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TelecomNews

:מאת Kosher Phone <kosherphone0@gmail.com>
:נשלח 20:42 2020מאי  18שני יום
:אל Pnyot; ערן בר עוז; דוברות משרד התקשורת
:עותק aviw
:נושא Re: פנייתך למשרד התקשורת - 133056' פנייה מס

 לכבוד
  פנינה זקירובסקי

  
  בנושא משרד התקשורת.פנייתי היא   משום מה החלטתם שפנייתי היא שלא כנגד חברות התקשורת (אולי סברתם שהיא נגד טוויטר?) ולכן לא תטפלו בה, אך

  הינו החשבון הרשמי שמופעל על ידי דוברות משרד התקשורת. dovrut2@ חשבון הטוויטר
  אני מבקש לקבל את הקריטריונים שעל פי הם מפעילי הפרופיל מטעם משרד התקשורת חוסמים עוקבים.

י של משרד התקשורת את הפרופיל הסיבה לכך שאני מבקש את הנהלים, היא מכיוון שהעובד של משרד התקשורת, המפעיל את פרופיל הטוויטר של משרד התקשורת, חסם מהפרופיל הרשמ
  KosherHappyPhon@ שלי

  לאור כך, אני מבקש את הקריטיונים לחסימת עוקבים בחשבון הטוויטר של משרד התקשורת.
   האם מדיניות המשרד היא של סתימת פיות? וכל ביקורת כנגד משרד התקשורת היא סיבה לחסימת פרופיל של מי שהעלה את הביקורת?

  ברורים מתי אפשר לחסום אזרחים, אודה על קבלת הקריטריונים. להיות קריטריוניםלא מדובר על חשבון פרטי, אלא על חשבון ממשלתי, וככזה צריכים 
  
  

   Pnyot    >   <:Pnyot@moc.gov.ilמאת  17:28-ב 2020במאי  18בתאריך יום ב׳, 

   

    

    

   

  שלום רב,
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 - עמידה בהוראות חוק התקשורת, התשמ"ב -י משרדנו בוחן תלונות המגיעות אליו כנגד חברות תקשורת על פי אמות מידה של עמידה או איבהמשך לפנייתך להלן, אבקש להשיבך כ
  . בלבד, תקנות התקשורת והרישיונות של החברות 1982

    

  נושא פנייתך אינו נוגע לחוקים הנ"ל ולכן אינו מצוי בסמכות משרדנו.

    

   

  לאתר המשרד:לשימושך להלן קישור 

    

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_communications  

   

  לשירותך.

   

  בברכה,

            Pnina Zakroisky 
Senior Coordinator of public 

Applications 
 Israeli Ministry of Communications  

נינה זקרויסקיפ
מרכזת בכירה פניות ציבור

משרד התקשורת

www.moc.gov.il  
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From: Kosher Phone >kosherphone0@gmail.com <  
Sent: Sunday, May 17, 2020 12:11 PM  
To: Pnyot  >Pnyot@moc.gov.il<  
Cc: ערן בר עוז  >Baroze@moc.gov.il ;<דוברות משרד התקשורת  >dovrut@moc.gov.il<  

Subject: Re : 'פנייתך למשרד התקשורת - 127323פנייה מס  

   

  שלום וברכה

   

  ).KosherHappyPhon@ (טלפון כשר ומאושר, שוב חסמתם את חשבון הטוויטר שלי

  חוסם עוקבים. אבקש שוב לקבל את הנהלים שבהתאם להם משרד התקשורת

  כמו כן אודה על הסרת חסימתי, ומתן אפשרות עבורי לעקוב אחרי הפרסומים של משרד התקשורת.

   

   

   Pnyot@moc.gov.il   >Pnyot>: מאת  13:31-ב 2019ביולי  23בתאריך יום ג׳, 

   

  שלום רב,

   

   

  ן בלתי אמצעי.במענה לפנייתך, נבקש להשיבך כי חשבון הטוויטר של משרד התקשורת משמש כפלטפורמה נוספת להעברת מידע לציבור בנושאים, שהמשרד מקדם באופ

   

  הטוויטר אינו משמש לטובת פניות הציבור. לשם כך קיימת יחידת פניות הציבור, אליה ניתן לפנות באמצעים הבאים:
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  he/MOC.aspx-http://www.moc.gov.il/26בקישור "פניות ציבור"   באתר של המשרד   עדיפות א': באמצעות הטופס המקוון                    ·

    

    pnyot@moc.gov.il   עדיפות ב': במייל לכתובת                    ·

   

  03-5198106    עדיפות ג': בפקס'                    ·

   03-5198231    בטלפון  עדיפות ד':                   ·

    

                                     13:00 – 14:00,  10:00 - 11:00  ה' בין השעות: -: זמן מענה טלפוני ימים א'לידיעתך

    

  ככול שיש לך פניה למשרד התקשורת, הנך מוזמן לפנות לפניות הציבור, כאמור לעיל ופנייתך תטופל.

    

  קונקרטית ולאור פנייתך ורצונך הכן להתעדכן במידע המועלה בחשבון הטוויטר של המשרד, נפתח את ההגבלה.

    

  לשירותך.

    

  לשימושך להלן קישור לאתר המשרד:

   

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_communications  
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  לשירותך.

    

  בברכה,

            Pnina Zakroisky 
Coordinator of public Applications 

 CommunicationsIsraeli Ministry of  
 

פנינה זקרויסקי
מרכזת בכירה פניות ציבור

משרד התקשורת

www.moc.gov.il  

   

   

   

   

From: Kosher Phone >kosherphone0@gmail.com<   
Sent: Monday, July 22, 2019 9:17 PM  
To: Pnyot  >Pnyot@moc.gov.il ;<Sar_Amsalem  >sar@moc.gov.il<  

Subject: סתימת פיות, וחסימתי מלעקוב אחר הטוויטר של משרד התקשורת  

   

  משרד התקשורת שלום רב.

  ) ממעקב אחרי חשבון הטוויטר של משרד התקשורת.KosherHappyPhon@ אבקש לברר מדוע חסמתם את חשבוני (טלפון כשר ומאושר,

  בכניסה לחשבון של משרד התקשורת, זהו המסך שאני רואה:
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  חסימתי נעשתה לאחר שהעלתי שאלה שבה תייגתי את משרד התקשורת:

https://twitter.com/KosherHappyPhon/status/1150704985308614656    
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  ו עילה לחסימת החשבון שלי?זאבקש לברר האם תיוג בטוויטר של משרד התקשורת בשאלה לגיטימית אודות חסימת המספר של משרד התקשורת על ידי ועדת הרבנים לעניני תקשורת 

   

  אבקש לקבל את הנהלים שבהתאם להם משרד התקשורת חוסם עוקבים (לא הגיוני שתיוג המשרד בשאלה לגיטימית היא סיבה לחסימתי).

  כמו כן אודה על הסרת חסימתי, ומתן אפשרות עבורי לעקוב אחרי הפרסומים של משרד התקשורת.


