מדינת ישראל
משרד התקשורת
רשיון כללי לגולן טלקום בע"מ
למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן)
תיקון מס' []26
בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף ( 4ה) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב ,1982 -
שהואצלה לי ויתר סמכויותיי על-פי כל דין ,ולאחר ששקלתי את טענותיה של חברת גולן טלקום בע"מ
(להלן "בעל הרישיון") ,אני מתקן בזה את הרישיון הכללי שהוענק לבעל הרישיון ביום ,1.1.2012
כדלקמן:
תיקון
סעיף
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הוספת
סעיף
19ה
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בסעיף19.2ג(א) ,בסעיף 19.3ג ,בסעיף 19.1ד ובסעיף 19.2ד ,במקום:
"תשתית" יבוא" :מיוחד לתשתית".

אחרי סעיף 19ד יבוא:

19ה.

יישום שיתוף תדרים באמצעות תאגיד השיתוף ובהתאם להסכם
השיתוף:
בסעיף זה:
(" )1הסכם השיתוף" – הסכם שיתוף ברשת דור  4ואילך ,בין
סלקום ישראל בע"מ (להלן" :סלקום") ,אלקטרה מוצרי
צריכה ( )1970בע"מ (להלן" :אלקטרה") ומרתון 018
אקספון בע"מ (להלן" :אקספון") מיום  22בפברואר 2017
שאושר ביום  21במרץ ( 2017להלן" :הסכם שיתוף דור
 ,)"4וכן הסכם שיתוף ושימוש ברשת דור  ,3בין סלקום
ואלקטרה מיום  2בינואר  2017שאושר ביום  16במרץ
( 2017להלן" :הסכם שיתוף דור ;)"3
"רשת משותפת" – רשת גישה משותפת מכוח הסכם
השיתוף כהגדרתו בסעיף זה;
"תאגיד השיתוף רשת דור  – "4תאגיד שיתוף שהוקם
בהתאם להסכם שיתוף דור .4
"תאגיד השיתוף רשת דור  – "3תאגיד שיתוף שהוקם
בהתאם להסכם שיתוף דור .3
( )2עד ליום  14בינואר  - 2018בעל הרישיון ישלים את הקמת
תאגיד השיתוף רשת דור  4ויגיש בקשה לקבלת רישיון
מיוחד לתאגיד השיתוף רשת דור  4בהתאם לתקנות
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התקשורת (בזק ושידורים) (פרטי בקשה לרישיון מיוחד),
תשס"ד.2004-
עד ליום  15בפברואר  – 2018בעל הרישיון ישלים את
הקמת תאגיד השיתוף רשת דור  3ויגיש בקשה לקבלת
רישיון מיוחד לתאגיד השיתוף רשת דור  ,3בהתאם
לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (פרטי בקשה לרישיון
מיוחד) ,תשס"ד .2004-כמו כן ,בעל הרישיון יאייש את
התפקידים השונים בתאגיד השיתוף רשת דור  4ובתאגיד
השיתוף רשת דור  ,3כפי שנקבעו בסעיף  13להסכם
שיתוף דור  4ובסעיף  23להסכם שיתוף דור .3
( )3בעל הרישיון יחבר ויפעיל את אתרי הרשת המשותפת לפי
האמור להלן:
עד ליום  30באפריל  – 2018חיבור והפעלת לפחות
מחצית ( )50%מכלל אתרי הרשת המשותפת;
עד ליום  31ביולי  – 2018חיבור והפעלת מלוא אתרי
הרשת המשותפת.
(( )4א) בעל הרישיון אינו רשאי לחרוג מלוחות הזמנים שפורטו
בסעיפים קטנים ( )2ו )3( -לעיל ,אלא אם כן אישר לו
זאת המנהל ,ובלבד שבעל הרישיון פנה בכתב אל
המנהל לשם קבלת אישורו מיד לאחר שנוכח לדעת כי
נתעוררו קשיים המונעים ממנו לעמוד בלוח הזמנים
האמור.
(ב) המנהל רשאי לאשר בקשתו של בעל הרישיון לסטות
מלוח הזמנים ,בשלמותה או בחלקה ולהתנות תנאים

()5

לאישורו ,וזאת רק אם נוכח המנהל להנחת דעתו כי
בעל הרישיון עשה הכל באופן סביר בנסיבות העניין
לעמידה בלוחות הזמנים.
עד למועד השלמת חיבור והפעלת כלל אתרי הרשת
המשותפת כמפורט לעיל ,יעביר בעל הרישיון ביום

הראשון בכל חודש את הנתונים המפורטים להלן למנהל
מינהל פיקוח במשרד:
(א) סך התנועה של בעל הרישיון בכל הטכנולוגיות
בחלוקה לפי :דור  ,2דור  3ודור  ;4סך התנועה כולל
נפחי תעבורת מידע של כלל המנויים;
(ב) אחוז התנועה של בעל הרישיון ברשת המשותפת מתוך
סך התנועה של בעל הרישיון כפי שפורט בסעיף קטן
(א);
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(ג) אחוז התנועה של בעל הרישיון שבוצעה באמצעות
נדידה פנים ארצית מתוך סך התנועה של בעל הרישיון
כפי שפורט בסעיף קטן (א);
(ד) מספר אתרי הרדיו שחוברו והופעלו במסגרת הרשת
המשותפת.
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