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 תמוז תשע"ט הכ"
 2019יולי  28

 

 לכבוד       לכבוד
 מר גיל סספורטס      גב' טל גרנות

 המנהל הכללי     המנהלת הכללית
 הוט טלקום ש.מ    הוט מערכות תקשורת בע"מ 

 שלום רב,

ועדה המייעצת בהתאם לתקנות התקשורת )בזק ושידורים()ועדה והמלצות האימוץ הנדון: 
 2011-מייעצת( התשע"א

 

האסדרה החלה על הוט טלקום קובעת כי כבעלת רישיון מפ"א מוטלת עליה חובה להקים,  .1

לקיים ולהפעיל רשת בזק ציבורית ולספק באמצעותה שירותי בזק לכלל הציבור בכל הארץ 

 "(הוט טלקוםש.מ )" "(. בהתאם לחובת האוניברסליות על הוט טלקוםהאוניברסליותחובת )"

לפרוש את התשתית הקווית כך שתהייה נגישה לכל משק בית בישראל ותאפשר לספק 

 "(. הוט שידוריםבאמצעותה את שירותיה ואת שירותי הוט מערכות תקשורת בע"מ )"

"( מסדירות את התקנות)" 2011-, התשע"אתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )ועדה מייעצת( .2

, אשר תפקידה להביא בפני שר התקשורת "(הוועדה המייעצת)" מינויה של הוועדה המייעצת

החברה הישראלית  –"( את המלצותיה בבקשות שיביאו בפניה הוט טלקום ובזק השר)"

 "( להגבלת חובת האוניברסליות או לדחיית מועד יישומה. בזקלתקשורת בע"מ )"

החליט שר התקשורת לאמץ את המלצת הוועדה המייעצת. בהחלטה  2014בנובמבר  13ביום  .3

חודשים עד  24יישובים, וזאת תוך  61-נקבע כי הוט טלקום תשלים את פרישת תשתיותיה ב

, וכן הוחלט כי במקביל תיערך בחינה על ידי הוועדה בנוגע להמשך פרישת 13.11.2016ליום 

ניברסליות על ידי הוט טלקום בשימת לב לשינויים טכנולוגיים התשתיות וקיום חובת האו

ורגולטורים רלוונטיים, ככל שיהיו, וכן שהוועדה המייעצת תגבש את רשימת היישובים לשלב 

הפרישה הבא ותמליץ עליה בפני השר, ככל שיהיה צורך בכך בהתאם לתחליפים הטכנולוגיים 

 "(. 2014ת ההחלטה משנככל שיהיו קיימים באותה העת. )"
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בהתאם להחלטות שרי  לא מומש עד היום ונדחה מספר פעמים 2014יישום ההחלטה משנת  .4

, וזאת, לאור הצורך לבחון שינויים רגולטוריים התקשורת שאימצו את המלצות הוועדה

והתפתחויות טכנולוגיות שחלו מאז מועד קבלת ההחלטה ולאור הצורך בהשלמת בחינה, בין 

תשתיות הנייחות בישראל ואיכותן ובחינת חלופות אלחוטיות לאספקת היתר, בנוגע למצב ה

 .2019 ביולי 30 ליום עדשירותי הוט טלקום. הדחייה האחרונה היא 

נקבע כי החל  2016באוקטובר  9ביום  במהלך תקופות הדחייה התקבלו מספר החלטות וביניהן .5

שירותי הטלוויזיה באזורים בהם לא פרושה הוט שידורים נדרשת לספק את  2017בינואר  1מיום 

ובמתכונת שנקבעה.  OTT"( על בסיס טכנולוגיית אזורים נעדרי תשתיתתשתית הוט טלקום )"

אל הוט -( בישובים רהט, בית ג'אן, חספין וטל1) :החליט השר כי 2018במרץ  29כמו כן, ביום 

ה בישובים באמצעות בעל טלקום תספק שירותים באופן מידי כשהיא תוכל לספק את שירותי

חודשים ביישובים עין יהב ובית  15( הוט טלקום תשלים פרישת תשתיותיה תוך 2רישיון אחר; )

קיבוצים לפחות בכפוף לקיומו של הסכם  5-( הוט טלקום תשלים פרישת תשתיות ב3מאיר; )

 מוסדי עם הקיבוץ.

וחוות סקירה של שוק התקשורת, בפניה עדה המייעצת קיימה מספר דיונים, ובין היתר הוצגו ווה .6

הדעת הכלכלית של אגף כלכלה במשרד בעניין הבדיקה מצב התשתיות הנייחות, איכותן, ניתוח 

התועלת המשקית מפרישת שתי תשתיות באזורים נעדרי תשתית הוט טלקום והמלצותיהם. 

ט טלקום כמו כן הוצגה חוות הדעת הנדסית של מינהל הנדסה במשרד לעניין אספקת שירותי הו

 באמצעות טכנולוגית גלים מילימטריים ובאמצעות הרשת הסלולרית והמלצותיהם.

שהציגו את הממצאים לעניין החלופות לאספקת קבוצת הוט בנוסף, הוועדה שמעה את נציגי  .7

 ,ישובים נעדרי תשתיתביואת עמדתם לעניין השלמת חובת האוניברסליות  שירותי הוט טלקום

 באי כח עמותת הצלחה ואח' שהגישו התייחסות לשימוע.  וכן, בהמשך לבקשתם, את

 משנתמאז קבלת ההחלטה  מצאה הוועדה כי נתונים שהוצגו לחברי הוועדהלמידע ובהמשך ל .8

 .חלו בשוק התקשורת שינויים אשר מצדיקים בחינה מחודשת של ההחלטה 2014

 'נספח אבנשוא ההמלצה שבנדון מפורטת  רשימת היישובים נעדרי תשתית הוט טלקום .9

 בהתאםהיישובים  כללאת  כוללתרשימה זו  "(.רשימת היישובים נעדרי תשתית הוט טלקום)"

בהתאם  ישובים בהם הושלמה פרישת תשתית הוט טלקוםונגרעו ממנה הי ,2014שנת מ להחלטה
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הישוב בית מאיר הוסף לרשימת הישובים  ."(המשרדלדיווח הוט טלקום למשרד התקשורת )"

שצורפה לשימוע לאחר שהישוב הודיע כי מאחר והוא מבקש להימנע מנשיאה בעלויות עתידיות 

בגין תכנון העתקת תשתיות בישוב )מעבר לתשתית תת קרקעית(, הישוב מבקש לדחות את מועד 

 התכנון כאמור. רישת תשתיות הוט טלקום עד להשלמתפ

 

 עדה המייעצתות הווהמלצ

בין הובא בפני מסמך המלצות הוועדה המייעצת. מסמך ההמלצות כולל  2019ביולי  28ביום  .10

ששקלה הוועדה במתן המלצתה בהתאם שיקולים ה לענייןהיתר פירוט בנוגע לעבודת הוועדה ו

 . לתקנות הוועדה המייעצת 4המנויים בתקנה לשיקולים 

, לרבות 2014ייעצת לעניין יישום ההחלטה משנת ות הוועדה המהמלצכמו כן מפורטים במסמך  .11

 התנאים שעל הוט טלקום יהיה לקיים לעניין יישום ההמלצות, וזאת כמפורט להלן. 

שיישומה  2014ההחלטה משנת  משהיא נדרשת לתת המלצתה לעניין, בעת הזו כי סבורההוועדה  .12

נעדרי של הוט טלקום באזורים  האוניברסליות חובתיישום  אתלבחון  נכון נדחה עד היום,

התועלות בין  ראוי איזון יצירתתוך ו, האמורים להלן אתגריםשינויים ולל לב בשים, תשתית

העלויות הכרוכות ביישום החובה והרצון לאפשר השקעות  לביןהאוניברסליות  חובתביישום 

ות של חובת , וכל זאת בשים לב למימוש התכליהבא הדור שלהתקשורת  ברשתות

באזורים נעדרי תשתית האוניברסליות ובכלל כך אספקת שירותי הוט טלקום לכלל הציבור 

 בתנאים ובאיכות שירות שיקבעו.

בשנים האחרונות חלו התפתחויות טכנולוגיות וניתן בהתאם לחוות הדעת ההנדסית עולה כי  .13

 בעת הנוכחית אחד כיהובהר כמו כן לספק שירותי תקשורת באמצעים טכנולוגיים שונים. 

האתגרים הגדולים העומדים בפני שוק התקשורת הוא מעבר לרשתות תקשורת רחבות פס 

מעבר הנייחת ו המבוססות על תשתית סיבים אופטיים עד לחצרות הבתים ברשתמתקדמות 

. וכן כי רשתות התקשורת המתקדמות יכולות לתרום להרחבת ברשת הניידת 5דור לטכנולוגיית 

הצרכן בטווח התחרות, לשיפור איכות השירות לציבור ולהורדת רמת המחירים והכל לטובת 

 הקצר והארוך.
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עיקרית של חובת הכלכלית עלה כי המטרה ה הדעת בחוותשפורטה סקירה בינלאומית מ .14

 האוכלוסיות גם כי המבטיחה ביטחון רשת לספק היאהאוניברסליות באיחוד האירופי 

. בסיסיים תקשורת לשירותי נגישות תהיינה, פריפריה באזורי המתגוררות ואלו, המוחלשות

וניתן לספק את , השירותים לאספקת הטכנולוגיים האמצעים על מגבלות נקבעו לא, ככלל

עלה מבין המדינות שנבחנו . כמו כן אלחוטיות או קוויות בטכנולוגיות שימושהשירותים תוך 

 מפעילים על ארצית כלל ברמה אוניברסליות חובותבה הוטלה  היחידה המדינהישראל היא ש

 .)חברת בזק( -Incumbentמעבר ל נוספים

החלטה לפיה הוט טלקום תחויב לספק את שירותיה  הוועדה סבורה כילאור האמור לעיל  .15

חובה לעניין סוג מבלי שתיקבע  של "ניטרליות טכנולוגית" במתכונת אזורים נעדרי תשתיתב

בה יסופקו השירותים ומבלי שתחויב בפרישת תשתית קווית בהכרח לשם אספקת הטכנולוגיה 

האוניברסליות  חובתלות ביישום התועבין השירותים, מגלמת, בעת הנוכחית, את האיזון הראוי 

 . העלויות הכרוכות ביישום החובה לבין

הוט בישובים נעדרי תשתית, שכן  תוהאוניברסלי תחוב שלמשום דחייה אין חלופה זו יודגש כי ב .16

 . אלה  ובתנאים שייקבעואזורים ב הבאספקת שירותיתחויב טלקום 

ית שמשפיעות על כלל ציבור מנויי הוט חלופה זו כרוכה מצד אחד בעלויות נמוכות יותר משמעות .17

טלקום, ומצד שני חלופה זו מאפשרת לראשונה אספקת שירותי הוט טלקום, באופן מידי, 

 .לשירותים שניתנים למנויי הוט טלקום בשאר הארץ דומה באיכותבישובים נעדרי תשתית ו

השירותים לכלל הוועדה סבורה בעת הנוכחית נכון לבחור בפתרון שיאפשר את אספקת  .18

, וכן נכון 2014היישובים נעדרי תשתית ולא לחלק קטן מהישובים כפי שנקבע בהחלטה משנת 

  לבחור בפתרון שיאפשר את אספקת השירותים בפרק זמן מידי, ולא בטווח זמן של מספר שנים.

ובחינת ההתייחסויות שקבועים בתקנות ופורטו לעיל בחינת השיקולים ולאחר בהתאם לכך,  .19

לקבוע כי אספקת השירותים במתכונת של "הניטרליות תקבלו לשימוע, הוועדה ממליצה שה

  "(:הפתרון המוצעהטכנולוגית" תהיה בכפוף לתנאים הבאים )"
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וט טלקום תחויב באספקת שירותיה בישובים נעדרי תשתית במתכונת של "ניטרליות ה (1

תנאי שתספק את טכנולוגית" מבלי שתחויב בפרישה של תשתית באותם ישובים, וב

 שירותיה בתנאים שיפורטו להלן.  

הוט טלקום תהיה רשאית לשם אספקת שירותיה לעשות שימוש בטכנולוגיות שונות  (2

 בישובים השונים ואף באותו יישוב. 

הוט טלקום תהיה רשאית לעשות שימוש בכל רשת סלולרית, לשם אספקת שירותיה  (3

 רה בעלת זיקה אליה.באמצעות רשת סלולרית, ולא בהכרח ברשת של חב

להוראות הקבועות בהתאם תספק את שירותיה ביישובים נעדרי תשתית  הוט טלקום (4

 , ובכפוף לתנאים שפורטו לעיל ויפורטו להלן.רישיון הוט טלקוםב

למחיר  מופחת בהשוואה במחירבאזורים נעדרי תשתית  יהשירותהוט טלקום תספק את  (5

מחירים  ותוכל להציע למנויים אלטלקום  הוטבהתאם, . הארץ אזורי שארהשירותים ב

, ללא אפליהשתציע את השירותים לכל דורש באזורים נעדרי תשתית נמוכים יותר ובלבד 

, ללא זיקה לסוג הטכנולוגיה באמצעותה בתנאים שווים ובתעריף אחיד, לפי סוג השירותים

 יסופקו השירותים.

להציע את רכיב  עליה אלחוטיתת רשת באמצעוהוט טלקום תספק את שירותיה ככל ש (6

מופחת בהשוואה למחיר השירות יהיה מחיר ובהתאם כמכלול,  ISP-התשתית ורכיב ה

 התשתית של הוט טלקום בשאר אזורי הארץ.

( ולעניין ההוראות PHIבאמצעות רשת הוט מובייל ) השירותיהוט טלקום תספק את ככל ש (7

טלקום לרישיון הוט טלקום )הפרדה מבנית(, ומבלי לגרוע מהם, על הוט  18-15בסעיפים 

למשרד שפורטו במכתב הוט טלקום  בכל תנאי ההתקשרות בינה לבין הוט מובייל כפי לעמוד

 1בקשתה לאספקת שירות באמצעות אחר. בעניין 2018במאי  21יום מ

 

                                                            
לעניין התשלומים שיועברו בין הצדדים, נהלים וכללים  התנאים הרלוונטיים להוראות ההפרדה המבנית הם בין היתר 1

 לשמירת סודיות המידע המסחרי שיעבור בין הצדדים לצורך מתן השירות בלבד ולנוסח ההסכם בין הצדדים.
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 , בהתאם לתנאי איכות השירות הבאים:כל רמת ביקושב תספק את שירותיהוט טלקום ה (8

  :( ברשת חלופית לרשת הקווית(Download( להורדת נתונים משווקמינימלי ) קצב. 8.1

מידי, ולא באופן  Mbps12/30של עד  בקצבי ההורדה את שירותיהתספק הוט טלקום   •

 אחד ממועד קבלת החלטת השר בעניין. חודש מיאוחר 

את  תספקשנה אחת לאחר זכייה במכרז תדרי טכנולוגיות מתקדמות הוט טלקום  •

 ,לנכון שימצא וככל, התדרים הקצאת לאחר. Mbps100בקצב הורדה של עד  הישירות

 האמור. הגלישה קצב לשיווק התנאים את יקבע המשרד

ארצית של רשתות דור  עתידית, כגון השלמת פרישהככל שתהיה התפתחות טכנולוגית  •

 גבוה יותר. הורדהמתקדמות, ייבחן המשרד אפשרות לקבוע קצב  5

הוט טלקום תפעיל מוקד פניות טלפוני לשיווק השירותים לאזורים נעדרי תשתית. . 8.2

מספר טלפון ייעודי שהוט טלקום תקצה  וקד השיווק הטלפוני תהיה באמצעותהפנייה אל מ

 וקד זה. למ

 :אבני דרך לשדרוג הרשת עבור חלופת הרשת הסלולרית. 8.3

 פתהוסלהבטיח  , עליהסלולרית רשת באמצעות שירותים תספק טלקום שהוט ככל •

Carriers  ,ספקהוט טלקום תש כךברשת באמצעותה תספק את השירותים בכל ישוב 

הקיימים באזורים נעדרי תשתית הוט  גה הרץ בכל האתריםמ 30 בלפחות יהשירות את

 . התקשורת שר החלטת קבלת ממועד חודשים 24 תום עד וזאתטלקום, 

לספק את שירותיה  עליה, ריתסלול רשת באמצעות שירותים תספק טלקום שהוט ככל •

 99%יהיה  בכל ישוב  כיסויה שיעורומעלה וש 4דור  ברשתבאמצעות רשת סלולרית 

ת החלט קבלת ממועד חודשים 24 תום עד , וזאתיישוב בכל האוכלוסייהכלל מ בפועל

 סלולר אתרי הקמת ידי עלהשלמת הכיסוי יכולה להיעשות בין היתר  2.שר התקשורת

 3, הוספת תדרים באתרים קיימים והתקנת אנטנות בבית הלקוח.חדשים

                                                            
. בפועל, בחינת העמידה בהוראה זו 4לכל האוכלוסייה בדור  99%בעלי רישיונות רט"ן מחויבים כבר היום בפרישה של  2

בפועל,  99%להמלצה זו הוט טלקום נדרשת לעמוד בכיסוי של בהתאם לדיווחים סטטיסטיים. בהתאם  וםכימתבצעת 
 ולא באופן סטטיסטי, בכל יישוב מרשימת היישובים נעדרי תשתית.

הוט טלקום נדרשת לעמוד בדרישות השרות ללא קשר לקשיים העשויים לעלות להקמת תשתיות אלחוטיות ו/או אתרי  3
 סלולר חדשים.
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צפויה הוט הוראות סעיף זה לא יחולו על אספקת השירותים בישוב בית מאיר בו  •

 טלקום להשלים פרישת תשתית קווית.

 :לרשת הקווית חלופית ברשתלאספקת שירותי הוט טלקום שירות מינימלית איכות  8.4

 .2%אחוז השיחות ותקשורת הנתונים החסומות, בשעות השיא, לא יעלה על  •

 .2%אחוז השיחות ותקשורת הנתונים הנופלות, בשעות השיא, לא יעלה על  •

יאפשר, לכל הפחות, בו זמנית צפייה בשידורי טלוויזיה  –ינטרנט קצב גלישה בא •

ובנוסף גלישה  HDמכשירי טלוויזיה הפועלים במקביל באיכות צפייה  2בלפחות 

 התקני קצה דיגיטליים בפרופיל שימוש אופייני.  2באינטרנט באמצעות 

 באספקת השירותים.  לא תקבע כל מגבלה על נפח הגלישה •

 LTE-Aשירות תשתית האינטרנט יסופק באמצעות נתב סלולרי התומך בטכנולוגיית  •

 .CA ( Carrier Aggregation)ובריבוי תדרים 

אספקה של שירותי הטלפוניה, השירותים הנלווים ושירותי ערך  –שירות טלפוניה  •

ברישיון וברשימת מוסף יהיו בהתאם למדדים לטיב השירותים כפי שמפורטים 

 השירותים של בעל רישיון רט"ן.

 לזמנים זהים יהיולרשת הקווית חלופיות  טכנולוגיותבאמצעות  השירותת התקנ זמני. 8.5

 יום 14של השירות תבוצע בתוך  התקנה. טלקום הוטה' ברישיון  בנספחברישיון  שנקבעו

 מהגשת יום 90 על ההתקנה זמן יעלה לא מקרה ובכל מהבקשות 80%-ל הבקשה מקבלת

 .הבקשה
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הוראות נוספות לעניין איכות השירות שלא נקבעו בתנאים לעיל, יהיו זהות להוראות . 8.6

 שלא טלקום הוט ברישיון' ה בנספחלמעט ההוראות הבאות הקבועות ברישיון הוט טלקום, 

זמני תגובה לשירות אינטרנט  :זו להחלטה בהתאם טלקום הוט שירותי אספקת על יחולו

לנספח ה', ופרסום קצב מזערי  4לנספח ה', הוראות טיב שירות לטלפוניה בסעיף  5בסעיף 

 .ה' ( לנספח2ב) 7של הורדת נתונים בשירות תשתית האינטרנט כמפורט בסעיף 

ככל שהוט טלקום תספק את שירותיה באמצעות טכנולוגית גלים מילימטרים עליה לפעול  (9

 מדיניות המשרד בנושא שתפורסם בחודשים הקרובים.בהתאם ל

 ואכיפה פיקוח (10

ההחלטה הוועדה ממליצה שמינהל פיקוח ואכיפה במשרד יערוך בקרה לעניין יישום 

 :הבאות בדרכים לרבותבהתאם לסמכויות המצויות בידו על פי דין,  שנקבעו לעיל,התנאים ו

טלקום תציג למשרד את תכנית העבודה  , הוטת שר התקשורתשלושה שבועות ממועד החלט •

המוצע על ידה לאספקת  ליישום כלל ההוראות המפורטות במסמך זה לצורך מימוש הפתרון

השירותים בישובים נעדרי תשתית, לרבות פירוט האמצעים הטכנולוגיים ומאמצי שיווק 

 .מתוכננים

 ת חיבור לשירותמספר הפניות שהתקבלו לבקש יכלול אתהדיווח  - חודשי מנויים דיווח •

הקצב  באמצעותה ניתנים השירותים, הטכנולוגיה סוג ,המנויים שהצטרפו לשירות מספר

 ,שנרכשו השירותים סוגנתונים המעידים על קצב הגלישה בפועל,  המשווק לכל מנוי,

יש לצרף הסבר לגבי כל  .קצה ציודכמות וסוג הממירים/  התקנות אנטנות לשיפור הקליטה,

 פניה שהתקבלה ולא בוצע לבסוף חיבור לשירות.

שיכלול  הסלולרית הרשת באמצעות שירותים אספקתלעניין  - רבעוני תשתית נתוני דיווח •

 פירוט של כל אלו:

o  השדרוג טרםמפות כיסוי בכל יישוב מרשימת היישובים להחלטה  -שיעור כיסוי 

בצירוף: מיקומי אתרים, פוליגון אתרים, אלומות כיסוי, פירוט  ולאחריו

הטכנולוגיה והתדרים בכל אתר, קיבולת מקסימלית של כל אתר, רוחב סרט 

המוקצה  מקסימלי בכל אתר )בחלוקה להורדה והעלאה(, רוחב סרט של תמסורת

, זמני שיא Carriers, כמות 4לחיבור האתר לליבת הרשת, קיבולת מקסימלית בדור 

של תעבורה באתרים, הגדרת ימי שיא בשבוע, הגדרת שעות שיא ביום, מדדי שירות 
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(, כמות הניתוקים המרבית Accessibilityלכל אתר בפוליגון, מדד גישה לרשת )

 שנמדדה. 

o  הוספתCarriers – כת האתרים בריבוי תדרים.סטטוס תמי 

o .שיעור סך השיחות ותקשורת הנתונים החסומות והנופלות בשעות שיא 

o .התפלגות משך זמני התקנה 

 :יחצי שנת דיווח •

o  סקר שביעות רצון מנויים באזורים נעדרי תשתית הוט טלקום לעניין איכות

 השירות, ניתוקים בשירות, קבלת מענה לבעיות.

o  שיווק של הוט טלקום לצורך העלאת המודעות להשקת השירותים דיווח על מאמצי

 באזורים נעדרי תשתית הוט טלקום.

 כל הדיווחים ילוו בתצהיר חתום בידי נושא משרה בכיר בהוט טלקום. •

 יהיה הסלולרית הרשת לביצועי רלוונטיים מדידה כליאו /ו מדידה שיטות יגדיר והמשרד ככל •

המשמשת  הסלולרית הרשת ביצועי ניטור לצורך גם שימוש בהם לעשות טלקום הוטעל 

 .לאספקת שירות למנויה

 מינהל פיקוח ואכיפה יבצע פעולות יזומות לבחינת עמידה בהוראות הנ"ל. •

 שנקבעויעלה כי הוט טלקום לא עומדת באחת או יותר מההוראות  ומממצאי הפיקוח ככל •

 המשרד יפעל בהתאם לאמצעי האכיפה העומדים לרשותו.
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  שידורים הוט שירותי ספקתא (11

תבוטל החובה של הוט לספק את שירותי השידורים באזורים נעדרי תשתית על גבי רשת 

. במקומה באזורים נעדרי תשתית תיקבע חובה על אספקת שירותי OTTבזק בלבד בשיטת 

השידורים, בנפרד ובצירוף שירותים נוספים, באיכות דומה ובתעריפים זהים לשאר אזורי 

הארץ והכל במתכונת הקבועה ברישיון הוט שידורים. לצורך כך תינתן גמישות לבחור את 

ים, לרבות אספקת השירותים סוג הטכנולוגיה והתשתית באמצעותם יסופקו השירות

והתשתית כי החלטה זו מותנית בכך שסוג הטכנולוגיות  יודגשבאמצעות רשת חברת בזק. 

בו זמנית, בשידורי כפי שצוין לעיל, צפייה, שירותי השידורים תאפשר,  שתשמש לאספקת

ה , בנוסף לגלישHDמכשירי טלוויזיה הפועלים במקביל באיכות צפייה  2הטלוויזיה בלפחות 

 התקני קצה דיגיטליים בפרופיל שימוש אופייני. 2באינטרנט באמצעות 

מהמידע שהוצג לוועדה עולה כי בשנים הקרובות צפוי שדרוג של הרשת הקווית לרשת  (12

סיבים שתביא לשיפור משמעותי באיכות הרשת ביחס לרשת הנחושת. לאור זאת הוועדה 

המשרד את הצורך באספקת השירותים ממליצה שהמשרד יביא לידי ביטוי במדיניות 

 באמצעות רשת הסיבים גם באזורים נעדרי תשתית.

 עדהות הוואימוץ המלצ

ציבור בכך שלהרבה שאני רואה  ולאור החשיבות , המייעצתעדה ולאחר שבחנתי את המלצות הו .20

בפרק את שירותי הוט טלקום  תהיה אפשרות לקבלישובים נעדרי תשתית הוט טלקום הכלל ב

לרבות התנאים שעל הוט טלקום יהיה לקיימם עדה וידי, החלטתי לאמץ את המלצות הוימזמן 

שפורט כפי וההמלצות לענין פיקוח ואכיפה ולעניין אספקת שירותי השידורים של הוט שידורים, 

 לעיל.

ין חובת האוניברסליות עוד יובהר כי אין בהחלטה זו בכדי לגרוע מהוראות שיקבע המשרד לעני .21

      של הוט טלקום ברשתות סיבים אופטיים. 

              



 רשימת היישובים נעדרי תשתית הוט טלקום –' אנספח 

 שם היישוב מס"ד

 אבו קורינאת 1

 אבטליון 2

 אבן שמואל 3

 אדמית 4

 אודם 5

 פחם-אום אל 6

 קוטוף-אום אל 7

 אום בטין 8

 אור הגנוז 9

 אורטל 10

 אחיעזר 11

 אילון 12

 אילניה 13

 איתנים 14

 אל סייד 15

 אל עזי 16

 אל עריאן 17

 אל רום 18

 אלומה 19

 אלוני הבשן 20

 אלוני יצחק 21

 אלונים 22

 אלעד 23

 אניעם 24

 אפיק 25

 אשבל 26

 אשל הנשיא 27

 אשלים 28

 באקה אל גרביה 29

 בארות יצחק 30

 בוית זיד 31

 בוקעאתא 32

 מכסור-ביר אל 33

 ביר הדאג' 34

 בית אורן 35

 בית ג'אן 36

 בית הלל 37

 בית חלקיה 38



 שם היישוב מס"ד

 צביבית  39

 בית קשת 40

 בית רבן 41

 בית רימון 42

 בלפוריה 43

 בני ברק 44

 בסמה 45

 בת שלמה 46

 ג'וליס 47

 ג'לג'וליה 48

 זרקא-ג'סר א 49

 ג'ש )גוש חלב( 50

 ג'ת 51

 גבעת עוז 52

 גזר 53

 געתון 54

 גשור 55

 גשר 56

 דליה 57

 דלית אל כרמל 58

 דמיידה 59

 דריג'את 60

 האון 61

 הזורעים 62

 הראל 63

 הררית 64

 זמר 65

 זרחיה 66

 נס-חד 67

 חולדה 68

 חוסניה 69

 חורה 70

 חורפיש 71

 חיספין 72

 חמאם 73

 חניתה 74

 חנתון 75

 חפץ חיים 76



 שם היישוב מס"ד

 חצבה 77

 טובא זנגריה 78

 טייבה 79

 טירת צבי 80

 טל אל 81

 טפחות 82

 יד השמונה 83

 יובלים 84

 יונתן 85

 יחד קיבוץ 86

 יחיעם 87

 יסודות 88

 יסעור 89

 יפעת 90

 ירכא 91

 ישעי 92

 כאבול 93

 כליל 94

 כלנית 95

 כמאנה 96

 כמהין 97

 כמון 98

 כנף 99

 כסיפה 100

 כסרא סמיע 101

 כפר ברא 102

 כפר החורש 103

 כפר זיתים 104

 כפר חבד 105

 כפר חיטים 106

 כפר חרוב 107

 כפר יסיף 108

 כפר מצר 109

 כפר סילבר 110

 כפר עבודה 111

 כפר קאסם 112

 כפר רופין 113

 כרם יבנה 114



 שם היישוב מס"ד

 לוטם 115

 לוטן 116

 לקיה 117

סיכה, מרג'ה -מ.מ. זמר ) ימה, ביר א 118
 ואבתאן(

 מאיר שפיה 119

 מבא חורון 120

 מבא חמה 121

 מג'דל שמס 122

 מג'ר 123

 מדרשת בן גוריון 124

 מורשת 125

 מזרעה, 126

 מחולה 127

 מחושה 128

 מי עמי 129

 מיצר 130

 מירב 131

 מירון 132

 מכמנים 133

 מנרה 134

 מסד 135

 מסעדה 136

 מעלה גלבוע 137

 מעלה גמלא 138

 מעלה עירון 139

 מצפה נטופה 140

 מרום גולן 141

 מרחב עם 142

 משגב עם 143

 משואות יצחק 144

 מתת 145

 נאות הכיכר 146

 נאות סמדר 147

 נאעורה 148

 נווה אור 149

 נווה אטיב 150

 נווה זוהר 151

 נווה חריף 152



 שם היישוב מס"ד

 נווה שלום 153

 נוף איילון 154

 נטור 155

 נטע 156

 נטף 157

 ניין 158

 ניצני סיני 159

 סח'נין 160

 סלמה 161

 סמר 162

 ספיר 163

 ע'ג'ר 164

 עידן 165

 עיילבון 166

 אסד-עין אל 167

 עין גב 168

 עין גדי 169

 עין החורש 170

 עין הנציב 171

 עין זיון 172

 עין חוד 173

 עין חצבה 174

 עין חרוד איחוד ומאוחד 175

 צוריםעין  176

 עין קנייה 177

 עין תמר 178

 עראבה 179

 עראמשה 180

 נעים-ערב אל 181

 ערערה בנגב 182
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