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הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א( 
)מס' 2(, התשפ"ב-2021

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

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2021 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
2014 בשיעור של 2.29% לעניין הסכום הנקוב בתקנה 3)ג(, עקב שינוי המדד שפורסם 
של 3.1%  בשיעור  נובמבר 2017  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת  נובמבר 2021  בחודש 
שפורסם  המדד  שינוי  עקב  הראשונה,  בתוספת  א'  בלוח  הנקובים  הסכומים  לעניין 
בחודש נובמבר 2021 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2016, בשיעור של 3.32% 
לעניין הסכומים הנקובים בתוספת השנייה, עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 
הסכומים  לעניין   2.6% של  בשיעור   2020 יוני  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2021
הנקובים בלוח ב' בתוספת הראשונה, ועקב שינוי "מדד תחזית הביקושים לחיבור קווי 
לרשת מסורתית ברשת חברת בזק", "מדד תחזית הביקושים לקיבולת נתונים בליבת 
הרשת המשמשת את הרשת המסורתית" ו"מדד תחזית הביקושים לשירות גישה רחבת 
פס מנוהלת של חברת "בזק" באמצעות רשת מסורתית" )להלן - המדדים( לשנת 22022 
שעל בסיסם נעשה עדכון רכיבי התשלום "ק", "נ", "ת1", "ת5" ו–"מ" בלוח א' שבתוספת 
הראשונה, לפי תקנה 4א, התעדכנו הסכומים הנקובים בתקנה 3)ג( ובתוספות הראשונה 

והשנייה לתקנות והם מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( כלהלן:

בתקנה 3)ג( לתקנות, במקום "158 שקלים חדשים" יבוא "162 שקלים חדשים";  )1(

הסכומים בתוספות הראשונה והשנייה לתקנות הם כמפורט בנוסח התוספות שלהלן:  )2(

"תוספת ראשונה
)תקנות 3)א(, 4)א( ו–4א(

 לוח א' - לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת חברת "בזק" - 
באמצעות רשת מסורתית ושימושים אחרים

רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

יחידת המדידהבשנת 2021 

תשלום חודשי קבוע בעד חיבור מבנה "ק")1(
לקוח לרשת מסורתית

מספר לקוחות21.70

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

באמצעות רשת מסורתית

מספר לקוחות11.00

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

מספר לקוחות6.05

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

חיבור ארצית ברשת מפ"א

דקות0.010

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ה, עמ' 226; התשפ"א, עמ' 1295; התשפ"ב, עמ' 904.  1
ק"ת התשפ"ב, עמ' 904.  2
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רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

יחידת המדידהבשנת 2021 

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

ארצית ברשת מסורתית, באיכות שירות 
P0 כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א

מגהביט/8.20
שנייה

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

של בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת 
חיבור ארצית ברשת מסורתית, באיכות 

שירות P5 כמפורט בתנאי רישיונו של 
מפ"א

מגהביט/8.20
שנייה

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

המחוברים לנקודות חיבור מקומיות 
ברשת מסורתית ומהם כמפורט להלן:

מגהביט/ 
שנייה

4,000)א( עד 1000 נקודות חיבור

7,900)ב( עד 2000 נקודות חיבור

11,800)ג( עד 3000 נקודות חיבור

15,600)ד( עד 4000 נקודות חיבור

19,300)ה( עד 5000 נקודות חיבור

23,000)ו( עד 6000 נקודות חיבור

26,600)ז( עד 7000 נקודות חיבור

30,200)ח( מעל 7000 נקודות חיבור

מטר0.501תשלום חודשי בעד שירות סיב אפל"ס")6(

מטר0.002תשלום חודשי בעד שירות סיב אפל נוסף "ס1")7(

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

מטר0.409

לוח ב' - לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת חברת "בזק" - באמצעות רשת מתקדמת

רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 
החל בשנת 2021 

יחידת המדידהואילך

)א( תשלום חודשי קבוע בעד שירות גישה )1( "ל"
רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מתקדמת 
שינוע  בעבור  קיבולת  הקצאת  המאפשר 
תנועת נתונים אל לקוח של בעל רישיון וממנו, 
ובינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת מפ"א 

בקצב מצטבר של עד 550 מגהביט/שנייה

מספר לקוחות72.80
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רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 
החל בשנת 2021 

יחידת המדידהואילך

)ב( תשלום חודשי קבוע בעד שירות גישה 
רחבת פס מנוהלת באמצעות רשת מתקדמת 
שינוע  בעבור  קיבולת  הקצאת  המאפשר 
רישיון  בעל  של  לקוח  אל  נתונים  תנועת 
וממנו, ובינו לבין נקודת חיבור ארצית ברשת 
מפ"א בקצב מצטבר של מעל 550 מגהביט/

שנייה ועד 1,100 מגהביט/שנייה

מספר לקוחות81.10

תוספת שנייה
)תקנות 3א)א( ו–4)א((

לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת "הוט" 

רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 
החל בשנת 2021 

יחידת המדידהואילך

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

משווק הנמוך מ–200 מגהביט/שנייה

מספר לקוחות42.30

מבנה  חיבור  בעד  קבוע  חודשי  תשלום 
מרבי  בקצב  מפ"א  של  לרשת  לקוח 

משווק של 200 מגהביט/שנייה ומעלה

מספר לקוחות56.80

קיבולת )2( "ת1" הקצאת  בעד  חודשי  תשלום 
בעבור שינוע תנועת נתונים אל לקוח של 
בעל רישיון וממנו, בינו לבין נקודת חיבור 
 P0 שירות באיכות  מפ"א,  ברשת  ארצית 

כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א

מגהבייט/15.90
שנייה

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

כמפורט בתנאי רישיונו של מפ"א

מגהבייט/15.90
שנייה

מטר0.501תשלום חודשי בעד שירות סיב אפל)3( "ס"

מטר0.002תשלום חודשי בעד שירות סיב אפל נוסף)4( "ס1"

תשלום חודשי בעד שירות גישה לתשתית )5( "פ"
פסיבית

מטר"0.409

כ"ג בטבת התשפ"ב )27 בדצמבר 2021(
)חמ 3-4928-ת2(

ן י ר ו ח ־ ן ב ר  ש י ב א ן  ר י ל  
המנהלת הכללית של משרד התקשורת  
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