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 2019יולי  23

 תמוז תשע"ט 'כ

 לכבוד
 

 נתנאל )נתי( כהן

 מנכ"ל משרד התקשורת

 
 

 משני שימוע –מתכונת שיווק ה"באנדל ההפוך"  שינויהמלצה בדבר הנדון: 
 18.12.2018קול קורא  –( עקרונות מדיניות לפרישת תשתיות אולטרה רחבות פס בישראל 1) – סימוכין

 26.3.2019 ראשי שימוע –( שינוי מתכונת שיווק ה"הבאנדל ההפוך" 2)

 הריני לפנות אליך בנושא שבנדון כלדקמן:

 רקע .1

 מתווה הסיבים והאסטרטגיה התחרותית .א

 16פס שפרסם משרד התקשורת ביום -בקול קורא בנושא פרישת תשתיות תקשורת אולטרה רחבות

 משרד שמוביל האסטרטגיה התחרותיתוצגה ה ("מתווה הסיבים")( 1)סימוכין  2018בדצמבר 

אסטרטגיה זו נמצאת פרישת הרשתות  ה שלבשוק התקשורת. במרכז"( המשרדהתקשורת )"

צרכני  ן ועבורורעבהן שדרוג טכנולוגי משמעותי  תהחדשות בידי המתחרים החדשים אשר מהוו

 .יהןרשתותמתמרץ אותן לפעול למען שדרוג איום תחרותי על בעלות התשתית שוהן  התקשורת

חשש להיעדרם של מעלה כלכלי של המצב היום -הניתוח התחרותי, מתווה הסיביםכאמור ב

וחשש , ובכלל תמריצים מספקים לשדרוג התשתיות הנייחות בהתאם לביקושים המתפתחים

ש יעל כן,  .של דינמיקה תחרותית שתעודד מחיר ואיכות מיטביים לצרכןלאורך זמן להמשך קיומה 

היקף של רחבת והפעלה זמן קצר לפרישה  תוך פרקבלייצר את מערך התמריצים הנכון שיביא 

 כליעל בסיס ו בסיס פרישת הסיבים שבוצעה עד כה זאת עלו בישראל,מתקדמות תקשורת רשתות 

 ., כגון חובות סיטונאיות, אוניברסליות, פיקוח תעריפי וכו'הקיימים האסדרה

 םתלואת הרחבת פע מחד את מערך התמריצים האמור שיאפשר לאגד בחובו מתווה הסיבים עתיד

מאידך את תמרוץ בעלות התשתית לשדרג , ותשתיות תקשורת עצמאיותשל ספקי השירות בפרישת 

החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  – בזקאת התקדמותה של את רשתותיהן, ובפרט לתמרץ 

שימוע זה והמתכונת שתוצג במסגרתו . תשתית הסיבים שברשותה והפעלת הבפריש "(בזק)"

ת רחב והפעלה למען קידום פרישה בימים אלה המתגבשהכולל מהווים חלק ממתווה הסיבים 

  מתקדמות בישראל.תקשורת  רשתות של היקף

הפוך" תהיה שונה לעומת האופן "באנדל סל השירותים המשותף על כן, ההתייחסות במסמך זה ל

תמריצים כולל לפרישת  בעידן שבו טרם דן המשרד במערך בעבר הז סלשבו התייחס המשרד ל

  .בין היתר נוכח מתווה הסיבים המתגבשוזאת , פס-רשתות אולטרה רחבות
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 מבוססות סיבים פס-טרה רחבותלבמסגרת המערך האסדרתי שמבקש המשרד לייצר ברשתות או

 התווה המשרד שלושה אפיקי תחרות עיקריים שבאמצעותם תתאפשר תחרות ברמה גבוהה

 תשתיותהשימוש ב וא. האפיק הראשון במעלה השתכלול את בעלות התשתית ואת ספקי השירות

 ,בהיקף נרחבו מפוקחותניתן לפרוש סיבים בעלויות  ןשבאמצעותבעלות התשתית של  תוהפאסיבי

 יםאפל יםהשימוש בסיב. האפיק השני הוא עצמאיות תיות תקשורתאפשר תחרות בין תשיואשר 

של בעלות התשתית אשר יאפשר לספקי השירות להשתמש בין היתר, ברשת הסיבים של בזק 

 .םשנפרשה בפרישה רחבה ויאפשר להם לצמצם עלויות בתחילת פרישת רשתות התקשורת שלה

, אשר בעלות התשתיתהסיבים של  ותעל גבי רשת BSAהפעלת חובת שירות האפיק השלישי הוא 

ירות מבוסס סיב בפרישה רחבה )לאחר הפעלת רשת סיבים של אפשר לספקי השירות לספק שי

 (.בעלת תשתית

סבור כי בשנים הבאות אפיקי תחרות אלו יהוו את מקור יצירת התחרות בשוק התשתית המשרד 

רשתות סיבים מקבילות בפרישה רחבה תוך יצירת תחרות מבוססת  תפרשנההנייחת ובאמצעותם 

פרושה  בהםשבמקומות גם ת מבוססת שירותים אשר תיווצר במקביל לתחרווזאת תשתיות ביניהן, 

  בלבד. תיפרש רשת אחתאו 

השוק  בהתבסס על רפורמת ואפיקיה הוביל להרחבת רמת התחרותכאמור לעיל, המשרד מבקש ל

ולבחון בהתאם  מבוססות סיבים פס-על רשתות אולטרה רחבותשתחול בין היתר גם הסיטונאי 

את המשך מתכונת השיווק של ולרמת התחרות המתפתחת על גבי השוק הסיטונאי למטרה זו 

  ."באנדל הפוך"

 

 "באנדל הפוך" –סל השירותים המשותף  .ב

וספק  בזקהכולל תשתית אינטרנט של להשיק סל שירותים משותף לבזק משרד האישר  2010בשנת 

ניתן בהתאם אישור זה  ."(באנדל הפוך)" גישה לאינטרנט של בזק בינלאומי )הספק בעל הזיקה(

א ברישיון של בזק המאפשר לה לבקש לשווק סל שירותים משותף הכולל שירותים של 9לסעיף 

ולכן עוסק בחובת ההפרדה המבנית,  בזקברישיונה של  9סעיף חברות שלהן זיקה מבנית לבזק. 

לאישור פרטני של המשרד  ףכפוא והו חריג לחובת ההפרדה המבניתמהווה א 9על פי סעיף אישור 

הוראה מרכזית הנוגעת לאופן שיווק  שיווק סל השירותים המשותף.אופן הנוגעות להוראות קיום לו

 שאינם הגישה ספקי של שוויוני שיווק לבצעסל השירותים המשותף היא זו המחייבת את החברה 

 שווה גישה לאפשר במטרההיתר  בין וזאת 1,"מקביל שירותים"סל  במסגרת אליה מבנית זיקה בעלי

  .קבוצת בזק של למתחריה גם לתשתיות

, 2015, ובפרט לאחר השקת רפורמת השוק הסיטונאי בשנת ממועד התחלת שיווקו במרוצת השנים

 השיווקשבו אופן ב םאשר עסקו בעיקר בנושא ה"באנדל ההפוך"והחלטות פורסמו מספר שימועים 

ושא פורסם שימוע נוסף בנ 2019בחודש מרץ  .שעלו עקב שיווק זהששות תחרותיים חוב בזקאותו 

                                                            
  א' לרישיונה של בזק.9.9סעיף  1
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במתכונת שיווק קל המשרד לבצע ושששינויים פירט אודות אשר  "(השימוע הראשי)" (2)סימוכין 

לגביהם התעוררו ש 3,"שימוש לרעה"ולמנגנון ה 2הנוגעים להוראת הפיצול ה"באנדל ההפוך"

. במסגרת השינויים הראשי קשיי יישום ומעקב בעת האחרונה, כמפורט בשימועת לוטענמחלוקות ו

  הדברים הבאים:נשקלו 

תוכל בזק לפנות למנוי  ביצוע הפיצול שלאחריהחודש ימים לאחר  בתתקופת צינון קביעת  .א

 ;חודשים 12ולהציע לו להתחבר מחדש לחבילת ה"באנדל ההפוך" לתקופה מחודשת של 

 .השימוש לרעה מנגנוןביטול  .ב

ה"באנדל בו יוצעו שינויים נוספים במתכונת שיווק והראשי  המשך לשימוע הואזה משני שימוע 

על מתווה ובפרט  בשוק הנייחהעתידית מתוך הסתכלות רחבה על רמת התחרות  וזאת ההפוך",

קידום להמשך קידום התחרות בעידן הסיבים והסיבים המתגבש והתמריצים הנבנים במסגרתו 

 פס מבוססות סיבים בישראל. -רחבות פרישת רשתות נייחות אולטרה

 

 "סולם ההשקעות" ופרדיגמתחובת השיווק השוויוני  .2

ניתן לחלק את פועלם קיימים כחמישים ספקי שירותים, אשר בישראל שירותי האינטרנט בתחום 

 :תרומתם לרמת התחרות בשוקמרכזיותם ולפי סדר  לשלוש רמות מרכזיותכיום 

בזק ר באמצעות , בין היתISP)שירות גישה לאינטרנט בלבד )שיווק  – ביותר הנמוכה הרמה

 .הפוך"ה"באנדל במסגרת חבילת ה

-שירות השיווק חבילות אינטרנט מלאות )ספק+תשתית( המבוססות על   –          הבינונית הרמה

BSA הסיטונאי. 

 עצמאית סיביםתשתית שיווק חבילות אינטרנט מלאות המבוססות על   – ביותר הגבוהה הרמה

משימוש בתשתיות הפיזיות או בתשתית פיזית עצמאית  מפרישהכתוצאה 

  ת תשתית במסגרת השוק הסיטונאי.ושל בעל

מאפיינות את הפעילות של ספקי השירותים השונים הפועלים בשוק הנייח רמות פעילות אלה 

בישראל. חלקם פעילים ברמות הנמוכות בלבד וחלקם בכל הרמות המפורטות. התקדמות ברמת 

העמקת רמת המעורבות של ספק השירות בקשר עם המנוי; וכן עלייה ב"סולם הפעילות פירושה 

הנדרשות לטובת אספקת חבילת ורחבות יותר נטילת מחויבויות השקעה רבות יותר  –ההשקעות" 

                                                            
כי יש לפצל את החשבונית והשירות ב"באנדל ההפוך" בין מרכיב תשתית  1.1.2017המשרד קבע בהחלטה מיום  2

  ."(הפיצולהוראת )" חודשים 12האינטרנט לספק הגישה לאינטרנט לאחר 
כי יש לקיים מנגנון שימנע "שימוש לרעה" במידע המועבר על המנויים בין בזק  16.3.2017המשרד קבע בהחלטה מיום  3

"(. לרעה השימוש מנגנוןלספקי השירות, הן במסגרת מסלול ה"באנדל ההפוך" והן במסגרת מסלול השוק הסיטונאי )"
₪  250נקבע כי ככל שבזק או ספקי השירות יעשו "שימוש לרעה" בנתוני מנויים ישלם צד אחד עמלה בסך  זה במנגנון

לצד האחר עבור כל מנוי שגויס והועבר למסלול הנגדי. "שימוש לרעה" הוגדר כקצב מעבר מנויים חדשים מהסכם 
חודשים מיום גיוס  4בתקופה של מהמנויים החדשים  5.7%הפוך" להסכם שוק סיטונאי ולהפך העולה על  באנדל"

 המנוי לשירות.
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שירותים כוללת למנויים ופיתוח מערכים התומכים בכך )הכשרת טכנאים, הרחבת מוקדי שירות 

 . , המאפשרות יתר עצמאות ורמת תחרות גבוהה יותרועוד(ותמיכה, פרישת תשתית עצמאית 

( ISPהשירות )במקרה זה ספק שירותי ספק , ובפרט לשיווק בהתייחס לרמת הפעילות הנמוכה

ובמקביל אינו בא במגע עם המנוי כמעט והשירות  באמצעות בזק במסגרת ה"באנדל ההפוך", ספק 

לשמור על עלויות וגבייה, דבר המאפשר לו מת שיווק, מכירה הוא נהנה מחסכון בהוצאות רבות דוג

רמת פעילות זו מהווה בישראל את השלב להציע את שירותיו בתעריפים נמוכים. ו תפעול "רזות"

אף נדרשים  "באנדל ההפוך"ות במסגרת השירהספקי ו)כאמור הנמוך ביותר בסולם ההשקעות 

  רמת הפעילות הנמוכה(.ספקי שירות הפעילים בכאמור להשקעות מצומצמות יחסית ל

המביע את  קפיצת מדרגה מצד ספק השירות מייצג רמה הבינוניתל מעבר מרמת הפעילות הנמוכה

עומד כישות אחת אל מול שהמספק שירות אינטרנט מקצה לקצה רצונו לפעול כשחקן עצמאי 

לא מעבר זה כרוך כמו כן המנוי, וזאת לעומת הסתמכות על מערכיה ופעולותיה של בעלת התשתית. 

הן בפיתוחים שונים הנדרשים לטובת מתן השירות והן , מצד ספק השירותבהשקעת משאבים אחת 

בחכירת מקטעי וכן ועוד; , שיווק ומיתוג השירות ,תקשורת מול המנויהכי יצירת מערבבעיבוי ו

כאמור והתחלת פעילות מקצה לקצה שיאפשרו אספקת שירותים מבעלת התשתית תשתית 

   תחרותית מולה.

א ומהווה קפיצת מדרגה משמעותית שכן הביותר  הגבוההמעבר מרמת הפעילות הבינונית לרמה 

עצמאית בתשתיות הנייחת התשתית הפרישת שעיקרה בהשקעת משאבים בלתי מבוטלת  ךכרו

הגעה לרמת פעילות זו  4.)וכן באמצעות תשתית עצמאית לחלוטין( התשתית הפסיביות של בעלת

 תוהמתחרה בבעלעצמאית אקטיבית משמעותה הפיכתו של ספק השירות לבעל תשתית נייחת 

ת ובעלאשר אינן מהוות איום תחרותי על  ,הנמוכות יותרבנוסף, לעומת רמות הפעילות  .התשתית

התשתית במקטע התשתיתי, השימוש ברמה זו מהווה את הגורם החשוב ביותר בתמרוץ לשדרוג 

 ת התשתית.ושל בעל ותהרשת

ם ההשקעות" מבחינת ספק ב"סול בשלבים מבוססים על עלייההמעברים בין רמות הפעילות 

את מצמצם  ובפרט ,ת התשתיתובבעלשלו בטווח הארוך את מידת התלות  השירות המצמצם

מתאפשר לספק  "סולם ההשקעות"פרדיגמת לפי  5.ןבהתקשרות עמהכרוכות הסיטונאיות העלויות 

י רכישת יד לע עצמאיתסמי הכניסה בפרישת תשתית ולהתגבר על ח במעלה הסולםהשירות לטפס 

שאינם דורשים השקעה גדולה בתשתית בשלבים הראשונים ת התשתית וסיטונאיים מבעלשירותים 

                                                            
 שם, העצמאית הפרישה בתחום בפרט, רבים ביניים שלבי וקיימים המרכזיים השלבים את מפרטים אנו כי נדגיש 4

 רשת את להרחיב יוכל שירות שספק כך, שונות פרישה רמות מספר הסיטונאי השוק רפורמת במסגרת מתאפשרת
כך  .עצמאית אקטיבית תשתית בעל שחקן לרמת הגיעו לפני בשוק מעמדו את לחזק אט ואט בהדרגה שלו התקשורת

אפל שפרש בעל התשתית והתקנת ציוד תקשורת אקטיבי בקצוות של  יבספק השירות בס של ושימוש חכירהלדוגמה 
 כמתואר לעיל.  הגבוהה ביותר הפעילות לרמתביניים הקודם  שלב מהוויםאספקת השירות  לצורךאותו סיב 

סולם פרדיגמת "ב שלבסיטונאי ולכן לא מייצגת  שירותהראשונה המוזכרת במסמך זה לא מהווה  הרמהיצוין כי  5
 ת במסמך זה אף נמוכההרמה הראשונה המתואריתרה מזאת,  .דומה המשמעות אולם, באירופה המקובלת "ההשקעות
 ".   ההשקעות"סולם ב הראשון השלב את המהווה( ריסייל) החוזרת מכירהמשירות ה
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( תוך התקדמות לרכישה ושימוש בשירותים סיטונאיים הכרוכים בפרישת רשת עצמאית BSA)כגון 

  (.ת התשתיתוות הפיזיות של בעלשירות גישה לתשתי)כגון 

את הטיפוס  שלבים נמוכים יחסית בסולם מאפשרשל  םקיומ "סולם ההשקעות"אליבא דגישת 

יכולות  את התחום, מפתח ת, שכן בשלבים הנמוכים לומד ספק השירולשלבים הגבוהים יותר

בנוסף, ככל קשרים עסקיים עם ספקים וכיוצא באלה.  טכנולוגיות, מייצר בסיס לקוחות, יוצר

ספק השירות עולה במעלה סולם ההשקעות נוכחותו בשלבים הקודמים הופכת פחות חשובה ש

 ליצירת התחרות בשוק התשתית הנייחת. כך למשל, קיימות וריאציות של סולם ההשקעות

בשלבים או ככל שעובר פרק  ההשלבים הנמוכים ככל שמתרחשת עליי "שריפת"הכוללות רכיב של 

 6.זמן מסוים

 כחלק מרפורמת השוק הסיטונאי תהמתאפשר ,"סולם ההשקעות"שירותים בהשל ספקי עלייה 

 תהנייחהתשתית , מתבטאת בין היתר בחיזוק מעמדם התחרותי בשוק ווה לתשתיותוהגישה הש

 בזקי ל ידע שיווקםהמתקבלת מובשווקים נוספים באופן שמקטין את התרומה התחרותית 

 .במסגרת ה"באנדל ההפוך"

נועדה לאפשר תמריצים למתחרים להתמודד במגרש משחקים "סולם ההשקעות" ככלל, פרדיגמת 

תמריצים אלו מעודדים את  אל מול בעלות התשתית באופן הדרגתי וארוך טווח. ,ככל שניתן ,מאוזן

תרום לוהמתחרים להשקיע בתשתיות תקשורת וכפועל יוצא מעודדים את בעלות התשתית להגיב 

בכל רמות בישראל בהן פעלו ספקי השירותים שלאחר מספר שנים כך,  .רמת התחרותבכך לשיפור ב

נכון יהיה לתמרץ את ספקי השירותים לנוע במעלה הסולם  ,עילהפעילות העיקריות שצוינו ל

כמו כן, בהינתן ככל שניתן.  כמות משקי בית גדולהולהתקדם אל עבר תשתית סיבים עצמאית עבור 

אפיקי באמצעות  - פס מבוססות סיבים-בעולם הרשתות האולטרה רחבות פועלים ספקי השירותכי 

הנמוך ביותר כמתואר לעיל שלב החשיבותו של  - שהותוו במתווה הסיביםהתחרות המרכזיים 

התפתחה  םשכן עבור בשתי הרמות העליונותבאופן משמעותי  יםהפועלספקי השירות עבור קטנה 

 .אפשרות להתמודד במגרש משחקים מאוזן הרבה יותר אל מול בעלות התשתית

 נויים המוצעים להלן:שיקולים נוספים שהביאו לשי

המשרד שוקל לחייב , הסיבים בעולםבזק כבעלת התשתית  שלהאסדרה  מכלול של בראייה -

דרישות פרישה משמעותיות, חובות  לרבותרבות,  רגולטוריות בדרישות לעמודבזק את 

פיקוח תעריפי ובמחיר גם בובדומה למצב היום )פסיביות ואקטיביות(  סיטונאיות מלאות

ניתן לשקול  כי לאור האמור לעיל סבורים אנומבין מכלול הדרישות הרגולטוריות  אחיד.

 לאינטרנט הגישה קטעקרי במ ביותר,רמת הפעילות הנמוכה ב בזק של חובותיה צמצוםאת 

 שלה התקשורת רשת את תשדרג שבזק מנת עלכיוון שכן מו ,"באנדל ההפוך"במסגרת ה

 נדרש כי ההשקעה בשדרוג הרשת תהיה בעלת כדאיות כלכלית.

                                                            
6 M. Bourreau, P. Doğan and M. Manant (2010). "A critical review of the “ladder of investment” 

approach", Telecommunications Policy, 34, 683-696. 
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 אם ישנוצרה היא מקומות שבהם בפרטנית רגולציה לצמצם היא כי יש  המשרדעמדת  -

. בשינויי האסדרה ציבורל תועלתהולשיפור  המשרד פתרון טוב יותר להשגת מטרותבנמצא 

 באנדל"המשמעותית של התערבות המשרד בהסדר  הפחתה גם קיימתהמוצעים להלן 

 וזהו, במסגרתו החלים הכללים של משמעותי ופישוט, ובמעקב שדורש הסדר זה "ההפוך

 .להלן המוצעים שינוייםל נוסף יתרון כאמור

ביותר בסולם ההשקעות אל הרמה הגבוהה  השירות נכון לציין שהתקדמות חלק מספקי -

מראה שגם באופן מעשי חשיבותה של הרמה הנמוכה  לא מבוטליםשתוארה לעיל בהיקפים 

הרמה הגבוהה  ראיה כי; בפרט יש בכך אלו םביותר קטנה באופן משמעותי ביחס לספקי

לאחר  , וזאתנפתחה בפניהם בשנה האחרונה לשימוש מעשישל השוק הסיטונאי ביותר 

הסיר חסמים ולאפשר שימוש ועדה ל, אשר נשל המשרד בעניין זהאינטנסיבית פעילות 

  . בכלי זה השירות של ספקי משמעותי

 

 במתכונת שיווק ה"באנדל ההפוך" השינויים הנשקלים .3

 .כמפורט להלן הראשיבשימוע  מתכונת שהוצגהלשינוי מהווה  בשימוע זההמוצעת מתכונת השיווק 

ועל מנת לייצר את התמריצים , הראשי בעקבות התייחסויות שהתקבלו למתווה הסיבים ולשימוע

להשקיע בתשתיות תקשורת  ולבזקם ההשקעות ירות המתקדמים בסולהנכונים לספקי ש

 :"באנדל הפוך"שוקל המשרד את האסדרה הבאה עבור מתכונת שיווק  ,מתקדמות

 : השוויוני השיווק חובת (1

 BSAלקוחות  100,000 שצבר שירות ספק "באנדל הפוך"לשווק בבזק לא תחויב  .א

לתשתית סיבים  משקי בית או יותר 100,000 הנגיש גםועל רשת בזק או יותר  יםסיטונאי

 7.על גבי התשתית הפיזית של בזק עצמאית אופטיים

ימשיכו באותה עד למועד כניסת מתכונת זו לתוקף  "באנדל הפוך"כל המנויים הקיימים ב .ב

 אמור)גם אלו שאינם מחויבים להיות משווקים בהתאם ל ועם אותו ספק שירותהחבילה 

 בס"ק א'(.

 ,במסגרת ה"באנדל ההפוך" שיחהמהלך ההספקים באופן מילולי בכלל מקום להציע את ב .ג

למנויים פוטנציאליים  SMSלעשות שימוש בשליחת  יתאפשר לבזק ,כפי שנדרש עד כה

המוצעים ב"באנדל ההפוך" ספקי הגישה זהות לטובת העברת במעמד שיחת המכירה 

 .ותעריפיהם

                                                            
)בזק  התקשורת בתקנות()ב( 2ב)17-()א( ו2ב)17בסעיף לקבוע תהייה בהתאם מספר המנויים הנגישים לתשתית סיבים  7

 :2010-"עתשה, (אחוד כללי רישיון לקבלת ותנאים ( )הליכיםושידורים
 ;לכך הבקשה קבלת מיום חודשים משלושה יאוחר לא, קצה למשתמש שירות של העתקה או התקנה תתאפשר( )א
, קבלתן מיום ימים 30 בתוך יבוצעו קצה למשתמש שירות של העתקה או להתקנה הבקשות מן אחוזים שמונים ()ב

  .זו בתקנה לאמור בכפוף והכול
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כשם  תקופת צינון ולא תיקבעבוטל ת יםחודש 12לאחר הוראת הפיצול  – הפיצול הוראת (2

  .שישנשקל לקבוע בשימוע הרא

  .ביטול מנגנון השימוש לרעה כשם שהוצע בשימוע הראשי – לרעה השימוש מנגנון (3

ללא הבחנה בין  ,תהיה זהה לכל סוג טכנולוגיה משווקת, קרי "הפוךה באנדלה"שיווק  מתכונת (4

  .FTTC/B/Hטכנולוגיות 

לפחות מתכונת זו תכנס לתוקף לאחר השקת פרויקט הסיבים של חברת בזק ובהתראה של  (5

על גבי רשת  BSAבהינתן אפשרות סבירה לרכישת שירות ו ,יםלספקי השירותמראש  חודשיים

 .הסיבים

 

   התייחסויות לעיקר הטענות שהועלו במסגרת השימוע הראשי .2

ת א להמשיך כדי המנוי עםקשר  ליצורהמידע הקיים בידי הספק לא מאפשר לו  חוסר: טענה

לפעול להעברת פרטי  יש. תשלום פרטי אתממנו  לקחתו נפרדתההתקשרות מולו בחשבונית 

  .המידע פערי אתמבזק לספקיות על מנת לממש את הוראת הפיצול באופן מיטבי ולצמצם  התשלום

לאתר וליצור קשר.  כדי מספיקה לאתקופת צינון של חודש  –המחסור במידע על המנויים  בהינתן

עד שתישלח למנוי החשבונית  -השלמת הפרטים מול בזק אורכת זמן. גם במידה ויש את כל המידע 

אם לספק עדיין אין  החודש בתום קורה מההראשונה תעבור תקופת הצינון. נדרש לתת את הדעת 

ה חודשים ועד , החל מחודשיים, דרך ארבעשונות צינון תקופות מוצעותאת פרטי הקשר של המנוי. 

 צינון של חודש אינו שונה מצינון לפרק זמן ארוך יותר.כי  נטען גם כי בהקשר זה שישה חודשים.

. המידע השירות בהעברת כלל המידע הנדרש מבזק אל ספקירבה המשרד רואה חשיבות : מענה

עם . 2015בנובמבר  16ם נקבע במסמך מיועוד בתחילת ההתקשרות נדרש להיות מועבר המלא ה

מידע על בזאת, המשרד מודע לקושי הטכני ביישום תקופת הפיצול הנובעת בין היתר ממחסור 

אמצעי התשלום בידי ספק השירות. אנו סבורים כי בעת הזו, ובהתאם לתמריצים הנדרשים לשוק 

אלא  ,זהבעניין לא יהיה נכון שהמשרד יקבע הוראות נוספות  ,לטובת שדרוג תשתיות התקשורת

  ערךולהציע הצעות להתחרות על המנויים  יפעל לפישוט האסדרה תוך מתן אפשרות לספקי השירות

 .במגוון הדרכים הפתוחות בפניהם כמפורט לעיל שונות

את  ימנע הפיצול הוראתשינוי לספק מענה לקשיים אלו. ההסדרים המוצעים בשימוע זה עשויים 

ספק הצורך להשיג מידע נוסף אודות המנויים בפרק זמן נתון, וביטול מנגנון השימוש לרעה יאפשר ל

ללא מגבלות. מתכונת זו מהווה והשירות להתחרות על המנוי החל מתחילת תקופת ההתקשרות 

 במסגרת שיווק ה"באנדל ההפוך" אסדרה, אינה מצריכה מעורבות נוספת של המשרדפישוט של ה

 עמם.רת תמריצים להתחרות על המנויים כבר ממועד ההתקשרות ומייצ
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. ניתוק המנויים ללא המתכונת המוצעת מהווה הטבה לבזק ופגיעה במנויים ובתחרות: טענה

העברת פרטי ההתקשרות נובע מהתנהלות אנטי תחרותית מצד בזק, והשינוי הנשקל לעניין הפיצול 

 "באנדל ההפוך" ויפגע במנויים ובתחרות. הטיב עם בזק, יחזק את כוחו של יי

 השירות ספקי התקדמותבנמוך  שלב מהווה" באנדל ההפוך"הכאמור במסמך זה, מתכונת : מענה

 חיזוק שמשמעותו בו השימוש את לעודד נדרשהזו  בעתאינו סבור כי  והמשרד ההשקעות בסולם

לייצר  עשוי המתוארות במתכונת המוצעתעם זאת, ה"באנדל ההפוך" במגבלות  .התשתית בעלת

שחל גם על רשת מבוססת סיבים של בעלת  תמריץ לספקי השירות להתקדם בסולם ההשקעות,

ובכך לשפר  ת התשתיתות הן של ספקי השירות והן של בעליכול לייצר תמריצים להשקע ,התשתית

. המתכונת המוצעת בשימוע המשני מהווה בצורה נכונה יותר את רמת התחרות בטווח הארוך

סבור כי בתקופת המשרד אינו בנוסף,  ופשוטה יותר את המודל המתאים יותר למצב השוק כיום.

ל ההצעה לביטו והטענה אינה ברורה לעניין זה. כך או כךהצינון שהוצעה יש בכדי לפגוע במנויים 

 .מייתרת את הדיון בטענה זוהפיצול בשימוע המשני הוראת 

 

 השירות לא מתאפשר לספקי השירות וקיימים פערי מידע גדולים בין בזק לספקי מאחר: טענה

"באנדל ההפוך" אכן נחשבים לקוחות חדשים כהגדרת המשרד ואת כמות הלבחון האם מנויי 

 –מידע המלא כבר במעמד המכירה. עם זאת המנויים מסוג זה. לעומת זאת לנציג בזק יש את ה

 העדר, סרבול יוצרת זו אסדרה כן כמוביטול המנגנון לא ישנה את פערי המידע הקיימים. 

 .רגולציה-קרוימו אפקטיביות

 .לרעה השימוש מנגנון את לבטל היא זהמשני  ובשימוע הראשי בשימוע המשרד הצעת: מענה

 

ההפוך" יביא לפגיעה ממשית בתחרות בתחום האינטרנט ועשוי "באנדל ה: המשך שיווק טענה

במסגרת השוק הסיטונאי. התנהלות בזק  השירות להוריד לטמיון את ההישגים שהשיגו ספקי

 מנוגדת להוראות המשרד, והיעדר ההרתעה של המשרד בנושא מאפשר לה להכתיב תנאים לספקי

 תשתית כבעלת ושיקוליה בזק של הקמעונאיים שיקוליה בין הזיקה את לחזק במקום .השירות

על המשרד לחדול מקביעת כללים חדשים  .הקמעונאית מפעילותה בזק תשתית את לפצל נדרש

 ומגבלות על השיווק ולפעול לאלתר לביטול מתכונת זו. 

. כפי שתואר העומדת על הפרק פשרותהראשי כא לא הוצע בשימוע "באנדל ההפוך"ביטול ה :מענה

, שבה גם בעלת התשתית עתידה לספק שירות למנויים על גבי אנו סבורים כי בעת הזו במסמך זה

 לשפר את רמת התחרות שעשוייםבמתכונת המוצעת יתרונות  "באנדל הפוך"יש לשיווק  סיבים,

 ואת טובת הציבור בטווח הארוך.



  משרד התקשורת
 מינהל כלכלה
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הסיטונאי באמצעות למסלול השוק  מנוייםבוטה של  דחיפההמתכונת המוצעת מהווה : טענה

 ניתוק יצירת תוך מלאכותיים החלטה צמתי עליו שיכפו צריך לא מנוי הטלת מום בהצעות בזק.

 .שירותי ותהום

אך זו לא הייתה הכוונה.  אנו מקבלים את הטענה כי לא נדרש לכפות צמתי החלטה על מנוי: מענה

. לכן, כפי המטרה הייתה להעניק למנוי את האפשרות המלאה לבחור את המסלול המתאים לו

יאפשרו למנוי לבחור את המסלול שימוש לרעה ההפיצול וביטול מנגנון הוראת שמוצע, ביטול 

ל עת המתאים לו ובמקביל יאפשרו הן לבעלות התשתית והן לספקי השירות להציע למנוי בכ

 מסלולים והצעות שונות לבחירתו. 

 

אין ו"באנדל ההפוך" הוא הרע במיעוטו ונמצא בנחיתות ביחס למוצרים אחרים, ה ממילא: טענה

מקום להטיל עליו מגבלות נוספות. יש לו מקום כאלטרנטיבה צרכנית לשירותים של קבוצות 

 התקשורת.

ובהתחשב במכלול האסדרה במגבלות מסוימות  "ההפוך באנדל"הבמסמך זה  כמתואר: מענה

יכול לתרום לרמת התחרות ולהטיב עם הצרכן בטווח הארוך. המוצעת בין היתר במתווה הסיבים 

 להשקעות נכונים לתמריצים להערכתנו תתרום המשני בשימוע המוצעת פשוטהה אסדרהה

 .וק ה"באנדל ההפוך"ובשל כך נשקל להקל במגבלות שהוטלו על שיו מתקדמות תקשורת בתשתיות

  

לא מוסרת למנוי במעמד המכירה את כל בכך שהיא : בזק פועלת בניגוד לחוק הגנת הצרכן טענה

 הפרטים אודות השירות לרבות מה קורה לאחר הפיצול ברמת השירות והתעריפים.

משום מתן היתר שלא לפעול על פי הוראות אסדרה הנקודתית בנושא ה"באנדל ההפוך" ב אין: מענה

חוקים אחרים. על בזק להציג בפני המנויים את כל התעריפים הקשורים להתקשרות הנדרשים על 

 פי כל דין. 
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