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פרטי הפנייה )שדות המסומנים בכוכבית )*( הם שדות חובה(
נושא
השלמת התלונה בעניין שערוריית רכישת גולן טלקום ע"י סלקום

תיאור המקרה:
המהלך לרכישת גולן טלקום ע"י סלקום אושר ע"י השר יועז הנדל והוביל לחשיפת חלק ממעשי השחיתות שהיו קשורים בעסקה הזו ,מעשים מאחורי הקלעים כהטבות כספיות ניכרות ,כמפורט
בקובץ המצ"ב.
זו השלמה לתלונות קודמות בנושא 72495 :מ) 4.7.20-התלונה הראשית( 72648 ,מ 10.7.20-ו 72979 -מ - 25.7.20-תלונות מקבילות ומשלימות.
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מסמך
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טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד.
טופס זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.
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האם היועמ"ש יורה לחקור השערורייה שבאישור רכישת גולן טלקום
ע"י סלקום?
דף הבית << כתבות ראשיות לדף הבית << בלעדי << האם היועמ"ש יורה לחקור השערורייה שבאישור רכישת גולן טלקום ע"י סלקום?

זה לא מקרי ,ששר התקשורת ,יועז הנדל ,לא שחרר שום מסמך החלטה בחתימת ידו בעניין אישורו לרכישת גולן טלקום ע"י סלקום.
הסיבה :גם הוא יודע ,שיש כבר תלונה נגדו אצל היועמ"ש ,שקשורה במה שהסתיר עד היום מהציבור :מתן הטבות כספיות בעשרות רבות
של מיליוני ש"ח ,הטבות לא חוקיות לגולן טלקום ,ע"י צמרת משרד התקשורת ,שכעת רוצה את הכסף הזה בחזרה מגולן טלקום ,והיא
מסרבת להחזירו .זה שלא שוחרר מסמך החלטה מטעם השר ,לא אומר ,שאפשר להשאיר את פרטיו בסוד לאורך זמן ,כפי שקיווה השר.
זאת ,כי פרטי ההחלטה שהוסתרו  -יצאו לאור ע"י גולן טלקום בהודעה לבורסה ,לגבי "פרשת החזרת התדרים" .זאת ,כנראה ,עם "הנחת
סלב ענקית" ע"ח הכיס הציבורי.
מאת :אבי וייס20:03 ,15.8.20 ,
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סלקום חייבת הייתה להיפטר מהצרה הזו ,ששמה גולן טלקום ,בהמשך אסביר למה.
פעם ראשונה סלקום ניסתה לרכוש את גולן טלקום ב) 2015-כאן( ,אבל המהלך הזה טורפד ,משום שאז ל"קליקה"
של "אוהדי סלקום ושות' בצמרת משרד התקשורת" לא הייתה מספיק אחיזה בצמרת משרד התקשורת ,בצמרת
האוצר ובצמרת רשות התחרות .כולם התנגדו לעניין וזה נפל.
כל זה השתנה לחלוטין ,אחרי שכל אלה ,שנחשבו "אוהדי בזק" סולקו מתפקידם )ו"מככבים" בתיק  ,(4000וכך
"הקליקה" תפסה עמדות שולטות בכל מקום ולכן הבקשה השנייה של רכישת גולן טלקום ע"י סלקום מסוף 2019
)הבקשה הרשמית הסופית הוגשה בפברואר  (2020אושרה ,גם באוצר ,גם ברשות התחרות וכעת גם ע"י שר
התקשורת יועז הנדל ,בתמונה משמאל ,שנתן את ידו וחתימתו למהלך השערורייתי הזה.
מייד לאחר אישור הרכישה ב ,13.8.20-שלחתי את השאלות הדחופות הבאות לשר התקשורת יועז הנדל ולצמרת משרד התקשורת בזו הלקון:
"הנדון :מי אחראי לביזיון של החזרת התדרים של גולן טלקום?
שלום רב,
 .1בהמשך להודעה המעט סתומה )ללא כל מסמכים ,חוסר שקיפות מוחלט( של אישור השר לרכישת גולן טלקום ע"י סלקום )כאן( ,מסתתרת
פרשה חמורה ,שחשפתי אותה בזמן אמת ,ולא טופלה בזמן אמת ,כמיטב המסורת של גיבוי וחיפוי על "המקורבים לצלחת".
 .2אולם העניין הזה נחשף כעת לציבור הרחב )מלבד לקוראי אתר טלקום ניוז ,שידעו על כך כבר בזמן אמת( ,כי היום חברת "אלקטרה צריכה",
הבעלים של חברת גולן טלקום ,שחררה הודעה לבורסה )כאן ,החלק המרכזי בדיווח מצוי בנספח א' כאן למטה( ,על עניין חמור ביותר ,שהיה
מוסתר עד היום על ידה גם מהבורסה ,על כך ,שכעת משרד התקשורת דורש מגולן טלקום לא מעט כסף בחזרה ,ומעוניין להבטיח זאת
בערבות של  75מיליון  ₪מצדה של גולן טלקום ,עקב מה שאני מכנה בשם" :פרשת החזרת התדרים".
 .3עניין זה ,שהוסתר עד היום גם מהבורסה ,שמקורו בהחלטות שערורייתיות ,שחתום עליהן שמילה מימון )כיום המשנה למנכ"ל( בגיבוי מלא של
עו"ד דנה נויפלד היועמ"ש של המשרד )כאן( ,היה כרוך גם בהפרות חוק ותנאי רישיון ענקיים ,בגלל אי הוצאת רישיון לשת"פ אנטנות עם סלקום
לתאגיד דור  3ששמו CG :נטוורק.
זו הייתה ההחלטה של השר לשעבר במשרד התקשורת  -צחי הנגבי ,החלטה ,שהכינו לו שמילה מימון )כאן( ועו"ד דנה נויפלד ,כמופיע בהודעת
השר )גם כאן( ,שעיקריה מצ"ב בתצלום:

" .4פרשת החזרת התדרים" הלא חוקית נחשפה אצלי כמה פעמים :כאן בסעיף  ,3כאן בסעיף  ,17וכאן בעדכון מ.12.8.20-
 .5מאחורי השערורייה המוסתרת היטב הזו ,יש אנשים בצמרת משרד התקשורת ,שנושאים באחריות להפרות החוק ,התקנות ותנאי הרישיון של
סלקום וגולן טלקום ,החלטות ,שבגינן חברת גולן טלקום "עשתה מכה" בסוף  ,2019של רווח חד פעמי של  117.7מיליון  ,₪על פי הדיווח שלה
עצמה לבורסה ולציבור )כאן( ,על חשבון הציבור בכלל וציבור לקוחותיה בפרט )תוך הפרות חוק ורישיון מדהימים ,בחסות צמרת משרד
התקשורת(.
זאת ,מעבר לרווח הפתאומי של  46מיליון  ₪בגין "החזר אגרות תדרים" ,שקיבלה ב 2017-משמילה מימון )כאן(.
 .6כל זה התרחש מאחורי הקלעים ,תוך הסתרת כל ההחלטות מהציבור ,בחסות צמרת משרד התקשורת ,שידעה על התרגילים הפליליים,
לכאורה ,הללו וכמובן לא רק מהשאלות שלי למשרד ,שלא נענו ,ואיש לא נתן על כך את הדין עד כה ,כי הכל הוסתר גם מהציבור וגם מהבורסה.
 .7אודה להתייחסות דחופה ,מה ננקט ע"י השר כעת במשרד התקשורת ,לנוכח החשיפה הזו ,שאמורה להוביל לצעדים מעשיים כנגד כל המעורבים
https://www.telecomnews.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=6688222&printDesignBOO=1 1/4

 - Telecom Newsהאם היועמ"ש יורה לחקור השערורייה שבאישור רכישת גולן טלקום ע"י סלקום?

15.8.2020

בשערורייה המחפירה הזו".
תגובה טרם קיבלתי .לא שלא ניסיתי .ככל שאקבל תגובה אעדכן בהתאם.
קוראינו כבר יודעים ,שתגובה לא אקבל .די ברור למה )זה גם מוסבר בהרחבה בנספח א' כאן(.
הסבר:
לא די שגולן טלקום קיבלה תדרים בתור ספק סלולר ולא בנתה רשת  -בפועל החלה לפרוס רשת ובפתאומיות ונגד החוק ורישיונה פירקה
את הרשת ,בידיעת שמילה מימון ועו"ד דנה נויפלד ,היא קיבלה "פרס" משמילה מימון בסך  46מיליון ש"ח על זה ,שעמדה ביעדי
הפריסה של הרשת ,על פי המכרז ,בזמן שהרשת שלה הייתה בתהליכי פירוק ושהיא )גולן טלקום( במצב של עונש של "חילוט ערבות" עקב
פירוק הרשת ...יותר "ישראבלוף" מזה  -אין .ברוב חוצפתה ,גולן טלקום עתרה לבג"ץ כנגד "חילוט הערבות" אך משכה עתירתה לפני
שהיא מפסידה )כמובן ,שגולן טלקום לא הגישה עתירה על כך ,שהיא מקבלת פרס משמילה מימון ,פרס הגדול בהרבה מ"חילוט הערבות".
הפרס משמילה היה של  46מיליון ש"ח על חשבון הכיס של הציבור ,ו"חילוט הערבות" כעונש לגולן טלקום היה ע"ס  28מיליון ש"ח,
בתשלומים ל 3-שנים.(...
בנוסף ,בניגוד לרישיון ולהחלטות ,שבישל שמילה מימון בגיבוי עו"ד דנה נויפלד" ,תאגיד שיתוף דור  "3של גולן טלקום עם סלקום הפך
להיות פיקטיבי )חיסכון כספי אדיר לגולן טלקום ,לא הוצא רישיון ולא הוקמה בכלל חברה פעילה לתחום זה( ,והיא החזירה למשרד
התקשורת את תדרי דור  3וזכתה ברווח של  117מיליון ש"ח ,עבור התרגיל הבלתי חוקי הזה בחסות של השניים )שמילה מימון ועו"ד
דנה נויפלד(.
בנוסף ,גולן טלקום זכתה בהחזרים והקלות על התדרים בסכום לא ידוע ,תדרים ,שרכשה במכרז של דור  4וגם בהם לא השתמשה )כי אין
לה רשת ,היא רוכבת על הרשת של סלקום(.
המשמעות של כל זה :שבתחום של דור  ,3גולן טלקום היא  MVNOמלא על רשת סלקום.
כל תעבורת השיחות של גולן טלקום עוברת על דור  3של סלקום וסוגי לקוחות רבים אצלה פועלים רק בדור  ,3למשל ,כל המגזר החרדי,
חיבורים עסקיים של  IoTועוד.
כך ,נוצר מצב ,שאין בשום מקום בעולם ולא מעוגן בשום חוק ,תקנה או רישיון :ספק  MVNOשיש לו רישיון סלולרי מלא עם תדרים ,שזכה
בהם במכרז ,ושלא השתמש בהם ושרוכב על רשת אחרת ,בהסדר שלא קיים בשום חוק .מעין  MVNOמחוץ לחוק.
בנוסף ,בדור  4נולד "ישראבלוף" נוסף ,ממש מושחת )לכאורה( ,של "שת"פ אנטנות" שלא קיים במציאות ,בין גולן טלקום We4G ,עם סלקום.
מה המשמעות המעשית של ההסדר הבלתי חוקי הזה?
שגולן טלקום יכולה לקבוע מחירים כראות עיניה ו"לשבור את השוק" במבצעים בלי הגבלה ו"לגנוב" חופשי את לקוחות סלקום.
ספק  MVNOחוקי ועל פי כל ההסדרים החוקיים ,לא יכול לבצע זאת ,כי הוא תלוי בהסכמי ה MVNO-עם בעלי הרשת עליה הוא רוכב ,בהסכם
האומר ,שהוא לא יכול לרדת במחיר מתחת למחיר ,שבו הוא רוכש את השירותים מהרשת המארחת אותו ,אלא בהסכמת הרשת המארחת אותו .הוא
פשוט לא יכול להתפרע ,כי הוא רק .MVNO
היות וגולן טלקום הייתה מחוץ לכל חוק ורישיון ,בחסות אותה צמרת משרד התקשורת ,היא עשתה בחסות אותה צמרת ככל העולה על רוחה ובמשך
שנים צברה כמות יפה של לקוחות )מעל למיליון( ,שחלק גדול מהם "נגנב" מסלקום.
לכן ,כל כך היה חשוב לסלקום לסלק את גולן טלקום מהדרך .היא פשוט "טפיל על הגב שלה" ,טפיל ,שפועל מחוץ לכל מסגרת חוקית ועסקית
מוכרת ,טפיל ,שיכול לקבוע מחירים ומבצעים כרצונו ,מה שסלקום עצמה לא יכולה לעשות כחברה עסקית גדולה ,שיש לה בעלי מניות הנסחרות
בבורסה.
יודגש ,ההסדר ,שבו נשמרת עצמאות מסוימת של גולן טלקום ל 3-שנים אחרי רכישתה ע"י סלקום )כקביעת אישור הרכישה ע"י השר יועז הנדל(,
לא יעזור לתחרות ולא יהפוך את גולן טלקום לאחר הרכישה ,למתחרה בסלקום.
זאת ,משום שנגמרת היכולת של גולן טלקום להשתולל במבצעים ובמחירים .היא תהיה בדיוק כמו "מותגי הבית" של פלאפון ופרטנר .זה הכל .זו לא
תחרות .לא היה שום טעם ציבורי להשאיר אותה כ"מותג הבית" של סלקום ל 3-שנים אחרי הרכישה.
מהודעת בעלי גולן טלקום לבורסה )כמפורט בנספח א' כאן למטה( עולות עוד  2תובנות חשובות:
גולן טלקום ,כהרגלה ,ממשיכה לפעול מחוץ לכל מסגרת חוקית ,ומסרבת לשלם את החוב ומסרבת להעמיד ערבות לתשלום החוב .מנקודת
המבט של גולן טלקום ,היא כנראה צודקת ,אם הכל אושר ע"י שמילה מימון ועו"ד דנה נויפלד ,אזי שהם ישלמו מכיסם את חובות גולן
טלקום  -אם יש ,ולא גולן טלקום...
לא ברור מה גובה הסכום המדויק ,שמשרד התקשורת \ שר התקשורת דורשים כעת מגולן טלקום ,כי השר מסתיר הכל במסגרת "מדיניות
השקיפות" שלו .אולם ,מגובה הערבות הנדרשת מגולן טלקום בהודעתה לבורסה  -כ 75-מיליון ש"ח ,אפשר להבין ,ששר התקשורת יועז
הנדל עשה "הנחת סלב" ענקית )על חשבון הכיס של כולנו( לגולן טלקום ,והיא נדרשת להחזיר רק חלק קטן ממה שהרוויחה מכל
התרגילים במשך השנים ,שמניתי לעיל .איש לא הציג את החישובים הכלכליים של הנושאים הללו עד כה ,לא לציבור ולא לבורסה .זה
כולל ,בין היתר ,את הרווחים הבאים :א( רווחים שנבעו מפירוק הרשת ו"רכיבה" על הרשת של סלקום ב"הסדר נדידה פנים ארצי"  -ללא
היתר השר ,ממועד פירוק הרשת ב 2015-עד מועד אישור הקמת ותפעול "שת"פ רשתות" עם סלקום ,פער של כמה שנים טובות ,שבו גולן
טלקום סיפקה שירותי סלולר מחוץ לכל מסגרת חוקית ידועה ,כנדרש בחוק התקשורת סעיף 5ג' .ב( רווחים שנבעו משימוש ברשת סלקום
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בשירותי דור  ,3במשך כל שנות פעילותה של גולן טלקום ,בהסדר שלא כתוב בשום חוק ,תקנה ורישיון .ג( רווחים שנבעו מהחזר התדרים
של דור  3למשרד התקשורת )כאן הסכום ידוע 117.7 :מיליון ש"ח( .ד( רווחים שנצברו במשך השנים כתוצאה מאי הקמת "תאגיד שיתוף
דור  "3כאמור ברישיון גולן טלקום ,סעיף 19ה ,תהליך ,שהיה אמור להסתיים )כולל הקמת תאגיד ובקשת רישיון לתאגיד הזה( עד 30.4.18
וקבלת רישיון ותחילת מתן שירות בדור  3ע"י התאגיד הזה אמור היה להסתיים עד  ,31.6.18מה שלא התרחש .לא ברור באישור של מי
)כנראה ,שוב של שמילה מימון ועו"ד דנה נויפלד( .תפעול תאגיד ותפעול רישיון סלולרי לתאגיד יש להם עלות לא קטנה בעולם הסלולר
וגולן טלקום פשוט התחמקה לחלוטין מכך ,מאז  31.6.18ועד היום ,והרוויחה סכומים יפים ,שלא חושבו בשום מסמך רשמי.
היועמ"ש קיבל כבר תלונה בעניין המפורט כאן למעלה ויקבל השלמות ,לאור המידע החדש ,שכעת נחשף בהודעה של בעלי גולן טלקום
לבורסה.
האם היועמ"ש יורה על חקירה פלילית כנגד שר התקשורת וצמרת משרד התקשורת ,בגין כל השערוריות ,שהם "בישלו" סביב רכישת גולן טלקום
ע"י סלקום? נמתין ונדווח ככל שתהיינה התפתחויות.
נספח א'
צילום החלק המרכזי של הודעת בעלי גולן טלקום לבורסה ביום :13.8.20
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מיון לפי

הישנות ביותר

הוסף תגובה...

פלאגין התגובות של פייסבוק

הגב בשם:

תגובות) :צפה ב 1 -תגובות בעמוד זה(

15/08/2020
אלי
גולן התחמן כהר מזמן עזב אותנו למזלנו .
עדין לא שילם על פירוק הרשת.
חובה לגבות את החוב מאלקטרה לפני אישור המכירה
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