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פרטים נוספים
הנדון
פנייה בעניין אי מענה לתלונתי לנש"מ )לאחר אי מענה ממשרד התקשורת(
פרטים )בקצרה(
שלום רב,
פניתי לנש"מ לפתוח בבדיקה \ חקירה כנגד צמרת משרד התקשורת בגין הכשלת "הוועדה המייעצת"  שהיא גוף סטטוטורי על פי חוק התקשורת ,ע"י מתן
עדויות ונתוני שקר לוועדה הזו ,שעומדת בראשה שופטת )בדימוס( ושני עורכי דין מנוסים בתחום הרגולציה.
כ"כ יש חשד שהפרוטוקול עצמו )שהוא מסמך רשמי משפטי( של הדיון ב"וועדה המייעצת" זויף ע"י המנכ"ל או ע"י מישהו מטעמו ,שכן נכנסו לפרוטוקול פרטים
מאוד ספציפיים שהוצגו רק פגישה שהתקיימה במשרד התקשורת יום אחרי המועד של קיום הדיון ב"וועדה המייעצת" .לא ברור כיצד פרטים שהתקבלו במשרד
התקשורת רק יום אחרי המועד של קיום הדיון ,נכנסו לפרוטוקול דיון שהיה יום קודם לכן.
הפנייה לנש"מ נעשתה מייד לאחר שלא קיבלתי כל תגובה ממשרד התקשורת.
גם מנש"מ לא קיבלתי כל מענה ,אפילו לא אישור קבלת הפנייה.
זה נראה כרגע יותר כ"טיוח" התלונה וכל הראיות שנלוו אליה ,למרות חומרת המעשים לכאורה שהתרחשו במשרד התקשורת סביב ה"וועדה המייעצת". .
בברכה
אבי וייס
עורך ובעלים Telecom News
מדוע דרך פעולת הרשות אינה צודקת?
אי מענה לתלונה מצביע על כך שיש רצון בנש"מ לא לבדוק אותה ,למרות שהיא מלווה במסמכים המוכיחים את נכונות התלונה.

מה עשית עד עכשיו כדי לפתור את הבעיה?
 .1פנייה עם תזכורות למשרד התקשורת .מצ"ב בPDF
 .2פנייה עם תזכורות לנציבות שירות המדינה .מצ"ב ב.PDF
יצוין שפרסמתי כתבה עם רוב פרטי התלונה  מצ"ב בקובץ  PDFוגם ניתן לקריאה מקוונת בלינק המקוצר הבא באתר Telecom News
http://bit.ly/2EhF6GY
האם העניין הוכרע ע"י בית משפט או בית דין או תלוי ועומד בפני בית משפט או בית דין?
לא
כיצד אתה סבור שהנציבות יכולה לסייע לך?
היעדר מענה מנש"מ יש בו )לכאורה( ,גם עבירה על חוק לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות( ,התש"יט.1958

צרופות

תלונה כנגד צמרת משרד התקשורת  בקשה לתגובהpdf.
  Telecom Newsקריאה לחקירה דחופה כנגד מנכ_ל משרד התקשורת והשעייתו המידיתpdf.
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