בעל הרשי

 לו. האדרך שתר כלקם ביעתהלו דקםבלרשאי 

להורות לבעל הרשיון להעביר לרשותו, לפי דרישתו, דיווחים לצורך קביעת מדיניות,   (ה)

 במועד, במתכונת ובאופן אשר קבע.

 



 (תשתית)  ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיל ) בע"מ2013ברודבאנד קומפני (איי. בי. סי. איזראל יון כללי רש
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 תוף פעולהשי .82

ביצוע לגע והנ כלבוח קבפעולות הפי מוסק מטעעוו כל מי שאולה עם המנהל עפ תףשין יושעל הרב 82.1

 ובשליטתש ואידע שברשותו מכל רישתם, ם, לפי דהל מסוריתר יבין הו יותהפיקוח על פעולו

 ע הפיקוח.צוש להם לשם בירוהד
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 ייםליקו וןתיקו חדיוו - 'ב קחל

 דו"חות תגשה .83

 ן.להו לבענקשדים עומובה, במתכונת זחלק בהמפורטים ת דו"חוהמנהל את ל על הרשיון יגישב 83.1

נות לתקופה דכמעו ןהשכ, ח"ושא הדונ יןילענ תוגעוהנו ותנהנכו תודעובה שקף אתיל דו"ח כ 83.2

 "ח.הדוחס ייליה מתא

ישא תאריך וייחתם יה, אריקל חהרה נוווערוך בצפס ודמקים, תעו) 3( שהלול דו"ח יוגש בשכ 83.3

, להנהמה ילרה עת שיוכונתיוגש במ דו"חהלכך; ד וחמיב ךיהסמ אמי שהון או ושירה בידי בעל

 ו.ו"ח, מבנהו ואופן הגשתדה תלותכיין לענרבות ל

 יכ אצמ אם, לרבות, ולימשלהאו  הגישש ח"ש דוך מחדרועלן יול הרשעמב רשאי לדרוש נהלהמ 83.4

 ח."ובדל כלול שיוןעל בעל הר יהה נהלמהת דער לשאם טירפ חוצים אונחסרים בו פרטים 

 

 ם תשגה דיעו"חות ומוי הדגסו .84

וחר מחלוף המועד שנקבע בכל דו"ח מתום השנה יאא , לל אחת לשנהנהציא למימיון רשעל הב 84.1

בשנה , ינואר עד דצמברמתקופה ב ותעילפה תא םארים, המתישנתיה תוו"חהד ת, אהקלנדרית

 :חלפהש

 ) ימים.120וחתום בידי רואה חשבון; דו"ח זה יוגש תוך מאה ועשרים (ר בוקמ כספיח ו"ד )א(

 ;43.2דו"ח בדבר שימוש בתדרים במקטעים אלחוטיים בהתאם לסעיף  )ב(

 מפת התדרים מעודכנת. )ג(

 ;21נספח א' מעודכן, בתחילת חודש ינואר, כמפורט בסעיף  )ד(

דו"ח המפרט את הנתונים הבאים: הכמות הכוללת של נקודות חיבור מנוי של לקוח;  (ה)

כמות נקודות חיבור מנוי של לקוח חדשות; כמות נקודות חיבור מנוי של לקוח שנותקו; 

פי -המחושב על שוק נתח; ההשקעה הממוצעת להתקנת נקודת חיבור מנוי של לקוח

 כלל משקי הביתמ 95%-במשקי הבית המחוברים לרשת השיעור המתקבל מחלוקת מספר 

  .בישראל

 :ל הדו"חות הבאים לפי דרישתונהציא למימיון רשעל הב 84.2

ר מוכאקות בדימן הוי יפעל , שתרב יושהלות קהתוח של תינו תמצית ובו -ו"ח תקלות ד (א)

קלות תתוח היג, נול סכמ לותקתשל  רהמצטבהזמן ך משו תקלותות מט כופירב -38בסעיף 

 ן; ומצמצל יםוט הצעדופיר

בל קהמת עידהמוח תוני שתת ברושענה קותית הבדווצאתט רופיו בו - תוקידב ו"חד (ב)

 ;37 עיףסבר והאמ יל פר, עיטונוה הבקרהכת ממער

 לתקנות הפיקוח. 8דו"ח על אירוע מיוחד,  כמפורט בתקנה  )ג( 

 



 (תשתית)  ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיל ) בע"מ2013ברודבאנד קומפני (איי. בי. סי. איזראל יון כללי רש
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עון, את הדו"חות רבה וםמתש ודח וףמחלאחת לרבעון, לא יאוחר  למנהלא ציימרשיון ה עלב 84.3

 הבאים: 

 ;דו"ח כספי רבעוני בלתי מבוקר, חתום בידי רואה חשבון (א)

 ;דו"ח הכנסות רבעוני בלתי מבוקר חתום בידי רואה חשבון (ב)

 .30דו"ח בעניין עבודות הפיתוח של הרשת, על פי סעיף  (ג)

ון ישהרבעל וש מדרל ניים וכןועברו ם אייתשנופתיים, קת דו"חותרוע או לג יףמנהל רשאי להוסה 84.4

 .שיורה י, כפםדו"חות מיוחדי הגישל

תיו עולוח על פויקוע פצשם בירש לידי אשרסף ן נוות, כל נותשידר ילפלמנהל, א ימצי שיוןעל הרב 84.5

 הסדרת תחום הבזק ובתחום השידורים.לשם שרד ץ למהנחו מידעכל  ן וכןרשיועל השל ב

 

 קוייל לעדעה הו .85

 .תבכב ךכ ע לו עלדייושיון, רה לותיו של בעעולפב םייויקל או םפגמי  המנהל אצמ 85.1

ת בלק םוימ מיםי) 30שים (שלו ךות, בבכת הלמנמסור ל, ירמוכאה דעוה וןייבל בעל הרשק 85.2

 .יםהפגמ וןקיט לתשנקם יעהאמצ רוטיפ הוב תובגות אתעה, ההוד

 



 (תשתית)  ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיל ) בע"מ2013ברודבאנד קומפני (איי. בי. סי. איזראל יון כללי רש
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 נאיותו ןוישבר העמיד אכיפת - ג' קחל

 מועדת דחיי .86

רשיון הד לקיומה, ימלא אותה בעל ועזה ושנקבע לו מן שיון בררשיול העבעל טלה שהו ובהח 86.1

 במועד.

ן (להלי השכלה בחו עלביצו םנייה בלוח הזמחילד וןישהר לעבל ש יתכלל קשהבאשר לאי שרל הנמה 86.2

 םחודשים, א) 24(עשרים וארבעה על  ולהה ענאישה פקו, לתשיוןי הר") על פהדחיי" – הבסעיף ז

 יים אחד מאלהקהתי תכנע כשה

ץ אממ ה כלשוה ועעשן ושירה בעלי כו, ןוישרה לעבב לויהה שאיננה תיבדחייה נובעת מסה )(א

 ;ובותייוחבמ ודמלעסביר 

 ו;רותים שייתניבה נגיה ולנוטכאת ה רשפלן וישהר עלבל רפשתא חייהדה ב)(

 ;או בתחום השידורים בזקום הבתח ותתחראת ה תקדם חייהדה )ג(

 תיבונסאת רקל תרכועיהמ וא 49ם, כהגדרתה בסעיף וירחשעת  לות שבסינת מענוב דחייהה ד)(

 .האל

 נוספת יהידחר פשן, לארשיועל השת בלבקר, שהי ארש, 86.2 יףטות בסערות המפוביימו הנסינתק 86.2

 , אם השתכנע כי נסיבות מיוחדות מחייבות זאת.86.2תקופה הקבועה בסעיף ל ברעמ

 

 



 (תשתית)  ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיל ) בע"מ2013ברודבאנד קומפני (איי. בי. סי. איזראל יון כללי רש
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 תנושו -ט'  קרפ

 השיון כמסמך ממצהר .87

הרשת  לש לתהעיומה והפ, קהתלהקמהנוגע ל בכו מכויותיוסרשיון, חובותיו ל הכויותיו של בעז 87.1

 .בדלבה לאמ תובעונן הו וןוברשי בדיןורן יון, מקהרש בעל ותיירש ומתן

 87.1ף יעסמור בע לאת בנוגמכוס ה אוחובות, כז כל לשה ומיקל ןועטלמ ענומ אעל הרשיון יהב 87.2

נעשו שה צהרהו א ןוידול, קוט, פרוה, פרסוםעג, הצ, מצתבותחייה, חה, הבטדעמיעל  בהתבסס

יתן, נש רחאלן יבושיון רה תןשניי פנך אחרת, בין לרדב ובין הפעל ב יןב, בתכב ןיב, ןוישרל וץמח

 .2השר לפי סעיף  יבידתנה ינש רשנות בכתבפעט מל

 

 רתםזחהן וושיהרזקת מסמכי הח .88

בעל הרשיון , לונט שינטרר האאתבם נידכהמעו ןוישהר יכמסבמ ןילעי יבורר לציאפשהרשיון על ב 88.1

רשאי לבצע זאת גם בדרך של הפניה לאתר משרד התקשורת כל עוד המשרד מפרסם הרשיון 

 באתר האינטרנט.

 בעלפרטי  - א' הוצגו הרשיון ונספחיו לעיון הציבור, לא תינתן לציבור אפשרות עיון בנספח 88.2

 .רשיוןה

 ןבאופו דעובמ, 88.2 בסעיף רטיםהמפום ינספחט העלמיון, שרם את הספרל איד רשמשרה 88.3

 .נכוןלצא משי

 

 תיוחראמירת ש .89

בסמכות  מושיש תרבו, להז וןישרלפי  מנהללו אלשר  ותהנתונפיקוח או ר ין בסמכויות אישוא 89.1

 בה ןאיויון, ל הרשעבעל  הרשיון ן אוהדי לפי לתטהמוכלשהי  יותרחיהם אעל להטידי ל, כוראמכ

 ר.כאמוהרשיון  לבע ותמאחרי טמעל אור סי, להעוגרל, עוגלפי דכב

 ןמת ילפנ ןתינש ןי, בתוגרזה או במס שיוןרך ורהרשיון לצ עלן לבון שניתישר או תרר, היל אישוכ 89.2

 .ןיורשהל עי בות כלפיאחר לינה כהמד על ילטכן, לא ימ חרלאן תנישבין ון יוהרש

 

 פן משלוח הודעהאו .90

ה; פקסימילו ביח אי של, בידדוארלח בתב ותישכן בתנית וועצלבי או יון זהשדעה בנוגע לרהו 90.1

 התרמסי עתמ ת) שעו48ה (נוושמארבעים תום  עד למענהיעה שהג חזקה ר,ואדב הלחשנש הודעה

 לתה אצל הנמען.ח את קבלהשוא דוו, ירמואכרת חא ךרבד החלשנה שעח. הודשלולמ

 .הלנמה תוצעמאבר מסית שרל הרשיוןל ל הודעה מאת בעכ 90.2

, תל אביב, מיקוד 8רחוב נס ציונה  אהו עות לפי סעיף זהודלת הבק ךרולצן וענו של בעל הרשימ 90.3

 ור.ן האמבמע חלשוי ניש לכעל  נהלמליע דן יויושרה לבע ;6390410



 (תשתית)  ארציים נייחים-םפני בזק ותירמתן שיל ) בע"מ2013ברודבאנד קומפני (איי. בי. סי. איזראל יון כללי רש
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 וןרומשו יהודהל יחרזאהל הנמיה בשטח לותיפע .91

 המינהל האזרחי ידי-עלבהתאם לרשיון אשר יוענק לו בעל הרשיון יפעל באזורי יהודה ושומרון  91.1

כך בהתאם לרשיון תשתית פרטני מקמ"ט תקשורת במינהל ל נוסףוב ,לאזור יהודה ושומרון

האזרחי להקמת מתקן או תוואי תקשורת על עמודי חשמל קיימים או כאלו שיוקמו, או להקמת 

בעיקרו, על  יהיה מבוסס, הרשיון; עורק תמסורת אלחוטי המחייב שימוש בתדרים באיו"ש

בהתאם לדין  שינויים המחויביםו הבו תוך שייערכ, שיוענק על ידי שר התקשורת הוראות הרשיון

 .זורולתחיקת הביטחון התקפים בא
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 1-רשימת נספחים 
 

 

 פחיםנסרשימת 

  

 שם נספח1B  חספנ

 (לא מפורסם לציבור) פרטי בעל הרשיון - נספח א'

 ואבני הדרך למתן שירותים הקמת הרשת - נספח ב'

 הרשיוןרשימת השירותים של בעל  - 'גנספח 

 תכנית הנדסית - נספח ד'
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 1 -נספח ב'

 ואבני הדרך למתן שירותים הקמת הרשת –' ב נספח

 הגדרות .1

 בנספח זה: 1.1

 דרישות"
איכות 

 "השירות

 לתקנות המפ"א; 1ד21שירות, כקבוע בתקנה  עתקה שלאו ה ההתקנ -

 שיעורלבין בישובים בפריפריה  הנגישות למשקי ביתשיעור היחס שבין  - "יחס פריסה"

  בישובים במרכז; הנגישות למשקי בית

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כישוב ברמה "בינוני -ישוב המוגדר על - "ישוב במרכז"

)" וברמה "מרכזי מאוד (אשכולות 7)", ברמה "מרכזי (אשכול 5,6(אשכולות 

8,9,10;"( 

ישוב "
 "בפריפריה

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כישוב ברמה -ישוב המוגדר על -

 )";4)" וברמה "פריפריאלי (אשכול 1,2,3"פריפריאלי מאוד (אשכולות 

המועד "
 "הקובע

 שיון;מיום הענקת הרחודשים  12היום שחל בחלוף  -

הלשכה  לישראל המפורסם על ידי על פי הקבוע בשנתון הסטטיסטי - "משק בית"

מעת לעת, אשר מופקד לעיון הציבור בלשכה  המרכזית לסטטיסטיקה

0Fהמרכזית לסטטיסטיקה

)משק
; 

 נגישות"
 "לרשת

בהתאם לדרישות  בחלקו,ת חיבור של משקי בית לרשת ביישוב או ואפשר -

 ;איכות השירות

  (ה) לרשיון;  84.1כמוגדר בסעיף קטן  - "נתח שוק"

 חודשים; 12פרק זמן של  - "שנה"

תכנית "
 "פריסה

תכנית להנחת רשת סיבים אופטיים ומתקני בזק אחרים לשם יצירת  -

 נגישות לרשת למשקי הבית.

 
 פריסת הרשת  .2

ה שאישר סבעל הרשיון יפעל להקמת הרשת בהתאם להוראות המפורטות בנספח זה ולפי תכנית הפרי 2.1

לכל ת הרשת תהיה בכל הארץ באופן שתאפשר לבעל הרשיון לספק כל שירות ס. פרי2.2לפי סעיף  השר

  תוך עמידה בדרישות איכות השירות.מבקש 

לא יאוחר במתכונת הקבועה בהוראות נספח זה שר תכנית פריסה אישור הבעל הרשיון יגיש ל 2.2

השר יאשר בכתב את תכנית הפריסה בתוך תשעים  ;לאחר מועד הענקת הרשיון) ימים 90( תשעיםמ

  .")מועד אישור" –(להלן  ) ימים ממועד הגשתה90(

 
                                                 

משק)
משק בית: אדם אחד הגר לבד או קבוצת אנשים הגרים יחד בדירה באופן קבוע רוב ימי השבוע ושיש להם תקציב הוצאות  

 משותף למזון. משק בית יכול להיות מורכב מאדם אחד או יותר וגם מאנשים שאינם קרובי משפחה.
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 2 -נספח ב'

 לרשיון. 27.3בסעיף  כאמורההנדסית תהווה חלק מהתכנית ידי השר -המאושרת עלתכנית הפריסה   2.3

  :תכלול נתונים אלה  תוגש לאישור השרשתכנית הפריסה  2.4

פי הפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בחלוקה לשתי -כל הישובים בארץ, על ו בהרטופי (א)

 ישובים במרכז וישובים בפריפריה; -קבוצות 

מרכז ב םין סך משקי הבית בישובייוצוכן יבאותו יישוב  מספר משקי הביתיצויין ליד כל יישוב  (ב)

 פריפריה;ב םובישובי

  ., או חלקוישובביחס לאותו  הפריסהתכנית המועד המתוכנן לסיום יצויין  או חלקו מול כל ישוב (ג)

בעל הרשיון רשאי לעדכן את תכנית הפריסה ולשנות את סדר הישובים שבהם מתוכננת פריסת הרשת,  2.5

ימים לפני המועד שתוכנן לפריסה ובלבד שתכנית הפריסה המעודכנת  60לשר על כך עד  הודעהבמתן 

 בנספח זה.  תעמוד בהוראות הקבועות

בעל הרשיון לשר תכנית  יגיש(א), 3.2ימים לפני תחילת אבן הדרך הראשונה לפי סעיף  90-לא יאוחר מ 2.6

פריסה מעודכנת בהתבסס על הפריסה שביצע בפועל עד לאותה עת, ובלבד שהתכנית המעודכנת  

בתום אבן תכנית פריסה מעודכנת זו תתבסס על ההנחה כי  תעמוד בהוראות הקבועות בנספח זה.

 ממשקי הבית. 65%-ראשונה תתקיים נגישות לרשת להדרך ה

ימסור בעל הרשיון למנהל הודעה  ימים לפני תום השנה השלישית מהמועד הקובע, 90-לא יאוחר מ 2.7

פחות, יגיש בעל או  10%אם נתח השוק כאמור היה  ;בדבר נתח השוק שהגיע אליו באותו מועד

לתקופה שעד , תכנית פריסה מעודכנת שמסר את ההודעה למנהלימים לאחר  60-יאוחר מ הרשיון, לא

תום אבן הדרך השלישית. התכנית המעודכנת תתבסס על ההנחה כי בתום אבן הדרך הראשונה 

מוד ) סיפא, ובלבד שהיא תע2(א)(3.2ממשקי הבית, כאמור בסעיף  45%-תתקיים נגישות לרשת ל

 בהוראות הקבועות בנספח זה.

 
 אבני הדרך וקצב פריסת הרשת .3

מהמועד הקובע, יפרוס בעל הרשיון את הרשת  חמש שנים, עד תום לעיל 2בלי לגרוע מהוראות סעיף  3.1

נגישות לרשת לשיעור מסוים של משקי בית, לפי קביעת בעל  קייםכך שבתום התקופה האמורה תת

 חודשים מיום הענקת הרשיון יתחיל בעל הרשיון במתן שירות;  12-הרשיון, ובלבד שלא יאוחר מ

יחס פריסה בהתאם לבכל שנה, מהמועד הקובע, יפרוס בעל הרשיון את הרשת  חמש שניםלאחר תום  3.2

 ת הבאות:ראו), ובהתאם להו1שלא יפחת מאחד (

  מהמועד הקובע: 9-מהמועד הקובע ועד תום השנה ה 6-: מתחילת השנה האבן דרך ראשונה (א)

 ;5%נגישות לרשת, בסוף כל שנה, לשיעור נוסף של  קייםתת )1(

תום השנה היה ובעל אף האמור, ; 65%-נגישות לרשת ל קייםבתום אבן דרך ראשונה תת )2(

אזי או פחות,  10%מהמועד הקובע, עמד נתח השוק של בעל הרשיון על שיעור של  השלישית

 .45% -תתקיים נגישות לרשת לבתום אבן דרך ראשונה 
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 3 -נספח ב'

נגישות  קייםמהמועד הקובע, תת 15-: מתום אבן דרך ראשונה ועד תום השנה האבן דרך שניה (ב)

 קייםובלבד שבסוף אבן דרך זו, תתכפי שיקבע בעל הרשיון, לרשת, בסוף כל שנה, בשיעור נוסף 

 לפחות; 75%-נגישות לרשת ל

נגישות  קייםתתמהמועד הקובע,  20-אבן דרך שניה ועד תום השנה התום : מלישיתשאבן דרך  (ג)

כפי שיקבע בעל הרשיון, ובלבד שבסוף אבן דרך זו, תתקיים  שיעור נוסףב בסוף כל שנה, ,לרשת

 מעט חריגים שיאושרו כדין.ל ,ת במדינהמכלל משקי הבי 100%-ללרשת נגישות 

 

 תנאי יסודי .4

  הוראות נספח זה מהוות תנאי יסודי ברשיון. 4.1
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  1 - נספח ג'

 יוןל בעל הרששים רותרשימת השי -' גפח נס

 ליכל .1

 ת.ירוכל ש לשיתית צמת דרהגה , עםןורשיה תי בעלושיר תא רה מתאז חספנ 1.1

לל ותחזוקה, כוה זקת, אחראשוניה/הפעלה התקני ירותש ללת כוהשירו כל שירות, מתןב 1.2

 חר אולא הרת, העתקה, העבולקת לות עעת הודבללק הפעלת מוקדות תקלו ןוקיתו איתור

 ן.ייהענ פי, על תשירוהסרת הו כןר מחאל שווידחשל השירות ו תניזמ, הפסקה םשוי ינש

י ונשרד וארגעו בידי המקבנשת ורקשלשירות תם יתמכו בפרמטרי יוןירותי בעל הרשש 1.3

תכנית ברשיון או בפי הכתוב -מדדים לטיב השירות, יהיו עללאומיים; -ןביה קינההת

לו במקום א והיירות, יטיב שי בידי המנהל מדדר שאוש תוריש קהנדסית; נקבעו בתיה

 .תתו שירווא נספח זה לגביבר והאמ

 בעל הרשיון יכלול בתיק שירות לפחות את הפרטים הבאים:  1.4

 שם השירות, לרבות שם מסחרי של השירות, ותיאור כללי של השירות. שם השירות: א.

  -ובכלל כך תיאור מפורט של השירות:  ב. 

האם מדובר בשירות חדש / הרחבה של שירות קיים / שילוב של שירותים / האם קיים 

 צורך בניסוי מקדים;

 אופן הפעלת השירות;

 מועד תחילת מתן השירות;

 זמינות ומדדי טיב השירות;

 ;מוקדי תמיכה

 מחיר השירות;

 קהל היעד של השירות;

 אופן הזמנת השירות;

 תהליך התחברות לשירות;

 השלכות או השפעות של שירות זה על שירותים אחרים.

 תאור הנדסי ג.

 תאור ותרשים מלבני של המערכת;

 ציוד ייעודי לקבלת השירות; –ציוד קצה 

 

 שונות ד.

 תיאומים נדרשים עם בעלי רשיון או גורמים אחרים.
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 רותיםשירשימת  .2

  שירותים בסיסיים 2.1

תחילת מתן  הערות

 השירות

שם  תיאור השירות

 השירות

 מס'

 .שוניםקצבים 

                 סינכרוניים  -משטרי תקשורת מגוונים 

 סינכרוניים.-וא

ונקודה למספר רב  (PTP)לנקודה -שירותי נקודה

 .(PTMP) של נקודות

 מגוון רמות טיב שירות.

במועד 

 ההשקה

העברת נתונים, במישקים 

 מתאימים

תקשורת 

 נתונים

1 

  שונים. קצבים

                 סינכרוניים  -משטרי תקשורת מגוונים 

 סינכרוניים.-וא

ונקודה למספר רב  (PTP)לנקודה -שירותי נקודה

 .(PTMP) של נקודות

 מגוון רמות של טיב שירות.

במועד 

 ההשקה

-תרחב תמסורת ספרתית 

סרט במישק ספרתי, במגוון 

 קצבי תמסורת ומישקים

 ואורכי גל

תמסורת 

 ספרתית

2 

 קצבים שונים.

                סינכרוניים  –משטרי תקשורת מגוונים 

 .3ובשכבה  2סינכרוניים, בשכבה -וא

) ונקודה למספר רב PTPשירותי נקודה לנקודה (

 ).PTMPשל נקודות (

 מגוון רמות של טיב שירות.

במועד 

 ההשקה

מתן תקשורת נתונים פנים 

ארגונית וירטואלית מעל גבי 

 הרשת של בעל הרשיון

VPN 3 

תחנות הכוללת  רחבת פסרשת גישה לרבות גישה ל

 (backhaul)תמסורת מתקנים אחרים ובסיס רט"ן ו

 אלה. מתקניםל

נתונים תבוסס על רשת  מתקניםהתמסורת ל

פרטית וירטואלית מותאמת לצרכים הייחודיים 

 .בעל רשיוןשל 

במועד 

 ההשקה

שרות תשתית, הקמה 

של למתקני בזק ותחזוקה 

 רשיון יבעל

 

שירות 

תשתית 

למתקני 

 בזק

4 

פסיבית או אקטיבית במגוון קצבים ומשטרי רשת 

  .תקשורת 

במועד 

 ההשקה

ת גישה נייחת לבעלי ירוש

 רשיונות

ת שרגישה ל

גישה נייחת 

FTTX 

5 
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 תכנית הנדסית –פח ד' נס

, במסגרת הבקשה 2013ביולי  28שהוגשה, ביום ההנדסית תכנית הנספח מפורט יראו את כ .1

 המפ"א.לקבלת רשיון לפי תקנות 
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