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שלו רב, 

 

: שירותי גישה לאינטרנט על גבי תשתיות מהירות – המלצה למדיניות הסדרה  הנדו

 

תשתיות מהירות ובפרט תשתיות רחבות סרט, הנ ללא ספק תנאי הכרחי לשימור וא להגדלת 

כוחה ומעמדה של ישראל בראשית האל השלישי. מדינות אשר תאחרנה לנצל ולהטמיע את 

, בקרב כלל מערכות הכלכלה והחברה, תהיינה  מערכות תקשורת המחשבי והאינטרנט בראש

אלו אשר תפגרנה ותוותרנה מאחור. לישראל, כמדינה בעלת מודעות טכנולוגית וש עולמי 

בתחומי הפיתוח והמחקר, עומדת הזדמנות בלתי חוזרת לזנק קדימה, תו שיפור משמעותי 

ברווחת כלל האוכלוסייה. 

מוב כי על רקע זה, נודעת חשיבות רבה לדר בה משרד התקשורת מבצע את מהלכי פתיחת שוק 

התקשורת לתחרות.  

במסגרת תפקידנו כחברי הנהלת איגוד האינטרנט הישראלי, אנו מלווי את התהלי כולו במטרה 

לסייע ולייע כמיטב יכולתנו והבנתנו, לגורמי אשר משפיעי ומעצבי את פני שוק התקשורת 

העתידיי בישראל, והאינטרנט בפרט. 

, אנו פוני אלי לאחר שלמדנו על קשיי של ספקי שירותי אינטרנט, אשר מתחילי  בהתא לכ

, תו שאלו מעמידות שירותי זולי  להתמודד ע תחרות מצד חברות הכבלי באזורי פעילות

וטובי מאלו אות מסוגלי להציע אות ספקי על גבי תשתיות בזק, ותו שה אינ יכולי 

. תלונה כזו, מעלה סוגיה עקרונית לגבי אופי  לעשות שימוש בתשתיותיה של חברות הכבלי

התחרות העתידה להתנהל על גבי התשתיות השונות. 
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המלצותינו בהקשר זה מעמידות במרכז הבמה את התחרות בשוק התקשורת וממליצות על 

קריטריוני לקיומה, והבטחת המשכיותה, באופ הבא: 

ידי המדינה, בי א בחקיקה או הגנה ממשלתית  א. כל בעל תשתית אשר כוחו הוקנה לו על

מפני תחרות, ובי א מדובר במשאב במחסור אשר העניקה לו המדינה, יידרש בשלב זה, 

, לכל ספקי שירותי האינטרנט (ISP). כ לא ייווצר  לאפשר גישה שווה ושימוש בתנאי זהי

, תו  מצב בו חברות הכבלי או בזק, יאפשרו גישה מועדפת לעצמ או לחברות בת שלה

 . ששאר הספקי נותרי ללא אמצעי לקישור לקוחותיה

ב. יש להבטיח כי אות בעלי תשתיות לא ישתמשו בכלי של סבסוד צולב על מנת להוזיל 

באופ מלאכותי את מחירי שירותי הגישה לאינטרנט ובכ לדחוק את רגלי המתחרי מהשוק. 

אמצעי חיוני בהקשר זה, הנו דרישה כי בעלי התשתיות יוכלו לפעול בשוק האינטרנט רק 

, ינוהלו  באמצעות חברות בת, ואילו בחוק ייאסר קיו סבסוד צולב בי החברות. לש כ

הדוחות הכספיי של החברות בנפרד, תו שה יהיו נתוני לפיקוח הממונה על ההגבלי 

העסקיי במשרד התמ"ס. 

ג. בשלב בו  התחרות תהפו לעובדה מוגמרת, וחברות שונות ומגוונות תוכלנה להציע שירותי 

, תוסרנה מגבלות אלו, ולחברות התשתית יותר לפעול באופ חופשי בשוק.  דומי ומתחרי

זאת, בכפו לכ שכאמור, יוודא הרגולטור כי ה אינ נהנות ממעמד מונופוליסטי אשר מקורו 

במדיניות ממשלתית. 

 . אנו משוכנעי כי עמידה בכללי אלו, הנה חיונית להצלחתה של התחרות לה אנו מייחלי

פעילות חסרת סייגי של גופי ענק אשר צמחו על רקע לא תחרותי, עשויה לקבע את השוק 

, א ודאי  במבנה של תחרות מוגבלת, אשר אומנ תשפר את מצב התחרות לעומת המצב היו

שלא תביא לניצול מלוא הפוטנציאל הכלכלי הרב, הטמו בענ זה.  

נשמח לעמוד לרשות למת הבהרות והרחבות. 

 

בברכה, 

הנהלת איגוד האינטרנט הישראלי 

 

 

, יו"ר, ועדת האינטרנט של הכנסת  ח"כ מיכאל אית העתק: 

, מנכ"ל, משרד התקשורת  מר דניאל רוז

, משרד התמ"ס  מר דוד תדמור, הממונה על ההגבלי העסקיי
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