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       כבודל
 רשימת תפוצה

 
 

 שלום רב,
 
 

עדכון  –צרכניים בנושאים ורישיונות אחודים  רט"ן נותשיויתיקון רסבב נוסף של  הנדון:
 החלטה

 11.1.17מסמך החלטה מיום  )א( סימוכין:                 
 9.3.17עדכון מסמך החלטה מיום  )ב( 
 23.3.16מך החלטה מיום עדכון מס )ג( 
  9.5.17)ד( עדכון מסמך החלטה מיום  

 31.7.17)ה( עדכון מסמך החלטה מיום   

 

חלק ליישום להקצאת פרקי זמן נוספים על ידי בעלי רישיון שהוגשו למשרד נוספות בעקבות בקשות  .1
, 24.7.17ובעקבות השימוע המשלים שהתפרסם ביום  כים שבסימוכיןבמסמ מהנושאים שהוחלט לגביהם

 :םשלהלן פרקי זמן מעודכנים למימו

 

 (;10.11.17)במקום  11.3.18 –"עיקרי התכנית"   (א)

 

 (;10.11.17)במקום  11.3.18 – 1שינוי תעריפים   (ב)
 

 (;10.11.17)במקום  11.3.18 – " באמצעות שיחת טלפוןמכר מרחוקהתקשרות בעסקת "    (ג)
 

 (;10.11.17)במקום  11.3.18 –התקשרות בעסקת "מכר מרחוק" באמצעות האינטרנט    (ד)
 

 (;10.11.17)במקום  11.3.18 –טופס גישה לשירותים    (ה)
 

 (;10.11.17)במקום  11.3.18 –הזמנת שירות מספק שירות    (ו)
 

 ;(10.11.17)במקום  11.3.18 –ביצוע עסקה במעמד שני הצדדים    (ז)
 

 (.10.11.17)במקום  11.3.18 –החתמת מנוי עסקי מפוצל על מסמכי ההתקשרות    (ח)

                                                           
ג)ז( ברישיון 75.1)ז( ברישיון סלקום, פרטנר, הוט מובייל וגולן טלקום, לסעיף 78.1( מתייחס אך ורק לסעיף 11.3.18המועד המעודכן )  1

 )ז( ברישיון אחוד. 92.1פלאפון ולסעיף 
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  היערכותכם בהתאם. .2
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 תפוצה

 , מנכ"ל, פלאפון תקשורת בע"מרן גוראוןמר 
 סלקוםקבוצת מר ניר שטרן, מנכ"ל, 

 פרטנרקבוצת , מנכ"ל, יצחק בנבנישתימר 
 הוט מוביילקבוצת מנכ"ל, , מר אסף עופר

 גולן טלקום בע"מ יו"ר הדירקטוריון,, גיל שרוןמר 
 018קבוצת אקספון מר יעקב נדבורני, מנכ"ל, 

 שיווק השקמה תקשורת בע"מ רמי לוי , מנכ"ל,ן אפרתימר ר
 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ 019סלע, מנכ"ל, טלזר מר עזריה 

 , מנכ"ל, סלקט תקשורת בע"מערן שלומר 
 מר עמית כהן, מנכ"ל, פרי טלקום בע"מ

 בע"מ 015, מנכ"ל, השקמה אן. ג'י. אן. תקשורת בינלאומית ןמר אפרים שפור
 אלמליח, מנכ"ל, בזק בינלאומי בע"מ רדכימר מ

 בע"מ קיםסעינת , מנכ"ל, בחיים בן חמומר 
 מר לירון שמעוני, מנכ"ל, לב אנאטל בע"מ

 , היועצת המשפטית, משרד התקשורתדנה נויפלדגב' 

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת
 בכיר כלכלה, משרד התקשורתסגן מנהל אגף , עמי גילהמר 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


