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 לכבוד:
 חיה נחגב' 

  לשוויון אזרחי - בנגב מנכ"לית פורום דו קיום
 

 שלום רב, 

 

 הרשת הסלולארית ביישובי הבדואים בדרוםת שיפור בפרישפנייתכם בנושא  הנדון:
 2020באפריל  12 יוםמ מכתבכםסימוכין:                                                      

 

 הריני מתכבד להשיבכם כדלקמן:  בהמשך למכתבכם שבסימוכין

חשיבות אספקת שירותי שם דגש על "( המשרדבפתח הדברים אציין כי משרד התקשורת )" .1

באיכות טובה ביישובי הבדואים ופעל בנושא עוד טרם המשבר בשל התפרצות תקשורת 

 "(. משבר הקורונהנגיף הקורונה )"

 

"( כנס הרשותהיתר, ערך המשרד בשיתוף עם הרשות להתיישבות הבדואים בנגב )"כך, בין  .2

ראשי , בהשתתפות במגזר הבדואיהתקשורת בנושא תשתיות  2020בפברואר  3ביום 

נערכו מספר פגישות אף נציגי חברות התקשורת. בהמשך ו בנגב רשויות ביישובי הבדואים

 . לקידום הנושא רשויותהעם ראשי 

 

הקורונה וההגבלות שנקבעו לשם צמצום ההדבקה בנגיף, ובהן הגבלות על  לאור משבר .3

בישובים אלה  שירותי התקשורת אספקתפעילות מוסדות חינוך והגבלות התנועה, חשיבות 

  .והמשרד פועל בעניין בהתאם משנה תוקף קיבלה

 

בדואים בנגב אבהיר כי כבר היום ישנה אפשרות לקבל שירותי אינטרנט רחב פס ביישובי ה .4

, ניתן לפנות בעניין ית לתקשורת בע"מ והוט טלקום ש.מהחברה הישראל -בזק באמצעות

 בה צוין כים בנגב הודעה בנושא, אף פורסמה לתושבי הישובים הבדואילאחרונה  למשרד.

את הליך ההתחברות מוזמנות לרכז פניות תושבים ולפנות קדם רשויות המעוניינות ל

 (. העתק ההודעה "בלרשות ולמשרד  )מצ

 

. ככלל, כאמור בטיפולכבר נושא אספקת שירותים באמצעות הרשת הסלולארית מצוי  .5

בשל פרקי הזמן הארוכים לצורך תכנון, רישוי והקמה של  מדובר בפתרון לטווח הארוך,

  על רקע משבר הקורונה.מתקנים ברשת הסלולארית, אולם המשרד פועל לקידום הנושא 
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במגזר,  יישוביםמספר סיור ביחד עם הרשות ערך המשרד  2020באפריל  20ביום   .6

לבחינת אפשרויות לשיפור  הסלולרהמפ"א ו ראשי היישובים ונציגי חברות בהשתתפות

מתוכננים בהמשך בישובים, כאשר והנייחת הסלולארית  התקשורתפרישת תשתיות 

 .ביישובים נוספיםסיורים 

  

לצו הטלגרף פורסם, בהמשך להליך מזורז, תיקון  2020באפריל  6ביום עוד אציין כי  .7

המאפשר שימוש בציוד  2020-( )תיקון(, התש"ף2האלחוטי )אי תחולת הפקודה( )מס' 

על ידי בעלי  ,V-BANDבאמצעות טכנולוגית אלחוטי לאספקת שירות אינטרנט רחב פס 

  רישיונות מתאימים.

 

והצורך הגובר בשימוש באינטרנט רחב לצו נעשה על רקע משבר הקורונה הדחוף התיקון  .8

ספק באופן מהיר ופשוט יחסית, ל יאפשר,תיקון הצו  פס, בין היתר לצורך למידה מרחוק.

 ישובי הבדואים בנגב.יומות מרוחקים, לרבות ב, בין היתר, במקפס אינטרנט רחב שירות

 

בהמשך לאמור בפנייתכם, הרי שלאור המפורט לעיל המשרד פועל רבות בנושא תשתיות  .9

שירותי כי המשרד ימשיך לעקוב ולפעול בנושא התקשורת ביישובי הבדואים בנגב. נדגיש 

  נכם מוזמנים לפנות בנושא למשרד.נקודתיים הככל שעולים קשיים ו, התקשורת

 

 

 

 

 

 

 

 

  : יםהעתק

 דוד אמסלם, שר התקשורתחה"כ 

 ועץ המשפטי לממשלההיאביחי מנדלבליט,  ד"ר

 מר שמואל אבוהב, מנכ"ל משרד החינוך

 משרד החינוך  הדרום, מר רם זהבי, מנהל מחוז

 ראשי רשויות מקומיות בדואיות

 , מרכז עדאלהעו"ד סאוסן זאהר

 עו"ד סנאא אבן ברי, האגודה לזכויות האזרח

 אסף פינקד אסף פינק, משרד עורכי דין עו"

 , המשנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורת שמילה מימון מר

 גב' דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משדר התקשורת

 , משרד התקשורת מר נתי שוברט, סגן מנהל מינהל הנדסה )ספקטרום(

 ה, משדר התקשורתמינהל פיקוח ואכיפ מר איתן כסיף, מנהל

 תמשדר התקשורמנהל תחום פיקוח טכנולוגי, מר רוני חורי, 
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