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 מדינת ישראל 

 משרד התקשורת
 

 מתוך ___   1דף מס'  
 

 רישיון מיוחד

 

 

 החוק( -)להלן  1982-, התשמ"בהתקשורת )בזק ושידורים(לחוק  4לפי סעיף שר התקשורת  בתוקף סמכות

 מינהל הנדסה לפי לשהואצלה למנהל הכללי של המשרד ומכוח הסמכות הנתונה למשנה למנהל הכללי ומנה

לפי כל  נוושאר הסמכויות הנתונות ל 1972-לפקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[ התשל"בהוראות פרק ג' 

ערכת רדיו טלפון נייד להקמת מרישיון מיוחד בעל הרישיון( –ל___________ )להלן בזה  יםמעניק ודין, אנ

 כדלקמן:בשיטה התאית, קיומה, החזקתה ותפעולה באמצעותה, 

 

 פרק א': פרטי בעל הרישיון

___________________ 

 ___________________חברה הרשומה בישראל שמספרה: 

 ______________________________מען המשרד הרשום: 

 ______________________________מען משלוח מכתבים: 

 : _________________דואר אלקטרוני______________    מס' טלפון: 

 

 פרק ב': כללי

 ופרשנות הגדרות -חלק א'
 

 הגדרות .1

 :ברישיון זה, תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם 1.1

   

 לפי העניין; המנהל כהגדרתו בפקודה או מי שהוא אצל את סמכותו - "הגורם המוסמך"

 לרבות הוראות מינהל; - "דין"

 
התשלום שאותו נדרש הזוכה במכרז לשלם בעבור הרישיון כפי שהודיעה  - "דמי הרישיון"

 ;5למכרז דור  47לו ועדת המכרזים בהתאם לסעיף 

 הפסקה מלאה של שירות משירותי בעל הרישיון למנוי; - הפסקת שירות""
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הפסקה "
 מלאה של כל שירותי בעל הרישיון למנוי;הפסקה  - מוחלטת"

 

 ;1982-, התשמ"בהתקשורת )בזק ושידורים(חוק  - "החוק"

 המנהל הכללי של משרד התקשורת; - "המנהל"

 משרד התקשורת; - "המשרד"

 נייד טלפון רדיו שירותי למתן משולב שיוןיר - 2019/015מספר  מכרז - "5"מכרז דור 

 שיון קיים או הענקת רישיוןיבישראל: הרחבת ר"ן( רט) התאית בשיטה

 חדש; מיוחד

 רותיו;שימי שהתקשר עם בעל הרישיון בהסכם לקבלת  - "מנוי"

 מנוי שאינו מנוי עסקי ושאינו מנוי עסקי מפוצל; - "פרטי"מנוי 

 - "מנוי עסקי"

 

 מנוי שהוא כל אחד מאלה:

 ; 1981-תאגיד, כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א )א(

 משרדי ממשלה וגופי סמך ממשלתיים; )ב(

 עוסק מורשה למעט עוסק פטור; )ג(

 )ד(   גוף אשר הוקם בחוק או על פי חוק.

"מנוי עסקי 

 מפוצל"

משתמש בציוד הקצה שחיוב חשבון הטלפון שלו מפוצל בינו לבין מנוי  -

 עסקי או שהוא מחויב בחשבון הטלפון במלואו;

רט"ן אשר מאפשרת העברת נתונים בטכנולוגיית רט"ן מרכיבי מערכת  - "המערכת"

 ;5לצורך אספקת דור  RELEASE 15 -החל מ 3GPPבהתאם לתקינת 

"מערכת רדיו 

טלפון נייד 

 ")מערכת רט"ן(

- 

 

אלחוט הבנויה בשיטה התאית ומיתקנים אחרים,  מערכת של מיתקני

שבאמצעותה ניתנים שירותי רדיו טלפון נייד לציבור, לרבות מרכזות רדיו 

טלפון נייד, מוקדי רדיו תאיים ועורקי תמסורת אלחוטיים או כבלים 

המקשרים בין מוקדי רדיו תאיים, בין מוקד רדיו תאי למרכזת רדיו טלפון 

 ו טלפון נייד לרשת בזק ציבורית אחרת;נייד או בין מרכזת רדי

"ן רט מפעיל"

 )רדיו טלפון נייד("

מי שקיבל רישיון למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן( בין  -

שמדובר ברישיון כללי או ברישיון מיוחד ולרבות בעל רישיון רט"ן ברשת 

 אחרת;

 ;לפי העניין או הפקודה,, לפי החוק הסמיכומינה אותו או מי שהשר  - "מפקח"
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 ;1972-פקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב - "הפקודה"

של  5"שירות דור 

בעל רישיון 

 מיוחד"

 :הבאים השירותיםמשפחות מ תאח לפחות הכולל שירות -

 תקשורת נתונים בפס תדרים כפי שהוקצה לבעל הרישיון.. א

שירות תקשורת נתונים  – Massive Internet of Things (IoT)ב. 

לכמות גדולה של ציודי קצה באזור מסוים  נתוניםהמאפשר העברת 

המאפשר לתמוך במספר רחב של ציודי קצה, במאפיינים שיקבעו 

 בהסכם בין מנוי לבין בעל הרישיון;

באמינות גבוהה מאוד  נתונים תקשורתשירות  – Mission Critical. ג

לבין בעל הרישיון  מנויו בהסכם בין ושיהוי נמוך מאוד, כפי שייקבע

 לתקינה על פיה פועלת המערכת;ובהתאם 

 

 לפי חוק התקשורת מסמכויותיו לו אצללרבות מי שהוא  התקשורת שר - "השר"

 ;מקצתו או כולו, זה רישיון לעניין

"תקשורת 

 נתונים"

 העברת מידע ותוכנה בין ציודי קצה;  -

ברישיון זה, תהיה המשמעות שניתנה להם במקום  1.1למונחים, אשר לא הוגדרו מפורשות בסעיף  1.2

או , -1981בחוק הפרשנות, התשמ"א בפקודה, בתקנות שהותקנו לפיהם,אחר ברישיון זה, בחוק, 

 .מובן אחר מלשון הכתוב או מהקשרו כמפורט במקומות המתאימים ברישיון, אלא אם כן משתמע

 סעיפיםכותרות  .2

כותרות הסעיפים שברישיון ניתנו לשם נוחות הקריאה בלבד, ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות או הסבר 

 תוכנו של תנאי מתנאי הרישיון.
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 הוראות דין והוראות מינהל -חלק ב'

 שמירת דינים והוראות .3

יפעל בעל  , קיומה, הפעלתה ותחזוקתה וכן למתן שירותים באמצעותה,מערכתהבכל הנוגע להקמת  3.1

 -אלה  םיקפיד בעל הרישיון על קיו  הרישיון על פי הוראות כל דין, ובלי לגרוע מכלליות האמור

 ;לפיהם חקיקת המשנהוהפקודה , הוראות הוראות החוק (א)

 ;הוראות מינהל (ב)

 ;לאומיות שישראל צד להן, בעניין בזק ורדיו-אמנות בין (ג)

כפי תקפם מזמן לזמן במהלך תקופת  3.1בעל הרישיון יפעל לפי דינים והוראות כאמור בסעיף  3.2

 הרישיון,  ויראו אותם חלק בלתי נפרד מתנאיו של הרישיון.

מן החובה לקבל, לעניין ביצוע הרישיון, כל רישיון, היתר, את בעל הרישיון שיון זה לפטור יבמתן ראין 

 .אחר לפי כל דיןאישור או הסכמה 

  הוראות הרישיוןפרשנות  .4

והגורם  השר ולגבי פרשנות הוראות הרישיון או סתירה לכאורה ביניהן, יקבעבכל מקרה של מחלוקת 

ולאחר שניתנה לבעל  ,מה פירוש ההוראות או כיצד ליישב את הסתירה ביניהן המוסמך לפי הפקודה

 .להשמיע טענותיוהרישיון הזדמנות 

 הרישיון כמסמך ממצה .5

ביצוע , מערכתהלהקמתה, קיומה והפעלתה של גע זכויותיו של בעל הרישיון, חובותיו, וסמכויותיו בכל הנו

 .פיו בלבד-באמצעותה, מקורן ברישיון זה והן נובעות ממנו ועלפעולות בזק ולמתן שירותי בזק 
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 היקפו, תוקפו וביטולו -פרק ג': הרישיון

 

 היקף הרישיון  -חלק א' .6

בעל הרישיון רשאי לפי רישיון זה ובכפוף לכל הוראותיו ותנאיו, להקים, לקיים, לתחזק ולהפעיל את  6.1

ותקשורת נתונים כמפורט בנספח א' ובהתאם  5דור  שירותיהמערכת ולספק באמצעותה למנוייו 

 "(. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאי בעל הרישיוןהרישיוןבעל  שירותלהסכם עם המנוי )"

 לעשות את אלה:

למנוייו כמפורט בנספח א'  שירותיו מתן לצורך המערכת את ולהפעיללהקים, לקיים, לתחזק  (1)

 לרישיון;

שרשאי לספק  אחר רישיון בעל שלהרישיון, או  בעל שלתמסורת  בתשתית שימוש לעשות (2)

 ;הרישיוןשירות בעל  מתן, לצורך שירות כאמור

 שנקבעו ברישיון; השירותים מתןלהתקשר עם מנויים לשם  (3)

 בעל הרישיון אינו רשאי לספק כל שירות בזק אחר שלא הותר לו במפורש לספקו ברישיון. 6.2

 בלעדיות העדר .7

 לבעל הרישיון אין בלעדיות כלשהי במתן שירותיו. 7.1

רט"ן למפעילים לתת רישיון למתן שירותי  בכל עת םרשאיוהגורם המוסמך לפי הפקודה השר  7.2

 נוספים.

 הרישיון תקופת .8

 תקופת הרישיון(. -)להלן שנים  10למשך תחילתו של רישיון זה ביום חתימתו ותוקפו  8.1

, מעבר התקופה הנוספת( –)להלן  שנים, אחת או יותר 5ניתן לחדש רישיון זה לתקופה נוספת של  8.2

 .9 בסעיף לאמור בהתאםלתקופת הרישיון, 

 חידוש הרישיון .9

שנים  5-את הרישיון ל לחדש, לבקשת בעל הרישיון, םרשאיוהגורם המוסמך לפי הפקודה השר  9.1

 את אלה: נווזאת לאחר שבח נוספות

 לפיהם והוראות הרישיון; והצווים בעל הרישיון מילא אחר הוראות החוק, הפקודה, התקנות (א)

, היקפם, זמינותם ואיכותם ולשם עדכונה ובעל הרישיון פעל בהתמדה לשם שיפור שירותי (ב)

י בפעילותו לא היה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בתחרות בענף מערכת וכההטכנולוגי של 

 הרט"ן או להגביל אותה;

ברמה גבוהה וכי הוא בעל יכולת לבצע את ו בעל הרישיון מסוגל להמשיך ולספק שירותי (ג)

, ו ולשם שיפור היקף שירותי מערכתהעדכונה  הטכנולוגי  של   ההשקעות הנדרשות  לשם

 זמינותם ואיכותם.

על פי תקנות  ,הרישיוןתקופת לפני תום  ימים 90-הרישיון יגיש את בקשתו לא יאוחר מבעל  9.2

. הגיש בעל הרישיון את 2004-ד"ס( התשמיוחד )פרטי בקשה לרישיון שורת )בזק ושידורים(קתה

שלא לראות בה בקשה  ם השר והגורם המוסמך לפי הפקודההבקשה שלא בהתאם לאמור, רשאי
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, על כל המשתמע לכך, לרבות עניין תשלום אגרת רישיון, הגשת חדש לרישיוןלחידוש אלא בקשה 

 וכיוצ"ב. בקשה

 יחולו תנאי רישיון זה, לרבות כל שינוי בהם. ת חידוש הרישיוןעל תקופ 9.3

 שינוי תנאי הרישיון וביטולו -חלק ב'

 שינוי תנאי הרישיון .10

ון, להוסיף עליהם או לגרוע לשנות את תנאי הרישי םרשאיוהגורם המוסמך על פי הפקודה השר  10.1

 כי נתקיים אחד מאלה: ומהם, אם נוכח

  חל שינוי במידת התאמתו של מבקש הרישיון לבצע את הפעולות והשירותים נשוא הרישיון; (א)

 כדי להבטיח את רמת השירותים הניתנים לפיו; נדרש ברישיון שינוי (ב)

 שינויים שחלו בטכנולוגיה.ברישיון נדרש לאור  שינוי (ג)

 לבעל נולאחר שנת 10.1 יףכאמור בסע םלפי סמכות ויפעל והגורם המוסמך על פי הפקודה שרה 10.2

 הרישיון הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו.

 ביטול הרישיון .11

תקיימה אחת הלבטל את הרישיון לפני תום תקופתו אם  םרשאי והגורם המוסמך לפי הפקודה שרה 11.1

בכל אחד מהמקרים  לרבות, ז לפקודה4או בסעיף  לחוק 6או יותר מהעילות המפורטות בסעיף 

 הבאים:

מידע שנדרש או לגורם המוסמך לפי הפקודה לפי העניין  למנהל או שרבעל הרישיון לא גילה ל (א)

 מידע לא נכון; םלגלותו או שמסר לה

או לגורם המוסמך לפי הפקודה לפי או מי מטעמו או למנהל לשר בעל הרישיון סרב למסור  (ב)

שנדרש לגלותו ואשר מצוי בידיו, ואשר היה חייב לגלותו מכוח הוראות רישיון זה מידע העניין 

 מידע כוזב; להם או על פי דין, או שבעל הרישיון מסר

 בעל הרישיון לא החל במתן השירותים על פי הקבוע ברישיון זה; (ג)

 ;בעל הרישיון הפר הפרה מהותית את תנאי הרישיון (ד)

פי הקבוע ברישיון זה או שהפסיק, הגביל או עיכב -על בעל הרישיון לא החל במתן השירותים (ה)

 שירות משירותיו שלא כדין;

 5דור  חדלו להתקיים בבעל הרישיון אחת או יותר מן התכונות שהכשירו אותו להשתתף במכרז (ו)

 או להיות בעל רישיון, ובכלל זה:

 בעל הרישיון חדל להיות חברה הרשומה בישראל; (1)

)חמש( שנים  5של לפחות ניסיון שרה שהוא בעל בחברה נושא מ חדל להיות מועסק (2)

 בהקמה ובניהול של רשת תקשורת ו/או אינטגרטור של רשתות תקשורת; 

 ;תות צולביואיסור בעלולגבי  18בעל הרישיון לא מקיים את הנאמר בסעיף  (3)
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ההון העצמי של בעל הרישיון, או ההון העצמי המצטבר של בעלי ההשפעה הניכרת בו,  (4)

 31, כאמור בסעיף 5פחת מן הסכום שהיה במועד הגשת ההצעה הבסיסית במכרז דור 

. הקודמתהון עצמי כאמור יחושב לפי הדו"חות הכספיים של השנה  .5במסמכי מכרז דור 

אם שותפות מחזיקה במבקש, יחושב חלקה בהון העצמי המצטבר לפי היקף ההון העצמי 

 הון עצמי שותפותשלה או לפי שיעור ערבותם של השותפים ב

הון, קרנות ועודפים, לפי העקרונות החשבונאיים המקובלים וכללי  –"הון עצמי"  

 הדיווח המקובלים.

 היה בפעילותו של בעל הרישיון מעשה או מחדל שפגע בתחרות בענף הרט"ן או הגביל אותה; (ז)

 לע הויוצאו  כונס נכסים הרישיון החליט על פירוק מרצון, או שבית המשפט מינה לו בעל (ח)

 ;הליכים הקפאת עלאו  ופירוק

 ;בעל הרישיון ביקש ביטול הרישיון (ט)

)ה(, הגבלת שירות בשל נסיבות טכנולוגיות, הנעשית לאחר שנמסרה 11.1לעניין סעיף קטן  11.1.1

על כך למנהל הודעה מנומקת מראש ובכתב ולאחר שניתן לה אישור המנהל, לא יראו בה 

 כדין.הפסקה, הגבלה או עיכוב של שירות שלא 

עם ביטול הרישיון או פקיעת תוקפו, בעל הרישיון יפסיק להקים, לקיים ולהפעיל את מכלול  11.2

; בלי לגרוע מהאמור, יחולו על מכשירים המערכת, לרבות ציוד קצה אשר שימש למתן השירות

 אלחוטיים וציוד קצה רט"ן הוראות הפקודה וחקיקת המשנה מכוחה.

 תרופות אחרות .12

, והגורם המוסמך לפי הפקודה השר ם, רשאי11את הרישיון כאמור בסעיף  בנוסף לסמכותו לבטל

 ,  להגביל או להתלות את הרישיון או לשנות את תנאיו או11.1בהתקיים העילות המפורטות  בסעיף  

בהתאם לאמור  לחלט את הערבות שנתן בעל הרישיון להבטחת מילוי תנאי הרישיון, כולה או חלקה

רישיון,  , על הגבלתהמחויביםים המפורטים לעניין ביטול רישיון יחולו, בשינויים ההליכ; )ו(11.1בסעיף 

 התלייתו או חילוט הערבות.
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 פרק ד': בעלות, נכסים ואמצעי שליטה

 הגבלות לעניין העברת רישיון ונכסיו -חלק א'

 בעלות .13

 בעל הרישיון יהיה הבעלים של המערכת

 

 הרישיון נכסי בהעברת הגבלות .14

לביצוע הרישיון  הרישיון אינו רשאי למכור, להשכיר או למשכן נכס מהנכסים המשמשיםבעל  14.1

 נכסי הרישיון(, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתו מראש של השר ובהתאם לתנאים שקבע. -)להלן

ייתן הסכמתו להקניית זכויות בנכסי הרישיון לצד  השר, 14.1 ףבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי 14.2

שלישי, אם נוכח שבעל הרישיון הבטיח כי בכל מקרה לא יגרום מימוש הזכויות בידי הצד השלישי 

לפגיעה כלשהי במתן השירותים לפי רישיון זה כל עוד בעל הרישיון חייב ליתן שירותים אלה על פי 

 הוראות רישיון זה.

, מוסדי משקיע, רשאי בעל הרישיון לשעבד נכס מנכסי הרישיון לטובת 14.1על אף האמור בסעיף  14.3

, ובהסכם השעבוד נכלל לשם קבלת אשראי, ובלבד שמסר הודעה בדבר השעבוד שבכוונתו לעשות

לא יגרום לפגיעה כלשהי במתן השירותים  סעיף המבטיח שמימוש הזכויות בידי המשקיע המוסדי

 לפי רישיון זה; 

  ן:לכל אחד מהמפורטים לה –" מוסדי משקיע" – לעניין סעיף זה

 ;2005-נסיים )קופות גמל(, התשס"הקופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פינ (1)

 ; 1994-קרן פנסיה כהגדרתה בחוק קרנות פנסיה )קרנות חדשות( )הוראת שעה(, התשנ"ד (2)

-בנאמנות, התשנ"ד משותפותקרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בחוק השקעות  (3)

1994; 

 ;1981-פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים (4)

ולמעט  1981 -בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א םכהגדרתתאגיד בנקאי ותאגיד עזר בנקאי  (5)

 ;משותפת שירותים חברת

, לרבות מכירת ציוד, לא יחולו על מכירת פריטי ציוד בעת ביצוע הליך שידרוג 14.1הוראות סעיף  14.4

 .TRADE INכאמור, בשיטת 
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 אמצעי שליטה -חלק ב'

 פרטי בעל הרישיון .15

טלפון הבמספר ועל הרישיון יודיע למנהל מראש ובכתב על כל שינוי במענו, במען המוקד, בשמו ב 15.1
 .שלו

ניכרת פרטים בדבר אישיותו המשפטית של בעל הרישיון, התאגדותו, בעלי השליטה בו, בעלי השפעה  15.2
בו, בעלי עניין בו, נושאי המשרה בו, מפורטים בנספח ב' לרישיון; בעל הרישיון ימציא למנהל, בכל 

 שנה בתחילת חודש ינואר, נספח ב' מעודכן.

 

 העברה לאחר .16

אלא אם  כל זכות או חובה לפיו, לאחר, לרבות ושיון אינו רשאי להעבירירהשיון הוא אישי ובעל יהר 16.1
 .והגורם המוסמך לפי הפקודה מאת השרקיבל אישור לכך כן 

באופן שיון או בבעל עניין בו, אינו רשאי לשעבד אותם, ימי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל הר 16.2
אלא או יותר מאמצעי שליטה כלשהם בבעל הרישיון,  10%-שמימוש השעבוד יגרום לשינוי בבעלות ב

 ללא אישור השר מראש ובכתב.לממש את השעבוד  אם כן כלל הסכם השעבוד סייג, לפיו לא ניתן

  – 16.1לעניין סעיף  16.3

לצמיתות בין תמורה, בין בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין בלא  -" העברה" 16.3.1

לרבות שינוי בהחזקת אמצעי ו בעל הרישיוןהעברת עיקר הנכסים של לרבות  לתקופה;

( אחוזים או יותר בין בבת אחת ובין בחלקים, 10בשיעור של עשרה )שיון, יהרבעל שליטה ב

נעשה אדם לבעל השפעה ניכרת או לבעל שליטה בבעל ממנה או העברה אשר כתוצאה 

 הרישיון.;

 לחוק; 1יב6כהגדרתה בסעיף  -" ניכרת השפעה" 16.3.2

 לחוק. 1בסעיף כהגדרתם  -" שליטה" -" ושליטה אמצעי" 16.3.3

( 5, בעל הרישיון ידווח למנהל בכתב על כל שינוי באחזקת חמישה )16.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  16.4
ימים  14י, וזאת תוך אחוזים או יותר מאמצעי השליטה בו, או שינוי במינוי דירקטור או מנהל כלל

 מיום השינוי.

 הרישיון נכסי בהעברת הגבלות 16.5

לרבות בדרך של שיון, ישיון אינו רשאי להעביר לאחר או לשעבד נכס מנכסי הריעל הרב 16.5.1

משכון, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה בכתב ומראש מאת השר ובהתאם לתנאים שקבע; 

שיון לצד שלישי, אם נוכח שבעל יהשר ייתן הסכמתו להעברה או לשעבוד של נכס מנכסי הר

שיון הבטיח כי בכל מקרה לא יגרום מימוש הזכויות בידי הצד השלישי לפגיעה כלשהי יהר

 שיון.יל הרבמתן שירותי בע

שיון לטובת תאגיד ישיון לשעבד נכס מנכסי הרי, רשאי בעל הר16.5.1אף האמור בסעיף  על 16.5.2

בנקאי הפועל כדין בישראל, לשם קבלת אשראי בנקאי, ובלבד שמסר למנהל הודעה מראש 

בדבר השעבוד שבכוונתו לעשות, ובתנאי שהסכם השעבוד כלל סעיף לפיו מתחייב התאגיד 

 שיון זה;יהזכויות בידיו לא יגרום לפגיעה כלשהי במתן שירותים לפי ר הבנקאי כי מימוש

 שליטה אמצעי שעבוד .17

בעל מניות בחברה בעלת הרישיון או בעל מניות בבעל עניין בה, אינו רשאי לשעבד את מניותיו באופן 

אלא אם או יותר מאמצעי שליטה כלשהם בבעל הרישיון,  10%-שמימוש השעבוד יגרום לשינוי בבעלות ב

 .שרכן כלל הסכם השעבוד סייג, לפיו לא ניתן לממש את השעבוד ללא הסכמה מראש מאת ה
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 בעלות צולבת -חלק ג'

 צולבותבעלויות  איסור .18

מפעיל רט"ן ב בעל עניין ויהילא  בבעל הרישיון,שהוא בעל עניין בעל הרישיון, נושא משרה בו או מי  18.1

 אחר; 

ביטוח, חברה  בבעל הרישיון שהוא קרן נאמנות, חברת , בעל עניין18.1על אף האמור בסעיף  18.2

, זאת אחר"ן רט מפעילב מאמצעי השליטה 5%להשקעות או קרן פנסיה, רשאים להחזיק עד 

 בהתקיים כל אלה:

 ;אחר"ן רט מפעילאין  הוא  בעל שליטה ואינו מפעיל, במישרין או בעקיפין, כל שליטה ב (א)

המשרה של מפעיל רט"ן אחר, אלא אם נדרש לעשות  אין לו נציג או ממונה מטעמו בקרב נושאי (ב)

 פי דין.-כן על

להחזיק עד  18.2השר, על פי בקשה בכתב, רשאי להתיר לבעל עניין בבעל הרישיון, כאמור בסעיף  18.3

)ב(, אם -)א( ו18.2, בהתקיים התנאים האמורים בסעיף אחר"ן רט מפעילבמאמצעי השליטה  10%

  .לא תפגע בתחרות ראה, להנחת דעתו, כי החזקה כאמור

 .רט"ן אחר לא יהיה נושא משרה או בעל עניין בבעל הרישיון מפעיל 18.4

שני בעלי השפעה ניכרת או יותר המחזיקים ברישיון לפי חוק התקשורת לא יהיו בבעל הרישיון  18.5

)א( לתקנות התקשורת )בזק 12כהגדרתו בתקנה  –לעניין זה, "מגזר פעילות"  באותו מגזר פעילות.

-ארציים נייחים(, התש"ס-ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים

2000. 
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 פרק ה': הקמת המערכת והפעלתה

 הקמת המערכת -חלק א'

 המערכת .19

השונים, מבנה  בכל הנוגע להקמתה של המערכת והפעלתה, לרבות איכותם הטכנית של רכיביה 19.1

המערכת ואופן הקמתה, יקיים בעל הרישיון את התנאים וההוראות שבתכנית ההנדסית כמפורט 

 בנספח א' לרישיון.

משרד התקשורת והתקנים הנוגעים לעניין המערכת  יקבעש המפרטים כלהרישיון ימלא אחר  בעל 19.2

שנקבעו בידי ארגוני תקינה בארץ ובעולם, הן בתחום הבזק והאלחוט והן בכל תחום אחר ככל שהוא 

וכן את תנאי ההקצאה של תדרי הרדיו שהוקצו לו לשם  נוגע להקמתה ולהפעלתה של המערכת

 . הפעלת המערכת

בכל  IPv6מרכיביה כך שתתמוך באופן מלא בפרוטוקול את הרשת ו ויקיים בעל הרישיון יבנה 19.3

 מרכיבי הרשת והמערכות של בעל הרישיון ובכל השירותים השונים אשר מספק בעל הרישיון.

 ללא תשלום לכל מנוייו. IPv6בפרוטוקול  IPבעל הרישיון יקצה כתובות  19.4

ן ופאזה לפי הגדרות מה"ץ יעמוד בדרישות סנכרון תדר, זמ 3500בעל הרישיון המפעיל רשת בתדר  19.5

 .ITU-T G8271.1 -ו IEEE 1588v2  -התקנים

הרישיון אינו רשאי לבצע שינויים מהותיים במערכת ללא קבלת אישור בכתב מראש של המנהל.  בעל 19.6

 שינוי שיש בו כדי להשפיע באופן מהותי על מתן השירותים. –" מהותי שינוי"

 תכנית לבדיקת ביצועים ואישורה .20

סעיף לפי  פנייתו לשם קבלת אישור הפעלהימים לפני  -30ימציא למנהל, לא יאוחר מבעל הרישיון  20.1

מערכת התכנית בדיקות מעודכנת ומפורטת לשם ביצוע בדיקת הביצועים, המתייחסת לחלק  ,22

 תכנית בדיקות מפורטת(.  - אותו הוא מבקש להפעיל )להלן

המפורטת; המנהל רשאי לדרוש  מבעל  הרישיון בעל הרישיון יציג בפני המנהל את תכנית הבדיקות   20.2

ימים מיום ההצגה כאמור, להכניס שינויים בתכנית הבדיקות המפורטת או להשלימה, אם  15תוך 

מלא ומדויק של בדיקת הביצועים, ובעל הרישיון יקיים את  ראה כי הדבר דרוש  לשם ביצוע

 דרישת המנהל.  הבדיקות על פי

 שינוי תכניות  .21

ן אינו רשאי לחרוג מהתכנית ההנדסית אלא אם כן אישר לו זאת המנהל לפי הוראות בעל הרישיו 21.1

סעיף זה, ואולם מיקום מוקד רדיו תאי באתר שונה מזה שנקבע בתכנית ההנדסית לא ייחשב 

 .כחריגה

נוכח בעל הרישיון, במהלך הקמתה של מערכת, כי נוצר צורך לסטות או לחרוג מהתכנית ההנדסית,  21.2

ישיון בכתב אל המנהל לשם  קבלת אישורו לתכנית; בפנייתו יפרט בעל הרישיון את יפנה בעל הר

המבוקש ואת הסיבות לכך; בעל הרישיון יצרף לבקשה את התכנית   מהותו וטיבו של השינוי

 המתוקנת שהוא מציע.

המנהל רשאי לדחות את הבקשה או לאשרה, כולה או חלקה, וכן רשאי המנהל להתנות אישורו  21.3

, ככל שאלה דרושים לשם הקפדה על איכות  המערכת ורמת ביצועיה; המנהל יחליט בעניין בתנאים

 הבקשה ויודיע לבעל הרישיון את החלטתו, הכל תוך זמן סביר.
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 הפעלה אישור .22

 בעל "(.הפעלה אישור)להלן: " שירותיוהרישיון יפנה למנהל בכתב לשם קבלת אישורו לתחילת מתן  בעל

 רק לאחר קבלת אישור הפעלה מהמנהל. 5 תקשורת נתונים ושירותי דורהרישיון יהיה רשאי להתחיל מתן 

 

 שימוש בתדרים -חלק ב' 

 הקצאת תדרים .23

בעל הרישיון רשאי להפעיל את מוקדי הרדיו התאיים של מערכת הרט"ן תוך שימוש בפסי התדרים  23.1

ואשר  5בהתאם לתוצאות מכרז דור  פקודהלפרק ה' לפי  הגורם המוסמךשהוקצו לשימושו העל ידי 

 מפורטים להלן:

 ___________________________________________; 

בעל הרישיון רשאי להפעיל את מוקדי הרדיו התאיים של מערכת הרט"ן תוך שימוש בפסי תדרים  23.2

 וההגבלות שייקבעו., על פי הכללים פקודהפרק ה' להגורם המוסמך לפי נוספים, אם יוקצו לו בידי 

בעל הרישיון רשאי לבחור תחום תדרים צר יותר מהאמור לעיל במסגרת פסי התדרים האמורים  23.3

 .23.2 -ו 23.1בסעיף 

  שירות מתן חובת 23.4

, תפקע הקצאת התדרים ממועד קבלת הרישיוןחודשים  18תוך  יוהחל בעל הרישיון במתן שירות לא

לא  , ככל ששולמו,5ששולמו עקב זכייתו במכרז דור  שקיבל לצורך מתן שירות זה, ודמי הרישיון

  . אין באמור כדי לגרוע מהחובה לשלם את דמי הרישיון במלואם במועד שנקבע לכך ברישיון יוחזרו.

( שנים מיום מתן הרישיון, לצמצם ללא 4רשאי, בחלוף ארבע ) פקודהפרק ה' להגורם המוסמך לפי  23.5

אי בעל הרישיון להפעיל את מוקדי הרדיו שלו כאמור פיצוי או תמורה את תחום התדרים בו רש

, אם נוכח כי צמצום כאמור יביא לניצול יעיל יותר של ספקטרום התדרים בישראל, 23.1בסעיף 

בהתחשב במידת ניצול התדרים בידי בעל הרישיון, כמות מנוייו והתנועה הממוצעת למנוי, בהשוואה 

החלטה כאמור תינתן רק לכמות המנויים והתנועה הממוצעת למנוי של מערכות רט"ן אחרות; 

 ל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו.לבע לאחר שנינתה

רשאי להגביל את בעל הרישיון בהפעלת תדרים מסוימים  פקודהפרק ה' להגורם המוסמך לפי  23.6

באזורים גיאוגרפיים מוגבלים ו/או להפעיל חלק מהתדרים במקביל למפעילי שירותים נוספים 

 . כפי שיקבע הכל פקודהפרק ה' להגורם המוסמך לפי  ובתאום עמם, על פי הוראות

 סייג לשימוש בתדרים .24

 רק לשם מתן השירותים לפי רישיון זה. 23.1בעל הרישיון יעשה שימוש בתדרים שהוקצו לו כאמור בסעיף 

 בטיחות בשימוש בתדרים ומניעת הפרעות .25

בלתי ויפעילה באופן שכל חלק מחלקיה לא יקרין קרינה  הרט"ן בעל הרישיון יקים את מערכת 25.1

חוק היתר שניתן בהתאם לצפיפות הספק גבוהה מהמותר לפי בני אדם והסביבה, במייננת לכיוון 

אם יעשה כל הנדרש, והתקנות שיותקנו על פיו. בעל הרישיון  2006-הקרינה הבלתי מייננת, תשס"ו

ין זה יפעל בעל י; בענמהמשרד להגנת הסביבהוהקמה הפעלה הקמה וי לשם קבלת היתרנדרש, 

 לן:הרישיון, בין היתר, כלה
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הסביבה )להלן הגנת קרינה במשרד לההממונה על יתאם את פעילותו עם יפעל בהתאם להוראות  (א)

 הממונה(, ויעמוד בביצוע הנחיותיו; –

; האתר יוקם רק לאחר סיכוניםרמות חשיפהיגיש לממונה, לפני הקמת כל אתר, דו"ח הערכת  (ב)

הממונה; לאחר הפעלת האתר יבצע בעל הרישיון מדידות לפי הנחיות  אישורהיתר מןקבלת 

 .הממונה; אתר שלא יעמוד בדרישות הממונה לא יופעל

אשר יבסס את  פקודה' להפרק הגורם המוסמך לפי בעל הרישיון יתאם את השימוש בתדרים עם  25.2

או מצב מיוחד הנחיותיו, בין היתר, על התכנית הנגזרת מההיערכות לקראת מצב חירום לאומי 

 בעורף.

בעל ובהתאם למתכונת שתוגדר,  פקודה' להפרק הגורם המוסמך לפי ובהמשך לדרישת המנהל  25.3

, תכנית מפורטת ומעודכנת של מוקדי הרדיו או לגורם המוסמך, לפי העניין הרישיון יגיש למנהל

למתכונת בהמשך לדרישת המנהל ובהתאם  ;התאיים, של עורקי רדיו ושל השימוש הצפוי בתדרים

; דרישת המנהל ( ימים ממועד 7בעל הרישיון ידווח על ביצוע בפועל של התכנית תוך שבעה )שתוגדר, 

בעל הרישיון יגיש למנהל דו"ח מעודכן בדבר בהמשך לדרישת המנהל ובהתאם למתכונת שתוגדר, 

להגיש  המנהל רשאי לדרוש מבעל הרישיון, מנימוקים שיירשמו,בנוסף,  .ההפעלה והשימוש כאמור

( ימים, דו"ח מעודכן בדבר הפעלת מוקדי רדיו תאיים, עורקי רדיו ושימוש 5לו, תוך חמישה )

  בתדרים, כאמור.

מערכת ויפעילה באופן המונע הפרעות למערכות בזק ואלחוט אחרות הבעל הרישיון יקים את  25.4

ין זה, בין היתר, יבענ; בלי לגרוע מכלליות האמור, יפעל בעל הרישיון ולמדינות שכנות הפועלות כדין

 כלהלן:

לפני הפעלתו של כל מוקד תאי יבצע בדיקות ומדידות לצורך מניעתן של הפרעות  (א)

 אלקטרומגנטיות;

נתגלה כי צפויות הפרעות אלקטרומגנטיות או נתגלו הפרעות בעת ההפעלה, יפעל, מיידית ולא  (ב)

ניעת הישנותן, ובהעדר שעות מהגלוי, לשם תאום פתרון למניעת הפרעות אלה ולמ 24 -יאוחר מ

 כדי למצוא פתרון סביר לכך;  גורם המוסמך הפקודהלפתרון יפנה בכתב  

מערכת הגורם היפסיק פעולתו של כל מרכיב של  הגורם המוסמך לפי הפקודהפי דרישת -על (ג)

; וולא יפעילו מחדש ללא אישוראו למדינות שכנות הפרעה למערכת אלחוט אחרת הפועלת כדין 

רשאי לדרוש , לפי העניין, פקודהלה'  פרקגורם המוסמך לפי או הלפי הפקודה הגורם המוסמך 

מכל אחד מהצדדים, הן בעל הרישיון והן בעל מערכת אלחוט אחרת, לבצע שינויים בהפעלת 

 הציוד או בשימוש בתדרים או לחדול משידור בתדרים מסוימים, בכל הארץ או באזור מסוים;

בדבר טיפול בהפרעות ותאום עם   פקודהלה'  פרקגורם המוסמך לפי ה ייענה לכל דרישות (ד)

הפלשתינאית ובמדינות שכנות, יגיש למנהל כל מידע  הרשותמפעילים אחרים, בישראל, בשטחי 

הנדרש לצורך זה, יבצע מדידות אלקטרומגנטיות לפי דרישות המנהל, יימנע משימוש בתדרים 

ויפעל במגבלות שיורה וסמך לפי פרק ה' לפקודה גורם המהשיוגדרו באתרים שייקבעו בידי 

המנהל בדבר שידור בתדרים מסוימים באתרים מסוימים והטלת מגבלות בדבר גובה אנטנות, 

; התאום כאמור יבוצע בידי בעל הרישיון על חשבונו וקיטוב כיוון אנטנות ,סוג אנטנות

לאומיות -בין ראות שבאמנות ובאחריותו, הן על פי הוראות מיוחדות של המנהל והן על פי ההו

 והסכמים שמדינת ישראל צד להן.

אין במתן רישיון זה, לרבות באישור התכנית ההנדסית, כדי להקנות הגנה מפני הרמוניות מקורנים  25.5

אחרים הפועלים כדין או שלא כדין או קרינות שווא מקורנים אחרים הפועלים כדין או שלא כדין, 



 רט"ןמתן שירות ביצוע פעולות בזק ומיוחד ל ______________________ בע"מ, ל רישיון
 

14 
 

או הגנה מפני קורנים אחרים הפועלים בתחומי תדרים זהים לתחומי התדרים שהוקצו לבעל 

גורם המוסמך לפי פרק ההרישיון מחוץ לשטח המדינה או בשטח שאין למדינה שליטה עליו, אולם 

 יעשה מאמץ סביר כדי למצוא פתרון נאות להגנה הנדרשת.ה' לפקודה 

 "ץ: מה 3,600 עד 3,500 בתדרי לגבולות סמוך תאי רדיו מוקד הפעלת 25.6

 עם הגבול מקו מטרים 500 -מ הקטן במרחק הוא שמיקומו תאי רדיו מוקד יפעיל לא הרישיון בעל

פקודה כי ל' ה פרקגורם המוסמך לפי ה של דעתו להנחת יוכיח בטרם, ומצרים ירדן, סוריה, לבנון

מטרים מעל פני הקרקע לא תהיה  3, הנוצרת בגובה Density-Power Flux  צפיפות שטף ההספק,

מהזמן )בהתאם להערת  20%למשך יותר מאשר  -Db(W/(m2*4kHz )(( 154.5גבוהה יותר מאשר 

 לאומי(.-בתקנות הרדיו של איגוד הבזק הבין R Table of Allocations-ITU -ב 5.430Aשוליים 

 בחירום התפקודית הרציפות להבטחת היערכות .26

 "היערכות – 'נספח גב כמפורט ,בחירום התפקודית הרציפות להבטחת ערוך יהיה וןישיל הרבע

 .בחירום" התפקודית הרציפות להבטחת
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 פרק ו': אספקת שירותים למנויים

 התקשרות עם מנויים -חלק א'
וי פרטי. לאחר מסירת ההודעה יבחן ימי עבודה ממועד חתימת הסכם עם מנ 5בעל הרישיון יודיע למנהל תוך 

 ות, במידת הצורך, בהתאם לשירות זה.עדכון ההוראות הצרכני
 

 הסכם התקשרות .27

בעל הרישיון יכין נוסח של הסכם התקשרות אשר בכוונתו להציע למנוייו, ויגיש אותו לעיון  27.1

 .מפקח לפי דרישתו

 או דין כל להוראותמשתמעת,  או בסתירה, מפורשת יעמדו לא ההתקשרות הסכם תנאי 27.2

ההתקשרות,  בהסכם שונות כדי למנוע קביעת הוראות לעיל באמור להוראות הרישיון; אין

 הרישיון. או הדין הוראות המנוי לעומת עם המיטיבות

 בו ולהבנה, ויצוין ברורה ונוחה לקריאה  בצורה ערוך כשהוא בכתב יהיה ההתקשרות הסכם 27.3

 חובתו בדבר או ההתקשרות הסכם את של המנוי לבטלזכותו  בדבר סייג או תנאי בהבלטה כל

במפורש ולא על דרך  תובא ההתקשרות בהסכם התניה הרישיון כלפי המנוי; כל  בעל של

 ההפניה.

 

 המנוי. הניתן לשמירה ולאחזור בידי אלקטרוני מסמך לרבות –זה, "כתב"  סעיף לעניין

 אלה: ברורה, את היתר, בצורה יכלול, בין ההתקשרות הסכם 27.4

שני עמודים ראשונים לכל היותר, נפרדים, מודפסים, שיפורט בהם באופן ברור ומדויק,  27.4.1

 . "(התוכנית עיקרי)" יד, המפורט להלן-ללא כל תוספות או שינויים בכתב

שם בעל הרישיון או הסמליל שלו, תאריך ביצוע העסקה, מועד כניסתה לתוקף,  (א)

ן, שם משתמש, סיסמה ראשונית פרטי המנוי לרבות שם המנוי, מספר זהות, מע

ככל  –מנוי, ודגם ציוד קצה של הכתובת הדואר האלקטרוני  שנדרש להחליפה,

 שכלול בהתקשרות; 

על אף האמור ברישא לסעיף )א( הפרטים האמורים בסעיף קטן זה, למעט שם בעל 

 הרישיון או הסמליל שלו, יכול שירשמו בכתב יד;

הרישיון את המנוי עבור השירותים שביקש כל התעריפים שעל פיהם יחייב בעל  (ב)

-המנוי לקבל בעת ביצוע ההתקשרות, וכן שיעורו של כל תשלום קבוע ותשלום חד

 פעמי, ככל שקיים במסגרת ההתקשרות;

"שם השירות" ו"מחיר  –תעריפי השירותים יוצגו בטבלה בעלת שתי עמודות 

 השירות";

לשימוש במסגרת ההתקשרות ותנאי קיומן של הגבלות בדבר נפח הגלישה המותר  (ג)

 השימוש בחריגה ממנה;

הציוד(, וככול שהתשלום עבור רכישת הציוד  –מחירו הכולל של ציוד קצה )להלן  (ד)

 שיעורו של כל תשלום; –נעשה בתשלומים 

 כל הטבה, תוך ציון גובה ההטבה, המועד בו תתחיל להינתן ומשך הזמן בו תינתן; (ה)

ישיון והמנוי: הצהרה של המנוי לפיה הוא קרא בהתקשרות בנוכחות נציג בעל הר (ו)

וכי הם נמסרו לידיו בעת ביצוע ההתקשרות. לצד ההצהרה  עיקרי התכניתאת 

תמצא חתימה מקורית של המנוי וכן יצוינו פרטי הנציג מטעם בעל הרישיון אשר 
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ביצע את ההתקשרות וחתימתו המקורית. ההצהרה תופיע בסופם של עיקרי 

 התכנית;

 קת שירות, ניתוק שירות, והפסקה מוחלטת.תנאי הפס (ז)

כאמור בסעיף  הגביה הפיגורים, הפרשי הצמדה והוצאות ריבית המגבלה לעניין שיעור 27.4.2

27.16.2; 

 ;17.13הצטרף אליו, כאמור בסעיף  שהמנוי שירות של בתעריף לשינוי התנאי 27.4.3

 נציב התלונות; לעניין 29.10עד  29.7-ו 29.5בסעיפים  הקבועים הפרטים 27.4.4

המפורטים  הנוגעות לתעריפים ההוראות בין סתירה של במקרה כי הקובע תנאי 27.4.5

 הרישיון; הוראות זה, יגברו לעניין הוראות הרישיון לבין בהסכם

ההתקשרות,  את הסכם לשנות הרישיון לבעל להורות המנהל סמכות בדבר הודעה 27.4.6

 הסכמה מהווה ההתקשרות בהסכם בעל הרישיון עם המנוי לפיה התקשרות והבהרה

 ;כאמור לשינוי

 יפרט התקשרות בנוכחות נציג בעל הרישיון ומנוי 27.5

 יפעל בעל הרישיון כמפורט להלן: פרטי מנוישרות בנוכחות נציג בעל הרישיון ובהתק

של בעל הרישיון פרטי יגיש נציג בעל הרישיון למבקש להיות מנוי  קודם ההתקשרות 27.5.1

 ההתקשרות ויאפשר לו לעיין בו;"( עותק מודפס של הסכם המבקש" -)להלן בסעיף זה

בעת ההתקשרות יחתמו המבקש ונציג בעל הרישיון בחתימת מקור על הסכם  27.5.2

ההתקשרות שהוגש לעיונו של המבקש. לאחר החתימה כאמור, ימסור נציג בעל 

הרישיון למנוי עותק מהסכם ההתקשרות עליו מופיעות חתימותיהם המקוריות של 

 נציג בעל הרישיון והמנוי;

רשאי נציג בעל הרישיון  27.5.2 -ו  27.5.1ביצוע האמור בסעיפים קטנים  לאחר 27.5.3

על הסכם התקשרות זהה לזה שנחתם בחתימות מקור, תוך הפרטי להחתים את המנוי 

 שימוש באמצעים אלקטרוניים;

בעל הרישיון ישמור ברשותו עותק חתום של הסכם ההתקשרות; העותק, כאמור, יהיה  27.5.4

ולהעברתו אליו בקובץ, שיצורף לדואר המפקח להצגה בפני זמין אצל בעל הרישיון 

 ;( ימי עבודה מיום ההתקשרות5אלקטרוני, תוך חמישה )

לערוך שינוי בתנאי הסכם ההתקשרות, לרבות בקשה לקבל שירות  הפרטיביקש המנוי  27.5.5

 – ובעל הרישיון קיבל את בקשתונוסף, לבטל שירות, או להצטרף לחבילת שירות 

בעת בקשת השינוי, הודעה מודפסת הנושאת את שם בעל  הפרטיתימסר למנוי 

הרישיון או הסמליל שלו, בה יצוינו פרטי השינוי שבוצע, מועד כניסתו לתוקף, וכן 

וחתימותיהם המקוריות. ההודעה  הפרטי שמם המלא של נציג בעל הרישיון והמנוי

ה אליו בקובץ, ולהעברת המפקחהחתומה תהיה זמינה אצל בעל הרישיון להצגה בפני 

 ( ימי עבודה מיום ביצוע בקשת המנוי.5שיצורף לדואר אלקטרוני, תוך חמישה )

 

 עם מנוי פרטי עסקת מכר מרחוק 27.6

עסקת )" 1981-ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א14בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בסעיף  27.6.1

 "(, יפעל בעל הרישיון כדלקמן:מכר מרחוק



 רט"ןמתן שירות ביצוע פעולות בזק ומיוחד ל ______________________ בע"מ, ל רישיון
 

17 
 

 

העסקה, מסמך הכולל את כל הפרטים , ביום ביצוע הפרטי ישלח למנוי 27.6.1.1

הכולל את עיקרי התכנית" וכן את ", 27.6.2עד 27.6.1עיפים המפורטים בס

בעת ביצוע העסקה  הפרטיבין נציג בעל הרישיון והמנוי שסוכמו  הפרטים 

"(. במסמך תנאי ההתקשרות יצוין שמם מסמך תנאי ההתקשרות" -)להלן 

 . הפרטי ההתקשרות והמנויהמלא של נציג בעל הרישיון שביצע את 

באמצעות דואר אלקטרוני  י הפרטימסמך תנאי ההתקשרות יישלח אל המנו

ת הדואר האלקטרוני המצוינות בעיקרי התכנית או באמצעות דואר כתובאל 

מסמך תנאי ההתקשרות יהיה זמין אצל אם המנוי ביקש זאת; העתק רגיל 

ולהעברתו אליו בקובץ, שיצורף לדואר  פקחבעל הרישיון להצגה בפני המ

 ( ימי עבודה מיום ביצוע ההתקשרות. 5אלקטרוני, תוך חמישה )

שלח בעל הרישיון את מסמך תנאי ההתקשרות באמצעות דואר אלקטרוני, 

ולהעברתו אליו בקובץ,  פקחיהיה אף אישור השליחה זמין להצגה בפני המ

עבודה מיום שליחת המסמך  ( ימי5שיצורף לדואר אלקטרוני, תוך חמישה )

 כאמור;

יקליט את השיחה שהתקיימה בין נציגו ובין המנוי הפרטי בעל הרישיון 

למשך התקופה ישמור ברשותו את ההקלטה , תקשרותבוצעה ההבמסגרתה 

 המפקחוהיא תהיה זמינה אצל בעל הרישיון להשמעה בפני  31 כאמור בסעיף

( ימי 5רוני, תוך חמישה )ולהעברתה אליו בקובץ, שיצורף לדואר אלקט

 .תקשרותעבודה מיום ביצוע הה

לערוך שינוי בפרט המופיע במסמך תנאי ההתקשרות,  הפרטיביקש המנוי  27.6.1.2

ישלח  -"(  שינוי" –לרבות בקשה לקבל שירות או חבילת שירות )בסעיף זה 

בחשבון התכוף למועד הבקשה, הודעה בה יצוינו  הפרטיבעל הרישיון למנוי 

פרטי השינוי שבוצע, מועד כניסתו לתוקף, הארכת תקופת ההתחייבות של 

תעריף השירות או חבילת  ,או ביצירתה של תקופה כאמור הפרטיהמנוי 

 . הפרטי השירות וכן שמם המלא של נציג בעל הרישיון והמנוי

בעל הרישיון ישמור ברשותו את ההקלטה של השיחה, שהתקיימה בין נציגו 

 31במסגרתה בוקש השינוי, למשך התקופה כאמור בסעיף  הפרטילבין המנוי 

ולהעברתה אליו  פקחוהיא תהיה זמינה אצל בעל הרישיון להשמעה בפני המ

ע ( ימי עבודה מיום ביצו5בקובץ, שיצורף לדואר אלקטרוני, תוך חמישה )

 השינוי.

 שינוי הסכם התקשרות 27.7

 הסכם  ההתקשרות, לאחר את לשנות הרישיון לבעל להורות רשאי המנהל 27.7.1

ובעל הרישיון ישנה את  טענותיו נאותה להשמיע הרישיון הזדמנות לבעל שניתנה

 .ההסכם כאמור

בעל  בין תיעשה ההתקשרות, , המנהל הוראות פי-על התקשרות הסכם תוקן 27.7.2

, או כפי ממועד התיקון ההתקשרות המתוקן, החל הסכם לפי מנוי לבין הרישיון

 .שיורה המנהל
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נוסח  תיקון המחויבים, לעניין יחולו, בשינויים, 27.5.1-26.4 סעיפים הוראות 27.7.3

 הרישיון. בעל בידי ההתקשרות הסכם

 
 של מנוי פרטי תקופת התחייבות בהסכם התקשרות 27.8

ביטל מנוי פרטי של בעל רישיון את הסכם ההתקשרות עמו, לא יגבה ממנו בעל הרישיון 

ל אף האמור בעל הרישיון רשאי עתשלום, ולא ימנע ממנו הטבה שהיה מקבל אלמלא הביטול; 

 .ת תשלומי המנוי בעבור ציוד הקצה שרכש המנוי מבעל הרישיוןלגבות את יתר

 הפסקת שירות לבקשת מנוי 27.9

לבקש מבעל הרישיון בכל עת הפסקת שירות או הפסקה מוחלטת; לצורך מנוי רשאי  27.9.1

"(. לעניין הודעת ביטול" -כך, יוכל מנוי לפנות אל בעל הרישיון בכתב או בעל פה )להלן 

לרבות באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני, טופס  -, "בכתב" 27.10סעיף זה וסעיף 

בטלפון או  -זור ע"י המנוי. "בעל פה" ( הניתן לשמירה ולאחCHATשיחוח ) וכן מקוון

  בהודעה בעל פה במרכז שירות לקוחות של בעל הרישיון, ככל שקיים.

דואר אלקטרוני או טופס באמצעות  27.9.1קיבל בעל הרישיון בקשה כאמור בסעיף  27.9.2

אישור אוטומטי  ישלח למנוי באמצעות דואר אלקטרוני חוזר, מיד עם קבלתה, מקוון, 

מספר הבקשה, פרטי הפונה שמולאו בבקשה, המועד הכולל פרטים אלו: לקבלתה, 

ותוכן הבקשה שליחת הבקשה על ידי המנוי תאריך , שעד אליו תבוצע ההפסקה

 .שנשלחה

בעל הרישיון יבצע הפסקת שירות או הפסקה מוחלטת לא יאוחר מיום העבודה לאחר  27.9.3

י במועד מאוחר יותר מועד מסירת ההודעה לבעל הרישיון, והכל אם לא נקב המנו

  בהודעת הביטול.

בעל הרישיון יציב בדף הבית של אתר האינטרנט שלו במקום בולט ובאופן ברור קישור  27.9.4

כתובת  של "הפסקת שירות/הפסקה מוחלטת/ניתוק שירות זמני", שיציג את המען,

כל מנוי לבקש וטופס המקוון, שבאמצעותם יהמספר הטלפון ו ,הדואר האלקטרוני

שיון הפסקת שירות, הפסקה מוחלטת או ניתוק שירות זמני. כמו כן, בעל מבעל הרי

כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון האמורים  הרישיון  יפרסם את המען,

 בחשבון הנשלח על ידו למנוי.

בעל הרישיון ישלח למנוי הודעה בכתב בדבר הפסקת שירות או הפסקה מוחלטת.  27.9.5

עד אשר בו בוצעה ההפסקה, ובהודעה בדבר הפסקה ההודעה תכלול, בין היתר, את המו

מוחלטת אף את המועד האחרון למשלוח החשבון הסופי וכן  הוראות הנוגעות להחזרת 

ציוד קצה לבעל הרישיון לרבות אופן ההחזרה, מועד אחרון להחזרה ומשמעויות אי 

 ביצוע ההחזרה במועד, ככל שהמנוי נדרש להשיב את ציוד הקצה לבעל הרישיון.

והודעה בדבר  הודעה בדבר הפסקת שירות תשלח בחשבון העוקב למועד הבקשה

הפסקה מוחלטת תשלח למנוי תוך יום עבודה אחד מהמועד בו בוצעה ההפסקה בדואר 

 רגיל, או באמצעות דואר אלקטרוני, אם המנוי נתן את הסכמתו לכך. 
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של בעל הגיש המנוי בקשה להפסקת שירות או להפסקה מוחלטת בתחנת שירות 

 הרישיון, ימסור לו נציג בעל הרישיון את ההודעה בכתב כאמור, במעמד הגשת הבקשה.

ולהעברתו המפקח עותק מההודעה כאמור, יהיה זמין אצל בעל הרישיון להצגה בפני 

( ימי עבודה מיום שליחתה. שלח 5אליו בקובץ, שיצורף לדואר אלקטרוני, תוך חמישה )

בעל הרישיון את ההודעה באמצעות דואר אלקטרוני, יהיה אף אישור השליחה זמין 

ולהעברתו אליו בקובץ, שיצורף לדואר  המפקחאצל בעל הרישיון להצגה בפני 

 מיום השליחה. ( ימי עבודה5אלקטרוני, תוך חמישה )

 ניתוק זמני לבקשת מנוי 27.10

( 12תקופה רצופה של שנים עשר ) מנוי רשאי לבקש מבעל הרישיון פעם אחת בכל 27.10.1

"(, למשך תקופה ניתוק זמני" -ניתוק זמני של שירותי בעל הרישיון )להלן  חודשים,

תקופת " -( יום )להלן 90( יום ולא תעלה על תשעים )30שלא תפחת משלושים )

 ; בקשת המנוי תיעשה בכתב או בעל פה."(הניתוק

בעל הרישיון אינו רשאי לגבות מהמנוי תשלום בגין הניתוק הזמני וכן תשלום בגין  27.10.2

תקופת הניתוק; ככל שהמנוי מצוי בתקופת התחייבות, רשאי בעל הרישיון להאריכה 

 .בהתאם למשך תקופת הניתוק

ודה לאחר מועד מסירת בעל הרישיון יבצע את הניתוק הזמני לא יאוחר מיום העב 27.10.3

 ניתוק,ההודעה לבעל הרישיון, והכל אם לא נקב המנוי במועד מאוחר יותר בהודעת ה

ויחדש את שירותיו למנוי בתום תקופת הניתוק הזמני; בעל הרישיון ישלח למנוי 

טרם ביצוע הניתוק הזמני הודעה בדבר הניתוק באמצעות דואר אלקטרוני לכל 

מצוינות בעמודי עיקרי פרטי התכנית, אשר יצוין בה כתובות הדואר האלקטרוני ה

מועד התחלת הניתוק הזמני ומועד סיומו. הגיש המנוי בקשה לניתוק זמני בתחנת 

שירות של בעל הרישיון, ימסור לו נציג בעל הרישיון את ההודעה בכתב כאמור, 

 .  קשהבמעמד הגשת הב

המפקח הצגה בפני עותק מההודעה, כאמור, יהיה זמין אצל בעל הרישיון ל

ימי עבודה מיום  (5להעברתה אליו בקובץ, שיצורף לדואר אלקטרוני, תוך חמישה )ו

 שליחתה.

 

ביקש המנוי, בהודעה בכתב או בעל פה, לחדש לו את שירותי בעל הרישיון לפני תום  27.10.4

תקופת הניתוק, יחדש בעל הרישיון את השירותים לא יאוחר מיום העבודה שלאחר 

 הודעת המנוי.היום בו נמסרה 

עותק מההודעה, כאמור, יהיה זמין אצל בעל הרישיון להצגה או השמעה בפני 

( ימי 5ולהעברתה אליו בקובץ, שיצורף לדואר אלקטרוני, תוך חמישה ) המפקח

 עבודה מיום מסירתה.

 הסכם הפרת בשל ניתוקו או שירות הפסקת 27.11

 אחד מאלה: בעל הרישיון רשאי להפסיק או לנתק שירות למנוי אם התקיים 27.11.1
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המנוי לא שילם תשלום שהוא חב בו בעד שירות שקיבל, במועד שנקבע  27.11.1.1

 בהסכם התקשרות שלו עם בעל הרישיון; לתשלומו

המנוי הפר תנאי בהסכם ההתקשרות שבינו לבין בעל הרישיון אשר נקבע  27.11.1.2

 כי הוא תנאי מהותי;

המנוי השתמש שלא כדין או הרשה לאחר להשתמש שלא כדין בציוד  27.11.1.3

 שברשותו.הקצה 

  27.11.2 -ו 27.11.1 פיםלא יופסק ולא ינותק שירות למנוי במקרים המפורטים בסעי  27.11.2

אלא לאחר שבעל הרישיון נתן למנוי הודעה מוקדמת בכתב אל כל כתובות הדואר 

( 21האלקטרוני של המנוי, המפורטות בעמודי עיקרי פרטי התכנית, עשרים ואחד )

 הניתוק הצפוי; ימים לפחות לפני מועד ההפסקה או 

בהודעה יצוינו פירוט מרכיבי החוב וכן התנאי המהותי אשר הפר המנוי, אם הפר, 

המועד בו יבוצעו ההפסקה או הניתוק וכי ניתנת למנוי הזדמנות לתקן את המעשה או 

המחדל אשר בגינו יופסק או ינותק השירות לאחר חלוף פרק זמן של עשרים ואחד 

 דעה. ( ימים ממועד שליחת ההו21)

עביר את הטיפול בגביית החוב לגורם חיצוני שאינו עובד של רשאי להבעל הרישיון 

( ימים ממועד שליחת ההודעה, כאמור; 21בעל הרישיון רק בחלוף עשרים ואחד )

במידה ובכוונת בעל הרישיון לעשות כן, יצוין הדבר בהודעה וכן יצוין בה שיעור 

 החיצוני האמור. הוצאות הגביה הצפוי שיגבה ממנו הגורם

 החשבונות שאותם לא פרע המנוי במועדם, לטענת בעל הרישיון.להודעה יצורפו 

הודעה האמורה, על צרופותיה, ואישור השליחה אל המנוי בדואר אלקטרוני, יהיו ה

ולהעברתם אליו בקובץ, שיצורף  המפקחזמינים אצל בעל הרישיון להצגה בפני 

 מי עבודה מיום שליחתה.( י5לדואר אלקטרוני, תוך חמישה )

 

רשאי בעל הרישיון לנתק שירות למנוי ללא הודעה  27.11.2 עיף על אף האמור בס 27.11.3

 מוקדמת בהתקיים אחד מאלה:

( 12המנוי לא פרע בפעם השלישית במהלך פרק זמן של שנים עשר ) 27.11.3.1

חודשים את חשבון התשלומים שחויב בו בעד שירותי בעל הרישיון במועד 

 התשלום;שנקבע לכך בהודעת 

קיים חשש סביר למעשה הונאה באמצעות ציוד הקצה של המנוי או  27.11.3.2

 ;באמצעות מאפייניו של ציוד הקצה

 ייכלל בהסכם ההתקשרות. 27.11.3.3 -ו  27.11.3.1 פיםוכן סעית 27.11.3.3

 ניתוק שירות בשל הפרעה או פעולות תחזוקה 27.12

 פעולות , אם קיים הכרח לבצע את שירותיו זמנית להגביל או לנתק רשאי הרישיון בעל 27.12.1

(, תחזוקה" בשל ניתוק" - )להלן מערכת בעל הרישיון של תחזוקה או ות של הקמהחיוני

 :אלה כל שנתקיימו ובלבד
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 ( שעות4) ארבעמשך הזמן של ניתוק בשל תחזוקה אינו עולה על  27.12.1.1

 ברציפות;

 ( במשך שנה אחת;2) מספר הניתוקים בשל תחזוקה אינו עולה על שניים 27.12.1.2

( ימים לפחות לפני הניתוק 4הודעה מוקדמת ארבעה ) למפקחנמסרה  27.12.1.3

 המתוכנן;

( ימים לפחות 4נמסרה למנויים הנוגעים בדבר הודעה מוקדמת ארבעה ) 27.12.1.4

 לפני הניתוק המתוכנן;

בעל הרישיון עשה כל שניתן, באופן סביר, כדי שניתוק בשל תחזוקה  27.12.1.5

 נמוכה. יוייעשה בשעות היממה בהן צריכת שירות

 

 ניתוק המחייבות על הנסיבות מפורט הסבר הרישיון מבעלרשאי לדרוש  חפקמ 27.12.2

 אם כאמור ניתוק לדחות הרישיון מבעל תחזוקה, ורשאי המפקח לדרוש בשל

 ציבורי חיוני מחייב הרישיון, כי אינטרס בעל טענות את ששקל נוכח, לאחר

 .כאמור דחייה

 לבצע הכרח בשל עות,( ש4ארבע ) על העולה זמן לפרקנדרש ניתוק שירות  27.12.3

 את מראש הרישיון בעל ברשת, יבקש או הקמה של תחזוקה חיוניות פעולות

 הניתוק הצפוי.  על בדבר שירות הנוגעים למקבלי ויודיע פקחשל המ אישורו

זמנית,  ינותק אליהם אשר השירות השירות מספר מקבלי את תפרט הבקשה

שנקט בעל  והפעילות התחזוקה הנדרשות פעולות צפוי הניתוק, בהם המקומות

ניתוק  האפשר את משך במידת ולצמצם אלה פעולות לזרז כדי הרישיון

 .השירות

 פעולות ביצוע לצורך דחוף, באופן הזמנית הגבלתו או שירות ניתוק נדרשו 27.12.4

 מיד במכתב "רגיל" ובאמצעות פקחבעל הרישיון למ , יודיעומידיות חיוניות

 שירותיו למקבלי הרישיון יודיע בעלההגבלה הדחופים;  הניתוק או הטלפון, על

באמצעות דואר שר, האפ ככל דחופים כאמור, מוקדם הגבלה או ניתוק על

 .כאמור הודעה מוקדמת מתן מאפשרות הניתוק אינן נסיבות אלא אם אלקטרוני,

בעל הרישיון רשאי לנתק שירות, אם התברר לו בוודאות קרובה כי מתקן בזק של  27.12.5

לאחר, ובלבד שבעל הרישיון  בזקבמתן שירותי חמורה מקבל השירות גורם להפרעה 

בה בכתב, טרם הניתוק, באמצעות דואר אלקטרוני, נתן למקבל השירות הודעה 

ת יפעל לתיקון מתקן הבזק תצוין הסיבה לניתוק ותיכלל בה דרישה כי מקבל השירו

  באופן שימנע הפרעה כאמור.

 שינוי תעריפים 27.13

 בעל הרישיון רשאי לשנות תעריף של כל שירות או  תוכנית תעריפים שנקבע על ידו ובלבד:

שישלח  -לעניין שינוי בתעריף שיש בו כדי לגרום להגדלה בתשלום שעל המנוי לשלם  27.13.1

( יום לפני מועד 14עשר )-למנוי שהצטרף לשירות ולמנהל הודעה בכתב לפחות ארבעה

כניסת התעריף לתוקף, ובה מפורט התעריף החדש והתעריף טרם ההגדלה. ההודעה 

ר אלקטרוני או בחשבון  הנשלח למנוי תשלח בכתב באמצעות דואר רגיל או דוא
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תוצג ההודעה בחשבון,  מסר בעל הרישיון את ההודעה בחשבון של המנוי, למנוי;

 .יכום חשבון", תחת "הודעות למנוי""ס -בחלק א 

ההודעה תוצג בנפרד מכל ההודעות האחרות למנוי, בכתב מודגש ובאותיות בגודל 

 מ"מ לפחות. 2 של

יתנה ההודעה, כאמור, יהיה זמין אצל בעל הרישיון עותק מההודעה או מהחשבון בו נ

( 5ולהעברתו אליו בקובץ, שיצורף לדואר אלקטרוני, תוך חמישה ) המפקחלהצגה בפני 

ימי עבודה מיום שליחתה. שלח בעל הרישיון את ההודעה באמצעות דואר אלקטרוני, 

ברתו אליו ולהעהמפקח  יהיה אף אישור השליחה זמין אצל בעל הרישיון להצגה בפני

 ( ימי עבודה מיום השליחה.5בקובץ, שיצורף לדואר אלקטרוני, תוך חמישה )

שישלח למנוי  -לעניין שינוי בתעריף שיש בו כדי להפחית את התשלום על המנוי לשלם  27.13.2

שהצטרף לשירות ולמנהל הודעה בכתב עד חודש לאחר הפחתת התעריף. ההודעה 

 דואר אלקטרוני או בחשבון  הנשלח למנוי.למנוי תשלח בכתב באמצעות דואר רגיל או 

 חשבונות למנויים וחשבון סופי 27.14

בעל הרישיון יגיש למנוי חשבון אחת לחודש או בתדירות אחרת במידה והמנוי נתן לכך  27.14.1

הבקשה המפורשת של המנוי לקבל את החשבון  את הסכמתו המפורשת מראש.

בתדירות שונה מתדירות חודשית תהיה זמינה אצל בעל הרישיון להצגה או השמעה 

( ימי 5ולהעברתה אליו בקובץ, שיצורף לדואר אלקטרוני, תוך חמישה ) המפקחבפני 

 עבודה מיום מסירת הבקשה.

החשבון יכיל פירוט מדויק חשבון הנשלח למנוי, יהיה ברור, תמציתי, קריא ומובן;  27.14.2

  .אודות רכיבי התשלום הנדרש

 אחר שמסר המנוי מען או הרישיון בעל אצל הרשום למען יישלח החשבון 27.14.3

 את הסכמתו לכך והמנוי נתן במידה אמצעי אחר בכל הרישיון, או לבעל

מראש; הבקשה המפורשת של המנוי לקבל את החשבון באמצעי אחר  המפורשת

ולהעברתה אליו  המפקחהרישיון להצגה או השמעה בפני  תהיה זמינה אצל בעל

( ימי עבודה מיום מסירת הבקשה; 5בקובץ, שיצורף לדואר אלקטרוני, תוך חמישה )

ושליחתו   החשבון הנפקת לדרוש תשלום כלשהו בעד אינו רשאי הרישיון בעל

 למנוי.

ככל שהתשלום המפורט בחשבון נעשה באמצעות הוראה לחיוב חשבון בנק או כרטיס  27.14.4

( ימים מיום שליחת 10) עשרהאשראי, לא יבוצע התשלום האמור, בטרם חלוף 

 החשבון אל המנוי.

סופי בתאריך  , יקבל חשבון1.1המבקש הפסקה מוחלטת כמשמעותה בסעיף  מנוי 27.14.5

 ים ממועד ההפסקה המוחלטת.הקרוב ביותר האפשרי, ולא יאוחר מחודשי

 ".חשבון סופיחשבון סופי יישא את הכותרת " 27.14.6

לאחר גביית הסכום לתשלום כפי שפורט בחשבון הסופי, לא יהיה רשאי בעל הרישיון  27.14.7

לגבות באמצעות אמצעי התשלום שמסר לו המנוי, כל תשלום מאת המנוי, ללא 

עברו ציוד קצה הסכמה מפורשת בכתב ומראש מאת המנוי, למעט גביית תשלום 

עותק מהסכמת  .שרכש המנוי מבעל הרישיון, ואשר התשלום בגינו נעשה לשיעורין
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ולהעברתו אליו  פקחהמנוי, כאמור, יהיה זמין אצל בעל הרישיון להצגה בפני המ

( ימי עבודה מיום שנמסרה לבעל 5בקובץ, שיצורף לדואר אלקטרוני, תוך חמישה )

 הרישיון.

 סוגי תשלומים 27.15

 כלהלן:יון רשאי לגבות ממנוייו תשלומים בעל הריש 27.15.1

 ברישיון. 6.1תשלום בעד שירותיו המפורטים בסעיף  27.15.1.1

, ככל שבעל הרישיון מספק למנוי דמי התקנה חד פעמיים בעד חיבור ציוד 27.15.1.2

 ;או מתקין עבורו את ציוד הקצה

 

על אף  בעל הרישיון אינו רשאי לגבות תשלום כלשהו טרם אספקת השירות בפועל. 27.15.2

האמור, רשאי בעל הרישיון לגבות תשלום טרם אספקת השירות בפועל, אם המנוי 

עותק מהסכמת המנוי, כאמור, יהיה זמין אצל הביע את הסכמתו לכך מראש ובכתב. 

ולהעברתו אליו בקובץ, שיצורף לדואר אלקטרוני,  פקחבעל הרישיון להצגה בפני המ

 לבעל הרישיון.( ימי עבודה מיום שנמסרה 5תוך חמישה )

 פיגור בתשלומים 27.16

והוצאות הפרשי הצמדה , הפיגורים ריבית רשאי לחייב מנוי בתשלום הרישיון בעל 27.16.1

בעד שירותים שמנוי לא שילמם במועד שנקבע לפירעונם בחשבון שנשלח למנוי, גביה 

 (.מועד הפירעון -על פי הסכם התקשרות שביניהם )להלן

 בהגדרת "הפרשי הצמדה הקבוע השיעור על יעלה לא הפיגורים ריבית שיעור 27.16.2

 , בתוספת1961 -ריבית והצמדה, התשכ"א  לחוק פסיקת 1 וריבית" שבסעיף

 פירעונו מועד לבין שנקבע לפירעון המועד שבין בעד התקופה הצמדה הפרשי

 החוב. בפועל של 

בעל הרישיון רשאי לחייב מנוי בתשלום הוצאות גביה על תשלום בעד שירות שסיפק  27.16.3

עשר -בד שחלפו ארבעה"( ובלסכום החוב" –שלא שולם במועד הפירעון )להלן  למנוי

עור הוצאות הגביה שיגבה בעל הרישיון יהיה ( ימים לפחות ממועד הפירעון; שי14)

סביר ויהיה מידתי ביחס לגובה החוב ולפעולות אשר על בעל הרישיון לנקוט לשם 

לרבות טיפול משפטי שמבצע  –גביה" גביית סכום החוב כאמור. לעניין זה,  "הוצאות 

 בעל הרישיון או מי מטעמו לשם גביית סכום החוב קודם פנייה לערכאות שיפוטיות.

 חיוב יתר 27.17

הרישיון יתעד במערכות המידע שלו כל השגה, בכתב או בעל פה, של מנוי בדבר  בעל 27.17.1

 .חיוב יתר המופיע בחשבון

נומקת, תוך פירוט אופן חישוב בעל הרישיון ישיב בכתב למנוי על השגתו, בצורה מ 27.17.2

( יום מיום 21ההחזר או הנימוקים לדחיית ההשגה, בהתאם לעניין, תוך עשרים ואחד )

 -קבלת ההשגה. לעניין זה, "יום קבלת ההשגה" 

 יום קבלת ההודעה אצל בעל הרישיון; -לעניין הודעה שנשלחה בכתב  
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 לבעל הרישיון.ם בו נמסרה ההודעה היו -לעניין הודעה שנמסרה בעל פה 

ולהעברתו  המפקחעותק מהמענה כאמור, יהיה זמין אצל בעל הרישיון להצגה בפני 

( ימי עבודה מיום שליחתו. שלח 5אליו בקובץ, שיצורף לדואר אלקטרוני, תוך חמישה )

בעל הרישיון את המענה באמצעות דואר אלקטרוני, יהיה אף אישור השליחה זמין אצל 

ולהעברתו אליו בקובץ, שיצורף לדואר אלקטרוני, המפקח י בעל הרישיון להצגה בפנ

 ( ימי עבודה מיום השליחה.5מישה )תוך ח

ומצא בעל הרישיון  מנוייםאף האמור, הגיש המנוי השגה בעל פה בשיחה עם מוקד  על

רשאי בעל הרישיון שלא להשיב ₪,  100כי חויב המנוי חיוב יתר אשר אינו עולה על 

 בכתב על ההשגה, ככל שהמנוי נתן הסכמתו המפורשת לכך. 

 

 המפקחהקלטה של ההסכמה המפורשת האמורה תהיה זמינה להשמעה בפני 

( ימי עבודה מיום 5ולהעברתה אליו בקובץ, שיצורף לדואר אלקטרוני, תוך חמישה )

 השיחה.

מצא בעל הרישיון כי חויב המנוי בחיוב יתר, ישיב בעל הרישיון את חיוב היתר  27.17.3

בתשלום אחד, ללא הצבת שום תנאי לקבלתו, בתוספת "הפרשי הצמדה וריבית" 

, בעד התקופה שבין 1961-ה, התשכ"א לחוק פסיקת ריבית והצמד 1כהגדרתם בסעיף 

 מועד גביית חיוב היתר לבין מועד ביצוע ההחזר בפועל, כמפורט להלן:

 -)כולל מע"מ והפרשי הצמדה וריבית( ₪  100-סכום חיוב היתר גבוה מ 27.17.3.1

יועבר ההחזר ישירות לאמצעי התשלום )חשבון הבנק או כרטיס אשראי( 

ד משלוח התשובה על ידי בעל ( ימי עבודה ממוע3של המנוי תוך שלושה )

. היה ואין בידי בעל הרישיון פרטי אמצעי 27.17.2עיף הרישיון כאמור בס

התשלום של המנוי יבוצע ההחזר באמצעות המחאה. על אף האמור, רשאי 

בעל הרישיון להשיב את ההחזר למנוי עסקי באמצעות זיכוי החשבון 

 במפורש.הנשלח על ידו אליו, אם הסכים לכך המנוי העסקי 

)כולל מע"מ והפרשי הצמדה ₪  100 -שווה או נמוך מסכום חיוב היתר  27.17.3.2

יבוצע ההחזר באמצעות זיכוי בחשבון העוקב למועד משלוח  -וריבית(  

במידה וגובה  ;27.17.2 עיף המענה בכתב על ידי בעל הרישיון כאמור בס

ההחזר גבוה מהסכום לתשלום בחשבון העוקב, תועבר היתרה ישירות 

( ימי עבודה ממועד שליחת החשבון 3בון הבנק של המנוי תוך שלושה )לחש

 .למנוי, והדבר יצוין בחשבון האמור

 איסור התניה .28

מפלים או בלתי הוגנים, ובלי  בעל הרישיון אינו רשאי להתנות חיבורו של מבקש בתנאים בלתי סבירים,

 מכלליות האמור: לגרוע

 מי מטעמו ציוד קצה; ממנו או מאת בעל הרישיון אינו רשאי לחייב מנוי לרכוש (א)

 בעל הרישיון אינו רשאי לחייב את המנוי לקבל ממנו שירותי תחזוקה לציוד הקצה שברשותו; (ב)
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או תעריף, ברכישת ציוד קצה  בעל הרישיון אינו רשאי להתלות או להתנות שירותי רט"ן, תנאי שירות (ג)

 ממנו או מאחר כלשהו.
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 רמת השירות -חלק ב'
 

  טיב השירות .29

' א בנספח המוגדר ל פיע ובמתן השירות לפי רישיון זה, יבטיח בעל הרישיון אספקת שירותי 29.1

ודרישות סף לאבטחת טיב השירות ובהתאם להסכם עם מקבל השירות ובכפוף  לתקנים ובהתאם

 לכל דין.

 שתפקידיו יהיו אלה:תלונות נציב בעל הרישיון ימנה  29.2

 לקבל שירות, בנוגע לשירותי בעל הרישיון;לברר תלונות של מנויים, לרבות מי שמבקש  29.2.1

 לברר תלונות של מנויים בנוגע לחשבונות שהגיש בעל הרישיון ולהכריע בהן; 29.2.2

לברר כל חילוקי דעות שיתגלעו בין בעל הרישיון לבין מנוי, בכל הנוגע לפירושו או לביצועו  29.2.3

 של הסכם התקשרות.

, לרבות החברה או לדירקטוריון הרישיון תבעלהחברה למנכ"ל  כפוף ישירותנציב התלונות יהיה  29.3

 .לאחת מוועדותיו של הדירקטוריון

בעל הרישיון יעמיד לנציב התלונות משאבים, לרבות עובדים, בהיקף ובכישורים על פי מפתח  29.4

  .על ידומוגדר שייקבע 

כי הרישיון יודיע לכל מנוי על אפשרות של הגשת תלונה לנציב התלונות, על סמכויותיו ועל דר בעל 29.5

הפנייה אליו. תוכן סעיף קטן זה ייכלל בהסכם ההתקשרות, בחשבון הנשלח למנוי ובאתר 

 האינטרנט של בעל הרישיון.

 דרכי הפניה אל נציב התלונות תהיינה באמצעות אלה: 29.6

 דואר רגיל; 29.6.1

 דואר אלקטרוני; 29.6.2

 טופס מקוון עם אפשרות להוספת קבצים מסוגים שונים. 29.6.3

תר האינטרנט שלו, במקום בולט ובאופן ברור, קישור של "נציב בעל הרישיון יציב בדף הבית של א 29.7

מנוי  יוכלהטופס המקוון, שבאמצעותם ותלונות" שיציג את המען, כתובת הדואר האלקטרוני 

 לשלוח תלונה לנציב התלונות.

 וכתובת הדואר האלקטרוני האמורים, בחשבון הנשלח למנוי. ו כן, בעל הרישיון יפרסם את המעןכמ

בוצעה פניה אל נציב תלונות הציבור באמצעות דואר אלקטרוני או טופס מקוון, יפיק בעל הרישיון  29.8

ישור אוטומטי לקבלתה אשר יכלול מספר פניה, פרטי הפונה שמולאו בתלונה, תאריך השליחה, א

 .המועד שעד אליו יינתן מענה בכתב ותוכן התלונה שנשלחה

 נציב התלונות ישיב בכתב לכל תלונה. 29.9

 מהתלונות יענו תוך חודש. 5%ימי עבודה, כאשר  14מני התגובה למתן מענה לתלונות יהיו עד ז 29.10

העותקים בעל הרישיון ישמור ברשותו עותק של התלונה ושל התשובה בכתב שנשלחה למנוי;  29.11

ולהעברתם אליו בקובץ, שיצורף המפקח האמורים יהיו זמינים אצל בעל הרישיון להצגה בפני 

 .( ימי עבודה מיום שליחת התשובה5, תוך חמישה )לדואר אלקטרוני
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 מוקד מענה למנויים .30

ון, באתר האינטרנט ובאמצעות דואר בעל הרישיון יאפשר למנוייו ליצור עימו קשר באמצעות טלפ

  .אלקטרוני, ויספק מענה לפניות מנוייו בתוך יום עבודה אחד ממועד הפנייה

 והקלטות מסמכים .31

כל הקלטה של קובץ, שיצורף לדואר אלקטרוני, על פי בקשתו,  פקחישמיע או יעביר למ, בעל הרישיון יציג

ו/או מסמך הנוגע למנוי, במשך כל תקופת ההתחייבות האחרונה של המנוי, ובמידה והמנוי אינו נמצא 

( חודשים לאחר 6( חודשים אחרונים לפחות, וכן במשך ששה )18עשר )-למשך שמונה ,בתקופת התחייבות

 שליחת החשבון הסופי למנוי. מועד

 הרשת ובקרת ניהול, תחזוקה .32

 לסעיף ובהתאם ,המנוייהיה כמפורט בהסכם עם  למנוייםבכל מקרה של תקלה, זמן חידוש השירות  32.1

 זה. רישיון של 27

בעל הרישיון  ,בפרטיות, או אבטחת מידע פגיעהתקלה המהווה סיכון בטיחותי,  בכל מקרה של 32.2

 אחראי להפסקת הסיכון מיד כשיתגלה.

  הגנה על פרטיות המנוי .33

 - , חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1979 -חוק האזנות סתר, התשל"ט  החוק, בלי לגרוע מהוראות 33.1

, או כל דין אחר לעניין הגנה על פרטיותו של אדם, אין בעל הרישיון רשאי להאזין לתקשורת 1981

 .בהתאם לכל דין או של מנוי ללא אישור בכתב של המנוי

בעל הרישיון, עובדיו, שלוחיו וכל מי מטעמו אינם רשאים לגלות רשימות או מסמכים בהם רשומים  33.2

הנוגע אליו, לרבות פרטי החשבון לאדם כלשהו פרט למנוי או למי  שם ומען של מנוי או כל מידע אחר

 שהסמיך המנוי לכך.

 בעל הרישיון לעשות את אלה: רשאי, 27.2על אף האמור בסעיף  33.3

מהמנוי בגין שירותים  לולשם גביית כספים המגיעים  אחר רישיון לבעללמסור את פרטי המנוי  (א)

ר נחוץ לשם גביית כספים ועריכת חשבונות, , ובלבד שהמידע המועבהרשת באמצעות לו שסיפק

 הרישיון האחר התחייב לשמור על פרטיות המנויים; ובעל

 , על פי סמכות שבדין.ברשותו נמצאים שהנתונים ככלהעביר פרטי מנוי לאחר, ל (ב)

 אתרים ותכנים פוגעניים .34

ט לחוק, 4הרישיון יידע את מנוייו בדבר אתרים פוגעניים ותכנים פוגעניים כהגדרתם בסעיף  בעל 34.1

 ט)ג( לחוק.4יידוע כאמור ייעשה באופן הקבוע בסעיף  ( לחוק;1ט)ב()4כאמור בסעיף 

בעל הרישיון יידע את מנוייו בדבר קיומם של תכנים באינטרנט אשר אינם מתאימים לילדים ולבני  34.2

אתרים פורנוגרפיים(, וכן יכלול פירוט של הדרכים בהן ניתן לחסום את גישתם של נוער )דוגמת 

 ט)ג( לחוק.4ילדים ובני נוער לתכנים אלה; יידוע כאמור ייעשה בכל הדרכים המנויות בסעיף 

ט)ג( לחוק, שירות יעיל לסינון אתרים 4בעל הרישיון יציע למנוייו, בכל הדרכים המנויות בסעיף  34.3

והכל  שירותיו ים פוגעניים ללא תשלום נוסף על התשלום שהוא גובה ממנו בעד פוגעניים ותכנ

ט)ד( לחוק, ובלבד ששירות כאמור יתבסס על ניתוח המידע ולא על פי "רשימה 4כאמור בסעיף 

 שחורה" של אתרים בלבד.
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 טחוןימתן שירותים לכוחות הב .35

יספק שירותים מיוחדים לכוחות  רישיוןככל שיידרש לכך על ידי נציגי כוחות הביטחון, בעל ה 35.1

 לחוק. 13הביטחון, כמפורט בהוראות שיינתנו לו לפי הוראת סעיף 

יאפשר לכוחות הביטחון, לממש, בכפוף לכל דין, את סמכויותיהם ביחס לכל פעילות  רישיוןבעל ה 35.2

, ויהיה אחראי לקיומם, תקינותם והתאמתם הטכנולוגית של הציוד רישיוןבזק שבמסגרת ה

הדרושים לשם מימוש היכולת לביצוע האמור, והכל בתיאום עם כוחות הביטחון  והתשתית

 לחוק. 13וכמפורט בהוראות שיינתנו לו על ידם לפי הוראת סעיף 

 לחוק. 13כוחות הביטחון יישאו בתשלום על פי הוראות סעיף  35.3

יהיה פטור מחובת שיפוי לטובת המדינה מכוח כל דין, בגין ביצוע השירותים המיוחדים  רישיוןבעל ה 35.4

 לחוק. 13לכוחות הביטחון, ובלבד שפעל לפי הוראה שניתנה לו לפי הוראות סעיף 

 הוראות הביטחון 35.5
 

ימנה ממונה ביטחון, בהתאם  רישיוןככל שיידרש לכך על ידי נציגי כוחות הביטחון, בעל ה 35.5.1
, וימלא בקפדנות אחר 1998-להוראות החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח

 הוראות הביטחון שיימסרו לו על ידם.
 

יקבע הוראות מתאימות  רישיוןככל שיידרש לכך על ידי נציגי כוחות הביטחון, בעל ה 35.5.2
אדם במשרה או בתפקיד המנויים במסמכי ההתאגדות ויפעל כך שלא יתמנה ולא יכהן 

 בהוראות הביטחון שיימסרו לו ע"י כוחות הביטחון, אלא אם כן הוא עומד בתנאים אלה:
  הוא אזרח ישראל ותושב ישראל; (א)
 ניתן לו אישור ביטחוני מטעם שירות הביטחון הכללי, לפיו אין מניעה לכהונתו כאמור. (ב)

  
כוחות הביטחון וינהג לפי הנחיות הביטחון יפעל לשמירת סודיות פעילותם של  רישיוןבעל ה 35.5.3

של אותם כוחות ביטחון, לרבות בעניין של סיווג ביטחוני מתאים לנושא משרה ובעלי 
 ושמירה על כל מידע שהוגדר כמסווג. רישיוןתפקידים בבעל ה

 
ינקוט בצעדים הדרושים להגנה על המערכת שלו, מרכיבי המערכת ובסיסי  רישיוןבעל ה 35.5.4

ם למתן שירותים לתפעול ושליטה על המערכת מפני פעילות של גורמים המידע המשמשי
 , ככל שיימסרו.או המנהל בלתי מורשים, על פי הוראות שיימסרו לו ע"י כוחות הביטחון
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 ק ז': ערבותפר

 רבות וכתב התחייבותע .36

 זה.תנאי מהותי לרישיון הוא המצאת ערבות בנקאית וכתב התחייבות כפי שיפורט בסעיף 

בעל הרישיון ימציא למנהל, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת מדינת ישראל בתנאים ולפי הנוסח  36.1

; סכום 2'נספח ד, וכן כתב התחייבות להארכת הערבות הבנקאית לפי הנוסח שב1'נספח דשב

 .הערבות יהיה בסכום כפי שיורה המנהל, צמוד למדד המחירים לצרכן

בידי בעל  הםפי-על והצווים התקנות , הפקודה,שיון, החוקיהר קיום תנאיהערבות תשמש להבטחת  36.2

במידה שיוטלו על בעל  או לפי הפקודה חוקלפי ההבטחת תשלום עיצומים כספיים , ולשם שיוןיהר

 להלן.  37הרישיון עיצומים כאמור, ולשיפוי המדינה כאמור בסעיף 

 ערבותה ילוטח .37

המנהל רשאי לחלט את הערבות, כולה או מקצתה,  לרבות  36.2בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  37.1

 בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:

הוגשה נגד המדינה תביעה או דרישה לתשלום פיצוי ונזק בשל הפרת תנאי ברישיון, ביצוע לקוי  .א

של הרישיון או בשל ביטול הרישיון, וכן אם נגרמו למדינה הוצאות עקב תביעה או דרישה 

וט הערבות לשם כיסוי סכום תביעה, כאמור, ייעשה רק לאחר שפסק הדין באותה כאמור; חיל

 תביעה הפך חלוט;

 וצאות או נזקים עקב ביטול הרישיון;הנגרמו למדינה  .ב

 .38.2 ףלא השלים את דמי הערבות כאמור בסעי .ג

 .48 סעיףכאמור בבמלואם ובמועד  הרישיון דמילא שילם את  .ד

 הערבות חילוט אופן .38

לחלט את הערבות, עד גובה הסכום הנקוב בה, ובלבד שהתרה בבעל הרישיון כי אם המנהל רשאי  38.1

לט חוו המחדל נושא ההתראה תתוך תקופה שקבע בהתראה לא יתקן בעל הרישיון את המעשה א

 הערבות, כולה או מקצתה.

, ימציא בעל הרישיון ערבות חדשה או ישלים את יתרתה עד או חלק ממנו הערבות כל סכום חולט 38.2

 תנאי היאובה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת המנהל; השלמת סכום הערבות כאמור ג

 -סמכות לבטל את הרישיון, להגבילו או להתלותו הבלי לגרוע מ -אי רישיון, והמנהל רשל מהותי

 לחלט כל יתרה מסכום הערבות.

ערער בפני השר תוך על החלטת המנהל לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, רשאי בעל הרישיון ל 38.3

  .( ימים מיום שהובאה לידיעתו החלטת המנהל15עשר )-חמישה
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  הערבות להארכת ההתחייבות וכתב ערבותה לש וקפהת קופתת .39

תהיה בתוקף במהלך כל תקופת תקפו של הרישיון וכן למשך שנתיים לאחר תום תוקפו של  הערבות 

לפי המאוחר  –הרישיון, או עד שיסלק בעל הרישיון, להנחת דעתו של המנהל, את כל חיוביו לפי הרישיון 

 מבין מועדים אלה.

 עדיםס מירתש .40

טל את הרישיון, להגבילו או כדי לגרוע מן הסמכות לב , כולה או מקצה, אין בוחילוט הערבות 40.1

 .להתלותו

אין בסכום הערבות כדי להגביל את היקף אחריותו של בעל הרישיון כלפי המדינה לתשלום מלוא  40.2

 י כל דין.חובת תשלומם חלה עליו לפי הרישיון או לפושהנזקים שנגרמו לה 

לתבוע בכל דרך אחרת מאת  מזכותו של המנהל כדי לגרוע , כולה או מקצתה, אין בוחילוט הערבות 40.3

זה או להשתמש בסעדים אחרים  ם לפי רישיוןכיסוייבעל הרישיון תשלום נזקים שהוא חב ב

 .הנתונים לו לפי כל דין, ובכלל כך הטלת עיצום כספי
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 פרק ח': פיקוח

 סמכות פיקוח .41

אות החוק, רשאי לפקח על פעולותיו של בעל הרישיון בכל הנוגע לביצוע הרישיון וקיום הור מפקח

לפעול בהתאם  מפקחלצורך קיום הפיקוח כאמור בחלק זה, רשאי  פיהן.-שעל והצווים התקנות ,הפקודה

 ב לפקודה.11-יב לחוק ו37לסמכויותיו בחוק או בפקודה ובפרט בסעיף 

 שמירת סודיות .42

מסמך שהגיע ידיעה  או   על בעל  הרישיון  לא  יגלו  כל ואכיפה המנהל וכן כל מי שעוסק בפיקוח, מפקח

אם כן פורסמו כבר ברבים, או אם נחוץ  אליהם בתוקף תפקידם, לאדם שלא היה מוסמך לקבלם, אלא

 זה או לפי כל דין. הגילוי לצורך ביצוע תפקידם לפי  רישיון

 שיתוף פעולה .43

 את ביצוע האמור מפקחמכלליות האמור, יאפשר ל לגרוע,  ובלי מפקחבעל הרישיון ישתף פעולה עם 

שבשליטתו הדרוש להם לשם ביצוע  , כל מידע שברשותו אוו, לפי דרישתווכן ימסור ל 42-ו 41בסעיפים 

 הפיקוח.

 הודעה על ליקוי .44

פגמים או ליקויים בפעולותיו של בעל הרישיון, יודיע לו  הפקודה לפי המוסמך הגורם או המנהל מצא 44.1

 "(.ההודעה"–המנהל על כך בכתב )בסעיף זה 

 או המנהל קבע לא. בהודעה קבענשבכתב, בתוך פרק הזמן  להודעההרישיון ימסור את תגובתו  בעל 44.2

פרק זמן למתן תגובת בעל הרישיון, ימסור בעל הרישיון את תגובתו לא  הפקודה לפי המוסמך הגורם

( ימים מיום שנתקבלה על ידו הודעת המנהל. בתגובתו יפרט בעל הרישיון את 30יאוחר משלושים )

  האמצעים שנקט לשם תיקון הליקויים והפגמים המפורטים בהודעה ולשם מניעת הישנותם.
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 פרק ט': שונות

 אדם-כח .45

( שנים לפחות 5רישיון יעסיק דרך קבע בחברה נושא משרה שהוא בעל ניסיון של חמש )בעל ה 45.1

 בהקמה וניהול של רשתות ו/או אינטגרטור של רשתות תקשורת.

 יפעלאשר על מעקב שוטף על ביצועי הרשת, ו אמון יהיהיחזיק צוות עובדים אשר  הרישיון בעל 45.2

לשמירה על עמידה בתנאי הרישיון כמו גם שמירה על תקינות המערכות וטיב השירות המסופק 

 .למנויים

 ושומרון ליהודה האזרחי המינהל בשטח פעילות .46

 אל ,שומרוןומנהל האזרחי באזור יהודה ירצה לספק שירות בשטח הככל ש, יפנהבעל הרישיון  46.1

 רישיונות ומתןתדרים  הקצאתלשם  ושומרון)קצין מטה( תקשורת במנהל האזרחי ביהודה  קמ"ט

 באזורים בהם הסמכויות בתחום הבזק נתונות בידי המנהל האזרחי. לפעילות מתאימים והיתרים

לרישיון והקצאת תדרים מאת קמ"ט )קצין מטה(  בהתאםשומרון ובעל הרישיון יפעל באזורי יהודה  46.2

, יםמבוסס ו, יהיושומרון יהודה באזור והרישיון התדרים הקצאתמינהל האזרחי; בתקשורת 

בים, כפי שיקבעו על ידי ם המחויהוראות רישיון זה, בשינוייו בישראל ההקצאה תנאי, על  םבעיקר

, לרבות באזורי יהודה ושומרוןהאזרחי ובהתאם לדין ולתחיקת הביטחון החלים  המינהלראש 

 .תקשורת ןהצורך בקבלת אישור פרטני מהמינהל האזרחי להקמת כל מיתק

 פרסום ומסירת מידע .47

הרישיון, כולו או מקצתו, למעט הנספחים שבו, לידיעת הציבור, במועד את המשרד רשאי לפרסם  47.1

ובדרך שימצא לנכון; מבלי לגרוע מהאמור, הרישיון ללא הנספחים עומד לרשות הציבור לשם עיון 

 בו במשרד.

-התשנ"ח ,חוק חופש המידע על בקשת מידע הכולל פרטים אודות נספחי הרישיון, יחולו הוראות 47.2

 (."חוק חופש המידע" –)להלן  1998

המידע הכלול בנספחי הרישיון בבקשה לחידוש הרישיון את יסמן , רישיוןחידושו של המבקש  47.3

לחוק חופש  13( בחוק חופש המידע וייתן טעם לכך, כמפורט בסעיף 6)ב()9שלדעתו חל עליו ס"ק 

 המידע.

 רישיוןה דמי .48

 6.1.2022אך לא יאוחר מיום  2.1.2022_ אחרי יום XXX בסך _ 5את דמי רישיון דור על רישיון ישלם ב

 ובמועד זה בלבד.  תשלום דמי הרישיון במועד הוא תנאי מהותי לרישיון זה.

 לרישיון נספחים .49

 ספחי רישיון זה מהווים חלק בלתי נפרד מהרישיון.נ

 :להלן רשימת הנספחים

 .תכנית הנדסית - נספח א'

 .חזקותארשימת בעלי  - נספח ב'

 היערכות להבטחת הרציפות התפקודית במצב חירום - 'גנספח 
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 ערבות בנקאית. - 1'דנספח 

 כתב התחייבות להארכת הערבות הבנקאית. - 2'דנספח 

 פרטי איש הקשר .50

 _____________מס' טלפון:   ______________  :שם איש הקשר מטעם החברה 

 ._________________: דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 _______________           _____________________     ט"ע_____________ התש

 נתנאל )נתי( כהן  מימון )מוני( שמילה   ( 2019                     )

 המנהל הכללי   משנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה     

  

 

 

  

  : תפוצת רישיון מיוחדהעתקים



  5דור מתן שירות ביצוע פעולות בזק ומיוחד ל ______________________ בע"מ, ל רישיון
 'אנספח   

 

 1 -נספח א' 
 

 תיאור המערכת – נספח א'
 
 

 וכו'( לתת, בה שהמענה הצרכים מה החברה, )רקע כללי מבוא .1

 
 
 הרישיון בעל שירותי .2

 
 
 מילולי( הסבר מלבני+ )תרשים השירותים תיאור .3

 
 
 לפרטיה. המערכת תתואר הבאים בפרקים .4

 
 

המערכת תיאור  
 

 כללי: - 1פרק 
 .כמויות רכיבים+ הסבר מילולי( + מבנה המערכת )תרשים מלבני

 
 :נתוני המערכת

 תדרי הפעלה
 רוחב סרט של כל ערוץ רדיו

 כנית הקמה ופיתוח הרשת, ת
 תיאור השירותים, 

  .אבני דרך ממועד מתן הרישיון ועד הספקת השירותים
 

יש לפרט את מרכיבי המערכת האלחוטיים ועורקי הרדיו בהם ייעשה  -תיאור מערכת אלחוט  - 2פרק 
השימוש, ייעוד המרכיבים האלחוטיים, קיבולת, טכנולוגיה, ניתוח צרכי הספקטרום, טבלת 

 .גם, יש לצרף מפרטים של כל מרכיב אלחוטיציוד )יצרן, תיאור, מספר ד
 

 חזוקה. ת מדדים לטיב השירות, זמינות השירות, טכנולוגיה בשימוש, - 3פרק 
 

, מנוייםתיאור מערכת הבקרה וניהול רשת, תיאור מערכות המידע כולל מערכות החיוב  - 4פרק 
 .תיאור מערך הגנת המידע והסייבר

 
ותחזוקה )תיאור אופן תכנון ותחזוקת המערכת, תכנית בדיקות, מערכת הגיבוי, שרידות  - 5פרק 

 .גיבוי המרכיבים העיקריים וכד'(
 

 בטיחות  - 6פרק 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



  5דור מתן שירות ביצוע פעולות בזק ומיוחד ל ______________________ בע"מ, ל רישיון
 'בנספח   

 

 1 -' בנספח 
 

 רשימת אחזקות  –' ב נספח
 

 כללי על בעל הרישיון: מידע .1

 התאגיד: שם 

 ' התאגיד:מס 

 למשלוח דואר: מען 

 דואר אלקטרוני: כתובת 

 טלפון: מספר 

 פקס: מספר 

 משרד רשום: מען 

 

 המחזיקים בבעל הרישיון  זהות .2

  שם .פ./ת.ז ח מען % אמצעי שליטה

 .א    

 ב.    

 

 אילן יוחסין של בעל הרישיון: תרשים

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 היערכות להבטחת הרציפות התפקודית במצב חירום –' גנספח 

 היערכות להבטחת הרציפות התפקודית  .1

 איש קשר 1.1

בעל הרישיון ימנה בעל תפקיד )כולל סגן א' וסגן ב'( שיהיה אחראי לקשר עם המשרד; 

בינואר, את פרטי בעל התפקיד וסגניו, וכן  1-בעל הרישיון ימציא למנהל, אחת לשנה, ב

 את דרכי ההתקשרות אליהם.

  אדם כוח 1.2

ת. בעל בעל הרישיון יכין מצבת כ"א לכל תחום פעילותן אשר תאפשר לו רציפות תפקודי

  .אחת לשנהלפחות את רשימת האיוש  יעדכןהרישיון 

 אבטחת מערכות ומידע וסייבר 1.3

בעל הרישיון יגבש תכנית לאבטחת מערכות ומידע, אשר תכלול נוהלי אבטחה  1.3.1

 ."(התכנית)" ואופני תגובה לאירועי אבטחת מידע וסייבר

 וכוחות הביטחון. , גורמי המקצועקבע בהתאם להנחיות המשרדיהתכנית ת 1.3.2

בעל הרישיון יקבע את הכללים ואת נוהלי העבודה לגישה מרחוק בעת אירוע  1.3.3

 במערכות המידע כחלק מהתכנית.

חת מערכות ממוחשבות חיוניות, מכוח החוק טבחברה המונחית בהיבטי אב 1.3.4

אבטחת מערכות  , תוכנית1998-להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח

 .ומידע תידרש לאישור של הקצין המוסמך מכוח חוק זה

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  



 

 

 ערבות בנקאית – 1'דנספח 
 
 
 

 לכבוד
 משרד התקשורת –מדינת ישראל 

 ,23רחוב יפו 
 91999ירושלים 

 
 

 ערבות בנקאית מספר.......הנדון: 
 

 )במילים ________( לסילוק כל סכום עד לסך _____________אנו ערבים בזה כלפיכם 
"( בקשר לרישיון מיוחד למתן שירותי החייבשקלים חדשים אשר תדרשו מאת: _______ )להלן "

 "הרישיון"(. –************. )להלן 
 
 

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך חמישה עשר ימים מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה 
תב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי אלינו במכ

לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה 
 את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 
 

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך __________;
 להפנות לסניף הבנק / חב' הביטוח שכתובתו _____________.דרישה על פי ערבות זו יש 

 
 שם הבנק/חב' הביטוח             

 
________________________________          ______________________________ 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח     מס' הבנק ומס' הסניף
 
 

 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 בנק _____________
  



 

 

 כתב התחייבות להארכת ערבות בנקאית – 2'דנספח 
 
 
 
 

 לכבוד
 משרד התקשורת –מדינת ישראל 

 , 23רחוב יפו 
 91999ירושלים 

 
 
 
 

 התחייבות בדבר הארכת ערבות בנקאית מספר ............הנדון: 
 
 
 
 

שהומצאה לכם )להלן הערבות( בהתאם להוראת  ___________בהמשך לערבות הבנקאית מספר 

בעל  –)להלן ______________________ לרישיון מיוחד שהוענק לנו, אנו חברת  10.2סעיף 

הרישיון(, מתחייבים כי לא יאוחר משנה לפני תום תקופת הערבות היא תוארך לתקופה של  שלוש 

ערבות תהיה בתוקף עד יום שנים, ולאחר מכן תוארך בכל פעם לתקופה נוספת, באופן שה

ואולם, אם במועד האמור, לא סילקנו, להנחת דעתכם, את כל חיובינו, ______________ 

 תוארך הערבות, בכל פעם לתקופה של שנה נוספת, לפי דרישתכם בכתב.

 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

               _____________  
 ]בעל הרישיון[                  

 
 
 
 
 
 

 _____________ התשע"ט
      ____________(2019)



 

  4  מתוך   1מס'    דף
 

 דו"ח תקופתי –תוספת א' 
                                               

 התאריך שבו נתקבלה הבקשה 
 במשרד המנהל:  _________

 ____________מס' סודר: _
 בידי המנהל( וימולאהפרטים )

 
 מילוי הטופס:______תאריך 

 
 ________________: בעל הרישיוןשם 

 
 פרטי איש הקשר, לצורך בירורים :

 
 שם איש הקשר ותפקידו: _________________________________________________

 
 מען איש הקשר: _______________________________________________________

 
 מספר סלולרי:________________     ____________________מספר טלפון: _________

 
 דואר אלקטרוני: ______________________________________________________

 
 

 מילוי הטופס
 
 בעל הרישיון ישיב על כל הסעיפים הרלוונטיים המפורטים בטופס זה באופן מלא ומדויק. .1
 
 ברישיון.שתמש, ככל האפשר, במונחים ובביטויים לפי הגדרתם בעל הרישיון י .2
 
 יש למלא את הטופס בעברית. .3
 
שירות פעולת בזק או כי הטופס אינו מאפשר לו לספק תיאור מלא של  בעל הרישיוןראה  .4

נדרש, כמסמכים , ככל ההסברים ותיאורים , יצרף לבקשהפי הרישיון-הניתנים על הבזק
 .נילווים לטופס

 
 .ייחתם בידי מורשה חתימה ויצורף לו תצהיר לאימות הפרטים הכלולים בוהדו"ח  .5
 
)מנהל אגף בכיר רישוי וסמנכ"ל בכיר  ומנהל מינהל  מודפסים הדו"ח יוגש בשני עותקים .6

  פיקוח ואכיפה( + עותק אלקטרוני לאגף בכיר רישוי.

 

 פרטים כלליים  .1
 

 ____________________________________________________ :בעל הרישיוןשם 
 

 _____________________________________________________ :מספר הרישיון
 

 תוקף הרישיון עד: ___________________________________________________
 

 סוג השירות: _______________________________________________________
 

 
שבתוקף  מכוח החוק או מכוח הפקודה בעל הרישיון יציין אם ברשותו רישיונות אחרים

 ומספריהם: 
 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



 

 4.   מתוך   2מס'    דף
 

 יש לפרט: –תיאור שירותי הבזק ופעולות הבזק  .2

 
 שירותים הניתנים בהתאם לרישיון או פעולות המבוצעות על פיו. א.

 שירותים או פעולות המתוכננים בעתיד. ב.

שירותים שהופסקה אספקתם או מתוכננת הפסקת אספקתם או פעולות שהופסק  ג.

 ביצועם או מתוכנן הפסקת ביצועם. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

  מרכיבים אלחוטיים: .3
 

או  המערכות האלחוטיות של בעל הרישיוןשנגרמו על ידי אם היו הפרעות תאלמ"ג  א.

 , פרט:מבעל רישיון אחר שנגרמו לבעל הרישיון

 ? תיאור קצר של כל מקרה:מי גרם להפרעות/מתי נגרמו הפרעות? למי נגרמו ההפרעות
 ב. מיקום אתרי הרדיו של בעל הרישיון

 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  שינויים במערכת: .4
 

כפי שמפורט ברישיון, לרבות בהתייחסו  1בעל הרישיון יפרט באם היו שינויים במערכת  .א

 -ל

 , מערכת שליטה ובקרה; סינכרון, מערכת כחגיבוי, מערכת  מערכת (1
 ;המערכת ומיקום כמויות פירוט לרבותושלוחות של המערכת,  המערכת שתפרי (2
 ;ללקוחות שירות מוקד פרטי (3
 תקני בזק אחרים;יציוד קצה ומ (4
 .וגיבויים שרידות, שירות לטיב מדדים (5

                                                           
, יחד עם טופס הדו"ח רישיוןיגיש עדכון לנספחי ה רישיוןבמידה והיו שינויים במערכת, בעל ה  1

 התקופתי.



 

 4.   מתוך   3מס'    דף
 

 ';וכוקצבי עבודה, זמני תגובה, רוחב פס  –טכניים של המערכת  נתונים (6
 

 ב.  בנוסף, בעל רישיון משולב יפרט:
תחום תדר, תדר שידור מרכזי, רוחב פס, הספקים, לרבות נתונים  –ם נתונים ספקטרליי

 של אנטנות, ומיקום משדר )במקרה שלא תואם לרשום ברישיון.
 
 בנוסף, בעל רישיון המספק שירותי מידע קולי ושירותי בידור קולי, יפרט: ג.

 ;השירותים למתן המשמשים השירות מספרי רשימת (1
 ;ההתקשרות בתחילת שמושמע המוקלט המסר נוסח (2

 

 החזקת אמצעי שליטה:  .5
 

 פירוט בעלי המניות )להדגיש השינויים בהשוואה לדוח קודם/רישיון(: .א

 חזקות בחברהה      מספר ת.ז.        מען                              שם 
  

______________________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________________ 
 

 

בעל הרישיון המחויב בהפרדה חשבונאית, יצרף אישור של רו"ח על קיום הפרדה  .ב

 חשבונאית.

 
 )להדגיש השינויים בהשוואה לדוח קודם/רישיון(: בעלי תפקידים בכיריםפירוט  ג.

 תפקידשם                 מען                   מס' ת.ז.                     
    
           ______________________________________________________________ 

 
          _______________________________________________________________ 

  
 

 שם ומשפחה                            תפקיד                        חתימה                                          
 

 פרטי ממלא הטופס:       _________________________________________________ 
 

 פרטי מורשה חתימה:     _________________________________________________
 

 _________________________________________________        :      2פרטי המצהיר
 

  

                                                           
  .יש לצרף תצהיר לאימות הפרטים הכלולים בו  2



 

 4.   מתוך   4מס'    דף
 

 ת צ ה י ר 
 
 
 

לאחר __________, ___מס' נושא תעודת זהות ___________ _____ החתום מטה,  אני
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אחרת אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה 

 לאמור:
 
 
________________ חברת _______________ בע"מ )ח.פ. _____________(, הנני  .1

 בעל רישיון מיוחד למתן שירות בזק ________________ )"הרישיון"(.
 
 
דו"ח תקופתי לשנת ________, המוגש  –הנני נותן תצהירי זה כתמיכה לתוספת א'  .2

למשרד התקשורת, על פי דרישתו, מטעם חברת _____________ בע"מ בקשר לרישיון 
 )"הדו"ח התקופתי"(.

 
 
  הנני מצהיר כי זהו שמי, זוהי חתימתי וכי העובדות הכלולות בדו"ח התקופתי הינן נכונות. .3
 

 
 
 
 

   ____________                                                                    _______________ 
 חתימת המורשה                                                                                                  ת א ר י ך       

 
 
 
 א י ש ו ר

 
 
 

___________________, המוכר לי הנני מאשר בזה כי ביום  __________, הופיע/ה בפני, 
אישית ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

 חתם בפני על תצהירו דלעיל.
 
 
 
 
 

___________                       ____________________                       _______________ 
 עוה"דחתימת                         חותמת ומס' חבר בלשכת עוה"ד                   תאריך        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 ה צ ה ר ה
 
 
 

________, מורשה חתימה של __________ מס' ת.ז ____אני ______ .1
מאשר בזה קבלת רישיון מיוחד לפי  בעל הרישיון( – )להלן ______________________

ולפי חוק התקשורת(  –, )להלן 1982-בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 4סעיף 
על כל תנאיו ונספחיו. , 1972-לפקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[ התשל"ב ג4סעיף 
 הרישיון(. –)להלן 

 
 
 קראתי את הרישיון והבנתי את תוכנו. .2
 
 
  –ידוע לי כי  .3
 

 ;_____________תוקף הרישיון עד ליום  (1) 
 

המפורטים מותר לבצע לפי הרישיון, רק את פעולות הבזק ו/או שירותי הבזק  (2)
 ; 3בסעיף 

 
ביצוע פעולות בזק או מתן שירותי בזק שלא הותרו במפורש ברישיון, או ברישיון  (3)

 , מהווה עבירה פלילית.בידי בעל הרישיוןאחר של משרד התקשורת, אם יש כזה 
 
על הפרה של הוראות הרישיון או הדין החל, ניתן להטיל עיצום כספי לפי החוק  (4)

 פים.או הפקודה, לפי העניין, ולנקוט בסעדים נוס
 
 
 
 

_________________                                                                    _______________ 
 חתימת המורשה                                                                                    בעל הרישיוןחותמת 

 
 
 
 

 
________________ מס' ת.ז. _________________ מוסמך הנני מאשר בזאת שמר/גב' 

 לחתום על ההצהרה בהתאם לזכויות החתימה שנקבעו במסמכי היסוד של בעל הרישיון.
 
 
 
 

___________                       ____________________                       _______________ 
 עוה"דחתימת                         ת ומס' חבר בלשכת עוה"דחותמ                   תאריך        

 
 
 
 
 


