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 שלום רב, 

 "IBC שינויים בחובת הפרישה האוניברסלית החלה על השר בענין "הנדון: תיקון החלטה 
 

 .מילא ידי להודיעכם כדלקמן"( השר)"שר התקשורת 

שינויים בחובת הפרישה האוניברסלית "ניין בע שרההחלטת התקבלה  2018באוגוסט  8ביום  .1

 . "(ההחלטה)" IBC"החלה על 

 

-חובת הפרישה שתקבע ברישיון החדש תעמוד על לא פחות מהיקף נקבע כי  הלהחלט 5.2בסעיף  .2

יקבעו ברישיון החדש נקבע כי בתוך עשר שנים. כמו כן, וכי היא תיושם ממשקי הבית בישראל  40%

הכוללות את שיעור הנגישות למשקי בית אשר יתקיים ביחס  ה"אבני הדרך" המפורטות בהחלט

 לרשת יחושב שיעור הנגישות"" נכתב כי הבהחלט 5.2בסעיף  1בהערת שולים מס' לכל אבן דרך.  

ניתן אשר הנותרים  20%-יום ו 14מהם ניתן לחבר לרשת החברה בתוך  80%י הבית אשר סך משקכ

 . לקי סך משקי הבית הקיימים בישראל, חלחבר לרשת החברה בתוך שלושה חודשים לכל היותר

 

שנים למן  3"( תמשך "תקופת הבחירה) Cherry Picking-י תקופת הנקבע כ הלהחלט 5.3בסעיף  .3

 "(.הקובע המועדמועד הענקת הרישיון )"

 

פורסמה לציבור באמצעות מערכת קשרי ממשל, טיוטת תקנות התקשורת  2018באוגוסט  8 ביום .4

 טיוטת)" 2018-)בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד( )תיקון(, התשע"ט

 )תשתית(. ייחודי כללי רישיון בעל על שיחולו ההוראות את המסדירות"(, התקנות
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התקשורת והתייחסות נוספת שהגיעה למשרד  התקנות לטיוטת ההתייחסויות בחינת לאחר .5

 ובהתבסס ,תקופת הבחירה את לשנותאו /ו הקובע המועד הגדרת את לשנות בבקשה "(המשרד)"

 :כדלקמן ההחלטההשר לתקן את  החליטהמלצות הדרג המקצועי,  על

 

 לחבר יהיה ניתן מהם 80% אשר בית משקי כסך יחושב לרשת הנגישות שיעור .א

 שלושה בתוך החברה לרשת לחבר ניתן אשר הנותרים 20%-ו ימים 30 בתוך לרשת

 .בישראל הקיימים הבית משקי סך חלקי, היותר לכל חודשים

 הדרישות את ולאזןהתיקון לאפשר לבעל הרישיון  גמישות עסקית ותפעולית  מטרת

  .כה עד החברה על שחלו

 .המועד הקובעהחל משנים  3.5תמשך  הבחירהתקופת  .ב

בנוגע לתקופת ההיערכות הנדרשת מבעל הרישיון החל ממועד קבלת הרישיון ועד 

ובהמשך למידע מפורט יותר מזה שהוצג למשרד בתגובות  תחילת מתן השירות על ידו,

הוחלט לתקן את ההחלטה באופן אשר יאפשר לבעל הרישיון תקופת בחירה לשימוע, 

בהחלטה בחירה ה, וזאת על מנת לאפשר לבעל הרישיון לנצל את תקופת שנים 3.5של 

   באופן אפקטיבי לפרישת תשתיות של החברה.
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 : 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  

למנכ"למר אביב גוטר, יועץ בכיר   

 

 :תפוצה רשימת

 בזק מנכ"ל ,מר דוד מזרחי

 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

 מר יעקב נדבורני, מנכ"ל, אקספון

 


