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  ט"ז בטבת תשע"ט

  2018דצמבר  24

  לכבוד

  ח"כ איוב קרא 

  שר התקשורת

  

הקבועים בתוספת הראשונה והשנייה בתקנות השימוש לשנת  םמיהארכת תוקף התשלוהנדון: 
  המלצה –ואילך  2018

הארכת תוקף התשלומים הקבועים בתוספת הראשונה והשנייה בנושא " 2018בנובמבר  11 בי מיוםסימוכין: מכת

  שימוע" –ואילך  2018בתקנות השימוש לשנת 

אסדרת השירותים " בענייןפרסם שר התקשורת דאז את החלטתו  2014בנובמבר  17ביום  .1

  ". בזקמתכונת אספקתם של שירותים סיטונאיים וקביעת תעריף בעדם ברשת  –הסיטונאיים 

  נקבעו: בהחלטה זו

חובת אספקת השירותים הסיטונאיים עבור בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ   .א

 ;")התשתית בעלות(יחד " ")הוט") והוט טלקום ש.מ ("בזק("

") וטלפוניה על ידי בזק BSAשירות מתכונת אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת ("  .ב

 ;והוט

 .ברשת בזק סיטונאייםהתעריפים מרביים לשירותים   .ג

החלטתו בעניין קביעת תעריפים מרביים בעד פרסם שר התקשורת את  2017ביוני  15 ביום 

  השירותים הסיטונאיים ברשת הוט.

נקבעו בתקנות התקשורת (בזק והוט המרביים לשירותים הסיטונאיים ברשת בזק  התשלומים .2

. ")עיקריותתקנות הה(" 2014 -ושידורים)(שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א), התשע"ה 

) "המשרד"–(חושבו בהתבסס על מודלים כלכליים שגיבש משרד התקשורת  תשלומים אלו

, זאת בהתבסס על נתונים, מידע Frontier Economicsבסיוע חברת הייעוץ הבינלאומית 

היקף התנועה החזויה ברשתות בעלות היקף המנויים ווהנחות שונות, בין היתר, ביחס ל

ית (תחזית ביקושים), רכיבי הרשת הנדרשים בכדי למלא ביקושים אלו באופן יעיל, התשת

התשלומים המרביים  2014תחילה נקבעו בשנת  גידול בתוואי הרשת, ועוד.עלויות רכיבי הציוד, 

, נקבעו התשלומים המרביים 2017לשירותים הסיטונאיים ברשת בזק. לאחר מכן, בשנת 

 וט. לשירותים סיטונאיים ברשת ה
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התוספת הראשונה לתקנות העיקריות קובעת את התשלומים המירביים לרכיבי תשלום שונים  .3

השנייה לתקנות  . התוספת2018-2015הרלוונטים לשירותים הסיטונאיים ברשת בזק בשנים 

העיקריות קובעת את התשלומים המרביים לרכיבי תשלום שונים הרלוונטים לשירותים 

 .2018 - 2017ם איים ברשת הוט בשניהסיטונ

הפצתי בהנחייתך שימוע בנושא "הארכת תוקף התשלומים הקבועים  2018בנובמבר  12ביום  .4

") השימועימוע" ("ש -ואילך  2018בתוספת הראשונה והשנייה בתקנות השימוש לשנת 

שמטרתו לשמר את המצב הרגולטורי הקיים בתקנות העיקריות בנוגע לפיקוח התעריפי על 

איים ברשת בזק והוט כאמור לעיל, לתקופה שעד לקביעת תשלומים השירותים הסיטונ

  מעודכנים בעד שירותים סיטונאיים כאמור.

הוצגו הנימוקים לצורך בהמשך פיקוח תעריפי בעד השירותים הסיטונאיים שעל בעלות  בשימוע .5

המשרד החל בתהליך אסדרה שעניינו קביעת התשלומים . כן הוסבר כי התשתית לספק

צפוי  , אך התהליך כאמור2022 עד 2019עד השירותים הסיטונאיים השונים בשנים המרביים ב

שכן , השלמת תהליך זהיש לקבוע הסדר עד ללכן המלצתי כי  .2018להמשך מעבר לסוף שנת 

עלולה ש תקופה, תעריפי פיקוח יחול לא בה זמן תקופת הסדר כאמור, תיווצרללא קביעת 

  .המתפתחת בתחרות לפגועוידי בעלות התשתית -לרעה עללהיות מנוצלת 

תקשורת בע"מ  פרטנרחברת , ")סלקוםישראל בע"מ (" סלקוםחברת לשימוע הגיבו בזק, הוט,  .6

להלן יוצגו עיקרי התגובות שהתקבלו לשימוע, והתייחסותינו אבי וייס. מר ו 1,")פרטנר("

 2אליהן.

הותרת התשלומים בעד לפיה בעלות התשתית טענו כנגד הטענה שהוצגה בשימוע,   .א

השירותים הסיטונאיים על כנם, ללא מתן ביטוי למגמות הביקוש וירידת מחירי הציוד, 

תביא לרווחים עודפים לבעלות התשתית, לצד שחיקה במרווחים של ספקיות השירות 

לא מן הנמנע כי התעריפים העתידיים יהיו גבוהים  ,לעמדתן .ופגיעה בעניינו של הציבור

כהסדר פרקטי שהוצע בשימוע . עם זאת, בעוד בזק מקבלת את ההסדר 2018תעריפי יותר מ

הנדרש עד להשלמת התהליך המקצועי הנדרש לעדכון תעריפי השוק הסיטונאי לשנים 

, וכי קביעה כאמור טרם 2018וט כי אין לבצע הארכת תוקף לתעריפי ה, טוענת 2019-2022

הוט נקטה לפיה טענת המשרד טוענת הוט כי  עוד הושלמה העבודה הכלכלית אינה תקינה.

במדיניות תמחור המביאה לצמצום מרווחים נטענה בעלמא, וממילא אין לקבוע טענה זו 

בטרם הסתיים הליך קביעת מנגנון צמצום המרווחים ונקבע כי יש להחיל מנגנון זה על 

 הוט.

 

                                                 
 חברת פרטנר הגיבה לאחר תום המועד שנקבע לקבלת ההתייחסויות. אף על פי כן שקלנו והתייחסנו גם לטענותיה. 1
ימוע הנדון העוסק בהארכת , ולא לש2022-2019להליך קביעת התשלומים המרביים לשנים חלק ניכר מהתגובות נגעו  2

. תגובות אלו יישקלו במסגרת ההליך הרלוונטי, וממילא שמורה למגיבים הזכות להעלותן שוב 2018תוקף תעריפי 
 במסגרתו.
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הכלכלי, ולכן אין  הוט טוענת כי הנחות בדבר ירידת מחירי ציוד מופנמות במודל מענה:

להסיק כי עלות אספקת השירותים הסיטונאיים תמשיך ותפחת לאחר תום תקופת המודל. 

טענה זו שגויה שכן בעוד המודל מניח ירידה שנתית בעלות רכיבי ציוד מסויימים, המודל 

רכיבי ציוד עלויותיהם של אך עם תום תקופה זו  ,2018מחשב את התעריפים רק עד לשנת 

לרדת. כלומר לו היה המודל מחשב את התעריפים גם לשנים נוספות,  ותממשיכ מסויימים

היו נלקחות בחשבון ירידות נוספות בעלויות רכיבי ציוד לשנים אלו, והכל באופן עקבי עם 

  הנחות המודל.

אותן מניח המודל, בדגש על שנית טוענת הוט כי יש לבחון מחדש את מגמות רכיבי הציוד 

לות, ורכיבים פסיביים נוספים ברשתה, שלטענת הוט (שנטענה בעלמא עלות החפירה, התע

וללא תימוכין כלשהן) אף עלו עם השנים. עוד טוענת הוט כי מתחייב לבצע אומדן מחודש 

במסגרת  יישקלו ות אלוברשתה.  כאמור לעיל, תגוב )WACCת (של עלות ההון המשוקלל

, וממילא שמורה להוט הזכות 2022 - 2019ההליך לקביעת התשלומים המרביים לשנים 

שוב במסגרתו. עם זאת נציין כי המשרד פועל על מנת להתיר חסמים לשימוש  ןלהעלות

הדדי בתשתיות הפיזיות של בעלות התשתית, באופן שעשוי להביא אף הוא להפחתה 

, נציין כי הוט מזכירה כי טענה זו WACC -. בנוגע למשמעותית בעלויות הפרישה של הוט

גם במסגרת השימוע לקביעת התעריפים ברשתה. עמדתה בנושא זה לא התקבלה עלתה 

 3והנימוקים לכך רלוונטיים גם כעת.

לבסוף, לצד טענותיה בדבר מגמות עלויות רכיבי הציוד, טוענת הוט כי גם מגמות 

של החברה פוחת. אכן, קיימת ירידה הביקושים ברשתה פוחתות כיוון שבסיס המנויים 

המנויים של החברה, אך לצד זאת קיימת עלייה משמעותית בהיקף צריכת  מזערית בבסיס

  . עולהסך צריכת הנתונים הביקוש להנתונים של המנוי הממוצע, כך ש

ם ברשתה הניח המשרד כי הוט תווסת את בעת קביעת התעריפים הסיטונאיייתר על כן, 

העושים שימוש בקצבים מגה) ברשתה וכי היקף המנויים  200הביקושים לקצבים גבוהים (

כתוצאה, הניח המשרד כי ההשפעה של התעריף הדיפרנציאלי על סך  4גבוהים יהיה נמוך.

האחרונה  בשנה, בפועלהעלות המוחזרת באמצעות השירותים הסיטונאיים תהיה זניחה. 

, והיקף המנויים ברשתה הצורכים קצב של גבוהים קצבים אגרסיבי באופן הוט שיווקה

כל עוד אם כן בשינוי מהותי בביקושים ברשת הוט המביא,  מדובר. 20%על  מגה עולה 200

 ומעבר מעל משמעותיים עודפים לרווחים, נשארים התעריפים הסיטונאיים ברשתה על כנם

 נפגעת הוט שאין שבוודאי מכאן. סביר רווח בתוספת הוט של הרשת עלויות לכיסוי נדרשל

    .ברשתה הסיטונאיים התעריפים תוקף תחולת מהארכת

בלא תלות בהליך קביעת מנגנון צמצום המרווחים, פרקטיקת נציין כי בשולי הדברים 

מגה) מנוגדת לחלוטין לטענות  200אי של הוט בקצבים גבוהים (של התמחור הקמעונ

                                                 
, סעיף 2017ביוני  11המלצה בדבר קביעת תשלומים מרביים לשירותים סיטונאיים ברשת "הוט" מיום  ראה 3
 .ג.5
 .א.6שם, סעיף  4
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לכן מחייבת שקילה ו, וטה שהציגה למשרד בעת קביעת התעריפים הסיטונאיים ברשת

. בניגוד לטענותיה במסגרת השימוע יפים הדיפרנציאליים ברשתהמחודשת של מבנה התער

הוט מגדרת את הביקוש לקצבים גבוהים  ןלקביעת התעריפים הסיטונאיים ברשתה, לפיה

על ידי פער גבוה במחיר הקמעונאי לקצבים אלו, שיווקה הוט באופן אגרסיבי בשנה 

טונאיים שנקבעו האחרונה מבצעים במחירים קמעונאיים הנמוכים מהמחירים הסי

לקצבים אלו. לכן, עוד בטרם הוחלט מהו המנגנון הראוי לצמצום מרווחים, ומה המרווח 

חששות בהקמעונאי שיש לשמר, על משרד התקשורת להתחשב בשינוי מהותי זה ו

  בה נוקטת הוט. ת התמחורפרקטיקהעולים מ התחרותיים

, 2019-2022יפים לשנים ספקיות השירות טענו כי יש להשלים את תהליך קביעת התער  .ב

, וזאת על מנת למנוע מצב בו 2019לינואר  1 -ולקבוע להם תחולה רטרואקטיבית החל מה

לצד שחיקה במרווחים רווחים עודפים לעמדת משרד התקשורת יווצרו לבעלות התשתית 

לקחת כי על התעריפים שייקבעו נטען . עוד של ספקיות השירות ופגיעה בעניינו של הציבור

בחשבון את התשלומים העודפים שקיבלה בזק כתוצאה מאי יישום החלטתו של מ"מ שר 

 2017בנושא "עדכון תעריפי השוק הסיטונאי לשנים  2017בפברואר  20 -התקשורת מיום ה

החלטת מ"מ ("בהתאם לעדכון מנגנון תחזית הביקושים במודל השוק הסיטונאי"  2018 -ו

 .2018ביולי  1עד ליום ") השר

בעשור האחרון והחשיבות של הוודאות המשרד לאור הניסיון שהצטבר בעבודת  מענה:

נשוא השימוע  התעריפית במסגרת השוק הסיטונאי, אנו עומדים על הצורך בקביעת ההסדר

-2019הנדון, ועל הצורך לצמצם את פער הזמן עד לקביעת התשלומים המעודכנים לשנים 

מ החלטת מ" יישוםמנגנון ליישקל עת תשלומים אלו, ככל הניתן. במסגרת הליך קבי 2022

. במסגרת זו ייבחן גם הצורך בקביעת 2018ביולי  1 -השר בנוגע לתקופה החל ממועדה ועד ל

 . 2018ותעריפי  2019-2022מנגנון שיתחשב בפערים בין התעריפים שייקבעו לשנים 

בלבד, וכי אין להאריכה  2018נטען כי תקופת אסדרת השוק הסיטונאי נקבעה עד לשנת   .ג

שכן מדובר באסדרה כושלת, המנוגדת לניסיון האירופי, שאינה מתומחרת כראוי ומייצרת 

, ומביאה בין היתר להפרות רבות מצד רוב תמריצים שליליים להשקעות ופיתוח תשתיות

 .השחקנים בשוק

תית בניגוד לאמור, חובת אספקת השירותים הסיטונאיים החלה על בעלות התש מענה:

מודל ותיקי השירות הקבועים ברשיונן אינה תחומה בזמן. העיקריות תקנות המתוקף 

, ובהתאם ל התמחור העומד בבסיס השוק הסיטונאי הומלץ על ידי שתי וועדות ציבוריות

best practice התמחור בכל רשת נקבע לאחר הליכי שימוע מקיפים וממצים. האירופאי .

, הנייחת התקשורת בשוקההסדר אינו כושל שכן הוא הביא להתפתחות התחרות לא רק 

. האסדרה מייצרת תמריץ ניכר השידורים שוק כגון, בו התלויים נוספים בשווקיםאלא גם 

לספקיות השירות לטפס במעלה סולם ההשקעות, ולפרוס תשתיות סיבים עצמאיות, ובכך 

וה זרז משמעותי לפריסת תשתיות על ידי בעלות להוות מחוללות תחרות תשתיתית המהו
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לכן אין אנו מקבלים את הטענה כי יש לבטל את חובת אספקת השירותים התשתית. 

 ., וממילא טיעון זה חורג ממסגרת השימועהסיטונאיים

  סוף דבר והמלצה: .7

בהמשך לבחינת ההתייחסויות שהתקבלו בשימוע לא מצאנו הצדקה לשנות מהמלצתנו   .א

 הבתקופתעריפי על מנת למנוע העדר פיקוח כמו גם מנוסח התקנות שצורפו לו.  שהוצגה בו,

 המירביים לשירותים  שלומיםהת לעדכוןלקביעת מנגנונים  תהליכיםה להשלמת עד

מוצע להאריך , והתאמתם למציאות המשתנה התשתית מבעלות אחת כל שלהסיטונאיים 

כך  בהןלתקן את התוספות הראשונה והשנייה את ההסדר הקבוע בתקנות העיקריות ו

 שהתשלומים המירביים בעד שירותים סיטונאיים ברשת בזק וברשת הוט אשר נקבעו לשנת

 ואילך. 2018יוסיפו לחול גם מתום שנת  2018

מנגנון ליישום , יישקל 2019-2022בעת תהליך קביעת התשלומים המעודכנים לשנים   .ב

המשרד את יבחן  , וכן2018ביולי  1 -ל ממועדה ועד להחלטת מ"מ השר בנוגע לתקופה הח

 2019-2022לשנים הצורך בקביעת מנגנון שיתחשב בפערים בין התשלומים המעודכנים 

 .2018תעריפי ו

  המלצה זו מקובלת על הגורמים המקצועיים במשרד האוצר.  .ג

  

  בברכה,

  

  דרור-רזד"ר עופר 

  סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה

  

  

   



  ישראל מדינת
   משרד התקשורת

 מינהל כלכלה
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  העתקים:

  נתנאל (נתי) כהן, מנכ"ל משרד התקשורת מר

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

  התקשורת משרד, תקשורת הנדסת אגף מנהלת, שמואלי אתי' גב

  , משרד התקשורתמנהל מינהל פיקוח ואכיפהוסמנכ"ל בכיר מר איתן כסיף, 

  המשפטית, משרד התקשורת עו"ד ברוריה מנדלסון, סגנית בכירה ליועצת

  התקשורת משרד), מנהלי משפטי(ייעוץ  ממונה, יפה-מלם יעלעו"ד 

  מר עדי קופלוביץ', מנהל תחום בכיר (רגולציה ומחקר בינלאומי), משרד התקשורת

  גב' תמר ארז, מרכזת בכירה (רגולציה), משרד התקשורת

  גב' רעיה עדני, רכזת תקשורת ותיירות, משרד האוצר

 

 


