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 רשימת התפוצה : לכבוד

 

 שלום רב, 

 גובה התשלום – ברשת הוט טלקום CMTS-עלות חיבור ספקי השירות להנדון: 
   24/01/2021 מכתבי מיום:  סימוכין

שבסימוכין  .1 סעיף    קבעתי"(  החלטהה)"  2021בינואר    24מיום    במסמכי  לפי  הסמכות  לחוק  1)ב()5מכוח   )

 : "(הוטכי על הוט טלקום שותפות מוגבלת )"  ,לישהואצלה    "(החוק )"  1982-התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב

)לטובת איסוף תעבורה    CMTS  -לספקי השירות את ביצוע החיבור ברכיבי ה  לאפשר באופן מיידי .א

ים, לפי בקשתם של ספקי  -   CMTSבאמצעות נתב או ברכיב האגרגטיבי בו מותקנים    CMTS)  -ב

   .השירות

בלחיבור    מעודכןתעריף    להציע .ב תעבורה  ה  . "(אזורי  לחיבור  תעריף)"  CMTS-לאיסוף  תעריף  על 

התעריף  )"  לשינוע תעבורה בליבת הרשת שגובה הוט כיום תעריףהלגלם הנחה משמעותית אל מול  

   .תיבחן על ידי המשרדשל התעריף סבירותו ו  "(הארצי

לתעריף לחיבור    התייחסות המבקשת להצדיק את הצעתה  2021בפברואר    10  -בהמשך להחלטה, העבירה הוט ב .2

זו קיים המשרד שני דיונים  "ש.  ₪ למס  10.9שעמדה אז על    איזורי, הוט בשילוב עם    עםבעקבות התייחסות 

"( שפנתה  פרטנרתקשורת בע"מ )"מטעמה, ובמקביל, התקיימו שני דיונים עם נציגי פרטנר    TASCחברת הייעוץ  

מטעמה. מהפגישות עלה כי יש הסכמה על המתודולוגיה בה    Analysys Masonוחברת הייעוץ  למשרד בעניין זה  

כך שתתבצע השוואה של תעריף החיבור האיזורי ביחס לתעריף הארצי תוך   יש לנקוט לבחינת סבירות התעריף

, אך קיים חוסר הסכמה על  רותשל רכיבי הרשת שהשימוש בהם אינו נדרש לאספקת השימשקלם היחסי זיהוי 

  בהם עושה ספק השירות שימוש במסגרת החיבור האזורי.    רכיבי הרשת הרלוונטיים

ולאחר   .3 שהוצעה נמצאה סבירה, ומשהובהרה עמדתו של המשרד    השהמתודולוגיבמסגרת הדיונים מול הוט, 

  לתעריף לחיבור איזורי   הצעה    2021במרץ    25  -לקביעת התעריף, הניחה הוט בלגבי רכיבי הרשת הרלוונטיים  

 "(.המוצע התשלום)ללא מע"מ( )" למס"שים שקלים חדש  9שיעמוד על 

שקלים    12.5שקלים חדשים לעומת    9)  28%  , העומדת עלהארציתעריף  ביחס להמוצע  שמגלם התשלום  ההנחה   .4

נבחנה ונמצאה סבירה. הנחה זו משקפת את החלק היחסי של רכיבי הרשת בהם ספק שירות המתחבר    ,חדשים(

כלל רכיבי הרשת הנדרשים לאיסוף התנועה בליבת הרשת של הוט בהתאם למודל  תוך  עושה שימוש מ  CMTS  -ל

 . CMTS   -פרונטיר, בתוספת לעלויות הון ותפעול סבירות לנתבים הנדרשים לצורך חיבור ל

יין כי חברת פרטנר טענה כי פרט להפחתת עלויות הרכיבים שאינם נדרשים בעת החיבור האזורי, יש לבצע  נצ .5

עדכון של התעריף בשל השינוי בהיקף הביקושים, וכן לעדכן את התעריף כך שלא יתקיים צמצום מרווחים.  

ארצי, ולא את סבירותו  במסגרת הנוכחית יש לבחון את סבירות התעריף המוצע ביחס לתעריף הלעמדת המשרד  

 של התעריף הארצי כשלעצמו. 
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שבהתאם לו יבחן הצורך בעדכון    קיים מנגנון לעדכון התשלומים בהתאם לביקושיםלמעלה מן הצורך נציין כי  

טענות    2. אין מקום לבצע עדכון נוסף במסגרת הנוכחית  גם מן הטעם הזהו  1, התעריף הארצי בעוד מספר חודשים

לפרקטיקות   בהתאם  בנוגע  בנושא  יפעל  והמשרד  שוטף  באופן  המשרד  ידי  על  נבחנות  מרווחים  צמצום  של 

    לתוצאות הבחינה והכלים העומדים לרשותו.

   .)ללא מע"מ( למס"שש"ח  9יעמוד על   ,כפי שהציעה הוט  ,לחיבור אזוריתעריף ה ,לכן .6

   CMTS. -החיבור בביחס לאספקת השירות ממועד התחלת  התעריף יחול   ,כאמור בהחלטה .7

לרכיב     CMTS-הספקיות לטובת איסוף תעבורה בלחבר את    להעל אף האמור בהחלטה, הוט מבקשת לאפשר   .8

בסעיף   כמפורט  איזורי  לחיבור  התעריף  בגובה  תשלום  כאמור  חיבור  בעד  ולגבות  בפרט  לעיל  6האגרגטיבי   .

בישובים: באר שבע,    בישובים: אילת, מודיעין, רמלה, חריש וטבריה שבמקומם יתבצע חיבור  CMTSבמוקדי  

   פרדס חנה ונצרת. ראשון לציון, ראשון לציון, 

בסולם   .9 וטיפוס  בעלויות  חסכון  תוך  לאיסוף  חיבור  לאפשר  היא  ההחלטה  של  המרכזית  שתכליתה  מכיוון 

גובה התשלום אינני מוצא קושי בכך שבמקרים מסוימים  ההשקעות ותכלית זו מתקיימת ככל שלא חל שינוי ב 

 ובלבד שלא יחול שינוי בגובה התעריף לחיבור איזורי.   ברכיב האגרגטיבייתאפשר החיבור 

  , ועל דעת המנהלת הכללית של משרד התקשורת, (1)( ב)5לי לפי סעיף    השהואצל  הסמכות   ומכוח  לכך  בהמשך .10

  איסוףהתעריף בגין  ש  ככלהוט תוכל לאפשר חיבור בנתב או ברכיב האגרגטיבי לפי בחירתה  הריני להורות ש

 .לעיל 6על התעריף כמפורט בסעיף  יעלה  לא בכל אחד מהמקרים תעבורהה

התעריף הארצי  בעתיד  ככל שלכן    .כאמור, סבירות התעריף לחיבור אזורי נבחנה כשיעור הנחה מהתעריף הארצי .11

על מנת לשמור על סבירותו ביחס לתעריף  ,  באותו שיעורלפחות    6האמור בסעיף  יתעדכן גם התעריף    יתעדכן,

 הארצי  

 

 

 
 

 

 

 

 
בנוגע לאישור בקשה לשיווק סלי שירותים משותפים בקבוצת הוט,   2020 ביוני 30בהחלטת המשרד מיום  המנגנון הקבוע ו רא 1

ov.il/BlobFolder/policy/05072020/he/Approval_of_application_for_marketing_of_shared_service_bashttps://www.g

k ets_in_the_Hot_Group.pdf 
 בפועל.  הביקושיםשל פרטנר עולות משמעותית על  הביקושיםכי הנחות   נציין 2

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/05072020/he/Approval_of_application_for_marketing_of_shared_service_bask%20ets_in_the_Hot_Group.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/05072020/he/Approval_of_application_for_marketing_of_shared_service_bask%20ets_in_the_Hot_Group.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/05072020/he/Approval_of_application_for_marketing_of_shared_service_bask%20ets_in_the_Hot_Group.pdf
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    :העתקים

 ת, משרד התקשורת המנהלת הכללי -   גב' לירן אבישר בן חורין

 היועצת המשפטית, משרד התקשורת  -     נויפלדגב' דנה  

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

 מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת  -    מר גדעון שטרית

 התקשורתסמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה, משרד  -    מר איתן כסיף 

 סמנכ"ל בכיר אסטרטגיה ותכנון, אגף מדיניות ותכנון, משרד התקשורת  -    מר יאיר חקאק

 , מינהל הנדסה, משרד התקשורת מנהלת אגף הנדסת תקשורת -    גב' אתי שמואלי 

 סגן מנהל אגף בכיר כלכלה, משרד התקשורת  -     מר עמי גילה 

 התקשורת ממונה )ייעוץ משפטי(, משרד  -     מר זיו גלעדי 

 מנהל תחום בכיר רגולציה ומחקר בינלאומי, משרד התקשורת  -    מר עדי קופלוביץ'

 מנהל תחום פיקוח טכנולוגי, משרד התקשורת  -     מר רוני חורי

 מנהל תחום הנדסת תקשורת )נייח(, משרד התקשורת  -    מר שחר שיליאן

 

 רשימת תפוצה:

 שותפות מוגבלת מנכ"לית, הוט טלקום  - גב' מירב דריגוב 

 מנכ"ל קבוצת פרטנר   - מר איציק בנבנישתי 

 מנכ"ל קבוצת סלקום   - מר אבי גבאי 

 מנכ"ל, בזק בינלאומי בע"מ - מר רן גוראון 

 אקספון בע"מ  018בע"מ ומרתון  018מנכ"ל, אקספון  - מר אסף עופר 

 מנכ"ל סלקט תקשורת בע"מ - מר יוחאי אלוש 

 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ   019מנכ"ל טלזר  - מר עזריה סלע 

 יו"ר פרי טלקום  - מר שמעיה רייכמן 

 מנכ"ל בינת עסקים בע"מ  - מר שמוליק הבר 

 בע"מ 015מנכ"ל השקמה אן.ג'י.אן. תקשורת בינלאומית   - מר יורם דרורי  

 טל אמנכ"ל לב אנ - מר לירון שמעוני 

 טלפוניה   מנכ"ל מסקיו - מר אורן ויסמן 

 מנכ"ל יוניגאה  - מר ניסן אריה  

 סמנכ"ל רגולציה, הוט טלקום - גב' מיכל פליישר  

 מנהל תחום רגולציה, הוט טלקום  - גב' קרן יהב 

 סמנכ"ל הרגולציה פרטנר  - מר שניר ניב 

 מנהל אגף רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ  - עו"ד יהב דרורי 

 מנהל מחלקת רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ  - עו"ד טל זוהר                    

 מנהל מחלקת קשרי ממשל, סלקום ישראל בע"מ  - מר ניר יוגב 
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 מנהל תחום רגולציה, סלקום ישראל בע"מ  - מר הראל עמית 

 היועץ המשפטי ואחראי על הרגולציה, בזק בינלאומי בע"מ   - עו"ד עידו רוזנברג  

 בע"מ  018המשפטי, אקספון היועץ   - עו"ד שחר כהן                  

  בע"מ טלפוניה אחראית רגולציה וניהול פרויקטים, מסקיו  - גב' נלי אבישי                 

  אחראית רגולציה וקשרי מפעילים, סלקט תקשורת בע"מ - גב' אנה ערו                   
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