
 

 

 משרד התקשורת                                 

  המנהלת הכללית                                     

 

 ____________________________________________________________________ 
 

 02-6240321פקס':   02-6706310/3טל':                                                   91999, ירושלים 23רח' יפו 
 03-5101706פקס':   03-5198212/8טל':                      61290אביב  -, מגדל שלום תל9רח' אחד העם 

 

 

 02-6706310 טלפון:                           
 02-6240321 פקס:                             

 5000-3001-2021-005627                           סימוכין:
 תשפ"א   א' באייר תאריך עברי:                 
 2021 באפריל 13 תאריך לועזי:                

 

 לכבוד
 רשימת תפוצה 

 

 שלום רב, 

 

זק, החברה הישראלית לתקשורת  ברישיונה של בקביעת חובות פריסה ברשת מתקדמת הנדון: 

 טיוטת תיקון רישיון – בע"מ

בכדי לתמרץ פריסה והפעלה  משרד התקשורת מקדם בשנים האחרונות תהליכי אסדרה   .1

של רשתות תקשורת מתקדמות לצד שמירה על רמת תחרות נאותה ומגרש משחקים מאוזן.  

הבין  הצוות  המלצות  את  היתר  בין  כללו  אלו  פרישת  מ-מהלכים  מדיניות  לבחינת  שרדי 

רחבות אולטרה  תקשורת  מיום  -תשתיות  ישראל  במדינת  נייחות    2020ביולי    15פס 

הצוות)" מיום  המלצות  התקשורת  שר  של  האימוץ  מכתב  מכתב )"   2020ביולי    20"(, 

"(  החלטת הממשלה)"  2020בספטמבר    13מיום    371"(, החלטת הממשלה מספר  האימוץ

, שקובע הוראות מיוחדות  2020-(, התשפ"א74דורים( )תיקון מס'  וחוק התקשורת )בזק ושי

 "(. תיקון החוקלעניין חובת פריסה של רשת מתקדמת והשתתפות במימון הפריסה )"

  1982- ב לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב14בהמשך לתיקון החוק, נקבע בסעיף   .2

כי  החוק)" בע"מ"(  לתקשורת  הישראלית  החברה  לשר "(  בזק)"  בזק,  למסור  רשאית 

רשת  לפרוס  מבקשת  היא  בהם  הסטטיסטיים  האזורים  את  שתפרט  הודעה  התקשורת 

  1. 2021במאי  31  -מתקדמת ולספק שירות על גביה, וזאת עד ליום  עד ה

"( לקבוע ברישיונה של השרעוד נקבע כי עם מסירת ההודעה כאמור, על שר התקשורת )" .3

וססת על רשת הגישה המתכתית שלה באזור  בזק חובה לפרוס רשת מתקדמת שאינה מב

ובכלל זה החובה לספק על גביה שירות    2שירות הכולל את כל האזורים האמורים בהודעתה, 

גישה לאינטרנט לכל דורש באזור השירות, והכול בהתאם לתנאים שיקבע השר ברישיון,  

 (. "חובת הפריסהובכלל זה תנאים הנוגעים לפרקי זמן ליישום החובה כאמור )"

יום ממועד הודעתה    60החלטת הממשלה מנחה את שר התקשורת לקבוע את האמור תוך   .4

 של בזק.

בהתאם לאמור, ועל מנת לאפשר את תיקון הרישיון בהקדם האפשרי מיום הודעתה של   .5

בזק, מבקש המשרד לפרסם כבר כעת את טיוטת תיקון הרישיון המוצע להערות בעלי ענין.  

מספר שינויים להוראות הקיימות ברישיונה של בזק בהיבטים בהם טיוטת התיקון כוללת 

הוספה של   וכן  בין הרשת המסורתית שלה לבין הרשת המתקדמת שלה,  קיימת הבחנה 

 נספח יא' המוצע, שבו תיכלל חובת הפריסה של בזק לעניין רשת מתקדמת. 

 
 ב)א( לחוק השר רשאי לדחות מועד זה בתקופות נוספות שלא יעלו על חודשיים במצטבר. 14לסעיף  בהתאם 1
 ב)ג( לחוק השר רשאי שלא לקבוע ברישיון בזק חובה כאמור בהתקיים הנסיבות הקבועות בסעיף.14בהתאם לסעיף  2
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של בעל רישיון  ככלל, המשרד אינו נוהג לפרסם להערות בעלי עניין טיוטת תיקון רישיון   .6

 מסוים, אולם במקרה זה מתקיימים שני טעמים עיקריים המצדיקים את הפרסום האמור: 

, עם קביעת חובת הפריסה ברישיונה של בזק, תוטל חובת תשלומים על שחקנים  ראשית

רלוונטיים בשוק התקשורת, שמטרתה לייצר מקור כספי להשתתפות במימון פריסת רשת 

"(. כספים אלה יוקצו אזורי התמרוץללו בהודעתה של בזק )"מתקדמת באזורים שלא נכ

לסעיף   ובהתאם  מכרזים,  חובת  14באמצעות  הזוכים  ברישיונות  יקבע  השר  לחוק,  ד)ו( 

פריסה באזור שירות הכולל את אזורי התמרוץ שלגביהם זכו. ככלל, תיקון החוק מבקש 

ת לכל דורש, על ידי  להבטיח חובת פריסה כלל ארצית של תשתיות מתקדמות ומתן שירו

באזורי התמרוץ שלגביהם    בזק באזור השירות שייקבע ברישיונה ועל ידי הזוכים במכרזים

י"א   בנספח  להשתמש  המשרד  שוקל  הדרך,  אבני  לנושא  פרט  לכן,  לחובת   כבסיסזכו. 

במכרז.  הזוכים  ברישיונות  שתיקבע  התייחסות    3הפריסה  את  לקבל  חשיבות  יש  כן  על 

 עשוי לחול עליהם כבר היום, טרם עיגונו ברישיונה של בזק.   הגורמים שהתיקון

, חובת אספקת השירות של בזק באזורי הפריסה כוללת גם חובת אספקת שירותים  שנית

שימוש   העושים  השירות  ספקי  של  עמדתם  את  לקבל  חשיבות  יש  כן  ועל  סיטונאיים, 

 בשירותים הסיטונאיים של בזק על תיקון הרישיון המוצע.

ביחס   .7 רק  מתבקשות  בזק(  )למעט  הענין  בעלי  של  ההתייחסויות  כי  נבהיר  לכך  בהמשך 

נספח יא' כבסיס לחובת הפריסה שתיקבע לזוכים במכרז וחובת    –להיבטים שפורטו לעיל  

לנושאים   התייחסויות  ייבחנו  לא  בזק,  התייחסויות  למעט  הסיטונאי.  השירות  אספקת 

 ובותיה הכלליות ברישיון. הקשורים באופן בלעדי לרישיון בזק ולח

עוד נבהיר כי מטרת הטיוטה המוצעת לממש את המלצות הצוות, מכתב האימוץ, החלטת  .8

החוק,   ותיקון  לגביהם  הממשלה,  התקבלה  שכבר  לסוגיות  התייחסויות  ייבחנו  לא  ולכן 

אלה מהלכים  במסגרת  הההחלטה  שעניין  .  להיבטים  ביחס  רק  מתבקשות  תייחסויות 

 .  מו שלא נדונו בעברבתיקון הרישיון עצ

בדוא"ל   .9 ורישוי,  אסדרה  תחום  מנהל  לוי,  אלי  מר  לידי  להעביר  יש  ההתייחסויות  את 

 elil@moc.gov.il , 2021  למאי  4-מוזאת לא יאוחר.     

לוועדת הכלכלה  ט לחוק מחייב את השר בדיווחים שונים  14בשולי הדברים נציין כי סעיף   .10

בכוונת   לכך  בהתאם  מתקדמת.  רשת  בפריסת  להתקדמות  בנוגע  השאר  בין  הכנסת,  של 

לחוק, שתתייחס בין    1ג 4המשרד לפרסם דרישת מידע למסירת דיווחים עיתיים לפי סעיף  

 השאר גם להיבטים אלה. 

  

 בברכה,                                                                                                       

 לירן אבישר בן חורין                                                                                                       

 המנהלת הכללית                                                                                                      

 

 

 
 .במכרזים  לזוכים הרישיון תיקון טיוטתפרסום עקרונות המכרז להערות הציבור תפורסם גם  במסגרת  3
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  :יםהעתק

 , משרד התקשורת  שמילה, המשנה למנכ"לית ומנהל מינהל הנדסהמר מימון 

 , משרד התקשורת  דנה נויפלד, היועצת המשפטיתגב' 

 , משרד התקשורת  דרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה-ד"ר עופר רז

 , משרד התקשורת  פיקוח ואכיפהומנהל מינהל איתן כסיף, סמנכ"ל בכיר מר 

 , משרד התקשורת נהל אגף בכיר רישויגדעון שטרית, מ מר 
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