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     IBCעל  החלהבחובת הפרישה האוניברסלית  שינויים - שימוע: הנדון

 

 ארציים-פנים בזק שירותי למתן כללי רישיון IBC חברתל הוענק 2013 אוגוסט בחודש .1

הרישיון, היקף פרישת הרשת של  IBCשנים לאחר שהוענק לחברת  5-כיום, כ. נייחים

 ממשקי הבית במדינת ישראל.שיעור זניח החברה עומד על 

 סבור המשרד. במצב פיננסי קשה IBCת חבר כי עולה התקשורת למשרד שנמסרו מהנתונים .2

לצורך המשך  לחברה כספים יזריםשירכוש את השליטה בחברה,  חדש גורם כניסת ללא כי

 עריכת ללאו, פעילותה באופן משמעותי שינוי ויערוךהשקעות בתשתית סיבים מתקדמת 

פרישת רשת תקשורת נייחת , החברה על החלה השהפרי לחובת בנוגע רגולטוריים שינויים

 .הקצר הזמן בטווח בפרט, על בסיס רשת החשמל לא תתממש

אין כדאיות כלכלית לפרישה כי  עולה במשרד המקצוע גורמי ידי על שנערכה הבחינה מן .3

 בית משקי לכמיליון סיבים פרישתב תחרותי יתרון לחברה. יחד עם זאת, ארצית-כלל

 חברותה ידי על סיבים יפרשו כי סביר לא בהם באזורים הגדול חלקם, הקרוב בעשור

 עשוי החברה של פעילותה המשך כי המשרד סבור כן. הסיטונאי השוק באמצעות מתחרותה

 לגרום אף ועשוי, הנייחות התשתיות בתחום תחרותקידום הל ימשמעות באופן לתרום

לרשתות המציעות שירותי אינטרנט  המתחרות של הנייחות התקשורת רשתות לשדרוג

, בטווח הקצר, ומכאן החשיבות שבמציאת בישראל מבוססי סיבים למשקי הבית ולעסקים

 מיידי. אשר יאפשר המשך פרישת הסיבים בהיקף משמעותי באופן פתרון 

 יהיהעל החברה כיום,  החלהסבור כי ללא הקלה בחובת הפרישה האוניברסלית  המשרד .4

את השליטה בחברה, וכתוצאה מכך, החברה לא תוכל  רכושי אשר גורםקושי ממשי למצוא 

 ולהשקיע בהקמת רשת תקשורת מתקדמת. את פעילותהלהמשיך 

ועל מנת לתמוך בהאצת פרישת הסיבים של החברה, יחד עם שמירה על האמור,  נוכח .5

  כך החברהעל  את חובת הפרישה החלהלשנות  המשרד שוקל השוויוניות באופן פרישתה,

 40%-שנים ממועד תיקון הרישיון יהיה עליה לפרוש רשת סיבים לפחות ל 10בתום ש

. שייקבעו אבני דרךובהתאם ל, פריפריה למרכזממשקי הבית, וזאת בפרישה שוויונית בין 

מנת להגביר את יכולת התחרות של החברה בטווח הזמן הקצר ולבסס את בנוסף, ועל 
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פעילותה, שוקל המשרד כי חובת הפרישה השוויונית תחול על החברה לאחר שלוש שנים 

והצוות  שרדממנכ"ל ה אישור תלקבליובהר כי ביצוע השינוי האמור כפוף  מתיקון רישיונה.

 .לתוכנית הפרישה העתידית המקצועי

בחובת  שינויים בדברהמשרד  תעמד את מבססאמור ובדבר ה פרטמה שימועמסמך  ב"מצ .6

 .הפרישה

 הממשלה משרדי אוםיבת נההיהמצ"ב  בשימוע המפורטת המשרד עמדת כי יובהר .7

החברה,  על החלים האסדרה בכללי שינויים דורש ביצוע . יישום השינוי המוצעםיהרלוונטי

 תוהרלוונטי הממשלה החלטות תיקוןל ףכפוכן ו ,עליה החלה הרישוי מתכונתב כך ובכלל

 .לנושא

 המצורפים ולמסמכים זה במכתבי האמור לכל התייחסותכם את להעביר מוזמנים אתם .8

ומנהל מינהל  בכיר ל"סמנכ, דרור-רז עופר ד"ר ידיל, התקשורת במשרד כלכלה מינהלל, לו

 .2018ביוני  14 מיום יאוחר לא ,ferd@moc.gov.ilOבמייל  כלכלה

           

 

     
 : העתק

 הממונה על הרשות להגבלים עסקיים  גב' מיכל הלפרין,

 , רשות החשמלכלכלית-סמנכ"לית חטיבה פיננסיתד"ר תניב רופא, 

 מר שאול מרידור, הממונה על התקציבים, משרד האוצר

 המשפטית, רשות החברותעו"ד דלית זמיר, היועצת 

 פיסקאלי(, משרד המשפטים-עו"ד מאיר לוין, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )כלכלי

 מנהל מינהל הנדסהו"ל למנכ המשנה, שמילה מימון אינג'

 כלכלהומנהל מינהל  בכיר"ל סמנכ, דרור-רז עופר ד"ר

 ואכיפה פיקוח בכיר"ל סמנכ, כסיף איתן מר

 בכיר רישוימר גדעון שטרית, מנהל אגף 

 המשפטית ליועצת בכירה סגנית, מנדלסון ברוריהעו"ד 

 

 רשימת תפוצה:

 גב' סטלה הנדלר, מנכ"לית, בזק

 מר איציק בנבנישתי, מנכ"ל, פרטנר

 טלקוםהוט  ,מר גיל סספורטס, מנכ"ל

 סלקום ,מר ניר שטרן, מנכ"ל

 IBC ,רו"ח דורון כהן, יו"ר
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