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  ח הוועדה לגיבוש המלצות מפורטות בדבר מדיניות"דו: הנדון

  וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל
  
  
  

ח הועדה הכולל את המלצותיה המפורטות בדבר "את דו, בשם חברי הוועדה, הנני מתכבד להגיש לך
לנוכח עיני הוועדה עמדו המטרות שהצבת לה .  בישראלהמדיניות לעידוד התחרות בתחום התקשורת

  ".לציבור בישראל, במחיר שווה לכל נפש, אספקת שירותי תקשורת מתקדמים"
  

למדיניות . ענף התקשורת היה זה מכבר לענף המוביל בתחום התחרות בשירותים הציבוריים בישראל
 ידי המשרד בסיוען של וועדות שגובשה על, מדיניות זו. ההסדרה של הענף חלק מרכזי בהישג זה

כתוצאה ממדיניות זו התברכה ישראל בתשתיות . דגלה בתחרות מבוססת תשתיות, קודמות
עם זאת מצביעות . ערוצית-הנייד ובטלוויזיה הרב, ארצית במגזר הנייח- תחרותיות בפריסה כלל

 את פיתוחן של ההתפתחויות של השנים האחרונות על כך שצורת תחרות זו אין בה די כדי להבטיח
  . תשתיות מתקדמות ולשמר את הלהט התחרותי

  
הגדלת מספר המתחרים מחייבת הוספת נדבך נוסף לתחרות על ידי פיתוח שוק סיטונאי במגזרי הענף 

, פיתוח נדבך זה עולה בקנה אחד עם מגמת ההתלכדות הטכנולוגית המאפיינת את הענף. השונים
  . שהפכה למנוף חשוב לפיתוח התחרות בשנים האחרונות" חבילות שירותים"ומדיניות השיווק של 

  
תוך פגיעה בשירותי , פיתוחו של נדבך סיטונאי מעורר חשש להעדפה של בעל תשתיות לשירותיו הוא

  .המלצותינו נועדו לבלום תופעה זו. מתחרים
  

 מעמידה בפני הגוף המסדיר, ככל שהיא מטיבה עם הצרכן, הוספת נדבך נוסף לשוק התקשורת
ונחישות ומהירות תגובה , רק מדיניות הסדרה עקבית ושקופה בקביעת כללי המשחק. אתגרים חדשים

  .יאפשרו למשרד להתמודד עם מציאות מורכבת זו, בטיפול בהפרות של כללים אלה
  

ברצוני לנצל הזדמנות זו ולהודות לעובדי הלשכה המשפטית שלא חסכו מאמץ להסרת מכשולים 
ובדי אגף הכלכלה שעשו לילות כימים בגיבוש המידע הנדרש בעבודה כה לע, מדרכה של הוועדה

שסייע לוועדה ככל שרק יכול , שליח האיחוד האירופי, ותודה מיוחדת למר האנס בקר, מורכבת
  . שבמדינות בנאורותתלמדיניות הרווחבהתאמת המלצותיה 

  
  

  ,      בכבוד  רב                  

  
  ראובן גרונאו' פרופ                  
 ר הוועדה"      יו                  
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  תמצית מנהלים
  
  

וללא ספק הדינאמי מבין ענפי השירותים , ענף התקשורת הוא אחד הדינאמיים מבין ענפי המשק

והיא מתבטאת ,  מזרם מתמיד של שיפורים טכנולוגייםדינאמיקה זו ניזונה. הציבוריים בישראל

במגוון השירותים שהענף מציע ובשינויים בהרכב הביקושים של , בקצב אימוצם של שיפורים אלו

דינאמיקה זו מפתיעה נוכח מקורותיו המונופוליסטיים של הענף והשליטה הממשלתית . הציבור

מטיים שחלו בענף לא היו אפשריים אלמלא השינויים הדר. הכמעט בלעדית בענף עד זה לא מכבר

פתיחת הענף .  השנים האחרונות15-הרפורמות המבניות לפתיחת הענף לתחרות שהובילה הממשלה ב

אופיו ההדרגתי של התהליך מתבטא בהבדלים בעוצמת התחרות . פעמי-לתחרות לא היתה מעשה חד

, קשיים טכנולוגיים, ה של הרפורמהעוצמה זו מושפעת לא מעט מהקשיים בדרכ. במגזרי הענף השונים

הורדת , כתוצאה לא נהנו צרכני המגזרים השונים במידה שווה מפירות התחרות. מוסדיים וכלכליים

  . מחירים וגידול במגוון ואיכות השירותים

  

 מינה שר התקשורת ועדה שתייעץ לו בגיבוש המדיניות הראויה לעידוד התחרות 2007 לפברואר 20 -ב

, להסיר צווארי בקבוק טכנולוגיים וכלכליים, ם בהם עוצמת התחרות אינה מספקתבאותם מגזרי

ועדה זו היא ממשיכת דרכן של . ולהתאים את כללי ההסדרה בהתאם, חסמי כניסה וחסמי מעבר

בדומה לועדות . סדרת וועדות ציבוריות שסייעו למשרד התקשורת בגיבוש כללי התחרות בעבר

אלא אמצעי לשיפור רווחת הצרכנים ברוח כתב , רות מטרה כשלעצמהלא ראתה הועדה בתח, קודמות

לעניין זה ". לציבור בישראל, במחיר שווה כל נפש, אספקת שירותי תקשורת מתקדמים "-המינוי 

את , את ההתפתחות של שוק התקשורת בעשור האחרון, סקרה הועדה את הליכי ההסדרה בעבר

את , נות וההתפתחויות הצפויות בשנים הקרובותההתפתחויות הטכנולוגיות של השנים האחרו

ואת הניסיון הבינלאומי בתחום הסדרת שוק , התשתית המשפטית עליה מבוססים ההסדרה והפיקוח

  . התקשורת

  

הצרכן הישראלי נהנה . מדד מקובל להישגי התחרות הוא רמת המחירים והשינוי במחירים על פני זמן

במיוחד בולטים בסל זה המחירים . ב"נים באירופה וארהמסל שירותי תקשורת זול בהשוואה לצרכ

אך גם מחירי שירותי התקשורת הניידת נמוכים מהממוצע , הנמוכים של שירותי הטלפוניה הנייחת

תעריף חבילת הערוצים . החריג היחידי בתמונה זו הם שירותי הטלוויזיה הרב ערוצית. האירופי

  .הבסיסית בישראל הוא מהגבוהים באירופה

השיפורים . ונת התחרות מעודדת פחות כאשר אנו בוחנים את השתנות התעריפים על פני זמןתמ

 השיחות ברשת –הטכנולוגיים וההתייעלות התבטאו בהורדת תעריפים מתמדת במגזר המפוקח 

. מפוקחים-למגמה דומה במגזרים הלא, אולי במפתיע, אך הם לא הביאו, "בזק"הנייחת של חברת 

ולעיתים אף (ה אמנם כניסתם של מתחרים חדשים לשוק לירידת מחירים במגזרים אלו מביא

אך עם התבססותם של המתחרים החדשים ניכרת מגמה של העלאת , )להורדות תעריפים דרסטיות

במגזר השיחות הבינלאומיות ובטלוויזיה , )בעיקר במגזר משקי הבית(כך בטלפוניה הניידת . תעריפים
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התחלתית במגזרים שסבלו בעידן המונופוליסטי ממחירים הורדת המחירים ה. ערוצית-הרב

אך כפי שמראה , משתקפת אמנם ברמת מחירים שהיא עדיין נמוכה במונחים בינלאומיים" מופקעים"

) גם אם נתח השוק שלהם נמוך(רק חידוש כניסתם של מתחרים נוספים , מגזר השיחות הבינלאומיות

  .מביא לשימור מגמת ירידת התעריפים

  

לא פחות חשובים מהשינויים . מת המחירים והשינויים בה הם רק פן אחד של התחרותאך ר

הם השינויים באיכות השירות , בענף הנהנה מרוח גבית מתמדת של שיפורים טכנולוגיים, במחירים

באיכות וקיבולת התשתיות , במידה רבה, שינויים אלה תלויים. ובמגוון השירותים המוצעים לצרכן

לא תיתכן תחרות , כפועל יוצא. ומחייבים שדרוג מתמיד של התשתיות, ור השירותיםהמשמשות לייצ

העדרה של תחרות כזו במקטע . בשירותים המתקדמים ללא תחרות מקבילה בין בעלי התשתיות

בעוד . הוא נקודת התורפה העיקרית של המשטר התחרותי בעת הזו, במגזר הנייח, קריטי של הענף

מגזר . קפאה החדשנות במגזר הנייח, פק זרם מתמיד של שירותים חדשיםשהמגזר הנייד ממשיך לס

, זה שהיה מורגל בעשור הקודם לזרם מתמיד של השקעות שהעמיד אותו בחזית הטכנולוגית בעולם

אחרי ) בראש ובראשונה שירותי הפס הרחב(ניצב בפני מצב שבו מפגרים שירותי התקשורת הנייחת 

גור זה בהיצע השירותים המתקדמים עומד בניגוד חד לדינאמיות פי. רוב מדינות העולם המערבי

ארצית -הקיבולת המוגבלת של התשתית הנייחת מונעת פריסה כלל. שמגלה הביקוש לשירותים אלו

, ערוצית שצפוי שתתרום להורדת תעריפים במגזר זה-של פלטפורמה נוספת לשידורי טלוויזיה רב

אך ההאטה בהשקעות במגזר הנייח משליכה . יים נוספיםומונעת אספקת שירותים מתקדמים ואיכות

ועשויה , על יעילות וחדשנותו של המגזר העסקי, ואולי חשוב יותר, אלא, לא רק על רווחת הצרכנים

  .   לפגוע בטווח הארוך בצמיחתו של המשק כולו

  

ן בעלי תלותם הגדולה של יצרני השירותים בתשתיות הביאה בישראל לאימוץ המודל של תחרות בי

מודל שלפיו יצרן השירותים הוא גם בעל התשתיות וכניסה לשוק מחייבת הקמת , תשתיות עצמאיות

וכתוצאה , במודל זה מספר המתחרים במגזר כמספר התשתיות. ארצית-רשת עצמאית בפריסה כלל

אך כבר , מודל זה נשמר במגזר הטלפוניה הניידת. מוגבלת התחרות על ידי עלות הקמת התשתיות

נוכח מספרן המוגבל של , שקלה) 2002, וועדת קרול(עדה קודמת שעסקה בנושא עידוד התחרות וו

הומלץ שתותר . תוך סטייה מעקרון האוניברסאליות, את הרחבתו של המודל, התשתיות הנייחות

, או לחילופין, כניסתם למגזר הטלפוניה הנייחת של בעלי רישיון ייחודי שיפעלו על בסיס תשתיותיהם

מפעילים אלו יורשו להציע מגוון מוגבל של שירותים . שתיות חכורות בשליטתם התפעוליתעל ת

ערוצית -באופן דומה נקבע במגזר הטלוויזיה הרב. למספר מוגבל של צרכנים ובפריסה מוגבלת

אך הוראה זו יושמה רק , שמפיקי ערוצים בעלי רישיון מיוחד יוכלו לפעול על הרשתות של אחרים

וחברות הטלפוניה הבינלאומית ,  ספקי האינטרנט פעלו מאז ומתמיד על רשתות זרים.באופן מוגבל

  .מהרשתות הנייחות והניידות הקיימות) או יצירת שיחה(קנו שירותי השלמת שיחה 

הדבקות בעקרון התחרות מבוססת התשתיות העצמאיות תרמה לשדרוג רשת הכבלים והתאמתה 

ד ייחודי כאחת המדינות היחידות בעולם הנהנות משתי והציבה את ישראל במעמ, לשירותי טלקום

ההאטה בשדרוג הפס הרחב מצביעה על , עם זאת. ארצית- תשתיות תקשורת נייחות בפריסה כלל
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כדי להפשיר קיפאון זה מוצע לפעול . הסיכונים הנובעים מקיום דואופול במגזר התשתית הנייחת

א פיתוחו של שוק סיטונאי שבמסגרתו יוכלו לקידומו של פתרון שזכה להצלחה במדינות רבות והו

כניסת מתחרים חדשים הוכיחה את יעילותה בכל . ספקים לחכור או לפעול על תשתיות של אחרים

הדרך היחידה לעידוד התחרות במגזר הנייח היא הנמכת . מגזרי ענף התקשורת כגורם מדרבן לתחרות

  . יבים להיות בעלי תשתיות גישה עצמאיותסף הכניסה על ידי ויתור על הדרישה שמתחרים חדשים חי

הניסיון האירופי מראה שכניסתם של מתחרים חדשים העושים שימוש נרחב ככל הניתן בתשתית 

היא מתכון לא רק להורדת מחירים ושיפור , ותלותם בתשתית של אחרים מצומצמת, עצמאית

בדרך , ום אינה עשויהרשת הטלק. אלא גורם ראשון בחשיבותו להאצת ההשקעה, באיכות השירות

מותאמת להעברת נפחי תנועה ) הרשת המחברת את המרכזות(בעוד שרשת הליבה . מיקשה אחת, כלל

) הרשת המחברת את המרכזות עם הלקוח(הרי שרשת הגישה , גדולים ושירותים מתקדמים ביותר

, ות כלכליתאינה ששה לשדרג מקטע זה בטענה של אי כדאי" בזק"חברת . היא בעלת קיבולת מוגבלת

הוועדה רואה בביטול הפיקוח על . ומתנה את השדרוג בביטול כל המגבלות הפיקוחיות המוטלות עליה

. את סתימת הגולל על התחרות במגזר הנייח ופגיעה חמורה בתחרות בשוק התקשורת בכלל" בזק"

חוכרים הניסיון האירופי מצביע על חיוניות מודל שבו ספקים חדשים הפועלים בשוק הסיטונאי 

ומתאימים אותם להזרמת השירותים המתקדמים , משדרגים אותם, מקטעים של רשת הגישה

אלא מהווה , היצע השירותים החדשים מיטיב לא רק עם לקוחות הספקים החדשים. המוצעים על ידם

בצורה זו . גורם מדרבן לשדרוג הרשתות על ידי בעלי התשתיות הוותיקים כדי שיוכלו לעמוד בתחרות

  .אלא גם להתעוררות ההשקעה, אים המתחרים החדשים לא רק לרענון התחרותמבי

פתרון " (בזק"תנאי למימוש מודל זה הוא חובת ההחכרה של מקטעים ברשת הגישה שתחול על חברת 

ההמלצה להשית על חברת ). כאשר מדובר ברשת הכבלים, בשלב זה, דומה אינו ישים טכנולוגית

והועלתה , אינה חדשה)  LLU – Local Loop Unbundling" מקטעיםפירוק ל("חובת החכרה " בזק"

. המלצה זו מהווה נדבך חשוב בהמלצותינו לעידוד התחרות בענף. 2002על ידי ועדת קרול בשנת 

 יש להאיץ את פיתוח הנדבך הסיטונאי במגזר - המלצתנו זו יפה גם למגזרים אחרים בשוק התקשורת 

 ובהתאם להחלטת NERAברוח הצעותיה של חברת , ייםהנייד באמצעות מפעילים וירטואל

בהתאם לאותו עקרון יש לתת אפשרות אמיתית לספקי תוכן עצמאיים לפעול על תשתיות . הממשלה

  .ערוצית-הטלוויזיה הרב

אם על ידי רכישת שירותים בסיטונאות (עידוד כניסתם של מתחרים שיפעלו על תשתיות של אחרים 

אי ודאות זו . באי ודאות, כדרך פיתוחו של כל שוק חדש, כרוך) י רשתאו על ידי חכירה של מקטע

ומידת שיתוף , מספר הספקים החדשים שירצה להשתמש באופציה החדשה: מתמקדת בשני גורמים

השנים האחרונות עמדו בסימן התגבשות מספר קבוצות . הפעולה מצד בעלי התשתיות הוותיקים

כוח מניע בהיווצרות הקבוצות היה הביקוש ההולך . הענףתקשורת הפועלות כל אחת בכמה ממגזרי 

שיחות (שירותי תקשורת המכילות מרכיבים שמקורם במגזרים שונים " חבילות"וגובר של הצרכנים ל

). טלוויזיה ועוד, אינטרנט, שירותי נתונים, שיחות בינלאומיות, שיחות טלפוניה ניידת, טלפוניה נייחת

מטשטשים הגבולות בין הטכנולוגיות השונות כתוצאה ממעבר מגמה זו הולכת ומתחזקת ככל ש

  .- Convergence)" ההתלכדות"תופעה הידועה כמגמת ( פרוטוקול האינטרנט –" שפה אחידה"ל
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הולכת וגדלה הוא מרכיב שירותי הפס הרחב שמציעה התשתית " חבילות"מרכיב שחשיבותו ב

חבילות " חדשים למגזר הנייח שירצו לספק לכניסתם של מספר מתחרים, על כן, יש לצפות. הנייחת

המגזר (שלהם " מגזר הבית"שיכללו שירותי פס רחב ביחד עם השירותים שהם מציעים ב" שירותים

כניסתן של קבוצות התקשורת למגזרים בהם לא פעלו ). מגזר השיחות הבינלאומיות וכדומה, הנייד

  . יה אירוע חולףותבטיח שהתהליך לא יה, תאיץ את התהליך התחרותי, בעבר

ראוי שפיתוחו של שוק סיטונאי במגזרי התקשורת השונים יעשה תוך שיתוף פעולה בין הספקים 

, שיתוף הפעולה אמור להתבטא בקביעת תנאי השימוש. החדשים ובעלי התשתיות הוותיקים

תוף שמידת שי, לצערנו, ניסיון העבר בישראל והניסיון המצטבר באירופה מורים. המחירים וכדומה

, היא זעומה, שהם ספקי שירותים בעצמם, הפעולה לה זוכים ספקים חדשים מצד בעלי התשתיות

ונדרשת מעורבות הגוף המסדיר להבטיח שהמתחרים החדשים והוותיקים יפעלו על מגרש משחקים 

אך הוא עקרון קשה , הוא עקרון בסיסי בהסדרת תחום התקשורת" אי ההעדפה"עקרון . מאוזן

ובמקרים , קר במצבים שבהם ההעדפה באה לידי ביטוי במונחי איכות השירות וזמינותובעי, לאכיפה

לחברת הבת המספקת את , בהם קיימת אפשרות לסבסוד צולב בין חברת האם בעלת התשתית

ורק , הפירוק למקטעים יוצר חיכוך יום יומי בין בעל התשתיות לבין המתחרים החדשים. השירותים

  . וברי אכיפה יאפשרו מהלך זהכללי התנהלות ברורים 

חבילות "ככל שיעמיקו חברות הפועלות במגזרים אחרים את פעילותן במגזר הנייח על ידי שיווק 

, שיחות טלפוניה ניידת(הכוללות שירותי טלפוניה ופס רחב נייחים ושירותים אחרים " שירותים

המנועות כיום , "בזק"רת יקשה על חברות הבת של חב) טלוויזיה, אינטרנט, שיחות בינלאומיות

על , שימור מגרש משחקם מאוזן מחייב. להתמודד עם האתגר החדש, מלשתף פעולה עם חברת האם

להציע חבילות " בזק"יורשו גם חברות הבת של חברת , "פירוק למקטעים"שעם הפעלת אופציית ה, כן

זיים שיאפשר שדרוג  אחד השירותים המרכ.1הכוללות שירותים נייחים המוצעים על ידי חברת האם

פירוק "עם הפעלת הסדרי ה. IPTVהוא העברת שידורים בפרוטוקול אינטרנט , רשת הגישה

ככל שאין בכך לסתור את כללי , להציע שירות זה" בזק"יותר גם לאחת מחברות הבת של , "למקטעים

  .    הבעלויות הצולבות

  

שתיות מקורה בתפקיד הכפול של ההפליה בה נתקלים לעיתים קרובות ספקים חדשים מצד בעלי ת

, שהעמיק בסוגיה זו, OFCOM)(הרגולטור הבריטי . כספק תשתיות וכספק שירותים, בעל התשתיות

בסופו , אך הסתפק, ראה את הפתרון לניגוד העניינים המובנה בהפרדת בעלויות בין שני סוגי הפעילות

ומץ על ידי הספק הוותיק הבריטי לפי המודל שא. בהפרדה פונקציונאלית שנעשתה בהסכמה, של יום

BTהפועלות לכל דבר ועניין כשתי חברות ,  חולקו שני סוגי הפעילות בין שתי חטיבות נפרדות בחברה

טלפוניה (הגוף המסדיר הישראלי הקפיד להפריד בין התשתית הנייחת והשירותים הנלווים . נפרדות

" א"בזק מפ"ביל את פעילות חברת כאשר הג, לבין השירותים האחרים) נייחת ושירותי פס רחב

הפרדה מבנית זו אפשרה את פתיחת מגזרי הטלפוניה . ארצית- בטלפוניה הנייחת לפעילות פנים

                                                 
 רשאיות יהיו חברות הבת לספק שירותי שעל פיה, וזאת מבלי לגרוע מהחלטת המדיניות הקיימת של המשרד 1

VOB (Voice over Broadband) ארצית- הטלפוניה הפניםבתחום" בזק "רת שנתח השוק של חבלאחר 
  . 85%-יפחת מ) עסקי או פרטי(הנייחת במגזר לקוחות מסויים 
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ר לתחרות מבלי שהמתחרים החדשים יצטרכו לחשוש מצלו "השיחות הבינלאומיות והנס, הניידת

ב היה אם גם שירותי הוועדה בדעה שטו. המאיים של המונופול במגזר הטלפוניה והתשתית הנייחת

עם זאת סבורה הוועדה שכפיית הפרדה כזו אינה . הטלפוניה הנייחת היו מופרדים משירותי התשתית

אינו פוגע " בזק"וכל עוד השילוב הנוכחי של תשתית ושירותים בחברת , ראויה בעיתוי הנוכחי

" א"בזק מפ"ת חברת ניגוד העניינים שבפניו ניצב. בפיתוחו של השוק הסיטונאי והפירוק למקטעים

  .יקטן ככול שתעביר יותר ויותר שירותים לחברות הבת

, ערוצית-באופן דומה מחייב מגרש משחקים מאוזן בתחום הספקת התוכן במגזר הטלוויזיה הרב

  ".הוט טלקום "–על בעל התשתית הנייחת השני , בהתאמות המתחייבות,  הפרדה דומיםהחלת כללי

ההנחות . ר הנפוץ ביותר של מתחרות חדשות בבואן לחדור לשוק חדשחבילות השירותים הפכו למכשי

הפכו מכשיר זה , והאחדת ספקים, ניצול מוניטין שנרכש במגזרים אחרים, "חבילה"שמאפשרת ה

גם גרעין " חבילת השירותים"עם זאת טמון ב. למכשיר יעיל יותר מהספקת שירותים בודדים מוזלים

חבילת "תחרותי בולט במיוחד כאשר ב-הפוטנציאל האנטי. תבהקטינה את הניידו, תחרותי-אנטי

דוגמא מוחשית לפגיעה הצרכנית והתחרותית הגלומה . גלומה התניית שירות בשירות" השירותים

  .ערוצית-בשידורי הטלוויזיה הרב" חבילת הערוצים הרחבה"בחבילת שירותים ניתן למצוא ב

-  מיום השקתן של חברות הטלוויזיה הרבמלווה את הצרכן הישראלי" חבילת הערוצים הרחבה"

והפכה את ישראל לאחת המדינות היקרות בעולם לצריכת שירות , ערוציות הפועלות על רשת הכבלים

במקרים רבים לא עמדה לצופה הישראלי האפשרות לקליטת השידורים בטכנולוגיה , לרוע מזלו. זה

. ליטת חבילת הערוצים הבסיסיתטרסטריאלית ויותר צרכנים נדרשו לשירותי הכבלים לצורך ק

לשיפור משמעותי באיכות , אמנם, ערוצית תרמה- למגזר הטלוויזיה הרבYESכניסתה של חברת 

חבילת "אך לא שינתה את המודל העסקי המבוסס על , השידורים ולנגישותם האוניברסאלית

ותיים ולא הוסרו הכשלים התחר, כתוצאה לא חלה הוזלה במחיר השירות". הערוצים הרחבה

חבילה "כשלים אלה כוללים סבסוד צולב ביו הערוצים הכלולים ב. הגלומים במבנה התעריפים הקיים

, וחמור יותר, סבסוד בין חבילת השידורים הבסיסית הדיגיטאלית והחבילה האנלוגית, "הרחבה

 נאלץ גורם תוכן המבקש, כתוצאה. סבסוד השידורים המוספים על ידי חבילת השידורים הבסיסית

להתחרות במחיר המסובסד שמבקשת חברת , להציע תכניות עצמאיות לקהל צופי הטלוויזיה במישרין

לקושי זה נוספת ההגבלה שהטילה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין . ערוצית-הטלוויזיה הרב

המדירה ספקי תוכן עצמאיים ממרבית התחומים האטרקטיביים , על תוכנם של השידורים המוספים

התוצאה היא תלות מוחלטת של מפיקי הערוצים בחברות ). כגון תחום הספורט או הסרטים(

  .ערוצית-עביר לקיום שוק סיטונאי במגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית ומחסום בלתי-הטלוויזיה הרב
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  המלצות הוועדה

  

  המגזר הנייח

  

  שינויים מבניים במגזר הנייח

במגזר הנייח שבמרכזו חובת פירוק למקטעים הוועדה ממליצה לפעול לפיתוח שוק סיטונאי   .א 

)Local Loop Unbundling .( במסגרת זו יש לחייב את בעלי התשתיות האוניברסאליות

ובהחכרת מקטעי )  ואחריםResale, Bitstream Access(במכירה סיטונאית של שירותים 

  . גישה למתחרים

ירותים שניתן להציע על גבי יהיה רשאי להציע את כל מגוון הש, מתחרה הפועל במסגרת זו  .ב 

  . התשתית הנייחת בכפוף לתנאי רישוי

, מומלץ שחובת מתן גישה לתשתית לספקים עצמאיים הפועלים בשוק הסיטונאי בכל רבדיו  .ג 

  . תחול בצורה שווה על כל בעלי התשתיות הנייחות האוניברסאליות בכפוף לישימות טכנולוגית

  ". בזק"רק על חברת , יבות של ישימות טכנולוגיתמס, חובת הפירוק למקטעים תחול לעת הזאת  .ד 

 הגוף המסדיריפרסם ,  חודש מיום אימוץ ההמלצה על ידי שר התקשורת15מוצע שתוך   .ה 

 שירותי(תעריפים מרביים להחכרת מקטעי גישה ושירותים אחרים הנמכרים בשוק הסיטונאי 

Resale, Bitstream accessתעריפים ותנאים . םותנאים לאספקת השירותים האמורי) ' וכד

  .  הגורמים הפעילים במגזרשמיעת עמדותאלו ייקבעו לאחר 

לבטל חלק מהמרכזות שבהן התקינו מתחרים " בזק"הוועדה ממליצה שבמידה ותפעל חברת   .ו 

הגוף המסדיר יגן על אותם ספקים מתחרים שהשקיעו בתשתיות עצמאיות , ציוד משלהם

 וזאת בשים לב למדיניות הנוהגת באירופה בעניין ,וכושרם התחרותי עשוי להיפגע מצעדים אלה

  ).Best Practices(זה באותה עת 

  

  מגרש משחקים מאוזן

לא " חבילות שירותים"לספק " בזק"הוועדה ממליצה שיינתן היתר לחברות הבת של חברת   .א 

וזאת לאחר שייושמו הסדרי , "א"מפ-בזק"פריקות הכוללות שירותי טלפוניה ופס רחב של 

ותחל תחרות העושה שימוש ) LLU(ונאי ובכלל זה הסדרי הפירוק למקטעים השוק הסיט

א ייחודיים "במועד זה ניתן יהיה להעניק לחברות הבת גם רישיונות מפ. בהסדרים אלה

והיה ותוך שישה חודשים מיום שיושמו הסדרי השוק . VOBא שאינם "לאספקת שירותי מפ

תורשינה חברות , ושים שימוש בהסדרים אלולא יימצאו מתחרים הע, הסיטונאי על כל רבדיו

שמה " בזק"אלא אם כן נוכח הגוף המסדיר שחברת , להציע חבילות שירותים" בזק"הבת של 

  . מכשולים להפעלתו של השוק הסיטונאי על רבדיו
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נה תורש, "א"מפ-בזק"פס רחב של מומלץ שבמסגרת חבילות השירותים הכוללות שירותי   .ב 

בין אם על התשתית המשודרגת של , IPTVלספק שירותי ) YESלרבות חברת (חברות הבת 

ככל שאין בכך לסתור את כללי הבעלויות , או על ידי חכירת מקטע הגישה ושדרוגו" בזק"חברת 

 . הצולבות
  

  "א"בזק מפ"גמישות תעריפים לחברת 

 "א"בזק מפ" אחוז ימשך פיקוח על תעריפי 60-גבוה מ" בזק"כל עוד נתח השוק של קבוצת 

   Fix).(במתכונת של קביעת תעריפים מחייבים 

  :ממליצה הוועדה" א"בזק מפ"בעניין סלי תשלומים חלופיים אותם מספקת 

 אחוז או יותר מהמנויים 30 -הגוף המסדיר יאשר סל תשלומים חלופי רק אם הוא כדאי ל  .א

  . סלמציע ההצורכים את השירותים ש

חה הממוצע ממנו נהנים שלושת העשירונים שיעור ההנ: יוגדר שיעור הנחה מרבי באופן הבא  .ב

שיעור ההנחה המרבי יימדד בהשוואה . העליונים מבין המנויים העשויים ליהנות מהסל

  .לתעריפים המפוקחים הקבועים באותה עת

בטלפוניה " בזק"שיעור ההנחה המרבי המותר יהיה גבוה יותר ככל שנתח השוק של קבוצת   .ג

 אחוז 25. 2;  אחוז85 אחוז כל עוד נתח השוק עולה על 15יה הוא יה. 1: הנייחת יהיה קטן יותר

הוא בין " בזק" אחוז כאשר נתח השוק של קבוצת 40. 3;  אחוז85- ו75כאשר נתח השוק הוא בין 

 אחוז תבוטלנה המגבלות 60-יהיה נמוך מ" בזק"כאשר נתח השוק של קבוצת . 4;  אחוז75- ו60

והתעריף המפוקח יוגדר , תשלומים החלופייםהמוטלות על שיעור ההנחה במסגרת סלי ה

 .כתעריף מרבי

 .מגבלות אלו לא תחולנה על סלים קיימים  .ד

מדידת נתח השוק לצורך קביעת שיעור ההנחה המרבי תתייחס לכלל המנויים הצורכים את    .ה

לבין צרכני , נבחין בין מנויי קווים רגילים, לעניין מדידת נתח השוק. השירותים הכלולים בסל

 ).ISDN-PRI( קווים צירי

שקלול התפוקות על ידי  נתח השוק של המתחרות בשוק הטלפוניה הנייחת למדוד אתמוצע   .ו

תעריף , תעריף שיחה בתוך הרשת, ובכלל זה דמי מנוי, "בזק"במערך התעריפים המפוקחים של 

תעריף יצירת שיחה , שיחה לרשתות נייחות אחרות בניכוי תעריף קישור גומלין להשלמתה

  . ותעריף שיחה נכנסת, תות הניידותלרש

להציע " א"מפ-בזק"נתח השוק של קבוצת בזק לעניין מדידת ההנחה המרבית שרשאית   .ז

ושל החברות הבנות " א"מפ-בזק"במסגרת סלי תשלומים חלופיים יכלול את נתחי השוק של 

 .VOBכולל שירותי 

מבנה ההנחות אמנם עומד בכל מקרה יבדוק הגוף המסדיר את סל התשלומים החלופי ויוודא ש  .ח

  ).targeting(ושלא מדובר בסל ממוקד לקוחות ספציפיים , "אי ההפליה"בהגדרות 

  .כל מנוי יוכל להצטרף לסל תשלומים חלופי אחד בלבד  .ט
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  "א"בזק מפ"מפוקחים של שירותי  תעריפים

  .ת תעריפים מבוססי עלויות עבור השלמת שיחה ברשת הנייח2009עד מחצית שנת ייקבעו .  א

  

  "א"בזק מפ"מפוקחים של שירותי -תעריפים לא

  . הינה מונופולין" בזק"כל עוד חברת " הנחות נאמנות"ייאסר על   .א 

 באופן שוטף במהלך חצי בקרב צרכני צירי הקוויםהמשרד יעקוב אחר נתח השוק של המתחרים   .ב 

סמכותו יפעיל שר התקשורת את , ובאם לא יחול שינוי משמעותי בנתח שוק זה, השנה הקרובה

  . ISDN-PRIבחוק התקשורת לקביעת תעריף מבוסס עלויות לשירות ) א (15לפי סעיף 

  

  "בזק"ההפרדה המבנית בחברת 

כל עוד קיימות רק , "בזק"הוועדה בדעה שיש להותיר על כנה את ההפרדה המבנית בחברת   .א

  .שתי חברות בעלות תשתית נייחת בפריסה כלל ארצית

 שר התקשורת תוך זמן סביר מהפעלת הסדרי הפירוק הוועדה ממליצה שבמידה וימצא  .ב

מונעות את הרחבת התחרות בשוק " בזק"שפעולות חברת ) ולא יאוחר משנתיים(למקטעים 

לחוק התקשורת להפרדה ) 3)(2ד(4הוא יפעיל את סמכותו לפי סעיף , התקשורת הפנים ארצית

  ".בזק" בין תפעול התשתית ובין תפעול השירותים בחברת מבנית

  

  המגזר הנייד

  

יש להאיץ את תהליכי ההסדרה הנדרשים לכניסת מפעילים וירטואליים למגזר הנייד בהתאם   .א 

 כדי לעודד כניסת מתחרים WIMAX - ולהאיץ את מכרז ה2186' להחלטת הממשלה מס

בנוסף יש לפעול להגברת התחרות על ידי מתן אפשרות  .התחרות במגזר הניידחיזוק חדשים ול

 . מפעילים חדשים מבוססי תשתיותשללכניסתם לתחום 

 את 2009יש להמשיך ולבדוק את עלות השלמת השיחה ברשת הניידת ולתקן במהלך שנת   .ב 

 .התעריף בהתאם

יש להמשיך במאמצים להגיע להסכמה עם רשויות האיחוד האירופי ביחס להפחתה הדדית של   .ג

 המדינות אשר ישראלים ולקדם מהלך זה באופן פרטני מול ובמקביל לנסות, "נדידה"תעריפי ה

 .מרבים לבקר בהן
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  מגזר השיחות הבינלאומיות

  

תעריף השיחה הבינלאומית המבוצעת באמצעות מכשיר נייד ייקבע על ידי חברת השיחות   .א

הבינלאומיות וזו תשלם לחברת הנייד לפי התעריף הקבוע בתקנות קישור גומלין עבור השלמת 

  . שיחה ברשת ניידת

 התערוף של שיחה בינלאומית באמצעות מכשיר נייד לשיטה המומלצת כאשר תותאם שיטת  .ב

תאופשר כניסת שחקנים חדשים בשליטת חברות הטלפוניה הניידת למגזר השיחות ' בסעיף א

 .הבינלאומיות
  

  ערוצית-זיה הרבימגזר הטלוו

  

. ם ערוצי10 – 5הכוללת " חבילת ערוצים בסיסית צרה"הוועדה ממליצה על מתווה שלפיו תוצע   .א

ערוצים אלה יכללו את הערוצים הפתוחים וערוצים נוספים שהרשות המסדירה רואה בהכללתם 

מחיר החבילה יקבע על ידי חברות הטלוויזיה . בחבילת הבסיס ערך חברתי או תרבותי מיוחד

צרכן .  מצא הגוף המסדיר כי התעריף המוצע איננו סביר ייקבע התעריף על ידו. ערוצית-הרב

או חבילות ערוצים , לה זו יהיה רשאי לרכוש כל אחד מהערוצים המוספיםהמנוי על חבי

חבילת הערוצים "כדי לצמצם את הפגיעה במנויי . במחיר שייקבע על ידי הספקים, מוספים

מומלץ שמנויים אלה , ומאחר והמנוי האנלוגי לא יכול ליהנות מערוצים נוספים, "האנלוגיים

ושבדומה למצב הקיים " בילת הערוצים הבסיסית הצרהח"יהנו מחבילה זהה בהיקפה לזו של 

יש לחתור לביטול . כיום יהיה מחיר החבילה נמוך במידת מה ממחיר החבילה הדיגיטאלית

 . חבילת הערוצים האנלוגית תוך שלוש שנים

ברוח חוק , על מנת לפתח תחרות של בעלי רישיונות מיוחדים הפועלים על תשתיות של אחרים  .ב

 להסיר את המגבלות החלות כיום על מתחרים אלו בתחום התוכן ומספר מומלץ, התקשורת

 . הערוצים שהם רשאים לשדר

 את המחיר שישלם בעל מחדשלבדוק  יהיה צורך, השידוריםבעקבות השינויים שיחולו במפת   .ג

  .רישיון מיוחד לבעל הרישיון הכללי על העברת שידוריו

ד שיבטיח את יישום המתווה החדש בתוך הוועדה ממליצה על הקמת צוות מלווה מטעם המשר  .ד

הצוות . תוך התחשבות באיתנות הפיננסית של החברות הפועלות במגזר, שנתיים עד שלוש

שבו , ערוצית-את האפשרות של פיתוח נדבך סיטונאי במגזר הטלוויזיה הרב, בין השאר, יבדוק

בנוסף " יסיתחבילת הערוצים הבס"יהיו גם בעלי רישיונות מיוחדים רשאים להציע את 

  . המחיר הסיטונאי יהיה בפיקוח .לערוצים המוספים

והוט " הוט שידורים "ביןהוועדה ממליצה שמשרד התקשורת יאכוף את ההפרדה המבנית   .ה

  ."בזק"בהתאם למתכונת ההפרדה הקיימת בחברת  ,במסגרת רישיונותיהןטלקום 
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  חובת השירות האוניברסלי

  

  . האוניברסאלי הנוכחילא יחול שינוי בהגדרת סל השירותים  .א

ויקבע את חובת ) ג"טצ(הגוף המסדיר ימפה את איזורי הביקוש לשירות הטלפון הציבורי   .ב

 .הפריסה של שירות זה בהתאם

 הניתנים על בסיס טכנולוגיות כגון IPTVשירותי תקשורת מתקדמים בקצבים מהירים כגון   .ג

ADSL2/ADSL2+ ,VDSL2/VDSL2+ ,FTTxלק מסל השירותים יוכרו כח,  וכיוצא באלה

אלא אם כן יוכח באותה עת ששיעור החדירה של שירותים אלו , 2013האוניברסליים בשנת 

 .הרשות המסדירה תקבע באותו מועד את מתכונת השלמת הפריסה .נמוך

או (אם יוכח שיישום החובה האוניברסאלית בפריפריה כרוך בהפסדים משמעותיים לספק   .ד

הקמת קרן , רויות של עריכת מכרז לפריסת השירות לפריפריהייבחנו בין היתר האפש) לספקים

  .כיסוי ההפסדים על ידי הממשלה וכיוצא באלה, שתמומן על ידי החברות בענף

 

  סוגיות צרכניות

  

 המפורטות בפרק זה מסגרת מנחה לטיפול OECD-הוועדה רואה בטיוטת ההמלצות של ה  .א

 .בסוגיות צרכניות

פת ההתקשרות את התעריפים הקבועים בהסכמי יאסר על ספקים לשנות במהלך תקו  .ב

  . ההתקשרות

 .  חודש24 - 18משך הסכמי ההתקשרות בענף התקשורת במגזר משקי הבית לא יעלה על   .ג

 . הסכם ההתקשרות הסטנדרטי בין ספק השירותים והמנוי יפורסם באתר האינטרנט של הספק  .ד

בשפה ברורה , ופן מדוייקהסכם ההתקשרות בין ספק השירותים והמנוי יכלול בתחילתו בא  .ה

סעיף זה יציג את תאריך ". עיקרי ההסכם"ובאותיות מאירות עיניים סעיף של , בקצרה, ומובנת

קנס , ההטבה הגלומה בהסכם, תעריפי השירותים השונים, מחיר המכשיר, התפוגה של החוזה

. וכל יתר המרכיבים הכספיים של ההסכם, השבירה והשתנותו בהתאם למשך ההתקשרות

כל . יהוו סעיף מהותי בחוזה המחייב את חתימת הצרכן בעת חתימת החוזה" עיקרי ההסכם"

 .יחייב את חתימת הצרכן" עיקרי ההסכם"שינוי ב

המשרד יפעל להסרת חסם המעבר הנובע מכריכה בין העסקה לרכישת מכשיר לבין העסקה   .ו

 .לרכישת שירותים

מהמועד בו התקבלה בידי המפעיל ההתנתקות מרשת התקשורת תהיה תוך שני ימי עסקים   .ז

 .לא יחוייב צרכן עבור דמי מנוי או שימוש מאותו יום. הודעת ההתנתקות
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  משטר הפיקוח והאכיפה

  

 הדרושים להפעלת צוותמשרד התקשורת המשאבים הוועדה ממליצה שיועמדו לרשות   .א

טונאי שיתמסר באופן בלעדי להכנת התשתית המשפטית והתעריפית הנדרשת להקמת רובד סי

 כמות. במגזר הנייח ואשר יוקנו לו סמכויות מיוחדות אשר יאפשרו פיקוח יעיל על יישום המהלך

  .תבסס על הניסיון הבינלאומימהבהיקף צוות הפעלת תקבע באופן המאפשר המשאבים 

הגוף המסדיר יפעל להתאמת מערך העיצומים הכספיים לטיפול בהפרות של הוראות בעלות   .ב

 .ניתמשמעות צרכנית פרט
  

  תמלוגים

  

הוועדה מאמצת את עמדתה של וועדת קרול אשר המליצה להפחית בהדרגה את שיעור התמלוגים 

בהתאם לשיקולים פיסקליים של תקציב , החל על בעלי רישיונות תקשורת עד לביטולם בעתיד

בין אם  (2008-2012הוועדה ממליצה שבמידה ויהיו הפחתות מסים במהלך השנים . המדינה

 ולא יאוחר, יבוטלו התמלוגים) ת על הפחתת המיסים התקבלו לפני התקופה או במהלכהההחלטו

 כדי שהצרכן יהיה שותף לביטול התמלוגים ראוי שהביטול ילווה בהפחתה מקבילה .2012משנת 

  .  בתעריפים הן של השירותים המפוקחים והן של השירותים הלא מפוקחים
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 )ר"יו(רונאו ראובן ג' פרופ

  
.................................................................  

 ר אילן אבישר"ד

 
 מרב בארי' גב

 
 ד חיים גרון"עו

 
  ר מומי דהן"ד

  
  מר משה הבא

 
  ר אסף כהן"ד

 
  ד אהוד פלג"עו

  
  מר חיים פרננדס
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  מבוא. א

  

וללא ספק הדינאמי מבין ענפי השירותים , ענף התקשורת הוא אחד הדינאמיים מבין ענפי המשק

היא מתבטאת ו, דינאמיקה זו ניזונה מזרם מתמיד של שיפורים טכנולוגיים. הציבוריים בישראל

במגוון השירותים שהענף מציע ובשינויים בהרכב הביקושים של , בקצב אימוצם של שיפורים אלו

דינאמיקה זו מפתיעה נוכח מקורותיו המונופוליסטיים של הענף והשליטה הממשלתית . הציבור

 השינויים הדרמטיים שחלו בענף לא היו אפשריים אלמלא. הכמעט בלעדית בענף עד זה לא מכבר

פתיחת הענף .  השנים האחרונות15-הרפורמות המבניות לפתיחת הענף לתחרות שהובילה הממשלה ב

אופיו ההדרגתי של התהליך מתבטא בהבדלים בעוצמת התחרות . פעמי-לתחרות לא היתה מעשה חד

, קשיים טכנולוגיים, עוצמה זו מושפעת לא מעט מהקשיים בדרכה של הרפורמה. במגזרי הענף השונים

הורדת , כתוצאה לא נהנו צרכני המגזרים השונים במידה שווה מפירות התחרות. יים וכלכלייםמוסד

  . מחירים וגידול במגוון ואיכות השירותים

  

 מינה שר התקשורת ועדה שתייעץ לו בגיבוש המדיניות הראויה לעידוד התחרות 2007 לפברואר 20 -ב

,  צווארי בקבוק טכנולוגיים וכלכלייםלהסיר, באותם מגזרים בהם עוצמת התחרות אינה מספקת

ועדה זו היא ממשיכת דרכן של . ולהתאים את כללי ההסדרה בהתאם, חסמי כניסה וחסמי מעבר

בדומה לועדות . סדרת וועדות ציבוריות שסייעו למשרד התקשורת בגיבוש כללי התחרות בעבר

ווחת הצרכנים ברוח כתב אלא אמצעי לשיפור ר, לא ראתה הועדה בתחרות מטרה כשלעצמה, קודמות

לעניין זה ". לציבור בישראל, במחיר שווה כל נפש, אספקת שירותי תקשורת מתקדמים "-המינוי 

את , את ההתפתחות של שוק התקשורת בעשור האחרון, סקרה הועדה את הליכי ההסדרה בעבר

את , תההתפתחויות הטכנולוגיות של השנים האחרונות וההתפתחויות הצפויות בשנים הקרובו

ואת הניסיון הבינלאומי בתחום הסדרת שוק , התשתית המשפטית עליה מבוססים ההסדרה והפיקוח

  . התקשורת

  

הצרכן הישראלי נהנה . מדד מקובל להישגי התחרות הוא רמת המחירים והשינוי במחירים על פני זמן

ל זה המחירים במיוחד בולטים בס. ב"מסל שירותי תקשורת זול בהשוואה לצרכנים באירופה וארה

אך גם מחירי שירותי התקשורת הניידת נמוכים מהממוצע , הנמוכים של שירותי הטלפוניה הנייחת

תעריף חבילת הערוצים . החריג היחידי בתמונה זו הם שירותי הטלוויזיה הרב ערוצית. האירופי

  .הבסיסית בישראל הוא מהגבוהים באירופה

השיפורים . ים את השתנות התעריפים על פני זמןתמונת התחרות מעודדת פחות כאשר אנו בוחנ

 השיחות ברשת –הטכנולוגיים וההתייעלות התבטאו בהורדת תעריפים מתמדת במגזר המפוקח 

. מפוקחים-למגמה דומה במגזרים הלא, אולי במפתיע, אך הם לא הביאו, "בזק"הנייחת של חברת 

ולעיתים אף (ירידת מחירים במגזרים אלו מביאה אמנם כניסתם של מתחרים חדשים לשוק ל

אך עם התבססותם של המתחרים החדשים ניכרת מגמה של העלאת , )להורדות תעריפים דרסטיות

במגזר השיחות הבינלאומיות ובטלוויזיה , )בעיקר במגזר משקי הבית(כך בטלפוניה הניידת . תעריפים

יסטי ממחירים הורדת המחירים ההתחלתית במגזרים שסבלו בעידן המונופול. ערוצית-הרב
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אך כפי שמראה , משתקפת אמנם ברמת מחירים שהיא עדיין נמוכה במונחים בינלאומיים" מופקעים"

) גם אם נתח השוק שלהם נמוך(רק חידוש כניסתם של מתחרים נוספים , מגזר השיחות הבינלאומיות

  .מביא לשימור מגמת ירידת התעריפים

  

לא פחות חשובים מהשינויים .  של התחרותאך רמת המחירים והשינויים בה הם רק פן אחד

הם השינויים באיכות השירות , בענף הנהנה מרוח גבית מתמדת של שיפורים טכנולוגיים, במחירים

באיכות וקיבולת התשתיות , במידה רבה, שינויים אלה תלויים. ובמגוון השירותים המוצעים לצרכן

לא תיתכן תחרות , כפועל יוצא.  התשתיותומחייבים שדרוג מתמיד של, המשמשות לייצור השירותים

העדרה של תחרות כזו במקטע . בשירותים המתקדמים ללא תחרות מקבילה בין בעלי התשתיות

בעוד . הוא נקודת התורפה העיקרית של המשטר התחרותי בעת הזו, במגזר הנייח, קריטי של הענף

מגזר . החדשנות במגזר הנייחקפאה , שהמגזר הנייד ממשיך לספק זרם מתמיד של שירותים חדשים

, זה שהיה מורגל בעשור הקודם לזרם מתמיד של השקעות שהעמיד אותו בחזית הטכנולוגית בעולם

אחרי ) בראש ובראשונה שירותי הפס הרחב(ניצב בפני מצב שבו מפגרים שירותי התקשורת הנייחת 

בניגוד חד לדינאמיות פיגור זה בהיצע השירותים המתקדמים עומד . רוב מדינות העולם המערבי

ארצית -הקיבולת המוגבלת של התשתית הנייחת מונעת פריסה כלל. שמגלה הביקוש לשירותים אלו

, ערוצית שצפוי שתתרום להורדת תעריפים במגזר זה-של פלטפורמה נוספת לשידורי טלוויזיה רב

נייח משליכה אך ההאטה בהשקעות במגזר ה. ומונעת אספקת שירותים מתקדמים ואיכותיים נוספים

ועשויה , על יעילות וחדשנותו של המגזר העסקי, ואולי חשוב יותר, אלא, לא רק על רווחת הצרכנים

  .   לפגוע בטווח הארוך בצמיחתו של המשק כולו

  

תלותם הגדולה של יצרני השירותים בתשתיות הביאה בישראל לאימוץ המודל של תחרות בין בעלי 

רן השירותים הוא גם בעל התשתיות וכניסה לשוק מחייבת הקמת מודל שלפיו יצ, תשתיות עצמאיות

וכתוצאה , במודל זה מספר המתחרים במגזר כמספר התשתיות. ארצית-רשת עצמאית בפריסה כלל

אך כבר , מודל זה נשמר במגזר הטלפוניה הניידת. מוגבלת התחרות על ידי עלות הקמת התשתיות

נוכח מספרן המוגבל של , שקלה) 2002, וועדת קרול(וועדה קודמת שעסקה בנושא עידוד התחרות 

הומלץ שתותר . תוך סטייה מעקרון האוניברסאליות, את הרחבתו של המודל, התשתיות הנייחות

, או לחילופין, כניסתם למגזר הטלפוניה הנייחת של בעלי רישיון ייחודי שיפעלו על בסיס תשתיותיהם

ים אלו יורשו להציע מגוון מוגבל של שירותים מפעיל. על תשתיות חכורות בשליטתם התפעולית

ערוצית -באופן דומה נקבע במגזר הטלוויזיה הרב. למספר מוגבל של צרכנים ובפריסה מוגבלת

אך הוראה זו יושמה רק , שמפיקי ערוצים בעלי רישיון מיוחד יוכלו לפעול על הרשתות של אחרים

וחברות הטלפוניה הבינלאומית , תות זריםספקי האינטרנט פעלו מאז ומתמיד על רש. באופן מוגבל

  .מהרשתות הנייחות והניידות הקיימות) או יצירת שיחה(קנו שירותי השלמת שיחה 

הדבקות בעקרון התחרות מבוססת התשתיות העצמאיות תרמה לשדרוג רשת הכבלים והתאמתה 

הנהנות משתי והציבה את ישראל במעמד ייחודי כאחת המדינות היחידות בעולם , לשירותי טלקום

ההאטה בשדרוג הפס הרחב מצביעה על , עם זאת. ארצית- תשתיות תקשורת נייחות בפריסה כלל

כדי להפשיר קיפאון זה מוצע לפעול . הסיכונים הנובעים מקיום דואופול במגזר התשתית הנייחת
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לו לקידומו של פתרון שזכה להצלחה במדינות רבות והוא פיתוחו של שוק סיטונאי שבמסגרתו יוכ

כניסת מתחרים חדשים הוכיחה את יעילותה בכל . ספקים לחכור או לפעול על תשתיות של אחרים

הדרך היחידה לעידוד התחרות במגזר הנייח היא הנמכת . מגזרי ענף התקשורת כגורם מדרבן לתחרות

   .סף הכניסה על ידי ויתור על הדרישה שמתחרים חדשים חייבים להיות בעלי תשתיות גישה עצמאיות

הניסיון האירופי מראה שכניסתם של מתחרים חדשים העושים שימוש נרחב ככל הניתן בתשתית 

היא מתכון לא רק להורדת מחירים ושיפור , ותלותם בתשתית של אחרים מצומצמת, עצמאית

בדרך , רשת הטלקום אינה עשויה. אלא גורם ראשון בחשיבותו להאצת ההשקעה, באיכות השירות

מותאמת להעברת נפחי תנועה ) הרשת המחברת את המרכזות(בעוד שרשת הליבה . מיקשה אחת, כלל

) הרשת המחברת את המרכזות עם הלקוח(הרי שרשת הגישה , גדולים ושירותים מתקדמים ביותר

, אינה ששה לשדרג מקטע זה בטענה של אי כדאיות כלכלית" בזק"חברת . היא בעלת קיבולת מוגבלת

הוועדה רואה בביטול הפיקוח על .  המגבלות הפיקוחיות המוטלות עליהומתנה את השדרוג בביטול כל

. את סתימת הגולל על התחרות במגזר הנייח ופגיעה חמורה בתחרות בשוק התקשורת בכלל" בזק"

הניסיון האירופי מצביע על חיוניות מודל שבו ספקים חדשים הפועלים בשוק הסיטונאי חוכרים 

ומתאימים אותם להזרמת השירותים המתקדמים , אותםמשדרגים , מקטעים של רשת הגישה

אלא מהווה , היצע השירותים החדשים מיטיב לא רק עם לקוחות הספקים החדשים. המוצעים על ידם

בצורה זו . גורם מדרבן לשדרוג הרשתות על ידי בעלי התשתיות הוותיקים כדי שיוכלו לעמוד בתחרות

  .אלא גם להתעוררות ההשקעה, ותמביאים המתחרים החדשים לא רק לרענון התחר

פתרון " (בזק"תנאי למימוש מודל זה הוא חובת ההחכרה של מקטעים ברשת הגישה שתחול על חברת 

ההמלצה להשית על חברת ). כאשר מדובר ברשת הכבלים, בשלב זה, דומה אינו ישים טכנולוגית

והועלתה , אינה חדשה)  LLU – Local Loop Unbundling" פירוק למקטעים("חובת החכרה " בזק"

. המלצה זו מהווה נדבך חשוב בהמלצותינו לעידוד התחרות בענף. 2002על ידי ועדת קרול בשנת 

 יש להאיץ את פיתוח הנדבך הסיטונאי במגזר - המלצתנו זו יפה גם למגזרים אחרים בשוק התקשורת 

ם להחלטת  ובהתאNERAברוח הצעותיה של חברת , הנייד באמצעות מפעילים וירטואליים

בהתאם לאותו עקרון יש לתת אפשרות אמיתית לספקי תוכן עצמאיים לפעול על תשתיות . הממשלה

  .ערוצית-הטלוויזיה הרב

אם על ידי רכישת שירותים בסיטונאות (עידוד כניסתם של מתחרים שיפעלו על תשתיות של אחרים 

אי ודאות זו . באי ודאות, דשכדרך פיתוחו של כל שוק ח, כרוך) או על ידי חכירה של מקטעי רשת

ומידת שיתוף , מספר הספקים החדשים שירצה להשתמש באופציה החדשה: מתמקדת בשני גורמים

השנים האחרונות עמדו בסימן התגבשות מספר קבוצות . הפעולה מצד בעלי התשתיות הוותיקים

 הביקוש ההולך כוח מניע בהיווצרות הקבוצות היה. תקשורת הפועלות כל אחת בכמה ממגזרי הענף

שיחות (שירותי תקשורת המכילות מרכיבים שמקורם במגזרים שונים " חבילות"וגובר של הצרכנים ל

). טלוויזיה ועוד, אינטרנט, שירותי נתונים, שיחות בינלאומיות, שיחות טלפוניה ניידת, טלפוניה נייחת

ות כתוצאה ממעבר מגמה זו הולכת ומתחזקת ככל שמטשטשים הגבולות בין הטכנולוגיות השונ

  .- Convergence)" ההתלכדות"תופעה הידועה כמגמת ( פרוטוקול האינטרנט –" שפה אחידה"ל
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הולכת וגדלה הוא מרכיב שירותי הפס הרחב שמציעה התשתית " חבילות"מרכיב שחשיבותו ב

ת חבילו"לכניסתם של מספר מתחרים חדשים למגזר הנייח שירצו לספק , על כן, יש לצפות. הנייחת

המגזר (שלהם " מגזר הבית"שיכללו שירותי פס רחב ביחד עם השירותים שהם מציעים ב" שירותים

כניסתן של קבוצות התקשורת למגזרים בהם לא פעלו ). מגזר השיחות הבינלאומיות וכדומה, הנייד

  . ותבטיח שהתהליך לא יהיה אירוע חולף, תאיץ את התהליך התחרותי, בעבר

סיטונאי במגזרי התקשורת השונים יעשה תוך שיתוף פעולה בין הספקים ראוי שפיתוחו של שוק 

, שיתוף הפעולה אמור להתבטא בקביעת תנאי השימוש. החדשים ובעלי התשתיות הוותיקים

שמידת שיתוף , לצערנו, ניסיון העבר בישראל והניסיון המצטבר באירופה מורים. המחירים וכדומה

, היא זעומה, שהם ספקי שירותים בעצמם, בעלי התשתיותהפעולה לה זוכים ספקים חדשים מצד 

ונדרשת מעורבות הגוף המסדיר להבטיח שהמתחרים החדשים והוותיקים יפעלו על מגרש משחקים 

אך הוא עקרון קשה , הוא עקרון בסיסי בהסדרת תחום התקשורת" אי ההעדפה"עקרון . מאוזן

ובמקרים ,  במונחי איכות השירות וזמינותובעיקר במצבים שבהם ההעדפה באה לידי ביטוי, לאכיפה

לחברת הבת המספקת את , בהם קיימת אפשרות לסבסוד צולב בין חברת האם בעלת התשתית

ורק , הפירוק למקטעים יוצר חיכוך יום יומי בין בעל התשתיות לבין המתחרים החדשים. השירותים

  . כללי התנהלות ברורים וברי אכיפה יאפשרו מהלך זה

חבילות "יקו חברות הפועלות במגזרים אחרים את פעילותן במגזר הנייח על ידי שיווק ככל שיעמ

, שיחות טלפוניה ניידת(הכוללות שירותי טלפוניה ופס רחב נייחים ושירותים אחרים " שירותים

המנועות כיום , "בזק"יקשה על חברות הבת של חברת ) טלוויזיה, אינטרנט, שיחות בינלאומיות

על , שימור מגרש משחקם מאוזן מחייב. להתמודד עם האתגר החדש, ם חברת האםמלשתף פעולה ע

להציע חבילות " בזק"יורשו גם חברות הבת של חברת , "פירוק למקטעים"שעם הפעלת אופציית ה, כן

 אחד השירותים המרכזיים שיאפשר שדרוג .2הכוללות שירותים נייחים המוצעים על ידי חברת האם

פירוק "עם הפעלת הסדרי ה. IPTVרת שידורים בפרוטוקול אינטרנט הוא העב, רשת הגישה

ככל שאין בכך לסתור את כללי , להציע שירות זה" בזק"חברות הבת של ליותר גם , "למקטעים

  .    הבעלויות הצולבות

  

ההפליה בה נתקלים לעיתים קרובות ספקים חדשים מצד בעלי תשתיות מקורה בתפקיד הכפול של 

, שהעמיק בסוגיה זו, OFCOM)(הרגולטור הבריטי . כספק תשתיות וכספק שירותים, בעל התשתיות

בסופו , אך הסתפק, ראה את הפתרון לניגוד העניינים המובנה בהפרדת בעלויות בין שני סוגי הפעילות

לפי המודל שאומץ על ידי הספק הוותיק הבריטי . בהפרדה פונקציונאלית שנעשתה בהסכמה, של יום

BTהפועלות לכל דבר ועניין כשתי חברות , י סוגי הפעילות בין שתי חטיבות נפרדות בחברה חולקו שנ

טלפוניה (הגוף המסדיר הישראלי הקפיד להפריד בין התשתית הנייחת והשירותים הנלווים . נפרדות

" א"בזק מפ"כאשר הגביל את פעילות חברת , לבין השירותים האחרים) נייחת ושירותי פס רחב

הפרדה מבנית זו אפשרה את פתיחת מגזרי הטלפוניה . ארצית- ייחת לפעילות פניםבטלפוניה הנ

                                                 
 רשאיות יהיו חברות הבת לספק שירותי שעל פיה, וזאת מבלי לגרוע מהחלטת המדיניות הקיימת של המשרד 2

VOB (Voice over Broadband) ארצית- הטלפוניה הפניםבתחום" בזק "רת שנתח השוק של חבלאחר 
  . 85%-יפחת מ) עסקי או פרטי(הנייחת במגזר לקוחות מסויים 
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ר לתחרות מבלי שהמתחרים החדשים יצטרכו לחשוש מצלו "השיחות הבינלאומיות והנס, הניידת

הוועדה בדעה שטוב היה אם גם שירותי . המאיים של המונופול במגזר הטלפוניה והתשתית הנייחת

עם זאת סבורה הוועדה שכפיית הפרדה כזו אינה . פרדים משירותי התשתיתהטלפוניה הנייחת היו מו

אינו פוגע " בזק"וכל עוד השילוב הנוכחי של תשתית ושירותים בחברת , ראויה בעיתוי הנוכחי

" א"בזק מפ"ניגוד העניינים שבפניו ניצבת חברת . בפיתוחו של השוק הסיטונאי והפירוק למקטעים

  .יותר שירותים לחברות הבתיקטן ככול שתעביר יותר ו

, ערוצית-באופן דומה מחייב מגרש משחקים מאוזן בתחום הספקת התוכן במגזר הטלוויזיה הרב

  ".הוט טלקום "–על בעל התשתית הנייחת השני , בהתאמות המתחייבות, החלת כללי הפרדה דומים

ההנחות .  לשוק חדשחבילות השירותים הפכו למכשיר הנפוץ ביותר של מתחרות חדשות בבואן לחדור

הפכו מכשיר זה , והאחדת ספקים, ניצול מוניטין שנרכש במגזרים אחרים, "חבילה"שמאפשרת ה

גם גרעין " חבילת השירותים"עם זאת טמון ב. למכשיר יעיל יותר מהספקת שירותים בודדים מוזלים

חבילת "ר בתחרותי בולט במיוחד כאש-הפוטנציאל האנטי. בהקטינה את הניידות, תחרותי-אנטי

דוגמא מוחשית לפגיעה הצרכנית והתחרותית הגלומה . גלומה התניית שירות בשירות" השירותים

  .ערוצית-בשידורי הטלוויזיה הרב" חבילת הערוצים הרחבה"בחבילת שירותים ניתן למצוא ב

- מלווה את הצרכן הישראלי מיום השקתן של חברות הטלוויזיה הרב" חבילת הערוצים הרחבה"

והפכה את ישראל לאחת המדינות היקרות בעולם לצריכת שירות , ת הפועלות על רשת הכבליםערוציו

במקרים רבים לא עמדה לצופה הישראלי האפשרות לקליטת השידורים בטכנולוגיה , לרוע מזלו. זה

. טרסטריאלית ויותר צרכנים נדרשו לשירותי הכבלים לצורך קליטת חבילת הערוצים הבסיסית

לשיפור משמעותי באיכות , אמנם, ערוצית תרמה- למגזר הטלוויזיה הרבYESת כניסתה של חבר

חבילת "אך לא שינתה את המודל העסקי המבוסס על , השידורים ולנגישותם האוניברסאלית

ולא הוסרו הכשלים התחרותיים , כתוצאה לא חלה הוזלה במחיר השירות". הערוצים הרחבה

חבילה " אלה כוללים סבסוד צולב ביו הערוצים הכלולים בכשלים. הגלומים במבנה התעריפים הקיים

, וחמור יותר, סבסוד בין חבילת השידורים הבסיסית הדיגיטאלית והחבילה האנלוגית, "הרחבה

נאלץ גורם תוכן המבקש , כתוצאה. סבסוד השידורים המוספים על ידי חבילת השידורים הבסיסית

להתחרות במחיר המסובסד שמבקשת חברת ,  במישריןלהציע תכניות עצמאיות לקהל צופי הטלוויזיה

לקושי זה נוספת ההגבלה שהטילה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין . ערוצית-הטלוויזיה הרב

המדירה ספקי תוכן עצמאיים ממרבית התחומים האטרקטיביים , על תוכנם של השידורים המוספים

לות מוחלטת של מפיקי הערוצים בחברות התוצאה היא ת). כגון תחום הספורט או הסרטים(

  .ערוצית-עביר לקיום שוק סיטונאי במגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית ומחסום בלתי-הטלוויזיה הרב

  

ההתפתחות של , ח מוקדשים לסקירות על הליכי ההסדרה בעבר"חמשת הפרקים הראשונים של הדו

ם האחרונות ואלו הצפויות ההתפתחויות הטכנולוגיות של השני, שוק התקשורת בעשור האחרון

והניסיון הבינלאומי בתחום , התשתית המשפטית עליה מבוססים ההסדרה והפיקוח, בשנים הקרובות

סקירות מפורטות אלה מהוות את הבסיס לניתוח מצב התחרות במגזרי הענף . הסדרת שוק התקשורת

, המגזר הנייד, ר הנייחהמגז: ניתוח זה מוביל להמלצות המתייחסות למגזרי הענף השונים. השונים
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סוגיית : ענפיות- פרקי הסיום עוסקים בסוגיות כלל. ערוצית- והטלוויזיה הרב, השיחות הבינלאומיות

  .סוגיות צרכניות ומשטר ההסדרה הנדרש, האוניברסאליות
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  הרפורמות המבניות. ב

  

. 1994מאז השקתה בשנת , את הישגי הרפורמה בשוק התקשורת, בקליפת אגוז,  מתמצת1-לוח ב

 קצב כפול מקצב הגידול של התוצר במשק – אחוז 7בתקופה זו גדלו הכנסות הענף בקצב שנתי של 

 26 לרמה של 2006גדלו בשנת , ₪ מיליארד 11.5 1994ההכנסות שהיו בשנת ).  אחוז בלבד3שהיה (

 82-  מ,וחברות הבנות שלה" בזק"חברת , במקביל ירד פלח השוק של המונופול הוותיק .ח"מיליארד ש

  .  אחוזים מהכנסות הענף43-ל

  

הענףבזקהענףבזקהענףבזק
9.411.511.1261.4%7.0%סה"כ

2.3%-5.85.84.14.4-2.8%תקשורת נייחת
0.61.23.713.816.4%22.6%תקשורת ניידת

01.51.43.4-7.1%טלוויזיה רב-ערוצית
--0012.1אינטרנט (ISP + תשתית)

3.9%-3.03.00.61.8-12.6%שיחות בינלאומיות

מקור: דוחות כספיים של החברות,  דיווחי החברות למשרד התקשורת. 

  .YES הערות: בהכנסות בזק משידורים נכללו מלוא הכנסות חברת

מההכנסות משירותי תקשורת נייחת ותקשורת ניידת נוכו דמי קישור גומלין המועברים למפעילים אחרים עבור השלמת שיחות 
ברשתם. 

לוח ב - 1 :הכנסות ענף התקשורת וחברת בזק 1994, 2006

קצב גידול שנתי ממוצע19942006

(מיליארדי ₪ במחירי 2006)

  

  

בעת " בזק"שהוענקה לחברת ,  עמד ביטול הבלעדיות בשוק התקשורת1994במוקד הרפורמה של שנת 

כחלק . והחלפתה במערכת רישיונות המסדירה את פעילות החברה בכל אחד ממגזרי הענף, הקמתה

, שירותי טלפוניה ניידת, ומיותשלא ליתן שירותי שיחות בינלא" בזק"חוייבה חברת , ממהלך זה

ביטול הבלעדיות איפשר לגוף המסדיר לפתוח . אלא באמצעות חברות בת,  בעצמה3ר"ושירותי נס

ר " נפתחו לתחרות שוק הנייד ושוק הנס1994בשנת : באופן הדרגתי את המגזרים השונים לתחרות

 1998-בשוק הנייד הועצמה בהתחרות .  שוק השיחות הבינלאומיות- 1997ובשנת , ושירותי ציוד קצה

 עם הצטרפות שלושה מתחרים 2004-ובשוק השיחות הבינלאומיות ב, עם הצטרפות המתחרה השלישי

 הוענקו הזיכיונות הראשונים לאספקת טלוויזיה רב ערוצית באמצעות 1991-1990בשנים . חדשים

הכבלים על בסיס אזורי הוענקו הזיכיונות לחברות , כדי לעודד תחרות השוואתית במגזר זה. כבלים

משבוששה התחרות לבוא עודד הגוף המסדיר את כניסת קבוצת בזק לשוק באמצעות . בלבד

  .2000שהחל את פעילותו המסחרית בשנת ,  הלוויין–פלטפורמה מתחרה 

                                                 
  . הכוונה לשירותי טלפוניה ושירותי תקשורת אחרים במתחמים עסקיים.  רשת נקודת סיום-ר "נס 3
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ההשקעה . המאפיין את טכנולוגיית התקשורת על מגזריה השונים הוא הספקת שירותים על גבי רשת

את מגוון ואיכות , ואולי לא פחות חשוב, ספר הצרכנים הנהנים מהשירותברשת קובעת את מ

) תחבורה, מים, חשמל(בדומה לענפי משק אחרים . השירותים ממנה נהנה הצרכן המחובר לרשת

לאלה . נהנות רשתות התקשורת מיתרונות לגודל ההופכים הקמת רשתות מקבילות לבלתי כדאית

ובמיוחד רשתות עירוניות הטמונות , בהקמת רשתות חדשותנוספים הקשיים המינהליים הקשורים 

למשל (שלא כמו בענפים בהם הרשת היא ציבורית והגישה אליה היא חופשית . מתחת לפני הקרקע

אופיין ענף התקשורת באופן מסורתי על ידי חברות המספקות מגוון של שירותים על ) בתחבורה

  . ל למספר הרשתות המסוגלות לספק את השירותבמצב זה מספר המתחרים מוגב. הרשתות שבבעלותן

  

האם לעודד את : מיומה הראשון של ההסדרה המבנית התלבט הגוף המסדיר באשר לדפוסי התחרות

או על ידי הרשאה לספקים חדשים להתחרות בספקים , התחרות באמצעות הקמת תשתיות חדשות

בדומה לזו , ורמי ההסדרה בישראלהתשובה שניתנה על ידי ג. הוותיקים על גבי התשתיות הקיימות

היתה שונה משירות לשירות והיתה תלויה בעלות הקמת , שניתנה על ידי גורמי הסדרה אחרים בעולם

ובקשיי האכיפה הכרוכים בחיוב , במידת התלות של ספק השירות בבעל התשתית, רשתות מקבילות

התחרות בשוק הנייד ש כך נקבע .בעל התשתית הוותיק לספק את שירותי התשתית למתחריו

תשתית ) או שוכר(כאשר כל מתחרה מקים , ערוצית תהיה מבוססת תשתיות-והטלוויזיה הרב

בעוד התחרות בין ספקי השיחות , )החלטה שנדרשה גם בשל הבדלי טכנולוגיה בין המתחרים(עצמאית 

אחרים היא בין ספקי שירותים הנסמכים על תשתיות של ) ISP(הבינלאומיות וספקי האינטרנט 

  . 4)ימיים-והכבלים התת, החיבור לבית הלקוח, שדרת התמסורת(

ההחלטה לבסס את התחרות בשוקי השיחות הבינלאומיות והאינטרנט על תחרות בין ספקי שירותים 

אך היא מגבילה את איכות השירות באיכות , למרות מיעוט התשתיות, אפשרה ריבוי מתחרים

אך היא , ו לא השפיעה על טיב השירות בשיחות הבינלאומיותהגבלה ז. וזו אינה בשליטתן, התשתית

  .בעלת השפעה הולכת וגדלה כאשר מדובר באיכות השירות ממנו נהנים צרכני האינטרנט בישראל

  

להחלטה על קיום תחרות בין ספקי שירותים במגזרי השיחות הבינלאומיות והאינטרנט היה גם מחיר 

 מיוחד כדי לשמר על מגרש תחרותי מאוזן שבו נהנים כל פיקוחי בחייבה את הגוף המסדיר במאמץ

מאמץ זה השתלב במאמץ למנוע . המתחרים מאיכות תשתיות זהה המסופקות בתנאים ומחירים זהים

ארציות למגזרים -בשוק התשתיות והשיחות הפנים" בזק"מינוף של כוחה המונופוליסטי של חברת 

השיחות , מבנית כאשר פעילותה במגזרי הניידלצורך זה חויבה כאמור החברה בהפרדה . אחרים

, ערוצית נעשית באמצעות חברות בנות-והטלוויזיה הרב, )ISP(האינטרנט , ר"הנס, הבינלאומיות

                                                 
שוק . ספקי השיחות הבינלאומיות נדרשו רק בהקמת המתגים המחברים את רשתות התמסורת השונות 4

השיחות הבינלאומיות מהווה דוגמא לשתי צורות ההתקשרות הנפוצות בין הלקוח והספק בשוקי תקשורת 
). pre-selection(והתקשרות על בסיס קבוע ) call by call(ות לביצוע שירות ספציפי ההתקשר: תחרותיים

הגורם המסדיר לא שלל אפשרות של תחרות שירותים גם בטלוויזיה הרב ערוצית בקובעו שעל הכבלים להציע 
עד כה אך השימוש באופציה זו היה , לכל בעל רישיון מיוחד להעברת ערוצים) open access(גישה חופשית 
  . מוגבל ביותר
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נאסר על חברת האם לשתף . 5ארציות-וחברת האם אחראית רק לתשתית הנייחת ולשיחות הפנים

נאסרה העברת מידע מחברת האם , ")סלי שירותים("פעולה עם בנותיה באספקת שירותים משותפת 

לאמצעים . ותעריפי המקטעים המונופוליסטיים שבפעילות חברת האם נותרו בפיקוח, לחברות הבת

כך הוגבל מספר המתחרים . פעמיים לחיזוק המתחרים החדשים-אלה נוספו אמצעים אקטיביים חד

והוגבלה , מיות לתחרותשהורשה להיכנס לענף בעת פתיחתם של השוק הנייד ושוק השיחות הבינלאו

  . בתגובותיה להורדת המחירים של יריבותיה החדשות, במהלך תקופת ביניים, חברת בזק בינלאומי

גולת הכותרת של הרפורמה המבנית היתה אמורה להיות פתיחת שוק התקשורת הפנים ארצית 

י שירותים תחרות שירותים בין ספק: בפני מתכנני הרפורמה עמדו האופציות המסורתית. לתחרות

או תחרות , בדומה לתחרות בשוק השיחות הבינלאומיות, העושים שימוש בתשתיות של אחרים

והיא חיוב בעלי תשתיות ) מעין אופציית ביניים(לאלו נוספה אופציה שלישית . מבוססת תשתיות

להעמיד חלק מתשתיותיהם לשימוש מפעילים אחרים בתנאי חכירה ) חברת בזק, ובראש ובראשונה(

-  ו1996הוועדות המקצועיות שעסקו בסוגיה בשנים ). LLU – Local Loop Unbundling(מן ארוך לז

קבעו שיש להעדיף תחרות מבוססת תשתיות על האופציות ) ליאון וצוות רוזן-ברודט- צוות וקס (1997

 שתי 90- להחלטה זו תרמה ללא ספק העובדה שבישראל היו קיימות מאז תחילת שנות ה. האחרות

ורשת הכבלים של מפעילי " בזק" רשת הטלפוניה של חברת – תקשורת בפריסה ארצית רשתות

להערכת הועדות נדרשה רק השקעה צנועה יחסית כדי להסב את רשת הכבלים . הכבלים האזוריים

לא יתקשו לעמוד , שהצטיינו ברווחיותן באותה עת, השקעה שחברות הכבלים, להעברת שירותי קול

נכון , בהתבססם על הניסיון הבינלאומי) LLU(פתרון ההחכרה לטווח ארוך הצוותים דחו את . בה

שיתוף של מתחרים שיפעלו על תשתיותיה " בזק"ומחשש שניסיון לכפות על חברת , לאותה תקופה

כדי להבטיח שהמתחרים החדשים . יהיה כרוך במאבק מתמשך שיביא לדחיית התחרות במספר שנים

חויב כל מתחרה חדש בשירות שיכסה חלק , יים הגדולים בלבדלא יתמקדו במגזר הצרכנים העסק

  .1999מועד השקת התחרות אמור היה להיות שנת . ניכר משטח המדינה ובמגוון שירותים רחב

  

התחרות העזה בשוק הטלוויזיה הרב . התרחיש שחזו מתכנני הרפורמה במגזר הנייח לא התממש

חיקת רווחיות חברות הכבלים ולהקטנת נכונותן הביאה לש, YESערוצית בעקבות כניסתה של חברת 

לאלה נוספו חילוקי דעות בין גופי ההסדרה השונים . להתאים את רשתותיהן להעברת תנועה טלפונית

התוכניות להקמת פלטפורמות . באשר לתנאים שיושתו על חברות הכבלים עם כניסתן לשוק הטלפוניה

כל . א התממשו עקב המשבר שפקד את שוק ההוןחדשות אחרות המבוססות על רשת גישה אלחוטית ל

העיכוב היה הנושא המרכזי על שולחנה של הוועדה . אלה עכבו את התחרות בשוק התקשורת הנייחת

הוועדה ). ועדת קרול (2002לגיבוש מדיניות וכללים לפתיחת התחרות בתחום התקשורת הנייחת בשנת 

להסיר רבים , במקביל, אך המליצה, איותחזרה ואימצה את מודל התחרות על בסיס תשתיות עצמ

                                                 
שגם הספקת התשתיות והשיחות הפנים ) וועדת מעוז( המליצה וועדת מומחים 1993-כדאי לציין שכבר ב 5

אך המלצה זו לא התקבלה על ידי שר , ארציות יועברו לחברת בת וחברת בזק תשמש כחברת החזקות בלבד

  . התקשורת
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הומלץ שמתחרים אלו יוכלו . מחסמי הכניסה הרגולטוריים שהגבילו כניסת מתחרים חדשים לענף

, ללא דרישת אזורי ביקוש וללא דרישת שירות לכול, לספק שירותי טלפוניה בכל מקום בו יבחרו

ול היתה ערה לחשש שבהינתן מצבם ועדת קר. וצומצמו תנאי הסף ההוניים לקבלת רישיונות מפעיל

תחרות אפקטיבית מבוססת , הכספי של חברות הכבלים וקשיים רגולטוריים במיזוג חברות הכבלים

, על כן המליצה שאם מודל התחרות על בסיס תשתיות עצמאיות לא יתממש. תשתיות תבושש לבוא

 (Local Loopיות הבזקתיבחן הרחבת מעגל התשתיות המתחרות על ידי פירוק רשת הגישה של תשת

Unbundling (הוועדה המליצה שמשרד התקשורת יפעל להכנת התשתית . והחכרת קוויה למתחרים

הנושאים הטכניים , הדרושה להפעלת הסדרים אלה לרבות קביעת כללי ההסדרה הדרושים

  .ותמחור מרכיבי הרשת השונים, והתפעוליים הקשורים בשיטת ההפעלה החדשה

  

נכנסה חברת הכבלים , ר שאושר מיזוג שלוש חברות הכבלים לחברה ארצית אחתלאח, 2004 בשנת 

וכתוצאה לא מומשה ההמלצה לבדיקת ,  לתחרות בשוק הטלפוניה הפנים ארציתHOTהממוזגת 

  .ולא הוחל בנקיטת הצעדים הנדרשים ליישומו, unbundlingפתרון ה 

  

עת  (2002, 1996-מגזרי הענף ב מתאר את מספר בעלי הרישיון הפעילים בכל אחד מ2- לוח ב

, על פניו חל שינוי משמעותי בכל אחד מהמגזרים במספר המתחרים. וכיום) התכנסותה של ועדת קרול

  .אך אין בשינוי זה כדי להצביע על עוצמת התחרות

  

199420022006
115תקשורת נייחת
144תקשורת ניידת

134שיחות בינלאומיות

122טלוויזיה רב-ערוצית *
הנתון מתייחס למספר הספקים באזור שירות מסוים*

לוח ב - 2: מספר החברות הפעילות בענף התקשורת לפי מגזרים 2006,2002,1994
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   2007 – 1997התפתחות הענף . ג

  

  תפוקות. 1

כות המקרו כלכליות שעבר המשק ההתפתחויות בשוק התקשורת בעשור האחרון משקפות את התהפו

 וההתאוששות 2003-2001הנסיגה בשנים , 2000הזינוק בשנת , 90-ההאטה בסוף שנות ה: בתקופה זו

נושאות ההתפתחויות בשוק התקשורת את חותם הרפורמות , אך יותר מכול. 2007-2004בשנים 

ציף את השוק בעקבות השינוי במחירים היחסיים וגל השירותים החדשים שה, המבניות שעבר הענף

 .פתיחתו לתחרות
כאשר , הרפורמה מוצאת את ביטויה הבולט ביותר בצמיחה הבלתי מאוזנת של מגזרי הענף השונים

ובראש ובראשונה , בעוד השירותים החדשים,  בנסיגה- מגזר הטלפוניה הנייחת-המגזר המסורתי

  ).'ב1-וג' א1- ג וציורים 1 - לוח ג(שירותי התקשורת הניידת והפס הרחב בנסיקה 

  

 הואטה לקראת 90-הצמיחה המהירה שאפיינה את מספר מנויי הטלפוניה הנייחת בתחילת שנות ה

חל גידול חסר תקדים במספר מנויי הטלפוניה , במקביל. 2000-סוף העשור ונבלמה בתחילת שנות ה

לא השתנה ביחס ) 2006-1997(קצב גידול התנועה הטלפונית ).  על פני התקופה4.9גידול של פי (הניידת 

אך השינוי בהרגלי הצריכה הביא להסטה דרמטית של תנועה , ) אחוז לשנה5- כ(לתקופות קודמות 

. 6.5לרשת הניידת שהיקף התנועה בה גדל פי ,  אחוז16-שהיקף התנועה בה קטן ב, מהרשת הנייחת

את נותר עדיין עם ז.  אחוז ליותר ממחצית13 -כתוצאה גדל משקל הדקות שמקורן במכשיר נייד מ

 דקות בטלפוניה הניידת 2400(פער משמעותי בין שתי הרשתות במספר דקות השיחה השנתיות למנוי 

הפרש זה מבטא את פערי התעריפים בין שתי הרשתות ואת ).  דקות בטלפוניה הנייחת5700לעומת 

  . כשיר הנייחבמ) או העסקי(אופיו האישי של השימוש במכשיר הנייד לעומת אופי השימוש המשפחתי 

  

גם . לא פחות מרשים מהגידול בשימוש ברשת הניידת הוא הגידול בהיקף השיחות הבינלאומיות

ירידת המחירים החדה בעקבות ". שווה לכל נפש"במקרה זה הפכה הרפורמה המבנית את השירות ל

חה  במספר דקות השי3.3הביאו לגידול של פי ,  והגלובליזציה1997פתיחת השוק לתחרות בשנת 

הוזלת השיחות היוצאות גררה . 6וגידול אף מהיר יותר במספר דקות השיחה היוצאות, הבינלאומיות

, בעוד שלפני הרפורמה עלה היקף התנועה הבינלאומית הנכנסת על זו היוצאת. היפוך בזרמי השיחות

  .התהפך היחס עם פתיחת השוק לתחרות

                                                 
 בשנים האחרונות ולא הושפע מהגידול בשימוש באינטרנט  אחוז נשמר גם7ראוי לציין שקצב הגידול בשיעור  6

 בעקבות החרפת התחרות יש בוודאי תרומה חשובה 2004להורדת המחירים בשנת  VOIP.לשיחות בינלאומיות 

  .לשימור מגמה זו
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19971998199920002001200220032004200520062007

טלפוניה  (סוף שנה)

        3,140        3,040       2,947       2,896       2,913       3,006       3,033      3,021      2,878      2,807      2,675טלפוניה נייחת 

        8,396        8,300       7,757       7,222       6,618       6,300       5,501      4,374      3,040      2,290      1,700טלפוניה ניידת 

אינטרנט (סוף שנה)

ADSL6              40             166           428           650           800           891           *942

Cable-          -           57             205           330           430           529           *590

        1,532        1,420       1,230           980           633           123             40              6סה"כ

934*           926           941           972           997       1,036       1,147      1,210      1,157      1,101כבלים

543*           540           497           447           415           379           276            87לוויין

        1,477        1,466       1,423       1,419       1,412       1,415       1,423      1,297      1,157      1,101סה"כ

נתוני רבעון שלישי 2007*

19971998199920002001200220032004200520062007

      17,360      17,338     16,419     17,077     18,294     19,662     20,823    21,668    21,320    21,113    20,627רשת נייחת

--      19,859     18,191     17,359     14,448     12,078     10,263      7,664      5,385      3,872      3,041רשת ניידת

--      37,197     34,609     34,435     32,742     31,740     31,086    29,332    26,705    24,985    23,668 סה"כ

 דקות שיחה בינלאומיות

        1,329        1,262       1,120       1,050           899           814           728          661          540          424          425נכנסות

        1,619        1,521       1,395       1,265       1,204       1,194       1,120      1,022          804          661          459יוצאות

        2,948        2,783       2,515       2,315       2,103       2,008       1,848      1,683      1,344      1,085          884 סה"כ

מקור: דיווחי החברות למשרד התקשורת ודוחות כספיים של החברות.

הערות: מספר מנויי טלפוניה נייחת הינם במונחי ערוצי קול (קווים). 

טלויזיה רב-ערוצית            
 (ממוצע שנתי)

לוח ג - 1: תפוקות ענף התקשורת לפי מגזרים 1997 - 2006

תנועה יוצאת (מיליוני דקות)

מספר מנויים (באלפים)
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2000200120022003200420052006

ציור ג-1 א': מנויי טלפוניה נייחת, טלפוניה ניידת, ופס רחב  2006-2000

פס רחב
קווים נייחים
קווים ניידים

  מקור: דו"חות כספיים של חברות התקשורת ודיווחי החברות למשרד
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ציור ג-1 ב': היקפי תנועה נייחת וניידת  1996- 2006

נייח

נייד

  מקור: דיווחי החברות למשרד 
  

התחרות . ותי הפס הרחב לשוק התקשורת הישראליהתחרות שיחקה גם תפקיד חשוב בחדירת שיר

ובמקביל התחרות בין , והכבלים") בזק"על רשת חברת  (ADSL - ה, בין שתי טכנולוגיות מתחרות

ניצלה " בזק"חברת . הביאה לנטישת שירותי האינטרנט בחיוג לטובת הפס הרחב, ספקי האינטרנט

אך בשנים האחרונות הולך וגדל משקל , את יתרון הראשוניות שניתן לה לבסס את מעמדה בשוק

  .המצטרפים החדשים הבוחרים בשירותי הכבלים
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התחרות שהביאה לשבירת המונופול של חברות הכבלים בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית תרמה , לבסוף

בסוף התקופה . להעמקת החדירה של שירותי הטלוויזיה הדיגיטאלית במשקי הבית בישראל

ולמעלה משליש ,  אחוז63פלח השוק של הספק המסורתי הוא מתייצבת חלוקה חדשה שבה 

  .מהצרכנים משתמש בשירותי הלוויין

  

. ובראש ובראשונה תשומות ההון, הרחבת התפוקה לא היתה אפשרית אלמלא ההרחבה בתשומות

  . מתארים את השינויים שחלו בהיקף ההשקעות של הענף בשמונה השנים האחרונות2-  וציור ג2-לוח ג

השינוי שחל ברמת ההשקעות מרמז . שקעות משקף את התמורות שחלו בהרכב הביקושיםהרכב הה

  .על האתגר הניצב בפני הענף כיום

  

 

19992000200120022003200420052006

תקשורת 
נייחת

1,193     1,011     798        871         875        847        788        474        

תקשורת 
ניידת

3,297     2,792     2,541     3,409      1,489     2,255     1,396     1,260     

טלוויזיה רב-
ערוצית

644        1,351     1,471     900         758        616        570        470        

שיחות 
בינלאומיות 
ואינטרנט

269        427        272        221         421        326        138        126        

     2,330     2,892     4,044     3,543      5,400     5,083     5,581     5,403סה"כ

מקור: דיווחי החברות למשרד התקשורת ודוחות כספיים של החברות.

לוח ג - 2 :השקעות בענף התקשורת לפי מגזרים 2006-1999 (מיליוני ₪, במחירי 2006) 

  
  

כאשר ההשקעה השנתית הממוצעת ,  היו שנות שיא בהשקעה בענף התקשורת2002 - 1999השנים 

רת פרטנר לענף כניסתה של חב. המגזר המוביל בהשקעות היה המגזר הנייד. ₪ מיליארד 5עולה על 

לאלה נוספו . ₪ מיליארד 3-ושדרוג הרשתות הקיימות הביאו להשקעות בהיקף שנתי ממוצע של כ

היחידה שלא .  הן בכבלים והן בלוויין- ערוצית -ח בטלוויזיה הרב"השקעות בהיקף של כמיליארד ש

 מיליארד 2שהיתה מורגלת בהשקעות בהיקף שנתי של " בזק". "בזק"הצטרפה למגמה זו היתה חברת 

צמצמה את השקעתה לקראת סוף העשור , 90-ויותר במהלך כל המחצית הראשונה של שנות ה₪ 

אליה ,  השלמת הפריסה של רשתות הטלפוניה הניידת הביאה לירידה חדה בהשקעות המגזר.7לחצי

 40-כתוצאה הצטמצמו השקעות הענף בארבע השנים האחרונות ב. הצטרפו גם המגזרים האחרים

ההשקעה המצרפית של חברת . דאיג במיוחד הקיצוץ בשנה האחרונה בהשקעה ברשת הנייחתמ. אחוז

. ₪ מיליון 750 -  לרמה הנמוכה מ2006וחברות הכבלים ברשתותיהן צנחה לראשונה בשנת " בזק"

                                                 
הירידה בהשקעה מוסברת בחלקה על ידי הירידה במחירי הציוד ובחלקה על ידי עודף השקעה בתקופה  7

  ).2003 ו 1998חות הוועדות להסדרת תעריפי בזק "ה דורא(הקודמת 
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והוא מעורר חשש באשר לשימור , סכום זה קטן משמעותית מהקצאת הפחת של שתי החברות

  .נה את המגזר הנייח בעברהחדשנות הטכנולוגית שאפיי

  

מקור: דיווחי החברות ל- OECD ולמשרד התקשורת

הערה: השקעות קבוצת HOT כוללות את ההשקעות במגזר הנייח

ציור ג- 2: ההשקעה ברכוש קבוע בענף התקשורת לפי מגזרים 
 1999 -  2006 ( מחירי 2006) 
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  מחירים. 2

בניתוח זה . המדד המסורתי למידת עוצמת התחרות במגזרי השוק השונים הוא התנהגות המחירים

השוואת מחירי השירותים בישראל עם . וב, התנהגות המחירים על פני זמן. א: נתמקד בשני מדדים

ון שירותים ושיפורים טכנולוגיים מתמידים בענף המאופיין על ידי מגו. אלה הנהוגים במדינות אחרות

אך יש , ועל כן שני המדדים אינם מושלמים, איכות השירות חשובה לצרכן לעתים לא פחות מהמחיר

  . תחרות המחירים–בהם כדי לתת אינדיקציה על היבט חשוב של התחרות 

  

תפרסם מידי המקור העיקרי למידע על התנהגות המחירים בישראל הוא מדד המחירים לצרכן המ

מדד זה בודק את השתנות מחירי סל ). ס"הלמ(חודש בחודשו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

כאשר המשקל הניתן לכל שירות הוא בהתאם למשקלו בסל ההוצאות החודשיות של , שירותים נתון

את משמשים הן ) ערוצית-להוציא שירותי הטלוויזיה הרב(מרבית שירותי התקשורת . משקי הבית

הבדלים ברגישות המגזרים השונים להשתנות המחירים עשויים . משקי הבית והן את המגזר העסקי

מדד המחירים לצרכן . בתחרות בין מעטים להביא להבדלים בהתנהגות המחירים בשני המגזרים

אחד המאפיינים של ענף , מעבר לכך. יהווה במקרים אלה רק מדד חלקי להשתנות המחירים

מאחר שמדד המחירים . שינויים המתמידים בסל השירותים המוצע על ידי הענףהתקשורת הוא ה

מדד , לבסוף). או שישקף אותם בפיגור(הוא לא ישקף שינויים אלו , לצרכן מתייחס לסל שירותים נתון
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המחירים לצרכן מצביע במספר מקרים על התנהגות מחירים שונה מזו שעליה מדווחים ספקי 

  . השירותים

הירידה :  מבליטים את חוסר האחידות בהתנהגות מחירי השירותים השונים3-יור ג וצ3-לוח ג

לעומת התנודתיות במחירי שאר ) הטלפוניה והאינטרנט(השיטתית במחירי השירותים הנייחים 

  . השירותים

 אחוז בהתאמה 45- אחוז וב20-תעריפי הטלפוניה הנייחת והאינטרנט ירדו בשבע השנים האחרונות בכ

הוועדה להסדרת תעריפי הבזק ( שהירידה בתעריפי הטלפוניה היא מעשה ידי הגוף המסדיר אך בעוד

הירידה החדה בתעריפי האינטרנט היא תוצאה של התחרות בענף ושל המעבר משירותי , )2003בשנת 

התחרות . במגזרים אחרים היתה תרומת התחרות פחות אחידה. אינטרנט בחיוג לשירותי פס רחב

עם , אך לאחר שנתיים, ערוצית הביאה להורדת תעריפים גם בשוק זה-ה הרבבשוק הטלוויזי

פתיחת שוק השיחות הבינלאומיות לתחרות ,  באופן דומה.8התהפכה המגמה, התבססות הלוויין

וחלוקת השוק בין המתחרים , אך עם ההתייצבות בתחרות, הביאה לירידה חדה בתעריפי השיחות

 אחוז 40-  עלו התעריפים ב2003 - 2000בשנים . עליית תעריפיםהחלה , לשלושה פלחים כמעט שווים

 עם פתיחת השוק לכניסת מתחרים חדשים שהביאה להורדת 2004עליה זו נבלמה רק בשנת . בקרוב

  . מגמה שנבלמה בשנה האחרונה בעקבות המיזוגים בענף,  אחוז20-תעריפים של יותר מ

גם אם קיים בסיס . תחרותי מבין ענפי התקשורתכ) בהתבסס על עברו(ענף הטלפוניה הניידת נחשב 

ס המתייחסים לשינוי בתעריפי הנייד למגזר משקי "היא אינה נתמכת על ידי נתוני למ, לטענה זו

 אף בקצב 2005והחל משנת , לפי נתונים אלו עלו התעריפים במקביל לעליית המחירים במשק. הבית

המדווחות על ירידת ההכנסה לדקה הן , החברותנתונים אלו עומדים בסתירה לדיווחי . מהיר יותר

  .במגזר העסקי והן במגזר משקי הבית

ס אין מידע מפורט על "מאחר ולחוקרי הלמ. לסל הוצאות נתון, כאמור, נתוני המדד מתייחסים

מתבססת המדידה על סדרה של , תכניות התעריפים הספציפיות אליהם הצטרפו המרואיינים בסקר

המדידה . ל תכניות התעריפים הנפוצות ביותר שמציעות חברות הסלולארפרופילים סינתטיים ש

המדד משקף על כן את . מתעלמת ממבצעים מיוחדים ומתכניות חדשות הצצות חדשות לבקרים

או , השתנות המחירים שבפניה עומד משק בית שאינו טורח לחפש את תכנית התעריפים הזולה ביותר

צרכן זה עמד על . וח הקושר אותו לתכנית תעריפים ספציפיתטו- שהוא מנוע מלחפש עקב חוזה ארוך

, משק הבית נדרש. שהתחזקה בעקבות הורדת דמי הקישוריות בנייד, פני זמן בפני העלאת תעריפים

  . כדי ליהנות מהורדת המחיר לדקה עליה מדווחות חברות הנייד" מחפש מתמיד"להיות , כנראה

                                                 
ערוצית הוא מדד משוקלל של מחירי הטלוויזיה האנלוגית ומחירי השירות -מדד מחירי הטלוויזיה הרב 8

המדד המשוקלל הוא אומדן , מאחר ומדד השירותים האנלוגיים צמוד למדד המחירים לצרכן. הדיגיטאלי
  .השירותים הדיגיטאלייםמוטה כלפי מטה של עליית מחירי 
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א. מחירים שוטפים (ממוצע שנתי)

טלוויזיה רב-ערוציתשירותי אינטרנטשיחות בינלאומיותטלפון ניידטלפון נייח

2000100100100100100

2001981011097992

20021021011208897

20039910312888108

20048710413176112

20059010511065114

20068511110661117

20078711210760118

ב. מחירים קבועים (ממוצע שנתי)

טלוויזיה רב-ערוציתשירותי אינטרנטשיחות בינלאומיותטלפון ניידטלפון נייח

2000100100100100100

2001971001087891

200295951128291

2003929611982101

2004819712271104

2005839710160105

2006771009555105

2007791029855107

מקור: נתוני למ"ס-  מדד המחירים לצרכן

לוח ג - 3  : מדד מחירי שירותי תקשורת (הבסיס ממוצע 2000=100.0)

הערה: למעט נתוני הטלפון הנייח מתבססים הנתונים החודשיים שמהם נגזר הממוצע השנתי על ממוצעים נעים של 6 
  חודשים .
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ציור ג-3: מדד מחירי שירותי תקשורת 2007-2000 ( במחירים קבועים) 
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אך הן מחמיאות פחות , את הממצאים ביחס למחירי הטלפוניהההשוואות הבינלאומיות מאששות 

מתארים את תעריפי הטלפוניה הנייחת בישראל ' ב4-וג' א4-ציורים ג. לישראל בתחומים אחרים

ההשוואה מתייחסת לעלות החודשית של סל . ב ויפן"ארה, בהשוואה למדינות האיחוד האירופי

אל בולטת בהשוואה זו כמדינה הנהנית מתעריפי ישר. טלפוניה נתון במגזר הפרטי ובמגזר העסקי

כאשר מרכיב התשלום , בולט המבנה המאוזן של התעריפים, במקביל. הטלפוניה הנמוכים ביותר

כמחצית מהעלויות הישירות של המערכת . הקבוע בסל הוא מהגבוהים במדגם במיוחד במגזר הפרטי

במשך שנים . שתנות עם היקף התנועהואינן מ, הטלפונית הנייחת קשורות בעלות ההון של הרשת

רבות כיסו ההכנסות שמקורן בתשלום החודשי הקבוע רק חלק קטן מעלויות אלה והיתרה כוסתה על 

במצב זה קיים חשש שפתיחת השוק לתחרות תביא ). מדמי השיחות(ידי ההכנסות מתנועה 

על פני השנים . ולהזנחת המגזר הביתי, עצים השיחות, להתמקדות של המתחרים במגזר העסקי

את השוק הנייח בנקודת ) rebalancing -פעולת ה(העמיד הגוף המסדיר באמצעות איזון התעריפים 

אם קיימת נקודת . כאשר הסבסוד הצולב בין שירותים ותשתיות הוא מזערי, זינוק נוחה לתחרות

יף דקת שיחה הרי היא היחס הגבוה בין תעריפי הקישוריות לתער, תורפה במערך התעריפים בישראל

  ).5-ציור ג(
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הערה: הסל כולל 1200 שיחות מקומיות, 120 שיחות לקווים ניידים, ו-72 שיחות בינלאומיות
European Electronic Communications Regulation and Markets 2005 (11th report) :מקור
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ציור ג-4 א':  עלות חודשית של סל טלפוניה נייחת למגזר הפרטי - 
(EURO) 2005 השוואה בינלאומית

שיחות
דמי שימוש

  
  

  

 European Electronic Communications Regulation and Markets 2005 (11th report) :מקור
הערה: הסל כולל 3600 שיחות מקומיות, 360 שיחות לקווים ניידים, ו-216 שיחות בינלאומיות
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ציור ג-4 ב': עלות חודשית של סל טלפוניה נייחת למגזר העסקי -
(EURO) 2005 השוואה בינלאומית 

שיחות
דמי שימוש

  



 

 35

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ניה
ריט
ב

ליה
גיהאיט

בל
פת
צר

לנד
איר

רק
נמ
ד

סין
פרי
ק

ריה
ונג
ה

וגל
רט
פו

דיה
ליןשוו

פו
לנד
הו

כיה
צ'

ניה
רמ
ג

רד
ספ

ביה
לט

ריה
סט
או

קיה
לוב
ס

לנד
פינ

ניה
סטו
יווןא

ברג
סמ
לוק

ניה
לוב
ס

אל
שר
י

טא
לי

טה
מל

ציור ג-5:  יחס בין מחיר דקת קישור-גומלין לבין מחיר דקת שיחה 
בשעות השיא בשיחות נייחות , ספטמבר 2005

European Electronic Communications Regulation and Markets 2005 (11th report)   :מקור
  

  

שגם לאחר שתתרחב התחרות בשוק הנייח יהיה יעדם של חלק גדול משיחות מנויי  מאחר ויש לצפות

- מותיר יחס זה רק שוליים צרים של רווחיות בכל שיחה בין, "בזק"המתחרים החדשים ברשת חברת 

רמת מחירים יחסית נוחה גם  ישראל נהנית מ.9רשתית ומקשה על מתחרים חדשים להתבסס בענף

במיוחד שפר חלקו של משתמש ישראלי כאשר סל שירותי ). ' ב6-וציור ג'  א6-ציור ג(בטלפוניה הניידת 

היתרון הישראלי בולט גם "). כבד"סל (הטלפוניה הניידת בו הוא משתמש הוא סל עצים שיחות 

  . אף כי במידה פחותה, "משתמש הקל"במקרה של ה

                                                 
 תהיה פטורה במהלך השנתיים הראשונות HOTכדי להתגבר על קושי זה קבע משרד התקשורת שחברת  9

" חייב ושמור"וההתחשבנות ההדדית תהיה על בסיס , לפעילותה בשוק הטלפוניה מתשלום דמי קישוריות לבזק
Bill and Keep) .(  
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ציור ג-6 א':  תשלום חודשי לסל שירותי טלפוניה ניידת ל"משתמשים קלים", 
(EURO) 2005 ספטמבר

European Electronic Communications Regulation and Markets 2005 (11th report) :מקור הערה: נתוני ישראל מינואר 2007

 . SMS הודעות 30 - שיחות ו25 הסל כולל: הערה
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ציור ג-6 ב':  תשלום חודשי לסל שירותי טלפוניה ניידת ל"משתמשים 
(EURO) 2005 כבדים", ספטמבר

European Electronic Communications Regulation and Markets 2005 (11th report)  :מקור הערה: נתוני ישראל מינואר 2007

  .SMS הודעות 42 - שיחות ו150הסל כולל : הערה

  

. ההשוואה הבינלאומית פחות מחמיאה לישראל כאשר מדובר בתעריפי האינטרנט ושידורי הטלוויזיה

 מתאר את דמי המנוי לשירותי אינטרנט ופס רחב ואת איכות השירות כפי שהיא נמדדת על 4-לוח ג

  ). רוחב הפס(עברת הנתונים ידי מהירות ה
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טכנולוגיה למהירות מהירות מקסימאלית מחיר בדולרים מגבלת הורדה מהירות הורדה מדינה

מקסימאלית*להורדהארה"ב (PPP)(BITCAP)ממוצעת
כבלים10,000                35.71$אין2,500

1,50023.81$                

כבלים/4,096ADSL                50.04$אין1,395תורכיה

כבלים4,096                72.20$אין1,663מקסיקו

כבלים \  סיבים8,192                3,01121,63640.41$אירלנד

כבלים20,480                56.67$אין4,181פולין

12,288ADSL                57.92$אין4,864איסלנד

כבלים16,384                50.08$אין4,921אוסטריה

כבלים15,360                79.61$אין5,205סלובקיה

כבלים20,480                39.06$אין5,312הולנד

כבלים/15,360ADSL                32.69$אין5,526שווייץ

סיבים אופטיים25,600                34.34$אין5,988דנמרק

כבלים16,384                6,03043,07788.91$צ'כיה

20,000ADSL                6,35013,66546.08$בלגיה

כבלים20,480                57.22$אין6,382הונגריה

כבלים24,576                41.77$אין6,575יוון

25,600ADSLאין נתוניםאין6,901ספרד

כבלים/25,600ADSL                7,79765,69251.07$קנדה

סיבים אופטיים51,200                53.06$אין8,860ארה"ב

26,624ADSL                32.22$אין9,188גרמניה

כבלים24,576                33.34$אין10,624בריטניה

כבלים30,720                50.84$אין10,674לוקסמבורג

סיבים אופטיים51,200                55.74$אין11,847נורבגיה

30,720ADSL                12,13014,75452.26$אוסטרליה

כבלים/61,440ADSL                12,95537,44452.61$פורטוגל

סיבים אופטיים102,400                31.18$אין12,969פינלנד

24,576ADSL                41.09$אין13,056איטליה

כבלים24,576                13,59517,53348.66$ניו זילנד

סיבים אופטיים102,400                34.00$אין21,423שוודיה

סיבים אופטיים102,400                40.65$אין43,301קוריאה

כבלים/102,400ADSL                36.70$אין44,157צרפת

סיבים/1,024,000VDSL                34.21$אין93,693יפן

הערות: התעריף בישראל הוא עבור שירותי ISP בתוספת התשלום עבור פס רחב (באמצעות ADSL או כבלים)

תעריפי האינטרנט במדינות השונות מבוססים על פרסומי ה OECD- אוקטובר 2007.

הנתונים הם ממוצעים פשוטים של נתוני הספקים השונים באותה מדינה.

קצבי ההורדה וההעלאה בקילו-ביט לשניה, מגבלת הורדה במגה-בייט.

נכון לאוקטובר 2006*

לוח ג- 4: תעריף מינוי לאינטרנט ומהירות השירות -השוואה בינלאומית

ישראל

  

  

אך שכרו . הפחתת התעריפים כתוצאה מהתחרות הביאה לרמת מחירים בישראל מהנמוכות במדגם

איכות השירות בישראל נמוכה , הלוח מצביע על כך שבמקביל לתעריף הנמוך: של הצרכן יצא בהפסדו

כפי שהם נמדדים (איכות הבדלי ה. משמעותית מאיכות השירות הנהוגה במרבית המדינות המפותחות

בולטים במיוחד בהשוואה למדינות שבהן קיים חיבור ) על ידי רוחב הפס הממוצע ורוחב הפס המרבי

אך הם קיימים גם בהשוואה למדינות בהן שולטות עדיין , לבית הלקוח באמצעות סיב אופטי
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 הפס על ידי  במציאות הישראלית מוכתב רוחב.10 והכבליםADSL - ה" מסורתיות"הטכנולוגיות ה

התאימו עצמם למגבלות ) ISP -ה(וספקי האינטרנט , HOTוחברת " בזק" חברת –בעלי התשתיות 

אך הצרכן הישראלי שילם על יתרון זה במונחי , התחרות הביאה אמנם להורדת מחירים. הטכנולוגיה

העברת ובראש ובראשונה העדר פלטפורמה נוספת ל, הגבלות על מגוון השימושים שמציע הפס הרחב

  . שידורי טלוויזיה

ערוצית מתבטא במחיר שמשלם הצרכן עבור - העדרם של מתחרים נוספים במגזר הטלוויזיה הרב

תוך התחייבות (לחודש  ₪ 196מחיר חבילת הערוצים בישראל בסך . שירותי הכבלים והלוויין

  ). 5-לוח ג(גבוה במידה נכרת מהמחירים הרווחים במדיניות המערב ) לשנתיים

  

מספרמחיר חודשי בש"ח כולל מחיר חודשימפעילמדינה

ערוציםהתקנה ושני ממיריםבש"חמטבעמחיר

--Comcast51.00USD215261ארה"ב

Comcast14.00USD5910532ארה"ב

Cox12.50USD539820ארה"ב

Time Warner15.00USD6310925ארה"ב

Coditel13.81EUR7712266בלגיה

Telenet9.95EUR5510130בלגיה

--UPC15.00EUR83129בלגיה

Virgin11.00GBP6110739בריטניה

EWT10.90EUR6110630גרמניה

Kabel BW10.90EUR6110637גרמניה

Kabel Deutchland20.00EUR111157100גרמניה

Kabel Deutchland10.90EUR6110636גרמניה

lesy7.90EUR448920גרמניה

CAIW13.95EUR7812324הולנד

Cassema15.45EUR8613134הולנד

Essent Kablecom15.49EUR8613230הולנד

Multikabel15.75EUR8813336הולנד

UPC16.05EUR8913530הולנד

Euskatel21.29EUR11816465ספרד

Ono20.22EUR11315860ספרד

Telecable17.00EUR9514031ספרד

Noos-Numericable29.90EUR166212172צרפת

HOT135.00NIS13519666ישראל

מחיר במטבע מקומי

לוח ג- 5: דמי מינוי לטלוויזיה בכבלים בחבילה הבסיסית - השוואה בינלאומית

הערות: המרת התעריף לש"ח נעשתה לפי שער החליפין ביום 31.12.2006. מחיר ממיר לפי חישוב חברת HOT הוא 99 דולר ועלות ההתקנה היא 
  60 דולר. העלות החדשית היא 1/36 מההוצאה החד פעמית.

                                                 
מחברי התזכיר לא ניסו לחשב את המחיר . OECD -ל הההשוואה הבינלאומית מבוססת על תזכיר ש 10

אלא חישבו ממוצע פשוט של נתוני , הממוצע ורוחב הפס הממוצע של המשתמשים השונים באותה מדינה
שיטת חישוב זו חושפת את הנתונים להטיות שתהיינה חמורות במיוחד במדינה שיש בה . הספקים השונים

  ).ולוגיה מסורתיתסיב אופטי וטכנ(מגוון של טכנולוגיות 
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בעובדה , ברת הכבלים מסבירה את התעריף הגבוה במספר הערוצים הגדול שנכלל בחבילהח

ושבישראל נאסר על חברת , שבישראל כלולים במחיר החבילה שני ממירים וההתקנה היא חינם

הלוח מראה שגם אם נתקן את . הכבלים והלוויין לשדר פרסומת וחלה עליהם חובת הפקות מקור

ות ונוסיף להם את העלות שזוקפת חברת הכבלים בגין הממירים וההתקנה התעריפים במדינות האחר

הלוח מצביע על כך שהתחרות ,   אך מעבר לכך.11יהיה המחיר בישראל גבוה במונחים בינלאומיים

, "חבילה"בישראל לא יצרה מצב שבו הצרכן הישראלי חופשי לבחור במספר הערוצים שייכלל ב

באופן דומה .  ערוצים במחיר מוזל20-10של " חבילה בסיסית"חור בובאופן ספציפי הוא אינו יכול לב

הפתרון . הוא אינו יכול לרכוש את הממירים בנפרד ולהוזיל בצורה זו את דמי השימוש החודשיים

הדואופוליסטי אליו התכנס שוק הטלוויזיה הרב ערוצית בישראל אינו מעמיד בפני הצרכן את מגוון 

  . ן במדינות אחרות בעולםהאפשרויות שעומד בפני הצרכ

 
ההזדמנויות   סיכום חלקי להישגי הרפורמה וצעדי ההסדרה בשוק התקשורת ניתן למצוא במדד

 ITU – International Telecommunications(הדיגיטאליות שמפרסם איגוד התקשורת העולמי 

Union .(מדדי משנה 11מתבסס על , המודד את החשיפה של משקי הבית לתעשיית המידע, מדד זה 

 ישראל דורגה לפי .12המשקפים את יכולתם של בני הבית ליהנות מנגישות למידע באמצעות התקשורת

קודמות לה בדרוג ). 7-ציור ג(ושוויץ , נורבגיה, פינלנד, בשורה אחת עם בריטניה, 14- מדד זה במקום ה

וכמה ממדינות ) קונג- נגוהו, טייוואן, סינגפור, יפן, קוריאה(הפס הרחב במזרח אסיה " מעצמות"רק 

ח מציין שמבין המדינות "הדו. ב ומרבית מדינות מערב אירופה"ישראל מקדימה את ארה. סקנדינביה

לנושאי הנגישות . אך סובלת מנגישות נמוכה יחסית, ישראל מצטיינת באחוז שימוש גבוה, במעמדה

את שיעורי החדירה של  המתעד 8-שיעורי השימוש מתוארים בלוח ג. ורוחב הפס התייחסנו למעלה

  .13 מדד המציב את ישראל באחד המקומות המובילים בעולם–הפס הרחב למשקי הבית בישראל 

  

                                                 
קשה לחשב בכמה מייקרת חובת הפקות . ההכנסות מפרסום של חברות הכבלים האירופיות הן נמוכות 11

  .המקור את החבילה הישראלית

האינטרנט והפס הרחב , הניידת, את שיעורי החדירה של הטלפוניה הקווית, בין השאר, מדדים אלה כוללים 12
 .ידתואת תעריפי האינטרנט והטלפוניה הני

שיעור החדירה של שירותי פס רחב בישראל המתייחסים לגודל אוכלוסיה אינו שונה משמעותית מממוצע  13
אך מדרג זה משתנה בצורה חדה כאשר , ) מדינות31 מתוך 14-ישראל ממוקמת במקום ה(המדינות המפותחות 

  . מתקנים את שיעור החדירה להבדלים בגודל משקי בית
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ציור ג-7: מדד ההזדמנויות הדיגיטאליות - 25 המדינות המובילות

  .36' עמ , ITU(,The World Information Society Report 2007(ארגון התקשורת הבינלאומי : מקור

  

  

OECD :מקור

הערה: נתוני יפן, קנדה, אוסטרליה, וטורקיה הינם נתוני 2005. 
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 OECD -ציור ג-8: שיעור חדירת שירותי פס רחב למשקי בית במדינות ה
(אחוז משקי בית המנויים לשירות מכלל משקי הבית, 2006)
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  הוצאות משקי הבית. 3

 
צריכה של שירותי התקשורת בישראל מאשר השינוי אין עדות מובהקת יותר לתמורות שחלו בהרגלי ה

- 1997קצב הגידול השנתי בשנים  ). 6- לוח ג(שחל במשקל השירותים השונים בתקציב משקי הבית 

. היה מהיר פי ארבעה מקצב הגידול של סל התצרוכת הכולל)  אחוז4.7( של סל התקשורת 2006

  .  אחוזים5.5- ל 4 - כתוצאה גדל משקל שירותי התקשורת בסל התצרוכת מ

כאשר חשיבות ההוצאה על , הטלפון הנייד והאינטרנט: לגידול המהיר תרמו השירותים החדשים

בהוצאה על הטלפון הנייד הפך ) במחירים ריאליים (3.5גידול של פי . טלפוניה נייחת הולכת ומצטמקת

לך התקופה משקל הטלפוניה הניידת בסל גדל במה. אותו לסעיף ההוצאה העיקרי בסל התקשורת

 אחוז 40ירידה של . מנגד הולך ומצטמק מרכיב ההוצאה על הטלפוניה הנייחת. מרבע למחצית

ובסוף התקופה לא קיים ,  אחוז20-בהוצאה הביאה לירידת משקל הטלפוניה הנייחת בסל ממחצית ל

, יתרה מזאת. הבדל משמעותי בין ההוצאה על טלפוניה נייחת להוצאה על הטלוויזיה הרב ערוצית

שתעריף השיחה אליו גבוה יותר (מאחר וחלק מהשיחות שמקורן בטלפון הנייח מיועדות למכשיר נייד 

הרי שההוצאה של משקי הבית על טלפוניה נייחת אינה עולה על )  מתעריף השיחה למכשיר נייח4מפי 

  . אחוז מההוצאה על סל התקשורת15

שיעורי החדירה : קפות שלושה גורמיםהתמורות שחלו במשקל השירותים השונים בסל התקשורת מש

. היקף השימוש בשירות והשתנות המחירים, )אחוז משקי הבית הצורך את השירות(של השירות 

בעוד הגידול בהוצאה על הטלפון ): 7-לוח ג(לשלושת הגורמים משקל שונה בהסבר השינויים בהוצאה 

אות של משקי הבית שברשותם הנייד מוסבר כמעט במלואו על ידי הכפלת שיעורי החדירה וההוצ

הרי השינוי בהוצאה על טלפוניה נייחת ועל טלוויזיה רב ערוצית מוסבר בעיקרו על ידי , 14מכשיר נייד

ירידת המחירים היא הגורם העיקרי המסביר את הירידה בהוצאה על הטלפוניה . שינויי המחירים

עיקר הגידול בהוצאה על והתייקרות חבילת הערוצים שרוכש משק הבית מסבירה את , הנייחת

  ). 1.6הוצאה שגדלה על פני התקופה פי ( ערוצית -טלוויזיה רב

היה מקום על כן . ולטלפון הנייד כמוצר מותרות, בעבר נהוג היה להתייחס לטלפון הנייח כשירות חיוני

בעוד שמשקל ) הוצאה רגרסיבית(לצפות שמשקל הטלפון הנייח בסל ההוצאה יקטן עם ההכנסה 

 מפריכים 8-הנתונים בלוח ג). הוצאה פרוגרסיבית( הנייד בסל ההוצאה גדל עם ההכנסה הטלפון

בעוד משקל , משקל הטלפוניה הנייחת בסל ההוצאה כמעט זהה לכל חמישוני ההכנסה. השערות אלה

בדיקת שיעורי החדירה של השירותים השונים מראה ששיעורי . הטלפון הנייד הולך וקטן עם ההכנסה

בחמישון העליון גדלו שיעורי (המכשיר הנייד בחמישון התחתון שולשו במהלך התקופה החדירה של 

ובמקביל ויתר שיעור גדל והולך של משקי בית בחמישון זה על המכשיר הנייח , )החדירה רק במחצית

ירידת חשיבות הטלפון הנייח לעומת הנייד בחמישון ).  אחוז67-  ל86- שיעור החדירה בחמישון ירד מ(

ן היתה במידת מה אטית יותר מאשר בחמישון העליון אך בסוף התקופה נעלם ההבדל בין התחתו

  .החמישונים ובשניהם ההוצאה החודשית על הטלפון הנייד כפולה מזו על טלפוניה נייחת

                                                 
הגידול באחוז משקי הבית .  אחוז87- אחוז ל38-תם מכשיר נייד אחד לפחות גדל מאחוז משקי הבית שברשו 14

הגידול במספר המכשירים במשק ).  אחוז62- ל7-מ(שברשותם יותר ממכשיר אחד גדל בצורה חדה אף יותר 
  .הבית הוא אחד ההסברים העיקריים לגידול בהוצאה
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שיעור גידול שנתי1997199819992000200120022003200420052006 הוצאה למשק בית

11,1333.6% 10,816₪ 10,440₪ 10,139₪ 10,451₪ 10,053₪ 9,749₪ 9,345₪ 8,577₪ 8,133₪ ₪הוצאות לתצרוכת - סך הכל

6177.3% 583₪ 576₪ 567₪ 554₪ 506₪ 462₪ 403₪ 356₪ 329₪ ₪הוצאות לתקשורת - סך הכל

131123-3.3% 137₪ 156₪ 178₪ 181₪ 186₪ 177₪ 176₪ 166₪ ₪טלפון רגיל, חשבון שוטף 

27731317.9% 264₪ 252₪ 235₪ 205₪ 149₪ 109₪ 85₪ 71₪ ₪הוצאה על שירותי טלפוניה ניידת 

353531.6% 35₪ 27₪ 18₪ 12₪ 10₪ 8₪ 6₪ 3₪ ₪מנוי לרשת אינטרנט

812.0% 8₪ 5₪ 6₪ 6₪ 7₪ 7₪ 4₪ 3₪ 3₪ ₪שיחות בינלאומיות 

1321385.4% 135₪ 127₪ 118₪ 102₪ 111₪ 104₪ 86₪ 86₪ ₪מנוי לטלוויזיה בכבלים או בלוויין

1997199819992000200120022003200420052006אחוזים

4.0%4.2%4.3%4.7%5.0%5.3%5.6%5.5%5.4%5.5%כאחוז מסך הוצאה למשק בית

כאחוז מסך ההוצאה לתקשורת

50.5%49.5%43.9%40.2%35.7%32.1%27.5%23.8%22.4%19.9%טלפון רגיל, חשבון שוטף

21.6%24.0%27.1%32.2%40.4%42.4%44.4%45.8%47.6%50.7%הוצאה על שירותי טלפוניה ניידת 

0.9%1.6%2.0%2.1%2.4%3.3%4.7%6.0%6.0%5.7%מנוי לרשת אינטרנט

0.8%0.8%1.0%1.4%1.4%1.0%1.0%0.9%1.3%1.2%שיחות בינלאומיות

26.2%24.1%25.9%24.1%20.1%21.2%22.3%23.5%22.7%22.4%מנוי לטלוויזיה בכבלים או בלוויין

מקור: נתוני למ"ס

לוח ג - 6 : ההוצאה על שירותי תקשורת והרכב סל התקשורת של משקי בית 1997 -2006 (מחירים שוטפים)
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שיעור גידול שנתי1997199819992000200120022003200420052006 הוצאה למשק בית

11,1331.1% 11,050₪ 10,804₪ 10,451₪ 10,848₪ 11,023₪ 10,808₪ 10,478₪ 10,117₪ 10,111₪ ₪הוצאות לתצרוכת - סך הכל

6174.7% 596₪ 596₪ 584₪ 575₪ 555₪ 512₪ 452₪ 420₪ 409₪ ₪הוצאות לתקשורת - סך הכל

133123-5.6% 142₪ 161₪ 185₪ 198₪ 206₪ 199₪ 208₪ 206₪ ₪טלפון רגיל, חשבון שוטף 

28331315.1% 273₪ 260₪ 244₪ 224₪ 165₪ 123₪ 101₪ 88₪ ₪ שירותי טלפוניה ניידת 

363528.4% 36₪ 28₪ 19₪ 13₪ 11₪ 9₪ 7₪ 4₪ ₪ אינטרנט

8810.1% 6₪ 6₪ 6₪ 8₪ 7₪ 5₪ 4₪ 3₪ ₪שיחות בינלאומיות 

1351382.9% 140₪ 130₪ 122₪ 111₪ 123₪ 117₪ 101₪ 107₪ ₪טלוויזיה בכבלים או בלוויין

1997199819992000200120022003200420052006בעלות על מוצרים בני קיימא 

95.0%94.3%94.4%94.4%91.7%90.9%88.6%86.8%85.1%85.1%קו טלפון

37.8%44.5%52.3%63.5%73.8%78.8%80.9%83.7%86.4%87.2%טלפון סלולרי אחד לפחות

7.2%9.2%14.5%26.8%37.7%44.0%47.9%52.9%60.1%62.2%שני טלפונים סלולרים ויותר

4.6%8.2%11.9%19.8%22.5%25.4%30.8%40.7%48.9%54.6%מנוי לאינטרנט

62.9%61.9%65.7%70.1%73.2%71.9%70.6%70.1%69.0%68.1%מנוי לטלויזיה בכבלים או בלוויין

1997199819992000200120022003200420052006הוצאה למנוי

217221210218216203182163157145טלפון רגיל, חשבון שוטף 

234226235260304309321326328359 שירותי טלפוניה ניידת 

81817755607490887465 אינטרנט

4458876699שיחות בינלאומיות 

170164178176152170185200196203טלוויזיה בכבלים או בלוויין

מקור: נתוני למ"ס

לוח ג - 7 : ההוצאה על שירותי תקשורת של משקי בית, שיעורי החדירה וההוצאה למינוי 1997 -2006 (מחירי 2006 )
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הוצאה שיעורהוצאה הוצאה שיעורהוצאה הוצאה שיעורהוצאה הוצאה שיעורהוצאה הוצאה שיעורהוצאה חמישון תחתון

 למינוי (₪)חדירה (%)חודשית (₪) למינוי (₪)חדירה (%)חודשית (₪) למינוי (₪)חדירה (%)חודשית (₪) למינוי (₪)חדירה (%)חודשית (₪)חודשית (₪)חדירה (%)חודשית (₪)

130.985.8152.6136.885.9159.3127.677.8164.094.469.0136.892.267.3137.0 טלפון נייח

56.325.5221.297.941.7234.8164.368.1241.317975.1238.3185.278.3236.7טלפון סלולרי 

מנוי לטלוויזיה 
55.840.1139.275.847.9158.471.649.5144.870.641.6169.764.338.0169.2רב ערוצית

0.71.643.81.83.748.63.76.161.210.613.380.011.618.263.7מנוי לאינטרנט

הוצאה שיעורהוצאה הוצאה שיעורהוצאה הוצאה שיעורהוצאה הוצאה שיעורהוצאה הוצאה שיעורהוצאה חמישון עליון

 למינוי (₪)חדירה (%)חודשית (₪) למינוי (₪)חדירה (%)חודשית (₪) למינוי (₪)חדירה (%)חודשית (₪) למינוי (₪)חדירה (%)חודשית (₪) למינוי (₪)חדירה (%)חודשית (₪)

224.199.0226.4236.199.05238.4229.298.6232.6179.497.0185.0167.196.8172.7 טלפון נייח

128.065.4195.9214.483.2257.7279.188.5315.4329.493.3353.2336.394.6355.7טלפון סלולרי 

מנוי לטלוויזיה 
109.478.7139.0130.982.6158.5154.088.9173.2179.087.2205.3182.990.3202.7רב ערוצית

13.320.365.723.141.855.334.748.371.955.266.383.352.174.669.8מנוי לאינטרנט

2005 1998200020022004

לוח ג- 8 :ההוצאה החודשית ושיעורי החדירה של שירותי תקשורת 1998 -2005  בחמישון התחתון והעליון

19982000200220042005
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  הכנסות הענף. 4

  

. בעשור האחרוןמתעדים את השינויים שחלו בהרכב ההכנסות של הענף ' ב9- וג' א9-  וציורים ג9-לוח ג

התמונה עומדת בצל חילוף . שינויים אלו משקפים את השינויים בתפוקות ואת השינויים במחירים

מגזר הקווים הנייחים שהיווה בתחילת התקופה . התפקידים בין מגזר הקווים הנייחים והטלפון הנייד

ד שהמגזר הנייד בעו,  אחוז מההכנסות20 -  אחוז מהכנסות הענף תרם בסוף התקופה פחות מ40 -כ

הכנסת המגזר הראשון . היווה בסופה למעלה ממחצית, שתרם בתחילת התקופה כרבע מההכנסות

  . 15בעוד ההכנסה במגזר האחרון גדלה כמעט פי ארבע,  אחוז20-הצטמקה במהלך התקופה ב

  

19966,046         3,617      2,868                        1,821           201       14,553     

19975,775         5,126      2,209                        1,708           236       15,055     

19986,045         6,039      2,072                        1,752           377       16,285     

19996,565         7,379      2,354                        1,806           461       18,564     

20006,639         9,991      2,543                        1,808           438       21,420     

20016,502         11,208    2,734                        2,288           428       23,160     

20025,687         11,613    2,558                        2,620           571       23,049     

20035,426         12,578    2,592                        3,015           567       24,177     

20045,171         13,836    2,650                        3,377           471       25,505     

20054,877         13,579    2,806                        3,459           486       25,208     

20064,823         13,804    3,175                        3,750           497       26,049     

מקור: דיווחי החברות למשרד התקשורת ודוחות כספיים של החברות.

הערות:

מההכנסות משירותי תקשורת נייחת ותקשורת ניידת נוכו דמי קישור גומלין המועברים למפעילים אחרים עבור 
השלמת שיחות ברשתם.

לוח ג- 9 : הכנסות שוק התקשורת לפי מגזרים 2006-1996 
(מיליוני ₪ במחירי 2006)

טלוויזיה 
סה"כרב-ערוצית שנה

תקשורת 
נייחת

תקשורת 
ניידת

שיחות בינלאומיות 
ושירותי אינטרנט 

(ISP)אחר

ההכנסות מתקשורת נייחת כוללת את הכנסות "בזק" משירותי פס רחב.

הכנסות מגזר הטלוויזיה הרב- ערוצית כוללות את הכנסות חברות הכבלים משירותי פס רחב וטלפוניה.

  

אך שינויים אלה לא פחות , השינויים במבנה הכנסות הטלפוניה מאפילים על השינויים האחרים

הורדת המחירים החדה שלוותה את השקת . מעניינים בדיון שנושאו השפעות התחרות על הענף

אך , ) אחוז40ירידה של (התחרות בשוק השיחות הבינלאומיות הביאה לירידה חדה בהכנסות המגזר 

, מצד שני.  שירותי האינטרנט–ירידה זו פוצתה על פני זמן על ידי הגידול בהכנסות המגזר הנלווה 

עם כניסת הלווין לשוק , ערוצית הביאו התחרות והגידול במספר המנויים-זר הטלוויזיה הרבבמג

                                                 
. מטלפוניה וההכנסות מפס רחב ושירותים אחריםבהכנסות המגזר הנייח לא נעשתה ההבחנה בין הכנסות  15

  .היינו מוצאים שההכנסות מטלפוניה נייחת צנחו אף בשיעורים חדים יותר, אם הבחנה זו היתה נעשית
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צמיחה זו נמשכה גם בשנים האחרונות אך ניזונה בעיקר . לחידוש הצמיחה בהכנסות, 2000בשנת 

  .16מהעלאת תעריפים
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ציור ג-9 א' :הכנסות שוק התקשורת 2006-1996 
(במחירי 2006)

תקשורת נייחת שיחות בינלאומיות ואינטרנט תקשורת ניידת  טלוויזיה רב-ערוצית

ציור ג-9 ב' :התפלגות ההכנסות לפי מגזרים (אחוזים) 2006-1996
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תקשורת נייחת שיחות בינלאומיות ואינטרנט תקשורת ניידת   טלוייזיה רב-ערוצית

                                                 
ערוצית קיימת הטייה קלה שכן הם כוללים גם את הכנסות חברות -בשינויים בהכנסות מטלוויזיה רב 16

  .הכבלים משירותי פס רחב
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של ) לא מדוייק (נתוני ההכנסות של המגזרים השונים ונתוני סקר הוצאות המשפחה מאפשרים אומדן

מגזר משקי הבית הוא , כפי שניתן לצפות). 10 -לוח ג(משקל משקי הבית והעסקים בהכנסות כל מגזר 

משקי הבית תורמים למעלה משליש . ערוצית-המקור הכמעט בלעדי להכנסות משירותי טלוויזיה רב

 למותר .17עט שווהכמ) הקווית והניידת(מהכנסות האינטרנט והחלוקה בין שני המגזרים בטלפוניה 

בעוד שעיקר , לציין שמאחר וההכנסה ממגזר משקי הבית מקורה בשני מיליון משקי בית בקירוב

 הגדול יותר ןובהינתן אי השוויו, ההכנסה מהמגזר העסקי מקורה באלפים ספורים של לקוחות

במגזר לא פלא הוא שעוצמת התחרות גדולה במידה ניכרת במגזר העסקי מאשר , בתצרוכת מגזר זה

  .משקי הבית
  

הדיון במפת התחרות העתידית בשוק התקשורת לא יהיה שלם ללא דיון בעוצמתם הפיננסית של 

עוצמה זו מושפעת מהתפתחות ההכנסות במגזרים השונים ומנטל החוב בו . השחקנים בשוק זה

 אך ,עוצמה זו יונקת מההתפתחויות במגזר שבו מרוכזת פעילות החברה. נושאות החברות השונות

פרוסה " בזק"חברת , פעילות הספק הוותיק. היא מושפעת לא פחות ממגוון המגזרים בהם היא פועלת

אך בחלקה היא תוצאה של החלטה , פריסה זו היא במידה רבה תולדה היסטורית. על כל מגזרי הענף

קר באופן דומה החליטו חברות שעי). ערוצית-הטלוויזיה הרב(אסטרטגית להתרחב למגזרים חדשים 

. פעילותן במגזר אחד להסתעף לכיוונים נוספים או להתמזג עם חברות שפעילותן במגזרים אחרים

, הידוע מבין המקרים האלה היא חברת הכבלים שהתנאי למיזוגה היה כניסה לשוק הטלפוניה הנייחת

 .בי.די.עשויה להיות השתלטותה של קבוצת אי, אך התפתחות לא פחות חשובה לעתיד התחרות בענף

וחברת השיחות , "ן'נטוויז"ואחיזתה בספקית האינטרנט , "סלקום"על חברת הטלפוניה הניידת 

 קווי זהב צרפה לאחרונה לפעילויותיה במגזר ספקי האינטרנט 012חברת ". ברק"הבינלאומיות 

תוך שהיא מתמזגת עם , בתחום הטלפוניה הנייחתVOB  פעילות מבוססת, והטלפוניה הבינלאומית

חברת פרטנר רכשה את תשתית . ינטרנט והשיחות הבינלאומיות של חברת אינטרנט זהבפעילות הא

  . 1-התמסורת המקומית של חברת מד

 ממפים את עוצמת הקבוצות השונות הפועלות בשוק על ידי תיאור פריסת 10- וציור ג11 - לוח ג

הכנסת : ייםותוך התמקדות בשלושה פרמטרים כספ, הפעילויות של כל אחת מהקבוצות הראשיות

ונטל החוב ) EBITDA - כפי שהיא נמדדת על ידי תזרים הנזילות העומד לרשותה (רווחיותה , הקבוצה

הפעילה בכל מגזרי הענף ומהווה שחקן , הלוח מבליט את עוצמתה של קבוצת בזק. הרובץ עליה

  . משמעותי בכל אחד מהם

ורווחיותה עולה על , ה הגדולותהכנסות הקבוצה שוות בקרוב לסכום ההכנסות של שלושת מתחרותי

, "א"בזק מפ" אחוז מהכנסות הקבוצה מקורם ב45כדאי עם זאת להדגיש שרק . זו של שלושתן ביחד

 במקביל מבליט הלוח .18מקורם בשירותים הנמצאים בפיקוח" א"בזק מפ"ורק כשני שליש מהכנסות 

מזרם משאבים המציבן בין חברות הטלפוניה הניידת נהנות . את כוחם של השחקנים האחרים בענף

                                                 
ס של מגזר משקי הבית שונות " עם נתוני החברות יש לזכור שהגדרות הלמ10-דן בלוח גבהשוואת האומ 17

   .מהגדרות החברות של המגזר הפרטי
וכמחצית , )ADSLתמסורת ו , נגישות(מקורן בתשתית " א"בזק מפ"כמחצית מהכנסות , באומדן גס 18

 .ממכירת שירותים
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עד כה .  ותושייתן חושלה בשנים של תחרות19,עשר חברות המסחר והשירותים המובילות במשק

הכוונת עוצמות אלו לעידוד התחרות במגזרים האחרים היא . הופעלה עוצמה זו רק במגזר הנייד

  . האתגר הגדול העומד בפני הגוף המסדיר בעשור הקרוב

  

טלפוניה 
נייחת

טלפוניה 
תמסורתניידת

גישה 
רחבת- פס

 ISP 
ומב"ל

טלוויזיה 
רב- 

ערוצית
90%73%30%20%*10.83.43.890%29%בזק

IDB5.82.03.2x35%x -33% -

- - - 4.31.92.4x32%xפרטנר

HOT2.40.62.29% -x27% -60%

1.50.31.1x - - -35%12%יורוקום

הערכה*

בהכנסותיה של בזק נכלל חלקה היחסי של החברה בהכנסות יס (49%). 

הנתונים הכספיים של IDB ושל יורוקום מתייחסים רק לאחזקותיהן בחברות בשוק התקשורת.

נתח השוק במגזר הטלפוניה הנייחת מבוסס על הכנסות נורמטיביות על פי מדידת משרד התקשורת-  דצמבר 2007.

הערות: מההכנסות משירותי תקשורת נייחת ותקשורת ניידת נוכו דמי קישור גומלין המועברים למפעילים אחרים עבור השלמת 
שיחות ברשתם.

הנתונים הכספיים של החברה הממוזגת סמייל 012 תקשורת הנשלטת על ידי יורוקום מבוססים על נתונים פרופורמה. נתוני החוב 
הם מיום 30 ביוני 2007.

לוח ג-11: עוצמת המתחרות במגזרי שוק התקשורת השונים 2006 
(במיליארדי ₪ )

חלק הקבוצה בהכנסות המגזר

חוב 
לטווח 
ארוך EBIDTA

הכנסות 
הקבוצה קבוצה

x -   נתח שוק זניח

  

                                                 
לפי אותו דרוג החברות סלקום ופרטנר נמנות על . 2007הדירוג מבוסס על דירוג דן אנד ברדסטריט לשנת  19

  ).לא כולל את הענפים הפיננסיים(המסחר והשירותים , עשרים החברות המובילות בענפי התעשייה
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ציור ג-10:  נתחי השוק של השחקנים בענף התקשורת לפי מגזרי הפעילות 2006

NERA מקור: דיווחי החברות למשרד התקשורת, דוחות כספיים של החברות, דו"ח חברת הייעוץ
הערות: במגזר הנייח נכללו הכנסות "בזק" ו"הוט טלקום" מאספקת שירותי גישה רחבת פס

מההכנסות משירותי תקשורת נייחת ותקשורת ניידת נוכו דמי קישור גומלין המועברים למפעילים אחרים עבור השלמת 
שיחות ברשתם.

נייד 
13.8 מיליארד ש"ח

29%
4.5%

32%

34.5%

פלאפון סלקום פרטנר מירס

טלוויזיה רב-ערוצית
3.4 מיליארד ש"ח

HOT YES

60%40%

ISP -שיחות בינלאומיות ו
3.2 מיליארד ש"ח

בזק בינלאומי ברק-  נטוויז'ן סמייל 012 אחרים

33%
34%

30%
3%

נייח
5.2 מיליארד ש"ח

בזק הוט אחרים

90%

7.5% 2.5%
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  הרקע הטכנולוגי. ד

רשת , )core network(שדרת התמסורת המרכזית : לרשת התקשורת שלושה מרכיבים עיקריים

שלושים השנים .  ומערכת המיתוג המחברת את השתיים ומנתבת כל מסר ליעדו)access(הגישה 

המיתוג  תחילתו של מהפך זה בהחלפת. האחרונות עמדו בסימן מהפך בתחום טכנולוגיית התקשורת

והמשכו בהחלפת כבלי , )דיגיטאלי(במרכזות המבוססות על מיתוג סיפרתי  מכני-והאוטומטי האלקטר

המתגים הדיגיטאליים שינו את תפקיד . הנחושת בשדרת התמסורת המרכזית בסיבים אופטיים

לזוגות שדרת התמסורת זו לא משמשת עוד רק לפיצול המסרים המגיעים באמצעות . המרכזת

 אלא שהמתג משנה גם את תצורת המסר ומתרגם 20, הלקוחותהנחושת הבודדים הפרוסים עד חצרי

פתחה את הדרך , מבוקרת המחשב,  המרכזת הסיפרתית.את פיסות הקול לתצורה דיגיטאלית ולהיפך

, המתנה למספר תפוס, "עקוב אחרי"שירותי , קולי- שירותי תא: לגל של שירותי ערך מוסף חדשים

ממערכת מונים מכניים למערכת ) billing( החיוב ואפשרה את החלפת מערכת, שיחות ועידה ועוד

  .תוך הוזלה משמעותית של עלויות השירותים ומערכת התחזוקה, חיוב ממוחשבת

  

העברת איתותים . המעבר מכבלי נחושת לסיבים אופטיים היה כרוך אף הוא בשינוי בצורת התמסורת

וליכים הוחלפה בהעברת נתונים ומסרים בפולסים חשמליים על גבי קווי תקשורת עשויים מחומרים מ

, בניגוד לתקשורת האלקטרומגנטית. זכוכיתבשיטה אופטית על ידי קרן אור החולפת דרך סיב עשוי 

אפשרה הטכנולוגיה , רוחב פס מוגבלומ, ככול שהעורק ארוך יותר) ניחות(הסובלת מאיבוד קיבולת 

 .זניחלמרחקים ארוכים תוך ניחות ויכולת העברת נתונים מהירה , פס גבוהים-  קיבולת ורוחבהחדשה

הפרעות המגבילות את כושר , בין עורקים) crosstalk(הרשת החדשה חסינה להפרעות הדדיות , בנוסף

כתוצאה ניתן להניח סיבים אופטיים זה לצד זה מבלי . ההעברה של התקשורת האלקטרומגנטית

  . 21תוך חסכון משמעותי בהוצאות התשתית, לגרום להפרעות

בעוד שברשת המבוססת . התפתחו רשתות הטלפוניה ורשתות תקשורת הנתונים באופן שונה, בנוסף

נדרש לביצוע שיחה אפיק ייעודי הזמין בלעדית מקצה לקצה לשיחה הספציפית , על זוגות נחושת

ובראש , הרי שהשיטות המקובלות בתקשורת נתונים, )circuit switched routing –מיתוג מעגלי (

 packet(מבוססות על מיתוג מנות , )IP-Internet Protocol(וקול האינטרנט ובראשונה פרוט

switching ( שבהן המסרים מפורקים למנות)packets ( בעלות פרמטרים סטנדרטיים) איתות התחלה

מנות אלה נשלחות כל אחת לחוד בדרך היעילה ביותר ומורכבות בחזרה בנקודת היעד ). ואיתות סוף

הוזלת קווי התמסורת והייעול בתהליכי הדחיסה של המנות הביא על . המקוריכדי לשחזר את המסר 

: פני זמן להנחת רשתות מקבילות לרשתות הטלפוניה המסורתיות המבוססות על פרוטוקולים שונים

ISDN ,Frame Relay ,ATM ,ולבסוף ה-MPLS) Multi Protocol Labeling System .( מאחר

                                                 
- Main Distribution Frame מסגרת סעף ראשית(הפיצול במרכזיה המקומית נעשה בעזרת לוח פיצול  20

MDF.( 
שיש לתקשורת האלקטרומגנטית בתחום מחירי הציוד והכבלים הנמוכים עם זאת אין לשכוח את היתרונות  21

 ,transmittersבמיוחד ציוד אשר נועד לשדר או לקלוט המסרים (עדיין ממחירי ציוד מקביל ברשת אופטית 
receivers .(וציוד הקצה ברשתות אלה יכול , לתקשורת אלקטרומגנטית ישנה יכולת לספק מתח חשמלי, בנוסף
  .ול ללא צורך במקור חשמל חיצוניעל כן לפע
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ומאחר והעלויות לצרכן הקשורות במעבר מפרוטוקול , וד קצה שונהוהפרוטוקולים השונים חייבו צי

לא הביא פיתוח הפרוטוקולים החדשים לביטול השימוש , אחד למשנהו היו משמעותיות

וכתוצאה נאלצו חברות התקשורת להמשיך ולתחזק מערכת הולכת ומסתעפת , בפרוטוקולים קודמים

  .של רשתות

ה לא רק מהפיתוח הטכנולוגי אלא גם מהעדנה הפיננסית הנחת רשתות התמסורת המקבילות ניזונ

משאבי הענק שזרמו לענף ". קום-בועת הדוט"בטרם התפוצצה , 90- ממנה נהנה הענף בסוף שנות ה

מגמה זו לא . הביאו במדינות המערב להקמתן של רשתות מקבילות המופעלות על ידי מתחרים שונים

וחברת , שת את כל שפלת החוף ברשת מקבילה התכוננה לרMed-1חברת : פסחה גם על ישראל

וכך במקביל לרשת . סלקום הקימה רשת תמסורת מבוססת סיבים אופטיים על מנת לחבר את אתריה

 1,300 - קיימת הרשת של סלקום שאורכה כ, מ" ק13,000- התמסורת של בזק המתפרסת על יותר מ

  .22מ" ק900 המונה Med-1מ ורשת "ק

ת הותירה מכשול אחרון בדרך להקמת רשתות מקבילות מקצה הקמת רשתות תמסורת עצמאיו

רשת זו מבוססת עדיין רובה . הגישה מהמרכזת הציבורית המקומית אל בית המנויוהוא רשת , לקצה

קרקעיים -גובים תת, )ducts(ככולה על הטכנולוגיה הישנה של כבלי זוגות נחושת העוברים בקנים 

ם שמציב מרכיב זה של הרשת הם בחלקם טכנולוגיים המכשולי. וארונות סעף בצידי המדרכות

 סייעה להתגבר על הנחיתות הטכנולוגית של זוגות הנחושת DSL-טכנולוגיית ה. וברובם כלכליים

על ידי שימוש בקיבולת לא מנוצלת " הרחבת פס"בהעברת נתונים באפשרה בהשוואה לסיב האופטי 

אפשר הרחבה של )  +ADSL, ADSL2/2+, VDSL2/2בין השאר ( שדרוג ציוד הקצה . בקו הנחושת

 ADSLרוחב הפס המרבי שמבטיח ה : רוחב הפס אך לא הצליח לנטרל את מגבלת המרחק מהמרכזת

ביט לשנייה אך רוחב הפס האפקטיבי מתדרדר בצורה חדה כאשר -  מגה8הוא " בזק"המשמש את 

 מבטיחה רוחב פס ADSL2+טכנולוגיית ה . מ" ק2.5המרחק מהמרכזת לבית הלקוח הוא מעבר ל 

מ מהמרכזת " ק2.5אך רוחב הפס האפקטיבי בטווח העולה על , ביט לשנייה- מגה24מרבי המתקרב ל 

  .23ADSLאינו שונה מהותית מזה של ה 

בניגוד . מפעילי התקשורת התקשו יותר להתגבר על הקשיים הכלכליים שמציבה בפניהם רשת הגישה

הקמת רשת גישה , )150 - 100בישראל כ ( מרכזות לשדרה המרכזית המחברת מספר מצומצם של

לא ייפלא על כן שההשקעה במרכיב זה של הרשת . כרוכה בחיבור לרשת של מאות אלפי נקודות יעד

לחסם הכלכלי יש להוסיף את החסם . מהווה למעלה ממחצית מכלל ההשקעה ברשת תקשורת נייחת

יצוע עבודות חפירה הנדרשות להנחת  הקושי בקבלת היתרים מהרשויות המקומיות לב-המנהלי 

  .התשתית

, הבעיה המרכזית שהטרידה את גורמי ההסדרה בשוק התקשורת בשלושים השנים האחרונות

מציאת מעקף לצוואר , על כן, בניסיונותיהם לפיתוח שוק סיטונאי תחרותי בתקשורת הנייחת היתה

ארגון בתפעול -בחלקם חייבו רהשיווקיים ו-הפתרונות שהופעלו היו בחלקם ארגוניים. בקבוק זה

                                                 
בהמשך נרכשה הרשת על ידי חברת .  שובשה על ידי התפוצצות הבועה הפיננסיתMed-1פריסתה של רשת  22

 .פרטנר
  ). Mbps(ש "המונחים שבהם נמדד רוחב הפס במסמך זה משקפים את מהירות העברת הנתונים בקו במס 23
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) הספק הוותיק(הפתרונות השיווקיים כרוכים ברכישה סיטונאית של שירותים ממפעיל הרשת . הרשת

כשהם עצמם אינם מעורבים בהפעלת , על ידי ספקים מתחרים המוכרים אותם למגזרי לקוחות שונים

  .  בסוג הפתרון השני מפעיל המתחרה חלקים מהרשת בעצמו.24הרשת

  

 .LLU ,Bitstream Access :פעלה עצמית של חלקי רשתה
  

בתחרות המבוססת על הפעלה עצמית נבחין בין מצבים בהם המתחרה חוכר קטעי רשת פסיביים 

לבין מצבים שבהם המתחרה , )unbundling - פירוק למקטעים(מהספק הוותיק ומשלב אותם ברשתו 

 .(Bitstream Access)וא ללקוחות נעזר בשירותיו של הספק הותיק לשם אספקת שירותיו ה
בדרך כלל (מחוייב ספק התקשורת הוותיק להחכיר חלקים מרשתו " פירוק למקטעים"בשיטת ה

חובה זו חלה רק על ) בעיקר באירופה(במדינות מסוימות . למפעילים מתחרים) תמורת מחיר מפוקח

מחוייב המפעיל ) ב" ארהובראשן(ובמדינות אחרות ) Local Loop–" עניבת הלקוח"(תשתית הגישה 

כולל התמסורת הפנימית ושירותי המיתוג , הוותיק להעמיד לשימוש המתחרה את כל מרכיבי רשתו

)unbundled network elements platform - UNE-P.( פירוק רשת הגישה" בשיטת) "LLU- Local 

Loop Unbundling ( ממקם המתחרה את שרת הDSLAM ישה המאגד את הכניסות מרשת הג

זוג הנחושת הבדיד של הלקוח מנותב .  באתר המרכזת של הספק הוותיקרחבת הפס שבתפעולו

בתצורה . 25ובכך מתנתק הקשר בין המפעיל הוותיק לבין הלקוח לחלוטין, ישירות לציוד של המתחרה

ולהציע מגוון ,  בטכנולוגיה מתקדמת מזו של המפעיל הוותיקDSLAMיוכל המתחרה להתקין , זו

ניתוק חלקי בין הלקוח והספק הוותיק קיים בשיטת  .תר של שירותים באיכות משופרתרחב יו

,  שלפיה חולקים הספק הוותיק והמתחרה החדש את קו הגישהshared access)" (הגישה המשותפת"

   .26כאשר הספק הוותיק מספק את שירותי הטלפוניה והמתחרה מציע את השירותים החדשים

בלבד " פסיביים"שבה המתחרה חוכר רכיבי רשת , (LLU)" מקטעיםפירוק ל"שלא כמו בשיטת ה

שוכר המפעיל המתחרה גם , )IP Streamהמכונה גם  (Bitstream Access - בשיטת ה, )חוטי נחושת(

                                                 
. ושיטת השכירה הסיטונית של קווים, שיטת הבחירה, רתהמכירה החוזלקבוצת הפתרונות הזאת שייכים  24

בשיטת  .המתחרה משמש כסוכן של המפעיל הוותיק" מפעיל" הsimple resale)(בשיטת המכירה החוזרת 
בעוד שכל שיחותיו מנותבות למתג ,  הלקוח ממשיך לרכוש שירותי גישה מהמפעיל הוותיקselection)(הבחירה 

או , תג זה יכול להיות ממוקם באתר המרכזת סמוך למתג של המפעיל הוותיקמ. מקביל של המפעיל המתחרה
 המנוי מבקש להעביר את כל שיחותיו דרך מפעיל מתחרה carrier preselectionבשיטת . בנקודה מרוחקת יותר

באמצעות הקשת קוד ,  המנוי בוחר מפעיל לכל שיחה ושיחהcall by call selectionבעוד שבשיטת , ספציפי
בשיטת השכירה הסיטונית של קווים  ).ל"שתי השיטות מופעלות בישראל בשוק השיחות הבי(וג של המפעיל חי

wholesale line rental) WLR (שוכר הסיטונאי מהמפעיל גם את קווי הגישה ומשכיר אותם ללקוחותיו.  

ג הנחושת בין המרכזת  אחריותו היחידה של המפעיל הוותיק בעל התשתית היא לקיום הקשר הפיזי על גבי זו25
  . לבית המנוי

על גבי תשתית (כיוון שהמתחרה מעוניין לספק חבילת שירותים הכוללת טלפוניה , שיטה זו נמצאת בדעיכה 26
  .IPTVולעיתים גם , שירותי גלישה, )VOB -הפס הרחב
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והוא זה שמציע את , ) ועודIPתקשורת נתונים עם רובד של , DSLAMשרתי (רכיבי רשת אקטיביים 

מיד הספק הוותיק ערוץ להעברת מסרים מחצר הלקוח ועד בשיטה זו מע. השירות ללקוח הסופי

הוא אחראי ברובד הראשוני . של המתחרה" ליבה"עם רשת ה) point of presence(נקודת המישק 

המתחרה פטור מהצבת ציוד בכל אחת מהמרכזות ו, להספקת חוליית רשת הגישה רחבת הפס

 DLSAM -לרכוש את שירות הויכול , המשרתות את האזורים שבהם הוא מבקש לתת שירות

 במרכזת DSLAM - בצמוד ל, לדוגמא(ככל שנקודת המישק קרובה יותר ללקוח . מהמפעיל הוותיק

והוא יכול להציע , כך יש למתחרה שליטה תפעולית רבה יותר ברשת החלקית שהוא מפעיל) המקומית

למתחרה אין : רותחסרון השיטה במגבלה שהיא מטילה על איכות השי. מגוון שירותים רחב יותר

   .27 וציוד אחר של בעל התשתיתDSLAM-שליטה על רוחב הפס המכסימלי הנקבע על ידי ה

  

  רשת התקשורת העתידית

  

, המיתוג, הפיתוח הטכנולוגי המהיר בעשרים השנים האחרונות בתחום רשתות התמסורת

מסורת ותקשורת  ריבוי סוגי רשתות הת-הראשונה: והפרוטוקולים להעברת מסרים יצר שתי בעיות

,  פיגור בקיבולת רשת הגישה-והשנייה, הנתונים בשדרה המרכזית הכרוך בעלויות תחזוקה מוגדלות

רשת התקשורת של הדור הבא . אחרי הקיבולת של רשת התמסורת המרכזית, מבוססת הנחושת

)NGN- Next Generation Network(היא מביאה להאחדת כל רשתות .  פותרת שתי בעיות אלה

ומגדילה את קיבולת רשת הגישה על ידי החלפת , יבה לרשת אחת המבוססת על פרוטוקול אחידהל

רשת התקשורת האחודה משנעת את כל סוגי . הנחושת בחלק ממקטעי הגישה לסיבים אופטיים

היא מאפשרת ללקוחות הרשת לקבל את ). וידאו(וחוזי , מולטימדיה, נתונים, קול: המידע והתקשורת

) מחשב המחובר לרשת האינטרנט, טלפון נייד, טלפון נייח(תי התקשורת מכל רשת גישה כל סוגי שירו

לכל מהווה שפה משותפת פרוטוקול האינטרנט  .ובעתיד בכל מקום בעולם ובכל זמן, בכל ציוד קצה

) Convergence(שפה המביאה להתלכדות , למן ציוד הקצה דרך רשת הגישה אל הליבה, חלקי הרשת

   .28התקשורתשל כל רשתות 

הפתרונות המוצעים לבעיית ריבוי סוגי התמסורת בליבה ולמגבלות הקיבולת של רשת הגישה שונים 

המשאבים העומדים לרשותו , בהתאם לבעיות הספציפיות בהן נתקל בעל התשתיות, ממדינה למדינה

ונות נהוג להבחין בין פתר. ותחזיותיו לגבי הביקוש לשירותים החדשים שהרשת מסוגלת להציע

 המעבר בתקשורת הקולית .Access NGNלבעיית רשת הגישה  וCore NGNלבעיות הרשת המרכזית 

המשמשים את אפיקי המיתוג לפרוטוקול אינטרנט והאחדת רשתות הליבה מחייב המרת המתגים 

                                                 
עלות לצמצם  העדיפו משיקולי ISP-ספקי ה ). ISPה ( בישראל השיטה מיושמת באספקת שירותי האינטרנט  27

, ולהתבסס על רשת בעלי התשתיות כמעט במלואה, את מספר נקודות המישק שלהן לרשתות בזק והכבלים
 המנוהלת IP -והמעבר ברשת שלד ה, ATM -רשת ה, DSLAM -מתקן ה, חוליית רשת הגישה רחבת הפס כולל

  .על ידי בעל התשתית
 

 אך אלו נכשלו במשימת ATMרשת בפרוטוקול וב ISDN -ראוי לציין שתקוות דומות נתלו גם ברשת ה 28
 .ההתלכדות
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מערכת בקרה וניהול אחידה המחליפה את המערכות .  להכוונת התנועה)Routers(המעגלי בנתבים 

אפשרת חסכון בעלויות וניצול יעיל יותר של משאבי הרשת תוך קביעת קדימויות בין הנפרדות מ

  . שימושי הרשת השונים

אך חשוב יותר לנושא , המעבר לפרוטוקול אינטרנט מחייב שינויים גם בתצורת רשת הגישה העתידית

ישה מרכיב העלות המרכזי בכל תכנית לפריסת רשת הג. התחרות הוא השינוי הפיזי של הרשת

רוחב הפס תלוי . על ידי החלפת הנחושת בסיבים אופטיים, "קיצור עניבת הלקוח"העתידית הוא 

 fiber to the(ארונות הסעף שעל שפת המדרכה : בתכנית זו בנקודת הקצה של הסיב האופטי

cabinet/curb( , הבית)fiber to the building ( או דירת המנוי)fiber to the home/premises( ,שר כא

 +VDSL2)לרוב ( מתקדם DSLמתוגבר בציוד , המקטע הסופי המבוסס עדיין על חוטי הנחושת

ביט - מגה50-וכ, ביט לשנייה במרחק של חצי קילומטר-  מגה100-המאפשר תקשורת במהירות של כ

, רוחבי פס אלה מאפשרים אספקה בו זמנית של שירותי גלישה. לשנייה במרחק של קילומטר אחד

  במודלים .29ושירותים מתקדמים אחרים(IPTV) ערוצית בפרוטוקול אינטרנט-וויזיה רבטל, טלפוניה

לא פלא ). street cabinets(אלו מתייתרת המרכזת המקומית ואת מקומה תופש ציוד בארונות הרחוב 

חברות תקשורת השוקלות לאמץ את , הוא שבהינתן אי הוודאות ביחס לביקוש לשירותים החדשים

שיקולים , לפחות בחלקם, עושות כן משיקולים שהם) המפעיל ההולנדי, למשל(דשה הטכנולוגיה הח

  .  מכירת אתרי המרכזות המקומיות במרכזי הערים הגדולות–ניים "נדל

  

  רשת הכבלים

  

רשת הכבלים נועדה , בעוד שרשת הטלקום נועדה לאפשר תקשורת הדדית בין נקודות קצה מרובות

היעוד השונה משליך . ל שידורים ממוקד שידור בודד לכל המנוייםבבסיסה לאפשר הפצה בו זמנית ש

מצב בו כל נקודת קצה מחוברת (רשתות טלקום בנויות בתצורה של כוכב : על הטופולוגיה של הרשת

 וזאת על מנת) בין המרכזות בינן לבין עצמן(והירארכיה של כוכבים ) בחיבור ישיר ובלעדי למרכזת

בתצורה זו זוג חוטי הנחושת המהווה את תשתית . ית בין נקודות הקצהכיוונ- לאפשר את התנועה הרב

עומד באופן בלעדי לרשות מנוי הקצה הבודד ואינו ) להבדיל מתשתית התמסורת(הגישה מהמרכזת 

באופן , רשתות כבלים בנויות בתצורה של ענפי עץ, בשונה מכך. משמש את מנויי הרשת האחרים

ומספר המשתמשים העושים שימוש , ההפצה/תשתית הגישהשהמשתמשים עושים שימוש משותף ב

 (docsis data over cable service interface -תקן ה. משותף עולה ככל שהמרחק מנקודת הקצה גדל

specifications( ,כיוונית בפרוטוקול -מאפשר אמנם שימוש ברשת המשותפת להעברת תקשורת דוIP ,

. (node)תמשים השותפים לאותה נקודת הסתעפות אך משאבי הרשת עדיין מחולקים בין המש

התשתית , לעיתים(בתצורה זו המקטע הפיזי העומד באופן בלעדי לרשות מנוי הקצה קצר ביותר 

 ). המשותפת מגיעה עד הכניסה לבניין

                                                 
ולשידור ,  לשנייהביט-מגה 3 - נדרש רוחב פס של כIPTVלשידור ערוץ טלוויזיה בודד בפלטפורמת  29

  . ביט לשנייה- מגה14- נדרש רוחב פס של כIPTV על גבי פלטפורמת High Definitionבטכנולוגיית
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, תצורת רשת הכבלים יוצרת קושי בבידוד התשתית המשמשת לקוח מסוים והעברתה לידי מתחרה

משותפים ) פרט לקטע זניח(שכן כמעט כל מרכיבי הרשת , ברשת הטלקום" עיםפירוק למקט"בדומה ל

להקצות למתחרה רוחב , דהיינו: ניתן לפלח רשת כבלים על פי אפיקי תדר,  עם זאת.30לכלל הצרכנים

. פס מוגדר של תדרים על גבי רשת ההפצה הקואקסיאלית המשמשת להעברת שירותים לכל המנויים

או / לשימושו הבלעדי של מתחרה קיבולת מספקת כדי להעביר שירותי שידור וניתן להעביר, בשיטה זו

). כולל בעל התשתית(זמינה למשתמשים אחרים - וקיבולת זו הופכת לבלתי, תקשורת נתונים

יופצו לכל מנויי הרשת והמתחרה חייב להתקין ציוד קצה שיאפשר את קבלת ) או הנתונים(השידורים 

שיטה זו מתאימה בעיקר למתחרה הפונה למרבית מנויי בעל . רשההשירות רק על ידי מנוי מו

 . ומאופיינת על ידי יתרונות לגודל, )broadcastכגון ערוץ שידור (בשירות אחיד ) או לכולם(התשתית 
נדרשת הקצאת , כגון אינטרנט וטלפוניה, כיוונים רחבי סרט- כאשר מדובר בשירותים דו, במקביל

קיבולת , מאחר ומבנה רשתות התקשורת הוא אסימטרי). upstream(ערוצים גם בכיוון החוזר 

עובדה המקשה אף , )downstream(הערוצים החוזרים מוגבלת הרבה יותר מקיבולת ערוצי ההורדה 

  . כיוונים בכבלים בטופולוגיה הקיימת-יותר על מתן השירותים הדו

  

שימוש מוגבר בסיבים . יםצפוי שבמקביל לשדרוג רשת הטלקומוניקציה תשודרג גם רשת הכבל

המופעל כבר כיום בטלפוניה (בשילוב עם פרוטוקולי האינטרנט , אופטיים וקיצור הכבל קואקסיאלי

יאפשר העברת נתונים בקצבים , מתקדמים תוך שימוש בציוד קצה ורשת מתאימים) על גבי כבלים

המתקדם לתעבורת כך למשל מאפשר התקן . דומים לאלו שמבטיחה רשת הטלקומוניקציה העתידית

ביט -מגה 160וקצב נתונים יורד של , ביט לשנייה-מגה 120 קצב נתונים עולה של Docsis-3נתונים 

  .לשנייה

                                                 
  .NGNלקום העתידית במובן זה רשת הכבלים דומה לרשת הט 30
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  התשתית המשפטית. ה

  

שירותי (ההסדרים החקיקתיים שביסוד הסדרתו של ענף התקשורת מתייחסים הן לתחום הבזק 

שידורי הטלוויזיה (תחום השידורים לציבור והן ל) התמסורת והתשתית, תקשורת הנתונים, הטלפוניה

ההסדרה בנושא השידורים מתייחסת הן להולכה והן לתוכן ). הן הממלכתיים והן המסחריים, והרדיו

  . המועבר על גבי תשתית ההולכה

הביאו , וההתפתחויות הטכנולוגיות" בזק"הפרטת חברת , פתיחת תחומי התקשורת השונים לתחרות

 –שינויים אלה מתבטאים ברבדים השונים של הסדרת השוק . קיקת התקשורתלשינויים מהותיים בח

ככל חקיקה . ברישיונות ובזיכיונות, בצווים, בהוראות מינהל, בחקיקת משנה, בחקיקה ראשית

החלק הראשון והעיקרי כולל את הסדרי , חקיקת התקשורת מורכבת משני חלקים עיקריים, מסדירה

 חקיקת .31והחלק השני עוסק באכיפה של המשטר שנקבע, רתהמשטר על פעילות בתחום התקשו

,  הכלכלי-התקשורת היא בעלת מאפיינים ייחודיים המבטאים את הפנים השונים של הסדרת התחום 

  . הטכנולוגי והמשפטי, התרבותי, החברתי

ככל גורם , הסדרת תחום התקשורת נעשית במסגרת המשפט המנהלי ופעולות שר התקשורת ומשרדו

סמכויות ההסדרה כפופות להלכות המגבילות את . כפופות לדיני המשפט המנהלי, ר אחרמסדי

, איסור קיומם של שיקולים זרים, החובה לפעול לפי סמכות הקבועה בדין: המשפט המנהלי בפעולתו

  . 32חובת הגינות וכדומה, שקיפות, פעולה בסבירות ובמידתיות

  .סדרההסקירה תתמקד בחקיקה הראשית שהיא הבסיס לה

  

  הסדרת תחום שירותי הבזק

  

קבלת רישיון על ידי שר , פרט למספר חריגים, ביצוע פעולות בזק ומתן שירותי בזק מחייבים

, )בזק ושידורים(לחוק התקשורת ) ב(2סעיף . התקשורת ולא ניתן לעסוק בתחום בלא קבלת רישיון

ק ולא יספק שירותי בזק אלא לא יבצע אדם פעולות בז"קובע כי ) "חוק התקשורת" (1982- ב"התשמ

לחוק ) א(4סעיף (הרישיון יכול שיהיה רישיון כללי או רישיון מיוחד . "אם קיבל מאת השר רישיון לכך

ולביצוע , לקיום או להפעלה של רשת בזק ציבורית, רישיון כללי הוא רישיון להקמה). התקשורת

ואילו רישיון מיוחד הוא , באמצעותהלאומיים -ארציים או בין-פעולות בזק ומתן שירותי בזק פנים

שירות , שירות גישה לאינטרנט, למשל(רישיון המוגבל לסוג מסוים של פעולות בזק או של שירותי בזק 

uplinkלווייני וכדומה .(  

רישיון כללי ייחודי : בשנים האחרונות תוקן חוק התקשורת ונוספו בו שני סוגים של אמצעי רישוי

שלא , ארציים נייחים-י ייחודי הוא רישיון למתן מגוון של שירותי בזק פניםרישיון כלל. והיתר כללי

לחוק ) 1א(4סעיף (ארצית או באזור ביקוש נרחב -קבועה בו חובה לספק את השירותים בפריסה כלל

לספק סוג מסוים של שירות בזק , והיתר כללי הוא הרשאה כללית לכל מי שנרשם כדין, )התקשורת

                                                 
  . 67, ה"התשס' משפט ועסקים ב, פיקוח ציבורי על פעילות פרטית, יצחק זמיר 31
, )3(י מט "פד, שרת התקשורת' החברה הישראלית לתקשורת נ" בזק "1255/94צ "למשל את בג' לעניין זה ר 32

661 
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כאשר אספקת השירותים כרוכה בשימוש בתדרים אלקטרומגנטיים . אומיל-ארצי או בין-פנים

, ]נוסח משולב[חלות על הספק גם הוראות פקודת הטלגרף האלחוטי ) בטלפוניה הסלולארית, למשל(

  .1972-ב"התשל

  

, לשר התקשורת מוקנות סדרה של סמכויות להסדרת הענף שמטרתן קידום התחרות ורווחת הצרכן

הסמכות לקבוע הסדרים לעניין , ) לחוק התקשורת15סעיף (קח על התעריפים ביניהן הסמכות לפ

הסדרת תכנית , ) לחוק התקשורת5סעיף (קישור גומלין ושימוש במיתקן בזק של בעל רישיון אחר 

ומתן ,)ו לחוק התקשורת4סעיף (קביעת סל שירותים לכלל הציבור , )א לחוק התקשורת5סעיף (מספור 

  ). א לחוק התקשורת13סעיף (הוראות בשעת חירום 

כל   בידיהניתנים בתקנות תשלומים בעד השירותים לקבוע רשאי, בהסכמת שר האוצר,  התקשורתשר

ונקבעו תקנות תשלומים ביחס , "בזק "רק לגבי חברת, עד היום, בפועל הופעלה תקנה זו. שיוןיבעל ר

או  ( תעריף מסוים לשירותנקבעשבמידה ו" בזק"במקביל נקבע ברישיונה של חברת . לשירותיה בלבד

" בזק"חברת .  שנקבעבתעריףאת השירות לכל דורש החברה להציע  על )אושר סל תשלומים חלופי

 .אינה רשאית להציע את השרות במחיר מופחת, ובאותה מידה, אינה רשאית לדרוש תעריף גבוה יותר

 דורשציע את השירות לכל להועל בזק , עריףתמסוים  שירותעוד קובע הרישיון כי כאשר לא נקבע ל

 אך הן הנחות לגודלהחברה רשאית להציע . בתנאים שווים ובתעריף אחיד, ללא אפליה, מחיר סבירב

  .33מחייבות את אישור שר התקשורת והסכמת שר האוצר

נוצר הצורך ליצור , "בזק"במהלך השנים עם הקמתן של תשתיות תקשורת נוספות לצד זו של חברת 

הסדרים אלה מתייחסים הן לתשלום והן . סדרי קישור הגומלין בין הרשתותסמכות לקביעת ה

להסדרי השימוש במתקני בזק של בעל רישיון אחר והם נועדו להבטיח את יכולת התקשורת של 

מהווה על ,  לחוק התקשורת העוסק בהסדרים אלה5סעיף . מנויים השייכים לרשתות תקשורת שונות

, בהתאם לסמכות הקבועה בסעיף זה. התקשורת בהרחבת התחרותכן כלי מרכזי במדיניות משרד 

 או שימוש במיתקן , לרשת הבזק הציבורית שלוישור גומליןשיון לאפשר קילחייב בעל ר השררשאי 

לקבוע תשלומים בעד , בהסכמת שר האוצר, השר רשאי.  וליתן הוראות בדבר אופן הביצוע,בזק שלו

, תעריפי קישור הגומלין על השלמת שיחה ברשת הנייחתמכוח סעיף זה נקבעו . קישור גומלין

ומשנוכח המשרד שתעריפי קישור הגומלין שגובות החברות הסלולאריות מהווים חסם לתחרות 

" בזק"מכוח סעיף חוק זה רשאי השר להורות לחברת . 34הפעיל את סמכותו וקבע תקנות גם לגביהם

פעולה שהיא תנאי , ניו במתק אחרבעל רישיון מיתקן של נתהתקאפשר  לולכל בעל רישיון כי עליו

  .unbundlingלקיום 

" סל השירותים האוניברסאלי"אחת הסמכויות המרכזיות המוקנות לשר התקשורת היא קביעת 

בסיסיים אשר ראוי כי יינתנו שהשר מגדיר כרשימת שירותי בזק  - ")חובת השירות אוניברסאלי("

 הציבור צורכיאת , התחרותת השלכות החלטתו על בהגדרת הסל ישקול השר א. לכלל הציבור

 השירותים היקףתוך התחשבות ב, המתגורר באזורים המרוחקים ממרכז הארץ ודלילי אוכלוסיה

                                                 
 ". סל תשלומים חלופי "- לחוק התקשורתא15סעיף  33
 הקביעה של המשרד שבשנתיים הראשונות לפעילותה יתבסס הסדר קישור תקנה זו עמדה גם בבסיס 34

 ".חייב ושמור"טלקום עם בזק על עקרון ה-הגומלין של חברת הוט
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חובת השירות האוניברסאלי כוללת את .  ויכולותיו הטכנולוגיות והכלכליותהספקידי הניתן על 

הטעמים לקביעת חובת שירות . ויוניהחובה לספק את השירות בכל רחבי הארץ באופן אחיד ושו

 הי האוכלוסילמתן שירותי תקשורת נגישים לכל -אוניברסאלי נובעים בעיקרם מעקרון השוויון 

ועידוד פיזור האוכלוסין והתעסוקה בכל רחבי , לחיזוק האינטגרציה בין קבוצות אוכלוסיה שונות

רשאי השר לקבוע כי בעל יברסאלי כדי לכסות את הפסדי הספק הנובעים מחובת השירות האונ. הארץ

 למימון השירות קרןבמסגרת שתתף במימון השירות  ישיון הנותן אותו שירות שלא בכל הארץיר

רישיונות להפעלת (א " בעלי רישיונות מפעלהוחלה לי אחובת מתן שירות אוניברס .ליאהאוניברס

. ומיות ורישיונות לשידוריםספקי השיחות הבינלא, מפעילי הטלפון הנייד, )ארצית-טלפוניה פנים

 קרןלהקמת  סמכות ה. ייחודיא"שיונות מפיבעלי רם ושיונות מיוחדייבעלי ר עלהוחלה  החובה לא

  . הופעלהלאלי אלמימון השירות האוניברס

  

  ם השידורים המסחרייםהסדרת תחו

 
: ההסדרה מפוצלת לשני תחומי משנה. השידורים המסחריים מוסדרים על ידי רישיונות וזיכיונות

שר . לציבור" פתוחים"ושידורי הטלוויזיה והרדיו ה, ערוצית למנויים- שידורי הטלוויזיה הרב

לשידורי לווין אחראית והמועצה לשידורי כבלים ו, התקשורת אחראי על מתן רישיונות לשידורי לווין

מועצת הרשות השנייה אחראית מכוח חוק . על מתן רישיונות כלליים ומיוחדים לשידורי כבלים

להענקת הזיכיונות ") חוק הרשות השנייה ("1992- ב"התשנ, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

זורי בשיטה זיכיונות לשידורי רדיו א, )10- ו2ערוצים (למפעילות ערוצי הטלוויזיה המסחרית 

עד כה לא הוקמה תשתית שידורים (ושידורי רדיו באמצעות תשתית דיגיטאלית , האנלוגית

  ).בטכנולוגיה זו וטרם התבקשו רישיונות להפעלתה

הסדרת תחום התוכן בשידורי הטלוויזיה הרב ערוצית מתבצעת באמצעות המועצה הציבורית 

 התקשורת ומהווה חלק מהמערך הארגוני שלשהוקמה מכוח חוק , לשידורי כבלים ולשידורי לווין
והסדרת תחום התוכן בערוצים המסחריים מתבצעת באמצעות מועצת הרשות , משרד התקשורת

  .השנייה

הן מכוח חוק התקשורת בכל , לשר התקשורת מוקנות סמכויות שונות בכל הנוגע לתחום השידורים

סמכויות . ייה בנוגע לשידורים הציבורייםהנוגע לשידורים בכבלים ובלווין והן מכוח חוק הרשות השנ

מינוי חברי המועצה הציבורית לשידורי כבלים ולשידורי לווין וחברי מועצת הרשות : אלו כוללות

, מטעמים מיוחדים, ביטול, קביעת התנאים ההנדסיים ברישיונות חברות הכבלים והלוויין, השנייה

, קביעת אזורי הזיכיון לשידורי רדיו, דורי לוויןשל תנאי רישיון שקבעה המועצה לשידורי כבלים ולשי

  .הענקת זיכיון לתשתית הרדיו הדיגיטאלי ועוד

  

ערכת הכלים החקיקתית העומדת בפני רשויות המדינה השונות לשם הסדרת נושא התחרות בענף 

, בעוד שהרגולאטור הענפי. התקשורת כוללת בנוסף לחקיקה הייעודית גם את דיני ההגבלים העסקיים

מטרתה של רשות הגבלים עסקיים , פועל לקידום המבנה התחרותי, ובכלל זאת משרד התקשורת
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לעניין . הינה למנוע הרעה במבנה תחרותי קיים או למנוע שימור כוח שוק קיים שלא במסגרת תחרות

  :שלושה מנגנונים") חוק ההגבלים העסקיים ("1988 –ח "זה מזהה חוק ההגבלים העסקיים התשמ

  ;על ידי בעל מונופולין" עמד לרעהניצול מ" .1

 ;תיאום התנהגות מסחרית של חברות עצמאיות באמצעות הסדר כובל .2

  .מיזוג חברות בשוק מועט מתחרים .3

  .תפקידה העיקרי של הרשות להגבלים עסקיים הוא להתמודד עם תופעות אלה

   

עלה ממחצית מכלל מונופולין הוא שחקן המחזיק למ) 26סעיף (ם חוק ההגבלים העסקייעל פי הגדרת 

לפי הגדרה זו הוכרזה . או מכלל רכישתם, או מכלל מתן שירותים, תםאספקת נכסים או מכלל רכיש

ושירותי , שירות טלפוניה נייחת, כמונופולין בתחומים של אספקת שירותי פס רחב" בזק"חברת 

שידורי חברות הכבלים הוכרזו אף הן כמונופולין בתחום אספקת . תמסורת ותקשורת נתונים

והן על " בזק"הן על , כתוצאה חלים מתוקף חוק ההגבלים העסקיים. ערוצית בתשלום- טלוויזיה רב

בהתאם , כך למשל. הגבלות ואיסורים שאינם חלים על השחקנים האחרים בשוק, "הוט שידורים"

. תשאי הממונה לתת לחברה הוראות בדבר הצעדים שעליה לנקוט כדי למנוע פגיעה בתחרור 30לסעיף 

 לרעה את תמנצלחשב שהיא  באופן ספציפי יכול הממונה למנוע מהחברה להציע חבילות שירותים אם

ידיעות " בפרשת . בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבורהמעמד

בנסיבות בהן בעל , לחוק ההגבלים העסקיים) 4)(ב(א29שבסעיף , נוסחו מבחני הקשירה" אחרונות

אלא קובע , ולין אינו מתנה במפורש את אספקת המוצר שבמונופולין ברכישה של מוצר נוסףהמונופ

,  בהתאם למבחנים שם.35)כפייה כלכלית(תנאי אספקה טובים יותר כאשר המוצרים נרכשים יחדיו 

התמריץ , קשירה כאמור תהא אסורה אם היא נעשית בין מוצר שבמונופולין למוצר שנסחר בשוק אחר

כישה משותפת של שני המוצרים מפחית במידה ממשית את הכדאיות של רכישת המוצרים הכלכלי לר

  .36ופרקטיקה זו אינה רווחת בשוק במידה כזו שהיא הפכה זה מכבר לתנאי מסחר מקובלים, בנפרד

לאור המידה בה גובה ההנחה מתמרץ לרכוש דווקא מבעל , בין היתר, הלגיטימיות של הנחת סל תבחן

המידה בה , יכולת המעשית של מתחרים להשוות את ההצעה על ידי הצעת סל מתחרהה, המונופולין

  . וההשפעה האפשרית של הגבלת המתחרים על התחרות בעסקים, גובה ההנחה משקף את העלויות

בין . מבחני קשירה אלה אינם מייתרים חלופות אחרות שבדין לבחינת הלגיטימיות של הנחות סל

תוך ייחוס מלוא , מחירים טורפנייםה זו במבחנים שנהוגים בעניינם של הוצע לבחון פרקטיק, היתר

ובדיקה האם מוצר זה נמכר במחיר שהוא פחות , גובה ההנחה שניתנת על הסל למוצר שבמונופולין

נוכח התמריץ שהיא , התניית בלעדיותחלופה אחרת היא בחינת הנחת הסל כסוג של . מעלות אספקתו

  .  צרכיו מבעל המונופוליןמקימה ללקוח לרכוש את כל

  

מצויות בידי שר התקשורת ומשרד , לשם אכיפת ההסדרים שנקבעו ביחס למפעילי התקשורת

, ובהן מתן הוראות לבעלי רישיונות לתיקון ליקויים, התקשורת סמכויות פיקוח ואכיפה מנהליות

                                                 
 . 2743) 3(99מח -תק, ידיעות אחרונות' הממונה על הגבלים עסקיים נ 2/96ע "ה 35
ל סוגיית אימוץ הפרקטיקה גם גרע בית הדין להגבלים עסקיים ממידת החשיבות ש, בפסיקה מאוחרת יותר 36
   .ידי מתחריו של בעל המונופולין-על
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 המפרים הוראות לפי וכן שורה של סנקציות שניתן להפעיל כנגד בעלי רישיון, דרישת מידע ומסמכים

 6לפי סעיף (הגבלתו או התלייתו , סנקציות אלו כוללות ביטול הרישיון. החוק או לפי רישיונותיהם

 1פרק ז(ועיצומים כספיים ) לחוק התקשורת) ד(4סעיף (חילוט הערבות הבנקאית , )לחוק התקשורת

   ).לחוק התקשורת

 
תנאי  קיום יון נועדו להבטיח בין היתר אתערבויות שבעלי רישיון נדרשים לשלם בעת קבלת הריש

נזקים  על המדינה ולשיפוי ולפיצוי, במידה ויוטלו ,כספיים עיצומים תשלום ,החברה בידי הרישיון

אכיפתי אשר נועד לצורך הבטחת - הערבות הינה כלי הסדרתי. בעטיה של פעילות החברה לה שיגרמו

 העיצום הכספי תלוי בהכנסות .37כלי ענישתיבניגוד לעיצום הכספי שהוא , מילוי תנאי הרישיון

משך ההפרה ומידת שיתוף הפעולה של בעל הרישיון עם המשרד לתיקון , הפרהחומרת ה, החברה

  . ההפרה

                                                 
וזאת בשונה מעיצום כספי אשר מוטל ,  לא תחולט הערבות-תיקן בעל הרישיון את ההפרה , כך למשל 37

  .   אף מקום בו תוקנה ההפרה, כסנקציה עונשית בגין הפרה
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  מדיניות ההסדרה באירופה. ו

  

 הם שמו לעצמם כמטרה עיקרית 90-מאז הוקמו גופי ההסדרה העצמאיים באירופה בתחילת שנות ה

מימוש מטרה זו נועד לייתר את תפקידם המסורתי כמפקחי . ק התקשורתאת עידוד התחרות בשו

מחירים מתוך חשש שפיקוח מחירים המבוסס על מידע חלקי עשוי לסכל את המטרות שלשמן הוקמה 

, במידה והמחירים ייקבעו ברמה נמוכה מדי, פיקוח המחירים עלול לפגוע בתחרות. מערכת הפיקוח

הפיקוח מזיק במיוחד בענף עתיר . חירים נקבעים ברמה גבוהה מדיויביא לפגיעה בצרכנים כאשר המ

לגוון את סל שירותיו ולהשקיע ) incumbent -ה(שיפורים טכנולוגיים בפוגעו בתמריץ הספק הוותיק 

גופי ההסדרה האירופיים בחיפוש דרכים להגברת מספר , על כן, מיומם הראשון התמקדו. בתשתית

מאחר . שתיות מצומצם ובאבטחת הקישוריות בין הרשתותהמתחרים במגזרים בהם מספר הת

שהבעיה נתפשה כפחות חמורה במגזר הטלפוניה הניידת שנולד לעולם שבו שלטה התפישה 

.  הטלפוניה וגישה רחבת פס-הופנה עיקר המאמץ להרחבת התחרות במגזר הנייח , התחרותית

חותה בהיבט התחרותי בהשוואה לזו בנקודת היציאה עמדו מרבית גורמי ההסדרה באירופה בנקודה נ

ערוצית התבטא -ריבוי מתחרים וטכנולוגיות בשוק הטלוויזיה הרב. של הגוף המסדיר בישראל

קיימת רשת ) ביניהן הולנד ובלגיה(ורק במספר קטן של מדינות , בצמצום הפריסה של רשת הכבלים

לחפש את הפתרון התחרותי , על כן, מרבית גורמי ההסדרה האירופים נאלצו. כבלים בפריסה ארצית

 בתחום 90-הפיתוח הטכנולוגי בשנות ה. בהגדלת מספר המתחרים על גבי רשת הטלפוניה הנייחת

הסיבים האופטיים והמרכזייה הממוחשבת הוזיל בעשרות מונים את ההשקעה הנדרשת להקמת 

נחושת בין  הקישור באמצעות זוג חוטי ה–נותר צוואר בקבוק אחרון . רשתות תמסורת מקבילות

מרבית המאמץ הרגולטורי בעשור האחרון הושקע בניסיון לרופף את אחיזתו . המרכזת ובית הצרכן

, )local loop או last mile –" מ האחרון"הק("המונופוליסטית של הספק הוותיק במקטע זה 

ים למטרה זו ננקטו שני אמצע. ולהרחיב את מרחב הבחירה של הצרכן בין ספקי השירותים השונים

בין השאר בשיטה של (פיתוח שוק שירותים סיטונאי במטרה לעודד תחרות בין שירותים : עיקריים

call-by-call selectionו - CPS- carrier pre-selection( , וחיוב הפירמה הוותיקה בהשכרה או

אם ציפה הגוף המסדיר שפיתוח התחרות ). בין המרכזת לבית הלקוח(החכרה של המקטע הבעייתי 

  .הרי שבשני המקרים נכזבה תוחלתו, קל על תפקידוי

) למשל דקות שיחה(בשוק שירותים סיטונאי קונה הספק המתחרה כמות שירותים בהיקף רחב 

כאשר הוא נהנה , )או לחילופין משלם עבור מקטעי רשת של הספק הוותיק(ומשווק אותם ללקוחותיו 

הן כספק שירותים :  הוותיק תפקיד כפולבמשטר תחרותי זה משחק הספק. קמעונאי" פער שיווק"מ

 המעורר חשש לפגיעה באיכות םניגוד ענייני, של הספק המתחרה" קבלן ביצוע"עצמאי והן כ

על הגוף המסדיר , נוסף לתפקידו המסורתי בשוק הקמעונאי, כתוצאה. השירותים שיוצעו למתחרה

 איכות על הספק הוותיק ולאכוף תקני, להבטיח רמת מחירים מבוססת עלויות בשוק הסיטונאי

בשוק סיטונאי מצטמצם תפקיד הספק המתחרה לפעולות מיתוג לכל היותר . שיבטיחו תחרות הוגנת

בעוד מרבית שרשרת הייצור , חיוב וגבייה בלבד, ולרוב לשיווק) CPSבמקרה של מתחרה בשיטת (

בידי , הרחבתהפיתוחה ו, נותרות החלטות ההשקעה במערכת, ממילא. נותרת בידי הספק הוותיק
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יתרונו העיקרי של המודל התחרותי שבו הספק המתחרה שוכר או חוכר את מקטע . הספק הוותיק

החלטות אלה . הוא המעורבות של הספק המתחרה בהחלטות הייצור) local loop(החיבור לבית 

) והאם לשכור אותה מהספק הוותיק או להקים שדרה עצמאית(מתייחסות לשדרת התמסורת 

במידת , במקרה של חכירה יכול הספק המתחרה גם לשדרג). האם לשכור או לחכור(הסופי ולמקטע 

ואת זוג חוטי הנחושת המוביל לבית הלקוח ולקבוע בצורה זו את , DSLAM -את שרתי ה, הצורך

חיבור המתחרה למקטע . מחיר פיקוחי, כמובן, להרחבת מספר מקבלי ההחלטה יש. איכות השירות

, ותפקיד הגוף המסדיר, יכת לספק הוותיק יוצר חיכוך יום יומי בין שני הספקיםהסופי במרכזת השי

  . הוא להבטיח שהחיכוך לא יפגע בתחרות ובאספקת השירותים, מעבר לתפקידו בקביעת דמי החכירה

, הגוף המסדיר פטור מפתרון בעיות שוטפות אלה כאשר קיים נתיב תקשורת אלטרנטיבי לבית הצרכן

) coaxial(אכסליים -בדומה לכבלים הקו, מקטע הסופי של זוג חוטי הנחושתהמאפשר עקיפת ה

לעודד צורת תחרות זו בין , על כן, הגוף המסדיר פעל. המשמשים את הטלוויזיה הרב ערוצית

  . גם כאשר לא ניתן להפעילה על בסיס ארצי) בערים הגדולות, למשל(התשתיות על בסיס מקומי 

פירוק למקטעים של רשת , פיתוח שוק סיטונאי(ת שלושת הפתרונות מרבית מדינות אירופה אמצו א

כאשר משקל כל אחד ) ועידוד הפיכת תשתית הכבלים לתשתית מתחרה לתשתית הטלקום, הגישה

ומשתנה , בהתאם לתנאים הספציפיים של שוק התקשורת באותה מדינה, מהם שונה ממדינה למדינה

  .על פני זמן

כאשר , בשוק רווי.  התחרות בשוק השירותים הצלחה חלקית בלבדבשנים הראשונות לקיומה נחלה

יתרון , אין לספק מתחרה יתרון מובהק על הספק הוותיק, השירות הוא הומוגני והטכנולוגיה זהה

תחרות אמת נוצרה על כן רק באותם מקרים בהם . אותו הוא יכול למנף ליצירת תחרות בת קיימא

או במקרים שבהם , חות שאליהם הספק הוותיק טרם הגיעהצליח המתחרה החדש לאתר מגזרי לקו

  . המתחרה נהנה ממותג בעל מוניטין שבידל את שירותיו משירותי מתחריו

הטכנולוגיה החדשה אפשרה לספקים החדשים . התמונה השתנתה עם העמקת החדירה של הפס הרחב

יע סלי שירותים שהספק ולהצ, לבדל את שירותיהם משירותי הספק הוותיק, לגוון את סל שירותיהם

הפס הרחב יצר תמריצים חדשים . הוותיק היה מנוע מלספקם מחשש מינוף כוחו המונופוליסטי

. למתחרים לשדרג את המקטע הסופי כדי שיוכלו לספק לבית הצרכן את מגוון השירותים שברשותם

פקו בעבר  מתחרים שהסת- " סולם השקעות"כתוצאה אנו עדים באירופה לתופעה הידועה בכינוי 

השקעות אלו . עוברים לשכירה או חכירה של המקטע הסופי במטרה לשדרגו, בתפקיד של סיטונאים

במקביל הביא הפיתוח הטכנולוגי . תמריץ לשדרוג הרשת על ידי הספק הוותיק, בתורן, מהוות

  . תחרות המתמקדת ברוחב הפס המוביל לבית הלקוח, להחרפת התחרות בין הכבלים ורשת הטלפוניה

כתוצאה מהגברת התחרות בשוק הטלפוניה הנייחת קטן חלקם של הספקים הוותיקים במדינות 

 אחוז 67,  אחוז מהשיחות המקומיות72( אחוז מכלל השוק 66 לרמה של 2005האיחוד האירופי בשנת 

חלקם של ).  אחוז מהשיחות הבינלאומיות57-ו,  אחוז מהשיחות לנייד62, מהשיחות הבינעירוניות

-   ל2005הגיע בשנת ) כולל חכירה של המקטע הסופי(מתחרים המשתמשים בתשתית עצמאית ספקים 

כאשר במדינות מובילות מבחינת התחרות כמו בריטניה ודנמרק מגיע שיעורם ,  אחוז בממוצע10.5

  ].3-  ו-1-ראה ציורים ו) [במדינות אלה משקל הספק הוותיק ירד למחצית(בהתאמה , לרבע וחמישית
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ציור ו-1: משקל הספק הוותיק בהכנסות מהטלפוניה הנייחת 
בשוק האירופי המאוחד 2005-2003

55%

60%

65%

70%

75%

80%

שיחות
מקומיות

שיחות בין-
אזוריות

שיחות לקווים
ניידים

שיחות
בינלאומיות

סוף 2003
סוף 2004
סוף 2005

  

 

10.5%

21.0%

8.0%7.6%

0.9%

13.9%

3.3%

9.2%

0.2%

1.9%2.0%
3.6%

0.0%

7.8%
9.0%

15.2%

1.1%
0.0%0.0%

5.0%

25.6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

גיה
בל

רק
נמ
ד

ניה
רמ
ג

ניה
סטו
יווןא

רד
ספ

פת
צר

ליה
איט

סין
פרי
ק

ביה
טאלט

לי

ריה
ונג
ה

טה
מל

ריה
סט
ליןאו

פו

וגל
רט
פו

ניה
לוב
ס

קיה
לוב
ס

לנד
פינ

דיה
שוו

ניה
ריט
ב

ציור ו-2: אחוז המנויים המשתמש בספק אלטרנטיבי בטלפוניה הנייחת 
בשוק האירופי המאוחד (יולי 2006)
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ציור ו-3: מספר הקווים המופעלים על ידי ספקים אלטרנטיביים על 
גבי תשתית המפעיל הוותיק באירופה 2006-2003 (אלפי קווים)
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לשיפורים במנגנוני הפיקוח . גברת התחרות לוותה בירידה מתמדת בתעריפי השירותים הנייחיםה

פיתוח התחרות בשוק הטלפוניה הקווית לא היה מתממש . היתה תרומה חשובה במימוש מגמות אלה

פיתוחים טכנולוגים בתחום הפס הרחב אפשרו העברת קול בפרוטוקול . אלמלא הקידמה הטכנולוגית

ושיווק סלי שירותים הכוללים קול , מבלי להזדקק לבעלות על זוג חוטי הנחושת) VOIP(אינטרנט 

באופן אירוני החשש העיקרי . אינטרנט וטלוויזיה, הכולל שירותי קול" משולש"ואינטרנט או אף סל 

 הוא ששדרוג נוסף באיכות התשתיות לרמה 2007של גורמי ההסדרה האירופים בשלהי שנת 

החשש המלווה רבים מגורמי ההסדרה .  יקשה על התחרות ולא יקל עליהNGNה המובטחת על ידי 

תחייב את , הוא שהארכת שדרת הסיבים האופטיים עד לארונות הסעף שתייתר את המרכזייה

מאחר שכל מרכזת משרתת מספר . המתחרים החוכרים את זוג הנחושת להגיע לארונות הסעף בעצמם

יידרש כל מתחרה שירצה לשמר את )  בגרמניה40- בצרפת ל10ן  בי-באירופה(גדול של ארונות סעף 

לחילופין יאלץ המתחרה לוותר על . הקשר הבלתי אמצעי שלו עם הצרכן להשקעה משמעותית

" צינורות הגישה"בתקווה שהרחבת , עצמאותו ולחזור ולהזדקק לקוי התמסורת של הספק הוותיק

  .מקביל לשירותים שמוכר הספק הוותיקתאפשר הזרמה ללא תקלות של שירותי הספק החדש ב

יושב בימים אלה על המדוכה כיצד להתאים את מערכת ההסדרה ) ERG(ארגון הרגולטורים האירופי 

 בין המלצותיו .38ולגיבוש המלצות מנחות לגורמי ההסדרה בכל מדינה ממדינות הארגון, למצב החדש

  : יש לציין את הבאות

                                                 
  .2007ולי י , ERG Opinion on Regulatory Principles of NGAראה  38
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חובה זו קריטית . ות הסעף בין הספק הוותיק והמתחריםבארונ) Colocation(חובת שיתוף . א

  ;לתחרות ועל כן יש לממשה למרות מגבלות השטח והנפח של ארון הסעף

 -SLU(חובת הפרוק למקטעים תחול על קווי הנחושת המחברים את ארונות הסעף ובית המנוי . ב

(Subloop Unbundling;  

 של DSLAMמהמרכזת עד לשרת ה  )dark fiber(סיב אפל אספקת תמסורת אופטית באמצעות . ג

  ;המתחרה המותקן בארון הסעף

 Bitstreamשליטה רבה יותר של המתחרים בפרמטרים הקובעים את איכות השירות בשיטת ה . ד

access;   

  .בין הספק הוותיק והמתחרים) Duct sharing(חובת שיתוף בקנים המובילים לארונות הסעף . ה

  

מקומיות שנועדו לאפשר למתחרים להתחרות בספק הוותיק בטכנולוגיה כדאי גם לציין יוזמות 

עיריית פריז . בסינגפור השתתפה הממשלה בצורה ישירה במימון הקמת הרשת המתקדמת. החדשה

החליטו מספר ערי , באופן דומה. נקטה יוזמה לפתיחת צינורות הביוב שלה למעבר סיבים אופטיים

 מתוך הנחה שתשתית תקשורת מתקדמת תהפוך אותן NGNשדה בשבדיה להשקיע בהקמת תשתית 

  . ליותר אטרקטיביות הן לתושביהן והן לקהילה העסקית

  

שנסיונן , הולנד ובריטניה, הוועדה בבואה ללמוד את נסיון ההסדרה האירופי התמקדה בשתי מדינות

מאפייני שני . לשוק התקשורת הישראלי, בהיבטים שונים, בתחום זה בשנים האחרונות נראה רלבנטי

הולנד כפולה בשטחה ובאוכלוסייתה . 1-מתוארים בלוח ו) בהשוואה לשוק הישראלי(שווקים אלה 

  : אך שני מאפיינים חשובים משותפים לשתי המדינות, מישראל

 .זו של הטלפוניה וזו של הכבלים : פריסה ארצית של שתי רשתות  .א

 40( והכבלים )  אחוזDSL) 60-ן השיעורי חדירה גבוהים של הפס הרחב וחלוקת המשתמשים בי  .ב

 .39)אחוז
  

                                                 
אך ההבדל בינם לבין אלה בישראל קטן יותר אם , שיעורי החדירה ההולנדיים נחשבים בין הגבוהים בעולם 39

  .נחשב את שיעור החדירה ביחס למספר משקי הבית
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ישראלבריטניההולנדנתוני רקע

                     7.2                   60.8                  16.6אוכלוסיה (מיליונים)

                   20.8                 244.8                  41.5שטח (אלפי ק"מ רבוע)

(PPP) 26,800               31,800              32,100תמ"ג לנפש - דולר ארה"ב               

נתוני שוק התקשורת

                     3.0                   34.0                    5.9קווים נייחים (מיליונים)

69%52%93%אחוז קווים נייחים של המפעיל הוותיק

                     1.4                   11.1                    5.1קווי פס רחב (מיליונים)

29%18%20%שיעור החדירה של פס רחב

ADSL-60%74%62%אחוז קווי פס רחב ב

39%26%38%אחוז קווי פס רחב בכבלים

40%23%62%אחוז קווי פס רחב של המפעיל הוותיק

                     8.3                   65.4                  17.5 מנויי טלפון נייד (מיליונים)

107%108%116%שיעור החדירה של טלפונים ניידים

                        4                        5                        4מספר מפעילים ניידים בעלי תשתית

                        -רבים                      50מספר מפעילים ניידים ווירטואליים

49%17%35%נתח שוק של המפעיל הנייד הגדול

85%47%95%נתח שוק של שלושת המפעילים הניידים הגדולים

75%26%13%אחוז מנויים לשידורים אנאלוגיים

25%74%62%אחוז מנויים לשידורים דיגיטאליים

IPTV/5%54%23%אחוז צופים בשידורים קרקעיים/שידור חופשי

87%13%48%אחוז מנויים לשידורים בכבלים

7%33%27%אחוז מנויים שידורים בלווין

מקור: OPTA, OECD, CIA World Factbook, OFCOM, למ"ס, דיווחי החברות למשרד התקשורת. 

הערה : נתוני ישראל והולנד מתייחסים לסוף שנת 2006, נתוני בריטניה לסוף 2005 .

לוח ו - 1 :מאפייני שוק התקשורת - הולנד, בריטניה, וישראל 2006
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שלא . רשת הכבלים בהולנד מופעלת על ידי שני מתחרים אזוריים עיקריים המשתפים פעולה ביניהם

כבמדינות אחרות מצליחה רשת הכבלים ההולנדית להציע שירותי פס רחב עדיפים על אלו של רשת 

ולנצל יתרון , ) ברשת המתחרהMbps 6-ה ל בהשוואMbps 20הכבלים מציעים (הטלפוניה הנייחת 

- בשילוב עם חבילות אינטרנט וטלוויזיה רב) VOB(טכנולוגי זה על מנת להציע שירותי טלפוניה 

 16כאשר ,  בפני תחרות מחוכרי קווים נייחיםKPN בנוסף עומד ספק הטלפוניה הוותיק .40ערוצית

הביקוש לשירותי קול על גבי פס .  unbundling מופעלים על ידי מתחרים בשיטת הKPNאחוז מקווי 

, ומכרסם במאגר הלקוחות של הספק הוותיק, )כרבע מהמשתמשים(גדל באופן מתמיד ) VOB(רחב 

כדי ).  אחוז משתמשים רק בנייד18(למתחרים אחרים ולרשת הניידת , המאבד לקוחות לכבלים

כננת לשדרג את רשת והיא מת,  משל עצמהVOB להציע שרותי KPNלהתמודד עם האתגר נאלצת 

 100 - 50שדרוג הרשת שיאפשר לה להציע רוחב פס של .  עד לארונות הסעףNGNהגישה בטכנולוגיית 

Mbpsושירותי טלוויזיה בשיטת  IPTV יאפשר לחברת הטלפוניה להתמודד טוב יותר עם הכבלים

שתמשים כדי לשמר את התחרות ולהקל על המתחרים המ. ביתרון שיש להם בתחום סלי השירותים

 והמתחרים KPNברשת הנייחת התקיימו בחסות הרגולטור בשנה האחרונה דיונים ממושכים בין 

.  המשמשות את המתחרים400- מרכזות מתוך ה150 לא תבטל KPNבדיונים אלו סוכם ש . האחרים

 bitstream accessבאזורים אחרים יוכלו המתחרים להתחבר לארונות הסעף או לעבור לטכנולוגית 

  .תית המשותפתבתש

  

מספר המנויים . על פניו קיימים רק מעט קווי דמיון בין שוק הטלפוניה הבריטי וזה הישראלי

אך , שיעור החדירה של הפס הרחב אמנם דומה. בבריטניה לרשת הנייחת גדול פי עשרה מזה בישראל

 נהנים משידור למעלה ממחצית בעלי הטלוויזיה בבריטניה. מבוסס על רשת הטלפוניה)  אחוז74(רובו 

, כתוצאה.  אחוז הם מנויים של רשת הכבלים13ורק ,  הם מנויים של שידורי הלוויין-שליש, חופשי

 נאלץ הגוף המסדיר להסתפק 90-מיום שהושקה התחרות בשוק התקשורת הבריטי בתחילת שנות ה

השוק של  הצטמצם פלח 2006בשנת . על רקע זה בולטים הישגי התחרות. ברשת אוניברסלית בודדת

עוצמת התחרות . הגיע לשישית) LLU(ושיעור הקווים המוחכרים ,  לכדי מחציתBTהספק הוותיק 

רפורמה בה , 2003בקווים הנייחים קשורה קשר הדוק ברפורמה המבנית שהתחוללה בשוק זה בשנת 

  .יש עניין גם לגורם המסדיר הישראלי

. OFCOMורת הבריטי לרשות אחת  הוחלט על איחוד רשויות ההסדרה בשוק התקש2003 בשנת 

הרשות החדשה ראתה כתפקידה הראשון לבדוק את עוצמת ומידת החיות של התחרות בשוק 

כי , הבדיקה הראתה שעל אף מספר המתחרים הרב קיים חשש שהתחרות לא תאריך חיים. התקשורת

ת נאותה והמתחרה היחידי שהצליח לשמר רווחיו, רווחיות מרבית המתחרים החדשים היא שולית

                                                 
אחת החברות (חברות הכבלים ההולנדיות חוו משבר כלכלי דומה לזה שחוו חברות הכבלים הישראליות  40

, שינוי במבנה הבעלות אפשר לחברה ההולנדית להתאושש). ותפה לשני המשברים היתה שUPCההולנדיות 
 . לשדרג את רשתה ולהתחרות ראש בראש עם ספק הטלפוניה המסורתי
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הבדיקה הראתה שלא זו בלבד שפיתוח התחרות לא הביא , יתר על כן. לאורך זמן היה הספק הוותיק

אלא ששימור התחרות מחייב התערבות יום יומית של הגוף המסדיר בפרטי , להקלת העול הפיקוחי

  .הפרטים של הפעילות בענף

יסי של הפרדת תשתיות הגוף המסדיר ראה רק פתרון אחד להצלת התחרות והוא המרשם הבס

כדי להשיג מטרה זו איים הגוף המסדיר בהובלת מהלך שעשוי להביא לפירוק הספק . משירותים

אשר השליך ,  הגיבה לאיום זהBTחברת . חברת תשתיות וחברת שירותים:  לשתי חברותBTהוותיק 

 - דה ארגוניתבהצעה נגדית שלפיה יסתפק הגוף המסדיר בהפר, באופן מיידי על מעמדה בשוק ההון

 חטיבת תשתיות BT:הפתרון המוצע התבסס על הקמת שתי חטיבות נפרדות בתוך. פונקציונאלית

. וחטיבת שירותים האחראית לשיווק הקמעונאי והסיטונאי, האחראית לנגישות) Open Reachבשם (

ניות וחומות סי, שקיפות, לכל המתחרים) equivalence(ההפרדה מתבססת על שוויון מלא בנגישות 

, לשתי החטיבות מועצות מנהלים נפרדות. בין החטיבות בכל הנוגע להעברת מידע ותמרוץ עובדים

ליישום ההפרדה נדרשו . ורשות פיקוח עצמאית אחראית בפני הדירקטוריון לעמידה בתנאי ההפרדה

  .ט" מיליון ליש70-  חודש ועלותה לחברה הסתכמה ב15-כ

ואפשר לגורם המסדיר ) unbundling(ר הקווים החכורים המבנה הארגוני החדש הביא להאצה במספ

 בהקלות משמעותיות BTבנוסף זכתה . לבטל חלק ניכר מהפיקוח בתחום התעריפים הקמעונאיים

היא קצרת " האידיליה הפיקוחית"עם זאת לא פג החשש ש. בנושא סלי השירותים במגזר העסקים

,  ההפרדה התפעולית בין שתי החטיבותהחשש הוא שלאורך זמן לא ניתן יהיה לשמר את. ימים

 בתחום התשתיות ימונף בעתיד כדי לסייע לחטיבת השירותים BTושהכוח המונופוליסטי של 

  .להתמודד עם מתחרותיה

  

ובימים , הצלחת ההפרדה הפונקציונאלית בבריטניה הביאה לבדיקת המודל במדינות נוספות באירופה

דיה ופולין באיזו מידה תתרום ההפרדה להאצת התחרות שוו, אלה בודקים גורמי ההסדרה באיטליה

בניו זילנד הציעה חברת הטלפון הוותיקה להפריד את שירותיה הקמעונאיים משירותיה . בארצותיהם

החטיבה , חטיבת הרשת: והממשלה חייבה אותה לחלק את פעילותיה לשלוש חטיבות, הסיטונאיים

קת המודל על ידי הרגולטור ההולנדי הביאה בדי, מאידך. 41והחטיבה הסיטונאית, הקמעונאית

שכן התחרות מבוססת התשתיות מפותחת , למסקנה שהפרדה פונקציונאלית אינה נדרשת במדינה זו

למסקנה . דיה והתערבות במבנה התאגידי של הספק הוותיק תפגע בתחרות ותיתפש כבלתי מידתית

לרשותו מספיקים להבטחת דומה הגיע הרגולטור הצרפתי שחשב שאמצעי האכיפה העומדים 

  .התחרות

                                                 
במדינה זו בודק הספק הוותיק את הכדאיות בפיצולו . מהלך וולונטארי דומה מתחולל בימים אלה באירלנד 41

מודל עסקי זה . קעות וחברת שירותים שתימכר לעובדי החברהחברת תשתית בבעלות קרן הש: לשתי חברות
 .מבטיח לקרן ההשקעות תשואה קבועה על השקעתה ומעביר את הסיכון לבעלי חברת השירותים
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ההתעניינות הגוברת במודל ההפרדה האנגלי הביאה לבדיקתו על ידי צוות מטעם מועצת השוק 

ועל כן ,  מתייחסות במישרין לבעיות שעל שולחן הוועדה2007המלצות הצוות מנובמבר . 42האירופי

  .ראוי שידווחו בפירוט

. את הבעיה המרכזית בשוק התקשורת) בפס הרחבההשקעה , ובעיקר(הצוות ראה בעידוד השקעות 

   :43נבדקו שלוש אופציות שמטרתן עידוד ההשקעה והחדשנות

לתשתית תוך הפרדת התשתית ) open access" (נגישות חופשית"אימוץ מודל של  .1

  ;מהשירותים

חופשה ("או לחילופין הסרת פיקוח לזמן מוגבל על מגזרים ספציפיים , הסרת פיקוח כוללת .2

 ) regulatory holiday –" מפיקוח

כולל פירוק צווארי בקבוק , השארת מודל התחרות הקיים המבוסס על תחרות בין תשתיות .3

 .החוסמים את הזרימה התחרותית של שירותים
  

הפרדה , הבחין הצוות בין הפרדה חשבונאית") נגישות חופשית("במסגרת הדיון באופציה הראשונה 

). Structural Separationאו הפרדת בעלות (והפרדה מבנית , )Functional Separation(פונקציונאלית 

הבדלים (הצוות הסכים שהפרדה חשבונאית אינה מסוגלת להתמודד עם הפליה שאינה כספית 

ושעל כן ידרשו לעיתים אמצעים יותר , )מגוון שירותים וכדומה, עיתוי האספקה, באיכות השירות

ובדיקות שנעשו באוסטרליה , אית לצוות כאמצעי דרסטי מדיהפרדת בעלויות נר, עם זאת. דרסטיים

הפרדה פונקציונאלית היא אמצעי פחות רדיקלי ויכול להוות . 44ופלורידה הראו שרב נזקה מתועלתה

יגביר את הוודאות הפיקוחית ובצורה זו עשוי , הוא יקל על הפיקוח. פתרון לבעיית אפליה מתמשכת

. ההשפעה של צעד זה על השקעה אינה חדה וברורה, י הצוותמודים חבר, עם זאת. לעודד השקעות

הפרדת התשתית משאר פעילויות החברה מגדילה את חשיבות שיעור התשואה המוכר בקביעת היקף 

האפקטיביות של . את מעורבות הגוף המסדיר בפעילות החברה, כתוצאה, ומגדילה, ההשקעה

 ליישמה רק לאחר בדיקת עלות תועלת ההפרדה הפונקציונאלית אינה ברורה מראש ועל כן יש

ולשמרה למצבים שבהם קיימת בעיה מתמשכת במספר שווקים של אפליה שאינה מבוססת , מעמיקה

  .45שלא ניתן לתקנה בדרך אחרת, מחירים

                                                 
42 Commission Staff Working Document Impact Assessment, seg (2004) 1472 2007 מנובמבר.  
  .די הרגולטור הבריטי אופציות אלו זהות לאופציות שנבדקו על י 43
לא מאפשרת התשתית המשפטית הקיימת לאכוף הפרדת בעלות כחלק מתקנות הפיקוח על שוק , בנוסף 44

ושאין ) Law) Competition ולעניין זה תידרש הוכחה שחברת התשתיות עברה על חוקי התחרות, התקשורת
  .פתרון אחר לבעיה

  ) :שם, 43' עמ(בלשון הצוות  45
"Functional separation could serve to make competition more effective in a service-based 
competition environment where infrastructure-based competition is not expected to develop in a 
reasonable period. As a regulatory measure, it might be warranted when there are systematic 
market power problems identified across a number of markets (rather than on an individual 
market).It could therefore be considered when all other regulatory tools have proved inadequate 
to address market and competition failures". 
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ובמיוחד (הצוות בדק את בקשות החברות הוותיקות לביטול הפיקוח כאמצעי לעידוד ההשקעה 

לטובת הגישה הקיימת הדוגלת בביטול הדרגתי של ,  וכולודחה אותן מכול) NGN-ההשקעות ב

יוצרים לחץ על , שחקנים חדשים ובמיוחד ספקי שירות אינטרנט. הפיקוח ככל שתתפתח התחרות

, על כן, ויש להקפיד, ספקי הטלפוניה הנייחת והניידת הותיקים לשפר ולהרחיב את מגוון שירותיהם

  .להשאיר את הדלת פתוחה לסוג זה של תחרות
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  2007מפת התחרות בשוק התקשורת . ז

  

השיפורים הטכנולוגיים : אופייה של התחרות בענף התקשורת מעוצב על ידי שני גורמים עיקריים

בענף הנהנה . המהירים בטכנולוגיית התקשורת והתפקיד המרכזי שיש לרשתות בתהליך הייצור

לא פחות חשובה . תים פנים רבותמשיפורים טכנולוגיים מתמידים לובשת התחרות בין יצרני השירו

גם . מתחרות המחירים המסורתית היא התחרות באיכות השירות ומגוון השירותים המוצע לצרכן

 Network)עצימות ההון של הרשתות ויתרונות לרשת. אלה וגם אלה תלויים בטיב התשתיות

externalities(נף מתבטאים במיעוט תשתיות המשליך ישירות על עוצמת התחרות בע .  

, הרחבת מגוון השירותים, השתנות המחירים, ההתפתחויות בשוק התקשורת בעשור האחרון

התמורות בהוצאה של משקי הבית ובהכנסות החברות מצטרפים יחד לתמונה מורכבת בה עוצמת 

במידת התלות של השירותים , התחרות בכל אחד ממגזרי הענף תלויה בעצימות ההון של התשתיות

עוצמת התחרות בין ספקי השירותים . ובכוח המיקוח של הלקוחות,  המתחריםבמספר, בתשתיות

השונים גדלה ככל שמספר התשתיות העומד לרשות הספקים גדול יותר וככל שתלותו של ספק 

אך חשובה לא , לעוצמת התחרות חשוב מספר המתחרים. השירותים בתשתית ספציפית קטנה יותר

אנו עדים לתחרות עזה בין הספקים בשלבים . דשיםפחות מידת ההתבססות של המתחרים הח

אך הלהט התחרותי נחלש עם התייצבות פלחי השוק של המתחרים וככל , הראשונים לכניסתם לענף

עצמת התחרות בשוק מועט מתחרים גדולה יותר בשוק העסקי שבו הלקוח הוא . יותר" רווי"שהשוק 

  . בית שבו לכל לקוח בפני עצמו אין כוח מיקוחוקטנה יותר במגזר משקי ה, בעל כוח מיקוח משמעותי

  

  .פרק זה יוקדש לסקירה מפורטת של מגזרי הענף השונים

  

  המגזר הנייח

  

פס "כל דיון במגזר הנייח חייב להפריד בין שירותי הטלפוניה הנייחת ושירותים אחרים המשתמשים ב

.  מזוהרם בעשור האחרוןשירותי הטלפוניה הנייחת איבדו הרבה. שמציעה התשתית הנייחת" הרחב

, )וענף התקשורת בכלל(שהיוותה בעבר את ליבת הפעילות של המגזר הנייח , הטלפוניה הקולית

שינוי בהרגלי הצריכה גרם . התאפיינה בעשור האחרון הן בירידת ביקושים והן בירידת מחירים

. ה בתעריפי השיחותפיקוח הדוק הביא לירידה חד. לנדידה של שיחות מהטלפון הנייח לטלפון הנייד

אובדן ההכנסות משיחות פוצה במידה רבה על ידי העלאת דמי השימוש ועל ידי הגידול בהכנסות 

התעריפים הנמוכים עיצבו את דפוסי התחרות במגזר כפי שהתפתחו ). ADSL(משירותי פס רחב 

  .בשנתיים האחרונות

בססות מיידית של מתחרים לוותה הפתיחה לתחרות בקיצוץ דרסטי במחירים ופריצה והת, בעבר

כך היה במגזר הטלפון הנייד וכך . תוך ירידה חדה בנתח השוק של הספק הוותיק, חדשים בשוק

התעריפים ". מנופחים"שני מגזרים שסבלו בעידן המונופוליסטי ממחירים , בשיחות הבינלאומיות

ריפים הנמוכה חייבה רמת התע. מנעו הישנות תרחיש זה בטלפוניה הנייחת" בזק"הנמוכים של חברת 
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מנסה להתמודד עם הספק הוותיק באמצעות , "הוט טלקום", המתחרה החדשה. אסטרטגיה שונה

שירותים " חבילות"ועל ידי הצעת , flat rate)(מערך תעריפים המבוסס על תשלום קבוע בלבד 

יר הקל על הגוף המסד). שירותי פס רחב וטלוויזיה(המשלבות שירותי טלפוניה עם שירותים נוספים 

חדירת המתחרה החדשה לשוק על ידי הנהגת פטור זמני מתשלום עבור קישורי גומלין בגין שיחות 

או , להציע חבילות דומות" בזק"על ידי מניעה מחברת , ואולי חשוב מכך, שהשלמתן ברשת היריבה

" בילהח"גם אם הורדת התעריפים שמגולמת במחיר ה. 46הנחות הקשורות בהיקף הפעילות של הלקוח

, ולכן איננו חוזים בפריצה מסיבית של המתחרה החדשה" דרמטית"היא אינה , היא משמעותית

  . ובמקום זאת אנו עדים לתהליך של כרסום אטי בפלח השוק של הספק הוותיק

קיים סיכוי קטן בלבד שדפוסי התחרות במגזר השיחות בטלפוניה הנייחת ישתנו בצורה דרסטית 

. ארבע חברות בקשו עד כה רשיון מפעיל ייחודי בשוק הנייח.  נוספותכתוצאה מהצטרפות חברות

הפועלת , " תקשורת012סמייל "חברת . חלקן פועל במגזר העסקי על גבי תשתיות עצמאיות או חכורות

מנסה לעקוף את מגבלת העדר תשתיות הגישה העצמאיות על ידי העברת , גם במגזר משקי הבית

אין לצפות בתנאים הנוכחיים . VOB)(תשתית הטלפוניה והכבלים שיחות בפרוטוקול אינטרנט על 

תעריפי .  תביא להוזלה משמעותית בתעריפי השיחות בטווח המיידי-VOBשטכנולוגיית ה

הטכנולוגייה החדשה מושפעים במידה רבה מדמי השימוש שמשלם המנוי עבור שירותי פס רחב 

 מותנה ADSL)" (בזק"תי פס רחב של חברת כיום מנוי לשירו". בזק"ומתעריף השלמת שיחה ברשת 

והמנוי מחוייב בתשלום הן עבור קו הטלפון והן עבור , במנוי לרשת הטלפוניה הקווית באותה חברה

 VOB בתחילת דרכן של החברות החדשות חלק גדול מהשיחות בטכנולוגית ה, בנוסף. הפס הרחב
כיום . חוייבו בתעריף השלמת שיחהוי" בזק"רשתיות המסתיימות ברשת חברת -תהיינה שיחות חוץ

ביטול ההצמדה בין שירותי פס . "בזק"חברת תעריף זה הוא כמחצית מתעריף שיחה נייחת ברשת 

והוזלת תעריף קישור גומלין  ) Naked ADSL –דהיינו מנוי לשירותי פס רחב בלבד (רחב וטלפוניה 

גם אם יאומצו התיקונים  אך .47לקליטת הטכנולוגיה החדשה, על כן, ברשת הנייחת נדרשים

הרגולטוריים המתאימים יש להניח שהמתחרים החדשים יציעו את שירותי העברת השיחות בצירוף 

  .שירותים אחרים

ניידות . 2007בתחילת חודש דצמבר , אחרי הרבה עיכובים, תכנית ניידות המספרים יצאה לדרך

בתחום הטלפוניה הנייחת ובודאי המספרים עשויה להאיץ את קצב הכרסום בחלקו של הספק הוותיק 

שכן הבעייה . אך היא לא תפתור את הבעייה המרכזית של המגזר הנייח, שתתרום לאקלים התחרותי

העיקרית עמה מתמודדים צרכנים וספקים במגזר הנייח אינה בתחום המחירים אלא בתחום מגוון 

בילות בקצב אימוץ שהיתה מהמו, ישראל. השירותים שניתן להציע באמצעות התשתית הקיימת

                                                 
מתשלום עבור השלמת " הוט טלקום"פטורה ) bill and keep" (חייב ושמור"ע בכינויו הידו, לפי הסדר זה 46

ההסדר היה תקף בשנתיים ". הוט טלקום"וזו פטורה מתשלום עבור השלמת שיחה ברשת " בזק"שיחה ברשת 
התערבות הגוף המסדיר בשלבים הראשונים לתחרות אינה ייחודית . בשוק" הוט טלקום"הראשונות לפעילות 

הגוף המסדיר התערב באופן דומה בשלבים הראשונים לפתיחת מגזר השיחות הבינלאומיות . מגזר הנייחל
  .מלהציע מחירים דומים לאלו של מתחרותיה" בזק בינלאומי"לתחרות כאשר בלם את הספק הוותיק 

  כבר הסתיים אך עדיין לא נקבעNaked ADSLבנושא " בזק"שימוע שנערך במשרד התקשורת לחברת  47
שברשותה למי שאינו מנוי על שירותי " פס הרחב"גובה עבור השימוש בתשתית ה" הוט טלקום. "התעריף

 . מהסכום הנגבה ממנויי הטלוויזיה הרב ערוצית ₪ 10-סכום חודשי הגבוה ב" הוט"הטלוויזיה הרב ערוצית של 
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) הסיבים האופטיים בליבת הרשת והמרכזות הדיגיטליות(טכנולוגיות חדשות בתחום הרשת הנייחת 

צמצום ההשקעה בתשתיות . איבדה ממעמדה זה בעשור האחרון, 90- במחצית הראשונה של שנות ה

ולם משתקף ברוחב הפס המוצע לצרכן הישראלי שהינו ברמה מהנמוכות בע, התקשורת הנייחות

מגבלות ההיצע בתחום הפס הרחב בולטות במיוחד על רקע הביקוש לחדשנות של הצרכן . המערבי

הישראלי כפי שהיא נמדדת על ידי קצב האימוץ ושיעורי החדירה של שירותי תקשורת חדשניים 

שירותי דור שלישי בטלפון הנייד , )Skype(שירותי טלפוניה בפרוטוקול אינטרנט , שירותי פס רחב(

הפיגור הטכנולוגי בולט אף יותר נוכח החדשנות שמגלה תעשיית ההייטק בישראל בתחום ). ודוע

והוא בעל , לפיגור זה בתשתיות יש השפעות שליליות ארוכות טווח על שאר ענפי המשק. התקשורת

שדרוג התשתיות הנייחות לרמה הנהוגה . ערוצית- השלכה מיידית על התחרות במגזר הטלוויזיה הרב

המערבי הוא האתגר העיקרי העומד בפני הגוף המסדיר לקראת תום העשור הראשון של שנות בעולם 

  .האלפיים

  

  מגזר הטלפוניה הניידת

  

, NERAמצב התחרות במגזר הטלפוניה הניידת נסקר לאחרונה בהרחבה על ידי חברת הייעוץ 

ר למפעילים במסגרת בדיקה שנעשתה על ידי משרד התקשורת ומשרד האוצר האם יש מקום לאפש

  ).MVNO(נוספים לפעול במגזר באמצעות שימוש בתשתיות של אחרים 

כשל , לעת הזו,  לא זיהו בהקשר לכניסת מפעילים וירטואליים למגזר הנייד בישראלNERAמומחי 

בעיקר בהקשר , לא נעדרים מהתנהגות החברות סממני אי תחרות, לדבריהם, עם זאת. שוק

 מתבססים על פלחי השוק של המתחרים NERAממצאיה של . להתנהלותן במגזר משקי הבית

על פלח השוק של שני המפעילים הגדולים ומדד הריכוזיות הנמוך , השונים והשתנותם על פני זמן

על ההבדלים בין החברות בפלחי השוק שלהם במגזר העסקי , יחסית למרבית מדינות העולם המערבי

, על אסטרטגיות התמחור השונות של המתחרים, ותומגזר משקי הבית המצביעים על התמחויות שונ

 לא - ועל רמת רווחיות שגם אם היא גבוהה , על המחירים הנמוכים יחסית לסטנדרטים האירופיים

  .תחשב ללא תחרותית באירופה

ובראשם תהליכי הרישוי הממושכים שמקורם באישור ,  זיהו כמה חסמי כניסה לענףNERAמומחי 

, עם זאת.  אתרי רדיו חדשים שעשויים להקשות על מתחרים חדשיםהרשויות המקומיות להקמת

המומחים הגיעו לכלל מסקנה כי ניתן להתגבר על חסמי הכניסה האלה באם יימצא מודל כלכלי 

אם יש מקום לדאגה ביחס להחלשות הלהט התחרותי הרי שחששות אלו . מתאים למפעיל חדש

על ההאטה בירידת , השונות בשנים האחרונותמבוססים על ההתייצבות בפלחי השוק של החברות 

הספקים . ועל חסמי המעבר הרבים העומדים בפני צרכן המבקש להחליף מפעיל, ההכנסה לדקה

שאינם מקובלים )  שנים3(במגזר הנייד נוטים לקשור את לקוחותיהם באמצעות חוזים ארוכי טווח 

  . בהשוואה למקובל בעולםשיעור הנטישה בישראל נמוך, כתוצאה. במקומות אחרים בעולם
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המומחים מסכמים את ממצאיהם בקביעה שאין בממצאים אלה להצביע על כשל שוק מהותי ועקבי 

עד כדי מניעה מוחלטת של כניסת מפעילים וירטואליים , בדבר כניסת מפעילים ווירטואליים

)MVNO .(לא נמצאה כל עדות לתיאום , כמו כן)את אי פיתוחו של .בין בעלי התשתית) מרומז או גלוי 

 MVNO-שוק סיטונאי לשיחות ברשת הניידת ניתן לייחס להיעדר היתכנות כלכלית למודל ה

לאפשר לכוחות השוק , על כן , ממליצהNERA. או להעדרה של מסגרת רישוי מבוססת, בישראל

לי לפעול על ידי מתן רישיונות למפעילים וירטואליים תוך עידוד משא ומתן מסחרי בינם לבין בע

תחרותית של -רק אם המשא ומתן ייכשל ויוכח שהכישלון הוא בעטיה של התנהגות אנטי. תשתיות

  .יפעיל שר התקשורת את סמכותו להסדרת הגישה הסיטונאית לתשתית, בעלי התשתיות הקיימות

  

 קיום כשל שוק מהותי ועקבי בדבר כניסת -  התייחסו לשאלה מוגבלת NERAראוי לציין שמומחי 

. ולא לשאלה הרחבה יותר המתייחסת לעוצמת התחרות במגזר הנייד, ווירטואלייםמפעילים 

ס ונתוני "המומחים גם לא היו ערים לפער הקיים בין מגמות שינויי המחירים שמפרסמת הלמ

החברות מסבירות פער זה . ההכנסה לדקת שיחה המדווחים על ידי החברות שהיו מונחים בפניהם

עליית המחירים עליה מדווחת . ות יותר בתגובה לכל העלאת תעריףבמעבר צרכנים לתכניות זול

מומחי . ס מצביעה על כך שנדרש תמרון מתמיד בין תוכניות כדי להימנע מעליית תעריפים"הלמ

NERAאת מגוון התכניות , הלכה למעשה,  קוראים להגברת השקיפות כך שהצרכנים יבינו

היא מונעת הפליית , לצמצום עלויות החיפושהשקיפות נדרשת . והאפשרויות הפתוחות בפניהן

והיא תנאי הכרחי לתחרות , זו" אמנות"מחירים בין מי שמומחה בתמרון לבין מי שמושכל פחות ב

  . אמת במגזר משקי הבית

  

,  לא זיהו נקודות כשל תחרותי משמעותי במגזר הנייד בעת הזוNERAכדאי לזכור שגם אם מומחי 

בר שהן אינן נרתעות מלנצל את כוחן כאשר הן מאבחנות גומחות בהן חברות הטלפון הנייד הראו בע

נדרש בשעתו מאבק ממושך ונוקשה כדי להפחית את דמי השלמת השיחה . יש להן כוח מונופוליסטי

בחלוקת השיחות " מנופח"ברשת הניידת ולתקן את העיוותים שנוצרו כתוצאה מתעריף קישור גומלין 

רמת תעריף השלמת שיחה . 48רשתיות וחוץ רשתיות-ן שיחות פניםבין הרשת הנייחת והניידת ובי

  . ברשת הניידת קובעת במידה רבה את סף הכניסה של מפעילים חדשים למגזר

  

  מגזר השיחות הבינלאומיות

  

. מגזר השיחות הבינלאומיות הוא הפחות תלוי מבין מגזרי התקשורת במספרן ואיכותן של התשתיות

ורוכשים שירותי השלמת שיחה ברשתות האחרות במחירים ,  תמסורתהספקים במגזר חוכרים קווי

עוצמת התחרות במגזר זה נקבעת , כפועל יוצא. וממילא תלותם באיכות התשתיות מוגבלת, מפוקחים

  .במידה רבה על ידי מספר המתחרים

                                                 
 .נהוג בטלפוניה הנייחתמאבק דומה נדרש כדי לשנות את יחידת המנייה לחיוב בטלפון הנייד לשנייה כ 48
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 תעריפי השיחות מגלים שני מחזורים מובהקים אשר תחילתם. עוצמת התחרות ידעה עליות ומורדות

, וסופם עליית מחירים, הקשורה בניסיונותיהם של מתחרים חדשים לפרוץ לענף, ירידת מחירים

 ברפורמה 1997המחזור הראשון תחילתו בשנת . המלווה את התבססותם של המתחרים במגזר

 לעליית המחירים .49"ברק"ו" קווי זהב"וכניסתן לשוק של חברת , המבנית שפתחה מגזר זה לתחרות

, שאומצה על ידי שר התקשורת, ו מחזור תרמה לא מעט ההחלטה של וועדת קרולבסופו של אות

משנפתח המגזר מחדש , 2004בשנת , ואמנם. להשהות את השלב הבא של כניסת מתחרים נוספים

התחדשה ירידת , "אקספון"ו" ן'נטוויז" "אינטרנט זהב"חברות , לכניסת המתחרות החדשות

דשות לא סיכנו בשום שלב את ההגמוניה של המתחרות למרות ששלוש המתחרות הח. המחירים

נאלצו אלה להתאים את תעריפיהן לתעריפי )  אחוז16נתח השוק המצרפי שלהן לא עלה על (הוותיקות 

 חלה תפנית נוספת כאשר עליית המחירים 2006באמצע שנת . החדירה של המתחרים החדשים

רות החדשות והוותיקות בעקבות המיזוגים וזאת במקביל לשינוי במאזן הכוחות בין החב, התחדשה

שהותירו בשוק כמחוללת תחרות ") ברק"ו" ן'נטוויז"ובין " קווי זהב"ו" אינטרנט זהב"המיזוגים בין (

  .50רק חברה אחת קטנה

  

  ערוצית-מגזר הטלוויזיה הרב

  

מתבטא מיעוט , בעוד שבמגזר הנייח מתבטא מיעוט התשתיות במגבלות על מגוון השירותים

) הנייחת והניידת(בניגוד למגזר הטלפוניה . ערוצית במחירי השירות-יות במגזר הטלוויזיה הרבהתשת

הרי שהמנוי של , שבו במרבית המקרים התעריפים נמוכים מהתעריפים המקבילים בעולם המערבי

ערוציות בישראל נדרש לשלם עבור השירות תעריפים הגבוהים מהנהוג -חברות הטלוויזיה הרב

אך , משירות חינם, אמנם, כרבע ממשקי הבית שברשותם מכשיר טלוויזיה נהנים. ערבבמדינות המ

¾ -כ.  51ירודה, לעיתים קרובות, מספר הערוצים הפתוח לצפייה מצומצם ביותר ואיכות הקליטה

וכאמור משלמים עבור שירות זה , מבעלי המכשירים נעזרים בכבלים או בלוויין לקליטת טלוויזיה

הנימוק העיקרי הניתן על ידי החברות לתעריף הגבוה הוא מספר . הים באירופהתעריף שהוא מהגבו

אך למנוי אין כל בחירה באשר למספר הערוצים שנכלל , הערוצים הגדול הנכלל בחבילת הבסיס

  .52בחבילה זו

שיפור בשירותים כתוצאה מהמעבר , לאחר מספר שנים בהם הביאה התחרות להורדת תעריפים

ערוצית במסלול של -נמצא מגזר הטלוויזיה הרב, וגידול במגוון הערוצים, יתלטכנולוגיה דיגיטל

לערוצים המחייבים ) ובראש וראשונה ערוצי ספורט(תכנים פופולריים " זליגת"תוך , העלאת תעריפים

                                                 
 . לירידה זו קדמה הפחתה בתעריפים המפוקחים של השיחות הבינלאומיות היוצאות 49
 .2007המיזוגים הושלמו בתחילת שנת  50
 אלף משקי בית מסוגלים לקלוט את הערוצים הציבוריים באמצעות אנטנה בצורה 50רק , לפי הערכה 51

ערוצית חייב באגרת רשות השידור -אחת מחברות הטלוויזיה הרבראוי לזכור שגם מי שאינו מנוי של . נאותה
 .החלה על כל בעל טלוויזיה

גורמים אחרים הם העדר פרסומת בכבלים ובלווין והחובה המוטלת על הספקים לספק תוכן ישראלי  52
ן ההשלכה שיש לתוכ. הפרסומת היא מקור הכנסות נמוך יחסית בהכנסות חברות הכבלים האירופיות. איכותי

 .היא קשה לכימות, מאידך, ועל הביקוש לשירות, מחד, הישראלי על העלויות
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המחיר הגבוה מקשה על שכבות רחבות באוכלוסיה מלהצטרף לקהל מנויי הטלוויזיה . תשלום נוסף

  .  ערוצית-הרב

  

חוק התקשורת בפרק המסדיר את שידורי הכבלים מדגיש את : קביל מתעוררת בעיה תחרותיתבמ

 יישום העיקרון היה אמור להתבטא בנגישות נוחה של בעלי .53עקרון הפרדת התשתית מהשידורים

ערוצים אלה היו אמורים להיות משווקים ישירות . רשיונות מיוחדים לתשתית הכבלים והלוויין

במקביל לערוצים המוצעים על ידי חברות הטלוויזיה ) ום עבור השימוש בתשתיתתוך תשל(לצרכן 

חבילת השידורים הבסיסית . למפיק ולצרכן הישראלי, למעשה, אופציה זו אינה עומדת. ערוצית-הרב

, לאלה נוספים חסמים רגולטוריים. הגדושה מצמצמת את הביקוש לשידורים מוספים בתשלום

המונעים מגורמי תוכן עצמאיים לפעול בתחומים שהם , שתית והשידוריםשנועדו להגן על חברות הת

.  54אטרקטיביים לציבור ומאלצים אותם לפעול כחלק מהערוצים המשווקים על ידי בעל התשתיות

בעל התשתיות . ערוצית-כתוצאה הופך הדואופול בתחום התשתיות לדואופול בתחום הטלוויזיה הרב

אלא שהוא יכול גם להשפיע על התוכן של , ם המופקים על ידוקובע לא רק את תכנם של הערוצי

  .55מפיקים עצמאיים תוך פגיעה במרחב הבחירה של הצרכן

ערוצית פוגעת לא רק בצרכן ובמפיק -ההגנה הניתנת לבעלי התשתיות בתחום הטלוויזיה הרב

יזיה על גבי פס טלוו. לפגוע בחברות השידורים עצמן, בסופו של יום, אלא עשוייה, התכניות העצמאי

מגוון התכניות העומד לבחירת . ל"ערוצית בחו-רחב הולכת וכובשת את מעמדה בשוק הטלוויזיה הרב

שדרוג התשתיות הנייחות יביא לפריצת הדואופול . הצרכן בשיטת שידור זו הוא כמעט בלתי מוגבל

עה באיתנותן להביא לפגי, אם החברות לא תערכנה לכך, ועשוי, ערוצית- בתחום הטלוויזיה הרב

  .הכלכלית של חברות הדואופול

                                                 
רישיון "בהתאם לחוק התקשורת חייבים הכבלים להעביר כל ערוץ שהופק על ידי מפיק עצמאי שקיבל  53

מפיק ערוץ "באופן דומה רשאי שר התקשורת להורות לחברת הלוויין להעביר ערוצים של מי שהוגדר כ". מיוחד
 ".יעצמא

 שבה נוסחו השיקולים והעקרונות במתן 13.3.2003החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מה  54
ערוץ , שללה ממבקש הרישיון המיוחד את הרשות להפיק ערוץ ספורט, רשיונות מיוחדים לשידורי כבלים

החלטה זו תוקנה ב ). 8סעיף ב(או ערוץ שעיקר שידוריו סרטים או סדרות טלוויזיה לקהל הרחב , ילדים
אשר שידוריו כוללים מידה משמעותית של תוכן מקומי והפקה " ואפשרה הפקת ערוץ ילדים 4.11.2004
יצויין גם שהחלטת המועצה המקורית שוללת את האפשרות שבעל רישיון מיוחד יפיק יותר משלושה ". מקומית
 . ערוצים

בעל . עצמאי גם מבחינה כלכלית בבעל התשתיתבהעדר אופציה של שיווק ישיר לצרכן תלוי המפיק ה 55
התשתית יכול להשפיע על הביקוש לערוצים המתחרים בערוצים המופקים על ידו באמצעות השליטה שיש לו 

  .פרסום מוקדם וכדומה, במיקום הערוץ
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   כללי–המלצות . ח

  

סקירת מפת התחרות מצביעה על חשיבות קיומם של מתחרים חדשים כקטליזאטור לשימור הלהט 

. לשדרוג התשתיות ולשיפור איכות ומגוון השירותים, להמשכיות תהליך הורדת המחירים, התחרותי

, עלות השירותים, )שיווק, פרסום, הוצאות מיתוג(חדירה מספר המתחרים החדשים נגזר מעלויות ה

הגוף המסדיר יכול לסייע בעידוד התחרות על ידי הקטנת . ועלויות ההסדרה, עלות הנגישות לרשת

נושאים אלו עמדו במוקד דיוניה של הועדה . חסמי הנגישות לרשת והפחתת החסמים הרגולטוריים

  . מרכזי בדיונינוהקודמת לעידוד התחרות וחזרו ותפסו מקום

הוזלת (עיקר המאמץ של וועדת קרול הוקדש להורדת חסמי הכניסה הרגולטוריים למגזר הנייח 

וביטול חלק מהמגבלות האחרות , ביטול חובת הפריסה האוניברסלית למתחרים חדשים, הרישיון

ק חלון העדיפה וועדת קרול להעני, בנושא הנגישות). א כללי"שהיו מוטלות על בעלי רישיון מפ

אך במקביל העלתה אפשרויות נוספות להרחבת , הזדמנויות נוסף לתחרות מבוססת תשתיות

  . התחרות

תחרות . תחרות מבוססת תשתיות מגבילה באופן טבעי את מספר השחקנים למספר בעלי הרשתות

כאשר השוק אינו רווי , מסוג זה הוכחה כמודל תחרות אפקטיבי כאשר קיים מספר מספק של שחקנים

במצב זה היה השוק עד לתחרות מחירים ערה . וכאשר השחקנים השונים עדיין לא מיצבו את מעמדם

מודל זה עדיין לא התממש . ולשדרוג מתמיד ברמת התשתיות שתאפשר הספקת שירותים חדשים

במגזר הטלפוניה הנייחת שבו כניסת תשתית נוספת והורדת חסמים רגולטוריים הביאה אמנם 

נראה שחלה הצטננות , במקביל. אך התחרות היא עדיין בחיתוליה, ותים נוספיםלכניסת ספקי שיר

בחיפושה אחר פתרונות חדשים . ערוצית-בלהט התחרותי במגזרי הטלפוניה הניידת והטלוויזיה הרב

מודל . רואה הוועדה בפיתוחו של שוק סיטונאי מפתח לגידול במספר המתחרים ולהחייאת התחרות

הוכיח את חיותו מזה שנים במגזר השיחות , ת מעבר ברשתות של אחריםהמבוסס על זכויו, זה

והפך בשנים האחרונות למודל התחרות הסטנדרטי בשוק התקשורת , הבינלאומיות וספקי האינטרנט

הניסיון האירופי מלמד שהצטרפות מתחרים אלו תורמת לא רק לתהליך הורדת המחירים . האירופי

  .אלא גם להאצת ההשקעות בענף

גבלה הטכנולוגית העיקרית המוטלת על ספק שירותים הפועל באמצעות תשתית של אחרים היא המ

. שאיכות ומגוון השירותים שהוא יכול להציע תחומה על ידי קיבולת התשתית בה הוא משתמש

והדרך היחידה הפתוחה , אינה ניתנת לעקיפה כאשר איכות התשתית אחידה לכל אורכה, מגבלה זו

כאשר קיבולת התשתית אינה , עם זאת.  היא הקמת תשתית חלופית משופרתלהרחבת הקיבולת

ניתן להתגבר על המגבלה על , ביותר" הצר"ואיכות השירותים נקבעת על ידי הקיבולת בקטע , אחידה

הוועדה . שלפיו חוכר ספק השירותים את הקטע הבעייתי ומשדרגו לרמה הרצויה לו, ידי הסדר חכירה

  .חכרת מקטעים שונים של הרשת ומידת ישימותה במגזרי השוק השוניםבדקה אופציה זו של ה

המבוסס על שימוש בתשתיות של ספק שירותים , בעיה נוספת שמעורר קיומו של שוק סיטונאי

בעיית ההפליה תופשת מקום חשוב בסדר יומו של כל גוף מסדיר בענף . היא בעיית ההפליה, מתחרה

פתרון אופטימאלי קורא . על התשתית הוא גם ספק שירותיםשקיימת בו אינטגרציה אנכית כאשר ב
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הפרדה שתאיין את התמריץ להפליה אצל בעל , להפרדת בעלויות בין ספק התשתית לספק השירותים

  . ההפרדה בין הספקת התשתית והשירותים נידונה על ידי הוועדה ביותר מהקשר אחד. התשתית

להקטין את התמריץ להעדפה ולהקל על חדירת אחד האמצעים בהם נקט הגוף המסדיר בעבר כדי 

חובה זו הוטלה הן על . מתחרים חדשים לשוק היה הטלת חובת הפרדה מבנית על הספק הוותיק

" בזק"בתוקף חובה זו חוייבה חברת . ערוצית-המונופול במגזר הנייח והן על זה במגזר הטלוויזיה הרב

חובה זו לא יושמה עד כה במלואה . זרים אחריםלהפריד בין פעילותה במגזר הנייח לפעילויותיה במג

עולה השאלה האם יש להתמיד באכיפת , באופן טבעי. ערוצית- על המונופול במגזר הטלוויזיה הרב

  ".הוט"והאם יש להחיל דין דומה על קבוצת , "בזק"חובת ההפרדה המבנית על חברת 

בואם לחדור לשוק חדש הוא אחד מהמכשירים הנפוצים ביותר המשמשים מתחרים חדשים ב, לבסוף

שיווק . כריכת השירותים החדשים בשירותים אחרים שבהספקתם כבר ביסס אותו גורם את מעמדו

, במחיר מופחת מאפשר למתחרה החדש גמישות רבה יותר בתמחור שירותיו" חבילת שירותים"

פיתוי בין אם ה. והוכיח עצמו כמכשיר תחרותי אפקטיבי יותר מהנחה במחיר השירות הבודד

 One Stop(ובין אם הצרכן מבקש ספק יחיד לכל שירותיו , הוא ההנחה הגלומה במחירה" חבילה"שב

Shop( , בעידן של . הוכיח את עצמו כמכשיר אפקטיבי בחדירה לשווקים חדשים" חבילות"היצע

 מרוח גבית טכנולוגית כאשר הגבולות המסורתיים בין" חבילות שירותים"התלכדות תשתיות נהנות 

  .שירותי המגזרים שונים הולכים ומטשטשים

- לשמש כמכשיר אנטי" חבילות השירותים"עם זאת אין להתעלם מכך שבטווח הארוך עשויות 

הנדרש כדי שצרכן " הנחת-אי"מגדילה את סף " חבילות"השירותים הבודדים ב" אריזת. "תחרותי

ובצורה זו היא , ספק חדשיחליט לנטוש את ספק השירותים ממנו הוא מקבל את השירות לטובת 

גדלה ההשקעה הנדרשת ממתחרים חדשים הנדרשים , במקביל. פוגעת בניידות הצרכנים בין החברות

הפגיעה בתחרות חמורה אף יותר כאשר חלק . להתחרות במקבץ שירותים ולא רק בשירות בודד

, ם קיצונייםבמקרי. מקורם במונופול המבקש למנף את כוחו לשווקים אחרים" חבילה"ממרכיבי ה

מהווה , כאשר לא ניתן לרכוש את השירותים הבודדים בנפרד אלא במסגרת של חבילת שירותים

וגוררת פגיעה הן ברווחת , אשר ככלל אסורה לפי דיני התקשורת, החבילה התניית שירות בשירות

  . הצרכן והן בתחרות

-גזר הטלוויזיה הרבבשוק הטלפוניה הנייחת ובמ" חבילות השירותים"הוועדה נדרשה לשאלת 

במגזרים אלה מצביע על הסיכויים והסיכונים " חבילות שירותים"השימוש הנעשה ב. ערוצית

  . הכרוכים במכשיר שיווק זה

קיימת מגמה של התכנסות שוק התקשורת , לצד תהליך המעבר לתחרות מבוססת חבילות שירותים

מהווה תנאי הכרחי ,  קבוצות אלוקיומן העצמאי של. למספר מצומצם יחסית של קבוצות עיקריות

  . ועל כן יש לשאוף לצמצום הבעלויות הצולבות בין קבוצות אלו ככל הניתן, לתחרות ברת קיימא
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   המגזר הנייח–המלצות . ט

  

התפקיד המרכזי שמילא המגזר . אחד הנושאים המרכזיים בדיוני הוועדה הוא התחרות במגזר הנייח

  :ושה גורמיםהנייח בדיוני הוועדה מקורו בשל

  ;החשיבות המכרעת שיש לפיתוח התשתית הנייחת לפיתוח ענף התקשורת  .א

 ;השלכות הדואופול הקיים בבעלות על התשתיות על היצע השירותים  .ב

 .במגזר השיחות הנייחות, "בזק"חברת , השלכות המעמד המונופוליסטי שיש לספק הוותיק  .ג
  

בהיות התשתית הנייחת הערוץ ,  הנייחת תפקיד מפתח בפיתוח ענף התקשורתלפיתוח התשתית

על אף המאמצים המתמידים של חברות הטלפוניה הניידת לשדרוג ". הפס הרחב"העיקרי לשירותי 

 התחזיות הטכנולוגיות מצביעות על כך .56לא הצליחה הטלפוניה הניידת לערער מעמד זה, רשתותיהן

ותשמש אפיק למרבית השירותים , מר את יתרונה המובנה גם בעתידשהתשתית הנייחת תצליח לש

ישראל דורגה כאחת מהמדינות המובילות בפתיחותה . החדשניים הדורשים רוחב פס הולך וגדל

  . פיתוח התשתית הנייחת קריטי לשימור מעמד זה. לתעשיית המידע

צומת קריטית שתקבע את ב, על כן,  ניצבות"הוט טלקום"ו" בזק"חברת , בעלות התשתית הנייחת

ההשלכות שיש לקיומו של דואופול החולש על התשתיות הנייחות הן . כיווני ההתפתחות של הענף

על " בזק"בעלות חשיבות רבה יותר לתחרות מאשר ההשלכות שיש למעמדה המונופוליסטי של חברת 

אך בהינתן , ייחת אחוז ממנויי הטלפוניה הנ90 -אמנם משרתת עדיין כ" בזק"חברת . שוק השיחות

תעריפיה הנמוכים והמרכיב הקטן שמהווה ההוצאה על טלפוניה נייחת בסל התקשורת של משקי 

היא בעלת , עם כל חשיבותה, ארציות-התחרות בשוק השיחות הפנים, )כשביעית מההוצאה(הבית 

  .השפעה משנית בהשוואה להשלכות שיכולות להיות לתחרות בין התשתיות על הענף בכללותו

  .מלצות הוועדה המתייחסות למגזר הנייח מושפעות במידה רבה משיקולים אלהה

  

  :הוועדה התמקדה בשלוש סוגיות מרכזיות

האם המבנה הנוכחי המבוסס על שני מתחרים עיקריים שהם בעלי תשתיות הפרוסות על פני   .א

או שיש , כל המדינה מספיק כדי להבטיח את ההשקעה והחדשנות שהענף היה מורגל להן

  ?קום לשינויים מבניים במגזר הנייח לעידוד התחרות וההשקעהמ

והאם ניתן באותה עת להסיר חלק , כיצד ניתן להקל על כניסת מתחרים חדשים למגזר הנייח  .ב

ולאפשר גמישות עסקית ושיווקית גדולה יותר לחברה " בזק"מהמגבלות המוטלות על חברת 

 ?טווח הקצרכדי לשתף את כל צרכני הענף בפירות התחרות כבר ב

                                                 
  : תורם הארה נוספת לחשיבות האינטרנט הנייחITUסקר ה  56

"Mobile internet access could result in relatively limited functionality in the passive web 
experience of cell phones, instead of positive participation in online web intelligence. These 
different patterns of internet usage could result in the development of different skill sets and 
could shape the information society differently, according to the type, speed and capacity of 
internet access available" ( The World Information Society Report 2007, p49). 
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האם עידוד התחרות במגזר הנייח מחייב את שימור ההפרדה המבנית שבה חויבה חברת   .ג

 ?"בזק"
  

  שינויים מבניים במגזר הנייח 

  

מאז נידון הנושא לראשונה היה מודל התחרות מבוססת התשתיות המודל הדומיננטי בדיון בנושא 

וועדת קרול , ליאון וצוות רוזן- רודטב-מודל זה הוצע לראשונה בצוות וקס. התחרות במגזר הנייח

חזרה ואמצה את העיקרון שהתחרות במגזר הנייח ראוי שתתבסס על תחרות בין בעלי תשתיות 

לטלפוניה " הוט טלקום"וכניסתה של ,  הסבת רשת הכבלים להעברת שירותי פס רחב.57עצמאיות

, באופן טבעי. סת התשתיותהתחרות מבוס" חזון"היוו את מימושו של , 2004בנובמבר , ארצית-הפנים

וניסיונן של מדינות אחרות , עולה השאלה האם הניסיון המצטבר של ישראל מאז הושקה התחרות

או שמא קידום רווחת , מצדיקים מתן בלעדיות בשוק הנייח לשני בעלי התשתית הנייחת, בעולם

  .הצרכן וצמיחת ענף התקשורת והמשק מחייבים אימוץ מודל מורכב יותר

" הוט טלקום" השנים האחרונות מראה שעל אף ההגנה שניתנה למתחרה החדשה לא הצליחה ניסיון

בניגוד , יתר על כן. ארציות- במגזר השיחות הפנים" בזק"לערער את המעמד הדומיננטי של חברת 

בהם ) למשל המודל ההולנדי(למודל התחרות במגזרים אחרים של הענף ולמודלים אירופיים 

הרי שבישראל , ן התשתיות בהרחבת מגוון השירותים שמציעים המתחריםמתאפיינת התחרות בי

.  בהיצע חבילה מסורתית של שירותים הנמכרת בהנחההסתפקוהמתחרים החדשים במגזר הנייח 

וכתוצאה נמצאת היום , התחרות לא סחפה את הענף לגל מחודש של השקעות בטכנולוגיות חדשות

 קיפאון הדדי המשליך גם על התחרות במגזרים אחרים ההשקעה בתשתית הנייחת בשיווי משקל של

העדר חדשנות ובלימת השקעות הן להערכת הוועדה שתי הבעיות העיקריות של המגזר . של הענף

  .והן משליכות על התפתחות הענף כולו, הנייח

לא סוד , באשר להשקעות. אנו מתקשים לקבוע את הגורמים שהביאו להאטת החדשנות במגזר הנייח

, כתנאי למיזוג חברות הכבלים האזוריות" הוט טלקום"שהכניסה לטלפוניה הנייחת נכפתה על הוא 

גם אם ניתן לראות במבנה . ערוצית את ליבת פעילותה-עדיין רואה בטלוויזיה הרב" הוט"וקבוצת 

הוא בודאי תרם את חלקו להחלטה ביחס לצמצום ההשקעה , גורם זמני" הוט טלקום"ההון של 

בהופעתם לפני הוועדה הסבירו נציגי . מדובר בהחלטה מושכלת" בזק"ר לחברת באש. בתשתית

כל עוד , שעלותה היא גדולה ביותר אינה כדאית, )NGA(החברה שההשקעה ברשת הגישה העתידית 

ורק הסרת הפיקוח מפעילותה לתקופה של חמש שנים תאפשר לחברה , מתקיים מבנה הפיקוח הנוכחי

לא ניתן להימלט מהמחשבה שהעדר איום תחרותי אמין מצדו של בעל . לקצור את פירות השקעתה

  ". בזק"התשתית המתחרה בודאי תרם להחלטה זו של הנהלת 

                                                 
נוכח האופוריה בשוק , עדיין קיננה התקווה, כאשר הוצע לראשונה מודל התחרות על גבי תשתיות עצמאיות 57
שניתן יהיה להקים רשת טלקום חדשה בפריסה כלל ארצית מקבילה לזו של חברת , קשורת ושוק ההוןהת

וועדת קרול ראתה ברשת הכבלים הקיימת את האלטרנטיבה האוניברסאלית לתחרות מול חברת ". בזק"
 .הן במגזר הביתי והן במגזר העסקי" בזק"
 



 

 81

מתוך הסכמה שביטול הפיקוח על המונופול לעת הזאת יזיק " בזק"הוועדה דחתה את תנאי חברת 

. ר תתבסס התחרותמהמגבלות המוטלות עליה אלא כאש" בזק"ושאין מקום לשחרור , לענף ולמשק

. בקשות דומות שהועלו בפני גורמי ההסדרה האירופיים נדחו על ידם כאשר אלה נדרשו להכרעה דומה

כדי . בתנאים הנוכחיים מהווה אפוא דואופול בעלי התשתית הנייחת צוואר בקבוק בהתפתחות הענף

 לפיתוח שוק להגביר את התחרות והחדשנות ממליצה הוועדה להרחיב את מודל התחרות ולפעול

  .במגזר הנייח (wholesale market)סיטונאי 

ובאופן ספציפי במקטע החדשני ,  מהמגזר הנייח באירופה בכללישוק סיטונאי הוא חלק אינטגראל

 40-30פלח השוק האירופאי של ספקים שאינם בעלי תשתיות גישה הוא .  שירותי הפס הרחב–שלו 

קניה במחיר מוזל ( מהספקים מסתפק במכירה חוזרת חלק. אחוז משוק השיחות בטלפוניה הנייחת

וחלקם מציע סל שירותים תוך שימוש חלקי בתשתית של , )Resale -מבעל התשתיות ושיווק קמעונאי

תפקיד מיוחד שמור בשוק לספקים שאינם רוצים להיות תלויים באיכות התשתית של . אחרים

, משדרגים אותו, )local loop-" הלקוחעניבת ("ועל כן הם חוכרים את מקטע הגישה , מתחריהם

 התחרות בתחום השירותים .58ומציעים שירותים מתקדמים שלא ניתן היה להציע ללא שדרוג הרשת

. המתקדמים בין המתחרים החדשים והספקים הותיקים היא גורם מדרבן לשדרוג הרשת כולה

ך חסכון בהשקעה חכירת מקטעי הגישה מאפשרת למתחרים החדשים להקים רשתות מקבילות תו

  . האדירה הנדרשת להקמת רשת גישה עצמאית

הוועדה רואה בפיתוח שוק סיטונאי ובאופציית חכירה של מקטע הגישה את המפתח לרענון והמשך 

הוועדה סבורה כי דרבון ההשקעה בתשתית הנייחת הוא קריטי . ולשדרוג הרשת, פיתוח התחרות

הנוכחי שאינו מעודד השקעות מחייבת כניסת מתחרים לצמיחת הענף בעתיד והיציאה משיווי המשקל 

בעלי התשתיות יוכלו להמשיך ולספק . חדשים שיחכרו את רשת הגישה של בעלי התשתיות הקיימים

במאזן . שירותים במתכונת הנוכחית ובנוסף כמובן לקבל תשלום הוגן עבור השימוש בתשתיותיהם

בזכויות בעלי ) אפשרית(ה מונחת פגיעה שבו על כף אחת מוטלת צמיחת הענף ועל הכף השניי

  .  ההכרעה היא ברורה–התשתיות ככל שקיימות 

  

- פועלים זה מכבר בשיטת ה) ISP(ספקי הגישה לאינטרנט . שוק התקשורת הישראלי אינו זר לנושא

Bitstream access ספקי האינטרנט ". הוט טלקום"ו" בזק" על גבי תשתיות הפס הרחב של חברת

אך הם ,  במרכזות ולהשתמש ברשת תמסורת עצמאיתDSLAM -התחבר לשרתי הרשאים אמנם ל

כאשר התשלום לבעלי התשתיות נקבע , העדיפו לנוע לכל אורך הדרך על הרשתות הנייחות הקיימות

  . ללא צורך בהתערבות הגוף המסדיר, על ידם

  

)  הפירוק למקטעיםכולל(וועדת קרול בדקה את האפשרות של עידוד כניסת סיטונאים למגזר הנייח 

  :היא כותבת) בעיקרי ההמלצות (4בהמלצה א. כתחליף לתחרות מבוססת תשתיות בלבד

                                                 
כשישית ממנויי הפס הרחב הם מנויי ספקים , אליותבהולנד הנהנית משתי מערכות תשתית נייחת אוניברס 58

   ).LLU(וכשליש מהם פועלים באמצעות קווים חכורים  ,שאינם בעלי תשתית גישה
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אין לפסול את האפשרות כי בעתיד תחליט , אם לא תתפתח תחרות במבנה המוצע, יחד עם זאת" 

הועדה . הממשלה לקבוע כללים לתחרות על גבי תשתיות קיימות של חברת בזק וחברת הכבלים

) Loop Unbundling Local) LLUי משרד התקשורת יפעל להכנת התשתית הדרושה להפעלתמציעה כ

לרבות קביעת כללי ההסדרה הדרושים , על תשתית חברת בזק) Carrier Pre Selection) CPS-ו

ובחינת תמחור מרכיבי רשת שונים והנושאים הטכניים והתפעוליים הנדרשים ליישום שיטות אלה 

  ."בישראל

אך הסטגנציה , יסת חברת הכבלים הממוזגת למגזר הטלפוניה נדחה מימוש המלצה זובעקבות כנ

  . במגזר הנייח מחייבת את בדיקתה המחודשת

  

תחייב מתחרים , NGA)(הוועדה ערה לכך שקיצור עניבת הלקוח בתצורת הרשת הנייחת העתידית 

כחי בו החיבור למקטע המעוניינים לחכור את מקטע הגישה בהשקעות מוגדלות בהשוואה למצב הנו

עשוי חלק מהמתחרים שהצהירו על כוונתם לחכור את מקטע , כתוצאה. החכור מתבצע במרכזת

פריסת רשת סיבים , הניסיון האירופי מראה שעל אף החשש. הגישה על מנת לשדרגו לסגת מכוונה זו

יע בשדרוג לא הרתיעה מתחרים חדשים מלהשק,  על ידי בעל התשתיותהסעףאופטיים עד לארונות 

כל עוד זכו לגיבוי אמין של הגוף המסדיר שהבטיח שהשקעותיהם לא יינזקו מאימוץ , מקטע הגישה

 הבטחה זו לבשה צורה של איסור על בעל התשתיות לבטל חלק מהמרכזות .59הטכנולוגיה החדשה

שיתוף בארונות הסעף ובקנים המשמשים להעברת , co-location)(שבהן משתמשים המתחרים 

כדי לצמצם את אי הודאות .  משופר ועודAccess Bitstreamשירות , ducts)(ים האופטיים הסיב

על הגוף המסדיר , העומדת בפני מתחרים חדשים בישראל השוקלים לחכור את מקטעי הגישה

הקיים באירופה ) Best Practices" (הטוב בנהלים"להתחייב שהגנה דומה תינתן גם להם לפי עקרון 

יד חשוב בתרחיש זה יש גם לרשויות מקומיות שוחרות קידמה שיכולות להקל על תפק. באותה עת

מתחרים את הגישה לארונות הסעף על ידי הקמת צנרת עצמאית שתחליש את תלות המתחרים בבעל 

  .התשתיות הוותיק

  

 Local(הוועדה ממליצה לפעול לפיתוח שוק סיטונאי במגזר הנייח שבמרכזו חובת פירוק למקטעים 

Loop Unbundling .( במסגרת זו יש לחייב את בעלי התשתיות האוניברסאליות במכירה

  . ובהחכרת מקטעי גישה למתחרים)  ואחריםResale, Bitstream Access(סיטונאית של שירותים 

יהיה רשאי להציע את כל מגוון השירותים שניתן להציע על גבי , מתחרה הפועל במסגרת זו

  . י רישויהתשתית הנייחת בכפוף לתנא

תחול , מומלץ שחובת מתן גישה לתשתית לספקים עצמאיים הפועלים בשוק הסיטונאי בכל רבדיו

  . בצורה שווה על כל בעלי התשתיות הנייחות האוניברסאליות בכפוף לישימות טכנולוגית

  . 60"בזק"רק על חברת , מסיבות של ישימות טכנולוגית, חובת הפירוק למקטעים תחול לעת הזאת

                                                 
  .2007בניו זילנד ובשוויצריה יושמה תכנית פירוק למקטעים רק בתחילת שנת  59
  .'ראה דיון בפרק ד 60
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 תעריפים הגוף המסדיריפרסם ,  חודש מיום אימוץ ההמלצה על ידי שר התקשורת15 שתוך מוצע

 ,Resale שירותי(מרביים להחכרת מקטעי גישה ושירותים אחרים הנמכרים בשוק הסיטונאי 

Bitstream accessתעריפים ותנאים אלו ייקבעו . ותנאים לאספקת השירותים האמורים) ' וכד

  . רמים הפעילים במגזר הגושמיעת עמדותלאחר 

לבטל חלק מהמרכזות שבהן התקינו מתחרים ציוד " בזק"הוועדה ממליצה שבמידה ותפעל חברת 

הגוף המסדיר יגן על אותם ספקים מתחרים שהשקיעו בתשתיות עצמאיות וכושרם , משלהם

אותה וזאת בשים לב למדיניות הנוהגת באירופה בעניין זה ב, התחרותי עשוי להיפגע מצעדים אלה

  ).Best Practices(עת 

 
  מגרש משחקים מאוזן

  

האתגר הראשון הוא קביעת . פיתוחו של שוק סיטונאי מציב בפני הגוף המסדיר סדרה של אתגרים

קביעת . לספק המתחרה) או מחכיר את תשתיותיו(המחיר שבו מוכר בעל התשתיות את שירותיו 

ותביא לפיתוח , קעה של בעל התשתיותמחיר נמוך מדי תפגע ברווחיות התשתית ובשיקולי ההש

 לא פחות חשוב הוא .61קביעת מחיר גבוה מדי תחנוק את התחרות באיבה. תחרות חסרת בסיס כלכלי

נטייתו הטבעית של בעל התשתיות היא לתת העדפה לשירותים שהוא .  מניעת העדפה–האתגר השני 

פה זו כאשר היא נמדדת קל להתמודד עם העד. מוכר למשתמשי קצה על פני אלה של מתחריו

זיהוי ההעדפה קשה יותר כאשר ). או תנאי אשראי נוחים יותר, הנחות, למשל(במונחים כספיים 

  .מדובר בהבדלים באיכות שירותי התשתית

   

חבילות "יש לצפות שהמתחרים החדשים ינסו לבסס את חדירתם למגזר הנייח על ידי הצעת 

כחלק ממדיניות הגוף . חת בשירותים ממגזרים אחריםתוך שילוב שירותי טלפוניה ניי" שירותים

להציע חבילות דומות ונאסר על חברות " בזק"על חברת , בשלב זה, המסדיר לעידוד התחרות נאסר

לפי . דומות הכוללות שירותי טלפוניה ופס רחב שנרכשו מחברת האם" חבילות שירותים"הבת לשווק 

 85-במגזר משקי הבית או במגזר העסקי ל" בזק"ת גם כאשר יקטן נתח השוק של חבר, מדיניות זו

 חבילות -דהיינו , בלבד" חבילות פריקות", באישורו של שר התקשורת, אחוז תורשה החברה להציע

במקביל . שכל שירות הכלול בהן ניתן לרכישה גם בנפרד בתנאים זהים בהם ניתן השירות בחבילה

  . 62ת זה בחבילות אשר יציעו ולשלב שירוVOBיורשו חברות הבת להציע שירותי 

שיש , ל"בדומה לרשויות הסדרה בחו, מדיניות זו עקבית עם הכלל שקבע הגוף המסדיר הישראלי

את האפשרות לספק שירות ) incumbent -ה(מקום בתקופת ביניים לשלול מהספק הדומיננטי 

ים ושיפור באיכות להורדת מחיר, אם הדבר תורם לתחרות, באיכות גבוהה יותר או במחיר נמוך יותר

                                                 
  .ב"תמחור לא נכון תרם לכישלון הפירוק למקטעים בארה 61
גם , לא יורשו חברות הבת) 9.1.05שתוקן ביום  (31.3.2004לפי מסמך המדיניות של משרד התקשורת מיום  62

" פריקות"במצב זה להציע חבילות המכילות שירותים שמקורם בחברת האם אלא אם כן יעמדו בתנאי ה
גם על , אחוז 85-כאשר נתח השוק שלה קטן מ,  יחולVOBההיתר להציע שירותי . החלים על חברת האם 

 .עצמה" בזק"חברת 
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אלא שבמקרה זה יש . הוועדה מאמצת מדיניות זו שפתה כלשונה. 63השירותים בטווח הארוך

אלא גם בחברות הבת של , "א"בזק מפ"במדיניות כדי לפגוע לא רק במעמד המונופוליסטי של חברת 

שעם כדי לאפשר לחברות הבת להתמודד עם מתחרותיהן מוצע . במגזרים התחרותיים" בזק"חברת 

תינתן האפשרות לחברות הבת לספק שירותי , פתיחת השוק הסיטונאי והפעלת הפירוק למקטעים

, )VOBא שאינם "א ייחודי לאספקת שירותי מפ"לרבות באמצעות רישיון מפ(טלפוניה ופס רחב 

הפיכתן של חברות הבת "). לא פריקות"חבילות , דהיינו(ולהציע חבילות דומות לאלו של מתחרותיהן 

קיות שירותים במגזר הנייח תגדיל את השקיפות ביחסים שבין בעל התשתיות והסיטונאים לספ

תבטיח שמירת , בהנחה שבעל התשתיות לא יפלה לרעה את חברת הבת שלו בקבלת השירות. השונים

  . 64השוויון בין חברות הבת והסיטונאים האחרים את קיומו של מגרש משחקים מאוזן

תורמת לאיזון התחרות כאשר " בזק"לחברות הבת של " ות שירותיםחביל"הענקת אופציה להצעת 

עומדים לרשות המתחרים האחרים תנאי נגישות דומים לאלו של חברות הבת לאספקת השירותים 

תחרותי בידי חברות הבת של -עשויות להפוך למכשיר אנטי" חבילות שירותים". "חבילה"הכלולים ב

יתרון מובנה הנובע ממעמדה " בזק"לחברות בקבוצת . ןכאשר נגישות זו נשללת ממתחריה" בזק"

תנאי להענקת . ובמיוחד במגזר התקשורת הנייחת, המבוסס של הקבוצה בכל מגזרי שוק התקשורת

לספק שירותי טלפוניה ופס רחב הוא שההסדרים בין חברת " בזק"אפשרות לחברות הבת של חברת 

הדברים . ם שווים גם לחברות מחוץ לקבוצהלחברות הבנות יהיו שקופים ופתוחים בתנאי" בזק"

, בתחום הטלפוניה" א"בזק מפ" חברת –חשובים במיוחד בהקשר לשירותים שמציע המונופול 

  .התמסורת והפס הרחב

עלול ליצור מסלול עוקף " בזק"לחברות הבת של " חבילות שירותים"הוועדה ערה לכך שהיתר להצעת 

לשווק את השירותים שבפיקוח במחיר נמוך " בזק"ברת למחיר המפוקח שנקבע בתקנות ולאפשר לח

תחרותי על הגוף -כדי למנוע ניצול היתר זה כמכשיר אנטי). ראה דיון בסעיף הבא(מהמחיר המפוקח 

שירותים אלו ימכרו לכל הספקים בתנאים , מהווה מונופולין" בזק"המסדיר להקפיד שכל עוד חברת 

עדפה חלה לא רק על המחיר הסיטונאי אלא גם על תנאים הה-חובת אי. שווים במחיר מבוסס עלויות

ההפליה - הניסיון האירופי מראה שקיים קושי רב באכיפת כללי אי. כספיים נלווים-כספיים ולא

יוצר חיכוך יומיומי בין בעל התשתית ) co-location(השיתוף במתקנים . בתנאי פירוק למקטעים

" בזק"הניסיון הישראלי מראה שחברת . ההפליה-  אישבו בעל התשתית חורג לא פעם מכללי, והחוכר

כדי להבטיח השקה עד כמה שניתן  .65תחרותית זו-ועובדיה לא נמנעים משימוש בטקטיקה אנטי

הכוללות שירותי " חבילות שירותים"מומלץ שההיתר להצעת , של הסדרי הפירוק למקטעים" חלקה"

ר הנחת התשתית המשפטית לפירוק יינתן רק לאח" בזק"טלפוניה ופס רחב לחברות הבת של 

                                                 
להוריד את תעריפיה כל עוד לא התבססו שתי " בזק בינלאומי" מחברת 1997כך מנע הגורם המסדיר בשנת  63

 להציע למנוייה חבילות שידורים HOTוכך מנע מחברת , בשוק השיחות הבינלאומית" טריות"מתחרותיה ה
  .ערוצית- בשוק הטלוויזיה הרבYESבלוויין  כל עוד לא התייצבה חברת השידורים בשיטת המקבצים

בעל התשתית . מניעת הפלייה אינה מייתרת את הצורך בתמחור נכון של שירותי התשתית: מן הראוי להדגיש 64
גם אם הדבר כרוך בהצגת הפסד על , יהיה תמיד מעוניין לקבוע מחיר גבוה ככל שניתן עבור שירותי התשתית

  . ידי חברת הבת
" ניצול לרעה של מעמד בשוק" בדבר 24.12.2007קביעת הממונה על ההגבלים העסקיים מיום ראה למשל את  65

 ".בזק"על ידי חברת 
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אינה שמה מכשולים בפני פיתוחו " א"בזק מפ"למקטעים ורק לאחר שהגוף המסדיר ישתכנע שחברת 

  . 66של השוק הסיטונאי וההפעלה התקינה של הסדרי הפירוק למקטעים

עשויות חברות מתחרות , הוועדה ערה לכך שעקב אי הודאות באשר לפריסת רשת הגישה העתידית

  . המה בכניסתן להסדרי חכירה הקשורים בפירוק למקטעים ולהסתפק בפעילות בשוק הסיטונאילהתמ

לא ימצא " פירוק למקטעים"שבמידה ותוך שישה חודשים ממועד השלמת הסדרי ה, על כן, מוצע

  ".חבילות שירותים"להציע " בזק"תורשינה חברות הבת של , מבקש לשירות זה

תיות בשדרוג תשתיותיה הוא שיפור יכולתה להעברת שידורי תמריץ מרכזי בשיקול כל חברת תש

הכוללת שירותי טלפוניה ופס רחב " חבילה"הכללת שירותי טלוויזיה במסגרת . IPTV)(טלוויזיה 

נאמנה . NGAהגורם המרכזי בשיקולי מונופול הטלפוניה ההולנדי להשקיע בתשתיות , לדוגמא, היא

מציעה הוועדה שכאשר יתאפשר לחברות הבת , יםהקוראת להפרדת תשתיות משירות, לשיטתה

בין אם על , IPTVלהציע שירותי ) YESלרבות חברת (תורשה אחת מהן , להציע חבילות שירותים

באופן דומה יוכלו גם . או על ידי חכירת מקטע הגישה ושדרוגו" בזק"התשתית המשודרגת של חברת 

  . חברות אחרות להציע שירות זה

  

לא פריקות " חבילות שירותים"לספק " בזק"נתן היתר לחברות הבת של חברת הוועדה ממליצה שיי

וזאת לאחר שייושמו הסדרי השוק הסיטונאי , "א"מפ-בזק"הכוללות שירותי טלפוניה ופס רחב של 

במועד זה . ותחל תחרות העושה שימוש בהסדרים אלה) LLU(ובכלל זה הסדרי הפירוק למקטעים 

א שאינם "א ייחודיים לאספקת שירותי מפ"בת גם רישיונות מפניתן יהיה להעניק לחברות ה

VOB .לא יימצאו , והיה ותוך שישה חודשים מיום שיושמו הסדרי השוק הסיטונאי על כל רבדיו

, להציע חבילות שירותים" בזק"תורשינה חברות הבת של , מתחרים העושים שימוש בהסדרים אלו

 שמה מכשולים להפעלתו של השוק הסיטונאי על "בזק"אלא אם כן נוכח הגוף המסדיר שחברת 

  . רבדיו

חברות נה תורש, "א"מפ-בזק"מומלץ שבמסגרת חבילות השירותים הכוללות שירותי פס רחב של 

" בזק"בין אם על התשתית המשודרגת של חברת , IPTVלספק שירותי ) YESלרבות חברת (הבת 

  . לסתור את כללי הבעלויות הצולבותככל שאין בכך, או על ידי חכירת מקטע הגישה ושדרוגו

  

  "א"בזק מפ"גמישות תעריפים לחברת 

  

  סלי תשלומים חלופיים

  

, תשלום שישלם מנוי עבור שיחה פנים ארצית נייחת" ברישיון הכללי של חברת בזק 39.14על פי סעיף 

, ולליהיה בתעריף אחיד וכ, א אחר"בין אם אל מנוי אחר של החברה ובין אם אל מנוי של כל מפ

נקבע לשירות : " לרישיון קובע38.3סעיף ". א האחרים"בהתייחס לכלל מנויי החברה ומנויי המפ

                                                 
אם אחד , ההיתר להצעת חבילת שירותים יינתן ככל שלא מדובר בקשירה או בהתניית שירות בשירות 66

 . השירותים הוא במונופולין
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תציע , א לחוק15או אושר סל תשלומים חלופי לפי סעיף ,  לחוק15משירותי החברה תעריף לפי סעיף 

 מחיר ואין היא רשאית לגבות עבור שירות כזה, החברה את השירות לכל דורש בתעריף הקבוע כאמור

בהופעתה בפני הוועדה היתה להסיר מגבלה זו " בזק"אחת הבקשות העיקריות של חברת ". מפלה

). המחיר המפוקח(בכפוף לקביעת מחיר מירבי בתקנות , ולאפשר לחברה גמישות מחירים מלאה

  .תחרותי-הוועדה בדעה כי אין להיעתר לבקשה מחשש שיעשה בגמישות המחירים שימוש אנטי

  

והמליצה " בזק" עסקה בסוגיית מתן גמישות תעריפים לחברת 1998רת תעריפי בזק הועדה להסד

  :להתיר הסדרי תעריפים אלטרנטיביים במידה ומתקיימים בהם שלושה תנאים

התעריפים והתעריף שייקבע על ידי הגוף המסדיר " חבילות"כל צרכן רשאי לבחור מבין כל  .1

  ;את התעריף המתאים לו

 ;לכסות את עלויות השירות בטווח הארוך) התעריפיםאו חבילת (על התעריף  .2

 .ואין לכרוך מספר שירותים בחבילה אחת, תעריפים תתייחס לשירות בודד" חבילת"כל  .3
  

 אימצה את הגישה שהסדרי חבילות תעריפים אלטרנטיביות 1998הוועדה להסדרת תעריפי בזק 

הוועדה להסדרת תעריפי . שק התקפיאך לא כנ, כל עוד הם נשק הגנתי" בזק"יכולים לשמש את חברת 

הוועדה הבחינה בין .  ניסתה לחדד את ההבחנה בין סלי תעריפים הגנתיים וסלים התקפיים2003בזק 

מפעיל . תחרות מול מפעיל המחויב במתן שירות אוניברסאלי לבין תחרות מול מפעיל מקומי

" בזק"צב זה ניסיון של חברת במ". בזק"אוניברסאלי מחויב בכללי התנהגות דומים לאלו של חברת 

תחרותי בהעלותו -לכבול את מגזרי השוק הרווחיים ביותר באמצעות סלי תעריפים יהווה צעד אנטי

, מפעיל מקומי המציע שירותיו באופן בלעדי למגזרי הפעילות הרווחיים, מאידך. את רף הכניסה לענף

לאת תעריפים משמעותית לשאר בצעדי תגובה שאם לא כן תידרש הע" בזק"עשוי לחייב את חברת 

  . לקוחותיה

המליצה , לשווק " בזק"כדי להאיץ ולהגמיש את תהליך אישור סלי התשלומים שתהיה רשאית חברת 

 שסלי התשלומים החלופיים יהיו חייבים באישורו של שר 2003הועדה להסדרת תעריפי בזק 

ונקבע כי , א לחוק15ן סעיף  בהמשך להמלצות הוועדה תוק.67)בהסכמת שר האוצר(התקשורת בלבד 

או מהמועד שבו המציא בעל הרישיון כל ,  ימים ממועד קבלת הבקשה60החלטת השר תינתן בתוך 

  .מידע שנדרש לתיתו

ניסיון השנים האחרונות מלמד כי לוח הזמנים הקבוע בחוק לא תמיד נשמר ושלעיתים קרובות 

צעדים "אשר לפירוש שיש לתת למושג קיימים חילוקי דעות בין משרד התקשורת ומשרד האוצר ב

, מעוצמת המתחרים, בין היתר, נגזר" התקפי"ו" הגנתי"מאחר והתוכן הנוצק למושגים ". הגנתיים

הגדרה מדויקת של . ראתה הוועדה לנכון לשרטט באופן מדויק יותר את קו הגבול בין המונחים

תבהיר מלכתחילה , ורמי ההסדרההפרמטרים המאפיינים את סל השירותים החלופי תמנע ויכוח בין ג

ותייעל את תהליך , לגורם המפוקח מהם סלים שסביר כי יאושרו ומהם הסלים שסביר כי יידחו

  .האישור

                                                 
 .ומשרד המשפטים" םועדת המחירי" נדרשו לאישור גם 2003נכון לשנת  67
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, סל התשלומים החלופי נועד להיטיב עם מנוי הספק הוותיק: לשיקולי הוועדה נוסף גורם נוסף

באיזון שבין השיקול ארוך . חרותובצורה זו נהנים גם מנויים שאינם נוטשים את הספק מפירות הת

הטווח של עידוד התחרות והשיקול קצר הטווח של שיתוף כלל הצרכנים בפירותיה יגדל משקלו של 

  . השיקול השני ככל שהתחרות תצבור כוח

  

סל תשלומים מהווה תחליף להנחה גורפת ונועד לשריין את נאמנות קהל לקוחות ספציפי בעלות 

לאפשר הנחה לקהל לקוחות מוגבל המעדיף את הסל על רכישת אותם הוא נועד . מוגבלת לחברה

עקרון אי ההפלייה מחייב שסל התשלומים החלופי יוצע לציבור . שירותים במחירים המפוקחים

כדי ). מיקום, כגון(המנויים על בסיס פרופיל הצריכה של אותו ציבור ללא קשר לתכונותיו האחרות 

וכדי לשמר את העקרון שהסל משמש , שציבור הנהנים ממנו רחבלהבטיח אי הפלייה יש לחתור לסל 

 הסל עשוי להיות מוכוון .68למטרות הגנתיות יש להבטיח שההנחה הגלומה בסל לא תהיה מופרזת

סלים המוכוונים לצרכני צירי קווים אינם רלבנטיים לצרכני , כך למשל. לצרכני שירותים ספציפיים

 הגדרת ציבור הנהנים .69אינן רלבנטיות למשתמשים בצירי קוויםוהנחות על קו רגיל , קווים רגילים

, תתייחס) אלה שלפי פרופיל הצריכה שלהם יעדיפו את הסל על תעריפי השירותים המפוקחים, דהיינו(

לבין צרכני , נבחין בין מנויי קווים רגילים,  לעניין מדידת נתח השוק. הרלבנטילצרכני השירות , על כן

  ). ISDN-PRI(צירי קווים 

 יהיה מוצע שפוטנציאל הנהנים מהסל לא) targeting(למנוע מיקוד של הסל בלקוחות ספציפיים  כדי

וכדי למנוע , מאותם טעמים.  אחוז מכלל המנויים הצורכים את השירותים הכלולים בסל30- קטן מ

וז  אח30מציעה הוועדה שהקריטריון הקובע יהיה שיעור ההנחה הממוצע לאותם , הנחה מופרזת

 .70הזכאים להנחה הנהנים מההנחה הגבוהה ביותר בעקבות ההצטרפות להסדר המוצע במסגרת הסל

כדי למנוע הנחות אנטי תחרותית גורפות במחירי שירותים ספציפיים ייקבע שיעור ההנחה המותר 

שיעור ההנחה המוצע יעלה ככל . בהתייחס לסך ההוצאה של הצרכנים על השירותים שבסל

כדי למנוע כפל הנחות יותר לכל צרכן להצטרף לסל . ו את אחיזתם במגזר הנייחשהמתחרים יבסס

  . חלופי אחד בלבד

  

  "הנחות נאמנות "-חוזי התקשרות ארוכי טווח 

  

הנחות . "חוזי התקשרות ארוכי טווח יוצרים חסמי מעבר בין מתחרים ופוגעים בצורה זו בתחרות

" הנחות נאמנות"בהתאם להסדר . לתי עביריםלב, לעתים קרובות, הופכות חסמים אלה" נאמנות

                                                 
אך , בדומה להגבלה החלה על מבצעים, אופציה אפשרית אחרת היא הגבלת היקף ההנחות הכולל הגלום בסל 68

 .באופציה מסוג זה אין הגבלה על ההנחה המרבית
, חופשי בסוף שבוע, חופשי בערב, 7-חופשי מ(מרבית הסלים הקיימים מוכוונים בעיקר למגזר משקי הבית  69

  ). וכדומההזוג שלי 
 אחוז לפחות מתוך האוכלוסייה 9- אחוז מהאוכלוסייה מדובר ב30מאחר והנהנים מהווים לפחות  70

היה , אם האוכלוסייה הרלבנטית לקביעת שיעור ההנחה היתה כל הנהנים הפוטנציאליים מהסל. הרלבנטית
למספר " נחות ענקה"ו, קיים חשש שיוצעו סלי תשלומים רחבים המציעים הנחה מזערית לכלל הלקוחות

 .לקוחות נבחרים
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זכאי הצרכן המתקשר עם הספק בחוזה ארוך טווח להנחה ששיעורה הולך וגדל ככל שמתארכת 

. עולה מחיר שבירת החוזה בצורה חדה וחסם המעבר הולך וגדל על פני זמן, כתוצאה. תקופת החוזה

ההסדר מוצע על ידי מונופול ערב הסממנים האנטי תחרותיים של הסדר זה בולטים במיוחד כאשר 

 .71במצב זה עשויה הנחת נאמנות להפוך לחסם כניסה שאינו ניתן לפריצה. פתיחת השוק לתחרות

-ISDN" צירי קווים"לשירות " בזק"דוגמה של הנחה מסוג זה גלומה בתעריפיה הנוכחיים של חברת 

PRI.  

בשנים האחרונות הפך שירות זה . ISDN-PRI קווים בטכנולוגיית 30הוא אגד קווים המאגד " ציר"

" בזק"התעריף שקבעה חברת . לצורת ההתחברות הנפוצה ביותר של משתמשים גדולים לרשת בזק

בהשוואה לתשלום דמי מנוי  ₪ 300- תעריף הנמוך בכ, )מ"לפני מע(לחודש  ₪ 999 בודד הוא PRIלציר 

ודד וההנחות הנדיבות הקשורות  אך מעבר להנחה הגלומה במחיר הציר הב.72 קווים בודדים30עבור 

מבטיח התעריף הנחות משמעותיות , להסביר על ידי פערי עלויות, אולי, אותן ניתן, במספר הצירים

המשתמש בציר אחד המתחייב להשתמש בציר זה במשך . ההולכות וגדלות עם משך ההתקשרות

 6 להנחה נוספת של  יהיה זכאי-ואם יתחייב לשלוש שנים ,  אחוזים10שנתיים זכאי להנחה של 

 אחוז תמורת 50-זכאי להנחה של כ)  צירים50- המשתמש בלמעלה מ(מאידך משתמש גדול . אחוזים

 קנס השבירה .73 אחוזים אם יתחייב לשלוש שנים10ולהנחה נוספת של , התחייבות לשימוש דו שנתי

ות מהן נהנה מבטל את כל ההנחות לגודל המצטבר) ח" ש999(המוגדר במונחי התעריף לציר בודד 

 יתרה .74המשתמש ומבטיח בצורה זו שמשתמש זה לא יחזור בו מהתחייבותו במהלך השנה השלישית

א "ערב כניסתם לשוק של מפעילי המפ, 2004מבנה תעריפים זה הופעל לראשונה בדצמבר , מזו

מאחר ומרבית המצטרפים לשירות בחרו במסלול ההנחות התלת שנתי אין להתפלא . הייחודי

  .ת מתחרים לחדור למגזר העסקי בשנים הראשונות לפעילותם היתה מוגבלתשהצלח

 אך בניגוד לחששותיה .75ממעטת להציע סלי תשלומים חלופיים חדשים למגזר העסקי" בזק"חברת 

מרבית צרכני . התחרות במגזר העסקי מפגרת אחרי זו במגזר משקי הבית, "בזק"המוקדמים של 

לאיכות השירות המוכחת והפיגור בהפעלת ניידות . ספק הוותיקהמגזר העסקי שמרו על נאמנותם ל

קנס "עם זאת אין להתעלם מחסם המעבר שמהווה . המספרים יש בוודאי תרומה לנאמנות זו

  .  ISDN-PRI-בתעריף ה" השבירה

                                                 
מתאר שתי הצעות של סלי תשלומים חלופיים כאלה ) 86' עמ (2003ח הוועדה להסדרת תעריפי בזק "דו71

 .ללקוחותיה המועדפים" בזק"שהוצעו על ידי חברת 
 30-מאחר ובחברה מרובת משתמשים הטלפונים אינם מופעלים כולם בו זמנית חוסך אגד קווים כזה יותר מ 72

  .  הוא בהתאם למחירים המפוקחיםPRIהתשלום עבור השיחות המועברות על גבי צירי . קווים בודדים
ספק אם ניתן להסביר את ההבדל בהנחות במונחי עלויות שכן ההנחות אינן ניתנות ללקוח שאינו מוכן  73

מספר הצירים ומספר הצירים הקובע את ההנחה הוא לא , להתחייב לתקופת התקשרות של שנתיים או יותר
  .המותקן באתר מסויים אלא המספר הכולל בו משתמש הלקוח

 צירים שהתחייב לשלוש שנים והחליט לחזור בו מהתחייבותו בתום השנה השניה יהיה 50-משתמש ב, למשל 74
 .סכום זהה לזה שהיה משלם עבור השירות,  400₪ החודשים הבאים של 12-חייב בקנס חודשי בכל אחד מ

 אחוז על 5הוא מבוסס על הנחה של .  400₪- שאושר מכוון לבעלי חשבון חודשי הגבוה מהסל היחידי 75
עם .  199₪פעמיים של -תמורת דמי הצטרפות חד,  אחוז על השיחות10והנחה פרוגרסיבית עד , התשלום הקבוע

  . (SOHO)כל הסלים הכוונים למשקי הבית חלים גם על מגזר העסקים הקטנים , זאת
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בכל מצב על ": 2003בהמלצותיה לגבי סלי תעריפים קבעה הועדה להסדרת תעריפי חברת בזק 

" קנסות שבירה"אין להתיר. דר סלי תעריפים לא יצור חסמים למעבר לקוחותהמפקח להקפיד שהס

 בודאי ISDN-PRI- תעריף ה".ואין להתיר הנחות בשיעור גדל עם משך תקופת ההצטרפות להסדר

תחרותיים שמפניהם הזהירה ועדת - מאפייניו הם אותם מאפיינים אנטי-אינו עומד במגבלות אלו 

  .התעריפים

למרות שהתחרות בשירות זה עדיין .  הנוכחיים הם תולדה של כשל פיקוחיISDN-PRI-תעריפי ה

חופשית לקבוע את " בזק"ראתה עצמה חברת , כתוצאה. לא הוגדר השירות כשירות בפיקוח, באיבה

עמדו במוקד דיוני ) התשלום עבור שירותי הנגישות( דמי השימוש .76מחיר השירות כראות עיניה

לעלות את דמי , ככל שיכלו, וועדות אלו ניסו. לדורותיהם" בזק"רת הוועדות להסדרת תעריפי חב

העדר .  Rebalancing)-איזון תעריפים (השימוש ולבטל את הסבסוד הצולב בין השיחות והנגישות 

הוא מגזר משקי " איזון" מעורר חשש שהמגזר היחיד הנושא בעול הISDN-PRI-פיקוח על תעריפי ה

הוועדה ממליצה שבמידה ויוכח . העסקים הגדולים פטורים מעול זהבעוד , הבית והעסקים הקטנים

מהווה חסם כניסה יוכנס התעריף " בזק" של חברת ISDN-PRI-כי התעריף הנוכחי לשירות ה

. לא יכולה הוועדה לבדוק את השפעת ניידות המספרים על התחרות בשירות זה, לעת הזאת. לפיקוח

מתחרים ייבדק באופן שוטף במהלך חצי השנה הקרובה שנתח השוק של ה, הוועדה ממליצה על כן

  .ISDN-PRI -יופעל פיקוח על תעריף ה, ובאם לא יחול שינוי משמעותי בנתח שוק זה

  

  חסמים נוספים

  

חסמים אחרים בתחום התעריפים המעכבים את התפתחות התחרות במגזר השיחות הם התעריף 

כוש שירותי פס רחב בנפרד משירותי הנגישות הגבוה להשלמת שיחה ברשת הנייחת והעדר אפשרות לר

בהשוואה , תעריפי השלמת שיחה בישראל גבוהים ביחס לתעריף השיחה). Naked ADSL(הטלפוניים 

מרווח קטן זה פוגע . רשתית הוא קטן-וכתוצאה התקבול שמקבל ספק עבור שיחה בין, לאירופה

השתת . רשתיות-וא שיחות ביןבעיקר במתחרים חדשים שאחוז ניכר מהשיחות שנוצר ברשתם ה

פגיעה נוספת . תעריפי השלמת שיחה על העלויות חיונית לקיום תחרות בת קיימא במגזר הנייח

, "בזק"על גבי תשתית הפס הרחב של חברת ) VOB(בספקים המעבירים שיחות בפרוטוקול אינטרנט 

  .Naked ADSLהיא העדר תעריף ל 

הוועדה . Naked ADSL -להציע את שירות ה" בזק"בימים אלה פועל המשרד לחייב את חברת 

אשר יהווה חלופה אפקטיבית לשירות , של שירות זהמדגישה את חשיבות קביעת המחיר הנכון 

ADSLבמידה וימצא הגוף המסדיר שהתעריף המוצע על ידי חברת . "בזק"ידי -  משולב הניתן כיום על

  . ייקבע התעריף על ידו, אינו סביר" בזק"

  

                                                 
 התקשורת בכשל זה היא הרשות להגבלים עסקיים האוסרת על הנחות נאמנות המוענקות על שותפה למשרד 76

  .ידי בעל מונופולין



 

 90

  : מליצההוועדה מ

  

 "א"בזק מפ" אחוז ימשך פיקוח על תעריפי 60-גבוה מ" בזק"כל עוד נתח השוק של קבוצת 

   Fix).(במתכונת של קביעת תעריפים מחייבים 

  :ממליצה הוועדה" א"בזק מפ"בעניין סלי תשלומים חלופיים אותם מספקת 

ותר מהמנויים  אחוז או י30 -הגוף המסדיר יאשר סל תשלומים חלופי רק אם הוא כדאי ל  .א

  . סלשמציע ההצורכים את השירותים 

שיעור ההנחה הממוצע ממנו נהנים שלושת העשירונים : יוגדר שיעור הנחה מרבי באופן הבא  .ב

שיעור ההנחה המרבי יימדד בהשוואה . העליונים מבין המנויים העשויים ליהנות מהסל

  .לתעריפים המפוקחים הקבועים באותה עת

בטלפוניה " בזק"תר יהיה גבוה יותר ככל שנתח השוק של קבוצת שיעור ההנחה המרבי המו  .ג

 אחוז 25. 2;  אחוז85 אחוז כל עוד נתח השוק עולה על 15הוא יהיה . 1: הנייחת יהיה קטן יותר

הוא בין " בזק" אחוז כאשר נתח השוק של קבוצת 40. 3;  אחוז85- ו75כאשר נתח השוק הוא בין 

 אחוז תבוטלנה המגבלות 60-יהיה נמוך מ" בזק" של קבוצת כאשר נתח השוק. 4;  אחוז75- ו60

והתעריף המפוקח יוגדר , המוטלות על שיעור ההנחה במסגרת סלי התשלומים החלופיים

 .כתעריף מרבי

 . מגבלות אלו לא תחולנה על סלים קיימים  .ד

מדידת נתח השוק לצורך קביעת שיעור ההנחה המרבי תתייחס לכלל המנויים הצורכים את   .ה

לבין צרכני , נבחין בין מנויי קווים רגילים, לעניין מדידת נתח השוק. 77רותים הכלולים בסלהשי

  ). ISDN-PRI(צירי קווים 

בכל מקרה יבדוק הגוף המסדיר את סל התשלומים החלופי ויוודא שמבנה ההנחות אמנם עומד   .ו

  .)targeting(ושלא מדובר בסל ממוקד לקוחות ספציפיים , "אי ההפליה"בהגדרות 

  .כל מנוי יוכל להצטרף לסל תשלומים חלופי אחד בלבד  .ז

  

  :ממליצה הוועדה" א"בזק מפ"בנושא התעריפים המפוקחים של שירותי 

  . תעריפים מבוססי עלויות עבור השלמת שיחה ברשת הנייחת2009ייקבעו עד למחצית .  א

  

  :ממליצה הוועדה" א"בזק מפ"מפוקחים של שירותי -בנושא התעריפים הלא

  . הינה מונופולין" בזק"כל עוד חברת " הנחות נאמנות"ר על ייאס  .א 

                                                 
יש לשים לב שמדידת נתח השוק לעניין שיעור ההנחה המרבי בסלי תשלומים חלופיים שונה מהמדידה לעניין  77

 עיקרי מדיניות -" בזק"ברת רישיון ח"ובנותיה המוגדרות במסמך המדיניות " בזק"הקלות אחרות לחברת 
מדיניות ההסדרה והרישוי של "ובמסמך המדיניות , 31.3.2004מיום " לעניין הנחות לגודל וסלי שירותים

מסמכים אלה מגדירים . 31.1.2007 מיום (VOB)אספקת שירותי טלפוניה באמצעות שירות גישה רחבת פס 
  . הבית בנפרדאת ההקלות בהתאם לנתח השוק במגזר העסקי ובמגזר משקי
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 באופן שוטף במהלך בקרב לקוחות צירי הקוויםהמתחרים המשרד יעקוב אחר נתח השוק של   .ב 

 את יפעיל שר התקשורת, ובאם לא יחול שינוי משמעותי בנתח שוק זה, חצי השנה הקרובה

  . ISDN-PRIף מבוסס עלויות לשירות בחוק התקשורת לקביעת תערי) א (15סמכותו לפי סעיף 

  

  "בזק"הגדרת נתח השוק של חברת 

  

כאשר מדובר . מחייבת הגדרת מושג זה" בזק"התניית שיעור ההנחה המרבי בנתח השוק של חברת 

בודד ניתן למדוד את נתח השוק על ידי חלקה של החברה ) או שירות(בחברה המתמחה בייצור מוצר 

שווקת יותר ממוצר אחד מתעוררת שאלה ביחס לשקלול שיש לתת כאשר החברה מ. בתפוקת הענף

רק טבעי לשקלל את , מאחר ולענייננו חשובה עוצמתן היחסית של המתחרים. למוצרים השונים

  . ולמדוד את הנתח של כל אחד מהמתחרים בהכנסות המגזר, התפוקות במחירים

  

המגלם את האופציה לקבלת ויצירת  קו הטלפון - בשוק הטלפוניה משולבים שני שירותים בסיסיים 

 הקושי .78רשתיות-חות בתוך הרשת ושיחות חוץבשיחות יש להבחין בין שי; והשיחות עצמן, שיחות

במדידת נתח השוק של החברות השונות הפעילות במגזר הטלפוניה הנייחת נובע מהבדלים בשיטות 

ת לגבי עוצמתן היחסית של כתוצאה עשוי שימוש במחירים שונים להוביל למסקנות שונו. התמחור

, שהתעריף הבסיסי שלה מפרט את דמי המנוי החודשיים" בזק"בניגוד לחברת , יתר על כן. החברות

מרבית המנויים של המתחרות מצטרפים לתכנית של , רשתית-תעריף שיחה ברשת ותעריף שיחה חוץ

ישנו חשש שהוא , א קייםוגם כאשר הו, שבה לא קיים על פי רוב פירוט המרכיבים" חבילת שירותים"

  . נקבע באופן שרירותי

של המתחרות בשוק הטלפוניה הנייחת " נתח השוק"מוצע להשתמש במדידת  כדי להתגבר על קושי זה

תעריף שיחה , ובכלל כך דמי מנוי" (בזק"בשקלול התפוקות במערך התעריפים המפוקחים של חברת 

  ).עריף שיחה נכנסתות, תעריף יצירת שיחה לרשתות האחרות, בתוך הרשת

רישיון חברת בזק עיקרי "גישה דומה אומצה על ידי משרד התקשורת בהתייחסו למסמך המדיניות 

במכתב " נתח השוק"בפרשנותו למושג . 31.3.2004מיום " מדיניות לעניין הנחות לגודל וסלי שירותים

 השיחה הבודדת ברשת מאחר ותעריף. א:  כלל המשרד שני עידונים נוספים לחישוב25.11.2007 -מה

 flat rate" דבר ככל יכולתך"בתכניות " (בזק"נמוך מתעריף חברת " הוט טלקום"המתחרה העיקרית 

. ב". בזק"מספר דקות השיחה גדול מזה שהיה מתבצע בתעריפי ) המחיר השולי הוא בדרך כלל אפס

". בזק"כים מאלו של נמו" מחירי חדירה"ניתן היה לצפות שהמתחרים בניסיונם לחדור לשוק יציעו 

ומאחר ולא ברור , ויריבותיה היא שולית" בזק"השפעת עידונים אלו על מדידת נתח השוק של חברת 

בעת מדידת שתי אבני , דהינו(שהם רלבנטיים כאשר תתבסס התחרות מוצע להשמיטם בהמשך הדרך 

  .79רכיבי החישובולאמץ את גישת המשרד לגבי שאר מ)  אחוז60 - ו75 נתח שוק של –הדרך הבאות 

                                                 
 .הבחנה זו רלבנטית הן מבחינת המחיר והן מבחינת העלות 78
י  נעשתה הבחנה בין נתח השוק במגזר העסקי ונתח השוק במגזר משק31.3.2004במסמך המדיניות מיום  79

 נעשית באופן שונה המרבי בסלי תשלומים חלופייםצורך קביעת שיעור ההנחה  נתח השוק למדידת. הבית
   "". א"מפ-בזק"גמישות תעריפים לחברת "ף כמתואר בסעי
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שקלול התפוקות במערך על ידי  נתח השוק של המתחרות בשוק הטלפוניה הנייחת למדוד אתמוצע 

תעריף שיחה , תעריף שיחה בתוך הרשת, ובכלל זה דמי מנוי, "בזק"התעריפים המפוקחים של 

 תעריף יצירת שיחה לרשתות, לרשתות נייחות אחרות בניכוי תעריף קישור גומלין להשלמתה

  .80ותעריף שיחה נכנסת, הניידות

להציע במסגרת " א"מפ-בזק"נתח השוק של קבוצת בזק לעניין מדידת ההנחה המרבית שרשאית 

ושל החברות הבנות כולל שירותי " א"מפ-בזק"סלי תשלומים חלופיים יכלול את נתחי השוק של 

VOB.  

  

   "בזק"ההפרדה המבנית בחברת 

  

היא ההפרדה המבנית המחייבת הפרדה " בזק" חברת אחת המגבלות העיקריות המוטלות על

 הפרדה .81א וחברות הבת ומגבלות באשר לדרך התנהלותן של החברות"מפ- תאגידית בין חברת בזק

נועדה למנוע ,  לקראת פתיחת מגזר הטלפוניה הניידת לתחרות1994מבנית זו שיושמה לראשונה בשנת 

למנוע העברת מידע , גזר הנייח למגזרים אחריםא למנף את כוחה המונופוליסטי במ"מחברת בזק מפ

, ספק התשתיות הבלעדי, א"שחברת בזק מפ, עד כמה שניתן, ולהבטיח, מחברת האם לחברות הבת

" בזק"במסגרת רישיונה חלות על חברת . תתייחס למתחרות החדשות ולחברות הבת באופן שוויוני

  : המגבלות הבאות

 הקשור הבת בכל חברת הנהלת לבין "בזק"חברת  הלתהנ בין מלאה הפרדה: הפרדת הנהלות .א
  ;השיווק ולמערכת הכספים למערכת, העסקית למערכת

  ;הבת חברת נכסי לבין "בזק"חברת  נכסי בין מלאה הפרדה: הפרדת נכסים  .ב

  ;חברת האם מנועה מלהעסיק עובדים של חברת הבת ולהיפך: הפרדת עובדים  .ג

" בזק"נאסר על חברת , בכלל כך; לחברות הבנות" בזק"מניעת העברת מידע מסחרי מחברת   .ד

 "בזק"בחברת  שממלא העובד התפקיד במסגרת אם, בת כדירקטור בחברה מטעמה עובד למנות
 השימוש בו על ידי החברה בת עלול לפגוע אשר, מסחרי אודות מתחרה למידע גישה לו יש

  . בינה לבין מתחרותיה בתחרות

 
ה כהכרחיות על מנת להקל על כניסת מתחרים חדשים לטלפוניה הגוף המסדיר ראה הגבלות אל

הגבלות אלו בודאי תרמו את חלקן לביסוס . ר"למגזר השיחות הבינלאומיות ולמגזר הנס, הניידת

ועל כן , התחרות ולירידת נתח השוק של חברות הבת של בזק לשליש מהכנסות המגזרים הרלבנטיים

  ?זו עולה השאלה האם יש מקום לשמר הפרדה 

                                                 
תחליף את , PRIכדוגמת דמי מנוי לצירי , במקרים חריגים בהם לשירות בסיסי לא נקבע תעריף מפוקח 80

  .לערוץ קול" בזק"התעריף המפוקח ההכנסה הממוצעת בפועל של חברת 
במסגרת  .להפרדת בעלויות) structural separation" (הפרדה מבנית"בהקשר האירופי מתייחס המושג  81

 ".בזק"כמשמעותו ברישיון הכללי של חברת " הפרדה מבנית"ח יעשה שימוש במושג "הדו
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חובת הפרדה המבנית תחול רק בתחום הבזק על "): 5'סעיף ב(וועדת קרול שנדרשה לשאלה זו ענתה 

לא תידרש חובת , על פי עקרון זה. כאשר חובה זו נדרשת להבטחת קיום התחרות, גוף שפועל כמונופול

 הפרדה מבנית ממפעילים חדשים ובעתיד תישקל הפחתת חובת ההפרדה המבנית החלה על חברת

   ".בהתאם להתפתחות ברבדים השונים של שוק התקשורת, בזק

הוועדה בבואה לדון בסוגיה זו לא ראתה בהתפתחויות שחלו ברבדים השונים של שוק התקשורת מאז 

עוצמה , במגזר השיחות הנייחות" בזק"עוצמתה המונופוליסטית של חברת . סיבה לשינוי המלצות אלו

הנייחת (המתייחס ללמעלה ממחצית דקות השיחה ברשתות נגישותה למידע , שכמעט ולא נפגעה

אותם . מחייבים בשלב זה את המשך ההפרדה, שליטתה בתשתית הנייחת, ומעל לכל, )והניידת

כאשר היה מדובר בפתיחתם לתחרות של המגזרים , שיקולים שהיו רלבנטיים לפני עשור שנים

עם חלוף . וד התחרות במגזר הנייח עצמותקפים גם כיום כאשר מדובר בעיד, המשיקים למגזר הנייח

מקנה , ובראש וראשונה השליטה בתשתית הנייחת, השנים רק התחדדה ההכרה שהשליטה בתשתיות

קשה , המשתמש בתשתיות של אחרים, יתרון מובנה שלמתחרה חדש, בעידן של התלכדות שירותים

  .להתגבר עליו

פק הוותיק בתשתית הנייחת את הגורם התייחס לנושא הרגולטור הבריטי שראה בשליטתו של הס

הרגולטור הבריטי שקל אכיפת הפרדה . קיימא במגזר הנייח-העיקרי לאי התבססותה של תחרות בת

אך בסופו של דבר הסתפק בהפרדה פונקציונאלית , הכוללת הפרדת בעלויות, מבנית על הספק הוותיק

תי החטיבות המרכזיות בפעילות לפי הפתרון הבריטי קיימת הפרדה בין ש. ללא הפרדת בעלויות

כולל רמת (ההפרדה מתבטאת בניהול נפרד .  חטיבת התשתיות וחטיבת השירותים–המונופול 

הרגולטור האירופי . והפרדה במערכות התמרוץ של העובדים, בנכסים, הפרדה במידע, )הדירקטוריון

- כפתרון לבעיית איהצטרף לרגולטור הבריטי והציע לאחרונה שלא לשלול הפרדה פונקציונאלית

  . השוויון בנגישות לרשת

ארצית מחברת -הפתרון הבריטי בגרסתו הישראלית היה מחייב את העברת שירותי התנועה הפנים

 במודל זה חברת התשתיות תמכור את .82לחברה עצמאית או לאחת מחברות הבת" א"מפ-בזק"

. לו ישווקו את שירותיהן לצרכניםוא, לחברות הסיטונאיות) תמסורת וכדומה, שירותי גישה(שירותיה 

הוועדה בדעה שבמודל כזה לא יהיה יותר צורך בהפרדה המבנית בין חברות השירותים השונות של 

מיזוג כזה יכול היה לפצות את הקבוצה . ואין מניעה שחברות השירותים תתמזגנה, "בזק"בקבוצת 

  .ארצית מחברת התשתית-הפניםעל העלות הכרוכה בהפרדת שירותי הטלפוניה ) ולו באופן חלקי(

  

בין התשתית הנייחת ) או פונקציונלית(בניגוד לרגולטור האירופי השוקל כפייה של הפרדה מבנית 

ההפרדה המבנית בישראל בין התשתית הנייחת ומרבית השירותים היא עובדה , ומכלול השירותים

 שתי חברות בעלות תשתית הוועדה בדעה שאין מקום לביטול הפרדה זו כל עוד קיימות רק. קיימת

א היא ספק תשתיות התמסורת העיקרי של מרבית "חברת בזק מפ. נייחת בפריסה כלל ארצית

                                                 
") בזק תשתיות("ניתן לחשוב על מודל שבו בזק היא חברת החזקות המחזיקה בחברת תשתית , לחילופין 82

 .וסדרה של חברות שירות
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 ביטול .83)השיחות הבינלאומיות וספקי האינטרנט, הטלפוניה הניידת(החברות במגזרים האחרים 

התעוררו עד וחברות הבת שלה הוא פתח לניגודי אינטרסים שלא " א"בזק מפ"ההפרדה המבנית בין 

חשיבות ההפרדה המבנית גדלה במיוחד נוכח המלצת הוועדה . ובודאי שלא ישרת את התחרות, כה

שאינן פריקות לחברות הבת לשווק חבילות שירותים ) לאחר יישום הפירוק למקטעים(לאפשר בעתיד 

  וביןרק הפרדה מבנית תבטיח שההסדרים בין חברות הבת". בזק"הכוללות שירותים של חברת האם 

עם זאת אין מניעה שלאחר שיורשה . חברת האם אמנם עומדים בקריטריונים של אי העדפה כנדרש

ההפרדה בין התשתית . לחברות הבת לשווק חבילות שירותים תורשינה אלה להתמזג ביניהן

והשירותים עמדה גם בבסיס ההמלצה לאפשר שיווק חבילות שירותים לא פריקות לחברות הבת של 

  .עצמה" א"מפ- בזק" לולא" בזק"

  

 מציעה לאשר כפייה של הפרדה 2007טיוטת דירקטיבה של הנציבות האירופית מחודש נובמבר 

פונקציונאלית בין תשתית ושירותים כאמצעי לגיטימי לעידוד תחרות במקום בו לא צלחו אמצעים 

הוועדה . לקיבימים אלה נבדקת אפשרות ההפרדה על ידי הרגולטור השבדי והרגולטור האיט. אחרים

ארצית על -דנה באפשרות של כפיית הפרדה פונקציונאלית בין התשתית ושירותי הטלפוניה הפנים

במידה ושר התקשורת ישתכנע שאין אלטרנטיבה אחרת לעידוד פיתוחו של שוק " בזק"חברת 

  .סיטונאי במגזר הנייח ובכלל זה הפירוק למקטעים

הוכחה כפיתרון לרבים מהקונפליקטים , BTבריטית הפרדה פונקציונאלית נוסח חברת הטלפוניה ה

, המתעוררים כאשר ספק הוותיק הוא שחקן דומיננטי הן בשוק התשתיות והן בשוק השירותים

ודאות -קיומם של קונפליקטים מסוג זה הוא מקור לאי. ומתחרים אחרים נדרשים לתשתיותיו

פתרון . השקעות ברשת הגישהובאופן ספציפי ל, ומהווה גורם מרתיע להשקעות מתחרים ברשת

הגברת ההשקעה ועליית ערכן , הקונפליקט בנוסחו הבריטי הביא להאצת תהליך הפירוק למקטעים

  .ובראש ובראשונה של הספק הוותיק, של כל החברות המעורבות בתהליך

שכן הבסיס , יש להניח שעלות ההפרדה הפונקציונאלית בישראל תהיה נמוכה מזו במדינות אירופה

, א"ומדובר בהקמת חטיבת תשתיות הנפרדת מחטיבת השירותים בתוך בזק מפ, דה כבר קייםלהפר

למשל (ארצית ומיזוגה עם אחת מחברת הבת -או לחילופין העברת חטיבת שירותי הטלפוניה הפנים

ומידת שיתוף הפעולה של , התנאים שמחייבים צעד כזה עדיין לא הבשילו, עם זאת). בזק בינלאומי

  .  עם הגוף המסדיר בניסיונו להפעיל את הפירוק למקטעים אינה ידועה"בזק"חברת 

  

כל עוד קיימות רק שתי , "בזק"הוועדה בדעה שיש להותיר על כנה את ההפרדה המבנית בחברת 

  .חברות בעלות תשתית נייחת בפריסה כלל ארצית

ק למקטעים הוועדה ממליצה שבמידה וימצא שר התקשורת תוך זמן סביר מהפעלת הסדרי הפירו

מונעות את הרחבת התחרות בשוק התקשורת הפנים " בזק"שפעולות חברת ) ולא יאוחר משנתיים(

                                                 
אורך קווי התמסורת . ורת משמעותית משל עצמהחברת סלקום היא החברה היחידה שיש לה תשתית תמס 83

  ".בזק"מ ברשת " ק13,000לעומת , מ" ק2,200-מסתכם ב) שנרכשה על ידי פרטנר (MED-1של סלקום ו 
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 בין תפעול מבניתלחוק התקשורת להפרדה ) 3)(2ד(4הוא יפעיל את סמכותו לפי סעיף , ארצית

  ".בזק"התשתית ובין תפעול השירותים בחברת 
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   המגזר הנייד- המלצות. י

  

. הוא הגדלת מספר השחקנים, ובמגזר משקי הבית בפרט,  במגזר הניידהמפתח להאצת התחרות

ההשקעה הגדולה הכרוכה בהקמת רשת נוספת , בהינתן שיעורי החדירה הגבוהים של הטלפון הנייד

ספק ) חסמים המבוססים על שיקולים סביבתיים ותכנוניים(והחסמים הרגולטוריים להקמת רשת כזו 

 .84למערכת מתחרה הפועל על גבי תשתיות עצמאיות בפריסה ארציתאם בעתיד הנראה לעין יתווסף 

  .תגבור התחרות מחייב על כן חיזוק של המתחרה החלש במערכת ופיתוח שוק סיטונאי

 ביחס לאפשרות פעילותם של NERAפיתוח שוק סיטונאי עמד במרכזה של בדיקה שביצעה חברת 

המלצות המומחים . ל החברות הקיימותשיפעלו על גבי תשתיות ש) MVNO(מפעילים וירטואליים 

 להכנת התשתית הרגולטורית שתאפשר פעילות 2186' מוצאות את ביטויין בהחלטת הממשלה מס

ההחלטה מאמצת את הגישה שיש להמתין שישה חודשים כדי לבחון אם אופציית . מפעילים אלה

יל החדש והחברות במשא ומתן בין המפע, המפעיל הוירטואלי ניתנת למימוש בצורה וולונטרית

עם זאת כלולה בהחלטה אזהרה שבמידה והמשא ומתן לא יצלח ושר התקשורת יגיע . הותיקות

יוכל השר לכפות כניסת מפעילים , למסקנה שכישלונו נובע מהתנהגות אנטי תחרותית או כשל שוק

, גזרעדיין לא הוכנה התשתית הרגולטורית הדרושה לכניסת מתחרים חדשים למ. וירטואלים לענף

לא ניתן לבדוק את האפשרויות , ולמרות שמספר חברות הביעו את התעניינותן במודל תחרותי זה

הוועדה בדעה שככול שיואצו תהליכי ההסדרה כך יתבהרו הסיכויים . להחלתו בצורה וולונטרית

, פתיחת המגזר הנייד לפעילותם של ספקים הפועלים על תשתית של אחרים. להרחבת השוק הנייד

וולונטריים בין בעלי תשתיות " חליפין"עשויה לעודד הסכמי , יל לצעדים המוצעים במגזר הנייחבמקב

  .ותמנע את הצורך במעורבות הגוף המסדיר" זרות"במגזרים שונים לשימוש בתשתיות ה

  

משרד . Ghz 2.5 לתדר WIMAX-אמצעי משלים לחיזוק התחרות במגזר הנייד מצוי במכרז ה

אלה דיונים מקיפים בהם נבחן הצורך במתן קדימות במכרז למפעילים התקשורת מקיים בימים 

הוועדה סבורה שאין לה בשלב זה את המידע הטכנולוגי הנדרש כדי לסייע ". מירס"חדשים ולחברת 

אין ספק שכניסתם , עם זאת. ועל כן היא נמנעת מלהתייחס לנושא זה בהמלצותיה, למשרד בהחלטתו

ה חדשה צפויים לעודד את התחרות ועל כן יש לפעול לפרסום מכרז של מפעילים חדשים וטכנולוגי

  .התדרים בהקדם

בפני הוועדה הועלתה אפשרות של מפעילים שיפרסו את רשתותיהם רק באזורים מסוימים תוך 

על גבי תשתיות של ויפעלו באזורים אחרים ,  או בטכנולוגיות אחרותWIMAXשימוש בטכנולוגיית 

 מן הראוי שהבדיקה תיעשה על ידי . של מודל זההמשמעות לא בדקה את  הוועדה.מפעילים אחרים

 יש לפעול להגברת התחרות על ידי מתן אפשרות לכניסתם לתחום של בנוסף .משרד התקשורת

   .  מפעילים חדשים מבוססי תשתיות

                                                 
 לאותו מכרז ניגשו שלוש, )ר שלישידור שני ודו( רצועות תדרים 4 הוצעו 2001במכרז תדרים שנערך בשנת  84

 . נה שום גורם בבקשה להקצאת תדרים לשימושו כמפעיל נוסףעד היום לא פ. החברות הגדולות בלבד



 

 97

,  אגורות לדקה משלימה מהלך23.3- ל2008הפחתת תעריף השלמת השיחה ברשת הניידת במרץ 

אשר הביא לצמצום אחד העיוותים המרכזיים במערך התעריפים של הטלפוניה , 2004ו במרץ שתחילת

אפשרה לחברות ,  קביעת תעריף השלמת שיחה בשיעור העולה משמעותית על עלות השיחה.85הניידת

ובצורה זו להוזיל את השיחות " זמן אוויר"הטלפוניה הניידת להוזיל בצורה מלאכותית את תעריף 

מעורבותו של הגוף . נייד-ובכלל זה שיחות נייח, רשתיות-הניידת בהשוואה לשיחות ביןבתוך הרשת 

המסדיר לא היתה נדרשת אלמלא כוחם המונופוליסטי של חברות הטלפוניה הניידת בתחום השיחות 

בעיקר צרכני הרשתות הנייחות (הורדת התעריף אמנם מיתנה את הפגיעה בצרכנים . הנכנסות

הוועדה סבורה שיש להמשיך . אך אין בה לתקן את שורש הבעיה, )ת הניידתהמתקשרים ליעד ברש

במיוחד נוכח הגידול בהיקף השיחות והתייעלות , ולבדוק את עלויות השלמת השיחה ברשת הניידת

  . ולהמשיך במהלך של קביעת תעריף השלמת השיחה בהתאם לעלות, הרשתות

  

רה קבוצת תעריפים נוספת שמחייבת התערבות במערך התעריפים של חברות הטלפוניה הניידת נות

ל באמצעות מכשיר נייד של חברה " מחיר שיחה מחו.roaming(86(ל " תעריפי שיחה בחו-רגולטורית

ל בתוספת תעריף השלמת "ישראלית גבוה באופן משמעותי מסכום המחירים של שיחה מקומית בחו

כדי " היפוך שיחות" פיתחו שירות פער המחירים הוא כה גדול עד שחברות מקומיות. שיחה בארץ

. אינו חריג בנוף הבינלאומי) roaming" (נדידה"המחיר הגבוה לשירותי ה. להוזיל את השיחה

המחירים הגבוהים הביאו להתערבות הרגולטור האירופי שקבע שבשיחות בין מדינות האיחוד 

והמחיר ,  לדקת שיחה יורוסנט30האירופי לא יעלה המחיר הסיטונאי שגובה החברה המקומית על 

. מאחר וישראל אינה חברה באיחוד הוראות אלה לא חלות עליה.  יורוסנט50הקמעונאי לא יעלה על 

והמשרד מנסה לקדם , נסיונות משרד התקשורת להחיל הוראות אלו גם על שיחות לישראל לא צלחו

  .את הנושא מול המדינות החברות בארגון באופן פרטני

  

  :הוועדה ממליצה

  

להאיץ את תהליכי ההסדרה הנדרשים לכניסת מפעילים וירטואליים למגזר הנייד בהתאם יש   .א

 כדי לעודד כניסת מתחרים WIMAX - ולהאיץ את מכרז ה2186' להחלטת הממשלה מס

  בנוסף יש לפעול להגברת התחרות על ידי מתן אפשרות .ק התחרות במגזר הניידוזיחדשים ולח

 .   ם מבוססי תשתיותלכניסתם לתחום של מפעילים חדשי

 את 2009יש להמשיך ולבדוק את עלות השלמת השיחה ברשת הניידת ולתקן במהלך שנת   .ב

 .התעריף בהתאם

                                                 
בדומה ליחידת המנייה ,  תקוצר יחידת המנייה בשיחה בטלפון נייד לשנייה אחת1.1.2009-ב, סמוך למועד זה 85

  .בשיחה בטלפון נייח
 בולטת דוגמא. אין באמירה זו לשלול קיומן של קבוצות תעריפים נוספות שקשה להסבירן במונחי עלויות 86

התעריף המפוקח נקבע על ( המפוקח SMS- מתעריף השלמת ה15-20 שהוא פי SMSלכך הוא תעריף שליחת 
 ). בסיס עלויות
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יש להמשיך במאמצים להגיע להסכמה עם רשויות האיחוד האירופי ביחס להפחתה הדדית של   .ג

 ישראלים ולקדם מהלך זה באופן פרטני מול המדינות אשר ובמקביל לנסות, "נדידה"תעריפי ה

 .מרבים לבקר בהן
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   השיחות הבינלאומיות מגזר -המלצות . א"י

  

. מגזר השיחות הבינלאומיות הוא המגזר שבו קיימים חסמי הכניסה הנמוכים ביותר בשוק התקשורת

מעוררת התפתחות התחרות במגזר שאלות לגבי כושר ההישרדות של שחקנים קטנים , עם זאת

  .שהן חלק מקבוצות תקשורת, ברות גדולותבסביבה עסקית הנשלטת על ידי ח

. בשוק התקשורת האירופי והאמריקאי נדירות החברות המתמחות בשיחות בינלאומיות בלבד

ולעיתים קרובות גם , בשוקים אלה השיחות הבינלאומיות הן שירות המשולב עם שיחות בינעירוניות

ת לסעף את פעילותן על ידי כניסה גם בישראל פעלו חברות השיחות הבינלאומיו. עם שיחות מקומיות

למרות ההשקעה הנמוכה הנדרשת כדי להיכנס למגזר לא נעדרים מפעילות . למגזר ספקי האינטרנט

כשישית מהכנסות המגזר מקורן בתשלומי חברות זרות עבור . החברות אלמנטים של יתרונות לגודל

חברה מקומית גדולה לצורך החברות הזרות מעדיפות להתקשר עם . השלמת שיחה ליעדים מקומיים

והיא מקשה על , בתחילת דרכן" ברק"ו" קווי זהב"נטייה זו הקשתה על חברת . העברת שיחות נכנסות

 לאלו נוספה בשנים האחרונות מעורבותן ההולכת וגדלה של חברות ישראליות .87כל מתחרה חדש

מת כשליש מהכנסות פעילות זו תור. הפועלות כסיטונאיות בשוק השיחות הבינלאומיות העולמי

קיימת אי בהירות מסוימת . וחברה קטנה בעלת משאבים מוגבלים אינה מסוגלת לעסוק בה, המגזר

 אך לחברות הגדולות יש 88באשר למשקל המגזר העסקי בביקוש לשירותי השיחות הבינלאומיות

 יותר במיוחד כאשר הן חלק מקבוצות תקשורת רחבות, בודאי יתרון בהתקשרויותיהן עם מגזר זה

אי כניסת חברות חדשות . היכולות להציע ללקוחותיהן מגוון שירותים במחיר הפתוח למשא ומתן

על הגידול , כנראה, למגזר במקום החברות שהפסיקו את פעילותן בעקבות המיזוגים מצביעה

  .בחשיבות היתרונות לגודל במגזר השיחות הבינלאומיות

  

 הוט"נלאומיות הן חברות הטלפוניה הניידת ומועמדות טבעיות לכניסה למגזר השיחות הבי

בעבר נמנעה כניסת חברות הטלפוניה הניידת בגלל התנגדות הגוף המסדיר שראה בהן . 89"טלקום

בתנאי השוק הנוכחיים אין מקום להתנגדות . איום על קיומן של החברות הקטנות טרם התבססותן

  . אך כניסתן מחייבת תיקון אנומליה תעריפית, זו

. ל"כחמישית מהשיחות היוצאות לחו) במונחי דקות(בינלאומית באמצעות טלפון נייד מהוות שיחות 

, ההבדל במשקל הטלפון הנייד בשיחות הבינלאומיות בהשוואה למשקלו בשיחות המקומיות מוסבר

צרכן שמבצע שיחה בינלאומית באמצעות טלפון , לפי שיטה זו. על ידי שיטת התיערוף, במידה רבה

ושיחה ) בתעריף זמן אויר של הספק(שיחה באמצעות טלפון נייד : יב עבור שתי שיחותנייד מחוי

אם אותה שיחה תבוצע באמצעות טלפון נייח יחוייב הצרכן על ידי חברת , לעומת זאת. בינלאומית

והיא תפצה את , השיחות הבינלאומיות עבור שיחה אחת בלבד לפי תעריף השיחות הבינלאומיות

                                                 
  ..XFONE INCהתגברה על קושי זה עקב קשריה עם התאגיד הבינלאומי " אקספון"חברת  87
ה משמעותית מזו ס מדווחים על הוצאה של משקי בית הנמוכ"נתוני סקרי הוצאות המשפחה של הלמ 88

  . שמדווחות חברות השיחות הבינלאומיות למשרד התקשורת
יש אמנם ייצוג במגזר השיחות הבינלאומית במקביל לייצוגן במגזר הטלפוניה . בי.די.ואי" בזק"לקבוצות  89

 . אך לחברת פרטנר אין ייצוג במגזר זה, הניידת
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פער המחירים בין שיחה באמצעות טלפון נייד ,  כתוצאה.90יח עבור יצירת השיחהת הטלפון הניחבר

מחיר . ושיחה באמצעות טלפון נייח בשיחות הבינלאומיות גבוה משמעותית מזה בשיחות המקומיות

שיחה בינלאומית באמצעות טלפון נייד גבוה משמעותית ממחיר שיחה שנעשית באמצעות טלפון 

  .תערוף משקפים הבדלים בפירוש הניתן למהות היחסים בין המפעילים ההבדלים בשיטת ה.91נייח

  

. 200392עלתה על שולחנה של הוועדה להסדרת תעריפי בזק " מהות היחסים בין מפעילים"סוגיית 

או באמצעות (הצרכן מתקשר באופן עצמאי . א: רשתית-הוועדה נדרשה להכריע האם בשיחה בין

והלה קונה את התשומות הדרושות ,  מתקשר עם אחד הספקיםהצרכן. או ב, עם שני הספקים) סוכן

מאחר ובמקרה , לשון אחרת. הוועדה הכריעה לטובת המודל השני? לאספקת השירות מהספק השני

ל ומאחר וחברת השיחות הבינלאומיות היא היחידה המורשת להציע "מטרת השיחה היא יעד בחו, זה

אשר קונה תשומות , צרכן לחברת השיחות הבינלאומיותהקשר החוזי לעניין זה הוא בין ה, שירות זה

גישה זו מוצאת את ביטוייה בשיטת התעריף של . מהספק המקומי) במקרה זה יצירת שיחה(גישה 

שלבי של שיחה -מבנה התעריף הדו. שיחה בינלאומית יוצאת המבוצעת באמצעות טלפון נייח

שיטה , שנים רבות בטלפוניה הנייחתבינלאומית בטלפון נייד הוא שריד לשיטה שהיתה נהוגה 

הוועדה . 2003שנדחה על ידי הוועדה להסדרת תעריפי בזק " שני הספקים"המבוססת על פירוש 

היא מכשול לשקיפות תעריפים והיא כר פורה לאפליית תעריפים "התייחסה לשיטה זו בקבעה ש

  . בטלפון ניידלא ניתן למצוא הגדרה קולעת יותר לתעריף השיחה הבינלאומית". לסוגיה

מנוי של חברת השיחות הבינלאומיות שביצע שיחה יוצאת באמצעות טלפון נייד ימצא חיוב עבור 

הוא לא יוכל . המקטע הבינלאומי של השיחה בחשבון שיישלח לו על ידי חברת השיחות הבינלאומיות

בזמן " נבלע"זה ל משום שחיוב "לזהות את החיוב של חברת הטלפון הנייד בגין השיחות היוצאות לחו

אם המנוי אינו מודע לכפל התשלום הוא לעולם לא יוכל ללמוד עליו . האוויר של השיחות בתוך הרשת

 אם תורשינה חברות הטלפוניה הניידת להיכנס לשוק השיחות הבינלאומיות .93מעיון בחשבונו החודשי

בור שיחה בינלאומית לא יתקשו חברות הטלפוניה הניידת לגבות ע, ותימשך שיטת התערוף הנוכחית

המבוצעת ברשתן תעריף שהוא כמחצית התעריף של שיחה הנעשית באמצעות אחת מחברות השיחות 

במקרה הראשון לא יהיה מחיר השיחה הבינלאומית שונה משמעותית . הבינלאומיות הוותיקות

 השלמת על, בדרך כלל, שהרי דמי השלמת שיחה ברשת הבינלאומית אינם עולים(מתעריף זמן אוויר 

בעוד שבמקרה השני בו המפעיל הבינלאומי אינו מפעיל הטלפון , )שיחה ברשת הניידת המקומית

-החיוב הדו. המנוי יחויב בתעריף זמן אוויר בתוספת התשלום לחברת השיחות הבינלאומיות, הנייד

חות שלבי עבור שיחה בינלאומית באמצעות טלפון נייד יוצר כשל תחרותי אשר יקשה על חברות השי

הבינלאומיות הוותיקות להתחרות בחברות הטלפוניה הניידת במידה ואלה תכנסנה למגזר השיחות 

                                                 
 . אגורות בשפל2.4 -לדקה בשיא ו אגורות 4.3 -לפי התעריף הקבוע בתקנות קישור גומלין  90
החברה הבינלאומית שלא נדרשת לשלם : מהפרש המחירים נהנות שתי החברות המעורבות בהעברת השיחה 91

 ".השלמת שיחה"במקום תעריף " זמן אויר"עבור יצירת השיחה וחברת הנייד הנהנית מתעריף 
 .70 - 67' עמ, 2003ח הוועדה להסדרת תעריפי חברת בזק "דו"ראה  92
כאשר הלקוח הוא מנוי של חברת השיחות : בשיחה באמצעות טלפון נייח מופיע מלוא החיוב בחשבון אחד 93

וכאשר הוא לקוח מזדמן החיוב יופיע בחשבון חברת , הבינלאומיות החיוב יופיע בחשבון החברה הבינלאומיות
 ).והיא המעבירה את התשלום לחברת השיחות הבינלאומיות(הטלפון הנייח 



 

 101

הוועדה בדעה שקביעת תעריף שיחה בינלאומית יוצאת באמצעות טלפון נייד חייבת . הבינלאומיות

להיות מבוססת על עקרון זהה לזה המשמש בקביעת תעריף שיחה בינלאומית יוצאת באמצעות טלפון 

ומשלמת לחברת הטלפון , תעריף השיחה חברת השיחות הבינלאומיות קובעת את, לפי עקרון זה. ייחנ

לפי ,  אגורות לדקה23.3(הנייד דמי קישור גומלין בשיעור שנקבע על ידי הגוף המסדיר באותה עת 

   .94)התעריף הנוכחי

  

  :הוועדה ממליצה

  

 ייקבע על ידי חברת השיחות תעריף השיחה הבינלאומית המבוצעת באמצעות מכשיר נייד  .א

הבינלאומיות וזו תשלם לחברת הנייד לפי התעריף הקבוע בתקנות קישור גומלין עבור השלמת 

  . שיחה ברשת ניידת

כאשר תותאם שיטת התערוף של שיחה בינלאומית באמצעות מכשיר נייד לשיטה המומלצת   .ב

הניידת למגזר השיחות תאופשר כניסת שחקנים חדשים בשליטת חברות הטלפוניה ' בסעיף א

  .הבינלאומיות

                                                 
שכן הוא נוהג לגבי שיחות בינלאומיות נכנסות שיעדן  קרון תעריף זה אינו זר לחברות הטלפוניה הניידתע 94

ל ומפצות את "החברות הבינלאומיות מקבלות את דמי השלמת השיחה מהמפעילים בחו. הוא טלפון נייד
  . אגורות לדקה23.3-חברות הנייד ב
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  ערוצית- מגזר הטלוויזיה הרב–המלצות . ב"י

  

ושידורם , אריזתם, הפקת תכנים, תחזוקת תשתיות: מגזר השידורים מקיף מגוון רחב של פעילויות

בחלקה באמצעות הכנסות , פעילות המגזר ממומנת בחלקה על ידי אגרה. בערוצי רדיו וטלוויזיה

אך הפיקוח מבוזר בין , מרבית הפעילות במגזר מפוקחת. קה מהכנסות מדמי מנויובחל, מפרסומת

וכפיפותם למשרדי ממשלה שונים אינה תורמת לתיאום , הקשר בין גורמים אלה רופף. גורמים רבים

בניתוק בין כללי ההסדרה החלים על גופי השידור , לא אחת, הניתוק בין המפקחים מתבטא. שביניהם

, הוא בודאי מעבר לסמכויות, ככל שהוא מתבקש,  אינטגרטיבי בבעיות המגזרטיפול. 95השונים

רק להיבט צר בפעילות המגזר והוא , על כן, הוועדה נדרשה. וללוח הזמנים של הוועדה, לכישורים

ההשלכה שיש למתכונת התעריפים הקיימת על מבנה התחרות במגזר הטלוויזיה הרב ערוצית 

  . ין קיום תשתיות טלקום מתקדמות וקידום התחרות במגזרוהקשר ב, )הכבלים והלוויין(

ערוצית בולטת בנוף התקשורת בהיותה המגזר היחידי שבו המחיר שמשלם הצרכן -הטלוויזיה הרב

לדון בצורה מקיפה בנושא התחרות בשוק , על כן, לא ניתן. הישראלי גבוה מזה הנהוג בעולם

כישורי הוועדה וסמכותה  טענות שעלו בדברנוכח ה. התקשורת ללא התייחסות לכשל במגזר זה

 כשל זה אינו נגזר ממגבלות המוטלות על המגזר בתחום התוכן - מן הראוי להדגיש , לעסוק בנושא זה

הכשל . או מחובות רגולטוריות אחרות, )איסור פרסום(בתחום המימון , )כגון חובת הפקות מקור(

  .  חסם תחרותי ולשיפור ברווחת הצרכןמקורו בשיטת תערוף לקויה אשר תיקונה יביא להסרת

  

על יתרונות . חבילת השירותים כובשת את מקומה כמכשיר השיווק הדומיננטי בעידן ההתלכדות

את הסכנות הגלומות בחבילות היטיבה לתאר אחת . מכשיר זה הורחב הדיבור בפרקים הקודמים

ל סלי שירותים ובוחנים את רגולטורים ברחבי העולם מפקחים ע: "החברות שהופיעה בפני הוועדה

כיוון שלמרות שסלי שירותים אינם אנטי וזאת . השפעתם על תנאי השוק התחרותי ועל רווחת הצרכן

 למנף מעמדו בשוק להשתמש incumbentחבוי בהם פוטנציאל בעיקר עבור , תחרותיים לכשעצמם

כניסה לכניסת קרי ליצירת חסמי ) ההדגשה במקור(, בסלי שירותים למטרת אנטי תחרותיות

בתזכיר מודגשת חשיבות ההקפדה על הרכב ". או לביצוע אפליית מחירים/מתחרים חדשים ו

כאשר חסמי כניסה גורמים לכך , החבילות בעיקר באותם מגזרים הסובלים מבעיות תחרותיות

ומתוארים , )או במחירים זהים, בכלל(שמתחרים לא יכולים לספק סלי שירותים זהים או תחליפיים 

, תקנות מחייבות את אספקת השירותים הכלולים בסל גם בנפרד,  פיקוח על התעריפים-פתרונות ה

החבילה "כשם שהוא תופס לגבי " חבילת הארבעים"החשש תופס לגבי . במחיר הזהה לזה בסל ועוד

ערוצית כשם שהוא תופס לגבי -הוא תופס לגבי מגזר הטלוויזיה הרב, (Quadruple-play)" המרובעת

  . הטלקוםמגזר

  

                                                 
הרשות השניה והמועצה , פרד על ידי רשות השידורדוגמא בולטת היא חובת הפקות מקור הנקבעת בנ 95

מבלי שנעשה ניסיון לקבוע מהי ההוצאה הכוללת הרצויה על מרכיב שידורים זה , לשידורים בכבלים ובלוויין
נושא מיזוג הרשות השנייה והמועצה לשידורי כבלים ). דוגמא נוספת היא הבדלי המדיניות ביחס לפרסום סמוי(

  . מסגרת ההחלטה להקמת רשות תקשורת עצמאיתולוויין נידון בעבר ב
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  "חבילת הערוצים הבסיסית הרחבה"

  

שליטה זו מתבטאת הן במחירי שירות גבוהים . ערוצית נשלט על ידי דואופול-מגזר הטלוויזיה הרב

ליקויים אלה הם . והן בחסמי הכניסה העומדים בפני ספקי תוכן עצמאיים, בהשוואה לנהוג בעולם

עוצים עוד בימי הבראשית של מגזר הטלוויזיה כשל ששורשיו נ, במידה רבה תולדה של כשל פיקוחי

  . ערוצית-הרב

  

 נמנעו באופן אפקטיבי הגופים 90-מאז החלו רשתות הכבלים האזוריות בפעילותן בראשית שנות ה

הגוף . המסדירים להתערב באופן אפקטיבי בקביעת תעריפי השירות ובהיקף סל השירותים המוצע

אך בניגוד לרשויות , ם שהוצעו על ידי הזכינות בעת המכרזהמסדיר אישר את תעריפי חבילת השידורי

פיקוח אחרות לא חייב את בעלות הזיכיון בהפחתת תעריפים על פני זמן עם הרחבת קהל המנויים או 

על אף מעמדן המונופוליסטי של החברות האזוריות והעדויות . 96עם שינוי תכני חבילת הבסיס

תחרותי להתערב ולהשתית את -ף המסדיר בעידן הטרוםלא ניסה הגו, לרווחיותן ההולכת וגואה

 התעריפים הגבוהים תורצו בחבילת השידורים הרחבה המוצעת .97התעריפים על בסיס עלויות

אך לצרכן לא ניתנה האפשרות לבחור את סל , חבילה הכוללת כארבעים ערוצים, במסגרת התעריף

היה בשמירת הכללים שקבעה ביחס , בליםעיקר ענינה של המועצה לשידורי הכ. 98הערוצים הרצוי לו

הפקות קהילתיות , חדשות מקומיות, שידורי ילדים, תכניות ספורט, הפקות המקור(להרכב החבילה 

נכשל הגוף המסדיר ,  במקביל.99וגודלה של חבילת השידורים זכה רק לתשומת לב מעטה) וכדומה

מטו באופן שיטתי מחובתן לספק וחברות הכבלים השת, באכיפת תקנות הפריסה בכל שטח הזיכיון

  .   נגישות לכול

  

 למגזר הטלוויזיה YESכניסת . אך הנציחה אחרים, פתיחת השוק לתחרות פתרה כמה מחוליי המגזר

ערוצית האיצה בחברות הכבלים להציע את שירותיהן בכל רחבי הארץ ולשדרג את איכות -הרב

על ידי מעבר לשידור דיגיטאלי והרחבת שדרוג שנעשה , שידוריהן לרמה המוצעת על ידי המתחרה

לא פתרה את הבעיות הבסיסיות הנובעות מן המספר הרב ,  למגזרYESכניסת חברת . מגוון התכניות

  .של הערוצים הכלולים בחבילת השידורים הבסיסית הנוכחית ומחירה

                                                 
  . תשתיות הדלק ושירותים ציבוריים אחרים, החשמל, מקדמי התייעלות הונהגו בתעריפי הטלפוניה 96

אנומליה זו נשמרה בשידורים . אלו מאלו, במידת מה, התעריפים שהוצעו על ידי הזכייניות האזוריות היו שונים
ולמרות שמחירים גאוגרפיים אחידים , השידורים כיום מקורם באותה חברהלמרות ש, האנלוגיים עד היום הזה

 .מאפיינים את תעריפי כל שאר שירותי התקשורת
אינדיקציה לרווחיות הגדלה ניתן למצוא במחירים ששולמו עבור מנוי במסגרת המיזוגים בין החברות  97

 – 1998אפריל , 1100 – 1997דצמבר , 950 – 1996מאי : היו) בדולרים(המחירים למינוי . האזוריות השונות
, YESטרם כניסתה של חברת , המחיר האחרון משקף את האופוריה ששררה בענף. 2100 – 1999נובמבר , 1400

.  דולר בלבד1300 היה 2004המחיר למינוי בינואר , לשם השוואה.ביחס למגמת הגידול של הרווחיות בעתיד
נמצא שהרווח מעל הנורמלי של ) חקר שנערך עבור משרד התקשורתמ (1996ר אילן מעוז משנת "במחקרו של ד

 . אחוז30-20החברות האזוריות היה בשיעור של 
 .הערוצים הנכללים בחבילה האנלוגית שונים מאזור לאזור ומספרם הכולל מגיע לשישים 98
 שהצביעו על 90-ר אילן מעוז באמצע שנות ה"גודלה של חבילת השידורים היה נושא לסדרת מחקרים של ד 99

 . כך שהחבילה רחבה מדי
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ונופולים הפעלת הטכנולוגיה הדיגיטאלית בשידורים לא היתה מלווה בבדיקה מחודשת של עלויות המ

לאחר תקופה שבה הציע המתחרה החדש חבילת . האזוריים והתעריפים הנגזרים מעלויות אלו

  . HOT100 את תעריפיה לאלו של יריבתה חברת YESהתאימה , שידורים מצומצמת במחיר מוזל

חבילת השידורים . אוסר בצורה מפורשת על התניית שירות בשירות) ז4סעיף (חוק התקשורת 

 הערוצית הפריבילגי- כתוצאה נמנעה מצרכן הטלוויזיה הרב. וודאי חריג לאיסור זההבסיסית היא ב

להחליט לגבי הרכב סל הערוצים אותו הוא רוצה ) ולצרכנים בכלל(העומדת לצרכני המגזרים האחרים 

  .לרכוש

 מינוי -" הכול או לא כלום"נאלץ משק הבית לבחור בין , בהיעדר שירות טרסטריאלי באיכות סבירה

או קליטה באיכות נמוכה של , ערוצית המציעה חבילת ערוצים רחבה במחיר גבוה-לוויזיה הרבלט

)  אחוז בלבד20פער של ( כתוצאה מאילוץ זה אין כמעט הבדל .101הערוצים הציבוריים ללא תשלום

ערוצית -אך שיעור החדירה של הטלוויזיה הרב, בהוצאה למנוי בין החמישון העליון והתחתון

 שידורי הטלוויזיה הטרסטריאלית הדיגיטאלית .102 אחוז מזה שבעליון40תון הוא רק בחמישון התח

נועדו לענות על אספקת חבילת שירותים מצומצמת במחיר סביר לכל , שעל הקמתם הוחלט לאחרונה

, )99 ו 33 , 10 , 2, 1( חבילת השידורים המוצעת אמורה לכלול את הערוצים הפתוחים לציבור .103דורש

ערוצית חבילה -באפיק זה היתה אולי נחסכת אילו הציעו חברות הטלוויזיה הרבאך ההשקעה 

  .מצומצמת דומה במחיר כלכלי מבוסס עלויות

  

קיום חבילת שידורים בסיסית כה רחבה מעורר חששות לפגיעה לא רק ברווחת הצרכן אלא גם 

  .ד צולבפגיעה שמקורה בחשש לסבסו, במשטר התחרותי ובמגוון התכנים להם נחשף הצרכן

 עלויות התשתית נקבעות .104את עלויות מגזר השידורים ניתן לחלק לעלויות תשתית ועלויות תוכן

קיבולת התשתית הנדרשת להעברת ערוץ . במידה רבה על ידי רוחב הפס הנדרש להעברת השידור

 1.5פי   מחייב קיבולת גדולה VODוערוץ ,  מאלו הנדרשות להעברת ערוץ דיגיטאלי12 -  7אנלוגי הן פי 

בהיעדר תמחור מפורט קיים חשש שחבילת השידורים הבסיסית .  מערוץ שידור דיגיטאלי רגיל2-

  . הדיגיטאלית מסבסדת את החבילה והאנלוגית

בקצה אחד ניצבים שידורי הערוצים . פערי העלות גדולים אף יותר כאשר מדובר בעלויות התוכן

ובקצה , ערוצית בלא תמורה-רות הטלוויזיה הרבאותם מקבלות חב) 10-ו, 2, 1הערוצים (הפתוחים 

                                                 
 38 ומונה כיום 29 - ל2004היא הורחבה בשנת .  ערוצים25 כללה YESחבילת הערוצים הבסיסית של חברת  100

  .ערוצים
ולהתחברות , מחד, הבחירה המוגבלת לשתי אפשרויות קיצון אלה הביאה להתקנת צלחות קליטה פרטיות 101

 . מאידך, פיראטית לרשת הכבלים
– אלף יש מנוי לטלוויזיה הרב 150- אלף משקי בית השייכים לחמישון רק ל400 ךמתו. ' בפרק ג8-אה לוח גר 102

אך חלק אחר אינו יכול לעמוד , חלק מאוכלוסיה זו נמנע מרכישת המנוי משיקולים אידיאולוגיים. ערוצית
צלחות או כבלים , טלוויזיה טרסטריאלית(במעמסה הכספית ומוצא פתרונות אחרים באיכות נחותה 

חרדים השייכים -ערוצית בקרב משקי הבית היהודים הלא-שיעור החדירה של הטלוויזיה הרב". פיראטיים"
בעוד שיעורי החדירה בשני העשירונים העליונים של אותה ,  אחוז60-לעשירון התחתון של ההכנסות קטן מ

 . אחוז90אוכלוסיה עולים על 
 .2004החלטת הממשלה המקורית היא משנת  103
במגזר השידורים , שלא כבמגזר הטלפוניה הנייחת שבו הגבולות בין תשתית ותנועה הם לעיתים מטושטשים 104

גם ההוצאות המשותפות לשני סוגי העלויות מהוות במגזר השידורים מרכיב הרבה יותר . ההבחנה היא ברורה
 .קטן מאשר במגזר הטלפוניה הנייחת
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בהינתן הבדלי ההעדפות בין . ₪האחר ניצבות תוכניות הספורט וסדרות יוקרתיות הנרכשות במיליוני 

צרכן שעיקר ענינו הוא בשידורי הערוצים . הצרכנים מביאה חבילת השידורים הרחבה לסבסוד צולב

, בתורו, הסבסוד הצולב תורם. ן הערוצים היקריםמסבסד את צרכ) 10-ו, 2, 1הערוצים (הפתוחים 

ולכן בסביבה תחרותית היה , היצע תכניות אלו הוא קשיח יחסית. לחלק ממחירי התוכן הגבוהים

הקטן (ביקוש מוגבל לערוצי הספורט , לדוגמא. מחיר תכניות אלה נקבע בעיקר על ידי ביקוש הצרכנים

-ורר מחיר נמוך יותר שהיו חברות הטלוויזיה הרבהיה ג) ממספר מנוי החבילה הבסיסית הנוכחית

נהנה ספק , במבנה שוק בלתי תחרותי. לשלם לספקי תכניות הספורט) ונדרשות(ערוצית מוכנות 

  .התכניות מחלק מהרווחים האוליגופוליסטיים שקוצרת חברת השידורים

. ידורים הבסיסיתחמור אף יותר מההיבט התחרותי הוא סבסוד הערוצים המוספים על ידי חבילת הש

ערוצית מהערוצים המוספים -בשיטת התמחור הנוכחית לא זו בלבד שהכנסות חברות הטלוויזיה הרב

. אלא שלעתים קרובות אין בהל לכסות את עלויות התוכן עצמו, אין בהן לכסות את עלויות התשתית

בעל "וק התקשורת המכונה בח(מפיק המנסה להציע תכניות עצמאיות לקהל צופי הטלוויזיה במישרין 

לקושי זה . להתחרות במחיר המסובסד שמבקשת חברת הטלוויזיה, איפוא, נאלץ") רישיון מיוחד

נוספות ההגבלות שהטילה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין על מספרם של הערוצים שיכול 

קטיביים מגבלות המדירות אותו ממרבית התחומים האטר, להציע בעל רישיון מיוחד ועל תוכנם

  ).ובעבר גם תחום הילדים, תחומי הספורט והסרטים(

ההוצאה על חבילות מוספות מהווה רק מרכיב זעום בהשוואה להוצאה על חבילת השידורים 

גם ביכולתו וברצונו של הצרכן , כנראה, דמי המנוי הגבוהים עבור חבילת הבסיס פוגעים. הבסיסית

, רים נוספים מותנה ברכישת חבילת השידורים הבסיסיתמאחר וצריכת שידו. לצרוך שידורים נוספים

  .105 מביאה החבילה הרחבה לצמצום קהל הלקוחות הפוטנציאלי העומד בפני בעלי רישיון מיוחד

השקת השידורים האנלוגיים בכבלים לוותה בצפייה שהתחרות בין חברות הכבלים האזוריות תתבטא 

שיתוף הפעולה בין החברות בהפקת . ת השירותבתחרות במונחי תוכן שתביא לשיפור מתמיד באיכו

בקשת המיזוג של שלושת חברות . התוכניות וגל המיזוגים ששטף את המגזר שם לאל תקוות אלו

החשש . ערוצית-הכבלים חייבה בדיקה מחודשת של המשטר התחרותי במגזר הטלוויזיה הרב

לאימוצו של מודל שבו מהתגבשות מגרש משחקים בו פעילות שתי בעלות התשתיות בלבד הביא 

במודל זה בעלי רישיון . מתווספים לשחקנים אלה שחקנים נוספים הפועלים על תשתיות של אחרים

ומעבירים את התוכן שהם מפיקים במישרין , מיוחד רוכשים שירותי העברת ערוץ מבעלי התשתיות

לפעילות  נועד ליצור את התשתית המשפטית 2001 לחוק התקשורת משנת 25תיקון . 106לצרכן

יעביר בעל רישיון כללי לשידורי כבלים , נתנה המועצה רישיון מיוחד לשידורי כבלים: "שחקנים אלה 

לד 6סעיף ". במוקד השידור העומד לרשותו, את שידוריו של בעל הרישיון המיוחד לשידורי כבלים

ובלבד שלא , מוסיף ומציין שלעניין זה על בעל התשתית להעמיד קיבולת הולמת להעברת השידורים

בהעדר הסכמה (ויהיה זכאי למחיר סביר מבוסס עלויות , תעלה על ששית מקיבולת הכבלים הכוללת

גם אם היה מן החדשנות לאותה עת בקביעה שיש מקום ). בין הצדדים יקבע המחיר על ידי השר

                                                 
ל המנוי על חבילות מוספות מוסברת על ידי המחירים המסובסדים של ההוצאה הנמוכה ש, לפי פירוש אחר 105

  .הערוצים המוספים
 . מודל זה עמד בבסיס האישור בתנאים שניתן למיזוג על ידי הגופים המסדירים 106
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בודאי צורה זו של תחרות , ערוצית-למתחרים הפועלים על רשתות של אחרים במגזר הטלוויזיה הרב

גדל מספר , וסיכוייה להצלחה גוברים ככל שגדל מספרם של גורמי התוכן, אינה זרה לשוק התקשורת

וגדלה הלכידות בין אמצעי התקשורת , להעברת התוכן) נייחות וניידות(הפלטפורמות האפשריות 

. ערוצית בישראל מעולם לא נבדקה-חיותו של מודל תחרות זה במגזר הטלוויזיה הרב. השונים

המגבלות שהטילה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין על מספר ותוכן הערוצים שרשאי בעל 

סתמו את הגולל על " חבילת הבסיס הרחבה"והסבסוד המפלה הגלום בתמחור , רישיון מיוחד לשדר

 .ניסוי תחרותי זה עוד לפני שהחל
ההסדר משרת את . ערוציות-התוצאה היא תלות מוחלטת של גורמי התוכן בחברות הטלוויזיה הרב

אך הוא יוצר חסם כניסה , מפיקי הערוצים העצמאיים שערוציהם נכללים בחבילת הערוצים הבסיסית

 .107בלתי עביר לכל גורם תוכן המבקש למכור את תכניותיו שלא באמצעות הדואופול
ברות בשנים האחרונות ניסו ח. חבילת השידורים הבסיסית הגדושה כרוכה גם בבעיות פקוחיות

תוך הותרת מחיר החבילה , להשמיט מהחבילה ערוצים מבוקשים, לא אחת, ערוצית-הטלוויזיה הרב

השמטת הערוץ נבעה או בגלל עלותו הגבוהה או מתוך כוונה להגדיל את רווחיותן של החברות . על כנו

 אונים  הצרכן נותר חסר.108המחייב תשלום מיוחד) ערוץ פרמיום(על ידי הגדרת הערוץ כערוץ מוסף 

צמצום חבילת . והמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין התקשתה להתמודד עם ניסיונות אלו

השידורים הבסיסית והחלפתה בשורה של סלי ערוצים מצומצמים ומוגדרים תקשה על הספק לשנות 

  .את הרכב החבילה מבלי שיסתכן בהפרת הסכם ההתקשרות שלו עם הצרכן

  

ובקביעה " חבילות הערוצים הבסיסית הרחבה"של המגזר הוא בפירוק המפתח לבעיות התחרותיות 

עלויות התוכן והעלויות , תמחור כל ערוץ ישקף את עלויות התשתית. שכל ערוץ יתומחר בנפרד

, )קצב האינפורמציה המוקצה לערוץ" (רוחב הפס"המחיר ישתנה מערוץ לערוץ בהתאם ל. הנלוות

ותן של עלויות השיווק והמכירה במספר הערוצים שהצרכן רוכש רגיש. ועלויות התוכן, הביקוש החזוי

תזכה את " חבילת ערוצים"כאשר רכישת , וניתן להעמיס עלויות אלה על מחיר הערוצים, היא קטנה

חבילות הערוצים " את .109הצרכן בהנחה בשיעור הולך וגדל בהתאם למספר הערוצים הכלול בחבילה

ערוצים אלה יכללו .  ערוצים10 – 5הכוללת " ם בסיסית צרהחבילת ערוצי"תחליף " הבסיסית הרחבה

וערוצים נוספים שהרשות המסדירה רואה בהכללתם בחבילת ) 10-ו, 2, 1(את הערוצים הפתוחים 

את , מחיר החבילה יגלם את עלויות הממירים והחיבור לרשת. הבסיס ערך חברתי או תרבותי מיוחד

 .110ואת עלויות התוכן הכרוכות בהפקת החבילה, זוקהאת עלויות התשתית והתח, עלויות הגבייה

מצא הגוף המסדיר כי התעריף . ערוצית תצענה תעריף לחבילת הבסיס הצרה-חברות הטלוויזיה הרב

                                                 
על , ההשפעה שיש להסדר על מפיקי הערוצים העצמאיים שערוציהם נכללים בחבילת הערוצים הבסיסית 107

ומאידך הבטחת ציבור , ערוציות עשויה לפגוע בהכנסתם-לותם בחברות הטלוויזיה הרבת: אינה ברורה, פניה
התמיכה הגורפת לה זוכה ההסדר הנוכחי .  מגדילה אותה-מנויים כה גדולת והחיסכון בעלויות שיווק וגביה

מכל מפיקי הערוצים שערוציהם נכללים בחבילת הערוצים הבסיסית מצביעה על כך שהגורם השני הוא 
 .ומיננטיהד
 .במספר מקרים נבעה הבקשה להפחית ערוץ מהחבילה האנלוגית מתוך רצון לפנות רוחב פס 108
ראה לדוגמא את תעריפון הערוצים (ערוציות - התמחור של כל ערוץ בנפרד אינו זר לחברות הטלוויזיה הרב109

 . הערוץאלא שכיום תעריף זה אינו משקף את עלויות התשתית והתוכן של, ")הוט"המוספים של 
 .יוכל הצרכן לרכוש את הממיר באופן עצמאי, לחילופין 110
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או חבילות (המנוי יהיה זכאי להוסיף לחבילה זו ערוצים . המוצע איננו סביר ייקבע התעריף על ידו

שייקבע על בסיס עלויות התשתית , ורט של הספקיםבהתאם לתמחור המפ, כראות עיניו) ערוצים

 לחוק התקשורת והתנאים שהושתו על חברת הכבלים במסגרת 25ברוח תיקון . והתוכן של כל ערוץ

  . יורשו גם בעלי רישיון מיוחד להציע את הערוצים הנוספים, במקביל לחברות התשתית, המיזוג

עלות התשתית . מייקר אותה במידה משמעותיתהיה " חבילת הערוצים האנלוגיים"תמחור כלכלי של 

מאחר ומספר המנויים של החבילה האנלוגית הוא .  מזה בערוץ הדיגיטאלי8של ערוץ אנלוגי גדול פי 

עלות התשתית למנוי של ערוץ אנלוגי , רק כשליש ממספר המנויים של החבילה הדיגיטאלית בכבלים

, "חבילת הערוצים האנלוגיים" הפגיעה במנויי כדי לצמצם את.  מזו של ערוץ דיגיטאלי24היא פי 

מומלץ שמנויים אלה יהנו מחבילה זהה , ומאחר והמנוי האנלוגי לא יכול ליהנות מערוצים נוספים

ושבדומה למצב הקיים כיום יהיה מחיר החבילה " חבילת הערוצים הבסיסית הצרה"בהיקפה לזו של 

תור לביטול חבילת הערוצים האנלוגית תוך יש לח. נמוך במידת מה ממחיר החבילה הדיגיטאלית

 . שלוש שנים
  

- בנוסף מציעה הוועדה לשקול מודל מורחב שבמרכזו פיתוח נדבך סיטונאי במגזר הטלוויזיה הרב

" חבילת הערוצים הבסיסית"לפי מודל זה יורשו בעלי רישיון מיוחד לרכוש את שידורי . ערוצית

התחרות . ווקה ביחד עם תכניותיהם במישרין למנוייהםולש, במחיר סיטונאי מפוקח מבעלי התשתיות

תבטיח את המחיר הנמוך ביותר עבור ) בעלי תשתיות ובעלי רשיון מיוחד לשידור(בין הספקים 

" קמעונאי"ותייתר את הצורך בקביעת מחיר , והשירותים הנוספים" חבילת הערוצים הבסיסית"

  ". חבילת הערוצים הבסיסית"מפוקח ל

  

" חבילת הערוצים הבסיסית"ערוצית שמחיר - י הוועדה טענו חברות הטלוויזיה הרבבהופעתן בפנ

המתבטאות במעורבות יתר של הרשות , הגבוה הוא תוצאה של המגבלות הרבות המוטלות על הענף

באיסור שידור תכנים פורנוגראפיים החוסם בפניהן מקור הכנסה , המסדירה התורמת לאי יעילות

הוועדה לא ראתה מקום לבדיקת טענות אלו .  פרסומות ובחובת הפקות מקורבאיסור על שידור, שופע

שכן הן משליכות על תמחור הערוצים הבודדים אך אין בהן כדי להשפיע על הרכב החבילה הבסיסית 

היעדר פרסומות מייקר את שידור אותם ערוצים שבהיעדר האיסור היו יכולים ליהנות . הרצויה

מנקודת ראותה , יוצרת,  אחוז מההכנסות8בהיקף של , ת הפקות מקורחוב. ממקור הכנסה נוסף זה

מס הפקות "מערכת סבסוד צולב שבה כל הערוצים חייבים ב, ערוצית-של חברת הטלוויזיה הרב

להערכת הוועדה אין במגבלות אלו .  אחוז ועלות התוכן המקורי היא חינם8בהיקף של " מקור

וכאמור אין בהם להסביר , )5- 'כמדווח בלוח ג(דינות העולם להסביר את פער המחירים שבין ישראל ומ

במתכונתה הנוכחית היא הרכב הערוצים היחיד שיבטיח את חיות " חבילת הערוצים הבסיסית"מדוע 

  .111המגזר

                                                 
להערכת אחת החברות שהופיעו בפני הוועדה שיעור הכנסות מפרסום באירופה בטלוויזיה הרב ערוצית הוא  111
 אחוז מהכנסותיה להפקות מקור היא היתה 8אותה חברה דווחה שאם לא היתה נדרשת להפריש .  אחוז10-כ

על החברות כתוצאה משתי מגבלות אלו מתבטאת בהעלאת , אפוא, מעמסה המוטלתה. מסתפקת בחצי
 . מצביע על פערי מחירים גדולים משמעותית מפער זה5-'לוח ג.  אחוז12תעריפים של 
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עידוד התחרות , קבעו להן כעיקרון את האיזון שבין טובת הצרכן" בזק"הוועדות להסדרת תעריפי 

עקרון זה נכון גם כאשר מדובר בתפקיד הרשות המסדירה . ל החברהושמירת האיתנות הפיננסית ש

מבלי " חבילת הערוצים הבסיסית הרחבה"ולא ניתן לדון בפירוק , ערוצית- במגזר הטלוויזיה הרב

  .לעסוק בהשלכות שעשויות להיות לצעד זה על איתנותן הפיננסית של החברות

-ד במרכז ההוויה של מגזר הטלוויזיה הרבעומ" חבילת הערוצים הבסיסית הרחבה"אין ספק שמחיר 

חבילת הערוצים "מהמחיר המפוקח של , תוך התאמות קלות, מחיר החבילה נגזר בשעתו. ערוצית

כל שנותר לחברות ולרשות , משנקבע המחיר. שבסיס העלויות שלו לא נבדק מעולם, "האנלוגיים

היפוך התהליך ותמחור . ילה הרחבהשניתן לצקת בחב) או מגוון התכנים(המסדירה לקבוע מהו התוכן 

. ואין לצפות ליישומו באופן מיידי, כל ערוץ בנפרד מהווה מהפכה בדרך ההתנהלות של החברות

הערכת הביקושים ,  שנים לבניית מערכת התמחור המתאימה3-2להערכת הוועדה תידרש תקופה של 

מת דרישות הפקות מקור התא ,התאמת מדיניות השיווק למבנה החבילה החדש, לערוצים הבודדים

כדי . כושר ההתמודדות של בעלי רישיון שידורים מיוחד בסביבה העסקית החדשה טרם נבדק. וכדומה

ערוצית יש להסיר את -לאפשר פעילות של מתחרים על תשתיות של אחרים במגזר הטלוויזיה הרב

. ים לשדרהמגבלות המוטלות כיום על מתחרים אלה בתחום התוכן ומספר הערוצים שהם רשא

במקביל על גופי ההסדרה לחזור ולבדוק את ההשלכות שיש לשינוי במבנה החבילה הבסיסית על 

מומלץ שיוקם צוות מצומצם המורכב מנציגי . משטר ההסדרה והמגבלות המוטלות על הפעילים בענף

ריפים ומומחים לתע, כלכלנים, אנשי תוכן, נציגי המשרד, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

  .שיפעל ליישום המתווה החדש לפי לוח זמנים שייקבע מראש

" תפירת"על ידי , בין השאר, תחרות מאופיינת על ידי ניסיון של המתחרים לבדל את עצמם זה מזה

בסביבה זו יהיה מספר החבילות כמספר קהלי . חבילות שירותים המתאימות לקהלי יעד ספציפיים

היא שריד לעידן הערוצים " ילת הערוצים הבסיסית הרחבהחב. "היעד אליהם פונים המתחרים

עידן מונופוליסטי שבו ניסו המונופול והרשות המסדירה להרכיב חבילה אחת שתפגע , האנלוגיים

אך , חבילה זו אומצה על ידי הדואופול כפתרון לבעיותיו הפיננסיות הדוחקות. לטעמו של כלל הציבור

עולות הצעות שונות המתייחסות בימים אלה . סביבה תחרותיתפתרון זה אינו יכול להאריך ימים ב

כך שתכסה רק את ערוצי החובה (הצעות לקיצוץ החבילה , )DTT - ה(שידור אלטרנטיביות לצורות 

must carry ( הרחבתה לאו לחילופין)הצעות אלה משליכות ). על ידי הוספת ערוצי ספורט נוספים

דיון על אופי החבילה במנותק מצורת התמחור שלה עשוי קיום . במישרין על המודל העסקי הקיים

  .ערוצית- להביא לפתרונות שיערערו את האיתנות הפיננסית של חברות הטלוויזיה הרב

התאמת חבילת השידורים למגוון הטעמים של קהל הצרכנים היא הדרך היחידה , יתרה מכך

 ערה HOTחברת ". פתוחהגן ה" הפועל בשיטת IPTV - המאפשרת לחברות להתמודד עם איום ה

החידושים הטכנולוגיים יוצרים ": לאיום שמהווה צורת השידור החדשה על החברות המסורתיות

ההתפתחויות הטכנולוגיות , לאמור. שינויים דרמטיים לאורך שרשרת הערך בעולם הטלוויזיה

, תשתיתשהשקיעו ב,  ערוצית-מעל ספקי הטלוויזיה הרב" דלג"החדשות מאפשרות לבעלי התוכן ל

ולספק את התכנים ישירות , במיומנות יצור ואריזת התכנים ובגיבוש ההצעה השיווקית למנויים

יכולים לשדרם משרתים ) בעל זכויות לשידור תכני ספורט וכדומה, אולפן(כך בעלי תכנים . לצרכנים
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 יוכל )ברוחב פס מינימלי(הנמצאים במקום כלשהו בעולם באופן שכל מי שמחובר לתשתית פס רחב 

הטלוויזיה  עוקף בעל התוכן את מפעיל השירות, בצורה זו). בתשלום או ללא תשלום(לצפות בהם 

וארז ) כבלים או לוויין(שסיפק עד כה את הפלטפורמה עליה מסופק השירות , ערוצית המסורתי-הרב

בוה של מחירה הג,  בעידן החדש)".בידור וכדומה, סרטים, ילדים(את התכנים לחבילות תוכן שונות 

ידחוק את המנויים לידי המתחרה החדש ועשוי לסכן את " חבילת השידורים הבסיסית הרחבה"

מתווה הדרגתי ליישום מבנה התעריפים החדש משרת על . איתנותן הפיננסית של החברות הוותיקות

  . כן את הספקים הוותיקים לא פחות משהוא משרת את הצרכן

  

.  ערוצים10 – 5הכוללת " חבילת ערוצים בסיסית צרה "הוועדה ממליצה על מתווה שלפיו תוצע

ערוצים אלה יכללו את הערוצים הפתוחים וערוצים נוספים שהרשות המסדירה רואה בהכללתם 

-מחיר החבילה יקבע על ידי חברות הטלוויזיה הרב. בחבילת הבסיס ערך חברתי או תרבותי מיוחד

צרכן המנוי על .  ו סביר ייקבע התעריף על ידומצא הגוף המסדיר כי התעריף המוצע איננ. ערוצית

במחיר , או חבילות ערוצים מוספים, חבילה זו יהיה רשאי לרכוש כל אחד מהערוצים המוספים

ומאחר , "חבילת הערוצים האנלוגיים"כדי לצמצם את הפגיעה במנויי . שייקבע על ידי הספקים

ץ שמנויים אלה יהנו מחבילה זהה בהיקפה מומל, והמנוי האנלוגי לא יכול ליהנות מערוצים נוספים

ושבדומה למצב הקיים כיום יהיה מחיר החבילה נמוך " חבילת הערוצים הבסיסית הצרה"לזו של 

יש לחתור לביטול חבילת הערוצים האנלוגית תוך שלוש  .במידת מה ממחיר החבילה הדיגיטאלית

 . שנים
  

ברוח חוק , לים על תשתיות של אחריםעל מנת לפתח תחרות של בעלי רישיונות מיוחדים הפוע

מומלץ להסיר את המגבלות החלות כיום על מתחרים אלו בתחום התוכן ומספר הערוצים , התקשורת

  . שהם רשאים לשדר

 מחדש את המחיר שישלם בעל  לבדוקיהיה צורך, השידוריםבעקבות השינויים שיחולו במפת 

  .ריורישיון מיוחד לבעל הרישיון הכללי על העברת שידו

הוועדה ממליצה על הקמת צוות מלווה מטעם המשרד שיבטיח את יישום המתווה החדש בתוך 

, הצוות יבדוק. תוך התחשבות באיתנות הפיננסית של החברות הפועלות במגזר, שנתיים עד שלוש

שבו יהיו גם , ערוצית-את האפשרות של פיתוח נדבך סיטונאי במגזר הטלוויזיה הרב, בין השאר

 .בנוסף לערוצים המוספים" חבילת הערוצים הבסיסית"יונות מיוחדים רשאים להציע את בעלי ריש

  . המחיר הסיטונאי יהיה בפיקוח
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  הפרדה מבנית

  

הוא הפרדה מבנית בין " הוט טלקום"ושל " הוט שידורים"אחד מתנאי הרישיון הכללי של חברת 

ועדה ההפרדה להבטיח מגרש  בעיקרה נ.112התשתית ושירותי התשתית לבין שידורי הטלוויזיה

ועל כן לא הקפיד הגורם , תחום השידורים, היא בעלת מונופולין" הוט"משחקים מאוזן בתחום שבו 

הוט "ולשניהם אחראית חברת , המסדיר שתתקיים הפרדה מבנית בין התשתית ושירותי הטלקום

  ".טלקום שותפות מוגבלת

  

ובראש , שות הפורמאליות של ההפרדה המבניתעמדה ככל הנראה בדרי" הוט שידורים"אף כי חברת 

: לא יושמו במלואם מאפיינים אחרים של ההפרדה, קיום הנהלות נפרדות לשתי החברות, ובראשונה

ולא ברור שלא קיימים יחסי כפיפות בין , הפרדת עובדים ומניעה העברת מידע מסחרי, הפרדת נכסים

  . ההנהלות

 הסכם בין 1.1.2007- נחתם ב2006לשנת "  תקשורתהוט מערכות"חות הכספיים של "בהתאם לדו

, שאמור להסדיר את זרימת השירותים בין שתי החברות" הוט טלקום"ו" הוט שידורים"חברת 

שירותי , שירותים טכניים, שירותי לקוחות, מכירות, שיווק, מערכות מידע, משאבי אנוש, לרבות רכש

 בהתאם לדוחות הכספיים של החברה .113האך לא נקבעה התמורה לשירותים אל, תשתית ושידור

הנהלת השותפות איננה יכולה בשלב "ו,  לא הוסדר התשלום לאותה עת2007לרבעון השלישי של שנת 

הפרדה חשבונאית היא תנאי הכרחי לקיום ". זה להעריך את היקף ומועד החיוב בגין האחוד לעיל

חברות לחברתה ההפרדה אינה בהיעדר מחירי העברה לשירותים שמספקת אחת ה. הפרדה מבנית

  . ממלאת את יעודה

  

  :א מקור פוטנציאלי לשתי תקלותי התהנוכחיהמתכונת 

 בין התשתית והשידורים עשוי לגרור הסדרים כספיים מפלים שיפגעו היעדר הפרדה חשבונאית  .א

  .בבעלי רשיונות שידור מיוחדים

שות על ספקי טלקום קיומם של שירותי התשתית ושירותי הטלקום בכפיפה אחת עשוי להק  .ב

 .עצמאיים לפעול על רשת הכבלים
  

קריטית כדי להבטיח למפיקי , "בזק"בנוסח ההפרדה המבנית שנאכפה על חברת , הפרדה מבנית

. שידורים עצמאיים מגרש משחקים מאוזן בנסיונם לשווק את שידוריהם לציבור הצרכנים במישרין

שקופים בין בעל התשתיות וחברת השידורים רק מחירי העברה מבוססי עלויות והסדרים כספיים 

לרשות בעל תשתיות שהוא גם מפיק , יתרה מזו. ימנעו העדפה של חברת האם על פני מתחרותיה

עומדים אמצעים רבים שבאמצעותם הוא יכול לקדם את הביקוש לשידוריו על , שידורים בעצמו

                                                 
 ).3 (2 יב 6) א"תיקון התשס(תנאים למתן רשיון כללי ,  התקשורתלעניין זה ראו גם את חוק 112
לדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת '  ב4וביאור , 2006  לדוחות הכספיים' א ב27ביאור  113

2007.  
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על צורות העדפה לא . טות נוספותפרסום בערוצים אחרים ושי, מיקום הערוץ: חשבון שידורי מתחרים

קל וחומר , כספיות אלה מלינים מפיקי ערוצים המשווקים את ערוציהם באמצעות בעל התשתיות

עקרון ההפרדה בין תשתית ושירותים שהדריך . שבעלי רישיונות מיוחדים עשויים להיתקל בבעיה זו

 - ה לגבי מגזר הטלוויזיה הרבבאותה מיד, על כן, תופס, את הוועדה בהמלצותיה לגבי שוק הטלקום

עקרון ההפרדה המבנית אינו עומד בסתירה לשיווק חבילות שירותים המכילות , יובהר. ערוצית

ובלבד שייושמו המלצות הוועדה בדבר דרך , נייחים ושירותי טלוויזיה רב ערוצית שירותי תקשורת

   .של השוק הסיטונאי התנהלותו

החשש . בר בהפרדה בין תשתית הכבלים ושירותי הטלקוםההפרדה המבנית פחות חשובה כאשר מדו

ושירותי ספק טלקום אחר המשתמש ברשת הכבלים " הוט טלקום"העיקרי להפלייה בין שירותי 

פיקוח על המחירים .  או טכנולוגיות דומות הוא חשש מהפליה כספיתBitstream Accessבשיטת ה 

 .114"הוט טלקום"תור את בעיית הקונפליקט של לפ, על כן, הסיטונאיים ושקיפות חשבונאית עשויים

מקום להתערבות בקיומם של תשתית הכבלים ופעילות הטלקום בחברה , על כן, הוועדה לא רואה

  .אחת כל עוד קיימת הפרדה חשבונאית אמיתית בין שתי הפעילויות

  

קום והוט טל" הוט שידורים"הוועדה ממליצה שמשרד התקשורת יאכוף את ההפרדה המבנית בין 

  ."בזק" בהתאם למתכונת ההפרדה הקיימת בחברת ,במסגרת רישיונותיהן

                                                 
, המודל של החכרת רשת הגישה אינו ישים, מאחר ובטכנולוגיות הרלבנטיות לרשת הכבלים לעת הזו 114

העשוי להתעורר כחלק מפתרון , מצטמצם החיכוך הפיסי היומיומי בין מפעיל השירותים ומפעיל התשתיות
  .קטעים של רשת הטלקוםהפירוק למ
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   האוניברסאליחובת השירות -המלצות . ג"י

  

חובת השירות האוניברסאלי . אחד ממאפייני השירותים הציבוריים הוא השירות האוניברסאלי

. חלקי הארץובקביעת מחיר אחיד בכל , המוטלת על הספק מתבטאת באספקת השירות בכיסוי ארצי

מאחר ולעתים קרובות העלויות מושפעות מגורמים גיאוגרפיים וטופוגרפיים גוררת חובת המחיר 

, הסבסוד הצולב יהיה בין אזורים כאשר העלויות מושפעות מריחוק גיאוגרפי. האחיד סבסוד צולב

אלי מוטלת חובת השירות האוניברס. ויהיה בין יישובים כאשר העלויות מושפעות מצפיפות אוכלוסין

- ועל שירותי התחבורה הציבורית הבין, התקשורת והדואר, המים, בישראל על שירותי החשמל

 התפישה המנחה העומדת בבסיס .115)אך אלה פטורים מחובת המחיר האחיד(עירונית באוטובוסים 

ושאין , שאין להדיר אף קבוצת אוכלוסיה מקבלתם, "חיוניים"חובה זו היא שמדובר בשירותים 

  .ות בין אוכלוסיות על בסיס גיאוגרפי במדינה הרואה בפיזור אוכלוסין מטרה לאומיתלהפל

חובת השירות האוניברסאלי נקבעה בעידן שבו נשלט ענף השירותים הציבוריים על ידי מונופולים 

, השליטה המונופוליסטית בענף אפשרה קיום של סבסוד צולב. שהתמחו באספקת שירות הומוגני

הליברליזציה שהביאה להגדלת מספר . מוגני הקל על הגדרת השירות החיוניוקיום שירות הו

והשינויים הטכנולוגיים שהביאו להרחבת מגוון השירותים חייבו התייחסות מחודשת , המתחרים

  .להגדרת השירות האוניברסאלי ודרך מימונו

של חברת היא חדשה יחסית וקשורה בהפיכתה " חיוניים"תפישת שירותי התקשורת כשירותים 

תפישה זו לא אפיינה את דרך התנהלותה של הממשלה כל עוד אספקת שירותי . לחברה עסקית" בזק"

 ממשקי הבית בישראל 2/3ושיעור החדירה של טלפון לא עלה על , התקשורת היתה מופקדת בידיה

, םעם הקמתה הגיע למיליון קווי" בזק"מספר המנויים של חברת ). וכמחצית משקי הבית הכפריים(

במחצית השנייה " בזק"היתה זו הפעילות הנמרצת של חברת .  אלף200ומספר הממתינים לקו עלה על 

חובת האוניברסאליות המוטלת על חברת .  שהפכה את הטלפון למוצר שווה לכל בית80-של שנות ה

באותה עת כבר היתה האוניברסאליות . 1994נקבעה לראשונה ברישיון שהוענק לחברה בשנת " בזק"

אך הרישיון השית את חובת האוניברסאליות גם על שאר , של שירותי הטלפוניה עובדה קיימת

הושתה חובת האוניברסאליות על המתחרים במגזר , במקביל". בזק"השירותים שסיפקה חברת 

בשני המקרים לא נבדקה על ידי המשרד השפעת הסבסוד הצולב על התפתחות . הטלפוניה הניידת

לא נבדק נושא הסבסוד הצולב על בסיס גיאוגרפי כי הוא גולם , "בזק"רת במקרה של חב. הענף

: במגזר הנייד נתפשה האוניברסאליות כחלק מתנאי השירות. במערכת התעריפים של המונופול

ורק כיסוי ארצי של הרשת , הטכנולוגיה הסלולארית יוצרת נתק בין מקום המגורים ומקום השימוש

  . תמש במכשיר בכל מקום אשר יהיההסלולארית מאפשרת למנוי להש

 כאשר נקבע שחובת האוניברסאליות חלה על 1990בעיית הסבסוד הצולב התעוררה לראשונה בשנת 

הגוף המסדיר שהיה ער לבעיה ניסה למתן את הפגיעה בעת המכרז לחברת הכבלים . חברות הכבלים

כדי להקל על ". חלשים"ורים ואז" חזקים"אזורים ישובצו אזורים " חבילת"האזוריות בקבעו שבכל 

                                                 
היטלי המים , כדאי לציין שלמרות שתעריפי המים השוטפים למשקי הבית זהים בכל הישובים העירוניים 115

כמו כן קיים הבדל בין תעריפי המים . שונים מיישוב ליישוב) שנועדו לממן את הצנרת ומתקני השאיבה(והביוב 
 . חקלאייםהעירוניים ותעריפי המים מהם נהנים מקומות יישוב
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חברות הכבלים ועל חברות הטלפוניה הניידת נקבע שחובת הפריסה האוניברסאלית תיושם באופן 

 ובמקרה של הכבלים על פני 116נפרסה חובה זו על פני חמש שנים" סלקום"במקרה של חברת . הדרגתי

רק בעקבות ) א באופן מלאאם כי ל(והיא יושמה , חובת הפריסה של הכבלים לא נאכפה מעולם. ארבע

  . התחרות עם שידורי הלוויין

ביקשה להשיק את " בזק" כאשר חברת 2000שאלת הפריסה האוניברסאלית חזרה ועלתה בשנת 

שירותי פס רחב לא נכללו בסל השירותים , בניגוד לשירותי הטלפוניה המסורתיים. ADSL -שירותי ה

החליט הגוף המסדיר להשית את חובת  למרות זאת .117האוניברסאליים בשום מקום בעולם

חברת , שהיתה מעוניינת להקדים את מתחרתה" בזק"וחברת , האוניברסאליות על השירות החדש

חובת מתן השירות האוניברסאלי נפרסה על פני . בהשקת השירות לא חלקה על קביעה זו, הכבלים

יושמה גם על , ובהמשך, שלוש שנים לפי אבני דרך שהוגדרו בתיק השירות שקבע המשרד לחברה

תקדים בנוף השירותים , כאמור, השקת הפס הרחב יצרה. שירותי הפס הרחב בכבלים

בעוד . אך היא יצרה גם תקדים בנוף השירותים האוניברסאליים הישראלי, האוניברסאליים בעולם

ם שהשירותים האוניברסאליים האחרים הם שירותים הומוגניים המוצעים באיכות זהה לכל השייכי

 ADSL -מהירות הגלישה על גבי תשתית ה. איכות השירות בפס הרחב שונה מצרכן לצרכן, לרשת

ובכבלים על ידי מספר , נקבעת על ידי המרחק בין המרכזת לבית הלקוח ואיכות חיבורי הנחושת

והגוף , באופן טבעי קיימים הבדלי איכות בין אזורים גיאוגרפיים שונים. זמנית-המשתמשים ברשת בו

  .מסדיר לא ניסה להתערב ולאכוף אחידות באיכות השירותה

לא נדרש הגוף , למרות שישראל מובילה במגוון השירותים עליהם חלה חובת השירות האוניברסאלי

המסדיר בישראל עד כה לבעיה המטרידה רגולטורים רבים בעולם והיא שאלת המימון של שירותים 

רת הנייחת עלו שאלות ביחס לבחירת הספק עם התגברות התחרות בעולם בשוק התקשו. אלו

באופן . האוניברסאלי והדרך בה יפוצה על ההפסדים הכרוכים באספקת שירותים לאזורים נידחים

אך יותר ויותר קולות נשמעים שמטעמי יעילות יש , מסורתי נקבע כספק האוניברסאלי הספק הוותיק

 מימון .118תיו הכספיות הן הנמוכות ביותרולהעניק את הזיכיון למי שדרישו, לבחור את הספק במכרז

כאשר המימון הוא . התשלום נעשה מתקציב הממשלה או מהיטל המוטל על המפעילים בענף

באמצעות קרן הממומנת מהיטלים מתעוררת השאלה על אלו שירותים יש להשית את ההיטל והאם 

ת אלו שונה ממדינה התשובה הניתנת לשאלו. גם חברות קטנות חייבות להיות שותפות למאמץ זה

  .119למדינה

צפיפות , ממדיה הקטנים של המדינה. לא נדרש הגוף המסדיר בישראל לשאלות אלו, עד כה

והמרחק הקטן יחסית בין הפריפריה ומרכזי האוכלוסייה הגדולים הפכו את המרחק , האוכלוסין

היישוב בישראל במרבית מקומות . לגורם בעל חשיבות משנית בקביעת העלויות של חברות התקשורת

                                                 
 . אחוז משטח המדינה80חובת הפריסה המרבית של סלקום היתה , בהתאם לתנאי המכרז 116
שיש לספקם על בסיס " חיוניים"גם כיום מעטות המדינות המגדירות שירותי אינטרנט כשירותים  117

אמצעות השירות הוא באמצעות חיוג ולא ב, באותן מדינות שהחילו את החובה על ספקי השירות. אוניברסאלי
ADSL. 

 .נפאל ואוגנדה, פרו, להי'צ, עקרון זה הונהג בצרפת 118
 OECD “Rethinking Universal Service for a Next Generation Network-ח ה"ראה את הסקירה בדו 119

Environment”. 
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הוא גורם לא פחות חשוב בקביעת העלויות מהמרחק של מקום ) מספר הדירות במבנה(צפיפות הדיור 

לגורמים אלה יש להוסיף את קצב הקליטה המהיר של שירותי תקשורת חדשים . היישוב למרכז

וף המסדיר הג, על כן, בעת הזו יכול. בישראל שאיפשר לספקיות לעמוד בלוחות הזמנים שהוקצבו להן

  .הישראלי להתהדר במגוון השירותים הרחב ביותר המוצע במסגרת הסל האוניברסאלי

  

הוועדה בבואה לדון בהיקף חובות השירות האוניברסאלי המוטלות על מפעילי התקשורת התמקדה 

  :בשתי שאלות

ההשלכות שעשויות להיות להרחבת התחרות במגזר הנייח על חובת השירות האוניברסאלי   .א

  . ר זהבמגז

 ).NGN(האם יש מקום להטיל את חובת האוניברסאליות על תשתיות הדור הבא   .ב
  

הרחבת התחרות . הוועדה תמימת דעים שאין מקום לשינוי היקף סל השירותים האוניברסאלי הנוכחי

אם יש מקום לבדוק את . במגזר הטלפוניה הנייחת אינה צפויה לפגוע באופיו האוניברסלי של השירות

בעידן שבו . יברסאליות הרי זה נוגע למספרם ופיזורם הגיאוגרפי של הטלפונים הציבורייםחובת האונ

בעיית הנגישות ,  אחוז ממשקי הבית85שיעורי החדירה של הטלפון הנייח והטלפון הנייד עולים על 

ששיעור החדירה , דבר זה נכון גם לגבי משקי בית הנמנים על החמישון התחתון. לרשת הופכת למשנית

  .  אחוז80- ל הטלפון הנייד בקרבם מגיע לש

לטלפון ) ובהוצאה נשלטת(מהווה תחליף נוח ) Pre-paid(המכשיר הנייד בהסדר תשלום מראש 

הן אוכלוסיות ) עובדים זרים, בין היתר(האוכלוסיות העושות שימוש בטלפונים ציבוריים . הציבורי

, בוריים כרוכה באזורים רבים בהפסדמאחר ותחזוקת הטלפונים הצי. שפיזורם הגיאוגרפי מוגבל

ויתאים את חובת הפריסה , שמשרד התקשורת ימפה את איזורי הביקוש לשירות ממליצה הוועדה

  .120בהתאם

  

הוועדה . ישראל היא המדינה היחידה בה נכללים שירותי הפס הרחב בסל השירותים האוניברסאליים

ועדה בשאלה האם להחיל קביעה זו גם על התלבטה הו, עם זאת. בדעה שיש להותיר הסדר זה על כנו

כבר כיום קיים . שירותי הפס הרחב אינם שירותים הומוגניים). NGN(שירותי הפס הרחב העתידיים 

. NGN- מרחב זה יגדל עשרת מונים עם הפעלת ה. מגוון של תכניות המציעות מהירויות גלישה שונות

 הבדלים NGN-הרי שבעידן ה, 121ן זניחותאך בעוד שכיום ההשלכות שיש לרוחב הפס על העלויות ה

או , לבית, סיב אופטי לארון הסעף(ברוחב פס משליכים ישירות על צורת החיבור של הלקוח לרשת 

לאלו יש להוסיף את ההשפעה שיש לצפיפות הדיור . והם בעלי השפעה ניכרת על העלות) לדירה

 לצפות על כן לדיפרנציאציה ניתן. ולשיעורי החדירה של השירותים החדשים על העלות למנוי

הטכנולוגיה החדשה כרוכה בהקטנת . בביקושים ובעלויות לא רק בין ישובים אלא גם בתוך ישובים

בא ארון הסעף המחובר ) או רבבות מנויים(במקום מרכזת המשרתת אלפי . יחידת ההשקעה הבסיסית

                                                 
  ".הוט טלקום"חובת הטלפונים הציבוריים לא חלה על  120
 .אך הוא בעל השפעה זניחה על עלויות ספק הפס הרחב ISP -רוחב הפס המבוקש משפיע על עלויות ה 121
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 כיסוי חלקי של אותו מקום שיקולי רווחיות עשויים במקרה זה להכתיב. או מאות מנויים, לעשרות

  . שלא לדבר על הבדלי כיסוי בין מקומות יישוב, יישוב

 שתי מדינות שספק אם ניתן – הופעלו עד כה בקנה מידה רחב רק ביפן ודרום קוריאה NGNשירותי 

חברות התשתית פועלות על כן בהערכת הביקוש . ללמוד מהן על נוהגי התצרוכת של הצרכן הישראלי

בנסיבות , הטלת חובת שירות אוניברסאלי על בעלי התשתיות עלולה להביא. י ודאותבאקלים של א

. לדחיית ההשקעה ולפיגור נוסף של רמת התשתית התקשורתית בישראל אחרי זו הנהוגה בעולם, אלו

ניתן לצפות שבסביבה . הטרוגניות במגוון ואיכות הם מהמאפיינים העיקריים של תחרות בין מעטים

תחרים חדשים המנסים לבסס את מעמדם יתקיימו הבדלים באיכות השירותים בין שבה פועלים מ

ירכזו את  unbundlingמתחרים חדשים שישקיעו בתשתיות פס כחלק ממדיניות ה. אזורים שונים

ניסיון לקבוע אחידות באיכות עלול לחנוק את . באזורים מוגדרים) לפחות בשלב ההתחלתי(מאמציהם 

  .התחרות באיבה

  

טיבה האירופית קובעת שרק אם נמצא ששירות מסוים נצרך על ידי מרבית הצרכנים ושאי הדירק

או לחילופין שצריכת השירות , )social exclusion(אספקתו לצרכנים האחרים מהווה הדרה חברתית 

תחול על השירות , על ידי כלל הצרכנים כרוכה בהשפעות חיצוניות המצדיקות התערבות רגולטורית

 הוועדה מצטרפת להנחיה זו וממליצה שנושא האוניברסאליות ייבדק .122ות האוניברסאליחובת השיר

אם יוכח שיישום החובה האוניברסאלית בתנאים אלו כרוך .  בהתאם להתפתחויות בשטח2013בשנת 

הפסדים אלו על ידי הרשויות  יבחנו האפשרויות של כיסוי) או לספקים(בהפסדים משמעותיים לספק 

הקמת , על ידי עריכת מכרז לפריסת השירות לפריפריה, נות מהשירות האוניברסאליהמקומיות הנה

 תקשורת מתקדמים הם תו היכר שירותי. או על ידי הממשלה, קרן שתמומן על ידי החברות בענף

ועל כן ניתן לצפות שרשויות מקומיות מבוססות תסייענה ביד , לרשות מקומית שוחרת קידמה

 תשתית תקשורת מתקדמת בפריפריה היא תחליף .123תשתית מתקדמתהמפעיל ברישות היישוב ב

קידום תשתית זו עשוי לחסוך משאבים יקרים המושקעים כיום ברשתות . לתשתית תחבורתית

שתפעולה של רשת זו זול עשרות מונים מתפעול רשת , למותר לציין. כבישים ומסילות ברזל

רק טבעי ,  התקוות שתולים בהאם אמנם תצדיק רשת התקשורת העתידית את. תחבורתית

שההשקעות בתשתית זו יהפכו לחלק אינטגראלי של השקעות הממשלה בתשתית במטרה לקרב את 

  .הפריפריה למרכז

  

  :הוועדה ממליצה

  

  .לא יחול שינוי בהגדרת סל השירותים האוניברסאלי הנוכחי  .א

                                                 
122 EU Directive on Universal Service and Users Rights 2002 למרס 7 -מה.  
ביישובים אחרים השקיעו הרשויות המוניציפאליות .  ביישובWimaxמועצת אריאל פרסה ביוזמתה רשת  123

  .Wi-Fiבכיסוי אזורים מרכזיים ברשת 
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קבע את חובת וי) ג"טצ(הגוף המסדיר ימפה את איזורי הביקוש לשירות הטלפון הציבורי   .ב

 .הפריסה של שירות זה בהתאם

 הניתנים על בסיס טכנולוגיות כגון IPTVשירותי תקשורת מתקדמים בקצבים מהירים כגון   .ג

ADSL2/ADSL2+ ,VDSL2/VDSL2+ ,FTTxיוכרו כחלק מסל השירותים ,  וכיוצא באלה

ים אלו אלא אם כן יוכח באותה עת ששיעור החדירה של שירות, 2013האוניברסליים בשנת 

 .הרשות המסדירה תקבע באותו מועד את מתכונת השלמת הפריסה .נמוך

או (אם יוכח שיישום החובה האוניברסאלית בפריפריה כרוך בהפסדים משמעותיים לספק   .ד

הקמת קרן , ייבחנו בין היתר האפשרויות של עריכת מכרז לפריסת השירות לפריפריה) לספקים

  . ההפסדים על ידי הממשלה וכיוצא באלהכיסוי , שתמומן על ידי החברות בענף
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  124 צרכניותסוגיות -המלצות . ד"י

  

. בעולם של ריבוי מתחרים השופט הקובע את מידת ההצלחה של המתחרים השונים הוא הצרכן

אך צריכה באותה עת להבטיח , מדיניות מעודדת תחרות צריכה ליצור את התשתית לריבוי מתחרים

על הסדרה הולמת להביא . לטה שיאפשרו לו להכריע בין המתחריםשהצרכן יהיה חמוש במכשירי הח

לאפשר לו בחירה חופשית ומושכלת בין , לידיעת הצרכן את מגוון השירותים והספקים הפועלים בשוק

יש , להשגת יעדים אלה. ולהבטיח טיפול מזורז בתלונותיו, המתחרים ובין השירותים המוצעים

ולחתור , להקפיד על חוזי התקשרות הוגנים, ותנאי ההתקשרותלהקפיד על שקיפות מערך התעריפים 

  .למזעור עלויות המעבר בין החברות

 המסמך מדגיש שהמורכבות של שירותי .125 ניסח לאחרונה טיוטת המלצות בנושאי צרכנותOECD-ה

והגידול בחבילות השירותים והחוזים לזמן ארוך , מגוון השירותים המתרחב, התקשורת האלקטרונית

, הוא מציין טכניקות מכירה מטעות. ים על הצרכן להבין ולהשוות את השירותים המוצעים לומקש

מדיניות פרסום , חוזים הכוללים סעיפים מגבילים שהצרכן אינו מודע להם, לחץ של סוכני מכירות

חידוש , )למשל ילדים(אגרסיבית המכוונת לאוכלוסיות שאינן מסוגלות לעכל את מלוא המידע המוצג 

חשבונות לא , שינוי בתנאי החוזה ללא אזהרה מספקת, זים אוטומטי ללא הסכמת הלקוחחו

  . מדוייקים ועוד

  : כדאי לציין את ההמלצות הבאותOECD -בין שאר ההמלצות הכלולות בטיוטת ההמלצות של ה

מאפייני , יש לדאוג לכך שלצרכנים יסופק מידע ברור ומדויק אודות התנאים החוזיים •

ויות הכרוכות ברכישת השירותים על מנת לאפשר להם לקבל החלטות והעל, ההצעה

  . מושכלות

שירותים אשר תסייענה /יש לעודד גופים צרכניים עצמאיים לספק מערכות השוואת מחירים •

  .לצרכנים לבחור בין האלטרנטיבות במטרה למקסם את רווחתם

, אפייני ולסוג השירות יש להבטיח את הגישה לשירותי חירום ולמספרי חירום ללא קשר למ •

  . אך יש לאזן צורך זה עם הצורך בקידום ופיתוח שירותים חדשים

  .יש לפעול להפחתת העלויות והזמן הכרוכים במעבר צרכנים בין ספקי שירותים •

בצד (בעידן של חבילות שירותים יש לבחון מדיניות האוכפת אספקת כל שירות בנפרד  •

  .מר את אפשרויות הבחירה של הצרכןעל מנת להגן על התחרות ולש) החבילות

  . יש למנוע שיטות שיווק נצלניות הכרוכות בהטעיה או בלבול מכוון של צרכנים •

יש לעודד ספקי שירותים בשוק התקשורת להגביל את תקופת ההתקשרות הראשונית  •

תקופה אשר ההתראה על סיומה תינתן זמן סביר לפני , לתקופה של שנה ולכל היותר שנתיים

   .סופה

                                                 
 .צרכניים בהם עסקה הוועדה טופל על ידי המשרד במהלך עבודתה של הוועדהחלק מהנושאים ה 124
125 Working Party on Communication Infrastructure and Service Policy, "Protecting and 

Empowering Consumers in Telecommunications", Draft (Paris, 18 February,2008)  
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ראוי שברירת המחדל תהיה סיום . יש לבחון את ברירת המחדל בסיום חוזה ההתקשרות •

  .אלא אם כן התקבלה הסכמתו המפורשת של הצרכן להארכתו, החוזה

על מפעילים ליידע את הצרכנים זמן מספיק מראש על כל כוונה לשנות את תנאי חוזה  •

  .לווכן על זכותם להפסיק את ההתקשרות במקרים א, ההתקשרות

וזולים לפיצוי צרכנים על ליקויים באספקת , מהירים, יש לפעול לכך שיהיו אמצעים הוגנים •

 .לרבות מנגנונים אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים, השירותים
  

ומוצאות את ביטויין ,  אינן זרות לשוק התקשורת הישראליOECD-התופעות עליהן מלינים מומחי ה

 באופן אירוני היקף התלונות .126וח הממשלתיים ולארגוני צרכניםבתלונות חוזרות ונשנות לגופי הפיק

נושא שכיח , חוזי התקשרות ארוכי טווח. של הצרכנים בנושאים תעריפיים גדל עם התעצמות התחרות

, למונופול המפוקח מערך תעריפים פריק, באופן דומה. נדירים בסביבה מונופוליסטית, לתלונות

דווקא ניסיון המתחרים בשוק אוליגופוליסטי . 127ושקוף ככל שניתןשהגוף המסדיר דואג שיהיה פשוט 

למידותיו מביא לעמימות " תפור"לבדל את עצמם זה מזה ולהתאים לכל צרכן סל תעריפים ה

שחלק משמעותי מהתלונות הצרכניות , על כן,  לא פלא הוא.128ולטשטוש בנושא התעריפים

האינטרנט , ערוצית- חום הטלוויזיה הרבהמתקבלות במשרד התקשורת ובמועצה לצרכנות הוא בת

  .ובעיקר בנושאים הקשורים בטלפוניה הניידת

המכשולים העיקריים העומדים בפני צרכן המנסה לממש את זכותו לבחור בין ספקים הם היעדר 

בעלויות של סל שירות המיוצר . שתי הבעיות קשורות ומשולבות זו בזו. שקיפות וחסמי מעבר

עלויות אלו הן בחלקן כלליות . מרכיב חד פעמי של עלות ההצטרפות לרשתבאמצעות רשתות קיים 

החיבור לרשת , התקנת הקו הנייח(ובחלקן ספציפיות לאופי השירות , )כגון עלויות שיווק ומכירה(

הצרכן והמפעיל שותפים ). המודם למחשב וכדומה, מכשיר הטלפון הנייד,  ערוצית-הטלוויזיה הרב

והמפעיל מנסה , הצרכן מונע משיקולי נזילות. ם החד פעמי על פני זמןלרצון לפרוס את התשלו

פעמי מחייבת -פריסת התשלום החד. להמעיט בחשיבות עלות המעבר מהמפעיל הננטש אליו

  .התקשרות לתקופת זמן ממושכת יותר

  

כאשר נושאי התלונה הם , הסכם ההתקשרות עומד במוקדן של חלק גדול מהתלונות הצרכניות

אורכה של תקופת ההתקשרות והקנסות הכרוכים , יה בזכויות ובחובות של שני הצדדיםהאסימטר

בחלק גדול מההסכמים של הטלפוניה הניידת במגזר משקי הבית שומרת לעצמה . בשבירת ההסכם

חברת הטלפון הנייד את הזכות להעלות את התעריף בשיעורים משמעותיים במהלך תקופת 

                                                 
 היו 2007שליש מהתלונות שהתקבלו במועצה בשנת , י המועצה לצרכנות לפי מסמך שהוגש לוועדה על יד126

 .בנושא הטעייה שנעשתה על ידי סוכן מכירות וחוסר גילוי נאות
לביטול " בזק"בשיתוף פעולה עם חברת , כך פעל הגוף המסדיר לשינוי יחידת המדידה של השיחה לשניה 127

" סלי תשלומים חלופיים"קיום . צום רצועות הזמןאזורית ובינעירונית ולצמ, ההבחנה בין שיחה מקומית
אך מאחר וסלים אלה מחייבים בטלפוניה הנייחת את . ,מקשה לעתים על צרכנים מסויימים את הבחירה

 .הרי שגם במקרים אלה הבעיה מוגבלת, אישור הגוף המסדיר
וד המתחרה בע, נושא קשה לפיקוח, המונופול עשוי שלא להקפיד בנושא איכות השירות, מאידך 128

  .האוליגופוליסטי משקיע משאבים ניכרים בשיפור מאפיין תחרותי זה
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  מאחר ותעריפי המגזר .129 לסיים את ההתקשרות בעקבות ההעלאהמבלי לאפשר לצרכן, ההתחייבות

 סעיפים .130הופך בצורה זו הלקוח במהלך תקופת ההתחייבות לשבוי של הספק, הנייד אינם מפוקחים

ומן הדין שאותו כלל יחול על ההסכמים במשקי , אלה נדירים בהסכמי ההתקשרות במגזר העסקי

  .131הבית

 משקי הבית עם חברות הטלפוניה הניידת מגלגל את כל אי הסכם ההתקשרות הסטנדרטי במגזר

ומגדיל את נטיית חברות הטלפון הנייד , הוודאות בנושא העלויות והתעריפים לפתחם של הצרכנים

משך ההתקשרות במגזר הטלפוניה הניידת מגיע לעיתים קרובות . להאריך את ההסכמים ככל שניתן

 24 -18שך תקופת ההתקשרות המקובל באירופה שהוא ועולה בצורה משמעותית על מ, לשלוש שנים

צרכן המבקש להחליף ספק שירותים במהלך . משך ההתקשרות הארוך מהווה חסם לניידות. חודש

עקב המקום , שלעתים הוא לא היה מודע לו, "קנס שבירה"תקופת ההתקשרות מגלה שהמעבר כרוך ב

, ות בין רכישת ציוד הקצה לשימוש בוהטבות הקושר. המוצנע שסעיף זה תופס בהסכם ההתקשרות

ומגבילות את מבחר המכשירים , מקשות על חדירת יבואנים עצמאיים של מכשירי ציוד קצה למגזר

וממשיכות לחייב , לעיתים משתהות החברות בניתוק הצרכן הנוטש, לבסוף. העומד לרשות הצרכן

מאחר ומשך החוזה . הספקאותו בדמי מנוי על אף בקשת ההתנתקות והפסקת השימוש בשירותי 

. על אורך חייו הכלכלי של המכשיר הנייד הוא מהווה גם חסם בשדרוג המכשיר, בדרך כלל, עולה

  .המלצות הוועדה נועדו להסיר כשלים אלו

  

מערך תעריפים הבנוי לצרכי הלקוח הביא במגזר הנייד לריבוי תכניות תעריפים " לתפור"הניסיון 

קריאה למעורבות , לא אחת, ריבוי התכניות מעלה. לבחור ביניהןשהצרכן הסביר חסר את הכלים 

הוועדה סבורה שבמקטעים תחרותיים אין מקום . הגוף המסדיר באשר למספר ומורכבות התכניות

הבדלים בדפוסי שימוש יולידו בענף תחרותי . למעורבות הגוף המסדיר בתהליך קביעת התעריפים

 ריבוי תכניות התעריפים ומורכבותן מתגנב לעתים החשש נוכח, עם זאת. הבדלים במערכי תעריפים

שקיפות . שתכניות מסוימות יותר משנועדו לשרת ציבור ספציפי של לקוחות נועדו להיטיב עם החברה

ואין מקום לתכניות תעריפים שמורכבותם כה גדולה שצרכן סביר אינו מסוגל , מחייבת פשטות

  .יותן בהשוואה לתכניות אלטרנטיביותאת כדא, באמצעים העומדים לרשותו, להעריך

בעידן שבו מרבית הצרכנים משתמשים ביותר מאמצעי אחד לביצוע . פשטות מחייבת אחידות

מרכיב מרכזי בכל תכנית , לדוגמא. שיחותיהם רצוי שתכניות התעריפים תהיינה בעלות אופי דומה

אות צרכן סביר המסוגל להשוות קשה לר). דקה וכדומה,  שניות12, שנייה, כגון(הוא יחידת המנייה 

בשנת " בזק"ביטול תעריף המינימום של חברת . תכניות של ספקים שונים הנבדלות ביחידת המנייה

                                                 
 . בימים אלו פועל משרד התקשורת להסדרת הנושא 129
אך בניגוד . ערוצית-סעיף דומה מופיע בהסכם ההתקשרות הסטנדרטי של הלקוח עם חברת הטלוויזיה הרב 130

לאות תעריפים במהלך תקופת ההתקשרות הע, לחברות הטלפוניה הניידת שעשו שימוש רב בסעיף זה
 . ערוצית פחות שכיחות-בטלוויזיה הרב

מחויבותם של הספקים לשמור לכל אורך תקופת ההתקשרות עם לקוחות מהמגזר העסקי על מחיר קבוע 131 
הפחתה של תעריף השלמת שיחה ברשת הניידת תהיה ימוק העיקרי של הספקים לבקשתם שההיתה הנ
 . הדרגתית
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עת יעברו גם תעריפי הטלפוניה הניידת , 2009והשלמתו בינואר ,  היה צעד חשוב בכיוון זה2003

  .  התעריפיםתשלים מהלך צרכני חשוב להגברת שקיפות, ליחידת מנייה של שנייה

, לדוגמא(תפקיד הגוף המסדיר להקפיד שהספק לא יוכל לנצל גומחות שבהן יש לו כוח מונופוליסטי 

אחד התנאים . ושלרשות הצרכן יעמדו דרכים פשוטות להשוואת תעריפים) מקטע השלמת השיחה

.  בחשבוןההכרחיים להשוואה כזו הוא חשבון חודשי מפורט שבו קיים פירוט לפי כל מרכיבי ההוצאה

בימים אלה משלימה וועדה בראשות מנהל תחום פיקוח על השירות לצרכן במשרד התקשורת את 

מורכבות התעריפים האלטרנטיביים מחייבת לעיתים מידע שאינו נמצא . המלצותיה בנושא זה

פירוט של כל , לפי דרישה, על החברות לספק למנוי). יעדים מועדפים וכדומה, שעות השימוש(בחשבון 

שיתוף הלקוח במידע זה יקל על השוואת תכניות . שיחותיו בחודש הקודם לפי מועדי ויעדי החיוג

מאחר וצרכנים רבים אינם מסוגלים לבצע השוואה . תעריפים חלופיות ויאפשר בקרה מפני חיוב יתר

  .יפעל המשרד לעידוד יוזמות צרכניות שיסייעו בידי הצרכנים בהשוואות אלו, זו בכוחות עצמם

  

ריבוי המפקחים מקשה לעיתים על הצרכן למצוא את . ענף הצרכנות מאופיין על ידי מפקחים רבים

מוצע שסמכויות . היעד הנכון לתלונותיו ומביא לעיתים להתמשכות יתר בטיפול בתלונות צרכניות

ובראש בראשונה מנהל תחום פיקוח על השירות לצרכן במשרד התקשורת והממונה על (המפקחים 

כאשר המפקח במשרד התקשורת , יוגדרו בצורה בהירה) רכן במשרד התעשייה והמסחרהגנת הצ

  . צרכניים- אחראי לנושאים הסקטוריאליים ואילו הממונה על הגנת הצרכן אחראי לנושאים כלל

  

  :הוועדה ממליצה

  

 המפורטות בפרק זה מסגרת מנחה לטיפול OECD-הוועדה רואה בטיוטת ההמלצות של ה  .א

 .תבסוגיות צרכניו

יאסר על ספקים לשנות במהלך תקופת ההתקשרות את התעריפים הקבועים בהסכמי   .ב

  . 132ההתקשרות

  .133 חודש24 - 18משך הסכמי ההתקשרות בענף התקשורת במגזר משקי הבית לא יעלה על   .ג

 . הסכם ההתקשרות הסטנדרטי בין ספק השירותים והמנוי יפורסם באתר האינטרנט של הספק  .ד

בשפה ברורה , ק השירותים והמנוי יכלול בתחילתו באופן מדוייקהסכם ההתקשרות בין ספ  .ה

סעיף זה יציג את תאריך ". עיקרי ההסכם"ובאותיות מאירות עיניים סעיף של , בקצרה, ומובנת

קנס , ההטבה הגלומה בהסכם, תעריפי השירותים השונים, מחיר המכשיר, התפוגה של החוזה

. כל יתר המרכיבים הכספיים של ההסכםו, השבירה והשתנותו בהתאם למשך ההתקשרות

כל . יהוו סעיף מהותי בחוזה המחייב את חתימת הצרכן בעת חתימת החוזה" עיקרי ההסכם"

 .יחייב את חתימת הצרכן" עיקרי ההסכם"שינוי ב

                                                 
הן , מבלי לכלול זאת בהסכם ההתקשרות, על שינוי מחירים על ידי הספק תוך כדי תקופת החוזהמגבלות  132

 .נושא לשימוע שנערך בימים אלה על ידי משרד התקשורת
 .21.1.08שימוע ברוח זו פורסם על ידי שר התקשורת בנוגע לתחום הנייד ביום  133
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המשרד יפעל להסרת חסם המעבר הנובע מכריכה בין העסקה לרכישת מכשיר לבין העסקה   .ו

 .לרכישת שירותים

שת התקשורת תהיה תוך שני ימי עסקים מהמועד בו התקבלה בידי המפעיל ההתנתקות מר  .ז

 .134לא יחוייב צרכן עבור דמי מנוי או שימוש מאותו יום. הודעת ההתנתקות

                                                 
ן לפיה יחוייב עוסק לנתק צרכן המבקש על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון חוק הגנת הצרכ 134

כשהימנעות העוסק מלפעול לניתוק הצרכן תקים עילה , תוך זמן קצר שנקבע בהצעת החוק, להתנתק מהשירות
  . לתביעת פיצוי הולם
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   והאכיפהמשטר הפיקוח -המלצות . ו"ט

  

אחת המטרות העומדות בפני הרשות המסדירה בבואה לעודד את התחרות היא יצירת התנאים 

יד הנעלמה של "של המפקח ב" מגושמת" שבה ניתן יהיה להמיר את המעורבות הוהסביבה העסקית

ככל שהמדיניות המסדירה מתקדמת יותר במימוש מטרה זו כך נהיה , באופן אירוני". כוחות השוק

בשלבי התחרות הראשונים חייב הגוף המסדיר לאזן בין הגנה . תפקידו של הגוף המסדיר מורכב יותר

לבין מתן ,  המתבטאת לא אחת בהטלת מגבלות על פעילות הספק הוותיק,על המתחרים החדשים

על , כל עוד מספר השחקנים מצומצם, בהמשך. עידוד לספק הוותיק להמשך ההשקעות בפיתוח המגזר

הגוף המסדיר למנוע ככל יכולתו שיתוף פעולה בין המפעילים תוך מתן חופש משחק לגורמי השוק 

ונחישות , ייב מדיניות הסדרה עקבית ושקופה בקביעת כללי המשחקאיזון עדין זה מח. התחרותיים

או כאשר בהתאם לכללים נדרש אישורו של הגוף המסדיר , ומהירות תגובה כאשר כללים אלה מופרים

חשיבותן של תכונות אלה במבנה הנוכחי של שוק התקשורת אף תגדל . לפעולותיו של הספק הוותיק

תשתית רגולטורית לקויה עיכבה את . ה מהוספת רובד סיטונאיעם הגידול במורכבות השוק כתוצא

ורק מאמץ מרוכז להקמת תשתית נאותה , פיתוחו של הרובד הסיטונאי במקומות אחרים בעולם

  .יאפשר את הרחבת התחרות בלוח הזמנים שקצבה הוועדה

לות הפיקוח נושא רגולטורי שני שהעסיק את הוועדה הוא הכלים העומדים לרשות המשרד בביצוע פעו

מערכת האכיפה העומדת כיום לרשות הגוף . והתאמת כלים אלה לסביבה העסקית החדשה, והאכיפה

חילוט הערבות הבנקאית ועיצומים כספיים , הגבלתו או התלייתו, המסדיר כוללת את ביטול הרישיון

ו הוראות שניתן להטיל על בעלי הרישיון המפרים סעיפי חוק ספציפיים המנויים בחוק התקשורת א

בשל שיעורם הגבוה של העיצומים לא נוטה המשרד להשתמש בסנקציה זו אלא . ברישיונותיהם

ריבוי הפרות מצד הספקים וגיוונן מחייב יצירת כלי אכיפה מגוונים יותר מאלה . במקרים ייחודיים

  . הקיימים בידי המשרד

סדיר שיאפשר לו לעמוד וועדות קודמות עסקו בשאלה מהו המבנה הארגוני הרצוי של הגוף המ

הוועדה סבורה כי הוועדות הקודמות עשו את מלאכתן נאמנה . במשימותיו בעידן של תחרות מתפתחת

   .135בעניין זה ואין צורך להוסיף על שנאמר שם

  

  הכנת התשתית לפיתוחו של שוק סיטונאי

  

, )Local Loop Unbundling(ובכלל זה פירוק למקטעים , הכנת התשתית לפיתוחו של שוק סיטונאי

קידום הנושא . היא בודאי אחד האתגרים העיקריים שיעמדו בפני הגוף המסדיר בשנים הקרובות

על התעריפים והתנאים להתייחס לכל ההיבטים של מערכת . מחייב מערכת תקנות ותעריפים מסועפת

 עוסקת בעוד רוב ההסדרה הנוכחית. היחסים בין הספק הפועל בשוק הסיטונאי לבין בעל התשתיות

אמורה מערכת , במערכת היחסים בין בעל הרישיון ומנוייו ובמערכת היחסים בינו ובין הגוף המסדיר

בעוד , באופן דומה. התקנות החדשה להשתית את יחסי הגומלין בין בעלי רישיון בינם ובין עצמם

                                                 
וועדת , )1998(ועדת רוזן , )1997(ליאון -ברודט-ועדת וקס, )1997(ועדת פלד , )1996(לעניין זה ראה ועדת בועז  135

 ). 2002(יק אולנ



 

 123

 עבור המחיר שמשלם הצרכן(שמערכת התעריפים המפוקחים הנוכחית עוסקת במחירי המוצר הסופי 

מאחר . מחייב קיום שוק סיטונאי הוספת נדבך נוסף של מחירים המתייחס לתשומות, 136)השירות

מערכת תעריפים סיטונאיים ענפה במידה ניכרת , ומספר התשומות עולה על מספר התפוקות הסופיות

  .מזו המוכרת כיום

  

 היא תוכל ליהנות :לפיגורה של ישראל בקידומו של שוק סיטונאי בענף התקשורת יש יתרון אחד

. מניסיונם המצטבר של גורמי הסדרה אחרים בעולם המערבי בהסדרת השוק הסיטונאי בתקשורת

" קיצור בלוחות הזמנים"העשור האחרון עמד בסימן עידון ושכלול הכללים והתעריפים המאפשרים 

, בהסדרהשנדרש צוות מיוחד לטיפול , ניסיון זה מראה. 137תוך התבססות על הניסיון הבינלאומי

ופתרון החיכוכים הנוצרים בין בעל התשתית והספקים החדשים עם השקתם של , קביעת התעריפים

החדשים מונעים " כללי המשחק"רק פתרון מיידי לחיכוכים והגדרה ברורה של . השירותים החדשים

, מערכות הפיקוח הרגילות. אי הבנות נוספות ומביאים לשיתוף פעולה שהמערכת החדשה מחייבת

  . אינן מסוגלות לעמוד במשימה זו, תהיינה גדולות ככל שתהיינה

לפי הערכות המתבססות על הניסיון שהצטבר לאחרונה במדינות בעלות ניסיון ורקע מגוונים כמו ניו 

 6יידרשו להכנת התשתית המשפטית והתעריפית בין , ערב הסעודית ומרוקו, גרמניה, שוויצריה, זילנד

, למותר לציין שצוותי הכלכלה.  עובדים שיתמסר באופן בלעדי למטלה זו10 - 8וצוות של ,  חודש18-ל

ויידרש , הלשכה המשפטית ואגף הפיקוח במשרד התקשורת לא יוכלו להתפנות לעניין זה, ההנדסה

 שיפעל בסיוע מומחים מן 138רק צוות מתמחה בעל סמכויות מיוחדות. צוות מיוחד שיתמחה בנושא

   .ו של פרוייקט זההחוץ יוכל להביא למימוש

וודאות זו תגדל ככול שתהליך היישום יהיה . תנאי הכרחי לעידוד ההשקעה הוא וודאות רגולטורית

רק צוות מתמחה שיקדיש את כל משאביו לבניית התשתית המשפטית והתעריפית הדרושה . קצר יותר

  .יוכל להביא למימוש של ההמלצות שיצעידו את ענף התקשורת לעידן הבא

  

   האכיפהמערכת

  

מערכת . מכשירי האכיפה העומדים לרשות משרד התקשורת נועדו למנוע פגיעה בהוראות הרישיון

הסנקציות שנועדה להרתיע מפני הפרות של הוראות הרישיון מתאפיינת בעיצומים כספיים בסכומים 

כמות מעבירות אלו מתאפיינת על ידי קנסות או חילוט ערבויות המסת. משמעותיים במרבית המקרים

שמדרך הטבע אמצעי האכיפה , ואינה מותאמת לטיפול בהפרות בעלות אופי צרכני פרטני, ₪במיליוני 

לא עומדים לרשות הגוף המסדיר מכשירי אכיפה , כתוצאה. לגביהם אמורים להיות קלים יותר

                                                 
 .שניתן להתייחס אליו כמחיר מוצר בתהליך, אחד החריגים היחידים הוא תעריף השלמת שיחה 136
אלא מתגבש בשלבים הקשורים בהצבר המידע , בדרך כלל המערך התעריפי אינו מתגבש במהלך אחד 137

לאחרונה הוא דוגמא עדכנית למערך תעריפי פירוק למקטעים שהושק  .ברשות המפקח לגבי עלויות הייצור
 Standard Term Determination for the designated service Telecom unbundledהמערך של ניו זילנד 

copper local loop network (November 2007)  
  .ואכיפתן יוכלו להעשות בפרק זמן קצר ביותר, מתן הוראות, על סמכויות אלו להבטיח כי בירור מחלוקות 138
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הוועדה ממליצה שהמשרד יפעל לקיומם של מכשירים . נאותים בתחום שהוא קריטי למימוש התחרות

  .לה יומצאו למשרד בהקדםא

  

 שיתמסר הדרושים להפעלת צוותהוועדה ממליצה שיועמדו לרשות משרד התקשורת המשאבים 

באופן בלעדי להכנת התשתית המשפטית והתעריפית הנדרשת להקמת רובד סיטונאי במגזר הנייח 

שאבים המ כמות. ואשר יוקנו לו סמכויות מיוחדות אשר יאפשרו פיקוח יעיל על יישום המהלך

  .תקבע באופן המאפשר הפעלת צוות בהיקף המתבסס על הניסיון הבינלאומי

  

הגוף המסדיר יפעל להתאמת מערך העיצומים הכספיים לטיפול בהפרות של הוראות בעלות 

  .משמעות צרכנית פרטנית
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  לעניין מגזר השיחות הבינלאומיות דעת מיעוט של מר חיים פרננדס –' נספח א

  
  :דה בענייןעולהלן המלצות הו

  

  מגזר השיחות הבינלאומיות

  

תעריף השיחה הבינלאומית המבוצעת באמצעות מכשיר נייד ייקבע על ידי חברת השיחות   .א

הבינלאומיות וזו תשלם לחברת הנייד לפי התעריף הקבוע בתקנות קישור גומלין עבור השלמת 

  . שיחה ברשת ניידת

עות מכשיר נייד לשיטה המומלצת כאשר תותאם שיטת התערוף של שיחה בינלאומית באמצ  .ב

תאופשר כניסת שחקנים חדשים בשליטת חברות הטלפוניה הניידת למגזר השיחות ' בסעיף א

  .הבינלאומיות

  
  

  :מיעוטהלהלן דעת 
  

מתנגד למתן אפשרות לכניסת שחקנים חדשים בשליטת חברות הטלפוניה הניידת נציג אגף תקציבים 

כל עוד לא נעשו צעדים ממשיים להגברת התחרות במגזר  -  וזאת, למגזר השיחות הבינלאומיות

  . מתן אפשרות לכניסת מפעילים וירטואליים לתחום הנייד- לכל הפחותו, הטלפוניה הניידת

  

חסם (לאחר שהרגולאטור ימצא כי אין חסם לכניסתם של מפעילים וירטואליים לתחום הסלולר 

לשחקנים חדשים בשליטת ין מניעה לאפשר א) רגולאטורי או חסם הנובע מהתנהגות החברות בתחום

 . הסלולר לפעול גם בתחום הבינלאומיחברות
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   תיאור עבודת הוועדה–' בנספח 

  

 . 2007 לפברואר 20הוועדה מונתה על ידי שר התקשורת ביום  .1

בנוסף התקיימו ישיבות בצוותי עבודה .  ישיבות מליאה47במהלך עבודתה קיימה הוועדה  .2

 .מצומצמים

במסגרת . ודתה הראשונים למדה הוועדה את ענף התקשורת ואת הנושאים שעל הפרקבחודשי עב .3

, המועצה לשידורי כבלים ולווין, זו שמעה הוועדה סקירות של אנשי המקצוע ממשרד התקשורת

: הרשות להגבלים עסקיים והמועצה הישראלית לצרכנות בנושאים הבאים, משרד המשפטים

כמרכיבים בהסדרת ,  טכנולוגיה ורגולציה; ת ומפת התחרותמדיניות משרד התקשור, מבנה הענף

היבטים , היבטים בחוק הגבלים עסקיים; היבטים משפטיים בהסדרה; IPTV; התחרות

הוועדה נפגשה עם שורה של מומחי רגולציה אירופאים שהגיעו ארצה ולצורך , בנוסף.  צרכניים

ועדה בהולנד ובאנגליה ונפגש עם המשך לימוד הניסיון האירופאי ביקר צוות מקרב חברי הו

 .  בכירים ברשויות התקשורת ובמפעילים

הראשונה נגעה לכל , במהלך עבודתה פרסמה הוועדה שתי בקשות לקבלת עמדות הציבור .4

. הנושאים הכלולים בכתב המנוי והשנייה נגעה לנושא חבילת שידורים בסיסיים מצומצמת

, סלקום, הוט, בזק: בין היתר את, תיהם כללההחברות והפרטים שהגישו עמדו, רשימת הגופים

, חברת החשמל, בזק בינלאומי, גלובקול- ן'נטוויז- ברק, 012סמייל , יס, מירס, פלאפון, פרטנר

חברת התמלוגים של -תלי, האיגודים המקצועיים בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה, בלוקבאסטר

, קשת, ערוץ הספורט, נני תקשורתע, ערוץ הקניות, נגה תקשורת, יוצרי הקולנוע והטלוויזיה

מרבית הגופים והפרטים שהשיבו לבקשות לקבלת עמדות .  מר אבי ויס, מר דניאל רוזן, יורוקום

מר מיכאל בוקובזה שסקר את , לבקשתה, בנוסף הופיעו בפני הוועדה. אף הופיעו בפני הוועדה

 תשתיות הגישה  שסקרה את התקדמותECIגלית וולנר מחברת ' גב, תנאי התחרות בצרפת

  . מבוססות הסיבים בעולם ומר רם בלינקוב הממונה על התקציבים באוצר

לאחר שהוועדה למדה את העמדות שהוגשו לה נלמדו שורה של מאמרים ומסמכים שחוברו על  .5

 וחברות מחקר וייעוץ בינלאומיות בנושאים שעל OECD-ארגון ה, ידי רשויות האיחוד האירופי

  . ת המקורות המצורפתכמפורט ברשימ, שולחנה

על בסיס החומר שהובא בפניה והלימוד שערכה ניגשה הוועדה לניתוח שוק התקשורת בישראל  .6

  . על רבדיו השונים ולגיבוש המלצותיה

  , ד חיים גרון"עו, רב בארימ' גב, ר אילן אבישר"ד, ראובן גרונאו' פרופ: רשימת חברי הוועדה .7

מר עמי גילה , מר חיים פרננדס, ד אהוד פלג"עו, ןאסף כה' דר, מר משה הבא, מומי דהן ר"ד

  .במהלך עבודת הוועדה פרש מר אבי ברגר מחברותו בה). מרכז הוועדה(

  : השתתפו במספר ניכר של דיוני הוועדה וסייעו בעבודתה .8

  ד טל "עו, ד נגה רובינשטיין"עו, מר יחזקאל ליפשיץ,   מר יאיר חקאק- משרד התקשורת . א

  .ד רונן ריינגולד"עו,  זאב רזמר, רוזנפלד     
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  . מר אורי ישראלי–משרד האוצר . ב

  . מר רועי רוזנברג–הרשות להגבלים עסקיים  . ג
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 ). ועדת בועז) (1991(ח הועדה לבחינה ולשינוי מבנה ענף התקשורת "דו .5

 . )ועדת אולניק ()2002(ון הצוות לתכנון הקמת הרשות הלאומית לתקשורת דין וחשב .6

) 1997(דין וחשבון הוועדה להרחבה ולארגון מחדש של מערך השידורים לציבור בישראל  .7

 ).ועדת פלד(

 . 1982- ב "התשמ, )בזק ושידורים(חוק התקשורת  .8

 ).ועדת רוזן) (1998(כללי פתיחת ענף התקשורת לתחרות  .9
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