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ישיב משותפת עם ועדת הכלכלה
סיכום דיון
מיום שני ד' בטבת ,התשע"ז 2 ,בינואר  2017בנושא:
 .1החלטת משרד התקשורת לביטול חובת ההפרדה התאגידית בקבוצת בזק.
 .2בקשת הוועדה לענייני ביקורת המדינה לקבל דין וחשבון על פעולותיו של מבקר המדינה לפי
סעיף (6א) לחוק מבקר המדינה בנושא ההפרדה המבנית בחברת בזק
-

הוועדות קוראות לשר הממונה על חברת בזק לטפל בבעיה.

-

הוועדות מודות לשופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא ,מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ,על
השתתפותו בישיבה המשותפת .המבקר ציין בדבריו כי משרדו החל בתקופה האחרונה בבדיקה
בנושא ביטול ההפרדה המבנית בקבוצת בזק.

-

הוועדות שמעו את דבריו של מר שלמה פילבר ,מנכ"ל משרד התקשורת ,על כך שההפרדה
המבנית בחברת בזק היא חלק מפתיחת שוק התקשורת לתחרות ושיפור התשתיות ,שיועיל
בסוף הדרך לצרכן.

-

הוועדות שמעו את דבריו של מר אמיר לוי ,ראש אגף התקציבים במשרד האוצר ,על כך שעמדת
האגף א ינה נגד חברת בזק ,אלא הנושא המרכזי הוא שוק התקשורת בכללותו ורמת התחרות
בשוק .מר לוי הוסיף שלדעתו המהלך הזה יכול לפגוע ברמת התחרות.

-

הוועדות שמעו את דבריו של פרופסור שמואל האוזר ,יו"ר רשות לניירות ערך ,על כך שרשות
ניירות ערך לא אפשרה לבצע פעולות אשר היו מובילות לחלוקת דיבידנדים.

-

הוועדות שמעו את דבריה של עו"ד מיכל הלפרין ,הממונה על רשות הגבלים עסקיים ,על כך
שרשות ההגבלים מזהה התמתנות והאטה ביישום הרפורמה בשוק התקשורת ,כאשר חלק
משמעותי מהרפורמה לא החל בשל הערמת קשיים מצד חברת בזק .עו"ד הלפרין הוסיפה כי
היא מסתייגת מקשירת צעד הרפורמה ביחד עם השינוי התאגידי ,כאשר המצב בשוק היום אינו
מצדיק את השינוי המבני.

-

הוועדות מבקשות לקבל ממשרד המשפטים ,את עמדת משרד המשפטים למהלך אותו מבקשת
בזק לבצע (עד ליום ראשון 8 ,בינואר .)2017

-

הוועדות מאמצות את הצעת מבקר המדינה למשרד התקשורת לעכב את ביצוע השינוי במשך 3
חודשים על מנת לבדוק לעומק את הנושא.
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