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 לתקשורת הישראלית בזק לחברת התקשורת שר לאישור בנוגע 5.8.2015 מיום פנייתכם חנדוו:

(1998) בע׳׳מ לווין שירותי בע׳׳מ די.ב».אז יורוקוס אחזקות מלוא לרכישת בע״מ

שבנדון. בפנייתכם שהעברתם לשאלות מפורט מענה להלן

 מועצת עם התייעצות לאחר התקשורת שר בסמכות הינו כאמור מיזוג אישור הליך כי יובהר א.

 והשר המועצה בפני המקצועית עמדתם את מביאים האחרים המשרד גורמי והלווין, הכבלים

החלטתם. גיבוש טרם

 לתפקיד אני נכנסתי 7.6.2015 ובתאריך תפקידו, את דאז המנכ״ל סיים 19.5.2015 בתאריך ב.

מחודש. לעיון שולחני על שוב הונח והנושא המנכ״ל

 מועצת יו״ר דאז, המשרד מנכייל השתתפו בה ,19.3.2015 ב־ שהתקיימה בפגישה כי לי נמסר ג.

 מניעה רואה אינו המשרד כי הובהר יס חברת ומנכ״ל כלכלה אגף נציגי והלווין, הכבלים

 שקבע אלו על נוספים בתנאים המיזוג את להתנות צורך יש האם שוקל אך המיזוג באישור

הממונה.

 מיום למועצה המשפטי היועץ שהעביר מפורט מייל מצ״ב המועצה, עמדת גיבוש תהליך לעניין ד.

10.8.2015

 בקשת את לאשר ־ והלווין הכבלים מועצת והמלצת המשרד עמדות בסיס על לשר המלצתי ה.

 וחתימת לאישור והועברה 23.6.2015 מיום המועצה החלטת קבלת לאחר רק גובשה המיזוג

השר.

 הוחלט אך טיוטות, הוחלפו המיזוג. לאישור תנאים בנושא סופיים מסמכים' גיבש לא המשרד ו.

 שימוע( בהליך היתר בין )שכרוך נוספים תנאים להחלת הצפוי התהליך משך בשל

המיזוג את לאשר ההיא, בעת ויס בזק חברת עבור האישור בעיכוב הכלכליות והמשמעויות

91999 ירושלים ,23 יפו רח׳
61290 תל־אביב שלום מגדל ,9 העם אחד רח׳

02-6240321 :פקס׳ 02־6706310/3 :טל׳
03־5101706:פקס׳ 03־5198212/8:טל׳

0113
I I



הכללי המנהל ישראל מדינת

התקשורת משרד

 מחויבות החברות כי העובדה בהינתן זאת הממונה. שקבע התנאי□ על נוספים תנאי□ ללא

 סמכותו במסגרת שיגובשו, ככל נוספים, תנאים להחיל המשרד בידי וכי מבנית, בהפרדה

רישיונות. תיקוני לבצע

 מגבילים תנאים לגיבוש המקצועית העבודה את לסיים המיידי הצורך התייתר כאמור, ג.

הושלמה. לא כאמור עבודה ולכן החברות של פונקציונאלי למיזוג

 למגבלות מעבר נוספים תנאים להוסיף שקל המשרד כי לי נמסר מקדמיים בשלבים ד.

:עיקרם שאלה הממונה, ידי על שהוטלו

 תמחיריים, רק ולא טכניים, בהיבטים גם הממונה( שהציב )תנאי הפריקות הבטחת .1

בשימוש. הקצה ציוד ואופי הלקוח בבית החיבור אופי על בדגש

 או רגיל בנדל שיווק באיסור לדוגמא, בזק, של והשיווקי התחרותי הכוח ניצול אי .2

 באופן .המסופק תשתית בשירות יס מחברת שירות רכישת התניית איסור או הפוך,

בזק. חברת ידי על בלעדי

 בשאלת הכריע וטרם מדיניות גיבוש טרם המשרד אך נשקלו, אלו תנאים כאמור,

 בזק חברת ברישיון אחרים או אלו תנאים לקבוע האפשרות את ושומר בהם הנחיצות

שיידרשו. ככל

.• העתקים
התקשורת משרד המשפטית, היועצת נויפלד, דנה גב׳
התקשורת משרד כלכלה, בכיר סמנכ״ל לבאות, הרן מר

 לווין ושידורי כבלים לשידורי המועצה יו״ר שגב, חי בן־ יפעת ד״ר
לווין ושידורי כבלים לשידורי המועצה המשפטי, היועץ קובסניאנו, דודו מר
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