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 (FTTP) אופטי קביעת מחיר אחיד לשירותי אינטרנט מבוססי סיבהמלצה בעניין  הנדון:
 4.8.19סימוכין: המלצות סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה מיום 

עקרונות מדיניות לפרישת תשתיות אולטרה פורסם להתייחסות מסמך " 2018בדצמבר  18ביום  .1

"(. מטרת מתווה הסיבים הייתה לבחון את מתווה הסיבים" )"קול קורא –רחבות פס בישראל 

כלכלי בשוק הנייח, -העקרונות האסדרתיים ליישום מדיניות המשרד לאור המצב התחרותי

 לביקושיםלשדרוג התשתיות הנייחות בהתאם  מספקיםשל תמריצים  םהיעדרחשש ל המעלה

המתפתחים, וחשש להמשך קיומה של דינמיקה תחרותית שתעודד מחיר ואיכות מיטביים 

 לצרכן.

הקבוצות העיקריות  ובהן התייחסויות של במענה למתווה הסיבים התקבלו מספר התייחסויות .2

יהוו בסיס לקביעת מדיניות  מתווווה הסיבים וההתייחסויות שהתקבלו אליוהפועלות בשוק. 

 .יח את המשך קידום התחרות ותעודד פרישת טכנולוגיות מתקדמותאסדרה כוללת שתבט

 מתאימה.ה ה הפרטניתאת האסדר שיעגנותהליכים מתקיימים  םלציד

האסדרה שתחול על שירותי  מכלולשימועים מתוך שני פורסמו  2019ליולי  24ביום כך,  .3

טרה רחבת פס קביעת תעריף מרבי לשירות גישה אול)א(  :אופטיים אינטרנט מבוססי סיבים

 .שינוי מתכונת שיווק ה"באנדל ההפוך")ב( ; מנוהלת על גבי רשת הסיבים של בזק

הנוגע להמלצה בעניין קביעת מחיר אחיד לשירותי אינטרנט כעת מובא לידיעתכם שימוע  .4

באסדרה שתחול על אספקת שירותי מהווה נדבך נוסף (. שימוע זה FTTPמבוססי סיב אופטי )

 .כמתואר להלן ביםאינטרנט מבוססי סי

בעלי התשתית לעומת  לע של תשתיות מבוססות סיבים אופטיים החלות חובות פרישה רחבות .5

 עלולהפרישה ממוקדת של ספקי השירות רק או בעיקר באזורים הכדאיים ביותר כלכלית, 

פוגע בישום הפרישה מבנה תחרותי שאינו מעודד פרישה רחבה של בעלי התשתית ועל כן ליצור 

 .שונות תחרות טכנולוגית בין תשתיותב לכלל הארץ ועשוי לפגוע
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כלכלה סמנכ"ל בהתאם להמלצת . המשרד שקל חלופות שונות למענה על חשש מסוג זה .6

שתית ויחד עם זאת לקבוע המשרד שוקל לא לאפשר גמישות תעריפים לבעלי התשבסימוכין 

להפלות בין  יוכלו לא, ספקי השירות (FTTPבמתן שירותים מבוססי סיבים אופטיים )ש

סוג התשתית בה נעשה שימוש, לרבות אם מדובר בתשתית של ספק השירות על בסיס  מנויים

. קרי על בסיס ההפרשים בעלויות בין שימוש עצמו או בתשתית של בעל תשתית או גורם אחר

האפליה תיאסר, בין במתן  שת התקשורת של ספק השירות עצמו ובין שימוש ברשת של אחר.בר

 כסף.-תעריפים שונים או שווי

, בדוא"ל מר רן אורנבךהנכם מתבקשים להעביר התייחסויותיכם לשימועים אלו בכתב לידי  .7

 ano@moc.gov.ilR  2019באוגוסט  21מיום וזאת לא יאוחר.  
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