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     לכבוד
 רשימת תפוצה

 
 

 שלום רב, 
 נתוני שיחות –דרישת נתונים משלימה הנדון: 

 

 בעניין המשרד שפרסם לשימועים ובהמשך ,התקשורת לחוק 1ג4 סעיף פי על לסמכותי בהתאם

 נדרשים הנכם ,18.6.19, וכן דרישת המידע מיום 28.4.19ומיום  7.1.19 מיום הפרימיום שירותי

 :באיםמשלימים הה הנתונים את התקשורת למשרד להעביר

 

ל כל בחודש לסך דקות השיחה שנעשובחלוקה  בי כמות הקווים וכמות דקות השיחהפירוט לג

 1המופיעה בטבלה.חלוקה , בהתאם לוהניידות הרשתות הנייחות

סך דקות שיחה 
 בחודש

כמות 
 הקווים

כמות דקות השיחה 
 לנייח הכוללות

כמות דקות השיחה 
 לנייד הכוללות

סך דקות השיחה 
 הכוללות

 A** B C B+C דקות 1,000עד 
     דקות  2,500עד 
     דקות  5,000עד 
     דקות 7,500עד 
     דקות 10,000עד 

]המשך עליה 
במרווחים של 

 דקות[ 2,500

    

....     
     דקות 35,000עד 

 35,000מעל 
 דקות

    

סך כל  סה"כ
הקווים 
 בחברה

 סך כל דקות השיחה
 שבוצעו לנייח

 בחודש 

 סך כל דקות השיחה
 בחודש  שבוצעו לנייד

 

 לה.שקדמו סכימה של השורות  פרט לראשונה כוללת*השורות בטבלה מצרפיות כך שכל שורה 
דקות שיחה  1,000 של עדסך בחודש  שמנוייהם יזמומייצג את כמות הקווים בחברה  Aלדוגמה, **

הקווים  Aכל  שיזמומייצג את סך כל הדקות  B. ותוהן לנייד ותנייחרשתות הן לארציות  פנים
  .ותניידרשתות ל C-, וותנייחרשתות ל

                                                 
 בלבד. דקות השיחה הפנים ארציות 1

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
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כל ) 2019הראשון של שנת רבעון , ול2018הרביעי של שנת  לרבעוןעל הנתונים להיות רלוונטיים 

או לכתובת של אגף כלכלה את הנתונים יש להעביר לכספת הייעודית  .(חודש בחודשו בטבלה נפרדת

ככל שהנתונים מועברים לכספת יש ללוות את  .8.197. עד ליום cohenmo@moc.gov.il המייל

 העברתם במייל לכתובת האמורה.

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 :רשימת תפוצה

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

 סלקום קבוצת ל"שטרן, מנכ ניר מר

 פרטנר קבוצת ל"מנכ בנבנישתי, יצחק מר

 מובייל הוט ל קבוצת"ברוק, מנכ אילן מר

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

  אקספון קבוצת ל"נדבורני, מנכ יעקב מר

 מ"בע תקשורת ל סלקט"שלו, מנכ ערן מר

 

 העתק:

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

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

 גב' דנה נויפלד, היועצת המשפטית, משרד התקשורת

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

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת

 מר ערן בר עוז, דובר, משרד התקשורת

 מר אלי לוי, מנהל תחום אסדרה ורישוי, משרד התקשורת

 ן מנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורתמר עמי גילה, סג
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