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 לכבוד:
 רשימת תפוצה

 

 15לעיקרי הטענות שהתקבלו לשימוע שפרסם משרד התקשורת ביום  התייחסות הנדון:

אסדרה בעקבות בקשה לקבלת אישור שר התקשורת לרכישת   שינוי"בנושא  0220בדצמבר 

הוט מערכות   בידי ( בע"מ2013שליטה ואמצעי שליטה באיי.בי.סי איזראל ברודבנד קומפני )

  "מ"בע תקשורת 

. התקבלו בשימוע שבנדוןלעיקר הטענות ש  )"המשרד"(  התקשורת  שרדמלהלן מפורטת התייחסות  

 לשם הנוחות הטענות מובאות באופן תמציתי:

 טענה:  .1

)איי  לרשת נמוכות בפרישה לבנייה IBC")"( בע"מ  2013.בי.סי איזראל ברודבנד קומפני  ( עלויות 

רמת  מרקמית וכן  חשמל  תשתיות  גבי  על  חדשה  ובבנייה  רשת   נמוכה  עם  נמוכה  שלה  החפיפה 

היא מתחרה מרכזי בשוק התשתית הנייחת    IBCהנפרשת על הרשת הפסיבית של בזק. לפיכך רשת  

 והיא בעלת פוטנציאל גדול להכנסת תחרות לשוק התשתית הנייחת. 

 מענה: 

רשת   לפרישת  חשיבות  מייחס  אכן  ובIBCבאמצעות  נייחת  המשרד  זאת,  תשתית   כלל  גבי  על 

תפקיד חשוב בהחדרת תחרות לשוק התשתית הנייחת,   IBC-בנוסף, המשרד סבור כי ל  החשמל.

מנת  על  התשתית,  בעלי  כנגד  תחרותי  איום  להוות  ופוטנציאל  מתקדמת,  רשת  בפרישת  בעיקר 

מוגבל והיתרונות הקיימים   IBCדמת. ואולם, כוחה התחרותי של  לתמרץ אותם לפרוש רשת מתק

" IBCלה על רשת החשמל, למיטב ידיעתנו, הם אף פחותים משהערכנו בשימוע "שינויים ברישיון  

משקי בית על גבי   ]..[  IBCבית פרשה    משקי  ]..[  של  פרישה  מתוך,  להערכתנו.  2018מחודש מאי  

 רשת   גבי  על  קיימים  בבניינים  בית   משקי]..[    ייפרשוסך הכל    שקיבלנו  המידע  פי  על.  החשמלתשתית  

- ב  ידינו על שהוערכה מהרמה משמעותית נמוכה זו רמהמשקי בית(.   ]..[)מתוך פרישה של  החשמל

 .2019-2018  בשנים  בזק  של  הפסיבית  הרשת  בסיס  על  בפרישה  העלויות  הפחתת  עקב  בעיקר,  2018

גבוהה   על היא  בזק  של  הפסיבית  הרשת  גבי  על  הנפרשת  מקבילה  רשת  עם  החפיפה  רמת  גם  כן 
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משקי   מיליון  1-תפרוש לכ  IBCהוא כי ללא הבקשה    IBCמשסברנו. לפיכך התרחיש הסביר לגבי  

 בית בלבד, וברמת חפיפה גבוהה יחסית לרשת פרטנר.

 טענה:   .2

קיימת התכנות לשדרוג טכנולוגי משמעותי ברשת הוט טלקום כמקובל בעולם. כמחצית מדינות  

מתושבי האיחוד   20%-וכ  DOCSIS 3.1האיחוד האירופי כבר השיקו רשתות סיבים בטכנולוגיית  

כבר נגישים לרשתות אלה. אישור הבקשה ימנע מרשת זו להתפתח ואם תדחה הבקשה תשודרג  

רשתות מתקדמות  2ממשקי הבית בישראל, וכך גם תתקיימנה  90%-וכות לכרשת הוט בעלויות נמ

ו )פרטנר  מצומצמת  בפרישה  רשתות  שתי  פלוס  והוט(  )בזק  רחבה  אישור IBC-בפרישה  לפיכך   .)

נכון להיום קיימת תחליפיות בעיני הצרכן בין תשתיות הכבלים בטכנולוגיית   הבקשה יפגע בתחרות.

DOCSIS 3 אופטיים עד בית הלקוח, ואף בינן לבין תשתית בזק. לבין תשתיות כבלים 

 מענה: 

ל טלקום  הוט  של  הכבלים  רשת  שדרוג  כי  רשת   DOCSIS 3.1-יתכן  טלקום  להוט  מספק  היה 

להוט  בעלויות  חסכון  לכאורה  מאפשר  זה  שדרוג  בנוסף,  סיבים.  לרשת  דומה  באיכות  מתקדמת 

מרבית עלות הפרישה לרשת חדשה,   טלקום כגון ההימנעות מפרישה ורטיקלית אשר מהווה את

הימנעות מעלויות הפעלת שתי רשתות במקביל )קואקס וסיבים(, התבססות על טכנולוגיית הכבלים 

של   הידע  על  אפשרית  והסתמכות  להוט,  מתקדמות   ALTICEהמוכרת  כבלים  רשתות  בפרישת 

, ופעם DOCSIS 3.1-באירופה. על אף כל זאת, הוט טלקום לא שדרגה את רשת הכבלים שלה ל

אחר פעם היא מחפשת אלטרנטיבה לפרישת רשת סיבים אופטיים אשר תחליף את רשת הכבלים 

הוותיקה, אשר במסגרת פרישתה תחייב את הוט לשנות טכנולוגיה, לשאת בעלויות כפולות להפעלת 

 רשתות מקבילות, ולפרוש כבילה ורטיקלית.

זו עם הוט טלקום וכן עם גורמים נוספים  הצוות המקצועי במשרד התקשורת ערך דיונים בסוגיה  

הבין הצוות  בדיוני  עלה  הנושא  וכן  הממשלה  פמשרדי  -במשרדי  מדיניות  תשתיות לבחינת  רישת 

דן בחובת הפרישה . הצוות  דרור"(-)"צוות רז  פס נייחות במדינת ישראל-תקשורת אולטרה רחבות

פנים דיונים  נערכו  זו  ובמסגרת  טלקום  הוט  של  אפשרויות ממ- האוניברסלית  לגבי  שלתיים 

 DOCSIS-ההתפתחות של רשת הוט טלקום, ובין היתר נבחנה ההיתכנות לשדרוג רשת הכבלים ל

 . בדיונים המקצועיים שקיים משרד התקשורת בעניין נמצא שהשדרוג כרוך בעלויות גדולות. 3.1

ם אשר הייתה אנו סבורים כי אם בפני הוט טלקום הייתה עומדת חלופה יעילה לשדרוג רשת הכבלי

מציבה אותה בהשקעה מינימלית כבעלת רשת מתקדמת בלוחות זמנים מהירים, הרי שהיא כבר  

הוט  השקיעה  האחרונות  השנתיים  שבמהלך  אף  על  זאת  קרה.  כך  ולא  זה,  בכיוון  פועלת  הייתה 
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כי הוט טלקום  לכן ההנחה  יכולות רשת הנחושת שלה בהיקפים לא מבוטלים.  והרחבת  בפיתוח 

 סוגלת בעלות נמוכה להכפיל את יכולות הרשת שלה ובחרה לא לעשות כן אינה סבירה.  הייתה מ

 

 טענה:  .3

היתכנות טכנולוגית לשדרוג רשת הכבלים, הרי שהטכנולוגיה מתפתחת  קיימת  לא  כיום  גם אם 

אפשרות  בעתיד  ותפתח  שבמידה  לכך  יביא  הבקשה  אישור  חדשות.  אפשרויות  בפנינו  ופותחת 

עתידית  בתחרות  יפגע  והדבר  יתאפשר  לא  טלקום  הוט  רשת  גבי  על  מימושה  חדשה,  טכנולוגית 

 לדרוש שהוט טלקום תמכור את רשת הכבלים שלה כתנאי לאישור הבקשה.   פוטנציאלית. על כן יש

 מענה: 

אין אנו מוצאים הצדקה בעת הזו לדרוש את מכירתו של הנכס המרכזי שיש להוט טלקום על בסיסו 

לעומת נגישות של   20%היא כיום בעלת נגישות של  IBCהיא מעניקה שירותים לכ]..[ מנויים. רשת 

של הוט, ועל כן אין זה סביר לדרוש את מכירתה של רשת הוט טלקום כתנאי   לרשת הכבלים  90%-כ

 .  IBC-לרכישת אמצעי שליטה ב

תיפרש בפרישה   IBCעם זאת נציין, כי במידה ולאחר מספר שנים מאישור הבקשה, ככל שרשת  

רחבה ותהפוך לרשת המרכזית שבבעלות הוט טלקום, הרי שיהיה מקום לבחון, למשל בעת בקשה 

על מנת IBC-דית להעברת אמצעי שליטה בעתי , את המשך האחזקה ברשת הכבלים שלה. זאת 

למזער את הפגיעה האפשרית בתרחיש בו מתרחשת התפתחות טכנולוגית אשר בכוחה לשדרג את 

רשת הכבלים של הוט בעלות סבירה, אך שהוט טלקום כבעלים של רשת מתקדמת אחרת תימנע 

 מלקדם. 

של הכבלים  רשת  אף   נדגיש,  על  כיום,  הישראלי.  למשק  סגולי  ערך  בעל  נכס  היא  טלקום  הוט 

השדרוגים שנערכים בתשתיות כבלים מקבילות באירופה, נראה כי אפשרויות שדרוגו מוגבלות. עם 

טכנולוגיים  שיפורים  של  וכניסתם  טלקום,  הוט  ידי  על  בו  השימוש  הפחתת  עם  בהמשך,  זאת, 

לשחקן חדש אשר יוכל בעזרתו להגדיל את התחרות בשוק. עתידיים, ייתכן שיהיה לו ערך חיובי  

במצב כזה יוכל המשרד לשקול לחייב את קבוצת הוט למכור את נכס תשתית הכבלים, בין היתר 

 במסגרת שינויים מבניים עתידיים. 
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 טענה:   .4

מתקדמות  תקשורת  רשתות  בפרישת  בתחרות  משמעותית  לפגיעה  סביר  חשש  מעלה  הבקשה 

 ובשדרוגן. 

 מענה: 

אנו סבורים כי עיקר הפגיעה לכאורה בתחרות מהבקשה יכולה להתרחש באזורים בהם גם הוט 

היו פורשות רשת מתקדמת אם הבקשה הייתה נדחית. קשה לומר מה היה שיעור הפרישה    IBCוגם

על תכניות העבודה של  העתידי ש ניתן להתבסס  נדחית, אך  הייתה  לו הבקשה  עובר   IBCל הוט 

לבקשה על מנת להעריך שאם הבקשה היתה נדחית הייתה מתקיימת כפילות פרישה בין רשתות 

 ממשקי הבית בישראל )בתוך מספר שנים(.  35%-בכ IBC-הוט ו

 ור הבקשה היא משמעותית.איננו סבורים כי הפגיעה בתחרות באזורים אלה כתוצאה מאיש

כן  ועל  ופרטנר  בזק  גם רשתות הסיבים של  גבוהה מאוד  ייפרשו בחפיפה  ראשית, באזורים אלה 

מדובר בהשוואה בין תחרות של ארבע רשתות סיבים )ועוד שתי רשתות נחושת( לבין תחרות של 

רשת של  התרומה  זו  שבהשוואה  ברור  נחושת(.  רשתות  שתי  )ועוד  סיבים  רשתות  סיבים   שלוש 

רביעית לתחרות הטכנולוגית היא נמוכה מאוד, שכן קיימות כבר שלוש רשתות סיבים שהן בחזית 

 הטכנולוגיה.  

 שנית, אנו מעריכים כי הן סלקום והן הוט טלקום יתחרו ברמה הקמעונאית על ליבו של הצרכן.  

טונאיות, ועל כן שלישית, בשני מצבי העולם יפרשו באזורים אלה לפחות שתי רשתות עם חובות סי

תתקיים  הבקשה  תאושר  אם  גם  לפיכך  גבוהה.  תהיה  הקמעונאית  התחרות  שרמת  להניח  סביר 

 באזורים אלה תחרות גבוהה הן בפן הטכנולוגי והן בפן המחיר.  

הוא  הצרכן  המחיר,  על  עזה  ותחרות  גבוהה  טכנולוגית  תחרות  קיימת  כאשר  זה  במצב  רביעית, 

בעלויות. על כן דווקא במצב של שלוש רשתות, בו רשת אחת היא רשת הנהנה העיקרי מהפחתה  

משותפת לשני שחקנים קמעונאיים, מתאפשר להם להתחרות ברמת מחירים נמוכה יותר מאשר 

 היו יכולים להתחרות כאשר היו נושאים בעלויות רשת מלאות כל אחד בנפרד. 

ת שלילי לשוק התקשורת הנייחת חמישית, ניתוח זה מתעלם מתרחישים המגלמים כיוון התפתחו

אם לא תאושר הבקשה. אישור הבקשה מגדיל מאד את הלחץ התחרותי על בזק, ומשפיע על מהירות 

והיקפי הפרישה שלה, לרווחת מרבית משקי הבית בישראל. ]..[. כמו כן, אין הבקשה מנתחת את  

ממשקי הבית,   40%-הפגיעה בתחרות אשר תתרחש במידה ובזק תהיה רשת הסיבים הבלעדית לכ

 פורשת בחלק נרחב מאזורים אלה. IBCלעומת המצב החלופי באישור הבקשה בה גם 
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שישית, הניתוח בחוות הדעת התעמק בבחינת החלופה בה הוט פורשת רשת סיבים עצמאית בפרישה 

-הגלומה בבקשה, וכן בחנו תרחיש בו רמת החפיפה בין רשתות הוט, פרטנר ו  IBCדומה לפרישת  

IBC  גם בתרחישים אלה, 60%-כה יחסית, כך שהנגישות הכוללת של שלוש הרשתות מגעת לנמו .

שאנו סבורים שהסיכוי להתרחשותם אינו גבוה, מצאנו כי קיים יתרון תחרותי לקיומו של מתחרה 

סיטונאי המעוניין בהגדלת מספר המתחרים העושים שימוש ברשתו, על פני רשתות המשרתות את 

 בעליהן בלבד. 

ה גדולה, שכן רמת התחרות אשר מכל  לעיל סברנו שהפגיעה בתחרות באזורים אלה אינה  אמור 

של  המשמעות  לצד  לתחרות.  לבקשה תרומה  יתכן שתהיה  ואף  גבוהה ממילא  בו תהיה  תתרחש 

תחרותית  עדיפות  קיימת  פרישה,  כפילות  להיות  הייתה  צפויה  בהם  באזורים  לתחרות  הבקשה 

לעומת האפשרות שהרשת שתיפרש באותם אזורים   IBCל  משמעותית לפרישת רשת מתקדמת ש

תהיה רשת מתקדמת בבעלות מלאה של הוט. זאת מפני שבחלופה הראשונה מודל הפעלת הרשת 

ספקים", ובעל התשתית מופרד מבנית מקבוצת הוט ובבעלות חלקית בלבד שלה, -הוא של "ספק

גם חלה חובת אספקת שירותים  ובמקביל לה פועלת הרשת הקואקסיאלית הקיימת של הוט )עליה 

בבעלות  תהיה  שתיפרש  הנוספת  המתקדמת  הרשת  השנייה,  בחלופה  זאת,  לעומת  סיטונאיים(. 

מלאה של הוט, מה שלהערכתנו אינו מבטיח איכות הפעילות סיטונאית ברמה של רשת הפועלת 

 ספקים". -במודל "ספק

 טענה:  .5

ם" ובקיומה של תשתית עצמאית ספקי-כ"ספק  IBCמשרד התקשורת רואה חשיבות בשמירה על  

נוספת פרט לתשתיות בזק והוט כבסיס לשוק סיטונאי. אולם אישור הבקשה מעלה חשש לפגיעה  

הן ברמה  זו,  ניסו במשך השנים לסכל תחרות  כי בעלות התשתית  ניתן לראות  בשוק הסיטונאי. 

 הטכנית והן ברמה הכלכלית. 

 מענה: 

 לכך   יתרום  הבקשה  אישורוטנציאל השוק הסיטונאי.  אנו סבורים כי אישור הבקשה מגדיל את פ

. על כן בחלקים תפרוש רשת בהיקף נרחב יותר משמעותית מתוכנית העבודה הנוכחית שלה   IBC-ש

נרחבים  ובאזורים  רשתות,  משתי  סיטונאיים  שירותים  לרכוש  יהיה  ניתן  בישראל  יותר  נרחבים 

ת מתקדמת אך ורק מרשת בזק, ולמעשה בישראל לא יידרשו ספקי השירות לרכוש שירותים על רש

אנו  סיבים.  רשתות  ומשתי  נחושת  רשתות  משתי  שירותים  לרכוש  האפשרות  לרשותם  תעמוד 

סבורים שקיומם של שני בעלי תשתית בפרישה רחבה יקל על כוח המיקוח של ספקי השירות, ובפרט 

"ספק  IBC-ש בעיקרה  היא  )לע -כיום  משמעותית  קמעונאית  זרוע  ללא  שהיא ספקים"  בזק  ומת 

 שחקן קמעונאי משמעותי(. 
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של   הבעלות  מבנה  שלה    IBCכיום,  הסיטונאי  הפעילות  אופן  את  ללא   –משמר  שחקנים  שני 

הנייח  בשוק  פעילותו  בהיקף  בינוני  קמעונאי  ושחקן  התקשורת  בשוק  קמעונאיים  אינטרסים 

הוט שידורים המבקש לחלוק בעלויות הקמת הרשת. במסגרת השימוע הבענו חשש שכניסתה של  

ספקים" אשר מעוניין למכור שירותים  -יכולה לפגוע בפעילות החברה כ"ספק  IBC-כבעלת שליטה ב

תחויב להעמיד הצעת   IBCלמתחרים הקמעונאיים. ולכן העמדנו תנאי שבמסגרת אישור הבקשה  

שלה עם בעלי השליטה שלה, אשר תבטיח גם לשחקנים קטנים   IRU-מדף אשר תתבסס על הסכמי ה

לרשת   כניסה  סבירי  IBCשער  השוק בתנאים  מחובות  חלק  להחיל  המשרד  בכוונת  בנוסף,  ם. 

, ולהרחיבן בעתיד ככל IBCהסיטונאי, כגון איסור צמצום מרווחים, על מחיר "ספק הספקים" של 

ספקים" -כ"ספק  IBCשהדבר יידרש.  כן ידרוש המשרד גם בעתיד  את המשך פעילותה התקינה של  

 כתנאי להעברות אמצעי שליטה. 

ועל כן אישור   IBCן הגנות אלה ניתן יהיה להבטיח את פעילותה הסיטונאית של  אנו סבורים שבהינת

 הבקשה יתרום לתחרות בשוק הסיטונאי.

 טענה:   .6

אישור הבקשה יבטל את התחרות הקמעונאית הקיימת כיום בין קבוצות הוט וסלקום ועל כן תיפגע 

יהן גם בשווקים קשורים התחרות. שיתוף הפעולה בין הקבוצות יכול להביא לפגיעה בתחרות בינ

הרב הטלוויזיה  ובשוק  הסלולר  בשוק  שולחן  -ובפרט  סביב  הישיבה  בשל  צפויה  הפגיעה  ערוצית. 

 משותף, וכן לאור הבעלות המשותפת שעשויה לרסן את הרצון להתחרות זה בזה בשווקים אחרים.  

 מענה: 

טלקום להוט  יאפשר  הבקשה  אישור  דווקא  כי  סבורים  אנו  הקמעונאית  וספקי ברמה  סלקום,   ,

שירות נוספים להתמודד טוב יותר מול בזק בחלקים נרחבים בארץ, בהם ללא אישור הבקשה לא 

הייתה נפרשת רשת סיבים מתחרה לבזק. על אף שאישור הבקשה ייצור "שולחן משותף", החברות  

 כפופות לדיני התחרות הכלליים.  

חשש שהבעלות על   קייםאישור העסקה.  ן משותף" בנציין כי איננו מתעלמים מיצירתו של "שולח

 קבוצות   שיתוף הפעולהאת אפשרויות    וירחיב  IBCחברה משותפת וההשתתפות בדירקטוריון של  

סבוריםוהוט  סלקום ואנו  ולוודא   ,  אלה  גופים  של  פעילותם  אחר  לעקוב  הרגולטורים  על  כי 

ת, מניסיוננו בתחום לא מייצרת פעילות הפוגעת בתחרות. עם זא  IBCשהפעילות המשותפת בחברת  

 הסלולר, ניתן לייצר שיתוף רשתות גם מבלי ששיתוף הפעולה זולג לשווקים קשורים ופוגע בתחרות.

בשנת    IBC-ב   שליטה  אמצעי  העברת  בעקבות  כי  נציין  זה  בהקשר סלקום  נקבעו   2019לקבוצת 

ל  רישיוןב שהוענק  מבנית.    IBC-האחוד  הפרדה  את  הוראות  מסדירות  היתר,  בין  אלה,  הוראות 
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לבין חברה בעלת זיקה אליה, ובכלל כך כללים בדבר שמירת סודיות של מידע   IBCהיחסים שבין  

 בהוראות אלה על הוט וסלקום לפעול בהתאם אליהן.   IBCמסחרי, ומובן כי לשם עמידתה של 

ו על בעלי השליטה  ודיני התחרות הכלליים החלים  דיני החברות  נושאי המשרה בלצד  , IBC-על 

זיקה בה. לאחר אישור   לחברה בעלת  IBCצורך לחדד את הוראות ההפרדה המבנית בין    מצאנו

. על מנת לאפשר להוט וסלקום  לנווט את IBC-בעלות שליטה ביהיו  הבקשה סלקום והוט מערכות  

לנכון  IBCעסקי   מצאנו  בה,  שליטה  של    כבעלות  האחוד  הרישיון  את  שי  IBCלתקן   תאפשרכך 

בדירקטוריון  ל נציגים  להיות  וסלקום  הוט  בקבוצות  משרה  השר IBC-בנושאי  לאישור  בכפוף   ,

ובכתב לכך  מראש  בהמשך  כי  .  הבקשה  תאושר  העסקה  אישור  דירקטוריון  במסגרת  הוט יו"ר 

סמנכ"ל הכספים וט מערכות; מנכ"ל סלקום;  סמנכ"ל הכספים של ההוט מערכות;  מנכ"ל  טלקום ו

כן   כמו  .IBCיכהנו גם כדירקטורים בדירקטוריון  של סלקום,    סלקום; וסמנכ"ל יעוץ משפטישל  

 אודות   מסחרי  מידע  להעביר  IBCעל    כי חל איסור  IBCבמסגרת תיקון לרישיון האחוד של  הובהר  

אלא ככל שהדבר נדרש לצורך מילוי   לחברי דירקטוריון מטעמם,  השליטה בה או  בעליל  לקוחותיה

בה   כמו  דירקטוריון.  יכחבר  םתפקיד הסודיות  שחובת  כך  תוקן  האמור  האחוד  הרישיון  כן, 

ביחס להעברת מידע מסחרי לחברה בעלת זיקה הורחבה כך שתחול גם על כל נושא משרה    IBCחבה

 . בה, ובכלל כך חברי הדירקטוריון שלה 

 ות מאפשר  ןאינ  IBCכי הוראות הרישיון האחוד של  ,  של הוראות אלה הוא, בין היתר  משמעותן

 מסחרי   מידע"א כללי  מפ  או"א  מפ  רישיון  בבעלנושאי משרה    שהינםלהציג בפני חברי הדירקטוריון  

תפקידםמתחרים  לגבי  גבוהה  ברזולוציה  רגיש מילוי  לשם  נדרש  אינו  שהמידע  ככל  לעמדתנו, .  , 

אמצעי התשלום   ,בקווים  שלהם  השימוש  מאפייני,  IBCלקוחות    מנוייספציפי של    מיקום  ככלל,

. אינו נדרש לשם מילוי תפקידם של חברי הדירקטוריון  המנוי  ברמת  אחר  פרטני  מידע  וכל  שלהם,

על   ה  לעיני  במשורה  להיחשף  השירות  ספקי  ברמת  מידעלראייתנו,  כן, .  דירקטוריוןחברי  כמו 

ריון אינם רשאים לחלוק בנתונים כי נושאי המשרה בדירקטו  גםם של כללים אלה הוא  ותמשמע

 הזיקה.  תבעל חברהשנחשפו אליהם עם עובדים אחרים ב

לא יכולה להעסיק עובד   IBCבו נקבע כי    IBC)ה( לרישיון  14.1לחדד את סעיף    בכוונתנולכך,    בנוסף

זה אינו   סעיףמוצע להבהיר כי  שירותים קבלניים.    הזיקה או מעניק ל  תבעלחברה  אשר מועסק ב

הרשת או   להקמה, התקנה ותחזוקה שלזיקה בו עבור שירותים    תבעלחברה  לשלם ל  IBCאוסר על  

 . ושירותי אירוח  חיבור מנויים
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 טענה:  .7

(,  Multi-market contactמימדית )-שווקי התקשורת הם שווקים קשורים והתחרות בהם היא רב

בין הקבוצות בשווקים המאו כן הגברת שיתוף הפעולה  גבוהים מהווה  ועל  כניסה  פיינים בחסמי 

 פלטפורמה לשיווי משקל אוליגופולי. 

 מענה: 

אישור הבקשה עתיד לייצר שיתוף פעולה בין קבוצת הוט וסלקום, אך צפוי במקביל להגדיל את 

והן לאור  גבי תשתיות התקשורת הנייחות בישראל, הן לאור הרחבת הפרישה  על  רמת התחרות 

ספקים". מאחר -כ"ספק  IBCמתחרים נוספים במסגרת פעילותה של  הפחתת חסמי הכניסה לענף ל

ותשתית תקשורת נייחת מהווה כיום פלטפורמה לאספקת שירותי תקשורת רבים דוגמת טלוויזיה 

בשווקים  -רב לפיתוח התחרות  גם  יתרום  אנו סבורים שאישור הבקשה  נייחת,  וטלפוניה  ערוצית 

בין דווקא להביא לכך שחיזוק -תתי  אלה. כלומר, הקישוריות הקיימת בתחרות  יכולה  השווקים 

בשווקים  התחרות  לחיזוק  יתרום  הבקשה  מאישור  כתוצאה  הנייחת  התשתית  בתחום  התחרות 

 קשורים. 

 טענה:  .8

ו טלקום  הפירמה   IBC-הוט  כתיאוריית  זו  לבקשה  להתייחס  אין  כן  ועל  כושלות  חברות  אינן 

 הכושלת. 

 מענה: 

 הדיון אינו מניח שמי מהחברות הן חברות כושלות. הניתוח התחרותי העומד בבסיס 

 טענה:  .9

 אישור הבקשה יביא לפגיעה בתחרות במכרזי אזורי התמרוץ.

 מענה: 

 בחוות הדעת הכלכלית.  38לסוגיה זו ניתן מענה נרחב בשימוע, ובפרט ראו עמוד 

 טענה:  .10

של   הבלעדיות  את  להתיר  יש  למתחרים  כניסה  חסמי  להוריד  מנת  תש  IBCעל  תיות בפרישת 

 תקשורת על גבי רשת החשמל.
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 מענה: 

בו הועלתה טענה דומה. בדומה למענה בסוגיה זו בעבר, אנו סבורים   2018סוגיה זו נדונה בשימוע  

שירותי תשתית   IBC-על גבי רשת החשמל, הרי שכל מתחרה יכול לרכוש מ  IBCכי באזור בו פרושה  

רשת סיבים באמצעות הרשת הפסיבית החליטה שלא לפרוש או שפרשה    IBCבאזור זה. באזור בו  

של בזק, הרי שהדבר מעיד על כדאיות כלכלית נמוכה לפרישה באמצעות רשת החשמל באזור זה. 

לפרישה על גבי רשת החשמל להפחתת חסמי הכניסה   IBCעל כן התרומה של התרת הבלעדיות של  

 לשוק התשתית הנייחת אינה גבוהה. 

בפרישה על רשת החשמל. בפרט    IBCת סוגיית הבלעדיות של  על אף האמור נציין כי המשרד יבחן א

באזורי התמרוץ )האזורים הסטטיסטיים בהם בזק לא תפרוש רשת סיבים(, בהם בכוונת המשרד 

לפעול על מנת להפחית למתחרים במכרזים את עלויות הפרישה, ובכלל כך, כידוע, גם את עלויות 

 הפרישה ברשת הפסיבית של בזק. 

 טענה:  .11

בפריפריה מעבר להרחבה   IBC, ולהרחיב את פרישת  90%- ל  IBCגדיל את חובת הפרישה של  יש לה

 הכלולה בשימוע. 

 מענה: 

והן הרחבת חובת הפרישה בפריפריה    –חובות הפרישה שנקבעו בשימוע    -הן סך חובת הפרישה 

כת נקבעו תוך ניסיון למקסם את חובות הפרישה ללא סיכון הכדאיות הכלכלית של המיזם. להער 

ולטענת   הכלכלית IBCהמשרד,  בכדאיות  תפגע  שהומלצה  לרמה  מעבר  הפרישה  חובות  הגדלת   ,

 באופן שיסכן את ההשקעה בתשתיות התקשורת הכרוכה בבקשה. 

 

 טענה:  .12

 לקיים את חובת הפרישה שלה באמצעות זכייה במכרזי התמרוץ.  IBC- אין לאפשר ל

 מענה: 

רז צוות  עמידה  -כפי שהמליץ  לצורך  לא תיחשב  פרישה שתמומן באמצעות קופת התמרוץ  דרור, 

 .IBCבחובת הפרישה של 
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 טענה:  .13

אלף או לכל הפחות לבטל את ההתחייבות   20-יש להפחית את ההתחייבות המזערית בהצעת המדף ל

 אלף כעבור שנתיים.  50-ל

 מענה: 

, אנו IBCהטענה מתקבלת חלקית. לאחר שבחנו את הצעת המדף הראשונה שהוגשה למשרד על ידי  

סבורים כי הצעת המדף כפי שהוגשה, אינה מהווה הנמכה מספקת לחסמי הכניסה לתחום התשתית 

הגישה הצעת מדף מעודכנת הכוללת בין היתר הנחת כמות ללא התחייבות לרכישת   IBCהנייחת.  

אלף קווים או יותר   15תי הדירה ברשתה. הנחת הכמות תינתן לספק שירות הרוכש  זכות שימוש בל

הנחה מהמחיר שקבע בעל הרישיון לשירות גישה לאינטרנט בקצב   5%כמפורט להלן:   ושיעורה יהיה

הנחה מהמחיר שקבע בעל הרישיון   10%מגה ביט לשנייה )כולל( סך הורדה והעלאה;    550של עד  

מגה ביט לשנייה סך הורדה והעלאה. בנוסף, הצעת   550ט בקצב של מעל  לשירות גישה לאינטרנ

( הדירה  בלתי  שימוש  זכות  להזמנת  בהתחייבות  מופחת  תעריף  כוללת  המעודכנת  ( IRUהמדף 

של   בהיקף  של    5%בקווים  לרשת  הנגישים  הבית  השירותים IBCממשקי  זו תכלול את  חלופה   .

 קופת ההתחייבות. ובכלל כך ת IRU-והתנאים הכלולים בהסכמי ה

 טענה:  .14

 שוק סיטונאי כתנאי לאישור הבקשה.  IBCיש להחיל על 

 מענה: 

IBC ספקים", כלומר היא מאפשרת לספקי שירות שימוש בתשתיותיה -פועלת כיום בעיקר כ"ספק

על מנת לספק שירות קמעונאי ללקוח הקצה. היא מחויבת לפעול בתנאים בלתי מפלים, התעריפים 

שהעמידה באופן וולונטרי הם סבירים ומעודדים תחרות, והמשרד אף השתמש בהם כנקודת ייחוס 

התעריפי ללקביעת  המפוקחים  זו   BSA-ם  זמן  בנקודת  לכן  בזק.  חברת  של  מתקדמת  רשת  על 

. כאמור בשימוע, ככל שהמשרד יסבור IBCהמשרד לא רואה צורך בהחמרת הפיקוח התעריפי על  

בפעילותה הסיטונאית אינה עולה בקנה אחד עם חובותיה, הוא יפעל להחיל עליה חובות   IBC-ש

 שוק סיטונאי בהתאם לצורך.
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 טענה:  .15

הוט משיתה חסמים על השימוש בשוק הסיטונאי ברשת הכבלים שלה ואין לתת לה פרס בדמות 

חיבור  ברמת  הוט  לרשת  החיבור  את  לאפשר  המיזוג  לאישור  תנאי  לקבוע  יש  הבקשה.  אישור 

 (. CMTS-מקומית )לרכיב ה

 מענה: 

ק, ונמצא כי נדגיש כי הבקשה נבחנת בראש ובראשונה על פי ההשפעה הצפויה שלה על תחרות בשו

השפעה זו צפויה להיות חיובית, ולשפר את מצבם של ספקי השירות. בנפרד, המשרד פועל בימים 

 , ואינו סבור כי קיים קשר אינהרנטי בין הדברים.  CMTS-אלה להסדיר את השימוש בחיבור ל

 טענה:  .16

כפי   30%ממשקי הבית, ולא    60%-50%-גם בהינתן דחיית הבקשה הוט טלקום תפרוש סיבים לכ

 שהניח המשרד.

 מענה: 

לא ניתן להעריך במדויק מה יקרה אם לא תאושר הבקשה. בפרט, החלטותיה העתידיות של הוט 

דרור -טלקום מושפעות על ידי מהלכי השחקנים האחרים וכן על ידי החלטות הרגולטור. צוות רז

. 30%-אית בכאמד את שיעור משקי הבית להם יש להוט טלקום יתרונות בפרישת רשת סיבים עצמ

, תרחיש נוסף בו 40%-בנוסף, במסגרת התרחישים הסבירים נבחן תרחיש מרכזי בו הוט פורשת ל

. המשרד סבור כי אישור הבקשה מגלם 65%-ותרחיש נוסף בו הוט פורשת ל  50%-הוט פורשת ל 

יתרונות לתחרות ולצרכני התקשורת למול תרחישים חלופיים בהם הוט טלקום פורשת רשת סיבים 

 צמאית למרבית משקי הבית בישראל.ע

 טענה .17

מעבר למה שנקבע בשימוע    IBCשל  אין להרחיב את חובת הפרישה ואת היקף הפרישה לפריפריה  

 . שלה עקב פגיעה משמעותית במודל העסקי

 מענה 

הטענה מתקבלת. מלכתחילה נקבעו חובות הפרישה בשימוע על בסיס מקסום חובות הפרישה תחת 

 הכדאיות הכלכלית של המיזם.השמירה על  
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 טענה .18

באופן שיקשה  יש להימנע מפרסום פומבי של הצעת המדף. הפרסום יחשוף פרטים רבים למתחרים  

ו להתחרות  החברה  החברה על  הפרסום  במקום  כי  נבקש  עמה.  ההתקשרות  תנאי  בסודיות  יפגע 

שיהיו   ISPלספקי  תפקיד את הצעת המדף בידי משרד התקשורת שישמור אותה בסודיות, ותעבירה  

 מעוניינים בהתקשרות מהסוג הזה, ובפרט לאחר שיחתמו על הסכם סודיות מול החברה.  

 מענה 

את הצעת המדף שאושרה על ידי השר לכל ספקי השירות שיהיו   החברה תציעהטענה מתקבלת.  

מעוניינים בכך ואשר חתמו על הסכם לשמירה על הסודיות. החברה תעדכן את המשרד על ספקי 

  ירות שחתמו על הסכם לשמירה על הסודיות. עותק של הצעת המדף יישמר במשרד.הש

 טענה .19

בשימוע  האסדרה  משינוי  החברה  החרגת  )למשל,  בשימוע  המפורטים  התנאים  כי  להבהיר  נדרש 

( יכנסו לתוקף רק עם השלמת העסקה, ככל שתושלם. כמו כן, המועדים ספקביטול הפרדת תשתית ו

 רים )למשל, להשלמת חובת הפרישה( יימנו ממועד השלמת העסקה.המפורטים בתנאים האמו

 מענה 

הטענה התקבלה חלקית. בכוונת המשרד לקבוע בתיקוני הרישיון כי התנאים המפורטים בהחלטת 

 , אשר הינו פרק זמן סביר להגיע לסגירת העסקה. חודש לאחר ההחלטה השר ייכנסו לתוקף 

 טענה .20

ר לספקיות אחרות שימוש ברשת שאינה שלה. הדבר יהפוך  לאפשטלקום  אין היגיון לדרוש מהוט  

אותה בפועל לגורם מתווך בלבד בין בעלי הרישיונות השונים ללא כל תכלית תחרותית או אחרת. 

ספקים" באופן שבו כל ספק יכול לרכוש -פועלת כ"ספק  IBCהדברים מקבלים משנה תוקף כאשר  

ממנה קווים באופן ישיר, ובפרט לאור הצעת המדף. בנוסף הטלת חובה זו על הוט טלקום מייצרת 

מורכבות טכנית ותפעולית ואף כרוכה בעלויות, זאת לצד הקושי הקיים באספקת שירות אחד על 

חס למתחרותיה, כאשר להוט טלקום  ידי שני בעלי רישיונות. אין הצדקה להפלות את הוט טלקום בי

 אין יתרון כלשהו על פני המתחרות בכל הנוגע לרשתות מתקדמות, כפי שקבע גם המשרד. 

 מענה 

מתחרים ולהציע לשווקם במסגרת "סל מקביל" על  ISPהחובה לפנות לספקי  להוט טלקום קיימת 

השירותים המשותפים חובה זו קיימת להוט מתוקף הוראות סלי    .גבי סלי השירותים המשותפים
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ברישיונה, המהוות חריג להוראות ההפרדה המבנית. לפי הוראות אלה, בעת הגשת בקשה לשיווק 

 ISPשל חברה בעלת זיקה, נדרשת הוט לפנות לספקי    ISPסל שירותים משותף חדש, הכולל שירות  

 נת לשווק.  בשוויוניות לצד הסל אותו היא מעונייבמסגרת "סל מקביל"  מתחרים ולהציע לשווקם

הוט נדרשה לעמוד בחובה זו בעת הגשת הבקשות לסלי השירותים המשותפים המשווקים על ידה 

היום, אולם כעת עתיד לחול שינוי משמעותי בהרכבם של סלים אלה והם צפויים להכיל תשתית 

"סל  במסגרת  שיווקם  לגבי  המתחרים  הספקים  שיקולי  את  לשנות  עשוי  זה  שינוי  מתקדמת. 

ואלו שענו בשלילה בפעם הקודמת עשויים לשנות את תשובתם. כמו כן ובהתייחס לעולה  מקביל",  

כאשר הוא משווק במסגרת   ISPמהטענה, אין זהות בין התהליכים והמשאבים הנדרשים מספק  

בנוסף, "סל מקביל" על ידי הוט טלקום, לעומת רכישה ושיווק עצמאיים של שירותי החברה על ידו.  

ש כי  ייתכן  ספק  בהחלט  ליצירת   ISPיווק  יוביל  החברה  רשת  גבי  על  מקביל"  "סל  במסגרת 

התקשרויות עצמאיות של ספקים אלה עם החברה, ובכך שחקנים נוספים ייחשפו לאפשרות זו ורמת 

 התחרות בשוק תגדל.  

בשימוע שימוע בנושא ההפרדה בין תשתית וספק, וההחלטות שיתקבלו נמצא בעיצומו של המשרד 

 פן רוחבי. זה יוחלו באו 

 טענה .21

של חברת   ISPביחד עם שירות    IBC-יש לאפשר להוט טלקום לשווק את שירות התשתית הנרכש מ

נט ללא מגבלה. ובכלל כך, ללא צורך באישור מוקדם של המשרד, ללא חובת פריקות וללא -הוט

  ISPרות  . לחלופין, יש לקבוע כי סלי השירותים הכוללים שיISPחובת שיווק שוויוני כלפי ספקיות  

האישור   דרשו בקבלת אישור מראש מהמשרד, ו/או לחלופין יקבע כייביחס לרשת מתקדמת לא י

 שעות.  48לי של יינתן תוך פרק זמן מקסימ

 מענה 

בעבר  לה  שאושרו  משותפים  שירותים  סלי  לשווק  רשאית  תהיה  טלקום  הוט  בשימוע,  כמפורט 

של חברה בעלת זיקה, על גבי   ISPהכוללים שירות תשתית כבלים, בין היתר סלים הכוללים שירות  

מתחרים   ISPתפנה שבועיים מראש לספקי  במקום תשתית הכבלים, כל עוד    IBCתשתית סיבים של  

לשווקם   אלה ותציע  פניות  להציג  תידרש  טלקום  הוט  מקביל".  "סל  במסגרת  בשוויוניות 

עד היום כאשר מוגשת   ואסמכתאות לפניות אלה למשרד שבועיים לפני השקת הסל, כשם שנעשה

. כמו כן, יצוין IBCבקשה לאישור סל שירותים משותף, וזאת בטרם שיווק הסלים על גבי תשתית  

המשווקים על ידי הוט במסגרת סלי   ISP-פריקות שירותי ה  כי לא עתיד לחול כל שינוי בדרישת

זו תוסיף לחול גם כאשר שיווק הסלים יעשה על גבי  השירותים המשותפים שאושרו לה, וחובה 

 .  CIBתשתית 
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אמנם השימוע מאפשר להוט טלקום לספק שירות על גבי רשת של אחר, אך אין הדבר מהווה מסלול  

יידונו במסגרת  עוקף לחובות ההפרדה המבנית בה מקביל שימוע  ן חבה הוט טלקום. טענות אלו 

בנושא ההפרדה בין תשתית וספק, וההחלטות שיתקבלו בשימוע זה יוחלו באופן שעורך המשרד  

 רוחבי. 

 : טענה .22

הוט נהנית מיתרונות תחרותיים שהוענקו לה כתוצאה מרגולציה לא שוויונית מול בזק. בין היתר, 

במהלך זה גמישות מלאה בקבלת החלטת ההשקעה לעניין היקף פרישת רשת הוט עתידה לקבל  

 סיבים, ללא ניסיון לייצר עבורה מערך תמריצים לשם כך.

 מענה: 

 דרור, נבדקה הכדאיות הכלכלית של פרישת רשתות מתקדמות על ידי בזק והוט -בהמלצות צוות רז

ארצית כך שבכל אזור בארץ יהיה -ה שמטרתה להביא לפרישת סיבים כלל, וגובשה אסדרטלקום

 לפחות בעל רישיון אחד המחויב בפרישה. במסגרת זו חודדו ההבדלים התשתיתיים בין בזק להוט 

"התייחסות שר התקשורת לדו"ח קבע במסמך  נ, ונקבעו עבורן חובות שונות עקב כך. כפי שטלקום

, הוט 2020ביולי  20ום משרדי בנושא מתווה הסיבים לפרישת תשתיות מתקדמות" מי-הצוות הבין

של  טלקום   בפרישה  בית    30%תחויב  שאינה משקי  מתקדמת  רשת  לפרוש  שתבחר  ככל  לפחות 

מבוססת על תשתית הגישה הקיימת שלה. פרט לכך, מכלול האלמנטים באסדרת מתווה הסיבים  

ועוד  אלו  כי  סבורים  אנו  תשתיותיהם.  את  לשדרג  בשוק  השחקנים  לכלל  תמריצים  לייצר  נועד 

ונות שנוצרה לא נועדה לייצר לקבוצת הוט , הש נחדדהוט בקבלת החלטותיה.  קבוצת  פיעו על  הש

ושאר קבוצת הוט  בזק על פני  קבוצת בזק, אלא להתמודד עם היתרונות של  קבוצת  יתרונות על פני  

 המתחרות.

חובת פרישה רחבה ומהירה ביחס לחובות החלות   IBC-נדגיש כי במסגרת אישור הבקשה תיקבע ל 

 . שנים 5מיליון משקי בית ותוך  1.7-לפרוש רשת ל   IBCליה כיום. כך, תידרש ע

 טענה:  .23

ספק סיטונאי, ובין ההתנהלות של הוט סביב נושא   IBCהשימוע אינו מתייחס לפער שבין היותה של  

השוק הסיטונאי. על אף החובות המוטלות על הוט בהקשר הזה, מדיניותה והתנהלותה הביאו לכך 

 הלקוחות הסיטונאיים ברשת הוט אינו רב.שבפועל מספר 
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 מענה: 

 "ספקים-ספק"כ  IBCבמסגרת השימוע הוצפו חששות תחרותיים באשר להמשך פעילותה של חברת  

להניח   IBCוהוצעו מספר תרופות להתמודדות עם חששות אלה. בין היתר, הצעת המדף שתחויב  

על  עבור ספקי שירות לקחו יבמידת הצורך, השיקולים שי  IBC, החלת אסדרת השוק הסיטונאי 

 בחשבון ככל שתתקבל בקשה עתידית נוספת להעברת אמצעי שליטה ועוד.   

 טענה .24

להשתתף במכרזי התמרוץ לשימוש בכספי מקורות  IBCחברת  ככל שיאושר ההסכם יש לאסור על

 הקרן האוניברסלית. 

 מענה 

דרור שלא לאפשר לבזק להשתתף במכרזים על אזורי -הטעמים העיקריים בגינם המליץ צוות רז

ניתן להשתוות אליהםהתמרוץ, קרי היתרונות התשתיתיים   בזק,    שלא  יצירת תמריץ כלכלי של 

הפר אזורי  להרחבת  של רשת מתקדמתלבזק  והיכולת  ישה  כלל האסדרה באמצעות ,  לפרום את 

אינם מתקיימים כאן ולכן אנו לא מוצאים לנכון להדיר שחקן מרכזי   זכייה גורפת במכרזי התמרוץ;

שיכול לתרום לתחרותיות ולאפקטיביות של ההליך המכרזי. אנו סבורים שאישור הבקשה יחזק 

להציע הצעות טובות יותר במכרז התמרוץ, ויתרון זה יגולגל וייתכן כי יאפשר לה    IBCאת כוחה של  

לצרכנים. בנוסף, התמודדותה במכרזים אלה עשויה אף לתמרץ את בזק להאיץ את קצב הפרישה 

שלה ולהרחיב את היקף האזורים הסטטיסטיים בהם תבחר לפרוש רשת מתקדמת. לפיכך איננו 

 צוותעוד חשוב להדגיש כי כפי שהמליץ    .קשהתתפותה לאור אישור הבסבורים כי יש למנוע את הש

שתמומן על ידי קופת התמרוץ לא תיחשב לצורך עמידה בחובת הפרישה   IBC, פרישה של  דרור-רז

 , והדבר יפה גם לחובה המורחבת שתיקבע כתנאי לאישור העסקה.IBCשל 

   

 בברכה,                                                                                                       

 לירן אבישר בן חורין                                                                                                       

 תהכלליהמנהלת                                                                                                      
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 :  העתקים

 מר מימון שמילה, המשנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורת

 עו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת

 דרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת-ד"ר עופר רז

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת

 עו"ד ברוריה מנדלסון, סגנית היועצת המשפטית, משרד התקשורת 

 מר עמי גילה, סגן מנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת

 ד התקשורתמר אלי לוי, מנהל תחום אסדרה ורישוי, משר

 פורת, ממונה ייעוץ משפטי, משרד התקשורת-עו"ד איה בן

 מר נווה דייגי, יועץ למנכ"לית, משרד התקשורת

 גב' מור כהן, מרכזת בכירה )רגולציה(, משרד התקשורת

 מר תבל דקל, אגף כלכלה, משרד התקשורת

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


	הנדון: התייחסות לעיקרי הטענות שהתקבלו לשימוע שפרסם משרד התקשורת ביום 15 בדצמבר 2020 בנושא "שינוי אסדרה בעקבות בקשה לקבלת אישור שר התקשורת לרכישת שליטה ואמצעי שליטה באיי.בי.סי איזראל ברודבנד קומפני (2013) בע"מ בידי הוט מערכות תקשורת בע"מ"
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