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הודעה לתקשורת

הוועדה המייעצת בוחנת את דחיית מועד יישום ההחלטה
לעניין מועד פרישת תשתית "הוט טלקום" בשישה חודשים
=================================================
ביום  13בנובמבר  2014החליט שר התקשורת דאז מר גלעד ארדן ,לאמץ את המלצת הוועדה
המייעצת לענין פרישה אוניברסלית ,לפיה ,בשלב ראשון ,הוט טלקום תשלים פרישה של
תשתיותיה ב 61 -ישובים 1וזאת תוך  24חודשים (כלומר עד ליום  13בנובמבר  ,)2016וכי הפרישה
ביתר הישובים הלא מרושתים (כ 170 -ישובים) תעשה בשלב שני.
ביום  9באוקטובר  2016החליט השר דאז ,מר צחי הנגבי ,לאמץ את המלצת הוועדה המייעצת,
ולדחות את יישום ההחלטה לתקופה של שנה ,כלומר עד ליום  13בנובמבר  .2017כן נקבע
בהחלטה כי בתקופה זו תחל הוט שידורים לספק את שירותיה בטכנולוגיית Over The ( OTT
 )Topבאיזורים בהם לא פרושה תשתית הוט טלקום.
בשנה האחרונה חלו התפתחויות טכנולוגיות בשוק הטלקום ובכללן:
( ) 1גידול בביצוע שימוש על ידי בעלי רישיונות בשירות גישה לתשתית פסיבית במסגרת השוק
הסיטונאי.
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( )2התפתחות התחרות בשוק השידורים בטכנולוגיית  )Over The Top( OTTהמוצעת כיום אף על
ידי בעלי רישיונות אחרים.
בהמשך לפניית הוט טלקום ולהתפתחויות לעיל ,סבורה הוועדה כי נדרש לבדוק היבטים נוספים
טרם יישום ההחלטה ,ובכלל כך מצב התשתיות הנייחות במדינת ישראל ואיכותן ובפרט ביישובים
בהם אין פרישה של שתי תשתיות נייחות וכנגזר מכך ,וממשתנים נוספים ,ניתוח התועלת
המשקית הנובעת מפרישה אוניברסלית של שתי תשתיות נייחות באזורים אלו.
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פירוט הישובים בנספח ג' להחלטת שר התקשורת מיום 13.11.2014
2
כידוע ,ספקים המתבססים על רפורמת השוק הסיטונאי באספקת שירותיהם אינם מחויבים בפרישה אוניברסלית.
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במהלך השנה האחרונה ביצע משרד התקשורת הליך פיקוח ובמסגרתו ,בין היתר ,פנה אל 61
הישובים הכלולים בשלב הראשון בהחלטה משנת  2014לצורך קבלת מידע לעניין הביקוש בפרישת
תשתית הוט טלקום ולשירותי  .OTTהמידע שנתקבל מישובים אלו היה לא מספק ,וחלק
מהיישובים כלל לא הגיבו.
בעת הנוכחית הוועדה המייעצת מבקשת להרחיב את הבדיקה ולקבל התייחסויות מכל יישוב בו
תשתית הוט טלקום איננה פרושה או פרושה באופן חלקי .הועדה המייעצת מבקשת לקבל מכל
יישוב כאמור מידע לענין הביקוש לפריסת תשתית נוספת ביישוב ,וכן התייחסות לסוגי השירותים
אשר מבוקש לקבל באמצעות הרשת הנוספת כגון ,גישה רחבת-פס לאינטרנט ,טלפוניה ,טלוויזיה
בכבלים או בטכנולוגית .OTT
לאור זאת ,ולצורך הרחבת הבדיקה ,שוקלת הוועדה המייעצת להמליץ בפני שר התקשורת
לדחות ב 6-חודשים את יישום ההחלטה .במהלך תקופת הדחייה ,הוט מערכות תקשורת בע"מ
תמשיך לספק את שירותי ה OTT-באזורים בהם לא פרושה הוט טלקום בהתאם למפורט
בהחלטה משנת .2016
כל מי שמבקש להגיב יעשה זאת לא יאוחר מיום .24.10.17

הנוסח המלא והמחייב של המסמך נמצא באתר משרד התקשורת בכתובת www.moc.gov.il
מדור "מה חדש".
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