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 פתש" תשריב י"א
 2019 אוקטוברב 10
 

 לכבוד

 רשימת התפוצה

 שלום רב,

 שימוע -כשירות חירום ציבורי  110-ו 105הגדרת מוקדי הנדון: 

 אלימות, לפגיעות בנוגע מענה ולמתן ודיווחים פניות לקבלת כמוקד משמש 105 מקוצרה מספרה .1

 .המקוון במרחב נוער ובני ילדים נגד ופשיעה

 

בי פעילויות גממשטרת ישראל ב"זמן אמת" ל ארצי מידע תמשמש כמוקד לקבל 110 מקוצרה מספרה .2

 סיור ושיטור.המשטרה כגון: אירועי חירום, מבצעים משטרתיים, אירועי תנועה, אירועי 

 

-ו 105השיחות אשר מגיעות למוקדים כי בהתבסס על ההנחה ו ,פנים לביטחון השרלבקשת  בהמשך .3

קדים היו מופעלים המוככל שלא  100"( היו מגיעות למוקד החירום ייםדהייעו המוקדים)" 110

, ציבורים חירום כשירותי 110 -ו 105המספרים המקוצרים  את להגדיר משרדה שוקלם, ייעודייה

 .1ציבורי חירום לשירות הנוגעות הרישיונות הוראות לכולהחיל על מספרים אלו את 

 

, לא יאוחר מיום asafa@moc.gov.ilלידי הח"מ במייל הנכם רשאים להעביר התייחסותכם לאמור,  .4

מסמך עליו מבוססת התייחסותכם, לרבות לעניין  או נבקשכם לצרף להתייחסות כל נתון .10/11/19

 לוח הזמנים ליישום האמור.

 
   
 
 בברכה,                   

 
 
 

 
 אסף                           אברהם
 מנהל  תחום   חירום  ומספור

 תקשורת        הנדסת      אגף 
  

 
)בזק  התקשורת לתקנות תיקון לערוך התקשורת משרד שוקל, "מבע לתקשורת הישראלית החברה, בזק יןילענ 1

 מאת  שיחה  אף  כי  ייקבעלתוספת הראשונה לתקנות    15סעיף  שב  כך,  2007-"ז  התשס,  (בזק  שירותי  בעד()תשלומים  ושידורים
 תהיה בלא תשלום.   110 -ו 105מנוי אל המספר המקוצר 
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   :העתקים
 תפקיד:   שם:

 , משרד התקשורתהמנהל הכללי - נתנאל )נתי( כהןמר 

 משרד התקשורתהמשנה למנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה,  - מר מימון )מוני( שמילה

 היועצת המשפטית, משרד התקשורת - דנה נויפלד ד"עו

 מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת - מר גדעון שטרית

 נהל הנדסה, משרד התקשורתי, מתקשורת הנדסת אגף מנהלת - שמואלי אתי' גב

 סגנית היועצת המשפטית, משרד התקשורת - עו"ד ברוריה מנדלסון
   

   רשימת תפוצה:
 תפקיד:  שם:

 , בזקסמנכ"ל כלכלה ורגולציה - חסדאיארז מר 

 מנהל תחום רגולציה, בזק - מר שמואל סיידון

 ש.מ.מנהלת אגף אסטרטגיה ורגולציה, הוט טלקום  - עו"ד קרן יהב

ובזק בינלאומי  משנה ליועמ"ש וממונה קשרי ממשל, פלאפון תקשורת בע"מ - עידו רוזנברג עו"ד
 בע"מ

 קבוצת סלקום, מנהל מחלקת קשרי ממשל - מר ניר יוגב

 קבוצת סלקוםמנהל תחום רגולציה,  - מר הראל עמית

 קבוצת פרטנרמנהל אגף רגולציה,  - עו"ד יהב דרורי

 קבוצת פרטנרמנהל מחלקת רגולציה,  - עו"ד טל זהר

 היועץ המשפטי, הוט מובייל בע"מ - עו"ד יניר פלג

 מנהלת רגולציה, הוט מובייל בע"מ - עו"ד יעל שובל

 שיא ומנהל תפעול ראשי, גולן טלקום בע"מנ - מר אורן מוסט

 בע"מ 018היועץ המשפטי, אקספון  - שחר כהןעו"ד 

 בע"מ שירותי תקשורת בינלאומיים 019טלזר מנכ"ל  - עזריה סלעמר 

 סמנכ"ל רגולציה וקשרי מפעילים, סלקט תקשורת בע"מ - מר דורון רייזל

 בע"מ 015מנהלת רגולציה, השקמה אן.ג'י.אן תקשורת בינלאומית  - גב' עדיאל רוסו

 מנכ"ל בינת עסקים בע"מ  - מר חיים בן חמו

 אנאטל בע"ממנכ"ל לב  - מר לירון שמעוני

 , רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"ממנהל תחום רגולציה - שחר לנדאור מ

 מנהלת לשכת מנכ"ל פרי טלקום בע"מ - גב' טניה קרסיק
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