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על גבי רשת רחבת פס מנוהלת אולטרה שירות גישה להמלצה בדבר קביעת תעריף מרבי  הנדון:
 הסיבים של בזק

 18.12.2018קול קורא  –עקרונות מדיניות לפרישת תשתיות אולטרה רחבות פס בישראל  –סימוכין 

 בואמ .1

 כאשר ,תפתחות משמעותיים בשנים האחרונותעברה תהליכי הבכללותו תחרות בשוק התקשורת ה

"( בזק חברת רשת" ו"בזקחובת מתן שימוש בתשתיות בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )"

במסגרת השוק הסיטונאי  היא בין התורמים העיקריים לכך.שוק הסיטונאי רפורמת הכחלק מ

מספר שירותים לספק  "(התשתית בעלי" וביחד "הוטבזק והוט טלקום שותפות מוגבלת )" ותיבמחו

 Bitstreamגישה רחבת פס מנוהלת ) שירות( 1) :, בין היתרםנמני בהם העיקרייםעל שסיטונאיים, 

Access)  שירות )" הקיימת המבוססת על מקטע גישה בכבלי נחושתרשת העל גבי יום כשניתןBSA 

 שירות גישה לקנה. ובפרט תשתיות פיזיות גישה לשירותי ( 2)-ו ;"(נחושתאמצעות ב

לים פנים ארציים שהם בעלי רישיון כללי ימפענחושת אפשרה לאמצעות ב BSA-אספקת שירות ה

 תשתית אספקת שירותיב ,ברמה הקמעונאית באופן ממשי, להתחרות "(שירות ספקיייחודי )"

הגיע  באמצעות נחושת BSA-מספר המנויים בשוק הסיטונאי בשירות ה ,2019ליוני נכון  1.האינטרנט

באמצעות  BSA-שירות ה .מסך מנויי תשתית האינטרנט בישראל %20-כ 2,אלף מנויים 500-לכ

וק חבילות מוצרים לספקי השירות לשו ואפשר ,הקמעונאיתברמה התחרות הרחיב את  נחושת

העמידו  ( לבית הלקוח. בכךשירותי אינטרנט, טלפוניה וטלוויזיה תהכולל "טריפלחבילת ")למשל 

קבוצת ו בזק 3קבוצתשיכלו לשווק עד אז רק  ,חלופה לפתרונות הכוללים , לראשונה,ספקי השירות

 סלקוםקבוצת של החדירה בדמות היא  לתחרות שחוללו ספקי השירות . הדוגמה הבולטת4הוט

 השירותים )באמצעות תערוצי-רבטלוויזיה הלשוק ה "(פרטנר)" פרטנרקבוצת ו "(סלקום)"

יס -ל הדואופול הוטהחלו לערער את מעמדו ש ם אלוי. שירות(בהתאמה "TV" ו"פרטנר TV"סלקום 

ממנויי שוק  20%-כשוק של בנתח ות מחזיקים כיום ספקי השיר – ערוצית-הטלוויזיה הרב בשוק

החלו ספקי השירות אחרונה לנציין כי  5שוק זה.בכנסות המה %6-כשל ו תערוצי-הרבהטלוויזיה 

                                                            
( ולכן SPIשירותים אלה ניתנים על פי רוב כשירותים בחבילה הכוללים תשתית אינטרנט וגישה לרשת האינטרנט ) 1

 יכונו בשם הכוללני כ"שירות אינטרנט". 
 בניכוי מנויי בזק בינלאומי. 2
 "קבוצה" מתייחס לתאגידים החולקים ביניהם קשרי בעלות.המונח  3
 באמצעות חברות ותאגידים בשליטתם ובמסגרת מגבלות הפרדה מבנית כפי שנקבעו.4
 – 2018בהתאם לסיכום הכנסות שוק התקשורת לשנת  5

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/01072019  

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/01072019


  משרד התקשורת
 מינהל כלכלה

 

 
 02– 6706389פקס:  02- 6706342טלפון:  9199907, ירושלים מיקוד 23רח' יפו 

 
2 

את השימוש ברפורמת  ירחיבעל גבי רשת הוט, ואנו צופים כי הדבר להציע באופן מסחרי שירותים 

 השוק הסיטונאי.

והעלייה  על ידי ספקי השירות ומתחרים אחרים ת תשתיות עצמאיותשפריבמקביל למתואר לעיל, 

בסולם ההשקעות מתקדמות בקצב איטי ביחס להתפתחות התחרות ברמה הקמעונאית. ספקי 

פרישתם מאפשרת להם ו בזק תוך שימוש ברשת חברת קילומטרים מאותו סיבים בשהשירות פר

ה של ספקי השירות באמצעות החכירה שהפרילעומת  .משקי בית ףאל 500-כלהציע שירותים ל

 1.5-כ לגיעה אמהרשת סיבים  בשנים האחרונותפרשה בזק , הסיטונאית של התשתיות הפיזיות

ולאחר מכן האטה באופן משמעותי את קצב  ברחבי הארץ )עד לבניין( ובתי עסק משקי ביתן מיליו

 ציוד אקטיביהתקנת והפעלת באמצעות  הרשתהפעיל את למ בזק נמנעה ,זאתעם  6פרישת הסיבים.

כל החזר  , לעת עתה,אינה מקבלת )קמעונאיים או סיטונאיים( באמצעותה ובכך שירותים ולהציע

וייתכן כי בהתאם , 2016עוד משנת  על השקעה נרחבת זו. כלומר, לבזק רשת סיבים בפרישה רחבה

מאוד קצר  Time to Market-וזאת ב להפעילה בהיקף נרחבהתחרות היא תבחר ולמצב לתמריצים 

 . יחסיבאופן 

השפעה חיובית בטווח הקצר  אפשרית של בזק על הפעלת רשת הסיבים צפויה להיותלהחלטה 

בפרט ובשוק  יחיהנ בשוק תחרותב לפגוע עלולה היא אולםהשירות לצרכן, רמת מבחינת 

עקרונות מדיניות לפרישת תשתיות אולטרה רחבות פס ". על כן, וכפי שמפורט בהתקשורת בכלל

יש צורך להבטיח קיום תחרות באמצעות חיוב בזק במתן  "(מתווה הסיבים)"" קול קורא –בישראל 

 יתקיים שוק סיטונאי אפקטיביאם לא  שימוש ברשת הסיבים ולהסדיר את התנאים לכך.אפשרות 

במקביל להשקת שירותים קמעונאיים ק פקי השירות להתחרות בבזעל רשת הסיבים המאפשר לס

הרי שבין לילה היתרונות התחרותיים של בזק יצמחו לממדים בלתי ניתנים לחיקוי  ,על ידי בזק

בטווח הקרוב, ולא יאפשרו לספקי השירות להציע הצעת ערך קרובה לזו שתוצע על גבי רשת 

גדולה שכן לאחר להשקה הראשונה של שירות חדש צפויה להיות משמעות הסיבים החדשה. 

מהירים, השיווק והחדירה של -הרכשה ראשונית של לקוחות שיקבלו שימוש בקצבים אולטרה

בין מועד אספקת שירות קמעונאי על  חודשיםשיחלפו כך, ככל  מתחרה חדש יהיו מוגבלים יותר.

עד לאספקת שירותים סיטונאיים על גבי רשת הסיבים, לצד פעילות שיווק של בזק ו ידי בזק

, הרי המנצלת בין היתר את יתרונותיה בגישה להיקף נרחב של מנויים שירותי סיב קמעונאייםל

 .תפחתשיכולתן של המתחרות להרכיש לקוחות שכבר הורכשו על ידי בזק 

חובת השימוש וכינונו השוק הסיטונאי על גבי הרשתות של בעלות התשתית הוא, בפני עצמו, אדיש 

 קיומו של שוק סיטונאי על גבי רשת הסיביםהתשתית שימוש. וכך,  לטכנולוגיות בהן עושות בעלות

 על גבי רשת הסיבים של בזק גם שניתן שירות גישה רחבת פס מנוהלת אספקתב בין היתרתלוי 

 7קבועה כיום ברישיון; באמצעות סיב BSA-חובת אספקת שירות ה"(. באמצעות סיב BSAשירות )"

                                                            
 כאמור בדוחותיה הכספיים של בזק. 6
,  Stream Access + Telephony-Bit –BSAמוסדר כבר היום בתיק השירות הסיטונאי  באמצעות סיב BSA-שירות ה 7

כי "השירות הינו אדיש לטכנולוגיית תשתית הגישה ויחול על מגוון הטכנולוגיות הקיימות ועל כאלה שיופעלו  נקבעבו 
 ".FTTHבעתיד כדוגמת 
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עם זאת, ללא הסדרת תעריף סביר בעבור שירות זה עלולה להיווצר לקונה שתהפוך את החובה ללא 

 ."(התעריף)" באמצעות סיב BSAתעריף מרבי לשירות מתייחס לקביעת  ולכן שימוע זה אפקטיבית,

בכוונת המשרד לגבש מדיניות אסדרה כוללת לעולם הסיבים שמטרתה , מתווה הסיביםב כמפורט

)כמפורט  מתקדמות FTTPתוח התחרות בעולם הסיבים תוך עידוד פרישת טכנולוגיות המשך פי

בפיקוח התעריפי על התשתית  לבעליוצע לאפשר דרגת חופש ה, מתווה הסיבים במסגרת (.2בסעיף 

 מחירדוגמת  שונותמגבלות , תחת להגבילו לדרישת תשלום סבירו באמצעות סיב BSA-שירות ה

במסגרת זו  .י בעלי התשתיתיד על וצעשי התעריף סבירות לבחינת צל מודל הצגתו עלויות מבוסס

שלבי כנהוג בתעריפי -באמצעות סיב ייקבע כמחיר חד שלבי, ולא דו BSA-שירות ה תעריףוצע כי ה

על אולם, , וכי תינתן אפשרות לקבוע מחיר דיפרנציאלי על פי המהירות המשווקת. FTTC-רשת ה

מנת למנוע עיכובים מיותרים בקביעת התמחור, לייצר ודאות רגולטורית ולאפשר תחרות מן היום 

המשרד יקבע מחיר  המדיניות הכוללת, מוצע כי עד להחלת להפעלת רשת הסיבים של בזק הראשון

נציין כי מאחר והוט טרם החלה בפרישת טכנולוגיית  ים סיטונאיים על גבי סיב.לשירות זמני מפוקח

FTTP קביעת תעריף זמני לשירות ,BSA ת ה מידיו מעורר הצדקה לפעולבאמצעות סיב ברשתה אינ

 .בדומה לקביעת התעריף ביחס לשימוש ברשת בזק

ומה של המדיניות הכוללת , עד ליישהזמני התעריף כוללת את הנדבכים הנדרשים לקביעת תנוהמלצ

כפי שהוצג לראשונה במסגרת , כמפורט לעיל ווהחלפת התעריף הזמני בתעריף קבוע לעולם הסיבים

בחינת התעריפים  ;פירוט המתודולוגיה לקביעת המחיר לפי נקודת הייחוס :מתווה הסיבים

ות מתמחור בחינת הסוגיות המרכזיות העול ;שישמשו כנקודת ייחוס והשירותים הנהוגים בשוק

 שוק.שחקנים בוהשפעת הקביעה על ה ;הנהוגים כיוםבחינת התמחור אל מול התעריפים  ;זה

 הליך העבודה ת .2

שירות סיטונאי מקצה הוא  נחושת,אמצעות ב BSA-, בדומה לשירות הסיבאמצעות ב BSA-ירות הש

הגם שהשירותים  .הכלל ארציות הנייחות בישראל התמסורת והגישה לקצה המתבסס על תשתיות

שום יבשירותים שהם י ,נבדלים ביניהם בתווך ובטכנולוגיה בה הם ניתנים, מדובר, הלכה למעשה

בתקנות התקשורת  הכפי שנקבע פס מנוהלת תשל חובת בעלי התשתיות לספק שירות גישה רחב

 BSAופורטה בתיק שירות  2014-)בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, התשע"ה

+ Telephony . השירות-BSA ספק תעבורת תקשורת דיגיטלית אסימטרית י באמצעות סיב

של ספק השירות  נקודת החיבורבין השקע הראשון בבית הלקוח לסימטרית מקצה לקצה בין ו

 8.באמצעות נחושת BSA, גם זאת בדומה לשירות לממשק ברשת בעל התשתית

 1982-( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב1)ב5בהתאם לסעיף באשר לתמחור השירות, 

קביעת תשלומים בעד שימוש יכול שתעשה במספר דרכים, ששתיים מתוכן מנויות בסעיף  "(החוק")

 ( נקודת ייחוס2( עלות לפי שיטת חישוב שהשר יורה עליה, בתוספת רווח סביר; )1) –זה 

"(Benchmark )"תשלום בעד שירותים שנותן בעל הרישיון: יותאפשרנגזרת מכמה חלופות ה ,

                                                            
 . elephonyStream Access + T-Bit –BSAתיק השירות הסיטונאי כמפורט ב 8
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בעד קישור גומלין או שירות מקביל שנקבעו תשלומים ו השוואה-תשלום בעד שירותים אחרים בני

  במדינות אחרות.בארץ או לו, 

והיא יכולה להשתרע על פני מגוון רחב יחסית  הוכרעהת רשת הסיבים של בזק טרם פרישתצורת 

איננו רוצים לקבוע בשלב זה את התצורה האופטימאלית שתהווה  על כן של פתרונות הנדסיים,

קביעה כזו עשויה,  .המתבסס על תכנון רשת יעיל מבוסס עלויות נורמטיבי בסיס למודל תמחור

לחתור תחת תפישת הניטרליות בתורה, להשפיע על החלטות הפרישה של בעלי התשתית ובכך 

 ובחלקה בתצורת FTTH9בחלקה בתצורת  תצורת רשת הסיבים יכולה להיקבע הטכנולוגיות. כך,

BFTT10 " ביחד(רשת ה-PFTT)" . ,בטכנולוגיות השונות  הרשת ניתן להשתמשבהקמת כמו כן

בתקן או מוצרים המוצעים  GPON11שונות כדוגמת המוצעות בשוק, דוגמת מוצרים בטכנולוגיית 

.fastG12 .רשת ה בתמהיל טכנולוגי משתנה-PFTT תיבדל מרשת ה-NGN  דוגמת שוניםבפרמטרים 

והשפעת  ,יוצא מכך היקף הציוד הנדרשפועל ת הרשת וכיהציוד האקטיבי, מיקומו בטופולוגי סוג

 בהן יעשה שימוש טכנולוגיות ולתצורות השונותלל מחוללי העלות ברשת. ע ואחריםפרמטרים אלו 

תחת  ת ההשקעות וההחזר הצפוי מהן.פרישהוני של הרשת, השפעה מהותית על המבנה ה נכונה

אנו נמנעים מלקבוע בשלב  ולאור חוסר הודאות השוררת לעניין זה עקרון הניטרליות הטכנולוגית

ומציעים כי התמחור יתבסס על נקודת ייחוס  האופטימאלית לרשת הסיביםה שזה את תצורת הפרי

  .ולא על עלות

 באופןקביעת תעריף צורך בל עלות נוגעעל טעם נוסף התומך בביסוס התשלום על נקודת ייחוס ולא 

באופן  באמצעות סיב BSA. כפי שהוסבר לעיל, ללא קביעת תעריף שיאפשר שימוש בשירות מידי

ללא  פעלת רשת הסיבים של בזקמהלה להיווצר כתוצאה פגיעה בתחרות שעלו גרםימידי עשויה לה

הגם שבמקרים רבים בעבר, לרבות בקביעת . העמדת אפשרות סיטונאית לעשות שימוש בשירותיה

נחושת נקט המשרד בדרך המורכבת של קביעת תעריף מבוסס עלות באמצעות  BSA שירות תעריף

ן הקביעה ולהציב פתרון מהיר פשטות קביעת התעריף תאפשר לקצר את זמהרי שבמקרה זה, 

  הדרוש בהינתן החששות התחרותיים.

  אנו פונים לתמחור השירות בהתבסס על נקודת ייחוס. מסיבות אלו

שירות סיב )" על בסיס רשת הסיבים ללקוחות פרטייםקמעונאיים בזק אינה מציעה כיום שירותים 

מבחינת קצב הגלישה והפרמטרים השונים המאפיינים את  או שירות אחר בר השוואה, "(קמעונאי

אין שירותים שמציעה חברת בזק ולכן  באמצעות סיב BSAישום שירות יהרלוונטי ל טיב המוצר

. אולם, גם ביום שבו תציע בזק שירות סיב זהיכולים לשמש נקודת ייחוס לקביעת תעריף ש

ייחוס בהפחתת העלויות הקמעונאיות  קמעונאי, מומלץ כי המחירים שתציע לא ישמשו כנקודת

שיטת השימוש בשזאת, מאחר  "(;ריטייל מינוס שיטת") שאינן מסופקות לשירות הסיטונאי

                                                            
9 he HomeTo TFiber  – פרישת סיב עד לנקודת סיום בדירת המנוי. 

10 he BuildingTo TFiber  – פרישת סיב עד לשטח הבניין, ושימוש בתשתית הנחושת הקיימת בבניין. 
 .ultipointM-to-ointPטכנולוגיה המאפשרת לספק שירות על גבי סיב עד לבית הלקוח, בארכיטקטורת  11
 התקשורת המבניעל גבי קו הנחושת המחבר את ארון  גס"ש 1-מס"ש ל 150קצב נתונים בטווח של בין  המאפשרתקן  12

 האחרון לדירת הלקוח, כתלות באורך קו הנחושת.
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 תגבההמחיר המונופוליסטי אותו היא מ מחיר שנגזר כל השוקל להכתיב זקאפשר לביריטייל מינוס 

וכן מעבר הצרכנים העובר לרשת החדשה, ווכך יתאפשר לה לצמצם את היקף תחרות המחירים 

 לצמצם את הגידול במהירות המשווקת לצרכנים, ובכך לפגוע ברווחת הצרכנים.

השוואה, המוצעים -לפי נקודת ייחוס של שירותים אחרים בני המלצתנו היא לקבוע את התעריף

  –כיום בשוק 

 קומפני רודבאנדב איזראל סי.בי.איי חברתעד היום  ציעהשההנייחת התקשורת  שירות .א

  ;על רשת סיבים המתבסס, "(IBC)" מ"בע( 2013)

 התקשורת הנייחת שהציעה עד היום סלקום על גבי רשת הסיבים שלה; שירות .ב

 התקשורת הנייחת שהציעה עד היום פרטנר על גבי רשת הסיבים שלה. שירות .ג

הן באופן אספקת השירות ובתוך שיוצע על ידי בזק מהשירות  שוניםיכולים להיות שירותים אלו 

כך מבנה הרשת, הטכנולוגיה באמצעותה מסופק השירות, היקף השירות ועוד, והן במהות השירות 

והאלמנטים הנלווים אליה בשל השוני בזהות הלקוח המקבל את השירות )לקוח קצה או ספק 

עם זאת, (. קצה, רכיבים קמעונאייםציוד , קיומו של שירות הרוכש שירות זה באופן סיטונאי

, ואנו נעמוד על השונות במאפיינים בהמלצה בשל הדמיון הרב ביניהם י השוואהנשירותים אלו הם ב

 על התעריף.

  הנהוגים בשוקוהשירותים בחינת התעריפים  .3

נקודת את התעריפים והשירותים הנהוגים היום בשוק הנייח, על מנת שאלו ישמשו בסעיף זה נבחן 

  .לבחינת סבירות התעריף המוצעאמצעי ו באמצעות סיב BSA-ייחוס לקביעת תעריף ה

3.1 IBC 

במתכונת  יועדה לפעולהיא ו הפרושה על גבי תשתית החשמל היא בעלת תשתית סיבים IBCחברת 

 על גבי רשת סיבים ה עד היוםתשנעש ,פעילותה 13;ישיריםפרטיים לקוחות  ללא "ספקים-ספק"של 

כפי  ברשת בזק באמצעות סיב BSA-לשירות ה מתאימהמהווה נקודת ייחוס  PTP,14ת ייבטופולוג

הוענק  2013אוגוסט , וב2010מיולי  2024החלטת ממשלה הוקמה מכוח  IBC. חברת שיפורט בהמשך

בהתאם לתנאי הרישיון,  15.ארציים נייחים )תשתית(-רישיון כללי למתן שירותי בזק פניםה ל

החברה רשאית לספק לספקי שירותים אחרים בישראל תשתיות תקשורת באמצעות רשת סיבים 

, כלומר בקצב העלאה וקצב אופטיים שבאמצעותה מסופקים שירותי גישה סימטריים לאינטרנט

                                                            
 לקוחות עסקיים. של מוגבלמספר  IBC-ל 13
 המחברת כל לקוח בחיבור סיב נפרד לרשת הליבה. Point-to-Pointטופולוגיית  14
מצויות בימים אלה בשלבים אחרונים של בחינה על ידי המשרד. שינויים  IBC-ון והוראות אחרות הנוגעות לסוג הרישי 15

ולכן אין בכך כדי לגרוע מהשימוש בתעריפי  IBCשיתכן שיוכנסו ברישיון לא ישנו את מהות השירות הניתן על ידי 
 החברה כנקודת יחוס.



  משרד התקשורת
 מינהל כלכלה

 

 
 02– 6706389פקס:  02- 6706342טלפון:  9199907, ירושלים מיקוד 23רח' יפו 

 
6 

מצומצמת והיעדר היענות מצד ספקי הבפועל, בשל פעילותה  .Mbps 1,000 של עד הורדה זהה,

 פועלת כך ששירותיה כוללים אלמנטים קמעונאיים מסוימים. IBCהשירות, 

בתל אביב, רמת גן,  –שנים לאחר תחילת פעילותה, החברה פרושה במספר ערים  5-נכון להיום, כ

 2017ת מאז תחילת פעילות החברה ועד אמצע שנסבא. רעננה, באר שבע, רמת השרון, נתניה וכפר 

 ]...[מעל מגיע ללנתוני החברה היקף הפרישה  בהתאם .מ"ק ]...[-כפרשה החברה רשת סיבים על פני 

 ]...[-כעומד על , והיקף החדירה למשקי הבית )לקוחות פעילים( % ממשקי הבית(]...[) אלף לקוחות

 16.% ממשקי הבית(]...[) לקוחות אלף

IBC  שירותי  רמות של 4מציעהBSA להלן: 1בלוח , כמפורט באמצעות סיב 

 "ממע ללא, IBCמחירי סיבים של  – 1 לוח

 תעריף חודשי קצב העלאה קצב הורדה

 ₪ Mbps 57 50עד  Mbps 50עד 

 ₪ Mbps 71 200עד  Mbps 200עד 

 ₪ Mbps 85 500עד  Mbps 500עד 

 ₪ Mbps 256 1,000עד  Mbps 1,000עד 

 )תשלום חד פעמי הכולל התקנת הנתב(.₪  299-נתב ב עבור תעריף*השירותים אינם כוללים 
 .המחירים כוללים התקנה**

 תשתית מנוהלת מקצה לקצה, והוא כוללשל  סיטונאי השירות המוצע לספקי השירות הוא שירות

התקנה, טיפול בתקלות ושירות לקוחות.  –את העלויות הקמעונאיות הנדרשות לאספקת השירות 

, שאינו כולל כיום אלמנטים שבזק מספקת כיום BSA-מדובר אם כן בשירות מקיף יותר משירות ה

אפשר לספקי השירות לנטר את הקו ולתת מענה שאמור לשירותיים כגון התקנה וביקור טכנאי, ו

. עם זאת, השירות תייחס בהמשךולכך נ ישיר ללקוח בכל הנוגע לתפעול השוטף ולטיפול בתקלות

באמצעות  BSA-שיוכלו לספק ספקי השירות ללקוחות הקצה באמצעות שני השירותים )שירות ה

בהיותו שירות שמאפשר לספקי שירות גישה  ( הוא דומה במהותוIBCסיב של בזק ושירות הסיב של 

כנקודת ייחוס  IBCב של ועל כן ניתן להשתמש בשירות הסי .FTTPמלאה על גבי סיב בטכנולוגיה של 

באמצעות סיב של בזק; זאת, על אף שיהיה מדובר בתמחור יתר של השירות שיינתן  BSA-לשירות ה

 על ידי בזק.

 בעלי רישיון כללי ייחודי –סלקום ופרטנר  3.2

 רשת רט"ן מפעילותהן  ,בהיבט התשתית. סלקום ופרטנר פעילות בכל תחומי שוק התקשורת

השוק  אז החלת חובתמ ה ארצית.פרישנייחת שאינה ב תקשורת ובתשתיתבפרישה ארצית 

                                                            
 "(IBC)"שימוע  27.5.2018מיום  "שימוע – IBCרת שינויים ברישיון חב"במסמך  נוסף פירוט ראו 16

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/27052018/he/IBC2.pdf. 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/27052018/he/IBC2.pdf
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סלקום ופרטנר הרכישו מאות אלפי לקוחות קמעונאיים לשירות  בזק,חברת ברשת  הסיטונאי

במקביל, ובהתאם בזק. ל ש באמצעות נחושת BSA-האינטרנט, המסופק להם באמצעות שירות ה

חת העצמאית שלהם יקום ופרטנר מפתחות את התשתית הניסללפרדיגמת "סולם ההשקעות", 

 תשתית הפסיבית של בזקגישה ל מתן –שירות אחר במסגרת השוק הסיטונאי באמצעות שימוש ב

ק"מ מאות  בשנה האחרונה סלקום ופרטנר ופרש. באמצעות שימוש בשירות זה מרבי מפוקח במחיר

 תיבטכנולוגי PTMP17 תיירשתה בטופולוג סלקום פרשה את עיקר של סיבים בתוואי הרשת של בזק.

GPON ת יופרטנר פרשה את עיקר רשתה בטופולוגיPTP  בטכנולוגיתActive Ethernet שתי החברות ;

  במשקי בית מסוימים. G.fastעושות שימוש גם בתקן 

דירה, לכל  )קצב הורדה( Mbps 1,000-ם של סלקום ופרטנר מגיעים עד לכשירותי הסיב הקמעונאיי

עד היום בחרו החברות שלא לשווק שירותים סימטריים, ובכל מוצעים ברמות מחיר שונות. הם ו

 מקצב ההורדה. 10%-המוצרים קצב ההעלאה מהווה כ

  להלן: 2לוח , כמפורט בשירותי סיב קמעונאיים במחירים שוניםשלושה מציעה ללקוחותיה  פרטנר

 מחירי סיבים של פרטנר, ללא מע"מ – 2 לוח

 תעריף חודשי קצב העלאה קצב הורדה

 ₪ Mbps 77 20עד  Mbps 200עד 

 ₪ Mbps 85 50עד  Mbps 500עד 

 ₪ Mbps 94 100עד  Mbps 1,000עד 
 .והתקנה * השירותים כוללים נתב

 

 להלן: 3בלוח , כמפורט שירותי סיב קמעונאיים במחירים שונים שלושהסלקום מציעה ללקוחותיה 

 מחירי סיבים של סלקום, ללא מע"מ – 3 לוח

 תעריף חודשי קצב העלאה קצב הורדה

 ₪  Mbps 76 10עד  Mbps 100עד 

 ₪ Mbps 85 50עד  Mbps 500עד 

 ₪ Mbps 93 100עד  Mbps 1,000עד 

 השירותים כוללים נתב והתקנה.* 
 

 

, מאחר IBCהשירותים המוצעים על ידי סלקום ופרטנר הם מקיפים אף יותר משירות הסיב של 

, כן על וכן מגלמים עלויות קמעונאיות נוספות. ISP-שהם שירותים מלאים הכוללים גם את מקטע ה

                                                            
בה מחוברים מספר מנויים באמצעות מפצל פסיבי בחיבור סיב  Multipoint-to-Pointטופולוגיה זו היא טופולוגיית  17

 משותף לרשת הליבה.
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יתר, ללא הפחתת הרכיבים  הישענות על שירותים אלו בקביעת התעריף תייצר גם היא תמחור

  .הנוספים

 שוק עסקי 3.3

פערים  אולם נמצאו ,נבחנה אף היא עסקיהשוק שירותי הסיב המוצעים בתעריפי הרלוונטיות של 

יכולים לשמש  הם אינםולכן  באמצעות סיב BSA-שירות הבין ל פונקציונליים משמעותיים ביניהם

זאת, משום אופיו השונה של השירות, הכולל בין היתר שירותי תמסורת, רשת כנקודת ייחוס. 

 ומותאם לעולם העסקי ועוד.  גבוה SLAמנוהלת, 

 סיכום תעריפי שירותי סיב 3.4

קצב של חלוקה משתנה מאפשרות  באמצעות סיב BSAשירות אספקת השונות ל הטכנולוגיות

. על כן, נתייחס הסיב פורש שלולבחירה ההנדסית  בהתאם לסוג הפרישה, קצב ההעלאהוההורדה 

של קצב ההעלאה וקצב  פשוט כסכום מסופק לכל דירההלמחיר המוצע כמחיר מוצע לקצב הכולל 

 להלן: 4בלוח , כמפורט ההורדה

 סיכום מחירי סיבים, ללא מע"מ – 4 לוח

בעל הרישיון  סוג השירות
 את השירות המספק

 מחיר לשנה ראשונה
 מ(ללא מע")₪, 

קצב כולל 
(Mbps) 

 מחיר למגה 
 (ללא מע"מ)₪, 

 *באמצעות סיב BSA שירות

50/50 IBC 57 100 0.57 

200/200 IBC 71 400 0.18 

500/500 IBC 85 1,000 0.09 

1,000/1,000 IBC 254 2,000 0.13 

 יקמעונא סיב שירות

 0.69 110 76 סלקום 100/10

 0.35 220 77 פרטנר 200/20

 0.15 550 85 סלקוםפרטנר/ 500/50

 0.09 1100 93/94 סלקום/פרטנר 1,000/100

 * השירות אינו כולל ציוד קצה.
 
 
 
 
 



  משרד התקשורת
 מינהל כלכלה

 

 
 02– 6706389פקס:  02- 6706342טלפון:  9199907, ירושלים מיקוד 23רח' יפו 

 
9 

 השירות הסיטונאיתמחור  .4

 קביעת נקודת ייחוס .א

 על גבי רשת באמצעות סיב BSAהשירות הסיטונאי המתומחר בשימוע זה הוא שירות כמפורט לעיל, 

בזק והתעריף המוצע הוא זמני עד שבזק תקבע תעריף בהתאם להנחיות הרגולטוריות  חברת

תעריף השירות ייקבע על בסיס נקודת ייחוס מוצע ש. כאמור, מתווה הסיבים אומצו לאחר פרסוםשי

 . סלקום ופרטנר ,IBCת ושמספק הסיב שירותשהיא 

 היקף שלשירות אינטרנט ב –דומות בין כל המפעילות , קיימות שתי רמות שירותים 4כעולה מלוח 

550-400 Mbps ,1,100-1,000 היקף שללחודש, ושירות אינטרנט ב₪  85-71-ב Mbps 94-85-ב  ₪

השירותים בקרב שלוש החברות נובעת ככל הנראה מאפיון שירותים רמות לחודש. שכיחות 

ומאפשרת לכל חברה להציע שירותים המתחרים בשירותי החברות  המותאמים להעדפות המנוי,

 שירות אלורמות תאים לת בשלב הביניים הסיטונאי קביעת התעריף , רצוי כיעל כןהאחרות. 

, כדי שגם ספקי השירות שאינם בעלי תשתית עצמאית יוכלו כשירותים שמגלמים הצעות טיפוסיות

רמות מחירים עבור  2ייקבעו  לעת הנוכחית המלצתנו היא כי .ם הקיימים בשוקלהתחרות בשירותי

העדפות לספקי השירות להציע מוצרים מגוונים התואמים ל , שיאפשרובאמצעות סיב BSA-שירות ה

  :(5)לוח  השונות

 סיב, ללא מע"מ BSAתעריפים מומלצים לשירות  – 5 לוח

 BSAחודשי לשירות  מחיר (Mbps) כולל קצב
 באמצעות סיב

 71 400עד 

 85 1,000עד 

 

מאחר שאלו משקפים עלות  IBCעל בסיס תעריפי  לתעריפים המלצתנו היא לקבוע את נקודת הייחוס

 .ISP-תשתית בלבד, ללא רכיב ה

בהתאם להחלטה שונה בין קצב ההורדה לקצב ההעלאה, הקצב הכולל כאמור ניתן לחלוקה 

-; עם זאת, בשל הסבירות לשימוש של בזק בטכנולוגית ההשיווקית והתפעולית של ספק השירות

GPON  ,א לקצב העלאה של התמחור הנוכחי ייקבע ביחסאשר מוגבלת באספקת שירות סימטרי

, או חבילת 600/300חבילת  התעריף יקבע בנוגע לשיווק כך למשל,. מקצב ההורדה 50% יעלה על

, אך לא יוכל לספק חבילה (לחבילה אותה מספקות כיום סלקום ופרטנריותר שדומה ) 900/100

לצורך התקנת שקע שירות ביקור טכנאי המלצתנו היא כי המחיר יכלול . 500/500סימטרית של 

  .IBC-, בדומה לנעשה בטיפול בתקלותו באמצעות סיב BSA-שירות הראשון ב
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 תעריף קבוע מול תעריף משתנה .ב

 "(מודל פרונטיר)"בזק רשת חברת לקביעת התעריפים הסיטונאיים בהיום  מודל העלויות הקיים

המורכבת משני רכיבים מרכזיים: רשת הגישה ורשת הליבה. רשתות  NGN-מבוסס על מבנה רשת ה

העלות הרלוונטי בכל רשת. ברשת הגישה מחולל העלות אלו מובחנות, בין היתר, על פי מחולל 

)כאשר בחיבור כל לקוח עלות זוג הנחושת כשלעצמה היא אדישה להיקף  לקוח הקצה העיקרי הוא

היקף התנועה  ; לעומת זאת, ברשת הליבה מחולל העלות העיקרי הואהתעבורה המועבר על גבו(

. התעריפים הסיטונאיים ית ברשת הליבה, על בסיס הנחת מגבלת קיבולת אפקטיבהמצרפית ברשת

משקפים את מחוללי העלויות לשירותים השונים. לכן נקבע  באמצעות נחושת BSAלשירות  שנקבעו

תעריף דו שלבי, המכיל רכיבי תשלום קבועים פר לקוח עבור רכיבי רשת שעלותם תלויה במספר 

  התנועה בליבת הרשת.הלקוחות ולא בהיקף התנועה, ורכיב תשלום משתנה בהתאם להיקף 

 ;במעבר לרשתות מתקדמות, ההבחנה הקלאסית בין רשת הגישה לרשת הליבה מתערערת

 המקטעים המצרפיים ,בטכנולוגיות מסוימות, בשל הקיבולת הגבוהה של הסיבים האופטיים

, ובטכנולוגיות אחרות מצטמצמים משמעותית והצורך בביצוע אגרגציות מרובות של תעבורה

לא מצרפיים ובעיקרם מקטע עם זאת, מקטעים שלמים נותרים  .צרפיים מתרחביםהמקטעים המ

שלבי התלוי -ולכן, נכון לקבוע תעריף חד החיבור הפיזי הכולל את פרישת הסיבים לבית הלקוח

 במספר הלקוחות המחוברים לשירות ושאינו תלוי בהיקף התנועה המצרפית ברשת.

במגבלת הקיבולת במסגרת אספקת הקצבים ם גידול עצוגם  במעבר לרשתות מתקדמות חל

והן מבחינת רכיבי הציוד  Last mile-מהירים, הן מבחינת קיצור וביטול מקטע הנחושת ב-האולטרה

, ועל כן העלות עלויותב הנדרש ל משמעותית ביחס לגידול. הגידול בהיקף הקיבולת גדהמתקדמים

צע השימושים בשירותים הניתנים י, הלצד זה קטנה משמעותית.ור כל יחידת קיבולת השולית עב

מהירים עדין לא -על גבי רשתות הסיבים טרם התרחב באופן מסיבי והביקושים לקצבים אולטרה

צע. על כן הביקוש לקיבולת לא צפוי להדביק בשלב זה את הגידול בהיקף יה בהיהדביקו את העלי

 ולכןמגבלת הקיבולת מתרחקת מגבול האפקטיביות ומהיותה מחוללת עלות, בכך הקיבולת ברשת. 

בור הקבוע שאינו תלוי בהיקף הקיבולת ברשת הופך למחולל העלות העיקרי שעל בסיסו יש החי

 .לקבוע את התמחור

לצד זאת, מכיוון שהתמחור המוצע מאפשר דיפרנציאליות על פי מהירויות הרי שניתן ביטוי לעלויות 

ה ת מהיקף הקיבולת הנצרכת, ולעלות התנועה הנוספת בקצבים הגבוהים יותר. כלומר, קביעשנובעו

באמצעות סיב מאפשרת  BSAשתי מדרגות מהירות גלישה של שירות  ראשונית של תעריף בגין

במסגרת המבנה התמחירי, ובאופן הקשורות להיקף התעבורה להפנים עלויות חיצוניות מסוימות 

בחיבור צרכנים לקצבים השונים תוך גילום של השפעת קצב הגלישה  וקציהאל תרייצלאפשר זה 

 על העלויות שנגרמות גם בליבת הרשת. 
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המליץ אגף כלכלה על קביעת תעריף דו שלבי, אולם ההצדקות לכך פוחתות,  18בחוות דעת קודמות

מור, לפחות כפי שהוסבר לעיל. מחוללי העלויות השונים בין רשת הגישה לרשת הליבה הופכים, כא

רלוונטיים במעבר לרשתות מתקדמות; בהתפתחות הטכנולוגית פוחת גם משקלו של הטיעון 

המתייחס להעברת מלוא הסיכון מספק השירות לבעל התשתית, מאחר שפוחתת אפקטיביות 

מגבלת הקיבולת ובכך פוחת ה"סיכון" בביקוש לתנועה בליבת הרשת; גם היכולת לבדל את 

ותנים ספקי השירות על גבי רשת בעל התשתית מבחינת טיב השירות ולא רק השירותים השונים שנ

, בשל איכות השירות הגבוהה הניתנת על גבי רשת על בסיס הקצב המקסימלי פוחתת משמעותית

 . הסיבים ממילא

 סוגיות מרכזיות .5

 בעלויות אספקת השירותיםפערים  .א

ובמקרה זה  עלויות היא חלופית לקביעת תעריף באופן מבוססקביעת תעריף על פי נקודת ייחוס 

אספקת שירותים קמעונאיים  תחילתמהווה מענה ראשוני ומידי לחשש תחרותי שעשוי להיווצר עם 

דרושות לאספקת של העלויות השונות ה מקיפה ה בחינהתלכן לא נעש על גבי רשת חברת בזק.

 נקודת הייחוס שנבחרה היא רלוונטיתלוודא כי יש מקום . עם זאת, באמצעות סיב BSA-שירות ה

שוני רב בין היקף אינה משקפת  יחוס שנבחרהילקביעת התעריף. כך למשל יש לבדוק כי נקודת ה

ומבנה העלויות הקשורים באספקת השירות המהווה נקודת ייחוס לבין אלו שבעל התשתית יישא 

 שירות ברשתו. בהם לצורך אספקת ה

העלויות לבין  , סלקום ופרטנרIBCהעלויות ברשת קיים שוני בין  חוס עולה כיימבחינה של נקודת הי

)הפרושה  מהיקף הרשת בין היתר נובעשוני זה  הנדרשות לצורך אספקת השירות; בזק, חברת רשתב

על  הבעלויותוזו שעתידה להיפרש( והיקף השימושים במקטעים השונים ברשת, מבנה העלויות ו

 , ורכיבי הציוד השונים. חלקי התשתית

לא כל שכן בפרישת הסיבים בידי סלקום ופרטנר, בהשוואה ו ,IBCשל  הרשת פרישת בהיקף פערה

 בזק היא בעלת רשתהמידע שבידי המשרד על פי  לעניין העלויות. משמעותבעל הוא  לזו של בזק,

 ]...[ נגישות שלשיעור ת ובעל , סלקום ופרטנרIBC-ו ,ממשקי הבית 60%-המגיעה לכ נייחתסיבים 

התקבלה החלטת ממשלה שמפחיתה  820119באוגוסט  5ביום כמו כן,  .כל אחת בלבד ממשקי הבית

, ולסלקום ממשקי הבית 40%מחובה אוניברסאלית לחובת פרישה של  IBCאת חובת הפרישה של 

על  כיום זאת, לעומת חובת הפרישה המלאה שחלה – ולפרטנר לא קיימת חובת אוניברסאליות כלל

 בזק. 

 מצריך מחירים לאפלייתובהעדר אפשרות  פרישה אוניברסלית נתן חובתיתמחור מתן השירותים בה

קיימים אזורים כדאיים יותר ואזורים שעלויות אספקת השירות ברחבי הארץ; בהנחה של מיצוע 

ה אוניברסאלית יהיה גבוה ת פריששה בהינתן חוב, הרי שמיצוע עלויות הפריפרישהל כדאיים פחות

                                                            
: 16.11.14" מיום המלצה בדבר קביעת תשלומים מרביים לשירותים סיטונאיים ברשת "בזקלמשל, ב 18

policies/3976https://www.gov.il/he/Departments/ 
19 https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec4100_2018. 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/3976
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec4100_2018


  משרד התקשורת
 מינהל כלכלה

 

 
 02– 6706389פקס:  02- 6706342טלפון:  9199907, ירושלים מיקוד 23רח' יפו 

 
12 

גורע אנו סבורים שפער זה לא עם זאת,  יותר ממיצוע עלויות הפרישה באזורים כדאיים בלבד.

שכן תו. תלהפחאין בו כדי להוביל ו, כנקודת יחוס רלוונטית , סלקום ופרטנרIBCמהשימוש במחיר 

על בעלות בלם הן ו, המגבמבנה העלויות עותייתרון משמלבזק עומד  באזורי הפרישה פערבמקביל ל

שתוקצה בחלקה לרשת והן בהיקף רשת הליבה  המקלה ומוזילה את הפרישה רשת קנים ארצית

את בזק הוא שהופך  ,. היתרון התשתיתי האמורלקיצור המרחק לבית הלקוח החדשה ותתרום

בהיבט ומקנה לה יתרון  סיבים, ביחס לפרישה של תשתיות שוקלמונופול בעל עוצמה ייחודית ב

הבעלות על רשת הקנים הארצית מאפשרת לבזק פרישת סיבים  .לשקף בתעריפיה היה רצוישהעלות 

מושפעות מהסכמים שלה פרישה העלויות , שIBC-בשונה מ; זאת, מהירה וזולה ביחס למתחרותיה

של בעלות מול חברת חשמל, סוג רשת החשמל ולעיתים תעריפי השימוש בתשתית הפסיבית 

לכן,  שלא קיים להם יתרון תשתיתי קודם לפרישה.וכמובן בשונה מסלקום ופרטנר  20,התשתית

כאשר  באמצעות סיב על בסיס עלות אספקתו בלבד סביר כי אילו בזק הייתה מתמחרת את השירות

, IBCשביצעו , הרי שהוא היה נמוך מהתמחור בזק ליות שלאחובת האוניברס השוני היחידי הוא

  .סלקום ופרטנר

ת עלויות שהושקעו )נורמטיבית( בפרישלהעלויות של בזק בפרישת רשת הסיבים מתווספות  כמו כן,

מוקצות עלויות אלו אולם ברחובות,  MSAG-ת הסיבים בליבת הרשת ועד לפרישהקנים הארצית וב

הכוללת השקעה גם בהיבט החזר ה בכך כוסו במלואן.הוחזרו וכבר גם לרשת הנחושת ובחלקן 

 . התעריף מתומחר ביתר

אזורים הפחות  סיבים בפועל שבזק עדיין לא פרשהזה במובן כלפי בזק התעריף הוא שמרני לבסוף, 

באזורים  21שעד השלמת הפרישה של בזק זמןהפרק  שבמהלך סבירהאפשרות  מתקייו – כדאיים

על כן  .1בסעיף  כמפורטבטווח הארוך,  בתעריף שתקבע בזק התעריף הזמני יוחלף כדאיים-הפחות

אזורים בהם עלויות הפרישה הן נמוכות יותר ה , בתקופת ביניים בההתעריף הזמני יהיה רלוונטי

 ה הוא גבוה יותר. עפר משק בית, והחזר ההשק

בעלות היקף פעילות תשתיתי קטן ת ושחקניכיום הן  נר, סלקום ופרטIBC-שמאחר  נציין בנוסף כי

היקף רכש כמו למשל בכל הנוגע לת מיתרונות נוספים לגודל בהיבט העלויות, ולא נהנ והן ,בשוק

 כתמחור , סלקום ופרטנרIBCכלומר, גם אם בוחנים את התמחור של בזק.  נהנית מהם ציוד הרשת,

שחקן חדש בשוק, הרי שסביר שמחיר זה גבוה יותר מהמחיר אותו יכלה  תחדיר אגרסיבי לצורך

 יםשירות םה , סלקום ופרטנרIBCת תועל רש יםכמו כן, כאמור השירותבזק לגבות כמחיר חדירה. 

העלויות הקמעונאיות הנדרשות לאספקת חלק מ יםכוללוהם סיטונאי,  BSAיותר משירות  פיםמקי

ועל כן גם מסיבה זו הרי שמדובר בתמחור ושירות לקוחות,  התקנה, טיפול בתקלות –השירות 

  .שמרני

                                                            
 – 2018במאי  27מיום  IBC מפורטות בשימוע נוספות שהשפיעו על שינוי חובת הפרישהסיבות  20

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/27052018. 
 נושא זה נמצא בבחינה מקבילה על ידי המשרד ואין בו כדי להביע עמדה באשר להחלטה שתתקבל בסוף התהליך. 21

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/27052018
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בכל הנוגע לרכיבי הציוד השונים, הרי שבעת הזו בזק פרשה סיבים כך שיגיעו עד לבניין, אולם היא 

החלטה על סוג הטכנולוגיה בה היא תשתמש וכפועל יוצא טרם רכשה וחיברה את קיבלה טרם 

קיימת האפשרות האפקטיבית שרשת. אנו סבורים שמאחר הציוד האקטיבי הדרוש להדלקת ה

 סלקום ופרטנר, ,IBC-בדומה לובמבנה עלויות  ציוד בהיקף במתכונת הנדסית, דומהלספק שירות 

במיוחד בנקודת הזמן  –הבדלים אלו לא אמורים למנוע את קביעת התעריף על בסיס נקודת הייחוס 

מכל מקום, אנו סבורים כי החלטות שקיבלו שלושה גורמים אחרים הפועלים בשוק, גם אם  הזו.

 מהוות נקודות יחוס רלוונטיות וסבירות. –זהה לחלוטין להחלטות שתקבל בזק  ןאינ

 מול עידוד התחרות בשירות הקמעונאי תשתיתב תמרוץ השקעות .ב

, בין היתר התקשורת תשתיותשוק הסיטונאי היא העלאת איכות ה תאחת ממטרות רפורמ

עבור מתחרים חסרי תשתית. העלייה  "סולם ההשקעות"מעלה ב טיפוסבאמצעות יצירת השלבים ל

 כאשר כל רשת שנפרשתמביאה להעלאת איכות התשתית בין אם באופן ישיר, בסולם ההשקעות 

ובין אם באופן עקיף על ידי דחיפת בעלי  ,מביאה עמה על פי רוב חדשנות ושיפור באיכות השירות

 . התשתיות שלהן עצמן התשתית לשדרוג

תוכל להציע שירותי גישה אולטרה רחבת ש תהיה היחידה בינוני בזק-כיוון שצפוי כי בטווח הקצר

. עם זאת, יש לוודא כי באמצעות סיב BSA-קביעת תעריף שירות הנדרשת פס בפרישה נרחבת, 

באמצעות  BSA-, ובפרט התמחור לשירות ה(מתווה הסיבים)שיקבע במסגרת  האסדרתי ארגהמ

ישמר את התמריץ של ספקי השירות להמשיך בפרישה ולטפס במעלה סולם ההשקעות גם אם  ,סיב

 הזההמתח  .ותר לשירות הניתן מקצה לקצההשירותים ברמה הקרובה ייתאפשר להם לרכוש את 

סיטונאי, בשוק הנחה את המשרד בקביעת תעריפים הש "Buy-or-Build"-בא לידי ביטוי בעיקרון ה

והוא מבטיח הקצאת מקורות והשקעה יעילה בתשתית גם על ידי ספקי השירות שעושים שימוש 

 הסיטונאיים.  BSA-בשירותי ה

 , נבחן את תחליפיות השימושבאמצעות סיב BSA-רי בשירות הקרון התמחויעל מנת לבחון את הע

 הקמת תשתית עצמאית באמצעות נחושת ולעומת BSAשימוש בשירות  בשירות סיטונאי לעומת

באמצעות  BSA-עבור ספקי השירות. כיום, ספקי השירות עושים שימוש בשירות ה מבחינת עלויות

שלהם על גבי רשת האינטרנט. מניתוח  על מנת לספק את חבילות השירותים השונות נחושת

 המשמשת BSAתשתית אינטרנט במתכונת  העלויות עולה כי העלויות הסיטונאיות עבור אספקת

 להלן: 6בלוח בחודש, כמפורט ₪  85-"( עומדת על כטריפלחבילה הכוללת שירותי טלוויזיה )"
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 נחושת, ללא מע"מ BSAתעריפי  – 6 לוח

 )₪(חודשי תשלום  התשלוםרכיב 

 32.00 (VDSLחיבור נגישות )כולל כרטיס 

 46.55 22תעריף משתנה

 6.58 23עלות התקנה

 85.13 סך תשלומים

 

גבול עליון  יםת הטריפל מהוווחבילהתשלומים הסיטונאיים לשימוש ברשת האינטרנט שמסופקת ב

באמצעות  BSA עבור שירות לצורך השוואת התשלומים הסיטונאיים שמשלמים ספקי השירות

על כן אספקתה  ,אחד השירותים עתירי הקיבולת ביותרמשמשים עבור  םהשכיום, מאחר  נחושת

עבור  ,כרוכה בתשלומים הסיטונאיים הגבוהים ביותר. לשם המחשה, הצריכה הממוצעת לשעת שיא

בעוד הצריכה הממוצעת כאמור עבור  Mbps,24 0.687על  2017עמדה בספטמבר  ,בפועלנויים כלל המ

 יותר מפי חמש. העלויות הסיטונאיות הגבוהות – Mbps 3.5-צרכני טלוויזיה באינטרנט עומדת על כ

בהן נושאים ספקי השירות, המספקים על גבי רשת האינטרנט שירותים עתירי קיבולת, דחפו  יחסית

אמצעות מיוחד במעלה סולם ההשקעות לעבר פרישת סיב לבית הלקוח באופן עצמאי )באותם ב

גישה לקני בזק(. כמובן שלפרישת רשת עצמאית קיימות תועלות נוספות מלבד חיסכון בעלויות, 

 OPEX-מ מבנה העלויותשעיקרן תפעול עצמאי וניתוק התלות מבעל התשתית, שדרוג הרשת והסטת 

נוגע לשאלת תמרוץ ההשקעות, הרי שככל שמדובר בעלויות סיטונאיות ; אולם בכל הCAPEX-ל

באמצעות  BSAבאמצעות נחושת ובין אם מדובר בשירות  BSA, בין אם מדובר בשירות כמעט זהות

  פוחת החשש לצינון התמריץ להשקעה. נחושת

 תוך שימושהטריפל חבילות לצורך הצעת הכולל  התשתית , מניתוח מבנה עלויותלהשלמת התמונה

מאפשר לחברות  עדין באמצעות סיב BSAעבור שירות  המוצע תעריףהשוק הסיטונאי עולה כי ב

. על כן, אנו סבורים כי המחיר המוצע מאזן השונות להציע הצעות אטרקטיביות במישור הקמעונאי

בין החזר ול לבין עידוד התחרות בשוק הקמעונאישל המתחרות החדשות בין מתן התמריץ להשקעה 

 ., כפי שיפורט בהמשךהשקעה הוגן לבעל התשתית

                                                            
, כפול מחיר Mbps 3.5-חישוב התעריף נעשה על בסיס השימוש הממוצע של לקוח טלוויזיה בשעת שיא, שעומד על כ 22

 .Mbps-ל₪  13.3על  2018הקיבולת שעומד במחצית השניה של 
 אורך חיי לקוח ממוצע. –חודשים  24פרוסה על  23
 על פי דיווחי החברות ועיבודי מינהל כלכלה במשרד התקשורת. 24
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 והשפעתם על המתחרות בשוק המומלצים התעריפיםבחינת  .6

ננתח את התעריף בכדי להעריך את השפעת קביעת התעריפים המומלצים על המתחרות בשוק, 

את  נעריך המומלץ מנקודת המבט של ספקי השירות על החלופות הקיימות מולם בשוק, ומתוך כך

זאת, בהינתן שבזק טרם החלה להפעיל שירות קמעונאי מקביל ההשפעה על הכנסותיה של בזק. 

באמצעות סיב, ובין היתר לא קבעה מחירים קמעונאיים, ועל כן הבחינה של  BSA-לשירות ה

ההשפעה על הכנסותיה הצפויות משירותים מקבילים הניתנים על גבי רשת הסיבים מורכבת 

, החלופות שיעמדו בפני ספק שירות המבקש באמצעות סיב BSA-לאחר קביעת תעריף המשמעותית. 

 :(7)לוח  לספק שירות אינטרנט ללקוחותיו יהיו אלו

 חלופות לספק השירות, ללא מע"מ – 7 לוח

התשלום / רכיב 
לחודש  תשלום חודשי

 )₪( למנוי

תעריף 
BSA 

באמצעות 
 נחושת
 עבור
 צרכן

 ממוצע
 

 BSAתעריף 
באמצעות 

 נחושת
עבור "צרכן 

 כבד"

 BSAתעריף 
באמצעות 

 סיב
1000/400 

 BSAתעריף 
 ברשת הוט

 צרכן עבור
 ממוצע

חיבור 
תשתית 
עצמאית 
)שימוש 

 בקני בזק(

חיבור נגישות )כולל 
 (VDSLכרטיס 

32.00 32.00 85/71 40.99 - 

 - 10.57  46.55 9.14 25תעריף משתנה

 - 6.58  6.58 6.58 26עלות התקנה

 - 3 3 3 3 27ציוד קצה

 סך תשלומים
 9428עד  61.14 88/74 88.13 50.72 סיטונאיים

 

באמצעות  BSA-חסר תשתית להשתמש בשירותי המשתלם לספק שירות מניתוח החלופות נראה ש

בחינת שימושי ממוצע מ באספקת השירות לצרכן על גבי רשת הוטבשירותים הניתנים ו נחושת

, )שפעילותו כוללת שימושים עתירי קיבולת( באספקת השירות ל"צרכן כבד"לעומת זאת,  29.הרשת

 מגיעהת אינה מכיוון שהפרישה העצמאי ;לחבר את המנוי בתשתית עצמאיתישתלם לספק השירות 

זורי כאשר צרכן מסוג זה אינו נמצא בא, אליהם בזק מגיעהממשקי הבית  60%-ל בעת הזאת

. על גבי רשת בזק באמצעות סיב BSA-להשתמש שירותי ה מתחרהכדאי ל יהיההפרישה העצמאית, 

                                                            
, כפול מחיר הקיבולת שעומד במחצית Mbps 0.687, שעמדה על 2017ריכה ממוצעת למנוי בשעת שיא בספטמבר צ 25

 לחודש. Mbps 3.5צריכה ממוצעת בשעת שיא של  –. "צרכן כבד" Mbps-ל₪  13.3על  2018השניה של 
 אורך חיי לקוח ממוצע. –חודשים  24פרוסה על  26
מיום  בפס רחב לבחינת צמצום מרווחים ע"י בעל תשתית תקשורת נייחת שימוע משני לקביעת מתכונתכמוצג ב 27

29.8.17. 
לחודש למנוי, שכן סכום ₪  94-על בסיס הצעות החברות, עלות התשתית המקבילה לשירות הסיטונאי תהיה פחות מ 28

 .ISPזה כולל עלויות קמעונאיות ועלויות 
 צורך בעלות ביקור טכנאי בעת הרכשת הלקוח.חלופת השימוש ברשת הוט משתלמת היכן שאין  29
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הן שימוש  יעשוספקי השירות  ,של בזק FTTP-לחיבור רשת ה נים הראשונותשבשסביר כלומר, 

 באמצעות סיב BSA-בשירות ההן ברשת העצמאית שיפרשו, ו , הןבאמצעות נחושת BSA-בשירות ה

  .ת הפרישה שלהםוכולבתמהיל שיותאם למאפייני הלקוחות ולי

בסיב על ידי ספקיות השירות לא יהיה גבוה  BSAמכאן ניתן להסיק כי הביקוש לשימוש בשירות 

ויהיה תלוי בנקודת ההחלטה הרלוונטית עבור כל לקוח, בהתאם לשימושי הלקוח ובהתאם לסוג 

ים ביחס הפרישה הזמינה באזורו. תחזית זו, לצד היות התעריפים המומלצים תעריפים שמרני

לעלויות בפועל שיהיו לבזק ולצד היותם זמניים, מאפשרים לנו להעריך כי קביעת התעריף עתידה 

 להשפיע באופן מתון בלבד על הכנסות בזק, וכי בזק תוכל להמשיך לשמור על רמת רווחיות סבירה

 ומעודדת השקעה. לכל הפחות

 הכנסותלהיקף ירידת  30ומדניםבא ווקביעת התעריפים הסיטונאיים ברשת בזק והוט לההמלצות ל

כושר העמידה של צפו את  הכתוצאה מפתיחת השוק הנייח לתחרות. אומדנים אל בעלי התשתית

והתבררו כשמרניים בהשוואה  בזק הן בתחרות בשוק הטלפוניה הנייחת והן בשוק הפס הרחב

לקביעת מערך תעריפים . אומדנים אלו נעשו בעת מתן המלצה בפועלשהתרחשה ברווחיותן לעלייה 

סיטונאיים רחב, שהיווה את בסיס פתיחת רפורמת השוק הסיטונאי; מאחר וההמלצה כאן דנה אך 

זאת גם בהינתן כי מוקדם לחזות את היקף  ורק בסוג שירות אחד, היקף אומדנים אלו אינו נדרש.

נשענת על ההשפעה של קביעת התעריף על הכנסותיה ורווחיותה, בשל העובדה שתחזית כזאת 

השוואת הירידה בהכנסות הקמעונאיות לעומת העלייה בהכנסות הסיטונאיות ובענייננו, בזק טרם 

 החלה לשווק את השירות הקמעונאי המקביל לשירות הסיטונאי.

ווצר יתרון איכותי משמעותי יסיב, לבזק יבאמצעות  BSAכי ללא קביעת תמחור לשירות  שוב נדגיש

ווצר חסרון תחרותי מהותי שכן המוצר המשווק י, ולספקי השירות ימשקי הבית במדינהבמרבית 

עצמאית(  סיבים רשת הםבהן אין למרבית האזורים במדינה שעל ידם יהיה נחות מבחינת איכות )ב

 ולא אטרקטיבי מבחינת המחיר.

  

                                                            
 :11.6.17הוט" מיום המלצה בדבר קביעת תשלומים מרביים לשירותים סיטונאיים ברשת "למשל, ב 30

y/5380/he/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%94.pdfhttps://www.gov.il/BlobFolder/polic 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/5380/he/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%94.pdf
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 סוף דבר והמלצה .7

 מפוקחים מרביים תעריפים בתקנות יקבע השר כי ממליצים אנו לסיכום, על בסיס כל האמור לעיל,

 להלן: 8בלוח כמפורט  באמצעות סיב -BSAה לשירות

 "ממע ללא, סיב באמצעות BSAתעריפים מרביים מומלצים לשירות  – 8 לוח

 שירותסוג 

 מחיר חודשי לשירות
BSA באמצעות סיב 

 ללא מע"מ()₪, 

 יחידה

העברת נתונים בליבת הרשת ו שירות נגישות
 Mbps 400במהירות גלישה מרבית של 

 לקו לחודש₪  71

העברת נתונים בליבת הרשת ו שירות נגישות
 Mbps 1,000במהירות גלישה מרבית של 

 לקו לחודש₪  85

 

מהירות הגלישה המרבית תהיה נתונה לחלוקה שונה בין קצב ההורדה לקצב ההעלאה, בהתאם 

, כאשר הוא יהיה מוגבל באמצעות סיב BSA-השירות העושה שימוש בשירות הלהחלטת של ספק 

 .מקצב ההורדה 50%לקצב העלאה של 

  ותיקון תקלות אשר יינתנו ללא עלות נוספת. יכלול התקנה התעריףמומלץ כי כמו כן 

לעקרונות , בהתאם יושלם שאינו זמני באמצעות סיב BSAתהליך קביעת תעריף  כאשרמומלץ כי 

 , יבוטלו התעריפים המפוקחים לעיל.מתווה הסיביםמפורטים בה

 אציין כי המלצה זו מתואמת עם הגורמים המקצועיים במשרד האוצר.
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