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 2נספח מס' תיקון  - קנההתעבור ביקור טכנאי בבית לקוח לצורך לחברת בזק תשלום הנדון: 

 ( וטלפוניה סיטונאית"BSAלתיק שירות "גישה רחבת פס מנוהלת )

 

 .הריני לפנות אליכם בנושא שבנדון כדלקמן

 

עניין "יישוב ב 2015בפבוראר  16"( ביום המשרדמסמך שפרסם משרד התקשורת )"ב .1

 - ת והבהרות החלטו  - הנדסיות  מחלוקות למימוש שוק סיטונאי תהליכי עבודה וסוגיות

נספח מס' )" ( וטלפוניה סיטונאית"BSAלתיק שירות "גישה רחבת פס מנוהלת ) 2נספח מס' 

 ( כדלקמן:1נקבע בסעיף א) ,"(2

 

 שקע עד טכנאי שליחת ל, כולשירות ספק מנוי של ההתקנה עלות( 1")

 הקבוע החודשי בתעריף כלולים ,שיידרש הלקוח ככל בבית ראשון

התקשורת  בתקנות א שנקבע"מפ של לרשת חלקו מבנה חיבור בעד

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

 בעלות השירות ספקיות את לחייב ואיןהשימוש"(,  תקנות)" 2014

 ]ההדגשות הוספו[ .". . .  .ההתקנה הטכנאי עבור

  

 

שירות גישה רחבת פס בגין התשלום , שכן ההבהרבה נטען כי נפלה טעות בהתקבלה פנייה במשרד  .2

, ("אשימוש ברשת בזק ציבורית של מפ)בזק ושידורים() שנקבע בתקנות התקשורת (BSA)מנוהלת 

. התקנהאת עלויות ביקור הטכנאי במקרה של  אינו כולל "(תקנות השימוש)" 2014 -התשע"ה 

טכנאי אף  בגין ביקורזכאית לתשלום  "(בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )"לפיכך בזק

 . התקנהבמקרה של 
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וכי התשלום אכן נפלה טעות בהבהרה,  נמצא כי בחן את הפניה, הדרג המקצועי במשרדשלאחר  .3

, התקנהכולל את העלויות בגין ביקור טכנאי בעת  אינושנקבע בתקנות השימוש   BSAבגין שירות

 .ומכאן הצורך בתיקון ההבהרה

 

כולל את העלויות  אינושנקבע בתקנות השימוש  BSAירות עמדת המשרד לפיה התשלום בגין ש . 4

ים שימועל שצורפולידי ביטוי בחוות הדעת הכלכליות  הבאביקור טכנאי בעת התקנה, בעד 

המלצה בדבר בענין , 2014באוגוסט  18 ביוםו 2014בינואר  14יום שפורסמו על ידי המשרד ב

גם בחוות כמו כן, . "(השימועים)" 1בזק"ברשת "קביעת תעריפים מירביים לשירותים סיטונאיים 

, נאמר 17.11.2014ששימשה בסיס להחלטת השר בנושא מיום  16.11.2014הדעת הכלכלית מיום 

  ר על עמדותיו לעניין זה כפי שפורטו בשימועים.שהמשרד חוז

כי עולה  "וטלפוניה סיטונאית (BSA) "גישה רחבת פס מנוהלתתיק השירות מהוראות  בנוסף,

ספקיות השירות ישאו בעלות ביקור טכנאי של בזק ככל שזה נדרש בעת ת המשרד היתה שכוונ

לעניין דוח התחשבנות מרוכז מפורט בגין חיובי פעילות  ,ה5.1סעיף ב ו למשל רא) ההתקנה

בעל התשתית טכנאי של די י-טכנאים של בעל התשתית המתייחס, בין היתר לפעולות שבוצעו על

זאת, מבלי לגרוע מהאמירה  (.פעולת התקנהגם ובגינן מחוייב הספק בתשלום. בין הפעולות נמנית 

 בתיק השירות לפיה השירות ינתן "מקצה לקצה".

 

כפי  התקנהבעת  בגין ביקור טכנאי בזק תגבה תשלוםכלכלית כי ההצדקה הונוכח לאור האמור,  . 5

"גישה לתיק שירות  2נספח  בכוונת המשרד לתקן את , רשפורט בחוות הדעת הכלכליות כאמו

ספק שירות חייב לרשאית בזק כי  המבהיר באופן  "וטלפוניה סיטונאית (BSA) רחבת פס מנוהלת

 . 9.2.2017 וזאת החל מיום מע"מ( )לא כולל ₪ 158בעלות של בעת התקנה ביקור טכנאי בגין 

 

 2.2לנספח מס' תיקון  מצ"ב

 

טכנאי שנדרש להיכנס לחצר גין ביקור רק בזק רשאית לגבות את התשלום האמור כי ב ,יובהר . 6

לפני תיבת או בכל רכיב רשתי אחר,  MSAG -בעבודה  לצורךטכנאי עבור ביקור הלקוח. 

 .לא תגבה בזק כל תשלום, בחצר הלקוח ההסתעפות האחרונה

 

רשאי מפורט בנוסח המצ"ב, כ 2המצדיקות את אי תיקון נספח ישנן נסיבות כי  גורם הסבור . 7

לא יאוחר  koplovitza@moc.gov.ilעדי קופלוביץ בכתובת מייל: כתב לידי ב ות עמדתלהביא א

  .8.1.2017 מיום

 
                                                 

1
עת הכלכלית שצורפה בחוות הד 11עמ' ו 14.1.2014 -בחוות הדעת הכלכלית שצורפה לשימוע מיום ה  17ועמ'  6עמ'  

 18.8.2015 -לשימוע מיום ה
2

בוא "תקנה י)ג( בתקנות השימוש" 4( לנספח ב, כך שבמקום "תקנה 3התיקון כולל אף תיקון טעות סופר בסעיף א) 
 )ג( בתקנות השימוש".3
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; טענות אלו טענות ביחס למודל הכלכלי יבחן המשרדלא ה יובהר כי במסגרת ההתיחסות האמור

 .  2014בנובמבר  17החלטת השר מיום במסגרת השימועים והוכרעו במסגרת  ו על ידי המשרדנבחנ

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 :קיםהעת

 התקשורת משרד סמנכ"ל בכיר פיקוח ואכיפה, -    מימון שמילה מר

 התקשורת משרד"ל בכיר כלכלה, סמנכ -   הרן לבאות  מר

 התקשורת משרד, הנדסה ורישוי"ל בכיר סמנכ -   ם גרוןחיי מר

  , משרד התקשורתהמשפטית היועצתמ"מ  -   ברוריה מנדלסון"ד עו

 יועצת מקצועית בכירה למנכ"ל, משרד התקשורת -   גונן-גב' עדי קאהן

 


