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 לכבוד
 רשימת תפוצה  

 
 

 שלום רב, 
 
 

 צמצום מרווחים בשירות האינטרנט של הוט טלקום הקובע לאור חשש לדחיית היום  הנדון:
 סימוכין:  

בדצמבר    30שימוע" מיום    –ברשת הוט    BSA-( מכתב המנהל הכללי במשרד התקשורת בעניין "עדכון תעריפי שירות ה1)
2019 ; 

 ; 2020ביוני  30ברשת הוט, מיום   משותפיםאישור בקשה לשיווק סלי שירותים ( 2)
 ; 2020באוקטובר    4"( מיום  ISP)"  פס לבין שירות גישה לאינטרנט-מוע לבחינת ההפרדה בין שירות תשתית רחבת  שי(  3)
בפברואר    23מיום    שימוע משני  –"(  ISPפס לבין שירות גישה לאינטרנט )"-בחינת ההפרדה בין שירות תשתית רחבת(  4)

2021; 
 ; 2021ביוני  20מיום  החלטה  –פס לבין שירות גישה לאינטרנט  -הפרדה בין שירות תשתית רחבת( 5)

 
 

החלטת  2021ביוני    20ביום   .1 את  התקשורת  שר  בין    ו פרסם  ההפרדה  חובת  ביטול  בדבר 

(. ההחלטה הגיעה  "השר   החלטת" )פס לבין שירות גישה לאינטרנט  -תשתית רחבת  שירות

קודם לביטול חובת ההפרדה   להבטיח כישימוע ראשי ומשני ומטרתה הייתה    כיבתום הלי

"( של    "(הקובע  יוםה כאמור  גישתם  תישמר  לאחריו  השירותוכן  הוגנים    ספקי  בתנאים 

כך שבין היתר הצעות    ,לאיחוד השירות  ובכך ייווצר מגרש משחקים מאוזן  מפלים,- ובלתי

  כי  כמו כן נאמר.  לא תיפולנה באיכותן מאלה של בעלי התשתית  ספק שירות שיווקיות של  

 צמצום מרווחים על ידי בעלי התשתית עלול להביא לדחיית היום הקובע.   ביצוע

טלקום .2 הוט  ידי  על  כיום  המשווקות  האינטרנט  חבילות  טלקום)"  תעריפי  ברשת   "(הוט 

משמר  אינם  לקיום  הכבלים  באפשרות  פוגעים  כן  ועל  סביר  קמעונאי  מרווח  לכאורה  ים 

המשרד בחן  .  שותפות מוגבלת  הצעה שיווקית מתחרה תוך שימוש ברשת של הוט טלקום

גילום   ותוך  מע"מ  ללא  בלבד(,  )אינטרנט  בדיד  שירות  עבור  הוט  שגובה  התעריפים  את 

ן פירוט תעריפי החבילות  להל   .החודשים הראשונים  12-ת בחלוקה לההטבה בגין ההצטרפו

 : הקמעונאיים לצד התעריפים הסיטונאיים לגישה לתשתיות ברשת הוט, עבור לקוח ממוצע

 

 

 

 

 

 



 

 

 קמעונאיים וסיטונאיים ברשת הוט, תשתית וספק, ללא מע"מ ם: תעריפי1טבלה מס' 
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ובחוות הדעת של סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל    2019בדצמבר    30כזכור לכם, במכתב מיום   .3

כלכלה במשרד התקשורת שצורפה אליו, הציג המשרד את עמדתו לגבי גובהו של המרווח  

בשוק   מאוזן  משחקים  מגרש  יצירת  לטובת  לשמר  תשתית  בעל  שנדרש  הקמעונאי 

במסגרת השימוע המוזכר לעיל, ובהמשך הוזכרו הדברים גם בהחלטת  הסיטונאי. תחילה  

התמרוץ.  באזורי  הסיטונאיים  התעריפים  בדבר  התקשורת  המרווח    5שר  כי  הומלץ  כך 

כ  ויקבע  הסיטונאיות,  מהעלויות  קבוע  שיעור  על  יתבסס  התעריף    25%-הקמעונאי  מעל 

 מתחת לתעריף הקמעונאי. 20%-הסיטונאי, או לחלופין כ

הסיטונאי .4 השוק  בפעילות  לפגיעה  מוביל  מספק  קמעונאי  מרווח  בכך   היעדר  הוט  ברשת 

של ספקים מתחרים לרכוש תשומות סיטונאיות מהחברה ולשווק על   שנפגעת האפשרות

בסיסן שירותים לצרכנים באופן תחרותי. פרקטיקות מסוג זה פוגעות בתחרות ומנוגדות  

ה קידום התחרות באמצעות מתן גישה שווה  לתכלית אסדרת השוק הסיטונאי אשר בבסיס

לתשתיות ויצירת מגרש משחקים מאוזן בין ספקי השירות המתחרים לבעלי התשתיות.  

הדברים עשויים להתבטא גם בהאצת קצב העזיבה של המנויים הקיימים בשוק הסיטונאי,  

ים פוגעת הוט בקיומו של מגרש משחקובפגיעה קשה ביכולת לגייס מנויים חדשים. בכך  

 .  מפלים-גישתם של מבקשי הגישה בתנאים הוגנים ובלתימאוזן ולא נשמרת 

ברשת הוט    פס לבין שירות גישה לאינטרנט-ביטול חובת ההפרדה בין שירות תשתית רחבת .5

מצא תחרות. בהמשך לאמור לעיל, המשרד  נשען על קיומם של תנאים מספקים לקיומה של  

 
 . 2020לשנת  הוט טלקוםבהתבסס על נתוני  1
החברה   2 באתר  המשווק  השירות.  התעריף  שהוא    ובמוקד  כך  חושב  המשוקלל  החודשי  הטבות  התעריף  את  כולל 

. התעריף אינו  ניכוי מע"מבבשנה הראשונה, והממוצע  חודשי  לתעריף ה  ללותלחודשים הראשונים המשוק  ההצטרפות
 . מהמנויים על ידי הוט והחברות המתחרות כולל את תעריף הנתב, שנגבה בנפרד

בהתבסס    ברשת הוט, הכולל את מרכיב הנגישות וכן את שירות העברת הנתונים בליבת הרשת  BSA-תעריף שירות ה  3
. מרכיב הגיגות הבינלאומיות  על נתוני השימוש הממוצע לעיל והכל בהתאם לתשלומים בהצעה הוולונטרית של הוט

ברשת  הוולונטריים המעודכנים  סיטונאיים  התעריפים  ה   כאן כי החישוב שמרני לטובת החברה.אינו נכלל בחישוב זה, מ
   (:ש"ח לחודשהם ) הוט

 2022 2020יוני  

 41.2 39 מגה  200שירות נגישות עד 

 42.6 54 מגה  500שירות נגישות עד 

 11.3 12.5 שירות העברת נתונים בליבת הרשת

 
 הסיטונאי. השיעור הוא מתוך התעריף  4
קביעת חובה ותשלום מרבי בעד שירות גישה אולטרה רחבת פס מנוהלת על גבי רשת הסיבים של הזוכים במכרזי    5

 . 2022בפברואר  14החלטה, מיום   –קופת התמרוץ 



 

 

כאורה את קיומם של תנאים כלכליים מספקים  כי צמצום המרווחים כמפורט לעיל, שולל ל

 לקיומה של תחרות כאמור. 

ידי   .6 על  לעיל  המפורט  המרווחים  צמצום  ביטול  לטובת  לפעול  נדרשת  הוט  אמור,  לאור 

יצירת מרווח קמעונאי מספק שיאפשר פעילות שוק סיטונאי תקינה, והיום הקובע ביחס  

התייחסותכם לאמור במכתב   להוט טלקום יידחה עד שתעשה כך. באפשרותכם להעביר

 זה בהקדם. 

אין במכתב זה ובדחיית היום הקובע כדי לשלול הפעלת סמכויות אחרות, לרבות סמכויות   .7

פיקוח ואכיפה והתאמת התשלומים הקבועים בתקנות השימוש לתעריפים הקמעונאיים  

 שגובה הוט טלקום בפועל.  

 

 
                                                                                                         

 
 
 

 העתקים:

 מר מימון )מוני( שמילה, המשנה למנכ"לית ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורת 

 דרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת -ד"ר עופר רז

 ברוריה מנדלסון, היועצת המשפטית )בפועל(, משרד התקשורת עו"ד 

 מר עמי גילה, סגן מנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת 

 זיו גלעדי, ממונה ייעוץ משפטי, משרד התקשורת עו"ד 

 תמר ארז, מנהלת תחום בכירה )רגולציה( משרד התקשורתגב' 

 מור כהן, מרכזת בכירה )רגולציה(, משרד התקשורת גב' 

 גולדשטיין, מנכ"לית, קבוצת הוט  - גב' טל גרנות

   , מנכ"לית, הוט טלקום דריגוב-ה גב' מירב חליוו

 מיכל פליישר, סמנכ"ל רגולציה, הוט טלקום ש.מ גב' 

 , הוט טלקום ש.מ מנהלת רגולציה טלקוםקרן יהב, גב' 
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