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Avi Weiss

:מאת AviW <aviw@telecomnews.co.il>
:נשלח 18:32 2019אפריל  02שלישי יום
:אל 'Noam Sharvit'
:נושא RE: שאלה לגבי Raya Eigel

 תודה!!
  בברכה

  אבי
 

From: Noam Sharvit [mailto:NoamShar@justice.gov.il]  
Sent: Tuesday, April 2, 2019 2:29 AM 
To: AviW <aviw@telecomnews.co.il> 
Subject: RE: שאלה לגבי Raya Eigel 

 
 אני לא מבין מה זה משנה היכן המסמך הופק.

 י היועץ עצמו, אך בד"כ הם נכתבים עבורו ע"י מי מעוזריו או מהמשנים שלו.מכתבים של היועץ נכתבים לעיתים ע"
-לא יגלה לך דבר, כי גם אם התוכן הוכן ע"י זילבר או מי מאנשיה, סביר להניח שהוא הועתק ל template-מאוד יכול להיות שהמכתב הוכן עבורו ע"י דינה זילבר או מי מאנשיה. אבל ה

template .של לשכת יועץ  
  
  .ב.נ

למרות שהם עדיין עובדים שם. כך היה כתוב פעם גם אצלי  Xבלי קשר, לעניין הערתך לגבי הפייסבוק של אייגל, תסתכל בפרופילים של אנשים ותראה שאצל רבים כתוב "עבד/ה" במקום 
  לעברית שלה. (עבד/ה במשרד המשפטים), עד ששמתי לב ושיניתי את זה. זו ברירת מחדל מוזרה של פייס. לכן זה לא קשור

  
  מבחינתי תם העיסוק בנושא.

  
  כל טוב,

  נועם
  

  נועם שרביט, עו"ד
 מנהל חדר תקשורת

 דובר היחידות המשפטיות
 אגף דוברות הסברה ותקשורת, משרד המשפטים

 
02-6466487 ,050-7061505 

Dover@justice.gov.il  
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From: AviW [mailto:aviw@telecomnews.co.il]  
Sent: Monday, April 01, 2019 6:07 PM 
To: Noam Sharvit 
Subject: RE: שאלה לגבי Raya Eigel 

 
 לנועם שלום,

 תודה על תשובתך ועל הזמן שאתה מקדיש לי, 
 כעת זה קצת יותר ברור. 

    שלה, מהמילה "עבדה" שהיא כתבה שם, שזה היה בעבר והיא כנראה לא בדיוק חזקה בעברית... אתה צדקת. מהאתר האישיהבנתי 
  מך ואין לה כנראה קשר לתוכנו, כי זה מסמך משפטי מורכב ביותר. גם די ברור לי, שאין לה הבנה משפטית לגבי תוכן המס

  . ככותבת המסמךאולם, משום מה, שמה השתרבב דווקא על מסמך כזה חשוב, 
  כעת אני מגיע לעיקר.

  .היכן בדיוק המסמך הזה הופק, עם השם שלה ככותבת –עדיין חסרה לי חוליה חשובה בשאלה 
  , והיא עדיין תעלומה.... בתחתית) וגם השאלה היחידה השאלה הראשונה שלי (ראהזו הייתה 

, עם גרסה אחרת של מערכת התוכנה (מצ"ב צילום המערכת אחר Templateעו"ד ד"ר מנדלבליט, כי אצלו היה  - אצל היועמ"ש  ולאלמיטב הערכתי, זה היה במשרד של עו"ד זילבר 
. צילום אחד הוא מגוף המסמך בחתימת היועמ"ש, זה מופיע בתחתית כל עמוד במסמך, וצילום נוסף הוא אותו מסמך בדיוק, על 2016ממש באותו ימים ביוני  - שהייתה אצל היועמ"ש 

  ממאפייני המסמך שבחתימת היועמ"ש. המסמך עצמו בחתימת היועמ"ש גם כן מצ"ב). 
  )Acrobat 8.x) 1.7היא  PDF-גרסת ה - אצל מסמך היועמ"ש המצ"ב 
  1.6 (Acrobat 7.x)בגרסה:  PDF-הומר לו Microsoft Word 2010-המסמך הופק בכלל ב - Raya Eigelימתה של במסמך ששלחתי לך עם חת

, וגם PDF - , של מערכת תוכנת הבגרסה יותר מתקדמת, כי הייתה שם מערכת תוכנה לא הופק בלשכת היועמ"ש עצמו -) לעניות דעתי Raya Eigelכלומר: המסמך הזה (עם חתימת 
  ים במסמך שיצא ממשרד היועמ"ש עצמו.שמה לא קי

  כך שהשאלה שלי עדיין פתוחה: היכן המסמך הזה הופק באותו תאריך עם שמה. 
  אני מניח שבמערכת התוכנה יש תיעוד של הפקות מסמכים לפי זמנים, ואפשר למצוא היכן המסמך הופק. 

  ) על מאפייני המסמך. 2016ליוני  -14מאותו יום ( Raya Eigelעם שמה של  אם להערכתי זה אכן הופק בלשכה של עו"ד זילבר, אפשר למצוא את זה שם,
  בברכה

  אבי
  
  
  



3

From: Noam Sharvit [mailto:NoamShar@justice.gov.il]  
Sent: Monday, April 1, 2019 4:27 AM 
To: AviW <aviw@telecomnews.co.il> 
Subject: RE: שאלה לגבי Raya Eigel 

  
  אבי שלום,

 
 אינני מבין מדוע אתה מפקפק בתשובתי.

 שנה. 12-הגב' רעיה אייגל עובדת באגף מערכות מידע במשרד המשפטים, דרך חברת אלעד מערכות, מזה כ
 

  היא העניקה תמיכה טכנית ללשכת היועמ"ש, כמו לשאר יחידות המשרד. 2016בסביבות שנת 
  בנוסף, במסגרת תפקידה, היא ביצעה הדרכות ללשכת היועמ"ש (וליחידות אחרות) בנוגע להסבת מסמכים ממערכת תיעוד ישנה למערכת חדשה.

  ,templateש, ומסמכים שונים שנכתבו בלשכת היועץ לאחר מכן נכתבו כנראה על אותו מסמך שונים עבור לשכת היועמ" templateבמסגרת זו, היא יצרה קבצי 
  ולכן במאפיינים מופיע שהיא מחברת המסמך, על אף שאין לה כל נגיעה לתוכן המסמך והתחום המשפטי אינו תחום עיסוקה.

  
  בברכה,

  נועם
  

  נועם שרביט, עו"ד

  מנהל חדר תקשורת
  דובר היחידות המשפטיות

  גף דוברות הסברה ותקשורת, משרד המשפטיםא
 

02-6466487 ,050-7061505 
Dover@justice.gov.il 

 

 
  

 
 

From: AviW [mailto:aviw@telecomnews.co.il]  
Sent: Monday, April 01, 2019 4:07 AM 
To: Noam Sharvit 
Subject: RE: שאלה לגבי Raya Eigel 
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  שלום רב
  משהו ממש לא מובן לי בתשובתך.

 באגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע". היא עובדתכתבת "
 על פי הדפים שלה בפייסבוק ובלינקדאין, ראה למשל כאן:

a1b45019/?originalSubdomain=il-eigel-https://www.linkedin.com/in/raya 
https://www.facebook.com/raya.eigel 

  ... שהיא יודעת מה היא כותבת על עצמהבמשרד המשפטים. אני מניח היא מזמן לא 
  במשרד המשפטים"? עובדתאז הכיצד היא "

  את מה שהיא כותבת על עצמה. היא מזמן לא במשרד המשפטים סותרנדמה לי שטעית או הוטעית. זה 
  תי הראשונה למטה, בתחתית העמוד.ראה שאל .2016הייתה ביוני מאוד ספציפי, באיזה תפקיד היא בנוסף, אני שאלתי דבר 

  . במסמך סופי שעבדו עליו כמה שבועות (אם לא חודשים)" אלא templateשמדובר לא ב "קובץ זה גם לא הגיוני, משום  -בנוסף, מה שהשבת 
  אשמח להבהרות.

  בברכה
  אבי וייס

  

From: Noam Sharvit [mailto:NoamShar@justice.gov.il]  
Sent: Sunday, March 31, 2019 8:50 AM 
To: AviW <aviw@telecomnews.co.il> 
Subject: RE: שאלה לגבי Raya Eigel 

 
  למה מפתיע?

  ך היא חתומה.לא מוכרת לנו עובדת כזו בייעוץ וחקיקה, ולכן תהינו על איזה מסמ
  עכשיו ששלחת את זה הכל מובן.

 היא ממש לא חיברה את המסמך ואין כל משמעות למי שמופיע במאפיינים של המסמך.
 . היא עובדת באגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

 שהוכן שם ולכן היא מופיעה כמחבר. templateלא בדקתי, אבל ייתכן שזה קובץ 
 

  למה בכלל זה רלוונטי?
  נועם

  
  ועם שרביט, עו"דנ

  מנהל חדר תקשורת
  דובר היחידות המשפטיות

  אגף דוברות הסברה ותקשורת, משרד המשפטים
  

02-6466487 ,050-7061505  
Dover@justice.gov.il 
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From: AviW [mailto:aviw@telecomnews.co.il]  
Sent: Sunday, March 31, 2019 6:40 PM 
To: Noam Sharvit 
Subject: RE: שאלה לגבי Raya Eigel 

 
  שבוע טוב,

 ..שלכם, מסמכים אליכםקצת מפתיע שאני צריך לשלוח 
  בכל מקרה הנה זה.

  ב המסמך והצילום של מאפייני המסמך מתוך המסמך.מצ"
 בברכה

 אבי
 

From: Noam Sharvit [mailto:NoamShar@justice.gov.il]  
Sent: Sunday, March 31, 2019 2:26 AM 
To: AviW <aviw@telecomnews.co.il> 
Subject: RE: שאלה לגבי Raya Eigel 

  
  תוכל לשלוח לנו את המסמך כדי שנבדוק?

  
  

  נועם שרביט, עו"ד
 מנהל חדר תקשורת

 דובר היחידות המשפטיות
 אגף דוברות הסברה ותקשורת, משרד המשפטים

 
02-6466487 ,050-7061505 

Dover@justice.gov.il  
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From: AviW [mailto:aviw@telecomnews.co.il]  
Sent: Thursday, March 28, 2019 5:04 PM 
To: Dover Mail 
Cc: Dover Mail 
Subject: RE: שאלה לגבי Raya Eigel 

  
 שלום רב,

 שמה מופיע על מסמך בחתימת היועמ"ש מנדלבליט.
  לכן שאלתי אם היא עבדה אצלו או במשרד אחר.

 בברכה
  אבי

  

From: Dover Mail [mailto:DoverMail@justice.gov.il]  
Sent: Thursday, March 28, 2019 6:38 AM 
To: 'AviW' <aviw@telecomnews.co.il> 
Subject: RE: שאלה לגבי Raya Eigel 

 
 שלום אבי,

 באיזה הקשר שאלתך נשאלת?

  
  בברכה,

  
  חיים גולדיטש

 דוברות משרד המשפטים
 6466379-02    Dover@justice.gov.il  
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From: AviW [mailto:aviw@telecomnews.co.il]  
Sent: Thursday, March 28, 2019 12:12 AM 
To: Dover Mail 
Cc: Dover Mail 
Subject: שאלה לגבי Raya Eigel 
Importance: High 

 
 שלום רב

  ?2016ביוני ) עבדה בלשכת היועמ"ש, או בלשכת המשנה ליועמ"ש (עו"ד דינה זילבר, או משנה אחר ליועמ"ש) ריא איגל( Raya Eigelהאם 
  בברכה

 אבי וייס

 
Avi Weiss, M.Sc. 

Editor-in-Chief 
TelecomNews 

Israel High-Tech News 
AviW@TelecomNews.co.il 

972-54-4660805 
www.TelecomNews.co.ilWeb:  

  
 


