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26/01/2015 09:501 1 יאח"ה החוקרים: 1190826 פקד גיל לוי
תאריך. שעה מקים מסי אישי דרגה שם פרקי ש0 משפחה

1 ראיתי את הנ"ל לפני. זיהיתיה לפי תעודת זהות, ובביתי את הודעתה כדלקמן:

2 קואלה; האם יש ברשותך מכשיר הקלטה או שהחקירה הזו מוקלטת באורח אחר? \

3 תשובה: לא אץ לי מכשיר הקלטה ואני לא מקליטה.

4 שאלה: האם ידוע לך כי הקלטת חקירה ללא רשות יבולה להוות עבירה פלילית?
5 תשובה: עכשיו אני יודעת.

6 שאלה: נא פרט ביחס להשבלתך ולעיסוקו בשנים האחרונות? י
7 תשובת: אני נשואה ויש לי ילדה אחת בת שנה וחודש. אני בחודש רביעי עם בן
* 8 זכר (טפו טפו טפו). סיימתי בשנת 2008, תואר ראשון בתקשורת במכללת עמק
9 יורעאל. למדתי בתל אביב לימודי קופירייטר בשנת 2009, באוגי 2009 התחלתי

10 לעבוד בחברת ת.א.ר.א יעוץ, כעחר אישית של עובד יחזקאל, ובמנהלת המשרד.
11 שאלה: את מי עדכנת ביחס לזימונך ליאח"ה היום?

12 תשובה? את בעלי יובל קינן, ובמשרד עדכנתי את המזכירה שלנו ענבל זליאת ואת
13 טל חכים העוזר האישי של עובד יחזקאל, אשר הגיע איתי לפה. בעלי הודיע לאבא

14 שלי לבקשתי.
15 שאלה: במה חברית "ת.א.ר.א יעוץ וניהול פתיקטים בע"מ" עוסקת? ;

16 תשובו?: ייעוץ וליווי אסטרטגי, ניהול פרויקטים חברתיים ובריאותית, ורגלצייה מול
17 הממסד הציבורי.
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18 שאלה; נא פרטי מה תחום אחריותך כמנהלת המשרד ועתרת אישית של עובד
19 יחזקאל.

20 פ332ה: אני בעיקר אחראית על £ת הזמנים של עובד יחזקאל, ניהול שוטף של
21 המשרד כמו הזמנות של ציוד משרדי וכיוצ/ תאומי פגישות למנהלי התיקים

22 בחברה. אני גם לעיתים מטפלת לעובד יחזקאל בדברים אישים ומשפחתיים.
24 תשונה: יש את עוגד יחזקאל שהוא יו"ר ובעלים של החברה. יש שני מנהלי צוותיםב, 23 שאלה: נא פרטי מי הם בעלי התפקדים במשרד.

25 אדיר ווישניה ואו&יר גולג, שהם בפועל גם מנהלי תיקים. ויש מנהלי תיקים
26 שמטפלים בלקוחות, יש 12 מנהלי תיקים. אופיר פלג ואדיר וושיניה, הם האחראים
27. על כל מנהלי התיקיבו. יש את רן ליבנה שהוא ראש מטה בחברה, רן אחראי על
31 על מעקבים של עובד, קרי מעדכן את עובד ביחס להתקדמות וסטטוס ביצוע של30 עוזר אישי ובחור בשם יון גרו&ן, סטודנט שעובד אצלנו פעמים בשבוע, הוא אחראי29 גם את צוות האדמיניסטרציה, הבולל אותי ואת המזכירה ענבל, טל חכינו שהוא28 המכירות והשיווק בחברה. יש את אורן לסטר שהוא סמנכ''ל הכספים וכח אדם. יש

ו � 32 מנהלי התיקים בחברה.
̂  35 את המזימות לגורמים הרלוונטיים בחברה. הוא גם לעיתים, מתלווה לעובד1 34 תשימי?: ה1א מקבל משימות מעובד, והתפקיד של טל הוא לתכלל אותם, ולהעבירו 33 שאלה: מה תפקידו של טל חכים כעחר אישי? ? 42 אלין בית נועם - זה מרכזים לבעלי נכויות, עמותת ערץ, הבימה. המוטו של החברה? 41 האזורית מגילות�ים המלח, עיריית אריאל, עמותה לחקר השואה בשם "שם עולם",1 40 1?ש1נה: האגודה להתנדבות, בית החולים אסף הרופא, חב' מרגרופ, המועצה1 ו 39 ש>*לה: מי הם הלקוחות המובלים של *ת.א.ר,א יעוץ וניהול פתיקטים בע"מ".1 38 שעובד בחברה כיום כמנהל תיקים ואחראי מחלקת מחקר.1 37 בעדך. לשאלתך מי היה בתפקיד זה לפני טל חכים, אני עונה שזה היה טל אלוביץ1 36 בנסיעות שלו בארץ, כולבויניק כזה. טל התחיל לעבוד רק לפני שלושה חודשים1

? 44 שאלה: מה לגבי לקוחות מהמגזר הפוליטי?? 43 זה 601x1$ 800(1 ץ<{ 6̂11 40111£.

מת גובה ההודעה 8 חתימת העד/ה. ח̂ת



משט.�*! 1^£39 ישיא?י 1

? גילית מטי-3

 הודעה מסי 1
1 מסי ו"נודת זהות |ש0 3תזי 1 שם משפחה 1 שם כאתיות קיס̂מות ~~

040488546 יפית ברק קינן 1

45 תשומיו: אנחנר מייעצים לפאינה קירשנבאום. אני לא מגדירה אותה כלקוח. כי אני
46 לא יודעת האם פאינה מושלמת. האם היא בחזקת ילקוח משלם", הייעוץ לפאינה
47 היבו יעוץ אסטרטגי/פוליטי שלנ1 בשת*פ פעולה עם משרד יח"צ של רונן צח� בנושא
48 התקשורתי מאז הפרשה שנחקרת אצלכם אז הפסקנו לייעץ לפאינה בי היא מן
49 הסתם לא עובדת. יש לנו המון ממשקים עם משרדים ממשלתיים, אבל זה ביחס

 50 לקידום הפרויקטים שלמי, של הלקוחות שלנו.
51 שאלה: כמה זמן אתם מייעצים לפאינה קירשנבאום?^

52 תשובה: בגדול אנחנו בקשר עם פאינה קירשנבאום בערך שלוש שנים. מדובר
53 בקשר סביב לקוחות אחרים שלנו, ביחס לקידום הפרויקטים שלהם, כאשר היא
54 פאינה הייתה במשרד הפנים ובתפקידה הקודם, שאני לא וזכרת אותו. אני רוצה
55 לציין שהקשר עמה היה כמו קשר עם כל גורם ממשלתי ו/או מחוקק, אשר היה
56 יכול לסייע בקידום אותם פרויקטים, של לקוחות המשרד, בנוסף לפני בערך כחצי
57 שנה נוצר פותם שפאינה עם גורמים נוספים בישראל ביתנו, אני זוכרת את דאוד
58 בשם כי הוא טיפוס שכזה, היו עוד גורמים אבל אני לא וזכרת את שמט, היו ומגעים
59 אחת לשבועיים, לקבלת יעוץ אסטרטגי ותקשורתי בשיתוף עם המשרד של רונן

60 צור.
61 שאלה: מה הקשר של רונן צור לפאינה קירשנבאום?

^ 62 תשובה: לנו היה בעבר שיתופי פעולה עם המשרד של דתן צור. אם אני זוכרת נכון
63 ההתקשרות הראשונה שלנו עם רונן צור הייתה ביחס ללקוח שלנו "שם עולם".
64 אנחנו יחד עם המשרד של רונן צור, בעצם ייעצנו לפאינה קירשנבאום תקשורתית
65 ופוליטית. רן ליבנה הוא זה שהיה נציג המשרד שלנו מול פאינה וצוותה הכלל את
66 דאוד ובחור בעל צבע עור שחום (ספרדי), אני לא זוכרת את שמו, אולי הוא היה

67 בעצם מהמשרד של רונן צור. • .
68 שאלה? מי יזם את ההתקשרות עם פאינה קירשנבאום ודאוד?

69 תשובה? עובד יחזקאל נמצא בקשר טוב אולי אפילו חברי עם פאינה, אני לא יודעת
70 מי העלה את הצורך בייעוץ לפאינה, האם זאת פאינה עצמה או שעובד ייעץ
71 לעשות כן. אני לא יודעת מי עשה את הקשר בסופי של דבר קרי, האם פאינה פנתה
72 ביוזמתה לרונן צור, או שמא עובד יחזקאל פנהלרונןצור ביחס לשית1| פעולה לגבי
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73 הייעוץ לפאינה. כל חלקי £ושא זה היה התאום מול משרדה של פאינה, מול
74 גלרץה העחרת שלה מחר ומול נגה שהיא המזכירה של רונן צור. אני תאמתי את

-� ה$!*גע1 המשותפות אצלנו במשרד. 75
76 שאלה; מבחינת חברת "ת.א.ר.א יעוץ וניהול פרויקטים בע*מ", במי אתם טיפלתם,
77 מי היה הלקוח שלבם? האם הייתה ואת מפלגת ישראל ביתנו ו/או ח''כ פאינה

**, 78 קירשנבאום, או בכלל גורם אחרי

81 שאלו?: מי היו הגורמים אשר השתתפו בפגישות, בנושא הייעוץ לפאינה
82 קירשנבאום?

83 תשובה: היה את דאוד, פאינה, הבחור השחום שאיני זוכרת למי הוא קשור, רונן
84 צור, רן ליבנה ועובד יחזקאל. אני רוצה לציץ בי במקביל לפגישות במשרדנו ביחט
85 לייעוץ לפאינה קירשבאום, התקיימו פגישות עמה גם במשרד הפנים בקרית
86 הממשלה בתל אביב, אך פגישות אלה היו בעניין קידום פרויקטים של לקוחות
87 אחרים שלטי, כפי שציינתי קודם ולא קשורים לייעוץ אותו הענקנו יחד עם משרד

88 רונן צור לפאינה קירשנבאום,
89 שאלה: האם מלבד הלקוחות שציינת קודם יש לחברתכם עור עמותת המנויות על

^ יי 90 לקוחתבם? "̂/

91 תשובה: בגזרת העמותות יש את שם*£ול9!, יש את אלץ בית נועם, יש את ערץ,
92 אילץ.

93 שאלה: האם במהלך שנת 2014, חברתכם סיפקה שירותים. כלשהם, לעמותת
94 "איילים ו/או לעמותת "הרוח החדשה''י

95 תשובה! לא, אני לא מכירה כאלה לקוחות שלנו. אני בתפקידי תאה את היומנים
96 של בולם ולא זכור לי שם כזה של עמותה. אני רק רוצה להגיד שהייתי בחופשת
97 לידה מחודש דצמבר 2013, עד ל06/2014/ו�0. בכל מקרה אץ כאלה עמותות שהן

98 לקוחות שלנו. אם היה הייתי יודעת על זה. ;
99 הערת החוקר: השעה 11:30, נערכה הפסקה בחקירה לצורך נוחיות.|העדה קיבלה

100 שתייה חמה ופרי. ,\|

^ חךימת גובה ההודעה
עז1 חתימתה
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101 שאלה: נא פרטי ביחס לאופן שכר הטרחה אותו גובה חברתכם ביחס לשירותים

1$ 102 אותם היא מעניקה. י*̂*
103 תשובה: הרייטנרים, שכר הטרחה שלננ1?1*כ_לא מאוד גבוה. זה נע בין 10,000 ¤
104 20,0007 ¤ בחודש. עובד יחזקאל לא נוהג 7י*3מל שנר גבוה מעמותת. את השבר
105 הגבוה הוא דורש מחברות פרטיות ומפתיקטים גדולים בהם נדרש מאמץ רב,
ך, 106 בהתאם לצרכי הלקוח. כל לקוחות המשרד, חתומים על הסכם התקשרות, שעובר
107 אישור של היועץ המשפטי שלנו,-בשם עו"ד אורן הלפרין. אין הסכם התקשרות
108 שלא עובר אישור של יועמ"ש. יששני גורמים. בחברה, אות לסטר סמנכ"ל הכספים
109 ורן ליבנה האחראי על תוכן ההתקשרות, 55לעי=גיס גם בהסכם ההתקשרות עם
110 הלקוח. כל חשבונית לתשלום מונפקת על ידי אורן לסטר, בהתאם להסכם

111 ההתקשתת עם הלקוח. מדובר במערכת ממוחשבת.
112 שאלה: מה לגבי שיתופי פעולה עם משרדים אחרים, כיצד אז מתבצע התשלום?

113 תשובה: הבל אותו הדבר. גם כאשר יש שיתוף פעולה עם משרד אחר כמו למשל
ן 114 משרדו של רונן צור, יש הסכם התקשתת עם הלקוח ובו מפורט גם שתוף הפעולה
115 הבין משרדי* והסכם זה קובע את אופן התשלום. אני רוצה להגיד כי יתכנו מצבים
116 בהם עבור "השידוך* שייצר משדר אחד למשרד אחר לפעמים גובים בערך חמישה

117 אחת מהרייטנר של אותו משודך. למשל אם רונן צור הפנה אלינו חברה מסוימת ;
118 אשר החברה שלט, סיפקה לה שיתת כלשהו, אזי יתכן מצב בו נעביר בערך חמישה .

אותי שלימ הלקוח לנו. והבל כנגד הצגת חשבונית. אני יודעת < *ןף.ח משכי הטריזהי  ̂19
120 '7*$¥?ונן צור ממליץ עלינו ואנחנו ממליצים אליו כמשרד יח"צ, אני לא יודעת ;
121 להגיד לך האם קיים בניינו הסכם התקשתת. 1

122 שאלה: מה כלל הסבם ההתקשתת של חברתכם עם פאינה קרשנבאום? £
/ לבנה. ? 123 תשובה: אני לא מכירה הסכם כזה. צריך לשאול את סמנב"ל הכספים ואת ד

124 אני לא יודעת האם הם שלימו והאם היה הסכם התקשתת. אם פאינה שילמה זה
125 אומר שחייב להיות הסכם התקשתת, הבוס שלי מקפיד על הסכמי התקשרות
126 המגובים משפטית, בצורה מאוד מאוד מסודרת ומדויקת. אלה הנחיות שאנחנו
127 מקבלים מעובד יחזקאל כל הזמן, בכל ישיבה. הוא כול הזמן מציין שאנחנו צריכים

/ 1 128 לעבוד ואני מצטטת "נקי, נקי, נקיי'. 

חתימת העתה חתימת גובה ההודעה

 -- � —יי
^



משט יון 101£1 **י*ל

מסי6 גילעו
1*  . הודעה 00

מס' תעודת זהות ו קוםקרטי 1 שס משמחה" ] שסכאתיות לטיניות ~��| 1

040488546 ן יפית ברק קינן 1

̂̂' 129 שאלה: יתכן מצב כי בכנס כסף לחברה, אשר מקרת לא י6<ע לעובד יחזקאל? י

, , 130 תשובה: אין דבר כזה. אץ דבר בזה, הכל יוצא מסודר. ̂י (£/

*£=" 131 שאלה: האם יתכן מצב בו כסף הופקד בחברתכם, עבור שתת כלשהו לגוף $76

132 והכסף מקורו בכלל מגוף אחה אשר לא קיבל את אותו השרות?

133 תשובה: לא שידוע לי, אני לא נתקלתי בכזה דבר. היה פעם אחת שהיה לנו לקוח
יד;, לפי דעתי הכסף התקבל לא י~ 134 בשם דרי אלי וורטמן, שהעיסוק שלו הואי15'3̂ ̂ך
135 ישירות ממנו אלא מגוף אחר שמאגד את הפרוייקט של הדמנציה, גוף שהיה
136 המטרייה של הפרויקט. גם זה היה מגובה בדותה מאותו גוף שהעביר לנו את הכסף.
137 שאלה! קודם ציינת כי את לא מגדירה את פאינה כלקוח וכי את לא יודעת האם

138 פאינה שילמה והאם היא בחזקת "לקוח משלם". מה הכוונה?
139 תשובה? כן, פחות או יותר. בגלל שאני לא מאורה בהסכמי ההתקשרות קשה לי
140 לדעת האם יש עם פאינה הסבם ומה הוא כולל. אני יבולה להיגד חד משמעית
141 שהיו פגישות סדורות עם פאינה באופן קבוע. זה היה בחצי השנה האחרונה בערך.

142 זה היה מופע חתר בלו"ז. היה מודבר בקשר של לקוח עם החברה שלנו. פאינה ,;
143 הגיע לפגישות עבודה אצלנו.

. 144 שאלה: יתכן מצב, בו עבור השירותים שהענקתם לפאינה קירשבבאום, לא קיבלתם� י
" 145 שכר טרחה? }

146 תשובה: אני לא מכירה שירותים שאותם הענקנו בחינם, למעט קרן רמון, שאנחנו
147 מייעצים לקרן, ולמעט טיפול בפניות של אנשים פרטיים לחלוטין נזקקים. כמו אמא ג
148 חולה של מישהו וכיר'ב, יפתיע אותי במידה ולא שולם שכר טרחה עבור ייעוץ /
149 אותו הענקנו לפאינה. לא מדובר היה בייעוץ אגב פגישה או ייעוץ חברי אותו נתן (

150 שבד לפאיבה, אלא הייתה התנהלות רצינית קבועה, מאורגנת במשך מספר
151 חודשים, אני רוצה להדגיש כי לעובד מאוד חשוב שהדברים יעבדו בצורה מסודרת.
152 אם לעובד יש ספק הכי קטן שיש, אז הוא עובד, מתקשר ליועמ"ש של החברה אורן

/ 153 ומתייעץ עמו בנושא.
154 שאלה: באלו נושאים בדיוק ייעצתם לפאינה קירשנבאום?

155 תשובה: אני לא הייתי בישיבות עצמן. אני יכולה רק לשאר שהנושא היה ייעוץ
156 פוליטי ובגלל רונן צור אז גם ייעוץ תקשורת י בד*ב זה הולך יחק[ פאיבה הגיע

חתימת העד7ה—^ תחיקה גובה ההודעה
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157 לפגישות רק עמ הצוות האישי שלה. לא היו עור גרומים מלבד פאינה והצוות
158 האישי שלה בפגישות, לא היו עוד גורמים מישראל ביתנו.

159 שאלה: את מכירה את מתן דהן?
160 תש31ח: לא אני לא מכירה.

161 שאלה; אלישבע מזי?
 162 תשובה; רק השם מוכר לי. אגי מכירה את השם הזה, הוא מצלצל לי. השם מוכר לי 1

^
163 אבל אני לא יודעת מאיפה, היא מנכ"לית של משהו? אולי הייתה אצלנו אפילו
164 בפגישה אבל אני לא יודע מה הקשר שלה. גם אם היה קשר כזה, אבי לא יודעת מה

165 הקשר הזה לפאינה.
! .

166 שאלה; מי זה ניסן זאבי? *
167 תשובה: אני לא יודעת. אולי התבלבלת בתיק.

168 שאלה; אני מציג לך העתק של אסופת מסמכים, המסומנת -אירית פרץ 5 (0-24
169 6,1.15*. האם מסמכים אלה מוכרים לך?

170 תשונה: מדובר במסמכים של המשרד של רונן צור. יש פה סיכומי פגישה. אני רוצה
171 לציין כי בפגישות שעובד לא נכח בהן, אני לא תאמתי ולא ידעתי על קיומם. אני

172 לא יודעת היכן התקיימו הפגישות האלה, כי עובד לא לקח בהן חלק, אלא רק רן ו
173 לבנה והצוות האישי של פאינה. זה היה בדיוק בתקופה שחזרתי אחרי חצי שנה של
" 174 חופשת לידה. אלה לא מסמכים שיצאו מת.א.ר.א., אנחנו לא מוצאים ככה

175 מסמכים. אגי רואה העתק של מייל המסומן -21/ בו נתבקשתי לתאם פגישה
176 משולשת בין רונן צוד, פאינח ועובד יחזקאל בנושא התפתחויות פוליטיות. הנושא

177 של הפגישה ושל המייל הוא פאינה קירשנבאום, חד משמעי. החלק שלי היה רק
178 תאום הפגישה. אני קוראת את השרשור של המייל בכדי להיות מאורה קצת ביחס

179 לנושא אותה פגישה.
180 הערת החוקר� השעה 13:10, ילחקירה הצטרף רפ"ק צחי חבקין, אשר עזב כעבור

181 מספר דקות.
182 שאלה! האם פעלתם ביחס לפרויקט בנושא צעירים?

185 תשובה: אני לא מכירה פרויקט שכזה. צריך לשאול את רן. רן ליווה את כל מה
184 שקשור בפאינה. הוא הגורם שידע לענות על כל הנושאים הקשורים בעו יינה.

\1ובה ההודעה חתימת העתה תת̂ק
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185 קואלה: מי הגורם בחברה ת.א.ר.א, אשר היה אמוץ על הסכם התקשרות עם פאינה,
186 במידה והסכם כזה היה?

187 תשובה: ח ליבנה יאיח לסטר. הם ורק הם אמונים על הנושאים האלה בחברה. אם
188 היה הסכם אז הוא היה עובר דרכם. וכמו שציינתי זה מאוד יפתיע אותי אם לא

189 היה הסכם.
 190 שאלה: נא פרטי מניסיונך בחברה, כיצד מתבצע בדרך כלל, תשלום לחברת

^
191 ת.א.ר.א, כאשר ת.א.ר.א היא זו אשר שירכה בין לקוח שלה לבץ משרד יח"צ אחת
192 תשונה: לא יודעת לעבות לכם. לפני 4 שנים הייתי יותר מעורבת בנושא הכספים.
193 ביום אני פחות מעורבת. אמור להיות הסכם כמו כל הסכם אחר עם גוף חיצוני
194 שאמור להעביר כסו* לחברה שלנו. בהסכם הזה אמור להיות מוגדר סכום הכסף

^^ 195 לתשלום, או על ידי$ אחת מסוים או על>זעב נקיבת סכום קבוע.
196 שאלה: האם בהסכם ההתקשרות, יפורט מה מקור של אותו הכסף, אשר אמור

197 בסופו של דבר לעבור לחברה שלכם?
198 תשובה: אני ממש לא יודעת. אני לא רוצה להגיד סתם. אני יודעת להגיד לך כמה
199' גסף נכנס מכל לקוח, אבל בכל הקשור לתנאים ולתוכן ההסכמים ומקור הכסף

200 עצמו, אני לא יודעת.
201 שאלה: האם קיבלתם מאת פאינה קירשנבאום ו/או גורם הקשור לישראל ביתנו

* 202 כספים כלשהם?

203 תשובה: לא היינו יועצים של ישראל ביתנו. היינו יועצים של פאינה, לא התייחסנו
204 אליה כאל ישראל ביתנו. אני לא יודעת האם התקבלו כספים מאת פאיגה.

205 שאלה: האם יתכן כי רן לבנה ו/או אורן לסטר, לא עדכנו את עובד יחזקאל, בכל
206 הקשור לשת"פ שלכם עם משרד רונן צור, ביחס לייעוץ שהענקתם לפאינה

207 קירשגבאום, לרבות מה מקור הכסף המשולם אשר רונן צור משלם לכם?
208 תשובה: אץ מצב שבו רן לבנה תאו אוח לסטר סיכמו דברים עם רונן צור ו/או עם
209 כל גורם אחר יהיה אשר יהיה, והם לא יעדכנו את עובד יחזקאל. עובד יחזקאל
210 אוהב שמדווחים לו הבל. עובד דורש מעובדי החבריה. לעדכן אותו בכל הנעשה.
211 עובד סומך על העובדים שלו שיתנהלו בהתאם לשיקול דעתם, אבל הוא דורש
212 מהם דיווח על כל הנעשה, על כל הדברים שבאת תיתם, בץ אם בדברקן השוטפים

. חתימת העד/ה חתימ$גובה ההודעה
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213 רבץ אם בדברים חריגים. בכל פגישה ו/או ישיבה עובד מזכיר לנו שאנחנו נעבוד נקי
^ ע"פ נהלים הכוללים דיווח אליו. 214

215 הערת החוקר: השעה 49?3ו, לבקשת הנחקרת, אפשרתי לה להתקשר לבעלה.
216 שאלה; האם יתכן מצב בי הגורם אשר שילם, עבור השירות אותו הענקתם בשת''פ

217 עם רונן צור לפאינה קירשנבאום, הינו גורם שלישי, ולא פאינה קירשנאום?
 218 תשובה: אין לי מושג. בדרך כלל הגורס שמשלם זה אותו גורם שמקבל את השתת.

^
219 חוץ מהמקרה קול הרופא וורטמן, ביחס לדמנציה, אני לא מבירה ולא נתקלתי בכזה

220 דבר,
221 שאלה? האם קרה מקרה בו גודם כלשהו מחברת ת.א.ר.א, החזיר המחאות אשר

222 ניתנו לחברה, לגורם אשר נתן את אותם המחאות?
223 תשובה: לא מכירה כזה דבר. אנחנו דואגים לקחת כסף לא להחזיר. אנחנו חברה

224 עסקית, לא מלב"ר. !
225 שאלה! כיצד תגיבי באם אגיד לך כי עמותה כלשהי היא אשר שילמה עבור הייעוץ

226 אשר ניתן על ידכם בשת"פ עם רונן צור, לפאינה קירשנבאום?
227 תשובה: זה יפתיע אותי, אני לא יודע איך בכלל להגיב. אצלנו בד''כ התשלום עבור

228 השירות שלנו משולם באופן ישיר על ידי הגוף מקבל השירות.
229 שאלה: האם יתכן כי דבר מה נעשה, ללא ידיעתו של עובד יחזקאל?

230 תשובה: אני בספק רב. אין מצב שדבר שאינו כשר היה נעשה מאחורי גבו של עובד,
231 על ידי גורמים בחברה שלנו או באישור, זאת אומרת שעובד לא היה מאשר כזה
232 דבר, יפתיע אותי אם עובד אישר כזה דבר. מהקריבה שלי אל עובד אני יודעת

233 שעובד מאוד מאוד זהיר.
234 שאלה: יש לך מה להוסיף?

235 תשובה: לא, אין לי.
, העדה נתבקשה לקרוא את הודעתה ולחתום בסיומה על גביה. 236 הערה-. השעה 14:55

237 הובהר לעדה כי נאסר עליה לשוחח בנוגע לנושאים שהועלו בחקירתה ולתוכנה עם
238 כל מאן דהוא, וחתימתה על גבי הודעתה הזו, מהווה את הסכמתה והתחייבותה

239 לאמור לעיל. /

240 זו הודעתי כפי שקראתיה ואני מאשרתאותה^נ3ונחב חתימתי. 1|

: חתימת העד/ה חתימתגובה ההודעה
ו



ל $\ מקוס�מ 31£1]| י^יא

גילית מ0י 10
הודעה מסי 1

מסי תעודת חזות שם פרשי שם משפחה שם באתיוח לטיגיוזז
040488546 יפית ברק קינן 1/

241 **^*^ז�~ 1
242 חתימת העד/ה מ51ר?1דז4:וךעה חתיג ק גוגה ההודעה

243
244
245
246

^247

248

1

/

חתימת העד/ה חתימת גובה ההודעה

 ~ י*
 י

, ן  



£ ר* 1�ו ב* ב*

* ? " —ן *-* —??  ̂ ר�>

§ 
 ̂
£ 0

13 ב* בג ̂-

̂  1 §^ �? 53 י-" 6
• 1*1 -י* *

0 ^� •
5  ̂ 1�1 8

 ̂
?� /

 ̂  ̂ 1
5 8 -י*
¥~ | 1
53 $*
>1 ??  ̂ ייו "  !•
^̂ ו �י- ? נ 
11 +! מ




