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 ןיב ןיוולה תויולע תקולח ללכ תעפשה :סומע ןיוול

 תילכלכה ותויאדכ לע — םילבכב היזיוולטה תורבח

 ינושמש ןתנוי ,רלימ ןתיא

 לודג קלח (כ"לט)םילבכב היזיוולטה תורבח ורביח תונורחאה םינשה הנומש ךלהמב

 יתשב םילפונ םירבוחמ םניאש באה יתב .כ"לטה תשרל לארשיב באה יתבמ

 םיניינועמ םניא ךא ,תיעקרק תשר תמייק םהבש םירוזאב בא יתב .1 :תוירוגטק

 כ"לטה תורבח םהבש לארשי תנידמ לש םיקחורמה םירוזאב בא יתב .2 .רבחתהל

 .(הירפירפ יבושי) תילכלכ תויאדכ רסוח לש תוביסמ תיעקרק תשר וריבעה אל

 לש תוירקעה תורטמה תחא ןכא אוה ןיוול תרזעב הירפירפ יבושי רוביח יכ ןתנהב

 הרואכל לוכי ,ןיוול תרזעב ולא םיבושי רוביח ,סומע ןיוול תמגודכ dbsti יניוול

 .הירפירפה יבושי לכ וא קלח רוביח תייעב רותפל

 תויולעה תקולחל םיירשפאה םיללכה תעפשה תא תוארהל איה הז רמאמ תרטמ

 יכ הארנ טרפב .סומע ןיוול י"ע הירפירפה יוסיכ לש תילכלכה תויאדכה לע תועובקה

 י"ע יוסיכה תויאדכ ,הקולחה יללכ ןתנהב כ"לטה תורבח ןיב וחתפתיש םיקחשמב

 לעופה יצרא לופונומ תורבחה ויה וב הרקמהמ כ"לט תרבח לכל הכומנ היהת ןיוולה

 .לופונומ לש תויחוורהו הלועפה תרוצ תא הקחמה ללכ םייק ךא ,תחא הרבחכ

 הנבמב תורבחה ןיב ינושה ןתנהב יכ קיסהל ןתינ חותינה תואצותמ ,ףסונב

 םא םג סומע ןיוול תועצמאב הירפירפה תא הסכמ התייה אל הישעתה ,תוירפירפה

 .תרושקתה דרשמ ידי לע ךכל רושיא ןתינ היה

 סומע ןיוולו כ"לטה תורבח לש הירפירפה יוסיכ תייעב :המדקה

 באה יתבמ לודג קלח (ב"לט) םילבכב היזיוולטה תורבח ורביח תונורחאה םינשה הנומש ךלהמב

 םירוזאב בא יתב .1 :תוירוגטק יתשב םילפונ םירבוחמ םניאש באה יתב .ב"לטה תשרל לארשיב

 לש םיקחורמה םירוזאב בא יתב .2 .רבחתהל םיניינועמ םניא ךא ,תיעקרק תשר תמייק םהבש

 .תילכלכ תויאדכ רסוח לש תוביסמ תיעקרק תשר וריבעה אל כ"לטה תורבח םהבש לארשי תנידמ

 לש הלאשה תלאשנ ,דבלב תיקלח הקוסעתבו ,ללחב רבכ אצמנה ילארשי ןיוול ןתנהב

 .יעקרק רוביח םוקמב סומע ןיוול ידי לע לארשי תנידמב םיקחורמ םיבושי יוסיכ לש תורשפאה
 .וז היצפוא שומימ תורשפא לע ב"לטה יתוריש תיישעת הנבמ תעפשהב ןד הז רמאמ

 עבוק םילבכב היזיוולטה תורבח ןויכזל 65.2 ףיעס ,םיקחורמ םיבושי לש יעקרק רוביח יבגל

 וא םיוסמ שקבמ לש ורוביחל תיסדנה וא תיטפשמ העינמ תמייק יכ תעדל ןויכזה לעב חכונ" :יכ

 ןמ רתויו העברא יפ אוה היוושש תולעב ךורכ ורוביחש וא ,םילבכה תשר לא תכב יונמ לש

 יאל הרושיא תלבק םשל םיגירחה תדעוול תונפל וילע — רוזאב יונמ רוביחל תעצוממה תולעה

 ."םילבכה תשר לא ורוביח
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 הלכלכל ןועבר 372

 הכרוא תלבקל תרושקתה דרשמל 1996 תנשב ונפ כ''לטה תורבחו ,המקוה ןכא וזכ הדעו

 םינוכמ ולא םיבושי) םירחא םיקחורמ םיבושי רוביחמ רוטפו ,םיקחורמ םיבושי לש םרוביחל

 הלוכי ,סומע ןיוול טרפבו ,ןיוול תרזעב הירפירפה יבושי רוביח .(הז רמאמ ךרוצל "הירפירפ"

 ןיוול תרזעב הירפירפ יבושי רוביח .הירפירפה יבושי לכ וא קלח רוביח תייעב רותפל הרואכל

 האר ,(Direct Broadcast Satellite) DBS^ יניוול לש תוירקעה תורטמה תחא ןכא אוה

(1995) 1.Martin (1995); McConville (1996); Bolton and Lehner 

 הובג קפסהב רדשל ותלוכיב רשא ,DBS^ תחפשממ ירנויצטסואיג ןיוול וניה סומע ןיוולה

 חטש ;ןוכיתה חרזמהו לארשי רוזא תא הסכמ ןיוולה לש המולאה .דקוממ יפרגואיג רוזאל

 .1996 ינוי שדוחב לועפל ליחתה ןיוולה .ר"מק 750,000-כ וניה יוסיכה

 דחא לכ Mhz 72 לש טרס בחורב (Transponders) םיבישמ העבש לש הנה ןיוולה תלוביק

 יפל ,דחא לכ םיסוחד םילטיגיד םיצורע 10-כ וא דחא לכ םיגולנא םיצורע ינש רדשל םילגוסמה

 :האבה הקולחה

 דועי םיבישמ רפסמ

 הסיחד אלל ,3 ,2 ,1 לארשי ירודיש 2

 םילבכה תורבח שומישל 2.5 דע 2

 םייטרפ םישמתשמ לש ישפוח שומישל 0.5

 םיפסונ םישמתשמל 1

 תיפוריא זכרמו חרזמ המולא רובע 2

 היזיוולטה תורבח ידקוממ דחאמ רדשל רמולכ ,Up-Link עצבל שי ןיוולה תא לצנל תנמ לע

 רודישה ינפל עצבל שי ,ףסונב .םירטמ 4.6 תוחפל לש רטוקב רודיש תחלצ תועצמאב םילבכב

 תורבחתה תעינמו יונמה תיבב םיצורעה לוהינ רשפאל ידכ םיצורעה לש הסיחדו הנפצה

 .(הנפצהה קזוח תניחבמ רתויב טושפה דויצב רבודמ)"תיטריפ"

 לש רטוקב תחלצ תללוכה הטילק תכרע בא תיב לכב ןיקתהל שי םירודישה תטילק ךרוצל

 רישכמ תועצמאב הטילק רובע תותואה ריממכו חנעפמכ םג שמשמה יניוול טלקמו ,מ"ס 60

 אמגודל .דאמ תולודג ןיוולה ירודיש תלעפהל תורושקה תועובקה תויולעה .יתיב היזיוולט

 לכ רודישל םיריממ ינש םישורדו ,הנשל רלוד ןוילמ 5.5-כ הנה Mhz 72 לש דחא בישמ תריכש

 כ"לט תרבחל תילאיר הפולח הווהמ הנניא ןיוולל תורבחתה ךכיפל .םילבכב היזיוולטה יצורע

 יתב יוסיכל ולא םירודישב שמתשת הרבח לכ רשאכ ,דחיב תורבחה שמח לכל אלא ,תדדוב

 הז םינוש ב"לטה תורבחב הירפירפה ירוזא ילדגש ןויכמ .הלש ןויכזה רוזאבש הירפירפב באה

 וז הלאש .כ"לטה תורבח שמח ןיב ןיוולה לש תועובקה תויולעה תקולח לש הלאשה הלוע ,הזמ

 תויולעבו (150,000-כ) הירפירפב באה יתב לש תיסחי ןטקה רפסמב בשחתהב תיתוהמ

 .(רלוד ןוילימ 11 -כ)ןיוולה לש תוהובגה תויתנשה

 :תעה בתכב ישאר רמאמ םג האר ,t ,Nilesat-(Arabsat (2A and 2B :ברע תונידמ יניוולו סומע ןיוול לע

(1996) Cable and Satellite Europe. 
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 373 תילכלכה ותויאדכ לע — כ"לטה תורבח ןיב ןיוולה תויולע תקולח :סומע ןיוול

 תויאדכה לע תויולעה תקולחל םיירשפאה םיללכה תעפשה תא תוארהל איה הז רמאמ תרטמ
 תורבח ןיב וחתפתיש םיקחשמב יכ הארנ טרפב .סומע ןיוול י"ע הירפירפה יוסיכ לש תילכלכה

 הרקמהמ כ"לט תרבח לכל הכומנ היהת ןיוולה י"ע יוסיכה תויאדכ ,הקולח יללכ ןתנהב ב"לטה
 הלועפה תרוצ תא הקחמה ללכ םייק ךא ,תחא הרבחכ לעופה יצרא לופונומ תורבחה ויה וב

 .לופונומ לש תויחוורהו
 הפולחב וא תיניוולה הפולחב וא תיעקרקה הפולחב ןיב ,הירפירפה רוביח יכ ןייצל שי

 תא רעזמל ידכ הלועפ יללכ תורחוב תורבחה ךכיפלו ,הרבח לכל ידספה קסע איה ,תברועמ

 רבוחמה וא תיעקרק רבוחמה בא תיבמ תורבחה לש תופטושה תוסנכההש ןויכמ .ןהידספה
 .הרבח לכל םיחוורה םוסקמל ההז םידספהה רועזמ ,תוהז תיניוול

 יצראה לופונומה תייעבל ,יעקרק יניוול ,ברועמ ילמיטפוא ןורתפ

 היישעתה תייעבל האוושהל רקיעבו ,ןורקעה תמגדה ךרוצל הבושח לופונומה תייעב ןורתפ
 .אבה קרפב וטרופיש הקולחה יללכמ דחאב תיתורחתה

 םירבוחמה באה יתב רפסמ אוה X רשאכ ,בא תיבל יעקרקה רוביחה תולעכ Cg(X)תא רידגנ

 םיקחורמ בא יתב) רתויב ההובגה תולעהמ ונייהד ,דרוי רדס יפל תרדוסמ וז תולע .תיעקרק
 תיב רוביחל תילושה תולעה אוה Cg(X).(םיבורק בא יתב) רתויב הכומנה תולעל דע (רתויב

 2.איה ותולע יפל רבוחמ (בושי לכ השעמל) בא תיב לכ יכ ,בא
 םיטילחמה םיבושיה קלחב באה יתב תולעב אוה יניוול רוביחו יעקרק רוביח ןיב ףסונ לדבה

 לעופב םירבחתמה זוחא תא ןמסנ .תאז תושעל םתלוכיבש תורמל ב"לטה תשרל רבחתהל אלש

 תורבח תכרעה .0' רטמרפב (תיניוול ןיבו תיעקרק ןיב) תשרל רבחתהל םילוכיש באה יתב ךסמ
 םלשמש םולשתהש ןויכמ .םיינוריע םירוזאב 609'0-ו הירפירפב 50<70 לע דמוע 3-ש איה כ"לטה

 ןתינ ,תוביטנרטלאה יתשל ההז תיתיבה הטילקה תכרע וא ריממה תא ללוכ רוביחל ןכרצה
 הריפחה תדובע תישענ ,יעקרק רוביחב ,תאז תמועל .יעקרקהו יניוולה רוביחל ההז a יכ חינהל

 ,ןייוולב .תויולעהמ דירומ אל ,רבחתהל אל טילחמש דדוב בא תיבו ,ולוכ בושיל םילבכה תחנהו
 תולע איהש רוביחה תולע תא םילבכה תרבחל ךסוח רבחתהל אל טילחמש בא תיב ,תאז תמועל

 רוביחב תואצוהה ןובשחב חקלנ ונניא לעופב םירבחתמה באה יתב זוחא ךכיפל .הטילקה תכרע

 3.יניוול רוביחב תואצוהה ןובשחב חקלנ ןכו יעקרק

 .(ריממו חנעפמ ,הטילק תחלצ רומאכ תללוכה)תיתיבה הטילקה תכרע תולעכ KD תא רידגנ
 ףוסל דע תנווהמ וז תולע רשאכ ,םיבישמ ינשל יתנש רוביח לש תנווהמה תולעכ KA תא רידגנ

 .כ"לטה תורבח לש ןויכזה תפוקת

Cs — ךכיפל אוה בא תיבל יניוולה רוביחה תולע 

(1) CS(X) = Kd + Ka / aX 

 ,ב"לטה תורבחב הגוהנה Tree and Branche תייגולופוט יפל יכ תוגרדמ תייצקנופ איה היצקנופה לעופב
 .דחא ףנעל םירבוחמ םיבושי המכ לכ

 לק ,יעקרק רוביח לש הרקמב .םילבכל רבחתהל אלש תיצוביק הטלחה טילחמה ץוביק אוה הז ללכמ אצוי
 ללכ היהי המ רורב אל ,תישיא הטלחהה ובש יניוול רוביח לש הרקמב .הז ללכ ףוכאלו טילחהל ץוביקל

 .הז ללכ ףוכאל ותורשפא וא ץוביקה לש הטלחהה
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 הלכלכל ןועבר 374

 .הטלחהה עגרב הירפירפב באה יתב רפסמכ X0 תא רידגנ ףוסבל

 ב''לט תרבח לש תויתימאה תויולעה תא ברקמ הז רויצ רשאכ ,*1 רויצב תועיפומ תויולעה

 /יעקרק ברועמ ןורתפב יכ רורב הז רויצמ .(תירחסמ תוידוס תרימשל םיריצה םוליס ןויצ אלל)
 םיבושיה תאו ,רתוי םילוזה באה יתבו םיבושיל םיעצבמ יעקרקה רוביחה תא ,והשלכ יניוול

 לכל יעקרק רוביח אוה ילמיטפואה ןורתפה םא ,ףסונב .תיניוול םירבחמ רתוי םירקיה ,םיקוחרה

 .Ka ןיוולה תויולע תא םלשל ךרוצ ןיא ,הירפירפה
 הלודג יעקרקה םרובח תולעש באה יתב לכש ךכ X* אוצמל הכירצ ,ךכיפל ,םילבכה תרבח

^-(*Cg(X (0* ונייהד < X < X) תולעב תיניוול ורבוחי(CS(X, ראשהו(X* < X < x0) ורבוחי 

 :(TC) הלש תללוכה תולעה תא תרעזממ ךכיפל כ"לטה תרבח .Cg(X) תולעב תיעקרק

2) TC = 
J Cg(x)dx + ceXCs(X)) 

 — דע X^ םה לרגטניאה תולובג רשאכ
.X0 

 :האבה האוושמה תא םייקמ יצראה לופונומל X* ילמיטפואה ןורתפה יכ תוארהל לק

3) Cg(X*) 
= gcKd) 

 תולעהמ הכומנ יעקרקה רוביחה תולע דוע לכ יעקרק רוביח רבחמ ,ךכיפל ,יצראה לופונומה

 רוביחה זוחא לופכ תיתיבה הטילקה תכרע תולע איהש יניוול רוביח לש תילושה תיביטקפאה

 .הירפירפב באה יתב ראש לכ תא תיניוול רבחמו ,ןיוולל בא יתב לש לעופב

 כ"לטה תורבח יקחשמב לקשמה יווישו ןיוולה תויולע תקולח יללכ

 לש הרקמב .םינקחש לש טעומ רפסמ ןיב יביטרפואוק אל קחשמכ ראותמ תורחתה יפוא

 ,(250,000) ב"תמ ,(םייונמ 130,000-כ) םינווג :םילבכ תורבח שמח תומייק םנמא לארשי

 לש ךילהתב תאצמנ הישעתה ךא ,(250,000) לבתו ,(300,000) בהז יצורע ,(100,000) ןדיע

 .םהבש הירפירפה לדוגבו םלדוגב םינוש םיירוזא תונויכז םע ,תונוש תורבח שולשל גוזמ

 .תורבחה ןיב KA (תנווהמה) תיתנשה תולעה לש הקולחה ללכ לש הלאשה הלוע ךכיפל

 :האר ,היצקינומוקלטה תיישעתב רחא ףנעב םיטעמ ןיב תורחת תואצות תויתייעב יבגל

.Jain, Muller and Vilcassim, (1997) 

 :תויולעה תקולחל תוטיש שולש תומייק

 לעופב ןיוולל םירושקה באה יתב רפסמ יפל תוקלחתמ ןיוולה תויולע :א הקולח ללכ

 .(א2 רויצ)
 תילאיצנטופה הירפירפה לש יסחיה לדוגה יפל תוקלחתמ ןיוולה תויולע :ב הקולח ללכ

 .(ב2 רויצ)כ"לט תרבח לכ לש יעקרקה רוביחה רחאל תרתונה יניוול רוביחל

 ,תרבוחמ הנניאש הירפירפה לש יסחיה לדוגה יפל תוקלחתמ ןיוולה תויולע :ג הקולח ללכ

 .(ג2 רויצ) ךילהתה תליחת ןמזכ

 .רמאמה ףוסב םיאבומ םירויצה
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 יעקרק רוביחל הטלחה ללכ תעבוק ב"לט תרבח לכ וב רחא קחשמ רצונ הקולח ללכ לכל
 תרבח לכ לש תילמיטפואה הטלחהה ללכ לע הקולחה ללכ תעפשהב ןודנ הז קרפב .ילמיטפוא

 .קחשמב רצונש לקשמה יוושו כ"לט

 לעופב ןיוולל םירושקה באה יתב רפסמ יפל תוקלהתמ ןיוולה תויולע .א

 םינקחש השימח וא השולשל הבחרהה .םינקחש ינש לש קחשמב ןודנ תויללכה תלבגה אלל
 .הרורב

 באה יתב זוחא .Cgi(X1) איה בא יתב X,תרבחמה i הרבחל בא תיבל תיעקרקה רוביחה תולע

 תרבחמה i הרבחל בא תיבל תיניוולה רוביחה תולע .i הרבחב a, םה באה יתב ללכמ םירבחתמה
o^X! איה יניוול רוביחב בא יתב: 

((4) Csi(Xi) = KD + (IMX.) Ka 0Ci X; / (a, X, + a2X2 

 תולעהו תיתיבה הטילקה תכרע תולעכ ,םדוקה קרפבכ תורדגומ תורדגומ KAn KD רשאכ

 .המאתהב ,ןיוולה לש העובקה (תנווהמה) תיתנשה

 יתב לכש ךכ (א הקולח ללכל) Xf^ ןמוסמה ,ילמיטפוא X, אוצמל הכירצ םילבכה תרבח
 כ"לטה תרבח .תיעקרק ורבוחי ראשהו תיניוול ורבוחי Cgi(X?)-^ הלודג םרוביח תולעש באה

 :4 האוושמב הנותנה רוביח תולע ןתנהב ,TQ תללוכה תולעה תא תרעזממ

5) TC, = f Cgj(x)dx + a.X.QKX.)) 

 X0. — דע ^-מ םה לרגטניאה תולובג רשאכ
 :םייקמה i כ"לט תרבח לכל Xf רועישב יניוול רוביח אוה הז קחשמב לקשמ יוויש

2(6) Cgi (Xf) = Oi Kd + a, Ka otj Xf / (a, X? + a2 Xf) 

 רבסה .תיתיבה הטילקה תכרע תולעל רבעמ יעקרק רוביחל ףסונ ץירמת תעכ שי הרבח לכל
 .4 קרפב 1 הנעט רחאלש ןוידב אצמנ הז ץירמת לש יביטיאוטניא

 תרתונה הירפירפה לש יסחיה לדוגה יפל תוקלחתמ ןיוולה תויולע .ג
 יעקרקה רוביחה רחאל

 :איה בא יתב X, תרבחמה i הרבחל בא תיבל תיניוולה רוביחה תולע

(7) Csi(Xi) = Kd + (l/aiXi)KAXi/(X1 + X2) 

 תויולעש ךכב איה וז האוושמל םדוקה ללכה לש תויולעה תאוושמ ןיב לדבההש בל םישל שי

 וליאו ,םירבחתמה זוחאל רשק אלל ,הירפירפה כ"הס יפל תוקלחתמ הז הרקמב ןיוולה
 םג תועצוממה תויולעה) לעופב םירבחתמ יפל תוקלחתמ תויולעה 'א ללכ תויולע תאוושמב
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 'ב ללכב ןיוולה תויולע תקולח ךא ,לעופב םירבחתמה זוחאב תויולת ןכא 'ב ללכב םגו 'א ללכב
 .(הז זוחאב היולת הנניא

 הנותנה רוביח תולע ןתנהב ,(5 האוושמ) TQ תללוכה תולעה תא תרעזממ כ"לטה תרבח
 i כ"לט תרבח לכל X,b רועישב יניוול רוביח אוה הז קחשמב לקשמ יווש .7 האוושמב

 :םייקמה

(8) Cgi (Xb) = a, Kd + Ka Xb / (X? + X^)2 

 ולדוג ,םדוקה ללכה תמועל ךא ,יעקרק רוביחל ףסונ ץירמת שי כ"לט תרבח לכל הז הרקמב םג
 .a םירבחתמה זוחאב יולת ונניא הז ץירמת לש

 תילאיצנטופה הירפירפה לש יטהיה לדוגה יפל תוקלחתמ ןיוולה תויולע .ג

 הלחתהה ןמזב תרבוחמ הנניאש יניוול רוביחל

 :איה בא יתב a;Xi תרבחמה i הרבחל בא תיבל תיניוולה רוביחה תולע

(9) Csi (Xi) = Kd + (I/«; xo ka x? / (X? + x02) 

 תרעזממ הרבחה .ךילהתה תליחת ןמזב i כ''לט תרבח לש הירפירפה לדוג אוה — xf רשאכ
 לקשמ יוויש .9 האוושמב הנותנה רוביח תולע ןתנהב ,(5 האוושמ) TQ תללוכה תולעה תא

 :םייקמה i כ"לט תרבח לכל Xf אוה הז קחשמב

(10) Cgj (Xf) = a; Kd 

 לולסל ףסונ ץירמת ןיא ב"לטה תרבחל .יצראה לופונומה ללכ לש קיודמ קתעה אוה הז ללכ

 .תיתיב הטילק תכרע לש תיביטקפאה תולעל רבעמ תיעקרק

 תוירקע תואצות

 .םינושה הקולחה יללכ תואצות ןיב תואוושהה תא תומכסמ תואבה תונעטה

 1 הנעט

 ויה ול רשאמ בא יתב רתוי תיעקרק תורבחמ ב"לטה תורבח לכ ,יבו 'א תויולע תקולח יללכב

 אל קחשמ) 'ג תויולע ללכ לש קחשמב לקשמה יוויש תואצות ,תאז תמועל .יצרא לופונומ

 רדס יאנת תאוושה .יצרא לופונומ ויה ול ב"לטה תורבח תוגהנתה תואצותל תוהז (יביטרפואוק

 .הנעטה תא החיכומ (10-ו 8 ,6 ,3 תואוושמ)ןושאר

 אוהו ,יעקרק רוביחל ףסונ ץירמת השעמל שי 'בו 'א תויולע תקולח ללכב כ"לט תרבח לכל

 רבעמו לעמ בא יתב רוביחל תיעקרק "הליחז" היהת הז ללכב ךכיפל .ןיוולה תולעב התחפהה

 וקרפל ןתינ ,1 הרבחל לשמל ,ףסונה ץורמתה תא ןיבהל ידכב .תיתיבה הטילקה תכרע תולעל
 :(6 האוושמב ךכל המודבו ,8 האוושמ האר) םיביכרמ ינש לש הלפכמל
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(KA/(X! + x2 לופכ(X2/(X! + X2. איה תיעקרק תרבחמ 1 הרבחש ףסונ בא תיב לכ לע 

 הז קוש חתנ .הרחתמה הרבחה לש ןיוולה קוש חתנב לפכומ בא תיבל ןיוולה תולע תא החיוורמ

 תיעקרק 1 הרבח רבחתש באה יתב רפסמש לככ .1 הרבח לש יעקרקה רוביחל םאתהב הנתשמ
 ,הרחתמה הרבחה לש יניוולה קושה חתנ לדגיו הלש יניוולה קושה חתנ ןטקי ךכ רתוי לודג

 .ןיוולה לש העובקה תולעב הרחתמה הרבחה תופתתשה םג לדגת ויתובקעבו

 2 הנעט

 רשאמ ףסונ יעקרק רוביחל רתוי לודג ץירמת היהי תונטק תורבחל ,יבו 'א תויולע תקולח יללכב

 .תולודג תורבחל

 רתוי לודג ראשנש קושה חתנ לכ ךס ,הנטק הרבח רובע יכ רורב 8-ו 6 תואוושממ ,תילמרופ

 העפשהה ךכ ,רתוי הנטק הרבחהש לככ ,תיביטיאוטניא .רתוי לודג וז האוושמ לש ןימי דצ ןכלו

 ,הז רוביחמ הלש חוורה ןכלו רתוי לודג הלש קושה חתנ לע יעקרק ףסונ בא תיב רוביח לש
 .רתוי לודג ,ןיוולל רתוי ןטק םולשתמ עבונה חוור

 :(3 רויצ האר) םיאבה םינתשמה תא רידגנ תואבה תונעטה לש תקיודמ הגצה ךרוצל

Xf - הרבחל יניוול רוביחל באה יתב לש ילמיטפואה רפסמה i יתב יפל תויולע תקולח ללכב 
 ;('א הקולח ללכ) לעופב ןייולל םירושקה באה

xf - הרבחל יניוול רוביחל בא יתב לש ילמיטפואה רפסמה i יסחיה לדוגה יפל הקולח ללכב 
 ;('ב הקולח ללכ)יעקרקה רוביחה רחאל תרתונה הירפירפה לש

Xf - הרבחל יניוול רוביחל בא יתב לש ילמיטפואה רפסמה i יסחיה לדוגה יפל הקולח ללכב 
 .('ג הקולח ללכ) הלחתהה ןמזב תרבוחמ הנניאש הירפירפה לש

 3 הנעט

 ,'ב וא 'א הקולח יללכב רשאמ רתוי לודג תיניוול םירבוחמה באה יתב רפסמ 'ג הקולח ללכב
 (10-ו 8 ,6 תואוושמ)ןושאר רדס יאנת תאוושה .Xf < Xf"X•5 < Xf 1 םייקתמ i לכל ונייהד

 .הנעטה תא החיכומ

 רבעמ תיעקרק לולסל ףסונ ץירמת ןיא ב"לטה תרבחל 'ג ללכבש איה וז האצותל הביסה

 לכ ןוצרמ עבונה הזכש ץירמת םייק 'בו 'א םיללכבש דועב תיתיב הטילק תכרע לש תולעל
 רוזאב הלש קושה חתנ תנטקה ידי לע ןיוולה לש העובקה תולעה תא ןיטקהל כ"לט תרבח

 .הירפירפה

 4 הנעט

 לכב ההז (חכב םירבוחמה) באה יתב ללכ ךותמ כ"לטה תשרל לעופב םירבחתמה זוחא רשאכ

 .(i = 1, 2) Xf = Xf יזא a! = a2 םא ונייהד ,תוהז 'בו 'א הקולח יללכ תואצות ,הרבח
 .הנעטה תא החיכומ (8-ו 6 תואוושמ)ןושאר רדס יאנת תאוושה

 !a ובש הרקמבש איה וז האצותל הביסה
= 

a2 םיבשוחמה קושה יחתנ ןיב לדבה ןיא 

 יתב יפל םיבשוחמה קושה יחתנ ןיבו ,יעקרקה רוביחה רחאל תרתונה הירפירפה כ"הס יפל

 ולחהש ירה ,ולא קוש יחתנ יפל תוקלחתמ ןיוולה תויולעש ןוויכמ .לעופב םירושקה באה
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 ההז באה יתב ללכ ךותמ ב"לטה תשרל לעופב םירבחתמה זוחא רשאכ תוהז הנייהת תוק

 .הרבח לכב

 5 הנעט

 באה יתב רפסמ 'א הקולח ללכב זא ,רתוי לודג רוביח זוחא שי רתוי הלודגה הרבחל םא .א5

 a! < a2 זא X, < X2 רשאכ םא ונייהד ,'ב הקולח ללכב רשאמ רתוי לודג תיניוול םירבוחמה

 .Xf < X? םייקתמ i לכל יזא a! X! < a2X2 ןכלו

 באה יתב רפסמ 'א הקולח ללכב זא ,רתוי ןטק רוביח זוחא שי רתוי הלודגה הרבחל םא .ב5

 a! > a2 זא X, < X2 רשאכ םא ונייהד ,'ב הקולח ללכב רשאמ רתוי ןטק תיניוול םירבוחמה

 .X■' > Xf םייקתמ i לכל יזא a!X! < a2x2 ףסונבו
 :6 האוושמב אצמנה אבה יוטיבה תא חקנ םא

(11) a! a2/(a! X! + a2X2)2 

 a!/a2 רטמרפה תא רידגנו ,«2-ב ותוא קלחנו
= 

ß אבה יוטיבה תא לבקנ: 

2(12) ß/(ßX! + X2) 

 אוה 12 יוטיב ,הנעטה יקלח ינשב םייקתמה ,«*!X! < a2X2 יאנתה תחתש תוארהל לק

 :םייקתמ יזא ,ß < 1-ש חרכהב איבמ (a! < a2) א5 הנעט יאנתש ןוויכמ .ß לש הלוע היצקנופ

(13) ß/(ßx, + x2)2< 1/(x, + x2)2 

 ןושאר רדס יאנת תאוושה .ךפהתמ 13 ןויווש יאו ,ß > 1 יכ לבקתמ (a! > a2) ב5 הנעט יאנתב
 .הנעטה תא החיכומ (8-ו 6 תואוושמ)

 יעקרק רוביחל ףסונה ץירמתה אוה 12 יוטיב יכ רוכזל שי ,וז הנעטבש היציאוטניאה תנבהל
 השענ ךכ ,רתוי לודג ,<*2-ל a! ןיב סחיה תא דדומה ,ß רטמרפהש לככ .(6 האוושמ האר)

 ,ןטק ß רטמרפה ןכל ,a2 > ot! םייקתמ א5 הנעטב .רתוי לודג ףסונ יעקרק רוביחל ץירמתה

 הנעטב .תיניוול בא יתב רתוי תרבחמ הרבחה תאז תובקעב .ןטק יעקרק רוביחל ץירמתה ךכיפלו

 .ךפהתמ קומינה ןכלו a2 < a! םייקתמ ב5

 6 הנעט

 תדדוב הרבח לכ תויחוור .'ב וא 'א ללכב רשאמ 'ג הקולח ללכב רתוי ההובג הישעתה תויחוור

 תעבונ החכוהה .הלש יעקרקה רוביחה תויולע לש תטרופמ העידי אלל האוושהל תנתינ אל

 .הקולחה יללכמ דחא לכב (TC! + tc2) תויולעה םוכס תאוושהמ תורישי
 רתוי לודג תיניוול םירבוחמה באה יתב רפסמ 'ג הקולח ללכבש איה וז האצותל הביסה

 דוע לכ יעקרק רוביח תרבחמ הרבח לכ 'ג ללכבש ןוויכמ .יב וא 'א הקולח יללכב רשאמ

 רוביחה תאש ןוויכמו ,יניוול רוביח לש תילושה תולעהמ הכומנ יעקרקה רוביח תולע

 רתוי םירקיה ,םיקוחרה םיבושיה תאו ,רתוי םילוזה באה יתבו םיבושיל םיעצבמ יעקרקה
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 תה תויחוור רתוי לודג תיניוול םירבוחמה באה יתב רפסמש לככש ירה ,תיניוול םירבחמ

 .רתוי הלודג הישע

 7 הנעט

 .'ג וא 'ב ללכב רשאמ ןיוולל םייונמ רבחל רתוי ןטק ץירמת שי הרבח לכל 'א הקולח ללכב

 ,יעקרק רוביחב .יניוול אוה רוביחה רשאכ הלוע םייונמ רוביחל כ"לטה תורבח ץורמת תייעב
 באה תיב םא קר תוסנכה ב"לטה תרבחל שי (home passed) חכב רבוחמ תיבהש עגר ותואמ

 באה יתב רפסמ יפל תוקלחתמ ןיוולה תויולע ובש 'א הקולח ללכב ,תאז תמועל .לעופב רבוחי

 יכ ,םיפסונ בא יתב רוביחל תיביטקא לועפל כ"לטה תרבח לש ץירמתה ןטק ,לעופב םירשקתמה

 םלשל תבייח הרבחהש םולשתה םג ןטקי הירפירפה ירוזאב הרבחה לש קושה חתנ תנטקה י"ע

 לכל חוור היצקנופ תיינב י"ע הנעטה תא חיכוהל ןתינ תילמרופ .תויולעה תקולח ללכ יפל ןיוולל

 תואצוה תוחפ ,הקולחה יללכ יפל יונמל תואצוה תוחפ ,יונמל ימלוג חוורמ היונבה כ"לט תרבח

 רטמרפה יפל תיקלחה תרזגנה אוה ץירמתב (ילילשה) שרפהה לדוג .יונמל (תויסקוונוק) קוויש
ocj אבה יוטיבה לש: 

(Ka a; Xj / (a! X! + a2 X2 

 .תחכומ הנעטה ךכיפלו תיבויח וז תרזגינש קודבל לק

 םוכיס

 לש תילכלכה תויאדכה לע תויולעה תקולחל םיירשפאה םיללכה תעפשה תא וניארה הז רמאמב

 כ"לטה תורבח ןיב וחתפתיש םיקחשמב יכ וניארה טרפב .סומע ןיוול י"ע הירפירפה יוסיכ

 ויה וב הרקמהמ כ"לט תרבח לכל הכומנ היהת ןיוולה י"ע יוסיכה תויאדכ ,הקולח יללכ ןתנהב

 תויחוורהו הלועפה תרוצ תא הקחמה ללכ םייק ךא ,תחא הרבחכ לעופה יצרא לופונומ תורבחה

 ןיוולל םירושקה באה יתב רפסמ יפל ןיוולה תויולע תקולח לש טושפה ללכה .לופונומ לש
 .הלש התולע תנטקהל כ"לט תרבח לכ עצבתש "תיעקרקה הליחזה" בקע רקעב יתייעב לעופב

 שי כ"לט תרבח לכל ,הז הקולח ללכב ,ףסונב .הז הקולח ללכב הכומנ הישעתה תויחוור ,ךכיפל

 הנטקהל האיבמ וז הדבוע .םירחא הקולח יללכב רשאמ ןיוולל םייונמ רבחל רתוי ןטק ץירמת
 .הלוכ הישעתה יחווידב תפסונ

 אל 'ב וא 'א הקולח יללכ יפל תורבחה תועצבמש "תיעקרקה הליחז"ה םאה הלאשה תלאשנ

 םהב םירקמ ינש תויהל םילוכי י ןיוולל רוביחה ימכסה לש תטלחומ הריבשב םייתסהל תולוכי

 :יצראה לופונומה תייעבל הצק ןורתפ אלא ימינפ ןורתפ ונניא ןורתפה
 :םייקתמ X יניוול רוביח תמר לכל םא .1

Cg(X) > qcKd 

 ראותמש יפכ ot KD וקה תא תכתוח הנניא יעקרקה רוביחה תולע תייצקנופ הז הרקמב

 אוה ילמיטפואה ןורתפה הז הרקמבש קודבל לק .X לכל וילעמ ולוכ תאצמנ אלא ,1 רויצב

 .יניוול רוביחב הירפירפב באה יתב לכ תא רבחל
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 :םייקתמ X יניוול רוביח תמר לכל םא .2

Cg(X) < aKD 

 ראותמש יפכ aKD וקה תא תכתוח הנניא יעקרקה רוביחה תולע תייצקנופ הז הרקמב

 ילמיטפואה ןורתפה הז הרקמבש קודבל לק .X לכל ויתחתמ ולוכ תאצמנ אלא ,1 רויצב

 .יעקרק רוביחב הירפירפב באה יתב לכ תא רבחל אוה

 רוביחה תולע םאש ושוריפ יכ יתייעב ונניא 1 הרקמ ,ב"לט תורבח שמח לש תואיצמב

 תיסחי יעקרקה רוביחה תולע ובש 2 הרקמ .תיניוול רבוחת הירפירפה לכ ,ידמ ההובג יעקרקה

 םייקתי ב"לטה תורבחמ תחאלש קיפסמ /ב הקולח ללכב ,המגודל .יתייעבה הרקמה אוה ,הכומנ

 לכ תא רבחל (תילמיטפוא) טילחת וז הרבחש ידכ 8 האוושמב ןויווש םוקמב ןויווש יא

 הז רבד ,כ"לטה תורבח ןיבש םיסחיה תכרעמ ןתניהב .יעקרק רוביח הנויכז םוחתבש הירפירפה

 .םכסהה תריבשל איבמ תואדווב טעמכ היה

 יהלשב .סומע ןיוול ידי לע הירפירפה יוסיכל רשאב התדמעל עגונב הלצפתה הישעתה ןכא

 ןיוול וא) סומע ןיוולב שומש ב"לטה תורבחל ריתהל תרושקתה תרשל השקב השגוה 1996 תנש
 רשאכ ,דבלב תורבח עברא ידי לע השגוה השקבה 4.הירפירפה יבושיל תוריש תקפסהל (רחא

 יאדול בורק יכ קיסהל ןתינ הז ונירקחמ תואצותמ .השקבל הפתוש התיה אל בהז יצורע תרבח

 דרשמ ידי לע ןתינ היה ךכל רושיאה םא םג ןיוול תועצמאב השענ היה אל הירפירפה יוסיכ

 .תרושקתה

 תורוקמ

Bolton, David and Chris Lehner: 'DBS Takes Off in Rural America', Rural 

Telecommunications, Vol. 14, 1995, pp. 14—23. 

Jain, Dipak, Eitan Muller and Naufel Vilcasssim: 'Pricing Patterns of Cellular 
Phones and Phonecalls: A Segment Level Analysis', Working Paper, Faculty of 

Management, Tel Aviv University. 
Martin, Chris: 'DirecTV: Past and Prologue', Rural Telecommunications, Vol. 14, 

1995, pp. 16-17. 

McConville, Jim: 'EchoStar Jumps into the DBS fray', Broadcasting and Cable, 
Vol. 126, 1996, pp. 54-58. 

'Hawks and Doves', Cover Story, Cable and Wireless Europe, May 1996, pp. 32-35. 

 תרגסמב) קזב קוח יוניש דגנכ ב"לטה תורבח לכ ידי לע ץ"גבל הריתע השגוה 1998 תליחתב יכ ןייצל שי .4

 היזיולט ירודיש תוריש תלעפהל תונוישר קינעהל תרושקתה תרש תא ךימסמה (קשמב םירדסהה קוח

 יכ וז הריתעל תוסחיתמ אל הז ונירמאמ תואצות .ב"לטה תורבח ידי לע אלש יצרא DBS ןיוול תועצמאב

 .לארשי תנידמ לש הירפירפה ירוזיא יוסיכ אלו ןיוולה לש יצרא יוסיכ הנינע
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 :1 רויצ

 בא -תיבל רוביח תויולע

X 

 יניוול רוביח יעקרק רוביח

X רוביחל ורתונש בא-יתב 'סמ 
cs יניוול רוביחל בא-תיבל תולע 

cg יעקרק רוביחל בא-תיבל תולע 
KD (חנעפמו ריממ ,תחלצ) תיתיב הטילק תכרע תולע 

X0 םויכ הירפירפב באה יתב רפסמ 

*X יצראה לופונומה ןורתפ 

a לעופב םירבחתמה יניוולה יוסיכה םוחתב באה יתב זוחא 
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 :א2 דויצ

 הקולחה יללכ

+ 

 ,ד>רפי"יןג

 בא-תיב +
 תיניוול רשוקמ בא-תיב 0

 'א ללכ

 באה-יתב רפסמ יפל תוקלחתמ ןיוולה תויולע

 .לעופב ןיולל םירושקה
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 :ב2 רויצ

+ 

-4 

 בא-תיב +

 'ב ללכ

 תרתונה הירפירפה לש יסחיה לדוגה יפל תוקלחתמ ןיוולה תויולע

 .הרבח לכ לש ףסונה יעקרקה רוביחה רחאל
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 :ג2 רויצ

"4 

 הירביא

 ב א -תיב +

 'ג ללכ
 הירפירפה לש יסחיה לדוגה יפל תוקלחתמ ןיוולה תויולע

 .ךילהתה תליחת ןמזב תרבוחמ הנניאש
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 :3 רויצ

 ןיוולה תויולע תקולח יללכ יפל לקשמ יוויש

 תויולע

 בא-תיבל

X - רוביחל ורתונש בא-יתב רפסמ 

cg - יעקרק רוביחל בא-תיבל תולע 
xf - הרבחל לקשמ יוויש i לעופב תיניוול םירבוחמה באה-יתב רפסמ יפל איה הקולחה רשאכ 
?X - הרבחל לקשמ יוויש i תיעקרק תרבוחמ אלה הירפירפה לש יסחיה לדוגה יפל איה הקולחה רשאכ 
xf - הרבחל לקשמ יוויש i הלחתהה ןמזב הירפירפה לש יסחיה לדוגה יפל איה הקולחה רשאכ 
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