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מדינת ישראל
משרד התקשורת

טופס פניות הציבור – משרד התקשורת

סימוכין50027 :

פרטי הפניה )שדות המסומנים בכוכבית הנם שדות חובה(
נושא הפנייה
טלוויזיה בכבלים ובלווין

תאריך פניה
18/04/2019

מספר מנוי טלפון אליו מתייחסת התלונה
054-4660805

תיאור הפניה )יש לציין גם את שם החברה הנילונה(
בכל ברישיונות של קבוצת הוט ,בהתאם לחוק התקשורת ולתנאי הרישיון נדרשת אזרחות ותושבות ישראלית מבעל השליטה )פטריק דרהי(.
הדבר הזה אף הובהר חד משמעתית בהחלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מס'  :2015/8-3אישור שינוי באחזקת אמצעי שליטה בבעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים.
אולם ,פטריק דרהי אינו תושב ואינו אזרח בישראל
שולח כאן ב PDF-פנייתי להוט שלא נענתה.
מסמכים נוספים

מסמך 1
מסמך
Derhi HOT.pdf
מסמך 2
מסמך
הוט JPG. 15--3-8

פרטי הפונה )שדות המסומנים בכוכבית הנם שדות חובה(
שם פרטי
אברהם )אבי(

טלפון ליצירת קשר
054-4660805

שם משפחה
וייס

דואר אלקטרוני
aviw@telecomnews.co.il

כתובת ופרטים נוספים
יישוב
ראשון לציון

מיקוד
7572013

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד.
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.

רחוב
גולדה מאיר

פקס
077-4900585

מספר בית
13

מספר דירה
98

Avi Weiss
נושא:

FW: פטריק דרהי

From: Avi Weiss [mailto:aviw@tlvgenerator.com]
Sent: Wednesday, April 10, 2019 12:45 PM
To: 'TelecomNews'; 'Dafy Wegner'
Subject: RE: פטריק דרהי

תזכורת אחרונה
בברכה
אבי
From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]
Sent: Thursday, March 21, 2019 8:57 PM
To: 'Dafy Wegner'
Subject: RE: פטריק דרהי

סוף שבוע טוב
?"מה המשמעות של "בהקדם
בברכה
אבי וייס
From: Dafy Wegner [mailto:dafy@shalomtelaviv.com]
Sent: Wednesday, March 13, 2019 8:34 AM
To: aviw@telecomnews.co.il
Subject: Re: פטריק דרהי

,אבי שלום
.קיבלתי
 אעביר תגובה בהקדם- בודקת
,בתודה
דפי
1

מאת<aviw@telecomnews.co.il> TelecomNews :
נשלח :יום רביעי ,מרץ  12:22 2019 ,13לפ׳
אל' :מיכל פליישר'; Diana Zrihen Tuhman; 'Shiri Krispin'; Mor Ohad; Dafy Wegner; HOT
נושא :פטריק דרהי
שלום רב
לפי האישור שניתן כאן ,בעמוד  11מצוי תנאי המצ"ב )צילום של סעיף  4בהחלטה(..
על פי פורבס )כאן( מרפטריק דרהי הוא בעל אזרחות צרפתית שמתגורר בשוויץ.
אמנם יש ברשתו )כך מופיע בוויקיפדיה( דירה בת"א ,אבל זה לא הופך אותו לאזרח ותושב ישראל )כמוגדר בחוקים ובתקנות של ישראל וכאמורבחוק התקשורת(.
הכיצד זה מסתדר עם התנאי שצילומו מצ"ב?

אודה להתייחסותכם.
בברכה
אבי וייס

Avi Weiss, M.Sc.
Editor-in-Chief
TelecomNews
Israel High-Tech News
AviW@TelecomNews.co.il
2

972-54-4660805

Web:www.TelecomNews.co.il
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TelecomNews
:מאת
:נשלח
:אל
:נושא
:קבצים מצורפים

DoNotReply@gov.il
יום חמישי  18אפריל 10:36 2019
aviw@telecomnews.co.il
פנייתך  50027בנושא טלוויזיה בכבלים ובלווין אל משרד התקשורת
טופס פניות הציבור_pdf.50027

תודה על פנייתך אל משרד התקשורת.
פנייתך בנושא טלוויזיה בכבלים ובלווין התקבלה.
היא תבחן ותענה בהקדם.
אנא שמור על מספר האישור  50027שקיבלת ,לצורך מעקב אחר הטיפול בפנייתך.
לבירורים נוספים באפשרותך לפנות לאגף הרלוונטי בכתובת https://www.gov.il/he/Departments/Guides/subjects -

1

TelecomNews
<TelecomNews <AviW@telecomnews.co.il
שבת  07דצמבר 19:00 2019
'דודי אמסלם )' ;'(davidam@KNESSET.GOV.ILדודי אמסלם )'(sar@moc.gov.il
'' ;'(BarOz Eran (baroze@moc.gov.ilפניות הציבור )' ;'(pniyot_tv@moc.gov.ilמירב שטרוסברג'; 'דוברות משרד התקשורת'
החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מס'  2019/12-1מיום : 2019.9.19

:מאת
:נשלח
:אל
:עותק
:נושא

שלום רב,
בהחלטת מועצת הכבלים והלוויין המצ"ב כאן בלינק:
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/05122019/he/television%20decision%201_12_2019.pdf
יש עיסוק נרחב )שלא לומר אובססיבי( בעניין ה"ישראליות" של רוכשי השליטה החדשים בקבוצת בזק  -כאן ההתייחסות לקבוצת בזק נעשית דרך
השינוי "להעברת שליטה ואמצעי שליטה )בעקיפין( בבעל הרישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין" ,כלומר :שינויים ברישום הבעלים ברישיון של
.YES
יותר מ 80%-משמונת העמודים של ההחלטה וההמלצה של המועצה ,עוסקים בכל ההיבטים האפשריים של "הישראליות" של הרוכשים.
השאלות:
 1למה "הישראליות" בקבוצת בזק – חברת  YESמטרידה את מועצת הכבלים והלוויין ,בזמן שחוסר "הישראליות" של הבעלים של קבוצת הוט
)פטריק דרהי( ,כלל לא מטופלת )לא נעניתי לכל שאלותיי – כאן בסעיף ?(10
 .2למה סוגיית "הישראליות" בקבוצת בזק – חברת  YESמטריד את משרד התקשורת ומועצת הכבלים והלוויין ,בזמן שהבעלים של קבוצת סלקום
)וכיום גם ) ,(IBCאדוארדו אלשטיין( ,הוא בכלל ארגנטינאי ש"הלבינו" את מוצאו ,בתרגילים אפלים ומוזרים )בלשון המעטה( ,בחתימת ראשי משרד
התקשורת ,כמפורט למשל כאן ובמיוחד כאן?
 .3היכן מסמכי ההחלטות של משרד התקשורת עצמו בעניין זה ,של השינויים בהעברת אמצעי שליטה ,בחברות קבוצת בזק עצמה?
אודה להתייחסותכם.
בברכה
אבי

Avi Weiss, M.Sc.
Editor-in-Chief
TelecomNews
Israel High-Tech News
1

AviW@TelecomNews.co.il
972-54-4660805

Web: www.TelecomNews.co.il
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TelecomNews
<TelecomNews <AviW@telecomnews.co.il
יום ראשון  08מרץ 13:26 2020
'דודי אמסלם )' ;'(davidam@KNESSET.GOV.ILדודי אמסלם )'(sar@moc.gov.il
דוברות משרד התקשורת; ''(BarOz Eran (baroze@moc.gov.il
שינוי הדרישה לאחזקת שיעור מזערי של אמצעי שליטה בבעל רישיון כללי בידי גורם ישראלי
גבוהה

:מאת
:נשלח
:אל
:עותק
:נושא
:חשיבות

שבוע טוב,
 .1בשימוע שפורסם היום ע" מנכ"ל משרד התקשורת ,עולה ממה שפורסם ,שממומשת על ידו תכנית "להלבנת עבירות" ובכללן:
א .היעדר "ישראליות" של הבעלים של קבוצת הוט ,פטריק דרהי )השר נשאל על כך כמה פעמים ,למשל כאן בסעיף .(6
ב" .ישראבלוף" לגבי "הישראליות" של הבעלים של קבוצת סלקום ,אדוארדו אלשטיין )השר נשאל על כך כמה פעמים ,למשל כאן בסעיף  6ומפורט כמה פעמים באתר,
למשל כאן ובמיוחד כאן(.

" .2ההלבנה" הזו נעשית כביכול בגיבוי של השב"כ ,שבספק אם השב"כ ידע מה המטרה של השינויים הללו )"הלבנת עבירות" בדיעבד ,ע"י צמרת משרד התקשורת,
בשירות בעלי ההון וההשפעה הישירה על צמרת המשרד(.
 .3בנוסף ,הדרישה לישראליות אינה רק אינטרס של השב"כ ,זה אינטרס של כלל מדינת ישראל ותושביה ,ולא ניתן לבצע מחטף כזה ,רק בהסתמך על "עבודה בעיניים"
שביצע המשרד על השב"כ )ולא בפעם הראשונה(.
 .4אם לא די בכך ,נטען שהשימועים נעשים על פי סעיף  13בחוק התקשורת ,כשכל קורא עברית בלי ניקוד ,יכול לראות שאין לסעיף  13שום קשר לשימוע ,ובחוק
התקשורת יש המון סעיפים אחרים שנוגעים ל"ישראליות" של בעלי חברות התקשורת ,וכאן נעשה ניסיון שקוף של עקיפת הצורך בשינויי חקיקה ,ע"י ביצוע חקיקת משנה
בתקנות שמחסלות את כל סעיפי החוק הראשי ,דבר שלא יעלה על הדעת ,במיוחד שמדובר בשינוי מדיניות קוטבי ,שהממשלה והכנסת לא ידונו בו )כי השימוע עוקף את
החוק ,הממשלה והכנסת(.
 .5בשימוע נטען שמטרתו להקל רגולטורית ולהפחית נטל רגולטורי ,בעוד שאין לעניין זה שום קשר לנטל רגולטורי ,להיפך .מדובר בספין ירוד שיצא מקצה האצבע של
מנכ"ל משרד התקשורת.
המציאות בדיוק הפוכה :,אך לאחרונה הממשלה החליטה להכביד את הקריטריונים שנוגעים לגבי רוכשים זרים של תשתיות חיוניות שיש במדינת ישראל.
 .6האם השר הסכים לביצוע שימוע כזה ,בטרם הממשלה גיבשה מדיניות חדשה בנושא ה"ישראליות" של בעלי חברות התקשורת בישראל?
 .7אם כן ,האם השר הסכים שהשינוי הזה "ילבין בדיעבד" את הפרות החוק ,התקנות והרישיונות ,שכבר נעשו בנושא זה )דוגמת הוט וסלקום(?
אודה לתגובה דחופה.
בברכה
אבי וייס

Avi Weiss, M.Sc.
1

Editor-in-Chief
TelecomNews
Israel High-Tech News
AviW@TelecomNews.co.il
972-54-4660805

Web: www.TelecomNews.co.il
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TelecomNews
:מאת
:נשלח
:אל
:עותק
:נושא

<TelecomNews <AviW@telecomnews.co.il
יום רביעי  29ינואר 17:26 2020
'דודי אמסלם )' ;'(davidam@KNESSET.GOV.ILדודי אמסלם )'(sar@moc.gov.il
' ;'asafa@moc.gov.ilדוברות משרד התקשורת; ''(BarOz Eran (baroze@moc.gov.il
קבוצת הוט רוצה לקנות את פרטנר  -מי בדיוק רוצה לקנות ולמה לא נבדק אם הוא )פטריק דרהי( בכלל ישראלי?

:חשיבות

גבוהה

שלום רב,
פורסם )למשל כאן וכאן( שהוט הגישה הצעה לרכוש את פרטנר.
אולם ,לא ברור האם הבעלים של הוט רשאי להיות הבעלים של הוט וכיצד הוא יכול להיות בעלים של הוט כשאינו ישראלי.
ברור שאם הייתם מוצאים זאת )זה קל ,שלחתי את כל המסמכים המראים זאת( ,שהוא לא ישראלי ,אזי גם לקנות את פרטנר הוא אינו יכול.
את השאלה הזו שאלתי כמה פעמים )למשל כאן  -סעיף  ,6וכאן סעיף .(10
הפנייה המקורית שלי מ 18.4.19-מצויה כאן.
יצוין שתגובות לא קיבלתי ,עד היום ,גם כן בניגוד לחוק.
כתוצאה ישירה של ההתעלמות מהחוק ,מהתקנות ותנאי הרישיון של הוט ,כעת הוט ממשיכה בשלה ,בתרגיל נוסף ,שלא ברור האם הוא לטובת שוק התקשורת הישראלי.
אודה להתייחסותך.
בברכה
אבי וייס

Avi Weiss, M.Sc.
Editor-in-Chief
TelecomNews
Israel High-Tech News
AviW@TelecomNews.co.il
972-54-4660805

Web: www.TelecomNews.co.il

1

2

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF COMMUNICATIONS

משרד התקשורת
המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

The Council for Cable TV and Satellite Broadcasting

ח' כסלו תשפ"א
24/11/2020

לכבוד
מר אברהם וייס
aviw@telecomnews.co.il
שלום רב,

הנדון :בעל השליטה  -חברת הוט
לא מוכר למועצה כל שינוי בנסיבות העובדתיות הרלבנטיות בעניין היות בעל השליטה בהוט אזרח
ותושב ישראל .לפנייה לא צורפה כל אסמכתא לטענה בדבר כך שבעל השליטה אינו אזרח ותושב ישראל.
לפיכך אין מקום להמשך הטיפול בפנייה במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין.

בכבוד רב,

מירב שטרוסברג-אלקבץ
מנהלת תחום הגנה על הצרכן

יפו  23ירושלים 91999

טל'02-6702214 :
פקס02-6702450 :

