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 ב' אלול תשע"ח כ
 2018אוגוסט  13

 לכבוד
 רשימת תפוצה

 
 ,רב שלום

 
 קביעת תשלומים מרביים לשימוש הדדי של בעלות התשתית בשירות שימוע בנושא הנדון:

 גישה לתשתית פסיבית
 30.7.18מיום  ומנהל מינהל כלכלהבכיר ימוכין: המלצת סמנכ"ל ס

 

 שבנדון, כמפורט להלן:שר התקשורת מילא ידי לפנות אליכם בנושא 

שנחקק במסגרת חוק  "(החוק)" 1982–( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב2)י()5סעיף  .1

(, 2018-ו 2017התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 

לקבוע את  שר התקשורת, קובע כי על "(2018 – 2017לשנים  ההסדרים חוק)" 2016-התשע"ז

"( בזקבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )"של  בתשתית פסיביתשימוש בעד התשלומים 

", מפעיל פנים ארצי אחרשישלם מפעיל פנים ארצי אחר שאינו בעל רישיון כללי ייחודי )"

  1"(.הגישה לקנה תעריף" ו"לקנה הגישה שירות"

באשר לתעריף  התשתית ותבעל התקבלו במשרד טענות מצד (2)י()5לחקיקת סעיף בהמשך  .2

 כלכלה מינהל ומנהל בכיר ל"סמנכהגישה לקנה. לאחר שנשקלו הטענות הוגשה אלי המלצת 

  ."(המלצת אגף כלכלהשבסמך )"

בהמשך להמלצת אגף כלכלה, השר שוקל לקבוע תשלום עבור שירות הגישה לקנה של הוט  .3

שירות הגישה לקנה של בזק, מאחר "( שיהיה זהה לתשלום שייקבע עבור הוטטלקום ש.מ. )"

 ומדובר בשירות זהה.

צורך או הצדקה לדיפרנציאציה בתעריף  נמצא ולא מאחרעל בסיס המלצת אגף כלכלה,  .4

לעומת התעריף  לקנים הגישהעבור שימוש בשירות  ם מפעיל פנים ארצי אחרשמשל

מערך  מבחינת והן המושתות יותהעלו מבחינת הן, בעלי רישיון כללי ייחודי יםשמשלמ

מפעיל עבור של בזק ושל הוט  לקנה הגישהשירות כי תעריף  השר שוקל לקבועהתמריצים, 

                                                             
( לחוק התקשורת יותקנו עד 2)י()5תקנות ראשונות לפי סעיף  2018 – 2017לחוק ההסדרים לשנים  34לסעיף  בהתאם  1

שימוש כאמור את  בעד. כל עוד לא נקבעו בתקנות תשלומים מרביים כאמור, מחיל החוק 2018באפריל  1ליום 
 2014-()שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, התשע"הושידורים)בזק  התקשורתהתשלומים שקבועים כיום בתקנות 

 ((.3)י()5)סעיף  כאמור אחרים ארציים פנים מפעילים"( גם על שימוש של בתקנות הקבוע התשלום"()"ותהתקנ)"

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
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בתקנות  כיוםקבועים הלתשלומים  יהיה זהה פנים ארצי שאינו בעל רישיון כללי ייחודי

  2.מפעיל פנים ארצי שהוא בעל רישיון כללי ייחודיהשימוש עבור 

דרור, בדוא"ל -כם לשימוע זה בכתב לידי ד"ר עופר רזהנכם מתבקשים להעביר התייחסויותי .5

 oferd@moc.gov.il  27.8.18וזאת לא יאוחר מיום . 

 

 

 :העתקים

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

 הנדסה, משרד התקשורת נהלימר מימון שמילה, המשנה למנכ"ל ומנהל ומ

 , משרד התקשורתמנהל מינהל פיקוח ואכיפהוסמנכ"ל בכיר מר איתן כסיף, 

 עו"ד ברוריה מנדלסון, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התקשורת

 התקשורת משרד(, מנהלי משפטי)ייעוץ  ממונה, יפה-מלם יעלעו"ד 

 עו"ד זיו גלעדי, ממונה )ייעוץ משפטי(, משרד התקשורת

 מר רוני חורי, מנהל תחום פיקוח טכנולוגי, משרד התקשורת

 ' אתי שמואלי, מנהלת אגף הנדסת תקשורת, משרד התקשורתגב

 התקשורת משרד)נייח(,  תקשורת הנדסתשחר שיליאן, מנהל תחום  מר

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

 בכירה )רגולציה(, משרד התקשורתגב' תמר ארז, מרכזת 

 

                                                             
אלו  בתקנות, אולם לאור זהות התשלומיםקובע הוראות לעניין קיזוז בין התשלומים שייקבעו לתשלומים שהחוק   2

 אינן רלוונטיות. 
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