
   
               

      

  
                  

  
  

   
           

                
    

  
  
  

         
  
  
  
  

   
  
  

        
  
  

        
  
  

         

           

  

 
            

      
  

            

      

  

           

           

          
  

           

        

  

  

  

                                                 
                 

               

 ראלשי ינתמד
התקשורת  משרד

 ורישוי הנדסה בכיר גףא

ז"תשס ,כסלו  ח"כ
2006  19 ,דצמבר

 282/06–0329:סימננו

לאינטרנט גישה רותישי לאספקת רשיון בעלי כל  :אל

 ,רב שלום

 לאינטרנט גישה ותירשי לאספקת כללי היתר טיוטת :הנדון

 :כדלקמן שבנדון בנושא אליכם לפנות מבקשים אנו

 ,")החוק("1982-ב"התשמ ,)ושידורים בזק( התקשורת לחוק 1א4 יףסע להוראות בהתאם

 היתר הנקראת ,מסוים מסוג בזק לשירותי בהתייחס חדשה רישוי מתכונת בחוק הוסדרה

 . 1יכלל

.1 

לעניין שנקבעו בתנאים שיעמוד מי וכל  ,ברשומות יפורסם כללי היתר ,החוק ותראוה פי לע

 .וחומכ וללפע שאיר יהיה ,ביולג ונרשם זה

 ציהלהרגו להפחתת המגמה במסגרת בעהקנ כלליה ההיתר של שוייהר מתכונת כי יצוין

 .הרישוי הליכי ופישוט הבזק בתחום

 טנלאינטר גישה שירותי ,כללי היתר של במסגרת להסדיר שרדהמ בכוונת ,ראשון בשלב

 רשומותב שיפורסם יהכלל ההיתר כי יובהר (ISP). לאינטרנט גישה ספקי בידי הניתנים

 .טנלאינטר גישה שירותי אספקת המאפשר אחר רשיון כל במקום יבוא

.2 

ניתן  ,רנטטלאינ גישה שירותי לאספקת הכללי ההיתר של המוצעת הנוסח טיוטת את

 :בכתובת ,שימועים במדור המשרד של האינטרנט באתר לראות

www.moc.gov.il/new/herew.index.html 

 תןולמ זקב לותופע לביצוע 1א4 יףסע לפי תןשני היתר" הוא "לליכ יתרה",לחוק 1 יףסעב המונח דרתגלה בהתאם
 ".זקב שירותי של או זקב לותופע של ויםסמ לסוג המוגבל ,יםלאומי-בין או יםארצי-ניםפ בזק שירותי

1
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 ראלשי ינתמד
התקשורת משרד
 ורישוי הנדסה בכיר גףא

 ,ודפסיםמ עמודים 5 על יעלה שלא בהיקף ,ההיתר לטיוטת התייחסותכם לתבקל נודה.3

 .2007 בינואר 14 מיום יאוחר לא ,ולכפ וברווח 12 גופן בגודל

 :לכתובת תבבכ או03-5198244'מס פקסימיליה באמצעות יוגשו תההתייחסויו

 ,כהן רותי 'לגב
 מיוחד רישוי תחום מנהלת
 ורישוי הנדסה בכיר אגף
 ,התקשורת משרד
 9 העם אחד
 61290 אביב-תל

2
 
 03-5198244:פקסימיליה 03-5198230: טלפון



 נהוראח )19-12-2006( טיוטה    
  

היתר  כללי  לביצוע  פעולות  בזק  ולמתן  שירותי  בזק    
התשמ"ב- 1982   לפי  חוק  התקשורת  (בזק  ושידורים) ,

  

                                                 
      
     
     
        


].שרמה סמכות לאצילת כפוף :הערה[ 

.65'עמ ,ה"שסתה ;218'עמ ,ב"שמתה ח"ס 

.29'עמ ,ד"שסתה ;189'עמ ,ט"שנהת ח"ס 

.499'עמ ,ד"התשס ;506'עמ ,25 דשח נוסח ,ישראל מדינת יניד 

1

2 

3 

4 

(להלן -   התשמ"ב-21982 לחוק  התקשורת  (בזק  ושידורים) , בתוקף  הסמכות  שהואצלה  לנו 1 לפי  סעיף  4א1(א )
בתנאים  המפורטים  להלן :   אנו  מעניקים  בזה  היתר  כללי  לביצוע  פעולות  בזק  ולמתן  שירותי  בזק , החוק) ,

 
הגדרות     .1

 
בהיתר  זה  -    (א )   

 
מי  שנרשם  לפי  הוראות  סעיף   4  להיתר  ופועל  מכוחו  של   
ההיתר;     - "בעל  היתר"    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
לרבות  הוראת   
מינהל;   "דין"           -  

  
 
ולענין  התוספות  להיתר  כללי  זה  - התוספת  הרלוונטית  היתר  כללי  זה , "ההיתר"     -  

הנקובה  בתעודת  הרישום  שקיבל  בעל  הי 
תר;  
  

 
לרבות  מנוי  או  ,(End User) מי  שמקבל  את  שירותי  בעל  היתר  כמשתמש  קצה "לקוח"        -   

לקוח   
מזדמן;     

  
 
דרך  כלל  או  המנהל  הכללי  של  המשרד  או  מי  שהוא  הסמיך  לעני ין  היתר  זה , "המנהל"     - 

לעניין   
מסוים;  
 

מי  שקשור  בהסכם  עם  בעל  היתר  לשם  קבלת  שירותיו  לפי   
ההיתר;   "מנוי"         - 

 
 
מתקני  הבזק  של  בעל  היתר  המשמשים  אותו  לביצוע  פעולות  בזק  ולמתן  "המערכת"  -  

שירותי  בזק  לפי   
ההיתר;  
  


רשיון  כללי   מי  שמבצע  פעולות  בזק  או  מספק  שירותי  בזק  לפי  רשיון  כללי , "מפעיל  
רשיון  מיוחד  או  היתר   
כללי;   ייחודי , מורשה"      -  

  
  ;
משרד  התקשורת  "המשרד"   -  

  
  ;3
התשנ"ט-1999  כהגדרתו  בחוק  החברות , "נושא  

משרה"        -    
  

  ;4
התשל"ב-1972  פקודת  הטלגרף  האלחוטי  [נוסח  חדש], "הפקודה"   -  
  

הנוגעת  לפעולות  בזק  ולשירותי  בזק  מסוג   כל  אחת  מהתוספות  להיתר  זה , "התוספת"  -  
מסוים  כמפורט  באותה  תוספת ;  

  
תעודה  מאת  המנהל  המעידה  כי  אדם  שזהותו  מופיעה  בתעודה  רשאי  לבצע   "תעודת  

פעולות  בזק  ולספק  שירותי  בזק  מכוח  ההיתר ;   רישום"       -  
  



  

  
  

 

התשמ"ו-51986 .   תקנות  הבזק  (הפיקוח  על  פעולותיו  של  בעל  רשיון) , "תקנות    
הפיקוח"     -    

  
תהא  המשמעות  שניתנה  להם  במקום  אחר   בהיתר  זה , למונחים  אשר  לא  הוגדרו  בסעיף  1(א ) (ב 	) 
אלא  אם  כן   התשמ"א-61981 ,  בתקנות  שהותקנו  לפיו  או  בחוק  הפרשנות , בחוק , בהיתר ,

משתמע  מלשון  הכתוב  או  מהקשרו  מובן  אחר .  
 

פעולות  הבזק  ושירותי  הבזק     .2	
 

לבצע  את  פעולות  הבזק   בכפוף  לתנאי  ההיתר  ועל  פי  הוראות  כל  דין , בעל  היתר  יהיה  רשאי , (א 	)   

 

 

 

ובתנאים   וליתן  את  שירותי  הבזק  המפורטים  בתוספת  הנקובה  בתעודת  הרישום  שקיבל ,
הקבועים  באותה  תוספת .  

 
בעל  היתר  אינו  רשאי  לבצע  פעולות  בזק  ולספק  שירותי  בזק  שלא  אושרו  במפורש    (1) (ב) 

בהיתר .  

 
רשת  בזק  ציבורית  של  בעל  רשיון  כללי , בכל  דרך  שהיא , בעל  היתר  אינו  רשאי  לעקוף ,   (2)   
בדרך  של  שימוש  באמצעים   ובכלל  זה , או  שירות  תמסורת  של  בעל  רשיון  מיוחד ,

לווייניים  או  אופטיים .     אלחוטיים ,
  

אלא   בעל  היתר  אינו  רשאי  לספק  את  השירות  באמצעים  אלחוטיים  מכל  סוג  שהוא ,   (3)   
ולע ניין  תחום  תדרים  הפטור  מרישוי -  לא  יספק  את   אם  קיבל  רשיון  לפי  הפקודה ,
אלא  באישור  המנהל  או  בהתאם  למסמך  מדיניות  שנקבע  לעניין  השימוש   השירות ,

בתחום  תדרים  כאמור  ובתנאים  שנקבעו  בו .  
  

בעל  היתר  יתן  את  השירותים  באורח  תקין  וסדיר  וברמה  מקצועית  נאותה  וסבירה .   (ג )   
 
כשירות     .3

 
תנאים  אלה :   בכל  עת , בבעל  היתר  יתקיימו ,  

 
ביחיד  -      (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
מלאו  לו   18 שנים ;   (א )    

 
הוא  אזרח  ישראל  ותושב  בה ;   (ב )     

  
חומרתה  או  נסיבותיה  יש  בה  כדי  למנוע , הוא  לא  הורשע  בעבירה  שמפאת  מהותה , (ג )   

קבלת  היתר ;   לדעת  המנהל ,
 

הוא  לא  הוכרז  פסול  דין  ולא  מונה  לו  אפוטרופוס ;   (ד )    
  

בתאגיד  -     (2)

 
הוא  התאגד  כדין  בישראל  ומקיים  מקום  עסקים  בישראל ;   (א )     

  
הוא  אינו  בעל  רשיון  כללי  או  כללי  ייחודי  למתן  שירותי  בזק  פנים-ארציים  נייחים ;   (ב )     

  
חומרתה  או  נסיבותיה  יש  בה  כדי   נושא  משרה  בו  לא  הורשע  בעבירה  שמפאת  מהותה , (ג )     

קבלת  היתר .   לדעת  המנהל , למנוע ,
  

                                                
     
     

 .778'עמ ,ד"שנהת ;362'עמ ,ו"שמתה ח"ס
 .358'עמ ,ד"שנהת ;302'עמ ,א"שמתה ח"ס
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תקופת  הרישום    .4 

 
                

   

 
              

          

 
                

 
בקשה  לרישום    .5 

 
 

 

 

                
            

  
  

           
          

           
      

  
           

  
              

          
  

             
         

         
  

          
            

         
  

            
              

   
               

  
  

                                                 
    
     
 .521'עמ ,ד"תשסה ;146'עמ ,ב"שיהת ח"ס
 .180'עמ ,ו"שנהת ;270'עמ ,ה"שכהת ח"ס

7

8 

3
 

 טלוב שבגינם התנאים בו להתקיים חדלו כי המנהל ראה אם אלא ,שלו קודם רישום בוטל לא
 ובשל לו לאפשר מניעה אין יןיהענ בנסיבות כי המנהל השתכנע אם או כאמור דםהקו הרישום
 רישום שבוטל כמי ההיתר מבקש את אורי ,דתאגי יןילענ ;זה כללי היתר של חומכו ולפעול
 או בוטל שלו קודם רישום אשר היתר בעל היה בו משרה נושא או טהשליה בעל אם ,שלו קודם
 .בוטל שלו קודם רישום אשר אחר ידבתאג משרה נושא או שליטה בעל שהיה

(3) 

 ;19527-ב"התשי ,ותחרזאה בחוק כמשמעותו

 . 19568-ה"תשכה ,האוכלוסין מרשם בחוק כמשמעותו

- זה בסעיף (4)

- ישראל אזרח" " 

-"תושב"

- להלן( הרישום תעודת הנפקת ביום תחילתהש ,שנים עשר של לתקופה הוא ישוםר של תוקפו )א(
 ).וםהריש תקופת

 תום פניל ימים-60 מ יאוחר לא ,בקשה למנהל יגיש ,הרישום ושבחיד המעונין היתר בעל )ב(
 .להירשם חדשה כבקשה יראו ,האמור המועד לאחר שהוגשה בקשה ;וםהריש תקופת

 .הרישום תקופת תום שלאחר ביום שתחילתה יםשנ עשר של לתקופה ייעשה רישום חידוש )ג(

 בידי ,תאגיד הוא ואם ,המבקש בידי תיחתםו למנהל תוגש הרישום לחידוש או וםלריש בקשה
 והמסמכים הפרטים את ותכלול ,כך על ד"עו אישור בצירוף שמוב לחתום שהוסמך מי

:הבאים

 ;עסקים הולינ מקום ;התאגיד רישום פרמס או זהות תעודת מספר ;שם- מבקשה פרטי (1) 
 מן מידע למסירת אההרש וטופס יליםבפל הרשעות פירוט ;משרה נושאי וטריפ ;טלפון
 בו יטהלש באמצעי המחזיקים פירוט- תאגיד ביגל ;קשר איש פרטי ;הפלילי המרשם

).ןיהעני פיל ,שותפים או מניות בעלי(

.התקשורת בתחום בתאגידים יןיענ או שליטה- המבקש לגבי מידע (2) 

 גדאה עודתת או עסק שם רישום עודתות זהות תעודת של העתק לבקשה יצרף קשבמה (3) 
.למקור כמתאים דין עורך דיבי יאומת קעתה כל .התאגדות ומסמכי

 של האישית עתויביד שהן בבקשה הכלולות עובדות לגבי- תצהיר לבקשה יצרף המבקש (4) 
 עתויביד אינן שהן יציין ,אחרות עובדות ולגבי ,נכונות שהן המבקש יצהיר ,המבקש
.ואמונתו ידיעתו מיטב לפי נכונות שהן ויצהיר האישית

 והידע הניסיון ,הכלכליים האמצעים לרשותו עומדים יהלפ הצהרה לבקשה צרףי המבקש (5) 
 ואה כי וכן בהיתר המפורטים לתנאים בהתאם השירותים מתן לשם רושיםדה המקצועי
 .הןפי על ולפעול ההיתר הוראות אחר למלא מתחייב

 למבקש קתוענ ,לאישורה הנדרשים התנאים כל וםלריש בבקשה שהתקיימו המנהל נוכח
 .הציבור שבטובת מטעמים הבקשה את לאשר ניתן לא כי מצא אם אלא ,וםהריש תעודת

 יףעס לפי וםלריש בקשה הגישו ההיתר של מכוחו וללפע שמבקש מי-"המבקש",זה בסעיף
 .זה

 )א(

 )ב(

 )ג(



  

      

 
                  

        
         

 
              

  
                       

             
  

                   
     

  
                      

         
  

            
  

                      
  

   
                

  
                   

  

              
            

          

 
                

     

 
              

        

 
                

         
  

          

 
     

 
             

           
       

  
  
  
  

 

                                                 
      
      
      

 ותכמס לתיצאל פוףכ
 ותכמס לתיצאל פוףכ 10
 ותכמס לתיצאל פוףכ 11

9 

13 

4
 

 ותהתליי או הגבלתו ,ישוםהר ביטול	.6

-7ובסעיף זה בסעיף( במשרד ורישוי דסההנ בכיר ל"סמנכ עם יחד המשרד של ליהכל המנהל 	)א(
 לבטל ,טענותיו להשמיע הזדמנות היתר לבעל ניתנהש לאחר ,עת בכל , 9רשאים ")המנהלים"
 :הבאים מהמקרים אחד בכל ,היתר בעל של הרישום את

 ;וםהריש ביטול את בכתב יקשב ההיתר בעל)1(

 סעיף או )ב(11 יףעס לפי תנהשנ שרה של הוראה של ביצועה מנע או הפר ההיתר בעל)2(
 ;מהותי תנאי שהנו ההיתר מתנאי תנאי או ,פקודהה לפי נהשנת הוראה פרה או ,קחול

 כפי רהההפ את תיקן ולא ,מהותי תנאי שאינו ההיתר מתנאי תנאי הפר ההיתר בעל)3(
 . 10ליםההמנ לוושהור

 או וםהריש ממועד חודשים 18 תוך זה תרהי פי על שירותים במתן החל לא ההיתר בעל)4(
 ;יםחדש 18 על העולה זמן לפרק לתיתם חדל

 ;רגל פושט הוכרז ההיתר בעל)5(

 על ציווה או נכסים כונס לו מינה המשפט שבית או מרצון פירוקו על החליט ההיתר בעל)6(
 ;פירוקו

 ;רישוםה את לבטל ורךצה על מורים הציבור שבטובת טעמים)7(

.3 בסעיף האמורים הכשירות מתנאי יותר או אחד תרההי בבעל להתקיים חדלו)8(

,)הביטול ועדמ- להלן( תרההי לבעל יםהמנהל שיודיעו במועד לתוקף ייכנס וםהריש ביטול 	)ב(
 את ויקיים ,ליםההמנ כך הורו אם ,מועד לאותו עד השירותים במתן ימשיך ההיתר ובעל

 .זה יןילענ נהליםמה לו שיורו הוראה וכל תרההי הוראות

 ויציין ללקוחותיו כך על יודיע ,הרישום ביטול בדבר החלטה על לו הודע אשר היתר בעל )ג(
 .הביטול מועד את בהודעתו

 ,למנהל ויחזיר הבזק שירותי ומתן הבזק פעולות ביצוע את ההיתר בעל יפסיק ,ולהביט במועד )ד(
 .הרישום תעודת את ,הביטול ועדממ יםימ שבעה תוך

 את ההיתר בעל יתקן ,וםהריש ביטול מחייבת הביטול עילת אין כי יןיהענ בנסיבות התברר )ה(
 .המנהלים דרישת לפי ,ביטול עילת המהווה המחדל או המעשה

 .התלייה או הגבלה לרבות-"ביטול",זה סעיף יןילענ )ו(

 הכללי ההיתר שינוי.7

 מן ,ארהש בין ,מהם לגרוע או הםליע להוסיף ,הכללי ההיתר תנאי את לשנות 11המנהלים וביקש
 ההיתרים לבעלי כך על מראש דעהוה תישלח ,לחוק )ה(-ו )ב(4 פיםבסעי האמורים יםהשיקול

 .עמדתם יעלהשמ זדמנותה להם ותינתן הרלוונטיים
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 םרישו תעודת	.8

 .הרישום תקופת בה שתצוין ,רישום תעודת ההיתר בעל יקבל ,ודושיח ובמועד וםהריש במועד 	)א(

 עתקה יציג וכן ,עיןל נראה במקום ,שלו העסקים מקוםב הרישום תעודת את יציג ההיתר בעל 	)ב(
 פרסום בכל הרישום תעודת מספר את ויציין ,שקיים ככל ,שלו האינטרנט באתר דההתעו של
 .השירותים מתןל הנוגע שלו

 יותוזכ העברת

 .וללעיק או לשעבוד ,להעברה נתנית האינ ,ההיתר מכוח תיהמוקנ זכות 	)א(

 אחד בהתקיים ,השינוי מיום ימים 15 תוך ,בכתב ,למנהל ידווח ,תאגיד שהוא היתר בעל 	)ב(
 :מאלה

 ;בו יטהלהש הועברה)1(

 מאמצעי תריו או 25% מוחזקים מההעברה שכתוצאה באופן בו שליטה אמצעי הועברו)2(
 ;אדם אותו בידי ההיתר בבעל השליטה

 .תרההי בבעל הכללי המנהל בזהות שינוי חל)3(

 תנאי בו מתקיימים כי יצוין גם שבו ,בתצהיר )ב( קטן סעיף לפי הדיווח את יתמוך ההיתר בעל )ג(
.3 בסעיף בועיםקה הכשירות

 לאל ובין בתמורה בין ,בעקיפין ובין במישרין בין- השליט אמצעי יןיענל ,"העברה",זה בסעיף )ד(
 .בחלקים ובין אחת בבת בין ,לתקופה ובין לצמיתות בין ,תמורה

 לקוחות ותירש מוקד

 ,מידע לקבל יהיה ניתן ושבאמצעותו ,ותחולק בפניות שיטפל ירותש מוקד יקיים היתר בעל 	)א(
 טכנית מיכהת ולקבל תוקוני או שירות לבקש ,וחלק פרטי לשנות ,חשבון לברר ,תלונות להגיש

 ).לקוחות שירות מוקד- להלן(

 פקסימילה באמצעות ,לפחות ,וכן 12פוןלהט באמצעות תתאפשר לקוחות שירות וקדמל הגישה 	)ב(
 .אלקטרוני ודואר

 טהאינטרנ רובאת למנוי שנשלח בחשבון הלקוחות שירות קדמו פרטי את יפרסם ההיתר בעל 	)ג(
 .קיים אם ,שלו

 הצרכן והגנת הציבור בטובת פגיעה אי

 ,היתרה יפ על בזק שירותי ומתן בזק פעולות בביצוע מוטעמ העוסקים וכל עובדיו ,היתר בעל 	)א(
 ,וסדיר תקין באופן בזק שירותי במתן ועלפג העלול באופן ,במחדל או במעשה ,ויפעל לא

 .הציבור בטובת או הבזק בתחום בתחרות

 ,בכתב – למנוייו יספק היתר בעל .נאות גילוי תוך ,לקוחותיו כלפי בהגינות יפעל היתר בעל 	)ב(
 ויציין ,ההתקשרות בהסכם מגבילים ותנאים תייםמהו פרטים- העסקה למועד בסמוך
 קנס" כגון ,ההתקשרות את לסיים המנוי של זכותו על שהוא סוג מכל הגבלה כל בהבלטה

 .מבצע או הטבה של סיום או יטולב או "ציאהי

.9 

.10 

.11 

12 .רגילה נייחת טלפון יחתש של לותעב
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 חויב .המנוי יחוייב פיהם של מפורטים חשבונות ,בכתב ,סדיר באורח למנוייו יפיק היתר בעל
 משך ,מועדים לרבות ,לה הנוגעים הנתונים את בחשבונית ההיתר בעל יפרט ,יכהרצ לפי המנוי
 קביעת שלאחר התכוף בוןבחש יתבצע ההיתר בעל ידי-על למנוי קבענש כוייז .ותעריף הצריכה
 .זכאותו

 )ג(

 של והסיום ילהחהת מועדי את למנוי גשהמו בחשבון ובהבלטה שוטף באופן רסםפי היתר בעל
 ,פרסומי חומר כל שיצורף ומבלי כאמור מהחשבון נפרדב ,כתבבב למנוי ויודיע ,מבצע תקופת
 ימשיך והמנוי במידה ,שבמבצע השירות תקבל בעד החדש והתעריף המבצע סיום דבר את

 .המבצע תקופת תום לפני יום 21 ותחפל ,לקבלו

 )ד(

 ולא ,מפורשב לקבלו יקשב לא שהמנוי שירות ,תמורהב שלא או בתמורה ,יספק לא היתר בעל
 .ורשפבמ לקבלו ביקש לא שהמנוי שירות ספק של שירות אספקת יאפשר

 )ה(

 .ובכתב מראש ,למנוי הודעה מתן לאחר יעשה ,היתר בעל של תשירו של בתעריף שינוי כל
 שעל תשלוםב להפחתה או להגדלה לגרום כדי בו שיש ףבתערי שינוי כל-"שינוי" זה לעניין
 .היתרה בעל שירותי עבור לשלם מנוי

 )ו(

 דבלבו ,מראש המנוי עם שיסוכם אחר אמצעי בכל או רגיל דואר באמצעות-"בכתב" זה סעיף לעניין
 .המועבר התוכן את )יספדהלו לשמר( לאחזר המנוי שבאפשרות

להפעו ושיתוף דיווח ,פיקוח .12 

 כחלק הפיקוח תקנות הוראות את יראו ,ההיתר בעל של פעולותיו על הפיקוח סמכויות יןילענ
היתר בעל על החלה ילענ .ביםייהמחו בשינויים ,ההיתר מתנאי נפרד בלתי  הדיווח חובת ין
 .המפקח או המנהל דרישת לפי ,הפיקוח תקנות יחולו

 )א(

 הסיוע את יושיט- כך לצורך מטעמו שימונה מי וכל פקחהמ עם פעולה ישתף ההיתר בעל
 הקשורים ,לעת מעת יתבקשש כפי וחשבונות דינים ,אחרים ומסמכים תוכניות וימציא הנדרש
 לכך שימונה למי היתרה בעל יאפשר ,כן כמו .הפיקוח תקנותב ורטפכמ וכן השירות בהפעלת
 .שהתקין אחר ובציוד במערכת ,בחצריו ואחרות הנדסיות בדיקות לבצע המשרד מטעם

 )ב(

 כל ,יןיהענ פיל ,המפקח או המנהל לרשות יעמדו ,ההיתר תנאי קיום על וחהפיק לצורך
 ,קווים לנתק האפשרות לרבות ,היתרה נאית הופרו בו מקום ,בדין הקבועות הסמכויות
 הטלת ולרבות ,המתאימים במקרים ההיתר את לבטל או שירות הפסקת בדבר להורות
 .חוקל בהתאם ייםפכס עיצומים

 )ג(

- למנהל וחידו היתר בעל  )ד(

 ;חודשים 18 על העולה רצופה תקופה למשך שירותיו את לספק הפסיק בו במקרה

 ;ליוא התקשרות בדרכי לרבות ,היתר בעל בפרטי שינוי של במקרה

 .היתר בעל של עסקיו במקום שינוי של במקרה

(1) 

(2) 

(3) 

 )ה( .הפיקוח בתקנות כמשמעותו-"המפקח",זה בסעיף

יתנאשבוח הפרדה .13 

 שרפאי זה חשבונאי דיווח מערך .היתרה נשוא ילותלפע נפרד חשבונאי לדיווח מערך יקיים יתרה בעל
 הרהאמו הפעילות את לבחון יהיה שניתן כך ,רהיתה נשוא פעילות גיןב וההכנסות הוצאותה את לבודד
 .ההיתר בעל התאגיד של העסקית הפעילות מכלל בנפרד



  

   

 
                 

               
                

             

 
               

              
    

  
     

 
                

         
  

                  
    

             
            

  
     

 
                  

          
   

  

               
            

 
                   

         
        

 
      

  
           

  
                  

            
           

    
   

      

  

7
 

אחריות .14 

 קבע שנגרם נזק כל בשל ,שלישי צד כל וכלפי היתר בעל לקוחות כלפי אחראי אינו המשרד
 פי על שירותיםה במתן והקשורים מטעמו או מכוחו הבאים של ,היתר בעל של מחדל או מעשה
 לצד בה תחויב שהמדינה צאהוה או נזק כל בגין לאלתר המשרד את ישפה ההיתר בעל ;ההיתר
 .ההיתר פי על הבזק שירותי מתן או הבזק ולותפע מביצוע אהכתוצ שלישי

 )א(

 ,בלבד עמם מתקיימים החוזיים היחסים כי ההיתר בעל יבהיר מנוייו עם ההתקשרות בהסכם
 השירותים במתן הכרוך בכל המשרד לבין בינם םאחרי או חוזיים יחסים םמתקיימי לא וכי
 .ההיתר פי על

 )ב(

ממצה כמסמך ההיתר .15 

 רןקומ ,בזק שירותי מתןו בזק פעולות ביצועל הנוגע בכל ,חובותיוו היתר בעל של זכויותיו
 .בלבד פיו ועל ממנו נובעות והן זה בהיתר

 )א(

 לותופעה צועיבל בהקשר סמכות או רשות ,זכות כל של לקיומה עוןמלט מנוע יהא היתר בעל )ב(
 ,פרסום ,נההב ,עהצה ,מצג ,התחייבות ,הבטחה ,מידע כל על בהתבסס ,תיםוהשיר מתןו

 תעודת מתן לפני בין ,פה בעל ובין בכתב בין ,להיתר וץמח שנעשו הצהרה או דיון ,פרוטוקול
 .יתרהב מפורש ביטוי ידיל באו כן אם אלא ,שניתנה אחרי ובין הרישום

ותוראהו דינים שמירת .16 

 וקחה לפי היתר בעל יפעל ,היתרה לפי בזק שירותי מתןול בזק ולותפע ביצועל הנוגע בכל
 נוגעים שאלה ככל ,מכוחם שהוצאו מינהל והוראות יהםפל שהותקנו תקנות לרבות ,והפקודה
 .ההיתר לבעל

 )א(

 הדין ראותהו את השירותים בביצוע מוטעמ העוסקים וכל ובדיוע לידיעת יביא ההיתר בעל
 .יתרהה לפי שירותים ומתן פעולות בביצוע ההיתר בעל של בותיולחו הנוגעות

 )ב(

 ,יועל חלות אשר ,אחר דין כל פי על הוראות מקיום ההיתר בעל את לפטור כדי זה היתרב אין
 או אישור ,היתר ,רשיון כל ,השירותים ומתן הפעולות ועביצ ןיעניל ,לקבל בההחו לרבות
 .חרא נוהל או דין כל לפי ושיםהדר ,הסכמה

 )ג(

מעבר אתוהור תחילה .17 

 .פרסומו ביום זה היתר של תחילתו

 רשיון או מיוחד רשיון מכח זה בהיתר הכלול שירות סיפק ,זה תרהי של תחילתו שערב ,מי
 .שירות אותו לענין רשיונו תנאי במקום יבואו זה היתר ותנאי ,היתר כבעל אותו יראו ,כללי
 ,שירות אותו לענין בתוקפו לעמוד הרשיון יוסיף ,בהיתר כלול שאינו שירות הרשיון כלל

 .ברשיון הקבועים בתנאים

 )א(

 )ב(
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(ISP)
 
 ראשונה תוספת

 לאינטרנט גישה תישירו

 הגדרות	.1

 :אלה מתקיימים חלקה או ולהכ לגביש בליתגלו בזק רשת-"אינטרנט"

האינטרנט פרוטוקול על המבוסס )address space( מען-כינויי במרחב שתמשתמ )א(

)Internet Protocol(,לעת מעת מתעדכן שהוא כפי; 

 Transmission המכונה הפרוטוקולים מערכת על בוססתמה בתקשורת תומכת )ב(
Control Protocol ו-Internet Protocol, לעת מעת מתעדכנים הםש כפי; 

 כינויי מרחב על המבוססים יםלשירות גישה מאפשרת או משתמשת ,מספקת )ג(
 ;האמורים והפרוטוקולים המען


של )routing( ניתוב שירות למתן או)switching(מיתוג שירות למתן רשיון בעל רשיון בעל" 
 ;אינטרנט ברשת תקשורת-"מיתוג

 ;בזק שירותי שאינם יישומים או תוכן שירותי האינטרנט באמצעות שמספק מי-"תוכן ספק"

 יםתרומה הבזק רותיושי הבזק פעולות	.2


זקבה פעולות את לבצע ,דין כל הוראות פי ועל זה תרהי לתנאי בכפוף ,רשאי יהיה היתר בעל 	)א( 

:הבאים הבזק שירותי את וליתן 


תוכן ספק קישור וכן תוכן ספק אל קישור לרבות ,נטרטלאינ גישה שירותי מתן)1( 

,מידע בדפי יהיצפ ,אלקטרוני דואר שירותי דוגמת ,לכך נלווים שירותים וכן ,לאינטרנט 

; קבצים העברתו ,מיידים מסרים שירות 


בכלל בזק שירותי יתן לא תוכן ספק ,ספק הסר למען ;לאינטרנט תוכן ספק חיבור)2( 

מכוח פועל שהוא או רשיון בידו יש אם אלא ,זה ףבסעי כמפורט אינטרנט ושירותי 

.החוק לפי ,כללי היתר 


הבאים הבזק שירותי את להזמין רשאי ההיתר בעל יהיה אמוריםה השירותים מתן לצורך 	)ב( 

:לו תרהו שהדבר שהמור ממפעיל 

 ;מיתוג רשיון בעל אל או אחר היתר בעל אל המערכת חיבור)1(

 ;לישראל מחוץ ינטרנטא ספק אל המערכת חיבור)2(

 ;ללקוח גישה קבלת לצורך גישה רשת בעל שהוא מורשה מפעיל אל המערכת חיבור)3(


כיוונית חד ישירה גישה קבלת לשם ,ניתילווי לתמסורת שיוןר בעל אל המערכת חיבור)4( 

.הלקוח אל 


,טלפוניה שירות לספק רשאי אינו ,זה היתר באמצעות ,היתר בעל כי מובהר ,ספק הסר למען 	)ג( 

באמצעות בישראל כדין ניתן השירות אם אלא ,דייםייעו תוכנה או חומרה באמצעות לרבות 

.מורשה מפעיל 
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מידע מסירת .3 

 אשר ,מודפס מידע לוןע ,ההתקשרות ממועד ימים-7 מ יאוחר לא ,למנוייו יספק ההיתר בעל
 נוער ולבני דיםללי מתאימים אינם אשר ,באינטרנט תכנים של קיומם בדבר אזהרה יכלול

 ניתן בהן הדרכים של פירוט וליכל וכן '), וכו אלימים תכנים ,פורנוגרפיים תכנים דוגמת(
 בדבר מידע כאמור וןהעל יכלול ,בנוסף .אלה לתכנים נוער ובני יםילד של גישתם את לחסום
 .להתגונן ניתן בהן והדרכים אותהונ וביצוע ינטרנטהא ברשת לפרטיות ירהדהח אפשרות

 )א(

 בעל של האינטרנט באתר גם יפורסם )א( קטן בסעיף כאמור המידע בעלון הכלול המידע
 .ההיתר

 )ב(

וריבהצ בתלונות וללטיפ אחראי .4 

- להלן( הציבור בתלונות לטיפול חראיהא גורם ההיתר בעל ימנה מנויים 500 תרהי לבעל היו
 :אלה יהיו שתפקידיו ")הציבור ונותלתל אחראי"

 )א(

 בנוגע ,שירות לקבל שמבקש מי לרבות ,לקוחות של תלונות לברר
 ;הרשיון בעל לשירותי
 .בהן יעולהכר הרשיון בעל שהגיש לחשבונות וגענב מנויים של תלונות לברר

(1) 

(2) 

 .בכתב שהוגשו כאמור לתלונות בכתב ישיב הציבור לתלונות האחראי

 על ,הציבור לתלונות חראילא תלונה הגשת של ותרשפא על מנוי לכל יודיע ההיתר בעל
 בוןשבח ,ההתקשרות סכםהב ייכלל זה קטן סעיף תוכן .אליו הפנייה דרכי ועל סמכויותיו
 .ההיתר בעל של האינטרנט ובאתר למנוי הנשלח

 )ב(

 למנוי חשבונות הפקת
 או בחודשו חודש מידי למנוי בונותחש וישלח יפיק ההיתר יבעל ,להיתר )ג(11 סעיף להוראות בכפוף
 .המנוי עם שהוסכם כפי ,אחר במועד

.5 

וימנ לבקשת שירות הפסקת .6 

 סעיף להוראות בהתאם ,כן יעשה ההיתר בעל ;שירות הפסקת היתר מבעל לבקש רשאי מנוי
 .הבקשה אמינות את שוידא לאחר ,)ב( קטן

 )א(

 שלאחר עבודה ימי משני יאוחר לא ,)א( קטן בסעיף כאמור שירותיו ספקתא יפסיק היתר בעל
 החיוב והפסקת השירות הפסקת תבוצע ,במועד המנוי קבנ לא ;בהודעתו המנוי שקבע המועד
 .ההיתר בעל לידי עהההוד מסירת שלאחר עבודה ימי משני יאוחר לא בגינו

 )ב(

 )ג( .עימו בהסכם לקבוע תאםהב תעשה לקוח לבקשת שירות הפסקת

 יטחוןב הוראות
 ]שלםוי[
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