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PARTNER COMMUNICATIONS REPORTS MANAGEMENT 

CHANGES  
 

ROSH HA'AYIN, Israel, May 13, 2021 - Partner Communications Company Ltd. 

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

communications operator, reports, that following the appointment on May 12, 2021, 

of Mr. Avi Zvi as new CEO at the Company, Mr. Yuval Keinan, Deputy CEO of the 

Company, submitted his resignation to the Board of Directors. He has been with the 

Company five and a half years. 

 

In addition, upon the change of CEO, VP Marketing & Customer Service Division and 

VP Human Resources & Administration have also informed the Company of their 

intention to resign after 4 and 11 years of service, respectively. 

 

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 
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 החברהעל שינויים בהנהלת עדכנת מפרטנר תקשורת 

 

חברת פרטנר תקשורת בע"מ )"פרטנר" או "החברה"(  - 2021 מאי,ב 13ראש העין, ישראל, 

(NASDAQ ו- TASE: PTNRמפעילת ,) למינויו של בהמשך כי  ,עדכנתמ, בישראל מובילה תקשורת

 נכ"ל החברה,שנה למ, מיובל קינןמר , 2021במאי,  12ביום  מר אבי צבי כמנכ"ל החדש של החברה

  .שנים בתפקיד וחצי 5-כמר יובל קינן כיהן  .החברהמ דירקטוריון החברה על פרישתולהודיע 

סמנכ"לית משאבי אנוש חטיבת שיווק ושירות ועם החילופים בתפקיד מנכ"ל החברה, סמנכ"לית  ,בנוסף

  , בהתאמה. בחברה שנים 11-ו שנים 4לפרוש מהחברה לאחר  לחברה על כוונתןגם הן הודיעו ומנהל 

 

 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

 

 
 
 
 
 

 למידע נוסף:
 

 מר תמיר אמר

 מנהל כספים ראשי

 781-4951 (54) 972+טל':

 

 אמיר אדרמר 
 ופרויקטיםמנהל קשרי משקיעים 

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

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