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 החלטה  – ניידות חריגים בדקות שיחה שימושיםהנדון: 
 

 ;2020באפריל  7תקשורת בנושא מיום ( החלטת שר ה1) סימוכין:
 . 2020 אוגוסטב 2מיום  שימוע שימושים חריגים בדקות שיחה ניידות,( 2) 

 
)"  2020  וגוסטבא  2ביום   .1 התקשורת  משרד  ה"(  המשרדפרסם  )שימוע  את  בנושא  (  2שבסימוכין 

שיחה  " בדקות  חריגים  עסק    "(השימוע )"  "ניידותשימושים  בהמשך  אשר  הסדר  בקביעת 

  "( במקרה שלרונהומשבר הקלהתמודדות מדינת ישראל עם השלכות התפשטות נגיף הקורונה )"

בשימוע    גביית תעריפי חריגה בלתי סבירים.ו עלייה משמעותית בשימוש בשירותי הטלפון הנייד  

ויוטל על המשק סגר מלא נוסף   נגיף הקורונה,  הוצע כי במידה  יכנס לתוקף  בעקבות התפשטות 

 . "(דםוההסדר הק)"   והכל כמפורט בשימוע  1, של משבר הקורונה  ההסדר שחל בתקופת הגל הראשון

חברות .2 העלו  לשימוע  ל  הסלולר  בהתייחסויות  הנוגעות  רבות  בין  ה יישוםסוגיות  הקודם,  הסדר 

והן בתדרוך נציגים    ותהיתר נוכח השקעת המשאבים שנדרשה על מנת ליישמו הן במערכות החבר

שהוא   העובדה  לאור  והן  זיכויים,  הבלבול  ל  גרםובמתן  לחזות  ו   מאחרמנויים  בקרב  קשה  היה 

העבירו  הסלולר שהתייחסו לשימוע  החודשי. חברות  הצפוי  את סך התשלום  מראש  ולשקף למנוי  

  תשלום ל תוספת של בנק דקות למנוי חורג בכולה ,בעיקרודומה בהתייחסותן הצעה להסדר חליפי 

)ואף פחות מכך עבור חבילה ספציפית שכבר  הכלולה בתוספת  אג' לדקה    2-1ומופחת הנע בין   קבוע

 יום על ידי אחת החברות(. המשווקת  

קו בתקופת  וולעומת אלו שש  בעת הזאת,המשווקות    החבילות כלכלה במשרד את מגוון    אגףבחינת   .3

הראשון הקורונה  הגל  משבר  בהצעות  של  שינויים  חלו  כי  מעלה  מה,  חלק  שעיקרם    ,חברותשל 

בעלת   חבילות  דקוהוספת  עבור  והוזלת  יותר  ה  דול גת  מכסת  . האמור  החבילותחלק מהתשלום 

החברות מתאימות את הצעותיהן    ת תחרות גבוהה וללא חסמי מעבר, בהםרמ   יבעל   יםק ושומאפיין  

בשוק   החבילות  היצע  מראש  כאשר  זאת  כל  בו.  החלים  ולשינויים  הקיים  לביקוש  השיווקיות 

 והן כוללות דקות רבות יותר מהחבילות המקבילות בשוק הנייח. , הסלולר רחב

חברות   .4 שהעלו  הקשיים  בלאור  הקודם  שימוע הסלולר  להסדר  שוק    ,בהתייחס  מאפייני  ולאור 

,  הוצע בשימועש  ההסדר  את  לשנות   וחלטה   ,ובתעריפיהן  החבילות  מגוון ר והתמורות שחלו בהסלול

חריגה", אשר תכנס    דקות "תוספת אוטומטית של  כל מנוי  ידרש לאפשר לבעל רישיון יכל    כי  ולקבוע

.  "(חריגה  דקות  תוספתתכנית התעריפים של המנוי )"בהכלולה  הדקות    מכסת  ף עם סיוםקלתו
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  לאהכלולה בתוספת    הדק   כלהתשלום עבור  :  אשר יחולו על התוספת יהיו כדלקמןכללי התשלום  

  . "מ(מע)כולל    ₪  29.90יעלה על    לא  תוספתה  עבור  תשלוםה  וסך   ,)כולל מע"מ(    לדקה   ' אג  2  על   יעלה 

תוספת דקות  ל  אוטומטית ועבר  , י החריגה  בתוספת דקות   ג ממספר הדקות הכלולוחר ימנוי אשר  

הגבלת גובה סך התשלום    .למנוי  הנוספותתוספות  הת מספר  , ללא הגבל זהים  בתנאיםחריגה נוספת  

כולל    בתשלוםדקות חריגה  תוספת  למנוי  בו תינתן  למנוע מצב    עבור תוספת דקות החריגה נועדה 

ליקרה  אג' לדקה אך כמות דקות רבה שהופכת את התוספת    2חריגה של    עריףתמגלם בתוכו  ה

   .באופן שאינו סביר

מבנה תכניות התעריפים המוצעות על ידי חברות  נדגיש לעניין זה, כי המשרד סבור שבעת שגרה,   .5

  המשק פעילות  עת סגר על  , כולל מחיריהן, מבטא מחיר סביר בתחום הסלולר. עם זאת ב הסלולר

בלתי  עשוי להפוך לבור הדקות  עלשלם  המנויים  מבנה החבילות והתשלומים שיידרשו  ,  בישראל

   סגר כאמור. הגבוה לדקת חריגה והשימוש הגבוה בדקות החורגות בתקופת התשלום  סביר, עקב 

לרמת מחירים סבירה למשתמשי הסלולר החורגים ממכסת הדקות  החדש  ההסדר   .6 צפוי להביא 

תוך שלהם,  לחברות    בתוכניות  ראוי  החזר  מהגדלת  בגין  מתן  כתוצאה  להן  הנוצרות  העלויות 

 . ותוך מזעור הפגיעה בחברות השימושים 

תוכניות התעריפים המוצעות  לאור האמור לעיל באשר למאפייני שוק הסלולר ולתמורות שחלו ב  .7

במקרה  יכנס לתוקף  יהמפורט בהחלטה זו  ההסדר  בהשוואה לגל הראשון,  על ידי חברות הסלולר  

)ג( לחוק  17לפי סעיף    סמכותי  מכח  המינהל  הוראתל   בהתאם,  של סגר על פעילות המשק בישראל

כמו כן, תישקל הארכת תוקפה של    .בהתאם למגבלות שיקבעו  ההסדר  תקופת   קבעת   בההתקשורת  

 הוראה זו ועדכונה בהתאם לנדרש.

 ההוראה. טיוטת מצ"ב נוסח  .8

 

 
 בברכה,                                                                                  
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 :  להלן מפורטת התייחסות המשרד לעיקר הטענות שעלו בשימוע. לשם הנוחות הטענות יובאו בתמצית

 טענה   .1

המוערכים על ידי מספר חברות במיליוני ₪  נזקים רבים  חברת הסלולר ההסדר הקודם הסב ל

חברות  ההסדר דרש פיתוחים רבים והסב בלבול ל  עבור תקופה של שלושה חודשים.  לחברה

ניתן היה לשקף למנויים מה עתיד להיות  הסלולר   ולא  נתון לפרשנות  והיה  ולמנויים מאחר 

  שלוםוי חורג בתהחיוב שלהם בסוף החודש. מוצע לאפשר הסדר אחר שיכלול תוספת דקות למנ 

 אג' לדקת חריגה. 2-1קבוע וידוע מראש, שמגלם עלות של  

 מענה 

שוט יותר  הוחלט על הסדר חלופי, פשימוע,  שהתקבלו בלהתייחסות  משך  בה הטענה מתקבלת.  

כמו כן, הסדר זה יכנס  תפעולית ושירותית, ויישומו יהיה מידתי יותר לעומת ההסדר הקודם.  

כי ההסדר המעודכן מגלם פתרון מידתי ומאוזן  לתוקף במקרה של סגר בלבד. א נו סבורים 

 ונותן מענה לטענות כאמור. 

 

 טענה   .2

סיבים   בפרישת  השקעה  בניהם  הזאת,  בתקופה  רבים  אתגרים  בפני  נתונות  הסלולר  חברות 

בדור   למשק    5אופטיים,  קריטיות  השקעות  השידורים.  בשוק  התחרות  פיתוח  ובהמשך 

הישראלי. במיוחד בתקופה הזאת שבה כלכלת ישראל נפגעה מאוד. אם המשרד ימשיך לדרוש  

סדים נוספים וזה עשוי לסכן את המשך פועלן לפיתוח  סבסוד של חברות הסלולר יהיו להם הפ

 תשתיות ולהעמקת התחרות. 

 מענה 

חברות  על ידי    ושהוצע   יםהסדר מבוסס בעיקרו על מתכונת ההחלטה  התאם לבההסדר החליפי  

  מתן ישמאוזן  ו  מידתיהמשרד סבור כי מדובר בהסדר    לפיכך במסגרת המענים לשימוע.  הסלולר  

    .הקודם הסדרהבעקבות  להן שנגרמו טענוהסלולר  חברותש ההפסדים את

 טענה  .3

 ככל שיאומץ ההסדר הקודם קיימת בקשה שניתן יהיה לאפשר זיכוי בחשבונית העוקבת.

 מענה 

 ככל שיידרש זיכוי כאמור ניתן יהיה להעניקו בחשבונית העוקבת. 
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 :יםהעתק

 משרד התקשורת   ,כלליתהמנהלת  הגב' לירן אבישר בן חורין, 

 מר עמית פרסיקו, רמ"ט שר התקשורת  

 מר מימון שמילה, המשנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורת 

 דרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת -ד"ר עופר רז

 עו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת 

 מר איתן כסיף, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת 

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת

 מר עמי גילה, סגן מנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת 

 עו"ד ברוריה מנדלסון, סגנית היועצת המשפטית, משרד התקשורת 

 משפטי, משרד התקשורת  מיכאלי, ממונה ייעוץ -עו"ד בת שבע נחמיה 

 , משרד התקשורת מנהלת תחום פניות ציבור, פיקוח על שירות לצרכן, איזנברג-גב' דולי דדון

 גב' ענבל מעיין, יועצת בכירה למנכ"ל, משרד התקשורת 

 גב' מור כהן, מרכזת בכירה )רגולציה(, משרד התקשורת 

 אוצר גב' רעיה עדני, רכזת תקשורת ותיירות, אגף תקציבים, משרד ה

 עו"ד אבי גרוסמן, ראש צוות תקשורת, רשות התחרות 

 

 


	הנדון: שימושים חריגים בדקות שיחה ניידות – החלטה
	להלן מפורטת התייחסות המשרד לעיקר הטענות שעלו בשימוע. לשם הנוחות הטענות יובאו בתמצית:
	1. טענה
	מענה

	2. טענה
	מענה

	3. טענה
	מענה


	העתקים:


