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מפת דרכים

לשוק התקשורת הישראלי







עקרונות הבסיס



חשיבות
הטלקומוניקציה

 מידע ומעבירה ,ומכונות אנשים בין מקשרת הטלקומוניקציה•
.האנושית החברה את המרכיבים הגורמים כל בין ורעיונות

.ולהתקדמות ליעילות מפתח היא המידע זרימת•

.האפשריים התחומים כל את חובקת היא•

  האנושיים והמערכים השירותים רוב של בקיומם מרכזי עוגן היא•
.והממוכנים

כלכלה•

השכלה•

בטחון•

תרבות•

פקטור מרכזי



יעדי רגולציה  
בתחום  

התקשורת

גיוון השירות
איכות  
השירות מחיר לצרכן

  שיוויון
באספקה

ניצול יעיל  
של משאבים

ביטחון  
וחירום

העדר ניצול  
לרעה



נגזרות  
רגולטוריות

ניהול משאב  
במחסור

  אסדרת
כלכלת  
רשתות

גישה  
לרשתות  

אחרות

העדר  
אפליית  
רשתות 
וצרכנים

פיקוח על  
השירות  
לצרכן

ניהול מניעת  
הפרעות

פיקוח על 
מחירים

חובת 
אוניברסליות

פיקוח על 
תכנים

הקמת 
תשתיות  
פיסיות

הצבת 
דרישות טיב

תחרות בין  
מפעילים



גורמים
מייחדים 

בתשתיות ההשקעה עלות

המוגבל המשאב



ענף רשתות התקשורת לא מצוי  בתחרות חופשית

תחרות בין תשתיות היא האמצעי הטוב ביותר להשיג  
את יעדי הרגולציה

 אבל

=  היקף החובות * רמת הסיכון 
הגבלת התחרות לטובת המשקיע



המדרג

תמסורת

רשתות גישה לשירותים

תכנים

יישומים



תכנון  
רגולטורי



מה לא עשינו נכון



ענף  
הסלולאר

תולדה של מכרז  
2010התדרים 

העדר פיקוח

אמצעי אכיפה לא מותאמים

הטבות מפתות

5סיכויי הצלחה נמוכים למפעיל 

פ  "מדיניות שת
 –רשתות 

הנשמה  
מלאכותית

 4מכרז תדרי דור 
-

חזרה על אותן  
טעויות

מפעילות  
התשתית שבויות  
בדילמת האסיר

התנהלות מנותקת מהחובות הרגולטוריות�

מחירי שירות לא ריאליים�

הפחתה מלאכותית של ערך התשתיות�

ערעור כלכלת מפעילי התשתית�

האטה בפריסת תשתיות�

צמצום מספר התשתיות הסלולאריות מארבע לשלוש�

האטת התחרות בענפים אחרים�



ענף הקווי
סיפורו של מיזם 

הסיבים

סלולאריםאיסור כניסת מפעילים 

הגבלת תחום הלקוחות

הגבלת תחום השירותים

אין ההתאמה בין החובות וההגבלות הרגולטוריות  
העיסקייםלצרכים 

  תוכניתלא נערכה 
ריאלית   עיסקית

למיזם

לא נבדקו מהם תנאי  
ההצלחה  

הגבלת מדיניות מחירים

ביטול הפרדה  , שוק סיטונאי: ייזום רפורמות נוגדות
מבנית בבזק

הוצאת המיזם כנהנה אפשרי מהשוק הסיטונאי

, בתחום פריסת התשתיות: אי ייזום רגולציה תומכת
השידורים והשיווק

בעיות ניהול  �

אובדן כספי ציבור�

כישלון בשיווק ופריסה�

ריכוזיות בענף התקשורת�

אי אמון של השוק במיזם�



?מה ניתן לעשות אחרת 



יעדים

אספקת שירותי התקשורת המתקדמים ביותר  (1)
למרבית הציבור(2)
.במחיר סביר(3)

קיום תחרות בין בעלי התשתית באופן  : האמצעי
.שישמור על היעד הראשי

:קונקרטיםיעדים 
  הסיב קידום ,5 לדור הכנה ,4 דור פריסת האצת

  ומערכות IOT במערכות תמיכה ,הצרכן אל
.הציבורי במרחב

  



ניתוח 
המצב
וזיהוי  
כשלים

.הישראלי הסלולאר בענף יתר תחרות•

.הסלולאר מפעילי של עולמית החלשות•

 הפנים התמסורת בתחום משמעותית תחרות אין•
.קשה בבזק והתחרות עצומות ההשקעות .ארצית

  תחרות עבור מספקות תשתית פלטפורמות אין•
  התמסורת איכות .ערוצית רב בטלוויזיה מוגברת
.למדי בינונית

  .העירוני במרחב תשתית בפריסת קושי•



מגמות
.נתונים של מוגברת צריכה•

.לרשת עובר הטלוויזיה עולם•

 WiFI התקני על התבססות•
.הפרטי במרחב

  מערכתיים פתרונות חיפוש•
.הציבורי במרחב

  נוספים תדרים הכנת :בעולם•
  ומערכות סלולאר לרשתות
.פרטיות

כניסת רשת האינטרנט לכל אספקט בחיים



תכנון
וביצוע

סלולאר

 מעבר ,הביניים מסגרות ביטול•
  תשתית בעלי למפעילי

.וירטואלים ומפעילים

 תשתית מפעילי 4 -ל מעבר•
.היותר לכל

.טלקום גולן בעניין הדין מיצוי•

 נוספים תדרים הפשרת•
.הקיימים למפעילים

.ב"תו נושא הסדרת•



תכנון
וביצוע

:קווי

  עיסקי מחדש תכנון•
 הסיבים מיזם של ורגולטורי

  ממשלתית השקעה לרבות
.נרחבת

  הסיטונאי השוק ניווט•
  ,תשתיות הרחבת לטובת
.השיווק לתחומי ופחות

 חסמים ופתיחת עידוד•
  התמסורת בתחום

.)גל מיקרו( האלחוטית



תכנון
וביצוע

:מבני

  ופחות והכלכלי הטכנולוגי בתחום המשאבים מיקוד•
.הפיקוח תחום כל לגבי ל"כנ ,הצרכני בתחום

:הספקטרום בתחום רפורמה•

oהפטור התחום כל לרבות סטנדרטי רישוי העברת  
  .רישוי למכוני מרישוי

oלתמיכה ממגננה גישה שינוי.

oהאלמנטים חיזוק – התדרים ועדות מבנה שינוי  
.האזרחיים

  הרשויות ואישורי הבניה רישוי בתחומי הקלות•
  לטובת הממשלה משרדי של מעורבות .המקומיות
.המפעילים



תודה



 

 

 חומר מקצועי
 וקבוצות דיון  

 :באתר הפורום
 

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


