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TelecomNews

:מאת TelecomNews <AviW@telecomnews.co.il>
:נשלח 09:45 2019מרץ  02שבת 
:אל 'naziv@csc.gov.il'; 'saritmi@Civil-Service.gov.il'; 'Arie Grinblatt (sigalav@csc.gov.il)'; ' אריה גרינבלט'; 'עדנה אלפסי (ariegr@csc.gov.il)'; '' דוברות

'נציבות שירות המדינה
:עותק guyda@csc.gov.il; 'shanisa@csc.gov.il'
:נושא RE: : פנייה  להשעיית צמרת משרד התקשורת וקיום חקירה כנגד בעלי תפקידים בצמרת המשרד

 תזכורת
  בברכה

  אבי
 

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Wednesday, February 27, 2019 9:57 PM 
To: 'naziv@csc.gov.il'; 'saritmi@Civil-Service.gov.il'; 'Arie Grinblatt (sigalav@csc.gov.il)'; 'עדנה אלפסי'; 'אריה גרינבלט (ariegr@csc.gov.il)'; ''דוברות נציבות שירות המדינה' 
Cc: guyda@csc.gov.il; 'shanisa@csc.gov.il' 
Subject: : להשעיית צמרת משרד התקשורת וקיום חקירה כנגד בעלי תפקידים בצמרת המשרד פנייה 
Importance: High 

 
 שלום רב,

 ורת, שהיא המשך לתלונה שיש כאן למטה, אבל בסוגיה אחרת: סוגיית "הטלפוניה הסיטונאית".מצ"ב בשני מסמכים התלונה החדשה כנגד צמרת משרד התקש
  ר. מתברר, שמנכ"ל משרד התקשורת (לכאורה) שיקר, הטעה וזייף את פרוטוקול הוועדה המייעצת בראשותה של כבוד השופטת בדימוס ד"ר איריס סורוק

אחרי הישיבה, והכניס אותם לפרוטוקול הישיבה מהיום הקודם, כאילו הוא ידע עליהם יום לפני שהם נמסרו לו וגם זאת  זאת, בין היתר בכך, שלקח נתונים, שנמסרו לו יום
  למשרד ולבג"ץ, כדי לא לקבל תביעות ייצוגיות.  2015בצורה שגויה, תוך המצאת טיעון, שבזק משקרת מאז 

  סטטוטורית הזו ויש לחקור אותם ולהשעות אותם בדחיפות:בנוסף, בעלי התפקידים הבאים גם הם (לכאורה) שיקרו לוועדה ה
  אתי שמואלי, טל אלימלך, ומתנאל מזור.

  ). מפורט כאןכנגד בזק (  IBC-שלושתם גם מופיעים בתלונה כאן למטה, שעוסקת בנושא אחר הקשור לבזק: בעיית "ההפרדה המבנית" מול הסיוע לקבוצת סלקום
  ). מפורט כאן, ונוגעת לתחום פריסת הסיבים האופטיים (צצה עוד פרשייה, שקשורה באותם בעלי תפקידיםהפרשיות הללו (הקודמת שיש כאן למטה והנוכחית כאן),  2בין 

  מסמכים: בקשתי לתגובה ממשרד התקשורת (שלא נענתה) ואת הכתבה המכילה את כל המסמכים לגבי החשדות הכבדים (לכאורה) החדשים.  2צרפתי כאן 
  כנגד המנכ"ל מוגשת בנפרד תלונה ליועמ"ש. 

  בברכה
  אבי וייס
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From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Tuesday, February 19, 2019 9:56 PM 
To: 'naziv@csc.gov.il'; 'saritmi@Civil-Service.gov.il'; 'Arie Grinblatt (sigalav@csc.gov.il)'; 'עדנה אלפסי'; 'אריה גרינבלט (ariegr@csc.gov.il)'; ''דוברות נציבות שירות המדינה' 
Subject: RE: להשעיית צמרת משרד התקשורת פנייה 

 
 תזכורת
 בברכה

 יאב
  

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Friday, February 15, 2019 12:50 PM 
To: 'naziv@csc.gov.il'; 'saritmi@Civil-Service.gov.il'; 'Arie Grinblatt (sigalav@csc.gov.il)'; 'עדנה אלפסי'; 'אריה גרינבלט (ariegr@csc.gov.il)'; '' שירות המדינהדוברות נציבות  ' 
Subject: שריאה להשעיית צמרת משרד התקשורת 
Importance: High 

 
 שלום רב,
 .Telecom News-) מאמר שעלה לפני מספר דקות בPDF-מצ"ב |(ב

 אבקש לפתוח בחקירה ולהשעות בדחיפות את בעלי התפקידים הבאים במשרד התקשורת (לגבי השר, פניתי במקביל ליועץ המשפטי לממשלה):
 נתי כהן –מנכ"ל משרד תקשורת 

  שמילה מימון –המשנה למנכ"ל 
  סמנכ"ל בכיר לכלכלה ד"ר עופר רז דרור 

  בכיריים:וכן את בעלי התפקידים הפחות בכירים אבל עדיין די 
  מתנאל מזור
  אתי שמואלי
  טל אלימלך

  
  :נספח

  העתירה של בזק במלואה מצויה כאן:
https://drive.google.com/file/d/1sDtejcsnxEVU0ue0wbiQYf1Q0F7FzDeH/view  

  
  ה אודהלהתייחסותכם הדחופ

  בברכה
  אבי וייס

  

 
Avi Weiss, M.Sc. 
Editor-in-Chief 
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