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מענה לפנייתך  -היועצת המשפטית של משרד התקשורת

אבי שלום,
להלן המענה לפנייתך בעניין היועצת המשפטית של משרד התקשורת:
"כפי ש מסר ל ו ,מאז היכרותם ,הן עו"ד תדמור ,והן עורכי הדין ממשרדו ,לא ייצגו והם אי ם מייצגים ,שום אדם ושום חברה ,בשום ע יין ,מול משרד התקשורת.
המש ה ליועץ המשפטי לממשלה עודכ ה בע יין זה בעבר ,וסוכם כי בהיעדר פעילות כלשהי של משרד תדמור מול משרד התקשורת ,אין כל יגוד ע יי ים המצריך הסדר; וכי אם יחול שי וי במצב
הדברים בעתיד ,יוטלו מגבלות בה חיית משרד המשפטים".
בברכה,

__________________________
עדן קליין
ע .דובר משרד המשפטים
02-6466363 
dover@justice.gov.il 
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שאלות בעניין היועצת המשפטית של משרד התקשורת Subject: :

שלום רב,
על פי הידוע ,עו"ד דנה נויפלד ,היועצת המשפטית של משרד התקשורת ,היא בת זוג קבועה של עו"ד דוד תדמור )לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים וכיום הבעלים והשותף של
משרד עורכי דין גדול בשם .Tadmor & Co
על פי המפורסם ברבים לרבות באתר משרד  Tadmor & Coכאןhttp://www.tadmor.com/practice-areas/telecom-media.aspx :
עו"ד תדמור מייצג )בין היתר( את חברת פרטנר במגעיה ותכניותיה ומעשיה מול משרד התקשורת.
להלן ציטוט מתוך האתר של עו"ד תדמור:
1



Advising Partner Telecommunications on various issues that involve the Ministry of Communications as well as other public committees. Tadmor &
Co. also represent Partner Telecommunications in all aspects of the process involved in opening up the Israeli fixed market to full competition.
For more information about our Telecom and Media practice, please contact Dr. David E. Tadmor.
:שאלות
? האם עו"ד דנה נויפלד הצהירה על ניגוד העניינים שבו היא מצויה.1
? האם היועץ המשפטי לממשלה קבע הגבלות לגבי עבודתה עקב ניגוד עניינים זה ומהם.2
 האם לא מן הדין לפתוח בחקירה כנגד עו"ד דנה נויפלד בגלל ניגוד האינטרסים החמור בו היא מצויה ועד לסיום הברור להשעותה לאלתר: אם התשובה לשאלות דלעיל היא שלילית.3
?מתפקידה
בברכה
אבי וייס
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