
 

 

 

 

 

  

  הדיןהודעה על כוונה להגיש צו מוסכם לאישור בית 

כי יפעיל את סמכותו ), בית הדיןלתחרות (להלן בזה כי בעוד שלושים ימים בכוונתי לבקש מבית הדין  האני מודיע

החברה בזק  ), וייתן להסכמה ביני לביןהחוק (להלן 1988-התשמ"ח, התחרות הכלכליתב לחוק 50הקבועה בסעיף 

  ).הצו המוסכם) תוקף של צו (להלן בזק(להלן  הישראלית לתקשורת בע"מ

  הסכמות מושא צו זה:עיקרי ה

בתשתיות תקשורת  בזק של בגין ניצול לרעה של מעמדה המונופוליסטיהתחרות במהלך הבדיקה שנערכה ברשות 

נשלחו לבזק מיליון ש"ח),  30(שהסתיימה בהטלת עיצום כספי בסך  ופגיעה בתחרות באספקת שירותי תקשורת

  . לחוק (ב)46דרישות נתונים לפי סעיף 

בזק מודה שלא מסרה מידע כנדרש במסגרת המענים לדרישות הנתונים, ובכך הפרה את סעיף  במסגרת הצו המוסכם

לאוצר  ש"ח 4,200,000סך של תשלם בזק  על ידי בית הדין . בכפוף לאישור הצו המוסכםורט בצו, כמפ(ב) לחוק46

הממונה  נקוטת, לא בזקתשלום האמור על ידי לבכפוף על ידי בית הדין ו בכפוף לאישור הצו המוסכםכמו כן המדינה. 

בגין הפרה עובדים ובעלי המניות, בעבר ובהווה,  נושאי משרה,לרבות , האו מי מטעמבזק צעדי אכיפה נוספים כנגד 

גבי שיטות העבודה ל(ב) לחוק בקשר עם המידע הנדרש בבדיקה שקדמה להחלטת הממונה 46של הוראות סעיף 

לגבי המידע הנדרש בבדיקה שקדמה . התחייבות הממונה תחול רק לפריסת כבלי הסיבים בתשתיותיה של בזק

  .הרשות עובר לחתימת בזק על צו זה, ולגבי מידע זה בלבד להחלטת הממונה, ואשר נמסר לידי

-02, ירושלים, טל': 3, קומה 4, ברחוב עם ועולמו התחרותניתן לעיין בנוסח המוצע לצו המוסכם במשרדי רשות 

: התחרות ה, בשעות העבודה הרגילות, ובאתר האינטרנט של רשות-, בימים א5458503/4

www.competition.gov.il.  

 עסקי או איגוד צרכנים ארגון וכן המוסכם הצו מן להיפגע העלול אדם כל בזה מוזמן, ) לחוק1ב(ד)(50לסעיף  בהתאם

, התחרות לרשות ניתן להעביר והטענות ההתייחסות את. הממונה על התחרות בפני לצו בקשר טענותיהם את להביא

או  ,)דנה טירנגל(לידי עו"ד  02-5458555 :מספר לפקס או, 9134102 ירושלים 34281. ד.ת, 4 ועולמו עם רחוב

  .2020ביוני  3 , בתוך שלושים ימים מיום פרסום הודעה זו ולא יאוחר מיום danat@competition.gov.ilללדוא"
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