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 "א פתש   תשרי'  כה

   2020    אוקטובר  31

 

 החלטה   -  תשתיות פס רחב תפרישלעידוד  םהסרת חסמי: הנדון

 

  תקשורת   פרישת תשתיות   עידודלצעדים    בעת האחרונה  םמקד"(  המשרד משרד התקשורת )"  .1

  להנמיך  דרכיםצעדים אלו המשרד בוחן    לצד  .פס-, אולטרה רחבותמתקדמותתשתיות    ובפרט

   .כפרים  יישוביםב ו פריפריה באזוריתשתיות פס רחב לרבות   שתי בפר תדד תחרו וחסמים ולע

, רבים תקשורת לשירותי גישה מתאפשרת גבו שעלנדבך  כיום יםמהוופס רחב  תשתית שירותי .2

  מיום  וגוברת  הולכת  דורש   לכל תשתית פס רחב    שירותי האיכות והזמינות של    של   החשיבות

ופיתוח    .ליום התחרות  לעידוד  צעדים  של  שורה  האחרונה  בשנה  במשרד  נבחנו  זו  במסגרת 

 :עת האחרונההרשתות. בתוך כך, ב

משרדי לבחינת מדיניות פרישת  -את המלצות הצוות הבין   20.7.2020אימצתי ביום   •

 1דינת ישראל.פס נייחות במ-תשתיות תקשורת אולטרה רחבות

המאפשר    16.9.2020ביום   • האלחוטי  הטלגרף  לתקנות  תיקון  על  הקלות  חתמתי 

 .ץ("גה 66 עד 57 לשימוש בגלים מילימטריים )בתדרי 

)שימוש    24.8.2020ביום    • ושידורים(  )בזק  התקשורת  לתקנות  תיקון  על  חתמתי 

המסדיר את התשלום בעד שימוש    2014-ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, התשע"ה

 ברשת מתקדמת של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. 

ורים(,  לחוק התקשורת )בזק ושיד  4לצורך פעילות בתחום הבזק נדרש כיום רישיון לפי סעיף   .3

  בסך ה  אגרמבקש רישון אחוד מחוייב בתשלום  ובפרט רישיון מפ"א או אחוד.    1982-התשמ"ב

  ערבות בו   קלים חדשים לפחות ש  מיליון  15  של  בסך  עצמי   הוןב  מחוייב,  קלים חדשיםש  מיליון

דרישות    2.מנויים(  100,000-שקלים חדשים )ככל שהוא מספק שירות ללא יותר מ  מיליון  שני  של

יוצ מצומצם אלו  באופן  פעילותם  את  להתחיל  שמבקשים  גורמים  עבור  כניסה  חסם  רות 

 והמשרד בחן את האפשרות להנמכתן. 

הנמכת דרישות הסף הפורמליות לקבלת רישיון אף משתלבת עם השינוי הרחב המוצע במסגרת   .4

לפי המתכונת המוצעת בתזכיר, חלק הארי של הפעילות בתחום    3.חוק התקשורתתזכיר לתיקון  

 
1he/Communication_infrastructure_deploymenthttps://www.gov.il/BlobFolder/reports/20072020_2/

_policy_ministers_reference.pdf  
התקשורת    תקנות; 2010-התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד(, התש"ע תקנות  2

 .2010-"עהתש(, אחוד כללי  רישיון בעד )בזק ושידורים( )אגרה 
)שינוי מתכונת הרישוי של    מס'...(פרסם המשרד תזכיר חוק )חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון    9.8.2020  ביום  3

 . 2020-מתן שירותי בזק(, התש"ף

 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/20072020_2/he/Communication_infrastructure_deployment_policy_ministers_reference.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/20072020_2/he/Communication_infrastructure_deployment_policy_ministers_reference.pdf
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ותהליך  ה נמוכים  כניסה  לחסמי  ובכפוף  השירותים  למתן  כללי  היתר  מכוח  תעשה  תקשורת 

 .  רישוי מהיר ופשוט

בהמשך להמלצת הדרג המקצועי שהובאה בפני בחוות דעתו של מנהל אגף בכיר רישוי, מצאתי 

רחב. הפחתה  -לנכון להפחית בדרישות הסף לקבלת רישיון המאפשר אספקת שירות תשתית פס

 באופן זמני ובאמצעות מתן האפשרות לקבל רישיון מיוחד חלף לרישיון אחוד. זו תעשה

  ולקבוע   המלצתם  את   לאמץ  החלטתי   המקצועיים   הגורמים   ידי   על  ההתייחסויות  בחינת  לאחר .5

עקרונות    . מיוחד לאספקת שירותי תשתית פס רחב"  ן"רישיו   להענקת  והעקרונות  התנאים  את

  תקשורת   רשתות  תשפרי  זוזריו  חדשיםאלו יאפשרו כניסת מפעילי תקשורת קטנים ובינוניים  

מתן    .אופטיים  סיבים  מבוססיתשתיות    לרבותפס רחב    תשתיות  ואספקתלכל דורש    מתקדמות

יתרום לטובת הציבור, לתחרות   ו  ולרמתרישיונת כאלו, אפוא,  ויבטיח את  השירותים בשוק 

    מבקש הרישיון למתן השירותים.והתאמת 

יינתן    י"מבלי לגרוע מהוראות כל דין, רישיון מיוחד למתן "שירותלפיכך,   .6 תשתית פס רחב" 

 :4הבאים  התנאים לכלבכפוף 

 פרטיים.  מנויים 8,000- מ יותר ללא  ינתןהשירות באמצעות הרישיון המיוחד  .א

  מנויים של    רשת   סיום  ודותנק  800לא יותר מ  ב  ינתן   המיוחד  הרישיון  באמצעות   השירות  .ב

 עסקיים. 

כלומר  , וז ההחלט יהיה לתקופה של שלושים ושישה חודשים מיום  המיוחדתוקף הרישיון   .ג

 .12.10.2023 ליוםהרישיונות יהיו בתוקף עד 

)כשירות,  א  סימן  בהוראות  יעמוד  רישיון  מבקש .ד )יכולת,  ב  וסימן(  והגבלות  תנאים'    ידע' 

לקבלת    לתקנות  17  תקנה  להוציא(  ונסיון ותנאים  )הליכים  ושידורים(  )בזק  התקשורת 

 . 2010- (, התש"עאחוד כללי רישיון

  טוחית אוטונומיתיב או  ערבות בנקאית    הרישיון  מבקש  מציאי  המיוחד   הרישיון  קבלת   לפני  .ה

 משרד התקשורת.   יתקבע מנכ"לתש"ח בנוסח ש 100,000בגובה 

  מיליון   של  עצמי  הון  תווברש  מסמכים לפיהם  המבקש  יציג  המיוחד   הרישיון  קבלת  לפני .ו

 . קלים חדשים לפחותש

תיבחן    בקשה .ז מיוחד  רישיון  בתוך    אםלקבלת  למשרד  פרסום    24תוגש  ממועד  חודשים 

 מסמך זה.  

)פרטי בקשה לרישיון מיוחד(,   התקשורתלקבלת הרישיון המיוחד תוגש לפי תקנות    הבקשה .ח

 (. "מיוחד רישיון"תקנות ) 2004-התשס"ד

  לספק  יהיה  ניתן  ולא  בלבד"  רחב  בפס  גישה  תשתית   י"שירות   את  יכלול  המיוחד  הרישיון .ט

 .במסגרתו אחרים בזק שירותי

רישיון מיוחד שיבקש לספק את השירות למספר מנויים גבוה ממספר המנויים כאמור    בעל .י

  (, לפי המוקדם מבין ג(, או לאחר תום תקופת הרישיון בהתאם לסעיף )ב( או )אבסעיפים )

 
 .המשרד של האינטרנט באתר  תפורסם הרישיון  טיוטת  4
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, בלבד  או מפ"א כללי  השלושה, יוכל להמשיך לספק את השירות במסגרת רישיון כללי אחוד

 . בכפוף לקבלת רישיון כאמור 

  השירות  לאספקת  וההיערכות  מועד  מבעוד  הכללי  הרישיון  קבלתפנייה למשרד לל  האחריות .יא

 . הדין להוראות ובהתאם, המיוחד  הרישיון בעל עלהינה  כללי  רישיון במסגרת

  כללי   לרישיון  מיוחד   מרישיון   המעבר  הליך   להסדרת   התנאים  קבעו יי  המיוחד  ברישיון .יב

 : לרבות

 ; עסקייםאו  פרטיים מנויים לגיוס בהתאם למשרד מוקדמת   פנייה  לעניין כללים (1

 במסגרת  אפשרי   שינוי   על   המנויים  ויידוע   שירות   רציפות   על   שמירה   לעניין  כללים (2

 . הרישיון

 שיחלו   תנאיםב  המבקש  עמידת  הבטחת   ולשם  מיוחד  רישיון   בתקנות  המפורט   מלבד (3

א'   בנספח   שמפורטים  בתנאיםלעמוד    המבקש  על,  אחוד  כללי   לרישיון  במעבר   עליו 

 . לאספקת שירותי תשתית פס רחב מיוחד רישיון  לקבלת  רגולטוריות דרישות 

 

את  שירותי אינטרנט" ו"מדיניות רישוי    ךכמו כן, ובהמשך לאמור לעיל, הריני לתקן את מסמ .7

 בנוסחים המצורפים למסמך זה.   "מדיניות רישוי תמסורת קרקעית"מסמך 

להם  גורמים  ה   אתובשל הצורך להגדיר    וז החלטתי  לאור    נדרשיםתיקוני מסמכי מדיניות אלו  

 .במסגרת החלטה זו ונות לאספקת שירותי תמסורת ושירותי תשתית פס רחביריש  ינתנו

 
 

 

 בברכה
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 " רחב פסרישיון מיוחד "תשתית דרישות רגולטוריות לקבלת  - ' א נספח

 
  התקשורת תוגש לפי תקנות  לאספקת שירותי תשתית פס רחב  לקבלת הרישיון המיוחד    הבקשה .1

 (. "מיוחד רישיון"תקנות ) 2004-)פרטי בקשה לרישיון מיוחד(, התשס"ד

לרישיון האחוד    למעברהמפורט בתקנות רישיון מיוחד ולשם הבטחת עמידת המבקש    מלבד .2

ב  אדויווולשם   המבקש  המבקש    תנאים עמידת  על  רחב,  פס  תשתית  רשת  בהקמת  שיידרשו 

 מיוחד תשתית פס רחב לעמוד בתנאים הבאים :   רישיון

 
כללי    עמידה .א רישיון  לקבלת  ותנאים  ושידורים()הליכים  )בזק  התקשורת  "תקנות  בתנאי 

 בהתאם "(, בפרט  העמידה בתנאי הסף  אחוד  רישיון  תקנות. )להלן "2010אחוד(, תש"ע   

 :אחוד  רישיון בתקנות לנדרש

 (; לתקנות' א)סימן  והגבלות תנאים, כשירות .ב

לתקנות(    יכולת  .ג ב'  )סימן  ונסיון  כלכלית( שתבחן בהתאם   17  למעט תקנה  –ידע  )יכולת 

 בנושא רישיון מיוחד תשתית פס רחב.  שתפורסםלדרישות אשר נקבעו בהחלטת השר 

 . בהתאם ונערך אחוד רישיון תקנות את מכיר שהוא  כך על  המבקש הצהרת .ד

 פריסה  ותכנית  הנדסיות תכניות  מסירת .ה

רחב  בבקשה (1 פס  תשתיות  מיוחד    תכנית   אודות  מידע  למסור  המבקש  על,  לרישיון 

 ומערכות   ציוד  סוגי,  הציבורי בשטח  יותקן אשר  ציוד,  הפרישה  ותוואי  תכנית,  הנדסית

 רישיונות   לבעלי  קישוריותוכן  ,  עקרונית  רשת  תצורת,  רחב  פס  שירותי  לאספקת

 .  אחרים

  בבקשה יספק    –המבקש לעשות שימוש ברשת שהוקמה לפני הגשת הבקשה    בכוונת  אם (2

 '. ג צד בתשתיות שימוש סימון כולל בפועל פריסה   תכנית

, בתוכנית הפריסה יוסבר  תשתית של אחרב  שתמשמ  המבקשבעת הגשת הבקשה  ש  ככל (3

תוך פרק זמן ( מול בעל התשתית האחר.   הנדסיתומסחרית ויפורט אופן ההתקשרות )  

 תוסדר ההתקשרות בהתאם לתנאי הרישיון.  מקבלת הרישיון  שנה חציעלה על שלא י

 פעילות במרחב הציבורי    תיעוד .3

כי כים אשר מעידים  מלרישיון מיוחד לתשתית פס רחב, על המבקש להמציא מס  בבקשה .א

 אישור  מרשויות על שימוש בתשתיות ונכסים במרחב הציבורי.   קיבל

רישיון תשתית פס רחב יתעד את השינויים אשר ביצע בתשתיות אשר התקין בשטח   בעל .ב

למשרד התקשורת דיווח על התקדמות ושינויים בתכנית  על פי דרישה    וימסורהציבורי,  

 הפרישה.  

', ג  צד  בתשתיות  שימוש  בעניין  אצלו  שהתקבלו תלונות  /פניות  יתעד  רחב  פס  תשתית  רישיון  בעל .4

 . בהן הטיפול ואופן שפנה  גורם, הפניה תאריך לרבות


	הנדון: הסרת חסמים לעידוד פרישת תשתיות פס רחב - החלטה
	נספח א' - דרישות רגולטוריות לקבלת רישיון מיוחד "תשתית פס רחב"


