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TelecomNews

:אל שוש וייס (dr.weiss.shoshana@gmail.com)
:נושא FW: תעריפי בזק: איך הם נקבעים או משתנים

 
 

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Sunday, March 3, 2019 7:23 PM 
To:  
Subject: תעריפי בזק 

 
 מהיום, העניין מאוד מורכב הבהמשך לשאל

 אולם, בכל זאת אתן לך קצת הצצה מה זה.
  :יש כאן לינקים איך זה עובד

  
למחירי בזק (פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית)  1, מומחה מס' מחירי השוק הסיטונאי שחלים על בזק נקבעו ע"י אגף הכלכלה של משרד התקשורת + פרופ' ראובן גרונאו. 1
  Frontier לקחו חברת ייעוץ כלכלית לתקשורת מובילה מבריטניה בשם "תוספת יוקר"וב

  (!) שנחתם ע"י שר התקשורת בהסכמת שר האוצר,  כל מחירי בזק מפוקחים ונקבעים בצו רשמיהם מפיקים מסמך מאוד ארוך שבסופו יש מחירים, כי 
ביחד עם חברות היועצים המקצוןעיים החיצוניים, שבראשם עומד פרופ' זאת, רק לאחר תהליכי שימועים ומהלכי בדיקות כלכליים שמובלים ע"י סמנכ"ל בכיר לכלכלה במשרד התקשורת, 

  ., שמבין הכי הרבה בישראל מה זה תעריפי בזק והוא בלתי תלוי בבזק (כי הוא איש האקדמיה, עם ניסיון מקצועי אדיר). גרונאו
//www.gov.il/BlobFolder/policy/17112014/he/3976.pdfhttps:  

  
  . בצו -בלי שינויים לחתימת שר התקשורת ושר האוצר , התוצאה שזה הולך מה שבזק תצעק או תטען או תלחץ, לא חשוב הולך לשימוע. המסמך הזה 2

  https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/3454/he/3454.pdfהנה השימוע: 
  

  כל המסמכים לשימוע:
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/3790  

  
  
  . אחרי השימוע זה הולך לחתימת שר האוצר. 3

  .בודק עם אנשי האוצר לפני שהוא חותםשר האוצר לא פראייר וגם הוא 
  בסוף הצו נחתם, מפורסם, והוא מחייב את בזק ואת כל שוק התקשורת 

  .בזק לא קובעת מאומה בעניין מחיריהכלומר: 
  

  :אחרי השימוע ,סיכום כל אוסף ההחלטותהנה 
https://www.gov.il/he/Departments/policies/17112014  
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  :רגולטוריים מסמכים 2תמיד כולל , ע"י שר התקשורת אחרי ששר האוצר חתם , כאמור לעיל,הצו של המחירים חתום. 4

  א. ההסברים לצו:
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/17112014/he/3960.pdf  

  
  ב. הצו עצמו (אלו תקנות שמתפרסמות גם ברשומות):

%20Regulations.pdf-%20Decision%20Document%20-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/17112014/he/Regulation%20of%20Wholesale%20Services%20  
  

  ...:2בערוץ בזמנו לא דומים לשום מספר שהוצג  -שהמספרים בצו . תראי טלפוניה סיטונאיתיש שם גם את המחיר של 
  

  .צחי הנגבי לא חשוד בכלום, הוא כרגע לא משנה, כי צחי הנגביהיה שינוי במחירים של הטלפוניה הסיטונאית בצו שחתם עליו 
  

, בזק לא עשתה שום דבר לא חוקי ולא ומבחינה משפטית נכון להרגע), חוזי בת"אהנושא הזה נדון בבג"ץ (בזק רצה לבג"ץ), בבתי משפט מחוזיים (כרגע יש דיון חדש בבית משפט מ
  . 2018תקין עד אוגוסט 

  על זה אין שום ערעור, כי עבר זמן הערעור. 
   והלאה, וזה כרגע בשלב שלפני דיון בבית משפט מחוזי, ולא ידוע מה תהיה ההחלטה. 2018בזק ערערה על הקביעה שהיא עברה עבירה מאוגוסט 

  
  . כאןכתבות), האחרונה והכי נוקבת:  20אני כתבתי על זה די הרבה (לפחות 

  
שתה כל דבר רע ולא הייתה שום סטייה משום דבר, בעניין הטלפוניה נגד ביבי מתייחס אליו, בזק לא ע("כתב החשדות") הזמן שכתב האשמה , 2017עד  2014בשנים בכל אופן, 

  . 2018עד אוגוסט  - הסיטונאית, כאמור 
  

  זו הקביעה המשפטית שיש כרגע בתוקף. 
  

מסודר שלא מושפע , כי יש מנגנון ביבי, שרה, או "חמגשיות", או "כתבות מלטפות"- שורה תחתונה עד כאן: המחירים של בזק לא נקבעים ע"י בזק והם לא מושפעים משום אלוביץ'
  (אגף בכיר כלכלה במשרד התקשורת + פרופ' גרונאו + חברת ייעוץ בריטית שקבעה את העקרונות לכל החישובים + משרד האוצר).  בכלל מכל השטויות הללו

  
מחירים (נתתי לך לינק לצו העיקרי של מחירי השוק הסיטונאי, כולל לא נמצאים בשום צו בזמנו (ושיש להם מקבילה ה"כתב החשדות") כל המספרים שהציגו בכתבת הטלוויזיה 

  א + ב כאן למעלה). .  4טלפוניה סיטונאית, בסעיף 
  
  .את המחירים מעדכנים כל שנה במנגנון מוסדר, שכתוב בחוק ובתקנות. 5
  

  ן מחירים שתקף כרגע:, הנה השימוע האחרון לפני הצו האחרון לעדכו2018העדכון האחרון של המחירים נעשה במחצית 
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/05062018/he/update%20market%20tariff%204.6.18.pdf  

  
  ). חשדות"כתב ה", לא בתקופה ההיא שנידונה בהיום(כרגע הצו הזה לא חשוב, כי זה  כחלוןובאישור של שר האוצר  איוב קראוהצו נחתם ע"י השר  אושרהשימוע 

.  
  בברכה

  אבי
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