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  הכוללת לתחרות עצמאיות תשתיות מבוססת מתחרות :ההסדרה תפישת שינוי�

 תשתית נטולי מפעילים

 

 הרגולטורי התמרון מרחב :התשתית תמחור�

 

 התחרות מבנה על השפעה :התשתית תמחור�
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 השוק הנייח

  תשתיות מבוססת תחרות להעדיף יש - רוזן ח"דו + ליאון-ברודט-וקס ח"דו – 1998-1996

)Facilities Based Competition( -   

  לאספקת כבסיס ,עצמאית תשתית להקים יחויב נייחת ארצית-פנים תקשורת מפעיל כל�

 שירותיו

 המנויים לחצרי עצמית בהגעה יחויב א"מפ שירותי לספק המעוניין מפעיל�

 לרשות מתקנים להעמיד או תשתיות למכור הקיימים התקשורת מפעילי על חובה תוטל לא�

 חדשים מפעילים
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  :הרציונל

  תשתיות והתפתחות קיימת תשתית בבעלי החדשים והמפעילים הלקוחות של התלות הקטנת�

 חלופיות

 

 טבע ואסונות משברים עם יותר טובה התמודדות ,בישראל התקשורת תשתיות של חוסנן הגדלת�

 התשתיות של המודרניזציה והאצת

 

 חדשים שירותים אספקת שיאפשר התשתיות ברמת מתמיד ושדרוג ערה מחירים תחרות�
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   – ועדת קרול - 2002

 אימוץ מודל התחרות על בסיס תשתיות עצמאיות�

  -המלצה להסיר חסמי כניסה רגולטוריים  �

ללא דרישת אזורי ביקוש , יוכלו לספק שירותי טלפוניה בכל מקום בו יבחרומתחרים חדשים �

 שירות אוניברסליוללא דרישת 

 רישיונותתנאי הסף ההוניים לקבלת צמצום �
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עצמאיות ואימוצו של שוק סיטונאי  מודל התחרות על בסיס תשתיות זניחה של  - גרונאוח "דו - 2008

(Wholesale Market) –  

 

 המתחרים במספר לגידול מפתח סיטונאי שוק של בפיתוחו הוועדה רואה חדשים פתרונות אחר בחיפושה"

  מזה חיותו את הוכיח ,אחרים של ברשתות מעבר זכויות על המבוסס ,זה מודל .התחרות ולהחייאת

  התחרות למודל האחרונות בשנים והפך ,האינטרנט וספקי הבינלאומיות השיחות במגזר שנים

 רק לא תורמת אלו מתחרים שהצטרפות מלמד האירופי הניסיון .האירופי התקשורת בשוק הסטנדרטי

 ."בענף ההשקעות להאצת גם אלא המחירים הורדת לתהליך
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 למתחרים גישה מקטעי ובהחכרת שירותים של סיטונאית במכירה התשתיות בעלי חיוב�

 

 בהשקעה חסכון תוך מקבילות רשתות להקים החדשים למתחרים מאפשרת הגישה מקטעי חכירת�

 עצמאית גישה רשת להקמת הנדרשת האדירה

 

 הוגן תשלום לקבל כמובן ובנוסף הנוכחית במתכונת שירותים ולספק להמשיך יוכלו התשתיות בעלי�

 בתשתיותיהם השימוש עבור
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 "העדר חדשנות ובלימת השקעות" –הסיבות לזניחת מודל התחרות על בסיס תשתיות 
 

  בין התחרות מתאפיינת בהם אירופיים ולמודלים הענף של אחרים במגזרים התחרות למודל בניגוד�

  החדשים המתחרים שבישראל הרי ,המתחרים שמציעים השירותים מגוון בהרחבת התשתיות

   .בהנחה הנמכרת שירותים של מסורתית חבילה בהיצע הסתפקו הנייח במגזר

 

  היום נמצאת וכתוצאה ,חדשות בטכנולוגיות השקעות של מחודש לגל הענף את סחפה לא התחרות�

 במגזרים התחרות על גם המשליך הדדי קיפאון של משקל בשיווי הנייחת בתשתית ההשקעה

   .הענף של אחרים
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 הניידהשוק 

 עצמאיותמבוססת תשתיות גם בתחום הסלולר התפישה השלטת הייתה תחרות , שניםלאורך �

 

בנושא עידוד מפעילים וירטואליים בתחום הטלפוניה   2186' הממשלה מסהחלטת  - �2007

   –) MVNO(הניידת 

רישיון למתן שירות רדיו טלפון נייד הכרוך בשימוש   – רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת�

 ניידבמיתקן בזק של בעל רישיון אחר למתן שירותי רדיו טלפון 

 

הסדר (שנים  7עד לפרישת רשת עצמאית תוך , אירוח על גבי רשתות מפעילים קיימים – �2011

 )מכרז הסלולר; א"הנפ



 מסמך המדיניות של משרד התקשורת כנקודת מפנה  
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 ן"רטשימוש משותף ברשתות גישה של מפעילי  -מסמך מדיניות  - 2014

 מצאי תדרים מוגבל וקושי בפרישת אתרים�

 3פטור מהקמת רשת דור �

   -נכון להיום �

oמובייל  -הוטובין חברת פרטנר הסכם שיתוף בין חברת  אושר 

oובין חברת גולן טלקוםסלקום הסכם שיתוף בין חברת  לא אושר 



 היפוך המגמה ועיוות התחרות
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 בשוק הניידהתחרות 

 השפעת הרגולציה על מבנה התחרות�

 דילמת האסיר של המפעילים הוותיקים�

 מודל דמי הרישיון המופחתים במכרז הסלולר�

 השקעות בתשתית בסביבה תחרותית מבוססת מחיר�
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 הרגולטורי התמרון מרחב

  בפועל עלויות מול "נורמטיביות" עלויות�

  פעילות מגזרי בין הקצאה�

   ביקושים תחזיות�

 כלכלי חיים אורך�

  ההון מחיר�
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 התחרות בשוק הנייח

 הגישה המקורית מול הגישה הישראלית –סולם ההשקעות �

 השפעת התמחור על התנהגות המפעילים נטולי התשתית�

 השפעת התמחור על בעלי התשתיות�

  –מדיניות התמחור במבחן התוצאה �

 הקמת רשתות מקבילות  �

 השקעות בתשתית וחדשנות�

 תשלום הוגן לבעלי התשתיות�
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 הוגנת לתחרות תנאי – הוגן תמחור
 

  הוגן תמחור של בעולם רק אפשרי תשתיות חכירת מבוססת תחרות של מודל�
 

   הנייד השוק לקחי הפנמת�
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