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 שלום רב,
ם כנגד נציג המדינה, שייצג את שר . על פי הפרוטוקול בדיון ב"בג"ץ בזק" המצ"ב, עולה שגם שופטי הבג"ץ עלו על כך שמשרד התקשורת "עובד עליהם בעיניים", והיו מאוד נחרצי 1

  התקשורת ומשרד התקשורת בדיון.
צ"ב עסק רק בוועדה שהמנכ"ל עומד . לאור העובדה שכבר הצגתי שמשרד התקשורת והפרקליטות הטעו את הבג"ץ (הבג"ץ טרם יודע מכך, כי לא נערך דיון לגופו של הנושא, הדיון במ2

קום זה שהמנכ"ל יכנס את הוועדה כנדרש ע"י הבג"ץ ויעסוק בראשה), האם לא מן הדין שהשר ימנע את בזבוז כספי הציבור בנסיעת המנכ"ל לכנס הסלולר הקרוב בברצלונה, ובמ
  בדיוק במה שהבג"ץ החליט בנחרצות? 

  . הנושא שהונח בפתחו של הבג"ץ מלווה סדרה ארוכה של מעשים פסולים ביותר מצד צמרת מהשרד התקשורת, שמתוארת, בין היתר בחשיפות הבאות:3
 .קריאה לחקירה דחופה כנגד מנכ"ל משרד התקשורת ולהשעייתו המידית  
 מעתירת בזק לבג"ץ עולה שעל המשטרה לחקור את צמרת משרד התקשורת. 
  4000שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק. 
 !רשות התחרות ומשרד התקשורת הרסו את האפשרות לפריסת סיבים לבתים 
 '4000התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק  החלטות של מש! 
 ?האם היועמ"ש יתקן את הטעיית הבג"ץ שבזק היא מונופול בתחום התשתיות 

 ישאיר זאת לשר הבא אחריו.  הגיע העת שהשר יתערב בנושא ולא
איומים, וכיצד כספי הגמלאים של . כ"כ בהזדמנות זו, רצוי שהשר יבדוק כיצד הגענו למצב שבו אזרח מפגין לפני ביתו של בכיר (כלומר: בכירה) במשרד התקשורת ומקבל מכות ו4

לא מטפלת בגמלאי המשרד אלא בגמלאי הדואר) עמותה ללא "אישור ניהול  תקין" ממשרד בשנה החולפת, נשדדים ומגיעים לעמותה חיצונית (ש המשרד, בהיקף של מאות אלפי 
  המשפטים (כך שאסור לה לקבל כספים ממשרדי הממשלה)?? 

  . אודה להתייחסות דחופה לנוכח המצב.5
  בברכה

  אבי וייס
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