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 02-6706310 טלפון:                          
 02-6240321 פקס:                            

 5000-1020-2020-029975 סימוכין:                         
 ב' בניסן תש"פ תאריך עברי:                
 2020במרץ  27 תאריך לועזי:               

 
 

 לכבוד,
 "ל(דוא: באמצעות) צהותפ רשימת

 שלום רב,

 ת הנתוניםמסיר מועדי עדכון – עיתיים נתונים מסירת לעניין מידע דרישת: נדוןה
 2019 יוני-ב 04 מיום, 5000-1020-2019-024404המשרד:  סימוכין

 שבסמך המידע דרישת את"( המשרד)להלן: " התקשורת משרדהפיץ  2019ביוני  4 ביום .1
 דרישת)להלן: " הגשתו מועד ואת)פורמט(  הנדרש המידע העברת אופן את ,בין היתר ,שכללה
 "(.המידע

שמירה על רישיונות יפנו את כל משאביהם להסבור כי בתקופה זו נדרש כי בעלי  המשרד .2
על רציפות תפקודית במתן שירות למנוייהם. על מנת להבטיח ו  יציבות טכנולוגית של הרשתות

בימים  המשרדבזק באופן תקין וסדיר, ובהמשך להחלטות נוספות שקיבל המשך מתן שירותי 
האחרונים, שתכליתן להקל על בעלי הרישיונות במיקוד המשימות שעליהם לבצע בעת הזו, 

מהמועדים שבהם בעלי הרישיונות נדרשים  חלק לדחותהחליט משרד התקשורת כי נכון 
 בדרישת המידע.  המפורטלמסור את המידע 

 התקשורת לחוק 1ג4ף סעי לענייןהמשרד  לכ"למנ שנאצלה הסמכות מכוחלנוכח האמור, ו .3
 למפקח בסעיף שהוקנתה הסמכות ומכוח"( החוק)להלן: " 1982-)בזק ושידורים(, התשמ"ב

 :עליכם למסור את המידע המפורט בדרישת המידע בהתאם למועדים שלהלן ק,לחויב)ב( 37

)אין שינוי מהמועדים הקבועים בדרישת  30.06.2020 ליום עד - תלונות ופניות ציבור .א
 ;המידע(

 ;19.04.2020 ליום עד"ח כספי שנתי, דו - כספי מידע .ב

הקבועים  מהמועדים שינוי)אין  30.04.2020 ליום עד - הנייחת הטלפוניה בתחום מידע .ג
 (;המידע בדרישת

 ;30.04.2020עד ליום  - פרטי נותן השירותים .ד

 (;המידע בדרישת הקבועים מהמועדים שינוי אין) 30.04.2020עד ליום  - תנועת מב"ל .ה
 ;30.6.2020 עד - יתרציפות תפקוד .ו
 ;.2020630. ליום עד - המערך ההנדסי .ז

 ;30.06.2020 ליום עד - ציוד קצה שנחסם .ח
 למועד עדכניים, 30.04.2020ליום  עד: מרכז רבעוני דיווחו חודשי דיווח - ניידות מספרים .ט

 (;31.03.2020הנדרש )

, עדכניים למועד 19.04.2020ליום  עד: חודשי דיווח - ותשתית אינטרנט לקוחות מצבת .י
 (.31.03.2020הנדרש )
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 .מידעלמפורט בנספחי דרישת ה םבהתא תהה המידע מסירת .4

 הקבועיםמסירת מידע  מועדי דחיית ענייןשניתנה ל אחרת הוראהמבטלת כל  זו הוראה .5
 . המידע בדרישת
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 תפוצה

 "מבע בזק"ל מנכ, מזרחי דודו מר
 בע"מגולדשטיין, מנכ"לית הוט  -' טל גרנות גב

 "מבע בינלאומי בזק ,"מבע תקשורת פלאפון"ל, מנכ, גוראון רן מר

 סלקום קבוצת"ל, מנכ, גבאיאבי  מר
 פרטנר קבוצת"ל, מנכ, בנבנישתי יצחק מר
 מובייל הוט קבוצת"ל, מנכ, אילן ברוק מר
 טלקום גולן קבוצת, הדירקטוריון"ר יו, שרון גיל מר
 018 אקספון קבוצת"ל, מנכ, נדבורני יעקב מר
 "מבע תקשורת השקמה שיווק לוי רמי"ל, מנכ, אפרתי רן מר

 "מבע בינלאומיים תקשורת שירותי 019 טלזר"ל, מנכ, סלע עזריה מר
 "מבע תקשורת סלקט"ל, מנכ ,יוחאי אלוש מר
 "מבע טלקום פרי, אבי נחמיה "למנכ, מר
 "מבע 015 בינלאומית תקשורת. אן'י. ג. אן השקמה, מנכ"ל, דרורי יורם מר
 "מבע עסקים בינת"ל, מנכ דורון ארניה  מר
 "מבע אנאטל לב"ל, מנכ, שמעוני לירון מר

 מיוחד רישיון בעלי
 

 העתקים

 התקשורת משרד, הנדסה מינהל ומנהל"ל למנכ המשנה, שמילה מימון מר
 התקשורת משרד, המשפטית היועצת, נויפלד דנה' גב

 התקשורת משרד, כלכלה מינהל ומנהל בכיר"ל סמנכדרור, -עופר רז מר
 התקשורת משרד, רישוי בכיר אגף מנהל, שטרית גדעון מר
 התקשורת משרד, דוברעוז, -בר ערן מר
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