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  ח"תשס,  אבב"י 

  2008,  אוגוסט13 

  :לכבוד

  מר מרדכי מרדכי    ראובן גרונאו' פרופ

  ל משרד התקשורת"מנכ      ר הוועדה"יו

  

  , שלום רב

  

   לגיבוש המלצות מפורטת בדבר מדיניות וכללי התחרות וועדהח ה"דו

  שינויים ודגשים, ח" אימוץ הדו-  2008בתחום התקשורת בישראל 

  

 לגיבוש המלצות מפורטת בדבר וועדההח "הכלולות בדוהמלצות האת לאחר שבחנתי ושקלתי 

ראובן גרונאו ' שבראשה עמד פרופ, מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל

המדיניות . וועדהאמץ את המלצות ההחלטתי ל ,2008שהוגש לי בחודש מרץ , ")וועדהה("

נה אשר צפויה להביא לפיתוח חדשנות מהווה מדיניות נכו, וועדהההציעה התחרותית במתכונת ש

יישום המלצות . תוך שיפור רווחת ציבור הצרכנים בישראל, טכנולוגית והגברת היצע השירותים

, בו יוכלו מספר רב של שחקנים לספק שירותים מגווניםש,  יביא למגרש משחקים מאוזןוועדהה

חכירת מקטע בדרך של רבות ל, באמצעות קנייה סיטונאית של שירותי תקשורת, בין היתר, וזאת

  ). LLU -פירוק למקטעים של רשת הגישה (הגישה לבית הלקוח 

  

, הנייד בכלל בתחוםהמטרה של הגברת התחרות לשם השגת אני סבור כי , הנייד לתחוםבהתייחס 

בכוונתי לפעול ליישום המלצות , לפיכך. יש לנקוט במגוון פתרונות רחב, ובמגזר משקי הבית בפרט

יישום . זה גם באמצעים נוספיםבתחום ובמקביל לפעול להגברת התחרות , נושא זה בוועדהה

ן להקים "כרוך במתן אפשרות למפעילים נוספים בתחום הרט, הוועדה בענין זההמלצות 

  . WIMAXובכלל כך כאלו שיפרסו רשת כלל ארצית רחבת פס בטכנולוגיית , תשתיות

  

 מפעילים בדבר עידוד ,2186' החלטת הממשלה מס וNERAח חברת הייעוץ "בהמשך לדו, כןכמו 

תוך מתן  ,ל משרד התקשורת לפעול"הנחיתי את מנכ ,בתחום הטלפוניה הניידתוירטואליים 

 הרישוי של למדיניותנטיים להביא את עמדתם בפני המשרד בהתייחס וואפשרות לגורמים הרל

 אשר תאפשר את כניסתם תשתית רגולטוריתיצירת ל, )MVNO( "מפעילים הוירטואלים"מודל ה

 Fullלרבות , MVNO -כ, ן"בעלי רשיונות הרטעם  םבהסכ, לפעוללשוק של גורמים המבקשים 

MVNO .  חודשים מיום שפנה בעל רישיון 6של במידה ותוך פרק זמן MVNOלא ,ן" למפעיל רט 

שמע ולאחר שי, יבחן השר את הסיבות לכך, הגיעו הצדדים להסכם בדבר מתן שירות וירטואלי

  . ישקול מתן הוראות בעניין בהתאם לסמכותו על פי חוק התקשורת, את הגורמים הנוגעים בדבר
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כן ו, להקטנת חסמי הכניסה לשוקומשיך לפעול לצמצום חסמי המעבר בשוק בכוונתי לה, בד בבד

יוביל להשגת  וועדהעליהם המליצה ההאמצעים באמצעים נוספים אשר שילובם עם לנקוט 

   .ן"הרטבתחום וד והגברת התחרות המטרה של עיד

  
יהוו את המדיניות המנחה את , בכפוף למספר שינויים ודגשים שיפורטו להלן ,וועדה ההמלצות

תיקון , יצירתם ו תחל עבודת ההכנה לתיקון רישיונות,עם אימוץ ההמלצות. פעילות המשרד

  .תככל שאלה נדרשים לשם יישום ההמלצו, חקיקת משנה ותיקון חקיקה ראשית

  

ובתוך כך , לגבש את מדיניותו בתחום התקשורתשר התקשורת סייע בידי לכדי  מונתה וועדהה

שוק נכון להבהיר כי , יחד עם זאת .לחברות התקשורת ולמשקיעים אופק רגולטורילאפשר 

הרגלי טכנולוגיות מתפתחות וכגון ,  שוניםמושפע ממרכיביםאשר , מיאהתקשורת הינו שוק דינ

שר אפשר ש,  באופן המחייב את שינוי המדיניותככל שישתנו הנסיבות, ולפיכך ,צריכה משתנים

תוך מתן וזאת ,  במסמך זהשאומצו על ידיועדה כפי והולסטות מהמלצות דרש יי התקשורת

  .  אפשרות לגורמים הרלוונטיים להשמיע את עמדתם בפניו

  
 שינויים מבניים במגזר הנייח ומגרש משחקים מאוזן .1

  

  : דהוועהמלצות ה

  שינויים מבניים במגזר הנייח

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

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

)  ואחריםResale, Bitstream Access(האוניברסאליות במכירה סיטונאית של שירותים 

  . טעי גישה למתחריםובהחכרת מק

יהיה רשאי להציע את כל מגוון השירותים שניתן להציע על , מתחרה הפועל במסגרת זו  .ב 

  . גבי התשתית הנייחת בכפוף לתנאי רישוי

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

ברסאליות בכפוף תחול בצורה שווה על כל בעלי התשתיות הנייחות האוני, רבדיו

  . לישימות טכנולוגית

רק על חברת , מסיבות של ישימות טכנולוגית, חובת הפירוק למקטעים תחול לעת הזאת  .ד 

  ". בזק"

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

נאי תעריפים מרביים להחכרת מקטעי גישה ושירותים אחרים הנמכרים בשוק הסיטו

. ותנאים לאספקת השירותים האמורים) 'וכדResale, Bitstream access  שירותי(

  .  הגורמים הפעילים במגזרשמיעת עמדותתעריפים ותנאים אלו ייקבעו לאחר 
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לבטל חלק מהמרכזות שבהן התקינו " בזק" ממליצה שבמידה ותפעל חברת וועדהה  .ו 

ים מתחרים שהשקיעו בתשתיות הגוף המסדיר יגן על אותם ספק, מתחרים ציוד משלהם

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

 ).Best Practices(באירופה בעניין זה באותה עת 
  

  מגרש משחקים מאוזן

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

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

ותחל תחרות העושה ) LLU(הסדרי השוק הסיטונאי ובכלל זה הסדרי הפירוק למקטעים 

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

ושמו י חודשים מיום שיוהיה ותוך שישה. VOBא שאינם "ייחודיים לאספקת שירותי מפ

לא יימצאו מתחרים העושים שימוש בהסדרים , הסדרי השוק הסיטונאי על כל רבדיו

אלא אם כן נוכח הגוף , להציע חבילות שירותים" בזק"תורשינה חברות הבת של , אלו

 . שמה מכשולים להפעלתו של השוק הסיטונאי על רבדיו" בזק"המסדיר שחברת 

, "א"מפ-בזק"ירותים הכוללות שירותי פס רחב של מומלץ שבמסגרת חבילות הש  .ב 

בין אם על התשתית , IPTVלספק שירותי ) YESלרבות חברת (חברות הבת נה תורש

ככל שאין בכך , או על ידי חכירת מקטע הגישה ושדרוגו" בזק"המשודרגת של חברת 

 . לסתור את כללי הבעלויות הצולבות
  

  :החלטת שר התקשורת
  

יחל משרד התקשורת לפעול להכנת התשתית הרגולטורית , דהוועבהתאם להמלצות ה

  ). LLU( לרבות הסדרי הפירוק למקטעים ,והתמחירית הנדרשת לכינון השוק הסיטונאי

 את הסדרי השוק הסיטונאי ,להביא לידי מימוש" בזק" חברת על מנת לתמרץ את , עם זאת

" בזק"ינתנו לקבוצת י שבו המועדאת  ניתן יהיה להקדים כיקובע הריני , מהר ככל האפשר

  :בכפוף להתקיימותם של כל התנאים  הבאיםוהכל , ח הוועדה"התמריצים המפורטים בדו

ניח בפני המשרד הסכם מסחרי לאספקת שירותים תהיה רשאית לה" בזק"חברת   .א 

או הסדר כללי  ,"בזק"שאינו חברה בת של , סיטונאיים עם מפעיל תקשורת כלשהו

   ;)בהתאמה, "הסדר מוצע", "הסכם מוצע) ("RUO(אמורים לאספקת השירותים ה

ף ובכפו ,לאחר שבחן את ההסכם המוצע או ההסדר המוצע, ככל שהמשרד ימצא  .ב

כי הוא כולל את כל התעריפים , ככל שיידרשו, שינויים שינחה המשרד לבצעלשילובם של 

 של כלל השירותים, בפועלוהתנאים הנדרשים באופן המאפשר את אספקתם 

 תוך שניתן מענה  לצרכי ,ואחרים LLU ,Bitstream access ,Resaleלרבות , הסיטונאים

יפורסם הסכם או הסדר זה כהסדר , באופן שוויוני, כלל המפעילים המעוניינים בקבלתם

  "). ההסדר("מחויבת להציעו לכל דורש " בזק"שחברת 
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העושה , "בזק"בת של שאינו חברה , מצדו של מפעיל אחד לפחותלאחר שתחל תחרות   .ג

יינתן היתר לחברות , )LLU(פירוק למקטעים , בין היתר, כלולתאשר ו ,שימוש בהסדר

טלפוניה ופס  הכוללות שירותי ,לא פריקות" חבילות שירותים"לספק " בזק"הבת של 

לספק שירותי ) YESלרבות חברת (חברות הבת נה תורשוכן , "בזק"חברת רחב של 

IPTV ,על ידי חכירת מקטע הגישה ובין " בזק"משודרגת של חברת בין על התשתית ה

 ניתן ,במועד זה. לסתור את כללי הבעלויות הצולבותכדי ככל שאין בכך וזאת , ושדרוגו

א שאינם "א ייחודיים לאספקת שירותי מפ"יהיה להעניק לחברות הבת גם רישיונות מפ

VOB .  

 גם , חודשים מיום פרסום ההסדר6 יינתנו בתום,  לעיל'המפורטים בסעיף גתמריצים ה  .ד

המספקים , "בזק" שאינם חברות בת של ,ימצאו מתחריםימועד זה לא עד במידה ו

ווכח משרד התקשורת ייאלא אם ,  על בסיס ההסדר,LLUבאמצעות לרבות , שירותים

  .שמה מכשולים להפעלתו של השוק הסיטונאי על רבדיו" בזק"שחברת 

  

ללא ספק . מהירות הליך היישום של ההמלצות בנושא זהאני רואה חשיבות רבה באשר ל

והיא תגדל ככל שתהליך יישום ההמלצות יהיה , וודאות רגולטורית הכרחית לעידוד ההשקעה

  .קצר יותר

  

במסגרת , נכון יהיה כי משרד התקשורת יסתייע, בכדי שתהליך מורכב זה ימומש במהירות

, ולשם הסדרת הנושא, במקביל. ניסיון בתחוםבחברת ייעוץ חיצונית בעלת , יישום המדיניות

בתיאום עם נציבות שירות המדינה ואגף התקציבים , המשרד נדרש לגייס מהר ככל האפשר

  .     מספר עובדים שיועסקו באגפים הרלוונטיים ביישום ההמלצות בנושא זה, במשרד האוצר

  

כפי . רת הנייחותאני רואה עין בעין עם הוועדה את החשיבות בשדרוג תשתיות התקשו

צמצום ההשקעה בתשתיות הנייחות הביא לפיגור יחסי בפיתוחן של , שמצאה הוועדה

 ,תשתיות אלה בישראל וגרם לכך שרוחב הפס המוצע לצרכן הישראלי הוא צר יחסית

יש כדי , בתופעה זו. רוחב הפס המוצע לצרכנים במדינות אחרות בעולם המערביבהשוואה ל

. על ענפי משק אחריםלשלילה י התקשורת לציבור וכדי להשפיע להשליך על היצע שירות

מקבילות שדרוג התשתיות הנייחות באופן שיאפשר להן לעמוד בשורה אחת עם תשתיות 

במדינות מערביות הוא האתגר העיקרי העומד בפני משרד התקשורת לקראת תום העשור 

אשר יקדמו " בזק"חברת תמריצים ל ככל שאהיה סבור שיש מקום ליצירת, לפיכך. הנוכחי

  . אפעל לעשות כן, )NGN(פריסה אוניברסלית ומהירה של רשת הדור הבא 
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  סלי שירותים חלופיים- " בזק"גמישות תעריפים לחברת  .2
 

 : העיקריותוועדהת הוהמלצ
  

 "א"בזק מפ"משך פיקוח על תעריפי י י60%-מגבוה " בזק"כל עוד נתח השוק של קבוצת 

 בעניין סלי תשלומים חלופיים אותם מספקת Fix).(תעריפים מחייבים במתכונת של קביעת 

  :וועדהממליצה ה" א"בזק מפ"

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

  . סלמציע ההצורכים את השירותים ש

נו נהנים שלושת שיעור ההנחה הממוצע ממ: יוגדר שיעור הנחה מרבי באופן הבא  .ב

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

  .בהשוואה לתעריפים המפוקחים הקבועים באותה עת

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

 85ז כל עוד נתח השוק עולה על  אחו15הוא יהיה . 1: בטלפוניה הנייחת יהיה קטן יותר

 אחוז כאשר נתח השוק 40. 3;  אחוז85- ו75 אחוז כאשר נתח השוק הוא בין 25. 2; אחוז

יהיה " בזק"שר נתח השוק של קבוצת כא. 4;  אחוז75- ו60הוא בין " בזק"של קבוצת 

 אחוז תבוטלנה המגבלות המוטלות על שיעור ההנחה במסגרת סלי התשלומים 60-נמוך מ

 .והתעריף המפוקח יוגדר כתעריף מרבי, החלופיים
 .מגבלות אלו לא תחולנה על סלים קיימים  .ד

  

  :החלטת שר התקשורת

אימוץ המלצות הוועדה ".  בזק"ם לחברת  לעניין גמישות תעריפיוועדההנני מאמץ את המלצות ה

 הכוללות קריטריונים ברורים לבחינת סלי תשלומים ,"בזק"לעניין גמישות תעריפים לחברת 

, בנוסף.  צפוי להקל על עבודת הניתוח והבחינה של סלי תשלומים על ידי גופי ההסדרה,חלופיים

" בזק"ת גבוהה יותר לחברת  ולשם מתן ודאוסלי תשלומים חלופייםייעול תהליך אישור לשם 

, באשר ללוחות הזמנים להם היא יכולה לצפות בעת הגשת בקשה לאישור סל תשלומים חלופי

  . כפי שיפורט בהמשך, אישור סלי תשלומים חלופייםלמנגנון ההחלטתי לשנות את 

 ומתן ודאות גבוהה יותר לחברת סלי תשלומים חלופייםבאשר לצורך בייעול תהליך אישור 

כי לוח הזמנים שנקבע בחוק ,  מציינת כי ניסיון השנים האחרונות מלמדוועדהההרי ש, "בזק"

לעיתים , וועדההח "שעולה מדופי כ. לא תמיד נשמר)  ימים60(לאישור סלי תשלומים חלופיים 

אי העמידה בלוח הזמנים נובע כתוצאה מחילוקי דעות בין משרד התקשורת למשרד , קרובות

לצורך אישור  שהינו קריטריון מרכזי ,"צעדים הגנתיים"שצריך לתת למושג האוצר לגבי הפירוש 

, מנגנון אישור סלי תשלומים חלופייםלפעול לשינוי החלטתי , נוכח האמור. סל תשלומים חלופי

ותוכל להציע את ,  של שני השריםלא תצטרך להמתין לקבלת אישור מפורש" בזק"חברת כך ש

שר התקשורת או הודיעו אם לא ,  לאישור הסלהתהגשת בקשהסל בחלוף תקופה קצובה ממועד 
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יהיה תשלומים חלופיים תהליך אישור סלי . בתוך תקופה זועל התנגדותם לבקשה שר האוצר 

  :כדלקמן

  
תגיש בכתב למשרד התקשורת את פרטי סל התשלומים החלופי אותו היא " בזק"חברת  .1

 .")הבקשה ("מבקשת להציע

, וועדהל המבוקש עומד בקריטריונים שנקבעו על ידי התפרט החברה כיצד הסבבקשה  .2

להיווכח כי הסל אכן עומד בקריטריונים על מנת למשרד הדרושים ותצרף את כל הנתונים 

 . האמורים

תהיה רשאית להציע את סל התשלומים " בזק"חברת ,  להלן)ב(קטן בכפוף לאמור בסעיף  .3

אלא אם כן  ,שרד התקשורתבקשה במהבו נתקבלה שימים מהמועד  45החלופי בתום 

 : והכל בהתאם למפורט להלן, בקשהל הודיעו שר התקשורת או שר האוצר על התנגדותם

 30יעמדו לרשות שר התקשורת ,  במשרד התקשורתהבקשהבו נתקבלה שמהמועד   )א(

ולא הודיע שר התקשורת על ימים  30חלפו . בקשהלהודיע על התנגדותו לימים 

הודיע על שר האוצר ליהיה רשאי בו ימים ש 15סף של יוקצב פרק זמן נו, התנגדותו

את הבקשה יעביר , החליט שר התקשורת שלא להתנגד לבקשה. בקשההתנגדותו ל

 . שר האוצרבחינת ל

יתבקשו על ידי משרד התקשורת נתונים נוספים או הבהרות בנוגע לנתונים ככל ש  )ב(

קבלת ובמועד , ")מידע משלים (" לעיל2כאמור בסעיף " בזק"שנתקבלו מחברת 

הימים  30של ם לסיומימים  15- יוותרו פחות מ,המידע המשלים במשרד התקשורת

, יוארך פרק זמן זה,  לבקשה לרשות שר התקשורת להודיע על התנגדותויםהעומד

בהם ימים  15שר התקשורת  יעמדו לרשות ,המידע המשליםבאופן שמיום קבלת 

בקשה שר התקשורת על התנגדותו ללא הודיע . בקשהיוכל להודיע על התנגדותו ל

 15של הנוסף זמן הפרק שר האוצר לרשות  יעמוד,  הימים האמורים15מסגרת ב

התנגדותו ודיע על להיהיה רשאי ו מסגרתבש ,לעיל) א(כאמור בסעיף קטן , ימים

 . בקשהל

תהיה רשאית להציע את סל התשלומים החלופי אף אם לא חלפו " בזק"חברת   )ג(

לאישור אותו  שאים השרים להודיע על התנגדותם לבקשהשבמסגרתן רהתקופות 

, הודיע שר התקשורתאם , לפי הענין, לעיל) ב(-ו) א(כאמור בסעיפים קטנים , הסל

כי , בטרם חלפו התקופות האמורות, בכתב, "בזק"לחברת , בהסכמת שר האוצר

 . בקשה ליםתנגדאינם משרים ה
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 צים בסיסית חבילת ערו-ערוצית - מגזר הטלוויזיה הרב .3
  

  :וועדהת הוהמלצ

 10 – 5הכוללת " חבילת ערוצים בסיסית צרה" ממליצה על מתווה שלפיו תוצע וועדהה  .א

ערוצים אלה יכללו את הערוצים הפתוחים וערוצים נוספים שהרשות המסדירה . ערוצים

מחיר החבילה יקבע על . רואה בהכללתם בחבילת הבסיס ערך חברתי או תרבותי מיוחד

מצא הגוף המסדיר כי התעריף המוצע איננו סביר . ערוצית-ת הטלוויזיה הרבידי חברו

צרכן המנוי על חבילה זו יהיה רשאי לרכוש כל אחד מהערוצים .  ייקבע התעריף על ידו

כדי לצמצם את . במחיר שייקבע על ידי הספקים, או חבילות ערוצים מוספים, המוספים

ומאחר והמנוי האנלוגי לא יכול ליהנות , "םחבילת הערוצים האנלוגיי"הפגיעה במנויי 

חבילת "מומלץ שמנויים אלה יהנו מחבילה זהה בהיקפה לזו של , מערוצים נוספים

ושבדומה למצב הקיים כיום יהיה מחיר החבילה נמוך במידת " הערוצים הבסיסית הצרה

יש לחתור לביטול חבילת הערוצים האנלוגית תוך . מה ממחיר החבילה הדיגיטאלית

 . שלוש שנים

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

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

 . ומספר הערוצים שהם רשאים לשדר

חיר שישלם מחדש את המלבדוק  יהיה צורך, בעקבות השינויים שיחולו במפת השידורים  .ג

  .בעל רישיון מיוחד לבעל הרישיון הכללי על העברת שידוריו

 ממליצה על הקמת צוות מלווה מטעם המשרד שיבטיח את יישום המתווה החדש וועדהה  .ד

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

-בך סיטונאי במגזר הטלוויזיה הרבאת האפשרות של פיתוח נד, בין השאר, הצוות יבדוק

חבילת הערוצים "שבו יהיו גם בעלי רישיונות מיוחדים רשאים להציע את , ערוצית

 . המחיר הסיטונאי יהיה בפיקוח .בנוסף לערוצים המוספים" הבסיסית

 
  :החלטת שר התקשורת

לוויזיה  את ניתוח הכשלים התחרותיים והצרכניים במגזר הטוועדההנני רואה עין בעין עם ה

וניתוח תחום , הבזק היה בתחום וועדהכיוון שעיקר עיסוקה של ה, עם זאת. ערוצית-הרב

החלטתי לבצע בדיקה מקיפה , השידורים לא מוצה עד תום מפאת מגבלות זמן ומשאבים

ועל מנת לגבש פיתרון אינטגרטיבי למגזר , לכן. יותר של תחום השידורים על כל רבדיו

 לגיבוש המלצות בדבר מדיניות וכללי התחרות וועדהות בעת הקרובה בכוונתי למנ, השידורים

 בעל ניסיון יהיה  וועדה הר"יו. ערוצית והטלוויזיה המסחרית-במגזר הטלוויזיה הרב

נציג , נציג המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין,  ויהיו חברים בהםבתחומים הרלוונטיי

. רד התקשורת ונציגים נוספים כפי שאמצא לנכון משנציג, ת השנייה לטלוויזיה ולרדיוהרשו

 וועדה כי יש להעניק ל,אני סבור.  תידרש להגיש את המלצותיה תוך פרק זמן סבירוועדהה
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 לבחון , וועדהבכוונתי להנחות את ה. שיקול דעת רחב בכל הנוגע לנושאים האמוריםשתמונה 

המלצה לעניין גודל , ן היתרהכולל בי, ועדת גרונאוואת המתווה עליו המליצה ביסודיות 

והסרת המגבלות החלות על בעלי רישיון מיוחד , אופן תמחור חבילת הבסיס, חבילת הבסיס

 להתייחס לנושאים נוספים בתחום וועדהבכוונתי להנחות את ה, כמו כן. בתחום התוכן

בבחינת שיטת הצורך ו, ערוציים ואופן מימונם-לרבות פרסום בשידורים הרב, השידורים

צפויים השינויים הוהכול על רקע , שידורי הטלוויזיה המסחריים לציבורבתחום הסדרה ה

   .DTT- וIPTVדוגמת , נוספותהעברת תכנים כגון כניסתן של פלטפורמות , בתחום

בעת פרסום מסמך זה מתקיימים דיונים בין משרד האוצר למשרד התקשורת באשר יצויין כי 

באם תתקבל . 2009רת החלטות התקציב לשנת מסגבלקבלת החלטות על ידי הממשלה 

ת מליץ על המתווה הנדרש למימוש החלטלההוועדה תתבקש החלטת ממשלה בעניין זה 

    . פעולההוקביעת דרכי הממשלה 

  

 "הוט" הפרדה מבנית בקבוצת -ערוצית - מגזר הטלוויזיה הרב .4

 
  :וועדההמלצת ה

והוט " הוט שידורים"ית בין  ממליצה שמשרד התקשורת יאכוף את ההפרדה המבנוועדהה

בהתאם למתכונת ההפרדה הקיימת בחברת , במסגרת רישיונותיהן") החברות("טלקום 

  . "בזק"

  

  :החלטת שר התקשורת

משרד התקשורת יפעל על מנת להבטיח את עמידתן של החברות בכללי ההפרדה המבנית 

איסור על , ל דבר וענייןבאופן שההפרדה תכלול שדרות ניהול נפרדות לכ, במסגרת רשיונותיהן

קיומם של מערכי שיווק , הפרדת כלל הנכסים, אספקת שירותי כוח אדם בין החברות

כל זאת למעט האפשרות העומדת לחברות (ואיסור על העברת מידע בין החברות , נפרדים

). ברשיונותיהןכיום בדרך הקבועה , לשיווק חבילות שירותים הכוללות את שירותי החברות

אחד הדגשים ,  לעניין שוק סיטונאיוועדהובהתאם להחלטתי בדבר אימוץ המלצות ה, בנוסף

הינו שכללי ההפרדה המבנית יאפשרו את יישום ההמלצות לעניין  ,שצריך שינתנו בעניין זה

  .  השוק הסיטונאי בכלל ומחיריו בפרט

  

השיחות ן לשוק " הכנסת גורמים הקשורים לבעלי רשיון רט-מגזר השיחות הבינלאומיות  .5

 הבינלאומיות
  :וועדההמלצות ה

 ייקבע על ידי חברת ן"רטתעריף השיחה הבינלאומית המבוצעת באמצעות מכשיר   .א 

 לפי התעריף הקבוע בתקנות קישור ן"רטהשיחות הבינלאומיות וזו תשלם לחברת ה

   .גומלין עבור השלמת שיחה ברשת ניידת



 9

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

תאופשר כניסת שחקנים חדשים בשליטת חברות הטלפוניה הניידת ' המומלצת בסעיף א

 .למגזר השיחות הבינלאומיות
  

  :החלטת שר התקשורת

הנני סבור כי יש לקדם את המלצת הוועדה בדבר קביעת תשלום עבור ביצוע שיחה 

הדבר יאפשר . שור גומליןבמסגרת תקנות קי, ן"בינלאומית יוצאת באמצעות מערכת רט

תוך שהוא , לאומי לקבוע את תעריף השיחה הבינלאומית על פי יעד השיחה-למפעיל הבין

. תקנות קישור גומליןן על פי "מביא בחשבון את התשלום אשר עליו לשלם למפעיל הרט

. ן"התעריף שיקבע הוא התעריף הקבוע בתקנות קשור גומלין עבור השלמת שיחה ברשת רט

  .לאומיים-ן והמפעילים הבין"כאמור יעשה תוך שמיעת עמדות מפעילי הרטתיקון 

  

למגזר ן "הרטשחקנים חדשים בשליטת חברות לעניין המלצת הוועדה לאפשר כניסתם של 

הרי שבטרם יעשה כן יש לקבוע תנאים אשר יבטיחו יצירת מגרש , השיחות הבינלאומיות

או חברות (ן הקיימים " למפעילי הרטכי אין להתירסבור אני , לפיכך. משחקים מאוזן

בטרם יבוצע התיקון האמור בתקנות  ,לפעול בתחום התקשורת הבינלאומית, )בשליטתם

לרבות שחקנים הפועלים בתחום ,  השר כי שחקנים חדשיםחייווכובטרם , קישור גומלין

 או )MVNO(כמפעילים וירטואליים , ן" בתחום הרטפועלים, התקשורת הבינלאומיות

תוך יצירת נדבך של , בפתיח למסמך זהמתכונת שנזכרה התאם ל ב,רותם לעשות כןבאפש

טרם שבוצעו , ן לתחום הבינלאומי"כניסה של מפעילי הרט. ן"שוק סיטונאי בתחום הרט

לאומיים להתחרות במפעילי -עלולה לפגוע ביכולתם של המפעילים הבין,  הצעדים האמורים

לאומיים להשתלב - להקשות על המפעילים הביןוכן עלולה, לאומי-ן בתחום הבין"הרט

  .אם ירצו בכך, ן כאמור"בתחום הרט

  

 ועובדי משרד התקשורת ברצוני להביע את תודתי והערכתי הרבה לעבודתם של חברי הוועדה

                  .שסייעו בעבודתה

  

  , בכבוד רב

  

  ,אריאל אטיאס

  שר התקשורת                

  

  :העתק

  חברי הוועדה

 היועצת המשפטית, ןנגה רובינשטיי' גב


