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 לכבוד
 רשימת תפוצה

 
 שלום רב, 

 
 

 החלטה –שיווק שירותי סלולר ומב"ל בסלי שירותים משותפים בקבוצת הוט  הנדון:
 ; 2020אגפי לבחינת עדכון חובות ההפרדה המבנית בקבוצות בזק והוט, יוני  -( דו"ח הצוות הבין1סימוכין: )
 ; 2020ביולי   29( פניית הוט טלקום למשרד מיום 2)                
באוקטובר    20שימוע, מיום  – ( שיווק שירותי סלולר ומב"ל בסלי שירותים משותפים בקבוצת הוט 3)            

2020 . 
 

 
 

"( שימוע בנושא שיווק שירותי סלולר  המשרדפרסם משרד התקשורת )"  2020בחודש אוקטובר   .1

)"ומב"ל   הוט  בקבוצת  משותפים  שירותים  להוט  השימועבסלי  לאפשר  הוצע  בשימוע   .)"

"( להגיש בקשות הוט טלקום"( והוט טלקום ש.מ )"הוט שידורים מערכות תקשורת בע"מ )"

לשיווק סלי שירותים משותפים הכוללים את שירותי הסלולר והשיחות הבינלאומיות, האמור 

בחינת עדכון חובות ההפרדה המבנית בקבוצות בזק אגפי ל-הוצע בהמשך לדו"ח הצוות הבין

"( ובו המליץ הצוות, בין היתר, לבצע תיקוני הצוות  דו"ח"-" והצוות)"  2020  ביוניוהוט שפורסם  

רישיונות שיאפשרו הגשת בקשות לשיווק סלי שירותים משותפים כאמור והכל כמפורט בדו"ח  

 הצוות.  

מאפיינים  להמלצה שלעיל, ובראשן התייחסות לבשימוע פורטו ההצדקות שעלו בדו"ח הצוות   .2

הוט תשתית  של  בהיקף    הטכניים  פסיבית  תשתית  בבעלותה  מחזיקה  אינה  שהיא  והעובדה 

 מינוף משמעותי. לצד זאת, הוצגו גם חששות תחרותיים העשויים לעלות ממהלך זה דוגמת  

הבינלאומיות. לבסוף קי הסלולר והשיחות  שוו  עבר  אל   השידורים  שוק של קבוצת הוט מ  הכוח

  מהקבוצה  למנוע  יש  שבגינו  משמעותי  תחרותי  חששהיום    מתקייםש  צוין, כי אין הצוות מוצא

זאת המשרד  לבחינת  זה  מסוג  בקשות  להעברת  אפשרות לאפשר  העת  הגיעה  כי  וסבורים   ,

 . שתוגש בקשה כלולבחון באופן פרטני 

ולאחר שנלמדו החלטתי לתקן את   התייחסויות מגורמים שונים בשוק,    ארבעלשימוע התקבלו   .3

בקשות  להגיש  טלקום  ולהוט  שידורים  להוט  שיתאפשר  כך  בשימוע,  המוצעים  הרישיונות 

לשיווק סלי שירותים משותפים כאמור. יחד עם זאת ובהתאם לטענה שעלתה בהתיחסויות 

 לשימוע, מצאתי לנכון להסיר מתיקוני הרישיונות את דרישת ה"סל המקביל", היות ודרישה 

 זו רלוונטית להוט שידורים ולהוט טלקום בלבד. 
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הנוחות הטענות מובאות  לעיקרי הטענות שעלו בשימוע. לשם  להלן מפורטת התייחסות המשרד 

 באופן תמציתי:

 טענה  .1

השוק  מדיניות  יישום  לסיכול  פועלת  היא  עוד  כל  הוט  קבוצת  על  להקל  מקום  אין 

ספקי השירות, אינה מאפשרת חיבור הסיטונאי. הוט טלקום אינה מספקת כלי תמיכה ל

, אינה מאפשרת לנציגי הספק הסיטונאי גישה למידע שעומד בפני נציגיה  CMTS-מקומי ל

ונכון שרק לאחר שהוט טלקום תיישם את כל הוראות תיקי השירות ישקול  ועוד. ראוי 

 המשרד את ההקלות המוצעות בשימוע. 

 מענה 

ובנפרד.  במקביל  ומטופלות  למשרד  מוכרות  המפורטות  הסוגיות  התקבלה.  לא  הטענה 

לעמדת המשרד, אין מקום לכרוך את שני הנושאים האמורים ויש לקדם מהלכי אסדרה 

במסגרת   ישירה.  השקה  בניהם  קיימת  לא  אם  בפרט  נפרדים,  בנתיבים  פיקוח  ומהלכי 

היה לאפשר לקבוצת הוט הגשת בקשות השימוע, ציין המשרד את ההצדקות למהלך לפיו י

הוט   של  אחרת  או  כזו  מהתנהלות  מושפעים  ואינם  מבניים  ברובם  אלו  טעמים  כאמור. 

 טלקום במסגרת השוק הסיטונאי. 

 

 טענה  .2

כריכת   .בדומה לזו שחלה על בזק  –של הוט    יםש להחיל חובת פריקות על כל סלי השירותי

סטים כמו שירות השידורים של הוט היא שירותים בחבילות הכוללות מוצרים מונופולי

לפגיעה   השידורים  מתחום  שלה  השוק  כוח  את  למנף  להוט  ותאפשר  תחרותית  אנטי 

 .הרט"ן, האינטרנט, והשיחות הבינלאומיות –בתחומים אחרים 

 מענה 

הטענה לא התקבלה. המשמעות של הטלת חובת פריקות על הוט שאינה חלה רק על שירות 

קבוצה היא שינוי משמעותי בהוראות ההפרדה המבנית החלות  ספק הגישה לאינטרנט ב

על קבוצת הוט, ובפרט פגיעה ביכולתה להמשיך ולשווק טריפל. הצוות בחן את ההפרדה  

 המבנית בקבוצת הוט, ולא המליץ על שינויים באסדרה בנושא. 

 טענה  .3

הוט, אשר  יש לקיים שימוע באשר לכל בקשה פרטנית לשיווק סלי שירותים משותפים של  

ולציבור  למתחרים  לאפשר  מנת  על  וזאת  בינלאומיות,  ושיחות  סלולר  שירותי  גם  תכיל 

 להביע עמדה בעניין לפני קבלת החלטה שעשויה לפגוע בתחרות.

 

 



 

 

 משרד התקשורת                                 

  המנהלת הכללית                                        

 

 ____________________________________________________________________ 
 

 02-6240321פקס':  02-6706310/3טל':                                                   91999, ירושלים 23רח' יפו 
 03-5101706פקס':  03-5198212/8טל':                      61290אביב -, מגדל שלום תל9רח' אחד העם  

 

 

 ה מענ

הטענה לא התקבלה. המשרד אינו נוהג לפרסם שימועים באשר לכל בקשת סלים המובאת  

ות לחששות התחרותיים שעשויים לנבוע ממתן  לפתחו. שימוע זה נועד כדי לקבל התייחסוי

בשימוע,   המוצע  את  לאמץ  החלטה  קבלת  ולאחר  זה,  מסוג  בקשות  להעברת  אפשרות 

המשרד יבחן כל בקשה שתתקבל, ובפרט ייבחנו ההשלכות התחרותיות שעשויות לעלות  

 מאישורה. 

 

 טענה  .4

בקבוצה   השירותים  כל  את  לשווק  הוט  בקבוצת  החברות  לכל  לאפשר  פנייה  נדרש  ללא 

לאישור המשרד, ולחילופין ככל שתידרש פניה כזו, אז יש לקבוע כי זמן בדיקתה לא יעלה  

 ימי עסקים עבור כל החברות בקבוצת הוט. 7על פרק זמן של 

 מענה 

הטענה לא התקבלה. הפנייה לאישור המשרד נדרשת מכל החברות בקבוצת הוט וזאת על 

ות לכל אחת מהבקשות שתוגש. כמו כן, פרקי מנת לבחון את ההשלכות התחרותיות הצפוי

הזמן השונים שנקבעו בתיקוני הרישיונות של החברות בקבוצת הוט נקבעו בהתאם לצפי  

 משך הבדיקה באשר לכל אחת מהחברות.  

 

 טענה  .5

ככל שהוט מובייל והוט נט יהיו מעוניינות לשווק סלי שירותים מהסוג הנשקל בשימוע,  

שוויוני של חברות מתחרות, היות וחובה זו אמורה לחול   ISP  אין סיבה לדרוש מהן שיווק

 על הוט טלקום בלבד.

 מענה 

חובת ה"סל המקביל" קיימת ותמשיך להתקיים ברישיונות הוט טלקום והוט שידורים. 

 הטענה התקבלה והרישיונות תוקנו בהתאם. –נט והוט מובייל -לעניין רישיונות הוט

 

 

 בברכה,                                                                                                       

 לירן אבישר בן חורין                                                                                                       

 המנהלת הכללית                                                                                                     
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 :   יםקהעת

 ן שמילה, המשנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורתמר מימו

 עו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת

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

 מר איתן כסיף, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת 

 ר רישוי, משרד התקשורתמר גדעון שטרית, מנהל אגף בכי

 מר עמי גילה, סגן מנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת

 מר אלי לוי, מנהל תחום אסדרה ורישוי, משרד התקשורת

 גב' ליאת בלום, מנהלת מחלקה בכירה )ייעוץ משפטי(, משרד התקשורת

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