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 :שם השירות .1
 

 "השירות, להלן " BSA-Bit Stream Access+Telephonyשירות 
 
 
 

  :הגדרות .2
 

מי שקיבל רשיון להקמה, קיום והפעלה של רשת בזק ציבורית  " בעל התשתית"
 . 1כלל ארצית נייחת

 
על ידי לספק השירות היחס )באחוזים( בין קצב הגישה המסופק   " יחס העמסה"

המצרפי בעל התשתית בנקודת החיבור, לבין קצב הגישה 
הניזונים  שרכשו כלל לקוחות הקצה של אותו ספק השירות

)בין אם באספקה ישירה ללקוחות הקצה, מאותה נקודת חיבור
ובין אם באספקה לספקי שירות אחרים הרוכשים ממנו קיבולת 

 לצורך אספקת שירותיהם(.
 
שירותים  לקבלת עם ספק השירות,  שהתקשר חיד או תאגידי " לקוח הקצה"

  .שוניםים ויישומ
 

 משרד התקשורת.          "המשרד"
 
אליה יכול  בעל התשתית של קבועה ברשתממשק נקודת  "נקודת החיבור"

 . ספק השירות להתחבר 
 

, במקטע (Access)יהיו במקטע הגישה ש יכול נקודות החיבור
התאם , ב(Core)במקטע הליבה  וא, (Aggregation)האיסוף 
 ספק השירות.לקביעת 

 
  .השקע הראשון בבית הלקוח  ת הסיום"נקוד"
 
  עם בעל התשתית לשם אספקת  התקשרהמעוניין לשיון יעל רב " ספק השירות"

 ללקוח הקצה. ,שוניםויישומים שירותים 
 

 מנקודת החיבור עד לנקודת הסיום )כולל(.   "קצה לקצה"
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

, והוט טלקום ש.מ. XDSLתקשורת בע"מ המפעילה תשתית גישה בטכנולוגיית כיום בזק, החברה הישראלית ל 

, IBCת נויים המתחייבים , גם על חבר. תיק שירות זה יחול, בשיDOCSISהמפעילה תשתית גישה בטכנולוגיית 

 ובכפוף לכל דין.
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 BSA+Telephony מאפייני שירות .3
 

 כללי 3.1
 

 מתבסס על תשתיותשירות סיטונאי מקצה לקצה ההינו  BSA שירות
בזק חב'  -כיום  ,בישראלכלל ארציות הנייחות ה (Access) הגישההתמסורת ו

מפעילה תשתיות גישה בטכנולוגיית  החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
XDSL  תומפעילה תשתיות גישה בטכנולוגיטלקום ש.מ. והוטDOCSIS  ,

רו שלהן בעיקר בתמסורת ג'יגהביט המט ותושתיהן עושות שימוש ברשת
 .אתרנט

 הרשת של  מתבצע באמצעותלוגי בין לקוח הקצה לספק השירות הקישור ה
של לקוח הקצה,  IP-לקבוע את כתובת ה מאפשר לספק השירותובעל התשתית 

מתקדמים הפעלת יישומים כן אפשרות לאופי ורמת השירות, ו להגדיר את
 .IPTV/OTTחדשניים כגון שירותי ו

 "שירותסיטונאי להלן: שירות טלפוניה  BSA+Telephonyכן כולל שירות 
 בשוק הסיטונאי. דקות שיחה טלפוניה"

אדיש לטכנולוגיית תשתית הגישה ויחול על מגוון הטכנולוגיות הינו שירות ה
 .FTTHהקיימות ועל כאלה שיופעלו בעתיד כדוגמת 

 

 BSA שירות עקרונות  3.2
 
  התעבורה,  קצבי פי עלתהיה ל התשתית מבעשירות דו כיווני רכישת

 .המוגדרות בתיק השרות ת השירותות איכות ורמוהגדר
 

  הכרוכים באספקת  בעל התשתית יהיה האחראי על מכלול ההיבטים
  .השרות מקצה לקצה

 
 בנקודות חיבור שונות  ו קישוריםיתאפשרספק השירות  בחירתבהתאם ל

  ,DSLAM, MSAG, CMTSשל בעל התשתית )כמו ברשת 

Aggregation  ,,Coreוכן בכל שילוב בין נקודות החיבור, (וכיוצ"ב ,  
 . 1כמוצג בתרשים 

למטרות שרידות וגיבוי, קישור ספק השרות לנקודות החיבור ברשת בעל        
 (Aggegation)או במקטע האיסוף  ( Core)התשתית במקטע הליבה 

 יבוצע בשני נתיבי תמסורת נפרדים ובלתי תלויים.
 
  השירות יעשה שימוש בקו הקיים של המנוי עד לנקודת הסיום, בין אם

בעל התשתית לא ידרוש  .בבעלות בעל התשתית ובין אם לאוקו הינו ה
  הנחת קו מנוי נפרד, אלא בהסכמת ספק השירות.

 

  המשרד יקיים מעקב שוטף אחר התפתחויות השירותים והטכנולוגיות
 עת יחס העמסה מינימלי.יקבע מעת ליכול שבענף ובהתאם לכך 

 
  לעניין אבטחת מידע בעל התשתית וספק השירות יונחו ע"י הגופים

 המוסמכים לכך.
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 (Multicastישום מולטיקסט )י  3.6
 

מאפשר הזרמת תוכן זהה לכמות גדולה  BSAהכלול בשירות  מולטיקסט יישום  .1
בליבת לכל אלמנט שתמשים קצה על בסיס של קישורים רחבי פס מעטים של מ

ו"שיכפול" התוכן הזהה בקרבת   (Aggregation , Mega-PoP) הרשת
בקרבת אתרי אתרי לקוחות הקצה, במבנה הרשת של חב' בזק "השכפול" 

 .CMTS -מבוצע ב  , וברשת של הוטMSAG -מבוצע בלקוחות הקצה 
 
 

 בזק:יישום מולטיקסט ברשת 
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 יישום מולטיקסט ברשת הוט:
 

               
 
 

 2שירות דקות שיחה טלפוניה 3.3
 

בעל התשתית יאפשר לספק השרות לרכוש ממנו שירותי טלפוניה סיטונאיים אשר 
ירות דקות שיחה טלפוניה" בשוק "ש להלן: יסופקו ע"י ספק השרות ללקוחותיו.

 הסיטונאי.

שירותי הטלפוניה יאפשרו ללקוחות ספק השרות קבלת שיחות נכנסות ויצירת שיחות 
יוצאות וכן אספקת כל השירותים הנלווים לשירותי הטלפוניה הבסיסיים אותם מספק 

,שיחה Classבעל התשתית ללקוחותיו או לכל ספק שירות אחר, )בין היתר שירותי 
 זוהה, עקוב אחרי, שיחה ממתינה, שיחה למתקשר אחרון, וכ"ו(מ

 הכנות הנדרשותאת כל הבעל התשתית וספק השירות יבצעו  ,טרם אספקת השירות

להעברת שיחות בין רשתות,  POIהקמת / הקצאת חיבורי לאספקת השירות, לרבות 
י תמיכה בשירותים הנלווים ושירות לצורךבמערכות  התאמותהגדרות וביצוע 

 הטלפוניה הבסיסים.

קוד קו חדש בתהליך אספקת השרות בעל התשתית )בזק/הוט( וספק השרות יגדירו 
מספר טלפון נוסף לבלכל קו טלפון המקבל "שירות דקות שיחה טלפוניה", וזאת 

בלבד בין  תפעוליים / הנדסייםהקיים של קו הטלפון. קוד קו זה ישמש לצרכים 
, )ויאפשר בין היתר יכולת להפרדת ק השירותספמערכות מערכות בעל התשתית ו

  שירותים הניתנים ללקוח בין בעל התשתית וספק השרות(

 

                                                 
2

 ספק השירות ל"שירות דקות שיחה טלפוניה" יהיה בעל רשיון מפ"א ייחודי. 
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 BSA מתכונת שירות 3.3
 

, או בכל חלופות הבאותאחת מהלעניין הזמנת השרות רשאי ספק השרות לבחור ב
 :הןישילוב בינ

 
 .בנקודות החיבוריו יהזמנה של הקצב ורמות השרות של כלל מנו .א

 
יעביר ספק עם תחילת אספקת השרות ללקוחות ספק השירות, במתכונת זו 

( לשם זיהויו אספקת השרות תשתית את פרטי המנוי )שם, כתובתהשירות לבעל ה
  וכיוצ"ב(.  MSAG-הפיזי ברשת של בעל התשתית  )כגון השער ב

באחריות בעל התשתית לספק למנוי של ספק השירות את הקצב ורמת השירות 
 כפי שהוזמנו עבורו.

 בהתאם לכך, יבטיח בעל התשתית קיום משאבי תשתית מקצה לקצה שיבטיחו
 את הקצב ורמות השרות כפי שהוזמנו.

 

  לפי חלוקת משנה של חדרי אגרגציה, למנוייו קצבים ורמות שירות הזמנה של  .ב
MSAG/CMTS .וכיוצ"ב(, וכל צירוף שלהם 

 
רות יבמתכונת זו יעביר ספק השירות לבעל התשתית את הקצב ורמות הש

בעל באחריות  .MSAG/CMTSהמצרפיים בנפרד לכל אתר אגרגציה או  
התשתית לספק למנוי של ספק השירות את הקצב ורמת השירות כפי שהוזמנו 

 עבורו.
 
 
 
 אי אפליה 3.3

 

לבין עצמם  בעל התשתית לא יפלה באספקת השרות בין מנויי ספקי שירות שונים .א
בכל הפרמטרים הכרוכים  וכן בין מנוייו הוא לבין מנויי ספק שירות כל שהוא

תפעול רמות שירות, זמינות השירות,  הקמת לקוח, השירות, איכות וטיבבשירות )
 וטיפול בתקלות וכ"ו(.
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 ציוד קצה .4
 

 כללי  4.1
 

ע"י לקוח רכש יאו י , יושכר או יושאל ע"י ספק השירות,מכרייוד הקצה יצ
 הקצה בשוק החופשי.

 

 ציוד הקצהניהול   4.2
 

יים )כדוגמת סטנדרט ציוד הקצה יתמוך בשיטות ופרוטוקולי ניהול .א
63TR) מרוחק של וניטור, ניהול  שיאפשרו לספק השירות יכולות הגדרה 

 .המסופק ללקוח הקצההשירות 
  , כך ספק התשתית יתמוך בתצורות המאפשרות את זיהוי לקוח הקצה     
 על השרות המסופק ת בזמן אמ ניטורזיהוי ו שיתאפשר לספק השרות     
 ללקוח.     
 לא יספק ציוד קצה שאינו תומך בשיטות ובפרוטוקולי בעל התשתית      
 ניהול כאמור לעיל.     

 
בטרם תחילת אספקת  יום 60בעל התשתית יספק לספק השרות לפחות  .ב

לפני  יום 60במסגרת שירותי השוק הסיטונאי, וכן לפחות  BSAשירות 
 PPPOEכל ביצוע שינוי טכנולוגי המחייב עדכון גרסה )כמו: מעבר

קובץ גרסת התוכנה  (,Vectoringאו   DHCPדשה כדוגמת לתצורה ח
כאמור לניהול מרחוק שיאפשר לספק השרות לפתוח את ציוד הקצה 

באופן עצמאי, או יספק גרסת תוכנה עדכנית לציוד הקצה )הכל לפי 
 העניין(.
 

כל ציוד קצה המשמש את לקוח של ספק השרות ייפתח ע"י בעל התשתית  .ג
וע ובלתי חוזר )הותרת ציוד הקצה פתוח קבבאורח לניהול מרחוק, 

לאחר אתחול וכיבוי של ציוד הקצה( לרבות  םלניהול מרחוק ג
מועד  , מיד עםודומיהן TR69 ,HTTP,HTTPS,SNMPטוקולי  ובפר

 מעבר הלקוח לספק השרות.
כן יחויב בעל התשתית לפתוח לניהול מרחוק כאמור לעיל, כל סוג ציוד 

קוח שעבר לספק השרות, גם אם ציוד קצה קצה שנמכר על ידו והמשמש ל
 זה נמכר בעבר ואינו נמכר יותר.

 
לקוח לקבלת שירות משירותי התשתית לא יקשור בין התקשרות עם בעל  .ד

קבוצת בעל התשתית, לבין התקשרות של אותו לקוח או עם אחר, 
לרכישה, להשכרה, להשאלה או להחכרה של ציוד קצה, בין בהסכם אחד 

פרדים, לרבות בדרך של מתן הנחה או הטבה אחרת ובין בהסכמים נ
 ה.ית השניוכלשהי בהתקשרות אחת בשל ההתקשר
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 SLA  (Service Level Agreement) -שירות רמת הסכם  .5
 

 כללי 5.1
 

אשר (SLA) ספק השירות ובעל התשתית יחתמו על הסכם רמת שירות  א.
כה  סיטונאיים את כל מרכיבי השירות ובכללם פירוט מערכי תמי  יכלול

שיאפשרו לספק השירות לתמוך בלקוחותיו, כולל לו"ז לפעילויות כדוגמת: 
תהליך מושלם של הקמת לקוח החל מבחינת האפשרויות הטכניות הזמינות 

חיבור לקוח חדש, התאמת שירותים ללקוח קיים, טיפול בתקלות, עבור לקוח, 
חריגה של בעל התחשבנות כספית, פיצוי מוסכם מראש לספק השירות על 

התשתית מהתנאים הנקובים בהסכם, וכן כל מכלול ההיבטים ההנדסיים, 
 השירותים והמסחריים בין ספק השרות לבעל התשתית.

 
התנאים בהסכם בין ספק השרות לבעל התשתית לא יעמדו בסתירה לתנאים  ב.

שנקבעו בתיק השרות, אלא אם כן נקבעו בהסכמה בין ספק השרות ובעל 
 ושרו  מראש ובכתב ע"י המשרד.    התשתית וא

 
הסכם השרות בין ספק השרות ובעל התשתית יכול שיכיל תנאי שירות וביצועי  ג.

 מערכת עדיפים על אלה שנקבעו בתיק השרות לאחר יידוע המשרד בכתב.
 

בין  (API)בעל התשתית וספק השרות יקיימו מישק קישור ממוחשב  ד.
, הממשק מה על הסכם אספקת השירותמועד החתימ יום 60תוך  יהםמערכות
   :בין היתרלספק השרות יאפשר 

 
קבלת נתונים טכניים הנדרשים לצורך הקמה וניהול לקוח, תמיכה בתהליכי   -

 קדם מכירה, מכירה, ושירות.    
 
 /עדכון/שדרוג/ביטול/הסרת שירותים.הזמנה -
 
 י התקנה.תיאום מועד   -
 
  .הצגת סטטוס הזמנה/התקנה -
 
ר רציף בזמן אמיתי את ביצועי שירותים המסופקים ללקוחותיו וטינ -

צבי תעבורה ופרמטרי רמות השירות הן בעבור כל לקוח קכולל  
פרופיל השרת של הלקוח, והן ברמה המצרפית למלקוחותיו בהתאם 

של כלל לקוחותיו, ובכלל זה מתן אפשרות לשינוי והתאמה של 
 וכד'. QoSצבי גישה, פרמטרי פרמטרי השירות השונים כמו: שינוי ק

 
מעקב טכני אחר טיפול בתקלות, עדכוני שדרוגי תוכנה/הוספת או    -

 הסרת ציד/עבודות יזומות וכ"ו.
 
במקרה של עיכוב בהקמת מישק הקישור הממוחשב כאמור לעיל ו/או    -

במקרה של תקלה במישק הקישור תתאפשר העבודה השוטפת בין 
הקמת מענה אנושי מבעל התשתית י ספק השרות לבעל התשתית ע"

באמצעות מענה אנושי ייעודי עד להשלמת מישק הקישור או עד 
 לתיקון התקלה במישק )לפי העניין(.

המענה האנושי יספק את כל אותן יכולות שנועדו ממישק הקישור     
   הממוחשב כמפורט בתיק השרות.
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פק השירות דוחות לסספק ישל בעל התשתית מערך התמיכה הסיטונאי  ה.
, מנוייו וכן לכל מנוי בנפרדבנוגע לכלל  מפורטיםשירותים, הנדסיים ותפעוליים 

יכללו בין בהתאם לסיכום מפורט בין בעל התשתית לספק השירות, הדוחו"ת 
 היתר הפקת הדוחות הבאים:

 
דו"ח התחשבנות מרכז, מפורט ברמת לקוח אשר יכלול בין היתר, פרטים  -

 אודות:
  הקו )פעיל/מושעה/מוקפא/מנותק(.סטטוס 

  מועד ההצטרפות של לקוח הקצה.  

   מועד סיום ההתקשרות. 
 (.ה/הקפאה )במידה והקו הושעה/הוקפאמועד השעי

  (.מועד אחזור הקו )במידה והקו אוחזר 

 
של בעל התשתית  טכנאיםפעילות כז מפורט בגין חיובי ודו"ח התחשבנות מר -

 יכלול בין היתר: חעבור לקוחות ספק השרות, הדו"
   פעיל/מושעה/מוקפא/מנותק(.שבטיפול הטכנאי סטטוס הקו( 

   תאריך + שעה(.שטח מועד הגעת הטכנאי( 

  .)הפעולה שבוצעה )כגון התקנה/תיקון תקלה/הלקוח לא נכח בבית 

   לפי קודים שיוגדרו מראש בין )פירוט כללי של העבודה שביצע הטכנאי
 .(ספק התשתית לספק השירות

 ת התקלה )תקלת ספק התשתית/תקלת לקוח(.סיב 

  ,העשוי להידרש במסגרת מתן השירות  כל נתון נוסף, נוכחי או עתידי
 כפי שיסוכם בין הצדדים.

 
 דו"ח זיכויים בגין אי הגעת טכנאים. -
, , אזור, עיר וכו'MSAGדו"ח תקלות יומי וסטטוס טיפולם ברמת לקוח,  -

 ללקוחות ספק השרות.
תקלות יזומות והשבתות ברשת בעל התשתית להן השפעה על דו"ח יומי ל -

 השרות ללקוחות ספק השרות.
העשוי להידרש במסגרת מתן השירות כפי  כל דו"ח נוסף, נוכחי או עתידי, -

 שיסוכם בין הצדדים.
 

ספק התשתית יעביר לספק השירות את הדוחות כאמור לעיל מדי חודש באופן  ו.
הקלנדרי העוקב לתקופת הדו"ח. תקופת הדו"ח  לחודש 3 -שוטף ולא יאוחר מה

לחודש ועד ליום האחרון בחודש בכל חודש קלנדרי או חלק  1 -הינה החל מה
ממנו בו סופק השירות, על אף האמור דוח"ות יומיים יסופקו על בסיס יומי 

 בסוף כל יום אליו מתייחס הדו"ח.
 

שרות כולל ההגדרות בעל התשתית וספק השרות יפעלו בהתאם לאמור בתיק ה ז. 
 KPI(Key Performanceשבתיק השרות, לרבות מדדי  SLAהמפורטות בסעיף 

Indicators) אי על  הפיצוי המוסכם(-)להלן מראשומוסכמים פיצויים קבועים ו
 .6.5בסעיף  כמפורט KPI-עמידת בעל התשתית במדדי ה

תאם לסמכותו ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה על הפיצוי המוסכם, אזי בה       
 יקבע המשרד את הפיצוי המוסכם 

 

בין בעל  SLAמבלי לגרוע מהאמור, כל עוד לא נחתם הסכם רמת שירות  ח.
 סעיפים           כפי שנקבעו ב המזערייםתנאי השירות התשתית לספק השרות, יחייבו 

 להלן.  5.4 ,5.3 ,5.2         
 
                        על התשתית יכול שיכיל תנאי כאמור לעיל, הסכם השרות בין ספק השרות וב .ט

                           כתנאי שירותשירות וביצועי מערכת עדיפים על אלה שנקבעו בתיק השרות 
 ., וזאת לאחר יידוע המשרדמזעריים
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 :כללי -תנאי שירות 5.2
 

ן מקווו ממוחשב תמיכה סיטונאי ךבעל התשתית יקיים מול ספק השירות מער  .א
לבעל התשתית לספק תמיכה מלאה מקצה לקצה בלקוחות ספק  שיאפשר

 קבלת לספק השירותכן לאפשר , והשרות לאורך כל מסלול השירות למקטעיו
למשך השירותים המסופקים ללקוחותיו, וזאת וניהול תי ימושלם בזמן אמ מידע

 שרות בין ספק השירות לבעל התשתית.כל תקופת ההתק
תית יגדירו סביבת תמיכה סיטונאית עבור ספק ספק השירות ובעל התש

השירות, אשר תאפשר לספק השירות לבצע את כלל הפעולות הנדרשות 
לשם אספקת השירות ללקוחותיו ובין היתר: הקמה, הגדרה, ניהול, 
סטאטוס לקוחות ושירותים, התאמה וניטור המשאבים השונים 

 המוקצים ללקוח הקצה. 
 

            APIתבסס על ממשק תספק השרות ן בעל התשתית לביפעילות ה  .ב
(Applications Programing Interface מקוון )ON LINE  שיאפשר

 .לספק השרות טיפול יעיל ומהימן בלקוחותיו

יאופיין כך שהתהליכים המבוצעים באמצעותו יתנהלו   API -ממשק ה
באופן אוטומטי ככל שניתן, ומעורבות אנושית תתקיים רק במקרים 

זהה לשימוש כל ספקי השרות שמקבלים שירות  יהיהגים, הממשק חרי
ובעל התשתית מבעל התשתית כולל מפעילים הקשורים לבעל התשתית, 

עצמו ככול שהוא מספק בעצמו שירתים באמצעות יחידות הקמעונאיות 
 שלו.

לפי סדר  API -המתקבלות באמצעות הבעל התשתית יטפל בבקשות 
 לי השרות.לא אפליה בין מקבהגעתן ול

 
בין היתר את היכולות לספק השרות יאפשר זמין כל העת ו יהיההממשק 
 הבאות:

 
 בן באמצעות הזנת מאפיין חד ערכי של אתר הלקוח )קוד קו/מיקוד (1

לספק   API-ספרות/כתובת מדויקת של רחוב ומספר בית( יספק ה 7
)באם אכן באתר השרות מידע מעודכן אודות התשתית הקיימת 

טטוס הקו )פעיל/לא פעיל(, שירותים רחבי פס שניתן קיימת(, ס
 לספק )קצב, רמות שירות וכ"ו(.

תשתית העל עדכני מידע טכני   API-ספק השירות יקבל באמצעות ה (2
מקבל איש שירות למידע ששיהיה זהה , מידע לקוחותהנוגעת ל

 לקוחות של בעל התשתית.

צב של ספק השרות תבוצע בדיקת ק מנויעם הפעלת קו עבור  (3
התעבורה, ופרמטרי איכות השרות שיאושרו ע"י ספק השרות, מידע 

 זה יתועד וישמר במערכת לצורך מעקב וטיפול עתידי בתקלות.

הפעלה, ניתוק  ושינוי חבילות ושירותים המסופקים ללקוחות ספק  (4
 השרות.

שימור ותיעוד מלא )תאריך ושעה( של כלל הפעילויות בכל קו של  (6
ת: הזמנת השרות, התקנת השרות, שינויים לקוח ספק השרות, לרבו

 בשרות, תקלות באספקת השרות, וכ"ו.

הודעות על תקלות בשירותים המסופקים ללקוחות ספק השרות, וכן  (5
 אפשרות מעקב אחר טיפול בעל התשתית בתיקון התקלות.

 תיאום ביקורי טכנאים בתהליך תיקון תקלות. (7

בעל התשתית להם  כניות פריסה הרחבה ושדרוגי ברשתמידע לגבי ת (8
גידול בקצבי רותים המסופקים לספק השרות )יהשלכה על הש

 .יות ורמות שירות וכ"ו(וכתעבורה, אי
 

עיקריים בין בעל התשתית לספק השירות מוצגים בסעיף   APIפירוט ממשקי   .ג
5.4 
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ביצועי רשת ספק התשתית, שרידות, זמינות וטיפול הזמנת שירות,  5.3
 בתקלות

 
 כתיתזמינות מער 5.3.1

 
רשת בעל התשתית למקטעיה השונים באמצעותם מסופק שירות 

BSA  מהזמן מקצה  99.999% –תהיה בעלת זמינות רשת גבוהה ב
 (.Aggregation, Access  , Coreלקצה. )

 
 הזמנת שירות 5.3.2

 
 הגדרת לקוח

מערך התמיכה השיווקי יאפשר לספק השירות ביצוע תהליך מלא של 
ת האפשרויות הטכניות הזמינות עבורו הקמת לקוח, החל בבחינ

בכתובת הלקוח, דרך הגדרת פרופיל ומאפייני השירות ועד להפעלת 
 השירות באופן מלא עבור הלקוח.

לשם זיהוי חד ערכי של כל לקוח/קו הן ע"י ספק השרות והן ע"י בעל 
קוד ההתשתית יסופק ע"י בעל התשתית בתיאום עם ספק השרות 

 שקיים אצל בעל התשתית לשימושו.הייחודי ללקוח/קו ככל 
 

 תהליכי אספקת השרות: 5.3.3
 

 מידע על אפשרות אספקת השירות: א.
 

-יאפשר לספק השרות לקבל מידע מלא ב  API -ממשק ה (1
ONLINE   על האפשרות שעה  1/2ולא יאוחר מבתוך

ובת נתונה )קצב, רמת שירות וכ"ו(, לאספקת שירות בכת
ת הקיימות, דרך הגדרת החל בבדיקת האפשרויות הטכניו

 פרופיל ומאפייני השירות ועד להפעלת השרות עבור הלקוח.
עם קבלת אישור על אפשרות אספקת השרות בהתאם 

תועבר הזמנת שירות ע"י ספק השרות  לדרישת ספק השרות,
, וביצוע התקנת השרות יהיה   API -באמצעות ממשק ה

 בהתאם ללו"ז שנקבע להלן.

ישלול את  API -צעות ממשק ההמידע שיתקבל באמבאם  (2
אפשרות אספקת השרות בהתאם לדרישות ספק השרות, 
יתקבל פירוט הסיבות לאי אישר הבקשה, אפשרויות 
חליפיות לאספקת השרות, הנדרש על מנת לאשר את 

 הבקשה, וכן לו"ז צפוי לכך.
 

 זמני התקנה: ב.
 

אתר קיים המחובר לרשת בעל התשתית, כאשר ההתקנה  (1
 ללא צורך בפעילות טכנית פיזית:  APIמבוצעת ע"י 

שעה מהזמנת השרות  1/2עד -מנוי חדש אצל ספק השירות -
 ע"י ספק השירות.

 1/2עד  -מנוי קיים המבקש לעבור מספק שירות אחד לאחר -
 שעה מהזמנת השרות ע"י ספק השרות הקולט.

באחריות ספק השרות הקולט להסדיר את מכלול ההליכים  -
 ננטש בטרם הזמנת השירות.עם ספק השירות ה

 
לביצוע ההתקנה אתר חדש בו קיימת תשתית, כאשר נדרשת  (2

 פעילות טכנית פיזית:

מההזמנות   35%שעות,   24מההזמנות יבוצעו בתוך  50% -
 ימי עבודה. 4שעות, והיתר בתוך  43יבוצעו בתוך 
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 אתר חדש ללא תשתית זמינה: (3

יון זמן ההתקנה יהיה בהתאם להוראות הקיימות בריש -
 הכללי של חב' בזק.

 
 זמני עדכון/שדרוג:  (4

 שעה מהזמנת העדכון/שדרוג ע"י ספק השרות. 1/2עד  -
 
 

 טיפול בתקלות 5.3.4
 

 גבולות אחריות לתיקון תקלות ברשת הגישה:  א.
 

עד לארון תקשורת מבני )נקודת  תיקון תקלות ברשת הגישה -
 הנס"ר(: באחריות בעל התשתית.

ארון תקשורת מבני עד לשקע מ חצר לקוחתיקון תקלות ב -
ראשון באתר הלקוח באחריות ספק השירות ) באפשרות ספק 
השרות לבצע את התיקונים ע"י קבלן חיצוני או תמורת 

 תשלום ע"י בעל התשתית(.

בעל התשתית יאפשר לספק השרות גישה נאותה  -
לחדר/ארון/גוב/ציוד התקשורת שבחצרי הלקוח בהתאם 

ארונות/חדרים/גובים נעולים  הם )פתיחתילהסדר שיושג בינ
ע"י נציג בעל התשתית, מסירת מפתח מאסטר לספק השרות 

 וכ"ו(.
 

 :BSAרמות חומרה לתקלה בשירות ( 3שלוש )יוגדרו  ב.
 

 תקלה כללית (1
 

תקלה במקטע רשת מרכזי של בעל התשתית המשפיעה על 
או יותר מלקוחות הקצה, באופן שהשירות המסופק  10%

 לות מדדי האיכות כפי שהוגדרו בסעיףלהם אינו עומד במגב
 לעיל. 3.6

יעביר בעל התשתית באופן מידי   במקרה של תקלה כללית
התראה על אופי התקלה ומהותה  לספק השירות ולאגף 

 הפיקוח במשרד. 
 .24/7/356 –זמינות ההתראה והטיפול בתקלה כללית 
 שעות. 4 –זמן הטיפול המקסימאלי בתקלה כללית 

 
 תקלה קבוצתית (2

 
תקלה במקטע רשת של ספק התשתית המשפיעה על קבוצה 

מלקוחות  13% -לקוחות קצה ומעלה )אך פחות מ 33של 
הקצה(, באופן שהשירות המסופק להם אינו עומד במגבלות 

 לעיל.  3.6מדדי האיכות כפי שהוגדרו בסעיף 
מקרה של תקלה קבוצתית יעביר בעל התשתית באופן ב

 ומהותה לספק השירות. מיידי התראה על אופי התקלה
. זמן הטיפול 24/3/365 –מינות הטיפול לתקלה קבוצתית ז

 שעות. 3 –המקסימאלי בתקלה קבוצתית 
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 תקלה פרטנית (3
 

 1-23תקלה במקטע רשת של ספק התשתית המשפיעה על 
לקוחות קצה, באופן שהשירות הניתן להם אינו עומד 

 לעיל.  3.6במגבלות מדדי האיכות כפי שהוגדרו בסעיף 
במקרה של תקלה פרטנית יעביר בעל התשתית באופן מיידי 

  התראה על אופי התקלה ומהותה לספק השירות.  
בשעות הפעילות  - זמינות הטיפול בתקלה פרטנית

תחילת הטיפול  – השגרתיות. זמן הטיפול בתקלה פרטנית
 ימי עבודה. 1מיד עם גילוי התקלה, וסיומה לא יאוחר בתוך 

 
 

 חיבור רשת ספק השירות  לרשת ספק התשתית: 5.3.5
 

קישור רשת ספק השרות אל נקודות החיבור ברשת בעל התשתית            
(Access,Aggregation,Core)  לרבות הרחבת/צמצום/שינוי

 באחריות ספק השירות,  ,פרמטרים וכ"ו
הקישור יתבצע ע"י בעל רישיון מתאים לאספקת שירתי תמסורת,            

ימי עבודה ממועד  10אם הקישור יבוצע ע"י בעל התשתית: בתוך ב
 הזמנת השרות.

לדרישת ספק השרות יתאפשר לספק השרות לקיים קישורים נוספים           
 לרשת בעל התשתית בהתאם לרמת השרידות הנדרשת לו.

 
 

 עיקריים בין בעל התשתית לספק השרות: APIממשקי  5.4
 

שלבים השונים של תהליך ב בהם והתמיכה השירותים אספקת לצורך 5.4.1
אספקת השירותים מבעל התשתית לספק השרות יקיימו ספק השרות ובעל 

 שיאופייני בין הצדדים., API התשתית ממשקי 

 

 :יכללו בין היתר את הממשקים הבאים  API-ה ממשקי 5.4.2
 

   :תהליך קדם מכירת שירות     א( 

 

 תשתית על פי כתובת. איתור  – ממשק .1
  המקדמי בשלב השירות לספק יאפשר זה ממשק: מטרה )א(

מרחב קיימת ב תשתית אודות נתונים לברר, מכירה וטרם
 . זו כתובתמרחב ב למכור שניתן פס רוחב וכן, כתובת נתונה

 
 .דרכון מספר/ז.ת מספר לפי לקוח איתור – ממשק .2

 לאיתור השירות ספק נדרש המכירה מתהליך כחלק: מטרה )א(
 .התשתית בעל  אצל /מספר דרכון.ז.ת לפי יפיספצ לקוח

 

 .להתקשרות טלפון לפי לקוח איתור – ממשק .3
, להתקשרות טלפון' מס לפי לקוח מאפשר איותר: מטרה )א(

 .התשתית בעל  ברישומי כמוגדר
 

 כתובת לפי לקוח איתור – ממשק .4
 מלאה כתובת ספציפי לפי לקוח את איתור מאפשר: מטרה )א(

 .התשתית בעל  אצל( ארהדו רשות בפורמט)
 

 קו קוד לפי לקוח איתור – ממשק .6
 בעל  אצל קו קוד לפי ספציפי מאפשר איתור לקוח: מטרה )א(

 התשתית.
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 מכירת השירות:: תהליך ב(
  

 בעל אצל) חדש ללקוח, חדש תשתית קו הזמנת – ממשק .1
 באזור תשתית קיימת כאשר(, התשתית

( התשתית בעל לאצ) חדש ללקוח חדש קו הזמנת: מטרה ()א
 . שלו בכתובת תשתית שקיימת

 כתובת, לזיהוי טלפון מספר: לממשק זה קלט נדרש ()ב
 שקע מיקום, הלקוח פרטי, (הדואר רשות בפורמט) מדויקת

, VDSL ADSL/ תשתית על לקוחהגדרת ה ,ראשון
 בשוק שיחה דקות למכירת שירות לבקשת אינדיקציה
 .("שיחה דקות": להלן) הסיטונאי

 
תשתית מבעל התשתית לספק  שירות ניוד בקשת – ממשק .2 

 השרות:
 התשתית מבעל תשתית שירות ניוד תהליך ביצוע: מטרה ()א

 לו יש כי ונמצא אותר שהלקוח לאחר  וזאת השירות לספק
 . התשתית בעל של אכן לקוח הוא וכי תשתית

 
 והסרת הוספה/שנמוך/שדרוג) שינויים לביצוע בקשה – ממשק. 3

 (שיחה דקות שירות
 שינוי על התשתית בעל את יעדכן השירות ספק: מטרה )א(

שירות  של והסרה הוספה על וכן הלקוח של הפס ברוחב
 .שיחה דקות

 
 : טכנית תמיכה: תהליך ג(

 
 תשתית קו תקינות בדיקת – ממשק .1

 קו של טכניים נתונים בדיקת לצורך נועד זה ממשק: מטרה ()א
בטרם מסירתו ללקוח,   תיתהתש קו הפעלת לאחר התשתית

 .תקופת מתן השרות ובהמשך לאורך כל
 

 ללקוח תקלה פתיחת – ממשק .2
 התשתית בעל אצל תקלה פתיחת מטרתו זה ממשק: מטרה ()א

 .התשתית בעל אצל הינו התקלה מקור שאכן זיהוי לאחר
 

 לקוח תקלת סטטוס – ממשק .3
 עלב שבטיפול התקלה סטטוס על מאפשר עדכון: מטרה ()א

 בתקלה הטיפול להתקדמות בהתאם עדכון לצורך התשתית
 שנפתחה.

 
 ברשת תקלות ועדכון לפתיחה התשתית בעל של ממשק – ממשק .4

 התשתית בעל
 יזום באופן התשתית בעל יעדכן הממשק באמצעות: מטרה ()א

אצלו הכרוכים  הרשת ברכיבי תקלה על השירות ספק את
 במתן שירות לספק השרות.

 
  אצלו הרשת ברכיבי שינוי על התשתית בעל  הודעת – ממשק . 5

 את לעדכן התשתית לבעל לאפשר נועד זה ממשק: מטרה ()א
שלו הכרוכה  הרשת בטופולוגית שינויים על השירות ספק

 . במתן שירות לספק התשתית
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 שוטף: שירות: תהליך ד(
 

 בקשה בטרם ביצועה ביטול – ממשק .1
 של שונות בקשות לבטל ירותש לספק לאפשר: מטרה ()א

, טכנאי הזמנת, קו הזמנתבקשות :  כדוגמת) קצה לקוחות
 בטרם ביצוען. '(וכו ניוד בקשת

 
 תשתית קו  הפשרת/הקפאת :ממשק .2

 להפשיר/ להקפיא השירות ספק של ללקוח לאפשר :מטרה ()א
 .תשתית קו

 
 קו העתקת :ממשק .3

 קו העתקת עלבצ השירות ספק  של ללקוח לאפשר :מטרה ()א
 לקוח של מעבר בעקבות,  שיחה דקות שירות או/ו תשתית

 .יהילשנ אחת מכתובת
 

 (תקלה/התקנה) מועדי בקשות עדכון – ממשק .4
 השירות ספק את לעדכן התשתית לבעל נועד לאפשר: מטרה ()א

 בעל ידי על שנקבע כפי הבקשה ביצוע במועד שינוי/עיכוב על
 . התשתית

 
 דקות או/ו תשתית קו שירות) ללקוח ותשיר ניתוק– ממשק .5

 (שיחה
 הניתן שירות לבטל השירות לספק לאפשר: מטרה ()א

  .של ספק השרותהתשתית ללקוח בעל באמצעות
 

 הזמנות/ בבקשות טיפול סטטוס בירור – ממשק .6
 הטיפול בסטטוס להתעדכן השירות לאפשר לספק: מטרה ()א

 .התשתית בעל מול שנפתחה הזמנה/ בבקשה
 

 :הגעת טכנאי שטח תיאום: תהליך ה(
 

, שלו הקצה לקוח עבור לתאם השירות לספק לאפשר  התהליך נועד
 טלפון נקודת/ תשתית קו התקנת לשםשטח  טכנאי להגעת מועד

 .  תשתית בקו בתקלה טיפול או שיחה דקות לאספקת
 
. התשתית שטח של בעל מועד הגעה של טכנאי תיאום – ממשק .1

  .להלן כמפורט אפשרויות שלושב יתבצע התיאום
 מספר  התשתית מבעל לקבל השירות לספק לאפשר: מטרה ()א

 בעל שטח של טכנאימועד הגעת  לתיאום זמן חלונות
 עבור, בכתובת נתונה וזאת לקוח ספציפי מול התשתית

 תשתית קו בתקלת טיפול או תשתית קו בהתקנת טיפול
 .  הלקוח אצל

1) ASAP – חלונות בממשקענה כמ יחזיר התשתית בעל 
  שניתן ככל אצלו ביותר המוקדמים זמן

 ;מבוקש תאריך לפי (2
 .צ"אחה/צהריים/בוקר – היום במשך זמן טווחי לפי (3

 
 שהוצעו הזמן לחלונות בהתאם זמן חלון קביעת/ עדכון – ממשק .2

 .לעיל 5.1 בממשק התשתית בעל ידי על

 געתלה הזמן חלון את לבחור השירות לספק לאפשר :מטרה ()א
ביותר ללקוח מתוך האפשרויות  שטח המתאים טכנאי

 שהוצגו לעיל.
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 לקוחות סנכרוןעבודה שוטפת ל:  תהליך ו(
 

 סנכרון מערכות לקוחות בין ספק השרות לבעל התשתיתממשק:  .1
 הלקוחות נתוני את לסנכרן השירות לספק לאפשר: מטרה ()א

 בעל אצל הרשומים הנתונים מול אל במערכותיו הרשומים
 תדיר באופן הלקוחות מצבת העברת באמצעות  התשתית

 לגלות, וכן דעות וחילוקי שווא חיובי למנוע מנת על  וזאת
בין היתר  שיכיל Batch קובץ יהיה שיועבר הקובץ. תקלות

 שיחה דקות, תשתית קו) השירות ונתוני, הלקוחות נתוני את
 כניסה/יציאה תאריכי, השירות סוג, פס רוחב ,קו קוד

 .משירות, וכ"ו

 
 ניטור ביצועים 5.5

 
, ON LINEבעל התשתית יקנה לספק השירות גישה מלאה ומקוונת 

 למערכות ניטור טכניות , ניטור הביצועים יכלול בין היתר:
 

 (:Faultsהתראות ) א.
 

אשר  קבלת התראות גולמיות בזמן אמת מציוד הרשת של בעל התשתית -
 ספק השירות.לו השפעה על השירותים הניתנים ללקוחות 

קבלת התראות מעובדות ממערכת ניהול ההתראות של בעל התשתית  -
רותים הניתנים ללקוחות יאודות תקלות להן השפעה על הש בזמן אמת

 ספק השירות.

יתה השפעה על ילהן ה גישה להיסטורית התראות )לפחות שנה אחורה( -
 השירותים ללקוחות ספק השרות.

 
 (Performanceביצועים ) .ב

 

ה יעם אפשרות צפילמערכת ניטור הביצועים של בעל התשתית,  גישה -
 :בביצועים המסופקים ללקוחות ספק השרות בלבד

  גישה לנתוני ביצועיSLA   גולמיים בזמן אמת כדוגמת זמינות
(Availability( תנועה ,)Bits in/on( שיהוי ,)Delay( ריצוד ,)Jitter ,)

 (;Packet Loss(, איבוד מסגרות )Errorsשגיאות )

  גישה לנתוני ביצועים נוספים, כגון מעבדים, זכרון, תוריQoS וכל ,
לגבי לקוחות ספק  פרמטר אחר שנדגם ע"י מערכת ניטור הביצועים

 השרת.

 ( הפקת התראותFault אודות חציית ספי ביצועים, בהתאם )
 .בין הצדדים לפרמטרי שיוגדרו מראש

 
 (Securityאבטחת מידע ) .ג
 

של ספק יהוי של פעולות עוינות מצד לקוחות הקצה ז יגישה לממשק -
סיונות י(, נDoS/DDoS(, התקפות )Abuseכגון שימוש לרעה )השירות 
 ( וכו';Penetrationסיונות פריציה למערכות )י(, נSpoofingהתחזות )

 טרול לקוח קצה המבצע פעולה זדונית בזמן התהוותה.יכולת נ -
 

 
 
 
 
 



 

19 

 

 שונות ד.
 

 7ביר לספק השרות הודעה מראש ובכתב לפחות בעל התשתית יע    -
ימים בגין כל שינוי ברשת בעל התשתית, בהגדרות, עבודות יזומות 
ו/או שינוי טכנולוגי המתוכנן להתבצע ברשת בעל התשתית ואשר 

 עשוי להשפיע על השירות הניתן ללקוחותיו של בעל הרישיון.
 
לביצוע שדרוגי על התשתית יעדכן את ספק השרות על תחזיות ולו"ז ב -

חומרה/תוכנה, וכן לגבי כל שינויים במערך התשתית להם השפעה על 
 השרות המסופק ללקוחות של ספק השרות, בהתאם להליך הבא: 

 

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

 

יעמיד בעל  לגבי שינויים/שדרוגים להם השפעה על לקוחות ספק השרות, -
תית לרשות ספק השירות סביבת מעבדה משותפת בה יוכלו הצדדים התש

לבצע את כל הבדיקות הנדרשות לפי פרוטוקול משותף על מנת להבטיח 
 את איכות השירות לפני יישום השדרוג;

 

בתהליך   SLA -אבטחת עמידה בישתף פעולה עם ספק השירות לצורך  -
 .ליישום העדכוןולאחר 

 

ישק בדיקות בנקודות מרכזיות ברשת יעמיד לרשות ספק השירות מ -
שיאפשרו לספק השירות לבצע בדיקות כגון, ביצועים, רמת שירות, בחינת 
יישום אפליקציות שונות )וידאו, קול, נתונים(, ביצוע בדיקות קישוריות 

על מנת לזהות ולבודד כשלים בפרקי זמן קצרים ככל  3ובשכבה  2בשכבה 
 הניתן.

 

לניהול ולטיפול בתקלות ברמה  ייעודימישק עמיד לרשות ספק השירות י -
בין ספק השירות לספק התשתית  תהליך העדכון  התפעולית, לצורך ניהול

 :יאפשר המישק ובין היתר 

  איתור וטיפול בתקלות מרמת ציוד הקצה ועד לממשק שמחבר את
 בעל התשתית לספק השירות.

 .קבלת פרטי הלקוח, פרטי השירות, סטטוס קריאות קודמות 

 ישום כלי בדיקה ודיאגנוסטיקה קבלת גישה למערכות עוטפות י
 לבדיקת ביצועי זמן אמת וביצועים היסטוריים.

  ניתוח התעבורה בכל נקודה ברשת הנמצאת במסלול התעבורה
 המשותף לבעל התשתית ולספק השירות.

 

יאפשר לספק השירות לבצע פעולת יזומות בציוד קצה הנמצא במסלול  -
השרות, ומעקב אחר תוצאות על התשתית ולספק התעבורה המשותף לב

 פעולות אלה.

 

שספק  אודות תהליך העדכון  על מנת יפעיל מנגנון עדכון ספק השירות   -
עבודות  ביצועב בעל התשתית פעילותבאופן שוטף על  עודכןהשירות י

תיגרם הפרעה או פגיעה בשירות הניתן  כייוכל לוודא ויזומות ברשת, 
 ללקוחות הקצה.
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 לוקי דעותחי 5.3
 
ילוקי דעות בין ספק השירות לבין בעל התשתית שלא ייושבו במו"מ ח

יוכרעו ע"י המשרד שלום פיצויים קבועים מראש, למעט לעניין תביניהם, 
לחוק התקשורת )בזק ושידורים(,  6מכוח סמכות שר התקשורת בסעיף 

 . 1982התשמ"ב 
 
 
 

 מונחים: .6
 

API  Applications Programing Interface 

  

CBR Committed Bit Rate 

 

CMTS Cable modem termination system 

 

CPE             Customer Premises Equipment 
 

CoS Class of Service 

 

DOCSIS Data Over Cable Service Interface Specification 

 

DSL Digital subscriber line 

 

DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer 

 

IPTV Internet Protocol Television 

 

KPI              Key Performance Indicators 

 

MSAG Multi-Service Access Gateway 

 

NRT Near Real Time 

 

OTT Over-the-top  

 

QoS Quality of Service 

 

RT Real Time 

 

SLA Service Level Agreement  

 

TBD            To Be Defined 

 

VBR Variable Bit Rate 

 

VLAN Virtual Local Area Network 

 


