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 לכבוד

 רשימת תפוצה
 

 , רב שלום
 

  שימוע –הוט  ברשת BSA-תעריפי שירות העדכון הנדון: 
 2019בדצמבר  30 כלכלה מיוםבכיר סימוכין: המלצת סמנכ"ל 

 

 :כדלקמן שבנדון בנושא אליכם לפנות ידי מילא התקשורת שר

קבע שר התקשורת את התעריפים המרביים לשירותים סיטונאיים ברשת  2017ביוני  15ביום  .1

, ובהתאם לכך תיקן את תקנות התקשורת )בזק "(טלקום הוטטלקום שותפות מוגבלת )" הוט

. תעריפים אלה נקבעו על 2014-ושידורים()שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, התשע"ה

"(, אשר הסתייע בעבודתה של המשרדבסיס המלצות הדרג המקצועי במשרד התקשורת )"

השירותים הסיטונאיים העיקריים להם  conomicsFrontier E.1חברת הייעוץ הבינלאומית 

"(, שירות גישה BSA-שירות הנקבע תעריף ברשת הוט הם שירות גישה רחבת פס מנוהלת )"

 לתשתיות פסיביות ושירות סיבים אפלים. 

קביעת תעריפים אלו הייתה שלב חשוב ביישום חובת מתן שירותי התקשורת הסיטונאיים  .2

הסיטונאי. קביעת התעריפים נועדה לאפשר לספקי שירות נעדרי תשתית כחלק מרפורמת השוק  

נייחת בפרישה רחבה לספק שירותי אינטרנט על גבי רשת הוט לצד אספקתם על גבי הרשת של 

"(. בפרט, התעריפים האמורים נקבעו לאחר בזקבזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )"

בור חלק מהשירותים הסיטונאיים נמצאו שהתעריפים הוולונטריים שהציעה הוט טלקום ע

כבלתי סבירים בהיותם גבוהים משמעותית מהתעריפים המקבילים שקבע המשרד ברשת בזק, 

וספקי שירות נמנעו מלהתקשר עמה בהסכמים ולספק שירותים בתעריפים אלה במשך למעלה 

 משנתיים.

עו תעריפי השירותים לאחר שנקב  כן בסמוךבטרם החלה פעילות השוק הסיטונאי ברשת הוט, ו .3

הסיטונאיים ברשת הוט, ביצעה הוט שינויים בתעריפיה הקמעונאיים עבור שירותי האינטרנט 

 .הפחתה משמעותית של תעריפים אלה בקצבים שוניםל אשר הביאוהמשווקים על ידה לצרכן,  

 
 Total Service Long Run  –TSLRICאשר אימצה בחישובי העלויות את שיטת "העלות התוספתית הכוללת" ) 1

Incremental Cost בגישת ,)Bottom-Up ביסוס מודל הרשת על מרכיביה הבסיסיים ביותר( צופה פני עתיד(. 
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זעיר עד אפסי לספקי השירות, ובמקרים  2הפחתה זו הובילה לקיומו של מרווח קמעונאי

מוביל לפגיעה  של כשנתיים אשרפרק זמן ארוך . מרווח זה מתקיים במשך וימים אף שלילימס

 משמעותית בתחרות. 

בין התמחור הקמעונאי לתמחור הסיטונאי, המתקיים לאורך זמן, מוביל  כה מצומצם, פער .4

לפגיעה בתכלית אסדרת השוק הסיטונאי, בתחרות ובספקי השירות, ומעלה את האפשרות כי 

ברשת הוט אינו משקף נכונה את העלויות הכרוכות להוט   BSA-שנקבע בעבור שירות ה  התעריף

באספקתו. משמעות הדבר כי לא מתאפשר כיום לספקי השירות לכסות את כלל העלויות 

הקיימות להם )סיטונאיות וקמעונאיות( לטובת אספקת השירות על בסיס רכישת תשומות 

 סיטונאיות ברשת הוט. 

 בשים, הוט של שירותיה מתמחורהבטחת התחרות הנפגעת כתוצאה  לשםויל האמור לע נוכח .5

מהצעות   הנותיל  לו  מאפשרת  אינההמוכתבת על ידי הוט    התעריפים  שרמת  הצרכןלב לעניינו של  

בשים לב לעניינם של ספקי השירות אשר יכולתם להתחרות ו ,השירות ספקיבנות תחרות של 

 נפגעת, מוצע לעדכןבאמצעות שימוש באסדרת השוק הסיטונאי ברשת הוט באופן אפקטיבי 

 . ברשת הוט BSA-את תעריף שירות ה

מובא לידיעתכם ובהתאם להמלצת סמנכ"ל בכיר כלכלה במשרד התקשרות )מצ"ב( לפיכך  .6

ברשת הוט, המפרט אודות מתודולוגיית העדכון  BSA-שירות השימוע בנוגע לעדכון תעריף 

לבצע שימוש בתעריפיה הקמעונאיים  נשקלבהמלצה,  פורטהנשקלת. במסגרת עדכון זה, וכמ

)בניכוי   לעדכון התעריף  הנוכחיים של הוט לשירותי אינטרנט כנקודת ייחוס מתאימההמזעריים  

רכיב המרווח הקמעונאי. התעריפים פעמית של אומדן למ-מע"מ(, מהם תבוצע הפחתה חד

שאינם תלויים בהיקף צריכת   ויקבעו כתעריפים מרביים  שלביים-המתקבלים יהיו תעריפים חד

 ואינם מושפעים מהם. הקיבולת לשינוע נתונים ברשת הוט, 

הסיטונאי המרבי המעודכן ברשת הוט, בחלוקה לקצבים  BSA-להלן חישוב תעריף שירות ה .7

 המשרד לקבוע:    השונים, כפי ששוקל

 לחודש ₪-מעודכן ברשת הוט, ב BSAתעריף תעריף קמעונאי ו
לחבילת  תעריף קמעונאי הוט קצב

 )כולל מע"מ(תשתית + ספק 
 (20%ומרווח קמעונאי ) מ"מע הפחתת לאחר

 ברשת המעודכן הסיטונאי BSA-ה תעריף)
 (הוט

MB100 79 54.02 

MB200 90 61.54 

MB500 111.5 76.24 

 

 
דוגמת   לטובת אספקתו,  בהן נושאים ספקי השירות  פרט לעלויות הסיטונאיות  המרווח הקמעונאי כולל עלויות נוספות  2

 ם.עבוררווח סביר )המכונות עלויות קמעונאיות(, בתוספת  עלויות שיווק, הרכשת לקוח, התקנה, גבייה ועוד
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שימוע זה מהווה נדבך נוסף באסדרת השוק הסיטונאי ובמימוש תכליותיה לטובת התפתחות  .8

תחרות אפקטיבית ברשת הוט ועצירת הפגיעה התחרותית המתקיימת היום. עדכון זה מביא 

לידי ביטוי את שינויי התמחור ברשת הוט בחלוף הזמן, ופועל על מנת להתאים את רמת 

 אפשרת תחרות ברשת זו.  התעריפים הסיטונאיים לרמה המ

 הגורמים המקצועיים במשרד האוצר. היא על דעתהמלצה זו  .9

הנכם מוזמנים להעביר את התייחסותכם לשימוע זה בכתב לידי גב' מור כהן, בדוא"ל  .10

 Cohenmo@moc.gov.il2020בינואר  20 , עד ליום. 

 

 בברכה,                                                                                                      

 נתנאל )נתי( כהן                                                                                                     

 המנהל הכללי                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Cohenmo@moc.gov.il


 

 

 משרד התקשורת                                 

  המנהל הכללי                                       

 

____________________________________________________________________ 
 

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

 

 

 : העתקים

 מר מימון שמילה, המשנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורת

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

 שוורץ, יועצת בכירה למנכ"ל, משרד התקשורת-מעייןגב' ענבל 

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

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

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

 התקציבים, משרד האוצרמר אסף וסרצוג, סגן הממונה על 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


	הנדון: עדכון תעריפי שירות ה-BSA ברשת הוט – שימוע
	העתקים:


