
במסגרת עבודתו השוטפת משרד התקשורת אמון על אסדרת תחום התקשורת הנייחת. תחום זה 

כולל את שירות האינטרנט הנייח המורכב מ-2 שירותים שונים:

שירות תשתית אינטרנט )"שירות תשתית"( המסופק בעיקרו באמצעות חברה בעלת תשתית . 1

נייחת )בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )"בזק"(, הוט טלקום ש.מ )"הוט טלקום"((; 

שירות גישה לאינטרנט )"שירות גישה"( המסופק באמצעות ספקי גישה )ISP( בעלי רישיון . 2

בזק  בע"מ,  תקשורת  פרטנר  בע"מ,  ישראל  סלקום  בינלאומי,  בזק  )כדוגמת  זה  לשירות 

בינלאומי בע"מ, מרתון 018 אקספון בע"מ, אינטרנט רימון ועוד(.

סוגי חבילות אינטרנט נייח

מגוונים  צריכה  מאפייני  התפתחו  רגולטורים,  שינויים  בעקבות  היתר  בין  האחרונות,  בשנים 

בקרב  כיום  הנפוצות  העיקריות  האינטרנט  חבילות  הציבור.  בקרב  אינטרנט  חבילות  לרכישת 
הציבור הן:1

• חיוב מפוצל – הלקוח מבצע שתי התקשרויות נפרדות: האחת לרכישת שירות תשתית מבעל 	

התשתית, והשנייה לרכישת שירות גישה מספק הגישה, וזאת בשתי חשבוניות נפרדות.

• חבילה 	 לרכישת  הגישה  ספק  מול  אחת  התקשרות  מבצע  הלקוח   –  )BSA( סיטונאי  שוק 

ללקוח  מסופקת  זו  חבילה  אחת.  בחשבונית  וזאת  גישה,  ושירות  תשתית  שירות  הכוללת 

באמצעות תשתית בזק או באמצעות תשתית הוט טלקום.

• בנדל הפוך – הלקוח מבצע התקשרות אחת מול בזק לרכישת חבילה הכוללת שירות תשתית 	

ושירות גישה, וזאת בחשבונית אחת. התקשרות זו מוגבלת ל-12 חודשים שלאחריהם מתפצל 
החיוב לשתי חשבוניות נפרדות – האחת מול בעת התשתית והשנייה מול ספק הגישה.2

• בנדל הוט – לקוח מבצע התקשרות אחת מול ספק תשתית או מול ספק גישה מקבוצת הוט, 	
לרכישת חבילה הכוללת שירות תשתית ושירות גישה, וזאת בחשבונית אחת.3

• בנדל סיב – הלקוח מבצע התקשרות אחת מול ספק הגישה לרכישת חבילת אינטרנט מלאה 	

מבוססת סיב אופטי )ללא הפרדה בין שירות תשתית לשירות גישה(, וזאת בחשבונית אחת.

1 קיימות חבילות אינטרנט נוספות הקיימות בשוק כדוגמת בנדל ישר )בנדל ספק(, אולם הן אינן נפוצות ולכן לא 
מתוארות כאן.

2 כחלק מהאסדרה החלה נכון להיום על בנדל הפוך בזק מחויבת בשיווק שוויוני לכל ספקי השירות.
3 באמצעות שיווק ספק גישה שאינו מוגדר כחברה בעלת זיקה, או באמצעות שיווק חבילה מלאה על ידי ספק הגישה 

בעל הזיקה.

 פרסום לציבור
 סוגי ותעריפי חבילות שירותים 

בתחום האינטרנט
לשכת המנהל הכללי



התשתית  בעלי  בין  הבחנה  ללא  האינטרנט  חבילות  צריכת  התפלגות  מתוארת  להלן   1 בלוח 

השונים. כך לדוגמא 42% מהלקוחות האינטרנט רוכשים חיוב מפוצל4 מספק גישה בנפרד ומבעל 

תשתית בנפרד, בין אם מבזק או מהוט טלקום. 26% מהלקוחות רוכשים מספק גישה חבילת 

שוק סיטונאי )BSA( ו-21% מהלקוחות רוכשים בנדל מבעל תשתית. כמות הלקוחות בבנדל סיב

עולה בהתאם להרחבת פרישת הסיבים למשקי הבית בישראל ועומד כיום על כ-5% מלקוחות 

האינטרנט.  

לוח 1: התפלגות צריכת חבילות האינטרנט בישראל, נובמבר 2019

ככלל, המשרד פועל לאורך העשור האחרון בקידום ויישום רפורמת "השוק הסיטונאי", המכילה 

BSA המשווקת על ידי ספקי גישה. חבילה זו מאפשרת נדבכים רבים שאחד מהם הוא חבילת 

לספקי גישה אפשרות להרכיש לקוחות על בסיס תשתיות של בעלי תשתית ולקדם תחרות על 

מחירי השירות.

תעריפי חבילות אינטרנט נייח
בלוח 2 להלן מוצגת השוואה של ממוצע תעריפי חבילות האינטרנט המתוארות לעיל בחלוקה 

כל  עבור  כי  מלמדת  ההשוואה  בזק.  תשתית  גבי  על  כיום  המשווקות  ההורדה  למהירויות 

המהירויות המשווקות, חבילה בשוק סיטונאי )BSA( משווקת בתעריפים נמוכים יותר של 11%-

20% ושל 18%-24% בממוצע בהשוואה לבנדל הפוך ולחיוב מפוצל בהתאמה.

ISP מיותר 4 נציין כי ייתכן ואחוז זה מוטה כלפי מעלה מכיוון שישנם כ-180 אלף לקוחות אשר רוכשים שירות 
יכול  רוכש חיוב מפוצל בבזק  כי לקוח אשר  לציין  יש  כן  ומחושבים בחבילת חיוב מפוצל. כמו  גישה אחד  מספק 
לרכוש חבילת דאבל המכילה בנוסף לתשתית אינטרנט גם שירות טלפוניה, ולקוח שרוכש שירות תשתית אינטרנט 
בהוט טלקום יכול לרכוש חבילת טריפל המכילה בנוסף לתשתית האינטרנט גם שירות טלפוניה ושירות טלוויזיה 

רב ערוצית. 
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כך למשל, עבור חבילת 40 מגה בחיוב המפוצל ישלם הלקוח בממוצע כ-107 ₪ לחודש, בבנדל 

)BSA( ישלם הלקוח בממוצע  הפוך ישלם הלקוח בממוצע בכ-101 ₪ לחודש, ובשוק סיטונאי 
כ-80 ₪ לחודש.5

לוח 2: השוואת חבילות עיקריות בתשתית בזק, ₪ לחודש )כולל מע"מ( 

בלוח 3 להלן מוצגת השוואה של ממוצע תעריפי חבילות האינטרנט המתוארות לעיל בחלוקה 

עבור  כי  מלמדת  ההשוואה  הוט טלקום.  תשתית  גבי  על  כיום  המשווקות  ההורדה  למהירויות 

כל המהירויות המשווקות, בנדל הוט6 משווק בתעריפים הנמוכים ביותר. כך, בנדל הוט משווק 

בתעריף נמוך יותר של 8%-17% בממוצע בהשוואה לחיוב מפוצל;  שוק סיטונאי )BSA( על גבי 

תשתית הוט טלקום משווק בתעריפים גבוהים ב-37%-41% בממוצע בהשוואה לבנדל הוט.7 

כפי שעולה מלוח 3 התעריפים המוצעים בשוק סיטונאי )BSA( המועברים באמצעות רשת הוט 

טלקום הינם התעריפים הגבוהים ביותר מבין החבילות המוצגות. מצב זה אינו סביר ומצביע על 

ליקויים הקיימים באסדרה של התעריפים הסיטונאיים. משכך, המשרד פועל לתיקון הליקויים 
ופרסם לאחרונה שימוע לעדכון תעריפי שירות ה-BSA ברשת הוט טלקום.8

5 מלוח 1 עולה כי חבילת בנדל הפוך וחבילת חיוב מפוצל במהירות הורדה של Mbps100 משווקות בתעריפים נמוו
כים יותר בהשוואה למהירות הורדה של Mbps40. מצב זה נבע מכך שהתעריפים הממוצעים המוצגים במסמך זה 
מייצגים את תעריפי החבילות ל-12 החודשים הראשונים, בהם בחלק מהחבילות המוצעות בחברת בזק תעריף רכיב 

.Mbps40 בהשוואה למהירות הורדה של Mbps100 התשתית נמוך יותר במהירות הורדה של

6 ממוצע התעריפים המתואר בגרף חושב באמצעות מיצוע תעריפי חבילות בנדל המשווקות באמצעות הוט טלקום 
או באמצעות ספק בעל זיקה, קרי הוט נט ש.מ. 

.Mbps500 על גבי רשת הוט טלקום לא משווק במהירות הורדה של )BSA( 7 נכון להיום שוק סיטונאי
8  https//:www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/30122019 
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לוח 3: השוואת חבילות עיקריות בתשתית הוט, ₪ לחודש )כולל מע"מ(

בלוח 4 להלן מוצג ממוצע תעריפי החבילות הקיימות בבנדל סיב בחתך של מהירויות ההורדה 

השונות המוצעות כיום. 

לוח 4: השוואת תעריפי בנדל סיב, ₪ לחודש )כולל מע"מ(
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לסיכום, ממסמך זה עולה כי חבילת חיוב מפוצל ברשת בזק או ברשת הוט טלקום היא החבילה 

ויחד עם זאת משווקת בתעריפים גבוהים יותר  הנפוצה ביותר בקרב רוכשי חבילות אינטרנט, 

בהשוואה לחלופות הקיימות כיום בשוק.  

משרד התקשורת ממליץ:
הכוח נמצא בידי הלקוח - קיים מגוון רחב של חבילות אינטרנט המוצעות לבחירת הלקוח. . 1

לאור האמור לעיל, החבילה הנפוצה ביותר היא חבילת החיוב המפוצל בקרב רוכשי חבילות . 2

ובפרט  הנוספות הקיימות בשוק,  לחבילות  ביחס  קיימים חסרונות  זו  לחבילה  האינטרנט. 

ביחס לחבילות שוק סיטונאי )BSA(. בין היתר:

• ממוצע התעריפים בחבילות חיוב מפוצל הוא הגבוה ביותר;9	

• הלקוח נדרש להתמודד מול מספר חברות בהשוואה להתקשרות עם חברה אחת בחבילות 	

המקבילות;

• בתנאי 	 לשיפור  להוביל  בכוחה  אשר  התחרות  לקידום  מביאה  לא  מפוצל  חיוב  חבילת 

ההתקשרות ללקוח )לרבות לעניין התעריף ואיכות השירות( וזאת בהשוואה לחבילות 

 .)BSA( המקבילות, ובפרט חבילות שוק סיטונאי

הבהרות:
• התעריפים המתוארים לעיל מהווים מיצוע של כלל ההצעות הקיימות בשוק ללא התחשבות 	

בגודל החברה. מטרת הדוח היא לשקף לציבור את הצעות המחיר הקיימות כיום וההבדלים 

בין החבילות השונות.

• התייחסות 	 ללא  הראשונה,  ההתקשרות  בשנת  הממוצע  לתעריף  בוצע  התעריפים  חישוב 

לתעריפי שירותים נלווים כגון ציוד קצה, עלות התקנה וכו', וזאת למעט חברה אחת שבה 

התעריף גילם בתוכו גם ציוד קצה.

• חישוב התעריפים בוצע בהשוואה בין החבילות המתוארות לעיל ללא התייחסות לחבילות 	

שירותים הכוללות שירותי תקשורת נוספים כגון טלפוניה נייחת, ניידת ושידורים.

9 כאמור במסמך זה, תעריפי שוק סיטונאי ברשת הוט מצביעים על ליקויים באסדרה אשר המשרד פועל לתיקונם.



רשימת החברות העיקריות הפועלות המשווקת חבילות אינטרנט

חבילות אינטרנט משווקותבעלות תשתית
חיוב מפוצל, בנדל הפוךבזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

חיוב מפוצל, בנדל הוטהוט טלקום ש.מ

 איי.בי.סי איזראל ברודבנד קומפני )2013(
בע"מ

חיוב מפוצל

בנדל סיבסלקום תקשורת קווית ש.מ

בנדל סיבפרטנר פתרונות תקשורת נייחים ש.מ

חבילות אינטרנט משווקותספקי גישה
חיוב מפוצל, אחר, )BSA( שוק סיטונאיבזק בינלאומי בע"מ

חיוב מפוצל, אחר, )BSA( שוק סיטונאי הוט נט שירותי אינטרנט בע"מ

חיוב מפוצל, אחר, )BSA( שוק סיטונאיסלקום תקשורת קווית ש.מ

חיוב מפוצל, אחר, )BSA( שוק סיטונאיפרטנר פתרונות תקשורת נייחים ש.מ

חיוב מפוצל, אחר, )BSA( שוק סיטונאיאקספון 018 בע"מ

חיוב מפוצל, אחר, )BSA( שוק סיטונאיטריפל סי מחשוב בע"מ

חיוב מפוצל, אחר, )BSA( שוק סיטונאיטלזר 019 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ

חיוב מפוצל, אחר, )BSA( שוק סיטונאיאינטרנט רימון ישראל 2009 בע"מ

חיוב מפוצל, אחר, )BSA( שוק סיטונאיעמית נט טלקום בע"מ

חיוב מפוצל, אחר, )BSA( שוק סיטונאיקוויק לינק 011 בע"מ

חיוב מפוצל, אחרקולנט 016 תקשורת בע"מ

חיוב מפוצל, אחרפרימו תקשורת 099

חיוב מפוצל, אחראיי טי סי נג בע"מ

הדוח נכתב ע"י מינהל כלכלה, משרד התקשורת


