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 02-6706310 טלפון:                          
 02-6240321 פקס:                            

 5000-1020-2019-024490 סימוכין:                         
 ט"ו בסיוון תשע"ט תאריך עברי:                
 2019ביוני  18 תאריך לועזי:               

 
 לכבוד: 
 תפוצה רשימת

 
 

 נתוני שיחות -נתוניםדרישת הנדון: 
בהמשך לשימועים שפרסם המשרד בעניין ולחוק התקשורת  1ג4בהתאם לסמכותי על פי סעיף 

את התקשורת  נכם נדרשים להעביר למשרדה 28.4.19ומיום  7.1.19מיום  ום שירותי הפרימי
 הנתונים הבאים: 

 

הרט"ן )לרבות רט"ן  שמקורן במנוייסך השיחות וסך דקות השיחה של שיחות יוצאות  .1
ברבעון הרביעי של שנת , לפי אורכן ,ויעדן רשתות של בעלי רישיון מפ"א ,שלכם בר"א(

 "(. הרבעונים)" 2019ובנפרד ברבעון הראשון של שנת  2018
קרי סך השיחות  –באינטרוולים של חמש דקות  ,נתוני השיחות יוצגו בנפרד לכל רשת יעד

עד שיחות שאורכן  ,דקות וכן הלאה 15דקות עד  10דקות,  10עד  5, דקות 5שאורכן עד 
 שעות ושיחות שאורכן למעלה מעשר שעות.  10 עד 

סך  –סך תשלומי קישור הגומלין ששולמו בכל אחד מהרבעונים בגין שיחות אלה  .2
 לכל אורך של שיחה כמפורט לעיל.  בנפרד התשלומים יוצגו

 להלן טבלת הנתונים המבוקשת בנפרד לכל רשת יעד ובנפרד לכל אחד מהרבעונים:  .3
 

 נתוני שיחות יוצאות לרשתות של בעלי רישיון מפ"א

 

אורך השיחות 
 היוצאות

שיחות  'מס
 יוצאות

היקף דקות 
 השיחה היוצאות

תשלומי קישור גומלין לבעלי 
בגין השיחות  רישיונות מפ"א 

 היוצאות
    דקות 5עד 

דקות ועד  5מעל 
 דקות  10

   

דקות ועד  10מעל 
 דקות 15

   

.....    
......    
......    

מעל תשע שעות 
וחמישים וחמש 

 10דקות עד 
 שעות

   

    שעות 10מעל 
    סה"כ
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 כל אחד מהמנוייםלבנוסף, בנוגע לכל רבעון תועבר התפלגות השיחות כאמור בנפרד  .4
השיחות תוצגנה בנפרד שביצעו לפחות שיחה אחת בת שעתיים או יותר במהלך הרבעון. 

לפי אורכן באינטרוולים של חמש דקות. הטבלה הנדרשת לגבי כל מנוי מסוג זה הינה 
 כדלקמן:

 
 

אורך השיחות 
 היוצאות

מס' שיחות יוצאות 
 במהלך רבעון

היקף דקות השיחה 
במהלך  היוצאות

 רבעון

 

    
    דקות 5עד 

 10דקות ועד  5מעל 
 דקות 

   

דקות ועד  10מעל 
 דקות 15

   

.....    
......    
......    
עד  שעתיים מעל 

 דקות 5-שעתיים ו
   

מעל שעתיים וחמש  
דקות עד שעתיים  

 ועשר דקות

   

.....    
......    

מעל תשע שעות 
וחמישים וחמש 

 שעות 10דקות עד 

   

    שעות 10מעל 
    סה"כ

 
 

באמצעות הטבלאות יועברו בקובץ אקסל לידי מר עמי גילה סגן מנהל מנהל כלכלה  .5
 . 2.7.19עד ליום  giloha@moc.gov.il כתובת אימייל 
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 רשימת תפוצה:
 מר רן גוראון, מנכ"ל, פלאפון תקשורת בע"מ

 קבוצת סלקוםמר ניר שטרן, מנכ"ל, 
 קבוצת פרטנר, מנכ"ל, יצחק בנבנישתימר 
 , מנכ"ל, קבוצת הוט מוביילאילן ברוקמר 

 מר גיל שרון, מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון, קבוצת גולן טלקום
 מר יעקב נדבורני, מנכ"ל, קבוצת אקספון

 מר רן אפרתי, מנכ"ל, רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ
 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ 019מר עזריה סלע, מנכ"ל, טלזר 

 מר ערן שלו, מנכ"ל, סלקט תקשורת בע"מ
 מר עמית כהן, מנכ"ל, פרי טלקום בע"מ

 מר חיים בן חמו, מנכ"ל, בינת עסקים בע"מ מפא 
 מר לירון שמעוני, מנכ"ל, לב אנאטל בע"מ

 
 

 העתק:
 מר מימון שמילה, המשנה למנהל הכללי ומנהל מינהל הנדסה, משרד התקשורת

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

 , היועצת המשפטית, משרד התקשורתדנה נויפלדגב' 
 כלכלה, משרד התקשורתדרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל -עופר רזד"ר 

 הל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורתמר גדעון שטרית, מנ
 מר ערן בר עוז, דובר, משרד התקשורת

 מר אלי לוי, מנהל תחום אסדרה ורישוי, משרד התקשורת
 מר עמי גילה, סגן מנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת
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