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TelecomNews

:מאת TelecomNews <AviW@telecomnews.co.il>
:נשלח 15:43 2017יולי  31שני יום
:אל 'דר יחיאל שבי'
:נושא RE: RE: אי קבלת הודעה לעיתונות

 תזכורת אחרונה בהחלט
  בברכה

  אבי
 

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Monday, July 31, 2017 9:38 AM 
To: 'דר יחיאל שבי' 
Subject: RE: RE: אי קבלת הודעה לעיתונות 

 
 שלום רב,

 אני מניח שאתה עדיין עסוק עד מעל לראש בקריאת מה שכתבתי ולא הצלחת עד כה להגיע לתובנות.
  כתבה והחליטה: שלא אני כתבתי, אלא כנסת ישראלאז יש לי עוד משהו חשוב, 

  ... בוטל ונעלם –) את "פקודת העיתונות", כך שהשריד האחרון של חוק כלשהו בספר החוקים של ישראל שמגדיר מה זה "עיתון" ראה כאןאך לאחרונה ( ביטלההכנסת 
). החוק קובע כי פקודת העתונות בטלה. בנוסף, 2017במאי  29נייה והשלישית ביום ד' בסיון התשע"ז (החוק), התקבל בקריאה הש –(להלן  2017–חוק לביטול פקודת העתונות , התשע"זוזו תמצית ההחלטה של הכנסת: 

  .במסגרת החוק תוקנו בהתאמה סעיפים בחוקים שונים שכללו הפניה להוראות פקודת העתונות המבוטלת
  . ללא הגדרה חקיקתיתלמה להשאיר את ההגדרה של "עיתון"  -) כאןבדברי ההסבר להצעת ביטול החוק מוסבר היטב ובאריכות (

  בברכה
  אבי

  

From:  דוברות משרד התקשורת[mailto:dovrut@moc.gov.il] On Behalf Of דר יחיאל שבי 
Sent: Thursday, July 20, 2017 12:50 PM 
To: 'aviw@telecomnews.co.il'; דר יחיאל שבי 
Subject: RE: RE: אי קבלת הודעה לעיתונות 

 
 אבי

 
 אקרא בכובד ראש את כל מה שכתבת ואז אשיב לך.

  
  

  יחיאל
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From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Thursday, July 20, 2017 10:45 AM 
To: דר יחיאל שבי 
Cc: דוברות משרד התקשורת 
Subject: RE: RE: אי קבלת הודעה לעיתונות 

 
 תזכורת
 בברכה

 אבי
 

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Wednesday, July 19, 2017 6:15 PM 
To: 'דר יחיאל שבי' 
Cc: דוברות משרד התקשורת 
Subject: RE: RE: אי קבלת הודעה לעיתונות 
Importance: High 

  
 שלום רב,

 שורת כלשהו להוציא תעודה כזו.כבר השבתי שאין לי תעודת לע"מ, כי אין שום חוק או נוהל או תקנה שמחייבת כלי תק
  מעולם לא נשאלתי שאלה כזו.שנות עיסוקי במדיה האלקטרונית, ותמיד עסקתי בנושאי הטלקום,  21- מעל ל

ב צילום מאתר המשרד המדבר בעד לעיתונות באופן שוטף (מצ"  אני רשום (מזה שנים רבות) ברשימת התפוצה של אתר משרד התקשורת, שמצהירה שהרשומים בה יקבלו הודעות
 עצמו).

 רשאי להירשם לקבל הודעות לעיתונות והדובר חייב לענות לכל אזרח ולאו דווקא למי שמחזית תעודת לע"מ.  כל אזרחלכן, כל נושא התעודה של לע"מ הוא לא רלבנטי כי 
  ת של המשרד, זה מחדל חדש, שיש לחקור אותו. אם לא שולחים הודעות לעיתונות לכל הרשומים ברשימה של המשרד, לאלו שנרשמו בא

  לכן, אני מצפה לתיקון התקלה מיידית והדבר הראשון הוא לקבל את ההודעה לעיתונות של המינוי של שמילה מימון. .
  בברכה

  אבי וייס
  
  

From:  דר יחיאל שבי[mailto:shabiy@moc.gov.il]  
Sent: Wednesday, July 19, 2017 5:49 PM 
To: aviw@telecomnews.co.il 
Subject: RE: RE: אי קבלת הודעה לעיתונות 

  
  למה איומים?

 כלי תקשורת ממלכתי?אני שאלתי בכנות: האם אני מחויב להפיץ הודעות לעיתונות לטלקום ניוז? האם יש לך תעודת עיתונאי והכרה כ
 התשובה פשוטה. זו שאלה שלי ללא כל הנחיה מממונה כזה או אחר
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From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Wednesday, July 19, 2017 5:46 PM 
To: דר יחיאל שבי 
Cc: דוברות משרד התקשורת 
Subject: RE: RE: אי קבלת הודעה לעיתונות 
Importance: High 

  
 תזכורת אחרונה לפני פרסום

 לא תשלח תזכורת נוספת
 בברכה

 אבי
 

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Wednesday, July 19, 2017 2:04 PM 
To: 'דר יחיאל שבי' 
Cc: דוברות משרד התקשורת 
Subject: RE: RE: אי קבלת הודעה לעיתונות 
Importance: High 

 
  שלום רב,
  תזכורת,

  אם לא אקבל תגובה עד הערב אפרסם כך:
נחקרות לחשדות פליליים  הפעולה הראשונה של מ"מ מנכ"ל משרד התקשורת, שמילה מימון, היה ניסיון פתטי "לסתום את הפה" לאתר טלקום ניוז, שהוביל את החשיפות שכעת

דובר המשרד, ד"ר יחיאל שבי, משתף פעולה עם התרגיל הבלתי חוקי הזה, ובכך הכניס  כנגד צמרת משרד התקשורת ושנבדקו גם ע"י מבקר המדינה ושנמצאו מדויקות להפליא.
 גם את עצמו למעגל המסובכים בצמרת משרד התקשורת. המשך לפרשה חדשה זו יבוא, ודי בקרוב.

 בברכה
 אבי וייס. 

 

From: Aviw [mailto:aviw@telecomnews.co.il]  
Sent: Wednesday, July 19, 2017 8:48 AM 
To: דר יחיאל שבי 
Subject: השב: RE: אי קבלת הודעה לעיתונות 
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  בהמשך לתגובת הקודמת אני שואל:

  האם ההוראה לא לשלוח לי הודעות הגיעה מהשר, מהמנכ"ל, מ"מ המנכ"ל, או שזו יוזמה של משרד הדוברות?
  בברכה

  אבי
 
 

 שלי Samsungנשלח ממכשיר ה
 
 
 --------הודעה מקורית  --------
  <shabiy@moc.gov.il>מאת: דר יחיאל שבי 

  (GMT+02:00) 08:08 19.7.2017תאריך: 
  aviw@telecomnews.co.il :אל
עה לעיתונות אי קבלת הוד :RE :נושא  

 אבי

  שלח תעודת עיתונאי מלע"ם בבקשה

   

   

  

  

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Tuesday, July 18, 2017 4:29 PM 
To: דר יחיאל שבי 
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Cc: דוברות משרד התקשורת 
Subject: אי קבלת הודעה לעיתונות 

   

 שלום רב,

  שוב לא קיבלתי את ההודעה לעיתונות שיש כאן באתר:

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/5/5415.pdf  

  נאלצתי להסתמך על מה שפורסם במקומות אחרים.

  למה ושב אני לא מקבל הודעות?

  בברכה

  אבי וייס

  

   


