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24/10/17  
 לכבוד 

 מר מימון שמילה
 מנכ"ל משרד התקשורת ויו"ר הועדה המייעצת

 
 א.נ. שלום רב

 
 

 דרישה לפריסה ולהנחת תשתית של הוט טלקום ברחבי הארץהנדון: 
 

אנו פונים אליך בתביעה למנוע כל דחייה בפריסת והנחת תשתית והנגשת שירותי 
, ולחייב את הזכיינים להביא הוט טלקום, מעבר לשורת הדחיות שנקצבו עד כה
 לפרישת השירותים בדחיפות בכל יישובי הארץ: 

היה על חברת הוט טלקום לספק לפי תקנות הבזק והשידורים  2006בנובמבר  .1
 חבילת שירותי טלפוניה אינטרנט וכבלים בכל יישוב בארץ.

יישובים בהם לא ניתן עד  61 -שנים המליצה הועדה המייעצת כי ב 5כעבור  .2
יישובים  170 -. ב2016ירות זה הוא ייפרש בתוך שנתיים, ועד נובמבר אז ש

 נוספים יושלם בהמשך.

כעבור שנתיים הורה שר התקשורת דאז צחי  הנגבי בהמלצת הועדה  .3
המייעצת לדחות את מתן השירות בשנה נוספת, ובתנאי שיוצע לכל דורש 

 . OTTביישובים אלה שירות כבלים חלופי בטכנולוגית 

שנים לאחר שהיה על הוט טלקום לספק שירות בכל הארץ,  11 בהמשך, .4
 . 2018ניתנה דחייה נוספת עד למאי 

ס משרד התקשורת את חובת השירות האוניברסלי בתחום, והפלה רמבכך  .5
 יישובים רבים ללא כל אמת מידה או הצדקה, בשרירות ובחוסר סבירות.

ניתן בחלק  שהובטח לא OTTזאת ועוד, השירות החלופי בטכנולוגית  .6
 -מהיישובים, וגרוע מכך, במקומות שבהם הוא ניתן המשתמשים מחויבים ב

תושבים ביישובים אלה נפגעים כפל כך ל נוסף .תשלום שנתי₪  900עד  600
הן מהדחייה במתן השירות והן מעלותו. גם איכות השירות  -כפליים

 החלופי נחותה.

ינות בדחיות חוזרות החלטות אלו לוקות בחוסר סבירות קיצוני, מאופי .7
ונשנות ללא הסבר או הצדקה, מתעלמות מהקריטריונים שעל הועדה 

 המייעצת לשקול, ולצערי מעוררות חשד כבד לשיקולים זרים. 

אין צורך להוסיף, כי החשד אך גובר לנוכח הפרשיות החמורות בהן נחשדים  .8
, ובשלהן אמינות משרדכם המעורבים בקבלת ההחלטות בימים אלה

 כרגולטור התערערה לשפל המדרגה.  
 

https://www.facebook.com/Jumaah.Alzbarqa48/
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שירותי הטלפוניה הכבלים והאינטרנט הם שירותים בסיסיים בחברתנו.  .9
איננו רואים סיבה למנוע שירותים מלקוחות, למנוע אפשרות לתחרות 

ולהוזלת מחירים, ולהעניק הטבות שווא בסכומי עתק לזכיינים על שנמנעו 
 בויות שנטלו על עצמם. מעמידה בהתחיי

 תואין טעם שלא תעמודנה בהתחייבויו –חברות אלה זוכות לרווחי עתק  .10
 החוזיות שלהן, בהוראות החוק ובתקנות.  

וקטנים מנועים  -אלף תושביה 60כרהט על  -המצב שבו יישובים גדולים .11
משירות הוא בלתי נסבל. לא למותר לציין כי החלטות אלו מפלות את 

 רט את האזרחים הערבים. הפריפריה ובפ

אנו תובעים לבטל לאלתר כל דחייה בפרישת שירותי הוט טלקום ולדרוש  .12
 מהחברה פרישה אוניברסלית דחופה בהתאם להתחייבויותיה המקוריות. 

 אבקשך להעביר את הודעתנו לכל חברי הועדה המייעצת וליועציה.  .13

עדה ות בובנוסף, ומאחר ולוח הזמנים לתגובת הציבור להצעות הנדונו .14
 יום. 20 -המייעצת חפף לחג הסוכות, אנו דורשים את הארכת התקופה ב

 
 

 על המענה הענייני והמהיר מודים מראש.

 
 
 

 העתק:
 שר התקשורת , איוב קרא

 היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט
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