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 כ"ג בחשוון תשע"ט
 2018בנובמבר  01
 

 
 תפוצה: לכבוד

 
 
 
 

 שלום רב,
 

 
 10201861ס' שימוע מדחיית המענה ל – IPv6מעבר לפרוטוקול  הנדון:

 2018באוקטובר  16מכתבנו מיום סימוכין: 
 
 
 

מועד לשימוע שבנידון, מאושרת דחיית מספר פניות של מפעילים בבקשה לדחות את מועד המענה  עקב

 .2018בנובמבר  29 ה', ההתייחסות לשימוע וזאת לא יאוחר מיום

 

 

 
 כבוד רב,ב                  

 
  

 שיליאן חרש
 הנדסת תקשורת )נייח(מנהל תחום            

 
 

 :תפוצה

 מר דוד מזרחי , מנכ"ל בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

 מר גיל סספורטס, מנכ"ל הוט טלקום ש.מ.

 IBCמר דורון כהן, יו"ר 

  פרטנר תקשורת בע"מקבוצת מר איציק בנבנישתי, מנכ"ל 

 קבוצת סלקום ישראל בע"מ  מר ניר שטרן, מנכ"ל

 מר רן גוראון, מנכ"ל פלאפון תקשורת בע"מ

  מר אסף עופר, מנכ"ל הוט מובייל בע"מ

 מי בע"מבינלאו גולן טלקום -ו מר גיל שרון, יו"ר דירקטוריון גולן טלקום בע"מ

 בע"מאקספון  018מרתון מר יעקב נדבורני, מנכ"ל, 

 מר מוטי אלמליח, מנכ"ל, בזק בינלאומי בע"מ

 מר ערן שלו, מנכ"ל סלקט תקשורת בע"מ

 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ 019מר עזריה סלע , מנכ"ל טלזר 
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 מר שמעיה רייכמן, יו"ר פרי טלקום

 ע"ממר חיים בן חמו, מנכ"ל בינת עסקים ב

 מר לירון שמעוני, מנכ"ל לב אנאטל בע"מ

 בע"מ 015מר אפרים שפורן, מנכ"ל השקמה אן.ג'י.אן. תקשורת בינלאומית 

 מר רמי נחום, מנכ"ל טריפל סי מחשוב בע"מ

 מר אסף עופר, מנכ"ל הוט נט שירותי אינטרנט בע"מ

 בע"מ 2009 -מר יריב פאר, מנכ"ל אינטרנט רימון ישראל 

 מנכ"ל עמית נט טלקום מר מרדכי ארבל,

 פרימו תקשורת בע"מ 099מר נביל עמאד, מנכ"ל 

 מר ניר גיל, מנכ"ל איי.טי.סי.נ.ג בע"מ

 לעסקים בע"מ 011מר אופיר ורמשטיין, מנכ"ל קוויק לינק 

 מר האני עלמי, מנכ"ל קולנט תקשורת בע"מ

 גב' שרון פליישר, סמנכ"ל הרגולציה, בזק

 ולציה, בזקמר שמואל סיידון, מנהל אגף רג

 גב' מיכל פליישר, סמנכ"ל הרגולציה, הוט טלקום

 גב' קרן יהב, מנהלת רגולציה, הוט טלקום

 עו"ד יהב דרורי, מנהל אגף רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ

 עו"ד טל זוהר, מנהל מחלקת רגולציה, פרטנר תקשורת בע"מ

 מר ניר יוגב, מנהל מחלקת קשרי ממשל, סלקום ישראל בע"מ

 עודד כהנא, היועץ המשפטי ואחראי על הרגולציה, בזק בינלאומי בע"מעו"ד 

 בע"מ 018עו"ד שחר כהן, היועץ המשפטי, אקספון 

 עו"ד אסף מרום, היועץ המשפטי טריפל סי מחשוב ענן בע"מ

 בע"מ 015עו"ד רן אפרתי, היועץ המשפטי,  השקמה אן.ג'י.אן. תקשורת בינלאומית 

 לקום בע"ממר אורן מוסט, נשיא גולן ט

 עו"ד עידו רוזנברג, משנה ליועץ המשפטי וממונה על קשרי ממשל, פלאפון תקשורת בע"מ

 מר יניר פלג, מנהל החטיבה המשפטית בהוט מובייל בע"מ והוט נט שירותי אינטרנט בע"מ

 עו"ד גיא גיסין , נאמן סלראן תקשורת סלולרית בע"מ

 IBCמר קובי שמש, מנהל ההנדסה, 

 ן, מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראליעו"ד יורם הכה

 מערך הסייבר הלאומיר' , יגאל אונאמר 

 מערך הסייבר הלאומי, ר' אגף בכיר הנחייה ואסדרה, שחר נבומר 

 מערך הסייבר הלאומי, מ''מ ר' מרכז מגזריםו רמ"ח הכוונה, פטל אלימר 
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 העתקים

 התקשורת קרא, שר איוב השר כ"חה

 משרד התקשורתמר נתי כהן, המנהל הכללי, 

 מר מימון שמילה, המשנה למנכ"ל ומנהל מנהל ההנדסה, משרד התקשורת

 מר חיים גרון, סמנכ"ל בכיר טכנולוגיות עתידיות וסייבר, משרד התקשורת 

 גב' דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת

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

 שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורתמר גדעון 

 מר איתן כסיף,  סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת

 גב' אתי שמואלי, מנהלת אגף הנדסת תקשורת, משרד התקשורת

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

 ת, משרד התקשורתגב' ברוריה מנדלסון, סגנית בכירה ליועצת המשפטי

 גב' ניצן ליבנה, מנהלת מחלקה בכירה )ייעוץ משפטי(, משרד התקשורת

 משרד התקשורתמנהל מחלקה בכיר )ייעוץ משפטי(, מר רועי ברית, 

 לר, עוזרת ראשית ליועצת המשפטית, משרד התקשורתט -גב' עידית אנגלברג

 מר טל אלימלך, מנהל תחום בכיר )רגולציה(, משרד התקשורת

 , משרד התקשורתעתידיות טכנולוגיות תחום כהן, מנהל אלי מר

 מר רוני חורי, מנהל תחום פיקוח טכנולוגי, משרד התקשורת
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