
 
 

 2020-(, התש"ף 2מס' )הודעת התקשורת )בזק ושידורים()שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א( 

   

)שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(,  )בזק ושידורים( לתקנות התקשורת 7-ו 1תקנות בתוקף סמכותי לפי 

 :מודיע לאמור  אניהתקנות(,  -)להלן 20141-התשע"ה

 

", "מדד תחזית הביקושים לשירות גישה רחבת נתונים לקיבולת הביקושים תחזית מדד" .1

"" בזק" חברתלחיבור קווי ברשת  הביקושיםתחזית  מדדפס מנוהלת ברשת חברת "בזק"" ו"

 לתקנות, הוא כלהלן:  1כהגדרתם בתקנה 

 : 2019בשנת  (1)

  2,322,901.3 –" נתונים לקיבולת הביקושים תחזית מדד" (א)

 –חברת "בזק"     מדד תחזית הביקושים לשירות גישה רחבת פס מנוהלת ברשת  " (ב)

1,705,508 

 1,869,322 – בזק" חברתלחיבור קווי ברשת  הביקושיםתחזית  מדד" (ג)

 

 : 2020 בשנת (2)

 1,910,114 –" נתונים לקיבולת הביקושים תחזית מדד" (א)

לשירות גישה רחבת פס מנוהלת ברשת חברת "בזק""  "מדד תחזית הביקושים (ב)

– 1,535,462 

 1,766,982 – בזק" חברתלחיבור קווי ברשת  הביקושיםתחזית  מדד"         (ג)

 

 

 

 

ר ב ס ה י  ר ב  ד

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

העיקריות( קובעות, בין היתר, את התשלומים המרביים לתשלום בעד השירותים הסיטונאיים ברשת בזק, החברה 

 .(הוט –בזק( וברשת הוט טלקום שותפות מוגבלת )להלן  –הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן 

 

 
 ; התש"ף, עמ'...]יושלם בדפוס מראה המקום של התיקון לתקנות שיועבר לפרסום ביחד עם הודעה זו[226ק"ת התשע"ה, עמ'  1



 
 

 -ף(, תש"והוראת שעה "א()תיקוןמפ של ציבורית בזק ברשת( )שימוש ושידורים)בזק  התקשורת תקנותלתיקון ב

 תקנותל א4תקנה ב לקבוע, היתר בין, מוצע, התיקון המוצע( –שמוצע לתקן במקביל להודעה זו )להלן  ,2020

 -2019  בשנים  בזק  חברת  ברשת  המרביים  התשלומים,  שנה  מדי,  יעודכנו  באמצעותן  אשר  עדכון  נוסחאות  העיקריות

2022. 

 

 , ""בזק" חברתלחיבור קווי ברשת  הביקושיםתחזית  מדד"ל הגדרות לקבועעוד מוצע במסגרת התיקון המוצע,  

לשירות גישה רחבת פס מנוהלת ברשת חברת   הביקושים"מדד תחזית    -" ונתונים  לקיבולת  הביקושים  תחזית  מדד"

באמצעות נוסחאות העדכון.  המירבייםאלו משמשים לצורך חישוב התשלומים  מדדיםהמדדים(.  –"בזק"" )להלן 

 שיטת על בהתבססבנובמבר,  15בהודעה מדי שנה ביום את המדדים כי השר יפרסם קבוע בהגדרות המדדים וכן ל

ושידורים()שימוש ברשת בזק זו בהודעת התקשורת )בזק ע במקביל להודעה ושמוצע לקבו עליה שהורה חישוב

 .2020-(, התש"ף2תיקון מס' מפ"א( ) שלציבורית 

 

 .2019בינואר  1כי מועד התחילה של התיקון המוצע יהיה ביום לקבוע מוצע  בנוסף,

 

 . כאמור  לה של התיקון המוצעיהתחלקביעת מועד  וזאת בהמשך    2020  -ו  2019לשנים  קובעת את המדדים  זו    הודעה
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