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הנדון : :המלצה בדבר קביעת תעריפים מרביים לשירותים סיטונאיים ברשת "בזק"

מבוא
ביום 15.1.2014פרסםשרהתקשורתשימועשעניינוקביעתתעריפיםמרבייםלשירותיםסיטונאיים
ברשת"בזק"( "שימוע מס' 4182 -18/ 9 3 12 4לאספקת שירותים סיטונאיים ולקביעת תעריף בעד
שירותים סיטונאיים ברשת חברת בזק" ("השימוע")) .בהיבט הכלכלי ,התייחס השימוע למדיניות
התמחורולמודלקביעתהתעריפיםשגובשועלידיהמשרדבסיועםשליועציהמשרדחברת Frontier
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Economics("פרונטיר","חברת פרונטיר"),כפישבאולידיביטויבהמלצתהח"ממיום 82.8.4182
ובדו"חפרונטירמינואר24182("המסמכים הכלכליים").
השימועהתייחסלתמחורםשלארבעקבוצותשירותיםסיטונאיים :3
א .גישהרחבת-פסמנוהלת(:)Bitstream Access
 .iברמתחיבורכלל-ארצית;
 .iiברמת חיבור אזורית או מקומית בתוואי רחב פס של בעלי התשתית (ב-
MSAGאוב-CMTSאובמתקניתשתיתנוספים);
ב .חכירתסיביםאפלים()Dark Fiberברשתהגישה,רשתהאיסוףוברשתהליבה;

1
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 3במכתבנומה-82לינואר,4182לקראתהשימוע,הוזכרושנישירותיםנוספים,פירוקלמקטעים( Subloop
Unbundling)ושכירתאורךגלאופטי,אךשירותיםאלולאתומחרועלידי"פרונטיר"(ראהבהמשך). 
1

ג .גישה לתשתית הפיסית של קנים ,תת קנים ,גובים ,קופסאות ועמודים 
( )Duct, Miniducts, Microducts, Manhole , Box Access and Polesברשת הגישה,
רשתהאיסוףוברשתהליבה;
ד .שירותטלפוניהסיטונאי.
שירותיםאלההםבחלקם שירותיםאקטיבייםשלתעבורת תקשורת דיגיטלית (לדוגמה,שירותה-
 ,)Bitstream Accessובחלקם שירותים פסיביים ,שנועדו להעמיד לרשות ספקי השירותים את
תשומותהתשתיתהנדרשות(לדוגמה,חכירתסיביםאפליםוגישהלתשתיתהקנים). 
בנוסף כללה המלצתנו מה 82-לינואר  4182תעריף להזמנת טכנאי להתקנה או תיקון תקלה בחצר
הלקוח .במסגרת השימוע עלתה בקשה לתמחר שני שירותים נוספים :שירות  Multicastופירוק
למקטעים מארון ממשק סיב-כבלי מתכת ו\או אופטי ,עד השקע הראשון בחצר הלקוח ( Subloop
.)Unbundlingתמחורםשלשירותיםאלויידוןבהמשך .
חברת "פרונטיר" ביססה את המלצותיה ביחס לתעריפי השירותים הסיטונאיים על חישוב עלויות
בשיטת "העלותהתוספתיתהכוללת"( Total Service Long Run Incremental Cost -.)TSLRIC
בשיטה זו ,שהינה השיטה המקובלת לתמחור שירותים סיטונאיים ,מחושבת העלות הכוללת של
השירותים כעלות תוספתית -העלות שהייתה נחסכת לבעל התשתית אם לא היה מספק את מצרף
השירותים הסיטונאיים .העלויות חושבו בגישה צופה פני עתיד (.)Forward Looking Approach
הרשת המשמשת כבסיס למודל היא הרשת שהיה מקים בעלתשתית חדש אילו היה נדרש לכך כיום,
ומרכיביהרשתמתומחריםבעלותםהנוכחית(להבדילמהעלותההיסטורית).עםזאת,נלקחובחשבון
המגבלותהעומדותבפניבעלתשתית,ש בהינתןתנאיהקרקעופריסתהבניהאינויכולתמידלחבראת
כלהצמתיםומתקניהרשתבקוהקצרביותר4.
במודל העלויות של "פרונטיר" נחלקות עלויות התשתית לשלוש קבוצות :המרכיב הבסיסי בעלויות
הואעלות חיבור המנוי לרשת,עלות שאינהתלויהבמגווןהשירותיםשהלקוחצורך;עלויותנוספות
שהן קבועות במהותן נגזרות מעלויות רשת הליבה שאינן תלויות בהיקף התנועה ברשת (לדוגמה,
כרטיסי המנויבארוןה MSAG-הנדרשים לכלאחדמהשירותים);לבסוף ,המרכיבהשלישיבעלויות
הואהמרכיבהמשתנהעםהיקףהשירות-עלויותהטלפוניההמשתנותבהתאםלמספרדקותהשיחה,
ועלויותהפסהרחבהמשתנותבהתאםלהיקףתקשורתהנתוניםשרוכשספקהשירותים .
מבנה התעריפים שהוצע שיקף חלוקה זו :מרכיב קבוע ("תעריף נגישות") לאספקת השירותים,
המבוססעלעלותהנגישותוהעלותהקבועהלאספקתשירותיהטלפוניהוהפסהרחב,ותעריףמשתנה

4השיטהששימשהאת"פרונטיר"ידועהבשםשיטתה"צמתיםהחרוכים"( .)scorched nodes
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לכלאחדמהשירותים.המרכיבהמשתנהבטלפוניהנקבעלפימספרדקותהשיחהשצורכיםלקוחות
ספקהשירותים ,והמרכיבהמשתנהבשירותיהפסהרחבנקבעלפיכמותהקיבולת(הנמדדתבמגה-
ביטלשנייה)שהספקבחרלרכוש.שירותי התשומותהישירותבייצורשירותיהטלפוניהוהפסהרחב
(הסיבהאפל,והגישהלקנים) תומחרולפימשךתקופתהחכירהואורךהסיביםוהקניםשיוחכרו .

במענה לשימוע הועברו למשרד התייחסויות בעליהתשתיות(חברות"בזק"ו"הוט") ,ספקישירותים
בתחום התקשורת וגורמים נוספים .התגובות כללו התייחסויות למדיניות התמחור ,מודל חישוב
העלויותואומדןהביקושיםששימשלחישובהתעריפים. 
בימים 81-41.3.4182התקיימושימועיםבעלפהבפניהשרשבהםהעלוהחברותאתעיקריטיעוניהן.
בעקבותבקשותשלחלקמהחברותלקבלתהבהרותבנוגעלפרמטריםשוניםבמודלהכלכלישלחברת
פרונטיר ,שלח המשרד ביום  81.2.4182לחברות מסמך הבהרות של פרונטיר ("מסמך ההבהרות").
המשרד נתן לחברות פרק זמן נוסף להתייחסות והשלמת טיעוניהם בשימוע עד ליום .8.0.4182
בהמשךלהתייחסויותשהתקבלומהחברותנשקלושינוייםבמודלהכלכלי,וביחסלחלקמהפרמטרים
ציינה  פרונטיר במסמך ההבהרות כי הנושא בבדיקה .השינויים שנערכו במודל הכלכלי מפורטים
בדוחהמעודכןשלחברתפרונטירהמצ"ב.
לאחר שבחנו את התייחסויות החברות שהתקבלו בשימוע ,ובעקבות בדיקות נוספות שבוצעו על ידנו
בסיועהשל"פרונטיר"גובשמערךתעריפיםמתוקןלשירותיםהסיטונאייםברשת"בזק".מסמך זה
מפרט את המלצותינו המתייחסות למערך תעריפים מתוקן זה ומתייחס לשינויים המהותיים
שהוכנסולמודל חישובהתעריפיםבעקבותהשימוע.במהלךהשימועהועלועלידי הצדדיםהשונים
הסתייגויותמשיטתחישובהעלויותשהתייחסוכמעטלכלאחדממרכיביהחישוב הכלכלי.במסגרת
מסמךזהלאנוכל,באופןטבעי ,להתייחסלכל השינויים במודל,ואלה מפורטים בדו"חהמעודכןשל
פורנטיר(וקבציהאקסל)המצורפיםהמשקפיםאתכללהשינוייםשהוכנסובמודל .

סיכום הממצאים
לוח  8מסכם את עלויות השירותים הסיטונאיים כפי שנאמדו על ידי "פרונטיר" לקראת השימוע
בחודש ינואר  ,4182והשינויים שחלו בחישוב העלויות בעקבות השימוע 5.הלוח מפרט את עלות
ההשקעהוההתקנהשלרשתהגישהורשתהליבה,עלמרכיביה,אתעלויותההוןהשוטפותהנגזרות
מאומדןההשקעה,ואתעלויותהתפעול.בהתאםלחישובי"פרונטיר"עלותההשקעההנדרשתלהקמת
רשתתקשורתנייחתלאספקתשירותיהתקשורתשל"בזק"(במחיריחידוש)היא 6.7מיליארד.₪
אומדן זה גבוה משמעותית מאומדנה הקודם של "פרונטיר" ,שהסתכם ב 0.9-מיליארד  .₪עיקר
 5אומדן עלויות התפעול של רשת הליבה כולל תקורות ייחודיות לשירותי הטלפוניה והפס הרחב (.)Uplifts
תקורותאלולאנכללובחישובעלויותהתפעולשלמרכיבירשתהליבה,כתוצאהסךעלויותהתפעולעולהעל
סכוםהרכיבים.
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השינוי באומדן נבע משינויים שנערכו בעקבות השימוע באומדן ההשקעה ועלות ההתקנה של רשת
הגישה.הגידולשחלבעקבותהשימועבאומדןעלותההשקעהברשתהליבההוא יחסיתקטן,והגידול
באומדן עלות ההשקעה באתרים קוזז על ידי ירידת אומדן ההשקעה ברשת 6.אומדן העלויות
השוטפות של השירותים הסיטונאיים של "בזק" לשנת  4182לפי המודל הכלכלי המעודכן של
"פרונטיר" הוא  8.89מיליארד  .₪אומדן זה גבוה ב 861- מיל' ש"ח מהאומדן שעל פיו חושבו
התעריפים בחודש ינואר .מרבית הגידול (כ 811-מיל') מקורו בגידול בעלות ההון כתוצאה מהגידול
באומדן ההשקעות ברשת הגישה .עם זאת כ 61-מיל' ש"ח מהגידול מקורם ברשת הליבה ,ובעיקר
בעלויותהתפעולשלרשתזו .

 6מרכיבגדוליותרמההשקעותברשתחושבכהשקעהבגישה .השינוייםהמפורטיםשחלובאומדןעלויותאלו
נידוניםבנספח"פרונטיר".
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לוח  :1אומדן העלויות "הנורמטיביות" של מרכיבי הרשת ,חברת "בזק"4112 -
שימוע ינואר
עלות ההשקעה (מיל' )₪

ציוד

התקנה

חישוב מתוקן
סה"כ

ציוד

התקנה

סה"כ

סה"כ

338.6 5,545.90

6,224.6 5,884.50

487.4

6,712.0

רשת הגישה

191.6 3,178.60

3,794.7 3,370.20

314.4

4,109.1

רשת הליבה

147 2,367.30

2,429.9 2,514.30

172.9

2,602.8

368.6
339.9
53.9
54.5
164.2
164.8
449.2
532.0
1,338.8 1,478.30

68.0
10.9
15.7
78.4
-

407.8
65.4
180.5
610.4
1,338.8

ארונותסעף
122.9
245.7
מתגיאגרגציהונתבים
7.7
46.2
14.3
149.9 IMS+TDM Gateway
אתריםמשותפים
2.1
447.1
תעלות,קנים,סיבים
- 1,478.30
עלות שנתית (מיל' )₪

הון

תפעול

סה"כ

534.2

494.4

1,028.6

רשת הגישה

243.5

147.1

390.6

332.0

רשת הליבה

290.7

347.2

638.0

311.1

382.0

ארונותסעף
מתגיאגרגציהונתבים
IMS+TDM Gateway
אתריםמשותפים
תעלות,קנים,סיבים

75.7
11.1
45.2
58.3
100.4

133.5
22.0
35.2
100.4
16.4


209.2
33.1
80.4
158.7
116.8

75.2
12.9
49.0
75.2
98.8

215.6
8.9
43.4
57.6
30.5
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סה"כ

הון

תפעול

סה"כ

643.1

544.0

1,187.1

162.0

494.0
693.1
491.1
48.9
94.2
834.1
849.3

לוח  :4התעריפים המומלצים לשירותים  – 4112שימוע ינואר ותעריפים מתוקנים 
שימוע ינואר
עלות
)' ₪מיל(
סה"כ עלות שנתית

תפוקה
יחידות

תפוקה

עלות ליחידה
 /₪אג'
יחידות

1,028.6

עלות קבועה
נגישות
פסרחב
שיחות

650.9
390.6
128.0
132.3

עלות משתנה
פסרחב
שיחות
אחר

377.7
228.9
106.1
42.7
עלות
)' ₪מיל(

סה"כ עלות שנתית

1,187.1

עלות קבועה
נגישות
פסרחב
שיחות

893.4
494.0
215.2
184.3

עלות משתנה
פסרחב
שיחות
אחר

293.7
151.0
105.6
37.1

עלותחודשיתלמנוי

מיל'מנויים
מיל'מנויים
מיל'מנויים

קיבולת(מיל')Kbps
מ'דדקותמתוקננות

2.241
1.239
2.134

334.4
118.8

עלותחודשיתלמנוי
עלותחודשיתלמנוי
עלותחודשיתלמנוי

עלותשנתיתלקב'ט()₪
עלותלשיחה(אג')

28.42
14.52
8.90
5.00

0.685
0.892

תעריפים מוצעים מעודכנים
עלות ליחידה
תפוקה
 /₪אג'
יחידות
תפוקה
יחידות

עלותחודשיתלמנוי

מיל'מנויים
מיל'מנויים
מיל'מנויים

קיבולת(מיל')Kbps
מ'דדקותמתוקננות

2.244
1.246
2.136

397.2
113.7

עלותחודשיתלמנוי
עלותחודשיתלמנוי
עלותחודשיתלמנוי

עלותשנתיתלקב'ט()₪
עלותלשיחה(אג')


הגידול בעלויות רשת הגישה ושינוי בהקצאת רשת הליבה בין המרכיב הקבוע והמרכיב המשתנה
מתבטאבגידולשלכ-421מיל'₪באומדןהעלותהקבועה,ובירידהשלכ-11מיל'₪בעלותהמשתנה
(לוח  .)4שינויים אלה מביאים לגידול בתעריף החודשי הקבוע לשנת  4182מ 41.2-ש"ח ל - 39.9,₪
ובירידהשלהתעריףהשנתיליחידתקיבולתפסרחבמ - 1.69 ₪ל 1.31- ₪ל ,Kbps-וירידתהתעריף

6

39.92
18.35
14.39
7.19

0.380
0.929

החודשימ - 07.8₪ל - 38.1₪ל Mbps(הירידהבתעריףדקתשיחההיאזניחה).כתוצאהמשינויזה
במבנההתעריפיםתיוקרהגלישהבמהירויותנמוכות,ותוזלהגלישהבמהירויותגבוהות. 

סוגיות מרכזיות
במהלך השימועהעלוהחברות,ובעיקרחברת"בזק",השגותעלכמעטכלאחדממרכיביהחישובשל
"פרונטיר".השגותאלונבדקו,וככלשנדרשתוקן התחשיבבמודלהכלכלי.דו"ח "פרונטיר"המעודכן
מתייחס להסתייגויות אלו ,אחת לאחת . בנוסף ,הועלו במסגרת השימוע טענות עקרוניות הנוגעות
למדיניותהתמחור,בהןנעסוקבמסמךזה.
השירותיםהסיטונאייםשבפיקוח 
סוגיה שתפסה מקום חשוב בשימוע הייתה הגדרת השירותים הסיטונאיים שתמחורם מחייב את
מעורבות הרגולטור .רשימת השירותים שהופיעה בהמלצתנו מיום ה - 82לינואר  4182כללה ששה
שירותים,אך,כאמור ,שני שירותים(שכירתאורךגלאופטי ופירוק למקטעים)לאתומחרו .במסגרת
השימוע התברר ששירות גישה לתשתית הפיסית של תתי קנים היא נדירה ברשת הקיימת ועל כן
שירות זה לא תומחר בגרסה הנוכחית והוא כלול בשירות הכבילה הכללי כחלק מתמחור שירות
הגישה לתשתית הפיסית של הקנים .מאידך עלו הבקשות לתמחר את שירות הפרוק למקטעים
(,)Subloop Unbundlingובמסגרתתמחורשירותהגישהרחבתהפסהמנוהלת(,)Bitstream Access
לתמחר האפשרות להפצה כלל רשתית ( )Multicastשלא הוזכר בהמלצתנו הקודמת . במסמך זה
נתייחס לשירותים הנוספים ולהשגות שהעלתה חברת "בזק" לגבי עצם תמחורם של שירותי
הטלפוניה,שירותיטכנאי,ושירותיםנלוויםאחרים .
שירותיטלפוניה 
שירותי הטלפוניהמהווים אתליבתשירותיהתקשורתהנייחת .מספרמנוייהטלפוןהנייחבישראל
( 3.0מיליון) גדולב 71-אחוז ממספרמנוייהפסהרחב.7מספרמנוייהטלפוןשלבזקבשנת 4183(4.4
מיליון) היה גדול ב - 11אחוז ממספר מנויי הפס הרחב שלה ( 8.46מיליון) .ההכנסות מהטלפוניה
הקווית היוו בשנים האחרונות קרוב למחצית הכנסותיה מהתקשורת הפנים-ארצית הנייחת ,ואלה,
בתורם ,היוו כמחצית מהכנסות התאגיד .הרווח התפעולי ,לפני פחת והפחתות ( EBIDTA) היווה
בשנת  4183כ 61-אחוז מהכנסות התקשורת הפנים-ארצית הנייחת של החברה ,והרווח הנקי – 31
אחוז מהכנסות אלה .החברה אינה מדווחת על התפלגות רווחיות מגזר התקשורת הפנים-ארצית
הנייחת לפי שירותים ,אך בהינתן משקל הטלפוניה בהכנסות ,ובהינתן תעריף הטלפוניה בהשוואה

 7מספרהמנוייםמתייחסלערוציקולהכולל יםקוויםבדידיםוציריקווים.
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לאומדןהעלותהסיטונאית,איןספקשענף"מסורתי"זההואאחדהמקורותהעיקריים לרווחיותה
העודפתשלבזק,עליהעמדנובפירוטבהמלצתנומה82-לינואר8. 
הותרת שירותי הטלפוניה הקווית "המסורתית" בידי בעלי התשתיות מסכלת את אחת המטרות
העיקריותשלשמןהוקםהרובדהסיטונאיבשוקהתקשורתהנייחת.חברת"בזק"הצליחהלשמראת
הזיהוירבהשניםשלמותג"בזק"עםאמינותאיכותשירותהשיחותבקוויםהנייחים.גםלאחרעשור
שנים שבהם נאלצה "בזק" להתחרות עם חברות אחרות שהציעו שירות שיחות על גבי כבלים או
באמצעות פס רחב  בתעריפים נמוכים משמעותית מאלו של "בזק" (ואף בחינם) לא הצליחו אלה
לערעראתמעמדההמונופוליסטישלהמפעילהוותיק,גםאםכרסמובבלעדיותו.בכלתחרותעתידית
המבוססת על "חבילות" שירותים ,תמנף "בזק" את יתרונה זה כדי לשמר את מעמדה הדומיננטי
בענף .
חברת"בזק"אינהמנסהלהסתיראתחשיבותהשיחותכצירעליומבוססמעמדההדומיננטיבענף.
בטיעוניה להחרגת שירות השיחות מרשימת השירותים הסיטונאיים שמחירם נקבע בשימוע היא
כותבת :"מדובר בשירות המהווה את אחד משירותי הליבה המסופקים על ידי החברה ,שירות
המשמשלכיסוימרביתהעלויותהמשותפותועלויותהתקורהשלהחברהוככזההואאינויכוללהיות
מתומחרעלבסיס LRAICכפישמתומחר שירותסיוםהשיחהברשתבזק(קש"ג)" 9.לשיטתה,יש
להותיר את השיחות ברשת הנייחת מחוץ לסל השירותים הסיטונאיים המפוקחים כדי שתוכל
להמשיךולהעמיסעלהשירותאת"מרביתהעלויותהמשותפותועלויותהתקורהשלהחברה" ,דבר
שיאפשרלהלתמחראתשירותיהפסהרחבלמנוייהבתעריפיםמבוססיעלותתוספתיתשולית,בעוד
מתחרותיהנאלצות לבססאתתעריפיהםעלמערךהתעריפיםהסיטונאייםשחושבלפישיטת העלות
התוספתיתהממוצעת. 
נדרשו לחברת בזק  לפחות עשרים שנה של פעילות כחברה מסחרית כדי לבסס את תדמית שירותי
השיחה שלה כשירות איכותי העדיף על איכות השירות ברשת הכבלים או על גבי פס רחב (.)VOIP
לאחרעשורשלשנותפעילותהצליחומפעיליםאירופאייםהמשווקיםשירותישיחותעלגביפסרחב
לשחזראתרמתהשירותשמציעההטכנולוגיההמסורתית.אךרקלאחרונהחזראיגודהרגולטורים
האירופי ( )BERECוהדגיש שהתחרות בשוק זה עדיין לא בשלה וטרם ניתן לקבוע שאין מקום

 8חברת "בזק" אינה מפרסמת בנפרד את הכנסותיה משיחות ונדרש ,על כן אומדן כדי להעריך את רווחיות
פעילותזו.תעריףשיחהברשתהנייחת(לפנימע"מ)הוא9.7אג'לדקהבשעותשיאו-2אג'לדקהבשעתשפל.
התעריף לשיחה הנוצרת ברשת בזק ועובר לרשת רט"ן הוא  0.2אג' לדקה .בהתאם למודל הכלכלי של
"פרונטיר"עלותהשיחההיאכ 8-אג'לדקה.לפינתוניבזקהיהמספרדקותהשיחהלמנוייםברשתהנייחת
בשנת4183[]...מיליארדדקותומספרהדקותלרשתהרט"ן–[]...מיליארד.במסגרתסליתעריפיםחילופיים
והסדרים אחרים משווקת החברה חלק ניכר מהשיחות כחלק מ"חבילה" במחיר קבוע השונה מהתעריף
המפוקח,אךאםהיוכלהדקותהאלהמשווקותבתעריףהמפוקחהייתהההכנסההנובעתמשיחותאלוכחצי
מיליארד,₪בעודהעלותמסתכמתב-70מיליוןש"ח .
9ניירהעמדהשלחברתבזקבשימועמה,81.3.4182-סעיף.81
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להסדרהבשוקזה 10.ישראלעודנה רחוקה משלבזה,ועלכןמןהראוי ששירותיהטלפוניהיהיוחלק
מסלהשירותיםהסיטונאייםשמחיריהםנקבעיםעלידיהמפקח,ולורקכדילמנועאתהאפשרותשל
סבסודצולבשלשירותיהפסהרחבעלידישירותיהטלפוניה,שעליהרומזתחברת"בזק" במסמכי
ההתייחסותשלהלשימוע .
מודל התמחור של "פרונטיר" בשימוע ,כמו גם המלצתנו מיום  ,82.8.4182התבססו על ההנחה
ששירותי הטלפוניה מיוצרים באמצעות כרטיס משולב ( )Comboבארונות ה ,MSAG/MSAN
שבאמצעותו ניתן להעביר גם שיחות וגם שירותי פס רחב .פועל יוצא של הנחה זו היה שלא ניתן
להפריד תמחירית בין העלות הקבועה הייחודית לשיחות וזו הייחודית לפס רחב ,ושני השירותים
תומחרו,עלכן,כמצרףהמהווהחלקמעלותהנגישות.במסגרתהשימועחלקה"בזק" עלקביעהזו
וטענהשהיאמשתמשתבכרטיסיםנפרדיםלכלאחדמשניהשירותים.בעקבותטענהזוחושבומחדש
עלויותההשקעהוהתפעולשלרשת"בזק". 
השימושבשניכרטיסיםנפרדים אמנםמייקראתהשירותאךמאפשרלשווקאתהטלפוניהכשירות
נפרד.מערךהתעריפיםהמוצעמכיל,אפוא,שתיאופציות:תעריףמנויחודשיהכוללשירותיטלפוניה
ותעריףמנויחודשיללאשירותיטלפוניה(תעריףמנוילשירותיפסרחבבלבד). 
פירוק למקטעים מארון ממשק סיב-כבלי מתכת ו\או אופטי ,עד השקע הראשון בחצר הלקוח -
( )Subloop Unbundling
המגזרהסיטונאיבשוקהתקשורתהנייחתהוא דינמי.הניסיוןהאירופימראהשהספקיםבשוקזה,
שאינם בעלי תשתיות ,מסתפקים ,בתחילת דרכם ,בשיווק שירותי גישה רחבת-פס מנוהלת
()Bitstream Accessברמתחיבורכלל-ארצית,כאשרניהולהרשתנותרבאופןהבלעדיבידיושלבעל
ה תשתית,אךבהמשךהדרךהםשואפיםלהעבירחלקיםגדוליםיותרשלהרשתלניהולעצמי.בדרך
זוהםמשתחרריםמהתלותבבעלהתשתיות(שהואבדרךכללמתחרהשלהםבשוקהקמעונאי),והם
יכוליםלהבטיחללקוחותיהםאתאיכותומגווןהשירותיםלפיבחירתם.כדילהבטיחשליטהבאיכות
השירות וזמינותו , ספקישירותיםאלהמשקיעיםבהקמתרשתליבה(אומקטעיליבה)עצמאית,או
שהםחוכריםמבעליהתשתיתמקטעיםברשתהליבה ,ברשתהאיסוףוברשתהגישה.חכירת סיבים
אפלים()Dark Fiberברשתותהאיסוףוהגישה,שכירתאורךגלאופטיברשתהליבה,וגישהלתשתית
 10בתזכיר BERECמה0.6.4182-המתייחסלאסדרת שוקיהתקשורתבאירופהנכתב(עמ':)4 
“BEREC agrees with the long term trends in these markets [i.e., wholesale line rental and call
origination] identified by the European Commission. However, wholesale line rental and call
origination will continue to be important drivers of competition in downstream retail markets in
the short and medium term in the majority of Member States and it will be premature to remove
”[these] markets from the list of markets susceptible to ex ante regulation.
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הפיסיתשלקנים,גובים,קופסאותועמודים הם,אפוא,חלקאינטגראלישלהשוקהסיטונאי,ואין
להפרידביןתמחורםלביןתמחורשירותיהתקשורתהאקטיביים(שירותיהגישהרחבתהפס) .
לא פחות חשובה לקביעת איכות השירות היא השליטה באיכות רשת הגישה מארון ה-
 MSAG/MSANלחצרהלקוח.רשתזו המבוססתעלכבלינחושתהיוותהמאזומעולםאת"צוואר
הבקבוק" ברשת התקשורת .עם הזמן דחקו הסיבים האופטיים את הנחושת ,כאשר ארונות ה
 MSAG/MSANמחליפים את המרכזות ומקצרים את אורכה של "לולאת הנחושת" ,אך השליטה
ב"לולאת הנחושת" נותרה עדיין החסם העיקרי לתחרות 11. כדי לאפשר שליטה מלאה באיכות
השירותנדרשהספקלשליטהבחוליהזו.לבקשתספקיהשירותיםנקבעובהצעההנוכחיתדמיחכירה
למקטעזה.
הפצהכלל-רשתית()Multicastבמסגרתשירות Bitstream Access
רשתהטלקוםנועדהבמקורהלהעבירתקשורתקוליתמבוזרתביןנקודתהקצהבינןלביןעצמן,וזאת
בשונהמרשתשידוריםהמפיצה תוכןזההלכלנקודותהקצה.שירותיהפסהרחבצמצמוהבחנהזו
שכןמספרמקורות הנתוניםהואהרבהיותר מצומצם .העברתשידוריוידאובפסרחבמבטלתאת
ההבחנה לגמרי .מפעיל המעביר ,לפי דרישה ,שידור וידאו מעביר את אותם נתונים מנקודת הפצה
מרכזית (מאתרי ה  )Mega-Pop ועד הנקודה השיתופית האחרונה ברשת (ארונות ה-
 .)MSAG/MSAN
במסגרת השימוע עלתה בקשה לקבוע תעריף נפרד לרכיב שירות הפצה כלל רשתי שיאפשר לספקי
שירותים  הפועלים על תשתיות של אחרים לנצל את היתרונות לגודל הכרוכים בהעברת מסה של
נתונים זהים ללקוחותיהם (ולא תשלום ליחידת קיבולת) ,ובצורה זו להוזיל את אספקת שירותי
הטלוויזיהעלגבירשתהIP -שלבזק. 
בהמשךלבחינההנדסיתשערךהמשרדבנושא,ובהינתןהוזלתהשירותיםהפוטנציאלית,נענההמשרד
לבקשהזו. 

עבודתטכנאיבחצריהלקוח 

במהלךהשימועחלקה"בזק" עלהחובהשהוטלהעליהלהעמידלרשותספקיהשירותיםהמתחרים
שירצו בכך את מערך שירות הטכנאים שלה ,ולאפשר לספקי השירותים להזמין שירות טכנאי
מ"בזק" ,בהתאם לתעריף שייקבע .בנוסף נטען כי אין בתעריף שהוצע בשימוע לכסות את עלויות

 11לשםהמחשה,בהתאםלמודלהכלכלישל"פרונטיר"אורךתוואיהקוויםבהםעוברתנחושתברשת"בזק"
(כולל קווים עיליים) הוא  37אלף ק"מ ,בעוד אורך תוואי הקווים בהם עוברים סיבים אופטיים הוא 9,611
ק"מ.ההשקעהבתשתיתהגישההיא,בהתאםלמודל, 2.8מיליארד,₪בעודההשקעהבתשתיתרשתהליבה
היארק8.3מיליארד .
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החברה 12."בזק"דרשה ,עלכן ,"להוציאאתשירותי הטכנאימתכולת השימועולהותיראתהעניין
למו"ממסחריבינהלביןספקהשירות,בבחינתמוכרמרצוןלקונהמרצון" .
העדרתקלותותיקוןמידישלתקלותהםמרכיביםמרכזייםבחווייתהשירותשלהמשתמש.השימוש
שלמספרספקישירותיםבאותןתשתיותהואמקורלאאכזבלחיכוכיםבעתתקלותבאשרלאחריות
לתיקון התקלה .חיכוכים אלו רק מחמירים כאשר בעל התשתית הוא גם ספק שירות למנויי קצה
ומעוניין להפגין את איכות שירותיו בהשוואה למתחרים ,ולחילופין ,כאשר בעל התשתית חושש
להפקידאתתיקוןהתקלותברשתובידיספקישירותיםמתחריםשמאיפגעובפעילותההתקינהשל
הרשת. 
המשרדערלפוטנציאלהחיכוךביןבעלהתשתיותוספקיהשירותיםבתחוםזהולכןקייםהליךשימוע
מסודר ביום  9.6.4183כחלק מההחלטה בדבר רשימת השירותים להצעת מדף . כדי להבטיח את
רציפותהשירותלמשתמשהקצה,ולמנועקשייםבאיתורהחברההאחראיתלתיקוןתקלותאפשריות
בתשתית ,הוחלטשהשירותיםהסיטונאייםהרלוונטייםלענייןזה ,עדלשקעהראשוןבביתמשתמש
הקצה,יהיובאחריותבעלהתשתיות. 
באשרלגובההתעריףשנקבע,התעריףאינוחריגבהשוואהלתעריפיםבלוחתעריפישירותיהטכנאים
בביתהמנוישל"בזק"והמשרדאינורואהמקוםלשנותו13. 
עלות"הגירה"ועלויותנלוותאחרות-העברתלקוחותלספקיםאלטרנטיביים
השתתמגזרסיטונאיבשוקהתקשורתהנייחתכרוכהבעלויות"הגירה"הקשורותבמעברמנוייםבין
ספקי שירותים שונים .בחלק מעלויות אלו (עלויות חיבור והתקנה ,"שינויי כתובת" במערך הגבייה
וכדומה)נושאבעלהתשתיות.חברת"בזק"בקשהבמהלךהשימועשייקבעשעלותשירותיםאלואינה
מכוסה במערך התעריפים המוצע לשירותים הסיטונאיים ,וכי יקבעו להם תעריפים כשירותים
נפרדים,אםבמשאומתןעםספקיהשירותים,ואםעלידימשרדהתקשורת .
מודל "פרונטיר" אינו מתעלם מקיומן של עלויות ייחודיות הקשורות בהקמת הנדבך הסיטונאי.
עלויות אלו מצאו את ביטוין במודל בצורת העמסות ייחודיות ( .)Upliftsתעריף נפרד לכל אחד
מרכיבישירותיםאלהיהווה,אפוא,כפלחישוב. 
השירותים "הנלווים" השונים כלולים ומפורטים בתיק השירות .בתיק השירות  כלולות  פעולות
שמבוצעות באמצעות מערכת המחשוב של בעל התשתית (הפעלת הקו ותחזוקתו ,שיוכו , שינוי
פרמטרים של השירות ,וכדומה)  ופעולות שדורשות הגעה פיזית לחצר הלקוח או לאתר בזק .בעוד
שעלויות התפעול וההעמסות הייחודיות שנזקפו במודל נותנות מענה לעלויות מהסוג הראשון
ולעלויות התחזוקה השוטפת ,אין בהן לענות על העלויות הנוספות הכרוכות בהפעלת טכנאי בשטח

 12ניירהעמדהשלחברתבזקבשימועמה,81.3.4182-סעיף.87
 13כךלדוגמההתעריףלהעתקתשקעבביתמנוי,שהינותעריףבלתימפוקח,הינו861₪,לאכוללמע"מ.
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לביצועפעולותהכרוכותבהתקנותוהעתקותשלקווים.התעריףלפעולותשלטכנאיםבחצריהלקוח
הוא תעריף הטכנאים שנידון בסעיף הקודם .לגבי פעולות שאינן מבוצעות בחצרי הלקוח ,יחולו
קביעותסעיף 6למסמךהמדיניותבנושאהרחבתהתחרותבתחוםהתקשורתהנייחת–שוקסיטונאי
מיום4במאי14.4184 


אומדן העלויות

היקףהרשת
טכנולוגייתהתקשורתהנייחתהיאטכנולוגייתרשת.בטכנולוגיהזועלותההפעלהנקבעתבמידהרבה
עלידיעלויותההוןוהתחזוקהשלהרשת,ואלונקבעותבמידהרבהעלידיאורךהרשת .
נקודת המוצא של "פרונטיר" בחישוביה לגבי אורך רשת הגישה היה מספר ארונות ה-
 MSAG/MSANהמופעל על ידי חברת "בזק" וחישוב אורך הדרך הקצרה ביותר מארונות אלו,
החוליה האחרונה ברשת הליבה ,לבתי הלקוחות ,בהינתן אילוצי תוואי הרחובות .חישוב זה ,הנגזר
משיטת "הצמתים החרוכים" ,מתעלם מטענה שעלתה (ונדחתה) במסגרת שימוע הקש"ג הנייח
שמספרארונות ה MSAG/ MSAN-המופעלעלידי"בזק" אינו יעיל,וניתןהיה לספקאתשירותי
התקשורת הנייחים תוך שימוש במספר קטן יותר של ארונות 15.כמו כן מתעלם החישוב מהעובדה
שחלק  מכבליהטלפוןהונח עודטרםשנסלל הכבישאו שהואכבל עילישאינומוגבלעל ידי פריסת
הרחובות .
מאחרוחברת"בזק"נמנעהמהעברתמידע מפורטלגבי מיקוםארונותה -,MSAG/MSANתעלות
הכבליםוהקוויםהעיליים,נאלצה"פרונטיר"לשרטטמפההיפותטיתשבהמיקוםהארונותנקבעלפי
פיזור האוכלוסייה והמבנים .האומדן הראשוני של "פרונטיר" התבסס על צילומי אוויר של ישראל
שלפיהםגיבשוהיועצים 87מקבצים(מודלים)שלפריסתאוכלוסייה.בכלמקבץנבחריישובמייצג
ששימשלחישובאורךתשתיתהגישהבמקבץ,וחושבהאורךהכוללשלרשתהגישה,בהתאם.במהלך

" 14הפעולות,השירותיםוההסדריםהנלוויםלשירותהסיטונאי(דמישכירות,שירותיתחזוקהוכדומה)ואופן
הזמנתם,רכישתם,אספקתםותעריפיהם–ייקבעואףהםבמו"מביןבעליהתשתיותוספקיהשירותים,ובלבד
שבעלי התשתיות יהיו רשאים לדרוש מחיר סביר ובלתי מפלה .באין הסכמה בין בעלי הרישיונות הנוגעים
בדבר,יכריעהשרעלפיסמכותולפיחוקהתקשורת". 
15טענה זו מתבססת על  שיטת  "האדמה החרוכה" המתעלמת ממגבלות הבנייה ומהתפתחויות היסטוריות
שהובילולעיצוברשתהתקשורתהקיימת.ליתרפירוטבענייןזהראה אתהדיוןבנושא "מבנההרשת" בחלק
ד'להמלצתנומיום82בינואר.4182
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השימוע העלתה חברת "בזק" טענות רבות לגבי צורת החישוב ,ולגבי מידת הייצוגיות של פריסת
האוכלוסייהביישוביםששימשובחישובלגביפריסתלקוחותיהביישוביםשלאנכללובמדגם. 
כדילמנועטעותבמרכיבמרכזי שלהחישובהסתייע משרדהתקשורתבסוכנותהמיפויהלאומית של
ישראל ,"המרכז למיפוי ישראל" ("מפ"י") ,בחישוב אורך הרשת התיאורטית ,בהתבסס על פריסת
הרחובות העדכנית של כל מקומות היישוב בישראל ,פריסת מבני המגורים ומקומות העבודה,
ומיקומם המדויק של מרבית ארונות ה - 16.MSAG/MSANדרך החישוב המפורטת של "מפ"י"
מתוארתבדו"חמפ"יהמצורף.להערכתנודרךזוהיאשמרניתומתבטאתבאומדןיתרשלאורךרשת
הגישה .החישובהועבר ל"פרונטיר" ,שחישבהאתחלוקתהרשתביןהתוואיהתת-קרקעיוהתוואי
העילי,ואתעלותההשקעהברשת .
החישובהמדויקיותרהביאאמנםלהקטנתאומדןאורךהרשתב-83אחוז,אךירידהזוקוזזהעלידי
הגידולבאומדןעלויותאחרות.עיקרהגידולבאומדןההשקעהברשתהגישהנובעמשינוייםשהוכנסו
במודל,בעקבותטענותשעלובשימוע,ביחסלמספרם,מחירםועלותהתקנתםשלארונותסעףותיבות
הסתעפותבאתריהלקוחות(ה SDP -וה )PDP-,ובשינויההנחהלגבימספרהקניםבכלתעלהתת-
קרקעית17. 

מחירההון 
אומדן מחיר ההון העומד בפני חברת "בזק"  6.61%נקבע בהחלטה באשר לתעריף השלמת שיחה
ברשת נייחת ("קש"ג נייח")  מיום  .41.81.4183סוגיית מחיר ההון נדונה בהרחבה במסגרת תהליך
הקש"ג ,והמשרדאףייחדחלקספציפיבהליךהשימועלנושאזה .במסגרתשימועזהנידונובהרחבה
ההיבטים השונים של קביעת מחיר ההון ,בעקבות חוות הדעת המפורטות שהוגשו על ידי "בזק"
וחברות אחרות בעניין זה .חברת "פרונטיר" התייחסה לנושא באריכות ,הן במסמך השימוע והן
במסמךההחלטה18 .
החששותשהועלועלידי"בזק"במסגרתשימועהקש"גלאאוששועלידיההתפתחויותבשוקההון
מאז.אומדנהשל"פרונטיר"התבססעלנתונישוקההוןבספטמבר.4183באותהעתהייתהרביתבנק
ישראל8.40אחוזוכיוםהיארק1.70אחוז.בסוףחודשספטמברהיהשיעורהתשואהעלאג"חשקלי

 16מידע זה התקבל מ"בזק" רק בעקבות השימוע .החישוב התבסס על מקומם המדויק של  11-10אחוז
מארונות ה  MSAG/MSAN חברת "בזק" לא העבירה את מיקום שאר הארונות מחשש של בגילוי סודות
מדינה.ההשמטהלאפוגמת,לפיהערכתנו,בדיוקהמדידה.
 17מספרהקניםלק"מתעלהשהיה 8.6במודל המקוריהוגדלל - .4.20אומדן זההואלכלהדעותאומדןיתר
ומשקףמצבבומפעיליםשאינםבעליתשתיתחוכריםאתהקניםמבעלהתשתיות(ראהדיוןבהמשך).
 18 נספח א' למסמך השימוע ,http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/1/3161.pdf :ופרק  0למסמך
ההחלטהhttp://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/3/3383.pdf :
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ממשלתיל 81-שנים 3.90אחוז וכיוםהוא 4.1אחוז,והאג"חהשקליותשל"בזק"("בזק)"1נסחרו
בתשואה של  4.4אחוז וכיום הן נסחרות בתשואה של  8.2אחוז .19נזכיר גם שפרופיל הסיכון של
הפעילותהנייחתנמוךבאופןמשמעותימפרופילהסיכוןשלמגזריםאחריםשקבוצתבזקפועלתבהם,
כגון שירות רט"ן ושירותי שידורים רב-ערוציים ,כך שמחיר הון המבוסס על נתונים פיננסים של
קבוצתבזקבכללותה,כפישנקבעבמודלהקש"גהנייחובמודלהנוכחי,מהווהאומדןיתרלתשואה
הנדרשתמפעילותהמפ"אהנייחתבלבד. 
על אף הסתייגויות אלה איננו ממליצים לשנות מקביעת המשרד בשעתו ולהפחית את מחיר ההון.
נוכחאיהוודאותבשוקההוןאנוממליציםלהשאיראתמחירההוןברמהשנקבעהבהחלטת הקש"ג
–6.61אחוזלשנה .


אומדן הביקושים
עלויות ההפעלה בטכנולוגית רשת נקבעו ת במידה רבה על ידי עלויות ההון והתחזוקה של הרשת,
בעודעלויותהמעבר(העברתנתוניםאומסריםקוליים)הןזניחות,כלעודקייםעודףקיבולתברשת.
תמחור השירותים(שירותישיחותוהעברתנתונים)לפיהעלותהתוספתיתלאמאפשרת במקרההזה
אתכיסויהעלויותשלבעלהתשתית,ועלכןנקבעהתעריףלפיהעלותהתוספתיתהממוצעת,דהיינו
סך העלויות הכרוכות בהספקת השירות מחולק בהיקף התפוקה .כתוצאה ,הופך אומדן היקף
התפוקה החזוי למשתנה מפתח בקביעת התעריף .אומדן זה חשוב במיוחד בשוק דינמי כמו שוק
העברתהנתונים ,כאשרשינוייםטכנולוגייםושדרוגתשתיותמביאיםלגידולבתנועתהאינטרנטמידי
שנהבעשרותאחוזים .
בחישוביה לקראתהשימוע בחודש ינואר 4182התבססה"פרונטיר" על מידע שהתייחסלהתפלגות
מהירויות הגלישה של צרכני הפס הרחב בשנים  4118 .4111-נתוני המהירות תורגמו בעזרת נוסחה
למונחי קיבולת ממוצעת ללקוח (במונחי  .)Mbpsמאחר ונתוני מהירות הגלישה שעמדו לרשות
"פרונטיר"לאהיומעודכנים,חושבההקיבולתהממוצעתללקוחבשנת4183עלידיחיוץהמבוססעל
ההנחהשהקיבולתתגדלבקצבשבוגדלהבשלושתהשניםעדלשנת 4188( 89אחוזלשנה).בהתאם
לחישובזההייתההקיבולתהממוצעתהנדרשתללקוחבשנת41821.47 .Mbps
במסגרת השימוע הועלו הסתייגויות שאומדן קצב הגידול אינו משקף את ההאצה שחלה במהירות
הגלישה בשנים האחרונות ואת הצפי לשנים הבאות .נוכח הערות אלה נערכה בדיקה מחודשת
שהתבססהעל הגידולבפועלבביקוש לקיבולתפסרחבשלספקיה ISP -בישראל.תוצאותהבדיקה

 19חלקמירידתהתשואהמוסברעלידי צמצוםהמח"מ,אךלהערכתנוגורםזהתרםלירידתהתשואהרקכ-
1.3אחוז.
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מסוכמות בלוח  20.3לפי תוצאות אלו עלה הביקוש לקיבולת ללקוח בתקופה ינואר  4188עד ינואר
4182מ1.814-Mbpsל1.471-,Mbpsדהיינוגידולממוצעשל40אחוזלשנה. 
לוח  :3הביקוש לקיבולת של ספקי הISP -בישראל 4113 - 4111

ינו11-
ינו12-
ינו13-
ינו14-

צריכת
גיגות
בשעות
השיא
117
195
276
393

מנויים
1,201,158
1,260,635
1,382,801
1,484,281

צריכה
למנוי
()Mbps
0.102
0.162
0.209
0.278

שיעור
גידול שנתי
59%
29%
33%



"פרונטיר" אימצה בחישוביה שיעור גידול קיבולת ללקוח של  38אחוז ,שהוא שיעור הגידול בין
הקיבולתהממוצעתבשנים 4184ו.4183-בהתאםלאומדןזהיהיההביקושהממוצע לקיבולתבשנת
 4182 1.389,Mbps21הגבוהכמעטב 41-אחוזמהאומדןהקודם( 1.47 .)Mbpsההנחההחדשהלגבי
קצבצמיחתהקיבולתתביאלהאצתקצבירידתהתעריףליחידתקיבולתבשניםהקרובות .
האומדןהשמרנישאומץעלידי"פרונטיר"עונהלחשששעלהבמסגרתהשימועששיעורהגידולעשוי
להתמתן בשנים הקרובות ,הגם שככל הנראה מדובר בחששות שווא על רקע הגידול המהיר בקצבי
הגלישההמוצעיםעלידיבעליהתשתיות,והסיכוילהתרחבותמהירהביישומיווידאו over-the-top
 .video

תמחור השירותים
תמחורגישהרחבת-פסמנוהלת( )Bitstream Access

התעריףהסיטונאיעבורגישהרחבתהפסמנוהלת( )BSAנקבעכתעריףדו-שלביהמורכבמדמימנוי
חודשיים (שהם חלק בלתי נפרד מהתשלום הקבוע עבור נגישות) ,ומתעריף משתנה  המשתנה עם
מספר יחידות הקיבולת אותן רוכש ספק השירותים .מהירות הגלישה של המנוי הבודד ,בשיטת
תמחורזו,תלויהבמספרהמנוייםהגולשבאותהנקודתזמןובמספריחידותהקיבולתשהספקמעמיד
לשירותם ."יחס ההעמסה" -היחס בין המהירות הנמכרת ללקוח לבין הקיבולת המוקצית לשימושו
ברשת  -הואמשתנהקריטיבקביעתאיכותהשירותשלהספק.בהינתןהקיבולת,ככלשגדלמספר

20הלוחמבוססעלנתוניבזקבינלאומי,נטוויז'ן,הוטנט,אקספון,טריפלסי,ואינוכוללאתנתוני-184פרטנר.
הנתוןביחסלמספרהמנוייםמבוססעלנתוני"בזק"ו"הוט",ללאנתוני-184פרטנר.
21מתקבלעלידיהכפלתממוצעהצריכה(בפועללמנוי)שלינואר4183וינואר4182במקדם.8.38
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המנויים המשתמש בו-זמנית ברשת  -איכות השירות יורדת .באופן טבעי ,בהעדר סינכרוניזציה
במועדי הגלישה לא קיימת חפיפה מלאה בין מהירות הגלישה ודרישות הקיבולת ,ושימור איכות
הגלישהאינומחייבששיעורהגידולבקיבולתיהיהשווהלגדולבקצבהגלישה 22.
במהלךהשימועהציעאחדמספקיהשירותיםשבמקביללשיטתהתמחורהמוצעתיוכלספקשירותים
לבחור באופציית תמחור המבוססת על עקרונות התמחור הקמעונאי ,דהיינו תעריף הנקבע לפי
מהירותהגלישהבלבד.לאראינומקוםלשינוישיטתהתמחורשהוצעה.בשיטתהתמחורהקמעונאית
אחראיבעלהתשתיתלאיכותהשירות.העתקתשיטהזולמגזרהסיטונאימשאירהאתהאחריותבידי
בעלהתשתיתותפקידספקהשירותיםמצטמצםלתפקידשלמתווךבעסקתמכירה.תחרותבמונחי
איכותהיאאחתהמטרותהעיקריותשלפיתוחהתחרותבשוק הסיטונאי.שיטתהתמחורהחד-שלבי
מאיינת מטרה זו בהשאירה את קביעת האיכות בידי גורם בודד -בעל התשתית .מעבר לכך ,מאחר
ומהירותהגלישהבפועלבשעותהשיא נקבעתבמידהרבהעלידימספרהגולשיםבאותהשעהואינה
בשליטת בעל התשתית ,עשויה מהירות הגלישה להיות נמוכה מהמהירות המובטחת על ידי הספק.
איכות השירות למנויי ספק השירותים תהפוך כתוצאה למקור לא נלאה לחיכוכים בין ספק
השירותיםובעלהתשתית.


תמחורהתשומות–גישהלתשתיתהפיסיתשלקניםוחכירתסיבאפל
קצב ההתפתחות של השוק הסיטונאי וקצב הטיפוס של הספקים במעלה "סולם ההשקעות" קשה
לחיזוי ושונהממדינהלמדינה.הקצאת חלקמעלויותבעלהתשתית לשירותים פסיבייםכגון גישה
לקנים וסיב אפל עשויה לחשוף אותו לגירעונות במידה והביקוש לשירותים אלו לא יתממש .כדי
להתגבר על חשש זה הוקצו כל העלויות במודל "פרונטיר" לשירותי הגישה רחבת הפס המנוהלת,
ושירותיהקול עלמרכיביהם .כתוצאה,ההתייחסותבמודללהכנסותמהחכרתקנים,סיביםאפלים
וכדומההיאהתייחסותל"תוספת"מעלומעברלכיסויהעלויות .
בניגודלתמחורהשירותיםהאקטיבייםהמבוססעלתשלוםקבועהמשקףאתעלותההתחברותלרשת
ותשלום משתנה התלוי בהיקף השימוש ,התשלום עבור התשומות (קנים ,סיב אפל) מורכב רק
מתשלוםקבוע המשקףאת עלות ההשקעהוהתחזוקה השוטפתשלהציוד וההשקעותהנלוות ,ללא
קשרלמידתהניצולשלהציוד.כךתעריףהגישההפיסיתלק"מקנהמבוססעלעלותההוןוהתחזוקה
של קנה והחלק היחסי של התעלה בה הוא עובר ,ללא קשר לכמות התעבורה בקנים .ובאופן דומה
נקבעתעריףהחכירהשלהסיבהאפל .
עלות הגישה לתשתית הפיסית של הקנים תלויה במידה רבה במספר הקנים בכל תעלה בתוואי
המבוקש.בהעדרמידעמדויקעלפריסתהקניםברשתהתעלותשל"בזק" ,מידעשנתבקשמהחברה
ולאסופקעלידה,ובעקבותהערותיהשל"בזק"בשימוע,ביססה  "פרונטיר" אתתחשיבהעלמודל
תיאורטישלפיוקיימיםקניםנפרדיםלכלאחדמשימושיהרשת:לנחושתברשתהגישהשל"בזק",

22

לפיאחדהאומדניםגידולשלאחוזבמהירותהגלישהמחייבגידולשל1.6אחוזבקיבולת.
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לסיבים ברשת הליבה של "בזק" ,לכבלים של חברת "הוט" העוברים בתשתיות "בזק" ,ולספקי
השירותים האחרים .לפי מודל זה מספר הקנים בכל תעלה הוא בין  4ל ,2-ולפי אומדנה של
"פרונטיר" , 4.20קנים בממוצע .עלות הקנה נקבעה כעלות ההון ועלות התחזוקה השנתית של ק"מ
קנהוהחלקהפרופורציונישלהתעלה(דהיינו,כ-21אחוזמהעלותהשנתיתשלהתעלה) .
באופןדומה,נקבעהעלותהסיבהאופטילפיהתצורההממוצעתברשת"בזק".אגדסיביםכוללבין
 42ל 894-סיבים.רשתבזקנהניתמעודףקיבולתמשמעותישלסיביםוהעלותל"בזק"להחכרתסיב
היא שולית ,אך בהתאם למודל "פרונטיר" חושבה עלות הסיבים הממוצעת לק"מ (בק"מ ממוצע
מספר הסיבים הוא  .)00העלות לק"מ סיב אפל היא סכום העלויות של קנה "ממוצע" ואגד סיבים
"ממוצע" .
עםהתפתחותהתחרותבשוקהסיטונאיישלצפותשיותרויותרספקישירותיםיבקשוגישהלתשתית
הפיסית של הקנים ויחכרו מבעל התשתית את השימוש בסיב אפל .בהינתן העלות הקבועה של
התעלות,הקניםוהסיבים,העלותלמשתמשתהיהתלויהבמספרספקיהשירותיםשירצולשדרגאת
רשתם.מודל"פרונטיר"מניחשמספרספקיהשירותיםשיבקשוגישהעצמאיתלקניםולרשתהסיבים
הוא  ,4.0ועל כן נקבע תעריף הגישה לתשתית הפיסית של קנים וסיב אפל בגובה  21אחוז מהעלות
השנתיתהרלבנטית .

סוף דבר והמלצה
בעקבותההערותשהתקבלובשימועוהחישובהמעודכןשלחברת"פרונטיר",אנוממליציםעלקביעת
מערךתעריפיםסיטונאיים(ללאמע"מ)בהתאםללוחהבא :
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שירות נגישות – ללא
טלפוניה
שירות נגישות – כולל
טלפוניה
שירות subloop
unbundling
שירות העברת נתונים
בליבת הרשת
שירות העברת נתונים
בתצורת multicast23
שירות יצירת שיחה
24

שירות גישה לקנה

שירות סיב אפל ראשון
בתוואי
שירות סיב אפל נוסף
בתוואי (עד  2סיבים סה"כ)
שירות ביקור טכנאי בבית
לקוח

4112

4112

4112

4110

4112

32.74

32.47

32.43

32.35

32.31

₪לקולחודש

39.93

39.74

39.64

39.62

39.67

₪לקולחודש 

18.35

18.94

19.54

20.16

20.79

₪לקולחודש 

32.04

25.06

19.72

15.45

11.70

₪למגהביטלחודש

11,229

8,649

6,609

 ₪למגהביטלחודש 

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

₪לדקה

396

 396

396

396

396

₪לק"מלחודש

449

449

449

449

449

₪לק"מלחודש

3.41

3.25

3.17

3.04

2.97

₪לק"מלחודש 

 158

 158

158

158

158

 ₪לביקור

 18,548 14,501

יחידה


התעריפיםנקוביםבמחירי,4183וישלעדכנםאחתלשנהבתאריך 8לינוארבהתאםלשינוייםבמדד
המחיריםלצרכן .
בברכה ,


הרןלבאות 


פרופ'ראובןגרונאו 

סמנכ"לבכירכלכלה 

העתק: 
גב'דנהנויפלד,היועצתהמשפטית 
מרעוזילוי,מ"מסמנכ"לבכירהנדסהורישוי 
מרמימוןשמילה,סמנכ"לבכירפיקוחואכיפה 
23המחירלהגעהללקוחותהמחובריםללאיותרמ8111-ארונות.MSAGהמחיריםעבורמספריםגבוהיםיותר
שלארונות MSAGנקוביםבטיוטתהתקנות .
 24לרבותגישהלגובים,קופסאותועמודים.
18

מריונירגב,סגןהממונהעלהתקציבים,משרדהאוצר 
עו"דיעלמלם-יפה,(ממונה)ייעוץמשפטימנהלי 
עו"דהראלעמית,עוזרראשיליועצתהמשפטית
מרעמיגילה,סגןמנהלאגףכלכלה
מריאירחקאק,מנהלתחוםבכיררגולציהומחקרבינלאומי,אגףכלכלה 
מרעדיקופלוביץ,מנהלתחוםבכיררגולציהומחקרבינלאומי,אגףכלכלה 
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נספח א' :איכות שירות P5
בנספח לחוות הדעת של סמנכ"ל בכיר כלכלה הרן לבאות ,ופרופסור ראובן גרונאו מיום ,7.8.4182
וכותרתו"תוספתעלותעקבהוספתרמתשירות ,"P5פורטוהפעולותההנדסיותהנוספותאשרלדעת
אגףבכירהנדסהורישויבמשרדהתקשורת,ישלנקוטבהםעלמנתלספקאתהשירותברמתהשירות
המשופרתP5כפישהוגדרהבתיקהשירותלשירות. bitstream access 
לאורהעובדהכי"צווארהבקבוק"ברשת,כפישמודלעלידיחברתפרונטיר,הינוהחיבורביןמוצא
רמת האיסוף ברשת המקומית (מוצא ה )MSAG-לכניסה לרמת האיסוף האזורית (כניסה לנתבי
האגרגציה מרובד שני) ,דורש עיבוי על מנת לעמוד בהעברת נתונים ברמת שירות  ,P5הוצג בנספח
האמורתמחורמחמיר,המבוססעלהכפלתמערךתקשורתהנתוניםביןנקודותאלה,קרי,הוספתכ-
33,111כרטיסיתקשורתנתוניםבעלותשנתיתשלכ38-מיליון,₪ומשכך,נקבעהתוספתמחירשלכ-
 7.71₪לחודשעברוגיגה-ביטשלתנועהבאיכותהמשופרת,ביחסלמחירהתנועהבאיכותהבסיסית
 .P0
כפישניתןלראותבמודלהעדכנישלחברתפרונטיר,לאורהגידולבתנועההצפויהבשניםהקרובות,
ועלמנתלתמוךבתנועהשמקורהבאספקתתצורתשירות ,multicastהחליטהחברתפרונטירכייש
למדלרקרובדאגרגציה(איסוף)אחד,בקיבולתמוגדלת.כדבריהחברה :
The assumptions on aggregation equipment have been revised to better reflect the
information received from Bezeq on equipment modularities. This update also takes
account of resilience between aggregation 1 and 2 equipment. The model estimates the
required equipment at the basis of uplinks and downlinks alone. As part of this update, the
model has also been revised to model a single layer of aggregation. When reviewing the
necessary functionality of the equipment in light of adding a Multicast capability in the
network, the equipment previously considered at the first layer of the aggregation network
was found to be inappropriate. When revising the modelled equipment accordingly, the
second layer of aggregation was found to be unnecessary.


אשרעלכן,הוסר"צווארהבקבוק"שתוארלעילואיןצורךבעיבויהמערךעלמנתלתמוךבתעבורת
נתונים באיכות שירות .P5אשר על כן ,אנו סבורים כי המחיר שהוצג להעברת מגה-ביט של תנועת
נתוניםבליבתהרשת,מאפשרלספקשירותברמהשכונתהבתיקהשירות.P5לאורזאת,וככלשהדבר
יידרש,תחוייבחברתבזקלבצעאתההתאמותהנדרשותכדילספקאתהשירותברמתהשירות .P5
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