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דיווח מיידי – ה פרדה מבנית בקבוצת בזק – הגשת עמדת המדינ ה בבג"צ
בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום ( 1.2.2020מס' אסמכתא  ) 2020-01-010237בעניין עתירת
החברה לבג"צ כנגד משרד התקשורת לביטול לאלתר של ההפרדה המבנית בקבוצת בזק ו לתיאור
בסעיף  1.7.2.1לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת  2019בעני י ן ההפרדה
המבנית בקבוצת בזק ניתן בזאת דיווח מיידי ,כי ב יום  15.7.2020הגישה המדינה הודעה מעדכנת
מטעמה לעתירת החברה לבג"צ .
במסגרת הודעת המדינה נכלל עדכון כי ביום  30.6.2020הגיש מנכ"ל משרד התקשורת לשר
התקשורת את דו"ח הצוות הבין אגפי לבחינת עדכון חובות ההפרדה המבנית בקבוצות בזק והוט
(" הדו"ח ") אשר לפיו חברי הצוות ממשרד התקשורת והמשקיפים מאגף תקציבים במשרד האוצר
ומרשות התחרות ממליצים לשר שלא לבטל את חובת ההפרדה המבנית בקבוצות בזק והוט בעת
הזו  .כן צויין ב הודעה  ,כי המלצות הצוות הוצגו לשר התקשורת ,וכי לאחר שילמד ויבחן את
ההמלצות הוא יכריע בעניין .לאור האמור ,עמדת המדינה הינה כי דין העתירה להידחות – ולמצער
להימחק – תוך חיוב החברה בהוצאות.
בדו"ח (אשר צורף להודעת המדינה וגם פורסם באתר משרד התקשורת) ,צויין בנוגע לבזק  ,בין
השאר ,כי :
-

-

-

הצוות והמשקיפים מצאו כי לא בשלה העת לביטול מוחלט של ההפרדה המבנית בקבוצת
בזק ,שכן לקבוצת בזק כוח שוק משמעותי ודומיננטיות בשוק התקשורת  ,ו כי ביטול
ההפרדה המבנית ב עת הזו עלול להביא להגדלת כוחה של קבוצת בזק ולפגיעה במתחרותיה .
לעמדת הצוות  ,הוראות ההפרדה המבנית הקיימות הניבו תוצאות עד כה ,וביטול ההפרדה
המבנית בעת הזו יוביל לפגיעה קשה בתחרות בתחום התקשורת ,וכתוצאה מכך לפגיעה
בציבור וצרכני התקשורת.
לעמדת המשקיפים  ,מבנה ההפרדה המבנית הנוכחי אינו משרת את מטרותיה התחרותיות
של ההפרדה ואינו מטפל בב עיות התחרותיות בשוק ולכן אין להשאירו במבנה הנוכחי ,אלא

-

לקדם חלופות אחרות כגון הפרדה בין פעילות סיטונאית לבין פעילות קמעונאית או הפרדת
בעלות בין התשתית הפסיבית לבין יתר הפעילות בקבוצת בזק.
על אף עמדת הצוות בנוגע לביטול ההפרדה המבנית בעת הזו  ,הצוות כן מצא כ י ניתן לעשות
שינויים מסוימים באסדרה הכוללת שהינם בעלי פוטנציאל לשיפור השירות לציבור ואשר
ישפיעו על ההפרדה המבנית  .כך למשל ,במקביל לעבודת הצוות קידם משרד התקשורת
שינוי גורף באופן הפעלת הבאנדל ההפוך; משרד התקשורת אינו מתנגד בשנתיים
האחרונות למהלכים של קבוצת בזק המצמצמים את ההפרדה בפעילות בין החברות הבנות;
וכן ממליץ הצוות לשר התקשורת לבחון שינוי בהפרדה הנהוגה בישראל בין שירות
התשתית לשירות ה . ISP -

עוד צויין ,כי מכיוון שסוגיית ההפרדה המבנית אינה בינארית ,הצוות סבור כי יש להמשיך לבחון את הנושא,
ובהתאם בין היתר לשינויים בשוק .הצוות ממליץ כי יינתן פרק זמן להמשך עבודת המטה השוטפת של
המשרד או בכל אופן אחר שעליו יחליט שר התקשורת להעמיק ולבחון את החלופות ולהמליץ בנוגע ליישום
החלופה הנבחרת.
החברה בוחנת את משמעויות עמדת ה מ ד ינה ו הדו"ח ועומדת על טענותיה בעתירה  .כפי שהחברה
ציינה בעבר בדוחותיה  ,מגבלות ההפרדה המבנית מציבות את קבוצת בזק בעמדת נחיתות תחרותית
ההולכת ומחריפה עם הזמן למול קבוצות התקשורת האחרות.
להלן הקישור לדו "ח כפי שפורסם באתר משרד התקשורת:
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/15072020/he/Team_report_Bezeq_and_Hot_groups_1507202
0 . pdf
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