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 ח"תשע אב ז"כ

 2018 אוגוסט 08

 לכבוד

  רשימת תפוצה

 

 החלטה -  IBCשינויים בחובת הפרישה האוניברסלית החלה על הנדון: 

  -שר התקשורת מילא ידי להודיעכם כדלקמן 

 חובתב שינויים: "בנושא שימוע"( המשרד)" התקשורת משרד פרסם 2018 במאי 27 ביום .1

 במשרד התקבלו ,לשימוע בהמשך. "(שימוע)" "IBC על החלה האוניברסלית הפרישה

 : הבאים הגורמים התייחסויות התקשורת

 

"( סלקוםהתקבלו התייחסויות מחברת סלקום ישראל בע"מ )" 2018ביוני  20ביום 

התקבלו התייחסויות  2018ביוני  21"(. ביום פרטנרומחברת פרטנר תקשורת בע"מ )"

"( ומחברת החברה, ""IBC"( בע"מ )2013מחברת איי.בי.סי. איזראל ברודבאנד קומפני )

התקבלה התייחסות מחברת בזק החברה  2018ביוני  26"(. ביום הוטהוט טלקום ש.מ. )"

ת מחברת התקבלה התייחסו 2018ביולי  3"(, וביום בזקהישראלית לתקשורת בע"מ )"

 .כמו כן התקבלו שתי התייחסויות מהציבור"(. אקספוןאקספון בע"מ )" 018מרתון 

 

, בנושא הממשלה החלטות תיקון בדבר החלטה הממשלה קיבלה 2018 באוגוסט 5 ביום .2

 .  ברישיונה IBC של הפרישה חובת היקף את לקבוע התקשורת לשר דעת שיקול שקבעה

 

 הדרג הציג, לשימוע מענהב שהתקבלו התגובות את בחן משרדב המקצועי דרגשה לאחר .3

 המרכזיים הטיעונים את ובפני הציגו התקשורת שר בפני המלצותיו את משרדב המקצועי

 . למשרד שהועברו בתגובות שעלו

 

 הדרג והמלצות לטיעונים דהמשר מענה, לשימוע בתגובות שעלו המרכזיים הטיעונים .4

בכיר ומנהל  ל"סמנכ של במסמך יםמפורט ,בשימוע הטענות בחינת לאחר שרדבמ המקצועי

שינויים בחובת הפרישה האוניברסלית החלה על מנהל הכלכלה במשרד התקשורת בנושא "

IBC - ב"מצ, 2018באוגוסט  8 מיום "המלצה. 
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, במשרד המקצועי הדרג המלצות את וקיבל שקל התקשורת ששר ולאחר, לאמור בהמשך .5

 :בנושא התקשורת שר החלטות יפורטו להלן

 

לקבוע בתיקון לתקנות התקשורת )בזק ושידורים()הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי  5.1

"( מסגרת אסדרה ותנאים לפעילותו של רישיון אחוד רישיון תקנות)" 2010-אחוד(, תש"ע

סוג של רישיון כללי רישיון כללי ייחודי )תשתית( יוגדר בתקנות ככללי ייחודי )תשתית(; 

כמפעיל סיטונאי המספק שירותיו לבעלי רישיון )או מי שהוא בעל היתר( בלבד, וייחודי 

 IBCאסדרה זו תאפשר לחברת  מסגרת ."(הרישיון החדש)" בדומה לרישיון מפ"א תשתית

עמידת החברה בתנאים שיקבעו בחינת הבקשה וכפוף לבו, להגיש בקשה לרישיון כאמור

 על החברה, בהתאם לאמור להלן. שחלה הפרישה את חובת לצמצם בתקנות, תאפשר

 

 ממשקי 40%-מ פחות לא על תעמוד החדש ברישיון שתקבע הפרישה חובת, כךל בהמשך 5.2

 ברישיון ויקבע, כן כמו(. בית משקי מיליון 1-מ למעלה) שנים עשר בתוך בישראל הבית

 :"(הקובע המועד" - הרישיון הענקת מועד) הבאות "הדרך אבניהחדש "

 נגישות למשקי הבית;  10% -בתום השנה השלישית מהמועד הקובע  .א

 נגישות למשקי הבית; 25%-בתום השנה השביעית מהמועד הקובע  .ב

 1נגישות למשקי הבית. 40% -בתום השנה העשירית מהמועד הקובע  .ג

 

שנים למן המועד הקובע  3תמשך אשר " Cherry Pickingתקופת "תקבע ברישיון החדש  5.3

 . הפרישהכללים בנוגע למיקום הגיאוגרפי של  בעל הרישיוןובמהלכה לא יחולו על 

 

יספר ימרכז היקף הנגישות ב בעוד הקובע, מועדספר החל מהיפריפריה יהיקף הנגישות ב 5.4

 ".Cherry Picking"-תקופת המתום 

 

 לפחות אחד בית משק להנגיש החדש הרישיון בעל ידרש הקובע מהמועד שנים שלוש לאחר 5.5

 החדש ברישיון תוגדר פריפריה זה לעניין. הארץ במרכז שיונגש בית משק כל על, בפריפריה

 . זה במדד 10-6 כאשכולות יוגדר מרכז. ס"הלמ של הפריפריאליות במדד 5-1 כאשכולות

 

                                                             
הנותרים ניתן לחבר לרשת החברה בתוך  20%-יום ו 14מהם ניתן לחבר לרשת החברה בתוך  80%משקי הבית אשר  1

  שלושה חודשים לכל היותר. סך זה, חלקי סך משקי הבית הקיימים בישראל, יהווה את שיעור הנגישות.
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 כללי רישיון לקבלת בקשה להגיש תוכל החברה כאמור אחוד רישיון תקנות וןלתיק בהתאם 5.6

. שבידהכללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים )תשתית(  רישיון חלף( תשתית) ייחודי

 התיקון בדרישות עומדת החברה כי ימצא שהמשרד ככלו החברה בקשת את יבחן המשרד

 במסגרת. יבוטל לה שניתן תשתית א"מפ ורישיון, בקשתה תאושר אחוד רישיון לתקנות

 שלושה ,לכך בהמשך. עסקית תוכנית המשרד ל"למנכ להציג תידרש החברה הבקשה

 פרישה תוכנית המשרד ל"למנכ להציג החברה תידרש הקובע המועד לאחר חודשים

 .הרישיון להוראות בהתאם מפורטת

 

  ובכלל(, תשתית) ייחודי כללי רישיון בעל על יחולו אחוד רישיון לתקנות 11 תקנה הוראות 5.7

 בזק למעט קרי, כללי א"מפ למעט א"למפ לאפשר התקשורת לשר דעת שיקול יינתן כך

 או(, תשתית) ייחודי כללי רישיון בבעל עניין בעל להיות, אליהן זיקה בעלי גורמים או והוט

 כללי רישיון בבעל עניין בעל להיות, כאמור כללי א"מפ למעט, א"במפ עניין לבעל לאפשר

 בתחרות פוגעת לא כאמור אפשרות מתן כי השר ששוכנע לאחר, זאת(. תשתית) ייחודי

 .הציבור בטובת או התקשורת בתחום

 

 החדש ברישיון יקבעו ,"ספקים-ספק"כ בעל הרישיון החדש אפיינילשם שמירה על מ 5.8

 שאותו ככל, החברה לבין בחברה שליטה אמצעי המחזיק גורם בין מבנית הפרדה הוראות

 יקבעו כן כמו. 1982-ב"התשמ(, ושידורים בזק) התקשורת חוק מכוח רישיון בעל הוא גורם

 השירות ספקי למול שיווקי יתרון השליטה לבעל ייווצר שלא מנת על החדש  ברישיון כללים

 תוכנית את וללקוחותי פרסםי בעל הרישיון כי החדש ברישיון  יקבע כן על. האחרים

 .מראש חודשים שלושה ושל הפרישה

 

 כאמור הפרישה בחובות ועמידת לעניין למשרד חות"דו להגיש יהיה בעל הרישיון החדש על 5.9

 (:תשתית) ייחודי כללי ברישיון יקבעו אלה הוראות. להלן שיפורט הזמנים ללוח בהתאם

בעל הגשת דו"ח המפרט את מספר משקי הבית הנגישים לרשת  -במועד הקובע  .א

 . הדו"ח יהיה בחלוקה לרשויות מקומיות כהגדרתן בלמ"ס. בדו"ח יצוינוהרישיון

וכמות משקי הבית  בעל הרישיוןכמות משקי הבית בפריפריה הנגישים לרשת 

 "(.לרשת נגישות דו"ח)" בעל הרישיוןבמרכז הנגישים לרשת 

 הגשת דו"ח נגישות לרשת, שנתי ומצרפי. –בתום כל שנה מהמועד הקובע  .ב
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במקביל  מתפורסהמ תקנות רישיון אחוד, תיקון טיוטת ב"מצ, לעיל לאמור בהתאם

 2קשרי ממשל.להחלטה זו במערכת 

 .החדש הרישיון תנאי את הקרובה בתקופה יפרסם התקשורת משרד

 

 

 : העתק

 ' מיכל הלפרין, הממונה על הגבלים עסקיים גב

 החשמל רשותכלכלית, -פיננסית חטיבה"לית סמנכ, רופא תניב"ר ד

 האוצר משרד, התקציבים על הממונה, מרידור שאול מר

 החברות רשות, המשפטית היועצת, זמיר דלית"ד עו

 המשפטים משרדפיסקאלי(, -)כלכלי לממשלה המשפטי ליועץ המשנה, לוין מאיר"ד עו

 הנדסה מינהל ומנהל"ל למנכ המשנה, שמילה מימון 'אינג

 ואכיפה פיקוח בכיר"ל סמנכ, כסיף איתן מר

 רישוי בכיר אגף מנהל, שטרית גדעון מר

 המשפטית ליועצת בכירה סגנית, מנדלסון ברוריה"ד עו

 כלכלהמינהל  ומנהל בכיר"ל סמנכ, דרור-רז עופר"ר ד

 מר אביב גוטר, יועץ בכיר למנכ"ל

 

 :תפוצה רשימת

 בזק"לית, מנכ, הנדלר סטלה' גב

 פרטנר"ל, מנכ, בנבנישתי איציק מר

  טלקום הוט"ל, מנכ, סספורטסגיל  מר

 סלקום"ל, מנכ, שטרן ניר מר

 IBC"ח דורון כהן, יו"ר, רו

 , מנכ"ל, אקספוןיעקב נדבורנימר 

                                                             
2 http://www.tazkirim.gov.il/Pages/default.aspx 

http://www.tazkirim.gov.il/Pages/default.aspx
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