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שלום רב,
מדובר בשימוע שכל אלו שעסקו בו עשויים )או עלולים( להגיע לחקירה פלילית ,משום שמדובר במהלך מושחת )לכאורה ,חזקת החפות חלה על כולם( מתחילתו ועד סופו
שנועד למטרה אחת :לסייע לקבוצת סלקום \  IBCכדי לסלק את אחת מהמתחרות הכי מרגיזות שלה מן השוק :קבוצת הוט.
כך ,הקבוצה המאוחדת )הוט ,סלקום ו (IBC-תוכל להתחרות בקלות מול בזק ,שכבר ספגה מכות רבות מ"הקליקה" ,ש"בישלה" גם את השימוע הזה.
בעיון במסמכים של השימוע מגלים ,שהתכנית המלאה היא להפוך )ב 3 (2025-מתחרות גדולות בשוק הקווי  -לחברה מתחרה אחת בלבד.
את הבעיה הזו )של סילוק הוט מהשוק ואח"כ צמצום  3מתחרים למתחרה אחד בשוק הקווי( ,בתוספת אי טיפול נכון בבעיית "הישראליות" של הבעלים של הוט  -פטריק
דרהי  ,מה שאמור לעצור את כל המהלכים הפליליים הללו ,לכאורה ,של משרד התקשורת בחיסול מתחרים בשוק הקווי  ,תיארתי ב 3-כתבות נוקבות ,מלוות באין ספור
מסמכים תומכים:
 הנדל בעוד שימוע מושחת לפני עזיבתו :רכישת אמצעי שליטה ב  IBC -ע"י הוט.
 מה הקשר בין נתניהו ,פטריק דרהי ואישור שניתן ב 18.11.20-להוט?
 יש צורך לעצור את השימוע המושחת של סילוק הוט מהשוק הקווי ומיזוגה ב!IBC-
אם יש קושי להגיע למאמרים הללו באינטרנט ,המלווים בעשרות לינקים לעשרות מסמכים משלימים ,אזי הם בשלושת הקבצים המצ"ב.
אי לכך ,אני משוכנע יש להקפיא את ההצעה ההזויה והמושחתת )לכאורה ,חזקת החפות חלה על כולם( הזו  -לאלתר.
הפתרון לבעיית פריסת הסיבים לבתים בישראל נעוצה בתכנית אחרת לגמרי ,שמוסברת כאן .ככה זה עובד בעולם הנאור ,שאין בו שחיתות )לכאורה( ,כמו בישראל.
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עד שמשרד התקשורת לא יבין את זה ,את האמת הפשוטה ביותר הזו ,שתפקיד המשרד הוא לעבוד עבור הציבור ולא עבור האינטרסים של קבוצת סלקום \  ,IBCהמשרד
עלול להמשיך לפעול לטובת האינטרסים המושחתים של קבוצת סלקום \  ,IBCמה שדורש חקירה מתאימה ויסודית ,לכל הנוגעים בפעילות הלא חוקית )לכאורה( הזו ,כדי
"לבער את הרע" מקרב מי שסטה מדרך הישר בצורה כה קיצונית ,בקרב עובדי משרד התקשורת ,ולנקות מחשד את מי שפעל בתום לב.
ברור שטובת הציבור לא קיימת בפעילות הזו ,כעולה מהשימוע.
מדובר בשקר מוחלט ,שהשימוע נועד לטובת הציבור ולא לטובת האינטרסים הכלכליים של קבוצת סלקום \ .IBC
ניתן לפרסם את תגובתי ,ככל שתפרסמו תגובות לשימוע )אני לא צריך להיות נביא ,כדי לחזות שלא תפרסמו את התגובה הזו ,כהרגלכם .ממילא לא מעניינת אתכם שום
תגובה וגם זה טעון חקירה ,כיצד מתבצעים שימועים במשרד התקשורת הישראלי ,בהיעדר כל "נוהל לעריכת שימועים" והיעדר כל הגדרת "אתיקה מקצועית" לעובדי
ומנהלי המשרד(.
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