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 י, שהואצלה ל1982 -)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 
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 , כדלקמן:2001בפברואר  05ביום  מוביילהוט שיון הכללי שהוענק ליאת הר אתבז ןמתק יאנ
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 ."הוט נט בע"מ" –א יבוא: ספק בעל זיקה 15.1של סעיף בסופו  .1

הוספת 
 ג15סעיף 

 יבוא כדלקמן: ב15לאחר סעיף  .2
 

 – עסקינוי למ משותף ירותיםש סלג. 15
 

 :ב15.2-ב ו15.1על אף האמור בסעיפים  1ג.15

 
 אתבעל הרישיון רשאי לשווק למנוי עסקי מקבץ שירותים, הכולל, בין היתר,  )א(

 , שירותיהאחות החברההאם, שירותי  החברהשירותי שירותי בעל הרישיון, 

רת בינלאומית הוט מובייל תקשו החברה האחות ושירותי הספק בעל הזיקה

ה יולבצע פעולות גבי"( משותף שירותים סל" -)להלן  חלקם או כולם, בע"מ

 התקיימו כל אלה:שהכרוכות בכך, ובלבד 

 בעל הרישיון הגיש למנהל בקשה בכתב לשיווק סל שירותים משותף (1)

"הבקשה"(. הבקשה תכלול את מרכיבי סל  -)להלן בסעיף זה 

 לה:השירותים המשותף, וכן את כל א

פרטי בעל הרישיון שיספק כל אחד מהשירותים הכלולים  (א)

 בסל;

התשלום שיעביר בעל הרישיון בעד כל שירות, לבעלי   ב()

 הרישיונות ששירותיהם ניתנים במסגרת הסל; 
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התנאים בהם ישווק הסל למנוי, לרבות תעריף כל שירות בו,  ( ג)  

 והתעריף הכולל של הסל האמור;

תו יגבה בעל הרישיון ממנוייו עבור שירות הכלול התעריף או (ד)

 בסל, בעת שהוא נרכש שלא במסגרת הסל; 

המועד המתוכנן לתחילת שיווק הסל ומשך הזמן המתוכנן  (ה)

 לשיווקו.

המנהל הודיע לבעל הרישיון בכתב כי הוא אינו מתנגד לשיווק הסל  (2)

הודעה או המנהל לא מסר לבעל הרישיון, בתוך התקופה הקובעת, 

 לפיה הוא מתנגד לשיווק הסל.

ימי עבודה מהמועד בו  21 -" התקופה הקובעת" –לעניין זה  

ימי עבודה מיום בו התקבל  10התקבלה הבקשה בידי המנהל או 

בידי המנהל מידע נוסף שהתבקש בעל הרישיון להעביר, לפי 

 המאוחר;

פקי אישור לתיק שירות לעניין שירות גישה אל סחברה האחות ל (3)

 אינטרנט.

הגיש בעל הרישיון בקשה, ישקול המנהל את הבקשה בשים לב למצב  )ב(

 התחרות בתחום הבזק או השידורים, לפי העניין. 

 המנהל יהיה רשאי לאשר בקשה, לדחותה, או לאשרה בכפוף לתנאים שיקבע. )ג(

ימים מיום בו  30בתוך  משותףהשירותים הלא החל בעל הרישיון בשיווק סל  )ד(

הודיע המנהל כי הוא אינו מתנגד לשיווק הסל, או מיום בו חלפה התקופה 

 , יראו את אישור הבקשה כבטל.(2)א()הקובעת, כקבוע בס"ק 

ישווק על ידי בעל הרישיון במשך תקופה שלא תפחת  סל השירותים המשותף )ה(

מחודשיים. בעל הרישיון יודיע למנהל על כוונתו להפסיק לשווק סל שירותים 

 ימים לפחות טרם הפסקת השיווק. 7ותף שהוא משווק, מש

וביקש לשנות פרט מהפרטים  החל בעל הרישיון לשווק סל שירותים משותף )ו(

)א(, יפנה למנהל בבקשה  שנכללו בבקשה לעניין אותו הסל, בהתאם לס"ק

 חדשה בהתאם לסעיף האמור.

בנפרד שירות של לרכוש  עסקי מנוי שהוא מבקשבעל הרישיון יאפשר לכל     )ז(

או את כלל  בסל השירותים המשותף יםכלולבעל רישיון ששירותיו 

ספק בעל ההשירותים הכלולים בסל השירותים המשותף, שאינם שירות של 

תנאים בהם ניתן לרכוש שירותים אלה הזיקה, כמקבץ, בתנאים זהים ל

 כשהם במסגרת סל השירותים המשותף. 
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מאספקת שירותים ימוש במידע המצוי בידו, הנובע שיון לא יעשה שיבעל הר )ח(  

 לצורך שיווקאלא , ישיון אחרבעל רלבעל רישיון אחר או מאספקתם למנויי 

  סל השירותים המשותף וביצוע פעולות גבייה הכרוכות בכך.

הגיש בעל הרישיון למנהל בקשה לשיווק סל שירותים משותף, יציע  (1)      )ט(

רישיון למתן שירות בעל הרישיון, במועד הגשת הבקשה, לכל בעל 

לספק את השירות האמור במסגרת סל שירותים  גישה לאינטרנט,

 "(, וכן:סל מקבילידי בעל הרישיון )"-שמשווק על

גישה לאינטרנט,  , שאינם שירותיציע בכל עת את השירותים (א)

ניתנים במסגרת הסל המקביל, בתנאים זהים לתנאים  ואשר

 בהם הם ניתנים במסגרת סל השירותים המשותף;

ואת  את סל השירותים המשותף העסקיים ישווק למנוייו (ב)

 הסל המקביל באופן שוויוני.

בעל הרישיון יעביר למנהל פרטים אודות סל מקביל שהחל בשיווקו,  (2)

(, והכל לא ה( עד ))אפסקאות  (1))א(ס"ק ירוט הקבוע בעל פי הפ

שעות לאחר שהחל לשווק את הסל או לאחר שבוצע  48-יאוחר מ

 שינוי בפרט מהפרטים שנכללו בהודעה כאמור;

, החל בעל הרישיון לשווק סל שירותים ס"ק )ו(על אף האמור ב (3)

או  משותף וכן סל מקביל לו, וביקש לשנות את תעריף הסל המשותף

את תעריף שירות הגישה לאינטרנט הכלול בו, לא יידרש בעל 

הרישיון להגיש בקשה לאישור המנהל, ובלבד שלא יהיה בשינוי 

ק "האמור כדי לגרוע מעמידת בעל הרישיון בתנאים הקבועים בס

(. בעל הרישיון יודיע למנהל על השינוי בתנאים ב)-( וא(, פסקאות )1)

 לאחר שבוצע.  שעות 48-כאמור, לא יאוחר מ

יפלה בין הספק בעל הזיקה או מנוי שלו לבין בעל רישיון בעל הרישיון לא  )י(

לעניין מתן שירות  למתן שירות גישה לאינטרנט שאינו בעל זיקה ומנוי שלו,

רותי בעל ירות ותיקון תקלות הכרוכים בשילמנוי בכל הנוגע להזמנת ש

 הרישיון.

סל שירותים משותף, יאפשר בעל  שווקהמנהל לספק בעל הזיקה לאישר  )יא(

לרכוש בנפרד, כמקבץ, את כלל שהוא מנוי עסקי הרישיון לכל מבקש 

שירות של הספק בעל השירותים הכלולים בסל השירותים המשותף, שאינם 

 .זהים לתנאים בהם הם משווקים במסגרת הסל האמור הזיקה, בתנאים
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לחודש, או  15-דש ולא יאוחר מההרישיון יעביר למנהל, אחת לחו בעל )יב(  

בתדירות אחרת כפי שיקבע המנהל, דיווח בדבר מספר המנויים שהצטרפו 

מקביל, וזאת במתכונת כפי שיקבע  לסללכל סל שירותים משותף ו/או 

 . המנהל

המנהל כי סל שירותים משותף מסוים פוגע בתחרות בתחום הבזק או  נוכח )יג(

 לחדולשאי הוא להורות לבעל הרישיון בתחום השידורים, לפי העניין, ר

באופן מיידי מלשווקו, ורשאי הוא להורות על מועד להפסקת אספקתו של 

 .אותו סל

 

הוספת 

 ד15סעיף 

3.  

 –שירותים משותף עסקי  סלד. 15
 

 :ב15.2-ב ו15.1על אף האמור בסעיפים  1ד.15
 

, מקבץ שירותים, הבסעיף זכהגדרתו לשווק למנוי עסקי,  רשאי בעל הרישיון(    )א

 שירותי ,שירותי החברה האם בעל הרישיון, שירותיהכולל, בין היתר, את 

הוט  החברה האחות ושירותי הספק בעל הזיקה שירותיהחברה האחות, 

"סל שירותים  –)להלן  כולם או חלקם, מובייל תקשורת בינלאומית בע"מ

 .הכרוכות בכך היגביולבצע פעולות משותף עסקי"(, 

סעיף הוראות  ויחולפעולות לפי ס"ק )א( סל שירותים משותף עסקי  ועל  על   )ב(   

 .בשינויים המחויבים, )יג( – ג)יב(15.3

מאספקת שירותים בעל הרישיון לא יעשה שימוש במידע המצוי בידו, הנובע )ג(       

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

 תים המשותף העסקי וביצוע פעולות גבייה הכרוכות בכך.סל השירו

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

גישה רחבת פס אל ספקי  שירות שאינונוסף נייח שירות עסקי  המשותף

 .אינטרנט

 

 .פרסומו יוםב תיקון זה יכנס לתוקף .4 תחילה
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