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 כהן )נתינתנאל (מר 

 המנהל הכללי
 משרד התקשורת

 
 , רב שלום

 
 המלצה  –ברשת הוט  BSA-שירות העדכון תעריפי הנדון: 

  התקשורת והחלטת שר 2017ביוני  11"המלצה בדבר קביעת תעריפים מרביים לשירותים סיטונאיים ברשת הוט", מיום ) 1(סימוכין: 
 2017ביוני  15, מיום 2017-הכוללת את תיקון תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א)(תיקון) התשע"ז

 ", בהתאמה) 2017 החלטת" ו"2017 המלצת("
 2018בדצמבר  26מיום החלטה",  – ואילך  2018"הארכת תוקף התשלומים בתוספת הראשונה והשנייה בתקנות השימוש לשנת ) 2(

 2019במרץ  18שימוע" מיום  – 2022-2019 עדכון התשלומים המרביים בעד שימוש בשירותים הסיטונאיים ברשת חברת בזק לשנים ) "3(
 2019במאי  20מגה", מיום  200בנושא "תמחור קמעונאי לתשתית במהירות טלקום להוט  כלכלה בכיר סמנכ"ל  כתב מ )4(

 2019ביוני  11מגה", מיום  200 ) מענה הוט טלקום בנושא "תמחור קמעונאי לתשתית במהירות 5(
 

 מבוא .1

תעריפים המרביים לשירותים סיטונאיים את ה ")השר(" שר התקשורתקבע  2017יוני ב 15ביום  .1.1

את תקנות התקשורת  תיקן, ובהתאם לכך ")הוט טלקוםטלקום שותפות מוגבלת (" ברשת הוט

 .")השימוש תקנות(" 2014-(בזק ושידורים)(שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א), התשע"ה

 ").המשרדתעריפים אלה נקבעו על בסיס המלצות של הדרג המקצועי במשרד התקשורת ("

הם שירות גישה רחבת פס מנוהלת ברשת הוט  השירותים הסיטונאיים העיקריים להם נקבע תעריף  

  1.סיב אפל שירותולתשתיות פסיביות , שירות גישה ")BSA-שירות ה("

כחלק  שירותי התקשורת הסיטונאייםשום חובת מתן יביתה שלב חשוב יהיקביעת תעריפים אלו  .1.2

לאפשר לספקי שירות נעדרי תשתית נייחת  עריפים נועדה. קביעת התמרפורמת השוק הסיטונאי

 ,בזקשל רשת העל גבי תם בפרישה רחבה לספק שירותי אינטרנט על גבי רשת הוט לצד אספק

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

נמצאו כבלתי   הסיטונאיים  שירותיםחלק מהעבור  טלקום  שהציעה הוט  הוולונטריים  התעריפים  ש

וספקי  ,ברשת בזקשקבע המשרד גבוהים משמעותית מהתעריפים המקבילים סבירים בהיותם 

 למעלה משנתיים.  במשך  בתעריפים אלה  בהסכמים ולספק שירותים  קשר עמהתשירות נמנעו מלה

, הסתייע המשרד בעבודתה 2018-2017לשנים  לטובת קביעת התעריפים הסיטונאיים ברשת הוט .1.3

אשר אימצה בחישובי העלויות את שיטת "העלות , Frontier Economicsשל חברת הייעוץ 

-Bottom), בגישת  TSLRIC – Total Service Long Run Incremental Costהתוספתית הכוללת" (

Up  המודל הכלכלי שעמד ד. הרשת על מרכיביה הבסיסיים ביותר) צופה פני עתימודל (ביסוס

מסמכים יחד עם ההנחות העומדות בבסיסו וציבורי בבסיס גיבוש התעריפים פורסם לשימוע 

ההתייחסויות עודכן המודל הכלכלי כלל בחינת ו ל פהקיום שימועים בעלאחר ו ,נלווים נוספים

 י השר. ל ידאומצו עכפי ש ונקבעו התעריפים הסופיים

 
וולונטרית ולא לקבוע תשלומים תחתם , הומלץ לאמץ את הצעת הוט לתעריפי טלפוניה כהצעת מדף 1כאמור בסמך  1

  בתקנות השימוש.
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"הארכת תוקף התשלומים בתוספת הראשונה החליט שר התקשורת על  2018בדצמבר  26ביום  .1.4

ותיקן את תקנות השימוש  ")2018החלטת ואילך" (" 2018והשנייה בתקנות השימוש לשנת 

זאת   בהתאם, הן ביחס לתעריפים המרביים ברשת בזק והן ביחס לתעריפים המרביים ברשת הוט.

. 2018צורך בפיקוח מחירי השירותים הסיטונאיים של בזק והוט גם לאחר תום שנת עלה שמאחר 

תום שנה זו, עד לאחר יוסיפו לחול גם  2018הוחלט כי התשלומים שנקבעו לשנת  2018בהחלטת 

תהליך קביעת התשלומים צפוי ש, זאת מאחר לשנים הבאותתשלומים הלסיום תהליך קביעת 

  20182.להימשך מעבר לשנת 

 :2018, כפי שנקבעו בהחלטת ואילך 2018לשנת השירותים הסיטונאיים ברשת הוט  הלן תעריפיל .1.5

 ואילך 2018רשת הוט, שנת תעריפים סיטונאיים ב – 1 לוח  

  ליחידה₪ -ב תשלום סוג השירות
 ליחידה ואילך 2018שנת מהחל 

משווקים הנמוכים  שירות נגישות לקצבים
 לקו לחודש 41.6 מגה (ללא טלפוניה) 200-מ

 200שירות נגישות לקצבים משווקים של 
 לקו לחודש 55.8 מגה ומעלה (ללא טלפוניה)

 למגה ביט לחודש 15.6 שירות העברת נתונים בליבת הרשת

 לק"מ לחודש 0.402 שירות גישה לקנה

 לק"מ לחודש 0.492 שירות סיב אפל ראשון בתוואי

סיבים  4שירות סיב אפל נוסף בתוואי (עד 
 לק"מ לחודש 0.002 )ך הכלס

שירות ביקור טכנאי בבית הלקוח (כולל 
 לביקור 159 התקנת חיבור חדש עד שקע ראשון)

 
המודל הכלכלי שעל בסיסו חושבו התעריפים ברשת הוט נבנה תוך שימוש במתודולוגיה שעמדה  .1.6

הנחות והעקרונות שפותחו לצורך כך. החלק מבבסיס מודל העלויות ביחס לרשת בזק, ועל בסיס 

נגישות רכיב  יכלול BSA-תעריף שירות הבין היתר, נקבע כי בדומה למבנה התעריפים ברשת בזק, 

משתנה בהתאם לכמות הנתונים המשונעת ורכיב קבוע המשקף את עלויות חיבור המנוי לרשת, 

  ., וזאת בהתאם למחוללי העלויות שזוהו ברשת הוטבליבת הרשת

מול התעריפים הקמעונאיים ברשת הוט בתחילת   ה שלהםנעשתה בדיק  אלהתעריפים  קביעת  טרם   .1.7

מעונאי שגובה הוט לבין התעריף הסיטונאי המרבי בין התעריף הק  בדיקה זו העלתה כי  2017.3שנת  

סבר שהוא והמשרד  ,  (למול התעריף הקמעונאי)  40%-20%מתקיים מרווח קמעונאי של    ברשת הוט

נושאים  עלויות נוספות בהן המרווח הקמעונאי כולל 4.תחרות המאפשרמרווח קמעונאי סביר 

 
 ותנלטע לחלוטיןוגדת נמגה) מ 200אי של הוט בקצבים גבוהים (של נפרקטיקת התמחור הקמעועוד צוין בהחלטה זו כי  2

התשלומים בעד ה נאיים ברשת הוט, ולכן מחייבת שקילה מחודשת של מבנשהציגה למשרד בעת קביעת התעריפים הסיטו
  .)2(סמך  ברשתה השירותים הסיטונאיים

 ).1 סמך( 2017 תהמלצב פורטיםמ עיקרי הבדיקה 3
 ).1(סמך  2017ת כמפורט בהמלצ 4
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עבור ספק  דוגמת עלויות שיווק, הרכשת לקוח, התקנה, גבייה ועוד, וכן רווח סביר ,ספקי השירות

 . השירות

 הצורך בעדכון התעריף .2

נועדה לבחון את סבירות כאמור,  ,2017 החלטתבמסגרת  בחינת קיומו של מרווח קמעונאי סביר .2.1

אכן התעריפים הסיטונאיים שנקבעו ברשת הוט  האם התעריף וזאת בין היתר כדי להעריך

בחינת נדגיש כי מאפשרים התפתחות תחרות אפקטיבית המבוססת על פעילות השוק הסיטונאי. 

חובת אספקת השירותים הסיטונאיים פעמי. -חד ואהמרווח הקמעונאי אינה בגדר אירוע חולף 

"צמצום פרקטיקה של  מתלא מתקייש לוודאשוטפת של המרווחים על מנת  הבחינמחייבת 

כתוצאה מתמחור  שירותים מפעילות סיטונאיתלהוביל להדרת ספקי  המרווחים", אשר בכוח

 . תחרותי-אנטי

סיטונאיים כאשר בעל תשתית המספק שירותים    מתקיים),  Margin Squeeze("צמצום מרווחים"   .2.2

לתעריף הסיטונאי באופן שפוגע  ואת המרווח בין התעריף הקמעונאי של ם, מצמצולמתחרי

ולשווק על בסיסן שירותים  תשומות סיטונאיות ות הכלכלית של המתחרים לרכוש ממנובכדאי

ת לתכלית אסדרת השוק הסיטונאי אשר ומנוגדו  תחרותב  פוגעותפרקטיקות מסוג זה  .  קמעונאיים

בין ספקי  ויצירת מגרש משחקים מאוזן מתן גישה לתשתיות קידום התחרות באמצעות בבסיסה

טיב יכמנגנון משלים לאסדרת השוק הסיטונאי, מנגנון "צמצום מרווחים" מ  .שירות ובעלי תשתית

עם ציבור הצרכנים בטווח הארוך באמצעות הרחבת רמת התחרות בשוק, הנובעת מכניסת 

 התשתית. ידת רמות המחירים לשירותי בעלשחקנים לשווקים חדשים והור

, נקבעו תעריפים מפוקחים מרביים על ידי המשרדמאז    התקופה  כל  לאורךבחינת המשרד מעלה כי   .2.3

 אף על, השירות בתקנות שנקבע המרבי הסיטונאי התעריף בגובה תשלומים קבועל בחרה הוט

במקביל, ובפרט בתקופה שלאחר קביעת התעריפים  .יותר כיםנמו תשלומים קבועל שניתן

ביצעה הוט שינויים  5הסיטונאיים ברשתה ולפני התחלת פעילותם של ספקי השירות ברשת זו,

 שינויים אלה הביאו .בתעריפיה הקמעונאיים עבור שירותי האינטרנט המשווקים על ידה לצרכן

הובילו לקבלת רמת התעריפים ו  ,בקצבים שונים  הקמעונאייםתעריפים  ההפחתה משמעותית של  ל

 . הנוכחית ברשת הוט הקיימת מזה כשנתיים

 ,לןשלה 2 בלוח, כמפורט ברשת הוט BSA-תעריף שירות הלקמעונאיים התעריפים ההשוואה בין  .2.4

קושי תחרותי רב בשל הפגיעה ביכולתם של ספקי השירות להתחרות בתעריפים מעלה 

 .התשומות הסיטונאיות שרכשו ממנה במסגרת השוק הסיטונאיהקמעונאיים של הוט על בסיס 

בתעריפים מרביים מפוקחים (החלטת  6כל זאת בשעה שהוט מחויבת לאפשר שימוש ברשתה

2017.( 

 
  .2018ותחילת שנת  2017סוף שנת  5
מתכונת אספקתם של שירותים סיטונאיים וקביעת  –אסדרת השירותים הסיטונאיים  בנושא השר להחלטת בהמשך 6

 . 2014בנובמבר  17תעריף בעדם ברשת בזק, מיום 
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 כולל מע"מ₪ -ב ,וקמעונאיים בהוט טלקום תעריפים סיטונאיים – 2 לוח

 BSA-תעריף שירות ה קצב
 7הסיטונאי

חבילת קמעונאי תעריף 
 8ספקו תשתית

תשתית  קמעונאי תעריף
 9בלבד

100MB 73.53 97  47  
020 MB 90.15 90 75 
050 MB 90.15 111.5 101.5 

 

, בין התמחור הקמעונאי לתמחור הסיטונאי, המתקיים לאורך זמן, מוביל לפגיעה כה מצומצםפער   .2.5

גובה בתכלית אסדרת השוק הסיטונאי, בתחרות ובספקי השירות, ואף מעלה תהיות באשר ל

שבחרה הוט  הקמעונאיכי התעריף  ניכר. כך על פני הדברים, שקבע המשרדתעריף הסיטונאי ה

 ולהשיק,  נרחב יותרהמתקדמים באופן  שירותיה  לספק את    ,לגבות מאפשר לה לפעול באופן חופשי

העובדה בנוסף, מגה).  500קצב של בשירותים חדשניים ואיכותיים יותר (כדוגמת שירות תשתית 

על שירות  10שיעור ניכר מלקוחותיה מנוי כעתוכי , לאורך זמןאלה  "מבצעים"כי הוט משווקת 

ברשת הוט אינו משקף נכונה את  BSA-כי התעריף שנקבע בעבור שירות ה מעידבקצבים גבוהים, 

  .העלויות הכרוכות להוט באספקתו

 2022-2019  לשנים  בזק  חברת  ברשת  הסיטונאיים  התעריפים  עדכון  בנושא  המשרד  שפרסם  בשימוע .2.6

 התשלומים במבנה שינוי לבצע שוקל המשרד ,הוט לרשת הנוגע בכל כי המשרד ציין), 3 סמך(

 בהן התמחור פרקטיקותש הוא, שצוין כפי, לכך הטעם. הסיטונאיים השירותים בעד המרביים

 למשרד הוט שהציגה הטענות עם אחד בקנה עולות אינןו תחרותיים חששות מעוררות הוט נוקטת

 לקצבים  הביקוש  את  מווסתת  היא כי  טענה  הוט  ,כך.  ברשתה  הסיטונאיים התעריפים  קביעת  בעת

 שירותים  גבוהים לבין  בקצבים  שירותים בין  יםהקמעונאי  יםמחירן הבי  פער יצירת  ידי  על גבוהים

  11.הסיטונאים במחירים גם דומה פער ליצור מוצדק ולכן יותר נמוכים בקצבים

 ,משנה למעלה מזה הנמשכת תקופה ובמשך, אגרסיבי באופן לשווק הוט בחרה, לכך בניגוד .2.7

 לכך מביא זה תמחור. הקצבים בין דומה פער עוד מגלמים שאינם קמעונאיים במחירים שירותים

 הסיטונאיים מהמחירים נמוכים הם, הגבוהים הגלישה בקצבי בפרט, הקמעונאיים המחירים כי

 
מס"ש בשעת שיא, נכון  1.3-תעריפים אלו חושבו בהתייחס לשימושים הממוצעים למנוי הידועים למשרד העומדים על כ 7

בהחלטת מ"מ שר התקשורת: "עדכון  שנקבעהחישוב השימושים הממוצעים נעשה בהתאם למתודולוגיה . 2019לשנת 
החלטה",  –בהתאם לעדכון מנגנון תחזית הביקושים במודל השוק הסיטונאי  2018-ו 2017תעריפי השוק הסיטונאי לשנים 

 שנאספו. , ולנתונים עדכניים2017בפברואר  20מיום 
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/16012017/he/5230.pdf 

pdf.https://www.gov.il/BlobFolder/policy/16012017/he/5232 . 
     .2019נכון לאוגוסט  טלקום בהתאם להצעות השיווקיות של הוט 8
     .2019נכון לאוגוסט  טלקום בהתאם להצעות השיווקיות של הוט 9

 .בלבד ד, בו שיעור הלקוחות בקצבים הגבוהים הגיע לכאחוז אח2017 החלטתב בעת בניגוד למצ זאת 10
 .)1(סמך  2017החלטת ראו  11

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/16012017/he/5230.pdf
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 צורך יש וכי הביקושים לוויסות עוד נזקקת אינה הוט כי שמעיד באופן אלו לקצבים שנקבעו

 . ברשתה הסיטונאי התמחור במודל שינויים בהכנסת

של וסבירותם  תקינותםהעבירה הוט פירוט אודות ), 5(סמך נושא ל בהתייחסותהנציין כי  .2.8

וטענות  ובפרט ביחס למחירים הסיטונאיים שהיא גובה, ,שהיא גובההתעריפים הקמעונאיים 

 מהאסדרה המוצעת בשימוע זה.שהעלתה בהקשר הזה נלקחו בחשבון ונשקלו כחלק 

 

 ברשת הוט BSA-ה שירות תעריף עדכון .3

לב  בשים ,הוט של שירותיה מתמחורכתוצאה  צמצום הפגיעה בתחרות לשםוהאמור לעיל  נוכח .3.1

מהצעות בנות   הנותיל  ול  מאפשרת  אינה  המוכתבת על ידי הוט  תעריפיםה  רמתש  צרכןהלעניינו של  

בשים לב לעניינם של ספקי השירות אשר יכולתם להתחרות באופן ו ,השירות ספקיתחרות של 

מוצע לעדכן תעריפים  ,נפגעתבאמצעות שימוש באסדרת השוק הסיטונאי ברשת הוט אפקטיבי 

  .אלה

-ב"התשמ),  ושידורים  בזק(  התקשורת  לחוק)  1ב(5  לסעיף  בהתאםו,  התעריפים  עדכון  לאופן  באשר .3.2

 בסעיף מנויות מתוכן ששתיים, דרכים במספר שתעשה יכול שימוש בעד תשלומים קביעת ,1982

 ייחוס נקודת) 2( – וכן; סביר רווח בתוספת, עליה יורה שהשר חישוב שיטת לפי עלות) 1( – זה

"Benchmark") (הרישיון בעל שנותן שירותים בעד תשלום: אפשריות חלופות מכמה הנגזרת, 

 .ועוד השוואה-בני אחרים שירותים בעד וםתשל

 בצעל הצורך את ותמעל, בתחרות משמעותית פגיעהל המובילות, הוט של התמחור פרקטיקות .3.3

 השוק גבי על אפקטיבית תחרות התפתחות לאפשר מנת על מידי באופן זה תעריפים עדכון

 . סיום לכדי היום המתקיימת התחרותית הפגיעה את ולהביא הוט ברשת הסיטונאי

בחינה חוזרת של כלל הנחות המודל ועדכונן על ב התמחור של הוט כרוכהאפשרות אחת לבחינת  .3.4

.  Bottom Upמנת להעריך מחדש את עלויות אספקת השירותים ברשת הוט במתודולוגיה של 

של   HFC-נוכח הקשיים הניכרים באמידת עלויות רשת ה  ותועלתה מוגבלתרך זמן רב  את  בדיקה זו

תמחור מבוסס עלות לשירותים יתרה מכך,  .  ה קצרה יחסיתלפני תקופ  ההוט בדומה לאופן בו בוצע

 יאת הסיכון של תמחור בשיווי משקל דואופוליסטי מטעם בעל מגדרסיטונאיים ברשת בזק 

קיים עוגן מספק שסביר שימנע האמרת מחירים מצד הוט, וכן אלטרנטיבה ש כך ,התשתית

בסיטואציה זו, עיקר המאמץ הרגולטורי צריך להיות תחרותית לצרכן במקרה וסיכון זה יתממש. 

הוט, ולא לזיהוי מדויק של ירת תשומות סיטונאיות גם ברשת מופנה להבטחת ההיתכנות לחכ

  .העלויות המעודכנות ברשת זו

יה שעניינה תמחור על ישנהבאפשרות    ימושש  תוךהנשקל יתבצע  התעריפים    עדכוןמוצע כי לפיכך,   .3.5

בתשלומים בעד   לשיטתנו, נקודת הייחוס המתאימה ביותר היא שימוש  מתאימה.נקודת ייחוס   פי

-חד בתעריפיה הקמעונאיים של הוט וביצוע הפחתהשימוש  השירותים שנותן בעל הרישיון, קרי

, וכל זאת כפי )Retail minus( של המרווח הקמעונאי הרלוונטי בשיטת ריטייל מינוס פעמית

ירה, פשוטה והוגנת יותר בנסיבות העניין לאור פרקטיקת התמחור שיטה זו היא מה  שיפורט להלן.
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בה נוקטת הוט עצמה כאמור. עם זאת, הדבר אינו מייתר את אמידת נקודת הייחוס באופן מדויק 

 ונכון ככל הניתן.

 ברשת הוטתשתית וספק גישה תעריפי חבילות  –הייחוס נקודת  .3.6

יחוס של ינקודת הב שימוש תוך ,הוט ברשת המעודכן BSA-ה שירות תעריף חישוב לטובת .3.6.1

 תעריפים אלו ,כלומר .חוסייה נקודת תהיה מה לקבוע נדרש, הקמעונאיים התעריפי

 . הוט ברשת המעודכן BSA-ה שירות תעריף לחישוב בסיס יהוו קמעונאיים

החלה הוט ,  הלקראת התחלת פעילות השוק הסיטונאי ברשתלפני כשנתיים,  כאמור לעיל,   .3.6.2

הקמעונאיים של שירותי האינטרנט המשווקים על ידה לצרכן,  םשינויים בתעריפי לבצע

והפכה  התקבעההפחתת תעריפים זו  ושעיקרם הפחתה משמעותית של תעריפים אלה.

  לרמת התעריפים הקיימת היום עבור שירותי אינטרנט ברשת הוט.

לצרכן בתעריפים  , החלה הוט טלקום לשווק שירותי אינטרנט2017כך, לקראת סוף שנת  .3.6.3

 200אף באופן קיצוני יותר, בקצב של ו, שךמגה ובהמ 100מופחתים, תחילה בקצב של 

מגה הופחת על ידי הוט  100תעריף שירות תשתית האינטרנט לצרכן בקצב של  12מגה.

, ₪ (כולל מע"מ) 69-₪, ל 100מסך של , 30%-בבת אחת ביותר מ 2017טלקום בסוף שנת 

, החלה הוט 2018בתחילת שנת  .ברמת תעריפים זו ים משמעותייםומאז לא נרשמו שינוי

בקצב   אינטרנט  תשתיתשירות    צרכניםל  הציעה  בו,  Extranet""  בשם  מבצע  טלקום לשווק

הוצע לפני כן ברמת תעריפים של , אשר (כולל מע"מ) ₪ 69-65מגה בתעריפים של  200של 

לא נרשמו זה  תעריףבגם  .40%-הפחתה של יותר מ – ₪ (כולל מע"מ) 120-למעלה מ

בנוסף, והחל מחודש אוגוסט האחרון, משווקת הוט טלקום .  שינויים משמעותיים עד היום

, אשר קודם לכן שווק ללקוחות מגה ללקוחות פרטיים 500שירותי אינטרנט בקצב של 

 .עסקיים בלבד

 , הקודמים והעדכניים, לפי קצבים:יםנניתן לראות את תעריפי הוט לצרכ 3בלוח  .3.6.4

 "ממע כולללחודש  ₪-ב מחירי הוט טלקום, – 3 לוח  
רמת  קצב

תעריפים  ה
 קודמתה

 תשתית
 בלבד

רמת 
תעריפים  ה

 קודמתה
 תשתית
 וספק

 רמת
  התעריפים

  13הנוכחית
 תשתית

 בלבד

 רמת
  התעריפים

  14הנוכחית
 תשתית
  וספק

שיעור 
 שינוי 

 תשתית
 בלבד

שיעור 
 שינוי 

 תשתית
 וספק

100MB 100 105 74 79 -26% -25% 
200MB 120 125 75 90 -38% -28% 

050 MB   101.5 111.5   
 

 
) של חברת איי.טי.סי נג ISPבשנה זו החלה הוט טלקום לשווק חבילות אינטרנט מלאות הכוללות תשתית וספק גישה ( 12

 "). ITCבע"מ ("
     .2019נכון לאוגוסט  טלקום בהתאם להצעות השיווקיות של הוט 13
     .2019נכון לאוגוסט  טלקום בהתאם להצעות השיווקיות של הוט 14
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רמת התעריפים הקמעונאיים את  מייצגת 3בלוח  כמצויןהתעריפים הנוכחית  מתר .3.6.5

ור חבילה מזה כשנתיים ברשת הוט, הן עבור שירות תשתית בלבד והן עב תהרלוונטי

המשווקים למצטרפים חדשים מדובר בתעריפים  , כאשרהכוללת תשתית וספק גישה

תעריפים אלה נציין כי במשך השנתיים האחרונות, למשך שנת ההתקשרות הראשונה. 

 , רקי זמן קצריםלפו מינורי באופןלעיתים נוכח מבצעים נקודתיים, אך  השתנו

  הנוכחית.תעריפים הרמת ולאחריהם חזרו ל

 המעודכן BSA-ה שירות תעריף לחישוב המוצא נקודת כי מומלץ, לאור האמור לעיל .3.6.6

 2019נכון לסוף שנת  טלקום הוט משווקת ןאות לותחביה פיתערי יהיו הוט ברשת

בכל אחד   למשך שנת ההתקשרות הראשונה,ללקוחות חדשים במחירים הנמוכים ביותר  

 כי יהיו אלו תעריפי החבילות הכוללות תשתית וספק גישה מומלץ. כמו כן, מהקצבים

 וזאת מן הסיבות הבאות:. ")הייחוס נקודת תעריפי("

המוצעים לשנת ההתקשרות הראשונה מביאים לידי הנמוכים ביותר  התעריפים  ראשית,   .3.6.7

הטבות והנחות במחיר הניתנות למנוי, גם אם אופק ביותר מלא הביטוי באופן 

יתרה מכך, וכפרקטיקה נוהגת בשווקי התקשורת, פעמים ממושך יותר.    עמוההתקשרות  

רבות מתאפשר ללקוח להאריך את התעריפים אותם הוא מקבל בשנת ההתקשרות 

, כך שתעריפים אלה מייצגים בסבירות גבוהה נוספת התקשרות תקופתהראשונה גם ל

 . להתקשרות כולההלקוח את תעריפי 

תעריפי השנה הראשונה הם התעריפים עמם נדרשים להתמודד ספקי השירות  שנית, .3.6.8

ביסוס המחירים הסיטונאיים על תעריפים אלה יאפשר . בהציעם הצעה מתחרה ללקוח

 המבוססות על שימוש בתשתית הוט יותלמתחרותיה של הוט להציע הצעות תחרות

 . לקוחל מול ההצעות האטרקטיביות ביותר שמעמידה הוט במסגרת השוק הסיטונאי

וכמתואר לעיל, רמת התעריפים הנוכחית בחבילות אלה למשך שנת  שלישית, .3.6.9

ההתקשרות הראשונה לא השתנתה באופן משמעותי בשנתיים האחרונות, החל מהורדת 

ת . ניתן להסיק מכך כי רמת תעריפים זו, הקיימהיוםועד  2017התעריפים בסוף שנת 

 וטלה תהמאפשר רמת מחירים, משקפת לתקופת מבצע קצרה)ולא (לפרק זמן ארוך 

להתחרות בשוק האינטרנט למול הצעות ערך מתחרות באופן שאינו הפסדי. לפיכך 

כנקודת ייחוס יכול בסבירות גבוהה לאפשר התפתחות תחרות המבוססת על   ןשימוש בה

הציע הצעות המשיך ולאפשר להוט לומן הצד השני ל  פעילות השוק הסיטונאי ברשת הוט

 .   בנות תחרות

 , לעומת בחירה בתעריףבתעריפי חבילות הכוללות תשתית וספק גישההבחירה כמו כן,  .3.6.10

 עלויות  מרכיב  ללכו  הסיטונאי  BSA-ה  שירות  תעריףש  נובעת מכך  ,בלבדהתשתית    שירות

של תעריף זה  השוואתוכי עולה מכאן  .הגישה ספקשירותיו של ל ותהרלוונטי תעבורה

 ה ביןאהשוו מהווה אינה ,של תשתית וספק גישה יםאו למרכיב בלבד התשתית למרכיב

 בין הסיטונאי BSA-ה שירות של העלויות המורכבות בייחוס נוכח ".לתפוחים תפוחים"
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לטעמנו יותר    נכון  ,גישה  ספק  שבהן נושא  אלו  ובין  בלבד  תשתיתה  ספק  אלו שבהם נושא

 .פי חבילות הכוללות תשתית וספק גישהבתערילהשתמש 

הוא   חוסיכנקודת י  עבור חבילת תשתית וספק גישהשימוש בתעריף הקמעונאי  נדגיש, כי   .3.6.11

 בשירות כלולים שאינם שירותים כוללת בושנקודת המוצא המגולמת  מאחר שמרני

 .הסיטונאי

 

  קמעונאיהמרווח ה .3.7

 בתעריפים שימוש תוך ,הוט ברשת המעודכן BSA-ה שירות תעריף חישוב לטובת .3.7.1

ת והכולל ותובפרט בתעריפים הקמעונאיים לשיווק חביל ,טלקום הוט של הקמעונאיים

 העלויות כיסוי לטובת הנדרש הקמעונאי המרווח את לאמוד יש, תשתית וספק גישה

 . סביר רווח בתוספת השירות ספקי של הקמעונאיות

במסגרת שימועים והחלטות עבר שפרסם המשרד, נטען לא אחת כי קיים קושי לאמוד  .3.7.2

שירות באופן מדויק נוכח השונות הקיימת בין האת מרכיב המרווח הקמעונאי של ספקי  

בעלי רישיונות שונים בשוק התקשורת, ובפרט בין בעלי רישיונות המציעים שירותים 

ולאור הקושי האמור, מרווחים", "צמצום  השימועים שפורסמו בנושא דומים. במסגרת

כאשר פשטות האמידה   ,הוצע לאמוד מרכיב זה באמצעות קביעת נקודת ייחוס מתאימה

 מהווה עקרון מנחה בעניין זה. 

המרווח  את המשרד אמדכחלק מהאסדרה הנשקלת בנושא "צמצום מרווחים"  .3.7.3

 ללא( ₪ 25.1-בכ י אינטרנטשירותלספקי השירות לטובת אספקת  הקמעונאי הרלוונטי

₪  31.1-בכ –ובתוספת העלויות הרלוונטיות להתקנה ולציוד קצה , לחודש למנוי) מ"מע

) ARPUאומדן זה נקבע באמצעות שימוש בנתון ההכנסה הממוצעת למנוי (  15(ללא מע"מ).

 16של ספקי גישה גדולים ובתוספת רכיבים נוספים.

 אשר  רבות התייחסויות התקבלו, זה אומדן של מאפייניו ולאור לשימוע עמדתוה לאחר .3.7.4

בין  17,טלקום הוט ידי על נטען כך, בהתייחס לאומדן זה .להתאמתו באשר ספקות העלו

 ARPU-ההמרווח הקמעונאי שמניח המשרד גבוה מדי ואינו מעודכן, וש כי היתר,

(ללא מע"מ) ברף העליון  ₪ 20-עומד על כ לאינטרנטלשירותי ספק גישה הממוצע בשוק 

 שיווק עבורהמרווח הקמעונאי  שלגובה סביר לשיטת הוט טלקום  האפשרי. מכאן כי

 ₪ (ללא מע"מ). 20להיות יכול אינטרנט וספק גישה לאינטרנט  תשתית חבילת

שימוש עשה  המשרד  בשימועים נוספים שערך המשרד ובהחלטות שונות שקיבל, כמו כן,   .3.7.5

שימוע ב . כך לדוגמהמהתעריף הקמעונאי ומעלה 20%בעלויות קמעונאיות בגובה של 

 
 29 מיום, "רחב בפס נייחת תקשורת תשתית בעל ידי על מרווחים צמצום לבחינת מתכונת לקביעת משני שימוע" ראו 15

 l/he/Departments/publications/Call_for_bids/hearing311020017https://www.gov.i. 2017 לאוגוסט
לנובמבר  17, מיום "שימוע לקביעת מתכונת לבחינת צמצום מרווחים על ידי בעל תשתית תקשורת נייחת בפס רחב"ראו  16

2014. %D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%A7.pdf-https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/3966/he/3966  
 ).5סמנכ"ל כלכלה (סמך  מכתבטלקום לבהתייחסותה של הוט  17

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/hearing311020017
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/3966/he/3966-%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%A7.pdf
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 2017,18ביוני  27, מיום ")שימוע מחירי מקסימום(" "מנגנון פיקוח התעריפים על בזק"

טלפוניה במתכונת מכירה חוזרת  המלצת הדרג המקצועי בנושא "אספקת שירותבוכן 

בנוסף, ניתן למצוא לכך  201719.במרץ  14, מיום ")המלצת הטלפוניה(" ברשת בזק"

נציג  הנוכחיים ברשת הוט. BSA-, בה נקבעו תעריפי ה2017התייחסות לכך גם בהחלטת 

 את הדברים בפירוט:

-כ מדו עלאשר עעלויות קמעונאיות ב בשימוע מחירי מקסימום, נשקל לעשות שימוש .3.7.6

מהתעריף הכולל, וזאת בהתבסס על סקר העלויות הקמעונאיות של ספקי גישה  21%

מרווחים". מרכיב זה כלל צמצום בנושא "הראשי לאינטרנט שבוצע במסגרת השימוע 

, מוקדי שירות, טיפול את העלויות הקמעונאיות הכרוכות בשיווק ומכירה, בילינג

בתקלות ועוד, בניכוי העלויות שאינן רלוונטיות לשירות הטלפוניה דוגמת עלות 

 התמסורת הבינלאומית. 

בהמלצת הטלפוניה גובש התשלום המרבי בעד שירות טלפוניה במתכונת של מכירה  .3.7.7

מחיר הקמעונאי של החבילה מה  30%חוזרת במטרה לשמר מרווח קמעונאי שהועמד על 

 תי פריקה. הבל

), במסגרתה בוצעה בדיקה של תעריפי 1(סמך  2017בהקשר זה יש לציין גם את החלטת  .3.7.8

. בדיקה 2017ברשת הוט מול התעריפים הקמעונאיים ברשת הוט בתחילת שנת  BSA-ה

. למול התעריף הקמעונאי 40%-20%זו העלתה, כאמור, כי מתקיים מרווח קמעונאי של 

ן כי המרווחים הקמעונאיים הללו הם סבירים נטעבשימועים ובהחלטות אלה, 

 ומאפשרים תחרות. 

 מדינות  קיימות  כי  מעלה,  באירופה  הנהוגות  זה  מרכיב  לקביעת שונות  פרקטיקות בחינת .3.7.9

 העלויות מרכיב מתוך קבוע שיעור על בהתבסס זה למרכיב באומדן שימוש העושות

 מפעילים עבור וזהה אבסולוטי אומדן בחישוב קושי קיים כאשר בפרט, הסיטונאיות

ואשר מתגבר על פערים גדולים שנמצאו בעבר  זמן לאורך תוקף בעל יהיה אשר שונים

כן, אמידת מרכיב זה  כמו 20ות השונות של מפעילים שונים.יבאמידת העלויות הקמעונא

טווח ערכים  קבלתמאפשרת הסיטונאית הנגזר מהעלות קבוע  שיעורבהתבסס על 

 אומדן, כאשר בהצעות הערך השונות הקצבים בין הקיימת שונותה את המייצג

 , הרלוונטיות העלויות סך אתיחיד עבור מרכיב זה עשוי שלא לייצג נכונה אבסולוטי ו

 ולהוביל לאומדן יתר או חסר בחלק מהקצבים.

בחינת הרגולציה האירופית בנושא מעלה כי שתי מדינות משתמשות במתודולוגיה של  .3.7.10

לצורך  מתוך העלויות הסיטונאיות קבוע שיעורקביעת מרווח קמעונאי המתבסס על 

 
. 2017ביוני  27החברה ישראלית לתקשורת בע"מ", מיום  –ריפים על בזק שימוע בנושא "מנגנון פיקוח התע ראו 18

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/hearin27062017  
את "המלצתנו בדבר אספקת שירות טלפוניה במתכונת מכירה חוזרת וקביעת תשלומים מרביים לשירות זה ברשת  ראו 19

    https://www.gov.il/he/Departments/policies/18052017 .2017במרץ  14בזק", מיום 
לנובמבר   17, מיום  "שימוע לקביעת מתכונת לבחינת צמצום מרווחים על ידי בעל תשתית תקשורת נייחת בפס רחב"ראו    20

2014. %D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%A7.pdf-https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/3966/he/3966 

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/hearin27062017
https://www.gov.il/he/Departments/policies/18052017
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/3966/he/3966-%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%A7.pdf
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) ILR-ו AGCOM. באיטליה ובלוקסמבורג, בחרו הרגולטורים (בחינת צמצום מרווחים

קבוע מהעלויות הסיטונאיות, וקבעו שיעור  לעשות שימוש במרווח קמעונאי המבוסס על  

   21בהתאמה כתוספת על גבי העלות הסיטונאית. 20%-ו 25%מרווח קמעונאי של 

במדינה בחינת גובה המרווח הקמעונאי המתווסף למרכיב העלויות הסיטונאיות בנוסף,  .3.7.11

, מעלה לקביעת מרכיב זה במודל עלויותאשר עושה שימוש  ,אירופית מרכזית נוספת

) לעשות שימוש במרווח קמעונאי BNetzAבחר הרגולטור (כך בגרמניה,  דומה. ממצא

וממנו מרווחים",  כחלק מאסדרת "צמצום    )LRAIC(מסוג +מבוסס על מודל עלויות  אשר  

 ;מהעלות הסיטונאית 32%-תוספת של כ שמגלםכי המרווח הקמעונאי הוא בסך נגזר 

   .)2018נכון לשנת ( מרף המחיר הקמעונאי 24%-והפחתה של כ

מתעריפי קבוע  שיעורלהמוזכרים לעיל  אבסולוטייםהאומדנים ההמרתם של בחינת  .3.7.12

במסגרת  אומדן המשרד למרווח הקמעונאי הנשקלשימוש במעלה כי  ,נקודת הייחוס

מוביל היה  ₪, לפי העניין, ללא מע"מ) ₪31.1 וכן  25.1( ""צמצום מרווחים אסדרת

אומדן ב שימושבאותו האופן, . הייחוס נקודת מתעריפי 45%-25% של הפחתהל

 30%-20%-כהיה מוביל להפחתה של ₪ ללא מע"מ)  20( שהעבירה הוט למרכיב זה

 . הייחוס נקודת מתעריפי

 שלהלן: 4לצורך השוואה ומטעמי נוחות, להלן ריכוז נתונים אלה בלוח  .3.7.13

  

 
 pdf-1461723625-https://assets.ilr.lu/telecom/Documents/ILRLU.715: ראו 21
-a24e-49ba-0339-2016/fa2d852f-12-https://www.agcom.it/documents/10179/6483408/Allegato+22

61c053d3cebb?version=1.0 

https://assets.ilr.lu/telecom/Documents/ILRLU-1461723625-715.pdf
https://www.agcom.it/documents/10179/6483408/Allegato+22-12-2016/fa2d852f-0339-49ba-a24e-61c053d3cebb?version=1.0
https://www.agcom.it/documents/10179/6483408/Allegato+22-12-2016/fa2d852f-0339-49ba-a24e-61c053d3cebb?version=1.0
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 בחינת שיעורי המרווח הקמעונאי – 4 לוח  
 

או  ההוזלה מתעריפי הייחוס שיעור
 /  מהתעריפים הקמעונאיים

 מהעלות הקמעונאי המרווח שיעור
 הסיטונאית

 הערות

החלטות 
ושימועי 
עבר של 
 המשרד

שימוע "צמצום 
 45%-25% מרווחים"

(ללא ₪  31.1-25.1אומדן עלויות של 
גישה של ספקי  ARPU עלמע"מ), המבוסס 

 45%-25%גדולים, מהווה הוזלה של בין 
 .מתעריפי הייחוס

 – 2017החלטת 
קביעת תעריפים 

 סיטונאיים ברשת הוט
20%-40% 

התעריפים שנקבעו בהחלטה אפשרו לשמר 
למול  40%-20%מרווח קמעונאי של בין 

 .תעריפיה הקמעונאיים של הוט

 30% המלצת הטלפוניה
התעריף גובש במטרה לשמר מרווח 

מחירה הקמעונאי  למול 30%קמעונאי של 
 .של החבילה

שימוע "מחירי 
 21%-המרווח הקמעונאי שנשקל היווה כ 21% מקסימום"

 .מתעריף השירות הקמעונאי

 לושהש
 מקרי בוחן

 )AGCOMאיטליה (
 )ILR(ג לוקסמבור

25% 

20% 

שימוש במרווח קמעונאי המבוסס על 
באיטליה  ו, במסגרתו נקבעקבוע שיעור

-ו 25%מרווח קמעונאי של ובלוקסמבורג 
העלויות סך כתוספת ל בהתאמה 20%

 Economic-הסיטונאיות לטובת עמידה ב
Replicability Test. של הפחתה, כלומר 

 מהתעריף בהתאמה 17%-וכ 20%-כ
  .הקמעונאי

 32%-כ ) BNetzAגרמניה (

שימוש במרווח קמעונאי המבוסס על 
שתוצאותיו הן  )LRAICמודל עלויות (+

כתוספת לסך  32%-כ מרווח קמעונאי של
), 2018(נכון לשנת  העלויות הסיטונאיות

  .Price Squeeze Test-לטובת עמידה ב
מהתעריף  24%-כ של הפחתה, כלומר

  הקמעונאי.
ות דעת לשיטת הוט, באמצעות חו

 TASC 20%-30%מטעם 

גובהו של המרווח הקמעונאי הרלוונטי 
מהווה , ה₪ (ללא מע"מ) 20עומד על 

מתעריפי  30%-20%הוזלה של בין 
 .הייחוס

 

קבוע לטובת  שיעורהעושה שימוש ב שיטת תמחור לאמץ מומלץ ,לאור האמור לעיל .3.7.14

 מרכיב ניכוי לטובת הייחוס נקודת מתעריפי 20% להפחיתו אומדן המרווח הקמעונאי,

, המרווח האמורינתן בה .הוט ברשת המעודכן BSA-ה שירות תעריף בקביעת זה

מגה  500-ו 200, 100-₪ (לא כולל מע"מ) ל 19.1-ו ₪ 15.4, ₪ 13.5הקמעונאי יעמוד על 

 א שמרניתימרווח הקמעונאי הבאשר לגובהו של המכאן עולה כי ההמלצה  (בהתאמה).

שכן באף  ,במובן זה שהיא מאפשרת מרחב פעילות קמעונאי רחב יחסית לבעל התשתית

הוט, לא ברמה המרווח הקמעונאי המומלץ אינו גדול יותר מהאומדן של    אחד מהקצבים

 קבוע. אבסולוטית ולא כשיעור

סבור כי אומדן זה משקף נכונה את מרכיב המרווח הקמעונאי של ספקי השירות,  יאנ .3.7.15

בהצעות הערך הקיימות בשוק עבור חבילות אינטרנט שונות.  ותואת הדינמיות והשונ

לעיל, ניתן לראות כי אומדן זה מייצג באופן שמרני אומדנים  כמו כן, ולאור הבחינה
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שונים עבור מרכיב זה, תוך שמירה על עקרון הפשטות, בפרט כאשר קיים קושי לאמוד 

 ולתקפו לאורך זמן.ברמה האבסולוטית מרכיב זה 

 

 שלבי-שלבי לתעריף חד-מעבר מתעריף דו .3.8

טומן בחובו שינוי נוסף ממתכונת " ייחוס נקודת"ב שימוש בסיס על התעריף עדכון .3.8.1

 מוביל, שימוש בו יחידהתמחור הקיימת כיום. מכיוון שהתעריף הקמעונאי הוא תעריף 

וזאת חלף מבנה התעריף הקיים, הכולל רכיב קבוע עבור  שלבי-חד תעריף לקבלת

התיקון המוצע   כי  אומר  הווה.  הנגישות ורכיב משתנה בהתאם להיקף הקיבולת הנצרכת

   .שלבי-חד  לתעריף  שלבי-דו  מתעריף  הוט  ברשת  הסיטונאי  BSA-ה  שירות  תעריף  ישנה את

. הוט ברשת הקמעונאיות החבילות של הייחוס נקודת על מתבסס כעת המוצע התמחור .3.8.2

שונים באופן   קצביםבין  במחירים  דיפרנציאציה    אפשרותמושלביות,  -חד  הן  חבילות אלו

 השונים. בקצביםגלם את המשמעויות הנובעות מהיקף צריכת הנתונים הממוצע מש

התעריף כעניין מעשי,  שלבי משני טעמים מרכזיים. ראשית,  -בעבר נקבע מבנה תעריפי דו .3.8.3

התמחור ביקש להתחקות אחר מחוללי העלויות במקטעי נקבע על פי מודל עלויות, ולכן 

"שלבים" בסולם ההשקעות   רשלבי מייצרת מספ-הרשת השונים. שנית, קביעת תעריף דו

לספק השירות להסתמך עם הזמן על חכירת תשומות סיטונאיות מועטות  יםהמאפשר

ואת התמריץ הכלכלי  ;יותר מבעל התשתית ככל שמתאפשר לו לפרוש תשתית עצמאית

תשלום עבור שינוע נתונים בליבת הימנעות מלעשות זאת על ידי החיסכון המתאפשר ב

 של בעל התשתית. הרשת 

נציין כי משקלם של שיקולים אלו ביחס לרשת הוט נמוך משמעותית. בעוד ברשת בזק  .3.8.4

יש אבחנה ברורה בין רשת הליבה ורשת הגישה ומחוללי העלות בכל מקטע, הרי שברשת 

של  מסוים לצבר משותפתהוט כלל מקטעי הרשת הם אגרגטיביים, קרי משנעים תנועה 

הנמוכה ביותר נעשה שינוע של תנועה עבור מנויים באשכול מנויים (כאשר גם ברמה 

פרויקט שדרוג הרשת של הוט אף הוא מצביע על כך שמחולל העלות המרכזי  .מסוים)

אלא היקף התנועה המצרפית   ,והסיבה המחייבת סגמנטציה נוספת היא לא המנוי הבודד

שות ספקי השירות לא הועמדה לרעד כה בסגמנט בערוץ העולה ובערוץ היורד. בנוסף, 

לרכיבים  קלהם להתממששתאפשר או מקבילה טכנית אחרת  VULAאפשרות לשירות 

ברשת הוט ולאסוף מהם את התנועה, באופן שיאפשר להם לחסוך את עלות שינוע 

 ת הרשת העצמאית שלהם.שהנתונים ויתמרץ אותם להרחיב את פרי

מבנה תעריפי קבוע, משתנה, או משולב, קבוע  אין מניעה עקרונית מל  -  כפי שהובהר בעבר .3.8.5

ושאלת הקצאת העלויות  ,המתומחרת שכן כל מבנה עשוי להכיר בכלל עלויות הרשת

מדובר אם כן בהחלטה בדבר  22.השונות לרכיבי תשלום שונים היא שאלת מדיניות

 רחבים.  מדיניות תמחור שאינה הכרחית ובמסגרתה ניתן לשקול שיקולים

 
 ).1(סמך  2017ראו המלצת  22
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 הוט, שלהתמחור הקמעונאי  שמבוסס על, שלבי-של תעריף חד קביעה בעת הנוכחית, .3.8.6

לחבילות הקמעונאיות של הוט, ללא צורך  מידית השוואהתאפשר פשטות ויכולת 

להישען על הנחות בדבר אופן הקצאת רכיבי עלות או החלטות אחרות של הוט בדבר 

-אנטי תמחור ותקבפרקטי נקוטאת היכולת של הוט ל קטין, ותשלה תמחורהמדיניות 

  בעתיד. תחרותיות

 תתיבחבילות הכוללות תש  לצרכן  את שירותי האינטרנט שלהבוחרת לתמחר  , הוט  בנוסף .3.8.7

שלבי, באופן שמביא לידי ביטוי מיצוע של היקף צריכת -לפי מבנה חדוספק גישה 

שהוט עצמה הקיבולת בין לקוחות שונים, ואינו מגלם עלות שונה הכרוכה בכך (ככל 

). לכן אין הצדקה לכך כי דווקא הלקוחות ונדרשת בתמחור שזו קיימתסבורה 

 ם עלויות אלו בעוד הלקוחות הקמעונאיים אינם נדרשים לכך.הסיטונאיים יידרשו להפני

על אחת כמה וכמה כאשר תעריפים אלה מוצגים לצרכן ומתחרים בתעריפי ספקי 

יתר על כן, נקודות הייחוס נבחרו על בסיס ההצעות השיווקיות של הוט השירות. 

ישיר בלקוחות הצעות המתחרות באופן העל בסיס  ,כלומר 23.ללקוחות אינטרנט בלבד

 .פוטנציאליים בשוק הסיטונאי שאינם צורכים שירותי טלוויזיה מהוט במסגרת חבילות

  שירות להתחרות מול הצעות אלו.העל כן ברור כי יש לאפשר לספקי 

ברשת המעודכן הסיטונאי  BSA-לחישוב תעריף שירות ה הייחוסנקודת מומלץ כי לאור האמור,  .3.9

 ןאותהכוללות תשתית וספק גישה  (ללא מע"מ)  האטרקטיביות ביותר    חבילותהתעריפי  תהיה  הוט  

כאשר התעריפים מחושבים כממוצע חודשי   ללקוחות חדשים,  בנקודת זמן זוטלקום    משווקת הוט

תבוצע הפחתת מרווח קמעונאי  אלה םמחירימ ה.ההתקשרות הראשונ בשנתעל בסיס המחיר 

 . 20%בגובה של 

שאינם תלויים בהיקף צריכת הקיבולת רביים  מ  שלביים-יפים חדיהיו תערהמתקבלים  התעריפים   .3.10

כמו כן מוצע לעדכן ברשת הוט, ויעודכנו על ידי המשרד ככל שימצא צורך בכך.  לשינוע נתונים

לינואר בכל שנה, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן, ובהתייחס   1-תעריפים אלה בתאריך ה

לעדכון נוכח הפגיעה התחרותית המתוארת לעיל, יפעל המשרד  למדד הבסיס בעת כניסתם לתוקף.  

 מוקדם ככל האפשר.  תעריפים אלה וכניסתם לתוקף

  

 
ות אינטרנט וטלוויזיה חבילות שירותים במחירים לא פריקים, ולכן ההצעות השיווקיות של חבילות הכולל  מציעה גםהוט    23

 מטעם הוט מגלמות בדרך כלל הנחות אל מול ההצעות השיווקיות של הוט עבור השירותים הבודדים. 



 מ ש ר ד    ה ת ק ש ו ר ת
 כלכלה אגף
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 סיכום .4

המעודכן ברשת הוט, המרבי הסיטונאי  BSA-ה עריףחישוב תאת להלן אנו מסכמים  5בלוח  .4.1

  בחלוקה לקצבים השונים:  

 

 לחודש₪ -, במעודכן ברשת הוטמרבי  BSAתעריף  – 5 לוח  

 קצב

 תעריף קמעונאי הוט
לחבילת  טלקום

גישה תשתית + ספק 
 (כולל מע"מ)

 מע"מהפחתת לאחר 

 מ"מע הפחתת לאחר
 )20%ומרווח קמעונאי (

 BSA-ה תעריף(
 המעודכן הסיטונאי

 ), ללא מע"מהוט ברשת

MB100 79 67.52 54.02 
MB200 90 76.92 61.54 
MB500 111.5 95.30 76.24 

 

לקיים את תכליות אסדרת השוק  יאפשרוומתודולוגיית חישובם  ואנו צופים כי תעריפים אל .4.2

על ידי  היום שווקותיאפשרו לספקי השירות להציע הצעות המתחרות בחבילות המהסיטונאי ו

פרקטיקות התמחור הקמעונאי של הפגיעה התחרותית המתקיימת עקב  תוך עצירתוזאת  ,הוט

 .מרווחים"העולה כדי "צמצום  הוט

 

 

 

 :העתק

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

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

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

 התקשורתגב' מור כהן, מרכזת בכירה (רגולציה), משרד 

 זיו גלעדי, ממונה ייעוץ משפטי, משרד התקשורתעו"ד 

 מר אסף וסרצוג, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר
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