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כחלון. הסמכויות לטפל בהוט ניטלו בגלל האחות. פלאש 90

בגלל עבודת אחותו: כחלון העביר סמכויותיו
בנוגע להוט

מליאת הכנסת אישרה היום את בקשת הממשלה ליטול משר התקשורת את
סמכויותיו בנוגע לחברת הוט, מחשש לניגוד עניינים. כחלון: "כשהתמניתי לשר

התקשורת לפני 3.5 שנים, אחותי כבר עבדה שם. ביקשתי מהמשנה ליועמ"ש
לעשות הסדר ניגוד עניינים"

 מליאת הכנסת אישרה היום (ה') ברוב של שלושים חברי
תגיות: משה כחלון,הוט,מליאת הכנסת

כנסת כנגד שבע עשרה, את בקשת הממשלה ליטול משר התקשורת, משה כחלון, את סמכויותיו
הנוגעות לחברת הוט, ולהעבירן ליולי

אדלשטיין, זאת בשל חשש לניגוד
עניינים. הסיבה להעברה: אחותו של

כחלון עמליה, המשמשת בתפקיד
הבכיר של סמנכ"לית כוח האדם

בחברת הוט, שהינה אחד הגורמים
המשמעותיים ביותר בתחום

התקשורת. 

ההחלטה אמורה כביכול לאפשר
קבלת החלטות בצורה נקייה ושקופה

יותר, ולהסיר מהשולחן חששות
לניגוד עניינים, אלא שלטענת חלק
מחברי הכנסת מדובר פה למעשה
בפעולה אשר השפעתה הפוכה –

סיוע ועידוד בעלי עניין. 

השר כחלון הסביר כי אחותו עובדת בחברת הוט ואמר "כשהתמנתי לשר התקשורת לפני 3.5
שנים, אחותי כבר עבדה שם. ביקשתי מהמשנה ליועמ"ש לעשות לי הסדר ניגוד עניינים ועם

ההסדר הזה אני עובד כבר 3.5 שנים". 

כחלון הוסיף, כי "לאחרונה חברת הוט פועלת לשינוי מבני בחברה ולמיזוג עם חברת מירס והדבר
יכול בצורה כזו או אחרת להגיע לאחותי שעובדת בכוח אדם. כדי להסיר כל חשש של ניגוד

עניינים, החלטתי להעביר את הסמכויות הספציפיות הנוגעות לשינוי המבני בהוט לשר ההסברה
יולי אדלשטיין". 

אחרי השר כחלון עלה לדוכן הנואמים השר יולי אדלשטיין. לדבריו, "אני רוצה להבהיר לכולם שאין
לי הוט בבית. ביישוב שלי אין הוט. בגוש עציון כולו שם נמצא היישוב שלי, פועלת רק חברת יס

לכן נענתי לבקשה". 

יו"ר הכנסת ראובן ריבלין שעקב אחרי חילופי הדברים אמר "צריך לשבח את הממשלה על שלא
מונה שר מיוחד להוט". 

חבר הכנסת מאיר שטרית מקדימה ציין כי למרות שכאיש אופוזיציה הוא אמור לתמוך בהעברת
הסמכויות מהשר, הרי שהוא סבור שכל עניין העברת הסמכויות נולד על ידי בעלי עניין, בשל רצונו

של כחלון לסייע לציבור ולהוריד את מחירי מוצרי התקשורת בתחום זה, ברוח הרפורמות העמוקות
אותן ביצע בשוק הסלולר. 
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