"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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 6בנובמבר 2019
לכבוד
רשות ניירות ערך

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

א.ג.נ,
דיווח מיידי משלים  -פרסום להערות הציבור של המלצות הצוות הבין-משרדי
לבחינת מדיניות פרישת תשתיות אולטרה רחבות פס נייחות בישראל
בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום  19.12.2018בעניין קול קורא של משרד התקשורת בנושא מדיניות
פרישת תשתיות אולטרה רחבות פס בישראל ,וכן בהמשך לעדכונים בנושא בסעיף  2.7.2לפרק תיאור עסקי
התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת  2018ובעדכון לסעיף זה בדוח הרבעוני של החברה לתקופה
שהסתיימה ביום  , 30.6.2019ניתן בזאת דיווח מיידי משלים ,כי ביום  5.11.2019פרסם משרד התקשורת
להערות הציבור את המלצות הצוות הבין-משרדי אשר מונה לבחינת מדיניות פרישת תשתיות אולטרה
רחבות פס נייחות בישראל (להלן "המלצות הצוות הבינמשרדי").
על פי מסמך המלצות הצוות הבינמשרדי ,אלו עיקרי האסדרה עליהם ממליץ הצוות הבין-משרדי:

"א .חברת בזק תוכל לבחור את האזורים הסטטיסטיים בהם תפרוש ותפעיל רשת סיבים
אופטיים לכלל משקי הבית המתגוררים בהם .הודעה על האזורים הסטטיסטיים שייבחרו
תימסר למשרד התקשורת עד מועד שייקבע ,היא תעוגן באסדרה ותחייב את בזק .הפרישה
באזורים אלה תושלם בתוך חמש שנים.
ב .ל טובת מימון פרישת רשת סיבים אופטיים באזורים הסטטיסטיים שבזק הודיעה שלא
תפרוש בהם רשת סיבים ("אזורי התמרוץ") ,תוקם קרן שתעניק תמריצים כספיים
לפרישת רשת סיבים אופטיים לכלל משקי הבית המתגוררים בהם ("הקרן
האוניברסלית"" ,הקרן") .הקרן תקצה כספים באמצעות הליכים תחרותיים תוך
התערבות מינימלית של המדינה בהליך ההקצאה ,וזאת על מנת למנוע כניסת שיקולים
לא ענייניים לתהליכי קבלת ההחלטות של החברות הפועלות בשוק ועל מנת שלא לפגוע
ביעילות הקצאת המקורות .הזוכים בהליכים התחרותיים להקצאת כספי הקרן וסדר
הפרישה באזורי התמרוץ ייקבעו על בסיס ההצעות הנמוכות ביותר לפרישה למשק בית
באזורים אליהם תיפרש רשת הסיבים האופטיים.

ג.

הקרן האוניברסלית תמומן באמצעות תשלומים שנתיים של בעלי רישיונות לפי חוק
התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב"( 1982-החוק" או "חוק התקשורת") (כולל בזק)
בגובה  0.5%מהכנסתם השנתית.

ד .על מנת לעודד את בזק להתחייב לפרישה נרחבת ולצמצם את אזורי התמרוץ ועל מנת
להקטין את עלויות הפרישה באזורי התמרוץ וליצור בהם רמת תחרות גבוהה ממליץ
הצוות:
 .1לקבוע מגבלות על הפרישה של בזק באזורי התמרוץ.
 .2בזק לא תוכל להתמודד בהליכים התחרותיים להקצאת כספי הקרן האוניברסלית.
 .3עלות השימוש בתשתיות הפיזיות של בזק באזורי התמרוץ תקבע על בסיס שיטת חישוב
שונה מזו שנקבעה באסדרת השוק הסיטונאי וכתוצאה מכך תהיה נמוכה יותר
משמעותית.
 .4הזוכים בהליך התחרותי לפרישה באזור תמרוץ יחויבו במתן שירות  BSAלבעלי
רישיונות אחרים.
לצד זאת הצוות סבור כי יש להמשיך את הבחינה באשר לחובת הפרישה של הוט במסגרת חוות
דעת נוספת ,בהתאם להתפתחויות ברשת הוט ובכדי להתאים את חובת הפרישה של הוט ,בשים
לב ליתרונות התשתית הקיימים בידה ולהיקף הפרישה של הרשת הפסיבית שלה.
הצוות סבור שיישום האסדרה לעיל צפוי להביא בטווח הקצר לפרישה רחבה של רשת סיבים
אופטיים ,ובפרק זמן סביר לפרישה כלל-ארצית של רשת סיבים אופטיים .אלו יציבו את מדינת
ישראל בחזית העולמית של רשתות תקשורת נייחות ,בד בבד עם עידוד והמשך פיתוח התחרות
בשוק ,אשר תשפיע הן על איכות הרשתות ,הן על איכות המוצרים והשירותים והן על המחיר
לצרכן.
המלצות הצוות יועברו לידי קמ"ט תקשורת במנהל האזרחי על מנת לקדם עקרונות אסדרה
דומים גם באזור יהודה ושומרון שתחת אחריותו .נציין כי לצורך יישום ההמלצות יידרשו בין
היתר תיקונים במסגרת האסדרה – חקיקה ,חקיקת משנה ורישיונות – לצורך הקניית סמכויות
למשרד התקשורת (ובמידת הצורך גם למשרד האוצר) וקביעת כללים שיחולו על החברות".

בהתאם להודעת משרד התקשורת ,התבקש הציבור להעביר התייחסויות בנוגע למידע ,לניתוח ולהמלצות
הצוות הבינמשרדי עד ליום .25.11.2019
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החברה לומדת את המלצות הצוות הבין-משרדי ובכוונתה להעביר למשרד התקשורת את התייחסותה.
להלן הקישור לפרסום המלצות הצוות הבינמשרדי באתר משרד התקשורת.
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/05112019

בכבוד רב,
"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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