בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ 1204/19
לפני:

כבוד השופטת ד' ברק-ארז
כבוד השופט י' אלרון
כבוד השופט א' שטיין

העותרת:

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
נגד

המשיבים:

 .1שר התקשורת
 .2מנכ"ל משרד התקשורת
 .3משרד התקשורת
 .4ממשלת ישראל
 .5שר האוצר
 .6הוט טלקום שותפות מוגבלת
 .7איי.בי.סי איזראל ברודבאנד קומפני )(2013
 .8פרטנר תקשורת בע"מ
 .9פרטנר פתרונות תקשורת נייחים שותפות
מוגבלת
 012 .10טלקום
 012 .11סמייל טלקום בע"מ
 .12סלקום ישראל בע"מ
 .13סלקם תקשורת קווית שותפות מוגבלת
 013 .14נטויז'ן בע"מ
 .15ועידן פתרונות קונפרנסיג עסקיים שותפות
מוגבלת
 .16הוט מוביל בע"מ
 .17הוט מובייל תקשורת בינלאומית בע"מ
 .18אקפסון  018בע"מ
 .19טריפל סי מחשוב ענן בע"מ
 .20גולן טלקום
 .21גולן טלקום בינלאומי בע"מ
 .22גלי פון בע"מ
 .23פרי טלקום בע"מ
 .24רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ
 .25בינת עסקים בע"מ
 .26הום סללור בעי"מ
 .27סלקט תקשורת בע"מ
 .28טלזר  019שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ
 .29השקמה אן .ג'י .אן .תקשורת בינלאומי 015
בע"מ
 .30סלראן תקשורת סלולרית בע"מ
 .31הוט נט שירותי אינטרנט בע"מ
 .32קולנט תקשורת בע"מ
 .33אינטרנט רימון ישראל  2009בע"מ
 .34אינטרנט בינת בע"מ
 .35מארס  019טלקום בע"מ
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 .36אר .אל אינטרנט ורשתות בע"מ
 .37עמית  -נט טלקום בע"מ
 .38איי.טי.סינ.ג בע"מ
 .39פורמלי אמאנטק איי.אס.פי בע"מ
 .40וואי -טק פתרונות בע"מ
 099 .41פרימו תקשורת בע"מ
 .42קוויק לינק  011לעסקים בע"מ
עתירה למתן צו על-תנאי
תאריך הישיבה:

ד' בשבט התש"ף

בשם העותרת:

עו"ד ניר כהן ,עו"ד אמיר בן-ארצי,
עו"ד יעד רותם

בשם המשיבים :5-1

עו"ד אודי איתן ,עו"ד עמרי אפשטיין

בשם המשיבות 17 ,16 ,6
ו:31-

עו"ד חגי דורון

בשם המשיבות :11-8

עו"ד דרור סברנסקי ,עו"ד גילי ברוקס ורון

בשם המשיבות :13-12

עו"ד רועי בלכר ,עו"ד מוהנד נאסר,
עו"ד עדי עמיתי

בשם המשיבות :42-14 ,7

אין התייצבות

)(30.1.2020

החלטה
בפתח הדיון ביקשנו מן המדינה להבהיר מהו פרק הזמן הצפוי להשלמת עבודתו
של הצוות המקצועי ,ולא כל שכן בהתחשב בזמן הרב שחלף והערך שנודע לקבלת
החלטות במהירות ראויה .לאחר הפסקה בדיון והתייעצות נמסר לנו כי הצוות ישלים את
עבודתו ויגיש את המלצותיו בתוך ארבעה חודשים מהיום .הנחתנו היא שכך ייעשה.
הודעת עדכון מטעם המדינה תוגש לא יאוחר מיום  15.6.2020ויש לקוות שלא
יוגשו בקשות לקבלת ארכה בעניין זה .לאחר מכן נחליט על המשך הטיפול בתיק.
הצדדים שומרים על טענותיהם.
ניתנה היום ,ד' בשבט התש"ף ).(30.1.2020
שופטת

שופט
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