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הודעה לתקשורת
שר התקשורת איוב קרא בפגישה עם השר הצרפתי לענייני דיגיטל
מר מוניר מוהג'בי:
"משרד התקשורת החל להיערך בתקווה כי עד סוף שנת 2018
יוקצו תדרים לדור "5
===================================================
אתמול התקיים מפגש בין שר התקשורת איוב קרא ,המנכ"ל בפועל ,מר מימון שמילה ונציגים
ממשרד התקשורת לבין שר התקשוב הצרפתי ,מר מוניר מוהג'בי וחברי משלחת מצרפת.
השר הצרפתי הגיע לביקור במסגרת יריד ה )Digital Life Design( DLD-אשר מתקיים בתל אביב.
במהלך ביקורו ,השר ייפגש עם חברות סטארט-אפ ישראליות ועם משקיעים ישראלים וזאת על
מנת לקדם את שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי המדינות.
בפתח דבריו השר קרא הדגיש את היחסים הקרובים בין ישראל לצרפת וחשיבות המשך פיתוח
היחסים הכלכליים" :אנו נמשיך לפעול מצד אחד להגן על ביטחוננו ובמקביל להמשיך לפעול
בפיתוח וקידמה טכנולוגית תוך שיתוף פעולה עם מדינות האזור שמעוניינות בכך כמו ירדן הרש"פ
ועוד .כשהכלכלה מפותחת הדבר מביא לשגשוג וצמיחה ומפחית באופן דרמטי אלימות וטרור" .
השר הציג בפני השר הצרפתי סקירה קצרה על שוק התקשורת בישראל ועל עבודת המשרד
והתחרות הקיימת בתחומים שונים בענף בייחוד בעקבות פעילות משרד התקשורת להכנסת שני
מפעילים חדשים דבר אשר הוביל לירידת מחירים .בתחום הדואר ,הוצגו הקשיים השונים
שאיתם הדואר מתמודד ,בעיקר בנושא אספקה" .מאחר ומערכת הדואר הצרפתית מאוד
מתקדמת ואף נחשבת לאחת המובילות באירופה ,נשמח ללמוד ממנה וזאת במטרה לשפר את
שירות הדואר"
השר הצרפתי ציין כי אחד האתגרים המרכזיים שאיתו צרפת מתמודדת הוא ההיערכות ל,5G -
והתענין בפעילות המשרד בנושא ובתשובה הוסבר כי משרד התקשורת החל להיערך בתקווה כי
עד סוף שנת  2018יוקצו תדרים לצורך לדור  5והמשרד ישמח לשתף פעולה בנושא .בצרפת
קיימים ארבעה מפעילים סלולריים במחירים סבירים ואחת הבעיות המרכזיות היא בכיסוי
ובאיכות השירות .כרגע המחוקק והרגולטור בוחנים את הצעדים כיצד להתמודד עם סוגיה זו.
השוק הסיטונאי בצרפת מאוד מפותח וקיימים מגוון סוגים של תצורות שיווק בשוק סיטונאי
(מלא ,חלקי).
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משרד התקשורת
לשכת הדובר
השרים סיכמו כי יש מקום למפגשים מקצועיים נוספים בהם ניתן לקיים לימוד משותף
בננושאי עניין רלוונטיים .השר הצרפתי ,הזמין את השר להגיע לביקור בצרפת כדי להכיר
מקרוב את שוק התקשורת הצרפתי.
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