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פרוטוקול    

  1 

 2למה הבקשה הזאת להגיש תגובה נוספת הגיעה? זה כמעט היה צפוי. אני  :מ' נאור הנשיאהכבוד 

 3הימרתי בלשכתי שביום האחרון ברגע האחרון אתם תגישו את הבקשה הזאת. התצהיר מטעם 

 4 היו תגובות נוספות. כדי למשוך עוד זמן? המדינה הוגש זה מכבר ומאז 

 5 

 6 . 28 -עו"ד אברהם: לא. אנחנו הגשנו את התגובה שלנו ב

 7 

 8 . 24.12 -התגובה של המדינה הוגשה ב כבוד השופט מ' מזוז: 

 9 

 10 זה דווקא מוגש באופן שהמדינה לא תוכל להגיש. לא מקובל עלינו.  :מ' נאור הנשיאהכבוד 

 11 

 2 
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 1יתה שום סיבה להמתין חודשיים פלוס. אם יש תקלה מרימים לא הי כבוד השופט מ' מזוז: 

 2 טלפון למשרד התקשורת. בשביל זה לא מגיעים לבית משפט. 

 3 

 4היום הוא הדיון המשפטי והכל צריך להתנקז אליו היום. יש היסטוריה  :מ' נאור הנשיאהכבוד 

 5 לתיק הזה. בעיניי זה אפשרות למשוך זמן. 

 6 

 7 הדיון לספטמבר ולאור בקשות שלנו הוקדם הדיון לפברואר.עו"ד אברהם: בית משפט קבע את 

 8 

 9זאת העתירה שלכם הרביעית השנה. מה זה נראה לכם לשכת הוצל"פ?  כבוד השופט מ' מזוז: 

 10 אתם מנסים עכשיו להשיג עוד דחייה. 

 11 

 12 עו"ד אברהם: אני מייצג בעתירה הזאת פעם ראשונה.

 13 

 14 זה לא מעניין אותנו.  כבוד השופט מ' מזוז: 

 15 

 16 עו"ד אברהם: העתירה דנה בדבר אחד אופן היישום. 

 17 

 18זה דבר טכני. לא נרים טלפון לבדוק עכשיו אם יש בעיות. פונים  כבוד השופט צ' זילברטל:

 19לגומרים שעוסקים בזה. הסדרה מסוימת נכנסה לתוקף ואם יש תקלות פונים. לא יכול להיות 

 20 שנתעסק בזה. 

 21 

 22 היישום. הישרות לא זמין ולא קיים.  עו"ד אברהם: אנחנו פונים רק לעניין

 23 

 24 המדינה אומרת שזה זמין וגם בזק. זה לא מהיום ולא מאתמול . כבוד השופט מ' מזוז: 

 25 

 26 אולי נשאל את עו"ד ברמן.  :מ' נאור הנשיאהכבוד 

 27 

 28 

 29 עו"ד ברמן: קיבלנו את זה עכשיו בפתח הדיון. 

 30 

 31עכשיו למסור? זה פשוט ניצול לרעה של עכשיו? רק רגע, איך זה קרה?  :מ' נאור הנשיאהכבוד 

 32 הליך המשפטי. 

 33 

 34 לוקחים שליח.  כבוד השופט צ' זילברטל:

 35 

 36 עו"ד אברהם: אנחנו קיבלנו פקס רק אתמול על הדיון. 

 37 
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 1 ביקשתם הקדמה של הדיון. אדוני עומד על העתירה הזאת?  :מ' נאור הנשיאהכבוד 

 2 

 3 עו"ד אברהם: כן. 

 4 

 5דוני י רוצה שנקבע? זה דברים טכניים והגורמים המקצועיים מה א כבוד השופט צ' זילברטל:

 6 אומרים לנו שזה בסדר. גם אם לא בסדר זה חבלי קליטה של דבר. 

 7 

 8 עו"ד אברהם: אנחנו סוברים והעותר סבור כדי לבדוק את הדברים ואת חבלי הלידה.

 9 

 10 חבלי לידה קיימים רק בלידה.  כבוד השופט צ' זילברטל:

 11 

 12 יטת המשיבים ההסדרה לא מיושמת כראוי. עו"ד אברהם: גם לש

 13 

 14עו"ד ברמן: הבדיקות עשינו העלו שהמפעילות המרכזיות כן מאפשרות את פתיחת השירותים 

 15הללו. קיימות מס' מפעילות שהרישיון שלהם בוטל. מפעילה אחת אמרה שיש קשיים והיא לא 

 16נן בעיות, שיתכבד ויפנה קיבלה פנייה, לאחר שהגשנו היא קיבלה פנייה. כפי שציינו, כלל שיש

 17למשרד התקשרות. ככל שיש חברה שמפרה ינקטו בצעדים. הבדיקות שאנחנו עשינו כולל 

 18 בדיקות בשטח הוא עשה את הבדיקות עצמם משרד התקשורת. 

 19 

 20 עו"ד מעגן: אנחנו לא קיבלנו את ההודעה. 

 21 

 22 אפילו לא הבוקר?  :מ' נאור הנשיאהכבוד 

 23 

 24 עו"ד מעגן: לא. 

 25 

 26 זה לא עובד ככה בבית ספרנו.  :מ' נאור הנשיאהכבוד 

 27 

 28 

 29עו"ד אברהם: אתמול זה כבר היה בשעות הערב ואמרנו שנגיש בשעות הבוקר. לא ידעתי 

 30 שעורכת הדין גם  תגיע. 

 31 

 32 שנשמע ראיות?  מה אדוני מצפה שנעשה עכשיו כבוד השופט צ' זילברטל:

 33 

 34 עו"ד אברהם: לבדוק האם ההסדרה מיושמת כראוי. 

 35 

 36אז ייקח מספר ימים וצריך להתחיל ואם לא יהיה טוב אז יש בתי  פט צ' זילברטל:כבוד השו

 37 משפט. 
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 1 

 2אדוני מגיש לנו תצהיר כמו תחנת רדיו. ככה לא עובד בן אדם. לא  כבוד השופט מ' מזוז: 

 3מקליטים שיחת טלפון והנה תמליל של שיחה. מה זה המשחקים האלה? זה בסיס שהסדרה כלל 

 4 משקית לא עובדת? 

 5 

 6עו"ד אברהם: אנחנו פנינו למשרד התקשורת מספר פעמים ולא ראינו שההסדרה מיושמת.  יש 

 7 תקלה שפוגעת בעסקים. 

 8 

 9 (גברת מתפרצת ומדברת על הפגיעה בעסקים ובפרנסה). 

 10 

 11 גברתי תצא מן האולם.  :מ' נאור הנשיאהכבוד 

 12 

 13 הנה שמענו טענות על ההסדרה.  כבוד השופט צ' זילברטל:

 14 

 15 לא.  עו"ד אברהם:

 16 

 17 למה אדוני אומר שלא? עכשיו שמענו.  כבוד השופט צ' זילברטל:

 18 

 19עו"ד אברהם: חשוב לי להדגיש שאנחנו לא תוקפים את מהות ההסדרה היא התקבלה כחוק. 

 20 אני רק אציין שאני לא מייצג את הגברת שהתפרצה. 

 21 

 22 כך או כך אנחנו אחרי השלב הזה. ההסדרה התקבלה.  :מ' נאור הנשיאהכבוד 

 23 

 24 עו"ד אברהם: אנו רוצים לראות שהשירות זמין. 

 25 

 26 אז צריך להתחיל את זה.  כבוד השופט צ' זילברטל:

 27 

 28 

 29 ניתן פסק דין. 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 5 


