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שלום רב לאגף המשמעת ,נציבות שירות המדינה.
 .1בעקבות פרסום עדותה של עו"ד דנה נויפלד ,יועמ"ש משרד התקשורת )פורסם בכלכליסט ב – 8.12.19-מצ"ב גם ב ,(PDF-נחשף בתוך עדותה תרגיל לכאורה פלילי ,שבוצע אז
בצמרת משרד התקשורת ,בו הסגן שלה ,עו"ד אריק רשף ,שהיה אמור לצאת לגמלאות ,קיבל הצבה בתקן של עובד רישוי שנפטר )ציון כהן ז"ל( ,אבל למעשה ובפועל מעולם לא הגיע
ליחידת הרישוי והוא שימש יועץ משפטי צמוד למנכ"ל משרד התקשורת דאז  -שלמה פילבר.
 ,.2בזמן אמת ,חשדתי שיש כאן דבר "מסריח" ,לאור המידע שקיבלתי בזמנו ,אבל קיבלתי ממשרד התקשורת תשובות שקריות – המצ"ב ,כאילו עו"ד אריק רשף קיבל הארכת שירות אחרי
מועד הפרישה לגמלאות באישור רשמי ,בתור עובד רישוי.
התשובות שקיבלתי מצ"ב וכ"כ מצ"ב אישור משרד התקשורת )לפי חוק חופש המידע( ,שזה התקן שבו עו"ד רשף הוצב אחרי מועד הפרישה לגמלאות :עובד רישוי" :ממונה אישור יבוא
ציוד".
כך ,עו"ד רשף ,במקום לפרוש לפנסיה מתפקיד סגן היועצת המשפטית ,מונה בתרמית )לכאורה( ע"י תמי לשם ,שהייתה בזמנו סמנכ"לית בכירה למשאבי אנוש במשרד התקשורת ,לקראת
מחצית שניה של שנת  2016ל"ממונה אישור ייבוא ציוד" ,אך למעשה שימש עוזרו המשפטי של מומו פילבר )כיום במעמד "עד מדינה"( והכין בעצמו עבור מומו פילבר את כל הניירת
המשפטית בנוגע להפרדה המבנית בין בזק ליס והמדיניות החדשה כביכול של משרד התקשורת ,מה שנמצא שבמוקד "תיק  ."4000הוא לא נחקר ,גם לא כל המעורבים האחרים ,בעניין
שערורייתי זה ,שלא היה יכול לצאת לפועל  -ללא אישור נש"מ.
 .3כל הפרשה הזו מתוארת באריכות ולפרטי פרטים בכתבה כאן ,עם כל הלינקים לכל המסמכים הנוספים הנלווים שלא צרפתי כאן,
הכתבה נמצאת גם בקובץ ה PDF-שצרפתי למייל כאן .אולם ,יותר נוח לקרא את הכתבה ישירות מהאתר.
 .4הגשתי כבר תלונה ליועמ"ש )מצ"ב ומצ"ב גם אישור קבלתה( .תשומת לב ל"הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ,הליכים משמעתיים נגד עובדי המדינה" .שם מוסבר ומפורט הקשר בין
עבירה פלילית לעבירת משמעת .תשומת לב שחלק מהמעורבים בפרשה ,דוגמת תמי לשם היא עדיין עובדת מדינה ,עו"ד דנה נויפלד עדיין עובדת מדינה ומי שאישר את המהלכים הללו
בנש"מ  -גם הם עובדי מדינה ,כך שהחוק ,התקשי"ר והנחיות היועמ"ש והכללים לגבי עובדי מדינה עדיין חלים עליהם.
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כמו כן ,מצוין בהנחיית היועמ"ש שניתן להגיש תלונת משמעת נגד עובד עד שנתיים לאחר שהדבר הובא לידיעת השר וכו'.''...
מאחר ועד היום המעורבים טענו שלא ידעו שעו"ד אריק רשף לא באמת עוסק ברישוי ,אז בעצם ,לשיטתם ,הדבר נודע לכולם רק כעת ,עם חשיפת עדותה של עו"ד דנה נויפלד .שפורסמה
בכלכליסט ב ,8.12.19-אזי ההגדרה של "לעבירות המשמעת נקבעה תקופת התיישנות קצרה והיא :שנתיים מהיום בו נודע על המעשה לאחד הגורמים המנויים בסעיף  64לחוק" ,
יכולה להיחשב כיום הפרסום בכלכליסט ,8.12.19 ,כמועד שבו נודע על ביצוע העבירות הללו ,או לחילופין מהיום שנודע ליועמ"ש על כך ,וזה היום ששלחתי לו את התלונה
המפורטת בנושא ואישר קבלתה – .17.12.19
 ..5יודגש שאין זו תלונה ראשונה בענייני הפעילות של תמי לשם ,עו"ד דנה נויפלד ,וצמרת משרד התקשורת ,בידיעה וגיבוי )או חיפוי( של נש"מ.
כנראה התלונות הקודמות לא טופלו בכלל ,או לא טופלו נכון ,כך שהמעשים הפסולים הללו נמשכים ,עד עצם היום הזה.
אודה לטיפולכם המסור ,לאור חומרת המסמכים והראיות שיש כאן.
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