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 מדינת ישראל 
משרד התקשורת 

בע"מ  בזק החברה הישראלית לתקשורת כללי ל ןרישיו
ארציים נייחים -למתן שירותי בזק פנים 

[טיוטה]תיקון מס'  

, שהואצלה 1982 -)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 

בזק החברה הישראלית לתקשורת את טענותיה של חברת  תי פי כל דין, ולאחר ששקל-על  ייויתר סמכויות  לי

  כדלקמן:, בזקשהוענק לחברת  הכללי ןהרישיובזה את  ןמתק יאנ בזק"(חברת " )להלן בע"מ

עדכון 
סעיף

:יבוא "תכנית הנדסית" 17 סעיף במקום .1

"הרשתשדרוג "תכנית פיתוח או  17 סעיף

להגיש במועד שיקבע, תכנית הנדסית  הרישיון בעלהמנהל רשאי לדרוש מ (1

או כל חלק ממנה, וכן תכניות להקמתה,  הרישיון בעלהמתארת את מבנה רשת 

ושל  הרישיון בעללקיומה, לפיתוחה ולעדכונה לרבות האיכות הטכנית של רשת 

פעל בהתאם להוראות י הרישיון בעל(. "הנדסית"תכנית רכיביה השונים )להלן 

 קיים את האמור בתכנית ההנדסית.יהרישיון ו

יון להרחיב, לפתח או לשדרג לגרוע מהאמור לעיל, ככל שבכוונת בעל הריש  מבלי (2

(, יגיש למנהל את תכנית הפיתוח שתכלול לכל להלן "תכנית פיתוח"את הרשת )

 :הפחות את אלה

תכנית הנדסית מעודכנת, לרבות הסבר מפורט ביחס למהות וטיב השינויים  .א

 ולתוספות ברשת;

;לוח זמנים לביצוע תכנית הפיתוח .ב

 ;פירוט דרישות לתדרים, ככל שרלבנטיות .ג

 ;רוט דרישות למספור, ככל שרלבנטיותפי .ד

השפעות צפויות על טיב השירות וזמינות השירות ברשת בתקופת ביצוע תכנית  .ה

 הפיתוח;

ימים לפני מועד  90בעל הרישיון יגיש את תכנית הפיתוח כאמור לכל הפחות  (3

 תחילת ביצועה.

כך בהיקף  בכללפגע בתחרות ותאשר  תכנית פיתוח אשר להמנהל רשאי לא  (4

 כות השירותים המסופקים על ידי בעלי רישיונות אחרים.ואי

 על הרישיון לבעל ולהורות, הפיתוחהמנהל רשאי להתנות תנאים לביצוע תכנית  (5

 הרישיון בעלל נהלאחר שנית וזאת ,הפיתוח בתוכנית לבצע שעליו שינויים

.וטענותי אתהזדמנות להשמיע 
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 הודעהניתנה    ולא,  המנהל  בידיימים ממועד קבלת תכנית הפיתוח    21שחלפו    ככל (6

בתחרות או בהיקף ואיכות השירותים   לפגיעהבדבר חשש    מטעמו  מי  או  מהמנהל

בעל הרישיון להמשיך במימוש תכנית   רשאי, בנושא בדיקה השלמתוהצורך ב

הפיתוח.

יום חתימתו.בתיקון זה יכנס לתוקף  .2 תחילה
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