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עו"ד זייד אבו חמיד שלום וברכה
עמותת ועדת הרבנים לעניני תקשורת ממשיכה לפגוע בציבור בניגוד למטרות העמותה.
למרות האינטרס הציבורי הדחוף להפסקת הפגיעה בציבור ,נראה שנגררים רגליים בפירוק ,והפגיעה בציבור החרדי נמשכת כתוצאה מהתנהלות רשם העמותות באי פירוק
העמותה.
הציבור החרדי נפגע בכך שהוא לא יכול לחייג לעסקים ,מרפאות ,טיפות חלב מוסדות ממשל ,ארגוני סיוע וכדומה.
העסקים נפגעים בכך שהם מאבדים נתח שוק פוטנציאלי של מאות אלפי לקוחות חרדיים .בתקופה כה קשה לקשר הטלפוני חשיבות קריטית ,נתח השוק הזה יכול להיות
המשמעות בין עסק ששורד לעסק שפושט רגל.
האינטרס הציבורי מחייב פירוק מיידי של העמותה ,כל יום שהפירוק מתעכב זהו יום נוסף שבו עסקים עלולים לפשוט רגל כתוצאה מהתנהלות ועדת הרבנים.
בהתאם למכתב שנשלח ממשרדו של עו"ד וינרוט לרשם העמותות בעת הקמת העמותה ,העמות תמנע גישה לקווי תועבה והימורים בלבד ,ובמכתב ששלח הרב פישביין
ממיסדי העמותה בעת הקמתה הוא ציין כי 'העמותה לא תמנע פעילות תקשורתית למעוניינים בכך'.
למרות זאת ,הפועלים בשם ועדת הרבנים החליטו לחסום עוד אלפי קווים במדינת ישראל .אפרט את רשימת הקווים האחרונים שנחסמו ,ואצרף לינקים לתעוד החסימה.
מדוע למרות שהחקירה התחילה כבר בשנת  2014העמותה עדיין לא פורקה?
האם ישנה דוגמה נוספת לעמותה שרשם העמותות גורר רגלים בפירוקה לזמן כה רב?
העתק :משרד התקשורת ,מבקר המדינה
רשימת מספרים שנחסמו על ידי ועדת הרבנים לעניני תקשורת ,ופורסמו בטוויטר של החסימה היומית:
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א .דנן מערכות כיבוי אש 077-2305831 -
https://twitter.com/Censorship_il/status/1268842267692994560

טלפון  03-5373406השייך לעורך הדין אריק ארץ מפתח תקווה
https://twitter.com/Censorship_il/status/1269340005639610370

אופטי מוריה  -מרכז חורב בחיפה טלפון 077-4500969
https://twitter.com/Censorship_il/status/1269555539874381825

טלפון  03-6055459השייך למרפאת הילדים של פרופסור יצחק לוי מתל אביב
https://twitter.com/Censorship_il/status/1269602460081012737

טלפון  03-6096646של סרנגה ושות' רואי חשבון.
https://twitter.com/Censorship_il/status/1269688762256285697

טלפון  077-2035402שייך לעורכת הדין הדי רביב מרחוב בן גוריון בבני ברק
https://twitter.com/Censorship_il/status/1269914632296321029

טלפון  077-2349599השייך לעמי מגוז תעשיית פלסטיק
https://twitter.com/Censorship_il/status/1270059588231061505

טלפון  077-5448084של עו"ד אסף הורניק מגבעת שמואל
https://twitter.com/Censorship_il/status/1270331142848290823

טלפון  077-2305839של "אתגר חקירות פרטיות ובטחון" מירושלים
https://twitter.com/Censorship_il/status/1270456223515774977

טלפון  03-5325546השייך לחנות הגנרטורים "ערבה א.ט.י .בע"מ" מגבעת שמואל
https://twitter.com/Censorship_il/status/1270620940037226496
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 של טיפת חלב ביהוד מונסון03-7356400 טלפון
https://twitter.com/Censorship_il/status/1270808158836047872

 של סוכנות הנסיעות "דיל אדיר" מבית שאן077-3241056 טלפון
https://twitter.com/Censorship_il/status/1271075496751706116

 של קליניקה של אלכס גופמן מראשון לציון03-9588213 טלפון
https://twitter.com/Censorship_il/status/1271360352467501058

 של צימר "חלום בגליל" במושב גורן04-9807615 מספר
https://twitter.com/Censorship_il/status/1271866368263180288

 פסיכולוג קליני מומחה, של ד"ר רוני נסים03-9650916 טלפון
https://twitter.com/Censorship_il/status/1272127759372947456

 של משי מחשבים077-4500950 טלפון
https://twitter.com/Censorship_il/status/1272218049358282752

 המתמחה בהדפסות על קנבס ומוצרים שונים, מאור יהודהpic-cell.co.il  של077-3243831 טלפון
//: http

https://twitter.com/Censorship_il/status/1272403086984851458

 קובי הוא קבלן עבודות עפר, שייך לקובי ג'אן מאחיסמך08-9151915 טלפון
https://twitter.com/Censorship_il/status/1272532418654846976

 השייך לאגמים ארועים ונופש08-6737737 טלפון
https://twitter.com/Censorship_il/status/1272792580028276742

 שייכים לעורכת הדין אליזבת בן ישי מאשדוד077-4009236  והפקס077-4009218 טלפון
https://twitter.com/Censorship_il/status/1272887057283776512
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טלפון  03-9775151שייך לתפן ישראל
@Tefen_Israel
https://twitter.com/Censorship_il/status/1272989406908030976

המועצה המקומית רכסים פתחה קו מידע במספר  077-2226565להודעות חירום בנושא הקורונה.
https://twitter.com/Censorship_il/status/1273185184981168139

טלפון  02-6722802ופקס  02-6722859השייכים למשרדו של האדריכל דיויד קופיאצקי מירושלים
https://twitter.com/Censorship_il/status/1273303486231384065

טלפון  03-5568533השייך למרפאת השיניים של ד"ר ולדימיר גולדמן מחולון
https://twitter.com/Censorship_il/status/1273498884552232961

טלפון  03-6590217השייך לסוכנות הנסיעות יפית טיולים מבת ים
https://twitter.com/Censorship_il/status/1273915031122513925

טלפון  08-6178303של חנות מוצרי החשמל  mcsסנטר
https://twitter.com/Censorship_il/status/1274417125919272960

מספר  03-7666835השייך לעורכת הדין בת שבע בוקר מהוד השרון
https://twitter.com/Censorship_il/status/1274635512482070534

טלפון 09-7653980 :חנות של כהן יצחק ,עולם של כלי בית ומטבח כבר מאז 1952
https://twitter.com/Censorship_il/status/1274977378012463113

הטלפון שנחסם 072-3718824 :משווק קווים של חברת פלאפון.
https://twitter.com/Censorship_il/status/1275339891090567168

טלפון  03-7280123של רשות המיסים  -מע"מ.
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https://twitter.com/Censorship_il/status/1275459833106497536

 מלון צד היום בתל אביב03-6200513 :הטלפון שנחסם
https://twitter.com/Censorship_il/status/1275803532432637952

 השייך לעו"ד אלירן אזואלוס מעפולה04-6196060 מספר
https://twitter.com/Censorship_il/status/1276038372792950784

 חיתוך וסריקה, הדפסה,IoT- מעבדת ציוד ותוכנה ל.Impact Labs 079-5551444 : המספר שנחסם
.דיגיטלית ותלת מימדית
https://twitter.com/Censorship_il/status/1276108186420948992

, סוכנות ביטוח בהנהלת בן ציון מרקו03-9526226 :טלפון שנחסם
https://twitter.com/Censorship_il/status/1276197197290393600

 נס טכנולוגיה03-7666800 :המספר שנחסם
https://twitter.com/Censorship_il/status/1276939340220858369

https://twitter.com/Censorship_il/status/1277280730507358211

 רדווין03-7662900:המספר שנחסם
radwin@
. מחברות ציוד תקשורת המובילות בעולם,

. סוכנות הטיולים ארד טורס03-5667555 :הטלפון שנחסם
https://twitter.com/Censorship_il/status/1277514061958258689

 ניהול וביצוע פרויקטים ושיפוצים מפתח תקווה.ש. י03-5667555 :הטלפון שנחסם
https://twitter.com/Censorship_il/status/1277907071086845953

. חשמלאי יאיר גונן מרמת גן077-2273547:הטלפון שנחסם
https://twitter.com/Censorship_il/status/1277988712182353920
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הטלפון שנחסם 03-5606479:משרד רו"ח הנדלס ,גולדשטיין ,פליקס ושות'
https://twitter.com/Censorship_il/status/1278294693978296322

הטלפון שנחסם 077-3301980 :משרד עו"ד ארד יונתן מקרית גת.
https://twitter.com/Censorship_il/status/1278717240351821825

הטלפון שנחסם 077-4301983:נעלי ווקמקס בירושלים
https://twitter.com/Censorship_il/status/1279477048491327494

הטלפון שנחסם 077-2342874:ד"ר יונתן בוטבול רופא מומחה בראומטולוגיה ילדים העובד בקופת
חולים כללית
https://twitter.com/Censorship_il/status/1279669101305180160

קו מידע למאבק בנגיף קורונה שנחסם02-5460158 :
https://twitter.com/Censorship_il/status/1280060713957044224

הטלפון שנחסם' 03-5544344:הפירמה' מתמחים בייצור אריזות קרטון ונייר לקונדיטוריות ,בתי קפה,
תכשיטים ,קוסמטיקה ועוד.
https://twitter.com/Censorship_il/status/1280471436361109504

טלפון  053-3107885של חנות היצירה לילדים 'חבקוק' בביתר עילית
https://twitter.com/Censorship_il/status/1280939820970397696

מספר  03-5242425השייך ליוני צ'ינג מתל אביב  -המרת מט"ח ושירותי מטבע.
https://twitter.com/Censorship_il/status/1281520829826826241

טלפון  077-4430425השייך למגשרת ועורכת הדין רבקה רונן מחדרה.
https://twitter.com/Censorship_il/status/1282025273815334912
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טלפון  03-7964600של אגף פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת
https://twitter.com/Censorship_il/status/1282216215352676352

מוקד העירוני של עירית רעננה טל' *9107
https://twitter.com/Censorship_il/status/1282322491193597952

טל'  03-6099666של דוקטור בועז וויס  -מומחה לבריאות העובר
https://twitter.com/Censorship_il/status/1282677771983097857

מוקד ההנפקה של חברת כרטיסי האשראי  CALLמס' .03-6101222
https://twitter.com/Censorship_il/status/1283025206806798336

מוקד חירום ארצי של נעמת מאפשר לכל אשה המעוניינת לקבל עזרה על רקע אלימות במשפחה
* 9201
\ https://twitter.com/Censorship_il/status/1283372864461328384

מס'  077-2302545של מסעדת הבשרים 'בן בקר' מנתניה
https://twitter.com/Censorship_il/status/1283824793838657542

מס' * 8092שבו מפעילה קופ"ח 'מכבי' מוקד סיוע נפשי לזקוקים לכך בעקבות התפשטות נגיף
קורונה ,בו מקבלים הזכאים שלשה טיפולים נפשיים ללא עלות.
https://twitter.com/Censorship_il/status/1284550951202951170

מס'  03-5321510של קניון הגבעה בגבעת שמואל
https://twitter.com/Censorship_il/status/1284923766263472131

מס'  073-2168167של 'ניוקום סוכנות לביטוח בע"מ'.

https://twitter.com/Censorship_il/status/1285190862499188736

מס' 03-5321531של התחנה לייעוץ בחיי הנישואין והמשפחה בגבעת שמואל
https://twitter.com/Censorship_il/status/1285632416045039620
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מס'  03-5321575של עו"ד ניר שמש מגבעת שמואל.
https://twitter.com/Censorship_il/status/1285995579550597120

מס'  03-5321585של עו"ד רינת כהן מגבעת שמואל.
https://twitter.com/Censorship_il/status/1286349065018650625

מס'  03-5321588של סיפן-חברה לפיתוח וגינון מגבעת שמואל.
https://twitter.com/Censorship_il/status/1286606026796662784

*  8988של פפר pepper.co.il
/ /: http

https://twitter.com/Censorship_il/status/1287109659770400770

ארגון ה.מ.ה נותן סיוע לנוער ,ילדים ומשפחות בעת פגיעה פיזית ,מינית ונפשית * . 3435
https://twitter.com/Censorship_il/status/1287346302431494146

מס'  077-2048218של מרפאת השיניים רפאל בבאר שבע
https://twitter.com/Censorship_il/status/1287501212292730882
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המופעל בשיתוף משרד הבריאות ,משרד האוצר ומשרד הכלכלה.
https://twitter.com/Censorship_il/status/1287853679559704576
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