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 המבקשים לספק מפעילים חדשים  רישוי –מסמך מדיניות 

 בפס רחב לאינטרנט תשתית גישהשירות 

 

 :רקע .א

רשת ל המנוימאפשר חיבור של ( "השירות")גישה לאינטרנט בפס רחב"  תשתיתשירות " .1

שעל גבו  בסיסמהווה שירות ה. מתקדמים תקשורת שירותיקבלת  הובאמצעותהאינטרנט 

בד בבד בעת הנוכחית  תגוברו מרכזיותו הולכתו ,רבים גישה לשירותי תקשורתמתאפשרת 

 תקשורת.השירותי של המגוונת  עם ההתפתחות הטכנולוגית

אופטיים, גלים  סיבים :שונותבטכנולוגיות  המנוי וממומששל  במענוהשירות ניתן  .2

 באמצעות חיבור ציוד קצה מתאים על ידי המנוי , וזאתועוד נחושת כבל, 1מילימטרים

 .במענו

באמצעות סיבים בעיקר , אחודים כלליים בעלי רישיונותהשירות מסופק כיום על ידי  .3

 : בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"ממפ"אכלליים ועל ידי בעלי רישיונות אופטיים, 

והוט טלקום שותפות  ,הגישה במקטע נחושת בכבלי שימוש העושה NGNרשת  באמצעות -

 .במקטע הגישה קואקסאליים בכבלים שימוש העושה HFC באמצעות רשת - מוגבלת

בעלי רישיון  שאינם במסמך זה יוגדר אופן רישוי השירות למבקשים לספק את השירות .4

 .2פרסום מסמך זהנכון למועד  כללי

 כאמור, השונות הטכנולוגיותבלא אבחנה בין  ,שירות בכללותוהרישוי מסמך עוסק בה .5

  .(""המשרדמשרד התקשורת ) של המסורתית מדיניותה וזאת לפי

 

 :רישוי השירות .ב

שר את סמכות  מסדיר ,("החוק") 1982-)בזק ושידורים(, התשמ"ב לחוק התקשורת 4סעיף  .6

 מסוג להעניק רישיון למתן שירותי תקשורת. רישיון יכול להיות ("השר"התקשורת )

 לחוק. 1רישיון כללי או רישיון מיוחד, כמפורט בסעיף 

                                                           
שימוע לטיוטת מדיניות משרד התקשורת בתחום גלים פרסם המשרד להתייחסות הציבור  2.9.2019ביום  1

הוזכר כי בכוונת  טיוטת מדיניות גלים מילימטריםבמסגרת מילימטרים )"טיוטת מדיניות גלים מילימטרים"(. 
זה מבטא, אפוא, את תפיסת הרישוי לשירותים כאמור מדיניות . מסמך בנושאבט הרישוי יהמשרד להשלים את ה

שיבקש לעשות שימוש בגלים מילימטריים  ,כללי רישיון בעלו שאינלספק את השירות  מבקשאשר תחול גם על 
 שירות.הלצורך אספקת 

מסמך מדיניות זה אינו עוסק באופן אספקת השירות על ידי בעלי רישיון כללי וכל שכן אינו רלוונטי בסוגיה של  2

 אופן מימוש חובת פריסה אוניברסלית על ידי בעלי רישיונות מפ"א.
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באמצעות  , המסופקיםלביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזקרישיון הוא  כללי רישיון .7

הוא רישיון שניתן לסוג מסוים  מיוחד רישיון. לעומתו, 3בהתאם לחוק רשת בזק ציבורית

 , ואינו כרוך בקיומה של רשת בזק ציבורית.של פעולות בזק או של שירותי בזק

שירות מרכזי וחיוני  כיום גישה לאינטרנט בפס רחב מהווה תשתיתשירות כאמור לעיל,  .8

לקבלת שירותי של המנוי נקודת החיבור היחידה מהווה את  מסוימים אףובמקרים  ,למנוי

למסמך "מדיניות רישוי שירותי אינטרנט" מיום  3.2ובהמשך לאמור בסעיף  לפיכך .בזק

 השירותנדרש לספק את ביסוד הדברים  ,("מדיניות רישוי שירותי אינטרנט") 17.12.20004

 כללי הניתן כיום במתכונת של רישיון ,חודייכללי ירישיון  )לרבות במסגרת רישיון כללי

  .אחוד(

כפי שנקבעו  בתנאי סף והליכיםועמידה  תמורכב בחינהרישיון כללי כולל הליך הענקת  .9

 הבחינה שלו 6בתקנות יםוסדרמ, תנאי הסף לצורך קבלת רישיון מיוחד לא מנגד 5.בתקנות

ככלל קבלה של רישיון מיוחד בהתאם לסוג הרישיון, כש היא פרטניתבקשה לרישיון מיוחד 

  .7ביחס לרישיון כללי תרהיא פשוטה ומהירה יו ולפיומתן שירות 

בעוד שהאגרה  ש"חיון לימ 1האגרה לצורך קבלת רישיון כללי אחוד עומדת על  –כך למשל 

אחוד מחייבת כללי . קבלת רישיון בקירוב ש"ח 6,400לקבלת רישיון מיוחד עומדת על 

אינה מחייבת הצגת הון לרוב בעוד קבלת רישיון מיוחד  מלש"ח 15הוכחת הון עצמי של 

למשרד בגובה של בנקאית אחוד מחייבת העמדת ערבות כללי כן, קבלת רישיון -כמו עצמי.

  .8מלש"ח, בעוד קבלת רישיון מיוחד לרוב אינה מחייבת העמדת ערבות 2לפחות 

עבור  רישיוןהקבלת בפני כספי  סכומים אלו הנדרשים במסגרת רישיון כללי, מהווים חסם

 ראשונים בשוק התקשורת.עשות את צעדיהם החברות המבקשות ל

  

                                                           
, 661(3, פ"ד מט)התקשורת שרת' נ"מ בע לתקשורת הישראלית החברה בזק 1255/94ראו לעניין זה בג"ץ  3

הגדרת "רשיון כללי" בחוק היא פשוטה וברורה. אין לתת להגדרה זו פרשנות ה"מוציאה דברים :  "(1995) 11פס' 
" בו תוקף לדברים גלויים וברורים, האמורים מגדר פשוטם: חוק מתפרש, בראש ובראשונה, מתוכו ובו, ויש לתת

ההגדרה מול אות השוליים ד'(.  659[, בעמ' 13] מס שבח מקרקעין, נתניה בר אילן ואח' נ' מנהל 151/82)בג"צ 
עם . בלתי מוגבלת ארציים והבינלאומיים ובמובן זה היא-לכאורה את כל פעולות בזק ושירותי בזק הכלל חובקת

הפעולות המנויות בה, או למיגוון רחב של  זאת מאפשרת היא הגבלת הכלליות לאחת מקבוצות השירותים או
בוק את כל השירותים והפעולות האפשריים. מכאן, שרישיון כללי יכול שיהיה בלתי שירותים ופעולות, בלי לח

 ."מוגבל ויקיף את כל האמור בהגדרה, ויכול שיהיה מוגבל אם כי לא עד כדי הפיכתו לרישיון מיוחד כהגדרתו בחוק
 .30.1.2003כפי שתוקן ביום  4
ארציים נייחים(, -ישיון כללי למתן שירותי בזק פניםתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת ר 5

 .2010-או תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד(, התש"ע ,2000-התש"ס
הגשת הבקשה  יךאת הל ות בעיקרןמסדיר 2004-תקנות התקשורת )פרטי בקשה לרישיון מיוחד(, התשס"ד 6

 קבלת הרישיון.ולא את התנאים לובדיקתה 
 הרישיון הגדרתו ,ההוראות השונות נקבעות בהתאם למסמכי מדיניות בנושא ולפי הקבוע בתנאי הרישיון המיוחד 7

 .הרישיון בגוף מפורטות הוראות קביעת עצמה בפני שוללת אינה כמיוחד או ככללי
 כללי אחוד. לציין כי ברישיון כללי מסוג מפ"א הסכומים הינם גבוהים יותר מאשר ברישיון 8
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 "ינוקא"הגנת 

וכניסת  ולקדם תחרות תקשורת חדשות טכנולוגיות כניסתלעודד  המשרדכחלק ממדיניות  .10

עידוד פריסת ל המשרד פעולות שנוקטועל רקע ה ,שוק התקשורתל מתחרים חדשים

 ודרישותהכניסה  חסמילהנמיך את יש מקום  כי סבור המשרד ,תשתיות אינטרנט בפס רחב

 . וזאת על אף הצורך הבסיסי ברישיון כללי כאמור לצורך אספקת השירות הסף הפורמליות

בבחינת "הגנת ינוקא", דרג ברישוי השירות, מ   קביעת עשה באמצעותיהנמכת חסמי הסף ת .11

במתכונת של רישיון בשלב ראשון  יוכל לעשות זאת ,את השירות לספק מי שמבקשכך ש

  .כלליברישיון  יחוייב ולא מיוחד

כך שיוכל בשלבים נותן השירות קף הפעילות של ימבוסס על ההאסדרתי האמור  דרגהמ   .12

לספק את השירות  ,קף מצומצםיבהפעילותו היא כשהראשונים של חדירתו לשוק ו

עם התרחבות פעילותו או עם חלוף הזמן יהיה עליו לעבור ולפעול ו ,רישיון מיוחד במסגרת

 שיוסיף לשמש כדרך המלך לאסדרת אספקת השירות.  ,באמצעות הרישיון הכללי

מספר  בסיסהן על יהיה  כי המעבר בין הרישיון המיוחד לרישיון הכללי קובע המדרג האמור

שניתן לספק את  התקופההגבלת  בסיס המנויים להם ניתן לספק את השירות והן על

וניין להמשיך לספק המע המיוחד יהיה על בעל הרישיון לאחר מכן ., כמפורט להלןהשירות

 לפעול במסגרת רישיון כללי שהעניק לו המשרד.את השירות 

, כפי נקודת סיום רשת של מנויים עסקיים 750-מנויים פרטיים ו 5,000) במדרג הרף שנקבע .13

( מהווה מחד גיסא, מרחב פעולה המאפשר היקף פעילות ממשי של בעל שיפורט להלן

את השירות ולחדור לשוק, ומאידך גיסא משקף הרישיון המיוחד שבמסגרתו יוכל לבחון 

היקף פעילות מוגבל ביחס למספר המנויים המקבלים שירות במסגרת הרישיונות הכלליים 

 הקיימים כיום בשוק.

מאפשרת, מחד גיסא,  (פורט להלןחודש כפי שי 36) תקופת הפעילות הגבלתבדומה לכך  .14

 גיסא , ומאידךפקתו בפועל, לשיווק ולאסמשך זמן סביר להיערכות להשקת השירות

היה על תקופת הפעילות כך שלאחר רכישת הניסיון הבסיסי בהפעלת השירות י קוצבת את

  רישיון כללי. –במסגרת הרישיון המתאים לו, קרי  ולספקומשיך ון להיבעל הריש

  .השונות הטכנולוגיותבלא אבחנה בין תצורותיו נתן ייוכל לה השירות .15

 יינתן מתן השירותרישיון מיוחד לצורך , דיןהוראות כל ומבלי לגרוע מ בהמשך לאמור .16

 :9הבאים הסייגיםהתנאים וכל ל בכפוף

 10.פרטיים מנויים 5,000-מ לא יותרל ינתן באמצעות הרישיון המיוחד השירות (א

                                                           
 טיוטת הרישיון תפורסם באתר האינטרנט של המשרד. 9

 מנוי שאינו מנוי עסקי. –"מנוי פרטי"  10
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של  סיום רשתנקודות  750לא יותר מ בינתן  באמצעות הרישיון המיוחד השירות (ב

 11עסקיים. מנויים

לתקופה של עד שלושים ושישה חודשים מיום  יהיההמיוחד תוקף הרישיון  (ג

  .הענקתו

בנקאית אוטונומית  ערבות יעמיד מבקש הרישיוןהרישיון המיוחד  קבלתלפני  (ד

 . בנוסח שיקבע מנכ"ל משרד התקשורת ש"ח 500,000בגובה 

תוגש למשרד בתוך עשרים וארבעה תיבחן ככל ש מיוחד בקשה לקבלת רישיון (ה

 . פרסום מסמך זהחודשים ממועד 

)פרטי בקשה לרישיון  התקשורתלפי תקנות  תוגשהמיוחד  הבקשה לקבלת הרישיון (ו

 (.""תקנות רישיון מיוחד) 2004-מיוחד(, התשס"ד

בלבד ולא  "שירות תשתית גישה לאינטרנט בפס רחבאת " יכלולהמיוחד הרישיון  (ז

 .ובמסגרת בזק אחרים ניתן יהיה לספק שירותי

 מספר המנוייםלספק את השירות למספר מנויים גבוה משיבקש מיוחד  בעל רישיון (ח

, לפי (גבהתאם לסעיף ) תקופת הרישיוןתום  לאחר או  ,כאמור בסעיפים )א( או )ב(

להמשיך לספק את השירות במסגרת רישיון כללי  יוכל, מבין השלושה המוקדם

האחריות לקבלת הרישיון הכללי מבעוד מועד וההיערכות לאספקת השירות  בלבד.

 , ובהתאם להוראות הדין.בעל הרישיון המיוחדבמסגרת רישיון כללי יהיו על 

ברישיון המיוחד יקבעו התנאים להסדרת הליך המעבר מרישיון מיוחד לרישיון  (ט

 ת:כללי לרבו

i. ו/או כללים לעניין פנייה מוקדמת למשרד בהתאם לגיוס מנויים פרטיים 

 עסקיים;

ii.  כללים לעניין שמירה על רציפות שירות ויידוע המנויים על שינוי אפשרי

 במסגרת הרישיון.

 
 

  :מנויידי ה לעהשירות  מימוש אופן .ג
 שירותירשת האינטרנט ובאמצעותה קבלת ל המנוימאפשר חיבור של כאמור, השירות  .17

המנוי להתחבר  יידרש ,שירותושימוש מעשי בלצורך מימוש ו, לפיכך מתקדמים תקשורת

רישוי  מדיניותחלוקה שקבע המשרד בוזאת בהתאם ל ,(ISPשירות ספק אינטרנט )גם ל

                                                           
 מנוי שהוא כל אחד מאלה: –"מנוי עסקי"  11

 ;1981-תאגיד כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א (א)
 משרדי ממשלה וגופי סמך ממשלתיים; (ב)
 עוסק מורשה למעט עוסק פטור; (ג)
 על פי חוק. גוף אשר הוקם בחוק או (ד)
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לשווק את השירות במשולב אין מניעה על אף החלוקה כאמור, לציין כי  .12שירותי אינטרנט

לציין כי על אף החלוקה כאמור, בעל רישיון  לפי רישיונות נפרדים.עם שירות ספק אינטרנט 

מיוחד או בעל רישיון כללי אחוד לא יהיה מנוע משיווק השירות במשולב עם שירות ספק 

 אינטרנט לפי רישיונות נפרדים.

 

 תיקונים עקיפים .ד
, 30.8.2000" של המשרד, שפורסם ביום קרקעית תמסורתרישוי שירותי מסמך "מדיניות  .18

 יתוקן כמפורט במצורף למסמך זה.
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