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  2010 באוקטובר 11 

  2010-252 מספרנו                   לכבוד

              כ אופיר אקוניס"ח 

  ועדת הכלכלהר "יו

  במייל                                                                                                                     כנסת ישראל

  ,שלום רב

  

  נות לגבי כניסתם של מפעילים וירטואלייםעמדת המועצה לצרכ: הנדון

  ומפעיל חמישי לשוק הסלולר

  

לקראת הישיבה שתתקיים , המועצה לצרכנות מתכבדת להגיש את עמדתה בתמצית בעניין שבנדון

  :כדלקמן, 12.10.10ביום 

ן "בתחום הרט) קישור גומלין(ג " משרד התקשורת פרסם את תעריפי הקש24.8.10בתאריך  .1

פורסם באתר משרד ( NERAץ וח שהכינה חברת הייע"במסגרת דו 2014  עד2011לשנים 

בתחום   חסם תחרותימהווהנובעת מכך שהיא ג "הקשגובה חשיבות . )התקשורת ערב החגים

אצל מפעיל סלולרי חדש . הסלולר המקשה על כניסתם של מפעילים סלולריים חדשים

ן שרוב השיחות וים קיימים מכיו יחסית למפעילות להיות גבוהותג צפוי"ההוצאות בגין קש

 . וצפויות להתבצע אל יעדים מחוץ לרשת שלשל לקוחותיו 

 של המפעילים החדשים להיכנס פחית את הכדאיותתג גבוהים "קביעת דמי קשלאור האמור 

 תחרות ממנה צפויים ליהנות הצרכנים הפרטיים,  ולפתח את התחרות בתחום הסלולרלשוק

 .הורדת מחירים משמעותיתעל דרך של שיפור השירות ו

נעשה   כי,עולה ן"ג ברט"הקשגובה שעמד בבסיס קביעת  NERAחברת ח של "מבדיקת הדו .2

שיטת החישוב של דמי הקישוריות על פי המודל שנבחר על ידי הדרג המקצועי ב שימוש

, והנהוגים במדינות המפותחות בעולם מתוך מודלים אחרים הנפוצים במשרד התקשורת

. ג"עלות הקשאת משמעותית  והגדיל, ג"לדמי הקש קשר ןת שונות שאין לההכללת עלויוו

    :לעמדת המועצה לצרכנות, ג"גידול עלות הקש ללהלן הגורמים שהביאו

עלות  Pure LRIC (במקום) יצירת שיחה והשלמתה כיחידה אחתעלות ( TS-LRICמודל   .א

נחתה חברת כפי שהו TS-LRIC  המודלג לפי"חישוב הקש : ) השלמת שיחה בלבד

NERAלפי מודל ולא, י משרד התקשורת" ע Pure LRIC ) אשר נבחר על ידי הרגולטור

 הנחתה הנציבות 2009במאי ש" וזאת למרות 3מגדיל את דמי הקישוריות פי ) האירופי

האירופית את רשויות התקשורת במדינות החברות באיחוד לקבוע תעריף השלמת שיחה 

 של 1ח"כפי שצוין בדו"  LRIC  PUREשיטת , בלבדשל השלמת שיחה ' המבוסס על יח

 . 2010משרד התקשורת מספטמבר 

  

  

                                                 
 חוות דעת כלכלית משלימה לחוות הדעת –ן "גומלין בעד השלמת שיחה והשלמת מסרון ברשת הרטתעריפי קישור " 1

  ל בכיר לכלכלה במשרד התקשורת"אסף כהן סמנכ' שחתום עליו דר" 2010 במאי 4מיום 
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    על ידי  TS-LRIC -ת מודל הת לבחירה העיקריהסיב, ר אסף כהן"על פי חוות הדעת של ד

לקביעת  LRIC  PUREלא נצבר באירופה נסיון מספק בשיטת "א כי משרד התקשורת הי

  ".הינה בחירה זהירה LRIC TS לכך שהבחירה בשיטת  אנו מודעים.ן"ג ברט"תעריפי קש

  

בודקים  LRIC PUREמיטיבה עם חברות הסלולר משום שבמודל זו " זהירה"הנחת עבודה 

כדי לייצר שירות ספציפי של קישור בין הרשת ממנה יוצאת הדרוש  העלות הנוספת את

 ולא רק את  כולל את כל העלויותTS-LRICהמודל , בניגוד לכך. השיחה לרשת האחרת

 LRIC PUREג על בסיס מודל "עלות הקש NERAחישוב של חברת על פי . העלויות הנוספות

לדקה '  אג4.5עד ' אג 4 כלומר הפחתה של  TS-LRIC המודלג לפי " הקשמהווה שליש מעלות

  ) .כפי שנקבע'  אג6.87אל מול '  אג2.5 (2011ד שנקבע לשנת "לעומת מחירי הקש

 

 סלולר מדור ותרשתאת עלויות של כוללות ג "עלויות הקש ,NERAח "על פי דו, זאת ועוד  .ב

מפעילים שה כיום הינו מזערי ולמרות 2שהשימוש ברשת דור למרות  2014עד  2

  ולכן3 צפויים לפעול אך ורק בדור הצפויים להיכנס לשוק הסלולר, הסלולריים החדשים

 . 2כל צורך ברשת דור להם אין 

ג " עלות הקשלעומת גבוהה בהרבה 2ג ברשת דור "עלות הקש, NERAח " על פי דו

ג על בסיס "אין כל סיבה שהמפעילים החדשים ישלמו את הקש, חשוב מכל.  3ברשת דור 

 . שבו לא יעשו שימוש2- עלויות השירות בדור ה

משוקלל לפי הלפי ממוצע עלויות של החברות ג התבצע "הקש חישוב NERAח "על פי דו  .ג

 Bestמודל ( ג "ולא לפי העלות הנמוכה ביותר של הקש) Blended cost (מספר הלקוחות

Efficient(הרגולטור האירופי, לעניין זה ,  כפי שהינחה . 

 אשר מטרתו הינה לקדם את התחרותיות התדריםמכרז יש להתייחס , ג"בנוסף לעניין הקש .3

ן "שיטה התאית רטמכרז לרישיון משולב למתן שירותי רדיו טלפון בהבתחום הסלולר הינו 

עיקרון של הוא ז עיקרון הזוכה במכר. ")המכרז הנוכחי "–להלן (  21.9.10שפורסם בתאריך 

 במסמך מדיניותכללים שנקבעו להתנאים במכרז זה מנוגדים . המציע את הסכום הגבוה

 משרד  בו קבע, של שר התקשורת הקודם מר אריאל אטיאס2009הקצאה של תדרים משנת 

במסגרת .... יינתן משקל ניכר לתרומתו הצפויה של המציע להגברת התחרות " כי 2התקשורת

אחד השיקולים המרכזיים ,  במילים אחרות."למאפיין המחיר הנמוךזו יינתן משקל ניכר 

בעל באופן תמוה זנח המשרד שיקול זה . המחיר הנמוך ביותר לצרכן היהבמכרז הקודם 

  .כדרישה במכרז הנוכחי, חרות בתחוםחשיבות צרכנית ממדרגה ראשונה לעידוד הת

  

  

  

  

                                                 
 26.2.2009 משרד התקשורת –" מדיניות הקצאה של תדרים לרשת גישה אלחוטית רחבת פס"
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ג גבוהים ולפרסם " דמי קשלקבוע משרד התקשורת החלטות כי עולה, לעילהאמור כל לאור  .4

מטרת עלולות להחטיא את , מכרז אשר אינו מעמיד מחיר נמוך לצרכן הפרטי כתנאי עיקרי

ים בעיקר  מצבם של הצרכנולשפר התחרות בתחום הסלולר המשרד לקדם אתשל מדיניות ה

 .בתחום המחיר

  

פונים למשרד התקשורת בבקשה לנקוט מיידית בצעדים הנחוצים על מנת ליצור  אנו ,זאתלאור . 5

לצורך פיתוח התחרות בשוק , את התנאים שיבטיחו כניסתם של מפעילים נוספים בתחום הסלולר

  :זה ובכלל זה

 על בסיס הנתונים )חדשיםדמי קישור נמוכים יותר למפעילים ה(ג דיפרנציאלי "הנהגת קש  .א

  .NERAח "והחישובים הקיימים בדו

 . הנוכחילשיקולי הזכייה שייבחנו במכרז התדרים" המחיר הנמוך לצרכן"החזרת מרכיב   .ב

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  ,בברכה

  

  ד אהוד פלג"       עו                

  ל"מנכ                  

            המועצה הישראלית לצרכנות               

 

 

 

 

 

 


