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TelecomNews

:מאת דוברות משרד התקשורת <dovrut@moc.gov.il>
:נשלח 12:01 2019אוגוסט  28רביעי יום
:אל aviw@telecomnews.co.il
:עותק ערן בר עוז
:נושא FW: Telecom News - התקבלה הודעה חדשה באתר שלך

 אבי שלום,
  

  הפונה נענה במישרין על ידי פניות הציבור במשרדנו.
  
  

  בברכה,
  

    דוברות משרד התקשורת 

   
   

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Wednesday, July 10, 2019 10:34 PM 
To: ערן בר עוז  <Baroze@moc.gov.il>; דוברות משרד התקשורת  <dovrut@moc.gov.il> 
Subject: FW: Telecom News - התקבלה הודעה חדשה באתר שלך 

   
 שלום רב

  ל התופעה של חסימת חיוג לחו"ל ע"י גולן טלקום חזרה.המתלונן כאן טעון שכבר פנה אליכם בעבר וזה טופל אב
  מה ידוע לכם בנושא והאם זה נכון?

  בברכה
  אבי
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From: edb100000@gmail.com [mailto:edb100000@gmail.com]  
Sent: Wednesday, July 10, 2019 10:22 PM 
To: Editor@telecomnews.co.il 
Subject: Telecom News - התקבלה הודעה חדשה באתר שלך 

   

Telecom News - התקבלה הודעה חדשה באתר שלך 

 
 !מנהל יקר

 
 .התקבלה הודעה חדשה באמצעות טופס שנמצא באתר שלך

 
 :שם הטופס

 המייל האדום
  :תוכן הטופס

------------------------------------- 
 :שם מלא

 אליהו דוד
 :טלפון/נייד

0504134547 
 :ל"דוא

edb100000@gmail.com 
 :נושא הפנייה

 נתקלתי במחדל או תופעה שלילית (לדעתי) שכדאי לחשוף
 :תוכן ההודעה

 .נתקלתי בתופעה שהיא שערורייה (אין דרך אחרת לתאר אותה) ואני מעוניין שתבדוק ותפרסם את העניין
(יכול להיות  014ו 013הבינלאומיים המדובר הוא בחברת גולן טלקום אשר חוסמת את החיוג לחו"ל דרך המפעילים 

שעוד מפעילים חסומים, פשוט לא ניסיתי) בשיחה שקיימתי עם שירות הלקוחות של גולן טלקום נאמר לי כי ישנה 
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 016תקלה בחיוג לחול דרך המפעילים הנ"ל וניתן לחייג לחול דרך המפעיל 
י כי ידוע להם שגולן טלקום חוסמת בכוונה את פניתי לחברת נטוויז''ן על מנת לברר את העניין מולם ושם נאמר ל

 016החיוג דרכם לחול על מנת שיחייגו דרך המפעיל שלהם 
 .מילא אם היה מדובר בתקלה ניחא. אלא שזה לא הפעם הראשונה שאני נתקל בתופעה הזאת

ה החודשים בתקלה הזאת נתקלתי כבר כמה פעמים ולאחר שפניתי בעניין למשרד התקשורת העניין סודר ולאחר כמ
 .הבעייה חזרה שוב

 .לדעתי גולן טלקום צריכה להקנס על זה. מדובר בשערורייה
 .מצורף קישור של הפניות שלי למשרד התקשורת בעניין

ive/folders/1ymFlI4iuU4kfquqaXCFN1En7SpyIG1i6?usp=sharinghttps://drive.google.com/dr
 

 :הוספת קובץ
No file attached 

 :קרדיט לצלם
 

-------------------------------------  

 
 

------------------------------------------------------------------------- 
 :ישור הבאלצפייה בהודעה יש להתחבר לאתר כמנהל דרך הק

http://www.livecity.co.il/join/login.asp 
 .(אם הקישור לא נלחץ העתק אותו לשורת הכתובת בדפדפן שלך)
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