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ז'אלולתשע"ז

2017אוגוסט29


לכבוד:

רשימתתפוצה



שלוםרב,

לקביעת מתכונת לבחינת צמצום מרווחים ע"י בעל תשתית תקשורת נייחת  משני שימועהנדון:

 בפס רחב

17.11.2014מיום-בחינתצמצוםמרווחיםע"יבעלתשתיתנייחתבפסרחבשימועלקביעתמתכונתלסימוכין:



 רקע

 בדברקביעתמתכונתלבחינתצמצום,"(השימוע הראשי)"בהמשךלמסמךהשימועשבסימוכין

עלידי2014בנובמבר17מרווחיםע"יבעלתשתיתתקשורתנייחתבפסרחב,אשרפורסםביום

)" התקשורת הוב,"(המשרדמשרד הרישיונותהעקבות מבעלי שהתקבלו הוחלט,תייחסויות

לבחינתצמצוםמרווחיםע"ילשינוייםהבאיםהנשקליםביחסלמתכונתנוגעלערוךשימועמשניב

:בעלתשתיתתקשורתנייחתבפסרחב

  מבחןOrtho– הראשי שירותיהוצגהבשימוע הכוללות חבילות לבחינת מתודולוגיה

 לצורך קתבדיטלוויזיה של בשפרקטיקה מרווחים יצמצום טלוויזיה, שירותירותי

 רחבאינטרנטתשתית בפס , )שירותוניהטלפושירותי האינטרנט לרשת גישה שירותי

ISP).תוספתייםלמגווןחבילותתוכןאפשריות"רפימחיר"שיטהזוהתבססהעלקביעת

 .רמתהכותרהבודדמדידתעלויותרכישתהתכניםעד,עלפיבהתאםלרכיביהתוכן

שוקלהמשרדלעשותשימוש בשימועבנוגעלשיטהשהוצגההתחדדובהמשךלקשייםש

ב  ככליOrthoמבחן מרלבחינת בוחיםוצמצום עסקינן הכוללותכאשר חבילות שיווק

טלוויזיה שירותי שירותי, שכוללות בחבילות המחיר רפי בשיטת שימוש במקום

הוא.טלוויזיה לכך מורכהטעם של התוספתייםלהשיטהבותה המחיר רפי קביעת

שונותלחבילות והכלכפי,התחרותוהגנתההמוגבלתעלבשימועהראשישהוצגהתוכן

שיפורטלהלן.

 ושינויים במסלול הבחינה מראש מסלול בחינה עצמית לשלילת צמצום מרווחים –

יקהעצמיתתשתיתאפשרותלהשיקמבצעיםלאחרבדהלבעליתינתןהמשרדשוקלכי

"במצלשימועזה.שיאושרע"יהמשרדכליבדיקהלשלילתצמצוםמרווחיםבאמצעות

כ נספח לאפיון כלי והבדיקה יועברהעצמית, ההחלטה פרסום במבחןולצד לחייבים
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הבדיקהכליבבנייתאלויסייעוכל.לצורךהבדיקההנתוניםהנדרשיםצמצוםמרווחים

ל שיועבר העצמית הקבלת אישור למשרד. תנאים יוגדרו כן, ניתןכמו לא יהיהפיהם

,למשלבמקרהשלשיווקמבצעיםשכולליםמתנותעצמיתלעשותשימושבמסלולבחינה

לש קשורות ישאינן תקשורתהרותי בחבילה, טלוויזיה,ישירותלכלומרהמוצעים

ואינטרנט להלןטלפוניה שיפורט כפי במ., שינויים מספר להלן יובאו סלולבנוסף,

 הבחינהמראש.

 וכןהעלויותהקמעונאיותלעדכןאתהמשרדשוקל–עדכון מרכיבי עלות וטיוב נתונים

את הפרמטרים שהנוספים את המזינים הנוסחאות בבסיס לבחינתהעומדות מודל

מרווחים צמצום רלוונטיים שיהיו כך , שחלו לתמורות הזמןותואמים בפרק בשוק

 שחלף.

 הנחות– אפקטיביחבילה ב מחיר מנגנון לחישושינוי ב בין נשקלתהאפשרותלהבחין

זמניות להנחות תוביל,קבועות זו הבחנה שונות. תקופות פני על בהתאם ולהפחיתן

לשינויאופןחישובמחירהחבילההאפקטיביבאופןשיפורטלהלן.

השימוע למסמך ביחס להלן שיוצעו השינויים כי מסמישלימוהראשינדגיש עם ךיחד

הראשי טלוויזיה,השימוע שירותי הכוללות תקשורת חבילות לבחינת כוללת מתכונת ,

טלוויזיה חבילות למעט לחוד, או ביחד וטלפוניה, אינטרנט הנמכרותטלפוניהותשתית

.יחידכשירות

מ הוראת טיוטת מצורפת זה ילשימוע סעיפיםנהל ו17מכח התקשורת,)ג(17-)ב( לחוק

ב הנשקל את המיישמת זה ובשימוע הראשי הלישימוע אסדרת הצעותךלצורך בחינת

שיווקיותטרםשיווקןלשלילתצמצוםמרווחים.



סוגיותהאמורות.בכעתנרחיב
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  Orthoמבחן 

 

"וועדתפילבר"במסגרתביןהיתר)בישראלהטלוויזיוניהתוכןשוקמבחינת ברטוהניסיוןהמצ(

ו,השוקהסיטונאיפורמתיישוםרמ במסגרתהשימועיוההתייחסולימודכן ,הראשיתשנתקבלו

עולהכי:

 חברותשוקהטלוויזיההרבערוציתבישראלנשלטעלידי הוטמערכות:מרכזיותשתי

להלן:"()יסבע"מ)להלן:"(1998"(ודי.בי.אסשירותילוויין)הוטתקשורתבע"מ)להלן:"

הוט-התשתיתבעליעלותמלאיםעםלהוטוליסקשריב."(הוותיקיםשיונותיהרבעלי"

בהתאמה. בע"מ לתקשורת הישראלית החברה ובזק בע"מ מוגבלת שותפות טלקום

לצפייהלינאריתתוכןמגווןורחבהכוללותעשירותטלוויזיהדואופולזהמספקחבילות

 .(VODלפידרישה)ו)ערוציםרגילים(

 ,זה מסמך פרסום למועד סלקום,נכון סי2פרטנרקבוצת1קבוצת טריפל םה3וכן

תוכןיםמתחרש אספקת באמצעות הטלוויזיה בתחום התשתית כאשרןמטעמבבעלי ,

כוללהמוצעעלידן.שירותהטלוויזיהשירותזהרקלאחרונההשיקווטריפלסיפרטנר

VODהמציעתכניםבהיקףקטןיותרמהמוצעבשירותיה,מבוססאינטרנט-VODשל

ערוציםלינארייםוסטרימר40עד30-כ,במקרהשלסלקוםופרטנר,וכןבעליהתשתית,

באינטרנט. שירותילגלישה שלהם, הטלוויזיה כחלקמשירותי מציעים, התשתית בעלי

VODהכולליםמגווןתכניםרחבביותרומעללמאהערוציםלינאריים. 

 ,כמווטריפלסיפרטנר,סלקוםותמציעשבמצבעולםזה,סבירלהניחכיעולמותהתוכן

ימצאוכאטרקטיבייםבעיקרבעיניצרכנים,השידוריםבתחוםחדשיםםיעתידישחקנים

 לצרוך מעוניינים שאינם של שונים טלוויזיונייםסוגים רחבתכנים יהווובמגוון ולא ,

אלטרנטיבהקורצתבעיניפלחשוקמשמעותיהמעונייןלצרוךמגווןרחביותרשלתכנים

כיבמבחןהתוצאהכניס4.וסוגיתכנים לציין השלסלקוםכמתחרהחדשבתחוםתנכון

לאםלקוחותיההתשתיתבתחוםזה,ומצבתישלבעלםהשידוריםלאערערהאתמעמד

 5.השתנתהמהותית

  לאלוככלל, דומים ובאיכות במגוון תכנים להציע חדשים תוכן ספקי של יכולתם

בשלקיומםשלמסיבותשונותובפרטמוגבלתםתיקיובעליהרישיונותהוהמוצעיםע"י

אולפניהטלוויזיההגדולים,לאזואףזויתרונותמשמעותייםלגודלבתחוםרכשהתוכן.

אףבהעדרתניותלספקתוכןיחידנוהגיםלמכורסדרותאיכות6בארה"ב)"המייג'ורים"(

יתרונותמעניקהיר,פקטולמרבהבמח-המקנהבלעדיותדהזו,ה.שיטבלעדיותפורמליות

                                                 
 ותאגידיםבעליזיקהאליה.נטוויז'ןבע"מ0131
2
 ותאגידיםבעליזיקהאליה.נייחיםשותפותמוגבלתתקשורתפתרונותפרטנר 
3
 .2017טריפלסימחשובענןבע"מ 
ת)ולאודווקאאתאלושלהפרטהבודד(בי-העדפותאלומשקפותבמידהרבהאתההעדפותהמצרפיותשלמשק4

משפחהעםהעדפות בני ונועדיםלשמשמספר הטלוויזיהנרכשיםבמשותףלכללהמשפחה, וזאתמאחרששירותי
שונות.

זה5 לעניין )"המלצותראו השידורים שוק על הרגולציה להסדרת המייעצת פילברהועדה  ."(ועדת
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/5/4795.pdf  

Universal, Sony, Fox, Paramount, Warner, Disney6

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/5/4795.pdf
http://www.hollywoodreporter.com/news/sony-hack-10-new-developments-757219?Facebook_20141212
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ל הרישיונותמשמעותיים בעלי הוותיקים שהיות זר תוכן משמעותועדכני בעל הינו

ערוצית רב טלוויזיה של אטרקטיבית חבילה טלוויזיה7.ביצירת שירותי ספקי לפיכך,

ניצביםבפניחסילהםהחדשים אתיכולתםלהציעיםםהמגבילמיקףמנוייםמצומצם,

ובאי אשרבסופושלדברתיקיםושיונותהויכותדומיםלאלושלבעליהרתכניםבמגוון

 .עוניםטוביותרעלהעדפותהלקוחות

  עוד ישכל ספקי שיציעו הטלוויזיה הרותי לא הווישירותים רותיילשמספקתחליף

בלבד"רפימחיר"קביעתשימושבמתודולוגיהשל,הטלוויזיהשמציעיםבעליהתשתית

בתחרות.פקתמסהגנהיעניקלא פגיעה מפני לדוגמא, אם תשתית חבילותיבעל ציע

ש ישכורכות וטלפוניהרותי שאינטרנט עם הנחהייחד שמגלם באופן טלוויזיה רותי

 משולבת רכישה שהמעודדת ישל אלה, צמצוםרותים של אפקט ליצור הדבר עשוי

פלחשוקגדולרותיםלהציעחבילותאינטרנטוטלפוניהלייתקשהספקשמרווחיםוכך

 רותיהטלוויזיהשלבעלהתשתית.ישמעדיףאתש



גםתחתשימושבכלישלמבחן"רפימחיר"לאיתורצמצום,עלינולהביאבחשבוןכינוכחהאמור

בתחומייכולתלנקוטבפרקטיקהשלצמצוםמרווחיםהמתקיימתבידיבעליהתשתיתמרווחים,

והטלפוניה האינטרנט יתשתית מינוף הטלתוך בתחום היחסי תכליתועקיפתויזיהותרונם

היכולתלעשותכןנובעתמהשליטה.הראשיבשימועשהוצעווהכלליםמרווחיםהאסדרתצמצום

התשתית בעלי של בין המחירים בפער ,סינגלחבילות וטריפל תוכןהיקףהמציעותדאבל

דברזהדומהטלוויזיוני םנוספיםשירותיביחדעםיהטלוויזיהשירותאתלשווקםמאפשרלה.

להציעאתהאפשרותלהםאיןששיכוללהוביללהדרתמתחריםבאופןאינטרנטוטלפוניה,דוגמת

לצרכניםהמעדיפיםאתהתכניםהמסופקיםדייןהצעותאטרקטיביות ידי הרעל שיונותיבעלי

.הוותיקים



במקרה מציעבעלתשתיתבוכךלמשל, –זההטלוויזיוניףתוכןעםהיקהצעותשיווקיותשתי

של היא אחת הצעה אינטרנטחבילת ותשתית טלוויזיה הכוללת שלודאבל היא שניה הצעה

טלוויזיה סינגל בלבדחבילת נמוך האמורות החבילות בין המחירים פער אם המחיר. מרף

ל הרלוונטי האינטרנטשירותי ,תשתית מרווחים, צמצום בחינת לצורך שנקבע כפי גםאםאזי

ביןהחבילותפערהמחיריםשהרי;עומדבתנאירףהמחירהמחירהאבסולוטישלחבילתהדאבל

םמחירתשתיתיהרואיםלנגדעינתכניםמגווןרחבשלםלהםהעדפהלמצבבוצרכניבפועליוצר

מרווחים. צמצום המגלם מחיריםאינטרנט למעשהפער מדיר זו,זה דוגמא לפי ש, רותייאת

השירותיםתשתיתהאינט ספקי שוקשלםפלחמרנטשל אינטרנטמצרכנהמורכב המעונייניםי

.יםטלוויזיוניתכניםלצפותבמגווןעשירשל



הראשיבמתודולוגיה ,שהוצגהבשימוע המחיר לקבוערפי שקל חבילתטלוויזיהשהמשרד לכל

מבחניסבירותעוביצועלויותרכישתהתכניםעדרמתהכותרהבודד,התבססועלמדידתאפשרית

כפישעלהמבחינתהטענותבשימועהראשי,"עקב.התשתיתבעליאפקטיבייםלדיווחיהעלותשל

                                                 
התשתיתבאספקתשירותתוכןבעליהכירוביתרונותש,אשרהובאולהלןןלעייןבהמלצותועדתפילברלהרחבהנית7

טלוויזיוני,וקבעוביןהיתרהקלהבכללירגולציהלטובתהסרתחסמיכניסהועידודמפעיליםחדשיםלפעולבתחום
 הטלוויזיההרבערוציתבישראל.
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רותיטלוויזיהמפניצמצוםמרווחים,נוגעתיאכילס"שלשיטתרפיהמחיר,בכלהנוגעלהגנהעלש

קייםלפיכך,אלפיכותריםבאופןשוטף.קשייםמעשייםבמעקבוניטורעלויותוללמידתישימותה

קביעתרפיהמחירלאתשקףכראויאתמצבהדבריםבפועל,מהשעלוללהביאלעיוותיםכיחשש

-הבאים

לציבורלשלםביוקרעבורלתכניטלוויזיהשוניםתגרוםגבוהיםמידיתוספתייםקביעתרפימחיר

צריכתהתוכןשלהציבורותחזקבאופן תעוותאתהרגלי מלאכותיאתספקישירותיטלוויזיה,

 חשבון על השירותים בעלי מידי נמוכים מחיר רפי קביעת לחליפין, התשתית. אתתצמצם

לשירו נמוכה ההגנה רמת מספקים זה שבמצב מחיר, רפי בשיטת השימוש תיאפקטיביות

הטלוויזיהשלספקיהשירותים.



שידורים, ועל כן ספק באשר לישימות שיטת רפי המחיר בתחום ה עולהבמצב עניינים זה, 

 .Orthoבשימוע זה שיטה חלופית בדמות מבחן  מוצעת

 

האירופאית הרגולטורים מאז) ERGקבוצת שונה בBEREC)-לששמה הציעה 20098שנת

כאשרחיםוצמצוםמרובחינתלשם Ortho לעשותשימושבמבחן חבילותישצורךלהשוותבין

ש ושירותים תחרותיים שירותים יחדיו תחרותייםשכורכות לאינם , רקבין שכוללות חבילות

שמנוייסכיםלשלםעבורחבילתשירותיםמחירהמבחןמתבססעלההנחהשירותיםתחרותיים.

בהתאם9.(סינגלי)שירותנמכריםבאופןבדידהםאשרעלויותהשירותיםכךאשרלאעולהעלס

ייוחסו,בנפרדשהםנמכריםלמבחןזה,מחיריהשירותיםשאינםנמצאיםבתחרותמשמעותיתכ

במלואםלמחירהחבילההכורכתמספרשירותים.



 היתר,מספקOrthoמבחן בין תכנים, להציע יכולת שירותים לספקי למצביםבהםאין פתרון

זה,מבחןבאמצעות.התשתיתבעליבאיכותאובמגווןהדומיםלאלוהמוצעיםע"יםטלוויזיוניי

המחירים פערי כי מוודאים בין מחירי טריפל או דאבל סינגל, חבילות אשרבעלישל תשתית

טלוויזיהכוללות נמוכים,שירותי אינם הרלוונטיים המחירים תשתיתלשנקבעומרפי שירותי

ביחדאולחוד.המוצעיםבחבילותהטלפוניהוטנאינטרה



להתשתיתמתחרותבונהנהבעAשירות–לדוגמא,נניחכיבעלתשתיתמציעשניסוגישירותים

Orthoמבחןאמצעותבוחשוףבעלהתשתיתלתחרותבעוצמהגבוהה.ב Bבעוצמהנמוכהושירות

,יחדיוB-ו Aשירותיםהאתהכוללת,נוודאשהפערביןמחירחבילתדאבלשמציעבעלתשתית

שנקבעגבוהאושווהלרףהמחיר,בלבדAאתשירותהכוללתלביןמחירחבילהשלבעלהתשתית

היאלוודאBלחבילהשכוללתאתשירות מטרתהמבחן להציעבלבד. שמתחריםחדשיםיוכלו

                                                 
8

http://berec.europa.eu/doc/publications/2009/erg_09_07_report_on_the_discussion_of_the_application

_of_margin_squeeze_tests_to_bundles.pdf
(.Faulhaber and Baumolהנחהשפותחהעלידיצמדהכלכלניםג'רלדפולהברוויליאםבאמול)9

http://berec.europa.eu/doc/publications/2009/erg_09_07_report_on_the_discussion_of_the_application_of_margin_squeeze_tests_to_bundles.pdf
http://berec.europa.eu/doc/publications/2009/erg_09_07_report_on_the_discussion_of_the_application_of_margin_squeeze_tests_to_bundles.pdf
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 שירות Bאת שירות את לצרוך ימשיכו מקרה שבכל ללקוחות גם אטרקטיביים Aבמחירים

.מהשחקןהוותיק



ואחדא,יםנוספיםשתכלולשירותיטלוויזיהושירותתשתיתבעלשלעלכן,כלהצעהשיווקית

אתרבהצלחהותידרשלעב,יותר צמצוםהמרווחיםOrthoמבחן .שיווקהבטרםכחלקממבחן

שיווקיתלעמודבכללהבא:במסגרתהמבחןתידרשכלהצעה





ninTVglenbundle PEPEP ,,0,_sin, 

כאשר,

nbundleEP אחד-, שירות ולפחות טלוויזיה שירות הכוללת חבילה של אפקטיבי ,נוסףמחיר

.nמוצעתע"יבעלתשתיתה

nTVgleEP ,_sin-בהיקףגדולאושווההכוללתתכניםמחיראפקטיבישלחבילתסינגלטלוויזיה

nbundleEPחבילהשמחירההואאלוהמוצעיםבל 10.,

niP ,במאפייניםזהיםלחודלחבילההכוללתשירותיאינטרנטוטלפוניהביחדאו"רףמחיר"-0,,

nbundleEP האפקטיבישמחירההכלוליםבחבילהולאל .,

 

 מבחן כי השירותיםOrthoנדגיש ספקי של והטלפוניה האינטרנט לשירותי רחבה הגנה מספק

מפני ידם על המוצעים הטלוויזיה לשירותי דומה הגנה מספק ואינו מרווחים, צמצום מפני

.פרקטיקהזו



 

 מסלול בחינה עצמית לשלילת צמצום מרווחים ושינויים במסלול הבחינה מראש

 

 מסלולבחינהעצמית:

 השימוע במהלך מאחר כי הגורסת טענה עלתה שביצועהראשי הבחינה בשימועהשהוצעכפי

 לנוסחהנעשהראשי משתנים הזנת בבחינה,ברורההבאמצעות שימוש לעשות שניתן הרי

שתספקתוצאותמידיותותחסוךאתהליךהבחינהת)הליךבחינהעצמיממוחשבתואוטומטית )

ימיעבודה.ארבעהעשרפרקזמןשל,הליךשיועדלוטרםשיווקההצעה



                                                 
במסגרתזויידרשבעלהתשתיתלהציעבאתרוהמקווןחבילתסינגלטלוויזיהשזההבהיקףתכניהלחבילותהתוכן10

העשירהביותרשמוצעתבמסגרתחבילותטריפלאודאבלאותןהואמשווק.
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מאידךגיסאוהתשתיתלבעליתאפשרגמישותרבהיותרשמחדגיסאהצעהזושוקליםלקבלאנו

תחלישלא או זאתתפגע )כל מרווחים צמצום מפני להלן(.ההגנה שיובאו לסייגים בכפוף את

.Ortho-עמדהזואינהמשתנהאףככלשיאומץמבחןהנדגישכי



התוספותוהשינוייםשרהוצעבמסמךהשימועהראשי,וכןאעלכן,בנוסףלמנגנוןהבחינהמראש

מסלול–מסלולנוסףלבחינתצמצוםמרווחיםלהתירהמשרדשוקל,זהבמסמךשימועהמוצעים

שלתעצמיההבדיקהכליאשראתהיהעלהמשרדלי,אומץתבמידהואפשרותזו.תעצמינהבחי

בהתאםלאפיון,המשקףהןאתהמתודולוגיהייבנהזהכלי.יפעלאשרבהתאםלו,התשתיתבעל

בטרםתכנסההחלטה.לשימועזהנספחכבוטיוטהשלומצ",הנבחנתוהןאתאופןהדיווחהרצוי

המעבירילתוקף שרד מרווחים צמצמום במבחן הנלחייבים לצורךאת להם הדרושים תונים

.עלפימידתהצורךיעודכנו,ואלוהבדיקה



משרדההלהגישלאישורהחבריהיהעל,תעצמיבחינהמסלולבהשימושבטרםיאושרלכלחברה

עםביחדובהמשךלאפיוןאשרפרסםהמשרד,,שלההמבטאאתהמתודולוגיההבדיקהאתכלי

החישוב.ה לצורך המשרד להן שסיפק הליךנתונים את המקרים ברוב ייתר זה בדיקה הליך

ויאפשרשיווקהצעותשיווקיות מחירהפרטניותהבחינהמראש, במידהשהפערבין ללאדיחוי

,גבוהאושווהתהעצמיהבחינההליךהאפקטיבישלההצעהלרףהמחיר,כפישעולהמתוצאות

,לאפס ושההצעה מבחן את בהצלחה Orthoעברה . כלי אישור לאחר תוכלתהעצמיהבדיקה ,

ב שימוש בו לעשות החברה שיווק ,פרטניותהצעות כאשר בפועל הבחינה והחישוביםאופן

החבילותלצורךבקרהופיקוח.שיווקלאחרעבודהשניימילמשרדוישלחבמסגרתו



במידהויתברר הבדיקהחבילהבעלתשתיתשיווקשבדיעבדנדגישכי העצמיתשבדיקתהבכלי

תקופהשללזהתישללמהמפרהזכותלעשותשימושבכלי,קיומושלצמצוםמרווחיםמצביעעל

 בכפוףלמתןזכותטיעון.ו,שתחלמרגעשיודיעהמשרדעלביצועההפרהחודשים12

 

יגאתהשימושבוברורים,ברםישלסיהתשתיתבעליעבורתהיתרונותשבמסלולהבחינההעצמי

למצביםבהםסוגהנתוניםשיוזןלכליהבדיקהיהיהנתוןלפרשנותאולמניפולציה.עלכן,נסייג

וספיםאומוצריםנשירותיםהצעותשיווקיותאשרכוללות:זובאופןהבאאתהאפשרותלבדיקה

שירותיםקרי)ההנמכריםבחביל,טלוויזיה,אינטרנט,וטלפוניהשאינםקשוריםישירותלשירותי

שירותקשוריםשאינם מחיר או היקף מסלול(11האמוריםהתקשורתילטיב, במסגרת יבחנו

.המפורטבהוראתהמינהלוזאתעלפי,תהעצמיהבחינההבחינהמראשולאבאמצעותמסלול

הגנת"שירותיהכוללותחבילותבמסלולהבחינההעצמיתניתןיהיהלבחוןלמרותהאמורלעיל,

וירוס,שירותדוגמתהאינטרנט,גישהלרשתעםשירותלרוביחדהמשווקים"רשת אנטיאנטי

תכניםספאם, וגניבותוהגנתגלישהסינון פריצות תכניםמפני החבילה. של האפקטיבי המחיר

שלבעלהממוצעתהחודשיתההכנסההפרשביןהניכוייחושבבאמצעותהכוללתשירותיםאלה

התשתית הגנתהרשתהכוללותאתשירותמקבילותשלחבילות(ARPU) ISPותילשירממנוי י

                                                 
 בהנחהאובמתנהלרוכשיחבילתשירותיםמסוימת.GoProאומצלמתiPadלמשל,מכשיר11
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שיוגדר הל,כפי שלבעלהתשתיתהממוצעתהכנסההחודשיתבין (ARPU)ISPלשירותיממנוי

חבילות כוללותמקבילותשל אלהשאינן 12.שירותים מניכוי יעשה לצרכןהמשווקהמחירזה

.יםלגביהםנעשיתבדיקתצמצוםהמרווחיםהשירותעבוראפקטיביהמחירהלטובתקבלת



 במקרים בכוונתלפיכך, בהם השיווקית בהצעה לכלול התשתית יםקשורםשאינרכיביםבעל

יידרשבעלהתשתית,הגנתרשתכמפורטלעילשירותילתקשורתאולאספקתשירותיהבמישרין

המשרד לבחינת השיווקית ההצעה את להעביר הליך במסגרת מראשבחינה מדובר, אם בין

במסגרתשימורנהבהצעהשיווקיתשתתפרסםבציבורוביןאםמדוברבהצעותשיווקיותשתוצע

.לקוחותאשראינהמתפרסמותברבים

 אודות נתונים לצרף התשתית בעל יידרש למשרד שתוגש השיווקית ההצעה עלותםאל

נפרדבשוקוללאהטבות.בלצרכןכאשרהםנמכריםהמוספיםהרכיביםהקמעונאיתהמלאהשל

בעתיד כי הנמנע ונלאמן לאחרשתאומץמדיניותבנושאועםהצטברותידע אופןי, לעניין סיון

חבילותלטובתשיווקהתשתיתלהשתמשבכליהבדיקההעצמיתילבעלהמשרדיאפשרפעולתה

רלאלהשהוגדרולעיל.במענוספיםהכוללותשירותים



ראש:בחינהמהשינוייםבמסלול

אנועלמנתלמנוענטלמנהלימיותר,ועצמיתההבחינהמסלולהנשקלתלכינוןבהמשךלאפשרות

 המוגשות הבקשות מספר את להגביל שוקלים מראש בחינה מסלול בקשות5לכדיבמסגרת

היותרבחודש לכל המשרד, לבחינת להעביר התשתית בעל יוכל אותן ., הזמן שתעמודמסגרת

הגשתימיעבודהממועדארבעהעשרתעמודעלהמאוחרמביןאלותהצעותלצורךבחינלמשרד

,הבקשה עבודהאו ימי נתוניםשבעה בדרישת שיכללו המשלימים הנתונים כל שליחת מיום

כזו,משלימה שתידרש ככל , בידי במסגרתהמשרד. המשרד ע"י שיווקית הצעה של עצירה אי

 אישור התשתית לבעל יקנה הבחינה, תקופת המבצע את סיומהלהשיק עם תקופתמיד של

הבחינה להגשת. הפרוצדוראליים שיווקיתהכללים מראשהצעות הבחינה מפורטיםבמסלול

המצורפת.נהליהוראתהמבטיוטת



כוללהגשהשלהצעהשיווקיתלבחינתהמשרד אשר יכלולאתהשלבים,הליךהבחינהמראש,

הבאים:

 אשרתכלולאתכלפרטיהחבילהלרבותבעלתשתיתהעברתבקשהלשיווקחבילהע"י

 13.תחולתהומחירה

 מחיר רף המשווקת14חישוב לחבילה המותאם במבחן שימוש במקרהOrtho-תוך

 .הצורך

 .חישובמחירההאפקטיבישלהחבילההמשווקת 

                                                 
12
 .יוזנובכליהבדיקההעצמיתויעודכנובואחתלחצישנהARPU-נתוניה 
13

הנדרשיםשמפורטיםהגשתהבקשהלמשרדתעשהבאמצעותגיליוןאלקטרונישיכלולאתכלהנתוניםוהסעיפים 
 נספחב'לשימועזה.,כמופיעבנהשלכליהבדיקהבאפיוןטופסההז

ייקבעעלפיהנמוךמביןהשניים:תעריפיהשירותיםיתעריףהגישהש14 ילקחבחשבוןבמסגרתחישוברףהמחיר,
 בפועלהמוצעיםהסיטונאיים או התשתית, בעל ידי הסיטונאיםעל השירותים עבורתעריפי בתקנות שנקבעו כפי

.יםהשירותיםהרלוונטי
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 .השוואתרףהמחירלמחירההאפקטיבישלהחבילה 

 משרדלבעלהתשתיתכיההמינימאלייודיעבמידהוהמחירהאפקטיבינמוךמרףהמחיר

 לשווקאתהחבילהמחששלקיומושלצמצוםמרווחים.איננומאשר

 שיווקהחבילהבמסגרתהזמןלהודיעלבעלהתשתיתעלהתנגדותומשרדלאהבמידהו

לאצורךליורשהבעלהתשתיתלשווקאתהחבילה,שתיקבעלבחינתההצעההשיווקית

באישורנוסף.



,שינוייםבמסלולהבחינהמראשכןהעצמיתוהבחינההכוםמסלולסיל התשתיתבעלינדגישכי

יחויבולבצעהליךבחינהלשלילתצמצוםמרווחיםלכלחבילתתקשורתהכוללתשירותיתשתית

ביןISPו/אוטלוויזיהו/אוטלפוניהאוכחלקמהצעהשיווקיתהכוללתשירותי15בלבדאינטרנט

עהשיווקיתשתתפרסםבציבורוביןאםמדוברבהצעותשיווקיותשתוצעבמסגרתאםמדוברבהצ

.שימורלקוחותאשראינהמתפרסמותברבים



נוגעלהיקףהבחינהשלחבילותההראשישינוימהמוצעבשימועאנוממליציםעלבהמשךלכך,

טלוויזיה שירות 16.הכוללות טענה הראשי, השימוע במסגרת יס בכלליהלחייבאיןכיחברת

משותפים סלים לשווק מורשית אינה היא עוד כל מרווחים צמצום לבחינת שנקבעו האסדרה

בזק חברת עם ש.פריקים כך זו, טענה לקבל שוקלים אנו של שיווקיתבמקרה הכוללתהצעה

לרישיונהשלהוט,17אלרישיונהשליס,וכןסעיף12בכפוףלאמורבסעיףבלבדטלוויזיהשירותי

.דרשבעלהתשתיתלעמודבכלליהדיווחוהבדיקהשיקבעובאסדרתצמצוםמרווחיםילאי

הצעותשיווקיותהכוללותשירותיעבורגםנצייןכי,בשימועהראשימוצעבדומהלכךובהתאםל

והבדיקהשיקבעובאסדרתצמצוםלעמודבכלליהדיווחהתשתיתבעליטלפוניהבלבדלאידרשו

הגנהמרווחים. תעריפי בחינת במסגרת תיעשה מרווחים צמצום מפני זה שירות חבילותעל

.הדאבלוהטריפל



עצמית,יישארבחינהמראשוהןבמסגרתמסלולבחינהאישורלשיווקחבילה,הןבמסגרתמסלול

לא עוד כל בסיסםאושרההחבילהישתנהבתוקף שעל הסינגל שירותי יותרמתעריפי או אחד

רףהמחירלרבותאיעמידהב,לאישורהחבילהמהכלליםשנקבעוןהגורםלחריגה,באופלשיווק

לענייןזהנדגישכיבמקרהכאמוריפוגתוקפושלאישורהשיווקבאופןOrthoשנקבעובמבחן .

ומידי ואוטומטי. במידה האמור, אף על מקבוצת חברה תשתית סינגלתשווקבעל חבילות

ותהתערבבצורךישקלהי,במחיריםאשרמגלמיםצמצוםמרווחיםהו/אוסינגלטלפוניטלוויזיה

,בדיעבד כאן גם לסמכות פיבהתאם על סעיהשר 11פים וא11, )בזקלחוק17-, התקשורת

.1982-תשמ"בהושידורים(,
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 עלות וטיוב נתונים מרכיבי  עדכון



למספרימנוייםר,בהתאםנקבעו,ביןהיתשהוצגובשימועהראשיהעלויותהקמעונאיותתחשיבי

,כפישפורטבשימועהראשי.ממידעשהתקבלוטותלהשתנותמעתלעתנולעלויותאבסולוטיותש

על המשליכים שינויים חלו מאז כי עולה במשרד שהאומדן כך העיקרייםםמרכיביהעלויות,

:הםכדלקמןלחישובהעלויותהקמעונאיותשישמשו



עלותבשימועהראשי 

(2013ת)נכוןלשנ

₪)לפנימע"מ(

עלותמעודכנת

(2016לשנת)נכון

₪)לפנימע"מ(

ARPUשלספקיISP רותיימאספקתשגדוליםISP25.1 35 

 -3.5 -4הפחתתעלותתמסורתפניםארציתלמנוי

  4.4  717בממוצעלמנויבחודשהוצאותקש"ג

התקנהשלתשתיתלמנויבגיןממוצעתחודשיתעלות

נטומודםטלפוניהאינטר

4  3   

   3   3טלפוניהבגיןמודםלמנויעלותחודשיתממוצעת



לאצפוייםו,למועדהנוכחינכוניםנתוניםאלה בהתאםבתקופההקרובהלהשתנותלהערכתנו .

 תישקללכך, יזומה בחינה לעת הקמעונאיותמעת העלויות אומדן של שינויים, על בהתבסס

.לפימידתהצורךועשיבוצעובמרכיביו



מלימודההתייחסויותשנתקבלונובעיםהמופיעיםבטבלהשינוייםמעברלעדכוןעלויות,חלקמה

הראשי הראשיבמסגרתהשימוע בשינוייםבמתודולוגיהשהוצגהבמסגרתהשימוע מדובר אין .

.אלאבישוםגרידאשלמתודולוגיהזובכפוףלשינוייםשיצוינולהלן

לאחרובשלוששנים,בעולמותהמפ"אהערכנואתאורךהחייםהממוצעשלמנויבשימועהראשי

בחינתהתייחסויותשהתקבלולענייןזה בדומהלכך,מדןזהלשנתייםולהפחיתאאנושוקלים, .

ת עלות למנויגם ארצית פנים אשר,מסורת הראשיביתרהוערכהלטעמנו תבשימוע עודכן,

.כמופיעבטבלהבהתאם

בנוסף כיע, שירותיםעושיםשימושלתהטענהבמסגרתהשימועהראשי לעיתיםקרובותספקי

המנוייםשכברבציודקצה בבתי ,מותקן אוהמיתרהתקנהפיזיתשלציודקצהבביתם,באופן

 את למנוי שולחים שהם בדואר הקצה עצמוציוד המנוי ע"י התקנתו לצורך בהנחה. 50%כי

עצמאימההתקנות באופן עדכוןנעשות עם ויחד קיים, קצה ציוד באמצעות או המנוי, ידי על

 מנוי של החייםהממוצע אורך ,רלוונטיאומדן להפחית נשקל לצורךאת למנוי עלותההתקנה

ממצאיםהמעידיםכיתדירותהשימושככלשיתקבלו₪.3-ל₪4-העלויותהקמעונאיותמחישוב

בציו דקצהקייםשונהמשבהתקנההעצמיתאו ישקולהמשרדלעדכןאתרףמעותיתמשהונח,

.המחירבהתאם
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ובהתאםלתעריפיקש"גנייחוניידהקבועים,םהשוניםהתפלגותדקותהשיחהליעדיאומדןבהתאםלהעדכוןהנו 
 .בתקנות
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 שינוי במנגנון לחישוב מחיר חבילה אפקטיבי



 השימוע במהלך הראשי כי טענה עלתה הלאור השימוש נפוץ של מבצעים"בפרקטיקה

להפחיתאיןמקום,",בהםמוצעתללקוחהטבהחדשהבסמוךלסיומושלמבצעקודםמתגלגלים

מסוי פנימותהטבות על ולחלקן מנוי. של הממוצע חייו שקולים,אורך אלה, הלכהמבצעים

מחירפרמננטיתולאלמבצעמוגבלבזמן.תלהפחתלמעשה



 זו.טענהשוקליםלקבלאנו העוליםעל זמן הנחותשוטפותלפרקי סבוריםכי זהאנו 6לעניין

גלגל.חודשיםיטולהפוךלפרמננטיותתוךשימושבשיטתהמבצעהמת


 יינתנו והנחותכספיותאשר הטבות בלפיכך, למשך שוטף פרקאופן על העולה ,חודשים6זמן

וי בלבד. אחת שנה לאורך נקבעפחתו ההפחתה זמן בשוקפרק המבצעים שברוב כך בשל

גםאם,וזאתהתקשורתנהוגשההטבהאוההנחהבאהלכדיביטוימלאבמהלךהשנההראשונה

ה זמןכספיותנחותההטבותוהתקשרותנקבעלתקופהממושכתיותר.אופקהמבצעאו לפרקי

העומדמפ"איפוחתולפיאורךהחייםשלמנוי,כוללהנחותבתעריףההתקנה,נמוכיםמחצישנה

.להערכותינועלשנתיים



את הנשקל  נהל המיישמתיטיוטת הוראת מ להתייחסותכם גם למסמך זה מצורפתכאמור לעיל, 

.הבמסמך ז



יצויןכימתכונתהאסדרההנשקלתאינהמחליפהאתהאסדרהלענייןהפרדהמבניתושיווקסלי

בעליהתשתיתובחברותבעלותשיונותיברהשירותיםעלידיבעליהתשתיתוחברותכפישנקבע

.עםזאת,בכוונתהמשרדלבחוןאתמסגרתהאסדרהלענייןשיווקסליהתשתיותותזיקהלבעל

הפרדההמבניתאצלבעליהתשתית.שינויבמתכונתהיבחןהמשרדכאשרכאמורשירותים



התייחסויותי את להעביר רשאים כםהנכם המוצעת הבחינה למתכונת מור כהן גב' בעותקאל

נצייןכיככלשמתקיים.19.09.2017-המיוםלאיאוחרcohenmo@moc.gov.ilקשיח,ולדוא"ל

במסמךזה,אנאגבוטענותיכםבנתונים.לטעמכםשוניבהנחותהנשקלות
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העתקים

התקשורתמשרד,כלכלהסגןמנהלאגף,עמיגילהמר

(,משרדהתקשורתהיועצתהמשפטית)בפועלעו"דברוריהמנדלסון,

צתהמשפטית,משרדהתקשורתיפה,סגניתבכירהליוע-עו"דיעלמלם

אגףבכיררישוי,משרדהתקשורתמרגדעוןשטרית,מנהל

התקשורת משרד ,(משפטי יעוץ) ממונה גלעדי, זיו מר

מראורןמור,מנהלתחוםרגולציהאגףכלכלה,משרדהתקשורת

גב'מורכהן,ראשענףרגולציהאגףכלכלה,משרדהתקשורת
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רשימתתפוצה

מנכ"ל,"בזק",החברההישראליתלתקשורתבע"מדלרגב'סטלההנ

מנכ"ל,הוטטלקוםש.מ.מרגילסספורטס

(בע"מ2013יו"ראייביסיאיזראלברודבאנדקומפני)מרדורוןכהן

מנכ"ל,פלאפוןתקשורתבע"ממררןגוראון

012יחיםש.מ.,מנכ"ל,פרטנרתקשורתבע"מ,פרטנרפתרונותתקשורתנימראיציקבנבנישתי

סמיילטלקוםבע"מ012טלקום,

נטוויז'ן013מנכ"ל,סלקוםישראלבע"מ,סלקוםתקשורתקוויתש.מ.,מרנירשטרן

בע"מוועידןפתרונותקונפרנסינגש.מ

מנכ"ל,הוטמוביילבע"מוהוטמוביילתקשורתבינלאומיתבע"ממראסףעופר

בע"מ018מנכ"ל,אקספוןמריעקבנדבורני

מנכ"ל,בזקבינלאומיבע"ממוטיאלמליחמר

(בע"מ1998מנכ"ל,די.בי.אסשירותילוויין)מררוןאילון

יו"רדירקטוריון,גולןטלקוםבע"מוגולןטלקוםבינלאומיבע"מגילשרוןמר

נשיאגולןטלקוםוגולןטלקוםבינלאומיבע"ממראורןמוסט

פוןבע"ממנכ"ל,גלימראביגדורטמיר

מנכ"ל,פריטלקוםבע"ממרעמיתכהן

מנכ"ל,רמילוישיווקהשקמהתקשורתבע"ממררןאפרתי

מנכ"ל,בינתעסקיםבע"ממרחייםבןחמו

מנכ"ל,הוםסלולרבע"ממרשחרלנדאו

מנכ"ל,סלקטתקשורתבע"ממרערןשלו

בע"משירותיתקשורתבינלאומיים019מנכ"ל,טלזרמרעזריהסלע

מ"בע015בינלאומיתתקשורת.אן.י'ג.אןמנכ"ל,השקמהמראפריםשפורן

נאמן,סלראןתקשורתסלולריתבע"מ-משרדעורכידיןגיסיןושות

(בע"מ2013ב"כ,אייביסיאיזראלברודבאנדקומפני)מרעודדלוי

סמנכ"לרגולציה,בזקגב'שרוןפליישר

גףרגולציה,בזקמנהלאמרשמואלסיידון

סמנכ"לרגולציה,הוטטלקוםגב'מיכלפליישר

מנהלאגףרגולציה,פרטנרתקשורתבע"מעו"דיהבדרורי

מנהלמחלקתרגולציה,פרטנרתקשורתבע"מעו"דטלזוהר

מנהלמחלקתקשריממשל,סלקוםישראלבע"ממרניריוגב

,פלאפוןתקשורתבע"מממשלקשריעלוממונההמשפטיליועץמשנההמרעידורוזנברג

היועצתהמשפטיתומנהלתרגולציה,הוטמוביילבע"מגב'לילךפליישמןלוי

היועץהמשפטיואחראיעלהרגולציה,בזקבינלאומיבע"מעו"דעודדכהנא

בע"מ018היועץהמשפטי,אקספוןעו"דשחרכהן
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"ממנהלטכנולוגיותורגולציה,הוםסלולרבעמרשחררז

הממונה,רשותההגבליםהעסקייםעו"דמיכלהלפרין

 



