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TelecomNews

:מאת TelecomNews <AviW@telecomnews.co.il>
:נשלח 19:33 2020פברואר  17שני יום
:אל 'Dover Mail'
:נושא RE: FW: -  חטיבה ג 580440824" ועדת הרבנים לענייני תקשורת: "מעמד העמותה

 שלום רב
  מה התשובה?

  בברכה
  אבי

 

From: Dover Mail [mailto:DoverMail@justice.gov.il]  
Sent: Wednesday, October 2, 2019 2:32 PM 
To: 'aviw@telecomnews.co.il' 
Subject: RE: FW: -  "חטיבה ג 580440824מעמד העמותה: "ועדת הרבנים לענייני תקשורת  

 
 שלום רב.

 
  להלן תגובת רשות התאגידים במשרד המשפטים:

  
  התיק עדיין בבדיקה. בסיום הבדיקה נעדכן את הפונה.

  
  בברכה.

  
 

 ימין-כרמית אורפז
  

 דוברת היחידות המקצועיות 
 אגף דוברות הסברה ותקשורת, משרד המשפטים

050-4048453  /02-6466379   dover@justice.gov.il  
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From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Wednesday, October 02, 2019 10:23 AM 
To: Amutot-p 
Cc: Dover Mail 
Subject: RE: FW: - חטיבה ג 580440824עמותה: "ועדת הרבנים לענייני תקשורת" מעמד ה  

 
 גמר חתימה טובה ומועדים לשמחה

 כמובן שפניתי לדוברות.
 ...אין –אבל תשובה 

  בברכה
  אבי

  

From: Ayelet Amram [mailto:AyeletA@justice.gov.il] On Behalf Of Amutot-p 
Sent: Wednesday, October 2, 2019 10:00 AM 
To: 'aviw@telecomnews.co.il' 
Cc: Dover Mail 
Subject: RE: FW: -  "חטיבה ג 580440824מעמד העמותה: "ועדת הרבנים לענייני תקשורת  

 
 אבי שלום וברכה,

 
 עליך לפנות לדוברות לבירור פנייתך. אין לפנות ישירות לעובדים.

 
  תודה על ההבנה ושנה טובה.

  
  

  בברכה,

  5601*  :טלפון | רשות התאגידים –רכזת פניות הציבור  |איילת עמרם 
 

במידע  2017במבר או סירוב שהופק החל מנומערכות המחשוב שודרגו ואנחנו חסכנו לכם זמן יקר! כבר אין צורך לפנות אלינו לבקשת מכתבי אישור או סירוב, באפשרותכם להפיק כל אישור 
  https://www.gov.il/he/service/companies_handelling_time_status שימו לב, המסמכים מתעדכנים באתר יום לאחר יצירתם.החינמי בסטטוס פניות עבור החברה המבוקשת.
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 נודה על הקדשת דקה מזמנך למילוי סקר קצר כי חשוב לנו להשתפר בשבילך:

https://survey.gov.il/he/serviceexperience 
 

 
 
  

 כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!  kolzchut.org.il/justice כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות' בכתובת:
 
  

From: TelecomNews >AviW@telecomnews.co.il <  
Sent: Friday, September 27, 2019 4:37 PM  

To: Zade Abu hmade  >ZadeA@justice.gov.il<  
Cc: Tova Frish  >TovaF@justice.gov.il ;<Ayelet Amram  >AyeletA@justice.gov.il<  

Subject: RE: FW : -  "חטיבה ג 580440824מעמד העמותה: "ועדת הרבנים לענייני תקשורת 
 

 תזכורת
 בינתיים קיבלתי מאות פניות על חסימות קווים ע"י העמותה, הפועלת מחוץ לכל חוק.

 מה יהיה?
 שנה טובה

 ביא
  

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Saturday, September 14, 2019 10:13 AM 
To: 'Zade Abu hmade' 
Cc: 'Tova Frish' 
Subject: RE: FW:  חטיבה ג 580440824" מעמד העמותה: "ועדת הרבנים לענייני תקשורת -פניה מהדוברות  

  
  שבוע טוב,

 מה קרה להחלטה שהייתה אמורה להתקבל "במהלך השבועיים הקרובים", כאמור כאן למטה בתגובה?
 בברכה

 אבי וייס
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Avi Weiss, M.Sc. 
Editor-in-Chief 
TelecomNews 
Israel High-Tech News 
AviW@TelecomNews.co.il 
972-54-4660805 
Web: www.TelecomNews.co.il 

 

 
 
 

 

From: Zade Abu hmade [mailto:ZadeA@justice.gov.il]  
Sent: Wednesday, July 10, 2019 10:49 AM 
To: AviW@telecomnews.co.il 
Cc: Tova Frish 
Subject: FW: FW:  חטיבה ג 580440824מעמד העמותה: "ועדת הרבנים לענייני תקשורת"  -פניה מהדוברות  

 
  שלום רב,

 
 ה מכתבי תשובה. במענה למכתב ההתראה, התקבלו מטעם העמות

 
 תשובת העמותה נבחנה, ובקשה לפירוק העמותה בשלבי הכנה.



5

 
 במהלך השבועיים הקרובים תוגש בקשה לפירוק העמותה. 

  
  בברכה, 

   stice.gov.ilzadea@ju|  6899795-03| פקס.  6899796-03טל.  |מחלקת אכיפה ובקרה | זייד אבו חמיד, עו"ד
  

  
  

From: Tova Frish   
Sent: Wednesday, July 10, 2019 10:19 AM  

To: Zade Abu hmade  
Subject: Fwd: FW חטיבה ג 580440824מעמד העמותה: "ועדת הרבנים לענייני תקשורת"  -: פניה מהדוברות  

  
 זייד בוקר טוב,

 אנא ראה הפנייה מהדוברות בעניין העמותה שבנדון.
 האם הוגשה בקשת פירוק? מה סטטוס הטיפול בתיק?

 תודה,
 טובה

 
 Workspace ONE Boxer-נשלח מ

 
 ----------הודעה שהועברה הלאה  ----------
  Ayelet Amram :מאת

09:34 2019ביולי  10תאריך:   
 חטיבה ג 580440824 "ועדת הרבנים לענייני תקשורת" :מעמד העמותה -פניה מהדוברות  :FW :נושא
  Tova Frish :אל
  :עותק

  לטיפולך המסור יקרתי.
  

  בברכה,
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  מנהלת לשכת ראש רשות התאגידים |לת עמרם איי
 ayeleta@justice.gov.il דוא"ל:|  6467411-02 פקסימיליה:|  6217749-050 נייד:|  5088885-02 טלפון:

  כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך! kolzchut.org.il/justice כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות' בכתובת:
 

 
  

From: lNaama Shaha >NaamaShah@justice.gov.il <  
Sent: Tuesday, July 9, 2019 11:33 AM  

To: Ayelet Amram  >AyeletA@justice.gov.il<  
Subject: FW חטיבה ג 580440824ועדת הרבנים לענייני תקשורת" מעמד העמותה: " - : פניה מהדוברות  

Importance: High  
  

  היי איילת
  העמותה בטיפול אכיפה ובקרה ולא בטיפול החטיבה. 

  לתשומת ליבך כי המסמך שצורף לפניה הוא מכתב מאכיפה ובקרה
  נעמה 

  
  |  02-6462650פקס. |  073-3925801טל.  |מנהלת חטיבה ג' (דת, תרבות וספורט), רשם העמותות | עו"ד נעמה שחל 

naamashah@justice.gov.il  
  

From: Ayelet Amram <AyeletA@justice.gov.il>  
Sent: Tuesday, July 9, 2019 11:11 AM 
To: Naama Shahal   <NaamaShah@justice.gov.il> 
Subject: FW:  חטיבה ג 580440824מעמד העמותה: "ועדת הרבנים לענייני תקשורת"  -פניה מהדוברות  
Importance: High 

  
  
  

  בברכה,
  מנהלת לשכת ראש רשות התאגידים |איילת עמרם 

  ayeleta@justice.gov.il דוא"ל:|  6467411-02 פקסימיליה:|  6217749-050 נייד:|  5088885-02 טלפון:
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  כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך! hut.org.il/justicekolzc כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות' בכתובת:
 

  
  

From: Dover Mail >DoverMail@justice.gov.il <  
Sent: Tuesday, July 9, 2019 9:18 AM  

To: Ayelet Amram  >AyeletA@justice.gov.il<  
Cc: Yuval Goren  >YuvalGo@justice.gov.il<  

Subject:  חטיבה ג 580440824מעמד העמותה: "ועדת הרבנים לענייני תקשורת"  - פניה מהדוברות  
Importance: High  

  
  שלום איילת,

  
  

  ראי הפניה של אבי וייס מאתר טלקום ניוז בנוגע לעמותה "ועדת הרבנים לענייני תקשורת".
  

  אודה על התייחסותך,
  

 
________________________________________  

  גנית בן משה
  מנהלת חדר תקשורת

  אגף דוברות הסברה ותקשורת | משרד המשפטים
6466379-02 Dover@justice.gov.il  
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From: TelecomNews <AviW@telecomnews.co.il>  
Sent: Monday, July 08, 2019 11:33 PM 
To: taagidimsite   <taagidimsite@justice.gov.il>; Dover Mail   <DoverMail@justice.gov.il>; Dover Mail   <DoverMail@justice.gov.il> 
Subject: שאלה בעניין מעמד העמותה: "ועדת הרבנים לענייני תקשורת".  
Importance: High 

  
  שלום רב

  חלף לו. 30.4.19בהמשך לדו"ח המצ"ב, התאריך 
  מה ההחלטה שהתקבלה בעניין פירוק העמותה?

 בברכה
  אבי וייס

 

 
Avi Weiss, M.Sc. 
Editor-in-Chief 
TelecomNews 
Israel High-Tech News 
laxy smartphone. 


