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התקשורת    2018בשנת   במשרד  תשתיות    )"המשרד"( נערכה  לאיכות  השוואתית  מצב  הערכת 

בפיגור משמעותי אחר המדינות המתקדמות בעולם. לשם    במדינת ישראל ונמצא כי אנוהתקשורת  

  כך הונעו שני מהלכים אסטרטגיים שנועדו לשנות מצב עולם זה. בתחום הסלולר התמקד המשרד 

, ובתחום האינטרנט הנייח התמקד  5- ו  4תדרי דור    מכרזבעידוד שדרוג רשתות הסלולר באמצעות  

במסמך חדשות.  סיבים  רשתות  פרישת  בעידוד  במהלכים    המשרד  ההתקדמות  את  נציג  זה 

 האסטרטגיים הללו. 

 תחום הסלולר:

,  5- ו  4משרדית את עיקרי מכרז התדרים לתדרי דור  - פרסמה ועדת מכרזים בין  2018בחודש דצמבר  

פורסמו מסמכי המכרז. לאחר תהליך ארוך של הבהרות למול החברות הוגשה    2019ובחודש יולי  

נדחתה העתירה.    2020לעצירת המכרז ובחודש פברואר    המשרדכנגד    עתירה מינהלית  2019בדצמבר  

נערך הליך התיחור. הליך התיחור כלל שלב דינמי שנמשך שלושה ימים ושלב    2020בחודש אוגוסט  

 סטטי שנמשך שלושה ימים נוספים, ובסיומו הוקצו כל התדרים.

  120;  700-רץ בתחום המגה ה  60זהו מכרז התדרים הגדול ביותר שנערך בישראל ובמסגרתו מוכרזו  

. כחלק ממדיניות המשרד, מטרת המכרז  3,500- מגה הרץ בתחום ה  300- ; ו2,600- מגה הרץ בתחום ה

לא הייתה למקסם את הכנסות המדינה מהקצאת התדרים, אלא להקדים את הקצאתם, להקדים  

. לשם  את פרישת הרשתות הסלולר ושילוב התדרים בהן, ולשפר את איכות רשתות הסלולר בישראל

ו במכרז  מהתשלומים  ניכר  חלק  להחזרת  תמריצים  מנגנוני  נקבעו  גם  על  להחזרת  כך  תשלומים 

התדרים כלחברות  אגרות  של  בסך   , -700  ₪ התמרוץמיליון  מנגנוני  באיכות    .  לשיפור  נקשרו 

ולהפעלה מהירה של התדרים. המכרז נערך בשיטת השעון    , להקמה מהירה של אתריםהרשתות

מיליון ₪ עבור    260( ובמסגרתו שילמו המתמודדים  Combinatorial Clock Auctionהקומבינטורי ) 

 מיליון ₪ יוחזרו לחברות במענקים על בסיס מהירות הפרישה(.  200התדרים )מתוכם 

חודש לאחר  פחות מחודש,  אותו  , וב2020התדרים הוקצו לחברות הסלולר החל מחודש ספטמבר  

לולר של הדור החמישי בעלות פרישה של מאות אתרים כל  רשתות ס  3המכרז, כבר הופעלו בישראל  

חובות הפרישה שנקבעו לזוכים ומנגנוני התמרוץ הקיימים יביאו לפרישה מלאה של התדרים    אחת.

 שנים.  5בהתאם לחובות הכיסוי שנקבעו בתוך 

ניכר באיכות הרשתות הסלולריות בישראל כי  כתוצאה ממכרז התדרים חל שיפור  . אנו סבורים 

המכרז. שיפור זה ינבע משלושה מקורות: )א( שילוב  מועד  הזמן מככל שיעבור  ת השיפור תגבר  מיד

התדרים החדשים ברשתות הסלולר הוא תהליך הדרגתי אשר ימשך מספר שנים. )ב( ההתקדמות  

הטכנולוגית ברשתות הדור החמישי תביא לשיפור היכולות של רשתות אלה. )ג( רכישה הדרגתית  

סלול מכשירי  דור  של  לרשתות  גישה  קיימת  באמצעותם  אשר  אינם  5ר  המכשירים  רוב  כיום   .

, והחלפת מרבית המכשירים תמשך מספר שנים. מכל האמור לעיל אנו סבורים כי  5תומכים בדור  

 תהליך השיפור באיכות רשתות הסלולר יימשך, ותימשך העלייה של ישראל במדדים הבינלאומיים. 

בינלאומי מרכזי להשוואה של איכות הרשתות הסלולריות בין    להלן אנו מפרטים מדד  1בתרשים  

. אנו מפרטים את המיקום היחסי של ישראל בשנתיים האחרונות. כפי העולה  Ooklaמדד    –מדינות  

עמדת   כאמור,  הסלולריות.  הרשתות  באיכות  מאוד  גרוע  במקום  נמצאת  ישראל  התרשים,  מן 

ות עולם שלישי  ת הרשתות וכי מיקומנו בין מדינהמשרד היא כי יש להביא לשיפור משמעותי באיכו
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. תשתיות התקשורת הן תשתיות חיוניות, הן ברמה הפרטית, הן  עמולהסכין    יתןאינו סביר ולא נ

 ברמה העסקית, והן ברמה המשקית.  

  90-עמדה ישראל בממוצע במקום ה  2020ספטמבר  -בחודשים ינואר  ,1  בתרשים  כפי שניתן לראות

בעולם. כתוצאה מהמכרז, מנגנוני התמרוץ שהוכנסו בו ושדרוג הרשתות של חברות הסלולר, אנו  

נובמבר   בחודש  החל  הסלולר    2020רואים  רשתות  של  האבסולוטית  באיכות  הדרגתית  עלייה 

מגה לשנייה, הרי שלאחר    21.7רדה הממוצעת על  בישראל. בעוד בחודש אוגוסט עמדה מהירות ההו

שיפור    –מגה לשנייה    40.6, עמדה מהירות ההורדה הממוצעת על  2021פחות משנה, בחודש אפריל  

כ ב 87%-של  בעולם.  ישראל  של  היחסי  מיקומה  גם  מאוד  השתפר  מהמכרז  כתוצאה  בנוסף,   !-8  

(  2021בעולם )אפריל    60( למקום 2020)אוגוסט    94החודשים שעברו מהמכרז עלתה ישראל ממקום 

 מקומות בדירוג. כאמור לעיל, אנו צופים שמגמת השיפור תימשך.  34עלייה של   –

 Ooklaאיכות רשתות הסלולר בישראל, דירוג  – 1תרשים 

 

 ועיבודי אגף כלכלה.  Ooklaמקור: נתוני 
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 : תחום האינטרנט הנייח 

הנייחות   התקשורת  גבוהים  תחום תשתיות  כניסה  קיימים חסמי  נמוכה.  ברמת תחרות  מאופיין 

לשחקנים חדשים, והשחקנים הוותיקים בעלי התשתית נמנעים משדרוגים משמעותיים עקב העדר  

תחרות. כך, שחקנים חדשים לא הצליחו לחדור לשוק ולשחקנים הוותיקים לא היה תמריץ לשדרג  

  3%-שתות סיבים אופטיים בישראל על פחות מעמדה הנגישות לר 2017את רשתותיהן, ובסוף שנת 

( עמד על  FTTBאו    FTTHממשקי הבית והיקף המנויים לשירות אינטרנט מבוסס סיבים אופטיים )

 אלפי מנויים בודדים. 

מטרת "מתווה הסיבים" היא להעביר  .  "מתווה הסיבים"הניע משרד התקשורת את    2018בשנת  

לעולם הסיבים הא הנחושת  סיבים חדשות  את ישראל מעולם  פרישת רשתות  ופטיים, באמצעות 

והשגת קפיצת מדרגה טכנולוגית המתרחשת פעם בעשרות שנים, וזאת תחת שמירה על מבנה שוק  

 תחרותי למקסום רווחת צרכני התקשורת. 

ב"מתווה הסיבים" נקבעו כללים ועקרונות אסדרתיים לתחום תשתיות התקשורת הנייחות, שייצרו  

דדו האצת פרישת תשתיות מתקדמות בכלל הארץ. במסגרתו קבע המשרד את  סביבה תחרותית ויעו

 מטרות האסדרה: 

לאפשר לכל תושבי ישראל נגישות לשירות אינטרנט מבוסס רשת סיבים אופטיים )שירות   .א

 אינטרנט ברמה הגבוהה ביותר(.

שירות הסיבים לא    -   ור גיאוגרפיזלאפשר תחרות על גבי רשת סיבים אחת לפחות בכל א .ב

תהיה  יי אשר  לפחות  אחת  סיבים  רשת  תוגדר  גיאוגרפי  אזור  בכל  אלא  בבלעדיות,  נתן 

 מחויבת למכור את שירותיה לחברות מתחרות.

 שנים.  10של   בהיקף ארצילפרישת תשתית   וזאת בתוך פרק זמן סביר .ג

 מתווה הסיבים הורכב משלושה שלבים עיקריים:

  עידוד פרישת תשתיות עצמאיות מתחרות .1

הפסיבית    2018במהלך   התשתית  ברובד  השימוש  על  שהעיבו  המרכזיים  בחסמים  המשרד  טיפל 

ברפורמת השוק הסיטונאי, וכך התאפשר לשחקנים נעדרי תשתית נייחת )פרטנר וסלקום( להשתמש  

בתשתית הפסיבית של בזק )צנרת תת קרקעית, עמודים וגובים( על מנת לפרוש רשתות תקשורת  

סי של  חדשות  חברת  נייחות  של  הפרישה  חובת  צומצמה  במקביל  אופטיים.  והתאפשר    IBCבים 

ל IBC- לסלקום לרכוש שליטה ב היתכנות כלכלית  ולהביא לפרישת סיבים    IBC-, על מנת לאפשר 

 אופטיים בקצב מוגבר.  

ונכון לסוף שנת   בעקבות מהלכים אלה עלה שיעור הנגישות לרשתות סיבים אופטיים במהירות, 

  –חת )של המתחרים החדשים  י הבית בישראל נגישים לפחות לרשת סיבים אממשק  30%- כ  2020

 (.IBC-ו פרטנר 

את איכות תשתיות האינטרנט באזורים  וחד    פרישת רשתות הסיבים החדשות משדרגת באופן ישיר 

לשירות מתקדם על גבי סיב אופטי, פרישת    התחברוהנפרשים. לצד התועלת הישירה לצרכנים ש
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רשתות הסיבים החדשות מייצרת איום תחרותי על בעלי התשתית הוותיקים אשר מאבדים את  

 ההובלה בשוק ואט אט מדממים נתחי שוק. 

  WIN-WINמהלכים אלו העמידו את בעלי התשתית הוותיקים )בזק והוט( בדילמה, וייצרו מצב של  

שנה מה יבחרו לעשות, תשתפר רווחת צרכני התקשורת. כל עוד יבחרו  לשוק התקשורת, כך שלא מ 

ל שלא  הוותיקים  התשתית  רשתותיהבעלי  של  משמעותי  בשדרוג  החדשים  םהשקיע  השחקנים   ,

יתחזקו, כוח השוק של השחקנים הוותיקים יישחק ורמת התחרות בשוק תגדל. לחילופין, כאשר  

 רות גבוהה בין תשתיות ומשדרוג טכנולוגי מהיר.  יבחרו לשדרג את רשתותיהם, הצרכן ייהנה מתח

  עדכון הרגולציה לשחקני התשתית הוותיקים וקביעת חוקי המשחק בעולם הסיבים .2

וב   2018בדצמבר   לציבור  הסיבים  מתווה  טיוטת  את  המשרד  חוקי    הפרסם  של  העיקרים  נפרשו 

לתמריצים נכונים להשקעה  ו המשחק בעולם הסיבים אשר יביאו לרמת תחרות גבוהה בין השחקנים  

פורסמו שימועים ציבוריים שמטרתם הסדרת כללי התחרות    2019במהלך שנת  .  ברשתות מתקדמות

בעולם הסיבים. במסגרתם נקבע בין היתר כי חברת בזק תחויב במתן שירות סיטונאי על גבי רשת  

נייחת   תקשורת  רשת  הוגדרה  המשרד;  שקבע  במחיר  הפעלתה(  )לאחר  שלה  האופטיים  הסיבים 

תשתיות   שיתוף  כללי  נקבעו  )פרישה  מתקדמת;  מגורים  מבני  בתוך  בפרישה  עלויות  למזעור 

ורטיקלית(; קודמו תקנות לחובת פרישה רשת סיבים בבניינים חדשים; נקבע שחברה אינה יכולה  

 להפלות מחירים בשירות דומה ועוד.  

,  ל השחקנים הוותיקים ע  חובת הפרישה האוניברסלית של נדבך מרכזי בשלב זה היה בחינה ועדכון 

אבן   בפברואר  שהייתה  ושירותים מסורתיים.  הנוגע לתשתיות  בכל    2019יסוד באסדרת המשרד 

בין צוות  רחבות-הוקם  אולטרה  תקשורת  תשתיות  פרישת  מדיניות  "לבחינת  נייחות  -משרדי  פס 

שכלל נציגים ממשרד התקשורת, משרד האוצר ורשות התחרות.    דרור"(-)"צוות רזבמדינת ישראל"  

לעדכן את חובות הפרישה של חברות בזק והוט, והמליץ    2020ולי  דרור המליץ בחודש י-צוות רז 

ידי  -לשמר את ערך האוניברסליות ולהבטיח פרישה כלל ארצית של תשתיות סיבים אופטיים על 

רז צוות  בשוק.  החברות  כלל  של  החובות  מערך  פרישה  - שינוי  חובת  לבזק  לקבוע  המליץ  דרור 

כדא לשיקולי  בהתאם  החברה  בחירת  על  מערך  המבוססת  יצירת  תוך  החברה,  של  כלכלית  יות 

אימץ שר התקשורת את המלצות צוות    2020תמריצים המעודד אותה לפרישה רחבה. בחודש יולי  

ספטמבר  -רז בחודש  מסוימים(,  )בתיקונים  ההמלצות,    2020דרור  את  ישראל  ממשלת  אימצה 

 נחקק התיקון הנדרש בחוק התקשורת.   2020ובחודש דצמבר  

בפברוא ב   2021ר  בנוסף,  שליטה  לבעלת  להפוך  הוט  לקבוצת  התקשורת  שר  לשווק  ו  IBC-אישר 

 . IBC תוך הרחבת חובת הפרישה של IBCשירותים על גבי רשת הסיבים של 

מרץ   בחודש  אלה,  ממהלכים  הוותיקים,    2021כתוצאה  התשתית  בעלי  והוט,  בזק  חברות  החלו 

אופטיים  סיבים  גבי רשתות  על  אינטרנט  שירותי  בלשווק  הסיבים שפרישתה  :  גבי הרשת  על  זק 

 . IBCרשת ירות למשקי בית, והוט באמצעות  , אך עד עתה לא הופעלה למתן ש2013החלה בשנת 

אנו צופים שכניסתן של שתי השחקניות המרכזיות בשוק התשתית הנייחת לעולם הסיבים יאיץ את  

ודית בעולם של שתי  פרישת הסיבים בישראל לקצב פרישה מהמהירים בעולם, ויביא לפרישה ייח 
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( רחבה  בפרישה  סיבים  שלישית    IBCרשתות  ורשת  סיטונאי,  לשירות  שתיהן  המחויבות  ובזק(, 

 בפרישה מצומצמת יותר )פרטנר(. 

לכ  2021במאי    31ביום   מתקדמת  רשת  של  פרישה  חובת  עצמה  על  תיקח  כי  בזק    80%-הודיעה 

ממשקי הבית בישראל יהיו    80%-כ  2025לשנת  שנים(. להערכתנו עד    6ממשקי הבית בישראל )בתוך  

וישראל תעמוד בשורה הראשונה של   גבי רשתות סיבים אופטיים,  על  נגישים לשירותי אינטרנט 

 המדינות המפותחות מבחינת תשתיות האינטרנט. 

לכל   .3 האופטיים  הסיבים  רשתות  פרישת  השלמת  את  תאפשר  אשר  תמרוץ  קופת  הקמת 

  משקי הבית בישראל

צו רזבהמלצות  ישראל  -ות  וממשלת  ידי שר התקשורת  על  בשינויים מסוימים  אומצו  דרור אשר 

בתיקון   בדצמבר    74וחוקקו  התקשורת  תשתתף  2020לחוק  אשר  תמרוץ  קופת  תוקם  כי  נקבע   ,

במימון פרישת רשתות סיבים אופטיים במקומות בהם בזק תבחר שלא לפרוש רשת סיבים. בקופת  

גבו מחברות התקשורת, והכספים בקופה יוקצו באמצעות מכרזי  התמרוץ יופקדו תשלומי חובה שיי

 קיימת כדאיות כלכלית נמוכה לפרישת רשת סיבים אופטיים.   רוץ לחברות שיפרשו אזורים בהםתמ

תשתיות התקשורת בישראל הן תשתיות חיוניות לכלל  לפיה  את מדיניות המשרד    מבטאמהלך זה  

לפני משבר הקורונה )גם  בישראל  של  משקי הבית  חשיבותן  והעצים את  חידד  הקורונה  (. משבר 

 יומית ולתועלת המשקית. - רשתות תקשורת איכותיות להתנהלות היום

משרדית אשר תפרסם מכרזים לתמרוץ  -לשם יישום שלב זה מינה שר התקשורת ועדת מכרזים בין

מים אלה.  . הוועדה יושבת על המדוכה ביבהם קיימת כדאיות כלכלית נמוכהאזורים  פרישת סיבים ב

כלל משקי הבית בישראל יהיו נגישים לרשת    2030להערכתנו, באמצעות מכרזי התמרוץ, עד שנת  

  על השירות   תקשורת מתקדמת אחת לפחות, כאשר על רשת זו יוצע שירות סיטונאי שיאפשר תחרות

 גם באזורים בהם פרושה רשת מתקדמת אחת בלבד. 

רשת   2בתרשים   בסיס  על  אינטרנט  לשירות  הנגישים  שיעור משקי הבית  אנו מפרטים את  להלן 

מ  2017סיבים אופטיים. בסוף שנת   על פחות  נובע    2018. הגידול בשנת  3%-עמד שיעור הנגישות 

השוק   רפורמת  באמצעות  בזק  חברת  של  הפסיבית  ברשת  וסלקום  פרטנר  של  השימוש  מתחילת 

של  הורבעקבות  הסיטונאי   ברגולציה  השינויים  זה.  בנושא  המתמשכת  החסמים  החלו    IBCדת 

עומד שיעור משקי הבית הנגישים    2020. נכון לסוף שנת  2020להשפיע על קצב הפרישה מתחילת שנת  

  12- גדל שיעור הנגישות בכ  2020)לאחר ניכוי של פרישות כפולות(. בשנת    30%-לשירות סיבים על כ

 שנים. בהשוואה בינלאומית, זהו קצב מהיר מאוד.  8- רישה מלאה בנקודות אחוז, המהווה קצב פ

חזרה בזק לפרוש רשת סיבים והפעילה לראשונה את רשת הסיבים שלה למשקי בית    2021בשנת  

מיליון משקי בית עד סוף    1- פרטיים. מדיווחי בזק עולה כי קצב הפרישה שלה מהיר מאוד ויגיע ל

, אנו צופים האצה בקצב הפרישה של  IBC-לבעלי השליטה ב   . בנוסף, לאחר הצטרפות הוט 2021שנת  

IBC  אנו סבורים שתוספות אלה לקצב הפרישה המהיר מלכתחילה, יביאו את ישראל לקצב פרישה .

עולה כי קצב הפרישה    2021מנתונים ראשוניים על הפרישה בשנת    .2021מהמהירים בעולם בשנת  

נקודות    10עלייה של   -  40%-כשיעור הנגישות בישראל עומד על    2021, ונכון לחודש יוני  מהיר מאוד

 אחוז בחצי שנה! 
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 (FTTHשיעור משקי הבית הנגישים לרשת סיבים ) – 2תרשים 

 

 מקור: נתוני החברות ועיבודי אגף כלכלה.      

 

אופטיות. הקו הכחול מבטא  אנו מפרטים את סך משקי הבית הנגישים לרשתות סיבים   3בתרשים 

את מספר משקי הבית הנגישים לרשת סיבים אחת לפחות. הקו האדום מבטא את משקי הבית להם  

אלף משקי בית    790-, כ2020נכון לסוף שנת    – נפרשו שתי רשתות סיבים ומעיד על כפילות הפרישה  

 רשתות שונות. אלף משקי בית נגישים לשירות סיבים משתי  230- נגישים לשירות סיבים, וכ

 

 ( FTTHמספר משקי הבית הנגישים לרשתות סיבים )  – 3תרשים 

 

 מקור: נתוני החברות ועיבודי אגף כלכלה.          
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לאומיים.  -השינויים בפרישת רשתות הסיבים האופטיים באים לידי ביטוי גם במדדים הבין

(, היקף הנגישות בישראל  2021)מאי  FTTH council-לאומית האחרונה שפרסמו ה-בהשוואה הבין

( קרוב לממוצע האירופי. בעוד הממוצע של מדינות  FTTB-ו FTTHלרשתות סיבים אופטיים )

בהתאמה, שיעור הנגישות של ישראל   43.8%-ו  52.6%( עומד על EU27 + UK)-( וEU39) אירופה

בהדבקת  משמעותית התקדמות על  מהשוואה זו ניתן להסיק  1. 43.4%ידיהם עומד על   הנמדד על

הפער בפרישת רשתות סיבים אופטיים. 

 

 

להלן אנו מפרטים את נתחי השוק של המתחרים בשוק האינטרנט הנייח, ובפרט את נתח    1בלוח  

עמד מספר לקוחות הסיבים בישראל על אלפים    2017השוק של שירותי הסיבים בישראל. בסוף שנת  

הוא עלה    2019ממנויי האינטרנט, בשנת    2%-עלה שיעור המנויים לכ  2018בודדים. נכון לסוף שנת  

שנת  5.5%-לכ לסוף  ונכון  כ2020,  על  סיבים  לשירות  המנויים  שיעור  עמד  מנויי    9.5%-,  מכלל 

כרבע מיליון מנויים. מן הנתונים עולה גם כי הוט מצליחה לשמור על נתח    – האינטרנט בישראל  

מגה והצעת מחירים תחרותיים. לעומת    500-רשת הכבלים להשוק שלה, בעיקר באמצעות שדרוג  

)כולל מנויי שוק סיטונאי( בתחילת    70%-זאת נתח השוק של בזק מצטמצם באופן הדרגתי, וירד מכ 

. אנו צופים שהחלשות הדרגתית זו תיפסק עקב הדלקת רשת  2020בסוף שנת    60%-לפחות מ  2018

 . הסיבים של בזק והפרישה המהירה של הרשת שלה

בחישוב גס ניתן לומר שכשליש ממשקי הבית בבניין המונגש לרשת סיבים אופטיים עוברים לשירות  

קרי, בעלי התשתית הוותיקים מאבדים כשליש ממנוייהם כאשר מתחרה חדש פורש רשת  –סיבים 

 
ה  1 כפולה    FTTH council-להבנתנו,  נגישות  מנכים  אינם  הם  הנראה  ככל  מהמשרד.  שונה  באופן  "נגישות"  מאפיין 

הן מרחיבות יותר. בכל מקרה, ככל שהם בודקים את הפרישה במדינות באופן דומה    Home pass-והגדרות שלהם ל
 הרי שמשמעות הדבר שאנו קרובים לממוצע האירופי כבר עתה.
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סיבים לבניין בו נפרשו עד עתה רק רשתות נחושת. נתונים אלה מעידים על לחץ תחרותי כבד אשר  

 ל על בעלי התשתית הוותיקים לשדרוג רשתותיהם. הופע 

 נתחי שוק, מנויי אינטרנט   – 1לוח                                                   

 הוט  אבזק סיב  רבעון 

2018Q4 2.0% 67.8% 30.2% 

2019Q1 2.8% 67.0% 30.3% 

2019Q2 3.6% 65.8% 30.6% 

2019Q3 4.7% 64.4% 30.8% 

2019Q4 5.5% 63.5% 31.1% 

2020Q1 6.3% 62.5% 31.2% 

2020Q2 7.0% 61.9% 31.1% 

2020Q3 8.2% 60.7% 31.1% 

2020Q4 9.5% 59.8% 30.7% 

 .מקור: נתוני החברות ועיבודי אגף פיקוח ואכיפה ואגף כלכלה            

מדינות אירופה בגידול באחוזים  ישראל היא הראשונה מכל  ,  FTTH council-בנוסף, על פי פרסומי ה

מנויי הסיבים האופטיים    ה מספרעל   2020ספטמבר  ל   2019. בין ספטמבר  במנויי הסיבים האופטיים

בכ באירופה  64%-בישראל  אחרת  מדינה  מכל  יותר   ,(EU39  ראשוני ביטוי  זהו  כי  סבורים  אנו   .)

בישראל, וצופים כי בשנים הקרובות  לשינוי הגדול המתרחש בפרישת תשתיות התקשורת הנייחות  

 לאומיים בתחום זה.-ישראל תמשיך ותתקדם במדדים הבין

 

 

 


