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 א.ג.נ,

פס לבין שירות -שירות תשתית רחבתהפרדה בין חלטה בשימוע בעניין ה –משלים  דיווח מיידי

 (ISP) גישה לאינטרנט

ינת בחבעניין שימוע ל (2021-01-023263)מס' אסמכתא  25.2.2021בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 

 1.7.2.2ולתיאור בנושא בסעיף  (ISPפס לבין שירות גישה לאינטרנט )-ההפרדה בין שירות תשתית רחבת

כי ביום , משלים ניתן בזאת דיווח מיידי, 2020בדוח התקופתי של החברה לשנת לפרק תיאור עסקי התאגיד 

בשימוע לפיה תבוטל ההפרדה ביחס ללקוחות פרטיים  ת שר התקשורתהתקבלה בחברה החלט 20.6.2021

 : כדלקמןבמתווה שעיקריו  ,(ISPפס לבין שירות גישה לאינטרנט )-שירות תשתית רחבתבין 

החברה ) שירות גישה סיטונאי אספקתיבות בהמחובעלות תשתית גו החברות יצי 20.8.2021עד ליום  -

והסדרי פיצוי מוסכם עם מבקש גישה בעל  (KPIהסכם שיסדיר מדדי ביצוע עיקריים ) ,(והוט טלקום

 לקוחות פעילים בשוק סיטונאי נכון ליום פרסום ההחלטה.  10,000שלו לפחות  ISPשיון יר

( אישור 2אישור ההסכם שהוגש; ) (1החלופות: ) 3 -המשרד על אחת מיודיע  20.9.2021עד ליום  -

סכם התנאיו של  -( ככל שלא יוגש הסכם 3בכפוף לשינויים שיפרסם המשרד; )ההסכם שהוגש 

המדף" של בעל התשתית ויחול ביחס לכל מבקש גישה. אם ההסכם יהפוך חלק מ"הצעת  מחייב.

י הגישה להיכלל תחת אחד שלכל מבקהאפשרות תוצע  -יהיה יותר מהסכם אחד לבעל תשתית 

 ההסכמים ללא אפליה.

ומבקשי התשתית  חברותבמהלכה יעבירו  ת כיול"תקופ"תחול  20.12.2021ועד  20.9.2021מיום  -

 3 -בת הכיול להאריך את תקופ יוכלהביצוע העיקריים מדי חודש. המשרד  מדדיהגישה למשרד את 

שבה יפעל גם חודשים  3של " תקופת היערכות" תחולול, תקופת הכי עם סיום חודשים נוספים.

 מנגנון הפיצוי המוסכם. 

יבוטל האיסור על )אלא אם תוארך מי מהתקופות(  20.3.2022קרי ביום תום תקופת ההיערכות, ב -

 לקוחות רק. ("היום הקובע") גישה לאינטרנט ללקוחות פרטייםשירות  ספקי תשתית להציע

 את כך לצרוך להמשיך המבקשים למחצה מפוצלת /מפוצלת בתצורה הקובע ביום שירות המקבלים

  .כן לעשות להמשיך יורשו האינטרנט שירותי
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עד לתחילת תקופת ההיערכות יתוקנו רשיונותיהם של בעלי התשתית וייקבע כי הם יורשו לספק שירות 

בכפוף לשימוע  יהיו לרישיון"אינטרנט" כשירות אחוד ללקוחות פרטיים החל מן היום הקובע. התיקונים 

כמו כן, עד  בדבר ההלימה בין התיקונים המוצעים לבין החלטה זו והשימוע יוגבל לטענות בעניין זה בלבד.

על  ISPהמשרד הוראות שיחולו על ספקי שירות שהותר להם לספק שירות ערכות יקבע ילתחילת תקופת הה

 י תשתית פס רחב לצרכנים פרטיים.כיבהאספקה של שירות אינטרנט הכולל רמנת לשקף את 

  באתר משרד התקשורת: םכפי שפורספרסום משרד התקשורת בעניין ההחלטה ללהלן הקישור 
https://www.gov.il/he/departments/news/20062021 

, צפוי לקצה מקצה אחוד אינטרנט שירות להציע תוכל החברההמהלך לפיו  מימושכי  ,מעריכההחברה 

להביא לפגיעה  עלול המהלך, חברה הבת בזק בינלאומי בע"מל הנוגע בכללהשפיע באופן חיובי על עסקיה. 

 סך ההשפעה על הקבוצה בשנים הבאות צפוי להיות חיובי. בתוצאותיה.

 

 בכבוד רב,

 "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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