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 העתקת האנטנה הסלולרית בשכונת בית בפארקהנדון: 

, בנוגע להעתקת האנטנה הסלולרית משכונת בית בפארק הריני לפנות  5/21בהמשך לדרישתכם מחודש 

 אליכם כדלקמן:

 –, התקבלה פנייה בחברתנו ובה דרישה להסרת האנטנה הסלולרית עד תאריך ה    5/21בחודש   .1

וכי אנו מסוגלים    31/8/21  –. במועד קבלת הפנייה, אישרנו כי נעתיק את האנטנה עד ה    31/8/21

 –ימים ונתחיל בהליך העתקת האנטנה בתאריך ה    30לסיים את העתקת האנטנה בפרק זמן של  

1/8/21  . 

)משרד כפ .2 הרגולטוריים  הגורמים  כל  שכן  זאת,  לעשות  הכרח  כל  שאין  ולמרות  שהתחייבנו  י 

הנוכחי,  במקומה  האנטנה  העמדת  את  מאפשרים  והחינוך(  הסביבה, התקשורת  הגנת  הבריאות, 

ב האנטנה  העתקת  בהליך  הנדרשים    1/8/21-התחלנו  האישורים  קבלת  כי  התברר  ולצערנו 

"א, המשרד להגנת הסביבה וכו' מתעכבים מסיבות בלתי תלויות מהגורמים הסטטוטוריים כגון רת

 כפי שתכננו.   31/8/21-ולא נצליח לקבל את האישורים האלה עד ה

חשוב להדגיש, כי במידה ונסיר את האנטנה על פי דרישתכם ללא חיבור מידי במקום החלופי,  .3

משום שהמשמעות   השירות הסלולרי שיינתן למשתמשים באור יהודה יפגע בצורה משמעותית,

 של ניתוק האנטנה הינה שלא תהיה קליטה סלולרית באזור הזה ולכן הנזק יעלה על התועלת. 

לאור האמור לעיל, אנו מציעים פתרון ביניים אשר אנו מקווים שיאושר על ידכם לפיו העתקת  .4

 . 1/10/21-האנטנה הסלולרית תידחה לתאריך ה

ימי לימוד ספורים ובימים אלו האתר הסלולרי לא ישדר נציין, כי בחודש ספטמבר ישנם מספר  

המשמעות מבחינת התלמידים היא כל זמן שישהו תלמידים בבתי הספר או בגנים.    ויהיה מושבת

שכל זמן שהילדים שוהים בבית הספר ובצהרונים, האנטנה תהיה כבויה ללא שום שידור ללא שום 

 כיוון. 

 1/10/21-מתחייבים שעל כל יום עיכוב שיהיה מעבר לעל מנת להראות את הרצינות שלנו, אנו   .5

 ₪ ליום בשל עיכוב בהעתקה.  5,000בהעתקת האנטנה הסלולרית, אנו נשלם פיצוי של 

 אנו תקווה שתיעתרו לבקשתנו ומתחייבים שזו בקשת הדחייה הראשונה והאחרונה בנושא הנ"ל. .6
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