
מענה המשרד יישלח בפקס או בדואר בלבד

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד.
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.
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077-4900585
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פרטי הפנייה

נושא

המשך מידע: קשרי השר איוב קרא עם "ראש המאפייה" של "עסקני ועדת רבנים לתקשורת"

תיאור המקרה:

בהמשך לפנייתי מ-19.3.19 סימוכין 64072 ולשלכם מס' מסמך: 004-99-2019-005889 מ-19.3.19, מצ"ב ההתפתחות החמורה בעניין כמפורט: http://bit.ly/30c99tw. בכתבה אין 
השם של "המניע הכל", שמו במצ"ב, יונתן לפקוביץ, שהשתלט על "ועדת הרבנים לתקשורת", חסיד גור, ששולח את אלו שהוא מנתק - לחברת "קול כשר" של ליצמן... 

אנא צרף לפנייתך מסמכים רלוונטים, אם קיימים. 
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:חשיבות גבוהה

 שלום רב,
, אחד ממה שמכונה בציבור החרדי בישראל בשם: "עסקני העדה החרדית" (כלומר, זה יונתן לפקוביץנפגש לאחרונה בחשאי עם  איוב קראנודע לי ששר התקשורת 

הגישו לשר התקשורת עצומה  אלף חרדים 52-שבפועל חוסם קווים ובפועל גובה כספים בסגנון "המאפייה הסיציליאנית"....מהציבור וחברות התקשורת), זה האיש ש
  ).כאן( להפסיק את פעילותו המאפיונרית בחסות משרד התקשורת ושר התקשורת

) וסילקו משם בבושת כאןגם דאג לקשר את השר איוב קרא עם קבוצה של עסקנים חרדים שהשתלטו לאחרונה על "ועדת הרבנים לענייני תקשורת" ( ן לפקוביץיונתאותו 
לכיס של כמה "מקורבים לצלחת", על חשבון כלל הציבור ₪ ולגביית כספים במיליוני לחסימת טלפונים שרירותית  שהתנגד) פרידמןהגר"צ פנים את הרב היחיד (

  ). כאןבישראל (
ות הזו מהרב, מה שהביא לסילוקו מוועד הרבנים לתקשורת, אחרי שנים רבות, במיוחד שהוא גם דרש להפסיק את העברות הכספים מצ"ב העתק של מכתב ההתנגד

ע"י העסקנים הללו, שהקימו "מפעל לחסימת מספרים ולגביית כספים", מחוץ לכל  -"מתחת לשולחן" למקורבים, מעשים פסולים שנעשים בשם ועדת הרבנים מאחורי גבה 
  ק, תקנה ונורמה. חו

  ו. כנראה שנקודת השבר הייתה שהרב פרידמן פנה במכתב ל"עסקנים" להפסיק את הברחת הנכסים מהעמותה ולקבל לידו מסמכים על הברחות הנכסים הלל
) ע"י משרד התקשורת, מה שיאפשר ל"מאפייה הסיציליאנית" הזו, כאן: פרסום "שימוע משני" חדש (איוב קראעם השר  יונתן לפקוביץהתוצאה של הקשר הזה של 

וחם, בחסות השר בהרכבה החדש ("העסקנים" עצמם נשארו, הם לא מתחלפים..), הפעם ללא הרב שמתנגד לשיטות המאפיה הסיציליאנית הללו, לעשות ככל העולה על ר
בלי שום בעיה, מרחוק, בכל חברות התקשורת ולגבות כספים , אפילו מזג אוויר, לחסום כל דבר שקיים בתקשורת בישראלק את יכולתם איוב קרא, מה בעיקר יחז

  כרצונם, מכל אחד, ללא שום חוק, תקנה או רישיון. 
  אודה לתגובה דחופה. -לאור חומרת המידע 

  בברכה
  אבי וייס
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