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 . באמצעות ספקי אינטרנטבעלת מונופולי+ בתחו& תשתית בזק למת+ שירותי גישה בקצב מהיר

 פתיחה .1

קודמי בתפקיד הממונה על הגבלי# , ר יור# טורבובי;"הוכרזה חברת בזק בידי ד 1995 ביוני 27 ביו#

מת. , י תשתית התקשורתמת. שירות,  שירות טלפו. בסיסי: כבעלת מונופולי. בתחומי# הבאי#, עסקיי#

שירותי , שירות טלפו. בינלאומי דו כיווני בלתי מסויג לרבות מת. שירות טלפו. בינלאומי לשיחות נכנסות

  1.לרשיו. הכללי לבזק' ומת. שירותי# נלווי# כאמור בנספח א, העברה ותמסורת של שידורי# לציבור

בזק  חברת  2.ערעורה נדחה מניה וביה; עסקיי#חברת בזק עררה על הכרזתה ככזו בפני בית הדי. להגבלי# 

 .אותו משכה טר# דיו., א3 הוסיפה והגישה ערעור לבית המשפט לעליו.

העניק שר , משא ומת. ודיוני#, בסיומו של הלי= ארו= ומקי3 של תהייה ודרישה, 2000 בנובמבר 6 ביו#

בכ= נהייתה   3.קי אינטרנט באמצעות ספ למת. שירותי גישה בקצב מהיראישורהתקשורת לחברת בזק 

באמצעות ספקי לספק שירותי גישה בקצב מהיר , בשלב זה, חברת בזק לגו3 היחיד במדינת ישראל הרשאי

 .  אינטרנט

תשתית הא# ההכרזה חלה ג# על .  כוללת מת. שירותי תשתית תקשורתבזק חברת של הקיימת הכרזתה 

שהרי ,   בנושא זה יכולות היו להישמע טענות?אשר תשמש מעתה לאספקת שירות האינטרנט בקצב מהיר

החלטתי לבחו. , על מנת להסיר ספק.  לסוג כזה של פעילותבזק חברת תשתיותיה של עד עתה לא שימשו 

  .בתחו# תשתית בזק למת. שירותי גישה בקצב מהיראפשרות הכרזתה של חברת בזק כבעלת מונופולי. 

 והודעתי לה כי אני שוקל להכריז עליה כעל בעלת ,רת בזקלחב 2000 בנובמבר 9 ביו#על רקע זה פניתי 

  לאחר .קצבתי לחברת בזק מועד לתגובתה.  מונופולי. בתחו# תשתית בזק למת. שירותי גישה בקצב מהיר

החלטתי להכריז עליה כעל , )ולתגובת החברה אתייחס בסו3 הדברי#(קבלת תגובת חברת בזק ועיו. בה 

 .בעלת מונופולי. כאמור

 שירותי גישה בקצב מהיר .2

על פי .  התשתית נשוא הכרזה זו מאפשרת מת. שירותי גישה בקצב מהיר באמצעות ספקי אינטרנט

יוכל מקבל השירות לבחור , במונחי# הקבועי# ש#, האישור שקיבלה חברת בזק ממשרד התקשורת

 .)כול# או חלק#(ארבעה סוגי שירות 

                                                      

 3001283 הגבלי& עסקיי& 1 
 3001553הגבלי& עסקיי&   2
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 סוגי השירות הנית+ על התשתית

, "שקו3"שירות קישור :  (Always On)ה מהירה באמצעות ספקי אינטרנט בחיבור ישיר שירות גיש 2.1

" מסכי#"ללא ניתוב השירות באמצעות , לספק אינטרנט לפי בחירת מקבל השירות, מחובר תמיד

0 ייעודי ישיר בי. הספק לבי. ה(VC)המימוש יהיה באמצעות ערו; לוגי .  בשרת של חברת בזק

DSLAM) Digital Subscriber Lines Access Multiplexer .( קיימת אפשרות להקמת מספר

 .ערוצי# לוגיי# נפרדי# במקביל למספר גורמי#

, מחובר קבוע, "וירטואלי"שירות קישור :  שירות גישה מהירה באמצעות ספקי אינטרנט בחיבור קבוע 2.2

בשרת של חברת " מסכי#"ללא ניתוב השירות באמצעות , לספק אינטרנט לפי בחירת מקבל השירות

קיימת אפשרות .  (Broad Access Server)המימוש יהיה באמצעות שרת רחב סרט ממותג .  בזק

 .להקמת מספר ערוצי# לוגיי# נפרדי# במקביל למספר גורמי#

חיבור ממותג מאפשר בחירת ספק :  שירות גישה מהירה באמצעות ספקי אינטרנט בחיבור ממותג 2.3

 :  באחת משתי החלופות, בזקבאמצעות מס= בחירה של חברת 

חיוב עבור חברת בזק וחיוב עבור ספק , בו גישת מקבל השירות אנונימית, כמקבל שירות מזדמ. 2.3.1

 . האינטרנט יבוצעו באמצעות חברת בזק

פרטי מקבל , כאשר מקבל השירות רשו# מראש אצל ספק האינטרנט, "משוי="כמקבל שירות  2.3.2

י ספק "עבור ספק האינטרנט יכול להתבצע עוהחיוב , השירות מוכרי# לספק האינטרנט

 . על פי בחירת מקבל השירות, האינטרנט

 .  (Broad Access Server)        המימוש יהיה באמצעות שרת רחב סרט ממותג 

 Bit(שירות גישה מהירה באמצעות נגישות ספקי אינטרנט לתשתית גישה רחבת פס של חברת בזק  2.4

Stream Access  :(תפעיל ותחבר לקוחות בתשתית, י.חברת בזק תתקADSL בעבור ספקי אינטרנט  ,

 .בכמות שתוזמ. על ידי הספקי# לצור= מת. השירותי# הכלולי# ברשיונות ספקי האינטרנט שלה#

בעל רשיו. שהותר לו לספק שירותי אינטרנט במסגרת רשיו. שאינו רשיו. , על פי אישור משרד התקשורת

הקישור בי. .  יות מקושר למקבלי שירותיו רק לצור= מת. שירותי אינטרנטיוכל לה, למת. שירותי אינטרנט

 באתר של חברת בזק יבוצע באמצעות חברת בזק או באמצעות בעל רשיו. 0DSLAMספק האינטרנט ועד ל

 . על פי בחירת ספק האינטרנט, אחר

 

                                                                                                                                                        
 . 2000בר  באוקטו30 מיו# 18מהדורה , תיק שירות, "שירות גישה בקצב מהיר באמצעות ספקי אינטרנט: "ראו  3
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 מאפייני השירות הנית+ על התשתית

 (Always On)רנט בחיבור ישיר    שירות גישה מהירה באמצעות ספקי אינט2.5

, ש" מס2עד , בקצב גישה, מקבל השירות מקושר לספק אינטרנט שנקבע על ידו בחיבור ישיר .א

 . Upstreamש " קס064 וDownstream  ש" קס200מינימו# 

 ימי# 7חברת בזק תבצע זאת תו= , במידה ומקבל השירות ירצה להחלי3 את ספק האינטרנט .ב

 ).שירות בתשלו#(

, )UBR) Unspecified Bit Rate –ינטרנט יקושרו בקצב העברת נתוני# שאינו מובטח ספקי א .ג

כמפורט בסעי3 המגדיר את , לקצב מקסימלי מוגדר מראש, שיכול להגיע במקרה שהרשת פנויה

 .במשרד התקשורת" שירות ממותג בקצבי# גבוהי#"רמות השירות בתיק 

 בחיבור קבוע  שירות גישה מהירה באמצעות ספקי אינטרנט 2.6

חיבור השירות יוגדר במערכת הפעלה של מחשב מקבל השירות באופ. דומה , בחיבור קבוע .א

החלפת ספק תבוצע ) . LAN) Local Access Network –להגדרת החיבור לרשת מקומית 

 .באמצעות שינוי הגדרות על פי הוראות ספק האינטרנט שיבחר מקבל השירות

 :קצב הגישה יהא כדלקמ. .ב

 064 וDownstream  ש" קס700קצב מינימלי של , DSLAM 0ישה מהמוד# לבקטע הג .1

 .Upstreamש "קס

ש " מס2קצב מקסימלי נכו. להיו# של ,  לספק0DSLAMבקטע הגישה שבי. ה .2

Downstreamש " קס064 וUpstream ובהמש= קצבי# גבוהי# יותר . 

כול להגיע במקרה שהרשת שי, (UBR)ספקי אינטרנט יקושרו בקצב העברת נתוני# שאינו מובטח  .ג

שירות "כמפורט בסעי3 המגדיר את רמות השירות בתיק  , לקצב מקסימלי מוגדר מראש, פנויה

 ".ממותג בקצבי# גבוהי#

 שירות גישה מהירה באמצעות ספקי אינטרנט בחיבור ממותג 2.7

מקבל השירות מקבל מס= גישה לשרת חברת , ע# הפעלת תוכנת השירות במחשב מקבל השירות .א

 ".משוי="או /ו" מזדמ."התקשרות כמקבל שירות , והוא בוחר מתו= טבלה בספק האינטרנטבזק 

אלא א# מקבל השירות , ספק האינטרנט יודע את פרטי מקבל השירות המשתמש בשירותיו .ב

 .החליט שהוא רוצה להיות אנונימי לספק האינטרנט
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שלו# עבור ספק המידע במס= למקבל השירות יכלול את שיעור הת, כמקבל שירות מזדמ. .ג

 .האינטרנט

 : כדלקמ.0קצב הגישה .ד

 064 וDownstreamש " קס700קצב מינימלי של , 0DSLAMבקטע הגישה מהמוד# ל .1

 .Upstreamש "קס

ש " מס2קצב מקסימלי נכו. להיו# של ,  לספק0DSLAMבקטע הגישה שבי. ה .2

Downstreamש " קס064 וUpstream ובהמש= קצבי# גבוהי# יותר . 

שיכול להגיע במקרה שהרשת , (UBR)ט יקושרו בקצב העברת נתוני# שאינו מובטח ספקי אינטרנ .ה

שירות "כמפורט בסעי3 המגדיר את רמות השירות בתיק , לקצב מקסימלי מוגדר מראש, פנויה

 .של משרד התקשורת" ממותג בקצבי# גבוהי#

 Bit(ברת בזק שירות גישה מהירה באמצעות נגישות ספקי אינטרנט לתשתית גישה רחבת פס של ח 2.8

Stream Access( 

 :לצור= אספקת השירות .א

 . עד לחצרי הלקוח 0DSLAMמה, חברת בזק תקצה את התשתית הנדרשת .1

חברת בזק תבצע את ההגדרות של הקישורי# הלוגיי# בהתא# לבקשת ספק האינטרנט  .2

 . ימי# מיו# קבלת הבקשה7תו= 

 .דספק האינטרנט יקבע את מידת צפיפות המודמי# לקו גישה אח .ב

0הקצב המקסימלי בכל קישור לוגי יקבע דינמית על ידי מערכת ניהול הספקטרו# האנלוגי ב .ג

DSLAM , בהתא# לעיקרו. הטכני“Fairness” ,  אלגורית# המבטיח שממוצע הביצועי# של כל

 .הקווי# המופעלי# על אותו כבל יהיה דומה

 יתאפשר תו= שימוש 0DSLAMי חברת בזק וחיבור ספק האינטרנט ל" יבוצע ע0DSLAMניהול ה .ד

 . מודמי# בכל כרטיס12,  מודמי192#במד3 המאפשר חיבור של  עד 

 באתר חברת בזק באמצעות קו גישה 0DSLAMספק האינטרנט יקושר לצומת הגישה הקרוב ל .ה

ובפרוטוקול ) STM-1) Synchronous Transfer Mode מסוג Single modeאופטי בממשק 

ATM) Asynchronous Transfer Mode (  מעלSDH) Synchronous Digital Hierarchy.( 
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 טעמי ההכרזה וחשיבותה .3

כי חברת בזק נחשבת בדי. את שהיא במציאות , להבהיר באמצעות הכרזה זולקבוע וקמה חשיבות רבה 

לפעול בתחו# תשתית בזק למת. שירותי גישה , לעת הזו, הגו3 היחיד במדינת ישראל המורשה:  העובדתית

 .  רבקצב מהי

מתנהל מאבק איתני# , על הזכות לקבל רשיו. ולפעול בתחו# תשתית בזק למת. שירותי גישה בקצב מהיר

מעורבי#  – חברת בזק וזכייני הכבלי# –אמורי# להתחרות בזירה זו הנוס3 על הנצי# .  מזה שנה ויותר

 וא3 בתי – נוספי# פקידי#, היוע; המשפטי לממשלה, שר האוצר, שר התקשורת, ראש הממשלהבסוגיה זו 

על מה הריב ובגי. , כפי שיודעת מ. הסת# ג# חברת בזק, כל אלה יודעי# היטב.  המשפט לא נפקד מקומ#

מה טיב הזכות לפעול בתחו# , כפי שיודעת מ. הסת# ג# חברת בזק, כל אלה יודעי# היטב.  מה המאבק

ער= תחו# מובח. והמייצגת מוגדרת ומדוע מהווה היא זכות , תשתית בזק למת. שירותי גישה בקצב מהיר

 ).  ושג# בה# מהווה היא מונופולי. מוכרז(כלכלי מיוחד משירותי# אות# מספקת כיו# חברת בזק 

חשיבות ההכרזה רבה במיוחד במועד הסמו= ; תמיד יש חשיבות להכרזה על גו3 כעל בעל מונופולי.

 שימוש שוויוני בה מהווה תנאי הכרחי וגדלה עוד יותר כאשר מדובר בתשתית אשר, לתחילתה של תחרות

לבל ייכשל , מהווה תמרור אזהרה לבעל המונופולי. עצמועל בעל מונופולי. הכרזה .  לקיומה של תחרות

הכרזה כזו מקלה על צדדי# שלישיי# .  בהפרת הוראות הדי. האוסרות על ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי

שכ. היא ,  חשבו. ע# בעל המונופולי. א# הפר את חובותיו לבוא–ספקי# או גופי# אחרי# ,  לקוחות–

ההכרזה ג# פותחת פתח .  נתח השוק וכוח השוק של בעל המונופולי., מקימה חזקה לעניי. הגדרת השוק

וכ. לסמכות בית הדי. להגבלי# ,  לחוק ההגבלי# העסקיי30#אפשרי לשימוש בסמכות הממונה לפי סעי3 

 .מור לחוק הא31עסקיי# לפי סעי3 

:  במעמד דואליתפעל כא. חברת בזק .  במיוחד, בנסיבות כגו. דא –א# כ= חשיבות ההכרזה בדר= כלל 

 ובנותיה גופי# המתחרי# בחברת בזק.  ומתחרה באחרי# על אותה התשתית, בעלת תשתית מונופוליסטית

, ות בנותיהבעצמה ובאמצע, והיא עצמה תתחרה בה#, זאת באמצעות תשתית השייכת לחברת בזקיעשו 

שבלעדיו לא היתה בזק ,   מצב זה הוא תולדת חיוב רגלטורי.באותו תחו# ובאותו נושא על אותה התשתית

אד# הרי קרוב .  הוא מחייב פיקוח רגולטורי אפקטיווי, לקיומו התקי.; פותחת את תשתיתה בפני אחרי#

וק# חשש לפגיעה , ה לבנותיהחברה א# קרובה לעצמה וקרוב; וקרוביו של אד# קרובי# אליו, אצל עצמו

 . בתחרות בינה לבי. אחרי# הבאי# לעשות שימוש הכרחי במתקניה

 בי. ספקי ישירהאלא ג# היבטי# של תחרות , לא רק תחרות בי. חברה בת של בזק לבי. אחרי# צפויה כא.

חברת בזק לקוח לרכוש שירותי גישה בקצב מהיר ה. מלפי תיק השירות יכול .  האינטרנט לבי. חברת בזק

לקוח המתקשר במישרי. ע# ספק אינטרנט ,   ראשית4:לכ= משמעות רבה.  וה. מספק האינטרנט, במישרי.

 ובכ= ק# –עשוי לרכוש דווקא מאותו הספק ולא מחברת בזק את ציוד הקצה , שאינו קשור לחברת בזק

                                                      
כאשר (לבחור בהתקשרות חוזית כוללת בי. משתמש הקצה לבי. ספק האינטרנט בלבד , חברת בזק תאפשר לכל מקבל שרות"  4

או בהתקשרויות , )לש# מת. השירות הכולל על ידו למשתמש הקצה, ספק האינטרנט מזמי. מחברת בזק את הקווי# על שמו

מתו= מכתב משרד "  וע# ספק אינטרנט לעני. הגישה לרשת האינטרנט0ADSLית ה ע# חברת בזק לעניי. תשת–חוזיות נפרדות 

 .6.11.00התקשורת מיו# 
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קשר עמו לאור= אחיזתו של ספק אינטרנט בלקוח המת, שנית.  בסיס לתחרות על אספקת ציוד כאמור

לכ= משמעות כלכלית עבור ; גדולה יחסית, ומוותר על מקטע ההתקשרות ע# חברת בזק, הנתיב כולו

וחברת בזק צפויה לנסות , ולכ. צפויי# ספקי האינטרנט לנסות ולהגיע לכלל התקשרות ישירה כזו, הספק

ימת בי. חלק מספקי נוכח זיקת הבעלות הקי, שלישית.  ולעודד דווקא את דפוס ההתקשרות ההפו=

לבי. בעלי# ברשת הכבלי# הצפויה לפעול בתחרות מול תשתית , האינטרנט שיפעלו על תשתית חברת בזק

בשאלה ע# מי , עשויה להתפתח כבר עתה תחרות בי. אות# ספקי אינטרנט לבי. חברת בזק, חברת בזק

ת בזק לבי. ספקי אינטרנט תחרות ישירה בי. חבר, רביעית.   יתקשר במישרי. הלקוח במקטע התשתיתי

 של חברת בזק או 0ATMבשאלה הא# יעשה הלקוח שימוש ברשת ה, עשויה לקו# ג# במקטע הרשתי

 .  ברשת של ספק האינטרנט

 נדרש בעל תשתית מונופוליסטית לאפשר לגופי# אחרי# לעשות וב, רגיש במיוחדכל אלה מגלי# מצב 

מצב כזה קורא לרמה גבוהה של .  די להתחרות בו עצמוכי. היתר בב,  שבבעלותו ובחזקתושימוש בתשתית

 לא ינוצל לקידו# מעמד בעל ,בכדי לוודא שהכוח המונופוליסטי בתחו# התשתית, תשומת לב רגולטורית

 .   התשתית בתחומי# בה# הוא פועל בתחרות ע# אחרי# הנזקקי# לתשתית

ברות הכבלי# כעל בעלות מונופולי. עת הכרזתי על ח.  חשיבות ההכרזה נובעת ג# מהתחו# בו עסקינ.

כתבתי תו= ציטוט מדברי בית הדי. , באספקת שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויי# באזורי הזכיו. שלה.

 :להגבלי# עסקיי# כ=

הוא אב. נג3 הניצב על דרכה של , במיוחד כזה הפועל בתחו# התקשורת, מונופולי."

.  הוא האנטיתיזה לתחרות, שוק נתו. מ100%של , מונופולי. מושל#; תחרות חופשית

שהרי , לקיומו של מונופולי. בתחו# התקשורת השפעה קשה על טובת הציבור

האינטרס בקיומה של תחרות חופשית אינו נופל בחשיבותו ובמעמדו הנורמטיבי 

מדובר בזכויות ; דוגמת חופש הביטוי וחופש העיסוק, מאינטרסי# חוקתיי# באופיי#

חופש העיסוק וחופש הביטוי של אמצעי . "באותו מקורחוקתיות המעוגנות 

ואולי א3 , אינו נופל בחשיבותו מההגנה על מונופול התקשורת, התקשורת האחרי#

 ."עולה עליה

ולעניי. הקשר בי. הכרזת מונופולי. לבי. פתיחתו של שוק , לעניי. המסגרת המשפטית להכרזת מונופולי.

   5.מובאות המצוטטות ש#חברות הכבלי# ולאני מפנה להכרזה האמורה על , לתחרות

למע. הסר ספק אבהיר כי היק3 הכרזה זו משתרע על כל היבט של מפגש בי. חברת בזק והגופי# הקשורי# 

שיש לו השפעה על יכולת# של ספקי אינטרנט לפעול על תשתית חברת בזק , בה לבי. ספק אינטרנט

ח חוק ההגבלי# העסקיי# בי. ספק אינטרנט שיש לו זיקה  בשוויו. הנדרש מכו–וכמוב. , ביעילות, במהירות

 . ובי. ספק אינטרנט שאי. לו זיקה כזו) דוגמת חברת בזק בינלאומי(לחברת בזק 
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שעה ראויה היא להכרזה על , שעת תחילתה של תחרות בבעל מונופולי. או באמצעות תשתית מונופוליסטית

ג# , ממילא, א# אי. ההכרזה הקיימת חלה עליהשאלה חברת בזק במכתבה ה.  בעל המונופולי. ככזה

השאלות המפורטות במכתבה אליי מעידות , ובכ.; תשתית בזק למת. שירותי גישה בקצב מהירלעניי. 

שהרי , מכא. טע# נוס3 להכרזה זו.  לשאלה ולדרישה, א3 לשיטת חברת בזק, היטב כי סוגיה זו פתוחה

תשתית בזק למת. שירותי ג# בהקשרה של , ל חברת בזקא# חלה ההכרזה המקורית ממילא ע:  ממה נפש=

באה הכרזה זו , וא# לאו; יש במפורט כא. רק משו# הבהרת הדברי# כלפי כולי עלמא, גישה בקצב מהיר

לרשימת הנושאי# בה# מוכרזת , תשתית בזק למת. שירותי גישה בקצב מהירשל , ומצרפת תחו# חדש זה

 .וק ההגבלי# העסקיי#חברת בזק כבעלת מונופולי. לעניי. ח

 תגובת חברת בזק .4

להביע , שנקצבה לחברת בזק לתקופה האחרו.ביו# .  אתייחס בקצרה לתגובת חברת בזק בסוגיה זו

.  ה אלי הגיע מכתב,הא# יש מקו# להכריז עליה כעל בעלת מונופולי. כאמור, עמדתה בשאלה שנשאלה

חברת ,  אכ. 6.בה חברת בזק רק רשימת קושיותהשי, חל3 התייחסות לגו3 הדברי#:  רבה היתה ההפתעה

.   שנקצב לה לתשובההאחרו.ולא ביו# , במועד.להקשות את קושיותיה , אילו רצתה בכ=, בזק יכלה

זה המבקש :  מעוררת תהיות, במועד האחרו. שנקצב למת. תשובה, ההחלטה לשלוח רשימת קושיות

מאשר היו# האחרו. , לכ= מועד מוקד# יותרבאמת ובתמי# הבהרה למכתבי בוודאי יכול היה למצוא 

 .  שנקצב לתגובתו העניינית

אילו סברה חברת בזק כי הקושיות שהעלתה במכתבה רלוונטיות לשיקול דעתי בהפעלת , יותר מכ=

ולטעו. , יכולה היתה להתייחס לדברי# לגופ#,  לחוק ההגבלי# העסקיי26#הסמכות הקבועה בסעי3 

 אילו סברה חברת בזק כי הכרזת המונופולי. הקיימת כוללת ממילא את נושא ,למשל, כ=.  טענות לגביה#

יכלה לטעו. טענות , בפועל ADSLאו א# יש לדעתה נפקות לכ= שהיא טר# סיפקה שירות , מכתבי אליה

א# סברה חברת בזק כי כבסיס לתשובתה תיתכנה , זאת ועוד.  ענייניות לעניי. הכרזתה כבעלת מונופולי.

                                                      
מה# '? תשתית בזק למת. שירותי גישה בקצב מהיר'מה הכוונה במונח ) א  (:שאלה חברת בזק והקשתהבי. היתר    6

חברת בזק ציינה את ? ד מבחיני# בי. קצב מהיר לקצב שאינו מהירוכיצ" קצב מהיר"סוגי התשתיות הנכללות במונח 
בעלויות הדומות לעלויות הגישה באמצעות ,  מאפשרת א3 היא מת. שירותי גישה בקצב מהיר ISDNכי תשתית, דעתה

עד היכ. משתרעת ההגדרה ) ב.  (ושאלה הא# תשתיות אלו ה. תשתיות חלופיות לשיטת הממונה, ADSL 0טכנולוגית
לבי. המרכזת של חברת בזק , ISP, בי. לדוגמא,  הא# היא לוכדת ה. את החיבור–תשתית בזק למת. שירותי גישה של 

 מהו תחו# השתרעותו המדויק 0א# התשובה שלילית. וה. את החיבור שבי. המרכזת של חברת בזק לבי. הלקוח הסופי
אינה נכללת ממילא בענ3 בו הוכרזה כבר חברת הא# תשתית גישה לתקשורת מהירה )  ג".  (שירותי גישה"של המונח 

 מה# הטעמי# לכ= ומהי פרשנותה המדויקת של –וא# לא ;  מת. שירותי תשתית תקשורת–בזק כבעלת מונופולי. 
 0ADSLבהתייחס לעובדה שחברת בזק טר# סיפקה את שירותי ה)  ד".  (שירותי תשתית התקשורת"הרשות למונח 

לחוק ההגבלי# העסקיי# ) א(26' הא# בדיקת נתח השוק הקבועה בסע, הטכנולוגיהועסקה א= ורק בניסוי , לאיש
, הא# יש צור= להערי= את נתח השוק העתידי בחודש הקרוב? מתייחסת לנתחי שוק עתידיי# וכיצד יש לחשב#

היר הא# יש להניח כי חברות הכבלי# יעניקו א3 ה. שירותי אינטרנט מ? במחצית השנה הקרובה או בשנה הקרובה
 חברת בזק מבקשת –א# כ. ? כולל ג# ניסויי#) א(26' הא# הביטוי אספקת שירותי# הנזכר בסע)  ה(?  באותה תקופה

ולפיכ= מספר ,  כמו ג# בטכנולוגית הכבלי#LMDSלהפנות את תשומת לב הממונה לכ= שקיימי# ניסויי# בטכנולוגית 
ממחצית מכלל הלקוחות אשר השתתפו בניסויי#  נמו= ADSLהשותפי# לניסוי שערכה חברת בזק בטכנולוגית 

 .באינטרנט בקצב מהיר
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תו= שהיא מניחה בתשובתה חלופות עובדתיות , יכולה היתה להשיב למכתבי לגופו, תיות שונותהנחות עובד

 .  שונות

בכ= ; מלהביע עמדה עניינית בשאלה שהובאה בפניה, מטעמיה שלה, חברת בזק נמנעה, קצר# של דברי#

, הרי כתמיד.  עררא# כי תוכל לעשות כ. בהלי= של , ג# ויתרה על ההזדמנות לטעו. בפניי לגופ# של דברי#

אשר בשעריו באה ג# , פתוחה בפני חברת בזק דלתו של בית הדי. להגבלי# עסקיי#, ג# בהקשר הכרזה זו

בניסיו. , חוסכי# מאמ; או ממו. בפניית# לערכאותניסיו. החיי# מלמד כי בעלי מונופולי. אינ# .  בעבר

יטה בשדותיה# דומה מאי. כמוה לתב. שאינו ת# ואינו נשל# להראות ולהוכיח באותות ובמופתי# כי הח

ואינני , זו דרכו של עול#.  וכי ה# כלל אינ# בעלי מונופולי. לעניי. חוק ההגבלי# העסקיי#, בשדה חבר#

מקיומה של , שאי. לה. הצדקה ללא דחיות , לממש את זכות הציבור ליהנותכוונתיכל .  בא בטרוניה על כ=

 .שיבות לכלכלת המדינה בהקשרי# רבי# כל כ=עתיר חשהוא  בתחו# ,הכרזת המונופולי.

 סו! דבר והכרזה .5

אני מכריז על , 1988 0ח "התשמ,  לחוק ההגבלי# העסקיי26#ובתוק3 סמכותי לפי סעי3 , נוכח האמור לעיל

 .חברת בזק כעל בעלת מונופולי. בתחו# תשתית בזק למת. שירותי גישה בקצב מהיר

 .ק וכ. תפורס# ברשומותהודעה על קביעתי זו תימסר לחברת בז

, היות חברת בזק בעלת מונופולי. בענפי# האמורי# תהא ראייה לכאורה בכל הלי= משפטי קביעתי זו בדבר

 .לחוק ההגבלי# העסקיי#) ה (43הכל כאמור בסעי3 

 יו# ממועד קבלת הודעה 30בתו= , חברת בזק רשאית לערור על קביעתי זו לבית הדי. להגבלי# עסקיי#

 .מהבדבר קיו
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