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      לכבוד
 רשימת תפוצה

 
 
 

 שלום רב,
 
 
 

 שימוע - ות המקומיותיביום הבחירות הכלליות לרשומאויש  פניות טלפוני מוקדהפעלת  הנדון:
 

 

בימי  מאויש הפעיל מוקד פניות טלפונירישיון שלא להרשאי בעל שיונכם, יבראסדרה הקיימת לבהתאם  .1
שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון שבת ובמועדי ישראל אלה: 

 ושביעי של פסח וחג השבועות, וכן ביום העצמאות וביום הבחירות לכנסת.

 

הבחירות הכלליות יהיה  יוםנקבע כי   1965 - , התשכ"ה(ב לחוק הרשויות המקומיות )בחירות97 בסעיף .2
 .יום שבתון בתחומן של הרשויות המקומיות שבהן נערכות הבחירות במועד האמור

 

רישיון הכי בעל  התקשורת לתקן את הרישיון שהוענק לכם באופן שייקבע  משרדלאור האמור לעיל שוקל  .3
 לרשויות המקומיות.הכלליות גם ביום הבחירות  מאויש יהיה רשאי שלא להפעיל מוקד פניות טלפוני

 

 טיוטת תיקון רישיון.מצ"ב  .4
 

עד לא יאוחר מיום  meirb@moc.gov.ilהנכם מוזמנים לשלוח את התייחסותכם לח"מ לכתובת הדוא"ל  .5
3.10.2018.  

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,           
 
 
 

 בסט-איר בןמ        
 פיקוח צרכני מנהל תחום בכיר          

mailto:meirb@moc.gov.il
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 תפוצה
 מר דוד מזרחי, מנכ"ל, בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

 מר גיל סספורטס, מנכ"ל, הוט טלקום ש"מ
 , מנכ"ל, פלאפון תקשורת בע"מאוןרן גורמר 

 קבוצת סלקוםמר ניר שטרן, מנכ"ל, 
 קבוצת פרטנר, מנכ"ל, יצחק בנבנישתימר 
 קבוצת הוט מוביילמנכ"ל,  ,אסף עופרמר 

 לן טלקוםקבוצת גומר גיל שרון, מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון, 

 קבוצת אקספוןמנכ"ל, מר יעקב נדבורני, 
 שיווק השקמה תקשורת בע"מ רמי לוי מר רן אפרתי, מנכ"ל,

 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ 019מר עזריה סלע, מנכ"ל, טלזר 
 , מנכ"ל, סלקט תקשורת בע"מערן שלומר 

 מר עמית כהן, מנכ"ל, פרי טלקום בע"מ
 מר מרדכי אלמליח, מנכ"ל, בזק בינלאומי בע"מ

 בע"מ 015 השקמה אן. ג'י. אן. תקשורת בינלאומיתמר אפרים שפורן, מנכ"ל, 
 מר חיים בן חמו, מנכ"ל, בינת עסקים בע"מ

 מר לירון שמעוני, מנכ"ל, לב אנאטל בע"מ
 פרימו תקשורת 099נביל עמד, מנכ"ל, מר 
 איי. טי. סי. נ. ג. בע"מ"ל, , מנכניר גילמר 
 בע"מ 2009אינטרנט רימון ישראל , מנכ"ל, יריב פארמר 

 מר רמי נחום, מנכ"ל, טריפל סי מחשוב בע"מ
 לעסקים בע"מ 011"ל, קוויק לינק אופיר ורמשטיין, מנכמר 

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

 העתק
 , משרד התקשורתמר נתנאל )נתי( כהן, המנהל הכללי

 , משרד התקשורתשנה למנהל הכללי ומנהל מינהל הנדסהמהמר מימון שמילה, 
 מר איתן כסיף, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת

 , היועצת המשפטית, משרד התקשורתדנה נויפלדגב' 
 כלכלה, משרד התקשורתמנהל מינהל בכיר ו לסמנכ", דרור-עופר רזמר 

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת

 דובר, משרד התקשורתמ"מ , גיל גפןמר 
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  ש"מ/בע"מ ----------ל מיוחד/שיון כללייר
 ------------למתן שירותי 

 
 טיוטת תיקון מס' ] [

 
 

, שהואצלה לי 1982 –)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 
תקן בזאת את אני מ"( ----" –לן )לה ----------י כל דין, ולאחר ששקלתי את טענותיה של פ-ויתר סמכויותי על

 , כדלקמן:----------יום ב ----שהוענק ל המיוחד/הרישיון הכללי

    
 

 
 
 
 
 

 התשע"ט__________  
       __________(2018) 

             ________________ 
 נתנאל )נתי( כהן            

 המנהל הכללי           
 
 
 
 

                                                           
  גישה שירות מתן ליון אחוד, נספח ד' ברישיון בריש 6ברישיון בזק, נספח ג' 4ברישיון רט"ן וברישיון הוט טלקום, נספח ג' 4נספח ה' 1

 לאינטרנט   

 תיקון 
נספח 

 41ה'
 

)ג( במקום "ביום העצמאות וביום הבחירות לכנסת" יבוא: "ביום 1בסעיף  .1
 העצמאות, ביום הבחירות לכנסת וביום הבחירות לרשויות המקומיות".

 

 ביום החתימה עליו.ייכנס לתוקף רישיון זה  תיקון .2 להתחי
 


