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 המלצה  - שימושים חריגים בדקות שיחההנדון: 
 2020 במרץ 25נתוני שיחות, מיום  –דרישת נתונים מפעילים ניידים סימוכין: 

, "(הקורונה משבר)" הקורונה נגיף התפשטותעם מדינת ישראל התמודדות בעקבות  ,בימים אלה .1

 משמעותיבאופן    המצמצמותשונות,  הוראות    הבריאות משרדנקבעו בתקנות שעת חירום ובהנחיות  

   ואת יכולת התנועה במרחב הציבורי.  פעילות מסגרות החינוך את ,את היקף התעסוקה במשק

ישראל נמצאים בבתיהם למשך זמן ממושך תושבי מדינת מרבית ו, הזמהאמור, בעת כתוצאה  .2

שירותי  גוןכ, הבסיסיים התקשורת שירותי רובבועושים שימוש רב יותר בשירותי תקשורת. 

 משפיע אינובימים אלה  המוגברהיקף השימוש  ,בסלולר נתונים ושירותי, טלוויזיה, אינטרנט

)תשלום נוסף הוא לרוב בשל   קבועעל היקף התשלום עבורם שכן רובו מבוסס על תשלום    חד  באופן

  .הרחבת השירות לבקשת המנוי(

 פניות ציבור בדבר תשלומים גבוהים"( המשרדבימים האחרונים התקבלו במשרד התקשורת )" .3

. בעת משבר הקורונה מכשירי הסלולרשיחות מחורג בבהיקף עקב שימוש אשר עשויים להיווצר 

 המנויים)")שרובם משתייכים למגזר החרדי( ממנויי התוכניות הכשרות הגיעו  הפניותמרבית 

בשירות שיחות הסלולר גבוה מלכתחילה ם  שימוש שלהאשר ה"(  הכשרות  התוכניות"  -" והכשרים

לעשות שימוש בשירותי תקשורת  יםממעטמנויים אלו עקב כך שוזאת, , מנוייםלעומת שאר ה

גידול בצריכת חל משרד הבריאות, בתקנות שעת חירום והנחיות הוראות החליפיים. כך, בעקבות 

בגידול בשיחות הסלולר, לעומת הגידול בצריכת מנויי התוכניות הכשרות שירותי התקשורת של 

)כגון, שיחות  שירותי התקשורת בשאר האוכלוסייה המתחלק על פני מספר שירותי תקשורת

 טלוויזיה ואינטרנט(. ,DATA-סלולר, שימוש ב

מקורו במספר מאפיינים ייחודיים המנויים הכשרים גידול השימוש בשיחות הסלולר של כי  נראה .4

 :של מנויים אלושל השימוש בשירותי תקשורת 

מנויי שימוש.  עושים מנויים אלואמצעי התקשורת בו שיחות טלפונית הוא , לעיל כאמור 4.1

שימוש  בשירותי אינטרנט, ובכלל כך שימוש יםעוש םינאבדרך כלל התוכניות הכשרות 

 Skype ,WhatsApp ,Zoom ,E-mailבאפליקציות המשמשות לתקשורת בין פרטים, כגון 

בית באמצעות שירותי ההגידול בצורך לתקשר עם אנשים אחרים שאינם בני  . לפיכך,וכו'

  .יהנייח והסלולר טלפוןבאמצעות הנעשה ברובו תקשורת 

אשר מעניקים שירותים שונים   המנויים הכשרים עושים שימוש ב"קווי תוכן",בימי שגרה   4.2

וכן "ועידות קוליות"  ,שוטפים עדכונים ומידעלמתקשרים אליהם, משיעורי תורה ועד 
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. השימוש בשירותים אלה באמצעות שיחה " מבוססות שמע(WhatsAppמעין "קבוצות )

, וזאת אחת הסיבות בקרב המנויים הכשרים מכשיר הסלולר הוא מקובל מאודמ

מנויים בימי שגרה של בשירות שיחות הסלולר המרכזיות להיקף השימוש הגדול יחסית 

ין מקורות מידע אבבית, ובשל האילוצים לשהות ב. סביר כי מנויים אחריםלעומת  אלו

טלוויזיה, ירשם גידול משמעותי בשימוש בקווי התוכן הללו, האינטרנט ובאמצעות הותוכן  

  וצפוי שהם אף יתרחבו ויגדלו.

תלמידים מצויים מחוץ למסגרות החינוך השגרתיות ונדרשים להישאר  ה, בעת הנוכחיתב 4.3

בבתיהם, חלופות המציעות למידה מרחוק צוברות תאוצה ומספקות מענה זמני למצב 

אינה משתמשת בשירות האינטרנט, הלמידה מרחוק של שנוצר. באוכלוסייה החרדית, ש

, לעומת השימוש ברשת האינטרנט הנפוץ בשאר נעשית באמצעות הטלפוןהתלמידים 

 האוכלוסייה. 

בעת משבר עלה החשש כי השימוש המוגבר בשיחות ממכשיר הסלולר למשרד במסגרת הפניות  .5

 משמעותיתבהיקף גבוה ם בתשלומייביא לחיוב הקורונה, נוכח הסיבות המפורטות לעיל 

, למנויי התוכניות הכשרותהמשווקות  . זאת, עקב מבנה חבילות הסלולרמהחיובים במצב שגרה

 .למכסת הדקות שנקבעה בחבילההכוללות חיוב גבוה לדקה מעבר 

בדרישת הנתונים שבסימוכין, במטרה לבחון האם חלה משרד פנה ה 2020במרץ  25ביום לפיכך,  .6

בעת האחרונה, מאז פרוץ משבר הקורונה, עליה בשימוש בשיחות קוליות שיוזמים מנויי מפעילי 

המפ"א והרט"ן, ובפרט מנויי התוכניות הכשרות של מפעילי הרט"ן. בנוסף, מטרת דרישת הנתונים 

בשיחות הסלולר צפוי להביא להיקף  הייתה לאפשר למשרד להעריך האם הגידול בשימוש

 תשלומים שאינו סביר.  

המשתנה בין   דקותובמכסת  מאופיינות בתשלום חודשי קבוע,  בשירות הסלולר  תעריפים  חבילות ה .7

תשלום נוסף, לרוב עבור כל ב כרוך, כאשר החיוב במקרה של חריגה ממכסת הדקות מפעיליםה

גבוה יותר באופן משמעותי מהתשלום לדקה לדקה בחריגה תשלום כאשר ה. או חלק ממנה דקה

 1המגולם בחבילה הבסיסית.

 1נרחב. בעמודה  המשווקות באופןתעריפים של תוכניות חבילות שלוש הלן אנו מפרטים ל 1 בלוח .8

דקות שיחה לחודש )טווח  5,000-2,500בין  הבכל חבילה אשר נע הדקות מכסתאת אנו מפרטים 

אנו מפרטים את מחיר   2(. בעמודה  התעריפים של התוכניות הכשרות את רוב חבילותגם המאפיין  

אנו מפרטים את המחיר הממוצע לדקת שיחה   3הדקות(. בעמודה    מכסת)עד להבסיס של החבילה  

בילות מייצגות אלה המחיר (. בחבמכסה הדקות )בהנחה שנעשה שימוש בכל הדקות מכסתעד ל

מדקות אלה, הרי שהמחיר שליש צורך רק  במידה והמנויכך, אגורות.  2-1לדקת שיחה עומד על 

אנו מפרטים את המחיר לדקת שיחה במידה  4אגורות. בעמודה  6-3עומד על בפועל לדקת שיחה 

 49-18חבילה. טווח המחירים לדקות שיחה אלה נע בטווח בהדקות  מכסתונעשה שימוש מעבר ל

 .אלה של דקת שיחה בחבילותממחיר הבסיס מחיר הגבוה פי כמה וכמה  – לדקה אגורות

 
בשימוש בקווי  כניות הכשרותוממנויי התהדקות מקורה בשימוש חורג שאפיין חלקים  נציין שהסיבה לקיומה של מכסת 1

 23מגבלת השימוש הסביר נדונה בהחלטה שפרסם המשרד בנושא "תיקון רישיונות בעניין שירותי פרימיום", ביום התוכן. 
 https://www.gov.il/he/departments/policies/23092019_1.  להרחבה בנושא זה ראו:2019בספטמבר 

https://www.gov.il/he/departments/policies/23092019_1
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 וללים מע"מ( )כל התעריפים כ פירוט שלוש חבילות מייצגות – 1לוח 

בסיס המחיר  הדקות מכסת חבילה
 מחיר דקת חריגה )₪( מחיר ממוצע לדקה )₪( )₪( חבילהב

 (4) (3) (2) (1) עמודה

 0.178 0.014 35 2,500 א'

 0.39 0.017 49.9 3,000 ב'

 0.49 0.012 59.9 5,000 ג'
  מקור: נתוני חברות התקשורת ועיבודי אגף כלכלה.

 המנוי ישלםהדקות,    מכסתהחבילות שתואר לעיל עולה כי במקרה של חריגה משמעותית מממבנה   .9

וגם גבוה יותר משמעותית ממחיר הבסיס של החבילה גבוה יותר משמעותית התשלום חודשי 

לעיל( בעת שגרה  1)לוח  ב'ידבר בחבילה  מנויכך למשל, במידה ו .הסלולר בשוק סביר מתשלום

₪. היה ובמשבר הקורונה יכפיל  50-דקות לחודש, הרי שהתשלום החודשי שלו יעמוד על כ 2,000

דקות שיחה לחודש  4,000זה את היקף השיחות שלו בסלולר, סך הדקות שלו יעמוד על  מנוי

 לשלם יידרש זה מנוי, לפיכך(. 3,000מעל מכסת הדקות שלו ) 1,000 -)כשלוש שעות שיחה ביום( 

הכפלת היקף  בורע וזאת, שלו הרגיל מהתשלום 10 פיכמעט , לחודש ₪ 440-כ הקורונה במשבר

  2.השיחות שלו

על מנת לקבל נקודת ייחוס לאי הסבירות של תשלום זה לעומת רמת המחירים בשוק הסלולר,  .10

 .  ₪ 60-כעל  2018הממוצע בשוק הסלולר עמד בשנת  ARPU-נציין כי ה

למנוי בין מנויי התוכניות הכשרות להלן אנו מציגים השוואה בין היקף דקות השיחה  1בתרשים  .11

מנוי מן הנתונים עולה כי בימי שגרה  3הקורונה.משבר ושאר המנויים, בתקופת שגרה ובתקופת 

דקות   420-שאר המנויים שמתקשרים בממוצע כדקות בחודש, לעומת    920-מתקשר בממוצע כ  כשר

שני סוגי המנויים מגדילים את היקף קורונה ה בתקופת משברבחודש. מהנתונים עולה כי 

הגדילו בתוכניות האחרות  ההתקשרות ממכשיר הסלולר, אך זאת בהיקפים שונים. בעוד המנויים  

 .75%-היקף דקות השיחה בכהגדילו את  הכשרים, המנויים 20%-את היקף דקות השיחה בכ

 
2 39.949=349.9+1,000*0. 
, נאלצנו להשוות בין תקופות קצרות יותר. הנתונים שלם  עקב כך שתקופת הבידוד במשבר הקורונה עדיין לא הגיעה לחודש  3

  לחודש שימוש בימי שגרה לעומת ימי קורונה. ןכך שיהוו אומד הותאמו
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 .כלכלה אגף ועיבודי התקשורת חברות נתוני: ורמק     

מהמנויים הכשרים מתקשרים  6.5%-שגרה כ תעולה מן ההשוואה בין סוגי המנויים כי בע עוד .12

דקות בחודש )מכסת הדקות הנמוכה ביותר בתוכניות הכשרות(, בעוד  2,500-מהסלולרי למעלה מ

הקורונה, היקף המנויים החוצים משבר בלבד משאר המנויים עוברים רף זה. בתקופת  1.2%-כ

בעוד בקבוצת שאר המנויים היקף הגידול עומד על  אך היקף שימוש זה עולה בשתי הקבוצות.

בתקופת קרי,  נקודות אחוז.    15-נקודת אחוז אחת בלבד, הרי שבמנויים הכשרים עומד הגידול על כ

מהמנויים הכשרים   22%-כ  ,שבידינו  שגובש על בסיס נתוני החברותן  לפי אומדקורונה,  ה  משבר

 .ים חורגיםעתידים לחרוג ממכסת הדקות ולשלם תשלומשנבדקו 

-יחרוג בממוצע בככשר מהחישובים שערכנו על בסיס המידע שהתקבל מהחברות מצאנו כי מנוי  .13

בהתחשב בשונות בתעריפי הדקות החורגות בין החברות ובהיקפי המנויים  .דקות בחודש 600

 החורג  ממנוי  שיידרש(  הבסיסי  החבילה  למחיר)מעבר  ממוצע  ה  הנוסף  התשלוםאומדן  החורגים,  

  .לחודש ₪ 230-כהוא  – הדקות ממכסת

עליה של מאות שקלים בסך התשלום החודשי היא  של חריגות אלה    נתהמסתמהמשמעות הכלכלית   .14

, ויצירת נטל כלכלי כבד, אשר אינו עולה בקנה אחד עם תוספת התוכניות הכשרותמנויי חלק מל

 .העלויות הכרוכה בגידול בביקוש לשירות זה

בנושא זה עלה כי למשרד מפעילי הסלולר והנתונים שהוצגו מול שקיים המשרד נציין כי משיח  .15

הדקות  ברות )למשל עקב הבדלים גדולים במכסתהח זהה בכל והיקף הבעיה המתוארת לעיל אינ

 החלו לפעול אף  מפעילים( וכן שחלק מהליםיבתוכניות הכשרות המוצעות על ידי המפע ההכלול

אשר חורגים בהיקף השימוש שלהם  מנוייםעל מנת לצמצם את היקף הפגיעה ב עצמאיבאופן 

 הדקות בחבילה.ממכסת 

מייצר עלויות נוספות  שיחותהביצוע עוד נציין כי המשרד מודע לכך שהגידול המשמעותי בהיקף  .16

  למפעילי הסלולר, וכי נדרש לקחת סוגיה זו בחשבון.

 ות, כמו ביתר תוכניות התעריפים המוצעים על ידי מפעילי הסלולר,הכשרבתוכניות התשלומים  .17

)א( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, 17סעיף בהתאם להוראת על ידי מפעילי הסלולר  נקבעים

או  5בזק שלא נקבע לו תשלום לפי סעיפים  תירוש""( הקובע כי תהתקשור חוק)" 1982-התשמ"ב
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שיון לדרוש בעדו תשלום יאו שנקבע לו תשלום מרבי או מזערי לפי סעיפים אלה, רשאי בעל ר 15

  ".סביר.

הנוכחיות בנסיבות כניות הכשרות ובת התשלומים שנקבעוהמשרד סבור כי עיל בהמשך לאמור ל .18

 רונה, אינם סבירים. ומשבר הקשל 

הוראות לבעל הרישיון לתת  רשאי  "(  השרקובע כי שר התקשורת )"  התקשורתלחוק  (  1))ג(  17סעיף   .19

שבעל הרישיון מתכוון לדרוש בעד השר בדבר התשלום אותו ידרוש בעד שירות בזק, כאשר ראה 

בחינה אם תשלום אינו סביר, )ד( לחוק קובע כי  17תשלום שאינו סביר. סעיף    ,בין היתר,  זהשירות  

על נקודת ייחוס הנגזרת מתשלום בעד השירות  , בין היתר,התבססיכול שתעשה, בין השאר, ב

  שנותן בעל הרישיון.

הכשרות והיקף התשלום התוספתי   תוכניותב  מניתוח שערכנו להיקף הממוצע של הדקות החורגות .20

 בתוכניות מנויכתוצאה מחריגה זו, עולה האנומליה הבאה: בתקופת משבר הקורונה, למנוי 

מהתשלום  1/6 ומדקות השיחה של 5/6-ישלם עבור כהחורג ממכסת הדקות בחבילה  הכשרות

במילים אחרות, היקף  .מהתשלום החודשי שלו 5/6מדקות השיחה שלו ישלם  1/6החודשי, ועל 

החורגים ממכסת הדקות כשרים התשלום החודשי הנאמד בתקופת משבר הקורונה למנויים 

 10, אפילו עד פי הוא גבוה משמעותית מרמת המחירים הנהוגה בשוק הסלולר כיוםשלהם 

דומה לרמת המחירים שהייתה   ות כיום בשוק. במידה רבה היקף התשלום האמורמחבילות הנפוצ

 אינו מחיר סביר. , כיום,וזה – 2011נהוגה בשוק הסלולר עד שנת 

בשל  כישוקל שר התקשורת להורות , לסוגיה זו ספר פתרונות אפשרייםהמשרד שקל מלאחר ש .21

תשלום האת  יגבילו הרט"ן מפעיליל שלושה חודשים, זמני, ולתקופה שבאופן משבר הקורונה, 

מכסת דקות ותשלום עבור דקות   תוכנית הכוללתהדקות שנקבעה בממכסת  הדקות החורגות  בגין  

 . כנקודת ייחוס( בתנאי התוכנית)ותוך שימוש  התוכניתבהתאם למחיר הבסיס של חורגות, 

יהיה  הכולל , התשלוםהכלולה בתוכנית שלוהדקות  מכסתצרך עד לכפליים מ בהינתן שמנוי ,כך .22

, אך לא יותר מכפליים ממחיר הבסיס. כמו כן, בהינתן שמנוי צרך יותר התוכניתבהתאם לתנאי 

 התשלוםהדקות שבחבילה,  מכסתועד פי שלושה מ בתוכנית בה הוא מנוימכפליים מרף הדקות 

חוזר ו ,הבסיס חבילת ממחיר שלושה מפי יותר לא אך, החורגות הדקות היקף על יתבססהכולל 

החיוב בגין מספר כי במידה ומנוי סיים את מכסת הדקות שקבועה לו בתכנית, ו יובהר חלילה.

וכפל יא התשלום הכולל שלו ל למחיר הבסיס של החבילה שצרך,דקות החריגה שביצע אינו מגיע 

 והוא יישא בתשלום דקות החריגה בהתאם לתנאי התכנית.

, בהתאם רטים תרחישים לחישוב התשלום למנוי בהתאם להיקף השימושולהלן מפ 2בתרשים  .23

לעיל, קרי תשלום   1המתוארת בלוח  א'  . לשם הדוגמא אנו מתבססים על חבילה  לשינוי המוצע כאן

 מכסה.אגורות לדקה מעבר ל 17.8דקות ותשלום חריגה של  2,500 מכסה של₪ עד ל 35של  בסיס
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)בפרט בתוכניות  ורגחאנו סבורים כי הוראה זו תביא מחד לתשלום סביר של מנוי עבור שימוש  .24

להם הנוספות שנוצרו ן העלויות יבגלמפעילי הסלולר עלויות תאפשר החזר , ומאידך הכשרות(

שכן בעקבות משבר הקורונה. של מנויי התוכניות כתוצאה מהשינוי הלא צפוי במאפייני השימוש 

, על אף שעלויות השוליות ון זה מתבסס על תמחור החבילות של מפעילי הסלולר עצמםראשית פתר

של הדקות החורגות אינן כוללות עלויות מרכזיות כגון עלות הרכשת מנוי, עלויות מוקדים, עלויות 

. שנית, ניתן לדמות את השינוי המוצע כאן לכך שהמנוי החורג רכש מספר חבילות חיוב וגבייה ועוד

עם חריגה   תמאפשר גמישות מספקת להתמודדוגם  ולא אחת בלבד. שלישית, השינוי המוצע  סלולר  

   גדולה מאוד ממכסת הדקות, שבעת משבר הקורונה, אינה בלתי סבירה.

נציין כי להערכתנו, על בסיס המידע שבידינו, היקף המנויים הכשרים הפוטנציאלי ששינוי זה  .25

בישראל. לפיכך   מיליון מנויי סלולר  10-, וזאת מתוך כאלף מנויים  50רלוונטי עבורם אינו עולה על 

, וכאמור, בשינוי המוצע גם ההשפעה של שינוי זה על מפעילי הסלולר הוא יחסית מצומצם

 . המפעילים מקבלים תוספת תשלום עבור תוספת העלויות הנגרמת להם מהגידול בשימושים

, ההוראה האמורה תקפה לכלל מנויי יים הכשריםלמנונדגיש כי על אף שהשינוי רלוונטי בעיקר  .26

הסלולר. זאת על מנת לתת מענה לכל המנויים בתוכניות הכוללות תשלום עבור מכסת דקות קבועה 

עוד נציין כי הבחינה עבור בעיה דומה   עשויים להיתקל בבעיה דומה.שותשלום עבור דקות חורגות,  

יימצא כי גם למנויי הנייח נוצרו במשבר הקורונה בתחום הנייח עדיין לא הגיעה לסיומה, ובמידה ו

 תשלומים שאינם סבירים, המשרד יבחן כיווני פעולה דומים.

 , ותהיה תקפה לשלושה חודשים.2020באפריל    7  יוםהחל מהוראה תכנס לתוקף  המוצע כי  –תחולה   .27

 כן מוצע כי שר התקשורת יאריך או יקצר את התקופה האמורה, בהתאם לנסיבות.
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וכי  בנסיבות משבר הקורונה למנויים הרלוונטיים ייתן מענה מידתיכי הפתרון המוצע  אני סבור .28

כתוצאה מהגדלת  מפעיליםנוצרות ליות ההתחשבות בעלותוך , לביצוע מידיהניתן  מדובר בפתרון

  .השימושים

 

 

 

 

 

 

 

 

 :העתק

 מר מימון שמילה, המשנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורת

 עו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת

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

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת

 מר עמי גילה, סגן מנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת

 , סגנית היועצת המשפטית, משרד התקשורתד ברוריה מנדלסוןעו"

 , ממונה ייעוץ משפטי, משרד התקשורתמיכאלי-עו"ד בת שבע נחמיה

 , משרד התקשורתמנהלת תחום פניות ציבור, פיקוח על שירות לצרכןאייזנברג, -דדון גב' דולי

 יועצת בכירה למנכ"ל, משרד התקשורת יין,ענבל מע גב'

 , יועצת למנכ"ל, משרד התקשורתארצי-מיתר בןגב' 

 גב' מור כהן, מרכזת בכירה )רגולציה(, משרד התקשורת

 גב' רעיה עדני, רכזת תקשורת ותיירות, אגף התקציבים, משרד האוצר

 עו"ד אבי גרוסמן, ראש צוות תקשורת, רשות התחרות
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