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מבוא

שאיפותומציגהמשמעותיוחיצוניפנימישינויעוברת,אדירהבצורהמתפתחתסין,האחרוניםבעשורים

כמובילהמעמדהביסוסהינוזהלשינויהזרזיםאחד.העולמיתוהגיאופוליטיתהכלכליתבמערכתלדומיננטיות

הבולטיםהתחומיםכאחדסומן(Telecommunications)התקשורתתשתיותעולם,כךבתוך.עולמיתטכנולוגית

.האחרונותבשניםביותרהמשמעותיהמהפךאתסיןעשתהבהם

TASCולאחרונה,בפרטובסיןכולובעולםוכלכליותטכנולוגיות,תעשייתיותהתפתחויותאחרמקרובעוקבת

הקפיצהאתלעומקבוחןזהניתוח.בווהמגמותתכונותיו,הסיניהטלקוםשוקעלמעמיקמחקרביצעה

צמיחתןדרךבפרט–"העולםאתכבשה"היאבוהאופןואתהסיניתהטלקוםתעשייתשעברההטכנולוגית

המשברלאורדרכיםבצומתמצויהכעתאשרצמיחה,ZTE-וHuawei–המקומיותהציודיצרניותשלהמטאורית

.מתקדמותבתשתיותטכנולוגיתהגמוניהאחרוהמירוץ,לסיןב"ארהביןהמסחרביחסיהנוכחי

בבסיסהעומדוהגיאופוליטיהכלכליהרקעתיאורמוצג,תחילה:עיקרייםחלקיםמשלושהבנויהזוסקירה

השניהחלק.הסיניותהציודיצרניותשלהרחבההתפשטותןאתאפשראשר,בפרטולמערבלעולםסיןהיפתחות

ביצרניותממתמקדהשלישיהחלק,מכןלאחר.הסיניתהטלקוםתעשייתשלהמואצתההתפתחותאתמנתח

ומסכם,מפתחבמדינותוהרגולטוריםהשוקתגובותאתבוחן,שלהןההתרחבותאסטרטגייתאתמנתח–עצמן

.הישראלילשוקהרלוונטיותהתובנותבגיבוש
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( $)1996-2018, ג לנפש בסין"תמ

חייםברמתבעיקרסיןהתאפיינהבהןרבותשניםלאחר.הסיניהצרכןשל"התעוררות"חלההאחרוניםבעשורים

.במדינההחייםברמתועלייהמואצתכלכליתהתפתחותשלמגמההחלה,נרחבתכפריתובאוכלוסייהנמוכה

ביןעשרהלפימעלשלעלייהחווהאשר,במדינהלנפשהתוצרברמתהמהירבגידולבעיקרביטוילידיבאהדבר

עלהאשר,במדינההעיורבשיעורהגידולהיאהכלכליתההתעוררותלתהליךנוספתעדות.2018-ל1996השנים

.2018בשנת60%-ל1996בשנת32%-מ

ICT-התחוםשלהמהירהמצמיחתוללמודשניתןכפי,מרשימהטכנולוגיתלהתפתחותגםמובילהזוהתעוררות

(Information and Communication Technology),2010-2018השניםביןעצמולהכפילמעלאשר.

284 336 418 465 528 566 567 652

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

($מיליארדי )2010-2017, בסיןICT-גודל שוק ה

TASCניתוח , The World Bank Database: מקור

TASCניתוח , BMI Data Tool: מקור

ההתפתחות הכלכלית והגיאופוליטית של סין–רקע –חלק ראשון 

ושוקג"התמגידולבקצבהאטהחלההאחרונותבשניםכילראותניתן,המרשימההכלכליתההתפתחותלמרות

לתמוךמנתעלחדשיםלפתרונותנדרשהממשל,כןעל.הקיימיםהצמיחהמנועימיצויעלהמעידים,בסיןICT-ה

.הממוצעהסיניהאזרחשלהחייםברמתהגידולבקצב

בדרך,עולמיותרבותיפוליטי,כלכלילהגמוןסיןאתלהפוךלמטרהלעצמושםבמדינההשלטון,כךעלנוסף

האחרונההחומשבתכנית,למשל,למצואניתןלכךעדות.ב"כארהגלובאליותמעצמותעםאחתבשורהלמיצובה

.העולמיתהכלכלהשלוהובלהיוזמהלקיחתעלמפורשדגששמהאשר-סיןשל

709 959 
1,508 

3,468 

6,316 
8,078 

9,770 

1996 2000 2004 2008 2012 2016 2018
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נועדואשרהיקףרחבותיוזמותשתיהולידה,עולמילהגמוןלהפיכתובדרךהסיניהממשלמובילאותההדוקטרינה

.סיןשלוהגיאופוליטיהכלכלימיצובהאתלחזק

One“יוזמתהיאשבהןהראשונה Belt One Road”(OBOR),מסחררשתליצורשמטרתההיקףרחבתתכנית

חיזוקומטרתה,2013-בהושקההתכנית.כמרכזהסיןביסוסתוך,אירופהלמערבועד,כולהאסיהדרך,מסין

.(השפעה)הגיאופוליטיתברמהוהן(מסחריחסישיפור)הכלכליתמהבחינההן–בעולםסיןשלהמיצוב

מדינות

טריליון דולר

ג  "מהתמ
העולמי

40%

65

1

מימוןדרך,אחרותבמדינותתשתיותבפיתוחסיועהינוהרציונל

אתלהגדילבמטרה,ונמליםרכבתמסילות,כבישיםהקמת

ייבואעלהסתמכותןאתומכאןהללוהמדינותשלהמסחריכולת

.הסיניהתוצרבצמיחתלתמוךוכך–מסין

לתמוךצפויההתכנית,הטלקוםתעשייתעלבהסתכלות

שהיאכיווןהסיניותהתקשורתציודיצרניותשלהייצואבמאמצי

.בההנכללותהמדינותאלמתקדםטכנולוגיייבואלעודדצפויה

להעידניתןשכברסיניותתקשורתציודיצרניותשתי,לדוגמאכך

.FiberHome-וHuaweiהןלפעילותןהתכניתתרומתעל

Made"היאנוספתיוזמה in China השימושהטמעתבעזרתהסיניותהתעשייהלשדרוגתכנית,"2025

שכפולעלשמבוססתמכזאתהמקומיתהתעשייהאתלהפוךהיאהתכניתמטרת.מתקדמותבטכנולוגיות

הסיניהייצורשלמיקומואתידחפואשר,וחדשנותיזמותעלהמבוססתלכזאתמערביותטכנולוגיותשלושכלול

.הערךשרשרתבמעלה

היוזמה.העולמיתהתעשייהממעצמותכאחתסיןאתלבססמטרתןאשר,שלושמתוךהראשונההיאהתכנית

,הטלקוםענפיאתהכוללים,מוביליםטכנולוגייםסקטוריםבעשרהמתקדמותטכנולוגיותבאימוץמתמקדת

התעשייהבתחוםחדשנותמרכזי40-כיוקמומהתכניתכחלק.הרפואיתוהטכנולוגיההרובוטיקה,התחבורה

רכיביעלבהסתמכותמשמעותיתלעלייהיובילואשרמקומיותטכנולוגיותולפתחלעזורשמטרתם,סיןברחבי

.במערבהטכנולוגיתהתלותולהקטנת,הסיניבייצורמקומייםליבה

השיקה שירות חדש המסייע לחברות אנרגיה בניהול חכם של התשתיות שלהן  ▪
(Digital Pipeline Technology)

צינור  –( סין-קזחסטן)AB Line-אחד הפרויקטים המשמעותיים של החברה הינו ה▪
הראשון והארוך ביותר בעולם  " דיגיטלי"הגז הטבעי ה

בעיקר תודות לתכנית2014-ל2013הכפילה את הייצוא שלה בין 
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שוקהתפתחותבניתוחלמצואניתןוכלכליתטכנולוגיתלצמיחההממשלשלהשיטתיתלאסטרטגיהמובהקתדוגמא

.הסיניהטלקום

עולמיתמובילהולהפוךהפעראתלסגורוהשאיפה,הטלקוםתשתיותבתחוםבפיגורהייתהסיןהנוכחיהעשורבתחילת

Broadbandתכניתאתהולידהדבר.לאומיתכמטרההוגדרה China-שנועדה,הממשלשלמקיפהאסטרטגיה

.מיליארד320$-כשלבהשקעה-הטלקוםשוקאתמשמעותיתלהצמיח

דורותושלקוויאינטרנטשלהחדירהשיעוריבהגדלתומתמקדת,2020לשנתשאפתנייםיעדיםמספרקובעתהתכנית

.כפרייםובאיזוריםעירונייםבאיזוריםהממוצעתהגלישהמהירותבהגדלתגםכמו,בסלולר4-ו3

,IP-וCyberspace,רשתתשתיותמשאביבנושאיבינלאומיפעולהשיתוףשלחיזוקעלדגששמההתכנית,בנוסף

תפקידהסיניותלחברותלהקנותמנתועל,אלובנושאיםאחרותלמדינותשישוהמומחיותהניסיוןאתלנצלבמטרה

.הבינלאומיתבזירהיותרמשמעותי

תשתיותלפיתוחסייעו,ממשלתיתבשליטהנמצאותהסיניותהטלקוםחברותכיוהעובדההריכוזיהמשטרמבנה

מהתפתחותללמודשניתןכפי,2020לשנתיעדיהרובלהשגתבדרךהתכנית,זאתעקב.שיאבזמןבמדינההתקשורת

:במדינההתקשורתשירותיחדירת

63%
39%

16% 12%

35%
68%

81% 85%

2% 3% 3% 3%

2012 2014 2016 2017

DSL FTTPX Cable modem

94%
76%

48%
18% 8%

6%
24%

44%

15%
11%

9%

67%
81%

2010 2012 2014 2016 2017

2G 3G 4G

2010-2017, )%(שיעור חיבורי מובייל לפי דור 

בפועל,טכנולוגיתלמובילותמפיגורלעבורהרצוןעקב

לפריסהעברוהמיקוד,במדינה3דורשלהדחיפהננטשה

.4דורשליותרומהירהרחבה

שלברובהתאפיינה2010בשנתאשר–סין,מכךכתוצאה

אתלהטמיעהצליחה–(94%)המיושן2-דורחיבורי

הפכהובכך,בלבדשנים6תוךהמתקדמתהטכנולוגיה

2-מדורבעולםביותרהקצרהמעברזמןעםהמדינותלאחת

.4-לדור

הקוויבתחוםגם,הסלולרבתשתיתלקפיצהבדומה

מתקדמתסיביםתשתיתשללפריסההממשלהדחפה

(FTTx).

בשנתהחיבוריםמכללכשליששליחסיתנמוךמשיעור

2017-ובמשמעותיתקפיצההמדינהביצעה,2012

אליו,בעולםמהגבוהים-85%עלזהשיעורעמד

.בודדותשניםתוךסיןהגיעה

2012-2017, )%(חיבורי אינטרנט לפי טכנולוגיה 

Analysys: מקור Mason , ניתוחTASCמקור :Analysys Mason , ניתוחTASC

מהפכת תשתיות התקשורת בסין–חלק שני 
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.פרטייםמשקיעיםכניסתועידוד,השוקלכוחותהשווקיםחשיפת,רגולציה-דהמגמתלצדהגיעהשוקפיתוח

,הטלקוםשירותישלאינטגרציהקידוםביניהם,לפועלהוצאוממשלתייםמהלכיםשלשורה,האחרוןבעשור

ביטוילידיבאהפרטייםהמשקיעיםכניסתעידוד.וירטואלייםמפעיליםהקמתידיעלהסלולרבשוקהתחרותוקידום

שלישהממשלהמכרה2017-ב,למשלכך.הפרטיולמגזרלציבורממשלתיותבחברותאחזקותבמכירתבעיקר

China-במאחזקותיה Unicom,במדינההגדולותהתקשורתמספקיותאחת.

ומעברבמדינההמודרניזציהתהליכיהתגברות–"כיווןשינוי"שלמגמההינההשוקעלשחלהנוספתמגמה

החומשבתכניתבעוד.הסיניהממשלשלהחומשתכניותשלהאבולוציהבבחינתביטוילידיבההדבר.למובילות

12-וה11-הבתכניות,כולוהמשקשלגבוהצמיחהקצבשמירתעלהושםהדגש(2001משנת)העשירית

כבר,(2016משנת)13-הובתכנית,החדשנותיכולותושדרוגופיתוחמחקרעלההוצאהלהגדלתעברהפוקוס

התעשייהשלהיסודכאבניוחדשנותמחקרעלוהישענות,טכנולוגיבפיתוחההובלהתפיסתסביבבמפורשהוגדר

.כולה

שלחדירהשיעורימבחינתהעולמיתבחזיתנמצאהואוכיום,הסיניהטלקוםבשוקאדירלזינוקהובילואלוגורמים

,בנוסף.בישראלמאשרשנייםפיכמעט,80%עלעומדבסין4דורחדירתשיעור,למשלכך.מתקדמותטכנולוגיות

.זניחהעדייןהיאבישראלבעוד,שליששניכמעטעלועומדתבעולםביותרהגבוהההיאבסיןFTTxחדירת

)%(2017, מתוך סך בתי אבFTTHשיעור חדירה 

93% 81% 80% 79% 79% 73% 71% 67%

47%
38%

)%(2017, מתוך אוכלוסייה4Gשיעור חדירה 

Analysys: מקור Mason

.מרכזייםמישוריםבשנימתמקדותהקרובבעשורהסיניהטלקוםלשוקהצפויותהמגמות,התפתחותוהמשךעם

המשךהיאהשנייה.הערךשרשרתשלביבכל,הטלקוםבתחוםעולמיתכמובילהסיןמיצובהיאהראשונה

התקשורתציודיצרניותהןזומגמהשל"הלפידנושאות".בפרטולמערב,בכלללעולםהטלקוםשוקהיפתחות

.הבאבחלקנתמקדבהן,הסיניות

ב"ארה בריטניה קנדהאיטליה פינלנדקוריאה-דרום סיןשוודיה סינגפור ישראל

1.2%2.3%3.4%6.0%12.3%12.5%12.6%16.1%

45.7%45.8%
61.5%65%

סיןשבדיהפינלנדספרדהולנדב"ארהצרפתקנדהישראלאיטליהגרמניהבריטניה
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צמיחת ענקיות הציוד הסיניות–חלק שלישי  

.ZTE-וHuawei:ענקיותסיניותרשתציודיצרניותשתימובילותהעולמיהתקשורתבשוקהסיניתהדומיננטיותאת

.בעולםהגדולההציודחברתאתלמעשההלכהמהווהHuawei-ו,העולמיתהתעשייהבחזיתכיוםנמצאותהחברותשתי

Huaweiנגפיי'גרןידיעל1987בשנתהוקמה(Ren Zhengfei),בצבאלשעברמהנדס

.הטלקוםבתחוםטכנולוגיותשללייבואמקומיתאלטרנטיבהלהוותבמטרה,העממיהשחרור

.קואופרטיבשלכסוג,החברהועובדינגפיי'גידיעלמוחזקתהחברה,כיום

ובייצוררשתותבניהול,גדוליםוגופיםטלקוםחברותעבוררשתותציודבייצורמתמחההחברה

,ותפיסתימהותישינויHuaweiעברה,הקמתהמאז.ונתביםסמארטפוניםכמוקצהציוד

בצמרתומובילהחדשניתלשחקניתמתפתחיםלשווקיםשולייםפתרונותשמציעהמחברה

Managed)הרשתותניהולבתחוםכיוםשולטתהחברה.העולמית Services)לתחוםהנחשב

ובפיתוחגדולותתקשורתספקיותעםפעולהשיתופיביצירתומתרכזת,ביותרהמתפתח

.5-ודורIoT,ענןבתחומימתקדמותטכנולוגיות

ZTEהונפקה)ציבוריתכחברהמתפקדתוכיום,ממשלתיתכחברה1985בשנתהוקמה

.(קונגהונגובבורסתשנזןבבורסת

מתמקדתפחותלעומתהאך,וקצהרשתציודבייצורמתמחההחברה,Huawei-לבדומה

בעלתזולהכאופציהונתפשת,מחירכשחקניתמתפקדתהחברה.הרשתותניהולבתחום

הרשתותפריסתבתחוםבעיקרודומיננטיותחזקהרגלדריסתלחברה.גבוההאמינותרמת

(Rollout),כמוענקחברותשלמעמדןעלמאיימתהיאבוNokiaו-Ericsson.לבדומה-

Huawei,גםZTEחדשניותבטכנולוגיותוהתמקדותנרחביםפעולהשיתופיעלדגששמה

.5ודורענןכמו

שנת הקמה

מחזור

בעלות

1985

מיליארד$ 13

33%)ציבורית 
(ממשלתית

)%(2017-ו2008, גלובלי, נתח שוק ציוד טלקום

13% 4%

83%

Huawei ZTE Others

20082017

TASCניתוח , Ovum: מקור

שניתןכפי.העולמיתההובלהאתותפסו,המערביותהציודיצרניותאתעקפוZTE-וHuaweiהאחרוןבעשור

.2017-ב39%-ל2008-ב17%-מעלההעולמיהתקשורתציודבשוקשלהןהמצרפיהשוקנתח,לראות

מחזור

בעלות

1987

מיליארד$ 100

בשליטת  )פרטית 
(המייסד

שנת הקמה

28%

11%

61%
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Huawei  חותמת על חוזה להקמת
חברת בת של  , Telfortעבור 3Gרשת 
KPN(ה-Incumbentבמדינה)

Huawei חותמת על חוזה לאספקת
חברת בת של  , OTEציוד עבור 

Deutsche Telekomהגרמנית

ZTE חותמת על חוזה לפריסת רשת
חברת בת של  , Zappעבור 

Telekom Romania

-ה, British Telecomעל חוזה לפריסת רשת מול Huaweiחתמה 2005-ב

Incumbentחוזה אשר הזניק את מעמדה באירופה המערבית, הבריטי .BT  אישרה כי

.השיקול העיקרי דאז בבחירת היצרנית הסינית היה המחיר הנמוך שאליו התחייבה

200420052008

TRחותמת על חוזה ראשון מול DTחותמת על חוזה ראשון מול KPNחותמת על חוזה ראשון מול 

200520072010

פסגתאלהסיניותהציודיצרניותשלדרכןגם,הממשלידיעלבסיןהטלקוםתעשייתבקידוםלשיטתיותבדומה

,דרכןבתחילת.טווחוארוכתברורההתקדמותמתודולוגייתידיעליסודיבאופןנסללההעולמיתהתעשייה

Huaweiו-ZTEחדירהאסטרטגיותבשתישימושתוךשוקנתחולצבורבעולםמעמדןאתלבססהצליחו

.מובחנות

היצרניות.אגרסיביתתמחורומדיניותמחירמוטיבמכרזיםהתמקדותעלמבוססתהראשונההאסטרטגיה

והגישו(רשתתשתיותלמיזמימכרזיםדוגמת)משמעותיתפקידמשחקהמחירבהםבמכרזיםהשתתפוהסיניות

הייתהHuaweiכימעידיםהעולמיתבתעשייהבכירים.אחרותחברותמשלמשמעותיתנמוכותמחירהצעות

.המתחרותמשל30-45%-בהנמוכותמחירהצעותבעברלהגישנוהגת

,אגרסיביותפחותתמחורבאסטרטגיותלהשתמשיכלוהסיניותהיצרניות,השוניםבשווקיםמעמדןביסוסלאחר

.ואמיןאיכותיציודכיצרניותשלהןהנצברהמוניטיןעלולהסתמך

כךותוך,גדולותלספקיותקשרבעלותקטנותלספקיותשירותיםמכירת-"בדלתרגל"היאהשנייההאסטרטגיה

.שירותיםמספקותהיצרניותלהן,שלהןהבתחברותדרךמדינהבכלהמובילותהספקיותעםוהיכרותקשריצירת

שיתופייצירתידיעלמערבייםלשווקיםלהיכנסZTE-וHuaweiשלניסיונותמגווןהשניםלאורךלמצואניתן

-הכללבדרך,גדולותחברותשלבבעלותנמצאותאשר,ובינוניותקטנותתקשורתספקיותעםפעולה

Incumbent.

האםחברותמולחוזיםלחתימתעברוהסיניותהיצרניות,הבתחברותעבורבהצלחהפרויקטיםביצועלאחר,וכך

.הספקיותשלהארגוניהמבנהבמעלה"טיפוס"ידיעלהבינלאומייםבשווקיםמעמדןאתביססוובכך,הגדולות
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Cloud

IoT

מאמציהןאתהסיניותהיצרניותהפנו,הרשתציודבתחוםהעולמיתברמהמובילותכשחקניותביסוסןלאחר

:הטלקוםבתחוםמתקדמותלטכנולוגיותהנוגעבכלבחזיתנמצאותהןוכיום,יותרמתקדמיםלתחומים

שלובמיוחד,הסיניותהיצרניותשלהמרכזייםהמיקודמתחומילאחדהפךהענןתחום

Huawei.שלההענןפעילותתחוםשלמשמעותיתהרחבהעלהחברההודיעה2017באפריל,

שלההערךהצעתאתמשמעותיתלהרחיבמתכננתהיצרנית.דולרמיליארדשלבהשקעה

.עולמיתמובילהמהווהכעתוכבר,בתחום

Full-SuiteבפתרונותתתמקדשלההעתידיתהאסטרטגיהכיהצהירהIoT,ZTE-הבתחום

שנתיתחמשאסטרטגיהפיתחהHuawei-ו,מחובריםורכביםחכמיםבתים,חכמותלערים

פיילוטיםשלשורהמבצעותהחברותהאחרונותבשנים.העולמיIoT-הבשוקלהתרחבות

.העולםבכלמקומיותורשויותמפעילותעםפעולהושיתופי

5דור 

עוגןלהיותצפויותוהן,5דורבנושאיהטכנולוגייםהפיתוחיםבחזיתנמצאותהסיניותהיצרניות

שלהדגמהHuaweiביצעה2018בפברואר,למשלכך.בעולםהטכנולוגיהבפריסתמשמעותי

לשיתוףהסכםעל2017באוקטוברכברחתמהZTEבעוד,באירופההראשון5-ההדורחיבור

.הצרפתיתOrangeחברתעם5דורטכנולגייתפתרונותפיתוחבנושאיפעולה

ובעיקר,תקינהבארגונילמעורבותןנוגעהסיניותהיצרניותשלהעולמיתההשפעהמתבטאתבונוסףאפיק

,CDMAכדוגמתפנימייםבסטנדרטיםעמידההממשלהעודדה,בעבר.5-לדורהתקניםלקביעתבארגונים

בעקבות.בעולםלנפוציםהסינייםהסטנדרטייםבהפיכתנכשלהאך,המערביהעולםידיעליאומצושאלובתקווה

עלבדגש,מועדמבעודבינלאומיתלתקינההסיניתהתקינהאתלהתאיםבמטרהלפעולהממשלההחליטה,זאת

.אירופאיתתקינה

8
5

10
13

2013

2017

3GPP ,2013-2017-והITU-מספר נציגי החברות הסיניות ב

TASCניתוח , אתרי ארגוני  התקינה: מקורות
החברות הסיניות כוללות את יצרניות הציוד ואת ספקיות התקשורת הסיניות

בעלייהלראותניתןהגישההצלחתאת

ITU-הבקרבהסיניותהחברותנציגיבמספר

לתקינתהמוביליםהארגוניםשני,3GPP-וה

.5-דור

-מעלההארגוניםבשניבסינייםהנציגיםסך

.2017בשנת23-ל2013בשנת13



10

הסיניותהיצרניות,המפותחוהןהמתפתחהן,העולםשברובבעוד

השוקנותרתב"ארה,משמעותיפעילותמודלולייצרלחדורהצליחו

עקבבעיקרוזאת,אחיזהלבססהצליחולאהןבוהיחידיהמרכזי

סיןביןהסחרמלחמתרקעעל,כיום.המקומיהממשלמצדהתנגדות

בהגמוניההקשורהיותרנרחבלמאבקייצוגבהרואיםשרבים,ב"וארה

עלמאיימתאףהאמריקאיהממשלמדיניות,העולמיתהטכנולוגית

.החברהשלהגלובליתפעילותה

השיגוהסיניותהיצרניות,הקודםבעשור-כךהיהלאהמצבבתחילה

אףHuawei-ו,אזוריותחברותבאמצעותהאמריקאיבשוקרגלדריסת

המפעילה–Sprintחברתעבורציודאספקתחוזהעלחתמה

-Tעםמיזוגבהליכיכיוםהמצויה)הבריתבארצותבגודלההרביעית

Mobile).

כנגדננקטומהלכיםומספרתפניתחלה2010משנתהחל,זאתעם

מאמציםתוך,לשוקמחוץאלהסיניותאתדחקוואלו,החברות

.שלהןהלגיטימיותלשחיקת

לשוקHuaweiשללחדירההאמריקאיהממשלהתנגד,בתחילה

החריףהממשל,לאחרונה.שונותמגבלותבאמצעותעצמוהאמריקאי

משרדי"עסומנהHauwei,האחרוןובמאי,החברהכנגדהטוןאת

שלבאינטרסיםאובבטחוןלפגועהעשויהכחברההאמריקאיהמסחר

על,חריגיםמקריםלמעט,גורףאיסורהיאההחלטהמשמעות.ב"ארה

.הסיניתהציודליצרניתאמריקאיותחברותביןמסחרקשריכל

Huawei  מספקת ציוד
CMDA לחברתClear Talk 

(ב"מפעילה בדרום ארה)
2004

ZTE חותמת על חוזה לאספקת
WOW!2007עבור ONציוד 

Huawei מספקת ציודRAN
 Cox-וSprintעבור 

Communications
2009

Huaweiמבוטל משא ומתן בין 
בעקבות לחצים  Sprint-ל

פוליטיים
2010

ח וועדת המודיעין  "מפורסם דו
אשר מאשים את , האמריקאית
Huaweiו-ZTEבריגול

2012

מפעילות הסלולר המובילות 
ב מודיעות כי לא ימכרו "בארה

ZTE-וHuaweiמכשירים של  
2018

וחנותאנדרואידההפעלהמערכתכגון,במערכותיהרביםמשמעותייםרכיביםמלרכושמנועההחברה,זאתבעקבות

כגון,בריתובנותעללחץמפעילהאמריקאיהממשל,כןכמו.ועודARMהשבביםארכיטקטורת,הנלוויתהאפליקציות

.החברהעםמשמעותייםחוזיםלחתוםשלא,ובריטניהגרמניה

קוריאהוצפוןאיראןנגדהאמריקאיותהסנקציותאתהפרהכישנמצאלאחר,בסיכוןנמצאZTEשלמעמדהגם,זאתלצד

שביוניולאחר,הלבןלביתטראמפדונלדהנוכחיהנשיאשלכניסתומאזהחריףאףמצבה.מיליון900$-בכונקנסה

עםלעבודממנהמונעאשרנגדהחרםעלהכריזוהנשיא,בפרשההמעורביםאתפיטרהלאשהחברההתגלה2018

נוסףקנסתשלםלפיוב"ארהממשלתעםלהסדרהחברההגיעה2018ביולי.רכיביםמהןולרכושאמריקאיותחברות

.החרםיוסרובתמורה,מיליארד1$בגובה

,תגברהמעצמותשתיביןהמתהווההסחרשמלחמתוככל–עצמהב"ארהבתוךמלפעולמנועהעדייןהחברה,זאתעם

.הסיניותהציודיצרניותאתלחלוטיןלחסוםהלחץגםיגברכך

את,כאמור,במקבילאך,וחוקייםביטחונייםחששותעלמבוססיםאמנםהסיניותהיצרניותלדחיקתשהובילוהמהלכים

בפרטהטלקוםבשוקהעולמיתההגמוניהעלכמאבקלראותניתןב"לארההסיניותהיצרניותשלכניסתןלמניעתהמאבק

.בכללהטכנולוגיהובתעשיית–

לסחור עם  Huaweiנאסר על 
חברות אמריקאיות

2019

Huaweiבתו של מייסד 
לית הכספים של החברה  "וסמנכ

ב"נעצרת בקנדה לבקשת ארה
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Toga Networks היא חברה ישראלית בתחום הטלקום
.Switching and Routingאשר מפתחת ציוד 

בשנים האחרונות נכנסה לתחום טכנולוגיות ענן ומרכזי  
Huaweiוהחלה לבצע שיתופי פעולה הדוקים עם , נתונים

.בנושאי מחקר ופיתוח

שיתוף הפעולה התהדק עם רכישת החברה  , 2016בשנת 
.מיליון$ 150-על ידי היצרנית הסינית בסכום של כ

Hexatier היא חברה ישראלית אשר עוסקת במתן
.שירותי אבטחה למאגרי מידע מבוססי ענן

-וMicrosoftהחברה משרתת לקוחות ענק כגון 
Amazon.

Togaמספר שבועות לאחר רכישת , 2016בסוף 
Networks , רכשהHuawei  את החברה בסכום

על מנת שתשמש בסיס לפעילות , מיליון$ 42-של כ
.פ של החברה הסינית בתחום הענן"המו

אנחנו מעדיפים להימנע מהתקשרות על  , מכיוון שאנו בטוחים שאין סיכוי שעסקאות כאלו יקבלו אישור"
"ZTE-וHuaweiמנת לא להגיע למצב לא נעים מול 

ל טכנולוגיה במפעילת סלולר בישראל"סמנכ–

באופן  , הסכימו לכל דרישה שהציבה המפעילהHuaweiנציגי , 3G-בזמן המשא ומתן לשדרוג רשת סלולר ל"
"מחשיד

ל בענף הטלקום בישראל"מנכ–

עםפעולהלשיתוףעברניסיונות.הרשתציודלשוקחדרולאעדייןZTE-וHuaweiבישראלגם,ב"לארהבדומה

מגעיםכימאמיניםהישראליבשוקבכירים,כיום.ותקשורתייםתרבותייםחסמיםבגללבעיקרנעצרוהסיניותהיצרניות

הקרובבעתידיתקיימוולא,להימשךצפויזהמצב,להבנתנו.ממשלתיאישוריקבלוולאיתממשולאהסיניותעםעסקיים

.בנושארגולטוריאיסוראורשמיממשלתיאיסורכלקייםשלאלמרותזאת,סיניותרשתציודיצרניותעםמגעים

קיוםובאמצעותישראליותטכנולוגיהחברותשלרכישותשורתביצועלאחר,בארץפעילהנוכחותHuawei-ל,זאתעם

Togaאתרכשה2016בשנת,למשלכך.רשמייםלאופיתוחמחקרמרכזי Networks,מיליון150$-כשלבסכום,

אתהחברהרכשה,2016בשנתעוד.מפתחים200-כהמעסיקבישראלHuaweiשלפ"המומרכזלמעשההיאהחברה

Hexatier,מיליון42$-כשלבסכום,ענןמבוססימידעלמאגריאבטחהשירותיבמתןעוסקתאשרישראליתחברה.

Alibabaהסיניתהענקקבוצת,למשלכך.הסיניותהתוכןענקיותידי-עלרכישותמספרבולטות,Huawei-לבנוסף

חברה)Twiggle-ו(נתוניםמאגרילניהולמערכתפיתחהאשר)Sqreanכגון,ישראליותטכנולוגיהחברותמספררכשה

,נוספותסיניותתוכןענקיותשתי,Tencent-וBaiduגם.(אלקטרונימסחרלפלטפורמותחיפושמנועבפיתוחהעוסקת

ואת(בתמונותעצמיםלזיהוימערכתמפתחת)Imaguחברתאתרכשההראשונה.ישראליותרכישותמספרביצעו

Tonana(מוזיקהלכתיבתתוכנה),אתוהשניהPixellot(ספורטאירועילצילוםטכנולוגיה)ואתPhytec(יצרנית

.(אלקטרונייםשבבים
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הטלקוםבתחומילפעילותווביחס"הסיניענק"-לבנוגעחשובותמסקנותשתימעלהTASCסקירת,לסיכום

והטכנולוגיה

צפויהשלהןהעולמיתוהדומיננטיותולהתגברלהמשיךצפויההסיניותהטלקוםיצרניותהתחזקותמגמת

לדחוקב"ארהבראשותמאמציםמולאלוזאת,עולמיותמובילותמהוותהןבהםהתחומיםגםכמו,לגדול

חברותגם,דברשלבסופו.טכנולוגיתשליטהעלהמעצמותשתיביןמהמאבקכחלק,החוצהאותן

.איתןולעבודלהתחילהאםההחלטהבפנייעמדוהישראליותהתקשורת

לידעמקורהמהווה,בישראלהסיניהענייןגםגוברלעולםסיןשלההיפתחותמגמתשליוצאכפועל

ופיננסייםטכנולוגייםתאגידיםויותריותרלראותנצפהכך,תימשךשהמגמהככל.ולחדשנותטכנולוגי

.כאחדמבוססיםותאגידיםאפים-סטארט–ישראליותחברותשלרכישהעליתמודדואשר

2

1
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ובינלאומייםישראלייםלקוחותמקרובמלוויםאנו,כןכמו.והטכנולוגיההטלקוםבתחומירבניסיוןTASC-ל

:קשרליצורניתןנוספיםופרטיםלמידע.רביםבתחומיםהסיניהשוקמולהפועלים
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