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 אבי ... ראה ההתכתבות של רועי שלומי עם מוניר קזמל ... נראה מה תהיה התשובה ? ... רפי
 

From: Roi Shlomi [mailto:roi.shlomi@gmail.com]  
Sent: Sunday, March 15, 2020 12:22 PM 
To: Hofesh-meida 
Cc: עמוס פסטרנק; אילת ריבנר 
Subject: Re: 2021-20-0008 החלטת ממונה מעודכנת בקשה 

 
 שלום מוניר, 

 
  . תודה על המענה. 1
היא מגורם מקצועי במשרד אשר בדק את . מנכל משרד התקשורת לא התעורר בבוקר וחתם על אישור לאיגוד האינטרנט. קדמה לכך בקשה על ידי האיגוד, וקדם לכך דיון או חוות דעת כלש2

  האישור. 
  בירור לגבי "תכתובות ופרוטוקולים של גורמים אשר ליוו את המהלך". . שים לב שהבקשה שלי נוסחה ב3
  לית בעניין.. אני רוצה להאמין כי התשובה שלכם ניתנה בתום לב, ולא מתוך רצון לנצל את הסיטואציה הנוכחית במדינה אשר מעכבת אותי בהגשת עתירה מנה4
במשך מספר ימים (וזאת לפנים משורת הדין מהמתחייב בחוק לגבי זמן המענה) לגבי חוות הדעת שהתקבלו או פרוטוקול של  פתאני מציע כי תעשו בדיקה נוס. מתוך הבנה של המצב הנוכחי, 5

  דיון שנערך בעניין. 
  שר כזה דבר. א. לחילופין, אם תשובתכם בעינה עומדת, הרי שאאלץ להעביר תלונה ליועץ המשפטי לממשלה כיוון שלמנכ"ל משרד התקשורת אין כל סמכות בחוק ל6
  

  בברכה,
  רועי שלומי

  
 
On Sun, Mar 15, 2020 at 9:21 AM Hofesh-meida <Hofesh-meida@moc.gov.il> wrote: 

 שלום,

   



2

  תשובתנו עומדת בעינה, לא נמצאו חומרים נוספים התואמים את בקשתך שבנדון כפי שנוסחה.

  היא תטופל בנפרד ולפי החוק. 2021-20-0021שה החדשה שמספרה בנוגע לבק

   

  בברכה,

 

  

   

  

From: Roi Shlomi <roi.shlomi@gmail.com>  
Sent: Tuesday, March 10, 2020 9:47 AM 
To: Hofesh-meida   <Hofesh-meida@moc.gov.il> 
Cc: עמוס פסטרנק  <amosp@moc.gov.il>; אילת ריבנר  <Ribnera@moc.gov.il> 
Subject: Re: 2021-20-0008 החלטת ממונה מעודכנת בקשה 

   

 שלום מוניר,

   

בתם כפי שהשבתם בפעם הראשונה. אני מודה לך על התיקון והעדכון . הבקשה שלי הייתה ברורה מאוד ומדויקת. לצערי, כנראה בגלל חוסר הבנה של המשרד את הנושא ברמה המקצועית הש1
  המהיר. 
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של איגוד האינטרנט הישראלי, למרות שלמשרד אין כל סמכות בחוק בנושא שמות מתחם, אבקש להשיב לבקשה המקורית ולהעביר את  IDN. לאור העובדה שמשרד התקשורת תמך בבקשת 2
  ה, לרבות חוות דעות משפטיות שהתקבלו. האסמכתאות שעליהן התבסס האישור הזכל 

  . 052-5558259- . אם תרצה לשוחח טלפונית כדי לקבל הבהרות נוספות, אני זמין לשיחה ב 3

להזדקק לפניה לערכאות  ר בהקדם מבלי. זמן התשובה לפניה הזאת כבר מאוד קרוב, ומכיוון שאני סמוך ובטוח שהמשרד עושה ככל שביכולתו לספק את המידע, אני מצפה כי המידע יועב4
  משפטיות. 

  . אודה לך אם תעדכן אותי בצפי לקבלת המידע המלא כפי שהתבקש. 5

   

  בברכת חג שמח,

  רועי שלומי

   

  

On Tue, Mar 10, 2020 at 9:34 AM Hofesh-meida <Hofesh-meida@moc.gov.il> wrote: 

 שלום רועי,

   

  מצ"ב החלטת הממונה המעודכנת והמידע שנמצא ברשות.

   

  בברכה,
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From: Roi Shlomi <roi.shlomi@gmail.com>  
Sent: Sunday, March 8, 2020 5:14 PM 
To: Hofesh-meida   <Hofesh-meida@moc.gov.il> 
Cc: מוניר קזמל  <qzamilm@moc.gov.il> 
Subject: Re: 2021-20-0008 מענה לפונה 

   

 שלום מוניר,

  העולמי? ICANNאני מציע לכם לבדוק שוב. האם לא ניתן לאיגוד האינטרנט שום אישור עבור ארגון 

  בשנתיים החולפות. אני מבקש לקבל אישור בכתב שהאיגוד לא ביקש ממשרד התקשורת שום אישור 

  אתם מוזמנים להתקשר אליי אם הנושא לא ברור. 

   

  

On Sun, Mar 8, 2020 at 4:32 PM Hofesh-meida <Hofesh-meida@moc.gov.il> wrote: 

 שלום,
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 אנא ראה הודעת הממונה ביחס לבקשתך.

  בברכה,

ךתויטרפ לע הנגהב עייסל ידכ , Micro so ft Office טנרטניאהמ וז הנומת לש תיטמוטוא הדרוה ענמ .
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ךתויטרפ לע הנגהב עייסל ידכ
Micro so ft Office הדרוה ענמ 

 וז הנומת לש תיטמוטוא
טנרטניאהמ .
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