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 רישיון כללי אחוד  
 ( בע"מ2013לאיי.בי.סי. איזראל ברודבאנד קומפני )

 ארציים נייחים )תשתית( -למתן שירותי בזק פנים
 
 

 4תיקון מס' 
 

פי כל  -, ויתר סמכויותיי על1982-)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב4בתוקף סמכותי לפי סעיף  

( אני  "IBC")  ( בע"מ2013איי.בי.סי. איזראל ברודבאנד קומפני )ולאחר ששקלתי את טענותיה של חברת  דין,  

 , כדלקמן:  IBC-מתקן בזה את הרישיון הכללי שהוענק ל

 
תיקון  
 14סעיף 

  14.1בסעיף  . 1

בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא: "כמו כן, נושא משרה בחברה בעלת זיקה לבעל הרישיון לא יכהן  

כנושא משרה בבעל הרישיון או בשותפות המחזיקה בו או בשותפים בשותפות האמורה )בסעיף 

(, אלא אם אישר השר כהונה מקבילה כאמור, לאחר ששוכנע כי כהונה  "כהונה מקבילה"  -זה  

 ור לא תפגע בתחרות בתחום הבזק, או במגזר פעילות או בטובת הציבור." כאמ

 

בסעיף קטן )ה(, בסופו יבוא: "יובהר כי בעל הרישיון רשאי להתקשר בהסכם עם חברה בעלת  

שירותי  "  - זיקה לשם קבלת שירותי הקמה, תחזוקה והתקנה של רשת בזק )כל השירותים יחד   

קבל שירותי הקמה מחברה בעלת זיקה בבית לקוח שאינו "(. ואולם, בעל הרישיון לא יהקמה

 לקוח של החברה בעלת הזיקה.

 . 

 14.2בסעיף 

 בסעיף קטן )א( רישא, אחרי המילים בעל הרישיון יבוא: "וכל נושא משרה בו". 

בסופו של הסעיף יבוא: "בעל הרישיון יימנע מהעברת מידע מסחרי אודות לקוחותיו של בעל 

שליטה בו או לחבר דירקטוריון מטעמו, אלא ככל שהדבר נדרש לצורך מילוי הרישיון לבעל  

 תפקידו כחבר דירקטוריון בעל הרישיון.". 

 

 תיקון  
 62סעיף 

 יבוא:  62.3, קביעת התעריפים ושיעוריהם, אחרי סעיף 62בסעיף  . 2

 בעל הרישיון יעביר לאישור השר הצעת מדף. 62.4

          

מדף"   "הצעת  זה,  הרישיון    -לעניין  בעל  העביר  אשר  הרישיון  בעל  שירותי  לרכישת  הצעה 

 אשר אושרה על ידי השר והכוללת את החלופות הבאות:   2021בינואר  28למשרד ביום 

אלף   30-( בIRU)א(  תעריף מופחת בגין התחייבות לרכישת זכות שימוש בלתי הדירה )          

אלף קווים תוך שנתיים   50-עם בעל הרישיון, אשר תעלה לקווים במועד ההתקשרות  

והתנאים   השירותים  את  תכלול  זו  חלופה  הרישיון.  בעל  עם  ההתקשרות  ממועד 

 ובכלל כך תקופת ההתחייבות; IRU-הכלולים בהסכמי ה
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( בקווים, בהיקף IRUתעריף מופחת בגין התחייבות לרכישת זכות שימוש בלתי הדירה )  )ב(      

של  ממ  5%של   לרשת  הנגישים  הבית  השירותים IBCשקי  את  תכלול  זו  חלופה   .

 ובכלל כך תקופת ההתחייבות;  IRU-והתנאים הכלולים בהסכמי ה

( בקווים, בהיקף IRUבגין התחייבות לרכישת זכות שימוש בלתי הדירה )  תעריף מופחת     )ג(

של    30%עד    10%של   לרשת  הנגישים  הבית  המפורIBC ממשקי  מדרגות  טות לפי 

ובכלל כך   IRU-בהצעה. חלופה זו תכלול את השירותים והתנאים הכלולים בהסכמי ה

 תקופת ההתחייבות; 

קווים פרטיים לפחות, אשר אינו מותנה בהתחייבות   15,000)ד(   תעריף מופחת להזמנה של  

בקווים אלו, המגלם הנחות בהתאם לקצב   (IRUלרכישת זכות שימוש בלתי הדירה  

 .השירות המוזמן

  

הסכם למתן שירותי בזק בין בעל הרישיון לחברה בעלת זיקה אליו הכולל    -"  IRUהסכם  "

בעל   של  ברשת  לשימוש  הדירות  בלתי  וזכויות  ארוך  לטווח  התחייבות  מופחת,  תעריף 

 הרישיון. 

קווים אשר התעריף בגינם קבוע במחירון של בעל הרישיון עבור שירותי   -"  קווים פרטיים"

 למנוי פרטי." תשתית אינטרנט 

 

 

 תיקון 
  63סעיף 

 יבוא: 63.2, פרסום תעריפים, לאחר סעיף 63בסעיף  . 3

)א( בעל הרישיון יעמיד הצעת מדף שאושרה על ידי השר לעיון בעל רישיון או בעל היתר    63.3"

"(, ובלבד גורם מעונייןהמעוניין להתקשר עמו לקבלת שירות בתנאי הצעת המדף )"

 המעוניין חתם על הסכם סודיות לעניין זה. שהגורם 

)ב( בעל הרישיון יעביר העתק של הצעת המדף למינהל כלכלה במשרד התקשורת. בעל 

הרישיון יעביר למנהל מינהל כלכלה במשרד התקשורת את שמו של הגורם המעוניין  

ימי עבודה מחתימתו של האמור על הסכם סודיות   3אשר עיין בהצעת המדף, תוך  

 ר.    כאמו

 

 תיקון  
 נספח ב

", ותתווסף  המועד הקובע הראשון"-" להמועד הקובע", הגדרות, ישונה שם ההגדרה  1בסעיף   . 4

 . 2021במרץ   7 –" המועד הקובע השניההגדרה "

 

 הקיים יבוא: 3במקום סעיף   . 5 

 אבני הדרך וקצב פרישת הרשת:      .3"

מיליון משקי   1.7שנים מהמועד הקובע השני    5בעל הרישיון יפרוש את הרשת כך שבתום         3.1

 הבית בישראל יהיו נגישים לרשת. 
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בסעיף          3.2 מהאמור  לגרוע  הדרך   3.1בלי  לאבן  בהתאם  הרשת  את  יפרוש  הרישיון  בעל 

    - המפורטת להלן

 הבית בישראל יהיו נגישים לרשת.  מיליון ממשקי  1 - 2023בדצמבר  31עד יום  3.2.1

 1.3החל מתום השנה השלישית מהמועד הקובע הראשון ועד להגעה להיקף נגישות של       3.3

בין יישוב בפריפריה לבין   1:1מיליון משקי בית בישראל, פרישת הרשת תעשה ביחס של  

 יישוב במרכז.

 : ייעשה, כדלקמן 3.3חישוב יחס הפרישה כאמור בסעיף       3.4

מספר משקי הבית בישראל אשר היו נגישים לרשת החל מסיום   - לעניין ישוב במרכז             

 שנים מהמועד הקובע הראשון.   3.5

בפריפריה   ישוב  החל    -לעניין  לרשת  נגישים  היו  אשר  בישראל  הבית  משקי  מספר 

 מהמועד הקובע הראשון. 

ד לחוק ביחס 14זכה בעל הרישיון במכרז להקצאת כספי קופת התמרוץ כאמור בסעיף            3.5

לאזור תמרוץ, לא יכללו משקי הבית הנגישים לרשת באזור תמרוץ זה במניין משקי 

 הבית הנגישים לרשת של בעל הרישיון לצורך עמידה בחובות הפרישה בסעיף זה. 

  -בסעיף זה       3.6

 א לחוק;14אזור יהודה ושומרון, כהגדרתו בסעיף  -"איו"ש"           

 א לחוק;14כהגדרתם בסעיף  -"אזורי התמרוץ"             

 לרבות איו"ש.  -"ישראל"              
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