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 התשע" סיון 'יג
 2015 מאי 31 

 143/15-גש  סימוכין
 

 ' מיכל פליישרגב

  מנהלת אגף אסטרטגיה ורגולציה

 הוט טלקום ש.מ. בע"מ

 שלום רב,

 

מייעצת((, בהתאם לתקנות התקשורת בזק ושידורים)ועדה  החלטההנדון: 

 החלטהה בנוגע ליישוםקבלת מידע פנייה ל – 2011-התשע"א
"אימוץ המלצות הוועדה המייעצת בהתאם   על 13/11/2014שר התקשורת מיום  החלטתסימוכין: 

  "2011-לתקנות התקשורת )בזק ושידורים()ועדה מייעצת( התשע"א

 

וועדה המייעצת שמונתה בהתאם לתקנות התקשורת בזק ושידורים )ועדה מייעצת(, ה .1

המלצות דו"ח הכולל בין היתר  את פרסמה "(, הוועדה", "וועדה מייעצת)" 2011 -התשע"א

חובת האוניברסליות. מאו דחייה  לפטור"( טלקוםהוט הוועדה בבקשות הוט טלקום ש.מ. )"

בדבר  הוועדה המלצתוכן את כאמור את המלצות הועדה שר התקשורת  אימץ 13/11/14ביום  

רשימה של יישובים שהוט טלקום נדרשת בשלב ראשון להשלים את פרישת התשתית שלה 

 שבסימוכין(ההחלטה ) אליהם ופרק הזמן להשלמת הפרישה. 

 'ישובים שמופיעים בנספח ג 61 -להשלים פרישה בטלקום החלטה נדרשת הוט בהתאם ל .2

הוועדה קרי המלצות חודשים ממועד אימוץ  24 לע א יעלהשל להחלטה בפרק זמן

13/11/2014. 

הנכם  ,1982 –יב לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 37כוח סמכותי לפי סעיף מ .3

על כל מימוש ההחלטה. המידע יכלול כל מידע רלוונטי עדכני של נדרשים למסור סטטוס 

 לרבות:יישוב מהרשימה שבנספח ג' להחלטה, 

 שלב המימוש:  אישורים, תכנון או ביצוע. .א

, בהתאם מימוש ההחלטההשלמת גנט מפורט לכל ישוב הכולל את הזמנים המשוערים ל .ב

 .לשלבים המפורטים בסעיף א'

 .אקסל בקובץ הבטבל יוגש המידע .4

  9/06/15 לתאריך עד מ"לח החומר את להעביר יש .5

  .לטיפולכם .6

 ברכה,

 גדעון שטרית
 טכנולוגי  תחום פיקוח מנהל 

 אגף בכיר לפיקוח ואכיפה
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 משרד התקשורת

 

 

   העתק: 

 סמנכ"ל בכיר פיקוח ואכיפה, משרד התקשורתמנכ"ל בפועל ומר מימון שמילה, 

 גב' דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת

 , משרד התקשורתמר הרן לבאות, סמנכ"ל בכיר כלכלה 

 מר חיים גרון, סמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי, משרד התקשורת 

 


