
 

 
 

 

 הודעה על שיטת החישוב 

 1982-( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב1()1)ב5לפי סעיף 

 

 אני מורה , 1 1982 –( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 1()1)ב5סמכותי לפי סעיף  בתוקף

 –כי 

"מדד תחזית הביקושים לשירות גישה רחבת פס  -" ונתונים לקיבולת הביקושים תחזית מדד" (1)

בתקנות התקשורת )בזק ושידורים()שימוש ברשת   1בתקנה    םכהגדרתמנוהלת ברשת חברת "בזק""  

בהתאם  ,2022עד  2019, בכל שנה בין השנים יחושבו 2 2014 –בזק ציבורית של מפ"א(, התשע"ה 

בנושא "עדכון תעריפי השוק שר התקשורת   מקום ממלאשל לשיטת החישוב המפורטת בהחלטתו 

 -בהתאם לעדכון מנגנון תחזית הביקושים במודל השוק הסיטונאי  2018-ו 2017הסיטונאי לשנים 

 -פורסמת באתר משרד התקשורת בכתובת המ 20.2.2017מיום החלטה" 

 https://www.gov.il/he/Departments/policies/16012017 (החלטת מ"מ שר  - להלן

 (;התקשורת

בתקנות  1בתקנה  וכהגדרת" "בזק" חברתלחיבור קווי ברשת  הביקושיםתחזית  מדד"( 2)

יחושב אף הוא  2014 -התקשורת )בזק ושידורים()שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, התשע"ה 

המפורטת בהחלטת מ"מ שר  אותה שיטת חישובהתאם לב 2022עד  2019בכל שנה בין השנים 

 והם החיבורים של מבנה לקוח קצה לרשת חברת "בזק", בשינויים הנדרשיםעבור סך  התקשורת 

כי חברת "בזק" תידרש להעביר נתונים לגבי מספר החיבורים של מבנה לקוח קצה לרשת החברה, 

המפורטת   ועל בסיסם יחושבו שיעור הגידול החודשי הממוצע ובאמצעותו המדד בהתאם למתכונת

  בהחלטת מ"מ שר התקשורת.

 

 

ר ב ס ה י  ר ב  ד

 2014-התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, תשע"ה תקנות

התקנות העיקריות( קובעות, בין היתר, את התשלומים המרביים לתשלום בעד  –)להלן 

 
 .136; התשע"ג, עמ' 218"ח התשמ"ב, עמ' ס 1
מראה המקום של התיקון לתקנות אשר יישלח לפרסום ביחד ; התש"ף, עמ'...]יושלם בדפוס 226ק"ת התשע"ה, עמ'  2

 עם הודעה זו(

https://www.gov.il/he/Departments/policies/16012017


 

 
 

 

בזק(  –השירותים הסיטונאיים ברשת בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן 

בעלות התשתית(. רשימת   –וביחד  הוט, –וברשת הוט טלקום שותפות מוגבלת )להלן 

 )א( לתקנות העיקריות.2השירותים הסיטונאיים מפורטת בתקנה 

  של  ציבורית בזק  ברשת( )שימוש ושידורים)בזק  התקשורת תקנות בתיקון ל

התיקון   –)להלן    שמוצע לתקן במקביל להודעה זו  ,2020  -"ף(, תשוהוראת שעה   "א()תיקוןמפ

, יעודכנו  באמצעותן  אשר  עדכון  נוסחאות  העיקריות  בתקנות  לקבוע,  היתר  בין,  מוצעהמוצע(  

  בתוספת  הקבועים, 2022 -2019 בשנים בזק חברת ברשת המרביים התשלומים, שנה מדי

 .העיקריות לתקנות הראשונה

 הביקושים תחזית  מדד"ל הגדרות לקבועעוד מוצע במסגרת התיקון המוצע,  

"מדד  -" ונתונים לקיבולת הביקושים תחזית מדד" ,""בזק" חברת לחיבור קווי ברשת 

המדדים(.   –לשירות גישה רחבת פס מנוהלת ברשת חברת "בזק"" )להלן    הביקושיםתחזית  

באמצעות נוסחאות העדכון.  רבייםהמיאלו משמשים לצורך חישוב התשלומים  מדדים

  15, כי השר יפרסמם בהודעה מדי שנה ביום היתר ביןבהגדרות המדדים, מוצע לקבוע, 

  להלן . זו מוצעת להודעה  הפנייה תוך, עליה שהורה  חישוב שיטת על  בהתבססבנובמבר, 

  -הגדרות המדדים בתיקון המוצע 

 מדד  שיפרסם השר בהודעה –" "בזק" חברתלחיבור קווי ברשת  הביקושיםתחזית  מדד"

ר המבטא את התחזית השנתית למספ ,בנובמבר 15ביום  בשנה מדי שנה ברשומות,

החיבורים של מבנה לקוח קצה לרשת חברת "בזק" בשנה הקלנדרית העוקבת למועד פרסום 

על שיטת החישוב   בהודעהשיורה עליה השר  יחושב בהתאם לשיטת החישוב  ההודעה ואשר  

 ההודעה על שיטת החישוב(;-)להלן  3  ( לחוק1()1)ב5לפי סעיף 

מדד  שיפרסם השר בהודעה ברשומות מדי   -" נתונים לקיבולת הביקושים תחזית מדד"

בנובמבר, המבטא את התחזית השנתית לסך הקיבולת  הנדרשת לצורך    15שנה בשנה  ביום  

 שינוע נתונים בליבת רשת חברת "בזק" בשנה הקלנדרית העוקבת למועד פרסום ההודעה

 ; על שיטת החישוב בהודעהעליה השר  שיורהיחושב בהתאם לשיטת החישוב ואשר 

מדד   -" ברשת חברת "בזק" מנוהלת פס רחבת גישה לשירותתחזית הביקושים  מדד"

בנובמבר, המבטא את התחזית  15שיפרסם השר בהודעה ברשומות מדי שנה בשנה ביום 

על גבי רשת  פס  רחבת גישה תשתית שירותהשנתית של מספר לקוחות הקצה שמקבלים 

פרסום ההודעה ואשר יחושב בהתאם לשיטת חברת "בזק" בשנה הקלנדרית העוקבת למועד  

 ";  החישוב שיטת על בהודעההחישוב שיורה עליה השר  

 

 

 
מראה המקום  של ההודעה אשר תועבר לפרסום ביחד עם תקנות אלה הפנייה לפרסום עתידי בילקוט הפרסומים ) 3

 (.בדפוס יושלם



 

 
 

 

המדדים. מוצע לקבוע כי    חישובמוצעת זו היא להורות על שיטת    הודעה   של  מטרתה

החישוב יתבצע על בסיס שיטת החישוב המפורטת בהחלטתו של ממלא מקום שר התקשורת  

בהתאם לעדכון מנגנון תחזית  2018-ו 2017בנושא "עדכון תעריפי השוק הסיטונאי לשנים 

המפורסמת באתר משרד   20.2.2017החלטה" מיום  -במודל השוק הסיטונאי  הביקושים

 בהחלטת המפורטתהחלטת מ"מ השר(. זאת, לאור כך שהמתודולוגיה  –הלן התקשורת )ל

 מדובר   שכן,  הביקושיםמ"מ השר שנבחרה בשעתו מאפשרת רמת דיוק גבוהה בנוגע לתחזית  

נתוני הביקוש לאורך השנה החולפת. בנוסף,   חותתהתפ בסיס על קצר  לטווח בתחזית

לבצע מניפולציה על הנתונים.  מתודולוגיה זו ממתנת השפעות עונתיות ואת היכולת

 לשנים הקרובות.  הביקושיםמאפיינים אלו יפים גם לצורך קביעת תחזיות 

מספר  –מ"מ השר קובעת מתודולוגיה לקביעת תחזית לשני רכיבי ביקוש  החלטת

מנויי האינטרנט העושים שימוש ברשת בזק, וצריכת הנתונים הממוצעת למנוי אינטרנט 

המוצע   בתיקוןזיות ביקוש אלו, נוסחאות העדכון המוצעות . פרט לקביעת תחבישראל

, משום זאת. בזק ברשתשל מבנה לקוח קצה  החיבוריםתחזית שנתית גם למספר  דורשות

  לרשת  לקוח מבנה  לחיבור  הקבוע החודשי התשלוםשמוצע לקבוע מנגנון עדכון גם עבור 

זה רגיש לשינוי במספר  תשלום רכיב "א, שלא עודכן במסגרת החלטת מ"מ השר.מפ

מוצע לאמץ את המתודולוגיה לחישוב התחזיות בהחלטת  .קצהשל מבנה לקוח  החיבורים

ברשת   קצה לקוח  מבנה של החיבוריםמ"מ השר ולהחילה גם על נתונים הנוגעים למספר 

את מספר החיבורים של הקווים הבלעדיים )קווי נל"נ( של מנויי חברת מספר זה כולל  .בזק

ואת מספר החיבורים הן של לקוח קצה של ספק שירותים שמקבל מבזק שירות  ,""בזק

מספר   גישה רחבת פס מנוהלת או טלפוניה סיטונאית והן של מנוי קמעונאי של חברת "בזק".

החיבורים כאמור מתפרסם נכון לעת הזו בדוחות הכספיים של חברת "בזק". ראו למשל 

בטבלת "עיקרי   2017לשנת  התקופתי א' לדוח  בדוח הכספי הרבעוני האחרון בעדכון פרק

מוצע  ) 4התוצאות ונתונים תפעוליים" "מספר קווי מנוי פעילים בסוף התקופה )באלפים(".

  כי תוחל ומבזק ברמה החודשית בהתאם לאמור בהחלטת מ"מ השר  יאספוכי נתונים אלו 

 . זה ביקוש לרכיב השנתית  התחזית חישוב לצורך מתודולוגיה אותה את עליהם

 
. ראו בקישור 2018בספטמבר  30דוח רבעוני לתקופה שהסתיימה ביום  –"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  4
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https://ir.bezeq.co.il/static-files/2cdf1a51-73f8-4479-b7eb-d2ff9fb9d2ce
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