
 

 

2022 במאי 16  
תשפ"ב באייר "וט  

 לכבוד
 רשימת תפוצה

 
 שלום רב,

 קול קורא –אספקת שירותי תקשורת למגזר העסקי  הנדון:

מאפיינים תחרותיים שוק בעל -תתהוא בישראל  םבינוניו ם גדוליםעסקילאספקת שירותי תקשורת 

, שוק זהולפעול ביתקשה לחדור  מחזיק ברשת בפרישה רחבה מאוד אינומפעיל תקשורת ש יחודיים.י

-הבינונייםשוק הלקוחות העסקיים  .קצריחסית בתוך זמן אין ביכולתו להשלים פרישה בפרט אם 

המגבילים גם ובחסמי כניסה והתרחבות משמעותיים  ,גדולים מתאפיין ביתרון משמעותי לגודל

מהצורך לספק שירותי תקשורת תוך  ,בין היתר ,נובעים. חסמים אלו שחקנים שפועלים בו שנים רבות

 במיקומים גאוגרפים שונים.  נקודותלמספר רב של ובאמינות גבוהה זמן קצר 

תחומים הינם ה צירי הטלפוניה לעסקים,שירות תחום ותחום שירותי התמסורת ותקשורת הנתונים 

מגזר העסקי המסופקים על ידי בעלי רישיונות תקשורת לשירותי התקשורת המרכזיים  הכוללים את

בשוק התמסורת , 2020נכון לשנת . בתחומים אלהקבוצת בזק היא הקבוצה הדומיננטית  .לגדו-הבינוני

 –מההכנסות, ובשוק צירי הטלפוניה לעסקים  80%-ותקשורת הנתונים מחזיקה בזק בנתח שוק של כ

 לשינויים בהשוואה בפרט, וקצב השינוי בהם נתחי השוק האמוריםת. ומדווחה מההכנסות 76%-כ

רמת תחרות ל אינדיקציה מהווים ,קטנים ולעסקים הפרטי למגזר שירותים באספקת השוק בנתחי

רמת השירותים וגובה על  הן . לעובדה זו השלכות רבותגדול-הבינוני במגזר העסקי נמוכה מאוד

לשפר  אוובב האפשרויות העומדות בפניו ובכלל כך עלצרכן התקשורת העסקי )ל המוצעיםהמחירים 

 . עסקים ישראלים על כושר התחרות של והן (,עם הספק את תנאי התקשרותו

קבל נבקש ל .בנושאמקיים בחינה של מצב התחרות והחסמים  התקשורת משרדאמור לעיל, לבהמשך 

וככל שישנם, לדון עסקיים, ללקוחות  השירותיםבתחום מתן  את התייחסותכם לגבי פעילותכם

לקשיים בהיבט נודה על התייחסותכם  בפרט .זהמגזר לשירותים  אספקתבהעומדים בפניכם קשיים ב

 :, בין היתר בהתייחס לנושאים הבאיםוהאסדרתי התחרותי

 בשוק והתרחבות כניסה חסמי 

 הפעילות היקף על השפעתה מידתו יםחיצוני םמיבגור תלות 

 בהן נתקלתם תחרותיות-אנטי פרקטיקות  

 הרגולציה הוראות לעומת פערים  

  השירות לאספקת במכרזים התמודדותמגבלות ומאפיינים של  

 ועוד. ,באספקת השירות בירוקרטיים קשיים 

 

לצורך  להערכתכם מתבקשיםה רגולציה לצעדי גם בנוסף להתייחס נבקשכם הדברים פירוט במסגרת

 התייחסות זו תסייע למשרד בבחינת צעדי אסדרה ופיקוח מתאימים .זה במגזר התחרות רמת הגברת

 במגזר העסקי. רגולטורי הנטל ההפחתת לובמטרה להביא להרחבת רמת התחרות 
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  cohenmo@moc.gov.il כתובתל הדואר האלקטרוני כלכלה באמצעות מינהליש להעביר ל המענהאת 

 םא .נתון אותו לגבי זאת לציין מסחרי יש סוד המהווה נתון שקיים ככל .2022 ביוני 6לא יאוחר מיום 

 ללוות עליכם, במשרד עבורכם שנפתחה הייעודית הווירטואלית ת"כספהבאמצעות " מועבר המידע

 .האמורה לכתובת כך על המעדכן במייל העברתו את

  

 
   

 
 
 
 
 

 

 

 

 :יםהעתק

 חורין, המנהלת הכללית, משרד התקשורת-גב' לירן אבישר בן

 , משרד התקשורתסגן מנהל אגף בכיר כלכלה מר עמי גילה,

 עו"ד ברוריה מנדלסון, היועצת המשפטית )בפועל(, משרד התקשורת

 הנדסה, משרד התקשורת מינהלמימון שמילה, המשנה למנכ"ל ומנהל  מר

 פורת, סמנכ"לית בכירה ומנהלת מינהל פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת-עו"ד איה בן

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

 מר שחר שיליאן, מנהל תחום הנדסת תקשורת )נייח(, משרד התקשורת

 התקשורת, משרד אגף כלכלה ב' מור כהן, מרכזת בכירה רגולציהג
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