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והחללהניע תהליכים להגברת
התחרות השוקעת בשוקהסלולר
הישראלי.
לתוך הקלחת נזרקאילן בן
רב ,שרכש את השליטה בפרטנר
לפני כשנה .בעת הרכישה

משדד

התקשורת ושכר

אתה נראה

רוח טוב .עכשיו
קצת יותרלחוץ .הופתעת?

״בהתחלה
סאני <חבדהליבוא
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זה .מאוחר יותר

חושב על

אבנרניהל

תהליך
צילצלתי לאבנר לאחר

והתעמת עם השאלות
טוב כל כד .כמקומות רבים ,בהם

ניו יורק ,אתה פשוט לאיכול
להשלים שיחה .חייבים גםלזכור
שתעשייתהסלולרהישראלית
מעסיקה באופן ישיר כ 20 -אלף
עוברים שמספקים שירותים ל-
לקוחות .זה לא פשוט.
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טלפון ומדברים .האווירה כיום
נגר

החברות

מעיבהעלי

מאור.

יש לי תחושה לא נוחה גםלגבי
הרגולטור".
האמירות של
מרומזתלהצהרות של
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התקשורת ,משה
על כד
הסלולד,
שיש כשל שוק בענף
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עסקת פרטנר הוא בפשטותשלה.
כמו בתורתהזן.בלי סיבוכים.
ברורה ופשוטה .מטריד אותי יותר

הטווח הרחוק,כלומר
הרגולטור
קדימה .אם
ימשיד
במעשי ההרס ,אז באמת לא תהיה
בישראל .אבל יש לי
תעשייה
אמונה טבעית שזה לא יקוד .עם
כמה שנים

זאת,

בתקופה האחרונה התערער

לי
הביטחון״.
בהקשר להחלטותרגולציה

מוטעותלרעתו,
לרכר על פרויקט

עובר בן רב
התרומה

לקהילה המצליח שהואמוביל.
"הקמנו מרפאות שיניים ללא
כוונות רווח נ 17 -אזורים

במצג

כחולים.
השמיים נראו
הדגולטודיות היו בשליטה של
מנכ׳׳ל פרטנר ,חד אבנר,
והמלווים עמדו בתור
בעלי ההון
עם
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הסכנות

שביצע את

י.

■%

את פרטנר נראה

התארחאילן

עסקת חייו

בכך בן רב מפנה ביקורת

הבכירים .ביןלבין הוא שילב לא
הפילנתרופית שבה
מעט מהמשנה
דוגל ,שממלאת חלק נכבד
הוא
מהעשייה שלו בשנים האחרונות.
פגשתי אותך זמן קצר לאחר
רכישת פרטנר והייתה

שנדרשלו כדילרכוש
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״א מניח

בישראל.
אלףטיפולי

אנחנו

שש חי

בהונות י'ו
בפרטנר

בעלי מכיות,בעלי

החוב,עובדים ,ספקים,לקוחות
וכלל הסביבה שבחפועלת
החברה.

כשאתה קם בבוקר ויש

לך אחריותלגבי כל

עניין,על
בעלי

מי
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הרבה

אתה

חושב

ובראשונה אני חושב

שהחקיקה

בכנסת תעבור והמדינה תתחיל
לספקטיפולי שיניים חינם
לילדים .איךיכוללהיות שדבר
כזה לא עובר? %55מהילדים
בעשירונים הנמוכים לא מגיעים
בן

הוא ימכור ב-

דב חוזרלדבר על

"להגיד

בתחום

של דשת קמעוניתמוצלחת
להשכיר במחירעלות
לוי .אומרים
מטר מרפיםלרמי
לו
שלוגיסטיקה הואיקבל ממד
לקוחות .הואיוכל לשבת
וגם
לך בתוך הסניף וכשאתה תמכור
כ100 -

ב 10-שקלים
שקלים .זה נראה לכםהגיוני?

לרופאשיניים".

הרגולציה

ראשון?
״בדאש

שינייםלילדים.

הייתי משוכנע

הזכרת כמהמבעליהעכיין

מספקים 150

התקשורת.

שאני בטוח שזה יקרה

בגלל זה אנימודאג״.
שוק

הסופרמרקטים שונה

הסלולר
חושב שבישראל לא
לחברותמצליחות.

משוק

אני לא

אני לא בטוח .אני לא
עלהלקוחותוהעובדים ,אחר כך
מכן
נשחקה מאוד תדמיתן
המנהלים .אם הכל מתפקד שהרגולציהתצליחלהרוס
כרי שיכין אותי .הדבר הראשון
הסלולד.
על
של חברות
תראה
טוב ,כבד לא צריךלדאוג
׳אילן
שהוא אמר לי היה
תעשייתהסלולד כמו שעשו
כיום ,האווירה
תרגיע׳.
חברות במו טבע או צ׳קפוינט.
לבעלי המניות .הנסיבות כבר בטלוויזיה הרבערוצית .אם אתם
אבל או הוא אמרלי שאני חייב
הציבורית תומכת
שומעים טרוניה נגד חברות
זוכרים,לפני  yes-pנכנסה
ידאגולהם".
להבין שככל שארוויח יותר כך
בהחלטות של משרד
שפועלות בשוק מקומי ללא
לשוק מחירחבילה היה 130
ארגיז יותר אנשים כאן .זה היה
התקשורת.
רגשת את פרטנר באמצעות
הרבה תחרותונשלטות על ידי
שקל וכיום הוא 280שקל ,והנה
אנדרסטיימנט .כנראה שאין מלה הלוואות,חלקן מהמובדת
ביום רביעי
החלטות ממשלה.
יש תחרות .אנחנויכוליםלהיות
האצייסון .יש לךמעל הראש
לפרגון .כשהעסק שייך
התיישב בן דב על הבמה
בעברית
"טבע זו חברהשכולנו גאים
חכמים ,ויש אנשים שחושבים
מתהפכת בדמות
מעין חרב
בחו׳׳ל ,זה בסוד ,אך
לגביר שגר
בפני פורום
הוצאות מימון כבדות והחזר
בה .אכל השוק של טבע זה לא
להרוס .זה
שונה ויש להם כוח
כשזה של מישהומשלנו זה כבר
מדהים אותי .אנחנו חיים בסביבה ישראל
זה שוק התרופות.
קרן -עכשיו השר רוצהלהכניס
לא בסדר.למדות זאת ,אני מכין
אני מעריץ גחל של מי שהקים
להצלחה .הגישה
שבה יש סכנה
תחרותלשוק.יכוללהיות
את זה ,זה בסדרמבחינתי".
אותה׳׳.
כאן היא שכאשר עסקמצליח,
שאתה מתמודד עמ סכנה
על רקע הביקורת כנגד
כנראה שאתהגונב".
שדכש
כמי
רמת התחרות הנמוכה
בן רב מנצל את ההזדמנות
קיומית
בענף
במינוח
״הכול יהיה בסדד .אני מניח
בן דב תוקף כאופן ישיר את
הסלולר ,אומד כן דב" :כנסו קצת
כדילהציףעניין חברתי נוסף
שלנו״ ,אומד
שנעמוד בחובות
הביקורת על התחרות הנמוכה
׳׳שלא תחשבו
לפרופורציה .אין מקוםבעולם
שבוערבעצמותיו.
כמוישראל שבו יש כיסויסלולדי
בן דבבחיוך.״אני לא מודאג
הסלולד.״כישראל יש
מדי בשוק
שקופותהחולים לא מספרות לכם
סיפורים,
שלוש חברותסלולד מרוויחות
השתתפות
גובות
ואחתלא ,מירס .בארה״ב יש
עצמית של  10שקלים עבור
בטכנולוגיה
תרופות
שהעלותלקופה היא
חברת ענקשפועלת
של מירס ,אד היאמרוויחה .אני
שקל אחד ,אבל אף אחד לא
בטוח

את

מכיר את סירס כילפני
לרכישתה.
ניהלתי משא ומתן
משדד התקשורת מבקשלפתוח
את הרשת של פרטנרלמתזדים
אחדים .זה כמולומד
לבעלים
שנה

באופן מהותי.

מפרגנים

קם ופוצה פה .אני מחזיקאלפי
משפחותבישראל ,נותןלהן
כסףבשביל
שיוכלו לשלם את
ההשתתפות העצמית הזאת.
אנשים

שחיים על

קצת ביטוח

