רשימת בעלי התפקידים הבכירים ביותר (רק הבכירים) ,שכבר לא בשירות פעיל במשרד
התקשורת ,או במשרדי ממשלה אחרים (האוצר) ,שסייעו ומסייעים לקבלת ההחלטות הרגולטוריות
וההטבות האדירות ,עבור קבוצת סלקום \  IBCבשנים האחרונות:
השם:
אבי גבאי

אמיר לוי

התפקידים בעבר
ובנוגע לתיקי
 4000ו5000-
האוצר ,קבוצת
בזק ,מפלגת
"כולנו" ,שר
בממשלת נתניהו,
מפלגת "העבודה"
הממונה על
התקציבים באוצר

התפקיד כיום
בקבוצת
סלקום \ IBC
מנכ"ל קבוצת
סלקום

מנכ"ל IBC

דורון כהן

מנכ"ל האוצר,
יו"ר ומנכ"ל IBC

יו"ר קבוצת
סלקום

פרופ'
שמואל
האוזר

יו"ר רשות ניירות
הערך

דירקטור
בקבוצת
סלקום

אבי ברגר

מנכ"ל משרד
התקשורת

הרן לבאות

סמנכ"ל בכיר
לכלכלה במשרד
התקשורת

שלמה וקס

מנכ"ל משרד
התקשורת

היה דירקטור
בסלקום

דני רוזן

מנכ"ל משרד
התקשורת

ייעץ לחברת
החשמל
(בעניין ,)IBC
יעץ לסלקום

יועץ לIBC-
לפני הרכישה,
אח"כ יועץ
לסלקום
יועץ לIBC-
לפני הרכישה,
כיום סמנכ"ל
הרגולציה של
 IBCמקבוצת
סלקום

הערות חשובות:
"אוהד ביבי" מוכר (במרכאות כפולות ומכופלות).

 IBCהיא כיום חברת בת בקבוצת סלקום .מי
שביצע בפועל את העברת ה 150-מיליון ₪
מהאוצר ל ,IBC-בעת שהיה באוצר .אמיר לוי הוא
עד תביעה מרכזי מס'  141ב"תיק ."4000
דאג ל"מתנה" על חשבון תקציב המדינה של
 150מיליון  ₪ל ,IBC-כדי להילחם בבזק ולגנוב
את כל לקוחותיה .כל הכסף הזה נעלם (למשל
ב Data Center-בשבדיה.)...
מי שיזם והניע את החקירה כנגד בזק ("תיק
בזק") וכנגד צמרת משרד התקשורת .עמד
בראש החקירה הזו במשך למעלה משנה ,מסוף
 2015עד סוף  ,2016עד העברת התיק
לפרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א ואז פרש .באפריל
 2019הצטרף לקבוצת סלקום כדירקטור.
עד מפתח מרכזי ב"תיק  ."4000עד תביעה מס'
 .129הוא מקור המידע לרוב החומר שפורסם
בהארץ ודה-מרקר ובמקומות נוספים רבים ,על
"תיק  ,"4000בעיקר כנגד נתניהו ופילבר.
עד מפתח מרכזי ב"תיק  ."4000עד תביעה מס'
 .163מתנגד חריף לבנימין נתניהו ושלמה פילבר
וניסה להכשיל כל מה ששלמה פילבר עשה
וקידם .יש נגדו טענות (מצד פילבר) שעסק
בהדלפות ושהדליף ,בין היתר ,גם לנציגו של
חיים סבן (ליו"ר פרטנר) ,כשחיים סבן היה
הבעלים של קבוצת פרטנר.
שימש דירקטור בסלקום במינוי אישי (כלומר :לא
הוחלף בהחלפת בעלים) מ 2003-עד .2019
בעת היותו מנכ"ל המשרד ,חברת סלקום נבחרה
כמפעילת סלולר שנייה בישראל.
ייעץ לסלקום מספר פעמים במספר תחומים
ובראשם נושא "הטלפוניה הסיטונאית" והציג את
חוות דעתו לבג"ץ כנגד בזק ,בכל הליכי הבג"ץ
שהתנהלו בזמנו .דירקטור בחברת ההשקעות
 Inter Gammaהמחזיקה בחברת רפק – Rapac
שהייתה שותפה ובעלת מניות ( )7.5%ב,IBC-
עד מכירתה לסלקום ותש"י .בנוסף ,היה מעורב
במיזמים עסקיים עם  ,IBCחברת החשמל
וסלקום ,בין היתר באמצעות חברת קיו־אר־פי –
 QRPשהוא הבעלים ויו"ר מועצת המנהלים של
החברה .יעץ לרשות התחרות (בעניין הקנס
הענק על בזק ועל מנכ"לית בזק).

