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הנדון  :עקרונות מדיניות לפרישת תשתיות אולטרה רחבות פס בישראל – קול קורא
 .1אנו עומדים כעת על סיפה של קפיצת מדרגה טכנולוגית ברשתות התקשורת הנייחות
בישראל .בתקופה האחרונה קידם משרד התקשורת מספר מהלכים שנועדו לתמרץ את
חברות התקשורת בישראל להשקיע בפרישה רשתות תקשורת אולטרה רחבות פס .ואכן,
בשנה האחרונה היינו עדים לראשונה לפרישה בהיקפים משמעותיים של רשתות סיבים
עד לבתי מגורים של לקוחות.
 .2בחוו ת דעתו של סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה במשרד התקשורת המצורפת למסמך
זה כקול קורא לתגובות הציבור ,מפורט הבסיס למדיניות הנשקלת במשרד והיא נועדה
להשלים את מערך התמריצים הקיים ולייצר לחברות התקשורת ודאות רגולטורית בדבר
מערך האסדרה בעולם הסיבים .הקול הקורא מונח לפניכם על דעתו של שר התקשורת.
בטווח הארוך מטרתו של מסמך מדיניות זה להביא לפרישתן של רשתות תקשורת רחבות
פס מתקדמות בפרישה ארצית וכל זאת תוך הבטחת תחרות בת קיימא .לצד זאת ,בטווח
הקצר ,וכצעד ראשון בדרך להגשמת מטרות המדיניות בטווח הארוך ,אנו מבקשים לייצר
את מערך התמריצים שיביא תוך פרק זמן קצר לפרישה והפעלה רחבות היקף של רשתות
מתקדמות ולקפיצה טכנולוגית חסרת תקדים אשר תציב את מדינת ישראל בקבוצת
המדינות המתקדמות ביותר מבחינת רשתות תקשורת נייחות .זאת על בסיס פרישת
הסיבים שבוצעה עד כה (בפרט על ידי בזק) וכלי האסדרה הקיימים ,ובאמצעות תמיכה
ועידוד התחרות המתפתחת בשוק התשתית הנייחת.
 .3הקול קורא המצורף סוקר את הסוגיות המרכזיות ,האתגרים ,והעקרונות הנשקלים של
מתווה האסדרה המוצע במעבר לטכנולוגיות מתקדמות .הציבור ובעלי העניין מוזמנים
להגיש התייחסויותיהם להיבטים השונים העולים בו ,וכן להיבטים רלוונטיים נוספים
ככל הנדרש .העקרונות וההתייחסויות להם יהוו בסיס לקביעת מדיניות אסדרה כוללת
שתבטיח את המשך קידום התחרות ותעודד פרישת טכנולוגיות מתקדמות ,שלאורה
יתקיימו תהליכים ספציפיים בכדי לקבע את העקרונות במסגרת אסדרתית מתאימה.
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 .4הנכם מתבקשים להעביר התייחסויותיכם למכתבי זה לסוגיות השונות המועלות בקול
קורא ,ובכלל זה לסוגיות ולאתגרים המוצגים ,לחסמים התחרותיים ,למבנה התמריצים
ו עידוד ההשקעות תחת תרחישים שונים ,ולעקרונות המתווה המוצע .את ההתייחסויות
יש להעביר בכתב לידי גב' תמר ארז ,מרכזת בכירה במינהל הכלכלה ,בדוא"ל
 ,Erezt@moc.gov.ilוזאת לא יאוחר מיום  31לינואר .2019

בברכה,
נתנאל (נתי) כהן
המנהל הכללי
העתקים:
גב' מיכל הלפרין ,הממונה על ההגבלים העסקיים ,הרשות להגבלים עסקיים
מר שאול מרידור ,הממונה על התקציבים ,שמרד האוצר
מר שמילה מימון ,המשנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה ,משרד התקשורת
עו"ד דנה נויפלד ,היועצת המשפטית ,משרד התקשורת
מר איתן כסיף ,סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה ,משרד התקשורת
מר גדעון שטרית ,מנהל אגף רישוי ,משרד התקשורת
ד"ר עופר רז-דרור ,סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה ,משרד התקשורת
מר עדי קופלוביץ' ,מנהל תחום בכיר (רגולציה ומחקר) ,משרד התקשורת
מר עמי גילה ,סגן מנהל מינהל כלכלה ,משרד התקשורת
גב' תמר ארז ,מרכזת בכירה (רגולציה) ,משרד התקשורת
גב' אתי שמואלי ,מנהלת אגף הנדסת תקשורת ,משרד התקשורת
מר שחר שיליאן ,מנהל תחום הנדסת תקשורת (נייח) ,משרד התקשורת
מר רוני חורי ,מנהל תחום פיקוח טכנולוגי ,משרד התקשורת
עו"ד יעל מלם-יפה ,ממונה בכירה (ייעוץ משפטי) ,משרד התקשורת
עו"ד זיו גלעדי ,ממונה (ייעוץ משפטי) ,משרד התקשורת
גב' שירה גרינברג ,סגנית הממונה על התקציבים ,משרד האוצר
גב' רעיה עדני ,רכזת תקשורת ותיירות ,משרד האוצר
מר עומרי בן-חורין ,רפרנט תקשורת ותיירות ,משרד האוצר
עו"ד אבי גרוסמן ,הרשות להגבלים עסקיים
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