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 להערות הציבור –הוט  קבוצתלבקשר  משרדי-הבין הצוות המלצת

לבחינת מדיניות פרישת תשתיות משרדי -ווה נדבך נוסף בהמלצות הצוות הביןהמלצה זו מה

והיא , משרדי"(-)"הצוות" או "הצוות הביןפס נייחות במדינת ישראל -תקשורת אולטרה רחבות

. )"המלצות הצוות"(  2019בנובמבר    5-מצטרפת למסמך ההמלצות שפרסם הצוות להערות הציבור ב

טלקום ש.מ.  של הוטלהמלצות הצוות, הצוות המשיך לבחון את חובות הפרישה  5.4כאמור בסעיף 

 .הוטלומסקנותיה בנוגע הבחינה ממצאי , ומסמך זה מסכם את (הוט"" או )"הוט טלקום"

מחליפות את המלצת בין היתר מצטרפות להמלצות הצוות כאמור ו ההמלצות המפורטות להלן

 הוט.ב העוסקת 5.4הצוות בסעיף 

 מבוא .1

ובעלת  "(כללי  )"מפ"אהיא בעלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים  טלקום  הוט  

תשתית המשמשת למתן שירותיה. הוט טלקום מוחזקת בידי הוט מערכות תקשורת בע"מ 

 .שמספקת את שירותיה באמצעות תשתית הכבלים של הוט טלקום

בזק, השניה היא ) מפ"א כלליית בעלות רישיון היא אחת משתי חברות התשתטלקום הוט כיום, 

חובת  ( שעליהן חלה חובת פרישה אוניברסלית."(בזקהחברה הישראלית לתקשורת בע"מ )"

לקיים ולהפעיל רשת בזק ציבורית ולספק  הפרישה האוניברסלית כוללת את החובה להקים,

נועד לקדם ערכים של צדק עקרון האוניברסליות    באמצעותה שירותי בזק לכלל הציבור בכל הארץ.

יחד  חלוקתי, שוויון, מוּביליות חברתית, קירוב הפריפריה למרכז ויצירת איכות חיים בפריפריה.

 מסמיך  "(,התקשורת  חוק)"  1982-)בזק ושידורים(, התשמ"בחוק התקשורת  ל  12סעיף  עם האמור,  

והתנאים שבהם בעל את שר התקשורת באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע את המקרים 

הוקם מנגנון , מכח סעיף זה. רישיון יהיה רשאי, בין היתר, להגביל את שירותי הבזק שהוא נותן

להגבלת חובת אספקת השירות להגיש בקשות  הוט(    -)כיום    רישיון מפ"א כלליולבעל  בזק  להמאפשר  

, לצורך כךשהוקמה  הבקשות מוגשות לוועדה מייעצת 1.לכל דורש או לדחיית מועד קיומה

 .("הוועדהאו " "המייעצת הוועדהבעניין בקשות אלה )"להמליץ לשר התקשורת  שתפקידה

 בהמשך וזאתממשקי הבית בישראל,  90%-הוט טלקום מוערך בכ היקף הפרישה הנייחת של

. נתח שהתקבלו בעקבותיהן )"המשרד"(התקשורת משרד והוראות  הוועדה המייעצתלהמלצות 

אלף  780-עם כ 30%-על כ בתחום התשתית הנייחת לשירות אינטרנט, עומדהשוק של הוט טלקום 

 מנויים. 

 
 .2001-"אתשע(, מייעצת( )ועדה ושידורים)בזק  התקשורת תקנות 1
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  רקע -טלקום חובת האוניברסליות על הוט  החלת .2

-, התשמ"ח(בעלי הזיכיונות לשידורים אשר פעלו מכוח תקנות התקשורת )בזק ושידורים()זכיונות

הזיכיון שלהם באופן שיבטיח חיבור לרשת של כל  אזורבכל  2כבליםרשת חויבו בפרישת  7198

 2001לחוק התקשורת משנת  25מבקש, בהתאם ללוחות זמנים שנקבעו בתקנות. במסגרת תיקון 

נקבע מעבר משיטת זיכיונות לשידורים הפכה רשת הכבלים של בעלי הזיכיון ל"רשת בזק ציבורית" ו

, אשר יחד כללי מפ"און נקבע בעל רישיון זיכי אזורלכל בעקבותיו ש לשיטת רישיונות לשידורים

  כיסו את כל שטח המדינה.

כיוונית כחלק מיישום החלטת הממונה -הוט לרשת דו בעקבות הסבת רשת 2003בנובמבר  25ביום 

"( הכבלים חברות)" כללימפ"א  ות רישיונותבעלחברות הכבלים במסגרתה התמזגו  על התחרות,

חברות שניתנו לרישיונות השהחליף את  ,מפ"א כלליקיבלה הוט טלקום רישיון  תחת הוט טלקום,

לקיים ולהפעיל רשת בזק  כוללת את החובה להקים, חובה זו. פרישהוהוטלה עליה חובת  ,הכבלים

קבע נש השירות אזורשירות, כאשר  אזורבציבורית ולספק באמצעותה שירותי בזק לכלל הציבור 

הטלת חובת פרישה כאמור לעיל כיסו את כל הארץ. אשר כלל בפועל את כל אזורי הזיכיון, 

דה נועת על הוט טלקום נעשתה במסגרת הפתיחה לתחרות של תחום שירותי המפ"א ואוניברסלי

 ,חום התשתיות הנייחות ושירותי הטלפוניה והאינטרנטלעודד את התחרות בכל רחבי הארץ בת

 במצב עולם בו חברת בזק הייתה ספקית תשתית האינטרנט והטלפוניה היחידה.

לאורך השנים, לא השלימה הוט טלקום את חובת הפרישה האוניברסלית המוטלת עליה, והגישה 

לאחר קבלת דחיות והארכות רבות להשלמת   לוועדה המייעצת.החובה  או לדחיית לצמצום  בקשות  

את  2019ביולי  28ביום חובת הפרישה שלה, שניתנו לה על ידי המשרד, אימץ שר התקשורת 

להמשך פרישת התשתיות וקיום נערכה בחינה בנוגע  הוועדה במסגרת .המלצות הוועדה המייעצת

ים יטלקום ובשימת לב לשינויים טכנולוגיים ורגולטורת על ידי הוט חובת פרישה אוניברסלי

 בהם אין להעל פי המלצת הוועדה, הוט טלקום תחויב לספק את שירותיה באזורים  רלוונטיים.

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

 המלצה זו 3.ת בהכרח לשם אספקת השירותיםהשירותים ומבלי שתחויב בפרישת תשתית קווי

ת לבין העלויות הכרוכות פרישה אוניברסלית ון הראוי בין התועלות ביישום חובמגלמת את האיז

 ביישום חובה זו.

 פס-הפרישה להוט של רשת אולטרה רחבתבחינת חובת  .3

הצוות מספר בחן פס -רשת אולטרה רחבת שלחובת הפרישה של הוט בנוגע ל המלצההבסיס ב

 :, ובהן האם יש להוט יתרונות במספר היבטים כפי שיפורט להלןסוגיות

 

 

 
, כלומר רשת המשלבת פרישת סיב עד לצומת אופטי, Hybrid Fiber Coax – HFCרשת הכבלים של הוט היא רשת  2

 הממוקם לרוב ברחוב, ומשם פרישת כבל קואקסיאלי המגיע עד לבית המנוי. 
 נייחת.התשתית ה ם לחלוטין( לשירותים המסופקים על בסיסהשירותים המסופקים יהיו דומים )אך לא זהי 3
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 במקטע הגישה יתרונות תשתיתיים הקיימים להוט בפרישת רשת חדשה .3.1

, 20-של המאה ה 90-ובשנות ה 80-פרישת רשת הכבלים של הוט שנערכה בעיקרה בסוף שנות ה

נערכה בחלקה באמצעות שימוש ברשת הפסיבית של חברת בזק )תוך תשלום על שימוש זה 

 בשלושים השנים האחרונות(, ובחלקה באמצעות חריצה בקרקע והטמנת כבלי הקואקס באדמה.

את רשת הכבלים באמצעות   הוט  פרשה  הםבאזורים בחדשה  פס  -על מנת לפרוש רשת אולטרה רחבת

על השימוש  נוסףלשלם לבזק תשלום ככל הנראה תידרש הוט  ,בזק התשתית הפסיבית של חברת

 . בתשתית הפסיבית

 ,אינו מאפשר לה , אופן הפרישהבאזורים הגיאוגרפיים בהם פרשה הוט רשת עצמאית לחלוטין

לפרוש רשת חדשה ללא חפירה מחודשת ברוב ובהתאם למידע שנמסר מהוט, למיטב הערכתנו 

לפיכך, .  מאודמקטעים אלה. עלויות החפירה גבוהות מאוד וכרוכות בקשיים ביורוקרטיים גבוהים  

עולה כי לא קיימים בניגוד לבזק שהיא בעלת תשתית פסיבית בפרישה ארצית,  מן הבחינה שערכנו,  

אלטרנטיבה הסבירה האזורים אלו. פס ב-פרישת רשת אולטרה רחבתלהוט יתרונות תשתיתיים ב

שאינה מבוססת על רשת  חדשה במידה ותרצה לספק שירותים על בסיס רשתהעומדת בפני הוט 

 .באמצעות השוק הסיטונאי היא שימוש בתשתית הפסיבית של בזק הגישה הקיימת שלה

 מן הבחינה שערך המשרד למול הוט בנושא זה עלה כי קיימים אזורים מסוימים,כמו כן, 

השנים האחרונות, בהם הוט פרשה רשת פסיבית  15-10-בשהסתיימה המאופיינים בבנייה חדשה 

 (.היברידית רשת)שהיא עצמאית או פרשה סיבים עד לבניין המשמשים אותה ברשת הכבלים שלה 

אשר פרשה סיבים עד לבניין באופן ייעודי לאספקת שירות מתקדם ובמקביל  ,נציין כי בניגוד לבזק

, ולכן HFC-הקיימת שלה, במקרה של הוט מדובר בפרישת סיבים במסגרת רשת ה FTTC-לרשת ה

פס על בסיס -נת לאפשר אספקת שירות אולטרה רחבייתכן ויידרשו התאמות ואלמנטים שונים על מ

 הסיבים הפרושים של הוט.

נכון להיום, להוט עומדים  הוט אנו מעריכים כייקורתית וניתוח מידע שהתקבל מיס בחינה בעל בס

פס במקטע הגישה בעלויות סבירות -יתרונות תשתיתיים המאפשרים לה לפרוש רשת אולטרה רחבת

ממשקי הבית  15%-, בכ(על בסיס השקעות קודמות שנערכו ברשת האקטיבית והפסיבית שלה)

 בישראל. 

המאפשרים פרישת רשת אולטרה  ין כי קיומם של יתרונות תשתיתיים באזורים אלו,חשוב לצי

הוט כדאיות כלכלית לבהכרח  אינו מבטיחפס בעלויות מופחתות ביחס למתחרות אחרות, -רחבת

 גם מהשיקולים הבאים: ן כדאיות הפרישה מושפעת בין היתר, שכשל רשת כזו פרישהל

בהתאמות הרשת והתקנת אלמנטים נוספים המאפשרים שימוש היקף ההשקעות הנדרשות   .א

 פס.-והן עבור הרשת האולטרה רחבת HFC-דואלי ברשת הפרושה, הן עבור רשת ה

  .ובתפעול שתי רשתות מקבילות הצורך בתחזוק .ב

קניבליזציה של לקוחות קיימים על רשת הכבלים של הוט אינה מגדילה את היקף  .ג

 כלכלית פרישת רשת נוספת. שבהכרח יצדיקהתקבולים באופן 
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לא תתקיים להוט כדאיות  באזורים הבנויים בצפיפות נמוכה )בנייה לא רוויה( ,להערכתנובנוסף, 

. בהתבסס על מאפייני כלכלית לפרישה וזאת גם באזורים בהם יש להוט תשתית פסיבית זמינה

עלות מופחתת להוט  ממשקי הבית להם קיימת    20%-כ  תבעת הנוכחיהבינוי בעשור האחרון, סביר ש

 .פס-לפרישה )לעומת עלויות חפירה(, אינם כדאיים כלכלית לפרישת רשת אולטרה רחבת

במבט קדימה, תתכן עלות מופחתת לפרישה גם בבנייה חדשה שתתרחש בשנים הבאות. היקפי 

קרוב. בבנייה החדשה העלות אלף יחידות דיור בעשור ה 600-500-הבנייה החדשה יכולים להגיע לכ

פס היא נמוכה יחסית שכן להוט חובת פרישה אוניברסלית -השולית לפרישת רשת אולטרה רחבת

ראשית,  –של רשת הכבלים גם באזורים אלה. עם זאת, יש שני סייגים לפרישה באזורים אלה 

י בפרישת רשת בבנייה חדשה המצויה בתוך המרקם העירוני הבנוי לרוב אין היגיון הנדסי וכלכל

חדשה שכן הרשת תיפרש כך לבניינים בודדים בלבד באזור זה. היתרונות התשתיתיים בבנייה חדשה 

קיימים באזורים בהם נערכת בנייה חדשה בהיקפים של מאות משקי בית לכל הפחות. שנית, 

פס לעומת מתחרים אחרים במגזר -באזורים אלה אין להוט יתרונות בפרישת רשת אולטרה רחבת

 .חובת פרישה חלההם לא ילעהתשתית הנייחת 

אנו מעריכים את היקף משקי הבית בהם קיימים להוט יתרונות תשתיתיים או  מכל האמור לעיל

אלף משקי בית  700-500-פס, בכ-לכל הפחות עלויות שוליות נמוכות לפרישת רשת אולטרה רחבת

 .2030בשנת  25%-20%-כיום וכ 15%-10%-)בעשור הקרוב(. קרי, כ

 כוח השוק של הוט במגזר התשתית הנייחת .3.2

אלף מנויים על גבי תשתית הכבלים  780-לכת כיום שירותי אינטרנט הוט טלקום מספק

אינה  היאוהיא מהווה שחקן משמעותי בתחום התשתית הנייחת. עם זאת,  שלההקואקסיאליים 

מוגדרת כמונופולין בתחומים מרכזיים שמתקרבת למעמדה הדומיננטי של חברת בזק במגזר זה, 

מיליון באמצעות  מיליון מנויים )מתוכם כחצי 1.6-כלמספקת שירותים ות בשוק התקשורת הנייח

 4השוק הסיטונאי(.

נתח השוק של הוט בשנתיים האחרונות, עם התגברות התחרות במגזר התשתית הנייחת כמו כן, 

מבחינת הכנסות נמצא במגמת ירידה. על מנת לשמר את נתח השוק שלה מבחינת מנויים למול 

שידרוגי רשת הכבלים שלה פועלת באמצעות הוט יוון רשתות הסיבים, התחרות המתגברת מכ

 ירידה לא נרשמה. לעומת זאת לחברת בזק הקמעונאיתהפחתה של מחירי התשתית ובאמצעות 

, וזאת על אף שבחמש השנים האחרונות עיקר התחרות שנוצרה קמעונאיממנוי  הממוצעת  בהכנסה 

 התשתית הנייחת של בזק.באמצעות השוק הסיטונאי הייתה על גבי 

מכאן כי הוט, על אף היותה בעלת תשתית נייחת למתן שירותי אינטרנט, אינה בעלת כוח שוק זהה 

 מבחינת הכנסות. בזק, הן מבחינת היקף המנויים והן לכוח השוק של חברת

 

 
שירות טלפון בסיסי; מתן שירותי תשתית התקשורת; שירותי העברה בזק מוגדרת כמונופולין בתחומים הבאים:  4

אספקת שירותי גישה בקצב מהיר באמצעות רשת הגישה למנוי; אספקת שירותי גישה  ותמסורת של שידורים לציבור;
 בקצב מהיר באמצעות רשת בזק ציבורית מרכזית. 
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 פס בידי הוט-הערך לצרכני התקשורת מפרישת רשת אולטרה רחבת .3.3

שתי חברות תקשורת בלבד אשר התחרו ביניהן במתן שירות בישראל פעלו במשך יותר מעשור 

תשתית אינטרנט. על אף שמצב בו שתי חברות בלבד מחלקות שוק )דואופול( רחוק ממיטבי 

מהבחינה התחרותית, הרי שהוא טוב יותר באופן משמעותי ממצב בו קיים מתחרה אחד בלבד, כפי 

הוט לתחום תשתית האינטרנט. קרי, בשוק התקשורת, ובפרט קבוצת שהיה המצב קודם לכניסת 

בשוק התשתית הנייחת בו חסמי הכניסה הם גבוהים ביותר, כל מתחרה הוא בעל ערך רב בהגדלת 

 הן בפן המחירים והן בפן ההתפתחות הטכנולוגית. –התועלות לצרכן בפעילות שוק התקשורת 

לה כי לא קיימת כדאיות כלכלית לפרישת רשת עם זאת, על פי הניתוח שהתבצע על ידי הצוות עו

תמרץ את חברות התקשורת מתווה שיאימוץ צורך בש בכל חלקי הארץ ועל כן י פס-אולטרה רחבת

 .בעלי כדאיות כלכלית לפרישהזורים שאינם בפרישה בא

פס בישראל בשנים -היקף פרישת רשתות אולטרה רחבותתחזית למדוח הצוות ניתן לסרטט 

שהמלצות הצוות תאומצנה ובזק תפרוש ותפעיל רשת סיבים אופטיים, סביר כי  הקרובות. ככל

באזורים מסויימים בארץ,  פס של מפעיל מתחרה-לרשת בזק תיפרש רשת אולטרה רחבת במקביל

)בין אם על ידי בזק ובין אם באזורי   פס אחת בלבד-תיפרש רשת אולטרה רחבת  באזורים נרחביםאך  

החשיבות  הודגשה בטיוטת מתווה הסיבים. לפיכך גם התמרוץ על ידי אחת החברות האחרות(

גם ושירותים נוספים במתן שירותי אינטרנט על מנת לייצר תחרות זאת סיב,  BSAבהפעלת שירות 

אחת בלבד פס -חבתאולטרה ררשת תיפרש לא תתקיים תחרות ברמת התשתית ו באזורים בהם

 בשנים הקרובות.

ובפרט בהיעדר תשתית פסיבית  קביעת חובת פרישה מראש על רשת נייחת שעוד לא נפרשה כלל,

לא רק שאינה קיימת במדינות אחרות בעולם, אלא גם מהווה סיכון משמעותי לטעות   המאפשרת זו,

חובת פרישה גבוהה מדי של הרגולטור בחישוב הכדאיות הכלכלית בקביעת חובת הפרישה. קביעת 

יכולה להביא לכך שלא תתקיים כדאיות כלכלית לפרישת הרשת בהיקף של חובת הפרישה, ובכך 

יודגש, כי כפי  5פרישת רשת שהייתה יכולה להיות אפשרית בהיקף מצומצם יותר.עלולה למנוע 

שהוצג בהמלצות הצוות, קיימים משתנים רבים המשפיעים על הכדאיות הכלכלית של הפרישה, 

ולאור הרגישות של הפרמטרים הכלכליים לשינויים, יכולתו של הרגולטור לקבוע את חובת הפרישה 

 .נמוכה, וקיים סיכוי גבוה לטעות –שתעמוד ברף הכדאיות הכלכלית 

תתבסס על שיקולי כדאיות פרישה עבור החברה. כיוון  ,ככל שתוטל על הוט ,בנוסף, חובת פרישה

שבסבירות גבוהה מאד אזורים שאינם כדאיים לפרישה על ידי בזק לא יהיו כדאיים לפרישה על ידי 

, ותהיה בחפיפה בהם בזק תפרוש ממילאתכלול אזורים  חובת הפרישה שתוטל על הוט  הוט, סביר כי  

לכן התועלת מהטלת החובה  .של חברות אחרותפרשת תשתית עצמאית חלקית לאזורים בהם נ

 .תהיה מינימלית

קביעת חובת פרישה גבוהה מדי, אשר תביא לחוסר כדאיות כלכלית בפרישת רשת ר כי בוהצוות ס

מצרכני התקשורת את פרישתה של רשת נייחת נוספת שהיה בכוחה להביא עלולה למנוע חדשה, 

 
עולה ככל שמדובר בשחקן עם רשת נייחת ותיקה ופעילה )המייצרת מרכיב מהותי של קניבליזציה(, הסיכוי לטעות  5

 וככל שלחברה פעילות סינרגטית בתחומי תקשורת מקבילים )הדורשים יצירת מודל כלכלי ברמת מורכבות גדולה יותר(.
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הטכנולוגי והן בהיבט המחיר. ובכך יפגעו צרכני התקשורת באופן לשדרוג התחרות הן בהיבט 

 .משמעותי

 מתחריההפרישה של בחינת חובת הפרישה של הוט בראי השוואתי למול חובות  .3.4

פס, -ת על ידי הצוות לחברת בזק של רשת אולטרה רחבתת הפרישה המומלצכאמור לעניין חוב

ארצית. זאת כאשר לחברת -לא קיימת היתכנות כלכלית לפרישה כללנכון להיום הצוות מצא כי 

במגזר התשתית הדומיננטי בזק עומדים יתרונות תשתיתיים לפרישה בכל הארץ וחרף מעמדה 

חברת בזק הייתה לאפשר לה לבחור את האזורים ת הפרישה של  בנוגע לחובהנייחת. המלצת הצוות  

זאת  .ייב אותה בפרישה באזורים אלו ברישיוןולח הסטטיסטיים בהם תיקבע לה חובת פרישה

במסגרת מערך תמריצים שמטרתו למנוע מבזק לנצל לרעה את השינוי המוצע בחובות הפרישה 

  שלה.

חובת פרישה בסיבים   IBC, נקבעה לחברת  2018בנוסף לכך, בהחלטת שר התקשורת מחודש אוגוסט  

ביעה זו התבססה על חוסר הכדאיות ממשקי הבית בישראל בתוך עשר שנים. ק 40%-אופטיים לכ

היקף האזורים )א(  , והיקף חובת הפרישה נקבע על פי:  IBCארצית של חברת  -הכלכלית לפרישה כלל

ממשקי הבית הקיימים  בהם קיימת רשת חשמל עילית וצפיפות דיור מינימלית שהוערכה בכשליש

 כלכלית לפרישה. )ב( היקף הבנייה החדשה העתידית בה קיימת כדאיות -ו כיום,

, ולהוט בסיס לקוחות רחב המייצר לה יתרונות מהוט משמעותיתהיא חברה קטנה  IBCחברת 

בין היתר בניתוח דפוסי צריכה וביקושים ובחופש פעולה מול ועדי בתים בפרישה בחצרים   שיווקיים,

יתרונות  IBCשל  שבכל הנוגע לפרישת סיבים עומדים לרשותהחשוב לזכור  פרטיים. עם זאת

נקבעה בין השאר מכיוון שהפרישה של   IBCחובת הפרישה לחברת    גדולים יותר מלהוט.תשתיתיים  

היקף הפרישה של תשתית מתבססת על שימוש בלעדי בתשתית החשמל, כאשר )א(  IBCחברת 

נרחב יותר מהיקף הפרישה של התשתית הפסיבית של  IBCהחשמל העומד באופן בלעדי לרשות 

יש בלעדיות בגישה לתשתיות החשמל ואף חברה אחרת לא יכולה לעשות שימוש  IBC-ל; )ב( הוט

יש לזכור )ג(  ; הוט מחויבת להציע את התשתיות שלה במסגרת השוק הסיטונאיבנכס זה, בעוד ש

הקניית זכות שימוש בלעדית בנכס של מדינת ,  התשתית של הוט אינה נכס של מדינת ישראלכי בעוד  

, במנותק IBCישראל )תשתית החשמל( מצדיקה כשלעצמה הבחנה בהיקף החובות המוטל על 

  .משאלה הכדאיות הכלכלית לפרישה

בשוק כיום שימוש עושות  ,אינטרנטהתשתית ת סלקום ופרטנר, המתחרות החדשות במגזר חברו

 לא נקבעו, ופס-על מנת לפרוש רשתות אולטרה רחבותל בזק  הסיטונאי על גבי התשתית הפסיבית ש

 6פס.-רה רחבתטלחובות פרישה של רשת אולהן 

 

 
עם . IBC-ית הסיבים מסלקום ל, החל תהליך להעברת נכסי תשתIBC-כיום, לאחר שסלקום רכשה אמצעי שליטה ב 6

, הרי IBCנקבעה חובת פרישה, ככל שתבקש סלקום לפרוש תשתית סיבים עצמאית שלא באמצעות  IBC-לש, בעוד זאת
 שלא תחול עליה חובת פרישה.  
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 מנעד החלופות לחובת הפרישה של הוט בהן דן הצוות .3.5

להיות ככל שתיקבע,  טלקום  הוט  פס בידי  -רשת אולטרה רחבתחובת הפרישה של  על  כי  הצוות סבור  

, בוודאי בעת נרחבת יותר על הוטזהה או הטלת חובה  .בזקמצומצמת יותר מחובת הפרישה של 

אינה סבירה בהתחשב בכוח השוק העודף של בזק, היתרונות של בזק בבעלות על התשתית,  הזו,

בהמשך לכך, . והיתרונות של בזק בנקודת המוצא )היקף הסיבים של בזק הפרושים עד לחצרים(

ברשת טלקום  חובת הפרישה של הוטלסוגיית חלופות  מספרעלו  משרדי-הבין בדיוני הצוות

 .פס-אולטרה רחבת

על היתרונות התשתיתיים לפרישה של רשת חדשה  בהתבססהוט לחובת פרישה יש לקבוע  .א

על פי גישה זו נטען כי אין זה סביר לקבוע חובת פרישה באזורים בהם לא  ברשת הגישה.

שלהן לא קבועות חובות פרישה כלשהן. יתרונות תשתיתיים על פני מתחרות  להוט    יםקיימ

עם זאת כיוון שהיתרונות התשתיתיים המסויימים של הוט אינם מבטיחים כדאיות 

לפרישה באזורים אלו, החובה שתיקבע עלולה להיות מצומצמת עוד יותר. יש לוודא כי 

כל ניסיון לקבוע היקף נרחב יותר יכול שכן , רשתהכדאיות כלכלית לפרישת מתקיימת 

לכן   פרישה, ולהשאיר את הוט במעמד של ספק שירות בלבד למשך שנים רבות.-וביל לאילה

 מחיר הטעות בחלופה זו גבוה מאד.

מתן אפשרות להוט לבחור אזורים סטטיסטיים בהם להערכתה מתקיימת כדאיות  .ב

, לצד איסור להשתתף בהליך כלכלית, וקביעת חובת פרישה להוט בהתאם לבחירה זו

כך, כביכול, סיכון הטעות קטן. כאמור,  .בדומה למנגנון המומלץ עבור בזק התחרותי,

תכלול אזורים בהם בזק להערכתינו במקרה זה בחירתה של הוט תהיה מצומצמת מאד, 

ותהיה בחפיפה חלקית לאזורים בהם נפרשת תשתית עצמאית של חברות תפרוש ממילא, 

למערך התמריצים לצד זאת יה מינימלית. אחרות. לכן התועלת מעצם הטלת החובה תה

התועלת הנמוכה בקביעת החובה לצד הנלווה למנגנון זה יהיה מחיר גבוה, שכן 

המצומצמת, יאסר על הוט להשתתף בהליך התחרותי, באופן שעלול לפגוע ביעילות ההליך 

 בעלות ובקצב הפרישה באזורי התמרוץ.כן התחרותי ו

ניתן לטעון . בתמיכה לגישה זו IBCלחובת הפרישה של  דומה חובת פרישה להוט יש לקבוע .ג

ליכולת הפרישה של הוט, ויש ערך  הסביראמת מידה מהווה  IBCשהיקף הפרישה של 

ליישור קו מבחינת חובות הפרישה של שחקנים הנהנים מיתרונות תשתיתיים בהיקף חלקי. 

היתרונות  ,טלהויתרונות לגודל וותק הקיימים הלצד  עם זאת, כפי שפורט לעיל,

 .IBCמצומצמים לעומת פס -בפרישת רשת חדשה אולטרה רחבתשלה התשתיתיים 

פס. על פי גישה זו, היתרונות -אין לקבוע להוט חובת פרישה של רשת אולטרה רחבת .ד

כדאיות בהכרח  מוגבלים מאד ואינם מבטיחיםבפרישת רשת חדשה התשתיתיים של הוט 

יותר אשר גדול פרישה, -על כן כל קביעה של חובת פרישה מהווה סיכון לאי .כלכלית

פורשת ללא קביעת הוט  )מעבר למה שהייתה    הפרישה באמצעות חובה זו  מהסיכוי להרחבת

עם או בלי  ,. ככל שלהוט יעמוד היגיון כלכלי לפרישה, הרי שפרישה זו תתרחשהחובה(

  קיומה של חובת פרישה.
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הוט בחובת פרישה  לא לחייב אתמשרדי -ממליץ הצוות הביןאת החלופות השונות לאחר ששקל 

היתרונות התשתיתיים הקיימים לקבוצת הוט יכולים . הצוות מצא כי  פס-של רשת אולטרה רחבת

עשור. חובת , וזאת בפרק זמן של כפרישה 25%-להצדיק לכל היותר חובת פרישה בהיקף של כ

 שאינה משרתת את השגת יעדי המתווה. פרישה בהיקף זה היא חובת פרישה מצומצמת יחסית

טה אסטרטגית להקים רשת פס ותקבל החל-ככל שהוט תבקש לפרוש רשת אולטרה רחבתממילא, 

 .25%-חדשה, הרי שסביר שהיקף הפרישה שלה יהיה גבוה יותר מ

יקר כוללת בעבעת הזו לרבות בהתבסס על בחירה שלה כי קביעת חובת פרישה להוט  סבר הצוות

-מעטפת רגולטוריתיוצרת פס על ידי הוט, -היתכנות לפרישת רשת אולטרה רחבתסיכונים ל

אינה כוללת סיכויים לתועלות חיוביות כגון הקדמת פרישה ו ן בה צורךביורוקרטית מכבידה שאי

או הרחבת פרישה. משכך הצוות סבור כי התמריץ הגדול ביותר להקדמת פרישה של רשת אולטרה 

הוא באי החלת חובת פרישה   , ובכך למקסם את תועלות הצרכנים,הרחבתהלפס על ידי הוט ו-רחבת

 כאמור.

  ברשת הכבלים הקיימת בחינת חובת הפרישה להוט .4

הרי  ,מתקדמים שירותיםולהציע על גביה  רשת הגישה הקיימת שלה, לשדרג את ככל שהוט תבקש

לה יתרונות משמעותיים על פני כלל השחקנים בשוק )כולל בזק(, כיוון שרשת הגישה שייתכן ויהיו 

-בטרם הצגת תוכנית פרישה וניתוח טכנוממשקי הבית בישראל. כמו כן,   90%-כשבבעלותה מגיע ל

 נוצרים פערים משמעותייםקשה לראות איך בעת שדרוג רשת הגישה הקיימת לכלי מפורטים, כ

אחד לעומת  אזורבמתקדם אי מתן שירות  יצדיקובין אזורים, אשר בית למשק בעלויות הפרישה 

על כן, הצוות לא מצא בעת הזו סיבה לשינוי בחובות הפרישה של הוט עבור רשת הכבלים .  אחר  אזור

 . בסיסה על הניתנים והשירותיםהקואקסיאליים של הוט 

לצורך אספקת שירות  הוט תבחר לעשות שדרוג מהותי של רשת הגישה הקיימתאם הצוות סבור ש

למת אספקת השירות ברמה ארצית, ניתן יהיה לשקול הרחבת פרקי הזמן להש, פס-אולטרה רחב

הכל בכפוף להצגת תוכנית פרישה, ומשמעויות הנדסיות וכלכליות אף צמצום של חובת הפרישה, וו

 בסיס עלפס -להציע שירות אולטרה רחב הוט שתבחרסבור הצוות, כי ככל  עוד למשרד ואישורן.

, יהיה על המשרד זה במקרה הוט שלשלה, ובהינתן היתרונות התשתיתיים  הקיימת הגישה רשת

 מנגנון הקרן על ובפרט, מלצות הצוותהקבועה להוט על ה הפרישהלבחון את ההשפעה של חובת 

  .התמרוץוהאפשרות לצמצם את אזורי  האוניברסלית

 

 התחרותיים לפרישה באזורי התמרוץ בהליכיםהשתתפות הוט  .5

פס -לפרוש רשת אולטרה רחבת תקשורת לתמרץ חברות היאמטרת הקמת הקרן האוניברסלית 

כפי שנאמר לעיל, כל מתחרה נוסף בשוק  נם כדאיים כלכלית לפרישת רשת זו.באזורים שאי

יוון שמספר מכ. כמו כן, ת לצרכן בפעילות שוק התקשורתתשתית הינו בעל ערך בהגדלת התועלה

 בהליכי הקרן תמודדיםשחקני התשתית הנייחת בתחום התקשורת אינו רב, כל גידול במספר המ

תהיינה יעילות  והפרישה םלתחרותיים יותר, קרי שתוצאותיה ויהפוך הליכים אל האוניברסלית

יוקצו בצורה יעילה  האוניברסלית , משאבי הקרןכך הפרישה למשקי הבית תהיה זולה יותר .יותר

ולכן פרישת אזורי התמרוץ תושלם מהר יותר. יש בכך לייצר ערך רב לציבור הצרכנים ולשוק  יותר
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פס באזורים גיאוגרפיים -במענקי פרישה של רשת אולטרה רחבתשל הוט זכייה  בנוסף, התקשורת.

כן תגדיל את תקטין את העלויות הנדרשות להוט לפרישת רשת ועל והקמת הרשת באזורים אלה 

אין סיבה להגביל את הוט על כן    פס בפרישה רחבה יותר.-הסיכוי שהוט תפרוש רשת אולטרה רחבת

 .טלקום מהתמודדות בהליך התחרותי לפרישה באזורי התמרוץ

על בסיס רשת הגישה הקיימת שלה,  פס-רחב אולטרה שירות לספק הוט ותבחר היה, האמור לצד

  .פרישה חובת לה קיימת בהם באזורים לא יתאפשר להוט להתמודד על כספי הקרן

 פס-על גבי רשתות אולטרה רחבות BSAהוט בשירות  שימוש .6

דילמה אסטרטגית להכריע ב תבצומת דרכים ונדרשהצוות סבור כי קבוצת הוט עומדת כיום 

העומדות בפניה לשדרוג הרשת שלה. הצוות סבור כי אחת החלופות הקשורה לחלופות השונות 

של עשרות אחוזים ממשקי  פס בפרישה רחבה-חדשה אולטרה רחבת המרכזיות היא הקמת רשת

 .(ארצית-כי היקף הרשת לא יתקרב לפרישה כלל )כאמור הצוות סבור הבית

זמן, הוט תתקשה לספק הרשת הקואקסיאלית(, ועל פני התיישנות תחת חלופה זו )ובפרט עם 

שירותים ברמה סבירה לכלל משקי הבית, שכן במצב זה היא תוכל לעשות זאת באופן מיטבי אך 

על הציבור ו ותהיינה לכך השלכות שליליות על ,פס-תפרוש רשת אולטרה רחבת הםים באזורורק ב

 . מגוון ומבחר השירותים שביכולתו לצרוך

, בכל הארץ באופן מלאולספק שירותים לפיכך הצוות הגיע למסקנה שעל מנת לאפשר להוט לפעול 

גם שירותים מתקדמים  לספק וטלאפשר להיש מקסם את התועלת של הצרכנים מפעילותה, לו

. על כן הצוות ממליץ כי קבוצת הוט עצמאית פס-רשת אולטרה רחבתתפרוש ים בהם לא אזורב

על גבי רשת סיבים, הן על גבי רשת הסיבים שתיפרש על   BSAשירות סיטונאי  תוכל לעשות שימוש ב

ידי בזק, והן על ידי רשתות הסיבים שתיפרשנה באזורי התמרוץ על ידי הזוכים בהליכים 

 .התחרותיים

פס -רשת אולטרה רחבתיחס לב ביטול חובת הפרישה –הצוות סבור כי השילוב של שני המרכיבים 

על גבי  BSA-רות היוההיתר לעשות שימוש בשת הגישה הקיימת שלה שאינה מתבססת על רש

פס -טרה רחבתהוט לקבל החלטה על פרישת רשת חדשה אולל יאפשררשתות סיבים של אחרים, 

ט קבוצת הוט ו. נדגיש, כי אין בידי הצוות מידע לגבי המהלכים העתידיים שתנקבהיקף נרחב

ודאות גדולה באשר לכיוון בו תתקדם הוט. עם זאת, הצוות בהקשר זה, וברור לצוות כי קיימת אי 

 סבר כי המלצות אלה נדרשות על מנת לאפשר להוט להחליט את ההחלטה המיטבית.

הרי שקיימים , פס(-)פרישת רשת אולטרה רחבת עוד נדגיש כי ככל והוט תחליט לצעוד בכיוון זה

את היקף הפרישה של הוט ואת  צעדים רגולטורים נוספים שניתן לשקול, אשר בכוחם לתמרץ

שרד את השינוי ככל שהוט תבחר לצעוד בנתיב זה, היא תידרש להציג בפני המ .מהירות הפרישה

המשרד ישקול צעדים בהתאם לכך ואת היקף הפרישה בתכניותיה, ו הטכנולוגי המתוכנן ברשתה

  רגולטוריים נוספים.
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 משרדי:-הבין הצוות המלצות להלןובהתבסס על האמור לעיל, כן,  על .7

שאינן עושות שימוש ברשת  מתקדמות תשתיותלא תוטל כל חובת פרישה על הוט עבור  .א

 הרשתאת התוכנית ההנדסית של  הוט תידרש לאשר מול המשרד הגישה הקיימת.

 שבכוונתה לפרוש. המתקדמת

עבור שירותים של הוט טלקום    האוניברסלית הקיימת  שינוי בחובת הפרישה  לא יהיה כל .ב

ים שירות לספק תבחרהוט ו היה .ההניתנים על בסיס רשת הכבלים הקואקסיאליים של

ניתן יהיה לשקול שינויים בחובת ,  מתקדמים על גבי רשת הכבלים הקואקסיאליים שלה

של משמעויות הנדסיות וכלכליות  הכוללת פרישה תכניתבכפוף להצגת  הפרישה והכל

 .הלמשרד ואישורהתכנית 

לפרישת תשתיות מתקדמות שאינן מתבססות תוכל להתמודד בהליכים התחרותיים    הוט   .ג

 על רשת הגישה הקיימת באזורי התמרוץ. 

של מפעילים  פס-ותעל גבי רשתות אולטרה רחב BSAהוט תוכל לעשות שימוש בשירות  .ד

 .BSAחובת אספקת שירות אלו מפעילים באזורים בהם מוטלת על  אחרים
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