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 רישיון כללי  
 בע"מ לתקשורת   בזק החברה הישראלית

 בזק פנים ארציים נייחים למתן שירותי 
 

 XX' תיקון מס טיוטת

 

)בזק ושידורים(, התשמ"ב    (1)(ב)ב14סמכות שר התקשורת לפי סעיף  ל  בהתאם אני  ,  1982  –לחוק התקשורת 

למרץ    1  ביום(  בזק  –להלן  )  החברה הישראלית לתקשורת בע"מ,  לבזקשהוענק  בזה את הרישיון הכללי    ןמתק

 , כדלקמן: 1994
תיקון 
 1סעיף 

 

1. 

 

 " תבוא ההגדרה: הרישיון, לאחר ההגדרה "1.1, הגדרות, בתת סעיף 1בסעיף 

 א לחוק; 14כהגדרתה בסעיף   -"רשת גישה מתכתית" 

 :" תבוא ההגדרהטלפוניהשירות לאחר ההגדרה "

שירות בזק הניתן למנוי עסקי, השונה באופן מהותי מהשירות    -שירות למנוי עסקי"  "

 שמספק בעל הרישיון לכלל משקי הבית.

 : תבוא ההגדרה "רשת גישה מתכתית" ולאחר ההגדרה:

א לחוק, למעט רשת מתקדמת המבוססת על רשת 14כהגדרתה בסעיף      -"רשת מתקדמת"  

 הגישה המתכתית של בעל הרישיון;

 

תיקון 

 16סעיף 

2. 
 בסיפא יבוא:  16.1, בתת סעיף תפעול רשתות החברה  ,16בסעיף 

 , והכל בהתאם לרישיון זה." 1-"ולעניין רשת מתקדמת, באזור השירות הקבוע בנספח יא'

 יבוא:   "ETSI-ו ITUבמקום " 16.4בתת סעיף  

 "ITU-R, ITU-T, ISO/IEC, IEC, ETSI, etc."  

 יבוא:  "WI-FIובמקום " 

"OMA, WiFi Alliance, Fiber Broadband Association, NECA/FOA-301, FOA - Fiber Optic 

Association, ATIS, OIF-Optical Interoperability Forum, The FTTH Council Europe,  MEF 

Forum, WRC, Broadband Forum, etc." 

 
תיקון 
 20סעיף 

3. 
 בסיפא יבוא: 20.1תת סעיף  ב, אספקת שירותי החברה , 20בסעיף 

תפעל החברה   , למעט שירות למנוי עסקי,לעניין שירותים הניתנים על גבי רשת מתקדמת"

על שירות למנוי עסקי שיינתן על גבי רשת מתקדמת ימשיכו    .1- בהתאם להוראות נספח יא'

 " 1-לחול ההוראות הכלליות של רישיון זה, ולא הוראות נספח יא
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תיקון 

 39סעיף 

4. 
 לאחר המילים:  39.3, בתת סעיף תשלומים שלא לפי תעריף מפוקח, 39בסעיף 

"דורש  לכל  אותםתציע  ו  " יבוא:  השירות    "  באזור  מתקדמת  רשת  ולעניין  הארץ,  בכל 

 " ,1- 'הקבוע בנספח יא

תיקון 

 נספח ח'

5. 
בנספח ח', תכנית הנדסית, בדו"ח המערך ההנדסי, פרק ב' תיאור תמציתי, בטבלת תמצית 

בעמודה:   הנדסי  לאינטרנט   גישה   דו"ח  פס  רחבת 

(FTTH/FTTB/NGN/VDSL/ADSL)   " :יימחקו המיליםFTTH/FTTB" 

 (" FTTH/FTTB) רשת מתקדמת "ותתווסף עמודה נוספת לטבלה זו הנקראת:  

 

הוספת 

נספח 

 יא'

6. 
 לאחר נספח י', יבוא נספח יא' בנוסח המפורט להלן:

 רשת מתקדמת של חובת פריסה  –  1-נספח יא' 

 לעניין נספח זה:  הגדרות .1

 ; לחוק  א14בסעיף כהגדרתו  -" אזור סטטיסטי"

___ ]מועד תחילת מתן שירות בתשלום על גבי רשת  ________  –"  היום הקובע"

 ;הרישיון, לפי המוקדם[מתקדמת, או מועד תיקון 

 כללי  .2

אלא אם נכתב אחרת, ההוראות החלות על בעל הרישיון לפי רישיון זה יחולו בשינויים 

גביה. על  שירותים  ואספקת  מתקדמת  רשת  לעניין  גם  של    המחויבים  מקרה  בכל 

סתירה בין הוראות הרישיון לבין ההוראות הכלולות בנספח זה, יגבר האמור בנספח  

 מתקדמת בלבד.זה לעניין רשת 

    , קיומה והפעלתההמתקדמת פיתוח הרשת .3

בסעיף   .3.1 המפורט  השירות  באזור  מתקדמת  רשת  יבנה  הרישיון  זה,    3.2בעל  לנספח 

לנספח זה, יתקינה, יקיימה, יתחזק אותה,    4בהתאם לאבני הדרך הקבועות בסעיף  

יפעילה ויעשה בה שימוש, ככל שנחוץ לשם אספקת שירותי החברה על גביה בהתאם  

 לנספח זה.   7-ו  6לסעיפים 

האזורים   .3.2 כל  את  יכלול  מתקדמת  רשת  לעניין  הרישיון  בעל  של  השירות  אזור 

ו)ב( 14כפי שיעודכנו מעת לעת בהתאם לסעיף    2–רטים בנספח יאהסטטיסטיים המפו

 לחוק. 
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לרבות איכותה   ופיתוחה,  הפעלתה,  של הרשת המתקדמת, קיומההקמתה  בכל הנוגע ל .3.3

בעל   יפעל  ורכיביה,  הרשת  ומבנה  השונים  רכיביה  של  הטכנית  ואיכותם  הטכנית 

ת בהתאם להוראות , ובכלל כך יגיש תכנית הנדסיהרישיון בהתאם להוראות הרישיון

 . ונספח ח' לרישיון 17.2סעיף 

תקנים   .3.4 אחר  וכן  המשרד,  שקבע  והמפרטים  הכללים  כל  אחר  ימלא  הרישיון  בעל 

בין ארגונים  בידי  או  ובעולם,  בארץ  תקינה  ארגוני  בידי  אחרים, - שנקבעו  לאומיים 

לעניין הקמתה של   נוגעים  בתחום הבזק והאלחוט וכן בכל תחום אחר, ככל שאלה 

או    הרשת הניתנים  השירותים  ולעניין  ופיתוחה,  הפעלתה  קיומה,  המתקדמת, 

 .המיועדים להינתן באמצעותה

 אבני דרך לפריסת רשת מתקדמת .4

בעל הרישיון יפעל לשם הקמת הרשת המתקדמת לצורך מתן שירותיו בהתאם לאבני   .4.1

 :הדרך הבאות

  60%השלמת פריסה באזורים סטטיסטיים בהם שיעור משקי הבית עומד על   .א

 .לא יאוחר מתום שנתיים מהיום הקובע –מסך משקי הבית  באזור השירות

  80%השלמת פריסה באזורים סטטיסטיים בהם שיעור משקי הבית עומד על   .ב

השירות באזור  הבית   משקי  מתום    –מסך  יאוחר  שניםלא  מהיום   שלוש 

 .הקובע

  95%השלמת פריסה באזורים סטטיסטיים בהם שיעור משקי הבית עומד על   .ג

השירות באזור  הבית   משקי  מתום    –מסך  יאוחר  שניםלא  מהיום    חמש 

 .הקובע

לא    –אזור השירות  בכל האזורים הסטטיסטיים הכלולים ב השלמת פריסה   .ד

 .מהיום הקובע שש שניםיאוחר מתום 

" זה  פריסה בסעיף  באזור סטטיסטי  השלמת  בזק    – ",  רשת    על   המבוססתהתקנת 

ניתן לחבר את    אופטיים  סיבים   כלל המחוברים למחברים אופטיים סופיים שמהם 

 באזור הסטטיסטי לרשת מתקדמת;  בכלל המבנים הבית משקי

הפסיבית  אופטי המותקן ברכיב התשתית    מחבר   –"  סופי  אופטי   מחבר לעניין זה, "

, אחד  מסוים  מבנה   חברשממנו ניתן ל ,  , פילר וכדומה(עמוד  )גוב,   מחוץ למבנה האחרון  
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 תשתית ההמתחברים לרכיב    המבנים  כלשל    בלבד שהמחבר יאפשר חיבוראו יותר ו

 האמור.  הפסיבית

רק משקי בית באזורים סטטיסטיים בהם הושלמה הפריסה במלואה   למען הסר ספק,  .4.2

כמו כן יובהר כי האמור בסעיף זה אינו    . הדרך  באבני  עמידהבחינת ה  לצורך ייחשבו  

 לנספח זה. 6.3בת אספקת השירות כאמור בסעיף גורע מחו

 שינוי תכניות במהלך ההקמה והפיתוח .5

התברר לבעל הרישיון במהלך מתן השירות כי נוצר צורך לסטות או לחרוג מהתכנית   .5.1

לרישיון, באופן שיש בו להשפיע על    17.2ההנדסית שהועברה למשרד בהתאם לסעיף  

בכתב   למנהל  כך  על  יודיע  השירותים,  ימים  מתן  מתשעים  יאוחר    המועד   לפנילא 

וטיבהשירות  מתן  לתחילת  המיועד מהותו  את  יפרט  ויצרף  ,  בתכנית  השינוי  של  ו 

 .  להודעה את התכנית ההנדסית המעודכנת

על גבי הרשת המתקדמת באזורים סטטיסטיים בהם    אספקת שירותי בעל הרישיון .6

 הושלמה הפריסה 

יא .6.1 בנספחים  הכלולים  השירותים  את  יספק   הרישיון  רשת   4-יא- ו  3-בעל  גבי  על 

לרישיון או שירות אחר שייקבע    34מתקדמת, למעט השירותים הניתנים לפי סעיף  

השר,   בידי  ובכתב  השירות  מראש  וטיב  הטכניות  הדרישות  להוראות  בהתאם 

 . לרישיון ובהתאם להוראות הדין והרישיון  1.1כהגדרתם בסעיף 

י .6.2 הרישיון  יאספק  בעל  בנספחים  הכלולים  השירותים    רשת   גבי  על  4- יא-ו   3-את 

השירות  מתקדמת ללא  באזור  השירות,  סוג  לפי  מפלים  ובלתי  שוויוניים  בתנאים   ,

 . תלות במיקום מבקש השירות או בעלות הייחודית למתן השירותים לכל מקבל שירות

ל  .6.3 בסעיף  בכפוף  הכלולים    6.1אמור  השירותים  את  יספק  הרישיון  בעל  זה,  לנספח 

לכל דורש, בכל האזורים הסטטיסטיים הכלולים באזור השירות שבהם    3-בנספח יא

הפריסה   בסעיף  הושלמה  הקבועות  הדרך  לאבני  זה  4בהתאם    השירותים .  לנספח 

;  בקש שירותממ  יסופקו לא יאוחר מארבעה עשר ימים ממועד קבלת בקשה  האמורים

על גבי רשת מתקדמת  ואולם עד עשרים אחוזים מן הבקשות לשירות גישה לאינטרנט  

 . ממבקש שירות יוכלו להיות מסופקות עד תום שלושה חודשים ממועד קבלת בקשה

לנספח זה, בעל הרישיון רשאי לספק את השירותים הכלולים   6.1בכפוף לאמור בסעיף   .6.4

יא שירות שבהם הושלמה  ים הכלולים באזור הזורים הסטטיסטיבכל הא  4-בנספח 

 . לנספח זה 4.1 סעיףהפריסה כהגדרתה ב
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  3-יא  בנספח   כלול  אינו על גבי רשת מתקדמת, אשר    שירות  לספקהרישיון    בעל  ביקש .6.5

יודיע   המנהל  .למנהל(, יודיע על כך בכתב  חדש  שירות  –)לעניין סעיף זה    4- יאאו נספח  

תוך   הרישיון  אם    ימים  שלושים לבעל  הרישיון,  בעל  הודעת  קבלת    השירות ממועד 

  כתנאי ,  המנהל  של  לאישורו  שירות   תיק  להמציא  ועלי   אם  או  4-בנספח יא   ייכללהחדש  

 . השירות להתחלת 

הרישיון .7 בעל  שירותי  הושלמה   אספקת  טרם  בו  השירות  באזור  סטטיסטי  באזור 

 הפריסה

בעל הרישיון להתחיל לספק את אחד  ביקש ,לנספח זה 6  סעיףמהאמור במבלי לגרוע 

באזור סטטיסטי באזור השרות שבו  ,  4-או בנספח יא  3-השירותים הכלולים בנספח יא

 , יחולו ההוראות הבאות:4.1הושלמה הפריסה כהגדרתה בסעיף  טרם

יא  .א בנספח  הכלולים  השירותים  את  יספק  הרישיון  בכל    3-בעל  דורש  לכל 

( לתיק  3א)5.5האזורים והכתובות שנכללו בדיווח שהעביר בהתאם לסעיף  

וזאת  BSA – Bit Stream Access + Telephony  –השירות הסיטונאי    ,

 החל ממועד שיווק השירותים האמורים באזורים וכתובות אלה.  

לא יאוחר מארבעה עשר ימים ממועד קבלת    ויסופק   האמורים  השירותים .ב

עשרים אחוזים מן הבקשות לשירות גישה  עד  ; ואולם  ממבקש שירות  בקשה

מתקדמת  לאינטרנט רשת  גבי  שלושה    על  תום  עד  מסופקות  להיות  יוכלו 

 .  ממבקש שירות בקשה חודשים ממועד קבלת 

יהיה רשאי לספק את השירותים הכלולים בנספח יא  .ג בכל    4-בעל הרישיון 

( לתיק  3א)5.5האזורים והכתובות שנכללו בדיווח שהעביר בהתאם לסעיף  

, וזאת החל  BSA – Bit Stream Access + Telephony –השירות הסיטונאי 

 ממועד שיווק השירותים באזורים וכתובות אלה. 

 השלמת פעולות  .8

י,  למען הסר ספק כל הפעולות הנדרשות לאספקת השירות בעל הרישיון  ים בצע את 

 7  -ו   6.3פים  בסעי   הקבועים  בפרקי הזמןתוך עמידה    4-יא- ו  3- הכלולים בנספחים יא

 . , לרבות התקנת התיול הפנימי ככל הנדרש( לנספח זהב)

 

 



 

 

 משרד התקשורת           

 ת הכללי תהמנהל

 ____________________________________________________________________ 
 

 02-6240321פקס':   02-6706310/3טל':                                                   91999, ירושלים 23רח' יפו 
 03-5101706פקס':   03-5198212/8טל':                      61290אביב  -, מגדל שלום תל9רח' אחד העם 

 לרשת מתקדמת   אזור שירות – 2 - נספח יא'

 

 רשת מתקדמת לכל דורש באזור השירות שירותים על גבי  –  3- נספח יא'

 הערות  השירות   מועד אספקת תיאור השירות  שם השירות  מס' 

1. 

 
שימוש   – שירות סיטונאי 

בתשתית רחבת פס  

 על BSA מנוהלת במודל  

 מתקדמת   רשת גבי
(Bit Stream Access ׂ    ( סיב ׂ 

שימוש בתשתית רחבת  

פס ומנוהלת של בעל  

הרישיון לצורך הפעלת 

 רשת  

מתקדמת  לקישור בינו  

   לבין הלקוח שלו.

 

 

 

על פי תיק שירות  

 BSA – Bitסיטונאי 

Stream Access + 

Telephony  

  לאינטרנט  גישה שירות  .2

   מתקדמת   רשתעל גבי 

א  14כהגדרתו  בסעיף 

 לחוק

על פי תיק שירות   

גישה לאינטרנט על  

גבי רשת מתקדמת,  

ובכפוף להוראות פרק  

 ג' לרישיון  

 

 שירותים נוספים על גבי רשת מתקדמת  – 4 נספח יא'

 הערות  השירות   מועד אספקת תיאור השירות  שם השירות  מס' 
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