
 

 

 משרד התקשורת
 הנדסת תקשורתאגף 

 
____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 
 

 , מגדל שלום                                          9רח' אחד העם 
 5000-2071-2020-360537 סימוכין: 1 6129002, ת"א 29107ת.ד. 

     
 
 

 
 

 ט"ז  בשבט,     התש"פ
 2020בפברואר,        11

         
 

 לכבוד
 רשימת התפוצה

 שלום רב,

  תותשתיבנושא  במידע סימטריה-אימוע בנושא ש הנדון:

 רקע

 

רואה חשיבות בקידום פרישת תשתיות אולטרה רחבות פס נייחות בישראל ") המשרד("משרד התקשורת  .1

תחרותית וכללי משחק רגולטוריים שיעודדו פרישת רשתות נייחות מתקדמות, שיהוו  סביבהליצור ופועל 

להסרת חסמים לפרישה ועידוד . בכלל כך, פועל המשרד משקכלל הלשוק התקשורת ול מנוע צמיחה

 . בתשתיות ובטכנולוגיות מתקדמות השקעההתחרות וה

עקרונות מדיניות לפרישת תשתיות אולטרה רחבות פס משרד  את מסמך "הפרסם  2018בדצמבר  18ביום   .2

אתגרים מרכזיים באסדרה , בין היתר, הוצגובמסגרתו ") טיוטת מתווה הסיבים(" 1"קול קורא -בישראל 

 להערותבנובמבר פורסמו  5 ביוםכאמור. ת המשרד ליישום מדיניוראשוניים עקרונות אסדרתיים והוצגו 

אולטרה רחבות פס נייחות   תקשורת  תשתיות  פרישת  מדיניות  לבחינתמשרדי  -הבין  הצוות  המלצות"  הציבור

 שאינן באזורים הפרישה לעידוד וכלים מתקדמות רשתות של הפרישה חובות לענייןבמדינת ישראל" 

  .  לביצוע כדאיים

המשרד רואה בקיומה של סביבה תחרותית בריאה את המנוע המרכזי המביא לשדרוג תשתיות, שיפור  .3

ברמות השירותים ובמחירם, ולכן מבקש לאזן את היתרונות המובנים של בעלי התשתית על ספקי 

של השירותים העושים שימוש בתשתיות אלו. זאת בהתאם לעקרונות היסוד של אסדרת השוק הסיטונאי 

  2ות ואי אפליה.שקיפ

  

 
1 https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/18122018_2   
2 Art. 69-70 of the Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018, 

establishing the European Electronic Communications Code. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/f95f0b3a-af54-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/18122018_2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f95f0b3a-af54-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f95f0b3a-af54-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
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 המצב הקיים

סימטריה -יש לבעלי התשתית יתרונות תחרותיים מובנים לעומת ספקי השירות, ובין היתר קיימת א כיום .4

לעומת ספקי שירות המבקשים לעשות שימוש בתשתית הפיזית של בעל התשתית באינפורמציה שיש ל

 : 3להלן כמפורטהאינפורמציה שיש לבעל התשתית. 

 - יםמתחרשירות ההספקי בעל התשתית חשוף לכל תכניות הפרישה של  .א
 ,את התשתית שלהם בתוך התשתית הקיימת של בעל התשתית שופרהמבקשים לספקי השירות 

התשתית חשופים לתכניות הפרישה   בעלי  על כןו  ,רן מולושלהציג את תכניות הפרישה ולא  מחויבים

 על המגבלות, ועל אף בכך. המבנים המחוברים וכיוצ"ב, קצב הפרישה, היקף של ספקי השירות

במידע זה,  אסטרטגיהיכול לעשות שימוש נוצר יתרון מובנה לבעל התשתית  ,4שימוש במידע זהה

 .מתחריו  שלהפרישה שלו באופן שעלול לפגוע בכדאיות הפרישה   תכניותעל ידי התאמת   ,בין היתר

שפיע על אופן מתן  עלול להה ברשתועל שדרוגים ושינויים  םמוקד מידעלבעל התשתית יתרון ב .ב

 –ים המתחרספקי השירות שירות 
ושדרוגים טכנולוגיים מצד בעל התשתית עלולים להשפיע על אופי אספקת  שינויים ברשת

לדוגמה לבעל התשתית קיים  מראש. עליהם להיערך לכךעל כן ו ,של ספקי השירות השירותים

 בילינג וכדומה.הבציוד קצה מתאים, בעדכון מערכות התפעול ויתרון בהצטיידות מראש 

לספקי השירות אין כלי השוואתי לבחון את רמת השירות אותה הם מקבלים ביחס למנויים  .ג

 -קמעונאיים או  ספקי שירות אחרים 

לאספקת שירותים סיטונאיים, קובעים תיקי השירות חובת אי אפליה. בעוד  SLA5לצד קביעת 

, אין לו בהכרח את המידע ההשוואתי הנדרש על SLA -שספק השירות יכול לעקוב אחר עמידה ב

מנת לוודא כי הוא אינו מופלה ביחס למנויים קמעונאיים או ספקי שירות אחרים. שיקוף מידע 

 וה מנגנון פיקוח בין מפעילים המבטיח אי אפליה.השוואתי על רמות השירות מהו

השליך על עלולים להלבצע שינויים ושדרוגים ברשת  יםיכול יםהמתחרבנוסף, ספקי השירות  .ד

 .בתחרות העיפגבעלי התשתית ובכך להביא ל
 בעל ברשתשדרוג רשת ספקי השירות והפעלת טכנולוגיות חדשות מסוימות עלולים לפגוע 

טכנולוגיות אחרות אותם  באמצעות המסופקים השירותיםבאיכות  פגועל היתר בין ,התשתית

 טרם החדשה בטכנולוגיהאת השלכות השימוש  לבחוןמפעילים בעלי התשתית ועל כן נדרש 

 .הפעלתה

 
 

 
 .לטיוטת מתווה הסיבים (א)5.1-(ג) ו4.1 ראו סעיפים 3
 ". פסיביות בתשתיות הדדי"שימוש  השירות לתיק 13 סעיף  למשל ראו 4
 " elephonyBSA+Tלאספקת שירות  SLA–עדכון דרישות רמות שירות "פרסם המשרד שימוע בנושא  2016במאי  2נציין כי ביום  5



 

 

 משרד התקשורת
 הנדסת תקשורתאגף 

 
____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 
 

 , מגדל שלום                                          9רח' אחד העם 
 5000-2071-2020-360537 סימוכין: 3 6129002, ת"א 29107ת.ד. 

     
 
 

 
 

 

 רישיונות החברותתיק השירות ובהשינויים הנשקלים ב

 רדששוקל המ מניעת הפגיעה בתחרות,לשם ו התשתית וספקי השירות בין בעלי המידעלצורך מיתון פערי  .5

 קבוע ברישיונות ובתיק השירות הרלוונטיים את ההוראות שלהלן: ל

 כמפורט להלן: יעודכן ") תיק השירות("  BSA-Bit stream Access + Telephony תיק שירות סיטונאי .6

 הקבוענתקבלו במשרד תלונות מצד ספקי השירות על כך שפרק הזמן ש ולאחר לעיל לאמור בהמשך .א

לפני כל ביצוע שינוי טכנולוגי ברשת בעלי התשתית המחייב הודעה מוקדמת מתן ל השירות בתיק

ן והתאמת ציוד הקצה לשינוי הטכנולוגי, ועדכולאינו מאפשר די זמן לצורך היערכות  עדכון גרסה

 באופן הבא: השירות תיקב' ל4.2וצע לתקן את סעיף מ ,והממשקים הרלבנטייםמערכות ה

 :במקום .1

במסגרת  BSAשירות  יום בטרם תחילת אספקת 60רות לפחות יבעל התשתית יספק לספק הש"

 "....כל ביצוע שינוי טכנולוגי יום לפני 60שירותי השוק הסיטונאי, וכן לפחות 

 :יבוא

במסגרת  BSAשירות  יום בטרם תחילת אספקת 90רות לפחות יבעל התשתית יספק לספק הש"

 ...."כל ביצוע שינוי טכנולוגי יום לפני 90שירותי השוק הסיטונאי, וכן לפחות 

לגבי כל השירות    ספקיללחובת מתן ההודעה המוקדמת    השירות  בתיק  הקבועכאמור לעיל, פרק הזמן   .ב

, רותיהמסופק ללקוחות ספק הש  רותיהשכלל מנויי  לו השפעה על  יש  אשר קיימת    מהותי ברשתושינוי  

אינו מאפשר לספקי השירות די זמן לצורך היערכות לרכישה ולהצטיידות נדרשת של ציוד קצה, 

השונות, ולהיערכות מראש כנדרש בהתאמת ציוד הקצה לשינוי הטכנולוגי,  IT-לעדכון מערכות ה

באופן השירות  תיקל ד'5.5ע לתקן את סעיף לפיכך מוצועדכון מערכות התפעול, הניהול והתמיכה. 

 הבא:

 :במקום .1
ימים לפני  90 בעל התשתית יעביר לספק השירות מידע בדבר כל שינוי מהותי ברשתו, לפחות"

שינוי שיש בו כדי להשפיע על כלל מנויי ספק השירות לכל  - ביצוע השינוי. שינוי מהותי לעניין זה

 ."שירות סיטונאי בנפרד

 :יבוא

 השדרוגים לרבות תחזיתבעל התשתית יעביר לספק השירות מידע בדבר כל שינוי מהותי ברשתו,  "
ייחשב כל שדרוג טכנולוגי  ימים לפני ביצוע השינוי. שינוי מהותי לעניין זה 180 לפחות הצפויים

שיש בו כדי להשפיע על כלל מנויי ספק שינוי ברשת בעל התשתית כל ברשת בעל התשתית או 

 ."ובכלל כך החלפת ציוד הקצה ללקוחותיו לכל שירות סיטונאי בנפרדהשירות 

 :הפסקהתבוטל  .2

 " ;שנה לפחות של בטווח הצפויים השדרוגים בתחזית השירות ספק את "ישתף

 



 

 

 משרד התקשורת
 הנדסת תקשורתאגף 

 
____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 
 

 , מגדל שלום                                          9רח' אחד העם 
 5000-2071-2020-360537 סימוכין: 4 6129002, ת"א 29107ת.ד. 

     
 
 

 
 

הנדסית   תוכנית  הגשתלעניין  ")"אמפ  מפעיל("  6)"אמפפנים ארצי (  מפעילהמשרד שוקל לתקן את רישיונות   .7

ברישיונות ולקבוע  ,על רקע זה בתחרותאפשרית למנוע פגיעה  בכדי ברשתפיתוחים /שדרוגים עריכתו

   הבאות:הוראות האת מפעילי המפ"א 

להגיש במועד שיקבע, תכנית הנדסית המתארת את מבנה רשת  בעל הרישיוןהמנהל רשאי לדרוש מ )1

לרבות האיכות  או כל חלק ממנה, וכן תכניות להקמתה, לקיומה, לפיתוחה ולעדכונה בעל הרישיון

פעל י ). בעל הרישיון"תכנית הנדסית"(להלן  ושל רכיביה השונים בעל הרישיוןהטכנית של רשת 

 .קיים את האמור בתכנית ההנדסיתיבהתאם להוראות הרישיון ו

להלן ( יון להרחיב, לפתח או לשדרג את הרשתככל שבכוונת בעל הרישמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  )2

 :, יגיש למנהל את תכנית הפיתוח שתכלול לכל הפחות את אלה)"תכנית פיתוח"

 ;שינויים ולתוספות ברשתמהות וטיב התכנית הנדסית מעודכנת, לרבות הסבר מפורט ביחס ל .א

 ;לוח זמנים לביצוע תכנית הפיתוח .ב

 ;שרלבנטיותפירוט דרישות לתדרים, ככל  .ג

 ;פירוט דרישות למספור, ככל שרלבנטיות .ד

 ;השפעות צפויות על טיב השירות וזמינות השירות ברשת בתקופת ביצוע תכנית הפיתוח .ה

 .ימים לפני מועד תחילת ביצועה 90בעל הרישיון יגיש את תכנית הפיתוח כאמור לכל הפחות  )3

השירותים  בהיקף ואיכותכך בכלל פגע בתחרות ותאשר  תכנית פיתוחאשר להמנהל רשאי לא  )4

 בעלי רישיונות אחרים. המסופקים על ידי

, ולהורות לבעל הרישיון על שינויים שעליו לבצע הפיתוחת המנהל רשאי להתנות תנאים לביצוע תכני )5

 .וטענותיאת הזדמנות להשמיע  בעל הרישיוןל נהלאחר שניתוזאת  ,בתוכנית הפיתוח

 מי או מהמנהל הודעהניתנה  ולא, המנהל בידי ת הפיתוחקבלת תכנימועד ימים מ 21 שחלפוככל  )6

 ,בנושא בדיקה השלמתבתחרות או בהיקף ואיכות השירותים והצורך ב לפגיעהחשש  בדבר מטעמו

 בעל הרישיון להמשיך במימוש תכנית הפיתוח.  רשאי

  

 
ארציים נייחים, ובכלל כך מי שפועל מכח רישיון כללי ייחודי או רישיון כללי ייחודי -בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים 6

 .)(תשתית
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סיב" לעדכן מראש את  BSAשירות " המשרד שוקל לחייב את בעלי התשתית בעלי חובת אספקת בנוסף,  .8

המתוכננת את תכנית הפרישה  של בעלי התשתית  ולפרסם אחת לחודש באתר האינטרנט    המפ"אמפעילי  כל  

המפעילים אפשרות של כלל החודשים העוקבים, וזאת על מנת ליצור שוויוניות ב 3-לשל רשת הסיבים 

יכול לערוך פעולות שיווק ולגייס לקוחות שבעל התשתית למנוע יתרון ל, שיווק השירותהרלוונטיים ל

 7עתידיים עוד בטרם פרישת התשתית בהתאם לתוכניות הפרישה העתידיות שלו, ולהבטיח יתרון ראשוני

 . השירות על פני ספקי

 בוע את ההוראות הבאות:לקוהשירות  תיקל 'א5.5  ףסעימוצע להוסיף את  על כן .9

  :יבוא"ניטור ביצועים"  5.5סעיף  לאחר .א
 פרסום תכנית הפרישה באתר האינטרנט של בעל התשתית:ב' 5.5

חודש ביום האחרון של  בכלעל גבי מפה מקוונת בעל התשתית יפרסם באתר האינטרנט שלו  .1

 3-ללפי אזורים סטטיסטיים  שלו את תכנית הפרישה המפורטת 23:59החודש החולף עד השעה 

תוכנית הפרישה של החודש בעל הרישיון לא יהיה רשאי לערוך שינויים ב. החודשים העוקבים

ן יהיה . במקרים חריגים ניתהבאשינויים בחודשים האחרים בדיווח    לעשות  יהיה  אפשרהראשון.  

במייל נפרד  לעשות שינוי בחודש הראשון בדיווח ובלבד שכל בעלי הרישיון יעודכנו על כך

 . API-ובממשק ה

, פרישה Street Pass -תוכנית הבתוכנית הפרישה העתידית את הפרטים הבאים: יש לפרט  .2

 ות את שםאנכית בבניין, השמטות לבניין וריתוכי סיבים עד להדלקת הבניין. יש לכלול  לכל הפח

לפי רשת ישראל החדשה   Yו    X, מיקוד, קואורדינטות  עיר, רחוב, כתובת בפורמט חברת הדוארה

  וסוג הטכנולוגיה.

נוספים בנוגע לפרישת תשתית הסיבים המשרד סבור כי על מנת לייצר שקיפות, נכון יהיה לפרסם נתונים  .10

בעלי חובת בתיק השירות כי בעלי התשתית  ולקבוע, כגון ביצוע התקנה, תיקון תקלות, זמני מענה וכיוצ"ב

בממשק פנימי בין המפעילים את המידע כאמור בכל חודש ידרשו לפרסם י "סיב BSA" אספקת שירות

השירות ולקבוע את ההוראות הבאות על  תיקל ב5.5 ףסעימוצע להוסיף את לפיכך  .כדוגמת פורטל ייעודי

 :תפקי השירות המתחרים בבעל התשתימנת לאפשר שיווק שוויוני ובלתי מפלה לס

 יבוא: "פרסום תכנית הפרישה באתר האינטרנט של בעל התשתית" לתיק השירות  א5.5לאחר סעיף  .א
 :בממשק פנימי בין המפעיליםמידע סטטיסטי פרסום  ב'5.5

, את הנתונים הבאים. הפרסום "אהמפלמפעילי  ייעודיבממשק פנימי התשתית יפרסם  בעל .1

לחודש העוקב, או ביום העסקים האחרון   5-אחד, ויפורסם לא יאוחר מה  קלנדרייתייחס לחודש  

 לחודש העוקב, לפי המוקדם: 5-לפני ה

 (לרבות העתקות) שהתקבלו; שירותמספר ההזמנות להתקנת ה .א

 
7 First mover advantage 
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ה לבעל מספר ההזמנות שהתקבלו מגורמים בתוך בעל התשתית ומחברות בעלות זיק .ב

 התשתית;

 מספר ההזמנות שהתקבלו מספקי שירות שאינם בעלי זיקה לבעל התשתית; .ג

מספר ההזמנות שדרשו הגעת טכנאי, בפילוח לאלה שהתקבלו מגורמים בתוך בעל התשתית  .ד

ומחברות בעלות זיקה לבעל התשתית, ולאלה שהתקבלו מספקי שירות שאינם בעלי זיקה 

 לבעל התשתית;

שעבר מהתאריך והשעה בו נקבע אם ההתקנה דורשת עבודת טכנאי, התפלגות פרק הזמן  .ה

ועד תאריך ושעה של הפעלת הקו (בשעות עבודה), בפילוח לאלה שהתקבלו מגורמים בתוך 

בעל התשתית ומחברות בעלות זיקה לבעל התשתית, ולאלה שהתקבלו מספקי שירות 

הממוצע, את סטיית  שאינם בעלי זיקה לבעל התשתית. ההתפלגות תכלול את פרק הזמן

 התקן, ואת הזמן החציוני; 

 מספר התקלות שדווחו בשירות במהלך החודש; .ו

על ידי התקלות שדווחו בשירות במהלך החודש על ידי גורמים בתוך בעל התשתית ומספר  .ז

 חברות בעלות זיקה לבעל התשתית;

 לבעל  זיקה  בעלי  שאינם  שירות  ספקי  ידי  על  החודש  במהלך  בשירות  שדווחו  התקלות  רמספ .ח

 ;התשתית

 התפלגות פרק הזמן שעבר (בדקות) מהתאריך והשעה בו דווחה התקלה עד לתאריך ולשעה .ט

הקווים שהושפעו מהתקלה לתפעול סדיר, בפילוח על פי סעיפים ז, ח לעיל.  כלחזרו  בה

ההתפלגות תהיה על פי מספר המנויים המושפעים מתקלה (ללא קשר למספר התקלות), 

 ת פרק הזמן הממוצע, את סטיית התקן, ואת הזמן החציוני. ותכלול  א

התפלגות ההתקנות והתקלות, בתצורת היסטוגרמה, בנפרד עבור כל אחד מהגורמים  .י

הבאים: מנויים קמעונאיים של בעל התשתית; חברות בעלות זיקה לבעל התשתית; וספקי 

 התקלות תיקון או ההתקנות מספר פירוט ובו, שירות שאינם בעלי זיקה לבעל התשתית

'. וכו, יום  30  עד,  עבודה ימי 10  עד, עבודה  ימי  3  עד,  אחד  עבודה  יום  עד,  העניין  לפי,  שבוצעו

 מינימום,  חציון,  ממוצע  לרבות,  הנתונים  של  סטטיסטי  תקציר  יפרסם בעל התשתית  כן  כמו

 ומקסימום, בנפרד לכל הגורמים כאמור.

חוזרת", קרי נדרשה עבורם הזמנת טכנאי יותר מפעם אחת מספר הקווים שחוו "תקלה  .יא

 החודשים האחרונים, בנפרד עבור כל גורם המוגדר בסעיף י' לעיל. 3במהלך 
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 שיליאן           שחר                 

 תחניי תקשורת מנהל  תחום  
 תקשורת        הנדסת      אגף 

 
 

   :תקיםהע
 תפקיד  שם

 התקשורת משרד, הכללי המנהל - כהן) (נתי נתנאל מר

 התקשורת משרדלמנכ"ל ומנהל מינהל הנדסה,  המשנה - שמילה(מוני)  מימון מר

 התקשורת משרד, כלכלה מינהל ומנהל בכיר"ל סמנכ - דרור-רז עופר"ר ד

 התקשורת משרד, רישוי בכיר אגף מנהל - שטרית גדעון מר

 התקשורת משרדסמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה,  -                                     כסיף איתן מר

 , משרד התקשורתסמנכ"ל בכיר אסטרטגיה ותכנון, אגף מדיניות ותכנון - יאיר חקאקמר 

 התקשורת משרד, הנדסה מינהל, תקשורת הנדסת אגף מנהלת - שמואלי אתי' גב

 סגן מנהל אגף בכיר כלכלה, משרד התקשורת - מר עמי גילה

 המשפטית, משרד התקשורת ליועצתסגנית בכירה  - גב' ברוריה מנדלסון

 ממונה (ייעוץ משפטי), משרד התקשורת - מיכאלי-שבע נחמיה-' בתגב

 ממונה (ייעוץ משפטי), משרד התקשורת - מר זיו גלעדי

 מנהל תחום בכיר רגולציה ומחקר בינלאומי, משרד התקשורת - מר עדי קופלוביץ'

 מנהל תחום פיקוח טכנולוגי, משרד התקשורת - רוני חורימר 

  ראש צוות תקשורת ברשות התחרות - עו"ד אבי גרוסמן

 רפרנט תקשורת ותיירות, אגף התקציבים, משרד האוצר -  מר עמרי בן חורין

   דוברות משרד התקשורת 
 

  

mailto:shahars@moc.gov.il
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 :תפוצה רשימת

 מנכ"ל, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ -  מזרחי דוד מר
 .מוגבלת ותפותמנכ"ל, הוט טלקום ש -  מר גיל סספורטס

 IBC"ל מנכ -    לוי אמירמר 

 מנכ"ל חברת פרטנר תקשורת בע"מ  -    מר איציק בנבנישתי
 .מ.,ש קווית תקשורת סלקום"מ, בע ישראל סלקוםמנכ"ל,  -  אבי גבאימר 

 נטוויז'ן בע"מ וועידן פתרונות קונפרנסינג ש.מ. 013   
 מנכ"ל, בזק בינלאומי בע"מ -  גוראון רןמר 

 אקספון בע"מ 018בע"מ ומרתון  018מנכ"ל, אקספון  -  מר יעקב נדבורני
 מנכ"ל סלקט תקשורת בע"מ -  אלוש יוחאימר 

 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ  019מנכ"ל טלזר  -  מר עזריה סלע
 יו"ר פרי טלקום -  רייכמן שמעיה מר
 מנכ"ל בינת עסקים בע"מ -  ארניה דורון מר
 בע"מ 015מנכ"ל השקמה אן.ג'י.אן. תקשורת בינלאומית  -   דרורי יורםמר 
 סמנכ"ל רגולציה, בזק -  חסדאי ארז מר

 ולציה, בזקמנהל אגף רג -  מר שמואל סיידון
 טלקום הוטסמנכ"ל רגולציה,  -   ' מיכל פליישר גב
 מנהל תחום רגולציה, הוט טלקום -    יהב קרן' גב

 מנהל אגף רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ -         עו"ד יהב דרורי
 מנהל מחלקת רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ -עו"ד טל זוהר                     

 מנהל מחלקת קשרי ממשל, סלקום ישראל בע"מ -  מר ניר יוגב
 מנהל תחום רגולציה, סלקום ישראל בע"מ -  עמית הראל מר

 היועץ המשפטי ואחראי על הרגולציה, בזק בינלאומי בע"מ  -   רוזנברג עידועו"ד 
 בע"מ 018היועץ המשפטי, אקספון  -עו"ד שחר כהן                    

  IBCמנהל ההנדסה  -רוני שאול                      מר

   IBCלציה וסמנכ"ל הרג -גב' תמר עינב                      

 טלקוםמנהלת לשכת מנכ"ל פרי  -    קרסיק טניה' גב
 איגוד האינטרנט ,"לית קשרי קהילה ורגולציהסמנכ -     רץושוטל גרייבר -גב' מי
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