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 הוט"מרביים לשירותים סיטונאיים ברשת " שלומיםהמלצה בדבר קביעת ת הנדון:

 מבוא .1

, החברה כמטרת על לפתח שוק סיטונאי על גבי תשתיות בזקקבע  "(המשרד)" משרד התקשורת

 )"הוט", "הוט טלקום"(, ש.מ. והוט טלקום( , "חברת בזק")"בזק" הישראלית לתקשורת בע"מ

. מטרה זו נגזרת מהמלצותיהן של שתי בשוק התקשורת הנייחת כמהלך הכרחי לקיום התחרות

במסמך  2(.2011ולאחר מכן ועדת חייק ) 1(,2008ועדת גרונאו ) – ועדות ציבוריות שפעלו בעשור האחרון

 מיום ,"סיטונאי שוק – הנייחת התקשורת בתחום התחרות הרחבת" בנושא התקשורת מדיניות שר

 . באופן המפורט בו חייק ועדת המלצות עיקרי את השר אימץ 3,"(השר מדיניות מסמך)" 2.5.2012

את רשימת  14.1.2014קבע המשרד ביום  ,כשלב ראשון ביישום מדיניות השוק הסיטונאי בישראל

מחויבות  ,"(התשתית יבעל" -)שתיהן  בזק והוט טלקוםחברות התשתית, הבעלי השירותים אשר 

, קבע שר התקשורת את מתכונת אספקת שירות גישה 17.11.2014 יוםב 4.יםלספק לספקי השירות

, וכן את התעריפים בעלי התשתיתעל ידי  טלפוניהשירות ה( ו"BSA-ה שירות"רחבת פס מנוהלת )

חובת אספקת השירותים . "(השר החלטת)" המרביים לשירותים הסיטונאיים ברשת בזק

נקבעו בתקנות  ,, וכן התעריפים המרביים לשירותים אלה ברשת בזקשל בעלי התשתיתהסיטונאיים 

 תקנות)" 2014 –"ה התשעהתקשורת )בזק ושידורים()שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, 

  ."(השימוש

, כל אותם שירותים בהם חויבה חברת בזק טלקום באספקתחייבת גם הוט תקנות השימוש בהתאם ל

 BSA –  Bit-Stream Access+ Telephony :סיטונאי שירות תיק.  SLU-שירות הלהוציא את 
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 2008 - בדבר מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל הוועדה לגיבוש המלצות מפורטות 
http://www.moc.gov.il/new/documents/gronau2008/gronau1.pdf  

2
 – סיטונאיים בתחום התקשורת הנייחת הוועדה לבחינת מבנה תעריפי חברת "בזק" ועדכונם ולקביעת תעריפי שירותים 

2011 /sip_storage/FILES/2/2642.pdfhttp://www.moc.gov.il  
3
 http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/4/2824.pdf  
4

החלטה":  –רשימת שירותים ל"הצעת מדף"  –לרשימת השירותים המפורטת ראו החלטת המשרד "שוק סיטונאי 
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/9/3449.pdf 
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 Dark Fiber, Virtual Dark - פיזיות תשתיותשימוש ב סיטונאי: שירות ותיק "(BSA שירות תיק")

Fiber, Man-hole, Box Access, Ducts & Poles "(תיק שירות שימוש בתשתיות פיזיות)" ונקבע 

ים אלו: מועד שירותמועד אספקת  נקבע גם יהןברישיונות. טלקום והוט בזק חברת של ברישיונותיהן

ליום  הגישה לתשתיות הפיזיות אספקת שירותיומועד  17.2.2015,5ליום  BSA -ה אספקת שירות

1.8.2015. 

הוט טרם החלה באספקת שירותים סיטונאיים הלכה , טלקום הוט על גם חלה שהאסדרה אף על

 סיטונאית תשתית בסיס על מנויים כלל נוידו לא האסדרה קביעת מאז, ויםהשירותלמעשה לספקי 

  6.הוט של

 ימרכיב מרכזי בהצלחת השקת שירותי התקשורת הסיטונאיים הוא התעריף בו יחויבו ספק

בעוד שבהחלטת השר נקבעו תעריפים מפוקחים לשירותים הסיטונאיים ברשת בזק, דרגת  .יםהשירות

ידה, הוגבלה לדרישת -שהוחלה על הוט בעד אספקת השירותים הסיטונאיים על הפיקוח התעריפי

 טלקום ברשתה )כקבוע ברישיונה(, פרסמה הוט BSA -ה ערב מועד אספקת שירות 7.תשלום סביר

גבוהים משמעותית  BSA -התעריפים שפרסמה הוט לשירות ה 8תעריפים לשירותים הרלוונטיים.

מעל חלפו , אף כי מכך מהתעריפים שנקבעו על ידי המשרד עבור השירות המקביל ברשת בזק. כתוצאה

, וטובין ה יםהסכם בין ספקי השירות כלנחתם  טרםממועד פרסום התעריפים על ידי הוט,  שנתיים

מיד לבקשת המשרד, . הוטמלספק שירותי אינטרנט סיטונאיים על רשת  יםנמנע יםוספקי השירות

העבירה הוט מידע המבסס לתפיסתה את התעריפים שהציעה לאחר פרסום התעריפים על ידה, 

 4 לסעיף בהתאםו ושימש את המשרד בבדיקת סבירותם של תעריפים אלו. בהמשך לתהליך הבדיקה

ברשת המשרד להתערב ולקבוע תעריפים מרביים לשירותים סיטונאיים  מליץהבמסמך מדיניות השר, 

לשווק הצעות תחרותיות על בסיס רשת הכבלים, תוך החזר עלויות  יםהוט שיאפשרו לספקי השירות

 בתוספת רווח סביר לבעל התשתית. 

, לחוק התקשורת )בזק ושידורים( 5הסמכות הנתונה לשר התקשורת בהתאם להוראות סעיף  חומכ

, שימוע בדבר קביעת תעריף 14.1.2016 ביוםמשרד הפרסם  ,"(התקשורת חוק)" 1982 –התשמ"ב 

במסגרת השימוע הוצגו שיקולי מדיניות  9."(השימוע)" מרבי לשירותים סיטונאיים ברשת הוט

שירותים הסיטונאיים אותם נדרשת הוט לספק, כמו גם התעריפים המרביים להתמחור לעניין קביעת 
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כאשר נקבע כי בתחילה ניוד הלקוחות בין בעלי התשתית לספקי השירותים יתבצע בממשק ידני, וכעבור שלושה חדשים  
 (.17.5.2015נקבע ליום )ש באמצעות ממשק ממוחשב

6
מנויים במסגרת השוק הסיטונאי על תשתית בזק, כאשר רובם לספקים שאינם בעלי זיקה  400,000עד כה נוידו מעל  

 לחברות התשתית. 
7

 שבזק מכיוון. בהתאם מדיניותו את ולקבוע השוק במבנה להתחשב הרגולטור על, הנוהגת הרגולציה את לקבוע בבואו 
 הסתפק הוט קרי, יותר הקטן המפעיל כלפי בעוד, מרבי תעריף הרגולטור קבע ,הנייח האינטרנט משוק 60%-מ יותר מהווה

 . בלבד סבירות בחובת שלב באותו הרגולטור
8

באופן דומה פרסמה הוט את התעריפים לשירותים הסיטונאיים הנוספים בהם הוט מחויבת ערב מועד אספקתם כקבוע  
   הציעה תעריף.ברישיונה, למעט יישום המולטיקאסט, עבורו הוט לא 

9
פרסם המשרד עדכון לתעריפים המומלצים וזאת בהתאם לנתוני ביקוש עדכניים שנאספו בשלהי שנת  14.2.2016בתאריך  

2015 .http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/4/4634.pdf  

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/4/4634.pdf
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. במסגרת BSA -לשירות הם המודל הכלכלי אשר היווה בסיס להמלצה בדבר התעריפים המוצעי

, יישום המולטיקאסט, שירותי BSA -כי ייקבעו בתקנות תשלומים מרביים לשירות ה הומלץהשימוע 

שירות ביקור טכנאי בבית הלקוח. (, ו10)שירות סיב אפל ושירות גישה לקניםהגישה לתשתיות פיזיות 

הסיטונאי מצאנו כי התעריפים שפרסמה הוט סבירים ומאפשרי תחרות, ולכן  הבנוגע לשירות הטלפוני

את ההמלצה גיבש המשרד בסיועה של  לא המלצנו לקבוע עבור שירות זה תשלומים מרביים בתקנות.

. המודל הכלכלי שפורסם "(פרונטיר חברת", "פרונטיר)"  Frontier Economicsהייעוץ חברת

, המודל מבנה את המתאר פרונטיר חברת שהכינה ח"דולווה ב"( השימוע מודל)"במסגרת השימוע 

11."(דו"ח פרונטיר)" העיקריות ותוצאותיו הנחותיו את ומסכם
 רסמהע פוהשימו במסגרת, בנוסף 

 הכלכלית הדעת חוות)" התמחור למדיניות ביחס שונות בסוגיות דנה אשר כלכלית דעת חוות

 ח"דו)" הרשת תוואי אורך הערכת לעניין"( י"מפ)" ישראל למיפוי המרכז של ח"דו וכן 12,"(ראשונהה

  .האוצר במשרד התקציבים אגף עםגם  תואם בסיס המקצועי לשימועה 13."(י"מפ

הנחות מסמך הבהרות בנוגע ל 7.3.2016בהמשך לכך, בעקבות בקשתה של הוט, העביר המשרד ביום 

 . לשימועת יוובהתאם נדחה המועד שנקבע להעברת התייחסו 14מודלשונות ב

שירותים. התגובות כללו הבמענה לשימוע הועברו למשרד תגובות מטעם הוט טלקום וספקי 

התייחסות לשירותים המתומחרים, מדיניות התמחור, המודל הכלכלי, אומדן תוואי הרשת ואומדן 

בעל פה  יםקיים המשרד שימוע 2016 יוליחודש במהלך  הביקושים ששימשו לחישוב התעריפים.

והצוות  בפני מנכ"ל המשרדהן  ,לשטוח את טענותיהן תונוספ תיוניתנה למגיבות הזדמנובמסגרתם 

   15חברת הייעוץ פרונטיר.הן בפני ו המקצועי

מסגרת הצוות המקצועי במשרד ויועציו פעלו לבחינה וניתוח של המידע וההתייחסויות שהתקבלו ב

על בסיס הליך הבחינה כאמור,  כך.בע, ועדכנו את המודל הכלכלי, ככל שנמצא צורך שימוהליך ה

במודל הכלכלי . השינויים שנערכו הוטלשירותים הסיטונאיים ברשת המרביים תעריפים עודכנו ה

, המפרט את עיקרי התגובות למודל הכלכלי מפורטים בדו"ח המעודכן של חברת פרונטירהמעודכן 
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 .ועמודים קופסאות, גוביםל גישה לרבות
11

 Frontier Economics: Estimating the Cost of Wholesale Access Service on HOT's Network: Model 

Documentation, November 2015 .http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/3/4583.pdf   
12

 תשלומים קביעת בדבר המלצה בנושא 14.1.2016 מיום גרונאו' ופרופ לבאות הרן כלכלה בכיר ל"סמנכ של מכתבם 
  http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/4/4584.pdf", הוט" ברשת סיטונאיים לשירותים מרביים

13
מבוסס  -"דו"ח סיכום פעילות: הערכת אורך תשתית יעילה המבוססת על תשתית חברת הוט  –המרכז למיפוי ישראל  

 .2015 נובמבר, ניתוח מערכת מידע גיאוגרפי"
14
, כאשר קורות הנתונים הרלוונטייםלמ וקישור בבקשתה הוט הפנתה אליו תא לכל ביחס מפורט מענה צורף זה למענה 

 עיקר ההבהרות בבקשתה של הוט נגעו לנתוני ציוד שנלקחו מהוט או מאתרי יצרניות הציוד אליהן הפנתה הוט.
15

 -ב פרונטיר חברת ובפני, 11.7.2016 -וב 4.7.2016 בתאריכים המשרד ל"מנכ בפני טענותיה את הציגה טלקום הוט 
 .21.7.2016 -ב פרונטיר חברת ובפני, 4.7.2016 -ב המשרד ל"מנכ בפני טענותיהם את הציגו רותיםהשי ספקי. 28.7.2016

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/3/4583.pdf
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/4/4584.pdf
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בנושא מודל תוואי  מפ"יבדו"ח  16,"("מענה פרונטיר לשימוע) המקצועית להןואת ההתייחסות 

ובחוות הדעת ההנדסית בנושא  17"(,לשימוע י"מפ מענה)" , הדן בתגובות למודל תוואי הרשתהרשת

כלל  18"(.המולטיקאסט בנושא ההנדסית הדעת חוותהמולטיקאסט ברשת הוט )"מתכונת אספקת 

  19.מצורפים למסמך זה המודל הכלכלי המעודכן, לרבות, המסמכים כאמור

, ומסכם את השינויים המרכזיים בתוצאות המודל הסופי של חברת וניתוהמלצ את פרטמ זה מסמך

פרונטיר לעומת אלו שהוצגו במסגרת השימוע. כמו כן מפרט מסמך זה את המענה לסוגיות מרכזיות 

 קבע המשרד. ןאותוהנחות העבודה שהועלו בנושא מדיניות התמחור 

 

 תהליך העבודה .2

לגישת  ככל הניתן,בבניית המודל נצמדה פרונטיר, , הראשונהכמפורט בהרחבה בחוות הדעת הכלכלית 

Bottom-UP דהיינו, ביסוס מודל הרשת על מרכיביה הבסיסיים ביותר. בחישוב העלויות אימצה ,

 Total"העלות התוספתית הכוללת" ) שיטתפרונטיר, בדומה לחישובי העלויות של רשת בזק, את 

Service Long Run Incremental Cost – (TSLRIC.
הוכרה על ידי הנציבות האירופאית ה זו שיט 20

כשיטת התמחור המועדפת לשירותים סיטונאיים, שכן מחד היא משמרת את התמריץ להשקיע 

ברשתות בהעניקה החזר הולם לעלויות המשותפות של שירותים אלו, ומאידך אינה מעמיסה על 

עלויות הכרוכות אלו, ובפרט השירותים הסיטונאיים עלויות שאינן רלוונטיות לאספקת שירותים 

 עתיד פני צופה בגישההעלויות חושבו 21 .באספקת שירותים קמעונאיים על ידי בעל התשתית

(Forward Looking Approach) גידול  22יקט שדרוג הרשת של הוט,פרובחשבון את  ותלוקח ןשכן ה

בעל  מקים שהיהיעילה  רשת היא למודל כבסיס המשמשת הרשת ."בשנתי בתוואי הרשת וכיוצ

)בהינתן מגבלות היסטוריות בהתאם לגישת "הצמתים  כיום לכך נדרש היה אילו חדשכבלים  תשתית
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  Frontier Economics: Estimating the Cost of Wholesale Access Service on HOT's Network: Response to 
the comments received from respondents to the consultation, March 2017 

17
 .2017 מרץ, מענה לשימוע" -הערכת אורך תשתית יעילה המבוססת על תשתית הוט –המרכז למיפוי ישראל   

18
 .9.2.2017 מיום הכבלים ברשתWholesale Multicast    שירות לאספקת דעת חוות 
19

 ליחסו שניתן פרטני מידע יכלול לא הציבור לעיון שיועמד הנוסח. הציבור לעיון במקביל מועמדים המצורפים המסמכים 
 לגרוע כדי הציבור לעיון האמור החומר בהעמדת אין. פומביים דיווחים על המתבססים נתונים למעט, מסוים למפעיל

 .לנכון שימצא ככל, נוספים ומסמכים, שונה במתכונת האמורים המסמכים את לפרסם המשרד של מסמכותו
20
 .Long Run Average Incremental Cost – LRAIC  גםהשיטה מכונה לעתים  
21

 Commission Recommendation of 11.9.13, on consistent non-discrimination obligations and costing 
methodologies to promote competition and enhance the broadband investment environment, European 

-2013-13566-http://data.consilium.europa.eu/doc/document/STCommission, Brussels, available at 
  INIT/en/pdf 

22
 קואקסיאלית בכבילה המחובר הקצה לקוחות מספר את להקטין היא טלקום הוט של השדרוג פרוייקט מטרת 

 טרם ההשקעות תכנית אך, אלו השקעות של בעיצומן נמצאת טלקום הוט. השיתופית הקיבולת סך את החולק ,משותפת
 .הושלמה

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13566-2013-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13566-2013-INIT/en/pdf
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, העומדת בקנה אחד עם יכולותיהן של רשתות כבלים בעולם ומאפשרת לספק את 23החרוכים"(

פרושה הוט ביישובים שומבוססת על פרישה  24,בינוני –הביקושים של הציבור הישראלי בטווח הקצר 

 . (ההיסטוריתהעלות מ להבדיל) הנוכחית בעלותם מתומחרים הרשת מרכיבי .בפועלבהם 

ת )חברת בזק והתשתי יתהליך העבודה כלל איסוף נתונים ממקורות רבים, וביניהם נתונים מבעל

וגורמים נוספים בשוק הישראלי, נתוני ספקיות ציוד, ונתונים  שירותיםה(, ספקי טלקום הוטו

במסגרת העבודה קיימו צוות המשרד ויועציו פגישות עם  .( Benchmarkוניהשוואתיים בינ"ל )נת

 וגורמים נוספים במשק הישראלי, במסגרתן המקומינציגי החברות השונות הפועלות בשוק התקשורת 

כמו כן העבירו צוות המשרד ויועציו . הוצגו תהליכי העבודה והמתודולוגיה העומדת בבסיס המודל

דרישות נתונים מפורטות הנוגעות לטופולוגיה של רשת הוט, עלות רכיבי הציוד השונים, נתוני ביקוש, 

 וכיוצ"ב. 

רשת בזק, יחס למתודולוגיה שעמדה בבסיס מודל העלויות ב התוך שימוש באותהמודל הכלכלי נבנה 

באותם מקרים כך, בהתאם ל. כך, בשינויים המחויביםך ועל בסיס ההנחות והעקרונות שפותחו לצור

 את פרונטירשימשו  ,ציוד הזהים לאלו ברשת בזקהמודל הכלכלי מתמחר רכיבי תשתית ורכיבי בהם 

ונקבעו לאחר הליך שימוע  25,בעניין בזק הוצגו בהחלטת השר, אשר בזקבי רשת גהחישובים שנערכו ל

לאור נתונים והתייחסויות שהעבירה הוט טלקום במסגרת בו הייתה שותפה הוט טלקום ובין היתר, 

  הליך זה.

 לגיבוש פירוטהחשיבות בתלויה הכלכלי רמת הפירוט של המודל  ,בדומה למודל העלויות של בזק

  .עלות איסוף המידעוב, זמינות הנתוניםמערך התעריפים, ב

ותוצאותיה תוך שסופקו במסגרת תהליך השימוע הציג המשרד בפני המפעילים את הנחות העבודה 

הסברים מפורטים ביחס למודל, והוצג המידע הנדרש לגבי המתודולוגיה והנתונים במודל המאפשרים 

 העברת מענים ענייניים ומקיפים לשימוע.

, ובו צוין כי "במהלך תקופת השימוע צפויים להתקבל נתוני 16.1.2016 כאמור, השימוע פורסם ביום

-2016אשר יוצבו במודל הכלכלי לצורך עדכון התעריפים לשנים  2015ביקוש עדכניים של שנת 

פרסם המשרד את השינויים במודל הכלכלי לאור נתוני ביקוש אלו ואת  14.2.2016 יוםב 26".2018

 . תוצאות הצבתם, קרי התעריפים המעודכנים

ניתנה ההזדמנות למפעילים לבקר את עבודת המשרד, להציג השגות השימוע במסגרת תהליך 

 לבקשתה במענה, 7.3.2016 יוםבוטיעונים שונים, ונתונים וראיות תומכות לטענות השונות שהועלו. 
                                                           

23
 .הרשת לפרישת בנוגע היסוד הנחות כל מופיעות שם, 9-10כמפורט בחוות הדעת הראשונה בעמ'  
24

 מסוגלת אינה הוט של הקיימת התשתית, כאמור הוט של השדרוג פרויקט השלמת טרם, הנוכחית שבעת אף על זאת
 בדומה ברשת המקטעים בכלל שיא בשעת הנדרשת הקיבולת העמדת קרי) יעילה בצורה הרחב הפס שירותי את לספק
 . הרשת לשדרוג נוספות השקעות ונדרשות( מתחרים תשתיות לבעלי

25
 .17.11.2014 מיום השר להחלטת שצורף עלויות מודל  

26
 .לשימוע 11 סעיף  
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 התעמד גיבוש לצורך, הוט לשיטת שנדרשו, הכלכלי למודל הבהרות המשרד פרסם, טלקום הוט של

כללו התייחסויות למדיניות התמחור, מודל תוואי הרשת, שהתקבלו לשימוע התגובות  .לשימוע יחסב

. כלל הטענות שהועלו נבחנו התעריפים לחישוב ששימשו הביקושים ואומדןמודל חישוב העלויות, 

תוצאת תהליך העבודה המורכב היא מערך תעריפים לעומק, ונלקחו בחשבון בקביעת המודל הסופי. 

ות הכרוכות באספקת השירותים הסיטונאיים, ומאידך, ביסוס שוק המאפשר, מחד, הכרה בעלוי

 סיטונאי אפקטיבי על רשת הוט. 

ועדכון , הודענו על כוונתנו לייצר מנגנון עדכון לתחזית הביקושים הראשונהבחוות הדעת הכלכלית 

ן שימוע בנושא "מנגנופרסם מנכ"ל משרד התקשורת  4.4.2016 ביום 27התעריפים ברשת הוט בהתאם.

בעקבות  28".2017-2018בדיקה ועדכון תחזית הביקושים לצורך עדכון תעריפי השוק הסיטונאי לשנים 

 9.11.2016 -הועברה ב ,וההמלצה שגובשה על ידי הצוות המקצועי ההתייחסויות שהתקבלו לשימוע זה

במודל  התשתית וספקי השירותים בקשת מידע לנתוני ביקוש לצורך עדכון תחזית הביקושים ילבעל

הקובעת כי יש לעדכן את , 20.2.2017וט. בהתאם להחלטת השר הנגבי מיום העלויות של בזק וה

הוצבו נתוני הביקוש העדכניים  29תחזית הביקושים אחת לשנה על פי נתוני הביקוש בשנה החולפת,

 במודל הכלכלי המעודכן.

 להלן נציג את עיקרי הממצאים במודל.

 

  העלויות מודל – הממצאים סיכום .3

, עלות לרשת מנויה חיבור ( עלות1: )עיקריות קבוצות שתיעלויות התשתית נחלקות במודל הכלכלי ל

תנועה, כגון עם היקף ה ותהמשתנ עלויות( 2שאינה תלויה בכמות ומגוון השירותים שהלקוח צורך; )

נה מב עלויות הפס הרחב המשתנות בהתאם להיקף תקשורת הנתונים שרוכש ספק השירותים.

חיבור המנוי לרשת, תעריף נגישות קבוע המשקף את עלויות  –התעריפים המוצע משקף הבחנה זו 

 . מות הנתונים המשונעת בליבת הרשתותעריף משתנה בהתאם לכ

על מנת לאפשר השוואה לנתונים שהוצגו במסגרת השימוע ולבחון את השינויים שחלו במודל 

מסכם את עלויות רכיבי  1לוח . 2015בעקבותיו, נציג תחילה את סיכום ממצאי המודל הכלכלי לשנת 

והשינויים , הרשת המשמשים לתמחור השירותים הסיטונאיים כפי שנאמדו על ידי חברת פרונטיר

. הלוח מפרט את עלויות ההשקעה של הרשת הממודלת, את שוב העלויות בעקבות השימועשחלו בחי

 (.Opex)עלויות התפעול את ( וCapexעלויות ההון השוטפות הנגזרות מאומדן ההשקעה )

                                                           
27

 .13-14' עמ, הראשונה הכלכלית הדעת חוות  
 

28
 http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/3/4713.pdf   
29

ונאי בהתאם לעדכון מנגנון תחזית הביקושים במודל השוק הסיט 2018 -ו 2017"עדכון תעריפי השוק הסיטונאי לשנים   
 . http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/0/5230.pdfהחלטה",  –

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/3/4713.pdf
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/0/5230.pdf
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  2015 –" טלקום הוט, "רשתהאומדן העלויות הנורמטיביות של מרכיבי : 1 לוח

 
(₪' מיל) השקעה עלות (₪' מיל) שנתית עלות   

שימוע  
 ינואר

חישוב 
 חישוב מעודכן שימוע ינואר מעודכן

כ"סה תפעול הון   כ"סה תפעול הון   

כ"סה  5,982.5 4,421.5 458.1 195.6 653.7 355.2  253.3  608.6 

         
סה"כ רשת 

 485.1  184.9 300.2 475.4 133.2 342.2 3,934.6 4,587.50 הגישה

 הגישה רשת
 מקטע)

(קואקסיאלי  
4,587.5 2,908.0 342.2 133.2 475.4 224.1 162.4 386.6 

 הגישה רשת
(אופטי מקטע)  - 1,026.6 - - - 76.1 22.4 98.5 

         
 צמתים
30אופטיים  60.331 67.5 7.9 6.0 13.9 9.4 7.5 17.0 

         
 רשת כ"סה

 106.5  60.9  45.6 164.4 56.4 108.0 419.3 1,334.7 הליבה

CMTS 35.9 60.3 7.3 7.9 15.2 10.9 15.5 26.5 
 10.1 7.6  2.5 9.0 6.8 2.3 13.5 10.9 נתבים

 מוקדים
(Headends) 42.1 42.1 4.8 5.9 10.7 4.6 6.1 10.8 

, קנים, תעלות
 ברשת סיבים

 הליבה
1,245.8 303.4 93.6 35.8 129.4 27.5 31.6 59.1 

 

העלויות הביאו לירידה להקצאת ונוגעות  בשימועטענות שונות שהתקבלו , כפי שניתן להיווכח

הכל, הביאו השינויים  סך(. בOpex) עלייה בעלויות התפעול( ובמקביל לCapex) עלויות ההוניותב

מהעלויות שהוצגו  7% -מלש"ח בסך העלויות השנתיות, המהוות ירידה של כ 45 -כוללת של כ לירידה

  במודל השימוע.

נובעת מקבלת טענותיהם של ספקי שירותים בנוגע לצורך להתחשב הסיבה המרכזית לשינוי זה 

במסגרת מודל השימוע הנחנו  –, כפי שיתואר להלן בהסכם חכירת התשתית של הוט טלקום מול בזק

 גבי עלה עילית, סבפרימבזק )כאשר חלק ניכר מהתשתית החכורה היא  ]...[ -כי על אף שהוט חוכרת כ

להכיר בעלות המלאה הכרוכה בחפירה ובהנחת קנים של מקטע הנורמטיבי עמודים(, על המודל 

                                                           
30
 אף על, עלויות אלו משויכות לתעריף הקיבולת המשתנה כיוון שמחולל העלות שלו הוא הקיבולת ולא מספר המנויים 

 .הגישה לרשת משויכים האופטיים שהצמתים
31

 אף על וזאת, ח"מלש 116.4 על עומד אופטיים בצמתים ההשקעה היקף כי הוצג הראשונה הכלכלית הדעת בחוות 
 בלוחות האופטיים לצמתים עלות רכיבי ייחוס עקב זאת. ח"מלש 60.3 על עמדו השימוע במודל להם שהוקצו שהעלויות
 על עמדה שהוצגה הגישה ברשת ההשקעה סך, בהתאם. כאן שמוצג כפי הגישה לרשת לשייכם יש כאשר, המסכמים

 .השתנה לא ההשקעה שסך כך, כאן כמוצג ח"מלש 4,587.5 על ולא, ח"מלש 4,531.4
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. כפועל יוצא במסגרת מודל שחלוף עלינו להכיר בעלות פריסתה של רשת מלאהמכיוון ש תשתית זה

אותה הוט לא השקיעה  ,רשת בידי הוטהפרישת ל ש נורמטיבית הכיר מודל השימוע בעלות הון

 . פרשה בתוך התשתיות הפסיביות של חברת בזקבמקומות שבהם בפועל הוט  מעולם,

מפעיל כיוון ש האין להכיר בעלות פרישתה של רשת מלא ספקי השירותים, כיבמענה לשימוע טענו 

עם מפעילים נוספים על סיביות רשת כיום, היה פועל לשיתוף בפריסת התשתיות הפ פורסשהיה יעיל 

נוסף טענו ספקי השירותים כי הכרה בעלות פרישתה של רשת מלאה במקרה זה ב .מנת למזער עלויות

מודל העלויות ברשת בזק, אשר הכיר בהכנסותיה של בזק מהחכרת התשתית עם עולה בקנה אחד לא 

  להוט טלקום ולכן לא העמיס את מלוא עלות פריסת הרשת על השירותים הסיטונאיים.

בשיתוף תשתיות, ובאופן עקבי עם העקרונות בין היתר עשית פריסה יעילה נ כיוםשכך מתוך הכרה ב

שפותחו לצורך מודל העלויות וקביעת התשלומים המרביים ברשת בזק, הוחלט להכיר בהסכם 

כפועל יוצא, לצד הפחתה בעלויות ההוניות, עם זאת, ו החכירה גם במסגרת המודל הכלכלי המעודכן.

הכרה בתשלום השנתי אותו משלמת הוט במסגרת מכיר המודל בתוספת בעלויות התפעול בשל ה

שקלול הירידה בעלויות ההון לצד העלייה בעלויות התפעול מביא לירידה בהיקף  הסכם החכירה.

   הכרוכות בפריסת רשת הגישה.העלויות השנתיות  סךמתון ב

במקטע האופטי שבין המוקדים  לויותהע הקצאתשינוי הבדל מרכזי נוסף שיש לעמוד עליו הוא 

(headends המביא להפחתה )( לצמתים האופטיים לרשת הגישה )עלויות המקטע אופטי ברשת הגישה

שימוע הוקצו הברשת הליבה. במסגרת מודל פריסת תעלות, קנים וסיבים בסך העלויות המיוחסות ל

על ידי תעריפי הקיבולת  כוסוככאלה לרשת הליבה, ומקטע זה העלויות הכרוכות בפריסת התשתית ב

הוט טלקום טענה כי מסיבות הנדסיות )תעריף שינוע נתונים בליבת הרשת ותעריף המולטיקאסט(. 

ורגולטוריות יש לשייך מקטע זה לרשת הגישה. עוד טענה הוט, כי מבחינה כלכלית, ראוי להקצות 

בשל העובדה כי מחוללי עלויות אלו לתעריף הנגישות הקבוע ולא לתעריף הקיבולת המשתנה, וזאת 

העלות למקטע זה זהים למחוללי העלות במקטע הקואקסיאלי, ולכן ככל שאלו מכתיבים כי יש לשייך 

את עלויות המקטע הקואקסיאלי לתעריף הנגישות הקבוע, יש לשייך לתעריף זה גם את עלויות 

 האמור.המקטע האופטי 

 ,הרלוונטיים העלות מחולליצע על בסיס לתעריפים השונים צריכה להתב עלות רכיביככלל הקצאת 

לפיכך איננו מקבלים את טענתה העקרונית של הוט כי הקצאת רכיבי הרשת לרכיבי התעריף השונים 

מחוללי ש בשים לב לכךעם זאת,  32בסיס פרמטרים הנדסיים או רגולטוריים.צריכים להתבצע על 

 אנו מקבלים את טענת הוט ,הנדון עבור המקטע הקואקסיאלי והמקטע האופטיבעיקרם העלות זהים 

 .בדבר שיוך המקטע האופטי הנדון לרשת הגישה

                                                           
32

 קבוע מרכיב המורכב BSA -ה לשירות שלבי דו תעריף לקבוע במקום כי רגולטורית מלהחליט מניעה אין, לדוגמה כך 
 ללא משתנה רכיב על ורק אך המבוסס תעריף ייקבע כי לחילופין או, למנוי ואחיד קבוע תעריף ייקבע, משתנה ומרכיב

  .בזק ברשת תעריפים לקביעת השימוע הליך במסגרת השירותים מספקי אחד דרש שאף כפי, קבוע רכיב
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(, ב"וכיוצ הקנים, הגובים, התעלות) זה במקטע הפסיביות התשתיות, הקואקסיאלי למקטע בדומה

 של הצריכה בהיקף תלויים ואינם, באמצעותם המחוברים ללקוחות השירות אספקת לצורך נדרשים

 המסופקים( וטלפוניה, רחב פס, טלוויזיה) השירותים במספר או באמצעותם המחוברים הקצה מנויי

 ולא הקצה מנויי כמות לפי הנקבע הקבוע הנגישות לתעריף אלו עלויות להקצות נכון לכן. גביהם על

, חלקי באופן מתקבלת הוט של טענתה, זאת עם. ברשת הנצרכת הקיבולת היקף פיל הנקבע תעריףל

 לאספקת הנדרשת הקיבולת מהיקף נגזרת זה במקטע המונחים האופטיים הסיבים כמות שכן

 מהחפירות בשונה) זה במקטע האופטיים לסיבים הרלוונטי העלות מחולל ולכן, השונים השירותים

 .המנויים מספר ולא הקיבולת היקף הוא( והקנים

 לשירותי זה מקטע מעלויות 75%-כ הוקצו, הליבה לרשת זה מקטע יךשו כאשר כי לציין חשוב

 קבלת. שירות כל עבור הנדרשים RF -ה ערוצי של היחסי למספרם בהתאם, והטלפוניה הטלוויזיה

 רכיבי של העלויות במלוא הכרה גררה הנגישות לתעריף העלויות להקצאת באשר הוט של טענתה

 ואופי במספר תלות ללא הקצה מנויי חיבור לצורך נדרשים אלו רכיבים, כאמור שכן, אלו עלות

( full access" )המלאה הנגישות עלות" גישת לפי לחישוב בהתאם, מנוי כל ידי על הנצרכים השירותים

 .להלן. א.5 בסעיף כמתואר

 קבלתה משמעות, זה במקטע העלויות של מוחלט רוב מהווה הפסיביים הרכיבים שעלות כיוון

 המשתנה מהתעריף השנתית העלות בסך ₪ מיליון כמאה של הסטה היא הוט טענת של החלקית

 .הנגישות תעריף קביעת לצורך מוכרת הזו העלות כל כאשר, הקבוע הנגישות לתעריף

המודל הכלכלי הוא מודל רב שנתי המחשב עבור כל שנה את עלויות הרשת הממודלת, וכפועל יוצא 

הציג את העלויות של המודל המעודכן  1כאמור, לוח את התעריפים הנדרשים לכסות עלויות אלו. 

, וזאת על מנת להציג ולנתח את השינויים במודל כתוצאה מההתייחסויות 2015המחושבות לשנת 

, כאשר ההבדלים 2017מציג את עלויות הרשת הממודלת לשנת  2לוח השונות שהתקבלו לשימוע. 

הנחות המודל לגבי ירידה שנתית  33ביקושים,העיקריים בין השנים הם תוצאה של השינויים בהיקף ה

   . במחירי הציוד, וגידול שנתי באורך הרשת
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המעודכנת, הן לגבי מספר המנויים והן לגבי הקיבולת הממוצעת  כאמור, במודל המעודכן הוזנה תחזית הביקושים  
 .20.2.2017למנוי בהתאם להחלטת השר מיום 
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  2017 –" טלקום אומדן העלויות הנורמטיביות של מרכיבי הרשת, "הוט: 2ח לו

 
(₪' מיל) השקעה עלות (₪' מיל) שנתית עלות   

כ"סה תפעול הון    

כ"סה  4,368.7 353.8 254.9 608.8 

     
 475.7 183.5 292.2 3,880.2 רשת הגישהסה"כ 

(קואקסיאלי מקטע) הגישה רשת  2,875.1 219.3 161.6 380.9 
(אופטי מקטע) הגישה רשת  1,005.1 72.9 21.9 94.8 

     
34אופטיים צמתים  66.3 9.1 7.3 16.4 

     
הליבה רשת כ"סה  422.2 52.5 64.1 116.7 

CMTS 66.9 16.2 18.0 34.2 
 12.7 8.4 4.3 14.4 נתבים

 41.0 4.3 6.0 10.3 (Headends) מוקדים
הליבה ברשת סיבים, קנים, תעלות  299.9 27.9 31.7 59.6 

 

 בהתאם הנגזרים התעריפים ואת, השונים לשירותים המוקצות השנתיות העלויות את מציג 3 לוח

מוגדרת כעת כמקטע רשת שבין  הגישהבהתאם לשינויים המתוארים לעיל, רשת  .התפוקה ליחידות

 (העלות קבועה)שהיא  עלות רשת הגישה נקבע כמנת ( וחצר הלקוח. תעריף הנגישותheadend) מוקדה

הוקצו בין השירותים השונים )טלוויזיה, פס רחב וטלפוניה(, לפי ליבת הרשת עלויות  .במספר המנויים

תנועה בצמתים האופטיים הוקצו אף הם לרשת הליבה,  שירכיבים רגי הקיבולת הנדרשת לכל שירות.

תעריף  המשמשים כל שירות. RF -והוקצו לשירותים השונים כאמור בהתאם למספר ערוצי ה

שהוצג  , ובשונה מהמודלהקצאת העלויותעניין . בהקיבולת נקבע כמנת עלות הפס הרחב בקיבולת

 ..ב(6יקאסט )לפירוט, ראה סעיף לא מקצה עלויות לשירות המולטהמעודכן בשימוע, המודל 

  

                                                           
34
 אף על, עלויות אלו משויכות לתעריף הקיבולת המשתנה כיוון שמחולל העלות שלו הוא הקיבולת ולא מספר המנויים 

 .הגישה לרשת משויכים האופטיים שהצמתים
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 *2017סיטונאיים ברשת הוט לשנת התעריפים המומלצים לשירותים : 3לוח 

 חישוב מעודכן 

 
 ליחידה עלות תפוקה עלות

 
 ₪ יחידות תפוקה יחידות ₪' מיל

 608.8 שנתית עלות"כ סה
    

      
 40.35 למנוי חודשית עלות 0.982 מנויים'  מיל 475.7 קבועה עלותסך 

     380.9 קואקסיאלי מקטע

     94.8 מקטע אופטי

      
 קיבולת

     

 Mbps -ל חודשית עלות 443.3 (Gbps) קיבולת 93.8 רחב פס
)₪( 

17.63 

  Mbps - לחודשית  עלות - (Mbps) קיבולת - מולטיקאסט
)₪( 

- 

 39.3 וטלפוניה( TV) אחר
    

 .5כפי שמוצג בלוח  2017*טרם הצמדה למדד אוקטובר 

 

  כיום בשוק הנהוגים לתעריפים המומלצים התעריפים השוואת .4

, בין היתר, נבחנתאותם אנו ממליצים לקבוע התעריפים הסיטונאיים המרביים ברשת הוט סבירות  

יום ביחס לתעריפים הסיטונאיים ברשת בזק, כפי שנקבעו בהקמעונאיים של הוט ו םביחס לתעריפי

17.11.2014.35  

על אומדן העלויות של פרונטיר,  , בין היתר,התעריף הסיטונאי המוצע לספקים ברשת הוט, המבוסס

בשל רכיב וזאת  ,בזקחברת עבור השימוש הסיטונאי ברשת  אמדה פרונטירשמהתעריף  גבוה יותר

עבור ₪  10.5-לחודש בעבור קו הנחושת ו₪  20.7לעומת  ₪  40.3הנגישות הגבוה יותר ברשת הוט )

רשת דומה לרכיב הקיבולת ב שנאמד ביחס לרשת הוט רכיב הקיבולת MSAG).36-רכיב האינטרנט ב

 (.ברשת בזק₪  17.9שת הוט לעומת רב בחודשלמס"ש ₪  17.6בזק )

ולתעריפים הקמעונאיים ברשת ההשוואה בין התעריפים המרביים בהמלצה זו לתעריפים ברשת בזק 

 :4לוח מוצגים בהוט 

                                                           
35
 .השימוש לתקנות בתוספת נקובים העדכניים התעריפים 
36
 .2017 לשנת התעריפים 
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לתעריפים הקמעונאיים ברשת הוט ברשת הוט  ציםהמומל יםהתעריפים הסיטונאי: השוואת 4לוח 

 (2017 בשנת לחודש ש"חוהתעריף הסיטונאי ברשת "בזק" )

37קצב חיבור
 מגה 200 מגה 100 מגה 30 מגה 12 

 81.4  58.6 53.7 53.0 38עלות סיטונאית ברשת הוט

 49.7 44.8 44.0 עלות סיטונאית ברשת בזק
 

 18% 20% 20% טווח שינוי
 

39מחיר קמעונאי ברשת הוט
 67.5 76.1 85.5 137.5 

 41% 31% 29% 20% מרווח קמעונאי

 

מהתעריפים המקבילים שנאמדו ביחס לרשת חברת  גבוהים יותר רשת הוטל התעריפים שאמדנו ביחס

להציע  יםברמה התחרותית, רמת המחירים שנקבעה מאפשרת לספקי השירות, . אולם20%-בזק בכ

, הכולל שירות טלפוניה סיטונאי בעלות נמוכה, כך חבילה מתחרה על גבי המוצר הסיטונאי של הוט

כמו כן, התעריפים שמחיר הבאנדל המוצע תחרותי ביחס לאפשרויות לבאנדל מקביל ברשת בזק. 

 כך שמתקיים הקמעונאיים של הוט מהמחירים 40%עד  20%-כבהסיטונאיים המומלצים נמוכים 

 .תחרות מחירים התפתחות מרווח מאתגר המאפשר

על התעריפים הסיטונאיים ברשתה להיות גבוהים כי  , באופן פשטני גרידא,הוט טענה במהלך השימוע

אמור להוביל  בזק. הוט טענה כי תמחור עלויות הרשת של הוט חברת משמעותית מהתעריפים ברשת

מכיוון שלרשת הוט מחוברים רק כחצי  ה,. לטענתדומה לשווי הרשת שהוכר לבזק בשווי לרשת

מהמנויים המחוברים לרשת בזק, הרי שחלוקת סך עלויות דומה בחצי ממספר המנויים, צריכה 

על מנת לתמוך בטענה כי יש להכיר בשווי רשת דומה, תעריף כפול מהתעריף ברשת בזק. ל להביא

ה בזק, קיימות לה עלויות סמהיישובים בהם פרו 90%-כבה רק סשהיא פרו על אף טענה הוט כי

ה סה בחצרים, עלות הכבל הקואקסיאלי )הגבוה מכבל הנחושת של בזק( והיעדר הפריסנוספות של פרי

 . , המאזנים הבדלים אלוהעילית

לשווי הרשת של בזק.  דומהרשת של הוט השווי  לפיה כרסה סברתמקבלים את  יננושא דגישראשית נ

 בסיסיש  עולה כי מחוות הדעת המקצועית שהוגשה למשרדפרונטיר והרשתות נבדק על ידי שתי שווי 

כי שווי  ובפרטרשת הוט נמוך משמעותית משווי רשת בזק, שוויה של  למסקנה לפיה איתן מקצועי

המקור לפערים  בזק. ברשת הנחושת מקטע משוויהמקטע הקואקסיאלי ברשת הוט נמוך משמעותית 

                                                           
37

יחס ההעמסה ששימש לחישוב הלוח )היחס בין מהירות הגלישה המבוקשת וכמות הקיבולת הממוצעת הנדרשת  
 0.50%-מגה, ו 30למהירות של  0.75%מגה,  12למהירות של  1.5%לאספקת מהירות זו( היא לפי הנחות המשרד 

 הוט טלקום בחישוביה משתמשת ביחסי העמסה נמוכים יותר. למהירויות הגבוהות.
38

 24 פני על מפוחתת ₪ 157 של בסך התקנה עלות כוללות 3 בלוח המוצגות בזק וברשת הוט ברשת הסיטונאיות העלויות 
 בקביעת המשרד להנחות בהתאם, לחודש ₪ 3 של בגובה קצה ציוד לעלות חודשית ופריסה(, לחודש ₪ 6.54) חודשים

 : ראה. 17.11.2014 מיום בשימוע הוצגו ההנחות. מרווחים צמצום מנגנון
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/6/3966.pdf . 

39
 עלות ללא התקנה המקרים במרבית המציעות(, 2017 לפברואר נכון נציגים הצעות) הוט של השיווקיות להצעות בהתאם 

 . הקצה ציוד את וכוללות נוספת

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/6/3966.pdf
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/6/3966.pdf
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ה אליהם שתה במקומות המרוחקים שעלות הפריספרסה את רעובדה שהוט לא ב אלה נעוץ בין היתר

הנושאים אותם מעלה הוט  .אזורים שוניםבזק ב חכירת מקטעים מחברתהיא גבוהה, ובשימוש שלה ב

כעלויות נוספות שהיא נושאת בהן נלקחו בחשבון, ואף על פי כן סך העלויות ברשתה נמוך משמעותית 

 מהעלויות ברשת בזק.

הוט טוענת שיש להכיר  .בסיסית של השוואת רכיבים שאינם זהים בשגיאה, הטענה עצמה נעוצה שנית

בעלות דומה לרשת הגישה ברשתה וברשת בזק, על בסיס דמיון בפריסה של המקטע הקואקסיאלי 

ביחס למקטע הנחושת ברשת בזק. עם זאת, הוט מתעלמת מכך שתעריף הנגישות ברשת בזק כולל, 

לרכיב אקטיבי לות הקבוע לחיבור המנוי על ידי זוג הנחושת, גם תשלום קבוע נוסף מעבר לרכיב הע

משרת מנוי אחד בלבד. ברשת הוט לעומת ה (MSAG -ב VDSL -המאפשר גישה לפס הרחב )כרטיס ה

הוא סך  CMTS -. מחולל העלות העיקרי בייעודיים לכל מנויאקטיביים זאת, לא קיימים רכיבים 

הקיבולת הנדרשת לאספקת השירותים השונים לכל קבוצת לקוחות, ולא מספר הלקוחות בכל 

 הנגישות משויכת לתעריף המשתנה, ולא מוקצית לתעריף CMTS -קבוצה. לכן עלות הכרטיסים ב

ללא חלוקה הנגישות לתעריף הנגישות של בזק באופן מלא הוט את תעריף בטיעונה, משווה . הקבוע

הן את את קו הנחושת והן ; מאחר ותעריף בזק כולל ים השונים המרכיבים את התעריף הקבועלרכיב

 20.7חיבור הכרטיס הרלוונטי עבור כל מנוי, ההשוואה הנכונה תהיה רק למקטע הנחושת ברשת בזק )

 (.לחודש ₪

כיוון  כאמור, עלות המקטע הקואקסיאלי ברשת הוט נמוך יותר מעלות מקטע הנחושת ברשת בזק, אך

ממספר מנויי הקצה ברשת בזק, קביעת תעריף נגישות ברשת  חציהוא  שמספר מנויי הקצה ברשת הוט

מרכיב התעריף  50%-בד הייתה מביאה לתעריף הגבוה בכהוט על בסיס המקטע הקואקסיאלי בל

הוחלט להקצות את המקטע האופטי כפי שצוין לעיל,  עם זאת,הקבוע של מקטע הנחושת ברשת בזק. 

סך עלויות מקטע הגישה ברשת הוט בחלוקה ולכן לצמתים האופטיים למקטע הגישה,  CMTS -ין הב

מרכיב ואה לובהשכמעט כפול ברשת הוט לתעריף נגישות  יםלמספר המנויים ברשתה אכן מביא

 התעריף הקבוע של מקטע הנחושת ברשת בזק.

 

  מרכזיות סוגיות .5

 :Full Vs. Shared Access .א

בחוות הדעת הכלכלית שפורסמה לשימוע פורטו ההבדלים בין גישת חישוב "עלות הנגישות המלאה" 

(Full Access)  "וגישת חישוב "עלות הנגישות המשותפת(Shared Access) .גישת "עלות קצרה, לפי ב

מספר הלקוחות של העלות ושל  המחושב מרכיב עלות "המקטע האחרון" כמנהנגישות המלאה" 

מאידך, לפי גישת "עלות הנגישות המשותפת" שכל לקוח צורך.  מספר השירותיםבברשת, ללא הבחנה 

 מספר על ולא הנצרכים השירותים סך על נפרסת האחרון המקטע ועלות, נפרד כמנוי שירות כלייחשב 

יותר בגישת עלות הנגישות  ךהסיטונאי נמוהנגישות העלות המוקצית לשירות סך כתוצאה  .הלקוחות
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הומלץ לאמץ את גישת עלות הנגישות המלאה וזאת בעיקר על מנת לוודא כיסוי בשימוע המשותפת. 

הוסבר כי לא ראוי  . כמו כןהנדרשת לאספקת השירותים הסיטונאייםעלויות של פריסת התשתית 

שצרכני שירות הטלוויזיה של הוט יסבסדו את עלויות תשתית הפס הרחב של לקוחותיה הסיטונאיים 

 דמי הנגישות של החברה. עוד הוסבר כי למרות שבגישת עלות הנגישות המלאה, קיים גם כן חשש כי

עלות הנגישות של , יסבסדו את תשתית הגישה עלויותשמשלם הספק האלטרנטיבי המכסים את מלוא 

בין ברמה הקמעונאית שירותים באספקת השחשש זה עולה רק כאשר יש פיצול , הרי בעל התשתית

חשש ליציבותו  מניעתהחזר השקעה בתשתית ו בעל התשתית וספק השירות, והשיקול של הבטחת

 . גוברהפיננסית של בעל התשתית 

לפיו ונל שהוצג, אך מבקש לייצר מנגנון מקבל את הגישה והרציהוא כי ציין  יםמספקי השירותאחד 

לא  יםמנגנון התחשבנות או הפחתה של תעריף הנגישות הסיטונאי, על מנת שספקי השירות ייקבע

, במקרים בהם יתרחש פיצול יסבסדו את התשתית המשמשת גם את שירות הטלוויזיה שמספקת הוט

התעריף במקרה של פיצול  יש מקום להפחית את. על אף שמבחינה תיאורטית שירותים כאמור

כל . ותמורכב ואכיפתה בפועל שיישומההיא סבירה, הרי  יםההצעה של ספק השירותהשירותים ולכן 

קיום מנגנון צדיק צפוי להיות מצומצם ולכן כזה שלא מלהערכתנו היקף התופעה ש זאת בשעה

אופי תמחור ההצעות ראשית, בשל  הערכה זו נשענת על שתי רגלים: .ספק השירותיםכבקשת 

 שלה" טריפל"ה לחבילות מובהקת עדיפות המייצר ,הנוכחית בעת הוט נוקטת ובהקמעונאיות השונות 

 חבילת להציע יםהשירות ספקי של הגוברת םיכולת בשל . שנית,בודדים שירותים מכירת פני על

איננו ממליצים על קביעת  ,הנוכחית בעת ,שר על כןא .הרחב הפס תשתיות בסיס על מלאה שירותים

 מנגנון כאמור.

  הרשת תוואיאומדן  .ב

  התאם למתודולוגיה ששימשה את המשרד ויועציו עבור מודל העלויות ברשת בזק, פיתח המשרדב

כלל  כבליםמודל להערכת אורך התוואי לפריסת רשת  ,בשילוב עם "המרכז למיפוי ישראל" )מפ"י(

רחובות העדכנית של כבישים וההמודל מבוסס על פריסת ה "(."מודל מפ"יארצית של מפעיל יעיל )

היישובים בישראל, פריסת מבני המגורים, מבני התעשייה והמסחר ומיקומם המדויק של צמתים 

תהליך תמחור עלויות נציין כי במסגרת  40.(והצמתים האופטיים CMTS-ה יאתר) קריטיים ברשת

 שלטענתה הנתונים שבידיההיות  ,של הרשת מדויקהרשת של הוט טלקום, לא העבירה הוט מיפוי 

, ועל כן לא ניתן לבחון את תוצאות הרשת מדויק של תוואיחישוב  מעודכנים, ואינם מאפשריםאינם 

 .בפועלשל הוט המודל התיאורטי אל מול אורך הרשת 

התשתית והן על ידי ספקי השירותים לגבי הנחות היסוד בעלי בהליך השימוע הועלו השגות הן על ידי 

של המודל, יישום המודל והתחשיב. הטענות שהועלו כנגד המודל והמענה המקצועי שגיבשה מפ"י 
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המתודולוגיה העומדת בבסיס מודל מפ"י פותחה כאמור עבור מודל העלויות ברשת בזק, והועמדה לשימוע ציבורי  
 והתקבעה בהחלטת השר.



נתון מושחר]...[ מסמן   - גרסה להפצה לציבור  

15 
 

לאור הטענות שנערכה על ידי מפ"י של המודל  הבחינה המחודשתבמענה מפ"י.  לטענות אלו כלולים

 ממודלת.שינויים באורך הרשת המספר הביאה לבשימוע 

  :השינויים הבאים , בין היתר,עודכן נערכובפרט, במודל מפ"י המ

  ראשית, בהתאם לעקרון שהוצג בשימוע לפיו מודל תוואי הרשת אינו מכיר ביישובים בהם

הצביעו על מספר יישובים בהם לפי מודל הרשת  יםספקי השירות 41,הוט אינה פרוסה בפועל

פרוסה רשת גישה, וזאת על אף שיישובים אלו אינם מחוברים לרשת הוט. בחינת טענות אלו 

הכרה , בעיקר בשל ק"מ 1,600העלתה כי אכן המודל מכיר בתוואי עודף בהיקף של מעל 

הוט טלקום  בהם, בהתאם להוראות רישיונה, "קו הירוק"מוטעית בחיבור יישובים מעבר ל

  .יבת לפרוס רשת, ואכן אינה פרוסה בהם בפועלאינה מחו

 ,לא הכיר בעלות פריסת הרשת בחצרי המבניםהרשת שפורסם לשימוע תוואי מודל  שנית. 

פריסת הרשת בחצרי המבנים  נשאה בעלויות היא לבזק בניגוד כי הוט טענה לשימוע במענה

מנעות מהכרה במקטע זה מן הטעם יה ,הוטלטענת  .עבור מרבית המבנים אותם חיברה

הדעת הכלכלית  חוותשפורט בשלקוחות שירותי הטלוויזיה הם שנושאים בעלותו כפי 

. כזכור, לפי בה נוקט המודל Full Access -עקבית מתודולוגית עם גישת ה אינה הראשונה

יש להכיר בעלות הנגישות המלאה ללא הקצאה חלקית של עלות  Full Access-גישת ה

. לטענת הוט, לא הוצגו טעמים מספקים להבחין בין מקטע זה הנגישות לשירותים השונים

 Fullלמקטע שבין הצומת האופטי לחצרים, וכי השיקולים שהנחו את המשרד לנקוט בגישת 

Access ם תקפים גם עבור הפריסה בתוך החצריםעבור המקטע הקואקסיאלי עד לחצרי ,

 .לייחס את עלותו של מקטע זה ללקוחות שירותי הטלוויזיהולכן לא ניתן 

כי לפי מתודולוגיית השחלוף, אין להכיר בעלויות פריסת רשת  יםספקי השירותמנגד, טענו 

 תקנות)" 1970 -, תש"ל )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( והבנייה התכנון תקנותשבחצרים כיוון 

על בעל הבניין את החובה לפריסת מובלים לטובת תשתיות  מטילות "(והבנייה התכנון

לה היום לא היה נושא בעלויות אלו ירשת יעבעל תשתית שהיה פורס , םתקשורת. לכן, לטענת

המחייבות לצורך קבלת היתר פרישת תשתיות תקשורת לשימוש  כלל. תקנות התכנון והבנייה

(, ובחצרי נןהחל ממועד תיקו) 2001החל משנת שנבנו  על מבנים חדשיםחלות אך ורק  הוט

אנו מקבלים את  לפיכך, .כאמור לפרוס תשתיותהוט  על חובה התקיימהלא  בניינים ישנים

 בעלות פריסת רשת בחצריםלהכיר  נכון full access -ה גישת תחת כי עמדתה של הוט,

  להדגיש מספר נקודות:. עם זאת, יש זהמועד למבנים שנבנו עד 

העלות הנורמטיבית של פריסת רשת בחצרים צריכה להיות נמוכה יותר מהעלות  -

בהנחת קנים, הנורמטיבית של פריסת רשת בשטחים ציבוריים, וזאת בשל היעדר הצורך 
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 .10כמפורט בחוות הדעת הכלכלית הראשונה, עמ'  



נתון מושחר]...[ מסמן   - גרסה להפצה לציבור  

16 
 

ורכיבי עלות נוספים הנדרשים עבור פריסה (, resurfacingסלילה מחדש )חפירת גובים, 

 .ם נדרשים כאשר הכבילה הקואקסיאלית מונחת בחצריםלאורך כבישים ואינ

הניכרים באמידת עלויות הפריסה בפועל בהן נשאה הוט בגין  שומייםיהיהקשיים  בשל -

, אומץ האומדן של הוט ולפיו מדובר בבניינים נתוני הלמ"סובהתאם ל הפריסה בחצרים

הקיימים בישראל מהמבנים  80%-קפם עומד על כי, שה2000-הת ושנראשית שנבנו עד 

  42 כיום.

 .י"מפ ובמודל פרונטיר במודל תיקונים נערכו לאמור בהתאם

באזורים בהם רשתה פרושה על גבי רשת כי הוט חפירות את טענתה של הנציין בהקשר אומדן תוואי 

-תנאי מתן השירות )ה, שכן היא אינה יכולה לשלוט בBSA-בזק אין לחייב אותה לספק את שירות ה

SLA ,Service Level Agreement)  הוט מחויבת בכפי שעבור לקוחות אלו. במענה לכך נציין כי-SLA 

אין סיבה לגרוע כולל אלו המחוברים דרך רשת בזק,  שוויוני עבור כל לקוחותיה הקמעונאיים,

. כמו כן, הוט אוחזת בחבל בשני קצותיו, כאשר מצד אחד מחויבות זו עבור לקוחותיה הסיטונאייםמ

 גבי רשת מבקשת להכיר לה בכל מרכיבי הרשת בפריסה מלאה הכוללת גם את היקף הפריסה על היא

 מחויבת הוט כי לבסוף נצייןסיטונאי עבור מקטע זה. בזק, ומצד שני דורשת שלא לתת שירות 

 שאינה כרשת שלה מהרשת נכבד כה בהיקף שנכיר לדרוש יכולה לא, כן ועל אוניברסאלית בפריסה

 .בשליטתה

 (WACCמחיר ההון המשוקלל )  .ג

שימוע עמדנו על הטעמים בגינם אומץ מחיר ההון המשוקלל בבחוות הדעת הכלכלית שפורסמה 

 שנקבע במודל בזק עבור מודל הוט. בקצרה, הטעמים המרכזיים העומדים בבסיס החלטה זו הם:

  חברת בזק והוט טלקום פועלות באותו שוק, עומדות בפני אותן מגבלות רגולטוריות ביחס

לפריסת הרשת, משרתות אותו ציבור לקוחות, והבדלי הטכנולוגיה שבהן הן משתמשות אינם 

  .מחיר ההון המשמש בחישוב עלויותיהן להיות זההעל מתבטאים בהבדלי סיכונים. משכך, 

  תרמה היסטוריה  אך לכךחברת הוט כחברה יציבה פחות מבזק, תופס את אמנם שוק ההון

מתבסס הוא מודל נורמטיבי ה. מודל העלויות הוטלה של יארוכת שנים של התנהלות לא יע

רכיביה, אינה עומדת הוט, על מ ה ההיסטורית שלעל מחיר ההון של חברה יעילה, והתנהלות

 .ם חוסר יעילות זהאין להעמיס על הספקים האלטרנטיבייו בקריטריון זה,
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ת פריסכך שהוט נשאה בעלות המודל מכיר ב (בבניינים פרישה לרבותבתוך החצרים )הכבילה הקואקסיאלית לעניין  
-תקנות תכנון ובניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל תוקנו 2010. יצוין כי בשלהי שנת 2000הכבילה גם לאחר שנת 

חוק הבזק על אף האמור, ועל אף  על הקבלן.ה של הכבילה הקואקסיאלית בתוך חצרי המנוי חובת פריש והחילו 1970
, שבו נקבע הסדר המאפשר לבעלי דירות לרכוש את הבעלות בציוד התקשורת שהתקינה 2001 –(, התשס"א 25)תיקון מס' 

, וזאת בשל ההשפעה השולית של  2011גם במבנים שנבנו לאחר שנת הוט בחצרי הבניינים, מכיר המודל בפרישת הכבילה 
 .מהמבנים המוכרים במסגרת המודל( 7%-כ)  הנחה זו במודל
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  מחיר ההון המשוקלל שנקבע במודל בזק מתבסס על נתוני שוק ההון מהמחצית השנייה של

יגות בשוק זה תוך ירידה חלו תמורות מפל 2013מאז חישוב מחיר ההון בסוף שנת . 2013

הוא אומדן מוטה כלפי מעלה למחיר  שנקבעהון המחיר  ,כךלפי ל הפרמטרים.מתמדת בכ

 .העומד בפני בעל תשתיות תקשורת בישראל בעת הזוהמשוקלל ההון 

במענה לשימוע פרטה הוט מדוע לשיטתה הכרחי שמחיר ההון שייקבע ברשתה יהיה גבוה ממחיר 

( בזק היא המפעיל הוותיק ובעל המונופולין 1)ההון שנקבע עבור רשת בזק, וזאת מהטעמים הבאים: 

( פעילותה המרכזית של 2)של בזק בהכרח נמוכה יותר.  בשוק התקשורת הקווית, ולכן רמת הסיכון

הטלפוניה והאינטרנט הקווי המהווה את שוק מ, המסוכן יותר השידוריםבשוק  פעילותהוט היא 

( ההבדלים הטכנולוגיים גוזרים אף הם סיכונים רבים יותר לחברת 3פעילותה העיקרית של בזק; )

 הכבלים.

. שוק השידורים לעניין פעילותה המרכזית בשוק השידורים וטאיננו מקבלים את עמדתה של הככלל, 

 יםהחוכר יםלכן, באופן עקרוני, אין להטיל על ספקי השירותאינו נכלל במסגרת השוק הסיטונאי. 

ברשת הוט את העלויות הנובעות מפעילות נוספת של הוט, שאין מקטעי תשתית ושירותים סיטונאיים 

את העלויות הכרוכות ברכישת תוכן  יםממנה. כפי שלמשל, אין להטיל על ספקי השירות יםנהנ םה

 של הוט בשוק השידורים. זו מחיר הון גבוה יותר בשל פעילותה  םטלוויזיוני, כך גם אין להטיל עליה

בכל הנוגע להבדלים טכנולוגיים, להערכתנו אין הם משליכים על רמת הסיכון בפעילות החברות. 

, רכיבי העלות העיקריים בפריסת רשתות תקשורת הן עלויות הנחת התשתית המהווים מעל ראשית

. החפירות, הקנים, והסיבים האופטיים הם זהים בין הרשתות, וההבדל בין כבילה CAPEX -מה 80%

 DOCSIS -. טכנולוגיית הקואקסיאלית לזוגות נחושת לא מייצר סיכונים נוספים בהתקנה או בתפעול

של בזק המחייב  NGN -ולוגיה קיימת ומוכחת ואינה מהווה חידוש טכנולוגי לעומת רשת ההיא טכנ

התייחסות שונה מבחינת הסיכונים. נציין כי בניסיון לנמק את הבדלי הסיכון הנובעים מהשוני 

בטכנולוגיה הציגה הוט ניתוחים שהתבצעו באירופה לגבי רמות הסיכון של חברות כבלים לעומת 

ן של חברות הכבלים דה עקא, שניתוחים אלו אינם מנטרלים את הסיכון הנובע מפעילות. NGAחברות 

ולכן לא שכאמור לעיל, אין להשיתו על ספקיות השירות במסגרת השוק הסיטונאי,  בשוק השידורים,

  מצביעים על כך שההבדלים ברמת הסיכון נובעים מהבדלים טכנולוגיים.

, ועל והמונופולין בתחום התשתית הקווית( incumbent)ותיקה אין חולק על כך שבזק היא החברה הו

כן, רמת הסיכון שלה בשוק הקווי תהיה נמוכה יותר מזו של מפעיל שנכנס מאוחר יותר, עם נתחי שוק 

. בין היתר, לא קטנים יותר. עם זאת, קיימים גורמים המקטינים את הסיכון של הוט לעומת בזק

הרגולטוריות שחלות על בזק ועל הוט באופן שמקטין את סיכוניה של קיימת זהות מוחלטת בחובות 

 אך לאחרונה אישר משרד התקשורת דחייה בחובת הפריסה האוניברסלית של הוט.. כך לדוגמא, הוט

ברי כי הארכה זו מקטינה את החשיפה לסיכון הכרוך בחיבור יישובים רבים עבורם עלות הפריסה 

ה הוא נמוך יותר בשל מרחק ופיזור האוכלוסין והיקף הביקושים גבוהה יותר, והצפי להחזר השקע
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הפוטנציאלי. כמו כן הוחלט במסגרת זו כי עד לחיבור יישובים אלו, יתאפשר להוט לספק בהם 

ת פוטנציאל הלקוחות שלה באופן שירותים על בסיס תשתית בזק, באופן המאפשר להוט להגדיל א

בהשקעה בחיבור יישוב ובאופן שיגדר את החשיפה  די ללא השקעה בתשתית ביישובים אלו,מי

הסדרים האחרון, נקבע כי תינתן זכות גישה בנוסף, במסגרת חוק ה. לתשתית טרם הרכשת לקוחות בו

הדדית לתשתית הפסיבית של המפעילים השונים, באופן שעשוי להקטין חסמים בפריסת הרשת כמו 

  גם את העלויות הישירות בפריסתה.

האם מחיר ההון שנקבע מאפשר רווח סביר לפעילותה של הוט עצמה  המהותית היא לבסוף, השאלה

לא האם, באופן יחסי למחיר ההון שנקבע עבור בזק, ראוי כי הוט ו כבעל תשתית הפועל בצורה יעילה

מחיר ההון המשוקלל נקבע על בסיס הנתונים הפיננסיים של כלל קבוצת בזק, תקבל פרמיה נוספת. 

בהם רמת  בשווקים תחרותיים כמו שוק הטלפוניה הניידת ושידורי הטלוויזיהלויות המשלבת גם פעי

הגלום בפעילות בשוק התשתיות נמוך יותר, ועל כן  הסיכוןהסיכון גבוהה יותר, על אף העובדה ש

חלה לכך מתווספת העובדה כי  מהווה הערכת יתר למחיר ההון עבור פעילות בשוק התשתית הנייחת.

ותר עם חברות במדדים השונים שעמדו בבסיס קביעת מחיר זה, באופן שמקל עוד יירידה מופלגת 

מאפשר החזר ראוי  ,6.68%, שנקבע ריאלית בגובה של נו מחיר ההון המשוקללהתשתית. לכן להערכת

 .כחברת תשתית שאינה החברה הוותיקה בשוק לפעילות התשתית של הוט

 :אומדן הביקושים לתנועת נתונים .ד

על התנהגותו של  מתבססתהקיבולת הנצרכת על ידי מנוי בשעת שיא במודל הוט בדומה למודל בזק, 

הוט נמוך יותר  מנויים ברשתהצרכן הישראלי הממוצע. זאת למרות שבפועל, היקף הצריכה של 

 הממוצע.הישראלי הצרכן מנויים ברשת בזק, ולכן גם מהיקף הצריכה של מהיקף הצריכה של 

קיים הבדל בין התנהגות המנויים בשתי הוסבר, כי על אף שבפועל  ראשונהההכלכלית בחוות הדעת 

תמחור ואופי ה 43בשל מגבלות קיבולת ברשת, שלפער זה אחראית הוט במידה ניכרת,הרשתות, הרי 

כי סבר ו. הנוטים להעדיף את שירותי חברת הוטהמשפיעים על אופי הצרכנים ה ,וההצעות השיווקיות

על אותו מתחרים  יםבמסגרתו הוט, בזק, וספקי השירותאין לצפות שפער זה יתמיד בשוק הסיטונאי, 

באופן תחרותי, שירותיו , וכל ספק בוחר לתמחר ולשווק את ציבור צרכנים בעלי הרגלי צריכה דומים

 .במודל כפי שמתוארומגבלות הקיבולת פוחתות משמעותית עקב ההשקעה ברשת 

למספר פער בין הצריכה של המנוי הממוצע ברשתה למנוי הממוצע ברשת בזק מייחסת את ההוט 

, ומועברת על "יס", שרובם מנויי אינטרנט ברשת בזקשל לקוחות   VODצריכת( 1טעמים עיקריים: )

מנויי האינטרנט של  כיוון שמרבית "כבדים"משתמשים ( ברשת בזק יש יותר 2גבי רשת האינטרנט; )

תעבורת נתונים של לקוחות ( 3הוט הם גם מנויי טלוויזיה הצורכים פחות תכנים אודיו ויזואליים; )

                                                           
43

הוט טלקום נמצאת בעיצומה של תכנית השקעות לשדרוג הרשת שמטרתה היא להסיר מגבלה זו. אומדן העלות ליחידת  
 מהווה טלקום הוט של הנוכחית שהרשת שירות מבוסס על ההנחה שהרשת היא יעילה. חברת "פרונטיר" הכירה בכך

. קיימת לא זו מגבלה שבה, יותר גבוהות רשת עלויות על התבססו וחישוביה, לקוחותיה של הגלישה למהירות מגבלה
 .כאמור הרשת שדרוג בפרוייקט פרונטיר מכירה זה באופן
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לאור הסיבות הללו, המביאות להתנהגות צרכנית שונה בין  .שרובם משתמשים ברשת בזק עסקיים

אין להשית את הצריכה  הרשתות, הוט טוענת כי אין להחיל נתון זהה במודלים של שתי הרשתות, וכי

 44היתרה של המנויים ברשת בזק על תשתית הוט.

 במידה "כבדים"צרכנים לדוגמה, הם   TVצרכני סלקוםאיננו מקבלים את עמדתה של הוט. 

ממקדת את חברה זו  45על גבי רשת בזק.  VODמשמעותית מהצרכן הממוצע, וכן מצרכן יס הצורך

מאמצי השיווק שלה במנויי רשת בזק וזאת כיוון שטרם הושק שירות סיטונאי אפקטיבי ברשת הוט. 

להתחרות גם  יםסבירים ותחרותיים ברשת הוט יוכלו ספקי השירותסיטונאיים עם קביעת תעריפים 

עובדה כי כפי שהוסבר לעיל, הוהצריכה הממוצעת ברשת הוט צפויה לעלות. כמו כן, על מנויי הוט, 

אופי של מרבית מנויי התשתית של הוט הם גם צרכנים של שירותי הטלוויזיה של הוט היא תוצאה 

 ההצעות השיווקיות של הוט המייצרות עדיפות ברורה לחבילת שירותים הכוללת שירותי טלוויזיה,

שירותים  ולכן עם פתיחת שוק סיטונאי אפקטיבי ברשת הוט והעמדת מגוון הצעות שיווקיות וחבילות

שיעור צרכני חבילות השידורים של הוט מתוך סך  ה השפעה מסוימת עלצפוי יםעל ידי ספקי השירות

 המנויים על רשת הוט )סיטונאיים וקמעונאיים(. 

ו רלוונטי אינברשתות השונות תעבורת הנתונים של מנויי המגזר העסקי היקף בשולי הדברים נציין כי 

כיוון שזו נמדדת בשעת שיא, ומנויים עסקיים לרוב אינם פעילים  ,לשאלת הצריכה הממוצעת למנוי

 .בערבים ובסופי השבוע ך כללבשעות השיא שהן בדר

לכן, תחרו על אותו ציבור צרכנים. המתחרות בשוק יכלל עם פתיחת השוק הסיטונאי ברשת הוט 

מאפייני הצריכה לתמחור השוק הסיטונאי צריכים להיות על בסיס מאפייני הצריכה של הצרכן 

בוצת צרכנים בהחלט ייתכן כי חברה זו או אחרת תתאים את ההצעות השיווקיות שלה לקהממוצע. 

אין להשית על ספקי . אסטרטגיה שיווקית של כל חברהעם מאפייני צריכה ספציפיים, אך מדובר ב

עלויות הנגזרות מהתמקדותה של הוט בציבור צרכנים מסוים, כיוון שתמהיל הלקוחות  יםרותהשי

  על גבי רשת הוט. יםברשתות השונות צפוי להתאזן עם הצעת שירותים של ספקי השירות

בנוסף טענה הוט כי על מנת לשמור על עקביות מתודולוגית, על כלל התחזיות במודל להתבסס על 

. נציין כי על אף שאיננו מקבלים את השגותיה של הוט בנוגע לטווח הנתונים מגמות תלת שנתיות

 47,ראשונהאמור בחוות הדעת הכלכלית ההרי שבהמשך ל 46שנאספו לצורך התחזיות השונות,

היקף המנויים ברשת הוט כמו גם הצריכה למנוי במודל מעודכנים  ,20.2.17החלטת השר מיום ו

פת, באופן המייתר את הדיון בהערותיה של הוט לעניין זה. בהתאם לנתונים בפועל בשנה החול

                                                           
44

שיוחס לה במסגרת המודל  ראוי לציין כי הוט ניסתה לאחוז בחבל בשני קצותיו: בעוד הוט טענה כי היקף הביקושים 
נמוך משמעותית מהביקושים בפועל ברשתה, הרי שביקשה להכיר בעלויותיהם של רכיבי רשת המאפשרים קיבולת גבוהה 

 משמעותית מהקיבולת במודל. 
45
ייתכן וחברות אחרות אף יבחרו להשיק שירות טלוויזיה על גבי האינטרנט וצרכן של שירות זה יהיה אף הוא צרכן עתיר  

 תנועה באופן יחסי.
46
 .במסמך ההתייחסות של פרונטיר 2לפירוט ראה סעיף  
47
 .הראשונה הכלכלית הדעת בחוות 13-14' עמ 
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נים במכתבו של מנכ"ל משרד הנתונים הרלוונטיים המצוי 2017ת במסגרת המודל הוצבו לשנ

 . 16.1.2017 התקשורת מיום

 

 ברשת הוטתמחור התעריפים הסיטונאיים  .6

 :(BSA-שירות התמחור שירות גישה רחבת פס מנוהלת ) .א

הוא שירות הגישה רחבת הפס המנוהלת. בהתאם לתיק  הבסיסי ברשת הוטסיטונאי השירות ה

מאוחד, לחכור את שירותי הפס הרחב מהוט ולהציע ללקוחותיו שירות  השירותהשירות יוכל ספק 

במידה הרחב. איכות השירות נקבעת פס התשתית ל( עם שירותי ISP-הממזג את שירותי השרת )ה

 התעריף הסיטונאיבהתאם לקיבולת הפס אותה רוכש הספק.  תקבע, וזו על ידי מהירות הגלישה רבה

, בדומה נקבע, ברשת הוט (BSA-שירות העבור גישה רחבת פס מנוהלת ) המוצע במודל פרונטיר

שלבי המורכב מדמי מנוי חודשיים )התשלום הקבוע -כתעריף דו לתעריף הסיטונאי על תשתית בזק,

 . הקיבולת אותן רוכש ספק השירותיםומתעריף משתנה, התלוי במספר יחידות  ,עבור נגישות(

העיוות התחרותי שעלול להיווצר מאימוץ הצעתה של הוט הוסבר  ראשונההבחוות הדעת הכלכלית 

לקביעת תעריף נגישות דיפרנציאלי. בקצרה, הראינו כי עבור לקוחותיה הקמעונאיים, בין המהירויות 

על אף ט אינה מפנימה את העלויות החיצוניות לשימוש במקטע הגישה של הרשת, מגה, הו 100 -ל 12

הקיבולת מהווה משאב מוגבל. עוד הראינו כי התמחור הדיפרנציאלי שבו מקטע שיתופי שמדובר ב

אותו מציעה הוט להחיל במסגרת השוק הסיטונאי, ייצר עיוות כיוון שהוא ייצור תמריצים שונים 

באופן המכוון את הלקוחות איים והלקוחות הקמעונאיים ברשת הוט עבור הלקוחות הסיטונ

  .הסיטונאיים למהירויות גלישה נמוכות יותר מהלקוחות הקמעונאיים

במענה לשימוע תקפה הוט את הניתוח שהוצג מכמה היבטים. ראשית טענה כי כלל לא ברור כיצד 

מאידך, וזאת על אף  הכלכליחושבו סך התשלומים בהתאם לתעריפון הוט מחד ותוצאות המודל 

הרלוונטיות שכלל ההנחות העומדות בבסיס התחשיב, ובכלל זה עלויות התקנה ועלויות ציוד הקצה 

צויינו  הן אל מול תעריפון הוט והן אל מול התעריפים הקמעונאיים של החברה, ,להשוואהביותר 

המשרד הניח דפוסי שימוש התעלמות מהנחות אלו הביאו את הוט לגזור כי  48במפורש בחוות הדעת.

שונים ללקוחות במהירות קו נתונה ולא כך היא. מנגד, טענה הוט, כי הדיפרנציאציה שאותה הציעה 

בלבד בעוד שהמשרד הציג פער של  ₪ 7-מגה מסתכמת ב 100מגה למהירות של  30בין מהירות של 

 ₪ 7 -תעריפון הוט מסתכם ב . אכן, הפער בין תעריפי הנגישות הקבועים למהירויות אלו לפי₪ 20מעל 

בלבד, אך הוט בחרה להתעלם מהשפעתו התוספתית של התעריף לתעבורה על סך התשלומים. כזכור, 

פער הצריכה בשעת שיא לפי . Mbps-ל ₪ 50עמד על עבור תעבורת הנתונים תעריף שהציעה הוט ה
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 הוט בחרה, קשות בטעויות ולוקים ברורים בלתי הוט לטענת היו זה בהקשר שהוצגו שהחישובים אף על, תמוה באופן 
 .מולה שנוהל פה בעל השימוע במסגרת או  שהעבירה ההבהרות בקשת במסגרת החישוב אופן על הסברים לבקש שלא
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מגה ללקוח המחובר במהירות  30הנחות המשרד לגבי יחס ההעמסה בין לקוח המחובר במהירות של 

כך שהפער בעלות התעבורה כתוצאה מהתעריף שהציעה הוט  Kbps,49 275 -מגה עומד על כ 100של 

עבור מחיר התעבורה  ₪ 13 -אנו מסכימים עם טענתה של הוט כי פער של למעלה מ₪.  13.75 -מגיע ל

סביר, אך הדבר אינו מעיד על טעות בחישוב שהציג המשרד, אלא על חוסר הסבירות בתעריפים  אינו

  שהציעה הוט.

הבחינה שהתבצעה במסגרת הליך השימוע העלתה כי הוט אכן מווסתת באמצעות המחיר את היקף 

מגה. התעריפון הקמעונאי של הוט מקיים קפיצה משמעותית במחיר עבור  200מהירות של בהמנויים 

מנויים למהירות זו,  ]...[ -מגה, וכפועל יוצא, בשנה שחלפה מאז פרסום השימוע התווספו רק כ 200

 . נותר זניחושיעור המנויים במהירות זו ברשת הוט 

כתוצאה מגידול במספר הלקוחות למהירות זו אנו הוט רשת וואר הבקבוק בכדי למנוע עומס יתר בצ

מהירות זו בלבד, ולאמץ את הפער שהוצע על ידי הוט לתעריף ממליצים לקבוע תעריף דיפרנציאלי ל

אנו  מגה 100עבור מהירויות של עד  .₪ 14 –מגה  200מגה למהירות של  100הנגישות בין מהירות 

על שילוב של מבוסס  BSA -שירות ה בעד נגישות אחיד. נזכיר כי התשלוםמליצים לקבוע תעריף מ

והבדלי הצריכה בין לקוחות , נגישות ותעריף קיבולת המשתנה בהתאם לצריכה בפועלהתעריף 

המחוברים במהירויות שונות מייצרות דיפרנציאציה סבירה בעלות הסיטונאית של השירות ביחס 

  .הקמעונאיים למהירויות השונותלדיפרנציאציה בתעריפים 

 :Bitstream Access שירות  במסגרת (Multicastרשתית ) -תמחור יישום הפצה כלל .ב

במסגרת השימוע הבהירה הוט את המורכבות ההנדסית והיקף המשתנים הבלתי ידועים היכולים 

והן על משאבים בליבת הרשת.  50להשפיע מהותית הן על העומס שעלול השירות לייצר עבור כל סגמנט

לכן, קיים חוסר וודאות גדול לגבי הקצאת העלויות לשירות זה )וכפועל יוצא לתעריף שנקבע(, והן 

לגבי צורך אפשרי בהגבלת היקף הצריכה של יישום המולטיקאסט על ידי כל ספק שירות. הובהר כי 

 time to market -יים ולכן הטרם אספקת יישום המולטיקאסט יהיה צורך בביצוע ניסובכל מקרה 

 די. של יישום זה אינו מי

המשתנים ההמלצה כי יבוצע ניסוי לצורך הערכת ו המולטיקאסט בנושא ההנדסית הדעת חוותלאור 

השונים כאמור, אנו ממליצים בעת הזו שלא להקצות עלויות במסגרת המודל ליישום זה, ולכן כלל 

 . BSA-שירות ההעלויות המוכרות במודל יכוסו על ידי 

 ופןא את לבדוק יש כי הטענה את יםמקבל אנו המולטיקאסט בנושא ההנדסית הדעת חוותבהתאם ל

. לשם כך תידרש הוט לבצע ניסוי ו, לצורך תמחורפסה רוחב של בהקשרשל שירות זה,  היישום
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בשעת שיא,  Kbps 225מגה, קרי צריכה ממוצעת של  30עבור לקוח במהירות של  0.75%המשרד הניח יחס ההעמסה של   
 בשעת שיא. Kbps 500מגה, קרי צריכה ממוצעת של  100עבור לקוח במהירות של  0.5%ויחס העמסה של 

50
  .השיתופית הקיבולת סך את החולק, משותפת קואקסיאלית בכבילה המחובר הקצה תלקוחו אשכול 
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התשומות הנדרשות לצורך הפעלת שירות  קבענה. בתום הניסוי ולכשתההנדסית כמפורט בחוות הדעת

 . ליישום זה המולטיקאסט על גבי הרשת, יתאפשר לבצע תמחור

 :שירות גישה לקנים ושירות חכירת סיב אפל –שירותים פיזיים תמחור  .ג

במסגרת השימוע הומלץ לקבוע בתקנות השימוש תשלומים מרביים זהים לאלה שנקבעו בעד אספקת 

ברשת בזק. הוט, שכזכור הציעה לאמץ את התשלומים המרביים שנקבעו לשירותים  פיזייםשירותים 

פיזיים ברשת בזק, קבלה על כך שתעריפים אלו ייקבעו עבורה בתקנות. עוד טענה הוט, כי ככל 

שנקבעים התשלומים בתקנות, עליהם להיות מבוססים על העלויות והביקושים הרלוונטיים לשירות 

 שלומים גבוהים משמעותית מהתשלומים שנקבעו עבור בזק.ברשת הוט, הגוזרים ת

לחוק התקשורת  5סעיף מודל הוט אינו מחשב את עלות השירותים הפיזיים ברשת הוט, ולא בכדי. 

מאפשר לשר לקבוע תשלומים בתקנות על פי מספר דרכים פרט למודל עלויות, ובין היתר על ידי 

ם שנקבעו עבור בזק מהווים נקודת ייחוס אופטימלית, שימוש בנקודות ייחוס. במקרה דנן, התשלומי

שאינו נגזר ממאפייני  מבחינה נורמטיבית, מדובר בשירות זהה שיסופק על ידי שתי החברותשכן 

התשתית היו מביאים לעיוות בשיקולים  י, פערי מחיר בין שתי בעלהרשתות הנבדלים. יתרה מכך

כפי שהבהרנו מספר פעמים בעבר, ובין המקורות. ועיוות בהקצאת  יםהשירות של ספקיהתחרותיים 

, ההתייחסות להכנסות מהחכרת קנים, סיבים אפלים וכדומה ראשונהההיתר בחוות הדעת הכלכלית 

היא התייחסות ל"תוספת" מעל ומעבר לכיסוי העלויות, וזאת בשל הסיכון שהקצאת חלק מעלויות 

נות במידה והביקוש לשירותים אלו לא בעל התשתית לשירותים אלו עשויה לחשוף אותו לגירעו

, אין כל BSA-כיוון שכלל העלויות במודל הוט )בתוספת רווח סביר( מכוסות על ידי שירות ה יתממש.

העיקרון  51עבור השירותים הפיזיים.מהנחת ביקוש כזו או אחרת לדוגמה, חשיפה להוט כתוצאה 

שמבטיח הקצאת מקורות  buy or build -המנחה את המשרד בקביעת תשלום זה הוא עיקרון ה

. לכן אין אנו מוצאים לנכון לפטור את הוט יםוהשקעה יעילה בתשתית גם על ידי ספקי השירות

מפיקוח תעריפי על שירותים אלו ולאפשר לה דרגת חופש לקביעת תעריפים שונים לשירותים פיזיים 

לשירותים פיזיים לפי  ברשתה, ועומדים על המלצתנו לקבוע בתקנות השימוש תשלומים מרביים

 ., אותם הציעה בעצמה עבור שירותים אלה ברשתההתשלומים שנקבעו ברשת בזק לשירותים אלו

 

 ביקור טכנאי בבית הלקוח .ד

הוט טוענת כי בשל הטופולוגיה השונה של רשת הוט, טיפול בתקלות ברשתה הוא תהליך מורכב 

תעריף גבוה יותר מהתעריף לביקור טכנאי וארוך יותר מהתהליך המקביל ברשת בזק, ולכן יש לקבוע 

שנקבע ברשת בזק. נציין כי הוט לא הציעה תעריף חלופי, אך עולה מטיעוניה כי על מחיר זה להיות 
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 .בזק רשת לעומת הוט ברשת שונה תמחור על להשפיע, הוט לפי, שעשויות אחרות להנחות גם יפים הדברים
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ורכבת ויקרה יותר מטיפול נמוך מהמחיר אותו היא דורשת עבור התקנה, שהיא לטענתה פעילות מ

 בתקלות.

, ובכלל זה בעלויות )לרבות בבניינים( בחצריםבניגוד למודל בזק, מודל הוט מכיר בעלויות התיול 

התפעול הכרוכות במקטע זה. הכרה זו נותנת מענה מספק למורכבות העודפת, הקיימת לשיטת הוט, 

ום בטיפול תקלות בסביבת הלקוח ברשת הוט לעומת רשת בזק. לכן אין אנו מוצאים לנכון לקבוע תשל

הזהה לתעריף הנקבע עבור  שונה לביקור טכנאי בבית הלקוח ברשת הוט, וממליצים לקבוע תשלום

 .  ₪ 157של על סכום , 2017אשר עומד, בשנת השירות האמור ברשת בזק, 

 תמחור עלות התקנה )עד השקע הראשון(: .ה

לפני מע"מ( ולא את התעריף  ₪ 250הוט טוענת כי יש לאמץ את תעריף ההתקנה שהעמידה בהצעתה )

התעריף הקמעונאי , ראשונהה, בניגוד לכתוב בחוות הדעת הכלכלית (. לטענתה₪ 158שהוצע לשימוע )

עוד ציינה  ולכן גבוה יותר מהתעריף שהציעה המאפשר תחרות. )כולל מע"מ( ₪ 300להתקנה עומד על 

כי ברשת בזק, וכן ו מהתקנה יותר מטיפול בתקלות אבעת התקנה נדרשת עבודה מורכבת הוט כי 

 ., המייקר את ההתקנה ברשתההצורך לחפור בשטח פרטיקיים לעיתים 

 52איננו מקבלים את עמדתה של הוט. ראשית, מהמסמכים שהעבירה למשרד טרם היציאה לשימוע

לפני מע"מ. בניגוד לטענתה  ₪ 202.5 -עולה כי מחיר ההתקנה עבור שירות אינטרנט ברשתה עומד על כ

וכאמור  15.5.17,53ליום נכון  מוצג במחירון החברה באינטרנט זה עודו גרת השימוע, תעריףבמס

, לעתים קרובות החברה מוותרת על דמי ההתקנה והם מגולמים בדמי הראשונהבחוות הדעת 

השימוש, כך שאימוץ דמי ההתקנה שהציעה הוט ייצר יתרון תחרותי משמעותי עבור הוט בהרכשת 

לקוחות תשתית חדשים. בכל הנוגע לצורך לחפור בשטח פרטי, נציין כי חפירות אלו מוכרות כעת 

, ולכן אין להכיר בעלות זו גם במסגרת תעריף לעיל .ב.5 סעיףן בתוואי הרשת כמצויבמסגרת מודל 

נציין כי , או לעומת טיפול בתקלות מורכבות בהתקנה לעומת בזקנושא ה. בכל הנוגע לההתקנה

תמחור העבודה ברשת בזק לא התבצע על בסיס מודל עלויות שלקח בחשבון את מורכבות העבודה, 

בנסיבות דומות,  על בסיס נתוני ייחוס של ביקורי טכנאי פרק הזמן הנדרש לביצועה, וכיוצ"ב, אלא

המורכבות העודפת ברשת ולכן הוא מוחל על התקנה וטיפול תקלות כאחד. כאמור בסעיף הקודם, 

הוט לעומת בזק מקבלת מענה מספק באמצעות הכרה בעלויות ההתקנה והתפעול של התיול הביתי 

, וזאת כאמור ₪ 157נו לקבוע עלות התקנה בגובה של כאן אנו עומדים על המלצת במודל הוט. לכן גם

רק עבור התקנה חדשה, ולא עבור מעבר לקוח פעיל של הוט לספק שירות במסגרת השוק הסיטונאי, 

 שאינו מצריך הגעת טכנאי.

 מההסדרה שונהספקי השירות טענו מנגד כי קביעת עלות התקנה עבור שקע ראשון ברשת הוט 

שבזק מחויבת לחבר את השקע הראשון ללא עלות גם כאשר מדובר בלקוח , משום בזקעבור  הקיימת
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 .2015 במרץ 3 מיום( ראשון שקע עד) התקנה רכיב בעד תשלום – ומידע נתונים לבקשת מענה"
53
 http://www.hot.net.il//heb/ChannelsAndPrices/pricesTable/triplecampaignsprices/.aspx  

http://www.hot.net.il/heb/ChannelsAndPrices/pricesTable/triplecampaignsprices/.aspx
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לפיה בזק רשאית  1.1.17,54חדש. טענה זו נטענה בטרם יצאה החלטת מנכ"ל משרד התקשורת מיום 

, ועל 9.2.17ביקור טכנאי החל מיום לחייב את ספק השירות בגין ביקור טכנאי בעת ההתקנה בעלות 

 כן היא מתייתרת.

 

 טלפוניה:שירות תמחור  .ו

ולא  55לתעריפים לשירות הטלפוניהלאמץ את הצעת הוט  המלצנו ראשונההבחוות הדעת הכלכלית 

לא ערערו על גובה התשלומים לשירות  יםים תחתם בתקנות השימוש. ספקי השירותתשלומלקבוע 

ותם הטלפוניה, אך ביקשו לצמצם את דרגת החופש של הוט לשנות תשלומים אלו מעת לעת ולקבע א

 בתקנות השימוש. 

אספקת שירות הטלפוניה כרוכה בעלויות שאינן מתומחרות או מוכרות במסגרת המודל. המשרד לא 

 אנו ממליציםלכן במקרה זה  56העריך עלויות אלו, אלא בחן את הצעתה של הוט במישור התחרותי.

, כאשר דרגת החופש של הוט בשינוי התעריפים מגודרת עמיד הצעת מדף וולונטריתלאפשר להוט לה

  שתבחר הוט לעדכן תעריפים אלו.על ידי מבחני הסבירות שיערוך המשרד בכל עת 

 

  טלקום הוט על וההשפעה הקמעונאי בשוק התחרות על ההשפעה – שאחרי היום .7

המלצתנו בשימוע כללה ניתוח רגישות של השפעת קביעת התעריפים הסיטונאיים ברשת הוט על 

רווחיותה, בדומה לזו שנעשתה בתהליך קביעת התעריפים הסיטונאיים ברשת בזק. הניתוח הסתמך 

יתקשו הספקים  57ערוצית,-בטלוויזיה הרבעל ההנחה כי מאחר ועוד לא הבשילו התנאים לתחרות 

ם לנגוס בפלח משמעותי מלקוחות החבילות הכוללות שידורים, ויצטרכו להסתפק האלטרנטיביי

טן השינוי הקגיבוי עובדתי נוכח הנחה זו מקבלת  לקוחות שאינו צורך שירות זה מהוט.הבעיקר בפלח 

מנויים בלבד, וזאת  ]...[-בכ 2016ועד סוף  2015במספר מנויי הטלוויזיה של חברת הוט, שירד מסוף 

 סלקום.  –אף פעילותה של השחקנית החדשה בשוק הרב ערוצי  על

                                                           
54
 http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/6/5116.pdf  
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ועלות משתנה בגובה אגורה לדקת ₪,  3.5כזכור הוט הציעה תעריף המורכב מתוספת קבועה לתעריף הנגישות בסך  
פי , בנפרד, כBSA-נכון לציין כי אין בכך כדי לגרוע מהחובה של הוט לספק כל אחד מהשירותים, טלפוניה ושירות ה .שיחה

 שנקבע בתקנות השימוש וברישיונה.
56

הצעה זו נמצאה סבירה, הן ביחס לחבילות שירותים מתחרות שעשויה להציע הוט, הן ביחס לשירות המקביל ברשת  
אך גם כרוך ככל הנראה בעלויות גבוהות יותר(, והן אל מול אלטרנטיבות נוספות העומדות  טכנולוגית עדיף שאמנםבזק )

 .יםבפני ספקי השירות
57

 של קיומו המשך על המצביע נתון, בלבד טלוויזיה מנויי אלף 130-כ TV לסלקום השקתה מיום שנתיים, לראיה 
 יש TV סלקום כניסת מאז בשנית הוט ידי על הטלוויזיה תעריפי העלאת. ערוצית הרב הטלוויזיה בשוק יס-הוט הדואופול

 .ממשי תחרותי כאיום החדשה השחקנית את תופסת אינה שהוט כך על להצביע כדי בה

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/6/5116.pdf
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מיליון  275-כירידה של שנות תחרות צפויה  4 בתום 58לאור ההנחות השונותסיכום הניתוח הראה כי 

. ירידה זו 2014-בסך ההכנסה השנתית לשנה האחרונה בניתוח הרגישות, ביחס להכנסה השנתית ב₪ 

 בהכנסות הוט טלקום.  ]...[-כמשמעותה ירידה שנתית ממוצעת של 

שנות תחרות, הוט ניסתה להציג את  4בהכנסות השנתיות על פני הירידה על אף שהניתוח הציג את 

מהכנסות החברה  ]...[%של שנתית שמשמעו ירידה  –הדברים כאילו מדובר באובדן הכנסות שנתי 

מכה אנושה הנחתת מאינטרנט וטלפוניה, על מנת להציג את תהליך קביעת התעריפים הסיטונאיים כ

בהכנסות החברה הממוצעת  השנתית לקבוצת הוט. אולם, יש להעמיד דברים על דיוקם כי הירידה

בשנה  %]...[-כאמור ירידה שנתית של כ ה, שמשמעותבשנה ₪מיליון  ]...[-על כ תעומד השהוצג

  .מההכנסות מאינטרנט וטלפוניה בלבד בממוצע

מהרווח  ]...[הוט בחרה להציב את סך הירידה השנתית ביחס לרווח הנקי של קבוצת הוט )פי כמו כן, 

הפגיעה בחברה מצג (, על מנת להעצים את %]...[-( וביחס לרווח התפעולי שלה )כ2015הנקי משנת 

 EBITDA-ה מקובל לעשות שימוש במדדכתוצאה מקביעת התעריפים הסיטונאיים. זאת, כאשר 

מדד הפיננסי העיקרי להערכת השפעה על שווי חברת כ)רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות( 

את  פתמשק ועל כןתקשורת בעלת תשתית, בשל היותה עתירת נכסים ובעלת שיעור פחת גבוה, 

השנתית של מגזר הכבלים של הוט )לשנת EBITDA -מה 16%-סך הירידה מהווה כ 59איתנות החברה.

ממנה. סך הירידה ביחס להכנסות השנתיות ממגזר  4%-(, ואילו הירידה השנתית מהווה כ2015

  מהכנסות אלו. 2%-, והירידה השנתית עומדת על כ10%-הכבלים עומד על פחות מ

 EBITDA-מה 4%-שהיא כ, %]...[ -כ השנתיות מאינטרנט וטלפוניה של נסותירידה בהכ, להערכתנו

הוא שינוי שביכולתה של הוט מההכנסות ממגזר זה,  2%-וכ השנתית של מגזר הכבלים של הוט

הוט  בשוק הסיטונאי ברשת השירותים תעריפי על כן, אנחנו סבורים כי קביעת .להתמודד עמו

במתכונתו הנוכחית תהיה רק בעלת השפעה שולית על רווחיות "הוט", ואין לצפות לשחיקת רווחיה 

 .השידורים שוקב של ממש חרותתתפתח ת לא עוד כלהמונופוליסטיים 
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 .22-24' בעמ הראשונה הכלכלית הדעת בחוות המוצגות 
59

. זה למדד המשרד התייחס בזק ברשת מרביים סיטונאיים תעריפים על בהמלצה שנעשה" שאחרי היום" בניתוח גם
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/2/3452.pdf  

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/2/3452.pdf
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 והמלצה דברסוף  .8

 הטבלה הבאה מסכמת את המלצתנו בדבר התעריפים המרביים ברשת הוט:

 

 60 2018 – 2017תעריפים מרביים מומלצים לשנים : 5לוח 

 ליחידה 2018 2017 

לקצבים משווקים  נגישות שירות
 טלפוניה ללא – מגה 200-הנמוכים מ

 לקו לחודש₪  40.99 40.31

 שלמשווקים לקצבים  נגישות שירות
 טלפוניה ללא –ומעלה  מגה 200

 לקו לחודש₪  54.99 54.31

 למגה ביט לחודש₪  15.38 17.61 הרשתשירות העברת נתונים בליבת 

 לק"מ לחודש₪  396 396 61שירות גישה לקנה

 לק"מ לחודש₪  485 485 שירות סיב אפל ראשון בתוואי

 4שירות סיב אפל נוסף בתוואי )עד 
 סיבים סה"כ(

 לק"מ לחודש₪  2 2

ביקור טכנאי בבית לקוח )כולל שירות 
 עד שקע ראשון(ת חיבור חדש התקנ

 לביקור ₪ 157 157

 

לינואר החל משנת  1לעדכנם אחת לשנה בתאריך  מוצעו 2016,62 אוקטוברהתעריפים נקובים במחירי 

, 20.2.2017 בנוסף, בהתאם להחלטת השר מיום , בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן.2018

 .התעריפים יעודכנו אחת לשנה בהתאם לביקושים בפועל בשנה החולפת
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  .כאמור, תעריפי הטלפוניה שהציעה הוט סבירים ולכן לא מומלץ לקבוע תעריפים לשירות זה בתקנות 
61
   . לרבות גישה לגובים, קופסאות ועמודים 
62

 לקביעה המומלצים התעריפים את להציג מנת על. 2015 במחירי התעריפים את מחשב פרונטיר של העלויות מודל
 (.99.4) 2015 לשנת הממוצע ומדד( 99.3) 2016 אוקטובר מדד בין השינוי בשיעור המודל תוצאות הוכפלו, בתקנות
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