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 תמוז תשע"ט הכ"

 2019יולי  28

 לכבוד

 אמסלם דודחה"כ 

 שר התקשורת

 

 שלום רב,

 

בהתאם לתקנות התקשורת (בזק ושידורים)(ועדה מייעצת), המלצת הוועדה המייעצת : הנדון

 הוט טלקום ש.מהחלטת שר התקשורת בנוגע ליישום לעניין  2011-התשע"א

 

הנני מתכבד להביא בפניך בשם חברי הוועדה המייעצת שמונתה בהתאם לתקנות התקשורת (בזק 

יישום חובת "), את המלצתה בדבר הוועדה המייעצת(" 2011-ושידורים)(ועדה מייעצת), התשע"א

 , וזאת כמפורט להלן:")הוט טלקום("הוט טלקום ש.מ  האוניברסליות של

 רקע .1

האסדרה החלה על הוט טלקום קובעת כי כבעלת רישיון מפ"א מוטלת עליה חובה להקים, לקיים 

ת חובולהפעיל רשת בזק ציבורית ולספק באמצעותה שירותי בזק לכלל הציבור בכל הארץ ("

"). בהתאם לחובת האוניברסליות על הוט טלקום לפרוש את התשתית הקווית כך האוניברסליות

שתהייה נגישה לכל משק בית בישראל ותאפשר לספק באמצעותה את שירותיה ואת שירותי הוט 

 "). הוט שידוריםמערכות תקשורת בע"מ ("

") מסדירות את התקנות(" 2011-התשע"אתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת), 

") את המלצותיה השר, אשר תפקידה להביא בפני שר התקשורת ("מייעצתעדה הומינויה של הו

להגבלת ") בזק("החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  –בבקשות שיביאו בפניה הוט טלקום ובזק 

 חובת האוניברסליות או לדחיית מועד יישומה. 

 . בהחלטה נקבעלאמץ את המלצת הוועדה המייעצת החליט שר התקשורת 2014 נובמברב 13ביום 

עד ליום חודשים  24תוך  , וזאתיישובים 61-שלים את פרישת תשתיותיה בתהוט טלקום כי 

הוחלט כי במקביל תיערך בחינה על ידי הוועדה בנוגע להמשך פרישת התשתיות , וכן 13.11.2016

ורגולטורים וקיום חובת האוניברסליות על ידי הוט טלקום בשימת לב לשינויים טכנולוגיים 

רשימת היישובים לשלב הפרישה הבא  תגבש אתהמייעצת כן שהוועדה ו ,רלוונטיים, ככל שיהיו

בכך בהתאם לתחליפים הטכנולוגיים ככל שיהיו קיימים  היה צורךשיותמליץ עליה בפני השר, ככל 

  ").2014ההחלטה משנת ("באותה העת. 

בהתאם להחלטות שרי  נדחה מספר פעמיםלא מומש עד היום ו 2014ההחלטה משנת יישום 

רגולטוריים לאור הצורך לבחון שינויים וזאת,  ,התקשורת שאימצו את המלצות הוועדה

, בין היתר, לאור הצורך בהשלמת בחינהו שחלו מאז מועד קבלת ההחלטהטכנולוגיות והתפתחויות 

ב התשתיות הנייחות בישראל ואיכותן ובחינת חלופות אלחוטיות לאספקת שירותי הוט בנוגע למצ

 .2019 ביולי 30 ליום עד היאהדחייה האחרונה . טלקום
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באוקטובר  9ביום  וביניהןל ידי שרי התקשורת עייה התקבלו מספר החלטות במהלך תקופות הדח

הוט שידורים נדרשת לספק את שירותי הטלוויזיה באזורים  2017בינואר  1נקבע כי החל מיום  2016

ובמתכונת  OTTעל בסיס טכנולוגיית  ")נעדרי תשתיתאזורים בהם לא פרושה תשתית הוט טלקום ("

אל -) בישובים רהט, בית ג'אן, חספין וטל1( :החליט השר כי 2018במרץ  29ביום שנקבעה. כמו כן, 

הוט טלקום תספק שירותים באופן מידי כשהיא תוכל לספק את שירותיה בישובים באמצעות בעל 

חודשים ביישובים עין יהב ובית  15) הוט טלקום תשלים פרישת תשתיותיה תוך 2רישיון אחר; (

קיבוצים לפחות בכפוף לקיומו של הסכם מוסדי  5-ב ) הוט טלקום תשלים פרישת תשתיות3מאיר; (

 עם הקיבוץ.

, ובעקבות סיום תקופת כהונתם של חברי הוועדה, מינה השר חברי ועדה 2019בפברואר  21ביום 

     1מייעצת חדשים.

חוות וסקירה של שוק התקשורת, בפניה עדה המייעצת קיימה מספר דיונים, ובין היתר הוצגו ווה

הדעת הכלכלית של אגף כלכלה במשרד בעניין הבדיקה מצב התשתיות הנייחות, איכותן, ניתוח 

נספח התועלת המשקית מפרישת שתי תשתיות באזורים נעדרי תשתית הוט טלקום והמלצותיהם (

שירותי הוט טלקום  ). כמו כן הוצגה חוות הדעת הנדסית של מינהל הנדסה במשרד לעניין אספקת'א

 ). 'בנספח באמצעות טכנולוגית גלים מילימטריים ובאמצעות הרשת הסלולרית והמלצותיהם. (

שהציגו את הממצאים לעניין החלופות לאספקת  קבוצת הוטנציגי ועדה שמעה את והבנוסף, 

, וכן, ישובים נעדרי תשתיתביואת עמדתם לעניין השלמת חובת האוניברסליות  שירותי הוט טלקום

 . שהגישו התייחסות לשימוע באי כח עמותת הצלחה ואח'את בהמשך לבקשתם, 

 2014 משנתמאז קבלת ההחלטה  מצאה הוועדה כי נתונים שהוצגו לחברי הוועדהלמידע ובהמשך ל

 .ינה מחודשת של ההחלטהחלו בשוק התקשורת שינויים אשר מצדיקים בח

רשימת (" 'גנספח במפורטת נשוא ההמלצה שבנדון  רשימת היישובים נעדרי תשתית הוט טלקום

 להחלטה בהתאםהיישובים  כללאת  כוללתרשימה זו  ").היישובים נעדרי תשתית הוט טלקום

בהתאם לדיווח הוט  ישובים בהם הושלמה פרישת תשתית הוט טלקוםונגרעו ממנה הי ,2014שנת מ

הישוב בית מאיר הוסף לרשימת הישובים שצורפה לשימוע  .")המשרדהתקשורת (" טלקום למשרד

לאחר שהישוב הודיע כי מאחר והוא מבקש להימנע מנשיאה בעלויות עתידיות בגין תכנון העתקת 

הוט  רישת תשתיותתשתיות בישוב (מעבר לתשתית תת קרקעית), הישוב מבקש לדחות את מועד פ

 התכנון כאמור. טלקום עד להשלמת

 

 עדה המייעצתושיקולי הו .2

בנוגע להוט טלקום ובהמשך לחוות הדעת  2014לצורך גיבוש המלצתה לעניין יישום ההחלטה משנת 

עדה, בחנה הוועדה מחדש את השיקולים שעליה להביא והכלכלית וההנדסית שהוצגו בפני הו

לשיקולים הרלוונטיים להמלצה,  ותוגיבשה אמות מידה עדכנילתקנות,  4בחשבון בהתאם לתקנה 

  כפי שיפורט להלן:

                                                            
1 https://www.gov.il/he/Departments/policies/21022019  

https://www.gov.il/he/Departments/policies/21022019
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 קיומה של מניעה הנדסית למתן השירות .1

הוט טלקום לא נימקה את הבקשות שהגישה בשעתו לחריגה מחובת האוניברסליות בקיומה של 

לא התבססה על שיקול זה,  2014מניעה הנדסית למתן השירות והוועדה המייעצת בהמלצתה בשנת 

 ולפיכך השיקול אינו רלוונטי לצורך העניין הנדון בהמלצות אלה. 

 ביטחון המדינה .2

הבקשות שהגישה בשעתו לחריגה מחובת האוניברסליות בשיקול של הוט טלקום לא נימקה את 

לא התבססה על שיקול  2014מניעה ביטחונית למתן השירות והוועדה המייעצת בהמלצתה בשנת 

 זה, ולפיכך השיקול אינו רלוונטי לצורך העניין הנדון בהמלצות אלה. 

 קיומה של חלופה זמינה לשירות שלגביו הוגשה הבקשה .3

כיום ישנן מספר חלופות עולה כי וועדה ה בפני והובאת הכלכלית וההנדסית שמחוות הדע

טכנולוגיות שבאמצעותן ניתן לספק באופן דומה (ולא זהה לחלוטין) את שירותי הוט טלקום 

 תהיהלציבור בישובים הלא פרושים מלבד פרישה קווית ובין היתר באמצעות הרשת הסלולרית, וכי 

על  סוג הטכנולוגיהתלות בללא טלקום באזורים נעדרי תשתית  אספקת שירותי הוטתועלת מ

 יסופקו השירותים.  הבסיס

אספקת השירותים ללא קביעה של האמצעי  של שלחלופה נמצא הכלכלית הדעת בחוות שמפורט כפי

כמו . החלופות יתר פני על משמעותיים יתרונות יש ")טכנולוגית ניטרליותהטכנולוגי לאספקתם ("

החלופה של אספקת שירות באמצעות  ,האחרות מהחלופות בשונהכן, בהתאם לחוות הדעת עולה כי 

 .מידי באופן השירותים את לקבל תאפשררשת סלולרית 

היא  הבקשה הוגשה שלגביו לשירות זמינהמשמעותה של חלופה בהתאם לכך, לעמדת הוועדה, 

אם  ביןתהיה אפשרות לקבל שירותי הוט טלקום,  לציבורבנוסף לתשתית הקיימת של חברת בזק ש

  2.אלחוטית תשתיתבאמצעות  ובין אםנייחת  תשתיתבאמצעות 

לאיכות השירות המוצעת  ודומהמינימלית  שירות איכותסבורה כי על מנת להבטיח בנוסף, הוועדה 

 .אספקת השירותים לעניין שייקבעו בתנאים עמודלזמינה ה חלופהבשאר אזורי הארץ, על ה

עדכונם את הצורך ב ייבחןהמשרד . ונדרשים להיות מדידים, ישימים ואכיפים  שייקבעו התנאים

 רגולטוריים.  שינוייםולהתפתחויות טכנולוגיות בהתאם  מעת לעת

קול קיומה של חלופה זמינה אינו עומד בפני עצמו ויש להביאו בחשבון יחד עם לעמדת הוועדה שי

שיקולים רלוונטיים נוספים אחרים בגיבוש ההמלצה. בהתאם, במקרים בהם הוועדה תמליץ 

משיקולים אחרים לאשר חריגה מחובת האוניברסליות, הדבר יותנה בכך שלציבור המתגורר 

לקבל מהוט טלקום את שירותיה באופן זמין ונגיש ובהתאם בישובים נעדרי תשתית תהיה אפשרות 

 .לאיכות שירות שתיקבע

 

 שיקולים שבטובת הציבור לרבות, צורכי הציבור המתגורר באזור שהוגשה לגביו הבקשה .4

                                                            
יובהר כי קיום תשתית תקשורת אחת אשר על בסיסה מספר בעלי רישיונות מספקים שירותי תקשורת ברמה  2

 כחלופה זמינה. לא נחשבת, BSAהאקטיבית, כדוגמת שירות 



 

4 

הוועדה סבורה כי במסגרת שיקול זה נדרש לבחון את מצב השוק בעת הנוכחית ובראייה עתידית, 

השינויים שחלו בשוק התקשורת בהיבטים הטכנולוגיים והרגולטוריים שיש ובכלל כך לבחון את 

 להם השלכה על טובת הציבור.

תועלת להשלמת חובת האוניברסליות -שיקול זה נבחן בחוות הדעת הכלכלית באמצעות בחינת עלות

 '. אבאזורים נעדרי תשתית הוט טלקום. הבחינה מפורטת במלואה בנספח 

ומה של  תשתית תקשורת שנייה באזורים נעדרי תשתית הוט טלקום מגדילה מבחינה זו עולה כי קי

את התועלת של הציבור המתגורר בישובים אלה, אולם תועלת זו נמוכה משמעותית מהתועלת של 

 פרישת תשתית תקשורת ראשונה. 

בהתאם לחוות הדעת החלופה של ניטרליות טכנולוגית הכרוכה בעלויות נמוכות משמעותית 

האחרות שנבדקו ומאפשרת לראשונה אספקת שירותי הוט טלקום, באופן ה לחלופות בהשווא

עדה חלופה זו מגלמת את האיזון ו. לפיכך לעמדת הודומה באיכותמיידי, בישובים נעדרי תשתית ו

הראוי לעניין טובת הציבור בין התועלת המתקבלת מאספקת השירותים בישובים נעדרי תשתית 

 ת הכרוכות בכך. הוט טלקום ובין העלויו

 זו חלופה , ובהתאם לחוות הדעת הכלכלית,ההתפתחויות הצפויות בשוק התקשורת לאור, בנוסף

של  היכולתמשאבים יעילה והגדלת  הקצאת תאפשרהבאים:  מהטעמים הציבור כללעם  המיטיב

, ובין היתר )אופטייםסיבים כגון: בתשתיות תקשורת מתקדמות במגזר הנייח ( להשקיעטלקום  הוט

לציבור  התועלת; )5(דור   הנייד במגזר מובייל-הוט באמצעותקבוצת הוט  שלהשקעה על יכולת ה

יחסית ליישום  פשוטהברשת הסלולרית הקיימת היא  שימוששכן  ביותר הקצר הזמן בטווח תתקבל

; מאחר אחיד במחירבכל הארץ ולכלל הציבור  לעניין אספקת שירותיםויון עיקרון השו ישמרמהיר; 

חלופה זו ישימה בהשוואה לחלופות  זו חלופה ביישוםכדאיות כלכלית ונמצא שיש להוט טלקום 

הפחתה של אי נוחות מהציבור שהייתה נגרמת בפרישת תשתית  תאפשרחלופה זו  וכן; האחרות

 .קווית כתוצאה מהליכי הטמנה וחפירה

לאור האמור לעיל, סבורה הוועדה, כי בעת הנוכחית, בהתאם לשיקול טובת הציבור יש לחייב את 

טלקום באספקת שירותים בישובים נעדרי תשתית הוט טלקום באמצעות החלופה של הוט 

 ומתן השירות איכותומדדים שייקבעו לעניין  בתנאיםבכפוף לעמידה נולוגית" ניטרליות טכ"

שהוט טלקום  מבלי השירותים לאספקת שימוש תעשה בה החלופה בבחירות טלקום להוט גמישות

 תחויב בפרישה של תשתית קווית באותם ישובים. 

 התחרות בתחום הבזק .5

בחון, בין היתר, את מצב התחרות תוך התייחסות שיקול זה נדרש ל במסגרתהוועדה סבורה כי 

, כפי 2014שחלו בשוק התקשורת ממועד קבלת ההחלטה משנת  שינויים טכנולוגיים ורגולטורייםל

 שיפורט להלן: 

יעד מרכזי במדיניות המשרד הוא קיומו של היצע שירותי תקשורת מתקדמים, באיכות גבוהה  

לכלל הציבור במחיר אחיד וסביר. אמצעי מרכזי להשגת יעד זה הוא הגברת  ובמגוון רחב, הניתנים

 התחרות. הגברת התחרות תתקיים אם תהינה מספר חלופות לקבלת שירותי תקשורת. 

כי כיום, בעקבות ההתקדמות ברפורמת השוק הסיטונאי שהושקה מחוות הדעת הכלכלית עולה 

האינטרנט  החלה להתפתח תחרות חלקית בתחום יישובים נעדרי תשתית הוט טלקוםב, 2015בשנת 
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המאפשרת תחרות של  BSA-על בסיס רשת נייחת אחת. תחרות זו מבוססת בעיקרה על שירות ה

מספר ספקי שירות על המחיר ואיכות השירות המוצעת ללקוח. באמצעות תחרות זו הופחתה רמת 

  3שהוחלה רפורמת השוק הסיטונאי. מאז 40%-האינטרנט בישראל בכהמחירים בשירותי 

, בהמשך לרפורמת השוק התקשורת בשוק לתחרות לתועלתכלכלה  אגף שהציג נוסף היבט

הוא התמריץ שיש לחברת בזק לגידול בהשקעות ושיפור איכות  BSA-באמצעות שירות הוהסיטונאי 

התשתית הקיימת. לעניין זה בהתאם לפרדיגמת "סולם ההשקעות", עלייה הדרגתית של ספקי 

השירות המתחרים בסולם ההשקעות, מגדילה את התמריץ של חברת בזק לשדרג את הרשת 

תית הוט טלקום, איכות הרשת של הקיימת. יתרה מכך, מן הבדיקה עלה כי באזורים נעדרי תש

חברת בזק ומחיריה נמצאים ב"פיגור" של כשנה בלבד  ביחס לשאר הארץ. כלומר רמת התחרות על 

, ואין עיכוב משמעותי באיכות BSA-המחירים היא טובה יחסית, בין היתר בעקבות שירות ה

ובים נעדרי תשתית התשתית. לפיכך, עולה כי רמת התחרות הקיימת בשוק התקשורת הקווית בייש

 . 2014הוט טלקום טובה יותר בהשוואה לשנת 

עם זאת, התחרות בשוק הנייח שמאפשר השוק הסיטונאי ביישובים נעדרי תשתית הוט טלקום אינה 

מלאה שכן היא מבוססת על תשתית תקשורת אחת ולפיכך מוגבלת, שכן אם היו שתי תשתיות היה 

כות השירותים המוצעים. כלומר, על אף השיפור בתחרות תמריץ נוסף לשדרוג התשתית ולשיפור אי

בעקבות רפורמת השוק הסיטונאי קיימת תועלת תחרותית מאספקת השירותים באזורים נעדרי 

אמור לעיל לעניין זה אין חשיבות כ, אולם, נוספתתקשורת תשתית על ידי הוט טלקום בתשתית 

שהייתה מתקבלת זו  יהיה נכון להתייחס לתועלתלסוג הטכנולוגיה לאספקת השירותים. לכן לא 

 באופן דומה למצב עולם בו לא הייתה תחרות כלל.מאספקת שירותים כאמור על ידי הוט טלקום 

לאור האמור לעיל,  סבורה הוועדה, כי בעת הנוכחית, בהתאם לשיקול התחרות בתחום הבזק יש 

תית הוט טלקום באמצעות החלופה לחייב את הוט טלקום באספקת שירותים בישובים נעדרי תש

בכפוף לעמידה בתנאים ומדדים שייקבעו לעניין איכות השירות   . זאת"של "ניטרליות טכנולוגית

גמישות להוט טלקום בבחירות החלופה בה תעשה שימוש לאספקת השירותים מבלי שהוט  ומתן

 טלקום תחויב בפרישה של תשתית קווית באותם ישובים. 

מתן השירות למגיש הבקשה באזור שאליו הוגשה הבקשה לבין התועלת, היחס שבין עלות  .6

 במישרין או בעקיפין, הצפויה לבעל הרישיון ממתן שירותיו באותו אזור, ובכל הארץ

בחוות שיקול זה עם שיקול טובת הציבור ושיקול קידום התחרות.  אזןהוועדה סבורה כי נדרש ל

ברמה המשקית ביחס לחלופות השונות לאספקת  תועלת-נבחן היחס שבין עלות הכלכליתהדעת 

השירותים. מחוות הדעת עלה כי מקסום התועלת לציבור מתקיים באספקת השירות בחלופה של 

ניטרליות טכנולוגית, שסביר להניח שתתבסס בעיקרה על החלופה הסלולרית לאור עלויות הפרישה 

 הנמוכות משמעותית בהשוואה לשאר החלופות.

 אספקתתועלת לבעל הרישיון נבדק בחוות הדעת הכלכלית עבור החלופה של -תבהתאם, יחס עלו

הסלולרית. מהבדיקה עלה כי על מנת לעמוד בתנאים לצורך הבטחת  רשתאמצעות הב השירותים

 להוט קיימת הכלכלית הדעת חוותעל פי  4.הרשת שדרוג לצורך השקעה תידרשהשירות  איכות

                                                            
 .2019השוואת חבילות ספק+תשתית בממוצע בין חברות שונות ובין מהירויות גלישה שונות. נכון לרבעון הראשון  3
לעניין זה היא העלות ש"תגולגל" על הוט טלקום, על מנת שתוכל לספק את שירותיה באמצעות הרשת  העלות שנלקחה 4

 הסלולרית בהתאם לתנאים שייקבעו.
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באספקת השירות בחלופה הסלולרית, ומכאן שגם בחלופה הניטרלית  יתכלכלכדאיות  טלקום

 טכנולוגית. 

טכנולוגית תקטין את היקף הניטרליות הכמו כן, וכפי שצוין לעיל, בהשוואה לפרישה קווית חלופת 

הפרישה בין אזורים נעדרי תשתית הוט טלקום לבין שאר אזורי הארץ. של עלויות  הצולב הסבסוד

משאבים יעילה  הקצאתל תביא הצולב הסבסוד מידת הקטנת שהובהר בחוות הדעת הכלכלית כפי

 .הארץ בכל טלקום הוט למנויי מחירים עליית שלאפשרות  ותימנע יותר

תועלת, יש לחייב את -לאור האמור לעיל, סבורה הוועדה, כי בעת הנוכחית, ובהתאם לשיקול עלות

הוט טלקום באספקת שירותים בישובים נעדרי תשתית הוט טלקום באמצעות החלופה של 

 מתןתוך ובכפוף לעמידה בתנאים ומדדים שייקבעו לעניין איכות השירות "ניטרליות טכנולוגית" 

לקום באופן אספקת השירותים וזאת מבלי שהוט טלקום תחויב בפרישה של גמישות להוט ט

 תשתית קווית באותם ישובים.

לאחר  .לשימוע 2014 לעניין יישום ההחלטה משנתהוועדה  המלצות מופורס 2019במאי  30ביום 

 התייחסות - 'דנספח ( שימועלההתייחסויות סגרת מהטענות שעלו בועדה המייעצת בחנה את והש

 להלן תפורט המלצת הוועדה. ,)שעלו בשימוע לעיקרי הטענות

 

 המלצת הוועדה המייעצת .3

שיישומה  2014ההחלטה משנת  משהיא נדרשת לתת המלצתה לעניין, בעת הזו כי סבורההוועדה 

, נעדרי תשתיתשל הוט טלקום באזורים  האוניברסליות חובתיישום  אתלבחון  נכון ,נדחה עד היום

 חובתהתועלות ביישום בין  ראוי איזון יצירתתוך ו, להלן האמורים אתגריםשינויים ולל לב בשים

התקשורת  ברשתותהעלויות הכרוכות ביישום החובה והרצון לאפשר השקעות  לביןהאוניברסליות 

אספקת בכלל כך אוניברסליות ו, וכל זאת בשים לב למימוש התכליות של חובת ההבא הדור של

 .שיקבעובתנאים ובאיכות שירות ת באזורים נעדרי תשתישירותי הוט טלקום לכלל הציבור 

בשנים האחרונות חלו התפתחויות טכנולוגיות וניתן לספק בהתאם לחוות הדעת ההנדסית עולה כי 

האתגרים  בעת הנוכחית אחדכי הובהר כמו כן שירותי תקשורת באמצעים טכנולוגיים שונים. 

הגדולים העומדים בפני שוק התקשורת הוא מעבר לרשתות תקשורת רחבות פס מתקדמות 

דור מעבר לטכנולוגיית הנייחת ו המבוססות על תשתית סיבים אופטיים עד לחצרות הבתים ברשת

יכולות לתרום להרחבת התחרות, לשיפור רשתות התקשורת המתקדמות וכן כי  .ברשת הניידת 5

 הצרכן בטווח הקצר והארוך.הורדת רמת המחירים והכל לטובת לוציבור לאיכות השירות 

עיקרית של חובת עלה כי המטרה ההכלכלית  הדעת בחוות שפורטהסקירה בינלאומית מ

, המוחלשות האוכלוסיות גם כי המבטיחה ביטחון רשת לספק היאהאוניברסליות באיחוד האירופי 

 נקבעו לא, ככלל. בסיסיים תקשורת לשירותי נגישות תהיינה, פריפריה באזורי המתגוררות ואלו

 שימושוניתן לספק את השירותים תוך , השירותים לאספקת הטכנולוגיים האמצעים על מגבלות

 היחידה המדינהישראל היא עלה שמבין המדינות שנבחנו . כמו כן אלחוטיות או קוויות בטכנולוגיות

(חברת  -Incumbentמעבר ל נוספים מפעילים על ארצית כלל ברמה אוניברסליות חובותבה הוטלה 

 .בזק)
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אזורים שירותיה ביב לספק את החלטה לפיה הוט טלקום תחו הוועדה סבורה כילאור האמור לעיל 

בה חובה לעניין סוג הטכנולוגיה מבלי שתיקבע  של "ניטרליות טכנולוגית" במתכונת נעדרי תשתית

, , מגלמתבהכרח לשם אספקת השירותיםקווית ב בפרישת תשתית ומבלי שתחוי יסופקו השירותים

לויות הכרוכות הע לביןהאוניברסליות  חובתהתועלות ביישום בין את האיזון הראוי בעת הנוכחית, 

 . ביישום החובה

הוט בישובים נעדרי תשתית, שכן  תוהאוניברסלי תחוב שלדחייה  משוםאין חלופה זו יודגש כי ב

 . אלה  ובתנאים שייקבעואזורים ב האספקת שירותיביב תחו טלקום

הוט חלופה זו כרוכה מצד אחד בעלויות נמוכות יותר משמעותית שמשפיעות על כלל ציבור מנויי 

טלקום, ומצד שני חלופה זו מאפשרת לראשונה אספקת שירותי הוט טלקום, באופן מידי, בישובים 

 .הוט טלקום בשאר הארץ למנויילשירותים שניתנים  דומה באיכותנעדרי תשתית ו

אפשר את אספקת השירותים לכלל היישובים יש בפתרון לבחורעדה סבורה בעת הנוכחית נכון והו

וכן נכון לבחור בפתרון , 2014ולא לחלק קטן מהישובים כפי שנקבע בהחלטה משנת  נעדרי תשתית

  .של מספר שניםבטווח זמן די, ולא את אספקת השירותים בפרק זמן מישיאפשר 

ההתייחסויות ובחינת שקבועים בתקנות ופורטו לעיל בחינת השיקולים ולאחר בהתאם לכך, 

ליות ר"הניטשל לקבוע כי אספקת השירותים במתכונת שהתקבלו לשימוע, הוועדה ממליצה 

  :")הפתרון המוצע("הבאים  בכפוף לתנאיםהטכנולוגית" תהיה 

הוט טלקום תחויב באספקת שירותיה בישובים נעדרי תשתית במתכונת של "ניטרליות  .1

טכנולוגית" מבלי שתחויב בפרישה של תשתית באותם ישובים, ובתנאי שתספק את שירותיה 

 בתנאים שיפורטו להלן.  

לעשות שימוש בטכנולוגיות שונות בישובים לשם אספקת שירותיה תהיה רשאית הוט טלקום  .2

 . ואף באותו יישוב השונים

באמצעות  הלשם אספקת שירותילעשות שימוש בכל רשת סלולרית, תהיה רשאית הוט טלקום  .3

 חברה בעלת זיקה אליה.רשת של ולא בהכרח ברשת סלולרית, 

רישיון הוראות הקבועות בלבהתאם ביישובים נעדרי תשתית תספק את שירותיה  הוט טלקום .4

 להלן.יפורטו שפורטו לעיל ו, ובכפוף לתנאים הוט טלקום

מחיר ל בהשוואה ופחתמ במחירבאזורים נעדרי תשתית  הישירותספק את תהוט טלקום  .5

מחירים נמוכים  ותוכל להציע למנויים אלטלקום  הוט, בהתאם .הארץ אזורי שארבשירותים ה

בתנאים , ללא אפליהבאזורים נעדרי תשתית  דורש לכלאת השירותים  שתציעיותר ובלבד 

באמצעותה יסופקו הטכנולוגיה זיקה לסוג ללא , שווים ובתעריף אחיד, לפי סוג השירותים

 .השירותים

להציע את רכיב התשתית  עליה אלחוטיתבאמצעות רשת הוט טלקום תספק את שירותיה ככל ש .6

מופחת בהשוואה למחיר התשתית של הוט השירות יהיה מחיר בהתאם וכמכלול,  ISP-ורכיב ה

 טלקום בשאר אזורי הארץ.
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) ולעניין ההוראות PHIבאמצעות רשת הוט מובייל ( השירותיהוט טלקום תספק את ככל ש .7

 טלקום לעמודלרישיון הוט טלקום (הפרדה מבנית), ומבלי לגרוע מהם, על הוט  18-15בסעיפים 

 21יום מלמשרד שפורטו במכתב הוט טלקום  כפיתנאי ההתקשרות בינה לבין הוט מובייל כל ב

 5.בקשתה לאספקת שירות באמצעות אחר בעניין 2018במאי 

 בהתאם לתנאי איכות השירות הבאים:, כל רמת ביקושב ספק את שירותיהתהוט טלקום  .8

  :ברשת חלופית לרשת הקווית) (Downloadלהורדת נתונים  )משווק(מינימלי  קצב. 8.1

מידי, ולא באופן  Mbps12/30של עד  בקצבי ההורדה את שירותיהתספק הוט טלקום   •

 אחד ממועד קבלת החלטת השר בעניין. חודש מיאוחר 

 הישירותאת  תספקשנה אחת לאחר זכייה במכרז תדרי טכנולוגיות מתקדמות הוט טלקום  •

 יקבע המשרד ,לנכון שימצא וככל, התדרים הקצאת לאחר .Mbps100בקצב הורדה של עד 

 האמור. הגלישה קצב לשיווק התנאים את

 5ארצית של רשתות דור  פרישההשלמת , כגון עתידית ככל שתהיה התפתחות טכנולוגית •

 .גבוה יותר הורדהמתקדמות, ייבחן המשרד אפשרות לקבוע קצב 

. הפנייה שיווק השירותים לאזורים נעדרי תשתיתפעיל מוקד פניות טלפוני לתהוט טלקום . 8.2

 מוקד זה. שהוט טלקום תקצה לייעודי מספר טלפון  וקד השיווק הטלפוני תהיה באמצעותאל מ

 :שדרוג הרשת עבור חלופת הרשת הסלולריתאבני דרך ל. 8.3

 פתהוסלהבטיח  עליה, סלולרית רשת באמצעות שירותים תספק טלקום שהוט ככל •

Carriers  ,את ספקהוט טלקום תש כךברשת באמצעותה תספק את השירותים בכל ישוב 

הקיימים באזורים נעדרי תשתית הוט טלקום,  גה הרץ בכל האתריםמ 30 בלפחות יהשירות

 . התקשורת שר החלטת קבלת ממועד חודשים 24 תום עד וזאת

 השירותיאת ספק ל עליה, ריתסלול רשת באמצעות שירותים תספק טלקום שהוט ככל •

 בפועל 99%בכל ישוב יהיה  כיסויה שיעורומעלה וש 4דור  ברשתבאמצעות רשת סלולרית 

 ת שרהחלט קבלת ממועד חודשים 24 תום עד , וזאתיישוב בכל האוכלוסייהכלל מ

, חדשים סלולר אתרי הקמת ידי עלהשלמת הכיסוי יכולה להיעשות בין היתר  6.התקשורת

Fהוספת תדרים באתרים קיימים והתקנת אנטנות בבית הלקוח.

7 

בו צפויה הוט טלקום  הוראות סעיף זה לא יחולו על אספקת השירותים בישוב בית מאיר •

 .להשלים פרישת תשתית קווית

 

                                                            
לעניין התשלומים שיועברו בין הצדדים, נהלים וכללים  התנאים הרלוונטיים להוראות ההפרדה המבנית הם בין היתר 5

 ין הצדדים לצורך מתן השירות בלבד ולנוסח ההסכם בין הצדדים.לשמירת סודיות המידע המסחרי שיעבור ב
. בפועל, בחינת העמידה בהוראה 4לכל האוכלוסייה בדור  99%בעלי רישיונות רט"ן מחויבים כבר היום בפרישה של  6

 99%להמלצה זו הוט טלקום נדרשת לעמוד בכיסוי של בהתאם לדיווחים סטטיסטיים. בהתאם  כיוםזו מתבצעת 
 ל, ולא באופן סטטיסטי, בכל יישוב מרשימת היישובים נעדרי תשתית.בפוע

הוט טלקום נדרשת לעמוד בדרישות השרות ללא קשר לקשיים העשויים לעלות להקמת תשתיות אלחוטיות ו/או  7
 אתרי סלולר חדשים.
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 :לרשת הקווית חלופית ברשת הוט טלקום לאספקת שירותימינימלית שירות איכות  48.

 .2%אחוז השיחות ותקשורת הנתונים החסומות, בשעות השיא, לא יעלה על  •

 .2%אחוז השיחות ותקשורת הנתונים הנופלות, בשעות השיא, לא יעלה על  •

 2בו זמנית צפייה בשידורי טלוויזיה בלפחות  , לכל הפחות,יאפשר –קצב גלישה באינטרנט  •

ובנוסף גלישה באינטרנט באמצעות  HDמכשירי טלוויזיה הפועלים במקביל באיכות צפייה 

 התקני קצה דיגיטליים בפרופיל שימוש אופייני.  2

 באספקת השירותים.  לא תקבע כל מגבלה על נפח הגלישה •

ובריבוי  LTE-Aשירות תשתית האינטרנט יסופק באמצעות נתב סלולרי התומך בטכנולוגיית  •

 .CA ( Carrier Aggregation)תדרים 

אספקה של שירותי הטלפוניה, השירותים הנלווים ושירותי ערך מוסף  –שירות טלפוניה  •

של  רשימת השירותיםרישיון ובבבהתאם למדדים לטיב השירותים כפי שמפורטים יהיו 

 .בעל רישיון רט"ן

 לזמנים זהים יהיולרשת הקווית חלופיות  טכנולוגיותבאמצעות  השירותת התקנ זמני. 8.5

 יום 14של השירות תבוצע בתוך  התקנה. טלקום הוטה' ברישיון  בנספחברישיון  שנקבעו

 מהגשת יום 90 על ההתקנה זמן יעלה לא מקרה ובכל מהבקשות 80%-ל הבקשה מקבלת

 .הבקשה

יהיו זהות להוראות שלא נקבעו בתנאים לעיל, השירות איכות הוראות נוספות לעניין . 8.6

 שלא טלקום הוט ברישיון' ה בנספח ההוראות הבאותלמעט ברישיון הוט טלקום,  הקבועות

זמני תגובה לשירות אינטרנט  :זו להחלטה בהתאם טלקום הוט שירותי אספקת על יחולו

ופרסום קצב מזערי של ה',  לנספח 4טלפוניה בסעיף ל, הוראות טיב שירות ה' לנספח 5בסעיף 

 .ה' ) לנספח2ב( 7הורדת נתונים בשירות תשתית האינטרנט כמפורט בסעיף 

ככל שהוט טלקום תספק את שירותיה באמצעות טכנולוגית גלים מילימטרים עליה לפעול  .9

 הקרובים. בהתאם למדיניות המשרד בנושא שתפורסם בחודשים

 ואכיפה פיקוח .10

התנאים וההחלטה הוועדה ממליצה שמינהל פיקוח ואכיפה במשרד יערוך בקרה לעניין יישום 

 :הבאות בדרכים לרבותבהתאם לסמכויות המצויות בידו על פי דין,  שנקבעו לעיל,

טלקום תציג למשרד את תכנית העבודה  , הוטת שר התקשורתשלושה שבועות ממועד החלט •

המוצע על ידה לאספקת  ליישום כלל ההוראות המפורטות במסמך זה לצורך מימוש הפתרון

מאמצי שיווק טכנולוגיים והאמצעים פירוט ה, לרבות השירותים בישובים נעדרי תשתית

 .מתוכננים

 מספר הפניות שהתקבלו לבקשת חיבור לשירות, מספר יכלול אתהדיווח  - חודשי מנויים דיווח •

הקצב המשווק  באמצעותה ניתנים השירותים, הטכנולוגיה סוג ,המנויים שהצטרפו לשירות

התקנות אנטנות  ,שנרכשו השירותים סוגנתונים המעידים על קצב הגלישה בפועל,  לכל מנוי,

הסבר לגבי כל פניה שהתקבלה ולא יש לצרף  .קצה ציודכמות וסוג הממירים/  לשיפור הקליטה,

 בוצע לבסוף חיבור לשירות.
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שיכלול  הסלולרית הרשת באמצעות שירותים אספקתלעניין  - רבעוני תשתית נתוני דיווח •

 פירוט של כל אלו:
o  השדרוג טרםמפות כיסוי בכל יישוב מרשימת היישובים להחלטה  -שיעור כיסוי 

בצירוף: מיקומי אתרים, פוליגון אתרים, אלומות כיסוי, פירוט הטכנולוגיה  ולאחריו

והתדרים בכל אתר, קיבולת מקסימלית של כל אתר, רוחב סרט מקסימלי בכל אתר 

ת המוקצה לחיבור האתר לליב (בחלוקה להורדה והעלאה), רוחב סרט של תמסורת

, זמני שיא של תעבורה באתרים, Carriersכמות  ,4הרשת, קיבולת מקסימלית בדור 

הגדרת ימי שיא בשבוע, הגדרת שעות שיא ביום, מדדי שירות לכל אתר בפוליגון, מדד 

 , כמות הניתוקים המרבית שנמדדה. )Accessibilityגישה לרשת (

o  הוספתCarriers – .סטטוס תמיכת האתרים בריבוי תדרים 

o .שיעור סך השיחות ותקשורת הנתונים החסומות והנופלות בשעות שיא 
o .התפלגות משך זמני התקנה 

 :יחצי שנת דיווח •
o  ,סקר שביעות רצון מנויים באזורים נעדרי תשתית הוט טלקום לעניין איכות השירות

 ניתוקים בשירות, קבלת מענה לבעיות.
o  דיווח על מאמצי שיווק של הוט טלקום לצורך העלאת המודעות להשקת השירותים

 באזורים נעדרי תשתית הוט טלקום.

 כל הדיווחים ילוו בתצהיר חתום בידי נושא משרה בכיר בהוט טלקום. •

 יהיה הסלולרית הרשת לביצועי רלוונטיים מדידה כליאו /ו מדידה שיטות יגדיר והמשרד ככל •

המשמשת  הסלולרית הרשת ביצועי ניטור לצורך גם שימוש בהם לעשות טלקום הוטעל 

 .לאספקת שירות למנויה

 מינהל פיקוח ואכיפה יבצע פעולות יזומות לבחינת עמידה בהוראות הנ"ל. •

 שנקבעויעלה כי הוט טלקום לא עומדת באחת או יותר מההוראות  ומממצאי הפיקוח ככל •

 המשרד יפעל בהתאם לאמצעי האכיפה העומדים לרשותו.

  שידורים הוט שירותי אספקת .11

תבוטל החובה של הוט לספק את שירותי השידורים באזורים נעדרי תשתית על גבי רשת בזק 

חובה על אספקת שירותי . במקומה באזורים נעדרי תשתית תיקבע OTTבלבד בשיטת 

השידורים, בנפרד ובצירוף שירותים נוספים, באיכות דומה ובתעריפים זהים לשאר אזורי 

הארץ והכל במתכונת הקבועה ברישיון הוט שידורים. לצורך כך תינתן גמישות לבחור את סוג 

הטכנולוגיה והתשתית באמצעותם יסופקו השירותים, לרבות אספקת השירותים באמצעות 

והתשתית שתשמש כי החלטה זו מותנית בכך שסוג הטכנולוגיות  יודגשת חברת בזק. רש

בו זמנית, בשידורי הטלוויזיה כפי שצוין לעיל, צפייה, שירותי השידורים תאפשר,  לאספקת

, בנוסף לגלישה באינטרנט HDמכשירי טלוויזיה הפועלים במקביל באיכות צפייה  2בלפחות 

 התקני קצה דיגיטליים בפרופיל שימוש אופייני. 2באמצעות 
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מהמידע שהוצג לוועדה עולה כי בשנים הקרובות צפוי שדרוג של הרשת הקווית לרשת סיבים  .12

ותי באיכות הרשת ביחס לרשת הנחושת. לאור זאת הוועדה ממליצה שתביא לשיפור משמע

ירותים באמצעות רשת אספקת השב הצורךאת יביא לידי ביטוי במדיניות המשרד שהמשרד 

 זורים נעדרי תשתית. הסיבים גם בא

 

                                                                                                          

 

 

 

 



 :עדהות חברי הוותימח

 



 חוות דעת כלכלית –' אנספח 

 [...]-השחרות מסומנות ב – מושחרתגרסה 
 

 כ"ז ניסן תשע"ט

 2019במאי  02

 :לכבוד

 כהן(נתי)  נתנאל מר

 ויו"ר הוועדה המייעצת התקשורת משרד"ל מנכ

 

 המלצה – חובת אוניברסליות הוט טלקוםהנדון: 

 רקע .1

מתן שירותי בזק פנים לי להיא בעלת רישיון כל") החברה", "הוט טלקום("הוט טלקום ש.מ. 

הוט  מוחזקת בידיהוט טלקום . ובעלת תשתית המשמשת למתן שירותיה ")מפ"א"( ארציים נייחים

באמצעות תשתית הכבלים של  מספקת את שירותיהש ")הוט שידורים("תקשורת בע"מ מערכות 

 הוט טלקום. 

להקים, לקיים ולהפעיל רשת בזק חובה על הוט טלקום בהתאם לאסדרה החלה עליה מוטלת 

בהתאם . ")ת האוניברסליותחוב(" ולספק באמצעותה שירותי בזק לכלל הציבור בכל הארץציבורית 

משק לפרוש את התשתית הקווית כך שתהייה נגישה לכל הוט טלקום על לחובת האוניברסליות 

חובה זו היא  .שידוריםה ואת שירותי הוט באמצעותה את שירותילספק תאפשר בית בישראל ו

ח תקנות ואשר פעלו מכלשידורים וט טלקום לנעליהם של בעלי הזיכיונות כניסתה של ה תולדה של

כבלים בעלי הזיכיונות חויבו בפרישת רשת  1986.1-כיונות), התשמ"חיהתקשורת (בזק ושידורים) (ז

בהתאם ללוחות זמנים , וזאת מבקשבאופן שיבטיח חיבור לרשת של כל הם לכיון שיבכל איזור הז

רשאים לפנות לוועדת חריגים היו יכיונות יבעלי הזנקבע בתקנות כי יחד עם זאת  .בתקנותשנקבעו 

 .כאמור לשם קבלת אישורה לאי חיבורו של מבקש

ל"רשת בזק כיונות ישל בעלי הזהפכה רשת הכבלים  2001לחוק התקשורת משנת  25במסגרת תיקון 

תקנות לבהתאם , ונקבע מעבר משיטת זיכיונות לשידורים לשיטת רישיונות לשידוריםו ציבורית"

לי למתן שירותי בזק פנים ארציים להתקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כ

ם למתן שירותי מפ"א יכללינות ורישי 2002בשנת  הוענקו") א"תקנות המפ(" 2000-ס), התש"נייחים

  2.הכבלים שהקימו בעלי הזיכיונות חברותל

שהחליף את הרישיונות  י למתן שירותי מפ"אלקיבלה הוט טלקום רישיון כל 2003בנובמבר  25 ביום

 .האוניברסליות ה עליה חובתל, והוטהכבליםשניתנו לחברות 

נעשתה במסגרת הפתיחה לתחרות של תחום שירותי הוט טלקום שהוטלה על חובת האוניברסליות 

") בזק(" מ"בע לתקשורת הישראלית החברה, בזק חברתוביטול הבלעדיות שניתנה להמפ"א 

 בתחום הארץ רחבי בכל התחרות את לעודד נועדה האוניברסליות חובת. לאספקת השירותים

 תשתית ספקית הייתה בזק חברת בו עולם במצב האינטרנטו הטלפוניה יושירות הנייחות תשתיותה

  .היחידה והטלפוניה האינטרנט

                                                            
 .  זיכיונו באיזור מבלעדיות נהנה הזיכיון בעל כאשר שונה גיאוגרפי איזור לגבי ניתן זיכיון כל 1
 . המדינה שטח כל את כיסו יחד אשר, א"מפ שירותי למתן כללי רישיון בעל נקבע זכיון איזור לכל 2



 מ ש ר ד    ה ת ק ש ו ר ת
 אגף כלכלה 
 

2 
 

מצב שוק התקשורת בישראל  )2003 בשנת( טלקום הוט עלהאוניברסליות  תבתקופה בה נקבעה חוב

היה שונה בתכלית ממצבו כיום. שוק התקשורת באותה התקופה התבסס על מספר שחקנים 

היו  יםהתקשורת העיקרי יבמספר מצומצם של מגזרי פעילות. שירותכל אחד מצומצם, אשר פעלו 

וצות רט"ן אשר התבססו בחברות נפרדות ולא התגבשו לידי קבהטלפוניה הנייחת ושירות  שירות

תקשורת חוצות מגזרי פעילות בדומה למצב היום. האפשרויות הטכנולוגיות להעברת שירותי 

שוק סיטונאי שמטרתו להסיר חסמי כניסה  .תקשורת היו מוגבלות ביותר בהשוואה למצב היום

 עדייןהיה אירופה גם בו תהישראליברגולציה קיים מבניים של תשתיות התקשורת עדיין לא היה 

 . הראשונים בצעדיו

 

-א"התשע), מייעצת וועדה) (ושידורים בזק( התקשורת לתקנות בהתאם המייעצת הוועדה .2

2011 

 2וועדה מייעצת בהתאם לתקנה דאז ") השרמונתה על ידי שר התקשורת (" 2011בנובמבר  17ביום 

 3").התקנות"-" ווועדהה(" 2011-לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת), התשע"א

הוועדה המייעצת תביא בפני שר התקשורת את המלצותיה בבקשות שיובאו בפניה  כי תקנות נקבעב

האוניברסליות  תלהגבלת חוב על ידי חברת בזק ועל ידי מי שקיבל רישיון מפ"א לפי תקנות המפ"א

 . מהאו לדחיית מועד יישו

דו"ח אשר פירט, בין היתר, קריטריונים ואמות  דאז, גלעד ארדן, לשרהוגשו  2014ביוני  22 ביום

צות הוועדה לעניין הבקשות להמכן ודחיית חובת האוניברסליות למידה לבחינת בקשות להגבלת או 

. בהתאם לקריטריונים שגיבשה הוועדה אישור בקשות להגבלה או שהוגשו על ידי הוט טלקום

הוועדה המליצה על  .יות יהיה במשורה ובמקרים חריגיםדחייה בעניין מימוש חובת האוניברסל

 המלצות הוועדה אומצו במלואן על ידי השר 4ם.אזורי 237 ת הוט טלקום להחריגובקשדחיית 

את פרישת ם הוט טלקום יתשל נקבע כי בשלב ראשוןבהחלטה , 2014בנובמבר  13בהחלטתו מיום 

 13חודשים ממועד אימוץ המלצות הוועדה, קרי עד ליום  24בתוך  5יישובים 61-תשתיותיה ב

. עבור יתר היישובים נקבע כי הוועדה תגבש את רשימת היישובים ")הההחלט(" 2016בנובמבר 

בכפוף לצורך בכך ובהתאם לתחליפים הטכנולוגיים  ,ה הבא ותמליץ עליה בפני השרשלשלב הפרי

 ככל שיהיו קיימים באותה העת.

על מספר דחיות ביישום ההחלטה  התקשורת שר החליט, המייעצתצת הוועדה לאחר קבלת המל

 , כמפורט להלן :   לאור הצורך לבחון שינויים והתפתחויות שחלו מאז מועד קבלת ההחלטה

 13חודשים, קרי עד ליום  12-דחיית המועד ליישום ההחלטה ב הוחלט על 2016 באוקטובר 9 ביום

 :והןלדחייה מספר תמורות שחלו במהלך השנתיים שקדמו ב ומקה. הדחייה נ2017בנובמבר 

                                                            
3 https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_483.htm. 
אזור כולל ישוב, שכונה, הרחבה של יישוב וכדומה, בתא שטח מסוים  2014בדוח הוועדה המייעצת משנת  כאמור 4

 הממוקמים עסק בתי או/ו בית משקי יותר או 5-ל תקשורת שירותי אספקת ייתשלגביו קיימות בקשות להגבלת או דח
 לנסיבות בהתאם והכל, תקשורת שירותי אספקת לצורך המנויים את הקולט מכלול לאותו קשורים או בסמיכות

 .הוועדה ולהחלטת המקרה
 .2014 משנת הוועדה בדוח' ג נספח 5

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_483.htm
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ערוצית -התפתחות טכנולוגית המאפשרת להוט שידורים לספק את שירותי הטלוויזיה הרב

הוט , התפתחות רפורמת הפס הרחב וצפי לשדרוג רשת הכבלים הקיימת של OTTבטכנולוגיית 

מתכונת ליישום חובת האוניברסליות הוט טלקום במהלך תקופת הדחייה תגבש נקבע כי  .טלקום

בהתאם להחלטה, אשר תכלול בעיקרה מתווה ליישום החובה ובכלל כך סוג הטכנולוגיה והמועדים 

משק חייה הוט שידורים תספק את שירותיה לכל דורש ולכל במהלך תקופת הד לסיומה. כמו כן

 OTTעל בסיס טכנולוגיית את שירותיה החברה  תספק נעדרי תשתיתבאזורים  , כאשרבית

 ובמתכונת שנקבעה.

. בנוסף, נקבע נוספים חודשים 6-דחיית המועד ליישום ההחלטה בהוחלט על  2017בנובמבר  12 ביום

באופן בפרישה כי הוועדה תמליץ על מספר יישובים נעדרי תשתית החברה בהם היא תחויב להתחיל 

 .מידי

בשירות גישה לתשתית פסיבית במסגרת השוק הסיטונאי,  שימושהבהתפתחות נומקה  הדחייה

ודבנד ובקשת חברת איי.בי.סי איזראל בר OTTהתחזקות התחרות בשוק השידורים בטכנולוגיית 

 זודחייה תקופת  האוניברסלית שחלה עליה.הפרישה ") לצמצום חובת IBC) בע"מ ("2013קומפני (

נועדה לצורך ביצוע בחינה בדבר מצב התשתיות הנייחות בישראל ואיכותן, ובפרט ביישובים בהם 

מפרישה של שתי תשתיות נייחות והצורך בניתוח התועלת המשקית הנובעת פרישה אין 

 אוניברסלית של שתי תשתיות, או יותר, באזורים אלו. 

בדבר רשימת יישובים נעדרי תשתית המלצות הוועדה החליט השר לאמץ את  2018במרץ  29 ביום

) תחויב לספק שירותים באופן מידי, ולא בהכרח באמצעות 1( :בע שהוט טלקוםקונם והוט טלק

 15תוך  יהתשתיותפרישת תשלים ) 2אל; (-תשתיות החברה, בישובים רהט, בית ג'אן, חספין וטל

קיבוצים לפחות בכפוף  5-תשתיות בפרישת  יםשלת) 3חודשים ביישובים עין יהב ובית מאיר; (

    לקיומו של הסכם מוסדי עם הקיבוץ. 

על דחייה קצרה  הוחלט ובין היתר בשל מינוי מנכ"ל המשרד באותה התקופה, ,2018במאי  13 ביום

 של חודש ימים.

עלה הצורך בהרחבת הבחינה לעניין חלופות לאחר שהוצגו לוועדה ממצאי הבחינה שערך המשרד 

 2018ביוני  13ביום  לפיכך .הוט טלקוםאפשריות לאספקת שירותי החברה ביישובים נעדרי תשתית 

באפריל  13חודשים נוספים, קרי עד ליום  10-מועד ליישום ההחלטה בנוספת בדחייה  על הוחלט

במהלך תקופת הדחייה ערכה הוט טלקום ניסוי לאספקת שירותיה באמצעות טכנולוגיית  .2019

 ספין.אל וח-ביישובים טל גלים מילימטרים

 קהאיפו )1: (בשל וזאת, 2019 ביולי 30 ליום עד נוספת דחייה על הוחלט, 2019 באפריל 11 ביום

 תוכל המייעצת שהוועדה מנת ועל, בחירות בתקופת סמכויות להפעלת ביחס המתחייבים הריסון

 בהרכב מייעצת ועדה מינוי לאור )2( ;החדשה בממשלה התקשורת שר בפני המלצותיה את להביא

 בממשלה התקשורת לשר המלצותיה גיבוש לצורך הנושא לימוד לשם לזמן נדרשה אשר, חדש

 .החדשה
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-שידורים תמשיך לספק את שירותי ההוט האמורות ת הדחייה ובמהלך תקופהוחלט כי כמו כן, 

OTT 2016בהחלטה משנת  שנקבעה מתכונתב. 

 

 בינלאומית סקירה .3

 2002 משנת האירופית רקטיבהיהד ידי על לראשונה הוגדרה אוניברסליתה פרישהה חובת

 האוכלוסיות גם כי המבטיחה ביטחון רשת לספק היא בעיקרה החובה מטרת 6.")הדירקטיבה("

 בסיסיים תקשורת לשירותי נגישות תהיינה ,פריפריה באזורי המתגוררות ואלו, המוחלשות

 בפרישה עדיין היו ציבוריים טלפון תאי, בדירקטיבה החובה שנקבעה בעת .הצורך לפי המתעדכנים

 חובות נקבעו גם לכך ובהתאם חיוני לשירות נחשב בית בכל קווי טלפון לשירות בגישה והצורך רחבה

 לרשת קווי חיבור היתר בין כללו השנים ןבאות בחובה שנקבעו השירותים כך בכלל. האוניברסליות

 העברת שירותי, פקסימיליה שירות, ציבוריים טלפונים ותאי נייח טלפון שירות תהמספק תקשורת

  .ארצי כלל טלפון מדריך ואספקת לאינטרנט פעיל חיבור באמצעות מידע

 מגבלות נקבעו לא בדירקטיבה. הנייחת הטלפון לרשת חיבור היה התקופה באותה העיקרי השירות

 השירות ספק זהות על מגבלות נקבעו לא ,השירותים אספקת לשם תשתית פרישת חובת יןילענ

 האמצעים על מגבלות נקבעו לא ובנוסף )חלקה או כולה( האוניברסליות חובתב המחויב

 עם יחד. אלחוטיות או קוויות בטכנולוגיות שימוש לרבות, יםהשירות אספקת לצורך הטכנולוגיים

הובהר כי אין הכרח שהדירקטיבה תגדיר עבור כל מדינה באיחוד את מהירות החיבור לרשת  זאת

לרבות משתנים המושפעים על ידי ספק האינטרנט  ,שכן זו משתנה בהתאם למאפיינים רבים

ומשתנים המושפעים על ידי המנוי כגון ציוד הקצה. בהתאם לכך, צוין כי נדרשת גמישות לכל מדינה 

לקבוע את איכות השירות הבסיסית המתאימה למאפייניה הייחודיים ולנצל ככל שניתן טכנולוגיות 

 הקיימים המשאביםת באוכלוסייה תוך ניצול תקשורת נוספות שיאפשרו הגדלת שיעור הנגישו

  בצורה היעילה ביותר.

  שלושה פרמטרים: חובת האוניברסליות כוללת רקטיבהילד בהתאם

את השירותים המוגדרים  רכוששל כלל האוכלוסייה ל אפשרותה – )Accessibility( נגישות )1(

  ;על ידי ספק שירותים אחד לכל הפחות בחובה

 לתנאים בהתאם, בנפרד מדינה כל ידי על ויקבעשתעריפים  – )Affordability( יכולת לשלם) 2(

 תנאיםב או במיקום תלות ללא אחידים תעריפים סט לכלול ויכוליםבאותה מדינה  הגיאוגרפיים

 ;נמוך אקונומי סוציו במעמד באוכלוסייהשלא ליצור פגיעה  מנת על ,השירות מקבל של מיוחדים

כל מדינה תוודא שהשירותים שנקבעו בחובת האוניברסליות יהיו  – )Availability( זמינות )3(

                                                            
6  -of 7 March 2002   -DIRECTIVE 2002/22/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services 
(Universal Service Directive 
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לב למאפיינים ובשימת במדינה האוכלוסייה  כלזמינים ברמת איכות שירות שתוגדר עבור 

7  .מדינהה הגיאוגרפיים הייחודיים של אות

 לא אלו פרמטרים בהם באזוריםש להבטיח נועדה לדירקטיבה בהתאם האוניברסליות חובת

תקשורת הפחות את שירותי ל לקבל תוכל האוכלוסייה כלל ,השוק כוחות ידי על מתקיימים

  שמוגדרים כבסיסיים או הכרחיים.

קוד ב, שבאה לידי ביטוי לעניין חובת האוניברסליות המעודכנת של הנציבות האירופיתהתפישה 

ה, זמינה נגיש תהייהשומרת על רעיון רשת הביטחון המבטיחה כי כל האוכלוסייה  2017משנת  חדש

יחד עם זאת, נדרשת התאמה של הגדרת  8שירותי תקשורת בסיסיים.לשלם עבור  תיכולבעלת ו

קביעת מתייחסת בעיקרה לה המעודכנת התפיס. בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות שירותיםה

שירותים לכלל האוכלוסייה לרכוש  המאפשרתרחב במהירות מינימלית -בפסגישה לאינטרנט 

בהתאם  אצלה הבסיסית הנדרשתמהירות הגלישה גדיר מהי תכל מדינה  בסיסיים. מקוונים

השירותים מהדור הקודם להסיר מהחובה את  ישש ההצעה קובעתבנוסף,  .למאפייניה הייחודיים

 פקסימיליה ולהתמקד בשירותים בסיסיים מבוססי רוחב פס. ו כגון תאי טלפונים ציבוריים

יכולת וה נגישותבוצעה הבחנה בין המטרות השונות של חובת האוניברסליות כך שהבקוד העדכני 

ימשיכו להיות מקודמים  כלל האוכלוסייה לשירותי תקשורת נייחים עבור (התעריפים) לשלם

 ללכלעצמאיות  נייחות תקשורת ת רשתותשפרי באמצעותבהכרח אך לא  ,באמצעות החובה

) השירותים זמינותבמטרה לעודד המשך השקעה בתשתיות, איכות (, וזאתיחד עם האוכלוסייה. 

השירות נוספות כגון תמריצים להשקעה לשוק הפרטי, מימון  בעיקר באמצעות אסדרותתקודם 

 , הקצאת תדרי ספקטרום ועוד. האוניברסלי בדרכים שונות

חלה על מפעיל התשתית הוותיק  במרבית המדינות האוניברסליותהפרישה חובת בפועל 

)Incumbent בית ובהתאם לכך לאפשר את משק תשתית לכל לפרוש ) בלבד ועליו הוטלה החובה

מעבר לכך, לא הוטלו חובות אוניברסליות ברמה כלל ארצית על  9אספקת השירותים הבסיסיים.

. יתרה מכך, ומתוך מטרה לעודד השקעות , לרבות מפעילי תשתית כבליםמפעילים נוספים

מבחינה כלכלית בתשתיות תקשורת מתקדמות ישנן מדינות בהן האזורים המוגדרים כלא כדאיים 

ימומנו בדרכים נוספות מלבד כספי המפעיל בעל החובה  שירותיםלאספקת או תשתיות לפרישת 

ירות באזורים אלו מכרזים לאספקת השמתפרסמים על ידי הרגולטורים בלבד. כך לדוגמא 

הממומנים בחלקם על ידי המדינה או באמצעות קרן אוניברסלית הממומנת על ידי המפעילים 

 הנוספים בשוק או בדרכים נוספות.

ת היא זמינות אוניברסלית ברמשנקבעה במרבית המדינות באיחוד האירופי אבן הדרך הראשונה 

מדינות באירופה בעיקר בעקבות . אבן דרך זו הושגה במרבית הMbps2מהירות הורדה של 

                                                            
 .שונים גיאוגרפיים אזורים למספר המחולקות מדינות ישנן 7
8 -b076-11e6-7a56-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c5ee8d55-https://eur
 01aa75ed71a1.0001.02/DOC_3&format=PDF 
 משקית ביעילות מיושמת האוניברסליותת חוב כי לוודא נדרשות המדינות כי הדירקטיבה זאת בהתאם לקביעת 9

 על זו מטרה להשיג , ובמרבית המדינות ניתןביותר הנמוכות הן החובה ליישום עלויות לו המפעיל ידי על כלומר, מרבית
 .Incumbent-ה ידי

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c5ee8d55-7a56-11e6-b076-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c5ee8d55-7a56-11e6-b076-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_3&format=PDF
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כל מדינה קבעה יעדים להשגת  ,בהמשךהטלת החובה.  התפתחויות טכנולוגיות בשוק ולא בעקבות

ככל  ולפי שיעורי כיסוי של האוכלוסייה. בדרך זו הגדלה לפי שניםמהירות הורדה מינימלית 

 ולהעלות את הרף עבור הזמינות הנדרשת. ניתן לעדכן את הדרישהשהטכנולוגיה תתקדם יהיה 

 מטרתמשמרת את  מעת לעתהמתעדכן לעמדת המדינות, קביעת יעד מינימלי לכל האוכלוסייה, 

שהיא לאפשר לכל האוכלוסייה להיות שותפים וליהנות באופן מלא  ותהאוניברסליחובת 

 מההתפתחויות הדיגיטליות בחברה.

 )1 תרשים( הקיימים בכל מדינה NGA-הכיסוי של רשת הלהלן מתוארים שיעורי  2-ו 1ם מיבתרשי

 .)2 תרשים( באזורים הכפריים בלבד על ידי מפעיל אחד לפחותשיעור הכיסוי ו

 

 התקשורת משרד ונתוני Broadband coverage in Europe (July 2017): מקור
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  התקשורתונתוני משרד  Broadband coverage in Europe (July 2017): מקור

 

המאפשרים הפרישה בשיעורי  המדינה המובילה היאישראל  יחד עם מלטה, מהתרשימים עולה כי

 100%-קרוב לפרישה  בפס רחב עם שיעוראת השירותים הבסיסיים המבוססים על אינטרנט 

לעומת זאת ממוצע שיעור הכיסוי במדינות האיחוד האירופי  10.)בלבד ncumbentI-מבוסס על הה(

אזורים משקי הבית המתגוררים במ 47%-כמדינה ומשקי הבית במ 80%-עמד על כ 2017נכון לשנת 

גבוהה יותר ממרבית המדינות אוכלוסין כמו כן, יוער כי ישראל מאופיינת ברמת צפיפות  הכפריים.

  .הגעה לשיעורי כיסוי גבוהים יותר ועל הפרישהמקל על ה דבר, באיחוד האירופי

תשתיות נייחות. גם כאן ניתן לראות כי ישראל  2של  הארצי הפרישהמתואר שיעור  להלן 3בתרשים 

 ,ממשקי הבית 90%ת תשתית נייחת גבוה של מעל שנמנית בין המדינות המובילות עם שיעור פרי

 . ממשקי הבית בלבד 45%-האירופי העומד על כבהשוואה לממוצע מדינות האיחוד 

  ונתוני משרד התקשורת Broadband coverage in Europe (July 2017): מקור

                                                            
 Incumbent-ה בהם במקומות מתחרים של פרישה עקב מטה כלפי מוטה המדינות של הכיסוי ושיעור ייתכן, כלומר 10

 .פרוש אינו
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שיעור הכיסוי של תשתית כפולה בישראל גבוה משמעותית מזה הקיים בממוצע  עולה כי 3מתרשים 

ת שישנם פערים גדולים בין המדינות בכל הנוגע לפרימדינות האיחוד האירופי. כמו כן עולה כי 

 2כך, בישראל הפער בין שיעור הכיסוי עבור . ביחס לפערים הקיימים בישראל כפולהתשתית 

. בלבד אחוז נקודות 8-עומד על כ )99.9%-שיעור הכיסוי של תשתית אחת (כ) לבין 92%-תשתיות (כ

 . אחוז נקודות 40-לעומת זאת, הפער המקביל עבור ממוצע מדינות האיחוד עומד על כ

 

  בישראל אוניברסלית פרישה חובת .4

רישיון כללי למתן שירותי  בעלות האוניברסלית חלה על שתי חברות התשתיתהפרישה כיום, חובת 

חובה להקים, כוללת כאמור את ה חובת הפרישה האוניברסלית 11הוט טלקום.ו, חברת בזק מפ"א

 .לקיים ולהפעיל רשת בזק ציבורית ולספק באמצעותה שירותי בזק לכלל הציבור בכל הארץ

ים שירותהחובה לספק את ה לגבי 12הוראות דומות ברישיונות בזק והוט טלקום ובנוסף נקבע

ללא תלות במיקום מבקש השירות או בעלות בתנאים שוויוניים ובלתי מפלים לפי סוג השירות, 

 תן השירותים לכל מקבל שירות.הייחודית למ

לא התשתיות באזורים שונים ברחבי הארץ השירותים המסופקים באמצעות איכות יחד עם זאת 

, וגם בתוך כל אזור שונים באזוריםיכול להיות שונה  שכן קצב הגלישה ה להיות זהה לחלוטיןליכו

בין השירותים הניתנים השונות  .השונלהיות  ל (ולמעשה, כמעט חייב)יכוקצב הגלישה בין הלקוחות 

הרשת פרישת טכנולוגיית ללקוחותיה של כל בעלת תשתית הוא פונקציה של מאפיינים שונים ב

-א ברשת בזק קצב הגלישה משתנה בהתאם למרחק הלקוח מארון הכך לדוגמ 13,בחברות השונות

MSAG,שילוב  , איכות הנחושתVectoring הפרמטרים טלקום , יחס העמסה וכו'. ברשת הוט

המשותף למאפיינים  .ברשת מגבריםכמות הו ")קלסטראשכול ("לקוחות בכל  מספרהם העיקריים 

 השונים הוא התלות של שדרוג השירות במרחק ובצפיפות האוכלוסייה.

אספקת שירותי המוטלת על בעלי הרישיונות לעניין פרישת תשתיות תקשורת בכל הארץ ו ההחוב

מייצרת בין היתר סבסוד צולב בעלויות  בית באופן שוויוני וללא אפליה בתעריףמשק התקשורת לכל 

, כלומר האזורים גבוה יותרהפרישה ההחזר על לקוחות המתגוררים באזורים בהם  .הפרישה

את הלקוחות המתגוררים באזורים בהם  המאופיינים בצפיפות אוכלוסין גבוהה יותר, מסבסדים

ות. מטבע הדברים מתחרים יותר. מודל זה יכול ליצור קשיים ממספר סיבההחזר על הפרישה נמוך 

ירכזו מאמציהם באזורים הרווחיים ביותר, קרי  , עליהם לא חלה חובת שירות אוניברסלי,נוספים

. עם יחסיתותקופת ההחזר מהירה יחסית היא נמוכה הפרישה למשק בית האזורים בהם עלות 

בפרישה התגברות התחרות המרוכזת באזורי הביקוש בלבד, קיים חשש כי החברות החייבות 

את עלולות לאבד להתחרות על הלקוחות באזורי הביקוש, ולכן יתקשו  ובמחיר שוויוני אוניברסלית

                                                            
 חובה זה למועד עד שהייתה, IBC חברת של הפרישה חובת כי נקבע 2018 באוגוסט 8 מיום בהחלטה כי יצויין 11

 לה הוענק טרם זה מסמך כתיבת למועד נכון. ברישיונה שנקבעו דרך לאבני בהתאם 40% על תעמוד, אוניברסלית
  .החדש הרישיון

 לרישיון הוט טלקום. 60.2וסעיף  לרישיון בזק 16סעיף  12
 יותר.  כהנמו תאקונומי-סוציו רמהנמוכה יותר עבור לקוחות מאזורים ב היאכי יכולת התשלום גם חשוב לציין  13
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. כך, יחסית גבוהההפרישה המאפשרים סבסוד של האזורים בהם עלות יותר הלקוחות הכדאיים 

, לכלל הלקוחות להעלות את תעריפיהןתצטרכנה לשקול על מנת לכסות את עלויותיהן החברות 

אלטרנטיבות  קיימות, שעבורם לא באזורים לא כדאיים כלכלית לפרישהלקוחות הפגעים יהיו והנ

, והן מבחינת איכות שירותי נוספות. מצב זה עלול להביא לגידול בפערים הן מבחינת התעריפים

 .וכן ליצור מצב תחרותי לא מאוזן התשתית

 

  התקשורת בשוק שחלו שינויים .5

שינויים אלו יכולים שוק התקשורת הוא שוק דינמי המושפע רבות משינויים טכנולוגיים תכופים. 

 הומלצו 2014 משנת המייעצת הוועדה בדוח. על פני זמן לשוק מתאימהה אסדרהה עללהשפיע 

 השוק למצב בהתאם האוניברסליות חובת לש דחייה או להחרגה בקשות לבחינת קריטריונים

 שעשויים רבים שינויים הישראלי התקשורת שוקעבר  הוועדה ח"דו מאז הזמן במהלך, אולם. הנתון

התקשורת לשנות חלק מהותי מאותן המלצות. להלן יוצגו השינויים העיקריים שהתרחשו בשוק 

 במהלך שנים אלו:הישראלי 

 . במסגרת הרפורמה קיימת2015הדרגתית של רפורמת השוק הסיטונאי החל משנת  התפתחות .א

 רחבת מנוהלת גישה באמצעות התשתית לרבות שלו האינטרנט ספק את היכולת לבחור לציבור

 בהן במקומות גם לציבור הניתן השירות מחיר על תחרות התפתחה באמצעותה) BSA( פס

 ; בלבד בזק רשת פרושה

, ערוצית הרב הטלוויזיה שירותי את לספק תולחבר המאפשרת, טכנולוגיתהתפתחות  .ב

 אינטרנט גבי על) OTT  )Over The Topבטכנולוגיית האינטרנט רשת גבי על כיום המסופקים

שירות זה באמצעות מספר חברות המתחרות ביניהן על התוכן  צרוךל ניתן כיום. פס רחב

 ;בלבד בזק רשת פרושה בהן במקומות גם אב בית בכל והמחיר

המאפשר הרחבת רמת התחרות תית פסיבית במסגרת השוק הסיטונאי שירות גישה לתש יצירת .ג

  ;בחלק מאזורי הארץ בתשתית קווית נוספת מלבד בזק והוט טלקום

חובת הדדית למתן שירות גישה לתשתיות פסיביות של רשתות תקשורת,  –"הסדר ההדדיות"  .ד

עד לחקיקה זו לא  201814-.2017בין כלל בעלי הרישיונות הוסדרה בחקיקה ההסדרים לשנים 

התאפשר להוט טלקום לעשות שימוש בתשתיות הפסיביות של בזק תחת אסדרת השוק 

  ;הפרישה עלות אתבאופן משמעותי  טלקום להוט להוזיל יכול זה בשירות השימושהסיטונאי. 

והגדלה  שיפור איכות השירות, ברחבי הארץ 4-ת בדור הוהסלולרי ותהרחבת פרישת הרשת .ה

 ;ואל ותברשת ותהמסופק משמעותית של נפח חבילות הגלישה

 Fixed Wirelessכדוגמת  תחליפיות לפרישת רשת קווית התפתחות טכנולוגית של רשתות .ו

Broadband (FWB) המאפשרת חיבור לקוחות בפס רחב באמצעות טכנולוגיות רדיו אלחוטי. 

 

 

                                                            
 .2016 -ז"התשע), 2018-ו 2017 התקציב לשנות הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה תיקוני הכלכלית התכנית וקח 14
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 תועלת – עלות ניתוח .6

 לבחינה רקע 6.1

בהיבטי התחרות, הטכנולוגיה והרגולציה, התקשורת לאור ההתפתחויות המשמעותיות שחלו בשוק 

טלקום  הוט עלהאוניברסלית הפרישה חובת  קיים טעם לבחון את המשמעויות המשקיות בהשתת

פרישת השלמת . על מנת לבחון את הכדאיות המשקית של הישובים בהם היא אינה פרושה כיום לבכ

חיזוק התחרות ותמרוץ צורך להבטיח את ל בשימת לברחבי הארץ, כל בהוט טלקום תשתיות 

המשקית אל מול התועלת הפרישה בטכנולוגיות מתקדמות, נדרש לבחון את עלות  ההשקעה

 המתקבלת ממנה. להלן נציג את העקרונות לבחינה:

לניתוח היא קיומה של אפשרית מוצא  למעשה בכל הארץ, ולכן נקודתפרושה ראשית נדגיש כי בזק 

שיכול להביא נרחבת של חברת תשתית אחת, וגובים  עמודים ,קניםת שפרי תשתית פסיבית לרבות

 תשתית של לחסכון משמעותי בעלויות פרישת תשתית תקשורת נוספת ככל ויהיה שימוש באותה

 . וגובים עמודים, רשת קנים

לפרישה עצמאית  תתבצע על ידי בחינת העלויות העיקריותטלקום בחינת העלות עבור הוט לפיכך, 

הקיימת של הפסיבית , על התשתית "הסדר ההדדיות"התאם למבוססות, בה תוך השוואה לעלויות

תתאפשר בעלויות ה שפרואינה טלקום הגעה לבתי הלקוחות באזורים בהם הוט  סביר כיחברת בזק. 

חברת של בתשתית נמוכות באופן משמעותי מהעלויות שהיו מתקבלות אילו לא היה ניתן להשתמש 

 .בזק

באזורי  לרבותתשתיות תקשורת ת שפרימראים כי  15מבחינת התועלת המשקית, מחקרים רבים

דוגמא, פריפריה יביאו לגידול בתמ"ג ולעלייה במדדים סוציו אקונומיים עבור כלל המשק. כך ל

ייתכן גידול באפשרויות לעבודה מרחוק ובכך להביא בדרך עקיפה לגידול בפריון בעקבות הקטנת 

 תשתית הקמת כאן חניםוב אנו. עם זאת, תופעת היוממות על כל השלכותיהזמני נסיעה והפחתת 

 ללא טלקום הוט תשתית מפרישת כתוצאה שתיווצר התועלת את למדוד ניתן לא ולפיכך נוספת

של מפרישה . לכן נדרש לבדוק את התועלת המשקית שתתווסף בזק תשתית של לקיומה התייחסות

 המדדים הרלוונטיים.  ואת השפעתה על באותם אזורים נוספתתשתית 

 הטכנולוגיות בחלופות הפרישה עלויות את נאמוד תחילה: חלקים משני מורכבת הכלכלית הבחינה

 הפרישה מהשלמת כתוצאה יווצרשת המשקית התועלת את נאמוד מכן ולאחר) 6.2 סעיף( הקיימות

 ).6.3 סעיף( טלקום הוט של

 

                                                            
 :לדוגמא  15

• https://www.researchgate.net/publication/46532491_Telecommunication_Infrastructure_Deve
lopment_and_Economic_Growth_A_Panel_Data_Approach 

• https://www.jstor.org/stable/2677818 
• http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565891/EPRS_IDA(2015)565891

_EN.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/46532491_Telecommunication_Infrastructure_Development_and_Economic_Growth_A_Panel_Data_Approach
https://www.researchgate.net/publication/46532491_Telecommunication_Infrastructure_Development_and_Economic_Growth_A_Panel_Data_Approach
https://www.jstor.org/stable/2677818
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565891/EPRS_IDA(2015)565891_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565891/EPRS_IDA(2015)565891_EN.pdf
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 עלותה צד 6.2

ת התשתיות של הוט שהנדרשת על מנת להשלים את פרי 16העלות המשקיתייבחן את סך צד העלות 

 225-המתגוררים בכהבית בישראל  ממשקי 8%-, קרי עבור כלשם מתן שירותיה טלקום בכל הארץ

 .נעשה שימושסוג הטכנולוגיה בה  הואהפרישה עלויות הפרמטר הראשון המשפיע על  17יישובים.

 טכנולוגיות שונות: חלופות  3בעבודה זו נציג את עיקרי הבחינה עבור 

הוט טלקום בשאר ת שלפריבדומה  Docsis 3.0ת ימבוססת על כבלי קואקס בטכנולוגיה שפרי .א

 הארץ.

  רשת סלולרית.אספקת שירות על בסיס  .ב

 ית גלים מילימטרים.ישירותים באמצעות טכנולוג ואספקתפרישה  .ג
 

   3.0Docsis יתיבטכנולוג קואקסמבוססת על כבלי  השפרי 6.2.1

לפרוש חובה ה , קריכהגדרתה דהיוםעל שני רבדיה את חובת האוניברסליות מיישמת חלופה זו 

  .ולתת באמצעותה שירות לכלל הציבור בכל הארץ תשתית

 :אפשרייםפרישה סוגי  2בחנו  מודל העלויותב

תחשיב זה מבוסס על הערכות הוט  ).בקרקע (חריצה טלקום עצמאית של הוטפרישה  .א

טלקום לעלויות הגעה ליישוב ועלויות בתוך היישוב הכוללת עבודות חפירה והתקנת הרשת 

 18;היישובלק"מ בהתאם לסוג 

(י) בחוק 5רשת בזק בהתאם להוראות סעיף תשתיות הפסיביות בבאמצעות שימוש בפרישה  .ב

תחשיב זה מבוסס על  .("הסדר ההדדיות") 1982 -התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב

לק"מ, עלויות חד פעמיות לק"מ ועלות  COAXלק"מ, עלות פרישה עלות  –עלויות קבועות 

גישה לקנים חכירה חודשית עבור עלות  –ממוצעת ליישוב לציוד אקטיבי; ועלויות משתנות 

עד ההגעה ליישוב לנקודת סיום  חושבולקיבוצים הפרישה בנוסף, עלויות  של חברת בזק.

 הרשת (נס"ר).

לצורך חישוב אורך התשתית יצרנו את מודל תוואי הרשת  ")"ימפמרכז מיפוי ישראל ("בשיתוף 

הפרמטרים העיקריים . כיום פרושהתשתיות בכל יישוב בו הוט טלקום אינה לפרישת הנורמטיבית 

אורך הרשת  לסךהיישוב מרשת קיימת של הוט טלקום, למרחק גבול  ותוואי הרשת חולקבמודל 

 יישוב. ולכמות המבנים בכל 19בתוך היישובהנדרשת לפרישה 

                                                            
 .המשקית כעלות הוט של הפרישה לעלות מתייחסים אנוכי  יובהר 16
 21-הושלמה פרישה ב ועד היום 2014בהמשך להחלטת  ,2017בספטמבר  19תאם לתשובת הוט טלקום מיום בה 17

 יישובים.
 .2017 בדצמבר 21 מיום טלקום הוט לתשובת בהתאם 18
), ropDעל מנת לפשט את המודל ברשת הגישה נוכו המרחקים לכל מבנה מרשת הכבישים הפנימיים בכל יישוב (  19

מכאן  ) והמרחק בשטח הפרטי של משקי הבית.Crossהגעה למבנים בצדו השני של הרחוב על ידי חציית הכביש (
מתארות את העלות העיקרית שהעלויות המתוארות בהתאם ל"הסדר ההדדיות" מבוססות על הנחות שמרניות ו

 להשלמת פרישה. 
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במסמך זה אנו מתייחסים לעלות המינימלית האפשרית, אשר בחלופה זו כעת נציין כי כבר 

לפיכך,  .מעלות החריצה 1/3-המהוות כ באמצעות שימוש בתשתיות בזק עלויותמתקבלת מחישוב ה

בהתאם לעלויות הפרישה כדאיות בלבד בניתוח ) בבחלופה (עלויות ה את 4בתרשים  מציגים אנו

תבחר  טלקום הוטקרי, הנחת העבודה שלנו בתחשיב זה היא כי  וצעות לכל יישוב.הממהפרישה 

בחלופה הזולה ביותר לביצוע חובת הפרישה המוטלת עליה, כלומר פרישה באמצעות שימוש 

לטעמנו, לאחר החלת "הסדר ההדדיות" המאפשר פרישה באמצעות  .בזק של הפסיבית בתשתית

אחר בפרט כאשר מדובר  אין הצדקה עניינית לקבוע אופן פרישה שימוש בתשתית הפסיבית של בזק,

ואשר פוגע באיכות החיים של  שהוא יקר יותר משמעותית ביחס לאפשרות אחרת באופן בפרישה

 20.התושבים

 4תרשים 

  לפי כדאיות כלכליתה שהפריעלויות 

 
התרשים מבוסס על תחשיב כדאיות הפרישה בכל יישוב (עלות הפרישה  נבנה באופן הבא: 4תרשים 

משקי הבית ביישוב). בתרשים מספרי היישובים המתוארים בציר  מספרהמוערכת ליישוב בחלוקת 

האופקי מסודרים משמאל לימין מהיישוב בו עלות הפרישה למשק בית היא הנמוכה ביותר עד 

בציר האנכי הימני מתוארים עלויות הפרישה הממוצעות היישוב בו עלות זו היא הגבוהה ביותר. 

                                                            
 עקב באזרחים גדולה לפגיעה תביא בזק של הפסיבית התשתית באמצעות שלא עצמאית פרישה כי להדגיש חשוב 20

 זו חלופה כן על. מרובים ומעיכובים רבים ביורוקרטיים מקשיים ותסבול, המדוברים היישובים כל את לחפור הצורך
 .משמעותית יותר נמוכה בעלות הייתה לולא גם משמעותית נחותה
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 ת מכלל העלותלמשק בית בכל יישוב ובציר האנכי השמאלי מתוארים שיעור העלות המצטבר

 21.הבית משקי של המצטבר ושיעורם

בין היישובים השונים. מרבית הפרישה  עלויותבמהתרשים עולה כי קיימת דיפרנציאציה גדולה 

העלות עבורם חושבה שמכיוון ברובם קיבוצים הם  בעלות פרישה נמוכה יחסיתהיישובים הנמצאים 

ובים, דל היישולהגעה לכניסת היישוב בלבד כמתואר לעיל. לאחר מכן, ובעקבות השונות בגעד 

ב, העלויות ושונה המאפיין כל יישוב וצפיפות הדיור בכל יישמרחקי ההגעה אליהם, תוואי גיאוגרפי 

הפרישה לראות בתרשים כי ישנם יישובים בהם העלות  הממוצעות משתנות בהתאם. ניתן

כי היישובים התרשים עולה מ 22.ויותר₪  10,000-הממוצעת לכל משק בית יכולה להגיע עד ל

יש  כבד אשרכלכלי ומשיתים נטל לפרישה אינם כדאיים כלכלית  בצד ימין של התרשיםהנמצאים 

היום, נוכח השינויים שחלו בשוק התקשורת בשנים הצדקה רגולטורית להטילו  האם ישלשקול 

 ביתה ימשקכלל  הנגשת על מבוססות הפרישה הממוצעת למשק בית עלויותנדגיש כי  .האחרונות

₪  10,000-היא כ הממוצעת בו עלות הפרישה יישובכך למשל,  .בפועל למנוי ולא לתשתיתביישוב 

ממשקי הבית, המשמעות היא כי עלות הפרישה עומדת על  25%-למשק בית, ושהוט הרכישה בו כ

ש"ח לחודש במשך  200-. גם אם נניח כי החזר ההשקעה מכל לקוח יעמוד על כללקוח₪  40,000-כ

אה שאף תשו שיעור .בלבד 0.16%-כעל ) מהשקעה זו יעמוד IRR( הפנימי התשואה שיעורשנים,  20

משקיע פרטי לא ישקיע בו ושככל שלא נוצר ערך נוסף ממקורות אחרים גם אף ממשלה לא צריכה 

 להכווין או לדרוש השקעה מעין זו.

מבין רשימת היישובים בהם הוט  יישובכל בלפרישה למשק בית העלות הממוצעת מהניתוח עולה כי 

 והעלות נוכחיים בערכים ₪23 3,400-עומדת על כבזק באמצעות שימוש ברשת  ,פרושהטלקום לא 

 24.נוכחיים בערכים ₪מיליון  300-ככלל היישובים עומדת על בלפרישה הכוללת 

מלבד  ,לעיל 4, וכפי שמתואר בתרשים בין היישוביםהפרישה בעקבות השונות הגדולה בעלויות 

שיאפשרו את אספקת אפשרויות נוספות נכון לבחון  החובה,מלאה או ביטול פרישה הטלת חובת 

כמפורט  יחסית מהעלות הכוללתהלא פרושים ובעלות נמוכה  גדול מהיישובים בחלקהשירותים 

נציין שהיישובים אנו מפרטים חלופות שונות לדרישת פרישה בחלופה הקווית.  1בלוח להלן. 

 0.8%-וכהלא פרושים רים ויה המתגוררת באזמהאוכלוסי 10%-היקרים ביותר לפרישה, הכוללים כ

באזורים נעדרי תשתית הוט  מעלות הפרישה הכוללת 36%-מהאוכלוסייה במדינה, מהווים כ

(וזאת אף לאחר שהוצאנו מכלל . על כן אנו סבורים שתחת היקפי העלויות המדוברים טלקום

השלמת את החובה ל אין להשית על הוט טלקוםאפשרות את הפרישה בתשתית פסיבית עצמאית) 

  .במתכונת זו פרישתם

                                                            
 הבית ממשקי 80%-כ מהווים בית למשק לפרישה ביותר הנמוכה הממוצעת העלות בעלי הישובים 100, למשל כך 21

 עלות סדר לפי 100-ה ביישוב הממוצעת העלות בנוסף. הכוללת מהעלות 50%-כ מהווה הפרישה ועלות נפרשו שלא
 .בית למשק ₪ 1,500-כ היא הפרישה

 שלא בחרנו אך, יותר הרבה גבוהים למספרים הגיעה ליישוב המקסימלית הממוצעת שהעלות עלה בתחשיב כי יודגש 22
 .בלבד בודדים ביישובים שמדובר מכיוון בגרף זאת להציג

 .יותר בהתאם לשיעור החדירה הגבוה למנוי בפועל כאמור, העלות הממוצעת 23
 העלות את לאמוד כדי ההוצאות תזרים את היוונו, הפסיבי הסיטונאי השוק בתשלומי העלות בחישוב שנעזרנו מכיוון 24

 .שנים 50-כ תיארך ההיוון תקופת וכי 6.7%-כ על עומד ההיוון שיעור כי הנחנו .בערכים נוכחיים
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 אפשרויות פרישה קווית – 1 לוח

שיעור משקי בית  
 שיעור עלות פרישה לפרישה

 1% 5% אפשרות א'

 13% 33% אפשרות ב'

 37% 66% אפשרות ג'

 75% 95% אפשרות ד'

 

 מילימטרים גלים יתיטכנולוג באמצעות שירותים אספקת 6.2.2

 שים בה שימושווע V-BANDו/או  E-BAND בתחומי תדר מיקרוגל עורקיטכנולוגיה זו מבוססת על 

די קרקע או במקומות ות כפריים המאופיינים בעיקר בבתים צמבמקומו גם במדינות רבות בעולם

או  יחסיתרשת קווית גבוהה פרישת בהם עלות  תיקות)ו(ובעיקר בערים  נקודתיים בערים גדולות

ככלל, הקיבולת של טכנולוגיה זו יכולה לספק תשתית אינטרנט . פיזיתשיש חסמים לפרוש תשתית 

הקיימת  Docsis 3.0מהקיבולת של התשתית הקווית ברשת ובקצבים גבוהים ברמת איכות גבוהה 

בעבודה  E-BANDכך לדוגמא עבור עורק . פרושהכיום באזורים אחרים בארץ בהם רשת הוט טלקום 

גיגה עם גמישות  2ק"מ ניתן לספק רוחב פס של עד  3במרחקים של עד  Point To Pointבתצורת 

בעבודה  V-BANDבעורק . Docsis 3.0-שאינה קיימת ברשת ה Upload-ו Downloadלהגדרת 

 Point To Multiבתצורת  ק"מ. 1-כבתצורה דומה ניתן לספק את אותו רוחב פס במרחקים של עד 

Point מטרים 300-כאלו במרחקים של עד  צבי גלישהניתן לספק ק . 

באמצעות רשת קווית  תחילה להגיע עם סיב אופטידורש יישוב בטכנולוגיה זו פרישה בכנון ת

מבדיקה עם ספקי ציוד  25יחידת בסיס. משודרים העורקים אלשממנה הפצה  (או נקודות) לנקודת

. יחידת הבסיס לרוב מותקנת על [...]-כב מוערךלאחר הנחת כמות,  מחיר יחידת הבסיס עולה כי

קבוע  ובלבד שקיים חיבור חשמל 26אך ניתן להתקין את היחידה על כל מבנה ,ישטח ציבורמתקן ב

ניתן  ת הבסיס. מיחידרק בלילה) ת חשמלקיימת הזנבהם (בניגוד לדוגמא לעמודי תאורה אשר 

 8-יכולה לשרשר את הרשת ל יחידות קצה, וכל יחידת קצה כזו 8להפיץ את הרשת אלחוטית לעד 

ללא ) Line Of Sight(שבין היחידות קיים קשר עין ישיר ובלבד יחידות קצה נוספות, וכך הלאה, 

מחיר מוערך ליחידת  וכו'. , בתים, עמודיםים כדוגמת הרים, עציםישל מאפיינים טופוגרפהסתרות 

מהבדיקה שביצענו, ומלבד מגבלת קשר העין, לא קיימת מגבלה  .[...]-קצה לאחר הנחת כמות היא כ

                                                            
 כאן אך, מיקרוגל עורק כגון קווית רשת לפרישת חלופיות נוספות טכנולוגיות עם הבסיס לנקודת להגיע ניתן כי יצוין 25

 .משמעותית פוחתים מילימטרים גלים טכנולוגיית של והיתרונות משמעותית פוחת שיועבר הפס רוחב
 .מבנה בחזית גם להתקין ניתן 26
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רוחב הפס תפוקות הרשת כדוגמת על כמות השרשורים האפשריים ברשת, אך תהיה לכך השפעה על 

 המועבר. 

בבית בו מותקנת יחידת נציין כי באפשרות זו ייתכנו בעיות ברשת במקרה ותהייה נפילת חשמל 

כל הלקוחות הקיימים בשרשור. לפיכך, ובדומה לגיבויים שתגרור ניתוק מהרשת של  הבסיס

שימנע את ניתוק  יםבת מספרבכל הקיימים ברשת הקווית, קיימת עלות נוספת של מצבר המחובר 

ון והגבלת מספר נניתן להימנע מחלק מעלות זו על ידי תכ ליחידה. [...]-ככלל הרשת בעלות של 

חוט נוספת אשר תכסה את אותו בית מיחידת בסיס או בניית שרידות של רשת אל השרשורים ברשת

 להפחתת כמות המצברים החלופיים אך יחד עם זאת יכולה להביאאפשרות זו בלתי תלויה. אמנם 

יביאו לעלויות נוספות של יחידות קצה ובעיקר הגעה של אשר  יידרש להקים יחידות בסיס נוספות

  27רשת קווית לכל יחידת בסיס כזו.

, הנחנו כי עלות התקנת 2019בפברואר  3ביום  הוט טלקוםם שנמסרו ידי ובהתאם לנתוניבנוסף, 

 יישובמסך משקי הבית בכל הושפע היחידות  מספר .[...]-כ היאאו יחידת קצה יחידת הבסיס 

  .למרחקים הקיימים בכל יישוב ובהתאם

ביצועי טכנולוגיה זו לרשת  קבוע במודל את כמות השרשורים ברשת ביצענו השוואה שלעל מנת ל

כיום ישנם כי הנחנו יחסי ההעמסה הקיימים כיום ברשת הקווית של הוט טלקום.  במונחיהקווית 

גיגה  1-משקי בית בכל קלסטר ברשת הקווית אליהם מגיע קו תמסורת מליבת הרשת עם כ 250-כ

ניתן  ,גיגה 2עד  קצבי גלישה של שיכולה לספק ,ת גלים מילימטריםיבטכנולוגיש מכאןסך הכל. 

משקי בית ללא פגיעה ברוחב הפס המועבר  500-יהיה לשרשר את כמות יחידות הקצה עד לכ

 ויכולות המרחק תמגבל ותחת, זאת עם יחד ללקוחות בהשוואה לרשת הקווית הקיימת היום.

 של הגבוהות היכולות על לשמור מנת ועל, בין יחידות הקצה השונות זו ברשת שוויוני באופן שרשור

  .בלבד בית משקי 100-כהנחנו כי ניתן יהיה לחבר  שרשור כל עבור, הטכנולוגיה

לסיכום, בכל יישוב באזורים נעדרי תשתית הוט טלקום חישבנו את פרישת התשתית בטכנולוגיית 

פרישה לויות של עהבדומה להנחות שחושבו בתחשיב  הבאות:גלים מילימטרים בהתאם לדרישות 

ליחידת הבסיס תעשה באמצעות התשתית הפסיבית של בזק לפי הפרישה קווית, הנחנו כי עלות 

; עלות בתוספת מקדם להגעה לנקודות הבסיס מרחק ההגעה ליישוב מרשת קיימת של הוט טלקום

בכל יישוב; עלות יחידות קצה ועלות מספר משקי הבית יחידת בסיס ועלות התקנה בהתאם ל

 הכוללת העלות כי עולה מתחשיב זה .בכל יישוב; עלות מצברים מספר משקי הביתהתקנה בהתאם ל

 .₪ מיליון 250-כ על תעמוד זו בחלופה לפרישה

 -בישום החלופה  יםהיבטים נוספים הכרוכל מתייחסתבחלופה זו לא העלות המתוארת  כי נציין

התכנוניים או לאישורים  עליהם הנדרשים להיות מסופקים לחברה ולאגרות המשולמותלתדרים 

  על מנת לבצע את ההתקנות בפועל.מהישובים הנדרשים 

 

                                                            
. והעלויות הפרישה בצורות רבים שינויים ועוברת ציוד יצרני מספר ידי על מפותחת זו טכנולוגיה כי לציין חשוב 27

 הנוכחית. בעת לידוע בהתאם היא זו בחינה
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  סלולרית רשת בסיס על שירות אספקת 6.2.3

המשותפת  האלחוטית רשתשימוש במתבססת על זו חלופה בחינת העלויות בראשית נציין כי 

בשיעורי ביקוש נמוכים אשר , 4-ת הדור היבטכנולוגי) PHIמובייל ופרטנר (קיימת של חברת הוט ה

באמצעות ראוטר סלולרי המותקן  ספק שירות אינטרנט תחליפי לרשת הקווית כבר היוםיכולה ל

יוער, שבימים אלו המשרד פועל לפרסום למגזר העסקי.  בעיקרו כיום מוצעהשירות , בבית הלקוח

באיכות התשתית יחול שינוי מהותי אנו צופים כי , כך שבעוד שנים מעטות 5מכרז לתדרי דור 

 .שתתקבל מרשת סלולרית

על מנת לספק את השירות הסלולרית רשת שדרוג ההנדרשות ל השוליותלעלויות  נתייחסבחלופה זו 

לא נתייחס כאן להתחשבנות הנדרשת בין הוט טלקום  עבור אזורים נעדרי תשתית הוט טלקום.

, ללא שיושתו על מפעיל הרשתלאספקת השירות שירות יאלא אך ורק לעלויות ה ,להוט מובייל

 .חשיבות לזהות המפעיל

כי העלות בחלופה זו תהייה הנמוכה ביותר שכן מבין החלופות הקיימות, בחלופה  נדגישכבר כעת 

רמת השירות ש ייתכןעם זאת  יחד זו לא נדרשת פרישה מחודשת של רשת מתחילתה ועד סופה.

 ביקוש לשירות. רמת הל בהתאם וזאת ,בחלופה זו תהיה נמוכה ביחס לחלופות האחרות סופקתש

דרש יינמוכות עד כדי אפסיות מכיוון שלא  תהינהבחלופה זו הביקוש יהיה נמוך, העלויות שככל 

כי  נציין .י הוט טלקוםירותאספקת ששר את אפעל מנת להקיימת לבצע פעולות ייחודיות ברשת 

יישובים. כיום,  4-מציעה שירות זה ב כברהחברה  2018 ץבמר 29להחלטת השר מיום  בהתאם

 הבית משקי לכמות בהתאם , המהווים,רכשו את השירות[...] -לשירות נמוך מאוד כאשר כהביקוש 

מהירות הגלישה הממוצעת שנמדדה בבתי הלקוחות בזמן  .[...]-כשל  חדירהעור שי, יישובים אלוב

כאשר עבור חלק  ,בהתאמה הורדה וקצב העלאה לקצב Mbps15-ו Mbps30-על כ הההתקנה עמד

 מהלקוחות הותקן ציוד לצורך הגברת הקליטה בבית.

גבוהות  תהינהיחד עם זאת, ככל שהביקוש לשירות יהיה גבוה יותר, כך העלויות ביישום חלופה זו 

 הרשת השקעה נוספת לשיפורתידרש שכן על מנת לספק שירות תחליפי לרשת הקווית יותר 

. ככלל, 5-, בין אם שיפור הרשת הנוכחית או שדרוג לרשת מתקדמת יותר כדוגמת הדור ההסלולרית

שמטרתן לשמר את יכולות הרשת  שוטפותרשת תקשורת (ניידת ו/או נייחת) נדרשת לעלויות שדרוג 

ולשפר אותן כך שתאפשר מתן שירות טוב ומתקדם באופן הדרגתי, כדוגמת שינויים מסוימים 

באמצעות הוספת אתרי סלולר חדשים  לבוא לידי ביטוי יםיכולשת. שינויים אלו בטופולוגיה של הר

לעומת זאת קפיצת מדרגה בדמות שינוי טכנולוגיה או הגדלת התדרים בשימוש באתרים קיימים. 

 וברשת הניידת יכולה להמשך זמן רב ולא תמיד ניתן לקיימ 5-של הרשת כמו לדוגמא מעבר לדור ה

קושי בהרכשת אתרים חדשים והעובדה כי ספקטרום הוא משאב , רישוילאור התמשכות הליכי 

 .במחסור המוקצה לרוב במכרזי תדרים

, מתאפשר שירות בקצבי םנכון להיועולה כי בהתאם לרמת הביקוש קצבי הגלישה מבדיקה של 

בדומה  ,Mbps12/30. עבור חבילות גלישה משווקות של לרשת הקוויתביחס בלבד  יםחלקיגלישה 

הפרושה כיום בהיקף רחב בארץ יכולה לתת מענה ברמת  4רשת דור לרשת הקווית של הוט טלקום, 
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ברמות הביקוש הנמוכות  גםאך יחד עם זאת, ובהתאם לתוצאות שהתקבלו עד כה,  .נמוכהביקוש 

בדומה לאלו המשווקים  Mbps100/200לא ניתן לתת מענה לקצבי גלישה פוטנציאלים של  ביותר

 הוט טלקום כיום. ברשת

, ותוך התחשבות באיכות השירות הגבוהה יותר המוצעת ברשת הקווית כפי שזו באה לידי לפיכך

על מנת הסלולרית הרשת  שדרוג הדרגתי שלקצבי הגלישה המשווקים אנו סבורים כי יידרש בביטוי 

ווי. לשירות הק תלהיות תחליפיאספקת שירותים קווים באמצעות הרשת הסלולארית תוכל ש

 הקבועותהעלויות לפיכך, בחנו את העלויות הנדרשות על מנת לייצר שירות שיכול להיות תחליפי. 

 העיקריות ברשת הסלולר נחלקות לשניים:

כדי לשפר אתרי הסלולר  מספרעל מנת לשפר את השירות הסלולרי נדרש להגדיל את  ,ככלל .א

 לטובת הלקוחות לכל אתר. מספרעל מנת להקטין את יחס ההעמסה של ולהשלים את הכיסוי ו

 ₪אלף  500-400 טווח שביןב נאמדתהקמת אתר סלולרי עם תורן  עלותהבחינה הערכנו כי 

 .₪אלף  500ונלקחה כהנחה שמרנית עלות של 

 להסבת העלותבכל אתר וטווחי התדרים בהם עושים שימוש.  Carriers-ה לכמות חשיבות יש .ב

לצורך אספקת שירותי הוט טלקום  4-ה לדור קודמים מדורות הקיימים בתדרים השימושים

 . לכל אתר דולר 10,000-נמוכה יחסית ועומדת על כ

 ליחידה[...] -כ על עומדתה קליטה להגברת ציוד התקנת עלותעלויות נוספות הקיימות הן 

עלויות אלו הן עלויות שוטפות שכן הן יושקעו רק עבור  מהלקוחות. 10%-דרש בכישלהערכתנו ת

 הוספנו לא, כן כמונמוכה.  בביתםחלק מהלקוחות המבקשים את השירות, ואיכות הקליטה 

ברשת  היום הקיימים התדרים על להתבסס , להערכתנו,ניתןכן ש תדרים אגרות של עלות לתחשיב

PHI.  

 מספרתוספת הנוגעות בעיקר לשמרניות  כפי שפורטו לעיל והנחות הנחותההעלויות הקבועות, תחת 

זוהי ההערכה לעלות הנדרשת על מנת  .₪מיליון  25של על סך כספי , עומדות האתרים הנדרשים

גם ברמות ביקוש גבוהות  Mbps30כך שניתן יהיה לספק קצבי גלישה של עד  4לשדרג את רשת דור 

 תהובאמצעניתן לספק את השירות עלות זו נמוכה משמעותית מכל החלופות האחרות ו 28.יותר

שדרוג הרשת נדגיש כי  .עיללבכל הישובים הלא פרושים, בכפוף לרמת הביקוש כאמור באופן מידי 

 . השירות לאספקת ובמקביליוכל להסתיים בתקופת זמן קצרה יחסית לחלופות האחרות 

רשת הקווית יהיה אספקת השירותים בלפיכך, אנו סבורים שככל וחלופה זו תימצא כפתרון היעיל ל

 כיסוי שיעור קביעתלספק, לרבות הוט טלקום צורך להגדיר מראש מהי רמת השירות שיהיה על 

 ברמהאת השירות בחלופה הסלולרית להבטיח  ניתן. רק בדרך זו הנדרש התדרים וטווח לרשת

את השירות על מנת  משמעותיתבצורה  לשווקזו תחייב את הוט טלקום  קביעהכן  כמו. סבירה

                                                            
 טלקום הוט ברשת המשווקיםיותר משמעותית  גבוהיםגלישה  קצבילא תוכל לספק  4רשת דור  להערכתנו 28
)Mbps100/200 בעקבותאו קפיצת דור בטכנולוגיה של הרשת הסלולרית. יחד עם זאת,  נוספת) ללא הקצאת תדרים 

אנו סבורים כי קצב גלישה של  ,בשנים האחרונות הגיגותכת , ורמת צריזה במסמך כמתואר היום לשירות הביקוש
Mbps30  ברמה סבירה הקרובותהשנים  2-1-ל הביקושיםיספק את. 
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לקבל החזר השקעה מהיר ולהביא לכך שהאזרחים המתגוררים באזורים נעדרי תשתית הוט טלקום 

  איכות התשתית. במימד שליוכלו ליהנות מיתרונות התחרות 

 

 תועלתה צד 6.3

האוניברסלית, קרי התועלת הפרישה צד התועלת נבחן את התועלת המשקית המתקבלת מהשלמת ב

לפרישת הוט טלקום. כאמור,  עבור עלת המתקבלתהמתקבלת עבור כלל המשק ולא בהכרח התו

ישנן תועלות רבות אשר מאפשרות את הקידמה של המשק באותם  ראשונה תשתית תקשורת

 בעלת אהיבאזורים אלו שנייה תשתית פרישת להלן עולה כי מהבחינה שנפרט אזורים. אולם, 

 תועלת שונה. 

תשתית תקשורת נוספת, נדרש מפרישת ראשית, ועל מנת לכמת את התועלת שיכולה להתקבל 

, איסוף נתונים ארצי כללהאם קיימים פערים באיכות התשתית באמצעות מיפוי לבחון תחילה 

ההבדלים בין האזורים  בחינתוכימות התועלות המשקיות בצמצום הפערים ככל שאלו קיימים. 

 מחיר התשתית.ואיכות התשתית נעשתה לפי פרמטרים של 

לבין פרושה הוט טלקום  בין כל האזורים בהם והמחירביצענו השוואה של האיכות ערכנו בבחינה ש

טלקום. על מנת לייצר מקור נתונים השוואתי עבור חברה לה יש תשתית אזורים נעדרי תשתית הוט 

יובהר כי הבחינה שבוצעה  האזורים המתוארים, בחנו את נתוני התשתית של חברת בזק. 2-ב

מתייחסת בעיקרה לשירות האינטרנט המאופיין בפערים טכנולוגיים בין אזורים בעקבות מאפיינים 

מהווים את  אשר פעריו, ככל שקיימים, אינם טלפוניהלשירות ה , ולאגיאוגרפיים וכלכליים שונים

   האוניברסלית.ה שהפרילסוגיית העיקרי מוקד ההחלטה 

 התשתית איכות פערי 6.3.1

המקסימלית  הגלישהאת איכות התשתית הוא מהירות  אחד מהפרמטרים העיקריים המייצגים

המקסימלית שהרשת  מהירות הגלישהפרמטר זה מייצג את  ownloadD.(29למנוי (הפוטנציאלית 

מהבחינה עלה כי באזורים בהם מאפשרת. ככל שהנתון גבוה יותר כך ביצועי הרשת טובים יותר. 

תשתיות תקשורת נייחות, מהירות הגלישה הפוטנציאלית  2ישנן  ם, ובההשפרוהוט טלקום 

אזורים בהם ישנה תשתית אחת בהשוואה ל ][...-גבוהה בכברשת בזק ) Downloadלמנוי (הממוצעת 

 30.(של חברת בזק) בלבד

                                                            
 הגלישה למהירות ביחס יותר נכונה בצורה באזור התשתית איכות את משקפת למנוי הפוטנציאלית הגלישה מהירות 29

 .לקבל יכול הפרטי שהמנוי התשתית איכות את משקפת בהכרח לא אשר המשווקת
 של המרחק הוא הגלישה מהירות קצב על ישיר באופן ומשפיע בזק ברשת התשתית איכות את המייצג נוסף פרמטר 30
 הממוצע האווירי המרחק כי עלה מהבחינה. פוחתים הרשת ביצועי כך יותר גבוה שהמרחק ככל. המנוי מבית MSAG-ה

, נייחות תקשורת תשתיות 2 ישנן ובהן, פרושה טלקום הוט בהם באזורים) קמעונאי או סיטונאי אם בין( בזק ממנוי
 .בלבד אחת תשתית ישנה בהם לאזורים בהשוואה [...]-בכ נמוך
 בקבלת קושי בשל אולם, בפועל למרחק בהשוואה הרשת נתוני את טובה פחות בצורה משקף האווירי המרחק של נתון

 יכולים, מגבלותיו שלל על, זה בנתון המהותיים הפערים אשר האווירי המרחק של הנתון את להציג בחרנו הנתונים
 האזורים בין התשתית באיכות הפערים עיקר את לייצג ויכול הממוצעת הפוטנציאלית במהירות מהפער חלק להסביר
 .השונים
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[...] -תשתית תקשורת נייחת שנייה יכולה להגדיל את רוחב הפס בכפרישת כי  מצאנוכאמור, 

. גידול זה יכול להביא לתועלות כלכליות וכי הפער בין האזורים מובהק ברמה הסטטיסטית בממוצע

ויעילות עסקית, תועלות חברתיות כמו לדוגמא נגישות גבוהה לשירותים לרבות גידול בחדשנות 

ושיפור באיכותם ותועלות סביבתיות כגון שיפור בצריכת אנרגיה יעילה וחסכון משקי. כל אלו באים 

 ברמת המשק כולו. נומייםואק-לידי ביטוי בעלייה במדדים סוציו

הכפלת רוחב  אקונומיים-דדים סוציועל פי מחקר אמפירי שבחן את השפעות קצב הגלישה על מ

בהתאם לנתוני הלמ"ס ולכן,  31לצמיחת התמ"ג. 0.3%הפס במונחי מהירות הגלישה יכולה להוסיף 

₪  100-הגידול השנתי בהכנסה זו יעמוד על כ 32,עבור ההכנסה החודשית הממוצעת נטו למשק בית

בהכנסה באזורים הבלתי  השנתי הגידולסך  לחלוטין קשיח ביקוש של בהנחהולמשק בית  33בשנה

  .₪ מיליון 14-על כיעמוד  פרושים

  מחיר פערי 6.3.2

ת לספק את השירותים במחירים זהים בכל רחבי ונדרשובזק  הוט טלקוםכמתואר במסמך זה, 

) אותם משלמים משקי הבית בכל ARPUהארץ. יחד עם זאת, מבחינה של המחירים הממוצעים (

. הפערים נובעים נמצאו פערים במחיר הממוצע בין היישובים עבור שירותי האינטרנטיישוב 

בעיקרם עקב תמהיל שונה בביקוש של לקוחות האינטרנט בין אזורים שונים. כך לדוגמא, ביישוב 

. בנוסף ייתכן כי באזורים מסוים יהיה ביקוש רב לרחבי פס גבוהים יותר אשר להם תעריף גבוה יותר

במסגרת מבצעי שימור או  ללקוחותניתנות הנחות בהם רמת התחרות על התשתית גבוהה יותר, 

לחילופין רמת התחרות הנמוכה מביאה לשיעורי נטישה נמוכים יותר, והפערים במחיר בין לקוחות 

 שהמהירות ככל, כן כמו .חדשים ללקוחות ותיקים ובתמהיל שירותים שונה מייצר ממוצעים שונים

 34.יותר נמוך יהיה למגה המחיר כי סביר יותר גבוהה ביישוב המסופקת

בנוסף, ועל מנת לנכות ככל שניתן את הפערים בביקוש, בחנו את התשלום החודשי הממוצע במחיר 

באזורים בהם הוט  בזק ברשת מהבחינה עלה כי התשלום החודשי הממוצע למגה 35.המשווק למגה

מהתשלום המקביל באזורים נעדרי  [...]-נמוך בכפרושה (ובהם קיימות שתי תשתיות) טלקום 

 תשתית הוט טלקום.

כי הביקוש קשיח לחלוטין וכמות המנויים נשארת זהה, החיסכון שמרנית בהתאם לכך, ובהנחה 

אילו היו משלמים את התעריפים (לצרכנים באזורים נעדרי תשתית הוט טלקום  השנתי הישיר

 .₪מיליון  17-מוערך בכ )הממוצעים הנהוגים בשאר אזורי הארץ

                                                            
31 Ericsson, Arthur D. Little and Research by  –SOCIOECONOMIC EFFECTS OF BROADBAND SPEED 

Chalmers University of Technology, September 2013  
 פרישתהשתמשנו בנתון זה כיוון שהוא מפשט את התוספת שתביא ₪.  15,427הנתון עומד על  2015שנת  עבור 32

 .לתוצר שווה יהיה תהבי משקי כלל של נטו הפנויה ההכנסה סך הכלכלית לתיאוריה ובהתאם בית שקלכל מ התשתית
33 (15,427 × 0.003 × [. . . ] × 12) 
 יישוב.כל אין בידינו את המחירים המשולמים על ידי כל לקוח, אלא את המחיר הממוצע ל 34
 1 על עומד Mbps1-ל החודשי התשלום₪,  100 על עומד Mbps100לדוגמא ככל שהתשלום החודשי של תשתית  כך 35
₪. 
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 בהיבט הצרכני ותתחרותי תועלות 6.3.3

 המתגוררים האזרחים עם יטיב באזורים בהם קיים ספק תשתית יחיד נוסף מתחרה הוספת, ככלל

 קיימת כיום הסיטונאי השוק רפורמת בעקבות כי יובהר זה לעניין. צרכניים בהיבטים אלו באזורים

 לב על להתחרות שיכולות תקשורת חברות ממספר אלו באזורים המתגוררים הצרכנים על תחרות

 ברמת, זאת עם יחד. ובאספקטים מסוימים של השירות ללקוח המוצע המחיר ברמת הצרכנים

 החברות כל ידי על המסופקת שהתשתית כיוון תחליפיים מוצרים להציע ניתן לא תשתיתה איכות

 איכות משיפור האפשרית התועלת תוספת את הצגנו 6.3.1 בסעיף כאמור. התשתית אותה היא

 המנוי לבית טכנאי הגעת זמן, לדוגמא כך. לשפר שניתן נוספים צרכניים היבטים ישנם אך התשתית

 קיים צורך בהגעת רבים שבמקרים כיוון מהיר יותר להיות יכול) עסקי מגזר או פרטי במגזר אם בין(

 איכות את לשפר מהותי תמריץ קיים לא שעבורו בזק חברת מטעםלבית המנוי/עסק  תשתית טכנאי

 ככל. )גם במצב בו ישם ספקי שירות רבים( תחרות של מסוימת רמה ללא ידו על המסופקת השירות

 קושי עקב כי נציין. יגדל השירות איכות לשיפור התמריץ אזרחים לאותם נוספת חלופה שתהייה

 .זה מרכיב עבור התועלת לתוספת תכמותי הערכה נציג לא זה לעניין אמינים נתונים בהשגת

  :ובמחיר באיכות הקיימים פעריםל הקשוריםנוספים  היבטים 6.3.4

 טלקוםאזורים נעדרי תשתית הוט באקונומי נמוך יותר -סוציו חתך .א
יכול להסביר פער מסוים במחיר  שהוא מתקיים בפועל, ת, שיש סבירות לא מבוטלזהכמצב 

כיוון שייתכן והביקוש לשירותי תקשורת יהיה נמוך יותר ומכאן שהתשלום החודשי יהיה נמוך 

כלומר שפער המחיר, שהינו כאמור גבוה . גבוה יותר)אלה  באזורים(אם כי המחיר למגה  יותר

אקנומי -ל באזורים הבלתי פרושים, יכול שהיה גבוה עוד יותר בהינתן חתך סוציויותר בפוע

מהביקוש,  היאכמו כן, איכות התשתית מושפעת גם זהה באזורים הפרושים והבלתי פרושים. 

בכיוון של בעל התשתית  השפעתו עלהארץ כך גם  אזוריוככל שהוא נמוך בהשוואה לשאר 

 .יש כדי להעצים את פערי האיכותובכך  יותר נמוכה הרשת שידרוג 

 יכולים לא התשתית ומחירי איכות עבור שנבדקו בפרמטרים הקיימים הפערים זאת עם יחד

 ,האזורים בין כזה פער שקיים ככל, אקונומי-הסוציו המצב ידי על ורק אך מוסברים להיות

. דומה במצב המאופיינים שלמים אזורים ישנם פרושה טלקום הוט בהם ביישובים שגם כיוון

 לייחס לעמדתנו ניתן לא, לפיכךו גבוהה הייתה בבחינה המובהקות רמת, לעיל וכאמור, בנוסף

 .זה לפרמטר מכרעת חשיבות

 זמן במונחי הפערים יביטו .ב

האזורים. כך,  2את הפערים הקיימים היא על ידי הפרשי עיכוב הזמן בין  הציגדרך נוספת ל

שיעור הגידול השנתי הממוצע ברוחב הפס המשווק ברמה כלל ארצית ברשת  2017-2014נים שב

-עמד על כושיעור ההפחתה הממוצע בתעריף למגה באותה התקופה בשנה  [...]-עמד על כבזק 

ועמדו כאמור על  שערכנו נתונים אלו דומים מאוד לנתונים שעלו בבחינה .במונחים שנתיים [...]

 אזורים בין ובמחיר באיכות הפערים ,ם כך, ניתן לומר כי במונחי זמןאבהתאמה.  [...]-ו [...]-כ

 בלבד אחת כשנה של עיכוב פקטו דה יםמהוו האזורים יתר לבין טלקום הוט תשתית נעדרי

 .באיכות השירות ובמחירו
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 רגישות ניתוח .7

מהבחינה עולה כי הפערים הקיימים היום באיכות ובמחיר עבור התשתיות בין אזורים נעדרי 

בגובה  מפרישת תשתיות יכולים להוביל לתועלות משקיות תשתית הוט טלקום לבין יתר האזורים

הנחות  תחת נוכחיים לערכיםאלה כאשר אנו מהוונים תועלות  36.לפחות בשנה₪ מיליון  31-של כ

על יעמוד דומות להיוון עלויות השימוש בתשתית הפסיבית של בזק, הרי שסך התועלות המהוונות 

 ₪. מיליון 450-כ

תעמוד על סך של  ה קוויתשעבור פרי 37הכוללת המינימליתההשקעה סך עלות  כפי שעולה מהבחינה

באמצעות טכנולוגיית גלים אספקת השירות הכוללת עבור  ההשקעהעלות ₪, מיליון  300-כ

אספקת שירות ברשת סלולרית תעמוד על ההשקעה לועלות ₪ מיליון  250-מילימטרים תעמוד על כ

 ₪.מיליון  25-כ

כדאית מבחינה משקית גם  מכאן עולה כי התועלת בפרישת רשת תקשורת שנייה באזורים אלה

ינה זו ממצעת את העלויות לכלל תחת טכנולוגיות הפרישה היקרות יותר. עם זאת, כאמור לעיל, בח

היישובים והראינו כי קיימים מספר יישובים בהם עלויות הפרישה הקווית והמילימטרית הן 

של פרישה חלופות ב מציגיםאיננו  שלהלן 2גבוהות ביותר. על כן בחלופות שאנו מפרטים להלן בלוח 

ממשקי  99.5%-פרישת רשת הוט במוצגת לכל היותר ; קווית או בגלים מילימטרים פרישה מלאה

אינה קיימת בחלופה הסלולרית ועל כן חלופה זו מבוססת  דומההבית בישראל. לעומת זאת, בעיה 

. כמו כן, הוספנו בלוח כל היישובים נעדרי תשתית הוט טלקוםרשת הוט ל מתן שירותיעל השלמת 

ית, אך העושה שימוש גם להלן חלופה של ניטרליות טכנולוגית, המבוססת על החלופה הסלולר 2

 בטכנולוגיות הפרישה חלופיות, באזורים בהם ניתן להפחית עלויות באמצעותן.

 38חלופות להשלמת חובת האוניברסליות – 2 לוח

שיעור  פרישה  חלופה
 עלות  שיעור פרישה ארצי מהשארית

 - 92% 0% ללא פרישה
 ₪ מיליון  40-כ 94.50% 30% פרישה קווית

 ₪ מיליון  160-כ 98.50% 80% קוויתפרישה 
 ₪ מיליון  230-כ 99.50% 95% פרישה קווית

 ₪ מיליון  160-כ 99.50% 95% גלים מילימטרים
 ₪ מיליון  25-כ 100% 100% סלולר

 היותר לכל₪ מיליון  25-כ 100% 100% טכנולוגית ניטרליות
 

                                                            
 .צרכניים היבטים עבור לתועלת תוספת ללאתחת הנחות שמרניות ו 36
 .חריצה באמצעות ולא בזק בתשתיות שימוש באמצעות פרישה 37
 האם או הטכנולוגיה סוג את יישוב כל עבור יקבע שהרגולטור טכנולוגיות שילוב של נוספת חלופה לייצר ניתן כי יוער 38

 הוא טכנולוגית ניטרליות מאחורי העומד הרציונל שכן רצויה חלופה לא זו כי סבורים אנו. טכנולוגית ניטרליות לאפשר
 התועלת עם בשילוב ביותר הנמוכה העלות את ולהפיק עבורה ביותר הנכון התמהיל את לייצר לחברה גמישות לתת

 זו חלופה, לכן. הרגולטור של קביעה ידי על לא היא זה במקרה זו מטרה להשיג ביותר הטובה הדרך להבנתנו. הגבוהה
 .2 בלוח מופיעה לא
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שבה קיימים יתרונות משמעותיים על  ביותר היא חלופה של ניטרליות טכנולוגית טובהה החלופה

 יתר החלופות:כל פני 

 בעלויות משקיות נמוכות משמעותית. שירות דומה, במחירים דומים יכולת לספק .א
ה על ידי הרשת האלחוטית תהייה נמוכה משמעותית שכפי שעלה מהניתוח, סך עלות הפרי

(וזאת  שיעור העלות הקווית המקבילה מסך 8.33%-המהווה כ ,בלבד ₪מיליון  25-כעל  תעמודו

הופחתה משמעותית בעקבות אפשרות השימוש בתשתיות חברת הקווית עלות שה עוד לאחר

 ותליניטרה בהגדרה של שלפרי העלות המקסימליתסך עלות זו בפועל מייצג את  .)בזק

בכך, תהייה לה הגמישות ליישם טכנולוגיות נוספות תבחר  והוט טלקוםכיוון שככל  ,טכנולוגית

 בכל מקטע ברשת ובכך ניתן לה שיקול דעת עסקי להפחית עלויות ככל שהדבר מתאפשר.

מבלי לייצר  רים נעדרי תשתית הוט טלקוםויישום החובה על כלל משקי הבית המתגוררים באז .ב

שונים בתהליך יישום עתידי.  דיפרנציאציה בין ישובים בתוך אזורים אלו ומבלי לייצר שלבים

כלל משקי הבית ייהנו בסופו של בהכרח לא  2המוצגות בלוח לעומת זאת בחלופות האחרות 

 התהליך מתשתית נוספת.

ים כיוון שהרשת האלחוטית כבר קיימת מתאפשר לספק את השירותמ יישום מהיר של החובה .ג

באופן מידי לכל משקי הבית המתגוררים באזורים נעדרי תשתית  Mbps30בקצב גלישה של עד 

התועלת המשקית המתוארת במסמך זה  ,קרי הוט טלקום, וללא השקעה רחבה כמתואר לעיל.

בחלופות האחרות יידרש לאפשר לחברה  תבוא לידי ביטוי מרגע ההחלטה וללא שיהוי נוסף.

 זמן לפרישת התשתיות.

 תוך הרגולציה הנהוגה באירופה לעניין חובת האוניברסליותמ למידה על ססתובמחלופה זו  .ד

כפי שתואר במסמך זה,  .הישראלי השוק לנתוני בהתאם הרלוונטיים באזורים חלקית תאמהה

התפישה האירופאית מאפשרת לחברות עליהן חלה החובה לספק את השירותים ללא חובת 

 ניטרליות על ממליצים אנו פרישה קווית וכלל ללא התערבות בסוג הטכנולוגיה בה היא תינתן.

 השוק של למאפיינים התאמה תוך שסקרנו רבות במדינות לרגולציה לב םבשי טכנולוגית

 . בלבד מהאזורים ובחלק המקומי
 

 

 טלקום הוט של מבטה מנקודת הנשקלת החלופה של הכלכלית הכדאיות בחינת .8

) הצפוי. ככל שזמן החזר ההשקעה ROIשאלת הכדאיות הכלכלית מתבססת על זמן החזר ההשקעה (

הוצאות הון קצר יותר כך כדאיות הפרישה גבוהה יותר. הכדאיות תחושב לפי צד ההוצאות, בין אם 

)CAPEX) ובין אם הוצאות תפעוליות (OPEX(, .אל מול צד ההכנסות 

כאמור, עלות ההשקעה הראשונית בחלופת הרשת הסלולרית (וזה כאמור מבלי להתייחס לשילוב 

בהתייחסות טכנולוגיות שיכול להביא להפחתת העלות) תהייה נמוכה ביחס לחלופות האחרות. 

על מנת לייצר חלופה  הרשתהדרגתי של ג ורדשבתידרש להשקיע דרישת איכות השירות החברה ל

כפי שיתואר  במונחי תשתיות תקשורת השקעה מהירלקבל החזר  לתשתית הקווית, ויחד עם זאת

 בהמשך. 
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הנחה לעניין העלויות ההנחות לתחשיב הכדאיות זהות לאלו שהוצגו בניתוח צד העלות בתוספת 

 עלויות. הניידתלצורך תפעול שוטף של הרשת  נהושקעת ןככול ןהשוטפות שיושקעו ברשת, שרוב

 למנוייםונעדרי תשתית הוט טלקום בלבד  לאזוריםהרשת הניידת אלא  לכלל מיוחסות לאאלו 

 משדרוג בעיקרן נובעותאלו  עלויות, לפיכך .בלבד הקווית לרשת כתחליף השירות את הרוכשים

משתנות השוטפות כמו כן, העלויות  ליצירת חלופה לתשתית הקווית. בלעדי באופן המיוחס הרשת

₪  מיליון 7.5-2.5-בכמוערכות בהתאם לכך ובהתאם לשיעורי החדירה של השירותים השונים 

  בשנה.

צד ההכנסות עבור משקי הבית יושפע מהתעריפים הנקבעים בכל הארץ, וכאמור נדרשים להיות 

 ,ט טלקום. בהנחה כי תעריפי השירות יישארו דומים להיוםזהים גם באזורים נעדרי תשתית הו

 ההכנסה הממוצעת של החברה מלקוח תושפע משיעור החדירה ולפי סוגי השירותים הנרכשים. 

מצד אחד, ובהתאם לניסיון רמת ההכנסות של החברה תהייה תלויה בביקוש באותם האזורים. 

) המסופק על OTTאזורים לשירות הטלוויזיה (, עולה כי הביקוש באותם 2017הנצבר החל משנת 

החברה החלה  2018במרץ  29 כמו כן, ובהתאם להחלטת השר, החל מיום 39.[...]הוא ידי קבוצת הוט 

יישובים כמתואר במסמך זה, וגם  4-לספק את שירות האינטרנט באמצעות התשתית הסלולרית ב

 . [...]שירות זה נצפה ביקוש ב

משקי בשדרוג הרשת הקיימת על מנת להנגיש את השירות עבור כלל שקעה ה נדרשתאנו סבורים כי 

. העלות ברמת איכות שתהווה תחליף ראוי לשירות הקווי הבית באזורים נעדרי תשתית הוט טלקום

ועלות  לכל יישוב באזורים אלו 99%הרחבת אתרי סלולר שיאפשרו כיסוי של  העיקרית תהייה

. בנוסף, מגה הרץ 30-ב כך שבכל האתרים האלו יהיו שימוש באתרים הקיימים Carriersהוספת 

ועלויות שוטפות  הרוכשים את השירות עבור חלק מהלקוחותעלות להגברת הקליטה ברשת קיימת 

  כאמור לעיל.

בחנו תרחישי כדאיות שונים הנבדלים זה מזה ברמת  על מנת לבחון את הכדאיות לאספקת השירות

 הללואזורים בהביקוש  ישיעוראנו סבורים כי הביקוש, קרי שיעור החדירה של שירותי הוט טלקום. 

 בטווח שוניםהמוערכים בתרחישים הו בשאר אזורי הארץטלקום הוט נמוכים יותר מאלו של  ויהי

תהייה  מהשירותים השונים תוההכנסות הממוצעהביקוש גבוהה יותר, רמת רמת ש ככל %20.40-%4

כמו כן, הערכנו כי זמן ההגעה לשיעורי  על ההשקעה.יותר מהיר גבוהה יותר ותייצר זמן החזר 

 שנים. 6החדירה יתרחשו בטווח זמן של 

 

 :את זמן החזר ההשקעה המוערך בהתאם לשיעורי החדירהלהלן  3לוח בנתאר 

 

                                                            
 אין למשרד נתונים מספקים באשר למאמצי השיווק של החברה. כי יוער 39
שהוצג במסמך זה נתח השוק של הוט טלקום ביישובים  וכפי 30%-כ על עומד הארץ בכל טלקום הוט של השוק נתח 40

 .[...]-בהם מסופק השירות באמצעות החלופה סלולרית עומד על כ
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 אומדן לזמן החזר השקעה – 3 לוח

 ROI שיעור חדירה חבילה נרכשת
הכנסה 
ממוצעת 

 מלקוח
 4-במהלך השנה ה 4%

הכנסה 
ממוצעת 

 מלקוח
 3-במהלך השנה ה 10%

הכנסה 
ממוצעת 

 מלקוח
 2-במהלך השנה ה 20%

 

, זמן החזר לעילשמרניות כפי שתוארו , תוך הנחות עבודה המוצגותעולה כי בכל האפשרויות  3לוח מ

גם כאשר קיימת חובה  כלכלית ומציג כדאיות י תשתיות תקשורתחבמונ ההשקעה קצר מאוד

 רגולטורית המחייבת השקעה ברשת וגם בתרחיש בו שיעורי החדירה נמוכים מאוד. 

בחנו תרחישים נוספים בהם ההכנסה מלקוח באזורים אלה נמוכה יותר משמעותית כמו כן, 

הנחה לא סבירה כי כל הלקוחות ירכשו שירות אינטרנט מההכנסה של הוט מלקוח ממוצע. כך תחת 

של ביותר קיצוני הכלומר, גם בתרחיש  .9-4 זמן החזר ההשקעה מתרחש במהלך השניםבלבד, 

וזהו פרק  – 9-תרחש במהלך השנה הי, זמן החזר ההשקעה חדירה 4%-לקוחות אינטרנט בלבד ו

 תקשורת.בתשתיות השקעות לקבלת החזר על סביר זמן 

אזורים נעדרי תשתית הוט כדאיות כלכלית לאספקת השירותים ב קיימתכי  ניתן להסיק אם כך

והנגשת  , לרבות ההשקעה הנדרשת לצורך השלמת החובה4בטכנולוגיית הסלולר בדור  טלקום

 לאחר כי סבורים אנו. החברה ידי על ממומנת להיות תידרש השירות חובתלפיכך, . משקי הבית

 לספק הכלכלי התמריץ יתקיים לחברה, אלה באזורים ביקושים שקיימים ככל, הרגולטורי השינוי

 .שירותיה את

נדגיש כי העלויות המתוארות יכולות אף להיות נמוכות יותר ככל והחברה תבחר לשלב טכנולוגיות 

מקטעי רשת מסוימים. כך לדוגמא, ככל וניתן להמיר הקמת אתר סלולרי בפרישה שיחסכו עלויות 

עבור מספר מצומצם של משקי בית, ניתן יהיה  E-Band/V-Bandקווית או שילוב של עורק מיקרוגל 

 .הכלכליתלהגדיל את הכדאיות 

שים השונים בתרחית ביקוש והשירות יכול לתת מענה לרמ, לאחר שדרוג הרשת, כי 3מלוח עוד עולה 

לספק רמת איכות דומה לתשתית  היכולהרשת הקיימת . כלומר, ככל ורמת הביקוש נמוכה, שתוארו

 הסלולרית.מוטלת החובה לשדרג את הרשת תהיה על החברה  תגדלהקווית. וככל ורמת הביקוש 

בפרק זה עלה כי כל השקעה כספית נדרשת תהייה כדאית כלכלית בהתאם לגמישות העסקית 

 והתפעולית הניתנת לחברה ולתכנון נכון של הרשת והביקוש באזורים אלו.
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 השירות הגדרת - המלצה .9

עד כאן אנו סבורים כי מנקודת מבט משקית יש לחייב את הוט טלקום באספקת שירות  לסיכום

טרליות טכנולוגית כמפורט יבכל האזורים הבלתי פרושים ללא חריגים בהתאם לחלופה של ננייח 

 להלן:

באיכות  הנייחתהם שירותי תשתית האינטרנט והטלפוניה  השירותים הנדרשים להיות מסופקים

. תינתן ")שירותהחובת (" דומה ובמחירים זהים כפי שניתנים בשאר אזורי הארץ על ידי הוט טלקום

ת לסוגי הטכנולוגיות בהם השירותים מועברים, לרבות שילוב של מספר טכנולוגיות. החברה גמישו

ה רחבה של תשתית הוט שתידרש להתאים את סוג הטכנולוגיה לשאר אזורי הארץ בהם קיימת פרי

טלקום כנדרש. קרי, ככל והחברה תבחר לספק את השירות באמצעות הרשת הניידת וביישוב מסוים 

לפרוש באחריות החברה להקים אתר סלולרי נוסף, או  ,אינו מגיע לכל משקי הבית שיעור הכיסוי

 אתיהיה לספק  ניתןש ובלבדאו בכל דרך אחרת  V-BAND, עורק E-BANDרשת קווית, עורק 

) ושידורים(בזק  התקשורתבתקנות  יםהקבועהשירות  לזמני בהתאםמשקי הבית  לכלהשירותים 

  2000.41-"סתש), נייחים ארציים פנים בזק שירותי למתן כללי רישיון לקבלת ותנאים(הליכים 

די היא לספק את חבילות האינטרנט המוצעות המיהתפוקה הנדרשת מחובת השירות בטווח הזמן 

ברשת הקווית ואפשריות נכון להיום ברשת הקיימת, קרי אספקת חבילות תשתית אינטרנט בקצב 

ו תדרים אצקיוש לאחרבאותם המחירים המשווקים בשאר אזורי הארץ.  Mbps12/30הורדה של 

הוט על , נולוגיות מתקדמותבמסגרת מכרז תדרי טכ לטובת שיפור רשתות הסלולר בישראלנוספים 

לאחר באופן דומה לשאר אזורי הארץ.  Mbps100-יהיה להציע ולספק גם את חבילת הטלקום 

ההקצאה כאמור, המשרד יקבע מועד לאספקת שירותים אלה. בהתאם להתקדמות רשתות הסלולר 

 מועדים לשדרוג השירות לקצבים מהירים יותר. יקבע, המשרד 5-בישראל ובפרט כניסת הדור ה

 לה יש זאת לעשות מנת ועל שתהייה ביקוש רמת כל עבור השירות את לספק תידרש טלקום הוט

 טכנולוגיות שילוב או/ו שונות או תשתית שירות ספקיות מספר מול תמהיל לייצר האפשרות את

 ברשתלספק  תשומות שעל החברה גם עבורכאמור, אנו סבורים כי המלצה זו מחייבת קביעה  .שונות

 :Carriersשיעורי הכיסוי והוספת  לעניין הניידת

על ידי הקמת  מהאוכלוסייה בכל יישוב 99%שיעור כיסוי של  מתהשלוודא החברה תידרש ל .א

 42.שנים 5 בתום סתייםלהתידרש השלמת שיעור הכיסוי מוצע ש .אתרי סלולר חדשים

                                                            
 ימים 14 ךתו תבוצע למנוי שירות העתקת או התקנהח ה' לרישיון הוט טלקום בהם נקבע כי ) לתקנות ונספ1(19סעיף 41

 .הבקשה הגשת מיום יום 90 על ההתקנה זמן יעלה לא מקרה ובכל, מהבקשות 80%-ל הבקשה קבלת מיום
 רבים בקשיים כרוך נוספים סלולריים אתרים הקמת תהליךכיוון שזמן היערכות לצורך השלמת הכיסוי  נדרש 42

וי ריש הליך אישורי הקמה והפעלה וכו'. כנון, הת מוועדות ורישוי בהיתרים הצורך בעקבות משמעותי חסם המהווים
 של קיומה היתר בין מחייבת אתר הקמתכמו כן   .חודשים 24 בממוצע ךשמנבלבד תכנון ובנייה לאתרים בישראל 

 נמוכה תהייה זו באפשרות הרשת איכות אך מיקרוגל בתדר הרשת שידור לחילופין(או  לאנטנה המועברת תמסורת
התנגדות אפשרית של אזרחים להקמת אנטנה ולהאריך את משך תהליך ל, הליך ההקמה יכול להביא בנוסף ).יותר

 ההקמה.
 הכיסוי שיעור את להרחיב יכול שונות סלולריות רשתות במספר שימוש לעשות האפשרות כי נציין, זאת עם יחד

 .הנדרשים האתרים כמות את ולהקטין
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שיתאפשר כך אזורי השירות בבכל האתרים הקיימים  Carriersהוספת החברה תידרש לוודא  .ב

יידרש  זה שינוימוצע ש .פרושים בלתיבכל הישובים ה מגה הרץ 30להוט טלקום לספק 

 .חודשים 24 בתום סתייםלה

אזורים נעדרי תשתית בלבד. כך עבור תשתית הוט טלקום ב רלוונטיתזו  העוד יובהר כי המלצ

 . על כנהתישאר  באמצעות שירות קווילדוגמא בשכונות חדשות חובת האוניברסליות 

 פרישה עבורהיינו סדרה בעניין, אלכפופה ברשת אחרת שימוש  האפשרות לעשותכמו כן, יובהר כי 

רכיבים פסיביים אך לא ברכיבים אקטיביים. כך לדוגמא הוט טלקום יכולה מוגבל ל שימושה קווית

 ,נעדרי תשתיתלעשות שימוש בשירותים הפסיביים של בזק ולספק את השירות ללקוחות באזורים 

על גבי הרשת האקטיבית של בזק לא תיחשב  BSAבאמצעות שירות לדוגמא אך אספקת השירות 

 כעמידה בחובת השירות. 

ל והוט טלקום לא תעמוד בהוראות המלצה זו ככל ותתקבל, המשרד יראה בכך הפרה של נציין שככ

 הוראותיו ויפתח כנגדה בהליכי פיקוח.

 

 נוספות סוגיות .10

 מחיר אחיד 10.1

הפרדה בין שירות תשתית האינטרנט לבין חובת ת בישראל קיימת והנייח ותרשתשוק הכידוע, ב

כזו  חובת הפרדה). לעומת זאת ברשתות הניידות אין ISPקישוריות לאינטרנט ( -שירות הגישה 

י שהמנויים יידרשו ל, מבוספקי השירות השונים מספקים את שני השירותים יחד במחיר אחד

 .ISP-להתקשר בנפרד עם ספק ה

מנת לא  , ועלבלבד טלקום הוט תשתית נעדרי באזורים להחרגה מתייחסת שהמלצתנומכיוון 

לבין אספקת תשתית שירותי  אספקתבפיצול בין הוט טלקום בשל הצורך עלויות נוספות על להשית 

, הניידתהוט טלקום תבחר לספק את השירות באמצעות הרשת שברשת הניידת, ככל  ISPשירות 

 .)ISP-תשתית ו(ספק את השירות האחוד ממנה לע ומנמקום לשאין סבורים אנו 

 ),ISPבאמצעות הרשת הניידת, המכילה מרכיב נוסף ( שירותיהאת תספק הוט טלקום שככל  בנוסף,

 הכוללתעריף ה וכתוצאה למחיר התשתית של הוט טלקום זההמחיר בלעשות זאת  היא תידרש

מהתעריף המקביל לשני  נמוך יותריהיה המוצע לאזורים נעדרי תשתית הוט טלקום  )ISP(תשתית + 

הנו ימניעה כי אותם אזורים י סבורים שאיןגם במקרה זה אנו . שירותים אלה בשאר אזורי הארץ

פערי  והנחה זו תצמצם את ,מכיוון שהפרשי התעריפים הם נמוכים . זאתמתעריף מעט טוב יותר

בנוסף, שמירה על מחיר אחיד ללא התייחסות במסמך זה.  וכפי שתוארכיום  הקיימיםהמחיר 
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לכן, וגם בהתחשב בכדאיות הכלכלית הגבוהה  43תשמור על עקרון הפשטות. ISPפרטנית לעלויות 

ונה שלא לאפשר קביעת תעריף מעט שבאספקת שירות זה כתחליף לשירות הנייח, אין סיבה 

 זורים נעדרי תשתית.לאספקת השירותים  האחודים בא

 בזק רשת גבי על OTT שירותי אספקת 10.2

את שירות השידורים של  לספקהוטלה החובה על הוט טלקום  2017בינואר  1מתאריך החל  כאמור,

 החובה את להסירעל גבי הרשת של בזק. במתווה הנוכחי מוצע גם  OTT בטכנולוגיית שידוריםהוט 

 שהיא השירותים את לבחור גמישות לה ולאפשר על גבי רשת בזק זה שירות לספק טלקום הוט של

למען הסר ספק, אין בהמלצה זו  .מועברים השירותים, סוג הטכנולוגיה והתשתית עליה משווקת

 ת על הוט שידורים באספקת שירות השידורים בכל רחבי הארץ.בכדי לשנות את ההוראות החלו

 

 והמלצה סיכום .11
 

תידרש לספק את השירות ללא  החברהלהיום, בעבור אזורים נעדרי תשתית הוט טלקום נכון  .א

מחירים זהים ובאיכות דומה לשאר אזורי בקווית. השירות יהיה מסופק פרישה  ה להשליםחוב

 לאזורים אלו בלבד. זו רלוונטית החרגהרישיונה. הארץ והכל בכפוף להוראות 

 הוט טלקום תיתן מענה לכל רמת ביקוש ותפעל לשדרוג של הרשת בהתאם:  .ב

לכל באופן מידי  Mbps12/30לספק את השירות עבור קצבי ההורדה  תידרשהחברה  .1

 . ת ההחלטה בענייןלממועד קבהחל האזרחים המתגוררים באזורים נעדרי תשתית החברה 

תידרש לספק את השירות הוט טלקום לאחר הקצאת תדרים נוספים יקבע תאריך שבו  .2

 .Mbps100 של קצב הורדהב

 תידרש היא, סלולארית רשת באמצעות בישובים שירותים תספק טלקום שהוט ככל .3

 יםיישובה בכל מהאוכלוסייה 99% של לשרות כיסוי שיעור רשת באותה שיושלם בטיחלה

 החלטה קבלת ממועד שנים 5 תום עד חדשים סלולר אתרי הקמת ידי על פרושים אלה

 קבלת ממועד רבעון כל הכיסוי השלמת של סטטוס להעביר טלקום הוט על בנוסף. בעניין

 .ההחלטה

גה הרץ מ 30 בלפחות שירות אספקת שיתאפשר כך Carriers יףהוסל תידרש טלקום הוט .4

חודשים ממועד קבלת  24בתום  בכל האתרים הקיימים הרלוונטיים לאזורי השירות

ממועד  רבעוןהחלטה בעניין. בנוסף על הוט טלקום להעביר סטטוס של השלמת הכיסוי כל 

 קבלת ההחלטה.

                                                            
לשיטות התמחור הנהוגות כיום בשוק, קיים הבדל בין התמחור לתשתית אינטרנט נייחת המבוססת על גודל  בהתאם 43

ה"צינור" כאשר התעריף החודשי למנוי מתבטא במחיר לרוחב פס מקסימלי לכל נקודת זמן במהלך החודש לעומת 
 הבדלים ישנם כיום שכבר מכאן. מצטבר חודשי גלישה נפח על המבוססים) ISPהתמחור לשירותי אינטרנט ניידים (כולל 

לפיכך לא ניתן להשוות במחירים בין  .השני פני על עדיפות לאחד לייחס ניתן ולא המוצעים השונים השירותים בתמחור
  .חבילות הסלולר בשירות נייד לבין חבילות אינטרנט בשירות נייח מבוססות שירות אלחוטי
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 תוכל האפשרות לעשות שימוש ברשת אחרת קווית בתשתית שירותים תספק טלקום שהוט ככל .ג

בים אקטיביים רכיעל להתבסס על שימוש ברכיבים פסיביים ברשתות תקשורת אחרות אך לא 

 שלהן.

השירות יסופק באמצעות רשת אלחוטית יובהר כי השירות יכלול את מקטע התשתית שככל  .ד

 כמכלול תוך שמירה על עיקרון המחיר האחיד בכל הארץ. ISP-ומקטע ה

 באמצעות רשת בזק. באזורים נעדרי תשתית החברה OTT-החובה לספק את שירותי ה תוסר .ה

  .טלקום הוט שירותי לאספקת החלופית הרשת באמצעותתוכל להיעשות  השידורים אספקת

 

 

 

 

 

 

 

 :העתקים

 גב' אביבית מסבנד, עובדת משרת התקשורת בתפקיד סמנכ"לית

 מר ארנון פוקס, נציג ארגון הצרכנים

 גב' רים יונס, נציגה מקרב הציבור

 מר הרצל הלאלי, נציג מקרב הציבור

 מר מימון שמילה, משנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה
 גב' דנה נויפלד, היועצת המשפטית

  מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי
 סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה, איתן כסיף מר

 מר עמי גילה, סגן מנהל מינהל כלכלה
 וחקיקה)מיכאלי, מנהל מחלקה בכירה (תביעות -עו"ד בת שבע נחמיה

 מר רן אורנבך, מרכז בכיר רגולציה, מינהל כלכלה
 



 חוות דעת הנדסית –' בנספח 

 
 

   
 ]...[-השחרות מסומנות ב –גרסה מושחרת 
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 חברי הועדה המייעצתלכבוד /  
 
 

 
כחלופה למתן מתן שירותי תקשורת באמצעות רשת גישה אלחוטית הנדסית בנושא חוות דעת הנדון: 

  שירותים באמצעות תשתית קווית
 ;2014יישום החלטה משנת בדבר דחיית מועד  13/06/2018( החלטת שר התקשורת מיום 1)סימוכין:                                

 ;18/2/2019מילימטרים" מיום מענה ע"ב "גלים  -דו"ח ניסוי הוט טלקום( 2)   
 .15/4/2019מענה ע"ב רשת אחרת, הוט מובייל מיום  -דו"ח ניסוי הוט טלקום( 3)   

 
 רקע .1

 "( הינה בעלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים )מפ"א(הוט טלקוםש.מ )" הוט טלקום

להקים, לקיים ולהפעיל רשת בזק ציבורית הפרושה בכל הארץ ולתת באמצעותה שירותי בזק  מחויבתה

 ."(חובת האוניברסליותלכלל הציבור בכל רחבי הארץ )"

החליט שר התקשורת, מר איוב קרא, לאמץ את המלצות הוועדה המייעצת ולדחות  2018ביוני  13 -ביום ה

. תקופת הדחייה נועדה 2019באפריל  13עד ליום  2014שנת מ 1בעשרה חודשים נוספים את יישום ההחלטה

לשם השלמת תהליך הבחינה שערך המשרד בנוגע למצב התשתיות הנייחות ואיכותן ובנוגע לתועלת 

המשקית מפרישת שתי תשתיות נייחות, ולשם השלמת הליך הבדיקה לעניין חלופות אפשריות לאספקת 

 שה תשתית הוט טלקום.שירותי הוט טלקום ביישובים בהם לא פרו

בשנה האחרונה החלה הוט טלקום לספק שירותיה באמצעות טכנולוגיות אלחוטיות. בהמשך להחלטת שר 

ביישובים הבאים: רהט,  , אישר המשרד את אספקת שירותי הוט טלקום2018במרץ  29התקשורת מיום 

של הוט מובייל. בנוסף בהמשך הרשת הסלולרית בית ג'אן, חיספין וטל אל )"ארבעת היישובים"( באמצעות 

טל אל ערכה הוט טלקום ניסוי לאספקת שירותיה ביישובים  2018ביוני  13להחלטת שר התקשורת מיום 

 עות טכנולוגיית "גלים מילימטרים". וחיספין באמצ

 

 אלחוטית טכנולוגיה .2
לאספקת שירותי תקשורת  התפתחו שתי טכנולוגיות אלחוטיות היכולות להוות חלופות בשנים האחרונות

, יתהסלולר התקשורת על רשת תמבוסס – Mobile Broadbandקווית. חלופה ראשונה  תשתיתעל גבי 

 Fixed -החלופה השנייהו ,טכנולוגיה המאפשרת אספקת שירותי פס רחב על גבי תשתית הסלולר הקיימת

Wireless Access (FWA )חיבורלימטרים המאפשרת על טכנולוגיית גלים מי, בין היתר, המבוססת 

 לקוחות בפס רחב באמצעות טכנולוגיית רדיו אלחוטי.

 

 

 

 

 

                                                 
 24ישובים תוך  61-לפיה על הוט טלקום להשלים פרישת תשתיותיה ב 13.11.2014החלטת שר התקשורת דאז, מר גלעד ארדן, מיום  1

 "(.2014)"ההחלטה משנת חודשים והפרישה ביתר הישובים הלא פרושים תהיה בשלב שני 
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  Wave-Millimeter - גלים מילימטרים 2.1

 300GHzעד ו   30GHz בתחומי תדרים  טכנולוגיה אלחוטית המשדרת וקולטת גלים אלקטרומגנטים

גלים מילימטריים להעברת טכנולוגיית השימוש ב ולה שימושים במספר תחומים צבאיים ואזרחיים.

  E-BAND , V-BAND) ,תדר תחומי( 86GHz  עד  57GHzתדר ה תחומי ב תקשורת אלחוטית רחבת פס 

אין גבוהים מאוד ולהוות תחליף לפריסת סיבים אופטיים במקומות ש נתונים להעביר קצבי תמאפשר

בין .  ליותילפרוס תשתיות קרקעיות או עקושי בהם או שקיים  כדאיות כלכלית לפריסת סיבים

הגל הקצר מייצר אלומה בתחום התדר הגבוה ואורך שהשימוש  היתרונות של הטכנולוגיה ניתן לציין

קצב העברת נתונים ו שימוש בציוד בעל מימדים קטנים ,טובהצרה דבר המאפשר נצילות ספקטרום 

רגישות ישום הטכנולוגיה דורש התמודדות עם מספר אתגרים כגון התמודדות עם מכשולים, י .גבוה

והצורך להציב אנטנת  קצר מרחק התפשטות, גבוהניחות אוויר )גשם, ערפל, טל(, -להשפעות מזג

 במרחקים קצרים וללא הפרעה בקו הראייה.

 תדרים: שני תחומיפועלת בהטכנולוגיה 

השימוש בטכנולוגיה  . GHz 6 6—57 GHz  התדרים בתחומימוגדר  - ND BA-V-תחום תדרי ה  2.1.1

מאפייני התפשטות בטווח תדר זה מושפעים באופן משמעותי על . מתאים לטווחים קצרים, בתוך העיר

, ידי הנחתה נוספת עקב ספיגת החמצן, דבר אשר מאפשר פריסה של מספר רב של עורקים  קצרי טווח

 .הדדיות אך מקטין את המרחקמונע הפרעות 

 עבודה בשתי תצורות:  הטכנולוגיה מאפשרת

 קישור אלחוטי מנקודה אחת לנקודה שנייה.מאפשרת  PTP (Point-To-Point)תצורת  .א

בקישור אלחוטי ללא צורך  אחדעד ק"מ התמסורת רשת הטכנולוגיה מאפשר להרחיב את טווח 

 אופטי.סיב פרישת ל תשתית קרקעיתבפרישת 
קישור אלחוטי מנקודה אחת למספר  מאפשרת PTMP (Point-To-MultiPoint) תצורת .ב

תצורה ) קצהלקוחות הטכנולוגיה מאפשר לספק שירות מתחנת בסיס אחת למספר  נקודות.

במרחק של עד מאות ראייה עם תחנת הבסיס ו בקו( הנמצאים לקוחות 8עד אופיינת חיבור 

ניתן לשרשר מספר תכנון הרשת. ציוד, בתוואי השטח ובתלות בכמטר(  300-כמטרים בודדים )

תחנת הבסיס הראשית. כמות באמצעות המחוברים  הלקוחותתחנות בסיס להגדלת כמות 

 הקצה. ללקוחתקבע בהתאם לתכנון הרשת וקצב האינטרנט הנדרש לספק  הלקוחות

 .76GHz-71GHz 86GHz ,-81GHz: יםתדרהתחומי מוגדר ב -  BAND-E-תחום תדרי ה  2.1.2

היא טכנולוגיה שמאפשרת  E-BAND-ה בתחום זה, תצורת העבודה היא רק מנקודה לנקודה. 

נפחי תקשורת גדולים במיוחד, נקודה לנקודה, בתחום תדרים בתקשורת אלחוטית, להעביר 

 קושי להטמיןובאזורים בהם יש  השימוש בטכנולוגיה מתאים לטווחים קצרים, בתוך העיר. גבוה

, מרחק, קוטר הערוץבהתאם לתכנון העורק )רוחב  .או לפרוס תשתיות עיליות סיבים אופטיים

 גה"ץ 1-10קצבים גבוהים )בטכנולוגיה זו ת, זמינות, שיקולי הספק וכו'( ניתן להעביר ואנטנ

 הציוד בטכנולוגיה זו קטן  .ק"מ( 3-)כ עד מספר ק"מ בודדים שלאפקטיבי  ( במרחקלשנייה
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, בעל הספקי שידור נמוכים (Full Outdoor)חיצונית  , מותאם להתקנהקל  להתקנהמימדים, 

  .מאודצרה עורק ואלומה 

 

  –רשת  ארכיטקטורת  2.1.3

 

 

מילימטריים המבוססת על טכנולוגיית גלים  שירותי תקשורת באמצעות רשת גישה אלחוטיתאספקת 

, התקנת ציוד רדיו ותחנות הבסיס את המרכיבים הבאים: הקמת עורקים בין מתקני התקשורתתכלול 

וחיבור לבקרה  , התקנת יחידת לקוח, חיבור למקור מתחאנטנות ומגברים, התקנת תחנת בסיסבכל 

 וניהול של הציוד. 

שעליהם ניתן או תרנים )או להקים תרנים חדשים( מבנים ציבוריים שלב הראשון, נדרש לאתר ביישוב ב

מיקום תחנות הבסיס יקבע, בין בסיס שבאמצעותם יסופק השירות ללקוחות. התחנות להתקין את 

ישיר ללא הפרעות הצורך בקו ראיה , לחיבור ציוד הרדיו חשמלההיתר, משיקולים של גישה לרשת 

, הם יסופק השירות, מגבלות מרחק בין יחידת הבסיס ללקוחות הקצה, מגבלות התקנת ציודלקוחות לל

 וכו'.  יכולת גישה נוחה לטיפול בתקלות

לקוחות כתלות בקיום קו ראיה בין יחידת הלקוח ותחנת  8תחנת הבסיס ניתן לספק כאמור שירות לעד ב

תחנת באמצעות לת כמות הלקוחות המחוברים ניתן לשרשר מספר תחנות בסיס להגדהבסיס. בנוסף, 

הבסיס הראשית. כמות הלקוחות תקבע בהתאם לתכנון הרשת וקצב האינטרנט הנדרש לספק ללקוח 

 הקצה.
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או באמצעות סיב ( E-Band)עורקי מיקרוגל ו/או יחוברו באמצעות תמסורת אלחוטית הבסיס  תחנות

רשת ספק השירות מחוברת באמצעות תמסורת קווית לספקי . של ספק השירות אופטי לרשת התקשורת

 הגישה לאינטרנט וליתר מפעילי התקשורת.

פרישת הרשת האלחוטית ביישוב עלולה לעורר התנגדות בקרב התושבים ביישובים אשר יחששו 

בנוסף נדרש מהשפעות הקרינה מהאנטנות המותקנות הן בתחנות הבסיס  והן על גגות בתי הלקוחות ו

 שיתוף פעולה עם הרשות המקומית להתקנת הציוד ברחבי היישוב.

האחרונים נבחן השימוש בטכנולוגיית גלים מילימטריים לצורך אספקת שירותי תקשורת  בחודשים

 נייחים, כפי שיפורט בהמשך.

 

 Mobile Broadband רשת סלולרית 2.2

Mobile Broadband  המאפשרת אספקת שירות גישה לאינטרנט על בסיסהינה טכנולוגיית תקשורת 

סלולרי. רשת תקשורת סלולרית מתבססת על אתרי רדיו בפריסה  נתבורשת התקשורת הסלולארית 

רשת פרישה של  החלה 2015ומאז שנת . בשנים האחרונות התפתחה הטכנולוגיה הסלולרית ארצית

מתבססים על תקינה  4תקני השירות בדור  בעלת יכולת להספקת קצבי נתונים גבוהים. 4סלולרית בדור 

בישראל,  5פרישת רשתות דור עם למתן שירות נתונים.  4המגדירים את יכולות אתרי דור  3gppשל ה 

 העתידית. 5Gניתן יהיה לספק שירות רחב פס בקצבים אולטרה מהירים על בסיס רשת 

אשר מקושר לרשת ספק השירות הסלולרי ואליו  (SIM)המכיל כרטיס סלולרי  נתבבבית הלקוח יותק 

 באמצעות מחברים התקנים לנתב ביתי קווי  )בדומה לחיבוראלחוטי WI-FI יחוברו בקישור קווי או 

USB  ו-Ethernet ) בבית הלקוח )מחשבים, סמארטפון, מחשבי כף יד, הדיגיטליים כל התקני הקצה

 (VOICEנתונים רחבי פס ובשירותי טלפוניה ) הסלולרי תומך בהעברת קצבי הנתב מדפסות וכו'( .

 .הסלולרית באמצעות הטכנולוגיהללקוח הקצה מגוון השירותים  תספקאל  (VIDEOושירותי וידאו )

 הלקוח ציוד קצה בעל אנטנות חיצוניות בביתהתקנת ידרש נמוכה, תבמקומות בהם איכות הכיסוי 
  .לשיפור קליטת האות

אינטרנט ביתי, הכולל חבילת גלישה מציעים ללקוחותיהם  בישראלהמפעילים הסלולריים חלק מ

 נתבים סלולריים באמצעות30Mbps במהירות העלאה והורדה של עד  4סלולרית ברשת דור 

. ההערכה היא שבישראל מסופק השירות  בקישוריות דור רביעי ותומכים בבית הלקוחהמותקנים 

 רשתות הסלולר.לאלפי לקוחות ע"ב 

בשוק קיים מגוון רחב של נתבים סלולאריים בעלי מאפיינים טכניים שונים. נתבים בעלי יכולות 

שידור (, 5)ובעתיד בטכנולוגיית דור  LTE-Advancedבטכנולוגיית , Mhz700בתחום התדר לתמיכה 

( יתמכו באספקת שירות רחב Carrier Aggregation) CA בריבוי תדרים ,MIMO 2*2וקליטה מסוג 

 פס בקצבים גבוהים מאוד. 
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)כתלות בכמות גידול בצריכת רוחב הפס ברשת הסלולר חיבור לקוחות באמצעות הטכנולוגיה, יגרום ל

, יידרש להרחיב את הרשת ולתמוך בתנועת הלקוחות בגידול הצפוימנת לתמוך -עלהלקוחות שיחוברו(.  

הוספת   ,אתרים חדשיםהוספת  באתרי הקצה,תדרים  פתהוסהרחבות באתרי הקצה, באמצעות 

מכרז בנוסף, במסגרת Carrier Aggregation.   בשיטת ריבוי תדרים  סרט נוספים-אפיקים רחבי

יוקצו שבכוונת המשרד להפיץ במהלך החודשים הקרובים, לאספקת שירות רט"ן ברוחבי פס מתקדמים 

 להעלאת קצבי הגלישה.ו לאיכות הכיסוינוספים אשר יאפשרו שיפור לחברות תדרים 

בין היתרונות של הטכנולוגיה ניתן לציין שההתקנה בבית הלקוח פשוטה וניתנת לביצוע באופן עצמאי 

אין צורך בהתקנות או בחיבור ו ע"י הלקוח )ככל שלא נדרש התקנה חיצונית של אנטנה לשיפור הכיסוי(

ם ממאפייני הרשת הסלולרית, התלות בעומסים, . החסרונות של הטכנולוגיה נובעיכבלים נוספים

הקושי באבטחת רוחב פס יציב לאורך כל שעות היום, מחסור בתחומי תדר,  והקושי בהקמת אתרים 

 .  התנגדות תושבים וראשי היישובים בשל, בעיקר חדשים לתמיכה בגידול התנועה

לצורך  Mobile Broadbandהשימוש בטכנולוגיית בארבעת היישובים בחודשים האחרונים נבחן 

 אספקת שירותי תקשורת נייחים, כפי שיפורט בהמשך.

 

 

 בעולם .3

רגולטורים במדינות אירופה )לדוגמא: פינלנד, בריטניה, שוויץ וספרד( משנים את תפישתם לחובת מתן 

עמוד במדדים שירות אוניברסלי כאשר מתכונת השירות אדישה לטכנולוגיית האספקה אך נדרשת ל

 מוגדרים ע"י הרגולטור אשר בדר"כ מתייחסים למהירות גלישה מינימלית.

היא ההבנה כי ההתפתחויות אוניברסלי הרציונל שעומד מאחורי המעבר מחובת פרישה לחובת שירות 

הטכנולוגיות שחלו בשוק התקשורת בשנים האחרונות אינה מגבילה את מתן השירות לטכנולוגיה 

 אלחוטית הן: למתן שירותים נייחים באמצעות רשת ולוגיות המובילותספציפית, הטכנ

 כמו שוודיה, פולין ופינלנד.במדינות לדוגמא  Mobile Broadband .א

( לדוגמא במדינות כמו ארה"ב, קנדה Fixed Wireless Access) FWAתשתית אלחוטית  .ב

 ואיטליה.

אזוריים כפרים ואזורי פריפריה לאפשר אספקת שירותים ב בעולם המענה ע"ב רשת גישה  אלחוטית נועד

הצדקה כלכלית לפרישת תשתית  בהם או שאיןבאמצעות תשתית נייחת מספק של רוחב פס  בהם אין מענה

 נייחת. 
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שמספקים פתרונות אלחוטיים לרשתות גישה כגון: חברת אריקסון )מתן פתרון  2קיימים מספר יצרנים

FWA ע"ב תשתית ה- LTE  (, חברת נוקיה )מתן פתרון5ובהמשך על דור- Wireless PON ,FastMile וחברת )

 סייקלו )מתן פתרונות באמצעות גלים מילימטרים(. 

 

 

 בישראל שבוצעו  יםניסוי .4

 וגיית "גלים מילימטרים"ניסוי הוט טלקום ע"ב טכנול .א

רישיון ניסוי "לעריכת ניסוי טכנולוגי התקשורת הוט טלקום קיבלה ממשרד  2018בחודש אוגוסט 

בשני הישובים טלאל וחיספין. בפועל למתן שירותי תקשורת  "המתבסס על רשת גישה אלחוטית

 נסיינים ביישוב חיספין. 3-אל ו-בישוב טלנסיינים  6. בלבד נסיינים  9 הצטרפו לניסוי

 מטרים" שבוצע:גלים מיליניסוי "להוט טלקום להלן התייחסות 

i. :ממצאי הניסוי מבחינה טכנולוגית  

  קצבי נתונים שסופק ללקוחות בפועל  .א
i.  אל-טלביישוב תוצאות 

 [...] קצב נתונים הורדה : 

 [...]קצב נתונים העלאה : 

ii.  חיספיןביישוב תוצאות 
 [...]קצב נתונים הורדה : 

 [...]קצב נתונים העלאה : 

 זמינות השירות .ב

i.  .הביצועים תלויים במרחק ותנאי מזג אוויר וגשם 

ii.  100%מטר מתקבלים ביצועים מלאים בזמינות של  280עד מרחק של. 

iii.  בגשם יש ירידת ביצועים עד ניתוק בגשם חזק      300-320ממרחק של

 .99.69%בזמינות של 

ניתוקים  50 -במהלך הניסוי היה מספר רב של ניתוקי תקשורת )כ -ניתוקי תקשורת .ב

ימי הניסוי( ביחידת רדיו שהותקנה במרחק של  23לזמן מצטבר של שעה וחצי במשך 

 מטר, הניתוקים נבעו מגשם חזק שירד באזור )פירוט בסעיף השפעת מזג האוויר(. 320
 

 

                                                 
2 https://www.ericsson.com/en/portfolio/networks/network-solutions/fixed-wireless-access -FWA Handbook 

https://networks.nokia.com/solutions/wireless-PON 
https://networks.nokia.com/solutions/fastmile 

                                                                                                                                               ytechnolog-communication/our-luhttps://www.siklu.com/sik 
     

https://www.ericsson.com/en/portfolio/networks/network-solutions/fixed-wireless-access-
https://www.ericsson.com/en/portfolio/networks/network-solutions/fixed-wireless-access-
https://www.ericsson.com/en/portfolio/networks/network-solutions/fixed-wireless-access-
https://networks.nokia.com/solutions/fastmile
https://www.siklu.com/siklu-communication/our-technology
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ii.  /קווית(חיבור היישובים עם תמסורת )אלחוטית:  

עם תמסורת לישוב. ללא  להגיעבאמצעות שימוש "גלים מילימטרים" יש  צורך מתן שירותל

 פתרוןעולה כי לכל יישוב נדרש  מהניסויקו תמסורת קווי/ אלחוטי לא ניתן לספק את השירות. 

ו/או E-Band באמצעות תמסורת קווית ו/או באמצעות שימוש בתמסורת  ייעודי פרישה

  מיקרוגל.
לצורך הגעה ליישובים מהווה מכשול  E-Bandשימוש בעורקי תמסורת מסוג מיקרוגל ו/ או 

הן בפן הכלכלי והן בפן היישומי. בפן הכלכלי עלויות האגרות לשימוש בעורקים אלו הינן 

 -מוגבל במרחק E-Bandיקרות. בפן היישומי שימוש בעורקים מסוג זה מייצר מספר מגרעות: 

יהיה קצר.  LINK -ה כך שאם מעוניינים בקישור אמין גם במזג אויר סוער נדרש כי המרחק של

בנוסף, עורק מיקרוגל מוגבל ברוחב פס ומגביל את הקצב השיאי ללקוחות באם מדובר בכמות 

 גדולה של משתמשים.

iii. התקנת ציוד רדיוקושי ב:  
הפעלת עורקי הרדיו נדרש לבצע התקנת הציוד על תרני רדיו קיימים או ייעודים. הצבת לצורך 

 ה במגבלות תכנון ובנייה.ברות אחרות או תלויבת הסכמה של חהאמצעים לעיתים מחיי
iv. מגבלות התקנה ביישוב: 

 )יחידת הרדיו המרכזית( ציוד הרדיו מחייב "קשר עין" )קו ראיה( בין יחידת הבסיס .א

ליחידת הלקוח, דרישה זו הופכת להיות מהותית כאשר ביישוב קיימת צמחייה גבוהה 

 או הסתרה ע"י מבנים אחרים.
צריכה להתבצע על מבנים ציבוריים/  )יחידת הרדיו המרכזית( התקנת יחידות הבסיס .ב

ת לאפשר לחברה גישה בכל רגע נתון וכן אי תלות בלקוח שהחליט עמודי תאורה על מנ

 שירות.להתנתק מה
חייבת להיות גישה לנק'  )יחידת הרדיו המרכזית( במקום ההתקנה של ציוד הבסיס .ג

 .חשמל ונק' תקשורת )סיב לכיוון הליבה(
v. התנגדות תושבים/ קרינה: 

התקנת יחידות הלקוח על גגות הבתים מחייבת את שיתוף הפעולה של כלל הדיירים,  .א

 כמו כן בכל הנוגע להשחלת כבלי התקשורת אל המבנה.
 ביקורת בציבור ביחס להשפעות הקרינה.עלולה להתעורר  .ב

vi. חיבור תמסורת ביישוב: 
לצורך רישות יישוב שלם נדרש להציב מספר יחידות בסיס המחוברות למקור תקשורת 

ויר ומטר מושפע ממזג הא 300מטר. כפי שעולה מהניסוי מרחק גדול יותר מ  300בפרישה כל 

 בצורה משמעותית. 
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vii. וירהשפעת מזג האו:  
השפעות של מזג האוויר בעורקים  היולא  - PTMPבפריסה בצורה של  V-Bandעורק  .א

 ב'. 5מ' היו ניתוקים כמפורט בסעיף  300'. בעורק מעל מ 300של עד 
 ירידה לקצבים נמוכים יותר במזג האוויר החורפי. -PTPבפריסה של  E-Bandעורק  .ב

viii. :השפעה הדדית 
 לא הורגשה השפעה. -WIGIg  -במסגרת הניסוי נבדקה השפעה/ הפרעות לציוד העובד ב

ix. שערכו מסקנות הוט טלקום מהניסוי- ( טכנולוגיית "גלים מילימטריםV-Band מאפשרת )

מטר(.  300השלמת המקטע הסופי ברשת גישה קיימת בטווח של מאות מטרים בלבד )עד 

כחלופה אפקטיבית לפרישה קווית לאור קשיים תכנונים, הטכנולוגיה אינה מתאימה לשמש 

 פיזיים, טכנולוגים ואחרים המפורטים בדו"ח הניסוי של החברה ופורטו לעיל.

במהלך החודשים האחרונים מבוצע  -בטכנולוגיית "גלים מילימטרים" בישראל שנערך ףוסניסוי נ .ב

ניסוי טכנולוגי נוסף למתן שירות גישה לאינטרנט ע"י חברה המספקת שירות גישה לאינטרנט, 

מטריים. הניסויים מבוצע בשני אתרים ובוחן יכולת לאספקת שירותי יבטכנולוגיית גלים מיל

 .אינטרנט בפס רחב, לאספקת שירות למגזר העסקי )אתר עמק חפר( ולמגזר הפרטי )אתר עוספיא(

. העורקים במרחק קטן מתחנת הבסיסמנויים הנמצאים  4שירות הצטרפו ל מהאתריםבכל אחד 

   :דו"ח החברהל בהתאם. תוצאות הניסוי PTMP -ו PTPנפרשו בצורה של 

 רמת זמינות:  .1

נבדקה רמת זמינות המערכת באזורים שונים וכאשר קיימת פרישה של מספר לינקים 

 שעשויים להפריע אחד לשני. 

 100%ם, נצפתה זמינות של תוצאה: לא אובחנו הפרעות בעבודה באזור עם לינקים נוספי

 לאורך הניסוי.

 השפעת מזג האוויר: .2
במופעי הגשם במהלך חודש דצמבר לא אובחנו השפעות על ביצועי המערכת )בוצע תכנון 

וחישוב מקדים של נתוני הגשם הצפויים באזור(, יוער כי הניסויי היה באזור שונה מבחינה 

ופרישת הציוד רדיו נעשה במרחקים קצרים פיזית מהאזור בו בוצע ניסוי של הוט טלקום 

 מטר(. 50יותר בהשוואה ניסוי הוט טלקום )בסביבות 
 בדיקת שיהוי ואיבוד מנות: .3

נבדק תהליך של העברת מידע בגדלים שונים מנקודה א' לנקודה ב', בבדיקה נבדק מסלול 

 המידע והאם קיים שיהוי או שהמידע הגיעה בחלקו. 
 לא נצפתה בעיה של איבוד מנות או שיהוי. -תוצאה
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 מובייל ע"ב טכנולוגיה סלולרית באמצעות רשת הוט אספקת שירותי הוט טלקום .ג

 2015במאי  10אישור המשרד ביום , ניתן  2018במרץ  29מיום התקשורת ר בהתאם להחלטת ש

באמצעות רשת בטכנולוגיה חלופית להוט טלקום לספק את שירותיה )שירות אינטרנט וטלפוניה( 

  .אל-: רהט, בית ג'אן, חיספין וטלבארבעת היישוביםהוט מובייל 

של חברת הוט מובייל בסביבת היישובים. המענה באמצעות האתרים הקיימים השירותים סופקו 

קצה  נדרשה התקנה של ציוד. בחלק מהמקרים ללקוח בסס על התקנה של נתב סלולרי בביתהת

באמצעות חיבור סופק בבית הלקוח. שירות הטלפוניה של ממסר בעל אנטנות חיצוניות והתקנה 

 למכשיר טלפון ביתי. 

 3, לקוח אחד בחיספיןאל, -טללקוחות ב 9. בכלל היישובים בלבד לקוחות 16ת הצטרפו לשירו       

 ברהט.לקוחות  4-ו בית ג'אן, ללקוחות        

 :לשירות שניתן באמצעות רשת הוט מובייל הלן התייחסות הוט טלקוםל

   3שנמדדו ללקוחות בעת ההתקנהקצבי נתונים  .1
 אל-תוצאות ביישוב טל .א

 [...]קצב נתונים הורדה : 

 [...]קצב נתונים העלאה : 

 תוצאות ביישוב חיספין .ב
 [...]  קצב נתונים הורדה : 

 [...]קצב נתונים העלאה : 

 בית ג'אןתוצאות ביישוב  .ג
 [...]קצב נתונים הורדה : 

 [...]קצב נתונים העלאה : 

 רהטתוצאות ביישוב  .ד
 [...]  קצב נתונים הורדה : 

 [...]קצב נתונים העלאה : 

 

 

 

 

 

                                                 
 CA-הניסוי בוצע עם נתב אלחוטי שאינו תומך ב 3
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 מדדי איכות השירות .2

 [%] CSSR יישוב

אחוז הצלחה 

 בהקמת שיחות

Voice DCR[%] 

 אחוז ניתוק שיחות

LTE DCR[%] 

 אחוז ניתוק נתונים

 [...] [...] [...] אל-טל

 [...] [...] [...] בית ג'אן

 [...] [...] [...] חיספין

 [...] [...] [...] רהט

 

קיימות מספר חלופות טכניות להתקנה לשיפור איכות הכיסוי  -התקנה בבית הלקוח  .3

 :והשירות
 .(SMA-Aהתקנת נתב עם שתי אנטנות שוט )מחבר מסוג  .א

 והשחלת כבל למיקום הנתב בבית. MIMOהתקנת אנטנה חיצונית מסוג יאגי  .ב

אגי )המגבר יוזן מאנטנת י LTEהתקנת נתב עם שתי אנטנות שוט בתוספת מגבר  .ג

 .שתותקן על גג המבנה(

 :התקנות שבוצעו .ד

i. לקוחות 10 -נתב עם שתי אנטנות שוט. 

ii.  לקוחות 6–אנטנה חיצונית. 

iii. לא הותקנה אופציה זו. -נתב עם שתי אנטנות בתוספת מגבר 
על בסיס הנתונים  -כפי שפורטו בדו"ח הסופי שהועבר למשרד מסקנות הוט טלקום  .4

השימושים וצריכת הנתונים של הלקוחות המחוברים לשירות, המפורטים בדו"ח, לרבות 

עולה כי מתן השירות באמצעות רשת הוט מובייל מאפשר הספקת שירותי החברה, תוך 

 שימוש בטכנולוגיה אלחוטית, באופן מלא ומספק.

 
 מסקנות .5

טכנולוגיות אלחוטיות את שירותיה באמצעות הוט טלקום מהלך החודשיים האחרונים, סיפקה ב .א

הייתה  בשתי החלופות שנבחנוכמות המשתתפים . שירותיה מסגרת בחינת חלופות לאספקתב

מצומצמת מאוד )לקוחות בודדים בכל יישוב( ולכן קיים קושי הנדסי להתבסס על תוצאות הניסוי 

וט הת וליכולתה של והטכנולוגימלאות בהיבט ההנדסי לגבי איכות החלופות  מסקנותלשם הסקת 

 תשתית הוט טלקום. כלל תיה ביישובים בהם לא פרושה טלקום לספק שירו
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, תוך שימוש המסקנותיה של הוט טלקום מהניסויים שבוצעו הן שיש ביכולתה לספק את שירותי

 בטכנולוגיה הסלולרית, באופן מלא ומספק. 

כי הטכנולוגיה אינה מתאימה בדו"ח הניסוי לגבי טכנולוגיה של "גלים מילימטרים", הוט כותבת 

 לשמש כחלופה אפקטיבית לפרישה קווית.

 מצטרפים לניסוי, לאחר בחינתהמיעוט  לאור מהסקת מסקנותיחד עם זאת על אף הקושי  .ב

ם נוספים שמתבצעים ניסויי, בחינת הממצאים מניסוי של הוט טלקוםההממצאים שעלו בדו"ח 

 :עמדתנועולם נעשה בסקירה מה, שיחות עם יצרני ציוד ובתחום "גלים מילימטרים" בארץ

טכנולוגיית "גלים מילימטרים" הינה טכנולוגיה המאפשרת את השלמת הפרישה במקטע  .1

גבוהים  נתונים להעביר קצבי הטכנולוגיה מאפשרת( של רשת גישה. last mileהסופי )

לתכנון הנדסי מדויק אשר יאפשר  ףבכפו חליף לפריסת סיבים אופטייםמאוד ולהוות ת

להתגבר על הקשיים הטכניים והטכנולוגיים שפורטו בניסוי הוט טלקום כולל נטרול 

 השפעות מזג האוויר.

ניתוח מרחק בין הנקודות עגינה, מדויק של הארכיטקטורה )נק' התקנה, נדרש לבצע תכנון  .2

 וי.על מנת לספק שירות באיכות דומה לשירות קו טופוגרפיה וכד'(

ולא  ביישובלהשלמת הפרישה להערכתנו, פתרון זה יכול לתת מענה משלים, נקודתי,  .3

 לאור שאין בו פרישה של תשתית פיזית וזאת שירות ביישוב שלםאספקת כמענה חלופי ל

 לצורך פרישה( תחנות בסיס)איתור מקומות ציבוריים להצבת הציוד האלחוטי מורכבות ב

הצורך להגיע עם תמסורת )קווית או אלחוטית( יישוב, הפרישה ב , עלויותביישוב מלאה

מגבלות הטכנולוגיה )מרחקים בין האתרים, דרישות לקו רחבת פס לכל תחנת בסיס, 

התושבים מהצבת יחידות אפשרית של והתנגדות  (, יכולת שרשור של תחנות בסיסראייה

 קורנות. 

המענה שעולה  הרשת הסלולאריתבהתבסס על לאור הממצאים שעלו בדו"ח ניסוי של הוט טלקום  .ג

בהם אין ביקוש גבוה ביישובים ע"ב רשת סלולרית יכול להוות פתרון משלים לפרישה קווית 

לשירותי הוט טלקום וזה בכפוף להרחבת הרשת הסלולרית כך שתיתן מענה מלא לכיסוי הנדרש 

הרחבת  במטרה לספק את רוחב הפס הנדרש במקומות שיידרשו לכך.  תביישוב ולהרחבת הקיבול

 תדריםהוספת ידי -עליכולה להתבצע  לטובת תמיכה בגידול בתעבורת הנתונים 4קיבולת רשת דור 

סרט -אפיקים רחביהוספת הוספת סקטורים באתרים קיימים, , Carrier)הוספת ) באתרים קיימים

ביישובים  חדשים אתרים הקמת( Carrier Aggregation )בשיטת ריבוי תדרים  נוספים

לאספקת שירות רט"ן מכרז לחברות ב ובאמצעות הוספת  תדרים חדשים שיוקצו, הרלוונטיים

 שבכוונת המשרד להפיץ במהלך החודשים הקרובים. ברוחבי פס מתקדמים 

ן יהיה נכו, וקצב התפתחות הטכנולוגיה, למתן השירותים מגוון הפתרונות הקיים היוםלאור  .ד

לאפשר לצורך מתן השירותים בישובים בהם אין פרישה פיזית להסתייע בחלופיות האלחוטיות 

 שפורטו לאספקת השירותים.
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 לדיון הועדה המייעצת ותהמלצ .6
לאפשר המרת חובת הפרישה האוניברסלית לחובת ביישובים בהם לא פרושה תשתית הוט טלקום  .א

ביישובים בהם יוכח ע"י החברה כי היא מסוגלת לספק השירות באיכות שירות אוניברסלי וזאת רק 

יישובים לולא כמענה רחב יותר מראש שייקבעו  מחייבים מינימאלית ובהתאם לקריטריונים

לאור מגבלות הטכניות של הפתרונות האלחוטיים, בעת הזאת, אשר יכולים לתת מענה נוספים 

כך שיתנו מענה לביקוש האלחוטיות ת הטכנולוגיות ליישובים הללו בכפוף להתאמת הרשת והפעל

 שיידרש לשירותי החברה. 

ה המתאים ביותר לאספקת השירות בכפוף לעמידת לבחור את האמצעי לחברת הוט טלקוםלאפשר  .ב

 קיומןבאיכות השירות המינימלית הנדרשת לאספקת השירות בטכנולוגיות חלופיות וזאת לאור 

והצפי כי יתפתחו טכנולוגיות אלחוטיות  למתן השירותים תשל חלופות טכנולוגיות אלחוטיו

 (.ולהקצאת תדרים בתחומים חדשים בשנים הבאות 5להתפתחות טכנולוגית דור נוספות )צפי 

 :טכנולוגיות החלופיותה באמצעות דרישות מינימום ורמת השירותים למנוי המחובר .ג

 דרישות מינימום לחובת כיסוי היישוב:  .1

ביישוב, תוך עמידה  המהאוכלוסיי 99%קיום תקין של השירות בשטח בו מתגוררים 

 בדרישות המינימום לעניין איכות השירות.

 איכות השירות:  .2

i. דרישות מינימום לשירות 

 .2%אחוז השיחות ותקשורת הנתונים החסומות, בשעות השיא, לא יעלה על  (1)

 .2%א, לא יעלה על אחוז השיחות ותקשורת הנתונים הנופלות, בשעות השי (2)

ii.  אינטרנטב גלישהקצב 

 בו זמנית קיום תקין של שירות אינטרנט, יחשב קצב גלישה אשר יאפשר (1)

במקביל  לוקיםמכשירי טלוויזיה הד 2בלפחות צפייה בשידורי טלוויזיה 

ובנוסף גלישה באינטרנט באמצעות  HD ((High Definition  באיכות צפייה

באיכות דומה  וזאת ,שימוש אופייני בפרופיל התקני קצה דיגיטליים 2

 המסופק באזורים בהם פרושה תשתית הוט טלקום.  לאיכות השירות

iii. שירות טלפוניה 

אספקה של שירותי הטלפוניה, השירותים הנלווים ושירותי ערך מוסף המפורטים 

בנספח ד' )שירות שיחה ממתינה, שירות עקוב אחראי, תא קולי וכו'( על פי מדדי 

 השירות המוגדרים בסעיף זה.איכות 

 

 זמני התקנת השירות  .3

i. שירות באמצעות רשת סלולרית 

 מהבקשות, בכל  80% -יום מקבלת הבקשה ל 14התקנה של שירות תבוצע בתוך       
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 יום מהגשת הבקשה. 90מקרה לא יעלה הזמן על       

ii. שירות באמצעות טכנולוגיית גלים מילימטריים 

מהבקשות, בכל  80% -יום מקבלת הבקשה ל 30התקנה של שירות תבוצע בתוך 

 יום מהגשת הבקשה. 90מקרה לא יעלה הזמן על 

 :דרישות מינימום נוספות לאספקת שירות באמצעות רשת סלולרית .ד

ובריבוי  LTE-Advancedבטכנולוגיית השירות יסופק באמצעות נתב סלולרי התומך   .1

 .CA (Carrier Aggregation)תדרים 

מגה  30לפחות  היו ברוחב פס שלהסלולריים שבאמצעותם יסופק השירות יכל האתרים   .2

לטובת תמיכה בגידול בתעבורת  (Carrier Aggregation)הרץ בשיטת ריבוי תדרים 

 .הנתונים

בעל הרישיון יידרש להעביר למשרד אחת לרבעון את כלל המידע והנתונים הרלוונטיים שיעידו על  .ה

איכות השירות הניתן למינויים בפועל ועל יכולתו לספק את השירות בתנאים שפורטו רמת הכיסוי ו

 לעיל בכל אחת מהטכנולוגיות האלחוטיות.

המשרד מתקדמות, ייבחן  5ת דור פרישה ארצית של רשתוהתפתחות טכנולוגית, ככל שתהיה  .ו

לכלל האוכלוסייה ליהנות מהתפתחות על מנת לאפשר  שירותהלקצב מתן לקבוע יעד גבוה יותר 

 הטכנולוגיה.
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 שהתקבלו בשימוע התייחסות לטענות –' דנספח 

לתקנות בעניין המלצת הוועדה המייעצת בהתאם  2019במאי  30שפורסם ביום בהמשך לשימוע 

לעניין יישום החלטת שר  "(התקנות)" 2011-התקשורת )בזק ושידורים( )ועדה מייעצת(, התשע"א

( "המשרד"במשרד התקשורת ) התקבלו"( הוט טלקוםש.מ. )"התקשורת בנוגע להוט טלקום 

 :הגורמים הבאים התייחסויות 

התקבלה  2019ביוני  25התקבלה התייחסויות ממועצת הערבה התיכונה; ביום  2019ביוני  11ביום 

התקבלו התייחסויות מחברת  2019ביולי  4ביום התייחסות ממכון ירושלים למחקרי מדיניות; 

"(, מחברת הוט טלקום  ובזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ סלקוםסלקום ישראל בע"מ )"

התקבלה התייחסות ממשרד עו"ד אסף פינק המייצג בין היתר את  2019ביולי  7"(; וביום בזק)"

 1י תשתית.עמותת הצלחה ומספר מועצות מקומיות הנמצאות באזורים נעדר

יפורטו עיקרי הטענות שעלו . להלן שעלו במסגרת ההתייחסויות נבחנו ונדונו כלל הטענות

 מההתייחסויות והמענה להן:

 : טענה

ההצעה בשימוע מביאה לכך שהוט טלקום תספק את שירותיה בתנאים בלתי שוויוניים ומפלים 

עדרי תשתית אינה גבוהה. לא איכות השירותים הסלולריים ביישובים נ מספר ממירים(. )לדוגמא

 ברור כיצד יינתן מענה על גבי רשת סלולרית בפרישת יישובים כה רחבה.

 : התייחסות

הוט טלקום כפי שפורט בשימוע, הפתרון המוצע מביא לאיכות שירות דומה )ולא זהה לחלוטין(. 

אופן מידי בירות בסיסית ובכך יבטיחו רמת ש שייקבעו מראשתידרש לעמוד בתנאי איכות שירות 

 לכל התושבים המתגוררים באזורים נעדרי תשתית הוט טלקום. 

ומביא  האוניברסליות לחובת ייחוד האירופבאהרווחת עם העמדה  עולה בקנה אחדהפתרון המוצע 

מדינות , ב'אכנספח פה רשצוכפי שפורט בחוות הדעת הכלכלית . להקצאת משאבים יעילה יותר

חלה רק על מפעיל אחד, לא באופן שווה בכל המדינה,  האוניברסלית החובה –שנסקרו אחרות 

 ולעיתים בסיוע במימון הפרישה.

ושיאפשרו איכות שירות דומה ככל שניתן  ביעדי איכות השירות שנקבעולשם אספקת השירותים 

, והיא לא חייבת בבחירת סוג הטכנולוגיה לרשת הקווית, ניתנת להוט טלקום גמישות תפעולית

 באמצעותהוכן ניתנת לה גמישות בבחירת החברה  בטכנולוגיה סלולרית,ח לעשות שימוש בהכר

 השירותים אספקת ולעניין, בנוסף. שירות ספקי מספר לשלב יכולה אף והיא השירותים את תספק

נקבעו אבני דרך לשדרוג הרשת באמצעותה תספק הוט טלקום את  הסלולרית רשת באמצעות

 השירותים. 

 : טענה

ואינה מאפשרת כלל את אספקת השירות  הערבה התיכונה בזק ישנה ברוב יישוביחברת תשתית 

ברמה המינימאלית הנדרשת במסמך השימוע, ויש צורך לוודא את חידוש התשתית על ידי בזק לפני 

  ין התשתיות.מתן כל פטור להוט בעני

                                                            
 .(4159/18 צ"בג)  משנת ההחלטה יישום בנושא עתירה הגישו' ואח העמותה 1
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  :התייחסות

אכן קיימים פערים באיכות תשתית לה כי וע שערך אגף כלכלה ופורטה בחוו"ד הכלכליתמהבחינה 

מהירות הגלישה הפוטנציאלית ברשת בזק חברת בזק באזורים נעדרי תשתית הוט טלקום וכי 

אולם מהבדיקה עלה כי במונחי זמן בהשוואה לשאר אזורי הארץ  נמוכה יותרבאזורים אלה 

 של כשנה אחת בלבד.חברת בזק הוא תשתית הפערים באיכות 

בהשוואה לנתונים  יישובי הערבה התיכונהבעקבות הטענה שעלתה בשימוע נבחנו נתוני רשת בזק ב

הערבה התיכונה לא  יביישוב ממוצע מהירות הגלישה הפוטנציאליתבכל  הארץ. מהבחינה עלה כי 

, ואף מעט כלל היישובים נעדרי תשתיתותית מממוצע מהירות הגלישה הפוטנציאלית בשונה מה

 .גבוה יותר

הוא הפתרון המוצע נציין כי בעקבות הפערים שנמצאו באיכות התשתית, שאינם מהותיים, נמצא כי 

לטובת כלל הציבור ולהרחבת התחרות, להקצאת משאבים יעילה יותר הפתרון המומלץ אשר מביא 

באזורים  בזקחברת בתשתית השקעה , לרבות התקשורת להביא לעידוד השקעות בשוק שיכולה

 .נעדרי תשתית בכלל, וביישובי הערבה התיכונה בפרט

בנוסף באחד מהיישובים בערבה התיכונה )עין יהב( הושלמה לאחרונה פרישת תשית קווית של הוט 

 .2018במרץ  29מיום  טלקום בהתאם להחלטת השר

 : טענה

לעניין  חובותיהבשבזק עומדת   העובדה. בזקחברת ההמלצה לוקה בחוסר הגינות ובחוסר צדק כלפי 

מקבלת הטבה טלקום הוט  .טלקום פרישת תשתיות כלל ארצית,  מובאת כבסיס להקלות להוט

 יכולה הייתה שהיאסיבים, נוספת כאשר אין דרישות, אבני דרך או לוחות זמנים ליישום פרישת 

  .האוניברסליות חובת להשלמת הקלות למתן קההצד להיות

 : התייחסות

הפתרון המוצע מבוסס על נתוני השוק העדכניים, ואין חולק כי ישנה משמעות בגיבושו, בין היתר, 

 לשיעור נגישות פרישת רשת בזק ולרמת התשתיות שלה. 

 לביןהאוניברסליות  חובתהתועלות ביישום הפתרון המוצע מהווה איזון ראוי בעת הנוכחית בין 

, הבא הדור שלהתקשורת  ברשתותלאפשר השקעות  העלויות הכרוכות ביישום החובה והרצון

מכיוון שבמצב השוק דהיום השלמת חובת האוניברסליות בפרישה קווית תביא להקצאת משאבים 

לא יעילה ובכך עלולה להביא לפגיעה בציבור בטווח הארוך. כך, להבנתנו החלופה המוצעת 

אופן מידי תוך גמישות תפעולית ממקסמת את התועלת לציבור על ידי אספקת שירותי הוט טלקום ב

לחסכון בעלויות והבטחת איכות שירות ברמה בסיסית על ידי קביעת התנאים הנדרשים ויצירת 

 מדיניות אכיפה לבחינת עמידה בתנאים אלו. 

יודגש כי המדיניות לעניין פרישת סיבים אופטיים נדונה בנפרד מההליך הנדון ומצויה בשלבי גיבוש, 

 נו עוסק במדיניות פרישת סיבים של הוט טלקום או של חברה אחרת. והפתרון המוצע אי

  :טענה

המוצע מעניק להוט  הפתרון. תפיסת המשרד ביחס לפרישה אוניברסלית צריכה להיות אחידה

העלות הממוצעת של אספקת של קטנה כן יש בו להביא להיתרון תחרותי בלתי הוגן שטלקום 

  בזק ממשיכות להיגזר מחובות האוניברסליות.של חברת בעוד שעלויות טלקום שירותים ברשת הוט 
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 : התייחסות

היו המייעצת פרושה בכל רחבי הארץ והבקשות שהגישה לוועדה  ,Incumbent-היא השחברת בזק 

תחרותיים רבים הנובעים  פרטניות ולא התייחסו לאזורים שלמים. בהתאם יש לחברה יתרונות

ממעמדה זה וביניהם עלויות השלמת פרישה נמוכות יותר ביחס להוט טלקום. לפיכך, אין הכרח כי 

 האסדרה לעניין השלמת הפרישה האוניברסליות תהיה אחידה.

הפתרון המוצע שמביא להפחתת העלות הממוצעת לפרישה של הוט טלקום, לא מביא ליתרון 

על פני חברת בזק, אלא יש בכוחו לייצר מגרש משחקים מאוזן טלקום ט להובלתי הוגן תחרותי 

 .להקטין את היתרון התחרותי הקיים לחברת בזקשכן יש בו כדי יותר 

 : טענה

נכון היה להמליץ על מתן פטור מהשלמת הפרישה של הוט טלקום באזורים נעדרי תשתית, ואף 

 מהחובה לספק את שירותיה באופן מלא.

  :התייחסות
באיכות  יםפערעלה כי קיימים  שערך אגף כלכלה במשרד ומפורטת בחוו"ד הכלכליתמהבחינה 

הוספת מתחרה נמצא כי בין האזורים נעדרי תשתית לשאר הארץ. כמו כן התשתיות ובמחירים 

שיספק את שירותיו באזורים בהם קיים כיום ספק תשתית אחד יביא לתועלות כלכליות רבות, 

אקונומים במשק כולו, כגון גידול בחדשנות וביעילות העסקית, -עלייה במדדים הסוציושיביאו ל

לפטור  ואף יטיב עם האזרחים המתגוררים באזורים אלה בהיבטים הצרכניים. לפיכך, אין מקום

 באופן מלא.  אספקת שירותיםטלקום מחובת פרישה ומחובת את הוט 

, החל מפטור מהשלמת החובה ועד לפרישה קווית מבין החלופות שנבחנומחוו"ד הכלכלית עלה כי 

לאיזון הנכון ביותר  המביא ,אספקת השירותים ללא חובת פרישה קוויתמלאה, החלופה של 

תנאים המאפשרים  ויצירת , תחרות בין ספקי שירותים,שמירה על שיעור נגישות גבוה שיאפשר

 השקעות. ביצועומעודדים 

 : טענות ביחס לחוו"ד הכלכלית

לא חושבה ההשקעה בליבת הרשת או  - מוערכת בחסר יתרשת הסלולרבעלות ההשקעה 

ש ברשת הניתוח לא פירט מהן העלויות התפעוליות ארוכות הטווח של שימוו 5בטכנולוגיית דור 

שמשאביה מוגבלים, מביאים הפגיעה ביכולת קבוצת הוט ; לא חושבה הסלולר ביחס לפרישה קווית

לא ניתן לקבל את ; קדם את התחרות ולפתח את תשתיותיההלכה למעשה למניעת היכולת שלה ל

גור של כשנה הטענה כי באזורים נעדרי תשתית איכות הרשת של חברת בזק ומחיריה נמצאים בפי

 ברשת הוטמגה  500שכן רוחב הפס ברשת בזק לא מתקרב למהירות של  ,בלבד ביחס לשאר הארץ

 .טלקום

 : התייחסות

, ולא ברשת 4דור  עלות ההשקעה חושבה באמצעות אספקת השירותים באופן נרחב ברשתראשית, 

עלות ההשקעה . , ומכאן שעיקר העלות הנדרשת לא מחייבת השקעה בליבת הרשת כפי שנטען5דור 

שיעור כיסוי המבוססת על הרחבת ₪ מיליון  25-לאספקת השירותים ברשת סלולרית הוערכה בכ

באתרים קיימים והקמת עשרות אתרים נוספים, וזאת למרות שהפתרון  Carriersבאמצעות הוספת 

המוצע אינו בהכרח מחייב הקמת אתרים בטווח הזמן הקצר. כמו כן ההנחות שנלקחו בחשבון עבור 
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, והקמת אתרים חדשים מופיעים בחוות הדעת ומהווים הנחות שמרניות Carriersעלות הוספת 

 והכל כפי שפורט בחוות הדעת. מכאן שניתן אף להקטין את העלות ההשקעה המוערכת.

את העלויות  הביא בחשבון , ולא רק בחלופה הסלולרית,הניתוח עבור כלל החלופותכמו כן, 

הקבועות להקמת הרשת, לצורך הערכה של העלות העיקרית להקמת הרשת, על מנת לאפשר נקודת 

חלופות שנשקלו שכן היא מציגה השוואה של פרמטרים דומים בכל החלופות. ייחוס שווה יותר בין ה

יחד עם זאת העלויות התפעוליות של הרשת הסלולרית נלקחו בחשבון בבחינת הכדאיות הכלכלית 

 בחוות הדעת. 8של הוט טלקום לאספקת השירותים, שפורט בפרק 

 הנדרשת עיקריתאת העלות ההעלות המשקית המתוארת בתחשיב, עבור כלל החלופות, מתארות 

בקבוצת הוט לכאורה הפגיעה  ולכןלהקמת הרשת, ומהווה עלות מינימלית לאספקת השירותים 

 . ימליתהיא מינ

בין האזורים נעדרי תשתית הוט טלקום לשאר הארץ הפער בתשתיות ובמחירים  לבסוף נציין כי

רשת הוט ולא בהשוואה בין בכל הארץ, בזק חברת שת נבחן בהשוואה לקצב השדרוג העיתי בר

טלקום לבין רשת חברת בזק. לפיכך אין ממש בטענה כי לא ניתן לקבל את העובדה שהפער 

 בתשתיות חברת בזק בממוצע מהווה פער של כשנה אחת בלבד.

 : תההנדסי ביחס לחו"דטענות 

וח ובעלת רות רוהפועלת למטטלקום חוות הדעת ההנדסית מתבססת על מסקנותיה של הוט 

הפתרון של הנתב הסלולרי אינו מקובל בשוק כפי שהוצג בניתוח ההנדסי. ; אינטרסים מובהקים

השירות מסופק למגזר העסקי רק במקרים מסוימים ובמסגרתו לא מוצע ללקוחות שירות מבוסס 

זו אינו מהירות גלישה כפי שמקובל בשוק הקווי, אלא שירות מבוסס נפח שימוש. ולכן שירות 

השירות שמוצע למגזר העסקי מותנה באספקת נתב מיוחד ויקר  ;אם לאפליקציות ווידאומות

דולר  800-200משמעותית מהנתבים המוצעים בשוק הפרטי. ניתן לרכוש נתבים אלו בעלות שבין 

טלקום הניסוי הסלולרי שערכה הוט ; דולר המתאים למגזר הפרטי 30ת של בהשוואה לנתב בעלו

ע למסקנות מהימנות ביחס יהגלבוצע על כמות זניחה של לקוחות ומיקומים וכזו שאינה מאפשרת 

יכול להוות פתרון משלים לפרישה קווית  לאלפרישה רחבת היקף. מענה על בסיס רשת סלולרית 

בכדי לקבל נתון מהימן על איכות הקליטה ; וט טלקוםביישובים בהם יהיה ביקוש גבוה לשירותי ה

ת התכסית ך לעשות שימוש בכלי פרדיקציית התפשטות גלי רדיו המביאים בחשבון איש צור

; חסר ניתוח של הפגיעה הצפויה במנויי הסלולר ה"רגילים" באזורים והטופוגרפיה של המיקום

 בהם הוט טלקום תספק את השירותים ברשת הסלולרית.

 : התייחסות

אספקת שירותי תקשורת באמצעות יין ענל הבדיקה שערך האגףאת  חוות הדעת ההנדסית מציגה

טלקום בעניין הניסוי שערכה לאספקת שירותיה מסקנות של הוט הממצאים והרשת סלולרית. 

של מידע רלוונטי לבדיקה בנושא. כפי שנכתב בחוו"ד כחלק מסקירה  ברשת הסלולרית מובאות

 . בשל מיעוט המשתתפים קיים קושי הנדסי להתבסס על תוצאות הניסוי

 נתב סלולרי הינו מוצר מדףש עלה הנדסה אגף מבדיקת -מש בטענה לעניין הנתב הסלולרי אין מ

בדומה ליחידת קצה סלולרית שכל מנוי יכול לרכוש בעלות של מאות שקלים בודדים ולהתקין בו 

 .השונות חברות הרט"ןללא הבחנה בין סים 
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סלולרי מוצע ע"י חברות הרט"ן הן שירות אינטרנט באמצעות נתב ש נמצא מבדיקת האגף בנוסף

ופק ע"י חברת הרט"ן, באמצעות נתב בבעלות הלקוח או המס למגזר העסקי והן למגזר הפרטי

 30Mbps.ובמהירות הורדה של עד   LTEבטכנולוגיית

השירות בהתאם לתנאים שמוצע לקבוע הפתרון המוצע אינו זהה לשירות המסופק למגזר העסקי. 

 לישה.יוצע ללא הגבלת נפח ג

, אלא אם הצרכן דורש ללא תוספת תשלוםלכל  הנתב הסלולרי הנדרש יסופק באמצעות הוט טלקום

 דוגמת רכישה של ציוד קצה חלופי. יבחר בחלופה אחרת

רמת השירותים למנוי המחובר באמצעות לדרישות מינימום  במסגרת הפתרון המוצע ייקבעו

בדרישות אלו, ובין היתר לעשות שימוש בכלים  לעמודוהוט טלקום תידרש  תהטכנולוגיות החלופיו

 מתן השירות.צורך הנדסיים ל

במסגרת הפתרון המוצע ייקבעו הוראות לעניין איכות השירות וכן לעניין שדרוג הרשת. עמידה בטיב 

השירות שיקבע ושדרוג הרשת, לעמדת אגף הנדסה לא צפויה להביא להשפעה מהותית על מנויי 

וסף, בעל רישיון רט"ן עדיין מחויב לעמוד בטיב השירות כפי שהוגדר הסלולר ה"רגילים". בנ

ברישיונו כך שמנויי הסלולר "הרגילים" דווקא עשויים ליהנות משדרוג הרשת באזורים נעדרי 

 תשתית.

 : טענה

ספק רב אם הוט מובייל תוכל לספק שירות סלולרי  קייםהפתרון לא ישים בתנאים המוצעים. 

מגה ברמת ביקוש סבירה באזורים נעדרי תשתית, ובתלות בעומס באתר  30במהירות גלישה של 

חוות הדעת מתעלמות מכך שכמעט ולא ניתן להקים ; לרי, המרחק מהאתר ואיכות הקליטההסלו

סלולרי, משך הקמתו נמדד בשנים אתרים סלולריים חדשים בישראל. גם כאשר ניתן להקים אתר 

רות המוצעת בשימוע תוכל לעמוד בדרישה לספק שירות במהיטלקום ואין התכנות לכך שהוט 

מגה בטווח זמן של שנה, שתחייב הצבת  100הוט לא תוכל לספק שירות במהירות ; בטווח זמן קצר

 מאות אתרים סלולריים.

 : התייחסות

ברמת ביקוש נמוכות ניתן ככלל, ויה בפרמטרים רבים. מהירות הגלישה ברשת הסלולרית תלאכן 

הנדרשים על פי הפתרון המוצע בטווח הזמן המידי באמצעות הרשת  הגלישה קצבילספק את 

, הסלולרית . על מנת לעמוד בדרישות ברמות ביקוש גבוהות יותר נדרש לשדרג את הרשתהסלולרית

  לשלב טכנולוגיות אחרות אוטכנולוגיות באו לחילופין לספק את השירות 

והייתה לכך התייחסות בהערת שוליים מספר  מספר שנים ךרכיום, יכולה להאהקמת אתר סלולרי 

להוט טלקום גמישות תפעולית רבה לצורך הרחבת שיעור  בחוות הדעת הכלכלית. יחד עם זאת, 42

ת גם השלמת הכיסוי יכולה להיעשו .חדשים הכיסוי כנדרש ולא בהכרח על ידי הקמת אתרים

באמצעות שימוש במספר רשתות סלולריות, באמצעות הוספת תדרים באתרים קיימים או 

 באמצעות התקנת אנטנות בבית הלקוח.

זמן ה פרקמגה תערך רק לאחר הקצאת תדרים נוספת.  100אספקת השירות בקצב גלישה של 

להיערך לכך בהתאם. בתקופת זמן זו ניתן יהיה  יכולהוהוט טלקום  להקצאה כאמור מוגדר מראש
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חדשים ככל שנדרש שיסייעו באספקת השירות בקצבי גלישה גבוהים  הקמת אתרים לקדם תכנון

 .יותר כנדרש

 : טענה

נמצא במצב קשה.  אין בשימוע ניתוח כלשהו אודות השפעת המהלך על שוק הסלולר שממילא

שיקולים זרים  מצעות השוק הסלולרי ומכניס להוטהמשרד מבקש לתקן את הבעיה בשוק הקווי בא

ות הפסדיות בשל התחרות העזה שצפויים להשפיע לרעה על שוק הסלולר שעלול להיגרר להשקע

אם כיום יש מקומות להם יש לחברות המתחרות בהוט מובייל יתרון תחרותי על פניה בהיבט ; בשוק

חרותי אם ההצעה בשימוע תתקבל, וזאת הכיסוי הסלולרי, הרי שהן עלולות לאבד את היתרון הת

 .ל, אלא בשל שיקול זר לשוק הסלולרלא בשל שיקול תחרותי של הוט מוביי

 : התייחסות

 אנו סבורים כי אין בפתרון המוצע בכדי להביא להשפעה מהותית על שוק הסלולר כפי שנטען.  

ר, הוט טלקום יכולה כאמוהפתרון המוצע לא מחייב לבצע השקעות בהכרח בשוק הסלולר. ראשית, 

ככל לספק את השירותים בכל טכנולוגיה שתבחר ולא בהכרח בטכנולוגיה סלולרית. יחד עם זאת, 

הקצאת המשאבים ש המשמעות היאהרי ששאכן השירותים יסופקו באמצעות רשת סלולרית 

 היעילה ביותר. נעשתה בדרך 

לר, מדובר להערכת אגף כלכלה  כמו כן, ככל שיבוצעו השקעות בשוק הסלולר ובהרחבת אתרי סלו

בהקמת עשרות אתרים ביחס לאלפי אתרים הקיימים כיום בשוק ולכן בכל מקרה אין השלכה 

שגם  כיווןיגרר להשקעות הפסדיות ששוק הסלולר יאין הכרח מהותית על שוק הסלולר.  בנוסף, 

חרת ובהתאם ניתן להציע מענה בכל טכנולוגיה א בכדי להציע שירות מתחרה לרשת הסלולרית

 לשיקולים עסקיים ותחרותיים של כל מפעיל.

אין חובה שהשירות ש כיוון להביא ליתרון תחרותי להוט מוביילאין בפתרון המוצע בכדי בנוסף, 

, או שילוב של מספר ספקים, ק מתחרהוניתן לספקו באמצעות כל ספ PHIיינתן באמצעות רשת 

מהוט טלקום, והכל בתנאי שיעמדו בתנאי איכות אשר יכול גם להקטין את ההשקעה הנדרשת 

 השירות שנקבעו.

הוט ובאמצעות  PHIרשת ככל והשירות יינתן בכל היישובים נעדרי תשתית באמצעות לבסוף, גם 

מתחרה, חברה סלולרית כל ש , אין בכך יתרון תחרותי להוט מובייל בשוק הסלולר כיווןמובייל בלבד

לפעול בהתאם  הויכול טלקום לספק שירותים בהתאם להחלטה, באילו יישובים נדרשת הוט מודעת

 .PHIברשת  על מנת להתחרותלשיקוליה 

 : פתרון חלופי מוצע

מהיישובים באזורים נעדרי תשתית. עבור  90%-מוצע כי הוט טלקום תחויב בפרישת רשת קווית ב

במתכונת של ניטרליות ם היקרים ביותר לפרישה יינתן להוט טלקום לספק את השירותי 10%

ככל והוט טלקום תספק את השירותים ברשת הסלולרית מתחייב כי היא תספק אותם ; טכנולוגית

במחירים נמוכים משמעותית בהשוואה ליתר האזורים שכן השירותים ניתנים בתנאים בלתי 

 שוויוניים ומפלים.
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 : התייחסות

וכפי שפורט לעיל אין לכך הצדקה, את העלות המשקית במידה משמעותית הפתרון החלופי מגדיל 

על ידי הוועדה הפתרון החלופי נחות מהפתרון המוצע בנוסף,  .ונמצא שזהו אינו הפתרון המאוזן

לשם השלמת הפרישה הקווית,  בהיבט הזמן שכן הוא מחייב מתן אורכה של מספר שנים המייעצת 

 בעודאזורים נעדרי תשתית. כמו כן כל הבקום ודחייה של שנים נוספות באספקת שירותי הוט טל

 יותרטכנולוגיות חלופיות טובות היו מצב השוק יהיה שונה לחלוטין וייתכן ויאפשר ומספר שנים 

לפיכך יש מקום לפתרון זמין שיאפשר אספקת השירותים באופן מיידי בהשוואה לרשת הקווית. 

 בכלל היישובים נעדרי תשתית. 

באמצעות הרשת הסלולרית בהתאם לפתרון המוצע באספקת השירותים  לעניין מחיר השירותים

להנחה  המביאהוראה זו  , ISPהמחיר יכלול את מחיר התשתית+ באמצעות הרשת הסלולרית

 . אזורים נעדרי תשתיתב 15%-10%-שירותי אינטרנט בגובה של כמחיר ב

לדרוש בעד אספקת שירותיה,  לגבי מחיר השירותים, הוחלט לקבוע כי על הוט טלקוםהטענה לעניין 

מופחת ביחס תעריף  ,אזורים נעדרי תשתיתבכל טכנולוגיה שתבחר לשם אספקת השירותים, ובכל ה

 .שאר אזורי הארץתעריפי שירותיה בל

 : טענה

הרחבת הקיבולת  בשלאין התייחסות בחוות הדעת להשלכות הבריאותיות של חשיפה לקרינה 

בדה שהרשת הסלולרית מייצרת קרינה בלתי מייננת שמוגדרת כגורם מסרטן ובעולם עושים וולע

 מאמצים למזער ככל שניתן את חשיפת הציבור לקרינה.

 : התייחסות

אישור הממונה על הקרינה במשרד להגנת הרחבה שתעשה ברשת הסלולרית כפופה לקבלת כל 

ספי החשיפה שנקבעו בארץ . ורמות חשיפה מרביות שנקבעו הסביבה בהתאם לטווחי בטיחות

המשרד להגנת בנוסף,  .העולמירגון הבריאות פים שנקבעו על ידי אסההרבה יותר מ יםמחמיר

 .הסביבה מנטר באופן רציף את הקרינה מהאתרים הסלולריים

 
 : טענה

היישובים נעדרי תשתית הוט ברשימת במזרח ירושלים וביהודה ושומרון. לא פרושה הוט טלקום 

טלקום לא נרשמו כלל יישובי יהודה ושומרון. ככל שמוסיפים אזורים אלו שיעור הכיסוי של הוט 

בעקבות העדר תשתית הוט טלקום במזרח ירושלים ; בנוסף בלבד 77%-בחתך יישובים עומד על כ

וועדה המייעצת תיתן דעתה לסוגיה שמקשה מאוד על פיתוח כלכלי במזרח ירושלים וגם הש מבוקש

 .קוונים לתושבים באמצעות האינטרנטל מתן שירותים מע

 : התייחסות

חוק הפרישה באזורים אלו אינה רלוונטית להחלטה שבנדון.  –לעניין פרישה באזור יהודה ושומרון 

אזור יהודה . ביהודה ושומרוןיישובים בשטחי  חלים עלהתקשורת ותקנות הוועדה המייעצת לא 

 קיימת חקיקה המסדירה את תחום התקשורת ומכוחה הוענק רישיון להוט טלקום ושומרון

 . לפרישה במספר מועצות מקומיות

ג' להמלצה בלבד, בנספח ההמלצה מתייחסת לישובים המפורטים –לעניין פרישה במזרח ירושלים 

ה ברשימת הישובים שבנספח. נושא פרישת תשתיות במזרח ירושלים, מזרח ירושלים לא כלול

 תשתיות תקשורת )לא רק הוט טלקום( נבחן בנפרד.  וביניהן
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 : טענה

שר התקשורת קבע במספר החלטות כי במידה  .לוועדה אין שיקול דעת לקבל את ההצעה בשימוע

על כן  –יות באופן מידי והוט טלקום לא תעמוד בתנאי ההחלטות היא תחויב לבצע פרישת תשת

הוט טלקום לא השלימה פרישה קווית בבית מאיר, ; נדמה כי לוועדה אין כל שיקול דעת בעניין

כאמור בהחלטת  ובישוב רהט לא ניתן לספק את שירותי הוט טלקום באמצעות בעל רישיון אחר

 .2018במרץ  29השר מיום 

  :התייחסות

נדחה  2014. יישום ההחלטה משנת המייעצת ועדהושיקול דעת ההיעדר אין ממש בטענה לעניין 

במספר החלטות מאוחרות של שרי התקשורת, לאור הצורך לבחון שינויים והתפתחויות שחלו 

 בשוק.

 העיכוב בהשלמת הפרישה בישוב בית מאיר הוא בעקבות בקשת הישוב וכפי שפורט בהמלצה. 

בהתאם לדיווחי הוט טלקום למשרד ביישוב  –ברהט  י הוטאי אספקת שירותבדבר לעניין הטענה 

ככל שתגיע  בעניין זה,המשרד לא קיבל תלונות רהט התחברו מספר מנויים לשירותים. כמו כן, 

  פנייה היא תיבחן בהתאם.

 : טענה

 .( לתקנות2)4-( ו1)4ההמלצות צריכות להתבסס גם על תקנות 

 : התייחסות

בהמלצה כפי שפורט  .הוועדה לשקול את השיקולים הרלוונטיים למקרים הנדונים בפניהעל 

 .'גשבנספח  רשימת היישובים נעדרי תשתיתהשיקולים האמורים אינם רלוונטיים ל

 :התייחסות פרטנית לדרישות איכות השירות

המשרד מתבקש לקבוע כי רק לאחר הקצאת התדרים הנוספים במכרז יקבע  – קצב גלישה משווק

. דרישה זו מראש Mbps100תאריך שבו הוט טלקום תידרש לספק את השירות בקצב הורדה של 

 יכולה לפגום ו/או לסכל את תנאי ההשתתפות במכרז.

 הבקשה לא מתקבלת.  :התייחסות

להוט טלקום, בנוגע לחובת אספקת השירותים  בה ליצירת וודאותנקודת הזמן שנקבעת מראש חשו

למתחרים ולציבור. כמו כן, הטענה לפגיעה בתנאי ההשתתפות במכרז לא ברורה ואינה רלוונטית. 

באמצעות בפתרון המוצע ניתנת להוט טלקום גמישות רבה לצורך אספקת השירותים בין היתר 

שימוש במספר ספקי שירות סלולריים או שילוב שלהם, גם לאחר המכרז, והכל על מנת לעמוד 

דרישות איכות השירות כפי שמפורטות במסמך ההמלצה. עוד יובהר כי מכיוון שתהליך הקמת ב

אתרי סלולר בישראל אורך מספר שנים, ומכיוון שמבוקש לשפר את איכות השירות שיסופק 

לקבוע את מועד שיווק קצב הגלישה האמור  יש חשיבותבישובים נעדרי תשתית בהקדם האפשרי, 

 הגלישה קצב לשיווק התנאים את יקבע המשרד ,לנכון שימצא וככל, דריםהת הקצאת לאחר מראש.

 .מראש לכך להיערך נדרשת טלקום הוט אך האמור

 בקשות: 2התקבלו  Carriersהדרישה להוספת לעניין 
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השלמת הדרישה תהייה בכפוף לביקוש, ובלוחות זמנים שיקבעו לאחר ובהתאם לזכייה במכרז  •

 חודשים. 36-יפחת מתדרים ושבכל מקרה לא 

 השלמת הדרישה באופן מידי ולא יאוחר מחודש אחד ממועד קבלת החלטה בעניין. •

 : הבקשות לא מתקבלות. התייחסות

לספק את שירותיה בכל רמת ביקוש. על מנת לעמוד בכך, הוט טלקום על , להמלצה 8בסעיף כאמור 

שלים את שדרוג הרשת ולאפשר את אספקת השירותים ברמת האיכות שתיקבע, יש הכרח לה

 בהתאם לאבני הדרך בתקופת זמן קצרה וללא תלות בביקוש לשירות. 

להערכתנו תקופת זמן של חודש היא אינה ישימה להשלמת אבני הדרך שנקבעו לשדרוג הרשת וכי 

חודשים הינה תקופה ארוכה מהנדרש. על כן לא מוצע לשנות את פרקי הזמן   36תקופת זמן של 

 שנקבעו בשימוע.

 :בקשות 2התקבלו  התנאי להשלמת שיעור כיסוילעניין 

 להשוות את דרישת הכיסוי לנוסח הקיים ברישיון הוט מובייל ולפרקטיקה הנהוגה בהקשר זה. •

 השלמת הדרישה באופן מידי ולא יאוחר מחודש אחד ממועד קבלת החלטה בעניין. •

 הבקשות לא מתקבלות.  :התייחסות

הרחבת שיעור הכיסוי מהווה בסיס לפתרון המוצע. ללא הרחבת הכיסוי כנדרש לא יהיה ניתן לספק 

 את השירות לכלל הציבור בכל האזורים נעדרי תשתית בהתאם לתנאי איכות השירות שנקבעים. 

כאמור, הרחבת אתרי סלולר בישראל אורכת תקופת זמן ארוכה,  -לעניין מועד השלמת הדרישה 

חודשים המוצעים, אולם הפתרון המוצע מאפשר את הרחבת הכיסוי גם בדרכים  24-לואף מעבר 

 חלופיות שאינן ישימות בתקופת הזמן המידית. על כן לא מוצע לשנות את האמור בשימוע.

ראוי להשוות בין רמות השירות בתשתית הקווית לשירותים הניתנים  – קצב גלישה באינטרנט

 באמצעים חליפיים. 

 הבקשה לא מתקבלת. :התייחסות

כאמור, הפתרון המוצע לא בהכרח מביא לזהות מלאה בין איכות השירות באזורים נעדרי תשתית 

לשאר אזורי הארץ אך הוא מאפשר לתושבים לקבל את שירותי הוט באיכות שירות בסיסית 

 באמצעות קביעת תנאים לאיכות השירות, וביניהן בענין קצב הגלישה באינטרנט. 

וצע עבור הוט טלקום לא נקבע אומנם קצב גלישה מינימלי אולם נקבע יעד התפוקה בפתרון המ

הנדרשת, שכן ניתן להשיג את הדרישה של איכות הצפייה בטלוויזיה על גבי רשת אינטרנט לא 

בהכרח על ידי קצב קבוע שכן ניתן לבצע פעולות שיקטינו את הקצב הנדרש, כך לדוגמא ישנן 

צע "דחיסה" של תוכן טלוויזיה כך שניתן יהיה להעביר אותו באיכות טכנולוגיות המאפשרות לב

גבוהה ללא צורך בהרחבת רוחב הפס הנדרש לשם כך. לפיכך, גם במקרה זה ניתנת להוט טלקום 

 גמישות תפעולית ועסקית על מנת לעמוד בדרישה זו.

, Best Effort-האינטרנט בכמו כן, נציין כי רשת הכבלים, באמצעותה מסופק שירות תשתית 

מאפשרת את אספקת שירות השידורים ללא מגבלות מהירות. לעומת זאת, ברשת חלופית לרשת 
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הקווית קיימת מגבלת קצב גלישה המהווה צוואר בקבוק להעברת שירות השידורים של הוט 

קת שידורים. לכן, גם בהיבט זה יש הכרח להשאיר את הדרישה לקצב הגלישה באינטרנט ולאספ

 שירות שידורים מינימלי כפי שהוצע בשימוע.

יש לקבוע כי אספקת שירותי הטלפוניה, השירותים הנלווים ושירות ערך מוסף  – שירות הטלפוניה

יהיו בהתאם למדדי טיב שירות כפי שמפורטים ברישיון וברשימת השירותים של בעל רישיון רט"ן 

 )ולא ברישיון הוט טלקום(.

 בלת.הבקשה מתק :התייחסות

ברישיון הרט"ן נקבעו מדדים לטיב שירותי הטלפוניה ולכן ניתן מענה שיבטיח את טיב השירות  

 הבסיסי לאספקת שירותים למנויי הטלפוניה באמצעים החלופיים. 

 :החלת הוראות נוספות הקבועות ברישיון הוט טלקום

 "בשינויים המחויבים".נבקש להוסיף כי הוראות רישיון המפ"א של הוט טלקום יחולו  •

לנספח  6יש לסייג את תחולת הוראות נספח ה' גם בכל הקשור לרמת שירות הטלפוניה ולסעיף  •

 ה' המתייחס לרשת הכבלים.

 הבקשה מתקבלת חלקית. :התייחסות

כלל השינויים הנדרשים ברישיון הוט טלקום בהתאם להמלצה ולתנאים שנקבעו בה מפורטים 

 ההמלצה.  מךלמס 8.6 ובסעיף 7בסעיף 

הבקשה להחרגת תחולת בעקבות קבלת הבקשה בסעיף הקודם בנוגע לאספקת שירות הטלפוניה 

 הוראות נספח ה' בכל הקשור לרמת שירות הטלפוניה מתקבלת.

יובהר כי הוראות ברישיון הוט טלקום  –בנספח ה' המתייחס לרשת הכבלים  6לעניין החרגת סעיף 

המתייחסות באופן פרטני לרשת הכבלים אינן רלוונטיות לאספקת השירות בפתרון המוצע ולכן 

 הבקשה נדחית.

 :חובות הדיווח

 חובת דיווח רבעונית תומר בחובה שנתית. •

 ברמת המנוי. BERלהסיר מהדיווח את בחינת ההשהיה המרבית וכמות שגיאות  •

 הבקשה מתקבלת חלקית. :התייחסות

הבקשה לשנות את חובת הדיווח הרבעונית נדחית. בכוונת המשרד לבצע פיקוח שוטף בנושא 

ולפיכך, נדרש לקבל את הדיווחים בהתאם לכך. כאמור בפתרון המוצע, ככל שהשירותים יסופקו 

ת חודשים. קבל 24באמצעות הרשת הסלולרית חלה על הוט טלקום חובה להרחבת הרשת בתוך 

 דיווחים בנושא רק לאחר שנה לא יאפשרו מעקב שוטף ווידוא עמידה ביעדים שהוגדרו.

יחד עם זאת, ומבלי לגרוע מהאמור, הבקשה להסיר מהדיווח את בחינת ההשהיה המרבית וכמות 

 מתקבלת מכיוון שאינה נמדדת ברמת המנוי. BERשגיאות 
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