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TelecomNews

:מאת TelecomNews <AviW@telecomnews.co.il>
:נשלח 13:16 2016ספטמבר  18ראשון יום
:אל 'דר יחיאל שבי'
:עותק 'דוברות משרד התקשורת'
:נושא RE: שאלה בעניין מצעד הפורשים מהמשרד

שלום רב,
קודם לתפקיד עוזר המנכ"ליצא לגמלאות, הוא  טרםלמיטב ידיעתי אריק רשף 

אולי קיבל "מתנה מתמי לשם" כדי לשפר את שכרו לקראת הפרישה, ושהפה שלו יישאר סגור... .
בברכה

אבי
 

From: דר יחיאל שבי [mailto:shabiy@moc.gov.il]  
Sent: Sunday, September 18, 2016 11:15 AM 
To: TelecomNews 
Cc: דוברות משרד התקשורת; דר יחיאל שבי 
Subject: Re: שאלה בעניין מצעד הפורשים מהמשרד 
 
 אנא פרט והבהר לא הבנתי את כל הפרטים

 שלי iPhone-נשלח מה
  
 > כתב/ה:TelecomNews> "AviW@telecomnews.co.il" , 11:09, בשעה 2016בספט  18-ב

  שלום רב ושבוע טוב,
  יש כאן שתי תשובות:

  במועד.   אריק רשף יצא לגמלאות 
  אריק יפרוש לגמלאות במועד הפרישה .

  אולם, מה שאני יודע שהוא קודם לפתע לתפקיד עוזר המנכ"ל. 
  שבו הוא היה מעורב בעבר?האם יש לזה איזה קשר ל"פרשה הסודית" 

  בברכה
  אבי וייס
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From: דוברות משרד התקשורת [mailto:dovrut@moc.gov.il]  
Sent: Tuesday, September 6, 2016 2:17 PM 
To: 'aviw@telecomnews.co.il' 
Cc: דר יחיאל שבי 
Subject: RE: הפורשים מהמשרד שאלה בעניין מצעד  

   
 אריק יפרוש לגמלאות במועד הפרישה .

  .ולא כפי שכתבת בטעות פרישה מוקדמת
   
   

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Tuesday, September 06, 2016 9:54 AM 
To: דוברות משרד התקשורת 
Subject: RE: שאלה בעניין מצעד הפורשים מהמשרד 

   
Thanks 

   

From: דוברות משרד התקשורת [mailto:dovrut@moc.gov.il]  
Sent: Tuesday, September 6, 2016 9:30 AM 
To: אבי וייס 
Subject: FW: שאלה בעניין מצעד הפורשים מהמשרד 

   
  

  י שלום,אב
   

  מר חיים סחרוביץ פרש לגמלאות (ולא פרישה מוקדמת כפי שציינת), הוא הגיע לגיל פרישה.
   

  גב' מדלן תיאודורסקו פרשה פרישה מוקדמת לגמלאות עפ"י בקשתה ובהתאם לחוזר עידוד פרישה שפורסם ע"י נש"מ.
   

   
  במועד.   אריק רשף יצא לגמלאות 

   
   

  .המשרד מתכוון לפרסם מכרזים עפ"י השינוי המבני החדש
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 <TelecomNews <AviW@telecomnews.co.il :מאת
 <shabiy@moc.gov.il>ר יחיאל שבי "ד :אל
 <dovrut@moc.gov.il>דוברות משרד התקשורת  :עותק
 בעניין: שאלה בעניין מצעד הפורשים מהמשרד :נושא

  שלום רב,
 לכיוונים שונים מחוץ למשרד).  עורכי דין 4מהלשכה המשפטית.(שכבר יצאו ממנה לאחרונה  אריק רשףבינתיים נודע לי שעוד אחד פורש פרישה מוקדמת לגמלאות: עו"ד 

  בברכה
  אבי

   

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Sunday, September 4, 2016 3:05 PM 
To: ד"ר יחיאל שבי (shabiy@moc.gov.il) 
Cc: דוברות משרד התקשורת 
Subject: שאלה בעניין מצעד הפורשים מהמשרד 

   
 שבוע טוב,

  תרחב:מצעד הפורשים מהמשרד ממשיך לה
          (יועץ השר והמנכ"ל). סיבת הפרישה לא ידועה. אלחנן שפירא  
          מנהל תחום ציוד קצה קווי. יצא לגמלאות (פרישה מוקדמת).חיים סחרוביץ ,  
          ממונה על אישורי ציוד קצה קווי, פרישה מוקדמת לגמלאות.מדלן תיאודורסקי ,  

  ם שהתפנו?האם פורסמו מכרזים לכל התפקידי
  בברכה

  אבי

 
Avi Weiss, M.Sc. 
Editor-in-Chief 
TelecomNews 
Israel High-Tech News 
AviW@TelecomNews.co.il 
972-54-4660805 
Web: www.TelecomNews.co.il 
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