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 ו' ניסן תשע"ט

 2019אפריל  11

 לכבוד      לכבוד

 מר גיל סספורטס     גב' טל גרנות

 המנהל הכללי     המנבלת הכללית

 הוט טלקום ש.מ   הוט מערכות תקשורת בע"מ

 

 שלום רב,

 

 תשתית הוט טלקום ש.מ  החלטת שר התקשורת לעניין פרישת מועד דחיית : הנדון

 

החליט שר התקשורת, לאמץ את המלצת הוועדה המייעצת לעניין פרישה  2018ביוני  13ביום  .1

 -אוניברסלית שמונתה בהתאם לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )וועדה מייעצת(, התשע"א

, את 2019באפריל  13ספים, עד ליום חודשים נו 10-"(, ולדחות בהוועדה המייעצת)" 2011

הוט טלקום ש.מ בע"מ  פרישת תשתיותיה של לעניין השלמת 2014,1יישום ההחלטה משנת 

  "(.הוט טלקום)"

 , בין היתר, כי במהלך תקופת הדחייה:2018ביוני  13עוד נקבע בהחלטה מיום  .2

משרד התקשורת הוועדה המייעצת תגבש המלצות בהמשך להשלמת הליך הבחינה שקיים  .א

"( בנוגע למצב התשתיות הנייחות ואיכותן והתועלת המשקית מפרישת שתי המשרד)"

 תשתיות;

המשרד יעקוב אחר ביצוע הניסוי לאספקת שירותים נייחים בטכנולוגיות אלחוטיות  .ב

באזורים נעדרי תשתית הוט טלקום ויבחן את הממצאים בהשוואה לאספקת השירותים 

טלקום תוך התייחסות לאיכות השירותים ולמדדי טיב שירות באמצעות תשתיות הוט 

 כמותיים, להיבטים טכנולוגיים ולפעולות נדרשות לצורך אספקת השירותים.

פורסמה הודעה לציבור לפיה הוועדה המייעצת שוקלת להמליץ לשר  2019באפריל  2ביום  .3

 מהטעמים הבאים: ,2019ביולי  30עד ליום  2014את יישום ההחלטה משנת  לדחותהתקשורת 

בשל האיפוק והריסון המתחייבים ביחס להפעלת סמכויות בתקופת הבחירות נדרשת  .א

יא את המלצותיה בפני שר התקשורת דחייה נוספת על מנת שהוועדה המייעצת תוכל להב

, בשים לב למועד הצפוי של הרכבת הממשלה החדשה ולמועד כניסתו בממשלה החדשה

 ובא לפתחו.של השר לתפקיד, אשר הנושא י

                                                            
לפיה על הוט טלקום להשלים את פרישת  2014בנובמבר  13החלטת שר התקשורת דאז, מר גלעד ארדן, מיום  1

חודשים והפרישה ביתר היישובים נעדרי תשתית הוט טלקום תהיה בשלב שני  24יישובים תוך  61-תשתיותיה ב
 "(.2014ההחלטה משנת )"
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מונתה ועדה מייעצת בהרכב חדש. הוועדה נדרשת לזמן לשם  2019בפברואר  21ביום  .ב

  2החדשה. בממשלהלימוד הנושא לצורך גיבוש המלצותיה לשר התקשורת 

שהתקבלו ועדה המייעצת בחנה את ההתייחסויות והש לאחר 2019 באפריל 10 ביוםכמו כן,  .4

 הובאו בפני המלצותיה. 3,להודעה

 

 :ת הוועדה המייעצתוהמלצ

 

. 2019 ביולי 30, עד ליום 2014יישום ההחלטה משנת לדחות את  מליצהההמייעצת הוועדה  .5

לשם השלמת הבחינה כאמור והשלמת הליך גיבוש החלטה בנושא, תקופת הדחייה נועדה 

  לשם קבלת ההתייחסויות.  לרבות הליך פרסום ההמלצות שיגובשו לציבור

 מערכות תקשורת בע"מכי במהלך תקופת הדחייה הוט המייעצת הוועדה המליצה כמו כן  .6

ט טלקום בהתאם באזורים בהם לא פרושה תשתית הו OTT-ה תמשיך לספק את שירותי

 .2016להחלטה משנת 

הוט טלקום לספק את  כדי לגרוע מחובתה שלבהן כי אין ,למען הסר ספק בהמלצות,  ןצויעוד  .7

  .2018במרץ  29מיום התקשורת החלטת שר כפי שנקבע בביישובים  השירותי

 

 אימוץ ההמלצה

 

המלצות במלואן כפי ה, החלטתי לאמץ את המייעצת לאחר שבחנתי את המלצות הוועדה .8

 שפורטו לעיל.

 

                                                                                                             

 
 

 

 

                                                            
 בסעיף המפורטים הבחינה הליכי בעניין במשרד המקצועיים הגורמים עבודתבין היתר, תובא בפני הוועדה המייעצת  2
 .לעיל 2
 מהציבור. ו שתי התייחסויותהתקבל 3
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 העתק:

 

 משרד התקשורת ,המנהל הכלליויו"ר הוועדה המייעצת , נתנאל )נתי( כהןמר 

 עובדת משרת התקשורת בתפקיד סמנכ"לית, מסבנדגב' אביבית 

 ארגון הצרכנים, נציג ארנון פוקסמר 

 נציגה מקרב הציבור, גב' רים יונס

 מר הרצל הלאלי, נציג מקרב הציבור

 

 מר מימון שמילה, משנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה

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

  צת המשפטיתגב' דנה נויפלד, היוע

  מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי

 סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה, איתן כסיף מר
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