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שלום רב
נודע לי על "תרגיל" ששלמה פילבר עסק בו בחודשים האחרונים:
התרגיל היה לסלק את הרן לבאות )סמנכ"ל בכיר לכלכלה ותקציבים( שהתנגד לכל מהלכיו בעניין בזק ולמנות תחתיו את עדי קאהן גונן )עוזרת המנכ"ל ,שהיא בעברה
יצאה מאגף הכלכלה ,אבל אינה כלכלנית(.
שלב א' בתכנית הזו הושג כשהרן לבאות החליט לעזוב בזעף את המשרד ,כשגילה שהוא ממודר ע"י המנכ"ל מהחלטות הכי חשובות )כלומר :מהחלטות לגבי קבוצת בזק(.
שלב ב' בתכנית היה למנות את עדי לתפקיד סמנכ"ל לכלכלה ואז הדרך שלו לסייע לבזק הייתה אמורה להיות סלולה לחלוטין ,כי כל חוות הדעת שהוא יקבל מעדי
כסמנכ"ל לכלכלה ,יתמכו בו ואז הכל יהיה "כשר" ,בסיוע לבזק.
אבל אז הוא )פילבר( גילה מכשול :לתפקיד צריך תואר בכלכלה ולעדי אין תואר בכלכלה.
לכן ,שלמה פילבר הורה לפנות לנציבות שירות המדינה לשנות את תנאי המכרז לסמנכ"ל לכלכלה )מכרז שכבר פורסם בסוף (2016
הדבר הזה החל להיתקע ,כשאנשים מתוך המשרד החלו להתנגד לרעיון של הורדת תואר בכלכלה לסמנכ"ל לכלכלה ,מה שנראה על פניו לא הגיוני ו"תפירת מכרז" לעדי.
לכן ,פילבר בנה  Plan Bלתכנית זו :ביקש להוריד את התנאים לסמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה ,מכרז שגם התפרסם באותה עת )סוף  ,(2016כך שיתאים מבחינת הניסיון
וההכשרה לעדי .כך שאם המסלול של הקידום שלה לסמנכ"ל לכלכלה לא יעלה יפה ,יהיה המסלול החלופי לקידום שלה לסמנכ"ל בכיר פיקוח ואכיפה עם סיכוי שכן יצלח
וגם בתפקיד זה הוא יקבל תמיכה גבית ומקצועית.
התרגילים הללו תקעו את יכולת המינוי לשני התפקידים הללו במשך למעלה מחצי שנה .פילבר התעקש לשנות את תנאי שני המכרזים לטובת עדי.
רק כשהחלה חקירתו ,הנציבות הצליחה )בסיוע הנחיית השר החדש ועוד גורמים מתוך משרד התקשורת שהתנגדו לעניין ולכן זה נתקע( וממש לפני יומיים ,הוחלט בנציבות
לפרסם מחדש את המכרזים לשני התפקידים הללו ,בלי להוריד את התנאים ששלמה פילבר ביקש והתעקש.
יש מסמכים וראיות )גם בנציבות( לעניין ההתערבות של שלמה פילבר כדי להוריד את תנאי הסף לתפקידים הללו ,בדגש על תפקיד סמנכ"ל לכלכלה ,שהיה חשוב לו שעדי
תקבל זאת )ובמיוחד על רקע התכתובות התכופות שלו עם מבקר המדינה ,שלא היה מוכן לקבל את חוות הדעת של עדי בתור חוות דעת כלכליות( .כל זאת ,כדי לקבל
שליטה מוחלטת על "הגורמים המקצועיים" במשרד ,לטובת תכניותיו.
לכל טיפול שתמצאו לנכון .כמובן ששמי אמור להיות חסוי  -אם נעשה שימוש במידע הזה.
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