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:נושא אך זו אותה , RQPוהחברה הזו מופיעה בשם , ביומן של שמילה יש שיבוש בשם(מול שמילה מימון  QRPלעניין פעילותו של דני רוזן וחברת " פנינים"

).א"חברה של דני רוזן שכתובת החברה הוא בבית הפרטי שלו בת
:קבצים מצורפים   ;IBC 03.JPGשמילה  ודני רוזן QRP IBC.JPG; 2017שמילה   JPG ;  2017.דני רוזן JPG; 2017 02.מכון התקנים JPG; 2017 01.דני רוזן 01 2017

JPG; IEC QRP PTOR.JPG.ושמילה דני רוזן2017

:חשיבות גבוהה

 חג שמח,
  כדי לייעץ לחח"י בעניין "שוק התקשורת". 31.11.15עד  1.6.15(דני רוזן וקאול) קיבלה פטור ממכרז, להארכת הפטור הקודם, לתאריכים  QRPחברת 

  בתאריכים הבאים: 2017-להיפגש עם שמילה מימון גם בשנים שלאחר מכן וב המשיכו(שזה הוא)  QRP. אולם, מעיון ביומן של שמילה מימון עולה שדני רוזן וחברת 1
 1.1.17  
 24.1.17 
 14.2.17 
 5.3.17 
 8.5.17 

 (כלומר: דני רוזן) הציגו את מיזם הסיבים במשרד של המנכ"ל.  QRPשבה חח"י +  14.2.17-רק עם דני רוזן והפגישה ב 1.1.17-מעניינות במיוחד: הפגישה ב
רים של החשכ"ל ולא פעל גם לטובת חח"י (ייתכן והוצא עוד פטור ממכרז שלא פורסם בשום מקום ע"י חח"י. חיפשתי באתר הפטורים ממכרזים של חח"י וגם באתר הפטוכלומר: דני רוזן 

באותם תאריכים שיש תיעוד ברור לגביהם על מעורבותו,  -  QRPבידינו), והוא פעל גם לטובת  שיש, כאילו הכל נמחק, כולל פטור ההמשך ממכרז המתועד RPQ-מצאתי שום זכר לדני רוזן ו
  כאמור לעיל. 

  ממכון התקנים. לא ברור מי היה במפגש (מלבד שמה של דגנית, מתאמת ומזכירת הוועדה, שמופיע בצילום).  2120שמילה נפגש עם הוועדה הטכנית  27.7.17. ביום 2
  יכים הללו, מהיומן של שמילהלכל המפגשים דלעיל צרפתי את הצילום המתאים, לגבי התאר

  .11.9.17הגישה בקשתה להקלות למשרד התקשורת לרבות אפשרות רכישתה ע"י סלקום ביום   IBC \. חברת אנלימיטד 3
  . הוזכרו בהם לא QRPאו \. לפני תאריך ההגשה של הבקשה ומיד אחריו היו המון פגישות ששמו של דני רוזן ו4

  (דורון כהן).   IBCרה (כולל של השר), דיונים מסוגים שונים, שבהם הוזכר לא אחת שמו של היו"ר של היו לא מעט  מפגשים, סיורים בחב
, רק כדי להמחיש את היקף העיסוק העצום והלא פרופורציוני לכל נושא אחר שעסק בו לידיעהע"י שמילה (לא צרפתי את הצילומים מהיומן שלו, כי זה רק  IBC-אלו התאריכים של העיסוק ב

  רישומים כדלהלן: 12בתקופת זמן די קצרה), סה"כ  IBC-אותה תקופה, של עיסוק שמילה מימון בב
 26.5.16  
 31.7.16 
 8.8.16 
 18.8.16 
 26.8.16 
 7.11.16 
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 6.12.16 
 14.12.16 
 10.8.17 
 2.10.17 
 25.10.17 
 26.10.17 

באותה עם שמילה... וכך הלאה והלאה. רק לשם ההשוואה, שום נציג ציבור בכיר או זוטר לא נפגש עם שמילה באותה תקופה... שום מנכ"ל של חברת תקשורת קטנה עד בינונית לא נפגש 
 גם אני לא..

  
  בברכה

  אבי וייס


