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הודעה לתקשורת
משרד התקשורת מפרסם סקר אשר באמצעותו יוכל לבחון את
עלות שירותי התקשורת של חברות התשתית – בזק והוט
בהתאם להנחיית שר התקשורת גלעד ארדן להגביר את התחרות
בשוק התקשורת הקווית ותשתית האינטרנט המהיר
מפרסם משרד התקשורת סקר עלויות שוק שיאפשר למשרד
לבחון שאין פגיעה תחרותית ,ולוודא שבעלי התשתיות )בזק
והוט( אינן מנצלות את כוחן הדואופוליסטי בתמחור חבילות
השירותים לצרכן
לאחר עיבוד הנתונים ,המשרד יגבש נוסחת תמחור שתאפשר
לפקח על קיומה של התחרות בשוק התקשורת
============================================================

בימים אלה פועל משרד התקשורת להרחבת התחרות בתחום התקשורת
הנייחת באמצעות הקמת שוק סיטונאי ,במסגרתו יוכלו ספקי תקשורת חסרי
תשתית לרכוש שרותי תשתית מחברות בזק והוט.
שלב משמעותי בדרך להקמת שוק סיטונאי אפקטיבי הינו סקר שהמשרד מוציא
היום ,לבחינת הרכב העלויות לציבור של שירותי המוצרים בשוק התקשורת
והשידורים .לאחר עיבוד הנתונים יגבש המשרד נוסחת תמחור שתאפשר לפקח
באופן מיטבי על התחרות במסגרת פעילות השוק הסיטונאי.
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משרד התקשורת
לשכת הדובר
שוק סיטונאי הינו צעד חשוב להגברת התחרות בשוק התקשורת הנייחת,
ובניית כלי פיקוח לבחינת מרווחי שיווק ) (Margin Squeezeהינה הכרחית
לקיומו של שוק סיטונאי אפקטיבי.
עבור חברות התשתית ,העלות השולית בהוספת מנוי הינה קטנה יחסית,
ומשום כך הן נמצאות ביתרון מובנה בבניית חבילת התקשורת שנמכרת ללקוח
למול ספקי השירותים )חסרי התשתית( ,אשר יידרשו לשלם עבור כל מנוי את
מחיר התשתית הסיטונאי ,מחיר שאינו משקף את העלות של חברות בזק והוט.
לפיכך ,גיבש המשרד סקר עלויות שוק שיישלח אחת לשנה לבעלי התשתית
ולספקי השירותים ,ועל בסיס הנתונים שיתקבלו מהם ,תיערך הבדיקה על ידי
המשרד.
בכל מקום בעולם בו הושק שוק סיטונאי ,מיסד הרגולטור כלים דומים ,בגלל
החשש מכוחו העודף של המונופול )דואופול בזק-הוט בישראל(.
המשרד צירף לפניה לחברות התקשורת גיליון אלקטרוני הכולל פירוט של
העלויות אותן משרד התקשורת מבקש לבחון .נדגיש כי סקר עלויות זה כולל אך
ורק עלויות הון והוצאות שוטפות שאינן מזוהות עם שרותי תשתית שיוצעו
במסגרת השוק הסיטונאי .
המשרד יערוך בקרוב יום עיון בו יוכלו חברות התקשורת לרכז את שאלותיהם
לאנשי המשרד.
המסמך המלא והמחייב נמצא באתר האינטרנט של משרד התקשורת בכתובת
 www.moc.gov.ilבמדור "מה חדש".
ד"ר יחיאל שבי
הדובר
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