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אבי שלום.
אני משיב לשאלתך.
אקדים ואומר:
הואיל ובשמם הטוב של אנשים ,במוניטין שלהם ,בפרנסתם ובעיסוקם מדובר ,בדוק מראש כי אתה מדייק היטב בכתיבתך.
בנוסף ,אם בכוונתך לכתוב בעניין זה ,את תשובתי שלהלן יש לפרסם במקביל ,ככתבה וכלשונה ,ללא עריכה ,קיצור או שינוי.
זו תשובתי:
בכל התקופה הרלוונטית לשאלה ששאלת ,מתחילתה ועד היום :משרד תדמור ושות׳ נמנע מלייצג לקוחות בענייני תקשורת ,נמנע
מלהופיע בפני כל גורם במשרד התקשורת ,ונמנע מלטפל בכל עניין הקשור למשרד התקשורת.
הטיפול בענייניהן של חברת פרטנר ושל חברת סלקום בידי משרד תדמור ושות׳ הסתיים כולו בשנים קודמות .הציטוט שהבאת מאתר
האינרטנט של משרד תדמור ושות׳ נכון לשנת  2011ולא למועד זה ,והאתר יעודכן בהתאם.
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:באתר המשרד מופיע המשפט הבא
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.
?( דוגמת סלקום,מיהם חברות התקשורת הנוספות שהמשרד מייצג בשנה וחצי האחרונות )בעיתונות מוזכרות כמה חברות
.זאת לנוכח הטענות שהועלו בעניין הקשר )האישי( בין עו"ד דוד תדמור ליועצת המשפטית הנוכחית של משרד התקשורת
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