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 ח"תשע, סיון א"כ  

 2018, יוני 4 

 לכבוד

 רשימת תפוצה

 שלום רב,

מנגנון בהתאם לעדכון  2018 למחצית השנייה של שנתעדכון תעריפי השוק הסיטונאי : הנדון

  במודל השוק הסיטונאי תחזית הביקושים

 2017בפברואר  20התקשורת מיום החלטת מ"מ שר . 1סמך: 

  2016בנובמבר  9. מכתבו של סמנכ"ל בכיר כלכלה מיום 2

  -שר התקשורת מילא ידי להודיעכם כדלקמן 

"עדכון תעריפי השוק הסיטונאי בנושא  20.2.2017מיום להחלטתו של מ"מ שר התקשורת בהמשך 

 החלטה" -ודל השוק הסיטונאי בהתאם לעדכון מנגנון תחזית הביקושים במ 2018 -ו 2017לשנים 

הנתונים שאסף המשרד מבעלי התשתיות ומספקי , להלן פירוט בדבר "(השר מ"מהחלטת )"

עדכון מנגנון תחזית הביקושים במודל השוק הסיטונאי ועדכון התשלומים השירותים לצורך 

 -ע"ה הרלוונטים בתקנות התקשורת )בזק ושידורים()שימוש ברשת בזק ציבורית שלמפ"א(, התש

במכתבו של סמנכ"ל בכיר  וגיה שהוצגה, בהתאם למתודול2018לשנת  "(השימוש תקנות)" 2014

"המלצה בדבר מנגנון עדכון תחזית הביקושים לצורך עדכון  בנושא 9.11.2016מיום  כלכלה

 . השר מ"מ אומצה בהחלטתשו, "2018 -ו 2017תעריפי השוק הסיטונאי לשנים 

  שנאספו:להלן סיכום הנתונים  .1

 מנויי תשתית אינטרנט: .א

 מנויי תשתית  

 שיעור גידול חודשי הוט שיעור גידול חודשי בזק  

   ]...[   ]...[ 16-ספט

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 16-אוק

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 16-נוב

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 16-דצמ

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 17-ינו

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 17-פבר

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 17-מרץ

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 17-אפר

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 17-מאי

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 17-יונ

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 17-יול

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 17-אוג

 ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ 17-ספט
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 מנויי תשתית  

 שיעור גידול חודשי הוט שיעור גידול חודשי בזק  

 0.08%   0.37%   חודשי ממוצעשיעור גידול 

20181תחזית מנויים יוני 
  1,662,248 

 
 711,701 

 

 

 צריכת קיבולת: .ב

 צריכת קיבולת  

  
סה"כ מנויי 

 תשתית

סה"כ צריכת 
 (GBPSקיבולת )

צריכה למנוי 
2(MBPS) 

שיעור גידול 
 חודשי

    0.538 ]...[ ]...[ 16-ספט

 6.56%  0.573 ]...[ ]...[ 16-אוק

 0.41%-  0.571 ]...[ ]...[ 16-נוב

 2.21%  0.584 ]...[ ]...[ 16-דצמ

 2.72%-  0.568 ]...[ ]...[ 17-ינו

 4.87%  0.596 ]...[ ]...[ 17-פבר

 3.36%  0.616 ]...[ ]...[ 17-מרץ

 3.00%  0.634 ]...[ ]...[ 17-אפר

 0.89%-  0.628 ]...[ ]...[ 17-מאי

 0.77%-  0.624 ]...[ ]...[ 17-יונ

 4.03%  0.649 ]...[ ]...[ 17-יול

 3.23%  0.670 ]...[ ]...[ 17-אוג

 3.32%  0.692 ]...[ ]...[ 17-ספט

 2.15%       שיעור גידול חודשי ממוצע

 (MBPSצריכה למנוי )תחזית 
20183יוני 

     

 

                    

0.838  

 

, יש לערוך את השינויים וצרופותיוהחלטת מ"מ השר למתודולוגיה שפורטה ב בהתאם .א

המרביים לשירותים  התעריפיםהבאים במודל הכלכלי ששימש בסיס לקביעת 

תוצב תחזית  O:32, תא Broadbandבגיליון  הסיטונאיים ברשת בזק בתקנות השימוש:

תוצב  N:33, תא Broadband; בגיליון 1,662,248המנויים העדכנית בחברת בזק, קרי 

 .711,701קרי  העדכנית בחברת הוט,תחזית המנויים 

)סכום  "O:32+ O:33 ="-תשתנה ל  O:31, המשוואה בתא Broadbandבגיליון  .ב

 בשתי הרשתות(. 2018 -תחזית המנויים ל

                                                            
מספר המנויים בחודש , כפול 9, בחזקת 1פלוס  החישוב מתבצע באופן הבא: שיעור הגידול החודשי הממוצע  1

 .2017 מברספט
 )ע"מ לעבור מגיגה ביט למגה ביט(. 1024לפי מנת סך צריכת הקיבולת בסך מנויי התשתית, כפול  2
 מברהצריכה למנוי בחודש ספט, כפול 9, בחזקת 1פלוס  שיעור הגידול החודשי הממוצעהחישוב מתבצע באופן הבא:  3

2017. 
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" )שיעור מנויי O:32/ O:31 =" -תשתנה ל O:27, המשוואה בתא Broadbandבגיליון  .ג

" )שיעור O:33/ O:31 =" -תשתנה ל O:28(; המשוואה בתא 2018 -בזק מסך המנויים ב

 (.2018 -מנויי הוט מסך המנויים ב

 .0.838תוצב התחזית העדכנית לצריכה למנוי, קרי  G:48, תא Broadbandבגיליון   .ד

 

 

 תוצאות הצבת התחזיות המעודכנות במודל: .2

 להלן מסוכמים הערכים המעודכנים שיש להציב במקום הערכים המקוריים:

 סה"כ קיבולת ברשת
(GBPS) 

צריכה ממוצעת 
 למנוי

  בזק מספר מנויי

 4נתוני מקור  1,390,785 0.939 1,306.38

 ערכים מעודכנים 1,662,248   0.838 1,392.39

   

 5להלן השינוי בתוצאות המודל:

  2018 

 תוצאה עדכנית תוצאה מקורית  

 32.16 32.97 שירות נגישות ללא טלפוניה

 subloop unbundling 21.31 21.31שירות 
שירות העברת נתונים בליבת 

 13.32 14.08 הרשת 
שירות העברת נתונים בתצורת 

multicast 7,183 6,784 

 

 הראשונה הרלוונטיים המפורטים בתוספתיוצגו התשלומים המרביים להלן בהמשך לכך,  .3

6, המתוקנים בהתאם לתוצאות המודל הכלכלי המתוקן כמפורט לעיל:בתקנות השימוש
 

 

 

 

 

 

                                                            
4

במודל הכלכלי ששימש בסיס לקביעת התעריפים המרביים לשירותים  המופיעיםנתוני המקור  
 .הסיטונאיים ברשת בזק בתקנות השימוש

 גרונאו' ופרופ כלכלה בכיר ל"סמנכ של הכלכלית הדעת בחוות. 2014המודל מציג תוצאות במונחי מחירי   5
המלצה בדבר קביעת תשלומים מרביים לשירותים סיטונאיים ברשת  – בנושא 2014 בנובמבר 16 מיום

על  2014תוצאות המודל למחירי אוקטובר  הוצמדו ,השימוש בתקנות שנקבעו תשלומיםב ובהתאם, "בזק"
 .1.0074ידי הכפלתם בשינוי במדד המחירים לצרכן בגובה 

6
' ג בפרק כנדרש, לאחר הצמדה ועיגול 2018 ארולינ 1בערכים של  המוצגים כאן הם המירביים התשלומים 

, 100.6עמד על  2017. מדד אוקטובר 1.023עמד על  2014מדד אוקטובר (. 5 -ו 4 ותתקנ) השימוש לתקנות
לקדם את  כך על מנת. 0.992, כך ששיעור השינוי עומד על 1.0088מקדם מקשר בגובה כאשר קיים 

. לאחר מכן בוצע העיגול 0.992*1.0074 -, הוכפלו תוצאות המודל ב2017התשלומים למחירי אוקטובר 
 הנדרש. 



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

4 
____________________________________________________________________ 

 
 02-6240321פקס':  02-6706310/3טל':                                                   91999, ירושלים 23רח' יפו 

 03-5101706פקס':  03-5198212/8טל':                      61290אביב -, מגדל שלום תל9רח' אחד העם 
 

 ]...[ -השחרות מסומנות ב –גרסה מושחרת 

  2018 
תשלום חודשי קבוע בעד חיבור מבנה לקוח לרשת 

 21.2 מפ"א )רכיב ק'(
תשלום חודשי קבוע בעד אספקת שירות גישה 

  10.8 רחבת פס מנוהלת )רכיב נ'(
תשלום חודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע 

 13.3 (1/ת5)רכיבים תP0/P5 תנועת נתונים באיכות 
תנועת נתונים בו זמנית תשלום חודשי בעד שינוע 

  )רכיב מ'(:
 6,800 נקודות חיבור 1000עד 
 13,500 נקודות חיבור 2000עד 
 20,000 נקודות חיבור 3000עד 
 26,500 נקודות חיבור 4000עד 
 32,800 נקודות חיבור 5000עד 
 39,100 נקודות חיבור 6000עד 
 45,200 נקודות חיבור 7000עד 

 51,300 נקודות חיבור 7000מעל 
 

כך  , לאחר קבלת האישורים הנדרשים על פי  דין,בכוונת השר לתקן את תקנות השימוש .4

 יישום אופן את בוחן עודנו המשרד .2018 יוליב 1-מה ויחולו שתשלומים מירביים אלו יקבעו

טיוטת  מצ"ב. 2018 ביולי 1 -ל ועד ההחלטה ממועד שהחל לתקופה בנוגע השר מ"מ החלטת

 תיקון התקנות.

 אךטרם תיקון תקנות השימוש בהתאם לאמור לעיל, מתבקשים הגורמים הרלוונטים להעיר  .5

המירביים  התשלומים של או המעודכנת הביקושים תחזית של חישוב טעויות על ורק

את ההתייחסויות יש להעביר לידי מר עדי  .2018ביוני  14, וזאת לא יאוחר מיום ממנה שנגזרו

, בדוא"ל מנהל תחום בכיר )רגולציה ומחקר(, מינהל כלכלה, קופלוביץ'

Koplovitza@moc.gov.il. 

 

 

 בברכה,

 כהן (נתי) נתנאל

  המנהל הכללי

 

 

 :העתקים

 כלכלה, משרד התקשורתומנהל מינהל סמנכ"ל בכיר  דרור,-עופר רזר ד"

 יועצת המשפטית, משרד התקשורתמנדלסון, סגנית בכירה לעו"ד ברוריה 

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

mailto:Koplovitza@moc.gov.il
mailto:Koplovitza@moc.gov.il

