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 לכבוד
 תפוצהרשימת 

 
 שלום רב,

 שימוע –שינוי מתכונת שיווק "באנדל הפוך" : הנדון

 

 רקע .1

"( את בקשת בזק, החברה הישראלית המשרדאישר משרד התקשורת )" 2010במהלך שנת 
"( לשווק סל שירותים משותף הכולל תשתית אינטרנט של החברה" או "בזקלתקשורת בע"מ )"

"( של חברת בזק בינלאומי בע"מ, המהווה ספק ISPלאינטרנט )"בזק בתוספת שירות קישוריות 
"(. לצורך כך נדרשה בזק, בין היתר, לעמוד בהוראת הסל באנדל הפוךבעל זיקה מקבוצת בזק )"

שלפיו נדרשת החברה לשווק במסגרת סל השירותים המשותף כל בעל רישיון המציע  1המקביל
 . "(ספקיות השירותומעוניין בכך )" ISPשירות 

השיק המשרד את רפורמת השוק הסיטונאי, אשר הסדירה את אספקת  2015במהלך שנת 
"(, והובילה בין היתר להתפתחות הסיטונאי השוקהשירותים הסיטונאיים על גבי רשת בזק )"

תחרות בשיווק חבילות אינטרנט מלאות הכוללות ספק ותשתית שמקורה בשוק הסיטונאי. 
ווק הבאים למסלולים העיקריים בתחום חבילות האינטרנט בדרך זו הפכו שני מסלולי השי

  2המלאות: מסלול שוק סיטונאי, ומסלול "באנדל הפוך".

לאחר השקת רפורמת השוק הסיטונאי בחן המשרד את התפתחות התחרות ויחסי הכוחות 
בשוק בעקבות תלונות שהגיעו למשרד על ה"באנדל הפוך". בעקבות הבחינה עלה כי ה"באנדל 

" במתכונתו דאז מעורר חשש ממשי לפגיעה בתחרות בתחום האינטרנט. לפיכך, ועל מנת ההפוך
פורסמה החלטה שכללה מספר הוראות שאותן נדרשה  2017בינואר  1למתן את החשש, ביום 

"(. יובאו להלן שתיים מבין ינואר החלטתבזק לקיים בנוגע לשיווק ה"באנדל ההפוך" )"
 ההוראות שנקבעו בהחלטת ינואר:

המשרד קבע כי יש לפצל את החשבונית והשירות  –פיצול חשבונית עבור השירות  .א
 12ב"באנדל ההפוך" בין מרכיב תשתית האינטרנט לספק הגישה לאינטרנט לאחר 

חודשים לכל המאוחר על בזק להודיע למנוי על  11"(. בתום הפיצול הוראתחודשים )"
. עבור מנויים המקבלים 13-ודש הפיצול החשבונית הצפוי ועל תעריף התשתית החל בח

חשבון בדואר ההודעה האמורה תוצג כמסמך נפרד באותה מעטפה שבאמצעותה תישלח 

                                                 
 .החברהברישיון  'א9בסעיף  וכהגדרת 1
 ISP-", שהן חבילות באנדל שמשווק ספק הבאנדל ספק" / "באנדל ישר"ר כי קיימים מסלולי שיווק נוספים כגון עיו 2

מספר נמוך של מנויים. בנוסף, ישנם מנויים רבים  בלבד, אינן כוללות תשתית שמקורה בשוק הסיטונאי, וכוללות
, שבמסגרתו מתקשר המנוי בנפרד עם בעל התשתית ועם ISP-בין התשתית לבין ה "חיוב מפוצל"הנמצאים במסלול של 

 .ISP-ספק ה

 02-6706310 טלפון:
 02-6240321 פקס:

 5000-1020-2019-023629 סימוכין:
 ע"טתש אדר ב'ב י"ט תאריך עברי:
 2019במרץ  26 תאריך לועזי:
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החשבונית. כלומר, ההודעה לא תימסר למנוי על גבי החשבונית. אם החשבונית נשלחת 
 באמצעות דוא"ל תישלח ההודעה כקובץ נפרד באותה הודעת דוא"ל.

ביטול הסעיף החדש שהוכנס להסכם  –מידע על המנויים איסור לעשות שימוש מסחרי ב .ב
, האוסר על ספקיות 2015המסחרי שביקשה בזק לחתום עם ספקיות השירות משנת 

השירות לעשות שימוש מסחרי בנתוני המנוי במסגרת פועלן ב"באנדל ההפוך". נקבע כי 
 זה. יש לשווק במסגרת ה"באנדל ההפוך" גם את הספקיות שסירבו לחתום על הסכם

"( ובה נקבע מרץ החלטתפורסמה החלטה משלימה )" 2017במרץ  16בהמשך להחלטה זו, ביום 
מנגנון שמטרתו מניעת שימוש לרעה במידע המועבר על המנויים בין בזק לספקיות השירות, הן 

"(. במנגנון המנגנוןבמסגרת מסלול ה"באנדל ההפוך" והן במסגרת מסלול השוק הסיטונאי )"
שהעביר מי  4בנתוני מנויים חדשים 3שבזק או ספקיות השירות יעשו שימוש לרעה נקבע כי ככל

₪  250מהצדדים אל הצד האחר בעת גיוס המנוי כאמור, ישלם אותו צד לצד האחר עמלה בסך 
כולל מע"מ עבור כל מנוי שגויס ושהצד האחר העביר לו את פרטיו. כמו כן, ועל מנת לעקוב אחר 

ין, נקבע כי בזק והספקיות יעבירו למשרד בכל חודש את הנתונים על יישום ההוראה באופן תק
 כמות המנויים החדשים המצטרפים והנוטשים ואת שיעור המעבר הנגזר מתוכם.

התקבלו במשרד טענות  האחרונים בחודשים הפיצול הוראת של הראשוני מימושהבעקבות 
 , ובהן:סיבות מספר עקב זו ההורא ביישום קשיים לע שירות ספקיות מספר ומצד בזקמצד 

המונע  השירות, ספקיותבידי  "ההפוך באנדל"ה מנויימלאים עם התקשרות  פרטי היעדר
היעדר פרטי אמצעי  מנויים לקראת הפיצול;במקרים רבים את האפשרות ליצירת קשר עם ה

 פרטים לרבותלהעברת  "ההפוך באנדל"ה מנויי התנגדותתשלום לצורך משלוח חשבונית; 
  .השירות ועוד אמצעי תשלום לספקיות

קיימים פערים במידע בין בזק לספקיות השירות אשר התקבלו טענות ולפיהן  למנגנון בהתייחס
 מצדלהוביל להגדלת התמריץ  ואף חדשיםמראש הנוגע לגיוס מנויים  יתרון לבזקלספק  עשויים

 .הסיטונאי השוק למסלול חדשים מנויים בגיוס השירות ספקיות על קשיים להעריםבזק 

 

 

  

                                                 
עם ספק א' להסכם שוק סיטונאי אצל אותו  "באנדל הפוך"חדשים מהסכם  מנוייםמוגדר כקצב מעבר  השימוש לרע  3

 5.7%, העולה על "באנדל הפוך"או משוק סיטונאי להסכם  "באנדל הפוך"להסכם  "באנדל ספק"ספק א', או מהסכם 
או שוק סיטונאי,  "באנדל ספק"או  "באנדל הפוך"לשירות ) מנויחודשים מיום גיוס ה 4החדשים בתקופה של  מנוייםמה

 לפי העניין(.
 חדש מוגדר כאחד מאלה: מנוי  4

מבני לכיוון הדירה -מבנה/דירה וכיוצ"ב שנדרשת בהם התקנה של בזק, קרי נדרשת התקנת רשת מהארון התוך .א

 וחדריה; 
 מנויומעלה לפני גיוס ה מבנה/דירה וכיוצ"ב שלא היה בהם מנוי תשתית בזק, בין קמעונאי ובין סיטונאי, במהלך שנה .ב

 או מבנה חדש )בניה חדשה(.
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 פירוט השינויים הנשקלים .2

מטרתן של החלטות ינואר ומרץ היו, בין היתר, להקטין את פוטנציאל הפגיעה בתחרות בתחום 
האינטרנט הנובע משיווקו של ה"באנדל ההפוך", על ידי מיתון כוחו של סל שירותים זה ביחס 

יטונאי. עמדת המשרד היא כי ערוץ לחבילות שמשווקות ספקיות השירות במסלול השוק הס
השיווק הנכון של חבילות אינטרנט הוא באמצעות מסלול השוק הסיטונאי, שכן הוא מעודד 
השקעות בטווח הארוך בהיותו מבוסס על עיקרון סולם ההשקעות, ולפיו ספקיות השירות 

שקעות נסמכות תחילה על שירותי בעל התשתית ובהמשך "מתקדמות בסולם" ויכולות לבצע ה
בתשתית עצמאית. ככל ש"הבאנדל ההפוך" יפעל ללא מגבלות קיים חשש כי הדבר יביא לפגיעה 
 בהתפתחות התחרות המבוססת על השוק הסיטונאי וכפועל יוצא מכך תיפגע גם רווחת הצרכן. 

 מחסור אודות טענותבעת האחרונה טענות על מימוש החלטת הפיצול, וכן  משהתקבלולפיכך 
מספר  לבצע שוקלים אנו, המנגנון על שמשפיע באופןהשירות  ספקיות בידי יםויהמנ על במידע

השינויים המוצעים הם שינוי בהוראת הפיצול כך  אשר יוצגו כעת. זו השינויים באסדר
לחדש למנויים קיימים את ההתקשרות בחשבונית אחת לאחר תקופת צינון שיתאפשר לבזק 

לב  בשימתהיתר,  בין, מוצעים אלה שינויים, וכן ביטול המנגנון. שבה תפוצל בפועל החשבונית
"באנדל ההפוך", וכן הלכך שהוראת הפיצול עשויה להוות מטרד צרכני עבור מאות אלפי מנויי 

 .זומנת להגביר את הגמישות וחופש הפעולה של השחקנים הפועלים במסגרת  על

 

 הפיצול הוראת שינוי .2.1

שפורטו לעיל במימוש הוראת הפיצול בעת האחרונה, הציגה בזק בעקבות הטענות לקשיים 
למשרד את חששותיה מניתוק מאסיבי אפשרי של מנויים בעקבות הוראת הפיצול בתום 

חודשי התקשרות, וכן את הטענות להשלכות המסחריות על החברה בעקבות האיסור  12
 חשבונית אחת.חודשי התקשרות ב 12לחדש למנוי את מסלול ה"באנדל הפוך" בתום 

ככלל אנו סבורים כי על אסדרה זו להיות ברורה וישימה, וזאת תוך שמירה על פשטות 
ויכולת מעקב ובקרה מצד המשרד. כמו כן, על האסדרה לספק ודאות רגולטורית לכל 
 החברות הפועלות בשוק ובפרט לספקיות השירות המשווקות במסגרת ה"באנדל ההפוך". 

הוראת הפיצול היא להביא למיתון כוחו של ה"באנדל  כאמור לעיל, אחת ממטרות
ההפוך". בנוסף הוראת הפיצול יכולה להביא להעלאת המודעות של שירותי האינטרנט 
המסופקים למנויים שאינם מודעים באופן שוטף לחיובים או לסוגי החבילות הקיימות 

ילה המתאימה בשוק. בדרך זו ישנה נקודת זמן נוספת שבה המנוי יוכל לבחור את החב
ביותר עבורו. בהמשך לכך, ובקשר לטענות שהגיעו למשרד אנו סבורים כי יהיה נכון 
לאפשר למנוי חזרה למסלול ה"באנדל ההפוך" לאחר תקופת צינון שתקבע מראש בתום 

ושבמהלכה תינתן אפשרות ממשית למנוי להיחשף לסוגי החבילות  יישום הוראת הפיצול
 .הקיימות בשוק

שרק לאחריהם תוכל בזק לפנות  ,חודש ימיםשוקלים לקבוע תקופת צינון של  אנולפיכך, 
 12ולהציע לו להתחבר מחדש לחבילת ה"באנדל הפוך" בחשבונית אחת לתקופה של  למנוי

למנוי תהיה חשבונית מפוצלת  13-לכל הפחות במהלך החודש השחודשים נוספים. כלומר, 
 בתוםשוק סיטונאי או "באנדל ספק"( ורק  )ככל ויבחר שלא לעבור למסלול אחר כדוגמת

 12 של לתקופהלחברו מחדש חודשי ההתקשרות הראשונית עם המנוי בזק תוכל  13
 .נוספים חודשים
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 המנגנון ביטול .2.2

קביעת המנגנון נעשתה על רקע טענות שהגיעו למשרד על שימוש לרעה במידע על מנויי 
ה"באנדל הפוך" מצד ספקיות השירות, שפונות לכאורה למנויי ה"באנדל ההפוך" וגורמות 
להעברתם למסלול השוק הסיטונאי בתוך פרק זמן קצר. הטיעון נשען על כך שעלות 

שקעת משאבים אלו מצד בזק המנוי עובר לספק הרכשת מנויים חדשים גבוהה, ולאחר ה
שירות מתחרה. המנגנון נקבע כמנגנון הדדי שבו ייבחן שימוש לרעה בנתוני המנויים 
באמצעות בדיקת שיעור מעברי המנויים החדשים בין מסלול ה"באנדל ההפוך" למסלול 

 השוק הסיטונאי, ולהיפך, תוך שמירה על שוויוניות. 

ים שבהם המשרד בחן את הנתונים שהועברו אליו בנושא זה הן אולם, לאחר מספר חודש
מצד בזק והן מצד ספקיות השירות, עלה כי המנגנון אינו שומר על השוויוניות וכי בניגוד 
למטרות המשרד המקוריות יש בו כדי להביא להגברת כוחו של ה"באנדל ההפוך". נפרט 

 להלן את הסיבות המרכזיות לכך:

ידע בדבר אילו מנויים נחשבים מנויים חדשים ואילו לא הוא במסגרת המנגנון, המ .א
מידע בעל ערך רב, מאחר והמנגנון עוסק במנויים חדשים ומטיל מגבלות על קצב 
מעברם בין החבילות. העובדה כי מידע זה קיים באופן מלא בידי בזק, ולא בהכרח 

וי להוביל קיים באותו האופן בידי ספקיות השירות; מעמיד אותן בנחיתות, ועש
להערמת קשיים מצד בזק בחיבור מנויים חדשים למסלול השוק הסיטונאי. בדרך זו 

 המנגנון עשוי להוביל לפגיעה בספקיות השירות ובקידום רפורמת השוק הסיטונאי.

סימטריה במידע על מנויים חדשים בין בזק לבין ספקיות השירות. לבזק, כבעלת -א .ב
ת עבור כל סוגי המנויים המחוברים אליה התשתית, קיים המידע בזמינות מידי

בתשתית, לרבות מנויי ה"באנדל ההפוך" ומנויי השוק הסיטונאי. מנגד, לספקיות 
השירות מידע זה קיים עבור מנויי השוק הסיטונאי בלבד. בדרך זו מחזיקה בזק 
ביתרון אשר יכול לסייע לה לא לחרוג משיעור מעבר המנויים שנקבע במנגנון, על ידי 

ווג המנויים ופניה אליהם בהצעות שיווקיות במועדים פרטניים, וזאת בשעה סי
 שלספקיות השירות אין את המידע האמור באותה רמת זמינות.

המנגנון מביא לאסדרה מורכבת הדורשת מעורבות מתמשכת של המשרד. אנו סבורים  .ג
ה כי לצורך שיווק ה"באנדל ההפוך" יש לקבוע אסדרה פשוטה ככל שניתן שעיקר

הטלת מגבלות על שיווק ה"באנדל ההפוך" שימתנו את החשש לפגיעה בתחרות בתחום 
 האינטרנט. 

את  ימתןעל שוויוניות,  ישמורהמנגנון יפשט את האסדרה,  ביטול, אנו סבורים כי משכך
 בלבד קצרה צינון תקופת קביעת עם יחדב מסוים איזון ויהווהההפוך  הבאנדלכוחו של 
 .הפיצול להוראת
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 משרד התקשורת
 המנהל הכללי
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 02-6240321פקס':  02-6706310/3טל':                                                   91999, ירושלים 23רח' יפו 
03-5101706פקס':  03-5198212/8טל':                      61290אביב -, מגדל שלום תל9רח' אחד העם 

  

 סיכום .3

 אנו שוקלים לקבוע כי מתכונת ה"באנדל ההפוך" תישאר זהה להיום למעט השינויים הבאים:

 קביעת תקופת צינון של חודש להוראת הפיצול.  .א

 ביטול המנגנון. .ב

 

 

 במשרד כלכלה זה למינהל במכתבי האמור לכל התייחסותכם את להעביר מוזמנים הנכם
רגולציה במינהל כלכלה, במייל  בכיר מרכז, אורנבךמר רן  לידי, התקשורת

anO@moc.gov.ilR, 2019לאפריל  09-ה מיום  יאוחר לא. 

 
 
 
 
 
 
 

 רשימת תפוצה:
 

 מר דודו מזרחי, מנכ"ל בזק
 בע"מ 018מר יעקב נדבורני, מנכ"ל אקספון 

 "מבע בינלאומי בזק"ל מנכמר רן גוראון, 
 תקשורת בע"מ 099 פרימו"ל מנכ ,נביל עמד מר
 "מבע 2009 ישראל רימון אינטרנט"ל מנכ ,יריב פאר מר
 "מבע מיחשוב סי טריפל"ל מנכ ,רמי נחום מר
 לעסקים בע"מ 011מנכ"ל קוויק לינק  ,אופיר ורמשטיין מר

 "מבע תקשורת 016 קולנט"ל מנכמר האני עלמי, 
  סלקום קבוצתמנכ"ל  ,מר ניר שטרן

 פרטנר קבוצתמנכ"ל , בנבנישתי יצחק מר
 מר גיל סספורטס, מנכ"ל הוט טלקום

 גולדשטיין, מנכ"ל הוט מערכות תקשורת בע"מ-גב' טל גרנות
 

 :יםהעתק
 

 התקשורת משרד, הנדסה מינהל ומנהל"ל למנכ משנה, מימון שמילה מר
 התקשורת משרד, כלכלה מינהל ומנהל בכיר"ל סמנכ, דרור-"ר עופר רזד

 התקשורת משרד, המשפטית היועצת, ' דנה נויפלדגב
 מר איתן כסיף, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת
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