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תקנות  התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א( 
)תיקון והוראת שעה(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5)ב()2(, )ב1( ו–)ו(, 15 ו–59 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, 
התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, ובהסכמת שר האוצר אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, התשע"ה-   .1
22014 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1 -

אחרי ההגדרה "הוט" יבוא:  )1(

""המנהל" - המנהל הכללי של משרד התקשורת;";

אחרי ההגדרה "חברת "בזק" יבוא:  )2(

""מדד תחזית הביקושים לחיבור קווי ברשת חברת "בזק"" - מדד שיפרסם השר 
בהודעה ברשומות, מדי שנה בשנה ביום 15 בנובמבר, המבטא את התחזית 
השנתית למספר החיבורים של מבנה לקוח קצה לרשת חברת "בזק" בשנה 
הקלנדרית העוקבת למועד פרסום ההודעה ואשר יחושב בהתאם לשיטת 
החישוב שיורה עליה השר בהודעה על שיטת החישוב לפי סעיף 5)ב1()1( 

לחוק3 )להלן - ההודעה על שיטת החישוב(;

בהודעה  השר  שיפרסם  מדד   - נתונים"  לקיבולת  הביקושים  תחזית  "מדד 
ברשומות מדי שנה בשנה  ביום 15 בנובמבר, המבטא את התחזית השנתית 
"בזק"  חברת  רשת  בליבת  נתונים  שינוע  לצורך  הנדרשת  הקיבולת  לסך 
בשנה הקלנדרית העוקבת למועד פרסום ההודעה ואשר יחושב בהתאם 

לשיטת החישוב שיורה עליה השר בהודעה על שיטת החישוב;

"מדד תחזית הביקושים לשירות גישה רחבת פס מנוהלת ברשת חברת "בזק"" - 
מדד  שיפרסם השר בהודעה ברשומות מדי שנה בשנה ביום 15 בנובמבר, 
המבטא את התחזית השנתית של מספר לקוחות הקצה שמקבלים שירות 
הקלנדרית  בשנה  "בזק"  חברת  רשת  גבי  על  פס  רחבת  גישה  תשתית 
החישוב  לשיטת  בהתאם  יחושב  ואשר  ההודעה  פרסום  למועד  העוקבת 

שיורה עליה השר בהודעה על שיטת החישוב;".

בתקנה 4 לתקנות העיקריות -  .2
רכיבי  "למעט  יבוא  והשנייה"  הראשונה  "ובתוספת  אחרי  )א(,  משנה  בתקנת   )1(

התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "נ", "ת1", "ת5" ו"מ" הנקובים בתוספת הראשונה";

בתקנת משנה )ב(, במקום "בתקנה 5" יבוא "בתקנות 4א ו–5";  )2(

בתקנת משנה )ג(, בהגדרה "המדד היסודי" -  )3(

פסקה )1( - תימחק ולפני פסקה )2( יבוא:  )א( 

")1א( לעניין התשלום המרבי הנקוב בתקנה 3)ג( - המדד שפורסם בחודש 
נובמבר שנת 2014;";

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"א, עמ' 530; התשע"ג, עמ' 136.  1

ק"ת התשע"ה, עמ' 226; התש"ף, עמ' 212.  2
י"פ התש"ף, עמ' 4468.  3

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 4
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אחרי פסקה )2( יבוא:  )ב(  

")3( לעניין התשלומים המרביים הנקובים בתוספת הראשונה של רכיבי 
התשלום לפי אותיות ההיכר "ט", "ד", "ס", "ס1", ו"פ" - המדד שפורסם 

בחודש נובמבר 2017."

אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:  .3

"עדכון רכיבי 
התשלום "ק", "נ", 

"ת1", "ת5" ו"מ"

בעד  הראשונה  בתוספת  הנקובים  המרביים  התשלומים  4א. 
"ת5" "ת1",  "נ",  "ק",  ההיכר  אותיות  לפי  התשלום   רכיבי 

ו"מ" יעודכנו ב–1 בינואר בכל שנה, כלהלן:

רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד חיבור מבנה לקוח   )1(
לרשת של מפ"א לפי אות ההיכר "ק" יעודכן לפי הנוסחה 

להלן:

בפסקה זו  -

-  התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה 
הקבוע   החודשי  התשלום  רכיב  בעבור 
מפ"א  של  לרשת  לקוח  מבנה  חיבור  בעד 

לפי אות ההיכר "ק";

למספר  התחזית   - חיבורים   2,029,085   -
לרשת  קצה  לקוח  מבנה  של  החיבורים 
בבסיס  שעמדה   2018 בשנת  "בזק"  חברת 
הקבוע   החודשי  התשלום  רכיב  חישוב 
מפ"א  של  לרשת  לקוח  מבנה  חיבור  בעד 

לפי אות ההיכר "ק" לשנת 2018;

ברשת  קווי  לחיבור  הביקושים  תחזית  מדד   -
 ;)Y( חברת "בזק" לשנת עדכון מסויימת

- המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017;

השנה  של  נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד   -
;)Y -1( הקודמת לשנת העדכון

שירות  אספקת  בעד  הקבוע  החודשי  התשלום  רכיב   )2(
לפי  יעודכן  "נ"  ההיכר  אות  לפי  מנוהלת  פס  רחבת  גישה 

הנוסחה להלן:

בפסקה זו  -

הראשונה  בתוספת  הקבוע  המרבי  התשלום   -
הקבוע   החודשי  התשלום  רכיב  בעבור 
פס  רחבת  גישה  שירות  אספקת  בעד 

מנוהלת לפי אות ההיכר "נ";

הוספת תקנה 4א 

 – בפסקה זו    

 "P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב   –"  ק

לפי מפ"א של חיבור מבנה לקוח לרשת בעד  החודשי הקבוע התשלום 

 אות ההיכר "ק";

 "D2018
למספר החיבורים של מבנה התחזית  -חיבורים  2,029,085 –" ק

שעמדה בבסיס חישוב רכיב  2018לקוח קצה לרשת חברת "בזק" בשנת 

החודשי הקבוע  בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א לפי התשלום 

 ;2018אות ההיכר "ק" לשנת 

"D𝑦𝑦
ת לשנ "בזק" חברתלחיבור קווי ברשת  הביקושיםתחזית  מדד –"  ק

  (.Yעדכון מסויימת )

"I2018 "- 2017נובמבר שפורסם בחודש  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

גישה רחבת פס רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות  (2)  

 לפי הנוסחה להלן:עודכן י לפי אות ההיכר "נ"מנוהלת 

   
P𝑦𝑦

נ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018
נ ∗ [−0.39( D𝑦𝑦

נ

D2018
נ ) + 1.39] ∗ I𝑦𝑦/I2018 

 –בפסקה זו     

"P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב  –" נ

התשלום החודשי הקבוע  בעד אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת 

 לפי אות ההיכר "נ";

"D2018
 שירותמספר לקוחות הקצה שמקבלים  –מנויים  1,662,248 –" נ

שעמדה  2018בשנת תשתית גישה רחבת פס על גבי רשת חברת "בזק" 

החודשי הקבוע בעד אספקת שירות גישה בבסיס חישוב רכיב התשלום 

 .2018רחבת פס מנוהל לפי אות ההיכר "נ" לשנת 

"D𝑦𝑦
ברשת  מנוהלת פס רחבת גישה לשירותתחזית הביקושים  מדד –" נ

 (. Yלשנת עדכון מסויימת ) חברת "בזק"

"I2018 "- 2017שפורסם בחודש נובמבר  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

 – בפסקה זו    

 "P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב   –"  ק

לפי מפ"א של חיבור מבנה לקוח לרשת בעד  החודשי הקבוע התשלום 

 אות ההיכר "ק";

 "D2018
למספר החיבורים של מבנה התחזית  -חיבורים  2,029,085 –" ק

שעמדה בבסיס חישוב רכיב  2018לקוח קצה לרשת חברת "בזק" בשנת 

החודשי הקבוע  בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א לפי התשלום 

 ;2018אות ההיכר "ק" לשנת 

"D𝑦𝑦
ת לשנ "בזק" חברתלחיבור קווי ברשת  הביקושיםתחזית  מדד –"  ק

  (.Yעדכון מסויימת )

"I2018 "- 2017נובמבר שפורסם בחודש  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

גישה רחבת פס רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות  (2)  

 לפי הנוסחה להלן:עודכן י לפי אות ההיכר "נ"מנוהלת 

   
P𝑦𝑦

נ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018
נ ∗ [−0.39( D𝑦𝑦

נ

D2018
נ ) + 1.39] ∗ I𝑦𝑦/I2018 

 –בפסקה זו     

"P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב  –" נ

התשלום החודשי הקבוע  בעד אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת 

 לפי אות ההיכר "נ";

"D2018
 שירותמספר לקוחות הקצה שמקבלים  –מנויים  1,662,248 –" נ

שעמדה  2018בשנת תשתית גישה רחבת פס על גבי רשת חברת "בזק" 

החודשי הקבוע בעד אספקת שירות גישה בבסיס חישוב רכיב התשלום 

 .2018רחבת פס מנוהל לפי אות ההיכר "נ" לשנת 

"D𝑦𝑦
ברשת  מנוהלת פס רחבת גישה לשירותתחזית הביקושים  מדד –" נ

 (. Yלשנת עדכון מסויימת ) חברת "בזק"

"I2018 "- 2017שפורסם בחודש נובמבר  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

 – בפסקה זו    

 "P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב   –"  ק

לפי מפ"א של חיבור מבנה לקוח לרשת בעד  החודשי הקבוע התשלום 

 אות ההיכר "ק";

 "D2018
למספר החיבורים של מבנה התחזית  -חיבורים  2,029,085 –" ק

שעמדה בבסיס חישוב רכיב  2018לקוח קצה לרשת חברת "בזק" בשנת 

החודשי הקבוע  בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א לפי התשלום 

 ;2018אות ההיכר "ק" לשנת 

"D𝑦𝑦
ת לשנ "בזק" חברתלחיבור קווי ברשת  הביקושיםתחזית  מדד –"  ק

  (.Yעדכון מסויימת )

"I2018 "- 2017נובמבר שפורסם בחודש  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

גישה רחבת פס רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות  (2)  

 לפי הנוסחה להלן:עודכן י לפי אות ההיכר "נ"מנוהלת 

   
P𝑦𝑦

נ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018
נ ∗ [−0.39( D𝑦𝑦

נ

D2018
נ ) + 1.39] ∗ I𝑦𝑦/I2018 

 –בפסקה זו     

"P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב  –" נ

התשלום החודשי הקבוע  בעד אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת 

 לפי אות ההיכר "נ";

"D2018
 שירותמספר לקוחות הקצה שמקבלים  –מנויים  1,662,248 –" נ

שעמדה  2018בשנת תשתית גישה רחבת פס על גבי רשת חברת "בזק" 

החודשי הקבוע בעד אספקת שירות גישה בבסיס חישוב רכיב התשלום 

 .2018רחבת פס מנוהל לפי אות ההיכר "נ" לשנת 

"D𝑦𝑦
ברשת  מנוהלת פס רחבת גישה לשירותתחזית הביקושים  מדד –" נ

 (. Yלשנת עדכון מסויימת ) חברת "בזק"

"I2018 "- 2017שפורסם בחודש נובמבר  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

  4 תקנהתיקון 

 
 –לתקנות העיקריות  4 תקנהב  .2

למעט "ובתוספת הראשונה והשנייה" יבוא " אחריבתקנת משנה )א(  )א(  

"מ" -"ו5", "ת1רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ק", "נ", "ת

 ";הנקובים בתוספת הראשונה

 ";5-ו א4" יבוא "בתקנות 5בתקנת משנה )ב(, במקום "בתקנה  )ב(  

 -בתקנת משנה )ג(, בהגדרה "המדד היסודי"  )ג(  

 ( יבוא:2( תמחק ולפני פסקה )1פסקה ) (1)   

המדד  –)ג( 3א( לעניין התשלום המרבי הנקוב בתקנה 1")     

 ;";2014שפורסם בחודש נובמבר שנת 

      

 ( יבוא:2אחרי פסקה ) ( 2)   

בתוספת לעניין התשלומים המרביים הנקובים  (3")     

הראשונה של רכיבי התשלום לפי אותיות ההיכר "ט", 

המדד שפורסם בחודש נובמבר  - "פ"-", ו1"ד", "ס", "ס

2017.". 

 לתקנות העיקריות יבוא: 4אחרי תקנה  .3 א4הוספת תקנה 

רכיבי  עדכון

התשלום "ק" "נ" 

 "מ,-ו 5"ת 1"ת

התשלומים המרביים הנקובים בתוספת הראשונה בעד רכיבי התשלום לפי  א4

 בינואר בכל שנה, 1-ב", "מ" יעודכנו 5", "ת1אותיות ההיכר "ק", "נ", "ת

 כלהלן:

מפ"א של חיבור מבנה לקוח לרשת בעד התשלום החודשי הקבוע רכיב  (1)  

 לפי הנוסחה להלן:עודכן י לפי אות ההיכר "ק"

   P𝑦𝑦
ק = 1.0059(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018

ק ∗ D2018
ק /D𝑦𝑦

ק ∗ I𝑦𝑦 /I2018     בפסקה זו – 

 "P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב   –"  ק

לפי מפ"א של חיבור מבנה לקוח לרשת בעד  החודשי הקבוע התשלום 

 אות ההיכר "ק";

 "D2018
למספר החיבורים של מבנה התחזית  -חיבורים  2,029,085 –" ק

שעמדה בבסיס חישוב רכיב  2018לקוח קצה לרשת חברת "בזק" בשנת 

החודשי הקבוע  בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א לפי התשלום 

 ;2018אות ההיכר "ק" לשנת 

"D𝑦𝑦
ת לשנ "בזק" חברתלחיבור קווי ברשת  הביקושיםתחזית  מדד –"  ק

  (.Yעדכון מסויימת )

"I2018" - 2017נובמבר שפורסם בחודש  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

גישה רחבת פס רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות  (2)  

 לפי הנוסחה להלן:עודכן י לפי אות ההיכר "נ"מנוהלת 

   
P𝑦𝑦

נ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018
נ ∗ [−0.39 (

D𝑦𝑦
נ

D2018
נ ) + 1.39] ∗ I𝑦𝑦 /I2018 

 – בפסקה זו    

 "P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב   –"  ק

לפי מפ"א של חיבור מבנה לקוח לרשת בעד  החודשי הקבוע התשלום 

 אות ההיכר "ק";

 "D2018
למספר החיבורים של מבנה התחזית  -חיבורים  2,029,085 –" ק

שעמדה בבסיס חישוב רכיב  2018לקוח קצה לרשת חברת "בזק" בשנת 

החודשי הקבוע  בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א לפי התשלום 

 ;2018אות ההיכר "ק" לשנת 

"D𝑦𝑦
ת לשנ "בזק" חברתלחיבור קווי ברשת  הביקושיםתחזית  מדד –"  ק

  (.Yעדכון מסויימת )

"I2018" - 2017נובמבר שפורסם בחודש  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

גישה רחבת פס רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות  (2)  

 לפי הנוסחה להלן:עודכן י לפי אות ההיכר "נ"מנוהלת 

   
P𝑦𝑦

נ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018
נ ∗ [−0.39 (

D𝑦𝑦
נ

D2018
נ ) + 1.39] ∗ I𝑦𝑦 /I2018 

 – בפסקה זו    

 "P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב   –"  ק

לפי מפ"א של חיבור מבנה לקוח לרשת בעד  החודשי הקבוע התשלום 

 אות ההיכר "ק";

 "D2018
למספר החיבורים של מבנה התחזית  -חיבורים  2,029,085 –" ק

שעמדה בבסיס חישוב רכיב  2018לקוח קצה לרשת חברת "בזק" בשנת 

החודשי הקבוע  בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א לפי התשלום 

 ;2018אות ההיכר "ק" לשנת 

"D𝑦𝑦
ת לשנ "בזק" חברתלחיבור קווי ברשת  הביקושיםתחזית  מדד –"  ק

  (.Yעדכון מסויימת )

"I2018" - 2017נובמבר שפורסם בחודש  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

גישה רחבת פס רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות  (2)  

 לפי הנוסחה להלן:עודכן י לפי אות ההיכר "נ"מנוהלת 

   
P𝑦𝑦

נ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018
נ ∗ [−0.39 (

D𝑦𝑦
נ

D2018
נ ) + 1.39] ∗ I𝑦𝑦 /I2018 

 –בפסקה זו     

"P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב  –" נ

התשלום החודשי הקבוע  בעד אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת 

 לפי אות ההיכר "נ";

"D2018
 שירותמספר לקוחות הקצה שמקבלים  –מנויים  1,662,248 –" נ

שעמדה  2018בשנת תשתית גישה רחבת פס על גבי רשת חברת "בזק" 

החודשי הקבוע בעד אספקת שירות גישה בבסיס חישוב רכיב התשלום 

 .2018רחבת פס מנוהל לפי אות ההיכר "נ" לשנת 

"D𝑦𝑦
ברשת  מנוהלת פס רחבת גישה לשירותתחזית הביקושים  מדד –" נ

 (. Yלשנת עדכון מסויימת ) חברת "בזק"

"I2018" - 2017שפורסם בחודש נובמבר  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

רכיבי התשלום החודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים אל  (3)  

לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א, 

כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א, לפי אותיות ההיכר  5P -ו 0Pבאיכות שירות 

 :" בהתאמה, יעודכנו לפי הנוסחה להלן5"ת-" ו1"ת

   
P𝑦𝑦

ת = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗  P2018
ת ∗ [1.0023 (

D𝑦𝑦
ת

D2018
ת ) ^(−0.803)] ∗ I𝑦𝑦 /I2018 
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הקצה  לקוחות  מספר   - מנויים   1,662,248  -
רחבת  גישה  תשתית  שירות  שמקבלים 
פס על גבי רשת חברת "בזק" בשנת 2018 
התשלום  רכיב  חישוב  בבסיס  שעמדה 
החודשי הקבוע בעד אספקת שירות גישה 
"נ"  ההיכר  אות  לפי  מנוהל  פס  רחבת 

לשנת 2018;

- מדד תחזית הביקושים לשירות גישה רחבת 
לשנת  "בזק"  חברת  ברשת  מנוהלת  פס 

 ;)Y( עדכון מסוימת

- המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017;

השנה  של  נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד   -
;)Y- 1( הקודמת לשנת העדכון

רכיבי התשלום החודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור   )3(
שינוע תנועת נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו 
 P0 לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א, באיכות שירות
ו–P5 כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א, לפי אותיות ההיכר 

"ת1" ו"ת5" בהתאמה, יעודכנו לפי הנוסחה להלן:

בפסקה זו  -

הראשונה  בתוספת  הקבוע  המרבי  התשלום   -
בעד  החודשי  התשלום  רכיב  בעבור 
תנועת  שינוע  בעבור  קיבולת  הקצאת 
וממנו,  רישיון  בעל  של  לקוח  אל  נתונים 
בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א, 
בתנאי  כמפורט   P5–ו  P0 שירות  באיכות 
רישיונו של מפ"א, לפי אותיות ההיכר "ת1" 

ו"ת5", בהתאמה;

הנדרשת  הקיבולת  לסך  התחזית   -
לצורך שינוע נתונים בליבת רשת 
חברת "בזק" לשנת 2018 שעמדה 
התשלום  רכיב  חישוב  בבסיס 
קיבולת  הקצאת  בעד  החודשי 
נתונים  תנועת  שינוע  בעבור 
אל לקוח של בעל רישיון וממנו, 
ארצית  חיבור  נקודת  לבין  בינו 
P0 ברשת מפ"א, באיכות שירות 

ו–P5 כמפורט בתנאי רישיונו של 
"ת1"  ההיכר  אותיות  לפי  מפ"א, 

ו"ת5", בהתאמה לשנת 2018;

 – בפסקה זו    

 "P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב   –"  ק

לפי מפ"א של חיבור מבנה לקוח לרשת בעד  החודשי הקבוע התשלום 

 אות ההיכר "ק";

 "D2018
למספר החיבורים של מבנה התחזית  -חיבורים  2,029,085 –" ק

שעמדה בבסיס חישוב רכיב  2018לקוח קצה לרשת חברת "בזק" בשנת 

החודשי הקבוע  בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א לפי התשלום 

 ;2018אות ההיכר "ק" לשנת 

"D𝑦𝑦
ת לשנ "בזק" חברתלחיבור קווי ברשת  הביקושיםתחזית  מדד –"  ק

  (.Yעדכון מסויימת )

"I2018" - 2017נובמבר שפורסם בחודש  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

גישה רחבת פס רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות  (2)  

 לפי הנוסחה להלן:עודכן י לפי אות ההיכר "נ"מנוהלת 

   
P𝑦𝑦

נ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018
נ ∗ [−0.39 (

D𝑦𝑦
נ

D2018
נ ) + 1.39] ∗ I𝑦𝑦 /I2018 

 – בפסקה זו    

 "P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב   –"  ק

לפי מפ"א של חיבור מבנה לקוח לרשת בעד  החודשי הקבוע התשלום 

 אות ההיכר "ק";

 "D2018
למספר החיבורים של מבנה התחזית  -חיבורים  2,029,085 –" ק

שעמדה בבסיס חישוב רכיב  2018לקוח קצה לרשת חברת "בזק" בשנת 

החודשי הקבוע  בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א לפי התשלום 

 ;2018אות ההיכר "ק" לשנת 

"D𝑦𝑦
ת לשנ "בזק" חברתלחיבור קווי ברשת  הביקושיםתחזית  מדד –"  ק

  (.Yעדכון מסויימת )

"I2018" - 2017נובמבר שפורסם בחודש  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

גישה רחבת פס רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות  (2)  

 לפי הנוסחה להלן:עודכן י לפי אות ההיכר "נ"מנוהלת 

   
P𝑦𝑦

נ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018
נ ∗ [−0.39 (

D𝑦𝑦
נ

D2018
נ ) + 1.39] ∗ I𝑦𝑦 /I2018 

 – בפסקה זו    

 "P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב   –"  ק

לפי מפ"א של חיבור מבנה לקוח לרשת בעד  החודשי הקבוע התשלום 

 אות ההיכר "ק";

 "D2018
למספר החיבורים של מבנה התחזית  -חיבורים  2,029,085 –" ק

שעמדה בבסיס חישוב רכיב  2018לקוח קצה לרשת חברת "בזק" בשנת 

החודשי הקבוע  בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א לפי התשלום 

 ;2018אות ההיכר "ק" לשנת 

"D𝑦𝑦
ת לשנ "בזק" חברתלחיבור קווי ברשת  הביקושיםתחזית  מדד –"  ק

  (.Yעדכון מסויימת )

"I2018" - 2017נובמבר שפורסם בחודש  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

גישה רחבת פס רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות  (2)  

 לפי הנוסחה להלן:עודכן י לפי אות ההיכר "נ"מנוהלת 

   
P𝑦𝑦

נ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018
נ ∗ [−0.39 (

D𝑦𝑦
נ

D2018
נ ) + 1.39] ∗ I𝑦𝑦 /I2018 

 – בפסקה זו    

 "P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב   –"  ק

לפי מפ"א של חיבור מבנה לקוח לרשת בעד  החודשי הקבוע התשלום 

 אות ההיכר "ק";

 "D2018
למספר החיבורים של מבנה התחזית  -חיבורים  2,029,085 –" ק

שעמדה בבסיס חישוב רכיב  2018לקוח קצה לרשת חברת "בזק" בשנת 

החודשי הקבוע  בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א לפי התשלום 

 ;2018אות ההיכר "ק" לשנת 

"D𝑦𝑦
ת לשנ "בזק" חברתלחיבור קווי ברשת  הביקושיםתחזית  מדד –"  ק

  (.Yעדכון מסויימת )

"I2018" - 2017נובמבר שפורסם בחודש  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

גישה רחבת פס רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות  (2)  

 לפי הנוסחה להלן:עודכן י לפי אות ההיכר "נ"מנוהלת 

   
P𝑦𝑦

נ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018
נ ∗ [−0.39 (

D𝑦𝑦
נ

D2018
נ ) + 1.39] ∗ I𝑦𝑦 /I2018 

 –בפסקה זו     

"P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב  -" ת

התשלום החודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים אל 

לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א, 

כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א, לפי אותיות  5P -ו 0Pבאיכות שירות 

 תאמה.", בה5"ת-" ו1ההיכר "ת

"D2018
התחזית לסך הקיבולת  הנדרשת לצורך  - 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 1,392.39 –" ת

שעמדה בבסיס  2018שינוע נתונים בליבת רשת חברת "בזק" לשנת 

החודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת חישוב רכיב התשלום 

נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית 

כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א,  5P -ו 0Pברשת מפ"א, באיכות שירות 

 .2018", בהתאמה לשנת 5"ת-" ו1לפי אותיות ההיכר "ת

"D𝑦𝑦
לשנת עדכון מסויימת  ניםנתו לקיבולת הביקושים תחזית מדד –" ת

((y. 

"I2018" - 2017שפורסם בחודש נובמבר  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

אל לקוחות  התשלום החודשי בעד שינוע תנועת נתונים בו זמניתרכיב  (4)  

המחוברים לנקודות חיבור מקומיות ברשת מפ"א ומהם לפי אות ההיכר 

)ח(, לפי  –"מ" יעודכן לכל מספר נקודות חיבור בהתאם למדרגות )א( 

 הנוסחה המפורטת להלן:

   
P𝑦𝑦

מ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018
𝑋𝑋,מ ∗ [1.0026 (

D𝑦𝑦
מ

D2018
מ ) ^(−0.891)] ∗ 𝐼𝐼𝑦𝑦/𝐼𝐼2018 

 –בפסקה זו     

"P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב  -" ת

התשלום החודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים אל 

לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א, 

כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א, לפי אותיות  5P -ו 0Pבאיכות שירות 

 תאמה.", בה5"ת-" ו1ההיכר "ת

"D2018
התחזית לסך הקיבולת  הנדרשת לצורך  - 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 1,392.39 –" ת

שעמדה בבסיס  2018שינוע נתונים בליבת רשת חברת "בזק" לשנת 

החודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת חישוב רכיב התשלום 

נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית 

כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א,  5P -ו 0Pברשת מפ"א, באיכות שירות 

 .2018", בהתאמה לשנת 5"ת-" ו1לפי אותיות ההיכר "ת

"D𝑦𝑦
לשנת עדכון מסויימת  ניםנתו לקיבולת הביקושים תחזית מדד –" ת

((y. 

"I2018" - 2017שפורסם בחודש נובמבר  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

אל לקוחות  התשלום החודשי בעד שינוע תנועת נתונים בו זמניתרכיב  (4)  

המחוברים לנקודות חיבור מקומיות ברשת מפ"א ומהם לפי אות ההיכר 

)ח(, לפי  –"מ" יעודכן לכל מספר נקודות חיבור בהתאם למדרגות )א( 

 הנוסחה המפורטת להלן:

   
P𝑦𝑦

מ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018
𝑋𝑋,מ ∗ [1.0026 (

D𝑦𝑦
מ

D2018
מ ) ^(−0.891)] ∗ 𝐼𝐼𝑦𝑦/𝐼𝐼2018 

 –בפסקה זו     

"P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב  –" נ

התשלום החודשי הקבוע  בעד אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת 

 לפי אות ההיכר "נ";

"D2018
 שירותמספר לקוחות הקצה שמקבלים  –מנויים  1,662,248 –" נ

שעמדה  2018בשנת תשתית גישה רחבת פס על גבי רשת חברת "בזק" 

החודשי הקבוע בעד אספקת שירות גישה בבסיס חישוב רכיב התשלום 

 .2018רחבת פס מנוהל לפי אות ההיכר "נ" לשנת 

"D𝑦𝑦
ברשת  מנוהלת פס רחבת גישה לשירותתחזית הביקושים  מדד –" נ

 (. Yלשנת עדכון מסויימת ) חברת "בזק"

"I2018" - 2017שפורסם בחודש נובמבר  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

רכיבי התשלום החודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים אל  (3)  

לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א, 

כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א, לפי אותיות ההיכר  5P -ו 0Pבאיכות שירות 

 :" בהתאמה, יעודכנו לפי הנוסחה להלן5"ת-" ו1"ת

   
P𝑦𝑦

ת = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗  P2018
ת ∗ [1.0023 (

D𝑦𝑦
ת

D2018
ת ) ^(−0.803)] ∗ I𝑦𝑦 /I2018 
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נתונים  לקיבולת  הביקושים  תחזית  מדד   -
;)y( לשנת עדכון מסוימת

- המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017;

השנה  של  נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד   -
;)Y -1( הקודמת לשנת העדכון

נתונים  תנועת  שינוע  בעד  החודשי  התשלום  רכיב   )4(
בו–זמנית אל לקוחות המחוברים לנקודות חיבור מקומיות 
ברשת מפ"א ומהם לפי אות ההיכר "מ", יעודכן לכל מספר 
הנוסחה  לפי  )א(-)ח(,  למדרגות  בהתאם  חיבור  נקודות 

המפורטת להלן:

בפסקה זו  -

הראשונה  בתוספת  הקבוע  המרבי  התשלום   -
בעבור רכיב התשלום החודשי בעד שירות 
שינוע תנועת נתונים בו–זמנית אל לקוחות 
המחוברים לנקודות חיבור מקומיות ברשת 
מפ"א ומהם המסומן מ', לפי מספר נקודות 
)א(  למדרגות  בהתאם   )X( מסוים  החיבור 

עד )ח(;

הנדרשת  הקיבולת  לסך  התחזית   -
בליבת  נתונים  שינוע  לצורך 
 2018 לשנת  "בזק"  חברת  רשת 
רכיב  חישוב  בבסיס  שעמדה 
שירות  בעד  החודשי  התשלום 
בו–  נתונים  תנועת  שינוע 
המחוברים  לקוחות  אל  זמנית 
ברשת  מקומיות  חיבור  לנקודות 
לפי  מ',  המסומן  ומהם  מפ"א 
בהתאם  החיבור  נקודות  מספר 

למדרגות )א( עד )ח(;

נתונים  לקיבולת  הביקושים  תחזית  מדד   -
;".)y( לשנת עדכון מסוימת

- המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017;

השנה  של  נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד   -
".)Y -1( הקודמת לשנת העדכון

בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במקום "לפי תקנה 4" יבוא "לפי תקנות 4 ו–4א".  .4
במקום הטבלה שבתוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:  .5

תיקון תקנה 5 

תיקון התוספת 
הראשונה  

 –בפסקה זו     

"P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב  -" ת

התשלום החודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים אל 

לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א, 

כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א, לפי אותיות  5P -ו 0Pבאיכות שירות 

 תאמה.", בה5"ת-" ו1ההיכר "ת

"D2018
התחזית לסך הקיבולת  הנדרשת לצורך  - 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 1,392.39 –" ת

שעמדה בבסיס  2018שינוע נתונים בליבת רשת חברת "בזק" לשנת 

החודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת חישוב רכיב התשלום 

נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית 

כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א,  5P -ו 0Pברשת מפ"א, באיכות שירות 

 .2018", בהתאמה לשנת 5"ת-" ו1לפי אותיות ההיכר "ת

"D𝑦𝑦
לשנת עדכון מסויימת  ניםנתו לקיבולת הביקושים תחזית מדד –" ת

((y. 

"I2018" - 2017שפורסם בחודש נובמבר  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

אל לקוחות  התשלום החודשי בעד שינוע תנועת נתונים בו זמניתרכיב  (4)  

המחוברים לנקודות חיבור מקומיות ברשת מפ"א ומהם לפי אות ההיכר 

)ח(, לפי  –"מ" יעודכן לכל מספר נקודות חיבור בהתאם למדרגות )א( 

 הנוסחה המפורטת להלן:

   
P𝑦𝑦

מ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018
𝑋𝑋,מ ∗ [1.0026 (

D𝑦𝑦
מ

D2018
מ ) ^(−0.891)] ∗ 𝐼𝐼𝑦𝑦/𝐼𝐼2018 

 –בפסקה זו     

"P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב  -" ת

התשלום החודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת נתונים אל 

לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א, 

כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א, לפי אותיות  5P -ו 0Pבאיכות שירות 

 תאמה.", בה5"ת-" ו1ההיכר "ת

"D2018
התחזית לסך הקיבולת  הנדרשת לצורך  - 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 1,392.39 –" ת

שעמדה בבסיס  2018שינוע נתונים בליבת רשת חברת "בזק" לשנת 

החודשי בעד הקצאת קיבולת בעבור שינוע תנועת חישוב רכיב התשלום 

נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור ארצית 

כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א,  5P -ו 0Pברשת מפ"א, באיכות שירות 

 .2018", בהתאמה לשנת 5"ת-" ו1לפי אותיות ההיכר "ת

"D𝑦𝑦
לשנת עדכון מסויימת  ניםנתו לקיבולת הביקושים תחזית מדד –" ת

((y. 

"I2018" - 2017שפורסם בחודש נובמבר  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

אל לקוחות  התשלום החודשי בעד שינוע תנועת נתונים בו זמניתרכיב  (4)  

המחוברים לנקודות חיבור מקומיות ברשת מפ"א ומהם לפי אות ההיכר 

)ח(, לפי  –"מ" יעודכן לכל מספר נקודות חיבור בהתאם למדרגות )א( 

 הנוסחה המפורטת להלן:

   
P𝑦𝑦

מ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018
𝑋𝑋,מ ∗ [1.0026 (

D𝑦𝑦
מ

D2018
מ ) ^(−0.891)] ∗ 𝐼𝐼𝑦𝑦/𝐼𝐼2018 

 – בפסקה זו    

 "P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב   –"  ק

לפי מפ"א של חיבור מבנה לקוח לרשת בעד  החודשי הקבוע התשלום 

 אות ההיכר "ק";

 "D2018
למספר החיבורים של מבנה התחזית  -חיבורים  2,029,085 –" ק

שעמדה בבסיס חישוב רכיב  2018לקוח קצה לרשת חברת "בזק" בשנת 

החודשי הקבוע  בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א לפי התשלום 

 ;2018אות ההיכר "ק" לשנת 

"D𝑦𝑦
ת לשנ "בזק" חברתלחיבור קווי ברשת  הביקושיםתחזית  מדד –"  ק

  (.Yעדכון מסויימת )

"I2018" - 2017נובמבר שפורסם בחודש  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

גישה רחבת פס רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות  (2)  

 לפי הנוסחה להלן:עודכן י לפי אות ההיכר "נ"מנוהלת 

   
P𝑦𝑦

נ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018
נ ∗ [−0.39 (

D𝑦𝑦
נ

D2018
נ ) + 1.39] ∗ I𝑦𝑦 /I2018 

 – בפסקה זו    

 "P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב   –"  ק

לפי מפ"א של חיבור מבנה לקוח לרשת בעד  החודשי הקבוע התשלום 

 אות ההיכר "ק";

 "D2018
למספר החיבורים של מבנה התחזית  -חיבורים  2,029,085 –" ק

שעמדה בבסיס חישוב רכיב  2018לקוח קצה לרשת חברת "בזק" בשנת 

החודשי הקבוע  בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א לפי התשלום 

 ;2018אות ההיכר "ק" לשנת 

"D𝑦𝑦
ת לשנ "בזק" חברתלחיבור קווי ברשת  הביקושיםתחזית  מדד –"  ק

  (.Yעדכון מסויימת )

"I2018" - 2017נובמבר שפורסם בחודש  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

גישה רחבת פס רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות  (2)  

 לפי הנוסחה להלן:עודכן י לפי אות ההיכר "נ"מנוהלת 

   
P𝑦𝑦

נ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018
נ ∗ [−0.39 (

D𝑦𝑦
נ

D2018
נ ) + 1.39] ∗ I𝑦𝑦 /I2018     בפסקה זו – 

"P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב  –"𝑋𝑋,מ

התשלום החודשי בעד שירות שינוע תנועת נתונים בו זמנית אל לקוחות 

המחוברים לנקודות חיבור מקומיות ברשת מפ"א ומהם המסומן מ', לפי 

 ( בהתאם למדרגות )א( עד )ח(.Xמספר נקודות החיבור מסויים )

"D2018
לסך הקיבולת הנדרשת לצורך התחזית  - 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 1,392.39 –"מ

שעמדה בבסיס  2018שינוע נתונים בליבת רשת חברת "בזק" לשנת 

בעד שירות שינוע תנועת נתונים בו זמנית  החודשיחישוב רכיב התשלום 

אל לקוחות המחוברים לנקודות חיבור מקומיות ברשת מפ"א ומהם 

 ת )א( עד )ח(.המסומן מ', לפי מספר נקודות החיבור בהתאם למדרגו

"D𝑦𝑦
לשנת עדכון מסויימת  נתונים לקיבולת הביקושים תחזית מדד – "מ

(y(". 

"I2018" - 2017שפורסם בחודש נובמבר  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

 א".4 -ו 4" יבוא "לפי תקנות 4לתקנות העיקריות, במקום "לפי תקנה  5בתקנה  .4 5תיקון תקנה 

תיקון התוספת 

 הראשונה 

 :יבוא, לתקנות העיקריות שבתוספת הראשונהבמקום הטבלה  .5

 – בפסקה זו    

"P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב  –"𝑋𝑋,מ

התשלום החודשי בעד שירות שינוע תנועת נתונים בו זמנית אל לקוחות 

המחוברים לנקודות חיבור מקומיות ברשת מפ"א ומהם המסומן מ', לפי 

 ( בהתאם למדרגות )א( עד )ח(.Xמספר נקודות החיבור מסויים )

"D2018
לסך הקיבולת הנדרשת לצורך התחזית  - 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 1,392.39 –"מ

שעמדה בבסיס  2018שינוע נתונים בליבת רשת חברת "בזק" לשנת 

בעד שירות שינוע תנועת נתונים בו זמנית  החודשיחישוב רכיב התשלום 

אל לקוחות המחוברים לנקודות חיבור מקומיות ברשת מפ"א ומהם 

 ת )א( עד )ח(.המסומן מ', לפי מספר נקודות החיבור בהתאם למדרגו

"D𝑦𝑦
לשנת עדכון מסויימת  נתונים לקיבולת הביקושים תחזית מדד – "מ

(y(". 

"I2018" - 2017שפורסם בחודש נובמבר  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

 א".4 -ו 4" יבוא "לפי תקנות 4לתקנות העיקריות, במקום "לפי תקנה  5בתקנה  .4 5תיקון תקנה 

תיקון התוספת 

 הראשונה 

 :יבוא, לתקנות העיקריות שבתוספת הראשונהבמקום הטבלה  .5

 – בפסקה זו    

"P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב  –"𝑋𝑋,מ

התשלום החודשי בעד שירות שינוע תנועת נתונים בו זמנית אל לקוחות 

המחוברים לנקודות חיבור מקומיות ברשת מפ"א ומהם המסומן מ', לפי 

 ( בהתאם למדרגות )א( עד )ח(.Xמספר נקודות החיבור מסויים )

"D2018
לסך הקיבולת הנדרשת לצורך התחזית  - 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 1,392.39 –"מ

שעמדה בבסיס  2018שינוע נתונים בליבת רשת חברת "בזק" לשנת 

בעד שירות שינוע תנועת נתונים בו זמנית  החודשיחישוב רכיב התשלום 

אל לקוחות המחוברים לנקודות חיבור מקומיות ברשת מפ"א ומהם 

 ת )א( עד )ח(.המסומן מ', לפי מספר נקודות החיבור בהתאם למדרגו

"D𝑦𝑦
לשנת עדכון מסויימת  נתונים לקיבולת הביקושים תחזית מדד – "מ

(y(". 

"I2018" - 2017שפורסם בחודש נובמבר  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

 א".4 -ו 4" יבוא "לפי תקנות 4לתקנות העיקריות, במקום "לפי תקנה  5בתקנה  .4 5תיקון תקנה 

תיקון התוספת 

 הראשונה 

 :יבוא, לתקנות העיקריות שבתוספת הראשונהבמקום הטבלה  .5

 – בפסקה זו    

 "P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב   –"  ק

לפי מפ"א של חיבור מבנה לקוח לרשת בעד  החודשי הקבוע התשלום 

 אות ההיכר "ק";

 "D2018
למספר החיבורים של מבנה התחזית  -חיבורים  2,029,085 –" ק

שעמדה בבסיס חישוב רכיב  2018לקוח קצה לרשת חברת "בזק" בשנת 

החודשי הקבוע  בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א לפי התשלום 

 ;2018אות ההיכר "ק" לשנת 

"D𝑦𝑦
ת לשנ "בזק" חברתלחיבור קווי ברשת  הביקושיםתחזית  מדד –"  ק

  (.Yעדכון מסויימת )

"I2018" - 2017נובמבר שפורסם בחודש  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

גישה רחבת פס רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות  (2)  

 לפי הנוסחה להלן:עודכן י לפי אות ההיכר "נ"מנוהלת 

   
P𝑦𝑦

נ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018
נ ∗ [−0.39 (

D𝑦𝑦
נ

D2018
נ ) + 1.39] ∗ I𝑦𝑦 /I2018 

 – בפסקה זו    

 "P2018
התשלום המרבי הקבוע בתוספת הראשונה עבור רכיב   –"  ק

לפי מפ"א של חיבור מבנה לקוח לרשת בעד  החודשי הקבוע התשלום 

 אות ההיכר "ק";

 "D2018
למספר החיבורים של מבנה התחזית  -חיבורים  2,029,085 –" ק

שעמדה בבסיס חישוב רכיב  2018לקוח קצה לרשת חברת "בזק" בשנת 

החודשי הקבוע  בעד חיבור מבנה לקוח לרשת של מפ"א לפי התשלום 

 ;2018אות ההיכר "ק" לשנת 

"D𝑦𝑦
ת לשנ "בזק" חברתלחיבור קווי ברשת  הביקושיםתחזית  מדד –"  ק

  (.Yעדכון מסויימת )

"I2018" - 2017נובמבר שפורסם בחודש  המדד. 

"I𝑦𝑦 "- העדכון לשנת הקודמת השנה של נובמבר בחודש שפורסם המדד 

(Y -1.) 

גישה רחבת פס רכיב התשלום החודשי הקבוע בעד אספקת שירות  (2)  

 לפי הנוסחה להלן:עודכן י לפי אות ההיכר "נ"מנוהלת 

   
P𝑦𝑦

נ = (1 − 0.018)(𝑦𝑦−2018) ∗ P2018
נ ∗ [−0.39 (

D𝑦𝑦
נ

D2018
נ ) + 1.39] ∗ I𝑦𝑦 /I2018 
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"תוספת ראשונה
)תקנות 3)א(, 4)א( ו–4א(

לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת חברת "בזק"

רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 
החל בשנת 2018 
יחידת המדידהועד לשנת 2022 

תשלום חודשי קבוע בעד חיבור "ק")1(
מבנה לקוח לרשת של מפ"א

מספר לקוחות21.30

תשלום חודשי קבוע בעד "נ")2(
 אספקת שירות גישה רחבת

פס מנוהלת

מספר לקוחות10.84

תשלום חודשי קבוע בעד "ט")3(
אספקת שירות טלפוניה סיטונאי

מספר לקוחות5.87

תשלום בעד שינוע דקת שיחה "ד")4(
אל ומאת לקוח של בעל רישיון, 

בינו לבין נקודת חיבור ארצית 
ברשת מפ"א

דקות0.010

תשלום חודשי בעד הקצאת "ת1")5(
קיבולת בעבור שינוע תנועת 

נתונים אל לקוח של בעל 
רישיון וממנו, בינו לבין נקודת 

חיבור ארצית ברשת מפ"א, 
באיכות שירות P0 כמפורט 

בתנאי רישיונו של מפ"א

מגהביט/13.35
שנייה

תשלום חודשי בעד הקצאת "ת5"
קיבולת בעבור שינוע תנועת 

נתונים אל לקוח של בעל 
רישיון וממנו, בינו לבין נקודת 

חיבור ארצית ברשת מפ"א, 
באיכות שירות P5 כמפורט 

בתנאי רישיונו של מפ"א

מגהביט/13.35
שנייה

תשלום חודשי בעד שינוע "מ"
תנועת נתונים בו–זמנית אל 
לקוחות המחוברים לנקודות 
חיבור מקומיות ברשת מפ"א 

ומהם כמפורט להלן:

מגהביט/ 
שנייה

6,826)א( עד 1000 נקודות חיבור

13,552)ב( עד 2000 נקודות חיבור

20,077)ג( עד 3000 נקודות חיבור

26,602)ד( עד 4000 נקודות חיבור
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רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 
החל בשנת 2018 
יחידת המדידהועד לשנת 2022 

32,926)ה( עד 5000 נקודות חיבור

39,250)ו( עד 6000 נקודות חיבור

45,374)ז( עד 7000 נקודות חיבור

51,497)ח( מעל 7000 נקודות חיבור

תשלום חודשי בעד שירות סיב "ס")6(
אפל

מטר0.486

תשלום חודשי בעד שירות סיב  "ס1")7(
אפל נוסף

מטר0.002

תשלום חודשי בעד שירות  "פ")8(
גישה לתשתית פסיבית

מטר"0.397

תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 8, ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .6
"בזק"",  חברת  ברשת  קווי  לחיבור  הביקושים  תחזית  "מדד  בהגדרות  האמור  אף  על   .7
גישה  לשירות  הביקושים  תחזית  ו"מדד  נתונים"  לקיבולת  הביקושים  תחזית  "מדד 
רחבת פס מנוהלת ברשת חברת "בזק"" לתקנות העיקריות, כנוסחן בתקנה 1)2( לתקנות 

אלה, הודעת השר לשנים 2019 ו–2020 תפורסם ביום פרסומן של תקנות אלה.

בתקנה זו - )א(   .8
העיקריות  לתקנות   3 בתקנה  המנויים  השירותים   - המסוימים"  "השירותים 
אשר מחושבים באמצעות רכיבי התשלומים המפורטים בלוח שבתוספת 

הראשונה לתקנות העיקריות לפי אותיות ההיכר "נ", "ת1" ו"ת5";

"התקופה הראשונה" - התקופה שמיום כ"ד בשבט התשע"ז )20 בפברואר 2017( 
עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(";

"התקופה השנייה" - התקופה שמיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018( עד 
יום י"ח בתמוז התשע"ח )1 ביולי 2018(.

 - הראשונה  בתקופה  המסוימים  השירותים  את  שצרך  אחר  רישיון  בעל  לעניין  )ב( 
בתקופה שמיום פרסומן של תקנות אלה עד למועד שבו יצרוך את השירותים המסוימים 
העיקריות,  לתקנות  בתקנה 3  כאילו  יראו  הראשונה,  בתקופה  אותם  צרך  שבו  בהיקף 

לפני תקנת משנה )ג( בא:

"בזק"  שחברת  המרביים  התשלומים  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  ")ב2(  
בתקנה  המנויים  השירותים  אספקת  בעד  אחר  רישיון  מבעל  לדרוש   רשאית 
שבתוספת  בלוח  המפורטים  התשלומים  רכיבי  באמצעות  מחושבים  אשר  זו, 
שמהתשלומים  כך  יחושבו  ו"ת5",  "ת1"  "נ",  ההיכר  אותיות  לפי  הראשונה 

המרביים האמורים ינוכו סכומים כמפורט בטבלה שלהלן:

תחילה  

הוראת מעבר  

הוראת שעה 
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רכיב התשלוםאות היכר

גובה ההפחתה 
מהתשלום המרבי 

 הקבוע בלוח
 שבתוספת הראשונה

בשקלים חדשים

תשלום חודשי קבוע בעד אספקת שירות גישה רחבת )2( "נ"
פס מנוהלת

1.3

שינוע )5( "ת1" בעבור  קיבולת  הקצאת  בעד  חודשי  תשלום 
תנועת נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו 
באיכות  מפ"א,  ברשת  ארצית  חיבור  נקודת  לבין 

שירות P0 כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א

0.60

שינוע "ת5" בעבור  קיבולת  הקצאת  בעד  חודשי  תשלום 
תנועת נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו 
באיכות  מפ"א,  ברשת  ארצית  חיבור  נקודת  לבין 

שירות P5 כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א

"0.60

לעניין בעל רישיון אחר שצרך את השירותים המסוימים בתקופה השנייה - מתום  )ג( 
התקופה האמורה בתקנת משנה )ב( עד למועד שבו יצרוך את השירותים המסוימים 
העיקריות,  לתקנות   3 בתקנה  כאילו  יראו  השנייה,  בתקופה  אותם  צרך  שבו  בהיקף 

לפני תקנת משנה )ג( בא:

"בזק"  שחברת  המרביים  התשלומים  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  ")ב2(  
בתקנה  המנויים  השירותים  אספקת  בעד  אחר  רישיון  מבעל  לדרוש   רשאית 
שבתוספת  בלוח  המפורטים  התשלומים  רכיבי  באמצעות  מחושבים  אשר  זו, 
שמהתשלומים  כך  יחושבו  ו"ת5",  "ת1"  "נ",  ההיכר  אותיות  לפי  הראשונה 

המרביים האמורים ינוכו סכומים כמפורט בטבלה שלהלן:

רכיב התשלוםאות היכר

גובה ההפחתה 
מהתשלום המרבי 

 הקבוע בלוח 
שבתוספת הראשונה 

בשקלים חדשים

תשלום חודשי קבוע בעד אספקת שירות גישה רחבת )2( "נ"
פס מנוהלת

0.90

שינוע )5( "ת1" בעבור  קיבולת  הקצאת  בעד  חודשי  תשלום 
תנועת נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו 
באיכות  מפ"א,  ברשת  ארצית  חיבור  נקודת  לבין 

שירות P0 כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א

0.80

שינוע "ת5" בעבור  קיבולת  הקצאת  בעד  חודשי  תשלום 
תנועת נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו 
באיכות  מפ"א,  ברשת  ארצית  חיבור  נקודת  לבין 

שירות P5 כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א

"0.80

כ"ד בשבט התש"ף )19 בפברואר 2020(
)חמ 3-4928-ת1(

ם ל ס מ א ד  ו ד  
שר התקשורת  
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הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א( 
)מס' 2(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנות 1 ו–7 לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת 
בזק ציבורית של מפ"א(, התשע"ה-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

גישה  לשירות  הביקושים  תחזית  "מדד  נתונים",  לקיבולת  הביקושים  תחזית  "מדד   .1
רחבת פס מנוהלת ברשת חברת "בזק"" ו"מדד תחזית הביקושים לחיבור קווי ברשת 

חברת "בזק"" כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות, הם כלהלן: 

בשנת 2019 -   )1(

"מדד תחזית הביקושים לקיבולת נתונים" - 2,322,901.3;  )א( 

חברת  ברשת  מנוהלת  פס  רחבת  גישה  לשירות  הביקושים  תחזית  "מדד  )ב( 
"בזק" - 1,705,508;

"מדד תחזית הביקושים לחיבור קווי ברשת חברת "בזק" - 1,869,322; )ג( 

בשנת 2020 -   )2(

"מדד תחזית הביקושים לקיבולת נתונים" - 1,910,114; )א( 

חברת  ברשת  מנוהלת  פס  רחבת  גישה  לשירות  הביקושים  תחזית  "מדד  )ב( 
"בזק"" - 1,535,462;

"מדד תחזית הביקושים לחיבור קווי ברשת חברת "בזק - 1,766,982. )ג( 

כ"ד בשבט  התש"ף )19 בפברואר 2020(
)חמ 3-4928-ת2(

ם ל ס מ א ד  ו ד  
שר התקשורת  

הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(
)מס' 3(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ב( לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק 
ציבורית של מפ"א(, התשע"ה-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
התעדכנו  לתקנות  הראשונה  בתוספת  הנקובים  הסכומים   ,1.2% של  בשיעור   ,2017
נוסח   )2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  ומיום  לתקנות,  ו–4א   4 בתקנות  כאמור 

התוספת הראשונה הוא כלהלן:

ק"ת התשע"ה, עמ' 226; התש"ף, עמ' 648.  1

פרסום מדדים

עדכון סכומים 
לשנת 2019  

ק"ת התשע"ה, עמ' 226; התש"ף, עמ' 212.  1
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"תוספת ראשונה
)תקנות 3)א(, 4)א( ו–4א(

לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת חברת "בזק"

רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

יחידת המדידהבשנת 2019 

תשלום חודשי קבוע בעד חיבור )1( "ק"
מבנה לקוח לרשת של מפ"א

מספר לקוחות23.50

תשלום חודשי קבוע בעד אספקת )2( "נ"
שירות גישה רחבת פס מנוהלת

מספר לקוחות10.70

תשלום חודשי קבוע בעד אספקת )3( "ט"
שירות טלפוניה סיטונאי

מספר לקוחות5.94

תשלום בעד שינוע דקת שיחה אל )4( "ד"
ומאת לקוח של בעל רישיון, בינו לבין 

נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א

דקות0.010

תשלום חודשי בעד הקצאת קיבולת )5( "ת1"
בעבור שינוע תנועת נתונים אל 

לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו 
לבין נקודת חיבור ארצית ברשת 

מפ"א, באיכות שירות P0 כמפורט 
בתנאי רישיונו של מפ"א

מגהביט/שנייה8.80

תשלום חודשי בעד הקצאת קיבולת "ת5"
בעבור שינוע תנועת נתונים אל 

לקוח של בעל רישיון וממנו, בינו 
לבין נקודת חיבור ארצית ברשת 

מפ"א, באיכות שירות P5 כמפורט 
בתנאי רישיונו של מפ"א

מגהביט/שנייה8.80

תשלום חודשי בעד שינוע תנועת "מ"
נתונים בו–זמנית אל לקוחות 

המחוברים לנקודות חיבור מקומיות 
ברשת מפ"א ומהם כמפורט להלן:

מגהביט/שנייה 

4,300)א( עד 1000 נקודות חיבור

8,600)ב( עד 2000 נקודות חיבור

12,700)ג( עד 3000 נקודות חיבור

16,800)ד( עד 4000 נקודות חיבור

20,800)ה( עד 5000 נקודות חיבור

24,800)ו( עד 6000 נקודות חיבור

28,700)ז( עד 7000 נקודות חיבור

32,500)ח( מעל 7000 נקודות חיבור
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רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

יחידת המדידהבשנת 2019 

מטר0.492תשלום חודשי בעד שירות סיב אפל)6( "ס"

תשלום חודשי בעד שירות סיב אפל )7( "ס1"
נוסף

מטר0.002

תשלום חודשי בעד שירות גישה )8( "פ"
לתשתית פסיבית

מטר"0.402

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .2
התעדכנו  לתקנות  הראשונה  בתוספת  הנקובים  הסכומים   ,1.6% של  בשיעור   2017
כאמור בתקנות 4 ו–4א לתקנות, ומיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( נוסח התוספת 

הראשונה הוא כלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנות 3)א(, 4)א( ו–4א(

לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת חברת "בזק"

רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

יחידת המדידהבשנת 2020

חיבור )1( "ק" בעד  קבוע  חודשי  תשלום 
מבנה לקוח לרשת של מפ"א

מספר לקוחות25.10

אספקת )2( "נ" בעד  קבוע  חודשי  תשלום 
שירות גישה רחבת פס מנוהלת

מספר לקוחות10.90

אספקת )3( "ט" בעד  קבוע  חודשי  תשלום 
שירות טלפוניה סיטונאי

מספר לקוחות5.97

אל )4( "ד" שיחה  דקת  שינוע  בעד  תשלום 
ומאת לקוח של בעל רישיון, בינו לבין 

נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א

דקות0.010

תשלום חודשי בעד הקצאת קיבולת )5( "ת1"
אל  נתונים  תנועת  שינוע  בעבור 
בינו  וממנו,  רישיון  בעל  של  לקוח 
ברשת  ארצית  חיבור  נקודת  לבין 
כמפורט   P0 שירות  באיכות  מפ"א, 

בתנאי רישיונו של מפ"א

מגהביט/שנייה10.20

תשלום חודשי בעד הקצאת קיבולת "ת5"
אל  נתונים  תנועת  שינוע  בעבור 
בינו  וממנו,  רישיון  בעל  של  לקוח 
ברשת  ארצית  חיבור  נקודת  לבין 
כמפורט   P5 שירות  באיכות  מפ"א, 

בתנאי רישיונו של מפ"א

מגהביט/שנייה10.20

עדכון סכומים 
לשנת 2020   

23/02/2013:17
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רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

יחידת המדידהבשנת 2020

תנועת "מ" שינוע  בעד  חודשי  תשלום 
לקוחות  אל  בו–זמנית  נתונים 
מקומיות  חיבור  לנקודות  המחוברים 

ברשת מפ"א ומהם כמפורט להלן:

מגהביט/שנייה 

5,100)א( עד 1000 נקודות חיבור

10,000)ב( עד 2000 נקודות חיבור

14,900)ג( עד 3000 נקודות חיבור

19,700)ד( עד 4000 נקודות חיבור

24,400)ה( עד 5000 נקודות חיבור

29,100)ו( עד 6000 נקודות חיבור

33,600)ז( עד 7000 נקודות חיבור

38,200)ח( מעל 7000 נקודות חיבור

מטר0.494תשלום חודשי בעד שירות סיב אפל)6( "ס"

תשלום חודשי בעד שירות סיב אפל )7( "ס1"
נוסף

מטר0.002

גישה )8( "פ" שירות  בעד  חודשי  תשלום 
לתשתית פסיבית

מטר"0.403

כ"ד בשבט התש"ף )19 בפברואר 2020(
)חמ 3-4928-ת2(

ן ה כ ל  א נ ת נ  
המנהל הכללי של משרד התקשורת  
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