
 
 משרד התקשורת

 לשכת הדובר

 

 02/6706372פקס.  02/6706323טל.   91999, ירושלים 23רח' יפו 
www.moc.gov.il 

dovrut@moc.gov.il 

1 

 סיון תשע"ז כא         
 2017יוני  15          

 

 הודעה לתקשורת

 משרד משלים את יישום רפורמת השוק הסיטונאי: ה

: "השלמת הרפורמה תמשיך את קראהתקשורת איוב ר ש

 הציבור"מגמת הורדת מחירי התקשורת לטובת 

חברת הוט שאת התעריפים המירביים אישר שר התקשורת, איוב קרא, 

שירותי התשתית המשתמשות בחברות תקשורת מתחרות מ וכל לגבות ת

  פיזית  ושירותי תשתית  אינטרנטשלה: הקווית 

חברות אחרות אפשר לתשלים את רפורמת השוק הסיטונאי והחלטה זו ת

, ובכך תאפשר להן גם מחברת הוט במחיר סביראינטרנט לרכוש שירותי 

  תקשורת במחיר מוזלסל שירותי להציע לציבור 

 ₪  56 -כספקי האינטרנט יוכלו לרכוש תשתית אינטרנט וטלפון מהוט במחיר של 

 2דקות שיחה 300וחבילה של   1מגה 100עבור מהירות של  לחודש

לחודש )שני ₪  102.6המחיר לצרכן עבור מוצרים אלה ברשת הוט עומד כיום על  

  3ללא מע"מ( בחבילת "דאבל" -המחירים 

====================================================== 

משרד התקשורת מפרסם היום את החלטת השר קרא בנוגע לאימוץ המלצות הדרג 

ביים לשירותים הסיטונאיים על גבי רשת הוט, המקצועי, לעניין התעריפים המיר

 הסיטונאי. תחוםשיאפשרו את הרחבת התחרות ב

                                                           
1
השירות לטובת קצב העברת הנתונים בליבת הרשת מחיר זה עשוי להשתנות בהתאם להיקף הקיבולת שירכוש ספק  

 .של הוט
2
 .רק עבור התקנה חדשההמחיר אינו כולל עלות התקנה, הנדרשת  
3
 . ISPהמחיר אינו כולל תשלום עבור ספק גישה  
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 כיום קיים דואופול של החברות בזק והוט במגזר תשתיות התקשורת הנייחות. 

החלטת השר צפוייה להביא להמשך מגמת ירידת המחירים בשירותי האינטרנט, 

ואשר עומדת, נכון להיום, על  אחר פתיחת השוק הסיטונאי לתחרותשהחלה ל

 ירידה של עשרות אחוזים. 

השירותים הסיטונאיים העיקריים שאת תעריפיהם המירביים קבע השר קרא הם 

 שירות גישה רחבת פס מנוהלת, שירות גישה לקנים וחכירת סיבים אפלים. 

מהלך זה משלים את השימוש שיוכלו חברות תקשורת חסרות תשתית לעשות 

 חברות בזק והוט ועשוי להביא להרחבת התחרות בענף.זיות של הפיבתשתיות 

 :)כל התעריפים ללא מע"מ( להלן פירוט התעריפים המרביים שנקבעו לכל שירות

 40.31התעריף החודשי לקו ללא טלפוניה יעמוד על  :גישה רחבת פס מנוהלתשירות 

המשווקים  לחודש לקצבים₪  54.31-מגה ו 200לחודש  לקצבים המשווקים עד ₪ 

בנוסף לתשלום עבור הקו, יידרש בעל הרישיון לשלם עבור נפח  .מגה ומעלה 200-מ

 למגה לחודש. ₪  17.61הגלישה הכולל שירכוש עבור לקוחותיו בסך 

 על יעמוד מגה 200 עד המשווק לקצב ואינטרנט טלפוניה חבילת עבור התעריף

 התעריף .₪ 57.81-ו על יעמוד ומעלה מגה 200 -מ המשווק ולקצב, לחודש ₪ 43.81

 .₪ 0.01 על יעמוד שיחה דקת עבור

  של מוערךספקי האינטרנט יוכלו לרכוש תשתית אינטרנט וטלפון מהוט במחיר 

דקות שיחה. המחיר לצרכן עבור  300וחבילה של  מגה 100עבור מהירות של ₪  56

לחודש בחבילת "דאבל". מרווח ₪  102.6מוצרים אלה ברשת הוט עומד כיום על 

המחירים שייווצר מגדיל את היכולת התחרותית של השחקנים בשוק התקשורת, 

שיכולים כעת להציע לצרכן סל שירותים זול הן על גבי רשת הוט והן על גבי רשת 

 בזק. 

 


