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יידוע מנוי בדבר קצב הגלישה הממוצע באינטרנט(,   –הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון 

 2021–התשפ"א

   :יבוא ט 4, אחרי סעיף 19821–בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב  .1 י 4סעיף  הוספת

"יידוע מנוי בקצב    

הגלישה הממוצע  

 באינטרנט

גישה   י.4 ספק  ברישיון  או  בתקנות  יקבע  השר 

ספק(    –)בסעיף זה    ט4לאינטרנט כהגדרתו בסעיף  

 –הוראות לעניין 

מנוייו, (1)       את  ליידע  ספק  של  גבי   חובתו    על 

קצב הגלישה הממוצע , בדבר  החשבונית החודשית

הספק  באינטרנט   בידי  שנמדד  כפי  המנוי,  של 

 ; למועד משלוח החשבוניתבחודש שקדם 

הממוצע  (2)       הגלישה  קצב  מדידת  אופן 

 באינטרנט."

י   ר ב ר ד ב ס  ה

לשירות  מכבר  זה  הפכו  באינטרנט  גלישה  בית    המשמשים   יםבסיסי  יםשירותי  משק  כל  כמעט 

יכולים  אשר  יותר,  מהירים  גלישה  לשירותי  הביקוש  וגובר  הולך  הטכנולוגיים  השינויים  עם  בישראל. 

 . ותלהעביר נפח רב של מידע במהיר

יקר יותר   המחיר  ,אשר באופן כלליכ  במחירים שונים,  שירותי גלישה  מציעיםאינטרנט  ל  גישהספקי  

שמהירות של   גבוהההגלישה    )קצב(  ככל  רב  במספר  בפועל  תלויה  הגלישה  מהירות  זאת,  עם  יותר. 

הגיאוגרפית   הקרבה  הלקוח,  לבית  המגיעה  התקשורת  רשת  סוג  ובהם  הלקוח  גורמים,  לכבלים של 

 מהירים, ועוד.  

רבות   את  חברות  רק  עמו  ההתקשרות  בעת  הלקוח  בפני  ה מציינות  המרבית  מהירות  )באופן  גלישה 

למ "עד"  היא  הגלישה  בפועלשמהירות  אולם  מסוימת(,  להשיג    הירות  רק  ניתן  זו  בשעות  מהירות 

כלל אינה  בפני הלקוחת צוינהמ המרבית תנאים מסוימים. כמו כן, לעתים המהירותבמסוימות של היום ו

 
 . 218ס"ח התשמ"ב, עמ'  1



 2 

 .והדבר מעלה חשש להטעיית הלקוח, באזורהפרוסות אפשרית עקב תשתיות רשת התקשורת 

אינטרנט לציין  ל  הגישה  ספקיבוע הוראות שיחייבו את  להסמיך את שר התקשורת לקמוצע  לפיכך,  

גבי החשבונית הממוצעת  מהירות הגלישה  בפני הלקוח את   על  וזאת  בפועל של הלקוח, עבור כל חודש, 

 ת. ות מושכלוצרכני ותהחלט ולקבלבפועל  הגלישה שלו מהירותלהיות מודע ל  הלקוח. כך יוכל החודשית
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