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 לכבוד:
 רשימת תפוצה

 
 

בחברות הבת של בזק, קשתה של קבוצת בזק לשנות את המבנה המשפטי ב–שימוע : הנדון 
 החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

 
 

קבוצת בזק פעילה כיום במספר רב של מגזרי פעילות בשוק התקשורת הישראלי. הקבוצה 
 מורכבת ממספר חברות כלהלן:

 
"( פועלת במגזר פעילות התקשורת פנים ארצית הנייחת באמצעות החברה האם") חברת בזק .1

שיווק שירותי הטלפוניה הנייחת, תשתית האינטרנט, תמסורת ותקשורת נתונים ושירותי ענן 
 האם פועלת מכוח רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים. החברהודיגיטל. 

עלת במגזר פעילות הטלוויזיה הרב "( פויס( בע"מ )"1998חברת די.בי.אס שירותי לוויין ) .2
 מכוח רישיונה לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין.בעיקר ערוצית 

 רדיו טלפון נייד"( פועלת במגזר פעילות פלאפוןחברת פלאפון תקשורת סלולארית בע"מ )" .3
 מכוח רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית.

"( פועלת במגזר פעילות תקשורת בינלאומית, שירותי בב"לחברת בזק בינלאומי בע"מ )" .4

ושירותי נס"ר. בב"ל פועלת מכוח רישיון כללי  VOBאינטרנט, תקשורת לעסקים, שירותי 
 אחוד למתן שירותי בזק.

  1על ידי החברה האם. 100%-"( מוחזקות בהחברות הבנותחברות יס, פלאפון ובב"ל )ביחד, "
 

מסך  47%-בהחזיקה בכ 2טית ביותר בשוק התקשורת הישראליקבוצת בזק היא הקבוצה הדומיננ
מסך הרווח הנקי בשוק ביחס להכנסות ולרווח הנקי של קבוצות התקשורת  84%-ההכנסות ובכ

  3העיקריות בשוק.
 

ברישיונות המפורטים לעיל של החברה האם והחברות הבנות קבועות כיום הוראות שעניינן 
כל אחת מהחברות הבנות. בכלל כך ההוראות נוגעות  הפרדה מבנית בין החברה האם לבין

להפרדת הנהלות בכל הנוגע למערכות העסקית, הכספים והשיווק, הפרדת נכסים, הפרדת עובדים 
 ואיסור העברת מידע מסחרי.

 

                                                 
  אינו מתייחס אליהן. אך שימוע זה מחזיקה גם בחברות נוספות יצוין כי קבוצת בזק   1
חברת בזק אף הוכרזה כמונופול בין היתר במתן שירותי תשתית תקשורת ובשירות טלפון  1995כבר החל משנת   2

  http://www.antitrust.gov.il/files/1817/805A.pdfבסיסי. 
הוט, קבוצת סלקום וקבוצת פרטנר בזק, קבוצת של קבוצת  יחס להכנסותוב 2015-2017ממוצע של השנים   3

 בכלל מגזרי הפעילות בשוק התקשורת.גם הן הפועלות 

 02-6706310 טלפון:
 02-6240321 פקס:

 5000-1020-2018-022729 סימוכין:
 י' בטבת תשע"ט תאריך עברי:
 2018בדצמבר  18 תאריך לועזי:

 

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
http://www.antitrust.gov.il/files/1817/805A.pdf
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"( התקבלה לאחרונה בקשה של החברה האם לאשר שינוי במבנה המשרדבמשרד התקשורת )"
המשפטי בקבוצת בזק. בהתאם לבקשה, החברה האם תקים שותפות רשומה בבעלותה המלאה, 
אליה יועברו כל הנכסים, הרישיונות והפעילויות של החברות הבנות. יחד עם זאת מתכונת 

 אם לבין השותפות תיוותר על כנה. ההפרדה המבנית לפי הכללים הקבועים כיום בין החברה ה
 

טרם ובמקביל להגשת הבקשה, ובמהלך השנה האחרונה, החלו החברות הבנות לבצע פעולות של 
 איחוד בעלי תפקידים כדוגמת סמנכ"ל שיווק, כספים ומשאבי אנוש, וכן של פעילויות כגון שיווק

 משותף של שירותים. 
 

 כך ובכללת בקבוצות בזק והוט והצורך בעידכונן כלל חובות ההפרדה המבני תונבחנזאת,  בצד
 לאשר ניתן האם שוקל המשרד אפליה בשימוש בתשתית.של מענה לסוגיות  שתיתןאסדרה נבחנת 

עוד בטרם נסתיימה הבחינה  לגבי המבנה המשפטי של החברות הבנות את הבקשה שבנדון
  האמורה.

 
להוביל לחיזוק היתרונות התחרותיים בהקשר זה מתעורר חשש כי אישור הבקשה בעת הזו יכול 

של קבוצת בזק ברובד הקמעונאי על חשבון המתחרים השונים. כך אישור הבקשה בעת הזו יגדיל 
את התמריץ של החברה האם לאפליית המתחרים בשימוש בתשתית ובכך היתרון שלה במקטע 

, החזק בלאו התשתית ימונף למקטע אספקת השירותים ויחזק את כוחה הקמעונאי של הקבוצה
 הכי כבר כעת וכל זאת בטרם נבחנו איזונים מתאימים בהקשר זה. 

 
נוכח האמור המשרד שוקל האם ניתן בעת הזו, לאשר את הבקשה, ובאילו תנאים. זאת, בהתחשב 
בדומיננטיות של קבוצת בזק בשוק התקשורת והשפעה אפשרית של אישור הבקשה על השוק 

ההשקעות, וכן משמעות הבקשה אל מול הרישיונות הקיימים בנושאים כגון רמת התחרות ורמת 
 ואפשרות העברתם לשותפות רשומה חדשה. 

 
ואולם, בטרם קבלת החלטה בדבר ונוכח השפעותיה האפשריות החליט המשרד לאפשר לכל 

דרור, -המעוניין בכך להגיש את התייחסותו. התייחסויות כאמור יש להעביר לכבוד ד"ר עופר רז
 . 2019ינואר ב 2 עד ליום Oferd@moc.gov.ilבמייל 

 
 

        

 

 

 

 

 

 : יםהעתק

 חה"כ איוב קרא, שר התקשורת
 הנדסה מינהל ומנהל"ל למנכ המשנה, שמילה מימון מר
 המשפטית יועצתה, דנה נויפלד"ד עו
  כלכלהמינהל  ומנהל בכיר"ל סמנכ, דרור-רז עופר"ר ד

 ואכיפה פיקוח בכיר"ל סמנכ, כסיף איתן מר
 רישוי בכיר אגף מנהל, שטרית גדעון מר

 מר אשר ביטון, יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין )בהטלת תפקיד(
 מר אביב גוטר, יועץ בכיר למנכ"ל

 עסקיים ה על הגבלים ממונהגב' מיכל הלפרין, 

 

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
mailto:Oferd@moc.gov.il
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 :תפוצה רשימת

 בזק"ל, מנכ          מר דודו מזרחי
  מנכ"ל, הוט טלקום ש.מ. מר גיל סספורטס

 ( בע"מ2013יו"ר איי בי סי איזראל ברודבאנד קומפני ) מר דורון כהן
 מנכ"ל, פלאפון תקשורת בע"מ מר רן גוראון

 012מנכ"ל, פרטנר תקשורת בע"מ, פרטנר פתרונות תקשורת נייחים ש.מ.,  מר איציק בנבנישתי
 בע"מסמייל טלקום  012טלקום, 

נטוויז'ן  013מנכ"ל, סלקום ישראל בע"מ, סלקום תקשורת קווית ש.מ.,  מר ניר שטרן
 בע"מ וועידן פתרונות קונפרנסינג ש.מ 

 מנכ"ל, הוט מובייל בע"מ והוט מובייל תקשורת בינלאומית בע"מ מר אסף עופר
 בע"מ 018מנכ"ל, אקספון  מר יעקב נדבורני

 ייועץ משפטי, טריפל ס מר אסף מירון
 מנכ"ל, בזק בינלאומי  בע"מ מר מוטי אלמליח

 יו"ר דירקטוריון, גולן טלקום בע"מ וגולן טלקום בינלאומי בע"מ מר גיל שרון
 נשיא גולן טלקום בע"מ וגולן טלקום בינלאומי בע"מ מר אורן מוסט

 מנכ"ל, גלי פון בע"מ מר אביגדור טמיר 
 מנכ"ל, פרי טלקום בע"מ מר עמית כהן
 מנכ"ל, רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ מר רן אפרתי

 מנכ"ל, בינת עסקים בע"מ מר חיים בן חמו
 מנכ"ל, הום סלולר בע"מ מר שחר לנדאו

 מנכ"ל, סלקט תקשורת בע"מ מר ערן שלו
 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ  019מנכ"ל, טלזר  מר עזריה סלע 

 מ"בע 015 בינלאומית תקשורת. אן .י'ג .מנכ"ל, השקמה אן מר אפרים שפורן
 אמן, סלראן תקשורת סלולרית בע"מנ -משרד עורכי דין גיסין ושות

 ( בע"מ2013ב"כ, איי בי סי איזראל ברודבאנד קומפני ) מר עודד לוי 
 סמנכ"ל רגולציה, בזק גב' שרון פליישר 

 מנהל אגף רגולציה, בזק מר שמואל סיידון 
 טלקוםסמנכ"ל רגולציה, הוט  גב' מיכל פליישר
 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

 ממשל, פלאפון תקשורת בע"מ קשרי על וממונה המשפטי ליועץ המשנה מר עידו רוזנברג
 היועצת המשפטית ומנהלת רגולציה, הוט מובייל בע"מ גב' לילך פליישמן לוי

 היועץ המשפטי ואחראי על הרגולציה, בזק בינלאומי בע"מ עו"ד עודד כהנא
 בע"מ 018היועץ המשפטי, אקספון  עו"ד שחר כהן

 מנהל טכנולוגיות ורגולציה, הום סלולר בע"מ מר שחר רז

 

 

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

