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פרטים נוספים
הנדון
דרישה לעדכון דחוף של מבצע חיבור עסקים קטנים לתשתית אינטרנט בסיב אופטי  כדי לא לתמוך בהפרות חוק
פרטים )בקצרה(
שלום רב,
 .1משרד הכלכלה והתעשייה \ הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בשת"פ משרד האוצר ומשרד התקשורת הכריז על מבצע שיימשך בין  18.6.20ועד 30.9.20
שבו )בתקציב כולל של כ 20מיליון ש"ח( ,יינתן מענק ממשלתי של אלף ש"ח ,לכל עסק שיתחבר לסיבים אופטיים בביתו )או במשרדו(  .FTTH
 .2כל פרטי המבצע יש כאן.https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km4.aspx :
 .3יש צורך דחוף ביותר לעצור את המבצע הזה ולהבהיר לכל הפונים למשרד הכלכלה והתעשייה ,בטפסים שיש באתר כדי לקבל את המענק ,שניתן לספק
סיוע ממשלתי ומענק כספי רק למי שהתחבר לשירות מחברה שמחברת סיבים לבתים )או למשרדים( ב FTTHשיש לה רישיון ברתוקף ,רישיון לספק את
השירות הזה )  FTTHחיבור סיבים לבתים(.
 .4רק לחברה אחת   IBCשמה ,יש רישיון כזה בתוקף והוא נמצא כאן https://www.gov.il/he/departments/policies/31072019_02 :וכאן:
.https://www.gov.il/BlobFolder/policy/31072019_02/he/Unified%20IBC%20General%20License.pdf
 .5לשתי החברות האחרות שמחברות סיבים לבתים   FTTHאין רישיון כזה ,או בכלל איזה היתר בחוק ,והן עוברות בו זמנית על כמות לא קטנה של עבירות
כמפורט כאן,https://drive.google.com/file/d/1nFsHTQaqJK0u4szuzr88Q8k6N5QqGN/view :
חלקן עברות פליליות.
 .6לא בפורטל המבצע של משרד הכלכלה והתעשייה ולא בתקנון המבצע )כאן:
(https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Documents/Manakim/Siv_opti.pdf
אין שום רמז למבקשים מענק ,שמשרד הכלכלה יכול לספק מענק רק למי שמתחבר לספק  FTTHבעל רישיון כחוק.

 .7לא רק שמכשילים כאן את בעלי העסקים ,משרדי הממשלה עצמם מכשילים את עצמם במתן היתר למענק ,למי שמספק שירותים ללא רישיון )ולא שהרישיון
בתהליך ,פשוט אין רישיון ,לא לסלקום ולא לפרטנר(.
בכך יש תרומה של משרד הממשלה המעורבים במבצע ,להפרות חוק בפרהסיה ,דבר שלא ייעלה על הדעת.
 .8אודה להתערבות מידית ,כיוון שכמות מאוד גדולה של בעלי עסקים מוכשלים במבצע הזה )המענק יחולק לכ 20אלף בעלי עסקים ,בשיטת "כל הקודם
זוכה"( ,כי אלפי בעלי העסקים הללו מגישים בקשות על חיבורים לספק  FTTHבלי רישיון.
האבסורד הוא ,שהעסקים המבקשים את המענק עצמם צריכים להיות בעלי רישיון )כי זה תנאי קבוע של משרד הכלכלה והתעשייה( ,אבל אין שום ציון או אזכור
או אזהרה ,שגם מספק השירות שבגינו הם מבקשים את המענק ,הוא אמור להיות בעל רישיון.
 .9יצויין שרוב החיבורים מסוג  FTTHשיש עד כה ברחבי ישראל הם של ספקים ללא רישיון :סלקום ופרטנר ,ורק מיעוט חיבורי  FTTHיש של החברה בעלת
רישיון   ,IBCכך שכנראה יש כאן הכשלה של כמות גדולה מאוד של בעלי עסקים ,שמבקשים ממש בימים אלו את המענק.
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מדוע דרך פעולת הרשות אינה צודקת?
מתעלמת מחוקי מדינת ישראל ,הדורשים בעיקר על פי חוק התקשורת סעיף   2שכל שירות תקשורת ייעשה רק על פי רישיון ויש לכך עוד דרישות רבות
להיתרים ואישורי משנה לרישיון מגופים רבים.
מה עשית עד עכשיו כדי לפתור את הבעיה?
פניתי לשרי התקשורת ,הכלכלה והאוצר  אך לא קיבלתי כל מענה.
האם העניין הוכרע ע"י בית משפט או בית דין או תלוי ועומד בפני בית משפט או בית דין?
לא
כיצד אתה סבור שהנציבות יכולה לסייע לך?
לדרוש ממשרד הכלכלה והתעשייה לעצור את המבצע באופן מיידי ,לתקן את תנאי המבצע ולהבהיר לכל המבקשים )כולל האלפים שכבר הגישו בקשות בימים
האחרונים( ,שסיוע ממשלתי בצורת מענק ,יכול להינתן רק למי שמתחבר לספק  FTTHבעל רישיון כחוק.
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