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השרכחלון טוען כיבעלי השליטה בחברות נוהגים למשוך
כחלון הסביר כי תמיכתו בכניסתה של חברת החשמל לשוק
־תקשורת.
את רווחי

ערן

מאת

אזרן
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כשאר

בסףלהעביר

משהכחלון

גנכמ

תאגידי שכערך

התקשורת נובעת מהכשלים שקיימים בענף

שהתפ־
$TS1$שהתפקיד$TS1$
״מאחר שהמחירים של
לדבריכחלון ,מדינת ישראל
באמצעות כבלי החשמל הקיימים.
כחלון הוסיף וטען
קיד
מפוקחים ,יש שיטה :כדילהוריד
$DN2$שהתפקיד $DN2$שלו כרגולטור הוא לאזן
לא היתהיכולה לצמוח ללא תש־
$TS1$תשתיות$TS1$
יש שאומרים :׳הממשלה מכרה את
את המחירלוקחים מוצר מפוקח
התחרות
את השוק ולהשאיר את
תקשורת .לטענתו מדובר
תיות
$DN2$תשתיות$DN2$
בזק רק לפני כמה שנים ועכשיו
משהו
בחינם
היא שוב נכנסת לשוק דרך הברת ב״מחולל
$TS1$נעולם׳׳ $TS1$:גדולה ורחבה עד כמה שניתן .ומלבישים עליו
הצמיחה הגדול נעו־
את הח־
$TS1$החבילות$TS1$
שאינו מפוקח" הסביר כחלון
׳׳לא פעם אני תוהה מה יותר
החשמל׳ .אני רוצהלהגיד שאנחנו לם׳׳:
$DN2$נעולם׳׳$DN2$:
״אנחנו בורקים כרגע
"למשל ,המחיר של דקת שיחד
$TS1$תשתיות $TS1$בילות
$DN2$החבילות$DN2$
כבישים פיסיים או תש־
חשוב
מתערבים בשוק רק בגלל הכשל
שבזק משווקת .הטענה
המתחרות היא שבזק מוכרת בטלפון בזק הוא  10אגורות .מו־
$TS1$מוסיפים$TS1$
של
התשובה אינה
תקשורת?
תיות
$DN2$תשתיות$DN2$
שיש בו .אנחנו מקווים שהכל יהיה
$DN2$מוסיפים$DN2$עליו משהו שאינו מפוקח
סיפים
חד-משמעית ,אך החזוןשלנו הוא
בידיים פרטיות עם תחרות חופשית
במחירים נמוכים מאוד ,עוברה
כמו אינטרנט ,וככה מוכריםבזול
ועלולה בטווח
דבר שפוגעת בהן
ומחירים הוגנים ,ושהמדינה תחזיק לראות כל בית במדינת ישראל
ומסכנים חברות אחרות״.
הארוךלפגוע גם בתחרות.
מחוברלאינטרנט מהיר".
במה שהיא צריכה
בלבד׳׳.

בזק

"אני מאמין שעל כל
''
שמוכרתלנו מו־
$TS1$מוצר$TS1$
חברה
$DN2$מוצר $DN2$מוטלת האחריותלהחזירלצ־
$TS1$לצרכן$TS1$
צר
$DN2$לצרכן $DN2$חלק מהבסך ,לא בצורה של
רכן
אלא בפיתוח תש־
$TS1$תשתיות$TS1$.
צ׳ק הביתה
$DN2$תשתיות$DN2$.כשבעלי השליטה מושכים
תיות.
את כל הרווחים כדיווידנד ,לא
הזרה״

אמר בסון! השבוע שר

החברות כריווירנר

במקוםלהשקיע

את

הכסף בפיתוח

תשתיות

כך

התקשורת

בכושא

ממשל

באוניברסיטת בר

אילן.

כחלון

טען כי לחברות התק־
$TS1$התקשורת$TS1$

$DN2$התקשורת $DN2$״אין
שורת

מוטיבציה" להשקיע

בתשתיות" .הן

ועושות

משה
כחיל//

עם זה

הכסף

מושכות את

דברים אחרים",

נציגי hot
''

hot

משקיעה

"" מכל
ביחסלהכנסותיה

החברות

mum
בתשתיות יותר
בשוק

התקשורת

אנו משרדים בתשתיותיותר מהמתחרים
ביחס

לחברות הסלולר

במונחי

הכנסות,

מתכוונת הוועדה לשחרר את בזק מחו־
$TS1$מחובת$TS1$

$DN2$מחובת$DN2$
בת
רווחיות ותזרים ,והזהירה מפני הפניה של

ההפרדה

המבנית ומפיקוח התעריפים

לענקיות הסלולה
כך טעכו נציגי הח־
$TS1$החברה $TS1$,עוד מההכנסות שלה
לדבריו הציג
כחלון .כדוגמה
הוסיף
במטרה לנסח הס־
$TS1$הסדרה$TS1$
ועדת חייק מונתה
מול
ברה,
$DN2$החברה$DN2$,
לאחר סיום שלב הפגישות והשימוע
ביום
כחלון את הצורך בשיפור תשתיות
הוועדה
רביעי
שהופיעו
בעל פה השבוע ,תחל הוועדה לכתוב את
בשוק הת־
$TS1$התקשורת$TS1$
חדשה לתחרות הקווית
דרה
$DN2$הסדרה$DN2$
התקשורת הקווית
להסדרת התחרות בשוק
טלוויזיה
הפס הרחב כדי לאפשר
מסקנותיהוהמלצותיה להסדרת השוק .ל-
וטלפוניה.
אינטרנט
$DN2$התקשורת $DN2$הישראלי
בראשות אמיר חייק.
קשורת
בישראל,
אינטרנטית
uptv
 TheMarkerנודע כי הוועדה כבד החלה
תנסה למסד בישראל שוק תק־
$TS1$תקשורת$TS1$
נציגי  hotטענו בדיון כי ענף הטל־
$TS1$הטלפונית$TS1$
"לבזקול-־  1107אין אינטרס
הוועדה
לכתוב את סעיפי הרקעהכללי ,ההשוואה
$DN2$תקשורת $DN2$סיטוני שיחייב את בזק ואת
hot
$DN2$הטלפונית $DN2$הקווית בישראל מפוקח בצורה רחבה
שורת
פונית
טלוויזיה בפס
לעשות את זה ,כי
הטכנולוגי של המס־
$TS1$המסמך$TS1$
ואילו שוק הסלולר חופשימהגבלות,ול־
$TS1$ולכן $TS1$למכור לחברות מתחרות קווים ,כר שכל הבינלאומית והרקע
רחב תתחרה yes-jשל בזק ובט־
$TS1$ובטלוויזיה$TS1$
$DN2$המסמך $DN2$הסופי.
מך
השחקניות בשוקיוכלולהגיע לבית הל־
$TS1$הלקוח$TS1$
ברגולציה בין
$DN2$ולכן $DN2$דרשו השוואה וסימטדיה
כן
אמר
hot
$DN2$ובטלוויזיה$DN2$בכבלים של
לוויזיה
אמית זיו
$DN2$הלקוח $DN2$ללא תלות בחברות
קוח
הענפים .עוד טענה  hotכי היא חלשה
כחלון pV .אנחנו כמדינהקיבל־
$TS1$קיבלנו$TS1$
התשתית .עוד
$DN2$קיבלנו $DN2$החלטח לאפשר לחברת החשמל
נו
תקשורת
לקבל רישיון ולמכור
״,

שחלעליה כיום.

