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התשפ"א  אייר ב בכ"  
2021במאי,  4  

 לכבוד 
 אלי לוי מר 

 מנהל תחום אסדרה ורישוי 
 moc.gov.ilelil@באמצעות דוא"ל:                                התקשורת משרד 

 

 , וברכה שלום

לטיוטת תיקון רישיון בזק  התייחסות מטעם איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר( : הנדון

 לעניין קביעת חובות פריסה ברשת מתקדמת 

)ע"ר(   הישראלי  האינטרנט  האינטרנט)"איגוד  את    1"( איגוד  להגיש  תיקון  ל  התייחסותומתכבד  טיוטת 

ברישיונה של בזק, החברה הישראלית לתקשורת   חובות פריסה ברשת מתקדמת  בעניין "קביעת  הרישיון 

, תוך התמקדות בתפקידו הרגולטורי  "(טיוטת התיקון)"  13.4.2021ביום    שפרסם משרד התקשורתבע"מ"  

 של שר התקשורת בהליך קביעת אזורי הפריסה.

כי   שנקבע  נזכיר  ההסדר  פי  התשמ"ב14בסעיף  על  ושידורים(  )בזק  התקשורת  לחוק  חוק  )"  1982-ב 

יסטיים  טחברת בזק באשר לאזורים הסטהתקשורת החובה לבחון את הודעת  שר  , מוטלת על  "(התקשורת

ג(  ב) 14מחויב לאמצה. כך, סעיף  ואין הוא  בהם היא מבקשת לפרוס רשת מתקדמת ולספק שירות על גביה,  

 : קובעהתקשורת   לחוק

נוכח השר כי בהודעת החברה נכלל מספר מצומצם של אזורים באופן שיש בו כדי להעיד  "

כי בחירת האזורים על ידה התקבלה שלא משיקולי כדאיות כלכלית ובפריסה וכי יש בכך 

כדי לפגוע פגיעה ניכרת ביכולת להביא לפריסה כלל ארצית של רשת מתקדמת, רשאי הוא  

 "לקבוע ברישיון החברה חובת פריסה...שלא 

מצמצמת באשר  משקפת תפיסה  טיוטת התיקון  טיוטת התיקון, אך נדמה כי  אכן, הסדר זה מאוזכר בשולי  

זאת, הן נוכח  לתפקידו הרגולטורי של השר ואופן הפעלת שיקול דעתו בעת בחינת הודעת הפריסה שתימסר.  

  שאותו נדרש השר לקיים.   ינההיעדר כל התייחסות להליך הבח בלטיוטת התיקון והן    4- ו  3לשונם של סעיפים  

לא ניתן להמעיט בחשיבות הליך הבחינה שנדרש לקיים שר התקשורת באשר להצעת הפריסה של חברת  

נתונים של -מבוססתלקיים בחינה מעמיקה וחייב  משרד התקשורת  עמדתנו היא כי  על כן,    , לכשתוגש.בזק

כלל  המוצעיםאזורי הפריסה    השפעת לפריסה  להביא  היכולת  בישראל,   ארצית של רשת מתקדמת - על 

  .בבחינת ההצעה כתשתית עובדתית חיונית להפעלת שיקול דעתו של השר

 

 
איגוד האינטרנט הוא עמותה בלתי תלויה, הפועלת ללא מטרת רווח לקידום והטמעת האינטרנט כתשתית טכנולוגית, מחקרית,   1

חינוכית, תרבותית ועסקית בישראל ולשימור עקרונות יסוד דמוקרטיים בפעילות הרשת בישראל. האיגוד אינו מייצג אינטרסים  
ה  כנציג  הקמתו  מיום  ומשמש  כלשהם,  איגוד  מסחריים  באתר  ראו  נוסף,  למידע  הישראלית.  האינטרנט  קהילת  של  בולט 

 . https://www.isoc.org.ilהאינטרנט, בכתובת: 

https://www.isoc.org.il/
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  בברכה ובכבוד רב,   

 

 

 

 

 : העתקים

 הוועד המנהל, איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(. 

 הכהןעו"ד יורם 
 מנכ"ל  

 איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר( 

 ד"ר אסף וינר
 ראש תחום רגולציה ומדיניות

 איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר( 
 


