משרד התקשורת
לשכת המנהל הכללי
כ"ה אב תשע"ג
 9אוגוסט 3292

אל :משתתפי הדיון
שלום רב,

הנדון :סיכום ישיבה שהתקיימה בתאריך  /3/1/7/בנושא השוק הסיטונאי
 .9בתאריך  227/73292התקיימה פגישה בנושא בנדון בראשות מימון שמילה ,המנהל
הכללי (בפועל).
 .3משתתפים בפגישה:
מר מימון שמילה ,המנהל הכללי (בפועל)
מר נתי ביאליסטוק כהן ,יועץ בכיר למנכ"ל
אביעד גולדפינגר ,יועץ למנכ"ל
מר חיים גרון ,סמנכ"ל בכיר אגף הנדסה ורישוי
עו"ד דנה נויפלד ,היועצת המשפטית
מר הרן לבאות ,סמנכ"ל בכיר כלכלה
מר עוזי לוי ,מנהל תחום רישוי כללי
עו"ד יעל מלם ,הלשכה המשפטית
עו"ד הראל עמית ,לשכה משפטית
 .2הדיון זומן ע" לשכת המנכ"ל לשם קביעת לוחות זמנים והסדרת העבודה בנושא.
מהלך הדיון:

 .3ניהול ובקרת ה"פרויקט" תתבצע ע"י המנכ"ל (בפועל) כאשר תיקי שירות
תפעולים וטכנולוגים יבוצעו על ידי אגף הנדסה ורישוי ,והתמחור יבוצע על ידי
אגף כלכלה.
 .8הוצג לו"ז מוצע של אגף הנדסה ורישוי על ידי מר עוזי לוי.
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מדינת ישראל
משרד התקשורת

לשכת המנהל הכללי

א -BSA .ישנה מחלוקת בין אגף הנדסה ורישוי ואגף כלכלה בנוגע לשאלה אם
לקבוע יחס העמסה בתיק השירות ,לדעת אגף הנדסה היא שיש לקבוע בתיק
השירות "יחס העמסה" מוגדר ,לשם אבטחת רמת שירות מינימלית ,ולדעת אגף
כלכלה אין צורך לעשות כן ,שכן התחרות בין השחקנים תקבע את רמות
השירות .לדעת סמנכ"ל הנדסה ,נכון יהיה להכריע בנושא ע"י השר.
מרגע קבלת ההחלטה התיק מוכן לכל החלטה שהיא.
ב -SLU .נמצא בשלב קבלת התייחסות ראשונית מהחברות ,עדיין לא בשימוע.
ג .לגבי המשך העבודה על יתר תיקי השירות ,ישנו לו"ז של אגף הנדסה ורישוי.
 .1אגף כלכלה אמר שעל מנת לעמוד בלו"ז הם צריכים שאגף הנדסה יעדכן אותם
בהתקדמות העבודה שלהם ,מבעוד מועד.
סיכום:
 ./את התיק ההנדסי של ה BSA -יש להעביר במיידי ללשכה המשפטית.
 .5על אגף הנדסה ורישוי להעביר גאנט מסודר ועדכני עד סוף השבוע.
 .9לשכת המנכ"ל תפתח תיקייה משותפת בשרת המשרדי ובאמצעותה יישמרו
ויועדכנו מסמכים ונתונים רלוונטים ,הרשאות לכניסה לתיקייה ייקבע ע"י
הסמנכ"לים.
 .92לשכה משפטית תבחן את שאלת אופן תיקון הרשיונות הנדרש ,תיקון קצר של
"הפניה לתיק שירות" ,או תיקון הרשיון עצמו.
 .99חברת ( IBCמיזם  FTTHחח"י) תוזמן להשתתף בפורום ההנדסי בשירותים
הסיטונאים.
 .93תיקי שירות בקנית דקות שיחה ותמסורת נתונים אינם דורשים תיק שירות הנדסי,
רק כלכלי ,ולפיכך יטופל ע"י אגף כלכלה.
 .92אחת לשבועיים ,ייתקימו דיוני בקרה ומעקב בראשות המנכ"ל (בפועל) .סמנכ"ל
כלכלה ,סמנכ"ל הנדסה ורישוי והיועצת המשפטית ייערכו בהתאם.
הערה :חברת חשמל או בעלי תשתית כיצד הם משתלבים "כאורחים" בשוק הסיטונאי,
על כך יתקיים דיון נפרד.

