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לכבוד
מר אהוד ברק ,ראש ממשלת ישראל
מר אברה שוחט ,שר האוצר
מר בנימי ב אליעזר ,שר התקשורת
ח"כ אלי גולדשמיט ,יו"ר ועדת הכספי של הכנסת
ח"כ מיכאל אית  ,יו"ר ועדת המשנה לאינטרנט של הכנסת
עו"ד אליקי רובינשטיי  ,היוע המשפטי לממשלה

הנדו  :שינוי תעריפי הטלפו לגלישה באינטרנט – עמדת איגוד האינטרנט הישראלי

בשבוע שעבר ,אושרה בכנסת חבילת התעריפי החדשה לתקשורת פני ארצית נייחת ,באמצעות
חברת בזק .בכלל זה ,אושרה חבילת תעריפי מיוחדת לגלישה באינטרנט .עמדת האיגוד בנושא
זה היא כי הבעיה האמיתית של שוק האינטרנט בישראל ,לא זו בלבד שלא קודמה ,אלא
שההרגשה כי נעשה הישג עלולה להרדי את מקבלי ההחלטות ובכ להארי את המציאות
הבעייתית של שוק זה .להל עמדת האיגוד:

 .1חבילת התעריפי המוצעת לגולשי מיטיבה באופ כללי את מצב גולשי האינטרנט באר ,
ותוחמת את התשלו המרבי לחברת בזק בעבור כל היק של גלישה ,למחיר סביר של 99
ש"ח בחודש.
 .2למרות האמור בסעי  ,1נית לאפיי חלקי באוכלוסיית הגולשי אשר עלולי להידרש
לתשלו של מספר שקלי נוספי בחודש בי בשל היקפי גלישה נמוכי  ,ובי בשל אי הבנה
וחוסר מודעות לחבילות החדשות .לגבי האחרוני  ,הרי שיש להבטיח כי תתקיי הסברה
נאותה ה לגולשי קיימי  ,וה לגולשי עתידיי .
 .3למרות ההטבה כאמור במצב הגולשי  ,המצב בישראל רחוק מלהיות משביע רצו  ,והשינוי
האמור הנו בבחינת מת משכ כאבי לחולה אנוש .שוק התקשורת הפני ארצית הנייחת
אשר אמור היה להיפתח לתחרות עד ינואר  !1999טר נפתח לתחרות המיוחלת וכתוצאה,
התשתית היחידה המשמשת את הציבור בישראל הנה תשתית הטלפוניה האיטית והמוגבלת.
הסיבה לכ הנה עיכוב בקבלת ההחלטות בממשלת ישראל האמונה על נושא זה .עובדה זו
היא הבעיה המרכזית של האינטרנט בישראל ,ולבעיה זו השלכות קשות ביותר על כלכלתה
של ישראל.
 .4אל לה לחברי הכנסת ולמקבלי ההחלטות בממשלה ,להיכנס לשאננות מתו הנחה כי ה
את שלה עשו ,והמלחמה למע עתיד האינטרנט בישראל תמה לעת עתה .ההפ הוא הנכו ,
עיקר המלאכה עוד לפנינו ,ואת המאמצי צריכי להפנות עתה להשלמת תהלי פתיחת שוק
התקשורת לתחרות.
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 .5לפיכ  ,קורא איגוד האינטרנט הישראלי ,לחברי הכנסת ולממשלת ישראל לפתוח לאלתר
את שוק התקשורת הפני ארצית לתחרות ,ולאפשר שימוש בתשתיות מהירות לתקשורת
נתוני ובראש תשתיות כבלי  ADSL ,ואלחוט .שינוי זה הוא ההטבה האמיתית לאזרחי
ישראל וכלכלתה.

איגוד האינטרנט הישראלי ישמח לסייע בקידו ובליבו הסוגיות שבנדו  ,למשרד התקשורת ולכל
גור ציבורי אשר יבקש זאת ,מתו ראיה כי הנושא הנו קריטי לקידו האינטרנט בישראל.

בברכה,

הנהלת איגוד האינטרנט הישראלי
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