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 א.ג.נ,

 (ISP) לבין שירות גישה לאינטרנטפס -ההפרדה בין שירות תשתית רחבתבחינת  - דיווח מיידי

 שימוע משני -

-ינת ההפרדה בין שירות תשתית רחבתבחבעניין שימוע ל 5.10.2020בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום  

 םפורס 24.2.2021יום בכי ניתן בזאת דיווח מיידי, "( השימוע הראשון)" (ISPפס לבין שירות גישה לאינטרנט )

מתווה מהותיים ל"( הכולל תיקונים השימוע המשניעניין )"אותו שימוע משני בבאתר משרד התקשורת 

שהוצע בשימוע הראשון, וזאת לאחר שהמשרד שקל את התגובות שהתקבלו בשימוע הראשון. בהתאם 

מעונאי לכדי מוצר לקדם את איחוד שירות האינטרנט הקלעמדת המשרד הוא איתן בדעתו כי יש להמשיך ו

יומו של שוק תחרותי בו כל ספק יעמוד בשורה אחת מול הצרכן הסופי כאשר הכלי המרכזי , וזאת לצד קאחוד

 להגעה ליעד זה הינו שיפור השוק הסיטונאי והבאתו למצב של משטור עצמי ושיוויון מהותי.

 להלן עיקרי מתווה היישום המתוקן:

להגיע להסכמות  המשני תינתן אפשרות לבעלי התשתית ולמבקשי גישהשימוע המיד לאחר פרסום  -

וזאת למשך  במדדים כאמור עמידה-על מדדי תפוקה לשוק הסיטונאי ועל פיצוי מוסכם בגין אי

 . תקופה של עד חודשיים מיום ההחלטה בשימוע המשני

רשאי יהיה הסכמות אלו. המשרד  יגיש כל בעל תשתית למשרד הסכם מדף המשקףה זו בתום תקופ -

המפעילים מבקשי הגישה על גבי  כ"הצעת מדף" אחידה לכל)אשר ייקבע  ץ את הסכם המדףלאמ

 לדחותו ולדרוש הגשה של הסכם אחר, או לאמצו בשינויים, וזאת בתוך חודש מיום ,(רשת מסוימת

יהיה רשאי יועבר ההסכם למשרד. ככל שהצעת המדף לא תהיה מוסכמת על הצדדים, המשרד ש

 לשוק הסיטונאי ופיצוי מוסכם כאמור.הצעת מדף הכוללת מדדי תפוקה אחר של  לקבוע הסדר

שבמהלכה יעבירו  של שלושה חודשים ת כיול"תקופ"תחול  של הצעת המדףוהטמעתה עם אישורה  -

המדדים  ייערך כיול של מנגנון, ולמשרד ISP -ספקי התשתית את המדדים מדי חודש לספקי ה

 יבצעכן  .יך היישוםותהל והפיצוי המוסכם, והמשרד יבחן טענות בדבר יעילות המודל שנקבע

להאריך את תקופת הכיול בפרק זמן שלא תוך אפשרות  מדדי התפוקה ביקורת מקיפה על המשרד

פערים משמעותיים בין הנתונים שיציגו בעלי התשתית ובין  אם יתגלו שלושה חודשים יעלה על

 .ISP -ה הנתונים שיציגו ספקי
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שבסיומה  חודשים ת היערכות של שלושהלאחר תקופת הכיול, יודיע המשרד על תחילתה של תקופ -

. מנגנון הפיצוי יחל לפעול עם ("היום הקובע") שירות אחוד יבוטל האיסור על ספקי תשתית להציע

לאחר היום הקובע יחויבו בעלי התשתית להמשיך לפרסם את  תחילתה של תקופת ההיערכות.

ולפעול בהתאם למנגנון הפיצוי,  לספקים הפועלים בשוק הסיטונאי ולמשרד, המדדים מדי חודש

תוך אפשרות  או למי מהגופים שעליהם הוא מפקח והמשרד יהיה רשאי לפרסם מדדים אלה לציבור

חובת השוויון באספקת  מדדי הביצוע יצביעו על הפרתאם  פיקוח ואכיפה להפעיל הליכילמשרד 

 המדף.תשלום הפיצוי המוסכם הכלול בהצעת ל וזאת בנוסף, שירותים הסיטונאים

 עוד הודגש במסגרת השימוע המשני, כי:

 .למחצה )בנדל הפוך(-תאפשר המשך שיווק אחודיעד ליום הקובע  -

, ולכן ככל החברה תידרש תקופת כיול מלאה גם ביחס לשוק הסיטונאי שיפעל על רשת הסיבים של -

 תקופת ההיערכות בשתי שרשת זו תופעל לאחר תחילת תקופת הכיול ביחס לרשת המסורתית,

 .הרשתות תחל רק מתום תקופת הכיול וההרצה על רשת הסיבים

פס -רחבות רמו קשיים מהותיים ביישום שוק סיטונאי, הן בהתייחס לרשתות אולטרהועאם י -

בנושא זה ויפעל בכלים  פס קיימות, המשרד יבחן את המדיניות-חדשות והן ביחס לרשתות רחבות

 העומדים לרשותו.

 המשרד מתכוון למסד מנגנון של ניוד אוטומטי בין ספקים שייכנס שימוע הראשון,פי שצויין בכ -

 לתוקפו ביום הקובע. 

 שנה לאחר היום הקובע יערוך המשרד בדיקה בדבר מספר המנויים הנמצאים בתצורה מפוצלת -

בתצורות אלה, המשרד  אם יימצא כי מספר משמעתי של מנויים עדיין מצוייםו ,למחצה-ואחודה

האינטרנט הנייח מסופק כשירות  נוספים על מנת להביא למצב שבו שירות ישקול לנקוט בצעדים

 ידי ספק אחד.-מקצה לקצה על

  להלן הקישור לשימוע המשני כפי שפורסם באתר משרד התקשורת:
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/24022021/he/Secondary_Hearing_ISP_24022021.pdf 

החברה . המשנילומדות את מסמכי השימוע "( בזק בינלאומי)"הבת בזק בינלאומי בע"מ החברה והחברה 

)והחברה תוכל להציע ככל שימומש המהלך ויבוטל האיסור על החברה להציע שירות אחוד כי  ,מעריכה

בכל החל מהיום הקובע, צפוי הדבר להשפיע באופן חיובי על עסקיה. שירות אינטרנט אחוד מקצה לקצה( 

סך ההשפעה על  .נכסיה שללירידת ערך ובתוצאותיה עלול להביא לפגיעה המהלך הנוגע לבזק בינלאומי, 

 .להיות חיובי פויצהקבוצה בשנים הבאות 

 בכבוד רב,

 לתקשורת בע"מ"בזק" החברה הישראלית 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/24022021/he/Secondary_Hearing_ISP_24022021.pdf
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