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 ח"כ דוד אמסלם

 שר התקשורת

 

עדכון התשלומים המרביים בעד שימוש בשירותים הסיטונאיים ברשת חברת בזק לשנים הנדון: 
 המלצה – 2019-2022

"עדכון התשלומים המרביים בעד שימוש בשירותים הסיטונאיים ברשת  בנושא 2019 במרץ 18סימוכין: מכתבי מיום 

 שימוע" – 2022-2019חברת בזק לשנים 

 כללי .1

השירותים   פרסם שר התקשורת דאז את החלטתו בעניין "אסדרת  2014בנובמבר    17ביום   .1.1

מתכונת אספקתם של שירותים סיטונאיים וקביעת תעריף בעדם ברשת  –הסיטונאיים 

חובת אספקת השירותים  בהחלטה זו נקבעו"). החלטת השוק הסיטונאיבזק" ("

") והוט טלקום ש.מ בזקהסיטונאיים עבור בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("

") וטלפוניה על BSAשירות פס מנוהלת (""); מתכונת אספקת שירות גישה רחבת הוט("

 תעריפים מרביים לשירותים הסיטונאיים ברשת בזק. ו ידי בזק והוט

פרסם שר התקשורת את החלטתו בעניין קביעת תעריפים מרביים בעד   2017ביוני    15ביום  

 השירותים הסיטונאיים ברשת הוט.

והוט נקבעו בתקנות התשלומים המרביים בעד השירותים הסיטונאיים ברשת בזק  .1.2

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

"), תשלומים אלו חושבו בהתבסס על מודלים כלכליים שגיבש משרד תקנות השימוש("

 .Frontier Economicsלאומית -") בסיוע חברת הייעוץ הביןהמשרד"(התקשורת 

קובעת את התשלומים  2014שנקבעה בשנת התוספת הראשונה לתקנות השימוש  .1.3

המירביים לרכיבי תשלום לשירותים הסיטונאיים ברשת בזק. התוספת השנייה לתקנות 

קובעת את התשלומים המרביים לרכיבי תשלום לשירותים  2017שנקבעה בשנת השימוש 

 כמפורט להלן:  התוספות עודכנו במהלך השנים הסיטונאיים ברשת הוט.

קיבל מ"מ שר התקשורת החלטה בנושא "עדכון תעריפי השוק  2017ר בפברוא 20ביום  .1.4

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

"). בהחלטה נקבע מנגנון עדכון שנתי לתחזית החלטת מ"מ השרהחלטה" (" -הסיטונאי 



 מדינת ישראל
  משרד התקשורת

כלכלה מינהל  
 

 

2 
 

. בפועל, בוצע עדכון 2018-ו  2017הביקושים העומדת בבסיס מודל השוק הסיטונאי לשנים  

. עדכון זה נקבע בתקנות במחצית השנייה של 2018בהתאם להחלטת מ"מ השר רק בשנת 

1  אותה שנה.

ביום 26 בדצמבר 2018, בהמשך לשימוע שנערך בעניין, פרסם שר התקשורת את החלטתו .1.5  
הקבועים בתוספת הארכת תוקף התשלומים המרביים ו, השימוש תקנותתיקון בעניין 

החלטת (" 2018הראשונה והשנייה בתקנות השימוש כך שימשיכו לחול גם לאחר שנת 

"). החלטה זו נועדה לשמר את המצב הרגולטורי הקיים ולהאריך את מועד ואילך 2018

ואילך;  2018תחולת התשלומים המרביים ברשתות בזק והוט, כך שיוסיפו לחול משנת 

שלומים המרביים בעד שימוש בשירותים הסיטונאיים בין וזאת עד להשלמת עדכון הת

  , תחילה ברשת בזק ולאחר מכן ברשת הוט.2022עד  2019השנים 

שימוע בנושא "עדכון התשלומים שר התקשורת דאז  הפצתי בהנחיית    2019במרץ    18ביום   .1.6

 – 2022-2019המרביים בעד שימוש בשירותים הסיטונאיים ברשת חברת בזק לשנים 

בביצוע העדכון שת סיבוה"), בו פירטתי בדבר הצורך בביצוע העדכון, השימוע(" שימוע"

, הצורך בשימוש ברשת בזק תחילההמרביים לשירותים סיטונאיים עבור התשלומים 

והטמעתם  של התשלומים המרביים בעד השירותים הסיטונאיים מנגנוני עדכון שנתייםב

לבניית נוסחאות העדכון שיוטמעו בתקנות  תהמומלצ הוהמתודולוגיבתקנות השימוש, 

השימוש כאמור. עוד הוצגה טיוטת תקנות השימוש המפנימה המלצה זו, וכן טיוטה 

צורך חישוב במסגרת להודעת שר התקשורת המפרסמת באופן עיתי ערכים הנדרשים ל

  העדכון. נוסחאות

לקבוע  היתה המלצתיתוך שהצגתי שני מנגנונים ליישום החלטת מ"מ השר,  ,כמו כן .1.7

תשלומים המרביים יחס לב המוגבלת בהיקפה הוראת שעה בתקנות השימוש להפחתה

תקנות השימוש בהתאם להיקף צריכת השירותים של כל תוספת הראשונה להנקובים ב

 2018") והמחצית הראשונה של שנת התקופה הראשונה(" 2017ספק שירות במהלך שנת 

 .")התקופה השנייה("

יעת ב, יבחן הצורך בק2ואילך 2018שצורפה להחלטת כאמור בהמלצתי כי סברתי העוד  .1.8

לבין התשלומים  2022-2019מנגנון נוסף שיתחשב בפערים בין התשלומים שיקבעו לשנים 

 . 2019ואילך שישלמו בעלי הרישיון בשנת  2018הקבועים בתקנות לשנת 

 תגובות לשימוע: .2

תקשורת בע"מ   פרטנרחברת  ו,  ")סלקוםישראל בע"מ ("  סלקוםחברת    לשימוע הגיבו בזק, הוט,

נציין כי הוט התייחסה בין היתר לסוגיות הנוגעות לפרקטיקות התמחור שלה  .")פרטנר("

מבחן צמצום מרווחים עליה. כיוון שטענות אלו אינן נוגעות כלל לנושא מנגנון עדכון  ולהחלת

 
 . 2018-"חהתשע"א) (תיקון), מפ של ציבורית בזק ברשת) (שימוש ושידורים(בזק  התקשורת תקנות 1
בנושא 'הארכת תוקף התשלומים הקבועים  2018בדצמבר  24מכתבו של סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה מיום  2

 המלצה'. –ואילך  2018בתוספת הראשונה והשנייה בתקנות השימוש לשנת 
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להלן יוצגו עיקרי התגובות התעריפים ברשת בזק, לא נתייחס לטענות אלו במסגרת זו. 

  נו אליהן.לשימוע, והתייחסותשהתקבלו 

הנחות מודל השוק טענות כנגד המתודולוגיה המוצעת לשימוש במנגנוני עדכון על בסיס  .2.1

 :הסיטונאי

 מודל(" 2014כנגד השימוש במתודולוגיה המחלצת מהמודל שנבנה בשנת  תענוט הועלו .א

. נטען בין היתר, כי היה על המשרד 2022-2019תוצאות עבור השנים ") הסיטונאי השוק

 השוק הסיטונאי במודלוהפרמטרים לייצר מודל חדש ובמסגרתו לעדכן את ההנחות 

הוט טענה כי . 2014בהתאם לשינויים שחלו מאז שנת  בין היתר,, עלויותלרבות ה

המתודולוגיה המוצעת אינה סבירה כלל, וכי חובה לבנות מודל המתבסס על נתוני אמת 

מקבל את המתודולוגיה שהציע  הואכי  ןטע יםשירותה ימספק דאח לעומתה,עדכניים. 

לוחות הזמנים ופרקי הזמן לבניית המשרד כפתרון הכרחי, גם אם אינו מספק, בהינתן 

כי התבססות על נתונים  ןאחר טע יםספק שירותבחינת "הרע במיעוטו". במודל חדש, 

עדכניים הייתה מביאה לתעריפים נמוכים משמעותית, ומציע לקבע את המנגנון המוצע 

-שירות ה, לקבוע את מחירי כך נטעןעל מודל זה, באופן זמני, עד לבניית מודל מעודכן. 

BSA שאינו כולל רכיב משתנה לפי היקף צריכת הקו) בקבוע (לפי קצ כתעריף חד שלבי ,

  בזק לא טענה כנגד המתודולוגיה המוצעת.הקיבולת בשעת שיא. 

 מענה: .ב

שהוצעה מתודולוגיה  תעריפי השוק הסיטונאי המתקבלים כתוצאה משימוש ב,  נולהערכת

שהיו מתקבלים לו היה נעשה תשלומים המ עשויים להיות גבוהים במידת מה בשימוע

אין בשימוש במתודולוגיה   כפי שנפרט בהמשך,ו  על אף האמור  .עדכני  שימוש במודל עלויות

ספקי השירותים  את חסוםאו ל עודפים בלתי סבירים לבזקלתשלומים להביא  זו

. זאת מאחר והמתודולוגיה המוצעת בשימוע שימוש בשירותים אלו בסיס על התחרותל

מביאה בחשבון בצורה טובה את ההשפעה של היקף הביקושים, המהווה את הנתון 

שעוצמת ההשפעה של השינוי בו על התעריפים היא המשמעותית ביותר. כמו כן, 

מתודולוגיה זו, המתבססת על הנחות ותחשיבי מודל השוק הסיטונאי נותנת מענה מסויים 

על המשרד לאזן בין התועלת המוגבלת שבקביעת  בחלוף הזמן. יים ברכיבי העלותלשינו

הזמן הרב שיידרש לבניית מודל עדכני והימשכות התהליכים תעריפים מדוייקים יותר, ו

עד לקביעת התעריפים המעודכנים, כאשר במהלך תקופת זמן זו, יעמדו על כנם התעריפים 

  עלול לפגוע בהמשך התפתחות התחרות בשוק זה., דבר שהנוכחיים, הגבוהים עוד יותר

הצביעו המגיבות על הבדלים משמעותיים בין ההנחות במודל  םבמקומות בהכמו כן, 

על   ,הקיים לנתונים העדכניים, נבחנה עוצמת ההשפעה של השינוי על תוצאות התחשיבים

הצדקה לשנות  ולא נמצא כי יש מנת לבחון את הסבירות שבשימוש בהם בעת הנוכחית,

 מך. פירוט בעניין יובא בהמשך המס .את ההנחות הקיימות או חלקן

הניסיון האירופאי מצביע על כך שעם התבססות השוק הסיטונאי, ניתן להקל נציין כי 

התשתית ולהסתמך על בחינת סבירות של הצעות מדף,  יברמת הפיקוח התעריפי על בעל
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) ועוד, המאפשרים בדרך כלל, החזרים גבוהים יותר לבעל replicability(  3מבחני העתקיות

ורט. היישום והניסיון הישראלי אינו מאפשר בעת הנוכחית התשתית ממודל עלויות מפ

על  כאמור, המתבססתלאמץ מתודולוגיות מעין אלו, אך המתודולוגיה המוצעת בשימוע 

מאפשרת לספקי השירות להתחרות לצד הבטחת  השוק הסיטונאי הנחות ותחשיבי מודל

וי להביא לתוצאות לכן על אף שעדכון מודל העלויות היה עשו ,החזר עלויות מלא לבזק

הוא סביר   במתודולוגיה זואנו סבורים כי השימוש  ,  לאור כל האמור לעיל  מדוייקות יותר,  

 .בעת הזו האין אנו מוצאים לנכון לשנותו

עד הסדר תשלומים מרביים לשירותים הסיטונאיים ברשת בזק ת נקבע והמוצעבתקנות 

 ייבחן הצורך בעדכון המודל הקיים.  תום תקופה זולקראת , 2022לשנת 

) כרכיב WACC-את הנחת מחיר ההון המשוקלל (הציינו והוט אחד מספקי השירותים  .ג

מדובר בהנחה אקסוגנית למודל, שלה השפעה ספק השירותים  לפי   .מרכזי אותו יש לעדכן

, ומאז חלו שינויים 2012על בסיס נתוני  2013בשנת  המהותית על תוצאותיו, אשר נקבע

לפיה   הביצע ניתוח על בסיס המתודולוגיספק השירותים  רבים בסביבה המאקרו כלכלית.  

כי יש להפחית  , ומצא2018נתונים מעודכנים לשנת במודל תוך שימוש ב WACC-נקבע ה

 . 4.63%-ל 6.68%-מ WACC-את ה

זי הדורש עדכון, אך לטענתה, רמות הסיכון במשק מדובר בפרמטר מרכ הוט מסכימה כי

.  WACC-ובשוק התקשורת בפרט עלו משמעותית, והדבר צריך לבוא לידי ביטוי בעליית ה

בין היתר מציינת הוט, שהערכות השווי של כלל קבוצות התקשורת בשנים האחרונות 

ווי של במודל, ובפרט הערכת הש WACC-כוללות עלות הון גבוהה משמעותית מהנחת ה

   .7.5%-בה מוערכת עלות ההון בבזק קווי 

 מענה:

התבצעה עבודה כלכלית מורכבת להערכת  4הנייח געת קביעת תעריף הקש", ב2013שנת ב

תבצע ניתוח לטווח עליון וטווח הה  בשל המורכבות הרבברשת בזק.  המשוקלל  מחיר ההון  

, הבאות לידי ביטוי בסדרות WACC-תחתון של רמות הסיכון המשוקפות באמצעות ה

האג"ח הרלוונטיות בהתאם למח"מ שלהן. כך עבור הטווח התחתון נבחנו סדרות אג"ח 

 15שנים, ועבור הטווח העליון נבחנו סדרות אג"ח בעלות מח"מ של  5בעלות מח"מ של 

טווח התחתון מחיר ההון המשוכלל שנקבע במודל חושב כממוצע של הערכת ה 5שנים.

 יון. והטווח העל

 
כלי המאפשר לבחון האם ספק השירות יכול להציע הצעת ערך קמעונאית שקולה להצעת הערך הקמעונאית של בעל  3

 שתית על בסיס התשומות הסיטונאיות אותן הוא רוכש, שמטרתו למנוע פרקטיקות של צמצום מרווחים.הת
 A  –Frontier Economics, Estimating the costs of fixed call termination on Bezeq's networkראה  4

report on the consultation, November 2013 
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/3383/he/Estimating%20the%20cost%20of%20fixed%20call%20

termination.pdf 
שנים, ולכן התבצעה הערכה על בסיס אקסטרפולציה  15בחברת בזק באותה העת לא נסחרו אג"חים בעלי מח"מ של  5

 שנים. 10 -ו 5של פערי הריביות בין סדרות בעלות מח"מ של 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/3383/he/Estimating%20the%20cost%20of%20fixed%20call%20termination.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/3383/he/Estimating%20the%20cost%20of%20fixed%20call%20termination.pdf
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שהם אקסוגניים  כלכליים-אקרומכי קיימים שינויים  ציין ספק השירותים ובתגובת

 לכך ותבולט דוגמאותלחלוטין למודל, אשר אמורים להשפיע על מחיר ההון המשוקלל. 

הערכות בדבר ומעודכנת בדבר שיעור האינפלציה,  תחזיתהירידה בשיעור מס חברות,  הן

 בצורה משמעותית על מחיר ההון. המשפיעות, ושינויים בריבית מדינהפרמיות סיכון 

, בעוד CAPM -בחינה של השינויים הללו מצביעה על השפעות מנוגדות. כך, לפי מודל ה

ירידה בשיעור האינפלציה החזויה מעלה , WACC-הירידה במס חברות מפחיתה את ה

 -ירדה ב )Country Risk Premium(לישראל אותו. בעוד פרמיית הסיכון המדינתית 

אחד  6.0.46% -) עלתה בEquity Risk Premium, פרמיית הסיכון להון העצמי (0.3%

הוא השינוי בריבית מדינה, הבא ספק השירותים השינויים המשמעותיים עליהם מצביע 

-לידי ביטוי בריביות על סדרות אג"ח של בנק ישראל. כאמור, במתודולוגיה לקביעת ה

WACC  ספק שנים.  15 -ו 5מיצוע של הריביות עבור סדרות אג"ח במח"מ של נעשה

שנים. בהיעדר סדרה בעלת  10-ו 5הציג מיצוע של סדרות בעלות מח"מ של השירותים 

שנים, כמשקפת טוב יותר   10סביר יותר לבחון את האג"ח בסדרה של  שנים,    15מח"מ של  

לחלק בכל מקרה,  .השירותים ספקאת המתודולוגיה המקורית, על פני המיצוע שהציג 

על פי כן  ואף, הסיטונאי השוק החלטת במועד עוד ער המשרדניכר מההשפעות הללו היה 

  7.קבע את מחיר ההון תחת מכלול השיקולים בעת קביעת ההחלטה

 של  בפועל  נתונים  על  שהתבססו  פי על  שאף,  המינוף  שיעור  כגון,  הנחות קיימות  יתר על כן,

 תקשורת חברת של ראויה התנהלות לגבי נורמטיביות כהנחות קובעו, העת באותה בזק

בהתאם לנתוני  WACC-ה ניתוח מתבצע ההי לו 8.סבירות ונמצאו בשעתו שנבחנו כיוון

 .המשוקלל ההון במחיראחוז  נקודות 0.6-הייתה הפחתה של כלהערכתנו התוצאה  ,2018

נציין כי בעת הנוכחית לא ניתן להתעלם מהתמורות המשמעותיות המצביעות על רמת   עוד

למחיקות הערך שביצעו  עדים אנו לאחרונה. הישראלי התקשורת בשוק הגוברתהסיכון 

באופן משמעותי על עלויות   משפיעות  אלו  תותמוררוב קבוצות התקשורת, ובכלל זה בזק.  

 7.5 -שתיהן במח"מ של כ 9שתי סדרות אג"ח נוספות,הנפיקה בזק  2019. בסוף יוני הגיוס

נקודות  0.35 -בכ הגבוה )Debt Premiumאשר משקפות פרמיית סיכון להון זר ( ,שנים

, וזאת על אף המח"מ הנמוך יותר, כך שהפער WACC -אחוז מהנתון ששימש לקביעת ה

 
במסגרת תהליך קביעת הקש"ג הנייח.  WACC-ראו נתוני דמודרן, בהם נעשה שימוש בעת קביעת ה 6

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.htmlציין  ו. נציין כי בתגובת
אינו בלבד, אך ייתכן והפער נובע מעדכון בנתוני דמודרן ובכל מקרה  0.38% -עלה ב ERP -ספק השירותים שה

 משמעותי.
בנושא המלצה  2014בנובמבר  16במכתבם של סמנכ"ל בכיר כלכלה הרן לבאות ופרופ' גרונאו מיום  23ראה ה"ש  7

 בדבר קביעת תשלומים מרביים לשירותים סיטונאיים ברשת "בזק".
נושא: המלצה ב 2017ביוני  11.ג במכתבם של סמנכ"ל בכיר כלכלה הרן לבאות ופרופ' גרונאו מיום 5ראה סעיף  8

 בדבר קביעת תשלומים מרביים לשירותים סיטונאיים ברשת הוט,
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/5380/he/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%94.pdf 

-מקרה, נתוני סדרות האג"ח של בזק שהציג ספק השירותים משקפות את הטווח הנמוך של הערכת הנציין כי בכל 
WACC  .שבוצעה בתהליך קביעת הקש"ג הנייח 

 neralview/2300192https://www.bizportal.co.il/bonds/quote/geראה:  11לסדרה  9
 https://www.bizportal.co.il/bonds/quote/generalview/2300200ראה:  12לסדרה 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/5380/he/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%94.pdf
https://www.bizportal.co.il/bonds/quote/generalview/2300192
https://www.bizportal.co.il/bonds/quote/generalview/2300200
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יה ששימש את מודל השוק הסיטונאי ה WACC -העדכני ל WACC -בין ניתוח ה

  נקודות אחוז בלבד. 0.3 -מצטמצם עוד יותר, לכ

ספק נמוכה משמעותית מהערכת    WACC-הערכתנו בדבר הפחתה אפשרית בכאמור לעיל  

-מבלי להביא בחשבון שיקולים רלוונטיים נוספים לעניין קביעת ה, וזאת השירותים

WACC : בשוק התקשורת תמורות משמעותיות הו רלוונטייםהיבטים נורמטיביים

מכאן שעל אף שסביר כי ניתוח   המעידות על רמת סיכון גוברת.  2014הישראלית מאז שנת  

 WACC  -היה מביא לתוצאות שונות במעט, הסתמכות על הנחת ה  WACC  -מחודש של ה

נמצא שאין מקום לקיים בעת הנוכחית בחינה  ועל כןהיא סבירה בעת הנוכחית הקיימת 

  .הנחת מחיר ההון המשוקללשת לעניין מחוד

 : נוסחאות העדכוןל בנוגעטענות  .2.2

 (אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת) העדכון לרכיב נ' נוסחתכך שהצביעה על הוט  .א

למקדם ההפחתה בשל מגמת מחירי הציוד, הנוסחה מביאה להפחתה בנוסף  שמביאה לכך  

, וטענה כי מדובר בתוצאה בלתי נוספת בתעריף המחושב גם ללא כל שינוי בביקושים

 .רצויה

 מענה:

, המקדם היחידי שינוי בביקושים שללאיש לייצר אילוץ למשוואה כך הטענה מתקבלת, 

שיופעל הוא מקדם ההפחתה בדבר עלות הציוד. אילוץ לנוסחה המבטיח זאת אינו משנה 

זניח לחלוטין). הנוסחה המוצעת היא  2R -הנוסחה (השינוי בתוצאות  שלדיוק ה רמתאת 

 לכן:

P𝑦𝑦
נ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018

נ ∗ [−0.39�
D𝑦𝑦

נ

D2018
נ � + 1.39] ∗ I𝑦𝑦 /I2018 

 5/ת1חזקה לרכיבים ת  תלפונקצייכי ניתוח קו מגמה בהתאם    השירותים טעןאחד מספקי   .ב

 0P(תשלום חודשי בעבור הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים באיכות שירות    מ'  -ו

 –, ותשלום חודשי בעד שינוע תנועת נתונים בו זמנית (בתצורת מולטיקאסט) 5P -ו

 , מאפשר רמת דיוק גבוהה יותר.בהתאמה)

 מענה:

 מייצגת באופן מדוייק  ספק השירותיםהחזקה המוצעת על ידי    תפונקצייהטענה מתקבלת.  

יא את תוצאות ההרצות לרכיבים אלו. החיסרון הוא, ששימוש בנוסחת החזקה מב יותר

הוט בטענה הקודמת, כך שבמקרה בו לא קיים שינוי בביקושים,  העליו הצביעקושי ל

(מביא לעלייה הנוסחאות עדיין מביאות לשינויים בתעריפים. עם זאת, שינוי זה הוא זניח 

בתשלום הסופי, סביר כי לא יבוא לידי ביטוי בתעריף ללא שינוי בביקושים), ו 0.2%של 
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, בניגוד לנוסחה נעיר כי. השימוש עיגול הסכומים כנדרש בתקנות הוראותנוכח ביצוע 

הביאה לירידה בתעריף ללא שינוי בביקושים, כאן ההשפעה היא  אשרשהוצעה לרכיב נ', 

 הפוכה.

  הנוסחאות המעודכנות הן לכן:

 :5/ת1עבור רכיב ת

P𝑦𝑦
ת = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018

ת ∗ �1.0023 �
D𝑦𝑦

ת

D2018
ת �^(−0.803)� ∗ I𝑦𝑦 /I2018 

 עבור רכיב מ': 

P𝑦𝑦
מ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018

(א),מ ∗ [1.0026 �
D𝑦𝑦

מ

D2018
מ �^(−0.891)] ∗ I𝑦𝑦 /I2018 

, ספק השירותיםהנוסחה המתקבלת עבור רכיב מ' זהה לנוסחה שהציע נציין כי בעוד 

שונים מאלו ) =1.0023a= ,0.803-b(שהתקבלו  5/ת1המקדמים עבור הנוסחה לרכיב ת

 ).b=-0.784 -, ו=0.9963a( ספק השירותיםשהציע 

הוט טענה כי נתוני למ"ס מעודכנים מצביעים על גידול גבוה יותר באורך הכבישים מזה  .ג

שנצפה בעת בניית מודל שוק הסיטונאי וכי יש לעדכן את מקדם הגידול בנוסחת העדכון 

כי בשעתו  כי כיוון שהמשרד מצא    ,טען אחד מספקי השירותיםמנגד,    .1.0089-ל  1.0059-מ

, יש 2.4%-בהערכת תוואי הרשת ששימשה את המודל יש כפילות בכבישים בשיעור של כ

 להפחית שיעור זה ממקדם הגידול.

 מענה:

 תים העירוניות עליהן מדווחדרכבין אורכי ה מראש לא היתה הלימההטענות נדחות. 

כאשר אורך   10תוואי הרשת של מפ"י,הלמ"ס, לבין מיפוי הכבישים שנעשה במסגרת מודל  

 11מפ"י יותר מכפולה מאורך הדרכים העירוניות בנתוני הלמ"ס. יפל הרשת הממודלת ע

לגבי הערכותיהן מתבצעת על פי דיווחי הרשויות המקומיות  24.9 לוח בנייתע"פ הלמ"ס, 

בעת בניית מודל השוק הסיטונאי, חושבה בדבר אורכי הדרכים הנסללות בכל שנה. לכן 

הנחת שיעור הגידול באורך הרשת במודל לפי היחס בין אורך הדרכים הנסללות בכל שנה 

אורך הדרכים הנסללות מתבצע על פי לבין אורך הרשת הממודלת על ידי מפ"י. כיוון ש

עת ההיא נמסר מהלמ"ס כי לרוב מדובר בהערכות הערכות של הרשויות המקומיות, וב

הנחה מקלה לפיה הגידול האבסולוטי השנתי הוא כפול מזה  כבר בשעתו חסר, נלקחה

המדווח על ידי הלמ"ס. בחינה של הגידול באורכי הדרכים העירוניות בלוח הלמ"ס 

 אל מול אורך רשת הגישה במודל השוק) 2018ביותר נכון לעת הזו (שנת המעודכן 

 
 2014, נובמבר מענה לשימוע –הערכת אורך תשתית יעילה המבוססת על תשתית בזק ראה מפ"י:  10
 .ושטח אורך לפי) 1( סלולות דרכים: 24.9"ס למ לוח ראו 11
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בלבד. לאור העובדה כי הנחת הגידול באורך  0.37%הסיטונאי, מביאה לשיעור גידול של 

 יהכבישים במסגרת מודל השוק הסיטונאי התבססה על הנחה מקלה מאד עבור בעל

כעת כי גם  אנו מעריכים  התשתית, ולקחה בחשבון גידול כפול מזה המדווח על ידי הלמ"ס,  

באורך רשת הגישה נותנת מענה מספק לאפשרות  0.59%ההנחה המקורית של גידול של 

   של הערכת חסר מצד הרשויות המקומיות, ולכן אין אנו מוצאים לנכון לשנותה.

כבר הפחתת הכפילות בכבישים התבצעה נשיב כי , ספק השירותיםשל טענתו לעניין 

הרי אומדן אורך התוואי, וכיוון שמדובר בהנחה לגבי שיעור הגידול באחוזים, שעתו בב

  שיעור הגידול בגינה. תתשאין מקום להתאמה נוספת ולהפח

למסמך  כי קיים פער בין התעריפים המופיעים בנספח ב' אחד מספקי השירותים טוען .ד

כך, תעריף  .לבין ערכי הבסיס לתעריפים אותם מבקש המשרד לעגן בתקנות השימוע

. בנוסף, 13.32, כאשר הערך המופיע בנספח ב' הוא 13.35עומד על  5/ת1הבסיס לרכיב ת

לרכיב המולטיקאסט מעוגלים  2018, ערכי תעריפי הבסיס לשנת טוען ספק השירותים

 ומביאים לתעריפים גבוהים יותר. 

 מענה: 

, עבור הבסיס אותם מבקש המשרד לקבע בתקנות שלומיהטענה אינה מתקבלת. ת

 2018במונחי שנת התשלומים הם  מוצעות נוסחאות העדכון,הרכיבים שביחס אליהם 

השוק הסיטונאי מודל  .לאחר ביצוע עדכון בהתאם למדד ובטרם ביצוע עיגול)כלומר (

יש להצמיד את תוצאות המודל בהתאם על  ,לכן 2014במונחי שנת  שלומיםמחשב את הת

מים בהתאם לקבוע מנת לקבע את תעריפי הבסיס, ולצורך הפשטות בוצע גם עיגול הסכו

, כמו גם לרכיבי (רכיב מ') המולטיקאסטלתעריף בעד רכיב בתקנות השימוש. בכל הנוגע 

התשלומים האחרים, בחלק מהמקרים עיגול הסכומים מביא לעלייה בתעריף, ובחלקם 

  להפחתה בו, אך בהיקפים מוגבלים ביותר.

 טענות בנוגע למגמות מחירי הציוד: .2.3

כי המקדם שחושב כמייצג את ההפחתה המשוקללת במחירי הציוד מהווה  בזק טענה .א

ספירה כפולה של ההשפעה של ירידת מחירי הציוד על התעריף המחושב בסימולציות 

קו המגמה שמחושב כתוצאה השפעה זו כבר באה לידי ביטוי בשביצע המשרד, שכן 

 .שביצע המשרדמסימולציות 

 מענה: 

שביצע המשרד נגעו לחישוב של המודל  "הרצות"בשימוע, הכפי שהוסבר הטענה נדחית. 

), כלומר חושבה 2018השפעת הביקושים על התשלומים המחושבים בשנה נתונה (שנת 

במודל. ברי כי אם מחירי   2018בהינתן רמת מחירים נתונה לשנת    הביקושים בלבדהשפעת  

ו לא מתבטאים , הרי שהבדלים אל2018נמוכים יותר מאלו לשנת  2019הציוד לשנת 

. לכן אין כאן כל ספירה כפולה, ויש 2018בהרצות שבוצעו להיקף ביקושים משתנה בשנת 
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לבחון הן את השפעת השינוי בביקושים, כמו גם את השינוי השנתי בעלויות הציוד, ולבטא 

 את שניהם במנגנוני העדכון, כפי שאכן נעשה. 

להביא  כהצרי ירידה במחירי הציוד ,השוק הסיטונאיעל פי עקרונות מודל כי  בזק טענה .ב

רת פיצוי בשלב מוקדם יותר ילתעריפים מחושבים גבוהים יותר, וזאת בשל הצורך ביצ

העומדת לחברה בגין ירידת המחיר הצפויה. עוד נטען, כי עובדה זו שומטת את הקרקע 

הציוד , לפיה אי התחשבות בירידה במחירי בבסיס ההצדקה לצורך בעדכון התעריפים

  .פוגעת בספקי השירות

 מענה: 

טענה זו לוקה בעיקר משום שהיא מתמקדת בניתוח הנחות הפחת במודל, הטענה נדחית. 

אכן, . בהינתן בסיס עלויות נתון, מבלי להתחשב במשמעויות של הפחתה בבסיס העלויות

המודל מניח הנחת פחת מואץ ביחס לחלק ניכר מרכיבי העלות המתומחרים במודל. 

שמעות היא שהעלות של רכיבי הציוד אינה מוחזרת באופן שווה בכל שנה וכי יש לייצר המ

החזר עלות גבוה יותר בשנים הראשונות על חשבון השנים הבאות. ואכן, ככל שהנחת 

מגמת השינוי בעלות רכיב הציוד במודל גבוהה יותר, כך העלות המהוונת בשנות המודל 

 הראשונות גבוהה יותר. 

יש לזכור שלצד ההשפעה על השנים הראשונות במודל, משמעות הפחת ור, על אף האמ

המואץ היא שההחזר בשנים הבאות פוחת. בזק כבר נהנתה מהשפעות הפחת המואץ על 

חישוב החזר העלויות ברשתה בשנים בהן ההשפעה של הנחת המגמה השלילית של מחירי 

גה בזק מתוך מודל השוק כך, בדוגמה שהצי הציוד על התעריף המחושב היא חיובית.

, השפעת הנחת המגמה השלילית של מחירי ציוד כרטיס 2014הסיטונאי, נראה כי לשנת 

מביאה לעלות מהוונת גבוהה יותר (ומכאן לתעריף גבוה יותר) מזו שהיה המודל   VDSL-ה

מכיר בה לו המודל היה מניח כי מחיר רכיב ציוד זה אינו משתנה. בזק לא הציגה את 

  , בה כיוון ההשפעה מתהפך.2018לשנת המשמעות 

בעוד מגמת מחירי הציוד משפיעה במסגרת המודל על שיעור ההיוון לצורך הפחת שנית, 

המשמעות היא כי לו היה המואץ, היא משפיעה גם על בסיס העלויות אותן יש להחזיר. 

ת נבנה מודל חדש כיום, היו מוכרות עלויות נמוכות משמעותית מאלו שהוכרו לבעלו

הנחת פחת מואץ מחודשת,   לו היתההתשתית בזמן בניית מודל השוק הסיטונאי, כך שגם  

) 2022-2019מודל חדש (אותו  להחזיר בשנים הראשונות ל  היה צריךהמהוונת אותה    העלות

 .2018לשנת  שנעשה בו שימוש כעת נמוכה יותר מהעלות בה מכיר המודלממילא הייתה 

, Analysys Masonכי על פי ניתוח שביצעה חברת הייעוץ  אחד מספקי השירותים טען .ג

, כפי שחושב במסגרת השימוע. -1.8%-, ולא ל-2.24%-מגמת המחיר המשוקללת מגיעה לכ

, נובע מהצורך להתחשב ברכיבי עלות נוספים המושפעים ספק השירותים הפער, לטענת

 installation, FTE maintenance, accommodation, power, airממגמות המחיר, כגון  

conditioning .ועוד 
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 מענה: 

 יםרכיבה אתחישוב מגמת המחיר המשוקללת לוקח בחשבון הטענה אינה מתקבלת. 

, לצורך חישוב לשימוע מעלות רכיבי הציוד. כפי שמוסבר בנספח א' יםבמודל המושפע

העלות השנתית הכוללת התלויה במחיר רכיבי הציוד, הופחתו מסך העלות הכוללת רק 

 FTE-הוא רכיב ה העיקרישאינם תלויים במחיר ליחידה. יוצא הדופן  OPEXרכיבי 

maintenance  שאמנם מופיע בגיליון ,Cost Assumptions   כמחושב כשיעור מעלות רכיבי

, כעלות עבודה שאינה Operating Costsופן עצמאי בגיליון הציוד, אך הוא מחושב בא

עלות רכיבי הציוד, וזאת בהמשך לטענות שעלו כנגד מודל השוק הסיטונאי בתלויה 

במודל כיוון שמדובר ברכיב עלות  12.השוק הסיטונאיבתהליך השימוע שקדם להחלטת 

ובלתי תלוי, מגמת  שאינו נקבע כמקדם העמסה על עלות רכיב הציוד, אלא באופן עצמאי

מחירי הציוד לא אמורה להשפיע עליו, ואין לקחת אותו בחשבון בחישוב מגמת מחירי 

 הציוד המשוקללת.

 %[...]-%[...]כי מחירי כבילת סיבים פחתו בשיעורים של בין    ןטועאחד מספקי השירותים   .ד

, הוא טועןעוד  .בלבד 2.56%הפחתה של , כאשר המודל הניח 2018לשנת  2014בין השנים 

במחירי הנחושת כחומר גלם, שצריכה  %[...]כי באותה תקופה חלה ירידה בשיעור של 

בנוסף טוען ספק לבוא לידי ביטוי בירידה בשיעור כלשהו גם במחיר כבלי הנחושת. 

כדוגמה את מחירי החשמל ומציין דורשות עדכון, כי קיימות הנחות רבות ה השירותים

אשר פחתו באופן ניכר בשנים האחרונות, אך מקבל בעת הזו את המתודולוגיה המוצעת 

 המבקשת שלא לפתוח ולבצע עדכון לכל רכיבי העלות במודל. 

טוענת הוט, כי יש לבצע עדכון כלפי מעלה של רכיבי עלות מרכזיים, ומציינת  ולעומת

 ןשיש לתת להת תשתית שועלויות השחלוף בעת פריהעלייה בשכר העבודה כדוגמה את 

   ביטוי במסגרת העדכון.

 מענה:

פק למחירי כבילת הסיבים, הנתונים עליהם מצביע סבכל הנוגע ת. ומתקבל ןאינ ותהטענ

הינם נתונים רב שנתיים, כלומר חישוב שיעור הירידה השנתי ברכיב ציוד זה  השירותים

. 2.56%, וזאת כאשר המודל הניח מגמה שנתית של 4.5%-3.5%-מביא למגמה של כ

משקלם של הסיבים בחישוב ההשפעה על מגמת המחיר המשוקללת כמפורט בנספח ב' 

לעניין זה ספק השירותים ל ש ו, כך שההשפעה של קבלת טענת3.5%-בשימוע עומד על כ

  .המוצעת ההיא זניחה במסגרת המתודולוגי

בניגוד לכבילת הסיבים, המודל אינו מניח ירידת מחיר לכבילת הנחושת, כך שההשפעה 

עם גבוהה יותר. ספק השירותים לטענות האפשרית של עדכון מחירי הנחושת בהתאם 

 
 Frontier Economics, Estimating the costs of a Wholesale Access Service on Bezeq's network– ראה  12

Response to Issues Raised by Stakeholders During the Secondary Consultation, November 2014, 
53-43 pp. https://www.gov.il/BlobFolder/policy/17112014/he/3975.pdf 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/17112014/he/3975.pdf
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של רשת הגישה, ואף  CAPEX -מעלויות ה 20%זאת, עלויות כבילת הנחושת מהוות רק 

) מסך העלות השנתית המהוונת. גם תחת ההנחה המחמירה כי 17%-פחות מכך (כ

בעלות חומרי הגלם מתרגמת במלואה להפחתה בשיעור זהה בעלויות כבילת  ההפחתה

בלבד   2%בעלויות הנחושת מביאה להפחתה של    %[...]-הנחושת, ההשפעה של ירידה של כ

 . 2014ת בעלויות שחושבו לשנ

נטענה בדבר עלייה ברכיבי עלות והצורך בעדכון רכיבים אלה במודל הצורך  הוט טענת

נציין, כי לצד רכיבי עלות שעשויים היו להתעדכן כלפי מעלה נתונים בעניין.  ומבלי שהוצג

במסגרת בניית מודל עלויות עדכני עליהם הצביעה הוט קיימים רכיבי עלות שעשויים היו 

, עלות הסיב והנחושת), וכן WACCלהתעדכן כלפי מטה, דוגמת הרכיבים שנותחו לעיל (

לכן, להערכתנו, בניגוד לטענותיה של הוט, עלויות חשמל, ירידה בשער הדולר, ועוד. 

המתודולוגיה המוצעת מביאה לתשלומים גבוהים יותר מאלו שהיו מתקבלים לו היה נבנה 

המתקבלת סבירה גם לאור השינויים המרכזיים עליהן  מודל עדכני ומדוייק, אך התוצאה

 הצביעו המגיבות בין הנחות המודל לנתונים המעודכנים.

 כיוון שעלות חפירת התשתית מהווה חלק מרכזי מעלויות הרשת, איןהוט טוענת כי  .ה

כלל הנוסחאות למדד המחירים לצרכן, אלא למדד תשומות הבנייה או למדד להצמיד את  

 . בנייה וגישור, המשקפים טוב יותר את עלויות פרישת תשתית התקשורתמחירי תשומה ל

 מענה:

ראשית, ההצמדה למדד המחירים לצרכן מתבצעת על מנת לשמר הטענה אינה מתקבלת. 

את הערך הריאלי של התשלומים, ולא על מנת לעקוב אחר מגמת עלויות כזו או אחרת. 

(מחיר הקמת הרשת במועד לוף מודל השוק הסיטונאי מתבסס על מחירי שחשנית, 

תאפשר לבעל התשתית לפרוש את התשתיות התת רבים המקרים  פועל בב  קביעתו), כאשר

נחסכו מראש קרקעיות בטרם או במקביל לסלילת הכבישים שלאורכם היא נפרשת. בכך 

אין  .של הדרכים שלאורכן הונחה התשתית מבעל התשתית עלויות החיפוי והרסטורציה

ה כי לצד הנחה מקלה זו, תתבצע הצמדה לרכיב עלות שאורך החיים שלו לקבל את הדריש

למדדים אשר יגדילו באופן מלאכותי את התשלומים עבורו כתוספת על  ,אינו מוגבל

  ההנחות המקלות שכבר נלקחו.

 טענות בנוגע לתשלום עבור ביקור טכנאי בבית הלקוח: .2.4

יש לבצע עדכון גם לעלויות ביקור בזק טענה כי לצד העדכון אותו מבקש המשרד לבצע  .א

. לטענת בזק, כיוון שעלות רכיב זה תלוי רובו ככולו בשכר עבודה, יש טכנאי בחצרי הלקוח

שכר המינימום, הוא  לטענתה להצמיד אותו למדד שכר, כאשר המדד הרלוונטי ביותר

 187-אף על פי כן מבקשת בזק לעדכן רכיב זה ל מאז מועד קביעת התעריף. 23% -שעלה ב

  13.₪18%, קרי בשיעור של 

 
עדכון תעריף", טענה בזק כי חישבה את המשקל   –, בנושא "תשלום בגין ביקור טכנאי  2019בפברואר    4מיום    במכתבה  13

  בלבד. 18%ת הרכב, ולכן ביקשה לעדכן את רכיב תשלום זה בשיעור של היחסי של עלות שכר העבודה ועלו
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 מענה: 

ראשית, כלל לא ברור מדוע שכר המינימום הוא מדד השכר הרלוונטי. לו התעריף היה 

מחושב לפי הערכת שעות עבודה בתשלום של שכר מינימום, התעריף היה נמוך 

בלבד באותה התקופה. יתר על  11%-ב המשמעותית. השכר הממוצע במשק, לדוגמה, על

כן, בחינה מחודשת של התשלומים שהיוו את נקודת הייחוס לקביעת התעריף בעבר 

טווחי (ביקורי חשמלאי, מתקיני מזגנים, וטכנאי מכונות כביסה), מראה שאין שינוי ב

התשלומים או בתשלומים הממוצעים לעומת אלו שנבחנו בעת קביעת התעריף. לבסוף, 

₪  156.8של תעריפי ההתקנה של בזק עצמה מראה כי עבור ההתקנה דורשת בזק  בחינה

כולל מע"מ, כלומר תעריפים נמוכים יותר מתעריפי ההתקנה בשוק הסיטונאי. לאור כל 

האמור לעיל, אין אנו ממליצים לעדכן את התשלום בעד ביקור טכנאי או לשנות את מנגנון 

  ההצמדה עבורו.

 עבור שימוש בתשתית הפסיבית: טענות בדבר התשלומים .2.5

יש לעדכן את התשלומים המרביים בעד שימוש בשירות גישה לתשתית בזק טענה כי  .א

מקטע ומקטע ברשת פסיבית ממספר סיבות: ראשית, התשלום מבוסס על ההנחה כי בכל  

מנת לעמוד בהנחה זו,  עלמפעילים, שזו לטענתה הנחה לא ריאלית.  3.5יעשה שימוש של 

אלף קילומטר. נטען כי  70-סך השימושים של המפעילים ברשת בזק צריך לעמוד על כ

עלויותיה ואשר יפגע קשות בתמריצי השקעה   של  הדבר מייצר עיוות המונע מהחברה כיסוי

כי לא ניתן להסתמך על התיזה כי מדובר טוענת בזק  לפיתוח התשתית הפסיבית. שנית,

לכיסוי העלויות. השימוש בתשתית הפסיבית מביא לירידה  "מעל ומעבר"בהכנסות שהן 

במצבת המנויים על רשת בזק, אשר אינו ניתן לכיסוי על ידי עדכון תעריפים לשאר 

 חרת.המנויים על רשת בזק, כיוון שאין לסבסד קבוצת לקוחות אחת באמצעות א

בזק מבקשת לייצר מנגנון דינמי לתשלום בהתאם להיקף השימושים בפועל בכל מקטע 

 14תשתית, או לפי ממוצע שימוש אחת לשנה.

 מענה: 

כאילו הנחת המשרד היא שבכל מקטע ומקטע ברשת יפעלו  בזק שבה וחוזרת על הטענה

נקבעו התשלומים בעד שירות זה בשנת   טרם  ידה  על  נטענה. טענה זו  מפעילים  3.5בממוצע  

עתירתה כנגד החלטת השוק הסיטונאי (בג"צ  במסגרתהועלתה  וכן, ונדחתה, 2014

מניח כי  המודל במודל. זו אינה ההנחהנשוב ונבהיר כי  נדרשל מעבר .ונדחתה )8976/14

רק באותם מקטעים בהם נעשה שימוש בשירות הגישה לתשתית הפסיבית של בזק, היקף 

 מפעילים בממוצע. ניתן להמחיש בנקל את האבסורד בטענת בזק 3.5ימוש יעמוד על הש

ברי כי במקום בו נעשה שימוש של מפעיל אחר ברשת . ידה-ובשיטת החישוב המוצעת על

בזק, מחצית עלות התשתית הפסיבית מהווה חסם עליון לתשלומים להם היא עשויה 

ולבזק ולמפעיל אותו מספר של כבילים, כך להיות זכאית (נניח כי מדובר במפעיל יחיד, 

 
 .לא העבירה אך, זה לעניין מומחה דעת חוות תעביר כי ציינה בזק 14
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שהשימוש הוא זהה). כעת נניח כי אותו מפעיל פורש באחוז אחד בלבד מרשת בזק. ברור 

קטן בכל מקטע ומקטע  ממוצע הארצי של מספר המפעילים העושים שימוש ברשת בזק  הש

ה כזה . על פי הלוגיקה של בזק היה על המשרד לקבוע במקר1-, ולמעשה קרוב מאד ל2-מ

כי על המפעיל לשלם בכל מקטע בו הוא עושה שימוש את מלוא עלות המקטע כיוון 

 שממוצע השימוש הארצי הוא למעשה אחד. זו אינה מסקנה סבירה. 

לכן יש לבחון את היקף השימוש בתשתית הפסיבית של בזק רק במקומות בהם נעשה 

הכבילים או השימושים שמעביר כל שימוש. עוד יש לזכור, כי התשלום נקבע לפי מספר 

מקומות בהם עשו שימוש רוב המוחלט של הבבהתאם למידע המצוי במשרד מפעיל. 

האלטרנטיביים בשירות הגישה לתשתיות הפסיביות, השחילה בזק, לצד  המפעילים

כבילת הנחושת שלה, גם כבילת סיבים, כך שבכל אותם מקומות, גם אם נעשה שימוש רק 

(שניים על  וסף אחד, הרי שמתבצעים במקטע התשתית שלושה שימושיםעל ידי מפעיל נ

עולה המספר   ,ידי בזק, ואחד על ידי המפעיל הנוסף). במקומות בהם פועלים שני מפעילים

בשירות הגישה לתשתית בהם נעשה שימוש . מכאן שההנחה כי באותם מקטעים 4-ל

עלות המקטע היא בהחלט מ 1/3.5הפסיבית על המפעיל האלטרנטיבי לשאת בעלות של 

שהנחה את המשרד בעת קביעת  Buy or build-סבירה, ועולה בקנה אחד עם עיקרון ה

 התשלומים. 

בזק טוענת כי במקרה בו היקף גדול של מנויים ינטוש את חברת בזק לטובת ספקי שירות 

שימוש בתשתית הפסיבית של בזק, הדבר יביא לאי כיסוי העלויות המוכרות  יםהעוש

עולה מנוסחאות בזק מבינה כי טיעון זה שגוי, כיוון שכפי שנראה כי דל פרונטיר. במו

בשימוע, התוצאה של שינוי כזה היא עלייה בתעריף הסיטונאי, שכן סך  העדכון שהוצגו

תוואי התשתית של בזק, בין אם נעשה בו שימוש כתשתית פסיבית ובין אם לאו, מוכר 

שכונה שלמה תתנתק מבזק, עלות התשתית של אותה במסגרת מודל העלויות, ולכן גם אם  

. לכן טוענת על ידי מצבת מנויים קטנה יותר שכונה עדיין תוכר ויתקבל עליה החזר מלא

בזק, במידה מסוימת של צדק, כי גישה זו תביא לסבסוד של השירותים הפסיביים על 

ים כי באופן חשבון המנויים האקטיביים (סיטונאיים וקמעונאיים כאחד). אנו מסכימ

 יים על חשבון קהל לקוחות אחר.וקהל לקוחות מסלא יתבצע סבסוד של  רצוי כיעקרוני 

ואכן, באופן אידיאלי, היו העלויות במודל מוקצות באופן יחסי לשירותים פסיביים 

ואקטיביים, כך שמחד לא יתקבל תשלום כפול לבעל התשתית, ומאידך עלותו של כל 

עם זאת, התרחיש שירות תיקבע בדיוק לפי התשומות היחסיות הכרוכות באספקתו. 

היקף השימושים המצרפי ברשת בזק  חיתבעת הנוכהמוצג על ידי בזק רחוק מהמציאות. 

הפגיעה בלקוחות המנויים האקטיביים (כולל מנויי ספקיות ק"מ,  1,300-עומד על כ

 ידי בזק-הנטענת על , המורכבות שתביא גישה דינמית. מכל מקוםהשירות) היא מינורית

לצת ממוהלוקחת בחשבון את הביקושים היחסיים לשירותים השונים בכל מקטע אינה 

אין אפשרות ישימה לבצע עדכון שוטף של התעריפים לשירותים ) 1ספר סיבות: (ממ

) פוטנציאל 2( .הפסיביים על חשבון התקבולים על השימושים בשירותים הפסיביים

) הנתונים בפועל 3סכסוכים גבוה מאד בקשר להיקף השימושים בכל מקטע ומקטע. (

 מראים כי בשלב זה הנחת המשרד היא סבירה.
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, לא ידוע על BSA, בזק ציינה בטענתה כי במדינות בהן קיים שוק סיטונאי מבוסס בנוסף

 בזק לא הביאה תימוכין לטענותיה. טענה לפיה בעלי הרשת נהנים מתשלומים כפולים.

שנה של קיומו של שוק סיטונאי באירופה והשתכללות  20למיטב ידיעתנו, לאחר מעל 

יות יחסית, כך שעלות המוכרת לצורך אספקת המנגנונים, קיימת תמיד הקצאת עלו

שירותים פסיביים מופחתת מבסיס העלויות המוכרות לצורך אספקת שירותים 

אקטיביים. עוד ידוע לנו, כי במדינות רבות באירופה, מעודכן מודל התמחור עבור 

שבסיס העלויות אינו עלות שחלוף נורמטיבית, אלא העלות התשתית הפסיבית כך 

התשתית בהתאם לגילה ואורך חייה החשבונאי, דבר המביא להפחתה  המופחתת של

 האירופית בהתאם לדירקטיבה בנוסף,  15משמעותית בעלויות שירותים אלו.

2014/61/CE,16   מקבלות רשויות התקשורת באירופה סמכות לפסוק בין סכסוכים עסקיים

(דוגמת חשמל, מים, גז על זכות השימוש של מפעילי תקשורת בתשתיות של גופים שונים 

וכד'), ובהם סכסוכים בנוגע לגובה התשלום שעל מפעילי התקשורת לשלם עבור השימוש. 

נוטות רשויות התקשורת להכיר בכך שעלות התשתית  ככל הידוע לנו, במקרים אלו,

מוחזרת במלואה על ידי צרכני התשתית, ולכן לא סביר לדרוש ממפעיל התקשורת החזר 

 כה באספקת השירות.ורכית, אלא רק את העלות התוספתית התעלויות על התש

להמשיך ולאפשר לבזק  2019כי אין מקום בשנת טוען אחד מספקי השירותים מנגד  .ב

תשלומים כפולים עבור השימוש ברשתה, וכי יש לבצע הקצאה יחסית של העלויות 

ומים המוכרות במסגרת המודל לשירותים פסיביים ואקטיביים, כך שלא יתקבלו תשל

קף יהטענה לוותה בהערכה של ה .שהם בבחינת תוספת מעל ומעבר לכיסוי העלויות

 התשלומים העודפים שמשלמת ספקית השירות לבעלת התשתית.

 מענה: 

הטענה נדחית. בעת הנוכחית ובהמשך לאמור במענה לטענה הקודמת, אין אנו מוצאים 

מוכרות לטובת קביעת התעריף לנכון להגדיל את רמת המורכבות באופן חישוב העלויות ה

ילקחו בחשבון התשלומים עבור השימוש בשירותים ילשירותים האקטיביים, כך ש

 הפסיביים.

לבזק  המשולמיםלגבי היקף התשלומים העודפים  הערכתו של ספק השירותים נציין כי

גבוהה משמעותית מהערכת המשרד אף  בעבור שימוש בתשתיות הפסיביות אינה סבירה, ו

העושות שימוש בתשתיותיה המפעילים לגבי סך התקבולים השנתי שתקבל בזק מכלל 

שמשלם ספק הפער, ככל הנראה, הוא תוצאה של תשלומים נוספים . 2019לשנת 

ים הסיטונאיים. השירותים הנלווים לשירותלבזק בעבור שירותים נלווים  השירותים

 התשלומים עבורם אינם מהווים  לכן  ,ולא נקבעו בתקנות השימוש  במודל  אינם מתומחרים

היקף התשלומים שהם בבחינת "תוספת מעל ומעבר" בעת הזו הם לכן  כפל תשלומים.

 
) SPRK) והלטבית (BNetzA), הגרמנית (AGCOMסדרת הרצאות שהועברה על ידי נציגי רשות התקשורת האיטלקית (  15

 /https://www.twinningmocisrael.eu. לאתר הפרוייקט ראה Twinning -בחודש בפברואר במסגרת פרוייקט ה
16 content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.155.01.0001.01.ENG-lex.europa.eu/legal-https://eur  

https://www.twinningmocisrael.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.155.01.0001.01.ENG
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נמוכים משמעותית מהערכת ספק השירותים ואינם מצדיקים קביעת מנגנון מורכב 

 תשלומים עבור השירותים האקטיביים.בחישוב ה

 : טענות בנוגע ליישום החלטת מ"מ השר .2.6

כי יש להפעיל את המנגנון ליישום החלטת מ"מ השר עליו  יםמסכימספקי השירותים  .א

מנגד נטען כי באמצעות הוראה השעה מבקש הומלץ בשימוע, מהטעמים המפורטים בו. 

המשרד לקבוע תחולה רטרואקטיבית של הפחתת תעריפים למועד החלטת מ"מ השר. 

לטת מ"מ בהח החלטת מ"מ השר אינה המועד הקובע לעניין שינוי התעריפים.כי  נטען

במסגרת ההחלטה השר הודיע מ"מ השר כי בכוונתו לתקן את התעריפים אך לא עשה זאת.  

ניתן מקום לטעון כנגד טעויות חישוביות שביצע המשרד, והמשרד הגיב לטענותיה של בזק 

התהליך לא הושלם במועד רק כשנה לאחר שהצביעה על טעויות חישוביות מהותיות. 

קבוע כי מועד החלטה זו הוא המועד הרלוונטי לתחולת החלטת מ"מ השר ולכן אין ל

 התקנות. 

  מענה:

ראשית, סמכות השר בהתאם  המשרד דוחה את הטענות בדבר תחולה רטרואקטיבית.

היא סמכות רחבה  ,1982 -, התשמ"ב לחוק התקשורת (בזק ושידורים) 5להוראות סעיף 

הכוללת גם אפשרות לקבוע תשלומים באופן רטרואקטיבי. לצד האמור, ולגופו של העניין 

. במסגרת התקנות מוצע מכאן ואילךחל  מנגנון הוראת השעה שמוצע לקבוע בתקנותדנן, 

, צופה פני עתיד ובהתאם לצריכת השירותים הסיטונאיים התחשבנותלכונן מנגנון 

הכל בהתאם להוראת השעה המוצעת במסגרת חלופה א' בשימוע. שתתקיים בעתיד, ו

, הוראת שעה זו לא משנה את צריכת או אספקת השירותים הסיטונאיים שנעשו בעבר

מביאה לידי ביטוי במסגרת  הוראת השעהאמנם  .נוספיםצריכה של שירותים ועניינה ב

, ששולמו בעבר עודפים תשלומיםחישוב התעריפים של צריכת שירותים נוספים עתידית 

 תמדובר בתחולטענה בדבר תחולה רטרואקטיבית של התקנות שכן אין יסוד לאולם 

  העולם מכאן ואילך.מצב על  התקנות

בחנו טענות כלל החלטת מ"מ השר שהתפרסמה לאחר הליך מנהלי שבו ניתרה מזאת, 

, כללה, מלבד הודעה פומבית (בעלות התשתית וספקי השירותים) החברות הרלוונטיות

בדבר כוונתו לתקן את תקנות השימוש, הוראה בדבר שינוי שיטת החישוב לעניין קביעת 

התשלומים בעד השירותים הסיטונאיים ברשת בזק. החלטה זו ניתנה מתוקף סמכותו של 

) (סמכות הנתונה לו בלבד), והיא משקפת את הדרך 1)(1(ב5ף שר התקשורת לפי סעי

או "צודק" לאותם שירותים. ואולם, כאמור, השלמת הליך  מדוייקלקביעת תשלום 

קביעת התשלומים המופחתים בפועל, לאחר קבלת האישורים הנדרשים, התבצעה רק 

משרד לחברה , בין היתר לאחר חילופי התכתבויות בין הכשנה וחצי לאחר אותה החלטה

, כאשר במהלך תקופה זו לא חל כל שינוי בהחלטת מ"מ שבה נדחו פעם אחר פעם טענותיה

  .השר



 מדינת ישראל
  משרד התקשורת

כלכלה מינהל  
 

 

16 
 

 להתחשב  מוצדק  אך,  אלה  בנסיבות  .והוגנת  צודקת  לתוצאה  תביא  המוצעת  השעה  הוראת

, תקופה אותה במהלך האמורים השירותים בעד החברה שקיבלה העודפים בתשלומים

בתכלית   פגעתקבלת הטענה    .נוספת לתקופהבעד שירותים כאמור   התשלומים  עדכון  עתב

 השירות עלויות כיסויהתקנה שנועדה לגלם את התשלום בעד השירות בהתבסס על 

  .סביר רווח בתוספת

  

לאחר כל זאת, מקוממת התייחסות החברה לכך שהמשרד השיב לטענותיה לעניין טעויות 

חישוביות "רק לאחר שנה". ראשית, טענות החברה לא היו "טענות חישוביות" כי אם 

 שימועלאחר שהסתיים הידה -עלטענות מהותיות לעניין שינוי שיטת החישוב, שנטענו 

ב ראשון בו שבה וטענה טענות מהותיות שקדם להחלטת מ"מ השר. החברה שלחה מכת

 2017ביוני  20ולמעלה מהנדרש, נענתה ביום , 2017במרץ  19לעניין שיטת החישוב ביום 

 עמדה על אותןבו נדחו טענותיה. החברה שבה ופנתה באמצעות ב"כ והמשרד במכתב 

 כל אותה העת,. 2018ביולי  2טענות מהותיות שאף הן נדחו במכתבו של המשרד מיום

המשיכה החברה וקיבלה תשלומים עודפים בעד השירותים שסיפקה. בנסיבות המתוארות 

ניתן להתעלם מהרושם שנוצר שפעולות החברה נועדו לעכב את הפחתת  לעיל, לא

 להצדיק  כדי  אמורב  שאין  בוודאי  עליה הודיע מ"מ השר בהחלטתו.  המתוכננת  התשלומים

  .השעה הוראת של התקנה אי

שיתחשב בפערים בין התשלומים המעודכנים שיקבעו לשנים מנגנון  קביעתבכל הנוגע ל .ב

ון יואילך שישלמו בעלי הריש 2018לבין התשלומים הקבועים בתקנות לשנת  2022-2019

על הפערים  המצביעה יםעלתה טענה מצד ספק שירות לשימוע), 8(ס'  2019 בשנת

שים, ומבקש לקבוע המשמעותיים הצפויים לאור הגידולים המשמעותיים בביקו

המפורטת   בזקלצד זאת, עולה טענת    גם בעבור תקופה זו.  העודפים  תשלומיםהתחשבות ב

 בסעיף הקודם, לעניין מועד התחולה.

 מענה: 

ואילך, לעניין הצורך בשלב  2018הנוכחי קדמה החלטת הליך האסדרה ל ,כמפורט לעיל

והארכת מועד תחולת התשלומים   2018ראשון בשימור המצב הרגולטורי שהתקיים בשנת  

; זאת, עד להשלמת 2018שנת לאחר המרביים ברשתות בזק והוט, כך שיוסיפו לחול 

יים בין ההליך דנן בדבר עדכון התשלומים המרביים בעד שימוש בשירותים הסיטונא

יבחן העדכניים    כי לאחר איסוף נתוני הביקוש  צויין  שימועל  8סעיף ב.  2022  -  2019השנים  

המשרד את הצורך בקביעת מנגנון שיתחשב בפערים בין התשלומים המעודכנים שיקבעו 

ואילך שישלמו בעלי  2018לבין התשלומים הקבועים בתקנות לשנת  2019-2022לשנים 

 .2019הרישיון בשנת 

היקף התשלומים בעולה כי קיים פער משמעותי משך לאיסוף הנתונים ובדיקתם, בה

בהתבסס על תעריפי  2019שמאז חודש ינואר  בתקופה יםמספקי השירות שגבתה בזק

אמור המנגנון שמוצע לקבוע כלפי  2019לשנת המעודכנים ואילך, לבין התשלומים  2018
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ליון ₪, שבזק תידרש להשיב ימ 30 -כסך התשלומים העודפים כאמור הוא  .במסמך זה

 מיליון ₪ מתוכם יושבו לבזק בינלאומי, חברת הבת של בזק).  [...]לספקיות השירות (

מביא להעלאה  2019בשנת לאור השינוי בביקושים המוצע העדכון יין כי יישום מנגנון וצי

  .ם והפחתה באחריםמיהתשלומבחלק 

 2019רטרואקטיבית לתשלומם המעודכנים החל מחודש ינואר לעמדתנו קביעת תחולה 

תביא לתוצאה נכונה וצודקת יותר מקביעת מנגנון של התחשבנות לפי צריכה עתידית, 

 :יםם הבאמימהטעוזאת בהוראת השעה  וקביעת תקופה נוספת בעניין

(בשנים   יישום הוראת השעה לשתי התקופות הראשונות בהן לא יושמה החלטת מ"מ השר

מביא דרמטי ולא , שאינו ברכיבי התשלום השונים 10% -, מביא לעדכון של כ)2017-2018

. לעומת לשינוי במערך השיקולים הכלכליים והתמריצים לטפס במעלה סולם ההשקעות

מביא   2019, יישום המנגנון לשנת  2018זאת, בהתאם לנתוני הביקוש שנאספו בשלהי שנת  

תשלום המרבי עבור הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת שקלים מה 4 -כלהפחתה של 

ואילך. התחשבות בפער זה בקביעת  2018) מהתעריף שנקבע לשנת 5/ת1נתונים (רכיב ת

בתעריף לרכיב זה המתווסף על ההפחתה  50% -תעריפים עתידיים יביא להפחתה של כ

ובה הפער כך שאם תתבצע הפחתה נוספת מהתעריף המעודכן בגהצפויה בשל העדכון. 

במסגרת הוראת שעה, הרי שהתשלום לרכיב זה ישתנה באבחה אחת לכשליש מהתעריף 

שינוי לצד זאת, תירשם עלייה מסויימת בתשלומים עבור הרכיבים הקבועים. הנוכחי. 

בכל הנוגע מערך התמריצים של ספקי השירותים  שיקוליהם ודרסטי זה ישנה מהותית את  

 -ך, תפחת משמעותית התועלת בחיבור מקומי לכ .לטיפוס במעלה סולם ההשקעות

MSAGבנוסף, מנגנון החזר תשלומים לפי הלקוח.  , או בפריסת סיבים עצמאית עד בית

תביא להשבה של התשלומים העודפים לשנה זו רק בתום השבת   2019לשנת    היקף הצריכה

ביעת ), ועשויה להתארך. בעוד שק2017-2018( התשלומים העודפים לתקופות הקודמות

תחולה למפרע התקופה בה תאפשר את השבת השלומים העודפים באופן פשוט ומיידי. 

לא צפויה לשנות את ההתנהגות  2017-2018לשנים  הוראת השעהשקביעת עוד מכאן כי 

של ספקי השירותים ביחס לאופי השירותים הסיטונאיים הנצרכים מבזק או להיקף 

 מנגנון רטרוספקטיבי דומהקביעת זאת, . לעומת ההשקעות בפיתוח תשתיות עצמאיות

נוגד את מטרות המשרד  שינוי זה ספקי השירות.התנהגות ב ינוילש יביא 2019עבור שנת 

בנוסף, קביעת התעריפים  בפיתוח תחרות על גבי תשתיות תקשורת מתקדמות עצמאיות.

 . מחברת בזק המעודכנים משקפים באופן נכון את השירות שצרכו ספקיות השירות

מועד תחילת תוקפם של התשלומים המעודכנים יקבע כי  לאור האמור המלצתנו היא 

  .2019בינואר  1החל מיום למפרע 

  

 .קטן (א) לעילבסעיף    מועד התחולה, נפנה להתייחסותנו במענה לטענההטענה בדבר  לעניין  
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 סוף דבר והמלצה: .3

את הנוסחאות לקבוע אנו ממליצים בהמשך לבחינת ההתייחסויות שהתקבלו בשימוע  .3.1

 בתקנות באופן הבא:

 עבור רכיב ק':

P𝑦𝑦
ק = 1.0059(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018

ק ∗ D2018
ק /D𝑦𝑦

I𝑦𝑦*ק /I2018 

 עבור רכיב נ':

P𝑦𝑦
נ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018

נ ∗ [−0.39�
D𝑦𝑦

נ

D2018
נ � + 1.39] ∗ I𝑦𝑦 /I2018 

 :5/ת1עבור רכיב ת

P𝑦𝑦
ת = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018

ת ∗ �1.0023 �
D𝑦𝑦

ת

D2018
ת �^(−0.803)� ∗ I𝑦𝑦 /I2018 

 עבור רכיב מ': 

P𝑦𝑦
מ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018

(א),מ ∗ [1.0026 �
D𝑦𝑦

מ

D2018
מ �^(−0.891)] ∗ I𝑦𝑦 /I2018 

 1 -ייקבע למפרע לתאריך האנו ממליצים לקבוע כי מועד תחילת תיקון תקנות השימוש  .3.2

. מנגנון ההתחשבנות על גבייה עודפת שהתבצעה בין בעלי העניין בתקופה זו 2019בינואר 

 ייקבע ביניהם.

לשתי תשלומים העודפים בהתאם תחשבות באנו ממליצים לקבוע הוראת שעה לה .3.3

ת וכאשר עבור תקופ ,2018(ב') המחצית הראשונה של שנת  -ו, 2017: (א') שנת תקופות

 .לשימוע השצורפ טיוטת התקנותבש , יחושבו הפערים כקבוע בהוראת השעהאלו

 המלצה זו מקובלת על הגורמים המקצועיים במשרד האוצר. .3.4

 

 בברכה,

 

 דרור-רזד"ר עופר 

 סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה
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 ;מר מימון שמילה, המשנה למנכ"ל ומנהל ומינהל הנדסה, משרד התקשורת

 ;גב' אתי שמואלי, מנהלת אגף הנדסת תקשורת, משרד התקשורת
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 ;עו"ד ברוריה מנדלסון, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התקשורת

 ממונה ייעוץ משפטי, משרד התקשורת;, לעדיזיו געו"ד 

 ;מר עדי קופלוביץ', מנהל תחום בכיר (רגולציה ומחקר בינלאומי), משרד התקשורת

 ;גב' תמר ארז, מרכזת בכירה (רגולציה), משרד התקשורת

 סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר;מר אסף וסרצוג, 
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