
 
 
 
 
 

 משרד התקשורת
 
 

 רישוי אספקת שירותי טלפוניה באמצעות שירות 
  עיקרי מדיניות-)  VoB(גישה רחבת פס 

 
 כללי

 
באמצעות ) Data(ושירותי תקשורת נתונים ) Voice(עד לעת האחרונה סופקו שירותי טלפוניה  .1

בעוד שירותי הטלפוניה סופקו באמצעות . רשתות תקשורת נפרדות בעלות מאפיינים שונים
הרי , )שאף הן עברו שינויים טכנולוגיים במהלך השנים(רתיות של מיתוג מעגלי רשתות מסו

הפועלות , שירותי תקשורת נתונים סופקו על פי רוב באמצעות רשתות תקשורת ייעודיות

 ).Packet Switching(כיום בשיטת מיתוג מנות 
 

, בין שירותי קול) Convergence(בשנים האחרונות התפתחו טכנולוגיות המאפשרות לכידות  .2

            IP-טכנולוגיית ה, כך. נתונים וחוזי בטכנולוגיה של מיתוג מנות ובאמצעות אותה רשת

)Internet Protocol( ,ואשר על בסיסה הוקמה רשת האינטרנט, המושתתת על מיתוג מנות ,
גידול וה, ההולכים ומשתפרים, ביצועי טכנולוגיה זו. מאפשרת תעבורת קול ברשת האינטרנט

הביאו לשיפור בטיב וברמת השירות וכן להרחבת , בשיעור חדירת שירותי הגישה רחבת הפס

 באמצעות IPשירותי טלפוניה ושירותים נלווים בטכנולוגיית (מגוון השירותים המסופקים 

 מתקרבים VoBואף ששירותי , יחד עם זאת"). VoBשירותי  "-להלן , שירות גישה רחבת פס
עדיין מדובר בשירות ,  טלפוניה הניתנים באמצעות רשתות מסורתיותבאיכותם לשירותי

 אל -חדשני בעולם אשר רק לאחרונה הוחל בהפעלתו בהיקפים משמעותיים וסיכויי הצלחתו 
 -מול שירותי טלפוניה מסורתיים המסופקים באמצעות מערכות תקשורת אמינות ומבוססות 

 . אינם ידועים עדיין
 

מוש בשירותי גישה רחבת פס ברחבי העולם וחשיבותם ההולכת וגדלה לנוכח התרחבות השי .3

רואה משרד התקשורת חשיבות רבה בקידום שירותים חדשניים אלה  , VoBשל שירותי 
במרבית מדינות העולם , בהקשר זה יצויין כי בעת הנוכחית. והסדרת אספקתם גם בישראל

לי ההסדרה על ידי הרגולטורים וזאת במקביל לבחינת כל, VoBניתנים שירותי , המערבי
 . במדינות אלה

 
לאחר .  פנה משרד התקשורת בבקשה לקבלת עמדות הציבור בנושא דנן26/7/04 -בתאריך ה .4

ובשים לב למגמות ההסדרה המסתמנות , בחינת עמדות הציבור שהתקבלו בהליך הנזכר
 זה בהתייחס גובשו עיקרי מדיניות ההסדרה המובאים במסמך, במדינות העולם המערבי

לאספקת שירותי טלפוניה מסחריים ושירותים נלווים באמצעות שירותי גישה רחבת פס         

)(VoB .המדיניות גובשה על מנת לאפשר תחילת אספקתם של שירותי , כאמור לעילVoB 
כל , ואולם בהחלט צפוי כי מדיניות זו תעודכן ותתוקן וכי יעלו לדיון סוגיות נוספות, בישראל

 .  בישראל ובמדינות העולם, ת בהתאם להתפתחויות ולנסיון שיצטבר בתחוםזא
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 הגדרות
 
  -במסמך זה  .5
 

 - ;1982-ב"התשמ, )בזק ושידורים(חוק התקשורת 
 

 "החוק"
 

 "ל"מב" - ;לאומיים-מי שקיבל רשיון כללי למתן שירותי בזק בין

, יםארציים נייח-מי שקיבל רשיון כללי למתן שירותי בזק פנים
  ;א ייחודי"למעט מפ

 

 "א"מפ" -

 ;א ייחודי"מי שקיבל רשיון כללי ייחודי לפי תקנות מפ
 

 "א ייחודי"מפ" -

 "ן"מפעיל רט" - ;נייד-מי שקיבל רשיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון

הליכים ותנאים לקבלת ) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 
 ;2004-ד"התשס, )רשיון כללי ייחודי

 

א "נות מפתק" -
 "ייחודי

תשלומים בעד קישור ) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 
 . 2000-ס "התש, )גומלין

 "ג"תקנות קש" -

 
תהא להם המשמעות שיש להם , ככל שלא הוגדרו בסעיף זה, מילים וביטויים במסמך זה 

אלא אם כן משתמע , 1981-א"התשמ, בתקנות שהותקנו מכוחו או בחוק הפרשנות, בחוק
 .שון הכתוב או מהקשרו מובן אחרמל

 
  מדיניות ההסדרה

 
 המודלים ועקרונות ההסדרה .6
 

 :1 לארבעה מודלים כמפורט להלןVoBמקובל לסווג את אספקת שירותי  6.1
 

 ברשת האינטרנט תוך שימוש בתוכנה VoB מודל בו המשתמש מבצע שיחות - 1מודל  .א
ת טלפון ממחשבו האישי המשתמש יכול לבצע שיחו. 2ייעודית שהתקין לשם כך

 IPנתייחס אל טלפון ,  זהןלעניי(למשתמש אחר בעל מחשב בו מותקנת אותה תוכנה 
התוכנה , ברוב המקרים; תוך שימוש בכתובת אינטרנט של המנוי הנקרא) כאל מחשב

ספק התוכנה , לרוב; מסופקת ללא תשלום והשיחות עצמן ניתנות בתשלום או בחינם
, במודל זה; ה כפי שמקובל בחברת טלפוניה מסורתיתאינו מספק שירות ותמיכ

המשתמש אינו יכול לבצע שיחות למנויי שירות טלפוניה המסופק באמצעות רשת 
 .  בזק ציבורית או למנויים העושים שימוש בתוכנה שונה

                                                 
 1 23-20. , P.2004.128, ”IP Voice and Associated Convergent Services“Analysys,  ; יוער כי לעיתים מודלים

 . אלה עשויים להיות משולבים זה בזה
 .Pc to Pc או P2P ,Peer to Peer  מודל זה מקובל לכנות כמודל  2
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אך בנוסף יכול , 1 מתבצעות באופן שתואר במודל VoB מודל בו שיחות - 2מודל  .ב

הדבר ; טלפון אל מנויי רשת בזק ציבורית ולקבל מהם שיחותהמשתמש לבצע שיחות 
מתאפשר באמצעות קישור ספק השירות לרשת בזק ציבורית בה מתבצעת השלמת 

במודל זה השיחות מחויבות בתשלום ומתבצעת , לרוב. או יצירתה, השיחה
ספק השירות מספק שירות ותמיכה , 1להבדיל ממודל . התחשבנות בין מפעילים

 . אופיים לאלה הניתנים בחברת טלפוניה מסורתיתהדומים ב
 

 כאשר ספק השירות הינו ספק גישה 2 מודל זה הוא מקרה פרטי של מודל - 3מודל  .ג
לספק הגישה לאינטרנט יש שליטה גדולה , כמפעיל ומנהל הרשת). ISP(לאינטרנט 

כ בחבילה "השירות מוצע בד, במודל זה. יותר על טיב שירות המסופק ללקוחותיו
 . הכוללת שיחות ואינטרנט מהיר

 
 . IPבו רשת ארגונית פרטית מנוהלת בטכנולוגיית  IP/VPN מודל רשת - 4מודל  .ד

 
לפיו מפעיל פנים ארצי , אשר מסמך זה אינו מתייחס אליו, יצוין כי קיים מודל נוסף

דוגמת חברות הכבלים  (IPמעביר את התנועה ברשת הבזק הציבורית שלו בטכנולוגיית 
 ).IPות רשת טלפוניה על בסיס המקימ

 
 :להלן מתכונת ההסדרה בהתייחס למודלים שצויינו 6.2

 
,  מדיניות המשרד היא שלא להסדיר פעילות זו באמצעות רשיונות לפי החוק- 1מודל  .א

, השימוש בתוכנות שונות בידי משתמשי קצה. וזאת כמקובל במדינות רבות בעולם
והמשרד אינו רואה לנכון , 3יים מזה מספר שניםק, העברת שיחות, בין היתר, המאפשרות

 . להסדיר ולאכוף מתכונת פעילות זו באמצעות משטר של רשיונות לאספקת שירותי בזק
 
מדובר בשירות טלפוניה לפי , חרף הבדלים טכנולוגיים,  לגישת המשרד- 3- ו2מודלים  .ב

סבור , השוק הקייםבעת הנוכחית ולאור מבנה . ומשכך יש להסדירו ברישוי, טיבו ומהותו

מקום להמשיך ולקיים את האבחנה בין התחום  יש VoBהמשרד כי בהתייחס לשירותי 
התייחסות מפורטות למתכונת הרישוי והסדרת . לאומי-ארצי לבין התחום הבין-הפנים

 .    להלן8- ו7הפעילות בסעיפים 
 

לצורך העברת  IP ההסדרה של מתן שירותי רשת ארגונית פרטית בטכנולוגיית - 4מודל  .ג
 . 4ר"תיעשה בדומה להסדרת שירותי נס, שיחות

 

                                                 
 . MSN -  וICQ: דוגמאות מוכרות  3
 לגוף שהוא ר" נסשירותימתן  בהתייחס לר"מדיניות רישוי שירותי נסלהתאים את  בכוונת המשרד כי יצוייןבהקשר זה  4

 .   מטר500 הוא עד ביניהםאף שלא בחצרים רצופים או שהמרחק , ישות משפטית אחת
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 א"הסדרת הפעילות בתחום המפ .7
 

א ייחודי "ארציים נייחים יוסדר במסגרת של רשיון מפ- פניםVoBמתן שירותי : רישוי 7.1
תתאפשר אספקת שירותי , על פי הרשיון. א ייחודי"שיינתן בהתאם להוראות תקנות מפ

בעת (א " תוך שימוש בשירות גישה רחב פס של מפVoIPטכנולוגיית טלפוניה באמצעות 
 ).חברת בזק או הוט טלקום, הנוכחית

 
 לאחר השלמת 2005 יינתנו במהלך שנת VoBרשיונות למתן שירותי : מועד הענקת רשיונות 7.2

באופן שתחילת הפעילות מכוח , היערכות המשרד להענקת הרשיונות והסדרת הפעילות
 .  1.5.05אפשר החל ביום הרשיונות תת

 
א ייחודי ייקבעו הסדרים לעניין קישור גומלין אל רשתות בזק "ברשיונות מפ: קישור גומלין 7.3

ובמסגרת זו גם , ל"ן ומב"הרט, )א ייחודי"לרבות מפ(א "קרי רשתות המפ, ציבוריות אחרות

ת רשת  באמצעוVoBתיבחן האפשרות למימוש קישור גומלין בין שני מפעילי שירות 
  . האינטרנט

 
 : תשלום בגין קישור גומלין

א ייחודי שאינו "של מפ, א"של מפ(לענין תשלום בגין קישור גומלין אל רשת בזק ציבורית 

 ישלם בהתאם להסדר הקבוע בתקנות VoB מפעיל שירות -) ן" או של מפעיל רטVoBמפעיל 
 . ג"קש

 בכוונת המשרד לבחון - VoBרות לענין תשלום בגין קישור גומלין אל רשת של מפעיל שי
לעלויות מרכיבי הרשת של , בין היתר, בשים לב, הנושא לצורך קביעת ההסדר המתאים

 . ג"יצויין כי התשלום שייקבע לא יעלה על התשלום הקבוע בתקנות קש. VoBמפעיל שירות 
 

, א" מהווה יישום המסופק באמצעות שירות גישה רחבת פס של מפVoBשירות : שימוש 7.4

בעת הנוכחית , לאור האמור). ISP(בדומה לשירות הגישה הקיים אל ספק גישה לאינטרנט 
מעבר לתשלום המשולם על , א"סבור המשרד כי אין מקום לתשלום עבור שימוש ברשת המפ

. וזאת כמקובל במדינות רבות בעולם, ידי משתמש הקצה עבור שירות הגישה רחבת הפס

 . VoBהתאם להתפתחויות שיחולו בתחום שירותי משרד התקשורת יבחן נושא זה ב
 

ישקול ,  והשפעתה על הענףVoBבמסגרת בחינת הפעילות בתחום שירותי : שירות אוניברסלי 7.5

 להשתתף VoBא ייחודי המספקים שירותי "המשרד את האפשרות לחייב בעלי רשיונות מפ
 . במימון השירות האוניברסלי באמצעות קרן שירות אוניברסלי
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 VoBמ תהיה רשאית לספק שירותי "החברה הישראלית לתקשורת בע, "בזק: "חברת בזק 7.6

ארצית הנייחת במגזר - או לאחר שנתח השוק שלה בתחום הטלפוניה הפנים1.5.07החל ביום 
לעניין זה יתנהל במהלך . לפי המוקדם, 85%5-יפחת מ) עסקי או פרטי(לקוחות מסויים 

ימוע לגורמים הרלוונטיים ותינתן להם אפשרות להציג את השבועות הקרובים הליך ש

וזאת בכפוף , VoBבת של בזק תוכל לספק שירות -בהקשר זה יצויין כי חברה. טענותיהם
 . א ייחודי"למגבלות הקבועות בתקנות מפ

 
 יוקצה מספור ארצי בהתאם למדיניות הקצאת קידומות VoBלמפעיל שירותי , ככלל: מספור 7.7

 .  6פוניה פנים ארצית נייחתלשירותי טל
 
 
 ל"הסדרת הפעילות בתחום הבינ .8
 

באמצעות שירות גישה רחב ) 7יוצאות(לאומיות - ביןVoIPאספקת שירות של שיחות : רישוי 8.1

ל יוכל " בינVoBיובהר כי שירות . ל"יוסדר במסגרת רשיון מב") ל" בינVoBשירות ("פס 
ל "לרבות שירותי מב, ל" ומספק מכלול שירותי מבל"להינתן רק על ידי מי שקיבל רשיון מב

 . א ייחודי"א ומפ"הניתנים למנויי טלפוניה של מפ
 

לענין זה יובהר כי גורם ישראלי המתקשר בהסכמים עם לקוחות בארץ ומשווק להם שירות 
, דוגמת הקצאת מספר טלפון מקומי או זר( וכן שירותים נוספים 8טלפוניה וציוד משתמש

ייחשב , ל"לרבות באמצעות מיתקני בזק המופעלים בחו, )'שירות לקוחות וכו, שירות תמיכה
המבחן לצורך סיווג הפעילות המסחרית . כמי שמספק שירות בזק בארץ על כל המשתמע מכך

 .  יהיה מבחן מהותי בהתבסס על קיום זיקות של ישראליות
 

ל תתאפשר "רת רשיון מבלאומיים במסג- ביןVoBהכללת שירותי : מועד הענקת רשיונות 8.2
 .  בשבועות הקרובים לאחר פרסום מסמך מדיניות זה

 
 . ל בתשלום קישור גומלין"ל לא יידרש מב" בינVoB בגין אספקת שירות :קישור גומלין 8.3

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .31.3.04מיום "  לגודל וסלי שירותים עיקרי מדיניות לענין הנחות-רשיון חברת בזק " וזאת בהתאם לקבוע במסמך  5
 .07Pחיוג בתבנית  קידומת; 2.11.04מסמך מדיניות מיום   6
 .ולכן תתאפשר אספקת שיחות יוצאות בלבד, ארצי-ל לא מוקצה מספור פנים" למב 7
 . השירות ובלבד שהציוד האמור הינו הכרחי לצורך מתן,  בין אם חומרה ובין אם תוכנה-" ציוד משתמש",  לענין זה 8
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 סוגיות נוספות .9

  
ן " באמצעות רשת גישה רחבת פס של מפעיל רטVoBמדיניות המשרד לגבי אספקת שירות 

 . ם בעת הקרובהתושל
 

 תקופת נסיון .10
 

 ויבחן את VoBמשרד התקשורת יעקוב אחר השינויים שיחולו בענף עם הפעלת שירות 
 .  ולא יאוחר משנתיים ממועד מסמך זה, מדיניות ההסדרה מעת לעת
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