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  הישראלית   החברהקביעת תשלומים מרביים לשירותי הטלפוניה הקמעונאיים של בזק  הנדון:
 שימוע  – מ"בע לתקשורת

 2017ביוני  27שימוע מנגנון פיקוח התעריפים על בזק, מיום  סימוכין:
 
 

בידי   .1 נלווים הניתנים  ושירותים  "בזק", החברה  מרבית התשלומים עבור שירותי הטלפוניה 

( מפוקחים וקבועים כתעריפים  "חברת בזק", "בזק", "החברה"הישראלית לתקשורת בע"מ ) 

 ( התשס"זFixקבועים  בזק(,  שירותי  בעד  )תשלומים  ושידורים(  )בזק  התקשורת  בתקנות   )-

התשלומים)"  2007 שר תקנות  בהסכמת  התקשורת,  שר  ידי  על  הותקנו  אלה  תשלומים   .)"

בהתאם   סעיף  האוצר  לפי  התשמ"ב  15לסמכותם  ושידורים(,  )בזק  התקשורת    1982-לחוק 

התקשורת)" בזק  חוק  שירותי  בעד  תשלומים  ושידורים()חישוב  )בזק  התקשורת  תקנות   .)"

"( קובעות את מנגנון עדכון התשלומים השנתי  תקנות החישוב)"  2003- והצמדתם(, התשס"ג

 1של השירותים המנויים בתקנות התשלומים.

בשנת    בסיס .2 נקבע  התשלומים  בתקנות  בענף    2003התעריפים  רבות  תמורות  חלו  ומאז 

בזק  חברת  של  וההכנסות  ההוצאות  במבנה  שינויים  כך  ובכלל  בזק  ובחברת  התקשורת 

פיקוח   מנגנון  את  להתאים  יש  והשינויים  הזמן  חלוף  לאור  התחרות.  ברמת  והתפתחות 

 התעריפים ואת רמת התעריפים לתמורות אלה.  

לידי  מדיני  .3 באה  הטלפוניה  בתחום  כך  ובכלל  הנייחת  התקשורת  בתחום  התחרות  עידוד  ות 

, בנושא "הרחבת התחרות בתחום התקשורת  2012במאי    2ביטוי במסמך שר התקשורת מיום 

"(, במסגרתו נקבע  "רפורמת השוק הסיטונאי-ומסמך המדיניות"  שוק סיטונאי" )"  -הנייחת  

הסיטו השוק  לפיתוח  והתנאים  בעלת  המתווה  בזק,  חויבה  המדיניות  למסמך  בהמשך  נאי. 

סיטונאי   טלפוניה  שירות  היתר,  בין  להציע,  בישראל,  הנייחת  בתחום הטלפוניה  המונופולין 

למועד    ונכון,  במועד  השירות  את  לספק  החלה  לא  בזק  . חברת2015למתחרותיה החל משנת  

בהת  זה  מסמך   פרסום הנייחת.  בטלפוניה  אפקטיבי  סיטונאי  שוק  השוק  אין  רפורמת  אם, 

 הסיטונאי לא הביאה להגברת התחרות בתחום הטלפוניה הנייחת.    

 
 את עדכון התשלומים.   ות שעה אשר ביטלוהורא ו , נקבע2018, למעט בשנת 1220-2020בשנים  1
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התקשורת  2017ביוני    27ביום   .4 משרד  פרסם  בנושא    ("המשרד"),  שבסימוכין  השימוע  את 

הקיים   למנגנון  חלופות  שתי  הוצעו  בו  בזק,  תעריפי  פיקוח  ככלל,  ("2017"שימוע  )מנגנון   .

מעבר לתעריפים מרביים, והחלופה השנייה הייתה הסרת    החלופה הראשונה שנשקלה הייתה

מרבי   תעריף  וקביעת  ושיחות(,  טלפון  )קו  העיקריים  הטלפוניה  משירותי  התעריפים  פיקוח 

דקות שיחה לחודש. התעריפים בשתי החלופות התבססו על    300ל"חבילה מפוקחת" הכוללת  

הייעוץ   חברת  בסיוע  המשרד  שגיבש  כלכלי    2014בשנת    Frontier Economicsמודל 

פרט לעדכון רמת ומבנה התעריפים שתי החלופות היו צפויות    2"(.חברת פרונטיר ", "פרונטיר)"

 לאפשר לחברת בזק גמישות תעריפית רבה יותר ביחס למבנה התעריפים הקיים. 

לא   .5 הנייחת  הטלפוניה  בתחום  הסיטונאי  השוק  רפורמת  על  המבוססת  והתחרות  מאחר 

ושיפור ברווחת הצרכן,    להפחתת הביאה    ולאהתפתחה כמצופה,     רווחיותה   ולאורתעריפים 

בזק חברת  של  הנוכחית    בעת  כיהמשרד    ורסב  ,הנייחת  הטלפוניה  בתחוםובפרט    ,העודפת 

. ולא תביא בהכרח להפחתת התעריפים  רלוונטית  אינה  התעריפיםהחלופה של הסרת פיקוח  

ולעדכנם בהתאם    בזק  חברת   של   הנייחת  הטלפוניה  תעריפי  רמתאת    לבחון   נדרשיחד עם זאת,  

   .התחרות ולמצבהעלויות העדכני  למבנהלחלוף הזמן,  

דרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל  -חוות דעתם הכלכלית של פרופ' ראובן גרונאו וד"ר עופר רז .6

"(, מצורפת כנספח א'. חוות הדעת סוקרת ומנתחת את הרקע  חוות הדעתכלכלה במשרד )"

, מציגה את  2019עד    2003לקביעת תעריפי חברת בזק, את רווחיות החברה בשנים    והמנגנון

עלויות   אומדן  כך  ובכלל  הנוכחי  בשימוע  המוצעים  התעריפים  מבוססים  עליהם  העקרונות 

לשירות הטלפוניה, ומציגה את המלצתם למבנה ורמת תעריפים חדשה המבוססים על עלות  

כן,   כמו  סביר.  בנוסףעוסק  הדעת  חוותורווח  של    ההשפעב  ת    יציבותה  על   העדכוןהצפויה 

   .בזק של הפיננסית

בהתאם למפורט בחוות הדעת מוצע לאמץ תעריף דמי שימוש אחיד. התעריף המוצע בשימוע   .7

, מבוסס על העלויות במודל הכלכלי שגובש בסיוע חברת  2017הנוכחי, בדומה לשימוע משנת  

הדעת. עם זאת בשימוע הנוכחי התעריף המוצע  פרונטיר בעדכונים הנדרשים המפורטים בחוות  

מנוי הרוכש רק קו    -לוקח בחשבון את השונות בעלויות של סוגי מנויים שונים של החברה  

"( ומנוי הרוכש בנוסף לשירות הטלפוניה גם שירות פס רחב  סינגל  מנויטלפון מחברת בזק )"

 "(. דאבל מנוי)אינטרנט( )"

וזאת על מנת    3השימוש ודקות השיחה יקבעו כתעריפים מרביים, כמו כן, מוצע כי תעריף דמי   .8

בכפוף   מסוימת  תעריפית  גמישות  לבזק  לכך  מרווחים  צמצום"  לכללילאפשר  לב  ובשים   ,"

כתעריפים   כיום  קבועים  המוצעים  התעריפים  מבוססים  עליהם  הסיטונאיים  שהתעריפים 

ם רגולציה ובירוקרטיה. בנוסף  מרביים. כמו כן, הדבר משתלב עם מגמת המשרד לפעול לצמצו

 
ראו:  בנושא אסדרת השירותים הסיטונאיים ברשת בזק להרחבה  2

.il/he/Departments/policies/17112014https://www.gov   
  משותפים  שירותים  סלי  לשיווק  בזק  בקשות  במסגרת  שיוצע  הטלפוניה  לשירות  גם   רלוונטיים  יהיו  אלו  תעריפים  3

   .רישיונה להוראות  בהתאם

https://www.gov.il/he/Departments/policies/17112014
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מוצע במסגרת השימוע הנוכחי לקבוע את רכיב המרווח והעלות הקמעונאית בהתאם לאומדן  

. בהתאם לאומדן המעודכן, מוצע כי  2017  בשימוע  זה  לרכיב  הוצעש   מהמנגנון  בשונהמעודכן,  

  בסיס  המהוות  הסיטונאיותמסך העלויות    25%רכיב המרווח הקמעונאי יחושב כתוספת של  

 4.המוצעים  התעריפים  קביעתל

 בהתאם למפורט בחוות הדעת מוצע כי התעריפים המרביים לקו ושיחות יהיו כדלקמן:  .9

 

 ₪  -: תעריפי דמי שימוש חודשיים ודקות שיחה ברשת בזק, ב1לוח 

 שירות
 תעריף מוצע בשימוע )מרבי( תעריף נוכחי )קבוע(

 מע"מכולל  ללא מע"מ  כולל מע"מ ללא מע"מ 

 24.36 20.82 57.92 49.5 דמי שימוש חודשיים לקו טלפון

 5תעריף עבור דקות שיחה לרשתות נייחות
 0.035 -שפל 

 0.0857 -שיא 

 0.041 -שפל 

 0.010 -שיא 
0.012 0.014 

 0.084 0.072 0.128 0.1098 6תעריף עבור דקת שיחה לרשתות ניידות

 

התשלומים, תעריף מרבי עבור חבילת שירותים של קו ומכסת  בנוסף מוצע לקבוע בתקנות   .10

דקות שיחה שחברת בזק תחויב לשווק למנוייה, כך שבפני מנויים שיחפצו בכך תהיה אפשרות  

לרכישת קו הכולל מכסת דקות במחיר שנקבע מראש. בהתאם למפורט בחוות הדעת מוצע  

וניידים ב  500שהחבילה תכלול   נייחים  )ללא    28.00תעריף מרבי של  דקות שיחה ליעדים   ₪

ו בתקנות    32.75-מע"מ(  הקבוע  התעריף  את  המנוי  ישלם  חורגת  דקה  עבור  מע"מ(.  )כולל 

י    מוגבל  היההתשלומים בהתאם ליעד השיחה )החל מהדקה הראשונה(. שיווק החבילה לא 

   .זמן לתקופת

התקשורת    לחוקא  15סעיף    להוראת  ובהתאם מאחר ומוצע לקבוע מנגנון של תעריפים מרביים,   .11

תשלומים    לפיה  סלי    כל,  מזעריים  או  מרביים  שאינם  תשלומים  בקביעת  יוצע  חלופיסל 

תשלומים   קביעת  של  למתכונת  המעבר  עם  יתבטלו  היום  הקיימים  החלופיים  התשלומים 

)כגון קו ודקות שיחה(, בתעריפים    שירותיםווק חבילות  תוכל לש  בזקעם זאת,    יחד  מרביים.

  יהיואלו  עבור חבילות    תעריפיםהש  ובלבדלחוק התקשורת,    17שיקבעו על ידה בהתאם לסעיף  

ולא יהיו גבוהים מהם. בהתאם    לקבוע בשימוע זה  שמוצע  המרבייםסבירים ביחס לתעריפים  

היות והתעריפים הנוכחיים של הסל  לכך, גם סל התשלומים החלופי "קו קל" צפוי להתבטל,  

 )עבור דמי השימוש והשיחות( גבוהים מהתעריפים המוצעים בשימוע זה. 

 
 :ראו  קביעתו  ודרך   תהקמעונאי והעלות  המרווחרכיב  בנושא  להרחבה 4

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/30122019 

 
 .נייחים ליעדים  גומלין קישור  תעריף כולל 5
 . ניידות לרשתות גומלין  קישור תעריף   כולל 6

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/30122019
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לתעריפים   .12 בהתאם  המנויים  כל  ישלמו  מרביים,  תעריפים  של  למתכונת  המעבר  במסגרת 

החדשים הכוללים, בין היתר, תשלום נפרד עבור רכיב דמי השימוש והשיחות, אלא אם בחרו  

 לעיל.   10ת השירותים בתקנות התשלומים כאמור בסעיף להצטרף לחביל

שינוי התעריפים המוצע בשימוע צפוי להביא להערכתנו להקטנת הוצאות הטלפוניה של מנויי   .13

צאות  הו  את   להפחית  צפוי  אשר  חסכוןלמנוי,    44%-מגזר הקווים הבדידים בבזק בממוצע ב

 )כולל מע"מ(. בשנהמיליון ₪   390-בכצרכני הטלפוניה הנייחת בבזק 

התיקון המוצע ייכנס לתוקף חודשיים מיום פרסום התיקונים בתקנות. זאת על מנת לאפשר   .14

 לבזק פרק זמן לצורך הערכות לשינויים המוצעים. 

 

 התשלומים בתקנות נוספים שירותים  בתעריפי מוצעים שינויים

ל  .15 לפיו  התעריפים    הסדרבהתאם  היום,  התשלומים  בתקנות  הבטחת  המעוגן  מקבלי  מנויים 

₪    25.70משלמים כמחצית מהתשלום החודשי הקבוע היום, קרי  הכנסה מהביטוח הלאומי  

)ללא מע"מ(, מוצע כי יעודכן בהתאמה התשלום החודשי הקבוע למנויים אלה, כך שהוא לא  

₪ )כולל    12.18-₪ )ללא מע"מ( ו  10.41וע. כלומר  יעלה על מחצית דמי השימוש המוצעים בשימ 

 מע"מ(.  

  שיחות וכך גם    ימשיכו להיות ללא תשלום  –  118-ו   104,  102,  101,  100  שיחות למוקדי חירום .16

   .ללא תשלום התשלומים  בתקנותאו שירותים אחרים הקבועים כיום  חינם

תא קולי, שיחות למוקד  בשירותים נלווים לקו הטלפון כדוגמת התקנת קו טלפון והעתקתו,   .17

, וכו' מוצע כי התעריף הקיים יהפוך לתעריף מרבי, ובהתאם בזק תוכל לקבוע מחיר נמוך  144

 יותר.  

תעריפי   .18 על  מבוסס  או  זהה  התשלומים  בתקנות  התעריף  כיום  שבהם  שירותים  אותם  בכל 

המרבי   לתעריף  בהתאם  התעריף  יעודכן  נייחים,  ליעדים  הרגילים  המוצע  השיחות  העדכני 

אג' בתוספת מע"מ. זאת בשים לב לאמור    1.2לדקת שיחה ליעדים נייחים, שכאמור עומד על  

 בחוות הדעת בעניין זה. 

לתעריפי    1-700בהמשך לכך תעריפי שיחות   .19 יעודכנו בהתאם  )שיחות בחיוב מפוצל( אף הם 

מע"מ ליעדים    אג' לדקת שיחה בתוספת  7.18-ו  1.2השיחות העדכניים המוצעים ויעמדו על  

וניידים בהתאמה, כתעריפים מרביים. כך גם תעריפי שיחות חינם   שבעלותם    1-800נייחים 

נושא בעל המוקד. יתר התעריפים בשני שירותים אלה יישארו בעינם, אך יהפכו למרביים ובזק  

 תוכל לקבוע עבורם תעריפים נמוכים יותר.  

לתעריפי  .20 באשר  הקיים  הפיקוח  יוסר  כי  בנוסף  עסקיים    מוצע  לקוחות  שיוזמים  השיחות 

ובזק תהיה רשאית להציע ללקוחותיה את השירות בתעריפים    7PRIהעושים שימוש בצירי  

 
   .הקבוע םהתשלו ברכיב   ולאוהקצאת המספרים    השיחות  ברכיב מפוקח   זה שירות  7
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שתקבע. כך גם באשר לתקנות הרלוונטיות למגזר זה בלבד, דוגמת הקצאת מספרי חי"פ. זאת 

 בהתאם לאמור בחוות הדעת ובשים לב לאופי הפיקוח הקיים היום בתחום זה.  

יקבעו  עוד   .21 בתקנות התשלומים  כיום  קבוע  עבורם  התעריף  נוספים אשר  שירותים  כי  מוצע 

 בהתאם לעקרונות הבאים: 

יהפוך  .א אך  ישתנה  לא  בשימוש  שעדיין  שירותים  עבור  בתקנות  כיום  הקבוע  התעריף 

 לתעריף מרבי וחברת בזק תהיה רשאית לקבוע עבור שירותים אלה תעריף נמוך יותר. 

ביחס  .ב הפיקוח  ו/או    יבוטל  טכנולוגית  התיישנות  עקב  שבהם  ספציפיים  לשירותים 

התקנה הקיימת הפכה ללא רלוונטית. במקרים אלו    8מסיבות של העדר ביקוש לשירות,

 השירותים יבוטלו גם ב"נספח א': רשימת שירותי החברה" ברישיון החברה.

בתקנות   .22 הופעתם  סדר  פי  על  השונים  השירותים  בתעריפי  הנשקלים  התשלומים  השינויים 

 מפורטים בנספח ג'.  

בשימוע  התעריפים .23   כמופיע ,  בזק  ברשת  השימוש   בעד  התשלומים   על  מבוססים  המוצעים 

 כאשר,  2014  –   ה"תשע (,  א"מפ   של  ציבורית  ברשת  שימוש ()ושידורים בזק)  התקשורת  בתקנות 

כמו כן מוצע כי בעת הנוכחית לא ייקבעו הוראות בדבר הצמדת   9. 2021  לשנת  מעודכנים  הם

זההמוצעים    התעריפים ב  בשימוע  מדובר  כי  לב  בשים  וזאת  עדכונם,  מרביים    תעריפיםאו 

, ובשים לב לכך שבעוד כשנתיים צפויה  תעריפיההמאפשרים לחברה גמישות בקביעת גובה  

רותים הסיטונאיים. בתום בחינה זו  להיערך בחינה לקביעת מנגנון עדכון לתשלומים בעד השי 

 .  המוצעים בשימוע עריפיםלתשוטף ובהתאם לנדרש ייבחן הצורך בקביעת מנגנון עדכון 

  דקות   תעריפישל    בהתאמההדבר יביא לשינוי    ,שיחול שינוי בתעריף הקש"ג  ככלציין כי  נ  עוד .24

   .זה רכיב יםהכולל  השיחה

שלומים, בתקנות החישוב, בתקנות קש"ג  השינויים הנשקלים מצריכים תיקונים בתקנות הת .25

 וברישיון חברת בזק. רצופים בזה:

 חוות הדעת;  –נספח א'  .א

 טיוטת תיקון לתקנות התשלומים בשני חלקים;   – 2ב'-ו  1נספחים ב' .ב

 פירוט שינויי התעריפים בתקנות התשלומים;  –נספח ג'  .ג

 טיוטת ביטול תקנות החישוב;  –נספח ד'  .ד

 טיוטת תיקון לתקנות הקש"ג;  –נספח ה'  .ה

 
   .ולהבנתנו רלוונטי גם כיום  2017לקראת השימוע שפורסם בעניין זה בשנת  בזק  מחברת  שהתקבל מידע   בסיס על 8
לצרכן   למדד   בהתאם  9 נובמבר    המחירים  בחודש  השר  2020שפורסם  והודעת   :  הביקושיםלמדדי    בנוגע  להלן , 

8944.pdf-https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak  . 

https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-8944.pdf
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 בנוסח מעודכן;   1-800-ו  1-700טיוטת תיקי שירות  – 2ו'- ו 1נספחים ו' .ו

 טיוטת תיקון לרישיון חברת בזק ונוסח משולב.  - 2ז'-ו 1נספח ז'  .ז

בדוא"ל   .26 כהן  מור  גב'  לידי  זה,  במסמך  לאמור  התייחסותכם  את  להעביר  מתבקשים  הנכם 

  cohenmo@moc.gov.il   2021בינואר   4עד ליום . 
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