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:קבצים מצורפים  JPG; Dana Noifeld 1.pdf.דנה נויפלד מסמך נתי כהן 2018  

2.10.18 
  ליועץ המשפטי שלום רב,

והמצוי כאן למטה, אחרי ההקדמה הזו), כולל את צילומי הראיות המרכזיות שיש בו, הוא בהמשך למספר פניות קודמות (שמיד PDF -המסמך המצ"ב (שנשלח ב
 אפרט) ונוגע ל"תרגיל" שביצעה היועצת המשפטית של משרד התקשורת, עו"ד דנה נויפלד. 

כאורה גם הפעם פניותיי לצמרת משרד התקשורת ולנש"מ לא נענו (התכתובת המלאה מצויה כאן למטה, בצירוף המסמכים העיקריים המוכיחים את הטענות ל
  המועלות כאן).

אישי מהסדר "ניגוד העניינים"  הטענה המרכזית: עו"ד דנה נויפלד ביצעה "תרגיל" על פרקליטות המדינה (תרגיל שמנומק בנימוקים שקריים), כדי לקבל "פטור"
  האישי שלה. 

), לתשתיות של בזק (נושא המכונה בשם "תיק שירות" במסמכי IBCוסלקום (כיום זה אותו דבר, כי סלקום רכשה את   IBCזאת, כדי שתוכל לעסוק בנושא הגישה של 
  משרד התקשורת). 

, סלקום וקבלניהן IBC, ללא כל שימוע או דיון מכל סוג, שבו למעשה התשתיות של בזק "הולאמו" לטובת סיכם עם השב"כהמדובר בהסדר שהמנכ"ל (נתי כהן) 
ולסלקום, תלוי בהיקף הפריסה בפועל   IBC-ל₪ למיליארדי ₪ פלד הייתה חלק מתהליך "בישול ההחלטה" הזו, שמספקת הטבה של בין מאות מיליוני ועו"ד דנה נוי

 , מה שהובילIBCשהממשלה החליטה עליהן בעניין פריסת ₪ מיליארד  10-ל₪ מיליארד  5שיבוצע בעקבות הסדר זה (מעבר להטבות האדירות בהיקף שבין 
  לרכישתה ע"י סלקום). 

  "). IBC\בשאר ההחלטות סביב עניין זה (היו לא מעט החלטות), היא (עו"ד דנה נויפלד) נתנה לסגניתה לטפל (שגם היא "אוהדת סלקום
  ).http://bit.ly/2DIFNM8", מבחינת ההיבטים הפליליים שיש בהם (הסבר כאן: 4000לעניות דעתי, מדובר במהלכים שגדולים פי כמה מ"תיק 

  פרקליט המדינה, הקשורות בשרשרת, עד למידע החדש כאן (המצ"ב כאן למטה): \הפניות הקודמות אל היועמ"ש 
  .4.9.18- מ 047-99-2018-019918מס' מסמך: 
  .15.8.18- מ 004-99-2018-015348מס' מסמך: 
  .9.8.18- מ 047-99-2018-017875מס' מסמך: 
  .8.8.18- מ 047-99-2018-017690מס' מסמך: 
  .24.6.18- מ 004-99-2018-012376מס' מסמך: 
  .17.4.18- מ 004-99-2018-008782מס' מסמך: 
  .8.4.18 - מ 004-99-2018-008237מס' מסמך: 
  .15.2.18- מ 004-99-2018-004461מס' מסמך: 

  לטיפולך המסור אודה.
  בברכה
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  אבי וייס
  
 

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Wednesday, September 26, 2018 9:14 AM 
To: ''דוברות נציבות שירות המדינה (sigalav@civil-service.gov.il)' (sigalav@civil-service.gov.il)'; 'אריה גרינבלט (ariegr@csc.gov.il)' 
Subject: RE: פלד בתחום התשתיות הפסיביות להשחלת סיביםשאלה בעניין העיסוק של עו"ד דנה נוי  

 
 חג סוכות שמח,

 תזכורת אחרונה
  בברכה

  אבי וייס
  

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Thursday, September 13, 2018 9:09 PM 
To: ''דוברות נציבות שירות המדינה (sigalav@civil-service.gov.il)' (sigalav@civil-service.gov.il)'; 'אריה גרינבלט (ariegr@csc.gov.il)' 
Subject: RE: שאלה בעניין העיסוק של עו"ד דנה נויפלד בתחום התשתיות הפסיביות להשחלת סיבים 

 
 תזכורת
 בברכה

 אבי
  

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Sunday, September 9, 2018 10:30 AM 
To: ''דוברות נציבות שירות המדינה (sigalav@civil-service.gov.il)' (sigalav@civil-service.gov.il)'; 'אריה גרינבלט (ariegr@csc.gov.il)' 
Subject: FW:  סיביםשאלה בעניין העיסוק של עו"ד דנה נויפלד בתחום התשתיות הפסיביות להשחלת  
Importance: High 

 
 שבוע טוב, שנה טובה וחג שמח,

 מצ"ב כאן למטה פנייתי לצמרת משרד התקשורת, שלא נענתה.
, לרבות חשד להטעיית דנה נויפלדאבקש להעביר העניין לאגף המשמעת בנציבות, שכן עולה כאן החשד ל"הפרת אמונים" מצידה של היועצת המשפטית במשרד התקשורת, עו"ד 

 בנוגע לעיסוקה בתחום המדובר כאן. . מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ) \"ש היועמ
 . YES)-בעניין חוות דעתה לשר התקשורת דאז, לעניין מיזוג בזק 12/7/18-זו פנייה שנייה בחודשיים האחרונים בעניינה (הפנייה הקודמת הייתה ב

  כאן למטה. א' בנספחמצויים  דנה נויפלדהמסמכים העיקריים בעניין החדש של עו"ד 
ממשרד התקשורת, שגם הוא עסק (ועודנו עוסק) בדיוק בנושאים הללו, בניגוד  שחר שיליאן, בעניינו של 2018הנושא החדש הזה (שמפורט כאן למטה), משלים ומעצים את תלונתי מיולי 

  להסכם "ניגוד עניינים" שנחתם בזמנו לגביו, בדיוק בתקופה שבה היה אמור להיות ב"צינון". 
  . IBC-פליליים) בסלקום ו -') שגם מנכ"ל משרד התקשורת (נתי כהן), הוא חלק ממהלכי התמיכה המלאים (לכאורה, על פניו בנספח בבנוסף, מפורט כאן (

  בברכה
  אבי וייס
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From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Sunday, September 9, 2018 8:35 AM 
To: גיל גפן (geffeng@moc.gov.il) 
Cc: דוברות משרד התקשורת; 'מנצור רדואן (Radwanm@moc.gov.il)' 
Subject: RE: שאלה בעניין העיסוק של עו"ד דנה נויפלד בתחום התשתיות הפסיביות להשחלת סיבים 

  
 תזכורת אחרונה

 חג שמח
 בברכה

 אבי
 

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Friday, September 7, 2018 8:00 PM 
To: גיל גפן (geffeng@moc.gov.il) 
Cc: דוברות משרד התקשורת 
Subject: שאלה בעניין העיסוק של עו"ד דנה נויפלד בתחום התשתיות הפסיביות להשחלת סיבים 
Importance: High 

  
  סוף שבוע טוב.

(היועצת המשפטית של משרד התקשורת) מכותבת לידיעה בחלק  דנה נויפלד), שמתי לב שעו"ד וכאן כאןתיק תשתיות פסיביות" (למשל . בעת שכתבתי כמה מאמרים בנושא "1
(בין היתר) בשימוש בתשתיות פסיביות של אחרים (כלומר:  עוסק, במסמך המנכ"ל שנלווה ל"תיק השירות לשימוש הדדי בתשתיות פסיביות"), בזמן שהנושא עצמו כאןמהמסמכים (למשל 

   ע"י אחרים (כלומר: בזק והוט). IBCאנלימיטד ושימוש (או למעשה אי שימוש) בתשתיות  \  IBCע"יבזק והוט) 
, מסמך שהוצא כאןכשמסמך השימוע הוא המסמך העיקרי ( ,)כאןהמשרד (האינטרנט של ), נפתח טאב מיוחד לשימוע באתר כאןו כאןהודעה לעיתונות ולציבור (לנושא הזה הוצאה 

 ", בתיק השירות הזה. שחור על גבי לבן, "במפורשונזכרות  נכללות IBC-כשתשתיות חברת החשמל ו), 11.9.18עד  -, מועד הגשת תגובות שחר שיליאןבחתימת  
אי גם את עניין  במפורש, שמזכיר 5, יש שם סעיף מיוחד שמספרו כאן( 19.5.15-לפי "הסדר העניינים" עליו חתמה ב IBCמנועה מלעסוק בעניין  דנה נויפלד. הייתי משוכנע שעו"ד 2

, 26.1.16- מ, אם במקרה הוא נעלם מהאינטרנט), PDF, וגם מצ"ב בקובץ כאןל"הסדר ניגוד העניינים" הזה ( עדכוןז גיליתי במקרה, שיש ), ואIBCהעיסוק שלה בתשתיות הפסיביות של 
. לא ליועמ"שבעניין התשתיות הפיזיות של שוק התקשורת, לאחר התייעצות שהיא (לדבריה) קיימה עם מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ) שכפופה  כן יכולה לעסוק דנה נויפלדשלפיו עו"ד 

 . 2016ידוע לי על כל עדכון או תיקון שיצא למסמך הזה לאחר 
 . זה עניין קצת מוזר שלא לומר מטריד, מכמה היבטים חשובים:3
 . כאן למעלה) 1שאינו נכון עובדתית (כאמור בסעיף , מה IBCאינו חל על ש"תיק שירות תשתיות פסיביות"  דנה נויפלדע"י עו"ד   נטען. במסמך הנ"ל א
את  במפורשסעיף (י) על כל תת סעיפיו, שמכליל  2016- , תשע"ז64על כל תת סעיפיו ובמיוחד תיקון מס'  5סעיף  חוק התקשורתגם את החקיקה שעברה בכנסת ( במפורש סותר. זה ב

  בחוק).  IBC-נושא תשתיות הפסיביות של חברת החשמל ו
),  אושרו אחר כך ע"י כאן( 2012במחצית  משה כחלון, המלצות שאושרו ע"י שר התקשורת דאז 22סעיף  16) עמוד כאן( 2011" מסוף ועדת חייק. זה גם סותר במפורש את המלצות "ג

בסוף " של "שוק סיטונאי" שפורסם הממשלה והכנסת (כאמור בסעיף ב'), ועניין זה עוגן סופית לאחר שימועים ודיונים רבים בכמה מסמכים, המרכזי שבהם הוא במסמך "תיק השירות
). לאחר מכן, כאן( גלעד ארדןממש בתחתית העמוד. זה מסמך שנלווה בזמנו להחלטת השר דאז  1) ושתקף עד היום בשינויים קטנים שהתפתחו עם הזמן, כאמור בעמוד כאן( 2014

  IBCאבל לא תשתיות - ל הוחרגו באופן די מופלא, התשתיות של חברת החשמל הוחרגו מהנוהל הזה, וזה גם עוגן בחקיקה המוזכרת בסעיף ב', וזה תוקן שוב, שתשתיות חברת החשמ
  בהסדרים של "שימוש הדדי בתשתיות פסיביות".   נכללות כן), שהן Last Mile-לתשתיות חברת החשמל (כלומר: ה שמעבר
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), זה עדיין לא אומר שאין לזה שאינו נכון, מה שבמציאות זה דבר IBCשזה היה נכון עובדתית (ש"תיק תשתיות פסיביות" וחוק התקשורת לא משפיע ולא חל על  נניח. בכל מקרה, גם אם ד
הוגשה גם בקשה  2017ובהמשך בסוף   IBC-להקלות רגולטוריות ל 2014- ובמיוחד לאור התכנית שהחלה להתרקם כבר ב IBCהשפעה משמעותית ומהותית על כל מתחרותיה של 

 IBCפריסת התשתיות הפיזיות של , של בנקודה הזו בדיוקלרכישתה ע"י סלקום, כמתוכנן ע"י שתי החברות הללו, לאחר קבלת ההקלות הרגולטוריות המבוקשות, הקלות רגולטוריות 
  .ברחבי מדינת ישראל.

בכל ההליכים שהוזכרו בסעיף הקודם, וגם  IBCושות'), משרד שגם מייצג את תדמור לוי ואבי ילדה, בהיותו שותף במשרד עורכי דין ( דנה נויפלד. בכל מקרה, בן זוגה הקבוע של עו"ד ה
, וגם המשרד הזה ייהנה מ"האקזיט" של IBC) במועצת המנהלים של שניםהוא דירקטור בכיר (מזה  (גם ישירות וגם בנאמנות), כשגם השותף הבכיר במשרד הזה IBCמחזיק במניות של 

IBC  להתקרב בכלל לעסוק ב"תיק שירות  דנה נויפלדבהיקף כספי שמוסתר כרגע היטב. לאור כל זאת, ההיגיון והחוק במדינת ישראל אומר (לעניות דעתי הצנועה), שאסור היה  לעו"ד
  . מה שלא קרה. IBC-קשר הדוק ביותר לת", שקשור תשתיות פסיביו

  למצב החמור הזה?. יש לצמרת משרד התקשורת איזה הסבר מניח את הדעת 4
  

  בברכה
  אבי וייס

  

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

 
 

 נספח א'
 :דנה נויפלדצילומי קטעי המסמכים העיקריים בעניין המוצג כאן לגבי עו"ד 

  ):כאן –(החלטת המנכ"ל המלאה  מעורבותה בהחלטת המנכ"ל. 1
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  ).כאןבהסדר ניגוד העניינים הזה (המסמך המלא מצוי  5וסעיף  הסדר ניגוד העניינים המקורי של עו"ד דנה נויפלד. 2
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  ).כאןשנחזה על פניו שהוצא במרמה (או בהטעייה) מהמשנה ליועמ"ש (המסמך מצוי  התיקון להסדר ניגוד העניינים של עו"ד דנה נופלד. 3



7
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  נספח ב'
ופנייתי לנציבות שירות המדינה  מפורט כאן, כפי שעלה בריאיון אישי שנערך עימו בגלובס. הניתוח המלא של הריאיון הזה קשורת (נתי כהן)מעורבותו האישית של מנכ"ל משרד הת

  ולשר, שלא נענתה:
***********************************************************************************************************************************************  

  חג סוכות שמח,
  תזכורת אחרונה

 בברכה
  אבי

  
  

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Thursday, September 20, 2018 10:04 PM 
To: ''דוברות נציבות שירות המדינה (sigalav@civil-service.gov.il)' (sigalav@civil-service.gov.il)'; ' רינבלטאריה ג  (ariegr@csc.gov.il)' 
Subject: RE: שאלות בעניין ההתגלות של "יו"ר קליקת אוהדי סלקום ושות' בצמרת משרד התקשורת" 

 
 תזכורת
 בברכה

 אבי
 

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Sunday, September 16, 2018 11:10 PM 
To: ''דוברות נציבות שירות המדינה (sigalav@civil-service.gov.il)' (sigalav@civil-service.gov.il)'; 'אריה גרינבלט (ariegr@csc.gov.il)' 
Subject: FW: שאלות בעניין ההתגלות של "יו"ר קליקת אוהדי סלקום ושות' בצמרת משרד התקשורת" 
Importance: High 

  
 שבוע טוב, שנה טובה וגמר חתימה טובה,

 ב כאן למטה פנייתי לצמרת משרד התקשורת, שלא נענתה.מצ"
 5-הטבה של כ, בנוגע לעיסוקו בתחום המדובר כאן (נתי כהןאבקש להעביר העניין לאגף המשמעת בנציבות, שכן עולה כאן החשד ל"הפרת אמונים" מצדו של המנכ"ל במשרד התקשורת, 

 ).  .הממשלה והציבור בעניין זה הטעייתתוך כדי שתירכש ע"י סלקום,  לטובת אנלימיטד₪ מיליארד 
חוות דעתה לשר התקשורת דאז, לעניין מיזוג בעניין  12/7/18- (הפניות הקודמות היו ב דנה נויפלדזו פנייה שלישית שמצטרפת לשתי פניות קודמות בחודשיים האחרונים בעניינה של עו"ד 

 מחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ) בנוגע לעיסוקה בתחום המדובר כאן.  \בחשד להטעיית היועמ"ש  9.9.18- וב YES,-בזק
) בדיוק בנושאים הללו, ועודנו עוסקשגם הוא עסק ( ,בעניינו של שחר שיליאן ממשרד התקשורת, 2018הנושא החדש הזה (שמפורט כאן למטה), משלים ומעצים גם את תלונתי מיולי 

 שבה היה אמור להיות ב"צינון". בניגוד להסכם "ניגוד עניינים" שנחתם בזמנו לגביו, בדיוק בתקופה 
  בברכה

  אבי וייס
  

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Sunday, September 16, 2018 1:19 PM 
To: גיל גפן (geffeng@moc.gov.il) 
Cc: דוברות משרד התקשורת; 'שירלי שיף (shirlys@moc.gov.il)' 



9

Subject: שאלות בעניין ההתגלות של "יו"ר קליקת אוהדי סלקום ושות' בצמרת משרד התקשורת" 
Importance: High 

  
  שבוע טוב וגמר חתימה טובה,

, משפטים רבים מאוד מוזרים, נתי כהן), נאמרו ע"י המנכ"ל, כאןזכיר סיפור אחר ששייך למשפחת נתניהו ופורטל החדשות וואלה!) שפורסם בגלובס (בכתבה "מלטפת ומפנקת" (די מ
 ב גם צילום הקטע הזה בריאיון): דוגמאות משלל הנאמר על ידו בראיון הזה (מצ" 2ואביא רק 

 כרגע אנחנו עדיין צריכים את תיק ההדדיות (שימוש של הוט ו"-IBC  (ואת שיעבודבתשתיות של בזק ולהיפך ,IBC וגם את עניין הנגישות לתעלות התקשורת של  שיקום כמו שצריך
 בזק".

 שקיע עצמאית או לשלם לבזק ולעבור דרך התשתיות שלה"בסוף אני רוצה להגיע למצב שלניר שטרן, מנכ"ל סלקום, תהיה אופציה לה". 
 :השאלות

", כללי התנהלות למנכ"לים בשירות המדינה. לפי איזה סעיפי חוק (חוק התקשורת או כל חוק אחר שיש בספר החוקים של מדינת ישראל), מדיניות שר התקשורת, תקנות התקשורת, "1
") אני רוצה") של הרגולציה בשוק התקשורת בישראל והאישי שלו ("בסוףשהיעד הסופי (" נתי כהן" או כל מסמך רשמי אחר, החליט יקה לשירות המדינהקוד אתי וכללי האת, "תקשי"ר

 שזה גם סלקום)?  , IBC(או לכל מנכ"ל חברה אחרת בשוק התקשורת, לרבות  החלטות עסקיות משתלמות מבחינתולקבל  לסייע למנכ"ל סלקוםבתוך משרד התקשורת הוא 
   )?IBCהעיקרי והסופי של מנכ"ל משרד התקשורת הוא לסייע לתוכניות העסקיות של מנכ"ל סלקום (שהוא במקרה יהיה גם מנכ"ל . מהיכן לקוח הרעיון, שתפקידו 2
תשתיות בזק לבעלי סיווג בטחוני "שמור", וכמה שימועים שעדיין . האם החשיבה הזו שכבר הובילה למעשים (החלטות ממשלה והחלטות של המנכ"ל עצמו, דוגמת הנגישות למידע של 3

  "?הפרת אמוניםפתוחים), לא מקיימת כולם ביחד את כל יסודות העבירה של "
  

  בברכה
  אבי וייס

  
  :מתוך הריאיון בגלובס התצלום

  

  
  
  
  
  

  
 
 
  


