
 

 

 2016בינואר  14

 
 לכבוד

 רשות ניירות ערך
 באמצעות המגנ"א

 לכבוד 
 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

 באמצעות המגנ"א

 

שימוע בנושא קביעת תעריפים לשירותים סיטונאיים דו"ח מיידי בדבר הנדון : 
 ברשת הוט טלקום

 
 2015במרץ  5שפורסם ביום  2014לפרק א' לדוח הכספי של החברה לשנת  1.7.3.2בהמשך לסעיף 

 12 -שפורסם ב 2015, 1לפרק א' לדוח הכספי לרבעון  1(, לסעיף 2015-01-044842)מס' אסמכתא: 
, 2015 2לפרק א' לדוח הכספי לרבעון  1ף ( ולסעי2015-01-017403)מס' אסמכתא:  2015במאי 

בדת להודיע כי ביום (, החברה מתכ2015-01-084273)מס' אסמכתא:  2015ביולי  29פורסם ביום ש
, התקבל בידי הוט טלקום שותפות מוגבלת, תאגיד בשליטה מלאה של החברה 2015בינואר,  14

משרד התקשורת, ביחס לקביעת התעריפים המירביים עבור  מאת"(, שימוע הוט טלקום)להלן: "
 "(. השימוע)להלן: " 2018 - 2015אספקת שירותים סיטונאיים ברשת הוט טלקום לשנים 

מסמך השימוע מציין המשרד, בין היתר, כי על אף שהאסדרה חלה גם על הוט טלקום, מאז ב
קביעתה לא נויידו מנויים על בסיס תשתית סיטונאית של הוט טלקום. עוד מציין המשרד כי 

 2014 -ה"התשע(, א"מפ של ציבורית בזק ברשת שימוש( )ושידורים בזק) בתקנות התקשורת
"( לא נקבעו תעריפים מירביים לשירותים ברשת הוט טלקום, ודרגת תקנות השימוש: "להלן)

ידה, הוגבלה לדרישת -הפיקוח התעריפי שהוחלה עליה בעד אספקת השירותים הסיטונאיים על
תשלום סביר. בהמשך לכך, פרסמה הוט טלקום את התעריפים לשירותים הסיטונאיים, בסמוך 

  למועדים שנקבעו ברישיונה לאספקת השירותים.

ידה, -המשרד מציין כי בהמשך להליך בדיקה שקיים מול הוט טלקום ביחס לתעריפים שנקבעו על
ידי הוט טלקום לשירותי טלפוניה. עם זאת, שוקל -לא מצא לנכון להתערב בתעריפים שנקבעו על

ולשירותי גישה לתשתיות  BSA ,multicastהמשרד להתערב ולקבוע תעריפים מירביים לשירות 
 שת הוט טלקום, כמפורט בטבלה להלן.  פיזיות בר

בהתאם למסמך השימוע, התעריפים המירביים אותם שוקל המשרד לקבוע עבור אספקת 
 השירותים הסיטונאיים ברשת הוט טלקום הינם כמפורט להלן:

 יחידה 2018 2017 2016 
שירות נגישות לקצבים משווקים 

ללא  -מגה 200 -הנמוכים מ
 טלפוניה

 לקו לחודש₪  41.71 40.30 38.68

שירות נגישות לקצבים משווקים 
ללא  -מגה ומעלה  200של 

 טלפוניה

 לקו לחודש₪  55.71 54.30 52.68

שירות העברת נתונים בליבת 
 הרשת

 למגה ביט לחודש₪  9.46 13.64 16.68

שירות העברת נתונים בתצורת 
multicast 

 למגה ביט לחודש₪  11,883 11,180 9,997

גישה לקנה )לרבות גישה שירות 
 לגובים, קופסאות ועמודים(

 למגה ביט לחודש₪  400 400 398

 לק"מ לחודש₪  485 487 484 שירות סיב אפל ראשון בתוואי 
שירות סיב אפל ראשון בתוואי 

 סיבים סה"כ( 4)עד 
 לק"מ לחודש₪  1.99 2.11 2.14



 

שירות ביקור טכנאי בבית 
הלקוח )כולל שירות התקנה עד 

 שקע ראשון(

 לביקור₪  158 158 158

 

, ומוצע לעדכנם אחת 2015התעריפים אינם כוללים מע"מ; המחירים נקובים במחירי סוף שנת 
כן, -, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן. כמו2017בינואר החל משנת  1לשנה בתאריך 

לבחינה ולעדכון נתונים מעודכנים אשר צפויים להתקבל בתקופה הקרובה ישמשו בסיס 
התעריפים המוצגים לעיל, אשר להערכת המשרד, צפויים לעלות מעט. התעריפים המעודכנים 

 יפורסמו לצורך קבלת התייחסויות טרם קבלת ההחלטה.

. הוט טלקום 28.2.16להוט טלקום ניתנת האפשרות להגיש את עמדתה ביחס לשימוע עד ליום 
 ובתה. לומדת את מסמכי השימוע ונערכת להגשת תג

 

 

 מערכות תקשורת בע"מ -הוט

 חריט -עו"ד אורית גדרוןע"י: 

 היועצת המשפטית ומזכירת החברה
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