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 ותשע" תשרי ג'
 2015 ספטמבר 16 

 294/15-מב
 

 לכבוד
 למתן שירותי בזק בינלאומייםכללי רישיון בעלי 

 
 שלום רב,

 
ות חסימת גישה למספרי טלפון בינלאומיים שבאמצעותם מסופק שיר הנדון:

  פיקוח - פרימיוםפרימיום בתעריף 
 

 :לפנות אליכם כדלקמןהרינו 
 

 נה, כפי שעוגפרימיוםבנושא שירות פרימיום בתעריף תיכנס לתוקפה האסדרה  11.10.15ביום  .1
 .בעלי הרישיון המכותבים למכתב זהכלליים של ברישיונות ה

 

כידוע, בעלי רישיון למתן שירותי בזק בינלאומיים הקצו לספקי שירות, במסגרת הסכם שנחתם  .2
ביניהם, מספרי טלפון בתבנית של מספרי טלפון בינלאומיים, אשר משמשים לאספקת שירות 

 .שהקצה את המספרים ,פרימיום בתעריף פרימיום, אך ורק באמצעות הרשת של בעל הרישיון

 

 כדלקמן: הנכם נדרשים לפעול .3
 

 לספקי שירות;על ידכם שהוקצו האמורים יש לאתר את כל מספרי הטלפון  .א

 

אותר, גם אם כבר לא ניתן באמצעותו שירות יש לחסום את הגישה לכל מספר טלפון ש .ב
 ;10.10.15פרימיום בתעריף פרימיום, עד לא יאוחר מיום 

 

מספר טלפון שהגישה אליו נחסמה, מהם פרטי , לגבי כל 14.10.15יש לדווח לח"מ עד ליום  .ג
השירות שסופק באמצעותו )שם השירות, מהות השירות, תעריף השירות( ומהם פרטי 

 ספק השירות.
 

 .10.8.15מיום  248/15-זה בא במקום מכתבנו מבמכתבנו  .4
 

 טיפולכם בהתאם. .5
 

   ,בכבוד רב
 

  
 בסט-מאיר בן                   
 בכיר פיקוח צרכני מנהל תחום                  
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 תפוצהרשימת 

 
 סמייל טלקום 012, ופיתוח עסקי רגולציה, סמנכ"ל ייעוץ משפטי -  זנדהאוז נעמיעו"ד 

 נטוויז'ן 013, מחלקת קשרי ממשלל המנ - ניר יוגבמר 
 בזק בינלאומי, יועץ משפטי - ודד כהנאעעו"ד 

 בע"מ 015מנכ"ל השקמה אן.ג'י.אן תקשורת בינלאומית  - מר אפרים שפורן
תקשורת  היועצת המשפטית וסמנכ"ל רגולציה, הוט מובייל - עו"ד קרן טוהר אוליאל

 בינלאומית

 בינלאומי נשיא ומנהל תפעול ראשי, גולן טלקום - מר אורן מוסט
 018תחום כלכלה ורגולציה, אקספון  להמנ - ניר אהרונימר 

 מנהל טכנולוגיה ורגולציה, הום סלולר - מר שחר רז
 רת בינלאומייםטלזר שירותי תקשו ,מנכ"ל - מר עזריה סלע

 
 העתק

 המנהל הכללי, משרד התקשורת - שלמה פילברמר 
 סמנכ"ל בכיר פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת - מר מימון שמילה

 סמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי, משרד התקשורת - מר חיים גרון
 היועצת המשפטית, משרד התקשורת - גב' דנה נויפלד
 התקשורת סמנכ"ל בכיר כלכלה, משרד - מר הרן לבאות

 

 
   


