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לעדכון חובות הפרישה ו/או חובות אספקת שירות על בעלי תשתית בזק  ביחס עמדות להגשת קורא קול
 וביחס לכלים לעידוד הפרישה באזורים שבהם יומלץ כי אין בהם חובות פרישה

 
 

התקשורת  ההתקדמות הטכנולוגית במגוון ענפים והעלייה בביקוש למידע הפכו את תשתית .1
שימושים חדשים לצד קידום  ת לאפשרלתשתית חיונית במשק הישראלי. תשתיות מתקדמות צפויו

 הפריון והגברת הצמיחה במשק הישראלי.

בקידום רשתות  פרישת סיבים אופטיים ברחבי מדינת ישראל מהווה אבן דרך חשובה ומשמעותית .2
 תקשורת מתקדמות לטובת אזרחי ישראל.

מדיניות  מסמך "עקרונות ("המשרד")פרסם משרד התקשורת  2018לאור זאת, בחודש דצמבר  .3
המשרד את  . במסגרת המסמך ביקשבישראל קול קורא" לפרישת תשתיות אולטרה רחבות פס

המשרד בתחום תשתיות  התייחסויות הציבור על מנת לבחון עקרונות אסדרתיים ליישום מדיניות
כללים שיעודדו פרישת רשתות  התקשורת הנייחות באמצעות יצירת סביבה תחרותית וקביעת

 .נייחות מתקדמות

 לאור ההבנה שמדובר באסדרה ממשלתית רחבת היקף שלה השלכות משמעותיות על שוק .4
מינה מנכ"ל משרד התקשורת צוות  2019בפברואר  10ביום התקשורת ועל השווקים המשיקים לו, 

, לבחינת מדיניות פרישת תשתיות תקשורת אולטרה רחבות פס נייחות במדינת ישראלבין משרדי 
 ."(הצוות)" תחרותההתקשורת, משרד האוצר ורשות שכולל נציגים ממשרד 

המפורטים להלן ולגבש המלצות ביחס לכל אחד מהם, בשים  תבקש לבחון את הנושאיםההצוות  .5
 :התחרות בתחום, וכל זאת ביחס לתשתיות אולטרה רחבות פס נייחות לב לטובת הציבור ולפיתוח

 השירות שיחולו על בעליבחינת המלצות לעדכון חובות הפרישה ו/או חובות אספקת  .א
 .1התשתית

חובת  לקבוע כי אין בהםומלץ יבחינת הצורך בכלים לעידוד הפרישה באזורים שבהם  .ב
 פרישה וזאת על פי מבחני כדאיות כלכלית.

בכתובת  משרד התקשורת האינטרנט של נמצא באתר של הצוות כתב המינוי המלא .6

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_communications. 

כל  הצוות מזמין גורמים מקרב הציבור להביע בפניו את עמדותיהם בנושאים שבתחום עבודתו. .7
מתבקש להגיש את עמדתו  לעיל 5בסעיף  גורם המעוניין להביע את עמדתו בסוגיות המפורטות

משרד התקשורת, ב( ורגולציה)כלכלה  בכירה מרכזת, ארז תמר' גבהוועדה,  תב לידי מרכזבכת

 .9.201.327 ליום עד erezt@moc.gov.ilלכתובת דואר אלקטרוני: 

                                                           
 , בזק החברהכלומר –נייחים  ארציים-ישיון כללי למתן שירותי בזק פניםלעניין זה הם בעלי ר התשתית בעלי 1

 מוגבלת.הישראלית לתקשורת בע"מ והוט טלקום שותפות 

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_communications
mailto:erezt@moc.gov.il
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בכוונת הצוות לפרסם לציבור באתר , 1998-מבלי לגרוע מהוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח .8
ענה לקול קורא זה לאחר סיום עבודת האינטרנט של משרד התקשורת את כל העמדות שיתקבלו במ

מלבד  גורם הסבור כי עמדתו כוללת מידע שלדעתו אין לאפשר את העיון בו לגורם אחר. הצוות
ויפרט  יגיש את עמדתו בשתי גרסאות: גרסה מלאה וגרסה הניתנת לדעתו לפרסום חברי הצוות

 . ים להתנגדות לפרסום העמדה, כולה או חלקהאת הטעמבקצרה 

מגיש העמדה להשלים את ל לאפשרהוועדה תהיה רשאית, ככל שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה,  .9
 עמדתו בעל פה.
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