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 4באפריל2021 ,
לכבוד
מר שחר נר גאון
מינהל פיקוח ואכיפה
באמצעות דוא"לShaharN@moc.gov.il :

משרד התקשורת

שלום וברכה,

הנדון :התייחסות מטעם איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) לשימוע בעניין דרישת מידע
על כיסוי סלולרי לשם בדיקת עמידה בתנאי הרישיון
איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ("איגוד האינטרנט") 1מתכבד להגיש את התייחסותו לשימוע שפרסם
משרד התקשורת בנושא "אופן בדיקת עמידה בתנאי הרישיון לעניין כיסוי סלולרי" ובפרט לדרישת המידע
העיתית אודות הכיסוי הסלולרי הכלולה בו ("השימוע").
איגוד האינטרנט מברך על יוזמת משרד התקשורת להגביר את אפקטיביות הפיקוח על עמידת בעלי רישינות
הרט"ן בחובות כיסוי הסלולר על פי רישיונן ברחבי מדינת ישראל ,באמצעות דרישת מידע המבוססת על
מדדים אחידים ומוסכמים לבחינת טיב הכיסוי .עם זאת ,נבקש להדגיש שתי נקודות באשר לדרישת המידע
המוצעת בשימוע:
א .התאמת מדדי המפרט הטכני לבחינת טיב תעבורת האינטרנט הסלולרית :נוכח העובדה כי רשתות
סלולריות אינן משמשות רק לטלפוניה אלא גם לתעבורת נתונים ככלל ,וגישה לאינטרנט בפרט,
משרד התקשורת מתבקש לוודא כי המדדים והספים שייקבעו במפרט הטכני של דרישת המידע יהיו
רגישים לבחינת כיסוי וביצועי רשתות הרט"ן גם לעניין תעבורת נתונים באזורים הגיאוגרפיים
השונים.
ב .פרסום לציבור של המידע אודות טיב הכיסוי הסלולרי ברחבי המדינה :סעיף  11למפרט הטכני
שצורף למסמכי השימוע מורה כי בעלי הרישיונות יודיעו אם המידע אותו הם מוסרים בעניין הכיסוי
הסלולרי מסווג כ"-סודי מסחרי/עסקי" .אנו מתנגדים להנחת המוצא העולה מסעיף זה ,לפיה המידע
אודות טיב הכיסוי הסלולרי של בעלי הרשיונות הוא בהכרח מידע סודי ,שכן מדובר במידע בסיסי
על אודות יכולת בעל הרישיון לספק את השירות אותו הוא מציע ,בתנאים אליהם הוא מחויב .אנו
סבורים כי ראוי שמשרד התקשורת יפרסם לציבור את מפת הנתונים שתיבנה על בסיס המידע
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איגוד האינטרנט הוא עמותה בלתי תלויה ,הפועלת ללא מטרת רווח לקידום והטמעת האינטרנט כתשתית טכנולוגית,
מחקרית ,חינוכית ,תרבותית ועסקית בישראל ולשימור עקרונות יסוד דמוקרטיים בפעילות הרשת בישראל .האיגוד
אינו מייצג אינטרסים מסחריים כלשהם ,ומשמש מיום הקמתו כנציג הבולט של קהילת האינטרנט הישראלית .למידע
נוסף ,ראו באתר איגוד האינטרנט ,בכתובת.https://www.isoc.org.il :
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שייאסף אודות טיב הכיסוי הסלולרי במדינת ישראל .זאת ,הן לשם הבטחת אכיפה יעילה של
המחויבויות הרגולטוריות של בעלי הרשיונות והן לשם מתן אפשרות לציבור לדעת את טיב הכיסוי
הסלולרי הקיים באזורים רלוונטיים עבורו (לרבות ,מידע בנוגע לאזורים בהם אין כלל כיסוי
סלולרי).
נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה שתידרש .ניתן לפנות אלינו באמצעות הדוא"לpolicy@isoc.org.il :

בברכה ובכבוד רב,
ד"ר אסף וינר
ראש תחום רגולציה ומדיניות
איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

עו"ד יורם הכהן
מנכ"ל
איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

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