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 התשע"ה     שבט     ' ז
 2015        ינואר      27

 12/15 – 0301סימננו: 
 , המנהל הכללימר אבי ברגראל: 

 
 

 "שימוש בתשתיות פיזיות"רות ילשימוע משני תיק ש יותהתייחסומענה להנדון: 
 
 

שירות מאפשר . ההינו אחד משירותי השוק הסיטונאי "שימוש בתשתיות פיזיות"תיק שירות 

או  חדשים גישה לתשתיות פיזיות של בעל תשתית לשם העברת כבלי תקשורתלספק שירות 

 על מנת לספק ללקוחותיו שירותי תקשורת. לשימוש בכבלי תקשורת קיימים,

תהליך יסודי ומסודר לאסדרת השירות שכלל הליך של לאחר שהמשרד הגדיר את השירות נערך 

קיום פגישות מקצועיות עם נציגי המפעילים, ובהמשך הקים  איסוף נתונים הנדסיים וכלכליים,

ייעודי לעניין השירותים הסיטונאיים בו נטלו חלק בכירי המהנדסים "פורום הנדסי" המשרד 

 בוש מסמכי השירותים הסיטונאייםמכל המפעילים בענף ואשר התכנס לאורך כל תקופת גי

מתכונת אספקת השירותים נוגע להפורום קיים דיונים מקצועיים בשפורסמו לשימוע. 

הדיונים בפורום התקיימו . הסיטונאיים ומיפוי המחלוקות בין נציגי המפעילים החברים בפורום

ה הראשונה של  תיק הטיוט .הראשוןשירות הטיוטת תיק להפצת שקדמו  השנתייםבמהלך 

על מנת לקבל מהמפעילים הפועלים בענף את התייחסותם   26/2/14 -בתאריך ההופצה השירות 

 .והערותיהם למתכונת השרות המוצעת

תיק השרות, ולאחר לימוד לעומק  ה הראשונה שללטיוטואכן התקבלו הערות והתייחסויות רבות 

לק אחר לא התקבלו, עודכן תיק השרות וח מההערותשל אותן התייחסויות קיבל המשרד חלק 

 לשימוע משני בבקשה לקבלת הערות והתייחסויות. 6/10/14 -בתאריך הבשנית והופץ 

"שימוש בתשתיות פיזיות"  של תיק שירות לשימוע המשני הערות והתייחסויות המפעילים

 טלקום, הוט , החברה הישראלית לתקשורת בע"מבזק) 06/10/2014בתאריך כאמור שפורסם 

נלמדו  ( ( בע"מ2013איי.בי.סי איזראל ברודבאנד קומפני ) פרטנר,קבוצת סלקום, קבוצת , ש.מ

להלן בתמצית התייחסות לעיקרי ההערות ע"י הצוותים המקצועיים של המשרד. לעומקם

 :1והטענות שהוצגו בפנינו ע"י המפעילים

 1טענה מס' 

ופוגע  תשל בעל התשתית הינו מרחיק לכ מתן גישה חופשית לספק השירות אל התשתית הפסיבית

 בעלים. גבבעל התשתית באופן בלתי מידתי, ולמעשה מאפשר לאורח לנהוג מנה

גישה חופשית לתשתית של בעל התשתית חושפת את בעל התשתית לתקלות ולפגיעות ברשת שלה 

 ולחייבו לתחזק ולתקן תקלות שיגרמו ע"י מפעילים אחרים.

                                                           
 .התקשורת משרד"ל מנכ של המלווהשעלו בנוגע לעקרון ההדדיות, נפנה לאמור במכתבו  טענותל התייחסות לעניין 1
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 1מענה לטענה מס' 

לחוק התקשורת הינו שימוש ברשת של  5ראשית, כל מהותו של סעיף . תקבלותמ ןאינ ותהטענ

מבהיר כי בכל שלב של אספקת שירות  (בתיק השרות 4.3 סעיף)  תיק השירותאחר. שנית 

יתלווה נציג בעל התשתית ובתיאום בין הצדדים ככל שידרוש זאת  "שימוש בתשתיות פיזיות",

 יתאפשר כך שירות בפעולתם בתשתית הפיזית של בעל התשתית.של בעל התשתית לעובדי ספק ה

 ספק ברשת התשתית עבודות את לבצע פיזית בתשתית לעבודות שהוכשרו השרות ספק לטכנאי

 כך .התשתית בעל עובדי של והשגחה פיקוח תוך התשתית בעל של בתשתית המצויה השרות

 לעבודות הוכשרוע"י עובדיו שכאמור  העבודהביצוע ב השרות ספק עניינו של בין נכון איזון יתקבל

ולא ע"י גורם  והאמונים על השירות ללקוחות של ספק השרות, תקשורת של פיזיות בתשתיות

 לביןכמו עובדי בעל התשתית אשר להן זיקה מועטה יותר ללקוחות ספק השרות,   אחרטכני 

 .שלו והגנה על התשתיתשמירה בבעל התשתית  עניינו של

לעניין תקלות ונזקים העלולים לקרות בתשתית עקב פעילותם של עובדי ספק השירות יצויין כי 

 נקבע מגלם גם את עלויות התחזוקה הכוללות גם עלויות תיקון תקלות ונזקים.שתעריף השימוש 

 ל ידי ספק השירות.נגרם בעת ההתקנה עמובן, כי אין הכוונה לתקלה או נזק ש

 

 2טענה מס' 

דורש לספק גישה מאובטחת לשם צפייה בנתוני המערכות של בעל התשתית כולל מיפוי  המשרד

 מלא של מקטעי תשתית, נתוני מיקום וכו'.

אספקת מידע זה פוגעת בזכות הקניין של בעל התשתית באופן בלתי מידתי דבר שאינו נהוג 

פי הוראות גופי רוב המידע המוזכר בתיק השירות מהווה מידע בטחוני שעל שעולם, מה גם ב

 הביטחון אינו מאפשר את העמדתו לגורמים אחרים.

 בנוסף, נטען כי החובה לאספקת השירות עד בית הלקוח חורגת מתכליות השוק הסיטונאי.

 2מענה לטענה מס' 

ספק נדרש לעל התשתיות הפסיביות של בעל התשתית הכולל המידע  הטענה אינה מקובלת.

מקובלים, ולשם כך  שירות ובטיבבהיקף, ברמה  שירותים  ללקוחותיועל מנת לספק השירות 

 ושלא, מקצתה ולא התשתית בעל של התשתית מערך עלכל המידע קיים בפניו  ועמדיחובה כי 

 .ללקוחותיו לספק מבקש שהוא מהשירותים להמעיט יאלץ

הינה כי השימוש בתשתיות הפסיביות של בעל התשתית יבוצע תוך  המשרדיודגש כי ראיית 

אפליה בין לקוחות בעל התשתית לבין לקוחות ספק השירות בכל הפרמטרים -שמירה על אי

הכרוכים בשירות, לכן על מנת לעמוד בדרישה זו המידע על התשתיות הפסיביות של בעל התשתית 

 גם ברשות ספק השירות.  מצאיזמין ולה להיות
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מדינות האיחוד מ נכבדחלק שימוש בפרקטיקה זו בעולם, נציין כי  םקיי לא לפיה הטענהלעניין 

 בעל הרשיון של גישה מאובטחת מרחוק למידע על תשתיותהפועל כדין האירופי מאפשרות למפעיל 

    השירות  יקיימת שקיפות מידע מוחלטת בפני ספק: ראה נא בתרשים המצורף לדוגמה:

(OLT-Other Local Operators)  על כל התשתיות של בעלי התשתית בספרד(Telephonica ,)

 .(PT)ובפורטוגל 
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תהיה על פי העברת המידע בין בעל התשתית לספק השירות כאמור בתיק השירות  ,יחד עם זאת

 גופי הביטחון.הנחיות 

בתיק השירות בין בעל התשתית  הלאור כל זאת, ניתן לקבוע כי העברת המידע במתכונת הקבוע

לבין ספק השירותים הינה בהיקף הנדרש לצורך אפשרות מתן שירותים בידי ספק השירותים 

אספקתם במידה ו, וכי העברת מידע בהיקף מצומצם מהקבוע בתיק השירות לא תאפשר ילמנוי

 מספקת לצורך פיתוח תחרות בשוק התקשורת הנייחת.

עד בית הלקוח חורגת מתכליות השוק  השירות אספקת תחובכי  הטענותאנו דוחים את 

עמדת המשרד פורטה בחוות הדעת הכלכליות ובחוות הדעת המשפטית במסגרת  הסיטונאי.

בעד אספקת השירות ברשת  השימוע וההחלטה בדבר מתכונת אספקת השירותים והתעריפים

בבחירת שירות כלשהו  ואין להגביללקוחותיו, עד לבית ספק השירות המבקש ליתן שירות  2בזק.

סיטונאי זה או  בשרותלאפשר לו להחליט האם להשתמש יש מסל שירותי השוק הסיטונאי, ו

 ביתל עד פסיבית בתשתית הוא קביעתו פי עלמתן אפשרות בפני ספק השרות להשתמש  .אחר

תאפשר לטפס ב"סולם ההשקעות" בהתאם ליכולות והיקף הפריסה של הספק ככל  הלקוח

שיתפתחו. נזכיר כי אחת ממטרות האסדרה היא לעודד פרישה של תשתיות תקשורת מתחרות )על 

 "צוואר הבקבוק", המאפשר פתרון לSLU-בסיס תשתיות הנדסיות משותפות(, ולכן שירות ה

, וקיימת חשיבות רבה לשמר לספק השירות second best"( הינו בבחינת last mileהעיקרי )"

 לפרוש תשתית עצמאית בכל נקודה בה הוא מוצא היתכנות כלכלית לכך.

של כל מערך הגישה ללקוח הינה בעיקר במקטע הסופי של הגישה  "עקב אכילס"נציין כי בנוסף, 

להשתמש בתשתית הפיזית הקיימת לחצר הלקוח, ואין ספק כי אי מתן אפשרות לספק השרות 

)בעיקר קנים( המאפשרת נגישות לחצר הלקוח הינה מחסום מובהק ביעד לפיתוח תחרות בשירותי 

 תקשורת נייחים.

, "סולם ההשקעות"מד הזמן בו מסופקים שירותי תשתיות פיזיות, וכן לעניין הטיפוס בילעניין מ

השוק  באסדרתלוש שנים נבחן המשך הצורך שכהרגולציה האירופית מאופיינת בכך שכל נציין כי 

  :אך יחד עם זאת נדגיש כי .Market analysisהסיטונאי על בסיס 

, ומכאן שאסדרה סיטונאית "ההשקעות"סולם ב מתקדמים שלבים מהוותפיזיות  תשתיות . א

של תשתיות אלו נדרשת גם לאחר התבססות יכולת אספקת שירותים אקטיביים על ידי ספקי 

 . שירותים

 

                                                           
, "המלצה בדבר קביעת תעריפים ברביים לשירותים סיטונאיים ברשת גרונאו"ל כלכלה, מר לבאות ופרופ' סמנכ ראו 2

"המלצה בדבר קביעת תעריפים ברביים  ,גרונאו"ל כלכלה, מר לבאות ופרופ' סמנכ; 7-9, עמ' 2014 אוגוסט"בזק"", 
שוק סיטונאי  אסדרת, "נויפלדפטית, דנה המש היועצת; 8-10עמ'  2014 נובמברלשירותים סיטונאיים ברשת "בזק"", 

 מסכמת משפטיתדעת  חוותמתכונת האספקה של שירותים סיטונאיים וקביעת תעריף בעדם ברשת חברת בזק,  –
 ."(המשפטית הדעת חוות)" 22-23' עמ, 2014 נובמבר", בשימוע שהועלו עיקריות משפטיות לטענות במענה
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 מנת על וזאת התחרותמבחינה ציבורית גם לאחר התבססות  הרצוי פסיביות לתשתיות גישה ב. 

 רמת, התושבים רווחת על לרעה המשפיעות ומיותרות כפולות בתשתיות השקעות למזער

  הפועלות בשוק. החברות ורווחיות המחירים

המוצע בתיק השירות חורג מתכליות השוק לאור כל זאת, אין בידינו לקבל את הטענה כי השירות 

 הסיטונאי.

 

 3טענה מס' 

יש להבהיר כי שירותי סיב אפל ישמשו את ספק השירות רק ברשת הגישה למתן שירותים 

ש סיב אופטי לאספקת שירותים למגזר העסקי או וללקוחות קצה פרטיים ולא יתאפשר שימ

  לקישורים בין מתקנים של ספק השירות.

 3מס' מענה לטענה 

במסמך מענה להתייחסות תיק שירות ראשוני  13מענה לטענה ראה  הטענה אינה מתקבלת,

 .6/10/14 -מתאריך ה תשתיות פסיביות

כפי שמוצג במסמך ההחלטה על מנת לפתח תחרות בתקשורת הנייחת על כל מגזריה )פרטי, עסקי( 

שוק סיטונאי, רשימת שירותים ל"הצעת  –בנושא הרחבת התחרות בתחום התקשורת הנייחת 

המשרד אינו רואה לנכון במטרה לקיים תחרות בתקשורת הנייחת,  14/1/14-מתאריך ה מדף",

להגביל את השימוש שעושה ספק השירות בסיב אופטי, ורואה לנכון לאפשר לו להשתמש בסיב 

 אופטי לכל יישום.

 

 4טענה מס' 

מערכות המידע של חלק מהמפעילים הנדרשים בתיק השירות לספק שירות תשתיות פסיביות אינן 

, נתוני מיקום, תשתיות GISערוכות לאספקת המידע הנדרש בתיק השירות )מידע כמו: 

 תפוסות/פנויות וכו'(.

 אינו סביר. יום( 60)בין המפעילים  APIכן פרק הזמן שהוגדר להקמת מישק קישור -כמו

 4ה לטענה מס' מענ

 חודשים 6 -בין המפעילים יוארך ל APIמשך הזמן להקמת מישק קישור  הטענה מקובלת בחלקה,

 . הנוכחיתיקון הרישיון ממועד 

 כל, משקבע המשרד את היקף המידע ומתכונת העברתו הנדרשת לספק השירות על יחד עם זאת

כך שיענו ולהתאימן מידע הת ומערכאת להכשיר   תשתית בעלי בעלי התשתית וספקי שירות

  .לדרישות שפורטו בתיק השירות
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חודשים, יבנה כך שיענה על לכל  6( גנרי אשר יוקם בתוך APIיודגש כי ממשק קישור ממוחשב )

 שירותי השוק הסיטונאי.

( מחייבת קיום תהליך של הדברות ותיאום בין APIכן יודגש כי בניית ממשק קישור ממוחשב )

הנדרשים לקיים את כל  API-השירות אשר בסיכומן יכללו כל ממשקי הבעל התשתית לספק 

השירותים הסיטונאים כולל ממשקים נוספים שנמצא בהם הצורך בתהליך ההדברות בין 

 הצדדים.

 

 5טענה מס' 

 ואינו מקובל בתחום אינו סבירימים(  7)הפרישה הזמן שנקבע בתיק השירות לאישור תכנית פרק 

 חלק אחר מהמפעילים[. כדרישת יום 30 כנגד, שת חלק מהמפעיליםכדרייום עבודה אחד ]

 5מענה לטענה מס' 

. פרקי הזמן המרביים שנקבעו בתיק השירות לאספקת ואינה מבוססת הטענה אינה מקובלת

לקיצורם לבין יכולות בעל  בין דרישות ספק השירות סבירים ומידתייםמרכיבי השירות הינם 

בין אלה ו הארכת פרקי הזמןהמבקשים  המפעילים )בין הענייןבעלי יתר על כן, התשתית, 

 .בנימוקים טענותיהם תמכו לא( לקיצורן המבקשים 

  הינו סביר ומידתי. ימים 7המשרד סבור כי פרק זמן של 

 

 6טענה מס' 

יש לקבוע כללים ברורים לעניין הגדרת סטטוס השימוש של בעל התשתית במערך הסיבים 

מהקיבולת הקיימת )ולא  80%הפנויים אצלו ולקבוע כי רק בניצול סיב אופטי בשיעור העולה על 

, זאת על מנת למנוע מצב שבו יסרב בעל לעבור לסיב חדש פחות מכך( תאפשר לבעל התשתית 

 .ם לספק השירות בטענה כי אין ברשותו סיבים פנוייםהתשתית להקצות סיבי

 6מענה לטענה מס' 

. אין משמעות מעשית לקיבולת של סיב אופטי שכן קיבולת זו עשויה להיות הטענה אינה מקובלת

כמעט אינסופית, לכן זמינות שימוש בסיבים אופטיים של בעל התשתית הוגדרה על פי מספר 

בבקשה לחכירת סיב בעל התשתית לספק שירות  כל שיפנה כ, באופן שהסיבים בכל מקטע רשת

מתוך סך הסיבים  20%קצות  לשימושו להבעל התשתית יחויב אופטי אפל במקטע מסויים, 

 בכל התשתית בעל משתמש שבו במצב השירות תיק לתנאי בהתאם .שברשותו באותו מקטע 

בעל  על מוטלת שביחס אליו פנה ספק השירות בבקשה לחכירת סיב כאמור, מקטע באותו הסיבים

 .כבל אופטי נוסף בצינור חשבונו על להשחיל חובההתשתית ה
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 .החשש שהועלה אינו חשש ממשי לאור כל זאת

)זמינות השרות(  5עם זאת על מנת להבטיח את זמינות השימוש בקנים, תוסף בסעיף  יחד

 הבאה: " סקהיהפ

בתוואי בו קיימים מספר קנים שאינם בתפוסה מליאה, יאפשר בעל התשתית לספק השירות 

שימוש משותף עם בעל התשתית באותם קנים, בין אם ע"י שימוש בקנים התפוסים חלקית, בין 

אם על ידי ריכוז כלל הכבלים האופטיים לקנה בודד או למספר קנים, כך שיפונה קנה לשימוש 

 מנת לצמצם את השימוש במספר הסיבים.ע"י שימוש באורכי גל על  ספק השירות ובין אם

לתקופה לטובת שירותי רשת, סיב אופטי פנוי יוגדר כסיב אופטי אשר לא נעשה בו שימוש  .1

 חודשים. 3העולה על 

סיבים בכל מקטע  10ולכל הפחות מכלל הסיבים מהסיבים  20%בעל התשתית רשאי לשמור  .2

 רשת לשימושים עתידיים.

יקצה שיפנה ספק שירות לבעל התשתית בבקשה לחכירת סיב אופטי אפל במקטע נתון, ככל  .3

 מהסיבים בכל מקטע לטובת ספקי השירות. 20%לפחות בעל התשתית 

להלן אינו מתאפשר, יבצע בעל התשתית השחלת כבל אופטי  3ככל שהיישום הנדרש בסעיף  .4

 נוסף באותו מקטע רשת.

 

 7טענה מס' 

כי בעל התשתית יעדכן את ספק השירות על תקלות ובעיות ברשת אשר להן נאמר בתיק השירות 

השפעה על לקוחות ספק השירות. מבקשים להדגיש כי רשימת הלקוחות של ספק השירות מצויה 

 רק בידי ספק השירות ולבעל התשתית אין מידע זה, לכן מבקשים להשמיט פסקה זו.

 7מענה לטענה מס' 

ספק השירות  של הינה להתייחסות בעל התשתית לקבוצת לקוחות הכוונה. הטענה אינה מקובלת

המקושרים לאותו תוואי שבו נערכות עבודות תחזוקה ושינויים, ולא למידע פרטני ברמת הלקוח 

 הבודד. 

ואין על ספק השירות חובה ליתן  אכן לבעל התשתית אין את רשימת הלקוחות של ספק השירות

ח בתיק השירות מתייחס לאפשרות לתקלות ובעיות בתשתית , אך הניסורשימה זו לבעל התשתית

הפסיבית המשרתת את ספק השירות העלולות להשפיע על לקוחות ספק השירות )מבלי לדעת את 

 .רשימת הלקוחות( הניזונים מאותה תשתית פסיבית
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 8טענה מס' 

לפי בחירתו לכל להתחבר מבהיר כי זכותו של ספק השירות "נקודת חיבור" יש להדגיש כי המושג 

 אחת מנקודות החיבור כדוגמת: גוב, ארון, חדר תקשורת, עמוד וכו'.

 8מענה לטענה מס' 

"נקודת החיבור" הוגדרה בתיק השירות כנקודת המישק בין ספק השירות  .הטענה אינה מתקבלת

לתשתית של בעל התשתית, מיקומה המדויק ובאיזה רכיב של הרשת תיקבע בסיכום בין בעל 

פירוט מרכיבים שעשויים לשמש  השירותה' בתיק  4.3ראה סעיף ת וספק השירות )התשתי

 (.: גובים, ארונות סעף, רשת עיליתכנקודת חיבור

 

 9טענה מס' 

 יש להדגיש כי על בעל התשתית לבצע עבודות תחזוקה רק בשעות הלילה.

 9מענה לטענה מס' 

בהתאם לכללי  תו שלו יבוצעו. עבודות תחזוקה של בעל התשתית ברשהטענה אינה מתקבלת

 ולנהלי העבודה אצלו, ובהתאם לרישיון ולכל דין.

 

 10טענה מס' 

על מנת למנוע שימוש אנטי תחרותי ע"י בעל התשתית במידע המתקבל מספקי השירות יש לאסור 

עליו לעשות שימוש כלשהו במידע האמור למעט שימוש הנדרש לצורך אספקת אותו שירות לספק 

 .השירות

 10מענה לטענה מס' 

 "איסור על שימוש במידע".סעיף לתיק השירות  למען הסר ספק, נוסף .הטענה מתקבלת

 

 11טענה מס' 

כאשר בעל תשתית מבצע עבודות תשתית עבור ספק השירות יש לחייב את בעל התשתית כי 

 העבודות יהיו במחיר השוק.
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 11מענה לטענה מס' 

הרי אין הסכמה תפעוליים כדוגמת זה יסוכמו בין הצדדים, וב. נושאים הטענה אינה מתקבלת

 מטעמו(. ןספק השירות יכול לבצע זאת )בעצמו או עם קבל

 

 12טענה מס' 

ספקי שירות לעשות  3-הדרישה להתקין קנים פנויים בעת הקמת תשתית חדשה אשר יאפשרו ל

בוהות כאשר פוטנציאל שימוש עתידי בתשתית הינה בלתי סבירה בעליל שכן מדובר בעלויות ג

 מה גם שלא ברורה סמכות המשרד לדרישה זו. המימוש העתידי אינו ברור.

 12מענה לטענה מס' 

 השירות תיקיודגש כי , ן ההוראות הנוגעות להקמת תשתית חדשהלעניי. הטענה אינה מתקבלת

 השירות תיק. עבור ספקיות אחרות לו נחוצה שאינה רשת לפרוש התשתית בעל את מחייב אינו

 שלפרו התשתית בעל לכשיחליטביחס לרשת חדשה,  התשתית בעל על שתחול החובה את קובע

. השירות בתיק הקבוע בהיקף פנויים קנים להתקין התשתית בעל נדרש, אז או. לצרכיו שלו אותה

לחוק התקשורת, באשר עניינן שימוש ברשת בזק ציבורית,  5הוראות אלה מצויות במסגרת סעיף 

והן חלות ביחס לבעל רישיון כללי שלו רישיון להקמה קיום והפעלה של רשת כאמור. ההוראות 

 דנן חלות ביחס להקמה של רשת בזק ציבורית. 

 , אך גםהתשתית בעל של בצרכיו בהתחשבצריכה להיעשות  זה סעיף הוראותהטלת החובה לפי 

 רשת פרישת לעניין הנדסיים קריטריונים קביעת. הציבור ובאינטרס השירותים ספקי של בצרכים

 ספק צרכי לבין התשתית בעל של צרכיו בין נתמאז, לבצעה בעצמו החליט התשתית שבעל חדשה

  .השירותים

העלויות השוליות בהתקנת קנים נוספים בתהליך הקמת תשתית חדשה הינן נמוכות לאין שיעור 

בהשוואה להקמת תשתית חדשה להן יידרש מפעיל או ספק שירות בעתיד באין הכנה מוקדמת 

משרתת את היעילות לכך, לכן התקנת קנים נוספים בתהליך הקמת תשתית קרקעית חדשה 

בחפירות ובעבודות אזרחיות יקרות ומיותרות שיגרמו גם להפרעה הכלכלית ומונעת את הצורך 

 .לציבור בעתיד

כן יובהר כי גם במקרים בהם שני בעלי תשתית מקימים ביחד תשתית חדשה יותקנו קנים פנויים 

 ספקי שירות לעשות שימוש עתידי בקנים הפנויים. 3 -אשר יאפשרו ל
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 13טענה מס' 

ע"י התקנת מנעולים  לחדרי תקשורת שבחצרים פרטיים  השרות בזק נוהגת למנוע גישה מספקי

 .על דלתות חדרי התקשורת

  13מענה לטענה 

הם הסדרים ילגבי היבטים תפעוליים כדוגמת המצוין כאן חב' בזק וספק השרות יתאמו בנ

 שיאפשרו נגישות עובדי ספק השרות לחדרי תקשורת שבחצרים פרטיים לצורך התקנה ותחזוקה.

 

 14טענה מס' 

 .קנים -יש להחיל את הוראות  תיק השרות לגבי קנים גם לעניין תת

 14מענה לטענה 

 Subמציין כי קנים יכול שיכללו תתי קנים )צינוריות, ( 3סעיף הגדרות בתיק השרות )סעיף 

Ducts ,Micro Ducts) 

 

 15טענה מס' 

להתניות שהוצגו בתיק השרות בהם לעניין איסור ניתוק של שירותי התשתית הפיזית, בנוסף 

רשאי בעל התשתית לנתק את השרות, יש להוסיף התניה נוספת לפיה ניתוק השרות יתבצע רק 

 אם קיימת חריגה הגורמת להפרעה מהותית לפעילות הרשת, ולא לכל הפרעה.

 15מענה לטענה 

יסוכמו בהסכם  ,ב: קביעת ההפרעות שיוגדרו כמהותיות המצדיקות ניתוק,1ב,4.3בהתאם לסעיף 

 ההתקשרות בין בעל התשתית לספק השרות.

 

 16טענה מס' 

ההוראות המפורטות בתיק השרות בעניין איסור ניתוק שירותי התשתית הפיזית, והתנאים 

לפיהם רשאי הוא לנתק את השרות מהוות התערבות פסולה בחופש החוזים בין בעל התשתית 

 לספק השרות.

 



 מדינת ישראל
 משרד             התקשורת
 אגף בכיר הנדסה ורישוי
__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 03-5198230/242טלפון:                                                                       61290אביב, -, תל29107ת"ד 

 03-5198244פקס': 
 

 16מענה לטענה 

המשרד באסדרת מתכונת אספקת השירותים האמורים נדרשה לאחר שבעלי התערבותו של 

 סיונותיהם להגיע להסדר מוסכם. בנסיבות אלה, וכקבועיהתשתית וספקי השירותים כשלו בנ

, בה נדרשה התערבות סדרהאהבמסמך המדיניות, יצאו המפעילים מעולם החוזים ונכנסו לעולם 

 המשרד על מנת להבטיח פיתוח התחרות בשוק התקשורת הנייחת ורמת השירותים בו. 

הוראות אלה נקבעו לאור כשלי השוק שאותרו בשוק זה, בפרט בכל הנוגע לרשת הגישה כמפורט 

מאוזן, בשים לב  "מגרש משחקים"מנת ליצר -ההוראות נקבעו, על .תודעת הכלכליהבחוות 

אשר אינם שקולים  -בעלי התשתית וספקי השירותים  –של בעלי הרישיון הנוגעים בדבר  לעניינם

 במגרש זה. 

 

 17טענה מס' 

)כמו  GIS -התקבלו מהמפעילים דרישות שונות באשר לפורמט בו יועבר המידע של מערכת ה

 ועוד(. SHP ,Shapefile ,AutoCadפורמט 

 17מענה לטענה 

 יתואם ויסוכם בין בעלי התשתית לספקי השירות. GIS -פורמט העברת המידע של מערכת ה

 

 18טענה מס' 

 יש להגדיר מונח "מזהה חד ערכי" כקוד קו שישמש לזיהוי קו בין בעל התשתית לספק השירות.

 18מענה לטענה מס' 

 ירות., ככל שנידרש, יתואם ויסוכם בין בעל התשתית לספק השהטענה אינה מתקבלת

 

 19טענה 

רותים הסיטונאיים הינה פגום לכאורה, ואינו ילעניין הטענה כי תהליך גיבוש והכנת מסמכי הש

 מקיף את השגותיה של בזק.
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 19מענה לטענה מס' 

רותים הסיטונאיים, יבנוסף לנאמר בפתיח למסמך זה המתאר את התהליך המסודר של גיבוש הש

של  ש"מהנדסי" שליווה את התהליך לכל אורכו, מסמך היועתהליך שכלל כאמור הקמת "פורום 

מפרט את תהליך ההסדרה על כל רבדיו ומעיד על כי  27/11/14 -משרד התקשורת מתאריך ה

 .(לחוות הדעת המשפטית הפנייהובה  2 "שה' ר) התהליך היה ראוי וכנדרש בתהליך הרגולציה

 

 20טענה 

על גביו שירות אורך גל אופטי הינו פתח לניצול  ולספקשירות סיב אפל  לצריכת מתן אפשרות

מהלכי השוק הסיטונאי למכירת שירותי תשתית ע"י הספקיות, שמשמעותה היא פגיעה קשה 

 בתחרות בין בזק לבין יתר הספקיות.

 20מענה לטענה מס' 

אופטיים על  ריבובבמרכיבי  והשקעהאפל  סיב שירות צריכתזה של  מהלךעמדת המשרד היא כי 

 תמורה לבזק שילםשספק השרות  לאחרלגיטימי. ו סביר הינו אורך גל אופטי  שירות לספקמנת 

 .שירותמעניינה של בזק איזה שימוש עושה ספק השירות באפל אין זה  סיבעבור שירות  ראויה

 זכותו למקסם את הרווח מהסיב כראות עיניו. 

 ועל אות יב אפל או אורך גל( )ס ביכולתה של בזק להציע את אותם שירותי תשתיתעל כן,  יתר

יתרה שבו ספק השירות צורך ממנה שירות סיב ועל גביו מבקש למכור שירות אורך גל.  מקטע

על פני ספקיות השירותים  יתרון מובנה לבעלות התשתית יתרונות לגודל המקנים להםמזאת, 

ת השוק . לכן אם בזק אכן מעוניינת לקדם אresale -המבקשות להציע שירותי תשתית ב

 בהסיטונאי היא תוכל להציע שירותי אורך גל במחירים נמוכים יותר מספק השירות המוכר 

resaleבטח שאין כאן פגיעה בתחרות בין בזק ליתר הספקיות.ל, ו 

 

 21טענה 

מחיר אחיד לפרישה עילית זולה ולפרישה תת קרקעית הכוללת שימוש בקנים  יקבעלא סביר כי 

 יותר בפרישתם. בהם הושקעו משאבים רבים
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 21מענה לטענה מס' 

הנוגעת לסבירות המחיר  איננו המקום לטעון טענה זו, , בעניין מתכונת אספקת השירות,זה שימוע

המשרד לא ראה מקום בקביעת תעריף דיפרנציאלי  דבריםלגופם של  .השימוש שנקבע בתקנות

 לתשתית עילית ולתשתית תת קרקעית וזאת מהסיבות הבאות:

רווח סביר לבעל התשתית שכן  ישקפוהתעריפים עבור השימוש בתשתיות פיזיות לא נדרש כי  (1)

רווח זה מגולם בתעריפי השירותים הסיטונאיים האחרים. התעריף מגלם את העלות 

האלטרנטיבית לפריסת התשתית על ידי המפעיל, שלא יוכל להקים תשתית עילית אלא רק 

  תשתית תת קרקעית.

עשויות להיות שונות משמעותית בין ק"מ לק"מ, גם עבור פריסה תת קרקעית  העלויות בפועל (2)

בלבד. לא נכון לקבוע תעריף ספציפי בהתאם להבדלים בעלויות לאורך תוואי הפריסה, אלא 

תעריף מייצג ואחיד המאפשר פשטות רגולטורית ומייצר וודאות הן למפעיל והן לבעל 

פריורית את -ר העובדה כי לא ניתן לקבוע אהתשתית. נקודה זו מקבלת משנה תוקף לאו

 היחס בין תוואי עילי ותוואי תת קרקעי עבור רשת נפרשת, ללא בחינה של התוואי הספציפי.

 

 22טענה 

 נדרש לקבוע נוהל עבודה מסודר לפריסת תשתית עילית בין בעל התשתית לבין ספק השירות.

 22מענה לטענה מס' 

כדוגמת פריסת רשת עילית יתואמו ויסוכמו בין בעל התשתית נהלי עבודה תפעוליים פרטניים 

 לבין ספק השירות.

 

 23טענה 

לעניין חובת בעל התשתית לדאוג לרציפות השרות, יש להחריג מצבים המחייבים ניתוק זמני של 

להחריג תקלות השירות כתוצאה מעבודות תחזוקה, הרחבת הרשת, העתקת תשתיות וכ"ו, כן יש 

 על הרישיון.שאינן בשליטת ב

 23מענה לטענה מס' 

כמצוין בתיק השרות על בעל התשתית להבטיח קיומם של פתרונות טכניים המבטיחים את 

רציפות שרותי תשתית פיזית המסופקים לספק השירות במהלך כל שינוי ברשת של בעל התשתית 

ת רציפות אשר עשוי להשפיע על השרות הניתן לספק השרות במידה זהה לפתרונות המבטיחים א

 השירות ללקוחותיו של בעל התשתית. 
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 וצה:תפ
      מנכ"ל בזק גב' סטלה הנדלר

   מנכ"ל הוט טלקום מר גיל סספורטס
טלקום  012 מ.ופרטנר פתרונות תקשורת נייחים ש. מנכ"ל פרטנר תקשורת  מר חיים רומנו

 סמייל טלקום 012 -ו
 מנכ"ל פלאפון תקשורת בע"מ מר גיל שרון

 נטויז'ין  013מנכ"ל סלקום תקשורת וסלקום תקשורת קווית ש.מ.,  מר ניר שטרן
 ועידן פתרונות קונפרנסינג-ו

 מנכ"ל הוט מובייל והוט מובייל תקשורת בינלאומית בע"מ ישעיהו רוזנברגמר 
 אקספון 018מנכ"ל  מר איציק בן אליעזר

 מנכ"ל בזק בינלאומי ובי איי פי פתרונות תקשורת ש.מ. מוטי אלמליחמר 
 מנכ"ל גולן טלקום וגולן טלקום בינלאומי בע"מ מר מיכאל גולן
 ( בע"מ2013מנכ"ל איי בי סי איזראל ברודבאנד קומפני ) מר דני לאובר

 מנכ"ל גלי פון בע"מ מר אביגדור טמיר 
 נכ"ל אלון סלולר בע"ממ מר אריאל שרייבר

 מנכ"ל פרי טלקום בע"מ מר ליאור בנאי
 מנכ"ל רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ מר רמי לוי

 [סמך )אאוטסורסינג( בע"מבינת  -עסקים בע"מ ]עבור מנכ"ל בינת  חיים בן חמומר 
 בע"מ 015מנכ"ל השקמה אן גי אן תקשורת בינלאומית  מר אפרים שפורן

 מנכ"ל הום סלולר בע"מ שחר לנדאומר 
 מנכ"ל טי טו טי תקשורת בע"מ מר שי חקשורי
 מנכ"ל סלקט תקשורת בע"מ מר אבנר פורת
 מנכ"ל טלזר שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ ועזי תקשורת בע"מ מר עזריה סלע 
 מנכ"ל טל רב תקשורת סלולרית בע"מ מר עמוס לסקר

 ורת סלולרית בע"מ נאמן, סלראן תקש -משרד עורכי דין גיסין ושות

 

 


