
 

 

 הנייחת הטלפוניה בתחום מידע -דוח ג' 

  הקדמה: .א

 שונים בדבר נתוני טלפוניה.  ספקים מורשיםמסמך זה יפרט את המידע הנדרש מ

 מטרה: .ב

נועד לאפשר בחינה פרטנית של תחום זה נוכח מידת התחרות המועטה הקיימת בו. המידע 

למשרד התקשורת לגבש אמות מידה נורמטיביות אשר מטרתן להקטין את השפעתם של גורמים 

טלפוניה בין שירותי  העלולים להטות את אומדן ההכנסות, דוגמת התחשבות בסבסוד צולב

ערוצית(, בייחוד -לבין שירותים אחרים )למשל תשתית וגישה לאינטרנט וטלוויזיה רב קווית

 אלה נמכרים כחבילה אחודה.כששירותים 

 תוכן: .ג

להעביר למשרד התקשורת מידע על אודות סך כמות  ותבסעיף )ד( נדרש החברות המנויות

המנויים, המספרים בשימוש וערוצי הקול; תנועת דקות השיחה; ההכנסות משירותי הטלפוניה, 

 והכול במתכונת שבסעיף )ה(. 

וט טלקום ש.מ; בזק בינלאומי בע"מ; : בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ; התחולה .ד

 סלקום תקשורת קווית ש.מ; סלקום ישראל בע"מ ופרטנר פתרונות תקשורת נייחים ש.מ.

חצי שנתי עד תום חודש מסיום חצי השנה, כך שבמסגרת בפילוח  1: יש להעביר מידע זהמועד .ה

רבעונים שכלולים הדיווח מפורטים נתונים עבור החודש האחרון של כל רבעון בנפרד לגבי שני ה

 .בחצי השנה

 מנויים, מספרים בשימוש, ערוצי קול 

  מספר מנויים פרטיים פרטי

  *מספר ערוצי קול
  **מספרי טלפון בשימוש

( SOHOקווים בדידים ) -עסקי 
SIP TRUNK / IPPRI 

  מספר מנויים עסקיים

  מספר ערוצי קול*

  **מספרי טלפון בשימוש

( SOHOבדידים )קווים  -עסקי 
- CENTREX 

  מספר מנויים עסקיים
  מספר ערוצי קול*

   **מספרי טלפון בשימוש

( SOHOקווים בדידים ) -עסקי 
 מצרפי -

   מספר מנויים עסקיים
  מספר ערוצי קול*

  **מספרי טלפון בשימוש
  -צירי קווים  -עסקי 

PRI 

 ם עסקייםמספר מנויי
 

   *מספר ערוצי קול
   שמספרי טלפון בשימו

 -צירי קווים  -עסקי 
 SIP TRUNK / IPPRI 

   מספר מנויים עסקיים
  מספר ערוצי קול*

  **מספרי טלפון בשימוש
   מספר מנויים עסקיים -צירי קווים  -עסקי 

                                                 
שינויים  תכולל האלו, ואינ חברותהיום  ותלדיווחים אותם מעביר הזהה במתכונתדרישת מידע זו תשומת לבכם כי  1

 ו/או תוספות.



 
CENTREX *מספר ערוצי קול  

  **מספרי טלפון בשימוש

 -צירי קווים   -עסקי
 מצרפי

   עסקיים מספר מנויים
  מספר ערוצי קול*

  **מספרי טלפון בשימוש

 פרטי ועסקי -מצרפי 

  מספר ערוצי קול בשימוש
  מספר מספרי טלפון בשימוש

  מספר מנויי החברה
 

 ;זמנית-*מספר הערוצים הניתנים לשימוש לשיחות יוצאות ונכנסות בו
 .ם וחי"פיםי**כולל מספרים לקווים אנלוגי

 שיחה תנועת דקות

 פרטי

   מספר דקות יוצאות למנויי החברה

ספק שירותי מספר דקות יוצאות ל
 אחר טלפוניה קווית

  

   מספר דקות יוצאות לרט"ן
ספק שירותי מספר דקות יוצאות ל

 לאומית-טלפוניה בין
 

  מספר דקות שמקורן בטמ"כ

( SOHOקווים בדידים ) -עסקי 
SIP TRUNK / IPPRI 

  יוצאות למנויי החברהמספר דקות 

ספק שירותי מספר דקות יוצאות ל
 אחר טלפוניה קווית

 

  מספר דקות יוצאות לרט"ן

ספק שירותי מספר דקות יוצאות ל
 לאומית-טלפוניה בין

 

( SOHOקווים בדידים ) -עסקי 
- CENTREX 

 

  מספר דקות יוצאות למנויי החברה

ספק שירותי מספר דקות יוצאות ל
 אחר קווית טלפוניה

 

   מספר דקות יוצאות לרט"ן
ספק שירותי מספר דקות יוצאות ל

 לאומית-טלפוניה בין
  

( SOHOקווים בדידים ) -עסקי 
 מצרפי -

   מספר דקות יוצאות למנויי החברה
ספק שירותי מספר דקות יוצאות ל

 אחר טלפוניה קווית
 

   מספר דקות יוצאות לרט"ן
ספק שירותי מספר דקות יוצאות ל

 לאומית-טלפוניה בין
 

 -צירי קווים  -עסקי 
PRI 

  מספר דקות יוצאות למנויי החברה

ספק שירותי מספר דקות יוצאות ל
 אחר טלפוניה קווית

 

  מספר דקות יוצאות לרט"ן

ספק שירותי מספר דקות יוצאות ל
 לאומית-טלפוניה בין

 

 -צירי קווים  -עסקי 
SIP TRUNK / IPPRI 

  מספר דקות יוצאות למנויי החברה

ספק שירותי מספר דקות יוצאות ל
 אחר טלפוניה קווית

 

  מספר דקות יוצאות לרט"ן

ספק שירותי מספר דקות יוצאות ל
 לאומית-טלפוניה בין

 

 -צירי קווים  -עסקי 
CENTREX 

  מספר דקות יוצאות למנויי החברה

ספק שירותי מספר דקות יוצאות ל
 אחר קווית טלפוניה

 



 
  מספר דקות יוצאות לרט"ן

ספק שירותי מספר דקות יוצאות ל
 לאומית-טלפוניה בין

 

 -צירי קווים  -עסקי 
 מצרפי

  מספר דקות יוצאות למנויי החברה

ספק שירותי מספר דקות יוצאות ל
 אחר טלפוניה קווית

 

  מספר דקות יוצאות לרט"ן

ספק שירותי מספר דקות יוצאות ל
 לאומית-טלפוניה בין

 

 פרטי ועסקי -מצרפי 

  מספר דקות יוצאות למנויי החברה

ספק שירותי מספר דקות יוצאות ל
 אחר טלפוניה קווית

 

  מספר דקות יוצאות לרט"ן

ספק שירותי מספר דקות יוצאות ל
 לאומית-טלפוניה בין

 

ספק שירותי מספר דקות נכנסות מ
 אחר טלפוניה קווית

 

  דקות נכנסות מרט"ןמספר 

ספק שירותי מספר דקות נכנסות מ
 לאומית-טלפוניה בין

 

 

 הכנסות משירותי טלפוניה

 פרטי

   הכנסות מדמי התקנה
  הכנסות מדמי שימוש קבועים

   (1) הכנסה משירותים על קו הטלפון

   (2) הכנסה מתשלום עבור שיחות
   (4) הכנסה מקישוריות

   (5) קישוריותהוצאה על 
   הכנסות משיחות מטמ"כ

   (6) הכנסות משירותי מידע
   פרטיים ממנוייםסה"כ הכנסה 

 -עסקי 
קווים 

בדידים 
(SOHO )

SIP 

TRUNK / 

IPPRI 

 

   הכנסות מדמי התקנה
   הכנסות מדמי שימוש קבועים

   (1) הכנסה משירותים על קו הטלפון
   (2) הכנסה מתשלום עבור שיחות

   (4) הכנסה מקישוריות
   (5) הוצאה על קישוריות

   (3)משיחות מספור מיוחד הכנסות 
   (6) הכנסות משירותי מידע

אלה ממנוייםסה"כ הכנסה     

 -עסקי 
קווים 

בדידים 
(SOHO )- 

CENTREX 
 

  הכנסות מדמי התקנה
  הכנסות מדמי שימוש קבועים

  (1) הטלפוןהכנסה משירותים על קו 

  (2) הכנסה מתשלום עבור שיחות

  (4) הכנסה מקישוריות

  (5) הוצאה על קישוריות

  (3)משיחות מספור מיוחד הכנסות 

  (6) הכנסות משירותי מידע



 
אלה ממנוייםסה"כ הכנסה    

 -עסקי 
קווים 

בדידים 
(SOHO )- 

 מצרפי

   הכנסות מדמי התקנה
   קבועיםהכנסות מדמי שימוש 

   (1) הכנסה משירותים על קו הטלפון
   (2) הכנסה מתשלום עבור שיחות

   (4) הכנסה מקישוריות

  (5) הוצאה על קישוריות

  (3)משיחות מספור מיוחד הכנסות 

  (6) הכנסות משירותי מידע

אלה ממנוייםסה"כ הכנסה    

צירי  -עסקי 
 -קווים 
PRI 

  הכנסות מדמי התקנה

  הכנסות מדמי שימוש קבועים

  (1) הכנסה משירותים על קו הטלפון

  (2) הכנסה מתשלום עבור שיחות

  (4) הכנסה מקישוריות

  (5) הוצאה על קישוריות

  (3)משיחות מספור מיוחד הכנסות 

  (6) הכנסות משירותי מידע

אלה ממנוייםסה"כ הכנסה    

צירי  -עסקי 
 -קווים 
SIP 

TRUNK / 

IPPRI 

  הכנסות מדמי התקנה

  הכנסות מדמי שימוש קבועים

  (1) הכנסה משירותים על קו הטלפון

  (2) הכנסה מתשלום עבור שיחות

  (4) הכנסה מקישוריות

  (5) הוצאה על קישוריות

  (3)משיחות מספור מיוחד הכנסות 

  (6) הכנסות משירותי מידע

אלה ממנוייםסה"כ הכנסה    

צירי  -עסקי 
 -קווים 

CENTREX 

  הכנסות מדמי התקנה

  הכנסות מדמי שימוש קבועים

  (1) הכנסה משירותים על קו הטלפון

  (2) הכנסה מתשלום עבור שיחות

  (4) הכנסה מקישוריות

  (5) הוצאה על קישוריות

  (3)משיחות מספור מיוחד הכנסות 

  (6) הכנסות משירותי מידע

אלה ממנוייםסה"כ הכנסה    

צירי  -עסקי 
 -קווים 
 מצרפי

  הכנסות מדמי התקנה

  הכנסות מדמי שימוש קבועים

  (1) הכנסה משירותים על קו הטלפון

  (2) הכנסה מתשלום עבור שיחות

  (4) הכנסה מקישוריות

  (5) הוצאה על קישוריות

  (3)משיחות מספור מיוחד הכנסות 

  (6) משירותי מידעהכנסות 



 
אלה ממנוייםסה"כ הכנסה    

 -מצרפי 
 פרטי ועסקי

  הכנסות מדמי התקנה

  הכנסות מדמי שימוש קבועים

  (1) הכנסה משירותים על קו הטלפון

  (2) הכנסה מתשלום עבור שיחות

  (4) הכנסה מקישוריות

  אלה ממנוייםסה"כ הכנסה 

 
 בתשלום חודשי כגון תא קולי, שיחה מזוהה וכדומה.( שירותים אשר ניתנים 1)
 אחר. לספק מורשה( כולל הכנסה עבור קישור גומלין המועבר 2)
וכדומה. יש לכלול רק את התשלום התוספתי עבור השירות ולא את התשלום  1800, 1700( שירותים כגון 3)

 עבור שיחות לאותם מספרים.
אחר, עבור השלמת שיחה מרשת אחרת, או ספק מורשה י ( הכנסה מדמי השלמת שיחה המשולמים ע"4)

 . לאומית-ספק מורשה לאספקת שירותי טלפוניה ביןיצירת שיחה ל
 אחרים עבור השלמת שיחה ברשתם. ספקים מורשים( ההוצאה המשולמת ל5)
 ( שירותים כגון מודיעין מספרי טלפון, שירות יקיצה וכו'.6)

 :הנדרשיםהגדרות נוספות הרלוונטיות לנתונים 

 "עסקי. מנוימי שאינו עונה להגדרת  -" פרטי מנוי 

 "תאגיד רשום לרבות חברה פרטית, חברה ציבורית, מלכ"ר, ועמותה רשומה  -" עסקי מנוי

"(; משרדי ממשלה וגופי סמך ממשלתיים; עוסק מורשה, וקווים פרטיים הניתנים תאגיד)"

ד או הממשלה וממומנים על ידם לעובדי תאגיד או עובדי ממשלה כחלק מעסקה עם התאגי

 .באופן מלא במסגרת ההתקשרות עם ספק השירות

 "עסקי  מנוי- ( קווים בדידיםSOHO) "- עסקי הצורך שירותים באמצעות קווים אנלוגיים  מנוי

 (ISDN-BRI, VOB, SIP, CENTREXהצורך שירותים באמצעות מוצרים אחרים )כגון  מנויבלבד או 

 ערוצי קול באותו אתר. 13 -מ ובלבד שאינו צורך יותר

 "עסקי  מנוי- ( צירי קוויםPRI) "- עסקי הצורך שירותים באמצעות צירי  מנויPRI  או צירי

PCM  או ציריIP  כדוגמת(SIP-TRUNK ו-CENTREX או באם מסופק השירות באמצעות מוצר )

 ערוצי קול ומעלה באותו אתר. 14צורך העסקי  מנוי, ובלבד שהתחליפי


