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      ' בטבת תש"פח                                 
 2020  בינואר  5                                                
 
 

 לכבוד

 רשימת התפוצה

 שלום רב,

 קיימים מגורים בבנייני אופטיים סיבים תשתיתב משותף שימוש –שימוע הנדון: 

של פרישת תשתיות אולטרה רחבות פס   לקידומה"(  המשרדמחזונו ומדיניותו של משרד התקשורת )"  כחלק .1

 ,בתחום תהתחרו דודיוע לפרישה הקיימיםחסמים  תהסרו בישראל"( אופטיים סיבים תשתית)" נייחות

מסמך "עקרונות מדיניות לפרישת תשתיות אולטרה רחבות פס ה את 2018בחודש דצמבר  המשרד פרסם

מקיפה בנוגע לשוק הנייח  הסקיר בוצעה זה במסמך. "(הסיבים מתווה טיוטת)" 1קול קורא" –בישראל 

המשפיעים על היכולת והתמריץ לבצע קפיצה  ,העומדים בפני השחקניות השונות בו ולאתגריםהמתפתח 

וכן הוצגו העקרונות הנשקלים למתווה האסדרה  אופטיים סיבים מבוססות אינטרנט לרשתותטכנולוגית 

 .האופטיים הסיבים יתתתשלפרישת 

טיוטת מתווה הסיבים עלה חשש להיעדר קיומם של תמריצים בכלכלי שהוצג -מן הניתוח התחרותי .2

בהתאם לביקושים המתפתחים, וחשש סיבים אופטיים  לרשתותמספקים לשדרוג התשתיות הנייחות 

   .ברשתות אלה להמשך קיומה של דינמיקה תחרותית שתעודד מחיר ואיכות מיטביים לצרכן

 מרכזי אתגרכ פרישה במקרקעין פרטייםהמי חסל התייחסותמתווה הסיבים  טיוטתהיתר, כללה  יןב .3

"חלק משמעותי מעלויות הפרישה ומחסמי  כי צויןלטיוטת מתווה הסיבים  4.5 בסעיף, כך. באסדרה

הפרישה כרוכים בפרישה במקטע האחרון של המקרקעין הפרטיים, קרי חצרי הבניין, הכולל את הפרישה 

בר על פי רוב בפרישה מהגוב הנמצא במדרכה בתוואי הרשת החל בקרקע ציבורית )במצב הקיים מדו

עד לבניין, וכן את הפרישה האנכית בתוך הבניין.   –"גוב אפס"( אל תוך החצרים הפרטיים    –הסמוכה לבניין  

הקשיים המרכזיים לפרישת סיבים במקטע זה נובעים מייחודיותו של כל בניין, באי קיומן של תעלות 

נים, מקשיי פרישה אופקית בקומות עקב שינויים שנערכו בבניין, ורטיקליות לפרישת הסיב בבניינים יש

תחזוקה לקויה של הקנים בין גוב האפס לבניין, קשיים שמעלים הדיירים וועדי הבתים, הפרישה בתוך 

  הדירה, ועוד."

החסמים  והפחתתלהפחתת עלויות הפרישה  נשקלותמספר דרכים  הסיבים מתווה בטיוטת פורטובהתאם  .4

, חובת פרישה במקטע זה, ביניהם שיתוף בעלויות בפרישת סיב ורטיקלית, החכרת הסיב הפרוש בבניין

 מתן אפשרות ללקוח לרכוש את התשתית שבמקרקעין הפרטיים.וחדשים  בבנייניםהבנייה  במועד

 
1 https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/18122018_2   

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/18122018_2
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 התקשורתו האוצר משרדי שלמשרדי -בין עבודה צוות לפעול החללפרסום טיוטת מתווה הסיבים  בהמשך .5

בבניינים חדשים  ( של תשתית הסיבים האופטיים וורטיקאלית) האנכיתהפרישה  סוגייתאת  בחוןל בכדי

את היכולת של כל מפעיל תקשורת אשר פרש תשתית אופטית עד לבנייני  הבטיחולקיימים,  בנייניםו

לסיב האופטי שנפרש לבניין וזאת תוך צמצום העלויות  וקיים חדשהמגורים, לחבר כל דירה בבניין 

הנושא התקיימו  לבחינתהצפויה לדיירי הבניין. במסגרת עבודתו  וההפרעה המטרדהמשקיות והפחתת 

 .התכנון במנהל וגורמים הארץ בוני התאחדות, תשתית קבלני, התשתית תבעלו החברות עםפגישות 

משרדי -את המסמך "המלצות הצוות הבין 2019משרד להערות הציבור בחודש נובמבר הפרסם  כן כמו .6

 הצוות המלצות") 2פס נייחות במדינת ישראל"-לבחינת מדיניות פרישת תשתיות תקשורת אולטרה רחבות

 שתיפר לעניין התשתיות בעלי על שיחולו השירותים אספקתוחובות הפרישה  שעניינו, "(משרדי-הבין

סיבים ובחינת הצורך בקביעת כלים לעידוד פרישת תשתית הסיבים באזורים בהם הומלץ לקבוע  שתיתת

 כי אין בהם חובת פרישה. 

תשתית הסיבים  של הוורטיקאלית הפרישה אסדרתלהנשקלים  העקרונות יםמפורט ,זהשימוע  במסמך .7

)ב( 5סמכותו של שר התקשורת לפי סעיף  מכח מינהלהוראת  במסגרת קיימים מגורים בבנייניהאופטיים 

הוורטיקאלית   הפרישה  אסדרת, נבחנת בימים אלה  בנוסף.  1982-"בהתשמ(,  ושידורים)בזק    התקשרת  לחוק

)בקשה  התכנון והבנייה תקנותל תיקוןחדשים במסגרת  מגורים בבנייניהסיבים האופטיים  תשתיתשל 

 . 1970-להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל

 

 קיימים במדינות האיחוד האירופאי מגורים בבנייניתשתית סיבים אופטיים  תפריש

 

  האירופית הדירקטיבה

 של יוזמה היא"( הדירקטיבה)" "CE3  "(broadband cost reduction)/2014/61 האירופית הדירקטיבה .8

 במטרה, אירופה מדינותבסט מינימלי של תנאים לשיתוף תשתיות  להציג ומטרתה האירופית הנציבות

 לתשתיות בגישה עוסקת. הדירקטיבה פס רחבות תקשורת רשתות של פרישה של עלויות להפחתת להביא

כל מדינה   עלכן קיימת חובה    כמו.  תפנימיכבילה    פרישתו, תיאום תשתיות חדשות, הענקת היתרים  קיימות

מדינות רבות החברות באיחוד האירופי אף חרגו מהקריטריונים מנגנון ליישוב סכסוכים.  להסדרת

 במיוחד בפורטוגל, ספרד וצרפת.  -חקיקה נרחבת יותר וקבעוהמינימליים הללו, 

להכיל תשתיות  ,התחדשות עירונית תהליכיב רשאבניינים  כןעל כל הבניינים החדשים והדירקטיבה  לפי .9

, המסוגלות לארח רשתות רחבות פס ומהירות עם נקודת גישה אליהן יוכלו לגשת mini-ductsפיזיות כגון  

בקלות ספקי רשתות התקשורת הציבוריות. )המדינות החברות באיחוד האירופי רשאיות לקבוע פטורים 

או כאלו המשמשים למטרות  מבנים צבאייםלאו  לשימור בניינים, לאנדרטאות לדוגמהמטעמי מידתיות, 

  (.יביטחון לאומ

 
 . 2019בפברואר  18הבין משרדי מונה ביום  הצוות 2
3 content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.155.01.0001.01.ENG-lex.europa.eu/legal-https://eur 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.155.01.0001.01.ENG
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, בבניינים קיימים  לגשת לנקודת הגישה  ובמימונםספקי רשת תקשורת ציבורית    באפשרות  ,הדירקטיבה  לפי .10

 הגישה  את  לאפשר  הנכסים  בעלי  עלו,  בבנייני מגורים  קיימתהכל תשתית פיזית פנימית  ל  גשתובאמצעותה ל

האירופי  באיחודמחיר. המדינות החברות  לרבותתחת תנאים והגבלות הוגנים ולא מפלים,  לתשתיות

בתנאים והגבלות אובייקטיביים,  ןרשאיות להעניק פטור מחובה זו כאשר מובטחת גישה לרשת בתוך בניי

 (."open access"שקופים, מידתיים ולא מפלים )מודל 

 

 ספרדב הרגולציה

בין בניינים חדשים לבניינים  מבחינהתשתית סיבים אופטיים  של פנימית כבילה לעניין בספרד הרגולציה .11

, תשתית תקשורת נחשבת למרכיב חיוני בבניינים חדשים, והנושא הספרדיותקיימים. על פי תקנות הבנייה  

מוסדר בפירוט בדומה לחיווט חשמל או צינורות מים. כל מפעיל תקשורת יכול להשתמש בתשתית 

 .בבניינים החדשים התקשורת

לכל   5FTTHאו    4HFC, כל בניין חדש חייב להכיל תעלות המתאימות לפריסת רשת כבלים  1998החל משנת   .12

 לכל משק בית. FTTHכל בניין חדש חייבים להתקין תשתית ב 2012משק בית. משנת 

 הכבילהלשתף את  , קיימת חובה  2009)רשות התקשורת והתחרות הספרדית( משנת    6CNMCעל פי החלטת   .13

. על המפעיל הראשון שפרש תשתית תקשורת אופטית בבניין, לספק גישה לכבלי קיימים  בבניינים  הפנימית

  .השימוש בגין העלויות את לגבות רשאי והוא, הסיבים האופטיים שלו שנפרשו בבניין ליתר החברות

השיתוף לעניין   מתכונתעל  חברות התקשורת האחרות    עםהגיעו להסכמה    ,תשתית סיבים  שפרשו  המפעילים

, כל מפעיל חייב )במקרה שאין תשתית בתוך הבניין( חיצוניתה שבפרי :פרישת הסיבים והשימוש בהם

 CNMCזאת,    לצד שיתופי.  פתרון  מתקיים)בתוך הבניין(  פנימית  ה  שבפרילהתקין תיבת חיבורים משלו, אך  

 ין עלויות התשתית.להתערב וליישב מחלוקת בעני נאלצה

 

 צרפתב הרגולציה

התשתית חייב  את ראשון שפורש, המפעיל בפרישה של תשתית סיבים אופטיים בבניינים קיימים בצרפת .14

 בהתקנת להשתתףהם רוצים  האם לבדוקמנת  עללפרוש תשתית דומה  שעשויים המפעילים ליתרלפנות 

 את גובה הראשון המפעיל האופטיים הסיבים התקנת לאחר. לפרוש עומד הוא אותה האופטית התשתית

 .ההתקנה במועד בתשתיתשביקשו להשתתף  המפעילים מיתר ההתקנה בגין העלויות

 

 

בתשתית הסיבים שפרש מפעיל   להשתתף  יוכלו  ,המפעילים שלא הביעו התעניינותם בגישה לתשתיות בתחיל .15

שבו הותקנו לפחות ארבעה סיבים אופטיים בכל יחידת דיור למשל במקרה  ךכ  במועד מאוחר יותר,אחר 

 
4 Hybrid Fiber Coax 
5 Fiber To The Home 
6 onal de los Mercados y la CompetenciaLa Comisión Naci 
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 המפעיל עלאו משרד, וכאשר כל הסיבים האופטיים המותקנים נמצאים בשימוש על ידי מפעילים אחרים, 

 אופןב יותר ברשת הגבוה ברמהנמצאת הקנים חדשים גישה מנקודת גישה להציע לשחשפרש את התשתית 

(. כך יתאפשר למפעילים חדשים להיכנס לשוק מבלי לבקש מבעל BSAאו אקטיבי )לדוגמה פתרון  פאסיבי

 הסיבים שהתקין כבר.  4התשתית שישתף סיב בנוסף על 

מבקשים חיבור  אלאייעודי  סיבבאמצעות  חיבוראינם מעוניינים ב במצב בו מפעילים אחרים, בנוסף .16

 במחיר(, בעל התשתית חייב לאפשר זאת ODFבארון הסעף ) בארון רחוב או לדוגמא -בלבדגישה  לנקודת

  .יםמפל שאינם בתנאיםוסביר 

 הצפופ  בבנייהקבעה שעל מנת להגביר את התחרות בצרפת באזורים    7ARCEPהתקשורת הצרפתית   רשות .17

כבלים אופטיים בבניינים צריכה להיות ניטרלית מבחינה טכנולוגית על מנת לאפשר   תמאוד, הגישה לפריש

 לדירת אופטיים סיבים 4-מ יותר יפרוש לא המפעיל כן כמו. Point-to-Pointאו רשת  PONתכנון של רשת 

 .עסק לבית או מגורים

אפשרות עתידית לכניסת מפעילים שלא הביעו עניין בתחילת הדרך בחשבון  לקחת צריך התשתית בעל .18

תנאים שהוצעו למפעילים שהביעו את התעניינותם הבאותם לעשות זאת  ועליו ,הגישהלהתחבר לנקודת 

 .כבר בתחילת הדרך

 

 בלטביההרגולציה 

פיזית   תשתית  תובבניינים שבהתחדשות עירוני  קיימים  בבניינים,  חדשים  בבנייניםחייבים להתקין    בלטביה .19

)תשתית אנכית ואופקית ומקום לכבילה ולציוד( בבנייני מגורים ובבניינים ציבוריים. אופטיים  סיבים של

המפעילים האחרים  לכלהכבלים, המובלים האנכיים והאופקיים והציוד על פי חוק צריכים להיות נגישים 

 .שוויוניים עקרונות בסיס ועל, אפליה כל ללא

 

 באיטליה הרגולציה

, 2015ביולי  1הבניינים החדשים שהיתר להקמתם הוגש לאחר  שבכל קובע (164/2014) באיטליה החוק .20

רחבת פס  בגישהובמרבית הבניינים אשר בהתחדשות עירונית, חייבים להתקין תשתית פיזית שתתמוך 

 אלו בניינים. ייעודית גישה ונקודת אופטיים יםכבל התקנת לכלול צריכה התשתית. מהירה אולטרה

 בהשכרת מוסף ערך המהווה דבר, מוסמך טכנאי ידי על המונפק" broadband-ready" תווית מקבלים

 .הבתים ובמכירת

 

חובת   שקיימת  CONS/538/13קבעה בהחלטתה    AGCOMהתקשורת האיטלקית    רשות  ,קיימים  בבניינים .21

התשתית   בעליבבניין. המפעילים    נושהותק  פנימית  ובכבילה  פסיביתאופטיים    סיביםשיתוף הדדי בתשתית  

שאינם מפלים, ולהציע מחירים  בתנאיםהסיבים בבניין  לתשתית גישההאחרים  למפעיליםלספק  חייבים

 
7 Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes 
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הוגנים וסבירים )מלבד טלקום איטליה שכמונופול חלה עליה החובה להציע מחירים מבוססי עלות 

 (.  AGCOMהנקבעים על ידי 

 :בבניינים אופטית תשתית הקמת על לחובה נותיתרו מספר קיימים, AGCOMפי  על .22

 ;FTTHעלות הפריסה של רשתות  הפחתת .א

 ;עלויות של מיותרת הכפלה ומניעת עלויות שיתוף .ב

 ;FTTHבכיסוי ארצי של מהירות אולטרה מהירה על ידי תמרוץ השקעה ב  עלייה .ג

 ;איטליה של ודיגיטליזציה מהירה אולטרה פס רחבת גישה על המבוססים שירותים באימוץ עלייה .ד

 ;"ןהנדל ערך העלאת .ה

 ;לבניינים הכבילה בשוק בהשקעות עלייה .ו

 

 FTTH Council Europe: אלמנטים בסיסיים של פריסת רשת סיבים אופטיים לדירות המגורים. מקור:   1איור 

 

 

 

 בישראל המצב

נייחת המבוססת לפחות  תשתית בפועל הפורשות חברות חמשהתקשורת הישראלי פועלות כיום  בשוק .23

"(,  "הוט.מ. )ש  טלקום  הוט"(,  בזק"מ )"בע  לתקשורת  הישראלית  החברה,  בזק :אופטיים  סיבים  בחלקה על

ׂ (, IBC( בע"מ )"2013. בי. סי ברודבאנד קומפני )יאי  פרטנרו "(סלקוםתקשורת קווית ש.מ. )" סלקום"

 ."(פרטנר.מ. )"ש נייחים קווית תקשורת ונותפתר
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שבה סיבים אופטיים פרושים עד לארונות  FTTCבתצורת  NGNהנייחת של חברת בזק היא רשת  הרשת .24

כן לבזק רשת גישה מבוססת   כמו עד לבתי המנויים.    נחושת מבוססת הגישה רשת, ומארונות הרחוב  הרחוב

ממשקי הבית בישראל, ואשר באמצעותה היא מספקת כיום שירותים  60% -סיבים אופטיים בפרישה לכ

אך אינה כוללת את , לבניין הסמוךרק למגזר העסקי. רשת זו פרושה מליבת הרשת ועד לבניין או לגוב 

וכן אינה כוללת את הציוד האקטיבי   מבנית הדרושה לאספקת שירות גישה למגזר הפרטי-הפרישה התוך

, עד היום לא החלה 2013הדרוש לאספקת השירות. על אף שהחלה בפרישת רשת הסיבים שלה כבר בשנת 

 בזק לספק שירותים מבוססי סיב למשקי הבית.

 -רשת הכבלים של הוט כוללת רשת גישה מבוססת כבלים קואקסיאליים והיא נפרשה ברובה בסוף שנות ה .25

. תשתית רשת הכבלים מבוססת כיום על בישראל הבית ממשקי 90% -לכ ומגיעה, 90 -ת שנות הובתחיל 80

על גבי רשת זו  (.HFCוכבלים קואקסיאליים ) אופטייםארכיטקטורה משולבת )"היברידית"( של סיבים 

ערוצית, תשתית אינטרנט שירותים ייעודיים למגזר עסקי וטלפוניה -מספקת הוט שירותי טלוויזיה רב

 -נייחת. באמצעות שדרוגים טכנולוגיים הצליחה הוט לשדרג את קצב ההורדה המקסימלי ברשת שלה לכ

 .2019מגה ביט לשנייה החל מאמצע שנת  500 -ולכ 2018מגה ביט לשנייה בתחילת שנת  200

 בית הלקוח.לרשת החשמל ועד  גבילפרוש רשת סיבים אופטיים על  במטרה 2013 בשנתסי הוקמה  .בי. איי .26

חויבה ו    בתחילה פעלה איי.בי.סי מכח רישיון מפ"א כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים )תשתית(  

הוחלף רישיונה לרישיון אחוד מסוג כללי ייחודי  2019ביולי  31 ביום אךארצית, -בחובת פרישה כלל

 "מבע ישראל סלקום רכשו 2019 בשנת .בישראל הבית ממשקי 40% ל עודכנה)תשתית( וחובת הפרישה 

  .IBC-ב שליטה אמצעי"י תשו

עצמאית עד לבית הלקוח  אופטייםסלקום לפרוש תשתית סיבים ו פרטנר החברות והחל 2017בשנת  .27

 החלו  ואף" במסגרת השוק הסיטונאי,  פיזיות  בתשתיות  מוש"שי  הסיטונאי  השירות  תיקבאמצעות שימוש ב

שירותי אינטרנט מבוססי סיבים אופטיים. המשרד פעל להסיר חסמים רבים באופן היישום של לשווק 

ופרטנר   סלקום  .החברות  שתי  ידי  עלשימוש בתשתיות הפסיביות, דבר שתרם להאצת קצת פרישת הסיבים  

  .כל אחת בנפרד FTTH  בתצורת בבנייניםפורשות כיום את תשתית הסיבים האופטיים 

 

  אופטיים סיבים מבוססת תקשורת רשת פרישת

 סיבים אופטיים בארץ:  רשתותמספר וריאציות של ארכיטקטורת  קיימות .28

זו המפעיל שפרש את הסיב האופטי שלו לבניין, נדרש לבצע  בווריאציה  -FTTHבתצורת  פרישה .א

פרישה עצמאית של סיבים אופטיים במקטע האנכי וכן בכל אחת מקומות הבניין ואל דירות המגורים 

 אשר בכל אחת מקומות הבניין. 
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במרתף או   מתקיןזו  המפעיל פורש את הסיב אופטי שלו לבניין, ו  בווריאציה   -FTTBבתצורת    פרישה .ב

 לכלהפרוש ו ןבבניי הקייםמקטע הנחושת האנכי ב שימוש תוך DPU8מבואת הבניין ציוד אקטיבי ב

 . G.fast  -אחת מדירות המגורים. הטכנולוגיה בשימוש בארכיטקטורה זו היא בדרך כלל טכנולוגיית ה

 עלויותהכוללת פרישה פנימית ורישות כל הבניין בסיבים אופטיים כרוכה הן ב FTTHבתצורת  הפרישה .29

נפרשו  אשרבבניין  הקיימיםוהן במורכבות לוגיסטית שכן הפרישה נעשית במקביל לכבלי הנחושת  ניכרות

 ייעודיאופטי  בכבל, מגורים קומת ובכל בלובי תקשורת ארונות בהצבת כרוכה וכןבמועד הקמת הבניין, 

 .כמעט מלאה  שתפוסתה  בצנרתוכן בהשחלת סיבים אופטיים לדירות המגורים    הבניין  קומות  בין  יחבראשר  

משרדי שפורסמו להתייחסויות הציבור נאמד פרויקט הסיבים של -לצורך המחשה, בהמלצות הצוות הבין

מיליארד ₪, וזאת בהתייחס לפרישה ברשת הגישה בלבד ובהינתן היתרונות והנכסים הקיימים  3-בזק בכ

רול עלויות . עיקר העלויות שנאמדו במסגרת זו שויכו לעלויות הפרישה במבנים; אפילו בנטלבזק כיום

הפרישה בבתים צמודי קרקע, המייקרות את הפרישה והן אינן נשוא אסדרה זו, היקף עלויות הפרישה התוך 

 מבנית הן משמעותיות. 

₪  300-400 -על כן, העלויות העיקריות הכרוכות בפרישה במבנים הן עלויות העבודה הנאמדות בכ יתר .30

 בבניינים שתיפרש האופטיים הסיבים בתשתית ףמשות שימושלחיבור דירה בממוצע. אסדרה שתאפשר 

להימנע מהשקעות כפולות בתשומות עבודה, ואף מעבר לכך, להתגבר על החסמים  תאפשר קיימים

 השימוש  תהציבורי לדיירי הבניין הכרוך בביצוע עבודות כאמור. לא זו אף זו, אסדר והמטרדהלוגיסטיים 

כן קיימים יתרונות מובהקים לגודל לציוד האופטי הנרכש. למזער עלויות רכישת הציוד, ש  תאפשרהמשותף  

כך לדוגמה, רכישת ארון אופטי ראשי ללובי המאפשר מקום לשיתוף מפעיל נוסף כרוכה בתוספת עלות 

מצומצמת בסדרי גודל של עשרות דולרים, אך התקנת שני ארונות מכפילה את העלות האמורה. סדרי גודל 

 נפרדים וכד'.   ליםכב שני לעומת כפול סיבים מספר עםעבור כבילה  דומים של פערי עלויות קיימים

, בישראל הקיימים המגורים בבנייני שהותקנו והארונות המובלים תצורתב רבה תנּוקיימת שֹו ךכ על נוסף  .31

אין כל תשתית של מובלים אנכיים בהם אפשר להשתמש לצורך השחלתם של הסיבים  חלקםב שאף

 .המגורים לדירות עדהאופטיים 

  

 

בשל המטרד לכלל דיירי הבניין כתוצאה  ללקוחות מהמטרד הנובעות משקיות עלויות קיימות, כן כמו .32

 כניסת לאחר עבודות לביצוע אישור לקבלת נוספים למפעילים כניסה חסמי מהתקנה נפרדת של כל מפעיל.

 מקום אילוצי בשל והן הדיירים של ההסכמה חוסר בשל הן, משמעותית מתגברים הראשון המפעיל

 .הפרישה ומורכבות

מצד אחד ונוכח התועלות הרבות לצרכנים ולמשק מהרחבת פרישת  האמורים הקשיים נוכחעל כן,  אשר .33

 משותף מושהוראות שיחייבו שי לקביעת מקום יש כי דהמשר סבור, תשתית הסיבים האופטיים מצד שני

 
8 Distribution Point Unit 
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, תוך תגמול FTTH בתצורת קיימים מגורים  בבנייני שתיפרש יםהאופטי סיביםתשתית בהמפעילים  של

אופטיים שייפרשו  סיבים תשתיתב המפעילים לשימוש שיתופי מודל .את התשתיתקים יש ראוי למפעיל

לאספקת שירותים מבוססי תשתית סיבים  המפעילים כלל של תריו מהירה לכניסהוביל י קיימיםבבניינים 

בשל הגידול בכדאיות  תשתיות אולטרה רחבות פסל נגישים יהיוש הבית משקי במספר גידולל, אופטיים

מפעיל  שלבתשתיות  לפגוע העלולה נוספת פרישה ימנעחוסר הנוחות לדיירי הבניין,  את יצמצם 9,הפרישה

 על השונים תקשורתה מפעיליבין  תחרותה את ויגביר משקי בעלויות כפולות ומיותרות לחסכון יביאאחר, 

 .הצרכן של לבו

 

 
 מגורים בדירות להתקנה אופייני אופטי לכבל אילוסטרציה:  2איור 

 

 

 המשמש בפרישה אנכית Riser: דוגמה לכבל  3איור 

 

קיים שבו   מגוריםתשתית סיבים אופטיים בבניין    שהמתכוון לפרו  ארצי  פנים  מפעיל  המוצע  להסדר  בהתאם .34

 משותף שימושפנים ארצי אחר בהצעה לעשות  מפעיללכל  לפנותלא קיימת תשתית סיבים, יהיה חייב 

או בתמורה להסכמה  בתשתית הסיבים שיפרוש בבניין תמורת השתתפות בעלויות הקמת התשתית

 . מסחרית אחרת ביניהם

 באופן התשתית את לפרוש יחוייב בבניין האופטיים הסיבים תשתית את שיפרוש"א המפ מפעיל בנוסף .35

מפעילים  /למפעיל, וזאת בנוסף אחד ארצי פנים למפעיל הפחות לכל בתשתית משותף שימוש שיאפשר

 הקמת התשתית.  טרםהסיבים  בתשתיתשסיכמו עם המפעיל המשתף על שימוש משותף 

 
אם עלות הקמת התשתית האנכית בבניין תתחלק בין שני מפעילים או יותר, היא תהיה נמוכה יותר וכך תהיה כדאיות כלכלית גדולה  9

 יותר גם לחיבורם של בניינים בעלי כמות נמוכה של יחידות דיור.
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" הפנימי התיול"מ חלק, פניה על, היאאל דירת המנוי  הקומתיהתקשורת  מארוןהסיבים שתיפרס  תשתית .36

הפנימי  התיוליהיה רשאי לרכוש מבעל הרישיון את   המנוי בהתאם. התקשורת לחוקח 4כהגדרתו בסעיף 

 זה.  עעבור מקט התשלום לעניין כך ובכלל, התקשורת לחוקח 4 בסעיףבהתאם להוראות 

כמו כן שוקל המשרד לקבוע הוראה לפיה על מפעילי המפ"א השונים אשר פרשו תשתית סיבים אופטיים  .37

רכז את רשימת הבניינים בהם נפרשה תשתית אחת לחודש דו"ח המבבנייני המגורים, להעביר למשרד 

 .השתתפו בפרישהאשר ואת המפעילים אופטיים, סיבים 

שוקל לקבוע  שהמשרד, לרבות חלופות שונות, ההוראות מפורטות"ב המצ המינהל הוראת בטיוטת .38

 במסגרת הוראת מינהל בנושא. 

 טיוטתבהחלופות שפורטו  לרבות ,הנשקלות להוראותו זה במסמך לאמורלקבל את התייחסותכם  נבקש .39

. את התייחסותכם הכתובה והמנומקת יש להעביר לידי החתום מטה לא יאוחר מיום "בהמצ  המנהל  הוראת

 .2020 בינואר 16

 

 

 

 
 ,רב בכבוד                   

 
 
 

 
 שיליאן                            שחר

 (חניי) תקשורת הנדסתתחום    מנהל
 תקשורת        הנדסת       אגף
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   :העתקים
 תפקיד  שם מלא 

 התקשורת משרד, הכללי המנהל - כהן)נתי(  נתנאל מר

 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

 , משרד התקשורתסמנכ"ל בכיר אסטרטגיה ותכנון, אגף מדיניות ותכנון - יאיר חקאקמר 

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

 סגן מנהל אגף בכיר כלכלה, משרד התקשורת - 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

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

 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 ותפותמנכ"ל, הוט טלקום ש -  מר גיל סספורטס

 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,  -  מר ניר שטרן

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

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

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

 מנכ"ל סלקט תקשורת בע"מ -  אלוש יוחאימר 

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

 יו"ר פרי טלקום -  רייכמן שמעיה מר

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

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

 סמנכ"ל רגולציה, בזק -  חסדאי ארז מר

 מנהל אגף רגולציה, בזק -  מר שמואל סיידון

 טלקום הוטסמנכ"ל רגולציה,  -  ' מיכל פליישר גב



 

 משרד התקשורת

 אגף הנדסת תקשורת

 
____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 
 

 , מגדל שלום                                          9רח' אחד העם 
 6129002, ת"א 29107ת.ד. 

 5000-2071-2019-356284 סימוכין: 11

     
 
 

 
 

 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 

  IBCמנהל ההנדסה  - רוני שאול                      מר

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

  



 

 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
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 שיתוף תשתית סיבים אופטיים בבנייני מגורים קיימים לענייןנהל יהוראת מ
 

)"החוק"( שהואצלה   1982-"בהתשמ)בזק ושידורים(,    התקשורת  לחוק(  ב)5התקשורת לפי סעיף    שר  סמכות  מכח

 ולעניינם  הציבור  של  לעניינו  לב  ובשיםלי, לשם הבטחת התחרות בתחום התקשורת הנייחת ורמת השירותים בו,  

סיבים הבדבר אופן ביצוע שיתוף תשתית  הבאות ההוראות על מורה אני, בדבר הנוגעים שיוןהרי בעלי של

 אופטיים בבנייני מגורים קיימים כדלקמן:ה

 

 :הגדרות

 ;דירות מגורים  X לפחות  בניין או חלק מבניין הכולל –" "בניין מגורים

 

 .  פחות או דירות 5 של רףהמשרד שוקל לקבוע  : הערה

 

ארציים נייחים, ובכלל כך מי שפועל -בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים -")מפ"א( ארצי פנים מפעיל"

  ;מכח רישיון כללי ייחודי או רישיון כללי ייחודי )תשתית(

 

 יתקיןשוהאופקית  האנכיתתשתית הסיבים האופטיים  כלבמפעיל פנים ארצי  של שימוש – "שימוש משותף"

ארונות   ,ארונות התקשורת האופטיים הקומתייםב  משותף  שימושלרבות    ,בבניין מגורים  מפעיל פנים ארצי אחר

הכבל האופטי  ,האופטיים המחברים לוחות, הפאנלים האופטיים, התקשורת האופטיים שבמבואת הבניין

 המפעיל של רישיונו תנאי פי על בזק שירות כל ומתן בזק פעולת כל ביצוע לצורךוהכל  ,וכו' האנכי והאופקי

 .ארצי הפנים
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 המנהל הכללי

 
____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 
 

 5000-2071-2019-356284 סימוכין: 2 

     
 
 

 
 

 עקרונות

 מגורים"( בבניין תשתית", "סיבים תשתיתתשתית סיבים אופטיים )" שרופה ארצי פנים מפעיל על .1

בהצעה לעשות  ארצי אחר  פנים מפעיללכל  לפנות"(, משתף מפעיל"( שבו לא קיימת תשתית  )"הבניין)"

 . בתשתית הסיבים שיפרוש בבניין משותף שימוש

לכל הפחות  תשתיתב עתידישימוש משותף  אפשרתש בבנייןהמפעיל המשתף לפרוש תשתית סיבים  על .2

שימוש משותף  עלהמפעיל המשתף  עם שסיכמונוסף מעבר למפעיל/מפעילים  אחדארצי  פניםלמפעיל 

 . (1) "קבס לפנייה בהתאם

תשתית הסיבים בתוך הבניין )לאחר שיבצע סקר מקדים  שליקבע את תצורת הפרישה  המשתףהמפעיל  .3

לכל בניין ויבחן את הפתרון הייחודי בהתחשב בתשתית המובלים הקיימים בבניין והמקום בארונות 

הכבל, כמות הסיבים, תצורת  סוגהיתר,  בין ,התקשורת שבבניין(, את מודל השיתוף )במסגרתו ייקבע

 ההשקעות  פירוטות התקשורת האופטיים, סוגי וכמויות המחברים האופטיים וכיוצ"ב(  ואת  ארונ  וממדי

העלות בגין השימוש של מפעיל אחר בתשתית ו"( התשתית הקמת עלות)" התשתית להקמת הנדרשות

  .הסיבים

מבחינה טכנולוגית על מנת  יםניטרליה ורכיבים פתרונותלהתבסס על על התשתית האופטית שתיפרש  .4

 .  Point-to-Pointאו רשת  PONרשת ותכנון של  שימוש בטכנולוגיות שונותלאפשר 

 

  משותף שימוש לעשות צעהה

 הפרישה ביצוע לאחר ימים 30/הפרישהימים טרם  60 האחרים למפעיליםעל המפעיל המשתף לפנות  .5

את כל  לוכלת ההצעה. התשתית בעלויות חלוקלולעשות שימוש משותף בתשתית הסיבים  בהצעה

  .(3"ק )בס הפרטים

 :הבאות מהחלופות אחת את המשרד שוקל ההצעה מתן מועד לעניין: הערה

תשתית  לפרישתתחילת העבודה  טרם ימים 60 לפחות, בהצעה לפנות המשתף המפעיל על)א( 

 .הסיבים

האופטיים בבניין  הסיבים תשתית פרישת לאחרימים  30 עדהמפעיל המשתף לפנות  על (ב)

 .המגורים

 שבועות  שלושה  תוך  הסכמתו  על  למסור  הסיבים  בתשתית  משותף  שימוש  לעשות  המעוניין  אחר  מפעיל  על .6

; הפרישה בעת משתתף מפעיל ייחשב - כאמור הסכמתו על המשתתף המפעיל הודיע. הפנייה ממועד

  .הבא בסעיף כמפורט עתידי משותף שימוש לעשות כמבקש ייחשב ,אחרת
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  עתידימשותף  שימוש

 משתף מפעיל ידי על שנפרשה אופטיים סיבים בתשתית משותף שימוש לעשות ארצי פנים מפעיל ביקש .7

יפנה למפעיל המשתף בבקשה לקבל את פרטים אודות אפשרות  ,(6) "קבמועד מאוחר מהמועד בס

 אתארצי    הפניםהמשתף יעביר למפעיל    המפעילהשימוש המשותף וההצעה לשימוש משותף לרבות עלות.  

 האופטי המחברים לוחב שימוש יכלול לא זה סעיף לפי משותף שימוש . לעיל (3"ק )בסהפרטים כאמור 

על מנת לעשות  משלו אופטיהמפעיל הפנים ארצי יהיה להתקין לוח מחברים  ועלהמפעיל המשתף,  של

 שימוש משותף בתשתית הקיימת.

 

 משותף שימוש בגין תשלום 

, בהתאם הפרישה בעתבגין שימוש משותף של מפ"א בתשתית הסיבים של המפעיל המשתף  התשלום .8

לפי מספר כל המפעילים שיעשו שימוש   ,התשתית  הקמת  מעלותלא יעלה על חלקו היחסי     לעיל  (6)  "קלס

 בתשתית לרבות המפעיל המשתף.

 "קיישא בעלות לפי ס  לעיל  (7)  "קמפ"א שיבקש לעשות שימוש משותף עתידי בתשתית בהתאם לס  מפעיל  .9

על חלקו היחסי בעלות הקמת התשתית יתחלק באופן שווה בין כל המפעילים  התשלוםלעיל.  (8)

 סבירהפרמיה    בנוסף  לדרוש  רשאי  יהיה  המשתף  המפעילזאת,    לצדהמשתתפים לרבות המפעיל המשתף.  

 המפעילים כלל בין תחולק לא זו פרמיה. בסיכון הביקוש ובגין שימוש משותף עתידי, הנובעת מנשיאת

 .המשתתפים

 

 המשותף השימוש לעניין תהוראו

השימוש  לענייןהתנאים  אתהסכם ב יקבעו בדבר הנוגעיםהאחרים  המפ"א ומפעילי המשתף המפעיל .10

שירות, הביחס לנושאים הבאים: רמת  תנאיםייקבעו, בין היתר,  במסגרתוהמשותף בכל בניין מגורים 

ובכללם   המשותף  השימוש, מרכיבי    10וההוצאות הנלוות לכך, איסור על אפליה  הסיבים  תשתית  תתחזוק

 המפעילשל  הסיביםמרכיבי תשתית בלעשות שימוש  האחר מפעילפירוט מערך תמיכה שיאפשר ל

מהתנאים הנקובים  המשתף הרישיון בעלעל חריגה של  האחר למפעיל, פיצוי מוסכם מראש המשתף

 . "בוכיוצ, בהסכם

 מפעיל כל של המענה דועית, האחרים"א המפ מפעילי לכל הפניה תיעוד :את לשמור המשתף המפעיל על .11

 באמצעות  ייעשה  התיעוד.  דרישה  לפי  המנהל  לידי  ולהעבירם,  "אהמפ  מפעיל  עם  ואת וההסכם  אחר"א  מפ

  .11זו מנהל הוראת על החתימה מיום ימים 60-מ יאוחר לאבין המפעילים  שתוקם מקוונת מערכת

 

 

 
 (14"ק )לס בהתאם 10
 במערכת לתעדם מכן ולאחר ההסכם ואת המענה, הפניה אתבמערכותיו  לתעד מפעיל כל על, להקמת המערכת הממוכנת עד 11

 .הממוכנת



 

 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
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משתף יהיה הבעלים של התשתית ויהיה אחראי על תחזוקה שוטפת ותיקון תקלות לכל משך ה מפעילה .12

 ההוצאות  ואת  הסיבים  תשתית  תחזוקת  לעניין  התייחסות  לכלול  המפעילים  בין  ההסכם  על.  התשתיתחיי  

להסכמות  גיעהל יוכלו האחרים והמפעילים המשתף המפעיל לעיל האמור אף על. זו בתחזוקה הכרוכות

 יעוגנולעניין האחריות על התחזוקה השוטפת ותיקון התקלות ובתנאי שההוראות בעניין  אחרות

 .האחרים המפעילים לכל מפלים ובלתי שוויוניים ויהיו, ארציים פניםההמפעילים  עם םיבהסכמ

 

 במחלוקת  טיפול

 שהמפעיל או ,(10)"ק בס כאמורהאחרים בעניינים  "אהמפ יומפעיל המשתף המפעילהסכמה בין  באין .13

 לו  אצל  שהשר  למי  או  לשר לפנות  המפעילים  יוכלו -  האחרים למפעילים  כאמור  בהצעה  יפנה  לא  המשתף

  .האמורים בעניינים הוראות לקביעת בבקשה זה לעניין סמכותו את

 

 אפליה  אי

 השימוש אסדרת לעניין םתשייח בהסכם, משותף שימוש לעשות בהצעה יפלה לא המשתף המפעיל .14

בין מפעילי מפ"א שונים לבין עצמם וכן בינו לבין מפעילי מפ"א  המשותף השימושובאספקת  המשותף

לעיל, איכות וטיב שירות,   8-9  "קמחיר, למעט לפי סבכל הפרמטרים הכרוכים בשימוש המשותף )  אחרים

  (.תפעול וטיפול בתקלות, וכו'

 

  תחולהל סייג

אופטיים לפני תחילת  קיימים בהם נפרשה תשתית סיבים מגורים לא תחול על בנייני זונהל יהוראת מ .15

 . הוראת המינהל

 
  תחילה

  חתימתה. ביום זו מינהל הוראת תחילת .16

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ______________ התש"פ

   ______________(2020) 
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