
 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

   עף התקשורת בישראל

  
  

באמצעות שיויים מביים כיצד עיצבה ההסדרה את פי העף, 
  , והביאה לצמיחה מהותית ומתמשכתוהגברת התחרות

  
  
  
  
  

  2003 יליו - טיוטא 
  

  . 2006, מרץ חלקיים עדכוים
  

י בזק (תוכן אירוטי, ושאעד היום: עדכון תוים,   - 2003דרשים עדכוים וספים, באשר להתפתחויות מ
הסדרת  לאומית, הרוויה ברט"ן והכיסה לדור שלישי,- רשיוות ייחודיים, עף התקשורת הבין

רשות שידור ציבורי (ועדת דיור, ), VOD -ערום), חברת הכבלים המאוחדת (ו VoB , ADSLהקישוריות, 
י, תמלוגים, הצעת חוק רשות פרתרדיו ס שיויים ברדיו האזורי), ,2מכרז ערוץ שידור מסחרי ( ,)השידור

  ועוד -חקיקה  עדכוי, (VoD)לחוק התקשורת  37תיקון התקשורת, 
  

  כל הזכויות שמורות למחבר.
. אין להשתמש בה למטרה תה לאורהוצאבדיקת אפשרות קבלת הערות וזו תשמש רק למטרת  טיוטא

  .אחרת כלשהי ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת המחבר

  
  
  
  
  

  ןדיאל רוז
  
  

  2003 - גתשס"ה
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  העיייםתוכן 
  
  

  5  פתח דבר

  תהליך שיוי מבה עף התקשורת בישראל   פרק א':
  

  7  רקע  -תקשורת בישראל השירותי ראשית   
הצעד המהותי הראשון ביצירת משק תקשורת תחרותי  - חקיקת חוק הבזק   

  מודרי
  

11  
  14  מהדורה ראשוה - הרשיון הכללי של חברת בזק   
  14  שידורי טלוויזיה בכבלים  
  17  שידורי רדיו וטלוויזיה מסחריים  
  19  התפטרות מכ"ל משרד התקשורת, בן עמי גוב  
  22  מהדורה שיה - הרשיון הכללי של חברת בזק   
  31  תחרות בציוד קצה ותיול בחצרי מויים עסקיים  
  33  הפיכת שירות האיטרט מתופעה אקדמית לעסק מסחרי  
  34  רט"ןתחרות ב  
  36  לאומיים- תחרות בשירותי בזק בין  
  39  מכרז למפעיל רט"ן שלישי  
  40  ארצית- תחרות בתקשורת פים  
  44  תחרות בשירותי תמסורת  
  45  התחייבות ישראל לארגון הסחר העולמי  
  46  צרכי רשתות גישה אלחוטיותשימוש בתדרים למשולבים ללמתן רשיוות מכרז   
  47  "פתוחיםשמיים "  
  53  ההחמצה? -רשות השידור   
  54  תיקון חוק הבזק, במגמה לאפשר מתן שירותי בזק בתשתית הכבלים  
  60  מכרזי רט"ן דור שלישי  
  62  רפורמה בתמלוגים  
  62  מיזוג חברות הכבלים  
  66  מסחר ייד  
  67  ועדת קרול - ארצית-העצמת התחרות בתקשורת פים  
  72  תחרות בשירותי דואר  
  76  העשה בישראל באספקלריה גלובלית - בעף התקשורת  תחרות  

  כת התקשורת הגלובליתמהפ': ב פרק
  

  83  של המאה העשרים מהארועים הדרמטיים -התקשורת  מהפכת  
  89  תמוה גלובלית - בשחר המאה העשרים ואחת עף התקשורת  
  92  והתפתחות כלכלת המידע - רשת האיטרט   
  ט בכל מקום, איטרט לכולםאיטרט לכל כיס, אי95  טר  

  עף התקשורת בישראל ליבת –חברת בזק   ': ג פרק
  

  98  והצלחתה  - הקמת חברת בזק   
  100  חברת בזק כיום  
  104  בתחברות   
  105  הסדרת תעריפי שירותי חברת בזק  
  108  הפרטת חברת בזק  

  תמות מצב – בישראל שירותי בזק': ד פרק
  

  111  בישראלמפת שירותי הבזק   
  113  ארציים ייחים-שירותים פים  
  115  שירותי רט"ן  
  118  לאומיים-שירותי בזק בין  
  122  שירותי גישה לאיטרט  
  124  שירותי ערך מוסף  

  ': שידור ציבורי בישראלהפרק 
  

  125  השידור הציבורי בישראל  
  127  שידורי טלוויזיה ציבוריים  
  129  שידורי רדיו ציבוריים  
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  שידור מסחרי בישראל  ':ופרק 
  

  131  הטלוויזיה המסחרית  
  135  למויים  יםערוצי-רבטלוויזיה  ישידור  
  138  קהילתיתטלוויזיה   
  139  עודייםיערוצי טלוויזיה י  
  141  שידורי רדיו מסחריים  
  143  יעודיים-ארצייםשידורי רדיו   
  145  ספרתיים שידורי רדיו  
  146  הועדה לתאום שידורים  

  שירותי דואר בישראל  ':זפרק 
  

  147  היסטוריה ורקע  
  148  רשות הדואר  
  149  בק הדואר  
  150  הרחבת התחרות בתחום הדואר והקמת דואר ישראל  

  חקיקה בושאי תקשורת בישראל  ':חפרק 
  

  152  מערך החקיקה  
  152  שירותי בזק  
  154  שימוש בספקטרום התדרים  
  154  ציבורישידור   
  155  טלוויזיה ורדיו -שידור מסחרי "חופשי"   
  157  יעודיים - שידורי רדיו ארציים   
  158  ערוצי למויים-שידור רב  
  160  עודייםערוצי טלוויזיה י  
  161  שירותי דואר  

  הסדרת עף התקשורת   ':טפרק 
  

  163  מהי הסדרה בעף התקשורת?  
  165  על הסדרת עף התקשורת  
  167  היבט תיאורטי -שלון של מערכות ההסדרה הכ -הקשר הגורדי   
  169  2003בשת  מערכת ההסדרה בישראל  
  170  צו השעה? -מערכת מסדירה חדשה בעף התקשורת בישראל   
  175  הסדרה עפית מתמחה מול הסדרה כללית, רב עפית  
  176  על הסדרת שידורים מסחריים לציבור  
  181  מה כון לעשות?  

  משאבי עף התקשורתיהול   ':יפרק 
  

  183  האלקטרומגטי משאבי הספקטרום  
  185  ספור ויידות מספריםיתכית המ  

  ת עף התקשורת בישראלהסדראקטואליות בסוגיות  :"איפרק 
  

  193  תרחישים להתפתחות עף התקשורת בישראל  
  197  ביזור השליטה על אמצעי תקשורת   
  199  מיזוגים בעף התקשורת  
  202  " לתשתיותפתוחהגישה יישום "  
  203  הפרדה מבית של מוופול ומפעילים מהותיים  
  205  מפתח לתחרות -הסדרת קישורי גומלין   
  208  פירוק רשת הגישה למקטעים  
  211  סרט-לשם קידום שירותים רחבי למקטעים פירוק רשת הגישה  
  212  על הסדרת האיטרט  
  214  הפער הדיגיטלי  
  216  מקורית יצירה ישראלית  
  220  הערכות לשעת חירום ואסוות טבע  

  222  דבר סוף
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  ספחים
  

  226  החלטות ממשלה עיקריות בתחום התקשורת   
  248  משרדי לפתיחת עף התקשורת לתחרות- ריכוז המלצות הצוות בין  
  264  1982משת  -אבי דרך עקריות בהתפתחות התקשורת בישראל   
  268  מקורות מידע בחרים  
  271  מוחים  

  274  הערות

  289  מפתח
  
  
  

  רשימת איורים
  

  59  : צמיחת שירותי גישה רחבת סרט לאיטרט בישראל1איור מס' 
  78  עף שירותי תקשורת תפוקת :2איור מס' 
  78  : משרות שכיר בעף שירותי תקשורת3איור מס' 
  79  : הכסות שירותי בזק בישראל4איור מס' 
  90 פתחות שוק התקשורת הגלובלית: הת5איור מס' 
  103 : דקות שיחה ברשת חברת בזק6איור מס' 
  120  לאומית-: תועה בין7איור מס' 
  123  : אחוז משקי בית בישראל שברשותם מחשב ביתי ומוי לשירות גישה לאיטרט8איור מס' 

  133  ום על פי עפי המדיה: פילוג ההוצאה הלאומית לפרס9מס' איור 
  גמר. סוף. -הטלוויזיה האלוגית : 10מס' איור 

  פרסום על שיוי מספור -מזהים מיד לאיזה ייד : 11איור מס' 
137  
191  

  194  : תרחישי מבה עף התקשורת12איור מס' 
  195  : תרחישי קישוריות13איור מס' 
  195  : תרחישי איטרט14איור מס' 
  196  ערוצית-: תרחישי הטלוויזיה הרב15איור מס' 

  
  
  
  

  טבלאות רשימת
  

  23  המלצות דו"ח בועז :1מס'  טבלה
  38  1997לאומית, יולי -: ציחת תעריפי התקשורת הבין2טבלה מס' 
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