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 לכבוד:
 רשימת תפוצה 

 
 

שליחת חשבונית  –מתן הוראות בשל נסיבות עקב המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה : הנדון 
 החלטה -ללקוחות פרטיים 

 
 

 הרינו לפנות אליכם כדלקמן:
 

 -)להלן  שבנדוןשימוע בנושא "( המשרד" -משרד התקשורת )להלן פרסם  2020 במרץ 18 ביום .1
, בין היתר, הוראות הרישיוןמ חריגהקבוע ל במסגרתו הודיע המשרד כי הוא שוקל"( שימועה"

במקום בדואר, ללקוחות פרטיים  יםאלקטרוני יםבאמצעחת חשבונית ישללעניין אפשרות 
  .במקרים שפורטו בלבד

 

לעניין , בעת הזו לא לבצע שינוימשרד ההחליט שימוע בשהתקבלו  תלאחר בחינת ההתייחסויו .2
  .אופן משלוח החשבונית

 
המורגלות אוכלוסיות לאור השלכות אפשריות של שינוי זה בעת הנוכחית על  , בין היתר,זאת

להביא  הקשות עליהן ואףל עלולשינוי בעת הזו האשר וות הדואר עלקבל את החשבוניות באמצ
 לחברות במועד.התשלומים  ישולמולמצב בו לא 

 .חלוקת דוארבנושא  מהותי קושי םקייבעת הנוכחית מצא כי לא המשרד בנוסף, 
 

הרישיונות; יראו את משרד התקשורת החובה להתעדכן בדבר מתן ההוראות חלה על בעלי  .3
כמי שיצא חובתו לעניין פרסום ההוראות וכל מידע אחר, ככל שפורסמו באתר האינטרנט של 

 משרד התקשורת.
 

  .יערכותכם בהתאםה .4
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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

 גוראון, מנכ"ל, פלאפון תקשורת בע"מ ובזק בינלאומי בע"ממר רן 

 קבוצת סלקום, מנכ"ל, י גבאיאבמר 

 קבוצת פרטנר, מנכ"ל, יצחק בנבנישתימר 

 מר אילן ברוק, מנכ"ל, קבוצת הוט מובייל

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

 מר יעקב נדבורני, מנכ"ל, קבוצת אקספון

 שיווק השקמה תקשורת בע"מ רמי לוי ן אפרתי, מנכ"ל,מר ר

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

 , מנכ"ל, סלקט תקשורת בע"מיוחאי אלושמר 

 מר עמית כהן, מנכ"ל, פרי טלקום בע"מ

 בע"מ 015השקמה אן. ג'י. אן. תקשורת בינלאומית מנכ"ל, מ"מ , יורם דרורימר 

 חיים בן חמו, מנכ"ל, בינת עסקים בע"ממר 

 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 ורמשטיין, מנכאופיר מר 

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

 
 ים:העתק

 שר התקשורת, חה"כ דוד אמסלם

 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 התקשורתנויפלדדנה גב' 

 כלכלה, משרד התקשורתדרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל -מר עופר רז

 מר גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת

 בסט, מנהל תחום בכיר פיקוח צרכני, משרד התקשורת-מר מאיר בן

 מר ערן בר עוז, דובר, משרד התקשורת
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