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 ל' שבט תשע"ט
 2019פברואר  05

  

 לכבוד
 רשימת תפוצה

 

 

 שלום רב, 

 שימוע –למגזר העסקישל קבוצת הוט שיווק סלי שירותים משותפים הנדון: 
 

 לה לאפשר בבקשה"( המשרדלמשרד התקשורת )""( הוט)"פנתה קבוצת הוט  ,2018בספטמבר  20ביום 

רישיונות בקבוצה, ללא הבעלי  כל למגזר העסקי הכוללים שירותים שלשירותים משותפים סלי לשווק 

לאחר  "(.הבקשה)" וזאת על אף הוראות ההפרדה המבנית אשר קבועות ברישיונות השונים בקבוצהמגבלות, 

טלקום  הוט של בצע תיקונים ברישיונותמצב התחרות במגזר העסקי, שוקל המשרד ל ונוכחבחינת הבקשה, 

סלי שירותים משותפים  לשווק ןלהאפשר על מנת ל "(מובייל הוט)" מובייל בע"מ-והוט "(טלקום הוט)"ש"מ 

 .במגבלות מסוימות אשר יפורטו להלן ,העסקילמגזר 

 

 הקדמה

קבועות הוראות לעניין הפרדה מבנית בתוך  הוטבקבוצת ו"( בזק)"בזק ת בקבוצ של התאגידים רישיונותב

 לשווקלחלק מבעלי הרישיונות  בחלק מהרישיונות נקבעו הוראות המאפשרות ,כל אחת מהקבוצות. לצד זאת

שירות של חברת האם דהיינו חבילות שירותים הכוללות , "סלי שירותים משותפים" בתנאים מסוימים

ההוראות המפורטות ברישיונות לעניין זה, נוגעות  .של חברת בת אחת או יותריחד עם שירותים בבקבוצה 

למלא יש לבחינת המשרד, לרבות הפרטים אותם  הן לצורך בהגשת בקשה לשיווק סל שירותים משותף

עמידת סל תנאי לבבקשה )פרטי בעלי הרישיונות המשווקים, פרטי התשלום בעד כל שירות, ועוד(; והן ל

(. 1השירותים המשותף בדרישות הקבועות לכך ברישיון )דוגמת דרישת הפריקות ודרישת "הסל המקביל"

הוראות הרישיונות לעניין שיווק סלי שירותים משותפים אינן מבדילות בין סלים המיועדים למגזר הפרטי 

ותף העומד בתנאי ל שירותים משס, וכיום אין מניעה לשווק למגזר העסקי וסלים המיועדים למגזר העסקי

 .הרישיונות

, בקבוצות בזק והוט חריג להוראות ההפרדה המבנית מהווהלשיווק סלי שירותים משותפים אפשרות המתן 

, שמטרתן בין היתר לרסן שימוש בכוח שוק באחד או יותר מן השווקים לטובת השפעה על שווקים אחרים

השונה בין המגזר הפרטי למגזר העסקי, ובפרט  לאור מצב התחרות .וזאת לשם שימור וחיזוק התחרות בענף

במגזרים המחויבים בהפרדה מבנית  התשתית מבעלי אחדלכל היתרונות התחרותיים השונים הקיימים  –

לעניין שיווק ברישיונות הקבוצה מגבלות הקיימות סיר חלק מהבבקשה להלמשרד פנתה קבוצת הוט  – אלו

לשנות את מתכונת שיווק סלי  מוצע בשימוע זה בחינת הבקשהלאחר  סלי שירותים למגזר העסקי.

, כך שיוסרו מרבית המגבלות החלות על עסקי הרלוונטיהשירותים המשותפים בקבוצת הוט למגזר ה

  הקבוצה בעניין זה.

                                                           
לפי דרישת הפריקות, על כל בעלי הרישיון בקבוצה לאפשר לכל דורש לרכוש בנפרד את כלל שירותיו המוצעים בסל בתנאים זהים  1

לכל בעל הציע במועד הגשת הבקשה ל התשתיתי . לפי דרישת "הסל המקביל", על בעללתנאים בהם הם משווקים במסגרת הסל
    רישיון למתן שירות גישה לאינטרנט לספק את השירות האמור במסגרת סל שירותים מקביל שישווק על ידי בעל הרישיון.
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 תחרות במגזר העסקי

 זעיריםם עובדים עצמאים ועסקיהם  המגזר העסקי בישראל מורכב מכחצי מיליון עסקים, אשר רובם הגדול

לעסקים קטנים נחלקים יתר העסקים  2.מהעסקים בישראל( 85%-)כ בלבד ארבעה עובדיםעד המעסיקים 

 עובדים(.  100עובדים( וגדולים )מעל  99-20עובדים(, בינוניים ) 19-5)

צריכת ובפרט , שלו התקשורתמאפייני צריכת שירותי גודלו של העסק משפיע בין היתר גם על  בהנחה כי

עסקים עובדים עצמאיים ולרבות  – העסקים הקטניםמרבית להניח כי ניתן , טלפוניהשירותי אינטרנט ו

 עסקיםאותם בפועל כי ניתן לראות  ,ואכןמשק בית ממוצע בישראל. ל אלו דומים במאפיינים – זעירים

, םלעומתתוך דרישה להתאמות מסוימות.  ,מסתפקים לרוב בצריכת שירותים המשווקים למגזר הפרטי

 פתרונות תקשורת כוללים המבוססים על תשתיות תקשורת ייעודיותלא אחת  דורשים עסקים גדולים יותר

דוגמת תמיכה בפתרונות להעברת נפחי  ;שירותים מתקדמים באיכות גבוהה אמצעותןאשר ניתן לספק ב

בחינת רמת התחרות במגזר העסקי נוכח האמור,  .אמינות והבטחת בטחת שרידותהמידע ותנועה גדולים, 

הנדרשים עבור צרכי התקשורת המתקדמים לאור גדול, וזאת -בהתייחס למגזר העסקי הבינוני להלן נעשית

   .מגזר הפרטיהעבור  , כפי שנעשההקיימותהתקשורת אשר לא ניתן לספקם בהתבסס על תשתיות  זהמגזר 

בישראל, כאשר גדול -הבינונילמגזר העסקי  אינטרנט וטלפוניהישנן מספר חברות המספקות שירותי 

זה ניתן המסופקים למגזר  העיקרייםהשירותים בין  3המרכזיות שבהן הן ארבע קבוצות התקשורת הגדולות.

 באספקת .(PRIמבוססי צירי ) לעסקיםשירותי טלפוניה ו ,ותקשורת נתוניםשירותי תמסורת  למצוא

תקשורת הן על קיומן של רשתות  התקשורת קבוצותמתבססות , גדול-הבינוניעסקי הלמגזר שירותים 

רכישת שירותי תמסורת בעיקר משלימים מחברות אחרות,  והן על רכישת שירותי תקשורת עצמאיות,

 .הוא הרחב במדינההנייחות , שהיקף פרישת תשתיותיה לעסקים מבזק

היא  בזקקבוצת לעסקים,  צירי הטלפוניה תחוםשירותי התמסורת ותקשורת הנתונים והן ב תחוםהן ב

השחקנים בפער משמעותי מיתר  ,המחזיקה בנתח השוק הגבוה ביותר במונחי הכנסות הדומיננטית הקבוצה

 מההכנסות, 75%-של כנתח שוק ב ת הנתונים מחזיקה בזקבשוק התמסורת ותקשור .התקשורתבשוק 

עומדים על נתחי השוק של קבוצת הוט בשווקים אלה  4מההכנסות. 53%-כ –ובשוק צירי הטלפוניה לעסקים 

ביחס לשווקי  אףמעידים על כך שרמת התחרות במגזר העסקי נמוכה מאוד,  האמוריםנתחי השוק  .10%-כ

מצבו של צרכן  לעובדה זו השלכות רבות על .מאופיינים ברמת תחרות נמוכה אשר תקשורת אחרים בישראל

טיב המחיר ו ועל האפשרויות העומדות בפניו לשפר את תנאי התקשרותו, לרבות לעניין, התקשורת העסקי

  השירות.

נופול בשוק מו תקשורת בע"מ של הוט מערכותרט להיותה פבוצת הוט יתרונות תחרותיים לא מעטים; לק

המחזיקה  ,תות התקשורת הנייחותשתישוק חלק מדואופול ב טלקום הוט מהווהערוצית, -הטלוויזיה הרב

אינטרנט המשקי הבית להצטרף לשירותי תשתית מ 90%-מ ליותרהמאפשרת בתשתית גישה עצמאית 

נתח השוק של הוט באספקת שירות הגישה רחבת הפס לאינטרנט למשקי הבית  .הוהטלפוניה הנייחת של

יתרונות תחרותיים רבים,  הוטלמעמד זה מאפשר  5בשוק זה. מהמנויים 30%-ולעסקים הקטנים נאמד בכ

במגזר  אולם,. נוספים שווקי תקשורתולהשפיע על  למנף את כוחהגישה רחבת היקף למנויים ויכולת לרבות 

מאפייני מ בין היתרעובדה זו נובעת  .ביתרונות תשתיתיים דומים אינה מחזיקההוט  ,גדול-העסקי הבינוני

מבוססת כן בזק וחברת בתשתית פסיבית חכורה של נרחב שימוש  עושהאשר  ,שלההנייחת  התשתיתפרישת 

                                                           
 מתוך נתוני משרד הכלכלה והתעשייה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.  2
 הקבוצות בזק, הוט, סלקום ופרטנר. 3
 במונחי הכנסה נורמטיבית.מוצגים נתחי השוק בתחום צירי הטלפוניה לעסקים  4
 על פי אומדן שביצע המשרד, בשוק זה מחזיקה הוט בנתח שוק דומה גם במונחי הכנסות. 5



 ד    ה ת ק ש ו ר ת מ ש ר
 כלכלה מינהל

 
 

3 
 

להיות שחקן משמעותי על הוט  מאפיינים אלו מקשים .שנטמנו בעבר ללא קנים של הוט תשתיות על בחלקה

הרחבה ושדרוג של התשתית שבו הרכשה של לקוח חדש מצריכה לא פעם גדול, -במגזר העסקי הבינוני

  .באזורים שוניםבמקביל  גדולתוך חיבור מספר סניפים  ,קצריםזמן  פרקיבהפרושה הנייחת 

ווק סלי שירותים משותפים למגזר העסקי של בניגוד לקבוצת בזק, קבוצת הוט אינה רשאיתיתרה מזאת, 

וזאת על אף מעמדה בשוק זה הנחות משמעותית בהשוואה  ,הכוללים את כל השירותים המוצעים בקבוצה

סלי שירותים משותפים למגזר העסקי  אינו מאפשר לה לשווקמובייל  חברת הוטרישיונה של כך  .לבזק

, וזאת בשונה מחברת פלאפון תקשורת בע"מ הכוללים את שירותיה ושירותי חברות נוספות בקבוצת הוט

 6.מקבוצת בזק

למנוע את כדי  נועדו בין היתר החברות בקבוצות בזק והוט כאמור, הוראות ההפרדה המבנית ברישיונות

מנתוני . אל שווקי תקשורת מקבילים באחד מן השווקיםכוח שוק הנובע ממעמד מונופוליסטי  מינופו של

הוט בשוק התשתית הנייחת אינו מעניק קבוצת כוח השוק שמחזיקה  ההכנסות שהוצגו לעיל ניתן להסיק כי

ברמת התחרות הנמוכה הקיימת בהתחשב ו גדול בישראל,-במגזר העסקי הבינוני תחרותייםיתרונות  לה

שיפור ל ולהוביל המנויים לרווחתלייצר תחרות אפקטיבית שבכוחו י , הוט מהווה שחקן פוטנציאלזהבמגזר 

את להקל  מטעמים של קידום התחרות . מכאן כי יש מקום לשקולהתחרותי של העסקים בישראל םכושר

-הבינוני שיווק סלי שירותים משותפים למגזר העסקיל בכל הנוגע רישיונות קבוצת הוטהמגבלות הקבועות ב

  7.גדול בישראל

 

 מתכונת מוצעת – למגזר העסקי של קבוצת הוט משותפים שיווק סלי שירותים

-מגזר העסקי הבינוניענף התקשורת בלאחר בחינת בקשתה של קבוצת הוט, ועל מנת לעודד את התחרות ב

סלי שירותים משותפים  שווקל הלקבוצכך שיתאפשר  בקבוצת הוט הרישיונות לתקן אתשוקל המשרד  ,גדול

 בהתאם לעקרונות הבאים:בין היתר , ובמתכונת שונה מזו הקבועה היום, כהגדרתו להלן, זהלמגזר עסקי 

לאישור המשרד  הבקש לא יותנה בהגשתגדול -הבינונישירותים משותפים למגזר העסקי סלי  שיווק .1

בנוסף, סלים אלו  .ולגבי דרישת "הסל המקביל"בות הפריקות בדרישעמידה ידרש לא תו 8,מראש

 ., לרבות שירותי סלולר ומב"ליוכלו לכלול את כל השירותים המשווקים בקבוצת הוט

הרישיונות גדול במתכונת זו, יותר לשני בעלי -שיווק סלי שירותים משותפים למגזר העסקי הבינוני .2

 הבאים מתוך קבוצת הוט: הוט טלקום והוט מובייל.

ווק סלי שירותים ישטובת ללמשרד  ותלהגיש בקש רשאיות תהיינהמובייל טלקום והוט  הוט, בנוסף .3

ע"י כל בעלי הרישיונות שירותים המשווקים  יםהכולל ,העסקי מגזרה מנויי כללעבור משותפים 

בכפוף למגבלות הנהוגות  . הגשת בקשות אלה תיעשהל"ומב, לרבות שירותי סלולר ת הוטבקבוצ

 ."הסל המקביל"ודרישת  דרישת הפריקותדוגמת , פיםשירותים משות יסלשיווק ביחס ל

                                                           
 .בקבוצה שלא במסגרת סל שירותים משותף של בעלי רישיונות אחרים מובייל רשאית לשווק שירותים יצוין כי הוט 6
כל אלו אינם נכונים בהכרח עבור המגזר העסקי הקטן, העושה שימוש ברובו בשירותי תקשורת המשווקים למגזר הפרטי. בנוסף,  7

 .שווקים נוספיםתוך השפעה על קיים חשש כי עבור מגזר זה יתאפשר להוט לנצל את יתרונותיה התחרותיים 
הבקשות אותן מגישה קבוצת הוט לשיווק סלי שירותים משותפים למגזר יצוין כי בשנים האחרונות נוהג המשרד לאשר את רוב  8

 זה, אשר כאמור על פי הרגולציה הנוהגת, אינן כוללות שירותים של כל בעלות הרישיון מקבוצת הוט.
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ויתווספו  9,בקבוצהבעלי הרישיונות הקיימות לעניין העברת מידע מסחרי בין  יישמרו המגבלות .4

מעקב עתי אחר  ביצוע יישקל ,כמו כן י הרישיונות המצורפים.כמפורט בתיקונ מגבלות נוספות

 שיווק סלי שירותים משותפים אלה לצורך בקרה ופיקוח.

הרוכשים  תעודת עוסק מורשה, םבבעלות אשר עסקיםכ יוגדר גדול-הבינוניהעסקי  המגזרזה,  לעניין

 .Cable modemשירות  שאינו לפחות אחד נייחעסקי  שירות המשותףהשירותים  סלבמסגרת 

הנכם רשאים  .מובייל הוטולרישיונות הוט טלקום  יםמוצע ניםתיקובזאת בהתאם לאמור לעיל מצורפים 

לא יאוחר  cohenmo@moc.gov.il כתובת המיילב גב' מור כהן אל לשימוע זהעביר את התייחסותכם הל

 .2019לפברואר  19 מיום

  

 

 

 :העתקים

 היועצת המשפטית, משרד התקשורתדנה נויפלד, עו"ד 

 עמי גילה, סגן מנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורתמר 

 גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורתמר 

 , משרד התקשורתאיתן כסיף, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפהמר 

 גב' מור כהן, ראש ענף רגולציה, משרד התקשורת

 
 

 

                                                           
ותים בעל רישיון רשאי להעביר מידע מסחרי בנוגע למנוי שרכש ממנו סל שירותים משותף, רק כאשר המידע נחוץ לאספקת השיר 9

  לצרכי שיווק ומכירה.המשווקים בסל השירותים המשותף. עיקרן של הוראות אלה למנוע שימוש במידע המתקבל אודות המנוי 


