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מנוהלת על גבי רשת קביעת תעריף מרבי לשירות גישה אולטרה רחבת פס המלצה בדבר הנדון: 
  הסיבים של בזק

 .2019ליולי  24המלצת סמנכ"ל כלכלה בנושא הנדון, מיום שימוע בצירוף  סימוכין:
 

 מבוא .1

"( שימוע בדבר קביעת תעריף מרבי המשרד, פרסם משרד התקשורת )"2019יולי ב 24ביום  .1.1

במסגרת "(. השימועפס מנוהלת על גבי רשת הסיבים של בזק )"-לשירות גישה אולטרה רחבת

-תעשה באמצעות שימוש בנקודת ייחוס של שירותים בני זה השימוע הוצע כי קביעת תעריף

בטרם זו סוגיה ל תחרותי , וזאת לאור הצורך המידי לספק מענההשוואה המוצעים היום בשוק

, הומלץ הקיימים בשוקשירותים ה. לאחר סקירת תשיק בזק את רשת הסיבים שברשותה

איי.בי.סי. איזראל  חברת ם לשירותים סיטונאיים שמציעהשימוש בתעריפי לעשותבשימוע 

תעריף  קבוע, ולכנקודת ייחוס( "IBC"או  "החברה)" IBC -בע"מ  2013ברודבאנד קומפני 

בנוסף, הוצע כי תעריפים  החברה.בהתאם להצעות הערך של  סיטונאי מפוקח לשני קצבים

 .מנגנון קבועעד לקביעת אלו ישמשו כתעריפים זמניים בלבד 

. פרטייםגורמים  שניובנוסף  ,בעלי רישיונות על פי חוק התקשורת שישהלשימוע התייחסו  .1.2

כפי התעריפים  אנו ממליצים לערוך שינויים במבנה ובגובהההתייחסויות לאחר בחינת 

 אותם אנוהשינויים  ואת ,הטענות המרכזיות ומענים להןציג את זה נמסמך ב. שיפורט להלן

לסוגיית זמניות תוקפם של התעריפים עד כמו כן, נתייחס  .ממליצים לערוך בעקבותיהן

  .לקביעת מנגנון קבוע

 

 IBC בהצעות הערך של חברתעדכון  .2

חודש אפריל בועדכון רישיונה של החברה,  IBC-לאחר השלמת העברת אמצעי השליטה ב .2.1

את קצבי שירותי התשתית הסיטונאית המשווקים על ידה ואת  IBCעדכנה חברת  ,2020

 500/500-ו Mbps 200/200 –התעריפים עבור קצבים אלה. בהתייחס לקצבים שהוצעו בשימוע 

Mbpsהקצבים המקבילים המשווקים , קצבים אלו אינם משווקים עוד על ידי החברה, ו

 .Mbps 1,000/100-ו Mbps 500/50 םהבמקומם 

והתאמתם לקצבים בהם משווקים שירותי הסיב של ספקי השירות מצביע על  שינוי הקצבים .2.2

תהליך של למידת צד הביקוש וההיצע בשירות זה, והחלת מסקנותיו על אופן התמחור. כמו 
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 אסדרה נוספים מהלכילצד כן, החברה עברה תהליך של מימון מחדש ושינוי מבנה הבעלות, 

על  הםולא מן הנמנע כי שינויים אלה השפיעו גם , ובהם שינוי מסגרת הרישוי של החברה

, שהוא העדכון IBCהחלטות התמחור של החברה. אנו סבורים כי עדכון הצעות הערך של 

משקף את הניסיון  ,האחרונות בשניםשבוצע ברמת הקצבים המשווקים  ביותר המשמעותי

תשתית ואת ההתקדמות המשמעותית שביצעה בפרישת  פעילותהשצברה החברה בשנות 

ולכן הוא נחזה כתעריף בשל המשקף הסתכלות מפוקחת לשנים  ,עצמאית בעת האחרונה

העובדה כי השינוי באופי ההצעות עולה בקנה אחד עם אופי ההצעות המוצעות  .הקרובות

מחזקת את הבשלות היחסית של הצעות אלו לאור תנאי השוק והתחרות. ברמה הקמעונאית, 

יבואו לידי ביטוי בתעריפים שיקבע  התמחור על והשפעתם אלו שינוייםכי  לטעמנו כוןנ לכן

המשרד לשירות במסגרת החלטה זאת. לפיכך, ובטרם נעבור לשינויים העולים מהתגובות 

 לשימוע, תעריפי נקודת הייחוס יעודכנו בהתאם. 

, עבור IBCים על ידי חברת המשווק מפורטים הקצבים והתעריפים המעודכניםלהלן  1בלוח  .2.3

  .ההתקשרות הראשונה והשנייהשנת 

 ללא מע"מ ₪-ב המעודכנים לשירות סיב, IBCקצבי ותעריפי  – 1 לוח

 (MBPSקצב )
תעריף חודשי למשך 

 השנה הראשונה
תעריף חודשי למשך השנה 

 השנייה ואילך

500/50 75 92 

1,000/100 83 100 

 

 שימועמוצע בלעומת השינויים  .3

עוסקות במגוון שרבות הכוללות טענות  ובעל פה,לשימוע התקבלו התייחסויות בכתב  .3.1

דוגמת שינוי מתודולוגיית החישוב,  ,, החל מנושאים הקשורים באופן ישיר לשימועתחומים

הטענות המרכזיות לשימוע יפורטו  .וכלה בנושאים עקיפים דוגמת אסדרות משלימות נדרשות

יתן לחלק המרכזיות נענות את הטבחלקו האחרון של מסמך זה, יחד עם התייחסויות המשרד. 

ולתוספות  מבנה התעריף שנקבעלהנוגעות  טענותעריפי נקודת הייחוס, וללת נוגעותה טענותל

, כפי טענות מרכזיותלקבל שלוש  ההתייחסויות הוחלטכלל לאחר בחינת  .הנדרשות בו

באמצעות סיב  BSA-בקביעת תעריף הקבלת טענות אלה גוזרת מספר שינויים . שיפורט להלן

 על גבי רשת בזק.

נוגעת לשקלול תעריפי השנה השנייה ה מקבל המשרד, אותהטענה המרכזית הראשונה  .3.2

נקודת כאשר הוצע בשימוע להשתמש בתעריפיה  ,IBCהסיטונאי של חברת התשתית לשירות 

עבור התקשרות בשנה  IBCבשימוע הוצע כי תעריפי נקודת הייחוס יהיו תעריפי חברת ייחוס. 

ואלו הם התעריפים מולם נדרשים ספקי השירות להתחרות, ושקלול הואיל הראשונה בלבד, 

במהלך של תעריפים לפרק זמן ארוך יותר עשוי לייצר נחיתות מובנית לתעריפים הסיטונאיים. 

השימוע נטען כי יש לבחון כנקודת ייחוס את ההחזר הממוצע המתקבל לאורך חיי הלקוח, 

כן מטרת התמחור היא לייצר הצעת ערך אטרקטיבית לטובת הרכשת לקוחות, תוך שמירה ש
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יש  בה ממש וכייש אנו סבורים כי לאחר בחינת הטענה, על החזר ראוי להשקעה הנדרשת. 

 24על  להערכתנו , העומדבתחום אורך חיי הלקוח הממוצעאומדן ל םהתאזאת ב .לקבלה

היא אכן העלאת התעריפים בתום  IBCעוד נבדק ונמצא כי הפרקטיקה הנוהגת של  חודשים.

השנה הראשונה, כלומר שמיצוע של התשלומים משקף את ההחזרים המתקבלים בפועל 

  לאורך תקופה זו.

של פוטנציאל הפגיעה התחרותית של תעריפים נדגיש כי עמדת המשרד העקבית היא שבבחינה  .3.3

הראשונה, כיוון  ת ההתקשרותלבחון את התעריפים המוצעים בתקופנכון יהיה  1קמעונאיים

 קיימתש וכיוון, להתמודד המתחרות צריכות מולן הקמעונאיות ההצעותשאלו מייצגים את 

 יכמו כן, בעל .לקוחות שימור לצורך ההנחה תקופות את להאריך קמעונאית פרקטיקה

בשוק התקשורת אשר החזירו במרוצת  יםותיק םספקי הם חובת שוק סיטונאי, הםהתשתית ל

בתמחור  שעשוי להתבטא, באופן םהשנים חלק נכבד מעלויות הקמת הרשתות שברשות

כיוון שמטרת ההסדר המוצע היא ת. ותחרותי השלכות לואשר מצדם קמעונאי אגרסיבי 

שהסדר זה נשען על ו לבעל התשתיתראוי להחזר עלויות  לקבוע תעריף סיטונאי שיביא

של בעל תשתית אשר החל את פועלו בשנים האחרונות הסיטונאית  ברמהתעריפים קיימים 

 ,גובה תעריפים גבוהים יותר החל מהשנה השנייה אכן, המשרד שבפני המידע פי על, ואשר

אורך חיי הלקוח הממוצע מהווה פרק הזמן הרלוונטי לתמחור שירותיה של כי  התקבל

על כן בוצע מיצוע של  .ותיההשקע בגין המלאעלויות ההחזר את שקף מש באופןהחברה, 

בהתייחס  .המעודכנת תעריפי השנה הראשונה והשנה השנייה לטובת קביעת נקודת הייחוס

משמעות עדכון זה היא תוספת , לעיל 1בלוח  המופיעים, IBCלתעריפיה המעודכנים של חברת 

 .ףלתערי₪  8.5של 

בשימוע  .ההתקנה בבית הלקוח לתעריף, נוגעת אותה מקבל המשרדהשנייה מרכזית הטענה ה .3.4

הוצע כי לא יקבע תעריף התקנה נפרד מאחר ותעריפי נקודת הייחוס כוללים בתוכם גם תעריף 

 מחירי ההתקנה הם לפיהלקביעה  סיסאין ב גורסת כיה טענההתקבלה כתגובה לשימוע זה. 

ות בשימוע אינם משקפים מחירי השרשהן מאחר  המוצעים בשימוע,השרות  יחלק ממחיר

המשרד מקבל  ., והן לאור החשש משימוש סרק אפשרי בשירותתעריפים בתנאי שיווי משקל

תעריף , חוס, כלומרינקודת היהמשרד אינו מקבל את הטענה כי  טענה זו באופן חלקי בלבד.

IBC, נפרד  אינו כולל תעריף התקנה, אך מקבל את הטענה כי על תעריף ההתקנה להיות

על מנת למנוע שימוש לרעה בשירות, בפרט כאשר גם לספק )א(  מתעריף השירות. זאת,

בגין  עודף על מנת למנוע תשלום )ב( ;לבצע את ההתקנה בעצמו פשרותהשירות תעמוד הא

, או במקרים בבית הלקוח ם בהם לא תידרש התקנההחודשי במקרי השירות המגולם בתעריף

לשם  )ג(-ו ;יותרנמוכה בהם ספק השירות מאמין כי ביכולתו לבצע את ההתקנה בעלות 

כאשר הוא מגולם  התשלוםלפריסת הנוגע  נימימו מיצירת הסדר על מנת להימנעהפשטות ו

 . בתעריף החודשי

תעריף עבור כי ולקבוע ית החודששירות את עלות ההתקנה מעלות להפחית  הוחלט לפיכך .3.5

, הכוללת השחלת סיב במקטע הממוצעת . עלות ההתקנהייגבה בנפרד הראשונית ההתקנה

                                                           
 לדוגמה, לטובת בחינת מרווחים. 1
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₪  300בסך של , נאמדה על ידי המשרד בעבר ,הקומתי והתקנת שקע ראשון בדירת הלקוח

לאומדן עלויות הפרישה, וכן  2משרדי-נתון זה שימש במסגרת עבודת הצוות הבין .(ללא מע"מ)

תקנות התכנון והבנייה במסגרת האסדרה שמקדם המשרד ביחד עם משרד האוצר לתיקון 

לחיוב פרישת סיבים במבני מגורים חדשים, כאחד מרכיבי העלות שיחסכו כתוצאה מתיקון 

מהעלות ₪  12.5 יופחתוחודשים,  24-בהתאם לאורך חיי הלקוח הממוצע, הנאמד בזה. 

 3.החודשית מהעלות הראשונית התקנהה תעריף הפרדתלטובת  BSA-של שירות ה יתהחודש

ולאור חובת השוויוניות  מקצה לקצה, מכיוון שהתקנה הראשונית היא חיונית לקבלת השירות .3.6

 את לספקמחויבת  להיות תוסיף בזק כי מומלץ, באספקת שירותים קמעונאיים וסיטונאיים

 שירות לספקמאוד  גבוהה קיבולת בעלת ברשת להתקנה ביחס אף הראשונית ההתקנה שירות

לאור העובדה שספקי עם זאת,  4.זה שירות בגין מפוקח תעריף יקבע לא אך, בכך שיחפוץ

 בסוגי הקיים הרחב המנעד ונוכח, עצמאי באופן הראשונית השירות יוכלו לבצע את ההתקנה

 17 סעיף הוראותל בכפוףלדרוש יהיה  בזק רשאית תהיה אותו התשלום השונים ההתקנות

 .סביר כתשלום ולהיקבע לחוק

 מספק בזק תגבה אותו ההתקנה בעד התשלום של סבירותו לבחינת רלוונטיים אלמנטים .3.7

 לסוג להתאמתו נוגעים אחר, או זה באופן עלות מבוסס על התשלום של מהיותו , לבדהשירות

 מן לא ,למשל כך. דומה התקנה עבור הקמעונאי מהלקוח בזק תגבה אותו ולתעריף ההתקנה

 ולשונות ההתקנה למורכבות בהתאם שונים התקנה תעריפי מספר בזק תקבע כי הנמנע

 להגדיר מראש יהיה בזק על אך, קרקע צמודי בתים לבין ובינם שונים בניינים סוגי בין הקיימת

זאת על מנת לשמור , ולהגדיר מספר מצומצם של סוגי התקנות, את הקריטריונים המבחינים

שונים. בהתאמה תוכל בזק להציע מספר מצומצם  מנוייםעל פשטות, אחידות, ואי אפליה בין 

של תעריפי התקנה סיטונאיים ובלבד שהבחנות זהות חלות גם ביחס להתקנות ללקוחות 

 תעריף קביעת לצד, שונים התקנות לסוגי אחד קמעונאי תעריף קביעת נבהיר כי .קמעונאיים

עולה כדי תמחור שאינו סביר אשר עלול לדרוש התערבות , לאותם סוגי התקנות שונה יסיטונא

   .מצד המשרד

למשך הזמן בו צפוי התעריף להיות שלישית אותה מקבל המשרד, נוגעת המרכזית הטענה ה .3.8

אנו ממליצים שהתעריף יוחלף בתעריף קבוע בתוך שלוש שנים. פרק זמן זה מבטא הן  .בתוקף

בקביעת תעריף שיאפשר הן לבזק והן לספקי השירות לבצע תכנון צופה פני עתיד, את הצורך 

בשים לב לכך שפרישת הסיבים היא פרויקט תשתית יקר ומורכב. כמו כן, תקופה זו מבטאת  

אנו סבורים כי פרק הזמן  .קביעת תעריף מבוסס עלויות לצורך למשרד את פרק הזמן הנחוץ

החל משלב בין היתר על עבודתה של חברת ייעוץ בינלאומית, שיסתמך לעניין זה, הרלוונטי 

שלוש ל שנתיים וחצי בין לארוךצפוי  ,פרסום מכרז הייעוץ ועד לשלב פרסום ההחלטה בנושא

לפרק זמן של  יעמדו בתוקף בהחלטה זושיקבעו תעריפים ההמלצתנו היא כי לפיכך,  שנים.

                                                           
 .("משרדי-הצוות הבין") פס נייחות במדינת ישראל-לבחינת מדיניות פרישת תשתיות תקשורת אולטרה רחבות 2
 + BSAסיטונאי  שירות תיקלביקור בדומה ל₪  159שירות ביקור טכנאי שלא לצרכי התקנה יעמוד על עלותו של  3

Telephony למדד תיעשה באופן דומה. והצמדתו 
ביקור טכנאי שנדרש עד כה במסגרת  ההיקף העבודה הנדרש בגין התקנה ראשונית של רשת אולטרה רחבת פס גבוה מז 4

לא צריך  לביקור טכנאי התקנה ראשונית כאשר תשתית הנחושת כבר קיימת בבניין, ולכן התעריף המפוקח הקבועלטובת 
 לחול על מקרים אלו.
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המקצועית לבחינת תעריף מבוסס עלויות , במהלכן יכין המשרד את התשתית שלוש שנים

  5.ובזק תוכל לגבש הצעות לבחינת המשרד לאור הניסיון הנצבר בפרישה והעלויות בפועל

תעריפים גובהם של ההמשרד ב יתערב במשך פרק זמן זה לא מן הנמנע כיעל אף האמור,  .3.9

עשוי אשר  6העולה כדי "צמצום מרווחים"קמעונאי במקרי קיצון, דוגמת תמחור  הזמניים

תעריף יפעל המשרד לקביעת ן, וככל שהמשרד יראה לנכון, כמו כ להוביל לפגיעה תחרותית.

 חיבור ברמה המקומית. עבורנוסף 

פורטים לעיל, יספקו מענה הולם ההסדר שהוצע בשימוע, יחד עם השינויים המאנו סבורים כי  .3.10

ל בזק ללא העמדת די לחששות התחרותיים הנובעים מאפשרות הפעלת רשת הסיבים שיומ

באמצעות סיב על גבי רשת  BSAשימוש. בהעדר תמחור לשירות בה סיטונאית לעשות  אופציה

פגיעה ביכולת , שתוצאתם בלתי ניתנים לחיקוי בטווח הקצר טבועיםלבזק יתרונות  יעמדו בזק,

 הן ברמת האיכות והן –למנויים בפרישה רחבה  ספקי השירות להעמיד הצעות בנות תחרותשל 

לצד מתן מענה לחששות  .צאה מכך ליצור פגיעה ארוכת טווח בתחרותווכת – ברמת המחיר

תחרות מהיום הראשון בו תופעל רשת מאפשרת ו חלטה זו מייצרת ודאות רגולטוריתאלה, ה

  הסיבים של בזק. 

   

  סיכום ותעריפים סופיים .4

באמצעות סיב על גבי רשת  BSA-ה להלן אנו מסכמים את התעריפים המרביים לשירות 2בלוח  .4.1

כאמור,  .IBCהשינויים שפורטו לעיל על הצעות הערך המעודכנות של חברת  ביצועבזק, לאחר 

מעודכנים של החברה,  וקצבים עדכון מחירי הייחוס לפי תעריפיםאת שינויים אלה כוללים 

עבור שירות התשתית הסיטונאי המוצע על ידה  החברהשקלול תעריפי השנה השנייה של 

בקצבים הרלוונטיים, והפרדת עלות ההתקנה מהעלות החודשית לטובת יצירת תעריף נפרד 

 עבור שירות זה.

 "ממע ללא ₪-ב, סיב באמצעות BSAתעריפים מרביים לשירות  – 2 לוח

 שירותסוג 
 מחיר חודשי לשירות

BSA באמצעות סיב 
 ללא מע"מ()₪, 

 יחידה

העברת נתונים בליבת הרשת ו שירות נגישות
 Mbps 550במהירות גלישה מרבית של 

 לקו לחודש₪  71

העברת נתונים בליבת הרשת ו שירות נגישות
 Mbps 1,100במהירות גלישה מרבית של 

 לקו לחודש₪  79

 

                                                           
או תקופת תוקפו של התעריף  העתידי הבדיקה למועד באשר או התחייבות כלשהיא לראות בכך הבטחה שלטוניתאין  5

 המומלץ.
 את מצמצם, למתחריו סיטונאיים שירותים המספק תשתית בעל כאשר מתקיים(, Margin Squeeze"צמצום מרווחים" ) 6

 תשומות ממנו לרכוש המתחרים של הכלכלית בכדאיות שפוגע באופן הסיטונאי לתעריף שלו הקמעונאי התעריף בין המרווח
 .קמעונאיים שירותים בסיסן על ולשווק סיטונאיות
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מהירות הגלישה המרבית תהיה נתונה לחלוקה שונה בין קצב ההורדה לקצב כאמור בשימוע,  .4.2

באמצעות סיב,  BSA-של ספק השירות העושה שימוש בשירות ה הההעלאה, בהתאם להחלט

 7מקצב ההורדה. 50%כאשר הוא יהיה מוגבל לקצב העלאה של 

לינואר  1מוצע לעדכן תעריפים אלו אחת לשנה בתאריך  .2020התעריפים נקובים במחירי יוני  .4.3

 .בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן 2021החל משנת 

הותקנו תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק  2020בפברואר  19ביום  .4.4

, על מנת לעדכן את התשלומים 2020-ציבורית של מפ"א( )תיקון והוראת שעה(, התש"ף

במסגרת זו, נקבעה הוראת שעה  .2022-2019 לשירותים סיטונאיים ברשת בזק לשנים

ובמחצית הראשונה  2017במהלך שנת שתכליתה להתחשב בתשלומים העודפים שקיבלה בזק 

בנושא "עדכון תעריפי השוק  כתוצאה מאי יישום החלטת מ"מ שר התקשורת 2018של שנת 

בהתאם לעדכון מנגנון תחזית הביקושים במודל השוק  2018-ו 2017הסיטונאי לשנים 

. הוראת השעה מתחשבת בתשלומים עודפים 2017בפברואר  20החלטה" מיום  -הסיטונאי 

בו עבור שימוש ברשת המסורתית, ובהתאם להיקף השימוש המדויק של כל ספק שירות שנג

כי הוראת השעה תמשיך לחול  מומלץ. ביחס לאותם שירותים לפי רכיבי התשלום אותם צרך

 .שביחס אליהם נוצר צורך במנגנון מלכתחילהרק ביחס לרכיבי התשלום הרלוונטיים, 

 הגורמים המקצועיים במשרד האוצר.יצוין כי החלטה זו מתואמת עם  .4.5

 

 . שעלו בשימוע המרכזיות טענותללהלן מפורטת התייחסות המשרד  .5

 .לשם הנוחות הטענות יובאו בתמצית

 טענה .1

 .בסיבים ברמת חיבור מקומית BSA-יש לעגן בתקנות מראש גם את עלות שירות ה

 

 מענה

 .מתקבלת לא הטענה

מצדיק את המורכבות  וואינ גבוה ואינ זה תעריף קביעתהצורך בבעת הנוכחית  אנו סבורים כי

 . שבקביעתו כאשר נקבע תעריף על בסיס נקודת ייחוס

הנתמך בטופולוגיית רשת באמצעות סיב,  BSA-שלבי לשירות ה-בהינתן תמחור חדראשית, 

קטן התמריץ הקיים לספקי השירות לבצע חיבור ברמה הסיבים ומבנה העלויות הנגזר ממנה, 

ל מנת לייצר היתכנות לקביעת תעריף כאמור, לצד חסכון לספק השירות, נדרש ע המקומית.

כאשר  למקטעי תשתית שונים )ליבה וגישה(,לכל הפחות לחלק את תעריפי נקודת הייחוס 

                                                           
בדומה לשימוע, הקצב המקסימלי מוגדר כסכום מהירות ההעלאה ומהירות ההורדה. תעריף זה תקף לכל שילוב של  7

 על עולה אינו ההעלאה קצב עוד לי המפורט וכמהירות העלאה ומהירות הורדה אשר סכומם אינו עולה על הקצב המקסימל
, וניתן גם להציע 500/50של  IBC-ל מקביל שירות להציע ניתן, 550 של מקסימלי בקצב, ההמחשה לשם. ההורדה מקצב 50%

ובאופן  בביקושים. אנו סבורים שגמישות זו היא חשובה על מנת שיהיה ניתן להתאים את השינויים 400/150שירות שונה של 
 השימוש למוצרים הנמכרים באמצעות השוק הסיטונאי.
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של בזק ואינה משקפת פרישה  Legacy-נקודת החיבור המקומית היא תוצאה של מבנה רשת ה

של הניחות על גבי זוגות הנחושת, נעשה בורתית, יעילה של רשת מבוססת סיבים. ברשת המס

מאמץ מתמיד לקצר את לולאות הנחושת על מנת לשפר את איכות השירות והקצבים. כתוצאה 

( המהווים את נקודת החלוקה MSANסלי  10,000-)כ ממוקמים מספר רב של ארונות ברחוב

בין מקטע הגישה למקטע הליבה. כיוון שהסיב יכול לשמור על פרמטרים של טיב שירות גם 

ק"מ, פרישה יעילה של רשת סיבים יכולה להתאפשר עם מספר מצומצם משמעותית  20לאורך 

אף לא זו  של נקודות אגרגציה, כך שמקטע הליבה ברשת סיבים יעילה הוא קטן משמעותית.

זו, כיוון שהתמחור המוצע מבוסס נקודת ייחוס ולא הערכת עלויות של רכיבי הרשת השונים, 

חלוקה שרירותית של התעריף לא תשקף את עלויות הפרישה ולכן עלולה להביא לתמריצים 

 . שליליים לטיפוס במעלה סולם ההשקעות

כתמחור ייקבע באמצעות סיב  BSA-ה תמחור שירותבמסגרת המלצה זו מוצע כי  שנית,

באמצעות מודל צל  גםסבירות התעריפים תיבחן לך פרק זמן זה במה .לתקופה של שלוש שנים

 .לצורך עדכון התקנות על ידי המשרד מבוסס עלויותיבוצע תמחור , ובמקביל בזקשיוצג על ידי 

באופן  ,מקטעי התשתית השוניםלבאמצעות סיב  BSA-תעריף הלחלוקה של  תמצא הצדקהאם 

תמריצים נכונים לטיפוס במעלה סולם ההשקעות יגלם , וגיסא שיבטיח החזר עלויות מחד

  מקומית.ה הברמחיבור לקבוע תעריף עבור אפשר במידת הצורך תי, גיסא מאידך

פרסם לאחרונה המשרד המצוי בחצרי הבניינים,  הפרישה האחרון בהתייחס למקטעושלישית, 

שהינם  החסמים הקיימים בפרישה במקטע זה,עם  להתמודד שימוע בנושא במטרה

אנו סבורים כי התועלת הצפויה מהאסדרה שתיקבע במקטע זה תהא רבה  משמעותיים ביותר.

  התערבות במקטעים נוספים. ואינה מחייבת בהכרח, זההבשלב יותר  ומשמעותית

מבוסס עלות גם  , לא מן הנמנע כי בהמשך יקבע המשרד תעריףבהמשך לכל האמור לעיל

 ברמת חיבור מקומית. לחיבור

 

 טענה .2

תעריף חד שלבי אינו מייצג את טופולוגיית רשת הסיבים. ההבחנה בין גישה לתעבורה מוסיפה 

הגידול בתעבורה יחייב השקעה  להתקיים והתעבורה ממשיכה להיות מחולל עלות משמעותי.

מבנה תעריפי יבולת הנדרשת. בהרחבת צווארי הבקבוק והתאמת הרכיבים השונים ברשת לק

 . חד שלבי משית סיכונים בלתי סבירים על בזק

 

 מענה

 .מתקבלת לא הטענה

במקביל אמנם ההבחנה בין גישה לתעבורה מוסיפה להתקיים במעבר לרשתות מתקדמות, אך 

שינוי לצד חל גידול עצום במגבלת הקיבולת בשל הקיבולת הגבוהה של הסיבים האופטיים, 

ובתפקידם של מקטעי הרשת השונים. בנוסף, העלייה בהיקף הקיבולת היא באורכם 

העלות השולית עבור כל יחידת משמעותית גבוהה יותר ביחס לעלייה הנדרשת בעלויות, כך ש

הביקוש היום לקצבים במונחים של ביקוש מול היצע; קיבולת קטנה משמעותית. יתרה מזאת, 

, כך באזורים שנפרשו ברשתות סיבים ייה בהיצעמהירים עדיין לא הדביק את העל-אולטרה
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לפיכך קיימת  .ברשתות אלה שהקיבולת אינה מהווה נכון להיום מחולל עלות משמעותי

התלוי בחיבור הקבוע כמחולל העלות העיקרי, ואינו תלוי  שלבי-הצדקה בקביעת תעריף חד

שונים של תעריפים בהיקף התנועה המצרפית ברשת. יתר על כן, התמחור כולל גם שני סטים 

עבור שני קצבים שונים, באופן שנותן ביטוי לעלויות השונות הנובעות מהיקפי צריכה שונים 

 וכן לתוספת עלות בגין התנועה בקצבים גבוהים יותר. 

 

 טענה .3

תעריפים סיטונאיים מפוקחים יש לקבוע בהתבסס על עלות ורווח סביר. קביעה המבוססת על 

ות רגולטורית קיצונית וחריגה מסמכויות המשרד. עיון נקודת ייחוס מהווה התערב

בפרוטוקולים מדיוני ועדת הכלכלה מלמדים כי האפשרות לעשות שימוש בנקודת ייחוס ניתנה 

ככלי נלווה למקרי קיצון דחופים בלבד, כאשר נדרש לתמחר נקודתית שירותים ספציפיים 

 .החברה לשיטת בפרק זמן קצר ביותר. נסיבות אלה אינן מתקיימות

 

 מענה  

 . מתקבלת לא הטענה

ראשית, וכאמור בשימוע, תצורת פרישת רשת הסיבים של בזק טרם הוכרעה, ועל כן לא נכון 

לטעמנו לקבוע את התצורה האופטימלית של הפרישה שתהווה בסיס למודל תמחור נורמטיבי 

התשתית ובכך לחתור מבוסס עלויות. קביעה זו עשויה להשפיע על החלטות הפרישה של בעלי 

תחת תפישת הניטרליות הטכנולוגית. לאור חוסר הוודאות בעניין זה, נכון כי בשלב הזה 

 התמחור יתבסס על נקודת ייחוס ולא על עלות.

המשרד מקדם בימים אלה שינויים באסדרה על  .שנית, קיים צורך מידי לספק מענה לסוגיה זו

ת, כך שיתאפשר לו לעשות קפיצת מדרגה בזק, השחקן הדומיננטי ביותר בשוק התקשור

טכנולוגית בהחלפת מרבית הנחושת ברשת התקשורת שלו. יתרה מכך, עקב קפיצת הדרך 

הטכנולוגית שמבטא המעבר לרשת הסיבים, בזק תוכל לקבל יתרון משמעותי על מתחרותיה. 

את ההתקדמות  גיסא ידי להעמדת תעריף שיאפשר מחדכי קיים צורך מאנו סבורים 

יאיין את ההישגים המשמעותיים במפת התחרות בשוק לא  גיסא , אך מאידךתטכנולוגיה

ן מלמד כי קביעת חובת וישהתקיימו בשנים האחרונות הודות לרפורמת השוק הסיטונאי. הניס

שימוש סיטונאית ללא אסדרת המחיר עלולה לאיין את יכולתם של ספקי השירות לעשות 

על גבי רשת בזק החדשה  BSAלאפשר שימוש בשירות  כן יששימוש בשירותים סיטונאיים, ול

, ומכיוון שאין זה רצוי לעכב את הפרישה של בזק עד לקביעת תעריף באופן מידי עם פרישתה

 . המאפשר תחרות BSA-קיימת חשיבות לספק מענה מידי לקביעת תעריף המבוסס עלות, 

במתודולוגיה המבוססת על נקודת  השימושאיננו סבורים כי  כמו כן, ומבלי לגרוע מטענה זו,

שיטת נקודת  20148כפי שהוסבר בחוות הדעת המשפטית משנת  ."מקרי קיצוןמוגבל "ל ייחוס 

הייחוס נכונה לאותם שירותים שבהם אין מקום לבנות מודל עלויות מסיבות שונות ובהן 

                                                           
 דעת חוות; בזק חברת ברשת בעדם תעריף עתיוקב סיטונאיים רותיםשי של האספקה מתכונת – סיטונאי השוק אסדרת" 8

 .49, סעיף 2014בנוב'  27מיום  ,"בשימוע שהועלו עיקריות משפטיות לטענות במענה מסכמת משפטית
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התשלומים וכן כדי  למשל, כאשר מדובר בשירותים נלווים, כדי לשמור על קוהרנטיות בקביעת

 לאפשר קביעת תעריף בפרק זמן סביר ותוך יצירת ודאות רגולטורית.

 תעריף מבוסס עלויות.ב שלוש שנים עודצפוי להיות מוחלף בלבסוף, יצוין כי תעריף זה 

 

 טענה .4

, חקנים חדשים המנסים לחדור לשוקשל ש תמחור ייחוס שנבחרו משקפות מדיניותהנקודות 

בעלת  IBCל מחירי חדירה כאינדיקציה למחיר בתנאי שיווי משקל. בנוסף, ולא ניתן להתבסס ע

מבנה עלויות שונה מבזק, ולא חלה עליה חובת אוניברסליות. הבחירה בנקודות הייחוס 

הטיעון המקזז של המשרד הוא שגודלה היחסי של בזק מאפשר לה המוצעות שגוי ומלאכותי. 

ד טענה זו, יש לציין שהעלות הגבוהה בפרישת רשת הנות מתנאי רכש אטרקטיביים יותר. כנגיל

שכן, בזק  -סיבים היא עלות העבודה. לפיכך היתרון המוצג על ידי המשרד לבזק הוא חיסרון 

כפופה להסכמי עובדים קיבוציים המחייבים אותה לעשות שימוש בכוח אדם פנימי לעומת 

 ספקיות השירות היכולות להשתמש בכוח אדם קבלני.

 

 מענה

 לא מתקבלת. הטענה

היא נקודה רלוונטית להשוואה, כפי שפורט בשימוע. תעריפים  IBCחוס של תעריפי ינקודת הי

אלה עברו עדכון לאחרונה המשקף בשלות והסתכלות צופה פני עתיד ולכן אין ממש בטיעון 

 בדבר מחירי חדירה שאינם בני קיימא. 

היתרונות הקיימים לבזק בהיבטי עלויות הפרישה רבים ומגוונים, ובכוחם לאזן כמו כן, 

אשר משפיעים על תמחור שירותיה. כמפורט בשימוע, פרט  IBCיתרונות הקיימים לחברת 

ליתרונות לגודל מהם נהנית בזק, וביניהם גם יתרונות הנוגעים לקבלת תנאי רכש אטרקטיביים 

)למשל, באשר להיקף רכישת ציוד עבור הרשת(, לבזק בעלות על רשת קנים ארצית המאפשרת 

הירה וזולה יותר ביחס למתחרותיה. לה נגישות לכל משקי הבית בישראל ופרישת סיבים מ

יתרה מכך, הבעלות על רשת זו מאפשרת לבזק לעשות שימוש ברשת הליבה הקיימת לה לטובת 

הקצאתה החלקית לרשת החדשה, כאשר קיימות עלויות במקטע זה אשר כבר הוקצו לרשת 

זק לא כי לב הומלץ 9משרדי-ןהצוות הביבדוח הנחושת ובחלקן כבר הוחזרו וכוסו. בנוסף, 

רמו עור וגידים, הרי שהפרישה קשהמלצות אלה אכן יככל  .ארצית-תעמוד חובת פרישה כלל

 .תכלול אזורים יקרים מאוד לפרישהבהכרח של בזק תתבסס על כדאיות כלכלית, ועל כן לא 

-החלטת בזק בדבר היקף הפרישה תיקח בחשבון את תמחור שירות הובהמשך לכך, כן  וכמ

BSA .נשוא החלטה זו  

לקביעת תעריפים נמוכים יותר  דווקא וביליסביר אם כך כי תמחור מבוסס עלויות ברשת בזק 

. אנו סבורים כי נקודת IBCמהתמחור שנקבע בהחלטה, המבוסס כאמור על תעריפי חברת 

מתאימה ומשקפת את מכלול האיזונים היא רלוונטית, הייחוס שנבחרה בתקופת זמן זו 

                                                           
 .2020ביולי  15יום בפורסם שר א 9
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לטה, הן בהתייחס להחלטה עצמה והן בהתייחס לכלל מתווה שנלקחו בחשבון במסגרת ההח

 הסיבים. 

 

 טענה .5

קביעת תעריף שירות על בסיס מחירו של שירות המשווק על ידי חברה שהגיעה לסף חדלות 

פירעון, ואשר נאלצה לעצור את הפרישה לאחר שנקלעה למצוקת מזומנים ולמשבר נזילות, 

 קיימא.אינה מהווה מתכון המנבא מודל עסקי בר 

 

 מענה

 .מתקבלת לא הטענה

שביצע  מצבה של החברה היום שונה מבעבר, בין היתר הודות למהלכים אסדרתייםראשית, 

המשרד בשנים האחרונות בהתייחס לחובותיה ומבנה בעלותה של החברה, וכן לתהליך מימון 

. נוכח עדכון קצבי השירות ותעריפיו, ניכר כי 2019מחדש שעברה שהסתיים במהלך שנת 

החברה עברה בנוסף גם תהליך של למידת השוק והסקת מסקנות, והיא אינה נמצאת עוד 

אף עודכן  IBCבהמשך לכך, תעריף  . המשתקפים גם בפעילותה בשטח בשלבי פעילות ראשוניים

, לאחר תהליך להבראתה ובמודל ניתן ביטוי לתעריף העדכני ולא לתעריף 2020 אפרילבחודש 

  .כספיים לקשיים נקלעהשהחברה ששרר בעת 

, בקביעת התעריף המוצע בחנו גם את המחירים הקמעונאיים של סלקום ופרטנר אשר שנית

 IBCואף תעריפים אלה מצביעים כי תעריף  מביאים למחיר שירות סיטונאי נמוך יותר היו

 .מהווה נקודת יחוס רלוונטית שאינה חריגה בנוף

 

 טענה .6

מבחנים לייקבעו על ידי בזק בהתאם  סיב סיטונאי על גביהשירות הלקבוע כי תעריפי  מוצע

 Retailשל תמחור בשיטת  סוג המהווה Economic Replicability Testמקובלים בעולם של 

Minus . זאת, בין היתר, בשים  מהיר, ברור, מפשט את הדברים והחשש ממנו אפסי.מודל זה

 נכון למועד זה. לב לתחרות שקיימת בפרישה

 

 מענה

 לא מתקבלת. הטענה

או  ,על התעריף שקובע המונופול הנשענת Retail Minusכאמור בשימוע, שימוש בשיטת 

אפשר לחברת בזק להכתיב לכלל השוק מחיר הנגזר מהמחיר לה במהותן, יבשיטות הדומות 

לקרב את השוק לנקודת שיווי המשקל המונופוליסטית, המונופוליסטי שנקבע על ידה וכך 

נוסף על כך, בזק טרם נקבה במחיר  .ניםברווחת הצרכ בכך לפגועולצמצם את התחרות בתחום 

ת ואנו סבורים שעל המחיר הסיטונאי לחול כבר מרגע השקת השירותים כלשהו שבכוונתה לגבו

תוצאות אלה אינן רצויות והחשש הקיים לגביהן אינו מתבטל  באמצעותה סיבים האופטיים.

  נוכח האמור בטענה, לכן שיטה זו לא נשקלה בשימוע.
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 טענה .7

 .הקמעונאיים של סלקום ופרטנרלמחירים מחירים הלהתאים את  נדרש

 

 מענה

 .מתקבלת לא הטענה

התעריפים הקמעונאיים של סלקום ופרטנר לשירות הסיב נבחנו בשימוע, ונמצא כי הם 

ם שירותים מלאים הכוללים גם את שמאחר ו מתאימים פחות לשמש בפני עצמם כנקודת יחוס

. זאת ותועלות אחרות לסלקום ופרטנר מגלמים עלויות קמעונאיות נוספות, ISP-מקטע ה

, , המהווה שירות תשתית סיטונאי בלבד, ללא רכיבים נוספיםIBCירות הסיב של לעומת ש

  .ובמהותו מתאים יותר לשמש כתעריף נקודת ייחוס במסגרת זאת

 

 טענה .8

התעריפים שבשימוע  .ות ברמת חיבור ארצית גבוהים מדיהתעריפים שהוצעו בשימוע לשיר

נקבעו בהתבסס על המחירים הקמעונאיים הקיימים של שירותי סיבים בישראל ולכן יש 

להפחית מתוכם את רכיבי העלויות שהשירות של בזק אינו כולל )חלק מהעלויות שלא נכללות 

המחירים אם , ציוד קצה(. ISPבשירות הסיטונאי הן עלויות קמעונאיות, שירות לקוחות, 

איים שהוצעו בשימוע אכן יקבעו, ספקי השירות לא יוכלו לשמור על רמות המחירים הסיטונ

 הקיימים לשירותי הסיבים והדבר יאלץ אותם להעלות מחירים.

 

 מענה

 .מתקבלת לא הטענה

שעיקר  IBCהתעריפים שהוצעו בשימוע ושנקבעו בהחלטה זו מבוססים על תעריפיה של חברת 

שירות  . השירות המסופק על ידי החברה הואספקים"תכונת של "ספק פועלה מתבצע במ

, עלויות גבייה ISPאינו כולל עלויות הוא , ומשכך סיטונאי של תשתית מנוהלת מקצה לקצה

, IBCבשירותים שמספקת וציוד קצה. יחד עם זאת קיימים אלמנטים קמעונאיים מסוימים 

   .חוסוהם אינו משליכים על השימוש בכך כנקודת י זניח פםהיק אולם

 

 טענה .9

בכך קיבע משרד בשנה השנייה.  IBCבתעריפי  ה עליית המחירבקביעת התעריף לא שוקלל

התקשורת נקודת ייחוס שאינה משקפת הן את מבנה העלויות, והן את המחיר בפועל בשוק. 

ניתן לראות כי פרקטיקת העלאת המחיר לאחר השנה הראשונה היא פרקטיקה מקובלת בקרב 

 כלל החברות.

 

 מענה

 . מתקבלת הטענה
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עבור התקשרות בשנה  IBCבשימוע הוצע כי תעריפי נקודת הייחוס יהיו תעריפי חברת יצוין כי 

אלו הם התעריפים מולם נדרשים ספקי השירות להתחרות, ושקלול ש היותהראשונה בלבד, 

בהתאם של תעריפים לפרק זמן ארוך יותר עשוי לייצר נחיתות מובנית לתעריפים הסיטונאיים. 

חודשים. הטעם המרכזי בקבלת החלטה זו  24לאומדן אורך חיי הלקוח הממוצע, העומד על 

נוגע להחזר העלויות הנדרש לבעל התשתית כחלק מהתמחור הסיטונאי, וזאת בשונה 

מהסתכלות שהיא בעיקרה קמעונאית. סביר כי אורך חיי הלקוח הממוצע מהווה פרק הזמן 

החברה, באופן שמשקף את החזר העלויות המלא בגין  הרלוונטי לתמחור שירותיה של

כאמור . ולכן הסתכלות על תעריפי השנה הראשונה בלבד יניב אומדן חסר השקעותיה

בהחלטה, תעריפי השנה השנייה שוקללו בהתאם לאורך חיי הלקוח הממוצע והם באים לידי 

 ביטוי בתעריפים הסופיים שנקבעו.

 

 טענה  .10

שכן, . מחיר מקסימוםכמחיר מינימום, ולא כאו  "(פיקסקבוע )"ר יש לקבוע את התעריף כמחי

שינוי במחיר כלפי מעלה עלול לפגוע ביכולת ספקי השירות להתחרות בשווקים אלה, אך שינוי 

במחיר כלפי מטה יפגע אנושות בחברות תשתית שהשקיעו ממון רב בהקמת תשתית סיבים. 

בזק לא תוכל להפחיתו, או לחלופין מחיר השימוע מחייב כי המשרד יקבע מחיר מינימום ש

קבוע. רק בדרך הזו יוכל המשרד להבטיח כי בזק לא תציע את שירותיה במחירים טורפניים 

 , שתעריפיה שימשו כנקודת יחוס. IBC-טענה זו נכונה במיוחד ביחס ל או קרובים לכך.

 

 מענה

 .מתקבלת לא הטענה

בין ל IBC בזק או ביןספקי השירות לבין  בין תמלאכותי לא מצאנו צורך ביצירת דיפרנציאציה

. נציין בהקשר שתביא להעלאת המחיר שמשלם הצרכן הסופי בזק בתמחור השירות הסיטונאי

הנחה משמעותית לכמות לעומת  , למשל בדמות מתןמתאפשרת גמישות סיטונאית IBC-לזה כי 

בין המחירים. בנוסף,  פקטו-תעריף נקודת הייחוס שנלקח על ידינו, כך שכבר קיים פער דה

מחירי השנתיים הראשונות, הרי שנוצר פער בין מחיר שקלול הטענה לגבי  קבלת ותעקבוב

. יתרה מזאת, העלאה מסוג זה של שייקבע הסיטונאיהמחיר ובין  IBCהשנה הראשונה של 

תעריף בזק תפגע בסופו של דבר בצרכנים שכן ספקי השירות יגלגלו אותה בסופו של דבר על 

 בור הצרכנים. צי

איננו סבורים כי מדובר  בהתייחס להפחתה יזומה של התעריף הסיטונאי על ידי בעלי התשתית,

, להורדת התעריף הסיטונאי יתרה מכך. בחשש מבוסס המצדיק קביעת תעריף מינימום

תועלות רבות בהיותו מעודד את התחרות על גבי רשתות בעלי התשתית ומגדיל את הכדאיות 

 ,סיטונאית. תועלות אלה צפויות להתגלגל לכיסו של הצרכןהכלכלית של כניסה לפעילות 

להטיב עמו בהיבטי התשלום לספקים בטווח הקצר והארוך, ולסייע בהתקדמותם של ספקי 

וזאת מבלי לפגוע ביכולת של בעל התשתית להציע מחירים  שירות בסולם ההשקעותה

. יחד עם זאת, הסבירות כי השחקן המונופוליסטי יפחית תעריף קמעונאיים נמוכים בהתאם

גם מהפעילות הסיטונאית.  שהוא מעוניין למקסם את הכנסותיו סיטונאי מפוקח נמוכה, שכן
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חיזוק השחקנים  באמצעותתעריף הסיטונאי פוגעת בו פרט לפגיעה בהכנסותיו, הפחתת ה

 ה טורפניתהמתחרים בו, הן ברמת לקוחות הסיב והן ברמת לקוחות הנחושת. קרי, שאסטרטגי

)דאמפינג( בשירות הפרימיום אינה סבירה. אנו סבורים שהחשש להפחתת המחיר הסיטונאי 

ה על מרווח קמעונאי סביר(. המפוקח יכול לנבוע מהפחתה של התעריף הקמעונאי )ותוך שמיר

תרחש כתוצאה מאיום תחרותי מסיבי )מעל ומעבר למה שקיים יסביר כי מהלך מהסוג הזה 

תועלות  נוצרותכרגע( או מהפחתה ניכרת בעלויות. בהינתן שאחד משני מקרים אלה יתרחש, 

 . ואין הצדקה רגולטורית למנוע אותן רבות למצב התחרות ולטובת הצרכן

 

 

 טענה .11

קל  ,המוצעים בשימועלקביעה לפיה מחירי ההתקנה הם חלק ממחיר השרות  יים ביסוסלא ק

קביעה זו  .ות בשימוע אינם משקפים תעריפים בתנאי שיווי משקלמחירי השרכאשר וחומר 

  תביא לפגיעה כלכלית קשה בבזק, תוך שימוש סרק והקצאת מקורות מעוותת ובלתי יעילה.

 

 מענה

  .חלקי באופן מתקבלת הטענה

ולו משום שלא נגבה כל תעריף נוסף בגין  IBCשל  מחירי ההתקנה הם חלק מתעריף השירות

במקרה דנן קיימים  ההתקנה )ופרקטיקה דומה נהוגה גם על ידי סלקום ופרטנר(. יחד עם זאת,

על , בשל סוגי ההתקנות השונים בעיקר וזאת טעמים המצדיקים את הפרדתו וגבייתו בנפרד

מצבים של ניצול השירות לרעה בפרט כאשר ספקי השירות יוכלו לבצע את ההתקנה מנת למנוע 

במקרים בהם  , ועל מנת שספק השירות לא יישא בתשלום עבור שירות שאינו נדרשבעצמם

כה ימצרכמו כן, השארת תעריף ההתקנה במסגרת העלות החודשית  .ההתקנה כבר בוצעה

לכן, וכפי שפורט לעיל, עלות  לאספקת השירות.היבטי מימון שאינם רלוונטיים התייחסות ל

בהתאם לאורך החיים הממוצע של המנוי, ותיגבה בנפרד  ההתקנה תנוכה מהעלות החודשית

 להיות תוסיף בזק, בהחלטה כאמור. ידי הספק-ובאופן חד פעמי ככל שהשירות יידרש על

 גבוהה קיבולת בעלת ברשת להתקנה ביחס אף הראשונית ההתקנה שירות את מחויבת לספק

 אותו התשלום. זה שירות בעד מפוקח תשלום יקבע לא אךשירות שיחפוץ בכך, לספק מאוד 

 לחוק ולהיקבע כמחיר סביר. 17יידרש לעמוד בהוראות סעיף  לקבוע בזק רשאית תהיה

קנה בעצמו ללא צורך להעביר תשלום לבזק לחילופין, ספק השירות יוכל לבחור לבצע את ההת

 .זהשירות עבור 

 

 טענה .12

כאשר ניתן לראות שבעולם  ,Mbps 1,000-ו Mbps 400 השימוע מציע שתי רמות קצבים

. כך ייווצר מצב שבו על מנת לספק ללקוח Mbps 1,000-ו Mbps 500המהירויות הנפוצות הן 

 .Mbps 1,000הספק יידרש לשלם עבור  Mbps 500מהירות גלישה של 

 

 מענה  
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 .חלקית מתקבלת הטענה

, IBCהקצבים עודכן ביחד עם רמות הקצבים, בהתאם לעדכון בהצעות הערך של חברת  תמחור

  .Mbps 1,100-ו Mbps 550 –והוא כולל כעת את שתי הרמות הנפוצות 

 

 טענה .13

שיאפשר בקרה  (Margin Squeeze) "צמצום מרווחים"ליישם מנגנון למניעת  על המשרד

עוד לפני השקת , באופן מידי והסיבים רשתשבזק תקבע ב ופיקוח אפקטיביים על המחירים

במהירות האם  רק מנגנון כזה ייתן ודאות לשוק, ויאפשר למשרד לבחון .הסיבים של בזקרשת 

במידה ומתעורר  מחירי החבילות של קבוצת בזק מעוררים חשש לפגיעה בתחרות, ולפעול

השירות ויאפשרו התעריפים הגבוהים שהוצעו בשימוע ישפיעו לרעה על מחירי ספקי  החשש.

  .ביתר קלות השירות לבזק לצמצם את המרווח הקמעונאי של ספקי

 

 מענה

  לא מתקבלת. הטענה

 BSA-מודל "צמצום מרווחים" החל על תעריף שירות הלקביעת  ההמשרד מוצא חשיבות גדול

יקבע בנפרד כחלק ממתווה הסיבים הכולל שמקדם  . המודלבאמצעות סיב על רשת בזק

את  ותהמפחית חלופותמספר קיימות . ברמה הקמעונאית היום, ובהקדם האפשרי המשרד

, ולמצער, יקלו על הסבירות כי יתקיים "צמצום מרווחים" משמעותי בשירות זה בעת הקרובה

 , ובהעדר אסדרה קיימת בעניין זה,. ככל שפרקטיקה זו אכן תתקיים"צמצום מרווחים"זיהוי 

לצד עדכון אפשרי ונטיים על מנת לתת לכך מענה, הרלו ישקול המשרד שימוש בסעיפי החוק

 בתעריפים הסיטונאים הנקבעים בהחלטה זו. 

 

 טענה .14

בעולם  בהשוואה למחיר הממוצע 65%-נמוך בכבשימוע המחיר המוצע  בהשוואה בינלאומית

הדבר עשוי להוביל לעצירה  ואינו משקף פרמיה בגין השקת רשת חדשה ושירותים מתקדמים.

פרמיה בין המחיר  משקףהתעריף החדש אינו כמו כן,  בהשקעה ברשתות תקשורת מתקדמות.

על אף  ,DSLרבי ברשת לתעריף הסיטונאי המ ,שירות הסיביםהסיטונאי הזמני המוצע ל

קיבולת ואיכות. מסקירה בינלאומית  ,שמדובר במוצרים שונים לחלוטין מבחינת קצב גלישה

בממוצע ביחס  70%-פרמיה של כבדרך כלל עריף הסיטונאי על גבי רשת סיבים משקף הת

 באותה מדינה. DSLלמחיר הסיטונאי לשימוש ברשת 

 

 מענה

 .מתקבלת לא הטענה

בינלאומי. מצאנו כי  בשימוע זה בחנו את ההיתכנות לקביעת נקודת ייחוס על בסיס בנצ'מרק

קביעת נקודת הייחוס על בסיס תמחור שירותים מקבילים בארצות אחרות הוא בעייתי ממספר 

 סיבות כבדות משקל:
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מהמדינות הצפופות ביותר מבין המדינות המפותחות, וצפויה להפוך מדינת ישראל היא  .א

ותר משמעותית על כן עלות הפרישה למשק בית היא נמוכה י .2040לצפופה ביותר עד שנת 

היא  גיאוגרפיתהפריפריה גם ה נות אחרות. בנוסף, במדינת ישראל,בישראל לעומת מדי

פרט למדינות אחרות ששטחן גדול יותר באופן משמעותי.  בעלת מאפיינים שונים בהשוואה

בממוצע במדינות  80%-כמאזרחי ישראל גרים ביישובים עירוניים )לעומת  92%-לכך ש

גם היישובים המרוחקים בישראל הם ישובים מקובצים,  ,(2018לשנת  מערב אירופה, נכון

  וכמעט ואין בישראל בתים מבודדים כפי שיש בארצות אירופה או בארצות הברית.

יתרה מכך, גם מאפייני הבנייה שונים מאוד בישראל מאשר במדינות מפותחות רבות.  .ב

השנים האחרונות( מסיבית  30-ישראל מאופיינת מחד בבנייה חדשה )בניינים שנבנו ב

-מבחינת שיעורם מכלל הבניינים, ומאידך בבנייה עתיקה )בניינים שנבנו לפני למעלה מ

שנים( מועטה, עקב היותה מדינה חדשה ועקב גידול האוכלוסייה הפנומנלי שנוצר  100

 חדשים בניינים הם בישראל מהבניינים ניכר חלקשמאחר  10מגלי העלייה ומשיעור הפריון.

עלות הפרישה בהם  ,איכותיות ורטיקליות תעלות ובעלי, יחסית גבוהים כן ועל יתיחס

למשק בית היא נמוכה. מן הצד השני ישראל אינה משופעת בבתים עתיקים מאוד כמו 

באירופה, בה חלק ניכר מהערים המרכזיות מבוסס על בניינים ישנים בני למעלה ממאה 

פרישתן  םבנייתבעת  בחשבון הנלקח ולא וקשיםנ שימור חוקי עליהם מוחלים כן ועלשנה, 

 של רשתות תקשורת מתקדמות. על כן נוצרות עלויות ניכרות בפרישתם.

עלויות הפרישה בישראל הן נמוכות יותר ממדינות ברות השוואה שכן בישראל קיימת  .ג

לבזק רשת פסיבית מלאה. מן הסקירה הבינלאומית שערכנו עולה כי חלק ניכר מהעלות 

רשת גישה חדשה נובע מהצורך לחפור מחדש את כל המדינה על מנת להשחיל בפרישת 

רשת סיבים אופטיים. מכיוון שבישראל קיימת לבזק רשת מלאה של קנים, גובים 

  11ארצית, הרי שעלות אדירה זו נחסכה למשק הישראלי.-ועמודים, בפרישה כלל

עריפים בעולם גם בעת יוזכר בזאת כי התקיים פער משמעותי בין התעריפים בישראל לת .ד

קביעת תעריפי השירותים הסיטונאיים עבור רשת הנחושת, ופער זה נמצא כמוצדק בשל 

היתרונות הקיימים בעלות פרישת הרשת בישראל. יתרונות אלה מתחזקים במעבר 

לרשתות סיבים בשל קיומה של התשתית הפסיבית כאמור, ולאור מהלכי האסדרה 

 יבים. שמקדם המשרד במסגרת מתווה הס

טיוטת מתווה הסיבים, המשרד מקדם אסדרה לשיתוף עלויות במקטע לבהמשך  .ה

 2020ביולי  26 יוםב את עלויות פרישת הרשת.צפויה להפחית משמעותית ורטיקלי, אשר וה

נבחנת בנוסף , ובבנייני מגורים קיימיםשייפרשו לשיתוף תשתיות נהל נקבעה הוראת מ

בבניינים טרם קביעת שנפרשו בתשתיות לעניין שימוש משותף  קביעת הסדר משלים

-משרדי, בזק לא תידרש לפרישה כלל-הצוות הביןדו"ח ולפי  יתר על כן,נהל. הוראת המ

ארצית, ותוכל לבחור את אזורי הפרישה. על כן סביר כי בזק תשקול שיקולי כדאיות 

                                                           
. אדם בני מיליון 380 כללה האוכלוסייה EU-28 במדינות בעוד, אדם בני מיליון 1.4 בישראל חיו 1950 בשנת למשל כך 10

 אדם בני מיליון 9 בישראל חיים, שנה 70-כ לאחר, כיום. מיליון 480-כ ובאירופה אדם בני מיליון 5 בישראל חיו 1990 בשנת
 .40%-בכ גדלה אירופה בעוד 600%-מ ביותר גדלה ישראל כלומר. מיליון 500 מ יותר מעט ובאירופה

בעלויות נמוכות מאוד באופן  בישראל הבית ממשקי 60%-כ של בהיקף לבניינים עד סיבים רשת פרשה בזק כי לנו ידוע 11
 (. הרשת של משמעותי מאוד במקטע) חדשה גישה רשת של השחלה לטובתיחסי 
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כלכלית ולא תפרוש באזורים יקרים מאוד, באופן שצפוי להפחית את עלות הפרישה 

 הממוצעת שלה. 

 ,יפי העולםאת הפער הקיים בין התעריפים בישראל לתער לשיטתנו שיקולים אלו מצדיקים

ה בעניין זה עשויה לייצר הטי בנצ'מרק בינלאומיהישענות על ומדגישים ביתר שאת כי 

 . בתעריפים שאינה מחויבת המציאות

 

 טענה .15

 נדרש לייצר ודאות באשר לפרק הזמן הרלוונטי בו תעריפים אלה יהיו תקפים.

 

 מענה

 . חלקית מתקבלת הטענה

נקבעים באופן זמני. יחד עם זאת ולאחר בחינת נקודת בשימוע צוין כי התעריפים בהחלטה זו 

בת שנים בודדות.  היחוס האמורה יכולה לשמש לתקופיחוס אנו סבורים כי נקודת היהי

הבחינה של התעריפים בהתאם למודל מבוסס עלות תושלם  המלצתנו היא כי בהתאם לכך,

עם זאת, וככל שהמשרד  בתוך שלוש שנים ועד לסיומה יעמדו התעריפים שבהחלטה בתוקף.

כי קיים טעם של ממש להתערב בתעריפים עוד ימצא בעתיד )ובפרט לאחר השקת השירות( 

 זמן בפרק נוסף תעריף לקבוע ישקול המשרד שלוש שנים, הדבר ייבחן לגופו. נהפוחלת בטרם

  .לצורך בהתאם המקומית ברמה חיבור עבור זה
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