
 

 

 
 
 
 
 
 "ב תשפ תשריב ז'

 2021 ספטמבר ב 13
5000-3001-2021-008052 

 
 לכבוד

 רשימת תפוצה 
 

 שלום רב, 
 

 שימוע - שינוי משטר התעריפים  –קישור גומלין  הנדון:

"( בדומה לרגולטורים דומים  המשרדלמעלה משני עשורים חלפו מאז החל משרד התקשורת )"  .1
"( בין מפעילי רשתות הטלפוניה, ואף  "ג קשבעולם, לפקח על תשלומים בעד קישור הגומלין )" 

יו רב  חוק  זמן  לפי  הרישיונות  בעלי  הטלפוניה  מפעילי  על  קישוריות  חובת  הוטלה  מאז  תר 
)בזק ושידורים(, תשמ"ב . הטיפול בקש"ג היה נדבך מרכזי בעבודת המשרד 1982-התקשורת 

בענף   והן  הסלולר  בענף  הן  ואיכותיים,  תחרותיים  טלפוניה  שווקי  בישראל  להניע  ובמאמץ 
 הטלפוניה הנייחת.  

בתקנות התקשורת )בזק ושידורים()תשלומים    2000גומלין מעוגנים מאז שנת  תשלומי קישור ה .2
"(, שם הם נקבעו בסמכות שר התקשורת  תקנות הקש"ג)"  2000- בעד קישור גומלין, התש"ס 

 . 1982-)ב( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 5ובהסכמת שר האוצר לפי סעיף 

ת .3 השנים  קביעת  במהלך  והפחתתו  הקש"ג  והן  בשוק  הן    -שלום  הניידת  בשוק  הטלפוניה 
נשאו פרי, שכן תשלום הקש"ג המפוקח סייע בפתיחת שוק הסלולר בישראל  ת נייחטלפוניה ה ה

על   הפיקוח  הקווית.  הטלפוניה  בשוק  הפעילות  החברות  במספר  הגידול  את  ואפשר  לתחרות 
תחר  עיוות  בהסרת  סייע  אף  אלה  מפעילים  תשלומים  בפני  כניסה  חסם  שיצר  משמעותי  ותי 

  סמנכ"ל כלכלה במשרדחדשים והקנה יתרון לגודל, כפי שמוסבר בהרחבה בחוות הדעת של  
 "(.חוות הדעתהמצורפת כנספח א' )"

המסקנה העולה מחוות הדעת היא כי התמורות הטכנולוגיות והתחרותיות שהתרחשו בשווקי   .4
ירידתה של העלות השולית של השלמת השיחה, ייתרו  ך  וכנגזרת מכ  הטלפוניה בארץ ובעולם 

במידה רבה את הצורך בהתערבות רגולטורית בהסדרי תשלומים בעד קישור גומלין בכל הנוגע  
אינה   בחוות הדעת, האסדרה הקיימת  וכמבואר  ועוד,  זאת  רשתות.  בין  שיחה  דקות  לשינוע 

יר את מקטע ההשלמה בשיחות  הומלץ להעב  ,לפיכך  אמת את מצב השוק וגורמת לעיוותים.תו
רט"ן ומפ"א למשטר חלופי, לפיו כל צד יישא בעלויותיו ולא  של מפעילי  שמסתיימות ברשתות  

 יועברו עוד תשלומי קש"ג בין המפעילים בכל הנוגע לדקות שיחה. 

על מנת למנוע זעזוע בשווקים המושפעים, כנהוג בעולם ובישראל בעת שינוי משמעותי בתעריפי   .5
מנת להעניק לחברות המושפעות מכך זמן היערכות מספק, שוקל המשרד לבצע את  קש"ג ועל  

( הדרגתי  הפחתה  מתווה  לאחר  התעריפי  במשטר  הקש"ג  Glide pathהשינוי  תשלום  של   )
   שלוש שנים כדלקמן.  לאומית אשר ימשך - לרשתות מפ"א, רט"ן ויצירת שיחה ביו

בין  .6 בין-לעניין שיחות  )"-לאומית של מפעיל  ולאור הסיבות שמפורטות בחוות  "מב"ל לאומי   )
לבטל את הפיקוח על מקטע ההשלמה בארץ של שיחות שמקורן בחו"ל בכל  .  הדעת, מומלץ 

לאומית היוצאת לחו"ל לקבוע את התשלום אותו משלם המב"ל בעבור יצירת  - הנוגע לשיחה בין
לשיחות   בקש"ג  השינויים  למתווה  בהתאם  העניין,  לפי  למפ"א,  או  רט"ן  למפעיל  שיחה 

 שמסתיימות ברשת רט"ן ומפ"א.  
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מתווה    בחוות הדעת, ומהנימוקים המפורטים בה, המשרד שוקל לקבוע בתקנות קש"ג  כמוצע .7
 : 1הפחתה הדרגתי כמפורט להלן 

ה (1) חודשי  עשר  שנים  לשיחה    ערכותי לאחר  הקש"ג  תשלום  של  הפחתה  תבוצע 
בגובה   לתעריף  רט"ן  ברשת  ברשת    4שמסתיימת  שמסתיימת  ולשיחה  אגורות 

 אגורות.  0.7מפ"א לתשלום של מרבי בסך 

שמסתיימת ברשת  לאחר שנה נוספת תבוצע הפחתה של תשלום הקש"ג לשיחה   (2)
אגורות ולשיחה שמסתיימת ברשת מפ"א לתשלום    2רט"ן לתשלום מרבי בגובה  

 אגורות.  0.4מרבי של 

תיקבע   (3) הדרגתי  הפחתה  מתווה  של  שנים  שלוש  של  ובסיומן  נוספת  שנה  לאחר 
( לחוק  1)ב()5ח סמכותו של שר התקשורת לפי סעיף  של הסדר נלווה, מכ הוראה  

א בעלויותיו ולא תהיה עוד העברת תשלומים בעד  ייש  מפעיללפיה כל  התקשורת  
 קישור גומלין בכל הנוגע לדקות שיחה הן ברשתות רט"ן והן ברשתות מפ"א.  

 "ל: המב לשוק  הנוגע בכל (4)

ההשלמה בישראל   מקטעיוסר הפיקוח על    ,ףעם כניסת תיקון התקנות לתוק .א
 "ל. מחו נכנסותלאומיות -בין  שיחות של 

של שיחות יוצאות לחו"ל יוצמד למתווה ההפחתה המפורט    היצירה  מקטע .ב
 "ן(.  רט  אובהתאם לרשת בה נוצרת השיחה )מפ"א   לעיל

 

תי טיוטה של תיקון לתקנות  באתר החקיקה הממשלשימוע זה, המשרד יפרסם  ם  ופרס במקביל ל
 להתייחסות הציבור הרחב. הקש"ג 

למינהל   התייחסותכם  את  להעביר  מוזמנים  בדוא"ל  במשרד  כלכלההנכם  שטיינר  אריאל  למר   ,
Steinera@moc.gov.il ,2021באוקטובר   13יום  מ  לא יאוחר . 

 
 

 
 
 

 העתקים:
 ד"ר יועז הנדל, שר התקשורת

 מר אביגדור ליברמן, שר האוצר
 התקשורת  משרד, הנדסה  מינהל  ומנהל"לית למנכ המשנה, שמילה מימון מר
 התקשורת  משרד, ()בפועל המשפטית  היועצת , ברוריה מנדלסוןגב' 

 יפה, ממונה בכירה )ייעוץ משפטי(, הלשכה המשפטית, משרד התקשורת-עו"ד יעל מלם

 
  של ו י שר התקשורת, לאחר קבלת הסכמתל יד ע לתקנות התיקון מועד קרי, ההחלטה קבלת  מיום הם  הזמנים לוחות 1

 שר האוצר. 
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 עו"ד רועי ברית, מנהל מחלקה בכיר )ייעוץ משפטי(, הלשכה המשפטית, משרד התקשורת 
 משרד התקשורת מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר )רישוי(,

 דרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל )כלכלה(, משרד התקשורת  -רז עופר "ר ד
 התקשורת  משרד, כלכלה מינהל)רגולציה(,  בכיר  תחום מנהל, אלימלך טל מר
 התקשורת  משרד, כלכלה מינהל, (רגולציה) ענף  ראש, שטיינר אריאל מר
 כלכלה, משרד התקשורת    , מינהלכלכלן, גבעוני ניר מר
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