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  עמדת אמון הציבור בוגע לדחיית החלטת שר התקשורת על פרישת תשתיות הוט טלקום

חודשים  6בתקופה של  תיה הודעת הוועדה בוגע לדחיית יישום המלצו

כי דחיה  ,בראשית הדברים מבקש אמון הציבור להזכיר לחברי הוועדה ולמשרד התקשורת כולו

לאורך יותר  חיות קודמותבהמשך לד

היא בבחית עצימת עייים למציאות היומיומית עמה מתמודדים אלפי תושבים במאות 

  .  העדר מוחלט של תחרות בתחום התשתיות הייחות

עבור מהותי שירותי פס רחב מהירים הים כיום מצרך יסוד עבור כלל הציבור ומוע צמיחה 

שממשלת ישראל בו זמית מתמודדת עם פערים הולכים 

בעיות בפריון עבודה וקשיי תחבורה עצומים המרחיקים את הפריפריה מהמרכז מחד 

  .אותן פריפריות חברתיות וגיאוגרפיות בתשתית תקשורת מתקדמת

  :וזאת מהימוקים הבאים, הציבור מביע את התגדותו החרצת לדחייה וספת כאמור

לבדוק היבטים "מטרת הדחיה הוכחית היה 

יתוח התועלת ... ובכלל זה מצב התשתיות הייחות במדית ישראל ואיכותן

 ".שתי תשתיות ייחות

ה שביישום פרי הותהשים אחרי שהרשיון שיתן לחברת הוט 

לבחון מחדש שים לאחר אימוץ החלטת הועדה לעיין יישום החובה הוחלט 

גבלים לספק יחיד של ישובים בישראל מו

, )שהפכו להיות מרכזיות ובעלות חשיבות גבוהה יותר לאורך השים

כספק התשתית היחיד המציע " בזק

  . היו בלתי סביר וגורם לעוולות כלכליות וצרכיות באופן יומיומי ורציף

ובין בשל כיסת שחקים  OTTבין בשל טכולוגית 

 לא יכולה לשמש ימוק לדחיית יישום החלטת הועדה 

מלכ(חברה לתועלת הציבור  אמון הציבור
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  מר מימון שמילה

  לפרישה אויברסלית ר הועדה המייעצת"יו

  משרד התקשורת

 rano@moc.gov.il: ל"באמצעות דוא

עמדת אמון הציבור בוגע לדחיית החלטת שר התקשורת על פרישת תשתיות הוט טלקום

הודעת הוועדה בוגע לדחיית יישום המלצובהפתעה במשרדו התקבלה 

  .2018דהייו עד לחודש מאי 

בראשית הדברים מבקש אמון הציבור להזכיר לחברי הוועדה ולמשרד התקשורת כולו

בהמשך לד, ביישום חובת האויברסליות של חברת הוט טלקום

היא בבחית עצימת עייים למציאות היומיומית עמה מתמודדים אלפי תושבים במאות 

העדר מוחלט של תחרות בתחום התשתיות הייחותמציאות של , ישובים בישראל

שירותי פס רחב מהירים הים כיום מצרך יסוד עבור כלל הציבור ומוע צמיחה 

שממשלת ישראל בו זמית מתמודדת עם פערים הולכים , חמור ובלתי סביר. עסקים בפריפריה

בעיות בפריון עבודה וקשיי תחבורה עצומים המרחיקים את הפריפריה מהמרכז מחד 

אותן פריפריות חברתיות וגיאוגרפיות בתשתית תקשורת מתקדמת מתעלמת מהצורך של

הציבור מביע את התגדותו החרצת לדחייה וספת כאמור

מטרת הדחיה הוכחית היה , להודעת הוועדה 4בהתאם לאמור בסעיף 

ובכלל זה מצב התשתיות הייחות במדית ישראל ואיכותן... וספים

שתי תשתיות ייחות המשקית הובעת מפרישה אויברסלית של

שים אחרי שהרשיון שיתן לחברת הוט  15לא ברור מדוע 

שים לאחר אימוץ החלטת הועדה לעיין יישום החובה הוחלט  3-ו, אויברסלית

  . האם בכלל יש צורך בפרישה שכזאת

ישובים בישראל מו 240-לפיו תושבים של כ, מצב הדברים כיום

שהפכו להיות מרכזיות ובעלות חשיבות גבוהה יותר לאורך השים(תשתיות ייחות 

בזק"לקוחות שבויים של חברת , הלכה למעשה, ומשמשים

היו בלתי סביר וגורם לעוולות כלכליות וצרכיות באופן יומיומי ורציף, להם את השירות

בין בשל טכולוגית (התפתחות התחרות בשוק השידורים 

לא יכולה לשמש ימוק לדחיית יישום החלטת הועדה , מבורכת ככל שתהיה, )חדשים לתחום

תל אביב, 5המסגר   •

 

  לכבוד

מר מימון שמילה

יול ו"מ מכ"מ

משרד התקשורת

באמצעות דוא

 

עמדת אמון הציבור בוגע לדחיית החלטת שר התקשורת על פרישת תשתיות הוט טלקום: הדון  

  

במשרדו התקבלה 

דהייו עד לחודש מאי , וספים

  

בראשית הדברים מבקש אמון הציבור להזכיר לחברי הוועדה ולמשרד התקשורת כולו

ביישום חובת האויברסליות של חברת הוט טלקום וספת

היא בבחית עצימת עייים למציאות היומיומית עמה מתמודדים אלפי תושבים במאות , מעשור

ישובים בישראל

שירותי פס רחב מהירים הים כיום מצרך יסוד עבור כלל הציבור ומוע צמיחה , כידוע

עסקים בפריפריה

בעיות בפריון עבודה וקשיי תחבורה עצומים המרחיקים את הפריפריה מהמרכז מחד , וגדלים

מתעלמת מהצורך של, ומאידך

  

הציבור מביע את התגדותו החרצת לדחייה וספת כאמורלפיכך אמון 

בהתאם לאמור בסעיף   .א

וספים

המשקית הובעת מפרישה אויברסלית של

לא ברור מדוע 

אויברסלית

האם בכלל יש צורך בפרישה שכזאת

מצב הדברים כיום

תשתיות ייחות 

ומשמשים

להם את השירות

התפתחות התחרות בשוק השידורים   .ב

חדשים לתחום
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שורש הבעיה והפגיעה בציבור , לעמדתו

הספק היחיד המציע שירותים אלו לתושבי הישובים 

פוגעת לא רק , והעדר התחרות בתחום

 כי אם גם באיכות השירות שאלה מקבלים

M.(   

ם על ידו פיות רבות לתושבי הישובים 

משיחות שערכו עם רבים מהם עולה 

כי תושבי ישובים אלו כבר ואשו משיוי ותיקון המציאות בתחום וככל הראה הימעותם 

 

 ןעייואיבדו כבר מצאו פתרוות חלופיים 

כדי לרפות , לעמדתו, אולם אין בכך

העליון בשיפור הן משום האיטרס הציבורי 

שאין , אחריםרבים לסייע לתושבי ישובים 

טרם הוצגה לו , במאמר מוסגר יצויין כי על אף מאמצים רבים שהשקיע אמון הציבור בושא

ת משרד המעווזאת בשל , חוברו לתשתית הוט

התגדויות מצד התקשורת מפרסום הרשימה כחלק בלתי פרד מהשימוע הציבורי בושא ו

איו שקוף מידע מרכזי בו עצם קיומו של הליך רגולטורי באופן ש

כדי להראות לציבור . ולשותההחלטתה 

לפרסם לאלתר לוח זמים על המשרד 

  . רשיוהמ לחבר את היישובים כמתחייב

  ,בכבוד רב

  ד"עו, עפרה לוי

  ל"ש ומשה למכ"יועמ
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לעמדתו, והעדר התחרות בתשתית ייחת היאהואיל 

 . הצרכים בישראל

הספק היחיד המציע שירותים אלו לתושבי הישובים " בזק"היות חברת , בעברכפי שצייו גם 

והעדר התחרות בתחום, )של הוט טלקום(בהם לא הוחה תשתית וספת 

כי אם גם באיכות השירות שאלה מקבלים, בעלויות השירות ובכיסם של תושבי הישובים

15M- מהירות גלישה שבמקרים מסוימים לא מגיעה אפילו ל

ם על ידו פיות רבות לתושבי הישובים גבוצעו , במסגרת פעילות אמון הציבור בושא

משיחות שערכו עם רבים מהם עולה ). במספר 61(בשלב הראשון  ,על פי ההחלטה, הכלולים

כי תושבי ישובים אלו כבר ואשו משיוי ותיקון המציאות בתחום וככל הראה הימעותם 

 . ממשלוח תגובה לפיות המשרד ובעת גם היא מיאוש זה

כבר מצאו פתרוות חלופיים ) המבוססים שבהם(כון הדבר כי חלק מהישובים 

אולם אין בכך, לקדם את התחרות בתחום במקום מגוריהם ןויס

הן משום האיטרס הציבורי את ידי המשרד מהצורך להסדיר את הושא 

לסייע לתושבי ישובים כמובן גם ותשתיות הפס הרחב גם בפריפריה 

    .ביכולתם לסייע לעצמם

במאמר מוסגר יצויין כי על אף מאמצים רבים שהשקיע אמון הציבור בושא

חוברו לתשתית הוטלא הישובים ש 240 - רשימה מלאה של כ

התקשורת מפרסום הרשימה כחלק בלתי פרד מהשימוע הציבורי בושא ו

עצם קיומו של הליך רגולטורי באופן ש. החברה לחשיפת הרשימה

  .  קיצוילוקה לכאורה בחוסר סבירות לעיי הציבור 

החלטתה בקש מהוועדה לבחון מחדש את , לאור כל האמור לעיל

על המשרד , שומר על זכויותוובישראל שמשרד התקשורת משרת אותו 

לחבר את היישובים כמתחייבחברת הוט טלקום ברור ומפורט שבו על 

 אמון הציבורל "מכ, כביר

תל אביב, 5המסגר   •

  

הואיל 

הצרכים בישראל

כפי שצייו גם 

בהם לא הוחה תשתית וספת 

בעלויות השירות ובכיסם של תושבי הישובים

מהירות גלישה שבמקרים מסוימים לא מגיעה אפילו ל(

במסגרת פעילות אמון הציבור בושא  .ג

הכלולים

כי תושבי ישובים אלו כבר ואשו משיוי ותיקון המציאות בתחום וככל הראה הימעותם 

ממשלוח תגובה לפיות המשרד ובעת גם היא מיאוש זה

כון הדבר כי חלק מהישובים 

סיב

את ידי המשרד מהצורך להסדיר את הושא 

תשתיות הפס הרחב גם בפריפריה 

ביכולתם לסייע לעצמם

במאמר מוסגר יצויין כי על אף מאמצים רבים שהשקיע אמון הציבור בושא

רשימה מלאה של כ

התקשורת מפרסום הרשימה כחלק בלתי פרד מהשימוע הציבורי בושא ו

החברה לחשיפת הרשימה

לעיי הציבור 

  

לאור כל האמור לעיל

בישראל שמשרד התקשורת משרת אותו 

ברור ומפורט שבו על 

 

  :העתק

כביר-רון רגב


