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 .משרד התקשורת מתקפל, ומאריך את המועד למתן תגובה לשימוע בנושא שירותי פרמיום בתעריף רגיל

 
 .משרד התקשורת מתכנן רגולציה אשר תפגע אנושות בצרכני וספקי קווי המידע הקולי

 
רב הציבור, ובמטרה שהציבור ישלם על בכוונתו לאסור על ספקי המידע הקולי לקבל את חלקם בהכנסה מדקות השיחה לשרותי התוכן. זאת במטרה לצמצם את השימוש בשרותי מידע קולי בק

  .שרותים אלו בנפרד בשונה מהמצב היו בו דקות שיחה אלו כלולות בחבילת הדקות
 

ה משרותי המידע התקשורת נהנות, שכן צרכני הסלולר ינצלו פחות דקות מהחבילה עליה שילמו, וחברות הטלפונים הנייחים ישמרו את חלקם של ספקי המידע בהכנס מרגולציה מתוכננת זו חברות
  .אצלהם, ולא יצטרכו להעביר חלק זה לספקי המידע

 
  .יסגרו, ואלו שישארו יגבו מהציבור תשלום נפרד אותו הציבור לא משלם היום הציבור הוא הנפגע העיקרי שכן חלק משרותי המידע הקולי אותו הוא רגיל לקבל

 
ות התקשורת שיהנו מהרגולציה המתוכננת שימוע זה קודם על ידי משרד התקשורת בחשאי ובסודיות מבלי לפרסם אותו בקרב הנפגעים. היחידים שקיבלו את השימוע ממשרד התקשורת היו חבר

  .ולא הציבור שיפגע ממנה
 

   .משרד התקשורת סגר את האפשרות של הציבור להגיב לשימוע, כל זאת כאשר הציבור לא מודע בכלל לרגולציה המתוכננת אשר תפגע בו
 

הציבור ידע מהשימוע  התגובה עד אשר כנגד צעד פוגעני זה, מרכז המידע לציבור החרדי פנה למשרד התקשורת בדרישה לפרסם את דבר השימוע בקרב הנפגעים, ולהאריך את המועד להגשת
  .הפוגעני כלפיו ויתאפשר לו להגיב. משמשרד התקשורת התעלם מהבקשה

 
כנגד משרד התקשורת בנושא זה, בדרישה להאריך את המועד  722/19צ ", לאחר שמשרד התקשורת סגר את האפשרות להגיב לשימוע, מרכז המידע לציבור החרדי הגיש בג28.1.2019ביום 

  .די הציבור, ופרסום דבר השימוע בקרב הציבור שנפגע מהרגולציה המתוכננת, ולא רק בקרב חברות התקשורת שנהנים ממנולהגשת התגובות על י
 

  .10.2.2019צ וכתוצאה ממנו, משרד התקשורת התקפל, והאריך את המועד להגשת התגובות עד לתאריך "לאחר הגשת הבג
 

  י תגובה של אחד מספקיות התוכן שהוגש למשרד התקשורת מצ"ב גם.מצ"ב העתירה שהוגשה בנושא לבג"צ, כמו"כ הגיע לידי
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