סיכום התלונה
גופים מבוקרים  /נילונים
מס' מזהה

שם גוף
 .1משרד התקשורת
 .2נציבות שרות המדינה

פרטי המתלונן
שם פרטי
 .1אברהם )אבי(

מגדר המתלונן
זכר

תואר

שם משפחה
מר

וייס

מספר זיהוי

סוג זיהוי

030547103

ת"ז

שם האב
אליהו

כתובת
ארץ
ישראל

רחוב
גולדה מאיר

ישוב
ראשון לציון

מס’ בית
13

דירה כניסה ת"ד
68

מיקוד
7572013

פרטי התקשרות
טלפון סלולרי
דוא"ל
0544660805 aviw@telecomnews.co.il

טלפון בבית
0774900585

טלפון בעבודה

פקס
0774900585

אמצעי קשר מועדף
דואר אלקטרוני

תוכן התלונה
תאריך

14/09/2020

פרטים נוספים
הנדון
מתן טובת הנאה כספית שיכולה להיחשב כשוחד ,ל"שומרי הסף" במשרד התקשורת )אחד מהם הוא המבקר הפנימי(
פרטים )בקצרה(
שלום רב וגמר חתימה טובה ובריאה לכולנו,
שר התקשורת החליט להעניק פרס כספי בגובה לא ידוע )בנוסף למגן( ,לשני "שומרי סף" במשרד התקשורת :המבקר והקב"ט ,בנימוק של "שירות מילואים"
ארוך.
מצ"ב בקובץ  PDFפרטי המקרה והשאלות ששאלתי ,גם את משרד התקשורת וגם את נש"מ ,שאלות שלא נענו )אפילו לא אישור קבלה ,עד כדי כך כנראה
פחדו להגיב על העניין הרגיש ביותר הזה(.
אין בשאלותיי דבר שיכול להשתמע כאילו הן באות להצביע שאני לא מעריך שירות מילואים .להיפך .אולם ,זו לא הדרך ולא העיתוי )טכס הרמת כוסית לראש
השנה( וללא כל מחשבה להשלכות של המעשה הזה ,של מתן פרס כספי משמעותי ומגן ע"י השר ,מעשה שנעשה ללא כל בסיס חוקי ,תקנוני או אחר.
העובדה שאלון זולר )המבקר של המשרד( ואסף גרונדמן )הקב"ט( לא מבינים בעצמם את חומרת קבלת הפרס המוזר ביותר הזה מהשר ,מצביעה כמה
עמוקה רמת השחיתות הפנימית )לכאורה( במשרד התקשורת.

מדוע דרך פעולת הרשות אינה צודקת?
אין כל בסיס חוקי או אחר למעשה שעשה שר התקשורת כדי לשחד )לכאורה( את "שומרי הסף" במשרד.
זאת ,תחת מסווה של נימוק פטריוטי וציוני ,תוך הפלייה בוטה מול עובדים אחרים במשרד  שלא משרתים במילואים.

מה עשית עד עכשיו כדי לפתור את הבעיה?
פניתי וכמה פעמים בבקשה לתגובה .אבל תגובה  אין.
אפילו אישור קבלה לא נשלח אלי .כנראה עד כדי כך הפחד להגיב על העניין הרגיש הזה.
די ברור למה.
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?
לבדוק את הנושא ,ממליץ לבטל את הפרסים שניתנו לשני "שומרי הסף" במשרד התקשורת )בהערת אגב אציין שאין לי התנגדות שיחזיקו במגן שקיבלו
מהשר .קשה לייחס למגן הזה  טובת הנאה שמתקרבת לשוחד ,כמו "הפרס הכספי" שקיבלו ,כנראה כמה אלפי ש"ח ,כל אחד(.
בנוסף ,לחדד את הנחיות נש"מ למניעת מקרים דומים כאלו בעתיד ,או לחילופין ,למסד טכס הערכה לעובדי מדינה המשרתים במילואים ,מעבר למה שמשרד
הביטחון וצה"ל וגם גופים אחרים רבים עושים ,בכל ימות השנה ,עבור המשרתים במילואים ,גם על פי "חוק שירות מילואים" ותקנותיו.
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