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TelecomNews

:מאת TelecomNews <AviW@telecomnews.co.il>
:נשלח 08:58 2019ספטמבר  24שלישי יום
:אל 'BarOz Eran (baroze@moc.gov.il)' ;'דוברות משרד התקשורת'
:עותק 'davidam@KNESSET.GOV.IL'; 'Moti Katz'
:נושא RE: השחלת סיבים של פרטנר וסלקום בתשתיות הפרטיות בבתים

 תזכורת
  בברכה

  אבי
 

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Sunday, September 22, 2019 7:44 PM 
To: 'דוברות משרד התקשורת'; 'BarOz Eran (baroze@moc.gov.il)' 
Cc: 'davidam@KNESSET.GOV.IL'; 'Moti Katz' 
Subject: RE: השחלת סיבים של פרטנר וסלקום בתשתיות הפרטיות בבתים 
Importance: High 

 
 שלום רב,

-) תשנ"ז17(תיקון מס'  1989-) תשמ"ט6קון מס' (תי 1986- ) תשמ"ו4"סימן ג': פעולות במקרקעין פרטיים, הנחת רשת במקרקעין פרטיים ואחזקתה (תיקון מס'  חוק התקשורתעל פי 
 ב'21, סעיף 2016-) תשע"ז64(תיקון מס'  2001- ) תשס"א25(תיקון מס'  1997

  .הסמכה מפורשת של השר) נאמר (מצ"ב צילום הסעיף) שעבודות במקרקעין פרטיים יכולה להיעשות רק אחרי Uבתת סעיף (
  ולפרטנר, לפרוס סיבים לבתים, כנדרש בחוק על פי הסעיף הזה?היכן האסמכות של אישורי שר התקשורת לסלקום 

  בברכה
  אבי

  
  
  

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Tuesday, September 17, 2019 8:09 AM 
To: 'דוברות משרד התקשורת'; 'BarOz Eran (baroze@moc.gov.il)' 
Cc: 'davidam@KNESSET.GOV.IL' 
Subject: השחלת סיבים של פרטנר וסלקום בתשתיות הפרטיות בבתים 
Importance: High 

 
 שלום רב,



2

לא יעשה מנוי או אדם אחר, שימוש בצנרת טלפון שלא לצרכי קבלת שירות בזק ולא ירשה לאחר לעשות כן, אלא בהסכמת החברה אומר כך: (א)   22) סעיף כאןעל פי תקנות הבזק (
 [חברת בזק] בכתב ובהתאם לתנאים שקבעה.

 הכיצד פרטנר וסלקום פורסות סבים עד לתוך בית המנוי בתעלות הטלפוניה של בזק ללא הסכמת בזק?
זק, בלי ותיקי שירות ולכן כל עוד לא בוטל הסעיף הזה פרטנר וסלקום לא יכולות לבצע השחלה של סיבים בתעלות שמשתמשות לצנרת טלפון שהוקמה ע"י ב הרי תקנות הן מעל לנהלים

  הסכמת בזק.
תה ולתחזק אותה". זה סותר את האמור ב"תיק לתקנות אומר דבר דומה: " רשת החברה היא רכושה הבלעדי של החברה, והיא בלבד רשאית לחבר אליה מנויים, לשנו 5אגב, סעיף 

  . כאן - שירות שימוש הדדי בתשתיות פסיביות" 
  אודה להתייחסותכם הדחופה.

  בברכה
  יאב

  

  
Avi Weiss, M.Sc. 

Editor-in-Chief  
TelecomNews  

Israel High-Tech News  
AviW@TelecomNews.co.il  

972-54-4660805  
www.TelecomNews.co.ilWeb:   
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TelecomNews

:מאת TelecomNews <AviW@telecomnews.co.il<
:נשלח 08:09 2019ספטמבר  17שלישי יום
:אל ')BarOz Eran (baroze@moc.gov.il'; 'דוברות משרד התקשורת'
:עותק 'davidam@KNESSET.GOV.IL'
:נושא השחלת סיבים של פרטנר וסלקום בתשתיות הפרטיות בבתים

:חשיבות גבוהה

 שלום רב,
אומר כך: (א)  לא יעשה מנוי או אדם אחר, שימוש בצנרת טלפון שלא לצרכי קבלת שירות בזק ולא ירשה לאחר לעשות כן, אלא בהסכמת החברה  22) סעיף כאןעל פי תקנות הבזק (

  [חברת בזק] בכתב ובהתאם לתנאים שקבעה.
  הכיצד פרטנר וסלקום פורסות סבים עד לתוך בית המנוי בתעלות הטלפוניה של בזק ללא הסכמת בזק?

לצנרת טלפון שהוקמה ע"י בזק, בלי הרי תקנות הן מעל לנהלים ותיקי שירות ולכן כל עוד לא בוטל הסעיף הזה פרטנר וסלקום לא יכולות לבצע השחלה של סיבים בתעלות שמשתמשות 
  הסכמת בזק.

ת האמור ב"תיק לתקנות אומר דבר דומה: " רשת החברה היא רכושה הבלעדי של החברה, והיא בלבד רשאית לחבר אליה מנויים, לשנותה ולתחזק אותה". זה סותר א 5גב, סעיף א
  . כאן - שירות שימוש הדדי בתשתיות פסיביות" 

  אודה להתייחסותכם הדחופה.
  בברכה

  אבי
 

  
Avi Weiss, M.Sc.  

Editor-in-Chief  
TelecomNews  

Israel High-Tech News  
AviW@TelecomNews.co.il  

972-54-4660805 
www.TelecomNews.co.ilWeb:  
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