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לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

לכבוד
רשות ניירות ערך

א.ג.נ,

דיווח מיידי – שימוע לבחינת ההפרדה בין שירות תשתית רחבת  -פס לבין שירות גישה
לאינטרנט ( ) ISP
ניתן בזאת דיווח מיידי ,כי ביום  4.10.2020בערב התקבל בחברה "שימוע לבחינת ההפרדה בין שירות תשתית
רחבת-פס לבין שירות גישה לאינטרנט (.")ISP
בהתאם למסמך השימוע ,לאחר עבודת מטה לבחינה של הנושא שבנדון על ידי צוות בין אגפי של משרד
התקשורת בכוונת המשרד לנקוט בצעדי המדיניות העיקריים הבאים:
.1

לבטל את מסמך המדיניות "מדיניות רישוי שירותי אינטרנט" מיום .17.12.2000

.2

לקבוע כי יתוקנו רישיונותיהם של בעלי התשתית  -החברה ו"הוט טלקום" כך שהחל מיום 1.1.2022
("היום הקובע") הם יהיו רשאים לספק ללקוחות קצה שירות אינטרנט אחוד הכולל את הרכיבים
הידועים כיום כ"שירות גישה רחבת-פס לספקי  "ISPו"שירות  ,"ISPוכי לא יתאפשר להם להציע
שירות תשתית ללקוחות קמעונאיים חדשים .כל זאת ,בהתייחס לשירותי אינטרנט הפונים למגזר
הפרטי.

.3

לקבוע איסור על בעלי התשתית לפנות ללקוחות קיימים בהצעות שיווקיות בתחום עד היום הקובע.
להלן טבלה ,המופיעה בגוף השימוע ,המסכמת את שיווק השירותים מצד ספקי התשתית לפני ואחרי
היום הקובע:

.4

לקבוע כי אם תהיה עלייה משמעותית באחוז הלקוחות של בעל תשתית הצורכים שירות בתצורה
אחודה שאינה סיטונאית ,החל מיום פרסום שימוע זה ועד מועד מסויים שייקבע לפני היום הקובע,
ידחה היום הקובע ביחס לאותו בעל תשתית בפרק זמן של שישה חודשים.

.5

לקבוע כי נקיטת פרקטיקות אנטי תחרותיות במסגרת השוק הסיטונאי או בבנדל הפוך ,ובכלל זה
פרקטיקות של אפליה ,של צמצום מרווחים ,של אי העברת מידע ושל הערמת קשיים בחיבור מסוג
כלשהו לשוק הסיטונאי מצד בעל תשתית יביא לדחייה של שישה חודשים של היום הקובע עבור אותו
בעל תשתית.

.6

לקבוע הסדרים בנושא מעבר בין מפעילים ומניעת היווצרות של תופעת חיובים כפולים.

.7

ל קבוע כי בתום שנתיי ם לאחר היום הקובע המשרד יערוך בדיקה אודות מספר הלקוחות
הממשיכים לקבל שירות בתצורה מפוצלת או אחודה למחצה בכוונה לבחון את אפקטיביות
המהלך וצעדים נוספים אפשריים.

התייחסויות לשימוע ניתן למסור עד ליום  .22.10.2020החברה והחברה הבת בזק בינלאומי בע"מ לומדות
את מסמכי השימוע והמדיניות המוצעת.
להלן הקישור לשימוע כפי שפורסם באתר משרד התקשורת:
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/04102020
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