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

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

  כדלקמן:, ________________בזה את הרשיון הכללי שהוענק לחברת  ןמתק י( אנ__________

 
 הוספת

 ##סעיף 
 יבוא: # סעיףלאחר  .1

  "IPv6 בפרוטוקול  הקצאת כתובות סעיף ##"

 IPv6בפרוטוקול  יתמכו באופן מלאכך ש, את הרשת ומרכיביה יפעילבעל הרישיון  (1

מכל  IPv6אפשר גישה למשתמשי הקצה לשירות האינטרנט בפרוטוקול ובאופן שי

 ציוד קצה שהוא.

 .IPv6בעל הרישיון יעביר באופן יזום מנויים קיימים וחדשים לכתובות בפרוטוקול  (2

בעל הרישיון .  IPv6 כל ציוד קצה המסופק ע"י בעל הרישיון יתמוך בפרוטוקול (3

ושהוא סיפק למנוי, יבצע עדכון גרסת תוכנה מרחוק לכל ציוד קצה המחובר לרשת 

 . IPv6תמיכה בפרוטוקול צורך לקיימת לו גרסת תוכנה על ידי יצרן הציוד, הו

תוכנה לציוד הקצה  גרסת עדכוןיבצע בעל הרישיון  מנוי,בכל ביקור טכנאי בבית ה (4

ככל שלא ניתן . IPv6תמיכה בפרוטוקול צורך ל ושהוא סיפק למנוי,המחובר לרשת 

 IPv6 התומך בפרוטוקולחלופי בעל הרישיון ציוד קצה  ספק לוי ,לבצע עדכון תוכנה

י התקשורת )אם נדרשת החלפה של ציוד הקצה שנרכש בעבר היא באותם תנא

 תתבצע ללא תוספת תשלום(.

בעל הרישיון יספק תמיכה למנוייו באמצעות מוקדי השירות בסוגיות הקשורות  (5

 סופקציוד הקצה, גם במקרה שהציוד לא הגדרות הנדרשות ב ההתאמותלביצוע 

 בעל הרישיון.ע"י 

 לעניין סעיף זה:

 ציוד קצה כהגדרתו בחוק התקשורת, לרבות ציוד אלחוטי. –" ציוד קצה"
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 באחת משלוש השיטות:  יתבצע IPv6 -ל IPv4-המעבר מ (6

 Dual Stack .א

 Tunneling .ב

 Translation .ג

 .IPv6אחסון אצל בעל הרישיון חייבים  לתמוך בפרוטוקול השרתי כל  (7

תוטמע בכל מרכיבי הרשת והמערכות הקוויות  IPv6התמיכה בפרוטוקול   (8

ובכל האפליקציות והשירותים השונים אשר מספק  והאלחוטיות של בעל הרישיון 

 את ההיבטים הבאים: לכל הפחותבעל הרישיון ותכלול 

 IPפעולות בסיסיות והגדרות של שכבת ה  .א

 BRASהרשאות גישה,  .ב

 IPv6הגדרת כתובות בהתאם לארכיטקטורת כתובת  .ג

 IPSec .ד

 שכבות אבטחת המידע .ה

 אצל בעל הרישיון לרבות מערכות פנים ארגוניות  IT-כלל מערכות ה .ו

כלל המערכות, השרתים, הנתבים, המתגים וכיוצ"ב ברשתות הליבה,  .ז

 האגרגציה והגישה

 DNS ,DHCP ,API .ח

 פרוטוקולי ניתוב שונים .ט

 קישורים בין בעלי רישיון שונים .י

 קישורים המשמשים לחיבור בינלאומי .יא

 (SNMP ,MIBs) ול רשתניה .יב

  Multicasting .יג

 Mobility (Mobile IP)  .יד

 QoS .טו

 (IPS3, IDS2, APFW1FW ,4הגנת הרשת ) .טז

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Firewall 
2 Application Firewall 
3 Intrusion Detection System 
4 Intrusion Protection System 
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בכל הדרכים   6IPvבעל הרישיון יעדכן את מנוייו בדבר תמיכתו בפרוטוקול  (9

 הבאות:

 על ידי הסברה כתובה באתר האינטרנט של בעל הרישיון. .א

באמצעות דיוור ישיר למנויים אשר יצורף לחשבונית שתישלח למנוי בחודש  .ב

 .IPv6הראשון לאחר תחילת התמיכה בפרוטוקול 

 

 
 חודשים מיום חתימתו. 6תיקון זה יכנס לתוקף  .2 תחילה

 

  
 ט______________ התשע"

   ______________(2019) 
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 כהן (נתנאל )נתי
 המנהל הכללי 
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