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 השר צחי הנגבי

 השר לשיתוף פעולה אזורי

 שלום רב,

תחזית מנגנון בהתאם לעדכון  2018-ו 2017עדכון תעריפי השוק הסיטונאי לשנים : הנדון

  במודל השוק הסיטונאי הביקושים

 2016בדצמבר  29. מכתבי מיום 1סמך: 

בנושא המלצה בדבר מנגנון עדכון תחזית הביקושים לצורך  2016בנובמבר  9. מכתבו של סמנכ"ל בכיר כלכלה מיום 2

 2018 -ו 2017עדכון תעריפי השוק הסיטונאי לשנים 

 

בהמשך למכתבי אליך שבסימוכין, ולנתונים שהתקבלו מבעלות התשתית וספקיות השירות, להלן 

פירוט בדבר עדכון מנגנון תחזית הביקושים במודל השוק הסיטונאי ועדכון התשלומים 

 -הרלוונטים בתקנות התקשורת )בזק ושידורים()שימוש ברשת בזק ציבורית שלמפ"א(, התשע"ה 

"(, בהתאם למתודולוגיה שהוצגה  במכתבו של סמנכ"ל בכיר כלכלה השימוש תקנות)" 2014

 . 2016בדצמבר  29שבסימוכין, אשר צורפה למכתבי אליך מיום 

 להלן סיכום הנתונים שנאספו: .1

 מנויי תשתית אינטרנט: .א

 מנויי תשתית  

 שיעור גידול חודשי הוט שיעור גידול חודשי בזק  

   ]...[   ]...[ 15-ספט

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 15-אוק

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 15-נוב

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 15-דצמ

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 16-ינו

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 16-פבר

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 16-מרץ

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 16-אפר

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 16-מאי

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 16-יונ

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 16-יול

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 16-אוג

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 16-ספט

 0.07%   0.51%   שיעור גידול חודשי ממוצע

20171תחזית מנויים יוני 
   1,611,691.7    703,931.7  

                                                           
1
 .9, כפול שיעור הגידול החודשי הממוצע בחזקת 16 מברהחישוב מתבצע באופן הבא: מספר המנויים בחודש ספט  
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 צריכת קיבולת: .ב

 צריכת קיבולת  

  
מנויי סה"כ 

 תשתית

סה"כ צריכת 
 (GBPSקיבולת )

צריכה למנוי 
2(MBPS) 

שיעור גידול 
 חודשי

    0.402 ]...[ ]...[ 15-ספט

 3.42%  0.416 ]...[ ]...[ 15-אוק

 1.28%  0.421 ]...[ ]...[ 15-נוב

 5.42%  0.444 ]...[ ]...[ 15-דצמ

 1.29%  0.450 ]...[ ]...[ 16-ינו

 7.53%  0.484 ]...[ ]...[ 16-פבר

 3.16%-  0.469 ]...[ ]...[ 16-מרץ

 3.70%  0.486 ]...[ ]...[ 16-אפר

 2.23%  0.497 ]...[ ]...[ 16-מאי

 0.63%-  0.494 ]...[ ]...[ 16-יונ

 1.51%  0.501 ]...[ ]...[ 16-יול

 7.38%  0.538 ]...[ ]...[ 16-אוג

 3.71%-  0.518 ]...[ ]...[ 16-ספט

 2.19%       גידול חודשי ממוצעשיעור 

 (MBPSצריכה למנוי )תחזית 
20173יוני 

     

 

0.630  

 

 התעריפיםבהתאם, יש לערוך את השינויים הבאים במודל הכלכלי ששימש בסיס לקביעת  .2

 המרביים לשירותים הסיטונאיים ברשת בזק בתקנות השימוש:

תוצב תחזית המנויים העדכנית בחברת בזק, קרי  N:32, תא Broadbandבגיליון  .א

תוצב תחזית המנויים העדכנית בחברת  N:33, תא Broadband; בגיליון 1,611,691.7

 .703,931.7הוט. קרי 

)סכום  "N:32+ N:33 ="-תשתנה ל  N:31, המשוואה בתא Broadbandבגיליון  .ב

 בשתי הרשתות(. 2017 -תחזית המנויים ל

" )שיעור מנויי N:32/ N:31 =" -תשתנה ל N:27המשוואה בתא  ,Broadbandבגיליון  .ג

" )שיעור N:33/ N:31 =" -תשתנה ל N:28(; המשוואה בתא 2017 -בזק מסך המנויים ב

 (.2017 -מנויי הוט מסך המנויים ב

                                                           
2
 )ע"מ לעבור מגיגה ביט למגה ביט(. 1024לפי מנת סך צריכת הקיבולת בסך מנויי התשתית, כפול  

3
 .9, כפול שיעור הגידול החודשי הממוצע בחזקת 16 מברבאופן הבא: הצריכה למנוי בחודש ספטהחישוב מתבצע  
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 O:28"; המשוואה בתא N:27 =" -תשתנה ל O:27, המשוואה בתא Broadbandבגיליון  .ד

. נתונים אלו יעודכנו לפי הנתונים 2018)עדכון נתחי השוק לשנת ". N:28 =" -תשתנה ל

 , כקבוע בהחלטת השר(.2017בפועל לקראת סוף 

 .0.630תוצב התחזית העדכנית לצריכה למנוי, קרי  G:48, תא Broadbandבגיליון   .ה

 

 תוצאות הצבת התחזיות המעודכנות במודל: .3

 הערכים המקוריים: להלן מסוכמים הערכים המעודכנים שיש להציב במקום

 סה"כ קיבולת ברשת
(GBPS) 

צריכה ממוצעת 
 למנוי

  בזק מספר מנויי

 נתוני מקור 1,355,792.6 0.717 972.044

 ערכים מעודכנים 1,611,691.7 0.630 1,014.878

   

 4להלן השינוי בתוצאות המודל:

  2017 2018 

 עדכניתתוצאה  תוצאה מקורית תוצאה עדכנית תוצאה מקורית  

 31.86 32.97 31.24 32.63 שירות נגישות ללא טלפוניה

 subloop unbundling 20.59 20.59 21.31 21.31שירות 
שירות העברת נתונים בליבת 

 13.88 14.08 17.93 18.59 הרשת 
שירות העברת נתונים בתצורת 

multicast 9,386 9,042 7,183 7,075 

 

המרביים הרלוונטיים בהתאם למנגנון הצמדת התשלומים , לאחר עדכון התשלומים בהתאם .4

להלן  5, וביצוע העיגול כנדרש בפרק ג' לתקנות השימוש,2017למדד המחירים לצרכן לשנת 

 יוצגו רכיבי התשלומים הרלוונטיים המפורטים בתוספת בתקנות השימוש:

  

                                                           
4
 גרונאו' ופרופ כלכלה בכיר ל"סמנכ של הכלכלית הדעת בחוות. 2014המודל מציג תוצאות במונחי מחירי   

ברשת המלצה בדבר קביעת תשלומים מרביים לשירותים סיטונאיים  – בנושא 2014 בנובמבר 16 מיום
על  2014תוצאות המודל למחירי אוקטובר  הוצמדו ,השימוש בתקנות שנקבעו תשלומיםב ובהתאם, "בזק"

 .1.0074ידי הכפלתם בשינוי במדד המחירים לצרכן בגובה 
5
, כאשר קיים מקדם מקשר בגובה 99.3עמד על  2016. מדד אוקטובר 1.023עמד על  2014מדד אוקטובר   

, הוכפלו 2016. כך ע"מ לקדם את התשלומים למחירי אוקטובר 0.9901עומד על  , כך ששיעור השינוי1.02
 .0.9901*1.0074 -תוצאות המודל ב
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  2017 2018 
תשלום חודשי קבוע בעד חיבור מבנה לקוח לרשת 

 21.2 20.5 )רכיב ק'(מפ"א 
תשלום חודשי קבוע בעד אספקת שירות גישה 

 10.6 10.7 רחבת פס מנוהלת )רכיב נ'(
תשלום חודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע 

 13.8 17.9 (1/ת5)רכיבים תP0/P5 תנועת נתונים באיכות 
תשלום חודשי בעד שינוע תנועת נתונים בו זמנית 

   )רכיב מ'(:
  7,100  9,000 נקודות חיבור 1000עד 

  14,000  17,900 נקודות חיבור 2000עד 

  20,800  26,500 נקודות חיבור 3000עד 

  27,600  35,100 נקודות חיבור 4000עד 

  34,100  43,300 נקודות חיבור 5000עד 

  40,600  51,500 נקודות חיבור 6000עד 

  47,000  59,400 נקודות חיבור 7000עד 

  53,300  67,300 נקודות חיבור 8000עד 

 

 

 

 בברכה,

 שלמה פילבר

 המנהל הכללי

 

 

 :העתקים

 סמנכ"ל בכיר כלכלה, משרד התקשורת -מר הרן לבאות 

 מר מימון שמילה, ראש אגף פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת

 היועצת המשפטית, משרד התקשורת מ"מ -עו"ד ברוריה מנדלסון 

 


