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 דחיית פרישת תשתית הוט טלקום שותפות מוגבלת בע"מ -חובת האוניברסליות הנדון: 

 6.12.16סימוכין: מכתבך מיום 

 

  שבסימוכין, הריני להשיבך כדלקמן:למכתבך  במענה

ראשית יודגש כי אין כל ממש בטענות במכתבך כי בהחלטת השר צחי הנגבי, מיום  .1

, לאמץ את המלצת הוועדה המייעצת בדבר דחיית המועד ליישום ההחלטה 9.10.2016

"( בשנה עד ליום  טלקום הוטלעניין מועד פרישת תשתיות הוט טלקום ש.מ. בע"מ )"

"(, יש משום עצימת עיניים מול הפגיעה בתושבי הפריפריה או כי ההחלטה)" 13.11.2017

 ולא מנומק דיו.   ההליך שקדם להחלטה היה מהיר

 

 אשר תמורות מספרחלו  האחרונות השנתיים במהלך כי ההחלטה נתקבלה לאחר שנמצא .2

ליך שקדם . כפי שפורט בה2014על ההחלטה בנושא משנת  השלכתן את לבחון יהיה נכון

 המאפשרת, טכנולוגיתה התפתחותהיתה הלהחלטה  בין היתר, ברקע הדבריםלהחלטה 

, השידורים שירותי את לספק"( שידורים הוט)" מ"בע תקשורת מערכות הוט לחברת

 OTT  (Over The בטכנולוגיית, טלקום הוט של הכבלים רשת גבי על כיום המסופקים

Top )בהם ופרושה, טלקום הוטאין תשתית של  ים בהיישובב, פס רחב אינטרנט גבי על 

בכל של הוט טלקום  הקיימת רשת הכבלים לשדרוגצפי , וכן האחרת חברה של תשתית

העלאה משמעותית כאשר הרשת המתקדמת תאפשר  רשת מתקדמתבטכנולוגיה ל הארץ

  .של קצבי הגלישה

 הודעה לציבורפורסמה ואף המייעצת מספר דיונים  מתן המלצתה קיימה הוועדה טרם 

 . התקבלו התייחסויות אשר נבחנו על ידי הוועדהו
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ת שיגובש מתווה להשלמת פריכאמור לעיל במהלך תקופת הדחייה כפי שצויין בהחלטה  .3

תחל במהלכה  וכן השרשת הוט טלקום, תוך קביעת סוג הטכנולוגיה ולוח הזמנים לפרי

ישובים בהם אין תשתית הוט טלקום ויש הוט שידורים באספקת שירותי הטלוויזיה ב

 תשתית של חברה אחרת.

 
ת תשתית שיובהר כי אין מדובר בפתרון חלופי לפרי, השידוריםלעניין אספקת שירותי  .4

ה יחד עם גיבוש תכנית שהוט טלקום, וכאמור ההחלטה היא על דחייה ביישום הפרי

כדי רישה שתגובש תוכנית הפככל שיהיה ב. במהלך תקופת הדחייה, לפריסת סיבים

טרם קבלת החלטה חדשה יובאו הרי ש , 2014בעניין הפרישה משנת לשנות מההחלטה 

 הדברים להתייחסות הציבור כמקובל. 

יקיים המשרד בחינה ומעקב לעניין אספקת שירותי בנוסף ובמהלך תקופת הדחייה 

 . OTTהשידורים באמצעות 

 

ככל שהוט  בהחלטה נקבע כבר כי , הרי שהסנקציהבהתייחס לדבריך בעניין קביעת  .5

 טלקום , לא תעמוד בהתחייבויותיה בהתאם להחלטה,  לרבות לוחות הזמנים, תבוטל

 במועד חובת הפרישה ויופסק לאלתר גיבוש מתווה הפרישה.הדחיה 

6.  

לאור האמור לעיל הרי שההחלטה כוללת כבר התייחסויות לנקודות שהועלו בפנייתך  .7

 . כ"שינויים" הנדרשים בהחלטה

 

 

 

 :העתקים

 גונן, יועצת מקצועית בכירה למנכ"ל, משרד התקשורת-גב' עדי קאהן

 עו"ד דנה נויפלד, היועצת המקצועית, משרד התקשורת

 מר מאיר בן בסט, מנהל תחום פיקוח צרכני, משרד התקשורת

 מר רונן רגב, מנכ"ל אמון הציבור

 , סמנכ"ל ויועצת משפטית, אמון הציבורעו"ד עפרה לוי

 


