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 ' אב תשע"טג
 2019אוגוסט  04

 

 לכבוד 

 מר נתנאל )נתי( כהן
 מנכ"ל משרד התקשורת

 ירושלים
 

 (FTTP) אופטי קביעת מחיר אחיד לשירותי אינטרנט מבוססי סיבבעניין  המלצההנדון: 

 רקע .1

שנה נפרשות בישראל רשתות  30בשוק התקשורת. לראשונה מזה אנו נמצאים כיום במצב ייחודי 

תחילתו של שדרוג טכנולוגי משמעותי בתשתיות  הזתקשורת חדשות בהיקפים משמעותיים ו

רשתות תקשורת אולטרה  2017סלקום פרשו החל מסוף שנת קבוצת פרטנר וקבוצת התקשורת. 

 ,היתר בין, המאפשרת ,ת השוק הסיטונאירחבות פס לכחצי מיליון משקי בית, וזאת על בסיס רפורמ

. משרד (, "חברת בזק")"בזק"של בזק, החברה הישראלית לתקשורת  תשתיות הפסיביותשימוש ב

. תשתיות הפסיביותהשימוש ב בהסרת חסמים בפנישקיע מאמצים רבים מ )"המשרד"(התקשורת 

שמאמצי הפרישה קצב הפרישה הלך וגבר, ואנו צופים  – מאמצים אלו נשאו פרי בשנה האחרונה

איזראל  אליהם תצטרף גם פרישה על גבי רשת החשמל באמצעות חברת; 2019יתגברו בשנת 

שהמשרד פעל בשנה האחרונה לאפשר לה לצאת לדרך  "(IBC( בע"מ )"2013ברודבאנד קומפני )

 חדשה.

התקשורת החדשות, המגיעות  להערכתנו בשנים הקרובות יימשכו מאמצי הפרישה ורשתות

לעשרות אחוזים ממשקי הבית  תתרחבנה ותגענה(, FTTPהלקוח ) חצרעד ל אופטי באמצעות סיב

משמעותי תחרותי . פרישה נרחבת זו מהווה איום של מספר תשתיותבפרישה אף בישראל, חלקם 

התשתית בשוק התקשורת ובפרט על חברת בזק, ואנו צופים כאמור  יעל ההגמוניה של בעל

 שהלחצים התחרותיים יתגברו.

 היתרונות אף ועל, "(התשתית יבעל"" וביחד הוט"בזק והוט טלקום שותפות מוגבלת ) מבחינת

 כדאיות פחותה באופן מתקיי, של סיבים אופטיים פרישהב ובמיוחד לבזק הןשתיל הקיימים

, ביחס להמשך אספקת השירות על גבי הרשת רשתות חדשות בהשקעה גבוהה בהקמתאינהרנטי 

העובדה שלבעלי התשתית קיים בסיס לקוחות נרחב מהווה אומנם יתרון שיווקי גדול, אך  .הקיימת

כלומר, בניגוד לספק  נרחב יהווה כר פורה לקניבליזציה.בסיס לקוחות בעת הקמת רשת חדשה, 

)לקוח  מלאההכנסה חדשה מניב רשת חדשה ואשר כל לקוח חדש על גבי רשת זו  שירות המקים

של ספק  קמעונאיקיימות )לקוח התשתית הממתחריו( או חסכון בהוצאות  אחד שלקמעונאי 

 ברשת חדשה תשתית בעל מלקוחות ניכר חלק, (תשתית בעל סיטונאי שלה על גבי השירותהשירות 

, ומנגד לכך לא בהכנסה מלקוח שממילא שילם עבור שירותי הרשת הישנהרק את העלייה  וניבי

באזורים ללא איומים תחרותיים הרשת הישנה.  ותי בעלויות של הפעלתעיאפשרו חסכון משמ

 תוספתגין ב רק והשקעת על החזר מאפשר אלה לקוחות גיוס התשתית בעל מבחינת משמעותיים,

 לבעל םמיקיי, לפיכך. יותר המהירה החדשה לרשת המעבר בעקבות מתקבלת מהםש ההכנסה

  .תשתית נעדרי חדשים מתחריםמ בשונה, חדשה ברשת שלו השקעהתמריצים פחותים ב התשתית
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 מתווה הסיבים והאסטרטגיה התחרותית .2

 18פס שפרסם משרד התקשורת ביום -בקול קורא בנושא פרישת תשתיות תקשורת אולטרה רחבות

בשוק  שוקל לקדם המשרדשהאסטרטגיה התחרותית  הוצגה, )"מתווה הסיבים"( 2018בדצמבר 

 המתקדמותהתקשורת. במרכז האסטרטגיה התחרותית שמוביל המשרד נמצאת פרישת הרשתות 

 יהווה הן שדרוג טכנולוגי משמעותי והן איום תחרותי על בעלבידי המתחרים החדשים אשר מ

 . םג רשתותיהלשדר םאותהתשתית אשר מתמרץ 

  אבדל יםהתשתית עשוי ילהתחזק, בעל יםצפוי ביקושים לקצבים מהירים יותרהבמצב זה, ומאחר ש

 . םהתשתית לשדרג את רשתותיה יתמריץ כלכלי לבעל יוצראת ההגמוניה בשוק. מצב זה 

כלומר האסטרטגיה התחרותית שנוקט המשרד נועדה לקדם פרישת רשתות תקשורת חדשות על 

תית המוצעת בין החברות על איכות התש להגברת התחרותידי המתחרים החדשים ובכך להביא 

-התשתית לפרישה והפעלה של רשתות תקשורת אולטרה רחבות ישיביאו את בעלר יבהשונות וס

. מכאן שעל האסדרה של משרד ם, בכדי להתמודד עם התחרות המתגבשת למולםפס משלה

 בקש בעל תשתית להפעיל רשת תקשורת מבוססת סיביםיהתקשורת להיות מוכנה ועדכנית לרגע בו 

(FTTP). 

 (Vicious Cycleהחשש ממעגל הרסני ) .3

בעולם של רשתות תקשורת ים שפורסם ביקש לשרטט את המבנה התחרותי המיטבי מתווה הסיב

תשתית ואחרות על ידי ספקי  יפס ובפרט כאשר חלק מהרשתות נפרשות על ידי בעל-אולטרה רחבות

 וזהתשתית ו יעל בעלשתחול מפערים באסדרה הועלה החשש  מתווה הסיבים שירות. כך, במסגרת

 עלהתשתית  יחובות פרישה רחבות לבעל נוכחכי בפרט קיים חשש ספקי השירות. שתחול על 

באזורים הכדאיים ביותר רק או בעיקר פרישה ממוקדת של ספקי השירות  לעומתתשתיות תקשורת 

תחרותי שאינו מעודד פרישה רחבה של בעלי התשתית ועל כן אינו  מבנה היווצרכלכלית, יכול ל

  ברמה גבוהה בין תשתיות.מעודד תחרות טכנולוגית 

עלול  , בתוספת חובה לספק שירותים במחיר אחיד לכל משקי הבית בכל הארץ,זה מבנה תחרותי

באמצעות סבסוד צולב בין האזורים  םהתשתית לעמוד בחובות הפרישה שלה יבעללהקשות על 

יובהר לעניין זה כי האזורים  .כאמור לעיל, כדאיים כלכלית-הכדאיים כלכלית לבין האזורים הלא

הכדאיים כלכלית מתאפיינים, על פי רוב, בכדאיות הן מבחינת עלות פרישה נמוכה יחסית מצד 

 ותם הם מקבלים מצד הביקוש.צע, והן בצרכים ובנכונות של לקוחות לשדרג את השירותים איהה

ת חובת וחובות פרישה לבעל תשתית הכוללונקבעות נותר בעינו מחיר אחיד ב חיובשהכך, ככל 

 שהמחיר האחידמובלעת באסדרה זו היא ההנחה הפרישה באזורים שאינם כדאיים כלכלית, הרי ש

כלכלית יסבסדו את שאזורים כדאיים  האזורים, כך יהיה מיצוע של העלויות בכלל – שייגבה

בספק ככל שמתפתחת תחרות עזה  תכדאיים כלכלית. נכונותה של הנחה זו עומד-האזורים הלא

ואת היכולת לגבות מחיר  רים הכדאיים כלכלית, המפחיתה את הרווחיות הנגזרת מהםובאז

באזורים הכדאיים  שמהווה מיצוע )כלומר, שגבוה באופן בלתי זניח מהעלות לאספקת השירות

להתחרות  התשתית יבעלעל  יקשה, ויוצרת חשש שהסבסוד הצולב בין האזורים השונים (ליתכלכ

 .ב"אזורי השמנת"
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תשתית  בעלבו עלה חשש זה. בפרט הועלה החשש כי בעולם הסיבים למתווה תגובות שהתקבלו בגם 

הכדאיים כלכלית בלבד,  באזורים, בעוד ספקי השירות מקימים רשתות מחויב בפרישה רחבה

זאת בעוד באזורים  ;תשתיות בין תחרות תתקייםתתרחש מלחמת מחירים עזה באזורים בהם 

תחרות תשתיות אלא תחרות באמצעות השוק לא צפויה להתפתח , בהם כלכלית הפחות כדאיים

, רמת התחרות תהיה נמוכה יותר ורמת )כאמור במתווה הסיבים( בלבדהאקטיבי הסיטונאי 

המחירים תהיה גבוהה יותר. כלומר, הועלה החשש שהשונות במבנה התחרות בין האזורים תאפשר 

 חבים בחובות פרישה )שאינם תאפשר לספקי השירותמכאשר זאת ווצרותם של פערי מחירים. יה

בעוד  1,כתלות בסוג התשתית המוצעתבין מחירים באזורים שונים  דיפרנציאציהלעשות  (ומחירים

, אין אפשרות לייצר שונות במחיר בין וחובת מחיר אחיד לבעל התשתית עם חובת הפרישה הרחבה

 האזורים.

 םה, היכולת שלהתשתית ימחיר אחיד של בעלחובת אספקת השירות בוכתוצאה מ ,תחת תרחיש זה

יתקשו להציע  םציע מחירים תחרותיים באזורים הכדאיים כלכלית היא נמוכה ועל כן הלה

אובדן סביר כי . באזורים הכדאיים כלכלית ויאבדו לקוחות על פני זמן שירותים במחיר תחרותי

בכלל  יחסית(להציע מחירים גבוהים ) םאות דחקייביכולת הסבסוד הצולב, ו הלקוחות יפגעו בתורו

של הצפויה ם העלאת המחיריכדאיים כלכלית. -על מנת להקטין את ההפסדים באזורים הלא ץהאר

את היקף האזורים  תרחיב להתחרות באזורים הכדאיים, םעוד יותר ביכולת תפגעהתשתית  יבעל

ביכולת יותר עוד  תפגעגביר את אובדן נתחי השוק, ת של ספקי השירות,לפרישה הכדאיים כלכלית 

חלילה. תרחיש זה וחוזר  – את בעל התשתית להעלות מחירים בכל הארץ תדחקו הסבסוד הצולב

(, ובו השילוב בין חובת פרישה רחבה ודרישת מחיר אחיד לבעל Vicious Cycle) מייצר מעגל הרסני

 גמישות מחירים להםומאפשרת  פרישהספקי השירות שאינה מחייבת ל ואסדרה ,התשתית

. רחבים בארץבאזורים נשתימנע הרחבת התחרות על איכות התשתיות , יכול להביא לכך מסוימת

בעל ל שבחשש הכלכלי שהמעגל ההרסני יוצר ועלול להביא עד כדי הימנעות הסיבה לכך נעוצה 

 .למבנה תחרותי כמתואר לעיב רחבות היקף השקעות מביצועהתשתית 

 ביחס לבעלי התשתית השירות לספקי כיום המתאפשרת המחירים גמישות .4

 חובה זו משרתת מספר תכליות 2.מנוייהםספקי השירות מחויבים כבר היום לגבות תעריף שוויוני מ

. שאלת דומים מנוייםדק חלוקתי ושל שוויון והגינות בפני ובראש ובראשונה את התכלית של צ

היא שאלה נורמטיבית של ההבדלים ביניהם והאם מוצדק לראות בהם ככאלה  מנוייםבין ה דמיוןה

ביחס  דיפרנציאליתעריף שקביעת  סבוריםנתן האמור לעיל, אנו יבהשגוזרים מחירים שונים. 

תחת תפישת האסדרה  תא חותריאשר הב הבלתי סבירא יאופטיים הנתנו בסיבים ישילשירותים 

 .ומתן שירותים שווים בכל הארץ המבקשת לקדם פרישה אוניברסלית של רשתות תקשורת נייחות

 מעלה חששהנהגתו כשתשתיות הסיבים האופטיים ו בעלות עלשהתעריף נגזר משוני בככלומר, 

לכלל הציבור בכל הארץ, הרי שמדובר  ים מבוססי סיביםבאספקת שירות מהותיתלפגיעה 

 בדיפרנציאליות שאינה סבירה.

                                                           
 יראה המשרד כי 23.2.2015 מיום התקשורת משרד ל"מנכ של במכתבו נמסר ואחודים מיוחדים רישיונות לבעלי 1

 . מאחרת אחת מנויים קבוצת אבחנת המצדיק סביר מאפיין בהן שחל ככאלו המוצעת בתשתית כתלות שונות בהצעות
  ברישיון כללי אחוד של ספקי השירות. )"קביעת התעריפים ושיעוריהם"( 387.בהתאם לסעיף  2
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. שכן שוויוניים בין סוגי תשתיות שונים מקדמת גם אינטרס תחרותימכך, קביעת תעריפים  יתרה

ליצירת מחירים טורפניים  ציאליים הוא מתן כלימתן אפשרות לבעל תשתית לקבוע תעריפים דיפרנ

מתן האפשרות  כמו כן,רמת התחרות היא גבוהה יחסית ובאמצעותם לפגוע בתחרות.  הםבאזורים ב

לגבות מחירים דיפרנציאליים לשחקנים שהינם בעלי כוח שוק, קרי שחקנים שביכולתם להשפיע על 

ההפרש בין הצרכן ), מאפשרת להשתמש במחירים הדיפרנציאליים על מנת להעביר את עודף המחיר

מהצרכן אל הפירמה בעלת כוח השוק,  (המחיר שהצרכן מוכן לשלם והמחיר שהוא משלם בפועל

 ובכך לפגוע ברווחת הצרכנים. 

להציע מחירים  , קרי ספקי השירות,לחברות בעלות רישיון מיוחד ואחודאיפשר המשרד  2015בשנת 

אולם המצב בעת  "(.2015 מכתב)" דיפרנציאליים לקבוצות מנויים הנבדלות ביניהן בעלות התשתית

לא היה חשש שכתוצאה מהחלת  2015שכן בשנת שונה מהמצב דהיום,  2015שנשלח מכתב 

רשתות  של המחירים הדיפרנציאליים בין סוגי המנויים כאמור, יפגע הדבר בתמריצי הפרישה

המדינה. לעומת במרבית שכבר היו פרושים  -של בעלי התשתית  הקואקסיאליים והכבליםשת הנחו

פרישת ללהיות הרסני  מם של מחירים דיפרנציאליים יכולזאת וכאמור לעיל, בעת הנוכחית קיו

-רשתות מתקדמות על ידי בעלי התשתית ולפגיעה משמעותית בצרכן הישראלי בדמות עיכוב רב

  בהתפתחות הטכנולוגית בשוק התקשורת בישראל ובתחרות.שנים 

 התחרותית האסטרטגיהלמניעת החשש וקידום  חלופות .5

על מנת לקדם את האסטרטגיה התחרותית, ולייצר תמריצים לפרישת רחבת היקף של רשתות 

מבוססות סיבים אופטיים, בחנו חלופות שונות למיתון החשש ממעגל הרסני כמתואר לעיל, 

 .2015במכתב  ובהתחשב

 התשתית ילבעל תעריפיםגמישות  מתן 5.1

, הוצע למשרד המתואר לעילחשש ההתמודד עם ועל מנת ל מתווה הסיביםבמסגרת התגובות ל

שיקבעו על  להפחית מחירים באזורים םהאפשר גם להתשתית שת ילאפשר גמישות תעריפים לבעל

ולקבוע מחירים  בהם קיימת תחרות בין תשתיות ורמת התחרות שם גבוהה ,ידי המשרד

  (."Meeting Competition") דיפרנציאליים

 :ועמדתנו היא כדלקמן את הנושא וכן את הפתרון שהוצעהמשרד שקל  

ל להוות חשש ממשי שיכוהוא החשש המתואר , רחבותת פרישה ושבהינתן חוב נומצא .א

יה זו . מכאן שסוגוהתשתית לשדרג את רשת התקשורת של בהחלטת בעל תחרותישיקול 

שוק התקשורת ועל תועלת הצרכנים, התחרות ויכולה להיות בעלת השלכות על התפתחות 

לכל הפחות בטווח הזמן  ,בישראל פס-רחבות ט על היקף הפרישה של רשתות אולטרהובפר

 הבינוני.

יילקח הדבר התשתית ו ילבעלהקיימות היקף חובות הפרישה  נוכח וחלקב מצב זה נוצר

לבחינת מדיניות פרישת  משרדי-ןהשיקולים בנושא זה במסגרת צוות בי כללבחשבון בין 

 3העוסק בסוגיה. רשתות אולטרה רחבות פס נייחות במדינת ישראל

                                                           
3 https://www.gov.il/he/Departments/General/20022019  

https://www.gov.il/he/Departments/General/20022019
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ם לשני אזורים )לכל הפחות( הנבדלי נה השוק שייווצר תחת פתרון זה, בו הארץ מחולקתמב .ב

אינו כזה שעולה בקנה אחד עם ערכי השוויוניות  ביניהם באופן חד ברמות המחירים

שוויון במחיר בכלל לתפישת המשרד  ת התקשורת שהמשרד מבקש לקדם.ובנגישות לתשתי

המדינה יוביל להגשמת אינטרסים חברתיים, כלכליים, ציבוריים ולאומיים שונים כגון 

פיתוח וקידום הפריפריה, צמצום פערים, מוביליות צדק חלוקתי, יזור אוכלוסייה, פ

 ית ובכך יתרום להגדלת רווחת הצרכנים.חברת

החשש המועלה כאן הוא אף מורכב יותר שכן ברור שקיימים יותר משני סוגי אזורים )יש  .ג

רשת אחת בלבד, אזורים בהם אין כדאיות לפרישה כלל, אזורים בעלי כדאיות לפרישה של 

אזורים בעלי כדאיות כלכלית לפרישת שתי רשתות וכו'(. כלומר, גם בהינתן שבעל התשתית 

יוכל לייצר דיפרנציאליות בין שני סוגי אזורים, בפועל ייתכן ועקב כך שרמת התחרות אינה 

זהה בין האזורים הכדאיים כלכלית, יתכן שגם מענה זה לא יהיה מספק לחשש שהועלה 

 רנציאליות נוספת במחירים.ללא דיפ

 הביקושיםהזמן הבינוני סביר כי החלוקה בין האזורים תשתנה עם התגברות  בטווח .ד

 חלוקתו הגדרת את לשנות הדרך בהמשך יאלץ משרדהכן ועל  פס-רחבי רהטלאו לקצבים

הכנסת דינמיות לקביעת . השירות ספקי של הפרישה להתקדמות בהתאם האזורים

 על רקע החשש כי ינקטו תמריץ שלילי לפרישת הרשתות של ספקי השירותהאזורים תייצר 

ככל שספק השירות ידע שפרישה שלו באזור "לא תחרותי" כך, . התנהגות אסטרטגיתב

תביא את הרגולטור להגדיר אזור זה כ"תחרותי" ועל כן יתאפשר לבעל התשתית להציע בו 

יפגע התמריץ הכלכלי שלו לפרוש. מחירים מופחתים, הרי שנתח השוק של הפורש יקטן ו

 במחירים בין סוגי האזורים. הדיפרנציאצילעומת מצב חלופי בו לא קיימת  וזאת

בעל התשתית מוש במחיר הדיפרנציאלי כך שישמש את פתרון המוצע מעלה חשש לשיה .ה

ובפרישת  כלכלית בכדי לפגוע בתחרותבאזורים הכדאיים קבוע מחירים טורפניים ל

היכולת לנקוב במחירים שונים תאפשר פרקטיקה יתרה מכך, התשתיות המתחרות. 

לעלויות הרלוונטיות לאספקת השירות  הגבלתאפקטיבית של תמחור טורפני באמצעות ה

 אזורים הכדאיים כלכלית בלבד.ב

ככל שאכן תתפתח תחרות גבוהה באזורים הכדאיים כלכלית, הדבר יקשה על המשרד  .ו

להתחרות באופן סביר  ואפשר ליהי ההפחתה ה"נכונה" במחירי בעל התשתית אשר להבין מ

"(. אנו סבורים שהמשרד יתקשה לקבוע האם רמת Meet but not Beatבספקי השירות )"

המחירים שנקבעה על ידי בעל התשתית היא ברמה סבירה התואמת את מבנה העלויות של 

, ועל כן ותטורפנל נמוכה מהעלות באופן היוצר חשש או שהיאבאיזורים אלה הרשת 

 יתקשה המשרד לאכוף חשש זה ככל שיתממש.

מדיניות המחיר האחיד לבעל התשתית היא מאבני היסוד של הרגולציה של שוק  .ז

התקשורת. מעבר לערכי השוויון והצדק החלוקתי המגולמים בה כאמור, למחיר האחיד יש 

רות לכלל השוק. כך, כאשר מתחרה חדש שלו אין חובת חשיבות גבוהה בפיזור פירות התח

פרישה רחבה מתחיל להתחרות באזורים הכדאיים יותר כלכלית, פירות התחרות הישירים 

נוצרים כמובן באזורים אלה. ואולם, כאשר בעל התשתית מתחיל לאבד נתחי שוק לתחרות 

צעות המחיר האחיד, כלפי מטה. וכך, באממחיריו להתחיל ולמשוך את  ץא נאלוהחדשה, ה

 התחרות הנוצרת באזור מסוים מספקת תועלות תחרותיות לכלל תושבי המדינה. 
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 מדיניות זו.מליץ על האמור לעיל מצאנו כי אין להבהתחשב בכל 

המספקים שירות באמצעות סיבים  ספקי השירות לע החלת חובה לגבות תעריף שוויוני 5.2

 אופטיים

למען לא ו מיצירת מעגל הרסני כמתואר לעילחשש את המכיוון שכאמור אנו מוצאים שיש להפיג 

 מחירה חובתמשלא לגרוע  יותר יהיהנכון אנו סבורים שפתרון , והתחרות השוק המשך פיתוחפגע י

 אופןב ביניהםבין לקוחות הנבדלים  לרבות, האופטיים ברשת הסיבים השירות ספקי של אחידה

עצמו או בתשתית של  השירות ספק של תשתיתבאמצעות בין שהשירות מסופק  ,השירות אספקת

 .בעל תשתית או גורם אחר

באמצעות גם  הסיטונאיים חובת אספקת השירותיםקובעים בשוק הסיטונאי  תיקי השירותכך, 

בכל הארץ. לפיכך, ככל שבעל התשתית יפרוש רשת תקשורת בפרישה רחבה, הרי שהוא  אופטי סיב

מאחר שספקי השירות  4( על גבי רשת הסיבים.BSAלמכור שירותים סיטונאיים )בין היתר  יבחוי

יעשו שימוש גם בשירותים אלו, אם תיקבע להם חובת מחיר אחיד על אספקת השירות בכל סוגי 

התשתיות הרי שגם ספקי השירות ידרשו למצע עלויות פרישה באזורים פחות כדאיים מאזורי 

גדולה גמישות  יצירת לא רק על ידיהאמור  שניתן להפיג את החשש מכאןהפרישה הישירים שלהם. 

כך  ,השירות לספקהתעריפית שניתנה גמישות ה אלא גם על ידי צמצום ,התשתית יתר לבעליו

יחויב להציע יהיה אחיד )בהתאם למאפייני השירות( ובמנותק מהתשתית בה הוא  ואשהתעריף שה

לקביעת אנו סבורים כי . בין שהיא תשתית בבעלותו או תשתית של בעל תשתית –עושה שימוש 

בכל  שספק שירות יידרש לקבוע לכל שירות על בסיס סיב מחיר אחידבאופן שינוי זה באסדרה, 

רשת של  באמצעותובין שהוא מסופק  ות המסופק על גבי הרשת שלבין אם מדובר בשירו ,הארץ

 : בראי האמור לעיל מספר יתרונות , קיימיםאחרבעל רישיון 

אי באמצעות שינוי זה ניתן להפיג את החשש מכניסה למעגל הרסני שיביא לאי פרישה ו .א

להפחית ימנע מספק השירות שהפעלה של רשת סיבים על ידי בעל תשתית. זאת מכיוון 

באופן משמעותי את רמת המחירים שלו באזורים הכדאיים יותר כלכלית, וזאת כל עוד 

 ובאמצעות קביעת תעריף ("סיב BSA") הוא מרכיש גם לקוחות על בסיס שוק סיטונאי

  האזורים במדינה.כלל שלו בממוצעת העלות המבוסס על ה

בגישה זו קטן החשש כי בעל התשתית לעומת גישת המחיר הדיפרנציאלי לבעל התשתית,  .ב

 מכיוון) להפעיל מדיניות מעין זו גדולה יותר ונקוט במדיניות טורפנית שכן העלות שלי

כן התמחור . כמו (ולקוחות הסיבים של לכללהפחית את המחיר  נדרששבעל התשתית 

הסיטונאי הכלל ארצי מהווה בנצ'מארק טוב לשימוש הרגולטור בבואו לזהות מדיניות 

המחיר הדיפרנציאלי, הסיכוי שבעל  תלגיש בהשוואהצמצום מרווחים. כלומר, או  טורפנית

מדיניות מחירים טורפנית הוא נמוך יותר, ובמידה ותופעל היא תהיה קלה פעיל יתשתית 

 לזיהוי.יותר 

                                                           
 -במחיר אחיד על גבי סיב  BSAלעניין זה ראו שימוע תעריף  4

4072019https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/2 

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/24072019
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שינוי משמעותי מהתמחור הנוכחי של ספקי השירות,  גביית מחיר אחיד אינה מהווה .ג

כבר היום, גם ללקוחות בעלי עלות  בתשתיות שונות בתמחור אחיד ולפחות חלקם נוקטים

 שונה. שירות אספקתאו עלות  ,שונה הרכשה

הפעלת חובת תמחור אחידה לכל שירות לכל ספק שירות יש בה בכדי למנף בצורה חזקה  .ד

בשעה יותר את פירות התחרות לכלל המדינה. כאשר ספק השירות מחויב במחיר אחיד, 

אשר מאפשרים לו להוריד את העלות הממוצעת כדאיים לפרישה הוא פורש במקומות ש

חיריו הקמעונאיים, הרי שהורדת המחירים שלו, וכתוצאה מזה מתאפשר לו להוריד את מ

 . הפרישה שלו מתרחשת בכל המדינה ולא רק באזורי

של אזורים כדאיים  בינאריות ומחייבות הגדרותיצירת  מהמשרד פתרון זה אינו דורש .ה

, על כל אליותילצורך קביעת הוראות אסדרה דיפרנצ לא כדאיים כלכליתאזורים כלכלית ו

ישובית והטכנולוגית שאסדרה כגון זו דורשת, וכל זאת לפני המורכבות הגיאוגרפית, הח

תבררו היקפי ומיקומי הרשתות, אופן הפרישה של בעל התשתית, הטכנולוגיה בה הש

  מקשות על יצירת אסדרה מיטבית.אלו אי ודאויות  .ישתמש וכיוצא באלה

 

 סיכום .6

מבוססי סיבים אופטיים במתן שירותים ששהמשרד יקבע המלצתי היא מכל האמור לעיל 

(FTTP) אם לרבות, השירות אספקת אופןעל בסיס  מנוייםלהפלות בין  יוכלו לא, ספקי השירות 

עצמו או בתשתית של בעל תשתית או  השירות ספק של תשתיתהשירות באמצעות  אספקתב מדובר

השירות עצמו ההפרשים בעלויות בין שימוש ברשת התקשורת של ספק . קרי על בסיס גורם אחר

 כסף.-האפליה תיאסר, בין במתן תעריפים שונים או שווי ובין שימוש ברשת של אחר.

       

       

 

 :יםהעתק

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

 מנדלסון, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התקשורתגב' ברוריה 

 יפה, ממונה בכירה, משרד התקשורת-עו"ד יעל מלם

 , משרד התקשורת)יעוץ משפטי( עו"ד זיו גלעדי, ממונה

 מר עמי גילה, סגן מנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת

 , משרד התקשורתמרכז בכיר )רגולציה(מר רן אורנבך, 

 מרכזת בכירה )רגולציה(, משרד התקשורתגב' מור כהן, 

 , משרד התקשורתמרכזת בכירה )רגולציה וכלכלה(גב' תמר ארז, 

 חורין, רפרנט תקשורת ותיירות, אגף תקציבים, משרד האוצר-מר עומרי בן

 גב' רעיה עדני, רכזת תקשורת ותיירות, אגף תקציבים, משרד האוצר

 , רשות התחרותתקשורת, מחלקת שווקיםראש צוות עו"ד אבי גרוסמן, 
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