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הנה המסמך שוב ,אם התפספס
]From: Erez Raviv [mailto:erezr@davar1.co.il
Sent: Tuesday, August 28, 2018 1:29 PM
To: aviw@telecomnews.co.il
איך דברים לעיתים מתחברים Subject: RE:

אין מסמך
:כתב > TelecomNews <AviW@telecomnews.co.ilבתאריך  27באוג׳ ,9:26 2018
בהמשך לשיחתנו מהיום
מצאתי סימוכין למה חברת החשמל שכרה את שירותיהם של יצחק קאול )מי שהיה בעברו בין היתר מנכ"ל בזק( ודני רוזן מי שהיה בעברו מנכ"ל משרד התקשורת( ,הם אלו שייעצו
לחברת החשמל כיצד לקדם את עסקת המכירה של אנלימיטד דרך הקלות רגולטוריות במשרד התקשורת ובהחלטת הממשלה.
הנימוקים לשכירתם ברורים וכתובים "שחור על גבי לבן" במסמך המצ"ב.
בברכה
אבי
]From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il
Sent: Sunday, August 26, 2018 3:53 PM
'To: 'Erez Raviv
איך דברים לעיתים מתחברים Subject: RE:

המצב הולך ומחריף.
בוויכוח שהיה לי עם גדי פרץ ,הוא כתב לי את המשפט הבא:

אבי אתה טועה.
מי שיזם ]את התקן[ הוא דני רוזן ולא קובי שמש .קובי הוא חבר בוועדת התקינה אבל מי שיזם את התקן היה דני.
אז הלכתי למכון התקנים ואכן דני רוזן הוא היו"ר של כל הוועדות בתחום התקשורת:
https://portal.sii.org.il/heb/standardization/vaadapage/?vid=8100
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אבל חסר העיקר ,מי זה דני רוזן )כיום( העבר שלו מפואר ,בזה אין ספק ,אבל כיום הוא מעורב אישית ובעל מניות בשתי חברות מאוד מעניינות:
http://directors.dundb.co.il/Details/Director.aspx?id=KJx8jaXh188V4wY0FMOyGw%3d%3d&name=%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C+%D7%A8%D7%95%D7%96
%D7%9F
א .חברת אינטר-גאמה ,החברה הזו היא הבעלים של חברת רפק תקשורת .נכון ,זו שעשתה אקזיט וממתינה ל 10-מיליון  ₪נקי מסלקום.,שרכשה את אנלימיטד ,שרפק תקשורת
היא חלק בשותפות הזו...
ב .חברת  ,QRPחברה שיש לו כ 50%-מהמניות והמשרדים של החברה שוכנים אצלו בבית )!( ,זו חברה לשירותי סלולר מעל העמודים של חברת החשמל .מי השותף העסקי של
החברה )כי בלעדי הסכמת השותף הזה ,כלומר האישורים של סמנכ"ל ההנדסה שלה ,אי אפשר לתלות אנטנות סלולר ואלחוט על עמודי החשמל ואין לאן לחבר אותם לאינטרנט(,
ניחשת נכון – אנלימיטד..סמנכ"ל ההנדסה של אנלימיטד הוא ממש במקרה קובי שמש.
אם לא די בכך ,חברת  QRPהיא יועצת של חברת החשמל לענייני תקשורת .
נחזור שוב לקובי שמש :זה אותו קובי שמש שגם הוא במינוי אישי קבוע במכון התקנים )כמו דני רוזן ,בלי שהקשר העסקי המשולב ביניהם ,גם דרך רפק תקשורת ,גם דרך חברת החשמל
וגם ישירות דרך  , QRPגלוי(.
לכן קובי שמש הוא יו"ר הוועדה הטכנית למוצרים ושירותים בתקשוב )שבתוכה נולד התקן החדש( ,ועדה שהיא חלק מהוועדה המרכזית שבראשה עומד דני רוזן.
https://portal.sii.org.il/heb/standardization/vaadapage/?vid=8120
"ובא לציון גואל".
מדהים.
בברכה
אבי
]From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il
Sent: Friday, August 24, 2018 10:55 PM
'To: 'Erez Raviv
איך דברים לעיתים מתחברים Subject:

סוף שבוע טוב
בעקבות הכתבה שלי בעניין תקן החדש לטלפוניה כאן
קיבלתי טיפ "לחפור" במסמכי מכון התקנים ולגלות את "הקשר".
ולכן מצאתי מה שחיפשתי די בקלות ,והוספתי את הפסקה הבאה למאמר:


אני מניח שקוראינו הוותיקים שעקבו אחרי החשיפות של השבועיים האחרונים ,לא יופתעו אם נדווח כאן שמי שיזם את הקמת הוועדה במכון
התקנים  -הוועדה הטכנית  , 8120הוועדה שהכינה את התקן החדש כביכול ,היה נציג אנלימיטד במכון התקנים ,שליווה את כל ישיבות
הוועדה .יו"ר הוועדה ,אני מניח שאתם כבר מנחשים ,נכון ,ניחשתם נכון ,היה נציג סלקום ,ולסלקום היה עוד נציג בוועדה וגם לגולן טלקום,
בנוסף לנציגי נוקיה ואריקסון ,שכמובן קשורים עם חברות הסלולר בקשר אישי ,עסקי וכלכלי הדוק .ככה זה עובד ,כמה פשוט וכמה יעיל,
כשכולם בעלי אותו אינטרס בדיוק )וזה לא האינטרס שלכם ,קוראים יקרים (

ההחלטה נולדה כאן )עמוד  3סעיף  (3בישיבה שנולדה ,זומנה ונוהלה ע"י קובי )יעקב( שמש ,סמנכ"ל ההנדסה של אנלימיטד \  .IBCהוא )כמובן( ליווה את כל פעילות
הוועדה מיום היוולדה ועד סיום עבודתה.
יו"ר הוועדה מונה שחר רז שניהל את כל הישיבות עד הוצאת הצעת התקן ,שהוא במקרה ה CTO -של הום סלולר מקבוצת סלקום.
לסלקום היה בוועדה נציג נוסף )נדב אורג( ,מלבד נציג גולן טלקום )דרור לימוי( ,ונציגי נוקיה )שלומי אנג'י( ואריקסון )דמיטרי פילקובסקי(.
כך ,נציגי בזק והוט )סה"כ  2נציגים( היו במיעוט מזהיר בוועדה.
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זאת ,מלבד שחר שיליאן ,נציג משרד התקשורת בוועדה ,שגם דאג לשלם למכון סכום לא קטן כדי שהוועדה הזו תפעל )למרות שכל הוצאות המכון ממומנות ע"י האוצר,
ראה סעיף  4עמוד  4כאן( – בזמן שהוא )שחר שיליאן( רק במקרה ,ממש במקרה ,הוא יוצא סלקום...
"שבת אחים גם יחד"
בברכה
אבי
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