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 פרופ' ראובן גרונאו       משרד התקשורת

 אגף כלכלה    

ד"תשע,אבב"כ  

4182,אוגוסט81  

 

לכבוד

ח"כגלעדארדן

שרהתקשורת



מראביברגר

משדרהתקשורתמנכ"ל

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

 מבוא

עניינוקביעתתעריפיםמרבייםלשירותיםסיטונאייםששימועהתקשורתשרפרסם 15.1.2014ביום

בעדתעריףולקביעת סיטונאייםשירותיםלאספקת41239-18/4182'מסשימוע"ברשת"בזק")

)"בזקחברתברשתסיטונאייםשירותים ("(השימוע" התייחס. הכלכלי, למדיניותבהיבט השימוע

 Frontierחברתבשועלידיהמשרדבסיועםשליועציהמשרדהתמחורולמודלקביעתהתעריפיםשגו

Economics  82.8.41821כפישבאולידיביטויבהמלצתהח"ממיום,"(פרונטיר חברת","פרונטיר)"

 "(.המסמכים הכלכליים)"41822ובדו"חפרונטירמינואר

:3קבוצותשירותיםסיטונאייםארבעתמחורםשלהשימועהתייחסל

 :(Bitstream Access)מנוהלתפס-בתרחגישה .א

i. ארצית-כללחיבורברמת; 

ii. אזוריתחיבורברמת מקומית או התשתית בעלי של פס רחב -)בבתוואי

MSAG-אובCMTSאובמתקניתשתיתנוספים;) 

 

 (ברשתהגישה,רשתהאיסוףוברשתהליבה;Dark Fiber)אפליםסיביםחכירת .ב
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 Subloop)למקטעיםפירוק,,לקראתהשימוע,הוזכרושנישירותיםנוספים4182לינואר82-במכתבנומה  

Unbundling,אךשירותיםאלולאתומחרועלידי"פרונטיר")ראהבהמשך(.כירתאורךגלאופטישו(

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/2/3452.pdf
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/3/3453.pdf


 

2 

 

תתגישה .ג קנים, של הפיסית גוביםלתשתית ועמודיםקנים, קופסאות ,

הגישה,Duct, Miniducts, Microducts, Manhole , Box Access and Poles) ברשת )

 רשתהאיסוףוברשתהליבה;

 .שירותטלפוניהסיטונאי .ד

 

שירותהדיגיטליתתקשורתתעבורתשירותיםאלההםבחלקםשירותיםאקטיבייםשל -)לדוגמה,

Bitstream Access ,)פסיבייםו שירותים ,בחלקם לרשות להעמיד אתהשירותיםיספקשנועדו

(.קניםהלתשתיתגישהואפליםסיביםחכירתתשומותהתשתיתהנדרשות)לדוגמה,

 מהתמלצהכללהבנוסף 82-נו  בחצר תקלה תיקון או להתקנה טכנאי להזמנת תעריף4182לינואר

השימועהלקוח. במסגרת לתמחר בקשה עלתה פים:נוסיםרותשישני פירוקוMulticastשירות

\ומתכתכבלי-סיבממשקמארוןלמקטעים אופטי, בחצרעדאו  Subloop)הלקוחהשקעהראשון

Unbundlingיידוןבהמשך.יםאלושלשירותםתמחור(.

יב"פרונטיר"חברת לתעריפי ביחס המלצותיה את עלויותהסיטונאייםהשירותיםססה חישוב על

(.TSLRIC-Total Service Long Run Incremental Costלותהתוספתיתהכוללת")"העבשיטת

זובשיטה , שלעלותהמחושבת,סיטונאייםשירותיםלתמחורהמקובלתהשיטהשהינה הכוללת

-תוספתיתהשירותיםכעלות התשתיתנחסכתתהיישההעלות אםלאהיהמספקאתמצרףלבעל

הסיטונאיים.שירותה העלויים חושבו (.Forward Looking Approach)עתידפניצופהבגישהות

,כיוםלכךנדרשהיהאילוחדשבעלתשתיתמקיםשהיההרשתהיאלמודלכבסיסהמשמשתהרשת

נלקחובחשבון,עםזאת.(ההיסטוריתהעלותמלהבדיל)הנוכחיתבעלותםמתומחריםהרשתמרכיביו

בהינתןתנאיהקרקעופריסתהבניהאינויכולתמידלחבראתהעומדותבפניבעלתשתית,שהמגבלות

 4כלהצמתיםומתקניהרשתבקוהקצרביותר.

 

 במודלהעלויותשל"פרונטיר"נחלקותעלויותהתשתיתלשלושקבוצות: בעלויותהמרכיבהבסיסי

נוספותותשאינהתלויהבמגווןהשירותיםשהלקוחצורך;עלוי,עלותלרשתמנויהחיבורעלותהוא

 נגזרות במהותן קבועות רשמעלושהן יות )לדוגמה,ת ברשת התנועה בהיקף תלויות שאינן הליבה

יכרטיס המרכיבהשלישיבעלויות(;לבסוף,לכלאחדמהשירותיםיםהנדרש MSAG-ההמנויבארון

,הבהתאםלמספרדקותהשיחותמשתנעלויותהטלפוניהה-עםהיקףהשירותהואהמרכיבהמשתנה

.שרוכשספקהשירותיםהיקףתקשורתהנתוניםעלויותהפסהרחבהמשתנותבהתאםלו

 זו: חלוקה שיקף שהוצע התעריפים השירותים,מבנה לאספקת נגישות"( )"תעריף קבוע מרכיב

המבוססעלעלותהנגישותוהעלותהקבועהלאספקתשירותיהטלפוניהוהפסהרחב,ותעריףמשתנה
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.(scorched nodes)ה"צמתיםהחרוכים"ידועהבשםשיטת"פרונטיר"השיטהששימשהאת 
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קבעלפימספרדקותהשיחהשצורכיםלקוחותנ.המרכיבהמשתנהבטלפוניהלכלאחדמהשירותים

-קבעלפיכמותהקיבולת)הנמדדתבמגהנוהמרכיבהמשתנהבשירותיהפסהרחב,ספקהשירותים

ישירותבייצורשירותיהטלפוניהוהפסהרחבההתשומותשירותיש.ורכבחרלביטלשנייה(שהספק

לפימשךתקופתהחכירהואורךהסיביםוהקניםשיוחכרו.תומחרו ,והגישהלקנים(אפלהסיב)ה

 
ספקישירותיםיהתשתיות)חברות"בזק"ו"הוט"(,בעלהתייחסויותלמשרדהועברולשימועבמענה

 נוספים. וגורמים התקשורת לבתחום התייחסויות כללו חישובהתגובות מודל התמחור, מדיניות

לחישובהתעריפים.אומדןהביקושיםששימשוהעלויות

התקיימושימועיםבעלפהבפניהשרשבהםהעלוהחברותאתעיקריטיעוניהן.81-41.3.4182בימים

חברתשלהכלכליבמודלשוניםלפרמטריםבנוגעהבהרותלקבלתמהחברותחלקשלבקשותבעקבות

פרונטיר .מך ההבהרות"()"מספרונטירשלהבהרותמסמךלחברות81.2.4182ביוםהמשרדשלח,

.8.0.4182ליוםעדבשימועטיעוניהםוהשלמתלהתייחסותנוסףזמןפרקלחברותנתןהמשרד

ביחסלחלקמהפרמטריםהכלכלי,ושינוייםבמודלנשקלומהחברותהתייחסויותשהתקבלובהמשךל

 ההבהרותפרונטירציינה במסמך בבדיקה. הנושא מפוכי הכלכלי במודל שנערכו רטיםהשינויים

 בדוחהמעודכןשלחברתפרונטירהמצ"ב.

ידנועלשבוצעונוספותבדיקותובעקבות,בשימועשהתקבלוהחברותתייחסויותהאתשבחנולאחר

זהמסמךבסיועהשל"פרונטיר"גובשמערךתעריפיםמתוקןלשירותיםהסיטונאייםברשת"בזק".

מתוקוניתוהמלצאתפרטמ תעריפים למערך זההמתייחסות המהותייםון לשינויים מתייחס

 הצדדיםהשוניםבמהלךהשימועשהוכנסולמודלחישובהתעריפיםבעקבותהשימוע. עלידי הועלו

.במסגרתהכלכליהתייחסוכמעטלכלאחדממרכיביהחישובשהסתייגויותמשיטתחישובהעלויות

דו"חהמעודכןשלבמפורטיםאלהו,במודלהשינוייםלהתייחסלכל,באופןטבעי,מסמךזהלאנוכל

.במודלשהוכנסואתכללהשינוייםפיםמשקההמצורפים(פורנטיר)וקבציהאקסל

 סיכום הממצאים

 ש8לוח כפי הסיטונאיים השירותים עלויות את השימוענאמדמסכם לקראת "פרונטיר" ידי על ו

 השימו4182ינוארבחודש בעקבות העלויות בחישוב שחלו והשינויים עלות5ע., את מפרט הלוח

ההשקעהוההתקנהשלרשתהגישהורשתהליבה,עלמרכיביה,אתעלויותההוןהשוטפותהנגזרות

להקמתמאומדןההשקעה,ואתעלויותהתפעול.בהתאםלחישובי"פרונטיר"עלותההשקעההנדרשת

 .₪מיליארד6.7לאספקתשירותיהתקשורתשל"בזק")במחיריחידוש(היארשתתקשורתנייחת

ב שהסתכם "פרונטיר", של הקודם מאומדנה משמעותית גבוה זה עיקר₪מיליארד0.9-אומדן .

                                                           

5
הטלפוניהוהפסהרחב   עלויותהתפעולשלרשתהליבהכוללתקורותייחודיותלשירותי (.Uplifts)אומדן

תקורותאלולאנכללובחישובעלויותהתפעולשלמרכיבירשתהליבה,כתוצאהסךעלויותהתפעולעולהעל
 סכוםהרכיבים.
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 משינויים נבע באומדן בהשינוי רשתשנערכו ועלותההתקנהשל ההשקעה באומדן עקבותהשימוע

גידולהו,ןקטיחסיתבאומדןעלותההשקעהברשתהליבההואבעקבותהשימועחלהגידולשהגישה.

 ההשקעה עלות בבאתריםבאומדן ההשקעה אומדן ירידת ידי על העלויות6רשת.קוזז אומדן

 לשנת "בזק" של הסיטונאיים השירותים של של4182השוטפות המעודכן הכלכלי המודל לפי

 הוא ₪מיליארד8.89"פרונטיר" זה אומדן ב. ש"ח861-גבוה חושבומיל' פיו שעל מהאומדן

)ודשהתעריפיםבח מרביתהגידול כתוצאהמהגידולמיל'811-כינואר. בעלותההון בגידול מקורו )

ההשקעות באומדן עםזאת הגישה. ש"ח61-כברשת מקורמיל' ובעיקרםמהגידול ברשתהליבה,

בעלויותהתפעולשלרשתזו.
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מפורטיםשחלובאומדןעלויותאלוההשינויים .מרכיבגדוליותרמההשקעותברשתחושבכהשקעהבגישה  

 בנספח"פרונטיר".נידונים
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4112 -, חברת "בזק"מרכיבי הרשתדן העלויות "הנורמטיביות" של אומ: 1לוח   

 
 חישוב מתוקן מוע ינוארשי

 סה"כ התקנה ציוד סה"כ התקנה ציוד ₪(עלות ההשקעה )מיל' 

       
 6,712.0 487.4 6,224.6 5,884.50 338.6 5,545.90 סה"כ

  
  

 4,109.1 314.4 3,794.7 3,370.20 191.6 3,178.60 רשת הגישה   

      
 2,602.8 172.9 2,429.9 2,514.30 147 2,367.30 רשת הליבה 

    
 407.8 68.0 339.9 368.6 122.9 245.7 ארונותסעף   

 65.4 10.9 54.5 53.9 7.7 46.2 מתגיאגרגציהונתבים

IMS+TDM Gateway 149.9 14.3 164.2 164.8 15.7 180.5 
 610.4 78.4 532.0 449.2 2.1 447.1 אתריםמשותפים

 1,338.8 - 1,338.8 1,478.30 - 1,478.30 תעלות,קנים,סיבים

    
 סה"כ תפעול הון סה"כ תפעול הון ₪(עלות שנתית )מיל'    

       
 1,187.1 544.0 643.1 1,028.6 494.4 534.2 סה"כ

 494.0 162.0 332.0 390.6 147.1 243.5 רשת הגישה       

 
 693.1 382.0 311.1 638.0 347.2 290.7 רשת הליבה      

 
 491.1 215.6 75.2 209.2 133.5 75.7 ארונותסעף      

 48.9 8.9 12.9 33.1 22.0 11.1 מתגיאגרגציהונתבים

IMS+TDM Gateway 45.2 35.2 80.4 49.0 43.4 94.2 

 834.1 57.6 75.2 158.7 100.4 58.3 אתריםמשותפים

 849.3 30.5 98.8 116.8 16.4 100.4 תעלות,קנים,סיבים
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שימוע ינואר ותעריפים מתוקנים – 4112 יםומלצים לשירות: התעריפים המ4לוח 

 
 שימוע ינואר

 
 עלות ליחידה תפוקה עלות

 
 אג'₪/  יחידות תפוקה יחידות (₪ 'מיל)

 1,028.6 סה"כ עלות שנתית      
    

 650.9 עלות קבועה      
  

 28.42 עלותחודשיתלמנוי

 14.52 שיתלמנויעלותחוד 2.241 מיל'מנויים 390.6 נגישות

 8.90 עלותחודשיתלמנוי 1.239 מיל'מנויים 128.0 פסרחב

 5.00 עלותחודשיתלמנוי 2.134 מיל'מנויים 132.3 שיחות

 377.7 עלות משתנה      
 0.685 )₪(עלותשנתיתלקב'ט 334.4 (Kbpsקיבולת)מיל' 228.9 פסרחב    

 0.892 עלותלשיחה)אג'( 118.8 מ'דדקותמתוקננות 106.1 שיחות

 42.7 אחר
    

 
 תעריפים מוצעים מעודכנים

 
 עלות ליחידה תפוקה עלות

 
 אג'₪/  יחידות תפוקה יחידות (₪ 'מיל)

 1,187.1 סה"כ עלות שנתית      
    

 893.4 עלות קבועה      
  

 39.92 עלותחודשיתלמנוי

 18.35 ודשיתלמנויעלותח 2.244 מיל'מנויים 494.0 נגישות

 14.39 עלותחודשיתלמנוי 1.246 מיל'מנויים 215.2 פסרחב

 7.19 עלותחודשיתלמנוי 2.136 מיל'מנויים 184.3 שיחות

 293.7 עלות משתנה      
 0.380 )₪(עלותשנתיתלקב'ט 397.2 (Kbpsקיבולת)מיל' 151.0 פסרחב    

 0.929 עלותלשיחה)אג'( 113.7 מ'דדקותמתוקננות 105.6 שיחות

 37.1 אחר
    

המשתנה והמרכיב הקבוע המרכיב בין הליבה רשת בהקצאת ושינוי הגישה רשת בעלויות הגידול

בעלותהמשתנה₪מיל'11-באומדןהעלותהקבועה,ובירידהשלכ₪מיל'421-מתבטאבגידולשלכ

4)לוח שינוייםאלהמביאיםלגידולבתעריף הקבועלשנת(. ,₪39.9-ש"חל41.2-מ4182החודשי

וירידתהתעריף, Kbps-ל₪1.31-ל₪1.69-התעריףהשנתיליחידתקיבולתפסרחבמובירידהשל
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הירידהבתעריףדקתשיחההיאזניחה(.כתוצאהמשינויזה)Mbpsל₪38.1-ל₪07.8-החודשימ

מוכות,ותוזלהגלישהבמהירויותגבוהות.במבנההתעריפיםתיוקרהגלישהבמהירויותנ

 

 סוגיות מרכזיות

,ובעיקרחברת"בזק",השגותעלכמעטכלאחדממרכיביהחישובשלחברותהעלוההשימועבמהלך

המעודכן"פרונטיר"דו"ח.במודלהכלכליהתחשיבן"פרונטיר".השגותאלונבדקו,וככלשנדרשתוק

ל אחת אלו, להסתייגויות הנוגעות.אחתמתייחס עקרוניות טענות השימוע במסגרת הועלו בנוסף,

 למדיניותהתמחור,בהןנעסוקבמסמךזה.

השירותיםהסיטונאייםשבפיקוח

שתפ אתססוגיה מחייב שתמחורם הסיטונאיים השירותים הגדרת הייתה בשימוע חשוב מקום ה

 בהמעורבות שהופיעה השירותים רשימת מהמלצתנורגולטור. 82-היום ששההכלל4182לינואר

במסגרת.ולאתומחר(למקטעיםפירוקושכירתאורךגלאופטישירותים)שני,,כאמורשירותים,אך

 התברר השימוע של הפיסית לתשתית גישה כןתתיששירות ועל הקיימת ברשת נדירה היא קנים

הנוכחית בגרסה תומחר לא זה כחשירות הכללי הכבילה בשירות כלול והוא מתמחור שירותלק

 של הפיסית לתשתית הגישה עלהקנים. למקטעיםותהבקשומאידך הפרוק שירות את לתמחר

(Subloop Unbundling(ובמסגרתתמחורשירותהגישהרחבתהפסהמנוהלת,)Bitstream Access,)

) רשתית כלל להפצה האפשרות הקודמתMulticastלתמחר בהמלצתנו הוזכר שלא (  זה. במסמך

 הנוספיםשירותיםלנתייחס של תמחורם עצם לגבי "בזק" חברת שהעלתה שירותיולהשגות

ושירותיםנלוויםאחרים.,אינשירותיטכהטלפוניה,

שירותיטלפוניה

הנייחהטלפוניהמהוויםאתליבתשירותיהתקשורתהנייחת.שירותי בישראלמספרמנוייהטלפון

4.4)4183.מספרמנוייהטלפוןשלבזקבשנת7פרמנוייהפסהרחבממסאחוז71-גדולבמיליון(3.0)

ב(מיליון גדול )11-היה שלה הרחב הפס מנויי ממספר מהטלפוניהמיליון(.8.46אחוז ההכנסות

בשניםהאחרונותקרובלמחציתהכנסות ואלה,-התקשורתהפניםמיההקוויתהיוו ארציתהנייחת,

כמחציתמהכנסות היוו )בתורם, והפחתות פחת לפני הרווחהתפעולי, EBIDTAהתאגיד. ווהיה(

61-כ4183בשנת מהכנסות -התקשורתהפניםאחוז והרווחהנקי החברה, 31–ארציתהנייחתשל

אלהאחוז הפניםמהכנסות התקשורת מגזר רווחיות התפלגות על מדווחת אינה החברה ארצית-.

הטל משקל בהינתן אך שירותים, לפי בהכנסותהנייחת בהשוואה,פוניה הטלפוניה תעריף ובהינתן
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 .קוויםבדידיםוציריקוויםים הכוללערוציקולמספרהמנוייםמתייחסל  
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לרווחיותהיםהעיקריאחדהמקורותלאומדןהעלותהסיטונאית,איןספקשענף"מסורתי"זההוא

8לינואר.82-נומההמלצתהעודפתשלבזק,עליהעמדנובפירוטב

מסותה התשתיות בעלי בידי "המסורתית" הקווית הטלפוניה שירותי כרת את המטרותלת אחת

חברת"בזק"הצליחהלשמראתהעיקריותשלשמןהוקםהרובדהסיטונאיבשוקהתקשורתהנייחת.

הזיהוירבהשניםשלמותג"בזק"עםאמינותאיכותשירותהשיחותבקוויםהנייחים.גםלאחרעשור

כבלי גבי על שיחות שירות שהציעו אחרות חברות עם להתחרות "בזק" נאלצה שבהם אושנים ם

 רחב פס באמצעות בחינם( )ואף "בזק" של מאלו משמעותית נמוכים אלהבתעריפים הצליחו לא

בכלתחרותעתידית.ובבלעדיותלערעראתמעמדההמונופוליסטישלהמפעילהוותיק,גםאםכרסמו

 תמנף שירותים, "חבילות" על הדומיננטי"בזק"המבוססת מעמדה את לשמר כדי זה יתרונה את

.בענף

אתחשיבותהשיחותכצירעליומבוססמעמדההדומיננטיבענף.חברת"בזק"אינהמנסהלהסתיר

 בטיעוניה בשימוע נקבע שמחירם הסיטונאיים השירותים מרשימת השיחות שירות היאלהחרגת

 שירות"כותבת: החברה, ידי על המסופקים הליבה משירותי אחד את המהווה בשירות מדובר

הואאינויכוללהיותרביתהעלויותהמשותפותועלויותהתקורהשלהחברהוככזהמשמשלכיסוימה

9שירותסיוםהשיחהברשתבזק)קש"ג(". כפישמתומחר LRAICמתומחרעלבסיס יש לשיטתה,

 השירותים לסל מחוץ הנייחת ברשת השיחות את להותיר שתוכלהסיטונאיים כדי המפוקחים

דבר,העלויותהמשותפותועלויותהתקורהשלהחברה""מרביתתאלהמשיךולהעמיסעלהשירות

,בעודתישולשיאפשרלהלתמחראתשירותיהפסהרחבלמנוייהבתעריפיםמבוססיעלותתוספתית

עלותההסיטונאייםשחושבלפישיטתתעריפיםתעריפיהםעלמערךהלבססאתותמתחרותיהנאלצ

.תהממוצעתוספתיתה

לחברתבזק לבססאתתדמיתשירותינדרשו פעילותכחברהמסחריתכדי לפחותעשריםשנהשל

פסרחב) עלגבי העדיףעלאיכותהשירותברשתהכבליםאו (.VOIPהשיחהשלהכשירותאיכותי

שיחותעלגביפסרחבלאחרעשורשלשנותפעילותהצליחומפעיליםאירופאייםהמשווקיםשירותי

איגודהרגולטוריםאךרקלאחרונהחזרהמסורתית.ציעההטכנולוגיהלשחזראתרמתהשירותשמ

 BEREC)האירופי זה בשוק שהתחרות והדגיש לא( ועדיין בשלה מקוםטרם שאין לקבוע ניתן

                                                           

8
להעריךאתרווחיות  כדי אומדן עלכן חברת"בזק"אינהמפרסמתבנפרדאתהכנסותיהמשיחותונדרש,

אג'לדקהבשעתשפל.2-אג'לדקהבשעותשיאו9.7פעילותזו.תעריףשיחהברשתהנייחת)לפנימע"מ(הוא
בר הנוצרת לשיחה התעריף הוא רט"ן לרשת ועובר בזק 0.2שת לדקה. שללבהתאםאג' הכלכלי מודל

אג'לדקה.לפינתוניבזקהיהמספרדקותהשיחהלמנוייםברשתהנייחת8-היאכ"פרונטיר"עלותהשיחה
מיליארד.במסגרתסליתעריפיםחילופיים[..].–הדקותלרשתהרט"ןומספרמיליארדדקות[..].4183בשנת
מהתעריףוהסדר השונה קבוע במחיר מ"חבילה" כחלק מהשיחות ניכר חלק החברה משווקת אחרים ים

המפוקח,אךאםהיוכלהדקותהאלהמשווקותבתעריףהמפוקחהייתהההכנסההנובעתמשיחותאלוכחצי
מיליוןש"ח.70-,בעודהעלותמסתכמתב₪מיליארד

 .81,סעיף81.3.4182-מהועניירהעמדהשלחברתבזקבשימ 9
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ששירותיהטלפוניהיהיוחלקועלכןמןהראוישלבזה,מרחוקהודנהישראלע10להסדרהבשוקזה.

הםנקבעיםעלידיהמפקח,ולורקכדילמנועאתהאפשרותשלמסלהשירותיםהסיטונאייםשמחירי

מסמכיב"בזק"סבסודצולבשלשירותיהפסהרחבעלידישירותיהטלפוניה,שעליהרומזתחברת

.ההתייחסותשלהלשימוע

"פרונטיר" של התמחור מודל מיום המלצתנו גם כמו 82.8.4182בשימוע, ההנחהוהתבסס, על

הטלפונ )ששירותי משולב כרטיס באמצעות מיוצרים בComboיה ( ה ,MSAN/MSAGארונות

ניתן שלא היה זו הנחה של יוצא פועל רחב. פס שירותי וגם שיחות גם להעביר ניתן שבאמצעותו

השירותים ושני רחב, לפס הייחודית וזו לשיחות הייחודית הקבועה העלות בין תמחירית להפריד

עלכן,כמצרףהמהווה תומחרו, עלקביעהזו"בזקבמסגרתהשימועחלקה"חלקמעלותהנגישות.

בעקבותטענהזוחושבומחדשכלאחדמשניהשירותים.לוטענהשהיאמשתמשתבכרטיסיםנפרדים

עלויותההשקעהוהתפעולשלרשת"בזק".

ותאמנםמייקראתהשירותאךמאפשרלשווקאתהטלפוניהכשירהשימושבשניכרטיסיםנפרדים

תעריףמנויחודשיהכוללשירותיטלפוניהשתיאופציות:נפרד.מערךהתעריפיםהמוצעמכיל,אפוא,

)תעריףמנוילשירותיפסרחבבלבד(.ותעריףמנויחודשיללאשירותיטלפוניה

\ומתכתכבלי-סיבממשקמארוןלמקטעיםפירוק אופטי, בחצרעדאו הראשון -הלקוחהשקע

(ndlingSubloop Unbu)

הניסיוןהאירופימראהשהספקיםבשוקזה,המגזרהסיטונאיבשוקהתקשורתהנייחתהוא דינמי.

 שירותי בשיווק דרכם, בתחילת מסתפקים, תשתיות, בעלי מנוהלתפס-רחבתגישהשאינם

(Bitstream Access)שלבעלבידיוהבלעדיאופןכאשרניהולהרשתנותרבארצית,-כללחיבורברמת

תשתית,אךבהמשךהדרךהםשואפיםלהעבירחלקיםגדוליםיותרשלהרשתלניהולעצמי.בדרךה

שהואבדרךכללמתחרהשלהםבשוקהקמעונאי(,והםמשתחרריםמהתלותבבעלהתשתיות)זוהם

.כדילהבטיחשליטהבאיכותלפיבחירתםיכוליםלהבטיחללקוחותיהםאתאיכותומגווןהשירותים

ספקישירותיםאלהמשקיעיםבהקמתרשתליבה)אומקטעיליבה(עצמאית,או,ווזמינותהשירות

סיביםחכירת.ברשתהאיסוףוברשתהגישה,שהםחוכריםמבעליהתשתיתמקטעיםברשתהליבה

לתשתיתגישה,והגישה,שכירתאורךגלאופטיברשתהליבההאיסוףוות(ברשתDark Fiber)אפלים
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(:4שוקיהתקשורתבאירופהנכתב)עמ' המתייחסלאסדרת0.6.4182-מה BERECבתזכיר  

“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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גוביםהפיסיתשלקנ ואין,קופסאותועמודיםים, הם,אפוא,חלקאינטגראלישלהשוקהסיטונאי,

תמחורשירותיהתקשורתהאקטיביים)שירותיהגישהרחבתהפס(.לביןלהפרידביןתמחורם

ה מארון הגישה רשת באיכות השליטה היא השירות איכות לקביעת חשובה פחות  -לא

MSAN/MSAGצוואר"וססתעלכבלינחושתהיוותהמאזומעולםאתהמב.רשתזולחצרהלקוח

התקשורת."הבקבוק הברשת ארונות כאשר הנחושת, את האופטיים הסיבים דחקו הזמן עם

MSAN/MSAGאךהשליטה "לולאתהנחושת", מחליפיםאתהמרכזותומקצריםאתאורכהשל

לתחרות. העיקרי החסם עדיין נותרה הנחושת" 11ב"לולאת לאפש באיכותכדי מלאה שליטה ר

השירותנדרשהספקלשליטהבחוליהזו.לבקשתספקיהשירותיםנקבעובהצעההנוכחיתדמיחכירה

 למקטעזה.

 Bitstream Access במסגרתשירות(Multicast)תרשתי-הפצהכלל

וזאתבינןלביןעצמן,מבוזרתביןנקודתהקצהקוליתרשתהטלקוםנועדהבמקורהלהעבירתקשורת

.שירותיהפסהרחבצמצמוהבחנהזותוכןזההלכלנקודותהקצהצהפיהממרשתשידוריםבשונה

וידאובפסרחבמבטלתאת העברתשידורי שכןמספרמקורותהנתוניםהואהרבהיותרמצומצם.

אתאותםנתונים מעביר וידאו שידור דרישה, לפי המעביר, מפעיל מנקודתהפצהההבחנהלגמרי.

מר )כזית מאתרי Mega-Popה ברשת( האחרונה השיתופית הנקודה ה)ועד -ארונות

MSAN/MSAG.)

ל עלתהבקשה במסגרתהשימוע לקבוע נפרד תעריף רכיב שיאפשר רשתי לספקישירותהפצהכלל

שלשירותים מסה בהעברת הכרוכים לגודל היתרונות את לנצל אחרים של תשתיות על הפועלים

ללק זהים נתונים את להוזיל זו ובצורה קיבולת(, ליחידת תשלום )ולא וחותיהם שירותיאספקת

.שלבזק IP-טלוויזיהעלגבירשתהה

המשרדבהמשךלבחינההנדסיתשערךהמשרדבנושא,ובהינתןהוזלתהשירותיםהפוטנציאלית,נענה

לבקשהזו.



עבודתטכנאיבחצריהלקוח



ספקיהשירותיםהמתחריםבהשהוטלהעליהלהעמידלרשותעלהחו"בזק"במהלךהשימועחלקה

 בכך שירצו שירות מערך ,שלההטכנאיםאת השירותים לספקי  טכנאי שירות להזמיןולאפשר

נ.שייקבעלתעריף בהתאם,"בזק"מ ןטעבנוסף בתעריףכי בשימועאין עלויותשהוצע את לכסות
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נחושתברשת"בזק"בהםעוברתםקוויהבהתאםלמודלהכלכלישל"פרונטיר"אורךתוואילשםהמחשה,  

הוא קוויםעיליים( 37)כולל אורך בעוד אלףק"מ, 9,611אופטייםהואהקוויםבהםעובריםסיביםתוואי
 ,בעודההשקעהבתשתיתרשתהליבה₪מיליארד2.8,תאםלמודלבהק"מ.ההשקעהבתשתיתהגישההיא,

מיליארד.8.3היארק
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עלכן,"דרשהבזק"12החברה. , הטכנאימתכולתהשימועולהותיראתהעניין"להוציאאתשירותי

למו"ממסחריבינהלביןספקהשירות,בבחינתמוכרמרצוןלקונהמרצון".

העדרתקלותותיקוןמידישלתקלותהםמרכיביםמרכזייםבחווייתהשירותשלהמשתמש.השימוש

ותבאשרלאחריותשלמספרספקישירותיםבאותןתשתיותהואמקורלאאכזבלחיכוכיםבעתתקל

התשתיתהואגםספקשירות בעל רקמחמיריםכאשר חיכוכיםאלו התקלה. קצהלתיקון למנויי

ולחילופין למתחרים, בהשוואה שירותיו איכות את להפגין חושש,ומעוניין התשתית בעל כאשר

נהשלבידיספקישירותיםמתחריםשמאיפגעובפעילותההתקיברשתולהפקידאתתיקוןהתקלות

.הרשת

הליךשימועקייםולכןהמשרדערלפוטנציאלהחיכוךביןבעלהתשתיותוספקיהשירותיםבתחוםזה

 ביום מדף.9.6.4183מסודר להצעת השירותים רשימת בדבר מההחלטה כחלק את להבטיח כדי

ריותולמנועקשייםבאיתורהחברההאחראיתלתיקוןתקלותאפש,רציפותהשירותלמשתמשהקצה

עדלשקעהראשוןבביתמשתמש,הרלוונטייםלענייןזההשירותיםהסיטונאייםשהוחלט,בתשתית

יהיובאחריותבעלהתשתיות.,הקצה

טכנאיםהשירותילוחתעריפיבםבהשוואהלתעריפישנקבע,התעריףאינוחריגלגובההתעריףאשרב

13והמשרדאינורואהמקוםלשנותו."בזק"שלבביתהמנוי

 העברתלקוחותלספקיםאלטרנטיביים-עלות"הגירה"ועלויותנלוותאחרות

השתתמגזרסיטונאיבשוקהתקשורתהנייחתכרוכהבעלויות"הגירה"הקשורותבמעברמנוייםבין

כתובת"במערךהגבייה "שינויי )עלויותחיבורוהתקנה, בחלקמעלויותאלו שירותיםשונים. ספקי

עלהתשתיות.חברת"בזק"בקשהבמהלךהשימועשייקבעשעלותשירותיםאלואינהוכדומה(נושאב

 הסיטונאייםמכוסה לשירותים המוצע התעריפים ו,במערך תעריויקבעכי כשירותיםלהם פים

,אםבמשאומתןעםספקיהשירותים,ואםעלידימשרדהתקשורת.יםנפרד

עלויות של מקיומן מתעלם אינו "פרונטיר" הסיטונאי.מודל הנדבך בהקמת הקשורות ייחודיות

) ייחודיות העמסות בצורת במודל ביטוין את מצאו אלו Upliftsעלויות לכל נפרד תעריף אחד(.

,כפלחישוב.אפואיהווה,יםאלהשירותמרכיבי

 "הנלווים" השירותים כלוליםהשונים בתיקומפורטים השירות. פעולותבתיק  כלולות  השירות

שינוישמבוצ  שיוכו, ותחזוקתו, הקו )הפעלת התשתית בעל של המחשוב מערכת באמצעות עות

בעוד לאתרבזק. ופעולותשדורשותהגעהפיזיתלחצרהלקוחאו  וכדומה( פרמטריםשלהשירות,

הראשון מהסוג לעלויות מענה נותנות במודל שנזקפו הייחודיות וההעמסות התפעול שעלויות

בשטחולעלויותהתחזוקהה לענותעלהעלויותהנוספותהכרוכותבהפעלתטכנאי בהן אין שוטפת,

                                                           

12
 .87,סעיף81.3.4182-מהניירהעמדהשלחברתבזקבשימוע  

13
 .כוללמע"מ,לא₪861והעתקתשקעבביתמנוי,שהינותעריףבלתימפוקח,הינלהתעריףכךלדוגמה  
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פעולותשלטכנאיםבחצריהלקוחלהתעריףוהעתקותשלקווים.לביצועפעולותהכרוכותבהתקנות

 הקודם. בסעיף שנידון הטכנאים תעריף פעולותהוא יחולולגבי הלקוח, בחצרי מבוצעות שאינן

שוקסיטונאי–למסמךהמדיניותבנושאהרחבתהתחרותבתחוםהתקשורתהנייחת6סעיףקביעות

4184.14במאי4מיום



 אומדן העלויות

 

 יקףהרשתה  

טכנולוגייתהתקשורתהנייחתהיאטכנולוגייתרשת.בטכנולוגיהזועלותההפעלהנקבעתבמידהרבה

בעותבמידהרבהעלידיאורךהרשת.עלידיעלויותההוןוהתחזוקהשלהרשת,ואלונק

 מספר היה הגישה רשת אורך לגבי בחישוביה "פרונטיר" של המוצא הנקודת -ארונות

MSAN/MSAG"בזק" חברת ידי על אלו,המופעל מארונות ביותר הקצרה הדרך אורך וחישוב

הלקוחות, לבתי החוליההאחרונהברשתהליבה, אילוצי חישהתוואיבהינתן הנגזר,ובזהרחובות.

 החרוכים", "הצמתים משיטת שעלתה מטענה מתעלם )ונדחתה( הקש"ג שימוע הנייחבמסגרת

היהלספקאתשירותיהמופעלעלידי"בזק" MSAN/MSAG -שמספרארונותה וניתן יעיל, אינו

ארונות. יותרשל מתעלםהחישובמהעובדה15התקשורתהנייחיםתוךשימושבמספרקטן כן כמו

פריסתשחלק מוגבלעלידי שהואכבלעילישאינו הונחעודטרםשנסללהכבישאו מכבליהטלפון

הרחובות.

,תעלותMSAN/MSAG-ארונותהמיקוםלגבימפורטמידעמאחרוחברת"בזק"נמנעהמהעברת

"פרונטיר"לשרטטמפההיפותטיתשבהמיקוםהארונותנקבעלפינאלצה,הכבליםוהקוויםהעיליים

האוכלוסייהוהפ ישראל.םבנימיזור אווירשל צילומי "פרונטיר"התבססעל של הראשוני האומדן

(שלפריסתאוכלוסייה.בכלמקבץנבחריישובמייצגמודליםמקבצים)87והיועציםגיבששלפיהם

במהלךבמקבץ,וחושבהאורךהכוללשלרשתהגישה,בהתאם.באורךתשתיתהגישהושילחששימש

                                                           

נלוויםלשירותהסיטונאי)דמישכירות,שירותיתחזוקהוכדומה(ואופן"הפעולות,השירותיםוההסדריםה  14
ייקבעואףהםבמו"מביןבעליהתשתיותוספקיהשירותים,ובלבד–הזמנתם,רכישתם,אספקתםותעריפיהם

הנוגעים הרישיונות בעלי בין הסכמה באין מפלה. ובלתי סביר מחיר לדרוש רשאים יהיו התשתיות שבעלי
ריעהשרעלפיסמכותולפיחוקהתקשורת".בדבר,יכ

15
  סטוריותיממגבלותהבנייהומהתפתחויותהמתעלמתה"האדמההחרוכה"שיטתתעלבססמתטענהזו

חלקב"מבנההרשת"אתהדיוןבנושאראהליתרפירוטבענייןזהשהובילולעיצוברשתהתקשורתהקיימת.
 .4182בינואר82המלצתנומיוםד'ל
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החישובהשי צורת לגבי רבות טענות "בזק" חברת העלתה ו,מוע פריסתלגבי של הייצוגיות מידת

לגביפריסתלקוחותיהביישוביםשלאנכללובמדגם.ששימשובחישובםישובייהביהאוכלוסי

שלסוכנותהמיפויהלאומיתבמשרדהתקשורתהסתייעשלהחישובמרכזיכדילמנועטעותבמרכיב

"ישראל ישראל, למיפוי "מפ"י")"המרכז התיאורטיתושיחב(, הרשת אורך בה,ב על פריסתתבסס

העבודה ומקומות המגורים מבני פריסת בישראל, היישוב מקומות כל של העדכנית ,הרחובות

 המדויק מרביתומיקומם של "מפ"י"MSAN/MSAG.16-הארונות של המפורטת החישוב דרך

להערכתנודרךזוהיאשמרניתומתבטאתבאומדןיתרשלאורךרשתבדו"חמפ"יהמצורף.מתוארת

החישובהועברלהגישה.  והתוואי-אתחלוקתהרשתביןהתוואיהתתהחישבש"פרונטיר", קרקעי

אתעלותההשקעהברשת.ו,העילי

ידיאחוז,אךירידהזוקוזזהעל83-החישובהמדויקיותרהביאאמנםלהקטנתאומדןאורךהרשתב

הגידולבאומדןעלויותאחרות.עיקרהגידולבאומדןההשקעהברשתהגישהנובעמשינוייםשהוכנסו

במודל,בעקבותטענותשעלובשימוע,ביחסלמספרם,מחירםועלותהתקנתםשלארונותסעףותיבות

-להתת,ובשינויההנחהלגבימספרהקניםבכלתע(PDP-וה SDP-הסתעפותבאתריהלקוחות)ה

17.קרקעית



מחירההון

אומדן "בזק" חברת בפני העומד ההון 6.61%מחיר שיחהנקבע השלמת לתעריף באשר בהחלטה

מיוםקש"ג נייחברשתנייחת)"  נדונהבהרחבהבמסגרת.41.81.4183"( תהליךסוגייתמחירההון

זהנידונובהרחבהימועשמסגרתב.והמשרדאףייחדחלקספציפיבהליךהשימועלנושאזה,הקש"ג

 בעקבות ההון, מחיר קביעת של השונים ההיבטים החוות שדעת המפורטות הוגשו ידי "בזק"על

וחברות אחרות בעניין זה. לנושא"פרונטיר"חברת והןבאריכותהתייחסה השימוע במסמך הן ,

.18במסמךההחלטה

עלידיההתפתחויותבשוקההוןהחששותשהועלועלידי"בזק"במסגרתשימועהקש"גלאאוששו

הייתהרביתבנקבאותהעת.4183רהתבססעלנתונישוקההוןבספטמבאומדנהשל"פרונטיר"מאז.

שיעורהתשואהעלאג"חשקליהיהספטמברחודש.בסוףאחוז1.70אחוזוכיוםהיארק8.40ישראל

                                                           

16
השימוע.   בעקבות רק מ"בזק" התקבל זה  מידע של המדויק מקומם על התבסס אחוז11-10החישוב

MSAN/MSAGמארונותה סודות לאהעבירהאתמיקוםשארהארונותמחשששלבגילוי חברת"בזק"
 ההשמטהלאפוגמת,לפיהערכתנו,בדיוקהמדידה.מדינה.

17
זההואלכלהדעותאומדןיתרומדןא. 4.20-המקוריהוגדללבמודל8.6מספרהקניםלק"מתעלהשהיה  

 עלהתשתיות)ראהדיוןבהמשך(.ומשקףמצבבומפעיליםשאינםבעליתשתיתחוכריםאתהקניםמב
השימוע  18 למסמך א' ,http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/1/3161.pdf: נספח למסמך0ופרק

 http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/3/3383.pdf ההחלטה:

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C


 

14 

 

"(נסחרו1"בזק)השקליותשל"בזק"אחוז,והאג"ח4.1וכיוםהואאחוז3.90שנים81-ממשלתיל

 של 4.4בתשואה של בתשואה נסחרות הן וכיום ש.19אחוז8.2אחוז גם שלנזכיר הסיכון פרופיל

פועלתבהם,קבוצתבזקהפעילותהנייחתנמוךבאופןמשמעותימפרופילהסיכוןשלמגזריםאחריםש

רב שידורים ושירותי רט"ן שירות -כגון שמחיר כך שלערוציים, פיננסים נתונים על המבוסס הון

מהווהאומדןיתרלתשואהבכללותה,כפישנקבעבמודלהקש"גהנייחובמודלהנוכחי,קבוצתבזק

.מפעילותהמפ"אהנייחתבלבדהנדרשת

 ממליצים איננו הסתייגויותאלה אף על ולהפחית בשעתו ההון.לשנותמקביעתהמשרד אתמחיר

הקש"גהחלטתהוןאנוממליציםלהשאיראתמחירההוןברמהשנקבעהבנוכחאיהוודאותבשוקה

.לשנהאחוז6.61–



 אומדן הביקושים 

 הרשתונקבערשתתבטכנולוגיעלויותההפעלה והתחזוקהשל עלויותההון ידי על רבה ,תבמידה

קיבולתברשת.כלעודקייםעודף,הןזניחותעלויותהמעבר)העברתנתוניםאומסריםקוליים(בעוד

במקרההזהתאפשרמהשירותים)שירותישיחותוהעברתנתונים(לפיהעלותהתוספתיתלאתמחור

התעריףלפיהעלותהתוספתיתהממוצעת,דהיינועלכןנקבעאתכיסויהעלויותשלבעלהתשתית,ו

 התפוקה. בהיקף מחולק השירות בהספקת הכרוכות העלויות סך הופך כתוצאה, היקףאומדן

 להתפוקה התעריף.החזוי בקביעת מפתח שוקמשתנה כמו דינמי בשוק במיוחד חשוב זה אומדן

אינטרנטמידיכאשרשינוייםטכנולוגייםושדרוגתשתיותמביאיםלגידולבתנועתה,העברתהנתונים

שנהבעשרותאחוזים.

שהתייחסלהתפלגותעלמידעה"פרונטיר"ססהתב4182בחישוביהלקראתהשימועבחודשינואר

הפסהרחבבשנים בעזרתנוסחה4111-4118מהירויותהגלישהשלצרכני המהירותתורגמו נתוני .

 )במונחי ללקוח ממוצעת קיבולת לרשות(. Mbpsלמונחי שעמדו הגלישה מהירות ונתוני מאחר

חיוץהמבוססעלעלידי4183חושבההקיבולתהממוצעתללקוחבשנת,לאהיומעודכנים"פרונטיר"

גדלהבשלושתהשניםהקיבולתההנחהש בהתאם89)4188עדלשנתתגדלבקצבשבו אחוזלשנה(.

.Mbps1.474182לחישובזההייתההקיבולתהממוצעתהנדרשתללקוחבשנת

הושימועבמסגרתה שסתייגויותהעלו משקףאתההאצהשחלהבמהירותאומדן אינו קצבהגידול

בשנים הבאותהאחרונותהגלישה לשנים הצפי אלהואת הערות נוכח מחודשתנערכה. בדיקה

 ISP-ספקיהלקיבולתפסרחבשלביקושהגידולבפועלבהתבססהעלש תוצאותהבדיקהבישראל.

                                                           

19
-רקכלירידתהתשואהתרם,אךלהערכתנוגורםזהצמצוםהמח"מ חלקמירידתהתשואהמוסברעלידי   

 .אחוז1.3
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 3.20מסוכמותבלוח ינוארעלההביקושלקיבולתללקוחבתוצאותאלולפי ינוארעד4188תקופה

אחוזלשנה.40שלממוצעדהיינוגידול,Mbps1.471-לMbps1.814-מ4182

 4113 - 4111בישראל  ISP-: הביקוש לקיבולת של ספקי ה3לוח 

צריכת 

גיגות 

בשעות 

מנוייםהשיא

צריכה 

למנוי 

)Mbps(

שיעור 

גידול שנתי

         0.102   1171,201,158ינו-11

59%         0.162   1951,260,635ינו-12

29%         0.209   2761,382,801ינו-13

33%         0.278   3931,484,281ינו-14

 של ללקוח קיבולת גידול שיעור בחישוביה אימצה בין38"פרונטיר" הגידול שיעור שהוא אחוז,

לקיבולתבשנת.בהתאםלאומדןזהיהיההביקושהממוצע4183-ו4184הקיבולתהממוצעתבשנים

211.3894182
Mbps41-,הגבוהכמעטב(1.47אחוזמהאומדןהקודםMbps.)חההחדשהלגביההנ

תביאלהאצתקצבירידתהתעריףליחידתקיבולתבשניםהקרובות.קצבצמיחתהקיבולת

עשוישיעורהגידולששימועהאומדןהשמרנישאומץעלידי"פרונטיר"עונהלחשששעלהבמסגרתה

בשניםהקרובות הגםשככלהנלהתמתן הגידולהמהירבקצביאהמדוברבחששותשוואר, עלרקע

 over-the-topביישומיווידאוהגלישההמוצעיםעלידיבעליהתשתיות,והסיכוילהתרחבותמהירה

video.

 תמחור השירותים 

(ccessAitstream B)מנוהלתפס-רחבתגישהתמחור


שלביהמורכבמדמימנוי-נקבעכתעריףדו(BSAורגישהרחבתהפסמנוהלת)עריףהסיטונאיעבתה

עם המשתנה  משתנה ומתעריף נגישות(, עבור הקבוע מהתשלום נפרד בלתי חלק )שהם חודשיים

בשיטת הבודד, המנוי של הגלישה מהירות השירותים. ספק רוכש אותן הקיבולת יחידות מספר

מספריחידותהקיבולתשהספקמעמידבהגולשבאותהנקודתזמןותמחורזו,תלויהבמספרהמנויים

לשימושוהמוקציתהקיבולתלביןללקוחהנמכרתהמהירותביןהיחס-"ההעמסהיחס".לשירותם

-ברשת ככלשגדלמספרבהינתןהקיבולת,הואמשתנהקריטיבקביעתאיכותהשירותשלהספק.

                                                           

20
פרטנר.-184,ואינוכוללאתנתוניהלוחמבוססעלנתוניבזקבינלאומי,נטוויז'ן,הוטנט,אקספון,טריפלסי 

 .פרטנר-184,ללאנתונירהמנוייםמבוססעלנתוני"בזק"ו"הוט"הנתוןביחסלמספ
21

 .8.38במקדם4182וינואר4183מתקבלעלידיהכפלתממוצעהצריכה)בפועללמנוי(שלינואר 
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בו המשתמש -המנויים ברשת השירותאיכ-זמנית סינכרוניזציהיורדתות בהעדר טבעי, באופן .

קיי לא הגלישה מלאהמתבמועדי וחפיפה הקיבולת, ודרישות הגלישה מהירות איכותבין שימור

22לגדולבקצבהגלישה.יהיהשווהששיעורהגידולבקיבולתחייבמאינוהגלישה

רהמוצעתיוכלספקשירותיםבמקביללשיטתהתמחובמהלךהשימועהציעאחדמספקיהשירותיםש

 באופציית לבחור עקרונותתמחור על לפיהמבוססת הנקבע תעריף דהיינו הקמעונאי, התמחור

שיטתהתמחורהקמעונאיתב.ההוצעשתהתמחור.לאראינומקוםלשינוישיטבלבדמהירותהגלישה

יותבידיהאתהאחרתשיטהזולמגזרהסיטונאימשאירתקאחראיבעלהתשתיתלאיכותהשירות.הע

בעלהתשתיתותפקידספקהשירותיםמצטמצםלתפקידשלמתווךבעסקתמכירה.תחרותבמונחי

שלבי-הסיטונאי.שיטתהתמחורהחדפיתוחהתחרותבשוקאיכותהיאאחתהמטרותהעיקריותשל

גורםבודד בהשאירהאתקביעתהאיכותבידי מעברלכך,-מאיינתמטרהזו מאחרבעלהתשתית.

נקבעתבמידהרבהעלידימספרהגולשיםבאותהשעהואינהומהירותהגלישהבפועלבשעותהשיא

התשתית, הספקהמלהיותנמוכהמהירותהגלישהעשויהבשליטתבעל ידי .מהירותהמובטחתעל

 השירותים ספק למנויי השירות כתוצאהאיכות לתהפוך בין לחיכוכים נלאה לא ספקמקור

 .ובעלהתשתיתהשירותים



 סיבאפלחכירתקניםותשתיתהפיסיתשלגישהל–תמחורהתשומות

הספקיםב וקצבהטיפוסשל השוקהסיטונאי קשהמעלהקצבההתפתחותשל "סולםההשקעות"

הקצאתחלקמעלויותבעלהתשתיתלשירותיםפסיביים ושונהממדינהלמדינה. לחיזוי גישהכגון

אפל וסיב לקנים לגעשויה אותו ילחשוף ורעונות כדיבמידה יתממש. לא אלו לשירותים הביקוש

הפס רחבת הגישה לשירותי "פרונטיר" במודל העלויות כל הוקצו זה חשש על ,המנוהלתלהתגבר

הכנסותמהחכרתקנים,סיביםאפליםכתוצאה,ההתייחסותבמודלל.עלמרכיביהםשירותיהקולו

מעלומעברלכיסויהעלויות."תוספת"להיאהתייחסותוכדומה

בניגודלתמחורהשירותיםהאקטיבייםהמבוססעלתשלוםקבועהמשקףאתעלותההתחברותלרשת

תו עבור התשלום השימוש, בהיקף התלוי משתנה רקשלום מורכב אפל( סיב )קנים, התשומות

ללא,וותציודוההשקעותהנלוהתחזוקההשוטפתשלהמתשלוםקבועהמשקףאתעלותההשקעה

והתחזוקהק"מקנהמבוססעלעלותההוןלגישההפיסיתהתעריףכךקשרלמידתהניצולשלהציוד.

שלהושלקנה בההואעוברתעלההחלקהיחסי ללאקשרלכמותהתעבורהבקנים. דומה, ובאופן

נקבעתעריףהחכירהשלהסיבהאפל.

 הגישה עלות של הפיסית רקניםהלתשתית במידה בתוואיתלויה תעלה בכל הקנים במספר בה

מידעשנתבקשמהחברה,המבוקש.בהעדרמידעמדויקעלפריסתהקניםברשתהתעלותשל"בזק"

עלמודלאתתחשיבה"פרונטיר"הססיבובעקבותהערותיהשל"בזק"בשימוע,ולאסופקעלידה,

שתברשתהגישהשל"בזק",לנחולכלאחדמשימושיהרשת:תיאורטישלפיוקיימיםקניםנפרדים

                                                           

22
 . אחוזבקיבולת1.6לפיאחדהאומדניםגידולשלאחוזבמהירותהגלישהמחייבגידולשל  
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ה "הוט" חברת של לכבלים "בזק", של הליבה ברשת ולספקיעוברילסיבים "בזק", בתשתיות ם

 בין הוא תעלה בכל הקנים מספר זה מודל לפי האחרים. של2-ל4השירותים אומדנה ולפי ,

ועלותהתחזוקהקניםבממוצע.4.20פרונטיר"," יתשלק"מהשנתעלותהקנהנקבעהכעלותההון

מהעלותהשנתיתשלהתעלה(.אחוז21-כקנהוהחלקהפרופורציונישלהתעלה)דהיינו,

אגדסיביםכוללביןבאופןדומה,נקבעהעלותהסיבהאופטילפיהתצורההממוצעתברשת"בזק".

סיבים.רשתבזקנהניתמעודףקיבולתמשמעותישלסיביםוהעלותל"בזק"להחכרתסיב894-ל42

לק"מ הממוצעת הסיבים עלות חושבה "פרונטיר" למודל בהתאם אך שולית, ממוצעהיא )בק"מ

היאסכוםהעלויותשלקנה"ממוצע"ואגדסיביםסיבאפללק"מהעלות(.00מספרהסיביםהוא

"ממוצע".

לתשתיתיבקשוגישהיםעםהתפתחותהתחרותבשוקהסיטונאיישלצפותשיותרויותרספקישירות

 של קניםההפיסית אפל. בסיב השימוש את התשתית מבעל שלויחכרו הקבועה העלות בהינתן

התעלות,הקניםוהסיבים,העלותלמשתמשתהיהתלויהבמספרספקיהשירותיםשירצולשדרגאת

רשתם.מודל"פרונטיר"מניחשמספרספקיהשירותיםשיבקשוגישהעצמאיתלקניםולרשתהסיבים

ועל4.0הוא , נקבע אחוזמהעלות21וסיבאפלבגובהגישהלתשתיתהפיסיתשלקניםהתעריףכן

השנתיתהרלבנטית.

 

 סוף דבר והמלצה

 

בעקבותההערותשהתקבלובשימועוהחישובהמעודכןשלחברת"פרונטיר",אנוממליציםעלקביעת

בהתאםללוחהבא:מערךתעריפיםסיטונאיים)ללאמע"מ(
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לינוארבהתאםלשינוייםבמדד8נהבתאריך,וישלעדכנםאחתלש4183במחיריהתעריפיםנקובים

המחיריםלצרכן.

בברכה,



הרןלבאות

סמנכ"לבכירכלכלה

פרופ'ראובןגרונאו



:העתק

גב'דנהנויפלד,היועצתהמשפטית
סמנכ"לבכירהנדסהורישוימ"מ,עוזילוימר

מרמימוןשמילה,סמנכ"לבכירפיקוחואכיפה

                                                           

המחיריםעבורמספריםגבוהיםיותר.MSAGארונות8111-ובריםללאיותרמהמחירלהגעהללקוחותהמח 23
נקוביםבטיוטתהתקנות. MSAGשלארונות

  לרבותגישהלגובים,קופסאותועמודים.
24

  

  4112 4112 4112 4110 4112 יחידה
ללא  –שירות נגישות  32.74 32.47 32.43 32.35 32.31 לקולחודש₪

 טלפוניה

לקולחודש₪ כולל  –שירות נגישות  39.93 39.74 39.64 39.62 39.67
 טלפוניה 

לקולחודש₪  subloopשירות  18.35 18.94 19.54 20.16 20.79
unbundling  

שירות העברת נתונים  32.04 25.06 19.72 15.45 11.70 למגהביטלחודש₪
 בליבת הרשת 

למגהביטלחודש ₪  18,548   14,501  11,229   8,649   6,609  שירות העברת נתונים 
 multicast23בתצורת 

 שירות יצירת שיחה 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 לדקה₪

396 396 396 396 לק"מלחודש₪  24שירות גישה לקנה 396

שירות סיב אפל ראשון  449 449 449 449 449 ק"מלחודשל₪
 בתוואי

לק"מלחודש₪ שירות סיב אפל נוסף   3.41   3.25   3.17   3.04   2.97 
 סיבים סה"כ( 2בתוואי )עד 

158 158 158 158 לביקור ₪ 158 שירות ביקור טכנאי בבית 
 לקוח
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יונירגב,סגןהממונהעלהתקציבים,משרדהאוצרמר
יפה,)ממונה(ייעוץמשפטימנהלי-יעלמלםעו"ד
 הראלעמית,עוזרראשיליועצתהמשפטיתעו"ד

 מרעמיגילה,סגןמנהלאגףכלכלה
,אגףכלכלהבכיררגולציהומחקרבינלאומימריאירחקאק,מנהלתחום

אגףכלכלהרגולציהומחקרבינלאומי,מנהלתחוםבכירביץ,ומרעדיקופל
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 P5: איכות שירות נספח א'

גרונ ראובן ופרופסור לבאות, הרן כלכלה בכיר סמנכ"ל ,7.8.4182מיוםאובנספחלחוותהדעתשל

",פורטוהפעולותההנדסיותהנוספותאשרלדעתP5שירותרמתהוספתעקבעלותוכותרתו"תוספת

שרדהתקשורת,ישלנקוטבהםעלמנתלספקאתהשירותברמתהשירותאגףבכירהנדסהורישויבמ

.bitstream access  כפישהוגדרהבתיקהשירותלשירותP5המשופרת

לאורהעובדהכי"צווארהבקבוק"ברשת,כפישמודלעלידיחברתפרונטיר,הינוהחיבורביןמוצא

ה )מוצא המקומית ברשת האיסוף MSAG-רמת לכניסה לנתבי( )כניסה האזורית האיסוף לרמת

 נתוניםברמתשירות בהעברת לעמוד מנת על דורשעיבוי שני(, בנספחP5האגרגציהמרובד הוצג ,

-האמורתמחורמחמיר,המבוססעלהכפלתמערךתקשורתהנתוניםביןנקודותאלה,קרי,הוספתכ

-ומשכך,נקבעהתוספתמחירשלכ₪,ןמיליו38-כרטיסיתקשורתנתוניםבעלותשנתיתשלכ33,111

ביטשלתנועהבאיכותהמשופרת,ביחסלמחירהתנועהבאיכותהבסיסית-לחודשעברוגיגה₪7.71

P0.

כפישניתןלראותבמודלהעדכנישלחברתפרונטיר,לאורהגידולבתנועההצפויהבשניםהקרובות,

,החליטהחברתפרונטירכיישmulticastועלמנתלתמוךבתנועהשמקורהבאספקתתצורתשירות

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

להעברתמגהP5נתוניםבאיכותשירות המחירשהוצג סבוריםכי אנו אשרעלכן, ועתביטשלתנ-.

לאורזאת,וככלשהדבר.P5נתוניםבליבתהרשת,מאפשרלספקשירותברמהשכונתהבתיקהשירות

.P5יידרש,תחוייבחברתבזקלבצעאתההתאמותהנדרשותכדילספקאתהשירותברמתהשירות




