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 לכבוד

 אביחי מנדלבליטמר 

 היועץ המשפטי לממשלה

 

 שלום רב,

 תשובתך בנוגע למכירת וואלההנדון : 

  ן.ד"ר גיל לימו יועצך, הופתעתי לקבל תשובה ישירה ממך, כי זכיתי לקבל עד כה רק את תשובתו של

 .לי בשעורים ועניתאולם, שאלתי בחיטים 

במכירת וואלה נשאלת על ידי האם חתימתי כרגולטור מהווה סרצ'לייט וגם כעת -גם במכירת בזק

  ?טובת הנאה כספית

אז אני מצטט לך את דבריך כפי שנכתבו בכתב  ,, ואם כבר שכחת4000הרי זה בדיוק מה שטענת בתיק 

 :החשדות

מעורבותך בענייניו של אלוביץ' ופעולות שביצעת על מנת לקדם את האינטרסים הכלכליים שלו, "

, אישור 2קום, אישור מכירת יד -ה היתר שיעבוד מניות השליטה בבזק לצורך הנפקת אג"ח ביובכלל ז

יס והטבות כלכליות נוספות שנבעו מפעילותך, הניבו לאלוביץ' במישרין ובעקיפין סכומי -עסקת בזק

 ".מיליארד שקלים 1.8עתק, הנאמדים בלפחות 

 -בל ממך תשובה בהירה וענייניתואני דורש לק נשארת בעינהשאלתי  לכן

  נאה?האם עצם חתימתי מהווה טובת ה

  ן!?לגבי העתיד, מה הדין אם וואלה יפרסמו עלי כתבה חיובית? סיקור אוהד רחמנא ליצל

  .לא הצלחתי להבין את תשובתך העקרונית

, היא שאלה עקרונית וחשובהאני חש מדבריך כי עולה תחושה של ציניות, אבל במקרה דנן השאלה 

 .חד משמעית ובהירה ללא מריחותלקבל ממך תשובה  לכן אבקש
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 -תי'במכתבך כתבת שאתה 'מנחה או

  .אתה מתבלבל בתפקידך ,הרשה לי לתקן אותך, אני לא עובד שלך ואתה לא מנחה אותי

  .הניסוח שלך משקף את המעמד שאתה מייחס לעצמך שהשרים בעצם עובדים אצלך

  .לא להנחות ,לייעץ -כן הוא  , כשמותפקידך כיועץ משפטי לממשלה

 .אני מבקש ממך לענות באופן ישיר ולא להתחכם

 בעזרת ה' וואלה, מאחר והם לא צד בעניין, אחתוםמאחר ואין לי שום עניין לפגוע בהליך המכירה של 

י, וזה בדיוק תפקידך הראשי ימתעקש כי תשיב לי באופן ישיר על שאלותעל המסמכים אבל אני עדיין 

 .כיועץ המשפטי לממשלה, להשיב על פניותיהם הענייניות והחשובות של שרי הממשלה

 בברכה,                                          

 

 

 

 ח"כ דוד אמסלם

 שר הדיגיטל הלאומי

 והשר המקשר בין הממשלה לכנסת

 

 :העתק
 תניהו אנגלמן, מבקר המדינהמר מ

 מנכ"ל בזק ,מר דודו מזרחי
 , מנכ"ל וואלהעידו אשדמר 

 עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
 לוין, המשנה ליועץ המשפטי לממשלהעו"ד מאיר 

 פרגו, היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה-עו"ד שלומית ברנע
 עו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית למשרד התקשורת

 


