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 שלום רב,

ת תשתיות תקשורת סמשרדי לבחינת מדיניות פרי-הנדון: המלצות הצוות הבין
 ישראל. פס נייחות במדינת-אולטרה רחבות

 

בימים האחרונים פורסמו בתקשורת המלצות הצוות בנדון. מרכז השלטון המקומי 
מברך על היוזמה והרצון לקדם את פריסת הסיבים ברחבי הארץ ובכך לאפשר 

 על גבי הסיבים. ומתקדמים לתושבי ישראל לקבל שירותים נרחבים 

הפריפריה ווה המוצע אשר מקפח את תעם זאת, המרכז אינו מסכים עם המ
 ומתעלם באופן בוטה מצרכי התושבים המתגוררים בישובים הפריפריאליים.

הוא והמרכזי שביניהם  ,חברי הוועדה מעלים טיעונים רבים לחשיבות הפרויקט
תשתיות מתקדמות מאפשרות גישור על מרחקים פיזיים המחזקים את הפעילות ש

מדגישות את לטיעון זה ו הכלכלית בפריפריה. לצערנו הרב המלצות הוועדה הפוכות
 הפריפריה ממרכז הארץ !הניתוק של 

כפי שידוע לכולנו מצב תשתיות התקשורת בפריפריה בכי רע, מהירות הגלישה 
והקליטה הסלולארית אינם מאפשרים שימוש בתשתיות האינטרנט מעבר למהירות 

נוך, דבר אשר פוגע בתושבי הפריפריה בתחומי החיים השונים כגון חי ,מגה 40של 
לא רק  ,ת התשתיות בפריפריהסבריאות, תעסוקה ועוד. המלצת הוועדה לפרי

שנים רבות נוסף על כך הן מסתמכות על מימון חיצוני של במרחיקות את השימוש 
 כמו גם אין בו רמת וודאות מוחלטת. ת היקפוחברות התקשורת שאין להעריך א

במציאות בה אין וודאות לפריסת הסיבים בפריפריה או פתרון  ,לאור האמור לעיל
בשנים הקרובות, מרכז השלטון המקומי מבקש לדון עם המשרד על הנושאים 

 : הבאים

העמדת התקציבים הנדרשים לפריסת הסיבים בפריפריה מתוך תקציב  .1
 חברות התקשורת.והחזרת המימון למשרד מהמשרד 

 יפריה.הסיבים בפר תפרסום מכרזים לפריס .2
 החלת התוכנית על כל חלקי הארץ. .3
 בחינת האפשרות לפריסת התשתית על ידי הרשות המקומית. .4

 

 בברכה,

 

 חיים ביבס
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי



 

 

                                                                                                                                      העתק:
 מנכ"ל משרד התקשורת -מר נתנאל )נתי( כהן 

 ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות  -מר שי חג'ג'
 יו"שראש עיריית דימונה  ויו"ר פורום ערי פיתוח  -מר בני ביטון  

 ראש מועצת ערערה , יו"ר וועד ראשי הרשויות הערביות  -מר יונס מודר
 ראש עיריית בית"ר עלית ויו"ר פורום הרשויות החרדיות -מר מאיר רובינשטיין 
 צ'רקסיותוזיות ראש מועצה מקומית ירכא ויו"ר פורום רשויות דר -מר והיב חבייש 

  עמיתיםראש מועצה מקומית עומר ויו"ר פורום  -מר פיני בדש 
 מנכ"ל מרכז השלטון המקומי  -מר שלמה דולברג

 מ"מ מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות -מר איציק אשכנזי
 משנה למנכ"ל, מרכז שלטון מקומי  -מר רם סידיס

                                                                   סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי    -מר איתי חוטר
 מנהל תחום תשתיות ופיתוח עירוני, מרכז השלטון המקומי -מר עמיחי דרורי

                                                          
  


