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שלום רב לאגף המשמעת ,נציבות שירות המדינה.
שלום רב,
 .1אבקש לחקור ולשקול העמדה לדין של מנכ"ל משרד התקשורת נתי כהן )כנגד השר הוגשה תלונה במקביל ליועמ"ש( ,ועוד כמה בכירים שכרגע פחות )דוגמת המשנה
למנכ"ל – שמילה מימון ומנהלת אגף הנדסת תקשורת – אתי שמואלי( ,שסייעו בידיו בחודש האחרון ,וזאת בגין התנהלות של עובד מדינה שלא מקיים את הוראות
התקשי"ר ודיני המשמעת ,מצפצף על כל נוהלי ומנהגי מקום העבודה ,מפר את דיניה של מדינת ישראל ,מתרשל בקיומם ,מתנהג באופן שאינו הולם את תפקידו ,פוגע
בתדמית שירות המדינה ,מתנהג התנהגות שאינה הוגנת במילוי תפקידו ,ומספק דיווחים שקריים לתושבי ישראל ,יום אחרי יום.
על כל זאת ,מן הראוי )לאחר החקירה ,שיש לפתוח בעניין חמור זה( להעמידו לדין משמעתי ,ואף לשקול השעייתו המידית מתפקידו.
 .2נקודות מפתח )מפורט במסמכים המצ"ב( :מאז שהחל להסתמן מצב החירום בישראל ,מתחילת מרץ  ,2020המנכ"ל ,נתי כהן ,באופן עקבי דאג ודואג רק לאינטרסים של
קבוצת סלקום \  ,IBCבמקום לאינטרסים של תושבי מדינת ישראל ובכלל זה:
 נתפס משקר בשימועים )הראיות מצויות בכתבה שהוקדשה במיוחד לנושא הזה(
 קיבל החלטות בלי כל בסיס חוקי )דוגמה בולטת בעניין "איסור השיווק בחברות הסלולר" ,נושא שאפילו "הרשות לתחרות" התקוממה כנגד ההחלטה ההזויה
וחסרת בסיס חוקי הזו(.
 ביטל כלאחר יד וללא כל סמכות את כל מערך הפיקוח והאכיפה בתחום התקשורת )רק לאחר המחאות רבות ,כולל שלי ,החזיר חלק קטן מאוד מתחום הפיקוח
והאכיפה(.
 ביטל ברגל גסה את כל ההישגים הצרכניים ברמת השירות במוקדי חברות הסלולר ,ושעה את המהלכים הבלתי חוקיים הללו כלאחר יד ,ללא כל בסיס חוקי
מינימלי )שום צו חירום לא הוצא בנושאים הללו( .כל זאת ,כדי לדאוג לכיס של בעלי ההון )בעלי החברות הללו ובראשון סלקום \ .(IBC
 החליט מי יישאר בעבודה ומי יצא לחופש או לחל"ת ,על סמך קריטריונים בלתי ברורים ומפלים .כלומר :רק "המקורבים לצלחת" אליו ,נשארו לעבוד במשרד ,משרד
שממילא חדל לתפקד  -בגללו .כל השאר :נבעטו הביתה ברגל גסה ,ללא כל קריטריונים .לדוגמה :השאיר "לעבוד" כמה עובדים ועובדות מבוגרים ,שלא מספקים
שום תפוקה מזה שנים ועייפים כרוניים ,עובדים שנמצאים בהגדרות הסיכון של משרד הבריאות )גיל מבוגר ,רקע רפואי של מחלות( שמן הדין וההיגיון הבריאותי
היה להרחיק אותם מהמשרד ,כי הם חשופים בו לסיכוני הידבקות ,בעוד שצעירים נמרצים ומוכשרים ,שלא חשופים לסיכון  -שלח הביתה.
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 .3אודה לטיפולכם המסור והדחוף ,לנוכח חומרת החשדות שיש כאן והיקפן המזעזע.
 .4לא היה מעולם )ככל הזכור לי( מצב שבו משרד ממשלתי שלם התפרק לחלוטין במצב חירום והפך לשלוחה של חברה עסקית ,כדי לדואג לכיס של בעליה.
 .4כל זאת ,מבלי לנקוף אצבע ולבצע איזה צעדים נדרשים לטובת הציבור שתקוע בביתו כבר שבועות ויהיה תקוע בביתו עוד שבועות לא מעטים ,ותלוי בשוק
התקשורת  -תלות מוחלטת.
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