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   מידע שהתקבל אצלי          נושא: 
  

  
  

  סוף שבוע טוב, 
  

  להלן מידע אנונימי שנכנס אלי (כלומר: לאתר שלי): 
  
    

  
, שעו"ד אריק רשף לא בדיוק פרש מהמשרד (הוא עבד בלשכה המשפטית), למרות שהגיע 2016חשפת לקראת סוף כזכור, למרות הניסיון של המשרד להטעות אותך,  -אבי וייס שלום 

  !). (? עוזר למנכ"ל שלמה פילברלגיל פנסיה, אלא תמי לשם סידרה לו לשמש למשך חודשיים...
  

כבר נכתב רבות, החלק שלא נחשף הוא מי הכין עבור המנכ"ל בסוף  2016על חלקה של ראש מטה המנכ"ל עדי קהאן גונן בהכנת חוות הדעת הכלכלית בנוגע לחברת בזק בסוף שנת 
  את חוות הדעת המשפטיות בעניין בזק ועזר לו משפטית בסיוע לחברה?  2016שנת 

  
 לך בזמנו ע"י המשרד כשחשפת את דבר המינוי המוזר של רשף היה, שהוא צריך לטפל בכמה סוגיות דחופות בנושאי רישיונות ואפילו נעשה שימוש התירוץ הרשמי והמופרך שנמסר

וספים בלשכה המשפטית, אלא ים נמרומז במותו של ציון כהן היקר (כמובן שעו"ד רשף לא עסק בחודשיים האלה בנושא הרישיונות), אך לא הוסבר מדוע הוא לא נשאר אם כך חודשי
  . עוזר למנכ"לעבר לשמש 

  
הרן לבאות לשתף עמו פעולה בענייני בזק), נתן אריק רשף את הגיבוי המשפטי  –האם יתכן שכפי שעדי קהאן נתנה את הגיבוי הכלכלי בלשכת מנכ"ל (לאחר סירוב סמנכ"ל כלכלה 
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בכל מקרה, הגורמים המוסמכים על החקירה ודאי חייבים לחקור את המינוי המוזר הזה, שנחשף אצלך, ואת העיתוי  בלשכת מנכ"ל (לאחר שהיועצת המשפטית סירבה לשתף פעולה?)?
  שלו. 

  
י דנה נויפלד (היועצת המשפטית של המשרד) הייתה עדיין במשרד וטרם יצאה לחופשת לידה ותמיד קיימת אפשרות שהיא זו שנתנה את הגיבוי המשפט 2016כידוע, בסוף שנת 

   הלידה שלה, בלי כל הסבר. מנכ"ל, דבר שכאמור, סמנכ"ל הכלכלה, הרן לבאות, סירב לעשות. בכל מקרה, דנה נויפלד לא ממהרת לחזור לעבודה ומאריכה שוב ושוב את חופשתל
מי נתן לפילבר את הגיבוי המשפטי? הפתרון מצוי באיש הזה אנחנו יודעים (עדי קהאן גונן), אך  2016מי נתן את הגיבוי הכלכלי למנכ"ל המשרד שלמה פילבר בפרשת בזק בסוף שנת 

  עו"ד אריק רשף.  –
  
  
  

  לכל טיפול שתמצאי לנכון... 
  

  בברכה 
  

  אבי וייס 
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