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 כ"ד בתשרי תשפ"א 
 2020באוקטובר  12

 324/20גש סימוכין: 
 

 

  לכבוד :

 יועז הנדל מר 

 שר התקשורת 

 חורין -לירן אבישר בןגב' 

 התקשורתהמנהלת הכללית, משרד 

 

 המלצה   - תשתיות פס רחב  תבנושא הסרת חסמים לעידוד פריש שימוע :הנדון

 

 רקע

צעדים   לצדפרישת תשתיות תקשורת.  לעידודבעת האחרונה צעדים  מקדם"( המשרד משרד התקשורת )" .1

פריפריה    באזוריתשתיות פס רחב לרבות    בפרישת  תדד תחרווחסמים ולע  להנמיך  דרכיםאלו המשרד בוחן  

 .  כפרים ביישוביםו

טכנולוגיות  תשתיות )נחושת, סיבים( ובמגוון  במגוון רחב של    לאספקה  ניתניםתשתית פס רחב    שירותי .2

מדיניות  המשרד  .ואלחוטיות  תקוויו שירותים במטרה  בחן את  לאותם  ביחס    כניסת על    להקל  הרישוי 

כך  שוקל  חדשים  מתחרים בתוך    גלים"ב  לשימוש   פיילוטים  לביצוע   ניסוי  נות ורישי גם    הוענקו .  

 .  " ומבוצעים תיקונים שונים באסדרה במטרה להקל על שימוש בטכנולוגיה זומילמטריים

(, "החוק")  1982-לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב  4סעיף    לפי  נעשה  בזק  שירותי  מתן  של  רישוי .3

)אשר מסדיר את סמכות שר   בסעיף  "השר"התקשורת    1( להעניק רישיון למתן שירותי בזק. כמפורט 

יחודי או רישיון מיוחד. בשל חשיבות ומרכזיות שירותי  -לחוק, רישיון יכול להיות רישיון כללי וכן כללי

המשרד  כה  עד  העניק  כלליים,  רישיונות  בבעלי  המתמקדת  בחקיקה  באסדרה  גם  שהתבטאה    המפ"א 

לחברות המחזיקות רישיון    ,פס רחב  תשתית מפ"א ובהם שירותים באמצעות    ותישיררישיונות לאספקת  

 אחוד(.    –כללי מפ"א או כללי יחודי )במתכונת 

עבודת הרישוי השוטפת נעשית בהובלת אגף בכיר רישוי ובאמצעות צוות רישוי משרדי בו חברים נציגי   .4

"(. ההמלצה במסמך זה  המקצועי  הצוותאגפים:  פיקוח ואכיפה, כלכלה, הנדסה והלשכה המשפטית )"

 גובשה בשיתוף הצוות המקצועי האמור. 

 

 



 משרד התקשורת                                 

  אגף בכיר רישוי                                           

  
  

 
 

 אגף בכיר רישוי 

 אביב -תל, 9משרד התקשורת  רח' אחד העם 

 www.moc.gov.il    03-7964600  -טלפון 

  

 המדיניות  מסמך

המלצתנו הינה לקבוע מדיניות המעניקה הגנת ינוקא לתקופת החדירה לשוק. הגנת ינוקא היא כלי מוכר   .5

של   לשוק  החדירה  בתקופת  לסייע  מטרתה  בפרט.  בישראל  התקשורת  ענף  ובאסדרת  בכלל  ברגולציה 

לתהליכי   בהתאם  לשוק.  החדירה  על  שיקלו  מסויימות  הקלות  מתן  באמצעות  וזאת  חדשים  מפעילים 

הרישוי הקיימים, על מנת לפעול בשוק, נדרש המבקש לקבל רישיון כללי אחוד. רישיון זה הוא המסגרת  

תשתית.   שירותי  מגוון  אספקת  המאפשרת  הנייחת  התקשורת  בתחום  לפעילות  העדכנית  האסדרתית 

על מנת לאגד מספר שירותי תקשורת תחת כנפי רישון אחד ) קיימת    2014ת רישוי זו נוצרה בשנת  מסגר

בהתאם   שימוש(.  בה  נעשה  שלא  שכמעט  יותר  נוקשה  מסגרת  זו  אולם  מפ"א  רישיון  לקבלת  אפשרות 

  עצמי  הוןב,  קלים חדשיםש  מיליון  של  האגרמבקש רישיון אחוד מחוייב בתשלום    1לתקנות הרלוונטיות 

קלים חדשים ככל שהוא מספק שירות  ש  מיליון   שני   של   בנקאית   ערבותבו  קלים חדשיםש  מיליון  15  של

דרישות אלו יוצרות חסם כניסה משמעותי עבור ספקי שירותי תקשורת    2מנויים.  100,000-ללא יותר מ 

 קטנים ובינוניים שמבקשים להתחיל את פעילותם באופן מצומצם. 

על כן המשרד שקל לאפשר התחלת פעילות במתכונת של רישיון מיוחד ובכך להנמיך את דרישות הסף   .6

שירות תשתית  רשיון לאספקת  בתהליכי קבלת  ולהקל  עם    הפורמליות  זו אף משתלבת  גישה  רחב.  פס 

לפי המתכונת המוצעת    3. חוק התקשורתלתיקון    9.8.2020- הרחב המוצע במסגרת תזכיר שפורסם בשינוי  ה

ובכפוף   השירותים  למתן  כללי  היתר  מכוח  תעשה  התקשורת  בתחום  הפעילות  של  הארי  חלק  בתזכיר, 

 .  לחסמי כניסה נמוכים ותהליך רישוי מהיר ופשוט

בדה שאספקת שירותי בעלי רישיון מיוחד "תשתית פס רחב" תבוצע עד להיקף מוגדר ומוגבל,  לאור העו .7

רמת הסיכון של פגיעה באספקת השירות ללקוחות מוגבלת אף היא. לאור זה הצוות המקצועי רואה לנכון  

להמליץ על הפחתה של חלק מהדרישות הצרכניות במסגרת הקלות שניתן לתת למפעיל תקשורת שנכנס  

 וק ועד לקבלת רישיון אחוד.לש

חסמי כניסה לשוק תשתיות פס   עודד כניסת מתחרים חדשים תוך הנמכתל נועד התיקון המוצע במדיניות .8

ביחס להליך קבלת רישיון כללי אחוד כאשר ברקע לדברים עומדת גם    יחסיתמהיר  רישוי    בהליך רחב, ו

 .  רההאסד במתכונתיוזמת המשרד הנשקלת בדבר שינויים משמעותיים 

האחד, הקף הפעילות של בעל הרישיון שיבחן    –את משך הגנת הינוקא מוצע לבסס על שני אדנים מקבילים   .9

על פי מספר הלקוחות הפרטיים שלו או על בסיס מספר נקודות סיום הרשת של לקוחות עסקיים )וזאת  

להערכת שיוביל  באופן  מיקומים עסקיים  במספר  לפעול  יכול  של הקף    מכיוון שלקוח עסקי אחד  חסר 

 
התקשורת )בזק ושידורים(    תקנות;  2010-התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד(, התש"ע  תקנות   1

 . 2010-"עהתש(, אחוד כללי  רישיון בעד)אגרה 
מנויים   100,000-שירות ללא יותר מהערבות הופחת בהוראת שעה למליון שקלים חדשים ככל שמדובר ברישיון למי שמספק  גובה 2

מנויים. בימים אלה נבחנת האפשרות לקבוע את הוראת השעה כהוראה    100,000-ולשני מיליון שקלים חדשים למי שמספק ליותר מ
 קבועה. 

 . 2020-של מתן שירותי בזק(, התש"ף האסדרה רים( )תיקון מס' ...( )שינוי מתכונת תזכיר חוק התקשורת )בזק ושידו  3
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פעילותו(. השני, פרק זמן מוגבל שבו תחול הגנת הינוקא וזאת על מנת למנוע את הפיכתה של הגנת הינוקא  

למגבלה מפני צמיחה וגדילה וכביטוי לכך שמדובר בהגנה תחומה זמן שנועדה לסייע בתקופת החדירה  

 לשוק. 

 

 ההתייחסויות  ועיקרי התהליך

  מסמך   טיוטת  1.3.2020לצורך בחינת האפשרות להקל על חדירה לשוק של מפעילים פרסם המשרד ביום   .10

רישוי מפעילים חדשים המבקשים לספק שירות תשתית גישה לאינטרנט בפס  למסמך מדיניות    -  שימוע "

על    פרסום השימוע ובשל כניסת המשק למגבלותל  בהמשךלקביעת מדיניות בנושא.  "(  השימוע)"   4רחב" 

עד   התייחסויות  להגשת  הארכה  ניתנה  במשרד  10.5.20פעילותו  גורמים    14-מ  התייחסויות   התקבלו . 

רשיונות   בעלי  רחב,    אשר בינהם:  פס  תשתיות  שירותי    יזמים  של  קבוצות,  שונים  עניין  ליעבמספקים 

 . וגורמים נוספים שונים ממגזרים

 '. א בנספח  בהמשך מפורטים אליהן   ומענה, לשימוע  שהתקבלו  והתייחסויות  הטענות  עיקרי

נדונו   .11 אשר  העיקריות  סוגיות  תמצית  ולהלן  שהתקבלו  התייחסויות  את  בחן  במשרד  המקצועי  הצוות 

 בעקבות ההתייחסויות שהתקבלו: 

בהמשך לטענות שהועלו    –  ההשקעה כקריטריון למשך הגנת הינוקא  החזר  ותקופת  כלכליים  היבטים .א

אפשר התבססות בשוק שתאפשר עמידה בדרישות הסף, נעשתה התאמה  כי משך הגנת הינוקא אינו מ 

נקודות סיום רשת של    800-ל   לקוחות פרטיים או  8,000-בהקף ההגנה כך שתחול עד להיקף פעילות של 

בקשת הרישיון בהתאם למדיניות    כפי שנשקל בשימוע(. עם זאת,   750- ו  5,000מנויים עסקיים )במקום  

 כפופה  לשיקול דעתו של ספק השירות שישקול את צעדיו להצלחת הפעילות לרבות בהיבט הכלכלי. 

ת לאסדרת פעילותם של  במסגרת ההתייחסויות התחדדו סוגיות הנוגעו  –ספקי שירות במרחב הכפרי  .ב

מוצע לעגן    לאור זאת,.  חלה האסדרה המוצעתבמרחב הכפרי, עוד בטרם    שהחלו לפעול גורמים שונים  

את העובדה שספקים אלה    פושקהתנאים ילבחינת בקשות שיוגשו על ידם.    תנאיםבמסגרת המדיניות  

מיט  אינו  בהם  שהשירות  בגליל,  בישובים  ובמיוחד  פריפריה  באיזורי  התנאים  ביפועלים  בקביעת   .

בחשבון שירותים  רשתות  להקמת   ותכנוניים  תשתיתיים  קשיים  ילקחו  ישובים  ולמתן    באותם 

 .  תקפיםלרישיונות   בכפוףוזאת  פעילותםהמשך את שמצדיקים 

תשתיות של בעלי רישיונות או בעלי  ב  ותפוגע  ןאינ  הקיימותלבחון כי הפעילות והרשתות    נדרש  כמו כן,

בחינה מוקדמת ומסירת    בהתאם לכך מוצע לקבוע דרישות בדבר נושאים שיחייבו   . ותתשתיות אחר

מידע מפורט על ידי מבקש הרישיון בעת הגשת הבקשה כדי להפחית סיכונים של פגיעה בתשתיות  

לבצע תיקונים והתאמות    –ובשירותים של אחרים. מן הצד השני וככל שלא קיימים ליקויים קשים  

 
4 https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/01032020 

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/01032020
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ומתן פעילותם  הרישיון    במתכונת  קבלת  לאחר  גם  ידם,  על  על  שירותים  יעלה  שלא  זמן    6בפרק 

 פירוט הדרישות והתנאים מצ"ב בנספח ב'.  חודשים.

רישיון זה מתבסס   לאחר גיבוש התפישה העקרונית, גובשה טיוטת רישיון רלוונטי.   – הרישיון טיוטת  .ג

אחוד עם הגעה לסף מנויים  על מתכונת של רישיון אחוד וזאת לאור העובדה שיידרש מעבר לרישיון  

 או סיום פרק הזמן של הגנת הינוקא. טיוטת רישיון זו מצורפת להמלצה זו כנספח ג'(. 

ודרישות,  בדומה לתקנות רישיון אחוד,    -  המיוחד  הרישיון  לקבלת  סף  תנאי .ד בכל הקשור לתנאים 

יחולו על המבקש התנאים והדרישות המפורטים בסימן א' )כשירות, תנאים והגבלות( וסימן ב' )יכולת,  

  ותנאים ( )הליכים  ושידורים)בזק    התקשורת   )יכולת כלכלית( לתקנות  17ידע ונסיון( להוציא תקנה  

וזאת מכיוון שהרישיון המיוחד  אחוד  רישיון  תקנות)"  2010-"עתשה,  (אחוד  כללי  רישיון  לקבלת  )"

 . אחוד ברישיוןצפוי להיות מוחלף בבוא העת 

המדיניות   במסמכי  קו  ויישור  עידכון  נדרש  המקצועי  הצוות  המלצות  ולאור  לעיל  האמור  מלבד 

מנת שיתאימו בין    "מדיניות רישוי שירותי תמסורת קרקעית" על- "מדיניות רישוי שירותי אינטרנט" ו

ובשל הצורך להגדיר ולחדד לאלו גורמים )לרבות חברות  היתר לתנאים וכללים המוצעים בהמלצה זו,  

 ממשלתיות( יינתנו רישונות לאספקת שירותי תמסורת ושירותי תשתית פס רחב. 

 כמצורף למסמך זה(.  ו)רא

 

 המלצות

 :  מלצה של הצוות המקצועיהה  להלן  האמור לעיל לאור .12

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

 עסקיים.  מנוייםשל   רשת סיום נקודות 800- לא יותר מב  ינתן המיוחד  הרישיון  באמצעות השירות .ב

 .ת השרהחלט יהיה לתקופה של עד שלושים ושישה חודשים מיום   המיוחד תוקף הרישיון  .ג

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

 רישיון אחוד. לתקנות 17תקנה 

ביטוחית  ערבות בנקאית  הרישיון  מבקש  ימציא  המיוחד   הרישיון  קבלת  לפני .ה ב  או  גובה  אוטונומית 

 ש"ח בנוסח שיקבע מנכ"ל משרד התקשורת.   100,000

 . ח"ש מיליוןשל לפחות  עצמי  הון תווברש מסמכים לפיהם המבקש יציג  המיוחד  הרישיון  קבלת לפני  .ו

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

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

 (. "מיוחד  רישיון"תקנות ) 2004



 משרד התקשורת                                 

  אגף בכיר רישוי                                           

  
  

 
 

 אגף בכיר רישוי 

 אביב -תל, 9משרד התקשורת  רח' אחד העם 

 www.moc.gov.il    03-7964600  -טלפון 

  

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

 . במסגרתו אחרים

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

)א) או  )ב(  לסעיף  בהתאם  הרישיון  תקופת  תום  לאחר  או  יוכל  ג(,  השלושה,  מבין  המוקדם  לפי   ,)

, בכפוף לקבלת רישיון  בלבדאו מפ"א כללי    אחודלהמשיך לספק את השירות במסגרת רישיון כללי  

 .  כאמור

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

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

 : לרבות כללי  לרישיון  מיוחד מרישיון  המעבר הליך להסדרת  התנאים  קבעויי המיוחד  ברישיון .יב

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

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

  במעבר   עליו   שיחלו  לתנאים  המבקש   עמידת  הבטחת   ולשם  מיוחד  רישיון  בתקנות  המפורט   מלבד (3

 .דרישות רגולטוריות –  ב' בנספח שמפורטים בתנאיםלעמוד  המבקש על, אחוד כללי לרישיון

 

           

 

 העתק : 

 מר מימון )מוני( שמילה,  משנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה

 גב' דנה נויפלד,  היועצת המשפטית 

 מר עופר רז דרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה 

 יאיר חקאק, סמנכ"ל בכיר אסטרטגיה ותכנון, אגף מדיניות ותכנון  מר

 מר איתן כסיף,  סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה

 גב' אתי שמואלי, מנהלת אגף הנדסת תקשורת, מינהל הנדסה 

 י, כלכלה מנהל תחום בכיר רגולציה ומחקר בינלאוממר עדי קופלביץ', 
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 , ממונה יעוץ משפטי, לשכת היועץ המשפטי י"ד זיו גלעדעו

 ורישוי  אסדרה תחום  מנהל, לוי אלי מר

 תקשורת  חברות  רישוי  תחום מנהל , חזני רפאל מר

 מנהלת תחום )טיוב רגולציה ותוכניות עבודה( גב' ציפורה גדעון, 

 כלכלה אגף מנהל תחום בכיר )רגולציה(, מר טל אלימלך, 

 ממונה מערכות מיוחדות, אגף פיקוח ואכיפה  מר דניאל בנאלי, 

 מנהל תחום תקשורת )נייד(, אגף א' הנדסת תקשורת מר יוסי לוין, 
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 שתיות פס רחב ת לשימוע שהתקבלו והתייחסויות הטענות עיקרי -  'א נספח

 

הבקשה לקבלת הרישיון המיוחד תוגש בהתאם לתקנות העוסקות בפרטי בקשה לרישיון    כי  נטען:    טענה .1

או   אחוד  רישיון  לקבלת  ותנאים  הליכים  שעניינן  מתקנות  להבדיל  )" מפ מיוחד,  כללי    הרישיונות"א 

היתר  הכלליים בין  כוללות  אשר  כשירות"(,  צולבות,  תנאי  החזקות  על  והגבלות  תקנות    תנאים  ועוד. 

מתאימות כלל לרישוי מתן שירותים מסוג השירותים הניתנים על ידי מפ"א נייח ולמפעיל    הבקשה אינן

 שאמור למלא אחר תנאים להספקת שירותים כאלה. 

 מצב כגון אבסורדיים מצבים להיווצר צולבות עלולים לבעלויות ברורים תנאים יקבעו לא עוד נטען כי אם

 המעבר רף קביעת את לחלוטין שיאיין רישיונות מיוחדים, דבר בעלי במספר עניין בעל יהיה תאגיד בו

 .המדיניות המוצעת בלב  עומד אשר כללי לרישיון

 

 באופן חלקי  מתקבלת הטענה: מענה

  לכך  בהתאםלשירות שניתן באמצעות הרישיונות הכלליים.   שחופףשירות  הוא" רחב פס  תשתית שירות "

יתבססו  הרישיון  למתן   הסף  תנאי  לרבותשיחולו על אספקתו,    ההוראות   על  שחלים  דומים  כללים  על, 

 תחזוקת,  זיקה  בעלות מחברות  מבנית הפרדה ,  אפליה  לאיסור ביחס חובות  :לרבות  אחוד   כללי   רישיון

 .  התשתית פיתוח  ,תפקודית רציפות, תקלות תיקון , התשתית

"רישיון    בנוסף המוצעת  ובמתכונת  בטרם  אחוד  כללי  ברישיון  יוחלף"  רחב  פס  תשתית  מיוחדמאחר   ,

 . אחוד  כללי  רישיון  לקבלת הסף    בדרישות עמידת המבקש    תיבדקהענקת "רישיון מיוחד תשתית פס רחב"  

מ   לאור כן    כמו ייגזרו  רחב"  פס  תשתית  מיוחד  "רישיון  להענקת  ותנאים  כללים  לעיל  תקנות  -האמור 

 .2010- "עהתשקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד(,  הת

 

יש  נטען:  טענה .2  מחברות מבנית פרדה, האפליה לאיסור  ביחס  חובות  כאמור מיוחד  ברישיון לכלול  כי 

 חובות,  בזה וכיוצא התשתית פיתוח  ,תפקודית רציפות   ,תקלות תיקון  ,התשתית תחזוקת ,זיקה  בעלות

 .ואחזקתה תשתית לפרישת המתייחסות בסיסיות

 

 חלקי  באופן מתקבלת הטענה: מענה

לרבות  רלוונטיות    הוראות  וכוללת,  הלהחלט  במקביל  מפורסמתהרישיון מיוחד "תשתית פס רחב"    טיוטת 

 ההוראות מבטאות את היקף הפעילות המוגבל של בעל הרישיון.  .בנושאים שהוזכרו לעיל
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לראשונה מדיניות    הוצעה   2019  לנובמבר  5-ב  הציבור  להערות  שהופץ  ההמלצות  במסמךכי    נטען:    טענה .3

 של ביטול חובת שירות אוניברסלי לכלל הציבור שר התקשורת טרם אישר מדיניות זו.

  מדיניות  לאשר  ניתן  לא, אוניברסלי שירות חובת  ביטולעוד שר התקשורת לא אישר שינוי מדיניות של  כל

 .זו

 

 מתקבלת  לא  הטענה:  מענה

אחוד    למדיניות  התיקון לרישיון  חלף  וזאת  מסוימים,  בתנאים  מיוחד  רישיון  הענקת  לאפשרות  נוגע 

להנמיך חסם כניסה בתחום הרישוי    נועדזה    תיקוןמילא אינו כפוף לחובת שירות ופרישה אוניברסלית.  מש

 של אספקת שירותי תשתית פס רחב ולכן המימוש הינו באמצעות רישיון מיוחד.  

 

 

 או לגורמים הפועלים מטעמן  מקומיות לרשויות העניק רישיון מיוחדל כי אין נטען :  טענה .4

 

 מתקבלת  לא  הטענה:  מענה

יות או גופים מוניציפאליים ואחרים הפועלים  שימוע זה אינו עוסק במתן שירותים על ידי רשויות מקומ

מטעמן. בקשות שיוגשו לעניין זה יישקלו לגופן ובהתאם לצורך תקבע מדיניות נפרדת לעניין מתן רישיונות  

 לגופים כאמור. 

 

כי לא ניתן לקבל החלטה על שינוי המדיניות, ללא פרסום טיוטת הרישיון. ברור מאליו כי    נטען:    טענה .5

להעמיד את טיוטת הרישיון לשימוע. הרישיון  ויש לאפשר להגיב    רישיון תפורסם טיוטת  לאחר שתגובש ו

 הוא חלק מהותי משינוי מדיניות עצמו. 

 

 לא מתקבלת   הטענה:  מענה

לפיכך, טיוטת הרישיון    .בו  שיכללו   ההוראות   את  ומתוויםשל הרישיון    בליבו   עומדים השימוע    עקרונות

 .. אליה ביחסשהתקבלו   ההערותשל המדיניות ומתבססת עליה ועל   יישום מהווה

 

  ביחס המקובלים הנטלים  מגוון את להשית יכולה איננה הקטנים למפעילים הנוגעת רגולציה:    טענה .6

. נטען  כבדות  צרכניות וחובות משמעותית בנקאית ערבות,  גבוהים רישיון דמי:  כגון,  הכלליים לרישיונות
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 בחובות הצדקה  כל גם ואין,  הכספית פעולתם היקף את תואם אינו אלו בחובות הכרוך הכלכלי הנטלכי  

   .מפעיל לכל הנמוך הלקוחות מספר בשל נמוך הוא לציבור אלו ממפעילים הנשקף שהסיכון משום, אלו

 של להסדר  אלא ,לעתיד  כללי רישיון בעלי להיות כדי ינוקא להגנות נזקקים אינם החדשים המפעילים

 לשרת מתכננים הקטנים הפוטנציאליים המפעילים,  מצומצם היקף בעלות או מקומיות רשתות עבור קבע

 יכנס מהם שמי להניח ואין  .מובהק יחסי יתרון  להם יש בהם באזורים בודדים מנויים  אלפי מהם אחד כל

 .בלבד שנים  3 של אופק  לו  מספק הרישיון כי, ביודעו, שקלים מיליוני בת בתשתיות להשקעה

 

 באופן חלקי  מתקבלת הטענה:  מענה

  רחב   פס  תשתיות  לספק  מבקשים  אשר  שירות  ספקי  לטובת  כניסה  חסמי  להנמיך  ביקש  המשרד  זה  בשימוע

הארץ   רחבי  מוגבלים.    באזורים  אובכל  )חוק    9.8.2020  ביוםגיאוגרפיים  חוק  תזכיר  המשרד  פרסם 

)שינוי מתכונת הרישוי של  ושידורים)בזק    התקשורת  )... )תיקון מס'    2020-(, התש"ףבזק  שירותי  מתן( 

מוצע להתוות מתכונת רישוי שונה למתן שירותי בזק. התזכיר מתווה מסגרת רישוי שתאפשר    במסגרתו

פעילות    –מתן שירותי בזק ללא הבחנה בין רישיון כללי ומיוחד. בהתאם לנוסח התזכיר הנוכחי    בעתיד

שירו רחבתספקי  פס  תשתית  ככל  י  תעשה,  התקדמות    שיאושר,  ועם  לכך  בהמשך  כללי.  היתר  מכוח 

 ההליכים לתיקון החוק המשרד ישקול את הצורך והאפשרות בהכנסת שינויים נוספים.

 

  ,רלוונטי אינו מפעילים של כביכול רב מספר אודות פיקוח מפני התקשורת משרד של אפשרי :  חשש  טענה .7

 משרד  שאין מעמסה מהווה ואינו,  בישראל רחבה מאוכלוסייה התקשורת שירותי שלילת את מצדיק אינו

 משרד  מצד משמעותית פיקוח פעילות מחייבים אלו שמפעילים סבורים איננו .לה יכול התקשורת

 . התקשורת

 החדשים, מטבע הרישיונות , בעליהחדשים המפעילים מול אפקטיבית אכיפה שיאפשרו תנאים לקבוע יש

 הדברים מורכבות. משמעות תקשורת רשתות שנים בניהול רב וידע משאבים מריבוי ייהנו לא  ,הדברים

 ואכיפה פיקוח משאבי יצריך אשר קטן רישיון בעל עבור משבר יהפוך לאירוע תקלה מצב כל כי היא

 ממשרד התקשורת.  מידיים

 תוכל ערבות אשר היא באמצעות קטן רישיון בעל כלפי אפקטיבית אכיפה לאפשר היחידה הדרך כי    נטען 

 הפקדת לדרוש המשרד בדעת כי בשימוע שצוין אף  על  .ומזיקה  תקינה בלתי התנהלות  מפני אותו להרתיע

 ומספר הפעילות היקף לאור כי סבורים אנו  ,הרישיון למתן₪    500,000של  בסך   אוטונומית בנקאית ערבות

  פעילותם בשנת)לפחות(     ₪ מיליון של בסך ערבות מהם לדרוש יש החדשים  הרישיונות  בעלי של מנוייהם

 . מכן שלאחר מהשנתיים אחת בכל)לפחות(  ₪ מיליון שני של ובסך הראשונה
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 מתקבלות לא  הטענות:  מענה

פיקוח והאכיפה  הפס רחב.  כלי    תשתיות  יםהמספק  רישיונות  בעלי  על  בפיקוח  קושי  מוצא  אינו  המשרד

המשרד הם רחבים ומגוונים והמשרד אינו מוצא לנכון להרחיב את השימוש בערבויות במקרה זה  שבידי  

בשעה שקיימים כלים אחרים )כדוגמת הטלת עיצומים כספיים(. מבלי לגרוע מהאמור, בכוונת המשרד  

 להכניס לשימוש גם כלים מתקדמים ומערכות ממוכנות שיסייעו בפעולות פיקוח ואכיפה. 

 

שתהיה אמירה ברורה ומפורשת לפיה אין בפרסום השימוע ויישום שינוי המדיניות בכדי    : צריך   טענה .8

 להכשיר בדיעבד פעילות בלתי חוקית. 

 

 חלקי   באופן מתקבלת הטענה:  מענה 

שיאפשרו מתן שירות      רישיונות  מתן   מסדירה פעילות לא חוקית אלא   בדיעבדאינה מכשירה    המדיניות 

שהקימו רשתות וסיפקו שירותי  לגורמים    עם זאת, המדיניות אינה שוללת מתן רישיונות.  ממועד הענקתם

שונים במרחב הכפרי היא בעלת ערך    באזורים, ובפרט  האל  גורמים של    םפעולתבזק קודם לקבלת רישיון .  

כן, מבלי לגרוע מאפשרות הנקיטה  ול   הן לקידום התחרות והן לקידום רמת השירותים באותם ישובים

בצעדי פיקוח ואכיפה, אימוץ של מדיניות גורפת לפיה לא ינתנו רישיונות לאותם גורמים תפגע בלקוחות,  

 .  בשירותים שהם מקבלים ובתחרות

  אותן   של   פרטנית   בדיקה  תתבצע לאחר ת  הרישיון  לקבלת  קודם   שהוקמו   לרשתות  הנוגעים  רישיונות   מתן

  מתן   אופן  להתאמת  הסתגלות  תקופת  גם  תאפשר,  כך  ובתוך  באמצעותן  הניתנים  והשירותים  הרשתות

 . רישיון מבעל הנדרשים לסטנדרטים השירותים

  שניתנו  והשירותים  לפעולות  ביחס , אין כדי לגרוע מנקיטה בצעדי פיקוח ואכיפה כלפי  לעיל  האמור  בכל

 . נפרד  באופן  תבחן אשר רשתות קודם למתן הרישיון אותן באמצעות

 

 פעילות להקים היזמות את בלבד, מדכאת שנים 3 של צר אופק או מנויים 5,000 מראש ל : הגבלה  טענה .9

   5000של   כלכלית, והמגבלה כדאיות לחסר המיוחד הרישיון את הופכת הפעילות תקופת הגבלת  .כזו

 בהם במקומות  .המציאות במבחן עומדת לא עסקיים מנויים של רשת סיום נקודות 750 ו פרטיים מנויים

 מוגבלת פעילות התקשורת בדמות משרד מסמך מציע " אותההינוקא.. "הגנת  חסרות הקיימות התשתיות

 ימנע לחלוטין אפילו ואולי משמעותית שיצמצם עסקי מחסום למעשה וכמות מנויים, מהווה שנים 3 ל

 .כאלו רשתות להקמת חדשים מפעילים של הענות

 ומציירת השקעה תשתיות על החלטה לקבלת נוסף חסם היא כזו הפעילות. הגבלה תקופת את להגביל אין

 .שנים 5 בכל רישיון הארכת לאפשר ממליצים אנו ,כחלופה .עסקיים מודלים שממוטט צר אופק
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 . עצמאיות  רשתות להקמת שיפעלו לגופים  לסייע מנת  על  אקטיבי באופן לפעול יש

 

 באופן חלקי  מתקבלת  הטענה:   מענה

תשתית    בהתאם שירות  מתן  של  פעילות  הקיימת  רחבלאסדרה  לאסדרה    פס  שמתאימה  פעילות  היא 

אחוד או מפ"א. מדובר בפעילות שהקפה הרחב והאפשרויות שהיא פותחת למתן    –באמצעות רישיון כללי  

.  ים של שירותשמוגבלים לסוג מסוישירותים נוספים אינם מתאימים לסד אסדרתי של רישיונות מיוחדים  

ולקראת    לשוק  החדירה  בתקופתכניסה רגולטוריים    חסמי  להנמיךשנים נקבעה על מנת    3של    המגבלה

מתכונת של רישיון אחוד. לאחר תקופת חדירה שאינה זניחה או צבירת בסיס לקוחות  בקבלת רישיון כללי  

ת בין פרק הזמן הנחוץ  שנים מאזנ  3בעל הרישיון להרחיב את הפעילות. תקופה בת    על  יהיהשל ממש,  

 בפעילות בכפוף לרישיון כללי.  הצורךלעמידה על רגליים עצמאיות לבין  

 .מדיניות כלי  של רחבה שורה באמצעות במקביל בו  פועל שהמשרד נושא היא מתקדמות רשתות  פרישת

מנויים פרטיים )במקום    8000, נקבעה הגבלה של  יותר  משמעותית  התבססות  לאפשרעם זה על מנת    יחד

 (750מנויים עסקיים במקום )   800-ו(,  5000

 

  בעל ידי על ציבורית בזק  רשת נפרשה לא  בהם לאזורים  בשימוע כמוצע רישיונות מתן  לייחד יש:    טענה .10

 בטכנולוגיות  רשתות לפריסת כלכלית כדאיות אין בהם לאזורים לזה ובכלל ,  כלשהו כללי רישיון

 .בלבד ולהם ,מתקדמות

 

 מתקבלת  לא  הטענה:  מענה

  חברות   של  שרישיונן  כפי,  מסוימים  גיאוגרפיים  לאזורים   הרישיונות  מכוח  השירות  את  לתחום  מקום  אין

  בעלי  ידי  על  שנתפסים   באזורים  לפעול  יבחרו  הרישיונות   שבעלי  ככל.  מסוימים  לאזורים  תחום  אינו  אחרות

  מוצא  אינו  המשרד  אולם   הבזק   שירותי   לרמת  שיפור   בכך   יהיה  פחות   כאטרקטיביים  קיימים  רישיונות

   .זה לעניין  מגבלה או  חובה עליהם  להחיל לנכון

 

 זכות – תקשורת שירות  לספק הזכות עצם בגין משקיע על המוטל מס בגדר הינם הרישיון דמי:    טענה .11

 אינם  ₪ מיליון חצי סך על ערבות דרישת או ₪ מיליון של תשלום .  המדינה של מוגבל משאב בגדר  שאיננה

 והרווח ההכנסות  את הולמים ואינם ,  הנדונה הזכות הענקת לשם המדינה של להוצאה פרופורציונליים

 .בלבד יורו מאות על עומדים באירופה הרישיון דמי. הנוכחי בעידן אלו מעסקים הנובעים הנמוכים
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 לפחות או,  ₪ 500,000 בגובה  אוטונומית  בנקאית ערבות בהעמדת הצורך את להסיר ממליצים אנו

  מעניקה שהמדינה מקובל שבעולם  עוד  מה,  ₪: 50,000 על יעלה שלא לסכום זו  ערבות משמעותית להנמיך

 . כבדות אגרות בדמות חסמים מציבה ולא מתקדמות תשתיות יישום לתמרץ מימון

 

 חלקית  מתקבלת: הטענה  מענה

כי אם אגרה בעד קבלת הרישיון. ההקבלה    דמי ו  ביןרישיון אינם מס  רישיון    מוטעית   היא  ערבותדמי 

מקום.  שונות  לתכליות  נועדו  הדברים  שכןרלוונטית    ואיננה כנמכל  חסמי  להנמיך  כדי    הערבות סה  י, 

רת  המשקף את החשיפה הכספית הנגז ₪ 100,000 סך על תיקבעמיוחד לשירותי תשתית פס רחב  ברישיון

בעל הרישיון.   להבטיח את מתן    ערבותמפעילות  נועדה  ודרישות הרישיון.    השירותזו  בתנאים  ועמידה 

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד  ב  כאמור   רישיון   בדמי   המבקש  יחויבלצורך קבלת הרישיון  

 שקלים חדשים. 6430שעומדת, נכון למועד זה, על  2001-תשס"בהמתן רישיון מיוחד(, 

 

דמי   נדרש :    טענה .12 מהישובים   שברבים מכיוון .קיימות תשתית חברות של תרנים על אירוח להסדיר 

 שתשתית אופטיים, או סיבים של תשתית כללאין   הרלוונטיים לפעילות מכוח רישיונות לפי מדיניות זו

תקשורת י"וע מצומצמים  באזורים מאוד מוגבלת  בצורה נמצאת כזו מדוברדאח ספק   בפרקטיקה , 

 :בסיסיים כללים שני FCCהפדרלית  התקשורת רשות קבעה שם ,לדוגמא ב"בארה מקובלת

רחב   פס רישיון בעלי של לבקשות להיענות חוק  פ"ע מחויבים(  חשמל תוחבר  כולל(  ותיק תשתית בעל .א

האנטנות   אל תמסורת אספקת כולל,  שלהם תרנים/העמודים על גישה ומתקני אנטנות להציב חדשים

 . התורן על עומס  של מקובלים הנדסיים לכללים בהתאם והכל,  הללו

 . כזו אנטנה ולהצבת לתמסורת מראש ידוע תעריף .ב

 

   מתקבלתלא  הטענה:  מענה

שימוש בתשתיות של אחרים. בבחינת למעלה מן   לאלץבשל מסמך זה בקביעת מדיניות הרישוי ולא    עניינו

)י( לחוק  5משימוש בתשתיות מכוח סעיף    להנותרישיון אחוד יוכלו    לקבלתכי ספקים שיפנו    יצוין הצורך  

 התקשורת ובשים לב להגדרות הקבועות בסעיף זה.  

 

 של תשתית אין בהם אזורים/שכונות/בישובים מילימטרים ליםבג תדרים אגרת על לעגן הנחה  יש:  טענה .13

 יחסית פשוטה בפעולה מדובר ,  תתחרו לבזק למעשה אין בהם במקומות לעודד פריסה באה זו הצעה .הוט
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בהיקף צריכה ההנחה ,תומתבקש ויש 70% של להיות   השנים 5 ב מאגרה פטור לשקול אף לפחות, 

 .תקשורת כזה עורק כל של  הקמה ממועד הראשונות

 

 . מתקבלת  לא הטענה: מענה

  אינו   זה  ומסמך  נפרדת  במסגרת  נונבח,  המילימטריים  הגלים  בתחום  בתדרים  לשימושתעריפי האגרות  

 .  כלל בכך עוסק

 

  ומוגדר   מוגבל  תושביהם  מספר,  הדברים  שמטבע,  מושביםאו    כפרים  על  הוא  והמדובר  מאחר:    טענה .14

, מכאן, ברור ונעלה מכל  מושבאו    כפר  אותו  בתחום  כמובן   ומצומצם  ניתן   עסקינן  בו   השירות   וכי  מראש

( או למי מהם בכלל מספר מנויים העולה על התקרה הנקובה  הכפרי)מרחב  לעיל לפונים  יהיה לאספק כי, 

 .  משרדכם"י ע  כהגדרתו" כללי לעיל, אשר תחייב אותו לקבל "רישיון 

 

 מתקבלת לא  הטענה:  מענה

רגולטורית    הרישיונות  מניעה  אין  ברישיון  מגבלה  לקבוע  ולכן מבלי  גיאוגרפית  מוגבלים מבחינה  אינם 

מלגייס כל מספר מנויים. ככל שמספר המנויים לא יעלה על התקרה שתקבע, יוכל בעל הרישיון להוסיף  

   .שנים שלוש  על תעלה שלא תקופה  במשךולפעול מכוח רישיון מיוחד 

 

 ככל עסוק יהיה חדש רישיון שבעל כך,  הציבורי במרחב לנכסים הגישה נושא את להסדיר יש:    טענה .15

 מרמז בעולם שנצבר הניסיון.  ליישום היתרים  וקבלת הרכשה בתהליכי ופחות התשתית בהקמת האפשר

 ומבחינת והן מנהלתית מבחינת הן,  תחרות וחוסם  פרוע  שוק ליצירת וגורם יישום  מעכב כזו הסדרה שאי

 . הציבורי במרחב תקשורת מתקני הצבת בעבור, כלכלית

 

   מתקבלת לא  הטענה:  מענה

התקשורת.    תהליך מערכות  בכל  קיים  אתרים    להקים   היכולת  על  להקל  דרכים  בוחן  המשרדהרכשה 

 . זה מסמך של מעניינו אינו הדבר אולם, הציבורי  במרחב אתרים
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 שחקנים  כי גבוהה סבירות  ולכן,  הפריסה באזור תלות ללא ניתנת השימוע של  "הינוקא הגנת":    טענה .16

  בשחקנים דווקא פגעי ש   דבר,  לרווחיים הנחשבים באזורים דווקא "הינוקא  הגנת"ב ישתמשו רבים חדשים

   .חדשה  תשתית לפרוס וביכולתם הסיבים תשתית פריסת את היום שמובילים

 

 מתקבלת  לא טענה ה:  מענה

עוד    מהלהגביל את הפעילות של שחקנים החדשים לאזור מסוים,    מכוונת  אינה  המדיניות,  לעיל  כאמור

 . רחב פס תשתיות בשוק לפעילותמתחרים  כניסת בחיוב  רואהשהמשרד 

 

 

יכול להנות מההסדר    יש:    טענה .17 לחייב העמדת הון עצמי מינימלי כמענה לכך שבעל רישיון מיוחד לא 

 המקנה חסינות מפני אחריות בנזיקין.  

 

 טענה מתקבלת חלקית ה:  מענה

  להיפרע  מנת  על  לשמש  שיכולה"כרית נכסים"    של  קיומה   דבר  את להון עצמי אינה משקפת רק    הדרישה

  בשוק   לפעול  ממשיות  יכולות  בעל, איתנות פיננסית הנדרשת מגורם  ובעיקרמתביעות בנזיקין אלא גם,  

  מעל   של  בגובהדרישה בדבר קיומו של הון עצמי   לקבוע מוצע,  עניין  של  לגופו.  לקידומו  ולתרום  התקשורת

 .₪מיליון  1

 

 .המשרד  להתייחסות שאלות השימוע במסגרת התקבלו כן כמו

 

 :  שאלה .18

  כאפליה בכך יראו והאם מלקוחות שונים מחירים גביית לעניין  כאמור רישיון בעל על יחולו הוראות  אילו

 ? אסורה

 : תשובה

  בעלי   על   החלה   אסדרה  באותה   מחויב  יהיה  ללקוחות  פס רחב   תשתית  שירותי   שיספק   מיוחד  רישיון  בעל

. כלומר, מתן שירות באמצעות סוג תשתית  ISPועל בעלי רישיונות    אחודים  כך  ובכלל  כלליים  רישיונות
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ויאפשר גביית מחיר שונה. עם זאת,   5מסורתית  ברשתשונה יהיה הבחנה מותרת ככל שמדובר בשירותים 

 לא יהווה הבחנה לעניין גביית מחיר שונה.  6מתקדמת ברשת הומתן שירותים באמצעות סוג תשתית שונ

 

 :  שאלה  .19

 פס-רחבות  אולטרה  תקשורת תשתיות פרישת מדיניות לבחינת משרדי-הבין הצוות המלצות"   במסגרת

 ולהקים תשתית  בעלי על ייעודי חובה  תשלום  לגבות המאסדרים הגופים מבקשים "ישראל במדינת נייחות

 להם תותר והאם מיוחד  רישיון  בעלי על יחול כאמור החובה  תשלום, האם.  בפריפריה פרישה למימון קרן

 ? הקרן של הפרישה במכרזי  להתמודד האפשרות

 התשתית לבעלי בסיטונאות תשתית שירותי למכור גם אותם יחייב לא זה עניינים  מצב האם,  כן אם

 ? האחרים

 

 :  תשובה

פס נייחות  -משרדי לבחינת מדיניות פרישת תשתיות תקשורת אולטרה רחבות- לדו"ח הצוות הבין  בהתאם

רלוונטיים בשוק התקשורת יידרשו לשאת בתשלומי חובה    גופים,  2020ביולי     15במדינת ישראל, מיום  

  כוללים   אלה   גופיםשמטרתם השתתפות במימון פרישת רשת מתקדמת באזורים שאינם כדאיים כלכלית.  

 מיליון ש"ח:   10)כמפורט להלן( אשר הכנסתם השנתית עולה על    שיווקית  זיקה  ובעלי  תשתיתית  זיקה   בעלי

מהכנסותיהם מקורן מאספקת שירותי בזק הניתנים בהתאם    50%- רישיון ש  בעלי   –זיקה תשתיתית    י בעל

ת; שירות  ; שירותי רט"ן ורט"ן ברשת אחרת; שירות תמסוראחודלרישיון מפ"א כללי או מפ"א כללי  

הכולל שירות כאמור וכן מוצרים    שירותים  ממקבץ  הכנסהזה,    לענייןתשתית; ושירות גישה לאינטרנט.  

 חשב כהכנסה משירות כאמור.  יאו שירותים נוספים, ת

תאגידים בשליטת בעלי זיקה תשתיתית, או בעלי שליטה בבעלי זיקה תשתיתית או   -בעלי זיקה שיווקית 

על שליטה בבעל זיקה תשתיתית, אשר מספקים שירותי תקשורת המשווקים,  שבעל השליטה בהם הוא ב 

 בין היתר, במסגרת חבילת שירותים הכוללת שירות בזק של בעל זיקה תשתיתית.  

  ועל,  התשתיתית  הזיקה  בעלי   של  השירותים   ברשימת  נכללים  המיוחד  הרישיון  מכח  הניתנים  השירותים

  והתנאי ,  ₪  מיליון  10  של   ההכנסות  רף)כגון    הרלוונטיים  התנאים  ביתר   יעמדו   אלה  רישיונות  שבעלי   ככל   כן

 . החובה  בתשלומי לשאת יידרשו  הם( מההכנסות 50% במקורות שעניינו

  יעמוד   מיוחד  רישיון  שבעל  ככל,  נקבעו  טרם  אלה  להליכים  הסף  תנאי,  התחרותיים  להליכים  בהתייחס

להשתתף    שתוקם  המכרזיםועדת    שתקבע  הסף  בתנאי יוכל  הוא  התמרוץ  קופת  כספי  הקצאת  לשם 

,  הרישיון  בסוג   תלות   ללא  זהים  יהיו התמרוץ    מקופת  בכספים שיוטלו על הזוכה    החובותבהליכים אלה.  
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  לחיבור   מרביים   זמן  בפרקי  עמידה ,  הרלוונטיים  הסטטיסטיים  באזורים, פרישה מלאה  היתר  בין ,  ויכללו

(SLA )בהם  שנפרשה הרשת על סיטונאיים שירותים ואספקת. 

 

 שאלה :  .20

 ?  לספק יוכל  מיוחד  רישיון  שבעל השירותים מה

  גם   לספק   יוכל   או ,  אינטרנט  לספק   חיבור   לשם  גישה   רשת  רק   לספק   יוכל  הרישיון   בעל  האם  ברור  לא

 . נוספים  שירותים

 תשובה :

רחב בין אם לטובת    פס   תשתית"רישיון מיוחד לאספקת שירותי תשתית פס רחב" יכול לספק שירותי    בעל

גישה לאינטרנט ובין אם לטובת חיבורי נקודה לנקודה, או חיבורים בין מספר רב של נקודות באמצעות  

 תשתיות פס רחב.  

  או  לאינטרנט  גישה  ותישיר  לספק  יבקש"  רחב  פס   תשתית  שירותי  לאספקת  מיוחד"רישיון    שבעל  ככל

של    בהתאם  נוסףמיוחד    רישיון  לבקש  עליו  יהיה  אחרים  שירותים ביוזמתו למתכונת  לעבור  לבקש  או 

 פעילות מכוח רישיון כללי שיאפשר לספק מגוון של שירותים.
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 " רחב פסרישיון מיוחד "תשתית דרישות רגולטוריות לקבלת  -' ב נספח

-)פרטי בקשה לרישיון מיוחד(, התשס"ד   התקשורתלקבלת הרישיון המיוחד תוגש לפי תקנות    הבקשה .1

 (. "מיוחד  רישיון"תקנות ) 2004

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

מיוחד תשתית פס    רישיוןשיידרשו בהקמת רשת תשתית פס רחב, על המבקש    תנאיםעמידת המבקש ב

 רחב לעמוד בתנאים הבאים : 

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

2010" )להלן  הסף  אחוד  רישיון  תקנות.  בתנאי  העמידה  בפרט     רישיון   בתקנות   לנדרש   בהתאם "(, 

 : אחוד

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

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

 בנושא רישיון מיוחד תשתית פס רחב.  שתפורסםנקבעו בהחלטת השר 

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

 פריסה  ותכנית  הנדסיות תכניות  מסירת .ה

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

,  רחב פס שירותי לאספקת ומערכות ציוד סוגי, הציבורי  בשטח יותקן אשר ציוד, הפרישה ותוואי

 . אחרים רישיונות לבעלי  קישוריותוכן , עקרונית רשת תצורת

  תכנית  בבקשהיספק    –המבקש לעשות שימוש ברשת שהוקמה לפני הגשת הבקשה    בכוונת  אם (2

 . 'ג צד בתשתיות שימוש סימון כולל בפועל פריסה

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

  חציה על  תוך פרק זמן שלא יעלאופן ההתקשרות )מסחרית והנדסית( מול בעל התשתית האחר.  

 . תוסדר ההתקשרות בהתאם לתנאי הרישיון  מקבלת הרישיון שנה

  :פעילות במרחב הציבורי  תיעוד .3

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

 מרשויות על שימוש בתשתיות ונכסים במרחב הציבורי.  

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

 למשרד התקשורת דיווח על התקדמות ושינויים בתכנית הפרישה. על פי דרישה וימסור 

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

 . בהן הטיפול  ואופן  שפנה גורם, הפניה תאריך
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