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 כללי .1

פרסם שר התקשורת דאז את החלטתו בעניין "אסדרת השירותים  2014בנובמבר  17 ביום .1.1

מתכונת אספקתם של שירותים סיטונאיים וקביעת תעריף בעדם ברשת  –הסיטונאיים 

 "(. החלטת השוק הסיטונאי" )"בזק

 בהחלטה זו נקבעו:

חובת אספקת השירותים הסיטונאיים עבור בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  .א

 "(; הוט"( והוט טלקום ש.מ )"בזק)"

"( וטלפוניה על ידי BSAשירות מתכונת אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת )" .ב

 בזק והוט;

 . ברשת בזקסיטונאיים תעריפים מרביים לשירותים ה .ג

קביעת תעריפים מרביים  פרסם שר התקשורת את החלטתו בעניין 2017ביוני  15ביום  

 בעד השירותים הסיטונאיים ברשת הוט.
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שירותים הסיטונאיים ברשת בזק והוט נקבעו בתקנות בעד ההמרביים  שלומיםהת .1.2

 2014 -התקשורת )בזק ושידורים()שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, התשע"ה 

שגיבש משרד "(, תשלומים אלו חושבו בהתבסס על מודלים כלכליים שימושהתקנות )"

זאת על , וFrontier Economics לאומית-בסיוע חברת הייעוץ הבין "(המשרדהתקשורת "

בסיס נתונים, מידע והנחות שונים ביחס להיקף המנויים והיקף התנועה החזויה ברשת 

יעיל, עלויות  קושים אלו באופןבי למלאהנדרשים בכדי )תחזית ביקושים(, רכיבי הרשת 

התשלומים המרביים  ,2014בשנת  ,רכיבי הציוד, גידול בתוואי הרשת ועוד. תחילה נקבעו

", "מודל המודל"), על בסיס מודל כלכלי לרשת בזק לשירותים הסיטונאיים ברשת בזק

, נקבעו התשלומים המרביים לשירותים 2017. לאחר מכן, בשנת השוק הסיטונאי"(

 .על בסיס מודל כלכלי נוסף לרשת הוט סיטונאיים ברשת הוט

קובעת את התשלומים המירביים לרכיבי תשלום  שימושההתוספת הראשונה לתקנות  .1.3

השנייה  . התוספת2018-2015שונים הרלוונטים לשירותים הסיטונאיים ברשת בזק בשנים 

הרלוונטים  קובעת את התשלומים המרביים לרכיבי תשלום שונים השימושלתקנות 

 .2018 - 2017לשירותים הסיטונאיים ברשת הוט בשנים 

בנושא "עדכון תעריפי השוק קיבל מ"מ שר התקשורת החלטה  2017בפברואר  20יום ב .1.4

בהתאם לעדכון מנגנון תחזית הביקושים במודל השוק  2018-ו 2017הסיטונאי לשנים 

נון עדכון שנתי לתחזית נקבע מנג . בהחלטה"(החלטת מ"מ השרהחלטה" )" -הסיטונאי 

בוצע עדכון  . בפועל,2018 -ו 2017לשנים  הביקושים העומדת בבסיס מודל השוק הסיטונאי

במחצית השנייה של . עדכון זה נקבע בתקנות 2018בשנת רק בהתאם להחלטת מ"מ השר 

  1.אותה שנה

)בזק  תקנות התקשורתבעניין  שר התקשורת את החלטתופרסם  2018 בדצמבר 26ביום  .1.5

 ה, שעניינ2018-ושידורים()שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א( )תיקון(, התשע"ט

הקבועים בתוספת הראשונה והשנייה בתקנות המרביים הארכת תוקף התשלומים 

החלטה זו נועדה  ."(ואילך 2018 החלטת)" 2018שנת כך שימשיכו לחול גם לאחר  השימוש

את מועד תחולת התשלומים המרביים  להאריךאת המצב הרגולטורי הקיים ולשמר 

עדכון וזאת עד להשלמת  ;ואילך 2018ברשתות בזק והוט, כך שיוסיפו לחול משנת 

, 2022עד  2019 השנים ביןהמרביים בעד שימוש בשירותים הסיטונאיים  התשלומים

 .ולאחר מכן ברשת הוט תחילה ברשת בזק

הסביר  ,20182 בנובמבר 11  מיום"( ואילך 2018 שנת שימוע)"להחלטה שקדם  שימועב .1.6

פיקוח על התשלומים בעד השירותים הסיטונאיים של בעלות המשך הצורך ב כיהמשרד 

; הניסיון שהצטבר בשנים האחרונות 2018התשתית מוסיף להתקיים גם לאחר תום שנת 

הטלת חובה לאספקת שירות סיטונאי ללא פיקוח על מול בעלות התשתית מלמד כי ככלל 

                                                 
 .2018-"חהתשע"א( )תיקון(, מפ של ציבורית בזק ברשת( )שימוש ושידורים)בזק  התקשורת תקנות 1
שימוע"  –ואילך  2018"הארכת תוקף התשלומים הקבועים בתוספת הראשונה והשנייה בתקנות השימוש לשנת  2

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/12112018_6  

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/12112018_6
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מחירים  יציעואינה אפקטיבית, שכן קיים חשש סביר כי בעלות התשתית בעדו  םהתשלומי

להתחרות על בסיס שירותים אלו, הן בשוק התקשורת  שיפגעו ביכולת ספקיות השירות

   הנייחת, והן בשווקים נוספים התלויים בו, כגון שוק השידורים.

הירידה והמגמות המרכזיות בשוק, ביניהן מגמות הביקושים  כי הסביר המשרדעוד  .1.7

על כך שעלות אספקת השירותים הסיטונאיים יורדת עם הזמן.  במחירי הציוד, מצביעות

ללא מתן ביטוי למגמות אלו ו, על כנםהסיטונאיים  השירותים בעד שלומיםלכן הותרת הת

פגיעה ל ספקיות השירות וש המרווחים שחיקתביא לרווחים עודפים לבזק והוט, לצד ת

 . בעניינו של הציבור

להסדיר ראשית את עדכון התשלומים המרביים ברשת בזק משתי  אפוא המשרד מבקש .1.8

סיבות עיקריות. ראשית, היקף השימוש בשירותים סיטונאיים ברשת בזק גדול 

משמעותית מהיקף השימוש בשירותים מקבילים ברשת הוט. ספקיות השירות שאינן 

ותים בעלות זיקה לרשת בזק מספקות שירותים לכחצי מיליון מנויים על בסיס שיר

סיטונאיים ברשת בזק, בעוד שעל בסיס שירותים סיטונאיים ברשת הוט מסופקים 

 של עניינוובהשירות מנויים בלבד. לכן פוטנציאל הפגיעה בספקיות  15,000-שירותים לכ

בכל הנוגע לרשת הוט,   ,מהותרת המצב על כנו ברשת בזק גבוה משמעותית. שנית ציבורה

איים, וזאת בשל הסיטונהמרביים בעד השירותים  ומיםהתשלהמשרד שוקל שינוי במבנה 

ת לטענות שהציגה למשרד בעת קביעת ומנוגד, הפרקטיקות התמחור בהן נוקטת הוט

. בניגוד לטענותיה במסגרת השימוע לקביעת התעריפים ההתעריפים הסיטונאיים ברשת

ער גבוה הוט מגדרת את הביקוש לקצבים גבוהים על ידי פ ןהסיטונאיים ברשתה, לפיה

במחיר הקמעונאי לקצבים אלו, שיווקה הוט באופן אגרסיבי בשנה האחרונה מבצעים 

 ותבמחירים קמעונאיים הנמוכים מהמחירים הסיטונאיים שנקבעו לקצבים אלו. התחשב

, העולים מפרקטיקת התמחור בה נוקטת הוט בשינוי מהותי זה ובחששות התחרותיים

התשלומים בעד השירותים הסיטונאיים לקביעת לחייב שינויים במתודולוגיה  עשויה

  3 .ובמבניהם ברשתה

  מטרת השימוע: .2

המופיע בתוספת  ",בעד שימוש ברשת חברת "בזק" לוח רכיבי תשלומים"כאמור,  .2.1

המרביים שבזק רשאית לדרוש מבעל  , מפרט את התשלומיםשימושלתקנות ההראשונה 

 2018בשנת ו 2017 -2015בשנים  רישיון אחר בעד אספקת השירותים המפורטים בתקנות

 תשלומים מרבייםלקבוע בתקנות השימוש מנגנוני עדכון ל כעת, מבקש המשרד ואילך.

אלה, שיתנו ביטוי לעקרונות התמחור המרכזיים במודל השוק הסיטונאי ולהשפעת 

ההנחות המרכזיות בו ומגמות הביקושים על העלות הנורמטיבית באספקת השירותים, 

 .לשנים הבאות דאות בשוקתוך יצירת וו

                                                 
 בנושא 2018בדצמבר  24 מיוםכלכלה  מינהלשל סמנכ"ל בכיר ומנהל  במכתבוכי המשרד העלה נושא זה כבר  צייןנ 3

 .מלצהה –ואילך  2018הארכת תוקף התשלומים הקבועים בתוספת הראשונה והשנייה בתקנות השימוש לשנת 
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הניסיון שהצטבר בשנתיים החולפות מלמד כי מנגנון העדכון השנתי לתחזית הביקושים  .2.2

שנקבע בהחלטת מ"מ השר אינו אפקטיבי, כיוון שפרק הזמן הנותר לאחר איסוף נתונים 

)תום שנה  בתקנות השימוש קביעת התשלום המעודכןלעדכניים ועד למועד הרצוי 

הכולל בהתאם להוראות  ,תהליך תיקון התקנותשם השלמת ק לימספאינו קלנדרית( 

מנגנון קבוע בתקנות השימוש , מוצע לעל כן. פנייה לשר האוצר לקבלת הסכמתו ,החוק

התשלומים בעד השירותים עדכון מובנה על פי נוסחאות עדכון, שיאפשרו עדכון שנתי של 

מנגנון מוצע כי . מידי שנה השימושתקנות נקודתי של ללא צורך בתיקון  םייהסיטונא

 העדכון יתבסס על הנחות בסיסיות במודל בנוגע למגמות מחירי הציוד והשפעתן על עלויות

הרשת, ועל ניתוח השפעת היקפי הביקוש על תוצאות המודל. בכך יתאפשר לעשות שימוש 

לשנים  התשלומים המרביים לשירותים הסיטונאייםבמודל השוק הסיטונאי לחישוב 

 .   אילךו 2019נוספות, תוך כדי התחשבות בתחזיות ביקושים עדכניות לכל שנה, משנת 

 דבע מסמך זה יציג את נוסחאות העדכון המוצעות לסכומים של רכיבי התשלומים .2.3

 ואתבתקנות השימוש, תוספת הראשונה ב יםהשירותים הסיטונאיים ברשת בזק הקבוע

 מודל ותחשיביהעדכון המוצעות מבוססות על הנחות  נוסחאות. לקביעתן המתודולוגיה

הרשת  מבנהעל  הביקושיםהיקף  השפעתרכיבי הציוד ו לתמחור בקשרהשוק הסיטונאי 

 מתאפשרת המודלעל  התבססותאלו.  לביקושיםמענה  לתתמנת -והיקף הציוד הנדרש על

הוא  ביקושיםב לשינוימבנה הרשת ורכיבי הציוד הנדרשים  חישוב, ראשית. טעמים משני

ולא על אופן פרישת  יעילה NGNחישוב נורמטיבי המבוסס על הנחות בדבר הקמת רשת 

הזמן, ועם ההתפתחות  בחלוףבפועל, תחת התחשבות באילוצים היסטוריים.  הרשת

ביקושים שונות לפחות באותה רמת יעילות אותה  רמותהטכנולוגית, סביר כי ניתן לספק 

, הרשת במבנה מהותי שינוי אין עוד כלמוגברת. לכן  הניח המודל, אם לא ביעילות

המודל ביחס לחישוב  הנחות, גביה על לספק שניתן השירותים ואיכות, שלה הטופולוגיה

 הנחות, דומה באופןכמויות רכיבי הציוד מהוות הנחות מקלות עבור בעלת התשתית. 

הן מהוות  גם זמן לאורך אלו במחירים השינוי ומגמות הציוד רכיבי עלויות בדבר המודל

הנחות מקלות, שכן כניסה של טכנולוגיות נוספות כמו גם גידול בהיקף רכיבי הציוד 

 .המודל הניח אותו המחירים ירידת קצב את מגדילות, מהביקושיםכתוצאה 

תחזיות הביקושים השנתיות מהוות נדבך מרכזי בנוסחאות העדכון המוצעות.  .2.4

מפורטת בהמלצת מנהל כלכלה המצורפת להחלטת  אלות ומתודולוגיה לקביעת תחזיה

רמת דיוק גבוהה, שכן מדובר בתחזית  בשעתו מאפשרתהמתודולוגיה שנבחרה  4.מ"מ השר

לטווח קצר על בסיס התפחות נתוני הביקוש לאורך השנה החולפת. בנוסף, מתודולוגיה זו 

יינים אלו יפים מאפ ממתנת השפעות עונתיות ואת היכולת לבצע מניפולציה על הנתונים.

 .צורך קביעת תחזיות הביקושים לשנים הקרובותגם ל

                                                 
 הביקושיםר מנגנון עדכון תחזית , בנושא המלצה בדב2016בנובמבר  9מכתבו של סמנכ"ל בכיר כלכלה מיום  ראו 4

 .2018 -ו 2017לצורך עדכון תעריפי השוק הסיטונאי לשנים 
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מספר מנויי  –החלטת מ"מ השר קובעת מתודולוגיה לקביעת תחזית לשני רכיבי ביקוש 

האינטרנט העושים שימוש ברשת בזק, וצריכת הנתונים הממוצעת למנוי אינטרנט 

המוצעות דורשות תחזית בישראל. פרט לקביעת תחזיות ביקוש אלו, נוסחאות העדכון 

, וזאת משום שמוצע לקבוע קצה ברשת בזקם של מבנה לקוח חיבוריהשנתית גם למספר 

, שלא "אמפ לרשת לקוח מבנה חיבורל הקבוע החודשי התשלוםעבור מנגנון עדכון גם 

החיבורים של מבנה לקוח רכיב זה רגיש לשינוי במספר . עודכן במסגרת החלטת מ"מ השר

אנו מציעים אם כן לאמץ את המתודולוגיה לחישוב להלן.  3.3הקצה כמתואר בסעיף 

החיבורים כאמור, הנוגעים למספר התחזיות בהחלטת מ"מ השר ולהחילה גם על נתונים 

את מספר החיבורים של הקווים הבלעדיים )קווי נל"נ( של מנויי חברת "בזק", ואת כולל ה

ספק שירותים שמקבל מבזק שירות גישה רחבת  לקוח קצה שלמספר החיבורים הן של 

של מנוי קמעונאי של חברת "בזק". מספר והן  או טלפוניה סיטונאית פס מנוהלת

החיבורים כאמור מתפרסם נכון לעת הזו בדוחות הכספיים של חברת "בזק". ראו למשל 

קרי בטבלת "עי 2017 לשנת התקופתי לדוחבדוח הכספי הרבעוני האחרון בעדכון פרק א' 

מומלץ  5התוצאות ונתונים תפעוליים" "מספר קווי מנוי פעילים בסוף התקופה )באלפים(".

כי תוחל ו ת מ"מ השריאספו מבזק ברמה החודשית בהתאם לאמור בהחלטכי נתונים אלו 

 .עליהם אותה מתודולוגיה לצורך חישוב התחזית השנתית לרכיב ביקוש זה

 26 -נהל כלכלה במשרד המצורפת להחלטת השר מישל מבמסגרת ההמלצה בנוסף,  .2.5

ציין המשרד , 2018 לשנת בתקנות שנקבעו התשלומים תוקף הארכת בדבר 2018בדצמבר 

נגנון ליישום מ, יישקל 2019-2022בעת התהליך לקביעת התשלומים המעודכנים לשנת "כי 

נציג לכך, ". בהמשך 2018 ביולי 1-ל ועד החלטת מ"מ השר בנוגע לתקופה החל ממועדה

 2017ליישום החלטת מ"מ השר לתקופה של שנת  המוצע המיטבי את האופן זה במסמך

 . 2018ולמחצית הראשונה של שנת 

 התשלומים ואופן חישובם במודל השוק הסיטונאי:  רכיבי .3

נוסחאות עדכון לרכיבי התשלום השונים בהתאם למודל השוק הסיטונאי יש  בבואנו להציע

 לקחת בחשבון שלושה צירים מרכזיים:

 מחירי רכיבי הציוד השונים. מגמותהנחות המודל ביחס ל .א

  שינויים שנתיים במודל שאינם תלויים בביקושים. .ב

העלות הנגזרת  השפעת הביקושים על רכיבי הציוד הנדרשים לספק ביקושים אלו מחד, ועל .ג

 ליחידת תפוקה מאידך.

 

                                                 
. ראו בקישור 2018בספטמבר  30דוח רבעוני לתקופה שהסתיימה ביום  –"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  5
- 

d2ff9fb9d2ce-b7eb-4479-73f8-files/2cdf1a51-https://ir.bezeq.co.il/static 

https://ir.bezeq.co.il/static-files/2cdf1a51-73f8-4479-b7eb-d2ff9fb9d2ce
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 השונים הציוד רכיבי מחירימגמות ל ביחס המודל הנחות  .3.1

במודל השוק הסיטונאי נקבעו הנחות בקשר למגמות המחיר של "משפחות" שונות של 

רכיבי ציוד, כאשר ההנחות בדבר מגמות המחיר של הרכיבים הפסיביים במודל )חפירות, 

, קרי ללא שינוי שנתי. 0%עילית, וכבילת נחושת( נקבעו על הנחת קנים, הנחת תשתית 

המשמעות היא שבעוד שהמודל מניח שינוי שנתי במחירי רכיבי הציוד האקטיבי, אין כל 

שינוי במחירי רכיבי הציוד הפסיבי. מכאן נגזר כי יש לחשב את מגמת המחיר המשוקללת 

חיבור מבנה  איים פרט לרכיבשל כלל רכיבי הציוד הנדרשים לאספקת השירותים הסיטונ

מתייחס לתשלום החודשי הקבוע  לקוח לרשת מפ"א )רכיב ק' בתקנות השימוש. רכיב זה

ורק מרכיבי עלות  לבית הלקוח(, שעלותו נקבעת אך MSAG-עבור שימוש בקו הנחושת מה

 פסיביים שלפי הנחות המודל מחירם אינו משתנה משנה לשנה. 

 פסיביים רכיבים אמנם קיימים הליבה רשת את רכיביםהמ הציוד רכיבי ביןכי  נדגיש

רלוונטיים  ציוד רכיבי גם קיימים אך, לשנה משנה משתנה אינו המודל פי על שמחירם

 לכלל משוקללת מחיר מגמת מחשבים כאשר ,עבורם המודל מניח מגמת שינוי שלילית. לכן

 6.שלילית משוקללת מחיר מגמת מתקבלת, הליבה ברשת הציוד רכיבי

 בביקושים תלויים שאינם במודל שנתיים שינויים   .3.2

, שלמעשה ממדל את רכיבי provisioning -שלב מרכזי במודל השוק הסיטונאי הוא שלב ה

בכל שנה לצורך אספקת השירותים הסיטונאיים בהתאם לתחזית הרשת הנדרשים 

, שכן פריסת הרשת תוואי הרשת הממודלת אינו תלוי בביקושים 7הביקושים לכל שירות.

הארצית נדרשת ללא קשר להיקף הביקושים הנחזה. כפועל יוצא אורך תוואי זה, והיקף 

רכיבי ציוד התלויים בו )אורך הקנים הפרושים, אורך כבילת הנחושת שנקבעת באופן יחסי 

מניח  ,לתוואי זה וכיוצ"ב(, אינם תלויים בהיקף הביקושים לשירותים השונים. לצד האמור

, בהתאם לגידול השנתי בתוואי 0.59%גידול שנתי בתוואי רשת הגישה בשיעור של  המודל

הכבישים העירוניים. מכאן, שללא תלות בהיקף הביקושים, היקף רכיבי הציוד של רשת 

  הגישה עולה באותו שיעור, וכך גם סך העלות של רשת הגישה.

 העלות ועל, מחד אלו ביקושים לספק הנדרשים הציוד רכיבי על הביקושים השפעת  .3.3

 מאידך תפוקה ליחידת הנגזרת

ת בכל שנה לצורך , מחושבת כמות רכיבי הרשת הנדרשprovisioning -כאמור, בשלב ה

עלות הרשת  אספקת השירותים הסיטונאיים בהתאם לתחזית הביקושים לכל שירות.

                                                 
 
 מגמות המחיר של רכיבי הציוד השונים וחישוב מגמת המחיר המשוקללת מפורטים בנספח א'. 6
 Estimating the cost of a Wholesale Access Service on Frontier Economics ::מסמך תיאור המודל  ראה 7

14, Model Documentation, August 20 –Bezeq's Network 
  dfhttps://www.gov.il/BlobFolder/rfp/hearing18082014/he/estimating.p 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/hearing18082014/he/estimating.pdf
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מחושב על ידי חלוקת סך העלויות המוקצות  8כל רכיב תשלוםהכוללת נגזרת מכמות זו. 

הרלוונטיות  שירות, בהיקף הביקושים ליחידות התפוקהרכיב תשלום המרכיב את הלכל 

היחס בין שיעור השינוי בהיקף הביקושים לשיעור השינוי בסך עלות רכיבי הציוד  לו.

זה אינו  יחסבטא את היתרונות לגודל של רשת התקשורת. הנדרשים למלא ביקושים אלו מ

כפועל יוצא מהיקף הביקושים ומשיעור השינוי בהם. גם כאן  ,בין היתר ,קבוע והוא משתנה

, שכאמור כמות חיבור מבנה לקוח לרשת מפ"א )רכיב ק'( רכיב התשלום בעדיוצא דופן הוא 

רכיבי הציוד הנדרשים לאספקתו )וכפועל יוצא סך עלויותיהם( אינה תלויה בהיקף 

המונה )עלות רכיבי הרשת אינו משפיע על צד ינוי בהיקף הביקושים ש ,לכן .הביקושים

זה, אלא רק על צד המכנה )חלוקה תשלום  רכיב שלום עבורהתהרלוונטיים( בחישוב 

דות תפוקה(, ולכן שינוי בהיקף הביקושים גוזר שינוי ביחס הפוך בתשלום המחושב יליח

 זה.  תשלום  רכיבעבור 

יוצגו להלן נוסחאות העדכון המוצעות לרכיבי התשלומים בעד שימוש , בהתאם לשינויים  אלו

התקנות, הוראות לפשט את  ל מנתע .ברשת בזק המפורטים בתוספת הראשונה בתקנות השימוש

בהתאם לשינויים במדד המחירים  מדי שנה גם את העדכון שיש לבצעכוללות נוסחאות העדכון 

 .(ששימולתקנות ה 4)הקבוע כיום בתקנה  לצרכן

נוסחאות עדכון מוצעות לרכיבי התשלומים השונים הקבועים בתוספת הראשונה בתקנות  .4

 :השימוש

 :חיבור מבנה לקוח לרשת מפ"א )רכיב ק'( עבורעדכון התשלום החודשי הקבוע  .4.1

בשנה בהתאם  0.59%זה גדלה בשיעור של  לרכיבכאמור, העלות השנתית המוקצית 

להנחות המודל בדבר גידול ברשת הכבישים העירונית, כאשר המודל מניח כי אין שינוי 

 רכיבלבמחיר ליחידה של רכיבי הרשת הנדרשים לאספקתו. מכאן שסך העלות המוקצית 

זה  בברכירכיבי הרשת הנדרשים מכי היקף לעיל  נובשנה. עוד הסבר 0.59% -זה גדלה ב

  9זה כדלקמן: רכיבלאינם תלויים בביקוש לו ולכן מומלץ לקבוע את נוסחת העדכון 

P𝑦
ק

= 1.0059(𝑦−2018) ∗ P2018
ק

∗ D2018
ק

/D𝑦
ק
*I𝑦 /I2018 

 כאשר: 

P2018
ק

= 21.30 

D2018
ק

= 2,029,085 

                                                 
 .השימוש בתקנות הראשונה בתוספת זה מונח כמשמעות 8
P2018הסימול 9

ק
. 2018מסמל את התשלום המרבי הקבוע בתקנות עבור השירות המסומן בתקנות באות ק' בשנת  

D2018 הסימול 

ק
 .2018במודל השוק הסיטונאי לשנת מסמל את הביקוש לשירות המסומן בתקנות באות ק'  

 . 2018מסמל את מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר  I2018הסימול  
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מספר החיבורים של לתיקבע לפי סכימת תחזית הביקוש  yזה לשנה  רכיבלתחזית הביקוש 

( של מנויי חברת "בזק", ואת מספר leased linesאו  הקווים הבלעדיים )קווי נל"נ

החיבורים הן של לקוח קצה של ספק שירותים שמקבל מבזק שירות גישה רחבת פס 

בהתאם  מנוהלת או טלפוניה סיטונאית והן של מנוי קמעונאי של חברת "בזק".

ושים שנתית המפורטת בהמלצת מנהל כלכלה המצורפת למתודולוגיה לקביעת תחזית ביק

  .2017בפברואר   20להחלטת מ"מ השר מיום 

 15 ביום מידי שנהשר התקשורת יפרסם בהודעה ברשומות מוצע כי בהתאם לאמור, 

מוצע כי ככל על אף האמור,  .לשנה הקלנדרית העוקבתתחזית הביקושים  את בנובמבר

 2019תחזית הביקושים לשנת שתתקבל החלטה לקביעת נוסחת העדכון בתקנות, תפורסם 

   .החלטה זו מועדב

 :קבוע בעד אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת )רכיב נ'(חודשי התשלום הה עדכון  .4.2

נספח א' מפרט את מגמות המחיר של רכיבי הציוד השונים ואת חישוב מגמת המחיר 

הרלוונטית לרכיב זה. בהתאם, יש להפחית את העלות המיוחסת לרכיבי הציוד  המשוקללת

 בשנה. 1.8%בשיעור של 

כאמור, השפעת השינוי בתחזית הביקוש על התשלום המחושב במודל אינה קבועה ומשתנה 

בהתאם להיקף הביקוש ושיעור השינוי. לכן בוצעו מספר רב של הרצות למודל השוק 

. תוצאות ההרצות מפורטות 2018שינוי שונים ביחס לביקוש לשנת הסיטונאי, בשיעורי 

 .1בתרשים 

, כתלות 2018שיעור השינוי ברכיב תשלום נ' ביחס לרכיב התשלום בשנת  - 1 תרשים

 2018:10 בשנת לשירות לביקוש ביחסבשיעור השינוי בביקוש 

 

                                                 
 פירוט תוצאות ההרצות בנספח ב'. 10

y = -0.3975x + 1.385
R² = 0.8781
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המחושב,  המירביתשלום הכפי שניתן להיווכח, לא קיים יחס ישר בין יחס הביקוש ליחס 

טווח השינוי גם כאשר  ,המאפשר קביעת קו מגמה מדוייק ונוסחת עדכון פשוטה. עם זאת

נבחנים שינויים משמעותיים בהיקף הביקושים )הביקוש הרלוונטי הוא מספר מנויי 

מלץ לקבוע נוסחת עדכון . לכן, מו10%-האינטרנט ולא היקף הצריכה(, אינו עולה על +

ספקיות לבזק או לביחס דיוק אינו משמעותי ואינו מוטה הן אי לינארית פשוטה, שכ

 השירות. 

 נוסחת העדכון המוצעת היא אם כן:

P𝑦
נ

= (1 − 0.018)(𝑦−2018) ∗ P2018
נ

∗ [−0.4 (
D𝑦

נ

D2018
נ ) + 1.385] ∗ I𝑦 /I2018 

 כאשר: 

P2018
נ

= 10.84 

D2018
נ

= 1,662,248 

תיקבע בהתאם למתודולוגיה לקביעת תחזית ביקושים  yתחזית הביקוש לשירות זה לשנה 

בפברואר  20ינהל כלכלה המצורפת להחלטת מ"מ השר מיום שנתית המפורטת בהמלצת מ

 15 בהתאם לאמור, מוצע כי שר התקשורת יפרסם בהודעה ברשומות מידי שנה ביום. 2017

וצע כי ככל בנובמבר את תחזית הביקושים לשנה הקלנדרית העוקבת. על אף האמור, מ

 2019שתתקבל החלטה לקביעת נוסחת העדכון בתקנות, תפורסם תחזית הביקושים לשנת 

    החלטה זו.במועד 

 5P/0Pחודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים באיכות התשלום העדכון  .4.3

 (1ת'/5ת')רכיב 

ית של עלות באופן דומה לרכיב נ', מגמת מחירי הציוד המשוקללת מביאה להפחתה שנת

בשנה, ובוצעו הרצות של המודל ביחס לשינויים בסך היקף צריכת  1.8%הציוד בשיעור של 

הביקושים )מכפלת מספר מנויי האינטרנט בצריכה הממוצעת למנוי בשעת שיא(. תוצאות 

 .2מפורטות בתרשים ההרצות 
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, 2018 בשנת התשלום לרכיב ביחס' 1ת'/5'תשיעור השינוי ברכיב תשלום  - 2 תרשים

 2018:11 בשנת לשירות לביקוש ביחס בביקוש השינוי בשיעור כתלות

 

כפי שניתן להיווכח, המשוואה הלוגריתמית מתארת בצורה טובה את השפעת השינוי 

 הנגזר ולכן מוצע להשתמש בה בנוסחת העדכון. שלום המירביהתבביקושים על 

 נוסחת העדכון המוצעת היא אם כן:

P𝑦
ת

= (1 − 0.018)(𝑦−2018) ∗ P2018
ת

∗ [−0.6 ln (
D𝑦

ת

D2018
ת ) + 1] ∗ I𝑦 /I2018 

 כאשר: 

P2018
ת

= 13.35 

D2018
ת

= 1,662,248 ∗ 0.838 = 1,392.39 𝐺𝐵𝑝𝑆 

תיקבע בהתאם למתודולוגיה לקביעת תחזית ביקושים  yתחזית הביקוש לשירות זה לשנה 

בפברואר  20כלכלה המצורפת להחלטת מ"מ השר מיום  שנתית המפורטת בהמלצת מינהל

בהתאם לאמור,  ., כמכפלה של שני רכיבי תחזיות הביקוש המחושבים בהחלטה זו2017

בנובמבר את תחזית  15 מוצע כי שר התקשורת יפרסם בהודעה ברשומות מידי שנה ביום

החלטה הביקושים לשנה הקלנדרית העוקבת. על אף האמור, מוצע כי ככל שתתקבל 

יפרסם שר התקשורת הודעה בדבר תחזית הביקושים לקביעת נוסחת העדכון בתקנות, 

    החלטה זו. מועדב 2019לשנת  כאמור

                                                 
 פירוט תוצאות ההרצות בנספח ב'. 11

y = -0.606ln(x) + 0.9969
R² = 0.9822
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לטיקאסט( )רכיב י בעד שינוע תנועת נתונים בו זמנית )בתצורת מוהחודשעדכון התשלום  .4.4

 מ'(

מומלץ  1ת'/5ת'רכיב  רכיב זה לביןבשל זהות רכיבי הציוד הרלוונטיים ומחוללי העלות בין 

, כאשר 1ת'/5לקבוע את נוסחת העדכון באופן דומה לקביעת נוסחת העדכון לרכיב ת'

קושים הרלוונטיים לשיעור השינוי ההבדל הוא רק בעוצמת השפעת שיעור השינוי בבי

 .3המחושב, שבאה לידי ביטוי בתוצאת ההרצות שבוצעו, כמתואר בתרשים בתשלום המירבי 

, כתלות 2018ביחס לרכיב התשלום בשנת  'מר השינוי ברכיב תשלום שיעו - 3 תרשים

 201812בשיעור השינוי בביקוש ביחס לביקוש לשירות בשנת 

 

 .כלכלה מינהל בודימודל פרונטיר ועי :מקור

תשלום הגם כאן המשוואה הלוגריתמית מתארת בצורה טובה את השפעת השינוי בביקושים על 

 להשתמש בה בנוסחת העדכון.הנגזר ולכן מוצע  המירבי

 13נוסחת העדכון המוצעת היא אם כן:

P𝑦
מ

= (1 − 0.018)(𝑦−2018) ∗ P2018
(א),מ

∗ [−0.65 ln (
D𝑦

מ

D2018
מ ) + 0.995] ∗ I𝑦 /I2018 

 כאשר: 

P2018
(א),מ

= 6,826.2 

D2018
מ

= 1,662,248 ∗ 0.838 = 1,392.39 𝐺𝐵𝑝𝑆 

                                                 
 פירוט תוצאות ההרצות בנספח ב'. 12
P2018הבסיס בכל מדרגה  מחיר)ח( לפי מספר נקודות חיבור.  -שמונה מדרגות )א( מכיל' מ רכיב 13

𝑋,מ
הוא שונה, אך  

חיבור(,  ודותנק 1000נוסחת העדכון זהה. לצורך הפשטות מוצגת כאן נוסחת העדכון רק עבור המדרגה הראשונה )עד 
 ., אך הכוונה להחילה ביחס לכל מדרגה)א( -כ המסומנת

y = -0.651ln(x) + 0.9947
R² = 0.98370
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תיקבע בהתאם למתודולוגיה לקביעת תחזית ביקושים  yתחזית הביקוש לשירות זה לשנה 

בפברואר  20 שנתית המפורטת בהמלצת מינהל כלכלה המצורפת להחלטת מ"מ השר מיום

בהתאם לאמור, מוצע  .כמכפלה של שני רכיבי תחזיות הביקוש המחושבים בהחלטה זו ,2017

את תחזית הביקושים בנובמבר  15 כי שר התקשורת יפרסם בהודעה ברשומות מידי שנה ביום

לשנה הקלנדרית העוקבת. על אף האמור, מוצע כי ככל שתתקבל החלטה לקביעת נוסחת 

    החלטה זו. מועדב 2019העדכון בתקנות, תפורסם תחזית הביקושים לשנת 

התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות טלפוניה סיטונאי ובעד שינוע דקת עדכון  .4.5

)רכיבים ט'  ישיון, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשתשיחה אל ומאת לקוח של בעל ר

 וד'(

לרכיב  השפעת השינוי בתחזית הביקוש על התשלום המחושב במודלתוצאת ההרצות לבחינת 

לא קיים יחס ישר בין יחס רכיב נ', . מהרצות אלו עולה כי, בדומה ל4ט' מתוארות בתרשים 

. יתר המחושב, המאפשר קביעת קו מגמה מדוייק ונוסחת עדכון פשוטה שלוםהביקוש ליחס הת

המחושב לרכיב זה  שלוםעל כן, המשמעות הכספית של שינויים משמעותיים בביקושים על הת

( ואינה בתשלום המירביאגורות  5 -בביקושים מביא לשינוי של כ 20%אינה גדולה )שינוי של 

ל רכיב ד' היא זניחה ומתבטלת בעיגול התשלומים בעלת משמעות תחרותית. עוצמת ההשפעה ע

השנתי. אי לכך, ולצורך הפשטות, מומלץ לא לקבוע נוסחת עדכון לרכיבי תשלום אלו פרט 

 .2019-2022להצמדה הקבועה כיום למדד המחירים לצרכן, ולהותירם על כנם לשנים 

, כתלות 2018ביחס לרכיב התשלום בשנת  'טשיעור השינוי ברכיב תשלום  - 4 תרשים

 201814בשיעור השינוי בביקוש ביחס לביקוש לשירות בשנת 

 

                                                 
 פירוט תוצאות ההרצות בנספח ב'. 14

y = -0.48064x + 1.46772

R²  =0.86444
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ף וגישה לתשתית פסיבית שירותי סיב אפל, סיב אפל נוסהחודשי בעד התשלום העדכון  .4.6

 פ' בהתאמה(-, ו1ס', ס'רכיבים )

 . בנוסף,הרשת הפסיבייםכאמור, מודל השוק הסיטונאי מניח כי אין שינוי שנתי בעלות רכיבי 

בשל הקושי בחיזוי היקפי השימוש בתשתיות פסיביות, ועל מנת שלא לחשוף את בזק לגרעונות 

להכנסות מהחכרת קנים, סיבים  במידה וביקוש חזוי לשירותים לו לא יתממש, מתייחס המודל

 תשלומים אלו מחושבים בהתאם "תוספת" מעל ומעבר לכיסוי העלויות.כאפלים וכדומה 

בכל תעלה יוכלו ואינו תלוי בתחזית ביקוש זו או אחרת, אך מניחים כי לעלות הפרישה לק"מ, 

מתחרים נוספים(, וזאת בהתאם לפוטנציאל השימוש  2.5מפעילים )בזק ועוד  3.5לעשות שימוש 

. , ואין אנו מוצאים לנכון לשנות הנחה זובשירות המבוסס על מיפוי השחקנים המרכזיים בשוק

על העלות הממוצעת ודל בדבר שיעור הגידול השנתי בתוואי רשת הגישה משפיעה הנחת המ

התת  לק"מ, כיוון שהוא משפיע על היחס בין פריסת התשתית העילית לפריסת התשתית

 .קרקעית, שעלויותיהן שונות, אך השפעה זו זניחה, ובהתאם גם ההשפעה על התשלום המחושב

, פרט להצמדה הקבועה וסחת עדכון לרכיבי תשלום אלולכן, לצורך הפשטות, מוצע לא לקבוע נ

 .2022-2019ולהותירם על כנם לשנים  כיום למדד המחירים לצרכן,

ביים הקבועים בתקנות כלל נוסחאות העדכון המוצעות כאן מחושבות ביחס לתשלומים המר

ם למדד , קרי לאחר ביצוע עדכון לתשלומים בהתא2018ואילך, במונחי שנת  2018השימוש לשנת 

מוצע לקבע  .(5-ו 4עיגול הסכומים כקבוע בפרק ג' לתקנות השימוש )תקנות אך לפני ביצוע 

לצורך פשטות  2018תשלומים אלו כתשלומי הבסיס, ולשנות את המדד היסודי למדד אוקטובר 

 המנגנון ומשוואות העדכון.

 2018 ביולי 1-ל ועד קבלתה  ממועד החלחלטת מ"מ השר יישום ה .5

על אף שהחלטתו של מ"מ השר לעדכון התשלומים המרביים בהתאם למנגנון עדכון תחזית 

 .2018, בפועל לא התבצע עדכון לתקנות השימוש עד לחודש יולי 2017הביקושים התקבלה בפברואר 

על פי החלטת מ"מ השר, היה על המשרד לבצע עדכון תשלומים שנתי, קרי עדכון מיום קבלת 

עבור  2018, ועדכון נוסף בתחילת שנת 2017לומים המרביים לשנת החלטת מ"מ השר לתש

התשלומים המרביים לשנה זו. כאמור בפועל, החלטה זו יושמה רק עבור המחצית השנייה של שנת 

עבור אספקת שירות גישה ₪  12השימוש תשלום מרבי של   תקנות קבעו 2017במהלך שנת . 2018

למס"ש עבור שירות שינוע נתונים בליבת ₪  18.5ודשי של רחבת פס מנוהלת )רכיב נ'(, ותשלום ח

"( הראשונההתקופה )" 2017ממועד קבלתה ועד לסוף שנת הרשת, כאשר יישום החלטת מ"מ השר 

החלטת מ"מ השר עבור בהתאמה. יישום ₪  17.9 -ו 10.7 -מביא לעדכון תשלומים אלו ל היה

 11.7 -היה מביא לעדכון התשלומים האמורים מ"( שנייהההתקופה )" 2018המחצית הראשונה של 

כפועל יוצא, במהלך כשנה וחצי, תקנות השימוש אפשרו לבזק בהתאמה. ₪  13.3-ו 10.8-ל₪  14.1-ו

בחודש מכלל ספקיות השירות הפועלות ₪ אלף  850-600 -לגבות תשלומים עודפים בהיקפים של כ

 בשוק הסיטונאי.
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התשלומים העודפים לספקיות השירות, וזאת במסגרת יישום החלטת מ"מ השר והשבת לצורך 

 כפי שיפורט להלן:בחנים שני מנגנונים, נ, 2022-2019עדכון תקנות השימוש לשנים 

להפחתה בתשלומים המרביים בהתאם להיקף צריכת בתקנות קביעת הוראת שעה  (א)

 והפער( הראשונה והשנייה) השירותים של כל ספק שירות בכל אחת מהתקופות

ספק  התקופה הראשונה אם במהלך ,לדוגמה ,. כךתקופה בכלשלומים המירביים בת

תשלומים חודשיים  Y-תשלומים חודשיים עבור רכיב נ', ו Xשירות מסויים שילם בסה"כ 

ספק שירות עבור מנוייו אותו קנות השימוש ישלם , הרי שהחל מתיקון ת5עבור רכיב ת

וזאת עד שיגיע להיקף הרלוונטיים רכיבים עבור כל אחד מה יםמופחתתשלומים חודשיים 

  .במהלך התקופה הראשונה ששילם עבור כל רכיבהתשלומים החודשיים הרלוונטיים 

ישלם תשלום מופחת עבור כל אחד מהרכיבים בהתאם להיקף  ובדומה לכך, לאחר מכן,

 15 .התקופה השנייההצריכת השירותים של רכיבים אלו במהלך 

הוא כי הוא מבטיח השבת התשלומים העודפים שגבתה בזק מכל ספק יתרונו של מנגנון זה 

שירות לאותו הספק ששילם אותם. מנגנון זה אינו תלוי בהנחות ביקוש ולכן אינו יכול 

 להביא לתשלומי יתר או חסר מטעם בזק לספקי השירות השונים.

כה מחלוקות עובדתיות שעלולות להתעורר בדבר היקפי הצריהחיסרון המרכזי הוא 

 .של מנגנון ההתחשבנות המוצעהמורכבות בתקופות השונות, ו ל כל ספק שירותשהפרטנית 

 הפער בגובה השימוש בתקנות הנקובים בתשלומים להפחתה שעה הוראת קביעת (ב)

כך, עבור  .שנקבעו בכל תקופה הביקוש בתחזיות בהבדלים התחשבות תוך בתשלומים

מתחילת הוראת  (משך התקופה הראשונה) חודשים 10ייקבע כי למשך  התקופה הראשונה

 1.3השעה תהיה הפחתה ברכיב נ' בגובה הפער בתשלומים ברכיב זה באותה תקופה, קרי 

, 2017בחלוקה ליחס בין תחזית הביקושים שעל בסיסה חושב התשלום המעודכן לשנת ₪, 

 שהוצבה בנוסחת העדכון השנתי המוצעת במסמך זה. לאחר מכן, לבין תחזית הביקושים

תתבצע הפחתה נוספת בהתאם  (משך התקופה השנייה) חודשים נוספים 6לתקופה של 

בחלוקה ליחס בין תחזיות ₪,  0.9, קרי 2018לפערים בתשלומים במחצית הראשונה של 

  הביקושים הרלוונטיות.

. הוא מבטיח כי פשטות היישוםביתרונו של מנגנון זה הוא באחידות כלפי כלל הגורמים ו

זאת,  עםבה היה עליהם להכיר.  הנורמטיבית העלותקבעים משקפים את הנ שלומיםהת

 יכולבשל פערים בין תחזיות הביקושים לביקושים בפועל בתקופות השונות, מנגנון זה 

 העודפת הגבייה את מאזן הוא אם אף, מקרה ובכל, תשלומים שלחסר /יתר להשבת להביא

                                                 
₪  1.3עמד על  2017החודשי לרכיב נ' בשנת תשלום המרבי ניתן לפשט את ההסבר על ידי דוגמה מספרית: הפער ב 15

מנויים בממוצע  100החודשים הרלוונטיים לתקופה הראשונה היו לספק השירות  10לחיבור לחודש. נניח שבמהלך 
. עוד נניח כי בחודש הראשון לאחר החלת 1000זה בתקופה זו עמד על  תשלום רכיבלחודש, כך שסך היקף התשלומים ל

, וכן הלאה, הרי שעבור כלל המנויים 400, לאחר מכן 300מנויים, בחודש שאחריו  200ק השירות התיקון המוצע יש לספ
מנויים נוספים.  800ותיוותר לו "יתרה" של ₪,  1.3מופחת בגובה הפער של  שלוםבחודש הראשון ישלם ספק השירות ת

מנויים. בחודש  100ותר לו יתרה של מנויים ולאחר החודש השלישי תיו 500לאחר החודש השני תיוותר לו "יתרה" של 
 בין לפער בהתאם מופחת תשלום שלםמנויים ועל שאר מנוייו י 100הרביעי ישלם ספק השירות תעריף מופחת רק עבור 

 .  זו בתקופה השירותים צריכת להיקף להגעה עד(, 2018 של הראשונההשנייה )המחצית  בתקופה המרביים התשלומים
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שירות. כך  ספק מכל הפרטניתאת הגבייה העודפת  מאזן אינו הוא, בזק של המצרפית

 ששילם מבלי השעה מהוראת נהנה 2019 בשנת לשוק שמצטרף חדש שירותלדוגמה, ספק 

  .השר"מ מ החלטת יושמה לא בה בתקופה כלל פעל שלא כיוון כלל עודפים תשלומים

, אין המשרד מעוניין ביצירת המורכבות במנגנוןעל אף  .ראשוןה המנגנון את להחיל ממליצים אנו

בנוסף,  .אחריםוהחזרים חסרים לעיוות נוסף ולייצר החזרים עודפים לספקי שירות מסויימים 

ואינו יכול להביא להשבת יתר/חסר של סך ון הראשון מאזן את התשלום העודף ששולם המנגנ

 התשלומים כתוצאה מפער אפשרי בין תחזית הביקושים לביקושים בפועל.

 :מוצע לקבוע בתקנות השימוש הוראת שעה לפיה לפיכך,

כלומר אותם בעלי רישיון שצרכו מחברת  , הרלוונטילמועד שבו בעל הרישיון בתקופה שעד  .א

"נ", "בזק" את השירותים הסיטונאיים הרלוונטים שחושבו באמצעות רכיבי התשלום 

 31 ועד ליום 2017בפברואר  20בתקופה שבין יום כפי שצרך אותם בהיקף  ,"5"ת -" ו1"ת

 בהתאם לטבלה שלהלן: רכיבי התשלוםיופחתו  ,2017בדצמבר 

בלוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת חברת "בזק" במקום הטבלה הקבועה 

 -יבוא שבתוספת הראשונה, 

 

 אות
 התשלום רכיב היכר

 התשלוםגובה ההפחתה מ
המירבי הקבוע בלוח א 

 בשקלים בתוספת הראשונה
חודשי קבוע בעד אספקת שירות גישה רחבת פס תשלום  ( "נ"2)

 1.3 מנוהלת

(5 )
 "1"ת

תשלום חודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת 
נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת 

כמפורט  P0חיבור ארצית ברשת מפ"א, באיכות שירות 
 בתנאי רישיונו של מפ"א

0.60 

תשלום חודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת  "5"ת
נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת 

כמפורט  P5חיבור ארצית ברשת מפ"א, באיכות שירות 
 בתנאי רישיונו של מפ"א

0.60 

 

 

למועד שבו תקופה שעד לאחר שהסתיימה התקופה האמורה בסעיף א' לעיל, ולמשך  ה .ב

השירותים הסיטונאיים הרלוונטים שחושבו צרך את  רלוונטי כאמורבעל רישיון אותו 

בהיקף כפי שצרך אותם בתקופה שבין יום  ",5"ת -" ו1באמצעות רכיבי התשלום "נ", "ת

בהתאם לטבלה רכיבי התשלום יופחתו , 2018ביוני  31 -ועד ליום ה 2018בינואר  1 -ה

 שלהלן:
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אות 
 רכיב התשלום היכר

 התשלוםההפחתה מגובה 
המירבי הקבוע בלוח א 

 בתוספת הראשונה בשקלים
תשלום חודשי קבוע בעד אספקת שירות גישה רחבת פס  ( "נ"2)

 0.90 מנוהלת

(5 )
 "1"ת

תשלום חודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת 
נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת 

כמפורט  P0חיבור ארצית ברשת מפ"א, באיכות שירות 
 בתנאי רישיונו של מפ"א

0.80 

תשלום חודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת  "5"ת
נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת 

כמפורט  P5חיבור ארצית ברשת מפ"א, באיכות שירות 
 בתנאי רישיונו של מפ"א

0.80 

למסמך זה מצורפת טיוטת תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של  .6

וכן טיוטת הודעה לפי תקנות התקשורת )בזק , 2019 -)תיקון והוראת שעה(, התשע"ט מפ"א(

אשר עניינן ביישום  2014-ושידורים()שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, התשע"ה 

העקרונות המוצגים במסמך שימוע זה. במקביל לצירופן למסמך זה, התקנות וההודעה 

 שכתובתו קשרי ממשל המוצעות מפורסמות להערות הציבור באתר

http://tazkirim.gov.il/Pages/default.aspx. 

 המלצה זו מקובלת על הגורמים המקצועיים במשרד האוצר. .7

 נתונים מבעלות התשתית וספקי השירות. דרישות מצ"ב, שימוע זהלצד  .8

 , 16ואילך 2018שצורפה להחלטת סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה כאמור בהמלצתו של 

הצורך בקביעת מנגנון שיתחשב יבחן המשרד את  לאחר איסוף נתוני הביקוש העדכניים,

תשלומים הקבועים בין הל 2019-2022לשנים שיקבעו בפערים בין התשלומים המעודכנים 

   .2019שישלמו בעלי הרישיון בשנת  ואילך 2018בתקנות לשנת 

 התייחסויות לשימוע: .9

דרור, סמנכ"ל בכיר -הנכם מוזמנים להעביר את התייחסותכם למנגנון המוצע, לידי ד"ר עופר רז

באפריל  18 -עד ליום ה ,oferd@moc.gov.ilבדוא"ל נהל כלכלה במשרד התקשורת, ומנהל מי

2019. 

 התייחסותכם בשלושה מישורים:נודה על קבלת 

המוצע, תוך התייחסות ל"מחיר הטעות", קרי ההשפעה  שלומים המרבייםהתמנגנון עדכון  .א

  על השחקנים השונים ורמת התחרות. שלומיםשל רמת הדיוק בקביעת הת

                                                 
בנושא הארכת תוקף התשלומים הקבועים  2018בדצמבר  24מכתבו של סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה מיום  16

 .המלצה –ואילך  2018בתוספת הראשונה והשנייה בתקנות השימוש לשנת 

http://tazkirim.gov.il/Pages/default.aspx
mailto:oferd@moc.gov.il
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השפעות אפשריות של מנגנון העדכון המוצע על התמריצים לפרישת רשתות תקשורת  .ב

 מתקדמות.

  חנים ליישום החלטת מ"מ השר, וכן הצעת מנגנונים אפשריים נוספים.המנגנונים הנב .ג

 

 בברכה,

 

 דרור-ד"ר עופר רז

 סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה
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 העתקים:

 מר נתנאל )נתי( כהן, מנכ"ל משרד התקשורת

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

 התקשורת משרד, תקשורת הנדסת אגף מנהלת, שמואלי אתי' גב

 , משרד התקשורתמנהל מינהל פיקוח ואכיפהוסמנכ"ל בכיר מר איתן כסיף, 

 עו"ד ברוריה מנדלסון, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התקשורת

 התקשורת משרד, בכירה ייעוץ משפטי ממונה, יפה-מלם יעלעו"ד 

 ומחקר בינלאומי(, משרד התקשורתמר עדי קופלוביץ', מנהל תחום בכיר )רגולציה 

 גב' תמר ארז, מרכזת בכירה )רגולציה(, משרד התקשורת

 גב' רעיה עדני, רכזת תקשורת ותיירות, משרד האוצר
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)לא כולל רכיבי רשת  הסיטונאי השוק במודל הציוד רכיבי של המחיר מגמות ניתוח': א נספח

 הגישה(

 :(Capex + Opex + Adjustmentsעיקריים )עלות שנתית כוללת בחלוקה לרכיבי ציוד 

  2015 2016 2017 2018 

      

DSLAMs/MSANs 288,904,017 265,918,701 275,427,806 266,088,031 

Aggregation Switch  I 0 0 0 0 

Aggregation Switch  II 26,029,428 25,774,528 25,538,932 25,250,939 

Edge Routers 4,513,603 5,176,085 9,436,702 8,189,570 

Core Routers 12,295,997 15,746,396 45,073,922 40,094,886 

IMS 70,139,833 67,210,758 64,487,468 61,907,481 

TDM Gateway 22,705,321 21,804,672 20,966,767 20,166,233 

Outside Cabinets 95,212,264 92,771,293 90,392,902 88,075,485 

Common site costs 39,388,292 38,549,735 37,746,017 36,978,105 

Trench 96,402,924 97,995,366 99,679,702 99,679,702 

Duct 19,249,835 19,964,894 20,721,217 20,721,217 

Fibre 33,707,695 33,939,279 36,495,808 35,930,366 

Total 708,549,210 684,851,708 725,967,245 703,082,017 

 

XOPE :17שאינו תלוי בעלות הציוד ליחידה, בחלוקה לרכיבי ציוד עיקריים 

  2015 2016 2017 2018 

          

DSLAMs/MSANs 99,705,233 103,127,755 103,432,003 104,972,752 

Aggregation Switch  I 0 0 0 0 

Aggregation Switch  
II 9,780,363 9,750,941 9,729,126 9,676,511 

Edge Routers 1,249,888 1,320,348 1,558,340 2,397,770 

Core Routers 2,524,668 2,728,552 3,306,253 8,153,521 

IMS 10,492,887 10,155,631 9,854,260 9,561,464 

TDM Gateway 3,697,640 3,592,015 3,497,630 3,405,930 

Outside Cabinets 0 0 0 0 

Common site costs 0 0 0 0 

Trench 6,664,042 6,645,523 6,675,332 6,585,808 

Duct 1,312,874 1,310,214 1,344,256 1,354,569 

Fibre 10,253,797 10,296,770 10,336,087 10,686,638 

total 145,681,391 148,927,749 149,733,287 156,794,964 

 

 

                                                 
 המחושבים כשיעור מעלות ליחידה של רכיבי הציוד השונים. OPEX-כלומר נטרול רכיבי ה 17
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 התלויה בעלות הציוד ליחידה:עלות שנתית כוללת 

 2015 2016 2017 2018 

DSLAMs/MSANs 189,198,785 162,790,946 171,995,803 161,115,279 

Aggregation Switch  I 0 0 0 0 

Aggregation Switch  II 16,249,066 16,023,587 15,809,806 15,574,428 

Edge Routers 3,263,715 3,855,737 7,878,362 5,791,800 

Core Routers 9,771,329 13,017,845 41,767,669 31,941,366 

IMS 59,646,946 57,055,127 54,633,208 52,346,017 

TDM Gateway 19,007,682 18,212,657 17,469,137 16,760,303 

Outside Cabinets 95,212,264 92,771,293 90,392,902 88,075,485 

Common site costs 39,388,292 38,549,735 37,746,017 36,978,105 

Trench 89,738,883 91,349,843 93,004,371 93,093,894 

Duct 17,936,961 18,654,680 19,376,961 19,366,649 

Fibre 23,453,898 23,642,509 26,159,722 25,243,728 

total 562,867,819 535,923,959 576,233,958 546,287,053 

 

שיעור רכיבי העלות השנתית התלויים בעלויות הציוד ליחדה מסך העלות השנתית, 

 בחלוקה לרכיבי ציוד:

 2015 2016 2017 2018 

DSLAMs/MSANs 26.7% 23.8% 23.7% 22.9% 

Aggregation Switch  I 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Aggregation Switch  II 2.3% 2.3% 2.2% 2.2% 

Edge Routers 0.5% 0.6% 1.1% 0.8% 

Core Routers 1.4% 1.9% 5.8% 4.5% 

IMS 8.4% 8.3% 7.5% 7.4% 

TDM Gateway 2.7% 2.7% 2.4% 2.4% 

Outside Cabinets 13.4% 13.5% 12.5% 12.5% 

Common site costs 5.6% 5.6% 5.2% 5.3% 

Trench 12.7% 13.3% 12.8% 13.2% 

Duct 2.5% 2.7% 2.7% 2.8% 

Fibre 3.3% 3.5% 3.6% 3.6% 

total 79% 78% 79% 78% 

 

 מגמת הפחתת מחיר משוקללת:

 2018 2017 2016 2015 מגמת מחיר 

DSLAMs/MSANs -2.6% -0.7% -0.6% -0.6% -0.6% 

Aggregation Switch  I -2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Aggregation Switch  II -2.6% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% 

Edge Routers -2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Core Routers -2.6% 0.0% 0.0% -0.1% -0.1% 

IMS -5.0% -0.4% -0.4% -0.4% -0.4% 

TDM Gateway -5.0% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% 

Outside Cabinets -2.6% -0.3% -0.3% -0.3% -0.3% 

Common site costs -2.6% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% 

Trench 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Duct 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Fibre -2.6% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% 

Total  -1.92% -1.86% -1.88% -1.82% 
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 המחושב התעריף על בביקושים שינוי של ההשפעה ניתוח': ב נספח

 הרצות המודל ביחס לתעריף חודשי לשירות גישה רחבת פס מנוהלת: .1

 יחס מחיר תעריף מחושב יחס ביקוש מספר מנויים

        

1329798.3 0.8 12.122891 1.1175107 

1363043.2 0.82 11.862316 1.0934905 

1396288.2 0.84 11.612745 1.0704845 

1429533.1 0.86 11.373458 1.0484266 

1462778.1 0.88 11.14375 1.0272517 

1496023 0.9 10.92311 1.0069126 

1529268 0.92 10.758178 0.991709 

1562512.9 0.94 10.553375 0.9728298 

1595757.9 0.96 10.59092 0.9762908 

1629002.9 0.98 10.443732 0.9627227 

1662247.8 1 10.84812 1 

1695492.8 1.02 10.79 0.9950295 

1728737.7 1.04 10.61 0.9776938 

1761982.7 1.06 10.42 0.9609858 

1795227.6 1.08 10.25 0.9448422 

1828472.6 1.1 10.08 0.9292319 

1861717.6 1.12 10.10 0.9313334 

1894962.5 1.14 10.27 0.9467296 

1928207.5 1.16 10.14 0.9351653 

1961452.4 1.18 9.73 0.8964805 

1994697.4 1.2 9.58 0.8827991 

2027942.3 1.22 9.87 0.9100188 

2061187.3 1.24 9.80 0.9036344 

2094432.2 1.26 9.66 0.8904249 

2127677.2 1.28 9.52 0.8776149 

2160922.2 1.3 9.85 0.9077238 

 

  



 מדינת ישראל

  משרד התקשורת

 מינהל כלכלה

 

 

22 

 

 תעריף חודשי לשירות שינוע נתונים בליבת הרשת:הרצות המודל ביחס ל .2

סה"כ צריכת קיבולת 
 יחס מחיר תעריף מחושב יחס ביקוש (MBPSבשעת שיא )

    

1,113,912 0.8 16.11725 1.209745 

1,183,532 0.85 15.30494 1.148774 

1,253,152 0.9 14.59499 1.095486 

1,322,771 0.95 13.91754 1.044638 

1,392,391 1 13.32285 1 

1,462,010 1.05 12.85189 0.96465 

1,531,630 1.1 12.34334 0.926479 

1,601,249 1.15 11.8823 0.891874 

1,670,869 1.2 11.44393 0.858971 

1,740,488 1.25 11.10975 0.833887 

1,810,108 1.3 10.73003 0.805386 

1,879,727 1.35 10.39858 0.780507 

1,949,347 1.4 10.21751 0.766916 

2,018,966 1.45 9.898384 0.742963 

2,088,586 1.5 9.659785 0.725054 

2,158,205 1.55 9.415425 0.706713 

2,227,825 1.6 9.170595 0.688336 

2,297,444 1.65 8.922101 0.669684 

2,367,064 1.7 8.695765 0.652696 

2,436,684 1.75 8.559429 0.642462 

2,506,303 1.8 8.34652 0.626482 

2,575,923 1.85 8.152247 0.6119 

2,645,542 1.9 7.963603 0.59774 

2,715,162 1.95 7.847574 0.589031 

2,784,781 2 7.674498 0.57604 

2,854,401 2.05 7.517377 0.564247 

2,924,020 2.1 7.363908 0.552728 

2,993,640 2.15 7.210527 0.541215 

3,063,259 2.2 7.106445 0.533403 

3,132,879 2.25 6.970431 0.523194 

3,202,498 2.3 6.841344 0.513505 

3,272,118 2.35 6.710834 0.503709 

3,341,737 2.4 6.62 0.497023 

3,411,357 2.45 6.510116 0.488643 

3,480,976 2.5 6.412351 0.481305 
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 חודשי לשירות שינוע נתונים בו זמני )מולטיקאסט(: הרצות המודל ביחס לתעריף .3

סה"כ צריכת קיבולת 
 יחס מחיר תעריף מחושב יחס ביקוש (MBPSבשעת שיא )

    

1,113,912 0.8 8268.374 1.218721 

1,183,532 0.85 7839.566 1.155517 

1,253,152 0.9 7453.406 1.098598 

1,322,771 0.95 7103.066 1.04696 

s1,392,391 1 6,784 1 

1,462,010 1.05 6498.232 0.95781 

1,531,630 1.1 6230.821 0.918395 

1,601,249 1.15 5984.672 0.882114 

1,670,869 1.2 5757.087 0.848569 

1,740,488 1.25 5551.113 0.818209 

1,810,108 1.3 5355.018 0.789305 

1,879,727 1.35 5172.753 0.76244 

1,949,347 1.4 5100.518 0.751793 

2,018,966 1.45 4937.556 0.727773 

2,088,586 1.5 4789.466 0.705946 

2,158,205 1.55 4646.358 0.684852 

2,227,825 1.6 4511.434 0.664965 

2,297,444 1.65 4383.785 0.64615 

2,367,064 1.7 4263.364 0.628401 

2,436,684 1.75 4156.768 0.612689 

2,506,303 1.8 4048.434 0.596721 

2,575,923 1.85 3945.817 0.581596 

2,645,542 1.9 3848.198 0.567207 

2,715,162 1.95 3762.459 0.554569 

2,784,781 2 3673.812 0.541503 

2,854,401 2.05 3589.5 0.529076 

2,924,020 2.1 3508.898 0.517196 

2,993,640 2.15 3431.663 0.505812 

3,063,259 2.2 3362.298 0.495587 

3,132,879 2.25 3291.62 0.48517 

3,202,498 2.3 3223.92 0.475191 

3,272,118 2.35 3158.762 0.465587 

3,341,737 2.4 3,101 0.45702 

3,411,357 2.45 3040.717 0.448188 

3,480,976 2.5 2983.168 0.439705 
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 :טלפוניה סיטונאיהרצות המודל ביחס לתעריף חודשי לשירות  .4

 יחס מחיר מחושבתעריף  יחס ביקוש מספר מנויים

        

1475975.7 0.8 6.1307415 1.094432 

1512875.1 0.82 6.2373761 1.113468 

1549774.5 0.84 6.0888671 1.086957 

1586673.9 0.86 5.9472656 1.061679 

1623573.2 0.88 5.8121004 1.03755 

1660472.6 0.9 5.6829426 1.014493 

1697372 0.92 5.5594004 0.992439 

1734271.4 0.94 5.4647374 0.97554 

1771170.8 0.96 5.4754276 0.977448 

1808070.2 0.98 5.4108904 0.965927 

1844969.6 1 5.6017563 1 

1881869 1.02 5.6088583 1.001268 

1918768.4 1.04 5.5134845 0.984242 

1955667.8 1.06 5.4094565 0.965672 

1992567.2 1.08 5.3092814 0.947789 

2029466.6 1.1 5.212749 0.930556 

2066365.9 1.12 5.2122528 0.930468 

2103265.3 1.14 5.3462296 0.954385 

2140164.7 1.16 5.0816221 0.907148 

2177064.1 1.18 5.0198921 0.896128 

 

 


