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 צווי תחילת עבודה וסדר פרישה -השלב המקדמי  א.

אספקת  על מנת שאלו יבצעו בתחומן עבודות לשם  לפנות לזוכים שיכללו במאגר    רשאיותהרשויות   .1
פרישת  באמצעות    ,גבוהותאינטרנט במהירויות  מתקדמת לאספקת שירותי גישה לשירותי גישה לרשת  

אופטיים   סיבים  מילימטריםו/ תשתית  גלים  משרד  או  של  המדיניות  מסמכי  להגדרות  ובהתאם   ,
יאפשרו   לכל  התקשורת, אשר  שירות    ספקחופש  יספק  הטכנולוגיות באמצעותו  תמהיל  לבחור את 

  ."(התשתית ")להלן:  ללקוחות

או  )כנוסחו לאחר עדכון במסמכי ההבהרות(    ט'1בנספח  כמפורט  עבודת התשתית תתבצע באזורים   .2
"( כפי שייקבע בצווי התחלת עבודה שרשאית להוציא הרשות  אזורים/אזור)להלן: " בחלק מתחומם  

לע הבלעדי,  תמעת  דעתה  שיקול  לפי  חברת  ,  נחל    באמצעות  בע"מ  –חלוקי  לעיר  )להלן:    פתרונות 
 .  "(הגורם המלווה"

 במכרז.  הזוכים    להמחירים שטווחי  על בסיס    ,ט'1נספח  לפי    בכל אזור"סקר תושבים"    יערכוהרשויות   .3

הגורם המלווה יוצאו באזורים בהם תיווצר מסה קריטית של היענות  באמצעות  צווי התחלת עבודה  
, לקוחות פוטנציאליים באזור  100מתוך בתי האב באזור או כמות של לפחות  60% לפחות  של חיובית

  .מבין האפשרויות הנמוכהלפי 

מכרז  מסירת צווי התחלת עבודה לפי  ייחשב כ"אזור" נפרד לצורך  למכרז    ט'1בנספח  המפורט  כל אזור  
 זה. 

אלא אם בחרה  לא יימסרו צווי התחלת עבודה ולא יבוצעו עבודות כלשהן על ידי הזוכים לפי מכרז זה,  
הרשות להוציא צו התחלת עבודה והודיעה על כך באמצעות הגורם המלווה. לא תשמע כל טענה /או  

 .   דרישה בקשר להיקף העבודות בפועל בכל עילה שהיא

ל,  על אף האמור צו    ספקכל  הסכמת הרשות רשאי  קבלת  בכפוף  לגורם המלווה לשם קבלת  לפנות 
   לא נוצרה מסה קריטית כאמור.  אזור בובהתחלת עבודה מהגורם המלווה גם 

 : הגורם המלווה ינתב ויעביר את צווי תחילת העבודה של הרשויות לזוכים במאגר באופן הבא .4

שי הראשונים  באזורים  העבודה  את  יקבל  במכרז  ראשון  לכך  המדורג  בכפוף  קריטית,  למסה  גיעו 
שיתחייב שביכולתו )לרבות מבחינה מקצועית, כח אדם וציוד, תנאי הרישיון וכל עניין אחר( להשלים  

 את העבודות ולבצע את החיבור באזורים הנ"ל בו זמנית בתוך המועד הנדרש.  

שה לביצוע לפי צו  לדריולא יוכל לסרב    אזורים שונים בו זמנית  3מחויב לביצוע של לפחות    ספקכל  
 .התחלת עבודה שיוצא לו כאמור

שיימסר    ביחס לאזור הבא  לביצוע בלוח הזמנים הנדרשלא יוכל להתחייב  המדורג ראשון    ספקככל שה
  ספקליוצא צו התחלת עבודה באזור זה    ,שיגיע למסה קריטיתו  זמנית כאמור-אזורים בו  3- לו מעבר ל

 .  השני בדירוג

הראשון ולהאריך את פרק הזמן להשלמת העבודות באזור שהגיע למסה    ספק להמתין לרשות שתעדיף  
   השני בדירוג. ספקקריטית, לא תעבור ל

צו התחלת העבודה  יפרט את האזור הרלוונטי, את לוח הזמנים וכל פרט מידע רלוונטי אחר לפי שיקול   .5
 דעתה של הרשות.  

 על הרשות.  או בנוסח אחר המקובל   ב'2נספח לפי    -נוסח הצו

ובתוך  סדר הפרישה   .6 בין הרשויות  ניתן לעשותו  תחומןמספר אזורים בומתן השירותים  , ככל שלא 
, למעט אם הוסכם אחרת  הרלוונטי  ספקהתחלת העבודה שיועברו ל  יצוו לסדר  בהתאם  יהיה    במקביל,

 .  ביצוע בין אזורים בתחומההביחס לסדר  לבין הרשות ספקבין ה

ימי עבודה ממועד    7בתוך  ככל שלא נקבע אחרת בצו התחלת העבודה, יחל הספק בביצוע העבודות   .7
 . העבודה  צו התחלתקבלת 
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  הספקמטעם    עבודות הפרישה ב.

 . תחלת עבודה, הספק והרשות יחתמו על ההסכם שבבסיס המכרזהוצאת צו העם  .8

ביצוע צו התחלת עבודה    7בתוך    -ערבות  לגוף  ימציא    באזור שבתחום הרשותימים מקבלת  הספק 
הרשות, בחירת  לפי  לרשות,  או  בנקאית   המלווה  של    ערבות  המצ"ב    10,000בסך  בנוסח  כנספח  ₪ 

ככל שיצאו צווי התחלת עבודה למספר אזורים בתחום הרשות, על הספק להמציא ערבויות נפרדות  .ג'2
אזור.   הביצועלכל  צו    ערבות  יצא  בגינו  באיזור  התשתית  הנחת  ביצוע  לסיום  עד  בתוקפה  תעמוד 

 ימים.  90התחלת העבודה בתוספת 

שירשמו   שם  המשתמשים  חבר את כליובו ניתן צו התחלת עבודה    באזור  התשתיתאת  פרוש  י  ספקה .9
  5בתוספת    תכנוןחודש    -  מצו התחלת עבודה  ששה חודשיםפרק זמן שלא יעלה על  , תוך  לשירותיו

 . אלא אם הרשות אישרה באמצעות הגורם המלווה פרק זמן ארוך יותר  - ביצועלהשלמת  חודשים

לפי דרישת הרשות, הספק יכין לוח זמנים מפורט להשלמת העבודות שנדרשו, בהתאמה ובשים לב  
   .לו"ז הנ"לל

יעשו    ניתן צו התחלת עבודה  בו    מסוים  תחום אזורתוך  בהפרישה וסדר חיבור הלקוחות  ביצוע  אופן   .10
 . ויובאו מראש על ידו לתיאום מול הגורם המלווה ספקלפי שיקול דעת ה

 , הקמת ואספקתתות / צנרת תקשורת קיימובתשתיככל הניתן תוך שימוש תתבצע  פרישת התשתית .11
ואספקת שירות  פרישת תשתיות אלחוטיות עד לפתח כל נכס,  ,  נכסלפתח כל  עד  כבילה אופטית מלאה  

 לכל נכס.  תשתית אינטרנט מהיר 

לבצע כל התקשרות ו/או אישורים הנדרשים לשם מתן השירותים, מול    הספקבאחריותו הבלעדית של  
לשימוש   בקשר  שנדרש  ככל  אחרים,  רשות  או  גוף  כל  ו/או  התקשורת  משרד  ו/או  הוט  ו/או  בזק 

פסיביות וכד'( קיימות ו/או הנחת תשתית    פיסיות )גישה לקנה ו/או סיב אפל ו/או תשתיות  בתשתיות
 חדשה בכל דבר ועניין אחרים. הספק לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות באמור לעיל. 

קבעו  המתווה הפיסי ומיקום רשת הסיבים האופטיים שיפרוס הספק או פריסת הגלים המילימטרים י
 בתיאום מראש עם הרשות. 

של   .12 חשבונו  לערוך    ספקהבאחריותו  ועל  והקנייני  מראש  התכנוני  למצב  ביחס  הבירורים  כל  את 
היתר במקרקעין בקבלת  לצורך  באשר  לרבות  אישורים    ים,  ו/או  הרשאות  העבודות  ו/או  לביצוע 

 .  בתחום האזור ובשים לב לאופן הפרישה המתוכנן  המתוכננות

טיים, לרבות כל  לאחר הנחת תשתית הסיבים האופ  להשבת השטח למצב תקין ושלםאחראי    ספקה .13
, והכל על חשבונו המלא והבלעדי. דרישה זו תחול אף ביחס לכל  הרשותשיידרש לשם כך לפי דרישות 

 ספק. שתית שיניח התעבודה שתידרש בעתיד לתיקון ו/או תחזוקה ו/או פירוק של ה

, חייב  הרשתעבודות הנחת רשת הסיבים ו/או פריסת גלים מילימטרים ו/או תחזוקה של  במהלך ביצוע   .14
מנהל העבודה    . לפי הדין והנחיית כל רשות מוסמכתומאושר ע  להעסיק מנהל עבודה מוסמך  הספק

 יעמוד בכל דרישות ההכשרה, הרישום והדיווח המחייבות 

לשם מתן גישה    מוסד הרשות עד לנקודה הראשונה בבית הלקוח/עסק/חייב לבצע את כל הנדרש    ספקה .15
 לשירותי האינטרנט. 

ה .16 שיקים  ל  ספקהתשתית  להקנות  כדי  באמור  אין  בבעלותו.  בתשתיות    ספקתהיה  כלשהן  זכויות 
 ציבוריות ו/או אחרות ו/או במקרקעין בהן תעבור התשתית. 
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 סיוע הרשויות  .ג

יכולתה   .17 וכפי  הניתן  ככל  לספק  תסייע  הרשות  עבודה  התחלת  צו  מתן  משאביה  לאחר  באמצעות 
מאחריותו   לגרוע  מבלי  וזאת  השירותים,  מתן  ותחילת  העבודות  ביצוע  קידום  לצורך  הקיימים 

 הבלעדית של הספק לעבודות ולשירותים. בכלל זאת: 

, לרבות מול  תסייע לספק לקדם את מהלך פרישת תשתית הסיבים האופטיים בתחומההרשות   .17.1
 , הכל כמיטב יכולתה ובכפוף לסמכויותיה בדין. ועדות התכנון המקומיות ומול נציגי התושבים

ל  הרשות .17.2 וספקתסייע  בה  תלוי  שהדבר  ככל  תשתיות  ביכולתהמצוי  ,  על  טכני  מידע  באיתור   ,
 , לרבות מול הוועד המקומי ו/או האגודה השיתופית.  רלוונטיות בתחום

אגודות   .17.3 של  בחכירה  מצויים  חלקם  ו/או  התשתית  תיפרש  בהם  שהמקרקעין  ככל  כי  מובהר 
העניין,   בנסיבות  יכולתה  כפי  לספק,  הרשות  תסייע  וכד'(,  מול  )בקיבוצים  הנדרש  בהסדרת 

 . האגודות לצורך קבלתן הסכמתן לביצוע הפרישה והכרוך בה

היתתסייע    הרשות .17.4 ואת  האופטיים  הסיבים  פרישת  את  הגלומים  לפרסם  והאפשרויות  רונות 
לצורך חיבור מהיר לרשת האינטרנט, הכל במסגרת האמצעים העומדים לה    בחיבור לתשתית זו

 בשגרה לצורך קשר עם התושבים. 

להעביר את תשתית הסיבים האופטיים בתשתיות הציבוריות שבשליטתה    ספקתאפשר ל  הרשות .17.5
ישותיה ולהנחיותיה, בכפוף לכל דין ובכפוף  בכפוף לדר  )קרי, כבישים, מדרכות, ותשתיות זורמות(

מבלי לגרוע מהמתן עדיפות לאפשרות שבה הספק יעביר  , וזאת  להנחיות הרשויות וגופי התכנון
 .  את התשתית כאמור בתשתיות קיימות של הוט ו/או בזק ו/או גופים אחרים

 יש להעדיף מינימום של חפירות ונזקים אחרים לתשתיות הקיימות בשטח.  

ל  תהרשו .17.6 ישמשו    ספקתסייע  אשר  שכונתיים  ארונות/מוקדים  הצבת  עבור  מקומות  באיתור 
התקשורת ציוד  הלריכוז  על  חשמל,    ספק.  לתשתית  השכונתיים  הארונות  של  לחיבורם  לדאוג 

 יישא בכל עלויות ההקמה והתפעול השוטף, לרבות חשמל.  ספק. ההרשותבתיאום ואישור 

 ובמסגרת המותר לה בדין.   (Best Effort) מיטב יכולתההיא אך ורק לסייע כ  הרשותהתחייבות   .18

לרשום לעיל ובכלל, בכל   בקשרבכל מקרה הרשות לא תידרש לשאת בתשלום ו/או תמורה כלשהם  
 עילה שהיא )למעט תשלומי לקוחות, באם תתחבר לשירותי הספק(.  
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 ירות ללקוחות מתן הש ד.

  .לשם חיבורו  ספקלפנות ליישוב  ב  ובעל עסק   יוכל כל תושב  ספקעל ידי ה התשתית  לאחר סיום פרישת   .19
 .ISP–השירות כולל תשתית ו 

יהיה הספק רשאי לגבות מהתושבים  בעבור מתן שירותי האינטרנט וכל העלויות הנלוות לכך כאמור   .20
נקב במסגרת הצעתו במכרז בקשר לחבילה המתאימה, דמי ההתקנה ועלות    אותותמורה עד לסכום  

 . הנתב הביתי  )בכפוף ל"עדכונים מותרים" כמוגדר במכרז(, ולא מעבר לכך

שנים ממועד הגשת ההצעות במכרז, למעט   5כמחיר מקסימאלי למשך לפחות    ספקהמחיר יחייב את ה
עדכון   ולמעט  ההצעות  הגשת  במועד  הידוע  לצרכן  הכללי  המחירים  מדד  בסיס  על  תעריף  עדכוני 
תעריפים שנדרש במפורש בהוראות דין ו/או הרישיון ו/או הנחיות משרד התקשורת )להלן: "עדכונים  

 מותרים"(.  

 חית את המחירים שיידרשו בפועל מהלקוחות לפי שיקול דעתם. רשאי להפ  ספקה

 . מהירות העלאה תהא בכל מקרה לפי הוראות והנחיות משרד התקשורת בנושא

יוכל להציע ללקוחותיו "חבילות" במהירויות גבוהות יותר   ספקמובהר, כי לאחר השלמת הפרישה ה
ה יהיה עליו להציע לכל הפחות את שלוש  והמחיר להן יהיה מחיר שוק, לפי שיקול דעתו, אך בכל מקר

 "החבילות" הנ"ל. 

טלפוניה,   .21 כגון:  המהיר,  האינטרנט  שירותי  על  המבוססים  נוספים  שירותים  להציע  יוכל  הספק 
 שידורים וכו' באמצעותו או באמצעות בעלי רישיונות אחרים, הכל לפי רישיונו ובכפוף להוראות הדין.     

לבין הספק, לפי הדין החל על    לקוחות/באופן ישיר בין התושביםההתקשרות למתן שירותים תבוצע   .22
 . וחובותיהם זה כלפי זה לא תהיה צד לעניין ההתקשרות בין הצדדים. הרשות הספק כבעל רישיון

הצרכן לא יחויב בהתקשרות לתקופה מינימאלית כלשהי מול הספק ולא תוטלנה מגבלות על אפשרותו   .23
להתנתק משירותי הספק בכל עת וללא קנסות, הכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין, משרד התקשורת  

 ותנאי הרישיון של הספק. 

תם יכולים הלקוחות  את סוגי הנתבים שיכולים להתחבר לרשת שלו ואשר או   יפרסם לתושבים  ספקה .24
במכרז בעניין זה(.    ספק ההיכולות של  לרכוש באופן עצמאי אם יהיו מעוניינים בכך )בכפוף להצהרת  

, יספק  ספקבמכרז( ציוד קצה מה  ספקם בחר הלקוח לרכוש או לקבל ללא תמורה )בהתאם להצעת הא
ה איכותי   נתב   ספקלו  תפחת    ביתי  שלא  באיכות  לסיב,  יתחבר  הטכני אשר  שבמפרט    מהדרישות 

 במכרז.   ספקומהצהרת ה

ה .25 של  הבלעדית  ו/או    ספקבאחריותו  התקשרות  כל  לרבות  כאמור,  השירותים  הפעלת  את  לאפשר 
לשם כך מול בזק ו/או הוט ו/או משרד התקשורת ו/או כל גוף או רשות    ספקאישורים הנדרשים ל

גישה לקנה ו/או סיב אפל ו/או תשתיות  )  קיימות  , ככל שנדרש בקשר לשימוש בתשתיות פיסיותאחרים
ה אחרים.  ועניין  דבר  בכל  חדשה  תשתית  הנחת  ו/או  וכד'(  העלויות    ספקפסיביות  בכל  יישא  לבדו 

 הכרוכות באמור לעיל.  
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 מפרט דרישות ביצוע 
 

 הוראות אלה באות להוסיף על הוראות המכרז וההסכם. 
 

 .הלקוחות –התחייבויות הספק במפרט זה מהוות גם חוזה לטובת צד ג' 
 

 :תיעודתיאום, ביצוע ו א. 
 

לפרישתה  יהספק   .1 קודם  הרשת  ותכנון  הארכיטקטורה  את  וביצוע  ציג  התכנון  את  ויתאים 
 )ללא כל עלות(.  הגורם המלווה והרשותוהערות הפרישה להוראות  

 תשלום.  דרישתבמידה ותידרש חפירת גישוש לאיתור צנרת העבודה תבוצע ללא  .2
במסמך   .3 ויתועדו  ימוספרו  יסומנו,  הסיבים  לידי    AS MADEכל  יימסר  אשר    רשות המסודר 

 ם פרישת התשתית. בפורמט שיידרש על ידה, מיד עם סיו
במסמך   .4 ויתועדו  ימוספרו  האלחוטיים  הפתרונות  לידי    AS MADEכל  יימסר  אשר  מסודר 

 בפורמט שיידרש על ידה, מיד עם סיום פרישת התשתית.    רשותה
, מתקני / ריכוזי התקשורת,  ספק בתחום הרשותהכולל את תשתיות ה GISספק יחזיק ויהספק   .5

יכולת עבודות תשתית מבלי לפגוע    רשותלארונות תוואי סיבים ונקודות הקצה על מנת לאפשר  
 המידע יהיה נגיש לרשות לפי בקשתה, באופן מידי וללא תמורה כלשהי.   בתשתיות התקשורת.

ידה,    לבקשת הרשות תמסור לה החברה מידע גיאוגרפי מתאים בפורמט ממוחשב שיידרש על .6
 של הרשות )או כל מערכת דומה(.   GIS-לצורך שילוב המערכות ה

 .בצורה מקצועית ומיקום הנתב יקבע בתיאום עם בעל הנכסהספק מתחייב לבצע התקנה  .7
 

 אחריות שירות ותחזוקה  ל  הספק התחייבות ב. 
 

 תחובר לכלל התושבים ביישוב שביקשו להתחבר לשירות. של הספק רשת התקשורת  .1
גבוהיםל  מתחייב  הספק   .2 ובזמינות  ברמה  ורציפים  מלאים  ותחזוקה  שירות  )כולל    אחריות, 

למתגי הריכוז, כולל שדרוגי תוכנה עפ"י הנחיות היצרן    Lifetimeאחריות  , כולל  יחידות הקצה(
 אחריות לציוד קצה שיסופק על ידי הספק.

או   ,נטרלתקלות ברשת או באספקת שירותי אינט 24/7מוקד לפתיחת תקלות פעיל  יפעילהספק  .3
 כל שירות אחר שיספק על ידי הספק בעתיד )טלפוניה, שידורים וכו'(.  

 ע"י ניטור מרחוק ובמידת הצורך ע"י הגעה לאתר.   בין אםחזוקה  תמתן שירותי  מתחייב ל הספק   .4
 לאיכות תפקוד הרשת והרכיבים לכל אורך זמן מתן השירותים ללקוחות.מתחייב  הספק  .5
 . לפי המחיר שיקבע הספק  קבועה בתוספת תשלום IPיוכלו לקבל כתובת הלקוחות   .6
 . על ידולפי המחיר שיקבע  בתוספת תשלום MESHהספק יוכל להציע פתרון  .7

 
  SLA הגדרות ג. 
 

   - כלהלן SLAהספק מתחייב לעמוד בהגדרות 

מהמנויים    10%-תקלה המשביתה את השירותים או יוצרת שיבושים ליותר מ  –  תקלה קריטית •
 שעות.  4עד  –

 שעות.   12עד  –מהמנויים   10%תקלות היוצרות שיבושים לעד   -תקלה  •

 .  NBDיום העסקים הבא   – תקלות משתמש יחיד •

 שעות.  72עד   –תקלות שאינן פוגעות בחוויית המשתמש )איטיות וכו'(  – תקלות קלות •

 ימי עסקים.  7עד   –קבוע, הוספת שירותים וכו'( IP)הוספת קווים,  בקשות שירות •

המיטיב   SLAל שבתנאי רישיון הספק ו/או הוראות הדין ו/או הנחיות משרד התקשורת ייקבע  ככ
 תחול ההנחיה המיטיבה עם הלקוח.  –עם הלקוחות ביחס לאחד או יותר מהנושאים הנ"ל 


