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חידה רגולטורית

3.5 + 2 = 3



?האם תחרות היא היעד הרגולטורי העליון•

?מהם האמצעים להשגת היעד•



יעדי רגולציה בתחום התקשורת

גיוון השירות
איכות  
השירות

מחיר לצרכן

שיוויון
באספקה

ניצול יעיל  
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לרעה



נגזרות רגולטוריות

ניהול 
משאב  
במחסור
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כלכלת  
רשתות

גישה  
לרשתות  

אחרות

העדר  
אפליית  
רשתות  
וצרכנים

פיקוח על  
השירות  

לצרכן

ניהול 
מניעת  
הפרעות

פיקוח 
על 

מחירים

חובת  
אוניברסל

יות

פיקוח 
על 

תכנים

הקמת  
תשתיות  

פיסיות

הצבת 
דרישות  

טיב

תחרות  
בין  

מפעילים



מאחר שהיעדים עלולים לסתור זה 
את זה מתחייב איזון נכון בינהם

איכות ומחיר, יעול, האמצעי היעיל לגיווןלרובהתחרות היא 

תחרות בין תשתיות משיגה יותר יעדים מאשר תחרות בין 

קמעונאים



תחרותיות יתר מובילה לפגיעה ביתר יעדי רגולציית  
.ואף פוגעת בתחרות לטווח ארוך, התקשורת

ענף רשתות התקשורת אינו שוק חופשי

על  החובות הסיכון והיקף מתחייבת הלימה בין 

ככל , המפעיל לבין הגבלת השוק החופשי לטובתו

כך יעיל והוגן  , שהסיכון והחובות משמעותיים יותר

.להגביל את התחרות לטובתו



תחרות על בסיס תשתיות או ערוצי שיווק  
בישראל



2010מדיניות עד 



יעדי הממשלה

התקשורתבענףהמדיניותלבחינתמשרדיהביןהצוות–(1996)ליאון-ברודט-וקסועדתדוח
:הבאבאופןהתקשורתבתחוםהממשלהיעדיאתקבעלתחרותופתיחתו

הרווחה לכלל התושבים  מיקסוםיעדה הראשי של הממשלה במדיניותה הכלכלית הוא "
".לטווח ארוך

:בהתאם לדוח הועדה יעד זה בתחום התקשורת מתבטא

;של שירותי התקשורתמגווןבקיום •

;של שירותי התקשורתברמה גבוהה •

;השירותתפוצתבהבטחת •

;יעילות כלכלית וביטחון למשקיע, שתעודד חדשנות טכנולוגיתסביבה עסקיתביצירת •

;ענייניה החיוניים של המדינהבשמירה על •

;הבטחת צרכי הביטחון הלאומי-בביטחון•



האמצעי העיקרי  היתה-בינהןהקמת תשתיות ותחרות 
להשגת היעדים

–35' עמ, רוזןועדת •

אתותצמצםמתקדמותתשתיותשלמואץלפיתוחתביאעצמאיותתשתיותבסיסעלתחרות"•
והיכולתבישראלהתקשורתתשתיותחוסןהגדלתתוך,אחתבתשתיתהמשקכללשלהתלות

אתתאזןמתחרותתשתיותהתפתחות";"טבעואסונותמשברים,חירוםשעותאתגריעםלהתמודד
צמצוםתוך,מסחריבסיסעלייקבעוביניהםוהיחסים,השוניםהמפעיליםביןהכוחותיחסי

."המסדירהגורםמעורבות

–8'עמIIברודטועדת•

החדשיםוהמפעיליםהלקוחותשלהתלותלהקטנתיביאעצמאיותתשתיותעלהתחרותביסוס"•
תשתיותשלחוסנןאתיגדילוהעצמאיותהתשתיות;חליפיותתשתיותולהתפתחותבזקבחברת

שלהמודרניזציהלהאצתויביאוטבעואסונותמשבריםעםלהתמודדיאפשרו,בישראלהתקשורת
".התשתיות

שלעצמאיותתשתיותבסיסעלתיושםתשתיתבשירותיהתחרות"–12'עמ,4'מסהמלצה•
".הרלוונטייםהרשיונותבעלי

–4'עמ,בועזועדת•

,רביםמשקבתחומילהתפתחותכמאיץומשמש,כלכליתלפעילותתשתיתמהווההתקשורתתחום"•
שלאפהנשמתהיאומתקדמתמתוחכמתתקשורת.מתוחכמתטכנולוגיהנדרשתבהםבאלהבמיוחד
.מתקדםמשקבכלחיוניוצורךמודרניתכלכלה

שללאינטגרציה,המדינהשלהתחרותילכושרההכרחיתנאיהואמתקדםתקשורתמערך•
מתוחכמתתקשורת.תקיןכלכליולתפקודמידעעתירותתעשיותלצמיחת,העולמיתבכלכלההמשק

."בטחוניצורךגםהיא



הגנות על בעלי תשתית

שנים דה פקטו5ועוד , שנים5-מונופולין דה יורה –פלאפון •

ועוד שנתיים דה פקטו, הגנה מפני מפעיל נוסף דה יורה שנתיים-סלקום  •

.שנים3הגנה מפני מפעיל נוסף דה פקטו -פרטנר •

.הגנה מפני מפעילים נוספים מספר שנים–מפעילים הבינלאומיים •

•YES - י חברות הכבלים"עבטירינגהגבלה מפני שימוש.

.סלולאריPTTהגנה מפני –מירס •

.לטריפלאפשרות –הוט •



2010-מדיניות מ 



3-2010מכרז תדרי דור 

?2למה 

14



הסלולארהרפורמה בשוק -2011וחוק ההסדרים לשנת 2010מכרז 

.חובת הפריסה איננה תנאי לקיום הסכם נדידה

.דמי נדידה תחת תקרה מחיר

.דחיית תשלום דמי הרישיון

.הפחתה עד איפוס של דמי הרישיון

.הפחתה דראסטית של חסמי מעבר

אין הלימה בין שפע ההטבות לבין אמצעי הפיקוח והבקרה  
על מנת לוודא קיום החובות של המפעיל

15



של מפעיל חמישי בישראל1עיסקימודל 
₪50ARPU –



מפעיל חמישי בישראלשל 2עיסקימודל 
₪100ARPU –

אז  . אין מודל כלכלי ריאלי בישראל למפעיל חמישי בעל תשתית מלאה

?מפעיל כזה3למה משרד התקשורת דחף במכרז תדרי דור 



1התוצאות 

.באלף אחוזהשירות צנחו מחירי •

.על ידי המפעילים החדשיםגוייסומיליון מנויים 2כמעט •

.קרובה לאפסהסלולארחברות ריווחיות•

.הפירמידות של בן דב ודנקנר התמוטטו•

.פוטרו אלפי עובדים בתעשיית הסלולאר•

.הוצעו חבילות הכורכות מספר שירותי תקשורת•



2התוצאות 

היאולכן,המחוייבותאתאוכףלאהתקשורתומשרד,רשתמקיימתאינהטלקוםגולן•
.הפריסהעלויותשלבחשבוןנטילהללאמחיריםמציעה

.רשתלהקיםמפסיקהמוביילהוט•

Lowטלוויזיונישירותעםנכנסתסלקום.הטלוויזיהלשוקנכנסתלאפרטנר• Tier.

.ההוןבשוקכוללתפגיעה.80%–כ–וסלקוםפרטנרבערךצניחה•





קבוצות בלבד2–קבוצות תקשורת צנחנו ל 4ממציאות של 

.המשמעות היא האטת התחרות בשוק התקשורת הקווי



שיתוף אתרים

:רשתותמדיניות שיתוף 

.על מנת לשמר קיומו של מפעיל קיים–ניתן לשתף רשתות ותדרים •

שהיתהשוות ערך להשקעה מצידןשיבטא השקעה 4אם גולן והוט מובייל יבצעו שיתוף בדור •
.3-יפטרו אותן מדרישות הפריסה של הדור ה, 3-נדרשת לעניין הדור ה

היו צריכות להיות חמש  )המשמעות היא כי מספר התשתיות הסלולאריות בישראל ירד מארבע 
.לשלוש בלבד( 3לפי מכרז תדרי דור 

.התחרות במישור הקמעונאי בוודאות באה על חשבון התחרות במישור התשתיות



פתרון החידה

3.5 + 2 = 3



4מכרז דור 
.תדריםרצועות8הוצעו•

.חדשיםלמפעיליםפתוחהמכרז•

מהבעלותבמחציתשיחזיקבתנאיקייםמפעילעםרשתותשיתוףלבצערשאייהיהחדשמפעיל•

.האתריםשלהפסיביבציודאפקטיביתשימושובזכותהשידוראתרישלהאלקטרוניבציוד

.2לדורקודמותמהקצאות4בדורתדריםמספרכברישופרטנרלסלקוםכייצויין•

:תוצאות המכרז

רצועה אחת–018אקספון;  רצועות3–פלאפון 

רצועה אחת –גולן ; רצועה אחת–סלקום 

רצועה אחת–הוט מובייל ; רצועה אחת–פרטנר 

שלשניבאופןהתדריםהקצאותאתפיצלהתקשורתשמשרדהיאהמשמעות

שיתוףיקיימואםאלא,התדריםעםלעשותמהאין-ואקספוןגולן–מפעילים

.הגדוליםמהמתחריםתדריםפחותעםעצמהמוצאתפלאפון.בינהםאתרים

לשםמיקוחכקלףלשמשמנתעלהקטניםלמפעיליםהוקצוהתדריםכלומר

למפעיליםהטבהמתןכאןיששוב.רשתותשיתוףבהסכםטוביםתנאיםקבלת

.התשתיתבעליחשבוןעלתשתיתחסרי



?מה הלאה

2?



2011-המלצות ועדת חייק –תשתיות  קוויות 

.הצרכןטובתאתומבטאותהעתידהןמשותפותסלחבילות•

.השירותיםכלאתלספקשאמורותתקשורתקבוצות4שלקיומןעםלהשליםיש•

כדיובזולולסלקוםלפרטנרהנדרשהשירותאתתספקשבזקלכךלגרוםצריך•
.iPTVשיספקו

לבטלהגשמתוואחרי,בזקתשתיותעלסיטונאישוקלפתחיש,זאתתבצעלאבזקאם•
.בזקבקבוצתהמבניתההפרדהאת

סיטונאיבמחירתשתיתשירותילספקבזקעלוכפייה,תשתיתקבוצות4שלקיומןעםהשלמהכאןיש

לבצעלהשיאפשרלבזקבונוסתמורתבינהןטובהיותרתחרותלצורמנתעלהקבוצותליתרלמעשה

ידיעלתשתיותבהקמתמותניתאינההסיטונאייםהשירותיםאספקת.שירותיםבחבילותצולבסבסוד

.הסיטונאים



IBCסיפורה של –תשתיות  קוויות 

מכירהעלאיסור,בלבדתשתיתלשירותיהגבלה:נכבדותרגולטוריותהגבלות
.המחיראחידות,מלהשקיעוסלקוםפרטנרחסימת,מוסדייםלגופיםלמעטקמעונאית

.בזקבתשתיותזמנישימושלדוגמא:חסמיםוהפחתתהקלותהעדר

מייצרהסיטונאיהשוק:המיזםהצלחתכנגדבפועלפועלותחייקועדתהמלצות
בזקשלהשירותיםחבילותשלהפריקותוביטול,וירטואליםקווייםמפעיליםכביכול

שירותיםלכלוליכוליםשאינםIBCשירותישלהאטרקטיביותאתלקעקעעלול
.תמחיריתבקשיחותומחוייבים,נוספיםנלווים



תודה






