
1

AviW

:מאת AviW <avi.weissmsc@gmail.com>
:נשלח 17:56 2019אפריל  18חמישי יום
:אל 'amits@ch2news.tv'
:נושא RE:  במסגרת הכתבות אודות חקירת , זאת(ש של משרד התקשורת "בעניין חשיפת המקור לפרסום מסמך היועמ) של עמית סגל(בקשה לתגובה

חשף די בקצרה את המסמך הזה \בכתבה שעמית סגל הציג , 4000תיק  )

 תזכורת
  בברכה

  אבי
 

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Thursday, April 18, 2019 9:35 AM 
To: 'amits@ch2news.tv' 
Subject: FW: "בכתבה 4000ש של משרד התקשורת (זאת, במסגרת הכתבות אודות חקירת תיק בקשה לתגובה (של עמית סגל) בעניין חשיפת המקור לפרסום מסמך היועמ ,

חשף די בקצרה את המסמך הזה \שעמית סגל הציג  ) 
Importance: High 

 
 
 

From: info mako [mailto:info@mako.co.il]  
Sent: Wednesday, April 17, 2019 11:46 AM 
To: aviw@telecomnews.co.il 
Subject: RE: בכתבה 4000ה לתגובה (של עמית סגל) בעניין חשיפת המקור לפרסום מסמך היועמ"ש של משרד התקשורת (זאת, במסגרת הכתבות אודות חקירת תיק בקש ,

חשף די בקצרה את המסמך הזה \שעמית סגל הציג  ) 
 

 היי אבי
 תנסה בבקשה דרך נווה אילן במספר

02-5339900 
  בהצלחה

  מור
  

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: 10:45 2019אפריל  17ד  יום  
To: info mako <info@mako.co.il> 
Cc: amits@news2.co.il 
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Subject: FW:  חשף די בקצרה  \שעמית סגל הציג , בכתבה 4000בקשה לתגובה (של עמית סגל) בעניין חשיפת המקור לפרסום מסמך היועמ"ש של משרד התקשורת (זאת, במסגרת הכתבות אודות חקירת תיק
 (את המסמך הזה

 
 שלום רב וחג שמח,

 (לא יודע אם המייל שלו עובד, כי לא קיבלתי הודעה שהמייל הגיע ליעדו או נפתח). לכתב עמית סגלהמייל כאן למטה לא ידוע לי באם הגיע 
 לכן, אודה שתעבירו את המייל לכתב עמית סגל.

 בברכה
  אבי וייס

  

From: AviW [mailto:avi.weissmsc@gmail.com]  
Sent: Tuesday, April 16, 2019 10:47 AM 
To: 'amits@news2.co.il' 
Subject: RE: בכתבה 4000ודות חקירת תיק בקשה לתגובה (של עמית סגל) בעניין חשיפת המקור לפרסום מסמך היועמ"ש של משרד התקשורת (זאת, במסגרת הכתבות א ,

חשף די בקצרה את המסמך הזה \שעמית סגל הציג  ) 
  

 תזכורת
 בברכה וחג שמח

 אבי
 

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Monday, April 15, 2019 7:12 AM 
To: 'amits@news2.co.il' 
Subject:  בכתבה 4000בקשה לתגובה (של עמית סגל) בעניין חשיפת המקור לפרסום מסמך היועמ"ש של משרד התקשורת (זאת, במסגרת הכתבות אודות חקירת תיק ,

חשף די בקצרה את המסמך הזה \שעמית סגל הציג  ) 
Importance: High 

  
  ,לעמית סגלשלום רב 

מיד בהמשך), רמזתי וכמה  –") (לינקים לכתבות שבהם עמית סגל הוזכר 4000" (או יותר מדויק: "תפירת תיק 4000תיק במסגרת סדרת הכתבות הארוכה שלי בנושא "
-, מסמך שחלק זעיר ממנו הוצג על ידי עמית סגל בדנה נויפלדהיועמ"ש של משרד התקשורת, עו"ד  המקור למסמךפעמים בעקיפין (אבל די בברור, אך מאוד בקצרה), מי 

 בידיעה ששודרה במסגרת "החדשות" במהדורת הערב.. 11.7.18
), יום לאחר חקירתו, אין בזה שום סוד כי כך גם נכתב ושודר בידיעה ב"החדשות", אבל, למיטב ביבי נתניהועצם קיומו של המסמך הזה נמסר לעמית סגל ע"י רוה"מ (

 ") .4000"עד המדינה" ב"תיק ( משלמה פילבר, אלא מביביהערכתי, המסמך עצמו הגיע לידי עמית סגל לא 
הוא מדליף  פילבר שלמהבאחת מכתבות ההמשך הבאות שלי בנושא הזה, אני מתכוון לפרסם יותר בברור ולהקדיש לזה כתבה נפרדת וספציפית, מדוע הגעתי למסקנה ש

 ".4000ב"תיק  דנה נויפלדהמסמך של עו"ד 
רלבנטית, בכל כתבה, רק בכלי החיפוש, כי זה די מסתתר בתוך שפע הטקסט שיש כל כתבה. זאת, מוזכר (ניתן למצא את הפסקה ה עמית סגלהכתבות שלי בהם 

 באמצעות כלי החיפוש של הדפדפן, או בכלי החיפוש שיש באתר למעלה מצד ימין):
 התעלומה של חוות הדעת המשפטית לשר התקשורת דאז: ביבי נתניהו

  נתניהו -: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת 4000תיק 



3

  היבטים חמורים חדשים -ראשון" בעניין היועמ"ש  : חשיפת "דבר4000תיק 
  חקירה ממלכתית יס. צריך ועדת-: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק4000תיק 

  4000: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 20ערוץ 
  

  ן.אודה לתגובתך בנדו
 

 חג פסח שמח (וכשר..)
 בברכה

 אבי וייס
  

 
Avi Weiss, M.Sc. 
Editor-in-Chief 
TelecomNews 
Israel High-Tech News 
AviW@TelecomNews.co.il 
972-54-4660805 
Web: www.TelecomNews.co.il 

 

 
 

 
 


