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PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES THAT MR. 
ISAAC BENBENISTI HAS NOTIFIED THE BOARD OF 

DIRECTORS OF HIS INTENTION TO RESIGN FROM HIS 
POSITION AS CEO OF THE COMPANY 

 
ROSH HA'AYIN, Israel, April 5, 2021 - Partner Communications Company Ltd. 

("Partner" or the "Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli 

communications operator, reports, that Mr. Isaac Benbenisti, CEO of the Company, 

notified the Board of Directors of his intention to resign from the Company after nearly 

6 years in office. 

 

The Company’s Board of Directors will appoint a nominating committee for a CEO. To 

date, the end date of Mr. Isaac Benbenisti's position as the Company's CEO has not yet 

been determined. 

 

The Chairman of the Board of Directors, Ms. Osnat Ronen, thanked Mr. Isaac Benbenisti 

on behalf of the Board of Directors and expressed her gratitude and deep appreciation 

for his achievements and contribution to the Company, "I would like to thank Itzik for the 

six years in which he led Partner and with great talent transformed it from an excellent 

cellular company into a comprehensive telecommunications company. Knowing you, I 

know that you are always looking for the next challenge and I wish you on behalf of 

myself and the Company's Board of Directors great success". 

 

Mr. Isaac Benbenisti noted: "These have been six wonderful years at Partner, full of 

exciting work and groundbreaking achievements. I am proud of the successes that we 

achieved together and now after I have completed the main goals that I set for myself, 

it is time to set out on a new path." 
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About Partner Communications 

Partner Communications Company Ltd. ("Partner") is a leading Israeli provider of 

telecommunications services (cellular, fixed-line telephony, internet and television 

services). Partner’s ADSs are quoted on the NASDAQ Global Select Market™ and its 

shares are traded on the Tel Aviv Stock Exchange (NASDAQ and TASE: PTNR). 

For more information about Partner see:  

http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/ 

 

Contacts: 

Mr. Tamir Amar 

Chief Financial Officer 

Tel: +972-54-781-4951 

 

Mr. Amir Adar 

Head of Investor Relations & Corporate Projects 

Tel: +972-54-781-5051 

Email: investors@partner.co.il 

  

 

http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/
mailto:investors@partner.co.il
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הודיע לדירקטוריון על מודיעה כי מר איציק בנבנישתי פרטנר תקשורת 

 כוונתו לפרוש מתפקידו כמנכ"ל מהחברה

 

פרטנר תקשורת בע"מ )"פרטנר" או "החברה"( חברת  - 2021 אפרילב 5ראש העין, ישראל, 

(NASDAQ ו- TASE: PTNRמפעילת ,) כי מר איציק  ,עדכנתמ, בישראל מובילה תקשורת

שנים  6-לאחר כ החברההודיע לדירקטוריון החברה על כוונתו לפרוש מ , מנכ"ל החברה,בנבנישתי

  .בתפקיד

דירקטוריון החברה ימנה ועדה לאיתור מנכ"ל. נכון למועד זה, טרם נקבע מועד סיום כהונתו של מר איציק 

 בנבנישתי כמנכ"ל החברה. 

למר איציק בנבנישתי והביעה את תודתה בשם הדירקטוריון יו"ר הדירקטוריון, גב' אסנת רונן, הודתה 

שנים בהן הוביל את  שלהודות לאיציק, על שאני רוצה והערכתה העמוקה להישגיו ותרומתו לחברה, "

מההיכרות בינינו אני אותה בכישרון רב מחברת סלולר מצוינת לקבוצת תקשורת כוללת.  ךפרטנר והפ

 ".י ובשם דירקטוריון החברה המון הצלחהמיודעת שאתה תמיד מחפש את האתגר הבא ומאחלת לך בש

מופלאות בפרטנר, מלאות בעשייה מרגשת ובהישגים פורצי אלה היו שש שנים מר איציק בנבנישתי ציין: "

דרך. אני גאה בהצלחות שהשגנו יחד, ועכשיו אחרי שהשלמתי את המשימות המרכזיות שהצבתי לעצמי, 

 "זה הזמן לדרך חדשה.

 

 אודות פרטנר תקשורת

י היא מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירות)"פרטנר"( חברת פרטנר תקשורת בע"מ 

של פרטנר  ADS-(. תעודות הטלוויזיהשירותי ו שירותי אינטרנט ,תקשורת )ניידת, טלפוניה נייחת

אביב -תל נסחרות בבורסת פרטנרומניותיה של  (Global Select Market)נסחרות בנאסד"ק 

(NASDAQ ו-TASE :PTNR.) 

 Relations/lobby/-http://www.partner.co.il/en/Investors נוספים על פרטנר: לפרטים

 

 
 
 
 
 

http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/
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 למידע נוסף:
 

 מר תמיר אמר

 מנהל כספים ראשי

 781-4951 (54) 972+טל':

 

 מר אמיר אדר
 ופרויקטיםמנהל קשרי משקיעים 

 781-5051 (54) 972+טל': 
 investors@partner.co.ilדוא"ל: 

mailto:investors@partner.co.il
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