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 חוצפה שעוברת גבולות –משרד התיקשורת 
 

 בתמימות חשבתי שמשרד התיקשורת, אולי לא מודע לצרכים ולדרישות של לקיים שיחות יעוץ טלפוני נומרליות.

פונים אליהם, הם רומזים רמיזות מאוד לא עדינות, שעל קהל אבל נוכח תשובות שללא הרף נשלחות לאנשים אשר 

 לאמצעי תשלום אחרים כמו כרטיסי אשראי. הלקוחות  לעבור

 

דמיינו לכם שירותי סקס כאשר האישה מקבלת את דיווחי כרטיסי האשראי ורואה שהנה בעלה התקשר לאיזשהו "'קו 

 לוהט"?
 

קווים טלפוניים דיסקרטיים, עם נוחיות מרבית לדבר בהם שמשרד מצב לא יקרה, וניחשתם נכון, יש לשירותי הסקס 

 התיקשורת סיפק להם ביד רחבה, ועשרות חברות מתפרנסות מכך!
 

 

 מטעמים השמורים עם הציבור, אולי אין ברצונו להתקשר דרך כרטיסי אשראי לשירותי יעוץ.

 שנים לפחות. 15-ר כשירותי פרמיום דרך מספרים המחוייגים לקידומות בחול, היו קיימת כב

"אמצעיים שאנשים יחייגו דרך  עושה הכלוהנה משרד התיקשורת החליט לעשות הסדרה בנושא, וזה נראה שהוא 

 חליפיים".
 

"נדגיש כי אין זכות קנויה לספקי תוכן להתפרנס מהתכנים שלהם על ידי  – 4הנה כאן למשל בסעיף 

 חיוב חשבון הטלפון של המינויים".
 

 

 -למה הכוונה
 

 הרי משרד התיקשורת מיועד לספק פתרונות שונים של תיקשורת.

 משרד התיקשורת גם מספק לספקי התוכן של השיחות המיניות את התשתית המתאימה!!

, כלומר, הוא לא התחייב לספק תשתית טלפונית לשירותי שאין זכות קנויהאז הנה משרד התיקשורת מחליט 

 תוכן טלפוניים לפרנסתם.

 

 ?אז לאן נגיע
 למפעל מסוים להתפרנס דרכה ושיבנו תחנות רוח. שאין זכות קנויהמחר חברת החשמל תחליט 

למוסד מסוים להתפרנס דרך השירותים שהיא מספקת, ושיבנו  שאין זכות קנויהעירייה זו או אחרת תחליט 

 לעצמם תשתית ביוב ומים עצמאיים.

לחברות שפרנסתם היא שליחת מכתבים  השאין זכות קנויחברת הדואר שתפקידה לחלק מכתבים תחליט 

 למשלוח מכתבים. יוני דוארללקוחות להתפרנס דרכה, ושאולי ימצאו להם חברה שמספקת 

או שחברה המספקת שירותי אינטרנט, תחליט לגבי חברה שמספקת משחקים באינטרנט, שהיא לא חייבת 

 שחקי קופסא.לספק לחברה  זו פרנסנה דרכם, ושעדיף שאנשים ילכו לחנות לקנות מ

 

אז נשאלת השאלה האם משרד התיקשורת משרת את הציבור, כולל חברות שרוצות להתפרנס דרכו, או שהוא 

 מנהל מדיניות של איפה ואיפה, ומחליט בעצמו למי הוא נותן אפשרות של פרנסה או לא!!

 

שורת החליט לגדוע שנה, ואולי באמת משרד התיק 15מה גם ששירותי היעוץ הטלפוניים כבר קיימים לפחות 

 אותם ולהחליט כיצד יתפרנסו החברות שנותנות יעוץ טלפוני.

 

 לתשומת הלב!!
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