
 
 משרד התקשורת

 אוניברסלית לפרישה המייעצת הועדה
  

 הוט" תשתית פרישת לעניין התקשורת שר החלטת דחיית  שקילת בעניין לציבור הודעה

   "טלקום

 

 החליט שר התקשורת לאמץ את המלצת הוועדה המייעצת לעניין 2017בנובמבר  12ביום  .1

(, מייעצת וועדה( )ושידורים בזק) התקשורת לתקנות בהתאם שמונתה אוניברסלית פרישה

 2018במאי  13עד ליום  ,חודשים נוספים 6-ולדחות ב "(המייעצת הוועדה)" 2011 -א"התשע

, לעניין השלמת פרישת תשתיותיה 20141את יישום ההחלטה משנת "( תקופת הדחייה)"

 8, וזאת בהתאם להמלצת הוועדה המייעצת מיום 2"(הוט טלקום)"  מ.ש של הוט טלקום

 . 2017בנובמבר 

, לאחר שמיעת הוועדה המייעצת כי במהלך תקופת הדחייה תמליץ לו, עוד נקבע בהחלטה .2

הגורמים הנוגעים לעניין, בדבר מספר ישובים נעדרי תשתית הוט טלקום, אשר ביחס 

 אליהם תחויב הוט טלקום להתחיל בפרישה באופן מידי.

 בדברהחליט שר התקשורת לאמץ את המלצת הוועדה המייעצת  2018במרץ  29ם ביו .3

 כדלקמן: , מידית לפרישה טלקום הוט תשתית נעדרי יישובים רשימת

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

לספק את  . הוועדה ממליצה לאפשר להוט טלקום"(ארבעת היישובים)" אל-וטל

לרישיון הוט  23שירותיה בישובים אלה באמצעות בעל רישיון אחר בהתאם לסעיף 

 טלקום.

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

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

בור שיהיו מעוניינים ברכישת שירותיה ובכפוף לצי בהודעה שפורסמה הקיבוצים

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

  .28.7.2018 ליום

ממצאי הבדיקה שערך המשרד הועדה המייעצת  לאחר שהוצגו בפני 2018במאי  13ביום  .4

בנוגע למצב התשתיות הנייחות ואיכותן ובנוגע לתועלת המשקית מפרישת שתי תשתיות 

נייחות, עלה צורך בדחייה נוספת של מספר חודשים לשם השלמת הליך הבדיקה וגיבוש 

    המלצות בהתאם. 

לאמץ את  01813.5.2ביום החליט שר התקשורת , 3באותה עת הענייןבנסיבות יחד עם זאת,  .5

תקיים הליך י ה זו, במהלך תקופוכי  דחייה של חודש ימים לתתהמייעצת  הוועדההמלצת 

פרסום הודעה להתייחסות הציבור לעניין מתן ארכה של מספר חודשים נוספים לשם 

 . , גיבוש המלצות וקבלת החלטה בנושאההליך הבדיקה השלמת

                                                            
-ב תשתיותיה פרישת להשלים טלקום הוט  על לפיה 13.11.2014  מיום , מר גלעד ארדן, דאז התקשורת שר החלטת 1

 . "(2014)"ההחלטה משנת  שני בשלב תהיה פרושים הלא בישובים ביתר והפרישה חודשים 24 תוך ישובים 61
 .2014ה משנת פירוט הישובים בנספח ג' להחלט  2
   .13.5.2018ביום  סמוך לתום מועד הדחייהמינויו של המנהל הכללי של המשרד, המשמש כיו"ר הוועדה המייעצת,  3



 

 
 

בהליך בדיקה לעניין המשרד החל  13.5.2018בהמשך לישיבת הוועדה המייעצת מיום  .6

בהם לא פרושה תשתית הוט לאספקת שירותי הוט טלקום בישובים אפשריות חלופות 

. , ובכלל כך בחינת אפשרות שימוש בטכנולוגיות אלחוטיות לשם אספקת השירותיםטלקום

 באמצעים המסופקים השירותים איכותיבחנו, בין היתר,  הבדיקה הליך במסגרת

השפעות מזג  ים של השימוש בחלופות כגוןטכנולוגיהיבטים , השונים בישובים החלופיים

והיבטים  בית הלקוחרשת ובשנדרש להתקין הציוד וכן השפעות ספקטרליות, אויר, 

 .רלוונטיים

לרבות הליך פרסום  בנושא, הוהשלמת הליך גיבוש החלטכאמור לשם השלמת הבחינה  .7

 חודשים 10ל דחייה נוספת שנשקלת לשם קבלת התייחסויות לציבור ההמלצות שיגובשו 

 .2014ביישום ההחלטה משנת 

, 2018 ביוני 10גורם המעוניין להתייחס לאמור לעיל, יעביר התייחסות בכתב, עד ליום  .8

 .הגב' אתי שמואלי לידיetis@moc.gov.il  כתובתהבאמצעות 
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	הודעה לציבור בעניין שקילת  דחיית החלטת שר התקשורת לעניין פרישת תשתית "הוט טלקום"

