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   לכבוד:
 גולדשטיין-גב' טל גרנות  מר גיל סספורטס

 המנהלת הכללית   המנהל הכללי
 הוט מערכות תקשורת בע"מ   הוט טלקום ש.מ

 
 

 , רב שלום
 

  אישור בקשה לשיווק סלי שירותים משותפים בקבוצת הוט הנדון:
 .2020ביוני  22 מיום לשיווק הסלים טלקום הוט בקשת: סימוכין

 

 שבסמך כדלקמן: בקשתכםל להשיב הריני

 מבוא .1

הוט ")והוט מערכות תקשורת בע"מ שותפות מוגבלת הוט טלקום  והגיש 2020ביוני  22ביום 

 סלי לאישור בקשה"( המשרדהתקשורת )"למשרד ( "הוט", או ביחד "הוט מערכות"-" וטלקום

 תבקשב "(.הסלים בקשתנט )"-הוטבעל הזיקה  הגישה ספק את הכוללים משותפים שירותים

 שידורים שירות יםלמגזר הפרטי הכולל פיםשירותים משות יסל עשרהלשווק  הוט מבקשת הסלים

( של ISPשירות ספק גישה )ו,  טלקום  הוט  של  נייח  וטלפון  אינטרנט  תשתית  שירות,  מערכות  הוט  של

 ., כולם או חלקםמגה 500-100של  בקצביםנט, -חברת הוט

גישה הלשיווק סלי שירותים משותפים הכוללים את ספק    המשרד דחה בעבר את בקשותיה של הוט

וההחלטות האחרונות בנושא זה היו מחודשים , וה ספק בעל זיקה מבנית בקבוצהנט, המהו-הוט

הפגיעה בתחרות המתפתחת קיו לדחיית הבקשות את . המשרד ציין בנימו2020ומאי  2020פברואר 

הכלכליים בתמחור שירותי השוק הסיטונאי, והחסמים חסמים ה, ואת על גבי השוק הסיטונאי

 חסמים אלה .על גבי רשת הוטשל השוק הסיטונאי הנוגעים לפעילות תקינה הנדסיים -הטכניים

מונעים גישה שווה לתשתיות הוט טלקום ומביאים לפגיעה בתחרות המתפתחת באמצעות רפורמת 

 השוק הסיטונאי.

 BSA-שימוע בנושא עדכון תעריפי שירות ה 2019בדצמבר  30ביום בנוסף ובמקביל, פרסם המשרד 

פים בו פירט המשרד אודות המתודולוגיה הנשקלת לטובת עדכון תעריו"(, השימועברשת הוט )"

אלו ברשת הוט וההצדקות לבחירתה. המשרד פירט אודות הצורך בעדכונם של התעריפים הנובע 

הוט טלקום ברמה הקמעונאית. מהלכים אלו הובילו לכדי חוסר  הצעיבין היתר ממהלכים שב

כדאיות כלכלית בפעילותם של ספקי השירות בשוק הסיטונאי ברשת הוט באמצעות תעריפי שירות 

 ים. הנוכחי BSA-ה

 02-6706310 טלפון:                          
 02-6240321 פקס:                            

 5000-1020-2020-031705 סימוכין:                         
 בתמוז תש"פח'  תאריך עברי:                
 2020י ביונ 30 תאריך לועזי:               
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בעת האחרונה, וכחלופה לאמור בשימוע, העבירה הוט טלקום למשרד הצעה להפחתה וולונטרית 

במשרד "(. הדרג המקצועי ההצעה הוולונטרית", "ההצעהשל התעריפים הסיטונאיים ברשתה )"

הצעה זו ומצא כי היא מאפשרת קיומו של מרווח קמעונאי סביר בין התעריפים הסיטונאיים בחן 

בין התעריפים הקמעונאיים של הוט טלקום לחבילות תשתית וספק. וצע ברשת הוט, ללקוח ממו

מכך עולה כי קבלתם של התעריפים בהצעת הוט צפויה לספק מענה לקשיים הקיימים בתמחור 

הצעה זו ובחינתה שירותיה הסיטונאיים, ולאפשר פעילות שוק סיטונאי תקינה ברמת המחירים. 

 יפורטו להלן.

 וולונטרית פרטי ההצעה ה .2

במסגרת ההצעה הוולונטרית מציעה הוט טלקום לבצע הפחתה של תעריף הנגישות בקצבים של עד 

שלהלן. בנוסף הוצע כי תעריף  1מגה, והפחתה נוספת בתעריף הקיבולת, כמפורט בלוח  500וכולל 

 של הוט בשירות בשיעור המנוייםמגה יופחת באופן מדורג בהתאם לעליה  500הנגישות לקצב 

שיעור מנויים מעבר ל בשיעור המנויים בקצב זהנקודת אחוז  1עליה של כל האינטרנט בקצב זה. 

עד להגעה לתעריף   ₪ בתעריף הנגישות לקצב זה  0.5תוביל להפחתה של    מקרב לקוחות הוט,  4%  של

אחת שיעור המנויים חישוב ההפחתה בהתייחס לתבצע את . הוט מגה 200-ו 100הנגישות של קצבי 

כולל המגה,  500-תעריף הנגישות להרי שמגה  500נוסף, במידה והוט תציע קצבים מעל בלרבעון. 

מנגנון ההפחתה בהתאם לנתח השוק הרלוונטי של הקצב החדש, יהיה התעריף הוולונטרי לקצבים 

 אלה.

התעריפים שנקבע בנוסף, הוט טלקום תבצע עדכון שנתי של תעריפים אלה בהתאם למודל עדכון 

ביחס לשירותים הסיטונאיים ברשת בזק בהתאמות מסוימות. עדכון התעריפים הראשון של הוט 

 1-, והוא יכנס לתוקף ב2021בנובמבר  15-טלקום יבוצע בהתבסס על תחזית ביקושים שתבוצע ב

 .  2022 בינואר

פר המנויים המחוברים תעריפי שירות הנגישות יעודכנו, ביחס הפוך לשיעור השינוי בתחזית למס

 1, לפי הנוסחה הבאה:2020לרשת הוט על שירותיה השונים, למספר מנויים אלו ברשתה נכון ליוני 
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( 5/ת'1באופן זהה לנוסחת עדכון התעריפים לרכיב הקיבולת )רכיב ת' הקיבולת יעודכנו תעריפי

נתונים ברשת הוט ביחס להיקף התנועה ברשתה נכון   בהתאם לתחזיות ביקושים מעודכנות לתנועת

 .2020ליוני 

 

 

 

 
לצורך התאמה לגידול בתוואי הרשת.  0.59%בתעריפים הסיטונאיים ברשת בזק, רכיב זה גדל כל שנה בשיעור של  1

 הצעתה של הוט לא כוללת עדכון זה.
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 ההצעה הוולונטרית של הוט טלקום בהשוואה לתעריפים היום  – 1 לוח

 ₪ ללא מע"מ-ב

    

 שירות
-תעריפי שירות ה

BSA  הסיטונאי
 ברשת הוט היום

ההצעה 
 הוולונטרית של

 טלקום הוט
 ליחידה

 לקו לחודש 39.00 41.60 מגה 100נגישות עד שירות 
 לקו לחודש 39.00 55.80 מגה 200נגישות עד שירות 
 לקו לחודש *54.00 55.80 מגה 200נגישות מעל שירות 

שירות העברת נתונים בליבת 
 הרשת

למגה ביט  12.50 15.60
 לחודש

 .הפחתה מנגנון כולל* 

 אל מול החסם הכלכלי לפעילות שוק סיטונאי תקינה על גבי רשת הוט בחינת ההצעה .3

, ובהתייחס הוט טלקום במסגרת ההצעה הוולונטרית העימצשמנתונים אלה עולה כי התעריפים 

תוספת כ 34%-19%בטווח של נע המשמרים מרווח קמעונאי  לשימושי לקוח ממוצע ברשת הוט,

מתעריפיה הקמעונאיים של הוט   26%-16%הפחתה בטווח של , ומהווה  עלות הסיטונאית החדשהל

עולה הקמעונאי בניגוד לתמחור הנוכחי, המרווח טלקום לחבילות תשתית וספק בקצבים השונים. 

, ולא מתקיים מרווח קמעונאי שלילי ביחס לתעריפים היום ולשימושי לקוח ככל שעולים הקצבים

ים ללקוח ממוצע צפויים להיות זולים יותר לספקי . כמו כן, ניכר כי התעריפים הסיטונאיממוצע

הוזלה זו המשרד סבור כי המרווח הקמעונאי המתקבל סביר, וכי . 30%-10%השירות בטווח שבין 

 משמעותית וצפויה לאפשר פעילות סיטונאית ברשת הוט בהיקף רחב יותר. 

שמירה על הקצבים  לפי טענותיה של הוט, ההבחנה בין תעריף הנגישות בקצבים השונים מבטאת

הגבוהים כקצבי פרמיום באמצעות שמירה על תמחור קמעונאי גבוה עבורם לצרכן. העובדה כי 

בשיעור   הנוכחי,נשמר מרווח גבוה בין התעריף הסיטונאי הוולונטרי של הוט ובין המחיר הקמעונאי  

תן שהוכנס ובהינ  הפחתה מהמחיר הקמעונאי,  26%-תוספת לעלות הסיטונאית החדשה ו  34.5%של  

סבור כי תעריף זה מהווה תעריף סיטונאי סביר. נציין כי   המשרדמנגנון הפחתה לתעריף הסיטונאי,  

מגה הרי שהדבר ילווה  500במידה והוט תפחית באופן משמעותי את תעריפיה הקמעונאיים בקצב 

מהיר בהגדלת נתח השוק שלו, ומנגנון ההפחתה יפחית את התעריף הסיטונאי הוולונטרי בקצב 

 יותר. 

בחינת תעריפי ההצעה הוולונטרית מעלה כי החלתם עתידה לספק מענה לצורך הקיים בעדכון 

פעילות שוק סיטונאי להסיר, ולמצער להפחית, את החסם הכלכלי לברשת הוט ו BSA-תעריפי ה

 תקינה של ספקי השירות ברמת המחירים. 

 רשת הוט הנדסי לפעילות שוק סיטונאי תקינה על גבי-החסם הטכני .4

מלבד נושא החסמים הכלכליים הרי שכאמור לעיל הנימוק השני עד כה לדחיות בקשות הסלים, אם 

הנדסיים לפעילות שוק סיטונאי תקינה על -כי לא בהכרח באותו המשקל, היה החסמים הטכניים

 . גבי רשת הוט
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 מהקשייםק חלהוט טלקום החלה בפעולות לפתרון אותם קשיים, אולם בחינת המשרד מעלה כי 

דוגמת פיתוח ממשק כ, ]...[ טרם נפתרוהנדסיים בפעילות השוק הסיטונאי ברשת הוט, -הטכניים

 .APIפיתוח ממשק ואיתור לקוח וכתובות 

 החלטה .5

וכי חלק העובדה כי החסמים הכלכליים עתידים לקבל מענה במסגרת ההצעה הוולונטרית  נוכח

בעלי משקל הם    הכלכלייםחסמים ולעמדת המשרד ההנדסיים נפתרו, ומאחר  -הטכניים מהחסמים

, ובנוסף מצאתי שהיתרון לצרכנים בהוזלת רב יותר במניעת פעילות שוק סיטונאי תקינה ברשת הוט

ך חיסכון בזמן ממושך של הליכי חקיקה עולה על הפגיעה היחסית עקב החסמים מחירים מידית תו

לרישיון הוט  17בהתאם לסעיף  בשלב הזה לאשר את בקשת הסליםהחלטתי  –הנדסיים -הטכניים

  לרישיון הוט מערכות, וזאת בתנאים הבאים: 15טלקום ולסעיף 

נו לעיל בפעילות השוק הנדסיים אשר צוי-החסמים הטכנייםאת ר ולפתעל הוט טלקום  .5.1

 . במשך ]...[ (API)ממשק איתור לקוח וכתובות, ופיתוח ממשק  הסיטונאי ברשת הוט

לאפשר את התעריפים המפורטים בהצעה הוולונטרית לכל הגורמים טלקום על הוט  .5.2

הרלוונטיים במסגרת השוק הסיטונאי. בנוסף, אחת לרבעון, ולאחר ביצוע בדיקת שיעור 

בקצבים הגבוהים לטובת עדכון תעריף הנגישות בקצבים אלה, תעביר הוט המנויים 

בשלב  טלקום לאגף כלכלה במשרד את תוצאות הבדיקה ואת הנתונים שעמדו בבסיסה.

תעריפים מעודכנים במסגרת של תיקון תקנות  זה המשרד לא ימשיך בהליך של קביעת

מובהר כי הוט אינה רשאית  ברשת הוט. BSA-ולא ימשיך בשימוע בדבר עדכון תעריפי ה

לנקוט בפרקטיקות אנטי תחרותיות אשר יפגעו בתחרות המתפתחת על גבי השוק 

 הסיטונאי, כגון תמחור קמעונאי העולה כדי "צמצום מרווחים".   

ישקול המשרד לעצור את שיווק סלי הוט לא תעמוד באחד או יותר מהתנאים דלעיל ככל ש

 ,בכל הכלים העומדים לרשותוהתחרותית פגיעה את המנוע יפעל ל, וכן השירותים המשותפים

 הליך של עדכון תעריפי השירות.חדש את הובמקביל י

, ובאותו יום יוכלו הגורמים הרלוונטיים 2020ביולי  15 אישור שיווק הסלים יכנס לתוקפו ביום

הצעה ב המפורטים בתעריפיםבשוק הסיטונאי לעשות שימוש בשירותים בשוק התקשורת 

 ולונטרית של הוט טלקום. הו

]...[ 
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 :העתק
 מר מימון שמילה, המשנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורת

 עו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת
 מר איתן כסיף, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה

 דרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת-ד"ר עופר רז
 שוורץ, יועצת בכירה למנכ"ל, משרד התקשורת-גב' ענבל מעיין

 מר עדי קופלוביץ', מנהל תחום בכיר )רגולציה ומחקר בינלאומי(, משרד התקשורת
 גב' מור כהן, מרכזת בכירה )רגולציה(, משרד התקשורת

 ונה ייעוץ משפטי, משרד התקשורתעו"ד זיו גלעדי, ממ
 , מנהל מחלקה בכיר )תביעות וחקיקה(, משרד התקשורתמתנאל מזורעו"ד 

 מר אסף וסרצוג, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר
    , מנכ"ל בזקמר דודו מזרחי

 IBCמנכ"ל , מר אמיר לוי
 יןודי.בי.אס שירותי לוויבזק בינלאומי פלאפון,  מנכ"ל, מר רן גוראון

 פרטנר  קבוצת מנכ"ל, מר איציק בנבנישתי
 סלקום   , מנכ"ל קבוצתמר אבי גבאי

 בע"מ 018אקספון  , מנכ"למר יעקב נדבורני
 נשיא גולן טלקום בע"מ , מר אורן מוסט

 מר אילן ברוק, מנכ"ל הוט מובייל בע"מ
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