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:מאת TelecomNews <AviW@telecomnews.co.il<
:נשלח 19:29 2019מרץ  20רביעי יום
:נושא FW :שאלת המשך דחופה ביותר
:קבצים מצורפים  pdf.2ועדת הרבנים תעוד עבירות 

:חשיבות גבוהה

 
 

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Wednesday, March 20, 2019 6:18 PM 
To: 'BarOz Eran (baroze@moc.gov.il)'; 'דוברות משרד התקשורת'; 'Yaron Olami' 
Cc: 'שירלי שיף (shirlys@moc.gov.il)'; 'מנצור רדואן (Radwanm@moc.gov.il)'; 'Ayoub K (ayoub@ayoub.co.il)' 
Subject: RE: שאלת המשך דחופה ביותר 
Importance: High 

 
 תזכורת

 לא תשלח תזכורת נוספת
ה חמורה ביותר של כנופיה שפועלת , מפני שמדובר כאן בפעולעלול חו"ח אולי (מקווה מאוד שלא) להסתבך בעניין \הצוות המקיף את שר התקשורת והמנכ"ל עשוי תשומת לב שגם 

  זמן לא קצר ב"חסות" או בהתעלמות צמרת משרד התקשורת 
  ר על ידי ישירות לגורמי החקירה).ועקבות הכספים "שעוברים בצנרת הזו" מגיעה מאוד רחוק (לא יכול לפרט, מטעמים מובנים, המידע הקונקרטי הנוסף מעבר למה שיש במסמך, הועב

  בברכה
  אבי וייס

  
  
  

_____________________________________________ 
From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Tuesday, March 19, 2019 5:37 PM 
To: 'BarOz Eran (baroze@moc.gov.il)'; 'דוברות משרד התקשורת'; 'Yaron Olami' 
Cc: 'שירלי שיף (shirlys@moc.gov.il)'; ' דואןמנצור ר  (Radwanm@moc.gov.il)'; 'Ayoub K (ayoub@ayoub.co.il)' 
Subject: שאלת המשך דחופה ביותר 
Importance: High 

 
 

 שלום רב!
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 המתאר את פרטי הכאוס של "הקומה הכשרה" וכמה כסף עובר לכיס של מי., קיבלתי את הקובץ המצ"ב כאןבהמשך לפרסום שלי 
בחסות ובגיבוי מלאים של צמרת משרד  -מה בדעת שר התקשורת, ח"כ איוב קרא, לעשות לנוכח חשיפת העובדות שיש במסמך המצ"ב, שמתאר התנהלות של "מאפייה סיציליאנית" 

  התקשורת?
 >>File 2: ועדת הרבנים תעוד עבירות.pdf  <<  

  בברכה
 אבי

_____________________________________________ 
From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Monday, March 11, 2019 12:44 PM 
To: 'BarOz Eran (baroze@moc.gov.il)'; 'דוברות משרד התקשורת'; 'Yaron Olami' 
Cc: 'שירלי שיף (shirlys@moc.gov.il)'; 'מנצור רדואן (Radwanm@moc.gov.il)'; 'Ayoub K (ayoub@ayoub.co.il)' 
Subject: RE:  1578/19שאלה בעניין בג"ץ  

 
 

 שלום רב,
(זאת, למעט פרטנר,  שוועדת הרבנים שולטת מרחוק על מתגי הטלפוניה הסלולרית של כל חברות הסלולר והקווי 2014-בהתאם למסמך המצ"ב, צמרת משרד התקשורת יודעת כבר מ

 על פי מייל שפרטנר מקבלת ומבצעת מייד, והוט קווי, שלא נמצאת בהסדר מול ועדת הרבנים). -שבה החסימה נעשית ידנית 
  >>  pdfבות גולן משרד התקשורת.: התכתFileהייתכן מצב כזה בחודש האחרון ועדת הרבנים סגרה ופתחה מיליוני מספרים בכל החברות, כראות עיניה וללא כל בסיס חוקי מינימלי? << 

  בחברות סלולר נוספות.. 0799-ו 0795, נחסמו מאות אלפי מספרים בקידומות: 07331אלף מספרים בסלקום בקידומת  100-בבזק, נחסמו כ 086לדוגמה נחסמו מיליון מספרים בקידומת 
  ץ, מיליון המספרים בבזק שוחררו מחסימה..בעקבות הבג"ץ שיש כאן למטה, באורח פלא ומיידי ממש לאחר הגשת הבג"

),, הן אוטומטיות ומהירות שהציבור החרדי התקומם נגדםמה שמוכיח שמהערכות השולטות על מתגי הטלפוניה של חברות התקשורת בישראל ונמצאות אי שם בידי כמה עסקנים חרדים (
  ביותר.
  ?שר התקשורת יודע מהכאוס הזההאם 

  מי אחראי לכך שהכאוס הזה נמשך כל כך הרבה שנים?
  מי יורה להפסיק את זה ומיידית?

  בברכה
  אבי

  

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Monday, March 11, 2019 11:47 AM 
To: 'BarOz Eran (baroze@moc.gov.il)'; 'דוברות משרד התקשורת'; 'Yaron Olami'; ' לוי-גל לבנון  (Gal.Levanon-levy@partner.co.il)' 
Cc: 'יהודה דוויק' 
Subject:  1578/19אלה בעניין בג"ץ  
Importance: High 

 
 לום רב

 מה תגובתכם הראשונית לבג"ץ המצ"ב?
 ברכהב

  אבי
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