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.תלונה משמעתית כנגד בכירים בצמרת משרד התקשורת שהעבירו פרטים חסויים ,פרטים המסכנים את המתלונן שפנה למשרד וגם שיקרו בקשר לכך Subject:
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שלום רב לאגף המשמעת ,נציבות שירות המדינה.
 .1מצ"ב פרטי המקרה בתצלום )בקובץ  ,JPGלקוח ממאמר שפרסמתי באתר  (Telecom Newsוכן לנוחות הקריאה מצ"ב בקובץ ) PDFבקובץ ה PDF-התלונה נמצאת בסעיף  1המתחיל
באמצע העמוד השני ועד אמצע העמוד השלישי בקובץ ה.(PDF-
זו תלונה בדבר :שקרים ,טיוחים המחפים על השקרים ומעשה פסול ביותר ,בו מסגירים את כל פרטי מתלונן החרדי )שהתלונן למשרד התקשורת( ,היישר לוועדת הרבנים לענייני תקשורת
)לרבות הסגרת "חוות דעתו" על הרבנים( ,תוך יצירת סיכון אישי ,חברתי וכלכלי חמור ביותר למתלונן ,עקב חשיפת כל פרטיו האישיים ודעתו על הרבנים.
לינק מקוצר לכתבה שיש ב PDF-ששלחתי )נוח יותר לקריאה ולהגעה ללינקים שיש בתוך הכתבה(.http://bit.ly/2RGPfFi :
 .2התלונה מוגשת כנגד ראשי משרד התקשורת ובמיוחד כנגד:
א .דולי דדון  -איזנברג ,מנהלת תחום פניות הציבור – טלקום במשרד התקשורת ,שהיא זו העומדת מזה שנים בקשר פסול )לכאורה( עם ועדת הרבנים לענייני תקשורת והיא זו שהעבירה
להם את פרטי המתלונן המלאים ,כולל דעתו האישית על הרבנים ,בניגוד לרצונו ותוך סיכונו האישי ,וזאת ,תוך הסתרת המהלך החמור והזה ופיזור שקרים המכחישים את המעשה החמור
הזה.
רק לאחר מכן ,על פי חוק חופש המידע ,המשרד הודה בפני המתלונן שאכן המשרד שיקר לו קודם והפרטים שלו אכן הועברו לוועדת הרבנים לענייני תקשורת.
ב .פנינה זקרויסקי ,מרכזת בכירה פניות הציבור במשרד התקשורת ,ששיקרה בתשובתה למתלונן )כדי לחפות על דולי דדון(.
ג .המנהלים הבכירים במשרד התקשורת שידעו ו\או שאישרו את המהלכים הפסולים הללו :מימון שמילה המשנה למנכ"ל ונתי כהן המנכ"ל.
 .3תלונה נפרדת כנד השר )דודי אמסלם( ,הוגשה בנפרד ליועמ"ש .זאת ,כי השר ידע מהנושא ,ובמיוחד לאחר שקיבל את פנייתי עם כל המסמכים הרלבנטיים וניתנה לו זכות תגובה,
כמפורט בכתבה.
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 .4כל המסמכים )אלו שיש בכתבה ,שמוסתרים בהם הפרטים הרגישים( והמסמכים המלאים והגלויים שלא פורסמו בכוונה במאמר כדי להסתיר את פרטי המתלונן )לפי בקשתו( ,כולל
פנייה של אזרח )בשם יוסף לנצר( ,שגם לו המשרד שיקר והתחמק ממענה ,נמצאים בלינק כאן:
או בלינק המקוצר )שנוח יותר ללחוץ עליו ולהגיע לקבצים הניתנים להורדה מהענן של גוגל ,לכל מי שיש חשבון בגוגל ,במאגר האחסון השמור על ידי(:
 ..5יודגש שאין זו תלונה ראשונה בענייני ועדת הרבנים לתקשורת )ומשרד התקשורת( המוגשת לנש"מ.
כנראה התלונות הקודמות לא טופלו בכלל ,או לא טופלו נכון ,אם המעשים הפסולים הללו נמשכים ,עד עצם היום הזה )מפורט בכתבות וחשיפות רבות ,בכל כלי התקשורת ,ובמיוחד אצלי,
למשל בכתבה הזו ,בסעיפים  23 ,20ו 24-בכתבה( ,תוך התחמקות מתשובות לכל השאלות ותשובה לא נכונה ולא לעניין ,מצד לשכת שר התקשורת אלי ,כמפורט בכתבה.
אודה לטיפולכם המסור ,לאור חומרת המסמכים והראיות שיש כאן.
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