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 לכבוד
 רשימת תפוצה

 

 שלום רב,

 
 החלטה –( FTTPמחיר אחיד לשירותי אינטרנט מבוססי סיב אופטי ) קביעתהנדון: 

 
 סימוכין:                                                                                            

 ; BSAבדבר אספקת שירותי גישה לאינטרנט באמצעות שירות סיטונאי  23.2.15( הבהרת מנכ"ל המשרד מיום 1)
 ;4.8.19מיום בנושא שבנדון שימוע ( 2)
 . 22.6.20( המלצת סמנכ"ל כלכלה מיום 3)

עקרונות מדיניות לפרישת להתייחסות מסמך " פרסם משרד התקשורת 2018בדצמבר  18ביום 

טיוטת "(. מטרת מתווה הסיביםטיוטת " )"קול קורא –תשתיות אולטרה רחבות פס בישראל 

התקשורת. טיוטת  ם ליישום מדיניות משרדהייתה לגבש עקרונות אסדרתיימתווה הסיבים 

של  םהיעדרחשש ל שהעלהכלכלי בשוק הנייח, -המצב התחרותי המתווה התפרסמה על רקע

המתפתחים, וחשש להמשך  לביקושיםלשדרוג התשתיות הנייחות בהתאם  מספקיםתמריצים 

בהמשך לטיוטת מתווה  יטביים לצרכן.קיומה של דינמיקה תחרותית שתעודד מחיר ואיכות מ

פס -משרדי לבחינת מדיניות פרישת תשתיות תקשורת אולטרה רחבות-הסיבים אף הוקם צוות בין

. המלצות 2019בנובמבר  5נייחות במדינות ישראל. המלצות הצוות פורסמו להערות הציבור ביום 

 רישה. הצוות עסקו בחובות הפרישה של רשתות מתקדמות ובכלים לעידוד הפ

( הבהיר מנכ"ל משרד התקשורת, דאז, בסמוך להשקת רפורמת "השוק 1) שבסימוכין במסמך

הסיטונאי" כי בעל רישיון כללי ובעל רישיון מיוחד המספק שירות גישה לאינטרנט הכולל גם רכיב 

( רשאי להציע למנוייו הצעות בתנאים שונים או בתעריף שונה, כתלות BSAתשתית גישה רחבת פס )

תשתית המוצעת. לעניין זה הובהר כי סוג התשתית המוצעת יהווה מאפיין סביר המצדיק אבחנת ב

הוצע על   BSAקבוצת מנויים אחת מאחרת. התשתיות שהופעלו על ידי בעלי התשתית ואשר שירות  

( של בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ותשתית הכבלים FTTCהנחושת ) בסיסן היו תשתית

DOCSIS 3.0 ל הוט טלקום ש.מ.ש 
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הנוגע להמלצה בעניין קביעת   (, פורסם שימוע2, ובהתאם למסמך שבסימוכין )2019באוגוסט    4ביום  

מהווה נדבך  השימוע 1"(.השימוע)" (FTTPמחיר אחיד לשירותי אינטרנט מבוססי סיב אופטי )

  באסדרה שתחול על אספקת שירותי אינטרנט מבוססי סיבים.

(, אבקש 3לאחר שנבחנו הטענות שעלו בשימוע, ובהתאם להמלצת סמנכ"ל בכיר כלכלה שבסימוכין )

שבסימוכין לא יחול על שירותים ברשתות  23.2.15להבהיר כי האמור במכתב המנכ"ל מיום 

 ביחס לרשתות אלו תקבע האסדרה הבאה: 2.תקשורת בעלות קיבולת גבוהה מאוד

 Fiber) אל בניין המגורים סיבים אופטיים הניתנים באמצעות גישה לאינטרנט במתן שירותי .א

HFTTto the Home )3 הצעות  מנוייםלהציע ללא יוכלו בעלי רישיונות , למנויים פרטיים

יהווה  לאית המוצעת בתנאים שונים או בתעריף שונה, כתלות בתשתית המוצעת. )סוג התשת

מאפיין סביר המצדיק אחבנת קבוצת מנויים אחת מאחרת בהתאם לסעיף ברישיון העוסק 

בין אם מדובר באספקת השירות בפעילות הוגנת, "אי אפליה" או "סוגי מנויים" וזאת 

מחיר )" באמצעות תשתית של ספק השירות עצמו או בתשתית של בעל תשתית או גורם אחר

 "(.אחיד

  .אסדרה זו תכנס לתוקף באופן מידי .ב

יוסיף לחול ביחס לשירותי גישה לאינטרנט   23.2.2015האמור במכתבו של מנכ"ל המשרד מיום   .ג

 שאינם ניתנים באמצעות סיבים אופטיים אל בניין המגורים.

 

 

 

 

 

 
 -בדבר "רשת בעלת קיבולת גבוהה מאוד"  שימועפרסם המשרד  14.6.2020ביום  1

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/11062020_1/he/Very_high_capacity_network_hearing.pdf בשימוע .
בהתאם לקריטריון  –קיבולת גבוהה מאוד"  הוצגו הקריטריונים שהמשרד מתכוון לקבוע לצורך אפיון רשת כ"בעלת

בה פרוש סיב אופטי עד לשקע אופטי בבית הלקוח, או בהתאם לספי ביצועים שפורטו  FTTHשל הקמת רשת סיבים 
 בשימוע.

 דומים מאפיינים בעלי שירותים מוצעים שבאמצעותן רשתות או הגישה במקטע אופטיים סיבים מבוססות רשתות 2
 .המשרד שיקבע כפי

 .המשרד שייקבע כפי השירות רמת מבחינת לה ערך שוות רשת או 3

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/11062020_1/he/Very_high_capacity_network_hearing.pdf


 

 

 משרד התקשורת                                 

  המנהל הכללי                                       

 

____________________________________________________________________ 
 

 02-6240321פקס':  02-6706310/3טל':                                                   91999, ירושלים 23רח' יפו 
 03-5101706פקס':  03-5198212/8טל':                      61290אביב -, מגדל שלום תל9רח' אחד העם 

 

 

 

 

 

 : העתקים

 הנדסה, משרד התקשורת מר מימון שמילה, המשנה למנכ"ל ומנהל מינהל

 דרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת-ד"ר עופר רז

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

 עו"ד ברוריה מנדלסון, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התקשורת

 רתעו"ד זיו גלעדי, ממונה )יעוץ משפטי(, משרד התקשו

 מר עמי גילה, סגן מנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת

 מר רן אורנבך, מרכז בכיר )רגולציה(, משרד התקשורת

 חורין, רפרנט תקשורת ותיירות, אגף תקציבים, משרד האוצר-מר עמרי בן

 גב' רעיה עדני, רכזת תקשורת ותיירות, אגף תקציבים, משרד האוצר

 מחלקת שווקים, רשות התחרות עו"ד אבי גרוסמן, ראש צוות תקשורת,
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