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 2019/015מכרז מס' 

התאית )רט"ן(  בשיטהשירותי רדיו טלפון נייד  למתןמשולב  רישיון

 :בישראל

  חדש מיוחדרישיון  הענקת או קיים רישיון הרחבת

ברוחבי פס מתקדמיםלשירותי רט"ן   

 קובץ הבהרות מס'  5 – הבהרות לפרק ב' למכרז

2020.01.50 

 מבוא. א

 כללי .1

ולפניות לבקשת הבהרות  22.12.2019בהמשך להודעת ועדת המכרזים מיום  1.1

רישיון משולב  2019/015מכרז מס' פרק ב' ללהלן הבהרות ותיקונים לשהתקבלו, 

טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן( בישראל: הרחבת רישיון קיים  למתן שירותי רדיו

 למכרז. 60עיף וזאת בהתאם לס חדש )להלן: "המכרז"(, או הענקת רישיון

אלא  פי זהות הפונה-, ההתייחסות לפניות אינה עליםהפונכדי לא לחשוף את זהות  1.2

 פי נושא הפניה.-על

 . שהתקבלה שבפנייה אינו זהה בהכרח לנוסח השאלה נוסח 1.3

 לביטויים בהם יעשה שימוש בקובץ הבהרות זה תהיה המשמעות שניתנה להם 1.4

  במסמכי המכרז, אלא אם יקבע במפורש אחרת.

 ה מתווספות להבהרות שפורסמו בקובציזההבהרות המתפרסמות בקובץ  1.5

כל ההבהרות, השינויים והתיקונים המפורטים במסמך זה ם. מיההבהרות הקוד

חוסר התאמה בין ההבהרות  במקרה של בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ייחשבו כחלק

אך אם לא בקובץ זה להבהרות קודמות, ייעשה נסיון ליישב בין קבצי ההבהרות, 

 ניתן יהיה לעשות כן, האמור בקובץ הבהרות זה יגבר. 

שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן  יש להבהרה בנוגע לפרק ב' למכרז כל בקשה  1.6

כמו כן הוועדה לא התייחסה  .ידי ועדת המכרזים-לראותה כבקשה שנדחתה על

 לבקשות להבהרות שהתקבלו שלא בקשר להסכם ההצעה המשותפת.
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 הבהרות נוספיםקבצי  .2

 המפורסם בקשר עם המכרז.  חמישיה ואקובץ הבהרות זה ה .2.1

אין לראות במתן תשובה לבקשת ההבהרה מטה משום אינדקציה כלשהי לעמדת ועדת  .2.2

 המכרזים ביחס ליתר שאלות ההבהרה.  

עד  הוראות מבוא זה יחולו גם על כל קבצי ההבהרות למכרז שתפרסם ועדת המכרזים .2.3

 ת ההצעות למכרז.המועד האחרון להגש
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 . תשובות לבקשות הבהרה ב

 

 תיקון /הבהרה  /תשובה  תמצית השאלה סעיף מס"ד

1 5.1.4 ,

5.1.5 ,

6.1.1, 

 12-25 

נבקש שלא לחייב מפעילים בעלי רשת משותפת להגיש הסכם 

הצעה משותפת כתנאי לעצם ההשתתפות במכרז. יש לקבוע כי 

צדדים לרשת משותפת שלא הצליחו לגבש הסכם הצעה 

משותפת לא יפסלו מהמכרז, ויחולו עליהם עקרונות ברירת 

 מחדל שייקבעו לעניין זה במכרז עצמו.

על מנת למנוע פסילה מקום בו הצדדים לא יסכימו על תנאי 

ההסכם, ועל מנת למנוע מצב של ניצול לרעה של הוראות 

כי הגשת ההסכם לא תיקבע כחובה לעצם  מבקשיםהמכרז, 

ההשתתפות במכרז, וכי אם הצדדים לא יגיעו ביניהם 

להסכמות, יחולו עקרונות ברירת מחדל שייקבעו לעניין זה 

 ו:במכרז עצמ

 16.2-ו 16.1שוויונית של פסי התדרים )סעיפים  החלוק א.

במקרה שבו לא יוגש הסכם הצעה משותפת יישמרו  -למכרז( 

העקרונות שנקבעו בהוראות המכרז בדבר קביעת חלוקה 

במסמכי  17-ו 16 פיםבסעי מפורטיםעקרונות הסכם ההצעה המשותפת 

לקבוע  רשת משותפתפעילים בעלי עדת המכרזים הותירה למו. המכרז

עמידה תוך רי ביניהם חלאחר משא ומתן מסהסדרים פרטנייים 

לאישור בהסכם ההצעה המשותפת שיוגש ולבטאם עקרונות כאמור ב

הסכם )" בהתאם להוראות פרק ב' למסמכי המכרז ועדת המכרזים

  "(.ההצעה המשותפת

מנת לאפשר למציעים להתמודד עם -בהבהרות ועל לאור הבקשות

למפעילים בעלי רשת תאפשר ועדת המכרזים  ,מציאות משתנה

-שאושר על ההצעה המשותפתסכם לה ניםתיקומשותפת להגיש לה 

 .להלןש מכרזה למסמכי ןבתיקוובמועדים כמפורט  בתנאים, ידה

ההסכם המתקן את הסכם ההצעה המשותפת יכונה להלן "הסכם 

 . "החדשהצעה המשותפת ה

, בידי ועדת המכרזים הסכם ההצעה המשותפת החדש לאחר אישור

 ההסכם המחייב בין הצדדים. הסכם ההצעה המשותפת החדשיהא 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
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שוויונית של פסי התדרים, בשים לב לחריגים שנקבעו לעניין זה 

 למכרז.  16.2-ו 16.1בהוראות 

י התדרים במקרה של פסילה או פרישה של חלוקת יחידות פס ב.

במקרה שבו לא יוגש הסכם  -למכרז(  17אחד מהמציעים )סעיף 

הצעה משותפת יחול העיקרון לפיו כל התדרים הרלוונטיים 

יעמדו לשימושו הבלעדי של מפעיל שלא פרש או נפסל מהמכרז, 

 ויופעלו על ידו )באופן בלעדי( ברשת המשותפת.

חלוקת דמי הרישיון בין מפעילי הרשת המשותפת )סעיפים  ג.

במקרה שבו לא יוגש הסכם הצעה משותפת  -למכרז(  17-ו 16.3

לשמור על עקרון השוויוניות הקבוע בהוראות המכרז באופן  יש

שדמי הרישיון בגין הזכייה במכרז יחולקו באופן שווה בין 

 מפעילי הרשת המשותפת. 

הצדדים כבר חתומים ביניהם על הסכם יש לזכור לעניין זה כי 

שיתוף רשתות, אשר אושר על ידי משרד התקשורת ורשות 

התחרות, וגם מסיבה זו אין תכלית למנוע מהצדדים מלהתמודד 

 במכרז מקום שבו לא הגישו הסכם נוסף להגשת הצעה משותפת.  

ידי כל -חתום על הסכם הצעה משותפת חדשמובהר, כי ככל שלא יוגש 

ההצעה רשת המשותפת שהגישו את הסכם ההמפעילים בעלי 

הצעה ההסכם עדת המכרזים לא אישרה את ואו ככל שו ,המשותפת

שהוגש  הסכם ההצעה המשותפת, יחולו הוראות חדשהמשותפת ה

 .ידי ועדת המכרזים-ואושר על

  –מסמכי המכרז יתוקנו כך 

  –יבוא  25בפרק ב' למסמכי המכרז, אחרי סעיף 

 תיקונים להסכם ההצעה המשותפת א..52"

לאישור ועדת יהיו רשאים להגיש  צדדים להסכם מאושרא 25.1

ובלבד , במועדים המותריםוזאת הסכם הצעה משותפת חדש המכרזים 

  -שהתקיימו כל התנאים הבאים 

 חתום בידי הוגש לוועדה בכתב,  הסכם ההצעה המשותפת החדש ( 1)

 כל הצדדים להסכם;

 17-ו 16עומד בהוראות סעיפים  הסכם ההצעה המשותפת החדש( 2)

 המכרז;למסמכי 

הסכם ההצעה ועדת המכרזים רשאית שלא לאשר את  .א25.2

. 17-ו 16מתיישב עם האמור בסעיפים  לאוא אם ה המשותפת החדש

הסכם ימי עבודה לאחר הגשת  7תנתן עד תשובת ועדת המכרזים 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
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ועדת המכרזים רשאית לדחות את המועד  .ההצעה המשותפת החדש

 לפי שיקול דעתה.

הסכם ההצעה המשותפת כל עוד לא אישרה ועדת המכרזים את . א25.3

  ., יעמוד בתוקפו ההסכם המאושרהחדש

  -בסעיף זה   א.25.4

הסכם הצעה משותפת של מפעילים בעלי רשת  –"הסכם מאושר" 

למסמכי המכרז  5.1.4שהוגש במועד כמפורט בסעיף משותפת 

ותפת חדש , או הסכם הצעה מששאישרה ועדת המכרזים לפי פרק זהו

 ;א25שאישרה ועדת המכרזים לפי סעיף 

 14החל מיום אישור ההסכם המאושר ועד  -"המועדים המותרים" 

ימים לפני מועד עריכת שלב התיחור הדינאמי בהתאם להודעת ועדת 

; והחל משבעה ימים לאחר סיום שלב התיחור 38.1המכרזים לפי סעיף 

דת המכרזים בדבר ימים מיום ההודעה של וע 45הסטטי עד לחלוף 

 למסמכי המכרז. 44.1הזוכים במכרז, לפי סעיף 

הגישו מפעילים ברשת הסכם ש –הסכם הצעה משותפת חדש" "

 א המתקן את ההסכם המאושר." 25לפי הוראות סעיף משותפת 

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
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נבקש להבהיר כי מפעיל שהיה חלק מהצעה משותפת ופרש  15 2

בהמשך מהמכרז או נפסל ממנו בטרם הקצאת התדרים 

המכרז, לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש באיזה  לתוצאות

מתדרי המכרז, גם כאשר שותפיו לרשת המשיכו בהליכי המכרז 

 וזכו בפסי תדרים במסגרתו.

מפעיל יינתן אישור ללא  ,2בהרות מס' הלקובץ  6בסעיף כפי שהובהר 

במכרז לעשות שימוש בתדרים שתתף הברשת משותפת אשר לא 

הדבר נכון גם  זכייה במכרז. לרשת המשותפת בעקבותוקצו לשותפיו יש

פעיל ברשת משותפת שהוא צד להסכם הצעה משותפת שקיבל ביחס למ

, או לא קיים איזה מהתנאים משך הצעתושאת אישור הוועדה, 

הנדרשים מזוכה במכרז, או הודיע כי הוא מוותר על פסי התיחור 

ביחס או   ,וועדת המכרזים החליטה על ביטול זכייתו - ששוייכו לו

 ועדת המכרזיםאין באמור לעיל לגרוע מסמכות נפסל. למפעיל כאמור ש

 מסמכי המכרז. ל  68-, ו45, 43.4, 26.4 פי סעיפיםל

3 13 ,16 ,17 

 

הצדדים בו מתבקש שייקבע הסדר במסמכי המכרז במקרה 

מסכימים על כמות התדרים המינימלית הנדרשת למילוי צרכי 

מעבר הרשת המשותפת, אך זאת רק עד גבול כספי מסוים. 

חלק מהשותפות עשויות לבקש לצמצם את היקף  הכספי לגבול

שחלק אחר מתמודדים הצדדים, בעוד  התדרים שעליהם

לפגיעה בהמשך התפתחות מחשש מתנגד לכך  מהשותפות

 הרשת. 

הצדדים אינם  לפרק ב' במכרז, 13מאחר ועל פי הוראות סעיף 

יכולים להתמודד באופן עצמאי במכרז, האפשרות היחידה היא 

להתמודד על היקף  ימשיך חלק מהשותפיםמצב בו  לאפשר

, לצמצם את היקף התדרים שותפיוחרף הרצון של  ,רחבתדרים 

ושי שהדרך הטובה ביותר לפתור את הק אנו סבורים .המבוקש

דמי כום סאופן חלוקת למסמכי המכרז מאפשר לקבוע את  16.3סעיף 

משכך רשאים המפעילים , ובעלי רשת משותפת הרישיון בין מפעילים

או להגיע להסדרים מסחריים ביניהם לרבות לעניין תשלום דמי רישיון 

ידי אחד המפעילים בהינתן מצבים שיקבעו ביניהם ובכלל זה -עלחלקם 

ובלבד שההסדרים יעמדו בכללים  של דמי הרישיון, החל מסכום מסוים

 למסמכי 16.1-16.2ובכלל זה סעיפים  הקבועים במסמכי המכרז

 .המכרז

בכל אחת  להסדרים המוצעים ת המכרזיםחסות ועדילהלן התי

 שהועלו בשאלה:מהאפשרויות 

 נדחית. – 1רות שאפ

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
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מבין אחד , ולקבוע היווצרותו הוא למנוע מלכתחילה את

 :הבאים ריםדההס

 לכל שיבטיח באופןמגבלת רכישה לכל רשת  קביעת .1

 מענה מתן לצורך מספקת תדרים כמות במכרז מתמודד

 .העתידיים הרשת צרכי על

למחיר התדרים, שאם יחצה במהלך  סף עליון קביעת .2

 המכרזי ותפעלהמכרז, תעצור הוועדה את ההליך 

להקצאת התדרים בין המתמודדים השונים בהתאם לסף 

 של המתמודדים.  המחיר שנקבע ולצרכי הרשת

הצדדים  יוכלובסיטואציה המפורטת לעיל, קביעה כי  .3

תמודד על רכישת לה שחלק מהשותפים ימשיכו להסכים

מהצדדים  כמות תדרים גדולה מזו שבה מעוניינים חלק

בהם, הצדדים יחלקו את תצליח לזכות הרשת ואם 

נאמנה ככל שניתן את  התדרים באופן שמייצג בצורה

כלומר, מבוקש לקבוע כי יתאפשר  ההסכמה האמורה.

תדר מבלי שתחול חלוקה  פסלשותף אחד ברשת לזכות ב

, כאשר שאר השותפים יוכלו פס התדרבאופן שוויוני של 

מוכנים  םהעלי פסי התדריםלהשתמש במשותף בחלק מ

אילו ברצועת התדר עליה בחרו שלא להתמודד לשלם, ו

מתבקש , במקרה זה יהיה לשותף המציע שימוש בלעדי

 .יחזיק בכל פסי התדריםלאפשר כי שותף אחד הוא זה ש

 נדחית. – 2אפשרות 

אינה עומדת בהוראות  3הדוגמה המובאת באפשרות  – 4-ו 3אפשרות 

מפעילים בעלי רשת ועדת המכרזים מבהירה כי  . עם זאת,16.1סעיף 

חלק  ידי-לתדרים רק עעל שימוש בפס משותפת יכולים להסכים 

לתנאי  16.2-ו 16.1סכם עומד בהוראות סעיף המהשותפים ובלבד שה

במידה והמציעים מעוניינים להגיע להסדר זה  ."(בלעדי)"פס  המכרז

ועדת המכרזים . ההצעה המשותפת הם יציינו זאת בהסכםביניהם 

תאשר הסכם  הוועדהככל שכי , דעת הגורם המוסמך-על מבהירה,

מפעיל ברשת יוקצה ל לא בלעדיהפס ה ,מצב זה הצעה משותפת הכולל

   .לו לא חולק בלעדיהפס ה לפי הסכם ההצעה המשותפתהמשותפת ש

  –מסמכי המכרז יתוקנו כך 

  –יבוא  16.3אחרי סעיף 

השותפים ברירת המחדל היא כי פסי התדרים שחולקו בין  16.4"

על אף האמור . להסכם ההצעה המשותפת ישמשו את כלל השותפים

שאינו  ולהסכים על שימוש רשאים הצדדים לסטות מברירת המחדל

ובלבד  ,תדרים בפסמשותף לכלל המפעילים ברשת המשותפת 

ונכללה  17-ו 16בתנאי סעיפים  תעומדה זאת המסדיר מהשההסכ

 ".בהסכם ההצעה המשותפת

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
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ברשת המשותפת  שחלק מהשותפיםכך למשל: ככל 

פסי התדרים את כמות  המבקשים במהלך המכרז לצמצם

להמשיך  אחר מבקש ששותף, בעוד בתחום תדר מסויים

יתאפשר  ,גבוה יותר פסי התדרים בהיקףולהתמודד על 

לאותו שותף להמשיך ולהציע הצעות בשם המציע, קרי 

זאת  חלוקת התדרים בין הצדדים תשקףו בשם השותפות,

פסי אותם  ככל ששותפות תזכה,בהתאם. במקרה כזה, 

 הם לעיל,שהתקיים האמור לגבי בתחום מסויים התדרים

תדרים הפסי יעשה שימוש בכל שיוקצו לאותו שותף 

והצדדים האחרים לא יחזיקו כלל בתדר זה,  בתחום זה,

 בתחום זה. בפס תדרים אחדאך יוכלו לעשות שימוש 

למכרז אינו  16לצורך כך, יש להבהיר כי האמור בסעיף 

   .סותר את חלוקת התדר המוצעת

כמו כן, נבקשכם להבהיר כי צד לשותפות לא יהיה רשאי  .4

שעליהם בחר שלא להתמודד,  וש בתדריםלעשות שימ

 ואשר זכיית השותפות בהם היא תוצאה של המשך

  .3התמודדותו של צד אחר במכרז כפי שמתואר בסעיף 

  

 

 

  

 

 

השימוש בתדרים אל מול משך הסכמי השיתוף, אינם  תקופת  4

וף תוקף הסכמי השית מסונכרנים זה עם זה. נכון להיום,

 שנים, בעוד שתוקף הקצאת 8-ו 7הקיימים פג בעוד תקופה של 

 השיתוףמי הסכתחת שימוש שיוקצו לזוכה תדרים פסי הככל שיעשה ב

שנועדו להבטיח  "מנגנוני היפרדותהרי שאלו כוללים ", הקיימים

ברשת גישה  דיניות שיתוףסמך מ, והכל בהתאם למרציפות שירות

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
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בהתעלם מאפשרות )שנים  15-ו 10התדרים במכרז עומד על 

אין זה מופרך לדמיין שצד להסכם השיתוף יבקש  .(הארכה

עלולות השותפות לרשת  לסיימו בתום התקופה ובמצב זה

 למצוא עצמן במצב קשה בהיבט מלאי התדרים שברשותן.

בתרחיש שכזה עלולה הרשת המשותפת להיפגע באופן 

משמעותי בהיקף התדרים שנותר  משמעותי כתוצאה מצמצום

לאור האמור נבקשכם לקבוע הוראות שיבטיחו לרשת  ברשת.

שימוש בתדרים של הצד  לעשות המשותפת את האפשרות

 שמבקש לעזוב את הרשת המשותפת, ביחס לתקופה שבין תום

הסכמי השיתוף ועד למועד תוקף הקצאת התדרים במכרז 

תוכל לעשות שימוש בתדרים  ובכלל זה כי הרשת המשותפת

שותף  במהלך כל תקופת ההקצאה שלהם לרבות בנסיבות בהן

שוק לפני תום תקופת יאלץ או יחליט להפסיק את פעילותו ב

 הקצאת התדרים.

 מדיניותרחבת פס של בעל רישיון כללי למתן שירותי רט"ן )"

  "(.השיתוף

 

 -כלהלן למדיניות השיתוף ד. 32וראו לעניין זה בפרט סעיף 

באופן  מגנוני הפירוק והפירוד יוגדרו מראש בהסכם השיתוף,"

ככל שניתן מהשותפות, ויתאפשר לכל  שיובטחו חסמי יציאה נמוכים

איכותי לצרכנים לאחר  אחד ממפעילי הרט"ן המשתפים לקיים שירות

 לצורך הבטחת האמור, בעת פירוק השותפות לכלפירוק השותפות. 

אחד מהצדדים תיוותר בעלות על אחוז מסויים מרשת הגישה 

בהסכם השיתוף תנאים לשיתוף פאסיבי של  המשותפת ויכול שיקבעו

אשר יאפשרו לכל אחד  אתרים או נדידה פנים ארצית למשך זמן ארוך

ם לאורך ת למתן שירות מתקדמהמפעילים הנפרדים התארגנות הולמ

 זמן."

  

 16סעיפים  5

 17-ו

  -התבקשה הבהרה כדלקמן 

במצב בו אחד השותפים יהיה מעוניין להעלות את סכום  (1)

ההצעה במכרז מעבר לתקרת דמי הרישיון המרבית 

שסוכמה בין השותפים, בעוד שותף אחר, שאין ביכולתו 

חר להציע לממן סכומים אלו, יבקש לעצור, יוכל השותף הא

הצעות מעבר לתקרת דמי הרישיון והוא זה שישא בתוספת 

 דמי הרישיון הנגזרים מכך ולו יוקצו אותם תדרים. 

 .לעיל 3לסעיף ראו הבהרה  -( 1לעניין פסקה מס' ) 

 -ו 3בנוגע לאפשרות  3ראו הבהרה לעיל לסעיף  –( 2לעניין פסקה מס' )

4.    

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
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בתרחיש כאמור, ככל ויתרחש, חל הסכם השיתוף הקיים  (2)

 ומכוחו:

להשתמש בכל התדרים החדשים שיוקצו וכל י כל שותףא. 

 (.4-ו 3)כפי שנעשה כיום בתדרי דור  רשת המשותפתל

במלוא ההשקעות ברשת הרדיו  כל השותפים ישתתפוב. 

 האקטיבית הנדרשות ובהתאם להוראות הסכם השיתוף.

באגרות המשולמות בגין אותם תדרים,  השותפים ישאו ג.

 בהתאם להוראות הסכם השיתוף.

הפתרון האמור, הינו פתרון התואם את הוראות הרגולציה, 

שותפים תואם את הסכם השיתוף הקיים המאפשר לכל ה

לעשות שימוש בכל פול התדרים ותואם את הוראות המכרז 

 (.  2)בהתאם להבהרות ועדת המכרזים בקובץ הבהרות מס' 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095

