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דיווח מיידי  -שימוע קביעת תעריפים מרביים לשירותי הטלפוניה הקמעונאיים של החברה
ביום  15.12.2020פורסם על ידי משרד התקשורת שימוע בעניין קביעת תעריפים מרביים לשירותי הטלפוניה
הקמעונאיים של החברה ("השימוע").
.1

בהתאם למסמכי השימוע ,לנוכח חלוף הזמן מאז קביעת בסיס תעריפי הטלפוניה הקמעונאיים
("התעריפים") הקיימים והשינויים בענף התקשורת יש להתאים את מנגנון פיקוח התעריפים ורמת
התעריפים לתמורות אלה .כמו כן ,בהמשך לשימוע קודם שפירסם המשרד בשנת  2017בעניין מנגנון
הפיקוח על התעריפים (ראו דיווח מיידי של החברה מיום  28.6.2017וסעיף  2.16.1.6לפרק תיאור עסקי
התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת  )2019בו הוצעו שתי חלופות (מעבר לתעריפים מרביים והסרת
פיקוח התעריפים משירותי הטלפוניה העיקריים) ,סבור המשרד כי בעת הנוכחית החלופה של הסרת
הפיקוח על התעריפים אינה רלבנטית ולא תביא בהכרח להפחתת תעריפים וכי יש לבחון את רמת
התעריפים של החברה ולעדכן אותם בהתאם לחלוף הזמן ,למבנה העלויות העדכני ולמצב התחרות.

.2

בהתאם ,ובהסתמך על חוות דעת כלכלית שצורפה למסמכי השימוע ,מוצע בשימוע לאמץ תעריף דמי
שימוש אחיד וכן שתעריפי דמי השימוש ודקות השיחה ייקבעו כתעריפים מרביים .על פי השימוע הבסיס
לקביעת התעריפים המוצעים הוא העלויות הסיטונאיות בתוספת רכיב מרווח קמעונאי מוצע של .25%

.3

בהתאם מוצע כי התעריפים המירביים לקו ולשיחות (בש"ח) יהיו כדלקמן:
שירות
דמי שימוש חודשיים לקו טלפון

תעריף נוכחי
כולל מע"מ
ללא מע"מ
57.92
49.5
שפל – 0.041
שפל – 0.035

תעריף עבור דקות שיחה
לרשתות נייחות1

שיא – 0.0857

שיא – 0.010

תעריף עבור דקת שיחה לרשתות
ניידות2

0.1098

0.128

 1כולל תעריף קישור גומלין ליעדים נייחים.
 2כולל תעריף קישור גומלין לרשתות ניידות.

תעריף מוצע בשימוע (מרבי)
כולל מע"מ
ללא מע"מ
24.36
20.82
0.012

0.014

0.072

0.084

.4

בנוסף מוצע לקבוע תעריף מרבי עבור חבילת שירותים של קו ומכסת דקות שהחברה תחויב לשווק
למנוייה אשר תכלול  500דקות שיחה ליעדים נייחים וניידים בתעריף מרבי של  28ש"ח בתוספת מע"מ
בתוספת תשלום התעריף הקבוע עבור כל דקה חורגת מהסל .במקביל מוצע לבטל את כל סלי התשלומים
החילופיים הקיימים תוך מתן אפשרות לחברה לשווק חבילות שירותים חדשות בתעריפים סבירים ביחס
לתעריפים המרביים שמוצע לקבוע בשימוע ושאינם גבוהים מהם.

.5

להערכת משרד התקשורת ,שינוי התעריפים המוצע צפוי להקטין את הוצאות מנויי מגזר הקווים
הבדידים באופן שיפחית את הוצאות צרכני הטלפוניה הנייחת של החברה בכ 331-מליון ש"ח בשנה (כ-
 390מיליון כולל מע"מ).

.6

יצויין ,כי בשימוע מוצעים שינויים נוספים בתעריפי שירותים של החברה ,ובכלל זה התאמות לתעריפים
החדשים המוצעים בשימוע ,קביעת תעריפים קיימים עבור שירותים נלווים לקו טלפון כתעריפים
מרביים ומתן אפשרות לחברה לקבוע מחירים נמוכים יותר ביחס אליהם ,והפסקת פיקוח על תעריפי
שיחות שיוזמים לקוחות עסקיים העושים שימוש בצירי .PRI

.7

כמו כן ,בהתאם לשימוע ,ככל שיחול שינוי בתעריפי קישור הגומלין הדבר יביא לשינוי בהתאמה של
תעריפי דקות השיחה הכוללים רכיב זה.

החברה לומדת את מסמכי השימוע ,ונערכת להגשת התייחסותה עד ליום  .4.1.2021להערכת החברה ,ככל
שהשינויים המוצעים בשימוע יבוצעו צפויה השפעה מהותית לרעה על תוצאותיה הכספיות של החברה.
חלק מהמידע הכלול בדיווח מיידי זה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח1968-
המבוסס על הערכות ,הנחות וציפיות ,ובכלל זה ההחלטות הסופיות שיתקבלו בשימוע ,הערכות משרד
התקשורת בשימוע ,ביקושים לשירותי החברה והתנהגות מפעילי התקשורת השונים .בהתאם ,המידע עשוי
שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהאמור כתלות בהתקיימות ההערכות לעיל.
להלן קישור למסמכי השימוע ונספחיו כפי שפורסמו באתר משרד התקשורת:
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/15122020_2
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