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,  ד נגה רובינשטיין"עו
ראש מחלקת רגולציה ותחרות



2012-2016 – ן"הרטשוק 

גזרת גולן

הסכם נדידה: 2012 



2012-2016: ן"הרטשוק 

הסכם שיתוף משולש דור רביעי: 2013



2012-2016: ן"הרטשוק 

דור שלישי) אקטיבי(הסכם שיתוף  2013 



2012-2016: ן"הרטשוק 

דור שלישי) פאסיבי(הסכם שיתוף  2013 



2012-2016: ן"הרטשוק 

הסכם מיזוג:  2016



2012-2016: ן"הרטשוק 
 

? MVNO? הסכם נדידה: 2016



2012-2016: ן"הרטשוק 

הסכם



:מובייל הוטבינתיים בגזרת 
2012-2016: ן"הרטשוק 

הסכם נדידה: 2013 



2012-2016: ן"הרטשוק 

הסכם נדידה: 2014



2012-2016: ן"הרטשוק 

הסכם שיתוף: 2016



2012-2016: ן"הרטשוק 

הקמת תאגיד משותף

PHI



2012-2016: ן"הרטשוק 

)מהותו אינה ידועה(הסכם 



2012-2016: ן"הרטשוק 

)מהותו אינה ידועה(הסכם 



התנגדות משולשת לרכישה של גולן  
על ידי סלקום

תקשורתהגבליםאוצר 



עמדות משרדי הממשלה במסמכי  
) :1(ההתנגדות 

.בעל קניין= נטישת התפיסה שבעל תשתית  �

מאופיינת בחסמי כניסה   MNOs -פעילות ה  �

קשיים  , השקעות להקמת התשתית: גבוהים

.  בהקמת התשתיות רגולטוריים

אינו   MVNO -הכרה שמודל ה, אף על פי כן �

.תורם לתחרות



עמדות משרדי הממשלה במסמכי  
):2(ההתנגדות 

מובייל אינה נתפסת כמחוללת תחרות  הוט�

עדיפות לשחקן קטן או בינוני�

אין פגיעה בהשקעה גם כאשר רמת  �
הרווחיות פוחתת

מודל השיתוף חסר�

.הכרה בקושי לכפות שיתוף�



בעולם

משווקים

MVNO

MNO



בישראל

משווקים

MVNO

MNO



גולן - הוטהסכם 

המצב המשפטי  : עמדת משרד התקשורת�
הנוכחי אינו מאפשר את מימושו של ההסכם

ככל שמדובר בהתקשרות שהופכת את גולן �

:MVNO  -ל 

?האם נכון לאפשר לגולן להחליף את רישיונו1.

?והרגולטוריותמהן ההשלכות המשפטיות 2.

?אקספוןמה תהיה ההשפעה על 3.



תמונת מצב: השוק הנייח

)אוצר, נתוני כלכלן ראשי(רמת תשתיות . �1

)אוצר, נתוני כלכלן ראשי(רווחיות . �2

מאפיינים תחרותיים. �3













) 1(השוק הנייח 

?איך יקודמו תשתיות בישראל

שאיפה להגיע  : משרד התקשורת1.
.להסכם עם בזק להשקעה בתשתיות

:משרד התקשורת ומשרד האוצר2.
שאיפה לקדם תחרות באמצעות אסדרה  

. מבנית שימוש בתשתיות פאסיביות



) 2(השוק הנייח 

?מתי תבוטל ההפרדה המבנית�

בקרוב: משרד התקשורת�

נתח שוק נייח  
תחרות בטלוויזיה הרב  

ערוצית

רק אם תוכח תחרות בשוק: משרד האוצר



תודה



 

 

 חומר מקצועי
 וקבוצות דיון  

 :באתר הפורום
 

https://coller.tau.ac.il/hurvitz-forum_articles  


