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 לכבוד 

 רשימת התפוצה 

 שלום רב, 

 החלטה  -  בתשתית סיבים אופטיים בבנייני מגורים קיימיםשימוש משותף הנדון: 

שימוש משותף בתשתית  "( שימוע בנושא "המשרדפרסם משרד התקשורת )"  2020בינואר    5ביום  

  "(, לו צורפה טיוטת הוראת מינהל.השימוע" )" סיבים אופטיים בבנייני מגורים קיימים

תשתית אולטרה רחבת פס של  פרישת  ל  ם חסמיה עלויות ומה חלק משמעותי מכפי שפורט בשימוע,  

במקרקעין    "(  התשתית", "הסיבים האופטיים תשתית)"  FTTH  בתצורת סיבים אופטיים  

בתוואי הרשת   בפרישה במקטע האחרון של חצרי הבניין, הכולל את הפרישה  ךכרופרטיים  

האנכית בתוך  עד לבניין, וכן את הפרישה    –  אל תוך החצרים הפרטיים  החל בקרקע ציבורית

בניין,    הבניין. כל  של  מייחודיותו  נובעים  זה  במקטע  סיבים  לפרישת  המרכזיים  הקשיים 

תעלות  מהעדרן אופקית    של  פרישה  מקשיי  ישנים,  בבניינים  הסיב  לפרישת  ורטיקליות 

תחזוקה לקויה של הקנים בין גוב האפס לבניין, קשיים    בקומות עקב שינויים שנערכו בבניין,

 הדירה, ועוד.  רים וועדי הבתים, הפרישה בתוךשמעלים הדיי

שימוש משותף  לשם הפחתת חסמי הפרישה כאמור, מבקש המשרד לקבוע הוראת מינהל שתסדיר  

נייחים של   ארציים  פנים  בזק  שירותי  למתן  כללי  רישיון  בתשתית    "(המפעילים)"  1בעלי 

מגורים  ה בבנייני  שתיפרש  האופטיים  תגמול  סיבים  תוך  את למפע קיימים,  שיקים  יל 

 התשתית. 

סיבים  ההמפעילים בתשתית  משותף של  שימוש  אסדרה שתאפשר    המשרד רואה חשיבות בקביעת

כניסה מהירה יותר של כלל המפעילים  תאפשר    . האסדרה בבניינים קיימים  יפרשתאופטיים ש

אופטיים, גידול במספר משקי הבית שיהיו נגישים    לאספקת שירותים מבוססי תשתית סיבים

ם חוסר הנוחות לדיירי  וצמצ  ,הפרישה  יות אולטרה רחבות פס בשל הגידול בכדאיותלתשת

, חסכון משקי  בשל פרישה נוספת  אחר   בתשתיות של מפעיל  פגיעה  מניעת אפשרות הבניין,  

 .לבו של הצרכן  התחרות בין מפעילי התקשורת השונים עלת  גברהבעלויות כפולות ומיותרות ו 

 

 

 
 בכלל כך מי שפועל מכח רישיון  כללי ייחודי או רישיון כללי ייחודי )תשתית(.   1
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הבאות:   מהחברות  התייחסויות  התקבלו  לשימוע    לתקשורת  הישראלית   החברה,  בזקבהמשך 

)"בע )ש  טלקום   הוט"(,  בזק "מ  אי"הוט.מ.  )י"(,   קומפני  ברודבאנד  סי  בי.  בע"מ  2013.   )

"(IBC  ,)"נייחים   קווית  תקשורת   ונות פתר   פרטנר  ,"(סלקוםתקשורת קווית ש.מ. )"  סלקום  

   .וכן הציבור טלקום בע"מפרי , "(פרטנר.מ. )"ש

לעניין    המינהלבחינת ההתייחסויות גיבש הצוות המקצועי את המלצתו בדבר הוראת    לאחר

  מענה   מסמך "ב  מצ ,  בנוסף"ב.  המצשיתוף תשתית סיבים אופטיים בבנייני מגורים קיימים  

    .לשימוע בהתייחסויות שעלו  הטענות לעיקרי

סעיף  לפיכך,   לפי  התקשורת  שר  סמכות  התקשורת    (1)ב() 5מכח  ושידורים)לחוק  , (בזק 

, לשם הבטחת התחרות לחוק  )ב(5בהתאם לסעיף    לי  שהואצלה  ("החוק")  1982  -התשמ"ב

של    בתחום התקשורת הנייחת ורמת השירותים בו, ובשים לב לעניינו של הציבור ולעניינם

ההוראות   על  מורה  אני  בדבר,  הנוגעים  הרישיון  המצ"ב בעלי  המנהל  בהוראת   הקבועות 

 .אופטיים בבנייני מגורים קיימים תשתית סיביםבבדבר אופן ביצוע שיתוף 

סיבים  אופטיים    תשתית  נפרשה   כבר  שבהם  קיימים  בבניינים  משותף  שימוש  לעניין  הסדר  קביעת

ל"בנפרד  המשרד  ידי  על תיבחן   ובהמשך  כן,  כמו  הבין.  הצוות  לבחינת  -המלצות  משרדי 

אשר אומצו    2" פס נייחות במדינת ישראל -רחבות  ת פרישת תשתיות תקשורת אולטרהמדיניו

 , ייבחן הצורך בהתאמות ככל שיידרשו.  2020ביולי  15על ידי שר התקשורת ביום 
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https://www.gov.il/BlobFolder/reports/20072020_2/he/Report_Communication_infrastructure_retir
ement_policy.pdf   

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/20072020_2/he/Report_Communication_infrastructure_retirement_policy.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/20072020_2/he/Report_Communication_infrastructure_retirement_policy.pdf
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   :העתקים

 התקשורת  משרדלמנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה,  המשנה - שמילה )מוני(  מימון מר

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

 התקשורת  משרד, רישוי בכיר אגף מנהל - שטרית  גדעון מר

 התקשורת   משרדסמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה,  -                                     כסיף איתן מר

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

 התקשורת 

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

 התקשורת 

 מנהל אגף בכיר כלכלה, משרד התקשורת סגן  - מר עמי גילה 

 המשפטית, משרד התקשורת  ליועצתסגנית בכירה   - גב' ברוריה מנדלסון 

 ממונה )ייעוץ משפטי(, משרד התקשורת  - מיכאלי -שבע נחמיה-' בתגב

 ממונה )ייעוץ משפטי(, משרד התקשורת  - מר זיו גלעדי 

 רגולציה ומחקר בינלאומי, משרד התקשורתמנהל תחום בכיר   - מר עדי קופלוביץ' 

 מנהל תחום הנדסת תקשורת )נייח(, משרד התקשורת  - מר שחר שיליאן 

 מנהל תחום פיקוח טכנולוגי, משרד התקשורת  - מר רוני חורי 

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

   דוברות משרד התקשורת  

 

 :תפוצה רשימת

 מנכ"ל, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  -  מזרחי  דוד מר

 . מוגבלת ותפות, הוט טלקום שיתמנכ"ל -  גב' מירב דריגוב 

 IBC"ל  מנכ -    לוי  אמירמר 

 מנכ"ל חברת פרטנר תקשורת בע"מ   -    מר איציק בנבנישתי 

 .מ.,ש  קווית תקשורת סלקום"מ, בע ישראל סלקוםמנכ"ל,  -  אבי גבאי מר 

 נטוויז'ן בע"מ וועידן פתרונות קונפרנסינג ש.מ.  013   

 מנכ"ל, בזק בינלאומי בע"מ -  גוראון  רןמר 

 אקספון בע"מ  018בע"מ ומרתון  018 מנכ"ל, אקספון -  מר יעקב נדבורני 

 מנכ"ל סלקט תקשורת בע"מ -  אלוש  יוחאימר 

 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ   019מנכ"ל טלזר   -  מר עזריה סלע 

 יו"ר פרי טלקום -  רייכמן  שמעיה מר

 מנכ"ל בינת עסקים בע"מ  -  ארניה  דורון מר

 בע"מ 015בינלאומית   מנכ"ל השקמה אן.ג'י.אן. תקשורת -    דרורי יורםמר 

 סמנכ"ל רגולציה, בזק  -  חסדאי  ארז מר

 מנהל אגף רגולציה, בזק  -  מר שמואל סיידון 

 טלקום  הוטסמנכ"ל רגולציה,   -   ' מיכל פליישר  גב
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 מנהל תחום רגולציה, הוט טלקום  -    יהב   קרן' גב

 מנהל אגף רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ  -         עו"ד יהב דרורי 

 מנהל מחלקת רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ   -עו"ד טל זוהר                     

 מנהל מחלקת קשרי ממשל, סלקום ישראל בע"מ  -  מר ניר יוגב 

 מנהל תחום רגולציה, סלקום ישראל בע"מ  -  עמית  הראל מר

 היועץ המשפטי ואחראי על הרגולציה, בזק בינלאומי בע"מ   -    רוזנברג עידועו"ד 

 בע"מ  018היועץ המשפטי, אקספון   -עו"ד שחר כהן                    

  IBCמנהל ההנדסה    -רוני שאול                      מר

 מנהלת לשכת מנכ"ל פרי טלקום  -    קרסיק  טניה' גב
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 המענים לעיקרי הטענות 

 
 שהתקבלו לשימוע:  ת להלן יוצגו המענים לעיקרי הטענות אשר הועלו בהתייחסויו

 

 :הגדרות

 : טענה .1

  5  לפחות   של מינימלי  רף  בהגדרה    שייקבעכך    " בניין מגורים"הגדרת  נטען כי יש לתקן את  

    .דירות בלבד 4. בהתייחסות אחרת נטען כי יש לקבוע רף מינימלי של דירות

 : מענה

דירות.    4דירות או לחילופין רף מינימלי של    5המשרד לקבוע רף מינימלי של  בשימוע שקל  

"( צריכה  התשתית", "תשתית סיביםהמשרד סבור כי ככלל תשתית הסיבים האופטיים )"

שיתוף תשתית הסיבים  להיות נגישה למספר בתי אב גדול ככל האפשר ועל כן יש לקבוע כי  

קיימים   מגורים  בנייניבבנייני  על  של    ים הכוללם  יחול  ככל האפשר,  נמוך  מינימאלי  מספר 

דירות. יחד עם זאת, המשרד סבור כי אין מקום לקבוע חובה לעניין שימוש משותף בבניינים  

בני ארבע דירות ומטה משום שפרישה  משותפת בבניינים אלה  אינה יעילה כלכלית, ובהתאם  

 נקבע רף מינימלי של חמש דירות. 

 

 : טענה .2

בעלי הרישיון עליהם תחול הוראת המינהל רק לבעלי רישיון    להגביל את  אין    המפעיל טוען כי

להחליף את ספק  ולאפשר ללקוחות  תחרות,  כללי למתן שירותי מפ"א וזאת כדי לא לפגוע ב 

    .בקלותהשירות 

 הטענה אינה מתקבלת: מענה

ללי למתן  רישיון כ  יבעל  להמשרד סבור כי  יש להחיל את ההוראות שבהוראת המינהל  רק ע

ייחודי או רישיון  -שירותי בזק פנים ארציים נייחים, ובכלל כך מי שפועל מכח רישיון כללי 

)תשתית( ייחודי  בבניינים    על  איסור  אין  .כללי  לפרוש את תשתית סיבים  רישיון אחר  בעל 

בהתאם להוראות רישיונו בעניין, אולם ההסדר לפי הוראת המינהל לא יחול עליו. אין בכך  

כדי לגרוע מהאפשרות של בעלי רישיון להגיע להסכמים מסחריים עם בעלי רישיון אחרים,  

   בכפוף להוראות כל דין.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 משרד התקשורת                                 

  המנהלת הכללית                                     

 

 ____________________________________________________________________ 
 

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

 

 

 :עקרונות

 :  טענה .3

ויש    באמצעות הוראת מינהל  ההסדר הנדוןחוקית לקבוע את  אין אפשרות    טוען כי  המפעיל

ההסדר המוצע חל על כל בעלי רישיונות המפ"א הנייח,  לקבוע אותו בחוק או בתקנות, שכן  

  ל שניכר את חופש הפעולה  באופן    באופן מהותי את הנורמות בתחום באורח שמצמצם  ומשנה

קרובה במעמדה להסדר ראשוני שיש לעגנו בחוק  זו  הוראה  ש  עוד נטען  בעלי הרישיונות היום.

   יישום של נורמה שגובשה בחוק או בתקנה, אלא בעניין חדש במהותו. מדובר בואין  ראשי,

 הטענה אינה מתקבלת. : מענה

 

"( קובע  החוק , ""התקשורת  חוק")  1982  - , התשמ"ב(בזק ושידורים)לחוק התקשורת    5סעיף  

הסדר מפורט לעניין סמכויות שר התקשורת בנוגע ל"שימוש" של בעל רישיון בתשתית של  

בעל רישיון אחר. ולפיכך, בניגוד לנטען, אין בהוראת המינהל משום "שינוי מהותי וחדש של  

מכלול הנורמות בתחום" המצדיק את קביעת ההסדר בנושא בחקיקה ראשית או בתקנות,  

 כפי שנפרט להלן:   

 

)א( לחוק. הסמכויות  5"שימוש" כהגדרתם בסעיף    -לחוק מסדיר "קישור גומלין " ו  5סעיף  

)ו( קובע  5)ה(, סעיף  5-)ב(5הנתונות לשר התקשורת בעניין "קישור גומלין" קבועות בסעיפים  

 כי כל ההוראות לעניין "קישור גומלין" יחולו על "שימוש". 

 

 )א( כך: 5שימוש מוגדר בסעיף 

 לרבות אלה:  –)ח( -לענין סעיפים קטנים )ו(, )ז( ו –שימוש" "" .4

מתן גישה אל מיתקן בזק של בעל רישיון אחר, לרבות רשת בזק ציבורית   ( 1)
 או רשת גישה, כולן או חלקן, ואפשרות השימוש בהם; 

 ו בחצרים של בעל רישיון אחר;" אמתן אפשרות להתקין מיתקן בזק של בעל רישיון, במיתקן בזק   ( 2)

 

 )ב( קובע כלהלן: 5סעיף 

בו,   3השר ב( )" .5 השירותים  ורמת  הבזק  בתחום  התחרות  הבטחת  לשם  רשאי, 
 – ובשים לב לענינו של הציבור ולענינם של בעלי הרשיון הנוגעים בדבר 

גומלין לרשת הבזק הציבורית שלו וליתן הוראות  -חייב לאפשר קישור  רשיון  ללקבוע כי בע ( 1)

גומלין והיקפו, וכן בדבר פעולות, שירותים והסדרים נלווים למימוש  -בדבר אופן ביצוע קישור 

גומלין והתשלומים בעדם לרבות מתן שירותי חיוב וגביה בידי בעל רישיון אחד לבעל  -קישור

רישיון, ככל שהמידע נדרש לצורך מתן שירותים בידי י  בעלרישיון אחר, או העברת מידע בין  

בעל רישיון אחר למנוייו או לצורך מתן שירותים ולצורך גביית תשלומים בידי בעל רישיון  

אחד ממנוייו של בעל רישיון אחר; קביעה או מתן הוראות לפי פסקה זו יכול שייעשו ברשיון, 

 בהוראת מינהל או בתקנות, לפי הענין;" 

 
י"פ תשע"ח מס'  נהל הכללי של משרד התקשורת. ר' אצילת סמכויות:  סמכות השר הואצלה למ 3

 . 4010עמ'  8.1.2018מיום  7667
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ם להוראות אלה הרי שחוק התקשורת קובע  סמכות לקבוע את ההוראות שבהסדר  בהתא

לעניין שיתוף תשתית סיבים אופטיים בבנייני מגורים קיימים במסגרת הוראת מינהל. כך, 

)ב( לחוק ניתן לקבוע בהוראת מינהל הוראות לעניין חובת השימוש  5בהתאם להוראות סעיף  

ף והיקפו, פעולות שירותים והסדרים נלווים למימוש  המשותף, אופן ביצוע השימוש המשות

 השימוש המשותף והתשלום בעדם והוראות בדבר העברת מידע בין בעלי רישיון.  

 בהתאם הוראת המינהל נקבעה כדין ובסמכות.  

 

 :  טענה .6

  ומספק מהווה פתרון מידתי  לחוק התקשורת, בעניין התיול הפנימי,  ח  4ההסדר בסעיף    נטען כי

ולא    זהיש להסתפק ביישומו של הסדר  לכן, ובבניינים קיימים הדורש אסדרה  ידלמקטע היח

ספק אם בסמכותו של המשרד לקבוע הסדר  לקבוע את ההסדר המוצע. כמו כן נטען כי קיים 

 ח לחוק.   4בסעיף ספציפי שנקבע ההסדר ה שאינו עולה בקנה אחד עם 

  הטענה לא מתקבלת.  מענה:

 כלהלן:   ח לחוק התקשורת קובע4סעיף 

 

 –בסעיף זה  " )א(

7.   ... 

פנימי"  "  .8 המותקן    –תיול  הגישה,  מרשת    אדם   של  בחצריוהחלק 
 ד לשמש את החצרים של אותו אדם בלבד.והנוע, משותפים ובחצרים

  קטן  בסעיף  כאמור  אדם  רשאי,  זה  סעיף  מהוראות  לגרוע  בלי (ב)  .9
  של   בבעלותו  הוא  אם  הפנימי  התיול  את ,  תשלום  תמורת,  רישיון  מבעל  לרכוש)א(,  
 . בלבד למגורים המשמשים בחצרים מותקן הפנימי שהתיול ובלבד, רישיון בעל

  או  אחר  רישיון  בעל  לו   ייתן  לא,  ימהפני  התיול  את   אדם  רכש ( ג)  .10
 בתיול   בשימוש  הכרוכים  שידורים  או  בזק  שירותי,  אחר  לשידורים  רישיון  בעל

  התיול   היה  שבבעלותו  הרישיון  לבעל  שילם  שהרוכש  נוכח  כן  אם  אלא,  הפנימי
 . הרכישה בעבור הפנימי

 שתיעשה   יכול)ב(,    קטן  בסעיף  כאמור,  הפנימי  התיול  רכישת (ד)  .11
  בינו  כך   הוסכם  אם,  אחר  לשידורים  רישיון  בעל  או ,  אחר  רישיון  לעב  באמצעות

  בעל   כך  על  יודיע,  כאמור  הוסכם;  הפנימי   התיול  מותקן  שבחצריו  האדם  לבין
 התיול   שבבעלותו  הרישיון  לבעל,  האחר  לשידורים  הרישיון   בעל  או,  האחר  הרישיון
 .תחול לא( ג) קטן  סעיף והוראת, רכישתו בעבור לתשלום אחראי ויהיה, הפנימי

12.   "... 
 

. סעיף  בממסגרת הוראת המינהל   לקבוע  שמוצע  מההסדר  שונה  הסדרח לחוק קובע  4  סעיף

  בהתאם"  ואילו הוראת המינהל  הפנימי"תיול  ה  את   לרכוש  אדםח מסדיר את הזכות של  4

של בעל    רשתחלק אחר  בב  רישיון  בעל   שלמשותף  לשימוש    אפשרותלחוק מסדירה    5לסעיף  

מרשת המותקן    החלק  - של בעל רישיון    ברשת  מסוים   לחלקח  מתייחס  4  סעיףרישיון אחר;  

.  הוראת  ונועד לשמש את החצרים של אותו אדם בלבד   משותפים   בחצריםו  אדם   של  בחצריו 

לרבות תשתית אנכית ואופקית בבניין    הרשת  של  אחריםעל חלקים    וחלהיותר    רחבההמינהל  

, ובלבד  וכו'  יםאופטי  כבליםתקשורת, פאנלים אופטיים, לוחות מחברים,    ארונותהמגורים,  

 ;  שזו עשויה לשמש יותר מאדם אחד
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והוא  שמבוקש לקבוע בהוראת המינהל    הסדרמ  ושונההיבט ספציפי    מסדירח  4  סעיף  לפיכך

 מייתר את הצורך בקביעת הוראת המינהל.    אינו

אינו עולה בקנה אחד עם  ש  הסדר   לקבוע  האפשרות   לעניין  שאלה  עולה  כי  לטענה  בהתייחס

ש   -   לחוק ח  4  בסעיףשנקבע    הספציפי  ההסדר בהסדרים  מדובר  לעיל  שהובהר  ונים  כפי 

  ההסדר,  ההסדרים  בין  בסתירה  דוברהמתייחסים לחלקים שונים של הרשת, ולפיכך אין מ

   .המינהל שבהוראת ההסדר  לצד יחול ח 4  בסעיף הקבוע

סיבים   של  פנימי  בתיול  הבעלות  בנושא  הוראות  קביעת  נבחנת  כי  נציין  התמונה  לשלמות 

 לחוק,    )א(ח 4 בסעיף כהגדרתו הפנימי התיול פס,   רחבת אולטרה אופטיים לפיהן ברשת

למנוי יהיה ומיועד   ממועד שייך  שיתופי  שאינו  האחרון,  הסיב  מקטע  בהתאם,  התקנתו. 

לשימוש דירת מגורים אחת בלבד, קרי מתיבת החיבורים האחרונה לפני דירת המגורים ועד  

בור המנוי  השקע הראשון שבדירת המגורים, ייחשב כשייך למנוי מרגע הפרישה, כך שאם יע

לחברה אחרת, היא תוכל לעשות במקטע הסיב האחרון כאמור שימוש על מנת לספק למנוי  

 .4שירות 

  

 טענה:   .13

  למפעילים על המשרד לאפשר  , וההסדר שהוצע בשימועלקביעת  אין הצדקה כלשהי    נטען כי

התשתיות  בעניין מדיניות שיתוף  המשרד  בעניין זה, כפי שעשה    םוולונטריילהגיע להסדרים  

תחרותית  ההסדרי  ואישור,  הסלולאר  בעולם לפגיעה  חשש  יסיר  התחרות  רשות  ידי  על  ם 

 .   מהסדרים בין מתחרים היכולה לנבוע 

 הטענה אינה מתקבלת מענה:

כפי שפורט בשימוע, המשרד רואה חשיבות בהסרת החסמים לפרישת תשתית הסיבים, על 

,  רד וההפרעה הצפויה לדיירי הבנייןהמט , להפחית את  המשקיות  העלויות  מנת לצמצם את

להקל לבנייני   על  ובכדי  עד  אופטית  תשתית  פרש  אשר  תקשורת  מפעיל  כל  של    היכולת 

לבניין לסיב האופטי שנפרש  וקיים  בבניין חדש  דירה  כל  זה סבור  המגורים, לחבר  לצורך   .

רות  המשרד כי יש לקבוע את ההוראות המפורטות בהוראת המנהל, כהסדר שיחייב את האפש

 לשימוש המשותף ולא כהסדר שיהיה תלוי ברצון המפעילים. 

ככל שהם  עם המפעילים האחרים  להגיע להסכמים וולונטריים  נציין כי המפעילים רשאים  

מפלים,   לעשות  בלתי  אפשרות  תהיה  המפעילים  שלכלל  מבטיחה  המינהל  הוראת  כאשר 

 . שימוש משותף

 

 

 

 

 

 
 . 2020 טיוטת התוכנית הכלכלית לשנתראו  4
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 טענה:   .14

כי   להיות אדישה    ועל הוראת המנהל  סיב אופטי לדירה,   כיםלא צרי  יםפרטי  ותלקוח נטען 

על התשתית לאפשר חיבור פשוט של רשת אלחוטית,    לפיהם  לתשתית, ולקבוע כללים אחרים

 .  שכבר כיום מחוברים דרכה מרבית המכשירים בכל בית ממוצע

  מענה:

מסדירה שימוש משותף בתשתית סיבים בלבד.  ההוראה לא קובעת חובת    הוראת המינהל

 פרישה או את האמצעים לפרישה, ולפיכך הטענה אינה רלוונטית לשימוע הנדון.   

 

 :טענה .15

"אופטית" לאחר המילה תשתית,   נדרש להוסיף את המילה הגדרה "מפעיל משתף"נטען כי ב

לא בו  מגורים  בבניין  שמדובר  להבהיר  אופטיתקיי  כדי  תשתית  את  מת  ולתקן    1סעיף  , 

על פרישת התשתית במקום  יהיה לעדכן את כל המפעילים    לעקרונות כך שעל מפעיל משתף

לעקרונות העוסק בשימוש    2סעיף  ,  ובהתאם, נטען כי  לפנות אליהם בהצעה לעשות שימוש

 .  מתייתר משותף עתידי

 .הטענה מתקבלת בחלקה: מענה

משתף"ל "מפעיל  תתוהגדרה  המילה  ,  להבהיר  סיבים " סף  כדי  תשתית,  המילה  לאחר  כי  " 

מגורים   בבניין  לאקיים  מדובר  אופטית  בו  תשתית  על  קיימת  נדחות.  הנוספות  הטענות   .

לכל מפעיל פנים ארצי  )ולא לעדכן(    משותף  שימוש  לעשות  בהצעה  לפנותהמפעיל המשתף  

בחלק העקרונות    2סעיף    בבניין. אחר בהצעה לעשות שימוש משותף בתשתית הסיבים שיפרוש  

 ולפיכך אין הוא מיותר.   1מסדיר רובד נוסף של השימוש המשותף, מעבר לזה הקבוע בסעיף  

 

  טענה: .16

כי   ידי משרד התקשורת,  3ביחס לסעיף  נטען  על  עלות    יש חשיבות לקביעת תעריף שימוש 

  ולהפחית אי לאפשר פרישה אפקטיבית של תשתית אופטית,    על מנת  אב,  בית  לכלאחידה  

מפעיל הרוצה לעשות שימוש בתשתית יודיע למפעיל  , וכך  הסכמות עתידיות בין המפעילים

ולא יהיה צורך    את התשתית על רצונו לבצע שימוש משותף בתשתית שנפרסה בבניין  שפרש

שאינו נותן מענה לכל  תשלום    כי מדובר במודל. עוד נטען  השקעותהעלויות ו ההעברת פרטי  ב

הכל האפשריים,  התרחישים  ביחס    יוצרוה כליים  הוודאות  חוסר  רקע  על  בפרט  מורכבות 

המשתף  מתן שיקול דעת למפעיל כמו כן נטען ש   להשתתפות המפעילים בפרישה לבניין נתון.

להעמיס עלויות שונות    בנוגע לסכום שידרוש מהמפעילים האחרים מאפשר למפעיל המשתף

את להעלות  ובכך  בבניין  התשתית  הקמת  עלות  שידרשו    סכום  על    המתחריםהתשלום 

ואז תפחת  האחרים לשלם כתנאי להצטרפות המוטיבציה של המפעילים האחרים לעשות  , 

משותף ו   שימוש  התשתית  הדבר  בתשתית  של  וההקמה  ההתחשבנות  תהליכי  את  יסרבל 

כי  המשותפת נטען  כך  על  נוסף  לקבוע  .  כלכלית  את  יש  עבודה  במסגרת  התחזוקה  עלויות 

השנתית שעל מפעיל משתתף   המשרד, בגין עלות השימוש המשותף ועלות התחזוקהשיבצע  
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האופטית בתשתית  השימוש  בגין  משתף  למפעיל  ששפרש  לשלם  מפני  עלויות  ,  קביעת 

 .במחלוקות בין מפעילים  ותעריפים על ידי המשרד תפחית אי הסכמות עתידיות וטיפול 

 הטענה אינה מתקבלת  מענה:

קיימת שונות רבה  של עלות השיתוף על ידי הרגולטור אינה רצויה.    ex anteבשלב זה קביעה  

מדי בין בניינים, וכפועל יוצא שונות רבה בעלויות הפרישה. קביעת תעריף אחיד שלא מתחשב 

לצד   השונים,  למפעילים  נכונים  לא  ואיתותים  כלכליים  לעיוותים  פתח  תייצר  הזו  בשונות 

המשתף באופן שידכא תמריצים להשקעה ולפרישה.    הטלת סיכונים בלתי סבירים על המפעיל

לעומת זאת, חלוקה של העלויות בפועל בהתאם למספר המשתתפים מחלקת את העלויות  

 והסיכונים בצורה ראויה. 

בכל הנוגע למשתתף בעת ההקמה, הרי שאם המפעיל הפורש מציין עלות גבוהה מדי לטעמו   

ו בעלויות נמוכות יותר, וכך שני המפעילים  של המפעיל הנוסף, ביכולתו להציע לפרוש בעצמ 

לאור   ראשית  מגודר,  הסיכון  כאן  שגם  הרי  מאוחרת,  להצטרפות  הנוגע  בכל  פחות.  ישלמו 

האפשרות שבעת ההקמה בחר מפעיל נוסף לעשות שיתוף ולכן עלויות הבחינה נבחנו והתקבלו  

ושנית, לאור הצטברות המקרים וההצעות נוסף,  ידי מפעיל  על  לבניינים    כסבירות  שהוצעו 

בעלי מאפיינים דומים. מערך זה מאפשר אם כן למפעילים השונים, ולמשרד במידת הצורך,  

 לבחון את סבירות ההצעות לשיתוף. 

 

 טענה:   .17

חשיבות בקבלת דו"ח שוטף אודות הבניינים בהם נפרסה התשתית ע"י כל  נטען כי קיימת  

גבי מפה אינטראקטיבית או ברשימה   יבור עללצנתונים אלה ושיש לפרסם מהמפעילים  אחד

   שקיפות ועידוד תחרות בין החברות. למטרות

 בחלקה  הטענה מתקבלת מענה:

הסיבים   תשתית  פרישת  אודות  דוחות  העברת  להסדיר  מקום  יש  אכן  כי  סבור  המשרד 

לחוק, בנפרד מהוראת המינהל.  נושא    1ג4האופטיים. הנושא יוסדר בהתאם להוראות סעיף  

נזכיר כי  על גבי מפה אינטראקטיבית או ברשימה  ת האמורים  פרסום הדוחו ייבחן בנפרד. 

סימטריה  -א"שימוע בנושא  נושא פרסום תכנית הפרישה של תשתית סיבים עלה במסגרת  

 .20205בפברואר  11" שפורסם ביום במידע בנושא תשתיות

  
 טענה:   .18

כי   רחוקים   אינה מטפלתנהל  ימה הוראת  נטען  ביישובים  פס  רחבות    בפריסה של תשתיות 

של  (  פריפריה) הכלכלית  הכדאיות  כך  ובשל  יותר  גבוהות  בעלויות  כרוכה  אליהם  שההגעה 

נמוכה והמפעילים  במקומות  ,  מגורים  בנייני  שגם  שיוודא  תמרוץ  מנגנון  לבנות  המשרד  על 

   מרוחקים יחוברו לתשתית.

 
5 https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/11022020_1 

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/11022020_1
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ובכלל כך    חובות הפרישה של תשתיות רחבות    מענה: לפרישה בישובים  מנגנון תמרוץ  פס 

ל"  ובהמשך  בנפרד,  נדונים    משרדי לבחינת מדיניות פרישת  -המלצות הצוות הביןרחוקים 

 2020.6ביולי  15 - " מיום הפס נייחות במדינת ישראל -רחבות תשתיות תקשורת אולטרה

 

 טענה:   .19

שתי )בפרישה של תשתיות רחבות פס לבתים פרטיים  אינה מטפלת  מנהל  ההוראת  נטען כי  

, 20157על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה מנובמבר    נטען כי  .(מגורים או אחת בבניין  דירות

ועל כן  בתים פרטיים)צמודי קרקע    הםבישראל    ממבני המגורים  50%-כ יש לבנות מנגנון  ( 

זו, תוך בחינת הפתרון    האוכלוסייגם לקבוצת    הולם להגעת תשתית סיבים אופטיים  תמרוץ

   המיטבי גם לאזרחים הגרים בבתים פרטיים בפריפריה.

נושאים אלו נדונים בנפרד מהוראת המינהל, במסגרת אסדרת מתווה הסיבים לפי     מענה:

החיבור של משקי הבית    המלצות הצוות הבין משרדי, מפעיל בעל חובת פרישה יחויב לבצע את

במקרקעין הפרטיים כחלק מהחובה שלו לספק שירות. בהמשך לכך, מפעיל בעל חובת פרישה  

יחויב בחיבור בניינים חדשים באזורים הסטטיסטיים שנכללו תחת חובת הפרישה שלו, באופן  

שוטף. כמו כן לא תעמוד למפעיל בעל חובת פרישה החובה לחפור במקרקעין הפרטיים של  

אין היגיון כלכלי בשיתוף תשתיות בחצרים הפרושות עבור בית פרטי,    ים בבנייה לא רוויה.בת

ומיועדות בבלעדיות לאדם אחד, ולכן אסדרה זו לא חלה עליהן. בנוסף, כאמור במענה לטענה  

דירות, כיוון שאין יעילות כלכלית    5, נקבע כי האסדרה תחול על מבני מגורים בהם יש לפחות  1

 תופית במבנים בהם מספר הדירות נמוך יותר.בפרישה שי 

 

 :  טענה .20

כדלקמן:   קיימות,  בתשתיות  פגיעה  אי  בעניין  סעיף  העקרונות  לחלק  להוסיף  יש  כי  נטען 

"המפעיל המשתף יפרוס את תשתית הסיבים האופטיים באופן שלא יפגע, ינטרל, ייתר או  

ת כבלי נחושת, קואקס  תקשורת אחרת הקיימת בבניין ובכלל זה תשתי  ישבית כל תשתית 

    לכל נזק לתשתית הקיימת, במידה וזו תיגרם על ידו". וכד'. המפעיל המשתף יהיה אחראי

  הטענה אינה מתקבלת מענה:

נושא הפגיעה במתקן בזק והאחריות בגין פגיעה כאמור מוסדרים בהוראות הדין, ובכלל כך  

 רת הוראת המינהל. בהוראות חוק התקשורת, ולא נדרש לקבוע הוראה בנושא במסג

 

 

 

 

 
6 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/20072020_2/he/Report_Communication_infrastructure_retir
ement_policy.pdf   

7 p0900/p0813.pdf-https://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801   

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/20072020_2/he/Report_Communication_infrastructure_retirement_policy.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/20072020_2/he/Report_Communication_infrastructure_retirement_policy.pdf
https://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0813.pdf
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 :הצעה לעשות שימוש משותף

 

 :טענה .21

להעביר את ההצעה מראש, כך שהתשתית תוקם מראש עבור כלל  יהיה נכון   כי המפעיל טוען 

 בשל הסיבות הבאות:   המשתתפים המפעילים

  בעת הקמת התשתית המפעיל המשתף אינו יודע כמה מפעילים יהיו מעוניינים לעשות  .א

משותף  ושימ לכלש  שיתוף  תאפשר  לא  שתוקם  שהתשתית  יתכן  ולכן    בתשתית 

 המפעילים שיהיו מעוניינים בכך. 

להרחבת .ב עבודות  כל    ביצוע  של  שימוש  לאפשר  מנת  על  בבניין  שהוקמה  התשתית 

בדיעבד  שיודיעו  תגרום    המפעילים  בתשתית,  משותף  שימוש  לעשות  רצונם  על 

יין והפרעה נוספת לדיירי הבניין,  הכניסה הנוספת לבנ  לעלויות מיותרות נוספות בשל

אישורים בקבלת  הצורך  גם  המפעילים    כמו  כל  של  לשימוש  הנכס  מבעל  נוספים 

 בתשתית. 

בשימוש  .ג רצונם  על  אחרים  ממפעילים  בדיעבד  הודעה  קבלת  של  משותף    ההסדר 

יתבצע בתשתיות  הנוספים  המפעילים  של  שהשימוש  לכך  גורם  במועד    בתשתיות 

בבניין    מהמפעיל המשתף ובפרט ככל שידרשו עבודות להרחבת התשתיתמאוחר יותר  

לדחות את  של המפעיל המשתף  היכולת  עבור המפעילים האחרים.  מועד    לשימוש 

שימוש  לעשות  מעוניינים  שיהיו  הנוספים  המפעילים  של  השירות  אספקת    תחילת 

  יה משותף בתשתית, שהם מתחרים קמעונאיים של המפעיל המשתף, יוצרת מוטיבצ

  . אינהרנטית אצל המפעיל המשתף לגרום לעיכובים כאלה

 הטענה מתקבלת : מענה

המשתף   המפעיל  על  כי  סבור  המשרד  ובחינתן,  שהתקבלו  ההתייחסויות  למכלול  בהמשך 

האחרים   למפעילים  הסיבים  טרםלפנות  תשתית  לפרישת  העבודה  לעשות    בהצעה  תחילת 

, פניה לפני ביצוע העבודות תביא  התשתית בעלויות ולחלוק שימוש משותף בתשתית הסיבים 

  המשתף המפעיל  כאמור    .ליעילות רבה יותר, חיסכון בעלויות ואפשרות שימוש מהירה יותר

תשתית הסיבים בתוך הבניין )לאחר שיבצע סקר מקדים לכל    שליקבע את תצורת הפרישה  

הפת את  ויבחן  והמקום  בניין  בבניין  הקיימים  המובלים  בתשתית  בהתחשב  הייחודי  רון 

הכבל, כמות    סוג היתר,    בין בארונות התקשורת שבבניין(, את מודל השיתוף )במסגרתו ייקבע,  

תצורת   וכמויות המחברים האופטיים    וממדיהסיבים,  סוגי  ארונות התקשורת האופטיים, 

העלות בגין השימוש של מפעיל  ו  שתיתהת  להקמת  הנדרשות  ההשקעות  פירוטאת  ,  וכיוצ"ב(

   .הסיביםאחר בתשתית  
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 טענה: .22

:  מרכזיים טעמים הפרישה משני ביצוע לאחר ימים 30 פנייה לבצע ניתן המפעיל טוען כי לא

  יבקשו לעשות שימוש משותף  לדעת כמה מפעילים פנים ארציים אחריםיהיה  לא ניתן  ראשית,  

(N  ולכן לא ניתן לתכנן את ,)( הפרישה לN+1  ,שנית .)  פנייה בדיעבד עלולה לייצר חיכוכים

מכיוון שהחיכוכים יהיו לאחר ביצוע הפרישה יהיה קושי גדול יותר  ולגבי עלויות הפרישה,  

יום טרום    60לוח זמנים של    המפעיל מוסיף כי   יחד עם זאת .  או פערים  לגשר על מחלוקות

    יום. 14מפ"א אחר ישיב תוך  ושיום.  14 ו עלאלי, ויש להעמידיפרישה הינו ארוך מאוד ולא ר

 הטענה מתקבלת בחלקה : מענה

בסעיף   מנת    13כאמור  על  לפיכך,  העבודות.  תחילת  טרם  פניה  חובת  יקבע  המשרד  לעיל, 

לאפשר למפעילים השונים זמן היערכות מספיק, ובכדי לא לעכב את תחילת הפרישה יהיה על  

המשתף   תחי   30  לפנותהמפעיל  לעשות  ימים טרם  בהצעה  האחרים  למפעילים  לת העבודה 

 . שימוש משותף בתשתית הסיבים

 

 :טענה .23

טוען   מנת  כי  המפעיל  על  הסיבים  תשתית  הקמת  על  מראש  לידיעה  רבה  חשיבות  קיימת 

ימים טרם תחילת העבודה    90המפעיל המשתף יפנה לפחות  להיערך לשלבי המכירה, ומציע ש

לעשות   בהצעה  האחרים  בעלויות  למפעילים  ולחלוק  הסיבים  בתשתית  משותף  שימוש 

    יום מרגע קבלת הפנייה. 30המפעיל המעוניין ימסור את הסכמתו תוך  , וכמו כן שהתשתית

 הטענה אינה מתקבלת: מענה

ימים טרם תחילת העבודה למפעילים האחרים    90המפעיל המשתף יפנה לפחות  אין זה סביר ש

המפעיל המשתף  טרם תחילת העבודה. כאמור יהיה על    חודשים  3ויפרט את העלויות הצפויות  

משותף    30  לפנות שימוש  לעשות  בהצעה  האחרים  למפעילים  העבודה  תחילת  טרם  ימים 

הסיבים   את   למסור  הסיבים  בתשתית  משותף  שימוש  לעשות  המעוניין  מפעיל.  בתשתית 

 . (יום 30תוך )ולא   הפנייה  ממועד שבועות שלושה תוך הסכמתו

 

 :טענה .24

קבלת מידע מראש אודות   כי בטרם ביצוע הפרישהיום  60הפניה תיעשה שיש לקבוע י נטען כ 

בתשתית תשפיע באופן ישיר על הפרישה בפועל    כמות המפעילים אשר מבקשים לעשות שימוש

והשקעותיו המפעיל  כישל  טוען  המפעיל  כן  כמו  ביצוע   .  בדבר  בלבד  עדכון  הודעת    נדרשת 

נתונה,   פתרון שאינו מצריך פרישת כמות גדולה של סיבים לדירה , ושפרישת התשתית בבניין

אחר. ככל    מייתר את הצורך בהצעת הצטרפות מקדימה של המפעילים לפרישה של מפעיל 

ירצו   יפנו למפעיל פורש   בעתידשמפעילים אחרים  זו הם  ת וזה  התשתי  להשתמש בתשתית 

 .   יאפשר להם שימוש בהתאם לתעריפים שיקבע המשרד

 הטענה מתקבלת בחלקה  :מענה

למפעילים האחרים טרם )ולא עדכון(    המשרד סבור שנדרשת פניה  7  בסעיףכפי שפורט לעיל  

לדעת כמה מפעילים  פניה זו נדרשת כאמור בכדי    תחילת העבודה לפרישת תשתית הסיבים.
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יום בטרם ביצוע    30בתשתית.  כאמור הפניה תיעשה    שותףיבקשו לעשות שימוש מ  אחרים

 הפרישה. 

 

 :  טענה .25

כי   עדיף לקבוע הסדר המאפשר למפעיל המשתף להודיע אחרי פרישת התשתית, שכן נטען 

את מועד סיום    במדויק יש להגדיר  נטען כי  זה עשוי לתמרץ את הפרישה. בנוסף לכך,    מודל

   אפשרות שהמפעיל המשתף ישהה את ההודעה למפ"א האחרים. הפרישה, כדי למנוע 

 מתקבלת אינה הטענה מענה:

 .13אנא ראו מענה לעיל בסעיף 

מועד   יהיה  מה  לקבע  נכון  זה  יהיה  שלא  סבורים  אנו  הפרישה,  סיום  מועד  קביעת  לעניין 

זו   סוגיה  כן  ועל  המשתף  במפעיל  תלויים  שאינם  בפרישה  עיכובים  שיתכנו  מכיוון  הסיום, 

 יכולה להיקבע בהסכם בין המפעיל המשתף למשתתף.      

 

 טענה:   .26

ההודעה   חובת  כי  טוען  מפעיליהמפעיל  בניין    המפ"א  לכל  כל  מתכוונים אודות  לפרוש    בו 

מבחינהתתשתית,   הפרישה  את  להצדיק  ובכך  האמור  בבניין  לקוחות  לגייס  ביכולת    פגע 

כשכלכלית סיבים  ,  לפרוש  כלל  בכוונתם  שאין  להיות  עסקי  וכן  יכול  במידע  ,  רגישומדובר 

וכך  מבעוד מועד    ירכזו בבניין האמור את מאמצי השימור שלהם  וקיים חשש שהמתחרים

חובת    . כמו כן טוען המפעיל כיברמת הבניין הבודד  כלכליות פרישת הסיביםביוכלו לפגוע  

,  הפרישה למתחרים משיתה עלויות, סיכונים, ועיכובים על הפורש הראשוןמתן הודעה על  

עלואז   השני  המפעיל  להיות  יעדיף  מפ"א  מפעיל  הפרישה    כל  בעלויות  לשאת  שלא  מנת 

שימוש    כאשר המפעיל בעל התשתית מאפשר  כי. כמו כן נטען  בהןהנוספות ובסיכון הכרוך  

במידה ניכרת, שכן    בתשתיותיו נוצר מצב שהסיכון לאי החזר ההשקעה תוך זמן סביר עולה

אלא שהתחרות בהכרח    לא רק שמתן רשות השימוש לאחר דורשת ממנו הוצאות נוספות,

לנוכח מהתשתיות  הנובעות  ההכנסות  היקף  את  המביאה    העלייה  תפחית  ההיצע,  ברמת 

השוק ובנתח  במחיר  שהוא,  לירידה  השקעות,    מכיוון  בביצוע  כדאיות  לחוסר  לגרום  עלול 

 . כלל וכתוצאה מכך לאי פריסת תשתית

 הטענה אינה מתקבלת מענה:

האחד מרכזיים.  היבטים  שני  המוצעת  כפולות,    -   לאסדרה  תשתיות  מפרישת  הימנעות 

תחרותית   תועלת  בעלות  והן  וכיוצ"ב,  ציבורי  מטרד  גבוהות,  משקיות  בעלויות  הכרוכות 

נמוכה. השני, מזעור חסמי פרישה, ובפרט הקטנת הסיכון ביצירת "מונופול מקומי" בבניין  

וסף לפרוש  מגורים, שכן לאחר פרישת תשתית על ידי מפעיל אחד, עולה הקושי של מפעיל נ

 תשתית מקבילה.  

הכדאיות   את  להקטין  עלולה  נוספים,  למפעילים  הכניסה  חסמי  הפחתת  עצם  כי  ברור 

הנות מ"מונופול מקומי". לצד האמור,  יהכלכלית לפרישה של הפורש הראשון, שלא יוכל ל

ובכך  נוספים  מפעילים  עם  בעלויות  לחלוק  היכולת  בדמות  הזדמנויות  מייצרת  האסדרה 
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העלויות של כל מפעיל בעת הפרישה, ואת סיכוני הביקוש לפרישה לאור מאמצי    להקטין את

מאוזנת,   באסדרה  מדובר  לכן,  בפרישה.  המשתתפים  המפעילים  לכלל  המשותפים  השיווק 

 בפרט כאשר היא חלה באופן הדדי על כלל המפעילים הפורשים תשתיות סיבים.   

ההודעה   חובת  כי  סבור  מפעילי המשרד  או   לכל  בניין  המפ"א  כל  מתכווניםדות  לפרוש    בו 

הפוטנציאלית    התועלות עולות על הפגיעה  אולםאפקט מצנן מסוים,    עשויה ליצורתשתית אכן  

בכך אנו    .הטמונה  לכך,  עתידית,  סבורים  מעבר  בראייה  של    ףבהיקמדובר    כי  מאוד  גדול 

ח קצר לא  כך ששימור לטוו והפרישה של תשתית הסיבים היא הרי לטווח ארוך,    ,  בניינים

אינן    שימורהמאמצי  בנוסף, כאמור, המשרד סבור כי הטענות לעניין    בהכרח מסכל אותה. 

כל   על  חלה  משותף  שימוש  לעשות  בהצעה  פניה  על  החובה  כי  העובדה  בשל  משמעותיות 

 המפעילים. 

כמו כן, בכוונת המשרד לבחון אפשרות לקביעת הוראות שיחייבו את המפעילים לפרסם את 

 הפרישה.    המידע אודות 

כי   הטענה  עללעניין  השני  המפעיל  להיות  יעדיף  מפ"א  בעלויות    מפעיל  לשאת  שלא  מנת 

, אנו סבורים כי העובדה שהמפעיל המשתף מחזיר את  הפרישה הנוספות ובסיכון הכרוך בהן

מקבל על כך פרמיה, מייצרת תמריץ להיות הפורש הראשון    ואףהעלויות הכרוכות בפרישה  

 תכנות כלכלית. היכן שיש לכך הי

 

 טענה:   .27

כי אין יש    את ההסדר המוצע בשימוע  כלל  להחיל    המפעיל טוען  על כלל המפעילים, אלא 

פרישת  בעניין מתווה הסיבים( שבשימוע  )המשרד מציע  חברת בזק בלבד מכיוון ש  עללהחילו  

אזורים בסיס  על  תעשה  בזק  של  הסיבים  האב  )סטטיסטיים    רשת  בתי  כל  יחוברו  בהם 

שיקולי הכדאיות של בזק ייקבעו על בסיס    , ואזבודד  ולא על בסיס בניין  (לתשתית הסיבים

 . לדווח למתחריה על כל בניין ובניין בו היא צפויה לפרוש  אזורי ולכן היא לא תידרש

 הטענה אינה מתקבלת מענה:

ל  המשרד סבור כי על מנת לקדם פרישת תשתית סיבים אופטיים, יש להחיל את ההסדר על כ

המפעילים ולהפחית ככל הניתן את העלות המשקית הכרוכה בפרישה. בפרט, אין להדיר את  

בזק מאסדרה שעשויה להקטין את חסמי הפרישה ועלויותיה לכלל הפורשים, באופן שיחייב  

לשאת   וסיטונאיים(  )קמעונאיים  הפוטנציאליים  לקוחותיה  את  כך  ועקב  תמיד,  בזק  את 

כאשר מפעיל אחר עשוי לפרוש במקביל, או לחילופין לקיים  במלוא עלות הפרישה בחצרים,  

מערך תמריצים המבטיח שתמיד בזק תהיה תמיד הפורש המשתף וכל שאר הפורשים יוכלו  

 "לשבת על הגדר".  
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 :שימוש משותף עתידי

 

 : טענה .28

,  לצורך הקמת תשתית סיבים בבניין יש צורך בקבלת אישור בעל הנכס לכךשהמפעיל טוען  

לאפשר שימוש משותף יעיל בתשתיות נדרש שהאישור יאפשר גם את כניסת המפעילים  כדי  ו

    למשתתף העתידי.  האחרים כולל אישור

 בחלקה  מתקבלת הטענה: מענה

)ב( או    - ב)א( ו 21)ח( לחוק התקשורת הסכמה להנחת הרשת לפי סעיפים  ב21  סעיףבהתאם ל

סעיף   הוראות  לגביה  שנתקיימו  לחוק  1)ב21בקשה  ולאדם  (  רישיון  לבעל  הרשאה  מהווים 

לפיכך,   הרשת.  של  ותחזקה  התקנה  לשם  היתר  בין  למקרקעין  להיכנס  לכך,  הרשה  שהוא 

 ב)ח( אינן דורשות אישור פרטני נוסף מבעל הנכס. 21פעולות הבאות בגדר  

,  למקרקעיןשפורש להיכנס    למפעיל  הסכמה  שנתן  מקרקעין  שבעלמנת     ועל  האמור  אף  על

במסגרת    ןך שיש אפשרות שבעלי רישיונות נוספים יידרשו לכניסה למקרקעי מודע לכ  ה יהי

המשותף,   המשתף    על  לפיוסעיף    המינהללהוראת    יתוסףהשימוש  לקבלת    הפונההמפעיל 

שייעשה  אפשרות  ה  עלב לחוק, לעדכן את בעל המקרקעין  21הסכמת בעל המקרקעין לפי סעיף  

  לצורך  ן בעלי רישיון נוספים שיצריך כניסה למקרקעיעל ידי  בתשתית שיתקין  שימוש משותף  

 .ביצוע פעולות שונות בתשתית

 

 :תשלום בגין שימוש משותף

  

 :  טענה .29

שימוש    כי העלות צריכה להיות שווה לעלות של המפעילים אשר ביקשו לבצע המפעיל טוען  

ויוני  האחר תהיה בהתאם ובאופן שו  לקבוע כי עלות השימוש למפעילומבקש    מבעוד מועד 

    מבעוד מועד. לעלות של מפעיל שביקש לעשות שימוש משותף

  הטענה אינה מתקבלת.: מענה

לגבי   וודאות  אי  במסגרת  נעשית  מועד  מבעוד  בעלות  השתתפות  ועל  פרישה  על  החלטה 

התפתחות הביקושים בעתיד, ולכן תוך נטילת סיכון שעלול להתממש. למצטרפים מאוחרים  

הביקוש ואופן ההתפתחות שלו, ולכן רמת הסיכון שלהם פחותה.  יותר מידע רב יותר לגבי  

ייווצ הראשון,  הפורש  עצמו  על  שלוקח  העודף  בסיכון  התחשבות  לכלל    רללא  חזק  תמריץ 

 המפעילים "לשבת על הגדר" ולקוות שמפעיל אחר ייקח על עצמו את מלוא הסיכון.  

 

 :  טענה .30

טוען   בין  יש    יכהמפעיל  ההתחשבנות  את  שללפשט  ההקמה  לעלויות  ביחס    המפעילים 

    .התשתית ולקבוע מודל שיכלול תשלומים קבועים בגין החומרים והעבודה

 הטענה אינה מתקבלת: מענה
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על פי הנטען, יש לתמחר את אבני הבניין הבסיסיות )עלות ליחידת תשומה(, ובכך להקטין את  

ככל שיתפתחו מחלוקות הן  החיכוכים ולפשט את ההתחשבנויות בין המפעילים. להערכתנו,  

בעיקר על כמות התשומות הנדרשות, ולא על מחיר יחידת התשומה, כיוון שקיימים    וייסוב 

הרבה   והשונות  הפרישה  מורכבות  התשומה.  יחידות  לתמחור  בשוק  ייחוס  נקודות  מספיק 

תמחור   ולכן  לפרישה,  הנדרשות  העבודה  שעות  בהיקף  ובראשונה  בראש  ביטוי  לידי  באות 

 התשומה כשלעצמו אינו נדרש. יחידת  

 

 :  טענה .31

  יש צורך להבהיר כי בתמורה להשתתפות בעלות ההקמה יקבל המפעיל האחר   יכ המפעיל טוען  

השימוש שזכויות  כך  התשתית  חיי  אורך  לכל  בתשתית  הדירה  בלתי  שימוש  כל    זכות  של 

    יהיו שוות. (המפעיל המשתף והמפעילים האחרים)המפעילים 

 :מענה

נהל נקבעה הוראה לעניין איסור אפליה בין מפעילי מפ"א שונים ובין המפעיל  בהוראת המי

המשתף למפעילי המפ"א, וכן נקבע שהמפעיל המשתף והמפעילים האחרים יקבעו בהסכם 

את התנאים לעניין השימוש המשותף. בהתאם ניתן יהיה לקבוע בהסכם גם הוראות לעניין  

 זכות השימוש והיקפה.  

 

 :  טענה .32

  יש צורך להבהיר שהמפעיל שיקים את התשתית יהיה רשאי לדרוש עבור   יכטוען  המפעיל  

  . (capex)התשתית  זכות השימוש מהמפעיל האחר תשלום רק על ההשקעה הנדרשת להקמת 

המפעיל   טוען  כן  שירותי   יש   יככמו  יספק  המשתף  המפעיל  כי  המינהל  בהוראת    להגדיר 

המפעילים    משותף, ויהיה זכאי להשתתפות שלתיקון לתשתית שיעשה בה שימוש    -  תחזוקה

בהתאם לעלויות בפועל של    תיקון–האחרים בהוצאות בפועל של אספקת שירותי התחזוקה 

בבניין ללא העמסות כלשהן כל    כך,  ביצוע העבודות  בין  שתהא חלוקה שווה של ההוצאות 

חילוקי דעות    על מנת למנוע(. כמו כן נטען ש והמפעילים האחרים  המפעיל המשתף) המפעילים  

המפעיל  )משום שתשלום חודשי כלשהו  לא ישולם שלהבהיר  , ישהסכמות בין המפעילים  ואי

לכל בתשתית  שימוש  זכות  קיבל  התשתית  האחר  חיי  וש אורך  שישולם  (,  היחיד  התשלום 

להשתתפות של המפעילים האחרים בעלות הקמת התשתית הינו בגין    למפעיל המשתף מעבר

     .תיקון-התחזוקה  שירותי

 הטענה אינה מתקבלת: מענה

קובעת שבהסכם בין הצדדים יהיו הוראות לעניין תחזוקת שוטפת ותיקון    הוראת המינהל 

בנוגע   מסחריים  להסכמים  להגיע  הצדדים  על  ובהתאם  בכך  הכרוכות  וההוצאות  תקלות 

 לעלויות התפעול והתחזוקה. 
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 :  טענה .33

מחיר נורמטיבי לכל בית אב בבניין או לכל קומה )ללא    לקבוע  המשרדעל  כי  המפעיל טוען  

עלות  בהעלות לבניין מסוים תהיה מכפלת בתי האב בבניין  , ושות במספר בתי האב בקומה(תל

כפול מספר הקומות לקומה  המחיר  כאשר    הנורמטיבית לבית אב, או העלות הנורמטיבית 

( אשר מבטא את  Capexהנורמטיבי לבית אב/קומה יכלול שני מרכיבים: מרכיב חד פעמי )

מהמפעילים המצטרפים בעת ההקמה, ומרכיב חודשי/שנתי אשר  חלקו היחסי של כל אחד  

המפעיל   ידי  על  בפועל של התשתית  התחזוקה  בעלות  של המפעיל  היחסי  מבטא את חלקו 

   המשתף, רק על בסיס עלות תיקון תקלות תשתית בפועל.

 מתקבלת   לא הטענה: מענה

מספר משקי הבית או  כאמור לעיל, המורכבות והשונות בעלויות הפרישה אינה תלויה רק ב

בו   גיל הבניין, מצב המובלים  והיא תלויה באופי הבנייה,  במספר הקומות במבנה מגורים, 

 וכיוצ"ב. לכן כאמור לעיל, קביעת תעריפים להקמה או לתפעול אינה רצויה. 

 

 :  טענה .34

טוען   ביקש את    לקבוע  המשרד על  כי  המפעיל  אשר  מפעיל  ישלם  אותה  באחוזים  הפרמיה 

התמורה  טוען המפעיל כי  ב מאוחר יותר בהתאם למועד הצטרפותו. כמו כן,  להצטרף בשל

(, תחולק באופן שווה בין כלל  OPEXו    CAPEXאותה ישלם המפעיל המצטרף בשלב מאוחר )

בשלב ההקמה התשתית המוקמת תהיה בבעלות המפעיל  , כאשר  המפעילים אשר הצטרפו 

כמו כן נטען כי     נה ללא מגבלת זמן.המשתף, אך זכויות השימוש של החברה המצטרפת תהיי 

נדרש שהמפעיל    כדי שמפעיל אחר יוכל להחליט האם להצטרף לשיתוף באופן מיידי או בעתיד

העתידית שיהיה עליו לשלם למפעיל    האחר ידע כבר במועד ההודעה מה יהיה סכום הפרמיה

וראת המינהל  יש לקבוע כבר כעת בהטוען המפעיל כי    המשתף תמורת הצטרפות עתידית. לכן

. עוד נטען כי  הפחות את שיטת חישוב הפרמיה העתידית את גובה הפרמיה העתידית, או לכל

הביקוש    יש בסיכון  שנושא  המשתף  שהמפעיל  ההקמה  א יישלהבהיר  ובהוצאות    בעלויות 

מפעיל ג'  שני ו מפעיל ב' מצטרף  ,  םמקי  מפעיל א'לדוגמא, אם  י )התחזוקה של המפעיל העתיד

י, אז  ועתידישלישי   .   1/3  -ב   מפעיל ב' יישאו  2/3  ישא במועד ההקמה בעלות שלמפעיל א' 

לחילופין    .(בתוספת פרמיית סיכון  1/3עלות בגובה    מפעיל א'עביר לי  , הוא  צטרףי  מפעיל ג'כש

כי  מוצע   מהפרמיה    המפעילים  2לקבוע  שווה  במידה  נהנים  במועד    –הראשונים  החלוקה 

  2, ופרמיית הסיכון צריכה להתחלק באופן שווה בין  (חצי-חצי)להיות שווה    ההקמה צריכה

 החברות הראשונות 

 הטענה אינה מתקבלת  :מענה

בשלב זה המשרד לא יודע להעריך ולכמת את סיכון הביקוש. סבירות הפרמיה יכולה להיבחן  

בין היתר ביחס לקצב החיבורים של מנויים במבנה המגורים לאורך זמן, החל ממועד הפרישה  
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ועד להצטרפות המפעיל העתידי. בנוגע לחלוקת הפרמיה בין כלל המפעילים, נכון כי מפעילים  

המצטרפים בעת ההקמה חולקים בסיכון הביקוש עם המפעיל הפורש. עם זאת, עמדתנו היא  

ממלוא הפרמיה, כיוון שבכך גדל התמריץ ליזום פרישה ולא    הכי ראוי שהמפעיל הפורש ייהנ

 יות פרישה של מפעיל נוסף. לחכות להשתתף בתוכנ 

 

 :  טענה .35

בחוק לעניין התיול הפנימי על פרישת סיבים מארון תקשורת קומתי לדירה  שהמחיר  נטען כי 

אינו משקף את  , ושעלויות  התבסס על מבחן שלא  שנה, והתייחס לתעריף    20  -נקבע לפני כ

כי    עלויות פרישת הסיב מהתיבה הקומתית לבית הלקוח. עשוי לגרום  הדבר  המפעיל טוען 

ונמוך מעלות.    ראשית השפעה על תמריצי השקעה כאשר נקבע מחיר שרירותי  למספר בעיות:

אחר יחבר את הלקוח תוך שהוא נושא בעלות המלאה,    מתין עד שמפעילישנית, כל מפעיל  

הלקוחות לשירות האינטרנט. שלישית מתכונת שכזו תיצור    באופן שיאט את היקף חיבור

ש לעדכן את הסכום הנקוב בסעיף  על כן טוען המפעיל כי י אינספור חיכוכים בין המפעילים.  

ולהעמידו על מחיר ר4 שאינם בתים    יםנקבע תעריף לחצר  לא, ומוסיף עוד שאלייח לחוק, 

    משותפים.

 מענה:

ראת המינהל אינו כולל שיתוף ב"תיול הפנימי"  לפי  כאמור, השיתוף במסגרת ההסדר שבהו

ח לחוק, אלא נוגע אך ורק לפרישה שאינה מיועדת לשימושו הבלעדי של דייר אחד,  4סעיף  

)לדוגמה תיבת החיבורים בקומה(.   כלומר עד לתיבת החיבורים האחרונה לפני בית הלקוח 

ודד פרישה תוך שמירה  כאמור המשרד פועל להתאים את המסגרת הרגולטורית באופן שיע 

על רמת תחרות גבוהה בשוק. במסגרת זו, נבחן עדכון הוראות בנושא וקביעת הוראות לפיהן  

של   לשימוש הבלעדי  המיועד  המקטע  על  פס, הבעלות  רחבת  אולטרה    אותה בפרישת רשת 

בבעלות  דירה   תהיה  )כולל(  הלקוח  בבית  הראשון  לשקע  עד  האחרונה  החיבורים  )מתיבת 

צפוי נושא ההחזר הראוי להתייתר, בד בבד עם הקטנת חסמי מעבר של לקוחות  . כך  הדייר

תשתית הסיבים    בכל תהיה  מפעיל פנים ארצי    שלמשותף  השימוש  הכי    בין מפעילים.  נבהיר 

מגוריםמפ"א    שיתקיןוהאופקית    האנכיתהאופטיים   בבניין  לרבות  ובחצריו  אחר    שימוש , 

תיים, ארונות התקשורת האופטיים, הפאנלים  ארונות התקשורת האופטיים הקומב  משותף

  התיול  ולמעט , הכבל האופטי האנכי והאופקי וכו',  האופטיים  המחברים   לוחות האופטיים,  

 ..ח'(4)כהגדרתו בסעיף   הפנימי

על מנת למנוע ספק הובהר האמור לעיל בהגדרות "בניין מגורים" ו"שימוש משותף"  

 בהוראת המינהל.  
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 : לעניין השימוש המשותףהוראות 

 

 :טענה .36

טוען   נדרשתהמפעיל  לא  התיעוד  כי  שמירת  לצורך  ייעודית  מערכת  של  ופיתוח  ,  הקמה 

מערכת מקוונת לצורך כך הינה הטלת נטל ועלויות תוספתיות על המפעילים, מבלי    ושהקמת

ועל כן מבקש המפעילשהדבר נדרש יבוצע תיעוד  הבמסגרת הוראת    לקבוע  ,  אשר מנהל כי 

    ידרוש זאת.הוא ישמר להגשה למנהל ככל ש י

 הטענה מתקבלת בחלקה : מענה

על מנת להכריע בעת מחלוקות ואי הסכמות, אנו סבורים כי מלאכת תיעוד הפניות והמענים  

על המפעיל המשתף לשמור את: תיעוד הפניה לכל מפעילי המפ"א  הינה הכרחית, ולצורך כך  

א אחר ואת וההסכם עם מפעיל המפ"א, ולהעבירם  האחרים, תיעוד המענה של כל מפעיל מפ"

תיעוד   דרישה.  לפי  המנהל  העבודות  לידי  ביצוע  ותיעוד  מערכת  הפניות  באמצעות  ייעשה 

  הפניות   להעברת   תשמשבין המפעילים ש  (API)  מקוונת פנימית. בנוסף, יידרש להקים מערכת  

.  החתימה על הוראת מנהל זוימים מיום    60-תוקם לא יאוחר מ  המערכת,  כאמור  והמענים

המערכת  כאמור   להקמת  המפעיליםעד  בין  את  המקוונת  במערכותיו  לתעד  מפעיל  כל  על   ,

ראו עדכון בעניין בסעיף    .מקוונתהפניה, המענה ואת ההסכם ולאחר מכן לתעדם במערכת ה

 להוראת המינהל.   11

 

 :טענה .37

ורת הפרישה בבניין, את אופן  המפעיל מבקש שיוקם שולחן עגול הנדסי, שיגדיר את ארכיטקט

לניטרליו בדרישה  העמידה  את  החברות,  בן  ההתממשקות  מארון    תונקודות  טכנולוגית 

אופן   בבניין,  הלקוחות  כלל  של  פשוט  חיבור  לאפשר  הלקוח,   לבית  ועד  לבניין  הכניסה 

 . נפרד לכל מפעיל  וכיוצ"ב  לוח מחברים אופטיהתחזוקה, 

 הטענה אינה מתקבלת: מענה

שונות הגדולה בין הבניינים והפתרונות השונים האפשריים לפרישה תשתית הסיבים,  בשל ה

הוא    המשתףהמפעיל  לא ניתן להגדיר מראש את ארכיטקטורת הפרישה בבניין, ולכן נדרש ש

שיבצע סקר מקדים לכל  , לאחר  בניין  כלתשתית הסיבים ב  שליקבע את תצורת הפרישה  ש

בה הייחודי  הפתרון  את  ויבחן  והמקום  בניין  בבניין  הקיימים  המובלים  בתשתית  תחשב 

את מודל השיתוף )במסגרתו    . על המפעיל המשתף לקבוע בנוסףבארונות התקשורת שבבניין

ארונות התקשורת האופטיים, סוגי    וממדי הכבל, כמות הסיבים, תצורת    סוג היתר,    ביןייקבע,  

וכיוצ"ב(   התשתית   להקמת  הנדרשות  ההשקעות  פירוטאת  ,  וכמויות המחברים האופטיים 

   .הסיביםהעלות בגין השימוש של מפעיל אחר בתשתית  ו
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 :טענה .38

מבקש   ולקבוע  המפעיל  סיבים  תשתיות  להקמת  ההוראות  את  להרחיב  ישקול  המשרד  כי 

    באופן דומה כללים הנדסיים וכלכליים בפרישה במבני עסקים.

הסיבים  מענה תשתית  להקמת  ההוראות  עתה  לעת  מגורים  :  בנייני  על  יחולו  האופטיים 

גם עבור מבני העסקים, ישקול המשרד   נדרשת אסדרה  כי  משותפים. ככל שיימצא בעתיד 

 לקבוע הוראות לפרישת הסיבים האופטיים במבנים אלו. 

 

 :טענה .39

להחיל רשות שימוש בתשתיות    בחרוהאירופי  רוב מדינות האיחוד  המפעיל טוען כי בעוד ש

הוא מרחיק    בשימועההסדר המוצע  (,  SMP)  ים בעלי השפעה משמעותיתקוויות רק על מפעיל 

התוצאה תהא שבמקרים רבים לא משתלם למפעיל  , ומוחל באופן סימטריובין היתר    לכת

ישתלם להקים תשתית רק בבניינים בהם , ושאין בהם תשתית  חדש להקים תשתית בבניינים

כמו כן טוען המפעיל כי  .  "(רי השמנתאזו)"או באזורי ביקוש מובהקים    קיימת צנרת קיימת,

תשתית חדשה    ש לפרוהעסקית  במידה ניכרת את הכדאיות ואת המוטיבציה    ןמקטיההסדר  

 . בעלי מרקם סוציואקונומי נמוך באזורי הפריפריה של מדינת ישראל, ובאותן שכונות וערים

 : הטענה אינה מתקבלתמענה

קבע   מתקדמות  תשתיות  פרישת  עידוד  על  לצורך  המוטלות  חובות  לצד  האירופי,  האיחוד 

( דומיננטיים  כלל  SMPשחקנים  על  חובות שחל  כלומר מערך  "סימטריות",  גם אסדרות   ,)

השחקנים בשוק באופן הדדי. דוגמה בולטת לכך היא חובת השיתוף בתשתיות פסיביות. גם  

ע אסדרות שיתוף  בנוגע לתיול מבני, שם הפורש עלול להיות "מונופול מקומי", עשויות להיקב

סימטריות, כלומר מחייבות כל מפעיל לאפשר שיתוף לכל מפעיל אחר, בלי תלות בנתח השוק  

 8הכללי שלו. 

הוראת   הסיבים.  מתווה  במסגרת  בנפרד  יקבעו  הפריפריה  באזורי  לרבות  הפרישה,  חובות 

ם  בבנייני  מפעילים בתשתית סיבים אופטיים שייפרשומשותף של  שימוש  המינהל המאפשרת  

כניסה מהירה יותר של כלל המפעילים לאספקת שירותים מבוססי תשתית  תאפשר    ,קיימים

אופטיים, גידול במספר משקי הבית שיהיו נגישים לתשתיות אולטרה רחבות פס בשל  סיבים

פרישה נוספת העלולה    ת עים חוסר הנוחות לדיירי הבניין, מנוהפרישה, צמצ  הגידול בכדאיות 

אחר, חסכון משקי בעלויות כפולות ומיותרות ויגביר את התחרות    יל לפגוע בתשתיות של מפע 

 .בין מפעילי התקשורת השונים
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 :  טענה .40

חסם משמעותי ביכולת לפרוש את תשתית הסיבים האופטיים בשטח פרטי הוא קבלת  שנטען  

אישור בעל הנכס, ועל כן מבקש המפעיל כי המשרד יבחן אפשרות לפטור את החברות מקבלת  

אישור בעל הנכס/ועד הבית לפרישת תשתית הסיבים בשטח הפרטי. טענה נוספת בהקשר זה 

ב  ההיית  על21סעיף  שהמנגנון  להתגברות  התקשורת  לחוק  ועד  וסירוב   ב  לתת  הבית  -של 

     .כי לא נעשה בו מעולם שימוש במדינת ישראלו הוא מסורבל ויקר  הסכמה 

 הטענה אינה מתקבלת: מענה

מק  שיש  סבור  פעולות  המשרד  ביצוע  טרם  פרטיים,  מקרקעין  בעל  הסכמת  את  לקבל  ום 

סעיף   פעולות  21במקרקעין.  לביצוע  הסכמה  קבלת  לעניין  מנגנון  קובע  התקשורת  לחוק  ב 

במקרקעין פרטיים, לרבות בבית משותף, במסגרת מנגנון זה נקבעו הוראות ביחס למקרים  

רור מה הקושי הנטען ביחס למנגנון  .  לא ב ןשל היעדר הסכמה ונקצבו מועדים לפעולה בעניי 

 זה, ומכל מקום אסדרת הנושא אינה רלוונטית להוראת המינהל.  

  

 

 :  טענה .41

בקשות מפעילי התקשורת לפרישת תשתיות  האירופית,    דירקטיבהכי בהתאם ל  המפעיל טוען

הנובע מאי  נזק    חודשים לכל היותר וכי המפעילים יהיו רשאים לתבוע כל  4יטופלו תוך    פיזיות

האמורים הזמנים  בלוחות  המקומיות  הרשויות  ואילו  עמידת  שחוק  ,  אף  על  בישראל 

וסעיף ל 261  התקשורת  והבניה)ד(  התכנון  התשכ"החוק  והבנייה)"   1965-,  התכנון    "(חוק 

רוקנו    הרשויות המקומיות   ,את פרישתן של תשתיות פיזיות מהצורך בהיתר  כדי לפטור  נו תוק

תו מכל  הפטור  הסדר  "אינהאת  הפרישה  כי  טוענות  שהן  בכך  לתכנית    כן  בהתאם  נעשית 

    ".מפורטת מאושרת

 : מענה

קרקעית.    261סעיף   תת  רשת  להקמת  בנייה  מהיתר  פטור  קובע  והבנייה  התכנון  לחוק  )ד( 

להסדר   בהתאם  כי  ל,  זהיובהר  בהתאם  נעשית  הרשת  בהם  במצבים  אין  גם  בהן  תכניות 

תנאי  מו ביחס לתוכניות אלה  יתקיייכול ו  ,פן מפורשבאו  תקשורת  הקמת תשתיתהתייחסות ל 

ושימושים    ( 2)ד()261סעיף   מאחר  מפורטת(.  מאושרת  תכנית  )לעניין  והבניה  התכנון  לחוק 

לתקשורת מהווים במקרים רבים שימוש אינהרנטי לתכנית ועל כן, ניתן לומר כי הם מותרים  

במישרין אליהם  התייחסה  לא  התכנית  אם  בד  .גם  האמור  להצעת  ראו  ההסבר  חוק  ברי 

(,  2018–ו   2017התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  

 . 9  307, בעמ' 2016-התשע"ז

 
 
 
 
 
 

 
9  law/20_ls1_350481.pdf/https://fs.knesset.gov.il/20 

https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_ls1_350481.pdf
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 :טענה .42

מתחרים    ניסיון העבר בישראל מלמד כי כפיית הסדרים המחייבים תיאום ביןכי    המפעיל טוען

,  ניתנים כלל ליישום בפועל  במקרקעין פרטיים אינםותשלום עבור השימוש במקטעי התשתית  

האמצעיםוש יהיו,  ולא  אין,  התקשורת  במשרד  והאכיפה  הפיקוח  והמשאבים   למינהל 

 .בנייני מגורים קיימים הנדרשים להכריע באלפי תלונות הנוגעות לשימוש בתשתיות בתוך

 הטענה אינה מתקבלת: מענה

יתכנות למודל שיתופי בתשתיות בבניינים והיא  הניסיון באיחוד האירופי מראה כי קיימת ה

יובהר כי בהתאם להוראת   בדבר היכולת לטפל במחלוקות.  ישימה. המשרד דוחה את הטענה 

לעניין   הסכם  לגיבוש  מתייחסת  מחלוקת  של  במקרה  למשרד  הפנייה  אפשרות  המינהל 

 תף בלבד. השימוש המשותף ולעניין אי פנייה של המפעיל המשתף בהצעה לעשות שימוש משו

 

 :טענה .43

טוען   כךשהמפעיל  תתוכנן  התשתית  לפיו  הסדר  לכלול  צריך  שדרוגים    המתווה  שתאפשר 

בשנים הקרובות מהירות גלישה    שיאפשר כבר  XGPONדוגמת  )עתידיים למפעילים המשתפים  

    .(גיגה לשנייה 10עד 

על התשתית האופטית שתיפרש להתבסס על פתרונות    בהוראת המנהל,  4: על פי סעיף  מענה

טכנולוגית מבחינה  הניטרליים  המשתפים  יכך    ורכיבים  למפעילים  עתידי  שדרוג  תאפשר 

 (.XGPONדוגמת )

 

 

 :טענה .44

נדרש    מדובר בסיב ייחודי למנוי העובר בין מפעילים שונים, המפעיל טוען כי בשל העובדה ש

  המייצג  ידי המפעילים בנוגע לזהות הסיב -ן התיעוד על נוהל ברור בנוגע לאופכי המשרד יקבע  

 .    כל מנוי

 הטענה מתקבלת : מענה

כן   ועל  והפתרונות השונים האפשריים,  הבניינים  בין  גדולה  שונות  קיימת  המפעיל  כאמור, 

,  את מודל השיתוף,  תשתית הסיבים בתוך הבניין  שליקבע את תצורת הפרישה  הוא ש   המשתף

תצורת    סוג הסיבים,  כמות  וכמויות    וממדיהכבל,  סוגי  האופטיים,  התקשורת  ארונות 

  11801תקן ישראלי, ת"י   . יחד עם זאת  על הסיבים לעמוד בהמחברים האופטיים וכיוצ"ב

. תתווסף הוראה  מערכת כבילה גנרית לבנייני מגורים"  –: "רשתות בזק בחצרי לקוח  1חלק   

שהוא פרש. כל סיב    את הסיבים האופטי    המחבריםלוח    על  מקםלפיה על המפעיל המשתף ל

  בעת מתוארך   בצילום  לתעד"א המפעל בבניין. הדירות    ימספר בהתאם לבמספור רציף  יסומן  

המייצג   האופטי  המחברים  לוחאת    , ת תחזוקה/התקנה וכיוצ"ב(עבוד )  העבודה וסיום תחילת

   .לדרישה בהתאםלמשרד ולהעבירו   האופטית הארונית  ואתאת הפרישה לדירות  
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 :טענה .45

, אזי  שירות למשתמש הקצה שבחר לחבר את דירתו למפ"א המשתתף  ידרש מתןי  אםכי  נטען  

ועל כן יש  ת חלוקת אחריות בין המפ"א המשתתף למפ"א המשתף,  יווצר בעיקיים חשש שתי 

לפתרון  סביר  תוך קביעת זמן    להטיל את האחריות למתן השירות המלא על המפ"א המשתתף

למפ"א המשתתף לפתור את    המפ"א המשתף לפעול לסייעמשתמש הקצה ושעל    תקלות עבור

   התקלה.

 הטענה אינה מתקבלת: מענה

בתקלות    המפ"א לטיפול  שהאחריות  כך  ללקוחותיו  השירות  מתן  על  אחראי  המשתתף 

מפעיל המשתף יהיה הבעלים של  הלקוחות שלו חלה עליו. אומנם נקבע בהוראת המנהל כי ה

, אך בנוסף  חיי התשתית  התשתית ויהיה אחראי על תחזוקה שוטפת ותיקון תקלות לכל משך

כי המינהל  בהוראת  והמ  נקבע  המשתף  להסכמות המפעיל  להגיע  יוכלו  האחרים    פעילים 

אחרות לעניין האחריות על התחזוקה השוטפת ותיקון התקלות ובתנאי שההוראות בעניין  

בהסכמים עם המפעילים הפנים ארציים, ויהיו שוויוניים ובלתי מפלים לכל המפעילים    יעוגנו

 האחרים. 

 

 : סייג לתחולה

 

כי  טענה .46 משחקים מאוזן המאפשר לכלל המפעילים להתחרות  לייצר מגרש    על מנת: נטען 

ביחס שוויוני  ולחסוך    באופן  הפרישה  את  לייעל  מנת  ועל  אופטית  בתשתית  שירות  למתן 

מיותרות ולדיירים  בעבודות  הוראת,  למפעילים  את  להחיל  בניינים    נדרש  על  גם  המנהל 

פעיל שפרש תשתית  המ  שכבר נפרשו בתשתית אופטית ולקבוע כי בבניינים מסוג זה עלקיימים  

בכך הכרוכות  בעלויות  ולשאת  נוספים  למפעילים  שימוש  המפעילים    לאפשר  כאשר 

   שיקבע משרד התקשורת. המשתתפים ישלמו למפעיל שפרש תעריף שימוש בהתאם לתעריף

: נושא קביעת הסדר לעניין שימוש משותף בבניינים קיימים שבהם כבר נפרשה תשתית מענה

 פרד.  ייבחן על ידי המשרד בנ 

 

 כללי: 

 

 :טענה .47

 .  גם בעל פה אל מול הצוות המקצועי במשרד ובקש להשמיע עמדתהמפעיל מ

: לאור הטענות המפורטות שהתקבלו בהתייחסויות בכתב במסגרת הליך שימוע זה,  מענה

 ובהמשך לבחינתן, המשרד אינו מוצא צורך בהליך של שימוע בעל פה.  
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