TelecomNews
חשיפת עשרות "פצצות אטומיות" שצפון קוריאה החביאה ,וזה נופל היישר על הראש של כל השקרנים FW:

:נושא

]From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il
Sent: Monday, February 18, 2019 9:11 PM
חשיפת עשרות "פצצות אטומיות" שצפון קוריאה החביאה ,וזה נופל היישר על הראש של כל השקרנים Subject: RE:

http://bit.ly/Tik4000No17
זה הלינק לכתבה...
]From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il
Sent: Monday, February 18, 2019 8:43 AM
To:
חשיפת עשרות "פצצות אטומיות" שצפון קוריאה החביאה ,וזה נופל היישר על הראש של כל השקרנים Subject:
Importance: High

שלום רב,
עלתה כתבה מדהימה חדשה ,מס'  17בסדרה ,שהמוטו המרכזי שלה :יש צורך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקירת הדייסה המסריחה שבושלה כאן:
בכתבה יש עשרות חשיפות ואנסה לתמצת אותן בקצרה:
 .1בוצע עדכון ברשימת מי נחקר ומי עיין לא נחקר בפרשה.
" .2ניגוד העניינים" כבר נבדק ונסגר מכל הכיוונים ,והיחיד שטעה זה מנדלבליט...
 .3כלי התקשורת יצרו מצג שווא והטעו את הציבור והפעם התייחסתי ל:
 .aאין "ראיית זהב" כטענת ידיעות אחרונות ו.YNET -
 .bגיא פלג מ"החדשות" מטעה את הציבור בפעם השנייה ובגדול ,למרות שהוא אמור לדעת את העובדות לפני שהוא משקר בטלוויזיה לעם ישראל.
 .cדה מרקר משקרים סדרתית ופגעו בחברת עדליא ,רק כי בא להם והם יכולים לשקר חופשי בלי לפחד מכלום. .
 .dאבי ברגר שקרן כרוני ,על פי היומן שלו ...זה לא דבר חדש...
 .eעמית סגל מ"החדשות" חשף את המקור שלו .חשיפת המקור אמורה )לעיניות דעתי( להוביל לביטול "הסכם עד המדינה" ולביצוע הפעולות שנדרשות מחוקי מדינת
ישראל.
 .fעמית סגל הטעה את תושבי ישראל בכך שהסתיר את העובדות הכי חשובות במסמך שהיה בידו ,ש 6-רגולטורים עבדו במרץ בתקופתו של אבי ברגר כמנכ"ל ,כדי
לאשר את בקשת  ,YESושלמה פילבר בכלל לא היה שם ולא השפיע על זה ,כי הוא הגיע כשהתהליך כבר היה כמעט גמור לגמרי.
 .gמכאן שאבי ברגר לא פוטר כי התנגד ל"מיזוג" ופילבר לא קידם את "המיזוג" לבקשת ביבי \ אלוביץ' או כל מישהו אחר ,כי האישור קודם ע"י אבי ברגר ,מ,30.3.15-
התאם ללו"ז שמוכתב ע"י החוק )התקנות(...
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 .hאישור השב"כ התקבל לפני שפילבר נכנס לתפקיד )שמילה מימון קיבל האישור( .זה היה ידוע לגיא פלג כי הוא החזיק את המסמך הזה בידו ולא דיווח על כך לעם
ישראל ,בזמן החקירה ,מה שהיה מסיים את החקירה.
 .iגם לגורמי החקירה היה את המסמך הזה והם בכלל לא התעניינו בו ,כי הוא היה לטובתו של ביבי.
 .4העדות של הרן לבאות יכולה לשמש לאוריגמי או ליצירת טיארות )עפיפונים בערבית( .כי הוא חלק מ"הדרג המקצועי" במשרד התקשורת שאישר את "המיזוג".
 .5אין דבר כזה "רגולציה מטיבה" כטענת הסיכום של החקירה .זו הטעיית הציבור ע"י גורמי החקירה.
" .6הטלפוניה הסיטונאית" היא לא הטבה שביבי נתן לבזק .אין בזה מאומה שקשור לביבי )אולי לצחי ,אבל זו ממש בדיחה ל 1-באפריל(.
" .7השוק הסיטונאי" זה נגד בזק ולא בעד בזק ,ורק הודיני )גדול הקוסמים בכל הזמנים( הצליח להפוך את זה ,בהסכם של "עד מדינה"...
 .8אם לא שביבי היה נגד בזק ב"שוק הסיטונאי" ,ביבי קידם אקטיבית את המתחרה הגדולה ביותר של בזק )כך חשבו באותו זמן ,הרעיון היה של ביבי ,כבר כמה שנים קודם
לכן – "טרקטור סובייטי" ,וזו הייתה המחשבה גם באותו זמן )IBC – (2015 --אנלימיטד( ,ביבי קידם זאת בהחלטת ממשלה ואף נתן סמכויות לאבי ברגר לקדם את הנושא
– נגד בזק ומינה אותו כראש צוות לקדם את הנושא ,נתן לו )לברגר( תקנים ותקציבים ,כדי להילחם בבזק באמצעות ....IBC
 .9לא היה כל מיזוג .סיכום החקירה בעניין זה הוא שקרי ושגוי.
 .10בזק הפסידה לא פחות מ— 462מיליון  ₪משום שסברה בטעות שיהיה מיזוג ,מה שלא קרה.
 .11מי הטעה את בזק? פילבר .מי משלם על ההפסד הזה? כל עם ישראל .מי לא חקר נכון? טוב ,זה די ברור...
בברכה
אבי וייס
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