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 א.ג.נ,

 בדבר קביעת תעריף מרבי לשר התקשורת המלצה  -דיווח משלים הנדון: 
 לשירות גישה אולטרה רחבת פס מנוהלת על גבי רשת הסיבים של בזק 

 
בסעיף  ולתיאור( 2019-01-064092)מס' אסמכתא  25.7.2019מיום החברה  של המיידיבהמשך לדיווח 

שימוע של משרד בעניין  2019לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת  2.7.2

קביעת תעריף מרבי לשירות גישה אולטרה רחבת פס מנוהלת על גבי רשת הסיבים  נושאהתקשורת ב

שר התקשורת החלטת ה במשרדי החברה התקבל 25.8.2020ניתן בזאת דיווח מיידי, כי ביום של החברה 

ולהמלצות סמנכ"ל כלכלה  בהמשך לאותו שימועוזאת שינויים במבנה ובגובה התעריפים בנוגע ל

 במשרד התקשורת.

בהתאם להחלטת שר התקשורת, לאחר בחינת ההתייחסויות שהתקבלו במסגרת השימוע ובהתבסס על 

חוות דעת כלכלית של סמנכ"ל כלכלה במשרד התקשורת החליט השר לאמץ את המלצות הדרג 

ברשת ציבורית של מפ"א )שימוש  המקצועי במשרד ולהתקין את תקנות התקשורת )בזק ושידורים(

לשירות גישה אולטרה רחבת פס הקובעות את התעריפים המרביים  2020-(, התש"ף2)תיקון מס' 

 .מנוהלת על גבי רשת הסיבים של החברה

  יהיה: באמצעות סיב BSAמרבי לשירות התעריף ה ,בהתאם

 ללקוח ₪  71  - מגה ביט/ שנייה 550עד של בקצב מצטבר עבור שירות נגישות והעברת נתונים  -

 ; )ללא מע"מ( לחודש

מגה  1,100מגה ביט/ שנייה ועד  550בקצב מצטבר שמעל נגישות והעברת נתונים עבור שירות  -

  לחודש )ללא מע"מ(. ללקוח₪  79  -ביט/ שנייה 

ובזק תהיה , לצורך התקנה ראשונית של תיול פנימי לחצרי המנוימפוקח תקנות תעריף לא נקבע ב

 . תשלום סביר בגין שירות זהרשאית לדרוש 

 2021החל משנת  לינואר 1אחת לשנה בתאריך  והם יעודכנו 2020התעריפים נקובים במחירי יוני 

האמורים פי המלצת הצוות המקצועי במשרד, התעריפים -על בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן.

 .קבוע בתעריף פויוחלשלוש שנים ולאחר מכן  יעמדו בתוקף לפרק זמן של

החלטה זו מצטרפת להחלטות נוספות של המשרד בקשר למתווה הסיבים. החברה לומדת את ההחלטה 

 המתווה על מנת שתוכל לכלכל את צעדיה בהתאם.וממתינה להשלמת 
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פורסמו אשר  להלן קישור להחלטת שר התקשורת, המלצת סמנכ"ל כלכלה במשרד התקשורת והתקנות
 :באתר משרד התקשורת

https://www.gov.il/he/departments/policies/25082020_2 

 

 

 בכבוד רב,

 "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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