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 שיון כללי יר
  שותפות מוגבלת" הוט טלקוםל"

 ארציים נייחים-למתן שירותי בזק פנים
 
 

 ] [תיקון מס' טיוטת 
 
 

 י, שהואצלה ל1982 -)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 

הוט " – )להלןשותפות מוגבלת  "הוט טלקוםאת טענותיה של " תיפי כל דין, ולאחר ששקל-על ייויתר סמכויות
 , כדלקמן:2003 נובמברב 25ביום הוט טלקום שיון הכללי שהוענק ליאת הר אתבז ןמתק י( אנ"טלקום

 
 

הוספת 
 א17סעיף 

 

 יבוא:  17 לאחר סעיף 1
 עסקי למנוישירותים משותף סל א. 17

, רשאי 16.3, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 17.2-ו 17.1פים בסעיעל אף האמור  .1

בעל הרישיון לשווק למנוי עסקי, מקבץ שירותים, הכולל, בין היתר, את 

שירותי  ,השידוריםשידור הניתנים בידי חברת שירותי , שירותי בעל הרישיון

החברה  ותיהוט מובייל בע"מ, שירהחברה האחות שירותי  ,הספק בעל הזיקה

"סל  -, כולם או חלקם )להלן הוט מובייל תקשורת בינלאומית בע"מ האחות

  .הכרוכות בכך היגבי"(, ולבצע פעולות למנוי עסקי שירותים משותף

יחולו הוראות  1סל שירותים משותף למנוי העסקי ועל פעולות לפי ס"ק על  .2

 .בים, בשינויים המחוי17.5 – 17.3סעיף 
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 עסקיסל שירותים משותף . ב17 .2 
, רשאי 16.3, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 17.2-ו 17.1פים בסעיעל אף האמור  .1

, מקבץ שירותים, בסעיף זהכהגדרתו בעל הרישיון לשווק למנוי עסקי, 

שידור הניתנים בידי שירותי  ,הכולל, בין היתר, את שירותי בעל הרישיון

הוט  החברה האחות שירותי ,הזיקהשירותי הספק בעל  ,השידוריםחברת 

הוט מובייל תקשורת בינלאומית החברה האחות שירותי ו ,מובייל בע"מ

סל שירותים משותף עסקי"(, ולבצע פעולות " -בע"מ, כולם או חלקם )להלן 

  .הכרוכות בכך היגבי

 17.4יחולו הוראות סעיף  1סל שירותים משותף עסקי ועל פעולות לפי ס"ק על  .2

 ., בשינויים המחויבים17.5 –

מאספקת שירותים בעל הרישיון לא יעשה שימוש במידע המצוי בידו, הנובע  .3

בעל רישיון אחר, אלא לצורך שיווק  לבעל רישיון אחר או מאספקתם למנויי

 סל השירותים המשותף העסקי וביצוע פעולות גבייה הכרוכות בכך.

במסגרת סל השירותים עוסק מורשה, הרוכש  –בסעיף זה: "מנוי עסקי"       

גישה רחבת פס אל ספקי שירות  שאינונוסף  נייח שירות עסקיהמשותף 

 .אינטרנט

 .פרסומו יוםב תיקון זה יכנס לתוקף .3 תחילה
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