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שלום רב,
בהמשך לפניות שיש כאן למטה בתגובה לשימוע ,אבקש לצרף את כל ארבעת הכתבות שכתבתי בנושא הזה כחלק בלתי נפרד מתגובתי לשימוע:





המירמה בהודעת "מהפכת הקליטה הסלולרית בישראל יוצאת לדרך".
חשיפה :מה עומד מאחורי תרמית שר התקשורת "מהפכת הקליטה הסלולרית!"
קריאה לפטר את מנכ"לית מש' התקשורת לאלתר לאור "תרמית האנטנות!"
קריאה לפטר את המשנה למנכ"לית מש' התקשורת לאור "תרמית האנטנות!"
תשומת לב לכל מי שעוסק בנושא הזה ,היות הוגשו כבר תלונות בנושא ,ע"י כמה גורמים ולכמה גורמים ,כל מי שנותן ידו לקידום הנושא הזה ,עלול )או עשוי( להיות
מוזמן לחקירה.
לכן מן הדין ,במקביל ל"חזקת החפות" שחלה על כולנו ,להיות ערים לכך שיש ליישם כאן את הפסוק החשוב" :לפני עיוור לא תיתן מכשול".
ניתן לפרסם כמובן את תגובתי ,ככל שתחליטו לפרסם דבר בנושא זה.
ההמלצה הטובה ביותר שאני יכול לתת :לפרסם שהשימוע בוטל.
בברכה
אבי וייס

אבי וייס M.Sc
עורך ראשי
חדשות טלקום ,מחשוב וטכנולוגיות
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From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]
Sent: Tuesday, December 15, 2020 9:02 AM
To: 'etis@moc.gov.il'
Cc: 'shmuela@moc.gov.il'; דוברות משרד התקשורת
Subject: RE:  מהפכת הקליטה הסלולרית בישראל יוצאת לדרך- שימוע

תזכורת
בברכה
אבי
From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]
Sent: Friday, December 11, 2020 8:07 PM
To: 'etis@moc.gov.il'
Cc: 'shmuela@moc.gov.il'
Subject: RE:  סגירת רשתות רט"ן )רדיו טלפון נייד( הפועלות בטכנולוגיות ישנות- שימוע
Importance: High
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שלום רב,
בהמשך לשימוע שבנדון ,אבקש לראות בכתבה הראשונה שפרסמתי ,חלק בלתי מפרד מתגובתי ,תגובה ראשונה לשימוע שפורסמה על ידי בסדרה בנוגע למיזם הפלילי
)לכאורה( הזה תחת הכותרת" :חשיפה :מה עומד מאחורי תרמית שר התקשורת "מהפכת הקליטה הסלולרית"!".
פרקים נוספים בסדרה יפורסמו בשבוע הבא.
תשומת לב ,שכל עובד מדינה שנותן ידו לקידום השימוע הזה ,או עוסק בו ,עלול או עשוי להיות חשוף לחקירה פלילית ,שעלולה להיפתח  -עקב העיסוק בנושא הזה.
לכן מן הדין ,במקביל ל"חזקת החפות" שחלה על כולנו ,להיות ערים לכך שיש ליישם כאן את הפסוק החשוב" :לפני עיוור לא תיתן מכשול".
כלומר ,מן הראוי שכל העוסקים במלאכה ספציפית זו ,יידעו את הממונים עליהם ,שלטובת הנראות הציבורית ושלטון החוק ,הם מושכים את ידם מטיפול בשימוע הזה,
הנגוע בפלילים )לכאורה(.
בברכה
אבי
]From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il
Sent: Thursday, December 10, 2020 4:33 PM
'To: 'etis@moc.gov.il
דוברות משרד התקשורת ;) (Yoazh@moc.gov.ilיועז הנדל Cc:
שימוע  -סגירת רשתות רט"ן )רדיו טלפון נייד( הפועלות בטכנולוגיות ישנות Subject:
Importance: High

שלום רב,
בהמשך לשימוע שבנדון ,להלן תגובה ראשונית )בלבד( לשימוע הנ"ל:
מצ"ב צילום טיוטת תיקון הרישיון המוצע לחברות התקשורת )בכל תיקוני הרישיונות לאותו סוג של רישיון זה אותו נוסח(.
כתוב בו בכותרת".. :ולאחר ששקלתי את הטענות שהעלתה חברת  ,"XXXזה בנוסח לתיקוני רישיונות רט"ן.
"..ולאחר ששקלנו את הטענות שהעלתה חברת  ,"XXXבנוסח לתיקוני רישיונות מסוג "כללי אחוד".
לא ברור למה פעם אחת זה "שקלתי" ופעם אחת זה "שקלנו" )מי זה "שקלנו"? הרי זו סמכות מואצלת מהשר לפי החוק ,לא לכל אחד שיש לו
מקלדת ביד ,ההאצלה הייתה רק למנכ"לית(.
אין דבר כזה בשום חוק ,תקנה או נוהל במדינת ישראל או על פני כדור הארץ ,או בכלל ביקום כולו.
החוק אומר במפורש ובצורה שלא משתמעת לשתי פנים ,אילו שיקולים יש לשקול )ע"י השר ,או מי שהוא הסמיך לקבל החלטה במקומו בנושא
זה( ,בעת ביצוע תיקוני רישיון לחברת תקשורת.
בסעיף )4ה( לחוק ,שעל בסיסו מבוצע תיקון הרישיון ,כתוב במפורש" :השר רשאי לשנות תנאי רשיון ,להוסיף עליהם או לגרוע מהם; לענין זה יובאו
בחשבון ,בין השאר ,השיקולים האמורים בסעיף קטן )ב( וכן השינויים שחלו בטכנולוגיה של בזק.
אין שיקול כזה של "טענותיה של חברה  ,"XXXבשום חוק ,בשום מקום ,בשום נוהל ובשום תקנה.
לכן ,זה ניסוח בלתי חוקי של תיקון הרישיון ,המוצע ע"י המנכ"לית.
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כנראה שהחוק לא מעניין אתכם ,התקנות לא מעניינות אתכם ,מסמכי מדיניות לא מעניינים אתכם ,החלטות הממשלה לא מעניינות אתכם ,הציבור
לא מעניין אתכם ,כלום לא מעניין אתכם ,מלבד עצמכם והצרכים של כמה טייקונים בעלי חברות התקשורת הגדולות ,שמבקשים ממכם כל הזמן,
החלטות רגולטוריות לטובת האינטרסים הכלכליים הצרים שלהם ,אם אתם שוב ושוב חוזרים על אותו נוסח בלתי חוקי של תיקוני רישיונות.
בברכה
אבי

Avi Weiss, M.Sc.
Editor-in-Chief
TelecomNews
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