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 תשע"ח בסיוון' ל
 2018יוני  13

 

 

 לכבוד      לכבוד

 מר גיל סספורטס     גב' טל גרנות

 המנהל הכללי    המנהלת הכללית

 הוט טלקום ש.מ    תקשורת בע"מהוט מערכות 

 

 

 שלום רב,

 

אימוץ המלצת הוועדה המייעצת בדבר דחיית מועד החלטת שר התקשורת לעניין פרישת הנדון: 

 תשתית הוט טלקום ש.מ   

 

החליט שר התקשורת דאז מר גלעד ארדן, לאמץ את המלצת  2014בנובמבר  13ביום  .1

(, מייעצת ועדה()ושידורים בזק) התקשורת לתקנות בהתאם שמונתה המייעצתהוועדה 

בשלב המלצת הוועדה קבעה כי  "(.הוועדה" או "המייעצת הוועדה") 2011-א"התשע

 1ישובים 61 -"( תשלים פרישה של תשתיותיה בהוט טלקוםראשון, הוט טלקום ש.מ )"

 הישובים הלא ביתר (, והפרישה2016בנובמבר  13חודשים )כלומר עד ליום  24וזאת תוך 

 "(.2014 משנת ההחלטהשני )" בשלב תעשה ישובים( 170 -מרושתים )כ

 

צחי הנגבי, לדחות את  מר, התקשורת דאז החליט ממלא מקום שר 2016באוקטובר  9ביום  .2

, וכן  כי 2017בנובמבר  13לתקופה של שנה, כלומר עד ליום  2014יישום ההחלטה משנת 

"( לספק את שירותיה שידורים הוטבתקופה זו תחל הוט מערכות תקשורת בע"מ )"

באזורים בהם לא פרושה תשתית הוט טלקום  OTT  (Over The Top)בטכנולוגיית

 "(.2016 משנת ההחלטה)"

 

חודשים  6-המייעצת ולדחות ב הוועדה המלצת את לאמץ החלטתי, 2017 בנובמבר 12 ביום .3

המלצת וזאת בהתאם ל ,2014את יישום ההחלטה משנת  2018במאי  13עד ליום , נוספים

 . "( 2017 משנת ההחלטה)" 2017בנובמבר  8הוועדה המייעצת מיום 

 

נתקבלה לאחר שעלה צורך בבחינת התפתחויות שונות  2017על הדחייה משנת ההחלטה  .4

ומשמעותיות שחלו בשוק הטלקום בשנה שקדמה למתן החלטתי, בין היתר, גידול בביצוע 

רות גישה לתשתית פסיבית במסגרת השוק הסיטונאי, שימוש על ידי בעלי רישיונות בשי

( שמציעות Over The Top)  OTTההתפתחות בתחרות בשוק השידורים בטכנולוגיית

                                                 
 .13.11.2014פירוט הישובים בנספח ג' להחלטת שר התקשורת מיום  1
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חברות נוספות, וכן הצורך בבחינת מצב התשתיות הנייחות במדינה ואיכותן והתועלת 

 המשקית מפרישה אוניברסלית של שתי תשתיות נייחות. 

 
כי במהלך תקופת הדחייה תמשיך הוט מערכות תקשורת  2017ת ה משנעוד נקבע בהחלט .5

בהם אין תשתית הוט טלקום ויש תשתית של   בישובים בע"מ באספקת שירותי הטלוויזיה

. וכן כי במהלך התקופה האמורה 2016חברה אחרת, בהתאם למפורט בהחלטה משנת 

בר רשימת ישובים תמליץ הוועדה המייעצת, לאחר שמיעת הגורמים הנוגעים בעניין, בד

 נעדרי תשתית הוט טלקום, אשר ביחס אליהם תחויב הוט טלקום להתחיל בפרישה מידית. 

 

החלטתי לאמץ את המלצת הוועדה המייעצת לעניין פרישה מידית  2018במרץ  29ביום  .6

, "(2018 מרץ מחודש ההחלטה)" 29.3.2018בישובים נעדרי תשתית הוט טלקום מיום 

 כדלקמן: 

אן, חספין 'ג טלקום לספק באופן מידי שירותים ביישובים הבאים: רהט, ביתעל הוט  •

. הוועדה ממליצה לאפשר להוט טלקום לספק את שירותיה בישובים אלה 2אל-וטל

 לרישיון הוט טלקום. 23באמצעות בעל רישיון אחר בהתאם לסעיף 

ובית חודשים ביישובים: עין יהב  15על הוט טלקום להשלים פרישת תשתית תוך  •

 . 3מאיר

 רשימת מבין הפחות, לכל קיבוצים, 5-ב תשתית על הוט טלקום להשלים פרישת •

לציבור שיהיו מעוניינים ברכישת שירותיה ובכפוף  בהודעה שפורסמה הקיבוצים

 טלקום הוט ידי על תגובש הקיבוצים רשימת. לקיומו של הסכם מוסדי עם הקיבוץ

  .28/7/2018 ליום עד

 
האישור למתן שירותי הוט טלקום  לפיהכמו כן החלטתי לאמץ את המלצת הוועדה 

באמצעות בעל רישיון אחר, יוגבל לשנה אחת בלבד או עד שתתקבל החלטה אחרת בעניין 

 בהמשך להליך הבחינה שמקיים המשרד, המוקדם מבניהם. 

 
ביום למנהל הכללי של המשרד הוט טלקום פנתה  2018בהמשך להחלטה מחודש מרץ  .7

רשת הוט מובייל. באמצעות לרישיונה לספק את השירותים  23לפי סעיף בבקשה  9.4.2018

ניתן אישורו של מנכ"ל המשרד, מר נתי כהן, למתן שירותי הוט טלקום  7.6.2018ביום 

או עד שתתקבל החלטה אחרת  28.3.2019תוקפו של האישור הוא עד ליום  אמצעות אחר.

 יין בהמשך להליך הבחינה שמקיים המשרד, המוקדם מבניהם.בענ

 

התקיימה ישיבה של הוועדה המייעצת והוצגו בפני הוועדה ממצאי  13.5.20184ביום  .8

הבדיקה שערך המשרד בנוגע למצב התשתיות הנייחות ואיכותן והתועלת המשקית 

שקיימה הוועדה מפרישת שתי תשתיות. כמו כן, ובהמשך לממצאי הבדיקה שהוצגו ולדיון 

                                                 
היו הישובים היחידים  היישובים נקבעו על פי גודל האוכלוסייה ביישוב והביקוש לשירותים )רהט ובית ג'אן 2

 הערבי שעידכנו בהמשך לפניית המשרד על ביקוש לשירותים.     המגזר בקטגוריית
 ביישוב האוכלוסייה גודל נקבעו על פי היישובים. בישובים תשתית פרישת לעניין התייחסות העבירה לא טלקום הוט 3

 בהמשך לפניית המשרד.  לשירותים והביקוש
כהן, המכהן כחבר ויו"ר הוועדה המייעצת, נכנס לתפקידו כמנהל הכללי של המשרד ביום מנכ"ל המשרד, מר נתי  4

2.5.2018 . 
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עלה צורך בדחייה נוספת של מספר חודשים לשם השלמת הבחינה וגיבוש ההמלצות 

 בהמשך להליך הבדיקה כאמור. 

 
לאמץ את המלצת הוועדה המייעצת ולדחות בחודש ימים את תום י החלטת 13.5.2018ביום  .9

פרסום הודעה תקיים הליך במהלך תקופה זו, יכאשר  ,13.6.20185עד ליום  מועד הדחייה 

 . לעניין מתן ארכה של מספר חודשים נוספים לשם סיום הליך הבדיקה להתייחסות הציבור

 

פורסמה הודעה לציבור לפיה הוועדה המייעצת שוקלת להמליץ לשר  6.6.2018ביום  .10

(. הודעה")"  2014התקשורת לדחות  בעשרה חודשים נוספים את יישום ההחלטה משנת 

למת הליך הבדיקה שערך המשרד בנוגע למצב התשתיות הנייחות בהודעה פורט כי לשם הש

 10ואיכותן ובנוגע לתועלת המשקית מפרישת שתי תשתיות נייחות, נדרשת דחייה של 

חודשים נוספים לשם השלמת הליך הבדיקה לעניין חלופות אפשריות לאספקת שירותי 

 הוט טלקום ביישובים בהם לא פרושה תשתית הוט טלקום. 

 

 2018ביוני  3ביום נתבקשה הוט טלקום לאספקת השירותים בחינת החלופות  לצורך .11

אספקת שירותיה באמצעות שימוש ללהעביר למשרד את בקשתה למתן רישיון ניסוי 

 . "(הניסוי)" ביישובים בהם לא פרושה תשתית הוט טלקוםבטכנולוגיות אלחוטיות 

 

הזמן הדרוש פרק וכן את  6שהתקבלו להודעההוועדה המייעצת בחנה את ההתייחסויות  .12

 .להשלמת הליך הבדיקה הנדרש

 

 :ת הוועדה המייעצתוהמלצ  

וגשו לי המלצות הוועדה המייעצת. הוועדה המייעצת ממליצה לדחות ה 2016ליוני  11ביום  .13

. תקופת הדחייה נועדה לשם 2014בעשרה חודשים נוספים את יישום ההחלטה משנת 

השלמת הבחינה כאמור והשלמת הליך גיבוש החלטה בנושא, לרבות הליך פרסום 

 ההמלצות שיגובשו לציבור לשם קבלת ההתייחסויות.  

הוועדה כי במהלך תקופת הדחייה הוט שידורים תמשיך לספק את שירותי  כמו כן ממליצה .14

 . 2016באזורים בהם לא פרושה תשתית הוט טלקום בהתאם להחלטה משנת   OTT-ה

הוט טלקום לספק את  בהמלצה לעיל כדי לגרוע מחובתה שללמען הסר ספק יודגש כי אין  .15

 . 2018במרץ  ה מחודשהחלטכפי שנקבע בביישובים  השירותי

 

ביצוע הניסוי ויקבל מהוט טלקום דיווחים  אחר יעקוב בנוסף, ממליצה הוועדה שהמשרד .16

עתיים על התקדמות הניסוי בפועל, דיווחים )לרבות דוח מסכם( על אספקת השירותים 

במסגרת הניסוי בין היתר, בהשוואה לאספקת השירותים באמצעות תשתית הוט טלקום, 

                                                 
מינויו של המנהל הכללי של המשרד, המשמש כיו"ר הוועדה המייעצת, סמוך לתום מועד הדחייה בנסיבות העניין,  5

   .13.5.2018ביום 
 ת בהמלצת הוועדה.שתי תגובות, אחת של חברת הוט טלקום, התומכו התקבלו 6
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)מהירות גלישה, אחוז  כמותיים שירותטיב  מדדיול תוך התייחסות לאיכות השירותים

ספקטרליות וכו'(,  השפעות, אויר מזג )השפעות וכו'(, להיבטים טכנולוגיםבשירות ניתוקים 

נדרשות לצורך אספקת השירותים )כגון ציוד שנדרש להתקין אצל המנוי(, והכל  פעולותול

 בתוך מועדים קצובים שייקבעו בשים לב לתקופת הדחייה.  

 

  אימוץ ההמלצה:

לאחר שבחנתי את המלצות הוועדה המייעצת, החלטתי לאמץ את המלצות הוועדה במלואן  .17

 13עד ליום  2014ההחלטה משנת כפי שפורטו לעיל ולדחות בעשרה חודשים את יישום 

 OTT -. במהלך תקופת הדחייה הוט שידורים תמשיך לספק את שירותי ה2019באפריל 

 . 2016באזורים בהם לא פרושה רשת הוט טלקום בהתאם להחלטה משנת 

 

 

 העתק:

 מר נתנאל )נתי( כהן, יו"ר הוועדה המייעצת והמנהל הכללי משרד התקשורת
 למנהל הכללי ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורתמר מימון שמילה, משנה 

 עו"ד מיטל בשארי, נציגת ארגון הצרכנים
 מר יוסף אגיב, נציג מקרב הציבור

 מר אורן לביאן, עובד משרד התקשורת בתפקיד סמנכ"ל
 , משרד התקשורתמינהל הכלכלה, מנהל דרור-עופר רז ד"ר

 , משרד התקשורתגב' דנה נויפלד, היועצת המשפטית
 גב' אתי שמואלי, מנהלת אגף הנדסת תקשורת, משרד התקשורת

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת
 משרד התקשורת(, וחקיקה תביעות) בכירה מחלקה מנהלתמיכאלי, -שבע נחמיה-עו"ד בת

 מר רן אורנבך, ראש ענף רגולציה, מינהל הכלכלה, משרד התקשורת
 תחום פיקוח טכנולוגי, משרד התקשורת מנהל, חורי רוני מר
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