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  ידי הוטב IBC-רכישת אמצעי שליטה בכלכלית בעניין חוות דעת 

מתקדמות המהוות תקשורת נייחות בעשור האחרון נפרשו במדינות המפותחות בקצב מהיר רשתות 

את צרכני קפיצת דרך טכנולוגית ואט אט הן מחליפות את רשתות הנחושת הוותיקות אשר שירתו 

רט רשתות סיבים אופטיים עד ובפהמתקדמות  מזה עשורים רבים. רשתות התקשורת התקשורת

יהוו (ככל הנראה) את תשתית התקשורת הבסיסית לעשרות שנים קדימה ובטווח הקרוב גם לבתים 

  בסלולר. 5-בבסיס פרישתן הרחבה של רשתות הדור ה תעמודנה

על גבי רשת החשמל את מיזם הסיבים לקדם ממשלת ישראל  במקביל לכך, לפני כעשור החלה

אשר נועד לפרוש רשת סיבים מתקדמת לכלל המדינה, תוך מתן שירות סיטונאי לכל.  הארצית

ון ליצור קפיצת מדרגה טכנולוגית בד עמד חז על גבי רשת החשמלמאחורי הקמת מיזם הסיבים 

בבד עם תחרות עזה אשר תיטיב עם הצרכן הישראלי ותמקם את ישראל בחזית המדינות 

  המפותחות מבחינת תשתיות התקשורת הנייחות.

וחמש שנים  על גבי רשת החשמל , לאחר עשור מתחילת קידום מיזם הסיבים2017בסוף שנת  בפועל,

במשך חמש שנות  –בפני שוקת שבורה. מיזם הסיבים כשל  IBC מאז החלה לפעול, עמדה חברת

ממשקי הבית בישראל),  2%-אלף משקי בית (כ 50-כלפרוש רשת סיבים רק ל IBCהצליחה פעילותה 

ומאזנה הכספי הצביע על פשיטת רגל  ממשקי הבית), 0.3%אלף בלבד ( 7-היקף מנוייה עמד על כ

בעלי התשתית  בידיתשתיות סיבים מתקדמות  הופעלולא  בעשור שחלף בנוסף,בלתי נמנעת. 

מנגד, במדינות מפותחות רבות, אשר בהן נפרשו רשתות סיבים במשך עשור, הוותיקים (בזק והוט). 

  משקי הבית. למרביתמתקדמות הונגשו רשתות סיבים 

 במשרד התקשורת הגובש חדשה לדרךעל מנת להוציא את שוק תשתיות התקשורת הנייחות 

מתווה השל  ומטרת ."הסיבים"מתווה  – חדשה אסטרטגיה ,התחרות ורשות האוצר משרד בשיתוף

 –ביא לפרישת רשתות סיבים מתקדמות בכל מדינת ישראל על בסיס עקרון פשוט להאסדרתי ה

ידי בבעידוד פרישת רשתות סיבים מתקדמות התמקד תחרות. השלב הראשון של מתווה הסיבים 

וש ברשת הפסיבית שימהחל . הIBC-סלקום, פרטנר ו –המתחרים החדשים בשוק התשתית הנייחת 

החלו פרטנר וסלקום לפרוש רשתות סיבים משלהן עד לבתי המנויים. בנוסף,  של בזק ובאמצעותה

תש"י לרכוש את השליטה קרן לסלקום ול אפשרתשיעל מנת  ,IBCנערכו שינויים מהותיים באסדרת 

  לכבוד

  יועז הנדלח"כ 

  שר התקשורת

                                                  

  חורין-אבישר בן לירן גב'                           

  ית משרד התקשורתמנכ"ל                           
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. מטרת השלב הראשון במתווה הסיבים הייתה לייצר הולהמשיך את פרישת רשת הסיבים שלבה 

קפיצת מדרגה טכנולוגית לחלק ממשקי הבית בישראל, תוך יצירת לחץ תחרותי על בעלי התשתית 

  הוותיקים במטרה לעודד אותם לשדרג את רשתותיהם.

סלקום /IBCפרשו ) 2020-2018(בשנים שנות פרישה  3-השלב הראשון הוכתר בהצלחה ולאחר כ

  כדאיים ביותר כלכלית. ממשקי הבית בישראל באזורים ה 25%-כסיבים בהיקף של רשתות ופרטנר 

 האסדרה גובשההשלב השני במתווה הסיבים במסגרתו  במקביל הניע משרד התקשורת את

אסדרה רבים,  שלב זה כלל שינויי. (בזק והוט) התשתית בעליהנדרשת לפרישת רשתות סיבים על ידי 

תוך יצירת מערך  ארצית,-בפרישה שאינה כללאופטיים לבזק לפרוש רשת סיבים  במטרה לאפשר

שיעור חברות התקשורת  ישלמו לה קופת תמרוץ תוקם במקביללפרישה רחבה. לבזק תמריצים 

תבחר שלא ישמשו לתמרוץ פרישת רשתות סיבים באזורים בהם בזק וכספים אלה מהכנסותיהן, 

 BSAחובה למתן שירות היא להחיל הכוונה במקביל , בתוך פרק זמן סביר. סיבים אופטייםלפרוש 

הלכי השלמת מכך,  .על גבי רשת סיבים אחת לפחות בכל אזור גיאוגרפי נתון במדינהסיטונאי 

עשור את התנאים לפרישת רשתות סיבים מתקדמות לכלל מדינת ישראל תוך תייצר  אלהאסדרה 

  נאותה, אשר יאפשרו את סגירת הפער למול המדינות המפותחות. יצירת תחרות ברמהו

, על סיפה של קפיצת מדרגה אופטייםהסיבים הבפרישת אנו נמצאים כיום בצומת דרכים מרכזי 

היא עומדת להשיק רשת סיבים אשר תיפרש  כי הודיעהפעם בדור. בזק המתרחשת טכנולוגית 

מהשלמת קביעת שנים  5בתוך ו, גבשתלאסדרה המתבהתאם למרבית משקי הבית בישראל. 

  .את פרישת רשת הסיבים שלה , צפויה בזק להשליםהחובות הרגולטוריות

בכלל והוט טלקום  הוטקבוצת  והה באשר למהלכיה האפשריים שלודאות הגב-עקב רמת האי

מתווה בבפרישת רשת סיבים מתקדמת, ביחס לבזק שלה ביתרונות הפחותים , תוך התחשבות בפרט

הומלץ לצמצם משמעותית את חובת הפרישה  זובמסגרת  גישה גמישה יותר לגביה. הנקטנ הסיבים

כאמצעי  אחר מפעיל של סיבים רשת גבי על BSA שירות לרכוש לה ולאפשרשל הוט (ברשת סיבים) 

את התנאים האסדרתיים אשר יאפשרו לה להיכנס לעידן  . זאת במטרה לייצר להוט טלקוםמשלים

 במתכונת מצומצמת יותר מהיקף פרישת רשת הכבלים שלה כיום.אם  הסיבים, גם

כך להרחיב באופן ובלרכוש בה חלק מאמצעי השליטה,  להוט, לאפשר IBCבקשתה של חברת 

במהלכי האסדרה שנועדו להגביר את היקף , משתלבת IBCמשמעותי את פרישת רשת הסיבים של 

מהלכי  להגשמת החזון העומד בבסיסויש באישורה כדי לתרום פרישת רשתות הסיבים בישראל 

רחבה למרבית משקי הבית לפרישה  IBCרשת את  צפוי להביא אישור הבקשהלהערכתנו . סדרההא

המחויב למכור את  "ספקים-ספק"כ IBCבישראל בתוך פרק זמן קצר ותוך שימור מעמדה של 

זאת, במקביל להמשך יישום השלב השני במתווה הסיבים והשלמת  השימוש ברשתו לכל דורש.

  החקיקה הנדרשת.

רמת  להעצמתלקידום פרישת תשתיות מתקדמות וגלום פוטנציאל אישור הבקשה באנו סבורים כי 

ביא לפרישת שתי רשתות סיבים יכול לה אישור הבקשההתחרות בשוק התשתית הנייחת. 

א ו; הבקצב מהיר) אינו קיים לידיעתנו באף מדינה בעולםמתקדמות למרבית משקי הבית (מצב ש
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תהיה חובת מתן שימוש ברשת שתפרשנה לידי כך שבשתי רשתות הסיבים המתקדמות יכול להביא 

תאפשר תחרות עתידית תהסיבים למתחרים (מצב שאינו קיים לידיעתנו באף מדינה בעולם) ובכך 

את הדומיננטיות של בזק בעידן הסיבים ואת התלות של יכול להקטין א ובין רשתות סיטונאיות; ה

תמרץ לאת האיום התחרותי על בזק ויכול להגדיל א ו; ההמתחרים, הצרכנים, והרגולטור ברשתה

והוט כל גדיל את יכולת התחרות של סלקום יכול להא ואותה לפרישה רחבה יותר ומהירה יותר; ה

היקף גדיל את יכול להא ובפרישה רחבה; השליטה משותפת ברשת עצמאית אחת בנפרד כבעלות 

עתידה  טיב עםלהיבעידן הסיבים, סיטונאית מצב אותה כרשת דומיננטית ל, IBCפרישה של ה

גדיל את יכולתם של וא יכול לה; הבשוק הנייח והמשך פועלה ח את שרידותהיבטלה ובכך הפיננסי

צפוי הבקשה אישור וחשוב מכל, ; מתקדמותשירות להציע הצעות ערך לצרכן על גבי רשתות הספקי 

שירות אינטרנט מהיר ואיכותי במחיר תחרותי  אספקת על ידי לתרום לרווחת תושבי מדינת ישראל

   אשר יתרום לפיתוחו של המשק הישראלי.

   ה.לפיכך אנו סבורים כי אישור הבקשה יתרום לתחרות בשוק התקשורת וממליצים לאשר

איננו לאחר בחינה מעמיקה, וכפי שיפורט להלן, נציין שהבקשה גם מעלה חששות תחרותיים. 

, האסדרתיים מערכי ההגנה יפורטובהמשך  .סבורים שיש בחששות אלה בכדי למנוע את אישורה

, שעיקרם הבטחת למול חששות אלה לשם ההגנה על התחרותהנדרשים המיידים והעתידיים, 

  כרשת סיטונאית. IBCהמשך פועלה של 

  

  

  דרור-ד"ר עופר רז            

  ,סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה            

  משרד התקשורת            
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 הבקשהעיקרי תיאור  .1

ידי במוחזקת כיום ) " או "החברה"IBC"() בע"מ 2013איזראל ברודבנד קומפני ( איי. בי. סי חברת

איי.בי.סי. (אנלימיטד) החזקות שותפות ובידי ) 30%() "חח"י"(חברת החשמל לישראל בע"מ 

היא שותפות מוגבלת אשר השותף  IBC. שותפות )70%() או "השותפות" "IBC שותפות"(מוגבלת 

בידי המוחזקת בחלקים שווים  )"הכללי"השותף ( הוא איי. בי.סי החזקות ש.כ. בע"מהכללי בה 

והשותפים המוגבלים  2,)"תש"י"( בע"מ ישראלקרן תשתיתיות ו 1)"סלקום"( ישראל בע"מ סלקום

   .הם תש"י וסלקום IBCבשותפות 

) בקשה להעברת אמצעי שליטה "המשרד"למשרד התקשורת ( IBCשה יהג 2020בספטמבר  30 ביום

והוט  IBCהתקשרו שותפות  2020בספטמבר  15נמסר למשרד כי ביום בקשה ב .)"הבקשה(" חברהב

בהסכם, כך שלאחר השלמת העסקה יחזיקו הוט  ")מערכות הוטמערכות תקשורת בע"מ ("

 ההחזקהבאמצעות  כך שישלטו במשותף בחברהסלקום ותש"י, בחלקים שווים בשותפות  3,מערכות

של חזקות אה בקשה עסקת ההשקעה אינה משפיעה עלעל פי ה )."עסקת ההשקעה"( IBC בשותפות

   .ר הבקשהושיאלאחר גם  IBC-ב מאמצעי השליטה 30%-תמשיך להחזיק בוהיא  IBC-חח"י ב

") עולה, בין היתר, כי, ככל שתאושר ההסכמיםמההסכמים שהועברו למשרד עם הבקשה ("

) בהיקף של [...] מיליון משקי בית בתוך FTTHתפרוש רשת סיבים אופטיים עד לבתים (  IBCהבקשה,

  . העסקה ממועד השלמת[...] שנים 

[...]  

בהסכם לאספקת שירותי  ")טלקום הוטמערכות והוט טלקום ש.מ ("הוט התקשרה עם  IBC בנוסף,

 – IRUהכולל זכות שימוש בלתי הדירה ( מערכות והוט טלקוםתשתית אינטרנט להוט 

Indefeasible Right of Useה הסכם(" ) בקווי תשתית ברשת החברה-IRU("בהתאם להסכם ה .-

IRU לרכוש מ טלקוםמערכות והוט הוט  התחייבו-IBC י הדירות בקווי התשתית זכויות שימוש בלת

   .IBCלרשת של  באזורים המחוברים משקי הביתמ[...] בשיעור  של החברה,

, כקבלן ביצוע, שירותי פרישה לחברה IBC-עוד מצוין בבקשה כי תאגיד [...] מקבוצת הוט יעניק ל

[...].  .IBC-תשתית הסיבים החדשה שתיפרש תהיה שייכת במלואה ל משקי בית.בהיקף של כ[...] 

בעצמה שירות אינטרנט וטלפון על גבי רשת  ספקעל פי המידע שנמסר למשרד, בכוונת הוט טלקום ל

, כלומר באמצעות שימוש ברשת של למנויי הקצה IBCמתקדמת באמצעות תשתית הסיבים של 

                                                           
 בזק"ן, שירותי תקשורת נייחת לרבות שירותי גישה ותשתית אינטרנט ושירותי רטמספקת שירותי  סלקום 1

  . התקשורת משרדעל ידי  שהוענקו שוניםבינלאומיים מתוקף רישיונות 
"י הינה קרן השקעות המבצעת השקעות בתחומי האנרגיה, התחבורה, המים, התקשורת ועוד והיא מנהלת כיום תש 2
  מיליארד דולר ארה"ב.  2.5-כ
ערוצית בקבוצת הוט והיא בעלת השליטה בתאגידים הנוספים -התאגיד המספק שירותי טלוויזיה רבהיא מערכות  הוט 3

בינלאומיים  בזקיחת לרבות שירותי גישה ותשתית אינטרנט, שירותי שירותי תקשורת ני בקבוצת הוט המספקים
 "ן.רט ושירותי
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וטלפון, ללקוחותיה, הקמעונאיים והסיטונאיים,  לצד המשך מתן שירותי אינטרנט. זאת אחר

  המסופקים על גבי רשת הכבלים שבבעלותה.

שירותים  יבמסגרת סל IBCבנוסף, הוט טלקום מבקשת כי תוכל לשווק את שירותי התשתית של 

גישה לאינטרנט שירותי ספק אשר יכללו את שירותי החברות האחרות בקבוצת הוט ובכלל כך את 

  4.בעלת זיקה להוט טלקוםשהוא חברה 

טעונה אישור של שר התקשורת לידי הוט מערכות  בחברה, בעקיפין, העברת אמצעי השליטה

-כללי אחוד למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים (תשתית) שהוענק להרישיון בהתאם להוראות 

IBC ")נתונים פנים ") ובהתאם להוראות הרישיון המיוחד למתן שירותי תקשורת האחוד הרישיון

 הנדרשת באישור השר לפי תקנ הבקשה "). כמו כן,המיוחד הרישיון(" IBC-ארצית (נייח) שהוענק ל

-לתקנות התקשורת (בזק ושידורים)(הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד), התש"ע) 1(א 11

לפי הבקשה שניים או יותר מבעלי השפעה ניכרת בחברה יהיו  שכן ,)""תקנות התקשורת( 2010

בעלי רישיון תקשורת באותו מגזר פעילות או בעלי רישיון לשידורים, או שמי מהם הוא חברת אם 

 לפי שכן, התקשורת לתקנות(ב)  11 תקנהשל בעל רישיון תקשורת כאמור. כמו כן נדרש אישור לפי 

  . יהיה בעל עניין שהוא בעל עניין בבעל רישיון אחוד IBC-ב הבקשה

כי לא  , בין היתר,קובעתה (ד) לתקנות התקשורת11תקנה  של אישור העסקה מחייב תיקוןבנוסף, 

למבקש שבעל עניין בו הוא בעל רישיון מפ"א כללי או חברה יינתן רישיון כללי ייחודי (תשתית) 

ר והוט מערכות מחזיקה במלוא האחזקות בהוט טלקום מאחבעלת זיקה לבעל רישיון מפ"א כללי. 

 5%שהיא בעלת רישיון מפ"א כללי, בהתאם לנוסח תקנות התקשורת היא מנועה כיום מלהחזיק 

  . IBC-ומעלה מאמצעי השליטה ב

 IBCנכון לשמר את כוחה התחרותי העצמאי של  תקנה זו נקבעה לאור עמדת המשרד לפיהנציין כי 

   .ללא מעורבות מבנית של בעלי התשתית הוותיקים ארצית-כתשתית נייחת שלישית בפרישה כלל

(ד) לתקנות התקשורת באופן 11ת יתקן את הוראת תקנה רכי שר התקשו IBCמבקשת  בבקשה,

שיקנה לשר התקשורת סמכות לאשר לגורמים המפורטים בתקנה להחזיק בבעל רישיון כללי ייחודי 

נע שר התקשורת כי מתן הרישיון לא יפגע בתחרות בתחום הבזק או במגזר פעילות אם שוכ(תשתית) 

ברת להע השר אישוראת לקבל מבקשת החברה תיקון התקנות כאמור, אחר . לאו בטובת הציבור

  לידי הוט מערכות.  בחברה, בעקיפין,אמצעי שליטה 

שיהיה נושא משרה בבעל רישיון מפ"א  IBC-ב בהמשך לכך, מבוקש כי יתאפשר מינוי נושאי משרה

כיום על פי תקנות התקשורת הדבר אינו  כללי או בחברה בעלת זיקה לבעל רישיון מפ"א כללי.

כך שיינתן  ) לתקנות התקשורת2(ד)(11מתאפשר, ועל מנת לאפשר זאת נדרש יהיה לתקן את תקנה 

   .לשר שיקול דעת להתיר מינוי נושא משרה משותף כאמור

                                                           
 ארציים נייחים.-כהגדרתה ברישיונה הכללי של הוט טלקום למתן שירותי בזק פנים 4
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כולל תעריף מופחת לתשלום על ידי הוט מערכות והוט טלקום בשל  IRU-מכיוון שהסכם הבנוסף, 

, בהתאם , נדרש לכך אישורו של שר התקשורתשירות בכמות משמעותית IBC-התחייבותם לרכוש מ

  .לרישיון האחוד 62.3להוראות סעיף 

  דרשו לטובת אישור הבקשה.ייתכנו תיקוני רישיון נוספים שייכמו כן, 

IBC  העברת אמצעי השליטה לידי הוט מערכות צירפה לבקשה מסמך כלכלי המפרט מדוע להערכתה

קדם את טובת הציבור בנגישות רחבה תבישראל ו הנייחות גביר את התחרות בתחום התשתיותת

  . ומהירה לתשתיות מתקדמות

    IBC – "מיזם הסיבים"הקמת  –רקע   .2

ופיתוח  ,בשוק התקשורת הנייחתכדי לספק מענה ופלטפורמה להתפתחות שירותים עתידיים 

 מתקדמותמתוך הבנה כי השקעה בפיתוח תשתיות תקשורת ו תחרות באספקת שירותים אלה,ה

ליות וחברתיות חשובות ברמה כמניבה תועלות כלמביאה בין היתר לגידול בתוצר הלאומי הגולמי ו

 רחבתתקשורת נייחת  רשת שלעל הקמתה ופיתוחה  2010משלה עוד בשנת החליטה המ, הלאומית

, בזקבידי לרשתות התקשורת  מהלכי שדרוגעל אף שבאותה תקופה בוצעו . בישראל שלישית פס

 בהוט DOCSIS 3.0-בבזק ו NGN(טלקום  והוט ")בזקהחברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("

גבי ודאות ל-והייתה אי ,ותעריפים גבוהיםרוחבי פס מוגבלים  שדרוגים אלו סיפקו), טלקום

  הרשתות. השקעות נוספות בפיתוח 

. באותה עת תשתית מסוג זה FTTHת יבטכנולוגינייחת תשתית הממשלה סברה שיש לפעול להקמת 

כי כיוון טכנולוגי היה נראה ועולם המדינות המפותחות בבמרבית  השלבים שונים של הקמנמצאה ב

תקשורת נייחת על מנת לעודד הקמתה של רשת  מענה לדרישות רוחב הפס העתידיות. יכול לספקזה 

במטרה  5)"החלטות הממשלה"( קיבלה הממשלה שורה של החלטותבטכנולוגיה מתקדמת זו, 

על גבי רשת החשמל. סיבים אופטיים תה של רשת שלפרי חח"ילעודד יזם פרטי לפעול בשותפות עם 

   ₪.מיליון  IBC 150-ל המדינההעניקה מיזם ולסייע להצלחתו את ה לעודד במטרה

תוקנו בהמשך להן אשר ממשלה הוהסדרת אופן פעילותה נעשו באמצעות החלטות  IBCהקמת 

החלטות פי -על לחברה.תקשורת רישיונות בהתאם אליהן הוענקו והתקשורת  הוראות תקנות

מתקדמת על גבי רשת החשמל של הזכות הבלעדית לפרוש רשת תקשורת  לחברהניתנה הממשלה 

כי ובמקביל נקבעו לחברה מגבלות על פעילותה. כך, בין היתר, בהחלטות הממשלה נקבע  חח"י,

בין  נקבעו הפרדות מבניות 6;"ספקים-ספק"החברה תהיה חברה סיטונאית בלבד ותעבוד במודל 

, אמצעי שליטה בה פי חוק התקשורת להחזיקל יון תקשורתבעלי ריש ונאסר על, החברה לבין חח"י

    7בכך בכדי לפגוע בתחרות.שר התקשורת אישר החזקה כאמור לאחר שנוכח כי אין אלא אם כן 

                                                           
של ועדת  300, והחלטה חכ/2011במרץ  6מיום  2949, החלטת ממשלה 2010ביולי  15מיום  2024החלטת ממשלה  5

בספטמבר  20ביום  5122אשר קיבלה תוקף של החלטת ממשלה  2012בספטמבר  5י חברה וכלכלה מיום השרים לעניינ
2012.  

 .המיוחד שהוענק לחברה למעט עסקים גדולים כפי שהוגדרו ברישיון 6
 .הגבלה זו עוגנה בתקנות התקשורת 7
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בחודש אוגוסט  ,בחירה באמצעות ועדת מכרזיםולאחר קיום הליך  בהמשך להחלטות הממשלה

 רישיוןה(" ארציים נייחים (תשתית)-פניםרישיון כללי למתן שירותי בזק הוענק לחברה  2013

רשאית לספק לספקי שירותים אחרים יתה יה, החברה הכללי . בהתאם לתנאי הרישיון")כלליה

הורדה  Mbps1,000בקצב של עד  באמצעות רשת סיבים אופטיים שירותי גישה לאינטרנטבישראל 

-להגעה  במספר אבני דרך, וביניהןחובות פרישה הדרגתיות  IBC-נקבעו לן הכללי וברישיוהעלאה. 

בנוסף הוענק לה רישיון מיוחד להענקת  בתוך שני עשורים. 100%-ממשקי הבית בתוך עשור, ול 65%

  ללקוחות עסקיים גדולים. קשורת נתונים פנים ארצי נייח שירותי ת

נת היקף פרישת הרשת של החברה עמד על שיעור זניח ממשקי הבית במדי שנות פעילות 5-לאחר כ

הנתונים הפיננסיים שהוצגו למשרד באותה עת הראו  .והחברה נקלעה למצב פיננסי קשה ישראל

להערכת המשרד פשיטת רגל של החברה הייתה  .שהחברה קרבה בתוך פרק זמן קצר לפשיטת רגל

מביאה בסבירות גדולה לכך שמיזם הסיבים על גבי רשת החשמל היה הופך לאפיזודה חולפת 

  .ושולית בדברי ימי התקשורת של מדינת ישראל

המשרד סבר כי ללא כניסת גורם חדש שירכוש את השליטה בחברה, יזרים כספים לחברה לצורך 

סיבים מתקדמת ויערוך שינוי משמעותי באופן פעילותה, וללא עריכת  המשך השקעות בתשתית

שינויים רגולטוריים בנוגע לחובת הפרישה החלה על החברה, פרישת רשת תקשורת נייחת על בסיס 

  .לא תתממשרשת החשמל 

   IBCהשינוי באסדרת  .3

נוכח האמור, על מנת להתאים את האסדרה למצב השוק באותה העת, למנוע מהחברה להגיע 

לפשיטת רגל ולמקסם את הפוטנציאל התחרותי הקיים בפרישת תשתית על גבי רשת החשמל, 

 שימוע"( "IBCשינויים ברישיון חברת " – IBCפרסם המשרד שימוע בקשר לחברת  2018בחודש מאי 

IBC"(.8  החלה על במסגרת השימוע הומלץ על שני שינויים משמעותיים ברגולציהIBC האחד, ביטול .

בית רשת סיבים עד הבית; השני, ביטול האיסור על המשקי מ 100%-החובה של החברה לספק ל

  בעל רישיון תקשורת (שאינו בעל תשתית).די יבחברה החזקת אמצעי שליטה ב

קיבלה הממשלה החלטה בדבר תיקון החלטות  2018באוגוסט  5, ביום IBCמשך לשימוע בה

הממשלה, שקבעה שיקול דעת לשר התקשורת לקבוע את היקף חובת הפרישה של חברת התקשורת 

  ברישיון החברה. 

דאז, מר איוב קרא, החליט על הפחתת חובת  )"השר"(שר התקשורת  2018באוגוסט  8ביום 

. כן קבע אבני דרךבהתאם לשנים,  10משקי הבית בישראל בתוך  מכלל 40%-הפרישה של החברה ל

להנגיש משק  תידרש היאממועד הענקת הרישיון החדש לחברה  9וחציהשר, כי לאחר שלוש שנים 

   10בית אחד לפחות בפריפריה על כל משק בית שיונגש במרכז הארץ.

                                                           
8  https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/27052018   
  נוספה חצי שנה. 25.11.18 מיום להחלטה ובתיקון שנים 3 נקבעוזו  בהחלטה 9

 במדד זה. 6-10אשכולות  -"ס; מרכז במדד הפריפריאליות של הלמ 1-5אשכולות  - פריפריה :זה לעניין 10
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. בתיקון נקבעה ")התיקון("פורסם ברשומות תיקון לתקנות התקשורת  2018בדצמבר  3 ביום

למתן שירותים רישיון כללי ייחודי  - כללי ייחודי (תשתית) מסגרת אסדרה לפעילותו של רישיון

) 1(א11. כמו כן, בתיקון תוקנו תקנות הניתנים לבעל רישיון תקשורת ולבעל רישיון לשידורים בלבד

רישיון כללי ייחודי  עניק(ב) לתקנות התקשורת כך שהוענק לשר התקשורת שיקול דעת לה-ו

 תקשורת רישיון בעל בידי בחברה שליטה אמצעי החזקת על האיסוראת  ביטלזה  תיקון 11(תשתית).

  ).תשתית בעל(שאינו 

, סלקום, תש"י, חברת החשמל וצדדים נוספים בהסכם במסגרתו IBCהתקשרו  2019במרץ  12ביום 

חח"י) את מלוא אחזקותיהם בחברה ירכשו השותפות מידי בעלי המניות הקיימים בחברה (למעט 

ממניות החברה,  70%-ויוקצו להן מניות נוספות, כך שלאחר השלמת העסקה תחזקנה השותפות ב

"). בצד הסכם הרכישה הסכםהנותרים (" 30%-) תחזיק ב40%וחח"י (שהחזיקה באותה העת 

, הסכם השותפות, הרכישה ובמקביל אליו נחתמו גם הסכם בעלי המניות של החברה עם חח"י

בין סלקום לבין החברה, תיקון הסכם למתן שירותים בין חח"י לבין החברה ומזכר  IRUהסכם 

  הבנות בין סלקום לתש"י שעניינו רכישת תשתית הסיבים של סלקום בשכונות מגורים.

מר דוד  ,התקשורת שר באישור, ותש"ילידי סלקום  IBC-בהשליטה עם העברת , 2019ביולי  31ביום 

 40%ה של שנקבעה חובת פריתר, אשר במסגרתו, בין היאחוד רישיון  הלחבר השרהעניק אמסלם, 

נקבעו הוראות הפרדה מבנית בין כן . שנים, בהתאם לאבני דרך 10מכלל משקי הבית בישראל בתוך 

. במקביל, בוטל הרשיון התקשורת חוק מכוח רישיון בעל שהיאחברה בעלת זיקה החברה לבין 

   .ארציים נייחים שהוענק לחברה עם הקמתה-הכללי למתן שירותי בזק פנים

שדרת הניהול לרבות שינויים בארגוניים -עברה החברה שינויים פניםהאחוד הענקת הרישיון  לאחר

סלקום ברשת הסיבים של רשת חלק מת בנה הטכנולוגי של הרשת, כולל הטמעשלה ושינוי המ

שינויים אלה כללו בנוסף גם תמחור מחודש של שירותי התשתית הסיטונאיים המסופקים  החברה.

  .הגלישה יקצב, ועדכון י החברהעל יד

, לאחר השינויים שחלו בחברה במהלך השנה הקודמת, החלה החברה בפרישה 2020בתחילת שנת 

בתרשים להלן אנו מחודשת על גבי רשת החשמל (בנוסף לפרישה על גבי הרשת הפסיבית של בזק). 

. כפי שעולה מהתרשים, עד להעברת 2020-2016מפרטים את היקף הפרישה של החברה בשנים 

השליטה פרשה החברה בקצב נמוך, ולאחר העברת השליטה בחברה והענקת הרישיון האחוד חל 

[...].לשם השוואה, בגלגולה  אלף משקי בית בממוצע לחודש 15-לכ בהיקף הפרישהמשמעותי גידול 

אלף משקי בית  60-כ IBCשנות פעילותה טרם העברת השליטה בחברה, פרשה  6הקודם, במשך 

נראה כי  .לאחר רכישתהבארבעה חודשים ממוצעים כמות דומה להיקף הפרישה שלה  -בלבד 

הגלום למצות את הפוטנציאל  להתחיל, לראשונה מאז הקמתה, IBC-השינוי הרגולטורי איפשר ל

   בה.

                                                           
"למבקש אשר שניים או יותר מבעלי השפעה ניכרת בו הם בעלי רישיון תקשורת באותו מגזר פעילות או בעלי רישיון  11

ון אחוד, למבקש לשידורים, או שמי מהם הוא חברת אם של בעל רישיון תקשורת כאמור, או למבקש שהוא בעל רישי
שבעל עניין בו הוא בעל עניין בבעל רישיון אחוד, אם שוכנע, על פי בקשה בכתב שצורפה לבקשה, כי מתן הרישיון לא 

  יפגע בתחרות בתחום הבזק או במגזר פעילות או בטובת הציבור."
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   משקי בית לחודש – IBCפרישת : 1 תרשים
  
[...]  

  

  

  ועיבודי אגף כלכלה. IBCחברת  : נתונימקור      

  

 והשפעתה על הענף הנייחת התשתית בשוק התחרות מדיניות .4

מלאה,  רשת הנחושת של בזק בפרישה –ותיקות בפרישה רחבה נייחות שתי רשתות  קיימותבישראל 

ממשקי הבית בישראל. בנוסף הוקמו בשנים  90%-כבפרישה של טלקום ורשת הכבלים של הוט 

ן בתהליך הפרישה י) חדשות הנמצאות עדיFTTH( עד לבתיםאופטיים האחרונות שתי רשתות סיבים 

. הקמת (הכוללת גם את הרשת שפרשה סלקום) IBC ורשת ")פרטנר(" תקשורת בע"מ רשת פרטנר –

הנדרשים למהלכי שדרוג  התשתית הוותיקיםאיום תחרותי על בעלי  המהוו הרשתות החדשות

כך מסיביים על מנת להתמודד עם התחרות החדשה בתחום, והצרכנים יוצאים נשכרים מכך. לא 

  פני הדברים בשני העשורים האחרונים. היו

 צאהוכתו ,טלקום והוט בזק שלפעלו בישראל שתי הרשתות הוותיקות,  2000-מתחילת שנות ה החל

 והיקף מנוחות מי על התנהלה הוותיקות הרשתות בין התחרות ,לתחום הגבוהים הכניסה מחסמי

 השוק את"חילקו" ו חברות אלה פעלו כדואופול בשוק, .יחסית נמוך היה ברשתות ההשקעות

   .ביניהן

 לגיבוש המלצות מפורטות בדבר ועדה  2008בשנת הוקמה האמור, מצב הכתוצאה מבין היתר, 

. )"גרונאו"ועדת (גרונאו ראובן פרופ'  בראשותתחרות בתחום התקשורת בישראל המדיניות וכללי 

", אשר לכך שנדרש להקים "שוק סיטונאי נגעה ת גרונאוההמלצות העיקריות של ועדאחת 

במסגרתו יוכלו ספקי שירותים לחכור תשתיות של בזק והוט טלקום או לפעול על גביהן, בכדי לספק 

המשך ב שירותים ללקוחות קצה, ובכך להביא לפיתוח התחרות בשוק התקשורת הנייחת. במישרין

הנייחת, החל  תכליתו פיתוח התחרות בשוק התשתיתנאו וכחלק ממהלך כולל שולהמלצות ועדת גר

ועדה  2010המשרד בבחינה של תעריפי שירותים סיטונאיים ברשתות נייחות. לשם כך מונתה בשנת 

יפי חברת "בזק" ועדכונם ולקביעת תעריפי שירותים סיטונאיים בתחום לבחינת מבנה תער"

  . )"חייק"ועדת ( בראשות רו"ח אמיר חייקהתקשורת הנייחת" 

מסמך המדיניות "את מר משה כחלון, שר התקשורת דאז  פרסם 2012במאי  2לכך, ביום  בהמשך

אימץ את עיקרי  , בו"שוק סיטונאי" –בנושא "הרחבת התחרות בתחום התקשורת הנייחת 

  .באופן המופיע במסמך המדיניות וחייקגרונאו ת ושל ועד ןהמלצותיה

  .2015לאחר חבלי לידה ממושכים הוחלה אסדרת השוק הסיטונאי בישראל בשנת 

קום, (בעיקר סלתם של מתחרים חדשים כניס רפורמת השוק הסיטונאי היו לשהפירות הראשונים 

, של בזק BSA-שירות הלתחום האינטרנט הנייח באמצעות שימוש ב פרטנר, ובזק בינלאומי בע"מ)
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לשווק לצרכנים מוצר אינטרנט אחוד במחירים מוזלים. כניסת  והמתחרים החדשים החלו

במחיר האינטרנט בישראל, על  30%-המתחרים החדשים לתחום האינטרנט הביאה לצניחה של כ

-רבהמתחרים החדשים להציע גם שירותי טלוויזיה חלק מבזק. בהמשך החלו חברת בסיס תשתית 

ה וטלפוניבבאנדל עם שירותי האינטרנט ) 2017-פרטנר בקבוצת ו 2015-ב סלקוםקבוצת (ערוצית 

ערוצית -הטלוויזיה הרב יעל גבי תשתית בזק במחירים נמוכים משמעותית ממחיר VOBמבוססת 

 תחרים החדשים כחצי מיליון מנויי. כך בתוך פרק זמן קצר, הרכישו המובזקהוט קבוצות  של

  .אינטרנט ומאות אלפי מנויי טלוויזיה

הנדבך החשוב ביותר לקיומה  –שוק הסיטונאי רפורמת הנדבך נוסף ביישומו של  החל 2017בתחילת 

השימוש בגישה התחלת והוא אסדרת הגישה לרשת הפסיבית של בזק.  –קיימא -של תחרות בת

 לטובת הסרתהמשרד ושותפיו בממשלה של רבה  מעורבות הדרשלתשתית הפסיבית של בזק 

יישומו של  .הפסיביות הציבה בזק בפני השימוש של המתחרות בתשתיותיה חלקםחסמים רבים ש

כיום אפשר למתחרים לטפס במעלה סולם ההשקעות, עד ליכולת ) 2018(שהתבסס בשנת נדבך זה 

ממשקי הבית בישראל,  25%-קף של כלאספקת שירותים על בסיס תשתית עצמאית שבבעלותם בהי

  כפי שיפורט להלן.

התבטאה זו ו ,התשתית הנייחתהתחרותית שלו בתחום  המשרד את האסטרטגיה עדכן 2018בשנת 

קול קורא בנושא ו 2018בחודש מאי שפורסם  IBCשימוע  –בשנה זו  פרסםבשני שימועים מרכזיים ש

 ")טיוטת מתווה הסיבים(""עקרונות מדיניות לפרישת תשתיות אולטרה רחבות פס בישראל" 

 בעליהאסטרטגיה התחרותית של המשרד התבססה על התובנה כי  .2018בחודש דצמבר שפורסם 

אינם מעוניינים לייצר קפיצת מדרגה טכנולוגית ברשתותיהם לרשתות סיבים  הוותיקיםהתשתית 

הוותיקות  רשתותיהםב ם אינקרמנטליים), ויעדיפו להמשיך בשדרוגיFTTBאו  FTTHלחצרים (עד 

  12."אסטרטגיית סחיטת הלימון" –בביקושים  ורק ככורח מהגידול

של המשרד נקבעה בהתאם לתובנה זו ובהתאם למטרת המשרד להביא לקפיצת  מדיניות התחרות

תוך , פער של עשור מול העולם המפותחרשתות הנייחות בישראל ולצמצם מדרגה טכנולוגית ב

 תהרחב) 1( –. כשלב ראשון נקבעו שני יעדים מרכזיים קיימא-שמירה על מבנה שוק תחרותי בר

השימוש ברשת הפסיבית של בזק למתחרים כך שיתאפשר להם לפרוש רשתות מתקדמות חדשות 

פרוש ותשיאפשר לה לצאת לדרך חדשה, כך שתמשיך  IBC-יצירת מתווה אסדרתי ל) 2(-ו םמשלה

את מפת התחרות בתחום למן היסוד . שני מהלכים אלה נועדו לשנות שלה סיביםה שתאת ר

יתרון  התבסס על תשתית עצמאית שתעניק להםל יםחדששחקנים התשתית הנייחת ולאפשר ל

) תחילת פרישת 1( – עיקריותמטרות טכנולוגי משמעותי על השחקנים הוותיקים, ובכך להשיג שתי 

                                                           
הקלות רגולטוריות  רהרגולטו מעניק חלופה לגישה התחרותית היא שדרוג הרשת של המתחרה הוותיק תוך שבמקביל 12

שישפרו את התשואה הנחזית מההשקעה ויגבירו את התמריץ להשקיע ברשת חדשה. דוגמאות להקלות כאלה יכולות 
להיות למשל בתחום ההפרדה המבנית, במתן בלעדיות על הרשת החדשה למשך תקופה מסוימת או בדחייה ביישום 

המתחרים הוותיקים והחזקים ייהנו במקביל הן מקפיצת שוק סיטונאי על הרשת החדשה. החשש מגישה זו הוא כי 
מדרגה טכנולוגית והן מהקלות תחרותיות, דבר אשר יקשה מאוד על מתחרים נוספים להיכנס לשוק ולהתחרות בהם, 

 . וייצר שוק בעל מאפיינים מונופוליסטיים לשנים רבות
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, הנפרשיםשדרוג משמעותי של שירותי התקשורת למשקי הבית תוך  הרשתות המתקדמות בישראל

  ותיהם.ישתלהגיב באמצעות שדרוג ת הוותיקים בעלי התשתית) יצירת לחץ תחרותי כבד על 2(-ו

-סיבים אופטיים המגיעה אל למעלה מהמבוססת על רשת  פרשה בזק 2016-2013בשנים יצוין כי 

מלהפעיל את הרשת בזק עם זאת, נמנעה אך מיליון משקי בית ברחבי הארץ (עד לבניין).  1.5

 .למנוייםעל בסיסה והפעלת ציוד אקטיבי ולהציע שירותים  באמצעות התקנת

להלן אנו מציגים את ההתפתחות בפרישת הרשתות המתקדמות בישראל בשנים  2בתרשים 

אפשרו לשחקנים החדשים להגביר את קצב השינויים הרגולטוריים האחרונות. כפי שניתן לראות 

 25%-כל 2018בתחילת שנת  2.5%-הפרישה שלהם, ושיעור הנגישות לרשתות מתקדמות גדל מ

  וימת באזורים צפופים).(עם כפילות מס 2020באמצע 

  בישראל יםאופטיסיבים לתשתית  שיעור נגישות :2תרשים 

  

  מקור: נתוני חברות התקשורת ועיבודי אגף כלכלה.      

כתוצאה מכניסת המתחרים החדשים לתחום התשתית הנייחת ופרישת הרשתות המתקדמות, החל 

להלן אנו מציגים את נתחי  3מעבר מנויים מהרשתות הוותיקות לרשתות המתקדמות. בתרשים 

, 2014 בשנת כיעולה . מן התרשים 2020-2014השוק של בזק, הוט טלקום ושאר החברות בשנים 

טונאי על גבי רשת בזק, החזיקה בזק בשני שליש מהמנויים והוט טלקום לפני הפעלת השוק הסי

(על רשת בזק בלבד) החל מעבר של מנויים  2015בשליש. בעקבות הפעלת השוק הסיטונאי בשנת 

נקודות אחוז מהם  20-(כ 2017בשנת   70%-סיטונאיים לרשת בזק ונתח השוק של רשת בזק הגיעה ל

החלו המתחרים החדשים  2018מנויים סיטונאיים). בעקבות כניסת הרשתות המתקדמות בשנת 

להרכיש מנויים על גבי רשתותיהם העצמאיות, וכתוצאה מכך נתח השוק של רשת בזק הצטמצם 
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היתר באמצעות בהדרגה, בעוד רשת הוט טלקום הצליחה לשמר את מעמדה במגזר הקמעונאי בין 

 2020כך, הצליחו המתחרים החדשים בסוף הרבעון השני של  13מגה). 500-ו 200-שדרוגים מהירים (ל

 -ל[...] מהלקוחות הנגישים), בעוד נתח השוק של רשת בזק  %[...] -% מהלקוחות (כ[...]-להרכיש כ

   .60%-אל מתחת ל 2020וצפוי לרדת עד סוף שנת  %,[...]

  

   לפי תשתיות , במונחי מנויים,תשתית נייחתב וקנתחי ש - 3תרשים 

      

  מקור: נתוני חברות התקשורת ועיבודי אגף כלכלה.  

  

ותחילת פרישת הרשתות באסטרטגיה התחרותית של המשרד לאחר השלמת השלב הראשון 

אשר יאפשר להם לקבל  מתווה אסדרתי לבעלי התשתית הוותיקיםהחדשות, פעל המשרד לייצר 

שכלל הציבור . זאת במטרה שלהם החלטה אסטרטגית לשדרוג משמעותי של התשתית הנייחת

-משדרוג טכנולוגי משמעותי באיכות הרשתות הנייחות, תוך יצירת תחרות בתיהנה יבישראל 

  . קצרים יחסיתקיימא שתבטיח רמת מחירים סבירה, והכל בלוחות זמנים 

 2020-2019פורסמו בשנים , 2018בדצמבר יוטת מתווה הסיבים להערות הציבור בעקבות פרסום ט

שימועים ("כפי שיפורט להלן  העוסקים במבנה האסדרה בעידן הסיבים שימועים פרטניים

לייצר מדיניות אסדרה כוללת שתבטיח את המשך קידום התחרות ותעודד , במטרה ")פרטניים

פורסמו לקבלת הערות הציבור והמפעילים בשוק, ולאחר  פרישת טכנולוגיות מתקדמות. השימועים

קבלת התייחסויות ובחינתן פורסמו החלטות בהתאם. בין היתר, פורסם שימוע והתקבלה החלטה 

, על גבי רשת הסיבים של בזקפס מנוהלת -ישה אולטרה רחבתבנושא קביעת תעריף מרבי לשירות ג

על גבי רשת הסיבים שתפרוש. בנוסף,  BSA-ות הונקבע תעריף מפוקח אותו תחויב בזק להציע לשיר

                                                           
   .מאד מצומצם טלקום הוט ברשת הסיטונאיים הלקוחות מספר 13
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פורסמו שימועים נוספים לטובת קביעת מחיר אחיד לשירותי אינטרנט מבוססי סיב אופטי, שימוש 

משותף בתשתית סיבים אופטית בבנייני מגורים קיימים, הגדרת רשת מתקדמת (בעלת קיבולת 

תיות, וקביעת תיק שירות לשימוש סימטריה במידע בנושא תש-שימוע לטיפול בא, )גבוהה מאוד

 14כבר התקבלו החלטות בהתאם.בחלק מהשימועים , והדדי בתשתיות פסיביות

משרדי משותף למשרד התקשורת, משרד האוצר ורשות -צוות בין 2020ביולי  15ביום בנוסף, 

-רחבותבחינת מדיניות פרישת תשתיות תקשורת אולטרה "לדרור, -בראשות ד"ר עופר רז ,התחרות

לשר ) "ההמלצות"(הגיש את המלצותיו , ")משרדי-הצוות הבין(" "פס נייחות במדינת ישראל

ארצית -משרדי בחן את הכדאיות הכלכלית לפרישה כלל-הצוות הבין 15.יועז הנדלד"ר , התקשורת

") תחת האסדרה הקיימת, ומצא כי בכל הנוגע רשת מתקדמתפס ("-של רשת אולטרה רחבת

קדמות, האסדרה הקיימת אינה מגשימה את תכליתה, ובלי שינוי יסודי לפרישת רשתות מת

 ארצית של רשתות מתקדמות. -באסדרה ובמערך התמריצים שהיא יוצרת, לא תתאפשר פרישה כלל

מתוך הבנה של היעדר היתכנות כלכלית לריבוי תשתיות מתקדמות באזורים מסוימים בארץ, 

בתוך עשר כי שמטרתה  )היישומ בתהליךרד נמצא שהמש(אסדרה על משרדי -הצוות הביןהמליץ 

 בכל אזור בארץ יהיה לפחות בעל רישיון אחד המחויב בפרישת רשת מתקדמת באותו אזורשנים, 

נגישות לתשתית נייחת  מקדמתאסדרה זו . כך, על גבי רשת זו למתחריו BSAובאספקת שירות 

מתקדמת אחת לפחות לכל משק בית בישראל, לצד תחרות על מחיר ומגוון שירותים על בסיס אותה 

 תשתית.  

ביום  16").מסמך האימוץאימץ שר התקשורת את ההמלצות במספר שינויים (" 2020ביולי  20ביום 

בנושא "מתן מענה נדרש במהלך מגפת  371התקבלה החלטת ממשלה מספר  2020בספטמבר  13

החלטת הקורונה באמצעות קידום פרישה כלל ארצית של תשתיות תקשורת מתקדמות בישראל" ("

החלטה זו מעגנת את ההסדרים הנדרשים ולוחות זמנים לשם יישום ההמלצות  17").הממשלה

ובכלל כך באמצעות מינוי ועדת מכרזים שתפעל ליישום ההמלצות, מסמך  בהתאם למסמך האימוץ,

  האימוץ והחלטת הממשלה. 

 חוק(" 1982-בהמשך לכך החל הליך של תיקון חקיקה של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב

 17כמו כן, ביום  18.")" או "תזכיר החוקהתזכיר") המיישם את החלטת הממשלה ("התקשורת

משרדית לשם פרסום מכרזים למתן או -מינה שר התקשורת ועדת מכרזים בין 2020בספטמבר 

                                                           
 משותף שימוש; קביעת מחיר אחיד; קברשת בז BSA: קביעת תעריף הבא סדרההפניות לשימועים לפי  להלן 14

  ; ואסימטריה במידע על תשתיות.מתקדמת רשת הגדרת; קיימים בבניינים בתשתיות
v.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/24072019https://www.go ,

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/04082019 ,
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/05012020 ,

or_bids/11062020_1https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_f ,
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/11022020_1,  

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/09082018   
15 https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/20072020_2    
16https://www.gov.il/BlobFolder/reports/20072020_2/he/Communication_infrastructure_deploymen
  pdft_policy_ministers_reference.  

17 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec371_2020   
  .2020-התשפ"א ת רשת מתקדמת),לעניין פריש (הוראות)74 מס'תיקון ק התקשורת (בזק ושידורים)(הצעת חו  18
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ועדת להרחבת רישיון לפרישת רשת מתקדמת באזורי תמרוץ ולחלוקת כספי קופת התמרוץ ("

") שתפקידה, בין היתר, לגבש את התנאים לעריכת מכרז להרחבת רישיון לפרישת רשת המכרזים

   19").מכרזי התמרוץפי קופת התמרוץ ("מתקדמת באזורי תמרוץ ולחלוקת כס

הצוות  המלצותוההחלטות שהתקבלו בעקבותיהם,  ת מתווה הסיבים, השימועים הפרטנייםטיוט(

 .)"הסיבים מתווה" –יחד להלן  ,, מסמך האימוץ, החלטת הממשלה והתזכירמשרדי-הבין

  המרכזיים לאסדרה כמפורט להלן: המרכיבים  נקבעו במתווה הסיבים

 רשת מתקדמת.הגדרת  .1

בזק לא תחויב בפרישה אוניברסלית מלאה ברשת מתקדמת ותוכל לפרוש רשת מתקדמת  .2

אך תחול עליה חובת פרישה ואספקת שירות ברשת מתקדמת לכל  ,רק באזורים שתבחר

 מתמרץ אותה לבחור בפרישה רחבה). (ונקבע מנגנון אשרמשק בית באזורים אלו 

במחיר שיקבע שר  BSAבכל האזורים בהם תפרוש בזק היא תחויב בחובת שירות  .3

 התקשורת.

תשלום שנתי  קנים הרלוונטיים בשוק (כולל בזק)מהשחאשר תגבה קופת תמרוץ תוקם  .4

 ים שבזק בחרה שלא לפרוש בהם. מכרזילעידוד הפרישה באזור יםאותו תקצה במכרז

הזוכים . בהםבזק לא תורשה להתמודד ו ,עד להשלמת הפרישה בכל הארץ יימשכו התמרוץ

 באזורים אלה. BSAשירות פרישה מלאה ובמתן יחויבו בחובת 

 20.יעודכנו תקנות התכנון והבנייה כך שתחויב פרישת סיבים בבניינים חדשים .5

 .בתוך בניינים יתאפשר שיתוף בין חברות בפרישת תשתית ורטיקלית .6

 21במחיר אחיד לשירות מסוים בכל הארץ. יחויבו ספקי השירות .7

ממשקי  30%הוט לא תחויב בפרישה אוניברסלית מלאה ברשת מתקדמת, אלא בהנגשה של  .8

, מתקדמת רשת הבית בלבד באמצעות פרישה של רשת מתקדמת עצמאית שלה. עם פרישת

 . אחר של רשת גבי על BSA שירותי לרכוש לה יתאפשר

ממרכיבים אלה דורש תיקוני חקיקה, ובכלל כך תזכיר החוק, שטרם יודגש כי יישומם של חלק 

 נכנסו לתוקף.

לסיכום, מתווה הסיבים מתבסס על האיום התחרותי שמציבה הפרישה העצמאית של המתחרים 

החדשים על בעלי התשתית, אשר בשילוב עם מערך תמריצים המעודד פרישה בהיקף נרחב של בזק, 

אותה תשלים הפרישה של מתחרי בזק באמצעות סיוע טווח הקצר, יביא את בזק לפרישה נרחבת ב

 יאפשר) כאמור חקיקה נדרשים בתיקון(אשר חלקם  אלהמקופת התמרוץ. שילוב של רכיבים 

, יום לאחר 2020 בספטמבר 14 ביום נציין כי .לקדם ביקש אותן מטרותה את להגשים למשרד

                                                           
19 https://www.gov.il/he/departments/policies/17092020_1    
  .2020-), התש"ף3טיוטת תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס'  20
יה להפלות בין צרכני החברה אשר רוכשים את אותו כלומר, כל חברה תקבע את המחיר לעצמה, אך לא ניתן יה 21

 השירות, גם אם מדובר במנוי על רשת עצמאית ומנוי על רשת של אחר.
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התנעת פרויקט הסיבים של בזק בהיקף של ה, קיבל דירקטוריון בזק החלטה על החלטת הממשל

    22.ואשר יארך מספר שנים₪ ליארדי ימ

בהתחשב  לרשתות מתקדמותלהלן אנו מציגים תחזית להיקף הנגישות של משקי הבית  4בתרשים 

הנחנו כי בזק תתחיל בתרחיש הראשון  מוצגים שני תרחישים;בתרשים . למגרשכניסתה של בזק ב

תזכיר שבאם יעבור כמו כן הנחנו . הביתממשקי  80%-כשנים ל 5בתוך  ותגיע 2021לפרוש בתחילת 

, כך שתחילת הפרישה 2021בשנת  קופת התמרוץ תופעל לראשונה הנדרש בזמן הקרוב, החוק

בו בזק פורשת מהתרחיש הראשון ופסימי יותר  שניהתרחיש ה .2022שנת תחל ב התמרוץ באזורי

  .2022תופעל לראשונה בשנת  וקופת התמרוץ 70%

  2025-2017שיעור משקי הבית הנגישים לרשת נייחת מתקדמת,  – 4תרשים 

  

   .כלכלה אגף ועיבודי התקשורת חברות נתוני: מקור        

 5כי בהינתן פרישתה של בזק, כניסתו לתוקף של תזכיר החוק והפעלת קופת התמרוץ, בתוך  כך,

של המשרד, ומרבית משקי הבית יהיו נגישים  התחרותית באסטרטגיהשנים יושלם השלב השני 

  לרשת מתקדמת המחויבת לאפשר שימוש בה למתחריה.

כאמור לעיל, במתווה הסיבים ננקטה הגישה לפיה יש לייצר לקבוצת הוט מערכת תמריצים אשר 

קבוצת תדחף אותה לשדרוג הרשת, תוך הסרת חסמים קיימים ממספר כיווני פעולה אפשריים ל

הוט, כך שיתאפשר לקבוצת הוט לבחור באחד מהם, ולהשתלב כגורם מרכזי בשוק התשתית הנייחת 

לאור המעבר לעולם הסיבים. וזאת למול אלטרנטיבה בה הוט טלקום תחליט שלא לפרוש רשת 

החלטה שככל  –) DOCSIS 3.1-(ללא שדרוג למתקדמת ותמשיך ולהתבסס על רשת הכבלים שלה 

                                                           
22 1321050/2/0https://maya.tase.co.il/reports/details/ 
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הנראה תוציא את הוט טלקום מהתחרות בתחום התשתית הנייחת על פני זמן, וכתוצאה מכך תיפגע 

  התחרות בענף.

[...] פעל את פועלו, וככל הידוע למשרד, קבוצת הוט בחנה  הוט קבוצתעל נראה כי הלחץ התחרותי 

נתנו, במסגרת המיזוג תוכנן פרישת רשת סיבים ובכלל זאת,  הייתה במגעים למיזוג עם פרטנר. להב

 מערכות הוט , בבקשה שלפנינו,כעתשתיפרש רשת סיבים, ואולם לבסוף מיזוג זה לא יצא אל הפועל. 

אספקת שירותים  לטובת IBCולבצע שימוש בפרישת  IBC-ב אמצעי שליטה מעוניינת להחזיק

הוט באשר לדרך קבוצת מכיוונה של  הצהרת כוונות בבקשה רואה המשרד .מבוססי סיב למנויים

ומטרת חוות דעת זו היא לבחון האם יש באישור , הסיבים לעולם לכניסה הפעולה הנבחרת על ידה

  .או בעניינו של הציבור, שלשם קידומן נקבעו תכליות המאסדר הבקשה כדי לפגוע בתחרות

 התקשורת תחוםב התחרות על הבקשה השפעת .5

ראשית נציין כי באופן כללי אחזקות צולבות של מפ"א במפ"א אחר אינן תורמות לתחרות בשוק 

. על כן רכישת ומאופיין בשחקנים בעלי כוח שוקהתשתית הנייחת אשר אינו משופע במתחרים רבים 

אמצעי שליטה במפ"א בידי מפ"א אחר לרוב תביא לפגיעה בתחרות. לכן גם נקבעו איסורים 

  אחזקות צולבות בתקנות רישיון אחוד. והגבלות על 

של הבקשה על התחרות בתחום התשתית  השפעתה בניתוחבחינה זו תתמקד בראש ובראשונה 

 –בתחרות בתחום התשתית הנייחת מרכזיים נבחן את ההשפעה של הבקשה על מרכיבים  הנייחת.

היקף התחרות בין תשתיות עצמאיות ועל פעילות על , של הסיבים האופטיים על היקף הפרישה

נתמקד ביתרונות הקיימים בבקשה לעומת תרחישים חלופיים מרכזיים ככל השוק הסיטונאי. 

לאחר מכן נסקור את ההשפעה של הבקשה על השחקנים בשוק בראי שהבקשה לא תאושר. 

ציאליות על שוק שלהן השפעות פוטנ[...] תרומתם לתחרות. בהמשך נבחן סוגיות ספציפיות 

מצב עולם אפשרי בו הוט  ,הקיימות בתשתיות מתקדמות חובות הפרישה –התשתית הנייחת 

השפעות  גם ןנבחלבסוף, . , לכשתוקםקופת התמרוץו, IBC-תשלוט בטווח הזמן הבינוני במערכות 

 אפשריות של הבקשה על שווקים נוספים בשוק התקשורת.

 תהנייחהתשתית התחרות בשוק  .5.1

על התחרות בתחום התשתית הנייחת נתמקד הן בהשפעה הבקשה בבואנו לבחון את ההשפעה של 

, הן בהשפעה על מצבם , הן בהשפעה על השוק הסיטונאיהמתקדמותעל פרישת הרשתות הנייחות 

ככל שהבקשה לא  התרחישים המרכזייםוהן בהשוואה למול  של השחקנים המרכזיים בשוק,

   תאושר.

קיים מתח מובנה בין תחרות בין רשת נייחת  באספקת שירותים באמצעותבבחינת התחרות 

תשתיות ובין תחרות על מתן שירותים לצרכן על גבי אותה התשתית. מחד, תחרות בין תשתיות היא 

 ,התחרות ברמה הגבוהה ביותר שכן היא מאפשרת עצמאות מלאה או כמעט מלאה של המתחרים

יכולת להתחרות על איכות במתחרים בבעל התשתית המרכזי וההבאה לידי ביטוי בחוסר התלות של 

יותר  מייצרת שער כניסה נגישתן שירותים על גבי אותה התשתית התשתית. מאידך, תחרות במ
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 היא , אךעלויות הפרישה, בפרט באזורים היקרים לפרישהב חסכוןאפשרת מלמתחרים לשוק, 

   .התשתיתומייצרת תלות בבעל  אפקטיבידורשת שוק סיטונאי 

מבנה התחרות המיטבי לטעמנו בשוק התשתית הנייחת אשר לו ניתן ביטוי בשינויים הרגולטורים 

אותם קידם המשרד בשנים האחרונות, ובפרט במתווה הסיבים, הוא מבנה תחרותי היברידי 

המבוסס על "סולם ההשקעות" ועל תזת "האיומים התחרותיים". אבן היסוד הראשונה לקיומה 

מבעלי התשתית לחכור בשוק זה היא היכולת של שחקנים בשוק (שאינם בעלי תשתית)  של תחרות

ספקים", והן באמצעות -כ"ספק IBCמקטעי תשתית המאפשרים שער כניסה נמוך (הן באמצעות 

על גבי רשת הסיבים של בזק). אבן היסוד השנייה היא גישה לתשתיות פסיביות  BSA-השימוש ב

 באמצעות השימוש בתשתית החשמלעצמאית. כיום ניתן לעשות זאת המאפשרת פרישה של תשתית 

או באמצעות השימוש בשוק הסיטונאי לפרישת רשת נייחת על גבי  (פרישת רשת עצמאית חדשה)

  .(פרישת רשת עצמאית ברובה בתוך רשת קיימת) הרשת הפסיבית של בזק

 ,. כאמורבעולם הסיבים לצרכןנקודת איזון תחרותית מיטבית ר לטעמנו צמבנה תחרותי זה מיי

תאפשר (בתחילה על רשת הנחושת) הבאמצעות השימוש בשוק הסיטונאי על גבי רשת בזק 

 בכך איפשר להםעות ערך ועם הצבישראל למרבית משקי הבית באופן מהיר להגיע  למתחרים

ה ארוך להשקע-. במקביל, כתוצאה מכך שלטווח הבינוניבקצב מהיר מנוייהם להרחיב את מעגל

(באזורים בעלי כדאיות כלכלית  ברשתות סיבים עצמאיות קיימת כדאיות כלכלית גבוהה יותר

 של בזק  BSA-התקיים תמריץ כלכלי מובנה למתחרים העושים שימוש משמעותי בשירות ה, גבוהה)

פרישת רשתות עצמאיות (בהיקף קטן בתחילה) מגדילה את לפרוש רשתות סיבים עצמאיות. 

, תורמת להעצמת כוחם התחרותי, מגדילה שוק הנייחשל המתחרים בפעילות בהכדאיות הכלכלית 

  אותם להרחיב את פרישת התשתית העצמאית וחוזר חלילה.מתמרצת את נתח השוק שלהם וכך 

 התשתית בעלילחרותיים כבדי משקל ים תמורשתות מתקדמות עצמאיות מייצרת איפרישה זו של 

פרישת . םאשר דוחפים אותם להשקיע ברשתות מתקדמות משלה, טלקום, בזק והוט הוותיקים

במקביל להחלת שוק סיטונאי על  ,הוותיקים בעלי התשתיתבידי רשתות מתקדמות בפרישה רחבה 

גבי רשתות אלה (בעיקר בזק אשר לה יתרונות תשתיתיים משמעותיים לפרישה בעלות נמוכה 

על גבי רשת  להציע לרוב משקי הבית בישראל את שירותיהם למתחרים החדשיםתאפשר יחסית), 

ת למשקי הבית קפיצת מדרגה טכנולוגית משמעותית באיכות התשתית הנייחתיווצר . כך, מתקדמת

  השירותים בשוק.ספקי להיווצרות תחרות על משקי הבית בין כלל  במקבילבישראל, 

באמצעות תחרות חלקית בין תשתיות מתקדמות בשוק בטווח הבינוני, עם התבססות התחרות 

פרישה מצומצמת השחקנים שלהם אנו צופים כי של בזק,  מתקדמתותחרות רחבה על גבי תשתית 

נהנים תוך הגברת התחרות ממנה  ,שלהם להגדיל את פרישת הרשתות העצמאיות יידחפויחסית 

  הצרכנים.

של קפיצת מדרגה טכנולוגית  סיפהנמצאים כיום בצומת קריטי במתווה הסיבים, על  אנו

 והסרת, החדשים המתחרים של העצמאיות התשתיות פרישתאנו צופים כי  .המתרחשת פעם בדור

והחלת רכיבי האסדרה המשלימים  הסיבים מתווה במסגרת הצפויההאוניברסלית  הפרישה חובת
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 תגיע אשר רחבה בפרישה סיבים רשת ולהפעיללפרוש  ,בשוקהגדול  השחקן, בזקאת  ביאוי במתווה,

   23.ובזמן קצר יחסית בישראל הבית משקי לרוב

שכן השחקן הגדול  הוטקבוצת הווה איום תחרותי משמעותי על תהתנעת פרויקט הסיבים של בזק 

מתעתד לפרוש ולהפעיל רשת סיבים בפרישה רחבה ומהירה הודיע שהוא בשוק התקשורת ביותר 

רשתות  ממשיכות לפרושופרטנר  IBCבמקביל , כאשר )למתווה הסיבים(בתוך חמש שנים, בהתאם 

להציע שירות על בסיס רשת גדול מאוד תחרותי הוט לחץ קבוצת על כן מופעל על . עצמאיות

היא תוצר  בקשההאין ברשותה רשת פסיבית משמעותית. אנו סבורים שלמרות שמתקדמת משלה, 

  .נוסף של "האיומים התחרותיים"

 היקף ומהירות הפרישה .5.1.1

התחייבה בהסכמיה מול הוט מערכות   IBCמההסכמים שהועברו למשרד יחד עם הבקשה עולה כי 

ממשקי % [...]-[...] מיליון משקי בית (כ-העסקה רשת סיבים אופטיים לכלפרוש בתוך [...] מסגירת 

כלומר, בתוך פרק זמן קצר (ביחס לפרישת רשת בפרישה כה נרחבת),  ).2024-הבית בישראל, נכון ל

לפרוש רשת סיבים למרבית משקי הבית בישראל. זאת לעומת חובת הפרישה הקיימת  IBCמתעתדת 

שנים. לפיכך בקשה זו טומנת בחובה  10שקי הבית בישראל בתוך ממ 40%-לה כעת של פרישה ל

  [...]. תוך קיצור לוחות הזמנים IBCהגדלה משמעותית של הפרישה של 

, ובהתחשב בגידול המשמעותי החזוי בקצב IBCשל  בהתחשב בקצב הפרישה המהיר הנוכחי

 IBCלאחר שבזק תפעיל את רשת הסיבים שלה, ובהתחשב בהאצת הפרישה של  הכללי הפרישה

שלה בהינתן אישור  הפרישהץ את תמריץ לבזק להאי יצירתומ בקשההכתוצאה מאישור  ההצפוי

אין זה בלתי סביר להניח שקצב הפרישה של רשתות סיבים בישראל יהיה מהמהירים , הבקשה

אנו מעריכים שבאמצעות קצב פרישה מהיר זה ניתן יהיה להדביק את הפער . ביותר בעולם

חמש שנים תעמוד ישראל בין  ובתוךבתוך שנים מעטות, המפותחות הטכנולוגי למול המדינות 

  .לציבורהמדינות המובילות בעולם מבחינת איכות רשתות האינטרנט הנגישות 

 תחרות בין תשתיות .5.1.2

אישור הבקשה, במקביל לפרישת רשת הסיבים של בזק והפעלתה, המשך פרישת  ,בתרחיש סביר

ת לכלל רשת מתקדמ ת) פריש1( :לייצר ים, צפויקופת התמרוץהפעלת ובידי פרטנר, מתקדמת רשת 

) פרישה משולשת לכשליש ממשקי 3(-ו פרישה כפולה למרבית משקי הבית) 2. (משקי הבית בישראל

  הבית בישראל.

ברשתות מתקדמות אשר אין  בתחרות בין תשתיותהרי שמדובר כן יתפתחו הדברים במידה וכך א

יחסית זמן קצר לאחר תחילת הפרישה  ,. זאתלה אח ורע, ככל הידוע לנו, בשום מקום אחר בעולם

לתחרות בין של רשתות סיבים מתקדמות בישראל. כאמור לעיל, אנו סבורים שיש ערך תחרותי רב 

הן מבחינת הלחץ התחרותי על כלל השחקנים להגדיל את הפרישה העצמאית, הן  – תשתיות

                                                           
23 https://maya.tase.co.il/reports/details/1321050/2/0  
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התלות של השחקנים הקטנים בבעל התשתית המרכזי והן  את המקטינהמבחינת עצמאות הרשתות 

זאת, כאשר החלטות הפרישה  .ואיכות השירותים לצרכן התחרות הטכנולוגית בין הרשתותרמת על 

  לים בתנאי תחרות מתוך שיקולים כלכליים.ת על ידי שחקנים הפועומתקבל

השקעה כפולה  עלולה ליצורשכי תחרות בין תשתיות יוצרת כפילות בפרישת תשתיות  ניתן לטעון

עם זאת, ההנחה היא להינתן על ידי רשת אחת בלבד. , לכאורה, ומשולשת בשירות אשר יכול היה

כבר תשתית של מתחרה אחר, הרי כאשר מתחרה בוחר לפרוש תשתית נוספת במקום בו קיימת ש

שהוא סבור שהוא יוכל להגדיל את רווחיו לעומת שימוש ברשת הקיימת של אחר. יכולות להיות 

החל מהקטנת עלויות לטווח ארוך (אשר תאפשר לו להוריד מחיר לצרכן), הקטנת  :לכך סיבות רבות

ת (אשר מצמצמת את התלות בבעל התשתית ובקשיים שהוא מציב לרכישת שירותים על גבי הרש

ועוד. בפרט הדבר יכולתו להתחרות על הצרכן), שיפור איכות הרשת והשירות שהוא מציע לצרכן, 

נכון כאשר קיימת רשת פסיבית המאפשרת פרישת רשת בעלויות נמוכות יחסית ללא צורך בחפירות 

  מרובות. 

גם במבט היסטורי על התפתחות רשתות הנחושת  בתחרות בין תשתיות נותיתרוהניתן ללמוד על 

מעטות הן המדינות אשר בהן נפרשו שתי לפיו בהן,  רמת התחרות בין תשתיותוהכבלים בעולם ועל 

בפרישה רחבה. כתוצאה מכך התפתחה תלות משמעותית ברשת הנחושת של בעל נייחות רשתות 

לפיכך, בקשה זו טומנת בחובה . הפוגעת ברווחת הצרכנים )Incumbent-התשתית המרכזי (ה

פוטנציאל גדול להתפתחות התחרות על גבי רשתות סיבים, וזאת כאמור תוך זמן קצר בלבד 

   מתחילת הפרישה של רשתות מתקדמות בישראל.

 שוק סיטונאי .5.1.3

משרדי, המשרד מייחס חשיבות רבה לקיום -כאמור בטיוטת מתווה הסיבים ובהמלצות הצוות הבין

על גבי רשת הסיבים האופטיים של בזק (ועל גבי רשתות הסיבים שייפרשו  שוק סיטונאי מתפקד

באמצעות קופת התמרוץ באזורי התמרוץ). בהתאם לכך, המשרד כבר הסדיר את גובה התשלומים 

עבור שימוש ברשת הסיבים האופטיים של בזק במסגרת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש 

. לכשייושמו ההמלצות ושאר רכיבי מתווה הסיבים 2014-שע"הברשת בזק ציבורית של מפ"א), הת

(בו בטווח הקצר מרבית משקי הבית נגישים לפחות לרשת סיבים אחת, ובטווח הבינוני כלל משקי 

הבית בישראל נגישים לפחות לרשת סיבים אחת), קיומו של שוק סיטונאי על גבי רשת הסיבים 

לל השחקנים להעניק שירותי תקשורת על גבי רשת האופטיים יביא למצב תחרותי בו יתאפשר לכ

סיבים לכל משקי הבית בישראל (ולמרביתם בטווח הקצר) או באמצעות הרשת העצמאית שפרשו, 

על גבי רשת בזק, או על גבי הרשתות שייפרשו באמצעות קופת  BSA-או באמצעות שימוש בשירות ה

-במתכונת "ספק IBCהסיבים של  התמרוץ. בנוסף, תהיה אפשרות לרכוש שירות על גבי רשת

  ספקים", בפרישה מצומצמת.

כאמור, מבנה תחרותי זה מחד גיסא יאפשר לשחקנים להציע שירותי אינטרנט ושירותים נוספים 

חסמי הכניסה הגבוהים מאוד לכלל משקי הבית בישראל על גבי רשת של אחר, ובכך יצטמצמו 

יץ לשחקנים הקיימים להגדיל את פרישת . מאידך גיסא הוא ייצר תמרלשוק התשתית הנייחת
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הרשתות העצמאיות שלהן בכדי להגדיל את עצמאותם ולהקטין עלויות כחלק מעליה בסולם 

  ההשקעות. וכל זה לטובת הצרכן אשר יקבל מגוון של שירותים ותחרות על המחיר.

על גבי  אפקטיבישוק סיטונאי  בפיתוחלתרומה תחרותית משמעותית  עשוי להביא הבקשהאישור 

תפרוש רשת סיבים בפרישה  IBC אם תאושר הבקשה, וצרושיי. שכן במצב רשתות סיבים בישראל

על גבי הרשת  םשירותי IBC תציעכפועל יוצא מכך  שתהיה זמינה עבור ספקי השירות. יותר נרחבת

למרבית משקי הבית מתן שירותים קמעונאיים  שיאפשר" ספקים-ספק"במודל  מתחריםשלה ל

על גבי  תקשורת שירותילספק שירות המבקש לקנות באופן סיטונאי  ווצר,יקרי, במצב שי .בישראל

על גבי רשת סיבים ברוב משקי שתי חלופות לרכישת השירותים  רשת מתקדמת של אחר תהיינה

  . IBCחברת וחברת בזק : בישראלהבית 

יעה שירותים יתרה מכך, לטעמנו קיים הבדל תחרותי משמעותי בין רשת סיטונאית אשר מצ

סיטונאיים אך ורק כתוצאה מחובותיה הרגולטוריות, ובין רשת סיטונאית אשר מציעה את 

כחלק מהמודל העסקי שלה. מן הניסיון שנצבר במשרד עולה כי בעל לספקי השירות שירותיה 

לעשות שימוש ברשתו,  לספקי השירותתשתית המחויב בחובת שוק סיטונאי מקים קשיים מרובים 

לספקי וכי התמחור הסיטונאי הנעשה על ידי הרגולטור מוטה כלפי מעלה ומקים עלויות מיותרות 

. לעומת זאת, כאשר בעל רישיון מעוניין להגדיל את היקף השירות (המתגלגלות למחיר לצרכן)

לשירותים  המנויים הסיטונאיים העושים שימוש ברשתו, הוא קובע בעצמו מחיר תחרותי יותר

, והוא מוכן ספקי השירותהסיטונאיים, הוא מציע שירות איכותי יותר, הוא אינו מפלה לרעה את 

) אשר מגדילים את ערך השימוש ברשת לשני IBCשמציעה  IRU-לייצר חוזים מורכבים (כגון חוזי ה

  הצדדים בעסקה.

יביא גם , אלא 2-ל 1-ה מלפיכך, אישור הבקשה לא רק יגדיל את הרשתות הסיטונאיות בפרישה רחב

לפרישה רחבה של רשת סיטונאית אשר מעוניינת למשוך לשירותיה הסיטונאיים מתחרים רבים 

כזו בפרישה רחבה יקטין באופן ניכר מתקדמת ככל שניתן. על כן המשמעות היא שקיומה של רשת 

ספים, את רמת החסמים התחרותיים הקיימים בשוק התשתית הנייחת לכניסתם של מתחרים נו

וזה אינו  –ובכך יקרב אישור הבקשה את שוק התשתית הנייחת לנקודת שיווי המשקל התחרותי 

הן בהיבט המחיר, הן בהיבט איכות  –דבר של מה בכך מבחינת התועלת לצרכני התקשורת בישראל 

  השירות, והן בהיבט איכות התשתית.

 ההשפעה על השחקנים בשוק .5.1.4

על השחקנים תקדמות עלינו לבחון את השפעת הבקשה התפתחות התחרות ברשתות המבחינת ב

  המרכזיים בשוק.

  סלקום .5.1.4.1

מסגרת רכישת ב ,2019יולי ובחודש  ,רשת מתקדמת סלקום פרשה בעבר באופן עצמאי (ברובו)

 שירותים מספקת היא ומאז, IBC-ל שלה הסיבים רשת נמכרה ,סלקום ותש"יבידי  IBC-השליטה ב

, מצבה התחרותי של סלקום ישתפר הבקשהבהינתן אישור  .IBC של הסיבים רשת גבי על למנוייה
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, תפרוש בתוך זמן בהבעלי השליטה על , שסלקום תמשיך להימנות IBCמשמעותי שכן כעת באופן 

קצר רשת סיבים בפרישה רחבה. לפיכך, סלקום תרחיב משמעותית את היקף משקי הבית אליהם 

  .תשתית משמעותיתאחזקות בבעלת ותהפוך לבעלת  IBCתוכל להגיע באמצעות רשת 

  פרטנר .5.1.4.2

מערכות הוט אם תאושר הבקשה תצטרף במצב תחרותי מאתגר שכן  מעמידה את פרטנר הבקשה

רשת בפרישה רחבה, וזאת במקביל לפרישה דת לפרוש תאשר מתע IBC-בשליטה בסלקום ותש"י ל

. מויצטמצוהיקפו  פרטנרפרישה העצמאית של לפיכך סביר להניח שקצב השל בזק. הצפויה הרחבה 

-ספק", תוך שמירת מחויבותה למודל IBC, הרחבת הפרישה של באופן שאינו מנותק מכךעם זאת, 

אינה  פרטנרזורים בהם בא IBC-לרכוש שירותים מ של פרטנרהאפשרות את תרחיב , "ספקים

  בפרישה של בזק.  התקטין את התלות שלפרושה, ו

כתוצאה  וייפגע של פרטנרהסופי היקף הפרישה קצב הפרישה ואין זה בלתי סביר ש כאמור לעיל,

תגדל וכאמור יתאפשר לה לרכוש שירותים  , שכן התחרות על המנוייםIBCת הפרישה של רחבמה

לבקשה זו תהיה השפעה שלילית על קצב הפרישה ש במקום לפרוש בעצמה, ועל כן ניתן להניח IBC-מ

  המיידי). בטווח בהכרח העצמאי של פרטנר (גם אם לא 

ה עפשתהיה השפעה דומה לה על פרטנר IBCשל הרחבת הפרישה של חברת  רבה, להשפעהבמידה 

שחקן גדול, ומאידך מצד מחד הגדלת התחרות על הלקוחות  - על פרטנר של פרישת רשת בזק

. על גבי רשת של אחר הרחבת היכולת של פרטנר להגיע ליותר לקוחות באמצעות השוק הסיטונאי

אינה מהווה  בזק על פרטנררשת  השלילית של פרישתהשפעה הש אכפי שעמדת המשרד הי ,ואולם

ך גם הרחבת התחרות לצרכנים באמצעות הפרישה של בזק, כ עילה תחרותית מספקת למנוע את

לה תחרותית מספקת יער נעל פרט הבקשהאישור  האפשריות של השפעותעמדתנו עתה כי אין ב

  מאישורה.  הצפויה כתוצאה יבור את הרחבת התחרות לצ למנוע ובכך למעשה לדחיית הבקשה

קיימא בשוק התקשורת ובהמשך אנו -עם זאת, פרטנר היא שחקן מרכזי וחשוב ליצירת תחרות בת

  התחרות של פרטנר תיפגע בעקבות אישור הבקשה.העוסקים בתרופות לחשש שיכולת 

 בזק .5.1.4.3

פרישה רחבה ומהירה של רשת סיבים אופטיים עד לבתים. כאמור בהמלצות  על סףבזק עומדת 

בזק תבחר את אזורי הפרישה שלה על בסיס האזורים הסטטיסטיים של  ,משרדי-הצוות הבין

לכלל משקי בהנגשתה פרוש רשת מתקדמת לבתים היא תחויב הלמ"ס, ובכל אזור סטטיסטי בו ת

האזורים הסטטיסטיים בהם תפרוש ועל בסיס מהם רד למש תודיעהמלצות בזק ה. על פי בוהבית 

רק ייקבעו חובות הפרישה לבזק ש ווןכי באזורים אלה. SLA-ברישיונה חובות פרישה ו ייקבעוכך 

 וכן בזק של פעולותיה על ישפיעשאישור הבקשה  מעריכים אנו, חקיקת תזכיר החוקסיום לאחר 

   עצמה. על לקחת שתבקש הפרישה חובות על
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 יהיה על בזק במידה ותאושר ותמומשבזק שכן ל משמעותימהווה איום תחרותי  שלפנינו הבקשה

נט להתמודד לא רק עם שתי רשתות סיבים בפרישה מצומצמת של מתחרים חדשים בשוק האינטר

, אשר ומהירה בפרישה רחבה, אלא גם עם רשת מתקדמת באזורים הכדאיים כלכלית והטלוויזיה

ובעלת המונופולין  גם המתחרה הוותיקה היחידה בשוק תשתית האינטרנט תתחרה בבזקה יגב על

, וסביר השירות תציע שירות סיטונאי לספקי IBCכמו כן, רשת . )מערכות (הוט בתחום השידורים

לפיכך סיב.  BSAשת בזק לשירותי רנמוך יותר מהתעריף שנקבע בשווה או ששירות זה יהיה בתעריף 

  ביא להאצת הפרישה של בזק.י הבקשהסביר כי אישור 

לעולם הסיבים  הוט קבוצתלעניין ההשפעה על היקף הפרישה של בזק אנו סבורים כי כניסתה של 

מפעילה רשת סיבים, לעומת מצב עולם בו בזק  אינהתפגע יותר בהכנסות בזק במצב עולם בו בזק 

בידי הוט IBC -ליטה במפעילה רשת סיבים. לפיכך, בניגוד אולי לאינטואיציה, רכישת אמצעי הש

מערכות צפויה להגדיל את הכדאיות הכלכלית של בזק בפרישת הסיבים (או במילים אחרות 

תצמצם לה אובדן הכנסות גדול יותר שהיה נגרם אילולא תפעיל רשת סיבים). על כן הבקשה לא רק 

שתחזק את ההחלטה של בזק להפעיל רשת סיבים בפרישה רחבה, אלא גם תרחיב את היקף 

, כתוצאה מהבקשה המוטיבציה של בזק לפרישה מהירה ורחבה רק מתעצמת לפיכךהפרישה שלה. 

  בשל התחרות עם תשתית נוספת.

  הוטקבוצת  .5.1.4.4

הטלוויזיה מוכרזת כמונופולין בתחום מערכות הוט  לקבוצת הוט פעילות ענפה בשוק התקשורת.

הבית  ממשקי 90%-לכהמגיעה היא בעלת רשת כבלים בפרישה ארצית הוט טלקום ; תערוצי-הרב

וטלפוניה נייחת וכן שירותים למגזר  לרבות ספק בישראל באמצעותה היא מספקת תשתית אינטרנט

לה רשת סלולרית בדורות  PHIהיא בעלים משותף (יחד עם פרטנר) של חברת הוט מובייל העסקי; 

בעלת נתח השוק הגדול הוט היא קבוצת . כך, בשווקי התקשורת המרכזיים 5וכעת גם בדור  4-ו 3

הגישה הנייחת  עלת נתח השוק השני בגודלו בתשתיתערוצית, ב-ביותר בשוק הטלוויזיה הרב

  ), ובעלת נתח השוק הרביעי בגודלו בשוק הסלולר.בפער גדול מבזקלאינטרנט (

ת פרישב נעדרת היתרונות התשתיתיים הקיימים לבזק טלקום בהתייחס למבנה הרשת שלה, הוט

של יכולה לבצע פרישה  טלקום עולה כי הוטמהמידע הקיים ברשות המשרד  .פסיביתרשת קנים 

נטמנו  הוט רשת, מאחר וחלקים נרחבים מרק בחלק מצומצם מהרשת שלה נוספתתשתית עצמאית 

מצב עולם זה משליך על האפשרויות העומדות בזק. הפסיבית של רשת העל גבי  נפרשובאדמה או 

שימוש ברשת הפסיבית של מבלי לעשות ( ה עצמאית של רשת חדשהלבצע פריש טלקום בפני הוט

מהחלטות הפרישה של הוט היא אף מורכבת יותר קבוצת של כאשר קבלת ההחלטה זאת, . בזק)

  הוותיקה שלה.הרשת קניבליזציה להכנסות נוצרת שכן בפרישת רשת חדשה המתחרים החדשים, 

של הוט מבוססת הנחושת רשת הכבלים הוותיקה  כאשראם ונציין בהקשר זה, כי בחלוף הזמן, 

עלת שתי רשתות נייחות, סביר בהפהקיים כפל העלויות בהתחשב ברלוונטית ו-ללאתהפוך ום טלק

  .הוותיקהכי בעתיד תחדל הוט טלקום לעשות שימוש ברשת 
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בשוק מגזרי הפעילות העיקריים.  הוט בכלקבוצת לצפוי לתרום  , אם יאושר,המהלך הנוכחי

נגישות אשר תיפרש בתוך מספר  %[...] -כבעלת שהיא כיום רכישת רשת סיבים  - התשתית הנייחת

הוט שנים מועט למרבית משקי הבית בישראל תשדרג משמעותית את איכות התשתית הנייחת של 

ותאפשר לה לעשות את המעבר ההדרגתי מרשת כבלים קואקסיאליים לרשת סיבים עד  טלקום

להגן על נתחי השוק שלה בשוק התשתית הנייחת למול פרישת הרשתות שר לה תאפלבתים, וכך גם 

המשך  ובהינתןת הסיבים במקביל לפרישת רשת בזק תפרוש את רש IBC-המתחרות. מכיוון ש

 טלקום , איננו סבורים כי הוטIBC-בזק ו ותשוק סיטונאי על רשתהפעלת ו פרישת רשת פרטנר

ייחת, אלא כאמור בעיקר להגן השוק שלה בשוק התשתית הנ תצליח להגדיל משמעותית את נתח

  המתחרים.בידי למול הרכשת מנוייה  עליו

, הפעלת רשת OTTשירות התחילה במעבר מסוים למערכות ערוצית, בו הוט -בשוק הטלוויזיה הרב

מתקדמת מבוססת סיבים תתמוך בצרכים הגדלים של צרכני הטלוויזיה ותיתן לה את המענה 

 הכבליםשכן איכות רשת  תמידי האינמערכות להוט בתחום זה  התועלתהנדרש בעתיד. להערכתנו 

  .להעברת התכנים למנוייהשלה קיבולת המספקת כיום מבחינת היא של הוט 

ובין פרישת הסיבים. ראשית, בטווח המיידי  5-הדור הפרישת נרגיות בין בשוק הסלולר קיימות סי

. בנוסף, תחזיות הפרישה העתידיות של PHIשל  BACKBONE-פרישת הסיבים תחזק את רשת ה

לעומת היקף האנטנות  גדול יותר משמעותיתיידרש היקף אנטנות מצביעות על כך ש 5רשת דור 

לרוב  ,רשת הסלולריתפס לליבת ה-בתמסורת רחבתוכל האנטנות הללו יידרשו  ,הקיים כיום

ותקצר את  5באמצעות סיב. על כן סביר כי פרישת סיבים רחבה תוזיל עלויות לפרישת רשת דור 

לאיכות רשת סיבים יחסית באיכות דומה  FWAמשך פרישתה. בנוסף, מתן שירות אינטרנט מבוסס 

יחוד , ביתחליף מסוים לפרישת סיבים עד לבתיםכן שבעתיד יהווה נמצא בצעדיו הראשונים וית

רשת פרישת בשילוב מתקדמת נייחת רשת  של רחבה פרישה. ת רשת נייחתבאזורים יקרים לפריש

PHI אלההוט יכולות עתידיות קבוצת לאפשר ל היכול.  

בפרישת כמו כן, מאחר ואספקת שירותים למגזר העסקי דורשת יתרונות תשתיתיים הקיימים 

באספקת שירותים  טלקום , מצבה של הוטבו זמנית תשתית מהירה במספר אזורים גאוגרפיים

 העסקייום בזק שולטת במגזר כאת נתחי השוק שלה. מאחר וצפויה להגדיל למגזר זה יוטב והיא 

 הוט טלקום), איננו סבורים כי התחזקותה של 2019(נכון לשנת ההכנסות המיוחסות לו מ 70%-עם כ

  . בתחום זהבהיבט הזה מייצרת חשש תחרותי, ויש בכוחה לסייע להתפתחות התחרות 

רשת סיבים. מהדיון לעיל רחבה של בפרישת שפורטו לעיל יתרונות צפויים להיווצר ההוט קבוצת ל

הוט להתמודד עם התחרות קבוצת לתאפשר  , אם תאושר,IBC-עולה כי רכישת אמצעי השליטה ב

אותה בעמדה טובה לקראת התחרות תמצב נייחת בטווח הזמן המידי וכן הגואה בתחום תשתית ה

שכן גם לה יתרון שאין למתחרותיה  עם זאת לא תעניקהעתידית בשווקי התקשורת המרכזיים, אך 

  .לקום תהיה רשת סיבים בפרישה רחבהלבזק וגם לס
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5.1.4.5.  IBC 

החדש  ןווהענקת הרישי 2019ביולי  סלקום ותש"י ידילIBC -בשליטה העברת הכאמור לעיל, החל מ

שחקן  -גלום בה כשחקן תשתית ייחודי למצות חלק מהפוטנציאל ה IBCלחברה במועד זה, החלה 

צעד נוסף קדימה  IBCסיטונאי הפועל על גבי תשתית עצמאית. הבקשה מבקשת לקדם את 

כך בפרישה רחבה לרוב משקי הבית בישראל, מתקדמת רשת בקצב מהיר  IBCתפרוש  ובמסגרתש

שחקן את עצמה כ IBCשל בזק. בכך תמצב  צפויהעם הפרישה הרחבה ה שיתאפשר לה להתחרות

  מרכזי ומשפיע בעולם הסיבים.

[...]. הסכם -מתחייבת הוט טלקום לרכוש שירותי תשתית ל IRU-בנוסף לכך, כאמור לעיל, בהסכם ה

יבטיחו יחד לחברה   IRU-רה עם סלקום, כך ששני הסכמי השיש לחב IRU-זה מצטרף להסכם ה

. הבטחת ביקושים זו תקטין באופן משמעותי את רמת הסיכון שבפעילות %ביקוש מינימלי של [...]

החברה ותאפשר לה נגישות גבוהה לשוק ההון למימון פעילותה. כך גם תבטיח החברה לאורך זמן 

   את יציבותה הפיננסית. 

מעמדת כוח יחסית גם להתחרות  IBC-לצפויה לאפשר כניסתה החזקה והמהירה לעולם הסיבים 

. "ספקים-ספק"במודל של  על לקוחות מרכזיים נוספים אשר יסתמכו על הרשת הסיטונאית שלה

 משמעותית כשחקנית סיטונאית IBC התנהלות בשוק התשתית הנייחת,העתידית בראי התחרות 

 צפויה לתרום להמשך התפתחותברשתה,  ספקי השירותהשימוש של כלל  אשר מטרתה להגדיל את

בפרט, ככל שחסמי הכניסה לשוק התשתית הנייחת יהיו נמוכים  תחרות בשוק התשתית הנייחת.ה

והרחבת פרישתה, כך רמת התחרות תהיה גבוהה יותר ושיווי המשקל בשוק יתקרב  IBCיותר בזכות 

  לזה של שוק תחרותי.

  נוספיםמתחרים  .5.1.4.6

, טלקום בזק, הוט –כיום קיימים ארבעה שחקנים קמעונאיים מרכזיים בשוק התשתית הנייחת 

מתחרים ה, או שאחד חדשפרטנר וסלקום. אין זה בלתי סביר כי בעתיד יבקש להיכנס למגרש שחקן 

. אנו סבורים כי קיומן של שתי רשתות הקטנים יבקש להתמודד למול השחקנים המרכזיים

ובפרט  אשר מחויבות להציע שירותי רשת לכל שחקן חדש) IBC-(בזק ומתקדמות בפרישה רחבה 

IBC מגדיל את האפשרות לכניסתו המבקשת להגדיל את כמות המתחרים העושים שימוש ברשתה ,

מעותי בחסמי הכניסה הווה צמצום משישכן הדבר , הנייחתלשוק התשתית של שחקן נוסף בעתיד 

  הגבוהים לשוק זה.

 ניתוח חלופות .5.1.5

בבואנו לבחון את הפגיעה או התרומה של העסקה לתחרות, עלינו להעריך אותה לא רק למול המצב 

הנוכחי, או למול נקודת ייחוס בינלאומית, אלא גם למול תרחישי הייחוס העשויים להתרחש ככל 

  שהבקשה לא תאושר. 
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לא מעטים שכן היא עוסקת בהשוואה למצב עתידי אשר יכול להתפתח משימה זו מעלה קשיים 

-נמצא בצומת דרכים משמעותי. רמת האי שונים, קל וחומר כאשר השוק הנייח במספר אפיקים

ודאות באשר לכיווני ההתפתחות בשוק הנייח ככל שהבקשה לא תאושר היא גבוהה ותלויה 

רת הוט טלקום, המושפעת בין היתר, בבחירותיהם של השחקנים המרכזיים, ובפרט של חב

  מהמדיניות האסדרתית שינהיג הרגולטור בשוק.

הנייח, המתודולוגיה בה נבחן את  בשוקעל מנת להתמודד עם הקושי בחיזוי ההתפתחות העתידית 

השפעת הבקשה על התחרות בסעיף זה היא בניית תרחישים. אנו נבנה את התרחישים אשר הם, 

הסבירים ביותר להתממש. בכל תרחיש נבחן האם מצב העולם הצפוי  למיטב הבנתנו את השוק,

בעקבות אישור הבקשה מהווה שיפור לתחרות בשוק לעומת מצב העולם הקיים בתרחיש. לבסוף 

העולם מצב נסכם את בחינת התרחישים ונבחן האם ניתן להגיע למסקנה לגבי רמת התחרות ב

  כל שלא תאושר הבקשה.מצבי העולם האפשריים כ הבקשה לעומתשמייצרת 

על הידע המקצועי במשרד התקשורת, בהתייעצות עם  מבוססתנדגיש כי בניית התרחישים הללו 

לגבי שיקולים  בשוק מגורמיםגורמי ממשלה נוספים, וכן תוך התבססות על מידע עסקי שהגיע אלינו 

החלופות שנבחנו במסגרת נדגיש כי  25 24בהחלטות על כניסה להשקעות ברשתות סיבים מתקדמות.

ננקטה גישה שמרנית והחלופות נבנו תחת הנחה כי רמת התחרות בשוק הנייח תתפתח על הצד הטוב 

 תמשכנה לפרוש רשתות עצמאיות IBC-בזק תפרוש רשת סיבים בפרישה רחבה, ופרטנר ו ביותר. כך,

ק ממשיכה ענו בבניית התרחישים מהצגת חלופות אפשריות בהן בזנכלומר נמ. בהיקפים מסוימים

אנו נוקטים עוצרות את הפרישה שלהן. או פרטנר  IBC-או ששפרשה לא להפעיל את רשת הסיבים ש

גיבוש חלופות אופטימיות כאמור המניחות את התפתחות התחרות, בגישה שמרנית המתבטאת ב

על מנת להקשות על אישור הבקשה. ככל שהבקשה עדיפה על חלופות אלה, הרי שלו היינו בוחנים 

ה למול חלופות יותר פסימיות בקשר להתפתחות התחרות הרי שהבקשה הייתה עדיפה עליהן אות

  אף יותר. 

עורכים השוואה בין הבקשה והתרחישים על פי קריטריונים שונים המבטאים  אנו שלהלן בניתוח

 תשתיות בין תחרות בקידום הן חשיבותאנו רואים את רמת התחרות בשוק במצבי העולם השונים. 

(כאמור בדיון לעיל על החשיבות של שני אפיקי התחרות); לפיכך  שירותים בין תחרות בקידום והן

 ושלהם אלה תחרות אפיקי בשני התחרות מידת על השפעה יש להם בפרמטריםמתמקדים  אנו

     26 :והכל כמפורט להלןהנייח  בשוק הכוללת התחרות רמת על משמעותית השפעה

 בהיבט זה קיימים מספר פרמטרים חשובים: – תחרות בין תשתיות  .א

שיעור משקי הבית שיהיו נגישים רק לרשת הסיבים של בזק (מבין כלל רשתות  .1

 80%-(תחת הנחה של פרישת בזק לכהסיבים). ככל שפרמטר זה יהיה קטן יותר 

                                                           
  . [...]אחת המסקנות אליהן הגענו מתוך המידע שנמסר לנו על ידי קבוצת הוט היא  24
בזק לגבי היקף לחוות הדעת, אנו סבורים שהבקשה תשפיע על החלטותיה של  5.1.4.3כפי שאנחנו מפרטים בסעיף  25

הפרישה ובהמשך אנו מפרטים בנוסף גם את ההשפעות הצפויות של אישור הבקשה על אזורי התמרוץ וקופת התמרוץ. 
תהיה השפעה מצומצמת על מצב התחרות הכללי בשוק הנייח ועל כן איננו  אלה שלשינוייםעם זאת, אנו סבורים 

 מתייחסים אליהם כאן בכדי למקד את הדיון בעיקר.
  התמקדנו בהשוואה בפרמטרים בהם קיימת שונות בין מצבי העולם. 26
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פחת תהיה גבוהה ורחבה יותר, תכך רמת התחרות בין תשתיות ממשקי הבית) 

למול מתחרותיה ותקטן התלות של הצרכנים ברשת של הדומיננטיות של בזק 

 חברת בזק.

שיעור הנגישות של הרשת השנייה בגודלה (ללא אזורי התמרוץ). ככל שפרמטר זה  .2

והרשת שלה היא  תקטן הוא גבוה יותר, כך הדומיננטיות של חברת בזק בשוק 

 פחות ייחודית וחסרת תחליף.תהיה 

 4או  3שים המפורטים להלן קיימות מספר רשתות הסיבים העצמאיות. בתרחי .3

רשתות סיבים עצמאיות (ללא קשר לגודלן). ככל שקיימים שחקנים רבים יותר 

כך הפוטנציאל  ,בסולם ההשקעות ופרשו רשת עצמאית גבוההה למדרג הגיעו אשר

ככל שקיימת חשוב לזכור כי כמו כן, התחרותי שמבטא התרחיש הוא גבוה יותר. 

חפיפה רבה יותר בפרישה בין מספר רשתות סיבים עצמאיות, כך רמת התחרות 

 נחלת הכלל. בהכרח הגבוהה מרוכזת באזורים ספציפיים ואינה 

בהיבט זה קבענו פרמטר מרכזי והוא היקף הפרישה של רשת סיבים  – תחרות בין שירותים  .ב

שכן הנייח רות שתשרור בשוק פרמטר חשוב ביותר לרמת התחהזהו  .IBCשל סיטונאית 

תאפשר למפעילי התקשורת הקיימים מתן שירות  , פרט לרשת בזק,רשת סיטונאית נוספת

האמור מהווה יתרון גם גם באזורים שבהם לא פרשו רשת עצמאית ללא תלות ברשת בזק. 

ברמת המחיר  להיכנס לשוק תחת חסמי כניסה מצומצמים יחסיתשיוכלו לשחקנים חדשים 

לעומת מצב עולם בו רשת בזק היא הרשת היחידה שמציעה שירות ואיכות השירות, וזאת 

BSA 27.על גבי סיב 

בהקשר זה נדגיש כי הנחת המוצא בכל החלופות היא כי על רשת הסיבים של בזק חלה 

נוכח ניסיון העבר, ולם . השחקנים השונים יכולים להשתמש ברשת זו, אBSAחובת שירות 

יתגלעו קשיים מסוימים בשימוש, עקב היות בזק גם שחקן קמעונאי קיימת סבירות כי 

 IBCברשתה. כאמור לעיל, היותה של הקמעונאיים המתחרה ישירות עם המשתמשים 

שחקן סיטונאי בעל הפרדה מבנית מהזרוע הקמעונאית של בעלי השליטה בו מייצר לחברה 

נים הקמעונאיים הפועלים על רשתה, תוך תמריצים גדולים יותר לפעול להרחבת השחק

שירות באיכות דומה לאיכות השירותים הניתנת לבעלי השליטה.  ומתן IRUיצירת הסכמי 

בהרחבת  זאת לעומת בזק כאמור, אשר פועלת גם כשחקן קמעונאי ואשר אינה מעוניינת

 הרשת שלה. הפעילות הסיטונאית של

סיכוי ששאנו סבורים המרכזיים על פי קריטריונים אלה אנו נשווה בין הבקשה ובין התרחישים 

  ככל שלא תאושר הבקשה. להלן תיאור התרחישים: אינו נמוך מאוד םהתממשות

, ובשנים IBC-ככל שתאושר הבקשה הוט שידורים תרכוש אמצעי שליטה ב –הבקשה   .א

(על בסיס חובת  ממשקי הבית בישראל 65%-לכתפרוש רשת עצמאית  IBCהקרובות 

. הוט טלקום וסלקום יספקו שירות סיבים על גבי רשת זו. הפרישה הנשקלת בשימוע זה)

                                                           
היא זו שתפעיל רשת סיטונאית נוספת, וזאת תחת חסמי כניסה נמוכים יותר משמעותית  IBCבכל החלופות הנחנו כי  27

 מהפעילות המקבילה ברשת בזק, הן מבחינת המחיר והן מבחינת איכות השירות לספק השירות וללקוח הסופי.
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תפעל במתכונת סיטונאית ותמכור לכל המעוניין שירותי סיבים בתשלום  IBCכמו כן רשת 

הסכם אפשרו הנחה גדולה במחיר ובטחון לשני הצדדים בשי IRUסכמי החודשי וכן על פי 

ממשקי  40%-בנוגע לתנאי השימוש ברשת לטווח ארוך. בנוסף לכך רשת פרטנר תיפרש ל

 70%(כך ששתיהן ביחד תגענה לפרישה של  IBCהבית בישראל בחפיפה גבוהה עם רשת 

, , לבקשה סיכוי מימוש גבוההרגולטורים ידי על שתאושר ככלממשקי הבית בישראל). 

 מהתרחישים האחרים.יותר משמעותית מכל אחד גבוה ה

  אי אישור הבקשה: 

על בסיס  תלפרוש רשת עצמאי תחליט טלקום הוטלאחר דחיית הבקשה  – 1תרחיש   .ב

בפרישה  בזק של הפסיבית הרשת גבי עלהתשתית הפסיבית המצומצמת שלה וכן 

תוך שימוש שירות באמצעות אחר תספק ממשקי הבית. בנוסף הוט  40%-מצומצמת לכ

על גבי רשת בזק, על פי  BSAובאמצעות  )IRUבהסכם (בתשלום חודשי או  IBCרשת ב

  . הכדאיות הכלכלית לכל אזור

אשר תושלם בשאר המדינה רחבה (בזק)  בפרישה אחת סיבים רשת תיפרש זהבתרחיש 

שלוש רשתות בפרישה מצומצמת יותר באזורים בנוסף תיפרשנה ו בסיוע קופת התמרוץ,

פרישה לכל  40%-עד כ – טלקוםוהוט  פרטנר, IBCגבוהה בלבד (בעלי הכדאיות הכלכלית ה

מכיוון שהכדאיות הכלכלית לפרישת הרשתות היא דומה (פרישה באזורים חדשים  28).רשת

וצפופים), אנו נניח בתרחיש זה שרמת החפיפה בין הרשתות תהיה גבוהה ושיעור הנגישות 

 ממשקי הבית. 45%-כשל כלל הרשתות שאינן בזק יגיע ל

לאחר דחיית הבקשה הוט טלקום תפרוש באמצעות הרשת הפסיבית שלה  – 2תרחיש   .ג

ממשקי הבית. פרישת הוט טלקום תהיה  50%-ובאמצעות הרשת הפסיבית של בזק רשת לכ

ופרטנר עקב כך שהיא נשענת על מצבת  IBCגדולה יותר במקצת מפרישת הרשתות של 

הוט טלקום, היא תעשה שימוש הלקוחות הגדולה שלה. בנוסף לפרישה העצמאית של 

לא פרשה עצמאית. בנוסף לכך תרחיש זה מניח  םבאזורים שבה IBCברשת בזק וברשת 

 BSAבמקביל (בשירות  IBCשההסתמכות של הוט טלקום על פרישה עצמאית ועל פרישת 

א לפרישה בעלת חפיפה קטנה יותר בין הרשתות בהשוואה לתרחיש ), תביIRUם בהסכאו 

קסם את הכדאיות הכלכלית של פרישה באמצעות אחר. הפרישה העצמאית , על מנת למ1

ממשקי  60%-תביא לידי כך שבתרחיש זה ב IBCהרחבה יותר והקטנת החפיפה עם רשת 

 הבית תהיה נגישות לרשת שאינה בזק ואינה באזורי התמרוץ. 

בתרחיש זה, הוט טלקום תחליט שלא לפרוש רשת מתקדמת, אלא תתבסס על  – 3תרחיש   .ד

-שדרוגים אינקרמנטליים ברשתה (כפי שעשתה בשלוש השנים האחרונות עם השדרוגים ל

                                                           
על מנת למקד את הדיון בעיקרי הדברים ותוך נקיטת  [...].IBCככל שתידחה הבקשה זוהי הערכת פרישה לגבי יין כי נצ 28

 .ממשקי הבית ולא פחות מכך 40%היא  IBCגישה שמרנית, אנו מניחים בכל התרחישים החלופיים לבקשה שפרישת 
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. התנהלות זו IBC-מגה), לצד רכישת שירותים סיטונאיים על גבי סיבים מבזק ו 500-ו 200

טווח הזמן הקצר, באמצעות תמחור תאפשר להוט טלקום להגן על נתחי השוק שלה ב

, אך בטווח הארוך יותר רשת הקואקס לא הקואקס תחרותי ושדרוגים מסוימים ברשת

תוכל להתמודד עם רשתות הסיבים המתחרות ללא השקעה בהיקף גדול שבה הוט טלקום 

   29אינה מעוניינת (על פי תרחיש זה).
הוט טלקום תפרוש סבירות גבוהה שקיימת על כן אנו סבורים שככל שתדחה הבקשה, [...] ו

ברשת הקיימת, בפרט לאור פועלם של המתחרים  רשת עצמאית כלשהי ולא תסתפק

עם לפיכך הסיכויים להתממשותו של תרחיש זה אינם גבוהים, אך ובראשם חברת בזק. 

 שנים הקרובות, תרחיש זה אינו בלתי סביר. הכלכלית בכדאיות הזאת, מבחינת 

בתרחיש זה הוט טלקום תחליט לפרוש רשת סיבים עצמאית בפרישה רחבה  – 4תרחיש   .ה

ממשקי הבית. בפרישה זו  65%-בדומה להיקף הפרישה בהסכמים שהוגשו בבקשה, קרי לכ

ממשקי הבית וכן על  30%-תתבסס הוט טלקום על היתרונות התשתיתיים הקיימים לה בכ

ולשמר את מעמדה בשוק  [...]הרשת הפסיבית של בזק. תרחיש זה מביא לידי ביטוי 

התקשורת כבעלת תשתית נייחת משמעותית אשר קרובה בהיקפה לתשתית בזק. בנוסף 

לרשת). החפיפה  40%ופרטנר תפרושנה בפרישה מצומצמת (עד  IBCלפרישת הוט טלקום, 

בין הרשתות גבוהה ואנו מניחים ששיעור הנגישות של רשתות הסיבים שאינן של בזק יעמוד 

 ממשקי הבית. 70%על 

במקום חלק מהפרישה ברשת הפסיבית של  IBC-ב IRUבהסכם נציין כי להערכתנו לשימוש 

שחלופה זו, המניחה שהיקף הפרישה  בזק יש יתרונות כספיים גדולים, ועל כן אנו סבורים

עם זאת, העצמאי יהיה זהה להיקף הפרישה בבקשה, אינה בעלת סיכוי גבוה למימוש. 

  ו יכולים להניח כי סיכוייה זניחים.איננ[...] מכיוון 

להלן אנו מסכמים את הפרמטרים המרכזיים בהשוואה בין הבקשה לתרחישים השונים,  1בלוח  

  ככל שלא תאושר:

  2025, שנת פרמטרים תחרותיים מרכזיים בהשוואת הבקשה לתרחישים – 1לוח 

  הבקשה  הקריטריון
אי אישור 

 -הבקשה 
  1תרחיש 

אי אישור 
 -הבקשה 
  2תרחיש 

אי אישור 
-הבקשה
  3תרחיש 

אי אישור 
 -הבקשה
  4תרחיש 

שיעור נגישות משקי הבית לרשת הסיבים 
  של בזק בלבד

  10%-כ  35%-כ  20%-כ  35%-כ  10%-כ

שיעור נגישות משקי הבית לרשת הסיבים 
  , ללא איזורי התמרוץהשנייה בגודלה

65%  40%  40%  40%  65%  

  4  3  4  4  3  מספר רשתות סיבים עצמאיות

סיבים השיעור נגישות משקי בית לרשת 
  , ללא איזורי התמרוץIBCשל סיטונאית ה

65%  35%  35%  35%  35%  

                                                           
להפוך את רשת הכבלים למתחרה משמעותי  , אשר יכולSIDOCS 3.1-קיימת אפשרות גם לשדרוג רשת הכבלים ל 29

משרדי שבחן גם אפשרות זו מצא כי על אף שקיימים לה יתרונות רבים, -למול רשתות הסיבים האופטיים. הצוות הבין
  .[...] מאוד, גבוהה  DOCSIS 3.1-עלות שדרוג רשת הכבלים ל
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ככל שלא  1בבחינת התרחיש בו הבקשה מאושרת למול תרחיש  – 1בחינת הבקשה למול תרחיש 

תאושר, עולים מספר יתרונות תחרותיים משמעותיים לבקשה. ראשית, היקף הדומיננטיות של בזק 

נקודות אחוז בשיעור הנגישות לרשת  25בעולם הסיבים קטן יותר משמעותית. כך קיים פער של 

 30). בנוסף, קיים פער של 10%-מאוד בבקשה (כ ), ושיעור זה נמוך35%לעומת  10%בזק בלבד (

), 35%לעומת  IBC )65%נקודות אחוז לטובת הבקשה גם בשיעור הנגישות לרשת הסיטונאית של 

נקודות אחוז בנגישות  25בנוסף, לבקשה גם יתרון של  30אשר השפעתה על התחרות היא מרכזית.

שר מצביע גם הוא על איזון לכוחה של ), פרמטר א40%לעומת  65%לרשת הסיבים השנייה בגודלה (

  בזק בעולם הסיבים. 

רשתות סיבים עצמאיות. עם זאת, יתרון זה  4יתרון אחד על הבקשה והוא בקיומן של  1לתרחיש 

לטעמנו אינו גדול שכן עיקר פעילותן חופף ומתקיים באזורי הביקוש החזקים ביותר. כמו כן, 

שחקן עצמאי רביעי היא נמוכה יחסית שכן באזורים התועלת השולית של הצרכנים מקיומו של 

שגם בבקשה מתחרים באזורים אלה כל ), כך IBC-אלה כבר קיימים שני שחקנים סיטונאיים (בזק ו

מהשוואה מתחרים נוספים יכולים להיכנס לשוק ולהתחרות בו. השחקנים הקמעונאים הגדולים ו

  .1 תחרותי משמעותי על תרחיש זו עולה כי לבקשה יתרון

בהשוואה של שיעור הנגישות לרשת הסיבים של בזק בלבד,  – 2בחינת הבקשה למול תרחיש 

), עקב רמת החפיפה 20%מול  10%נקודות אחוז בלבד ( 10-עומד על כ 2ההפרש בין הבקשה לתרחיש 

. על כן קיים יתרון לבקשה בפרמטר 2שהונחה בתרחיש  IBC-הנמוכה כאמור בפרישת הוט טלקום ו

זה, אך היתרון אינו גדול. לעומת זאת, רשת הסיבים השנייה בגודלה היא גדולה יותר משמעותית 

) ועל כן קיים לבקשה יתרון מובהק 40%מול  65%( 2נקודות אחוז) בבקשה מאשר בתרחיש   25-(בכ

 2. בנוסף, לבקשה יתרון תחרותי גדול על תרחיש בהקטנת הדומיננטיות של בזק בעולם הסיבים

דבר המעיד על כך ששחקנים שאינם בזק  –נקודות אחוז  30הפרש של   – IBCבהיקף הפרישה של 

  ). 35%מול  65%יוכלו להתחרות ביתר קלות על רוב משקי הבית בישראל (

חקני תשתית עצמאיים. ש 4קיים יתרון תחרותי על הבקשה בכך שקיימים בו  2כנגד זה, גם לתרחיש 

כאמור לעיל, אנו סבורים כי יתרון זה אינו גדול בהתחשב בכך שבאותם אזורים בהם פרושים 

), במצב העולם הקיים בבקשה IBC-שלושה מתחרים של בזק (הוט טלקום, פרטנר ו 2בתרחיש 

לבקשה  לפיכך, מן ההשוואה עולה כי). IBC-פרושות באזורים אלה שתי רשתות סיטונאיות (בזק ו

  .2יתרון תחרותי משמעותי לעומת תרחיש 

לבקשה יתרון תחרותי משמעותי בקשר לרמת הדומיננטיות של  – 3בחינת הבקשה למול תרחיש 

  25-בזק בעולם הסיבים, הן בשיעור הנגישות בו בזק פרושה ללא מתחרים, שקטן יותר בבקשה ב

), והן בהפרש הדומה הקיים בהיקף הפרישה של 35%מול   10%( 3נקודות אחוז לעומת תרחיש 

עקב היקף  3גם עדיפה מבחינה תחרותית על תרחיש ). הבקשה 40%מול  65%השחקן השני בגודלו ( 

) ועל כן בבקשה חסמי הכניסה לשוק הנייח הם נמוכים 35%מול  IBC )65%הנגישות הגדול יותר של 

                                                           
נאית גם לאחר העברת אמצעי השליטה תמשיך לפעול כחברה סיטו IBCיש לשים לב כי בהשוואה אנו מניחים כי  30

 ., ופועלים על מנת להבטיח אופן פעולה זה5בבקשה. זו סוגיה מרכזית בחוות הדעת ואנו דנים בה באריכות בפרק 
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יתרונות  3הוט טלקום לא פרשה רשת עצמאית אין לתרחיש  3יותר. בנוסף, עקב העובדה שבתרחיש 

לפיכך, מן  31רשתות סיבים עצמאיות. 4של  כלל על הבקשה בפרמטרים שנבדקו, גם לא בקיומן

  .3תרחיש  לבקשה יתרון תחרותי משמעותי עלההשוואה עולה ש

מבחינת רמת הדומיננטיות של בזק בעולם הסיבים, מן ההשוואה  – 4בחינת הבקשה למול תרחיש 

ית רמת הדומיננטיות של בזק נמוכה יחס -עולה כי אין הבדל בפרמטרים אלה  4בין הבקשה לתרחיש 

ושיעור הנגישות לרשת הסיבים השנייה בגודלה  10%שכן שיעור הנגישות לרשת בזק בלבד עומד על 

, בשני מצבי העולם. עם זאת, לבקשה קיים יתרון תחרותי משמעותי בכך שקיימת 65%עומד על  

  ). 35%מול   65%ממשקי הבית בישראל (  30%בהיקף נרחב יותר של  IBCרשת סיטונאית של 

רשתות בבקשה ויש בכך יתרון  3רשתות סיבים עצמאיות לעומת  4פועלות  4את, בתרחיש לעומת ז

נקודות אחוז בפרישת רשת סיבים סיטונאית  30מסוים. לטעמנו, היתרון התחרותי הטמון בפער של  

הוא משמעותי יותר מאשר היתרון הגלום בקיומה של רשת רביעית בפרישה מצומצמת  IBCשל 

של שחקנים נוספים להיכנס לשוק הנייח באזורים נרחבים בחסמי כניסה נמוכים וזאת בשל היכולת 

באמצעות רשת סיטונאית המעוניינת להרחיב את מעגל לקוחותיה הרוכשים ממנה בסיטונאות. 

   .4לפיכך, אנו סבורים שהבקשה עדיפה מבחינה תחרותית גם על תרחיש 

עם זאת, היתרון התחרותי העולה מהשוואה זו הוא הקטן ביותר מההשוואות שערכנו לתרחישים 

, ועל כן אנו מעוניינים לבחון זוויות נוספות להשוואה זו על מנת שנוכל להגיע למסקנה ברורה 4-1

  . 4באשר להשוואה בין הבקשה ובין תרחיש 

, אנו נחדד 4בחינה תחרותית על תרחיש שהבקשה עדיפה מ ,על מנת לחדד את המסקנה אליה הגענו

היקף הרשת  - 4להלן את החשיבות של היתרון המשמעותי ביותר שיש לבקשה על תרחיש 

אספקת חובת לבאשר עתידית נציין בהקשר זה כי קיימת אי ודאות רגולטורית . IBCשל הסיטונאית 

 להוט טלקום החובה מחד, כיום קיימת .הוט טלקוםידי  על שירותים סיטונאיים מבוססי סיב

, בדומה לבזק, להעניק שירותים סיטונאיים על גבי רשת חדשה שתפרוש. מאידך, ככל הרגולטורית

שלא תאושר הבקשה, יתכן שהרגולטור יידרש לבחון את הרציונל בבסיס הפעלת שוק סיטונאי על 

 טרהגבי רשת חדשה שתפרוש הוט טלקום, בהינתן יתרונותיה התשתיתיים המצומצמים, ובמ

את הוט טלקום לפרוש רשת רחבה ככל הניתן. על מנת שלא להידרש להכרעה באשר לסוגיה לתמרץ 

האפשרות שהוט תחת הן רגולטורית כה מורכבת ללא דיון מעמיק, אנו נערוך את הניתוח להלן 

  מספקת אותם. תחת האפשרות שהיא אינה הן ומספקת שירותים אלה 

) מנקודת המבט של מחוללי התחרות 4אנו נשווה כעת בין שני מצבי העולם (הבקשה ותרחיש 

הנוכחיים בשוק התשתית הנייחת וכן מנקודת המבט של שחקן חדש העשוי לבקש להיכנס לשוק 

איזה ממצבי העולם (הבקשה או  –הנייח, ולפעול כמחולל תחרות נוסף. אנו נשאל את השאלה 

ו סבורים שככל . אננמוכים יותר לשוק הנייח קן התחרותי חסמי כניסה) מייצר לשח4תרחיש 

נמוכים יותר, כך רמת התחרות תהיה עזה יותר ומותאמת יותר למצב  שהחסמים המבניים יהיו

                                                           
 בשנים הקרובות. זהו Low Costבמצב זה הוט טלקום תמשיך להפעיל רשת כבלים שעדיין תספק תחרות כשחקן  31

הרי שחשיבותו  שיתרון זה יצטמצם עם החלשות רשת הכבלים,ן מכיוולמול הבקשה.  3יתרון שקיים לתרחיש 
   מצמת בהשוואה שערכנו.ומצ
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חסמי כניסה נמוכים לשחקנים חדשים בתרחיש קיומם של השוק וטובת הצרכן תגדל. יתרה מכך, 

לעומת  ,בשוק יהיה קרוב יותר לשיווי המשקל התחרותי מסוים משמעותם ששיווי המשקל העתידי

יותר מתחרים בנקודת זמן מסוימת  בו ר, אפילו אם קיימיםתרחיש בו חסמי הכניסה גבוהים יות

  בעלי רשת עצמאית.

בבקשה כמעט לא קיימים חסמים להתחרות של סלקום ברוב שטחי המדינה שכן  – סלקום

. הבקשה תביא כאמור להרחבה של פרישת עמה IRUהסכם ובעלת  IBC-היא בעלת שליטה ב

, כך שיתאפשר לסלקום להתחרות בצורה טובה יותר על רוב משקי הבית בישראל. IBCרשת 

מבעל כאשר תידרש לרכוש  4בתרחיש  זאת לעומת תלות גבוהה בבזק אשר תיווצר לסלקום

ישראל ממשקי הבית ב 45%-סיב על מנת להתחרות על כ BSAשירות  32תשתית מרכזי

  בבקשה). 10%-(לעומת כ

. יתכן 40%-כ בבניית התרחישים הנחנו הנחה מפשטת שפרישת פרטנר תעמוד על – פרטנר

שבבקשה היקף הפרישה העצמית של פרטנר יפגע במקצת, ודבר זה מעניק יתרון מסוים 

, אך לא בבקשה. עם 4שפרטנר פורשת רשת עצמאית בתרחיש באותם אזורים  4לתרחיש 

, או להגיע איתה IBC-מ BSAזאת, בבקשה, לפרטנר קיימת אפשרות לרכוש שירות סיב 

ממשקי הבית  30%-דומה להסכם סלקום אשר יאפשר לה להציע סיבים עד לכ IRUלהסכם 

על שימוש ס היא תידרש להתבס 4בתרחיש  אליהם לא פרשה רשת מתקדמת. לעומת זאת

   .של בזק שיהיה יקר יותר ואיכותי פחות BSA-בשירות ה

ככל שתישמר להוט טלקום החובה הרגולטורית לתת שירותים סיטונאיים על גבי הרשת 

, הרי שהדבר יקטין את היתרון של הבקשה. עם זאת, גם )4(בתרחיש  החדשה שתפרוש

לבקשה שכן בבקשה יתאפשר לפרטנר לרכוש שירותים צב עולם זה קיים יתרון תחרותי במ

העושים בה שימוש, בעוד  ספקי השירותברשת סיטונאית אשר מעוניינת להרחיב את מספר 

תיתקל ברשת הסיבים היא בקשיים דומים בהם  צפויה פרטנר להיתקל טלקוםברשת הוט 

חסמי על כן אנו סבורים שגם לחברת פרטנר חסמי הכניסה לשוק (או  33.של בזק

  .4ההתרחבות) נמוכים יותר בבקשה לעומת תרחיש 

מתחרה חדש אשר יבקש לחדור לשוק התשתית הנייחת בבקשה תעמודנה ל – מתחרה חדש

במרבית  IBCשל  BSAבזק וגם שירות של  BSAגם שירות  –שתי אפשרויות התחלתיות 

, שככל הנראה יינתן בתנאים טובים יותר. יתרה מכך, לאחר שצבר במדינהמשקי הבית 

על מרבית שטחי  IBCעם  IRUבהסכם נתח שוק מסוים, יוכל המתחרה החדש לעשות שימוש 

המדינה בו יפחית משמעותית את התשלום החודשי שהוא משלם עבור לקוח ויקטין 

ק. לעומת זאת, בשו משמעותית את היכולת של מתחרה קיים לחסום את התבססותו

יידרש  4מתחרה חדש אשר יבקש לחדור לשוק התשתית הנייחת במצב העולם של תרחיש 

                                                           
  בזק או בזק והוט טלקום, כתלות באסדרת השוק הסיטונאי על גבי רשת הסיבים של הוט טלקום. 32
קשיים באספקת השירות למתחריה, כפי שקיים גם עקב היותה של בזק שחקן קמעונאי סביר כי תבקש להערים  33

 היום.
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 תסיטונאי ק באזורים נרחבים בהם אין תשתיתסיב מחברת בז BSAלרכוש שירות 

ככל שלא תיקבע להוט טלקום חובת אספקת שירות סיטונאי על גבי  לבזק תאלטרנטיבי

  רשת הסיבים שתפרוש. 

בו כן תישמר חובת אספקת שוק סיטונאי לרשת חדשה שתפרוש הוט טלקום,  במצב עולם

יעמדו לרשות השחקן החדש שתי רשתות סיבים המחויבות באספקת שוק סיטונאי, אך אף 

 אה לא תהיה מעוניינת בהרחבת כמות המתחרים העושים שימושאחת מהן ככל הנר

או הסכמים המבטיחים את ברשתה, וכן הן לא תצענה הסכמים הכוללים הנחות לגודל 

למתחרה חדש קיימים בבקשה נובע ש מכאן IRU.34הסכמי הפעילות על גבי הרשת כגון 

יתרונות משמעותיים ביותר מבחינת רמת החסמים הקיימים בכניסה לשוק והתבססות בו, 

  .4לעומת תרחיש 

מניתוח החסמים התחרותיים למחוללי התחרות המרכזיים בשוק התשתית הנייחת ולמתחרים 

. חסמי כניסה נמוכים לשוק הם דרך המלך 4הבקשה עדיפה על פני תרחיש עתידיים עולה כי 

להבטחת התחרות בשוק התשתית הנייחת, המאופיין בחסמי כניסה מרובים. חסמי כניסה נמוכים 

ים להתחרות בשוק הנייח, וכך לא מאפשרים להתנהגות מונופוליסטית מאפשרים לשחקנים נוספ

  להתקיים בשוק לאורך זמן ובהיקפים משמעותיים ולהביא לפגיעה ברווחת הצרכנים. 

זאת מכיוון שככל שרמת הרווחיות של השחקנים הקיימים תהיה גבוהה יבוא שחקן חדש ויציע 

ממחיר השוק וירכיש לעצמו נתחי שוק. תהליך זה שירותים מקבילים (או טובים יותר) במחיר נמוך 

של  4בתרחיש . מכך גם עולה שהיתרון מעבר לנורמליתיימשך כל עוד רמת הרווחים בשוק תהיה 

רמת חסמי הפחתת בהקיים בבקשה  הוא מינורי יחסית ליתרון התחרותירשת עצמאית רביעית 

, רמת התחרות תהיה נמוכה הכניסה, שכן גם אם בבקשה, בה קיימות שלוש רשתות עצמאיות

בתחילה (ואיננו סבורים שכך יהיה), חסמי הכניסה הנמוכים יאפשרו לשחקנים נוספים להיכנס 

  ולהתחרות בשוק ויבטיחו שתתקיים בבקשה רמת תחרות גבוהה.

כאמור לעיל, פן חשוב המבחין בין הבקשה ובין  4מעבר ליתרון התחרותי שיש לבקשה על תרחיש 

כויי המימוש של מצב העולם. הבקשה העומדת לפנינו היא בעלת סיכויי מימוש הוא סי 4תרחיש 

(בהינתן דחיית  4לעומת זאת, סיכויי המימוש של תרחיש גבוהים (בהינתן אישור הרגולטורים). 

הבקשה על ידי הרגולטורים) נמוכים יותר משמעותית מסיכויי המימוש של הבקשה (בהינתן 

  אישור הרגולטורים).

נה שערכנו למול חברת הוט טלקום בקשר לאפשרויות העומדות בפניה עם דחיית הבקשה, מן הבחי

ותוך התבססות על הידע המקצועי הנצבר במשרדי הממשלה באשר להתפתחות התחרות בשוק 

הנייח, יצרנו את התרחישים המפורטים לעיל, אשר סברנו שלהם סיכויי המימוש הגבוהים ביותר, 

כי קיים קושי ממשי לקבוע את סיכויי המימוש המדויקים של כל  ככל שהבקשה תדחה. נציין

                                                           
נציין, כי ניתוח זה מתבסס בין היתר על התובנות העולות משש שנות הפעלה של השוק הסיטונאי בו בעלי התשתית  34

 הערימו קשיים מרובים על ספקי השירות לעשות שימוש סיטונאי ברשתם.
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תרחיש שכן הדבר תלוי בגורמים רבים ובפרט בהחלטתם של בעלי השליטה בהוט טלקום בקשר 

  להיקף הפרישה של רשת סיבים אופטיים (אם בכלל).

ו בסיס אין לנוהם לא), תרחישים אלו הם התרחישים היחידים האפשריים ( 4-כך, גם אם נניח ש

גבוהים יותר מסיכויי המימוש של התרחישים  4עובדתי להניח שסיכויי המימוש של תרחיש 

הם נמוכים. כך  4האחרים, ועל כן איננו יכולים לדחות את הסברה שסיכויי המימוש של תרחיש 

הסיכוי הרי , בהינתן שהבקשה נדחית 4-1שווה לכל אחד מהתרחישים אם קיים סיכוי ממשי  ,למשל

לא יבחר  4שתרחיש  75%קיים סיכוי של ו בלבד, 25%הוא  4לה המתואר בתרחיש שיבחר כיוון הפעו

  ).3-1ככיוון הפעולה המועדף על הוט טלקום (וייבחר תרחיש מתרחישים 

הרי שהבקשה היא ציפור אחת ביד ובאמצעותה מקודמים  4על כן בהשוואה בין הבקשה לתרחיש 

, ולעומת זאת בלוחות זמנים מהירים רת בשוק התשתית הנייחתאינטרסים חשובים לצרכני התקשו

הוא לכל היותר ציפור אחת על עץ מאוד גבוה שלמיטב הערכתנו סיכויי המימוש שלו  4תרחיש 

  שלא יתממש ככל שתדחה הבקשה. וסביר יותרנמוכים 

להם  לסיכום סעיף זה: בחנו למול הבקשה את ארבעת התרחישים העיקריים שאנו סבורים שקיים

סיכוי למימוש אם תדחה הבקשה. בכל תרחיש בחנו פרמטרים מרכזיים במבנה השוק הנייח 

המשפיעים על רמת התחרות בשוק הנייח למול הבקשה. מצאנו כי לבקשה יתרונות תחרותיים 

משמעותיים על כל ארבעת התרחישים בעלי הסיכויים הגבוהים ביותר למימוש. בהשוואה עם 

נת היתרון שקיים לבקשה והראינו כי מבחינת נקודת ראותם של המתחרים העמקנו בבחי 4תרחיש 

החדשים בשוק (סלקום ופרטנר) ומבחינת שחקן חדש פוטנציאלי, היכולת להיכנס לשוק הנייח 

. זאת מכיוון 4ולהתחרות בו למול השחקנים הוותיקים היא גדולה יותר בבקשה לעומת תרחיש 

שמעותית וזהו יתרון גדול אשר יש בכוחו להבטיח תחרות שחסמי הכניסה בבקשה נמוכים יותר מ

לפיכך מסקנתנו היא שמבחינה תחרותית הבקשה נאותה בשוק התשתית הנייחת בשנים הבאות. 

  התרחישים בעלי הסבירות הגבוהה ביותר להגיע לכדי מימוש ככל שהבקשה תדחה.כל עדיפה על 

  סוגיות נוספות בתחום התשתית הנייחת .5.1.6

 חובות פרישה .5.1.6.1

 ,כבעלות רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים ,קבועות לבזק והוט טלקוםבישראל 

 )הפרישה האוניברסלית""חובת בכל הארץ (לפרוש רשת נייחת ת נדרשו הן – נרחבותחובות פרישה 

ובאיכות דומה, כך ששירות המוצע על ידיהן למשק בתנאים שווים , ולספק באמצעותה שירותים

ובהתאם לאבני  (תחת מגבלות טכניות מסוימות אחד, נדרש להיות מוצע לכלל משקי הביתבית 

; גם על רשתות הנחושת מפעילותחובות אלה חלות כיום על כלל התשתיות והשירותים של ה. )דרך

. מתקדמת , ובכלל כך רשת סיביםאלה וגם על כל רשת מתקדמת שתקמנה הקיימות של מפעילות

חובת פרישה הדרגתית ונקבעה לה  IBCחובת הפרישה האוניברסלית הוחלה בעבר על חברת בנוסף, 

ה של שהומרה לחובת פרי 2019כאמור לעיל בשנת אשר פרישה של סיבים אופטיים  100%-עד ל

40% .  
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הסדרים אלה הם יוצאי דופן בהשוואה בינלאומית. בסקירה בינלאומית שערך המשרד לא נמצאה 

שכן לשלוש, וכן לא מצאנו כל יימת חובת פרישה אוניברסלית לשתי חברות, לא מדינה אחת בה ק

כך, נכון לסוף שנת  35.סיבים אופטייםרשת  פרישה אוניברסלית של לה קיימת חובתפרטית חברה 

פרישה אוניברסליות מלאות, אך פרישת הסיבים בישראל חברות עם חובות  3היו בישראל  2017

   .הבית בלבד ממשקי 2%נגישות של עמדה באותה העת על 

 הלא נבע 2017לשנת עד  פרישת הסיבים האופטיים המועטה שהתקיימה בישראלחשוב להדגיש כי 

הייתה אלה , אך ברור שלחובות האמורות אך ורק מקיומן של חובות הפרישה האוניברסליות

 תשתית (בזק והוטבעלי העל משמעותית על החלטות הפרישה של השחקנים, בעיקר שלילית השפעה 

  ). טלקום

(אשר ת חובת הפרישה האוניברסלית שבשנים האחרונות המשרד מוביל שינוי משמעותי בתפי

נוי זה בא לידי שי ברשת מתקדמת מבוססת סיב.מהווה נדבך חשוב ומרכזי ברגולציה של המשרד) 

  36.כדאיות כלכלית לחובת פרישה שהמשרד סבר שקיימת לה IBCת הפרישה של ביטוי בהפחתת חוב

חובת הפרישה של בזק ברשת מתקדמת תתבסס על בחירתה כי  המליץ משרדי-הבין הצוותבנוסף, 

כגון השתתפותה  ,הסדרים נוספים לבחירתה של בזקייקבעו שלה (של אזורים סטטיסטיים). אמנם 

, אך בבסיס קביעת רשת מתקדמת לפרוש רשהבהם לא תו, בקופת תמרוץ לפרישה באזורי התמרוץ

  . ה היא לפרוש רשת מתקדמתתהכדאיות הכלכלית לחברה והחלטיעמדו לבזק חובות הפרישה 

 הוטב ת רשת מתקדמתשל יתרונות תשתיתיים לפריש ם המליץ, עקב העדרםגמשרדי -הביןהצוות 

 אך היא תדרשברשת מתקדמת מבוססת סיב פרישה חובת תחול לא  טלקום הוטעל כי , טלקום

לא המליץ על שינוי  להציג בפני המשרד תוכנית הנדסית ככל שתבקש לפרוש סיבים (כמו כן הצוות

המלצות קיבל השר השר התקשורת את . באימוץ בחובת הפרישה האוניברסלית ברשת הכבלים)

 30%-ל מבוססת סיבמתקדמת קבע חובת פרישה ברשת יכי להוט תוהחליט המלצה זו באופן חלקי 

שינוי זה כפוף לכניסתו  .משרדי)-שהציג הצוות בין אחת החלופות(על בסיס  בישראלממשקי הבית 

  של תזכיר החוק לתוקף.

של בעלי התשתית נובעים מההבנה האוניברסלית שינויים מהותיים אלה בתפישת חובות הפרישה 

 פרישת תשתיתבה נדרש להוסיף  ,קיימתנייחת כי קיים הבדל מהותי בין חובת פרישה על רשת 

חובת  לעומת ,לרוב מבטאים כדאיות כלכלית גבוההבעת בנייתם, ואשר  לבניינים חדשים בלבד,

לפרוש כמעט  נדרש חדשה (או חדשה ברובה) בה מתקדמתנייחת רשת  לשפרישה אוניברסלית 

ה הכלכלית קיימת, ההחלטנייחת את כלל מדינת ישראל. יתרה מכך, לחברות בעלות רשת מחדש 

חדשה טומנת בחובה קניבליזציה בהיקף גבוה על הכנסות הרשת מתקדמת נייחת של פרישת רשת 

 ,ים כלכליים לדמות את החלטת בעלי התשתיתחר שערכנו חישובים ואומדנאלו לפיכך,הקיימת. 

                                                           
  ובין היתר בהשוואה בינלאומית ראו: לדיון נרחב יותר בחובות הפרישה האוניברסליות, 35

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/28072019_01/he/Recommendation%20of%20the%20Advisory
pdf%20Committee.  

  IBC. https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/27052018 שימוע ראו 36
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נייחות ברשתות על בעלי התשתית אוניברסליות הפרישה ההגענו למסקנה חד משמעית שחובות 

   37.ןחסם חריף ומשמעותי לפרישת תמהוושעדיין לא נפרשו 

 יחס של  עםבתוך עשר שנים  IBC )40%הבקשה שלפנינו מעלה את הסוגיה של חובות הפרישה של 

 ) והוטכפי שנקבע ברישיונה אך לאחרונה Cherry Picking-לאחר תקופת ה מרכזל פריפריהבין  1:1

רשת ב 30%פרישה של ל החובהלהפחית את  , שכאמור טרם נכנסה לתוקף,השרמדיניות ( טלקום

הבקשה הביאה ). בין פריפריה למרכז 1:1, כולל היחס IBCבדומה לאופן קביעת החובה על  סיבים

  .השל מפעילים אל הצדיק שינוי בחובות הפרישההאם יש בבקשה להשאלה לפתחנו את 

ת ובתחום התשתי להימנע מקביעת חובות פרישהכי יש היא במשרד התקשורת אגף כלכלה  עמדת

י לכל משק וכן על מערך חובות הפרישה להבטיח כשאין בהן כדאיות כלכלית, הנייחות מתקדמות ה

תשתית מתקדמת אחת, שעליה יוצע גם שירות סיטונאי, ולכן יש ללפחות בית בישראל יש נגישות 

ה איכותית פריששיחייבו ריבוי תשתיות שאינו נדרש לצורך הבטחת פרישה להימנע מקביעת חובות 

בתוספת חובות  עם יישום ההמלצות, לבזקשייקבעו לכל משקי הבית במדינה. חובות הפרישה 

להביא  צפויות ,לאחר כניסת התזכיר לתוקף באמצעות פעילות קופת התמרוץהפרישה שייקבעו 

איננו רואים צורך בקביעת חובות פרישה  . לפיכךלכלל משקי הבית במדינה רשת מתקדמתלהנגשת 

  .נוספות

על הפרישה בפועל, וזאת בהתאם שליליות השפעות חובות פרישה עשויה להיות , לקביעת כך

היקף מ מצומצמות פרישהבמידה וייקבעו חובות לכדאיות הכלכלית שרואה השחקן הפורש. 

והן לא יתרמו עבור השחקן הפורש לא תהיינה רלוונטיות חובות אלו הכדאית כלכלית, הפרישה 

כאשר במקרה ההפוך סביר כי . שכן ממילא הוא יפרוש בהיקף הכדאי כלכלית עבורו, כלל לפרישה

, ויחל בתהליך ארוך של קבלת פטור או הקלות מהמשרד לעניין שחקן זה לא ישלים את פרישתו

רשת של נוספות מעבר לחובת פרישה ת חובות פרישה לקביע לפיכך,. חובת הפרישה המוטלת עליו

עדיף  .בצדןתועלת כל עוד אין  יש סיכונים ועלויות שעדיף להימנע מהן לכל אזרחי ישראל אחת

פעילות המשרד להגברת התחרות ל במקביללשחקנים לפרוש על פי שיקוליהם הכלכליים,  לאפשר

   .בטיח שהיקף הפרישה יתאם לביקושים ולעלויותיבענף שקיומה 

האחרונות במשרד בקשר  חרף עמדתנו המפורטת לעיל, בהליכים המרכזיים שהתנהלו בשנים

 IBCת. הן במסגרת שימוע ונוספ ותרשתות מתקדמות, הצגנו חלופ שללשינויים בחובות הפרישה 

ביוני  14ביום  שפורסמו לציבורבקשר לקבוצת הוט משרדי -רת המלצות הצוות הביןוהן במסג

 טלקום והוט IBC-רשת מתקדמת שייקבעו לבנוגע לפרישה חובות הוצגו חלופות בקשר ל 2020,38

                                                           
וברישיון המפעילים נקבעו חובת הפרישה האוניברסלית חלה גם על בעלי רישיון כללי למתן שירותי רט"ן (סלולר),  37

הארץ. עם זאת, קיימים מספר הבדלים משמעותיים בין התחום הנייד לתחום הנייח -אחוזי פרישה גבוהים בכלל
בהקשר זה. ראשית, עלויות פרישת רשת סלולרית נמוכות יותר משמעותית מאשר פרישת רשת נייחת (גם כאשר קיים 

רצית). שנית, היקף חובות הפרישה נקבעות ברישיון החברות עליו הן שוק סיטונאי לשימוש ברשת פסיבית בפרישה א
מתחרות במכרז תדרים. כלומר, המדינה, כבעלת משאב התדר, מוכנה לוותר על חלק מהכנסתה מהתדר על מנת להביא 

איות לפרישה רחבה של רשת הסלולר. שלישית, בתחום הנייד מחיר הטעות הוא נמוך יותר, שכן במידה וההערכות על כד
הפרישה מוטעות כלפי מעלה, הרי שקיימת כרית בטחון בדמות ערך התדר אשר יכול לספוג היקף טעות מסוים עד 

ארציות בתחום הנייד מקובלות בעולם, -מכל הסיבות הללו חובות פרישה כלל להגעה לערך אפס, בו לא תתקיים פרישה.
 ולא כך הדבר בתחום הנייח.

38  https://www.gov.il/he/Departments/news/14062020_1   
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לחברות אלה קיימים יתרונות מסוימים במבנה העלויות והוא ש –רציונאל כלכלי  המתבססות על

 בעת פרישת רשת חדשה. 

באופן חובת פרישה  IBC-אפשרית הינה לקבוע ללבקשת השר הוצגו לו חלופות נוספות. חלופה 

לידי ביטוי  השהיא באכפי הסכמים, קרי להתבסס על הכדאיות הכלכלית לפרישה השמבוסס על 

 1.7על היקף נגישות של  IBC רשת תעמוד סגירת העסקהשנים מיום  5בתוך  ולקבוע כי ,בהסכמים

 בפריפריהכיום לעידוד הפרישה  IBCלפחות. בנוסף, המנגנון הקיים ברישיון  מיליון משקי בית

-מסיום תקופת ה החל( 1:1מרכז של -תידרש לעמוד ביחס פרישה פריפריה IBCבחלופה זו  .יורחב

Cherry Picking(  במקום  1.3עד להגעה להיקף נגישות של) 40%היקף נגישות של מיליון משקי בית 

חלופה זו מתבססת כאמור על הכדאיות  40 39מיליון משקי בית). 1-לכ הקיים ברישיונה המקביל

   ימת הערכת כדאיות כלכלית לפעולתם.הכלכלית המוצהרת של השותפים, להם קי

טרם נכנסו לתוקף כי השינויים בחובת הפרישה של הוט טלקום (ושל בזק) בהקשר זה חשוב לציין 

תחול על בעת אישור הבקשה עדיין ש יתכן. לפיכך, כניסתו לתוקף של תזכיר החוקויחולו לאחר 

חובת מתן שירות אוניברסלי. על כן, אם לאחר אישור העסקה תעניק הוט הוט טלקום (ועל בזק) 

לכל דורש , תחול עליה החובה לספק שירות זה IBCטלקום שירותים מבוססי סיב באמצעות רשת 

תידרש לעמוד בחובה זו על פי תנאי טלקום הוט  41.א"המפ בתוך המועדים הקבועים בתקנות

 12ש להציע שירות מבוסס סיב אופטי ללקוחות בתום שהיא תידר, כך ותקנות המפ"א רישיונה

בתום שנתיים ממועד זה היא תידרש להעניק שירות מבוסס סיב  ;חודשים ממועד תיקון הרישיון

רות יאזור השובתום שלוש שנים ממועד זה בכל  ;תושבים 10,000אופטי בכל היישובים המונים מעל 

  זאת, כל עוד לא הסתיים הליך החקיקה של תזכיר החוק.  42.שקבוע בתקנות המפ"א

להביא לשינוי בחובות הפרישה  המשרד , בכוונתוהממשלה בהתאם למדיניות השרנדגיש כי 

, במסמך האימוץרשת מתקדמת כאמור בשירותים על גבי האוניברסליות של בזק והוט טלקום 

 אוניברסלית של סיבים אופטייםהפרישה השלים את הולהחלטת הממשלה ובתזכיר החוק, ב

קופת התמרוץ. השינוי האסדרתי המקיף בחובותיהם של בעלי התשתית  באמצעות לכלל המדינה

  .הליך החקיקהבכפוף לסיומו של עשה כמקשה אחת יי

  

  

                                                           
נציין כי בחרנו לעבור לחובת פרישה במספרים מוחלטים במקום בשיעור, על מנת להגדיל את הוודאות להיקף  39

מהיום תחול חובה לפרישת סיבים בתוך  הפרישה הנדרש מהחברה והן מכיוון שבבניינים חדשים שייבנו מספר שנים
הבניין. על כן חובת הפרישה ממוקדת בטווח הזמן הקרוב ובפרישת משקי הבית בבניינים קיימים או בבניינים חדשים 

 אשר ניתן להם היתר בנייה לפני השינוי המתוכנן בתקנות התכנון והבנייה.
 יין משקי הבית לעניין חובות הפרישה המפורטות כאן.תפרוש גם באיו"ש, תיכלל הפרישה באיו"ש במנ IBC-ככל ש 40
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים)  41

 .2000-התש"ס
 המחויבים(ב), כאשר לעניין שירותים חדשים יחולו הוראות אלה בשינויים 2"א ונספח ב' המפ) לתקנות 3(ג)(18תקנה  42

 ) לנספח ב' לרישיון.4(ב)(2לפי סעיף 
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 IBC הוט כבעלת שליטה יחידה בשותפות .5.1.6.2

לחברת תקשורת  האפשרותאת  למעשה עיגן 2019-2018שנערך בשנים  IBC-שינוי הרגולטורי בה

מנע מפשיטת רגל ולהמשיך לפרוש ילה IBC-ל לאפשר. שינוי זה נועד IBC-אמצעי שליטה ב החזיקל

הסיבים על גבי רשת החשמל כחלופה יחידה לפרישה ברשת הפסיבית של בזק. נראה את רשת 

  לכך.  שרורא מהווהמהלך זה הצליח ובקשה זו ש

הפעילה ברמה חברת תקשורת ידי ב IBC-בשליטה החזקת אמצעי עם זאת, במתן האפשרות ל

במכירת שירותיה לכלל המפעילים  "חסרת פניות" IBCשל  היותהויתר המשרד על  ,הקמעונאית

, וזהו אספקט מרכזי במבנה התחרות העתידי, אך נשמר ספקים"-מודל "ספק. אמנם בשוק הנייח

שקיומה של תבקש למכור את תשתית האינטרנט לכלל החברות, הרי  IBC-אם בעבר היה ברור ש

תבקש להימנע ממכירת שירותי התשתית  IBCחשש כי יטה בחברה מעלה חברת תקשורת כבעלת של

בעלת זרוע קמעונאית  זאת לאור העובדה שקיימת. לשאר החברות או תערים קשיים על המכירה

  .היוצרת מוטיבציה לאפליה באספקת השירותים בין לקוח בעל זיקה ללקוחות אחרים ,אליה זיקה

 IBCהמשרד שפגיעה זו בתחרות היא שולית יחסית לפגיעה בתחרות שתגרם אם סבר  IBCמוע בשי

כך, ובהמשך  יעלם מהשוק מתחרה בעל פוטנציאל משמעותי. בעקבותכתוצאה מכך תפשוט רגל ו

 IBC, ונקבעו ברישיון לידי סלקום יחד עם תש"י IBC-ועברה השליטה בה ,לתיקון תקנות התקשורת

 .עקב העברת השליטה שהתעוררוחששות האפליה על מנת להתמודד עם -חובות הפרדה מבנית ואי

 לא התממש.לפגיעה בתחרות חשש זה סלקום רכשה את השליטה, שבפועל, בשנתיים שעברו מאז 

תמשיך  IBCכי  ההבטיחיחד עם סלקום  IBC-השליטה באת תש"י רכשה שאנו סבורים כי העובדה 

נוסף, להבנתנו, תבקש להרחיב את מעגל לקוחותיה מבין חברות התקשורת שאינן סלקום. בו

את ההשקעה  ה להחזיק לבדהבשוק האינטרנט ובשוק הטלוויזיה, לא יכל סלקום כמתחרה חדש

 , כפי שאכן הבקשה מוכיחה.IBC-תמריץ למצוא משקיע נוסף ב , ועל כן היה להIBC-הנדרשת ב

  פועלת כשחקן סיטונאי אמיתי. IBCלהערכתנו, כיום 

 תבקש לצאת מהשותפות  עולה כי בעתיד תש"יוההסכמים שהועברו למשרד מן הבקשה עם זאת, 

כפי שמקובל בקרנות השקעה, אשר פועלות לזמן קצוב ומתחייבות למשקיעיהן להחזרת (

גם תרכוש את חלקה של סלקום מערכות עוד ייתכן כי הוט  .)שנים 10או  7השקעותיהם כעבור 

 IBC.43-ב תישאר בעלת השליטה היחידה בפועלמערכות הוט שסביר), כך  כאשר המצב ההפוך פחות(

[...]    

תיים מעלה חששות תחרו IBCמקבלת ההחלטות הבלעדית בחברת יהפך לתת ומערכמצב בו הוט 

, כפי שגם מודל השוק הסיטונאי על גבי רשתות IBCשל  "ספקים-ספק"לאיכות פעולתו של מודל 

                                                           
מונעות ממנה לקחת  IBC, אך החלטות הממשלה בעניין IBC-נציין כי גם חברת חשמל מחזיקה באמצעי שליטה ב 43

  חלק פעיל בניהול החברה.
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ספקי מעלה קשיים תפעוליים רבים שמייצרים בעלי התשתית על מנת להקשות על כיום בזק והוט 

  תיהם.ולהשתמש בתשתיהשירות 

   זה. אנו נתייחס בהמשך לתרופות לחשש

  קופת התמרוץואזורי התמרוץ  .5.1.6.3

משרדי עסק בהבטחת פרישת רשת סיבים לאזורים -כאמור, חלק משמעותי בהמלצות הצוות הבין

שאינם כדאיים כלכלית לפרישה בידי חברה עסקית. הצוות המליץ כי באזורים שבזק לא תבחר 

 שישולמופרש רשת מתקדמת באמצעות כספים י, ת)"התמרוץ"אזורי (רשת מתקדמת בהם לפרוש 

. על בזק וחברות משרדית בהליך תחרותי-ועדת מכרזים ביןתקצה אותם  ,חברות התקשורתידי ב

  . הללו להשתתף בהליכים התחרותייםייאסר קשורות אליה 

צמצום . הצפויים מכרזי התמרוץנוספת מיגרע משתתפת צפויה להמשמעות הבקשה היא כי 

כי רמת ל כספי התמרוץ מעלה חשש ע במכרזי התמרוץהמשתתפים הפוטנציאליים המרכזיים 

המחיר שתידרש לשלם קופת התמרוץ לזוכים יהיה שתפחת, וכי בעקבות כך סביר ם התחרות בה

הבקשה קצב  אם תאושר. על כן ניתן להניח שבו הבקשה נדחיתגבוה יותר, לעומת מצב העולם 

משך הזמן שיידרש לפרישת כלל אזורי התמרוץ יגדל,  ,הפרישה באמצעות קופת התמרוץ יואט

   ה מסוימת בנגישות של אזורי התמרוץ לרשתות תקשורת מתקדמות.ותתרחש פגיע

הבקשה. שכן יתכן שגם בהינתן שהמצב  למנוע את אישוראנו סבורים כי אין בסוגיה זו בכדי 

יתכן שחברות  44המתואר לעיל הוא נכון, היקף הפגיעה המתואר לא יהיה בהיקפים משמעותיים;

מש בהיקפו המלא; וכן נוספות תהיינה מוכנות להשתתף במכרז ועל כן החשש המתואר לא יתמ

באמצעותם ניתן לצמצם את הפגיעה בתחרות הנובעת מצמצום  מכרזייםקיימים מנגנונים 

   45המשתתפים בהליכים התחרותיים (אם כי לא ניתן להעלימה כליל).

תפעל  ,מכרזי התמרוץמשרדית אשר מונתה לקדם את -רזים הביןלפיכך, אנו ממליצים כי ועדת המכ

על מנת לצמצם ככל הניתן אפקט שלילי זה של הבקשה, על מנת שהפגיעה בשוויון ובהשלמת 

   הפרישה בכל הארץ תצומצם ככל הניתן.

אם תאושר הבקשה לעומת שינוי זה אשר יכול להביא להאטת קצב הפרישה של קופת התמרוץ, 

 את קצב הפרישה בקופת התמרוץ.להאיץ דווקא עשויים אשר  נוספיםשני שינויים חש צפויים להתר

לה יתרון , בהיקף אשר ייתן IBC-ליתרונות לגודל לבחנו האם אישור הבקשה יכול להביא  האחד,

וייתכן שיאפשר  IBC. אנו סבורים שאישור הבקשה יחזק את כוחה של משמעותי במכרזי התמרוץ

יתרון אשר יביא להפחתת  IBC-ככל שייווצר לכך, . התמרוץ לה להציע הצעות טובות יותר במכרזי

                                                           
 בהיקף זניח. לדוגמא אם כתוצאה מהבקשה יגדל התשלום הנדרש לתמרוץ הפרישה פר משק בית במכרזי התמרוץ 44
כך למשל הפגיעה ביעילות מכרזי התמרוץ תצומצם, ככל שהמנגנון המכרזי יצמצם את הידע של המתמודדים באשר  45

כתוצאה  למרכיבי התמחור של מתחריהם ולאסטרטגיות התמחור שלהם, וככל שהמחיר של הפסד במכרזי התמרוץ
  מהגשת הצעה המבטאת תמחור גבוה יחסית לעלויות הפרישה יהיה גבוה יותר.
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, הרי שגם הצרכנים ייהנו מכך, ועבודת קופת התמרוץ תושלם בפרק זמן קצר הפרישה שלה עלויות

   46יותר.

ר יכול להביא לידי כך לבזק איום תחרותי חזק אשצפוי לייצר השני, כאמור לעיל, אישור הבקשה 

חובת  היקף האזורים הסטטיסטיים בהם תקבע להשבזק תאיץ את קצב הפרישה שלה ותרחיב את 

בהם  ביא לידי כך שהיקף אזורי התמרוץעשוי להפרישת רשת מתקדמת. לפיכך, אישור הבקשה 

נדרשת הקופה לתמרץ את הפרישה יצטמצם. עוד נציין שככל שבזק תבחר חובת פרישה מצומצמת 

שאינו חופף לרשת בזק יגדל, וכך אישור הבקשה בהקשר זה ישפיע יותר  IBCיותר, כך היקף רשת 

  אזורי התמרוץ. ם וצמצעל 

, פרישה באזורי התמרוץלפיכך אנו סבורים כי לא ניתן לקבוע את כיוון ההשפעה של הבקשה על ה

  אינה משמעותית דיה על מנת להביא לדחיית הבקשה.ההשפעה ובכל מקרה 

  רשת בזק של בעל רישיון אחרשירות באמצעות  אספקת .5.1.6.4

אחת המשמעויות של הבקשה שבנדון היא שהוט טלקום מבקשת לספק שירות תקשורת ברשת 

להמשך אספקת שירותי תקשורת מתקדמת על בסיס הרשת של בעל רישיון אחר, וזאת במקביל 

לקום. מאחר ברשת הכבלים שלה. מתן שירות באמצעות אחר נדרש באישור לפי רישיונה של הוט ט

ועל כן עלויות הפרישה שלה אינן שונות  מצומצמת רשת פסיבית עצמאיתשלהוט טלקום יש 

ות הכלכלית מאלה של פרטנר או סלקום, אין לה יתרון בפרישה של רשת חדשה והכדאימשמעותית 

שלה בפרישה היא נמוכה משמעותית מזו של בזק. לפיכך ובנסיבות אלה איננו רואים מניעה לאשר 

להוט טלקום מתן שירות באמצעות אחר. עם זאת, לעמדתנו יש לצמצם את המקרים בהם ניתן 

   אישור כזה לנסיבות דומות לאלה שלפנינו.

ברשת פסיבית בפרישה ארצית, אשר מהווה את בסיס  בלעדית שליטה לבזק ,טלקום מהוט בשונה

באמצעותה תהיה גם שהמונופול הטבעי ואת המסד לדומיננטיות הנוכחית שלה בשוק התקשורת ו

דומיננטית בעתיד. רשת זו היא נכס ייחודי שאינו ניתן לשכפול. הרשת הפסיבית מעניקה לבזק 

  יתרון במידע ועוד.עצמאות מלאה, תלות של המתחרים בה, יתרון בעלויות, 

משרדי כי להוט אין יתרונות תשתיתיים משמעותיים על -מתוך תפישה זו ולצד הערכת הצוות הבין

 BSA-חדשה, לעמדתנו יש לאפשר לה לעשות שימוש ב מתקדמתפני מפעילים אחרים בפרישת רשת 

בה, על רשת הסיבים של בעל רישיון אחר. זאת כאמור משום שבהיעדר רשת גישה בפרישה רח

מעמדה בעולם התשתיות המתקדמות הוא כשל ספקי השירות האחרים, ויש לאפשר לצרכנים 

ליהנות ממגוון שירותים, כולל השירותים של קבוצת הוט גם במקומות בהם הוט לא תפרוש רשת 

  עצמאית. 

                                                           
בתחרות על כספי קופת התמרוץ יהיה גדול מדי ויביא לדומיננטיות  IBCמכאן יכול להתעורר חשש אחר כי היתרון של  46

ב בו מתמודד אחד זוכה בכל שלה בהליכים המכרזיים. לעניין זה נציין שעל ועדת המכרזים לשקול שיקולי תחרות, ומצ
  המכרזים אינו מצב מועדף.
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-סבורים כי מתן האפשרות לקבוצת הוט לכלכל מעשיה בהקשר זה בהתאם לשיקולי עלות אנו

תמריץ חיובי לכניסתה לעולם ההשקעות בתשתיות מהווה ערבות רגולטורית מינימלית תועלת בהת

  .IBC-סיבים, במקרה דנן באמצעות השקעה ב

עם זאת, לעמדתנו יש לצמצם את האישור לנסיבות המיוחדות בהן נפרשת רשת תקשורת חדשה 

בעלי רישיון מפ"א מנע מלעשות שימוש בהוראות אלה ברישיונה של הוט טלקום או של ילגמרי ולה

כללי אחרים כאמצעי לעקוף את הוראות הרישיון לעניין מתן שירותים באמצעות תשתית עצמאית 

ובפרישה אוניברסלית. לכן אנו ממליצים לגבש תיקון רישיון מתאים שיצמצם את מתן האישור 

יר , אלא בהתאם לתזכלשירות מלא לנסיבות אלה ומבלי לגרוע מחובות הפרישה האוניברסלית

  .החוק בנדון

 שווקים נוספים בשוק התקשורת-התחרות בתתי .5.2

שתתכן על שוק התקשורת סוגיות נוספות הנדרשות לבחינה בבקשה זו הן ההשפעה הרוחבית 

 לבקשה. 

 שוק הסלולר .5.2.1

פגיעה מהותית בתחרות בשוק הסלולר כתוצאה מהבקשה. הבקשה מעלה חששות  מזהיםאיננו 

מההחזקה כך שכתוצאה הוט וסלקום, קבוצת בין  "שולחן משותף"ברמה נמוכה כתוצאה מיצירת 

, יבקשו קבוצת הוט וסלקום לתאם מחירים או IBCסלקום בשותפות ו מערכות הוט של המשותפת

פעילות בשווקי התקשורת בניגוד לחוק. אנו סבורים כי החוק מעניק לרגולטורים סל כלים מספק 

יש להמשיך  עם זאת,לו סיכויי הסתברות גבוהים. להתמודד עם חשש מסוג זה ואיננו מייחסים 

ולבחון את שיתוף הפעולה הנוצר בעקבות הבקשה בין קבוצת הוט לסלקום, כך שלא ינוצל לרעת 

   התחרות בשווקי התקשורת.

המהווה שוק מרובה שחקנים  פגע התחרות בתחום הסלולר,ישכתוצאה מחשש זה תאיננו סבורים 

 אשר גם כך קיימים בו שיתופי פעולה ישירים יותר ברמת הרשתות ובעל רמת תחרות גבוהה,

במכרז הדור החמישי שהתקיים מוקדם יותר השנה חויבו חברות הסלולר  כך למשל, .הניידות

שנמצאות בשיתוף לגשת במשותף למכרז וחלקו אסטרטגיה משותפת והתמודדות משותפת לאורך 

פעולה זה פגע בתחרות בתחום הסלולר או זלג לשווקי כל ההליך המכרזי. עד כה לא מצאנו כי שיתוף 

  תקשורת מקבילים.

בהמשך חוות הדעת אנו מפרטים מספר מנגנונים שמטרתם להתמודד, בין היתר, עם סוגיית השולחן 

המשותף, אשר יפורטו בחלק הדן בתרופות לחששות התחרותיים המתעוררים עקב אישור הבקשה. 

כשחקן סיטונאי והשתת חובות נוספות על  IBCות הנוכחיים של עיקרם בשמירה על מאפייני הפעיל

 פעילות זו ככל שתתקיים סטייה מכך.  

בפרישה  5קשורה לפרישה עתידית של רשתות דור  ,תחום הסלולר על הסוגיה נוספת המשפיע

נרחבת יותר מהפרישה של רשתות הסלולר כיום וכן לפרישה עתידית של רשתות מתקדמות 

למשקי הבית. התפתחויות עתידיות אלה, הגם שקיימת אי  FWAמבוססות היברידיות (נייח ונייד) 
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רשתות התקשורת להשפיע על התפתחותן של באשר להיתכנותן ולתזמונן, יכולות  רבהודאות 

אפשר שימושים אלה לכל רשתות הסלולר אישור הבקשה בהקשר זה יהניידות והנייחות בישראל. 

, וכך תקטן התלות העתידית באמצעות סלקום) CM-באמצעות קבוצת הוט, ו PHI( באופן עצמאי

כלומר, ככל שאכן יתרחש שינוי  ברשת הנייחת המתקדמת של בזק. CM-ו PHIהאפשרית של רשתות 

ת הפרישה של רשתות הסלולר, הרי שהן יידרשו לרכוש שירותי תמסורת יפולוגיועתידי זה בט

ככל  הרשת המתקדמת היחידה בפרישה רחבה תהיהבזק (שבהיקף גדול ברשת המתקדמת של 

). לפיכך, בזק תוכל לנצל את מעמדה הדומיננטי בשוק הנייח על מנת למנף אותו שתדחה הבקשה

רשת מתקדמת נוספת בפרישה רחבה, תלות זו בבזק  IBCאל שוק הסלולר. ככל שתיפרש על ידי 

 תקטן, ויפחת החשש לפגיעה תחרותית עתידית.

 ערוצית-טלוויזיה רבשירותי  .5.2.2

כתוצאה מיצירת ערוצית -הבקשה מעלה חשש ברמה נמוכה לפגיעה בתחרות בתחום הטלוויזיה הרב

 IBC-סלקום וקבוצת הוט. כאמור לעיל, קיים חשש כי החזקה משותפת ב "שולחן משותף" בין

חרות תאפשר להן לתאם פעילות ומחירים בשווקים נוספים. אנו סבורים כי הפגיעה האפשרית בת

כתוצאה מחשש זה אינה גבוהה, בין היתר נוכח ריבוי השחקנים והחלופות בתחום זה ולאור קיומו 

של "שולחן משותף" דומה בשוק הסלולר בשנים האחרונות, אשר עד כה לא נמצא כי בגינו זלג 

שיתוף הפעולה לשווקים נוספים. כיום הוט ופרטנר משתפות פעולה בתחום הסלולר, כולל שיתוף 

 ם כי הדבר פוגע בתחרות בינן במגזרולה אינטנסיבי במכרז התדרים האחרון, אך איננו סבוריפע

 ערוצית. עם זאת, יש להמשיך ולבחון שמצב זה אינו משתנה.-הטלוויזיה הרב

 תחומים נוספים .5.2.3

, ISPטלפוניה נייחת,  –איננו סבורים שקיימת השפעה משמעותית על שאר תחומי התקשורת 

   .לעיל שפורטו לאלועל בסיס נימוקים דומים  ותושיחות בינלאומי

 ותרופות אפשריות להם IBCבקשת מאישור החששות המרכזיים העולים  .6

 החששות התחרותיים .6.1

פרטנר והאפשרות של הם ההשפעה על  החששות המרכזיים מאישור הבקשה העולים מחוות דעת זו

, קרי לא תאפשר IBCשליטה זו תפגע באופייה הסיטונאי של שבאופן  IBCעל מערכות השתלטות הוט 

   .ועל כן תפגע בתחרות ,IBCאת השימוש של מתחרים נוספים ברשת 

הן  תמרכזי תחרות תמחוללשוק התשתית הנייחת והיא מהווה ב החשוב ניתפרטנר היא שחק

-הרשת העצמאית שלה, והן בשוק הטלוויזיה הרב , הן באמצעות פרישתBSA-במסגרת שירות ה

, IBC-ערוצית. גם במצב עולם עתידי בו תיפרשנה שתי רשתות סיבים בפרישה רחבה על ידי בזק ו

כשחקן קמעונאי משמעותי הנייח יהיה לפרטנר תפקיד חשוב בשימור רמה תחרותית גבוהה בשוק 

 לפגיעה בפרטנר.הבקשה מעלה חשש  ר לעיל, אישור. כאמוהמרכזיים המאיים על בעלי התשתית
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מתן גישה להענקת באפשרות בעיקר  ,עם זאת, אישור הבקשה טומן בחובו גם יתרונות לפרטנר

. IBCעם  IRUחתימה על הסכם אפשרות כולל  ,"ספקים-ספק"במסגרת  IBCשירותים על בסיס רשת 

  .זאת, כל עוד הגישה של פרטנר לכלים אלה תישמר

(כגון פרטנר) עצמאית בפרישה חלקית מתקדמת  עם שחקן בעל רשת IRUנציין בהקשר זה כי הסכם 

או סלקום לאחר  ,(כגון הוט עצמאית עם שחקן ללא רשת מתקדמת IRUאינו דומה לחתימת הסכם 

 אםמשקי בית. במצב זה, מיליון  1.5-נפרשה ל IBCהבה נניח כי רשת  -. כך למשל )העברת רשתה

 10%-תחייב לקנות שירותי תשתית נייחת לי וב IRUעל הסכם  תשתית עצמאית יחתום שחקן ללא

אין לו גישה באמצעות  אליהםמשקי בית  אלף 150-ממשקי הבית ברשת, הרי שהתחייבותו היא ל

. לעומת זאת, שחקן בעל רשת עצמאית ואליהם הוא יכוון את מאמצי השיווק שלו תשתית עצמאית

של הפרישה העצמאית עם הפרישה מלאה גיאוגרפית יח חפיפה (לשם הדיון ננאלף משקי בית  750-ל

, מתחייב גם הוא לרכוש שירותי תשתית IBCדומה עם  IRUהסכם  שיחתום), IBCהרחבה יותר של 

רשת גישה עצמאית קיימת כבר אלף משקי בית. ואולם מכיוון שבבעלותו  150-ל IBC-מ נייחת

, הרי שמשמעות ההסכם היא IRU-גם ללא הסכם ה IBC ממשקי הבית אליהם פרושהלמחצית 

שמאמצי החדירה שלו יצטמצמו למחצית מהשטח שעומד בפני מתחרה חדש שאינו בעל תשתית 

 20%להרכיש יידרש הוא . כלומר, בשטח בו השחקן בעל התשתית אינו פרוש באופן עצמאי, עצמאית

זו, הסיכון בו נושא השחקן בעל בדוגמה לפיכך, . ההסכםעל מנת להצדיק את חתימת ממשקי הבית 

   .הוא משמעותית גבוה יותר מאשר השחקן ללא תשתית עצמאית IRUבהסכם התשתית העצמאית 

IBC  באישור ודללהציע הנחות לגהיא רשאית מחויבת כיום להציע את שירותיה באופן שוויוני, אך ,

עם סלקום וכעת עם  IRU-המתן הנחה לגודל התאפשר הסכם אפשרות באמצעות  47.התקשורת שר

נדרשת  IBC ,במסגרת הבקשה. עקב חובת השוויוניות המוטלת עליהטלקום והוט מערכות הוט 

ת והנחהסעיף המאפשר לחברה לתת . נדגיש, כי לבעלי רישיונות נוספיםלהציע הסכמים דומים 

הטומן בחובו יתרונות גדולים  IRUגודל נועד לאפשר לה להגיע להסכמים מורכבים כגון הסכם ל

בהיקף אשר  IRUלהציע הסכמי  IBC-ואולם, הוא לא נועד על מנת לאפשר ללשני הצדדים להסכם. 

ולהציע שירותים באמצעות רשת הסיבים  ימנע מבעלי רישיונות נוספים להתקשר עם החברה

  . שפרשה

לאחר אישור הבקשה, המדרגה  IBCשל פרישה רשת  תה משמעותיכך למשל, לאור הצפי להרחב

(בהתבסס על חובת הפרישה  אלף מנויים 170-כ - 10%תעמוד על  IRU-הנמוכה ביותר של הסכמי ה

יהווה חסם כניסה גבוה  IRU-הסכם ה . היקף זה של לקוחות סיבים למן היום הראשון שלהמוצעת)

חדשים.  בעלי רישיונות, ובפרט IBCשל  IRU-לשימוש עתידי של בעלי רישיונות נוספים בהסכמי ה

                                                           
 .IBCלרישיון האחוד של חברת  62.3בהמשך לאמור בסעיף  47
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, והתחייבות סלקום [...]כתעמוד על  IRU-בהסכם הטלקום זאת, בעוד ההתחייבות המידית של הוט 

  . [...]על כ IRU-עמדה עם חתימת הסכם ה

, וכן IBC-אמנם לא קיימת ודאות לכך שהוט מערכות תבקש להיות בעלת השליטה היחידה ב[...] 

ואולם, לטעמנו חשוב  48.ד יסבור כי אין בכך סכנה תחרותיתהמשר יתכן כי בעת שתבקש זאת,

א תפגע באפשרות ל IBC-קמעונאי בעל כוח שוק משמעותי ב בעל רישיוןהשליטה של [...] להבטיח ש

  אחרים לרכוש שירותי תשתית מתקדמת מהחברה. של בעלי רישיונות

נטי בפרישה רחבה בתשתית תתפתח לשחקן דומינ IBCנדגיש כי מהבקשה עולה תרחיש סביר בו 

סיבים אופטיים עד לבתים אשר משתווה לרשת בזק. המשרד מעוניין להפעיל במצב זה שוק 

חברת בזק מחויבת על בסיס  . IBCסיטונאי על שתי הרשתות, כלומר הרשת של בזק והרשת של

י על גבי רשת הסיבים, ושר התקשורת קבע את מחיר BSAאסדרת השוק הסיטונאי למתן שירות 

, אשר IBCאספקת השירות. בהינתן שאישור הבקשה יאפשר להרחיב באופן משמעותי את רשת 

בהמשך תוכל להפוך לשחקן דומיננטי בעל כוח שוק בשוק התשתית הנייחת, מבקש המשרד לשמר 

 תוך , ולהבטיח כי מתחרים נוספים יוכלו לעשות שימוש ברשתהIBCאת אופייה הסיטונאי של 

ובכך להביא לצמצום משמעותי בחסמי הכניסה  אפליה וללא מאוזן משחקים מגרש על שמירה

  לשוק הנייח.

 IBCמעלה חשש לפעילותה הסיטונאית של חברת  IBC-כניסתה של הוט מערכות כבעלת שליטה ב

מעצימה חשש זה. המשרד אינו מעוניין  IBC-בעלת השליטה היחידה ב אפשרות העתידית כי תהיההו

 IBC אם) התחרות להרחבת להביא במטרה( מערכות הוט לידי IBC-ב שליטה אמצעי העברת לאפשר

ולהביא  ,הוט קבוצת של למתחריה שירותים מספקת אינה אשר לרשת שנים מספר לאחר תהפוך

על כן עמדתנו היא כי אין לאשר את הבקשה מבלי להבטיח את  בכך לפגיעה מהותית בתחרות.

שימוש ברשתה, תוך יוכלו לעשות לי רישיונות נוספים , כך שבעIBCמימוש החובה הסיטונאית של 

  צמצום חסמי הכניסה הקיימים, במטרה להרחיב את התחרות בשוק התשתית הנייחת.

  תרופות לחששות .6.2

בהמשך לסקירה של ההשפעות האפשריות של אישור הבקשה על תחומי הפעילות השונים בשוק 

תשמר את מאפייניה  IBCאם התקשורת, וסקירת החששות העולים מהבקשה, אנו סבורים כי 

יוכלו לרכוש בתנאים שאינם בעלי השליטה בה כשחקן סיטונאי, קרי ששחקנים קמעונאיים 

  , יינתן מזור לחששות המצוינים לעיל.IBCל ש שירותי הרשתאת שוויוניים 

  ארבעה מערכי הגנה: יםעל מנת להבטיח מצב עולם זה אנו סבורים שנדרש
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להפלות חברה  IBCאוסרות על הוראות הרישיון האחוד  – ספקים"-ספקכ" IBC שימור  .א

בות אותה להימנע מהעדפה של חברה בעלת יבעלת זיקה אליה על פני בעל רישיון אחר, ומחי

בעל רישיון אחר בכל עניין שהוא, ובכלל כך לעניין מתן שירות, תשלום בעל זיקה על פני 

(לרבות כלים טכנולוגיים  נות השירות ומתן מידע הנוגע לשירותיהשירות, תנאי השירות, זמ

לבין  IBCבין הפרדה מבנית ברישיון האחוד נקבעו הוראות בנוגע ל ,. כמו כןוממשקי עבודה)

, ובכלל כך איסור העברת מידע מסחרי אל חברת בעל זיקה. חברה בעלת זיקה אליה

 לרעהולמנוע אפליה  עצמאות מסוימת מבעלי השליטה בה IBC-נועדו לשמר להוראות אלו 

אישור הבקשה . ומחיריו השירות במתן, בין היתר, IBC-ל זיקה בעלות שאינו חברות של

בעל תשתית נייחת בעל נתח לבעלת שליטה ב IBC-מכך העברת אמצעי שליטה בוכתוצאה 

 IBCעל אסדרה זו, על מנת לשמר את  מאוד את הצורך לשמוריחזקו שוק גדול בשוק הנייח, 

 כשחקן סיטונאי.

בנושא בחינת ההפרדה בין שירות תשתית  2020באוקטובר  4המשרד פרסם שימוע ביום 

לאינטרנט, בו הוצע לבחון את ביטולה של ההפרדה בין ספק פס לבין שירות גישה -רחבת

. כמו כן, בשנה האחרונה פעל המשרד לאפשר לבעלי התשתית )"ISP"שימוע (לתשתית 

לשווק חבילות שירותים הכוללות שירותי תשתית אינטרנט וספק גישה לאינטרנט, כולל 

שימוע  2020בינואר  14") ובתוך כך פרסם המשרד ביום הפוך באנדלספק גישה בעל זיקה ("

למנויים פרטיים וכן שירותים נוספים  באנדל הפוך חבילותלשווק  IBC-לאפשר ל בו נבחן

, בהינתן מתכונת האחזקות IBCללקוחות עסקיים גדולים. מהלכים אלה, ככל שיוחלו על 

. על כן, לעמדתנו ככל IBC בה ככל שתאושר הבקשה, צפויים לפגוע באופייה הסיטונאי של

אישור לשווק באנדל הפוך ללקוחות פרטיים ויש להחריג  IBC-שתאושר הבקשה, אין לתת ל

לא תשווק את שירותיה  IBC. כך יובטח כי ISPאותה משינוי האסדרה המוצעים בשימוע 

 כי חשש עולה זו החרגה ללא. ועיקר פועלה יישאר סיטונאי םיקמעונאיפרטיים ללקוחות 

 להם אשר, IBCבעת קבלת ההחלטות על פעילות  בחשבון יילקחוקמעונאיים  שיקולים

  הרוכשים ממנה שירותים סיטונאיים.רישיונות הבעלי ב לפגיעה הביאפוטנציאל ל

להציע במקביל לחובתה של החברה , דרישיון האחובכפי שכבר הוזכר לעיל,  – IRU הסכמי  .ב

שירות בתעריף להציע אפשרות  חברהלקיימת , תעריף זההתנאים שווים ובאת שירותיה 

בכפוף  -הנחות לגודל  - מופחת במקרה של הזמנת השירות על ידי לקוח בכמות משמעותית

חתם נהוראה זו במסגרת ון). ילריש 62.3מראש ובכתב (סעיף  התקשורת לקבלת אישור שר

 הסכמי" -כל ההסכמים יחד ( טלקוםמערכות והוט  הוט עםסלקום וכעת עם  IRU-ה םהסכ

על החברה להציע את לכלל לקוחותיה ועל כן  תנאים שוויםבת להעניק ימחו IRU"(. IBC-ה

ללא אפליה,  גם ללקוחות אחרים , כולל ההנחות לגודל,IRU-בהסכמי הש םתנאיאותם ה

 כפי שמחייב רישיונה. 
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, המחיר לרבות IRU -הסכמי ה לקבל תנאים שוויוניים לתנאי לבעל רישיוןעל מנת לאפשר 

תחת איסור (הכלים הטכנולוגיים, ממשקי העבודה, אופי מתן השירותים, הנתונים והמידע 

 הצעת לפרסםהבקשה  לאישור כתנאי IBCיש לחייב את ) האפליה החל כאמור על החברה

 הכלולים השירותים את תכלול"), אשר המדף הצעת(" ממנה שירותים לרכישת מדף

ההתחייבות המזערית למתן השירותים.  אלה שנקבעו בהסכמים תנאים, בIRU-המי בהסכ

 אלף 30בהצעת המדף תהיה תשלום עבור חיבור של   IBCשל בעל רישיון שיתקשר עם

-לספק השירות תעלה הכמות המזערית ל IBCכעבור שנתיים מחתימת החוזה בין , וםמנויי

ם שווים ובלתי מפלים, היא תועמד תוצע לכל דורש, בתנאי המדף תהצעמנויים. אלף  50

. על המשרד של האינטרנט באתר וכן, IBCבאתר האינטרנט של  ותפורסםלעיון כל מבקש, 

IBC  שבועות ממועד  3הצעת המדף לאישור שר התקשורת בתוך טיוטת יהיה להגיש את

  בעקבות הבקשה.האסדרה הנשקלים  יפרסום השימוע בנוגע לשינוי

יש לקבוע כי ההתחייבות המזערית של בעל הרישיון שיתקשר עם כאמור לעיל, לעמדתנו 

IBC  אשר תגדל כעבור שנתיים אלף מנויים 30 בהצעת המדף תהיה תשלום עבור חיבור של ,

  . אלף מנויים 50-ל

   .[...]אלף תואמת את  30כמות מנויים בסך 

   .[...]תואמת את  אלף 50בנוסף, כמות מנויים בסך 

כסכום  את שער הכניסהקובעת [...] אלף מנויים)  50-ו אלף 30( ים אלהפרהבחירה במס

על מנת  זאת. עתידיבזמן  IBCברשת שיהיו מונגשים  משקי הביתקבוע ולא כנגזרת של סך 

. תורחב IBCשלא לייצר חסם כניסה משמעותי לשחקנים נוספים בעתיד ככל שפרישת רשת 

, שיבקשו להשתמש בהצעת המדף בעתידנוספים למתחרים  גם[...] כך תישמר שוויוניות 

הנחות המלצתנו היא כי . IBCכולל מתחרים בעלי רשת עצמאית בעלת חפיפה חלקית לרשת 

-ה בהתאם לשיעור המנויים שנקבע בהסכמייישמרו  IRU-המחיר הנוספות המגולמות ב

IRU.  

נדרש בעת הזו  כיסבורים  איננו – IBCשוק סיטונאי על גבי הרשת המתקדמת של  אסדרת  .ג

)(שימוש ברשת בזק ושידורים(בזק  התקשורת בתקנותשנקבעו  ההוראות את IBCלהחיל על 

 חופפתהשוק סיטונאי  אסדרתמתכונת  ולקבוע 2014-"ההתשעציבורית של מפ"א), 

 תעריף קביעת ברמת הןברשת הכבלים,  טלקום הוט עללאסדרה המוחלת על בזק ו במלואה

(ככל שאינם  הרלוונטיים השירותים בתיקי הקיימות החובות החלת ברמת והן מפוקח

 המתוארהשליטה  מבנה"). זאת מכיוון שהשוק הסיטונאי אסדרת(" כיום) IBCחלים על 

 אסדרת ;(תש"י) קמעונאית זרוע ללא שליטה בעל גם כולל העסקה אישור לאחר בבקשה

IBC על ידי כאמור פרסום הצעת מדף  ;ברישיונהספקים" -כ"ספקIBC; כי כיום  והעובדה

  .שוק משמעותי חוכאין לחברה 
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. מתכונת ספקים" בלבד-ספקלפעול במתכונת " תמשיך IBC-נדרש להמשיך ולעמוד על כך ש

אסדרה זו מגשימה את עיקר תכלית השוק הסיטונאי בכל הנוגע לאספקת שירותים לספקי 

 בעתיד כי לשלול כדי בכך אין, זאת עם שירות באופן סביר, שוויוני ותוך קידום התחרות.

, , כולל חובות נוספות לעניין זהאת אסדרת השוק הסיטונאי IBCתעורר צורך להחיל על י

הוראות  חברהנקבעו ל ןשלשמ תכליותמה באיזה תחל לפעול באופן הפוגע IBC-וזאת ככל ש

 ספקים".-כ"ספק לפעילות

 IBC-יאפשרו לבעלי השליטה ב IRU-כמו כן, עקב האינטגרציה האנכית והחשש כי הסכמי ה

להציע שירותי תקשורת במחירים המבטאים "צמצום מרווחים" לעומת המחיר החודשי 

יצוין כבר עתה שנדרש לשמר את חובת "צמצום המרווחים" גם  ,לספקי השירות IBCשל 

, כך שהמחיר הקמעונאי שהוט IRU-במסגרת השימוש בהנחות לגודל המגולמות בהסכמי ה

ום יציעו למנוייהן יכלול מרווח קמעונאי סביר לעומת המחיר הסיטונאי של טלקום וסלק

IBC ככל שהמשרד יסבור שסלקום או הוט (התשלום החודשי) הספקים"-במסגרת "ספק .

לצמצם מרווחים ויחשוש לפגיעה בתחרות בשוק התשתית הנייחת, על  יפעלוטלקום 

למחיר אשר יאפשר מרווח  IBCהספקים" של -מחיר "ספק להפחתת לפעולהמשרד יהיה 

  .סביר לספקי השירות

 לביצוע גמישות במתן חשיבות רואה המשרד – IBC-העברת אמצעי שליטה עתידית ב  .ד

, ובפרט לכניסה ויציאה של שחקנים בשוק אמצעי שליטה בבעלי רישיון באחזקות שינויים

 ,בהתאם להוראות הרישיון האחוד והרישיון המיוחד . יחד עם זאת,ההון כגון קרן תש"י

העברת שליטה ו/או אמצעי שליטה בשיעור מסוים טעונות אישור שר התקשורת מראש. 

 אולהעברת שליטה או אמצעי שליטה  בקשה לדחותלשר סמכות  קיימתמשמעות הדבר כי 

רמת ך, נסיבות שהתקיימו בעת הגשת הבקשה ובכלל כ, והכל בהתחשב בבתנאים לאשרה

, הבקשה למהות בהתאם שיתעוררו התחרותיים בחששותהתחרות שתשרור באותה עת, 

תחרותיות שיינקטו על ידי בעלי -פרקטיקות אנטי אופן פעילותה הסיטונאי של החברה,

  ובהינתן מצב השוק העתידי. ,השליטה בחברה

, אם לא IBC-ב כלשהם שליטה אמצעילעמדתנו יש לדחות כל בקשה עתידית להעברת 

  . IBCנשמרה מהותה הסיטונאית של 

  

  סיכום והמלצה .7

להוביל את מדינת ישראל לסגירת הפער הקיים  ממשי פוטנציאל המתואר בבקשה לאישור המהלך

למול המדינות המפותחות בפרישת רשתות מתקדמות של סיבים אופטיים, ולהביא לאספקת 

ואיכותי במחיר תחרותי ובפרישה רחבה, תוך  מהיר אינטרנט ים מתקדמים ובפרט שירותשירות

פרק זמן קצר ותוך יצירת בסיס נוסף לתחרות על גבי הרשת הנייחת שתיפרש. פרט להרחבה 

, לטובת אספקת שירותים סיטונאיים (בתצורה של IBCהמשמעותית הצפויה בהיקף פרישת רשת 
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שת הסיבים של בזק, ספקים") על רשת עצמאית, המהלך צפוי לתמרץ את האצת פרישת ר-"ספק

ובכך להביא להקטנת מספר האזורים שיקבלו מקופת התמרוץ סיוע במימון הפרישה. יצירת חלופה 

תשתיתית באמצעות רשת עצמאית שאינה של בזק, תפחית את התלות בבזק ואת חסמי הכניסה 

ים. לשוק הנייח, ותאפשר התפתחות של תחרות ברמה נאותה הן ברמת התשתיות והן ברמת השירות

ולתרום לרווחת  שלו התחרות ולכושרכל אלו ועוד צפויים לתרום לפיתוחו של המשק הישראלי 

  תושבי מדינת ישראל אשר ייהנו מנגישות גבוהה לסיבים אופטיים ומרמה תחרותית גבוהה.

ולצרכני יתרונות רבים לשוק התקשורת בישראל  המהלךמהניתוח שלעיל עולה כי לאישור 

 IBCבעיקר לגבי אופן פעילותה בעתידי של קיומם של חששות תחרותיים  , וזאת לצדהתקשורת

הפתרונות המשלימים המוצעים בחוות הדעת  יאומצו אםאנו סבורים כי כשחקן סיטונאי. 

, ולא צפויה פגיעה בתחרות בתחום הבזק, במגזרי פעילות נוספים או בטובת חששות אלהיצטמצמו 

  . , להיפךהציבור

 IBCעל כן המלצתנו היא לאשר את הבקשה ולתת את כל האישורים הנדרשים לכך לפי רישיונות 

וקבוצת הוט, ובכלל כך תיקון התקנות הרלוונטיות ככל שנדרש, והכל בכפוף לכך שבאישור ייכללו 

   התנאים שפורטו לעיל ובמסמך השימוע המצורף לחוות דעת זו.

  

  דרור-ד"ר עופר רז            

  

  ,סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה            

  משרד התקשורת            

  
  

  :העתק

  דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת ד"עו

  מר מימון (מוני) שמילה, משנה למנכ"לית ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורת

  התקשורת משרדמינהל כלכלה, סגן מנהל , מר עמי גילה

  משרד התקשורת מר עדי קופלוביץ', מנהל תחום בכיר,

  גב' ענבל מעיין, יועצת בכירה למנכ"לית, משרד התקשורת

  משרד התקשורתסגנית היועצת המשפטית, , ברוריה מנדלסון ד"עו

  משרד התקשורת ממונה (יעוץ משפטי),פורת, -איה בן ד"עו

  משרד התקשורת עוזרת ראשית (ייעוץ משפטי),חני ניסני,  ד"עו

  שרד התקשורתאגף כלכלה, ממר תבל דקל, 

  גב' מור כהן, מרכזת בכירה רגולציה, מינהל כלכלה משרד התקשורת

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

  תקשורת, רשות התחרות תחוםאבי גרוסמן, ראש  מר


