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 (errestrialTמדיניות רישוי שירות תמסורת קרקעית ) הנדון : 
 

 כללי .1

בתשתיות קיימות  לצורך הרחבת התחרות וקידום שירותי הבזק  בישראל ראוי לבצע שימוש מירבי  1.1
 תשתיות תמסורת. ןההם ומתוכננות של מפעילים; מרכיב חשוב בתשתיות אלה 

 מטרת מסמך זה היא לקבוע מדיניות לרישוי שירות תמסורת בישראל. 1.2

 הגדרות .2

  -במסמך זה 2.1

 ;יצוע תמסורת למען הזולתב שירות תמסורת""

אותות אלקטרומגנטיים, לרבות אותות  ( שלTerrestrialה קרקעית )העבר    "תמסורת"
לרבות בעל רישיון  אופטיים, או רצף סיביות בין מיתקני בזק של בעלי רישיון

למעט ציוד  ,או בין מיתקני בזק של מי שפועלים מכוח היתר כללי ,לשידורים

רומגנטיים או טארצית של אותות אלק-פנים  (errestriaT) עברה קרקעיתה;קצה
או רצף סיביות בין נקודות מסוימות, מנקודה  אופטיים                                      אותות 

מגמי -או דו (SIMPLEXמגמי )-לנקודה או מנקודה למספר נקודות באופן חד

(DUPLEX); 

 ;המשנה הת, וחקיק1982-התשמ"ב  , התקשורת )בזק ושידורים(חוק  " החוק"

 מכוחו:                                  

יחודי ילרבות בעל רישיון כללי  ארציים נייחים-שיון כללי לשירותי בזק פניםיבעל ר מפעיל פנים ארצי
 ;)במסגרת רישיון אחוד(

 )מפ"א(
 

וביטויים במסמך זה, ככל שלא הוגדרו בסעיף זה, תהא להם המשמעות שיש להם בחוק הבזק ובחוק  מלים   2.2
 , אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.1981-הפרשנות, התשמ"א

 מדיניות רישוי שירותי תמסורת .3

 . תמסורת ישיון מיוחד למתן שירותישירות תמסורת יינתן בידי מפ"א או בידי בעל ר  3.1

המאפשרים את אספקת השירות המנהל יבחן האם יש מקום להעניק רישיון מיוחד או רישיון מפ"א   3.2
 לבקשת המבקש.בשים לב שיקולים בחוק ווה התאם להליכים, התנאיםב

 , כמפורט להלן:

 שיונו;י: יוכל לתת שירותי תמסורת במסגרת רמפ"א )א( 
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רישיון מיוחד למתן שירותי תמסורת לבעלי  מבקש יוכל לקבל : תמסורתבעל רישיון מיוחד למתן שירותי  )ב( 
שיונות ישיונות נס"ר ורי)פרט לר כיון לשידורי כבלים ולבעלי רישיונות מיוחדיםירישיונות כלליים, לבעלי ז

  1ולתאגיד עסקי דומים (

תמסורת;  הקמת מנגנון שאינו מפ"א יוכל לבקש רישיון מיוחד למתן שירותי . אחודבעל רישיון כללי   3.2
שיון יהפרדה חשבונאית, באמצעות מערך דיווח חשבונאי נפרד לפעילות מתן שירותי תמסורת על פי הר

המיוחד, תהווה תנאי לקבלת הרישיון המיוחד;  מערך דיווח זה יאפשר לבודד את ההוצאות וההכנסות 
מכלל הפעילות העסקית של בעל הרישיון  יהיה לבחון את הפעילות האמורה בנפרד בגין פעילות זו, כך שניתן

שיון המיוחד יהכללי, והכל כדי להבטיח תחרות הוגנת ומתן שירותים אלה ללא אפליה; לצורך זה יכלול הר
 הוראות בעניין כללי רישום הוצאות והכנסות וכללי דיווח.

 שיון לחברה ממשלתיתיהענקת ר .4

ועם רשות החברות  עצות עם המשרד הממונה על אותה חברה ירישיון לחברה ממשלתית יינתן לאחר התי
 הממשלתיות, ובלבד שאין במסמכי היסוד של החברה כדי למנוע מתן שירותים כאמור.

                                                 
  1981. תאגיד שהגדרתו בחוק הפרשנות ,התשמ"א  1אחד מאלה:  -שהוא 1

 . משרד ממשלתי וגופי סמך ממשלתיים2                        
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