
 

 צמצום מרווחים –הוראת מינהל 

 

 חוק)להלן: " 1982-ב"התשמ( ושידורים בזק) התקשורת לחוק( ג)17-ו( ב)17 סעיפים לפי ילסמכות בהתאם
 הריני להורות כדלקמן: "התקשורת

 הגדרות:

  – וז הוראהב

 ובמסגרת, הרישיון בעל ידי על המשווק הגלישה לקצב בהתאם יחושברכיב ש –" החבילהאומדן איכות "
 להוראה זו; 'אבנספח כפי שמפורט  קבועה נוסחה

למנוי ספק רכיב שיחושב על בסיס סכימת ההכנסה החודשית הממוצעת  –" אומדן העלויות הקמעונאיות"
תמסורת פנים ארצית בניכוי העלות הממוצעת למנוי בגין , גישה לאינטרנט

( 1בגין: ) שירותיםשל ספקי  הממוצעים החודשייםבתוספת רכיבי העלויות ו
( מודם טלפוניה או 3) -( התקנת תשתית אינטרנט ו2)-הוצאות קישור גומלין ו

 מודם משולב לשירותי אינטרנט וטלפוניה;

כל אחד מהבאים: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, בזק בינלאומי   –" רישיון בעל"
( בע"מ, הוט מערכות תקשורת בע"מ, הוט 1998בע"מ, די.בי.אס שירותי לוויין )

  ;טלקום שותפות מוגבלת, הוט נט שירותי אינטרנט בע"מ

שיונות או יהמנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהשר הסמיכו לעניין ר  –" המנהל"
 לעניין הוראת מינהל זו;

על בסיס התשלומים שנקבעו בתקנות  יםנבדק יםלשירות רף שיחושב ביחס  –" מינימלי מחיר רף"
 , בתוספת אומדן איכות החבילה,הרלוונטייםהנבדקים עבור השירותים 

  1;שירותיםספק  עבור מנויאומדן העלויות הקמעונאיות ובתוספת 

 שירות)" אינטרנט לספק פס רחבת גישה שירותכל אחד מאלה:  –" אהשירותים הכפופים להור"

 שירות)" נייח טלפון שירות, "(ISP שירות)" לאינטרנט גישה שירות, "(תשתית
לרבות שירות שידורים המוצע תוך שימוש ברשת  שירות שידורים, "(טלפוניה

 ;האינטרנט

 יחיד כשירותבין שהוא נמכר  ,רישיוןהמוצע על ידי בעל  תשתית שירות  –" נבדקים שירותים"
 שירות גם הכוללת מחבילה כחלק ובין שהוא נמכר "(יחיד נבדק שירות)"

 ;"(במקבץ שירותים נבדקים") ISP שירות או/ו ניהטלפו

סינון תכנים והגנה מפני פריצות  ,(SPAMסינון דואר זבל )שירותי אנטי וירוס,   –" רשת הגנת שירותי"
 .האינטרנט ברשתוגניבות תכנים 

 לאחר נבדקיםים שירות עבורלהציע  שיוןיר בעל שבכוונתהחודשי  תעריףה  – "אפקטיבי תעריף"
  2.זמנית מחיר הפחתת או המתנהנחה,  דוגמת לצרכן הטבות גילום

 

 שירותים למנוי לשווק המבקש ןרישיו בעל ,מבלי לגרוע מהוראות שנקבעו מכוח חוק התקשורת ברישיונו
מנויות חת הדרכים הבא יפעל נבדקים או מקבץ שכולל שירותים נבדקים יחד עם שירות שידורים,

 :להלן 2או  1בסעיפים 
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 .זו להוראהא'  נספחכ ב"מצהמחיר המינימלי  רףפירוט אודות אופן חישוב מרכיבי  
, והטבה הניתנת לפרק זמן שאינו עולה על שנהתופחת לאורך  חודשים שישההטבה הניתנת לפרק זמן העולה על  2

  .מפ"א מנוי של המוערך הממוצע החיים אורך את המייצג זמןה פרק פיתופחת ל חודשים שישה



 

 מראש בחינה מסלול .1

 יחד נבדקים שירותים שכולל מקבץ או נבדקים שירותים למנוי לשווק רשאי יהיה רישיון בעל .א
 :אלה כל שהתקיימו ובלבד ,שידורים שירות עם

  ;"(הבקשה)" המנהל שקבע במתכונת שירותיםה לשיווק בקשה הגיש הרישיון בעל .1

 :לפי העניין בדיקת הבקשה על ידי המנהל העלתה כי מתקיים אחד מהבאים .2

i. שירותיםה מקבץאו של  היחיד השירות הנבדק של האפקטיבי התעריף 
ם אות לשיווק שנקבע המינימלי המחיר רףמ לא יהיה נמוך, נבדקיםה

  .הרישיון בעל ידי על שירותים נבדקים

ii. שירות יחד עם נבדקיםשירותים מקבץ שכולל  של האפקטיבי התעריף 
 שירות האפקטיבי של תעריףה של )א( סכוםנמוך מ יהיהלא  שידורים,

שהוא לכל הפחות חופף בתכני השידור  ,כשירות יחידשנמכר  השידורים
 המחיר רף )ב(-; והאמורלשירות השידורים המוצע במסגרת המקבץ שלו 

על האמור  מקבץבשנכללים הנבדקים השירותים  לשיווק שנקבע המינימלי
  ידי בעל הרישיון.

iii. של אפשרי צרוף כל של יםהאפקטיבי פיםהתערי סכום או התעריף 
 כשירותים הנמכרים, שידורים שירות למעט, הכלולים בבקשה שירותים

או  נבדקה לשירות שנקבע המינימלי מחירה מרף ךנמו יהיה לא 3,יחידים
  .הנבדקים השירותים את כוללש מקבץל

בהתאם  יםהשירות המנהל הודיע לבעל הרישיון בכתב כי הוא אינו מתנגד לשיווק .3
המנהל לא מסר לבעל ש , אובכפוף לתנאים שיקבעכי אינו מתנגד  הודיעלבקשה, או 

 יםהשירותהרישיון בתוך התקופה הקובעת הודעה לפיה הוא מתנגד לשיווק 
 ."(שיווקל מאושרת הצעה)" לבקשהבהתאם 

 
 בידי הבקשה התקבלה בו מהמועד עבודה ימי ארבעה עשר –" הקובעת התקופה"

 בעל שהתבקש נוסף מידע המנהל בידי התקבל בו מיום עבודה ימי שבעה או המנהל
 .המאוחר לפי, להעביר הרישיון

 

הוראה למעט שירות הכפופים להשירותים מ אחד או יותר האפקטיבי של תעריףב ירידהחלה  .ב
מאושרת באופן שגורם להצעה  ,ע"י בעל הרישיון יחידרות ינמכרים כש כאשר הםשידורים, 

האישור שניתן לבעל הרישיון  קעיפ ,( שלעיל2)(א)1בסעיף  iii תנאיאמור במה שיווק לחרוגל
 ההצעה המאושרת לשיווק. לשיווק

גורם , באופן שיחידשידורים הנמכר כשירות הרות ישהאפקטיבי של תעריף ב חלה עליה .ג

האישור  קעיפ ,( שלעיל2)(א)1שבסעיף  iiתנאי מהאמור ב לחרוג להצעה מאושרת לשיווק
 ההצעה המאושרת לשיווק.שניתן לבעל הרישיון לשיווק 

שירות טלוויזיה,  ם, שאינמוצרוסף או נככל שחבילת השירותים משווקת יחד עם שירות  .ד

; יידרש בעל או שרותי הגנת רשת ISP, שירות תשתית אינטרנטשירות טלפוניה, שירות 
וסף או המרכיב נהתשתית להעביר לידי המשרד נתונים אודות עלותו המלאה של השירות ה

  המוסף כאשר הם נמכרים לצרכן בנפרד בשוק וללא הטבות.

 .קלנדרימראש בכל חודש בחינה בקשות במסגרת מסלול  חמשבעל רישיון רשאי להגיש עד  .ה

 לאשרה או, לדחותה, יהיה עליו לאשרה מראש בחינהבמסגרת מסלול  בקשה המנהלקיבל  .ו
 .בתוך התקופה הקובעת שיקבע לתנאים בכפוף

 שישים בתוך לשיווק מאושרת הצעה בשיווק רישיון בעל החל לאאישור הבקשה יפקע אם  .ז
 .מתן האישור או מתום התקופה הקובעת מיום ימים

 

 עצמית בחינה סלולמ .2

יחד  נבדקים או מקבץ שכולל שירותים נבדקיםשירותים  למנוי לשווק רשאי יהיה רישיון בעל .א
 ובלבד לעיל 1סעיף אמור באף אם לא פעל בהתאם ל ,"(שיווקית הצעה)" עם שירות שידורים

 :אלה כל שהתקיימו
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 .בבקשה הנכללים לשירותים ובמהותם באיכותם מקבילים אשר 



 

 חישוב כליב שימוש לעשות אישורו את וקיבל נהלהמ בפני הציג הרישיון בעל .1
יוקם בהתאם לאמור הבדיקה  "(. כליהבדיקה כלי)" עצמית בחינה שהקים לביצוע

 4.(2))א(1בסעיף 
 לאישור ואפיונו החדש הכלי יועבר, הבדיקה כליב שינויים הרישיון בעל שיכניס ככל

 .שימוש בו יעשה בטרם המנהל

תוצאה המתקבלת הוהבדיקה הנתונים הנדרשים בכלי כל בעל הרישיון הזין את  .2
 לשווק את ההצעה השיווקית. אין מניעההיא כי 

לשירות  ם קשורים ישירותשאינ וספיםנשירותים ההצעה השיווקית אינה כוללת  .3
   שירותי הגנת רשת. שאינם ,ושירות תשתית אינטרנטטלפוניה, שירות טלוויזיה, 

 ,ההצעה שיווקיתבדיקת ח "דו של דיגיטאליעותק בדוא"ל למנהל  יעבירבעל הרישיון  .ב
 ההצעהשיווק  התחלת לאחר ימי עסקיםשני עד ו הבדיקה כליבהתאם למפורט באפיון 

  .השיווקית

 המשווקים שידוריםשירות  אוו/ שירותים נבדקים של תעריפים הרישיון בעל שינה .ג

 ,שלעיל( 2()א)1 בסעיף iii-ו ii תנאיםב המפורטים התנאיםמ שחורג באופן ,יםבדיד כשירותים
 שיווק את שיוןיהר בעל יפסיק, שיוןיהר בעל י"ע המשווקים מהמקבצים יותר או אחד עבור

 של תיעוד ישמור הרישיון בעל. מידי באופן האמורים בתנאים עוד עומדים שאינם המקבצים
 שעומדים בבסיס שיווקם של מקבצים. כל דוחות הבדיקה

 תעומד האינ, עצמית בחינה מסלול במסגרת השווק אשר שיווקית הצעה כי המנהל נוכח .ד
 עצמית בחינה במסלול להשתמש האפשרות הרישיון ימבעל תישלל, מרווחים צמצום בכללי
יובהר כי אין  .וטענותי להשמיע סבירה הזדמנותו ל שניתנה ובלבד, חודשים 12 למשך

 בשלילת האפשרות לשימוש במסלול זה כדי לגרוע מהפעלת אמצעי אכיפה אחרים על פי דין.
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 .זו להוראה' ב כנספח ב"מצ הבדיקה כלי אפיון 



 

 נספחי הוראת המינהל

 נספח א': פירוט אופן חישוב רף המחיר המינימלי

 

, יחושב על בסיס דמי נבדקיםבבואו לשווק שירותים  רישיוןרף המחיר המינימלי בו יצטרך לעמוד בעל 
הגישה הסיטונאיים, בתוספת אומדן המשקלל את איכות החבילה בהתאם לקצב הגלישה המשווק, 

 ובתוספת מרכיב העלויות הקמעונאיות של ספק שירותים אשר כולל רווח סביר.  

 

 :הסיטונאיים הגישה דמי .1

תוספת השנייה ומים שנקבעו ביחושבו על בסיס תשלומי השירותים הרלוונטיים בפועל, או על סמך התשל
 תקנות)" 2014-התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, התשע"ה תקנותל

כך למשל, עבור שירותים במתכונת גישה רחבת פס מנוהלת ברמת ; על פי הנמוך מבניהם. "(השימוש

ומים הקבועים באותיות ההיכר ( ברשת בזק יובאו בחשבון התשלBitstream Accessחיבור כלל ארצית )
 "נ" בתוספת הראשונה לתקנות השימוש.-"ק" ו

 

 לל את איכות החבילה בהתאם לקצב הגלישה המשווק:קאומדן המש .2

בקצב הגלישה הממוצע  5העברת הנתונים בליבת הרשת של בעל התשתית תשלומייחושב באמצעות הכפלת 

(, מוכפל בנוסחה בשורש השני של היחס בין קצב הגלישה המשווק nXלמנוי פעיל בשעות השיא בישראל )

 (.Vnהמשווק על ידי בעל התשתית ) הממוצע( לקצב הגלישה Vnבחבילה ביחידות מס"ש )

 החישוב יעשה על פי הנוסחה הבאה:

 

 

 מרכיב העלויות הקמעונאיות:  .3

ספקי הגישה לאינטרנט  לש( ARPU) למנוי הכנסה החודשית הממוצעתאומדן הבאמצעות סכימת  יחושב

(ISP בניכוי העלות הממוצעת למנוי בגין תמסורת פנים ארצית ,)בתוספת העלויות הבאות:ו 

 .של ספקי טלפוניה נייחתממוצע הוצאות קש"ג חודשיות למנוי שירותי טלפוניה נייחים  .1

 – התשתיתעלות חודשית ממוצעת למנוי בגין התקנת תשתית אינטרנט ומודם טלפוניה של בעלות  .2
 חבילת מנוי חיי אורך אומדן פני על כאמור ההתקנה עלות 6פרישת מחצית ידי על עלות זו תחושב

  .(ISP) לאינטרנט גישה וספק אינטרנט תשתית, טלפוניה

עלות זו  – עלות חודשית ממוצעת למנוי בגין שימוש במודם משולב לשירותי אינטרנט וטלפוניה .3
 .הכלכלי חייו אורך אומדן פני על כאמור מודם של עלותו פרישת פי על תחושב

 .הנבדקיםתיעשה בהתאם להרכב השירותים  1-3הוספת עלויות 
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השימוש  תקנות)לעניין בזק( או לתוספת השנייה ל " לתוספת הראשונה1אותיות השימוש "ק" או "תכפי שנקבע ב 
 . או כפי שנגבה בפועל; על פי הנמוך מבניהם )לפי העניין(

6
 רק בחשבון תילקח, המנויים בבתי מועד מבעוד הנמצא קצה ציוד באמצעות נעשות מההתקנות וכמחצית מאחר 

 .  החודשית ההתקנה מעלות מחצית



 

 נספח ב': אפיון כלי הבדיקה העצמית

 

 מסך הזנה: .1

 :7הגדרת החבילה .א

i.  :סוג החבילה ]קומבו בוקסS- ;"עבור חבילת "סינגלD- ;"עבור חבילת "דאבל

T-]"עבור חבילת "טריפל 

ii.  תשתית אינטרנט ]משתנה בוליאני[;האם כוללת 

iii.  האם כוללתISP8 ;]משתנה בוליאני[ 

iv. ;]האם כוללת טלפוניה ]משתנה בוליאני 

v. .]האם כוללת שידורים ]משתנה בוליאני 

 איכות החבילה: .ב

i. ;]מהירות גלישה משווקת ]קומבו בוקס 

ii. קומבו בוקס[; 9קוד היקף חבילת תוכן[ 

iii. .]מספר דקות השיחה ]קומבו בוקס 

 ושירותים מוספים:הטבות  .ג

i. :הנחות והטבות שקשורות ישירות לשירותים הכפופים להוראה 

 הנחות בתעריף החבילה .1

a.  גובה ההנחה ]הקלדה חופשית[ במונחים חודשיים )חודשי
חינם יומרו להנחה חודשית לפי אורך חיי מנוי מפ"א כמופיע 

 בסעיף נתוני הגלם(;

b. .]משך זמן ההנחה בחודשים ]קומבו בוקס 

 הנחה או בחינםהתקנות ב .2

a.  מחיר התקנה מלא ]הקלדה חופשית[ )או המחיר הגבוה
 ביותר שבו אתם מציעים התקנה דומה(;

b. ;]מחיר התקנה לרוכשי החבילה ]הקלדה חופשית 

c. תוצאתי[ גובה ההטבה בדמי ההתקנה: a  פחותb.] 

ii. :שירותים נוספים המצורפים לחבילה 

 שירותי "הגנת רשת" .1

a.  וירוס ]משתנה בוליאני[;האם החבילה כוללת שירות אנטי 

b. ;]האם החבילה כוללת שירות אנטי ספאם ]משתנה בוליאני 

c. ;]האם החבילה כוללת שירות סינון תכנים ]משתנה בוליאני 

d.  האם החבילה כוללת שירות הגנה מפני פריצות וגניבת
 תכנים ]משתנה בוליאני[;

e.  ההפרש בין ההכנסה הממוצעת למנויISP (ARPU מחבילה )
אנטי וירוס בלבד כשירות מוסף, לחבילה  הכוללת שירות

 שאינה כוללת שירות זה; 

f.  ההפרש בין ההכנסה הממוצעת למנויISP (ARPU מחבילה )
הכוללת שירות אנטי ספאם בלבד כשירות מוסף, לחבילה 

 שאינה כוללת שירות זה;
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 שירות כוללים שאינם או הכוללים, נבדקים שירותים למקבץ או נבדק יחיד הנה שם כולל לשירות חבילה, זה לעניין 

  .שידורים
8
  אינה משנה את סוג החבילה.    ISP שירות הוספת 
9

 שלם מספרלאחריה ו "החבילהתכולת  משפחת" את שמייצגת אנגלית אות: הבא באופן יקודדו התוכן חבילות כל 
 וכל, ביותר הרזה החבילה את תייצג 1 שהספרה כך ,עולה בסדר ,התוכן כמות מבחינת החבילה היקף את שמייצג
" הנה קבוצת חבילות התוכן חבילהה תתכול משפחתלעניין זה ". קודמתה את תכיל עוקב באופן שתמוספר חבילה

 וץחבילות הכוללות ער המשווקות ע"י בעל הרישיון אשר כוללות או נכללות בחבילות האחרות, מבחינת היקף התוכן.
VOD יחשבו כמשפחה נפרדת. 



 

g.  ההפרש בין ההכנסה הממוצעת למנויISP (ARPU מחבילה )
ד כשירות מוסף, לחבילה הכוללת שירות סינון תכנים בלב

 שאינה כוללת שירות זה;

h.  ההפרש בין ההכנסה הממוצעת למנויISP (ARPU מחבילה )
הכוללת שירות הגנה מפני פריצה וגניבת תכנים בלבד 

 כשירות מוסף, לחבילה שאינה כוללת שירות זה;

i.  הפרשים דומים נוספים בין ההכנסה הממוצעת למנויISP 

(ARPUמחבילות הכוללות מס ) פר שירותי הגנת רשת
 המשווקים יחד, לחבילות שאינן כוללת שירותים אלה;

]ייתכן כי בעתיד יתווספו שירותים נוספים אותם יהיה ניתן לבדוק  .2
 במסלול הבדיקה העצמית[

התעריף החודשי המלא ללא גילום ההנחות, עד לשנה ממועד רכישת החבילה ]הקלדה  .ד
 חופשית[.

יאפשר אינדיקציה אם צפוי לעבור את  –קבע בנוסחה[ התעריף האפקטיבי של החבילה ]י .ה
 המבחן.

יאפשר אינדיקציה אם צפוי לעבור  –רף המחיר המינימלי של החבילה ]יקבע בנוסחה[  .ו
 את המבחן.

 .Orthoהאם החבילה עומדת בכללי מבחן  .ז
 

 

 מסך תוצאות בדיקה: .2

 התעריף האפקטיבי של החבילה; .א

 רף המחיר המינימלי של החבילה; .ב

 ;Orthoהאם החבילה עומדת בכללי מבחן  .ג

אישור  –או מנוע לשיווק. ההודעה תהיה ברורה ובולטת הודעה האם מורשה לשיווק  .ד
 .שיווק יצבע בצבע ירוק, איסור שיווק יצבע בצבע אדום

 

 

3. Data Base : 

 נתוני גלם עדכניים למועד הבדיקה; .א

i. פי שפורסם כל מרכיבי העלויות המשמשים לחישוב העלויות הקמעונאיות כ
ו/או התקבל ממשרד התקשורת, לרבות אורך חיים כלכלי של מודם משולב 

 ;וכיו"ב ISP-של שירות ה ARPUאינטרנט וטלפוניה, אורך חיי מנוי מפ"א, 

ii.  נתוני שוק הכוללים מהירות ממוצעת משווקת וקצב גלישה ממוצע למנוי פעיל
 בשעות השיא כפי שפורסם ו/או התקבל ממשרד התקשורת;

iii. 10גישה סיטונאיים של כל החבילות. דמי 

רפי המחיר המינימליים המעודכנים של כל החבילות עבורן נקבע רף מחיר, ללא שקלול  .ב
 שלעיל[. 1מהירות גלישה ]תוצאה בנוסחה של כל המחירים שיוזנו בסעיף 

טבלה מהתצורה הבאה עבור כל החבילות המשווקת על ידי בעל הרישיון במועד  .ג

, ISPתשתית אינטרנט,  –השירותים הבאים ביחד או לחוד  הבדיקה, הכוללות את
 שידורים וטלפוניה נייחת.
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או כפי  השימוש )לפי העניין( תקנות" לתוספת הראשונה או השנייה ל1או "ת אותיות השימוש "ק"כפי שנקבע ב 
 . שנגבה בפועל; על פי הנמוך מבניהם



 

 

. סוג 1
 החבילה  

. שם 2
 החבילה

. מזהה 3
חבילה 

חד -חד
ערכי 
)מס' 

 סידורי(

. האם 4
כוללת 

תשתית 
אינטרנט 
]משתנה 
 בוליאני[

. האם 5
 ISPכוללת 

]משתנה  
 בוליאני[

. האם 6
כוללת 

טלפוניה 
]משתנה 
 בוליאני[

. האם 7
כוללת 

שידורים 
]משתנה 
 בוליאני[

. מהירות גלישה 8
 משווקת

        
        
 

. מספר 9
 דקות שיחה

. תאריך 10
 שיווק החבילה

 . הנחות והטבות הקשורות לשירותי התקשורת הנמכרים בחבילה 11

ערכה הכולל  11.1  
 של ההטבה

ערכה החודשי של  11.3 משך זמן ההטבה 11.2
ההטבה לפי כללי 

 ההפחתה
     
     

 

 

 [הבדיקה בכלי מופיע שבה לתצורה זהה ובמבנה אקסל בפורמט] התקשורת משרדדוח ל .4

 העתק של דף ההזנה כפי שמפורט לעיל; .א

 על כל סעיפיו כפי שמפורט לעיל; Data Base-העתק של כל ה .ב

 העתק של מסך תוצאות הבדיקה כפי שמפורט לעיל. .ג
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 .הרלוונטיים ARPU ISP-יחושב על בסיס הפרשי ה 
12
 .(S,T,Dבהתאם לסוג החבילה ) ערכי חד-חד התקנה קוד 
13
 .החבילה, בהתאם לתקנון הרלוונטית בחבילה למנוי שהוצע ההתקנה תעריף 

. שירותי "הגנת רשת" המוספים לשירותי התקשורת 12
 הנמכרים בחבילות תשתית אינטרנט וספק

. קוד 13
היקף 

חבילת 
 תוכן

. התעריף 14
החודשי 

המלא ללא 
גילום 

 ההנחות

. תעריף 15
אפקטיבי 
כהגדרתו 

 בהוראת המינהל

מחיר  12.1
תוספתי ממוצע 

ורלוונטי( )במידה 
אנטי  שירותל

 11וירוס

12.2  
מחיר 

תוספתי 
ממוצע 

)במידה 
ורלוונטי( 

ירות לש
אנטי 

 ספאם

מחיר   12.3
תוספתי 
ממוצע 

)במידה 
ורלוונטי( 
לשירותי 

 סינון תכנים

מחיר   12.4
תוספתי ממוצע 

)במידה 
ורלוונטי( 

י הגנה שירותל
מפני פריצה 

 וגניבת תכנים

   

       
       

. דמי גישה 16
סיטונאיים 
אותם היה 

משלם ספק 
שירותים ]יקבע 

 נוסחאתית[

. עלויות 17
קמעונאיות 
 של החבילה

. רף מחיר 18
כהגדרתו 
בהוראת 

המינהל ]רק 
לחבילות 

עבורן נקבע 
 רף מחיר[

.  קוד 19
  12התקנה

. המחיר 20
המקסימלי בו 

מוצעת 
 ההתקנה למנוי

. תעריף ההתקנה 21
 13בפועל למנוי

      
      



 

 

 הנחיות כלליות:

 יתבססו על נתונים שהוזנו ב כל החישובים שיבצע כלי הבדיקה-Data Base .ועליהם בלבד 

 כל נתוני החבילות המשווקות שיופיעו ב-Data Base  יקושרו למערכות המידע של בעל הרישיון
 ויעודכנו באופן אוטומטי ורציף בזמן אמת.

  הקשרים הלוגים והנוסחאות שיעמדו בבסיס החישובים יתבססו על ההחלטה והוראת המינהל
 פחיה.לרבות נס

 .כלי הבדיקה יפיק דוח למשרד התקשורת כמפורט לעיל בלחיצת כפתור 

  טלפוניה, תשתית אינטרנט או שירות  שירותבכל פעם שיוזל מחירISP  שנמכרים כשירותים
תתבצע בדיקה של כל החבילות שכוללות אחד או יותר משירותים אלה כדי לוודא שאין בדידים, 

המינימלי שמחירה המצרפי נמוך מרף המחיר )"חבילות סינגל"(  בדידותקומבינציה של חבילות 
בתנאים חבילות שאינן עומדות  נהתקיימת לאור השינויים אם .מקבילה "דאבל"שנקבע לחבילת 

 למשרד התקשורת בה יפורטו הפרטים הבאים: דוא"לבאופן אוטומטי התראה ב ישלחת אלו,
o שמחירה ירד;חד ערכי של חבילת הסינגל -המספר המזהה החד 
o ;מחיר החבילה לפני ההוזלה 
o ;מחיר החבילה לאחר ההוזלה 
o  טבלה שכוללת את פרטי כל החבילות ששיווקן ייעצר בשל השינוי במחיר חבילת הסינגל

הנדונה. השדות בטבלה יהיו זהים לשדות המפורטים לעיל בטבלת החבילות המשווקות 

 .Data Base-הנמצאת ב

 שידורים הנמכר כשירות בדיד תתבצע בדיקה של כל החבילות  בכל פעם שיתייקר מחיר שירות

. אם לאור השינוי Orthoשכוללות מרכיב שידורים בכדי לוודא שהן עדיין עומדות בתנאי מבחן 
תתקיימנה חבילות שאינן עומדות בתנאי זה תצא באופן אוטומטי התראה בדוא"ל למשרד 

 התקשורת בה יפורטו הפרטים הבאים:
o חד ערכי של חבילת סינגל השידורים שמחירה עלה;-חדהמספר המזהה ה 
o ;מחיר החבילה לפני ההתייקרות 
o ;מחיר החבילה לאחר ההתייקרות 
o  טבלה שכוללת את פרטי כל החבילות ששיווקן ייעצר בשר העלייה במחיר חבילת סינגל

השידורים. השדות בטבלה יהיו זהים לשדות המפורטים לעיל בטבלת החבילות 

 .Data Base-את בהמשווקות הנמצ

 


