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 מדינת ישראל 

 משרד התקשורת 

 
 

 בע"מ  ]                                   [רשיון כללי ל  
 למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים 

 
 

 [טיוטה]תיקון מס'  
 

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

בע"מ )להלן חברת  __________את טענותיה של חברת תי פי כל דין, ולאחר ששקל-על ייויתר סמכויות לי

שהוענק   phonyBit stream access + tele-BSAתיק השירות הסיטונאי  בזה את    ןמתק  י( אנ__________

  , כדלקמן:________________לחברת 

 
תיקון 
סעיף 

 'ב4.2

 במקום: .1

 BSAיום בטרם תחילת אספקת שירות  60"בעל התשתית יספק לספק השירות לפחות 

 יום לפני כל ביצוע שינוי טכנולוגי...." 60במסגרת שירותי השוק הסיטונאי, וכן לפחות 

 :יבוא

 BSAיום בטרם תחילת אספקת שירות  90"בעל התשתית יספק לספק השירות לפחות 

 יום לפני כל ביצוע שינוי טכנולוגי...." 90במסגרת שירותי השוק הסיטונאי, וכן לפחות 

תיקון 
סעיף 

 'ד5.5

 במקום: .2

ימים   90"בעל התשתית יעביר לספק השירות מידע בדבר כל שינוי מהותי ברשתו, לפחות  

שינוי שיש בו כדי להשפיע על כלל מנויי  -לפני ביצוע השינוי. שינוי מהותי לעניין זה 

 ספק השירות לכל שירות סיטונאי בנפרד".

 :יבוא

י מהותי ברשתו, לרבות תחזית "בעל התשתית יעביר לספק השירות מידע בדבר כל שינו

ימים לפני ביצוע השינוי. שינוי מהותי לעניין זה ייחשב  180השדרוגים הצפויים לפחות 

כל שדרוג טכנולוגי ברשת בעל התשתית או כל שינוי ברשת בעל התשתית שיש בו כדי 

להשפיע על כלל מנויי ספק השירות לכל שירות סיטונאי בנפרד ובכלל כך החלפת ציוד 

 צה ללקוחותיו".הק

תיקון 
סעיף 

 'ד5.5

 תבוטל הפסקה: .3

 "ישתף את ספק השירות בתחזית השדרוגים הצפויים בטווח של שנה לפחות;"

 הוספת
 סעיף

 א'5.5

 יבוא:  "ניטור ביצועים" 5.5סעיף לאחר  .4

 ' פרסום תכנית הפרישה באתר האינטרנט של בעל התשתית:א5.5
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חודש ביום   בכלבעל התשתית יפרסם באתר האינטרנט שלו על גבי מפה מקוונת   (1

את תכנית הפרישה המפורטת שלו  23:59האחרון של החודש החולף עד השעה 

החודשים העוקבים. בעל הרישיון לא יהיה רשאי  3-לפי אזורים סטטיסטיים ל

שות לערוך שינויים בתוכנית הפרישה של החודש הראשון. אפשר יהיה לע

שינויים בחודשים האחרים בדיווח הבא. במקרים חריגים ניתן יהיה לעשות 

שינוי בחודש הראשון בדיווח ובלבד שכל בעלי הרישיון יעודכנו על כך במייל 

 .API-נפרד ובממשק ה

 Street -יש לפרט בתוכנית הפרישה העתידית את הפרטים הבאים: תוכנית ה (2

Pass .פרישה אנכית בבניין, השמטות לבניין וריתוכי סיבים עד להדלקת הבניין ,

 רחוב, כתובת בפורמט חברת הדואר, יש לכלול  לכל הפחות את שם העיר, 

 .לפי רשת ישראל החדשה וסוג הטכנולוגיה Yו  Xמיקוד, קואורדינטות 

 

הוספת 
סעיף 

 ב'5.5

 יבוא: "התשתית בעל של האינטרנט באתר הפרישה תכנית פרסום" א5.5 סעיף לאחר .5

 :בין המפעילים בממשק פנימי סטטיסטי מידע פרסוםב' 5.5

"א, את הנתונים המפלמפעילי  ייעודיבממשק פנימי יפרסם התשתית  בעל .1

לחודש  5-אחד, ויפורסם לא יאוחר מה קלנדריהבאים. הפרסום יתייחס לחודש 

 דש העוקב, לפי המוקדם:לחו 5-העוקב, או ביום העסקים האחרון לפני ה

 )לרבות העתקות( שהתקבלו; שירותמספר ההזמנות להתקנת ה .א

מספר ההזמנות שהתקבלו מגורמים בתוך בעל התשתית ומחברות  .ב

 בעלות זיקה לבעל התשתית;

מספר ההזמנות שהתקבלו מספקי שירות שאינם בעלי זיקה לבעל  .ג

 התשתית;

לאלה שהתקבלו מגורמים מספר ההזמנות שדרשו הגעת טכנאי, בפילוח   .ד

בתוך בעל התשתית ומחברות בעלות זיקה לבעל התשתית, ולאלה 

 שהתקבלו מספקי שירות שאינם בעלי זיקה לבעל התשתית;

התפלגות פרק הזמן שעבר מהתאריך והשעה בו נקבע אם ההתקנה  .ה

דורשת עבודת טכנאי, ועד תאריך ושעה של הפעלת הקו )בשעות עבודה(, 

בלו מגורמים בתוך בעל התשתית ומחברות בעלות בפילוח לאלה שהתק

זיקה לבעל התשתית, ולאלה שהתקבלו מספקי שירות שאינם בעלי 

זיקה לבעל התשתית. ההתפלגות תכלול את פרק הזמן הממוצע, את 

 סטיית התקן, ואת הזמן החציוני; 

 מספר התקלות שדווחו בשירות במהלך החודש; .ו

חודש על ידי גורמים בתוך בעל מספר התקלות שדווחו בשירות במהלך ה .ז

 התשתית ועל ידי חברות בעלות זיקה לבעל התשתית;

 שירות ספקי ידי על החודש במהלך בשירות שדווחו התקלות רמספ .ח

 ;התשתית לבעל זיקה בעלי שאינם
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התפלגות פרק הזמן שעבר )בדקות( מהתאריך והשעה בו דווחה התקלה  .ט

עו מהתקלה לתפעול הקווים שהושפ כלחזרו  בה עד לתאריך ולשעה

סדיר, בפילוח על פי סעיפים ז, ח לעיל. ההתפלגות תהיה על פי מספר 

המנויים המושפעים מתקלה )ללא קשר למספר התקלות(, ותכלול  את 

 פרק הזמן הממוצע, את סטיית התקן, ואת הזמן החציוני. 

התפלגות ההתקנות והתקלות, בתצורת היסטוגרמה, בנפרד עבור כל  .י

ם הבאים: מנויים קמעונאיים של בעל התשתית; חברות אחד מהגורמי

בעלות זיקה לבעל התשתית; וספקי שירות שאינם בעלי זיקה לבעל 

 לפי, שבוצעו התקלות תיקון או ההתקנות מספר פירוט ובו, התשתית

 30 עד, עבודה ימי 10 עד, עבודה ימי 3 עד, אחד עבודה יום עד, העניין

, הנתונים של סטטיסטי תקציר בעל התשתיתיפרסם  כן כמו'. וכו, יום

 ומקסימום, בנפרד לכל הגורמים כאמור.  מינימום,  חציון,  ממוצע  לרבות

מספר הקווים שחוו "תקלה חוזרת", קרי נדרשה עבורם הזמנת טכנאי  .יא

החודשים האחרונים, בנפרד עבור כל גורם  3יותר מפעם אחת במהלך 

 המוגדר בסעיף י' לעיל.

 

 יום חתימתו.בתיקון זה יכנס לתוקף  .6 תחילה

 
  

 
 ף"______________ התש

   ______________(2020) 

 
  __________________ 

 כהן (נתנאל )נתי
 המנהל הכללי 
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