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 י' תמוז תשפ"א 

 2021יוני  20

 רשימת תפוצה  לכבוד:

 שלום רב, 

 החלטה   -  פס לבין שירות גישה לאינטרנט- הפרדה בין שירות תשתית רחבת: הנדון

 23.2.2021 מיום משני שימוע, 4.10.2020: שימוע מיום סימוכין

 רקע

שימוע לבחינת ההפרדה בין  "  שימוע שכותרתו  "(המשרד משרד התקשורת )"פרסם    4.10.2020יום  ב .1
המשרד  ע  יבו הצו"(  השימוע הראשון)"("  ISPט ) פס לבין שירות גישה לאינטרנ-תשתית רחבתשירות  
מלבטל   מיום  חלקים  התקשורת  שר  של  המדיניות  בין    17.12.2000מסמך  הפרדה  מקטע  שחייבו 

 "ספק",)מקטע אספקת גישה לאינטרנט    בין ו  "(תשתית )"  נטרנטי פס לספקי א-תשתית גישה רחבת 
"ISP"  ,)הכל    .ולהנהיג תחתיהם מדיניות של אספקת שירות אינטרנט אחוד הכולל תשתית וספק

 כפי שנומק בהרחבה בשימוע הראשון. 

וחדו השירותים האמורים, והוצעו  " שבו יא בעויום קכי ייקבע "  , בין היתר,בשימוע הראשון הוצע .2
 הסדרים נלווים. לשמר את האיזון התחרותי עד לאותו יום קובע, וכן ים שנועדו ננגנומ

נוסף    23.2.21ביום  המשרד    פרסם  הראשון  בעקבות התגובות שהתקבלו בשימוע .3 ע  יבו הצושימוע 
הסדרים שיונהגו עד היום הקובע, וכן מעבר לשיטה המבוססת על "מדדי ביצוע  שינויים בהמשרד  

  מבקשי גישהמפעילים  להגיע להסכמים מחייבים עם  בעלי התשתית  את  בו  ייחיש  (KPI)עיקריים"  
  , לרבות הסדרי פיצוי מוסכם על הפרת תנאי ההסכם"(הגישה   בקשימ)"  לרשתות של בעלי התשתית

לאחריו תישמר גישתם של  כן  עד ליום הקובע ולהבטיח כי  על מנת  . כל זאת,  "(השימוע המשני )"
  מפלים, ובכך ייווצר "מגרש משחקים מאוזן" לאיחוד השירות -ובלתימבקשי הגישה בתנאים הוגנים  

מאלה של בעלי  באיכותן ת לא תיפולנה ינטול תשת מבקש גישההצעות שיווקיות של בין היתר כך ש
 התשתית. 

מבעלי עניין  המשני לשימוע הראשון ו לשימוע  שהתקבלו משרד בחן את התגובות הצוות המקצועי ב  .4
 המוצע, כדלקמן:  תווהשינויים במ וךער המליץ לובהתאם שונים,  

 1ספקת שירות גישה סיטונאימחויבת באהכל חברה בעלת תשתית  תציג    20.8.2021עד ליום   .4.1
  ואעם מבקש גישה שהוהסדרי פיצוי מוסכם    (KPI)  שיסדיר כאמור מדדי ביצוע עיקרייםהסכם  
לקוחות פעילים בשוק סיטונאי נכון ליום פרסום החלטה    10,000ושלו לפחות    ISPשיון  יבעל ר

לעיל דיווח למשרד אודות    1המוזכרות בהערת שוליים  תעברנה החברות    20.7.2021עד ליום  זו.  
יובהר כי בעל התשתית יוכל להגיש בתקופה זו, או בתקופה    התקדמות המגעים להסכם כאמור.

 מבקש גישה אחר.  מאוחרת יותר, הסכם נוסף מול

יודיע המשרד   .4.2 על אחת משלוש החלופות    20.9.2021עד ליום  לאחר קבלת ההסכמים כאמור 
 הבאות:  

 .  ההסכם שהוגש א. אישור

 ם המשרד. שיפרס שינוייםלבכפוף  ב. אישור ההסכם שהוגש

 למבקשי גישה.  תנאיו של הסכם מחייב בין בעל תשתית  -  לא יוגש הסכםג. ככל ו

 
   שותפות מוגבלת. טלקום הוטו החברה הישראלית לתקשורת בע"מ,   בזק 1
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כל מבקש  ל  ביחסיהפוך לחלק מ"הצעת המדף" של אותו בעל תשתית ויחול  יובהר כי ההסכם  
  יובהר כי ככל שיגיש בעל תשתית יותר מהסכם אחד עם מבקשי גישה שונים אזי עוד    גישה.

 ללא אפליה.  ם כאמוראחד מן ההסכמי להיכלל תחתלכל מבקשי הגישה  תוצע האפשרות 

זו  בתקופה  תחול "תקופת הכיול" כהגדרתה בשימוע המשני.    20.12.2021ועד    20.9.2021מיום   .4.3
הגישה  רו  ייעב ומבקשי  התשתית  חודש  חברות  מדי  העיקריים  הביצוע  מדדי  את  למשרד 

נתונים אלה לבעלי העניין השונים, ושומר לעצמו את הזכות לפרסמם   בחודשו. המשרד יפרסם
יובהר כי המשרד רשאי להאריך את תקופת הכיול בתקופה של    לציבור אם יראה בכך תועלת.

 נוספים.  חודשים שלושה 

הה  .4.4 "תקופת  תחול  הכיול  תקופת  סיום  חודשים.  ערכות"יעם  שלושה  בתקופת    שתימשך 
 הפיצוי המוסכם לצד מדדי הביצוע העיקרים.  יופעל גם מנגנון  ההיערכות 

קרי   .4.5 ההיערכות,  תקופת  תשתית  ,  20.3.2022ביום  בתום  בעלי  על  כיום  החל  האיסור  יבוטל 
לאינטרנט גישה  שירות  פרטיים  להציע  הקובע)"  ללקוחות  כי.  "(היום  לקוחות    רק  יובהר 

שירות   מפוצלתהמקבלים  או  מפוצלת  בתצורה  הקובע  להמשיך  למחצה  -ביום  המבקשים 
או   מפוצל  באופן  האינטרנט  שירות  את  )קרי,  - מפוצלולצרוך  שירותי  לצרוך  למחצה  בנפרד 

חבילת שירותים הכוללת שירותים של חברות שונות( יורשו  לצרוך  , או  ISPתשתית ושירותי  
כן. לעשות  של    להמשיך  חדשים  התשתיתלקוחות  הגישה    בעלי  מבקשי  של  לקוחות  או  או 

   לשירות אחוד בלבד.החל מהיום הקובע יוכלו להצטרף    שיבקשו לשנות שירות קיים

 ככל ותוארך איזו מן התקופות המפורטות לעיל אזי יידחה מועדו של היום הקובע בהתאמה.  .4.6

 החלטה 

את ההמלצות לערוך שינויים    לקבלהצוות המקצועי במשרד החלטתי    המלצות  את  שבחנתי  לאחר .5
ולהודיע     17.12.2000מסמך מדיניות שר התקשורת מיום  ל  3-4סעיפים  ביטול    עלבמתווה המוצע 

 . בעינם עומדים האמור יובהר כי שאר סעיפי מסמך המדיניות  הסר ספק  למען. הקובע  מהיום החל

וייקבע כי    תוקנו רישיונותיהם של בעלי התשתיתיכהגדרתה לעיל,  ערכות,  ילתחילת תקופת הה   עד .6
שירות ה-הכולל את שירות הגישה רחבת  ,יורשו לספק שירות "אינטרנט"הם   וכן את    ISP- הפס 

. התיקונים האמורים  , וזאת החל מהיום הקובעללקוחות פרטייםכשירות אחוד  כהגדרתם היום,  
, והשימוע יוגבל לטענות  קונים המוצעים לבין החלטה זויהיו בכפוף לשימוע בדבר ההלימה בין התי

   לא תתקבלנה.מסוג זה בלבד וטענות אחרות 

ספקי שירות שהותר להם לספק  על  הוראות שיחולו    המשרד  ייקבעערכות  יעד לתחילת תקופת הה .7
( על מנת לשקף את האספקה של שירות אינטרנט הכולל רכיבי תשתית  ISP) שירותי גישה לאינטרנט  

 לצרכנים פרטיים. פס רחב 

בדבר    יבצע המשרד בדיקה(  ככל ולא יידחה מועדו כאמור  )שנה לאחר היום הקובע  20.3.2023ביום   .8
קשיים    יםלתצורה אחודה. אם ימצא המשרד כי קיימלקוחות פרטיים  מעבר  בדבר  מגמות בשוק ו

 צעדים נוספים.  המשרד לנקוט בביישום המתווה ישקול  

 מובאים במסמך המצ"ב.ענות שעלו בשימוע טמענים מפורטים ל .9
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 העתקים:
 חורין, המנהלת הכללית -לירן אבישר בן 

 מימון שמילה, המשנה למנכ"לית ומנהל מינהל ההנדסה 
 היועצת המשפטית עו"ד דנה ניופלד, 

 דרור, סמנכ"ל בכיר כלכלה -ד"ר עופר רז
 ד"ר יאיר חקאק, סמנכ"ל בכיר אסטרטגיה ותכנון 

 איתן כסיף, סמנכ"ל בכיר פיקוח ואכיפה 
 גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי 
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