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TelecomNews

:מאת דוברות משרד התקשורת <dovrut@moc.gov.il> בשם Yechiel Shabi <shabiy@moc.gov.il>
:נשלח 14:38 2014ינואר  01רביעי יום
:אל 'aviw@telecomnews.co.il'
:עותק Yechiel Shabi
:נושא RE: המשך תגובה

 
  להלן התגובה:

  
  .2013הקשר בין השניים נוצר במהלך שנת 

  
לא היתה למשרד תדמור פעילות מול משרד התקשורת, לא בנושא קישוריות בסלולר (שהטיפול בו הסתיים לפני  2013לאורך כל שנת 

 ) ולא בשום נושא אחר.2013שנת 
  

  בברכה
  דוברות משרד התקשורת 

  
 

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Sunday, December 29, 2013 11:43 PM 
To: Yechiel Shabi 
Cc: דוברות משרד התקשורת 
Subject: RE: המשך תגובה 

 
 תזכורת
 בברכה

  אבי
  

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Thursday, December 26, 2013 10:21 PM 
To: 'Yechiel Shabi' 
Cc: דוברות משרד התקשורת 
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Subject: RE: המשך תגובה 
Importance: High 

 
 ,תודה על התשובה המהירה

 אבל מה החידות המשפטיות חסרות המשמעות הללו?
 ות ודי ברורות (כולל שאלה נוספת ששאלתי היום) וקיבלתי את זה, בלי קשר נראה לשאלות.אני שאלתי כמה שאלות לגמרי אחר

  זה מענה על איזו שאלה? אני לא מצליח להבין את המשפטים הסתומים הללו.
  

  : ממה שאולי הייתה כוונת התשובה שנשלחה כאן ההפך הגמוראני מבין את דווקא מהתשובה הזו 
  בשאלותיי למשרד.  שאני פניתי, עד שום מושג וחצי מושג מהנושא) להנהלת משרד התקשורת (שר ומנכ"ל שלא היהאני מבין מהתשובה,   .א
או לגופים הרגולטוריים \שום פנייה למשרד התקשורת ו לא הייתהשאכן או אפילו תחילת בדיקה  שלא עשיתם שום בדיקהמהתשובה,  שעולהכ"כ, מה שאני מבין   .ב

  האחרים הנוגעים לשר התקשורת (דוגמת הרשות השנייה ורשות השידור) בשנה האחרונה, מצד משרד עורכי הדין תדמור. 
  

ליועץ המשפטי לממשלה עודכנה בעניין זה בעבר" וכעת זה הפך ל"הגורמים רלבנטיים המשנה בנוסף, חל שינוי בהגדרה מי ידע וקיבל עדכון על הנושא: קודם זה היה "
עודכנה בעבר, אלא לכל היותר "בעבר הקרוב מאוד", למעשה  לאיודעים... מזה מספר חודשים". דהיינו: אני מסיק מזה שאולי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בכלל 

רלבנטיים" ש"יודעים", יכולים להיות כל אחד במשרד או מחוצה לו, למשל עובדים אחרים, למשל חברים לרבות במשרדי ו"הגורמים ה , דהיינו: בעקבות פנייתי,בהווה
  מנכ"ל)... \ממשלה אחרים, לאו דווקא ראשי המשרד (שר 

  
  אודה לתשובות ברורות (גם אי מתן תשובה לשאלותיי המטרידות והברורות, יכול להיחשב כתשובה).

  בברכה
  אבי

  
  
  
  
  

From: Yechiel Shabi [mailto:shabiy@moc.gov.il]  
Sent: Thursday, December 26, 2013 9:10 PM 
To: aviw@telecomnews.co.il 
Subject: המשך תגובה 

 
 בהיעדר כל פעילות מכל סוג שהוא של משרד תדמור מול משרד התקשורת, אין ולא היה כל ניגוד עניינים עליו היה צריך "לדווח".

 
 חרף זאת ומעבר לנדרש, הגורמים הרלוונטיים יודעים על קיומו של קשר בין השניים, מזה מספר חודשים.

 


