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אבי וייס

:אל TelecomNews
:נושא והחברה הזו מופיעה בשם , ביומן של שמילה יש שיבוש בשם(מול שמילה מימון  QRPלעניין פעילותו של דני רוזן וחברת " פנינים. "IBC-דני רוזן ו: 

RQP ,א"אך זו אותה חברה של דני רוזן שכתובת החברה הוא בבית הפרטי שלו בת.(
:קבצים מצורפים   ;IBC 03.JPGשמילה  ודני רוזן QRP IBC.JPG; 2017שמילה   JPG ;  2017.דני רוזן JPG; 2017 02.מכון התקנים JPG; 2017 01.דני רוזן 01 2017

JPG; IEC QRP PTOR.JPG.ושמילה דני רוזן2017

:חשיבות גבוהה

 
 

From: אבי וייס [mailto:aviw@hotufi.net]  
Sent: Thursday, December 20, 2018 10:23 PM 
To: ' 
CcSubject: דני רוזן ו-IBC. "פנינים" לעניין פעילותו של דני רוזן וחברת QRP מול שמילה מימון (ביומן של שמילה יש שיבוש בשם, והחברה הזו מופיעה בשם RQP,  אך זו אותה
 .(חברה של דני רוזן שכתובת החברה הוא בבית הפרטי שלו בת"א
Importance: High 

 
 שלום

 בהמשך לשיחתנו :
 
  במכון התקנים: דני רוזן הוא היו"ר של כל הוועדות של התקינה בתחום התקשורת. א

https://portal.sii.org.il/heb/standardization/vaadapage/?vid=8100  
מזה כמה שנים, רק יו"ר, לכן סמנכ"ל ההנדסה הו גם המנכ"ל), להיות יו"ר של ועדות התקינה לתחום הקווי. השת"פ הזה   IBC-(אין מנכ"ל ב קובי שמשבפועל IBC לכן, הוא מינה את מנכ"ל 

  שכתבתי עליו המון מאמרים. כרגע זה עניין משני (וחמור בפני עצמו), שמצביע על הכיוון והקשרים ביניהם.  SIP Interconnectתקן אחד חדש בשם ביניהם כבר הוליד 
הוצאות המכון  שכל, שגם דאג לשלם למכון סכום לא קטן כדי שהוועדה הזו תפעל (למרות קובי שמש, מונה בדיוק אז לנציג משרד התקשורת בוועדה שבראשה עמד שחר שיליאן

  ... יוצא סלקום) רק במקרה, ממש במקרה, הוא שחר שיליאןבזמן שהוא ( –) כאן 4עמוד  4סעיף ממומנות ע"י האוצר, ראה 
  

כדי   ,להקלות רגולטוריות כבדות משקל (גם מבחינה כלכלית) ממשרד התקשורת הגישה בקשה לכך שאנלימיטד הוקמה ממש במקביל זה ממש לא מקרי, שהוועדה הזו במכון התקנים
  .משרד התקשורת לקוח מהמסמך הרשמי של) כאן "זה כתוב "שחור על גבי לבן .אנלימיטדשסלקום תוכל לרכוש את 

  
   :בשתי חברות מאוד מעניינות ותפקידים בכירים ובעל מניות אישיתהוא מעורב  כיום) העבר שלו מפואר, בזה אין ספק, אבל כיום( דני רוזן, מי זה העיקר.  ב
  

 10-לע"י סלקום וממתינה   IBC, החברה הזו היא הבעלים של חברת רפק תקשורת. נכון, זו החברה שעשתה אקזיט ברכישתכאן, רשימת הדירקטורים גאמה- אינטרא. חברת 
  ...לק בשותפות הזוחשרכשה את אנלימיטד, שרפק תקשורת היא  ,נקי מסלקום₪ מיליון 
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. מי השותף העסקי של מודים של חברת החשמלחברה לשירותי סלולר מעל העזו    (!), שוכנים אצלו בביתמהמניות והמשרדים של החברה  50%-חברה שיש לו כ ,QRPחברת . ב
לאינטרנט),  אי אפשר לתלות אנטנות סלולר ואלחוט על עמודי החשמל ואין לאן לחבר אותםהחברה (כי בלעדי הסכמת השותף הזה, כלומר האישורים של סמנכ"ל ההנדסה שלה, 

  . קובי שמשה , הוא ממש במקרIBC \. סמנכ"ל ההנדסה של אנלימיטד אנלימיטד –ניחשת נכון 
  
  ). . 2012ברשימה של יועצי חברת החשמל, מאז (בסעיף השלישי   יועצת של חברת החשמל לענייני תקשורתהיא  QRPחברת אם לא די בכך,  ג.
  

דרך רפק תקשורת, גם דרך חברת שהקשר העסקי המשולב ביניהם, גם  בלי, דני רוזןבמכון התקנים (כמו  במינוי אישי קבועשגם הוא  קובי שמש: זה אותו לקובי שמשנחזור שוב 
  ). גלוי, QRP החשמל וגם ישירות דרך 

  . דני רוזןשבראשה עומד  ועדה שהיא חלק מהוועדה המרכזית), SIP-למוצרים ושירותים בתקשוב (שבתוכה נולד התקן החדש ל עדה הטכניתהוא יו"ר הוולכן קובי שמש 
/?vid=8120https://portal.sii.org.il/heb/standardization/vaadapage  

    
די ), והיא ביצעה כבר ניסוי שטח אחד (IBCקיבלה רישיון זמני ממשרד התקשורת לניסויים של פס רחב אלחוטי מעל תשתיות חברת החשמל (בחיבור בסיבים של   QRPחברת . ד

  .  IBC) עם חברת פלאפון, כי בזמנו סלקום היססו לתת לדני רוזן "במה", לפני שמשרד התקשורת מאשר להם את הרכישה של כושל, לפי מה שחשפתי
  

  וסלקום.  -  IFFבשם   IBC-המשקיע החדש ב  IBCכדי "להיכנס לפעולה" שוב, עם - IBCממתינים לסיום כל ההליכים של רכישת   QRPכרגע, 
  
כדי לייעץ לחח"י בעניין "שוק  31.11.15עד  1.6.15, להארכת הפטור הקודם, לתאריכים מחברת החשמל (יש צילום בצילומים המצ"ב) ) קיבלה פטור ממכרזדני רוזן וקאול( QRPחברת . ה

   .בפני משרד התקשורת  IBC-ולייצג את האינטרסים של חברת החשמל ו התקשורת"
  

  . וכנגד בזק  IBCובתכל מסמכים לרגולציה לט, את שמילה מימון ושחר שיליאן (יוצא סלקום)עבד די קשה באינטנסיביות עד שהכין עם  דני רוזן
, בהם שמילה היה מנכ"ל בפועל בחצי השני של השנה (ברור שהוא לא היה יכול לקדם זאת, כששלמה פילבר היה מנכ"ל), אבל היה 2017-, הוכנו כבר ב2018- כל המסמכים שפורסמו ב

, ולהביא את העסקה וההקלות לאישור ממשלה. זה נהפך לאפשרי רק בעיתוי מסוים ניתן לדחוף אותם דרך השר רק כשהשר משוכנע בכך (שר שלא סבל את שמילה ולא נתן בו אמון)
דרור, שונא בזק מובהק, והוא [נתי] שכנע את השר, שכן נתן אמון בנתי כהן), כך נולד המהלך שנוצל על -(כלומר: אחרי שנתי כהן שוכנע ע"י שמילה ועוד אנשים כמו סמנכ"ל הכלכלה רז

  (נותח בעשרות כתבות באתר טלקום ניוז). ₪ מלווה בהקלות רגולטוריות של מיליארדי  IBC-ה בין סלקום לידם לקדם את אישור העסק
  הכל מתועד בצילומים המצ"ב, צילומים של המפגשים שיש ביומן של שמילה מימון (ביומן שנחשף, לפי חוק חופש המידע) כמפורט כאן: 

 הפטור ממכרז שמוזכר קודם,גם בשנים שלאחר  IBC-כנציגי חברת החשמל ולהיפגש עם שמילה מימון  המשיכו (שזה הוא) QRPוחברת שמילה מימון עולה שדני רוזן . מעיון ביומן של 1
  בתאריכים הבאים:הוא נפגש עם שמילה  2017-וב

 1.1.17  
 24.1.17  
 14.2.17  
 5.3.17 
 8.5.17 

("מומו", כלומר שלמה  הציגו את מיזם הסיבים במשרד של המנכ"ל(כלומר: דני רוזן)  QRPשבה חח"י +  14.2.17- והפגישה ב רק עם דני רוזן 1.1.17-הפגישה במעניינות במיוחד: 
  .פילבר)
טורים של החשכ"ל ולא (ייתכן והוצא עוד פטור ממכרז שלא פורסם בשום מקום ע"י חח"י. חיפשתי באתר הפטורים ממכרזים של חח"י וגם באתר הפ דני רוזן פעל גם לטובת חח"יכלומר: 

באותם תאריכים שיש תיעוד  - האישית שלו ושל קאול  QRPוהוא פעל גם לטובת בידינו),  שיש, כולל פטור ההמשך ממכרז המתועד הכל נמחק, כאילו RPQ-מצאתי שום זכר לדני רוזן ו
 ברור לגביהם על מעורבותו, כאמור לעיל. 
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ממכון התקנים. לא ברור מי היה במפגש (מלבד שמה של דגנית, מתאמת ומזכירת הוועדה, שמופיע בצילום).  2120פגש עם הוועדה הטכנית שמילה נ 27.7.17ביום הצלבות מעניינות: . 2
  ... דני רוזן וקובי שמש.אבל סביר להניח שהפגישה הייתה עם ראשי הוועדה, 

  
  .שמילהן של לכל המפגשים דלעיל צרפתי את הצילום המתאים, לגבי התאריכים הללו, מהיומ

  
  .11.9.17הגישה בקשתה להקלות למשרד התקשורת לרבות אפשרות רכישתה ע"י סלקום ביום   IBC \. חברת אנלימיטד 3
  
  . הוזכרו בהם לא QRPאו \היו המון פגישות ששמו של דני רוזן ו. לפני תאריך ההגשה של הבקשה ומיד אחריו 4

לא ברור כרגע אם דני רון השתתף גם (דורון כהן).   IBCשל השר), דיונים מסוגים שונים, שבהם הוזכר לא אחת שמו של היו"ר של (כולל  IBCת היו לא מעט  מפגשים, סיורים בחבר
  במפגשים הללו, כי שמו לא מופיע ביומן של שמילה (והיומן של המנכ"ל הקודם והנוכחי טרם נחשפו).. 

  
היקף העיסוק העצום והלא פרופורציוני לכל נושא אחר , רק כדי להמחיש את לידיעה(לא צרפתי את הצילומים מהיומן שלו, כי זה רק  ע"י שמילה IBC-העיסוק באלו התאריכים של 

  רישומים כדלהלן: 12בתקופת זמן די קצרה), סה"כ  - IBC-שעסק בו באותה תקופה, של עיסוק שמילה מימון ב
 26.5.16  
 31.7.16  
 8.8.16  
 18.8.16 
 26.8.16 
 7.11.16 
 6.12.16 
 14.12.16 
 10.8.17 
 2.10.17 
 25.10.17 
 26.10.17 

... וכך הלאה שום מנכ"ל של חברת תקשורת קטנה עד בינונית לא נפגש באותה עם שמילהרק לשם ההשוואה, שום נציג ציבור בכיר או זוטר לא נפגש עם שמילה באותה תקופה... 
 . רוב זמנו של שמילה הוקדש רק לנושא הזה והלאה...

 
  :לסיכום

 3-בקשרים עסקיים ב  IBC-דני רוזן מחובר ל), שנחשפו בעבודתם המשותפת במשך כמה שנים במכון התקנים, IBCמעבר לקשרים האישיים שבין דני רוזן וקובי שמש (המנכ"ל בפועל של 
  דרכים בו זמנית:

  
  .IBCוודאי כמו כולם (ברפ"ק ובעליה), מ"האקזיט" המוצלח של רכישת וייהנה ב  IBC-בחברה המחזיקה את רפ"ק תקשורת, שהיא חלק מ דירקטור. הוא א
כך הוא עשה, בשתדלנות צמודה מול המשרד ובמיוחד מול . . אצל משרד התקשורתIBCייעוץ עבור חברת החשמל, כדי לקדם את שקיבלה תפקיד של   QRP. הוא בעל חברה בשם ב

  . שמילה מימון, וגם הצליח בכך, וסביר להניח שתוגמל כראוי ע"י חברת החשמל עבור הצלחתו
ולכן  כהצלחהל ידו עם פלאפון , הוא הציג את הניסוי שכבר בוצע עIBC-(אותה חברה...), שמספקת חיבורי פס רחב באלחוט מעל הרשת של חברת החשמל ו  QRP. הוא בעל חברת ג

  , כשיסתיימו כל ההליכים הפורמליים והרגולטוריים של העסקאות הללו.IFF-במסגרת הבעלות החדשה של סלקום ו  IBCמתוכנן שיקבל פלחים מהפריסה המתוכננת של 
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