
  מדינת      ישראל 
 משרד התקשורת

 

 אגף בכיר רישוי

__________________________________________________________________________ 

1 
_________________________________________________________________________ 

 _________________מזהה סער:  

 , מגדל שלום9רח' אחד העם 
 6129002, ת"א 29107ת.ד. 

www.moc.gov.il :'03-7964600 טל 
 03-5198125פקס':  

 

תשע"ט ' ניסןכג  

9201 באפריל 28  

 לכבוד

 רשימת תפוצה

 שלום רב,

 

 פרימיום ישירות ענייןב נותתיקון רישיו -משני שימוע הנדון: 

 7.1.2019מיום  "תיקון רישיונות בעניין שירותי פרימיום" ימועש :מךס
 

שירותי , ("השימוע המקורי") שבסמךבשימוע "תיקון רישיונות בעניין שירותי פרימיום" כפי שפורט  .1

 :1פרימיום ניתנים כיום על ידי בעלי רישיונות באחת משתי הדרכים הבאות

 בתעריף פרימיום תרושי"פרימיום ) תעריף לפי מחויב עבורו התשלום אשר פרימיום, שירות .א

 (;פרימיום"

 מיוחד תעריף תשלום בלא כלומר, שירות פרימיום, אשר התשלום עבורו מחויב לפי תעריף רגיל .ב

 .("שירות פרימיום בתעריף רגיל") המנוי של הרגילה התעריפים לתכנית מעבר

 סופק כיום בשתי חלופות:שירות פרימיום בתעריף רגיל מ

 כשירות פנים רשתי באמצעות קוד גישה רשתי. (1

רישיון  לכל מנוי של כל בעל אפשריתבאמצעות חיוג למספר טלפון נייח אשר הגישה אליו  (2

 . כללי

במסגרת השימוע שקל המשרד  נוכח הבעיות שפורטו בשימוע המקורי לגבי שירותי פרימיום בתעריף רגיל, .2

 את האסדרה שלהלן:המקורי 

הנעשה באמצעות חיוג למספר טלפון נייח, תחת תנאי שלפיו  לבתעריף רגי לאפשר שירות פרימיום .א

לבעל הרישיון הנייח לא יהיה הסכם כלשהוא להעברת תשלומים לספק התוכן או מי מטעמו בגין 

 השירות המסופק. 

לקבוע תעריף מינימום לשירות פרימיום בתעריף מיוחד, בשיעור שלא יפחת מדמי קישור הגומלין  .ב

זאת כדי למנוע מעבר של התופעה המתוארת לעיל לשירות פרימיום המשולמים בגין השיחה ו

   .בתעריף מיוחד

פרימיום בתעריף רגיל,  מבצעים שיחותרט"ן  מנויי שבמסגרתהתופעה  נועדה למנועשהוצעה אסדרה ה .3

על ידי מפעיל הרט"ן משולמים  ובגינם רבות שעות לעיתים אורכות, אשר באמצעות חיוג למספר טלפון נייח

חוסר איזון וקושי בשליטה  תשלומים בגין קישור גומלין בעלויות מצטברות גבוהות, דבר המייצרהרלוונטי 

"ן אינו רטרישיון  עלב בועניין שאף מתגבר במצב הקיים , בהוצאות הקש"ג שלהם של בעלי רישיונות רט"ן

אינו זכאי לקבל תשלומי  הואשאינו תוך רשתי, ואשר על כן  רגיל בתעריף פרימיום שירות לספקרשאי 

                                                 
ב 71.1ברישיון אחוד, וסעיף  5בנספח ב' 1סעיף  –הגדרה מלאה לשירות פרימיום ותנאי השירות ניתן למצוא ברישיונות השונים, לדוגמא 1

 בתנאי רישיון אחוד.
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לבעל משלם  שהוא גומלין קישור בעד התשלוםכדי לקזז את  בהםשהיה אחר  רישיוןגומלין מבעל  קישור

 .רישיון

 ,שהוצעההאסדרה המקורי וסבור כי שימוע מסגרת המשרד בחן את ההתייחסויות השונות שהתקבלו בה .4

 .עשויה שלא להגשים באופן המיטבי את מטרות השימוע ,א' לעיל.2המתוארת בסעיף 

 כדלקמן:אסדרה חלופית המשרד לפיכך שוקל  .5

באמצעות חיוג למספר טלפון נייח בתעריף רגיל תבוטל האפשרות לספק שירות פרימיום   .א

יתאפשר לספק שירות למעשה  כך. רישיון כללי לכל מנוי של כל בעל אפשריתאשר הגישה אליו 

 .כשירות פנים רשתי באמצעות קוד גישה רשתי בלבד רק פרימיום בתעריף רגיל

תעריף מינימום לשירות פרימיום בתעריף מיוחד, בשיעור שלא יפחת מדמי קישור  יקבע .ב

וזאת כדי למנוע מעבר של התופעה המתוארת לעיל לשירות  ,הגומלין המשולמים בגין השיחה

  וכפי שהוצע בשימוע המקורי. ,יוחדפרימיום בתעריף מ

ולתנאים ברישיון הם שירותי ם שבמהותם ובהתאם להגדרות שירותי לנתבלה יאפשרו מהלכים א .6

המשך קיומו של שירות פרימיום בתעריף לשירות פרימיום בתעריף מיוחד וזאת מבלי לגרוע מ, םפרימיו

הסבירות לשימוש הקטנת תוך  ,המנוייםלצרכי מתאים אשר נותן מענה באופן כשירות פנים רשתי ורגיל 

תמריץ להעברת מוקדים המספקים שירותים אלה  ותוך מניעת ,מנויעל ידי מופרז ונטול מחיר כלכלי 

  .ללא תשלום למסגרת של אספקת שירותי פרימיום בתעריף מיוחד

 .נכםרישיולתיקון טיוטת מצ"ב בהמשך לאמור,  .7

 28 עד ליום  elil@moc.gov.ilבאמצעות דוא"ל  אלי לוימר ניתן להעביר התייחסות לטיוטת התיקון לידי  .8

  .2019במאי 

 

 

 

 :תפוצה
 לתקשורת בע"מ מר דוד מזרחי, מנכ"ל, בזק, החברה הישראלית

 מר גיל סספורטס, מנכ"ל, הוט טלקום ש"מ

 מר רן גוראון, מנכ"ל, פלאפון תקשורת בע"מ
 קבוצת סלקוםמר ניר שטרן, מנכ"ל, 

 פרטנרקבוצת , מנכ"ל, יצחק בנבנישתימר 
 מר אסף עופר, מנכ"ל, קבוצת הוט מובייל

 מר גיל שרון, מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון, קבוצת גולן טלקום
 מר יעקב נדבורני, מנכ"ל, קבוצת אקספון

 שיווק השקמה תקשורת בע"מ רמי לוי מר רן אפרתי, מנכ"ל,
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 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ 019מר עזריה סלע, מנכ"ל, טלזר 
 , מנכ"ל, סלקט תקשורת בע"משלוערן מר 

 מר עמית כהן, מנכ"ל, פרי טלקום בע"מ
 מר מרדכי אלמליח, מנכ"ל, בזק בינלאומי בע"מ

 בע"מ 015השקמה אן. ג'י. אן. תקשורת בינלאומית מר אפרים שפורן, מנכ"ל, 
 מר חיים בן חמו, מנכ"ל, בינת עסקים בע"מ

 מר לירון שמעוני, מנכ"ל, לב אנאטל בע"מ
 
 

 :קהעת
 מר נתי כהן, מנכ"ל, משרד התקשורת

 מר מימון שמילה, המשנה למנהל הכללי ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורת
 מר איתן כסיף, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת

 , היועצת המשפטית, משרד התקשורתדנה נויפלדגב' 
 ה, משרד התקשורתכלכלדרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל -מר עופר רז

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת
 , דובר, משרד התקשורתעוזערן בר מר 

 מר אלי לוי, מנהל תחום אסדרה ורישוי, משרד התקשורת
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  בע"מ/ש"מ ----------ל שיון כללייר
 ------------למתן שירותי 

 
 

 טיוטת תיקון מס' ] [

 

 

, שהואצלה לי 1982 –)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 
אני מתקן בזאת "( ----" –)להלן  ----------פי כל דין, ולאחר ששקלתי את טענותיה של -ויתר סמכויותי על

 , כדלקמן:----------ביום  ----את הרישיון הכללי שהוענק ל
 סעיף

 פירוט מספר סעיף

 תיקון 
סעיף 

א 22.1
 2 )ב(

 מחויב עבורו התשלום אשר פרימיום, שירות" :במקום הפיסקה המתחילה במילים .1
 המספור",  בתכנית למוגדר רגיל" והמסתיימת במילים: "בהתאם תעריף לפי

 יבוא:
 
 פנים כשירות רגיל יינתן תעריף לפי מחויב עבורו התשלום פרימיום, אשר שירות"

 ; רשתי גישה קוד באמצעות רשתי
 

 

נספח 
א', 

, 3סעיף 
 3 63פרט 

כשירות כלל  –חיוג למספר טלפון נייח  – (2"בעמודת תיאור השירות ימחקו המילים:  .2

. בעמודת ההערות, במקום המילים: "מספר טלפון נייח ותעריף רגיל ארצי"

א ברישיון", יבוא: "תעריף השירות הינו תעריף רגיל כפי שנקבע 22כמשמעותם בסעיף 

 בהסכם ההתקשרות עם המנוי". 

 
נספח 

 4'1ב

בהגדרת "תעריף פרימיום" לאחר המילים "בהתאם לדרישת בעל הרישיון  1.1בסעיף  .3

 המארח; תעריף זה" תימחק המילה "יכלול" ובמקומה יבוא "לא יפחת מ".

 בהגדרת "תעריף רגיל" תימחק הערת השוליים. 1.1בסעיף  .4 

 

 

 התשע"ט__________ 
       __________(2019) 

             ________________ 
 נתנאל )נתי( כהן            

 המנהל הכללי           
 

                                                 
)ב( 1ד67)ב( ברישיון רט"נ פלאפון, 1ד66.1כללי מפ"א בזק, ברישיון  )ב(א2.12הוט טלקום, כללי מפ"א ברישיון  )ב(א62.1 2

 ב)ב( ברישיון כללי אחוד.71.1ברישיון כללי למתן שירותי רט"נ, 
 
נספח א' ברישיון כללי מפ"א בזק, נספח ד' ברישיון כללי מפ"א הוט טלקום, תוספת ראשונה ברישיון כללי למתן שירותי  3

 ברישיון כללי אחוד. 1רט"נ, נספח ב'
 וברישיונות הרט"ן.לעיל  2ברישיונות המצויינים בהערה  4
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