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לכבוד
רשות ניירות ערך
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
א.ג.נ,.
דיווח מיידי משלים – ביטול ההפרדה בין שירות תשתית רחבת-פס לבין שירות גישה לאינטרנט (-)ISP
סיום תקופת הכיול ותחילת תקופת ההערכות
בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום ( 21.6.2021מס' אסמכתא  )2021-01-041446בעניין החלטת שר
התקשורת בשימוע בעניין ביטול ההפרדה בין שירות תשתית רחבת-פס לבין שירות גישה לאינטרנט ()ISP
ולדיווח המיידי של החברה מיום ( 19.9.2021מס' אסמכתא  )2021-01-080074בעניין הודעה על הסכם מדף
ותחילת תקופת הכיול בחברה ,וכן לתיאור בנושא בעדכון לסעיף  1.7.2.2לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח
הרבעוני של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  ,30.9.2021ניתן בזאת דיווח מיידי משלים ,כי ביום 3.1.2022
התקבלה בחברה הודעת המנהלת הכללית של משרד התקשורת בנושא ביטול ההפרדה בין שירות תשתית
רחבת-פס לבין שירות גישה לאינטרנט ("( )ISPההודעה").
בהתאם להודעה הסתיימה תקופת הכיול והחלה תקופת ההיערכות עבור החברה וביום  3.4.2022יחול היום
הקובע לגבי החברה ,כך שהחל ממועד זה תוכל החברה להציע שירות אינטרנט אחוד מקצה לקצה הכולל
תשתית אינטרנט ו( ISP-במועד זה ייכנס לתוקף האיסור על מכירת מוצרי תשתית ו ISP-בנפרד ללקוחות
פרטיים חדשים העושים שימוש בתשתית רחבת פס של החברה).
להודעה צורפה טיוטת תיקון רישיון לחברה המיישמת את ההחלטה שייכנס לתוקף ביום הקובע (,)3.4.2022
תוך שצויין כי ניתן להעביר הערות לטיוטת תיקון הרישיון עד ליום .24.1.2022
החברה ממשיכה להיערך לאספקת שירות תשתית ו ISP-מאוחד על ידה החל מהיום הקובע.

להלן נוסח ההודעה.

בכבוד רב,
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שלום רב,
הנדון :הפרדה בין שירות תשתית רחבת -פס לבין שירות גישה לאינטרנט  -תחילת תקופת
הכיול עבור בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

סימוכין :
 .1החלטת שר התקשורת בדבר הפרדה בין שירות תשתית רחבת-פס לבין שירות גישה לאינטרנט – החלטה

מיום .20.6.2021
 .2החלטת מנכ"לית משרד התקשורת בדבר הפרדה בין שירות תשתית רחבת-פס לבין שירות גישה לאינטרנט
– יישום הסכם  KPIותחילת תקופת הכיול עבור בזק – החלטה מיום .19.9.2021

כידוע ,ביום  20.6.2021פרסם שר התקשורת את החלטתו 1בדבר ביטול חובת ההפרדה בין שירות
תשתית רחבת -פס לבין שירות גישה לאינטרנט ("החלטת השר") ,ובה נקבע בסעיף  4.1כי עד ליום
 20.8.21תעביר כל חברה בעלת תשתית רחבת-פס המחויבת באספקת שירותי גישה סיטונאיים,
הסכם שיסדיר מדדי ביצוע עיקריים ( )KPIבדבר אספקת השירותים הסיטונאיים .זאת ,כשלב
ראשון לקראת ביטול האבחנה בין שירות הגישה רחבת-הפס ואספקה של מוצרי גישה לאינטרנט
אחודים בלבד ללקוחות פרטיים ,הכל כקבוע בהחלטת השר.
בעקבות כך ,ביום  19.9.21הודעתי על החלטתי בדבר אימוץ ההסכם שהעבירה בזק החברה
הישראלית לתקשורת בע"מ ("בזק") בשינויים מסוימים ,ובדבר תחילת "תקופת הכיול" עבור בזק
כהגדרתה בהחלטת השר .עתה ,משהסתיימה תקופת הכיול עבור בזק ,אני מודיעה על סיום תקופת
הכיול ותחילת "תקופת ההערכות" כהגדרתה בהחלטת השר.
בהתאם לכך ,ביום  3.4.2022יחול "היום הקבוע" כהגדרתו בהחלטת השר לגבי בזק ,וייכנס לתוקף
האיסור על מכירת מוצרי תשתית ו ISP-בנפרד ללקוחות פרטיים חדשים העושים שימוש בתשתית
רחבת-פס של רשת

בזק2.

עוד החלטתי כי ייערך שינוי בהסכם המדף שהעבירה בזק ושאותו אימץ המשרד ,על מנת שעמידה
במדדי  KPIתימדד ברמה החודשית (ולא ברמה הרבעונית) .זאת ,על מנת להימנע ממצבים של
חריגות משמעותיות במדדים שלא יבואו לידי ביטוי בפיצוי בשל הסתמכות על ממוצעים רבעוניים.
לכן ,ייערכו השינויים הבאים:
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 2למען הסר ספק ,לגבי מנויים העושים שימוש בתשתית רחבת-פס של חברת "הוט" תבוא הודעה נפרדת.

 .1בסעיף  2במקום המילה "רבעוניים" תבוא המילה "החודשיים" ובמקום המילה "הרבעון"
תבוא המילה "החודש".
 .2בסעיף  4.2במקום המילה "רבעונית" תבוא המילה "חודשית".
אדגיש ,כי אין הכוונה כי תשלום הפיצוי ישולם בהכרח אחת לחודש ,אלא כי הפיצוי יחושב על פי
עמידה חודשית (ולא רבעונית) במדדי ה KPI-המעוגנים בהסכם.
עוד אציין כי המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים נוספים בהסכם ,ככל שיידרשו ,במהלך
תקופת ההיערכות וכן לאחריה ,אם ימצא כי הדבר נחוץ לשם שמירה על התחרות לאחר היום
הקובע.
מצ"ב לעיונכם טיוטות תיקוני רישיון לבזק ולחברת הוט טלקום ש.מ .המיישמים החלטה זו .תיקון
זה ברישיון בזק ייכנס לתוקפו ביום הקובע ,קרי ביום  .3.4.2022על המשך התהליך ביחס לחברת
הוט תבוא הודעה נפרדת .הערות בדבר טיוטות תיקוני הרישיון ,יש לשלוח בדוא"ל למר אלי לוי,
אגף רישוי ,בכתובת  elil@moc.gov.ilוכן לכתובת  ,Rishui-Telecom@moc.gov.ilעד ליום
.24.1.2022

בברכה,
לירן אבישר בן חורין
המנהלת הכללית

העתקים:
ד"ר עופר רז-דרור ,סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה ,משרד התקשורת
גב' ברוריה מנדלסון ,היועצת המשפטית (בפועל) ,משרד התקשורת
מר יאיר חקאק ,סמנכ"ל בכיר אסטרטגיה ותכנון ,משרד התקשורת
מר גדעון שטרית ,מנהל אגף בכיר רישוי ,משרד התקשורת
עו"ד איה בן-פורת ,סמנכ"ל בכירה ומנהלת מינהל פיקוח ואכיפה ,משרד התקשורת
מר איתן כסיף ,מנהל אגף א אכיפה ובקרה ,משרד התקשורת
עו"ד מתנאל מזור ,מנהל מחלקה בכיר תביעות חקיקה ,יעוץ משפטי ,משרד התקשורת
מר אסף אברהם ,מנהל תחום (הנדסת תקשורת חירום ומספור) ,משרד התקשורת
גב' תמר ארז ,מנהלת תחום בכירה (רגולציה) ,אגף כלכלה ,משרד התקשורת
גב' ציפורה גדעון ,מנהלת תחום (טיוב רגולציה ותוכניות עבודה) ,משרד התקשורת
צוות רישוי

