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 א.ג.נ,

 משרדי -ןשל הצוות הבי המלצות סופיותפרסום  -דיווח מיידי 
 בישראלנייחות מדיניות פרישת תשתיות אולטרה רחבות פס לבחינת 

להערות הציבור פרסום בעניין  15.6.2020-ו 6.11.2019תאריכים של החברה מ יםהמיידי יםבהמשך לדיווח

 משרדי לבחינת מדיניות פרישת תשתיות אולטרה רחבות פס נייחות בישראל-המלצות של הצוות הביןשל 

לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח  2.7.2בסעיף  לעדכונים בנושאוכן בהמשך  ,"(משרדי-הביןהצוות )"

התקבל בחברה דוח )מיום  20.7.2020, ניתן בזאת דיווח מיידי, כי ביום 2019התקופתי של החברה לשנת 

  גם התקבלהבאותו יום עוד יצויין, כי . "(הדוח)" הכולל המלצות סופיותמשרדי -הצוות הבין( של 15.7.2020

 שר התקשורת לפיה הוא החליט לאמץ את המלצות הצוות במספר שינויים כמפורט להלן. הודעת

 משרדי:-, אלו עיקרי האסדרה עליהם ממליץ הצוות הביןהדוחעל פי 

" 
פס -רחבת חברת בזק תוכל לבחור את האזורים הסטטיסטיים בהם תפרוש ותפעיל רשת אולטרה .א

הסטטיסטיים שייבחרו  . הודעה על האזורים("אזורי הפרישה") הםלכלל משקי הבית המתגוררים ב

 5את הפרישה באזורים אלו תוך  , כאשר חובתה להשלים("המשרד") תימסר למשרד התקשורת

ופרקי הזמן המינימליים לחיבור לקוחות  שנים תעוגן בחוק. אבני הדרך להשלמת חובת הפרישה,

תודיע למשרד על אזורי הפרישה, וחובת פרישה  ובזק לאבאזורי הפרישה, ייקבעו ברישיונה. היה 

תיקבע ברישיונה, לא ישתנה מערך החובות הרגולטוריים  פס לא-מעודכנת לרשת אולטרה רחבת

  בעלי הרישיון. החלים היום על בזק ועל שאר

ברשת הגישה  פס שאינה עושה שימוש-לא תוטל על הוט טלקום חובת פרישה של רשת אולטרה רחבת .ב

הקיימת של הוט  ימת שלה. לצד האמור, לא יהיה כל שינוי בחובת הפרישה האוניברסליתהקי

שלה. היה והוט טלקום  טלקום עבור שירותים הניתנים על בסיס רשת הכבלים הקואקסיאליים

הקואקסיאליים שלה, ניתן יהיה לשקול  תבחר לספק שירותים מתקדמים על גבי רשת הכבלים

אספקת שירותים מתקדמים כפופה להצגת תכנית  יימת. בכל מקרהשינויים בחובת הפרישה הק

 וכלכליות למשרד ואישורה. פרישה הכוללת משמעויות הנדסיות

תפרוש  פס באזורים הסטטיסטיים שבזק הודיעה שלא-לטובת עידוד פרישת רשת אולטרה רחבת .ג

ים לפרישת כספי , תוקם קרן שתעניק תמריצים("אזורי התמרוץ") פס-בהם רשת אולטרה רחבת
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. ("הקרן", "האוניברסלית הקרן") פס לכלל משקי הבית המתגוררים בהם-רשת אולטרה רחבת

להקצות את מקורות הקרן באופן יעיל  הקרן תקצה כספים באמצעות הליכים תחרותיים שמטרתם

העיקרית לבחירת הזוכים תהיה היחס בין כמות  לאורך שנות פעילות הקרן, כאשר אמת המידה

 המוקצה. ת הנפרשים לגובה הסכוםמשקי הבי

חוק  לפי (כולל בזק) הקרן האוניברסלית תמומן באמצעות תשלומים שנתיים של בעלי רישיונות .ד

פעילותם הוא  , שעיקר("חוק התקשורת" או "החוק") 1982-, התשמ"ב(בזק ושידורים)התקשורת 

לבעלי זיקה תשתיתית  , וכן תאגידים קשורים("בעלי זיקה תשתיתית")שירותים להעברת נתונים 

הכוללת שירות בזק של בעלי זיקה  המספקים שירותי תקשורת, בין היתר במסגרת חבילת שירותים

מהכנסתם השנתית של  0.5%לקרן יהיה בגובה  . שיעור התשלום("בעלי זיקה שיווקית")תשתיתית 

 גופים אלו.

להקטין את  מרוץ, ועל מנתעל מנת לעודד את בזק להתחייב לפרישה נרחבת ולצמצם את אזורי הת .ה

 תשתיות, ממליץ הצוות: עלויות הפרישה באזורי התמרוץ, ולאפשר בהם תחרות על אף היעדר ריבוי

 לקבוע מגבלות על הפרישה של בזק באזורי התמרוץ. .1
 האוניברסלית. לקבוע כי בזק לא תוכל להתמודד בהליכים התחרותיים להקצאת כספי הקרן .2
שיטת חישוב  לקבוע את עלות השימוש בתשתיות הפיזיות של בזק באזורי התמרוץ על בסיס .3

 משמעותית. שונה מזו שנקבעה באסדרת השוק הסיטונאי כך שתהיה נמוכה יותר
ברשת  BSA לקבוע כי הזוכים בהליך התחרותי לפרישה באזור תמרוץ יחויבו במתן שירות .4

 רישיונות אחרים. פס שיפרשו באזור זה לבעלי-אולטרה רחבת
 

באזורי  משרדית את קצב הפרישה-בחלוף שלוש שנים מתחילת פעילות הקרן, תבחן ועדה בין .ו

בשינויים בהליך  התמרוץ, יעילות ההליך התחרותי, ועלות מימון הפרישה, לשם בחינת הצורך

 "פעילות הקרן. התחרותי ובמועדים נוספים לבחינה וכן תגבש המלצה לעניין המשך

על גבי  BSAלאפשר להוט לעשות שימוש בשירות המלצה  הנכלל , בין ההמלצות הדוח ביחס להוט כמו כן

חליפי,  פס של אחר. עם זאת, על מנת להבטיח כי השימוש נעשה כאמצעי משלים, ולא-אולטרה רחבת רשת

טלקום הרשת של הוט  לשדרוג הרשת על ידי הוט טלקום, השימוש יתאפשר עם הצגת תכנית הנדסית לשדרוג

  פס באופן עצמאי.-רחב ואישורה על ידי המשרד שתבטיח שהוט טלקום תחל לספק שירות אולטרה

 שר התקשורת החליט כאמור לאמץ את המלצות הצוות במספר שינויים שעיקרם:

  .(2022)במקום שנת  2021הקצאת הכספים הראשונה מטעם הקרן האוניברסלית תתבצע כבר בשנת  -

 לפעילות הקרן האוניברסלית ניתן יהיה לתת משקל לקריטריונים שונים בשלוש השנים הראשונות -

)סמיכות לגבול, חוסן כלכלי, בטחוני וחברתי של האזור וצמצום פערים בין מרכז לפריפריה( בהיקף 

 ממשקי הבית שייפרשו באזורי תמרוץ בשנה. 10%-של כ

רחבת פס שאינה מבוססת על תשתית הגישה הקיימת  ההיה והוט טלקום תבחר לפרוש רשת אולטר -

וכן חובה לעמוד ביחס פרישה בין  30%שלה יש להטיל עליה חובת פרישה מינמלית בשיעור של 

 . 1:1פריפריה ומרכז של 
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מתקדמת היה והוט טלקום תזכה בהליך תחרותי באזור תמרוץ, משקי הבית שיונגשו לחיבור לרשת  -

 ך בחינת עמידתה של הוט טלקום בחובות הפרישה הקבועות ברישיונה.באותו אזור לא ייחשבו לצור

על גבי רשת בזק  BSAתקנות התקשורת יתוקנו באופן שיאפשר להוט טלקום לעשות שימוש בשירות  -

 רק לאחר שהוט טלקום תציג תוכנית הנדסית לשדרוג הרשת שאושרה על ידי המשרד.

 משרד התקשורת. באתרולהחלטת שר התקשורת  לדוח יםלהלן הקישור
 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/20072020_2/he/Report_Communication_infrastructure_deploym

ent_policy.pdf 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/20072020_2/he/Communication_infrastructure_deployment_poli

cy_ministers_reference.pdf 

 .והחלטת שר התקשורת הדוחהחברה לומדת את 
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