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 זהתשע"     בכסלוג    י"
 2016        ברדצמב    13

 167/16 – 0301סימננו: 
 

 תפוצהאל: 
 
 

 שלום רב,
 

הנדון: אספקת שירות VoB בידי ספקי השירות תוך שימוש ברשת הוט–  
שימוע מס' 11122006 

 
 רקע

 

1שירות  .1
VoB בטכנולוגיית נלווים  ושירותים  טלפוניה שירות הואIP, באמצעות  יםהמסופק

 (.ISPרחבת פס של מפ"א, בדומה לשירות הגישה הקיים אל ספק גישה לאינטרנט ) תשתית
שירותי קו בין היתר כוללים מתקדמים ה טלפוניה מספקת שירותיטלקום ש.מ )"הוט"( וט ה

 שירות ונתב. אינטרנט מודם עם מודם המשולב או EMTAבאמצעות מודם טלפון ביתי 

מתוקנן על גבי כבלים. תנועת הטלפוניה ברשת     IPיתשירות טלפוני ואברשת הוט ה טלפוניה
ניתן להפרידה ולספק לה רמות שירות שונות החל רשת האינטרנט, והוט אינה מועברת ב

2בשכבת התשתית )
DOCSIS ועד לשכבת הליבה )(Core.) 

 
 שירותהבידי ספק   VOBשירות  אספקת

 

 BSA( קבע המשרד כי שירות "תיק השירות") BSA + Telephonyבתיק שירות סיטונאי  .2

CoSרמות שירות ) 3יסופק בלפחות 
QoS. רמות השירות מכילות מנגנוני איכות שירות  )(3

4 )
לריצוד ולשגיאות המאפשרים לספק את השירות ליישומים הרגישים לרוחב פס, לשיהוי, 

ולקישורי אינטרנט לתעבורה בזמן  IPTV ,VoD ,Streaming Video ,VoIP כדוגמת יישומי

מגוון יישומים על גבי תשתית  לקוחותיול לספק שירותהמאפשר לספק  BSA שירות אמת.
, או הוט "(בזק"מ )"בע לתקשורת הישראלית החברה, בזק תוהתשתי בעליהפס הרחב של 

 .ולקוחותיל VOBובכלל כך אספקת שירותי 

 

שיוכל לספק למנוייו,  השירותים במגווןמהותי, וביקש כי  שירות ספק למשרד פנה לאחרונה .3
 תאח "קופסה" באמצעותיעילה ולא מכבידה,  בצורה VoB שירות תינתן לו האפשרות לספק 

 .הלקוח בבית וצבתש"( ציוד קצה התקן)"

 
הוט, נאלץ  רשת גבי על ללקוחותיו VoBספק שירות המעוניין לספק שירות הנוכחי,  במצב .4

 כמתאם שיחות(.  השניו מודםשמש כהאחד מ) ציוד קצה התקני שנילהתקין בבית הלקוח 

 

 

                                                           
1  Voice Over Broadband 
2 Data Over Cable Service Interface Specification 
3 Class of Service  בנקודת החיבור של לקוח הקצה לרשת מתקיים תהליך של סיווג התעבורה הנכנסת לרמות(

 שירות שונות בהתאם ליישום הנדרש(
4 Quality of Service 
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 ברשתתוך שימוש  המתבצע VoBלצורך אספקת שירות  נוסף בהתקןספק השירות אינו נדרש 

רשת בזק בש VDSL -. במודם ההוט, זאת בשונה מאספקת השירות תוך שימוש ברשת בזק

 -אשר מוקצית משרתי ה )טלפוניה, מודם, ראוטר( רכיביםאחת לכלל ה IPקיימת כתובת 

DHCP של ספק השירות. )ה- MSAG בזק מעביר את בקשת ה  שברשתDHCP  לרשת ספק
  השירות(.

 
. מובהק כלכלי יתרון מגלם דאחציוד קצה  תקןבהשל ספק השירות, השימוש  מבחינתו .5

ציוד קצה. התקני התקנת שני התקנים בבית הלקוח יקרה יותר ומחייבת ניהול מלאי כפול של 
בבית הלקוח.  כמו כן פעולת ההתקנה מורכבת יותר ובעת תקלה מגדילה את זמן פתרונה

 הלקוח אינו אידיאלי מאחר שהלקוח אינו מעוניין בריבוי התקני בביתבנוסף ריבוי התקנים 
 שאינם נחוצים בעבורו.  ציוד קצה

 

במדרג האיכויות של שירותי הטלפוניה השונים, אין עוררין כי לטלפוניה הסיטונאית קיימת  .6
מגוון שירותי הטלפוניה, אך יחד עם זאת אין בין גדולה יותר מאיכות גדולה יותר וכן אמינות 

, שהוא VoBספקי השירות יציעו למנוייהם שירות לצד שירות הטלפוניה הסיטונאית, מניעה ש
ם הוא עשוי להתאים לחלק אומנם נחות לעומת טלפוניה סיטונאית, אך בתנאים המתאימי

ם יתרונות גם במתן אפשרות לספקי השירות לספק למנוייהכמו כן קיימים  .מהמנויים
  .VOBשירותי 

 
 אפשרתת ,אחדציוד קצה  התקן באמצעות VoBת הטכנית לספק שירותי האפשרו בהינתן .7

 שירות טלפוניה:  סוגי שנילספק השירות גמישות להציע למנוייו 

   .השירות בתיק כקבועמנוהל סיטונאית  וניהטלפ שירות (1

 .נוספת בעבור הספק היא להציע שירות  נחות מבחינה טכנולוגית חלופה (2

  

 - נוספתהחלופה ה. באיכות גבוהה שירות המנוהל מקצה לקצה, יאה ההראשונ ההחלופ
 כן ועל, מהחלופות באחת לבחור יוכל, לשיקוליו בהתאם, המנוי .VoB (OTT) -שירות ה

  .צרכני ביתרון מדובר

 
לצרכנים, הוא בכך  גולגלמ להיות צפויתפעולי נוסף המגלם בחובו יתרון כלכלי שבחלקו  יתרון .8

, פיקוח וניטור ה CDRלא נדרשת התחשבנות של דקות שיחה, העברת  VoB -שבשירות ה

CDR .וסה"כ הדקות בין מערכות בעל התשתית למערכות ספק השירות 

 
גם יתרון שיווקי בכך שספק השירות יכול להציע שימוש בחבילות גדולות מאוד,  קייםכן  כמו .9

מוגבלות, מבלי להיות חשוף להגדלת התשלומים לבעל התשתית, ומנויי השירות  בלתי כמעט
 יוכלו לדבר ללא הגבלה. BSAה 

 

 קצה ציודהתקני  כלל סיפקו לא אינטרנט שירות ספקי, הסיטונאי השוקאסדרת  טרם כי יוער .10
ציוד התקן ללקוח ברשת הוט. ציוד זה סופק ע"י הוט ולכן נדרש  DOCSISהפועל בטכנולוגית 

נוסף של ספק השירות. לאחר יישום השוק הסיטונאי, ומשהתאפשר לספקי  נפרד קצה

, צרכני יתרון נוצר, DOCSISהפועל בטכנולוגית  ציוד קצההתקן השירות לספק למנוייהם 
על כל היתרונות  התקן ציוד קצה אחד,להתקני ציוד הקצה את  לאחד וכלכלי לוגיסטי

בהתאמה קלה של רשת הוט על מנת לתמוך בעצמאותו של  לה הצורךוהגלומים בכך. מכאן ע
 שיפורט כפי, ההתקן ונפרדות לאינטרנט ולטלפוניה, באות  IPספק השירות בהקצאת כתובות 

 . להלן
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  CMTS -ב השינוי הנדרש

 

5-ה ציוד הקצה )  DOCSIS-בעולם ה .11
CPE  )  רכיבים פנימיים ) 3מכיל erouter, EMTA, 

Modemכל אחד מהרכיבים מקבל כתובת (.  מכיוון שIP   נדרשת הפנייה ב, שונה-CMTS   של

6-בקשת ה
DHCP  לשרת הנכון. 

  רכיב הModem  מקבל כתובתIP  משרתי ה-DHCP  של הוט. 

  רכיב הerouter   מקבל כתובתIP   משרתי ה-DHCP  ספק השירות(  של)או  של הוט. 

  רכיב הEMTA
-משרת ה  IP-רכיב הטלפוניה והוא מקבל את כתובת ה הינו 7

DHCP  של ספק שירות הטלפוניה. 

 

9ה  8לתקינתבהתאם  .12
CableLabs  לרכיב מודם ורכיב השתי כתובות נפרדות לנדרשות

 .הקצה עובדים התקני ציודטלפוניה, ובהתאם לתקינה זו ה

 

The
10

 embedded-MTA MUST have two IP addresses; an IP address for the CM 

component, and a different IP address for the MTA component. The embedded-MTA 

MUST have two MAC addresses, one MAC address for the CM component, and a 

different MAC address for the MTA-component. Furthermore, the MTA MUST work in 

two environments where the MTA IP address in the same or different subnet as the CM. 

 

  DHCPבקשת  הואלרשת הכבלים  DOCSIS התקן ציוד קצההשלב הראשון בתהליך חיבור  .13

  IPכתובת  מקצה הוטו, הוט ברשתלרכיב המודם. הבקשה נשלחת ע"י המודם ומטופלת 
 .פרטית למודם

של רכיב הראוטר לרשת הוט וגם כאן הבקשה נשלחת  DHCPשליחת בקשת  ואה השניהשלב 

 של הוט.  DHCP -שרתי הידי  עללרשת הוט ומטופלת 

של  CMTS -של רכיב הטלפוניה: הבקשה תגיע ל  DHCPהשלב השלישי הינו שליחת בקשת 

 פקאל רשת ספק השירות. הבקשה תגיע לרשת ס  11צריך להפנות את הבקשה CMTS -הוט וה

  .השירות ספק של DHCP -תופנה  לשרתי ה ואז השירות
 .הנשקל בהסדר הצורך ומכאןברשת הוט  הזאת בעתאינו מיושם השלב השלישי 

 
עולה כי על מנת לקיים  ,וספק שירות מהותי CMTSיצרני מערכות ע"י  למשרד ממידע שנמסר

מספר בודד של שורות קוד של  ,את בקשת ספקי השירות נדרש עדכון מינורי בעלות זניחה
תוכנת השירות. עדכון זה יוטמע ב יהכוללות את טווח הכתובות שתקבל הוט מספקנוספות 

12 -ההפעלה של ה
CMTSכך שתתאפשר הפניית בקשת ה ,- DHCP מה- CMTS  של הוט אל

  רשת ספק השירות.

                                                           
5 Customer Premises Equipment 
6 Dynamic Host Configuration Protocol -  פרוטוקול תקשורת המשמש להקצאה דינמית של כתובותIP 

 ברשת למחשבים
7 Embedded Multimedia Terminal Adapter 
 "CableLabs : "PacketCable™ MTA Device Provisioning Specification -של ה במסמך 5.2סעיף  8
תאגיד אמריקאי, שלא למטרות רווח, למחקר ופיתוח של טכנולוגיות תקשורת באמצעות רשתות כבלים, המשמשות  9

 למנויים ערוצית-לשידורי טלוויזיה רב
 ההדגשה אינה במקור. 10
 DHCP relayפעולת  11
 .ברשת הוט CMTSיחידות של  90 -על פי דיווחיה של הוט קיימות כ 12
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 ההסדר הנשקל

 

 –"ב התשמ( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, 1)ב()5הוראות סעיף  ומכחרקע האמור,  על .14
, שוקל המשרד לקבוע הסדר נלווה למימוש שימוש של ספק שירות ברשת הוט ולהורות 1982

באמצעות שימוש  VOBלהוט לבצע שינוי במערכותיה שיאפשר לספק השירות לספק שירות 
מדובר  כאמור, אחד בלבד בבית הלקוח.ציוד קצה ברשת הוט, תוך היזקקות להתקנת התקן 

, CableLabs, ואשר מוגדרת כאמור בתקינת  CMTS-בפעולה פשוטה שיש לבצע ברמת ה
  .זניחות הן לכך והעלויות

 

את  תשרת)הפחתת עלויות תפעול ולוגיסטיקה( ו בשוק התחרות את קדםת כאמור זו אפשרות .15
 .(וכיוצ"ב )מינימום קופסאות בבית המנוי, הפחתת עלויות אנרגיה הציבורטובת 

 

 .לעניין ההוראות שיחולו על הוט בנושא זה נהליהמ הוראת טיוטת"ב מצלאמור,  בהתאם .16

 

 מינהל זו.ימים מהחתימה על הוראת  30ת השינויים במערכות הוט תבוצע תוך עמהט .17
 

 התגובה לשימוע
 

התייחסותם בכתב להסדר הנשקל בצורה מנומקת  את להגיששירות הוספקי  על הוט .18
עד ליום  על ידםלביסוס הטיעונים המועלים  רלוונטיה ההנדסי מידעכלל הבצירוף  ומפורטת,

 . shahars@moc.gov.il דוא"ל: אמצעות המטה ב החתוםלידי  ,2016 בדצמבר 27

 

 
 כבוד רב,ב
 
 
 

 שיליאן שחר 
 מנהל תחום רישוי כללי        

 
 

 :העתקים
 התקשורת משרד, הכללי המנהל, פילבר שלמה מר

 התקשורת משרד, ורישוי הנדסה בכיר"ל סמנכ, גרון חיים מר

 ואכיפה, משרד התקשורתמר שמילה מימון, סמנכ"ל בכיר פיקוח 

 התקשורת משרד, ותקציב כלכלה בכיר"ל סמנכ, לבאות הרן מר

 התקשורת משרד, המשפטית היועצת, נויפלד דנה' גב

 התקשורת משרד"ל, למנכ בכירה מקצועית יועצת, גונן קאהן עדי' גב

  פורום שוק סיטונאי

 דוברות משרד התקשורת 
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 :תפוצה

 מנכ"ל, הוט טלקום שותפות מוגבלת -  מר גיל סספורטס
 מנכ"ל חברת פרטנר תקשורת בע"מ,  -    מר איציק בנבנישתי

 נטוויז'ן בע"מ וסלקום ישראל בע"מ 013מנכ"ל,  -  מר ניר שטרן
 מנכ"ל, בזק בינלאומי בע"מ -  מר מוטי אלמליח
 בע"מ 018מנכ"ל, אקספון  -  מר יעקב נדבורני

 Fastמנכ"ל  -  מר איל תמיר
 בע"מ 2009מנכ"ל, אינטרנט רימון ישראל  -  מר יריב פאר

 מנכ"ל, הוט נט שירותי אינטרנט בע"מ -  אסף עופרמר 
 מנכ"ל, טריפל סי מחשוב בע"מ  -  מר רמי נחום

 הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ מנהלת אגף רגולציה, -גב' מיכל פליישר                
 מנהלת רגולציה, הוט טלקום ש.מ -  עו"ד קרן יהב

 מנהל אגף רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ -         עו"ד יהב דרורי
 תקשורת בע"מ פרטנר, רגולציה מחלקת מנהל -עו"ד טל זוהר                     

 מנהל מחלקת קשרי ממשל, סלקום ישראל בע"מ -  מר ניר יוגב
 פטי, רגולציה ופיתוח עסקי, פרטנר תקשורת בע"מ סמנכ"ל ייעוץ מש -  עו"ד נעמי זנדהאוז
 היועץ המשפטי ואחראי על הרגולציה, בזק בינלאומי בע"מ  -  עו"ד עודד כהנא 

 בע"מ 018 אקספוןהיועץ המשפטי,  -חר כהן                    "ד שעו
 היועץ המשפטי, טריפל סי מחשוב ענן בע"מ -  ו"ד אסף מרוןע
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 מדינת ישראל

 משרד התקשורת

 

oBV שירות אספקת -  מינהל הוראת
 טיוטה - ספקי השירות תוך שימוש ברשת הוט בידי 1

 1982 -"ב  תשמ(, ושידורים)בזק  התקשורת לחוק( 1)ב()5 סעיף לפי התקשורת שר סמכות מכוח
, בדברהנוגעים  הרישיון בעלי של טענותיהם את ששקלנו ולאחר, דין כל פי ועל לנו שהואצלה

השירותים   ורמת הנייחת התקשורת בשוק התחרות וקידום הציבורטובת  של עניינול לב בשיםו
 :כדלקמן מורים נוא, בו

 –זו  מינהל בהוראת .1

 

 הוט טלקום ש.מ )"הוט"(;  -" התשתית בעל"

 

 DOCSIS (Data Over Cable Service Interface בטכנולוגייתציוד קצה   " -ציוד קצה התקן"

Specification )רכיבים: ה את המכיל; erouter, EMTA, Modem 

 

רישיון המעוניין להתקשר עם בעל התשתית לשם אספקת שירותים  בעל - "השירות ספק"

  ;קצה ללקוח שונים ויישומים             

 

אספקת שירותי  לצורךמתן אפשרות לספק שירות לעשות שימוש ברשת בעל התשתית  לצורך .2

VOB  הוט, אחד בלבד בבית הלקוחציוד קצה תוך היזקקות להתקנת התקן  ללקוח קצה 

 :להלן מפורטה התהליך את שיאפשר באופן במערכותיה עדכון בצעת

 .CMTSמספקי השירות והטמעתם ב  IPקבלת טווחי כתובות ה  (1)

 של 2DHCP ((Dynamic Host Configuration Protocol תמגיעה בקש כאשר (2)

של  EMTA (Embedded Multimedia Terminal Adapter) הטלפוניה רכיב

 CMTS (Cable Modem -של ספק השירות אל ה DOCSISציוד קצה התקן 

Termination System )של הוט, ה- CMTS  צריך להפנות את הבקשה

  אל רשת ספק השירות. (DHCP relayעולת פ)

 .התהליך לצורך הנדרש נוסף עדכון כל (3)

 
 

 חתימתה. מיוםימים  30תחילתה של הוראה זו  .3

 

 
___________________ 

 גרון חיים

 ורישוי הנדסה בכיר"ל סמנכ

___________________ 

 פילבר שלמה

 הכללי המנהל

 _________ :תאריך

                                                           
1 Voice Over Broadband 
 למחשבים ברשת IPפרוטוקול תקשורת המשמש להקצאה דינמית של כתובות  2


