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 לכבוד

 רשימת תפוצה

 

 שלום רב, 

 

 החלטה  -פרימיום  בעניין שירותישימוע הנדון: 

 עובדתי  קער

 

)כולם    הנייחים  המפעיליםהסלולר וברישיונות  מפעילי    רישיונותמוגדר ב  "פרימיוםשירות  " .1

 "( כדלקמן:ליםיהמפעיחד "

 

שמעת מסר שמע או הצגת מסר חוזי, לרבות מסר מוקלט, "שירות ה

או עקיף, בין היתר לצורך  הניתן באמצעות מתקן בזק, באופן ישיר 

אספקת מידע ותוכן, בידור, קבלת ייעוץ, שירות   :האחד מאל

השתתפות בתחרות, הגרלה, משחק או  היכרויות, שיחות )צ'אט(

הצבעה או שירות הניתן באמצעות האינטרנט, ולמעט שירות 

לרבות בדרך של יצירת קשר  -אירוטי; לעניין זה, "באופן עקיף" 

לרבות  , וי, או הזנת מספר הטלפון של המנוימציוד קצה של המנ

 באינטרנט, כתנאי למתן השירות או לשם חיוב בעדו". 

 

בכל אחד   "שירות פרימיום"מפעילים, בעל רישיון רשאי לספק  שהוענקו ל   רישיונותה  פי  -לע .2

 : מהאופנים הבאים

 

נגבה באמצעות ו  מיוםשירות פרימיום, אשר התשלום עבורו מחויב לפי תעריף פרי )א( 

  ;"(בתעריף מיוחד פרימיום שירותשל המנוי )"  חשבון הטלפון 

באחת משתי אשר התשלום עבורו מחויב לפי תעריף רגיל, שירות פרימיום,  )ב( 

  :הדרכים שלהלן

 ( שירות פנים רשתי באמצעות קוד גישה רשתי;1) 
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( באמצעות חיוג למספר טלפון נייח אשר הגישה אליו תתאפשר לכל מנוי של כל 2) 

 ."(חוץ רשתי פרימיום שירות)" יבעל רישיון כלל

 

מנוי מרשת הבזק הציבורית   שלהתקשרות  ביצוע  באמצעות    ניתןחוץ רשתי    פרימיום  שירות .3

אחר נייח  ק הציבורית של מפעיל"( לרשת הבזהראשון המפעילמפעיל בו הוא מנוי )"השל 

התקשרות זו, על המפעיל הראשון לשלם למפעיל המארח  בגין "(. המארח המפעיל)"

 גומלין.   קישור בעדתשלום 

 

אחד הבולטים שבהם  כאשרבשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בשוק הסלולר,  .4

, זאת בעקבותהוזלת שיחות הטלפון במסגרת "חבילות סלולר" שאינן מוגבלות בזמן.  הוא

בעלי    מנוייבה    תופעה  קיימת  כי  עלה  מהן,  "(המשרדהתקשורת )"  משרד  אל  פניות   התקבלו

משולמים תשלומים   אשר בגינןחוץ רשתיות  פרימיוםמבצעים שיחות  הסלולר רישיונות

 יות מצטברות גבוהות. ובגין קישור גומלין בעל

 

 

שיתוף הכנסות בין בעל רישיון נייח לבין  םשל הסכ וקיומב נעוץ  האמורה לתופעה  הרקע .5

קישור הגומלין הנובע מאספקת  בגיןביניהם אשר קובע את חלוקת ההכנסות  תוכן,ספק 

פרימיום חוץ רשתי  שירותרישיונות הקובעות כי ה ובהוראות, שירות פרימיום חוץ רשתי

, בעל רישיון סלולר אינו זכאי לפיכךיכול להינתן רק באמצעות חיוג למספר טלפון נייח. 

, שהיה בהם כדי פרימיום  שירות  עבור  יםאחר  נותרישיו  ילקבל תשלומי קישור גומלין מבעל

 שיון נייח.  שלם לבעל ריל נדרשלקזז את התשלום בעד קישור גומלין שהוא 

 

שימוע בנושא "תיקון רישיונות   2019בינואר    7  ביוםמשרד  ה, פרסם  תלונה האמורהה  נוכח .6

לשנות את . במסגרת השימוע שקל המשרד "(הראשון השימוע)" "פרימיום שירות בענין

, האמור השירות אספקת אתחוץ רשתי, ולאפשר  פרימיוםכללי האסדרה בעניין שירות 

תחת תנאי שלפיו לבעל הרישיון הנייח  ,  עשה באמצעות חיוג למספר טלפון נייחנ  הוא  כאשר

מי מטעמו בגין השירות ללא יהיה הסכם כלשהוא להעברת תשלומים לספק התוכן או 

 המסופק. 

 

פק התוכן בשירות , במסגרתו סמודל הכנסותמטרת הרגולציה המוצעת היתה ליצור  . 7

 ,ל תקבולים כלשהם שמקורם בבעל הרישיון. בנוסף לכךלא יכלו חוץ רשתיפרימיום 

לקבוע תעריף מינימום לשירות פרימיום בתעריף מיוחד, בשיעור  אף  הוצעובמסגרת זאת, 

וזאת כדי למנוע מעבר של   ,שלא יפחת מדמי קישור הגומלין המשולמים בגין השיחה

 התופעה המתוארת לעיל לשירות פרימיום בתעריף מיוחד. 

 

העת סבר המשרד, כפי שפורט במסמכי השימוע הראשון, כי הפתרון הנ"ל יאפשר  באותה . 8

 באופן אשר נותן מענה לצרכי הלקוחות  חוץ רשתי,  "שירות פרימיום "המשך קיומו של  את  
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-מאידך  , תוך הקטנת הסבירות לשימוש מופרז ונטול מחיר כלכלי על ידי הלקוחגיסא-מחד

 גיסא. 

 

הראשון, הגיע המשרד למסקנה בחינת ההתייחסויות שהתקבלו במסגרת השימוע  בעקבות   . 9

כי האסדרה שהוצעה במסגרת השימוע הראשון, עלולה שלא להגשים באופן מיטבי את 

 מטרות האסדרה. 

, בו "(המשני השימוע") בנושאשימוע נוסף משרד הרסם , פ2019באפריל  28לפיכך, ביום 

 כדלקמן: הנושא   שלדרה חלופית נשקלה אס

 

חוץ רשתי, תוך השארת המצב הקיים  ל האפשרות לספק שירות פרימיום ביטו  א.

באמצעות בלבד,  שירות פרימיום בתעריף רגיל כשירות פנים רשתי  המאפשר אספקת  

 קוד גישה רשתי בלבד.

תעריף מינימום לשירות פרימיום בתעריף מיוחד, בשיעור שלא יפחת מדמי קביעת  ב.  

הגומלין המשולמים בגין השיחה, וזאת כדי למנוע מעבר של התופעה  קישור 

 . ראשוןהמתוארת לעיל לשירות פרימיום בתעריף מיוחד, וכפי שהוצע בשימוע ה

 

 18מסגרתו, פנה המשרד למפעילים ביום תגובות שהתקבלו בבעקבות השימוע המשני וה . 10

 . "(המידע דרישותסירת מידע )"בדרישות למ 2019ביולי  31וביום  2019ביוני 

 

מהמידע שהתקבל עולה, בין היתר, כי שיעור הוצאה חריגה בגין קישור הגומלין לשיחות   .  11

פרימיום חוץ רשתיות מאפיינת בעלי רישיונות שלא כרתו הסכמים עם ספקי שירותי 

כמות הקווים היוזמים על גבי הרשת הנייחת שבבעלותם ככל שזו קיימת, וכי  פרימיום

  הקבועה בהסכמים של בעלי רישיונות הסלולר  1שיחות מעל מגבלת "השימוש הסביר" 

, וכך גם תשלום הקש"ג הנגזר מפעילעומדת על אחוזים בודדים ביחס לסך הקווים בכל 

 השיחה החורגות שיזמו קווים אלה.   דקותמסך 

 

 החלטה 

 

שהתקבלו בשימוע הראשון ובשימוע המשני, וניתוח המידע  לאחר בחינת כלל ההתייחסויות  . 12

שהתקבל במסגרת דרישות המידע, הגיע המשרד למסקנה כי לחלופות אשר נבחנו במסגרת 

השימועים השלכות אשר עשויות להיות כבדות משקל בנוגע לקבוצות מסוימות בחברה  

וש בשירות פרימיום, ומאידך כאמור היקף הקווים היוזמים  הישראלית אשר עושות שימ

שיחות מעבר למגבלת ה"שימוש הסביר" הקבועה בהסכמים של המפעילים, וסך דקות 

 
, אשר מעבר להן מפעילי הרט"ןבחבילות המשווקות על ידי  הינו היקף דקות השיחה המירבי הכלולךהשימוש הסביר"  1

 תעריף חריג עבור כל דקה נוספת.        יגבה לרוב
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השיחה החורגות המבוצעות על ידם, מסתכמות באחוזים בודדים מסך הקווים והדקות בכל 

 מפעיל.  

 

)אשר לעיתים קרובות גבוה ביותר  ומגבלת "השימוש הסביר" ותעריף דקת החריגה מאחר .  13

מתעריף הקש"ג הנייח( נקבעים על ידי המפעילים באופן אינדיווידואלי, הם ניתנים  10מפי 

לשינוי ועדכון על ידם באופן יזום ודינאמי כך שיהיו מותאמים לשימושים ולתנועה הנצפית 

סבור המשרד כי למפעילים עומדים כלים שונים באמצעותם הם יכולים  , לפיכךוהנחזית. 

 מכסת  שינויבשירות הפרימיום החוץ רשתי, ובכלל כך,    חריגה  שימושתופעת ה  עםלהתמודד  

 שונים מאפיינים בעלות חבילות שיווקוכן  החריגה דקת מחור, אופן ת"הסביר"שימוש ה

כי מגבלות אלה משקפות כבר היום את  הפונות לקהלים שונים. יתרה מכך, לא מן הנמנע

  השימושים הקיימים.

להותיר את אסדרת שירות הפרימיום הקיימת על כנה החליט המשרד נוכח האמור לעיל,  . 14

   ה כפי שנשקל בשימועים.שנותולא ל
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 :תפוצה

 לתקשורת בע"מ מר דוד מזרחי, מנכ"ל, בזק, החברה הישראלית

 מר גיל סספורטס, מנכ"ל, הוט טלקום ש"מ

 תקשורת בע"ממר רן גוראון, מנכ"ל, פלאפון 

 קבוצת סלקוםמר ניר שטרן, מנכ"ל, 

 קבוצת פרטנר, מנכ"ל,  יצחק בנבנישתימר 

 מר אסף עופר, מנכ"ל, קבוצת הוט מובייל

 מר גיל שרון, מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון, קבוצת גולן טלקום 

 מר יעקב נדבורני, מנכ"ל, קבוצת אקספון

 בע"מ  מר רן אפרתי, מנכ"ל, רמי לוי שיווק השקמה תקשורת

 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ  019מר עזריה סלע, מנכ"ל, טלזר 

 מר ערן שלו, מנכ"ל, סלקט תקשורת בע"מ

 מר עמית כהן, מנכ"ל, פרי טלקום בע"מ 

 מר מרדכי אלמליח, מנכ"ל, בזק בינלאומי בע"מ

 בע"מ  015השקמה אן. ג'י. אן. תקשורת בינלאומית מר אפרים שפורן, מנכ"ל, 

 חיים בן חמו, מנכ"ל, בינת עסקים בע"ממר 

 מר לירון שמעוני, מנכ"ל, לב אנאטל בע"מ

 

 :העתק

 מר מימון שמילה, המשנה למנהל הכללי ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורת

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

 התקשורת, היועצת המשפטית, משרד דנה נויפלד גב' 

 כלכלה, משרד התקשורתדרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל -מר עופר רז

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת

 מר עדו שגב, מנהל תחום בכיר רישוי חברות תקשורת, משרד התקשורת

 מר אלי לוי, מנהל תחום אסדרה ורישוי, משרד התקשורת

 קשורתמר ערן בר עוז, דובר, משרד הת
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