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-טרה רחבותמשרדי לבחינת מדיניות פרישת רשתות תקשורת אול-הצוות הבין המלצותהנדון: 

 להערות הציבור – פס נייחות במדינת ישראל

משרדי לבחינת מדיניות פרישת -את המלצות הצוות הבין  להציג להתייחסויות הציבורהנני מתכבד  
הלן כולל לפס במדינת ישראל. דו"ח הצוות המצורף -בותאולטרה רח נייחות רשתות תקשורת

אשר יביאו לקפיצת מדרגה טכנולוגית "( המשרדהתקשורת )"משרד המלצות לעדכון מדיניות 
 משרדי הן-בתשתיות התקשורת הנייחות במדינת ישראל לכלל משקי הבית. המלצות הצוות הבין

והן משתלבות באסדרה הכוללת שמקדם  משרד התקשורת נדבך נוסף באסדרה התחרותית שגיבש
 פס.-אולטרה רחבותלרשתות  מעברהמשרד ל

שיבותה של תשתית התקשורת מעצימה את ח ה הטכנולוגית שאנו נמצאים במהלכההמהפכ
ית לאספקת שירותים בסיסיים. כיום תשתיות התקשורת מהוות מדיום כתשתית לאומית החיונ

מרכזי באמצעותו חלק ניכר מהאזרחים מקבל אינפורמציה על הנעשה בישראל ובעולם, מקיים 
, בנוסף. , וצורך בידורנטראקציות עם אנשים אחרים )במסגרת העבודה או בחיים הפרטיים(אי

 שונים שירותים צריכת ובאופן העבודה במקומות התקשורת תשתיות של הגדלה המרכזיות
 הכלכלית הפעילות על התקשורת תשתיות של השפעתן את מגדילה(, למשל אפליקציות)באמצעות 

  .למרכז הפריפריה את ולקרב חברתיים פערים לצמצם ןבכוחו, במשק

לפיכך פועל משרד התקשורת לקדם את שדרוגן הטכנולוגי של רשתות התקשורת במדינה. בתחום 
, ובתחום הנייח באמצעות יצירת אסדרה כוללת 5-ו  4הנייד פועל המשרד באמצעות מכרוז תדרי דור  

(, אשר יסודותיה הונחו FTTPאופטיים עד חצר הלקוח )למעבר לרשתות נייחות מבוססות סיבים 
 הוקם צוות זה. המשך לו, וב2018ב"טיוטת מתווה הסיבים" שפורסמה בדצמבר 

שנה נפרשות רשתות תקשורת   30בעיצומה ולראשונה מזה  נמצאת  פרישת רשתות הסיבים בישראל  
ממשקי הבית  22%-כ של נגישות שיעורנייחות חדשות במדינת ישראל. אנו עומדים כיום על 

 לרשתות סיבים אופטיים. 

משרדי על מנת להמליץ על מדיניות הנוגעת לחובות -הצוות הביןמנכ"ל משרד התקשורת מינה את 
לאחר הפרישה של רשתות מתקדמות ועל כלים לעידוד הפרישה באזורים שאינם כדאיים לביצועה.  

משרדי להקים קרן במימון חברות -הביןהצוות  הבדיקה שערך הצוות, המוצגת בדו"ח להלן, ממליץ  
התקשורת אשר תעודד את הפרישה של החברות באזורים שאינם בעלי כדאיות כלכלית מספקת 
לפרישה על ידי חברה עסקית. כמו כן הצוות ממליץ על צמצום חובת הפרישה האוניברסלית של 

לבחירתה, ובמקביל   ( בהתאםFTTPחברת בזק בשירותים מבוססי סיבים אופטיים עד חצר הלקוח )
. באזורים בהם בזק לקחת על עצמה חובת פרישה נרחבת  את  יתמרץלכך נבנה מערך תמריצים אשר  

בזק תבחר שלא לפרוש תפעל הקרן לעידוד מתחרותיה של בזק לפרוש בהם, וזאת באמצעות הליך 
  תחרותי.

אני רוצה לנצל הזדמנות זו ולהודות לאנשי משרד האוצר )אגף התקציבים( ולרשות התחרות על 
ההמלצות. כמו כן ברצוני  לגיבושהעבודה המשותפת בצוות ועל התרומה המשמעותית שלהם 

משרד ינהל הנדסה ומינהל פיקוח ואכיפה בלהודות לחברי אגף כלכלה, הלשכה המשפטית, מ
לצותיו. במיוחד אני מבקש להודות לחברת המ  לעיצובבודת הצוות ותרמו  התקשורת שלקחו חלק בע

הצוות ומרכזת הצוות, גב' תמר ארז, שניווטה במיומנות רבה את עבודת הצוות ושהמקצועיות 
 והיצירתיות שלה ניכרים בתוצריו.

  

 

 בכבוד רב,

 

 דרור-ד"ר עופר רז

 משרדי-יו"ר הצוות הבין
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 מנהלים קצירת

 אפיין בחסמי כניסה גבוהים לענף. כפועל יוצא מכך שווקי תקשורתתתשתיות התקשורת מוק ש

אינם אפיינים ברמת תחרות נמוכה יחסית ובשחקנים בעלי כוח שוק משמעותי אשר תמ בעולם

ואשר קובעים את מחירי השירותים שלהם מעל המחיר התחרותי. ממהרים לשדרג את תשתיותיהם  

, רוכשים צרכני התקשורת שירותים באיכות נמוכה ובמחיר גבוה, מאסדרהתערבות המכאן שללא 

 לעומת שוק תקשורת בו קיימת תחרות בין מפעילים רבים ללא כוח שוק משמעותי.

לעודד את התחרות באמצעות  – שוק התקשורתב מאסדרמכאן נובעת גם מטרתו המורכבת של ה

 בשוקהמתקדמות קצב אימוץ הטכנולוגיות את להאיץ כדי  ,שוקב ומעבר הפחתת חסמי כניסה

. בשנים עידוד רמת מחירים תחרותיתבד בבד עם  ,ולאפשר מתן שירותי תקשורת מתקדמים

האחרונות, בתחום תשתית התקשורת הנייחת, החלה מדינת ישראל לפגר אחר המדינות המפותחות 

של   "טכנולוגית  ת מדרגהקפיצבבחינת "היא    . פרישת רשתות אלהבפרישת רשתות סיבים אופטיים

 2017נכון לסוף שנת  כך,    ולמשק.  ניםטומנת בחובה תועלות רבות לצרכוהנייחות  תקשורת  הרשתות  

ממשקי  אחוזים בודדים בלבדלים אופטיים בהיקף מצומצם ביותר נפרשו בישראל רשתות סיב

 הבית, בעוד במדינות רבות נפרשו רשתות סיבים בהיקפים נרחבים.

סיבים אופטיים  ה רחבה שלבפריש בינוני-בטווח הקצר על מנת לייצר קפיצת מדרגה טכנולוגית

, בד בבד עם שמירה על המתקדמותגם את הרשתות הניידות ורשתות הנייחות המשרתים גם את ה

במשרד התקשורת  מתגבש, ורמת השירות שאותה יקבל הצרכןרמת תחרות גבוהה על כיסו של 

על נתחי השוק של מתווה זה כולל הפעלת איומים תחרותיים בין היתר שלבי. -מתווה פעולה רב

תקשורת לפרישת רשתות    יםחדש  יםפרישה ועידוד מתחרההפחתת חסמי  התשתית באמצעות    יבעל

נפרשו רשתות סיבים על ידי  2019לאמצע שנת  נושאים פרי ונכוןכבר צעדים אלו  .עצמאיותנייחות 

 ממשקי הבית בישראל. 22%-המתחרים החדשים לכ

להנות מהתועלות הנלוות לפרישת רשתות סיבים אופטיים בפרק  כדי לאפשר לכלל תושבי ישראל

 .של רשתות הסיבים האופטיים  תארצי-עידוד פרישה כללהסרת חסמים ולנבחנים כלים ל  ,זמן סביר

נדרש כי בעלי התשתית, ובפרט בזק,  הנו מקפיצת המדרגהיי על מנת שכלל משקי הבית בישראל

מכיוון שהרגולציה הנוהגת דורשת כי בעלי יפרשו וידליקו רשתות סיבים אופטיים בפרישה רחבה. 

, הרי  ("סליותחובת האוניבר")ארצית בלבד -התשתית יפרשו את רשת הסיבים בפרישה כלל

היא ארצית -כללאופטיים בפרישה פרישת רשת סיבים ש שפעולה זו של בעלי התשתית תלויה בכך

  כדאית להם כלכלית.

משרדי לבחינת מדיניות פרישת תשתיות תקשורת אולטרה -הביןזה נבחן במסגרת הצוות נושא 

. 2019שהוקם בפברואר "(, הצוות", "משרדי-הצוות הבין)" פס נייחות במדינת ישראל-רחבות

הצורך בעדכון חובות הפרישה וחובות אספקת השירות שיחולו על בכדי לבחון את  הצוות הוקם

הצורך בכלים לעידוד הפרישה באזורים שבהם יומלץ לקבוע כי אין בהם חובת   , ואתבעלי התשתית

 .וזאת על פי מבחני כדאיות כלכלית פרישה

תחת  ידי בזקב אופטיים ארצית של רשת סיבים-שה כללהצוות בחן את הכדאיות הכלכלית לפרי

לפרישה  כלכלית היתכנותתרחישים הסבירים לא קיימת התאם ל, ומצא כי בהאסדרה הקיימת

כי נדרשת אסדרה כוללת הן לאזורים  העלה ממצא זה. על ידי חברה בודדת ארצית כאמור-כלל
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רשת סיבים  ה רחבה שללעידוד פרישלפרישת רשת סיבים אופטיים והן כלכלית שאינם כדאיים 

לפיכך, . באמצעות עדכון חובות הפרישה של בעלי התשתית כלכלית אופטיים באזורים הכדאיים

רשת ארצית של  -ה כללביא לפרישלה  מטרתה  אסדרה אשר  המלצות בדברמשרדי  -הצוות הביןגיבש  

ובתוך כך להביא , בהתאם לצרכי השוק והביקוש, שנים 15-10בטווח זמן של אופטיים סיבים 

המלצות אלה עומדות  זאת, לצד עידוד התחרות בשוק הנייח. .לפרישתה הרחבה בטווח הקצר

 להתייחסויות הציבור במסגרת דו"ח זה.

 :משרדי-הבין אלו עיקרי האסדרה עליהם ממליץ הצוות

תפעיל רשת סיבים חברת בזק תוכל לבחור את האזורים הסטטיסטיים בהם תפרוש ו .א

הודעה על האזורים הסטטיסטיים שייבחרו  אופטיים לכלל משקי הבית המתגוררים בהם.

הפרישה   ותחייב את בזק.  , היא תעוגן באסדרהעד מועד שייקבעהתקשורת  מסר למשרד  ית

 באזורים אלה תושלם בתוך חמש שנים.

ק הודיעה שלא לטובת מימון פרישת רשת סיבים אופטיים באזורים הסטטיסטיים שבז .ב

"(, תוקם קרן שתעניק תמריצים כספיים לפרישת אזורי התמרוץתפרוש בהם רשת סיבים )"

", קרן האוניברסליתהרשת סיבים אופטיים לכלל משקי הבית המתגוררים בהם )"

(. הקרן תקצה כספים באמצעות הליכים תחרותיים תוך התערבות מינימלית של "הקרן"

ההקצאה, וזאת על מנת למנוע כניסת שיקולים לא ענייניים לתהליכי קבלת המדינה בהליך  

 ההחלטות של החברות הפועלות בשוק ועל מנת שלא לפגוע ביעילות הקצאת המקורות.

הזוכים בהליכים התחרותיים להקצאת כספי הקרן וסדר הפרישה באזורי התמרוץ ייקבעו 

באזורים אליהם תיפרש רשת  על בסיס ההצעות הנמוכות ביותר לפרישה למשק בית

 הסיבים האופטיים.

לפי חוק שיונות יתמומן באמצעות תשלומים שנתיים של בעלי ר אוניברסליתההקרן  .ג

)כולל בזק(  "(חוק התקשורת" או "החוק)" 1982-)בזק ושידורים(, התשמ"בתקשורת ה

  .מהכנסתם השנתית 0.5%בגובה 

על מנת ופרישה נרחבת ולצמצם את אזורי התמרוץ ל להתחייבעל מנת לעודד את בזק  .ד

ממליץ  מרוץ וליצור בהם רמת תחרות גבוההאת עלויות הפרישה באזורי התלהקטין 

 הצוות:

 מגבלות על הפרישה של בזק באזורי התמרוץ. לקבוע .1

 קרןהלהקצאת כספי  יםהתחרותי כיםבזק לא תוכל להתמודד בהלי .2

  .האוניברסלית

על בסיס שיטת של בזק באזורי התמרוץ תקבע  פיזיותבתשתיות העלות השימוש  .3

וכתוצאה מכך תהיה נמוכה  שוק הסיטונאיהאסדרת זו שנקבעה במ חישוב שונה

 .יותר משמעותית

לבעלי  BSAבמתן שירות  ובהליך התחרותי לפרישה באזור תמרוץ יחויב הזוכים .4

 רישיונות אחרים.

להמשיך את הבחינה באשר לחובת הפרישה של הוט במסגרת חוות לצד זאת הצוות סבור כי יש 

, בשים לב דעת נוספת, בהתאם להתפתחויות ברשת הוט ובכדי להתאים את חובת הפרישה של הוט

 .בידה ולהיקף הפרישה של הרשת הפסיבית שלהליתרונות התשתית הקיימים 
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בטווח הקצר לפרישה רחבה של רשת סיבים  וי להביאצפהאסדרה לעיל יישום הצוות סבור ש

יציבו את מדינת  . אלושל רשת סיבים אופטיים ארצית-כלללפרישה  בפרק זמן סביראופטיים, ו

בד בבד עם עידוד והמשך פיתוח התחרות ישראל בחזית העולמית של רשתות תקשורת נייחות, 

 המחיר לצרכן.על    והן  והשירותים  המוצרים  איכותעל    הןהן על איכות הרשתות,    תשפיע  אשר,  בשוק

המלצות הצוות יועברו לידי קמ"ט תקשורת במנהל האזרחי על מנת לקדם עקרונות אסדרה דומים 

לצורך יישום ההמלצות יידרשו בין היתר נציין כי . גם באזור יהודה ושומרון שתחת אחריותו

לצורך הקניית סמכויות למשרד  –, חקיקת משנה ורישיונות חקיקה – ם במסגרת האסדרהתיקוני

 .וקביעת כללים שיחולו על החברות )ובמידת הצורך גם למשרד האוצר( התקשורת
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 בואמ .1

שינויים כבירים הן בהיבט הישראלי עבר שוק התקשורת  1994אז פתיחתו לתחרות בשנת מ

ושירותים מתקדמים שינו ללא היכר את חיינו ואת האופן הטכנולוגי, כאשר טכנולוגיות חדשות 

שבו אנו מתקשרים האחד עם רעהו, והן בהיבט התחרותי בו שוק התקשורת התפתח משוק של 

 שחקן ממשלתי כמעט יחיד לשוק חופשי מרובה מתחרים ומרובה שירותים.

ים חדשים לצד לאפשר שימוש התקשורת צפויהנפי עבמגוון  והתחרותית ההתקדמות הטכנולוגית

 התקשורת אולטר תאפשרנהתשתיות שפרישת . קידום הפריון והגברת הצמיחה במשק הישראלי

 , המתרחשת כבר כיום וצפויה להתגבר בעתיד הקרוב,5ודור  סיבים אופטייםפס לרבות -רחבת

יחד עם זאת,  .הצרכן ורווחת התועלת המשקיתמהווה אבן דרך חשובה ומשמעותית בקידום 

לאור זאת, לעידן החדש. האסדרה מעלה אתגרים אסדרתיים ומחייבת את התאמת ההתקדמות 

ניות לפרישת תשתיות מסמך "עקרונות מדיטיוטת  פרסם משרד התקשורת 2018דש דצמבר בחו

 . במסגרת המסמך ביקש משרד"(טיוטת מתווה הסיבים)"  פס בישראל קול קורא"-אולטרה רחבות

 את התייחסויות הציבור על מנת לבחון עקרונות אסדרתיים ליישום מדיניות משרד התקשורת

בתחום תשתיות התקשורת הנייחות באמצעות יצירת סביבה תחרותית וקביעת כללים  התקשורת

  1.ויסדירו את התחרות ב"עולם החדש" פרישת רשתות נייחות מתקדמות האצת שיעודדו

וגיית חובות הפרישה הקבועות לבזק, החברה הישראלית סוגיה משמעותית בעתיד הקרוב היא ס

ובחינת הצורך  "(,התשתית יבעל" –"( )וביחד הוט)" טלקום ש.מ"( ולהוט בזקלתקשורת בע"מ )"

תשתיות אולטרה חסרי כדאיות כלכלית לפרישת  שייתכן והם כלים לעידוד הפרישה באזוריםב

לאור ההבנה שמדובר . "(סיבים אופטייםרשתות ", "רשתות מתקדמות)" פס נייחות-רחבות

באסדרה ממשלתית רחבת היקף שלה השלכות משמעותיות על שוק התקשורת ועל השווקים 

משרדי לבחינת -צוות בין 2019בפברואר  10ביום  משרד התקשורתהמשיקים לו, מינה מנכ"ל 

ל נציגים פס נייחות במדינת ישראל, שכול-מדיניות פרישת תשתיות תקשורת אולטרה רחבות

הצוות התבקש לבחון את הנושאים המפורטים  ממשרד התקשורת, משרד האוצר ורשות התחרות.

להלן ולגבש המלצות ביחס לכל אחד מהם, בשים לב לטובת הציבור ולפיתוח התחרות בתחום, וכל 

 פס נייחות:-זאת ביחס לתשתיות אולטרה רחבות

אספקת השירות שיחולו על בעלי ובות הפרישה וחובות חעדכון ב הצורךבחינת  .א

 התשתית.

בחינת הצורך בכלים לעידוד הפרישה באזורים שבהם יומלץ לקבוע כי אין בהם חובת  .ב

 פרישה וזאת על פי מבחני כדאיות כלכלית.

 .1נספח מצורף כ כתב המינוי המלא של הצוות

לאור מבנה  תפס נייחו-אולטרה רחבותמשרדי בחן את סוגיית פרישתן של תשתיות -הצוות הבין

השוק, המבנה האסדרתי וההתפתחויות הטכנולוגיות הצפויות והשפעתן על מבנה העלויות ועל 

להגשת עמדות ביחס לעדכון חובות הפרישה  "קול קורא" . לשם כך פרסם הצוותלפרישההתמריץ 

 
 לטיוטת מתווה הסיבים התקבלו הערות מקבוצות התקשורת השונות וכן מנציגים פרטיים. 1
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תשתית וביחס לכלים לעידוד הפרישה באזורים שבהם יומלץ כי הבעלי ל שוחובות אספקת שירות 

  2. בהתאם לכך התקבלו התייחסויות שונות שנבחנו.ין בהם חובות פרישהא

כדאיות   לצד. מסקנות הניתוח הן כי  בזקלפרישה של  כלכלית  הצוות ערך ניתוחי כדאיות    זהעל רקע  

כדאיות לבזק  בהם איןאזורים ישנם כלכלית לפרישת תשתיות בחלק מאזורי הפרישה בישראל, 

בנוסף, עקב חובת  .עולה חשש לביצוע הפרישה בפועל באזורים אלו, ועל כן לפרישהכלכלית 

 האוניברסליות הקיימת באסדרה של בעלי התשתית, עולה חשש שלא יפרשו רשתות סיבים כלל.

לאור זאת בחן הצוות את המודלים הנהוגים בעולם לעידוד הפרישה באזורים לא כדאיים לפרישה, 

התשתית. בהמשך לבחינה האמורה, ממליץ  ימול בעלוכן את מערך תמריצי הפרישה העומדים ל

צעות עידוד הפרישה ארצית של סיבים אופטיים שיתבצע באמ-הצוות על מתווה לפרישה כלל

מנגנון למימון ועידוד הפרישה ת בשוק הנייח, תוך יצירת כלל החברות הפועלו בישראל על ידי

  .רשתות מתקדמותהתשתית לא יפרשו  יבאזורים בהם בעל

בהמשך חלק המבוא נתאר את יחסי הכוחות בין קבוצות התקשורת המרכזיות ונפרט את עיקרי 

 תקשורת הנייחתפעילותן בשווקי התקשורת; לאחר מכן נתאר את השינויים שחלו בשוק תשתית ה

פועל משרד   םעקרונות על פיההבדגש על התפתחויות בטכנולוגיה ובתחרות בענף; לבסוף נתאר את 

  בתשתית הנייחת בישראל בעת הנוכחית. התקשורת את המדיניות שמוביל משרדהתקשורת וכן 

 יפוי השחקנים המרכזיים בשוק התקשורתמ .1.1

שוק התקשורת הישראלי פועלות כיום ארבע קבוצות תקשורת מרכזיות. לקבוצות התקשורת ב

סלולר, תשתית תשתיות בהיקפים נרחבים והן פועלות בכל תחומי התקשורת )טלפוניה נייחת, 

(. כמו כן קיימים שחקנים ISP-ערוצית, שיחות בינלאומיות, מגזר עסקי, ו-האינטרנט, טלוויזיה רב

נוספים קטנים יותר הפועלים רק בחלק מהתחומים ולהם אין תשתיות עצמאיות בהיקף נרחב. 

ים בפרק זה נמפה את השחקנים העיקריים להם השפעה משמעותית על רמת התחרות ומצב השווק

 השונים. 

 קבוצת בזק

קבוצת קבוצת בזק הייתה מאז ומעולם השחקן המרכזי בשוק התקשורת הישראלי. ראשיתה של 

כאשר פעילות התקשורת הופרדה ממשרד התקשורת ועברה לחברה ממשלתית.  1984בשנת  בזק

עיקר פעילותה של בזק התרכז בהנחת ופרישת רשתות תקשורת שסיפקו שירותי טלפון נייח וכן 

באספקת שירותים עסקיים למגזר העסקי באמצעות רשת תקשורת מבוססת כבלי נחושת שהייתה 

ילת פעילותה הייתה חברת בזק לא רק מונופול בתחומה, אלא גם פרושה עד לבית הלקוח. בתח

השחקנית היחידה בשוק תשתיות התקשורת. עם התקדמות הטכנולוגיה הפכה רשת הנחושת של 

ממשקי הבית בישראל לרשת המספקת גם שירותי אינטרנט. כיום בזק היא   100%-בזק שהגיעה לכ

  3ים הבאים:ומוכרזת כבעלת מונופולין בתחומ חברה ציבורית

 
חלקן מקבלות מענה במסמך זה, חלקן אינן רלוונטיות לעבודת הצוות, חלקן נבחנו בעבר ונפסלו )כך למשל, טענות  2

מקבילים בפרישת סיבים על גבי רשת החשמל( וחלקן רלוונטיות לתהליכים  IBCהנוגעות לביטול הבלעדיות של 
יעת הגבלות בנוגע שת הסיבים של בזק וקבעל גבי ר BSAמתקיימים במשרד התקשורת )כגון קביעת תעריף לשירות ה

 ארצי(.-למחיר אחיד כלל
 .1995הכרזה על מונופולין: בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ,  3
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 שירות טלפון בסיסי. .א

 שתית תקשורת.מתן שירותי ת .ב

 העברה ותמסורת של שידורים לציבור.שירותי  .ג

 צב מהיר באמצעות רשת הגישה למנוי.אספקת שירותי גישה בק .ד

 אספקת שירותי גישה בקצב מהיר באמצעות רשת בזק ציבורית מרכזית. .ה

לאספקת שירותי סלולר   "(פלאפון)"בע"מ  פלאפון תקשורת    בחברתנכנסה בזק כשותפה    1994בשנת  

הייתה החברה הראשונה בתחום זה וכיום היא החברה ש ,)שהיום בבעלותה המלאה( בישראל

 בזק בינלאומי בע"מ (. חברת הבתבתחום מההכנסות 20%-השלישית בגודלה בשוק הסלולר )כ

(, שירותי ISPוהיא מספקת כיום שירותי גישה לאינטרנט ) 1997הוקמה בשנת  ("בזק בינלאומי)"

השוק הסיטונאי(, שיחות בינלאומיות ושירותים ייחודיים  פס )באמצעות שירותי-אינטרנט רחב

 4(.בתחום מההכנסות 40%-)כ ISP-למגזר העסקי, והיא החברה הראשונה בגודלה מבין ספקי ה

על מנת לייצר תחרות   2000בשנת    הוקמה  ("Yes")  ( בע"מ1998די. בי. אס שירותי לוויין )  הבת  חברת

 התמזגו מכן שלאחרערוצי שנשלט דאז בלעדית על ידי חברות הכבלים )-בשוק הטלוויזיה הרב

 שנייה  Yes. כיום  תלווייני שתיתערוצית באמצעות ת-(, והיא מספקת כיום טלוויזיה רבהוט לחברת

 בשוק זה.היא שחקנית דומיננטית ו הוט לחברת רק בהכנסותיה

ייחודה ומקור כוחה של קבוצת בזק הוא בתשתית שבבעלותה. נכסי התשתית המרכזיים של קבוצת 

 בזק:

ם, עמודים ועוד אשר ניתן , הכולל קנים, גוביפסיבית בפרישה ארצית מלאה מערך תשתית .א

לפרוש תשתיות תקשורת לרבות סיבים אופטיים לצד או במקום הנחושת  באמצעותו

הקיימת, ללא צורך בהליכים מורכבים וממושכים למתן אישורים ולעלויות החפירה, 

ההטמנה ושחזור השטח הנדרשות בהיעדר מערך זה. מבין כל נכסיה של בזק נכס זה הוא 

לרשת הפסיבית של בזק )בפרט   הייחודי ביותר שכן לאף אחד ממתחריה אין נכס המתקרב

הוא היחיד  –בהיבט הפרישה( וכן בהיעדר היכולת לחפור מחדש את כל מדרכות ישראל 

 שלא ניתן לחיקוי.

 ק"מ 24,000-של כמוערכת  ( בפרישה מלאהAccessרשת נייחת מבוססת נחושת בגישה ) .ב

מגה  5-כ מגה ביט לשנייה וקצב העלאה של 100-אשר מסוגלת להגיע לקצב הורדה של כ

( היא בהיקף Coreביט לשנייה ואשר ניתנת לשדרוג לקצבים מהירים יותר. רשת הליבה )

משמשת לאספקת השירותים ברשת הגישה בהיקף ארצי, וכן ק"מ ו 8,000-של כמוערך 

 משרתת את אספקת השירותים ברשת הסלולר. 

 
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/monopolybezeq95/he/decisions_%D7%94%D7%9B%D7%A8
%D7%96%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F

df%20%D7%91%D7%96%D7%A7%201995.p 
 .2004, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,מונופולין: בזק ה עלהכרז

AA%D7%99%D7%https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/monopolybezeq2004/he/decisions_%D7%
A7%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%94%20%D7%91%D7%96%D7%A7%

02004.pdf2 
4 ISP שירות המאפשר קישור של מנוי לאינטרנט, לרבות קישור ספק תוכן או יישום לאינטרנט -גישה(  )ספק. 

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/monopolybezeq95/he/decisions_%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%96%D7%A7%201995.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/monopolybezeq95/he/decisions_%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%96%D7%A7%201995.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/monopolybezeq95/he/decisions_%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%96%D7%A7%201995.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/monopolybezeq2004/he/decisions_%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%94%20%D7%91%D7%96%D7%A7%202004.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/monopolybezeq2004/he/decisions_%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%94%20%D7%91%D7%96%D7%A7%202004.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/monopolybezeq2004/he/decisions_%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%94%20%D7%91%D7%96%D7%A7%202004.pdf


 

10 

 

ואשר  ממשקי הבית בישראל, 60%-רשת גישה מבוססת סיבים אופטיים בפרישה לכ .ג

באמצעותה היא מספקת כיום שירותים רק למגזר העסקי. רשת זו פרושה מליבת הרשת 

מבנית הדרושה לאספקת -, אך אינה כוללת את הפרישה התוךאו לגוב אפס ועד לבניין

את הציוד האקטיבי הדרוש לאספקת השירות.   תכולל  השירות גישה למגזר הפרטי וכן אינ

עד היום לא החלה בזק לספק  ,2013על אף שהחלה בפרישת רשת הסיבים שלה כבר בשנת 

 בית. השירותים מבוססי סיב למשקי 

 , ללא שיתוף רשתות עם מפעילות אחרות.בפרישה ארצית 4-וה 3-בדור ה רשת סלולרית .ד

המעביר היקף משמעותי מתעבורת המידע של  ,בינלאומיימי המוחזק על ידי בזק -כבל תת .ה

 מדינת ישראל אל העולם וממנו.

השווקים -י בשוק התקשורת בישראל. ברוב תתיכאמור לעיל, קבוצת בזק היא השחקן הדומיננט

היא שחקן דומיננטי ובחלקם היא אף מונופול מוכרז. בזק נהנית מיתרונות מובנים בשוק התשתית 

 הגבוהים, וכן היא בעלת נתח שוק משמעותי בשווקים הקמעונאיים השונים. בעל חסמי הכניסה 

 קבוצת הוט

כתוצאה ממיזוג חברות כבלים שהיו בעלות  2003קבוצת הוט מתבססת על תאגיד שהוקם בשנת 

זיכיונות לשידורי כבלים במקומות גיאוגרפיים שונים בארץ. רשת הכבלים של הוט כוללת רשת 

ובתחילת שנות  80-(, והיא נפרשה ברובה בסוף שנות הCoax) ואקסיאלייםקגישה מבוססת כבלים 

, בתקופת משטר הזיכיונות. בתקופה זו חברות הכבלים היו הספק היחיד בשוק הטלוויזיה 90-ה

, במסגרת המיזוג הופרדה 2003בשנת  5.והן הוכרזו כמונופול בשוק זה ערוצית בתשלום,-הרב

, לה שויכה פעילות הוט טלקוםחברת הבת באמצעות פעילות הטלקום. מפעילות השידורים 

( ובכך VOIPהתשתית, החלה קבוצת הוט לספק גם שירותי אינטרנט ושירותי טלפוניה נייחת )

שווקים אלה. הוט מספקת כיום גם שירותים למגזר -לבזק בשני תתיה הראשונה הייתה למתחר

". בשנת שירותי אינטרנט בע"מ  ות חברת הבת "הוט נטבאמצע  ISP-העסקי וכן שיחות בינלאומיות ו

, במכרז התדרים ("מובייל"הוט  הוט מובייל בע"מ )זכתה קבוצת הוט, באמצעות חברת הבת    2012

שערך משרד התקשורת והייתה לאחת משני המתחרים שכניסתם שינתה ללא היכר את שוק 

 הסלולר.

היא כאמור ערוצית, בו -י הטלוויזיה הרבעיקר כוחה של קבוצת הוט נמצא עדיין בתחום שידור

 30%-בנוסף, הוט היא השחקן השני בגודלו בשוק תשתית האינטרנט עם כ .מונופול מוכרז

מההכנסות. בשוק הסלולר קבוצת הוט ממשיכה להגדיל את נתח השוק שלה אשר   ]..[-מהלקוחות וכ

 . נכסי התשתית העיקריים של קבוצת הוט הם:2018בשנת  ]..[-עמד על כ

ממשקי  90%-רשת נייחת מבוססת כבלים קואקסיאליים בגישה בפרישה ארצית של כ .א

ערוצית, תשתית אינטרנט, -הבית. על גבי רשת זו מספקת הוט שירותי טלוויזיה רב

 
 .1999, בישראל םהכבלי זכייניות ן:מונופולי הכרזת 5

ov.il/BlobFolder/legalinfo/monopolycabletv/he/decisions_%D7%94%D7%9B%D7%A8%https://www.g
D7%96%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F%20%D7%
6%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%91%D7%9C%D7%9

9%D7%9D%201999.pdf9 

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/monopolycabletv/he/decisions_%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F%20%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D%201999.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/monopolycabletv/he/decisions_%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F%20%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D%201999.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/monopolycabletv/he/decisions_%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F%20%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D%201999.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/monopolycabletv/he/decisions_%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F%20%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D%201999.pdf
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וגיים הצליחה שירותים ייעודיים למגזר עסקי וטלפוניה נייחת. באמצעות שדרוגים טכנול

ה בתחילת ימגה ביט לשני 200-הוט לשדרג את קצב ההורדה המקסימלי ברשת שלה לכ

 .2019מגה ביט לשנייה החל מאמצע שנת  500-ולכ 2018שנת 

בפרישה ארצית. קבוצת הוט שותפה באופן מלא ברשת  4-וה 3-רשת סלולרית בדור ה .ב

 .PHIהסלולרית שלה עם חברת פרטנר באמצעות תאגיד 

פסיבית חלקית. חברות הכבלים פרשו את תשתיותיהן באמצעות שימוש ברשת  רשת .ג

על ידי חריצה בקרקע והטמנת הכבל בקרקע ללא צנרת המאפשרת  או הפסיבית של בזק,

 ,רק החל מאמצע העשור הראשון של שנות האלפיים על פי דיווחי הוט .שחלה של סיבה

של גובים עצמאית  ברשת פסיבית    בעת הטמנת תשתית בבנייה חדשה, החלה הוט להשתמש

 .בישראל הבית ממשקי שלישל היותר ללכ מגיעה זו רשת להערכתנווקנים. 

 קבוצת סלקום

במכרז  ("סלקום") סלקום ישראל בע"מזכיית  עקבותקבוצת סלקום נכנסה לשוק התקשורת ב

והייתה זו אשר הכניסה, לראשונה, תחרות לשוק  1994שערך משרד התקשורת בשנת תדרים 

מההכנסות  28%-ככיום סלקום אוחזת בנתח שוק של הסלולר שעד אז נשלט כולו על ידי פלאפון. 

 VOBשירות  2007השיקה בשנת  תקשורת קווית בע"מבאמצעות סלקום  קבוצת סלקוםבשוק זה. 

שוק השיחות הבינלאומיות באמצעות בו  ISP-הרחיבה פעילותה בשוק ה 2011-של טלפוניה נייחת וב

 פעילות במגזר העסקי. ית בע"מ ולסלקום תקשורת קומיזוג עם "נטוויז'ן". כמו כן 

עם השקת רפורמת השוק הסיטונאי החלה סלקום לפעול במתן שירות תשתית אינטרנט   2015בשנת  

 2015( מבזק. בנוסף, בשנת "BSAשירות "פס מנוהלת )-כישת שירות גישה רחבתקמעונאי על ידי ר

" והחלה להציע חבילות TV-ערוציים שלה "סלקום-השיקה סלקום את שירותי הטלוויזיה הרב

 . אטרקטיבייםבמחירים  "טריפל"-ו "דאבל"

באמצעות שימוש בשירות החלה סלקום לפרוש תשתית סיבים עצמאית עד לבית הלקוח    2017בשנת  

התשתית הפסיבית של בזק במסגרת השוק הסיטונאי, והחלה לשווק שירותי אינטרנט מבוססי 

מגה   100יה וקצבי העלאה של עד  ימגה ביט לשנ  1,000( בקצבי הורדה של עד  FTTH)  אופטיים  סיבים

שיון למתן אשר לה רי IBCרכשה סלקום אמצעי שליטה בחברת  2019ה. בנוסף, בשנת יביט לשני

חובת  IBCעל גבי רשת החשמל. לחברת אופטיים שירותי תשתית באמצעות פרישת רשת סיבים 

  .ממשקי הבית בישראל 40%-( לFTTH)אופטיים פרישה של רשת סיבים 

 נכסי התשתית העיקריים של קבוצת סלקום הם:

בפרישה ארצית בשותפות עם גולן ואקספון באמצעות התאגידים  4-ו 3רשת סלולר בדור  .א

CG ו-CMG . 

, ( בין האנטנות ברשת הסלולריתBackhaulהכוללת פרישת סיבים )אופטיים רשת סיבים  .ב

בפרישה על גבי הרשת הפסיבית של בזק וכן על גבי  FTTHבתצורת  אופטיים רשת סיביםו

 ממשקי הבית בישראל. ]...[ -( בהיקף של כIBCרשת החשמל )באמצעות 
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 IBCרשת פסיבית בהיקף מצומצם בבנייה חדשה וברשת הסלולר, וכן הבלעדיות באמצעות   .ג

ל . עם זאת, העלויות לפרישה עהמצויה כיום בפרישה ארצית לפרישה על גבי רשת החשמל

גבי רשת החשמל כאשר היא מוטמנת בקרקע הן גבוהות מאוד ודומות לעלויות חפירה 

לפיכך, האפשרות להשתמש ברשת החשמל לשם פרישה של רשתות תקשורת  .מחדש

 מתקדמות ממוקדת בבנייה הוותיקה שם נפרשה רשת חשמל עילית.

 קבוצת פרטנר

כרז התדרים שערך משרד התקשורת באמצעות מ  1998קבוצת פרטנר נכנסה לשוק התקשורת בשנת  

 29%באותה שנה והייתה למתחרה השלישית בשוק הסלולר. כיום היא בעלת נתח שוק של 

הרחיבה   2010סמייל טלקום בע"מ בשנת    012בשוק זה. באמצעות רכישות ומיזוגים של    מההכנסות

. לפרטנר ISP-קבוצת פרטנר את שירותיה בשוק הטלפוניה הנייחת, השיחות הבינלאומיות ושוק ה

 גם פעילות במגזר העסקי. 

בבזק.  BSA-ההחלה פרטנר להציע באופן קמעונאי שירות אינטרנט באמצעות שירות  2015בשנת 

החלה פרטנר  2017". בנוסף, החל משנת TV-הקימה קבוצת פרטנר את פעילות "פרטנר 2017בשנת 

באמצעות שימוש בשירות תשתית הפסיבית (  FTTHלפרוש תשתית סיבים עצמאית עד לבית הלקוח )

על גבי רשת ( ISP)כולל ולהציע חבילות "דאבל" או "טריפל"  של בזק במסגרת השוק הסיטונאי

 .שפרשההאופטיים הסיבים 

 לפרטנר נכסי התשתית הבאים:

 . PHIרשת סלולרית בפרישה ארצית, בשותפות עם הוט מובייל באמצעות תאגיד  .א

 ( המחברים בין האנטנות ברשת Backhaulלת פרישת סיבים )הכולאופטיים רשת סיבים  .ב

 בזק של הפסיבית הרשת ומקשרות בין אתרי ליבה, וכן פרישת סיבים באמצעות הסלולר

 .בישראל הבית ממשקי ]...[ -לכ מגיעים אשר(, FTTH) הלקוח לבית עד

 רשת פסיבית מצומצמת הממוקדת בעיקר בבנייה חדשה וברשת הסלולר. .ג

 

להלן משרטט את השינויים ביחסי הכוחות בשוק התקשורת בעשור האחרון במונחי  1תרשים 

של הכנסות ההכנסות. מן הנתונים עולה צמצום חד בהיקף ההכנסות בשוק התקשורת, כאשר סך 

בין  20%-הכנסותיה השנתיות של בזק הצטמצמו בכ ,. בפרט2011כלל החברות ירד בכשליש משנת 

הן כתוצאה מרפורמת הסלולר שפגעה בחברת הבת פלאפון והן כתוצאה מכניסת ,  2018-2011השנים  

ערוצית עקב רפורמת השוק הסיטונאי. על אף הירידה -התחרות למגזרי האינטרנט והטלוויזיה הרב

בהכנסות קבוצת בזק, היא עדיין הקבוצה הדומיננטית ביותר באופן ניכר. בנוסף, עקב ההיחלשות 

דולים, כוחה היחסי דווקא עלה בשנים האחרונות. כך, שיעור הכנסותיה של כמעט כל השחקנים הג

 .2007בשנת  40%לעומת  ,44%-עמד על כ 2018מכלל השוק בשנת 
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מן התרשים גם עולה השחיקה הגדולה בהכנסות חברות פרטנר וסלקום שמרכז הכובד שלהן נמצא 

בעשור האחרון. בשנים  50%-הכנסותיהן בכבתחום הסלולר, והרפורמה בתחום זה שחקה את 

 ערוצית.-האחרונות מותנה הירידה בהכנסותיהן עקב כניסתן לתחומי האינטרנט והטלוויזיה הרב

הוט הצליחה לשמור על הכנסותיה ברמה יחסית קבועה  קבוצתת התקשורת, ולעומת שאר קבוצ

התקשורת שכן מבין ארבע  מיליארד ₪ לשנה, ועל כן גם להגדיל את כוחה היחסי בשוק 4-של כ

קבוצות התקשורת היא היחידה שהכנסותיה לא נפגעו מרפורמת הסלולר. בנוסף, ניתן לראות 

מלבד ארבע קבוצות בתחילת העשור הנוכחי התרחשו תהליכי קונסולידציה בענף וכיום ש

התקשורת קיימים מתחרים נוספים המתחרים רק בחלק מהתחומים ואשר מצליחים לכבוש נתחי 

 .התחומיםהמשפיעים על רמת התחרות בחלק מצומצמים, אך וק מש

 שורתהתק קבוצות הכנסות – 1 תרשים

 2018-2006מיליוני ₪ )ללא מע"מ(, מחירים שוטפים, 

 
 *הכנסות בניכוי תשלומי קש"ג ושירותים אחרים.

 .מקור: נתוני חברות התקשורת ועיבודי אגף כלכלה
 

 רקע – תשתית הנייחתהוק ש .1.2

הוסבה רשת הנחושת של בזק כך שתוכל לשמש גם להעברת נתונים בפרישה  90-אמצע שנות הב

סבת רשת בעקבות ה 2003בשנת  ארצית ובזק החלה למכור שירותי אינטרנט בישראל למשקי בית.

להציע שירותי  הוט החלה 6,התחרותעל  הממונה החלטת מיישום כחלק כיוונית-הוט לרשת דו

זאת, כאשר על שתי אינטרנט על גבי הרשת שלה ולהתחרות בבזק בתחום תשתית האינטרנט. 

בשנת  .החברות חלה חובה לפרוש תשתית בכל הארץ ולספק באמצעותה שירותים לכלל הציבור

על רשת אופטיים אשר לה ניתנה הזכות הבלעדית לפרוש רשת סיבים  IBCהוקמה חברת  2013

 
 .2002אישור המיזוג בתנאים של חברות הכבלים, החלטת הממונה על  6

 https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/izatam1ltd/he/503008500.pdf 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/izatam1ltd/he/503008500.pdf
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וכן נדרשה למכור את שירותיה  ארצית-פרישה כללחויבה בחובת  IBC החשמל ועד בית הלקוח.

עד לבניין ועד   אופטיים  החלה בזק לפרוש רשת סיבים  IBCבמקביל להקמת  .  ספקים-במתכונת ספק

היא אינה מספקת שירות כאמור  שקי הבית, אך עד היום  ממ  60%-פרשה רשת המגיעה לכ  2016שנת  

 למשקי בית באמצעות רשת זו.

רפורמת השוק הסיטונאי, שמחייבת את בעלי התשתית לספק שירותי  החל יישום 2015בשנת 

תשתית סיטונאיים לספקי השירות המתחרים, באמצעות חלוקה למקטעים המצמצמים את חסמי 

שימוש ספק חייבה את בעלי התשתית להכניסה הכרוכים ביתרונות לגודל ולרשת. הרפורמה 

החלו ספקי השירות כפועל יוצא,  .ורתהתקש שקבע משרדבתעריפים  בתשתיות שלהם למתחריהם

ואקספון( להציע שירותי אינטרנט )תשתית וספק( על בסיס  , בזק בינלאומי)בעיקר סלקום, פרטנר

 מבזק.  BSAבמתכונת שירות רכישת התשומות הסיטונאיות 

בשוק  הפסיביות בתשתיות השימוש שירות במתןלהסרת חסמים לאחר שמשרד התקשורת פעל 

עותו ובאמצ בהיקפים נרחבים , החלו פרטנר וסלקום לצרוך שירות זה2018-2017  ניםהסיטונאי בש

לפרוש תשתית גישה מבוססת סיבים אופטיים. כיום שתי החברות מציעות שירות קמעונאי מבוסס 

לאחרונה שידרגה הוט את רשת הנחושת שלה כך שתוכל להציע   (.FTTHסיב אופטי עד לבית הלקוח )

 IBC-ב השליטה את"י ותש סלקום רכשו 2019 בשנת ה.ימגה ביט לשני 500-ו 200מהירויות של עד 

 הבית ממשקי 40%-לכ שלה הפרישה חובת הפחתתרישיונה של החברה שעיקרו  עדכוןבמקביל ל

 .בישראל

של החברות בשוק תשתית האינטרנט  היקפי המנוייםלהלן אנו מציגים את  3-ו 2בתרשימים 

חפיפה מלאה בין  אית )עד להחלת השוק הסיטונאי התקיימהבחלוקה לרמה הסיטונאית והקמעונ

לק השוק בין בזק חהחלת השוק הסיטונאי נ עולה כי לפני 2בתרשים . מן הנתונים (שתי הרמות

לא הצליחה לחדור באופן  IBCממנו.  35%-כבמהשוק והוט  65%-חזיקה כלהוט, כאשר בזק ה

משמעותי לשוק התשתית הנייחת והיקף לקוחותיה אינו עולה על אחוז אחד. בעקבות החלת השוק 

על רשת בזק )יישום הרפורמה ברשת הוט   רק  החל לפעול הלכה למעשהאשר   2015הסיטונאי בשנת  

ה את היקף המשתמשים ברשת , התחרות שהתפתחה ברמה הקמעונאית הגדיל(2018החל רק בשנת  

הסיטונאית התשתית  תבנתח השוק של בזק ברמ. הדבר מסביר את העלייה בזק ברמה הסיטונאית

 .2017בסוף שנת  70%לשיא של 

ושדרוג רשת הוט חל שינוי   2017סוף שנת  תות הסיבים של פרטנר וסלקום החל מבעקבות פרישת רש

, כאשר 65%-הסיטונאי של רשת בזק עומד על כ נתח השוק 2019בנתחי השוק, ונכון לאמצע שנת 

לראשונה מזה שנים רבות היקף המנויים על רשת בזק מצטמצם אבסולוטית )על אף גידול 

פחת מספר משקי הבית העושים שימוש ברשת  2019האוכלוסין(. במחצית הראשונה של שנת 

נכון  לשנה(.ת אחוז נקודו 5-)ירידה בנתח שוק של כאלף משקי בית  50-האינטרנט של בזק בכ

 באמצעות פרטנר וסלקום.אופטיים  סיבים  רשת  ממשקי הבית מחוברים ל]...[    -כ  2019לאמצע שנת  
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  שוק תשתית האינטרנט – 2תרשים 
 2018-2015רמה סיטונאית )אלפי מנויים(, 

 

 
 .IBC-': סלקום, פרטנר ואחר'*חברות ב

 .כלכלהמקור: נתוני חברות התקשורת ועיבודי אגף 

  תשתית האינטרנטשוק  – 3תרשים 
 2019-2007,(אלפי מנויים) רמה קמעונאית

 

, רימון, בינת עסקים, קוויק לינק, אר.אל 019אקספון, טריפל סי, טלזר  : סלקום, פרטנר,'אחר'*חברות ב
 עמית נט, ספוינט. אינטרנט,

 .מקור: נתוני חברות התקשורת ועיבודי אגף כלכלה

 

ברמה הקמעונאית. בתרשים זה רואים  השינויים בהיקפי המנוייםאנו מציגים את  3בתרשים 

החלו  2015בבירור את ההשפעה של רפורמת השוק הסיטונאי על התחרות בענף. החל משנת 

ממשקי הבית בישראל רוכשים   25%-, כ2019המתחרים החדשים לכבוש נתחי שוק נכון לאמצע שנת  

 המתחרים החדשים )ללא בזק בינלאומי(. את שירותי האינטרנט שלהם דרך
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של תשתית האינטרנט בישראל  תהממוצע המשווקת להלן אנו מציגים את המהירות 4בתרשים 

של רשתות האינטרנט  הממוצעתהמשווקת . מן הנתונים עולה כי המהירות 2018-2012בשנים 

עם זאת, בשנים האחרונות העלייה  .2018-2012בשנים  שנהל 42%-בממוצע בכ בישראל עולה

 המשווקת( עלתה המהירות 2018-2014בחמש השנים האחרונות ) -נמוכה יותר  תהשנתית הממוצע

מגה ביט  80-הממוצעת עמדה על כ המשווקתהמהירות  2018נכון לשנת  לשנה. 26%-הממוצעת בכ

למעלה ממחצית העלייה . נציין כי 2017יה לעומת שנת ימגה ביט לשנ 18-יה, עלייה של כילשנ

האופטיים רשתות הסיבים מנויי הממוצעת של הרשתות נרשמה כתוצאה מ המשווקת במהירות

 .שהחלו להיפרש

 2018-2012, (Mbpsמהירות הורדה משווקת ממוצעת ) – 4תרשים 

 

 .החברות ועיבודי אגף כלכלהמקור: נתוני 

 

שיעור המנויים המקבלים שירות ל OECD-להלן אנו מציגים השוואה בינלאומית של ה 5בתרשים 

ים . מן הנתונמתוך סך המנויים לשירות האינטרנט FTTP7רשתות סיבים אופטיים בתצורת  על גבי

ממוצע החיבורים לרשת מבוססת סיבים אופטיים במדינות ש  ( עולה2018העדכניים ביותר )דצמבר  

. לעומת זאת, 60%-מ מספר מדינות מציגות שיעור חיבורים גבוה . כאשר26%-על כעומד  OECD-ה

על לכאורה נתון זה מעיד      8.2%-מזערי של כ  חיבוריםעל שיעור   2018ישראל עומדת נכון לסוף שנת  

למול האופטיים תשתיות הסיבים מתן שירותים על בסיס הפיגור הגדול בו נמצאת ישראל מבחינת 

 המדינות המפותחות.

 

 
 . FTTCלא כולל ו, FTTH, FTTB, FTTPכולל  7
 ]...[. -כ , שיעור המחוברים לסיב הוא2019נכון ליולי  8
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  9שיעור משקי הבית המחוברים לרשתות סיבים מתוך סך מנויי הפס הרחב – 5 תרשים 

 2018דצמבר 

 

 .OECD-המקור: נתוני 

 

יש לבחון גם על ידי היקף הנגישות הנייחות יחד עם זאת, את מצבן היחסי של תשתיות התקשורת 

להלן אנו מציגים   6בתרשים  .  עות מספר משקי הבית המחובריםבאמצרק  לתשתיות מתקדמות, ולא  

 2017בספטמבר כך, נתונים על שיעור הנגישות בישראל לסיבים אופטיים לעומת מדינות אירופה. 

עמד   39EU11-וממוצע ה  30%ל  עמד ע  EU2810-, בעוד ממוצע ה2%-עמד שיעור הנגישות בישראל על כ

, לאחר שהחלו להיפרש רשתות הסיבים האופטיים בישראל 2018ספטמבר . לעומת זאת, ב41%על 

 46%-ו 36%, לעומת שיעור נגישות של 9%עמד שיעור הנגישות בישראל על על ידי פרטנר וסלקום, 

על  בישראל עומד שיעור הנגישות ,2019נכון ליולי  .(6)תרשים  , בהתאמה(EU39-ו EU28באירופה )

 .22%-כ

ישראל החלה לצמצם את פער  2018גידול זה בשיעור הנגישות בישראל מעיד כי החל משנת 

התשתיות לעומת המדינות המפותחות ואנו סבורים שצמצום זה יתבטא בהמשך גם בשיעור משקי 

 הבית המחוברים.

 

 

 
9  1.10. Percentage of fibre connections in total fixed broadband, Dec. 2018Statistics, OECD, Broadband  

statistics/-bandhttps://www.oecd.org/sti/broadband/broad 
 מדינות האיחוד האירופי. 10
 ,אוקראינה, איסלנד, אנדורה, בלרוס, טורקיה, ישראל, צפון מקדוניה, נורבגיה, סרביה, קזחסטן, רוסיה, שוויץ 11

 .ות האיחוד האירופיומדינ

https://www.oecd.org/sti/broadband/broadband-statistics/
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  2018ספטמבר  ,FTTPשיעור נגישות ברשתות  – 6תרשים 

 

 , ועיבודי אגף כלכלה.חברות התקשורת, FTTH Council נתוני מקור:

 

בעקבות תחילת השימוש בשירות השימוש בתשתיות הפסיביות  2017כאמור לעיל, החל מסוף שנת 

 בממשלה שותפיו עם יחדשל בזק, ובעקבות הסרת חסמים בשירות זה שהוביל משרד התקשורת 

להלן אנו מציגים את  7בישראל. בתרשים  האופטיים בשנתיים האחרונות, הואצה פרישת הסיבים

. מן הנתונים 2019-2017בשנים אופטיים שיעור הנגישות של משקי הבית בישראל לרשתות סיבים 

(. IBC)בעיקר בידי חברת  2017מצומצמת עד לסוף שנת אופטיים עולה כי התבצעה פרישת סיבים 

פרושות   2019קיימת האצה הדרגתית של פרישת סיבים ונכון לאמצע שנת    2018החל מתחילת שנת  

ממשקי הבית בישראל. עם חתימת הסכם   22%-הנגישות לכאופטיים  במדינת ישראל רשתות סיבים  

 . האופטיים סיביםהאנו צופים המשך האצה של קצב פרישת  IBC-חברת חשמל-תש"י-סלקום

נגישות לתשתית ה גם בשיעורהאמור, ישראל עדיין בפיגור משמעותי ביחס לעולם השיפור על אף 

  ם.יסיבים אופטי
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  2019-2017, אופטיים שיעור הנגישות לרשתות סיבים – 7תרשים 

 

 .אגף כלכלהמינהל פיקוח ואכיפה ומקור: נתוני חברות התקשורת ועיבודי 

על התפתחות התחרות בשוק רבה לתחרות שהתפתחה בשוק האינטרנט השפעה חשוב לציין כי 

ערוצית. רפורמת השוק הסיטונאי אפשרה לספק השירות להציע ללקוח שירות -הטלוויזיה הרב

, וכך החלו סלקום )בשנת יחד עם שירותים נוספים של הקבוצה  )באמצעות תשתית של אחר(תשתית  

אשר שווקו   ייםאטרקטיבבמחירים  ( להציע גם מוצרי טלוויזיה  2017( ולאחריה פרטנר )בשנת  2015

(. כתוצאה מכך, "טריפל"( )חבילת VOB-יחד עם שירות האינטרנט והטלפוניה )ב בחבילה אחת

( נכנסו מתחרות חדשות 2000ערוצית )בשנת  -לשוק הטלוויזיה הרב  Yesלראשונה מאז כניסת חברת  

מהמתחרות לשוק זה, והן עשו זאת באמצעות הצעת מחירים זולים יותר באופן משמעותי 

 (.Yes-המבוססות )הוט ו

ערוצית היה של מוצרים מרובי תוכן -במשך שנים רבות שיווי המשקל שנוצר בשוק הטלוויזיה הרב

וערוצים ברמת מחירים גבוהה מאוד, באופן המאפיין שוק דואופוליסטי. במקביל, כמעט ולא ניתן 

סתן של המתחרות החדשות היה לרכוש מוצר "רזה" ומותאם לצרכן במחיר מוזל. בעקבות כני

, במחיר מופחת המותאמים לביקושים השונים בשנים האחרונות עם מוצרים "רזים" יותר

, הצליחו המתחרות להשיג דריסת רגל בשוק זה. נכון Yes-משמעותית ממחיר החבילות של הוט ו

-הרב מסך המנויים לטלוויזיה 20%-אלף מנויים )כ 360-לסלקום ופרטנר יחד כ 2018לסוף שנת 

  )במונחי הכנסות(. 6%-רוצית( המחזיקות בנתח שוק של כע

ערוצית. -רידות מחירים בשוק הטלוויזיה הרבכיום אנו עדים לראשונה מזה שנים, ליכתוצאה מכך,  

ערוצית בשנים -ויזיה הרבלהלן אנו מתארים את התשלום הממוצע למנוי בשוק הטלו 8בתרשים 

התשלום הממוצע למנוי היה יחסית דומה ועמד   2015-2011בשנים  . מן הנתונים עולה כי  2019-2011

המחיר  ,, ובעקבות כניסת המתחרות החדשות2015. החל משנת )כולל מע"מ( ₪ לחודש 250-על כ

, )כולל מע"מ( ₪ לחודש 189-הוא עומד על סך של כ 2019למנוי ירד בעקביות ונכון לאמצע שנת 

 . 30%-של כמצטברת ירידה 

 אפשרות 

שימוש 
בקבלנים 
שאינם 

 עובדי בזק

גישה לתשתית 
הפיזית 

במקרקעין 
פרטיים 

והודעת רשות 
 התחרות

  שיתוף 
 גובים

הכרעת 
רציפות 

 בסיב
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  ערוצית-תשלום חודשי ממוצע למנוי טלוויזיה רב – 8תרשים 

 "ממע כולל, שוטפים מחירים, 2019-2011

   
*2019-Q2 - .אומדן 

 .קור: נתוני חברות התקשורת ועיבודי אגף כלכלהמ

 

 קע טכנולוגי ר .1.3

. אנלוגי בתדר נמוךבקידוד  להעברת אות קול  בייסודם    נועדוזוגות נחושת  בלי תקשורת העשויים מכ

ק"מ בין המתג המקומי   7-5-לכעד  המאפיינים הפיזיקליים של זוגות נחושת מאפשרים לספק שירות  

טכנולוגיות משופרות אפשרו להעביר אותות , התפתחות של  האחרון לחצר הלקוח. בשנות השמונים

רוחב לעומת זאת, אותו מרחק. ל 128Kbpsברוחב פס של  12(ISDNקול ואותות נתונים דיגיטליים )

 . ק"מ( 4-מרחק קצר יותר )עד כתאפשר רק ב( ששימש לרוב עסקים, ה2Mbpsפס גבוה יותר )עד 

גישה לכדי לענות על הביקוש הגובר לשירותי נתונים, בעיקר  ADSL13-ה בהמשך פותחה טכנולוגית

מבחינת דרישות רוחב הפס. כלומר,   סימטריים-לאכ  אופיינו  צרכי התקשורת של מנויים  .לאינטרנט

רוחב מאשר    (Downstreamהנדרש לתוכן מידע עשיר יותר )הרשת,  כיוון  מרוחב פס גבוה יותר  נדרש  

קווי הנחושת הקיימים הן את ועל זה אפשר לספק במקביל . שדרוג (Upstreamהרשת ) לכיווןפס 

משמעותית מאורך  וושפעההמהירויות שהושגו עדיין  ים והן את שירותי הטלפוניה.שירות הנתונ

וככל שגברו הביקושים ,  הלולאה )מקטע הגישה(, בשל הניחות וההשראה ההדדית המאפיינות אותה

. במסגרת שדרוג זה, נעשה שימוש בספקטרום תדרים +ADSL2מעבר לטכנולוגיית  לרוחב פס הואץ ה

-( וDownstream) 25Mbpsוכן הטכנולוגיה החדשה אפשרה קצב נתונים מרבי של  2.2MHzשל 

1Mbps  (Upstreamכמו כן רדיוס אזור השירות היה כ ,)-ק"מ.  5 

 
12 Integrated Services Digital Network . 
13 Asymmetric Digital Subscriber Line . 

CAGR = -1% 

CAGR = -6% 
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נחושת נחושת חייבו לקצר את קו הגישה של המבוססות במהירות בטכנולוגיות  שדרוגים נוספים

עבור  נהתוכנ VDSL14טכנולוגיית  נקודת ביניים.צומת אופטי בל החליפה בסיבים אופטיים עדול

היה ך שנדרש ק"מ מהצומת האופטי עד לבית הלקוח, כ 1.5-לולאות נחושת קצרות יותר של עד כ

להעביר את מערכות השידור האלקטרוניות המפעילות את קווי הגישה של הנחושת קרוב יותר 

רוחב הפס  MSAG.15המכונים  מתארח כיום בדרך כלל בארונות הרחובהת הקצה, עם ציוד ללקוחו

בקו ככל שהקו ארוך יותר רוחב הפס קטן יותר.  , כלומרתלוי באורך קו הנחושת DSLשל אותות 

 ,+ADSL2 טכנולוגייתפוחתת לערך שמתחת ל VDSL רוחב הפס של ק"מ, קיבולת 1.5שאורכו מעל 

 וללולאות קצרות יותר.  FTTC-תוכנן ל VDSL-מכיוון ש

 שהנפרזוגות נחושת נמצאים בסמיכות זה לזה בכבל  הנחושתקווי כמו כן, בשל העובדה ש

שבה למעשה מועברים   ("Crosstalk"השראה הדדית )  תנוצרת הפרע,  מגוריםהלדירת  עד    -MSAGמה

שני קווי מכך, ביצועי התקשורת ב תוצאהוכאחר,  נחושתאחד לקו  נחושתלא רצויים מקו  אותות

 אלגוריתמימבוטלת באמצעות  "Crosstalk"-הפרעת היהיו פחותים משמעותית.  הנחושת

""Vectoring שיושמו במסגרת מעבר לטכנולוגיית ה-VDSL ,את ההפרעות בין  יםאשר מפחית

 .הקווים לרמה זניחה

 

 Crosstalk-ה תופעת

 .NOKIAמקור: חברת        

 

מספקים ביקושים לשימושים ביתיים בסיסיים, כמו  VDSL-הקצבים שמאפשרת טכנולוגיית ה

ויזואלי באיכות ממוצעת ואף שימושי בית חכם -שימוש במחשב הביתי, צפייה בתוכן אודיו

ויזואלי המועבר באיכות גבוהה ובזמן אמת -ראשוניים. בשנים האחרונות הביקושים לתוכן אודיו

, מעודדים Upstream-( וביקושים נוספים לרוחב פס ב8k-ו 4kספורט באיכות )כמו למשל שידורי 

 
14 Very Highspeed Digital Subscriber Line . 
15 Service Access Gateway-Multi . 
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קיצורים נוספים של לולאת הנחושת ושדרוגים טכנולוגים נוספים המבוססים על סיבים אופטיים 

 ברשת הגישה. 

היא שלב נוסף בקיצור לולאת הנחושת, אשר ממקמת את הצומת האופטי  G.fast-טכנולוגיית ה

( במרחק של Gbps 1.6מאפשרת שירות ברוחב פס גבוה )עד  הטכנולוגיה)על פי רוב(. בלובי הבניין 

גמישות רבה יותר בבחירת מידת הסימטריה ו  הלקוח  בבית  לשקע  עד  האופטי  מהצומת  16מטר  100-כ

על גבי זוגות הנחושת באמצעות תחום  (Download-ו Uploadשל שידור התנועה בשני הכיוונים )

 . 2-212MHzהתדרים 

 

G.fast   לעומתVDSL 

 .ADTRANמקור: חברת 

 

וכן הוא של קו הנחושת,  מטר 300-במרחקים גבוהים מפוחת משמעותית  G.fastרוחב הפס של 

שמונעים את ההשראה ההדדית  Vectoringאלגוריתמים של מושפע מאיכות הנחושת הפרושה ומ

 שבין קווים הנחושת. 

 

 רשתות כבלים

של  50-( אנלוגיות עוד בשנות הCATVהחלו בהקמת רשתות טלוויזיה בכבלים ) בארצות הברית

כללו   מרכיבי המערכת.  המאה הקודמת, כאשר התמסורת הייתה מבוססת על כבלים קואקסיאליים

)מוקד  Headend, יטה מלוויין או מעורקי מיקרוגל(מקורות טלוויזיה שונים )אולפן מקומי, קל

 
 מטר משקע הלקוח. 250במרחק של  Mbps 400-בתנאי מעבדה ניתן לספק מהירות של החל מ 16
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 (Trunk Cable) ( על הכבל הראשיFDM( המשדר את כל האותות בצורה מרובבת תדר )השידורים

וליך את האותות לכיוון שכונת המגורים. מאחר שבכבל קיימת הנחתה והאותות נחלשים לאורך שמ

על הכבל מספר מגברים השומרים על רמת אות מתאימה. הכבל הראשי הוא עבה  הותקנוהדרך, 

בכל שכונה קיימת רשת  עובי הכבלים הקואקסיאליים יורד. –ביותר וככל שמתקדמים אל הבתים 

ברשת ההפצה קיימים מגברים מסוג אחר מזה הקיים בכבל ) ת האותות לבתיםהפצה המעבירה א

(, כבלים אלו הם הדקים ביותר) מתוך כבל ההפצה מתפצלים כבלי הורדה ישירות לבתים .(הראשי

כל בית קיים חיווט מקומי המסתיים בשקעים קואקסיאליים. לשקע זה מתחבר ממיר הכבלים וב

 שאליו מתחבר מכשיר הטלוויזיה.

של סיבים וכבלים  "(היברידיתמשולבת )"תשתית רשת הכבלים מבוססת כיום על ארכיטקטורה 

רכיבי הרשת המבוססים על כבלים קואקסיאליים מאפשרים שידור  17.(HFCקואקסיאליים )

כבל קואקסיאלי בנוי בצורה שונה מזוג נחושת שזור, ומורכב מגיד נחושת ליבתי  בתדרים גבוהים.

ך בידוד עבה יחסית ומגן מתכת חיצוני. רשת כבלים העבירה במקור את שידורי אחד, שסביבו כרו

ת עץ(, וכך סיפקה תווך משותף להעברת יהטלוויזיה ממוקדי השידור לאלפי לקוחות )בטופולוגי

.  Upstreamתקשורת בכיוון  נדרשה העברת, ולא Downstreamאותות טלוויזיה אנלוגית בכיוון 

 DOCSIS.18כיוונית נוספה מאוחר יותר, בתקן -נתונים דוהעברת פוניה וטל מתן שירותיהאפשרות ל

-בו Upstream-במגברים התומכים בהגברת פסי התדרים שימוש במחייבת  DOCSISהטמעת 

Downstream מכיוון שרשתות .DOCSIS מבוססות על תווך משותף, ה-CMTS19 מאפשר למודמי 

מספר המגברים הגדול שנדרש  הכבלים בנקודת הקצה לשלוח ולקבל מידע בחלונות זמן ייעודיים.

בכבל הראשי הביא לכך שיחס האות לרעש של אותות הטלוויזיה נחלש ואיכות התמונה שהגיעה 

של המאה הקודמת להחליף את הכבלים הראשיים בסיבים   80-, ולכן החלו בשנות הירדה  למקלטים

משמעותית על יכולות הכבלים הקואקסיאליים. מערכת  היכולת התמסורת שלהם עולאופטיים, ש

צומת אופטי, הממיר את  הוחלף בסיב אופטי, וכן נוסף הראשיכבל השבה  HFC כזאת נקראת

 חשמליים.אותות אופטיים לההאותות 

שהחל בו השימוש לאחרונה במספר רשתות כבלים בעולם מגדיל את תחום  DOCSIS 3.1תקן 

, ומאפשר תאימות מלאה לגרסאות ישנות יותר של 1.2GHzהתדרים שבשימוש בתוך הכבל לעד 

 .1Gbps-. תקן זה מאפשר קצב הורדה של כDOCSIS-תקן ה

אמצעות הוספת בישראל, במענה לביקושים הגוברים שדרגה הוט את רשתה באופן אינקרמנטלי ב

( והקטנת מספר הלקוחות השותפים Last mile-צמתים אופטיים, קיצור הלולאה הקואקסיאלית )ה

ביט מגה  500קצב הורדה של עד  DOCSIS 3.0בטכנולוגיית בכל אשכול, וכיום היא מסוגלת לספק 

 למרבית לקוחותיה.לשנייה 

 
17 Coax reHybrid Fib. 
18 ver Cable Service Interface SpecificationOData . 
19  Cable Modem Termination System  –   ממוקם קרוב למוקד השידורים באתרים מרכזיים ומתאם את התקשורת

 .כיוונית בין מודמי הכבלים אצל הלקוחות לאתר המרכזי-הדו
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 רשתות גישה מבוססות סיבים אופטיים

טכנולוגיות מבוססות סיבים אופטיים לטכנולוגיות מבוססות נחושת הוא שיכולת הבדל חשוב בין 

-Crossותופעות כגון    ,יחסית נמוך  בסיב אופטימושפעת פחות מהמרחק. ניחות האות    הןההולכה של

talk  והפרעות אלקטרומגנטיות אחרות אינן מתרחשות. המרחק של עורק סיבים יכול להגיע

. סיבים )הציוד האקטיבי( האופטי ובאיכות ובתכונות המקלטים לעשרות ק"מ, כתלות במשדר

, כתלות בציוד אופטיים מאפשרים בקלות שידור סימטרי )רוחב פס גבוה להורדה ולהעלאה(

 .האקטיבי

, משקל נמוך, גודל פיזי קטן, רוחב פס גבוה –נוספים לסיבים אופטיים יתרונות בנוסף, קיימים 

. כמו כן, לסיבים האופטיים איכות תמסורת טובהו  אלקטרומגנטיותחסינות בפני הפרעות  ,  גמישות

עלויות תחזוקה נמוכות כתוצאה ממיעוט הצורך בה. החסרונות בסיבים אופטיים נוגעים בעיקר 

למיומנות ולכלים המיוחדים הנדרשים לצורך פרישת הסיבים ותחזוקתם. כאשר נקרע חוט נחושת, 

אולם כדי לחבר סיב אופטי שנקרע  ., בפעולה פשוטה וזולהניתן לחבר אותו בקלות על ידי הלחמה

 בנקודת החיבור. לגרום לניחות עשויהחיבור או נפגם, נדרש ציוד מיוחד ויקר יותר, ו

 :FTTxקיימות מספר וריאציות של ארכיטקטורות רשתות 

קיצור לולאת הנחושת המקומית על ידי חיבור כל ארונות   –FTTC  (Fiber to the cabinet  ) .א

הרחוב למרכזת המקומית באמצעות סיב אופטי. המקטע מארון התקשורת ברחוב ועד 

לבית הלקוח מבוסס נחושת. נכון להיום, הטכנולוגיה שבה משתמשים ברשתות גישה 

וש )הטכנולוגיה בה בזק עושה שימ VDSL/VDSL2היא בדרך כלל  FTTCמבוססות 

 כיום(. 

אל  גיע, אך עם סיב אופטי המFTTCדומה לרשת  –( (FTTB Fiber to the building .ב

הבניין, ומקטע הנחושת האנכי הפרוש בבניין עודנו פעיל ושמיש. הטכנולוגיה בשימוש 

 . G.fast-בארכיטקטורה זו היא בדרך כלל טכנולוגיית ה

רשת שבה אין כל שימוש בלולאת הנחושת והסיב האופטי   –(  Fiber to the home) FTTH .ג

-Point-toהן  FTTHשתי הטופולוגיות הנפוצות ביותר לרשתות מגיע עד לבית הלקוח. 

Multipoint( המשולבת לעיתים קרובות עם טכנולוגיית רשת אופטית פסיבית ,PONו ) כן

Point-to-Point המשתמשת בדרך כלל בטכנולוגיות ,Ethernet: 

1. Point-to-Multipoint (P2MP) – טופולוגיה זו מספקת סיב "מזין" יחיד מה-POP 

אחד וייעודי למנוי. הרשת כוללת סיבים  אופטי סיב שלנקודת הסתעפות ומשם פרו

ורכיבים פסיביים כמו מפצלים ואינה כוללת רכיבים אקטיביים כגון מגברים. נעשה 

( כך שסיב בודד יכול לשמש הן WDMשימוש בריבוב של חלוקת אורך גל אופטי )

קיים סיב בודד המחבר את צומת  GPON-להורדת נתונים והן להעלאת נתונים. ב

פצל אופטי פסיבי, וכל מנוי מחובר אליו בסיב ייעודי. בתוואי קיימת התקשורת למ

הפרדה בין אורך הגל של השידור לאורך הגל של הקליטה כך ששני אורכי הגל פועלים 

 Gbps2.5 קצב הנתונים להורדה הוא  בציוד הקיים כיום, יחד על גבי אותו הסיב.
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לקוחות על   128לקוחות או   64לקוחות,    32לאשכול לקוחות של   Gbps 1.25ולהעלאה  

. טכנולוגיית רשת אופטית פסיבית כמו פי יחס הפיצול שמחליט עליו בעל התשתית

GPON  משתמשת במפצלים אופטיים פסיביים בנקודות ההסתעפות, והנתונים

היתרון בתצורה זו משתמשים מקבלים רק נתונים המיועדים להם. המקודדים כך ש

רשים, וכן בפשטות האדפטציה לגידול בביקושים על היא בחסכון בהיקף הסיבים הנפ

 נוספת.  השחלה/ידי יישום מיידי של יחס פיצול טוב יותר ללא צורך בחפירה

2. Point-to-Point (P2P) – טופולוגיה זו מספקת סיבים ייעודיים בין ה-POP  .למנוי

ייעודי. הנתיב למנוי יכלול ככל הנראה כמה אופטי לכל מנוי יש קשר ישיר עם סיב 

שחוברו במחברים אופטיים, ליצירת נתיב אופטי רציף לבית אופטיים מקטעי סיבים 

 .Ethernet-הקיימות משתמשות בPoint-to-Point -ות השהמנוי. רוב פרי

 

 דיניות משרד התקשורת בשוק התשתית הנייחתמ .1.4

 פס-ולמשק. מעבר לרשתות אולטרה רחבותם שדרוג תשתיות התקשורת תועלות רבות לצרכניל

גלישה כיום אפשרויות לחיזוק הכלכלה ושיפור רווחת האזרחים. לרשת זו, המאפשרת  יוצר

כיום(, יתרונות רבים למשק  Mbps 80 )לעומת מהירות מרבית ממוצעת של Gbps 1במהירות של 

  .ולחברה הישראלית

קדם את יעילותם. יעל תשתיות תקשורת, כך ששדרוג התשתית  מתבססיםענפי כלכלה שונים 

למשל, מפעלי תעשייה ועסקים המחוברים לתשתיות אינטרנט מהיר יכולים לבצע פעולות מורכבות 

על שרת מרוחק בעל יכולות עיבוד גבוהות מאלו הקיימות בבית העסק. יכולת זו תורמת רבות גם 

למשל העלאת עיצובים  –פעולות חדשות שבעבר לא יכלו לעסקים קטנים ובינוניים היכולים לבצע 

מורכבים ובאיכות גבוהה לרשת. בכך החברות משפרות את היכולות התחרותיות שלהן ואת היקף 

 השירותים שהן מספקות. 

הגדלת יעילות החברות עקב הפחתת ההוצאות שתשתית מתקדמת מאפשרת, בנוסף תתאפשר 

בהם הרשת באזורים מעודדים תעסוקה הרותים נוספים שיפור התחרותיות והאפשרות לספק שי

; המהירה נפרשה. תמריץ נוסף לכלכלה הוא עידוד היזמות הנוצר מתשתיות אינטרנט מתקדמות

על פי  20.מיזמים חדשנייםיותר  5%-נפתחו כאופטיים בצרפת ברשויות בהן קיימות רשתות סיבים 

 21.1.3%-רחב יכולה להגדיל את התוצר ב-סתשתיות פבחדירת    10%הערכת הבנק העולמי גידול של  

את האפשרות להשתמש  משקי ביתמהיר יכולים לספק למפעלים ולבנוסף, שירותי אינטרנט 

שונות המפחיתות את הוצאותיהם. בסקנדינביה, שירותי בית חכם הובילו  IOTבטכנולוגיות 

 22יורו לנפש בשנה. 75-425לחיסכון פוטנציאלי של 

 
20 onsultCik W, FTTHeconomic impact of -The socio 

tps://www.wik.org/fileadmin/Vortraege/2018/IH_FTTH_Conference_PLENARY.pdfht 
21 Exploring the Relationship Between Broadband and Economic Growth, World Bank 
-Relationship-the-Exploring-BP-http://pubdocs.worldbank.org/en/391452529895999/WDR16

Minges.pdf-Growth-nomicEco-and-Broadband-between 
22 onsultCik W, economic impact of FTTH-The socio 

https://www.wik.org/fileadmin/Vortraege/2018/IH_FTTH_Conference_PLENARY.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/391452529895999/WDR16-BP-Exploring-the-Relationship-between-Broadband-and-Economic-Growth-Minges.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/391452529895999/WDR16-BP-Exploring-the-Relationship-between-Broadband-and-Economic-Growth-Minges.pdf
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 את הפעילות הכלכלית המחזקיםת גישור על מרחקים פיזיים ומאפשרמתקדמות ת וכמו כן, תשתי

 ת פרישת סיביםבפריפריה. הגישור על המרחקים הפיזיים איפשר בארה"ב, באזורים בהם קיימ

להנגיש בין היתר הגישור על המרחק הפיזי יוכל  23שני ימי עבודה נוספים מהבית. ,מלאה אופטיים

 משאבים לימודיים לבתי ספר ולתלמידים בפריפריה.

-מפחיתה באופטיים  שימוש ברשת סיבים  כאשר נמצא כי  ,  לתועלות אלו נוספות תועלות סביבתיות

 24לעומת שימוש בטכנולוגיות אחרות. ,GBאת פליטת גזי החממה לכל  88%

בשנה במהירות הגלישה  26%ל שנים האחרונות חלה עלייה ממוצעת שה 5-בבצד הביקוש, נציין כי 

שדרוג של התשתיות תדרוש, להערכתנו, ההתמודדות עם העלייה בביקוש  25.בפועל בישראל

ש תהיה לשירותים בטווח הקצר, ניתן לצפות שעיקר העלייה בביקו.  בטווח הזמן הבינוני הקיימות

עלייה נוספת בביקוש עקב כניסתן של טכנולוגיות חדשות לעם זאת, בעתיד נצפה  .ויזואליים-אודיו

שימוש בשדרת הסיבים לכך מתווסף ה המתפתח. IOT-ושירותים מעולם ה Virtual Realityכגון 

, שעתידה לספק מענה למגוון שימושים מעולם בסלולר 5דור  לצורך פרישת טכנולוגייתהאופטיים 

הערים החכמות, שיאפשרו חיבוריות ואינטראקטיביות של המערכות העירוניות )כמו מערכות 

 התחבורה, בתי החולים, המערכות הסניטריות ועוד(, וכן לשימושי המכוניות האוטונומיות

  .ועוד( ולתחומים נוספים )חקלאות, בריאות, חינוך, תעשיה

תפישת   מבנה שוק תחרותי.לא יתרחש ללא  הנייחות  תשתיות התקשורת  השדרוג הנדרש ב  ואולם,

הנייחת תשתית  הובפרט שוק  התחרות של משרד התקשורת מבוססת על העובדה ששוק התקשורת  

בין החברות. קרי, ללא התערבות נרחבת  י כניסה טבעיים וחסמי מעברהוא שוק בעל חסמ

, שוק זה יפעל בתנאים מונופוליסטים ותפגע הנייחתתשתית הבשוק  מאסדרומתמשכת של ה

להלן מבטא את ההבדלים בין שיווי המשקל המונופוליסטי )הנקודה  9תועלתו של הצרכן. תרשים 

M ( לבין שיווי המשקל התחרותי )הנקודהC על פי התיאוריה הכלכלית המקובלת כאשר בשוק .)

מוצר יהיה גבוה יותר, לעומת לפועל מונופול, הכמות אשר תימכר בשוק תהיה נמוכה יותר והמחיר  

או היקף שירות   יצרכו פחות מוצריםהצרכנים    בשוק מונופוליסטי  שיווי המשקל התחרותי. כלומר,

 תיפגע. הצרכן  תועלתלכן ו המוצר יהיה יקר יותרו נמוך יותר

לשלוט בקצב  והן הן לשלוט ברמת המחיר למונופול בעל התשתית עומדת היכולת שוק התקשורתב

ובכך להוביל את השוק לשיווי המשקל המיטבי  על איכות השירות ללקוח( שדרוגי הרשת )המשפיע

תקשורת מונופוליסטי הצרכנים יקבלו מוצרים נחותים יותר תשתית על כן בשוק . מבחינתו

 .במחירים גבוהים יותר, לעומת שיווי המשקל שהיה מתקיים בשוק בתנאי תחרותוטכנולוגית 

  

 
23 onsultCik W, f FTTHeconomic impact o-The socio 
24 onsultCik W, economic impact of FTTH-The socio 
 ם.זו כמובן עלייה באיכות התשתית בשיווי משקל, אך היא מעידה על התגברות מתמשכת של הביקושי 25
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 שיווי משקל תחרותי למול שיווי משקל מונופוליסטי – 9תרשים 

 

 

דיל את פועל על מנת להג התקשורת משרד ,השוק הלא תחרותי של שווקי התקשורתקב מבנה ע

, ובדומה לתפישת ההפעלה של הרגולציה האירופאית, מתמקד ברגולציה מראש רמת התחרות בהם

(ante-Ex( לעומת רגולציה בדיעבד )ostp-Ex .)26  לפיכך פועל משרד התקשורת במגוון אמצעים על

אוזן בין השחקנים, הנבדלים ביניהם בכוחם הקמעונאי, בתשתית מנת לייצר מגרש משחקים מ

ובדומה השווקים ועוד. מתוך תפישה זו,  -הייחודית שבבעלותם, ביתרונות לגודל, בסינרגיות בין תתי

את רפורמת השוק הסיטונאי  2015האירופאית בתחום, החיל משרד התקשורת בשנת לרגולציה 

שנקבע בעלי התשתית בתמורה למחיר    שתמש בתשתית שלשירות לההכות לספקי  אשר מקנה את הז

 . , ובהתאם לתיק שירותהתקשורת על ידי משרד

זו, תפישה העומד מאחורי הפעלת השוק הסיטונאי היא תפישת "סולם ההשקעות". לפי  הרציונל

חסמי הכניסה הגבוהים וחסמי המעבר שהתפתחו על פני זמן מונעים ממתחרים פוטנציאלים 

תשתיות  אשר יספק לצרכני התקשורת ,רותי יותרלהיכנס לשוק התקשורת ולהפוך אותו לשוק תח

בהתאם לכך רפורמת השוק הסיטונאי מבוססת  תקשורת איכותיות יותר במחירים נמוכים יותר.

השוק באמצעות חסמים. העל "חלוקה למקטעים" המנטרלים את היתרונות לגודל המייצרים את 

  במספר רבדים.התקשורת כאמור תחרות בשוק הסיטונאי התפתחה 

במהלכה , תהנייחהתשתית מחדש את מטרותיו בשוק  התקשורת בוחן משרד בתקופה האחרונה

ת אינטרנט ותשתילפעול באופן אקטיבי לעידוד פרישת  – זהבשוק  תומרכזי ותמטרהגדיר לעצמו 

שתתמרץ  ,הנייחת תשתיתה במגזרמשקי הבית בישראל ולייצר תחרות כלל פס ל-תואולטרה רחב

 .לצרכןתחרותי המשך פיתוח ושדרוג התשתיות ומתן שירות מתקדם, איכותי ובמחיר 

 
(, post-Exזאת לעומת רגולטורים אחרים הפועלים בתחום התחרות על פי רגולציה "בדיעבד" )קרי, תפישת הפעלה  26

כוח השוק של בבה עיקר הפעילות הרגולטורית המשפיעה על התחרות בשוק היא מניעה של הגדלת הריכוזיות בשוק ו
 מיננטיים בשוק. השחקנים הדומיננטיים, על ידי עצירת פעולות של השחקנים הדו
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ת בשוק התשתימדיניות לקידום התחרות  התקשורת משרד קדםמ מטרות אלועל מנת להשיג 

וכן החל המשרד ביצירת  מתווה הסיביםטיוטת בו IBCחלקים ממנה פורסמו בשימוע  הנייחת אשר

  27בפרישה רחבה. אופטיים האסדרה הנדרשת לרגע בו תופעלנה רשתות סיבים

על פי מערך בהיעדר לחץ תחרותי, כי היא  התובנה מרכזית המונחת בבסיס המטרה האמור

השדרוגים הטכנולוגיים הנדרשים להתאמה לגידול  ,של בעלי התשתיתהאינטרסים הכלכליים 

כל  .טליים ברשתות הנחושת שלהםנשדרוגים אינקרמיבוצעו אך ורק ו, או יאטו בביקושים יעצרו

עוד רמות ההכנסה שלהם מרשתות הנחושת נשארות גבוהות ומתאפשר להם להציע שירותי 

העסקי במחירים גבוהים מאוד, אין רציונל למגזר באופן מבודל אופטיים מבוססי סיבים פרימיום 

 תגרומנהפס אשר -רשתות אולטרה רחבותהקמת כלכלי מבחינתם להשקיע מיליארדים ב

אופטיים בזק בחרה לפרוש רשת סיבים על אף שלקניבליזציה בהיקפים נרחבים מאוד. ולראיה, 

עתידי טכנולוגי בכדי לייצר בסיס לשדרוג  ממשקי הבית בישראל 60%-כבפרישה רחבה יחסית ל

באשר  חוסר בהירותגם  ,לטענת בזק שנים להפעילה למשקי הבית. מספרנמנעת מזה היא , ברשתה

תורמים להימנעות  )כמפורט בהמשך( עליה והרצון לייצר תנאי פרישה נוחים יותר ותהחלות לחוב

 מהפעלת הרשת.

את לעודד על מנת פועל להגברת התחרות בשוק התשתית הנייחת  התקשורת בהתאם לכך משרד

 התקשורת ל משרד. כך פעאופטייםלרשת מבוססת סיבים  טכנולוגישדרוג לבעלי התשתית 

 על גביאופטיים סיבים האצת פרישת על מנת לאפשר  IBC-בהחלטה בנוגע למסגרת האסדרתית ל

אספקת שירותי שימוש בתשתית בשאינה של בזק, וכן פעל להסרת חסמים פסיבית תשתית 

האופטיים את פרישת הסיבים להאיץ ו. שני מהלכים אלה נועדו להתניע בשוק הסיטונאי תהפסיבי

ת התקשורת למשקי הבית, וכן על מנת לייצר ואת תשתיבטווח הזמן הקצר לשפר במטרה במדינה 

של  כתוצאה מהקמתןווצר להם יאיום תחרותי על בעלי התשתית, כך שאובדן נתחי השוק שי

 פועל  בנוסף,, ידחוף אותם לשדרוג רשתותיהם.  בידי מתחריהם  ת יותר משמעותיתות איכותיותשתי

, על מנת שספקי השירות יוכלו לעשות "אפלאת תיק השירות "סיב  לבזק  להסדיר    התקשורת  משרד

שלבזק יצומצם משמעותית התמריץ  וכדישפרשה בזק, האופטיים שימוש פעיל ברשת הסיבים 

 לא שמישה למשקי הבית.האופטיים הסיבים בהשארת רשת 

פרשו פרטנר וסלקום  2019ועד אמצע שנת  2017משנת החל  –פירות נושאים כבר מאמצים אלו 

חצי מיליון כעד לדירה לאופטי המאפשרות שירות אינטרנט מבוסס סיב אופטיים רשתות סיבים 

חדש רישיון התקשורת ממשקי הבית(. בנוסף, לאחרונה העניק משרד  22%-כמשקי בית בישראל )

על  על כן אנו מצפים להמשך פרישה מואץתש"י, ו-חברת חשמל-סלקום-IBCונחתמה עסקת  IBC-ל

כך  האת הוט לשדרג את רשתהם שהמריצו אנו סבורים שמהלכים אלה בנוסף, ידי ספקי השירות. 

 יה, ואת בזק לאובדן נתחי שוק שרק ילכו ויתגברוימגה ביט לשנ 500שתוכל לספק שירות של עד 

 . לתחרות המתפתחת מענה מצידהיהיה לא ככל ש

 
 .2018, מאי "IBC חברת שינויים ברישיון" שימוע 27

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/27052018/he/IBC2.pdf 
 .2018, דצמבר "קורא קול – בישראל פס רחבות אולטרה תשתיות לפרישת מדיניות עקרונות"

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/18122018_2/he/Policy%20Principles%20for%20the%20Deployme
rael.pdfBroadband%20Infrastructure%20in%20Is-nt%20of%20Ultra 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/27052018/he/IBC2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/27052018/he/IBC2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/18122018_2/he/Policy%20Principles%20for%20the%20Deployment%20of%20Ultra-Broadband%20Infrastructure%20in%20Israel.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/18122018_2/he/Policy%20Principles%20for%20the%20Deployment%20of%20Ultra-Broadband%20Infrastructure%20in%20Israel.pdf
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(, התקבלו הערות 2018הסיבים בדצמבר  מתווה טיוטתממהלכים אלה )ובעקבות פרסום  כתוצאה

 בפרישה  אופטייםבאשר לרגולציה הנדרשת על בעל תשתית הפורש רשת סיבים    והחברות מהציבור

 התקשורת גיבש משרד ,בה שהתקבלו מהציבור וההערות סיביםה מתווה טיוטתרחבה. במסגרת 

לפרוש רשתות סיבים את הסוגיות המרכזיות הדורשות אסדרה על מנת להביא את בעלי התשתית 

 :מאידך בשוקבפרישה רחבה מחד, תוך שמירה על רמה תחרותית גבוהה 

במסגרת ניתוח השוק עלה החשש כי פרישה מלאה של רשת  – אוניברסלית פרישה .א

אינה כדאית כלכלית לחברה עסקית  מבוססת סיבים אופטיים לכלל משקי הבית בישראל

משרדי ובדו"ח -הצוות הבין עבודת במסגרת הזו נבחנ טענה)ובכלל כך גם לבעל תשתית(. 

 זה. 

סיבים אופטיים הן לצמודי  חלק ניכר מעלויות הפרישה של רשת – קרקע לצמודי פרישה .ב

 .משרדי-ו גם היא נדונה בצוות הביןהקרקע, ובפרט בפרישה בתוך השטח הפרטי. סוגיה ז

שיפרוש בעל  נרחבת אופטיים סיביםעל מנת לייצר תחרות על גבי רשת  – סיב BSA תעריף .ג

שוק סיטונאי אשר יאפשר לספקי שירות להתחרות בכל הארץ על  יופעלכי  נקבעתשתית 

 בקביעת תלויה רגולציהה אפקטיביותגבי תשתית מתקדמת ולא רק על תשתית הנחושת. 

נתן לבזק מספר חודשים להגיע להסכמות עם ספקי השירות  התקשורת משרד. התעריף

 28.השירות מחיר את הקובע בנושא שימוע פרסם, הסתייעהמחיר ומשהדבר לא  לגבי

עלה החשש   מתווה הסיביםטיוטת  במסגרת ההערות ל  –אחיד מול מחיר דיפרנציאלי    מחיר .ד

למול האפשרות  ,שמגבלת המחיר האחיד הקיימת על בעל תשתית הנדרש לפרישה רחבה

מחירים דיפרנציאליים בין קבוצות הקיימת לספק השירות הפורש במקומות  קביעתל

 קיומושהועלה היה כי  החשש. (Vicious Cycle) כדאיים כלכלית בלבד, תייצר מעגל הרסני

 ועל, מלכתחילה אופטייםסיבים  רשתשל מעגל הרסני זה יגרום לבעל התשתית לא לפרוש 

שימוע המחייב גם את ספקי השירות למחיר אחיד בשירותים  התקשורת משרד פרסם כן

 29.השירות על המנויים לכלל אופטימבוססי סיב 

 באפיקי השינויים עם להתמודד מנת עלו הפרישה את לתמרץ בכדי – "הפוך באנדל" .ה

על  ותיציב ייםרגל שתי להם שירות שספקי נקבע מהשחקנים חלק של המרכזיים התחרות

( לא יהיו יותר ברשימת ספקי השירות פסיביה שלבו BSA-ה שלבשני השלבים העליונים )

 30.בנושא שימוע ופורסם, "ההפוך באנדל"ה במסגרתשוויוני  באופןשבזק מחויבת למכור 

 פרישה  בעלויות  סכוןיחל  ולהביא  תשתיות  בפרישת  להקלעל מנת    –  במבנהתשתיות    שיתוף .ו

 ובפרישה רטיקאליתוהנפרש בתוך הבניין בפרישה הו אופטי בסיב משיתוף הנוצר

הן לגבי בניינים חדשים שיוקמו והן לגבי   ,הסוגיה  את  הבוחן  עבודה  צוות  הוקם,  הקומתית

 .בניינים קיימים

 
 :2019, יולי המלצה בדבר קביעת תעריף מרבי לשירות גישה אולטרה רחבת פס מנוהלת על גבי רשת הסיבים של בזק 28

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/24072019/he/Secondary%20hearing%20for%20changing%20the%
20reverse%20pedal.pdf 

 :2019, אוגוסט   (FTTP)מחיר אחיד לשירותי אינטרנט מבוססי סיב אופטי המלצה בעניין קביעת 29
p/04082019/he/Recommendation%20on%20Fixed%20Price%20forhttps://www.gov.il/BlobFolder/rf

Based%20Web%20Services%20(FTTP).pdf-%20Optical%20Fiber 
 :2019, יולי שימוע משני –המלצה בדבר שינוי מתכונת שיווק ה"באנדל ההפוך"  30

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/24072019/he/Hearing%20a%20temporary%20fiber%20tariff.pdf 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/24072019/he/Secondary%20hearing%20for%20changing%20the%20reverse%20pedal.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/24072019/he/Secondary%20hearing%20for%20changing%20the%20reverse%20pedal.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/04082019/he/Recommendation%20on%20Fixed%20Price%20for%20Optical%20Fiber-Based%20Web%20Services%20(FTTP).pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/04082019/he/Recommendation%20on%20Fixed%20Price%20for%20Optical%20Fiber-Based%20Web%20Services%20(FTTP).pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/24072019/he/Hearing%20a%20temporary%20fiber%20tariff.pdf


 

30 

 

תשתיות התקשורת המתקדמות ניתנות ליישום במספר אמצעים.   –טכנולוגית    ניטראליות .ז

עשויים ש  חליפיים  מוצרים  קיימים,  זאת  עםפרישת סיבים אופטיים.    הואהמרכיב העיקרי  

 סיבים תשתית באמצעות המסופק לשירות הדומה גבוהה באיכות שירותים לספק בעתיד

 .בבחינה הוא גם נמצא זה נושא. ועוד מילימטריים גלים, 5 דור לרבות אופטיים

 מטרות המדיניותעל חובת הפרישה האוניברסלית שפעת ה .1.5

לפיתוח התחרות בשוק התשתית הנייחת  פועל התקשורת מתווה הסיבים, משרדטיוטת אמור בכ

 איום תחרותי יהוות סיבים אופטיים על ידי ספקי השירות שפרישל פרישה באמצעות הסרת חסמי

ולפרוש בעצמם רשתות  יהםהשקעה בתשתיותבאמצעות  אותם להתחרות יעודדלבעלי התשתית ש

לבזק  חובת האוניברסליותכי  הסיבים מתווהטיוטת בנשקל עוד . סיבים אופטיים בפרישה רחבה

עקב פרישת הסיבים האופטיים ת הקלות בחובמתן ישקול  התקשורת להוט משרדשבעוד  ,תישמר

התכנות הכלכלית של ה המשפיעים על מבעלי התשתית דהשונות ביתרונות הפרישה של כל אח

 . הפרישה

כי לא כל האזורים במדינה הם כדאיים הנחת המוצא הייתה מתווה הסיבים טיוטת בעת פרסום 

ומה למצב כיום, הנחת העבודה הייתה שבד ;אופטיים כלכלית בפני עצמם לפרישת רשת סיבים

ובין   כשלעצמם  כלכלית  ותכדאיבעלי  בין מקומות    "סבסוד צולב"רשת המקיימת  על ידי בזק  תיפרש  

בכללותה היא בעלת כדאיות כלכלית מספקת  הרשת שתיפרש וכיכלכלית,  ותכדאינטולי מקומות 

בהתייחסויות שהתקבלו   .()בהינתן האיומים התחרותיים כאמור  בזקמבחינת החלטת ההשקעה של  

בזק כי במצב התחרות הנוכחי ותחת מבנה האסדרה  תקבלו טענות מצדהמתווה הסיבים לטיוטת 

לא קיימת לשיטתה, , ומסגרתב יחסית שאמורה להתקייםעם רמת התחרות הגבוהה  ,המוצע

 , או על ידי כל חברה אחרת. בזק לפרישה אוניברסלית על ידי כללכדאיות כלכלית 

בהם , כשלעצמם כלכלית ותכדאיבעלי המצב התחרותי שנוצר באזורים ( 1) –, בהינתן בזק לטענת

שירות שימוש בתשתיות   באמצעותתשתיות מבוססות סיבים אופטיים  סלקום ופרטנר כבר פורשות  

האסדרה המוצעת של שוק סיטונאי שיופעל IBC;  (2  )הסיטונאי ובקרוב גם באמצעות  בשוק    פסיביות

 ( הכללים3) ;באופן מיידי עם הפעלתה שתיפרש על ידי בזקהאופטיים על רשת הסיבים 

הרי שרמת הרווחיות של  ;)כגון הפרדה מבנית( ברמה הקמעונאית ם המושתים עליהיהרגולטורי

נטולי על מנת לסבסד את האזורים להספיק לא עלולה שכלכלית  ותכדאיבעלי הרשת במקומות 

 כלכלית.ה ותכדאיה

אשר ארצית -בפרישה כללהשקעה החלטה בדבר יכולה לקבל  , היא אינהבמצב כזה כי ,בזק טענה

לכלל משקי הבית שלה חובת הפרישה יחול שינוי לגבי תביא לצמצום רווחיותה, ועל כן ככל שלא 

 אין בכוונתה לספק שירותים מבוססי סיב אופטי למשקי בית בישראל.  ,בישראל

יתכן  ,לא תבוטל חובת האוניברסליותוטענה זו נכונה ולפיכך, מכל האמור לעיל עולה כי במידה 

שקפיצת המדרגה הטכנולוגית לא תושלם עבור חלקים נרחבים ממשקי הבית בישראל, תועלת 

ולאור המטרות האמורות  על רקע האמור, הצרכנים והמשק תיפגע, ומטרות המדיניות לא תושגנה.

בדוק לעומק את הכדאיות הכלכלית של פרישת רשת הונחה למשרדי אשר -הביןצוות ההוקם  לעיל

 .כמפורט לעיל לכלל משקי הבית בישראל,טיים אופסיבים 

  הבא. דיניות אנו מעמיקים בחובה זו בסעיףעקב מרכזיות חובת האוניברסליות להשגת מטרות המ
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 חובת האוניברסליות .2

נעמוד על מקורה של חובת השירות האוניברסלי  – ותזה נבחן את סוגיית האוניברסלי סעיףב

נשווה חובה זו לחובה הקיימת במדינות האיחוד האירופי, הן מבחינת וברגולציה הישראלית, 

החובות המוטלות על בעלי התשתית והן מבחינת היקפי פרישת התשתיות בפועל. בפרט נשווה את 

בסוף לפס בישראל למול העולם. -חובת השירות האוניברסלי בפרישה של רשתות אולטרה רחבות

שירות אוניברסלי על שידרוגים ברשת  נעמוד על ההבדלים המהותיים הקיימים בהטלת חובת

 .אופטיים רשת סיביםפרישת בעת הנחושת ובין חובת שירות אוניברסלית המוטלת 

 בישראל נייחת ובות אוניברסליות של שירותי תקשורת ח .2.1

כוללת את החובה להקים, לקיים ולהפעיל רשת  יתהתשת יהמוטלת על בעל ותובת האוניברסליח

"( ואת החובה לספק באמצעותה שירות בזק הפרישה חובתבזק ציבורית הפרושה בכל הארץ )"

חלה על בעלי  חובת האוניברסליות בשוק הנייח "(.השירות חובתלכלל הציבור בכל הארץ )"

ובפרט על בסיס הגדרתם  ,לפי הוראות חוק התקשורת ייחוד-רישיונות כלליים שאינם מסוג כללי

חובה זו נקבעה כאמור בחוק  .כמי שמקימים, מקיימים או מפעילים "רשת בזק ציבורית"

 התקשורת ובהמשך לכך יושמה גם בחקיקת משנה וברישיונות.

חובת האוניברסליות בחוק חלה על הקמה של רשת בזק ציבורית "לכלל הציבור בכל הארץ או 

לפחות באזור שירות" כאשר אזור שירות הוא "תחום גיאוגרפי שבו חייב בעל רישיון כללי, על פי 

מצעותה שירותי בזק לכלל רישיונו, להקים, לקיים או להפעיל רשת בזק ציבורית ולספק בא

 הציבור".

 מחויבים בעלי התשתית - כך למשל, כעקרון משנה. נגזרים עקרונות משנה האוניברסליות מחובת

באספקת שירותיהם בתנאים שווים ובלתי מפלים בין היתר לעניין מחיר אחיד לשירותיהם בכל 

פרוש את הרשת החובה ל עקרון משנה נוסף שנגזר מחובת האוניברסליות היא בדומה לכך, הארץ.

 .פק שירותים בלוחות זמנים סביריםולס

שירותי החשמל, המים,  – חובת השירות האוניברסלי מאפיינת את מירב השירותים הציבוריים

עירונית באוטובוסים )אך אלה פטורים -שירותי התחבורה הציבורית הבין כןהתקשורת והדואר, ו

מחובת המחיר האחיד(. התפישה המנחה העומדת בבסיס חובה זו היא שמדובר בשירותים 

על בסיס "חיוניים", שאין להדיר אף קבוצת אוכלוסייה מקבלתם, ושאין להפלות בין אוכלוסיות 

 31גיאוגרפי במדינה הרואה בפיזור אוכלוסין מטרה לאומית.

 קירוביליות חברתית, שוויון, מוּבצדק חלוקתי,  ערכים של םקדלנועד עקרון האוניברסליות 

להגביל יחד עם האמור, מאפשר חוק התקשורת  .ויצירת איכות חיים בפריפריה הפריפריה למרכז

-)א( ו12 פיםחובת האוניברסליות, באמצעות מנגנון שנקבע לפיו. לפי הוראות סעיבאופן חריג את 

)ב( לחוק התקשורת, הוקם מנגנון המאפשר לבעלי התשתית להגיש בקשות לצמצום חובת 12

 
 .2008, (גרונאו ועדת) בישראל התקשורת בתחום תחרות וכללי מדיניות בדבר עדהוודו"ח ה 31

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/committe_report/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%
7%93%D7%94.pdfD7%95%D7%95%D7%A2%D 

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/committe_report/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/committe_report/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94.pdf
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האוניברסליות החלה עליהם. הבקשות מוגשות לוועדה מייעצת שהוקמה לצורך כך. תפקיד הוועדה 

  32יץ לשר התקשורת בבקשות להגבלת חובת האוניברסליות או לדחיית מועד קיומה.להמל

חובת האוניברסליות של הוט באזורים  שוםיי בנושא שערך משרד התקשורת לאחרונה מבחינה

 השירות חובת כי ועלה בישראל האוניברסלית השירות חובת מימוש נבדק, הוט נעדרי תשתית

עלה כי  התקשורת בבדיקה שערך משרד 33.יחסית גבוהה ברמהבזק  ברשתממומשת  האוניברסלי

הפערים   ,באזורים שבהם הוט לא פרשה רשת נייחת, אשר מאופיינים ברמת כדאיות כלכלית נמוכה

עיכוב של שנה הוא    שמעניקה בזק  מבחינת מחיר )למגה ביט( ואיכות השירות האינטרנט )במגה ביט(

מכאן אנו מסיקים כי בישראל, בעת הנוכחית, רמת  .אזוריםשאר הבהשוואה לשירות באחת 

  השוויוניות המתקבלת בשירותים על גבי רשתות הנחושת היא יחסית גבוהה.

 ישראלל והשוואהבאיחוד האירופי  ל שירותי תקשורתש ליותת אוניברסוובח .2.2

 2002 משנת האירופית הדירקטיבה ידי על הוגדרהבשירותי תקשורת  השירות האוניברסלי ובתח

 אלולו, המוחלשות אוכלוסיותל גם כי להבטיח היא בעיקרה החובה מטרת 34"(.הדירקטיבה)"

. הצורך לפי המתעדכנים בסיסיים תקשורת לשירותי נגישות תהיה, פריפריה באזורי המתגוררות

 ונחשב  בית  בכל  קווי  טלפון  לשירותו  ציבוריים  טלפון  תאיגישה ל,  בדירקטיבה  החובה  שנקבעה  בעת

 חובה השנקבע השירותים. האוניברסליות חובות נקבעו גם לכך ובהתאם בסיסיים יםלשירות

 נייח טלפון שירות המספקת תקשורת לרשת קווי חיבור היתר בין כללו השנים ןבאות לאספקתם

 לאינטרנט  פעיל  חיבור  באמצעות  מידע  העברת  שירותי,  פקסימיליה  שירות,  ציבוריים  טלפונים  ותאי

 . ארצי-כלל טלפון מדריך ואספקת

 ,השירותים אספקת לשם תשתית פרישת חובת יןילענהוראות פרטניות  נקבעו לא בדירקטיבה

 האמצעים לענייןו (חלקה או כולה) האוניברסליות חובתב המחויב השירות ספק זהות לעניין

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

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

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

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

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

 הקיימים המשאביםתקשורת נוספות שיאפשרו הגדלת שיעור הנגישות באוכלוסייה תוך ניצול 

  בצורה היעילה ביותר.

 חובת האוניברסליות כוללת שלושה פרמטרים:  לדירקטיבה בהתאם

האפשרות של כלל האוכלוסייה לרכוש את השירותים המוגדרים   –(  Accessibilityנגישות ) (1)

 .חובה על ידי ספק שירותים אחד לכל הפחותב

 
 .2011-תקנות התקשורת )בזק ושידורים()ועדה מייעצת(, התשע"א 32
 .(2019בזק. ראו: חוות דעת כלכלית, שימוע חובת פרישה אוניברסלית )של  הנחושת הבדיקה נערכה על גבי רשת 33
-https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/30052019_02/he/Commission%20Report%20

%20Mailing%20List%20.pdf 
34  - of 7 March 2002 -T AND OF THE COUNCIL DIRECTIVE 2002/22/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMEN

on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services 
Universal Service Directive 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/30052019_02/he/Commission%20Report%20-%20Mailing%20List%20.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/30052019_02/he/Commission%20Report%20-%20Mailing%20List%20.pdf
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, במידת הצורך בנפרד מדינה כל ידי על שיקבעותעריפים  –( Affordabilityיכולת לשלם ) (2)

 ללא אחידים תעריפים סט לכלול ויכוליםבאותה מדינה  הגיאוגרפיים לתנאים בהתאם

שלא ליצור פגיעה  מנת על ,השירות מקבל של מיוחדים בתנאים או במיקום תלות

 .נמוך אקונומי-סוציו במעמד באוכלוסייה

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

זמינים ברמת איכות שירות שתוגדר עבור כל האוכלוסייה במדינה ובשים לב למאפיינים 

  35.מדינההגיאוגרפיים הייחודיים של אותה 

ניתנים שירותים אלו   לא  בהם  שבאזורים  להבטיח  נועדה  לדירקטיבה  בהתאם  האוניברסליות  חובת

פחות את שירותי התקשורת שמוגדרים ל לקבל תוכל האוכלוסייה כלל, השוק כוחות ידי על

 כבסיסיים או הכרחיים. 

 בקודהתפישה המעודכנת של הנציבות האירופית לעניין חובת האוניברסליות, שבאה לידי ביטוי 

הקוד הפרמטרים המפורטים לעיל. המבטיח את קיומם של ציונל שומרת על הר 201736משנת  חדש

גם על הצורך בהתאמה של הגדרת השירותים בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות.  ני מצביעהעדכ

רחב במהירות מינימלית -התפישה המעודכנת מתייחסת בעיקרה לקביעת גישה לאינטרנט בפס

הירות לכלל האוכלוסייה לרכוש שירותים מקוונים בסיסיים. כל מדינה תגדיר מהי מ המאפשרת

להסיר מהחובה את  שיש נקבעבהתאם למאפייניה הייחודיים. בנוסף,  ת הנדרשתהגלישה הבסיסי

השירותים מהדור הקודם כגון תאי טלפונים ציבוריים ופקסימיליה ולהתמקד בשירותים בסיסיים 

 מבוססי רוחב פס. 

 נגישותבוצעה הבחנה בין המטרות השונות של חובת האוניברסליות כך שהגם בקוד העדכני 

ו להיות מקודמים באמצעות לשירותי תקשורת נייחים עבור כלל האוכלוסייה ימשיכ  לםלשיכולת  וה

( תקודם זמינותיחד עם זאת, ובמטרה לעודד המשך השקעה בתשתיות, איכות השירותים )החובה. 

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

 צאת תדרי רדיו ועוד. האוניברסלי בדרכים שונות, הק

בפועל חובת הפרישה האוניברסליות במרבית המדינות חלה על מפעיל התשתית הוותיק 

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

ארצית על -מעבר לכך, לא הוטלו חובות אוניברסליות ברמה כלל 37אספקת השירותים הבסיסיים.

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

פרישת תשתיות או אספקת שירותים לאזורים בתשתיות תקשורת מתקדמות ישנן מדינות בהן 

כאשר עלות הפרישה במקומות חלופיות  ם  בדרכיממומנות  המוגדרים כלא כדאיים מבחינה כלכלית  

 . כך לדוגמא מדינות שונותאלה לא מוטלת רק על כתפיו של המפעיל בעל החובה האוניברסלית

 
 בעלי שונות בחובת הפרישה בהם. גיאוגרפיים אזורים למספר המחולקות מדינות ישנן 35
36 establishing the European  -OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL DIRECTIVE 

Electronic Communications Code 
-b076-11e6-7a56-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c5ee8d55-https://eur

01aa75ed71a1.0001.02/DOC_3&format=PDF 
 משקית ביעילות מיושמת ת האוניברסליותחוב כי לוודא נדרשות המדינות כי הדירקטיבה זאת בהתאם לקביעת 37

-ה , ובמרבית המדינות מפעיל זה הואביותר הנמוכות הן ההחוב ליישום עלויות לו המפעיל ידי על כלומר, מרבית
Incumbent. 

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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על  ובחלק , כאשר המימון לביצוע הפרישה מסופקמכרזים לאספקת השירות באזורים אלו עורכות

 בשוק, או בדרכים נוספות יםקרן אוניברסלית הממומנת על ידי המפעיל ידי המדינה או באמצעות

 .להלן( 4סעיף )ראו 

עשור במרבית המדינות באיחוד האירופי היא זמינות לפני כאבן הדרך הראשונה שנקבעה 

. אבן דרך זו הושגה במרבית המדינות באירופה Mbps2אוניברסלית ברמת מהירות הורדה של 

בעקבות הטלת החובה. בהמשך, כל  בהכרח בעיקר בעקבות התפתחויות טכנולוגיות בשוק ולא

מדינה קבעה יעדים למהירות הורדה מינימלית הגדלה לפי שנים ולפי שיעורי כיסוי של האוכלוסייה. 

בדרך זו ככל שהטכנולוגיה תתקדם יהיה ניתן לעדכן את הדרישה ולהעלות את הרף עבור הזמינות 

המתעדכן מעת  לל האוכלוסייהביעת יעד מינימלי לכ, קה האירופיתדירקטיבהת הנדרשת. לעמד

שהיא לאפשר לכלל האוכלוסייה להיות שותפה  -משמרת את מטרת חובת האוניברסליות  ,לעת

 .וליהנות באופן מלא מההתפתחויות הטכנולוגיות

 (10 תרשים)הנייחות ות התקשורת להלן מתוארים שיעורי הכיסוי של רשת 11-ו 10בתרשימים 

 .(11 תרשים)ושיעור הכיסוי באזורים הכפריים בלבד על ידי מפעיל אחד לפחות 

 2017יולי  , ((VDSL, FTTP, DOCSIS 3.0 שיעור כיסוי רשתות תקשורת – 10תרשים 

 

 .התקשורת משרד ונתוני Broadband coverage in Europe: מקור 

 אזורים כפריים בלבד, ,((VDSL, FTTP, DOCSIS 3.0רשתות תקשורת  שיעור כיסוי – 11תרשים 

2017יולי 

 

 

 ונתוני משרד התקשורת.  Broadband coverage in Europe: מקור
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)בתשתיות נייחות מבוססות מהתרשימים עולה כי יחד עם מלטה, ישראל היא המדינה המובילה 

אינטרנט בפס רחב בשיעורי הפרישה המאפשרים את השירותים הבסיסיים המבוססים על נחושת( 

ממוצע שיעור  לעומת זאת, 38.100%-בלבד(, עם שיעור פרישה קרוב ל ncumbentI-מבוסס על הה)

 47%-ממשקי הבית במדינה וכ 80%-עמד על כ 2017הכיסוי במדינות האיחוד האירופי נכון לשנת 

נת פייישראל מאולכך תורמת בין היתר היותה של ממשקי הבית המתגוררים באזורים הכפריים. 

 הגעה לשיעורי כיסוי גבוהים יותר.  ועלמקל על הפרישה ה דבר, ברמת צפיפות אוכלוסין גבוהה

תשתיות נייחות. גם כאן ניתן לראות כי  2של  הארצימתואר שיעור הפרישה  להלן 12בתרשים 

ממשקי   90%-גבוה של ככפול  ור פרישת תשתית נייחת  ישראל נמנית בין המדינות המובילות עם שיע

 בלבד ממשקי הבית.  45%-הבית, בהשוואה לממוצע מדינות האיחוד האירופי העומד על כ

 2017י יול (,DSL, Cableכפולה )תקשורת פרישת תשתית  – 12תרשים 

 

 ונתוני משרד התקשורת. Broadband coverage in Europe: מקור

 אופטיים סיביםשירות אינטרנט על גבי ל במיוחד שנקבעו אוניברסליות ובותח .2.3

. סיבים אופטייםכל הנוגע לבעולם חובת אוניברסליות בנמצאה בדיקה שערכנו עולה כי לא מ

 סיביםאספקת שירות באמצעות  חובה אוניברסלית לה המקרה היחיד בו הוטלה  תייה  IBC  למעשה,

יחד עם זאת במקרים שונים,  .חובת פרישה זו לצמצם התקשורת שר, ולאחרונה החליט אופטיים

לחלקים גדולים   האופטיים ואספקת שירותים באמצעותםסיבים  החותרות מדינות להרחיב פרישת  

בלי להגדירה כחלק מחובתם של מהציבור וזאת באמצעות מימון הפרישה בדרכים שונות אך מ

 תקשורת.הספקי 

לבזק והוט קיימת חובת אוניברסליות המחייבת אותן לספק את שירותיהן לכלל הציבור  ,כאמור

בכל הארץ בתנאים שווים וללא הפליה. לפיכך אם ישיקו שירות מבוסס סיבים אופטיים למשקי 

 הבית, הרי שיצטרכו לספק שירות זה לכלל משקי הבית בישראל.

 

 
 Incumbent-ה בהם במקומות מתחרים של פרישה עקב מטה כלפי מוטה המדינות של הכיסוי ושיעור ייתכן, כלומר 38

 .פרוש אינו
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 מתקדמות לית בתשתיות אתגרים שבפרישה אוניברסה .2.4

בצריכת לגידול הביאו ש התנהגויות הצרכניםבו המתחרים והשינויים הטכנולוגיים מספרב גידולה

לכניסת   להגדרת השירות האוניברסלי ודרך מימונו.  התייחסות מחודשתלהבנתנו    מחייבים  רוחב פס

מתחרים חדשים בתחום התשתיות יתרונות משמעותיים לאורך זמן, ובעיקרם שיפור איכות 

השפעה רבה על רווחת הצרכן. לצד  ולוגית והפחתת מחירים, ולכך ישהשירות, עידוד חדשנות טכנ

יש בה כדי להשפיע על החובות הקיימות של בעלי זאת, התעצמות התחרות במקטע התשתיתי 

התשתית הוותיקים, שעד לפתיחת התחרות היו המועמדים הטבעיים לשאת בחובות פרישה 

 .ארציות

ולוגיים בעת הזו מתבטאים ביצירת רשתות גישה מבוססות סיבים אופטיים עד השינויים הטכנ

לחצר הלקוח ובשדרוגים טכנולוגיים בציוד הקצה ובליבת הרשת. האבולוציה הטבעית של רשת 

על ידי החלפת  ,)"קיצור עניבת הלקוח"( לבית הלקוח Last Mile-ה קיצור היאהתקשורת הנייחת 

עתיר הקיבולת שמסוגל לספק שירות אמין ויציב יותר, וכן בהפחתת  אופטיההנחושת בסיב כבלי 

  סלים באופן שמגדיל את הקצב הפוטנציאלי לכל מנוי./מספר המנויים באשכולות

לקראת שדרוג   ,לאור שדרוגים טכנולוגיים  לסוגיית הפרישה האוניברסליתלאחרונה  המאסדר נדרש  

בבחינה זו הומלץ כי לאור השפעת השדרוג בתצורת   39.(2008)  ועדת גרונאובו)  NGNרשת בזק לרשת  

הרשת על העלויות וההשפעה שיש לצפיפות הדיור ולהיקף החדירה של השירותים החדשים על 

)עד שנת   שנים  5-למשך כ  NGN-האוניברסלי על רשת ההשירות  העלות למנוי, אין להחיל את חובת 

יתן יהיה שלא להחיל חובה זו אם נמצא שהיקף חדירת השירותים בתום התקופה נהומלץ כי    (.2013

המתקדמים הוא נמוך, או שנמצא כי יישומה כרוך בהפסדים משמעותיים לבעל התשתית הפורש. 

הייתה כדאיות גבוהה, והיקף השירותים המתקדמים על גבי הרשת   NGN-בדיעבד, לפרישת רשת ה

 באסדרה הנוהגת בהקשר זה. פרמננטי ך שינוי החדשה היה משמעותי, כך שלא נדרש היה לערו

התייתרה למעשה המרכזת המקומית   2012-2008שהתרחש בשנים    NGN-הבזק לרשת  רשת  בשדרוג  

(, כך שמלבד התועלות Street Cabinetsואת מקומה תפס הציוד האקטיבי בארונות הרחוב )

נית, שהפכה את הפרויקט לכדאי בפני עצמו עוד בטרם "בשירות ללקוח עמדה גם התועלת הנדל

כמו כן, הנחושת שהוחלפה בסיבים אופטיים ייצרה תועלות   החלה אספקת השירות ברשת החדשה.

  במכירתה.

 הקיימותרשתות  ם בהחלטות השדרוגיעל  יש השפעה  חובות הפרישה האוניברסליות של בזק והוט  ל

באופן שוויוני  מחויבות להעניק את השירותים שלהן  שלהן. רשתות אלה שודרגו במהלך השנים והן

נטליים לרשתות שדרוגים שנערכו ברשתות היו מהותיים, הם היו אינקרמההמדינה. על אף ש בכלל

פשרו מבחינת המוחלף אחינת היקף הציוד  במות שלהם מבחינת כוח האדם הנדרש והעלוי  הקיימות.

ברוב המדינה ברווח, ובשאר המדינה באמצעות סבסוד צולב, כך שעדיין   כלכלית ליישמםהכדאיות  ה

 תר במהלך השנים.לבעלי התשתית רווחים גבוהים ביו נרשמו

 
 .2008, (גרונאו ועדת) בישראל התקשורת בתחום תחרות וכללי מדיניות בדבר עדהוודו"ח ה 39
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השקעות כבדות   תדורש(  FTTPבתצורת  )אופטיים  רשת סיבים  פרישת  לעומת השדרוגים האמורים,  

יותר בסדרי גודל הן לחברת בזק והן לחברת הוט. מבחינת בזק, השדרוג הנדרש הוא החלפת 

, וכן החלפת הנחושת מכלל הרשת מבחינת ק"מ פרוש  75%-ברשת הגישה, המהווה כבסיב  הנחושת  

שונות ות ואל תוך הדירות הרטיקלית, בקומובחצר הבניין ובלובי, בפרישה הו  –בתוך הבניין הנפרש  

ברשותה גבוהות משמעותית ביחס לעלויות בזק, מאחר ואין  אלו שדרוגעלויות  עבור הוט בקומה.

 .סיבית בהיקף ארצי, כמפורט לעילרשת פ

 שהתמקדו בקיצור עניבת הלקוח ומעבר לארונות הרחובברשת בזק לעומת השדרוגים הקודמים 

לה הקואקסיאלית יבשדרוג הציוד, קיצור הכבוברשת הוט שהתמקדו  ()כעשרת אלפים יחידות

לכל הפחות ברמת הבניין, ואף ברמת דורש השקעה השדרוג הנוכחי  ;הקטנת אשכולות המנוייםו

מייצר שונות השדרוג הנוכחי , בנוסף .אלפי יחידות / מחוללי עלותמאות השקעה ב, דהיינו הדירה

, שכן היא מושפעת יותר משק בית על בסיס הצפיפות של אזור המגורים ואופיולגבוהה בעלויות 

רוג רשת, השונות . כך למשל, אם בעבר בעת שדמארון הרחוב לבית הלקוח מכל מתוואי הפרישה

ינים משק בית לא הייתה גבוהה מאוד בין שכונת צמודי קרקע ובין שכונה של בניבעלות השדרוג ל

עד לדירה היא גבוהה מאוד בין אופטיים קומות, השונות בשדרוג הנדרש לרשת סיבים מספר בני 

ות מובהקים לפרישה באזורים צפופים הנובעים מיתרונות שתי השכונות הללו שכן קיימים יתרונ

 . משק בית פוחתתלככל שיש יותר דירות בבניין, העלות  –לגודל בפרישה ברמת בניין 
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 חברת בזקחינת כדאיות הפרישה לב .3

לאחר מכן נערוך בחינה של ו, תהנדרשארצית -פרישת הסיבים הכללאת פרק זה אנו נתאר ב

כאמור לעיל, בדו"ח זה לא תוצג בחינת כדאיות כלכלית לפרישת רשת  .הכדאיות הכלכלית לבזק

בחובת הפרישה האוניברסלית בדבר שינויים סיבים אופטיים להוט, ובהתאם לא תוצגנה המלצות 

 .שלה ברשת כאמור

 ארצית על ידי בזק-לפרישת רשת סיבים אופטיים בפרישה כלל יתוח כדאיותנ .3.1

לכדאיות  אגף כלכלה במשרד התקשורתצוות באמצעות הך את הבחינות שער נפרטסעיף זה ב

 GPON-ובטכנולוגיית ה FTTHבתצורת אופטיים  ארצית של רשת סיבים-הכלכלית של פרישה כלל

תרחישים נגבש  בשלב השני, ופרישה כאמורלאומדן עלויות  נערוךבשלב הראשון . עבור בזק

של בזק ותחת תרחישים אלה נעריך את  ארצית-כלללהתפתחות השוק על בסיס פרישה אפשריים 

 הכדאיות הכלכלית של פרישת הרשת. 

ת לחברת הוט בעניין השלמת חובשערך משרד התקשורת בשונה מבחינת הכדאיות הכלכלית 

לא עומדת החובה לבזק לשדרג  על פי הרגולציה הנוהגתהפרישה האוניברסלית שלה, במקרה זה 

 .כי שדרוג זה לא יתבצע יתכן מבחינת חברת בזקת כלכלית ו, וללא כדאיאופטיים לרשת סיבים

היתרונות הנובעים מקיומה של התשתית הפסיבית הבחינה נוגעת לעלויות בזק בהתבסס על 

 .שלכותיה על מבנה העלויותשבבעלותה וה

הטכנולוגיה על בסיסן יבדקו נקודת המוצא של אומדן העלויות נוגעת לבחירת התצורה ולבחירת 

 FTTHאנו סבורים כי קיימת סבירות גבוהה לבחירתה של בזק בפרישה בתצורת  .העלויות

של החברות בשוק  בחירת הטכנולוגיות התבסס עלבהיקף ארצי. זאת, ב GPONובטכנולוגיית 

 בזק. וכן על בסיס מסירת מידע קודם על ידי 41בהתאם לפרישה הנהוגה בעולם 40הישראלי,

יתרונות משמעותיים בהיבט התחזוקה ועלויות התפעול, בשל השימוש  GPON-ת הילטכנולוגי

זמנית על אותה רשת -גמישות שלה לשילוב מספר דורות בובמפצלים פסיביים ברחוב ובבניין, וכן ב

סיבים. אלו הופכים את השימוש ברשת זו ליעיל וזול יותר כתלות במתאר הפרישה והיבטים 

  42נוספים.

, המורכבת מרשת הליבה בה FTTCבפרישה ארצית הבנויה בתצורת  NGNרשת כיום בזק מפעילה 

ק"מ סיבים אופטיים עד לארונות הרחוב, ומרשת הגישה בה  8,000-כ להערכת המשרד פרושים

בהמשך, פרושות  43.כניסה לחצריםנחושת מארונות הסעף ועד לכבלי ק"מ של  00042,-פרושים כ

 
 .FTTBוזנחו את מודל הפרישה בתצורת  FTTHות בתצורת גם סלקום וגם פרטנר פורש 40
, כאשר GPON-וכן בטכנולוגיית ה FTTHנפרשו בתצורת אחוז ניכר מהרשתות מכלל פרישת רשתות הסיבים בעולם,  41

, לצד פתרונות אחרים כגון משמשת לרוב כפתרון קצה הנמצא בסל הכלים של החברה הפורשת G.fast-טכנולוגיית ה
 גלים מילימטריים. 

של בכדי להתגבר על חסמי פרישה פיזיים  FTTBזאת, ייתכן ובבניינים מסוימים בזק תעשה שימוש בתצורת  לצד 42
ורים כי שימוש בתמהיל טכנולוגיות יכול לשפר על ידי התקנת ציוד אקטיבי במרתף הבניין. אנו סבהסיבים האופטיים 

 .שפיע באופן מהותי על תוצאות המודלמאת יעילות הפרישה, אך הוא לא 
 .יעיל מפעיללי "מפ הערכת פי על 43
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 FTTHהקיימת לתצורת  FTTC-על מנת לשדרג את תצורת ה 44יות כבלי נחושת.בתוך הבניינים תשת

 :רמות ארבעלהשקעה בנדרשת בזק 

נציין כי לבזק קיים  – במקטע שבין ארונות הרחוב לבנייניםהשחלת סיבים אופטיים  .א

בעלותה   זכותבהן בהיבטי ביצוע והן בהיבטי עלות,  במקטע זה,  על פני חברות אחרות  ן  יתרו

 100%-כשמאפשרת השחלת סיבים אופטיים לסיבית )קנים, עמודים, גובים וכו'(  על רשת פ

שימוש חוזר לצורך פרישת בה לעשות . הרשת הפסיבית מאפשרת לבזק ממשקי הבית

ואיטליה למשל( . בארצות אחרות )כגון גרמניה  , או במקומהסיבים אופטיים, לצד הנחושת

באופן ריצה והטמנה,  רשת הגישה נחפרה באמצעות חחלק מ  ,ובחלקים נרחבים מרשת הוט

השחלה נוספת לצד הרשת הקיימת, ועל כן לא ניתן לשדרג את רשת הגישה שאינו מאפשר 

כאמור, בהתאם לדיווחי בזק, החברה כבר פרשה   45.ללא חפירה כלשהי בקרקעאופטי  לסיב  

 ממשקי הבית בישראל.  60%-עבור כ  םאופטיים במקטע שבין ארונות הרחוב לבנייניסיבים  

משמש מקטע זה  – )פרישה פנימית(השחלת סיבים אופטיים בחצרי הלקוח ובבניין עצמו  .ב

לא קיימת   כיום  .נפרש, בדרך כלל, על ידי הקבלן בעת הבנייהולמתן שירות ברשת הנחושת 

. לבזק קיים יתרון מסוים בפרישה זו, אופטיים במקטע זהעל קבלנים לפרוש סיבים חובה 

למתקנים  טע זה ובעלת נגישותקמה שימוש בכבלי הנחושת המותקנים בעושמאחר שהיא 

 עצמו תלויה בתצורת הפרישה הנבחרת:. עלות הפרישה בבניין בחצרי הלקוח

i.  פרישה בתצורתFTTH  כוללת רישות של סיבים אופטיים בתעלות הבניין, דרך

רונות קומתיים ועד לבית הלקוח; היקף העלויות במקרה זה נובע מתשומות א

 העבודה הנדרשות לצורך הפרישה במאות אלפי אתרים. 

ii.  פרישה בתצורתFTTB  חוסכת את עבודת הפרישה הפנימית בבניין, אך מחייבת

( לבניין  בניין שעלותו הקבועה )המוערכת באלפי שקליםהתקנת ציוד אקטיבי בכל  

על כדאיות השימוש בו. כמו  הביחס להיקף הלקוחות הפוטנציאלי בבניין משפיע

אופטיים הפרושים בבניין, כולל עלויות תחזוקה הכן ציוד זה, בשונה מהסיבים 

יחידות אקטיביות ברשת  ]..[-)לעומת כ אקטיביות ותפעול של מאות אלפי יחידות

על כן, כאמור, שימוש  ., וכן מעלה סוגיות של שימוש בחשמל ופחת גבוההנוכחית(

ת האקטיבציה, התחזוקה וונטי בעיקר בנקודות קצה בהן עלויובתצורה זו יהיה רל

כמו  .עד לשקע הראשון משק בית יהיו נמוכות מעלויות הפרישה בבנייןוהתפעול ל

כן, שימוש בתצורה זו אינו משפיע על יחס הכדאיות שבין עלות הפרישה להחזרים 

  .FTTHורת פרישה בתצההתלויים בצפיפות השינוי, כפי שעולה מניתוח  ,הצפויים

שדרוג זה רלוונטי במקרים של תצורת  – בארונות הרחוב שדרוג ציוד הרשת האקטיבי .ג

FTTH  והוא מושפע מהטכנולוגיה הנבחרת ,–  GPON    אוPTPשדרוג לטכנולוגיית ה .-GPON 

הציוד האקטיבי ברשת ואף מאפשר לצמצם את  מאפשר שימוש בארונות הרחוב לאחסון

ת הרשת, ללא צורך בצומת אקטיבית יבאמצעות התקנת הציוד במעלה היררכי מספרם

 להלן: בתרשיםנוספת עד לבית הלקוח, כמתואר 

 
 היא שאלה מורכבת שאינה נדרשת לצורך בחינה זו.בעלות הקניינית בכבלי נחושת אלה שאלת ה 44
נטל עבור התושבים, קשיים בקבלת אישורים מהרשויות המקומיות ומגופי   –הקמת תשתית כזו כרוכה בעלות אדירה    45

 התכנון והרישוי והנטל הביורוקרטי הנלווה, וכמובן העלות הכספית.
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 שדרוג ציוד הרשת האקטיבי בארונות הרחוב – 13תרשים 

 

 נתוני חברות התקשורת ועיבודי אגף כלכלה. מקור:

 

שדרוג זה נדרש על מנת להתאים את  – בתנועהבהתאם לגידול  עיבוי הקיבולת בליבה .ד

הרשת לגידול משמעותי בהיקף תנועת הנתונים המתאפשר כתוצאה משדרוג תשתית 

לבזק בשל היתרונות לגודל הנובעים מגודלה קיים יתרון מסוים גם במקטע זה  האינטרנט. 

של רשת הליבה הקיימת של בזק, אם כי יתרון זה מוגבל הן בשל העלות הנמוכה יחסית של 

שדרוג מקטע זה ביחס להשקעות הנדרשות במקטעים אחרים, והן בשל העובדה כי נדרש 

  עיבוי הגבוה משמעותית מהפערים בקיבולות של רשתות החברות השונות.

 

 אומדן עלות הפרישה .3.1.1

 מערכת גיאוגרפית בנינולכלל המדינה, אופטיים על מנת לאמוד את עלויות פרישת רשת סיבים 

בחלוקה  מספר משקי הבית ולגבי בנייני המגורים ומאפייניהםהמשלבת שכבות נתונים לגבי 

החלוקה לאזורים סטטיסטיים נבחרה מאחר והיא  .2 זורים סטטיסטיים, כמפורט בנספחלא

משקפת בצורה הקרובה ביותר חלוקה הומוגנית לפי סוגי המבנים במדינת ישראל, שכן כאמור 

בעזרת  .צפיפות הבינוימושפעת מאד מ FTTPישת הסיבים במודל של הכדאיות הכלכלית של פר

אלף בניינים(, אמדנו את מספר הקומות  800-מערכת זו זיהינו את כלל בנייני המגורים בישראל )כ

להלן מפרט את  1נדרשת על מנת להגיע אליהם. לוח ומספר הדירות בהם, וכן את אורך התשתית ה

 ארצית.-על מנת להשלים פרישה כלל יםה הנדרשהפרישומאפייני היקף 
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 ארצית-מאפייני פרישה כלל – 1 לוח

 800,000-כ  מספר בנייני המגורים בישראל

 600,000-כ 46בישראל הבניינים בבניה לא רוויהמספר 

 800,000-כ 47בבנייה רוויה בישראלמספר הקומות בבניינים 

 מיליון 2.6 מספר משקי הבית/דירות בישראל

 אלף ק"מ 28-כ לגבול הנכס ן הרחוב עדומאר ברשת בזק הגישה אורך תשתיתאומדן 

 אלף ק"מ 5.6-כ עד ללובי הבניין החצרים הפרטייםאורך התשתית בתוך אומדן 

 , חברות התקשורת ועיבודי אגף כלכלה.GOV.ilס, מקור: נתוני מפ"י, למ"    

ומאפייניה )פרישה ברחוב, פרישה בחצר הפרטית, פרישה על בסיס היקפי הפרישה הנדרשים 

הנדרשת ומרכיביה  ים האופטייםהסיבאורך תשתית  ת, ופרישה קומתית( הערכנו אתורטיקלי

מאפייני הרשתות ו על בסיס קבענ . בנוסף,זו וכן את שעות העבודה הנדרשות לפרישההשונים 

 הנחות טכנולוגיות נדרשות לפרישה, הנפרשות כיום בישראל ועל בסיס שיחות עם אנשי מקצוע

 ושיקללנו אותן בחישובינו.

 והדלקה פרישה) לפרויקט ביציאה היום בזק של ההחלטה מנקודת נעשתה העלויות בחינת כי נציין

 מבוססת גישה רשת פרישת כדאיות בחינת של ובאוריינטציה(, אופטיים סיבים מבוססת רשת של

 הפסיבית  הרשת  של  השחלוף  עלות  את  כוללות  אינן  אלו  עלויות.  הבית משקי  כללל  אופטיים  סיבים

ששימש  פרונטיר של העלויות במודל שנעשה כפי) הגישה ברשת הסיבים מושחלים דרכה בזק של

 יציאה כולל שאינו עולם במצב גם מתקיימת זו עלות שכן(, במסגרת אסדרת השוק הסיטונאי

הכרוכות בשדרוגים  הקיימות העלויות את כוללת אינה העלויות בחינת, לכך בהתאם. לפרויקט

 (. ליבהה וציוד בליבה סיבים פרישת בהיבט) בזק של הרשת ליבתב

 מבוססת גישה ברשת משימוש כתוצאה, בתנועה לגידול בהתאם בליבה הקיבולת עיבוי עלויות

בעלויות נמוכות בסדרי מדובר  משני טעמים עיקריים. ראשית, בחשבון נלקחו לא, אופטיים סיבים

ת הסיבים ברשת הגישה. שנית, בניגוד לרשת הגישה שם העלות ללקוח השולי שגודל מעלויות פרי

עולה ולכן מקטינה את הכדאיות הכלכלית, העלות ללקוח השולי ברשת הליבה פוחתת, ולכן מידת 

מת עוד יותר.  השפעת עלויות עיבוי הקיבולת כתלות בהיקף הפרישה על כדאיות הפרויקט מצומצ

 טיפול, התקנה כגון, השירות אספקת של שוטפות עלויות כללה לא העלויות בחינת כי נציין, כן כמו

 . הרשת  תיפרש  אליהם  הבית  משקי  היקף  עם  נמוך  מתאם  לאלו  שכן,  לקוחות  ושירות  שיווק  בתקלות

בזק  על ידיסיבים אופטיים רשת פרישת מכל האמור לעיל אנו מעריכים שהיקף ההשקעה הנדרש ל

הוא גבוה יותר משמעותית מכל השדרוגים שנערכו מאז נפרשו רשתות התקשורת בישראל.   (או הוט)

מחישובים שערכנו עולה כי סך הפרישה של רשת הגישה בבזק, הכוללת פרישה בתוך הבניין ועד 

 14בתרשים  48יארד ₪.מיל 3-מיליון משקי בית יעמוד על סך של כ 2.6-לשקע הראשון בדירה של כ

 
 קומות )כולל(. 2בניינים עד  46
 .ומעלה קומות 3 ינב בניינים 47
 הערכה שמרנית להיקף עלויות הפרישה. היאאנו סבורים כי הערכה זו  48
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ארצית לפי עשירונים )כאשר האזורים -התפלגות עלויות פרישה כלללהלן אנו מציגים את  2 ובלוח

  49הסטטיסטיים שויכו לעשירונים על פי עלות הפרישה הממוצעת בהם(.

, מן הנתונים עולים ההבדלים הגדולים בעלויות הפרישה בין האזורים הסטטיסטיים השונים

בעלי ממשקי הבית בישראל  20%-. כך, על מנת לפרוש רשת סיבים אופטיים ל14כמתואר בתרשים 

על מנת מסך עלות הפרישה. לעומת זאת,  13%-כנדרש להשקיע  ,עלות הפרישה הנמוכה ביותר

 ,ממשקי הבית בישראל בעלי עלות הפרישה הגבוהה ביותר 20%-לפרוש רשת סיבים אופטיים ל

ניתן לפרוש רשת סיבים  . מכאן גם עולה כי3כמעט פי  –מסך עלות הפרישה  37%-כנדרש להשקיע 

 ארצית.-מעלות פרישה כלל 63%-ממשקי הבית בישראל בעלות המהווה כ 80%-אופטיים ל

 *התפלגות מצטברת של עלויות הפרישה, לפי עשירוני פרישה – 14 תרשים

 

 לעשירונים על פי עלויות הפרישה בהם.* האזורים הסטטיסטיים שויכו 
 ועיבודי אגף כלכלה. gov.ilמקור: נתוני החברות, מפ"י, למ"ס, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 משקי בית כל אחד. 1,000-אזורים סטטיסטיים המכילים בממוצע קצת פחות מ 3,000-קיימים בישראל כ 49
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 *מסך הפרישה עלויות הפרישה לפי עשירוני פרישה שיעור – 2לוח 

 עשירון עלות שיעור עשירון
 עלויות מסך

1 6.2% 

2 6.7% 

3 6.9% 

4 7.2% 

5 7.7% 

6 8.3% 

7 9.2% 

8 10.8% 

9 13.7% 

10 23.4% 
 .בהם הפרישה עלויות פי על לעשירונים שויכו הסטטיסטיים האזורים* 

 ועיבודי אגף כלכלה. gov.ilמקור: נתוני החברות, מפ"י, למ"ס, 
 

כי העלויות  מן הנתונים עולהלצפיפות האוכלוסין יש השפעה ישירה על עלויות הפרישה, שמאחר 

הגבוהות ביותר ביחס להחזרים הצפויים יימצאו באזורים דלילי אוכלוסין שהבנייה בהם היא 

 צמודת קרקע ולא רוויה. 

 ממוצע הדירות לבניין בוובין  בעשירוןבין עלות הפרישה הממוצעת  יחסה – 15 תרשים

 

 בהם.* האזורים הסטטיסטיים שויכו לעשירונים על פי עלויות הפרישה 
 ועיבודי אגף כלכלה. gov.ilמקור: נתוני החברות, מפ"י, למ"ס, 

 
אנו מציגים את היחס לפי עשירונים בין עלות הפרישה למשק בית באזור  לעיל 15בתרשים 

סטטיסטי ובין מספר הקומות הממוצע בבניין באותו אזור סטטיסטי. כפי העולה מן התרשים ניתן 



 

44 

 

יותר בין העלות הממוצעת לפרישה בכל עשירון ובין מספר הדירות לראות כי קיים יחס )הפוך( חזק ב

 15-כבממוצע  המכילים בניינים בעלי אזוריםב נחלש יחסההממוצע בבנייני המגורים בעשירון וכי 

 .ומעלה דירות

 ניתוח תרחישים .3.1.2

לכלל משקי הבית בישראל נאמדת על סיבים אופטיים מהאומדנים עולה כי פרישת רשת כאמור, 

כדאיות הכלכלית של פרישת מיליארד ₪. על מנת לגבש את עמדתנו באשר ל  3-בכלכל הפחות  ידינו 

יינת להלן שלושה תרחישים להתפתחות התחרות בשוק )אשר מאופ  נפרטשל בזק ארצית  -רשת כלל

בהתבסס על מאפייני האסדרה (, , נתחי שוק, ורמת המחיריםשל המתחרים פרישההעל ידי היקף 

 למולהתרחישים נבדלים ביניהם ברמת התחרות    .סיב ומחיר אחיד(  BSA)כגון    הקיימים והנשקלים

 . רמת התחרות בתרחישים השוניםספקי השירות הפורשים כיום רשתות סיבים אופטיים מתחרות

הסיבים, ויש   שירותלרמות המחירים  היקפי הפרישה של המתחרים ובמתבטאת בראש ובראשונה ב

והן של בזק( לעומת שירות  המתחריםלכך השפעה גם על נתחי השוק של שירות הסיבים )הן של 

 .ארצית-, אך בכולם מגולמת ההנחה כי בזק תפרוש רשת סיבים מלאה בנגישות כללהנחושת

 המתחרים יפרשו בתרחיש זה  – רחב"(ו)"תרחיש מ פרישת מתחרים רחבהתרחיש  .א

)ובהמשך  בתוך שלוש שנים ממשקי הבית בישראל 50%-כהנגישה לתשתית עצמאית 

. כתוצאה מכך ועל מנת לכבוש נתחי שוק, אטרקטיביים, ויציעו מחירים בבנייה חדשה(

-על כלהפעלת השירות  חמש השנים הראשונותביעמוד של בזק שירות סיב ממוצע מחיר 

נתח השוק של  .ברשת הנחושת, בדומה לרמות המחירים הקיימות כיום (ללא מע"מ₪ ) 95

ונתח השוק של בזק , 30%-באזורי הפרישה שלהם ל 2025הפורשים המתחרים יגיע בשנת 

 .2025בשנת  30%-יגיע ל בכלל הארץבשירות סיב קמעונאי 

המתחרים יפרשו בתרחיש זה  – פרישת מתחרים בינונית )"תרחיש הביניים"(תרחיש  .ב

)ובהמשך  ממשקי הבית בישראל בתוך שלוש שנים 40%-תשתית עצמאית הנגישה לכ

כתוצאה מכך,  רחב.ובתרחיש המ, ויציעו מחירים גבוהים יותר מהמחירים בבנייה חדשה(

בחמש ויעמוד    רחבוהממחיר שירות סיב ממוצע של בזק יהיה גם הוא גבוה יותר מהתרחיש  

)ללא מע"מ(. כתוצאה מכך נתח בממוצע ₪  105-על כלהפעלת השירות השנים הראשונות 

באזורי   2025השוק של שירותי הסיב יקטן: נתח השוק של הפורשים המתחרים יגיע בשנת  

-יגיע ל בכלל הארץ, ונתח השוק של בזק בשירות סיב קמעונאי 27.5%-הפרישה שלהם ל

 .2025בשנת  27.5%

ם יתקשו בתרחיש זה המתחרי  –)"תרחיש מצומצם"(    תרחיש פרישת מתחרים מצומצמת .ג

משקי הבית מ  30%-להרחיב את פרישת הסיבים שלהם ויפרשו תשתית עצמאית הנגישה לכ

של בזק  כתוצאה מכך, מחיר שירות סיב .)ובהמשך בבנייה חדשה( בלבד בתוך שלוש שנים

להפעלת השירות בחמש השנים הראשונות ויעמוד  מתרחיש הבינייםיהיה גבוה יותר 

₪ )ללא מע"מ(. כתוצאה מכך נתח השוק של שירותי הסיב יקטן: נתח  115-כעל בממוצע 

, ונתח השוק 25%-באזורי הפרישה שלהם ל  2025השוק של הפורשים המתחרים יגיע בשנת  

 .2025בשנת  25%-יגיע ל בכלל הארץשל בזק בשירות סיב קמעונאי 
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 :3נתונים על התרחישים השונים מוצגים להלן בלוח 

 בשלושת התרחישים שוביםהנחות וחי – 3לוח 

תרחיש  פרמטרים
 מצומצם

תרחיש 
 ביניים

תרחיש 
 מורחב

 50% 40% 30% 2022של ספקי השירות בשנת סיבים שיעור נגישות 

 ₪ 95 ₪ 105 ₪ 115 , לחודש ללא מע"מ2024-2020ממוצע מחיר בזק סיב קמעונאי 

ספקי שירות באזורי הפרישה שלהם בסיב לשיעור חדירה 
 30% 27.5% 25% 2025בשנת 

 30% 27.5% 25% 2025בזק בכלל הארץ בשנת בסיב לשיעור חדירה 

 54%-כ 47%-כ 41%-כ (ספקי השירות)בזק ו 2025נתח שוק סיבים בשנת 

 46%-כ 53%-כ 59%-כ (ספקי השירותו הוט, ,)בזק 2025נתח שוק נחושת בשנת 

 15%-כ 16%-כ 18%-כ )נחושת וסיבים( 2025נתח שוק סיטונאי ברשת בזק בשנת 

, )קמעונאי וסיטונאי 2025בשנת ספקי השירות נתח שוק 
 31%-כ 28%-כ 27%-כ (נחושת וסיבים

 

בנוסף לתרחישים הללו ערכנו ניתוח רגישות לגבי ההשפעה של היקף פרישת הרשתות הסיבים 

המגזר העסקי. זאת מכיוון שאנו סבורים כי מגזר זה יסבול בזק מהאופטיים על הירידה בהכנסות 

מקניבליזציה כתוצאה מהפעלת רשת סיבים בפרישה אוניברסלית על ידי בזק. ובפרט בזק תאלץ 

 סיבים שכיום נמכרים במחירים גבוהים ביותר. ם מקבילים מבוססיים לשירותילהוריד מחיר

בניתוחי הרגישות שערכנו בחנו ירידות שונות בהכנסות מהמגזר העסקי בבזק כתוצאה מהפעלת 

 .למשקי הבית רשת הסיבים האופטיים

כן של חברת בזק, ול לנקודת המבטהבחינה הכלכלית שערכנו נעשית בהתאם חשוב לציין כי 

שכן כאמור סביר כי תתרחש  .כלל ההכנסות שלו למול עלויותיו –הפרויקט לא נמדד בפני עצמו 

קניבליזציה בהיקפים נרחבים בשירותים שונים שמספקת כיום בזק. לפיכך, הבדיקה הכלכלית 

בהכנסות בזק שנוצר כתוצאה  הגידולבוחנת את ים שתעמוד בפני בזק, ולמדמה את מערכת השיקו

הסיבים האופטיים. נדגיש כי  תארצית לעומת כלל העלויות של פרישת רש-מפרישת הסיבים הכלל

, אך תוספת ההכנסות שהוא )ללא התחשבות בקניבליזציה( גם אם הפרויקט הוא כלכלי בפני עצמו

להפעיל רשת סיבים מייצר לבזק אינו מספק מבחינת רמת התשואה, הרי שבזק תבחר שלא לפרוש ו

 אופטיים. 

 10%-3%-בחנו מספר חלופות המביאות לירידה של כבמגזר העסקי לצורך הערכת הקניבליזציה 

בהכנסותיה מהמגזר העסקי עקב פרישת הסיבים האופטיים. שיעורים אלה הם שמרניים ונגרמים 

למגזר העסקי  נוכח מעבר אפשרי של לקוחות עסקיים לרכישת שירותים מתקדמים שזמינים כיום

להלן אנו מפרטים את תוצאות בדיקת הכדאיות הכלכלית   4בלוח  בלבד )במחירים גבוהים יחסית(.  

, כאשר המודל שערכנו לפרישה אוניברסלית של רשת סיבים אופטיים בידי בזק, בתרחישים השונים

ודת המבט מנק. בכל חלופה אנו מפרטים את שיעור התשואה הפנימי של הפרויקט,  שנים  25-נבנה ל

, וזאת כנגד החלופה לשמור מהפרויקט למול עלויותיושנוצרה התוספת נטו בהכנסותיה  –בזק  של
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על מצב "עסקים כרגיל" ולהמשיך להתבסס על רשת הנחושת תוך אובדן נתחי שוק לחברות 

 הפורשות.

 שנים 25-, מודל לשיעור התשואה הפנימי בתרחישים השונים – 4לוח 

ירידת ההכנסות 
 רחבומתרחיש  תרחיש ביניים מצםומצתרחיש  במגזר העסקי לשנה

 3.3% 9.2% 14.0% מיליון ₪ 50

 שלילי 5.2% 10.2% מיליון ₪ 100

 שלילי 1.1% 6.6% מיליון ₪ 150

 

מודל פרונטיר עמד על ששימשה בנציין כי שיעור התשואה הנדרש לחברת בזק לפרישת רשת נחושת  

מדו את תוספת הסיכון הכרוכה בפרישת רשת סיבים במדינות השונות ארגולטורים  , וכי6.5%-כ

, סף , בהתבסס על מאפייני הסיכון של הפרויקטלהערכתנו 50נקודות אחוז נוספות. 4.8-.22-בכ

  51תשואה. 10%הכדאיות הכלכלית לפרויקט מסוג זה לבזק עומד לכל הפחות על 

מן התוצאות של בדיקת הכדאיות הכלכלית עולה כי תחת חלק מהחלופות השונות שנבחנו, שיעור 

התשואה הפנימי של הפרויקט לבזק הוא שלילי, ועל כן בחלופות אלו אנו מעריכים שבזק תבחר 

. בנוסף, בכל החלופות מלבד אחת שיעור האופטיים הסיביםרשת פרישת את  להשליםשלא 

, קרי שיעורי תשואה נמוכים עד גבוליים 10.2%התשואה הפנימי של הפרויקט אינו עולה על 

את ועל כן גם תחת חלופות אלו אנו סבורים שבזק לא תוציא לפועל  להוצאה לפועל של פרויקט זה

מיליון   50והירידה המינורית יחסית )  מצםוהמצתחת התרחיש    –בחלופה אחת  . רק  פרישת הסיבים

, שמהווה שיעור 14.0%-₪ לשנה( במגזר העסקי, שיעור התשואה הפנימי של הפרויקט עומד על כ

  לפרויקט מסוג זה. מספקת תשואה

, עולה כי שיעור התשואה (1/9)  , מניתוח נוסף שערכנו, בו שקללנו הסתברות שווה לכל חלופהכמו כן

מהי ההסתברות הנדרשת גם בחנו  בהמשך לכך .5.2%עומד על  של הפרישההמשוקלל נימי הפ

והסתברות שווה  )תחת הסתברות שווה לתרחישי המגזר העסקי מצםוהמצלהתממשות התרחיש 

, 10%יעמוד על  ששיעור התשואה המשוקלל של הפרישהכך  ,(רחבולתרחיש הביניים ולתרחיש המ

. כלומר, על מנת שהפרישה 97.5%של יתממש בהסתברות  מצםוהמצומצאנו כי נדרש שהתרחיש 

עליה להניח   ,כדאיות כלכלית סבירה בשביל בזק  תהיה בעלארצית של רשת סיבים אופטיים ת-הכלל

בות וכי היא תוכל לג 30%שהיקף הפרישה של המתחרות בבניינים הקיימים לא יעלה על פקטו -דה

 מחירים גבוהים לשירות הסיבים.

שנים  20-, תחת הנחה שאופק הפרויקט הוא ל4להלן אנו מציגים תרחישים מקבילים ללוח  5בלוח 

נולוגיות חלופיות שנים. כלומר שהתממש תרחיש פחות שמרני מבחינת כניסתן של טכ 25-במקום ל

 ארוך. בטווח הזמן ה

 
50 https://brattlefiles.blob.core.windows.net/files/7177 
 (.נקודות אחוז 3.5התבסס על ממוצע התחום )פרמיה של ב 51
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 שנים 20-בתרחישים שונים, מודל לשיעור התשואה הפנימי  – 5לוח 

ירידת ההכנסות 
 רחבותרחיש מ תרחיש ביניים מצםומצתרחיש  במגזר העסקי לשנה

 1.6% 8.0% 13.2% מיליון ₪ 50

 שלילי 3.7% 9.1% מיליון ₪ 100

 שלילי שלילי 5.2% מיליון ₪ 150

 

שנים, הנחה שאינה בלתי סבירה במידול   20עולה כי תחת הנחה על אופק מודל של   5מתוצאות לוח  

-כשל , מתקבלת ירידה בשיעור התשואה הפנימי של הפרויקט כדאיות כלכלית לפרויקט תשתית

 נקודות אחוז בכל תרחיש.  1.5עד  1.0

הכדאיות הכלכלית היא מאוד מן הבחינות שערכנו גם עולה מסקנה מאוד ברורה כי התנודתיות של  

בפרמטרים מרכזיים במודל מסיטים את רמת הכדאיות הכלכלית  יםלא גדול יםגבוהה ושינוי

למרחק ניכר. תכונה זו נובעת הן כתוצאה מכמות ההנחות הנדרשות לבניית המודל והן כתוצאה 

ללות ירידה בהכנסות בזק )הכו "(הדלתאההפרש )"מכך שבדיקת הכדאיות בעיני בזק מבוססת על 

 . א על כלל ההכנסות המתקבלות מהפרויקטול הכנסה מרשת הנחושת(תית של המשמעו

 תיה החזויות של בזק כתוצאה מפרישהשהגידול בהכנסו, מכל האמור לעיל אנו מגיעים למסקנה

רה על מבטיח לבזק החזר מספק בוודאות סביארצית של רשת סיבים אופטיים אינו -כלל

של רשת   ארצית-פרישה כללש  גבוהה  סבירותישנה    ,המקצועיתהערכתנו  למיטב  השקעתה. לכן,  

 .ת כלכליתוכדאיבעלת אינה  חברת בזקעבור  אופטיים סיבים

חשוב לציין לעניין זה, כי ניתוח כדאיות כלכלית לפרויקט מסוג זה טומן בחובו הנחות מרובות על 

מצב התחרות העתידי, הנגזר מפעולות עתידיות של שחקנים אחרים בשוק, מהשפעות הדדיות בין 

וכן מהתפתחויות טכנולוגיות, רמות המחירים השונות של כלל השחקנים והשירותים השונים, 

. כלל השינויים ומשינויים במצב הכלכלה המקומית והעולמיתהאסדרתית משינויים בסביבה 

מאוד לחיזוי, וייתכן כמובן מרווח טעות משמעותי בחיזויים מסוג אלה.  מורכביםהמתוארים הם 

 בעליתרחישים  על    מבוססים  שאומדני הכדאיות הכלכלית  , הריזו  ואולם, גם תחת "הערת אזהרה"

שאינם  ,עולה מכך שקיימים מצבי עולם)למיטב הערכתנו המקצועית(.  גבוהה יחסית הסתברות

וש רשת פרת  שבזקספק רב  קיים  על כן    .רמת הכדאיות הכלכלית אינה מספקתבהם   ,בלתי סבירים

 לה חובת פרישה אוניברסלית. נשמרתבהינתן ש ,ארצית-סיבים אופטיים בפרישה כלל

 כדאיות עבור הוטיתוח נ .3.2

. בעבר הוחלו קיימים הבדלים מהותיים בין בזק להוטפס -של רשת אולטרה רחבתעניין הפרישה ל

לעניין זה בין  לקבוע רגולציה שונהעל חברות בזק והוט חובות דומות יחסית, וכעת אנו ממליצים 

 .מתווה הסיבים(טיוטת )כאמור גם ב בזק והוט

יימים בידי כל אחת מהחברות ובפרט מקור ההבדל בין החברות נעוץ ביתרונות התשתית הק

היתרונות הנובעים מקיומה של רשת פסיבית והיקף הפרישה שלה. בעניין זה מנחה אותנו עיקרון 

באזורים בהם אין לחברה מסוימת יתרון הנובע מקיומה של רשת פסיבית המאפשרת  כיבסיסי 
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קביעת ל צדקהאין ה הנחת רשת חדשה בעלויות מצומצמות יחסית לעלויות חפירה בשטח בנוי,

באופן  (קיימת)בשונה מחובת שירות אוניברסלית לשדרוגים ברשת ה לרשת חדשה חובת פרישה

 כרוכה  הפרישהלאזורים בהם  לרשת חדשה  . קביעת חובת פרישה  שאינו מקים כל היתכנות כלכלית

ארצית לא תהיה כדאית כלכלית ולכן -שפרישת רשת כללתביא לידי כך בעלות גבוהה חפירה ב

פרוש כלל על מנת שלא להיות בהפרה מהותית של הרגולציה החלה הרלוונטית תבחר שלא ל  החברה

של כדאיות  להפועלות על פי רציונ הפרישה נערכת על ידי חברות עסקיותנזכיר כי לשיטתנו,  עליה.

ית לחברה הפורשת, שכן ללא כדאיות כלכלית זו לא להיות כדא בכללותהעל הפרישה  כלכלית ולכן

 תפרש הרשת.

, בהתבסס על היקף ומיקום הרשת הפסיבית אשר של הוט יתרונות הפרישהאת  יש לבחון לפיכך,

לצורך בחינה זו פס. -את חובת הפרישה של הוט ברשת אולטרה רחבת קבועעל מנת ל ברשותה,

 שאינם מצויים בידי המשרד נכון למועד פרסום הדוח,, נדרשת בין היתר העברת נתונים מצד הוט

בנוגע לרשת הפסיבית שלה. כמו כן, לפי הערכתנו נכון להיום הוט טרם צעדה צעדים משמעותיים 

הקפיצה הטכנולוגית אף לשיטתה של הוט עצמה ו לדירה/לפרישת סיבים אופטיים עד לבניין

 על הפרק.  ברורעומדת באופן  עדיין אינהברשתה 
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כלכלית לית של אזורים שאינם כדאיים מימון באמצעות קרן אוניברסלבעולם ודלים מ .4

 פס-לפרישת תשתיות אינטרנט רחבות

 OECD-פס, מדינות רבות ב-אינטרנט רחבות אור ההכרה ביתרונות הרבים שיש לפרישת תשתיותל

הגדירו יעדים לקידום פרישת התשתית ופועלות למימוש יעדים אלו בדרכים שונות. הגדרת היעדים 

משתנה ממדינה למדינה, הן בהגדרת הדרישות לרמת התשתיות והן בתאריכי היעד שהציבו. לצורך 

במנעד של כלים לעידוד הפרישה באזורים הלא  OECD-עמידה ביעדים אלו משתמשות מדינות ה

משיקולי כדאיות כלכלית. הכלים  לכלית לפרישה באמצעות חברות התקשורת, הפועלותכדאיים כ

השונים כוללים שלב של גיוס מימון ואיתור מקורות תקציביים ושלב של הקצאת הכספים שגויסו 

שחלקם כוללים   עיקרייםארבעה מודלים    קיימיםהפרישה. לשלב גיוס המימון  ועידוד  לצורך קידום  

נשען על גיוס כספים מהחברות בשוק התקשורת.  אחרשל המדינה וחלקם ה השתתפות תקציבית

הנעים  עיקריים, קיימים חמישה מודלים ועידוד הפרישה אופן חלוקת הכספים –לשלב השני 

 מהישענות על שוק חופשי ותחרות ועד הקמת תשתית ציבורית מלאה ורחבת היקף.

 52תכנית לכלכלנים חברתיים.תייע הצוות בהסבחינת המודלים השונים למימון הקיימים בעולם ל

 תו:, ולהלן תמצי3התוצר המלא של התכנית מוצג בנספח 

 גיוס מימון –שלב א'  .4.1

התערבות -לשלב זה, כפי שצוין, יש ארבעה מודלים שונים הנעים מתקצוב ממשלתי מלא ועד אי

 . ארבעת המודלים הנפוצים בעולם הם: ממשלתית

על ידי תקציב המדינה. גישה זו לעידוד פרישת תשתיות מימון קרן  – תקצוב ממשלתי •

דורשת משאבים מהמדינה על מנת שהתוכנית תעמוד ביעדי הפרישה שהציבה. תקצוב מסוג 

ביפן. ביפן המודל משלב מאפיינים של תקצוב הן על ידי הממשלה והן על למשל זה נעשה 

ידי הרשות המקומית. התשתית נפרשת על ידי הרשות המקומית שמקבלת מימון )כשליש 

לרשות משלמות    התקשורתחברות  סכום( מהממשלה המרכזית. לאחר הקמת התשתית  מה

 בדומה למודל השוק הסיטונאי. בתשתית השימוש  עבורהמקומית 

לעידוד פרישת  הרשויות המקומיות משתתפות במימון קרן – תקציבי רשויות מקומיות •

כך  של השניים()וכל שילוב  משקיעות באופן ישיר בתשתית בתחומי הרשותאו  ,תשתיות

לרשות המקומית עבור השימוש בתשתית שהקימה. מודל זה   ותמשלמ  שחברות התקשורת

נמצאות בבעלות האופטיים הסיבים תשתיות ביפן ובשבדיה. בשבדיה מרבית יושם 

לחלוטין של הרשויות המקומיות )על אף שתיתכן האפשרות לבעלות משותפת או פרטית 

סיבית, הן לתשתית תית הפקומית אחראית הן לתשהרשות המ התשתית באזור מסוים(.

לרשות המקומית  וחברות התקשורת משלמותהאקטיבית ולחיבור לקוחות הקצה, 

 יםהבת  יבעלהתמיכה הייתה עקיפה בלבד ובבתים פרטיים  בנוסף,  בתמורה לשימוש ברשת.  

בתמורה מעלות הפרישה    15%עד  של קיבלו החזרי מס   אופטיים  סיביםבפרישת  שהשקיעו  

 לכך. 

 
ליר, היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטת -מכון וןתכנית התמחות מטעם המכללה החברתית כלכלית בשיתוף  52

. התוכנית מיועדת לסטודנטים לכלכלה, וכחלק ממנה הסטודנטים אביב, קרן ברל כצנלסון וקרן פרידריך אברט-תל
 העבודה נעשתה בליווי הצוות המקצועי של משרד התקשורת.  ח כלכלי עבור משרד ממשלתי או גוף ציבורי."דו  כותבים
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הכנסות תוך  מ  תשלומי חובה,כ,  איסוף כספים  –החברות    תשלומי חובה ייעודיים שלקרן מ •

במימון קרן זו משתנה  שחקנים השונים בשוק התקשורת. מספר השחקנים המשתתפיםה

לעידוד קרן הוא המשתתף היחיד במימון  Incumbent-הל ממדינות כגון אירלנד בהן הח

  53במימון הקרן. ולספרד בה כלל השחקנים בשוק משתתפיםפרישת תשתיות, 

לפי בחינה  השתתפות במימוןרשות התקשורת הפדרלית מחשבת מקדם , למשל בארה"ב

 מחויבתמול יעדי הפרישה הרצויים. כל חברה  של צפי ההכנסות של החברות הפרטיות אל

 אחוז זה מההכנסות שלה משירותים שהוגדרו.ב השתתףל

שנועדה לממן פרויקטים לפרישת אינטרנט מהיר ותוקצבה תכנית  2016-בקנדה הושקה ב

מיליון דולר בשנה הראשונה ותוספת של  100מיליון דולר שיגיעו מהקרן בהדרגה ) 750-ב

חנת את בוהקנדית מיליון דולר בכל שנה שלאחר מכן(. רשות התקשורת הפדרלית  25

הסובסידיה הנדרשת אל מול צפי ההכנסות של כלל החברות וקובעת את מקדם 

 כאחוז שיאפשר להן לעמוד ביעדי הפרישה. ההשתתפות 

מימון הפרישה נעשה ממקורותיהם העצמיים של חברות  במודל זה – פרטית ההשקע •

מבוצעות על השקעות ה – בהישענות על השקעות פרטיות ברורים היתרונות .התקשורת

תועלת, ומצטמצמת האפשרות לחדירה של -בסיס שיקולי כדאיות כלכלית ומאזני עלות

מבוססים על תקציב אינטרסים זרים לשיקולי ההשקעה, ביחס למודלי מימון ה

חברות ש תיתכן אפשרותבמודל המבוסס על השקעות פרטיות,  ממשלתי/ציבורי.

. במצב זה באזורים מסוימים פס-פרוש תשתית אולטרה רחבתא לליבחרו שתקשורת ה

באזורים הצפופים לא יינתנו, גם המתגוררים ייתכן ושירותים רבים שמקבלים האזרחים 

 במקומות בעלי צפיפות אוכלוסין נמוכה יותר.המתגוררים לא בעתיד הקרוב, לאזרחים 

  את המודלים השונים.המשלבים היברידיים כמו כן קיימים מודלים 

 הפרישהועידוד  חלוקת הכספים –שלב ב'  .4.2

חמשת המודלים הכלליים  ,. בעולםואופן עידוד הפרישה השלב השני הוא מנגנון הקצאת הכספים

על ידי הממשלות נעים על ציר שבין תחרות )כמעט( האופטיים  המאפיינים את עידוד פרישת הסיבים  

רליה(. קביעת המודל תלויה ועד ליצירת מונופול לפרישה על ידי הממשלה )אוסט( חופשית )דנמרק

 ה בה ומצב תשתיותשוק התקשורת המקומי במדינה, צפיפות האוכלוסייהתחרותי בבמצב 

  54.התקשורת

 : המודלים השונים(טיפוסי )כאשר יש מדינות המשלבות בין  סוגי המודלים
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.en-0.1787/852bd3b9https://doi.org/1 No. 265, OECD Publishing, Paris, 

54 , No. 265, OECD OECD Digital Economy Papers ",OECD (2018), "Bridging the rural digital divide
.en-https://doi.org/10.1787/852bd3b9 Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/852bd3b9-en
https://doi.org/10.1787/852bd3b9-en
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חברות התקשורת מקדמות פרישה בעיקר בו מודל  – עידוד הפרישה על ידי תחרות •

המודל בנוי על כך שהתחרות בין החברות תביא אותן   .במימון עצמי  באזורים הכדאיים להן

  להשקעה בפרישת סיבים אופטיים.

 והתמקדותבאזורים לא כדאיים   סיבים  פרישת  לקידום  התקשורת חברות  סירוב,  בדנמרק

ההולכה בלבד, תוך מכירת פעילות הייצור  במקטעחשמל ותשתיות מקומיות  חברות

במקביל  FTTPבהנחת תשתיות  להשקיעאלו  חברות הובילה, תקציב עודפילהן  שייצרה

במדינה רחבים  החברות פורשות באופן הדרגתי אזורים    קרקעיים.-להנחת כבלי חשמל תת

ת ולא רק באזורים הכדאיים בלבד. באופן זה מתקיימים גם יתרונות להולכת תשתיו

 נוספות )כמו חשמל( לצד תשתיות התקשורת. 

בדרך של מתן הטבות  המדינה תומכת באופן עקיף בפרישת התשתית – מודל מימון עקיף •

במתכונת  .לפעילות שמבצעות חברות התקשורת ולא באמצעות העברה ישירה של כספים

הקלות רגולטוריות מסוימות אופטיים הפורשת סיבים  ההמדינה מקנה לחבר ומימון ז

 ותשלום מיסים מופחת בתמורה לקידום פרישת התשתיות על ידי החברות. 

רתה ניהול הקמת התשתית המהירה. החברות בברזיל הוקמה חברה ממשלתית שמט

ההצעה שדורשת את המימון הנמוך ביותר. ההטבות המוצעות  נבחרתניגשות למכרז בו 

סים ואשראי מוזל. בפועל, תוצאות ילחברות הפרטיות הניגשות למכרז הן הקלות במ

 המודל הברזילאי לא עמדו ביעדים שהציגה המדינה.

 לפרישת התשתיתמועברים ישירות  ספייםכהשאבים מבמודל זה ה – מודל מימון ישיר •

. חלוקת הכספים יכולה להתבצע באמצעות מענקים או )למשל באמצעות קרן ייעודית(

יוזמות לרשויות מקומיות או ל, התקשורת העביר לחברותמכרזים. את המשאבים ניתן ל

  .במדינהשנקבע בהתאם למנגנון חלוקת המשאבים  פרטיות

הקרן אשר נבחנים לפי  ל ידיהחברות הפורשות מציעות פרויקטים למימון עבקנדה, 

מיקום הפרויקט, גודל החברה ומיקומה, ישימות טכנית  קריטריונים שהוגדרו מראש כגון

הקרן כוללת מספר  צות הבריתבאר ופיננסית, המימון החיצוני, שיפור התשתית ועוד.

 ים שונים של חברות תקשורת ואזורי ביקוש.תכניות שנוסדו באופן הדרגתי ומיועדות לסוג

 המתבסס על נתונים הנדסיים באמצעות מודל הערכת עלויות הקצאת הכספים מתבצעת

 וגיאוגרפיים ומספק הערכה למידת התמיכה המוצעת עבור כל פרויקט.

שבבעלותה שונות  הממשלה מספקת גישה לתשתיות    זהבמודל    –  פרטית-שותפות ציבורית •

של היחסיים השאיפה במודל זה היא ניצול היתרונות  פרישה. שמעודדת אסדרהקובעת ו

. לחברות התקשורת ישנו הידע, הניסיון בקידום הפרישה הממשלה ושל חברות התקשורת

והמשאבים לקידום פרישה יעילה, ואילו הממשלה אחראית על מתן גישה לתשתיות שונות 

פועל על פי לעיל ודל השבדי שתואר אפשר קידום פרישה מהירה. המתש המקל אסדרהו

שותפות זו והמדינה עמדה ביעדי הפרישה שהגדירה, ואף נמצאת בין המדינות המובילות 

 .אופטיים בעולם בפרישת תשתית סיבים
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פרישת התשתית, למשל באמצעות חברה ביצוע המדינה אחראית על  – תשתית ציבורית •

 יכוליםהשירות  , וספקיאותה חברה ממשלתית מקימה את הרשת ומפעילהממשלתית. 

לפעול על בסיס התשתית הממשלתית באופן דומה למודל השוק הסיטונאי. במודל זה, 

לקידום  של חברות התקשורת תשתית נכסי וכשת לעתיםרהממשלה , באוסטרליהשבוצע 

 פרישת התשתית שלה.

 הפעלת קרן אוניברסליתבהניסיון בעולם  .4.3

צ'ילה, צרפת, אנגליה, )כגון: קנדה,  בהפעלת קרן אוניברסלית סיון הנלמד מהעולםלאור הני

ה מאפיינים המגבירים את תשעניתן לראות איטליה, אירלנד, פורטוגל, ספרד וארצות הברית( 

  55:אוניברסלית קרן סיכויי הצלחת

של הקרן חשובה על מנת להימנע מהתערבותם של בעלי שיקולים  עצמאותה – עצמאות •

זרים בניהול משאבי הקרן. דרך להשגת תנאי זה היא הצבת מבנה שליטה ותחומי אחריות 

, והגדרה קשיחה של קריטריון בחירה, שנשען על שיקולי יעילות ברורים בניהול הקרן

 .שיקולים נוספיםוללא  וע, מאפייני השדרוג הטכנולוגי ולוחות זמנים לביצכלכלית

וגיבוש האסדרה יצול הידע הרב הקיים במגזר הפרטי נ – שיתוף פעולה עם המגזר הפרטי •

יגבירו את סיכויי הצלחת על בסיס מידע וקבלת התייחסויות מהגורמים הפועלים בתחום 

 הקרן.

ברורות ארוך נדרשות להיות טווח המטרות הקרן, הן לטווח הקצר והן ל – בהירות •

  , וכן הגדרת נהלי עבודה.ומדידות

. כך גם מנהלי הקרן צריכים על פני זמן השוק, הטכנולוגיה והחברה משתנים – גמישות •

 .הקרן בהתאם לשינויים בגורמים אלו פעילותלבחון את יעדיהם ואת 

דיווח הנתונים באופן שיאפשר בחינה עצמאית ואימות שלהם יתרום להצלחת  – שקיפות •

יש לפרסם את המכרזים ותוצאותיהם, פרויקטים בביצוע, יעדים ואבני דרך  מו כן. כהקרן

אתר באמצעות  מומלץ לשקף את כל המידעלוחות זמנים. ומול ביצועים, יעדי פרישה 

 .המתעדכן באופן תדיראינטרנט ייעודי 

למימון. מומלץ לאפשר גמישות בזהות טכנולוגיית הפרישה שתזכה    –  ליות טכנולוגיתניטר •

טכנולוגיה ספציפית. הסיבה לכך היא בהגדרת שירותים ומהירויות ולא להתמקד ב עדיף

טכנולוגיות עתידיות טכנולוגיות מסוימות וידירו שכך כספי הקרן לא יוגבלו לתקצוב 

  56.או איכותי יותר בעלויות נמוכות יותר  חליפיות בעלות יכולות לספק איכות שירות דומה

י גוף ייעודי והתאמות ל ידביקורת בלתי תלויה ע – (Accountability) אחריותיות •

 בעקבותיה.

 
 .ITU, GSMA, Intel, UNשנעשו בפרויקט הכלכלנים החברתיים מתוך ת תובנות מרכזיות מסקירות רוחביו 55
, ניתן יהיה להשיג ast MileL-תחליף איכותי לתשתית סיבים אופטיים ב יהוו FWAלדוגמא, אם בעתיד טכנולוגיות  56

ת שבעלות נמוכה יותר ובלוחות זמנים מהירים יותר. הגדרה קשיחה כי התמרוץ נועד לפרי יתפרישת תשתית איכות
 לא תאפשר זאת.לכל אורך חיי הקרן בלבד  סיבים אופטייםתשתיות 



 

53 

 

יש להקצות את כספי הקרן כך שימנע עיוות של השוק ותקודם התחרותיות.  – שוויוניות •

הוגן  ,לימכרז ניטר ל ידידרך להשגת יעד זה היא באמצעות חלוקת כספים המבוססת ע

 ושוויוני.

העברת הכספים באופן הדרגתי ליצירת תמריץ לעמידה באבני דרך ולקידום  – הדרגתיות •

 .יעילות, חדשנות וצמצום הוצאות
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 משרדי-הבין מלצות הצוותה .5

רשתות באמצעות מספר אוניברסלית לפרישה  מחובת אוניברסליות של חברהעבר מ .5.1

 פס-אולטרה רחבות

 ,פס על ידי בזק-רשת אולטרה רחבת ארצית של-ה כלללפריש משרדי-הבחינה שערך הצוות הביןמ

ארצית של תשתיות אולטרה -כללבעוד שיש הצדקה למדיניות ממשלתית לקידום פרישה כי  עולה

. ספציפיתפס, אין מקום לבסס מדיניות זו על חובת פרישה אוניברסלית החלה על חברה -רחבות

החלה על   פס-תחובת הפרישה האוניברסלית של רשת אולטרה רחבלדעת הצוות, בהינתן שראשית,  

להערכתנו בזק לא תפרוש  ,כנה, לנוכח היעדר כדאיות כלכלית לפרויקט בכללותובזק תיוותר על 

בכך ייפגעו חלק משמעותי ממשקי הבית בישראל אליהם לא קיימת כדאיות   .רשת סיבים אופטיים

יים אינה חובת פרישה אוניברסלית בסיבים אופטשנית, כלכלית לפרישה על ידי מתחרה אחר. 

 ף מדינה בעולם.בא , לכל הידוע לנו,קיימת

להיקף  תקרביפס על ידי המתחרים לא -להערכתנו, במצב זה היקף פרישת רשתות אולטרה רחבות

ממשקי   יים ומצב התחרות הנוכחיים, לחלק משמעותילפיכך, תחת ההסדרים הרגולטור  .ארצי-כלל

מצב זה אינו עולה  במשך זמן רב. הבית בישראל לא תיפרשנה רשתות מבוססות סיבים אופטיים

בעקבות הערכות  .לפרישת תשתיות תקשורת מתקדמות בכל הארץ מטרת המשרדבקנה אחד עם 

ביא לפרישה נרחבת צפויה להאלה נבנה מתווה שמטרתו להביא לקביעת חובת פרישה לבזק אשר 

 לפרישה באזורים שאינם כדאיים לפרישהמשלים יספק פתרון  אשרומחד גיסא,  בפרק זמן קצר

אשר  קצרזמן ההבטווח קפיצת מדרגה טכנולוגית באופן זה תתאפשר  .באמצעות מימון משלים

תורחב במקביל אשר  ,בכוחה לשפר באופן משמעותי את התועלת של המשק ושל צרכני התקשורת

שימשיך לדחוף לשיפורים תוך שמירה על שוק תחרותי וזאת , תוך מספר שנים ארצי-היקף כללל

 וקידום השוויון ברשתות התקשורת הנייחות במדינת ישראל.טכנולוגיים, 

ארצית מיושמת באופן -משרדי ממליץ לעבור ממודל שבו חובת פרישה אוניברסלית כלל-הצוות הבין

המדינה קובעת אסדרה שתבטיח פרישה אוניברסלית בלעדי על ידי בעלי התשתית, אל מודל אשר בו  

בסיבים אופטיים תוך שהיא מעודדת את בעלי התשתית לפרוש בהיקף נרחב. כך, המדינה קובעת 

פס לכלל משקי הבית במדינה -ארצית של רשתות אולטרה רחבות-אסדרה אשר תביא לפרישה כלל

 . שנים 15-10של  תוך פרק זמן סביר

 כי:משרדי ממליץ -הביןהצוות לאור זאת 

את האזורים הסטטיסטיים בהם , בזק תהיה רשאית לבחור למתווה המוצעבהתאם  .1

תפרוש רשת סיבים אופטיים בהתבסס על כדאיות כלכלית לפרישה. אזורים אלו ייקבעו 

כאזורי שירות ברישיונה, ובזק תהיה מחויבת לפרוש לכלל הציבור בהם, לפי אבני דרך 

 שנים. הפרושות לאורך חמש 

קרן  באמצעות מימוןהמדינה תהיה אחראית על יצירת מנגנון הנותרים  באזורים .2

-כלל פרישה להשלמת ביאת שראשתמומן באמצעות חברות התקשורת,  אוניברסלית

נגישות  תהיהמשקי הבית בישראל  לשלכל כך, פס-תורחב אולטרה ותרשת של ארצית

 .פס-תרחבאולטרה  לרשת
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ולעודד מבנה תחרותי בשוק ת  אוניברסליהקרן  הכספי  על מנת לעודד תחרותיות בהקצאת   .3

מתחריה של לרק  תאפשרתת על ידי הקרן האוניברסליהתקשורת, הקצאת הכספים 

  כספי הקרן.ב יתאפשר שימושלא חברות בקבוצת בזק בזק, כאשר לקבוצת 

אינם האזורים הסטטיסטיים בהם בזק לא תוכל לפרוש רשתות מתקדמות באזורים ש .4

 פס, וזאת לפרק זמן שיוגדר.-הודיעה שתפרוש רשת אולטרה רחבת

שבזק ברשת בזק באזורים  בשירותי גישה לתשתיות פיזיות השימושהתעריפים עבור  .5

על בסיס  וייקבעובין היתר פס, -תודיע שאין בכוונתה לפרוש בהם רשת אולטרה רחבת

, ובכך הפרישה קנים שאינם צפויים להיות בשימושנורמטיבי של ה-ם הכלכלישוויי

 הפרישה של בזק. ובעלויות דומות לעלויותתהיה יעילה 

פס באזורים נטולי כדאיות כלכלית ייקבעו -רות שתפרושנה רשתות אולטרה רחבותלחב .6

 .רשתות אלה ל גביעBSA חובות פרישה ותעמוד להם חובת אספקת שירות 

 המלצות הצוות:להלן פירוט בדבר 

 תחת מערך תמריצים כלכליים ואסדרתיים של בזקביעת חובת הפרישה ק .5.2

ולאחר לצמיחה, ואור התועלות הכלכליות שיש בפרישת תשתיות תקשורת מתקדמות לפריון ל

יעד זה לא כאמור לעיל, מסקנת הצוות היא כי של תשתיות ארצית -כללבחינת העלויות של פרישה 

חלף האמור,   .חובה שאינה כדאית כלכלית  -  בעל רישיון אחדיושג על ידי הטלת חובה רגולטורית על  

שבה מספר חברות תקשורת ייקחו  היעדים האמורים נכון לגבש אסדרה סבור הצוות שלשם השגת

 של תשתיות אלה.ארצית -פרישה כללחלק ב

ם" י, על בסיס חלוקה של "אזורים סטטיסטיאת הארץ לשני חלקים תחלקעת מהאסדרה המוצ

 לקחת על עצמה חובת פרישה, ואזורים בהם בזק תבחר סטטיסטיים אזורים – 57כהגדרות הלמ"ס

 אזוריםה אינה מעוניינת לפרוש בהם.בהם לשיטתה אין כדאיות כלכלית ועל כן היא  סטטיסטיים

ובהם ייושמו תמריצים כלכליים  "אזורי התמרוץ" להלן ייקראו שלא ייבחרו על ידי בזק לפרישה

 .אחרותעל ידי חברות תקשורת  שיאפשרו פרישה הדרגתית לכלל משקי הבית

הצוות סבור כי יש להותיר תחת התנאים המפורטים להלן. , חובת הפרישה של בזק תקבע על ידה

מושכלת, אשר נשענת על עסקית יאפשר לה לקבל החלטה , באופן ששיקול הדעת בידי החברה את

 בדבר  החליטיש להותיר לחברה ל. לפיכך  , ובהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברהרציונל כלכלי

ברישיונה  באופן מחייבמחויבת, ולקבע אותו  תהיהלו של האזורים הסטטיסטיים היקף הפרישה 

השיקולים הכלכליים את  הזכות לבחון את החלטתה של בזק ולמשרד  תישמר  לצד זאת,  לאחר מכן.  

ומביאה  שעמדו בבסיסה, במידה ויעלה החשש כי החלטתה של בזק לוקה בחוסר סבירות קיצוני

יושגו על ידי קביעת  כמאסדרהצוות סבור כי האינטרסים של המדינה  לפגיעה במטרות המתווה.

, עדכון כללי האסדרה כמפורט במסמך זה ובשימועים משלימים שפורסמו וככלל על המשחק''כללי  

 .ידי המשך קידום התחרות בשוק

 
יבים. יחד עם זאת, הצוות סבור כי לגופם של דברים על האסדרה תעשה בשינויים המחו שמוצע כי האסדרה באיו" 57

באיו"ש להיות קרובה ככל הניתן לאסדרה המוצעת במסמך זה וכי ייבחנו המנגנונים הנחוצים לקיום האסדרה באזורים 
 אלה.
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 קביעת חובת הפרישה של בזק  .5.2.1

( מתוך סך %X)  שבו תחויב  האופטיים  הסיביםתשתית  היקף פרישת  תבחר את  בזק    –  חובת פרישה

)במונחי משקי . קצב הפרישה על בסיס מפת האזורים הסטטיסטיים משקי הבית הקיימים כיום

מועד תחילת מתן שירות על גבי סיבים  – היום הקובע) יעמוד בלוחות הזמנים הבאים בית(

 :אופטיים(

 .X-מ 60%: מהיום הקובע תוך שנתיים .א

 .X-מ 80%: מהיום הקובע תוך שלוש שנים .ב

 .X-מ 100%: מהיום הקובע תוך חמש שנים .ג

הקיימים ממשקי הבית  %Xהכוללים  58חובת הפרישה תקבע כך שיסומנו אזורים סטטיסטיים

לספק שירותים כיום, בהם בזק תחויב לפרוש כאמור לפי לוחות הזמנים לעיל. בזק תהיה מחויבת 

הבית באזורים הסטטיסטיים לכלל משקי ( FTTHאו  FTTB)תשתית סיבים אופטיים על בסיס 

 שיסומנו.

זור סטטיסטי המאפשרת תוגדר כפרישה בא שירותים על בסיס תשתית סיבים אופטייםאספקת 

ממשקי הבית באזור הסטטיסטי לתשתית סיבים אופטיים תוך לפחות  80%לחבר  על הרישיוןלב

מקבלת בקשת  חודשמשקי הבית בתוך מ 100%-לשירות, ולהתחברות  מיום קבלת בקשה םימי 14

כחלק מהחובה  החיבור של משקי הבית במקרקעין הפרטייםבזק תחויב לבצע את  59.ההתחברות

בהמשך לכך, בזק תחויב בחיבור בניינים חדשים באזורים הסטטיסטיים  60.שלה לספק שירות

לגבי פרישה בבניינים חדשים כי הממשלה נציין שנכללו תחת חובת הפרישה שלה, באופן שוטף. 

לפרוש תשתית סיבים   הקבלןכיום אסדרה מקבילה, לפיה כחלק מקבלת היתר בנייה יידרש  מקדמת  

 )באופן דומה לפרישת תשתיות הנחושת כיום(.  עוד בשלב הבנייה אופטיים בבנייני המגורים

חברות תקשורת אחרות לפרוש אף הן באזורים הסטטיסטיים לא תקבע מגבלה על  למען הסר ספק,  

 לפרוש רשת סיבים אופטיים.בהם בזק בחרה 

בזק באזורים שאינם בחובת הפרישה  על ידיאופטיים ת סיבים שאיסור על פרי .5.2.2

  שלה לתקופה מוגדרת

פס  -רשת אולטרה רחבת בהם , כך שלא תוכל לפרושבזק, יוטלו מגבלות פרישה על אזורי התמרוץב

 לזוכה  הליך תחרותיר בלאחר הקצאת האזו.  )מלבד גמישות מצומצמת שתתאפשר לה כאמור להלן(

משך שלוש שנים. לאופטיים בו סיבים  שלא תוכל לפרו בזק, ותמרוץ מכספי הקרן האוניברסלית

. ראשית, תמרוץ שהיא מרכזית במערך האסדרתי שנקבע זו קביעהמספר טעמים עומדים בבסיס 

לשיטתה של בזק, ובבחירת אזורי  השפרישה נדרש במקומות בהם אין כדאיות כלכלית לפרי

לה  איןש היא מגלה דעתהכך שהרי ו .התמרוץ אזוריהפרישה במוותרת על למעשה הפרישה בזק 

לאחר שבחרה  בהם פרישה בצעללבזק הצדקה  איןכדאיות כלכלית לפרישה באזורים אלה ולפיכך 

הקרן מכיוון שהשלמת הפרישה באזורי התמרוץ תעשה בעזרת שנית,  .א לפרוש בהםשל

 
 . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהבהתאם להגדרות כאמור,  58
 המייעצת אשר תשקול כל מקרה לגופו. המוגשים לוועד בקשות הארכה או פטורים חריגים יוכלו להיות 59
 נציין כי לא תעמוד לבזק החובה לחפור במקרקעין הפרטיים של בניינים בבנייה לא רוויה. 60
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של המתחרות לתמחר את   תמרוץ פוגעת ביכולתן  יבאזור  שמתן אפשרות לבזק לפרות,  האוניברסלי

. פרישה מקבילה של בזק הנשענת על עלויות הפרישה ועל שיעור החדירה  61,הליך התחרותיהצעתן ב

כאמור ה  שפרי  מתן אפשרותשלישית,    מראש או בדיעבד.  –משמעה פגיעה בכדאיות הפרישה באזור  

מתן אפשרות ה שתחול עליה. שאת חובת הפרי  בחורערכת השיקולים של בזק בבואה למעוות את מ

צאים בחובת הפרישה שלה, מתמרצת את בזק לנקוט בגישה לבזק לפרוש גם באזורים שאינם נמ

בזק מודעת לכך שגם אם לא תיקח כך,  מצמצמת בבואה לבחור את אזורי הפרישה שלה.  אסטרטגית  

תוכל לערוך "מקצה שיפורים" ולפרוש היא עדיין הרי שמסוים על עצמה את חובת הפרישה באזור 

 במועד מאוחר יותר. אותו 

היא  , שתחול למשך שנים רבות,מראש, הצוות סבור כי הטלת מגבלה קשיחה לחלוטין עם זאת

בעייתית הואיל וייתכן כי יחולו התפתחויות טכנולוגיות או שינויים בעלויות הפרישה שיהפכו 

. משכך, הצוות סבור במהלך הזמן אזורים לא כדאיים כלכלית לכאלה שכדאיים כלכלית לפרישה

מהיקף נקודות אחוז(  10)ולא  10%מסוימת ולאפשר לבזק חריגה של עד  כי יש לאפשר גמישות

וכל עוד לא נבחר אזור התמרוץ הרלוונטי למימון הפרישה בו בהליך  (X)הפרישה עליו התחייבה 

כך בזק לא תוכל לנצל לרעה מראש את מנגנון ההחרגה ומצד שני כן יתאפשר תיקון . התחרותי

  מסוים במידת הצורך.

על בסיס המידע  בזק תסבור בעת קביעת חובת הפרישה כי הם אינם כדאייםשנו אזורים ייתככך, 

, או בביקוש לשירות בעלויות הפרישהבשל שינויים נים יתברר כי ש, אך לאחר מספר הקיים היום

את הפרישה העצמית, לחלוטין למנוע מבזק הפרישה בהם דווקא כדאית. באזורים אלו, אין מקום 

באזורים שעה שבזק תחליט לפרוש נדגיש כי מ. באמצעות תמרוץ של אחר פרישה במקום

, היא )במסגרת הגמישות שניתנה לה כאמור( שלא התכוונה לפרוש בהם מלכתחילהסטטיסטיים 

 הסטטיסטי והאזור יוחרג מאזורי תחויב ברישיונה בחובת הפרישה לכלל משקי הבית באזור

 על מנת למנוע ניצול לרעה של המנגנון.תוגבל פרישה זו  . כאמור לעיל,התמרוץ

בכדי לייצר ודאות ולמנוע פגיעה בכדאיות הכלכלית של המציעים בהליכים התחרותיים בנוסף, 

הקרן ייבחר למימון הפרישה בו על ידי תמרוץ במידה ואזור ת, הקרן האוניברסלישתערוך 

פס באזור זה למשך שלוש שנים -לפרוש רשת אולטרה רחבתכלל ת, בזק לא תוכל האוניברסלי

מההליך התחרותי הרלוונטי. לאחר פרק זמן זה תוכל בזק לפרוש באזור זה במידה ותהיה מעוניינת 

  בכך.

 שימוש בתשתית הנחושת  .5.2.3

 ת הפרישה של תשתיות הנחושת או התשתיות הפסיביותועות לחובהמלצות הצוות אינן נוגנציין כי  

גם באזורי  . חובות אלו ייוותרו ללא שינויעל בזק בהתאם לרישיונה ות)קנים, גובים וכו'(, החל

עת הזו, להמליץ אופטיים ואיננו מוצאים לנכון, ב  שלא לפרוש רשת סיביםבזק  התמרוץ בהם בחרה  

 .ושל התשתיות הפסיביות האוניברסלית של תשתיות הנחושתחובת הפרישה שינוי בבדבר 

 
 .באזורי התמרוץ ן הקצאת הכספיםראו בהמשך לעניין אופ 61
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בסיס של תשתיות התקשורת בישראל. עם זאת, את הבראייה צופה פני עתיד, סיבים אופטיים יהוו  

 חלקישדרוגים טכנולוגיים של תשתיות הנחושת יאפשרו מתן מענה ייתכן כי בשנים הקרובות, 

  62.לביקושים הקיימים

לפרוש תשתיות סיבים התמריץ סוגיית שדרוג תשתיות הנחושת משפיעה באופן ישיר על נציין כי 

אופטיים, הן באזורי חובת הפרישה של בזק והן באזורי התמרוץ. ככל שתשתית הנחושת, על 

)אך נחות   שדרוגיה העתידיים, תוכל להוות בשנים הקרובות מוצר תחליפי לתשתית סיבים אופטיים

תיות סיבים לול להוביל לפגיעה במכרזים עתידיים לתמרוץ פרישת תש, עצם קיומה עממנו(

חברת  מהווה תמריץ עבור אפשרות שדרוג הנחושתיה של בזק. יתרה מכך, אופטיים על ידי מתחר

ככל שהחברה עם זאת, . ת תשתיות סיבים אופטיים מצומצמתבזק לקחת על עצמה חובת פריש

חובה לפרוש את הבהם היא לא נטלה על עצמה  תשדרג את תשתיות הנחושת באזורי התמרוץ,

הנותנת מענה מיידי )אם כי חלקי( למשקי  תשתיות סיבים אופטיים, הרי שמדובר בתוצאה חיובית

  הבית באזורים אלה.

. ראשית, אינו רצוי טכנולוגי באזורי התמרוץ שדרוגכל על בזק מלבצע  איסוראנו סבורים כי 

האיסור פוגע בראש ובראשונה באותם משקי בית באזורי התמרוץ, שלא יוכלו ליהנות מתשתית 

תשתית , וגם לא משדרוג צרבטווח הזמן הקאופטיים לא מתשתית סיבים  – תקשורת משודרגת

נטליים בתשתית חברת בזק מבצעת שדרוגים אינקרמ . שנית, גם כיוםבטווח הזמן הקצר הנחושת

בתשתית הנחושת לבין שדרוג שמאפשר לתשתית  מינוריבין שדרוג  , וההבחנהקיימתההנחושת 

 . היא כמעט בלתי אפשרית לקביעה מראש להוות מוצר תחליפי לתשתית סיבים אופטייםהנחושת 

, הצוות ממליץ כי סוגיית השדרוגים הטכנולוגיים ובמסגרת השיקולים שפורטו לאור האמור לעיל

בנקודת לדעת    מכיוון שלא ניתן  ללא הכרעה מוקדמת,  המאסדרי  באופן שוטף על ידתמשיך להיבחן  

יאפשר לה להוות מתחרה  , אם בכלל,איזה שדרוג טכנולוגי לתשתית הנחושתהזמן הנוכחית 

כללי אסדרה  לקבוע יש .יקוש הקיים, בשים לב להיקף הבהאופטיים אפקטיבית לתשתית הסיבים

 לשימוש במקרה זה.

חויב מבזק הנחושת של בהתאם לאסדרה הנוהגת, כל שדרוג טכנולוגי הנעשה ברשת יש לציין כי 

עתידי טכנולוגי יסבור כי שדרוג  התקשורת משרדבעתיד ככל ש. בשירות אוניברסלי בכלל הארץ

ובשים לב לעלויות   (FTTP)  לפרישת רשת סיבים אופטייםראוי  הווה תחליף  לרשת הנחושת יכלשהו  

ת. לשיטת הצוות, במצב בו ניתן הקרן האוניברסלימנגנון הצורך ב יעלה צורך לבחון את ,השדרוג

לספק שירותים דומים במאפייניהם לרשת סיבים אופטיים, אך בעלות נמוכה משמעותית, יתכן כי 

 ת.אוניברסליהקרן הלהפעלת מנגנון לא תתקיים הצדקה מספקת 

 קרן האוניברסליתההחרגת בזק ממנגנון הקצאת כספי  .5.2.4

, הצוות ממליץ על הקמת קרן אוניברסלית להשתתפות במימון הפרישה באזורי התמרוץ, כאמור

על מנת לקדם את עקרון  כדאיות כלכלית לפרישה עצמאית.שקיימים אזורים נעדרי מתוך הבנה 

 
פרישת תשתיות שהתבססות על תשתית נחושת בסבירות גבוהה לא תוכל לספק את הביקושים שנים קדימה, ומאחר    62

מתקדמות מהווה מהלך מורכב, עתיר משאבים הנמשך שנים, לא ניתן להמתין למועד בו הביקושים יחייבו תשתיות 
 סיבים אופטיים, אלא יש להיערך לכך מראש.
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לבזר את השימוש במנגנון התמרוץ ולאפשר  נכוןהתחרות בשוק תשתיות התקשורת בישראל 

 ת.התחרותיים שתערוך הקרן האוניברסליודד בהליכים למספר בעלי רישיונות להתמ

שבהתאם  לא תוכל להתמודד בהליך התחרותי)וחברות הבת שלה( בזק הצוות ממליץ כי עם זאת, 

אדנים. הראשון,  ניקרן האוניברסלית. עמדה זו נשענת על שהמתקציבי לו יוקצו כספי הפרישה 

אופטיים שונה ומצומצם ביחס למתחרות, כך שסביר מבנה העלויות של חברת בזק בפרישת סיבים 

דבר דומה אירע למשל   שאם תתחרה בהליך התחרותי שייערך היא תזכה בפרישה למרבית האזורים.

להשתתף במכרזים, ויתרונותיו כשחקן מרכזי  Incumbent (BT )-בבריטניה, שם הותר למפעיל ה

את אחת  תוצאה כזו אינה רצויה וסותרת 63המכרזים הראשונים. 26בשוק הובילו לזכייתו בכל 

כפועל יוצא מכך שבזק תזכה במרבית יצירת שוק תחרותי. השני, מתכליות האסדרה שעניינה 

למעשה  , הגם שקבוצת בזק תשתתף במימונה,קרן האוניברסליתההמכרזים, ייווצר מצב בו 

מראש את  לצמצםמסבסדת פרישת תשתיות על ידי המונופול, כך שיתקיים לבזק תמריץ 

בנוסף, ובכך להרחיב את אזורי התמרוץ.  התחייבותה לפרוש רשת סיבים אופטיים במימון עצמי

, החרגת בזק ממנגנון התמרוץ, לצד השתתפותה בבסיס הקרן )כמפורט בסעיף מבחינה תוצאתית

 להרחבת הפרישה. בזק משפיעה על תמריצי( 5.3.1

את כספים להפעלת שירותים באזור או בתחום נציין כי תפישה דומה ולפיה גם במקרים של הקצ

נקוב, כדוגמת הפעלת תחבורה ציבורית, ננקטת מדיניות של ביזור ההפעלה באזורים שונים בין 

תפישה זו, מחייבת בראש ובראשונה, למנוע   64גורמים שונים מתוך שאיפה לשמר את התחרות בענף.

לשקול האם להקצות  המאסדרמבזק לשמר את שליטתה בתחום התשתיות, ובהמשך מחייבת את 

 את הכספים באופן שישמר תחרות גם בין בעלי רישיונות אחרים לבין עצמם.

התמרוץ, בזק תוכל להשתתף בהליך התחרותי שייערך לפרישה באזורי    אםנדגיש, הצוות סבור כי  

האסטרטגיה שלה בבחירת חובת הפרישה החלה עליה תהיה לקבוע לעצמה חובת פרישה נמוכה 

מאוד, דבר אשר יביא לפרישה איטית של תשתית הסיבים האופטיים במדינה, למימון מרבית 

הפרישה שלה על ידי מתחרותיה, ולרמת תחרות נמוכה בשירותים מבוססי סיבים. קרי, לפגיעה 

 הצוות.  ולאיון המלצותת האסדרה המומלצת מהותית במטרו

של בזק באזורי  הפיזיות בגין השימוש בתשתיות עודכןקביעת תעריף סיטונאי מ .5.2.5

 התמרוץ

מגלם שינוי בתפישת חובת הפרישה האוניברסלית המוטלת על בעל רישיון ספציפי המתווה המוצע 

על פי שיקוליה העצמאיים, באיזה אזורים  החלטה,מתבטאת במתן אפשרות ובפרט על בזק ה

. יחד עם זאת, לצורך השלמת הפרישה באזורי התמרוץ, סטטיסטיים תחול עליה חובת הפרישה

נדרשת אסדרה משלימה לעידוד  –באזורים בהם תבחר בזק שלא לפרוש רשת סיבים אופטיים 

בתעריף   בזק  שלהפיזיות    תמתן גישה לתשתיו  מליץ כי בין היתר תכלול אסדרה זוהפרישה. הצוות מ

 
63, 2013 Department for Culture, Media & Sport ,ammeThe rural broadband progr 

 535.pdf-Broadband_HC-Rural-001-content/uploads/2013/07/10177-https://www.nao.org.uk/wp 
התחבורה  משרדתחבורה ציבורית בע"מ נ' מדינת ישראל  קווים 16-03-63763ם( -"ם )מינהלי, יראו למשל בעת 64

 (21.12.2016)פורסם בנבו, 

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2013/07/10177-001-Rural-Broadband_HC-535.pdf
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להלן נציג את הטעמים לקביעת תעריף  65מזה שנקבע ברפורמת השוק הסיטונאי.עדכני, ומופחת 

 בזק באזורי התמרוץ. ת שלות הפיזיולתשתימופחת לגישה 

העלויות המוכרות במסגרת מודל השוק הסיטונאי הן העלויות במחירי שחלוף, קרי מלוא העלות 

מבטאת בין זו מתודולוגיה  66היה נדרש לשאת לו היה פורש רשת בעת הנוכחית.בהן מפעיל יעיל 

 היתר את העלות החלופית שהיה ספק שירות נדרש לשאת לו היה פורש רשת עצמאית ועל כן היא

מיטיבה עם בעל התשתית, שכן במקרים רבים העלויות בהן נשא היו נמוכות יותר מהעלויות 

הבולטת ביותר לכך היא פרישת הקנים, כיוון שבמרבית  בפרישת רשת חדשה היום. הדוגמה

קרקעיות התבצעה בטרם או במקביל לסלילת הכבישים שלאורכם -המקרים פרישת התשתיות התת

של הדרכים שלאורכן נפרשה  שחזורהיא נפרשה. בכך נחסכו מבעל התשתית עלויות החיפוי וה

 התשתית, אשר מוכרות במסגרת המודל.

מתן תמריץ לבעל התשתית להמשך השקעה   –מתודולוגיה זו נקבעה משני טעמים מרכזיים: האחד  

יצירת תמריץ למתחרים להשקעה בתשתית עצמאית בהתאם  –ושדרוג הרשת שבבעלותו. השני 

)קנים, גובים,  פסיביותתשתית ל. בכל הנוגע לתעריף עבור שירות הגישה Buy or Build-לעיקרון ה

, עמד המשרד על התועלת הרבה בשיתוף בתשתיות פסיביות בין מפעילים שונים, עמודים וכד'(

המגביר את היעילות המשקית ומצמצם את הצורך בעבודות הנדסה אזרחית, פגיעה בתשתיות 

מאוחר יותר, הדבר אף מצא ביטוי בחקיקה בקביעת "חובת ההדדיות" בשימוש  67קיימות, וכד'.

על כן, המשרד ראה ערך בכך שהתמחור   68)י( בחוק התקשורת.5פסיביות שנקבעה בסעיף  ת  ובתשתי

על ידי מספר מפעילים, ולא פרישה עצמאית של  פסיביתבתשתית  משותףמשקף עלות שימוש 

תשתית פסיבית של כל מפעיל, אך גם ביקש למנוע ניצול לרעה ו"ישיבה על הגדר" בפרישת תשתית 

 חדשה, למשל בשכונות חדשות. 

עמים אלו אינם מתקיימים ונדרש לייצר מערך תמריצים שונה ביחס לפרישת באזורי התמרוץ ט

רשתות סיבים מתקדמות: מדובר באזורים בהם לבזק, כתוצאה מבחירתה ושיקולי הכדאיות שלה, 

פס, ולכן, אין צורך לתמרץ אותה להשקעה בשדרוג -לספק שירות אולטרה רחבתאפשר לא י

 הפסיביתלהבטיח המשך תחזוקה נאותה של הרשת טכנולוגי של הרשת שבבעלותה, אלא רק 

הקיימת. מצד המתחרים, ברור כי אין כדאיות כלכלית לפרישת רשת עצמאית, ולכן נדרשת 

התערבות, בין היתר על ידי תמרוץ כספי, להבטחת פרישה של מפעיל בודד באופן היעיל ביותר, 

 
 . 2014-)מפעיל פנים ארצי((, התשע"ה תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א 65
 מרביים תשלומים קביעת בדבר הרן לבאות ופרופסור ראובן גרונאו בנושא "המלצה  סמנכ"ל כלכלה  ראו מכתבם של  66

 .3-2, עמ' 16.11.2014ברשת "בזק"", מיום  סיטונאיים לשירותים

/www.gov.il/BlobFolder/policy/3976/he/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA%20%D7https:/

D%93%D7%A2%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%20%

7%92%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%20%D7%95%D7%A9%D7%9C%20%D7%A

1%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8%20%D7%9B%D

7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A8%20%D7%94%D7%A8%D7%9F%20%D

7%9C%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf 

שימוע מס'  –, בנושא אסדרת שירותים סיטונאיים 6.10.2014לדוגמא מכתבו של מנכ"ל משרד התקשורת מיום  ורא 67
, הצעת חוק ההתייעלות 1083לה"ח הממשלה התשע"ז מס'    28. דברי ההסבר לסעיף  7שימוע משני, סעיף    –  20439-01/14

 . 292-290, ע"מ 2016-(, התשע"ז2018-ו 2017הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעד התקציב לשנות 
68 https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/032_002.htm#Seif12 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/3976/he/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%A2%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%20%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%20%D7%95%D7%A9%D7%9C%20%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8%20%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A8%20%D7%94%D7%A8%D7%9F%20%D7%9C%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/3976/he/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%A2%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%20%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%20%D7%95%D7%A9%D7%9C%20%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8%20%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A8%20%D7%94%D7%A8%D7%9F%20%D7%9C%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/3976/he/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%A2%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%20%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%20%D7%95%D7%A9%D7%9C%20%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8%20%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A8%20%D7%94%D7%A8%D7%9F%20%D7%9C%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/3976/he/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%A2%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%20%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%20%D7%95%D7%A9%D7%9C%20%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8%20%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A8%20%D7%94%D7%A8%D7%9F%20%D7%9C%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/3976/he/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%A2%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%20%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%20%D7%95%D7%A9%D7%9C%20%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8%20%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A8%20%D7%94%D7%A8%D7%9F%20%D7%9C%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/3976/he/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%A2%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%20%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%20%D7%95%D7%A9%D7%9C%20%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8%20%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A8%20%D7%94%D7%A8%D7%9F%20%D7%9C%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/032_002.htm#Seif12
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הקיימת, ואין כל סיבה לתמרץ את המפעיל לפרוש על בסיס  הפסיביתכלומר על בסיס התשתית 

 .  Buy or Build-לשמר את עיקרון ה ואתשתית חדשה 

לשימוש בתשתיות  רלוונטיהסיטונאי הקבוע בתקנות אינו התעריף , תחת המתווה המוצע, לכן

יצים כיוון שהוא מעמיס עלויות מיותרות על פורש התשתית שאינן מביאות לתמר  ,התמרוץ באזורי

 רצויים למפעילים השונים בשוק. ה

, יש לקחת בחשבון שאר הארץלצד ההבדלים במערך התמריצים שיש לייצר באזורי התמרוץ לעומת  

שימושים עבורה לא קיימים  באזורי התמרוץבחירתה של בזק משקפת את ההנחה כי כי 

נובע בעיקר מעצם , ומכאן שהערך הכלכלי עבורה הפסיביתאלטרנטיביים במקום הפנוי בתשתית 

רשת בעל מתחרותיה, לצד שמירה על נתח שוק  הפסיביתהשתת העלויות על השימוש בתשתית 

חסם הכניסה היותה נובע רק מ של התשתיתהערך הכלכלי  , במצב זההנחושת שלה. כלומר

  למתחרות, ולא משימושים אפשריים למקום הפנוי בתשתית.

באופן דומה יש להפחית את התשלומים עבור שירות סיב אפל ברשת בזק באזורי התמרוץ. ראשית, 

עיקר התשלום עבור שירות סיב אפל נובע מעלות חכירת המקום הפנוי בתשתית הפסיבית אותו 

תופס הסיב האפל, ולכן הפחתה בתשלום עבור שירות גישה בתשתית הפסיבית מחייבת הפחתה 

ות הסיב האפל באותו אזור. שנית, הטיעונים בנוגע למערך התמריצים אותו בתשלום עבור שיר

מנסה האסדרה לייצר, כמו גם הטיעון בדבר הערך הכלכלי והשימושים האלטרנטיביים של הסיבים 

יפים גם עבור שירות הסיב  ,האפלים באזורים בהם בחרה בזק באופן וולונטרי להימנע מפרישה

 האפל. 

שימוש בתשתיות פיזיות )הן שירות ל לבחון מתודולוגיות תמחור אחרות לאור האמור יש מקום

שיגבירו את התמריצים לפרישה באזורים אלו בהתאם   והן שירות סיב אפל(פסיביות  גישה לתשתית  

 למתווה המוצע.

 התמרוץ: ת באזוריות פיזיושימוש בתשתיתשלומים למתודולוגיות אפשריות לקביעת 

לפי שיטת חישוב זו, עלות השירות הבודד מחושבת כעלות  Pure LRIC:69תמחור בשיטת  .1

לדרוש ממפעיל  שהייתה נחסכת לבעל התשתית אם לא היה מספק את השירות. לכן אין

כה ורכעל התשתית, אלא רק את העלות התוספתית המלא התקשורת החזר עלויות 

ה על בזק , היהפסיבית. כיוון שגם ללא אספקת שירות הגישה לתשתית באספקת השירות

על מנת לספק שירותים אחרים )טלפוניה ואינטרנט על גבי  הפסיביתלהקים את התשתית 

(, הרי שהעלות התוספתית אותה יכול לחסוך בעל התשתית מאי אספקת NGN-רשת ה

מתודולוגיה זו מתבססת על הנחות  הקיימת היא אפסית. הפסיביתשירותי גישה לתשתית 

ובמסגרתה מחושבת העלות התוספתית כעלות התחזוקה התמחור במודל השוק הסיטונאי,  

עלות חכירת  ובתוספת העמסה של עלויות הזמנת השירות. הפסיביתהשנתית לתשתית 

 אך תוכר עלות הסיב עצמו והעלות הכרוכה בהשחלתו.  ,הסיב האפל תופחת בהתאם

בהתאם לאורך חייה  )קנים ו/או סיבים(הפיזית תמחור לפי ערך מופחת של התשתית  .2

החשבונאי: לפי שיטת חישוב זו, בקביעת התעריף מתחשבים בפחת שנצבר ובהחזרים 
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שקיבל בעל התשתית לאורך השנים עבור התשתית הפיזית על מנת לקבוע את עלות הנכס 

בה יש להכיר. תמחור לפי הערך המופחת של התשתית הפיזית נמוך משמעותית מהתמחור 

רט, ניתן לציין את רכיב החפירות, שמהווה את עיקר עלות התשתית לפי מחירי שחלוף. בפ

, שעלותו ההיסטורית נמוכה משמעותית ואורך חייו ארוך משמעותית מהמוכר הפסיבית

 במודל השוק הסיטונאי במסגרת תמחור המבוסס על מחירי שחלוף. 

מבטאת את  לא רקתשתיות פיזיות של בזק באזורי התמרוץ לשירותי גישה להפחתת התעריף 

תוך מזעור ארצית -כללפרישה לסייע ל העלות הראויה בגין השימוש בתשתית, אלא גם צפויה

. הצוות ממליץ לשר התקשורת לבחון את עדכון התעריף ואת הפחתתו בהתאם העלויות המשקיות

 לעקרונות שצוינו מעלה.

 תכדאיים כלכלי לית לתמרוץ פרישה באזורים שאינםקמת קרן אוניברסה .5.3

הקמת קרן אוניברסלית לפרישה באזורי התמרוץ. אסדרה זו  ואמרכיב השני באסדרה המוצעת הה

, ובכך תגשים את רשת סיבים אופטיים לפרוש כדאיות כלכליתפרישה באזורים בהם אין תעודד 

של תשתיות תקשורת מתקדמות, אולם ללא התמקדות ארצית -כללמדיניות הממשלה לפרישה 

 אחת.בפרישה על ידי חברה 

 תהאוניברסלי קרןהמקורות המימון של  .5.3.1

כאמור, קיימות בעולם מספר גישות בנוגע למקורות כספי התמרוץ. בהינתן הטופוגרפיה, רמת 

ית בישראל ביחס המצמצמות את עלויות הפרישה למשק ב ,העיור, וצפיפות האוכלוסין בישראל

שנסקרו בדו"ח זה, ולאור היתרונות בשמירה על משק סגור בתחום  לעולם, לרבות מדינות

 ת יבואו מתוך שוק התקשורת עצמו. י מקורות המימון לקרן האוניברסליהתקשורת, ממליץ הצוות כ

ללא מעורבות תקציבית הפועל ככלל שוק פרטי לחלוטין,  הואכי בישראל שוק התקשורת נבהיר 

, וק נובעות משיקולים כלכליים של החברות בשוקכפועל יוצא, ההשקעות בש 70ממשלתית.

הסתמכות על מקורות מתוך שוק התקשורת, . לשנות עיקרון זה אינה מבקשתהאסדרה המוצעת ו

החוזרים לחברות בשוק דרך תמריצי פרישה, תבטיח כי התמרוץ יינתן רק לאזורים בהם יש הכרח 

 לסבסד פרישה.

את האיזון הנוצר  פר, בסבירות גבוהה ביותר,ת חלופה של מימון הנשען על תקציב ממשלתי

שינוי האיזון שבין  , איזון המביא את ההשקעות לאופטימום המשקי.באמצעות השקעות פרטיות

 לעיוות בהשקעות בשוק, חוסר יעילות  תביא  ל הכלל,התועלת למשקיע פרטי לבין העלות המושתת ע

, בהרחבת הפיקוחמשמעותי וצורך  בפרישה, עירוב שיקולים לא ענייניים בקבלת החלטות בנושא

אשר להערכתנו לא יהיה יעיל דיו בריסון בעיות אלו. לצד זה יודגש, כפי שפורט לעיל, כי רק מתח 

 .תחרותי המושתת על כללי משחק מאוזנים יכול להביא להשקעות יעילות

בין מנויים ובין פעילויות שונות קיים כבר היום. כאשר וק התקשורת בשיתרה מכך, סבסוד צולב 

מוחלת חובת פרישה אוניברסלית, ותחת חובת מחיר קמעונאי אחיד, בעל הרישיון נדרש למצע 

 כלכלית. על מנת לממן את הפרישה כדאיותעלויות בין אזורים כדאיים כלכלית לאזורים נעדרי 

מכלל הלקוחות מחיר הגבוה מהמחיר שהיה נגבה אילו הפרישה , יש לגבות  באזורים שאינם כדאיים
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, אוניברסלית  , כי עצם קיומה של חובת פרישהמכך  הייתה מתמקדת באזורים הכדאיים בלבד. יוצא

, על מנת לאפשר למספר רחב יותר ומוזילה לחלק אחר מייקרת את עלות מוצר לחלק ממשקי הבית

מהכנסות  יםנובעמקורות המימון של הקרן שמר כאשר עקרון זה נשל משקי בית ליהנות מהמוצר. 

, כאשר הסבסוד הפנימי מתקיים בתוך השוק ולא על ידי מקורות תקציביים שוק התקשורת עצמו

  .החיצוניים לו

יושת על בעלי רישיונות התקשורת  על כן, לשם מימון עלויות הפרישה העודפות באזורי התמרוץ

-תשלום חובה ייעודי שיועבר לקרן מיוחדת )הקרן האוניברסלית(, שמטרתה להביא לפרישה כלל

פס בישראל. לאחר השלמת הפרישה בכלל אזורי התמרוץ יבוטל -ארצית של רשתות אולטרה רחבות

זורי התמרוץ, וכן בעלויות מנגנון הקרן האוניברסלית. אורך חיי הקרן האוניברסלית תלוי בהיקף א

 הפרישה שעשויות להשתנות לאורך השנים, ובמקורות הכספיים שיעמדו לרשות הקרן.

בפני הצוות עמדו מספר חלופות באשר לבסיס התשלום, שכן כאמור מודל של קרן השקעה 

קיימים מספר מודלים  71המבוססת על תשלום ייעודי מהכנסות שוק התקשורת מקובל בעולם.

-השל החברות הפועלות בתחום התקשורת,  כלתשלום, החל מחיוב בתשלום של למקור ה

Incumbent  ,גם בישראל קיימים באלה. הכנסות מגזר פעילות ספציפי וכיוצא על בסיס בלבד

מודלים דומים של היטלים ייעודיים למימון פיתוח תשתיות, בפרט לצורך סלילת כבישים. בסיס 

זיקה בין הגורם החייב בתשלום לבין תחום הפעילות שלצורכו מוקמת התשלום מצריך קיומה של 

  הקרן הייעודית.

בשל היתרונות ההנדסיים המפורטים לעיל, תשתית הסיבים האופטיים תהווה את תשתית 

התקשורת הנייחת הבסיסית בעולם ובישראל בעשורים הבאים. בראייה צופה פני עתיד, מתכונת 

תחומים בהם יפעלו בעלי הרישיונות בעשרות השנים הבאות, אספקת שירותים שונים בשלל 

התקשורת יסתמכו על קיומה של תשתית הסיבים האופטיים במתן  זו, וחברותעל תשתית  תסתמך

 השירותים לצרכנים.

ארצית צריכים להשתתף בעלי רישיונות לפי -משכך הצוות סבור כי בהקמת תשתית זו בפרישה כלל

תתבצע על פי בקרן האוניברסלית תשתית זו. מתכונת ההשתתפות חוק התקשורת שלהם זיקה ל

קביעת שיעור מהכנסותיהם השנתיות של בעלי רישיונות כאמור משירותים המקיימים את אחת 

 :להלן הזיקות

שירותים של בעל הרישיון אשר אספקתם תתבסס, בסבירות גבוהה, על זיקה תשתיתית:  .1

. זאת בהתבסס על מגמת השינויים גבי תשתית הסיבים האופטיים ברשת הגישה

הטכנולוגיים בשווקי התקשורת, בישראל ובמדינות אחרות, ובפרט על מגמת ההתלכדות 

 של תשתיות התקשורת המתרחשת בשנים האחרונות.

ת שירותים הכוללת ובחבילגם משווקים הבעל הרישיון  ם שלזיקה שיווקית: שירותי .2

 המקיימים זיקה תשתיתית.שירותים 

 
קנדה, צ'ילה, צרפת, איטליה, אירלנד, פורטוגל, ספרד אנגליה, בלמשל יושמו  תיעודימודלים של קרן יכאמור,  71

 .וארצות הברית
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ות שיכללו בבסיס ההכנסות נפרט את שירותי התקשורת המקיימים את אחת הזיקות האמורלהלן  

 כאמור:

כלל שירותי התשתית הנייחת )טלפוניה נייחת, תשתית אינטרנט )כולל  זיקה תשתיתית: .1

ISP ותמסורת נתונים(. שירותים אלה עוברים מרשתות הנחושת לרשתות הסיבים ,)

 Copperהמפותחות כבר עוסקים בסגירת רשתות הנחושת )  האופטיים, ובחלק מהמדינות

Switch Off.)72  

ערוצית מקיימים זיקה רלוונטית, שכן מעבר לרשתות -יזיה רבוגם שידורי טלו בדומה,

סיבים אופטיים מאפשר התפתחות טכנולוגית ושיפור איכותם של שידורים אלה המופצים 

גבם. המעבר לרשתות אלה מאפשר גידול באיכות השידורים ובמספר המכשירים -על

תועלות משמעותיות  , ולכן מגלםמודלים עסקיים מגוונים וכיוצא בזההביתיים, פיתוח 

-ויזואלי. כך למשל בישראל כלל המתחרים בשוק הטלוויזיה הרב-התוכן האודיולשוק 

אף החלה  YES-ערוצית כבר משדרים לפחות חלק משידוריהם על גבי רשת האינטרנט ו

בהעברת שידוריה לרשת האינטרנט, ותעביר את כלל שידוריה באמצעותה בתוך מספר 

 73שנים.

יתבססו על תשתית הסיבים האופטיים ברשת הגישה מתקדמים סלולר כמו כן, שירותי 

עקב השימוש בתדרים גבוהים לטווחים קצרים וההרחבה המשמעותית של מספר האנטנות 

מפחיתה משמעותית   5ברשת. יתרה מכך, הסינרגיה בין רשת הסיבים האופטיים לרשת דור  

 5.74-את עלויות הפרישה של רשתות הדור ה

תהליכי הקונסולידציה בתחום התקשורת לקבוצות תקשורת העוסקות  זיקה שיווקית: .2

שנים המתרחשת בכל העולם וגם בישראל. במסגרת -בכל תחומי התקשורת הם מגמה רבת

"טריפל"( הם נפוצים מאוד ומייצרים סינרגיות -תהליך זה שיווקי הבאנדלים )"דאבל" ו

גלת לשווק במסגרת באנדל גדולות לקבוצות התקשורת. קבוצת תקשורת שלא תהיה מסו

גם תשתית אינטרנט מתקדמת או שירותים אחרים בעלי זיקה תשתיתית לתשתית הסיבים 

 יה. לעומת מתחרהאופטיים צפויה להיות בחסרון תחרותי מהותי 

בנוסף, המגוון הרב של השירותים ברישיון שמציעות קבוצות התקשורת למנוייהן מאפשר 

נוספים שאינם ברישיון שלהם זיקה לשירותים שברישיון   להן גם למכור שירותים ומוצרים

 כדוגמת מכשירי קצה, שירותי תוכן וכיו"ב. 

כמו כן, בעלי רישיונות שונים )מלבד קבוצת בזק( הם גם אלו אשר יוכלו להתמודד בהליך התחרותי 

לפרישה באזורי התמרוץ באמצעות מימון הקרן האוניברסלית, והם גם אלו שיוכלו להשתמש 

 שירותי רשת הסיבים האופטיים שתיפרש באמצעות השוק הסיטונאי שיופעל על גבי רשת זו.ב

 
  consult, February 2018-a European Benchmark, Wik –Off -witchSCopper ראו למשל: 72

off_analysis_27022019.pdf-https://www.ftthcouncil.eu/documents/Reports/2019/Copper_switch 
https://www.wik.org/index.php?id=1097&L=1 

 ורסה:לב הודעת חברת בזק 73
00.pdf-1218000/P1217895-https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1217001 

 5G and FTTH: The Value of Convergence, FTTH Council, March 2019 ראו למשל: 74
-Presentation-ConvergenceStudy-FibreFor5G-190313-https://www.ftthcouncil.eu/documents/COM

%20publish.pdf-%20v4%20-RafMeersman%20 

https://www.ftthcouncil.eu/documents/Reports/2019/Copper_switch-off_analysis_27022019.pdf
https://www.wik.org/index.php?id=1097&L=1
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1217001-1218000/P1217895-00.pdf
https://www.ftthcouncil.eu/documents/COM-190313-FibreFor5G-ConvergenceStudy-Presentation-RafMeersman%20-%20v4%20-%20publish.pdf
https://www.ftthcouncil.eu/documents/COM-190313-FibreFor5G-ConvergenceStudy-Presentation-RafMeersman%20-%20v4%20-%20publish.pdf
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עם זאת, החרגה שהצוות סבור שנכון לקבוע בקרב בעלי רישיונות המספקים שירותים קמעונאיים 

ללקוחות קצה, היא בהכפפת חובת התשלום למבחן הכנסה. בין בעלי הרישיונות לפי חוק התקשורת 

רב של מפעילים )בעיקר בעלי רישיונות מיוחדים שתחום פעילותם וההיקף העסקי  קיימים מספר

ים שחקנים משמעותיים בשוק מצומצמים(, שהכנסתם קטנה עד זניחה, הם אינם מהוו םשלה

. לדעת נהלי הכרוכים בגבייתוביחס לתועלת ולנטל המ שיידרש כל אחד מהם לשלם זניחם והסכו

ם. הם עולה על התועלת המתבטאת בהיקף התשלום שייגבה מההצוות העלות בגביית התשלום מ

מיליון ₪ לפחות. לצורך  10-יעמוד על הכנסה שנתית של כ הצוות ממליץ כי הרף לגביית התשלום

מההכנסות בשוק  1%-המחשה, רף הכנסה זה כולל, על פניו, עשרות בעלי רישיון המהווים פחות מ

 התקשורת. 

 לקרן האוניברסלית שיועבר מההכנסה שיעור התשלום .5.3.2

מושפעת משלושה אלמנטים: עלות הפרישה, משך הזמן הרצוי לפרישה,  קביעת שיעור התשלום

 ומצבו הכלכלי של שוק התקשורת.

 הפרישה מחובת שייגזר, התמרוץ אזורי היקףב ובראשונה בראש המותנ היקף התמרוץ הנדרש

נזכיר כי לשיטתנו, מנגנון התמרוץ נועד להביא את הפרישה באזורי  .בזק חברת עצמה על שתיקח

בפועל לבין העלות התיאורטית שהייתה התמרוץ לרף הכדאיות ולכן לממן רק את הפער שבין העלות  

 היקף להערכתנו מביאה את החברה הפורשת לסף הכדאיות הכלכלית, ולא את כלל עלות הפרישה.

בהתבסס על היקף אזורי )  מיליארד ש"ח  1-למעלה מל  מיליון ש"ח  500  בין  לנוע  יכול  התמרוץ  תקציב

 .(התמרוץ

מן הקיצון  בלוחות זמנים סבירים.פרישה ליובילו  נה זו, ניתן לבחון אילו שיעורי תשלוםתחת הב

שיאפשר במשך שנים בודדות השלמת הפרישה לכל חלקי השתתפות האחד, ניתן לקבוע שיעור 

חברות חלק מהיא מתעלמת ממצבן הפיננסי של ראשית, הארץ. גישה זו מעלה מספר קשיים. 

הרווח אולם שולי    ,מיליארד שקלים  18-עומד על כבשוק התקשורת    הכנסות בשנההסך  התקשורת.  

מההכנסות  משמעותיבשיעור  ייעודי בתשלוםלתמוך  ולכן בעלי הרישיונות יתקשו בו מצטמצמים,

, גישה זו תביא שנית.  כלכלית  ה מהירה תוך שנים בודדות באזורים לא כדאייםעל מנת לתמרץ פריש

)עקב הסטת  לה כיוון שהיא תבוא על חשבון פרישה באזורים כדאייםיבהכרח לפרישה לא יע

יפרסו על פני עשרים בר השני, קביעה כי מענקי התמרוץ י. מן העמשאבים של החברות הפורשות(

ת תשתיות ששנתי נמוך, לא תשיג את המטרה של פרי שנים ומעלה על מנת לגבות שיעור תשלום

ווצרו פערי זמנים ניכרים בין הפרישה באזורים יוייתכן שי בלוחות זמנים סבירים מתקדמות

 . ם כלכלית לאזורים נטולי הכדאיות הכלכליתיכדאיה

 תשלום ילב למכלול השיקולים, וכן לשיעורכי בשים  הצוות ממליץיש לבחור בדרך ביניים. על כן, 

מסך ההכנסות של חברות  0.5%על השנתי  יש לקבוע את שיעור התשלום ,לים בעולםמקוב

 75בשנה, ש"חמיליון  09-שיעור זה יאפשר גבייה של כהצוות מעריך כי . )כולל בזק( התקשורת

  פרישת תשתיות תקשורת מתקדמות באזורים נעדרי כדאיות כלכלית.תמרוץ שיופנו לטובת 

 

 
מיליארד   18.4סך ההכנסות בשוק עמד על    2018  ת. בשנבשנה  ש"חמיליארד    81-ות מצרפיות של כתחת הנחה של הכנס  75

 .ש"ח
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 פרישה הותמרוץ  תחילת גביית התשלום .5.3.3

פרישה באזורים שאינם יצירת כדאיות כלכלית למודל התמרוץ היא ות האוניברסלי קרןהתכלית 

תשתיות תקשורת ההערכה היא כי כדאיים כלכלית. תחת האסדרה הקיימת כיום, ללא שינוי, 

בשלב על ידי חברות שאינן חייבות בפרישה אוניברסלית מתקדמות היו נפרשות באזורים אלו 

עוד שנים ב, קרי  לאחר שמוצתה הפרישה באזורים בעלי כדאיות כלכלית גבוהה יותרו,  מאודמאוחר  

 . רבות

שתסיט השקעות מאזורים כדאיים כלכלית, בהם יש הצדקה עצמאית לפרישה מאסדרת  כל הוראה  

 אינה רצויהיוצרת עיוות ולכן עבור חברות התקשורת, לאזורים בעלי כדאיות כלכלית נמוכה יותר, 

כל שקל שיושקע )שכן כך  החברות והצרכנים –ובאה על חשבון התועלת של כלל השחקנים בשוק 

הייעודי באופן  . על כן, תחילת גביית התשלוםיביא לפרישה לפחות משקי בית(לא יעילה בפרישה 

ה באזורים נעדרי כדאיות כלכלית, שעה שבמדינת ישראל שמיידי או קרוב לכך, על מנת לממן פרי

 נכונהממשקי הבית בלבד, תהווה הסטת השקעות לא  22%-לסיבים אופטיים פרושה תשתית 

 התשלוםלפני תחילת גביית מדי  ארוך, אין להמתין פרק זמן אולם מנגד. ושאינה יעילה כלכלית

פרישה, על מנת לא להגדיל יתר על המידה את הפער התשתיתי בין האזורים התמריצי  יצירתו

, , ועל מנת לייצר המשכיות אסדרתיתהכדאיות הכלכלית נטוליהכדאיים כלכלית לבין האזורים 

 .ם לב למשך התהליכים הביורוקרטייםובשי

ת, חשבונאית יתרה מכך, נזכיר, כי גביית הכספים כשלעצמה תצריך עבודה מינהלית, כלכלי

תותיה ועליה להתבסס על נתונים כספיים רשמיים של החברות שיועברו ומשפטית שתדרוש את ע

מרץ בכל שנת כספים וייבחנו. בהתאם למקובל, דו"חות כספיים שנתיים מוכנים עד לסוף חודש 

 ובחינת גובה תשלום החובה הרלוונטי ביחס לכל חברה צפוי לארוך חודשים בודדים נוספים. 

 הקמת ל החקיקתיים והתפעוליים – להשלים את ההליכיםהצוות ממליץ , בהינתן שיקולים אלה

 לגבות את התשלום, 2021ליישום הליכים תחרותיים עד לסוף  ולהיערכותההקרן האוניברסלית 

, כך שניתן יהיה לערוך את ההליך (2021)בהתבסס על הכנסות  2022שנת בהייעודי לראשונה 

באזורי  פרישהתחל בהמשך  .2022עד לסוף שנת  התחרותי להקצאה ולהקצות כספים לראשונה

כן, מומלץ לפעול לפרסום ההליך התחרותי מוקדם ככל  על ., לכל המאוחרבסוף שנה זו התמרוץ

 .שניתן

 מודל מומלץ לאופן הקצאת כספי הקרן האוניברסלית  .5.3.4

פרישת  הייעודי שייגבה מחברות התקשורת, ישמשו, כאמור לעיל, לתמרוץ התקבולים מן התשלום

תשתיות תקשורת מתקדמות באזורים בהם אין כדאיות כלכלית לפרישה. חלוקת הכסף יכולה 

רים, הקצאה על פי החלטה שלטונית וכיוצא בזה. ההחלטה שובמכרז,  –להיעשות במספר דרכים 

 בדבר אופן החלוקה נגזרת ממטרות הקרן והקצאת הכסף.

למימוש של פרישת סיבים רחבה ככל הניתן  להביא היא האוניברסלית הקרן של העיקרית המטרה

 ובזמן הקצר ככל הניתן, וזאת במסגרת המשאבים העומדים לרשות הקרן כמפורט לעיל. ככל

יהיה   קצב השלמת הכיסוי  כך,  ביותר  הרבים  בית  למשקי  תשתיות  לפרישת  לשמש  יוכל  נתון  שסכום

 .התועלת מהקצאת הכספים שיעמדו לרשות הקרן ותמוקסם ,המהיר ביותר
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, למפתח של כדאיות כלכלית הקצאת משאבי הקרן בהתאםמטרה זו תושג באופן המיטבי על ידי 

באופן זה יישמרו שיקולי  .היכן לפרוש בהסתמך על בחירת החברות המתמודדות בהליך התחרותי

   תר, ואלו לא יושפעו משיקולים זרים.יעילות בפרישה, קרי הגעה למירב משקי הבית בזמן הקצר ביו

כל  .המאסדר אינו בורר בין פרישת תשתיות לאדם זה או אחרלשיטה זו מספר יתרונות. ראשית, 

המיקום  ,עוד נפרשת תשתית במקומות שאלמלא התמרוץ היו נותרים ללא תשתיות מתקדמות

כך השוק .  ונוצר קירוב למנגנון ההקצאה השוקי והתשתית נפרשת באופן יעיל נבחר בהליך תחרותי

האזורים שלא היו כדאיים כלכלית לפרישה ללא תוך  קובע מהם האזורים היעילים ביותר לפרישה מ

 התמרוץ. 

לבין החברות בשוק, בכל הנוגע לעלויות המאסדר שנית, קיימים פערי מידע משמעותיים בין 

 ,לפרישה  העודפת  העלות. כאמור לעיל, הצוות העריך את  סינרגיה הנוצרת בפרישהול  הפרישה בפועל

ניתן להעריך בסבירות  נכונה למועד גיבוש האסדרה., הבדרך של מיצועאך מדובר בהערכה בלבד, 

רדו ישעלויות הפרישה, הן בשל ירידת עלויות הציוד והן בשל חדירה של טכנולוגיות חדשות, י  גבוהה

יותר. יתרה מכך, מדובר   יםבית רבבאופן משמעותי ובתקציב נתון ניתן יהיה לתמרץ פרישה למשקי  

פרטי העלויות של כל חברה מצוי בנחיתות טבעית ביחס לתחשיבי הכדאיות ו, שמאסדרהערכה של  ב

רה. החלטה של חברה היכן לפרוש בתקציב נתון תישען על הערכתה באשר לכדאיות הכלכלית וחב

והיתרונות היחסיים הייחודיות עלויות הפרישה , של האזור, המושפעת מצפי אחוזי החדירה

שהמאסדר יתר על כן, בעת פרישת התשתית נוצרות סינרגיות לחברות הפורשות . לההעומדים 

בין האזורים השונים בפרישה עקב הפחתת עלויות קיימת סינרגיה כך למשל,  –לאמוד יתקשה 

 משותפות, בין הפרישה לפעילויות אחרות של החברה, וכמובן שלכל חברה סדר פרישה יעיל אחר. 

כל ניסיון לכפות או לנתב את התקציב הקיים לפרישה באזור כזה או אחר, שאינו מהווה את על כן,  

את מכלול החברות המתמודדות  ושאינו לוקח בחשבון חברהויקת של בחירה הכלכלית המדה

 ת משך הפרישה הכולל ואת גביית התשלום, יוביל לתוצאה לא יעילה, שתאריך אבהליך תחרותי

 ., וכתוצאה מכך ייפגעו הצרכנים באזורי התמרוץמהשוק שלא לצורך

 :האוניברסלית להקצאת כספי הקרן בבניית הליך תחרותי עקרונות עליהם ממליץ הצוותהלהלן 

פס באזורי -רישת תשתיות תקשורת אולטרה רחבותהכספים בקרן יוקצו אך ורק לפ .1

 התמרוץ.

הספציפיים תעשה על בסיס מבחן   רישה באזורי התמרוץהקצאת הכספים לעידוד הפ .2

ומיקום בבחירת סדר התערבות ממשלתית  של כדאיות ויעילות כלכלית וללא

מניעת עיוותים בשוק וזליגה של קביעת המנגנון תיקח בחשבון את הצורך ב  .הפרישה

שיקולים שלא מן העניין לשוק התקשורת, אשר בסופם יחייבו רגולציה מכבידה אשר 

 ובצרכנים.תפגע בתחרות 

 בלבדהמתמודדים על הקצאת כספי הקרן סדר בחירת האזורים תעשה על ידי  .3

 .תחרותימנגנון ובאמצעות 

ימקסם את היעילות בפרישה כך שאזורים כדאיים יותר כלכלית  ההליך התחרותי .4

 ייפרשו לפני אזורים פחות כדאיים כלכלית.
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קרן ויש בירת כספים בערך לצ. אין מיידי ככל שניתןבאופן  הקרן תקצה את הכספים   .5

החזירם במהירות האפשרית אל שוק התקשורת. ההקצאה בפועל תעשה תוך ל

 שמירה על התנהלות כספית תקינה.

יכוי כי חברות את הס ככל הניתן במספר מנות, על מנת להגדילכספי התמרוץ יוקצו  .6

לא ייפרשו על ידי מתחרה   שונות יזכו בהליכים התחרותיים, כך שכלל אזורי התמרוץ

 אחד.

משרדית להקצאת -ביןה משרד התקשורת ועד קמת הקרן האוניברסלית ימנהעם ה .7

אופן הקצאת  הליך התחרותי ואתהכספים הראשונה, אשר תקבע את מבנה ה

 הכספים.

 פיקוח כדי לוודא עמידה בפרישהלצורך פיקוח על מנגנון התמרוץ יוקצו משאבי  .8

 סנקציות הנוגעות לאי עמידה בחובות אלו.תיקבענה , וכן שתוגדר כחובה ברישיון

נקודות בוחן במהלך יישום המתווה, במסגרתן ייבחנו קצב הפרישה באזורי  תקבענה .9

התמרוץ, מידת היעילות של ההליך התחרותי, והעלות העודפת המושתת על השוק 

קרן על מנת למנוע תשלומים לא פרופורציונאליים של ה .לצורך תמרוץ הפרישה

 ,בשינוייםוהבטחת השלמת הפרישה בפרק זמן סביר, ייבחן בנקודות הבוחן הצורך 

עדכון מנגנוני התמרוץ, ובכלל זה עדכון/התאמה לרבות לנכון, ככל שימצא המשרד 

 פס חלופיות.-רחבות של ההליך התחרותי, ותמרוץ פרישה גם בטכנולוגיות אולטרה

באופן מחזורי מספר רב של פעמים, נדרש שהוא   התחרותי, ומאחר ונכון לקיימו  לטובת ייעול ההליך

, מטבע לפני כל הליך תחרותי מראש יפורסםיהיה פשוט, קצר וטכני ככל הניתן. סכום התמרוץ 

 . משק ביתל יעילות הפרישה –הדברים, וקריטריון הבחירה מומלץ שיהיה אחד 

ת להוסיף קריטריונים איכותיים נוספים למכרז כגון נציין כי במסגרת הדיונים נשקלה האפשרו

על גבי תשתית סיבים אופטיים וכיוצא בזה. הצוות סבור כי  BSAמחיר סיטונאי לאספקת שירות 

יש להתמקד בקריטריונים שמגשימים את המטרה העיקרית של האסדרה, שעניינה פרישה רחבה 

 של תשתיות תקשורת מתקדמות ברחבי הארץ.

ו של ההליך התחרותי להקצאת נציין כי במסגרת עבודת הצוות עלו מספר חלופות לאופן בנייתעוד 

 :ןהכספים שעיקר

למספר למנות קטנות ומכרוזן סך סכום התמרוץ שיוקצה בהליך תחרותי שנתי חלוקת  .א

מירב משקי הבית הנפרשים האזורים הסטטיסטיים בעלי אשר הציעו את  זוכים אפשריים

 לכל מנה.

אשר מתמחרות את היקף התמרוץ באזורים הסטטיסטיים  בהליך תחרותיהגשת הצעות  .ב

 .השונים, ובחירתן לפי העלות הנמוכה ביותר למשק בית

"טכני" אשר מתפרסם אחת לרבעון ומקצה לחברה אחת תשלום רבעוני על פי  הליךיצירת  .ג

 המספר הרב ביותר של משקי בית שהוצע במכרז.

ההליך העקרונות שפורטו לעיל )אם כי בכולן  ת כל אחת באופן שונה ביןמאזנוהצעות שונות אלו 

זורי הפרישה על פי הצעות החברות(. כאמור, אנו סבורים שעל התחרותי מקצה באופן יעיל את א
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בהתאם ההליך התחרותי לקבוע את המבנה המדויק של שתמונה כאמור  משרדית-הבין העדווה

 לשיקוליה והעמקתה בסוגיה.

 באזורי התמרוץ פרישההתמרוץ  בכספיחובות הזוכה  .5.3.5

, קרי הציעה לפרוש למספר הרב ביותר של לפרישה באזורי התמרוץ חברה שזכתה בהליך תחרותי

, תעמוד משק ביתלאו הציעה את התשלום הנמוך ביותר לתמרוץ  משקי בית בתקציב תמרוץ קיים

 .לפרישה באזור הסטטיסטי שבו זכתה בפני מספר חובות

מועד. חובת  ויהיו ידועים מבעודבהליך התחרותי ראשית, פרישה בלוחות זמנים שייקבעו לה 

פרישה באזור סטטיסטי  –תהיה זהה לחובה שתוטל על בזק  הפרישה של זוכה בהליך התחרותי

בית באזור, ה  ימשקמ  80%-לתשתית סיבים אופטיים    שירות על גבי  משמעה כי ביכולת הזוכה לספק

חובת הפרישה תעוגן . מבקשות החיבור 100%-יום ל 30, ותוך מיום בקשת החיבור םימי 14תוך 

כאמור  מתן השירותיהיה לעמוד בחובת  על החברה הזוכה .ברישיונו של הזוכהרגולטורית כחובה 

 .תחרותיההליך בתוך שנה מההודעה על הזכייה ב

לכל המבנים החדשים שייבנו באזורים ביחס  גם  תעמוד    שתחול על הזוכהשירות  המתן  שנית, חובת  

. ללא חובה זו, מבנים חדשים שיבנו באזורי תמרוץ באופן שוטף,  הסטטיסטיים בהם תתחייב לפרוש

גם קביעת מקביל הממשלה מקדמת בללא מענה. כפי שצוין לעיל, עלולים להיוותר  הזכייהלאחר 

)במסגרת  ים אופטיים בבניינים חדשים על ידי הקבלנים בעת הבנייהחובת פרישת תשתיות סיב

נוסף, בבנייה חדשה צפיפות הבינוי היא גבוהה יחסית. ב. קביעת חובות בתהליכי תכנון ובנייה(

 הצוות סבור כי הטלת החובה במסגרת אסדרה זו אינה מטילה נטל כבד על הזוכה.לפיכך, 

 סיטונאי על גבי תשתית הסיבים האופטיים BSAשלישית, החברה הזוכה תידרש לספק שירות 

הרציונל מאחורי חובה  , בדומה לחובה שתוטל על בזק, ובתעריפים זהים.שנפרשה באזורי התמרוץ

באזור היחידה אופטיים הסיבים התשתית תהיה בעלת זו נעוץ בעובדה כי בסבירות גבוהה, הזוכה 

יוכלו ליהנות מכלל שירותי תמרוץ זכתה. על מנת להבטיח כי משקי הבית באזור התמרוץ בו 

להטיל חובה זו גם על בעלת  נכוןפרשה בזק סיבים אופטיים, התקשורת המוצעים באזורים בהם 

 76באזורי התמרוץ.האופטיים תשתית הסיבים 

תהיה שאינה בזק( ו) האוניברסליתשלא זכתה בהליך תחרותי של הקרן חברה שבמידה נציין כי 

, בכל האזור לחברה שזכתה בהליך תחרותי  במקבילאופטיים באזור תמרוץ  מעוניינת לפרוש סיבים  

. לכךמניעה  לא תהיה , למשל כתוצאה מניתוח כדאיות שונה או בשל פערים בעלויות,או בחלקו

 החברה האחרת ול עלתחבמקרה זה הפרישה של החברה האחרת לא תמומן מכספי הקרן וכן לא 

של בזק  הפיזיתכן תוכל לרכוש את שירות השימוש בתשתית היא , אך BSA אספקת שירות חובת

מקרים כאלו, ככל שאכן יתרחשו, יהיו לצד זאת, אנו סבורים כי . במחיר שייקבע כאמור לעיל

 מצומצמים בהיקפם.

 

 
סיב על רשת בזק ייקבע בהתאם להיקף חובות הפרישה שבחרה, יהיה מקום לשקול  BSA-מחיר השבעתיד ככל  76

 באזורי התמרוץ ובין אזורי הפרישה של בזק. BSA-יצירת דיפרנציאציה בין מחירי ה
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 ובת הפרישה של הוט ח .5.4

במסגרת חוות באשר לחובת הפרישה של הוט הצוות ממליץ להמשיך את הבחינה  ,לעיל אמורכ

דעת נוספת, בהתאם להתפתחויות ברשת הוט, ובכדי להתאים את חובת הפרישה של הוט ליכולות 

הפרישה העומדות לה. נדגיש כי אין בכך בכדי להמליץ על הפחתה מחובות הפרישה של רשת 

ל במצב של שדרוג נוסף של הרשת, בין אם במתכונת של הכבלים הקואקסיאליים של הוט, כול

DOCSIS 3.0  אוDOCSIS 3.1 . 
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