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 לכבוד לכבוד
 "מבע אביב בתל ערך לניירות הבורסה ניירות ערך  רשות

 "אהמגנ באמצעות "אהמגנ באמצעות
 
 
 

קביעת התעריפים המירביים לשירותים סיטונאיים ברשת הוט בעניין  מיידי דיווחהנדון : 
 טלקום

 
ובהמשך  "(הדוח השנתי)להלן: " 2016לדוח התקופתי של החברה לשנת  1.6.3.2.2לסעיף בהמשך 

הנכללים  ,2017הראשון במסגרת פרק א' לדוח הכספי של החברה לרבעון השנתי לעדכונים לדוח 
 סיטונאיים שירותיםבדבר  17.11.14מיום  החלטת שר התקשורתבעניין כאן על דרך ההפניה, 

, ובעניין שימוע שירותיםלהציע לספקי יהיו מחוייבים ( הוט טלקום וחברת בזק)שבעלי התשתיות 
תעריפים המירביים לאספקת הביחס לקביעת  14.1.16ידי משרד התקשורת ביום -שפורסם על

, 2017ביוני,  15כי ביום להודיע  החברה מתכבדת, שירותים סיטונאיים ברשת הוט טלקום
החלטת  ,"(הוט טלקוםשותפות מוגבלת בבעלות מלאה של החברה )" ,התקבלה בידי הוט טלקום

המירביים  קביעת התעריפים בדבר מלצות הדרג המקצועי במשרדלאמץ את השר התקשורת 
 "(.ההחלטה)להלן: " 2017-2018לאספקת שירותים סיטונאיים ברשת הוט טלקום לשנים 

 )תיקון(, (א"מפ של ציבורית בזק ברשת שימוש( )ושידורים בזק) תקנות התקשורת וצורפלהחלטה 
, לאחר שנחתמו ע"י כאמורהתעריפים המירביים נקבעו  ןבמסגרת "(התקנות)" 2017 –ז "התשע

יפורסמו בהקדם  בהתאם לאמור בהחלטה, שר התקשורת ולאחר קבלת הסכמת שר הכלכלה, אשר
 .1ברשומות

 
 

 :התקנות שצורפו להחלטהלהלן התעריפים המירביים כפי שנקבעו במסגרת 
 

 יחידה 2018 2017 
שירות נגישות לקצבים 

 200 -משווקים הנמוכים מד
 ללא טלפוניה -מגה

 לקו לחודש₪  40.99 40.31

שירות נגישות לקצבים 
 -מגה ומעלה  200משווקים של 
 ללא טלפוניה

 לקו לחודש₪  54.99 54.31

שירות העברת נתונים בליבת 
 הרשת

 למגה ביט לחודש₪  15.38 17.61

שירות העברת נתונים בתצורת 

multicast 

בכפוף 
לבדיקת 
 היתכנות

בכפוף 
לבדיקת 
 היתכנות

 למגה ביט לחודש₪ 

 למגה ביט לחודש₪  396 396  2שירות גישה לקנה
 לק"מ לחודש₪  485 485 שירות סיב אפל ראשון בתוואי 
שירות סיב אפל ראשון בתוואי 

 סיבים סה"כ( 4)עד 
 לק"מ לחודש₪  2 2

שירות ביקור טכנאי בבית 
התקנה עד הלקוח )כולל שירות 

 שקע ראשון(

 לביקור₪  157 157

 
 (2016)מדד אוקטובר  2016התעריפים אינם כוללים מע"מ; המחירים נקובים במחירי סוף שנת 

 בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן ,2018בינואר החל משנת  1ויתעדכנו אחת לשנה בתאריך 
מיום  בהתאם להחלטת השר בעניין מנגנון עדכון תחזית הביקושים ולעדכון תחזית הביקושים

20.2.17 . 
 

 
 בהתאם להחלטה, הנוסח המחייב הוא הנוסח שיפורסם ברשומות. 1

 .ות גישה לגובים, קופסאות ועמודיםלרב  2



 

 

 

 

להוט טלקום לבצע את כי השר יורה המלצות אגף ההנדסה במשרד ו יאומצוכי  צויין בהחלטה,עוד 
, וכי multicast -הניסויים הדרושים לצורך בחינת התשומות הנדרשות עבור אספקת שירות ה

חודשים ממועד מתן ההוראה, תתפרסם בתקופה  4הניסוי, שיושלם תוך הוראה בדבר פרטי 
 הקרובה.

 
בשלב זה אין באפשרותה של . על עסקי החברה יהההחלטה ואת השפעותהחברה לומדת את 

ההחלטה  החברה, ליישום החברה לאמוד את מלוא ההשפעה הצפויה על עסקיה, אולם, להערכת
בנושא השוק הסיטונאי, לרבות החלטות עתידיות של המשרד, עלולה  החלטות משרד התקשורתו

השפעה שלילית על תוצאות החברה. הערכת החברה כאמור, הינה בבחינת מידע צופה פני  להיות
בחוק ניירות ערך, אשר התממשותו תלויה בגורמים, אשר אינם בשליטתה של  עתיד כמשמעו

 .החברה

 
  

 
 
 

 מערכות תקשורת בע״מ -הוט
 

 חריט,  -ע״י: אורית גדרון
יועצת משפטית ומזכירת 

 החברה
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