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TelecomNews

:מאת TelecomNews <AviW@telecomnews.co.il>
:נשלח 18:46 2020אוגוסט  27חמישי יום
:אל בנימין נתניהו' (bnetanyahu@KNESSET.GOV.IL)'
:עותק '' מ"דוברות משרד רוה'; 'יועד הנדל'; ''יועז הנדל (PMO.HEB@it.pmo.gov.il)'; ' מ"דוברות משרד רוה (memshala@pmo.gov.il)'; ' מ"דוברות משרד רוה

(dovrut@moc.gov.il)'; ''יועז הנדל'
:נושא RE: היכן פרוטוקול הוועדה המייעצת בעניין הקנס על הוט טלקום?

 תזכורת
  בברכה

  אבי
  

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Tuesday, August 25, 2020 12:15 PM 
To: '  '(bnetanyahu@KNESSET.GOV.IL) בנימין נתניהו
Cc: ''יועז הנדל'; ''יועד הנדל'; ''יועז הנדל' 
Subject: FW: היכן פרוטוקול הוועדה המייעצת בעניין הקנס על הוט טלקום? 
Importance: High 

 
 , ראש הממשלה,נתניהו בנימיןלמר 

 שלום רב,
חוק מתפקידה, על כך שהיא מצפצפת בלי למצמץ על  חורין-, לירן אבישר בןאבקש לשקול להביא בפני מליאת הממשלה הצעת החלטה בדבר השעיית מנכ"לית משרד התקשורת

  (ט) וסעיפים נוספים) ואינה מפרסמת את "פרוטוקול הוועדה המייעצת", כנדרש בחוק. 1א37(סעיף  התקשורת
  . לא נענו -התראות שנשלחו אליה (כמפורט למטה) 

כדי להקטין את הנזקים , מן הדין לשקול וכבר כעת, את אי התאמתה לתפקיד ולחפש לה מחליף או מחליפה מתאימים יותר, ולא רק בנושא הזההיות והיא מצפצפת על חוק התקשורת 
  שהיא גרמה וגורמת (ותגרום) לשוק התקשורת בישראל.

  אודה לעדכון בהחלטתך.
  בברכה

  אבי וייס
  Telecom News –עורך ובעלים 

  

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Wednesday, July 8, 2020 1:21 PM 
To: ' יועז הנדל(yhendel@knesset.gov.il)'; ' יועד הנדל(sar@moc.gov.il)'; ' יועז הנדל(Yoazh@moc.gov.il)' 
Cc: ' דוברות משרד התקשורת'; משרד התקשורת(Berlinb@moc.gov.il); 'BarOz Eran (baroze@moc.gov.il)' 
Subject: RE: היכן פרוטוקול הוועדה המייעצת בעניין הקנס על הוט טלקום? 
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 רתתזכו
 בברכה

 אבי
  

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Monday, July 6, 2020 4:57 PM 
To: ' יועז הנדל(yhendel@knesset.gov.il)'; ' יועד הנדל(sar@moc.gov.il)'; ' יועז הנדל(Yoazh@moc.gov.il)' 
Cc: ' דוברות משרד התקשורת'; משרד התקשורת(Berlinb@moc.gov.il); 'BarOz Eran (baroze@moc.gov.il)' 
Subject: היכן פרוטוקול הוועדה המייעצת בעניין הקנס על הוט טלקום? 
Importance: High 

 
 שלום רב,

"הוועדה המייעצת על הוט טלקום, לאחר התייעצות עם ₪ מיליון  1.4- ) בדבר הטלת עיצום כספי של ככאן) ופורסמה החלטה (כאןנמסרה הודעה לציבור ( 26.5.20. ביום 1
 ".לעניין עיצומים כספיים

 לפרוטוקול וממילא אין תוקף לקנס הזה.  . בלי פרסום הפרוטוקול הוועדה הזו לפי חוק התקשורת, אין תוקף2
 מאז הטלת הקנס עבר כבר די הרבה זמן, ושקיפות אין. 

 היכן הפרוטוקול הזה? –. אודה להתייחסותך 3
  בברכה
  אבי וייס

 

  
 M.Sc אבי וייס

  עורך ראשי
  חדשות טלקום, מחשוב וטכנולוגיות

TelecomNews  
www.TelecomNews.co.il  

AviW@TelecomNews.co.il  

  
  מס' סלולרי:
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