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 רקע

"חברת בזק", "בזק", החברה הישראלית לתקשורת (תעריפי שירותי הטלפוניה של חברת  .1

) על ידי שר התקשורת בהסכמת שר FIX) מפוקחים כיום ונקבעים כתעריפים קבועים ("בזק"

ומאז חלו תמורות רבות בענף התקשורת ובכלל כך  2003האוצר. בסיס התעריפים נקבע בשנת 

משרד התקשורת שינויים במבנה ההוצאות של חברת בזק והתפתחות ברמת התחרות. 

 ") סבור כי יש להתאים את מנגנון פיקוח התעריפים לתמורות אלה. המשרד("

 

נכון לציין בנוסף לאמור לעיל  כי שימוע זה הינו חלק מיישום מדיניות המשרד כפי שזו באה  .2

בנושא הרחבת התחרות בתחום  2.5.2012לידי ביטוי במסמך מדיניות שר התקשורת מיום 

" בהתאמה). בהקשר מסמך המדיניות", "המדיניותשוק סיטונאי (" -התקשורת הנייחת 

 על הפיקוח שיטת לשינוי יפעל התקשורת שר תר, כינקבע במסמך המדיניות, בין הי לתעריפים

1Fמרבי תעריף קביעת ידי על יעשה שהפיקוח כך בזק חברת תעריפי

2 . 
 

טלפוניה על גבי קווי טלפון  –בתחום הטלפוניה מספקת בזק שני סוגי שירותים עיקריים 

) וטלפוניה על גבי צירי קווים רגילים"רגילים המסופקת למגזר הפרטי ולעסקים קטנים ("

 "). צירי קוויםגדול ("-) המסופקת למגזר העסקי הבינוניPRIקווים (צירי 

 

 התעריפים אותן פיקוח למנגנון חלופות שתי זה במסמך נציג הרגילים הקווים לתעריפי באשר

למנגנון  אחת חלופה המסמך בהמשך תוצג הקווים צירי לתעריפי באשר. לקבוע המשרד וקלש

 .לקבוע המשרד שוקל פיקוח התעריפים אותה

 

 עיקרי שיטת הפיקוח כיום

פיקוח התעריפים על חברת בזק כיום במתכונת של קביעת תעריפים חל על מרבית שירותי  .3

) הקמעונאיים שמציעה XDSLתשתית האינטרנט (הטלפוניה של החברה. זאת בניגוד לשירותי 

 החברה שבהם אין פיקוח תעריפים במתכונת זו.
                                                           

 [..] -השחרות מסומנות ב –גרסא מושחרת  1
 למסמך המדיניות. 16סעיף  2
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פיקוח זה הינו תולדה של היות חברת בזק מונופול בתחום הטלפוניה הנייחת והתשתיות  .4

19842Fהנייחות, מאז הוקמה בשנת 

. בתחילת פעילותה, הכנסות החברה מתחום הטלפוניה 3

יה. באמצעות מנגנון פיקוח התעריפים ביקש הגורם המאסדר מהכנסות 90%-היוו למעלה מ

לדמות את מנגנון השוק אשר מחד דואג לרווחת הצרכן ולמניעת רווחיות עודפת על חשבונו 

 ומאידך לאפשר רווח סביר לקיומן של השקעות בתשתיות תקשורת מתקדמות. 

 

נמוך יותר, בהשוואה  היום, שיעור הכנסות חברת בזק מתחום הטלפוניה מתוך סך הכנסותיה .5

3Fלעבר

ובנוסף במהלך השנים נתח השוק של חברת בזק בתחום טלפונית הקווים הרגילים ירד   4

64.5%4F-על כ 2016ועמד בתום שנת 

המשך מעמדה המונופוליסטי של בזק  לאור, זאת עם . יחד5

בתחום זה נדרש פיקוח על תעריפיה במתכונת זו או אחרת. מתחרותיה של בזק בתחום זה 

VOB5Fהמציעות שירותי טלפוניה מבוססי  ופרטנר סלקום הינן הוט טלקום וקבוצות

6 .

  . הטלפוניה אינן נתונות לפיקוח תעריפים מתחרותיה של בזק בתחום

 

 שיטת הפיקוח כיום מתבססת על שני עוגנים מרכזיים:   .6

 בתקנות נקבעים התעריפים). fixתעריפים קבועים שאין לסטות מהם למעלה או למטה ( .א

("תקנות  2007-ז"תשס), בזק שירותי בעד תשלומים) (ושידורים בזק( התקשורת

 חוק(" 1982-ב"תשמ), ושידורים בזק( התקשורת לחוק 15 סעיף "), מכוחהתשלומים

על ידי שר התקשורת בהסכמת שר האוצר, ומתעדכנים מעת  "),החוק", "התקשורת

6Fלעת

(כולל מע"מ), תשלום ₪  178-. לדוגמה, תעריף התקנת קו טלפון רגיל עומד על כ7

(כולל מע"מ), ותעריפי השיחות הם ₪  58 -חודשי קבוע עבור קו טלפון רגיל עומד על כ

 כדלקמן: 

i.  :אג' (כולל מע"מ). 11.38דקת שיחה ליעדים נייחים בשעות השיא 

ii.  :ג' (כולל מע"מ).א 4.64דקת שיחה ליעדים נייחים בשעות השפל 

                                                           
הטלפוניה  בתחום ליןומונופ כבעלת העסקיים ההגבלים רשות ידי על בזק חברת ההוכרז 1995 בשנת 3

  http://www.antitrust.gov.il/files/5837/805A.PDF הנייחת והתשתיות הנייחות

 .[...]-כ על עמד 2016 בשנתמתוך סך ההכנסות של חברת בזק מפ"א הנייחת הטלפוניה שיעור הכנסות  4
 .VOBהמציעה שירותי טלפוניה מבוססי  כולל חלקה של בזק בינלאומילא , במונחי הכנסה נורמטיבית 5
6 Voice Over Broadband. 
 בזק שירותי בעד תשלומים חישוב) (ושידורים בזק( התקשורת תקנותככלל העדכון מתבצע לפי  7

 1 ביום הייתה תעריפים עדכון שבוצע האחרונה הפעם כי לציין נכון. עם זאת, 2003-ג"תשס), והצמדתם
 .2011 ביוני

http://www.antitrust.gov.il/files/5837/805A.PDF
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iii.  :אג' (כולל מע"מ) בתוספת  6.38דקת שיחה ליעדי רט"ן בכל שעות היממה

7F")ג"קשתשלום בעד קישור גומלין ("

אג'   7.10רט"ן המועבר לחברות הרט"ן ( 8

 כולל מע"מ). 
נכון לציין כי בתקנות התשלומים נקבעה הנחה בתעריף למקבלי הבטחת הכנסה 

 (כולל מע"מ).₪  30 -מופחת בסך כהמחויבים בתשלום חודשי קבוע 

מדובר בכלי המאפשר  –א לחוק התקשורת 15, מכוח סעיף סלי תשלומים חלופיים .ב

לחברת בזק גמישות מסוימת בקביעת תעריפים למקבץ שירותים, באמצעות מתן הנחות, 

  החלופיים התשלומים סלי בהשוואה לתעריפים הקבועים בתקנות התשלומים. ניתוח

 מדיניות בדבר מפורטות המלצות לגיבוש הועדה שקבעה המידה מותלא בהתאם נעשה

ההנחות ניתנות על "). גרונאו ועדת) ("2008( בישראל התקשורת בתחום התחרות וכללי

א לחוק 15קו טלפון בתוספת דקות השיחה. בהתאם לסעיף  לרוב –מקבץ של שירותי בזק 

התקשורת, חברת בזק מגישה לשר התקשורת בקשה מפורטת ובמידה ששר התקשורת או 

הסל  -שר האוצר אינם מתנגדים לאישורה בלוחות זמנים הקבועים בחוק התקשורת 

, 40%עד נכנס לתוקף, ואינו מוגבל בזמן. ככלל, כלי זה מאפשר כיום מתן הנחות של 

לתעריפים הקבועים בתקנות התשלומים. נכון לציין, כי בהתאם להמלצות בהשוואה 

בתחום הטלפוניה ועדת גרונאו, שיעור הנחה זה הלך וגדל ככל שנתח השוק של חברת בזק 

הצטמצם והוא נמצא כיום בשיעור המרבי שנקבע בהמלצות הוועדה (העומד, הנייחת 

 ).40%כאמור, על 
תשלומים חלופיים קיימים של קו טלפון רגיל + דקות שיחה ליעדים דוגמאות לסלי 

8Fלחודש כולל מע"מ)(₪ נייחים וניידים 

9: 

  

 12תעריף 
 חודש

 ראשונים
תעריף אחרי 

 חודש 12

 100סל 

 49.9 39.9 דקות 

 300סל 

 59.9 49.9 דקות

 600סל 

 74.9 64.9 דקות

 79.9 69.9 750סל 

                                                           
-תש"ס), גומלין-קישור בעד תשלומים) (ושידורים בזק( התקשורת גובה תשלומי הקש"ג קבוע בתקנות 8

2000. 
 סלי התשלומים החלופיים של ביןעל פי מידע מחברת בזק, מדובר בסלים האטרקטיביים ביותר כיום מ 9

 .קבוע בתעריף שיחה דקות של חבילה מוצעת בהם החברה
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 דקות

 1000סל 

 94.9 84.9 דקות
 

אג' (כולל  18התעריף עבור דקת שיחה החורגת ממכסת הדקות שנקבעה בסלים אלה הינו 

 מע"מ).

 

 ₪ 25 בסך קבוע חודשי תשלום ישנו שבו קל קו סל – קיים נוסף תשלומים חלופי לסל דוגמה

) מ"מע כולל' (אג 25 ליעדים נייחים הינה שיחה דקת עלות, ללא דקות שיחה) מ"מע כולל(

 . )מ"מע כולל' (אג 14-ניידים העלות נקבעה על פי הקבוע בתקנות התשלומים, כ ואילו ליעדים

 

לעניין צירי הקווים, תעריפי הצירים מפוקחים במרכיב השיחות בלבד (בהתאם לתעריפים 

(א) במסמך זה, ובהתאם אישר המשרד לחברת בזק סלי תשלומים חלופיים 6הקבועים בסעיף 

 הנוגעים לצירי קווים.  

 

להיום, מרבית לקוחות הקווים הרגילים ולקוחות צירי הקווים של חברת בזק משויכים נכון  .7

9Fלמסלול של סל תשלומים חלופי

, ולא מחויבים בהתאם לתעריפים הקבועים בתקנות 10

 התשלומים.
 

  רגילים הנשקלות בקווים התעריפים פיקוח חלופות
 

עם המעבר הקרב למבנה אסדרה שבו תחויב חברת בזק להעמיד את שירותי הטלפוניה שלה   .8

, כפי שיפורט "מרווחים צמצום" מנגנון וקביעתלרשות המתחרות במתכונת של מכירה חוזרת 

ובהינתן הרווחיות העודפת הגבוהה הקיימת לחברה משירותי הטלפוניה ובנתח  בהמשך,

10Fמתחרותיהל ביחסהשוק של בזק בתחום הטלפוניה הנייחת 

, שוקל המשרד שתי חלופות 11

 למנגנון פיקוח התעריפים הקיים כיום, ולהלן עיקרי החלופות: 

טה של תעריפים ) לשיFIXלהמיר את שיטת הפיקוח הקיימת הקובעת תעריפים קבועים ( .א

מרביים. קביעת רמת תעריפים מרביים של שירותי הטלפוניה העיקריים (קו טלפון 

 השירותיםבמרבית . פרונטיר דוח פי עדכני על עלויות למבנה ושיחות) תעשה בזיקה

רמות ל בהתאם ובחלקם יוסר פיקוח התעריפים  למרבי יהפוך הקיים התעריף הנוספים

בהמשך. מנגנון של  שיפורט כפי והכל בשוק הקיימות ונותהש ולחלופות לשירות ביקושה

                                                           
 תשלומים לסלי משויכים היו בזק חברת של הרגילים הקווים לקוחות מסך [...]-כ 2015 לשנת נכון 10

 .חלופיים
 35.5%-כו 64.5%-כהינו  2016 דצמברשל מתחרותיה בתחום הטלפוניה הנייחת נכון לה של בזק וחלק 11

 .בהתאמה במונחי הכנסה נורמטיבית
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תעריפים מרביים אף יאפשר לחברת בזק גמישות תעריפים בד בבד עם התקדמות 

 התחרות.

קו ושיחות טלפון,  -להסיר את פיקוח התעריפים משירותי הטלפוניה העיקריים .ב

11Fמשירותים נוספיםו

, שיפורטו בהמשך, המפוקחים כיום במתכונת של תעריפים קבועים 12

(א) לחוק התקשורת, תעריף 15כאמור לעיל. בחלופה זו מוצע לקבוע, בהתאם לסעיף 

וזאת על  מירבי ל"חבילה מפוקחת" שתוצע על ידי חברת בזק למנויים המעוניינים בכך,

המפוקחת" תכלול קו   מנת למתן חשש לעליית מחירים בשל הסרת הפיקוח. "החבילה

 ידי על המוצע ביותר המבוקש החלופי טלפון ודקות שיחה  ותהייה דומה לסל התשלומים

כיום, ובהתאם תיתן מענה לצרכי מרבית אוכלוסיית המנויים, כפי שיוסבר  בזק חברת

 300לחודש (כולל מע"מ) והיא תכלול  עד ₪  49.90בהמשך. מחיר החבילה המפוקחת יהיה 

לחודש לכל היעדים הפנים ארציים, לרבות יעדים נייחים וניידים, ותשלום של  דקות שיחה

 כן כמו"). חורגת דקה(" 301-אגורות (כולל מע"מ) עבור כל דקת שיחה החל מהדקה ה 18

 . קו והעתקת להתקנת תעריף הסל במסגרת ייקבע
שירותים   לחוק התקשורת החברה תהיה רשאית לגבות בעד  17בהתאם להוראות סעיף 

 שלא נקבע להם תשלום בתקנות,  תשלום סביר.

בשתי החלופות הנשקלות מתאפשרת לחברת בזק גמישות תעריפים רבה יותר בהשוואה 

למנגנון פיקוח המחירים הקיים כיום, וזאת לאור הצפי להתגברות התחרות נוכח החובה 

חד עם זאת, שתי שתוטל על בזק להעמיד את שירותי הטלפוניה שלה לרשות המתחרות. י

החלופות הנשקלות גובשו בשים לב לעלויות הטלפוניה של חברת בזק בהתאם למודל פרונטיר 

הגבלת לומכאן שהן צפויות להשפיע גם על רווחיותה העודפת של החברה, בפרט בחלופה א', ו

הפגיעה האפשרית באוכלוסיות שאינן מודעות באופן עקבי ומתמשך לחיובים החודשיים 

 שלהן.

, ישנם שירותים שקבועים היום בתקנות ללא תשלום (לדוגמא, שיחות למוקד חירום תאםבה

) שעבורם מוצע שלא לשנות את התקנות כלל. כמו כן, מוצע כי מנויים קיימים בסל 100

לתנאי סל זה, אך  בהתאם להמשיך ולשלם ,שיבקשו ככל, "קו קל" יוכלוהתשלומים החלופי 

זו מהווה לגישתנו איזון  , כמפורט בהמשך. מתכונתזה ף לסלמנויים חדשים לא יוכלו להצטר

בשים לב למבנה עלויות עדכני של חברה ראוי בין מתן גמישות תעריפים רבה יותר אך 

 מונופלוסטית. 

 

 מעבר לתעריפים מרביים בקווים רגילים –' א חלופה

יקוח על כאמור מעמדה המונופוליסטי של בזק בתחום הטלפוניה הנייחת מצריך המשך פ .9

תעריפיה במתכונת זו או אחרת. ואולם כמוסבר ברקע למסמך זה יש מקום לתת לחברת  בזק 

גמישות תעריפים רבה יותר מזו הקיימת כיום. בחלופה זו מתאפשרת הגמישות באמצעות 

                                                           
 והכל כמפורט בהמשך. ,בדומה לחלופה א', ישנם שירותים ספורים שפיקוח התעריפים עליהם לא יוסר 12



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

קביעה של תעריפים מרביים בתקנות התשלומים למרבית השירותים אשר כיום קבוע להם 

 .fixתעריף קבוע 

 

 טלפון קו ירכשו אשר למנויים רלוונטי יהיה זו בחלופה הנדון המרבי הטלפוניה ףתערי .10

הכוללת לדוגמה תשתית  שירותים בחבילתהפריק, הן  הטלפוניה למרכיב וכן ,")סינגל("

הצעות שיווקיות פריקות  הכוללבנדל  שהם ,משותפים שירותים בסלי אינטרנט וטלפוניה, והן

ואו תשתית  הטלפוניה לשירות בנוסף יחד עם החברות הבנות. כלומר חבילה הכוללת,

 או שידורים, אינטרנטספק  כגון הקבוצה, ידי על המשווקים נוספים שירותים גם האינטרנט ,

 לא בנדלים להציע בזק לחברת יתאפשר שבעתיד ככל כי יובהר). פריקים בנדלים( נייד טלפון

 לעמוד יידרשו והםבמרכיב הטלפוניה  מרביים תעריפים פיקוח עליהם יחול לא פריקים

  .זה שתיקבע בנושא להחלטה בהתאם בלבד) Margin Squeeze( מרווחים צמצום במבחן

 

נכון לציין כי בחלופה זו, כמו גם בחלופה ב', התעריף המרבי שצפוי להיקבע יהיה נמוך 

מעלויות התשומות הסיטונאיות לטלפוניה במתכונת ריסייל על פי ההחלטה שנתקבלה 

על  )Margin Squeeze(בעניין זה, ולכן אין משמעות להחלת מבחן צמצום מרווחים 

אנו ממליצים לא להחיל עליו מבחן כזה. עם זאת,  שירות טלפוניה כשירות בדיד, ועל כן

על שירות אינטרנט מחד, ועל חבילות שירותים הכוללות  מרווחים צמצום מבחן החלת

ת בחביל בזק ידי על המוצעים הכוללים למחירים תחתון חסם טלפוניה מאידך, תייצר

  .שירותים כאמור

 

היתר, כי סלי תשלומים חלופיים יהיו , נקבע, בין 2013לחוק התקשורת משנת  57בתיקון  .11

תשלומים מרביים או מזעריים. כלומר, סלי  להם נקבעו רלוונטיים רק לשירותים שלא

התשלומים החלופיים הקיימים היום, שרובם ככולם כוללים שירותים שלגביהם צפוי 

שייקבעו תעריפים מרביים בחלופה זו, יחדלו מלהתקיים במתכונתם הנוכחית עם המעבר 

מתכונת של תעריפים מרביים. יחד עם זאת, לא תהיה מניעה שבזק תציע, במקום סלי ל

התשלומים החלופיים הקיימים, חבילות טלפוניה, באותם מחירים ותנאים הכלולים בסלי 

מחייבים אלה יעמדו בפרמטרים  התשלומים החלופיים המשווקים כיום ובלבד שחבילות

 . ה, כפי שיפורט בהמשךעבור חבילות טלפוני שייקבעו ברישיון
 

פרסם שר התקשורת את החלטתו בדבר תעריפים מרביים לשירותים  17.11.2014ביום  .12

"). תעריפים אלו הותקנו בתקנות החלטת השרסיטונאיים שנדרשת חברת בזק לספק ("

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

 Frontierני לתשתית רשת חברת בזק שהוכן על ידי חברת ייעוץ בינלאומית,מודל תמחיר עדכ



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

Economics ")בכלל כך נקבעה עלות נגישות לקו טלפון  .")פרונטיר "מודל", פרונטיר חברת

 ועלות יצירת דקת שיחה שיסופקו בשוק הסיטונאי.  
 

עודפים ממנויי ניצול הכוח המונופוליסטי של חברת בזק לגביית רווחים את כדי למנוע  .13

החברה הצורכים את שירות הטלפוניה, נדרש כי התעריף המרבי עבור קו טלפון רגיל ודקות 

12Fשיחה יעלה בקנה אחד עם תמחור פרונטיר

 לשירותי הטלפוניה בתוספת שני מרכיבים:  13
 

 א. עלויות קמעונאיות כגון שיווק ומכירה;

 

ולמתחרותיה, הרוכשות מרווח קמעונאי שהינו מרכיב רווח נוסף המאפשר לחברת בזק ב. 

 נוספת. גמישות שיווקית ותחרותיתכתשומה את קו הטלפון מבזק, 

 

 גישה זו לתמחור התעריף המרבי בהתאם לעלויות השירותים העדכניות בתוספת עלויות .14

והמרווח הקמעונאי הינה גישה מתאימה לקביעת מנגנון פיקוח תעריפים  קמעונאיות

 מהסיבות הבאות: 

ניתוח עלויות הטלפוניה של בזק בהתאם לדו"ח פרונטיר והשוואתן להכנסות  .א

מטלפוניה מראה כי שירות הטלפוניה של בזק רווחי מאד. לעומת זאת, ניתוח עלויות 

טיר מראה כי הרווחיות משירותי שירותי תשתית האינטרנט בהתאם לדו"ח פרונ

מאוזנת. לא רק שאין הצדקה לכך, מבחינת צרכני הטלפוניה מצב -האינטרנט נמוכה

זה גם גורר עיוות בהקצאת המקורות. צרכני הטלפוניה ממעטים להשתמש ולרכוש 

קווי טלפון יקרים וצרכני האינטרנט מרבים לרכוש ולהשתמש בשירות האינטרנט. 

לכך שדקת שיחה ליעדים נייחים בתוך רשת חברת בזק תעלה  איננו רואים הצדקה

מעלויות הפקתה (תעריף ממוצע לדקת שיחה על פי תקנות התשלומים  7בממוצע פי 

 אג' ללא מע"מ).  1-אג' בקירוב בתוספת מע"מ ועלויות הפקתה הינן כ 7 -הינו כ

ה הקצאת מקורות יעילה וצודקת תתקבל רק אם התעריף המפוקח ייקבע בזיק .ב

 לעלויותיו. 

 

 לכן מוצע לקבוע את התעריפים המירביים בהתאם לעלויותיהם כמפורט להלן. 

  

                                                           
 בסיס על נקבעו לא ריסייל במתכונת הסיטונאיים התעריפים, זה בשימוע לקבוע בניגוד כי לציין חשוב 13

 לאפשר חשיבות רואה המשרד שכן, בזק של פריקה בלתי שירותים חבילת ממחירי כנגזרת אלא עלויות
 המבוסס טלפוניה סינגל בשירות בהכרח ולא, הטלפוניה שירות את, היתר בין, הכוללים, בבנדלים תחרות

 סינגל עבור בזק של המרביים התעריפים לפיה התוצאה נוצרה, זו ממתודולוגיה כתוצאה. ריסייל על
 .להציע הנראה ככל יוכלו המתחרות שהספקיות מאלו נמוכים זה בשימוע הנשקלים טלפוניה
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₪  30.85הינה  2017בהתאם למודל פרונטיר, עלות סיטונאית חודשית של קו טלפון בשנת  .15

להערכתנו הפער בין עלות ₪).  4.48ומע"מ ₪  5.87כרטיס טלפוניה , ₪ SLU 20.5כולל מע"מ (

כולל מע"מ, הינו פער סביר ₪  57.92וקח של תשלום קבוע בעד קו טלפון בסך זו לתעריף המפ

 הנותן מענה לעלויות הקמעונאיות ולמרווח הקמעונאי.

 

 מיום מרווחים צמצום לבחינת מתכונת לקביעת בהתייחס לעלויות הקמעונאיות בשימוע .16

 סקר בסיס על וזאת, למנוי ₪ 15-22-בכ שהוערכו ISP של תפעוליות עלויות הוצגו 17.11.2014

 הכרוכות הקמעונאיות לעלויות פרט, כללו אלו עלויות. ISP -ה חברות בין שנערך מקיף עלויות

 התמסורת עלות את גם ב"וכיוצ בתקלות וטיפול שירות מוקדי, billing, ומכירה בשיווק

 רלוונטיות ואינן לחודש למנוי ₪ 5.5 של בגובה שימוע באותו המוערכות, הקצה וציוד ל"הבינ

 של בגובההינן  הרלוונטיות הקמעונאיות העלויות את להעריך שניתן מכאן. הטלפוניה לשירות

בהנחה שגובה  .מ"מע כולל ₪ 19.31-ל 11.12 בין ללא מע"מ שהם לחודש למנוי ₪ 9.5-16.5

 לחודש למנוי אזי שיעור המרווח הקמעונאי מהתעריף הקבוע₪  15העלות הקמעונאית הינה 

. הכולל מהתעריף) 12/57.92(= 21%-כ המהווים, ₪ 12-כ הינו) מ"מע כולל ₪ 57.92( כיום

 בשיעור שמדובר סבורים אנו השוק כוחות ידי על להישחק שיכול מרבי בתעריף ומדובר מאחר

 .קמעונאי מרווח של סביר
 

כולל מע"מ, ₪  57.92הינו  כתוצאה מכך, התשלום החודשי הקבוע הנשקל כתשלום מירבי .17

שהינו תשלום זהה לתשלום החודשי הקבוע כיום בתקנות התשלומים. לגישתנו תעריף זה 

כולל את כל העלויות הקמעונאיות של החברה בגין קו הטלפון והחברה לא זכאית להחזר 

 נוסף בתעריף דקת השיחה. 

 

במבנה חיוב פשוט ושקוף בהתייחס לתעריפי השיחות, באופן אופטימלי רצוי לקבוע אותן  .18

שיאפשר הבנה של התעריף ומעקב של הלקוחות אחר החיובים שלהם. מבנה כזה צריך לכלול 

עלות אחידה לדקת שיחה ברשת חברת בזק בתוספת עלות קישור גומלין להשלמת השיחה 

ברשתות אחרות בהתאם ליעד (נייח או נייד) ובהתאם לתעריף הקבוע להשלמת השיחה לאותו 

וצע לאמץ עקרון זה בשיחות ליעדים ניידים. ואולם בשיחות ליעדים נייחים מבנה כזה יעד. מ

של תעריף מתנגש עם עקרון השקיפות: בשיחות אלה מס' הטלפון המחויג אינו נותן למנוי 

מידע האם מדובר בשיחה חוץ רשתית או פנים רשתית. אילו היה ניתן מידע כזה ניתן היה 

ה לשיחות פנים רשתיות בהתאם לעלותן ולשיחות חוץ רשתיות לפצל את התעריף לשיחות אל

בהתאם לאותה עלות בתוספת עלות קישור הגומלין להשלמת השיחה, כפי שמוצע בשיחות 

שיעדן רשתות ניידות. משכך כדי לשמור על עקרון שקיפות התעריף, מוצע בשיחות ליעדים 

 כמפורט להלן.  נייחים שייקבע תעריף אחיד וכולל לכל סוגי השיחות והכל
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13Fאג' 1.17הינה  2017עלות יצירת דקת שיחה בהתאם למודל פרונטיר בשנת  .19

(כולל מע"מ) 14

המהווה את העלות הסיטונאית. מוצע כי התעריף המרבי לדקת שיחה ליעדים נייחים, פנים 

אג' בתוספת מע"מ) המהווה את העלות הקמעונאית.   1.6אג' ( 1.87וחוץ רשתיים יעמוד על 

 שבו) ריסייל( חוזרת מכירה כתעריף לקבוע המשרד שוקל אותו לתעריף זהה הנשקל התעריף

הפער בין העלות הסיטונאית לעלות  .למתחרותיה שיחה דקות למכור בזק חברת תחויב

אגורות  1.17הקמעונאית כולל, בין היתר, את עלות קישור הגומלין בה מחויבת חברת בזק (

14Fכולל מע"מ בשיחות חוץ רשתיות). התפלגות דקות השיחה

 רגיליםשיוזמים מנויי הקווים ה 15

דים פנים מסך השיחות ליעדים נייחים מתבצעות ליע [...]%-של חברת בזק מראה כי כ

מהן ליעדים חוץ רשתיים (אשר עליהן ישנה עלות  [...]%-רשתיים (ועליהן אין תשלום קש"ג) וכ

עלות  שבין חלק מהפער מסבירה הגומלין קישור אג' כולל מע"מ). לפיכך, עלות 1.17קש"ג של 

'). אג 1.87התעריף הנשקל ( אג') לבין  [...]יצירת דקת השיחה בתוספת קש"ג נייח חוץ רשתי (

לקו בממוצע בהתחשב בכך שהיקף  אג' [...]-מהווה פער בתשלום חודשי של כ [...]פער של 

15F[...]הדקות ליעדים נייחים לקו הינן בממוצע 

 אנו שאין משמעותי בלתי בפער שמדובר . כך16

בנוסף אנו סבורים שעקרונות  .והעקביות הפשטות מעקרונות סטייה מצדיק שהוא סבורים

הפשטות והעקביות במבנה התעריפים מחייבים קביעת תעריף מרבי קמעונאי שלא יפחת 

  מתעריף דקת ריסייל.
 

אג' (כולל מע"מ)  1.87מוצע כי התעריף המרבי לדקת שיחה שיעדה רשתות ניידות יעמוד על  .20

אג' כולל מע"מ).  7.10ם בתוספת עלות קישור הגומלין להשלמת השיחה ברשת הניידת (כיו

-של חברת בזק מראה כי כ רגיליםהתפלגות היקף דקות השיחה שיוזמים מנויי הקווים ה

 [...]% -ליעדים נייחים פנים רשתיים וכ [...]%-מסך השיחות מתבצעות ליעדים ניידים, כ [...]%

ישור עלות ק ,דומה לחישוב שהוצג בסעיף הקודםליעדים נייחים חוץ רשתיים. לפיכך, ב

הגומלין מסבירה חלק מהפער שבין עלות יצירת דקת השיחה בתוספת קש"ג נייח חוץ רשתי 

מהווה פער  [...] אג' [...]פער של  אג' בתוספת קש"ג נייד). 1.87לבין התעריף הנשקל ( אג') [...]

16F[...]עם בממוצע ) לחודש לקו [...]אג' (= [...]-כ בתשלום החודשי של

דקות שיחה. לכן, גם  17

בשיחות אלה ישנו פער בלתי משמעותי בין התעריף המוצע לעלות ואין אנו סבורים שהוא 

 מצדיק סטייה מעקרון הפשטות והעקביות.
 

                                                           
 .2016-ז"התשע), א"מפ של ציבורית בזק ברשת שימוש)(ושידורים בזק( התקשורת בהודעת שנקבע כפי 14
 .ב.6 בסעיף המתוארים החלופיים התשלומים סלי התפלגות מבדיקת 15
 , דקות 300רשתיים) בחבילת טלפוניה של ממוצע דקות השיחה ליעדים נייחים (פנים רשתיים וחוץ  16

 חבילה זו מייצגת בצורה הקרובה ביותר את התנהגות צרכן הטלפוניה הממוצע ברשת בזק.
 דקות. 300ממוצע דקות השיחה ליעדים ניידים בחבילת טלפוניה של  17
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לסיכום, מוצע בחלופה זו כי התעריפים המרביים עבור קו טלפון  רגיל + שיחות יהיו כדלקמן  .21

ם המרביים בעד שירותי הטלפוניה הנלווים (כולל מע"מ) בהמשך המסמך נפרט את התעריפי

 תחת חלופה זו: 
 

התעריף המרבי לזכאי הבטחת הכנסה יהיה זהה ₪.  57.92תשלום חודשי קבוע  .א

 לחודש).₪  30לתעריף הקבוע כיום בתקנות התשלומים כיום (

 

אג' לדקת שיחה ליעדים נייחים (כולל קישור גומלין  1.87 –תשלום עבור שיחות  .ב

אג' לדקת שיחה ליעדים ניידים   1.87ברשתות נייחות אחרות);  להשלמת שיחה

אג' לדקה  7.10בתוספת תעריפי קישור גומלין להשלמת שיחה ברשתות אחרות (בסך 

 כולל מע"מ).  
 

בכדי לבטא את השינוי במחירי התשומות. העדכון  לתעריפיםיקבע מנגנון עדכון  ,בנוסף .ג

 נות מדד המחירים לצרכן.בינואר בכל שנה בהתאם להשת 1 -יתבצע ב
 

במקביל לתעריפים המרביים כאמור לעיל, אשר יהיו קבועים בתקנות התשלומים  .ד

לחוק, חבילות של קו  17ויוצעו לציבור בכל עת, תהיה בזק רשאית להציע, לפי סעיף 

טלפון רגיל + דקות שיחה (שיוכלו להחליף את סלי התשלומים החלופיים שיבוטלו 

 המרביים בהשוואה לתעריפים סבירים יהיו שמחירי החבילות כאמור לעיל), ובלבד

 ייבדקו ביחס לחיובו של כל מנוי ומנוי החבילות מחירי סבירות .בתקנות שיקבעו

התשלום המרבי  :החברה ") שתיקבע ברישיוןהנוסחהבהתאם לנוסחה הבאה ("

השיחה היקף דקות ₪ +  57.92תעריף קבוע לקו של  בהתאם לחבילות לא יעלה על

17Fשבוצעו בפועל, לרבות דקות חורגות

מוכפל בתעריף המרבי לדקה, בהתאם ליעד  ,18

 השיחה (נייח ונייד). 
 

יובהר כי לגבי מנויים של קוים רגילים שיחרגו ממכסת הדקות הקבועה בחבילה 

שרכשו, חברת בזק תהיה רשאית לגבות "תעריף חריגה" לדקת שיחה גבוה יותר מאשר 

נות התשלומים, ובלבד שהחשבון הסופי עבור סך שירותי התעריף המרבי שבתק

הטלפוניה שנצרכו באותו חודש על ידי כל אחד מהמנויים שחרגו לא יעלה על תוצאת 

 לכל יעד באותו חודש. בפועל שבוצעוהנוסחה על פי היקף דקות השיחה 
 

קביעת תעריף בגין חריגה ממכסות הדקות בחבילות השונות מאפשרת לחברה גמישות 

 שיווקית לשווק חבילות במכסות דקות שונות, בדומה לחבילות המשווקות כיום על

                                                           
 .המשווקת בחבילה שנקבעה הדקות למכסת מעבר בפועל שבוצעו הדקות סך 18
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ידה, הנוסחה שפורטה לעיל נועדה למנוע מצב שבאמצעות תעריף החריגה גובה 

 החברה, בסופו של יום, תעריפים גבוהים מהתעריף המרבי. 

 

קו  לעיל חברת בזק תהיה רשאית לשווק חבילות טלפוניה הכוללות לאמורבדומה  .ה

), בדומה לחבילות שמציעות מתחרותיה Unlimitedטלפון ודקות שיחה ללא הגבלה (

חבילה זו עמידת דקות ללא הגבלה. בחינת  מכסת יכללו כיום (וחברות הסלולר), אשר

18Fדקות 2,000תעשה בדומה לבדיקת חבילה הכוללת 

ולכן תיבדק בהתאם לנוסחה:  19

שיחה על פי התפלגות יעדי השיחות  המרבי לדקת ףמוכפל בתערי ₪2,000 +  57.92

 .  בזק יימנוכלל של הממוצעת 

 

  יחידה מפוקחת טלפוניה חבילת קביעת למעט ,רגילים מקווים פיקוח הסרת –' ב חלופה

כאמור מעמדה המונופוליסטי של בזק בתחום הטלפוניה הנייחת מצריך פיקוח על תעריפיה  .22

מתכונת הפיקוח כאמור תגביל גם את הפגיעה האפשרית באוכלוסיות  ,במתכונת זו או אחרת

 םהחודשיים שלהן. ואולם מתן גמישות תעריפי ודעות באופן עקבי ומתמשך לחיוביםשאינן מ

הן גמישות לחברת  . בחלופה זו מושגתולצרכן רבה יותר לחברת בזק יכולה לתרום לתחרות

חבילה מפוקחת אחת כמפורט לעיל. מצעות לאוכלוסייה הרלוונטית בא בזק והן מתן הגנה

פיקוח התעריפים על שירותי הטלפוניה הבסיסיים (קו טלפון רגיל ודקות שיחה)  במקביל יוסר

שתעריפיהם מפוקחים  נוספים שירותיםכן על ו שאינם מוצעים במסגרת החבילה המפוקחת

ת טלפוניה אחת תעריף מרבי לחביל יקבע . במסגרת החבילה המפוקחתבהמשך כיום, כמפורט

תיתן מענה לצרכי מרבית  , ואשראשר תכלול קו טלפון ודקות שיחה בתקנות התשלומים

אוכלוסיית המנויים. חבילת הטלפוניה שתיקבע תהיה זהה לסל התשלומים החלופי המבוקש 

 300עד מכסת שיחות של הוא סל הכולל קו טלפון ווביותר המוצע על ידי חברת בזק כיום 

: מפוקחתה החבילהתעריפים המרביים שהמשרד שוקל לקבוע עבור הטי דקות. להלן פר

דקות שיחה לחודש  300לחודש (כולל מע"מ) יסופק קו טלפון רגיל כולל עד ₪  49.90תמורת 

 18לכל היעדים הפנים ארציים, לרבות נייחים וניידים. התשלום עבור דקה חורגת יעמוד על 

 .  301-ה החל בדקה העבור כל דקת שיח -אגורות (כולל מע"מ) 

19Fהקודמת לחלופה בדומה

 המרווחים צמצום במבחן לעמוד בנוסף בזק תידרש זו בחלופה גם ,20

)margin squeeze (זה בנושא בהחלטה במקביל שיקבע לפירוט בהתאם. 

 

, ללא דורש לכל שירותיהלרישיונה של בזק, המחייב אותה להציע  39.3בהתאם להוראת סעיף  .23

כל  את להציע יהיה בזק חברת עלאפליה, בתנאים שווים ובתעריף אחיד, לפי סוג השירותים, 

                                                           
 מספר דקות העונה על הצריכה המקסימלית של שיעור גבוה מאוכלוסייה.  19
 .10 בסעיף לאמור בהתאם 20
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 בלבד טלפוןחבילות השירותים והתעריפים שלה ללא אפליה גם לאוכלוסיות הרוכשות קו 

  .בתעריף לא מפוקח (סינגל)

 

תייקר בזק את תעריפיה האחידים עבור קו  תרחיש שלפיו לאחר הסרת הפיקוח התעריפי .24

 זאת מהסיבות הבאות:  .הטלפון והשיחות, המסופקים כסינגל, אינו בלתי סביר

בעניין העמדת שירותי הטלפוניה של בזק לרשות  נשקלתה על פי ההחלטה .א

המתחרות במתכונת של מכירה חוזרת מתחרותיה של בזק תוכלנה להציע קו 

מתכונת של מכירה חוזרת בעלות ממוצעת מינימלית טלפון סינגל ודקות שיחה ב

₪  13תשלום נוסף לבזק, ₪  20F21 )20.5  ₪SLU ,16מלחודש כולל מע" ₪ 65-של כ

21Fעלויות קמעונאיות

22F[...]תשלום עבור  ₪[...], 22

אג' לדקה,  1.6דקות שיחה לפי  23

23F

 ₪). 9.5מע"מ ו₪,  3.4 שהם רווח על העלויות עד כה 246.5%

לעומת זאת בהתאם לתעריף המפוקח המוצע בחלופה א' למסמך זה התעריף  .ב

 49.50כולל מע"מ (₪  61-דקות יעמוד על כ [...]המפוקח המוצע לאותו קו ולאותן 

אג' לדקה, מע"מ  1.6דקות שיחה לפי תעריף של  [...]עבור  ₪[...]עבור הקו, ₪ 

8.87   .(₪ 

מכאן שהאלטרנטיבה שיציעו המתחרים עבור קו טלפון סינגל, ככל שיציעו כזו,  .ג

מהתעריף המרבי של בזק המוצע בחלופה א'  7%-יקרה יותר בכ צפויה להיות

למסמך זה. לפיכך לא מן הנמנע שבהעדר פיקוח התעריפים ובהינתן 

האלטרנטיבה היקרה יותר של המתחרים תחליט בזק להציע את הקווים הללו 

בתעריף גבוה מהתעריף המרבי שהיה קובע המשרד לפי חלופה א'. בבחינת קל 

וחומר, אם לא יציעו המתחרים קו טלפוניה במתכונת סינגל בשל עלויותיו 

הגבוהות יחסית, בהעדר אלטרנטיבה תחרותית של המתחרים החדשים לא מן 

 הנמנע שבזק תחליט להעלות תעריפים.  

 בזק את ירסנו בהכרח לא הבזק לקו כיום הקיימים יתרה מזאת, התחליפים .ד

24Fתעריפים מלהעלות

הן בשל כוחה  בחלופה א' המוצע המרבי לתעריף בהשוואה 25

כון נ 64.5%-המהותי של בזק כמונופולין בשוק הטלפוניה (נתח שוק של כ

                                                           
 לא כולל עלויות קש"ג נייד. 21
ללא מע"מ, כפי  9.5-16.5המוערכות בגובה של ממוצעת ת הקמעונאיות העלויומהווה את ה ויות אלועל 22

 .16בסעיף שצוין 
 .מנויי חברת בזקלדקות  300מספר הדקות הממוצע לחבילת  23
לשם השוואה, התשואה הנורמטיבית שנקבעה עבור בזק במסגרת מודל פרונטיר לקביעת התעריפים  24

 .6.68%הסיטונאיים עמדה על 
 יותר גבוהות יהיו חלקן שלפחות וסביר, שיווקיות הצעות מגוון להציע תוכל בזק זו בחלופה כי נדגיש האמור אף על 25

 במקרה מרסן גורם תוולה צפוי הספקיות מטעם טלפוניה סינגל שיווק כזהש ובמקרה, ריסייל לטלפוניה מהתשומות
 .זו בחלופה בזק של המונופוליסטי כוחה של לרעה ניצול של
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201625Fלדצמבר 

והן מהסיבה שהתעריף בו משווקת הוט טלקום קו טלפון סינגל  ) 26

של בזק המוצע לפי חלופה א' לעיל  דומה  לתעריף המירבי -הכולל דקות שיחה 

נייחים וניידים, ובעלות  לשיחות ליעדים  דקות 300כולל מע"מ לקו כולל ₪  57(

 ). םאג' לדקת שיחה ליעדים נייחים וניידי 32דקה חורגת גבוהה יותר של 

  

הסרת הפיקוח לחלוטין הינה חלופה שעלולה לייקר את שירות קו הטלפון  לאור כל זאת, .25

הבסיסי ויש לקחת זאת בחשבון כתרחיש תוצאתי אפשרי וריאלי ומכאן החשיבות הרבה 

שאנו רואים בקביעת תעריף מרבי לחבילת הטלפוניה המפוקחת המפורטת לעיל, אשר בזק 

 ,ספק מענה הולם להגנה על הצרכניםתהיה חייבת להציע למנוייה, ואשר אנו סבורים שת

 הנדרשת בחלופה זו כמפורט להלן. 

 

להבטיח היקף שימוש  עבורה תעריף מרבי כאמור צריכה שמוצע לקבוע המפוקחת החבילה .26

 באופן המונע והקמעונאיות הסיטונאיות העלויות את לייצג ומאידך מספק במחיר סביר מחד,

 העיקריות שעמדו הסוגיות חבילה מפוקחת, לקבוע המשרד בבוא, כן על. עודפת רווחיות

 .חורגת שיחה דקת ועלות החבילה מחיר, בחבילה הניתנות הדקות כמות היו לבחינה
 

26F(ב)6, המפורטים בסעיף החלופיים התשלומים סלי מבדיקת  .27

 שמכיל תשלומים סל כי נמצא, 27

 הסלים כל בבדיקת, בנוסף. שנבחנו הסלים מבין ביותר המבוקש הסל היה דקות 300

 עד מדברים כלשהו תשלומים סל שצורכים מהלקוחות [...]% מעל כי נמצא מתוארים לעילה

27Fדקות 300

28. 

לחודש (כולל מע"מ)  ₪ 49.90 של קבוע במחיר בזק חברת ידי על כיום כבר משווק זה סל

 נאותה תשואה בחובו טומן ₪ 49.90 של קבוע מחיר על מנת לבחון האם. חודשים 12 למשך

 החבילה מחיר את פרקנו השירות במתן הכרוכות הקמעונאיות העלויות של מלא והחזר, להון

 שיחה דקות וסיום יצירת עלות, פרונטיר חברת תמחור פי על הקו עלות: כדלקמן עלות לגורמי

 היקף את לנתח מנת על. הקש"ג בתקנות הקבועים והתשלומים פרונטיר חברת תמחור פי על

שנבדקו  התשלומים סלי בכל השיחה דקות התפלגות על התבססנו השימוש בסלי התשלומים

  .כמתואר לעיל

 

דקות; נתון דומה לממוצע דקות  [...]דקות הינו  300ממוצע דקות השיחה בסל  כי נמצא

 מדקות השיחה בכל סלי [...]-הרגילים של בזק. כמו כן כ עבור כלל לקוחות הקוויםהשימוש 

 [...]נייחים שמתוכם % מדקות השיחה ליעדים [...]-וכ ניידים ליעדים שנבחנו הינן התשלומים

                                                           
 במונחי הכנסה נורמטיבית.  26
   .סלי התשלומים החלופיים של החברה המהווים כאמור את הסלים המבוקשים ביותר מבין 27
 זה אחוז 300-מ גדול דקות מספר הכוללת חבילה הכילו שנבדקו הסלים שמרבית מכיוון כי לציין ראוי 28

  .יותר בחודש גבוה דקות 300 עד חברת בזק שמדברים לקוחות אחוז כלומר, מטה כלפי הנראה ככל מוטה
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קישור גומלין ממוצעת,  עלות לפיכך. ליעדים ברשתות אחרות והשאר שיחות פנים רשתיות

בהינתן שעלות  לדקת שיחה. [...] כולל מע"מ' אג 2.4בהתאם להתפלגות המתוארת לעיל היא 

חודשית ממוצעת לדקות  ' מתקבל שעלותאג 1יצירת דקת שיחה על פי דו"ח פרונטיר הינה 

הקבועה לקו טלפון (על  העלות 15-16 מסעיפים שעולה כפי .[...] כולל מע"מ₪  6-היא כ שיחה

(כולל מע"מ) ומכאן ₪  45-בסיס חברת פרונטיר) כולל מרכיב העלויות הקמעונאיות הינה כ

=) 6+45לחודש (₪  51-כשסך עלויות קו טלפון בממוצע כולל מרכיבים קבועים ושיחות הינן 

מהתעריף המוצע היום על ידי חברת  משמעותי בלתי בפער שמדובר כולל מע"מ. לכן, מכיוון

מבדיקה  .והעקביות הפשטות מעקרונות סטייה מצדיק שהוא סבורים אנו אין₪),  49.9בזק (

 לה מחזיר הראשונים החודשים 12-ל החברה שקבעה עבור הלקוח הממוצע המחירזו עולה כי 

 השירות כולל רווח סביר. אספקת עלויות כל את

 

 משקף דקות 300 הכוללת עד לחבילה ₪ 49.90 שההכנסה החודשית ממנו הינה סל, לפיכך .28

 סביר רווח זאת עם בהיבט של העדר רווח עודף ויחד הצרכן על שמירה בין האיזון את נכונה

 .לחברה הכלול בתחשיבי העלות שמקורם בדו"ח פרונטיר
 

של  בחבילה השיחה דקות התפלגות נבדקה שכזו בחבילה חורגת לדקה העלות את לבחון בכדי .29

 את שרכשו מהלקוחות 12%-כ כי עולה. חורגות בה בדקות דקות המוצעת כיום והשימוש 300

 הפגיעה גודל את להבין מנת על. הדקות 300-ל מעבר חורג שימוש מבצעים החבילה

 ולחיובים המדוברת הדקות לכמות עקבי באופן מודעים לא אשר בצרכנים הפוטנציאלי

לרבות החיוב הקיים בגין דקות  זו בחבילה לצרכן הסופי החיוב בין השוואה בוצעה השוטפים,

היקף דקות  המבצע בחבילה שאינו לצרכן החיוב לבין, מ)"מע (כולל לדקה' אג 18 בסך חורגת

28Fשהוצעו בחלופה א' רבייםזהה ומחויב באופן תיאורטי בהתאם לתעריפים המ

המבטאים  ,29

 מהלקוחות 97%-כ כי נמצא איזון ראוי לגישתנו בין שמירה על הצרכן ורווחיות סבירה.

 חלופה א'. לתעריפים שבהמחויבים בהתאם  מאלו סכום נמוך יותר ישלמו זה סל שרכשו
 

 הינה עלות סבירה. ' אג 18 של חורגת דקה עלות כי מבהירה זו בדיקה
 

לחבילה המפוקחת שחברת בזק תחויב לשווק  תעריף שוקל לקבוע בתקנות המשרד, לפיכך .30

. כאמור, תהווה "קריאת כיוון" לצרכנים באשר לתשלום סביר עבור שירותי טלפוניהו

ליעדים  דקות שיחה 300כולל מע"מ ותכלול ₪  49.90תוצע בתעריף מרבי חודשי של  החבילה

אגורות ליעדים נייחים או  18 -בי יקבע ל. עבור דקה חורגת התשלום המרנייחים וניידים

. התשלום לא יהיה לתקופת זמן כולל מע"מ וללא חיוב נוסף עבור קישורי גומלין ניידים

                                                           
אג'  1.87-אג' לדקה ליעדים נייחים  ו 1.87ותעריף דקת שיחה בגובה ₪  57.92תשלום חודשי קבוע בסך  29

 (כולל מע"מ).נייד ליעדים ניידים בתוספת קש"ג לדקה 



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

שאינם מודעים  זו ניתן יהיה למנוע  פגיעה במנויים בצורה. מוגבלת אלא יוצע לכל טווח זמן

 . ודפים מלקוחות אלהגבייה של רווחים ע תימנעשלהם ו החודשיים לחיובים עקבי באופן

 

 חודשים 12 בתנאים זהים למשך תשלומים בזק משווקת סל, כיום כבר כי לציין ראוי .31

 לגבות לנכון רואה לא המשרד. מ"מע כולל ₪ 59.90 על בסל עומד הקבוע התשלום ולאחריהם

 משקף₪)  49.90שמוצע לקבוע ( התעריף שצוין כפי שכן שונות זמן לתקופות שונים מחירים

וכל ייקור בתעריף זה משמעו רווח תפעולי גבוה יותר  בזק לחברת סבירה רווחיות נכונה

 שישתקף ברווחיות עודפת. 
 

עוד מוצע לקבוע מחיר התקנה מרבי מפוקח למנוי המעוניין להצטרף לחבילה המפוקחת.  .32

(כולל מע"מ) זהה למחיר ההתקנה המופיע ₪  178-עלות ההתקנה המרבית תהייה במחיר כ

ם בתקנות. בנוסף, העתקת קו מנוי טלפון מכל הסוגים בחבילה המפוקחת תהייה בעלות כיו

 (כולל מע"מ), זהה למחיר המופיע כיום בתקנות.₪  20-מרבית של כ
 

יקבע מנגנון עדכון לחבילה המפוקחת בכדי לבטא את השינוי במחירי התשומות.  ,בנוסף .33

 ת מדד המחירים לצרכן.בינואר בכל שנה בהתאם להשתנו 1 -העדכון יתבצע ב
 

כאמור, בחלופה ב' מתקיימת גמישות תעריפים רחבה יותר לחברת בזק מזו המוצעת בחלופה  .34

א'. לפיכך, ככל שחלופה ב' תבחר, המשרד יוסיף ויבחן את השפעת מימוש חלופה זו בפועל על 

של  ידי החברה לרבות התעריפים שייקבעו על ידה, ובאם יתקיימו נסיבות שיצדיקו שינוי

 המדיניות שנקבעה, לרבות הגברת פיקוח התעריפים, המשרד יפעל בהתאם.
 

 קל קו חלופי תשלומים סל

 רגילים קווים על התעריפים פיקוח מבנה לעניין הנשקלות החלופות שתי במסגרת ,כאמור .35

 בתקנות לקבוע מוצע ,ואולם. כיום הקיימים החלופיים התשלומים סלי מלהתקיים יחדלו

למנויים קיימים  29F30"קל קו" החלופי התשלומים במסגרת סל הניתן לשירות תעריף התשלומים

אך המנויים הרשומים  זה, לסל חוזרים או חדשים מנויים לצרף ניתן יהיה לא כלומר, בלבד

לסל כיום יוכלו להמשיך ולקבל שירותי טלפוניה בהתאם לתנאים ולתעריפים הכלולים בסל, 

בהיבט הצרכני לא לפגוע  מהרצוןביעת מנגנון זה נובעת לק ותהסיב כך.ככל שהם יחפצו ב

שימור העל מנת לרסן את יכולת  ובראייה של "מכאן ואילך"בלקוחות הקיימים בסל זה 

לקוחות המעוניינים בקו טלפון אך היקף השיחות בזק באמצעות הסל, בפרט של גבוהה של ה

אלו, בין היתר, כקווי חרום שהם מבצעים נמוך. לדוגמא, ישנם צרכנים המשתמשים בקווים 

. נכון לציין כי רוב גדול של צרכנים אלו והמשרד לא רואה לנכון להרע את התנאים הקיימים

                                                           
 )ב(6עקרי התעריפים הכלולים בסל "קו קל" מפורטים בסעיף  30



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

של המנויים המחזיקים בסל "קו קל" צורכים באמצעות אותה תשתית גם שירותי אינטרנט 

30Fאו קו טלפון נוסף אחד או יותר

פי הסל בתערי . לכן ההכנסות מקווים אלה אינן מסתכמות31

 בלבד אלא מתווספות אליהן הכנסות נוספות משירותי אינטרנט ומקווי טלפון נוספים.
 

והחלופה הנשקלת: ביטול פיקוח  )PRI( הקווים צירי בשירות התעריפים פיקוח מבנה

 התעריפים

 

התעריפים של צירי קווים מפוקחים כיום במרכיב השיחות בלבד (ולא במרכיב התשלום  .36

הקבוע) וחלים עליהם תעריפי השיחות הרגילים הקבועים בתקנות התשלומים לפי יעד 

 השיחה (נייח, נייד וכו'). 

 

נתח  2016פרטנר, סלקום והוט. נכון לדצמבר  ן קבוצותהמתחרים העיקריים של בזק הינ .37

47%31F-ונתח השוק המצרפי של המתחרים הינו  כ 53%-ל בזק הינו כהשוק ש

32 . 
 

 מבחינה טכנולוגית המתחרים מציעים תחליף מלא לשירות הניתן בידי בזק.  .38
 

שלוחות  100-מ עסקים בינוניים וגדולים הזקוקים לרוב ללמעלהלרוב צרכני הצירים הם  .39

ויותר דקות שיחה בהשוואה לערוץ קול בקו  2בעסק ואשר מקיימים בממוצע לערוץ קול פי 

טלפון רגיל. מכאן שמצירי הקווים נובעות לבזק הכנסות גבוהות ומגזר הצירים נמצא 

אטרקטיבי למתחרים אשר השקיעו בו מאמצים ניכרים וכתוצאה השיגו נתחי שוק והכנסות 

 משמעותיות.  
 

המשרד שוקל להסיר את פיקוח התעריפים במגזר צירי הקווים. זאת בהינתן רמת התחרות   .40

במגזר זה הגבוהה יחסית (לשם השוואה במגזר הקווים הבדידים מחזיקה בזק בנתח שוק של 

עסקים  ומאפייני הלקוחות שהינםקיומם של תחליפים לבזק ללא פערי איכות  ),64.5% -כ

לנוכח זאת אנו סבורים כי בשלה העת לאפשר  גדול יחסית.וח מיקוח בעלי כ גדולים ובינוניים

לכוחות השוק לפעול את פעולתם במגזר זה באופן מלא ללא פיקוח תעריפים ולהסיר את 

 פיקוח התעריפים החלקי הקיים במגזר זה. 
 

  

                                                           
 .נוספים טלפון קווי או אינטרנט שירותי בנוסף צורכים" קל קו" בסל המחזיקים המנויים מסך [...]-כ 31
 במונחי הכנסה נורמטיבית. 32



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 תעריפים מירביים לשירותים השונים הכלולים בתקנות התשלומים

 עקרונות

בנוסף לתעריפים עבור קו הטלפון ודקות השיחה, הקבועים בתקנות התשלומים קבועים כיום  .41

שירות  –בתקנות גם תעריפים עבור עשרות שירותים נוספים שמספקת חברת בזק. דוגמאות 

, העתקת קו טלפון רגיל, 1-700, שירותי שיחות בחיוב מפוצל 1-800, שירותי שיחת חינם 144

ה, שיחת ועידה, חיובים בעת ניתוק קו טלפון רגיל לבקשת המנוי תא קולי, שיחה מזוה

וחיבורו מחדש, תחזוקת ציוד קצה, שירותי תקשורת נתונים למגזר העסקי, הקצאת מספרים 

 (חי"פ) למגזר העסקי ועוד. 

 

בשירותים אלה המתווספים לחבילת השירות של קווי טלפון רגילים המשרד שוקל את שתי  .42

 הסרת והשנייה מירביים תעריפים קביעת האחת – רגילים לקווים וגעבנ שהוצגו החלופות

 יתבצע לא שייקבע המרבי התעריף הראשונה בחלופה. להלן שיפורט כפי והכל תעריפים פיקוח

 יקבעו השוק וכוחות מרבי לתעריף יהפוך הקיים התעריף אלא, חדש פרטני תמחור באמצעות

 למעט זאת. בתעריף הקיים הפחתה תתקיים האם המחיר בשיווי משקל חדש ויכריעו את

 שנקבעו מאז הזמן חלוף עם שחלו השינויים משמעות כי ברור שבהם חריגים מקרים

בהמשך.  שיפורט כפי וזאת, סביר בלתי מאד הקיים שהתעריף הינה 2003 בשנת התעריפים

 תשלום השירות בעד ונציין כי הסרת פיקוח משמעותה כי חברת בזק רשאית לגבות נשוב

   .התקשורת לחוק 17 סעיף להוראות בהתאם סביר

 

יבוטל הפיקוח ביחס לשירותים ספציפיים שבהם עקב  מירבי,של קביעת תעריף  הבחלופ .43

32Fהתיישנות טכנולוגית ו/או מסיבות של העדר ביקוש לשירות

ללא  הקיימת הפכההתקנה  ,33

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

 החברה.
 

בלבד, יוצע לבטל את התקנה שכן, כפי  צירי הקוויםבמקרים בהם התקנה רלוונטית למגזר  .44

שהוסבר לעיל, מגזר זה תחרותי יותר והומלץ להסיר את הפיקוח התעריפי עבור שירותיו. 

 .פ"חי מספרי הקצאת, לדוגמא
 

לעניין שירותים שנקבע בתקנות שיהיו ללא בשתי החלופות הנשקלות מוצע שלא לערוך שינוי  .45

 .100עלות, דוגמת שיחות למוקד 
בהתאם, יפורטו להלן השינויים הנשקלים בתעריפי השירותים השונים על פי סדר הופעתם 

 בתקנות התשלומים. 
 

                                                           
 .בזק מחברת שהתקבל מידע בסיס על 33



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 תעריפי שירותים נוספים 

מופיעות לצרכי נוחות הקורא מספרי הסעיפים בפרק זה תואמים למספרי התקנות כפי שאלה  .46

בתקנות התשלומים. נכון לציין כי כל התעריפים המפורטים בפרק זה תואמים לאלו הנקובים 

 בתקנות התשלומים ועל כן אינם כוללים מע"מ.
מבנה ההצגה בכל תקנה יהיה כדלקמן: תיאור השירות והתעריף כפי שאלו מופיעים כיום 

 י החלופות שלעיל.בתקנות התשלומים ולאחר מכאן השינוי הנשקל בכל אחת משת
 חלק א) –תוספת ראשונה 

 שיחה למנויי בזק ומפ"א  לפי אות ההיכר כ' בלוח א'. . 2-3 

בהתאם לתקנות התשלום בעד דקת שיחה ליעדים נייחים, בתוך רשת חברת בזק ולרשתות נייחות 

אג' בשעות השיא (על פי אות ההיכר כ' הכלולה  9.73-אג' בשעות השפל ו 3.97אחרות (מפ"א), הינן 

 בלוח א'). 

 מרבי תעריף –' א חלופה

ג' כולל עלות קש"ג נייח, ככל א 1.6יעלה על  מוצע לקבוע כי תעריף כ' בכל שעות היממה לא

השונים (לוח ג') שאינה רלוונטית  החיוג זוריא שקיימת עלות כזו, וכן לבטל רשימת המרכזות לפי

 . NGNעוד ברשת הנוכחית של חברת בזק מאז המעבר לרשת 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 .יבוטלו אלה תקנות

 .שיחה אל מספרי מבואות חיוג אינטרנט. 4

אג' לדקה  6.55לפי אות ההיכר א' שבלוח א':בעד שיחות אלה הוא  התשלוםבהתאם לתקנות 

 אג' בשעות השפל.  1.8-בשעות השיא ו

 תעריף מרבי –חלופה א' 

 אג' לדקת שיחה. 1.6מוצע לקבוע שהתעריף המרבי בשיחות אלה בכל שעות היממה לא יעלה על 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 .התקנות מקובץ תוסר זו תקנה 

 שיחה מאת מנוי בישראל למנוי באזור יהודה ושומרון . 5

 בהתאם לתקנות התשלום בעד שיחות אלה הוא כמפורט בלוח ד'. כיום התעריף קבוע 

 מרבי תעריף –' א חלופה

, לפי אות 2-3מוצע לבטל תקנה זו ולקבוע ששיחות אלה יחויבו בתעריף מרבי כמפורט בתקנות 

ח ד' (רשימת המרכזות באזור יהודה ושומרון), שאינו ההיכר כ'. בנוסף מוצע למחוק את לו

 .NGNרלוונטי עוד ברשת הנוכחית של חברת בזק מאז המעבר לרשת 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 .תבוטל זו תקנה

  957-1, 956-1שיחה אל שירות בידור ומידע  בקידומות .  6

בהתאם לתקנות התשלום בעד שיחות אלה הוא לפי אות ההיכר כ' שבלוח א' בתוספת חיוב מיוחד 

 .  1985-הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה), תשמ"הא לתקנות 44כהגדרתו בתקנה 



 
 משרד התקשורת
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 מרבי תעריף –' א חלופה

33Fלהתבטל הקידומות הנזכרות בסעיף אינן רלוונטיות כיום והן צפויות

, מוצע לקבוע כי שיחות 34

יחויבו בתעריף מרבי ליעדי מפ"א,  1-902-ו 1-901לקידומות העדכניות לשירותי מידע (פרימיום), 

לרישיון  1, לפי אות ההיכר כ' בתוספת תעריף פרימיום כמוגדר בנספח ב'2-3כמפורט בתקנות 

 החברה.  

מת מוצע להוסיף בתקנות התייחסות לשיחות מאת מנוי חברת בזק אל שירותי בידור לפי הקידו

לעיל)  2-3ולקבוע כי שיחות אלה יחויבו לפי אות ההיכר כ' שבלוח א' (כפי שמוצע בתקנות  – 1-919

חיוב בעד התשלום אשר משולם למפעיל רט"ן, ככל שקיים תשלום כזה,  בהתאם  בתוספת

 תקנות(" 2000-גומלין), התש"ס-לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור

 ") בתוספת "תשלום מיוחד" כמוגדר בנספח ב' לרישיון חברת בזק, ככל שנקבע תשלום כזה.  ג"קש

 

לצד תיקון סעיף זה מוצע לתקן את הגדרת "תשלום רגיל" אשר בנספח ב' לרישיון חברת בזק כך 

אג'  45שבמקום התעריפים הכלולים בו עבור שיחות לשירותי בידור (למשל תשלום שלא יעלה על 

חות בתוך רשת החברה) ייקבעו בו תעריפים כמוצע בתיקון זה של תקנות התשלומים לדקה בשי

 אג' לדקת שיחה בשיחות בתוך רשת החברה).  1.6(בדוגמה שלעיל תעריף כ' בסך 

 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 .תבוטל זו תקנה

 

 שיחה למנוי רט"ן. 7

"ג רט"ן בתוספת קש' א שבלוח בהתאם לתקנות התשלום בעד השיחה הוא לפי אות ההיכר ד'

 כקבוע בתקנות קש"ג. 

 אג' לדקה בכל שעות היממה.  5.45תעריף ד' הינו עבור יצירת שיחה ברשת בזק שיעדה רשת רט"ן: 

 מרבי תעריף –' א חלופה

בסעיף זה תהיה הפנייה לאות ההיכר  הובמקומ תמחקתעריף לפי אות ההיכר ד' מוצע כי הפנייה ל

 אג' לדקת שיחה) בתוספת קש"ג רט"ן כקבוע בתקנות קש"ג.  1.6( 2-3כ' כמפורט בתקנות 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

  705-1שיחה לשירותי זימון בקידומת . 8

ה (חיוב אותו בתוספת חיוב מיוחד בעד הפני₪  0.1246בהתאם לתקנות התשלום בעד השיחה הוא  

 זימון.  הודעת בעד תשלומים – זימון שירותי כקבוע בתקנותגובה בעל רישיון לשירותי זימון 

                                                           
 חלק הינם והמידע הבידור שירותי. בתקופה הקרובה להתבטל וצפויים פעילים לא אלו קידומות מספרי 34

 28 מיום" רגיל בתעריף פרימיום שירות" בהחלטה שמפורט כפי והכל 1-902, 1-901 הפרימיום משירותי
 .2014 בדצמבר



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 מרבי תעריף –' א חלופה

, לפי אות ההיכר כ' 2-3מוצע לקבוע כי התעריף המירבי לשיחות יהיה כפי שהומלץ בתקנות 

 בתוספת חיוב מיוחד המופיע ברישיון. 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

  ]א"מפ של או החברה של שהוא מנוי xywz** או xywשיחה אל מספר מנוי מקוצר . 9

 בהתאם לתקנות התשלום בעד שיחה זו הוא לפי אות ההיכר כ' שבלוח א'.

 מרבי תעריף –' א חלופה

 , לפי אות ההיכר כ'.2-3מוצע לקבוע שתעריף מירבי לשיחות יהיה כפי שהומלץ בתקנות 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

 .א"מפ של מנוי או והוא מנוי של החברה 1212שיחה אל שירותי משאל טלפוני בקידומת . 10

 לפי אות ההיכר כ' שבלוח א'.  התעריף בעד שיחה זו הואבהתאם לתקנות התשלום 

 מרבי תעריף –' א חלופה

 , לפי אות ההיכר כ'. 2-3ליעדי מפ"א יהיה כפי שהומלץ בתקנות  מוצע לקבוע שהתעריף המירבי

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 .תבוטל זו תקנה

 

  1255שיחה לשירותי מידע בעתות חירום בקידומת . 11

א מחויבת "מפ בהתאם לתקנות התשלום בעד שיחה אל מי שהוא מנוי של החברה או מנוי של

 כיום לפי אות ההיכר כ' שבלוח א'. 

 מרבי תעריף –' א חלופה

, לפי אות ההיכר 2-3מוצע לקבוע שהתעריף המירבי ליעדי מפ"א יהיה כפי שהומלץ עליו בתקנות 

 כ'.  

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 .תבוטל זו תקנה

 

 :(חיוב מפוצל) שהוא מנוי של החברה 700-1שיחה למספר . 12 

 מירבי תעריף –'  א חלופה

. מחיר להעלאת חשש ישנו כלומר). 2015 שנת בתחילת [...]-כ( [...] בזק של השוק נתח זה בשירות

 ולפיכך אנו, השירות המחיר את ולקבוע לפעול השוק לכוחות אולם אנו סבורים כי יש מקום לתת

 .מרבי כתעריף זה תעריף לקבוע מציעים



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 בתעריף יהיה הקורא המנוי חיוב הראשונות הדקות 3.5 עבור ,1-700 מפוצל בחיוב שבשיחות מוצע

 אלו שיחות שכן), רגילות שיחות עבור המוצע לתעריף זהה( שיחה דקת ליצירת' אג 1.6-כ של מרבי

 התשלום דקות 3.5-מ קצרות שיחות שבעבור ראוי כן ועל לצרכנים זולות כשיחות משווקות

 .הרגילות בשיחות בזק ידי על שנגבה המרבי למחיר זהה יהיה המרבי

 תעריפי פי על מרבי ייקבע תעריף הנקרא המנוי ידי על המשולם, השיחה של השני החלק עבור

 כאשר התעריף בפועל), השיא בשעות' אג 9.73-וכ השפל בשעות' אג 3.97-כ( כיום הנייחות השיחות

 . יווצריש משקל לשיווי ובהתאם השוק כוחות פי על ייקבע

 ובמעבר לשירות הביקוש את מייצגים אשר לקוחות [...]-כ בשירות זה יש 2016נכון לסוף שנת 

 השיחה חלקי שני בין בתעריפים ההבדל. לשירות הראוי התשלום גובה את ייקבעו מרבי למחיר

 ספקי עם מיקוח כוח ולהם זה בשירות שבוחרים אלו הם) העסקים(= הנקרא שהמנוי מכך נובע

 השפעה כל לו ואין העסק שפרסם השירות למוקד להתקשר חייב הקורא המנוי לעומתם. השירות

 הקורא למנוי שונה תעריף שיקבע אין מקום כן על. העסק בחירת פי על לו הנתון התעריף גובה על

 .רגילות שיחות שייקבע עבור מהתעריף) הצרכנים(=
 השינויים הנשקלים בתקנות אלה הינם כדלקמן:תיאור תוכן התקנות כיום ו

דקות ראשונות לפי אות ההיכר כ', המשך  3.5 עד –א. לעניין מנוי קורא שהוא מנוי של החברה 

 השיחה ללא תשלום.

הדקות הראשונות ישונה לתעריף מרבי ליעדי מפ"א שהומלץ  3.5-מוצע לקבוע שהתעריף המרבי ל

 , לפי אות ההיכר כ'. 2-3עליו בתקנות 

 3.5עד  –ב. לעניין מנוי נקרא שהוא מנוי של החברה בשיחה ממנוי של החברה או ממפ"א אחר

השירות ניתן כיום ללא תשלום, המשך השיחה מחויב לפי אות ההיכר כ' ברמתה  דקות ראשונות

 דהיום.

דקות ראשונות יישאר ללא תשלום, מעבר לכך מוצע לקבוע לצורך  3.5מוצע לקבוע שהתעריף עד 

בגובה התעריף באות ההיכר כ' כיום. בשירות זה,  -כך תעריף מרבי ייחודי לפי אות ההיכר מ' 

שונה מקו טלפון רגיל,  העלויות הייחודיות לשירות כמו גם העלויות הקמעונאיות יכולות להיות ב

 מועמסות על התעריף לדקת שיחה שמשלם המנוי הנקרא. 

 לעניין המנוי הנקרא ללא תשלום.  –ג. לעניין שיחה ממנוי של מפעיל רט"ן למנוי נקרא של החברה 

 מוצע להשאיר את התקנה ללא שינוי.

 להתייחסות יועבר") 1-700 שירות" ("מפוצל בחיוב שיחה" שירות תיק תיקון של מתחייב נוסח

 .הקרובה בעת

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 עבור משמעותי שיווקי אמצעי הינם) 1-800 חינם שיחות גם כמו( 1-700 מפוצל חיוב שיחות

 ואף השירות ברמת נופלים לא אשר תחליפיים מוצרים קיימים זה לשירות. השונים העסקים

, במהירות מוצרים הזמנות לבצע ניתן שבהם אינטרנט אתרי דוגמת, יותר טוב שירות מספקים

על ידי  גם מוצעים אלה שירותים בנוסף. כלל תשלום וללא דימי אישור קבלת, המתנה ללא

הוט טלקום, סלקום ופרטנר. בזק מחזיקה בשירותים אלה, נכון לתחילת  -מתחרותיה של בזק  



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 מהשירות באיכותו נופל אינו המתחרים של השירות. [...]%-כ נתח שוק של עם [...], 2015שנת 

 בזק שמספקת לשירות גבוהה ברמה תחליפים של שהימצאותם סבורים אנו. כיום בזק שמספקת

 התעריפים פיקוח הסרת את ומצדיקים ייתכן העסקיים הלקוחות של יחסית הגדול מיקוחה וכוח

 . פעולתם את לפעול השוק לכוחות אפשרות ומתן מהשירות

בעמידה בתנאים  וספק השירות יחויבבהתאם מוצע שכל התקנות הנוגעות לשירות זה יבוטלו 

דקות  3.5") לרבות היפוך החיוב לאחר 1-700"שיחה בחיוב מפוצל" ("שירות  שנקבעו בתיק שירות

 ל חיוב מפוצל בשיחות מיעדי רט"ן.והעדר מנגנון ש

 נוסח תיקון של תיק השירות יועבר להתייחסות בעת הקרובה. 

 

 התשלום ייןלענ ג"קש תקנותל) 1א( 3 בתקנה תיקון ייערך לעיל האמור הנשקל למנגנון בהתאם

  :להלן כמפורט מפוצל חיוב בשירות שיחה שהיא תנועה דקת שינוע עבור המרבי

 :אחר א"מפ של נקרא מנוי אל א"מפ של קורא מנוי מאת שיחה דקת שינוע בעד )1(
 השיחה דקות וחצי שלוש בעד שיחה דקת לשינוע מרבית עלות כי לקבוע מוצע החלופות בשתי

 בהתאם תהייה) השיחה מקבל ידי על( נוספת שיחה דקת כל ובעד) השיחה יוזם ידי על( הראשונות

 אחד בכל פ ההיכר אות במקום' אג 1 של עלות כלומר, נייחים ליעדים בשיחה גומלין קישור לעלות

 .בלבד' פ ההיכר אות את המכיל' א לוח את לבטל מוצע כן כמו. מהסעיפים

 זמן משך כל בעד, א"מפ של נקרא מנוי אל ן"רט של קורא מנוי מאת שיחה דקת שינוע בעד )2(

', פ ההיכר אות במקום' אג 1 תהייה המרבית העלות כי לקבוע מוצע החלופות בשתי, השיחה

 . הקודם לסעיף בדומה

 יפורטו בו, העדכני השירות תיק עם יחד הקרובה בעת להתייחסות יועבר ג"קש תקנות תיקון נוסח

 .המפעילים בין ההתחשבנויות כלל
 

 :חינם)(שיחת  800-1שיחה למספרי . 13  

בתחילת שנת  [...]%-(כ [...]מחזיקה חברת בזק בנתח שוק  1-800גם בשירות  1-700בדומה לשירות 

34F

שתי חלופות האחת של קביעת  1-800). לפיכך מסיבות דומות שוקל המשרד גם בשירות 352015

 תעריף מפוקח מירבי והשנייה של הסרת פיקוח. 

 מרבי תעריף –' א חלופה

 נוי של החברה: כיום ללא תשלום.א. מנוי קורא שהוא מ

 מוצע להשאיר את התקנה ללא שינוי. 

 3כיום לפי אות ההיכר כ' + הנחות לגודל הקבועות בפרט  –ב. מנוי נקרא שהוא מנוי של החברה 

 ). 20%חלק ג' (הנחות של עד 

באות מוצע לקבוע תעריף מרבי ייחודי, לפי אות ההיכר מ' בגובה התעריף  1-700בדומה לשירות 

-1. בשירות זה, בשונה מקו טלפון רגיל ובדומה לשירות ולבטל את ההנחות לגודל ההיכר כ' כיום

                                                           
 .[...] מנויים-כ עומד על 2016 שנת סוףל נכון השירות מנויי פרמס 35



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

, העלויות הייחודיות לשירות כמו גם העלויות הקמעונאיות יכולות להיות מועמסות על 700

 התעריף לדקת שיחה שמשלם המנוי הנקרא. 

המנוי הנקרא מחויב  –מנוי של החברה  ג. מנוי קורא שהוא מנוי של מפ"א  אל מנוי נקרא שהוא

 חלק ג'.  3כיום לפי אות ההיכר כ' + הנחות לגודל הקבועות בפרט 

ולבטל את ההנחות  מוצע לקבוע כי המנוי הנקרא יחויב בתעריף מרבי ייחודי, לפי אות ההיכר מ'

 , בדומה לקבוע בסעיף ב'.לגודל

שיחות אלה לא מוסדרות כיום  –ברה ד. מנוי קורא שהוא מנוי של רט"ן ומנוי נקרא של הח

לדקת שיחה)  5.45בתקנות התשלומים אלא בתיק שירות הקובע כי מנוי נקרא מחויב בתעריף ד' (

 + קש"ג  נייד.  

לא ישונו. מוצע לקבוע את התעריף הנוכחי  השירות מוצע לקבוע כי ההסדר והתעריף בתיק

 כתעריף מרבי ואליו יתווסף תעריף קש"ג נייד. 

 להתייחסות יועבר") 1-800 שירות" ("למתקשר חינם שיחה" שירות - השירות תיק של תיקון נוסח

 .הקרובה בעת

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

בעמידה בתנאים שנקבעו בתיק שירות  וספק השירות יחויב בתקנה זו יבוטלו מוצע שכל ההוראות

 ") 1-800"שיחה חינם למתקשר" ("שירות 

 להתייחסות יועבר") 1-800 שירות" ("למתקשר חינם שיחה" שירות - השירות תיק של תיקון נוסח

  .הקרובה בעת

 

 התשלום לעניין ג"קש לתקנות) 2א(3 תיקון בתקנה ייערך לעיל האמור הנשקל למנגנון בהתאם

, כמפורט חינם שיחת בשירות שיחה שהיא תנועה דקת שינוע עבור גומלין קישור בעד המרבי

 להלן: 

 בעד שיחה דקת לשינועשל מקבל השיחה  מרבית עלות כי לקבוע מוצע החלופות בשתי )1(

 בהתאם היהת אחר א"מפ של נקרא מנוי אל א"מפ של קורא מנוי מאת שיחה דקת שינוע

 במקום מ"מע ללא' אג 1 של עלות כלומר, נייחים ליעדים בשיחה גומלין קישור לעלות

 .מהסעיפים אחד בכל פ ההיכר אות

 של קורא מנוי מאת שיחה דקת לשינוע מרבית עלות כי לקבוע מוצע החלופות בשתי )2(

 בשיחה גומלין קישור לעלות בהתאם תהייה אחר א"מפ של נקרא מנוי אל ן"רט מפעיל

 .מ"מע ללא' אג 6.07 של עלות כלומר, ניידים ליעדים

 אל חינם שיחת בשירות תנועה דקת שינוע בעד המרבי התשלום, ג"קש תקנותל) 1א(ג3 בתקנה

 :יהיה ן"רט מערכת

 אל א"מפ של קורא מנוי מאת תנועה דקת שינועבשתי החלופות מוצע לקבוע כי עלות מרבית ל )1(

 .התשלומים בתקנות' א שבלוח כ ההיכר אות פי עלתהייה  ן"רט מפעיל של נקרא מנוי

 



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

מאת מנוי של מפעיל רט"ן אל  שיחה דקת לשינוע מרבית עלות כי לקבוע מוצע החלופות בשתי )2(

, ניידים ליעדים בשיחה גומלין קישור לעלות בהתאם תהייה מנוי נקרא של מפעיל רט"ן אחר

 .מ"מע ללא' אג 6.07 של עלות כלומר

 

 בו, העדכני השירות תיק עם יחד הקרובה בעת להתייחסות יועבר ג"קש תקנות תיקון נוסח

 .המפעילים בין ההתחשבנויות כלל יירשמו

 

 .  תשלום ללא – 18xy  ל"מב שירות למוקד שיחה. 14

 וחלופה ב'  ' א חלופה

מוצע להשאיר התקנה על כנה וכאמור לבטל לוח ג' (רשימת  ,45בהתאם לעקרון הקבוע בסעיף 

 מרכזות).

 

 ללא תשלום.  –(מוקד רווחה)  118, 102, 101, 100 שיחה למוקדי חירום. 15

 'ב וחלופה' א חלופה

 מוצע להשאיר התקנה ללא שינוי וכאמור לבטל לוח ג' (רשימת מרכזות). 

 

 : ג)"טצ( ציבורי מטלפון שיחה. 16

 תעריף מרבי –חלופה א' 

 א. התשלום בעד שיחה מאת טצ"ג אל המנויים יהיה כדלקמן:

לפי אות  הוא לפי אות ההיכר ט' ולמנויי רט"ן ')ד-ו' ג לוחלפי (בעד שיחה למנויי בזק התשלום ) 1(

 ההיכר ר' שבלוח ב'.  אותיות ההיכר ט' ור' קובעות את משך הזמן לחיוב יחידת מניה אחת.

 ד'.-מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי וכאמור לבטל את לוח ג' ו

) בהתאם לתקנות התשלום בעד שיחה ממנוי של החברה למס' מקוצר של החברה או של מפ"א 2(

 ט' שבלוח ב'.הוא לפי אות ההיכר 

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.

(שירותי  1212ו מס' ) בהתאם לתקנות התשלום בעד שיחה ממנוי של החברה אל מי שהוקצה ל3-4(

 (מידע בעתות חירום) הוא לפי אות ההיכר ט ' .  1255ומספר  משאל טלפוני)

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.

 של מנויי החברה ומנויי מפ"א:   1-700לתקנות התשלום בעד שיחה למס' ) בהתאם 5(

לפי אות ההיכר ט' שבלוח ב' ובלבד שלא יעלה על יחידת חיוב  -) לעניין המנוי הקורא 1(

 שבחלק ג'.  1אחת כמשמעותה בפרט 

 מוצע להשאיר את התקנה ללא כל שינוי. 

 היכר כ' שבלוח א': אם התשלום לפי אות ה –)  לעניין המנוי הנקרא 2(



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 בתוספת מע"מ. ₪  0.2358 –בתוספת מע"מ ₪  0.3281(א) אינו עולה על 

בתוספת מע"מ ועוד ההפרש ₪  0.2358 –בתוספת מע"מ ₪  0.3281(ב)  עולה על 

 בתוספת מע"מ.₪  0.3281בין סכום השיחה לפי אות ההיכר כ' שבלוח א' לבין 

ל, לקבוע כלהלן: לעניין המנוי הנקרא שהוא לעי 12מוצע, בדומה למנגנון המוצע בתקנה 

בלא  –מנוי של החברה, בעד דקות השיחה שעד שלוש וחצי דקות השיחה הראשונות 

לפי  –תשלום, ובעד כל דקת שיחה נוספת מעבר לשלוש וחצי דקות השיחה הראשונות 

 אות ההיכר מ' שבלוח א'. 

 וא לפי אות ההיכר ט' שבלוח ב'. בהתאם לתקנות התשלום בעד שיחה אל מנוי של מפ"א ה )6(

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.

ן הוא לפי אות ההיכר ר' שבלוח "בהתאם לתקנות התשלום בעד שיחה אל מנוי של  מפעיל רט) 7(

 ב'.

 מוצע לקבוע את התעריף שבתקנה כתעריף מרבי.

 הסרת פיקוח –חלופה ב' 

לשירות זה מוצע לקבוע בחלופה זו מנגנון זהה לזה שהוצג  מכיוון שלא קיימים בשוק תחליפיים

 בחלופה א' לעיל.

 

 טלפון מנוי קו של קבוע ותשלום התקנה –)ב חלק - ראשונה תוספת .47

 ₪.  25.70ותשלום קבוע ₪  152התקנה   - קו מנוי טלפון  למנוי זכאיא) ( .1
 . הלאומי מהביטוח הכנסה להבטחת הזכאי מנוי הינו זכאי מנוי

 מרבי תעריף –' א חלופה

 התעריפים הנ"ל כתעריפים מרביים. את כאמור, מוצע לקבוע 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

הכנסה מביטוח לאומי מוצע גם בחלופה מכיוון שתקנה זו  מיועדת לאוכלוסייה הזכאית להבטחת 

  זו לקבוע את התעריפים הקבועים היום בתקנות כתעריפים מירביים.

 

 ש"ח.  49.50ותשלום קבוע   152התקנה   -(ב) קו מנוי טלפון רגיל  .2

 מרבי תעריף –' א חלופה

 התעריפים הנ"ל כתעריפים מרביים.  את מוצע לקבוע 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

דקות שיחה ובנוסף  300יקבע בתקנות תעריף מרבי עבור קו+ הבוטל ובמקומתהקיימת  ההתקנ

תעריפים מרביים בגובה התעריפים הקבועים היום עבור התקנה והעתקת קו במסגרת החבילה  

 המפוקחת. 

 



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 כמו קבוע ותשלום התקנה – בידור ולשירותי מידע לשירותי רישיון לבעל טלפון מנוי קו  .3

 . לעיל) ב( בסעיף

 מרבי תעריף –' א חלופה

בתעריף קווים מסוג זה ולפיכך מוצע לבטל את התקנה ולחייב  [...]מהנתונים שבידי המשרד עולה 

 "קו מנוי טלפון רגיל". 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

 התקנה ותשלום קבוע:  - ISDNקו מנוי טלפון  .4

 ₪. 106תשלום חודשי קבוע ₪,  846נקודת סיום רגילה: התקנה (א) 

 ₪ .  106, תשלום חודשי קבוע ₪ 1,560ודת סיום משולבת:  התקנה נק(ב) 
 מרבי תעריף –' א חלופה

ואין  חדשים קווים של התקנות בפועל מאחר וקו מסוג זה שקול לשני קווים רגילים, ומאחר אין

הבדל ממשי בעלויות ההתקנה בהשוואה לקו רגיל מוצע לקבוע תעריף התקנה מרבי זהה להתקנה 

 ₪.  99 –ותשלום קבוע כפול מזה של קו רגיל ₪)  152יל (של קו רג

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

 שונות -) ג חלק - ראשונה תוספת/ 61

 240, 120, 50, 20מחירי כרטיסי טלכרט לפי יחידות חיוב של  – שיחה מטלפונים ציבוריים .1

 כל התעריפים כוללים מע"מ).  -₪  ₪109.50,  ₪56.00,  ₪26.50,  12יחידות (
 מרבי תעריף –' א חלופה

מוצע שלא לבטל את התקנה ולקבוע את התעריף מכיוון שלא קיימים בשוק תחליפים למוצר זה, 

  .שבתקנה כתעריף מרבי

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

מוצע שלא לבטל את התקנה גם בחלופה זו  –מכיוון שלא קיימים בשוק תחליפיים לשירות זה 

 ולקבוע את התעריפים בתקנות כתעריפים מירביים.

 

(ב) לרשת רט"ן  ₪   0.13 –, לכל דקת שיחה: (א) לרשת בזק שיחה  באמצעות כרטיס בזקכרט .2

 ₪.  0.13 –"א אחר בתוספת קש"ג רט"ן (ג) אל מפ₪  0.13 -
 מרבי תעריף –' א חלופה

 וך את התעריף הקיים לתעריף מירבי.כיום ישנם כרטיסים של חברות מתחרות ולכן מוצע להפ

 

 



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

 %20. היקף ההנחות עד 800-1מדרגות של הנחות לגודל לבעל מספר  – 800-1שיחות לשירות  .3

 ד'. -על תשלומי  שיחות לפי אותיות ההיכר כ' ו
 מירבי תעריף –' א חלופה

בשירות (תקנה  השיחות עבור מרבי כפי שפורט לעיל הוצע לקבוע תעריף. התקנה את לבטל מוצע

 לקבוע גמישות לבזק מאפשר מנגנון זה. בחלק א' של התוספת הראשונה) לפי אות ההיכר מ' 13

תעריף מרבי זה. השירות מוצע גם על ידי בעלי רישיונות נוספים ולכן  במסגרת ההנחה שיעורי את

 במסגרת תמחור השירות סביר שתשקול החברה גם שיקולי תחרות. 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

כמוצע  1-800בחלופה של הסרת פיקוח כולל מתעריפי השיחות בשירות . התקנה את לבטל מוצע

 בחלק א' של התוספת הראשונה) יוסר הפיקוח אף על שיעור ההנחות.  13(תקנה 

 

₪  0.2343בתוספת עמלת טמ"כ של  3כאמור בסעיף  – 800-1שיחות מטלפון ציבורי לשיחות  .4

 לכל שיחה. 
 מרבי תעריף –' א חלופה

₪  0.2343ולהותיר את התעריף הקיים בסך  לבטלו הומלץ , שכן3פניה לסעיף מוצע לבטל את הה

כפי שתקבע אותם החברה בהתחשב בתעריף  1-800על כנו כתעריף מרבי שיתווסף לתעריפי שיחות 

 המרבי על פי אות ההיכר מ'.  

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

הינה חלק מהתשלומים עבור הטלפון הציבורי  פתרון זהה לזה המוצג בחלופה א'. עמלת הטמ"כ

 שאין לו תחליפים ועל כן מוצע להשאירה על כנה כתעריף מירבי. 

 

 והעתקה קבוע תשלום- התקנה –) א חלק -  שנייה / תוספת62

 ₪.  16.80העתקת קו מנוי טלפון מכל הסוגים:  .1
 תעריף  מרבי -' א חלופה

 .התעריף יישאר בתוקף ויהפוך למרבי
 פיקוח הסרת –' ב חלופה

דקות שיחה ובנוסף  300התקנה הקיימת תבוטל ובמקומה יקבע בתקנות תעריף מרבי עבור קו+

תעריפים מרביים בגובה התעריפים הקבועים היום עבור התקנה והעתקת קו במסגרת החבילה  

 המפוקחת.

 

 



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 

 

 התקנה ותשלום קבוע.  – שירות טלפון במעון סטודנטים (טלקמפוס) .2
  מרבי תעריף –' א חלופה

מהמידע שבידי המשרד עולה כי אין מנויים בשירות ועל כן מוצע לבטל את התקנה בהתאם 

 .43לעיקרון המוצג בסעיף 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

 התקנה.    - העברת שירות טלקמפוס מחדר לחדר .3
 תעריף מרבי –חלופה א' 

  התקנה.  את לבטל מוצע כן ועל בשירות שימוש מהמידע שבידי המשרד עולה כי אין

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

 התקנה. – שינוי קוד סודי בשירות טלקמפוס .4
 מרבי תעריף –' א חלופה

בהתאם  מהמידע שבידי המשרד עולה כי אין שימוש בשירות ועל כן מוצע לבטל את התקנה

 .  43לעיקרון המוצג בסעיף 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

 :שלוחות המקשרות בין מקלטים .5
 בהתאם התעריף גובה  - העתקה) , 0( קבוע תשלום, התקנה –'  ג' , ב', א מסוג שלוחות

 ). ג,ב,א( החדשה השלוחה לסוג ובהתאם) מטר 100 מעל או עד( העתקה למרחק

 מרבי תעריף –' א חלופה

 .למירבי התעריף את ולהפוך התקנה להשאיר מוצע
 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 .תבוטל זו תקנה

 

 ) , העתקה. 0התקנה, תשלום קבוע ( - ציוד כריזה .6
 מרבי תעריף –' א חלופה

מהמידע שבידי המשרד עולה כי אין מנויים בשירות ועל כן מוצע לבטל את התקנה בהתאם 

 .43לעיקרון המוצג בסעיף 



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

  פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

 התקנה.  – חיבור קו מנוי לציוד כריזה .7
  מרבי תעריף –' א חלופה

בהתאם  מהמידע שבידי המשרד עולה כי אין מנויים בשירות ועל כן מוצע לבטל את התקנה

  .43לעיקרון המוצג בסעיף 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

 התקנה. – מיתקן להפעלת המונה של מנוי לחיוב חשבונו הוא בשיחות נכנסות .8
 מרבי תעריף –' א חלופה

 מהמידע שבידי המשרד עולה כי אין מנויים בשירות ועל כן מוצע לבטל את התקנה. 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

  - ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות לטלפון של מנוי אחר קבוע מראש .9
 התקנה, תשלום קבוע , העתקה. 

 מרבי תעריף –' א חלופה

 מהמידע שבידי המשרד עולה כי אין מנויים בשירות ועל כן מוצע לבטל את התקנה. 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות לטלפון של מנוי אחר שבידו רישיון מיוחד   .10

 התקנה, תשלום קבוע , העתקה.   - לקבל הודעות עבור מנויים אחרים
 מרבי תעריף –' א חלופה

 מהמידע שבידי המשרד עולה כי אין מנויים בשירות ועל כן מוצע לבטל את התקנה. 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

 ש"ח.  90.90התקנה בסך  – שפורפרת טלפון לכבד שמיעה  .11
 מרבי תעריף –' א חלופה

 .מוצע  להותיר את התקנה ולהפוך התעריף למרבי

 



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 את עינה ולהפוך מכיוון שתקנה זו מיועדת לאוכלוסיית כבדי השמיעה מוצע להשאיר את התקנה ב

 התעריף הקיים למירבי.

 

 8.95תשלום קבוע בסך ₪,  120התקנה  בסך  – מכשיר למניית מתקפי מנייה בקו טלפון  .12

 ש"ח.   59והעתקה בסך ₪, 
 מרבי תעריף –' א חלופה

 .את התקנה ולהפוך את התעריף למרבימוצע  להותיר 
 פיקוח הסרת –' ב חלופה

מוצע להשאיר את כלל הסעיפים בתקנה ללא  -מכיוון שלא קיימים בשוק תחליפים למוצר זה 

 שינוי ולהפוך את התעריפים הקיימים למירביים.

 

 .₪ 115 בסך התקנה – מנייה מתקפי שירות  .13

 משך המתקפים הינו כמו בטלפונים ציבוריים (לוח ב' לתוספת הראשונה). 

השירות משמש בין היתר לטלפונים מופעלי מטבע, חברת בזק היחידה שמספקת שירות 

 מסוג זה. 

 וחלופה ב' 'א חלופה

בשתי החלופות ולנוכח אספקת השירות הבלעדית על ידי חברת בזק מוצע להותיר את התקנה 

 .התעריף למרבי בתוקף ולהפוך

 

 : ציבורית במרכזת שירותים .14

 ). 0תשלום קבוע ( –עקוב אחרי שמבצע המנוי באמצעות חיוג  )א(
 'ב וחלופה' א חלופה

 . 45בשתי החלופות מוצע להשאיר את התקנה ללא שינוי בהתאם לעיקרון המוצג בסעיף 

 

 ₪. 8.95תשלום קבוע בסך ₪,  16.80התקנה בסך  –קו מדומה  )ב(
 מרבי תעריף –' א חלופה

 רבי.את התעריף הקיים למ קבועמוצע ל - [...]מהמידע שבידי המשרד עולה כי בשירות 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תבוטל. זו תקנה

 

 ).0תשלום קבוע ( –שיחה ממתינה  )ג(
 'ב וחלופה' א חלופה

 .46בשתי החלופות מוצע להשאיר את התקנה ללא שינוי בהתאם לעיקרון המוצג בסעיף 



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 

 בהתאמה.₪  ₪21.70,  ₪7.28,  1.94תשלום קבוע בסך  –קודים  2,8,30ו) חיוג מקוצר -(ד

 מדובר בשירות טלפוניה נלווה המסופק בידי ספקי טלפוניה רבים ללא תשלום נוסף      

 לתשלומים הבסיסיים עבור חבילת שירותי הטלפוניה.        

 'ב וחלופה' א חלופה

שהיה  בות ואנו סבורים כי כיום אין בגינו עלויות תוספתיות כפישירות זה תומחר לפני שנים ר

כחלק מחבילת הטלפוניה הבסיסית יסופק מכאן ואילך  בעבר בעת תמחורו. על כן מוצע שהשירות

 נוסף. שמספקת חברת בזק ללא תשלום
 

 .₪ 8.38 בסך התקנה - שפורפרת הרמת ידי על אוטומטי חיוג – חיוג אל )ז(

 כסוג של שירות חירום. , שירות המצוי בשימוש מנויים רבים 

 'ב וחלופה' א חלופה

הקודם  מסיבות דומות לאלו שפורטו בסעיף ללא כל תשלום יינתן שהשירות בשתי החלופות  מוצע

 (הדן בחיוג מקוצר). 

 

 .ח"ש 4.21 בסך קבוע תשלום – מזוהה שיחה)  ח(

  מרבי תעריף –' א חלופה

  .התעריף למרבי את על כנה ולהפוך התקנה את להשאיר מוצע

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 .תקנה זו תבוטל

 

 .ח"ש 4.21 בסך קבוע תשלום –) קולי תא( שמורה (ט)  שיחה

  מרבי תעריף –' א חלופה

 .למרבי התעריף את ולהפוך התקנה את להשאיר מוצע

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

  .תקנה זו תבוטל

 

 . ח"ש 4.21 בסך קבוע תשלום – ועידה (י)  שיחת

 'ב וחלופה' א חלופה

תשלום מסיבות דומות לאלו שפורטו בסעיפים  ללא יינתן שהשירות בשתי החלופות מוצע לקבוע

 ו הדנים בשירות חיוג מקוצר.  -ד

 

  



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 הסעיפים השירותים המפורטים בשלושת מבין שירותים שלושה או (יא) צריכת שניים

 .בהתאמה, ₪ 7.52 או ₪ 4.21 בסך קבוע תשלום – האחרונים  

  מרבי תעריף –' א חלופה

מי שירכוש שיחה  –כלהלן  התקנה את בעקבות הצעות לשינוי בסעיפים הקודמים, מוצע לתקן

 מזוהה (ח) או שיחה שמורה (ט) יקבל את השירות השני ללא תשלום נוסף. בנוסף, מוצע כי סעיף

 יוצע ללא תשלום.  שהוא מכיווןבתקנה זו  ימחק מהאפשרויות) י(

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

 :הקצאת מספרי חי"פ .15

 התקנה, תשלום קבוע, העתקה (הכל ללא תשלום).  -מספרים ראשונים  30 )א(

 ₪ .  22.10), העתקה 0תשלום קבוע (₪ ,  58.50התקנה בסך  –כל מספר נוסף  )ב(
 'ב וחלופה' א חלופה 

 תקנות את לבטל מוצעצירי הקווים, התעריפים במגזר  את מפיקוח להסיר שהומלץ העובדה בשל

 .44המוצג בסעיף  לעקרון בהתאם אלו

 

 ₪. 106תשלום קבוע בסך  –) 1-957, 1-956( הקצאת מספר לשירות בידור או מידע  .16
 'ב וחלופה' א חלופה 

 על היום מפקח אינו המשרד לכך השימוש במספרים מסוג זה הומר לקידומות אחרות; מעבר

 ,לפיכך. מספרים הקצאת עבור ,גובים אם, התקשורת בתחום רישיונות בעלי שגובים תעריפים

  .התקנה בשתי החלופות את לבטל מוצע

 

 ₪.  3.16תשלום קבוע בסך  – תחזוקה של מכשיר טלפון מסוג זמיר או עפרוני  .17

 היום.עדיין קיים אך השימוש הולך ופוחת. ישנם תחליפיים רבים רלוונטיים יותר 
 'ב וחלופה' א חלופה

בתחרות, היצע המכשירים בשוק רחב ואין  תחום הינו הקצה ציוד, התקנה את לבטל מוצע

 הצדקה להמשך פיקוח תעריפים על שירות זה. 

 

 בתקנות קבועות הנחות   - MB/sec 1.92עד  kb/sec 19.2שירות סיפרנת בקצבים של . 30עד  18

 התקנה, תשלום קבוע והעתקה.  –לגודל בכל קצב לפי מספר הקווים הנרכשים 

מדובר בשירות מיושן הנמצא במגמת דעיכה, אך גם היום מהווה חלק ממונופול 

 תקשורת הנתונים.

  מרבי תעריף –' א חלופה

 הפיכת התעריפים הקיימים למרביים תוך ביטול מנגנון ההנחות לגודל בכל אחת מהתקנות.  



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנות אלו יבוטלו.

 

התקנה, תשלום  – kb/sec 56-ו kb/sec 19.2קווי הפצה בשירות ספרנת  בקצבים של   . 32-31

 קבוע והעתקה.

 'ב וחלופה' א חלופה

מהמידע המצוי בידי המשרד אין לקוחות לשירות ולכן מוצע בשתי החלופות לבטל את התקנה 

  .43עיף בהתאם לעיקרון המוצג בס

 

 יינתנו גם אם המנוי לוקח מגוון של קצבים.  הנחות לגודל בשירות ספרנת. 33

 'ב וחלופה' א חלופה

מוצע לבטל את התקנה. הביטול מתחייב בשתי החלופות המוצגות בהקשר לשירות ספרנת. 

אם תאומץ חלופה א'(תעריף מירבי) תהיה רשאית בזק לקבוע הנחות במסגרת התעריף 

 המירבי.

  

  מחירי ציוד גיבוי בשירות ספרנת. 34-38

 'ב וחלופה' א חלופה

 .2014 קווי גיבוי נכון לשנת 2מהמידע הקיים בידי המשרד, קיים שימוש זניח בשירות העומד על 

מוצע לבטל את התקנה בהתאם לעיקרון  [...]בשל מאפייני הלקוח הספציפי (בעל כוח מיקוח) 

 . 43המוצג בסעיף 

 

(ב) הנפקת ₪;   39.4 -ותשלום קבוע ₪,  405 -דמי התקנה  – 800-1ת לשירות התחברו. (א) 39

(ג) חסימת חיוג מאזורי חיוג ₪ ;  47.70  -תשלום קבוע  –דוחות התפלגות שיחות 

 ₪.  12 -תשלום קבוע  –מסויימים 

 מרבי תעריף –' א חלופה

 .הקיימים למירביים מוצע להפוך את התעריפים

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

בחלק א' של  13 כמוצע (תקנה 1-800בחלופה של הסרת פיקוח כולל מתעריפי השיחות בשירות  

 התוספת הראשונה) יוסרו גם תקנות אלו מקובץ התקנות. 

 

 :שירות ממסור מסגרות.  40

 התקנה, תשלום קבוע והעתקה.  – MB/sec 2.048עד   64kb/sec(א) גישה בקצבים  

 (תשלום קבוע והעתקה). (ב) ערוץ  לוגי בסיסי 

 תשלום קבוע והעתקה.   - kb/sec 256עד  19.2(ג)  ערוץ לוגי שמור בקצבים  

 



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 מרבי תעריף –' א חלופה

מדובר בשירות מיושן המצוי במגמת דעיכה. בחלופה זו מוצע להפוך את התעריפים הקיימים 

 למירביים תוך ביטול מנגנון ההנחות לגודל בכל אחת מהתקנות.

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנות אלו יבוטלו. 

   

 התקנה.  –שינויים בשירות ממסור מסגרות . 41-45

במידה ויוחלט בסעיף הקודם לבטל את התקנה יבוטלו בהתאמה גם תקנות אלה, ובמידה ויוחלט 

 שלא לבטלו יהפכו התעריפים למרביים. 

 

התקנה, תשלום  –קו (א,ב,ג) לפי אורך ה – MB/sec 2קו בלעדי או קו מקשר בקצב של עד . 46

 קבוע והעתקה. 

 שירות מיושן ודועך, אך גם היום מהווה חלק ממונופול תקשורת הנתונים.

 'ב וחלופה' א חלופה

למירבי בשתי  הקייםמכיוון שאין אלטרנטיבה לחלק ממרכיבי השירות מוצע להפוך את התעריף 

 החלופות. 

  

 התקנה,  –לפי אורך הקו (א,ב,ג)  – MB/sec 34קו בלעדי או קו מקשר בקצב של עד . 47      

 תשלום קבוע והעתקה. 

 'ב וחלופה' א חלופה

 .[...], מוצע לבטל את התקנה [...]שירות מיושן ודועך, בהתחשב בנתונים הנמצאים בידי המשרד 

 

 

 שירות  זמני  –חלק ב)   -תוספת שנייה   .21

 6הנחה בדמי ההתקנה כפונקציה של תקופת השירות (עד  –לקו טלפון ולמכשיר טלפון  .1

 . אין75%עד  25%חודשים) והיקף התשלומים עבור שיחות באותה תקופה. שיעור ההנחות 

 . מלא תשלום משלמים עליו אשר הקבוע התשלום על הנחה

 אותם עקרונות כמו בסעיף הקודם.  -  ISDNא. לקו 1

קבועה תקרה לדמי ההתקנה ותוספת לתשלום הקבוע בהתאם  –ו קו מקשר קו בלעדי א .2

 יום). 7-30ימים,  7למשך התקופה (עד 

 אותם עקרונות כמו בסעיף הקודם.   -א. שירות ספרנת 2

 אותם עקרונות כמו בסעיף הקודם.   -ב. שירות  ממסור מסגרות 2

 



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 30יום ומעל  30לתקופת השירות  (עד קבועה הנחה על דמי ההתקנה בהתאם   - 1-800שירות  .3

 יום לפחות. 30-יום). תשלום קבוע רגיל ובלבד שישולם תשלום ל
 'ב וחלופה' א חלופה

 . [...]לשירותים זמניים אלו מוצע לבטל את כל התקנות בחלק זה  [...]

 

 תשלום חד פעמי –שירות טלפון קבוע או זמני  –המרות  –חלק ג)  -תוספת שנייה  /33

 : (א) עם נקודת סיום רגילה (ב) עם נקודת סיום משולבת. ISDNהמרת קו מנוי  טלפון בקו  .1

 בקו מנוי טלפון אחד או שניים (ללא תשלום).   ISDNהמרת קו  .2

 המרת שלוחה א' בקו מנוי טלפון.  .3

 המרת שלוחה ב' או ג' בקו מנוי טלפון.  .4

 המרת קו טלקס בקו מנוי טלפון.  .5

שמש לשיחות יוצאות ונכנסות בקו מנוי טלפון המשמש לשיחות המרת קו מנוי טלפון המ .6

 נכנסות/יוצאות בלבד. 

המרת קו מנוי טלפון המשמש לשיחות נכנסות/יוצאות בלבד בקו מנוי טלפון המשמש לשיחות  .7

 נכנסות ויוצאות (ללא תשלום). 

אות המרת קו מנוי טלפון המשמש לשיחות  נכנסות /יוצאות בלבד בקו המשמש לשיחות יוצ .8

 /נכנסות בלבד.

 המרת שלוחה עם ממתג בשלוחה בלי ממתג. .9

א. המרת קו בלעדי או קו מקשר א' או ב' מסוג אחד בקו בלעדי או בקו מקשר א' או ב' מסוג  .10

 אחר. 
 ומעלה קווים בלעדיים או מקשרים א' או ב' המחוברים לקצה מרכזי אחד  30ב. המרת 

 ספרנת. ) בשירות 2) בשירות ממסור מסגרות (1(

 המרת קווים בשירות ספרנת: המרת משטר תקשורת, המרת קצב, המרת צומת.  .11

) שירות זמני בשירות קבוע כאשר תקופת השירות הזמני אינה 1:  ( 1-800המרות בשירות  .12

 יום.  30יום/עולה על  30עולה על 

 המרות קווים בשירות ממסור מסגרות: המרת קצב העברה לעניין גישה.  .13

 ב  בחלק ב' בתוספת השנייה. 2עד  2פרטים  -זמני בשירות קבוע  המרת שירות  .14

 המרת קו בשירות ספרנת בקו בשירות ממסור מסגרות. .15

 המרת קו בשירות ממסור מסגרות בקו בשירות ספרנת.  .16
 'ב וחלופה' א חלופה

  .[...]זה  בחלק התקנות כל את לבטל לשירותי המרה מוצע [...]

  



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 שונות –חלק ד   –תוספת שנייה  /34

 ₪. 59 – שינוי  בקווים המחוברים למערכת כריזה .1
 'ב וחלופה' א חלופה

 .[...], מוצע לבטל את התקנה [...]

 

) הסרה ראשונה של חסימה ללא 1: ( 956-1חסימה או הסרת חסימה למנוי בשירות א.  .2

 ₪.   48.40) כל הסרה נוספת של חסימה או כל חסימה  בתשלום של 2תשלום (

 

איננה בשימוש עוד, מוצע שהתקנה תותאם לקידומות העדכניות.  התקנה בנוסח הקידומת 

 הקיים שלה מתאימה לשירות אשר הינו חסום כברירת מחדל, קרי לשירותים בקידומות

1-901 ,1-902. 
 

 מרבי תעריף –' א חלופה

 באשר לגובה עיל והתעריפים בה יהפכו למרביים.מוצע שהתקנה תתייחס לקידומות כמפורט ל

התעריף, המשרד סבור כי עבור פעולה פשוטה כנדרש בשירות זה אין הצדקה לתעריף מירבי בסך 

כפי שנקבע לפעולות מנהלתיות דומות בתקנות ₪  16.80מוצע לקבוע תעריף מירבי בסך ₪.  48-כ

 לחלק ד'). 12התשלומים כדוגמת העברת קווי טלפון ממנוי אחד למנוי אחר (תקנה 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה תשלום תמורת לחסימות באשר. שינויים יהיו שלא מוצע תשלום ללא הניתנת חסימה עבור

  .התקנות מקובץ תוסר זו

 

) חסימה ראשונה או כל הסרת חסימה 1: (957-1חסימה או הסרת חסימה למנוי בשירות ב. 

 ₪.  48.40) כך חסימה נוספת בתשלום של 2ללא תשלום (

 

הקידומת איננה בשימוש עוד, מוצע שהתקנה תותאם לקידומות העדכניות. התקנה בנוסח 

-1הקיים שלה מתאימה לשירות אשר הינו פתוח כברירת מחדל, קרי לשירותים בקידומת 

900 . 

 

 מרבי תעריף –' א חלופה

מוצע שהתקנה תתייחס לקידומת כמפורט לעיל והתעריפים בה יהפכו למרביים. באשר לגובה 

התעריף, המשרד סבור כי עבור פעולה פשוטה כנדרש בשירות זה אין הצדקה לתעריף מרבי בסך 

לפעולות מנהלתיות דומות ₪  16.80בדומה לסעיף א', מוצע לקבוע תעריף מירבי בסך ₪.  48-כ

 הקבועות בתקנות התשלומים. 
 



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנות אלו יבוטלו.

 

ג. גביית חשבון ממנוי עבור ספק שירותי מידע או שירותי בידור לכל שיחה על חשבון ספק 

 ₪.  0.2343השירות: 

 מרבי תעריף –' א חלופה

 מוצע לקבוע שהתעריף הקיים יהפוך למרבי.

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

) הסרת חסימה ראשונה 1: (1919באמצעות קידומת  חסימה או הסרת חסימה לשירות אירוטי .3

 ₪. 48.40) כל הסרת חסימה נוספת או כל חסימה בתשלום 2ללא תשלום. (

 מרבי תעריף –' א חלופה

ביחס לחסימה המסופקת כיום  ביחס לחסימה הניתנת ללא תשלום מוצע שלא יהיו שינויים.

בשירות זה אין הצדקה לתעריף מרבי תמורת תשלום, המשרד סבור כי עבור פעולה פשוטה כנדרש 

לפעולות מנהלתיות ₪  16.80בדומה לסעיף הקודם, מוצע לקבוע תעריף מירבי בסך ₪.  48-בסך כ

 דומות הקבועות בתקנות התשלומים. 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

עבור חסימה הניתנת ללא תשלום מוצע שלא יהיו שינויים. באשר לחסימות תמורת תשלום תקנה 

  .טלזו תבו

 

) חסימה ראשונה ללא 1, חסימה קשיחה  (חסימת האות המאפשר זיהוי מספר טלפוןא.  .4

 ₪.  48.40) כל חסימה נוספת בתשלום 2תשלום. (

 ללא תשלום.  –ב. חסימה גמישה 
 מרבי תעריף –' א חלופה

מוצע שלא יהיה שינוי בשירותים הניתנים ללא תשלום.  התעריף עבור חסימה נוספת ייקבע 

בדומה לסעיפים הקודמים ולתעריף לפעולות מנהלתיות דומות ₪,  16.80כתעריף מרבי בגובה 

 הקבוע בתקנות התשלומים. 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

ים. התעריף עבור חסימה נוספת עבור השירותים הניתנים ללא תשלום מוצע שלא יהיו שינוי

 יבוטל.

 

  



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 ללא תשלום.–, למעט מחו"ל חסימה לשיחות גוביינא .5
   'ב וחלופה' א חלופה

 מוצע לא לשנות התקנה.

 

 חסימה מלאה או הסרת חסימה לשיחות לחו"ל .6
 ללא תשלום. –) חסימה ראשונה או כל הסרת חסימה 1(

 ₪ .  48.40) כל חסימה נוספת בתשלום 2(
 מרבי תעריף –' א חלופה

מוצע שלא יהיה שינוי בשירותים הניתנים ללא תשלום. התעריף עבור חסימה נוספת ייקבע 

בדומה לסעיפים הקודמים ולתעריף לפעולות מנהלתיות דומות ₪,  16.80כתעריף מרבי בגובה 

 הקבוע בתקנות התשלומים. 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

  שלא יהיו שינויים. תעריף עבור חסימה נוספת יבוטל.עבור השירותים הניתנים ללא תשלום מוצע 

 

 ₪.  4.06:  1919לשירות אירוטי  הנפקת דפי חשבון טלפון מפורטים .7
 מרבי תעריף –' א חלופה

 מוצע להפוך את התעריף בתקנה זו לתעריף מרבי.  
 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

ותי זימון, לשירותי רט"ן, או בשיחות כ', א' בשיחות לשיר הנפקת דפי חשבון טלפון מפורטים .8

 ₪.  4.06ד' לכל הנפקה: -ו

 מרבי תעריף –' א חלופה

מוצע לקבוע את התעריף כמרבי ולהתאים את נוסח התקנה לשיחות לפי אותיות ההיכר החדשות 

בנוסף, ובהתאם לבחינת שירות זה בחברות הסלולר, מוצע לקבוע תעריף זה כך שיחול כ', ד', מ'. 

שנים ממועד קיום השיחות שלגביהן נדרש פירוט.  7-בנוגע לבקשות בגין תקופה שלא תפחת מ

במקביל, בכוונת המשרד לבחון עדכון של 'כללי הבזק (ביעור חומר ארכיוני שבידי החברה), 

 '.1989-התש"ן

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 7-תקופה שלא תפחת מ, אך בדומה לחלופה א', כל תעריף שיקבע יחול למשך תקנה זו תבוטל

 שנים ממועד קיום השיחות שלגביהן נדרש פירוט.

 

  



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 ₪ . 4.06לפי בקשת מנוי:  העתק חשבון טלפון .9
 מרבי תעריף –' א חלופה

 מוצע להפוך את התעריף למרבי.  

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

 ₪ .   25.20: שינוי מספר טלפון לבקשת מנוי .10
 מרבי תעריף –' א חלופה

 להימנע מניצול לרעה מוצע להפוך את התעריף למרבי.   , אולם כדי[...]
 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

 : ללא תשלום.  רישום שינוי שם של מנוי .11
   'ב וחלופה' א חלופה

 בשתי החלופות מוצע לא לשנות את התקנה.

 

 ₪ . 16.80בתשלום  –לאחר ויתור של המנוי על זכותו  העברת קו מנוי טלפון למבקשא.  .12
 מרבי תעריף –' א חלופה

 מוצע להפוך את התעריף למרבי.

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.
 

 ללא תשלום. –לאחר ויתור של המנוי על זכותו  העברת קו מנוי טלפון למבקש שהוא קרובב. 

   'ב וחלופה' א חלופה

 .התקנה את לשנות לא מוצע

 

 ₪.  16.80בתשלום   - העברת קו מנוי טלפון ממנוי שנפטר ליורשוא.  .13
 מרבי תעריף –' א חלופה

 למרבי התעריף את להפוך מוצע
 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 .תבוטל זו תקנה

 

 

  



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 ללא תשלום.  – העברת קו מנוי טלפון ממנוי שנפטר ליורש שהוא קרובב. 

   'ב וחלופה' א חלופה

 .התקנה את לשנות לא מוצע

 

לאחד השותפים הרשום כמנוי לאחר ויתור של  העברת קו מנוי טלפון ממנויים משותפים .14

 ללא תשלום. –השותף היוצא על זכותו 
   'ב וחלופה' א חלופה

 אין כיום מנויים משותפים, מוצע לבטל את התקנה בשתי החלופות.  

 

 ₪ .  16.80: העברת קו מנוי טלפון מקבלן לרוכש .15
   'ב וחלופה' א חלופה

 על פי המידע המצוי במשרד לא מתקיימות העברות מסוג זה, לכן מוצע שהתקנה תבוטל . 

 

ממנוי למבקש,  46-ו 32עד  18חלק א' סעיפים  העברת קו מאלו המפורטים בתוספת השנייה .16

 ₪ .  16.80בתשלום  –לאחר ויתור של המנוי 

 

ביטול התקנות או הפיכת התעריף למרבי. מוצע  –נשקלו שתי חלופות   18-31כזכור בסעיפים 

שאם יוחלט שתבוטלנה התקנות הנ"ל, ההתייחסות אליהן בתקנה הכלולה בסעיף זה תבוטל. 

 אם יוחלט להפוך את התעריף למרבי אז גם התעריף הכלול בתקנה זו יהפוך למרבי.  

 ל כאן.הוצע לבטלה ולכן מוצע שגם ההתייחסות לתקנה זו תבוט 32באשר לתקנה 

 

 מוצע לקבוע שהתעריף הקיים יהפוך למרבי.  – 46באשר לתקנה 

 

  ניתוק שירות טלפון לבקשת מנוי .17
 ויתור מס' הטלפון :על (א) אם המנוי הודיע 

 ₪ .  59בתשלום  –)  כאשר התשלום מתבצע במועד החיבור מחדש 1(
 –ין אם לאו ) כאשר התשלום מתבצע במועד הגשת הבקשה בין אם הקו מחובר מחדש וב2(

 ₪. 16.40בתשלום 

 מרבי תעריף –' א חלופה

 מוצע להפוך את התעריפים בסעיף זה לתעריפים מרביים.  

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנות אלו יבוטלו.
 

  



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 בתוספת התשלום הקבוע בעד הקו. ₪  10.90(ב) אם המנוי לא הודיע על ויתור מספר הטלפון: 

 מרבי תעריף –' א חלופה

יהפוך למירבי ויבוטל התשלום הקבוע. אין הצדקה לגביית  10.90מוצע לקבוע שהתעריף בסך 

תשלום חודשי קבוע עבור שמירת המספר, לא מדובר בשמירה על משאבי רשת ותשתיות. כן מוצע 

 חודשים עבור שמירת מספר הטלפון.  3שיקבע פרק זמן מירבי של 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 .תקנות אלו יבוטלו

 

ימים  6לבקשת המנוי לתקופה שאינה עולה על  ניתוק של קו המחובר למערכת כריזה(א)  .18

 ₪ .  10.90בתשלום  –וחיבורו מחדש 
ימים וחיבורו  6(ב) ניתוק של קו המחובר למערכת כריזה לבקשת המנוי לתקופה העולה על 

 ללא תשלום.  –מחדש 

   'ב וחלופה' א חלופה

 מוצע לבטל את התקנה על שני סעיפיה.  ולכן [...]המשרד מהנתונים הנמצאים בידי 

  

 ש"ח. 25.90: חידוש קשר לאחר ניתוק בשל אי סילוק חשבון .19
 מרבי תעריף –' א חלופה

 מוצע להפוך את התעריף הקיים למרבי.  
 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 בוטל.ת זו התקנ

 

בדיקה וחידוש קשר לאחר ניתוק בשל חיבור לרשת שלא כדין, או פגיעה ברשת החברה או  .20

 ₪.  120בשל מעשה העלול לפגוע בה: 
 מרבי תעריף –' א חלופה

 מוצע שהתעריף הקיים יקבע  כמרבי. 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 בוטל.ת זו התקנ

 

 ₪.  0.97: שירות יקיצה .21

 מרבי תעריף –' א חלופה

 מוצע שהתעריף הקיים יקבע כמרבי.  

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 שניות.  5לכל ₪  0.1862, הפעלה של ציוד כריזה .22
   'ב וחלופה' א חלופה

 , מוצע לבטל את התקנה.  [...]מהמידע המצוי בידי המשרד 

 

 למעט אם המספר נועד לפרסום₪  1.48למעט בירור מטלפון ציבורי:  144בירור מס' טלפון א.  .23
במקרים אלה ללא  –במדריך וטרם פורסם, או אם הוא חסוי או אם לא ניתן מספר 

 תשלום. 
 א' וחלופה ב' חלופה

מאחר ומדובר בשירות המסופק על ידי חברת בזק בתנאי מונופול מוצע להפוך את התעריף למרבי 

 בשתי החלופות.

בנוסף, ובהתאם להסכמה העקרונית של חברת בזק, מוצע בשתי החלופות שעבור אוכלוסיית 

העיוורים השירות יינתן ללא תשלום. יתר האוכלוסייה יכולה למצוא מספרי טלפון בדרכים 

חלופיות כגון ספר טלפונים או ברשת האינטרנט, אולם אפשרות זו אינה ניתנת בפני אוכלוסיית 

 מוצע להחריג אותה לעניין התשלום בשירות זה.העיוורים ועל כן 

 

 ב. בירור מטלפון ציבורי המופעל באמצעות כרטיס טלכרט: יחידת חיוב אחת למעט אם

 –המספר נועד לפרסום במדריך וטרם פורסם, או אם הוא חסוי או אם לא ניתן מספר 

 במקרים אלה ללא תשלום. 
 א' וחלופה ב' חלופה

ק על ידי חברת בזק בתנאי מונופול מוצע להפוך את התעריף למרבי מאחר ומדובר בשירות המסופ

 בשתי החלופות.

 

 :144השלמת שיחה באמצעות  .24

 בתוספת תשלום השיחה.  ₪  0.5174אם ההתקשרות מומשה:  )א(

 ללא תשלום. –אם ההתקשרות לא מומשה  )ב(

   'ב וחלופה' א חלופה

 התשלום לשירות ללא תשלום.  את מוצע לקבוע

מדובר בשירות טלפוניה נלווה לשירות העיקרי שירות זה תומחר לפני שנים רבות ואנו סבורים כי 

כיום אין בגינו עלויות תוספתיות כפי שהיה בעבר בעת תמחורו. על כן מוצע שהשירות יסופק 

 מכאן ואילך כחלק מחבילת הטלפוניה הבסיסית שמספקת חברת בזק ללא תשלום נוסף. 
 

 ₪.  0.4393: עון דוברפנייה לשירות ש .25
   'ב וחלופה' א חלופה

 מוצע לקבוע כתעריף מירבי ולא לבטלו כדי לא לפגוע באוכלוסיית כבדי הראיה. 



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 

 חודשים.  3לכל תקופה שאינה עולה על  שירותי הודעה מוקלטת .26
   'ב וחלופה' א חלופה

 , מוצע לבטל את התקנה.  [...]מהמידע הנמצא בידי המשרד 

 

 לדו"ח.₪  47.70חד פעמיים:  1-800דו"חות סטטיסטיים  )א( .27
 ₪. 66.80: 1-800שינוי תוכנה בשירות  )ב(

 מרבי תעריף –' א חלופה

 מוצע להפוך את התעריף הקיים למרבי.  

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנות אלו יבוטלו.

 

, לכל 135עבור אספקת שירותי אינטרנט בקוד  גביית חשבון ממנוי עבור ספק שירותי זימון, .28

 ₪.  0.2343שיחה על חשבון ספק השירות: 
 מרבי תעריף –' א חלופה

 מוצע להפוך את התעריף למרבי.  

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנות אלו יבוטלו.

 

ללא  –) הקצאה ראשונה או כל ביטול הקצאה 1לבקשת מנוי: ( הקצאת מספר טלפון חסוי .29

 ₪ . 59בתשלום של  –כל הקצאה נוספת  )2תשלום. (
 מרבי תעריף –' א חלופה

 מוצע להפוך את התעריף למרבי.   מרכיב השירות הניתן ללא תשלום יישאר כך, במרכיב השני

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

, לבקשת מנוי, או כל שינוי רישום כאמור:  רישום מנוי החברה כמנוי של בעל רישיון מב"ל .30

12.20  ₪ 
 מרבי תעריף –' א חלופה

 מוצע להפוך את התעריף למרבי. 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

אלא אם כן השיחה ₪  0.65בעד כל דקת שיחה או חלק ממנה שירות גוביינא בין מנויי בזק  .31

 ₪.  0.90מטלפון ציבורי 
 

 לביטול לוח ג' (רשימת המרכזות) יש להתאים את נוסח התקנה לשינוי זה.בהתאם להמלצתנו 
 מרבי תעריף –' א חלופה

מוצע להותיר את התקנה ולהפוך התעריפים למרביים, בשים לב, בין היתר ששיחות גוביינא 

 מטלפון ציבורי יכולות להינתן רק על ידי חברת בזק. 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

שיחת גוביינא רגילה תוסר מקובץ התקנות ובשיחת גובינא מטלפון ציבורי התעריף הקיים 

 יהפוך למירבי.

 

לדקה בתוספת חיוב שקובע בעל רישיון ₪  0.65שירות גוביינא בשיחות מרט"ן אל מנוי בזק  .32

 רט"ן המושמע בטרם מימוש ההתקשרות. 
 מרבי תעריף –' א חלופה

 כמרבי . מוצע לקבוע את התעריף הקיים 

 פיקוח הסרת –' ב חלופה

 תקנה זו תבוטל.

 

 

 תיקון תקנות התשלומים ורישיון חברת בזק

כלל השינויים הנשקלים בשימוע זה מצריכים תיקונים בתקנות התשלומים, בתקנות החישוב, 

 בתקנות קש"ג וברישיון חברת בזק.
 

 בהתאם לכך, רצ"ב: 

נוסח מוצע לשינוי תקנות התשלומים בחלופה א'. חלק א' בתוספת הראשונה מובא  – נספח א'

 כאן בתבנית חקיקה. כל שאר התקנות מופיעות בנוסח מלא.
נוסח מוצע לשינוי תקנות התשלומים בחלופה ב'. חלק א' בתוספת הראשונה מובא  – נספח ב'

 כאן בתבנית חקיקה. כל שאר התקנות מופיעות בנוסח מלא.

 נוסח מוצע לשינוי תקנות החישוב.  – ספח ג'נ

 תיקון מוצע לשינוי ברישיון בשתי החלופות. –נספח ד' 
 

יישלחו אליכם בעת  1-800, 1-700כלל התיקונים הרלוונטיים לתקנות הקש"ג, תיקי השירות  

 הקרובה.

  

 



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 התייחסויות לשימוע /35

הנכם מתבקשים להעביר את התייחסותכם לשתי חלופות התעריפים הנשקלות במסמך זה, 

 .23.7.17 עד ליום Rano@moc.gov.ilבדוא"ל  מר רן אורנבךלידי 

 

 

 

     

 ,בברכה 

 

 

 

 שלמה פילבר           

 מנכ"ל משרד התקשורת           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  העתק:

  מר שמילה מימון, משנה למנכ"ל ומנהל מינהל ההנדסה, משרד התקשורת

  ), משרד התקשורתהיועצת המשפטית (בפועלעו"ד ברוריה מנדלסון, 

 גב' עדי קאהן גונן, יועצת מקצועית בכירה למנכ"ל, משרד התקשורת

 התקשורת משרד, כלכלה סגן מנהל אגף, עמי גילה מר

 אגף בכיר רישוי, משרד התקשורתמר גדעון שטרית, מנהל 

 מר רן אורנבך, ראש ענף רגולציה, אגף כלכלה, משרד התקשורת



 
 משרד התקשורת

 המנהל הכללי
 

 
 

 רשימת תפוצה 

    מנכ"ל, "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ גב' סטלה הנדלר

  מנכ"ל, הוט טלקום ש.מ. מר גיל סספורטס

 מ) בע"2013יו"ר איי בי סי איזראל ברודבאנד קומפני ( מר דורון כהן

 מנכ"ל, פלאפון תקשורת בע"מ מר רן גוראון

 012מנכ"ל, פרטנר תקשורת בע"מ, פרטנר פתרונות תקשורת נייחים ש.מ.,  מר איציק בנבנישתי

 סמייל טלקום בע"מ 012טלקום, 

נטוויז'ן  013מנכ"ל, סלקום ישראל בע"מ, סלקום תקשורת קווית ש.מ.,  מר ניר שטרן

 ש.מ  בע"מ וועידן פתרונות קונפרנסינג

 מנכ"ל, הוט מובייל בע"מ והוט מובייל תקשורת בינלאומית בע"מ מר אסף עופר

 בע"מ 018מנכ"ל, אקספון  מר יעקב נדבורני

 מנכ"ל, בזק בינלאומי  בע"מ מר מוטי אלמליח

 יו"ר דירקטוריון, גולן טלקום בע"מ וגולן טלקום בינלאומי בע"מ מר גיל שרון

 וגולן טלקום בינלאומי בע"מ בע"מ וםקנשיא גולן טל מר אורן מוסט

 מנכ"ל, גלי פון בע"מ מר אביגדור טמיר 

 מנכ"ל, פרי טלקום בע"מ מר עמית כהן

 מנכ"ל, רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ מר רן אפרתי

 מנכ"ל, בינת עסקים בע"מ מר חיים בן חמו

 מנכ"ל, הום סלולר בע"מ מר שחר לנדאו

 בע"מ מנכ"ל, סלקט תקשורת מר ערן שלו

 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ  019מנכ"ל, טלזר  מר עזריה סלע 

 מ"בע 015 בינלאומית תקשורת. אן .י'ג .מנכ"ל, השקמה אן מר אפרים שפורן

 נאמן, סלראן תקשורת סלולרית בע"מ -משרד עורכי דין גיסין ושות

 ) בע"מ2013ב"כ, איי בי סי איזראל ברודבאנד קומפני ( מר עודד לוי 

 סמנכ"ל רגולציה, בזק גב' שרון פליישר 

 מנהל אגף רגולציה, בזק מר שמואל סיידון 

 סמנכ"ל רגולציה, הוט טלקום גב' מיכל פליישר

 מנהל אגף רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ עו"ד יהב דרורי 

 מנהל מחלקת רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ עו"ד טל זוהר

 לקום ישראל בע"ממנהל מחלקת קשרי ממשל, ס מר ניר יוגב

 ממשל, פלאפון תקשורת בע"מ קשרי על וממונה המשפטי ליועץ המשנה מר עידו רוזנברג

 היועצת המשפטית ומנהלת רגולציה, הוט מובייל בע"מ גב' לילך פליישמן לוי

 היועץ המשפטי ואחראי על הרגולציה, בזק בינלאומי בע"מ עו"ד עודד כהנא

 בע"מ 018ון היועץ המשפטי, אקספ עו"ד שחר כהן

 מנהל טכנולוגיות ורגולציה, הום סלולר בע"מ מר שחר רז


