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 ז"התשע כסלוב' ו
 2016  מברדצב 6
 156/16 – 0301סימננו: 

 
 תפוצהאל: 

 
 שלום רב,

 
  –ברשת הוטהשוק הסיטונאי שירותי שימוש בציוד קצה במסגרת הנדון: 

 06122016נוסף מס'  שימוע
 2015בדצמבר  30 -ו 2015ביוני  1 נו מיוםימכתב :מךסה

 מבוא

וסמנכ"ל בכיר  "(המשרדהתקשורת )להלן: " פרסמו מנכ"ל משרד 2015בדצמבר  30יום ב .1
 -שימוש בציוד קצה במסגרת שירותי השוק סיטונאי "הוראת מינהל בדבר הנדסה ורישוי 

שימוע שפורסם בהמשך ל"(. הוראת המינהל ניתנה המינהל הוראת)" "התייחסות לשימוע
  ."(השימוע מכתב)" 2015ביוני  1ביום 

הוראת המינהל הסדירה את השימוש בציוד קצה של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  .2

למכתב  7בס'  שצויןכפי . BSA+Telephony"( במסגרת תיק שירות סיטונאי בזק)להלן: "
 "( ייקבע בנפרד.הוטשנלווה להוראת המינהל, הסדר דומה באשר להוט טלקום ש.מ. )להלן: "

גם על הוט  עם ההתאמות הנדרשות לאחר בחינת הדברים מבקש המשרד להחיל הסדר דומה .3
 טלקום ש.מ. כמפורט במכתב זה.

 מכתב זה.ל 21-ו 20פים כמו כן, מבקש המשרד להחיל על בזק גם את האמור בסעי .4

 רקע

לאחר כינונו של שוק סיטונאי ויצירת אפשרות למשתמש קצה להפוך ממנוי קמעונאי של הוט  .5
להבטיח את  נוצר צורךלמנוי קמעונאי של ספק שירותים  "(התשתית בעלאו בזק )להלן: "

בשלב נדרש להחזיק בציוד קצה גם משתמש קצה . קצהה משתמש של השירות רציפות
מכיוון שללא ציוד  קמעונאי של בעל התשתית למנוי קמעונאי של ספק שירות,המעבר ממנוי 

השירות נדרשת לשם  רציפותלקבל שירות מספק השירות. להמשיך משתמש הלא יוכל  הז
 ולו לניתוק חשש בלי הבחירה חופש את הקצה למשתמש לאפשר מנת ועלהתחרות  קידום

 .מהשירות זמני

ולאחר שקילת  בזק והוטשל  בחינת טענותיהןבין היתר לאחר  ,ת המינהל שהתקבלהוראבה .6
שיקולים בדבר הבטחת התחרות בתחום הבזק ורמת השירותים בו ולאחר שנלקח בחשבון 

לא ימנע  ציוד ננטש, נקבע כי ספק הנוגעים בדבר ןהרישיועניינו של הציבור ועניינם של בעלי 
מיום שליחת  םימי 21רשותו למשך מהמנוי מלעשות שימוש סדיר ותקין בציוד הקצה שב

 .2016בפברואר  18ביום ההודעה על מעבר המנוי. הסדר זה נמצא בתוקף החל 

למכתב שנילווה להוראת המינהל נאמר כי "הסדר דומה יחול לגבי  7בסעיף  כפי שהוזכר לעיל, .7
פת נשקלת תקו" ", וכיציוד הקצה של "הוט טלקום ש.מ" בפרקי זמן ומועדים שיקבעו בנפרד.

רציפות ארוכה יותר, שתועמד לשימוע במועד אחר בשל הצורך באישור ציוד הקצה של הוט, 
 שלא נפוץ בשוק החופשי".

לזה  דומהזה, מבקש המשרד להחיל על הוט הסדר  למכתב 21-ו 20, 4 עיפיםבסבכפוף לאמור  .8
 שהוחל על בזק בהוראת המינהל.
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לזה  דומההימים, ייקבע הסדר  21באשר לתשלום עבור השימוש בציוד הקצה בתקופת  .9
שנקבע בעניינה של בזק. כלומר, ככל שהתקיים תשלום מוגדר להוט בגין השימוש בציוד 

 למשך התקופה שתוסדר בהוראה.  התשלום באופן זההימשך  עובר לנטישת המנוי הקצה

ספקי שירות הגורמים המעורבים לרבות הוט ובהמשך לכך התקבלו במשרד התייחסויות מ .10
 שונים באשר להסדר הראוי בעניינה של הוט.

ככלל ולהוציא הדברים שידונו במסמך זה באופן מפורש, יחולו לגבי הוט ההסדרים שנקבעו  .11
בהוראת המינהל. בתוך כך, יחולו הסדרי התשלום והטיפול בציוד התקול שנקבעו בהוראת 

 המינהל.

 עיקרי הטיעונים

 מנויבית הבהתקני ציוד קצה בר מספר קיימת האפשרות לח שלהברשת כי הוט טוענת  .12
במצב זה, ניתן לחבר את ציוד הקצה של ספק השירות החדש ולהתחיל במתן שירות  .במקביל

במקביל להמשך קבלת השירות ממנה עצמה. במצב כזה, לשיטתה, לא נדרש כי הציוד 
ספק  שסיפקה למנוי ישמש אותו לקבלת שירות מספק אחר בדומה לנעשה ברשת של בזק שכן

שלו אל בית המנוי עוד טרם הניתוק, ולהעביר לשלוח את ציוד הקצה  יכול לכאורה השירות
 .רק לאחר שהציוד הותקן בבית המנוי שתנתק את ציוד הקצה ,את ההזמנה אל הוט

 יחסהשיקולים אשר הביאו לקביעת ההסדר שבהוראת המינהל, רלוונטיים גם ב לכך, מנגד .13
ביא למתכונת הנדסיים שבין רשתות בזק והוט בכדי לההלרשת הוט. לעניין זה, אין בהבדלים 

 במועד רכשת הלקוחאי השלמת ה -כפי שהוסבר במכתב השימוע  . בפרט,אסדרה שונה
יעילות התהליך ויש בה כדי לפגוע ב , פוגעתמסרבלת את תהליכי הניודההתקשרות עמו 

 השונים. ספקי השירותבאפשרות המעבר של מנויים בין 

 BSAהשירות תיקמסגרת בהתהליכים שקבע המשרד, עד כה בהמשך לאמור לעיל,  .14

+Telephony לעניין חיבור בין מערכות המידע של בעלי העניין, היקף המידע המועבר וכיו"ב ,
להבטיח מעבר פשוט, מהיר ויעיל של משתמש הקצה בין בעל התשתית ובין נועדו, בין היתר, 

 ספק שירות.

לרשת הוט  הטכניים התואמיםציוד קצה במפרטים אספקת לטענת חלק מספקי השירות,  .15
 האמור הציוד כי הוט של אישור קבלתגם  תנדרש הבמסגרת אשר מיוחדתהצטיידות  כהמצרי

. מדובר בחסמים שיקשו על מכירת ציוד תואם לרשת הוט בערוצי יםבמפרט עומד אכן
ימים, כפי שנקבע לעניין  21-קמעונאות ישירים. במצב כזה, יש צורך בפרק זמן ארוך יותר מ

והם אינם  מועד מבעוד הוט לרשת המותאם קצה בציוד הצטיידו אחרים ספקים, מנגדבזק. 
פני הדברים, קצב הצטיידות  על .הימים 21-נדרשים להארכת תקופת השימוש בציוד מעבר ל

הספקים בציוד קצה מתאים אינו משליך על התקופה בה יוכלו המנויים לעשות שימוש ברשת 
 הוט. 

רציפות מתן  תנדרשת להבטח ימים( 21) הקצה של הוטתקופת השימוש בציוד קביעת  .16
השירותים למנויים תוך העברה מהירה שלהם לספק החדש ולא על מנת לגשר על עיכובים 

 בהזמנת ציוד קצה התואם את רשת הוט. 

 BSA + Telephonyתיק שירות בפועל לא סופקו שירותים לפי  לנוכח העובדה כי יתרה מכך, .17
ערך מראש להספקת ציוד קצה ילספקי שירות שהות מספקת לה הננית, למעשהברשת הוט , 

וגם בשל כך לא נדרשת לעניין זה תקופת מעבר  למנויים שיבקשו לעשות שימוש בתשתית הוט
  הימים. 21שבה יוכלו הספקים החדשים לחרוג ממסגרת 
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 ההסדר הנשקל

ק ושידורים(, ז( לחוק התקשורת )ב1)ב()5 סעיףלפי  שר התקשורת סמכותמכוח  המשרד שוקל .18
 שהואצלה למנכ"ל המשרד ולסמנכ"ל בכיר להנדסה ורישוי "(התקשורת חוק)" 1982-תשמ"ב

 , באופן המפורט להלןTelephony  +BSAלתיק שירות סיטונאי הסדר נלווה לקבוע 
 ."(נלווה הסדרה)"

 ההסדר הנלווה

אשר השאיל או השכיר למנוי  "(ננטש ציוד ספקאותו ביקש מנוי לעזוב )להלן: "ספק ציוד  .19
שירות שאליו מבקש המנוי לעבור במסגרת רפורמת ציוד קצה, ואותו מנוי הפך למנוי של ספק 

 BSA+Telephonyתיק שירות סיטונאי  על פי "(חדש ציוד ספק"השוק הסיטונאי" )להלן: "
המנוי הנוטש בציוד הקצה, "(, לא ימנע את המשך השימוש הסדיר והתקין של הנוטש המנוי)"

קצה אשר לא יגבילו בכל צורה, ויאפשר למנוי הנוטש לעשות שימוש סדיר ותקין בציוד ה
מיום שליחת ההודעה לסיום התהליך ע"י ספק הציוד החדש אל ספק  םימי 21למשך ברשותו 

 "(.ההסדר תקופתהציוד הננטש )"

ו באמצעות הודעה קולית, כי עליו באמצעות מסרון א הנוטש ספק הציוד הננטש יודיע למנוי .20
 של ההשמעה סיום לאחר. בהודעה שנמסרקצה לא יאוחר מהיום להחזיר אליו את ציוד ה

לבחור באמצעות הקשה  הנוטש המנוי יתבקש לפיה הודעה תושמע, הראשונה בפעם ההודעה
, הנוטש המנוי בכך שירצה ככללשמוע את ההודעה פעם נוספת.  ברצונומסוים אם  מספרעל 

 למנוי יתאפשראת הדרכים בהם  יפרטואו ההודעה  המסרון. נוספת פעם ההודעה לו תושמע
  .להחזיר את הציוד ואת משמעויות אי ההחזרה עד למועד שנקבע הנוטש

אישור בדבר החזרת הציוד בו יפורט:  הנוטש על ספק הציוד הננטש למסור לידיו של המנוי .21
הוחזר הציוד )בדואר או במסירה אישית(; )ג( המקום )א( דגם הציוד שהוחזר; )ב( האופן בו 

בו הוחזר הציוד; )ד( התאריך בו הוחזר הציוד )לעניין ציוד שנשלח בדואר, תאריך ההחזרה 
 יהיה מועד השליחה(.

, הנוטש המנוי ידי על יעשה ההסדר תקופת במהלך הקצה בציוד השימוש עבור התשלום .22
, ההסדר תקופת במהלך. הננטש הציוד ספק של ימנו היותו בעת שהתקיים לזה דומה באופן

 .החדש הציוד לספק הקצה ציוד בגין כלשהו תשלום המנוי ישלם לא

 בהתאם לאמור, מצ"ב טיוטת הוראת המנהל לעניין ההוראות שיחולו על הוט ובזק בנושא זה. .23

 

 שמירה על ניטרליות הרשת

ספק לעניין ציוד קצה אשר נמכר למנוי הסיטונאי, יימנע  ,לחוק התקשורתג)ב( 51מכוח סעיף  .24
 מכל הגבלה על השימוש בו בידי המנוי הסיטונאי.הציוד 

לא ינתק את ציוד הקצה מרחוק, לא ימנע עדכונו ושדרוגו ולא יגביל את  ספק ציודבפרט,  .25
לפני יום בכל דרך לעומת השימוש שניתן היה לעשות בו על ידי המנוי הסיטונאי  השימוש בו

 המעבר.

 

 

 

 



 מדינת ישראל
 משרד             התקשורת
 אגף בכיר הנדסה ורישוי
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
4 

 03-5198160 טלפון:       6129002אביב, -לת, 29107ת"ד 
 03-5198244פקסימילה:                            

 

 התגובה לשימוע

שירות יגישו התייחסותם בכתב להסדר הנשקל, בצורה מנומקת ומפורטת, הוספקי  , בזקהוט .26
 ,2016 בדצמבר 20עד ליום  על ידםלביסוס הטיעונים המועלים  רלוונטיהמידע כלל הבצירוף 

 . shahars@moc.gov.il החתום מטה באמצעות כתובת הדוא"ל:לידי 

 
  בכבוד רב,

 
 שחר שיליאן 

 מנהל תחום רישוי כללי        
 

 :העתקים
 מר שלמה פילבר, המנהל הכללי, משרד התקשורת

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

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

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

 גב' דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת

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

 פורום שוק סיטונאי 

 

 :תפוצה

 מנכ"ל, הוט טלקום שותפות מוגבלת -  מר גיל סספורטס
 מנכ"לית חברת בזק -גב' סטלה הנדלר                

 , נכ"ל חברת פרטנר תקשורת בע"ממ -    איציק בנבנישתימר 
 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  -  יעקב נדבורנימר 

 Fastמנכ"ל  -  תמירמר איל 
 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 -  יהבעו"ד קרן 

  "בזק"סמנכ"ל רגולציה,  -  גב' שרון פליישר בן יהודה
 מנהל תחום רגולציה, בזק -             מר שמואל סיידון 

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

 מנהל מחלקת קשרי ממשל, סלקום ישראל בע"מ -  מר ניר יוגב
 סמנכ"ל ייעוץ משפטי, רגולציה ופיתוח עסקי, פרטנר תקשורת בע"מ  -  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
 

mailto:shahars@moc.gov.il
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-שימוש בציוד קצה במסגרת מעבר לקבלת שירות מספק ציוד אחר   -  מינהל הוראתטיוטת 

 טיוטה 

 1982 - "ב תשמ, ( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(1)ב()5 סעיף לפי התקשורת שר סמכות מכוח

 נוהנוגעים לעניין, א ןולאחר ששקלנו את טענותיהם של בעלי הרישיו, דין כל פי ועל לנו שהואצלה

 :כדלקמן מורים

 -בהוראת מינהל זו  .1

ספק השירות שאליו מבקש מנוי לעבור במסגרת רפורמת "השוק -"חדש ציוד ספק"

 ;הסיטונאי"

 .אותו ביקש המנוי לעזוב הציוד )ספק התשתית או ספק שירות( ספק-" שננטספק ציוד "

 ציוד ספקשל ציוד קצה, ואותו מנוי הפך למנוי  אשר השאיל או השכיר למנוי ננטש ציוד ספק .2

"(, לא ימנע את המשך הנוטש המנוי)" BSA+Telephonyתיק שירות סיטונאי  במסגרת חדש
הסדיר והתקין של המנוי הנוטש בציוד הקצה, לא יגבילו בכל צורה, ויאפשר למנוי השימוש 

מיום שליחת ם ימי 21הנוטש לעשות שימוש סדיר ותקין בציוד הקצה אשר ברשותו למשך 
 "(.ההסדר תקופתההודעה לסיום התהליך ע"י ספק הציוד החדש אל ספק הציוד הננטש )"

באמצעות מסרון או באמצעות הודעה קולית, כי עליו  ספק הציוד הננטש יודיע למנוי הנוטש .3
 של ההשמעה סיום לאחרבהודעה.  שנמסרלהחזיר אליו את ציוד הקצה לא יאוחר מהיום 

הנוטש לבחור באמצעות הקשה  המנוי יתבקש לפיה הודעה תושמע, הראשונה בפעם ההודעה
, הנוטש המנוי בכך שירצה ככללשמוע את ההודעה פעם נוספת.  ברצונומסוים אם  מספרעל 

 למנוי יתאפשראת הדרכים בהם  יפרטואו ההודעה  המסרון. נוספת פעם ההודעה לו תושמע
 להחזיר את הציוד ואת משמעויות אי ההחזרה עד למועד שנקבע.  הנוטש

אישור בדבר החזרת הציוד בו יפורט:  הנוטש על ספק הציוד הננטש למסור לידיו של המנוי .4
; )ב( האופן בו הוחזר הציוד )בדואר או במסירה אישית(; )ג( המקום )א( דגם הציוד שהוחזר

בו הוחזר הציוד; )ד( התאריך בו הוחזר הציוד )לעניין ציוד שנשלח בדואר, תאריך ההחזרה 
 יהיה מועד השליחה(.

, הנוטש המנוי ידי על יעשה ההסדר תקופת במהלך הקצה בציוד השימוש עבור התשלום .5
, ההסדר תקופת במהלך. הננטש הציוד ספק של מנוי היותו בעת שהתקיים לזה דומה באופן

 .החדש הציוד לספק הקצה ציוד בגין כלשהו תשלום המנוי ישלם לא

 

___________________ 

 גרון חיים

 ורישוי הנדסה בכיר"ל סמנכ

___________________ 

 פילבר שלמה

 הכללי המנהל
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