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 קול קורא – מדיניות לפרישת תשתיות אולטרה רחבות פס בישראלעקרונות הנדון: 

 

 כללי .1

יצירת סביבה תחרותית  היא "( בשוק התשתיות הנייחותהמשרדמשרד התקשורת )" מדיניותמטרת 

וכללי משחק רגולטוריים שיעודדו פרישת רשתות נייחות מתקדמות, שיהוו מנוע צמיחה לשוק 

השקעה בתשתיות  מדיניות משרד התקשורת היא לעודד . בתוך כך,התקשורת ולמשק בכללותו

 שווה גישה ולעודד ;תחרות על איכות לצד תחרות על מחירלעודד  ;מתקדמותובטכנולוגיות 

  .לתשתיות

מסמך זה מטרתו לבחון את העקרונות האסדרתיים ליישום מדיניות המשרד לאור ניתוח המצב 

חשש כלכלי של המצב דהיום עולה -התחרותימן הניתוח  .העתידייםהקיים וניתוח התרחישים 

תפתחים, המ לביקושיםלשדרוג התשתיות הנייחות בהתאם מספקים תמריצים קיומם של היעדר ל

  מיקה תחרותית שתעודד מחיר ואיכות מיטביים לצרכן.וחשש להמשך קיומה של דינ

 ילבעל. תארצי בפרישההתקשורת  תשתיותופיתוח שדרוג  עידודא הו אחד מיעדי משרד התקשורת

מרכזי בהשגת יעד  חלק)בזק והוט(  רחבה ה ארציתשרשת גישה בפרי הקיימים המפעילים התשתית

 יםמשמעותייתרונות ם להם מיקיי, םשבבעלותבשל היתרונות לגודל והיקף הרשתות הקיימות  ;זה

קיימים מספר גורמים יחד עם זאת,  ה ובחיבור מנויים לטכנולוגיות פס רחב מתקדמות.שבפרי

הוא קיומו של איום תחרותי המשפיע ביותר , כאשר הגורם התשתית להאצת הפרישה של בעלי

 יר לבעלצלא ייוושמיקה התחרותית ייתכן כלומר, ללא הדינ אפקטיבי על ידי שחקנים נוספים.

  התשתית תמריץ מספק לבצע שדרוג טכנולוגי משמעותי.

מגרש משחקים מאוזן, השואפת ליצור תחרות  מעודדתללא אסדרה  כיחשש הגם קיים לצד זאת, 

 ,הנייחמתחרים המבקשים להציע שירותים שונים בשוק  ודחקי הקיימים, בזק והוט, התשתית יבעל

ולוגי של הפיתוח הטכנותועלת המשקית בטווח הארוך, ה ,התחרות יפגעוכך  ;בהמשך שיפורט כפי

  .רשתות התקשורת

נקודת הזמן הנוכחית, בה שוקלים . עומדים על סיפה של קפיצת מדרגה טכנולוגית משמעותיתאנו 

את רשתות התקשורת שלהם היא נקודת זמן רגישה וקריטית  געניין האם וכיצד לפתח ולשדרהבעלי 

  להתפתחות התחרות והשירותים.
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ודאות -טכנולוגיות מתקדמות הם אית שהעלולים להיות בעלי אפקט מצנן לפרינוספים גורמים 

על השיקולים  משמעותילהשפיע באופן  יםעלולה ,פיקוחה מידת ואופןכן ווהיעדר אופק רגולטורי, 

  ועל כדאיות ההשקעה בפרישה ושדרוג רשתות התקשורת.העסקיים 

להתבצע במהלכן צפויה הבאות לשנים  האסדרהמדיניות את עקרונות  לגבשלכן, בכוונת המשרד 

אשר יביאו לקפיצת מדרגה טכנולוגית באיכות רשתות  סיביםה והפעלה של רשתות מבוססות שפרי

עידוד תוך  התשתיותבעולם  והשירותים המשך פיתוח התחרותשמטרתה  ,התקשורת בישראל

 יעל ידי בעל ובפרט, (3כמפורט בסעיף  FTTB-ו FTTH) מתקדמות FTTxת טכנולוגיות שפרי

אופק  יםמייצרמבטיחים תחרות וה האסדרההגדרת עקרונות  על ידי ,זאת וט(.התשתית )בזק וה

 מראש. יםגבולות גזרה מוגדר הצבתתוך  ,ברור רגולטורי

פרישתן של רשתות תקשורת רחבות פס  לקדםבטווח הארוך מטרתו של מסמך מדיניות זה 

מתקדמות בפרישה ארצית וכל זאת תוך הבטחת תחרות בת קיימא. לצד זאת, בטווח הקצר, וכצעד 

ראשון בדרך להגשמת מטרות המדיניות בטווח הארוך, אנו מבקשים לייצר את מערך התמריצים 

דמות ולקפיצה טכנולוגית לפרישה והפעלה רחבות היקף של רשתות מתק ,תוך פרק זמן קצר ,שיביא

איכות חסרת תקדים אשר תציב את מדינת ישראל בקבוצת המדינות המתקדמות ביותר מבחינת 

וכלי )בפרט על ידי בזק( על בסיס פרישת הסיבים שבוצעה עד כה  ,רשתות תקשורת נייחות. זאת

  הנייחת.האסדרה הקיימים, ובאמצעות תמיכה ועידוד התחרות המתפתחת בשוק התשתית 

במעבר המוצע והעקרונות של מתווה האסדרה  סוגיות המרכזיות, האתגרים,מציג את המסמך זה 

להיבטים השונים  ם. הציבור ובעלי העניין מוזמנים להגיש התייחסויותיהלטכנולוגיות מתקדמות

בסיס העולים בו, וכן להיבטים רלוונטיים נוספים ככל הנדרש. העקרונות וההתייחסויות להם יהוו 

פרישת טכנולוגיות כוללת שתבטיח את המשך קידום התחרות ותעודד  אסדרהמדיניות קביעת ל

אסדרתית האת העקרונות במסגרת  לעגן, ולצידה יתקיימו תהליכים ספציפיים בכדי מתקדמות

 .מתאימה )רישיונות ותקנות(

 

   רקע .2

 ביקושים חזויים 2.1

כמו כן הביקוש  ;העולם הולכת וגדלה מידי שנהמהירות הגלישה הממוצעת בחיבור קווי ברחבי 

בשל הקושי בחיזוי התפתחויות טכנולוגיות וקצב לשירותים הולך וגדל, ובקצב אקספוננציאלי. 

 חדירתן, קיים קושי בהערכת היקף הביקושים לקצבים אולטרה מהירים. 

צעת למנוי בשעת את עליית הביקושים לרוחב פס בשימוש הביתי ניתן לראות בעלייה בצריכה הממו

 :1בשנה, כמתואר בתרשים  30%-ל של כשעומדת בשנים האחרונות על ממוצע גידו 1שיא בפועל,

 

  

                                                 
נציין כי מכיוון שמדובר בשעת שיא, הרי שתרשים זה מהווה  סך הצריכה בשעת שיא חלקי סך מנויי התשתית. 1

 לקצב שדרוג רשתות התקשורת בישראל.גם אינדיקציה 
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 Mbps ,2018-2010צריכה ממוצעת למנוי בשעת שיא,  – 1תרשים 

 
 .2017* תחזית על בסיס נתוני שנת                           

 כלכלה במשרד התקשורת. מינהל: דיווחי החברות ועיבודי מקור                           
 

ויזואליים כשימושים המרכזיים בטווח הקצר, ולפי -רחיש אפשרי, החוזה שירותים אודיותחת ת

כי בטווח הקצר המהירות  להעריךים בבית אב, ניתן התפלגות של איכות הצפייה במספר מסכ

: זאת, בהינתן שלכל חיבור טלוויזיה Mbps 200המקסימלית המשווקת המבוקשת לא תעלה על 

, ולצורך צפייה Mbps 7-נדרשת קיבולת של כ HDויזואלי ברזולוציית -בתוכן אודיולצורך צפייה 

כלומר, גם במצב של צפייה במקביל במספר  .Mbps 20-( נדרשת קיבולת של כUHD) 4kברזולוציית 

סביר להניח כי לצד שימושי קיבולת זוטרים יותר מבחינת היקף השימוש,  2מסכים במשק הבית,

ראשית, מדובר בביקוש  –לכך יש מספר סייגים . Mbps 200הביקוש עדיין לא יעלה על מהירות של 

שיתקיים גם בזמן שיא כאשר הרשת נמצאת בקיבולת מלאה ולא יכולה לספק את הקצב 

כגון המקסימלי עבור כל מנוי; שנית, השימושים תלויים בפרמטרים נוספים למהירות הגלישה 

Latency, Jitter  אוPacket Loss תרחיש זה שמשפיעים על רציפות השירות; והחשוב מכולם ,

בטווח הארוך הביקוש צפוי לעלות משמעותית, כתלות בהיקף כאשר תקיים בטווח הקצר, מ

 80-שצורכים כ 8k-התפתחותם של השימושים השונים )בין היתר במהירות חדירתם של מסכי ה

Mbps .)כל אחד 

תרחיש אפשרי אחר נוגע להתבססות שירותים חכמים וגידול בהיקף שירותים מבוססי ענן אשר 

 IOT-דלה משמעותית של הקצבים המתאפשרים בערוץ העולה, כמו למשל מעולם הידרשו הג

(nternet of ThingsI תרחישים נוספים נוגעים .)חדירה של טכנולוגיות לAR ו-VR,3 תחייבנהש 

 קצבים מהירים יותר מאלה הנפוצים כיום הן בערוץ היורד והן בערוץ העולה.

, שעתידה לספק 5לצורך פרישת טכנולוגיית דור  תרחיש נוסף מתייחס לשימוש בשדרת הסיבים

מענה למגוון שימושים מעולם הערים החכמות, שיאפשרו חיבוריות ואינטראקטיביות של המערכות 

העירוניות )כמו מערכות התחבורה, בתי החולים, המערכות הסניטריות ועוד(, וכן לשימושי 

 המכוניות האוטונומיות. 

                                                 
 חכמים ובטאבלטים על גבי רשת האינטרנט הביתית.ויזואלי בטלפונים -כולל צפייה בתוכן אודיו 2
3 Augmented Reality, Virtual Reality. 
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שימושים  –טרנט תהיה השפעה גם על התפתחות המגזר העסקי כמובן, שלשיפור בתשתיות האינ

מקוונים במקום העבודה, מרחבים מקוונים שמאפשרים עבודה מהבית ודיגיטציה של ממשקי 

 עבודה שמאפשרת התייעלות ושיפור בתוצרים.

 בישראל גלישהמהירות ה 2.2

 תמשמעותי מורכבותהשוואה בינלאומית של מהירויות גלישה טומנת בחובה ראשית נדגיש כי 

לקבל אחידות בין המדינות ומגוון שיטות המדידה. עם זאת, ניתן -בפירוש הממצאים עקב האי

באמצעותה קריאת כיוון וקנה מידה למיקומה של ישראל יחסית למדינות המפותחות. מן 

גלישה בישראל אינה נמצאת בחזית העולמית וכי ישראל ההשוואות שנציג להלן עולה כי מהירות ה

מאופיינת במהירות גלישה בינונית ומטה, יחסית למדינות המפותחות. במבט קדימה עולה תמונה 

בעייתית יותר שכן ישראל נמצאת בפיגור גדול מבחינת הנגישות לסיבים )כל עוד רשת הסיבים של 

ם לא יצומצם יביא להתדרדרות מהירה של ישראל פער שא –בזק אינה מופעלת ונגישה לצרכנים( 

 בכל המדדים, שכן שירותי תקשורת מתקדמים הם מנוע צמיחה עיקרי למשק כולו. 

מקסימלית הממוצעת, גלישה ההמשווה את מהירות ה oklaO,4של  peedtestSמדד כך לדוגמא, לפי 

כי ו Mbps 59-על כ ל עמדההגלישה המקסימלית הממוצעת בישראמהירות  2018עולה כי נכון ליוני 

ביחס למהירות המקבילה שנמדדה  בישראל במהירות הגלישה 47%-עלייה משמעותית של כ נרשמה

בקצב הגלישה הנמדד בישראל, מיקומה של ישראל ביחס השיפור המשמעותי  על אףבשנה שלפני כן. 

 OECD-דינות המתוך מ 27למקום  31ישראל עלתה ממקום  –למדינות אחרות השתפר באופן מתון 

ישראל מהווה את החציון קצב הגלישה המקסימלי הממוצע ב 2018, כאשר נכון ליוני הנבחנות

נתון . Mbps 64-עומד על כההממוצע  מקצב הגלישה המקסימלי , ונמוך במעטOECD-במדינות ה

התשתית על זה אינו משקף את מהירות הגלישה בפועל, אך רלוונטי במיוחד לאור דיווחי בעלי 

ברשת  Mbps107 -ברשת בזק ו Mbps 55  –המשווקת ברשתם  הממוצעת המהירות המקסימלית

 5הוט.

 OECD-מתחת לממוצע מדינות ה, מראה כי ישראל נמצאת AKAMAIהשוואה נוספת לפי מדד 

 15.3, בהשוואה לממוצע שעומד על Mbps 13.7במהירות הגלישה הממוצעת שלה, העומדת על 

Mbps2017ם להלן מוצגות המהירויות השונות שנמדדו ברבעון הראשון בשנת . בתרשי: 

 

 

 

 

  

                                                 
4 index-http://www.speedtest.net/global 
5 Q2 2018.על פי דיווחי החברות , 

http://www.speedtest.net/global-index
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 AKAMAI ,2017לפי מדד  OECD-מהירות ממוצעת במדינות ה – 2 תרשים

 

 .Akamaiמקור:       

בוחנת את קצב הגלישה המקסימלי בחיבור קווי  Speedtestהשוואה נוספת המבוססת על תוצאות 

המדד מצביע על קצב גלישה  6והמהווה מדד לדירוג קצב הגלישה הממוצע בפועל., ifiWבאמצעות 

במדד זה ישראל נמצאת במיקום  נמוך משמעותית ממדד קצב הגלישה המקסימלי בחיבור קווי.

בתקופה   7.6Mbps העומד עלממוצע ( עם קצב גלישה 70מקום נמוך יותר בהשוואה בינלאומית )

החודשים  12-בהשוואה ל 6%-ומהווה שיעור גידול נמוך של כ 2018חודשים שהסתיימו במאי  12של 

( בשנה הקודמת 60ום ה ירד )מק, מיקומה של ישראל במדד זבקצב על אף העלייהשקדמו לכך. 

  7במדינות אחרות היה גבוה יותר.הממוצע בפועל מכיוון ששיעור הגידול בקצב הגלישה 

  3.7Mbps ישראל עומדת על ממוצע של 8,בשעת שיא Netflixבמדד נוסף שנבדק עבור צפייה בתכני 

 OECD-מעל ממוצע מדינות ה 5%-כהגבוה באת ישראל בקצב  מציב זה מדד 2018.9נכון ליוני 

, אולם, בהינתן שצפייה בתוכן Netflixאמנם מדד זה מתייחס רק לצפייה בתכני שנבדקו במדד. 

ויזואלי מהווה את היקף הצריכה העיקרי בשימוש הביתי, ניתן להשתמש במדד כחלק מסט -אודיו

 המדדים המצביעים על יכולתן של התשתיות לספק את הביקושים הקיימים.  

  

                                                 
6 2018/#comments-league-speed-broadband-.uk/broadband/research/worldwidehttps://www.cable.co 
עוד חשוב לציין כי החוקרים שביצעו את ההשוואה ציינו כי לרוב בחינות המהירות מבוצעות על ידי אזרחים בנקודת  7

)אך אין  הנבדקים כלפי מטהזמן שבה הם אינם מרוצים מקצב הגלישה וכי נתון זה יכול להטות את התוצאות של כל 
 סיבה להניח שבישראל הם עושים זאת יותר משאר המדינות הנבחנות(.

8 https://ispspeedindex.netflix.com 
עים של הרשת ליתר בלבד ולא מייצגת בהכרח את הביצו Netflix-יצוין כי מהירות זו נבדקה עבור תכני הצפייה ב 9

 השימושים בה.

https://www.cable.co.uk/broadband/research/worldwide-broadband-speed-league-2018/#comments
https://ispspeedindex.netflix.com/
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, בחינת הפרמטרים של איכות הגלישה )וכמתואר לעיל( בחינת מהירויות הגלישהנציין כי לצד 

על יכולתה של תשתית (, שכן יש להם השפעה Packet Loss-וLatency, Jitter חשובה לא פחות )

האינטרנט לספק מענה לשימושים השונים. אולם, לא קיימים בידינו הנתונים המלאים של 

 פרמטרים אלו.

המצורף להלן, המשווה את שיעור משקי הבית הנגישים לסיבים במדינות  3בתרשים בנוסף, 

המפותחות, עומדת ישראל במקום נמוך מאוד עם אחוזים בודדים בלבד של משקי בית אשר יכולים 

במבט  .OECD-לקבל שירות מבוסס סיבים. זאת לעומת עשרות אחוזי נגישות ברוב מדינות ה

לסיבים של ישראל והמדינות המפותחות, סביר כי קצב קדימה ובהתבסס על היקפי הנגישות 

השדרוג במדינות המפותחות יהיה מהיר יותר משמעותית מישראל. זאת, עקב היקף הפרישה הנמוך 

   10יותר משמעותית של סיבים בישראל.

  

                                                 
, הנבדלות ביניהן בנגישות לרשת סיבים Mbps 50של גלישה ממוצעת כך למשל, הבה נניח שתי מדינות בעלות מהירות  10

ממשקי הבית לשירותי אינטרנט מבוססי סיבים, מהירות  2%תחברו בשנה יבמדינה א' אם . Giga 1במהירות של 
במדינה ב' יתחברו באותה שנה אם רק כתוצאה מהמעבר לסיבים. לעומת זאת  Mbps 69-הגלישה הממוצעת תעלה ל

במדינה זו  , כי שיעור הנגישות לסיבים בה הוא גבוה יותר משמעותית,ממשקי הבית לשירותים מבוססי סיבים 6%
 .Mbps 107-תעלה המהירות הממוצעת ל
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 OECD ,2017-בהשוואה למדינות ה בסיבשיעור נגישות  – 3 תרשים

 

 כלכלה במשרד התקשורת. מינהלועיבודי  OECD: מקור   

בנקודת הזמן הנוכחית, היצע התשתיות הנייחות בישראל נותן מענה מסוים לביקושים הקיימים 

הונחה רק  ,לעילהמוצגים מהתרחישים  , בכל אחדאך התשתית למתן מענה לביקושים הצפויים

אנו סבורים כי הפער נובע ההתפתחות הטכנולוגית.  אופן חלקי, באופן שמעלה חשש בקשר לקצבב

 מהמצב התחרותי והאתגרים בו, כפי שיפורט להלן.

 בשוק התקשורת הנייחת בישראל התחרותי המצב 2.3

היא . בזק האינטרנט ובתחום הטלפוניה הנייחתתשתיות בתחום בזק מונופול מוכרז מהווה כיום 

החלו  השוק הסיטונאיהשקת רפורמת אחר ל גישה בכל חלקי הארץ. ורשתבעלת תשתית פיזית 

שירותי פס רחב למנוייהם על בסיס תשתית  2015בשנת  להציע( מתחרים אחרים)ספקי השירות 

מקבלים שירותי אינטרנט ממתחרים  11אלף מנויים 500-, וכיום כמבזק חכורה ברמה הסיטונאית

ברמה הקמעונאית קבוצת בזק מספקת שירותי כך, על גבי התשתית הסיטונאית של חברת בזק. 

 30%-הוט מספקת שירותי תשתית לכבשעה שמהמנויים בישראל,  52%-תשתית אינטרנט לכ

                                                 
 לא כולל מנויי בזק בינלאומי. 11



8 

 

על בסיס  ,מהמנויים מקבלים שירות מספקי השירות במסגרת השוק הסיטונאי 18%-מהמנויים, וכ

נציין  .ממנויי האינטרנט בישראל מקבלים שירות על גבי תשתית בזק( 70%-)ומכאן שכ תשתית בזק

השקה מסחרית של שירותים סיטונאיים על גבי רשת הוט, ואנו צופים  נערכה 2018בחודש יוני כי 

אולם נכון למועד זה שיעור הלקוחות  הסיטונאי השוק ברפורמת השימוש את יגבירכי הדבר 

 .הסיטונאיים על גבי רשת הוט הוא זניח

פסיבית )קנים וגובים( בדה כי לחברה תשתית ומהעשל בזק נובעת בין היתר, הייחודית עוצמתה 

. היקפי הפרישה של המתחרות השונות נמוכים משקי הביתמ 100%-מגיעה כמעט להואקטיבית 

, תהבי ממשקי 90%-מ המעללב הפרושהעצמאית גישה תשתית  הוט, שלהואפילו משמעותית, 

 נרחבים, ולכן תלויה בתשתית זו.  אזוריםבזק במחכורה ית פסיבעושה שימוש בתשתית 

, וזאת במטרה להקל פיזיותת ונדבך מרכזי באסדרת השוק הסיטונאי נוגע לשירות הגישה לתשתי

הם יניהכרוכים בעבודות הנדסה אזרחית, ב ה של תשתית עצמאיתהפריש משמעותית על חסמי

רב על שם דגש  המשרדבפרט, עלויות גבוהות, קשיים סטטוטוריים, ופרקי זמן ארוכים לביצוע. 

הקל על כלל הסרת החסמים בשימוש בתשתית הפסיבית )גובים, עמודים, צינורות וכו'( על מנת ל

 תותקשורת עצמאי ותלפרוש רשתלעלות בסולם ההשקעות ו ,ספקי השירות והוט םההגורמים וב

 .התקשורת בארץ תשתיותלהגביר את התחרות ולשדרג את , ובכך )ולשדרגן במקרה של הוט(

מספר  להסרתלאחרונה  במסגרת זאת, ותוך שיתוף פעולה עם גורמי ממשלה אחרים, פעל המשרד

הפרישה של ספקי בהיקפי , (ועדיין לא מספקת)ונרשמה האצה משמעותית משמעותיים חסמים 

משקי בית בטכנולוגיות סיבים במהירויות גבוהות יותר משמעותית מאלו  יםמחבר, אשר השירות

 .המסורתיות שמציעות בזק והוט על רשתותיהן

משרד בימים אלו המקדם  ,בעלי התשתיתאל מול בנוסף, על מנת להגביר את עצמאות המתחרים 

על מנת שמיזם הסיבים  ,IBCשל חברת ת פעילותה במתכונ רגולטוריים שיאפשרו שינוישינויים 

ותי יהווה גורם תחריפרוש רשת סיבים עצמאית מבעלי התשתית הקיימים בהיקף נרחב וכן ש

 משמעותי בשוק התקשורת הנייחת ויתמרץ את בעלי התשתית לשדרג את רשתותיהן.

 יפל ע) פרשה בזקבשנים האחרונות ת הסיבים המצומצמת של שאר השחקנים בשוק, פרישלעומת 

לבצע את זאת מבלי אך , )עד לבניין( מיליון מנויים ברחבי הארץ 1.6-לכסיבים רשת  ,(דיווחיה

לשווק שירותים או לקבל כל להדליק" את הרשת, "ומבלי  12הסיביםפרישת הפעולות המשלימות ל

אשר עד  (2016עוד משנת )רחבה בפרישה רשת סיבים  לבזקכלומר,  .נרחבת זוהחזר על השקעה 

אי הפעלת רשת הסיבים  .בעליל סביר בלתימצב  זהו. עצם היום הזה עומדת כאבן שאין לה הופכין

התחרות המועטה שבזק רואה מולה ושאינה מזרזת אותה לשפר את  מידתעל  המעידשכבר נפרשה 

  .התשתית הנייחת ליסטי בשוקו, וכן על מעמדה המונופשירותיה איכות

 , במצטבר,תות סיבים המאפשרותשתי נכון להיום, לצד בזק פרשו מתחרים נוספים עוד נציין כי

חוברים לשירות על גבי תשתית , ומתוכם אלפי מנויים המאלף משקי בית 150-ה ממעלל לאהגעה 

 .FTTHזו, רובם ככולם בתצורת 

  

                                                 
 .ולאספקת שירות פעיל על גבי הסיבים המגורים לדירות ועד לבניין מהמבוא הפרישה השלמת לשם הנדרשות פעולות 12
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. נמצאת כרגע בשלב הצהרת הכוונות בלבדלצד התהליכים המתקיימים ברשת בזק, נראה כי הוט 

 מספרברשת הוט היה תהליך הסגמנטציה, שמטרתו הקטנת שהתבצע האחרון שדרוג תהליך ה

. השיתופית הקיבולת סך את יםהחולק, משותפת קואקסיאלית בכבילה המחובר הקצה לקוחות

יתרה מכך, להוט . באופן אינקרמנטלי בלבדבשלב זה בפיתוח הרשת הקיימת  מתמקדת כלומר, הוט

היתרונות התחרותיים  מלוא מרשתה, באופן שאינו מקנה לה את 30%-רק בבבעלותה ת קנים שפרי

 ולהחליפו בסיב. Last Mile-האת בבואה לקצר  (פרישת קנים בהיקף ארצי)בעלת הקיימים לבזק 

פיזית של סיבים  או הנחהלצורך פרישת סיבים ברמה ארצית נדרשת השחלה בהקשר זה נדגיש כי 

השחלה בקנים קיימים מאפשרת תהליך מהיר וזול, ביחס לחלופה של  .שיגיעו עד לכלל משקי הבית

אומנם, בהתאם לסעיף חלופה שאינה ריאלית לרוב בשטח בנוי.  –קנים חדשים הנחת חפירה לצורך 

להשחיל סיבים בקנים  הזכותלהוט קיימת  1982-)י( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב5

, בקניה ם זו פרישה יקרה משמעותית ביחס לפרישה של בזקשל בזק בעלות שכירות חודשית, אול

לא מקנה להוט יתרונות גדולים יותר מאלו  , פרישה זוכמו כן .שאיננה כוללת את מחירי השכירות

 הקיימים לסלקום ופרטנר בפרישת סיבים.

היקף פרישת הרשתות במצב הקיים אינו מעיד על  להלן, 4כמתואר לעיל וכן בתרשים לסיכום, 

לבזק פרישת קנים : מתקדמות FTTxשל קפיצה טכנולוגית ומעבר לרשתות ידית המתכנותה הי

 השיקה שירות המבוסס עלארצית המקנה לה יתרונות תחרותיים משמעותיים, אולם היא טרם 

-להוט פרישת קנים רק בכ; מחצרי משקי הבית 60%-כללפני מספר שנים ה שתשתית הסיבים שפר

כבעלת תשתית גישה בפרישה שלה, דבר המקטין משמעותית את היתרונות שלה  מהרשת 30%

 IBC-ל; מתקדמתת רשת ש, והיא אכן טרם החלה להשקיע בפרית סיביםשפריארצית בכל הנוגע ל

בין היתר עים קשיי פרישה, הנובבפרישת תשתית הנובע מגישה לרשת החשמל, אולם מסוים יתרון 

; 13, מפחיתים יתרון זהקרקעית-תת היאבים בהם רשת החשמל הצורך לחפור מחדש במקומות רמ

 באזורים ממוקדים ומבלי שהםאך בקצב גובר, וספקי השירות שאינם בעלי תשתית, פורשים סיבים 

  .בשל חסמים שונים עושים שימוש מואץ בסיב האפל של בזק

לפרישת הרשתות מצומצמים בלבד תמריצים קיימים כי במצב הקיים עולה חשש  מהניתוח

לפיכך בתקופה האחרונה פעל המשרד לאפשר את התפתחותה  .המצב התחרותיבשל המתקדמות, 

, כך IBCשל התחרות באמצעות התשתית הפסיבית של בזק ובאמצעות השינוי ברגולציה על 

ויהוו  שמתחרים חדשים יהיו מסוגלים לפרוש רשתות תקשורת מתחרות שיאיימו על בעלי התשתית

 את הקטליזטור לשדרוג רשתותיהם. 

  

                                                 
 .2018למאי  27מיום  IBCבשימוע בנוגע לחובת הפרישה החלה על כמפורט  13
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 (2018היקף פרישת הרשתות הנייחות במצב הקיים ) – 4תרשים 

 

 .במשרד התקשורת כלכלה מינהלהחברות ועיבודי  נתוני: מקור     
 

 מתקדמותפרישת טכנולוגיות  .3

 Fiberברחוב )טופולוגית הרשת הן של בזק והן של הוט, מבוססת על פרישת סיב לארון תקשורת 

to the Cabinet, FTTCמבוססת נחושת  , מארון התקשורת ועד לדירה,( כאשר תשתית הגישה

המרכזיים  המאפייניםאחד )זוגות נחושת במקרה של בזק, וכבל קואקסיאלי במקרה של הוט(. 

ולכן  14,המרחק של המנויים מארון התקשורתהוא קצבי הגלישה וטיב השירות המשפיעים על 

הנחושת והארכת חלקו של הסיב( מאפשר  אורכו של מקטע)קרי, קיצור  ולאת הנחושתקיצור ל

הרשת  ים מסוימים שלשדרוגאולם  .קפיצת מדרגה גדולה ברמת השירותים הניתנים על גבי הרשת

ת ניצול טוב יותר של תשתית הגישה הקיימת והמאפשר ותטכנולוגיהטמעת על ידי גם ניתן לממש 

 שניהשיפורים טכנולוגים מהסוג  ., שינויי מודולציה, וכד'(VDSL-ל ADSL )דוגמת מעבר מכרטיסי

ניתנים למימוש בהיקפים רחבים בעלות נמוכה יחסית ובפרקי זמן קצרים, אך מאפשרים לרוב 

, המאפשרים כאמור ראשוןהבקצבי הגלישה. לעומת זאת, שדרוגי רשת מהסוג  מוגבליםשיפורים 

והגדלה  סיבים נוספיםמחייבים פרישת  השירותים הניתנים על גבי הרשת,קפיצת מדרגה באיכות 

כן מימושם בהיקפים רחבים כרוך בתשומות  להרכיבים האקטיביים ברשת. ע מספרשל  משמעותית

  .וזמן לביצוע וח אדםעלויות ציוד, כ יותר, כגוןרבות 

 יםקי השירות החסרספבעוד  . זאתהמתוארות לעילת יוהאפשרושתי ת והתשתית עומד ילבעל

בבעלות מוחלטת לא תלות להציע שירותים מתקדמים ל יםהמעוניינ ,בפרישה נרחבת תשתית גישה

 יםתוך התבססות משמעותית על שירות) נוספת לפרוש תשתית עצמאית יםהתשתית, חייב

 :התצורות הטכנולוגיות המרכזיות לשדרוג טכנולוגי הןמכאן ש. (יםפסיביסיטונאיים 

                                                 
 גודלו בשל אם ובין, בזק של במקרה הנחושת לאורך הניחות בשל מהארון המרחק של שלילית ההשפעה בשל אם בין 14

 . הוט של במקרה שיתופי מקטע באותו שימוש העושה המנויים אשכול של
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ת סיב עד לארון התקשורת ברחוב ושימוש פריש – Fiber to the Cabinet (FTTC) .א

 בתשתית הנחושת מארון הרחוב ועד לדירה. 

על ידי שדרוג מתבצע , ושדרוג הרשת שימוש ברשת בתצורתה הנוכחיתשדרוג זה עושה 

רלוונטית לבעלי  זו שדרוגאפשרות . הרחובבעיקר בארונות , הרכיבים האקטיביים ברשת

כאשר  ,השימוש בטכנולוגיה זו הוא הזול ביותר והמהיר ביותרהתשתית בלבד. כמו כן, 

שדרוג כרטיסי  או באמצעות הרחוב נותארו מספרבאמצעות הגדלת עשה השינוי העיקרי נ

 בארונות הקיימים; אולם, שדרוג מהירות הרשת באמצעים אלו הוא מוגבל. VDSL-ה

פרישת סיב עד לשטח הבניין, ושימוש בתשתית  – Fiber to the Building (FTTB) .ב

 הנחושת הקיימת בבניין.

הקיימת בבניין, כך שאין  הנחושת תשתיתהוא בניצול  FTTBהיתרון המרכזי של תצורת 

הרבות התשומות תוך חסכון של של סיבים בתוך הבניין  אנכית )ורטיקלית(צורך בפרישה 

החסרונות המרכזיים הם שימור התלות באורך ובאיכות הנחושת בבניין  15הכרוכות בכך.

המגבילה את הקצב שניתן לספק, שיעור נצילות נמוך יחסית של הציוד האקטיבי המותקן 

קשיים הנובעים משימוש משותף במקטע הנחושת )בשל היקפי ביקוש( ומבחינה תחרותית, 

פתרון טכנולוגי זה הוא  נולוגיה זו.מפעילים בטכ מספר לש םפעילות המצמצמים אפשרות

 ברמת הבניין )בישראל מאות אלפי מבנים(.

 .לנקודת סיום בדירת המנויפרישת סיב עד  – Fiber to the Home (FTTH) .ג

קיומו של תווך תשתיתי בעל פוטנציאל בלתי הוא ב FTTHהיתרון המרכזי של תצורת 

ואינו חוסם מפעילים נוספים לפרישה באותו  מוגבל, שאינו סובל מניחות או מהשראות

, פרישה של סיבים בתוך הבניין אנכיתצורך בפרישה החיסרון המרכזי הוא ה. הבניין

פתרון טכנולוגי זה הוא הכרוכות בכך. הרבות והתשומות  אופקית עד לנקודת הסיום בדירה

 (.דירותמיליון  2.5-)בישראל כ הדירהברמת 

-E) גלים מילימטרייםטכנולוגיות אלחוטיות משלימות, כגון יימות ק לטכנולוגיות אלה בנוסף

Band ,V-Band) כיום על ידי מפעילים וכן על ידי המשרד ותנבחנטכנולוגיות אלה  .גלי מיקרוגלו, 

אפשר עשויים לוברשת הגישה להתגבר על חסמי פרישה נקודתיים  יםם המאפשרמימשלי נותכפתרו

 הקווי במקטעים קצרים.לתווך  דומותיכולות 

ת רשתות התקשורת העתידיות ישלבו את מכלול הפתרונות ונציין כי לא מן הנמנע שטופולוגי

בהתאם האפשריים בהתאם לצרכים, העלויות, החסמים השונים העולים באזורים שונים, ו

ים שונים טכנולוגיות ותקנבניינים. באופן דומה סביר כי טופולוגיות אלו יכללו שילוב ה למאפייני

 לאורך שדירת הסיבים הפרושים במקטעים השונים. 

  

                                                 
במעלה הבניין ופרישה אופקית בתוך כל קומה כאשר מדובר  ארון התקשורת של הבניין/פרישה אנכית מהמרתף 15

 בבניין מגורים משותף.
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 אתגרים מרכזיים באסדרה .4

  התשתית לעומת ספקי השירות יבעלל תחרותיים יתרונות קיומם של 4.1

 השירות במספר מישורים:  ספקי פני תשתית יתרונות מובנים עללבעל 

שבבעלותו כעלות תשתית רואה את עלות השימוש בקנים בעל ה – מבנה העלויות .א

כך, העלות שמשייך בעל התשתית לשימוש  .(לפני עשרות שנים שתהשרובה נע) שקועה

לעומת זאת, עבור ספק השירות עלות השימוש  .ה יחסיתבתשתית הפסיבית היא נמוכ

שכן התמחור הסיטונאי יחסית  גבוהה היא המבוססת על התמחור הסיטונאי ,בקנים

הקמת התשתית עבר הרחוק בהקבועה הגבוהה שהושקעה במביא בחשבון את העלות 

 היא העלות הממוצעתהשירות שרואה ספק לפרישת רשת הפיזית. כלומר, העלות 

שרואה בעל התשתית היא העלות המקבילה , בעוד העלות הקבועה לאספקת השירותים

   16)אשר כוללת גם שדרוג הרשת מעת לעת(.בלבד  השולית

התהליכים ברמות השונות עבור בעל התשתית,  – יצועיתרונות בהליכי תכנון וב .ב

תהליכים יחסית להם פשוטים  שבבעלותוהפסיבית לפרישת סיבים בתשתית 

להביא לפערים  . דבר זה עלולבאמצעות השוק הסיטונאי המוגדרים עבור ספק השירות

הליכי התכנון  ובעלויות המתאפשר לשחקנים השוניםמשמעותיים בקצב הפרישה 

 .והביצוע

שות שימוש בתשתית לע יםספקי השירות המבקש – סימטריה מובנית באינפורמציה-א .ג

, להציג את תוכניות הפרישה ולאשרן מולו. בכך יםתשתית מחוייבההפיזית של בעל 

בידיעת  יתרון מובנה לבעל התשתית נוצר 17ועל אף האיסור לעשות שימוש במידע זה,

  .יומתחר של יכולותהו הפרישהקצב  הפרישה,אזורי 

התשתית  בעלי – יתרונות מידע ושיווק הטמונים בהיקף המנויים הקיים למונופול .ד

היקף המידע על  ןקיים לה ועל כןמהמנויים הקמעונאיים  80%-מ הבלמעל יםאוחז

להסיק באופן מושכל יותר  , בין היתר,. מידע זה מאפשר להןושים והביקושיםהשימ

 כדאיות שדרוג הרשת עבור כל אחד מהם.  על

 בעלי הרישיוןבין  פתיחההנקודות הבדלים מהותיים ב 4.2

, IBC-ו, מבנה העלויות של בזק שונה מהותית משל מתחרותיה, ובהן גם הוט וכאמור לעיל ראשית

. בעוד דרוג הרשתש שבאמצעותה מתבצע ארצית כלל בפרישההנובע מהבעלות על תשתית פסיבית 

מתחרותיה  בפניפרישת הקנים עלות שקועה, הקמת תשתית פסיבית ובפרט בבזק רואה בעלות 

ריאלית להשקיע בפרישה רחבה של קנים ובכך להביא להשקעה חד פעמית -עומדת האפשרות הבלתי

 השימושולראות בעלות  של מתחרים אחרים בקנים קף עצום, או האפשרות לעשות שימושיבה

בהשוואה למודל העלויות  ןשלהמודל העלויות  השלכות משמעותיות עלקיימות  לכך .כעלות שוטפת

 .דאיות הפרישה שלהןכ ועל של בזק

                                                 
העלות הממוצעת גבוהה משמעותית מהעלות  טבעי מונופול של עלויות מבנה בעלת תשתית בהקמת מדובר כאשר 16

  השולית.
 .פיזיות תשתיותסיטונאי שימוש ב שירות לתיק 13 סעיף 17
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ר משמעותית של בזק להשקת שירותים מתקדמים בפרישה נרחבת מהי Time to Market-השנית, 

 תספקרש קפיצה מהיר לקראת אהמהווים קכאמור, בזק פרשה סיבים עד הבניין משל מתחרותיה. 

. לשם השוואה, סך היקף הפרישה של כלל משקי ביתמיליון  1.6-כלמבוסס סיבים שירות 

, וזאת לאחר כשנה של פעילות אלף משקי בית 150-לכ נכון להיום מתחרותיה של בזק מגיע

 . IBCומספר שנות פעילות של  משמעותית מטעם ספקי השירות

להשקה הראשונה של שירות חדש צפויה להיות משמעות גדולה שכן לאחר הרכשה ראשונית של 

 והיהשיווק והחדירה של מתחרה חדש י ,מהירים-אולטרהלקוחות שיקבלו שימוש בקצבים 

מתחרים בשוק שאלת הכדאיות של פרישת תשתית לבניין תלויה הכך, מבחינת  .יותר בליםמוג

שצפויה להיות נמוכה  ,ן ובתחזית גיוס הלקוחות החזויה באותו בנייןבעלות הפרישה לאותו הבניי

להשפיע באופן מידי ומהותי על המודל אפשר לבזק מצב זה י לאחר החדירה הראשונית של בזק.

העסקי של מתחרותיה ועל ההיתכנות הכלכלית של פרויקט פרישת הסיבים של כל אחת מהן, וזאת 

 , ועוד.ם טורפנייםמשמעותיים, קביעת מחיריעל ידי גריפה מהירה של נתחי שוק 

תמריץ  תהווכדי ל להפעלת רשת הסיביםקיומו של האיום ב מכך, על בסיס הניתוח האמור, די היתר

זה, וכפועל יוצא  איום, בנוסף 18השירות. ההתקדמות והיקפי ההשקעה של ספקישלילי לקצב 

הנבחנת  VDSL 35Bהתמריץ השלילי הכרוך בו, מתגבר לאור כוונותיה של בזק להפעיל טכנולוגיית 

 הגישה רשת יכולת את לשדרג תאפשר ,שרותאאם , טכנולוגיה זו 19בימים אלה על ידי המשרד.

ותוך פרקי זמן קצרים. מכיוון שטכנולוגיה זו צפויה  יחסית נמוכה, בהשקעה בזק של הקיימת

 לחלק Mbps 200-להכפיל את קצב הגלישה למנויים ולאפשר קבלת שירותים במהירות מרבית של כ

. לפיכך לשירותי גישה אולטרה רחבת פס הביקושיםמ חלק ולו לספקצפויה  היאמהמנויים, 

, ובפרישת רשתותיהם על ידי מתחריה של בזק FTTx טכנולוגיותב השימוש כדאיותתפגע ב הפעלתה

  .בתמריץ של בזק להפעיל את רשת הסיבים שלהכן תפגע ו

פתרונות לטווח הקצר עלולים ליצור תמריץ שלילי משמעותי שידכא  המהוויםשדרוגים טכנולוגיים 

 השקעות בטכנולוגיות יקרות ואיכותיות יותר הרלוונטיות לטווח ארוך. לעומת זאת, התמקדות

בפתרונות טווח ארוך לתרחישי קיצון שסבירותם נמוכה, עלולה להביא להשקעות בלתי יעילות 

ומיותרות, כמו גם לפערים ואי מתן מענה בטווח הקצר. ככלל, אין זה מתפקידו של הרגולטור לנהל 

 לפתרון טכנולוגי זה או אחר. החברות ןאו להכווין אות את ההשקעות של החברות השונות בשוק

ות מתוך הבנה נרחבת של השוק, הביקושים, היתרונות והחסרונות של הטכנולוגיות השונות, פועל

מבנה העלויות שלהן והאסטרטגיה העסקית שלהן. עם זאת חשוב לבחון את מערך התמריצים 

, הנוצר משימוש בפתרונות לטווח קצר על השקעות ופתרונות בטווח הארוך בתרחישי ביקוש שונים

הייתה נבחרת על ידו במידה והשוק היה בעל  Incumbent-גיה המועדפת על ידי הוכן האם הטכנולו

 רמת תחרות גבוהה.

                                                 
 ראו: אלו,תחרותיות מעין -לדיון בפרקטיקות אנטי 18

Jean Tirole, The Theory of Industrial Organization, CH. 8. 
 של התקנה ידי על הרשת מהירות את להגדיל המאפשרת FTTC מתצורת טכנולוגיה היא VDSL 35B טכנולוגיית  19

, רחבים תדר בתחומי פועלת היא וכן בווקטורינג שימוש עושה זו שטכנולוגיה וןמכיו. התקשורת בארון עודייי כרטיס
 .FTTB של חלופיות טכנולוגיות של בביצועים פוגעת היא
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הסיבים שפרשה בזק אינם מושמשים ומופעלים והשירות באמצעותם אינו  כל עודלמותר לציין כי 

-אנטיאיום  יש בעצם קיומם כדי ליצור , הרי שאין הם תורמים לרווחה הצרכנית, אךמוצע לציבור

לשמר את האיום של בזק היכולת  .פרישת רשתות מתקדמותמ את ספקי השירות רתיעמה תחרותי

את לכל הפחות ובכך לשפר  אותהלהפעיל מבלי )וזאת  המגולם ברשת הסיבים שלה תחרותי-אנטיה

בסעיף הקודם, ומהווה , קיימת בשל היתרונות המשמעותיים של בזק שתוארו (רווחת הצרכנים

 למאמץנדרשים ספקי השירות כך,  .עוצמה המונופוליסטית של בזק בתשתית הקוויתלביטוי נוסף 

קיימת רשת סיבים בפרישה  סיבים בניין אחר בניין, ובו בזמןלפרוש תפעולי וכספי ניכר על מנת 

אשר יכולה להקפיץ את מדינת ישראל ואת השוק הישראלי לחזית הטכנולוגיה מבחינת נרחבת 

מהווה אמצעי להרתעת  רשת זו זו אף זו,לא נעשה בה שימוש, ולא אף על פי כן פרישת הסיבים. 

ברור כי מצב זה בעייתי בלשון המעטה, ואין הרגולטור יכול  ספקי השירות מהשקעה עצמאית.

 להסכין לו.

 שוויוניות אל מול כדאיות כלכלית –בחובות הפרישה הבדלים  4.3

ספקי השירות למקד את פרישת  יםבעוד על בזק והוט מוטלת חובת פרישה אוניברסלית, יכול

, . פרישת הסיבים של ספקי השירותבאזורים הכדאיים ביותר מבחינה כלכלית םהסיבים שלה

ת הפוטנציאליים והיקפי החדירה תלויה בין היתר ביחס בין עלויות הפרישה לצפיפות הלקוחו

 :אתגרים מספרהמשוערים. מכאן עולים 

אספקת השירות ברחבי הארץ. כך, פרישה אוניברסלית נשען על מיצוע העלויות של  שוםיי .א

ת ומשמש אזורים כדאיים יותר מבחינה כלכליתיישום כאמור מניח כי ההכנסות מפרישה ב

הציבור מקבל את השירותים  ,כללכ ,אזורים הכדאיים פחות, אךב פרישה לסבסוד

המסופקים במחירים זהים ובתנאים בלתי מפלים. כיוון שחובה זו לא חלה על כלל 

השחקנים בשוק, שחקנים מסויימים יכולים למקד את פעילותם באזורים הכדאיים ביותר 

ה להיפגע יכולת התחרות של בעל עלולכך  20.ולמעשה "לגרוף את השמנת" מבחינה כלכלית

תמריץ כלכלי חזק של בעל התשתית להיווצר עלול או לחלופין ית באזורים נרחבים, התשת

 העומדים בפני צרכנים במקומות שונים בארץ.פער בתעריפים ליצירת 

סוגיה מרכזית נוספת נוגעת למימד הזמן וקצב הפרישה באזורים שונים. תכנון קצב  .ב

 מועד הפרישה א לדחיקתהפרישה בהתאם לכדאיות הכלכלית של כל איזור יכול להבי

לייצר בכך פערים בקצבי הגלישה וטיב השירות , אזורים שאינם כדאיים לקצה ציר הזמןב

מתן גמישות ע בעיקרון השוויון. עם זאת, ופגולבין אזורים שונים לפרקי זמן משמעותיים 

באזורים זולים  מוקדמת פרישהבתכנון הפרישה עשויה להיות בעל אפקט חיובי שכן 

 המשך הפרישה מימון יםתזרים מזומנים שמאפשרו רווחים לפרישה ועתירי ביקוש מייצרת

שיקול זה  .איזון לעלויות המושקעות בפרוייקטלסייע ביצירת ו באיזורים כדאיים פחות

 גבוה בקפיצה הטכנולוגית לתשתיות מתקדמות.יכול להיות בעל משקל 

                                                 
 באזורים להתחרות מצליחים השירות ספקיונים הוא זהה, אזי במידה וככל שהתעריף שנגבה מהלקוחות הש 20

שעלות  מהאזורים הרווחים את מאבד אוניברסלית לפרישה החובה שבעל הרי, לקוחות ולהרכיש ביותר הכדאיים
 כתוצאה משינוי תמהיל הלקוחות. יותר היקרים באזורים הפרישה דבהם היא זולה ושיש באפשרותם לסבס הפרישה

 לכסות מנת על לקוחותיו לכלל התעריפים את להעלות ועליו, עולה שלו )המתחלקת בין הלקוחות( הממוצעת העלות
 .מתעצמת והתופעה השירות יבספק להתחרות יכול לא הוא בהם האזורים מתרחביםמכך  יוצא כפועל. זו עלות
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 ובפרישת המצב כיום בישראל מבחינת שוויוניות באיכות בהשוואה בינלאומיתנציין בהקשר זה כי 

 90% מעללה שממשקי הבית, ורשת הוט פרו 100%-ה לכשהרשת הוא טוב מאוד. רשת בזק פרו

ופן גם יחסית למדינות דה כפולה זו כמעט לכל משקי הבית בישראל היא יוצאת שפרי .הבית ממשקי

נמצאת  ף, בבדיקה שערך המשרד נמצא כי איכות הרשת בפריפריה ה"רחוקה"בנוסהמפותחות. 

קבלת שירותי ד לעומת שאר המדינה. מכאן עולה כי רמת השוויוניות בשל שנה אחת בלב "באיחור"

 גבוהה.היא  אינטרנטתשתית 

 תחרות מבוססת שירותים למולתחרות מבוססת תשתיות  4.4

לקיומן של מספר תשתיות עצמאיות המגיעות למנוי יתרונות ברורים מבחינה תחרותית. מצב זה 

מקטין את התלות של המפעילים השונים בבעל תשתית אחד, מאפשר מגוון רחב יותר של שירותים 

בנוסף, העלייה בסולם  ריפי מצד הרגולטור.ותחרות על מחיר שאינה מבוססת על פיקוח תע

, כאשר כל רשת שנפרשת מהווה להעלאת איכות התשתית בין אם באופן ישיר הההשקעות מביא

ובין אם באופן עקיף על ידי דחיפת  ;חידוש ומביאה עמה על פי רוב חדשנות ושיפור באיכות השירות

תיות כרוך בריבוי השקעות, וככל ריבוי התש גיסא, מאידך .תשתיותיהם בעלי התשתית לשדרוג

בטווח  תועלת המשקיתצריכה להיבחן אל מול ההכפילות בהשקעה  יאז שעלות הפרישה עולה

אין תועלת שייתכן בהם הפרישה גבוהה מדי, עלות  המתח נוגע במיוחד לאזורים בהם. הארוך

התשתיות תחלק בין המ המצומצם בה של תשתיות לאור היקף הביקושלפרישה מרו משקית

  השונות.

לקיים תחרות על בסיס לכן יש לאזן בין הרצון לעודד ריבוי תשתיות עצמאיות, לבין האפשרות 

היכן שריבוי תשתיות עצמאיות איננו פתרון בעל תועלת  בעיקר שירותים סיטונאיים אקטיביים

רותי גישה להציע שי תוכל בזק. בפרט, כיוון שצפוי כי בטווח הקצר רק שאינו אפשרימרובה או 

על תשתית זו ברמה להישען ספקי השירות ל לאפשר נדרשאולטרה רחבת פס בפרישה נרחבת, 

ך ילהמש של ספקי השירות שמר את התמריץייש לוודא כי המערך האסדרתי עם זאת, הסיטונאית. 

ולא להסתמך אך ורק על רכישת שירותים סיטונאיים  טפס במעלה "סולם ההשקעות"לפרישה וב

נציין בהקשר זה כי חובת  בסך התועלת המשקית. תוך התחשבותבאופן מידתי  זאתכל ו ,אקטיביים

אספקת השירותים הסיטונאיים ממשיכה לחול על בעלי התשתית גם עם שדרוג רשתותיהן, וזאת 

 שיונם.יבהתאם לקבוע בתיקי השירות בר

-Buy"-עיקרון הביטוי בהמתח בין תחרות מבוססת תשתיות לתחרות מבוססת שירותים בא לידי 

or-Build מבטיח הקצאת מקורות ", שמנחה לרוב את המשרד בקביעת תעריפים סיטונאיים, והוא

. הסיטונאיים BSA-ספקי השירות שעושים שימוש בשירותי הוהשקעה יעילה בתשתית גם על ידי 

שירות מאפשרים לספק ההמתח זה ממשיך להתקיים גם כתוצאה מהיצע השירותים הסיטונאיים, 

של בעל התשתית, במידה והעלות  השירותים הפסיבייםבפרישה עצמאית באמצעות למשל,  ,לבחור

גבוהה והופכת את מתן השירות ללקוח  למשל( BSAאקטיביים )ה יםהכרוכה בשימוש בשירות

 הןברמת התשתית ו הןתחרות מול בעל התשתית את קיומה של מיקה זו מאפשרת דינ .כדאילפחות 

 ברמת השירות.

 

 



16 

 

 במקרקעין פרטיים חסמי פרישה  4.5

של המקרקעין  כרוכים בפרישה במקטע האחרוןחסמי הפרישה מלויות הפרישה ועמחלק משמעותי 

)במצב הקיים  תוואי הרשת החל בקרקע ציבוריתהפרישה ב, הכולל את , קרי חצרי הבנייןהפרטיים

אל תוך החצרים  ("אפס גוב" – הסמוכה לבניין מדרכההנמצא בגוב מהפרישה מדובר על פי רוב ב

 לפרישת סיבים בניין. הקשיים המרכזייםתוך הבהאנכית עד לבניין, וכן את הפרישה  –הפרטיים 

 , באי קיומן של תעלות ורטיקליות לפרישת הסיבמייחודיותו של כל בניין במקטע זה נובעים

ומות עקב שינויים שנערכו בבניין, תחזוקה לקויה של בק אופקית , מקשיי פרישהבבניינים ישנים

ועוד. הפרישה בתוך הדירה, הבתים,  ועדיוהדיירים הקנים בין גוב האפס לבניין, קשיים שמעלים 

חסמים במקטע זה, ובהקשר זה עולים עלויות הפרישה ואת ה בוחן דרכים שונות להפחתתהמשרד 

 יים:מספר אפיקי פעולה אפשר

 מקטע זה מהווה חלק ניכר מעלויות הפרישה – ורטיקלית ת סיבפרישבעלויות בשיתוף  .א

, וניתן אין חברה בעלת יתרון אינהרנטי במקטע זה )כולל בזק(ו בבניינים מסוימים

 לייצר שיתוף בעלויות הפרישה בין החברות. 

כיום אין חובה לקבלן בניין לפרוש בעת הבנייה  – בניינים חדשיםחובת פרישה ב .ב

להתחבר אליה באמצעות  השונות חברותתאפשר לית סיבים עד לדירה שתשת

בעת  תשתיותיהן. פרישה זו יכולה להיעשות בעלות נמוכה מאוד )עלות הסיב בלבד(

 .משמעותיתיותר עלויות גבוהות  נדרשות לכך ,. לאחר שהבניין נבנההקמת הבניין

, כדוגמת טכנולוגיות גלים שונות שימוש בטכנולוגיות – חיבור אלחוטי נייחשימוש ב .ג

בקצבי גלישה אולטרה  נייחהמאפשרות חיבור אלחוטי  ,מילימטריים שהוזכרו לעיל

בבניינים ובשכונות המתאפיינים בעלויות פרישה גבוהות יכולה להפחית  מהירים

 הן.משמעותית את עלויות הפרישה, ולהקל על החברות בעמידה בחובות הפרישה של

הן על בעלי התשתית והן על הטלת חובה סימטרית ) – החכרת הסיב הפרוש בבניין .ד

למתחרותיה  חברה בחצרי הלקוחכל להחכרת תשתית הסיבים שפרשה ספקי השירות( 

 .על פי דרישת הלקוח

מתן אפשרות ללקוח לרכוש את התשתית שבמקרקעין  – סיב בבעלות הלקוח .ה

 .הפרטיים

 

 לצורך יישום המדיניות למתווה האסדרה עקרונות .5

 לגבששוקל  המשרד לפיהם ראשוניים עקרונות מציגים אנו, לעיל שתוארו והאתגרים הסוגיות לאור

 :השונות לסוגיות מענה לתת במטרה אסדרה

  בבחירת תמהיל הטכנולוגיות לבעלי תשתית ולספקי שירות פעולה חופש 5.1

שאינה מותאמת נקודתית לסוג  אסדרה –, שואף המשרד לאסדרה אדישה טכנולוגית ככלל

 הטכנולוגיות תמהיל את לבחור מפעיל לכל חופש מתן תוךהטכנולוגיה הנבחרת על ידי המפעיל, 

 ולאור  שלו התפעול תשהרשת ותפי לטופולוגית, בהתאם ללקוחותיו שירות מספק הוא אמצעותןב

 



17 

 

ם שיוכל להציע של אי פגיעה בשירותי לעיקרון בכפוף, זאת. שעומדים בפניומכלול השיקולים 

 לשם כך יפעל המשרד על פי העקרונות הבאים: .מתחרה

 השירות שספקי מכך הנובעת באינפורמציה מובניתסימטריה -א קיימת, כאמור .א

ובכך בעלי  התשתית בעלי של הקיימת התשתית בתוך שלהם התשתית את פורשים

בנוסף, שינויים ברשת  התשתית חשופים לתכניות הפרישה של ספקי השירות.

ושדרוגים טכנולוגיים מצד בעל התשתית עלולים להשפיע על אופי אספקת השירותים 

בין בעלי  האינפורמציה פערי מיתון לצורךהשירות ועליהם להיערך לכך.  של ספקי

את ספקי יעדכן בעל תשתית עה בתחרות, לשם מניעת הפגיו ,התשתית וספקי השירות

בעל  כמו כן .ולו"ז לביצועו מבעוד מועד בדבר שדרוג טכנולוגיואת המשרד השירות 

 השרות על השפעה ול התשתית במערך שינוי כל לגבי ר עדכון כאמורוימס תשתית

 .השרות ספק של ללקוחות המסופק

 סייגים לקבועהמשרד יהיה רשאי . שדרוג טכנולוגי משמעותי יידרש לאישור המשרד .ב

 .הפעלתה את למנוע ואף בטכנולוגיה לשימוש הוראות או

השירותים ואיכות ככלל, המשרד לא יאשר שדרוג טכנולוגי אשר יפגע בתחרות ובהיקף  .ג

 המסופקים על ידי המתחרים.

ככל שהתועלת מהטכנולוגיה היא גבוהה מאוד יחסית להיקף הפגיעה בתחרות  .ד

יהווה הדבר  21(Open Accessגם למפעילים אחרים ) בטכנולוגיה שימוש יתאפשרו

  .שיקול לטובת אישור הטכנולוגיה

 .כפוף לתנאים נוספים שייקבעוב אישור המשרד יכול שינתן .ה

 קבע, הפעלת טכנולוגיה אלחוטית ברשת הגישה., תחת תנאים שיהמשרד יאפשר .ו

 התשתית בעל ידי על סיטונאיים שירותים אספקת 5.2

בכל כקבוע בתיקי השירות,  – שירותים סיטונאיים על גבי רשתות מתקדמותאספקת  .א

התקדמות טכנולוגית, התשתית תתמוך בשלוש הרמות של השירותים הסיטונאיים, 

לקבוע את נקודות החיבור ברשת אליהן יתחבר בהתאם לשיקוליו יוכל וספק השירות 

 ומבלי להגבילו: 

כל טכנולוגיה עתידית שבעלי התשתית ייעשו בה  – מקצה לקצה BSAשירות  .1

 BSA-Bitשירותהסיטונאי בהתאם להוראות תיק   BSAשימוש תתמוך בשירות

Stream Access+Telephony מגוון כל את להציע יוכל כך שכל ספק שירות 

ת בכך אנו מוצאים חשיבו. הנייחת התשתית גבי על להציע שניתן השירותים

, לבחירת ספק Layer 3ולא רק ברמת  Layer 2 ברמת יסופק גם BSA-שירות הש

שמאפשר  Layer 2-קיימת חשיבות לאפשר חיבור ב מבחינה תחרותית, השירות.

, לחסוך בעלויות הקיבולת ואופי השירותים המסופקים QoS-שליטה בניהול ה

 ולהפחית את רמת החשיפה של בעלי התשתית למידע שעובר ללקוחות. 

                                                 
 יוכל זו בשיטה, במחירי עלות למפעילים מתחרים. VULA - Virtual Unbundled Local Accessבהצעת שירות  למשל 21

 .שהותקנה התשתית גבי על דומה מוצר לצרכן ולספק אחר מתחרה שהתקין החדשה הטכנולוגיה על לרכוב מתחרה
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 VULA – Vitrual Unbundled Localגישה וירטואלית לכל מקטע ברשת ) .2

Access) –  ברשתות מתקדמות, על מנת לאפשר נקודות חיבור במקטעים שונים

ת זו מחליפה את . אפשרוLayer 2ברמת  VULAלרשת, בעל התשתית יספק 

 Last Mile-פירוק למקטעים ולחכירת ה הבחירה של ספק השירות בדבר

)כלומר, חלופה  המאפשרות לספק השירות לנהל באופן מלא את הרשת והלקוח

 (. FTTPשאינו רלוונטי ברשתות  SLU-לשירות ה

)בפרט על  אפלים ובסיביםכולל בקנים בכל נקודה ברשת  יזייםאספקת שירותים פ .3

 עד לארון התקשורת בבניין. Last Mile-בוכן  שפרשה בזק( הרשת

מסופקים שירותים  עודכל  – NGN/DOCSIS-ה רשת גבי על סיטונאי שירות אספקת .ב

, תימשך אספקת השירותים NGN/DOCSIS-הקמעונאיים על גבי רשתות 

הסיטונאיים על גביהן, במקביל לאספקת השירותים על גבי הסיבים. מודל הצל 

התשתית את התעריפים לשירותים  , שעל בסיסו יתמחרו בעלי5.3יף כמפורט בסע

 NGN/DOCSIS-הסיטונאיים מבוססי סיבים, יכיר בהקצאת עלויות חלקית לרשתות 

 את מפתחות ההקצאה ואופן קביעתם. ויציין

 לצד מנגנוני פיקוח יעילים תעריפי חופש 5.3

-אפשר דרגת חופש בפיקוח התעריפי על שירות הבהתאם להתקדמות האסדרה האירופית מוצע ל

BSA לחוק התקשורת )בזק  17לפי סעיף  , ולהגבילו לדרישת תשלום סבירבתשתיות מתקדמות

 , וזאת תחת המגבלות הבאות:1982-ושידורים(, התשמ"ב

על הנחה מהמחיר הקמעונאי ולא  ומחוללי עלויות מבוסס עלויות יהיה תעריףה .א

ציג מודל צל לההתשתית  יבעלורך בחינת הסבירות, יידרשו לצ – "(ריטייל מינוס)"

המפרט את מבנה העלויות וההנחות הפיננסיות לתשואה  ם,תעריף המוצע על ידל

העלויות  ישמשועוגנים לבחינת הסבירות של המודל המוצג כנדרשת ולהחזר השקעה. 

לכל אחד ביחס  השוק הסיטונאי ים שלמודלההמשותפות שכבר נבחנו ונקבעו במסגרת 

יאפשר לבעלי  "ריטייל מינוסמודל "שימוש בלעניין זה נציין כי  .מבעלי התשתית

הצרכן  ידרשוכך י –ליסטי ולקבע את כל השוק לפיו וקבוע מחיר מונופלהתשתית 

  .ותועלתו תיפגע ,מחירים גבוהים מדילשלם 

נקוב תעריף חודשי התעריף שייגבה יהיה  – קבוע ללא תלות בתנועה  יהיה תעריףה .ב

בליבת  לשינוע תנועת נתונים קיבולתהקצאת תעריף משתנה לרכיב של ללא  ואחיד

לקביעת התעריפים  הקיים מודל העלויות .)בכפוף לאבחנה לפי קצב להלן( הרשת

המורכבת משני רכיבים מרכזיים: , NGN-מבוסס על מבנה רשת הבבזק הסיטונאיים 

הגישה ורשת הליבה. רשתות אלו מובחנות, בין היתר, על פי מחולל העלות רשת 

לעומת  ;הרלוונטי בכל רשת. ברשת הגישה מחולל העלות העיקרי הוא לקוח הקצה

זאת, ברשת הליבה מחולל העלות העיקרי הוא היקף התנועה המצרפית ברשת. 

תים השונים. לכן רוהתעריפים הסיטונאיים שנקבעו משקפים את מחוללי העלויות לשי

שלבי, המכיל רכיבי תשלום קבועים פר לקוח עבור רכיבי רשת שעלותם -נקבע תעריף דו
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תלויה בעיקר במספר הלקוחות ולא בהיקף התנועה, ורכיב תשלום משתנה בהתאם 

 להיקף התנועה בליבת הרשת.  

במעבר לרשתות מתקדמות, ההבחנה הקלאסית בין רשת הגישה לרשת הליבה 

העיקרי  העלותהמקטעים המצרפיים מצטמצמים משמעותית, ומחולל  22מתערערת.

  לאספקת השירות מקצה לקצה נותר מספר הלקוחות המחוברים לשירות.

מבוססת  תישקל האפשרות לאפשר דיפרנציאציה – תמחור דיפרנציאלי לפי קצב .ג

 מנגנון המבטיח עמידה במגבלות המתוארות לעיל ואי אפלייה של עככל שיוצ עלויות

  מנויים סיטונאיים לעומת מנויים קמעונאיים.

הבטחת מרווח מספק בין עלות  – קיומו של מנגנון אפקטיבי למניעת צמצום מרווחים .ד

התשומות הסיטונאיות למחיר הקמעונאי של בעל התשתית. מנגנון מועדף הוא מנגנון 

לי לשירותים רף מחיר מינימלעומת מנגנון הקובע התשומות הסיטונאיות  אתהמפחית 

 קמעונאיים. 

על מנת על אף האמור לעיל בדבר מתן דרגת חופש בפיקוח התעריפי,  – מהיר יישום .ה

התמחור, על מנת לייצר ודאות רגולטורית ועל מנת  קביעתלמנוע עיכובים מיותרים ב

למת בטווח הזמן המיידי ועד להש שוקל המשרדלאפשר תחרות למן היום הראשון, 

מפוקח לשירותים סיטונאיים על גבי סיב מחיר  לקבוע נת העלויותעבודה עדכנית לבחי

למסמך  בהמשךיפורסם שימוע פרטני בנושא  בהינתן הנתונים הקיימים בידיו כיום.

 זה.

  מתמרץ הפעלה של רשתות מתקדמותהגיבוש מנגנון  5.4

, במאזן שבין כדאיות לשוויוניות, 4.3בהמשך למתואר בסעיף  – חובת פרישה אוניברסלית .א

גם בפרישת רשתות בזק  להחלה עחובת האוניברסליות מ אין מקום לגרוע המשרד סבור כי

יש  עם זאת, יימים לה המאפשרים למלא חובה זו.תרונות הקבשל הי ; זאת,מתקדמות

ם אזוריים בכפוף לעמידה ר בניינים ושכונות בהתאם לביקושיוביחב גמישות בזקללאפשר 

לפרוש ולהדליק את הרשת תוכל בזק  כלומר, .לעניין זה ןרישיוב ם שיקבעובתנאי

, משרד התקשורת יקבע הסדרים זהלעניין . שוניםם אזורי בין באופן מדורגהמתקדמת 

התקשורת תשתית ל הקיים ביחספרטניים, כולל לוחות זמנים, על מנת לשמור על השוויון 

, וזאת בהתחשב ובין איזורים כדאיים ובלתי כדאיים בישראל, בפרט בין הפריפריה למרכז

נציין בהקשר זה שהאזורים שפחות  בהיקף ההשקעות הנדרש וברמת התחרות הקיימת.

כדאיים לפרישה אינם בהכרח בפריפריה, אלא הם אזורים המאופיינים בבנייה בצפיפות 

 נמוכה מאוד.

, בפרישת סיבים של הוט להעדר היתרונות המובניםבנוגע לעיל  2בהמשך למפורט בסעיף 

 , הן בפרישה והן בשירות,של הוטחובת האוניברסליות את  יש מקום לצמצםאנו סבורים כי 

חובתה לספק מ מבלי לגרועזאת,  .מבוססות סיב רשתות מתקדמותבכך שהיא לא תחול 

 סיטונאיים גם ספק שירותיםלצד חובתה לואת שירותי השוק הסיטונאי ברשת הקיימת, 

                                                 
כבר במודל הוט ההבחנה הזו החלה להתערער והיה קיים קושי בשיוך רכיבי רשת מסוימים לרכיב הקבוע או  22

 .לידי ביטוי בשימוע ובהחלטהשבאה  כפיהמשתנה, 
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ר ספק כי חובת האוניברסליות החלה על הוט סנציין למען ה בכל חלק של הרשת שישודרג.

 נותרת בעינה. DOCSIS-ברשת ה

 הרשת ברמה אזורית התשתית לקביעת תכנית להפעלת ילבעלתינתן גמישות  .ב

מפערי מידע  תהנובע תתחרותי פגיעהיש למנוע  – , תחת תנאים תחרותיים)ערים/שכונות(

" לא באזור "מופעל הסיבים. והתכנון לחיבור הבניינים ולהפעלת רשת לגבי קצב הפרישה

האזורים בהם יותנה חיבור של בניין במספר המנויים המבקשים חיבור באותו הבניין. 

יפורסמו לספקי השירות מספר חודשים סיבים על ידי בעל תשתית  מתוכננת הפעלת רשת

התשתית בבחירת אזורי ההדלקה וסדרם, אך  ישמר הגמישות של בעלימראש. בכך ת

לאישור בזק תגיש אשר על כן,  התשתית. של בעלי מו היתרונות המובניםמאידך יצטמצ

 .שתציערשת הסיבים שכבר נפרשה, לפי סדר הפרישה  המשרד לוחות זמנים להפעלת

בו רשת סיבים אפלים של שמצב ה כאמור לעיל, – תמריצים להפעלת רשת הסיבים של בזק .ג

ואינה מופעלת לרווחת הציבור הוא מצב בלתי  בזק משמשת אך ורק להרתעת מתחרותיה

לבזק  תחרותיים להסרת חסמים ויצירת תמריצים כוונת המשרד לפעולבעל כן,  .רצוי

של ת פעלת והלא מופעלעל הרשת המו להפעיל את הרשת. בזק שיעודדו את ולמתחרותיה

סיב אפל. כך  שירות של הםיבינוהמפורטים לעיל  רותים הסיטונאייםיהש יסופקובזק 

שבכל מקרה ניתן יהיה לעשות שימוש ברשת הסיבים שנפרשה, ככל שיהיה לכך ביקוש 

 23שימוש בתשתיות פיזיות, –אופן השימוש בסיב אפל מוגדר בתיק שירות סיטונאי  בשוק.

לישום ם חסמים מיככל שקיי .אולם עד היום טרם נעשה בו שימוש על ידי ספקי השירות

. אנו סבורים כי ככל שהביקוש לתשתית המשרד יפעל להסירם השימוש בשירות זה

 אולטרה רחבת פס יעלה וספקי השירות יבקשו להציע שירותים מבוססי סיב, גם הביקוש

 והלחץ התחרותי שיגרםהאפל של בזק  בסיב של ספקי השירות שימושהלסיב אפל יעלה. 

 שלה כאמור לעיל.להפעיל את רשת הסיבים  בזק יגבירו את התמריצים שלכתוצאה מכך 

 

 

                                                 
23 hole, Box access, Ducts & Poles.-Dark Fiber, Virtual Dark Fiber, Man 
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