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הודעה לתקשורת

המשלחת בראשות שר התקשורת ארדן יוצאת
לביקור בשבדיה לקראת השקת טכנולוגיית הדור
הרביעי בישראל
=============================================
במסגרת עבודת הלימוד וההכנה לקראת השקת הדור הרביעי בארץ ,ומתוך רצון
למצוא את האיזון הנכון בין שיתוף אתרים ותדרים לשימור שוק תחרותי ,צפויים
שר התקשורת גלעד ארדן ,ומנכ"ל משרדו אבי ברגר ,לצאת היום לביקור קצר בן 3
ימים בשבדיה .לנסיעה יתלוו הגורמים הרלבנטיים במשרד התקשורת ,נציגי משרד
האוצר ורשות ההגבלים העסקיים .שבדיה נחשבת למדינה מתקדמת מאד בתחום
הטלקום והרשתות הסלולאריות.
מטרת הנסיעה היא ללמוד אודות ההיבטים התפעוליים ,התחרותיים והכלכליים,
של שיתוף אתרים ורשתות בדור  .4במהלך הביקור תיפגש המשלחת עם הנהלת
חברת "אריקסון" ,כדי להבין את המשמעויות ההנדסיות של שיתוף אתרים
ורשתות בדור  .4בנוסף ,ייפגש השר ארדן עם מנכ"ל רשות התקשורת והדואר
) (PTSועם מנהלי רשות החברות השבדית ).(SCA
בביקור ,ייפגשו השר וחברי המשלחת ,עם מנהלים בכירים בחברת התקשורת
 Tele2ועם מנכ"ל חברת  ,Net4Mobilityמיזם התקשורת המשותף של חברות
הטלקום  Tele2ו. Telenor-
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 Telenorשותפה עם מפעילת הסלולר השבדית  Tele2במיזם שיתוף תדרי הLTE-
הידוע בשם  .Net4Mobilityהמיזם עתיד לאפשר לשתי המפעילות לספק שירותי
נתונים מתקדמים ללקוחותיהן .במסגרת מודל שיתוף האתרים של החברות ,הרי
שבעוד רשת האלחוט וחלקים מסוימים של רשת הגישה ,משותפים ,הליבה
הסלולרית כמו גם רוב רשת התמסורת אינן משותפות ,אלא מופעלות בנפרד ע"י
 Tele2ו.Telenor-
בנוסף ,צפויה המשלחת להיפגש עם מזכיר המדינה במשרד האנרגיה וטכנולוגיות
המידע של שבדיה  ,מר דניאל יוהאנסון ) ,(Daniel Johanssonועם נציגי חברת
. Telenor Sweden
רקע :קבוצת  Telenorהיא חברת תקשורת נורבגית רב-לאומית שמרכזה בעיירה
ביירום שליד אוסלו ,לשעבר חברת התקשורת הלאומית של נורבגיה ,וכיום זוהי
חברת הסלולר השלישית בגודלה בעולם ,והיא פועלת בסקנדינביה ,מזרח אירופה
ואסיה .בנוסף ,היא מפעילה בסקנדינביה שירותי פס רחב וטלוויזיה .יש לה רשתות
ב 12-מדינות ,והיא פועלת בלמעלה מ 30-מדינות .ב ,2012-בעקבות זכיית שתי
החברות במכרז תדרי ה LTE-הקימה טלנור ביחד עם  Tele2את מיזם שיתוף
התדרים  ,Net4Mobilityהמציע שירותי  G2ו G4-ללקוחות בשבדיה.
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