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 מבוא. א
 
הליך אינטנסיבי ומקיף של ") המשרד(" מקיים משרד התקשורת 2004החל מראשית שנת  .1

; ")הליך הבחינה) ("רדיו טלפון נייד(ן "גומלין לרשת רט-בחינה מחדש של תעריפי קישור
 5לפי סעיף ") ג"קש("גומלין -ההליך נערך במסגרת הסמכות להסדרת תעריפי קישור

 "). החוק"או " חוק התקשורת ("1982-ב"התשמ, )בזק ושידורים(תקשורת לחוק ה
 
עת הוחלט לראשונה על הטלת , 2000הליך הבחינה הוא המשכו של תהליך שהחל בשנת  .2

) בזק ושידורים(ן והותקנו תקנות התקשורת "פיקוח תעריפי על השלמת שיחה ברשת רט
: התקנות כנוסחן לאחר התיקון (2000-ס"התש, )תיקון) (גומלין-תשלומים בעד קישור(
ברקע מצוי גם הסדר הפשרה שסוכם בשעתו ]. 103") [התקנות"או " ג"תקנות קש"

 ]. 105") [פשרת פלאפון ("6846/00צ "בג, בעתירה שהגישה חברת פלאפון
 
 Analysysבמסגרת הליך הבחינה הסתייע המשרד בשירותיה של חברת הייעוץ הבריטית  .3

ג ולמתן המלצה בדבר קביעת "ורך גיבוש מודל כלכלי לחישוב עלויות קשלצ, ")אנלסיס("
הוסיף המשרד ופנה אל הכלכלנים ] 33[הדעת של אנלסיס -לאחר שהוגשה חוות. תעריף
ן "ובמסגרת בחינת הטענות שהעלו חברות הרט, ראובן גרונאו ומר יעקב גדיש' פרופ

כן נטלו חלק בהליך . עצתםהסתייע המשרד רבות ב, בשימוע וגיבוש העמדה הסופית
 "). האוצר("הבחינה נציגי משרד האוצר 

במקומות בהן בוצעו השמטות מופיע ; במסמך זה הושמט מידע שהינו בבחינת סוד מסחרי: הערה
 ". --- "-הסימון 
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חברות ("פרטנר ומירס , סלקום, מאז תחילתו של הליך הבחינה הוזמנו החברות פלאפון .4

בין במתכונת של נתונים , למסור למשרד כל מידע רלוונטי מטעמן") החברות"או " ן"הרט
וכן , לסיס ובין בכל מתכונת אחרת שיבחרוי אנ"לפי דפי מידע מפורטים שהוכנו עבורן ע
במהלך עבודתה של אנלסיס והכנת , ואולם. ידן-להגיש מודל כלכלי אחר שיכול ויוצע על

לא לשתף פעולה בתהליך ולא העבירו כל , מירס' למעט חב, ידה בחרו החברות-ד על"חווה
ד אנלסיס "במענה לחוו. חרף פניות חוזרות ונשנות של המשרד, מידע או מודל כאמור

דעת -הגישו החברות טיעונים וחוֹות, ד האמורה"ולעמדת המשרד שגובשה על יסוד חווה
ה גרונאו וגדיש נתונים כלכליים ותפעוליים "בהמשך גם העבירו החברות לעיון ה. מטעמן
 . נוספים

 
ן "הליך הבחינה העלה באופן ברור ומובהק כי התעריף הנוכחי להשלמת שיחה ברשת רט .5

אכן גבוה באופן משמעותי מרמת המחיר שניתנת להצדקה מבחינה , ג"בתקנות קשהקבוע 
ואלה מהן שנמצאו מוצדקות הביאו , טענות המפעילים נבחנו בעיון ובתשומת לב. כלכלית

. את אנלסיס להכניס שורה של תיקונים באופן יישום המודל שהציעה ובהמלצותיה
ה גרונאו "דעתם של ה-ועל יסוד חוותד אנלסיס "על סמך התיקונים לחוו, בהמשך לכך

גיבש המשרד את עמדתו הסופית ואת ההמלצות שהובאו בפני שר התקשורת , וגדיש
 "). השר("

 
טיעוני החברות , עבודת הדרג המקצועי במשרד, ד אנלסיס" חוו-כאמור , על יסוד כל אלה .6

 נשקלו מכלול - ה גרונאו וגדיש"דעתם של ה-ועצתם וחוות, הדעת שהוגשו מטעמן-וחוֹות
 .   ההיבטים של העניין בידי השר וניתנה החלטתו

 
הן , ד זו באה לסכם את השתלשלות הליך הבחינה וליתן מענה לטענות משפטיות"חוו .7

 . ן"שהעלו חברות הרט, פרוצדורליות והן מהותיות
 
 סדר הליך הבחינה . ב
 
כאשר בשנת , ג"עריפי קשג נקבע בשעתו מתווה לירידת ת"במסגרת תקנות קש, כזכור .8

.  תוכננה להתבצע הערכה מחודשת לפיה ייקבע המשך הטיפול הרגולטורי בתעריפים2003
לאחר קבלת נתונים מחברות , 2003בפשרת פלאפון צויין כי החל משנת , בהמשך לכך

 .  ישוב המשרד ויבחן את הצורך להשאיר את התעריף על כנו או לשנותו, ן"הרט
 
 קיים המשרד הליך מכרזי לבחירת חברת ייעוץ כלכלית שתסייע 2003 לקראת סוף שנת .9

נבחרה חברת הייעוץ . ן"ג לרשת רט"בידי המשרד בגיבוש מודל כלכלי לחישוב עלויות קש
 התקשר המשרד בהסכם ייעוץ עם אנלסיס לשם קבלת 27.1.04וביום , הבריטית אנלסיס

במסגרת ]. 100[ג "עת תעריף קשן וקבי"דעת בדבר עלויות השלמת שיחה ברשת רט-חוות
 . SMSזו התבקשה אנלסיס גם לתת התייחסותה למסרי 

 
-על, בהשתתפות נציגי אנלסיס, ן" קיים המשרד ישיבה עם נציגי חברות הרט2.2.04ביום  .10

מנת להציג בפני החברות את סדרי הליך הבחינה המתוכנן ואת פירוט המידע שהחברות 
 נשלח אל החברות 3.2.04ביום . רך בניית המודל הכלכלימתבקשות להעביר לאנלסיס לצו

בו הוזמנה כל חברה למסור למשרד כל מידע , ]26, 15, 8, 1[אסף כהן ' מכתבו של דר
בין במתכונת של גליון עבודה אלקטרוני שצורף למכתב ובין בכל , רלוונטי מטעמה

-י אחר המוצע עלמודל כלכל, אם תבחר בכך, וכן להגיש, מתכונת אחרת שנראית לחברה
 . ידה

 
ן להגיש כל מידע או מודל "סרבו חברות הרט, שהעבירה את המידע המבוקש, למעט מירס .11

 התנהלה התכתבות בעניין בין 2004במהלך החדשים שחלפו מאז פברואר . כלכלי מטעמן
כ "ברובה בין ב, ]25, 16-22[ופרטנר ] 9-14[סלקום , ]2-7[המשרד לבין החברות פלאפון 

החברות טענו כי על המשרד לשקול את הנושא באופן . ש המשרד"ברות לבין יועמהח
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,  תחילה לעניין עצם הצורך בהתערבות רגולטורית-מדורג ולקיים לחברות שימוע מדורג 
ורק לבסוף לעניין איסוף נתונים מהחברות ובחינת נושא , כ בשאלת המודל הכלכלי"אח

וסרב , ושא בכללותו מטופל כמקשה אחתבמענה לכך הבהיר המשרד כי הנ. התעריף
ל פרטנר לשר "הדברים באו לידי ביטוי גם בחילופי מכתבים בין מנכ. לקיים שימוע מפוצל

 ].  23-24[התקשורת 
 

ובו פירוט , ן מכתב מאת שר התקשורת" נמסר לכל אחת מחברות הרט28.7.04ביום  .12
אל המכתב ]. 27-30[ החברות ג וברשיונות הכלליים של"התיקונים הנשקלים בתקנות קש

דעת -חוות, ]32[וטיוטת תיקון הרשיון המוצע ] 31[צורפו הטיוטה המוצעת לתקנות 
בהמשך למכתב זה נשלח ביום ]. 34[אסף כהן ' ד כלכלית מאת דר"וחוו, ]33[אנלסיס 

. במתכונת של מדיה אלקטרונית, ן המודל הכלכלי בשלמותו" אל כל חברות הרט4.8.04
עברו טיוטות התיקון לתקנות ולרשיון גם להתייחסותם של בעלי רשיונות הו, בנוסף

 ].77[כלליים אחרים 
 

 19.8.04ביום ; 29.8.04ן התבקשו להעביר למשרד את התייחסותן עד ליום "חברות הרט .13
עד ליום , הודע לחברות על הארכת המועד לקבלת התייחסויותיהן בעוד שלושה שבועות

19.9.04] 40 ,51 ,62 ,72.[ 
  

פנו פלאפון וסלקום אל המשרד בשאלות שונות בנוגע לחוות , בטרם הגשת התייחסותן .14
המשרד השיב ונתן ]. 54, 52, 44, 41[הדעת הכלכליות והמודל הכלכלי שצורף אליהן 

 ]. 55, 53, 42[ככל שנדרש לשם מתן הסבר לחומר שהוצג בפני החברות , הבהרות
 

 וכחלק מהיערכות המשרד לקראת בחינת החומר שיוגש בידי 2004במהלך חודש ספטמבר  .15
ראובן ' ביקש המשרד את סיועם של הכלכלנים פרופ, ן והמומחים מטעמן"חברות הרט

 הגישו החברות את מסמכי 19.9.04ביום . כיועצים למשרד ולשר, גרונאו ומר יעקב גדיש
 : מטעמןשלהן ושל שורת יועצים משפטיים וכלכליים , התגובה המפורטים

 ; ]47 [Ovum, ]46[מר מנחם פרלמן , ]45[ד צבי אגמון " עו-פלאפון 
; ]59 [PricewaterhouseCoopers, ]56[יורם טורבוביץ ' יצחק סוארי ודר'  פרופ-סלקום 
, ]66 [McKinsey, ]65, 64[נייל גנדל וחיים פרשטמן ' פרופ, ]68[ד חודק והרמן " עו-פרטנר 
NERA] 67   .[ 

 
) בנפרד(במהלכה הביאה כל אחת מארבע החברות ,  התקיימה ישיבת שימוע23.9.04 ביום .16

שני , נציג אנלסיס, בישיבה נטלו חלק גם צוות המשרד. את דברה בפני שר התקשורת
נערכו במהלך , בהמשך וכחלק מהליך השימוע. ונציגי האוצר, יועצי המשרד גרונאו וגדיש

לי " פגישות בירור ושיחות רבות בין מנכ2004אוקטובר והמחצית הראשונה של נובמבר 
בהן הוסיפו החברות לפרוס בפני יועצי , ה גרונאו וגדיש"ן ויועציהן לבין ה"חברות הרט

 . את השגותיהן וכן נתונים שונים להבהרת עמדתן, ודרכם בפני צוות המשרד, המשרד
 

 דיונים של צוות ,במקביל להליך השימוע התקיימו דיונים פנימיים של צוות המשרד .17
, ה גרונאו וגדיש"דיונים של צוות המשרד עם יועצי המשרד ה, המשרד עם נציגי אנלסיס

על מנת לבחון , וכן מספר דיונים של צוות המשרד ויועצי המשרד עם השר ונציגי האוצר
 . ולגבש את ההמלצות שיובאו בפני השר להחלטה, ללבן עמדות, את הסוגיות השונות

 
ה גרונאו וגדיש לבין נציגי "בין ה, כאמור לעיל, גישות הבירור אשר קויימובמסגרת פ .18

סלקום , לים של פלאפון" נייר הסכמות בין מר גדיש והמנכ13.11.04נוסח ביום , החברות
לאחר דיונים . י מר גדיש כהצעה לבחינת צוות המשרד והשר"אשר הוגש ע, ]81[ופרטנר 

קיבל השר את החלטתו , נציגי האוצר והשר, רדיועצי המש, פנימיים בין צוות המשרד
הפחתה מדורגת על פני ארבע שנים : אשר עיקריו, ג"בדבר מתווה הפחתת תעריפי הקש

';  אג2.5עד ,  על פני שנתייםSMSהפחתת תעריף ';  אג22עד , של תעריף השלמת שיחה
 .  2009ומעבר לחיוב לפי מקטעים של שנייה החל משנת 
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ועיקריה פורטו במכתב מאת , ]82 [18.11.04נמסר בהודעה לעתונות מיום על החלטת השר  .19
 ]. 83 [23.11.04ן מיום "ל כל אחת מארבע חברות הרט"ל המשרד אל מנכ"מנכ

 
) בזק ושידורים(תקנות התקשורת : ג" חתם השר על התיקון לתקנות קש5.12.04ביום  .20

לתיקון "). התיקון לתקנות] ("85 [2004-ה"התשס, )תיקון) (גומלין-תשלומים בעד קישור(
לסיכום הליך , ן"לים של חברות הרט"לתקנות נלווה מכתב מאת השר אל ארבעת המנכ

כן הודע דבר התיקון לתקנות במכתבים אל גורמים ]. 84[הבחינה ועיקרי התיקון לתקנות 
ל "מ מנכ"ומכתב מ, ]80[לי בעלי רשיונות כלליים אחרים "מכתבי השר אל מנכ: נוספים

 ]. 99[לית המועצה הישראלית לצרכנות "המשרד אל מנכ
 

, ה גרונאו וגדיש"דעת של צוות המשרד ושל היועצים ה-החלטת השר התבססה על חוֹות .21
חוֹות ; כמפורט לעיל, אשר עיקריהן נמסרו לשר במהלך הדיונים שנערכו עימו בעניין

. תו על התיקון לתקנותעובר לחתימ, במתכונת טיוטה, הדעת הכלכליות הוצגו בפניו
 :  והן כוללות את אלה, ד זו"הדעת בנוסחן הסופי מוגשות לשר במקביל להגשת חוו-חוֹות

 
 ;]87[בעניין הטענות שהועלו כנגד המודל , 15.12.04ד משלימה של אנלסיס מיום "חוו -
בעניין ההצדקה להתערבות רגולטורית בתעריפים , 14.11.04גרונאו מיום ' ד פרופ"חוו -

 ;]88-89" [צדדי-מוצר דו"ענה בדבר והט
 ;]90-91" [היום שאחרי"בעניין  , 14.12.04גרונאו ומר גדיש מיום ' ד פרופ"חוו -
ובה תשובות מסכמות לטענות החברות וכן הצגת , 15.12.04אסף כהן מיום ' ד דר"חוו -

 ].92[המתווה המתוקן להורדת התעריפים 
 
 עיקרי טענות החברות. ג
 

ן הועלו בפירוט רב בהתכתבויות שקדמו להליך "פטיות של חברות הרטטענותיהן המש .22
דעת -חוֹות, לים" מכתבי המנכ-השימוע ובמסמכים שהגישו החברות במסגרת השימוע 

להלן נביא ריכוז תמציתי של עיקרי הטענות . הדעת הכלכליות-וחוֹות, כוח החברות-באי
כי , נציין כבר בפתח הדיון. דרןובהמשך נבחן אותן כס, ן"המשפטיות שהעלו חברות הרט

לא נוכל להקיף את מלוא הפירוט שמופיע בניירות , לאור ריבוי המסמכים ואריכותם
נציין כי בחלק ניכר מבין . אולם ננסה לתת מענה לכל הטענות המשמעותיות, השונים

 .סלקום ופרטנר, הנושאים יש קווי טיעון דומים במסמכים של פלאפון
 

 : ן הם אלה"המשפטיות מצד חברות הרטעיקרי הטענות  .23
 

עם זכות , השימוע צריך היה להיות מדורג: סדרי הליך גיבוש ההחלטה והשימוע )1 (
המודל , שיטת ההתערבות,  לגבי הצורך בהתערבות רגולטורית-טיעון בכל שלב 
לא ניתן פרק זמן מספיק לתגובת ; טענות שנטענו לא זכו למענה; הכלכלי והיישום

, כי עמדת משרד התקשורת נקבעה זה מכבר,  השימוע הוא למראית עין;החברות
בדומה , בנוסף; ואין נכונות אמיתית לסטות מהעמדה שנתקבלה, הּודעה לציבור
בזק ההליך צריך להיות מבוסס על ועדת מומחים מקצועית ציבורית ' למקרה של חב

ך לקיים בדיקה צור,  בשל צורך בקיום הפרדה בין הגוף הממליץ והגוף המחליט-
 .וחשש לניגוד עניינים, מקצועית כוללת

 
 5ההתערבות בלתי חוקית בהיותה חורגת מהוראות סעיף :  לחוק התקשורת5סעיף  )2(

קביעת תעריף הגורם להפסדי ענק אינה יכולה להיחשב כקביעה המביאה : לחוק
פת רווח  אינו משקף עלות בתוסLRIC -מודל ה; בחשבון את עניינם של בעלי הרשיון

 -מודל ה;  התעריף מתחת לעלות ושקול למתן שירות בחינםSMS -ובאשר ל, סביר
LRICולכן אינו יכול , לא על ניתוח נתונים ועובדות, "נבואות" מבוסס על תחזיות ו

 .5לשמש תשתית עובדתית להחלטה לפי סעיף 
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ור המשרד היה אמ: ההסדר מפר את המוסכם בפשרת פלאפון: "פשרת פלאפון" )3(
הבחינה היתה אמורה ; לבחון את עצם הצורך להשאיר התעריף על כנו או לשנותו

 .כלומר בחינת השוק כולו, "בהתחשב בשינויים שיחולו במבנה השוק"להיערך 
 

הנחת המשרד לפיה ניתן לבחון את תעריף : הניתוח הכלכלי והתשתית העובדתית )4(
-מוצר דו"ן היא "יחת רטש: מוטעית מיסודה, השלמת שיחה כעומד בפני עצמו

אפשר לנתח את מאפייני השוק של שיחה נכנסת במנותק מבחינת השיחה -ואי, "צדדי
עניין זה בא לידי ביטוי בניתוח מבנה המחירים והעמסת ; היוצאת והענף בכללותו

, לפיכך; שלא נערך, "יום שאחרי"ובפרט בניתוח ההשלכות הכלכליות של , עלויות
;  בחסר ולא הובאו בחשבון מלוא השיקולים הרלוונטייםהתשתית העובדתית לוקה

הן בשל פגמיו כמבנה תיאורטי והן בשל , המודל הכלכלי לוקה בחוסר סבירות, בנוסף
 .היותו מבוסס על שורה של הנחות כלכליות ונתונים עובדתיים שגויים

 
, הן שיעור ההפחתה והן הקצב המתוכנן של החלתה: שיעור וקצב הורדת התעריף )5(

 .הינם קיצוניים באופן בלתי סביר ובלתי מידתי
 
, ן"לנוכח ההבדלים בעלויות בין חברות הרט, ----- ו----לטענת : תעריף דיפרנציאלי )6(

 .ולפיכך נדרש תעריף דיפרנציאלי, שוויונית-תעריף אחיד יוצר תוצאה לא
 

בי פסקת ולוקה ביחס לכל מרכי, ההחלטה פוגעת בזכות הקניין: פגיעה חוקתית )7(
האמצעי לא ; שכן אין הצדקה להתערבות הרגולטורית, התכלית לא ראויה: ההגבלה
 .הן בשיעורה הן בקצב היישום, וההחלה לא מידתית; LRICבשל פגמי מודל , מתאים

 
הן לאור הוראות החוק והרשיון , התערבות ביחידות הזמן אינה כשרה: יחידות הזמן )8(

 .ביחסים חוזייםוהן בהיותה התערבות לא ראויה 
 
  הליך גיבוש ההחלטה ומתן זכות שימוע. ד
 

ן כנגד אופן התנהלותו של "הטענה העיקרית שהעלו חברות הרט, כפי שכבר צויין לעיל .24
תחילה לעניין : או מפוצל, היא כי היה על המשרד לבצע הליך שימוע מדורג, הליך הבחינה

,  שיטת ההתערבות והמודל הכלכליכך לעניין-אחר, עצם הצורך בהתערבות רגולטורית
צריך היה , כך נטען, בכל שלב ושלב. ורק לבסוף לעניין חישובי העלות והתעריף שייקבע

 .  1ן"המשרד ליתן זכות שימוע לחברות הרט
 

, המחלוקת בשאלת הצורך בהליך מפוצל לובנה במסגרת התכתבות בין המשרד לחברות .25
-16[ופרטנר ] 9-14[סלקום , ]2-7[פלאפון (המשרד ש "כ החברות לבין יועמ"ברובה בין ב

עמדת המשרד היא כי לא , כפי שהובהר לחברות במהלך ההתכתבות האמורה]). 25, 22
, שכן בחינת התעריפים והצורך בהתערבות לשם עדכונם, היה מקום לפיצול הליך הבחינה

וריכוז ,  הראוייישומו של המודל לשם חישוב העלויות והתעריף, גיבושו של מודל כלכלי
במסגרת גיבוש התשתית ,  טופלו בידי המשרד כמכלול אחד-הנתונים לשם כל אלה 

כך גם . העובדתית והכלכלית לקראת קבלת החלטה בדבר הפעלת סמכות רגולטורית
 ]. 23-24[ל פרטנר בעניין זה "הובהר בתשובת השר לפנייתו של מנכ

 
סביב השאלה האם , בסופו של יום, רעתהשאלה האם נדרשת התערבות רגולטורית מוכ .26

תעריפי השלמת השיחה הנוהגים כיום גבוהים באופן משמעותי מעלות מתן השירות 
ג "יש צורך לבחון תחילה את עלויות קש, על מנת לענות על שאלה זו. בתוספת רווח סביר

ויות לבנות מודל כלכלי ולבסוף לבחון האם על, לצורך כך יש לאסוף הנתונים. ן"לרשת רט
. ג כפי שהתבררו מהמודל הינן נמוכות באופן משמעותי מהמחירים הנגבים כיום"קש

                                                      
חודק ; ]21[, ]17[מכתב חודק והרמן ; ]14[מכתב וקנין ; ]9[מכתב בלייך ; 9-12' עמ, ]45[ן אגמו; ]4[מכתב אגמון  1

 .26, 22-23' עמ, ]68[והרמן 
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להפוך את שאלת הצורך בהתערבות , לפיכך לא ראה המשרד להיענות לדרישת החברות
, רגולטורית לשאלה פרלימינרית אשר נבחנת באופן נפרד במישור העקרוני כביכול

 .  ה אמור הליך הבחינה להיות מעוגןחישובית אשר ב-במנותק מהתשתית העובדתית
 

כי ההליך שניהל המשרד אינו עולה בקנה אחד עם ההוראות , בהקשר זה הועלתה הטענה .27
  -המדובר ב. 2בדבר ההליך המנהלי הנדרש על פי הדירקטיבות האירופיות

Directive 2002/21/EC of 7 March 2002 on a common regulatory framework for 
electronic communications networks and services (Framework Directive), OJ L 
108/33, 24.4.02; 
Directive 2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic communication 
networks and associated facilities (Access Directive), OJ L 108/7, 24.4.02. 

 
לא היה דבר שאינו מתיישב עם , ן" סבורים כי בהליך שקיים המשרד מול חברות הרטאנו .28

נדרשת רשות רגולטורית לאפשר , Framework Directive -פ ה"ע. הוראות הדירקטיבות
וככל שמדובר , )6סעיף (לגורם מעוניין הזדמנות נאותה ליתן הערותיו לטיוטת ההחלטה 

 לקיים (significant market power)וק משמעותי בהחלטה המוחלת על מפעיל בעל כוח ש
 מתייחס Access Directive -ה, כן-כמו). 16 עד 14סעיפים (הליך של הגדרת וניתוח שוק 

התפישה האירופית אכן מייחסת חשיבות לשקיפות . ג"ספציפית לפיקוח על תעריפי קש
 דרישה להעמיד אך אין בה כל, ההליך הרגולטורי ולשמיעת עמדות המפעילים במסגרתו
 .       ן"כדרישת חברות הרט, את ההליך המינהלי במתכונת של שימוע מפוצל או מדורג

 
רק כדי לצאת " למראית עין"ן כי המשרד ניהל הליך שימוע "באשר לטענת חברות הרט .29

וכי הפרסומים באמצעי התקשורת בדבר כוונות המשרד והשר כבלו את שיקול , ידי חובה
הרי אלה טענות בעלמא שלא , 3באופן שלא יוכל לשוב בו מעמדתו המקוריתדעתו של השר 

, המציאות מעידה כי השימוע נערך באופן ענייני ומפורט. הובא להן כל ביסוס עובדתי
לאחר שנבחנו חוות , והמשרד והשר אכן ראו לנכון לערוך שינויים בעמדות שעמדו לשימוע

 . הדעת והטענות שהעלו החברות
 

ן כי פרק הזמן שניתן להן לשם הכנת עמדתן והצגתן בפני "טען על ידי חברות הרטעוד נ .30
ן ניתנה הזדמנות לגבש "לחברות הרט. גם זוהי טענה נטולת בסיס. 4המשרד לא היה סביר

החל מהפגישה הראשונה של החברות , ולהעלות את טענותיהן במהלך כתשעה חודשים
וכלה בפגישות הרבות שנערכו עם , פ" ובעדרך הליך השימוע בכתב, עם נציגי אנלסיס
שיח פתוח בו היתה לחברות הזדמנות -בבחינת ערוץ דו, ה גרונאו וגדיש"יועצי המשרד ה

 . לשטוח טענותיהן ולהסביר ולפרט עמדתן
 

להביא בפני המשרד , לא אחת, ן הוזמנו"בהקשר זה נכון לשוב ולהזכיר כי חברות הרט .31
שביקש המשרד או כל נתונים אחרים שלטעמן צריך שיילקחו את טענותיהן לגבי הנתונים 

שכן מודל אנלסיס מלכתחילה , כן הוזמנו החברות להציע מודל כלכלי מטעמן. בחשבון
אף שניתנה . או מודל מטעם המפעילים/היה מכוון לכלול שלב של התאמות מול נתונים ו

להציג כל מודל חלופי בחרו החברות שלא לנצלה ונמנעו מ, להן הזדמנות נאותה כאמור
לא יוכלו להלין , בנסיבות כאלה; מטעמן או נתונים מפורטים בדבר עלויות השלמת שיחה

 . על העדר הזדמנות להציג עמדתן
 

ג באמצעות ועדת מומחים "באשר לטענה כי היה צריך לבחון את שאלת תעריפי הקש .32
ועי של רשות מנהלית הן בחינה באמצעות הדרג המקצ, הרי ששתי החלופות, 5חיצונית

הן דרכים לגיטימיות , המסתייע ביועצים מומחים והן בחינה באמצעות ועדה חיצונית

                                                      
 .17-24' עמ, ]63[ל "נספח בינ 2
  .17-21' עמ, ]68[חודק והרמן ; 4-8' עמ, ]45[אגמון ; 1-3' עמ, ]43[גלברד  3
 .4' עמ, ]43[גלברד  4
 .3' עמ, ]56[פטרבורג ; 4' עמ, ]43[גלברד  5
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עשה המשרד שימוש בכלים , במהלך השנים. לניהול הליך בחינה מן הסוג העומד על הפרק
. לצורך הפעלת סמכויותיו הרגולטוריות, כלכליות-שונים לבחינה של מסכות עובדתיות

אך לא היה כל הכרח לעשות כן , בזק נבחרה המתכונת של ועדה ציבורית' חבלגבי תעריפי 
עבודת הצוות , ד בידי חברת אנלסיס"השילוב של מתן חוו, לדעתנו. במקרה הנוכחי
היווה מתכונת סבירה ועניינית , ה גרונאו וגדיש"ד מייעצת של ה"וחוו, המקצועי במשרד

 . לניהולו של הליך הבחינה
 

 כי בשל הימנעות המשרד מהקמת וועדת מומחים חיצונית לא היתה הפרדה באשר לטענה .33
רשות . אף היא טענה נטולת ממש, ראויה בין הגוף הממליץ לבין הגוף מקבל ההחלטה

בגיבוש , מנהלית אינה נדרשת להפריד בין העוסקים מטעמה בהכנת התשתית העובדתית
היתה עומדת בניגוד לעקרון , רשהלו נד, הפרדה מעין זו. ובעצם קבלת ההחלטה, ההמלצה

. יעילות ההליך המנהלי והחזקה בדבר תקינות ההליך המנהלי ותום לב עובדי הרשות
ההליך המנהלי צריך לעמוד , לפי הפסיקה שדנה בהליך קבלת החלטה מנהלית, כידוע

מבחן אמינות הנתונים ומבחן , מבחן הרלוונטיות,  מבחן איסוף הנתונים-בשורת מבחנים 
; )423, 412) 5(ד מח "פ, שר התקשורת' יורונט קווי זהב נ 987/94צ "בג(יה המנהלית הרא

ואין , כל המבחנים הללו מופנים כלפי הרשות אשר נדרשת לקבל את ההחלטה המנהלית
 . לגוף מחליט, שמופקד על יצירת התשתית העובדתית, הם מחייבים הבחנה בין גוף מייעץ

 
  לחוק התקשורת5סעיף .  ה
 

ג במתכונת שהּודעה בשימוע היא בלתי "לפיה התערבות השר בתעריפי קש, הועלתה טענה .34
 LRICמודל : נטען כי. 6 לחוק התקשורת5אמותיו של סעיף ' ד-בהיותה חורגת מ, חוקית

..." הגומלין-בהתבסס על עלות קישור"לא עונה על הדרישה לפיה השר יורה על המחיר 
; 7לרבות עלויות משותפות, מתבסס על מלוא העלויות בפועלשכן המודל אינו , ))ד(5סעיף (

; שכן הוא יגרום להפסדי ענק, )שם" (בתוספת רווח סביר"המודל לא עונה על הדרישה של 
, "יום שאחרי"ן ב"המשרד לא ניתח את השלכות קביעת התעריף על מצבן של חברות הרט

" לעניינם של בעלי הרשיון... בשים לב"ולפיכך המודל לא עומד בדרישה כי התעריף ייקבע 
ולא על ניתוח נתונים " נבואות"המודל מבוסס על תחזיות ו, ובנוסף; 8))ב(5סעיף (

 .9ולכן אינו משקף תשתית עובדתית ראויה להחלטת השר, ועובדות
 

על , 5חוקיות ההחלטה בשל חריגה כביכול מהוראות סעיף -הטענה בדבר אי, לדעתנו .35
כי קביעת המחיר בידי השר , )ד(5לא בכדי מורה סעיף . נה נכונהאינה טע, ל"היבטיה הנ

בהבדל מנוסח ". לפי שיטת חישוב שיורה עליה, הגומלין-בהתבסס על עלות קישור"תהיה 
, "העלות הכוללת של השימוש"לפיו היה על השר לקבוע המחיר על בסיס ,  בעבר5סעיף 

 תהיה שיטת מהל השר לבחור מטיל ע) 2000מאז תיקון הסעיף בשנת (הנוסח הנוכחי 
הדעת -כפי שמובהר בחוֹות, LRICשיטת . שלפיה ייקבע המחיר, החישוב מבוססת העלות

י "ואימוץ השיטה ע, היא שיטה מקובלת וסבירה, הכלכליות שהוגשו מטעם המשרד
אינו חורג מהוראות , לרבות הגישה הננקטת בה לעניין עלויות משותפות, המשרד והשר

 .    5סעיף 
 

בפרט , הדעת הכלכליות של המשרד ושל היועצים-חוֹות, באשר לדרישה של רווח סביר .36
מעמידות בפרופורציה נכונה את טענות , ]90-91" [היום שאחרי"ד גרונאו וגדיש לגבי "חוו

ג הנוכחית לרמת התעריפים "המעבר מרמת תעריפי קש. החברות בדבר הפסדיהן הצפויים
לפי הניתוח הכלכלי , אך עדיין יותיר, רידה ברמת ההכנסותאכן צפוי לגרום לי, שנקבעה

 .ן ברמת רווחיות סבירה"את חברות הרט, של המשרד
 

                                                      
 .24' עמ, ]56[פטרבורג ; 38' עמ, ]45[ אגמון  6
 .39-40' עמ, ]45[ אגמון  7
 .69-72' עמ, ]68[ חודק והרמן  8
 .41-44' עמ, ]45[ אגמון  9
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דומה כי מהלך , באשר לחובת השר להביא את עניינם של בעלי הרשיון בגדר שיקוליו .37
השימוע והשינויים שהוכנסו בטיוטת התקנות והרשיון בעקבות בחינת הטענות שהעלו 

ן אכן הובא בחשבון "ן אינם מותירים מקום לספק כי עניינם של חברות הרט"רטחברות ה
דהיינו ,  לחוק5מבלי לגרוע מיתר השיקולים עליהם מורה סעיף , זאת. י המשרד והשר"ע

ואשר ביניהם לבין עניינן של , עניינו של הציבור והבטחת התחרות ורמת השירותים
 .  החברות על השר לאזן

 
 אינה מציעה תשתית עובדתית מתאימה כי היא מבוססת LRIC כי שיטת באשר לטענה .38

נכון הוא כי , ראשית. התשובה לכך היא כפולה, לא על עובדות אלא על הערכות ותחזיות
בה נוקטת " וורסיה"ובפרט ה, LRICשיטת , (forward-looking)בהיותה צופה פני עתיד 

אך זאת , הנחות ותחזיות,  הערכותהיא מתודה אשר מתבססת במידה ניכרת על, אנלסיס
לעניין זה ראה הסבר מפורט ; על יסוד מומחיות וניסיון מקצועיים, באופן שיטתי ומבוקר

באופן , המתודה כוללת, כפי שצויין לעיל, שנית]. 92[אסף כהן ' ד המשלימה של דר"בחוו
מול " צלבהה" וbottom-upהתבססות על נתונים ממשיים לצורך ביקורת של מודל , מובֶנה

ן הוזמנו לספק את מירב "חברות הרט, כזכור. ככל שאלה זמינים, top-downמודל חלופי 
אך בחרו שלא לעשות ,  מטעמןtop-downהנתונים בדבר הרשת והעלויות וכן להגיש מודל 

 .ובנסיבות כאלה אין הן יכולות להלין על ֶחֶסר בנתונים עובדתיים, כן
 
 "פשרת פלאפון".  ו
 

י המשרד להפחתה "פלאפון נטען כי ההסדר המוצע ע' רת טענותיה של חבבמסג .39
, לפי הטענה]. 105" [פשרת פלאפון"ג מפר את הוראות הסכם "משמעותית בתעריפי קש

רק אם נוכח כי חל שינוי במבנה שוק , המשרד רשאי לשנות את התעריף האחרון שנקבע
 .10ן המצדיק התערבות נוספת בתעריף"הרט

 
 :הקובע כך,  להסדר הפשרה3לאפון נסמכת על פרשנותה לסעיף טענת פ .40
 

לאחר קבלת הנתונים הנדרשים ,  ובכל שנה קלנדרית שלאחריה2003החל משנת  .3"
יבחן משרד התקשורת את הצורך להותיר את התעריף האמור , ן"מחברות הרט

, בהתחשבאו לשנותו , על כנו] 1.1.03התעריף שחל מיום , דהיינו[לעיל ) ג(2בסעיף 
 ."בין היתר בשינויים שיחולו במבנה השוק

 
באשר פרשנות זו אינה עולה , אין לקבל את פרשנותה של פלאפון להסדר הפשרה, לטעמנו .41

 .בקנה אחד עם לשונו של ההסדר ואף אינה מתיישבת עם ההקשר והנסיבות שבהם נקבע
 

תשלומים ) (זק ושידוריםב( חתם שר התקשורת דאז על תקנות התקשורת 10.9.00ביום  .42
ס "במסגרת תקנות תש. ")ס"תקנות תש(" 2000-ס"התש, )תיקון) (גומלין-בעד קישור

וזאת בהתבסס על ניתוח כלכלי , ן"נקבע לראשונה תשלום בעד השלמת שיחה ברשת רט
ממנו עלה כי קיים כשל שוק בתחום השיחות הנכנסות לרשתות , שערך משרד התקשורת

ן לעניין זה היו גבוהים באופן משמעותי "שנגבו על ידי חברות הרטן וכי התשלומים "רט
 .מעלות מתן השירות של השלמת השיחה

 
על , ן באופן הדרגתי"ג לרשת רט"ס קבעו מתווה לפיו יופחת התשלום בעד קש"תקנות תש .43

';  אג46 - ל1.1.02ביום ';  אג50 - ל1.1.01ביום ';  אג54 - ל2.10.00ביום : פני ארבע שנים
בהתאם לניתוח הכלכלי שהוכן במשרד ושעמד בבסיס תקנות . ' אג42 - ל1.1.03ביום 
שנקבע '  אג42ן היתה נמוכה באופן משמעותי אף מהרף של "ג לרשת רט"עלות קש, ס"תש

כי יש לפעול באופן הדרגתי ומדוד להורדת , באותה עת, הרגולטור סבר, אולם; בתקנות
ן " של מניעת פגיעה ביציבות הכלכלית של חברות הרטוזאת בשל שיקולים, ג"תעריפי קש

ובשל הערכה , באופן שיסכן המשך ביצוע השקעות והרחבה עתידית של מגוון השירותים

                                                      
 .16' עמ, ]56[פטרבורג ; ]4[מכתב אגמון ; 26-27' עמ, ]45[אגמון  10
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ג עשויה לגרום להעלאה חדה ביתר תעריפי השירותים של "כי הפחתה חדה בתעריפי קש
וצר מיום שיקולים אלה מפורטים במכתבו של שר התקשורת אל שר הא(ן "חברות הרט

 ]). 104[ס " בעניין תקנות תש21.8.00
 

מתוך כוונה כי בתום התקופה ,  שנים4 -ס קבעו מתווה הפחתה לתקופה של כ"תקנות תש .44
במגמה להמשיך לקרב את  , האמורה תיבחן הסוגייה מחדש על סמך נתונים עדכניים

 .ג לעלות מתן השירות"תעריף הקש
  

עם שורה , )6846/00צ "בג(ס " התקשורת בעניין תקנות תשצ כנגד שר"פלאפון עתרה לבג .45
העתירה הסתיימה בהסדר , כאמור. של טענות הנוגעות לחוקיותן של התקנות וסבירותן

ס יתוקנו באופן הממתן את מדרג ההפחתה המתוכנן כך שהחל "לפיה תקנות תש, פשרה
בחן המשרד את הצורך  בכל שנה י2003והחל משנת ',  אג45- יופחת התעריף ל1.1.03מיום 

 .בשינויים שיחולו במבנה השוק, בין היתר, בהתחשב, להותיר התעריף על כנו או לשנותו
 

אין משמעותו הטלת חובה על המשרד . זהו הקונטקסט שבו יש להבין את הסדר הפשרה .46
או הכרח לעגן את , ן במובחן משוק השלמת השיחה"לערוך בחינה כוללת של שוק הרט

בנסיבות .  התעריפים בבדיקה מוקדמת בדבר שינויים שחלו במבנה השוקהמשך הפחתת
ג עדיין גבוה באופן משמעותי "כי תעריף הקש, על סמך נתונים עדכניים, בהן מצא המשרד

עליו , מעלות מתן השירות ויש הצדקה עניינית להוסיף ולהוריד את רמת התעריפים
 .   עתהוכך נעשה, ס"להמשיך בהפחתה שהוחל בה בתקנות תש

 
  הביסוס הכלכלי לתשתית העובדתית.  ז
 

אשר על יסודן נטען כי התשתית , ן מעלות שורה של טענות כלכליות"חברות הרט .47
, העובדתית לעבודת המשרד ולהחלטת השר לקתה בחסרונם של מידע וניתוחים מהותיים

מודל : כנגדהטענות הינן . ובחוסר סבירות, הבאה בחשבון של שיקולים רלוונטיים-באי
LRICשל השירות הסלולרי " צדדי-דו"התעלמות מאופיו ה; 11י אנלסיס" ואופן יישומו ע

ובעיקר העדר בחינת המשמעות ; 12והעדר אפשרות לבודד את שירות השלמת השיחה
ירידה : וזאת בשורה של היבטים ובכללם, "יום שאחרי"הכלכלית של מצב הדברים ב

 והשפעתה על אפשרות העלאת call-back -תופעת ה; שינוי בביקושים; 13קשה ברווחיות
 .     16והשפעה על משקיעים וספקי אשראי; 15טווח-כבילה לחוזים ארוכי; 14תעריפים

 
המשרד , ידן-דעת הכלכליות שהוגשו על-בתגובה לטענות שהעלו החברות בשימוע ולחוֹות .48

 ערכה בדיקה אנלסיס, ראשית. נקט מספר צעדים להעמקת וביסוס התשתית העובדתית
היא סיכמה את ] 87[ד משלימה "בחוו; דעתה המקורית-של הטענות המופנות כנגד חוות

ותיקנה את המודל , הטענות הללו כסדרן תוך פירוט עמדתה לגבי כל אחת מהן
יועצי המשרד גרונאו וגדיש ערכו בדיקה , שנית. והתחשיבים בהתאם לטענות שהתקבלו

לי החברות "תוך שקיימו שיחות בירור מקיפות עם מנכ, "היום שאחרי"יסודית של נושא 
]. 88-91[דעת -ועל סמך כך גיבשו חוות, ויועציהן הכלכליים וקיבלו מהם נתונים שונים

ד "י אגף כלכלה במשרד וקבלו התייחסות בחוו"שורה של טענות נבחנו ע, ושלישית
 ]. 92[אסף כהן ' משלימה של דר

 

                                                      
סוארי ; 19-24' עמ, ]56[פטרבורג ; 12-21' עמ, ]47 [Ovum; 15-35 'עמ, ]46[פרלמן ; 36-53, 21' עמ, ]45[אגמון  11

 .12-17' עמ, ]65[גנדל ופרשטמן ; 54-64' עמ, ]68[חודק והרמן ; 36-55' עמ, ]59 [PWC; 4-19' עמ, ]58[וטורבוביץ 
גנדל ; 39-42' עמ, ]68[חודק והרמן ; 45-49' עמ, ]58[סוארי וטורבוביץ ; 16' עמ, ]46[פרלמן ; 14-15' עמ, ]46[ אגמון  12

 .4-11' עמ, ]65[גנדל ופרשטמן ; 5-15' עמ, ]64[ופרשטמן 
 ].69-72, ]68[חודק והרמן ; 21-22' עמ, ]66 [McKinsey; 42' עמ, ]46[ פרלמן  13
; 26' עמ, ]66 [McKinsey; 20-23' עמ, ]58[סוארי וטורבוביץ ; 27-30' עמ, ]56[פטרבורג ; 40-45' עמ, ]46[פרלמן  14
 .67-69' עמ, ]68[ודק והרמן ח

 .20' עמ, ]59 [PWC; 29-30' עמ, ]58[סוארי וטורבוביץ  15
 .72' עמ, ]68[חודק והרמן ; 37-38' עמ, ]66 [McKinsey; 19-20' עמ, ]59 [PWC; 24' עמ, ]58[ סוארי וטורבוביץ  16
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ל ולא "אנו מפנים אל המענה שפורט בשלושת המסמכים הנ, לגופן של הטענות הכלכליות .49
אנו סבורים כי התשתית העובדתית שגובשה במהלך , בפן המשפטי. נחזור על הדברים

עומדת היטב , ה גרונאו וגדיש"בתוספת עצתם המקצועית של ה, עבודת המשרד ואנלסיס
הסמכות , יריצחק זמ; ל" הניורונטד "פס(במבחני הפסיקה וספרות המשפט המינהלי 

אותם עניינים שדרשו תיקון והשלמה באו על תיקונם ). 733-735' עמ', כרך ב, המנהלית
הועמדה תשתית עובדתית , להערכתנו, וכתוצאה מכך, כאמור לעיל, בבחינה הנוספת

 . הולמת להמלצות המשרד ולהחלטת השר
 
 שאלת התעריף הדיפרנציאלי.  ח
 

, המחיר בה בחר המשרד מוצאת אותה מופלית לרעהמתכונת קביעת , ---לטענת חברת  .50
היא , ן האחרות"בשל הבדלים טכנולוגיים וספקטראליים בינה לבין חברות הרט, שכן

תעריפי , ---לטענת , כן-על. נושאת בעלויות גבוהות יותר למתן שירות השלמת שיחה
. 17עלויותאשר תביא בחשבון את הבדלי ה, ג צריכים להיקבע במתכונת דיפרנציאלית"קש
 העלתה גם היא טיעון בדבר נסיבות אשר בגינן היא זכאית ליחס מיוחד בקביעת ---

 .  18ג"תעריף קש
 

האם לנקוט בתעריף , ג אכן מחייבת הכרעה עקרונית"התערבות רגולטורית בתעריפי קש .51
בהתבסס " לחוק התקשורת נוקט בלשון 5העובדה כי סעיף . אחיד או תעריף דיפרנציאלי

, (cost-oriented) היא במובהק מבוססת עלות LRICוכי שיטת , "הגומלין-ות קישורעל על
 . אך מחדדת את הצורך בבחירה בין שתי החלופות האמורות

 
הוחלט לנקוט , ן בתקנות"ג לרשת רט"כשנקבעו לראשונה תעריפי קש, 2000עוד בשנת  .52

ד המשלימה "רטים בחוומפו, השיקולים התומכים בכך מן ההיבט הכלכלי. בתעריף אחיד
תומך בתעריף שאינו , גם השיקול הצרכני של שקיפות תעריפים]. 92[אסף כהן ' של דר

שילוב השיקולים האמור , להערכתנו. משתנה בהתאם לרשת אליה מיועדת השיחה
הגם שבחירה בחלופה האחרת , מצדיק באופן ענייני וסביר את העדפת התעריף האחיד

 .    שב בגדר הסבירותהיתה יכולה אף היא להיח
 
 התערבות ביחידות הזמן.  ט
 

פי יחידות זמן -ן תבוצע על"ן יתוקן כך שהגבייה עבור שיחות רט"רשיונן של חברות הרט .53
 שניות 12במקום ההוראה הנוכחית המאפשרת גביה לפי יחידת זמן של עד , של שנייה

 74.10 סעיף -" יות לכל היותר שנ12התשלום בעד זמן אויר ייקבע לפי יחידות זמן בנות ("
התיקון מעוגן בשיקול של ). פרטנר ומירס,  לרשיונות סלקום75.10סעיף , לרשיון פלאפון
 . טובת הצרכן

 
הן לאור נוסחה של , ן מעלות כנגד התיקון האמור טענה של חוסר סמכות"חברות הרט .54

קיים ועל חופש סמכות הרישוי בחוק והן לאור שיקולי הסתמכות על תנאי הרשיון ה
 . 19החוזים

 
באשר הסמכות הכללית להעניק רשיון ולקבוע בו תנאים , לטעמנו אין ממש בטענה זו .55

חלה , )לחוק) ה(4כאמור בסעיף (וכן לשנותם , )לחוק התקשורת) ב(-ו) א(4כאמור בסעיף (
ופן קשה לראות כיצד יכול להיחשב א. גם על תיקון הרשיון בעניין יחידת הזמן של שנייה

, בין היתר, וזאת בשים לב, ן כחורג מסמכות ההסדרה"ביצוע חיוב המנוי בגין שיחת רט
 . לחשיבותו הצרכנית

 

                                                      
17  --- 
18  --- 
 .97' עמ, ]68[והרמן חודק ; 33-35' עמ, ]56[פטרבורג ; 50-53' עמ, ]45[  אגמון  19
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-נכון להפנות אל פסק, בהקשר זה ובאשר לגישה הפרשנית העקרונית בסוג זה של עניינים .56
 שבו ניתנה פרשנות מרחיבה לעניין סמכות, .)כבר בהיותו בדימ(דינו של השופט אור 

לאור . 1981-א"התשמ, הרישוי של המפקחת על הביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח
התכלית של קיום פיקוח אפקטיבי על התנהלותו של ענף הביטוח וההגנה על ציבור 

לקבוע או לשנות ברשיון "ייחס בית המשפט לרגולטור של ענף הביטוח סמכות , הצרכנים
 6127/00צ "דנג" (כנים ולפיקוח על התנהלות הענףכל תנאי המיועד להגנה על ציבור הצר

 ).  2דינים עליון סח , 30.5.04ד מיום "פס, ציון חברה לביטוח' המפקחת על הביטוח נ
 

אין בהם כדי להוות שיקול , גם ההיבטים של הסתמכות על הרשיון הקיים וחופש החוזים .57
ן " מנת להביא את חברות הרטעל, שיכול לגבור על הצורך הענייני בתיקון ההסדר הנוכחי

בדומה להסדר הקיים לגבי בעלי הרשיונות , למתכונת נכונה יותר של חיוב המנויים
 .  הכלליים האחרים

 
 חוקתיות ומידתיות.  י
 

ן ניסו לעגן את טיעוניהן גם בטענות חוקתיות בדבר פגיעה בזכות הקניין לפי "חברות הרט .58
נטען כי . חופש העיסוק: ופש העיסוק לפי חוק יסודובח, כבוד האדם וחירותו: חוק יסוד

שכן אין היא פגיעה לתכלית , צעדי המשרד יפגעו בזכויות יסוד פגיעה שאינה מותרת
 .20ראויה ואין היא במידה שאינה עולה על הנדרש

 
עולה בבירור , ד זו"גם מהדיון שנפרס בחוו-כמו, הדעת הכלכליות-אנו סבורים כי מחוֹות .59

שאלת התכלית הראויה של . מידתיות-חוקתיות וחוסר-דקה לטענות בדבר איכי אין הצ
הם ; ]88-91[ד גרונאו וגדיש "גרונאו ובחוו' ד פרופ"ההתערבות הרגולטורית לובנה בחוו

מבהירים את הצורך החשוב בעת הנוכחית להכניס תיקון בתקנות לשם העמדה נכונה של 
תוך ראיה שקולה ועניינית של , ים הקייםן לעומת הסדר התעריפ"ג לרשת רט"תעריפי קש

 . ומבלי לחרוג מגבולות התכלית הראויה" היום שאחרי"תסריטי 
 

אכן שאלה זו עמדה כשיקול מרכזי , באשר לטענה בדבר מידתיות ההתערבות הרגולטורית .60
בקבלת ההחלטה למֵתן את שיעור וקצב הורדת התעריפים לעומת המתווה עליו הודע 

ותוך דחיית ',  אג22ן מדורג שנפרס על פני ארבע שנים ומגיע עד לתעריף של באופ, בשימוע
סבור המשרד כי , משנעשתה התאמה זו. מועד ההחלה של שינוי יחידת הזמן לחיוב
, לא יגרור פגיעה בלתי סבירה בחברות, ההסדר שהתקבל עומד במבחני המידתיות

ייתן , יחד עם זאת. שירותיהןויאפשר להן להסתגל אל המערך החדש ולהמשיך לפתח את 
הן , ההסדר פתרון לכשל השוק במקטע השלמת השיחה וייטיב עם ציבור הצרכנים כולו

 .בזק' ן והן מנויי חב"מנויי הרט
 
   איזון אינטרסים וטובת הציבור. יא
 

כשהוא פועל , נדרש השר,  לחוק5ג לפי סעיף "במסגרת הסמכות להסדרת תעריפי קש .61
לאזן בין עניינו של הציבור לבין , ות בתחום הבזק ורמת השירותים בולשם הבטחת התחר

ביסוד הליך הבחינה שקיים המשרד וההתערבות . עניינם של בעלי הרשיון הנוגעים בדבר
ג "עמדה התכלית של תיקון כשל השוק שקיים לגבי תעריפי קש, הרגולטורית עליה הוחלט

וכל זאת להסדרה , ת זה לעלות הפקתון באופן שיקרב את התעריף בגין שירו"לרשת רט
   .נכונה של הענף ולרווחתו של ציבור הצרכנים

 
בוצעו שינויים והתאמות , בעקבות תגובות החברות והטענות שהן העלו, כפי שפורט לעיל .62

, השינויים הללו]. 27-32[לעומת ההסדר שהוצג במסגרת השימוע ] 83-86[בהסדר שנקבע 
באים לשקף איזון ראוי בין , ]92[אסף כהן ' לימה של דרד המש"אשר מפורטים בחוו

מומש היעד של הפחתה ניכרת , מחד. עניינם של מפעילי התקשורת לבין עניינו של הציבור

                                                      
 .33-48' עמ, ]68[חודק והרמן ; 18-19' עמ, ]45[אגמון ; 11' עמ, ]43[גלברד ; 38-41' עמ, ]56[פטרבורג  20
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נקבע מתווה הפחתה הדרגתי ומתון יותר ממה , ומאידך, ן"ג לרשת רט"מאד בתעריפי קש
ג לכדי "ד את תעריפי קשנועד המתווה עליו הוחלט להורי, באופן זה. שהוצג בשימוע

יום "ויחד עם זאת להתחשב בטענות החברות לגבי מצבן ב, מחצית משיעורם כיום
 ]. 90-91[ה גרונאו וגדיש "ד של ה"כהן וחווה' ל של דר"ד הנ"הנושא מפורט בחוו". שאחרי

 
במסגרת ניתוח התגובות שהוגשו במהלך . עניינו של הציבור בא לידי ביטוי בהיבט נוסף .63

הגיעו היועצים גרונאו וגדיש וצוות המשרד לכלל מסקנה , ימוע וגיבוש ההמלצות לשרהש
באופן שכלפי המנוי לא תהיה הבחנה בין , כי יש לבחון עריכת שינוי במבנה התעריף לצרכן

והמחיר יגלם גם , ן לרשת אחרת"רשתית לבין מחיר שיחה מרשת רט-מחיר שיחה פנים
ן "כפי שהודע לחברות הרט, ידי השר- אומצה עלהמלצה זו. ג"את התשלום עבור קש

הליך ]. 84 [5.12.04ובמכתבי השר מיום ] 83 [23.11.04ל המשרד מיום "במכתבי מנכ
 .2005יתקיים בתחילת שנת , לכל הגורמים הנוגעים בדבר, שימוע בעניין זה

 
 כנותהמועצה הישראלית לצרבעקבות הגישה שהציעה , למעשה, בעניין זה הולך המשרד .64

וכן ] 93 [7.7.04ובנייר עמדה של המועצה מיום ] 94 [18.7.04בפנייתה אל המשרד מיום 
של " מבנה התמחור"עמדת המועצה היא כי יש לשנות את ]. 97 [22.9.04במכתבה מיום 

לספק השירות שלו בלבד , ן באופן שעבור כל שיחה יחוייב המנוי בתשלום אחד"שיחות רט
וכך התחרות בין החברות תהיה על מקטע , הגומלין-שורוללא הפרדה של מרכיב קי

 את כוונתו 2005המשרד מתעתד להעמיד לשימוע בתחילת שנת , כאמור. השיחה המלא
 . כמוצע בנייר העמדה של המועצה, לעבור למבנה תעריפי זה

 
נתקבלה על , שנתי-ג חדשים במתווה הפחתה ארבע"החלטת השר אשר קבעה תעריפי קש .65

בסופו . ונציגי האוצר, גרונאו ומר גדיש' פרופ, תם המשותפת של צוות המשרדסמך המלצ
מממשים מהלך אשר , הליך הבחינה שקיים המשרד והחלטת השר שנסמכה עליו, של יום

ההורדה אמנם אינה מגיעה לכדי . ג לכדי מחצית משיעורם כיום"מוריד את תעריפי קש
כמתחייב , לאכת איזון ושקלולוזאת לאחר מ, מחיר עלות אך היא מתקרבת אליו

ומתוך גישה לפיה המהלך עליו הוחלט משרת נאמנה את טובת ,  לחוק5מהוראות סעיף 
 .  ד זו"הדעת הכלכליות ובחוו- הכל כפי שפורט בחוֹות-הצרכן ואת טובת המשק 

 
 
 
 
 

 יזהר טל' דר
 היועץ המשפטי
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 רשימת מסמכים: נספח
 
 

 - הושמט -


