
 
 משרד התקשורת

 הועדה המייעצת לפרישה אוניברסלית
 

 :יןיבענ לציבור הודעה

 "טלקום הוט" תשתית פרישתבנוגע ל שר התקשורת תהחלט בחינה של האפשרות לדחות את

 

ין פרישה ילענעצת יהוועדה המיהמלצת לאמץ את  ,שר התקשורתהחליט  2018יוני ב 13ביום  .1

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

תקופת )" 2019באפריל  13חודשים נוספים, עד ליום  10-ולדחות ב, "(הוועדה המייעצת)" 2011

הוט  פרישת תשתיותיה של לעניין השלמת 2014,1את יישום ההחלטה משנת  ,"(הדחייה

  "(.לקוםהוט טטלקום ש.מ בע"מ )"

 

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

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

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

 תשתיות;

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

באזורים נעדרי תשתית הוט טלקום ויבחן את הממצאים בהשוואה לאספקת השירותים 

באמצעות תשתיות הוט טלקום תוך התייחסות לאיכות השירותים ולמדדי טיב שירות 

 ת לצורך אספקת השירותים.כמותיים, להיבטים טכנולוגיים ולפעולות נדרשו

 

להמליץ בפני שר התקשורת לדחות את יישום ההחלטה משנת עתה הוועדה המייעצת שוקלת  .3

בור לשם קבלת , פרסומן לצייההמלצותלשם גיבוש  ,חודשים 3.5-כ של זמן לפרק 2014

מהטעמים  ,קבלת החלטתול בממשלה החדשה בפני שר התקשורתן והבאתהתייחסויות 

 הבאים: 

דרשת ת הבחירות נביחס להפעלת סמכויות בתקופהמתחייבים האיפוק והריסון בשל  .א

הביא את המלצותיה , על מנת שהוועדה המייעצת תוכל לחודשים 3.5-כדחייה נוספת של 

ת הממשלה החדשה ולמועד הרכבלמועד הצפוי של  בפני שר התקשורת החדש, בשים לב

 לתפקיד, אשר הנושא יובא לפתחו. השר  כניסתו של

הוועדה קיימה ישיבה ראשונה בהרכב חדש. מונתה ועדה מייעצת  2019בפברואר  21ביום  .ב

 בממשלהגיבוש המלצותיה לשר התקשורת  לצורךלימוד הנושא שם ונדרשת לזמן ל

  2החדשה.

 

                                                           
לפיה על הוט טלקום להשלים את פרישת  2014בנובמבר  13 החלטת 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 )"

 בסעיף המפורטים הבחינה הליכי בעניין במשרד המקצועיים הגורמים עבודתבין היתר, תובא בפני הוועדה המייעצת  2
 .לעיל 2



 

 
 

יישום  את שוקלת הוועדה המייעצת להמליץ בפני שר התקשורת לדחותלעיל האמור לאור  .4

יודגש כי בכוונת הוועדה המייעצת לפעול על  .2019ביולי  30עד ליום , 2014משנת  ההחלטה

 בעניין.  הנדרשת ביותר הקצרה הזמן תקופתבהקדם ובתוך להשלים את גיבוש המלצתה מנת 

 

 במשרד כלכלה מינהלל הלהעבירן מוזמלאמור לעיל  ל גורם המעוניין להעביר התייחסותכ .5

, במייל כלכלהרגולציה במינהל  בכיר מרכז, מר רן אורנבך לידי, התקשורת

@moc.gov.ilanOR, 2019באפריל  9 מיום יאוחר לא. 

 

 

 ,בברכה   

 נתנאל )נתי( כהן         

 יו"ר הועדה המייעצת     

 ומנכ"ל משרד התקשורת  

 

 

 


