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  שופט ירון לויה לפני כבוד
 
 מאשימהה

 
 מדינת ישראל 

 
 

 
 נגד

 
  016599326  ת.ז. פאינה קירשנבאום 1. נאשמיםה

  309156354  ת.ז. דוד גודובסקי 2.

  050227073  ת.ז. רמי כהן 3.

  054499074  ת.ז. אפי פלס 4.

  050564434  ת.ז. בתיה כהן 5.
 

#<2># 1 
 2 נוכחים:

 3 ב"כ המאשימה עו"ד מאור אבן חן, עו"ד יונתן קרמר,

 4 עו"ד נטלי קוקוי, עו"ד משה עקירב

 5 וב"כ עו"ד גיורא אדרת, עו"ד אלון קליין 1הנאשם 

 6 ברדיצ'בסקיוב"כ עו"ד מאיר  2הנאשם 

 7 וב"כ עו"ד אבי חימי, עו"ד משה וייס 3הנאשם 

 8 מר משה בן ברוך 1ע.ת/ .1 : העדים

 9 מר קיריל רבין 2ע.ת/ . 2 

 10 מר אלכס קוגן 3ע.ת/ .3 

 11 

 12 
 13 

 14 פרוטוקול

 15 

 16 

 17, מדינת ישראל נגד קירשנבאום ואחרים, נוכחים, 16512-08-17תיק פלילי  כב' הש' לוי:

 18 , נכון. כן. בבקשה. 3בבקשה. ובאי כוחם.  4-ו 2, 1נאשמים 

 19 .71ת/עד  57ת/אדוני, אני רוצה להציג, להגיש מוצגים, רק שנייה,  עו"ד קרמר:

 20 מוסכם? כב' הש' לוי:

 21 כן. עו"ד ב:

 22  בבקשה, המוצגים מתקבלים, לפי סדר הסימון. כן. כן, מי העד הראשון? כב' הש' לוי:
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 1 משה בן ברוך.  עו"ד קרמר:

 2 אתה? גש לדוכן.  בבקשה, זה כב' הש' לוי:

 3 

 4 מר משה בן ברוך, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה ראשית לעורך הדין יונתן קרמר: 1ע.ת/

 5 בוקר טוב.  כב' הש' לוי:

 6 בוקר טוב. העד, מר בן ברוך:

 7 תציג את עצמך.  כב' הש' לוי:

 8 שמי משה בן ברוך. העד, מר בן ברוך:

 9האמת ורק האמת, אחרת תהיה צפוי אתה מוזהר להעיד את האמת, כל  כב' הש' לוי:

 10 לעונשים הקבועים בחוק. תשיב, בבקשה, לשאלות התובע. 

 11 משה, בוקר טוב.  עו"ד קרמר:

 12 בוקר טוב.  העד, מר בן ברוך:

 13 בשביל ההתחלה, בוא תספר על עצמך, מה העיסוק הנוכחי שלך וניסיון מקצועי.  ש:

 14החברה לפיתוח שומרון, עבדתי אוקיי. אני משה בן ברוך, אני חשב לשעבר של  ת:

 15, כאמור, הייתי אחראי על 2016עד  2011בחברה לפיתוח שומרון בין השנים 

 16מערך החשבות של החברה, על מערך הכספים של החברה, כל מה שתחת ניהולי, 

 17 לרבות הכנת משכורות לעובדים, הכנת תשלומים לספקי החברה וכולי. 

 18  מה ההכשרה המקצועית שלך? כב' הש' לוי:

 19 רו"ח.  העד, מר בן ברוך:

 20 ומה אתה עושה היום, משה? עו"ד קרמר:

 21 היום אני מנהל כספים בחברת אופנה, אופנת נשים, גם אותה עבודה.  ת:

 22 דיברת מהר, אולי פספסתי, מתי סיימת לעבוד בחל"פ? ש:

 23 . 2016, ספטמבר 2016 ת:

 24 אוקיי. עכשיו אתה תושב השומרון?  ש:

 25ון, אני תושב פתח תקווה, הגעתי לחברה לפיתוח שומרון, לא. אין לי קשר לשומר ת:

 26בהתאם למכרז כלשהו שהתפרסם, התמודדתי, עברתי וועדות ביקורת, מבחנים 

 27 ובסופו של דבר נבחרתי על ידי דירקטוריון החברה.

 28 לפני כן עבדת בגוף דומה? כב' הש' לוי:

 29 לפני כן עבדתי בחברת בניה, גם כחשב. העד, מר בן ברוך:

 30 אבל לא ברשות ציבורית. ש' לוי:כב' ה

 31 לא.  העד, מר בן ברוך:
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 1אוקיי. עכשיו, כחלק מהתפקיד שלך, היית אחראי על תשלומים לספקים, לנותני  עו"ד קרמר:

 2  שירות?

 3 אכן.  ת:

 4 מה זה אומר? מה היית אחראי?  ש:

 5זה אומר שאני מקבל לידי את החשבוניות המאושרות בגין עבודות שבוצעו  ת:

 6זרים החברה דואג להסדרת התשלום מול אותו ספק שנתן את ובהתאם לת

 7 השירות. 

 8אוקיי. עכשיו, הייתה לך נגיעה לעריכת הסכמים, לניסוח של הסכמים עם נותני  ש:

 9  שירות?

 10כן, בהתאם לתפקיד שלי מידי פעם נעזרו בי כדי להכין הסכמי עבודה לעובדים,  ת:

 11וחוזים כאלה ואחרים ליועצים  הסכמי עבודה לנותני שירות, הסכמי עבודה

 12 למיניהם, כן. 

 13 אוקיי. עכשיו, בתפקידך כחשב למי היית כפוף?  ש:

 14 למנכ"ל החברה וכמובן ליו"ר החברה.  ת:

 15 מי זה מנכ"ל החברה?  ש:

 16 חיים בן שושן.  ת:

 17 בתקופה הרלוונטית.  ש:

 18 בתקופה הרלוונטית.  ת:

 19 מתי הוא סיים?  ש:

 20 . 13, יולי 14 עד כמה שזכור לי סביב יולי ת:

 21 . 13סביב יולי  ש:

 22 כן.  ת:

 23 ומי זה יו"ר החברה?  ש:

 24 גרשון מסיק.  ת:

 25 הדמויות הדומיננטיות שמעליך.  2אוקיי. ומבחינתך הם היו  ש:

 26 כן. אכן.  ת:

 27אוקיי. עכשיו, אני רוצה שתסביר על החל"פ, מה זו החברה הזו? מה הייעוד  ש:

 28 שלה? 

 29עה ביצועית של מועצה אזורית שומרון, היא החברה לפיתוח שומרון היא זרו ת:

 30למעשה חברת אם של החברה לפיתוח שומרון והיא כפופה למועצה, מי שיו"ר 

 31חטיבות, יש לה  2-החברה הוא יו"ר מועצה אזורית שומרון, החברה מחולקת ל

 32את חטיבת הבניה ויש לה את חטיבת ההסעות, חטיבת הבניה זו חטיבה שבונה 
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 1ברחבי שומרון, מוסדות כמו גני ילדים, מעונות יום, בעיקר בתוך שומרון, 

 2מקוואות, אולמות ספורט וכולי, ויש את חטיבת ההסעות שכוללת בתוכה 

 3אוטובוסים, גם אוטובוסים ממוגנים וגם אוטובוסים לא ממוגנים שעיקר 

 4העבודה שלה זה הסעות של תלמידי שומרון בתוך רחבי השומרון וכמובן מבצעת 

 5להזמנות עבודה כאלה ואחרים שמתקבלים כמו כל גוף גם הסעות בהתאם 

 6 עסקי.  

 7נקודות מרכזיות שזה יהיה  2הבנתי, אוקיי. בגלל הקצב, אני שנייה אחזור על  ש:

 8ברור, כלומר, יו"ר ראש המועצה האזורית הוא גם יו"ר הדירקטוריון של חל"פ 

 9  שומרון?

 10 נכון.  ת:

 11  בזמן ההוא גרשון מסיקה.  ש:

 12  נכון מאוד. ת:

 13 חטיבות מרכזיות, תחבורה ובניה.  2ויש לכם  ש:

 14 אכן.  ת:

 15אוקיי. עכשיו, תפרט עוד על תחום ההסעות, כמה הוא בליבה, אם זה חלק  ש:

 16 מהמומחיות שלכם? 

 17תחום ההסעות הוא ליבת העסקים של החברה לפיתוח שומרון והיא מעניקה  ת:

 18מסגרת המערך של שירותי הסעות למועצה אזורית שומרון ולמועצות שכנות וב

 19ההסעות יש לחברה את היכולת להעניק שירותי הסעות לגופים עסקיים כאלה 

 20 ואחרים או לגופים פרטיים, כל מי שמזמין עבודה בהתאם. 

 21 יש לכם אוטובוסים?  איך הוא עושה את זה? כלומר, מה? ש:

 22יש אוטובוסים, יש ממונה על מערך ההסעות של החברה שזה סמנכ"ל התחבורה  ת:

 23החברה, יש מתחתיו את הסדרנים, הסדרנים מקבלים את ההזמנות  של

 24השוטפות, מתמחרים אותם, סמנכ"ל התחבורה מאשר את ההזמנות האלה, 

 25לפעמים עם מנכ"ל החברה, לפעמים בלי מנכ"ל החברה וההזמנות האלה בסופו 

 26 של דבר יוצאות מהחברה כחשבונית מס, אני אחראי על הגביה של החוב.

 27 זה בעצם חברה למטרות רווח? כב' הש' לוי:

 28כן, החברה בסופו של דבר המטרה העיקרית שלה זה להרוויח על מנת להטיב עם  העד, מר בן ברוך:

 29 יישובי השומרון, אם זה בצורת דיווידנד, או אם זה בצורה כזאת ואחרת.

 30  שהעניין יהיה ברור, איך מטיבים עם יישובי השומרון? מי הם בעלי המניות? עו"ד קרמר:

 31 האגודות השיתופיות של מועצה אזורית שומרון. ת:

 32 ומנין התקציב של החברה? כב' הש' לוי:
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 1אין תקציב לחברה, זה גוף עסקי לכל דבר, היא מבצעת הסעות, מקבלת כסף  העד, מר בן ברוך:

 2מהחברה, ממועצה אזורית שומרון, היא מבצעת הסעות עבור תלמידי שומרון, 

 3והיא מקבלת כסף עבור זה וכמובן היא גם בונה עבור הסעות חינוך, מערך חינוך 

 4 מועצה אזורית שומרון, שהיא הגוף המזמין וגם מקבלת כאן כסף.

 5 ומי קובע את המחירים? כב' הש' לוי:

 6 יש לכל חטיבה את המנהלים שלה, הם קובעים את המחירים, הם מתמחרים. העד, מר בן ברוך:

 7 וזה מחירי שוק?  כב' הש' לוי:

 8 לרוב, כן, לרוב, כן.  בן ברוך:העד, מר 

 9 אוקיי.  עו"ד קרמר:

 10 כן. כב' הש' לוי:

 11, קצת קודם, קצת אחר כך, 2013עד  2010עכשיו, אני רוצה שתתמקד בשנים  עו"ד קרמר:

 12 אבל זה המוקד, מה היה המצב הכספי של החל"פ? 

 13ת מזומנים בשנים האלה הייתה מצוקת מזומנים מאוד גדולה בחברה, המצוק העד, מר בן ברוך:

 14הייתה כתוצאה מפעילות בניה כושלת של החברה ביישובי עוטף עזב, בזמנו, 

 15החברה לפיתוח שומרון זכתה במכרזים לבניית ממ"דים ביישובי עוטף עזה, 

 16הפרויקטים האלה בסופו של דבר נכשלו, כנראה מבחינה עסקית, מבחינה 

 17ם וזה הניב הנדסית ולכן החברה לא קיבלה את מלוא הכסף שהיא השקיעה ש

 18עד  10לחברה בזמנו הפסדים מאוד מאוד כבדים, משהו בדרך גודל של 

11,000,000  .₪ 19 

 20 החברה, כב' הש' לוי:

 21החברה הייתה בגירעון כספי בזמן מאוד מאוד מאוד ארוך, למעשה לאורך  העד, מר בן ברוך:

 22 השנים.

 23 מצוקת המזומנים הזו הקשתה עליכם לתפקד? להחזיר חובות? עו"ד קרמר:

 24כמובן, המצוקת מזומנים מאוד הקשתה על הפעילות השופטת של החברה, היו  ת:

 25דיונים ברמה יומיומית מול גופי האשראי שהעניקו מימון לחברה, שזה בעצם 

 26הבנקים, חלק מההלוואות לא נפרעו בזמן, נאלצנו לדחות ספקים, לדחות 

 27קטוריון תשלומים לספקים, אני בתור חשב, כמובן, שהתרעתי על כך גם לדיר

 28החברה, גם ליו"ר החברה, גם למנכ"ל החברה, ניתן לראות את זה במכתבים, 

 29 במיילים שהוצאתי בזמנו. 

 30אוקיי. תתאר, בבקשה, את הקשר בין מסיקה יו"ר החברה לבין בן שושן מנכ"ל  ש:

 31  החברה, כפי שאתה ראית אותו בזמן אמת. מה הייתה ההתרשמות שלך?
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 1וד קרובים, התרשמתי שחיים בן שושן הוא אני התרשמתי שהם חברים מא ת:

 2למעשה איש אמונו של גרשון מסיקה, התרשמתי שגרשון מסיקה הוא זה 

 3שמוריד את ההנחיות, נותן את ההנחיות וחיים בן שושן הוא אחראי לביצוע 

 4בפועל, כמובן שזה ירד מחיים בן שושן כמנכ"ל החברה למנהלים של החברה, כל 

 5 אחד בתחומו, זהו. 

 6יי. עכשיו, תראה, ככל שהיו נושאים שאתה היית ממודר מהם בחברה, אני אוק ש:

 7 מבקש שתפרט.  

 8היו את הנושאים של בזמנו, בדיעבד התברר לי, היו את הנושאים של יועצים  ת:

 9 למיניהם שהועסקו בחברה.  

 10 כן.  ש:

 11כמובן שהיועצים הועסקו למטרות שהוצגו בפנינו כמטרות לתועלת החברה שזה  ת:

 12אם זה מערך התחבורה או אם זה מערך אחר של החברה, הסכמים  אומר,

 13שנעשו על מנת לקבל חוות דעת כדי להצמיח את החטיבות של החברה למקומות 

 14 אחרים.

 15אני לא כל כך הבנתי, אם אתה ממודר, אז איך אתה יודע? בדרך כלל אדם לא  כב' הש' לוי:

 16 יודע מה שהוא ממודר.

 17היא שאני לא תמיד נכנסתי לעומק של העניינים, כלומר, ברגע לא, הכוונה  העד, מר בן ברוך:

 18, זאת הייתה Xשאמרו שיש יועץ כזה ואחר שמלווה את החברה לטובת פעילות 

 19 המטרה בעיני, יש יועץ מלווה את החברה.

 20 וזה ביוזמתך אתה נמנעת מלהתעמק? או ש. כב' הש' לוי:

 21 לא, לא. העד, מר בן ברוך:

 22 לא עניינך?  אמרו לך זה כב' הש' לוי:

 23 אני שאלתי, כחשב החברה, מה הנחיצות של הדבר הזה? העד, מר בן ברוך:

 24  את מי שאלת? כב' הש' לוי:

 25 שאלתי את המנכ"ל. העד, מר בן ברוך:

 26 בן שושן? כב' הש' לוי:

 27 כן. העד, מר בן ברוך:

 28  ואז מה הוא אמר לך? לא עניינך? כב' הש' לוי:

 29 הוא לא אמר בצורה כזאת, אבל. העד, מר בן ברוך:

 30 יותר עדין. כב' הש' לוי:

 31 בצורה יותר עדינה. העד, מר בן ברוך:

 32 מה הוא אמר? כב' הש' לוי:
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 1זה מטרה טובה, זה מטרה עסקית, אתה מתעסק כרגע עם הכספים, אתה לא  העד, מר בן ברוך:

 2 רואה את כל האסטרטגיה של החברה, אני רואה את תמונת המצב.

 3 אתה באת בטרוניה שהעסקה היא יקרה למשל? י:כב' הש' לו

 4 כן, כן, כמובן שבעיתוי הלא נכון. העד, מר בן ברוך:

 5 איזה סוג של יועצים למשל? כב' הש' לוי:

 6 בזמנו היו אנשים שסיפוק פרסום לחברה, מערך פרסום לחברה. העד, מר בן ברוך:

 7 אוקיי. כב' הש' לוי:

 8 ייעוץ בתחום התיירות. ייעוץ בתחום התחבורה, העד, מר בן ברוך:

 9 על איזה סדרי גודל אנחנו מדברים? כב' הש' לוי:

 10 זה תלוי כל אחד בהתאם להסכם שנסגר מולו. העד, מר בן ברוך:

 11 תן לי דוגמה, מה למשל הכי צרם לך? כב' הש' לוי:

 12מסעות ₪,  200,000-יועץ תיירות סביב ה₪,  200,000-יועץ תחבורה סביב ה העד, מר בן ברוך:

 13ם לחיזוק יישובי השומרון גם בסדרי גודל כאלה ואחרים, דברים שלא היו פרסו

 14 נחוצים בעיני.

 15לא על סדרי גודל כאלה או אחרים, שאלתי על סכומים, אז אל תיתן לי  כב' הש' לוי:

 16 סיסמאות. 

 17 ₪. 200,000 העד, מר בן ברוך:

 18 אוקיי. כן. כב' הש' לוי:

 19 חד מהם, אבל זה נתן. אדוני, אנחנו כמובן נגיע לכל א עו"ד קרמר:

 20 כן. כב' הש' לוי:

 21תראה, אתה אומר שהיית הרגשת ממודר מהנושא של היועצים, אז קודם כל, מי  עו"ד קרמר:

 22 מידר אותך? 

 23 כמובן שזה מנכ"ל החברה ויו"ר החברה.  העד, מר בן ברוך:

 24אוקיי. עכשיו, אז תן לי דוגמה למשל, מה קורה אם מנכ"ל ויו"ר החברה היו  ש:

 25 ים על הנושא הזה של היועצים, לידך, מה אתה היית עושה? מדבר

 26לרוב הייתי מתבקש לצאת מהמשרד, לא רק אני, גם חברים אחרים אם זה  ת:

 27מנהלים אחרים בתחומים אחרים, היינו מתבקשים לצאת מהמשרד, אבל כל 

 28 הדיונים,

 29 כשעלה נושא היועצים.  ש:

 30 לא היו נערכים בפנינו.  ת:

 31 כשעלה נושא היועצים הייתם מתבקשים לצאת.  ש:
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 1כן, אבל לרוב זה לא היה עלה לדיונים הנושאים האלה אלא הורדו כהנחיות  ת:

 2 ישירות למנהלים, להכין הסכמים, ללוות את היועץ במה שצריך וכולי וכולי.  

 3מה הכוונה ללוות את היועץ? כי אתה אומר שלא היית בעניינים, אז מה זה  ש:

 4  ות אותו?אומר ללו

 5 לספק נתונים, אם צריך.  ת:

 6מי עשה את המשא ומתן עם היועץ? קבע לו מה  הבנתי. אז מי טיפל במהות? ש:

 7 לעשות וכולי? 

 8 אני מתאר לעצמי או המנכ"ל או היו"ר או שניהם יחד.  ת:

 9אוקיי. עכשיו, בוא נהיה יותר קונקרטיים, כשאתה מדבר על יועצים שהיית  ש:

 10 הם, על מי מדובר? ממודר מהפעילות של

 11 יש את איזרוס.  ת:

 12 אתר איזרוס, כן.  ש:

 13 אתר איזרוס שסיפקו פרסום, יש את החברה של אלכס קליביצקי.  ת:

 14 קליביצקי?  ש:

 15 קליביצקי.  ת:

 16 אתה זוכר את השם של החברה? בדק מדיה?  ש:

 17 בדק מדיה, כן, בדק מדיה.  ת:

 18 אוקיי, מי עוד?  ש:

 19 היה את ברק רעות השקעות. בדק מדיה,  ת:

 20 של מי החברה הזו?  ש:

 21 של, אם אני לא טועה, רמי כהן.  ת:

 22 אוקיי.  ש:

 23 מה עוד?  ת:

 24 מיכאל מלמד זכור לך?  ש:

 25 מיכאל מלמד הוא גם סוג של יועץ שליווה את החברה בזמנו, כן.  ת:

 26ם אוקיי. עכשיו, אתה היית מעורב בעריכת של ההסכמים עם היועצים הספציפיי ש:

 27  האלה?

 28לפעמים כן, לפעמים לא, אני לא זוכר בדיוק איזה הסכם כזה או אחר, אבל כן,  ת:

 29אני הייתי אחראי על מערך ההסכמים בחברה, בוא נגיד, כלומר, אם יש איזשהו 

 30התקשרות עם ספק כזה או אחר, היו מבקשים ממני להכין הסכם, הסכם 

 31לי את הנתונים הגולמיים  הצדדים, כמובן, שנתנו 2שמייצג את האינטרסים של 
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 1שזה מחיר, תנאי תשלום, מהות העבודה וכולי ואני הייתי עורך את זה במסגרת 

 2 של הסכם התקשרות. 

 3 אתה הבנת מה הנחיצות בהתקשרויות האלה שערכת את ההסכמים?  ש:

 4היו פעמים שכן, היו פעמים שלא, בפעמים של היועצים לא, לא הבנתי את  ת:

 5את הצורך בזמן עיתוי כזה קשה של תזרים, שאלתי את הנחיצות ואת המהות ו 

 6השאלות, קיבלתי תשובות שזה כרגע האסטרטגיה של החברה, לחזק את 

 7החברה, ללוות את החברה עם סוגים של יועצים כאלה ואחרים ולמעשה הראש 

 8שלי היה להתמודד עם האתגרים הפיננסיים של החברה, עם האתגר, עם האתגר 

 9 י מספק את התשלומים לגופים האלה. של התשלומים, איך אנ

 10אוקיי. תראה, משה, אתה בעצם מתאר מצב שאתה עורך הסכמים בלי לדעת מה  ש:

 11 הנחיצות שלהם, איך זה קורה? אתה עורך את ההסכם, אתה החשב של החברה. 

 12איך זה קורה? הרבה פעמים זה קורה שאני עורך הסכמים, אם זה לצורך עובד  ת:

 13אחר, לא תמיד זה מסתדר לי בראש, אבל אני מתאר לעצמי, כמו  כזה, עובד

 14שאמרו לי שאני לא רואה את התמונה המלאה של החברה, אני ממוקד בתחום 

 15הזה שנקרא תחום הכספים, אני לא רואה מה האסטרטגיה של החברה כי אני 

 16לא חבר הנהלה של החברה, אני לא יודע אם יש כרגע ייעוד לחזק את יישובי 

 17ון בתושבים דוברי רוסית או ייעוד כזה או אחר, אני עושה את מה השומר

 18 שמתבקש ממני במסגרת ההנחיות שבאים ממנכ"ל החברה, מיו"ר החברה. 

 19טוב. אני רוצה שנדבר עכשיו על קליביצקי ובדק מדיה, אתם שילמתם בתקופה  ש:

 20 לבדק מדיה. ₪  250,000-הרלוונטית למעלה מ

 21 אממ.  ת:

 22 ת בזמן אמת ש.עכשיו, אתה ידע ש:

 23 ?2016, 2013מה זה התקופה?  כב' הש' לוי:

 24. אתה ידעת שבדק מדיה מתמחה בפרסום בשפה 2013עד  2011-לא, אדוני, מ עו"ד קרמר:

 25 הרוסית ביח"צ? 

 26 כן.  העד, מר בן ברוך:

 27אתה ידעת שעיסוק מרכזי של בדק מדיה זה עבודה עם מפלגות, ושישראל ביתנו  ש:

 28 דיה? הייתה לקוחה של בדק מ

 29 לא.  ת:

 30 .14.10.2011אוקיי. עכשיו, אני רוצה שתראה את ההסכם הזה מיום  ש:

 31 זה שניים. כב' הש' לוי:

 32 אחד ל.  עו"ד קרמר:
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 1 . 72ת/ כב' הש' לוי:

 2 מי הכין את ההסכם?  עו"ד קרמר:

 3 מהסיבה שמדובר בהסכם קצר וממצא אז בסבירות גבוהה שזה אני.  העד, מר בן ברוך:

 4 כולל מע"מ אם הוא הגון? אם הוא סביר? ₪  250,000את המחיר  אתה. מי בדק ש:

 5מי שחתום על ההסכם בשם החברה לפיתוח שומרון זה מנכ"ל החברה, למעשה,  ת:

 6 הנתונים האלה גם לרוב ניתנו ממנו, המחיר של ההסכם, התנאים של התשלום.

 7 לחודש?₪  250,000זה  כב' הש' לוי:

 8 לא. העד, מר בן ברוך:

 9 תשלום שוטף חודשי, כתוב. לוי:כב' הש' 

 10 מצטבר, אדוני.  עו"ד קרמר:

 11 לא, זה מצטבר. העד, מר בן ברוך:

 12 הסכמים. 2בפועל זה היה תשלום מצטבר. היו  ש:

 13 אבל כתוב חודשי, לא? כב' הש' לוי:

 14 כן, זה מצטבר, זה כנראה טעות.  העד, מר בן ברוך:

 15 בגין ההסכם הזה ועוד הסכם. לקליביצקי 291,000בסופו של דבר שילמו  עו"ד קרמר:

 16 טוב. כן.  כב' הש' לוי:

 17  שאתה אומר, קיבלתי את הנתונים ממנו, ממי אתה מתכוון ממנו? עו"ד קרמר:

 18 ממנכ"ל החברה.  העד, מר בן ברוך:

 19 אוקיי.  ש:

 20 סליחה על ההפרעה. עו"ד אדרת:

 21 כן. עו"ד קרמר:

 22, אז 12אנחנו מדברים  2ובגוף החוזה, סעיף  11הוא אוקטובר  החוזה למעלה עו"ד אדרת:

 23 אולי תבהיר או שהעד יבהיר? 

 24 , אבל מה שחשוב נראה את התשלומים. 11-אנחנו ידועים שההסכם הוא מ עו"ד קרמר:

 25 .2אדוני רואה בסעיף  עו"ד אדרת:

 26ניה תחזוקה של אני רואה, אני לא מבין, כתוב גם תשלום עבור בניה תחזוקה, ב כב' הש' לוי:

 27 מה? 

 28 אתר אינטרנט שהחברת פרסום לקחה על עצמה להוציא באנרים. העד, מר בן ברוך:

 29 של החברה לפיתוח שומרון? כב' הש' לוי:

 30כן, בזמנו החברה לפיתוח שומרון ביצעה מספר פרויקטים ביישובי שומרון  העד, מר בן ברוך:

 31מנו, הם ביקשו לחזק את בישובים כמו חרמש ו/או חיננית ולפי מה שסופר לי בז

 32 היישובים האלה בדוברי רוסית, להביא קהל רוסי ליישובים האלה. 
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 1 לפי מה שאתה יודע, הם עשו קמפיין תקשורתי בדק מדיה? עו"ד קרמר:

 2 זכור לי שראיתי מספר באנרים שבוצעו בתוך האתר שלהם.  ת:

 3 אוקיי. עכשיו. ש:

 4 פי מה שכתוב פה? אבל לא היו צריכים לבנות אתר? ל כב' הש' לוי:

 5 אני לא עקבתי אחרי ההוראות של החוזה. העד, מר בן ברוך:

 6 אתה הבנת על מה, למה החוזה? כב' הש' לוי:

 7 אני הבנתי על מה החוזה, כן.  העד, מר בן ברוך:

 8 שזה לבניית אתר, זה מה שאמרת עכשיו, לא? כב' הש' לוי:

 9 לא, אמרתי באנרים, בנר. העד, מר בן ברוך:

 10 לא, זה מה שעשו, אמרת, בפועל, אבל המטרה הייתה לבניית אתר, לא? וי:כב' הש' ל

 11 אני לא יודע אם המטרה הייתה לבניית אתר.  העד, מר בן ברוך:

 12 אז מה? מה זה בניית תחזוקה? בניה של מה? מבנים?  כב' הש' לוי:

 13 של כנראה כתבה מסוימת, של תדמית החברה.  העד, מר בן ברוך:

 14 כתבה?  בניית כב' הש' לוי:

 15 .6יכול להיות כי אני רואה שגם סעיף  העד, מר בן ברוך:

 16 זה מינוח קצת מוזר, לא? כב' הש' לוי:

 17כתוב, "לראיין את מנכ"ל החברה לפיתוח השומרון  6אני רואה שגם בסעיף  העד, מר בן ברוך:

 18 לצורך".

 19  . בניית תחזוקה של מה?6, לא על 5לא, לא, אני שואל על  כב' הש' לוי:

 20 כנראה של אתר מסוים. מר בן ברוך: העד,

 21 אז נבנה אתר? כב' הש' לוי:

 22 לא שזכור לי, אתר לא זכור לי, זכור לי שהיו באנרים שרצו בתוך האתר.  העד, מר בן ברוך:

 23 בתוך אתר של מי? כב' הש' לוי:

 24 בתוך אתר של דוברי רוסית, אני הדפסתי את זה בזמנו למי שהיה צריך.  העד, מר בן ברוך:

 25 טוב. אדון בן שושן יהיה פה? הש' לוי:כב' 

 26 כן. עו"ד קרמר:

 27 הוא חתם על החוזה, לא?  כב' הש' לוי:

 28 ומסיקה עוד לפניו יהיה פה.  עו"ד קרמר:

 29 אוקיי. הוא לא חתום. כן.  כב' הש' לוי:

 30 , תסביר את ההתכתבות. 12עכשיו. אני רוצה שתראה התכתבות מחודש נובמבר  עו"ד קרמר:

 31 .73ת/ כב' הש' לוי:
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 1טוב, זאת למעשה יש כאן הנחיה של המנכ"ל אלי בתור איש כספים, לדבר איתו  העד, מר בן ברוך:

 2בנושא של איך משלמים את התשלומים לאלכס קליביצקי, מה שביקש מחיים, 

 3 מאלכס לחיים לגבי נושא של תשלומים כאלה ואחרים. mailאני רואה שיש פה 

 4 ודם?זה במסגרת ההסכם שהוצג ק כב' הש' לוי:

 5 , כן. 23,400כנראה, יכול להיות, כן יתכן.  העד, מר בן ברוך:

 6 אתה עקבת אחרי הביצוע של ההסכם?  עו"ד קרמר:

 7לא, אני לא עקבתי אף פעם אחרי ביצוע של שום הסכם, לא בתחום ההסעות, לא  ת:

 8 בתחום הבניה ולא בתחום הפרסום. 

 9 ת הקמפיין? אז מי אמור לעקוב שהם באמת עושים את הבאנרים? א ש:

 10מי שחותם על ההסכם, מי שמאשר לי לאשר לאשר את התשלומים, אני בתור  ת:

 11איש כספים אחראי רק על התשלומים עצמם, אחרי שהממונים חתמו על אישור 

 12 לשלם, אני לא יוצא לשטח כדי לוודא שהביצוע אכן הושלם. 

 13 שפה הממונה זה מנכ"ל החברה בן שושן.  ש:

 14 כן.  ת:

 15 , עוד הסכם.25.8.13יו, אני רוצה שתעיין בהסכם מיום אוקיי, עכש ש:

 16 .74ת/ כב' הש' לוי:

 17 , מי ניסח את ההסכם? 41,666עם בדק מדיה. כאן זה הסכם על סך של  עו"ד קרמר:

 18שוב פעם, יכול להיות שאני, אבל הפעם אני רואה שההסכם חתום על ידי מישהו  העד, מר בן ברוך:

 19 אחר. 

 20  על ידי מי הוא חתום? ש:

 21 יו"ר החברה גרשון מסיקה.  ת:

 22 אוקיי.  ש:

 23אבל הכוונה לתשלום חד פעמי? או שזה ₪",  41,000גם פה כתוב, "שוטף חודשי  כב' הש' לוי:

 24  חודשי באמת?

 25 לא, זה נראה לי חד פעמי. העד, מר בן ברוך:

 26 וכשכתוב חד פעמי אז זה חודשי? כב' הש' לוי:

 27 לא זכור לי בדיוק מה היה מהות ההסכם, לא. לא, העד, מר בן ברוך:

 28זה טכניקה מיוחדת שכותבים הפוך ממה שמתכוונים? למה כתוב חודשי אם זה  כב' הש' לוי:

 29 חד פעמי? 

 30 טוב, אין לי מושג, לא יודע.  העד, מר בן ברוך:

 31 טוב, הגיוני. כן.  כב' הש' לוי:

 32 שוב, אתה לא בדקת פה את המחיר, נכון?  עו"ד קרמר:
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 1 לא, אני לא אחראי על המחיר, לא הייתי אחראי על המחיר.  ד, מר בן ברוך:הע

 2 ולא עקבת אחר הביצוע.  ש:

 3 גם לא.  ת:

 4 טוב. עכשיו, אני רוצה. ש:

 5 זה אותו דבר בדיוק, אותו נוסח חוץ ממועדים. כב' הש' לוי:

 6 והסכום. עו"ד קרמר:

 7 בת תדמית. כן. והסכום, זה הכל, ועוד פעם לראיין אותו לכת כב' הש' לוי:

 8 , בבקשה. 31.10.2013-מה mailתעיין בעוד  עו"ד קרמר:

 9 . 75ת/ כב' הש' לוי:

 10 כן. העד, מר בן ברוך:

 11תראה, יש פה התכתבות בין אלכס לבן שושן, הוא אומר שהוא צרף את התרגום  עו"ד קרמר:

 12של הקמפיין, סליחה, אליך ואתה עונה לו, "כידוע לך, לי אין את הידיעה בגין 

 13ה התשלום שהועבר ו/או יועבר אליך ולכן אין גם באפשרותי לתת לך מענה מ

 14 בעיין הקמפיין המדובר", תסביר, בבקשה, את המשפט הזה. 

 15כפי שאמרתי מקודם, אני לא, לא הייתי אחראי למשא ומתן כזה או אחר מול  ת:

 16אותו ספק שירותי פרסום, לא ידוע לי מה מהות הפרסום, לא ידוע לי מה, איזה 

 17עבודה הוא צריך לעשות? באיזה היקף עבודה? ולכן הכוונה שלי הייתה שאני לא 

 18יודע על מה אתה מדבר איתי, אלא אני אחראי רק על הנושא של התשלום, אחרי 

 19שיאושר לי על ידי מי שעובד מולך, מי שמתנהל מולך, מי שעוקב אחרי הביצוע 

 20 העבודות שלך. 

 21 אבל הצ'קים כבר מוכנים.  ש:

 22 צ'קים מוכנים, אני מחכה לאישור שיתנו לי אישור למסור להם את זה.כן, ה ת:

 23 מי מורשי חתימה על הצ'קים?  כב' הש' לוי:

 24 חיים וגרשון ביחד.  העד, מר בן ברוך:

 25 אתה לא חותם? כב' הש' לוי:

 26 לא.  העד, מר בן ברוך:

 27 אוקיי.  כב' הש' לוי:

 28 שומרון של.אני מגיש כרטסת מהנהלת חשבונות של חל"פ  עו"ד קרמר:

 29 .76ת/ כב' הש' לוי:

 30ברק רעות השקעות, חברה של רמי כהן, בוא תסביר, בבקשה, למה שולמו לרמי  עו"ד קרמר:

 31 באופן מצטבר?₪  487כהן 

 32 , לא? 487,000אני חושב שזה  כב' הש' לוי:
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 1 ₪.  487,000 עו"ד קרמר:

 2 כן.  כב' הש' לוי:

 3שסיפק רמי כהן בזמנו לחברה לפיתוח שומרון חוות דעת  2התשלום הוא בגין  העד, מר בן ברוך:

 4 בתחום התחבורה ובתחום התיירות. 

 5 חוברות? מה זה חוות דעת? עו"ד קרמר:

 6 חוברות, זכור לי, כן, זכור לי שהן נמסרו לחיים בן שושן.  2כן,  ת:

 7 שנים בערך?  5היה תשלום, כמה שנים עבדת שם?  כב' הש' לוי:

 8 שנים. 5 העד, מר בן ברוך:

 9 שנים האלה היה תשלום דומה? 5שנים, במשך  5-כ ש' לוי:כב' ה

 10 לא. העד, מר בן ברוך:

 11 לספק? כב' הש' לוי:

 12 לא, למעשה, אף פעם לא היו יועצים בחברה לפיתוח שומרון, כמעט בשום תחום.  העד, מר בן ברוך:

 13אז אני כבר אקדים את השאלה, אם כבר נגענו בזה, הסכומים האלה ששולמו  עו"ד קרמר:

 14פקים, אנחנו עוד מעט נראה גם את איזרוס ומיכאל מלמד, זה היו סכומים לס

 15  שגרתיים לתשלום ליועצים?

 16 לא.  ת:

 17איך זה משתלב, מצד אחד אתה אומר שהחברה בקושי תזרימית, אין לה כסף  ש:

 18 לשלם לדברים שהיא חייבת עם הוצאות כאלה ליועצים? 

 19עט בכל דיון אפשרי, בכל רמה אני כמובן ניסיתי להציף את השאלות האלה כמ ת:

 20אפשרית, גם בהתכתבות רשמתי את זה מספר פעמים ליו"ר החברה ולמנכ"ל 

 21 החברה, ביקשתי להעלות את הדברים האלה בדיון, כמעט ולא יצא מזה כלום.  

 22 ממה לא יצא כלום?  ש:

 23מהשאלות שאני ניסיתי להציף, מהקושי של מדוע צריך לשלם בעיתוי כל כך  ת:

 24 ם כאלה גדולים לדברים שבעיני אין להם איזה שהיא תועלת?קשה סכומי

 25אז איך זה משתלב תשלומים למה שאין בהם תועלת מיידית עם הקושי  ש:

 26 התזרימי של החברה? 

 27בסופו של דבר זה הנחיה של יו"ר החברה ומנכ"ל החבר לבצע את העבודות  ת:

 28צריך לשלם,  בדבר, אני הוא איש ביצוע, אני sayהאלה, לי אין, מה שנקרא 

 29 אחרי שסיפקו לי את החומר של, 'יש צורך לשלם'.

 30 אתה יכול להסביר לי מה זה ייעוץ תחבורתי? כב' הש' לוי:

 31 אני מגיש, אדוני, זה. עו"ד קרמר:

 32 מדוע? טוב.  כב' הש' לוי:
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 1מורשת ואתר ארכיאולוגי, זה אחת  אני אגיש, קודם כל, הצעה להקמת אתר עו"ד קרמר:

 2 מהעבודות שביצע רמי כהן.

 3 זה חוות הדעת. כב' הש' לוי:

 4 לא, לא, זו רק ההצעה.  עו"ד קרמר:

 5 ממש לא, ממש לא, ורמי כהן לא מואשם באישום הזה, אדוני. דובר:

 6 .  77, 7. 76ת/אוקיי.  כב' הש' לוי:

 7 הנה הצעה לנושא התחבורתי.  עו"ד קרמר:

 8   וגם זה לא חוות הדעת? לוי:כב' הש' 

 9 לא, יש חוות דעת. אלו רק הצעות המחיר.  עו"ד קרמר:

 10 .78ת/ כב' הש' לוי:

 11עבודות נדרשו לכל אחת מהן  2הצעות המחיר, שעבור  2אנחנו רואים שעבור  עו"ד קרמר:

 12 ללא מע"מ. ₪  210,000

 13 נכון. פלוס מע"מ.  העד, מר בן ברוך:

 14 ו חוברות. ובהמשך, לפי ידיעתך, סופק ש:

 15 חוברות שסופקו למשרדים, כן, זכור לי היטב.  2כן, זכור לי שהיו  ת:

 16 אוקיי. עכשיו תראה, אני רוצה לשאול אותך לגבי נושא התחבורה.  ש:

 17 אממ.  ת:

 18  בעת ההיא מה היה המצב של חטיבת התחבורה? ש:

 19 .2011בדצמבר  כב' הש' לוי:

 20 כן, כן. עו"ד קרמר:

 21 קבלת ההצעה. כן, במועד כב' הש' לוי:

 22 כן, בשנים האלה.  עו"ד קרמר:

 23 . 2010אדוני, זה טעות, זה  דובר:

 24 ?2013-ל 2010בין  עו"ד קרמר:

 25חטיבת התחבורה הייתה רווחית, בניגוד לחטיבת הבניה שהייתה כמעט תמיד  העד, מר בן ברוך:

 26הפסדית, חטיבת התחבורה התייעלה הייתה מנוהלת די בצורה טובה והיא גם 

 27 וחית ואפשר לראות את זה גם בדו"חות הכספיים של החברה.הייתה רו

 28אוקיי, עכשיו, בישיבות של הדירקטוריון, עלה איזשהו צורך של שינוי בתחום  ש:

 29 התחבורה?  

 30 לא זכור לי.  ת:

 31 אתה השתתפת בישיבות דירקטוריון? כב' הש' לוי:

 32 לפעמים כן, לפעמים לא, תלוי בהחלטה של המנכ"ל באותו רגע.  העד, מר בן ברוך:
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 1 אוקיי.  כב' הש' לוי:

 2אז שוב אני שואל, מצד אחד אתה מסביר שחטיבת התחבורה זאת החטיבה  עו"ד קרמר:

 3שמצליחה בחל"פ ואתה גם מסביר שיש קשיים תזרימיים גדולים לחל"פ 

 4 כמכלול. 

 5 נכון.   העד, מר בן ברוך:

 6  לפני מע"מ?₪  210,000דר עם הוצאה של איך זה מסת ש:

 7זה כמעט ולא מסתדר, זה כמעט ולא מסתדר, יש קושי רב מאוד, כמו שאמרתי  ת:

 8בתחילת דבריי, לספק תשלומים לספקי החברה, זה מאוד מאוד קשה, זה אתגר 

 9פיננסי שאני כאיש כספים נאלץ להתמודד איתו, לשלם לספק כזה על חשבון 

 10ק כזה, ספק אחר ולא תמיד, מה שנקרא, הייתי עומד ספק אחר או לדחות ספ

 11בהסדר התשלומים מול הספקים, יש קושי מאוד רב, שוב פעם, מבחינה 

 12 תזרימית לספק תשלומים לספקים.

 13 אבל לא רק תזרימי, למה צריך לשפר משהו שעובד טוב? כב' הש' לוי:

 14 שוב פעם, זה כנראה החלטה מנהלית של יו"ר החברה יחד עם מנכ"ל החברה.  העד, מר בן ברוך:

 15 טוב.  כב' הש' לוי:

 16 עכשיו, הנושא השני, פיתוח אתר ארכיאולוגי בהר גריזים, מה הבנת על זה? עו"ד קרמר:

 17לא הבנתי על זה כלום, לא בדקתי את זה, לא עקבתי אחרי זה, זה לא עניין אותי  העד, מר בן ברוך:

 18בחינתי בתחילת הדרך הבנתי לעצמי שאין צורך, אבל שוב פעם, כמו שיו"ר כי מ

 19החברה הסביר לנו בזמנו, יש אסטרטגיה לחברה ויש תמונת מצב שלא כל מנהל 

 20 רואה אותה.

 21 יש אתר ארכיאולוגי היום בהר גריזים?  כב' הש' לוי:

 22 לא תושב שומרון, אני לא יודע. העד, מר בן ברוך:

 23 יש. עו"ד חימי:

 24 ואז לא היה? הש' לוי: כב'

 25 הוא היה סגור. עו"ד חימי:

 26 אז זה רק לפתוח אותו? כב' הש' לוי:

 27 זה לא רק לפתוח אותו. אפשר להיות ציניים עד מחר בבוקר. עו"ד חימי:

 28 לא, אני שואל.  כב' הש' לוי:

 29 אבל אנשים עשו עבודה.  עו"ד חימי:

 30ים על העניין הזה של עבודה אתה סמנכ"ל החברה, בישיבות הנהלה לא מדבר עו"ד קרמר:

 31 בשביל הר גזירים, עבודה בשביל תחבורה. 

 32 אני לא זכור לי שדיברו על הנושא הזה, לא זכור לי.  העד, מר בן ברוך:
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 1 בינך לבין חיים בן שושן. 23.10מיום  mail-טוב. אני רוצה שתעיין ב ש:

 2 .79ת/ כב' הש' לוי:

 3 ח לבוא לקבל את הכסף. רמי כהן כותב לבן שושן שהוא ישמ עו"ד קרמר:

 4 כן.  העד, מר בן ברוך:

 5 וחיים כותב לך שתדבר איתו, תוודא שמוציאים לו צ'ק.  ש:

 6 אממ.  ת:

 7  והכי חשוב שיהיה מרוצה, חשוב ביותר, אתה הבנת למה זה חשוב ביותר? ש:

 8של מנכ"ל לספק לא, לא, לא הבנתי למה זה חשוב ביותר, מבחינתי זה הנחיה  ת:

 9 תשלום לספק שסיפק לו שירותים. 

 10 איזה סכום זה כאן? כב' הש' לוי:

 11 האלה. ₪  210,000-כנראה זה אחד מה העד, מר בן ברוך:

 12 טוב.  כב' הש' לוי:

 13 אני מגיש כרטסת של אתר איזרוס בהנהלת החשבונות שלכם בחל"פ. עו"ד קרמר:

 14 .80ת/ כב' הש' לוי:

 15 , בוא תסביר על התשלום הזה. ₪156,600,  156,000אנחנו רואים פה תשלום של  עו"ד קרמר:

 16כאשר זה מחולק כסוג של  156אני רואה בכרטסת שהתשלומים במצטבר זה  העד, מר בן ברוך:

 17אני מתאר לעצמי בגין מסעות פרסום ₪,  20,000, 11ריטיינר ברמה חודשית של 

 18 ומרון.שחברת איזרוס יזמה לטובת החברה לפיתוח ש

 19 מה איזרוס פרסמו? ש:

 20פרויקטים בתחום הבניה שהחברה רצתה מאוד לחזק אותם, בעיקר  2בזמנו היו  ת:

 21בקרב עולי רוסיה והיו גם כתבות תדמית ויחצנות שהחברה ביקשה לחזק את 

 22 התדמית שלה בקרב דוברי רוסית. 

 23 בכמה יחידות דיור מדובר ואיפה? שסביבם היה הפרויקט?  ש:

 24יחידות דיור ביישוב  10עד  8יחידות דיור ביישוב חרמש ומשהו כמו  6ב אני חוש ת:

 25 חיננית. 

 26 אז בשביל היחידות דיור האלה שולם הסכום הזה?  ש:

 27 זה החלטה של החברה, כן, של מי שקיבל את ההחלטה.  ת:

 28 ומה חשבת על ההחלטה הזו בזמנו?  ש:

 29 כמעט.אני אישית לא מאמין בנושא הזה של פרסום בשום תחום  ת:

 30 החברה עשתה את זה גם עבור פרויקטי בניה אחרים? כב' הש' לוי:

 31 לא. העד, מר בן ברוך:

 32 זה פרויקט הבניה היחיד שהוציאו הוצאות שיווק כאלה בגינו? כב' הש' לוי:
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 1למעשה, זה הפרויקטים היחידים שהחברה בנתה בתחום הבניה למגורים, לא  העד, מר בן ברוך:

 2ום הבניה למגורים, עד כמה שזכור לי, רק בחרמש היו פרויקטים אחרים בתח

 3 ובחיננית.

 4 אז בניה למה היה? כב' הש' לוי:

 5 בניה של מוסדות ציבור, בתי ספר, מקוואות, אולמות ספורט. העד, מר בן ברוך:

 6 אותם לא צריך לשווק.  כב' הש' לוי:

 7 מן הסתם, יש גוף מזמין.  העד, מר בן ברוך:

 8שלך, שנגיע להם בהמשך עוד, אנחנו רואים ששולמו כספים  עכשיו, ברישומים עו"ד קרמר:

 9 לאדם בשם מיכאל מלמד.₪  370,000-כ

 10 אממ.  ת:

 11  בוא תסביר, מה זו ההוצאה הזו? ש:

 12זה הוצאה שאני אישית אף פעם לא הבנתי אותה, סוג של ריטיינר חודשי שיצא,  ת:

 13של  מהשאלות המעטות ששאלתי את מי שצריך לשאול, התברר לי שזה סוג

 14יחצ"ן סלש לוביסט שפועל לטובת אינטרסים של החברה לפיתוח שומרון 

 15 במרחב הפוליטי. 

 16 מה זה במרחב הפוליטי?  ש:

 17 בכנסת ישראל בעיקר.  ת:

 18 מה הוא אמור להשיג?  ידעת מה המשימה שלו? ש:

 19 לא, לא, לא.  ת:

 20 תראה, אם נסכם את מה שראינו עד עכשיו, יצאו תשלומים לבדק מדיה.  ש:

 21 אממ.  ת:

 22 לרמי כהן.  ש:

 23 אממ.  ת:

 24 לאיזרוס.  ש:

 25 אממ.  ת:

 26למיכאל מלמד, כל התשלומים האלה אתה לא בדיוק מבין מה הנחיצות שלהם  ש:

 27 ואתה משלם. 

 28 נכון.  ת:

 29תסביר את הסיטואציה, איך זה שאתה מוציא תשלומים, בתור סמנכ"ל  ש:

 30 הכספים החשב, בלי לדעת על מה הם יוצאים?

 31החברה הוא למעשה להסדיר את התשלומים מול ספקי  תשלום של חשב ת:

 32החברה, התפקיד שלו הוא לא לבדוק ולעקוב אם אותו ספק ביצע את העבודה 
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 1שלו לשביעות רצון החברה, בשביל זה יש ממונים אחרים, כמו מנהל תחבורה, 

 2מנהל בניה, מנכ"ל החברה, שהם אלה שיוזמים את ההתקשרות מול הספקים, 

 3שאותו ספק סיפק את העבודה, הם אלה שמאשרים ומכאן הם אלה שמבצעים 

 4והלאה זה עובר לחוליה הזאת שנקראת מערך הכספים בחברה, לא תמיד מערך 

 5הכספים בחברה יודע מה הצורך לתקן גג כזה או אחר בבית ספר כזה או אחר או 

 6יחידות דיור ביישוב כזה מרוחק בשומרון, הוא למעשה החוליה  2לבנות 

 7 רת שדואג להסדרת התשלום, בהתאם לאישורים שניתנו לו. האחרונה בשרש

 8 טוב. אני רוצה להגיש. ש:

 9 לא על נחיצות או חיוניות. sayבעצם אין לך  כב' הש' לוי:

 10 אכן. העד, מר בן ברוך:

 11 השירות ולא על יישומו. כב' הש' לוי:

 12 נכון, אני לא חבר הנהלה, אני לא חבר דירקטוריון. העד, מר בן ברוך:

 13 אני רוצה שתעיין בפרוטוקול ישיבת. רמר:עו"ד ק

 14 .81ת/ כב' הש' לוי:

 15, מי ערך את הפרוטוקול 19.4.13פרוטוקול ישיבת הנהלה של חל"פ שומרון מיום  עו"ד קרמר:

 16 הזה? 

 17 אני.  העד, מר בן ברוך:

 18  כן, יש פה כמה. אתה ערכת את הפרוטוקול? ש:

 19 אכן.  ת:

 20רואה שהישיבה כונסה תחת הכותרת, "ישיבת חירום בנושא  אוקיי. עכשיו, אני ש:

 21 המשך קיום החל"פ".

 22 כן.  ת:

 23 תסביר.  ש:

 24, גרשון פותח את הישיבה ואומר שהישיבת 1אז כפי שאפשר לראות בסעיף  ת:

 25חירום מכונסת על רקע הדו"ח של משה בן ברוך, זה מיילים יותר נכון, לא דו"ח, 

 26תבויות מאוד מאוד רבות עם יו"ר החברה אני במספר רב של שיחות וגם בהתכ

 27ומנכ"ל החברה, הסברתי להם שהמצב הוא בלתי אפשרי ולמעשה אין לנו זכות 

 28קיום, כל עוד לא יתאפשר איזשהו פתרון יסודי לחברה ושוב פעם, בגלל מצוקת 

 29המזומנים שפקדה את החברה, למעשה, בישיבה הזאת ובפרוטוקול הזה אני 

 30עון תקציבי, אותו גירעון כספי גדול של החברה, בדף מפרט ממה נובע אותו גיר

 31בתחום הבניה, בדף אחרי זה ₪  14,000,000הבא אפשר לראות שיש גירעון של 
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 1, מבחינתי 1,800,000אפשר לראות שכל מיני יועצים למיניהם קיבלו סכום של 

 2 זה הוצאה שאין בצידה סוג של הכנסה, אז גם אותו הכנסתי לדו"ח שלי.

 3 . חכה רגע ש:

 4 אוקיי.  ת:

 5חכה רגע. בוא נסתכל על היועצים האלה, אז יש פה את מיכאל מלמד, כשאתה  ש:

 6  למה אתה מתכוון? groupכותב מדיה 

 7 אלכס.  ת:

 8 לבדק מדיה.  ש:

 9 כן.  ת:

 10 ואיזרום אתה מתכוון לאיזרוס.  ש:

 11 כן.  ת:

 12שאין בצידן כי זה הוצאות  1,800,000-אוקיי, עכשיו, אמרת שאתה רושם את ה ש:

 13 הכנסה. 

 14 נכון.  ת:

 15בוא תסביר למה חשוב לך בדו"ח הזה לרשום סוג כאלה של הוצאות? סוג כזה  ש:

 16  של הוצאות?

 17כאיש הכספים של החברה חשוב לי מאוד להציף בכל נקודת זמן את המצב  ת:

 18האמיתי של החברה, כלומר, לשים פרוז'קטור מול עיניהם של יו"ר החברה, מול 

 19כ"ל החברה, להגיד למה, למה הגענו למצב הזה שהגענו? איך עיניהם של מנ

 20הגענו למצב הזה? וזה חלק מהתהליך עצמו, זה חלק מההתרחשות של התהליך 

 21 שהגענו אליו. 

 22למה מיכאל מלמד, בדק מדיה ואיזרוס מציבים את הפרוז'קטור הזה? בוא  ש:

 23  תסביר את ההיגיון שעבר לך בראש?

 24מהחברה ואני לא רואה, לא בעתיד הקרוב ולא  ההיגיון הוא שיצאו כספים ת:

 25 בעתיד הרחוק הכנסה או תמורה בצידה. 

 26אוקיי. אדוני, אני מבקש להגיש נייר, בכותרת "פירעון צ'קים בנק שטרם נתקבל  עו"ד קרמר:

 27 בגינם הכנסה". 

 28 .82ת/ כב' הש' לוי:

 29  משה, אתה מעיין במסמך? עו"ד קרמר:

 30 אממ.  העד, מר בן ברוך:

 31 ה הנייר הזה? מה ז ש:
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 1זה נייר ריכוז שכנראה אני ריכזתי והעברתי את זה למנהלים של החברה, שוב  ת:

 2פעם, כדי לשקף את תמונת המצב בחברה, להאיר את עיניהם במה מדובר, איך 

 3 הגירעון נוצר? ממה הוא נוצר? מה הפירוט של הגירעון? 

 4אנחנו שוב רואים את מיכאל מלמד, את בדק מדיה ואת  ומה זה סעיף השונות? ש:

 5 איזרוס. 

 6שונות, כן. שונות זה הוצאות שיצאו מהקופה של החברה שאין בגינם הכנסה,  ת:

 7 מבחינתי, זה סוג של הפסד או, זו הייתה הכוונה שלי. 

 8 מה זה משקפת? כב' הש' לוי:

 9הפעיל כדי להביא תיירים או משקפת זה פרויקט שמועצה אזורית שומרון  העד, מר בן ברוך:

 10 אזרחי ישראל לתוך שומרון, כדי להראות להם את שומרון.

 11 טוב. כב' הש' לוי:

 12עכשיו, תספר על הביקורת שנערכה בחל"פ שומרון, מי יזם אותה? איך היא  עו"ד קרמר:

 13  התגלגלה? אילו נושאים עלו?

 14חבר דירקטוריון בשם יואל בעקבות ההפסדים הכספיים במערך הבניה, ביקש  העד, מר בן ברוך:

 15נוימן את הרשות מדירקטוריון החברה לערוך ביקורת, ביקורת כספית, לבדוק 

 16כיצד קרה, ממה נובע ההפסדים האלה? יחד איתו, הוא כמובן בסמכות 

 17 הדירקטוריון הביא רו"ח חיצוני בשם אסף כהן.

 18 נדמה לי שזה סיפור שהתפרסם, לא? כב' הש' לוי:

 19, היו מספר סיפורים בנושא הזה, כן, היו המון סיפורים, בעקבות הביקורת כן העד, מר בן ברוך:

 20הוצפו, למעשה, המון המון דברים וחלק מהדברים זה שאלות שנשאלתי לגבי 

 21מה זה החשבוניות האלה שהתקבלו בחברה בגין מיכאל מלמד, בדק מדיה, 

 22ומים איזרוס, משקפת, כל אלה, כמובן שאני לא ידעתי להסביר את מהות הפרס

 23האלה, אני נתתי הסברים, פרסום שהחברה עשתה, בגין מה? ביקשתי מהם 

 24לפנות להנהלה של החברה, למנכ"ל החברה, ליו"ר החברה כי יש לו את הזכות, 

 25 הוא דירקטור בחברה ומשם זה התגלגל.

 26 מה נשאלת לגבי היועצים האלה? עו"ד קרמר:

 27למה שילמת? שאלות מה הצורך? מה המהות? מי נתן לך רשות לשלם להם?  ת:

 28 מה הדחיפות?  מהסוג הזה, בעיקר מה המהות? מה הנחיצות?

 29 למה אתה חושב שהתעוררה השאלה הזו?  ש:

 30כי ברגע שחברה נמצאת בתזרים מזומנים קשה ובסוג של גירעון, אז בעיקר  ת:

 31 מסתכלים על הוצאות שכביכול בעיני המתבונן הן לא נחוצות לאותו רגע. 

 32 לנוימן לעשות?  עכשיו, מה הצעת ש:
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 1 לשאול את יו"ר החברה, לשאול את מנכ"ל החברה.  ת:

 2 למה שהוא ישאל ולא אתה?  ש:

 3 אני לא מוסמך, אני גם שאלתי וקיבלתי תשובות.  ת:

 4 אז למה הצעת לנוימן לשאול?  ש:

 5 כי הוא דירקטור בחברה.  ת:

 6  ומה? ש:

 7 הוא דירקטור בחברה והוא רוצה לקבל תשובות, אז.  ת:

 8 אז אתה שלחת אותו לברר.  ש:

 9כי אני לא סיפקתי לו תשובות, לי לא היו תשובות לתת לו, אני לא ראיתי את  ת:

 10 תמונת המצב. 

 11 טוב. על אלה יועצים דיברתם באופן ספציפי? או כל הרשימה שדיברנו?  ש:

 12 לא, הרשימה שמופיעה כאן.  ת:

 13 בדק מדיה.  ש:

 14של החברה, אז ברגע שאיש הכספים, כן, זה רשימה שמופיעה בהנהלת חשבונות  ת:

 15אותו מבקר, אותו רו"ח מוציא מאזן בוחן, הוא רואה תחת הוצאות פרסום או 

 16 הוצאות שיווק את הסעיפים האלה.

 17 אתה יודע שנוימן הגיש תלונה במשטרה בעקבות הדו"ח?  ש:

 18בדיעבד התברר לי, בדיעבד התברר לי שהוא לקח את זה מספר צעדים קדימה,  ת:

 19 כן. 

 20אוקיי. עכשיו, אתה מכיר את הנושא של החוב של החל"פ שנוצר בהקשר של בתי  ש:

 21 האגודה? 

 22 כן.  ת:

 23 בוא תסביר מה זה החוב הזה?  ש:

 24בזמנו, כפי שהבנתי וכפי שסופר לי, החברה לפיתוח שומרון קיבלה תקציבים  ת:

 25מאוד גדולים מהמדינה, בערבות המדינה, דרך הבנקים, לצורך פיתוח יישובי 

 26מרון, הכספים האלה מוגדרים בדו"חות הכספיים של החברה תחת סעיף השו

 27"הלוואות בתי אגודה" וזה הלוואות לכל דבר ועניין ועובדה היא שהם נרשמים 

 28 בספרי החברה ויש צורך לפרוע אותם, כמו כל הלוואה אחרת. 

 29  ופרעתם את ההלוואות? ש:

 30גם מול הבנק, לא, לא  בזמני לא נפרעו הלוואות, לא היה הסדר כזה או אחר ת:

 31 זוכר. 

 32 היה חוב.  ש:
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 1 היה חוב.  ת:

 2 חוב גדול.  ש:

 3 החוב הזה התגלגל ונרשם בספרים, כן.  ת:

 4 באיזה סכומים מדובר? כב' הש' לוי:

 5 16,000,000, 15-היה סביב ה 2016אם אני לא טועה, בדו"חות הכספיים בשנת  העד, מר בן ברוך:

 .₪ 6 

 7 חוב מצטבר. כב' הש' לוי:

 8 יתרת חובה מצטברת. מר בן ברוך: העד,

 9 החובה המקורי היה הרבה יותר גדול. עו"ד קרמר:

 10 כן. ת:

 11 אבל היו מחיקות. ש:

 12 אה מחיקות, לא החזירו. כב' הש' לוי:

 13  כן, היו מחיקות. עכשיו, בוא תסביר, מה זה המחיקות? עו"ד קרמר:

 14 אז כמה הוא היה בהתחלה? כב' הש' לוי:

 15, אנחנו עוד נדייק את זה עם מסיקה, אבל היה חוב 80,000,000-ל 60אזור בין  עו"ד קרמר:

 16  גדול. בוא תסביר, מה אלה המחיקות?

 17את התהליך של המחיקה עצמו אני לא יודע איך מתבצע, אני רק יכול להגיד  העד, מר בן ברוך:

 18תחת הכותרת, משרד האוצר, הסדרת  A4הגיע לידי מסמך  2010שבסוף שנת 

 19ה התבקשתי לגשת לבנק מזרחי, למסור את זה שם לגורם חובות לפיתוח ועם ז

 20מסוים כדי שהוא יסדיר את החוב, למעשה, למחוק את החוק, כפי שמשרד 

 21 האוצר הורה לבנק לעשות זאת .

 22אוקיי, עכשיו תראה, על הנושא הזה של מחיקת החובות ומה נעשה כדי למחוק  ש:

 23   את החובות, מסיקה ובן שושן דיברו באופן גלוי?

 24 מעולם לא.  ת:

 25  הנושא לא נדון בישיבות? ש:

 26 אף פעם לא.  ת:

 27איך אתה מסביר את זה? יש לכם חוב גדול, אתה סמנכ"ל הכספים, איך הנושא  ש:

 28 הזה לא נדון גם איתך? 

 29זה חוב שהמדינה ולא הבנקים, לפחות לא ממני, ביקשו להחזיר או לפרוע, זה  ת:

 30לחץ ויש גורם משפטי שמפעיל את הלחץ אם לא  לא חוב כמו ספק אחר שיש

 31פורעים אותו, זה אף פעם, שום גורם לא בא וביקש לפרוע את החוב הזה, אז 
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 1ככה שלי אישית זה לא הציק, אני יודע שזה היה בעבר של החברה וזה מתגלגל 

 2 כל הזמן בספרים של החברה.

 3 לאן הלך כל הכסף? כב' הש' לוי:

 4 .ץ2008דע לאיפה הלך כל הכסף, מדובר פה בשנת אינני יו העד, מר בן ברוך:

 5 זה הרבה כסף, לא?  כב' הש' לוי:

 6 .2009 העד, מר בן ברוך:

 7 אתה חשב החברה, אתה לא יודע למה הוא יוצא?  למה זה הולך?₪  80,000,000 כב' הש' לוי:

 8פיתוח לחברה ל 2008זה יתרת ההלוואה שהמדינה העבירה בשנת ₪  80,000,000 העד, מר בן ברוך:

 9 שומרון, לי נאמר שזה סכומי כסף שהושקעו בתוך שומרון ביישובי שומרון.

 10 אין לך מושג לאן זה הלך. כב' הש' לוי:

 11 ? אני מסתכל קדימה לא אחורה מבחינה תזרימית. 2008שנת  העד, מר בן ברוך:

 12, שאלו 176עד  173, שורה 30.12.2014תראה, אתה אמרת בהודעה שלך מיום  עו"ד קרמר:

 13תך, "האם שמעת את חיים או גרשון מדברים על אופן הקטנת החוב של בתי או

 14האגודה?", אמרת, "לא, הנושא הזה נסתר ממני, לא דיברו על זה לידי, היום אני 

 15שנים בהן אני מכהן בחברה  4יכול להגיד שהנושא הזה הוסתר ממני במשך 

 16 מעולם לא יצא לי לשבת ביחידות עם יו"ר החברה", זה מדויק? 

 17כן. אני לא הייתי מקורב של גרשון, אני לא איש פוליטי, לא הגעתי מסביבת  ת:

 18 העבודה שלו, אני תושב פ"ת, לא הכרתי אותו אף פעם לפני כן. 

 19 אוקיי.  ש:

 20 ממתי החברה הזאת קיימת? כב' הש' לוי:

 21 86, 87 העד, מר בן ברוך:

 22 ודע? אדון מסיקה היה כבר היו"ר או שאתה לא י 2008-ב כב' הש' לוי:

 23 לא, הוא לא היה יו"ר, לא, הוא לא היה. העד, מר בן ברוך:

 24 , אדוני.2007מסוף  עו"ד קרמר:

 25 , אז כן.2007מסוג  כב' הש' לוי:

 26 ?2007סוף  העד, מר בן ברוך:

 27 לפי מה שאני יודע. עו"ד קרמר:

 28 אני לא הייתי שם בטוח.  כב' הש' לוי:

 29 , תעיין בו, בבקשה.46ת/זה כבר  עו"ד קרמר:

 30 מה שאתם מציגים לו זה? הש' לוי: כב'

 31 , זה כרטסת הנהלת חשבונות של מרים גרשברג בחל"פ.46ת/ עו"ד קרמר:

 32 כן.  כב' הש' לוי:
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 1  תסתכל, בבקשה, אתה פגשת פעם את מרים גרשברג? עו"ד קרמר:

 2 לא.  העד, מר בן ברוך:

 3 ? 69,542לא. אתה יודע למה שילמתם לה את הסכום הזה?  ש:

 4ראיתי בניירת שהוצגה לי שיש אישור רשמי של מנכ"ל החברה מול  לא, אבל אני ת:

 5 ההזמנה ממנה, אז אני מתאר לעצמי שעל סמך זה שילמנו לה. 

 6תראה, גרשברג העידה פה והיא אמרה שהיא לא ביצעה עבודה כלשהי בשביל  ש:

 7 החל"פ, אתה ידעת מזה? 

 8 לא.  ת:

 9 אנחנו סיימנו, אדוני.  עו"ד קרמר:

 10 י נתן לך את ההוראה לשלם?מ כב' הש' לוי:

 11אם אני לא טועה על הנייר הזמנה היה חתום חיים בו שושן, יש איזה נייר  העד, מר בן ברוך:

 12 שראיתי במסגרת הניירות שהוצגו לי.

 13 טוב. כב' הש' לוי:

 14 אתה מתכוון. עו"ד קרמר:

 15 איזה הזמנת עבודה ראיתי.  העד, מר בן ברוך:

 16 ? 56ת/אתה מתכוון לנייר הזה,  ש:

 17 כן, ראיתי משהו, כן, כן, כן.  ת:

 18 כן.  כב' הש' לוי:

 19 זו החתימה של חיים בן שושן? עו"ד קרמר:

 20 כן.  העד, מר בן ברוך:

 21 טוב. בבקשה, עו"ד אדרת, חקירה נגדית.  כב' הש' לוי:

 22 

 23 מר משה בן ברוך, משיב בחקירה נגדית לעורך הדין גיורא אדרת: 1ע.ת/

 24 שלום, מר בן ברוך.  עו"ד אדרת:

 25 שלום רב.  העד, מר בן ברוך:

 26 , נכון?  2010כפי שאמרת, אתה היית איש הכספים של חל"פ שומרון משנת  ש:

 27 . 2011תחילת  ת:

 28 ועד?  ש:

 29 איך?  ת:

 30  עד מתי? ש:

 31 . 2016, דצמבר 2016עד סוף  ת:

 32 והיית כפוף ישירות למנכ"ל חיים בן שושן, נכון?  ש:
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 1 נכון מאוד.  ת:

 2 כפופים ליו"ר לגרשון מסיקה. וגם הוא וגם אתה  ש:

 3 נכון.  ת:

 4 עכשיו, באלו נסיבות חיים בן שושן עזב?  ש:

 5שוב פעם, אני לא הייתי חבר בישיבות דירקטוריון של החברה, אבל ממה  ת:

 6 שהבנתי חיים בן שושן עזב מרצונו המלא, זאת הייתה ההחלטה שלו. 

 7  מתי? ש:

 8 אני לא זוכר בדיוק את התאריך המדויק.  ת:

 9 . 2013אמרת בעדות הראשית יולי  ש:

 10 אני חושב שעד סוף יולי, ת:

 11 אבל הוא המשיך לקבל עוד שכר.  ש:

 12הוא קיבל שכר מהחברה לפיתוח שומרון, אני  2013לא, אני חושב שעד סוף יולי  ת:

 13 לא זוכר בדיוק עד מתי הוא תפקד בפועל בחברה. 

 14הגדרת את חל"פ  210בשורה  10.11.13-עכשיו, אתה בהודעה שלך מיום ה ש:

 15שומרון, אני מצטט, "חברה כלכלית וגם חברה אסטרטגית שמטרתה לפתח את 

 16 השומרון ואת היישובים במועצה", נכון? 

 17 כן.  ת:

 18התפקיד שלך, כפי שחזרת ואמרת, אתה בתור איש כספים, ממונה על יישום  ש:

 19  וביצוע של תשלומים לספקים ועל נושא תזרים המזומנים, זה נכון?

 20 . כן ת:

 21אתה לא חבר הנהלה, אתה לא מצוי ולא חשוף לכל השיקולים שיש להנהלה,  ש:

 22שיקולי אסטרטגיה, שיקולים לפעילות עתידית, כל מה שהנהלה שוקלת, אתה 

 23 זה לא התחום שלך. 

 24 אכן.  ת:

 25 ולא רק בדברים הספציפיים שהציגו לך היום, ככלל.  ש:

 26האסטרטגיה של החברה, זה אני כאיש כספים של החברה, אני לא אחראי על  ת:

 27 נכון, משפט נכון. 

 28 ואתה מחליט עם איזה ספקים להתקשר?  ש:

 29 לא.  ת:

 30 אתה קובע את גובה התשלומים לספקים?  ש:

 31 לא.  ת:

 32  אתה בודק את גובה התשלומים, מבחינת השוואת מחירים, כדאיות? ש:
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 1 לא, אבל אני לרוב משתדל להגיד את דעתי.  ת:

 2 מי אמון לעשות את הבדיקות הללו?  ש:

 3 מי שמנהל משא ומתן מול ספק ישירות.  ת:

 4 שזה לא אתה.  ש:

 5לא אני, אם זה מנהל מחלקת הבניה מול ספקי הבניה, זה הוא, אם זה מנהל  ת:

 6 מחלקת תחבורה מול ספקי התחבורה, זה הוא.

 7 אבל יש תחומים שבהם דעתך כן נחשבה, כשאמרת? כב' הש' לוי:

 8 כן. אני. בן ברוך: העד, מר

 9 למשל? כב' הש' לוי:

 10אני משמיע את דעתי, למשל אם יש החלטה בדירקטוריון לרכוש אוטובוסים  העד, מר בן ברוך:

 11חדשים לטובת החברה לפיתוח שומרון, אז אני בא ואומר, זה לא הזמן, כי נדרש 

 12 הון עצמי כזה או אחר וההון העצמי הזה כרגע לא מצוי בחברה והחברה נמצאת

 13בקשיים ומאוד קשה לגייס הלוואות מגופים אחרים ולכן כדאי לבטל ו/או 

 14לדחות את ההחלטה הזאת, לפעמים זה נשמע, לפעמים זה התקבל כי זה 

 15 המציאות, זה לא משהו שאני, זה לא דעה שלי, זו המציאות האמיתית.

 16 זאת אומרת היו פעמים שהקשיבו לדעתך?  כב' הש' לוי:

 17 כן העד, מר בן ברוך:

 18 ונמנעו מההוצאה? ב' הש' לוי:כ

 19 פעמים מעטות, אבל כן.  העד, מר בן ברוך:

 20 וזה לא קרה בנושאים של היועצים.  כב' הש' לוי:

 21 לא.  העד, מר בן ברוך:

 22 בנושאים של היועצים אתה התרעת? עו"ד אדרת:

 23 לא, לא התנגדתי ולא התרעתי, לא.  ת:

 24 עכשיו, כשנחקרת במשטרה, אתה זוכר?  ש:

 25  אוקיי. ת:

 26 אתה זוכר שנחקרת במשטרה.  ש:

 27 זכור לי, כן.  ת:

 28גופים, מוצרי עץ אבי  2כן. מעבר לגופים שהוזכרו פה היום, חקרו אותך לגבי עוד  ש:

 29 מטאל יוסי גולן, אתה זוכר? 

 30 זכור לי גם יועץ כזה שהועסק בחברה, כן.  ת:

 31ם, אתה שאמרת שאין לך מושג על מה מדובר, לא ראית חוזים, לא ראית הסכמי ש:

 32 לא יודע מה זה. 
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 1אני חושב שאמרתי שנאמר לי שהוא עובד על עבודה מסוימת בתחום הסולארי  ת:

 2 עבור מועצה סלש חברה לפיתוח שומרון. 

 3 אבל חוץ מאמירה לא ראית כלום, לא ראית חומרים ולא ראית הסכמים.  ש:

 4 אני אישית, אני אישית לא זכור לי שראיתי חוות דעת ממנו.  ת:

 5  הסכמים ראית איתו? ש:

 6 הסכמים? אני חושב שכן, שוב פעם, מדובר בתקופה מאוד רחוקה, יתכן שכן.  ת:

 7 כי בהודעות שלך אמרת שלא ראית הסכמים.  ש:

 8 יכול להיות שכן, אני לא זוכר, לא.  ת:

 9  ומי זה יוסי גולן? ש:

 10 יועץ שהועסק בחברה בזמנו.  ת:

 11 ומה הוא היה בעבר?  ש:

 12 אין לי מושג מה היה בעבר.  ת:

 13אתה לא יודע. התייחסת גם החברה לפיתוח הר ברכה, נכון? שהיו שם תשלומים  ש:

 14 בסכומים לא מבוטלים, אתה זוכר? 

 15 נשאלתי ועניתי, כן, זכור לי.  ת:

 16 היה שם איזה פרויקט של מסוף תחבורה ששולם עליו ולא בוצע בכלל, נכון?  ש:

 17לי, זכור לי ששולם סכומים מסוימים ליישוב הרב אני צריך לראות כרטסת מו ת:

 18 ברכה, כן. 

 19 כן ושלא הייתה תמורה לתשלומים האלה.  ש:

 20אני לא זוכר אם היה תמורה או מה הם עשו בגין זה, זכור לי עבודה מסוימת  ת:

 21שהיישוב עצמו ביצע שהוא עצמו הקבלן, היישוב עצמו היה לצורך העניין קבלן 

 22מרון זכתה בפרויקט מול המועצה והיא העבירה את ביצוע, החברה לפיתוח שו

 23זה לביצוע עצמי של הקבלן וגזרה איזשהו עמלה מסוימת, מה שנקרא, מעל, 

 24ביצעה סוג של תיווך, אני לא יודע אם הם עצמם ביצעו את העבודה או לא, אני 

 25 יודע שהועברו כספים, אנחנו לקחנו את חלקנו והחלק שלהם הועבר אליהם. 

 26כשיו, לגבי היועצים שדיברת עליהם בחקירתך הראשית, בדק מדיה, אוקיי. ע ש:

 27 ברק רעות ואיזרוס, לגביהם ראית הסכמים, נכון?  

 28 כן.  ת:

 29 ראית גם תוצרים. ש:

 30חוברות שהוגשו, לגבי בדק מדיה  2בברק רעות ראיתי תוצר בוודאות, זכור לי  ת:

 31אתר האינטרנט עשיתי איזה שהיא עבודה, ראיתי שהם העלו סוג של באנרים ב
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 1שלהם, זכור לי שאחד מהם או בדק מדיה או איזרוס גם הגיעו לחברה וראיינו 

 2 את מנכ"ל החברה לפיתוח שומרון חיים בן שושן. 

 3 לגבי בדק מדיה שזה חברה שהמנהל שלה הוא מר קליביצקי, נכון?  ש:

 4 אממ.  ת:

 5  אתה נפגשת איתו, הכרת אותו? ש:

 6 חברה לפיתוח, כן. ראיתי אותו פעם אחת במשרדי ה ת:

 7עכשיו, ראינו פה את ההסכמים, נכון? זה הסכמים שאתה הכנת אותם, כמו  ש:

 8 שאמרת, בהוראה שקיבלת נתנו לך נתונים, אתה ערכת את ההסכמים האלה. 

 9כן, לרוב אני הכנתי הסכמים בכל תחום, גם בדיני עבודה עבור עובדים חדשים,  ת:

 10 ספקים חדשים, חברות רכב, ליסינג. 

 11, אני רואה למעלה כתוב, משה עם מספר שזה 74ת/תראה, למשל, בהסכם  ש:

 12 מצביע על כך שאתה ערכת את המסמך. 

 13 נכון, נכון, גם אמרתי זאת, זה מאוד מתאים לניסוח שלי.  ת:

 14 אין טענות, אנחנו רק צריכים לשאול. אין שיטות יותר מתקדמות? ש:

 15 יש, יש אלחוטי גם. כב' הש' לוי:

 16, החוזה הראשון. עכשיו תראה, אתה בעניין זה 72ת/-אותו דבר מופיע גם ב עו"ד אדרת:

 17אמרת בהודעות שלך, אם תרצה אני אצטט, שקיבלת הסבר ממר בן שושן 

 18שמדובר בצורך לחיזוק תדמית השומרון ויישוביו בקרב דוברי רוסית וגם לקדם 

 19 מכירת בתים בחרמש, נכון? 

 20 כן.  העד, מר בן ברוך:

 21 של פרסום וקידום המכירות בחרמש בוצע בפועל. והנושא הזה  ש:

 22 אני לא יודע אם הוא פרסם בפועל כן או לא, לא, לא יודע.  ת:

 23 אתה לא יודע.  ש:

 24 אין לי מושג.  ת:

 25 אתה יודע שבסופו של דבר היחידות האלה נמכרו והייתה הצלחה?  ש:

 26רו לדוברי נמכרו, לא יודע אם הייתה הצלחה, נמכרו, אני גם לא יודע אם נמכ ת:

 27 רוסית. 

 28 אתה לא עקבת.  ש:

 29 לא.  ת:

 30 אתה ראית באנרים?  ש:

 31 כן, זכור לי שראיתי באנרים וגם הדפסתי אותם.  ת:
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 1מסמכים שהציגו לך בחקירה,  2אני רוצה להציג לך פה, אני רוצה להציג לך פה  ש:

 2 שאתה הבאת לחוקרים, אלה דוגמה לבאנרים שדיברת עליהם? 

 3 אותם.  כן, זה אני הדפסתי ת:

 4 מאיפה הדפסת אותם?  ש:

 5מאתר שכנראה חיים אמר לי, אתר ברוסית צרפתי את זה כאסמכתא מבחינתי  ת:

 6 לתשלום עצמו.  

 7 שהם מתייחסים ל?  ש:

 8 למכירה של חרמש.  ת:

 9 של חרמש, נכון?  ש:

 10 כן, יכול להיות, לא יודע, לא קורא רוסית, אבל יתכן, כן.  ת:

 11 זה גם מסמך שאתה הבאת.  קה תרגום?מה זה התרגום הזה? דף מחי ש:

 12 טוב, יכול להיות.  ת:

 13 זה מתייחס לאותו.  ש:

 14 כנראה.  ת:

 15 לאותו בנר.  ש:

 16אני לא דובר רוסית, אבל כן, זה הייתה המטרה, המטרה זה פרסום של היישוב  ת:

 17 עצמו. 

 18 אדוני, אנחנו. ש:

 19 להגיש? כב' הש' לוי:

 20 נדאג להגיש עוד עותק. עו"ד אדרת:

 21 בינתיים נסמן את זה ואז תחליפו, רק כדי שזה יסומן. לוי:כב' הש' 

 22 עותקים. 2לא, לא, אני מבין שצריך להגיש  עו"ד אדרת:

 23 בינתיים עותק אחד, אם זה לא נוח לכם. כב' הש' לוי:

 24 לא, לא, אנחנו. עו"ד אדרת:

 25 .2יש פה  כב' הש' לוי:

 26 כן, כן. עו"ד אדרת:

 27 זה אותו הדבר? כב' הש' לוי:

 28 זה התרגום לעברית.  :עו"ד אדרת

 29ואיך אנחנו יודעים  א'1נ/והתרגום לעברית  1נ/, המקור 1נ/אוקיי, אז זה  כב' הש' לוי:

 30 שהתרגום באמת משקף? אין לו מושג ברוסית. 

 31 נכון, הוא אמר שהוא המציא את זה. עו"ד אדרת:

 32 גם אני הרוסית שלי לא משהו. כב' הש' לוי:
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 1 בסדר, נתגבר, הוא אמר שהוא המציא את זה למשטרה. עו"ד אדרת:

 2  נתגבר? אין התנגדות? כב' הש' לוי:

 3 אנחנו נבדוק את זה היום.  עו"ד קרמר:

 4 זה כמובן חלק מחומרי החקירה, זה לא מסמך שאנחנו המצאנו.  עו"ד אדרת:

 5 מי תרגם אז? כשתביאו את המוצגים האחרים אז נחליף אותם.  כב' הש' לוי:

 6 לא, אנחנו נצרף עוד עותק. רת:עו"ד אד

 7 בסדר, גם בסדר. כב' הש' לוי:

 8 30.12.14-בסדר. אז אם נסכם לעניין בדק מדיה, אתה אמרת בהודעה שלך מה עו"ד אדרת:

 9שנשאלת אם ידעת משהו על מהות העבודה? מה נאמר לך? אתה  242בשורה 

 10של בדק  אומר, "אני יודע מה מהות העבודה, נאמר לי מפורשות שמהות העבודה

 11 מדיה הוא קמפיין פרסומי לדוברי רוסית", אמת? 

 12 כן.  העד, מר בן ברוך:

 13ובין היתר, נתת את הדוגמה של ביצוע פרסום בשפה הרוסית בנושא בתים  ש:

 14  ביישוב חרמש, נכון?

 15 כן.  ת:

 16אוקיי. ולשאלתי קודם, האם אתה יודע שמסע הפרסום הצליח? אז אני מבין  ש:

 17 שהבתים נמכרו?  שאתה יודע את התוצאה

 18הבתים בסופו של דבר נמכרו, אני לא יודע אם זה לעולי רוסיה כן או לא, אין לי  ת:

 19 מושג, כן. 

 20 אוקיי.  ש:

 21אני חשוב לי להבהיר, אני בזמנו דיברתי על נחיצות התשלום, לא על מהות  ת:

 22התשלום, מהות התשלום נאמר לי, חיזוק, תדמית, שיווק, מתקבל על הדעת, 

 23 זה שאלה אחרת. הנחיצות 

 24אז בוא רק נבהיר, אתה כחשב, כאיש כספים, מבחינתך נראה לך שסדרי  ש:

 25 העדיפויות צריכים להיות שונים, נכון? הגדרתי נכון? 

 26כן, אבל אני מקבל גם את המרות של מי שנותן לי הנחיות אחרות, כפי שהוא  ת:

 27 אמר שהוא רואה את התמונה המלאה. 

 28מר, נחיצות, אתה לא אומר שזה דברים שבכלל לא יפה, זאת אומרת שאתה או ש:

 29היה צריך אותם כי אתה גם לא יכול לחוות דעה על זה, אתה אומר שבראיה 

 30שלך, בעת ההיא של התזרים מזומנים, אתה חשבת שצריך להפנות את הכספים 

 31 אולי לדברים אחרים.  

 32 האלה.   נכון ושהיה אפשר אולי לוותר על שירותי הפרסום או מסעות הפרסום ת:
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 1ושאתה אמרת והצפת את הדברים האלה והתשובה הייתה שהדברים האלה  ש:

 2 נחוצים וחשובים ויהיה להם תוצאות בעתיד. 

 3שוב פעם, בנושא הזה, לא הצפתי יותר מידי כי קיבלתי תשובה הצפתי על הנושא  ת:

 4 של גירעון הכספי של החברה ממה הוא נובע? איך הוא נבע? 

 5  תייחס לברק רעות רמי כהן, לגבי רמי כהן, נפגשת איתו?טוב, עכשיו בוא נ ש:

 6 לא זכור לי, לא זכור לי.  ת:

 7אז שאתה אומר שהוצג לך על ידי בן שושן כיועץ לתחבורה, אז לא הוצג פיזית  ש:

 8 לא סיפר לך שהאיש הוא יועץ בענייני תחבורה, נכון? 

 9 יכול להיות, כן.  ת:

 10 245, 242משורות  30.12.14-בהודעה שלך מהעכשיו, לגבי רמי כהן אתה אומר  ש:

 11כך, "לגבי רמי כהן נאמר לי מפורשות שהוא מפתח מודל עסקי לאתר הר גריזים 

 12והדבר יכניס הכנסות לחברה ובתחום התחבורה נאמר לי שרמי כהן הוא יועץ 

 13 ויכול למצות את התחבורה והביא להישגים טובים ביותר", זה נכון? 

 14 יביא.  ת:

 15מה שכתוב, אבל אתה, אני מניח שאתה צודק. עכשיו, נשאלת פה על  אני מצטט ש:

 16נושא התחבורה, חברי שאל וענית מה שענית, אני רוצה להקריא לך מה ענית 

 17, "שאלה: האם 316משורה  10.11.13-בחקירה, נשאלת כך, בהודעה שלו מה

 18ההוצאה נחוצה?" הכוונה בנושא הזה ואתה עונה ככה, "תשובה: נושא 

 19זו ליבת העסקים של החברה ותמיד אפשר לשדרג ולהוסיף סעיפים התחבורה 

 20מקצועיים, אם את שואלת אותי, אני חושב שכן צריך יועץ מיוחד לצורך מחלקת 

 21 תחבורה בחברה", זה נכון?  

 22 אתה מצטט אותי, כן.  ת:

 23 אתה אומר גם שאתה לא יודע מה עלות עבודה מסוג זה, נכון?  ש:

 24 כן.  ת:

 25, "רמי הגיש חוות דעת מקצועית משלו 320וסיף ואומר, משורה עכשיו, ואתה מ ש:

 26 ויש דברים שניתן ללמוד מהם", למה התכוונת? 

 27אני בזמנו, כפי שאמרתי, קיבלתי לידיים שלי את הדו"חות תחבורה שרמי הגיש,  ת:

 28עיינתי, ראיתי שנעשתה עבודה, לא זוכר בדיוק איזה דברים ניתן ללמוד, אבל 

 29 העברתי את זה למחלקת התחבורהמבחינתי התרשמתי, 

 30 אוקיי.  ש:
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 1איך התשובה הזאת שלך מסתדר עם מה שאמרת לי קודם כששאלתי אותך, אם  כב' הש' לוי:

 2משהו עובד למה צריך לשפר? אז אמרת שאתה לא יודע, אז עכשיו איך זה 

 3 מסתדר? 

 4ל, השאלה זה לא, הציטוט שלי הוא נכון מהמשטרה, תמיד אפשר לשפר ולייע העד, מר בן ברוך:

 5העיתוי, אם אני נמצא כרגע בעיתוי מאוד קשה מבחינת תזרימית ומאוד קשה לי 

 6גם אם זה למטרה טובה, אז כנראה שבאותו רגע זה ₪,  210,000, 200להוציא 

 7 לא כל כך נחוץ להביא יועץ לתחום שהוא רווחי בכל זאת.

 8 אוקיי.  כב' הש' לוי:

 9שכב' השופט שאל אותך, בהמשך של אותו קטע בשורה  תראה, בהמשך למה עו"ד אדרת:

 10, אתה אומר ככה, "אני אציין כי בכל מה שקשור לתחבורה אני יכול להבין 325

 11את מהות ונחיצות העבודה כי החברה מחזיקה צי אוטובוסים גדול ויש צורך 

 12 לחלופות לשדרוג המחלקה על מנת למקסם רווחים".

 13חבורה זה ליבת העסקים של החברה ותמיד תמיד אפשר לייעל נכון, מחלקת הת העד, מר בן ברוך:

 14 ולשפר אותה. 

 15 זאת אומרת, בעניין הזה אמרת שאתה יכול להבין את מהות ונחיצות העבודה.  ש:

 16 כן.  ת:

 17לנושא של הר גריזים אני לא אכנס כי חברי ישאל אותך, אבל, למרות שאתה לא  ש:

 18פתח בהר גריזים אתר לאומי נ 2012תושב השומרון, האם ידוע לך שבמחצית 

 19 מטעם המדינה ואתר שמבקרים בו הרבה תיירים? 

 20 לא, לא ידוע לי.  ת:

 21 לא ידוע.  ש:

 22 לא ידוע לי.  ת:

 23 האם אתה יודע שבנושא הר גריזים גם נעשתה עבודה והוכנה חוברת?  ש:

 24 כן, נעשתה עבודה.  ת:

 25 ראית אותה.  ש:

 26 זכור לי שראיתי חוברת, כן.  ת:

 27 ן לך מושג,ואתה, אי ש:

 28 לא קראתי בה, לא פתחתי אותה.  ת:

 29 לא פתחת, לא קראת, לא התעניינתי כי זה לא התחום שלך.  ש:

 30 לא, בניגוד לתחבורה. נכון.   ת:

 31אוקיי. לגבי איזרוס, אתה יודע שזה חברת פרסום גדולה שפונה לקהל הרוסי  ש:

 32  ויש לה אתר אינטרנט, נכון?
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 1 כן.  ת:

 2 לאיזרוס, נכון? והיה הסכם בין החל"פ ש:

 3 כן, ראיתי אותו לפני כן.  ת:

 4 עכשיו, בין היתר, הם גם פרסמו את היישוב חיננית, נכון?  ש:

 5 אממ.  ת:

 6 יישובים חרמש וחיננית.  2דיברת על  ש:

 7 נכון.  ת:

 8בנושא חיננית איזרוס פעלו ופרסמו אותו וגם שם דובר על מכירת יחידות דיור,  ש:

 9 נכון? 

 10 כן.  ת:

 11יודע מה קרה עם הפרסום? האם היחידות האלה נמכרו ולאיזה אתה  ש:

 12 אוכלוסייה? 

 13אני לא יודע מה קרה עם הפרסום, אני יודע שהיישוב חיננית הוא אוכלוסייה  ת:

 14 דוברת רוסית והבתים נמכרו. 

 15תודה רבה. ובעניין הזה, אתה גם כששאלת ושאני מבין שאלת זה בעיקר את מה  ש:

 16שושן, נאמר לך שהמטרה היא להביא תושבים דוברי רוסית ליישובי השומרון  בן

 17 ולשווק יחידות דיור בחיננית. 

 18 נכון.  ת:

 19 רצו עלייה רוסית שתחזק את השומרון.  ש:

 20 תחזק את יישובי השומרון, כן.  ת:

 21, 252שורה  30.12.13-ובעניין הזה של איזרוס אתה הוספת מיוזמתך בהודעה מה ש:

 22אלת על הנושא שלא עלה אצלך חשד, ראית שעשו עבודה בתחום אחרי שנש

 23 הפרסום. 

 24כן, ראיתי מספר פעמים, אני חושב שהוצגו בפני גם באנרים כאלה ואחרים או  ת:

 25זכור לי גם איזה שהיא כתבה בעיתון, לא זוכר בדיוק מי בדיוק עשה את זה, 

 26 אבל זכור לי גם איזה שהיא כתבה בעיתון. 

 27לגבי מחיקת חובות האגודה, כל הנושא הזה, אתה לא טיפלת  אוקיי. עכשיו, ש:

 28 בזה, אתה לא קשור, אין לך מושג מה נעשה, איך נעשה, נכון? 

 29 טיפלתי בזה, כמו שאמרתי, ברגע שכבר הגיע המכתב המוכן שמסדיר את החוב.  ת:

 30כן, אבל אתה לא פעלת מול משרדי ממשלה, מול גופים, זה לא היה תחום  ש:

 31 , נכון? העיסוק שלך

 32 כן סיפקתי נתונים, אם היה צורך, כלומר, מה יתרת ההלוואה,  ת:
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 1 לא, נתונים אובייקטיביים טכניים.  ש:

 2 כן, נתונים טכניים.  ת:

 3 אוקיי. עכשיו, סיפרת פה על הבדיקה של משה נוימן, נכון?  ש:

 4 יואל נוימן.  ת:

 5 יואל, יואל נוימן?  ש:

 6 ככה קוראים לו.  ת:

 7, בהודעה שלך, אתה זוכר שהציגו לך כל מיני אמירות של מר נוימן אוקיי. עכשיו ש:

 8ואתה אמרת על מספר דברים שהצורה שהוא מציג את מה שאתה אמרת לו היא 

 9לא מדויקת, היא לא נכונה ואתה מניח שהוא כבר עושה פרשנות על הדברים, 

 10 אתה זוכר? 

 11 כן.  ת:

 12 משפטים?  2-אתה יכול להרחיב ב ש:

 13מני את החשבוניות ואת ההוצאות בגין אותם תשלומים שדיברנו שיואל ביקש מ ת:

 14עליהם מקודם, הוא שידר לי שהוא כבר יודע במה מדובר, הוא ביקש ממני 

 15לספק לו את החומר, הוא שאל את היו"ר, הוא שאל את המנכ"ל והוא שידר 

 16שיש משהו מעבר לתשלומים האלה, שזה לא, ככה הוא שידר, שזה לא תשלום 

 17 יועץ. חברה מול 

 18  אבל השידור הזה זה לא על פי נתונים שאתה ידעת או סיפקת לו. ש:

 19 לא, לא.  ת:

 20 זה פרשנויות שלו.  ש:

 21 זו הייתה פרשנות, כן, ככה גם הגדרתי את זה, סוג של פרשנות שלו.  ת:

 22 אמרת שהוא הגיש תלונה למשטרה, אתה יודע נגד מי הוא הגיש?  ש:

 23 הוא הגיש תלונה במשטרה נגד מנכ"ל החברה. לא, אמרתי שבדיעבד התברר לי ש ת:

 24 אדון מסיקה.  ש:

 25 לא, אדון בן שושן, מנכ"ל החברה.  ת:

 26 בן שושן.  ש:

 27 כן.  ת:

 28 ואתה יודע על מה הוא הגיש?  ש:

 29 בגין סוג של שחיתויות שהיו נראות בעיניו.  ת:

 30 הבנתי. תודה רבה. עו"ד אדרת:

 31 אדוני מעריך את החקירה?תודה רבה. רק רגע. כמה זמן  כב' הש' לוי:

 32 קצר. עו"ד חימי:
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 1 לא, לא, העד שלכם, הוא כבר בהיכון?  כב' הש' לוי:

 2 הוא אמור להיות פה. עו"ד קרמר:

 3 הוא אמור, בסדר, כי אני לא רוצה שנמתין לו ואם צריך אז שיהיה.  כב' הש' לוי:

 4 דקות.  5הוא אמור להיות פה עוד  עו"ד קרמר:

 5 ר. בבקשה, עו"ד חימי, חקירה נגדית לעו"ד חימי.מצוין. בסד כב' הש' לוי:

 6 

 7 מר משה בן ברוך, משיב בחקירה נגדית לעורך הדין אבי חימי: 1ע.ת/

 8 משה, בוקר טוב.  עו"ד חימי:

 9 בוקר טוב.  העד, מר בן ברוך:

 10 תאמר לי, בבקשה, כמה פעמים נחקרת במשטרה בהקשר לפרשה שלנו?  ש:

 11 הפרשה של ה?  ת:

 12 תה היום מעיד עליה? הפרשה שלנו, שא ש:

 13 . 3-בין, אני חושב, בין פעמיים ל ת:

 14  במשטרה הקפדת לספר את האמת ואך ורק את האמת, נכון? ש:

 15 כן.  ת:

 16  עשו לך ריענון לעדות שלך בפרקליטות? ש:

 17 כן.  ת:

 18 כשקראת את ההודעות שמסרת.  ש:

 19 אממ.  ת:

 20 משהו לא נראה לך?  ש:

 21 לא.  ת:

 22 עומד אחרי מה שאמרת. הכל בסדר, אתה  ש:

 23 כן.  ת:

 24 בכל חקירה וחקירה. אתה עושה ככה, אבל לא רואים.  ש:

 25 כן, כן.  ת:

 26כן. עכשיו תראה, רמי כהן אמרו לך בכלל שהוא לא מואשם בפרשה הזאת? כי  ש:

 27אתה אהבת לציין את שמו כמה פעמים במסגרת שלל היועצים, אמרו לך שאין 

 28 ה הזו? טענה למדינה כלפיו בהקשר של הפרש

 29 לא.  ת:

 30 לא אמרו, טוב.  ש:

 31 עכשיו תראה. ת:

 32 אבל אני אגיד לך משהו, עו"ד חימי, כי עובדה שהוא כן נאשם, אומנם פרשה. כב' הש' לוי:
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 1 בפרשה של חל"פ הוא לא מואשם. עו"ד חימי:

 2 כן, בסדר, של חל"פ. כב' הש' לוי:

 3להעיד על האטום, חל"פ, הוא  חל"פ, הוא בא להעיד על חל"פ, אדוני, הוא לא בא עו"ד חימי:

 4 לא מואשם, אתה יודע?

 5 לא.  העד, מר בן ברוך:

 6עבודות שהוא  2אוקיי. עכשיו תראה, תאשר לי שרמי כהן מקבל תשלומים עבור  ש:

 7 ביצע ואתה ראית את העבודות האלה במו עיניך. 

 8 ראיתי את העבודות במו עיני.  ת:

 9 אני רוצה לרענן את זיכרונו של אדוני. ש:

 10 שלי? אה שלו, כן.  הש' לוי: כב'

 11 יש עוד אדונים באולם, אדוני. עו"ד חימי:

 12 כולם אדונים. כב' הש' לוי:

 13 מה? כולם.  עו"ד חימי:

 14 אדונים וגברות, כן.  כב' הש' לוי:

 15 זה התכנית האסטרטגית לפיתוח חלופות בתחום התחבורה.  עו"ד חימי:

 16 ראיתי אותה. העד, מר בן ברוך:

 17 . 2011התכנית של הר גריזים, תכנית שיווק שלדית אוקטובר ואדוני ראה את  ש:

 18 אוקיי. ראיתי אותה.  ת:

 19 אני מראה את החוברות לאדוני הכי חשוב.  ש:

 20 להראות רק או להגיש? כב' הש' לוי:

 21 להראות ולקחת, אדוני.  עו"ד חימי:

 22 טוב. כב' הש' לוי:

 23 עכשיו תגיד לי, משה. עו"ד חימי:

 24 כן.  3נ/-ו 2נ/אה  .2נ/-ו 1נ/ כב' הש' לוי:

 25אדוני ידע שרמי כהן גם ביצע עבודה גם חברת התחבורה של המועצה בגוש  עו"ד חימי:

 26 עציון?

 27 לא. העד, מר בן ברוך:

 28 .1נ/כבודו היה  דובר:

 29 , תיקנתי. תודה. 3נ/-ו 2נ/אמרתי  כב' הש' לוי:

 30 ? התחבורה? 2אדוני מה זה  עו"ד קרמר:

 31 גריזים. מקשיבים זה גם טוב.  לא, הר כב' הש' לוי:
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 1תראה, חברי קצת שאל אותך, אז אולי אני אחזור על מקצת מהשאלות אבל  עו"ד חימי:

 2בניואנסים אחרים. תראה, אתה בהקשר לעבודה בתחום ייעול מערך התחבורה 

 3של החל"פ, אז ראשית אני אומר לך שלפני שהוא עשה את העבודה שלכם הוא 

 4יון בנושא התחבורה והוא מאוד מיומן בתחום עשה עבודה למועצת גוש עצ

 5 התחבורה, אתה לא היית מודע לזה? 

 6לא, מעולם גם לא ערערתי במקצועיות שלו, לא, לא עניין אותי הניסיון שלו, גם  העד, מר בן ברוך:

 7 לא נאמר לי מה הניסיון שלו בעבר. 

 8ן אותך תאמר לי, בבקשה, אתה הרי פגשת את רמי כהן, בתור חשב, האם עניי ש:

 9לשאול אותו, 'תגיד לי, רמי, כשאתה מכין את העבודה אתה מסתייע באנשי 

 10מקצוע מסוימים, סטטיסטיקות, בדיקות, תצפיתנים וכן הלאה וכן הלאה, כמה 

 11 עלה לך, כמה שילמת ליועצי משנה?'. 

 12. 2עיניים, כלומר, לא יצא לי לשוחח איתו בנפרדות,  4-אז א' לא פגשתי אותו ב ת:

 13הנושא הזה סגור, ברגע שמנכ"ל החברה שהוא האישיות הבכירה מבחינתי 

 14 מבחינת ניהל איתו משא ומתן וסגר איתו על היקף העבודה ועל תשלום העבודה. 

 15עכשיו תראה, רמי כהן פונה אליך ומבקש ממך נתונים ודו"חות על אגף  ש:

 16 התעבורה בחברה, אדוני זוכר? 

 17 . כן, זכור לי שסיפקתי נתונים לכולם, כן ת:

 18 לא לכולם, אני מדבר על רמי כהן.  ש:

 19 כן, כן.  ת:

 20 אדוני מבין שלצורך הכנת העבודה. ש:

 21 .4נ/ כב' הש' לוי:

 22 צריכים נתונים גולמיים ורמי מבקש את הנתונים ואתה מספק לו אותם.  עו"ד חימי:

 23 נכון. העד, מר בן ברוך:

 24יד על הלב, היו לך כל מיני יועצים, אני לא מייצג אותם, אני  אז בוא תראה, עם ש:

 25לא יודע מי הם, הם לא מעניינים אותי, רמי כהן יועץ שמבקש נתוני בסיס 

 26 משמעותיים כדי להכין את הפרוגרמה שלו, נכון? 

 27 רמי כהן ביקש נתונים, סיפקתי לו נתונים, נכון.  ת:

 28 ואתם מתכתבים באימיילים.  ש:

 29שירות מולו אלא רמי, אני רואה שרמי מתכתב מול חיים וחיים מעביר אני לא י ת:

 30 לי את הבקשות של רמי, תעביר את החומרים בנושא התחבורה, כפי שסיכמנו. 

 31עכשיו תראה, אני מתקרב אליך, אדוני, ומראה לך את החקירה שלך במשטרה,  ש:

 32 בחקירה מיום, משה? 
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 1 . 10.11.13 עו"ד וייס:

 2ומנם חברי הקריא לך, אבל אתה ידוע, אין טוב ממראה עיניים, אתה תראה, א עו"ד חימי:

 3אומר כך, "נושא התחבורה זו ליבת העסקים של החברה ותמיד אפשר לשדרג 

 4ולהוסיף סעיפים מקצועיים, אם את שואלת אותי אני חושב שכן צריך יועץ 

 5 מיוחד".

 6 נכון.  העד, מר בן ברוך:

 7ה בחברה הזאת, החברה הזאת הייתה עכשיו תראה, אני אומר לך שהיה בעי ש:

 8לוקחת הסעות בבוקר, הסעות בצהריים של התלמידים בעיקר ובגלל זה היו 

 9צריכים מספר רב של אוטובוסים, אבל היו פיקים די גדולים שלא היה שימוש, 

 10אוטובוסים להסיע את התלמידים ברחבי שומרון, אבל  10צריך בבוקר נניח 

 11ולכן  14, 13, אין מה לעשות איתם עד 8, 7-ר במהבוקר מרגע שמגיעים לבית הספ

 12חשבו אנשים בחברה, אנשים רציניים, בואו נמצא לחברה הזאת שלל עיסוקים 

 13ונשווק אותה לקהלים אחרים ולכן היה צריך יועץ שיזהה את הבעיות ויזהה את 

 14 הקהלים שרוצים שהחברה תעבוד בהם, נכון? 

 15טוב זה תמיד טוב, בכל תחום, גם אם כמו שאמרתי, תמיד טוב יועץ טוב במקום  ת:

 16 זה תחום רווחי, כן. 

 17תראה ואתה עוד אומר, "אני יכול להבין את מהות ונחיצות העבודה", כלומר,  ש:

 18 בתחבורה זה אוטובוסים שיושבים וצריך לנצל אותם, זה לא צחוק, נכון? 

 19 כן.  ת:

 ₪20  200,000-הנכבד, שעכשיו תראה, עלה איזה סוג של מנגינה מהעדות של אדוני  ש:

 21זה הרבה, אז אני אומר לך שזה מעט, אני אומר לך שרמי כהן העסיק אנשים 

 22שאנחנו נוכיח בבוא הדרך כמה הוא שילם להם, אני גם אומר לך שהאמירה שלך 

 23שקשה להבין את הסכום שמשלמים על חוברת עבודה, זה לא מתאים לך להגיד 

 24כהן סיפק, אתה לא יודע כמה אמירה כזאת, משום שאתה לא יודע כמה רמי 

 25שילמו לו בגוש עציון, אתה לא מכיר את שוק התעבורה, לא פנית לטכניון, לא 

 26 פנית לאנשים אחרים, סתם תחושת בטן. 

 27 לא.  ת:

 28 זה הרבה.  200,000 ש:

 29לא, אז אם, תראה, אם אתה כבר נכנס איתי לנושא של מחיר, אז אני מרשה  ת:

 30ברה אני מתנהל לא מעט מול יועצים, גם לעצמי להגיד לך שבתור חשב של ח

 31בתפקידים קודמים שלי וגם בתפקידים נוכחיים, לא יצא לי לשלם סכום של 

 32 ליועץ. ₪  210,000
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 1 הבנתי.  ש:

 2אני מקבל חוות דעת חשבונאיות משפטיות, הנדסיות בתחום כאלה ואחרים לא  ת:

 3 ₪.  210,000יצא לי לשלם 

 4 הבנתי. ש:

 5 כן סדרי גודל?אלא באיזה  כב' הש' לוי:

 6 .55, 50, 40 העד, מר בן ברוך:

 7 כמה זמן לקח מרגע קבלת העבודה ועד שקיבלתם את החוברת?  כב' הש' לוי:

 8 לא זכור לי.  העד, מר בן ברוך:

 9 סדרי גודל, שבועות, חודשים שנים? כב' הש' לוי:

 10 אני באמת לא זוכר, לא זכור לי. העד, מר בן ברוך:

 11 טוב. כב' הש' לוי:

 12 אפשר לראות אבל מתי שולם.  בן ברוך: העד, מר

 13 יתבהר בהמשך.   אני מניח שזה כב' הש' לוי:

 14 כן. העד, מר בן ברוך:

 15אדוני אמר שהוא עוסק בתחומי האופנה, היום, נכון? חשב, אז הם לא כל כך  עו"ד חימי:

 16 עוסקים בתעבורה, אין להם אוטובוסים, נכון? 

 17 נכון.  ת:

 18לוונטי לאומדן כזה או אחר, נכון? מה אדוני עשה אז העיסוק הנוכחי שלך לא ר ש:

 19 לפני כן שקשור לתעבורה בעבודה שלו?

 20 אתם שאלתם אותו, עו"ד חימי, מה אתם רוצים מהעד?  כב' הש' לוי:

 21 מה? עו"ד חימי:

 22 אדוני שאל אותך לגבי הסכום והוא ענה.   כב' הש' לוי:

 23 פסול בשאלה.בסדר, אני עכשיו שואל אותו שאלה אחרת, מה  עו"ד חימי:

 24 לא, לא פסול. כב' הש' לוי:

 25 אני הייתי בעברי חשב חברת בניה, חברה בניה והנדסה אזרחית. העד, מר בן ברוך:

 26   חברת בניה, גם לא היה להם אוטובוסים, נכון? עו"ד חימי:

 27 נכון.  ת:

 28 גם לא היה להם תחבורה מהותית.  ש:

 29 נכון מאוד.  ת:

 30  היה וולוו למנכ"ל וזהו, נכון.  ש:

 31 מרצדס.  ת:

 32 הבנתי. נמשיך.  ש:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ
 

 2018פברואר  14 

 

 300 

 1 כמה אוטובוסים, אגב, היו לחברה? בשיא.  כב' הש' לוי:

 2 .56 העד, מר בן ברוך:

 3 . 56 כב' הש' לוי:

 4עכשיו תראה, אדוני, אני אומר לך שרמי כהן עשה עבודה בנושא התעבורה  עו"ד חימי:

 5משומרון גיאוגרפית  למועצה אזורית גוש עציון שהיא מועצה אזורית קטנה יותר

 6מהם, עכשיו תשמע, ₪,  190,000ויש לה פחות אוטובוסים וכן הלאה, והוא קיבל 

 7בתיק הזה אין אבן שלא בדקו, המדינה אהבה את התיק הזה, המדינה 

 8והמשטרה, חקרו הכל, אף אחד לא בא בטעות על גוש עציון, אגב, גם לא באו 

 9 לרמי בעניין הזה בטענות.

 10חימי, אתם בטוחים שזה העד המתאים להטיח בפניו את כל, מה אתם  עו"ד כב' הש' לוי:

 11 רוצים ממנו? 

 12 זה הרבה.  200,000אדוני, הוא אמר  עו"ד וייס:

 13 לא, אני עניתי בגלל שהוא שאל אותי.  העד, מר בן ברוך:

 14 )מדברים ביחד(

 15שוק אני עניתי בגלל שאתה שאלת אותי, אני מעולם לא אמרתי אם זה מחיר  

 16 הוגן, גבוה, נמוך, אתה שאלת אותי ועניתי לך. 

 17 עו"ד וייס, רק אחד, לא מקהלה.  כב' הש' לוי:

 18אני עניתי תשובה לשאלה שלך, אני מעולם לא אמרתי שזה מחיר גבוה או נמוך,  העד, מר בן ברוך:

 19 או יש לו את המקצועיות או אין לו. 

 20רות, באסטרטגיה של תיירות, אתה יודע, תודה. אני מודה לך. בוא נדבר על תיי עו"ד חימי:

 21תחבורה קרוב אליך, אתה רואה כניסות כספים, הוצאות, אסטרטגיה של 

 22 תיירות וואלה לא היית בשום ישיבה אסטרטגית של תיירות, נכון? 

 23חטיבות, בניה ותחבורה, היא לא עסקה אף פעם  2חברה לפיתוח שומרון יש לה  ת:

 24 בתיירות. 

 25 זה, לא הבנת. תיירות לא עסקת ב ש:

 26 אני בתור חשב החברה לא זכור שהיה לי הכנסה של שקל אחד מתחום התיירות.  ת:

 27נכון. אתה צודק. עכשיו תראה, כמו שאתה אמרת, שהחל"פ זאת חברה  ש:

 28אסטרטגית שמטרתה לפתח את השומרון ואת היישובים, לפתח את השומרון זה 

 29ירות גם מביא תעסוקה, זה גם בכל מיני היבטים, זה תעסוקה, זה גם תיירות, תי

 30 מביא כסף, עכשיו תראה, אני מראה לך משהו.

 31לא, אני לא אחראי על האסטרטגיה של החברה, אני אמרתי את זה מספר  ת:

 32 פעמים. 
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 1 הבנתי.  ש:

 2 אני איש,  ת:

 3תשמע, אתה יודע כמו שאתה אמרת הר גריזים היה סגור, היה מת, היה אתר לא  ש:

 4 רלוונטי. 

 5 רתי, לא אמרתי שהר גריזים היה סגור. אני לא אמ ת:

 6  לא? ש:

 7 לא שמעת את זה ממני.  ת:

 8טעיתי, אז בוא תראה, אני מראה לך ברושור מועצה אזורית שומרון תיירות  ש:

 9 שומרון. 

 10 מצוין.  ת:

 11ההר הטוב הזה, מפת תיירות, תראה פתחתי אותה, וואלה, תראה כמה תיירות  ש:

 12ריזים גן לאומי, ואני אומר לך, לפני שרמי כהן יש בשומרון והנה יש לנו פה הר ג

 13עשה את העבודה זה היה צחיח, זה היה סגור, לא היה שם כלום, אחרי שרמי 

 14 כהן עשה את העבודה, הממשלה נתנה כסף, פתחו, הגיעו תיירים ואתה יודע מה?

 15לא רק יהודים, הגיעו גם תיירים נוצרים שעשו בדרך מחברון מהדרום בחברון 

 16נכנסו לכל מיני אתרים ולהר גריזים כי הר גריזים, אתה יודע שיש לו,  עד הצפון,

 17אתה יודע שהר גריזים זה מקום מאוד חשוב ביהדות, בתנ"ך הוא מוזכר לא 

 18 פעם, לא פעמיים. 

 19 לא זלזלתי בחשיבות של תיירות. ת:

 20 יש שאלה, עו"ד חימי בקצה של הנאום הזה? כב' הש' לוי:

 21 דוני.כן, אני מראה לא עו"ד חימי:

 22 אני לא זלזלתי בחשיבות של תיירות.  העד, מר בן ברוך:

 23 אני רוצה להגיש את המפה, אדוני. עו"ד חימי:

 24 מה השאלה לעד?  לא, אבל מה אתם רוצים ממני? כב' הש' לוי:

 25 כן, לא הבנתי.  העד, מר בן ברוך:

 26ומשימה השאלה לעד זה, שפיתוח התיירות בהר גריזים זה היה משימה חשובה  עו"ד חימי:

 27 מוצלחת שהסתיימה בהצלחה גדולה.  

 28משימה, מבחינתי, שהיא מצליחה זה שמכניסה לי כסף, הפרויקט הזה לא  ת:

 29הכניס לחברה לפיתוח שומרון שקל אחד של הכנסות ואני מייצג כאן רק את 

 30 החברה לפיתוח שומרון, לא מקום אחר. 
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 1משה, יש פה איזשהו בלבול קטן כי התכנית שרמי כהן הכין  טוב, עכשיו תראה, ש:

 2היא לא הייתה התכנית הראשונית, מישהו אחר הכין איזה שהיא תכנית 

 3 ראשונית שלא צמח ממנה דבר וחצי דבר ולאחר מכן.

 4 . 5נ/המפה מסומנת  כב' הש' לוי:

 5 סליחה? העד, מר בן ברוך:

 6  לא, לא, רק סימנו את המפה. כן. כב' הש' לוי:

 7, 77ת/שלאחר מכן לאחר מכן פנו לרמי כהן, אני מראה לך את המכתב הזה  עו"ד חימי:

 8אדוני ראה את זה, פה רשום, "במסגרת הכנת טיוטה ראשונית לפרוגרמת שדרוג 

 9דובר על הקמת אתר מורשת עם מגוון  2011אתר הר גריזים שהוכנה בפברואר 

 10ני מציעים להתניע את ההליך מוצרים תיירותיים ופעילויות ואתר ארכיאולוגי, א

 11על ידי מספר פעילויות מקדימות", כלומר, רמי כהן היה אחרי שהייתה איזה 

 12שהיא פרוגרמה ראשונית שלא צלחה ואז רמי כהן נכנס לתמונה והניע את 

 13התהליכים עד כדי כך שיש אתר ויש מפה ויש תיירים והתקבל תקציב ממשרד 

 14חשוב, אתה מודע לכל הדברים  ראש הממשלה לאתר הזה כי זה אתר מורשת

 15   האלה?

 16 לא.  העד, מר בן ברוך:

 17 אז בוא נפרק את זה.  ש:

 18 אבל למה זה אמור לעניין אותי?  ת:

 19 הבנתי.  ש:

 20 למה זה אמור לעניין אותי כל הדיון על רמי כהן ועל אתר התיירות?  ת:

 21 אתה יודע, אתה צודק, התשובה שלך טובה.  ש:

 22כי אני באתי נתתי, מה שנקרא, אני אמרתי את  לא, אני באמת מנסה לשאול ת:

 23שלי, אני לא אמרתי אם המחיר שלו יקר, לא יקר, אני לא אמרתי אם זה היה 

 24מוצדק או לא מוצדק, אמרתי את דעתי, עכשיו אתה מנסה לשכנע אותי 

 25שהעבודה שלו הייתה מוצדקת, זה לא ענייני כי אני לא ניהלתי איתי משא ומתן, 

 26 ני רק שילמתי לו. לא חתמתי מולו, א

 27טוב, אדוני צודק, אבל בוא עובדה אחת קטנה, אתה זוכר שהייתה תכנית  ש:

 28 ראשונית שהוגשה בנוגע להר גריזים לפני רמי כהן? 

 29 לא.  ת:

 30 לא זוכר.  ש:

 31 לא זוכר.  ת:
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 1טוב, אוקיי. נמשיך לשאול. עכשיו, אני אומר לך שהתשלום לרמי כהן עבור  ש:

 2  , האם אדוני יכול לאשר את זה?2011ץ אפריל תכנית התחבורה שולם במר

 3 אני צריך להסתכל בכרטסת.  ת:

 4 , אני מראה לאדוני. 76ת/בוא תסתכל בכרטסת שהיא  ש:

 5 . 2012ועוד פעם ינואר  2012, ינואר 2011, אפריל 2011יש כאן פברואר  ת:

 6 כן, אבל אתה יכול להפריד בין התחבורה לבין.  ש:

 7 סכומים, לא.  2לא, לא כתוב כאן, זה  ת:

 8 רגע.  ש:

 9 אה כן, יעוץ תחבורה זה הראשון, כן.  ת:

 10 אמרת לו התכוונת ברק רעות.  עו"ד קרמר:

 11 ברק רעות, סליחה. עו"ד חימי:

 12 הוא התכוון ברק רעות לא, עו"ד קרמר:

 13 אני בברק רעות, כן, בפברואר ובאפריל שולם לו עבור התחבורה. העד, מר בן ברוך:

 14 .2011 עו"ד חימי:

 15 כן, כן, נכון.   ת:

 16 אוקיי ומתי שולם על הר גריזים?  ש:

 17 תשלומים.  2-ב 12, במהלך ינואר 12ועוד פעם ינואר  12ינואר  ת:

 18והחשבונית הוצאה באוקטובר, כלומר, אתה לא משלם מהיום להיום, היה לך  ש:

 19 דוחק. 

 20 החשבונית הוצאה באוקטובר, כן.  ת:

 21 . 2011יפה,  ש:

 22 נכון.  ת:

 23 , אדוני זוכר? 11ה, ההסכם עם רמי לגבי הר גריזים נחתם ביולי עכשיו תרא ש:

 24 לא.  ת:

 25-טוב, אוקיי. עכשיו תראה, אני אומר לך שהמימון מישראל ביתנו הגיע בכלל ב ש:

 26 , אדוני ער לזה? 2012

 27 לא, לא, המימון לא הגיע מעולם דרך החברה לפיתוח שומרון, לא. ת:

 28 הוא דיבר על מימון מישראל ביתנו. לא זכור לי שבעדות שלו  כב' הש' לוי:

 29 החברה לא הייתה אף פעם מעורבת בזה. העד, מר בן ברוך:

 30 טוב. טוב, תודה.  עו"ד חימי:

 31 חקירה חוזרת? כב' הש' לוי:

 32 שאלה אחת.  עו"ד קרמר:
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 1 

 2 מר משה בן ברוך, משיב בחקירה חוזרת לעורך הדין יונתן קרמר: 1ע.ת/

 3 ן, רק שזה יהיה ברור.לגבי השיח שלך עם נוימ עו"ד קרמר:

 4 כן. העד, מר בן ברוך:

 5מה אתה הצעת לו לעשות לגבי בדק מדיה, לגבי רמי כהן, לגבי איזרוס, מלמד  ש:

 6 והיועצים? 

 7 לשאול בדירקטוריון החברה מה מהות התשלומים האלה?   ת:

 8 כי? מה הייתה המטרה של השאלות?  ש:

 9האלה הם נכונים כן או לא, להבין, לראות אם הפרשנות שלו לגבי העניינים  ת:

 10 לקבל, מה שנקרא, תמונת מצב אמיתית. 

 11אתה אמרת שהמטרה של השאלות לקבל תשובות ברורות ומדויקות כדי להסיר  ש:

 12 את הערפל בעניין התשלומים האלה. 

 13 נכון, ממני הוא לא קיבל כי אני מסרתי לו את המידע כפי שנמסר לי.  ת:

 14 שהיה מעורפל.  ש:

 15 , גם בעיני, הוא לא קיבל את התשובות. שהיה בעיניו ת:

 16 בעיניך, בעיניך.  ש:

 17 בעיני, כן.  ת:

 18 מעורפל.  ש:

 19 כן. לא השלמתי עם זה.  ת:

 20 אתה יכול לסגור את ההקלטה.  טוב. תודה רבה לך, סיימת. יש לך את הזימון? כב' הש' לוי:

 21 )הפסקה(

 22 

 23 בבקשה, עו"ד חימי.  

 24הדיונים בפני אדוני, שבסך הכל צוות ההגנה כבודו בטח שם לב, מתחילת  עו"ד חימי:

 25 עדים. 2יורמים מגיעים בזמן, הכל בסדר, עכשיו למשל יש 

 26 )מדברים ברקע(

 27 יורמים זה דווקא מונח טוב. כב' הש' לוי:

 28כן, ביצועים פרלמנטריים. שאנחנו ממושמעים, באים, ילדים טובים. למשל  עו"ד חימי:

 29לוטין בשום זווית, אין לי שום עניין עדים שלא רלוונטיים לי לח 2עכשיו יש 

 30איתם, עכשיו, אם אדוני יגיד לי להיות פה, אדוני מכיר, אני מרכין את הראש, 

 31אבל אדוני גם במשפטים אחרים באולמות אחרים סומכים על הנאשמים ועל 

 32ההגנה שיש להם עניין הרי במשפט, העניין המירבי, שאם יש עדים שהם לא 
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 1נים אותם ולא ישאלו פה שאלות, סתם אנחנו לוקחים רלוונטיים והם לא מעניי

 2 חמצן פה מאולם בית המשפט. 

 3 אני נהנה מנוכחותכם. כב' הש' לוי:

 4לא, בסדר, אדוני, גם לא הייתי מעלה את זה אם לא היה הפסקה כפויה, אין  עו"ד חימי:

 5צורך למשל שנהיה, אנחנו הרי, אנחנו אנשי מקצוע, אנחנו יודעים מתי לבוא, 

 6ו לא פרחחים, אנחנו מכבדים את העבודה שלנו, את המקצוע שלנו, אבל אנחנ

 7 עדים שאין לי שום עניין.  2סתם היום לשבת כמה שעות על 

 8זה לא נקי, לכם יש עמדה? תראו, אני בעוונותיי יושב גם בתיקים קצת פחות  כב' הש' לוי:

 9לא  קטנים עם מספר נאשמים הרבה יותר גדול ומטבע הדברים חלק מהראיות

 10רלוונטיות לאחרים, אבל המשפט הוא משפטם של הנאשמים, אי אפשר אף פעם 

 11לדעת מה עדים יאמרו ואם התביעה בחרה להגיש כתב אישום במאוחד, אז אני 

 12מניח שיש איזה קו משותף, לא אכפת לי על בסיס פרטני, כמו שנעשה שרוחב לב 

 13קונקרטיות, אבל  , להמשיך ולעשות את זה, אבל על בסיס בקשות5לגבי נאשמת 

 14 לא באופן גורף.

 15 העדים, אדוני, אין לי שום.  2למשל להיום, אם נתחיל את זה,  עו"ד חימי:

 16הם לא בפרשייה שלנו, כלומר, הם לא מואשמים, זה לא שיש איזשהו עד שהוא  עו"ד וייס:

 17 לא רלוונטי, אלא זה לא הפרשייה, עכשיו, אדוני גם צריך להבין.

 18 תם רוצים שגם אתם לא תהיו וגם הנאשם? אז מה א כב' הש' לוי:

 19 לא. עו"ד חימי:

 20 מה הבקשה? כב' הש' לוי:

 21 הנאשם רוצה להיות פה.  עו"ד וייס:

 22 הנאשם אוהב להיות פה באולם. עו"ד חימי:

 23 כן.  כב' הש' לוי:

 24 פעם ראשונה שהוא נמצא בבית משפט, מעניין אותו ההליך המשפטי. עו"ד חימי:

 25 כן.  כב' הש' לוי:

 26 אבל אני וחברי עו"ד וייס. חימי:עו"ד 

 27 יכול להיות שזה יעבור לו במשך הזמן. כב' הש' לוי:

 28 העדים ההם לא מעניינים אותנו. 2 עו"ד חימי:

 29אדוני גם צריך לדעת שלמשל במשפט, יש לנו משפטי ראי למשפט הזה, משפטים  עו"ד וייס:

 30עים רק אחרים, פרשיות, הנאשמים לא מגיעים לכל הדיונים, הנאשמים מגי

 31 לפרשיות שקשורות אליהם, זה כך קורה.

 32 כל שופט. כב' הש' לוי:
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 1 כל שופט. עו"ד וייס:

 2והאולם, אני אחראי על האולם שלי. מה הבקשה? הנאשם יהיה פה, אתם  כב' הש' לוי:

 3 מבקשים להשתחרר שניכם? 

 4 מה שאדוני יגיד לנו נעשה, אני כאילו אין, אני יכול. עו"ד חימי:

 5 ה אתה מבקש?מ כב' הש' לוי:

 6 אני מבקש ללכת כאילו היום עכשיו.  עו"ד חימי:

 7 שניכם רוצים ללכת או רק אחד? כב' הש' לוי:

 8 כן, שנינו, אנחנו בדרך כלל ביחד, אדוני. הולכים, באים, אבל מה ש.  עו"ד חימי:

 9 טוב, בסדר, באופן חריג ומבחינת הנאשם זה בסדר? כב' הש' לוי:

 10 כן. עו"ד חימי:

 11 אדון כהן.  :כב' הש' לוי

 12 אני אייצג אותם. דובר:

 13אתה תייצג אותם. בסדר, אם, לאור הצהרת עו"ד חימי והסכמת המאשימה  כב' הש' לוי:

 14 4והנאשם משוחררים באופן חריג להיום עו"ד וייס ועו"ד חימי. יש עד מספר 

 15 גם. כל השלושה הנותרים לא? אה לא סיפרתם לי.

 16 הסכמות בין הצדדים לגבי.כן, זה בפנים, אדוני, גם  עו"ד קרמר:

 17 מי זה? כב' הש' לוי:

 18 משה אסולין. עו"ד קרמר:

 19 משה אסולין. כב' הש' לוי:

 20 כן. עו"ד קרמר:

 21 הוא לא יגיע. כב' הש' לוי:

 22 לא יגיע. עו"ד קרמר:

 23 אז נשאר לנו רק קיריל רבין ואלכס קוגן? כב' הש' לוי:

 24 ואלכס קוגן. כן.  עו"ד קרמר:

 25 תגידו לאדון קוגן כבר שיצא לדרך.בסדר, אז  כב' הש' לוי:

 26 אנחנו עשינו את זה. עו"ד קרמר:

 27 לפי, יש בעיות בדרכים כנראה.  כב' הש' לוי:

 28 אדוני, באמת שבדקנו הרבה פעמים היום ואני מתנצל שזה יצא ככה. עו"ד קרמר:

 29 כן.  כב' הש' לוי:

 30 )מדברים ברקע(

 31 יש יועץ. טוב, אז תודיעו לנו, אנחנו נמתין. 

 32 אני מתנצל, אדוני. מר:עו"ד קר
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 1 )הפסקה(

 2 

 3 מר קיריל רבין, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה ראשית לעורך הדין משה עקירב: 2ע.ת/

 4 כן. הדיון מתחדש לאחר הפסקה. שלום לך. כב' הש' לוי:

 5 שלום. העד, מר רבין:

 6 מה שמך? כב' הש' לוי:

 7 קיריל רבין. העד, מר רבין:

 8 למה אתה מאחר? כב' הש' לוי:

 9 , קצת ניסיתי להקדם, אבל לא הסתדר.11-, באתי ב11-אמרו לי ב ד, מר רבין:הע

 10אתה מוזהר להעיד את האמת, כל האמת ורק האמת, אחרת תהיה צפוי  כב' הש' לוי:

 11 לעונשים הקבועים בחוק.

 12 כן. העד, מר רבין:

 13 תשיב לשאלות התובע, בבקשה. כב' הש' לוי:

 14 שלום, קיריל.  עו"ד עקירב:

 15 שלום.  רבין:העד, מר 

 16 תספר על עצמך, בבקשה, ומה הקשר שלך למפלגת ישראל ביתנו?  ש:

 17-, התחלתי לעבוד במפלגת ישראל ביתנו ב2, גרוש פלוס 38שמי קיריל רבין, בן  ת:

 18, סבא שלי היה פעיל מאוד וותיק של המפלגה ואחרי זה שחזרתי מחו"ל 2006

 19 . 2014הפנה אותי לשם, ככה התחלתי, עבדתי שמה עד 

 20 עבדת במפלגה?  2014מאיזו שנה עד  ש:

 21כבר הייתי יותר עובד, יושב פיזית  2007-, ב2006, אבל כעיקרון אחרי 2006-מ ת:

 22בכנסת ורק באירועים של המבצעים או פעילות של הבחירות אז הייתי מצטרף 

 23 למפלגה. 

 24 אוקיי. ומה היו התפקידים שלך במפלגה?  ש:

 25 יתי גם עבדתי עם דוד גודובסקי כעוזר שלו. הייתי עבדתי באדמיניסטרציה והי ת:

 26 אוקיי.  ש:

 27 תקופה מסוימת קצרה.  ת:

 28 עוזר של מי?  כב' הש' לוי:

 29 של דוד, אבל זה ממש בהתחלה.  העד, מר רבין:

 30 דוד הכוונה ל?  כב' הש' לוי:

 31 דוד גודובסקי.  העד, מר רבין:

 32 כן. כב' הש' לוי:
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 1חירות הציעו לי לעבור לפניות הציבור והייתי כבר אבל אחרי זה עברתי אחרי הב העד, מר רבין:

 2 אחראי על פניות הציבור אצל אביגדור ליברמן ואחרי זה, 

 3 הבחירות של איזו שנה?  עו"ד עקירב:

 4 כבר.  2007-זה הכל היה באותו, מ ת:

 5 אוקיי. אז המנהל שלך, אתה אומר, היה דאוד.  ש:

 6 דאוד, באירועים מבצעיים, בוא נגיד.  ת:

 7 וקך היום? ועיס ש:

 8 היום פתחתי חברה אני עצמאי.  ת:

 9 אוקיי, תדבר יותר בקול רם.  ש:

 10 בסדר גמור.  ת:

 11 מה ההיכרות שלך עם פאינה קירשנבאום?  ש:

 12 פאינה קיבלה אותי לעבודה והייתה מנהלת שלי לאורך זמן.  ת:

 13 אוקיי.  ש:

 14 כמנכ"ל המפלגה.  ת:

 15 שקשורה בישראל ביתנו. תספר על הקשר שלך לאוכלוסייה הצעירה  ש:

 16עבדתי תקופה בפניות הציבור, התעסקתי לרוב בפנסיונרים ובאיזשהו מצב  ת:

 17הכרתי חבר'ה צעירים וככה התחלתי ליזום פעילות ונכנסתי לפעילות של 

 18 צעירים, של נוער. 

 19 אוקיי. איזו פעילות?  ש:

 20שרצו פעילות התנדבותית, כמו, בוא נגיד שחבר'ה מעל גיל, מאחרי הצבא  ת:

 21להצטרף, להתנסות, להכיר את המערכת אז בנינו להם כל מיני פעילויות 

 22 בהתנדבותיות. 

 23 מה זה צעירי ביתנו?  ש:

 24 . 2012-שיזמנו ב 35צעירי ביתנו זה מתנדבים, צעירים של המפלגה עד גיל  ת:

 25 ומה המטרה של הקמת הקבוצה הזאת?  ש:

 26יטית בישראל, ליצור המטרה הייתה, קודם כל, לחבר אותם להוויה הפול ת:

 27איזשהו מנהיגות חדשה, לקדם את הנושאים שלהם שבוערים להם ללב דרך 

 28 המפלגה בפוליטיקה. 

 29 אוקיי. ואיזה קשר יש לך לצעירי ביתנו מאז שסיימת לעבוד במפלגה?  ש:

 30 אין לי קשר.  ת:

 31 אוקיי. כשהיית זקוק להסעות במסגרת העבודה, במסגרת בישראל ביתנו. ש:

 32 זקוק למה? י:כב' הש' לו
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 1 להסעות. עו"ד עקירב:

 2 כן. כב' הש' לוי:

 3 למי היית פונה?  עו"ד עקירב:

 4 בדרך כלל הייתי סוגר את זה מול דוד ומאיה.  העד, מר רבין:

 5 אוקיי. תספר, בבקשה, מה, דוד?  ש:

 6 דוד גודובסקי ומאיה קופצ'יק.  ת:

 7 אוקיי.  ש:

 8 גזברית המפלגה.  ת:

 9תספר, בבקשה, על מקרים שביצעת הזמנות להסעות דרך  גזברית המפלגה. ש:

 10 חל"פ שומרון, החברה לפיתוח השומרון. 

 11 אני כעיקרון זה נודע לי באמצע חקירה, כן, כעיקרון את הגוף הזה לא הכרתי.  ת:

 12 את הגוף?  ש:

 13 את הגוף עצמו כי לא הכרתי, לא משהו שפניתי אליו ישירות.  ת:

 14 אוקיי.  ש:

 15 אני הכרתי את זה כבר במסגרת החקירה כשהראו לי.  בוא נגיד ככה, ת:

 16 אבל אתה יודע לספר אם דיברת עם מישהו משם?  ש:

 17 עם גאולה.  ת:

 18 אוקיי.  ש:

 19 פעם אחת היה לי דבר כזה.  ת:

 20 סליחה?  ש:

 21 פעם, פעמיים היה לי עם גאולה דיברתי.  ת:

 22 מי זאת גאולה? מחל"פ שומרון באולם האימונים? ש:

 23 לי בצד השני, אני לא מכיר אותם אישית.  מישהי שענתה ת:

 24 אוקיי.  ש:

 25 אבל לצורך מה יצרת קשר איתה? כב' הש' לוי:

 26 כאילו אנחנו נכנסים לאירוע. העד, מר רבין:

 27 אתה יכול לספר פשוט למה יצרת קשר? זה לא אירוע ספציפי.  עו"ד עקירב:

 28ית, כן, שהייתי כעיקרון, אני יותר עשיתי את העבודה האדמיניסטרטיבית ביצוע ת:

 29צריך להזמין, היה לנו כל מיני אירועים לארגן, אז הייתי מתיישב, הייתי מגיע 

 30למפלגה, מתיישב, עושה טלפונים, מארגן לוגיסטיקה, מזמין, מתקשר, לפי 

 31 ההוראות של. 

 32 טוב, אני מציג לך. ש:
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 1 כן, הלאה. כב' הש' לוי:

 2וט חיובים שהועבר לך מחל"פ שומרון, , זה פיר19ת/אני מציג לך מוצג שסומן  עו"ד עקירב:

 3 חתומה עליו גאולה מיימון, אתה יכול לספר מה אנחנו רואים?

 4כן, זה מסמך שפעם ראשונה ראיתי אותו בחקירה, בזמן החקירה, הוא הוצג  העד, מר רבין:

 5 אירועים.  2בפני ואני רואה פה 

 6 ?2 ש:

 7 כן, זה כאילו הזמנה של אוטובוסים.  ת:

 8 יכים? אוקיי. מהתאר ש:

 9 והשם שלי היה מופיע שם.  ת:

 10 בסדר, כלקוח.  ש:

 11 כלקוח. ת:

 12 זה לא הוגש.  כב' הש' לוי:

 13 מה? עו"ד עקירב:

 14 לא הוגש עד עכשיו.  כב' הש' לוי:

 15 19ת/זה הוגש וסומן  עו"ד עקירב:

 16 . אוקיי. כן. 19ת/ כב' הש' לוי:

 17-ו 26.4.2011, 2010, גם 8.12, 7.12, 5.12.2010-אז אני רואה פה אירועים מה עו"ד עקירב:

 18 , מספר אוטובוסים, כן?10.5.2011

 19 אממ.  העד, מר רבין:

 20 מי ביקש ממך לעשות את ההזמנות האלה לאוטובוסים מהחל"פ?  ש:

 21אירועים שונים, באירוע הראשון התנדבתי לעזור  2בוא נגיד, זה כאילו פה יש פה  ת:

 22ועזרתי להם ואז התייעצתי לחבר'ה צעירים שרצו להקים מסגרת לפעילות לנוער 

 23ואמרו לי שיכולים לעזור לי ודאוד נתן לי את הטלפון שלהם, התקשרתי 

 24 והזמנתי. 

 25 על איזה אירוע אתה מדבר בהקשר הזה?  ש:

 26 של נס הרים.  ת:

 27 של נס הרים?  ש:

 28 כן.  ת:

 29 . 5.12זה  כב' הש' לוי:

 30 כן. העד, מר רבין:

 31 הזמנת את ההסעות האלה או לא הזמנת? לא הבנתי, אז היה אירוע כזה? כב' הש' לוי:

 32 אני הזמנתי את ההסעות האלה, כן. העד, מר רבין:
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 1 אז אמרת שאתה לא הכרת את החל"פ שומרון בעבודתך. כב' הש' לוי:

 2אני אישית לא הכרתי אותם, אני התייעצתי עם דוד, איפה אני יכול לעזור  העד, מר רבין:

 3קשר לשם להזמין שם' כי אז עזרו לחבר'ה צעירים? הוא אמר, 'אתה יכול להת

 4להם גם קרן קיימת נתנו להם אפשרות לבצע שם סמינר ב, יש להם מקום כזה 

 5 כמו של נס הרים שכל הנוער שם מתאסף.

 6 זה הזמנה שכן עשית. 5.12 כב' הש' לוי:

 7 כן. העד, מר רבין:

 8 ומה עוד? איזה עוד הזמנה? כב' הש' לוי:

 9 .8.12-ו 7.12, 5.12את תשומת הלב, זה רק אם יורשה לי להסב  עו"ד עקירב:

 10 ימים. 3ימים, פעילות של  3כן, זה היה של  העד, מר רבין:

 11 אוקיי.  ש:

 12 עם מדריכים צעירים.  ת:

 13 מי הפנה אותך אבל לעשות, לבצע את ההזמנות?  ש:

 14אני משער לעצמי שזה היה דוד, כי אז אני היינו ביחסים קרובים ואני התייעצתי  ת:

 15 לעזור לחבר'ה צעירי. איתו מי יכול

 16 אוקיי. כב' הש' לוי:

 17אוקיי. אני אקריא קטע מהחקירה ששם תיארת את הדברים, בסדר? החקירה  עו"ד עקירב:

 18 .5.1.2015-מ

 19 אולי תגיד מה אתה מקריא?  דובר:

 20 בגלל שנאמרו שם דברים שהם לא בדיוק תואמים את מה שנאמר כאן. עו"ד עקירב:

 21 )מדברים ברקע(

 22 כן. אם אתם מבקשים לרענן את זיכרונו אז צריך שאלה מקדימה.  כב' הש' לוי:

 23 אוקיי. אני אוותר על ההקראה.  עו"ד עקירב:

 24 טוב. כב' הש' לוי:

 25 טוב, בקשר לנסיבות האלה תיארת אחת שהיא של צעירים. עו"ד עקירב:

 26, זה זה לא בדיוק צעירים, זה היה קבוצה של נוער, כן, זה חבר'ה שהם לא היו העד, מר רבין:

 27חבר'ה נוער שהם לא, החבר'ה צעירים מי שעזרתי הוא היה חבר ידיד, אבל הוא 

 28 לא.

 29 מי קבע את המחירים של הנסיעות האלה?  כב' הש' לוי:

 30 אה? העד, מר רבין:

 31 מי קבע את המחירים? כב' הש' לוי:
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 1ר, כמו אני, האמת, אני לא ראיתי, אני חשבתי שזה כאילו כמו סוג של סיוע לנוע העד, מר רבין:

 2 שחשבתי איך שארגנו את כל הנושא.

 3 אתה לא עסקת במחיר, רק הזמנת את הנסיעה. כב' הש' לוי:

 4 כן.  העד, מר רבין:

 5 ואת הנסיעות האחרות גם אתה הזמנת?  כב' הש' לוי:

 6 הנסיעות האחרונות אני. העד, מר רבין:

 7 .10.5ואילך,  26.4-, כן, כן, אבל מ26.4, לא, 8.12 כב' הש' לוי:

 8כן, אז אני משער לעצמי שכן אני הזמנתי כי אני כן השתתפתי באירועים  , מר רבין:העד

 9לוגיסטיים ואני כן הייתי מישהו שמתקשר ומארגן לוגיסטיקה ודברים כאלה, 

 10 אז אני גם התקשרתי לשם להזמין את האוטובוסים. 

 11 אוקיי, אז אתה אומר שהתייעצת לגבי האוטובוסים.  עו"ד עקירב:

 12   ומרת התייעצתי?מה זאת א ת:

 13התייעצת עם דאוד לגבי האוטובוסים, הוא הפנה אותך לשם. אז פה אני כן  ש:

 14 אבקש בכל זאת להקריא מהחקירה, כי נאמרו דברים קצת אחרים. 

 15 לא, זה לא עניין של התייעצתי או לא.  ת:

 16 כן.  ש:

 17ה אני עוד הפעם, אני מנסה להסביר, אני הייתי יותר, כשהייתי מגיע למפלג ת:

 18הייתי בתפקיד אדמיניסטרטיבי כרכז, אז אני, אם אני התקשרתי, אז זה היה 

 19 בהוראה של דוד. 

 20 עכשיו נזכרת?  כב' הש' לוי:

 21 זה לא נזכרתי, זה מה שאמרתי. העד, מר רבין:

 22 מה הוא אמר לך?  כב' הש' לוי:

 23 יזמתי.זה משהו שאני  2012-, ב2012-לא, כי אני, עוד הפעם, תראה, ב העד, מר רבין:

 24 .2011-ו 2010לא, עכשיו מדברים על  כב' הש' לוי:

 25 אני זה היה לנו אירוע. 2011-ב העד, מר רבין:

 26 ? 2011-מה האירוע ב עו"ד עקירב:

 27 אנחנו עשינו בפיקניקים.  ת:

 28 אוקיי.  ש:

 29 פיקניקים אירועים כאלה של פעילים. ת:

 30 אוקיי, זה אנחנו מדברים על מאי?  ש:

 31 כן.  ת:
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 1אוקיי, בסדר. בחקירה טענת שדאוד ביקש שתזמין ספציפית מהחברה הזאת  ש:

 2 ואתה הזמנת ממנה. 

 3 אני קיבלתי הוראה, 'תתקשר', התקשרתי והזמנתי.  ת:

 4 הוא נתן לך את הטלפון של החל"פ ושם.  ש:

 5 והתקשרתי. כן. ת:

 6 אוקיי.  ש:

 7 כן? אתה מאשר את הדברים. כב' הש' לוי:

 8 כן. העד, מר רבין:

 9 בבקשה.   ש' לוי:כב' ה

 10 אוקיי. עו"ד עקירב:

 11כי בדרך כלל אצלנו במפלגה תמיד היה הכל מסודר אז כאילו, לא חשבתי שאני  העד, מר רבין:

 12 צריך לבדוק משהו. 

 13בסדר. וכשהתקשרת והזמנת את האוטובוסים, מה עלה בשיחה עם גאולה  ש:

 14 מיימון בכל הנוגע לתשלום? 

 15 לא היה.  ת:

 16 לא היה.  ש:

 17 ובר על תשלום. לא ד ת:

 18 לא דובר על תשלום. אז מי שילם?  ש:

 19 אני לא יודע.  ת:

 20 אוקיי.  ש:

 21עוד הפעם, אני הייתי כמו סיוע אדמיניסטרטיבי, אני לא התעסקתי בנושא של  ת:

 22 כספים.

 23 אתה רק היית אחראי על הקישור, לא עסקת בנושא קביעת מחיר ולא תשלום.  כב' הש' לוי:

 24כשהתחלתי כאילו  2012-לאר, בוא נגיד כשהיה פעילות של הצעירים כבר ב העד, מר רבין:

 25במסגרת ההתנדבותית שלנו של הצעירים ואחרי זה גם היה לנו בבחירות היה 

 26לנו מטה מבצעים שהשתתפנו, היה לנו ממש תקציב משלנו, אז אנחנו תמיד 

 27 לקחנו הצעות, העברנו למאיה, מאיה הייתה מאשרת והיינו.

 28 כן, אבל בתקופה הזאת לא עסקת בזה. י:כב' הש' לו

 29 בתקופה הזאת לא עסקתי. העד, מר רבין:

 30 כן, הלאה.  כב' הש' לוי:

 31 , הוגש כבר לבית המשפט.18ת/אוקיי, אני מציג לך מסמך הוא סומן  עו"ד עקירב:

 32 אם הוא מסומן. כן, מה השאלה? כב' הש' לוי:
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 1 מה האירוע המדובר כאן?  עו"ד עקירב:

 2  אתה מכיר את המסמך הזה? כב' הש' לוי:

 3 אה? העד, מר רבין:

 4 אתה מכיר את המסמך הזה?  כב' הש' לוי:

 5 אתה מכיר את המסמך? עו"ד עקירב:

 6 כן, ראיתי אותו. העד, מר רבין:

 7 מה הקשר שלך אליו? כי אני לא רואה שהוא חתום עליו.  כב' הש' לוי:

 8 ה, להבנתי, את התאריכים של ההזמנה. הוא תואם את עו"ד עקירב:

 9 כן, אבל אתה שואל את העד.  עו"ד אדרת:

 10 כן, אתה לא מעיד. כב' הש' לוי:

 11 אוקיי. מי זה דוד שחתום על ההזמנה? עו"ד עקירב:

 12 לא שיש מחלוקת על זה, אבל בכל זאת. עו"ד אדרת:

 13 אוקיי, אז נייתר את זה. עו"ד עקירב:

 14 וד גודובסקי. אני משער שזה ד העד, מר רבין:

 15 אתה משער?  ש:

 16 כן. כי כתוב פה דוד. ת:

 17שמה? לקרוא אנחנו יודעים, אבל מה הערך המוסף? מה הוא תורם לנו? מה  כב' הש' לוי:

 18 אתם מבקשים ממנו? 

 19 אני רוצה לדעת למה דוד חתום על המסמך הזה?  עו"ד עקירב:

 20 אתה יודע? כב' הש' לוי:

 21 אני רואה פה דוד.  העד, מר רבין:

 22 אתה מכיר את המסמך? כב' הש' לוי:

 23 הוא הוצג לי בחקירה. העד, מר רבין:

 24 אוקיי, אתה יודע למה הוא מתייחס, לאיזה אירוע? כב' הש' לוי:

 25 כתוב פה אישור שורש. העד, מר רבין:

 26 נו? כב' הש' לוי:

 27 אז יכול להיות זה אותו אירוע.  העד, מר רבין:

 28 לאיזה אותו אירוע?  כב' הש' לוי:

 29 אני לא יודע. מר רבין:העד, 

 30 , איזה אירוע זה? של נס הרים? 19ת/-שב כב' הש' לוי:

 31 לא, של שורש.  העד, מר רבין:

 32 ? 10.5.2011האירוע של שורש שמתי זה? באיזה תאריך?  כב' הש' לוי:
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 1 מאי.  העד, מר רבין:

 2-מי הזמין את האוטובוסים לאירוע הזה שמפורט במסמך שהצגתי עכשיו, ב עו"ד עקירב:

 3? מי ביצע את ההזמנה? אני מסב את תשומת ליבך לזה שזה מופנה 18ת/

 4 לגאולה. 

 5 כן. אבל עוד הפעם, אני, עוד הפעם, אני אישית התקשרתי לשם, אבל.  ת:

 6 אוקיי. זה תואם את ההזמנה?  ש:

 7עבר דרכי, אני כאילו, אתה יודע,  הנושא של ההתקשרויות ודברים כאלה זה לא ת:

 8אמרו לי להתקשר, הרמתי טלפון, התקשרתי, ראיתי שהכל תואם, הכל בסדר 

 9 שכולם זה וזהו המשכתי הלאה בפעילות שלי.

 10 אוקיי, אתה מסמך הזה לא אתה ערכת. כב' הש' לוי:

 11 לא.  העד, מר רבין:

 12יהן? שהזמנת אוטובוסים אוקיי, אבל הוא מתאים לנסיבות האלה שדיברת על כב' הש' לוי:

 13 לאירוע? 

 14 אני חושב שכן. העד, מר רבין:

 15 טוב. הלאה.  כב' הש' לוי:

 16 אתה יודע להסביר למה הוא חתום, אם אתה הלקוח?  עו"ד עקירב:

 17 אה? העד, מר רבין:

 18 אתה יודע להסביר למה הוא חתום?  ש:

 19  אני בכלל הייתי מאוד מופתע שאני מופיע כלקוח.  ת:

 20 אוקיי.  ש:

 21 בחברה. ת:

 22 טוב. כב' הש' לוי:

 23 זה היה בשבילי הלם.  העד, מר רבין:

 24 אתה יכול לספר על האירוע?  עו"ד עקירב:

 25 אה?  ת:

 26 אתה יכול לספר על האירוע הזה?  ש:

 27על האירוע הזה? אנחנו היה לנו בדרך כלל תמיד כאלה אירועים פעם בשנה,  ת:

 28בכל מיני, כאילו פעמיים בשנה שהיו מתכנסים, שהיו בכל מיני אירועים, 

 29לפעמים זה היו כאילו פעילויות פוליטיות, לפעמים זה היה פעילויות של פעילים, 

 30 קהילתיים כאלה. 

 31 לנו למי אבל?  ש:

 32 אה?  ת:
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 1 לנו למי?  ש:

 2 מה זאת אומרת?  ת:

 3 למי הכוונה לנו?  ש:

 4 למפלגת ישראל ביתנו.  ת:

 5 אוקיי.  ש:

 6 זה היה כזה כמו.  ת:

 7 בסדר.  ש:

 8 ר כזה. כמו נוע ת:

 9, מגיש אותו לבית 18טוב, אני מציג עוד מסמך שסומן במשטרה אונה סוריה  ש:

 10 המשפט. 

 11 . כן. 83ת/ כב' הש' לוי:

 12 ? 8.12-ו 7.12, 5.12מה האירוע המדובר כאן שהוזמנו עבורו אוטובוסים לימים  עו"ד עקירב:

 13ם נוער, שהם רצו זה מה שאמרתי, זה האירוע הזה שעזרתי לחבר'ה צעירים ע העד, מר רבין:

 14 להקים מסגרת נוער הכנה לצבא. 

 15 ומה היה באירוע הזה?  ש:

 16היה סמינר ועשינו קומזיצים, היו מדריכים, הבאנו להם כל מיני אנשים שהם  ת:

 17דיברו איתם, כזה יותר, היו כל מיני התנעות לרעיונות, מה נוער רוצה לעשות 

 18 בערים שלהם ודברים כאלה. 

 19 אוקיי ומה, איזה פעילויות נכללו באירוע הזה?  ש:

 20היה קומזיץ, היה הם עשו את ההכנה של הצבא עם החבר'ה שהיו רצים כאלה  ת:

 21ביערות, היה להם כאלה כמו נשק עם פלסטיק, אני יודע איך זה להסביר ודברים 

 22 כאלה, אז הם עשו כל מיני משחקים.

 23 ?זה אירוע של מפלגת ישראל ביתנו כב' הש' לוי:

 24 לא.  העד, מר רבין:

 25 אז של מי? כב' הש' לוי:

 26זה היה, עוד הפעם, אני, היה בחור שהכרתי שהתחבר אלי מאוד ואז הוא אמר  העד, מר רבין:

 27לי שהוא רוצה להגות רעיון עם חברים שלו לעשות פעילות לנוער להכנה לצבא 

 28 ואז הוא התחיל.

 29 מטעם מי אבל? כב' הש' לוי:

 30 אה?  העד, מר רבין:

 31 מטעם מי? מי?  הש' לוי: כב'

 32 מטעם עצמו, הם רצו להקים מסגרת גרנית כזאת. העד, מר רבין:
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 1 אז שישלם. כב' הש' לוי:

 2 אה? העד, מר רבין:

 3 אז למה אתם צריכים לשלם?  כב' הש' לוי:

 4 אני לא חשבתי שאנחנו שילמנו.  העד, מר רבין:

 5 אז מי משלם?  כב' הש' לוי:

 6פעם אני מסביר, בדרך כלל, כאילו, עוד הפעם, כמו שקק"ל נתנה כעיקרון, עוד ה העד, מר רבין:

 7להם אפשרות להתארח אצלהם לעשות פעילות נוער אצלהם בזה, אז חשבתי 

 8 שזה באותה מסגרת, אני לא יודע.

 9לא הבנתי, אתה מכיר מקום כזה, תספר לי, תן לי גם את הטלפון שלהם, אני  כב' הש' לוי:

 10 ינם, איפה יש כזה דבר? יכול להתקשר ולקבל שירותים ח

 11 אני יודע שכל מיני ארגונים בדרך כלל לפעמים תורמים, מממנים פעילות שם.  העד, מר רבין:

 12 אז מי מימן את זה? כב' הש' לוי:

 13 אני לא יודע, אני לא, לא התעסקתי בכספים. העד, מר רבין:

 14 זה רציני מה שאתה אומר לי?  כב' הש' לוי:

 15 מה? העד, מר רבין:

 16 אתה מתקשר למקום ומקבל הסעות וגורם אלמוני משלם? אין לך מושג?  לוי: כב' הש'

 17 עוד הפעם, אני עזרתי להם להתארגן, אני לא נכנסתי שם לנושאים. העד, מר רבין:

 18 אבל מי אמר לך להתקשר ושתקבל את זה בחינם? כב' הש' לוי:

 19א ארגונים שיכולים אני משער לעצמי ששאלתי את דוד, איפה אני יכול למצו העד, מר רבין:

 20 לעזור.

 21 איפה אני יכול למצוא הסעות בחינם? כב' הש' לוי:

 22 שיכולים לעזור לחבר'ה. העד, מר רבין:

 23 כן?  כב' הש' לוי:

 24 כן. העד, מר רבין:

 25 יפה.  כב' הש' לוי:

 26אוקיי, אני בכל זאת מתעכב איתך, תנסה להיזכר, אתה לא מודע לזה או לא  עו"ד עקירב:

 27 קשור לישראל ביתנו?זוכר שהאירוע 

 28אם היו בכלל  18עוד הפעם, אני אישית כשאנחנו עבדנו עם נוער מתחת לגיל  העד, מר רבין:

 29 חבר'ה כאלה, אנחנו ממש הפרדנו, כאילו. 

 30 אוקיי.  ש:

 31 לא.  ת:

 32 .42ת/טוב, אני מציג לך מסמך שהוגש לבית המשפט, סומן  ש:
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 1 כן. כב' הש' לוי:

 2העמודים האחרונים, יש שם הצעת מחיר על סמינר ונס  2-אני מפנה אותך ל עו"ד עקירב:

 3הרים, ההסכם הוא בין ישראל ביתנו לתנועת עזרה, אתה יכול להקריא לי, 

 4 ". 8.12עד  5כותרת המסמך, "הצעת מחיר עבור סמינר לצעירים בתאריכים 

 5 אוקיי.  העד, מר רבין:

 6 צריכים ולאיזה תאריכים?  המזמין זה ישראל ביתנו, כמה אוטובוסים ש:

 7 רק הוא נשאל על זה? עו"ד אדרת:

 8 פעם ראשונה שאני שואל אותו על זה. עו"ד עקירב:

 9 ימים. 3גם לא בריענון שהיה לפני  עו"ד אדרת:

 10 גם לא בריענון, אנחנו, כן. זה מסמך שמצאנו. עו"ד עקירב:

 11 מה מצאתם? הגשתם את זה. עו"ד אדרת:

 12 בלילה.  23-הקשר אתמול בערך בלא, עשינו את  עו"ד עקירב:

 13 אז אנחנו צריכים לשמוע את זה פעם ראשונה וגם העד עכשיו?  עו"ד אדרת:

 14 אם העד לא יענה, אני אחיה עם זה בשלום.  עו"ד עקירב:

 15  כן, אתה מכיר את המסמך הזה? כב' הש' לוי:

 16 לא.  העד, מר רבין:

 17עקירב", עקירב זה לא, זה שם  אתה רואה למטה כתוב, "הדרכה באחריות של כב' הש' לוי:

 18 נפוץ. 

 19 כן, אבל אני לא הוצאתי את המסמך הזה. העד, מר רבין:

 20 לא, וההדרכה הייתה באחריותך? כב' הש' לוי:

 21כעיקרון, אני הייתי שם, היה לי, היה לי קטע שהמדריך שלנו ברך ואני הייתי  העד, מר רבין:

 22 שם בהדרכה, כן.

 23 אירוע שדיברת עליו?ואתה יודע מה, זה ה כב' הש' לוי:

 24 זה אותם תאריכים. העד, מר רבין:

 25 משתתפים.  110אותם תאריכים והתוכן נראה לך מתאים?  כב' הש' לוי:

 26 נראה לי כן.  העד, מר רבין:

 27 מקום נס הרים. כב' הש' לוי:

 28 נראה לי כן. העד, מר רבין:

 29 כן.  כב' הש' לוי:

 30גם אפשר להסתכל על הפעילויות שמתוארות בעמוד האחרון, אני יש קשר בין  עו"ד עקירב:

 31הפעילויות האלה לסמינר הקודם שתיארת באותם תאריכים שגם התרחש בנס 

 32 הרים?
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 1 כן. אני פה רואה, הנה, גרנית.  העד, מר רבין:

 2 אז אני שואל שוב, אם. ש:

 3 מה זה גרנית? כב' הש' לוי:

 4 רגנות של החבר'ה שרצו, עכשיו אני אולי.גרנית זה ההתא העד, מר רבין:

 5 בקיצור, זה כנראה האירוע הזה? כב' הש' לוי:

 6 יש אפשרות, כן. העד, מר רבין:

 7יש אפשרות, עכשיו, מה הקשר של תנועת עזרה לאירוע הזה, אתה יודע? רק אם  כב' הש' לוי:

 8 אתה יודע? כן, אדון רבין. 

 9 טוב, עכשיו אני קצת. העד, מר רבין:

 10 מה? ' לוי:כב' הש

 11שנים אחרונות  3-שנים שהיו לי שם ו 10אני מתנצל, כב' השופט, פשוט,  העד, מר רבין:

 12 שעברתי, אז היה לי קצת מאוד קשות, אז אני מתנצל, ייקח לי זמן להתאפס. 

 13בין האירוע הזה לישראל  אתה רואה קשר בין המסמך הזה לישראל ביתנו? עו"ד עקירב:

 14  ביתנו?

 15 לא. ישראל ביתנו,  ת:

 16 לא. אז אני בכל זאת מראה לך את העמוד הראשון, זה רק נספח להסכם.  ש:

 17כי עוד הפעם, אני רוצה להגיד לכם שעוד הפעם, ההתארגנות של גרנית זה היה  ת:

 18התארגנות נטו של חבר'ה צעירים שרצו להקים מסגרת לנוער ואחרי האירוע 

 19 הזה שעשינו הם פשוט כולם התפרקו ונעלמו. 

 20 בין. אני מ ש:

 21 מסיבות אישיות שלהם, לא, בלי שום קשר, הם לא המשיכו עם הפעילות הזאת.  ת:

 22 אוקיי.  ש:

 23ואז אני התנדבתי לעזור להם כאילו כי הם מאוד היו כאלה, נראו לי כאלה  ת:

 24 חברה'מנים, מוטיבציה והכל, יכול להיות שזה גם גוף שהופנית אליו. 

 25בנספח להסכם שהוא בין מפלגת ישראל  אוקיי. אתה שם לב אבל שזה מדובר פה ש:

 26 ביתנו לתנועת עזרה, כשההסכם מפנה לנספח של פירוט שירותים. 

 27 עוד הפעם, החבר'ה.  ת:

 28 אנחנו בעצם קוראים את הנספח.  ש:

 29 כן.  ת:

 30 יכול להיות שאתה באמת לא מכיר, אני. ש:

 31 אדרת, כן.אין בעיה, לא הראו לו את זה גם בחקירה, כן, צודק עו"ד  כב' הש' לוי:

 32 לא בריענון ולא כלום. עו"ד אדרת:
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 1אני רק אשאל אבל, אתה רואה קשר בין הסמינר הזה לישראל ביתנו ובין  עו"ד עקירב:

 2 הזמנת.

 3אני חושב שזה לא רציני לשאול שאלה כזאת עכשיו ואחרי שדקה אחת הוא  עו"ד אדרת:

 4 מסתכל על מסמכים.

 5 כנראה שישראל ביתנו הזמין את הסמינר. דובר:

 6 בסדר, אז ממנו אתה צריך את זה? עו"ד אדרת:

 7  מה אתם רוצים ממנו?  כב' הש' לוי:

 8 ממנו שהוא ייתן לכם.  עו"ד אדרת:

 9בלילה אתם לא ראיתם את זה, מה אתם רוצים ממנו? עכשיו  23-עד אתמול ב כב' הש' לוי:

 10 שנים יראה? כן, שאלה הבאה, הלאה. 8שאחרי 

 11 אז תודה רבה.  עו"ד עקירב:

 12 כן, חקירה נגדית. בבקשה, עו"ד אדרת.  הש' לוי:כב' 

 13 

 14 מר קיריל רבין, משיב בחקירה נגדית לעורך הדין גיורא אדרת: 2ע.ת/

 15 שלום. עו"ד אדרת:

 16 שלום.  העד, מר רבין:

 17  אתה נחקרת במשטרה הרבה פעמים, נכון? ש:

 18 כן.  ת:

 19 גם נעצרת.  ש:

 20 כן.  ת:

 21 נקלטות.תשיב בקול רם כי התשובות שלך  כב' הש' לוי:

 22 כן.  העד, מר רבין:

 23 ואם אתה מהנהן לא שומעים. כן. כב' הש' לוי:

 24ורוב החקירות שלך היו והחשדות שהטיחו בך היו בנושאים שלא קשורים בכלל  עו"ד אדרת:

 25למה שנשאלת עכשיו, נכון? כל מיני אגודות, עמותות, דברים שלא נשאלת 

 26 לגביהם עכשיו, אתה זוכר? 

 27 נשאלתי לגבי האחרון, כן. זה לא ראיתי.  לא  העד, מר רבין:

 28בחקירות שלך שנחקרת תחת אזהרה במשטרה נשאלת על דברים שונים, עדות  ש:

 29 אחת נשאלת על ההסעות ושאר העדויות על נושאים אחרים, נכון? 

 30 כמה שאני זוכר, כן.  ת:

 31עכשיו, אנחנו מתמקדים עכשיו בהסעות, בהסעות מה שאתה אומר, החלק שלך  ש:

 32  מאוד טכני, נכון? הוא
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 1 כן.  ת:

 2נתבקשת להזמין אוטובוסים, נתנו לך מספר טלפון, הרמת טלפון ותיאמת את  ש:

 3 ההסעות. 

 4 כן.  ת:

 5  זה נכון? ש:

 6 כן.  ת:

 7 לפי זיכרונך, מי שפנה וביקש ממך זה היה דאוד.  ש:

 8 כן.  ת:

 9 עכשיו, אתה.  ש:

 10 ר יותר מידי. אני מתאר לעצמי כי בדרך כלל לא הייתי עושה שום דב ת:

 11  אתה לא סיכמת מחירים, נכון? ש:

 12 לא.  ת:

 13ולא סיכמת, לא הייתה שום התקשרות פרט לנושא של מועדי ההסעות ומספר  ש:

 14 האוטובוסים. 

 15 נכון מאוד.  ת:

 16, זה אירוע של פיקניק יום 19ת/-ב 10.5.11-עכשיו, מה שמופיע בתאריכים של ה ש:

 17 העצמאות, נכון? 

 18 כן, כי זה בחודש מאי. אני משער לעצמי,  ת:

 19 ואירועים כאלה נהגתם לעשות מידי שנה.   ש:

 20 כן.  ת:

 21אתה קשה לך היום לשחזר בדיוק מה היה שם, נכון?  10האירוע של דצמבר  ש:

 22 אתה זוכר שזה היה פעילות לצעירים בנס הרים, זה אתה זוכר. 

 23 כן.  ת:

 24 פרט לזה אתה לא יכול.  ש:

 25 אפילו זה לנוער.  ת:

 26  לנוער. ש:

 27 נוער, כן.  ת:

 28יפה. פרט לזה אתה לא יכול לקשור ולשחזר מי ביקש ממך? למה הזמנת? מי  ש:

 29 האם תנועת עזרה קשורה לזה או לא? אין לך מושג.  אמור היה לשלם? איך?

 30 אני צריך להיזכר, אני פשוט.  ת:

 31 אתה היום לא זוכר.  ש:

 32 הופתעתי כזה, כן.  ת:
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 1  גם בהודעות שלך לא נשאלת לגבי זה, נכון? ש:

 2 לא. ת:

 3 תודה, אדוני.  עו"ד אדרת:

 4אין, תודה רבה לך, אתה משוחרר. יש לך הזמנה? אפשר לסגור  חקירה חוזרת? כב' הש' לוי:

 5 את ההקלטה.

 6 )הפסקה(

 7 

 8 אחרי זה לא זוכרים את כל הבקשות. אני רק אציין לפרוטוקול שכמובן בהתאם עו"ד ברדיצ'בסקי:

 9להסדר הדיוני, אנחנו לא ערוכים היום לחקור, למרות ששומעים גם העד הזה 

 10התייחס לדאוד ואני מאמין שגם העד הבא הולך להתייחס לדאוד, אז בהתאם 

 11להצהרת המאשימה, אף אחד מהעדים לא ישמש בסיס לטענה כלשהי נגד דאוד 

 12 או לאישום כלשהו בכתב האישום.

 13 כן. כב' הש' לוי:

 14 ואנחנו עדיין שומרים על הזכות. קי:עו"ד ברדיצ'בס

 15 הדברים נרשמו ובכפוף לכך הותרה העדתם היום. כן, העד הבא.  כב' הש' לוי:

 16ורבע, והוא יגיע בשעה  12אדוני, העד הזה לא מאחר, אנחנו הזמנו אותו לשעה  עו"ד קרמר:

 17 ורבע. 12

 18עזור לכם לפעם בקיצור, הצלחה מסחררת לתכניות העבודה שלכם. אז אני א כב' הש' לוי:

 19 הבאה וזה לא יהיה יותר ככה, אני אעזור לכם. כן.

 20 אנחנו בעצנו. עו"ד קרמר:

 21אני לא סומך על זה, אני אדאג שזה ייראה אחרת. בסדר, אנחנו נצא, לצערנו,  כב' הש' לוי:

 22זה יום שני  19להפסקה מאולצת שוב, אבל נדבר על הימים הבאים. ביום רביעי, 

 23 ן אליסון, נכון?הקרוב, אמור לבוא אדו

 24 אלינסון.  עו"ד קרמר:

 25  יש אינדיקציות אחרות? כב' הש' לוי:

 26 לא. עו"ד קרמר:

 27. אני רואה שגם הוא 26-, ה00בדיוק,  9-טוב, אז אם לא תהיינה, שיהיה פה ב כב' הש' לוי:

 28זה לא שעה טובה. אדון פולישוק שאדון מסיקה יהיה  11הגיע לשעה לא טובה, 

 29 . 10פה בשעה 

 30 בסדר גמור. אנחנו בטוחים שמסיקה יתפוס את כל היום ואולי יותר מזה.  רמר:עו"ד ק

 31 יש פולישוק בהתחלה, לא? דובר:

 32 כן, אבל אני לא רוצה להמתין לו.  כב' הש' לוי:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ
 

 2018פברואר  14 

 

 323 

 1 ברור. עו"ד קרמר:

 2שאדון, אנחנו נדבר  13:15, אני רואה גולדנשטיין זה, כתבתם 28-עכשיו, לגבי ה כב' הש' לוי:

 3, אחרי שאני אראה מה המשך הצפוי של אדון מסיקה, אז לפי זה 26-בעל זה 

 4אנחנו נחליט באיזה שעות יגיעו האחרים, כרגע אל תגידו להם שעות. בסדר? 

 5 טוב, אז תודיעו לנו.

 6 )הפסקה(

  7 

 8 מר אלכס קוגן, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה ראשית לעורכת הדין נטלי קוקוי: 3ע.ת/

 9 את עצמך, מי אתה?תציג  כב' הש' לוי:

 10 שמי אלכס קודן, אני עיתונאי, עבדתי באתר איזרוס. העד, מר קוגן:

 11 מתי אמרו לך לבוא? כב' הש' לוי:

 12 . 13-ב העד, מר קוגן:

 13 ? לא הודעתם לו להקדים?13-ב כב' הש' לוי:

 14 לא, ביקשו ממני אתמול להגיע קצת יותר מוקדם, אז רצתי והגעתי מוקדם.  העד, מר קוגן:

 15טוב. אתה מוזהר להעיד את האמת, כל האמת, אחרת תהיה צפוי לעונשים  ' לוי:כב' הש

 16 הקבועים בחוק. בבקשה. 

 17 עד עכשיו, עד היום 2008אלכס, ספר לנו, בבקשה, על עיסוקך משנת  עו"ד קוקוי:

 18עד סיום העבודה של פורטל איזרוס בפורטל  2008עסקתי בשנת החל משנת  העד, מר קוגן:

 19יתונאי הראשי שעסק ב, עסקתי בכל התחומים שקשורים בפורטל איזרוס כע

 20ליוצאי ברית המועצות בישראל, קשרים בין ישראל למדינות ברית המועצות 

 21לשעבר, כל הקהיליות יהודיות דוברי רוסית, בגרמניה, בארצות הברית, קנדה 

 22 וכולי ומספר נושאים נוספים. 

 23 באיזה נושאים אתה עבדת במסגרת עבודתך? ש:

 24עולים בישראל  1,000,000-זה עניינים של היוצאי ברית המועצות בארץ, כ בעיקר ת:

 25המדינות, לפעמים גם אוליגרכיים יהודים שמגיעים  2ונושאים של היחסים בין 

 26 ארצה.  

 27 אוקיי.  ש:

 28 או היו מסכימים להיות פה.  ת:

 29 מי מחליט בשבילך באילו נושאים אתה תכתוב באתר?  ש:

 30בל החלטה איזה נושא, אבל ישנם לפעמים נושאים אני זה שמחליט, זה שמק ת:

 31שהיו מובאים לידיעתי על ידי בעל של החברה דאז אלכס גולדנשטיין וכל מיני 

 32 גורמים אחרים. 
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 1 מי זה מיכאל פלקוב?  ש:

 2 . 2008פלקוב, כן, מיכאל פלקוב זה מי שיצר את הפורטל הזה בשנת  ת:

 3 והיו לו כינויים?  ש:

 4 מישה, כן, ויניפו.  ת:

 5 ויניפו שזה פו הדוב.  ש:

 6 באמת? כב' הש' לוי:

 7כן. אז אני אסביר, אדוני, אני אשאל פה על כינויים, כיוון שבכינויים האלה הם  עו"ד קוקוי:

 8משתמשים בשיחות, על מנת שאנחנו נדע במה מדובר. מי זה, התחלת להגיד מי 

 9 זה אלכס גולדנשטיין? 

 10 גולדנשטיין.  העד, מר קוגן:

 11 אלכס גולדנשטיין.  ש:

 12אלכס גולדנשטיין שהוא עיתונאי שגם התחיל בפורטל איתנו והפך להיות בעלים  ת:

 13 של הפורטל.  

 14  מתי? ש:

 15 , משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק. 12או  2011 ת:

 16 יש לו כינויים, קיצורי שם?  ש:

 17 גולד.  ת:

 18העלאת תכנים גולד. ממי אתה צריך אישור לגבי כתיבה, אמרנו, אבל לגבי  ש:

 19   באתר, ממי אתה צריך לקבל אישור, אם בכלל?

 20בדרך כלל בנושאים שלי אני יכול להתפאר ולהודות בכך שבנושאים שלי אין את  ת:

 21מי לשאול, ההחלטה על עליה של הנושא מסוים לאתר הייתה תלויה בי או 

 22רים לפעמים הייתה תלויה, בוא נגיד, במצב של היום, כן, כשיש כמה נושאים בוע

 23אז היינו בוחרים, עם העורך הראשי בוריס, היינו בוחרים את הנושא הבוער 

 24ביותר או שהיינו מפזרים אותם לפי, על מנת שהם לא יצאו ביחד, שלא יפגע 

 25בכמות הכניסות באתר, בעיקר זו הייתה החלטה שלי כי אני עקרונית כתבתי 

 26ם מעלה, כאילו, מעלה טקסטים ביום, אז נושאים הייתי בוחר אני, ג 6, 5-קרוב ל

 27את זה, עבודה מול האתר, זאת אומרת להעלות את הטקסט, למצוא תמונות, 

 28 למצוא ווידיאו, אם יש.

 29 מה זה הנושאים שלך? אמרת. כב' הש' לוי:

 30הנושאים שלי זה בעיקר כל הנושאים שקשורים ליוצאי ברית המועצות בארץ,  העד, מר קוגן:

 31 איש. 1,000,000-שמדובר באוכלוסייה שקרוב ל

 32 ומה זה לא נושאים שלך? כב' הש' לוי:
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 1לא נושאים שלי פחות נושאים שלי, בוא נגיד ככה, זה נושאים של האמת שקשה  העד, מר קוגן:

 2, בין ישראל למדינות ברית המועצות לשעבר שבדרך 2להגיד, אולי יחסים בין 

 3עורך, כלל אני לא בדיוק הייתי מודע לנושא, אז הייתי מעביר את זה למשל ל

 4 אנחנו לא צוות גדול יותר מידי.

 5 כמה אנשים הייתם? עו"ד קוקוי:

 6אנשים והיינו מפזרים כאילו את הנושאים, הייתי לוקח  3, בסוף היינו 3היינו  ת:

 7 את הנושאים שאני יותר בקיא בהם.

 8 ואז לא בנושאים שלך מי אחראי? כב' הש' לוי:

 9ריס קופינסקי שהוא היה עורך בשנים לא הנושאים שלי כאילו בוריס, בו העד, מר קוגן:

 10 האחרונות, הרבה לפני. 

 11 והוא כותב או הוא אומר לך לכתוב? כב' הש' לוי:

 12לא, הוא גם כותב, תראה, אנחנו, זה לא ההיררכיה, לא הייתה קיימת כל כך  העד, מר קוגן:

 13אנשים שהיינו ביחד, בעיקר כאילו החלטות  3היררכיה ברורה אצלנו כי אנחנו 

 14נושאים ואיך להציג אותם ואיפה לשים אותם? ומה יביא מבחינתנו יותר לגבי ה

 15כניסות ויותר השפעה או שהיינו מחליטים בינינו או שכאילו היה מחליט אחד 

 16 מאיתנו ואז שם ואז אם היה לנו, אני יודע, וויכוח, אז היינו מחליטים את זה. 

 17 ורק בשפה הרוסית, נכון? כב' הש' לוי:

 18 , בהחלט. כן העד, מר קוגן:

 19כמה אתרי אינטרנט כאלה חדשותיים, אתרי חדשות ברוסית קיימים? בדומה  עו"ד קוקוי:

 20 לאיזרוס? 

 21  כרגע כאילו? ת:

 22 אני מדברת.  ש:

 23 אוקיי.  ת:

 24, אני יודעת שאחר כך, הדברים משתנים 2014דרך אגב, אני מדברת עד שנת  ש:

 25 מהר. 

 26הרוסית ויש כמה עשרות, אבל אתרים מובילים בשפה  6, 5-אז מצד אחד יש כ ת:

 27להבדיל ממרבית האתרים שזה באמת אתרי חדשות או מבזקים או ידיעות 

 28קצרות שעיקר התוכן שלהם זה מה שתורגם מהעיתונות בעברית או באנגלית או 

 29לא יודע היו מביאים את זה מהטקסטים שהיו כתובים בתקשורת הרוסית 

 30צת מתקנים אותם ושמים, ברוסיה, בשפה הרוסית, פשוט מעתיקים אותם, ק

 31אנחנו עקרונית היינו אתר היחידי, מי שהיה יוצר את הידיעות, מה זאת אומרת 

 32יוצר את הידיעות? הדברים שלשאר האנשים לא יהיה עניין או לא הייתה הבנה 
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 1בכלל על מה מדובר, היינו לוקחים את הנושאים האלה, היינו מבטאים אותם 

 2ין את הקהל יוצאי ברית המועצות הוא באמת לסיפור כי לא כל דבר שמעני

 3וכולי וגם מה שמופיע הוא לפעמים מופיע בצורה כזאת  Ynet ,Walla-מופיע ב

 4שלא ניתן להבין על מה מדובר כי לצערי הרב כל העניינים של יוצאי ברית 

 5המועצות הם לא כל כך מוכרים לעיתונאים כי זה לא, עיתונאים ישראלים דוברי 

 6 חום שלהם.עברית, כי זה לא הת

 7  עד כמה אתרי חדשות ישראלים השתמשו בידיעות שאתם יצרתם, פרסתם? ש:

 8די הרבה, היו לנו מצבים שפרסמנו נושאים שהם, היינו ראשונים, מה שניסינו  ת:

 9לעשות להיות ראשונים וזה אחת הסיבות גם כן לזה שהאתר התפתח ורכש 

 10יודע, נושאים של,  השפעה כל כך גדולה מסיבה אחת פשוטה כי נושאים שאני

 11בוא נגיד, קשרים בין ברית המועצות לשעבר עם ישראל, אני לא בטוח שרוב 

 12מכריע של עיתונאים דוברי עברית מסוגלים להראות את קזחסטן או טג'יקיסטן 

 13אבל ברגע שנודע לנו, למשל, על איזשהם עסקאות של, למשל,  על המפה, אוקיי?

 14לנו מהקשרים עם מדינות הבלקניות מכירת נשק של ישראל לקזחסטן או נודע 

 15או נודע לנו על איזשהו סקנדל באוקראינה, אנחנו אחד הדברים שאנחנו השגנו, 

 16למשל, זה שהצלחנו להוריד, אפשר להגיד להוריד, להשפיע על כך שהורד ראש 

 17עיריית קייב, ראש עיריית בירת אוקראינה, בגלל שהוא הסתיר, לא התכוונו 

 18הוא הסתיר את אזרחות ישראלית, למשל, זה נודע לנו לזה, אבל זה מה שקרה, 

 19בכל מיני דרכים משונות ושונות ומשונות וכשעשינו את הבדיקה אז התברר שזה 

 20הוא ובהחלט אחר כך זה קפץ למרכז העניינים, גם באוקראינה וגם ברוסיה וגם 

 21 זה פורסם בישראל. 

 22 אוקיי.  ש:

 23הידיעות על מדינת ישראל, לא  אז המטרה של האתר עקרונית הייתה להביא את ת:

 24רק לדוברי רוסית אלא גם להפוך לאיזשהו כלי שמשפיע גם על דעת קהל 

 25בישראל, לגבי היחסים, לגבי עליה שעקרונית לא קיימת, חוץ מסיפורים, 

 26סליחה, על זנות ועל אלכוהול ועל אלימות שהיא דרך אגב לא אלימות אפילו 

 27 ה.  ברמה עדיין נמוכה, אז זאת הייתה המטר

 28ביחס לאתר, מי טיפל בנושא כספים בכלל והתקשרויות עם הלקוחות שהזמינו  ש:

 29  פרסומות, בפרט?

 30, אם אנחנו מדברים, זה אלכסנדר גולדנשטיין כי 2014בתקופה אחרונה עד שנת  ת:

 31אני, האמת, בוא נגיד, בהיותי יליד אודסה, אני לא ירשתי את יכולת מיקוח של 

 32אני די גרוע בכל נושא כלכלי, אבל מבחינת הכתיבת סבתא שלי בנושאים האלה, 
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 1טקסטים ונושאים ידיעה פחות או יותר, כן, כן זה שלי, זאת אומרת, אני כמעט 

 2אי אפשר להגיד שלא הייתה לי נגיעה, הייתה לי נגיעה אם מישהו היה מגיע 

 3אלינו עם רעיון, הצעה, למשל לפרסם משהו, אז הייתי מעביר את זה ואז כאילו 

 4מהבן אדם או שמספר טלפון מי שמתקשר אלי, אז אני מעביר  Emailח שול

 5מספר טלפון או שאומר לו להתקשר, אבל רוב המכריע של ה, רוב, כל ההחלטות 

 6לגבי הבאת הכספים ותקציבים בפרסומות ועם מי אנחנו עובדים, זה היה מגיע 

 7 מאלכס. 

 8 פרסום? ומי הם הלקוחות העיקריים שהיו לאתר איזרוס בנושא  ש:

 9 היה לנו המון.  ת:

 10  לפי מה שאתה יודע? ש:

 11במה שכאילו, הדברים שהייתה לי נגיעה עליהם, על מה שכתבתי, היה לנו  ת:

 12משרדי ממשלה, היה לנו משרד החינוך, היה לנו משרד התיירות, היה לנו היו לנו 

 13, רשתות של מלונות, היו לנו בתי ספר, יש בתי ספר מיוחדים דוברי רוסית בארץ

 14כמו אליציי זה נקרא, בית ספר עם כל מיני תוספות שאין בבתי ספר הישראלים 

 15הרגילים, היו לנו כל מיני אירועים תרבותיים, היו לנו כל מיני ארגונים שהיו 

 16מעוניינים להתעסק בכל מיני נושאים שקשורים לרחוב הרוסי, היו לנו ארגונים 

 17ברי רוסית, כגון, איילים שהם עסקו בתכניות שמיועדות למשל לסטודנטים דו

 18והייתה עוד איזה שהיא תנועה, האמת שאני לא זוכר בדיוק את שמה והיו לנו 

 19המון קבוצות שעסקו באמת, אנחנו עבדנו בשיא של התיירות נכנסת מברית 

 20המועצות לשעבר, רוסיה ואחר כך אוקראינה בגלל הביטול של הוויזות, אז הגל 

 21ות על הגל של אמריקאים, תיירים הזה כשהוא הגיע ועלה אפילו בכמוי

 22  מאמריקה, אז זה אחד, זה היה אחד הכיוונים של העבודה שלנו.

 23בסדר, בסדר, מספיק. יש לי עוד שאלה. עכשיו רק נעבור לנושא של מפלגת  ש:

 24  ישראל ביתנו, איזה קשר, אם בכלל, יש לך עם מפלגת ישראל ביתנו?

 25 ני מכיר את האנשים של המפלגה, את. קשר די טוב, הייתי אומר, די טוב, כן, א ת:

 26 הראשים או אנשים אמרת?  ש:

 27גם ראשים וגם אנשים, את הח"כים, עסקתי בצורה די קבועה בכך שסיקרתי את  ת:

 28 פעילותם שהיא מכוונת ליוצאי ברית המועצות. 

 29 סיקרת באיזה מסגרת?  ש:

 30מ, אני  סיקרתי במסגרת, תראי, ההיכרות שלי למשל עם ראש המפלגה מתחילה ת:

 31התחלתי לעבוד באחד  2000, בשנת 2000משער מתחילת, בתחילת שנות 

 32העיתונים הגדולים דאז עיתונים כתובים, זה לא היה עיתון, אז היה ניסיון 
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 1להקים אתר אינטרנט הראשון הגדול ביותר בישראל בשפה הרוסית על ידי 

 2ופה דאז היה עיתונים מובילים בישראל בשפה הרוסית, בתק 2עיתון )לא ברור(, 

 3ניסיון, אז הפכתי להיות סגן עורך ראשי ועורך ראשי של האתר, האתר נסגר, 

 4שנים משהו עבדתי  4שנים,  5אנחנו עברנו אל תוך נובוסטי, עבדתי במשך 

 5בנובוסטי, הייתי, הגעתי עד לדרגה של סגן עורך ראשי, הייתי מראיין את כל 

 6שרון ובהחלט הייתי מראיין הצמרת הישראלית כאילו גלובאלית, החל מאריאל 

 7את הח"כים דוברי רוסית, אוקיי? ומאז יש לי היכרות, אני משער, עם מר 

 8אביגדור ליברמן, באותה תקופה הכרתי, אני חושב, את כל הח"כים שהיו 

 9במפלגתו, גם את הח"כים הרוסיים שהיו בתקופה הזאת היו די הרבה ח"כים 

 10וכן הסיפור העיקרי שהיה למשל דוברי רוסית במפלגות אחרות, הכרתי אותם 

 11בנובוסטי ואחר כך זה עבר לאיזרוס היה סיפור שהיה קשור לפעילויות של 

 12 הח"כים דוברי רוסית במגזר. 

 13איזה עניין, אם בכלל, היה למפלגת ישראל ביתנו לעבוד עם האתר איזרוס  ש:

 14 ספציפית? 

 15שהם קשורים  תראו, כפי שאמרתי, הנושאים שאנחנו היינו מעלים היו נושאים ת:

 16ליוצאי ברית המועצות, אנחנו מדברים על נושאים שלצערנו הרב לא מעלים 

 17ח"כים אחרים מתנועות אחרות, ממפלגות אחרות, אז בדרך כלל התשובה 

 18היחידה או עזרה היחידה למישהו שיש לו בעיה ספציפית, כמו שעושים עיתונים 

 19ות לשרים וכולי וכולי שהם פונים ישיר Walla-ו Ynetאחרים, כמו, אני יודע, 

 20וכולי, לא היה לנו כוח כזה, אבל כן הייתה לנו אפשרות לעזור לאנשים ולפרסם 

 21סיפורים שמעניינים את הקהל יעד שלנו ולישראל ביתנו, אני משער, כי הם 

 22היחידים, בוא נגיד, נשארו עוד בתקופה האחרונה שהם מטפלים בנושאים 

 23דה איתנו, זאת אומרת, לספק לנו את האלה, אז גם להם היה עניין באמת בעבו

 24המידע ולנו היה עניין לפרסם אותו על מנת שאנחנו גם נגיע להשפעה בקרב יוצאי 

 25ברית המועצות וגם, כפי שאנחנו דיברנו קודם, נושאים רבים שאנחנו העלינו הם 

 26היו מתגלגלים בסוף לתקשורת בשפה העברית, בצורה נורמלית וזה גם היה 

 27 לנו וגם אני חושב גם להם מעלה את הסטטוס. מעלה, כאילו, גם 

 28  להם זה מי? ש:

 29 למפלגה.  ת:

 30מה הקשר שלך לאביגדור ליברמן? התחלת כבר לדבר על זה, אבל ספציפית  ש:

 31  אליו?
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 1ראיינתי אותו די הרבה פעמים בנושאים שלצערי הרב, שוב, אף אחד לא מראיין  ת:

 2חב של ישראלים או שפשוט אותו כי הנושאים האלה לא מעניינים את הקהל הר

 3אין אף אחד שיכתוב על זה, היו מזמינים אותי לראיונות בתקופות למשל 

 4בתקופת שהוא עבד במשרד החוץ, עשיתי איתו כמה ראיונות רוחב שאני הייתי 

 5אומר, אם כבר מדברים על זה, הם היו יותר פונים כלפי המדינות של ברית 

 6ם מסוימים שתקשורת ישראלית שהיא המועצות לשעבר כי היו, בוא נגיד, מסרי

 7טובה בעברית לא מסוגלת להעביר, זאת אומרת, לא מסרים, עמדות לגבי 

 8מצבים, עמדות לגבי יחס כלפי נושאים וכולי וכולי וכולי ואני משער שבאותה 

 9תקופה גם אף עיתונאי ישראלי לא היה שואל אותו את השאלות האלה כי הוא 

 10גודל של שנים. עשיתי די הרבה ראיונות כאלה  לא מודע למצב או לא מודע לסדר

 11 חודשים, אולי פעמיים בשעה לפחות עשיתי ראיונות רוחב.  4, 3-פעם אולי ב

 12 ואיפה פרסמת את הראיונות האלה?  ש:

 13באיזרוס ומשם זה כבר התגלגל, היו, אם אני לא טועה, היו ראיונות שהתגלגלו,  ת:

 14ו בהם נושאים שהם פתאום צצו חלקם התגלגלו לתקשורת בשפה העברית כי הי

 15פתאום התברר שזה משהו מעניין, שיש לזה ערך עיתונאי לא רק לנו אלא גם 

 16 לכולם. 

 17  אילו כינויים יש לליברמן? ש:

 18 בוס, מנהל.  ת:

 19מידיעתך, אילו נושאים או פרסומים עלו באתר בהשראתו של ליברמן או  ש:

 20  לבקשתו?

 21טוב, אם אני מדבר על עצמי אז בהחלט כשהשר החוץ יוזם ראיון איתי, אז  ת:

 22בהחלט זה נושא שעולה, כן, אם הוא מזמין אותי באמת לעשות ראיון איתו, אז 

 23בהחלט, היו עוד נושאים, אני משער שהיו עולים בשיחותיו עם אלכס גולדנשטיין 

 24ורים ליוצאי ברית והיו נושאים שהם בעיקר זה, כפי שאמרתי, זה נושאים שקש

 25 המועצות. 

 26אוקיי, אדוני, אני הולכת להציג לעד שיחות, כיוון שכמות הקהל שמדברת  ש:

 27 רוסית הוא יחסית מצומצמת, אז אני אסתפק בהצגת תמלילים, אם למישהו.

 28 התמלילים בעברית, כן? כב' הש' לוי:

 29 התמלילים בעברית. עו"ד קוקוי:

 30 ת התרגום? ויש מחלוקת לגבי נכונו כב' הש' לוי:

 31 המדובר בשיחות בין העד לבין דאוד, אנחנו לא ישבנו ותרגמנו אותם. עו"ד אדרת:

 32 אוקיי. כב' הש' לוי:
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 1אנחנו מקבלים, לפחות בשלב זה, את התרגום, אם יהיו מחלוקות, אז אני מניח  עו"ד אדרת:

 2שההקלטה היא מה שקובעת, אבל אני לא רואה שיושבים ועושים תרגומים על 

 3 כמות אדירה של חומר.  הכל, זה

 4 לצורך מה מוגשים התמלילים? כב' הש' לוי:

 5כל התמלילים וכל השיחות יוצגו על מנת להראות את הקשר שהיה קיים בין  עו"ד קוקוי:

 6העיתון לבין המפלגה, נושאים שהעלו, איך הנושאים טופלו, הדחיפות של 

 7להשפיע על כל הנושאים הנושאים, איך הנושאים, עד כמה נציגי המפלגה יכולים 

 8 האלה באתר.

 9 בשלב זה? 2ואלה לא ראיות שישמשו נגד הנאשם  כב' הש' לוי:

 10 לא, לא. עו"ד קוקוי:

 11 לא. כב' הש' לוי:

 12דקות  2-מדובר בחשיבות, אני, בכל זאת, בפני העד אני, שאני אוציא את העד ל עו"ד קוקוי:

 13 לדקה.  ואני אסביר למה נועדה העדות?

 14 ב, תמתין בחוץ. טו כב' הש' לוי:

 15 כן.  עו"ד קוקוי:

 16 כן. בשלב זה העד יוצא מהאולם. כן.  כב' הש' לוי:

 17באישום של חל"פ שומרון ושל מגילות מדובר על כך  ?1אדוני, באישום של, זה  עו"ד קוקוי:

 18חפצה  1שהתמורה הועברה לאיזרוס כיוון שהנאשמים הנאשמת, נאשמת 

 19ו להראות מדוע? מדוע היה כל כך בטובתו, בטובתו של האתר, ולכן חשוב לנ

 20 חשוב לחזק את האתר?

 21  ואי אפשר בלי כל המלל הרב הזה? זה חיובי לצורך הזה? כב' הש' לוי:

 22אין דרך אחרת להראות עד כמה האתר היה חשוב, זאת אומרת, להראות בפועל  עו"ד קוקוי:

 23 איך אפשר היה להעלות שם את ה.

 24 עד, תחזירו אותו. טוב. בבקשה, תכניסו את ה כב' הש' לוי:

 25 כן. עו"ד קוקוי:

 26אז אולי, אולי זה זמן טוב שאנחנו נעשה הפוגה קצרה לתיק אחר קצר שאני  כב' הש' לוי:

 27אשמע ואז נמשיך לשמוע את העדות ברצף. אבל ביקשתם אמצעים? בעצם אתם 

 28 לא משמיעים, רק תמלילים להגיש.

 29 שיותר מהר.רק תמלילים, לכן אנחנו נעשה את זה כמה  עו"ד קוקוי:

 30 הם מסומנים? בסדר. אז אתה יכול. כב' הש' לוי:

 31 )הפסקה(

 32 
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 1 הדיון מתחדש לאחר הפסקה. בבקשה.  

 2 אדוני, זה כל, אלה כל השיחות, כבר סימנו אותם. עו"ד קוקוי:

 3 כן, מגישה, כמה תמלילים יש פה? כב' הש' לוי:

 4 . 101ועד  84-מ דובר:

 5 כן. עו"ד קוקוי:

 6 שיחות בין מי למי? זה תמלילי כב' הש' לוי:

 7 . 2בין העד לבין הנאשם  עו"ד קוקוי:

 8 אוקיי, כולם. כב' הש' לוי:

 9 כולם. עו"ד קוקוי:

 10 בשפה הרוסית? כב' הש' לוי:

 11 בשפה הרוסית. עו"ד קוקוי:

 12 ותרגום לעברית שמי עשה את התרגום? כב' הש' לוי:

 13 המשטרה. עו"ד קוקוי:

 14 אוקיי.  כב' הש' לוי:

 15ו עשינו, אדוני, אנחנו, כיוון שהקשבנו לשיחות תוך כדי, אז זיהינו כמה לא, אנחנ עו"ד קוקוי:

 16 טעויות, אי דיונים, אז יש שם תיקונים בכתב יד שזה כבר תיקונים.

 17 טוב, בסדר. כב' הש' לוי:

 18, מי רצה שתצא כתבה על 84ת/טוב. אז אני רוצה להציג בפניך, הוא נקרא  עו"ד קוקוי:

 19 הדירקטורים הצעירים? 

 20 רק שנייה.  מר קוגן:העד, 

 21 אני מפנה אותך, רגע, רגע, רגע, אתם מדברים? על הדירקטורים הצעירים.  ש:

 22 לא, זה על עפולה.  ת:

 23  מה? ש:

 24 כן.  כב' הש' לוי:

 25 זה על עפולה. העד, מר קוגן:

 26 לא, על עפולה זה לא מעניין.  עו"ד קוקוי:

 27 זה משהו בצהוב. ת:

 28 בשיחה. 47הנה, אני מפנה אותך לשורה  ש:

 29 .84ת/-ב כב' הש' לוי:

 30 , מי רצה שתצא כתבה על נבחרת הדירקטורים הצעירים דוברי הרוסית?84ת/-ב עו"ד קוקוי:

 31למיטב זיכרוני וידיעתי, הרעיון הגיע לאלכס גולדנשטיין מאביגדור ליברמן או  העד, מר קוגן:

 32 מישה, יתכן, ממנו ישירות, כן. 



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ
 

 2018פברואר  14 

 

 332 

 1 וס. , מיהו הב53אני מפנה אותך לשורה  ש:

 2 , כן. 53 ת:

 3. מיהו הבוס שאמר, "לא, את לא צריכה ככה להופיע, כדי שאנחנו שם לא 53 ש:

 4  תמיד מפלגה רוסית", קודם כל, מי זה הבוס? ומי לא צריכה להופיע?

 5 הבוס כנראה אביגדור ליברמן ולא, את לא צריכה.  ת:

 6  "את לא צריכה להופיע", במי מדובר? למי הוא אמר את זה? ש:

 7 נייה. למיטב ידיעתי, כנראה, יש כן, בוא נראה. ש ת:

 8 תמשיך.  ש:

 9 כנראה מדובר על פאינה קירשנבאום, כן.  ת:

 10 . 57אני מפנה אותך לשורה  ש:

 11 אממ.  ת:

 12אז מה לדעת ליברמן איזרוס צריכה לעשות? זאת אומרת פאינה לא אמורה  ש:

 13 גיד לי. ות 57עד  53-להופיע ככה, אבל מה איזרוס צריכה לעשות? תקרא מ

 14 אוקיי. ת:

 15  זה פעם ראשונה שאתה קורא את זה? כב' הש' לוי:

 16 לא, זה לא פעם ראשונה שאני קורא.  העד, מר קוגן:

 17אדוני, אני אסביר, הרי השיחה היא ברוסית והעד דיבר ברוסית, כשרואים את  עו"ד קוקוי:

 18 זה בשפה אחרת, יש איזשהו.

 19 זה מניסיון את יודעת? כב' הש' לוי:

 20 לא, אם אפשר לראות שנייה. מר קוגן:העד, 

 21כן, אבל את אמורה לעשות ריענון והעד אמור להסביר, אתה יודע להסביר מה  כב' הש' לוי:

 22 נושא השיחה?

 23 נושא השיחה אני יודע על מה מדובר. העד, מר קוגן:

 24 )מדברים ברקע(.

 25 מה? כב' הש' לוי:

 26 כן, הוא הקשיב לשיחה. עו"ד קוקוי:

 27 הקשבתי לשיחה, כן. אני  העד, מר קוגן:

 28 אוקיי, אז על מה נסבה השיחה? כב' הש' לוי:

 29 השיחה, בשיחה אנחנו מדברים על פרסום שהיה אצלנו. העד, מר קוגן:

 30 כן. כב' הש' לוי:

 31ביתנו להביא  הפרסום של נבחרת הדירקטורים של זה אחד התכניות של ישראל העד, מר קוגן:

 32 צעירים בעלי פוטנציאל גבוה לעזור להם לעבור את תקרת הזכוכית.
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 1 ? באיזה צורה עולה השם שלה בשיחה?1אוקיי ואיך קשורה הנאשמת  כב' הש' לוי:

 2  איזה קשורה? העד, מר קוגן:

 3 פאינה קירשנבאום, איך היא קשורה לזה? עו"ד קוקוי:

 4 מובילים של התכנית.כן. אם אני לא טועה, היא הייתה אחת ה ת:

 5 ומה הייתם אמורים לעשות עבורה? כב' הש' לוי:

 6 לא עבורה. העד, מר קוגן:

 7 או באמצעותה? כב' הש' לוי:

 8הנושא שאנחנו הרמנו, הנושא שאנחנו כתבנו עליו היה על הדירקטורים, פאינה  העד, מר קוגן:

 9 הייתה אחת מאלה שמובילים, עד כמה שזכור לי.

 10 רקטורית?היא די כב' הש' לוי:

 11לא, היא הייתה מובילה את המאבק על כך שהאנשים האלה יעברו את תקרת  העד, מר קוגן:

 12זכוכית, בנושא הזה היו וויכוחים, עד כמה שזכור לי, שחלק מהאנשים שהיו 

 13מקודמים במסגרת התכנית הם לא היו ממש תומכים נלהבים של המפלגה, אבל 

 14 הם היו דוברי רוסית.

 15 הייתה ההערה של ליברמן, איך צריך להציג אותה, מה שלא עשיתם? אז מה כב' הש' לוי:

 16 זהו, שאני לא יודע איך. העד, מר קוגן:

 17 הקשבת לשיחה. כב' הש' לוי:

 18 כן וזהו. העד, מר קוגן:

 19 אתה לא יודע על מה מדובר? כב' הש' לוי:

 20 אבל פה הוא אומר, תסתכל. עו"ד קוקוי:

 21 כן.  העד, מר קוגן:

 22 . 61-, "אוקיי, אני סגרתי איתה שתעשה איזרוס", ו59אני מפנה לשורה  ש:

 23 כן.  ת:

 24 "והיא כאילו תיתן תגובה".  ש:

 25 "תיתן תגובה". ת:

 26  אז מה היית אמור לעשות? ש:

 27אז היא, היינו צריכים לכתוב על זה ולבקש ממנה את תגובתה כאחד המובילות  ת:

 28 של המאבק הזה.

 29  ש:

 30 יגיד לך מה לעשות? אתה עיתונאי.ואתה צריך הבהרה שליברמן  כב' הש' לוי:

 31 לא, הוא לא אומר לי מה לעשות. העד, מר קוגן:

 32 נו? כב' הש' לוי:
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 1 .62-אבל הנה ב עו"ד קוקוי:

 2 אז בתגובה הוא צריך לומר לך מה לעשות? כב' הש' לוי:

 3 רגע, שנייה, אוקיי. העד, מר קוגן:

 4 לא מבין. כב' הש' לוי:

 5 תכנית של ישראל ביתנו.זוהי תכנית שהיא  העד, מר קוגן:

 6 מה התכנית? כב' הש' לוי:

 7התכנית של ההובלה של מנהלים הצעירים, קידום של המנהלים צעירים דוברי  העד, מר קוגן:

 8 רוסית, היא תכנית של מפלגת ישראל ביתנו, אף אחד לא עוסק בזה ואנחנו.

 9 כן, קידום איפה? בסקטור הציבורי?  כב' הש' לוי:

 10 ור הציבור, כן, כן.בסקט העד, מר קוגן:

 11 בסקטור הציבורי. בחברות פרטיות? כב' הש' לוי:

 12 כן, כן. העד, מר קוגן:

 13 אוקיי. כב' הש' לוי:

 14כן, כי היה מספק די רב, יוצא, המצב הוא די עגום, שפשוט תבינו את המסגרת  העד, מר קוגן:

 15-של העבודה, המצב הוא די עגום שהקהל של יוצאי ברית המועצות שהוא מגיע ל

 16 0.2%-מהאוכלוסייה, זוכה בתקופה הזאת, אם אני לא טועה, היה זוכה לכ 15%

 17 של הנציגות בסקטור הציבורי.

 18 טוב. כב' הש' לוי:

 19 מכל מיני סיבות, כולל סיבות של ה, איך זה נקרא? העד, מר קוגן:

 20 מכסות. עו"ד קוקוי:

 21 מכסות. כב' הש' לוי:

 22 של המכסות. העד, מר קוגן:

 23 כן. כב' הש' לוי:

 24כי היה מספר של המכסות שמגבילים את האנשים שאפילו הם לא ילידי הארץ,  ד, מר קוגן:הע

 25אבל הם עלו ארצה ואחד התכניות לקדם את האנשים האלה הייתה תכנית של 

 26 ישראל ביתנו.

 27 ואיך זה קשור אליכם?  כב' הש' לוי:

 28 כי זה הקהל יעד שלי. העד, מר קוגן:

 29 ?אז מה אתה אמור לעשות כב' הש' לוי:

 30 אני אמור לכתוב על זה, אני כותב על זה. העד, מר קוגן:

 31 לכתוב מה? כב' הש' לוי:

 32 אני כבר כותב על זה, אני כותב על התכנית הזאת. העד, מר קוגן:
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 1 לתאר את התכנית? כב' הש' לוי:

 2 כן, לתאר את התכנית, כן. העד, מר קוגן:

 3 זה הכל? כב' הש' לוי:

 4 נו כן. העד, מר קוגן:

 5 טוב, ומה התפקיד שלה במסגרת התפקיד שלך? לוי:כב' הש' 

 6לא, היא לא מסגרת, היא לא, אין לה מסגרת, היא אחת מאלה שמובילות את  העד, מר קוגן:

 7המהלך, אם יש לך איזה שהיא, אם תכנית שאתה מוביל אותה, אוקיי? אני יכול 

 8לכתוב על התכנית ואז לשאול לבן אדם שהוא אחראי על ההובלה או אחד 

 9 וכולי. חראים של ההובלה של התכנית הזאת את דעתו, למה היא מתכוונת?הא

 10 ואדון גודובסקי צריך להגיד לך לקבל תגובה ממנה?  כב' הש' לוי:

 11לא, דב גודובסקי הוא אחד מאלה שאני מתייעץ איתו בנושא והוא מבקש ממני  העד, מר קוגן:

 12 לקחת ממנה תגובה, אוקיי, בסדר. 

 13 טוב. בסדר.  כב' הש' לוי:

 14 אין לי בעיה.  העד, מר קוגן:

 15 . 62, לשורה 62-אני רק מפנה אותך ל עו"ד קוקוי:

 16 כן.  ת:

 17עם כל מה שאמרת עכשיו, למה אתה צריך שליברמן יגיד לגולדנשטיין לעשות  ש:

 18  את הכתבה?

 19אני אגיד לך, אני מודע, באותה תקופה הייתי מודע למאבקים פנימיים די  ת:

 20מפלגה ומשחקי כוחות ואני לא יכול להסתמך על משהו שגורם רציניים בתוך ה

 21שלישי מספר לי על גורם שני שיש כביכול איזה שהיא הסכמה, אז אני אומר, 

 22תשמע, אם אתה אומר לי שליברמן מה שהוא אמר לפאינה קירשנבאום לעשות, 

 23 אז, בבקשה, שהמקור ידבר עם אלכס גולדנשטיין ויגידו לו,

 24 קור הזה?שהמקור הזה, שהמ ש:

 25כאילו זה שהוא אומר שליברמן אמר, כביכול, לפאינה, אז שליברמן יגיד  ת:

 26כן, אני לא רוצה  לגולדנשטיין שכנראה יש משהו אחר, שזה לא נכון, אוקיי?

 27 להיות כלי בתוך משחק פנימי של המפלגה. 

 28 אוקיי. ש:

 29 טוב, הלאה. כב' הש' לוי:

 30 . 18, בשורה 85ת/הלאה.  עו"ד קוקוי:

 31 כן. מר קוגן:העד, 

 32  . 18אני מפנה אותך לשורה  ש:
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 1 אממ.  ת:

 2דאוד מדבר על כך שעל גולדנשטיין לבקש מליברמן להסביר לביידר את  ש:

 3 הסטטוס של אתר איזרוס, קודם כל, מי זה ביידר? 

 4  ולדימיר, אני עונה כן? ת:

 5 כן, כן.  ש:

 6בתקשורת בשפה הרוסית  ולדימיר ביידר הוא אחד העיתונאים הוותיקים ת:

 7שבאותה תקופה הפך להיות לדובר של מפלגת ישראל ביתנו ולביידר הייתה 

 8כוונה להפוך למוקד כוח בפני עצמו, להגביל את כולם, לכך שאף אחד לא יוכל 

 9 לקבל תגובה או לקבל נושא או לקבל התייחסות והכל אמור לעבור דרכו. 

 10 מי מינה את ביידר?  ש:

 11  אני משער או ליברמן או, כן.רשות המפלגה,  ת:

 12 אז מה הסטטוס המיוחד, כי פה צריך להסביר על סטטוס של אתר איזרוס.  ש:

 13 אוקיי.  ת:

 14 מה הסטטוס?  ש:

 15 הסטטוס המיוחד הוא פשוט מאוד, אנחנו היחידים שעוסקים בנושאים שהם ת:

 16קשורים לאוכלוסייה מסוימת והאוכלוסייה הזאת, כנראה, די חשובה למפלגת 

 17ישראל ביתנו, ברגע שמופיע בן אדם שהוא לא מקור מידע בעצמו, הוא לא יכול 

 18להוסיף לי שום אינפורמציה על שום דבר, אבל הוא אומר לי שאני לא יכול 

 19דאוד גודובסקי  לפנות למישהו מהח"כים לדובר של איזה שהיא וועדה או לאותו

 20שאני התייעצתי איתו די הרבה בנושאים שאגב גם כן לא כל כך קשורים 

 21למפלגה, אומר שהכל צריך לעבור דרכו, אוקיי? זאת אומרת שבן אדם יקבל 

 22ממני שאלה ואז הוא ייקח את זמנו לבדוק ואז הוא יחזור אלי ואם התשובה לא 

 23קור שלו, אז לכן ביקשתי מתאימה לי, אני לא יכול לדבר עם בן אדם שהוא המ

 24וזה אחת הבקשות שלי שהבן אדם פשוט לא יתערב בעבודה. אני יכול להביא 

 25 עוד. 

 26 לא, לא.  ש:

 27 אוקיי, טוב.  ת:

 28 אני עכשיו מפנה אותך. ש:

 29 )מדברים ברקע(

 30שאתה יכול לקבל הנחיות  30, אתה אומר בשורה 30אני מפנה אותך לשורה  

 31 מליברמן, מה הכוונה? מדאוד ומפאינה וגולדנשטיין יכול 
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 1כל נושא, אם המקור מביא לי את הנושא, נושא של ה, שהוא אקסקלוסיבי  ת:

 2בשבילי ולא קיים בשום מקום אחר, כן, אני יכול ללכת לקראתו ולקבל את 

 3 בקשתו, לפרסם את זה בצורה כלשהי שמתאימה לו. 

 4 אוקיי.  ש:

 5 כן.  ת:

 6לגולדנשטיין לפרסם סדרת כתבות  , מי נתן הנחיה86ת/אוקיי. אני מציגה את  ש:

 7 אין פה מספרי שורות, אז אני.  על הישגי צעירים באתר איזרוס?

 8 ההנחיה, אני לא יודע אם זו הייתה הנחיה, פקודה או בקשה או הצעה.  ת:

 9 אממ.  ש:

 10 כפי שזכור לי, זה הגיע מליברמן.  ת:

 11 אוקיי.  ש:

 12 הרעיון הגיע מליברמן.  ת:

 13את זה לדאוד? הוא שואל, "מי נתן את ההנחיה?", אז  אוקיי ולמה אתה אומר ש:

 14 אתה אומר "הבוס". 

 15 על מנת שיפסיק לבלבל את המוח.  ת:

 16 זה בכל זאת יוקלט ויירשם. ש:

 17 כן, כן. ת:

 18 אוקיי. ש:

 19 מה זאת אומרת יפסיק לבלבל לך את המוח?  כב' הש' לוי:

 20כנראה לא הובאו למשפט,  דאוד, אלה דברים שאנחנו דיברנו עליהם, אבל הם העד, מר קוגן:

 21דאוד הוא אחד, אחרי מותה של מרינה סולודקין, ח"כית מרינה סולודקין 

 22ועיתונאי אלכס פלוצקי שאני עבדתי איתו בנבוסטי, הוא המקור היחידי היום 

 23בארץ למידע אנציקלופדי על כל מה שהתרחש פה עם יוצאי ברית המועצות 

 24זוכר למי לפנות ויודע למי לענות והוא בן אדם שמשיג מידע ו 90מתחילת שנת 

 25וכולי וכולי וכולי. הבן אדם הזה בשבילי, אני די בקיא בעניינים האלה, אני נראה 

 26לי שמעיתונאים, עם כל הכבוד, נשארתי אחד האחרונים שזוכר נתונים, מספרים 

 27ושמות, הוא זה משהו אחר לגמרי, הוא אחד המקורות שלי שאם יש לי שאלה 

 28ימים למצוא בעצמו  3הו שייקח לי חצי יום או יומיים או לשאול אותו על מש

 29 שניות, הוא היה זה שהייתי פונה אליו.  30והוא יענה לי תוך 

 30 נראה לי שאתה מבלבל לו את המוח, לא הוא לך. כב' הש' לוי:

 31לא, אבל, אבל, לא, לא, עכשיו, זה כן, זה גם נכון, אבל מצד שני, יש עוד נקודה  העד, מר קוגן:

 32ת, ברגע שמקור מסוג זה מתקשר אלי, הוא בן אדם, אנחנו ביחסים נוספ
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 1ידידותיים מאוד, אבל הוא בן אדם שאוהב משחקים, סליחה, אבל אוהב 

 2משחקי מוחות, הוא יכול להתקשר אליך ולזרוק לך שם ושם משפחה ולהגיד, 

 3 שמעת, יאללה. 

 4 הוא הסתתר.  כב' הש' לוי:

 5זה ולסגור את הקו ואתה לא יודע, הוא, לא, אני כן יודע וזהו, בוא נסגור את  העד, מר קוגן:

 6שאם הוא זורק לי את זה אז כנראה יש חשיבות לדבר הזה, זה יכול היה להיות 

 7ידיעה פיצוצית שיכולה להגיע לעמוד ראשי, אני אומר לך, הייתה לנו ידיעה 

 8שידיעות אחרונות ביקשה מאיתנו, עופר פטרסברג התקשר אלי וביקש שאנחנו 

 9יתן להם את הפרטים הנוספים שאנחנו נוריד את זה בעמוד הראשון, שהם נ

 10יצאו ראשונים, הידיעה הזאת הגיעה ממנו, אוקיי? אז זאת אומרת, אם אנחנו 

 11מדברים על מקור ובן אדם שהוא מקור בדברים כאלה, כן, הוא אוהב לשחק 

 12לו איתי, הוא אוהב לשחק עם כולם, הוא אוהב משחקים כאלה, אבל כן יש 

 13 , אולי אפילו יותר, אחוז של הידיעות. 30חשיבות מבחינתי כמקור של 

 14 טוב. כב' הש' לוי:

 15 אוקיי? אז לכן. העד, מר קוגן:

 16הבנתי. למה אתה חושב שבעיני דאוד, ברגע שהוא ישמע שההנחיה הגיעה  עו"ד קוקוי:

 17 מליברמן, אז הוא יפסיק לשאול שאלות?

 18אז הוא לא אוהב, הוא אוהב לשאול את השאלה, 'האם נתת הנחיה מסוג  כי ת:

 19 זה?'. 

 20 , במה מדובר? 33, 23, ואני מפנה אותך, קודם כל, לשורה 87ת/אני מציגה את  ש:

 21אה מדובר, כן, אני זוכר, אנחנו דיברנו על זה, מדובר על מאבק פנימי בתוך  ת:

 22של ה, שמי ינהל את מטה המפלגה שאנחנו הפכנו להיות חלק ממנו, השאלה 

 23הבחירות? אז הייתה גרסה אחת שהגיעה לגולדנשטיין, אני משער, בשיחה עם 

 24אביגדור ליברמן וגרסה נוספת שהגיעה ב, אם אני לא טועה, דרך ההודעה 

 25לעיתונות והייתה אי התאמה בין הנושאים האלה וזו הייתה הסיבה לוויכוח כי 

 26ר שאומר לי שזה ככה ומצד שני יש לי מצד אחד יש כאילו אצלי כביכול יש מקו

 27 את דאוד ואת ההודעה לעיתונות שכתוב בה אחרת. 

 28  אוקיי ואתם בוחרים גרסה של מי? ש:

 29בסוף, האמת שאני לא זוכר, אבל בוא נקרא, נראה לי שאנחנו בסוף הלכנו עם  ת:

 30 הגרסה המקורית שהייתה לאלכס גולדנשטיין כי. 

 31 שהיא באה מ?  ש:

 32 נראה באה מחלק ממידע שהועבר אליו על ידי ליברמן. שהיא באה, כ ת:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ
 

 2018פברואר  14 

 

 339 

 1 אוקיי, אני מפנה אותך, ש:

 2 זאת אומרת, התבטאות, כן.  ת:

 3 המתוקנת.  34לשורה  ש:

 4 כן.  ת:

 5 שם, הרי אתה מסביר, מילותיו.  ש:

 6 כן, מילותיו של הבוס, כן, של הבוס, של אביגדור ליברמן.  ת:

 7 תסתכל גם אחרי זה.  ש:

 8 כן.  ת:

 9 וד, סליחה, בשורה. בעמ ש:

 10 כן, כן, כשאני מנהל, כן, כן.  ת:

 11, אחרי שאתה אומר שגולדנשטיין רשם את מה שהבוס אמר, אז דאוד 37-ב ש:

 12, "אז שגולד ילך לחפש עזרה כספית, לא אצל פאינה", באיזה 37אומר לך בשורה 

 13 עזרה כספית מדובר? 

 14 כנראה בפרסומות של המפלגה.  ת:

 15 אז למה הוא אומר? איך זה קשור?  ש:

 16אז אוקיי, אם, אם אנחנו, אנחנו מדברים עכשיו על תפקיד של מנהל מטה,  ת:

 17  אוקיי?

 18 אוקיי.  ש:

 19אם גרסה שהביא לי גולדנשטיין שפאינה לא מנהלת את המטה, אז היא לא, גם  ת:

 20 לא מעבירה את הכספים. 

 21 אוקיי.  ש:

 22כן, אני לא יכול להגיד כי אני לא השתתפתי אז יתכן שהמצב פה, למיטב ידיעתי,  ת:

 23בכל השאלות של הכספים וכולי, אבל יתכן שמדובר על, לא יודע, תוספות של 

 24 פרסום אצלנו. 

 25 , פה אתה קורא לליברמן. 40טוב. בוא נעבור לשורה  ש:

 26 כן.  ת:

 27 המנהל שלכם, המנהל של כולנו.  ש:

 28 המנהל של כולנו, כן.  ת:

 29  המנהל של כולנו?למה אתה קורא לו,  ש:

 30כאן הייתה התבטאות שלי, כן, שכמו ילד של כולם, ילד של כולנו, כן, ילד שלי,  ת:

 31 ילד של כולנו, כן, מנהל של כולם, הוא מנהל את כל ה, כל מה שקשור במגזר. 

 32 גם עליו אתה אומר שהוא אוהב לשחק במשחקים. כב' הש' לוי:
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 1 כן. העד, מר קוגן:

 2 ים? אותם משחק כב' הש' לוי:

 3 כן.  העד, מר קוגן:

 4 טוב.  כב' הש' לוי:

 5 לא, זה קצת שונה, טוב, לא משנה. עו"ד קוקוי:

 6לא, זה, תראה, בתוך המפלגה יש משחקים כוחניים, היו משחקים כוחניים בין  העד, מר קוגן:

 7כמה מוקדי כוח, כל אחד, כל אחד ניסה, כנראה, חוץ מהיו"ר המפלגה, ניסה 

 8 ן בכל נושא ונושא.לגייס תמיכה מירבית וכ

 9 תמיכה מירבית של מי? של מי?  כב' הש' לוי:

 10של כולם מסביב, כאילו, אנחנו עקרונית יצא לנו מצב שאנחנו היינו הפורטל  העד, מר קוגן:

 11היחידי שעוסק בנושאים האלה ואף אחד, בגלל שלא רוצה להתעסק בזה או 

 12-מה שכתוב ב שלא יודע להתעסק בזה, הייתי אומר, אחרים מעדיפים לתרגם

Ynet.13 , אני מעדיף לקבל את המידע על מה שמעניין את הקהל שלי מהמקור 

 14 טוב, זה אנחנו יודעים כבר, אמרת את זה. כב' הש' לוי:

 15-זהו, אז כאן העניין הוא שאם אני כגורם שמפרסם את המידע ואני אגיד ככה, ב העד, מר קוגן:

 16תבענו על הוצאת דיבה או על שנים של הפעילות שלנו בחיים שלנו אף פעם לא נ 9

 17משהו שאנחנו שיקרנו כי כל פעם אנחנו תיארנו את המקור, תיארנו את הזה 

 18ואנשים פשוט לא רצו להתעסק איתנו מסיבה אחת פשוטה, כי יש לנו את 

 19המקור, יש לנו מה להגיד, יש לנו מאיפה שהגיע אלינו. כאן יוצאת ידיעה שבה 

 20לגה, אז שר הפנים, מוגדר אחרת מאשר התפקיד של סגנית שר החוץ בתוך המפ

 21מאשר בידיעה שהמפלגה מוציאה לכל האתרים האחרים, אוקיי? אז יש הבדל 

 22 של גרסאות, אז לכן, דאוד לא רוצה שיהיה פה הבדל של גרסאות.

 23   בסוף באמת מה היה התפקיד שלו? כב' הש' לוי:

 24 בסוף של התפקיד, האמת שאני לא זוכר. העד, מר קוגן:

 25 כן, כל כך הרבה מלל. לוי:כב' הש' 

 26 אנחנו, עוד שאלה אחת לגבי אותו אירוע. עו"ד קוקוי:

 27 כן.  העד, מר קוגן:

 28 דקות אחרי, לא.  4-, זה שיחה שמתרחשת, אני חושבת ש88ת/-אני מפנה ל ש:

 29 כן, כן.  ת:

 30 דקות אחרי השיחה הראשונה.  15 ש:

 31 כן.  ת:

 32 . 1וכאן אתה אומר, אני מפנה לשורה  ש:
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 1 . 2כן.  ת:

 2 . 2, 2 ש:

 3 כן.  ת:

 4 ש"פרעה אמר מה אפשר לעשות עם זה".  ש:

 5 כן.  ת:

 6 מי זה פרעה ומה זה אומר?  ש:

 7 פרעה זה אביגדור ליברמן, כן.  ת:

 8  ומה זה אומר? ש:

 9אם הוא אמר, אז הוא אמר, אם זה מילים שלו, אני התקשרתי אליו  ת:

 10לגולדנשטיין, למיטב ידיעתי, שאלתי אותו אם הוא בטוח שזה התפקיד, הוא 

 11 אמר לי, 'כן, בטוח', אז אני אומר, פרעה אמר, פרעה אמר, זהו.

 12 למה פרעה? כב' הש' לוי:

 13 פרעה כי. העד, מר קוגן:

 14 הוא שחרר את בני ישראל ממצרים. כב' הש' לוי:

 15 הוא לא., לא צאר, פרעה, לא, לא, Image העד, מר קוגן:

 16 זה לא קשור? כב' הש' לוי:

 17 לא באסוציאציה כזאת, פרעה.  העד, מר קוגן:

 18 אני רק אזכיר לך שבראיון אתה דיברת על זה שפרעה, אם פרעה אומר. עו"ד קוקוי:

 19 אם הוא אומר משהו בתוך המפלגה, אז בסדר.   ת:

 20 לא, אם הוא אומר שאם זה, אם ביום פרעה אומר שזה לילה, אז כולם.  ש:

 21 אז כנראה, אז זה לילה, אז אומרים שזה לילה. כן.  ת:

 22 אוקיי.  ש:

 23אם הוא אומר שהיא לא מנהלת של המטה, אז כנראה שהיא לא המנהל שת  ת:

 24 המטה, נקודה. 

 25 אוקיי. מי זאב בן אריה?  ש:

 26 זאב בן אריה הוא לשעבר שגריר ישראל בביירות.  ת:

 27 ומה התפקיד שלו באיזרוס, אם היה כזה?  ש:

 28 חודשים הוא עבד אצלנו. 4או  3היה לו תפקיד באיזרוס בתקופה מסוימת  ת:

 29 מתי? זה הליך משפטי אחר, לא? כב' הש' לוי:

 30 כן. ומי ביקש שתעסיקו את זאב בן אריה?  עו"ד קוקוי:

 31 למיטב זיכרוני וידיעתי, אני חושב שזו הייתה הצעה של אביגדור ליברמן.  העד, מר קוגן:

 32 לתמוך במילותיך.  כן. אני רק, בשביל ש:
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 1 כן.  ת:

 2 אני לא אתעכב על זה. ש:

 3 לא, אם אפשר אני גם אוסיף טיפה.  ת:

 4 כן, תוסיף.  ש:

 5כשדיברנו, עבודה באיזרוס היא עבודה, הייתה עבודה מאוד קשה, עבודה מאוד  ת:

 6קשה מסיבות ברורות שלא היה מספיק כוח אדם אף פעם, הבעיה העיקרית של 

 7שלנו של הצעירים שיש להם, לצעיר יכול להיות ידע הקהל שלנו, של האנשים 

 8מובהק לגבי מדינת ישראל, הוא יודע מה זה ררנ"ט, נ"מ וכולי, אבל אין לו מושג 

 9איך לכתוב את זה ברוסית, מצד שני, לעיתונים רבים שבתקופה ארוכה התעסקו 

 10בנושאים של התרגומים, שעבדו בעיתונות, עיתונות כתובה שבשבילה הגודל של 

 11כתבה זה מה שקובע, האנשים האלה גם כן לא מתאימים כי אין להם מושג על ה

 12דברים רבים שאנחנו עסקנו בהם, תמיד אנחנו ראיינו, אם אני לא טועה, לפחות 

 13איש על מנת לקחת, להביא מישהו נוסף אלינו, אחד ההצעות שהגיעה זו  70

 14הימה בשפה הייתה הצעה של זאב בן אריה, זאב בן אריה גם כותב בצורה מד

 15הרוסית וגם בעל ידע, אף על פי הגיל שלו, בכל העניינים שקשורים למדינת 

 16ישראל בהיסטוריה שלה וגם מה שהכי חשוב ביחסי חוץ, הבעיה העיקרית 

 17שהייתה איתו זה שהוא נורא איטי, זאת אומרת שטייק היינו כותבים תוך רבע 

 18ות שגם כן שהוא שעה הוא היה כותב במשך שעה וחצי וזו כנראה אחת הסיב

 19 הפסיק לעבוד איתנו כי הוא פשוט לא היה יכול לעמוד בלחץ. 

 20 טוב.  ש:

 21 זה היה לפני התפקיד הקונסולארי או אחרי? כב' הש' לוי:

 22 . 13, 2014-זה היה אחרי, זה היה ב העד, מר קוגן:

 23 העסקתו.  , שם אתה מדבר על51, 48ושורות  89ת/, או סליחה, 85ת/-אני מפנה ל עו"ד קוקוי:

 24 אממ. ת:

 25 כן, טוב.  כב' הש' לוי:

 26 . טוב, אני עוברת נושא. 2014זה  2014-אני מתארת לעצמי שאם זה ב עו"ד קוקוי:

 27 אבל אני רואה פה שכתוב שהמנהל ביקש להעסיק אותו, כן?  כב' הש' לוי:

 28 כן.  העד, מר קוגן:

 29 כן, אז מי זה המנהל? עו"ד קוקוי:

 30 , כנראה אביגדור ליברמן. המנהל כן, כפי שאני אומר ת:

 31 הבנתי.  כב' הש' לוי:

 32 טוב. מה הקשר שלך עם פאינה קירשנבאום?  עו"ד קוקוי:
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 1קשר שלי עם פאינה קירשנבאום, אנחנו מכירים גם תקופה מאוד ארוכה, אני  העד, מר קוגן:

 2משער, גם מתקופה של עבודה שלי בנובוסטי אינגלי, דיברנו איתה בתקופת, 

 3, 3שאנחנו מתייחסים לתקופת העבודה שלי, דיברנו איתה לפחות פעמיים, 

 4לפעמים יותר, בחודש, בהיותה סגנית שר הפנים היא טיפלה בהמון בעיות 

 5שהגיעו אלינו ומקהל יעד שיש בעיות משמעותיות שקשורות למשרד הפנים שהן 

 6אביא  שנים, יש לנו עדיין, אני 27לא, הבעיות האלה לא נפתרות במשך כבר 

 7דוגמה, יש לנו עדיין אנשים בעלי אזרחות ברית המועצות שברית המועצות כבר 

 8שנים, הם עדיין לא התאזרחו בארץ בצורה נורמלית, היא טיפלה  27לא קיימת 

 9בנושאים האלה ובנושאים משוגעים כגון בעיות עם משרד הפנים, בעיות שמשרד 

 10המועצות, בכל מיני שאלות, הפנים, הפקידים של משרד הפנים עשו ליוצאי ברית 

 11 שאלות של הנישואין ושאלות של גירוש של הבני משפחה וכולי וכולי וכולי.

 12הקשר ביניכם היה על רקע העיסוקים המקצועיים שלכן, אתה כעיתונאי והיא  כב' הש' לוי:

 13  כפוליטיקאית.

 14י מקבל בעקבות כך שאנחנו היינו היחידים בתחום ואני אומר עד היום אנ העד, מר קוגן:

 15חודשים אחרי שפורטל איזרוס נמחק לגמרי, אני מקבל  8טלפונים, כבר 

 16טלפונים מאנשים שמבקשים את עזרתנו, בלי לדעת אפילו שאנחנו כבר לא 

 17 קיימים.

 18  אין יותר איזרוס? כב' הש' לוי:

 19 מה? הוא לא קיים, לא.  העד, מר קוגן:

 20 מה קרה? כב' הש' לוי:

 21סגרו אותו בגלל שהיה, בגל של עלייה של, בגל של עלייה של  ידיעות אחרונות העד, מר קוגן:

 22קונבסטי שהוא הפך להיות דיגיטלי שהוא עקרונית, שוב, כפי שאני אמרתי 

 23 לגמרי. Ynetקודם, זה התרגום של 

 24 אוקיי. כב' הש' לוי:

 25בלי ידיעות לגבי הקהל יעד, אז אנשים היו, התחילו לפנות אלינו כי אנחנו  העד, מר קוגן:

 26ונית היינו המפלט האחרון והפכנו להיות, כמו כל כלי תקשורת בשפה עקר

 27העברית בעל משמעות שיכול לפתור בעיה מסוימת של אזרח שהיא לא בעיה 

 28שהוא שהיא באשמתו אלא באשמת הגורמים, כאן אחד הדברים העיקריים זה 

 29היה הגורמים שקשורים למשרד החוץ וכן, במשרד הפנים, סליחה, והבעיות 

 30 היו מגיעים אלינו לפחות מינימום פעם בשבוע, אולי לפעמים אפילו יותר. האלה 

 31 תודה.  עו"ד קוקוי:

 32 כן. כב' הש' לוי:
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 1 אלו שמות חיבה או שמות קיצור או כינויים יש לפאינה קירשנבאום? עו"ד קוקוי:

 2 פיינה פאיניצ'קה.  העד, מר קוגן:

 3 ואיך דאוד.  ש:

 4 דיבושקה. ת:

 5 איך? כב' הש' לוי:

 6 דיבושקה.  מר קוגן: העד,

 7 הבחורה. עו"ד קוקוי:

 8, דידושקה זה סבא, Vאו  D-הבחורה. לא, יש דידושקה ויש דיבושקה זה הבדל ב ת:

 9 דבושקה זאת בחורה. 

 10 אז הוא קוראה לה בחורה. מה הקשר שלך עם דאוד גודובסקי? כבר דיברת על ש:

 11זה הרבה, אבל, דרך אגב, מה תדירות הקשר עם דאוד? בוא נדבר, כי מה הקשר 

 12 נראה לי שכבר ברור.  

 13לפחות, בתקופת העבודה שלי, בתקופה שאנחנו מדברים עליה, לפחות שיחה  ת:

 14אחת ביום, אולי כמה שיחות ביום, כפי שציינתי קודם, הוא היה אחראי, בואי 

 15יו מגיעים אלינו, שהם היו קשורים, לא רק של הטיפים לפחות שה 30%-נגיד, ל

 16לנושאים כאן בארץ של יוצאי ברית המועצות אלא הם היו קשורים, למשל, כפי 

 17שאני סיפרתי במשחקי, משחקי המוח שלו שהוא היה אוהב, הוא היה זורק שם 

 18ושם משפחה של הבן אדם ולא מוסיף כלום ואז אני מתחיל לחפש ואז מתברר לי 

 19ד, שמדובר על איזשהו אוליגרך בוכרי שפתאום מגיע לישראל פתאום, שבוא נגי

 20על מנת, לא יודע, להשקיע איפה שהוא בבית כנסת או מקום אחר, הוא היה, כפי 

 21שאני ציינתי, מקור מידע והוא היה מקור של הידע כשאני לא ידעתי למי להגיע, 

 22ל איך להגיע לאיזשהו בן אדם או אישיות? אז אחד הראשונים שהייתי שוא

 23 הייתי שואל אותו.

 24 כשאתה אומר טיפים אתה אומר לפרטי מידע שהובילו לידיעות חדשותיות. כב' הש' לוי:

 25 כן, שהופיעו לידיעה שבסוף גורמת לי לפרסום שמביא לי פופולריות, כן.  העד, מר קוגן:

 26, 91ת/-ו 90ת/טוב, אני רוצה להציג כמה דוגמאות לקשר הזה ואני מציגה את  עו"ד קוקוי:

 27שיחות על אותו פרויקט, אתה יכול  2ניהם מדברים על אותו פרויקט, זה ש

 28 להגיד במילה אחת באיזה פרויקט מדובר?

 29 אה דרום איתן, זה, כן, זה הפרויקט ובזה, זה גם דרום איתן?  ת:

 30 זה גם דרום איתן. ש:

 31 דרום איתן? כב' הש' לוי:

 32 דרום איתן. עו"ד קוקוי:
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 1 הצעה בתקופת המבצע האחרון, אם אני לא טועה.כן, זה הייתה  העד, מר קוגן:

 2 צוק איתן. כב' הש' לוי:

 3צוק איתן, כן, המבצע בעזה, כשאחד הרעיונות של ישראל ביתנו היה להביא  העד, מר קוגן:

 4אזרחים באוטובוסים לאזורים כמו אשדוד, אשקלון, על מנת לעזור לסייע 

 5הסעות של אנשים  במכירות לעסקים המקומיים, זאת אומרת, היו מארגנים

 6שמגיעים לעיר שהייתה מופגזת לפני זה והעסקים ירדו בצורה משמעותית, הם 

 7 היו מביאים אנשים לשם.

 8 אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 9 טוב. כב' הש' לוי:

 10, פה דאוד אומר שאתם 31עד  29לשורות  90ת/-אני רוצה להפנות אותך ב עו"ד קוקוי:

 11 מכירים את איילים כי פרסמתם אותם.

 12 כן.  מר קוגן:העד, 

 13 זה ואתם איילים שהזכרת בתחילת העדות?  ש:

 14 הזה, כן, עד כמה שידוע לי, זה.  ת:

 15 . 92ת/אני מציגה בפניך את  ש:

 16 כן.  ת:

 17, איזה נושאים מבקש שתפרסם בקשר 53עד  33ואני מפנה אותך לשורות  ש:

 18 לפאינה? 

 19נושא של ביטול יתכן, כן, אבל יכול להיות המון נושאים, אה ביטול ויזות, ה ת:

 20 ויזות עם בלרוס. 

 21, זה בסוף, אתה אומר, "טוב, סבבה, אני 54אוקיי ואני מפנה אותך לשורה  ש:

 22 אשלח לך ואתה תראה". 

 23 אממ.  ת:

 24  מה אתה מתכוון לשלוח לדאוד ומה הוא צריך לראות? ש:

 25הוא עקרונית נותן לי את הפרטים לגבי האירוע ואז, לא אירוע, הנושא ואז אני  ת:

 26 קש, אני אשלח לו אותו שהוא יראה אם אני לא טועה בפרטים. מב

 27 איזה פרטים?  ש:

 28 פרטים שאני כתבתי.  ת:

 29 אבל איך זה קשור לפאינה?  ש:

 30 לא הבנתי, הוא נותן לי את הפרטים שלה של הביקור, של הפרטים של הביקור.  ת:

 31 ביקור.  ש:

 32 כן או ש, שנייה, תני לי לקרוא את זה, זה. ת:
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 1 זה כנראה ביקור שלה, לוי:כב' הש' 

 2 זה ביקור של פאינה, כן, בנוגע לביקור ויזות, כן. העד, מר קוגן:

 3 כן, נכון? כב' הש' לוי:

 4 ביקור שלה, )מקריא לעצמו( בזכות הביקור שלה כן, ברור, אוקיי.  העד, מר קוגן:

 5 טוב, בסדר. עו"ד קוקוי:

 6 אוקיי, כן.  ת:

 7 זה ביקור שלה.  ש:

 8אם אני לא טועה, זה אחד זה היה התחלה של התהליך של הביקור ויזות וזה  ת:

 9היה באמת, זה היה האירוע הראשון כשבאמת התחילו לדבר על זה בפומבי, זה 

 10 הנושא. 

 11 . 21, ואני מפנה אותך לשורה 93ת/טוב. אני מציגה לך את  ש:

 12 אממ.  ת:

 13  על מה דאוד רוצה שתכתבו? ש:

 14 אכתוב על רעיון שלילת אזרחות של זועבי, של חנין זועבי. אני, הוא רוצה שאני  ת:

 15 ואיך זה קשור לפאינה?  ש:

 16 כי זה הנושא שהיא מקדמת.  ת:

 17 . 5בשורה  94ת/-אוקיי. אני רוצה באותו הקשר להפנות אותך ל ש:

 18 כן.  ת:

 19  על מה דאוד מעיר אותך? או הוא מעיר לך, סליחה.  ש:

 20 כן, כן.  ת:

 21 רה?איזה שו כב' הש' לוי:

 22 .5 עו"ד קוקוי:

 23אה אני כנראה, כן, בתוך הטקסט שכתבתי על הצעת חוק ל, אני לא זוכר,  העד, מר קוגן:

 24לדחייתה של השתתפות של חנין זועבי בכנסת, אני לא זוכר את הפרטים של 

 25החוק, זה היה רעיון של יוזמה של פאינה קירשנבאום, אז הוא שואל אותי למה 

 26על היוזמה אני לא כותב על מי היוזמה, של מי אני לא כתבתי, כשאני מדבר 

 27 היוזמה? 

 28 אני רק אזכיר לך.  ש:

 29 כן.  ת:

 30 מתוך ההודעה שלך.  ש:

 31 כן.  ת:

 32 שזה לא אתה כתבת את הטקסט.  ש:
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 1 , כן. Wallaכן, זה היה תרגום של  ת:

 2 ותרגום לא היה.  ש:

 3היה כתוב מי ובתרגום לא היה כתוב מי היוזם של החוק, שישנה יוזמה, אבל לא  ת:

 4 החוק, והוא מוסיף לי שהיוזמה הזאת היא יוזמה של פאינה. 

 5  על מה הוא שוב פעם מעיר לך? 26עד  17ובשורות  ש:

 6 עכשיו, "הלאה לא תהיה אזרחות, לא צריכה להיות אזרחות".  ת:

 7 . 17בשורה  ש:

 8שמבחינת הניסוח זה נראה שהחוק הזה יבטל את  כן, כן. כן, הוא אומר לי ת:

 9אזרחותה והוא אומר שאולי זה, ואם זה לא יקרה, אז תכתוב שזה חוק שהוא 

 10מיועד לכך, שהיא תבטל, שיעדו הסופי זה לבטל את אזרחותה, אז הוא ביקש 

 11 לתקן. 

 12 למה הוא דואג?  ש:

 13יבטל ובסוף הוא דואג לכך שאם אני מפרסם כותב על כך אצלנו שהחוק הזה  ת:

 14 הוא לא יבטל, אז ייווצר מצב שפאינה לא עשתה, לא השיגה את מטרתה. 

 15 אוקיי.  ש:

 16אז לכן הוא מבקש ממני לתקן, לתקן ניסוח, בכך שהיעד של החוק הזה שהוא  ת:

 17 לא יבטל, שהיעד הזה הוא הביטול. 

 18 מה עשית בעקבות ההערות האלה?  ש:

 19 תיקנתי את זה.  ת:

 20, מה דאוד מבקש ממך להדגיש 17, ואני מפנה אותך לשורה 95ת/אני מציגה לך  ש:

 21 בעניין של פאינה? 

 22רק שנייה, תני לי רק לקרוא על מה מדובר. שנייה. מדובר על הנושא של  ת:

 23אוקראינה שכנראה של העולים מאוקראינה בתקופת תחילת המלחמה, אם אני 

 24ני לא זוכר זוכר, עבודה של פאינה, כן, הוא מבקש לציין שזה הנושא של, א

 25בדיוק מה הייתה הבעיה, מה הייתה התקלה במשרד הפנים, מד העולים, 

 26 כנראה, שהתוצאה שזו תוצאה השיפור זה תוצאה של עבודתה של פאינה. 

 27 , על מה דאוד דואג כאן? 13ואני מפנה אותך לשורה  96ת/אני מציגה בפניך  ש:

 28מה היה המקרה, אבל  אה זה נושא של, כן, רינה פרנקל, אני לא זוכר בדיוק ת:

 29מדובר באיזשהו מקרה של עולה שאיזה שהיא בעיה קשורה למשרד הפנים 

 30כנראה שהתעוררה בכרמיאל, איפה סגנית ראש העיר רינה פרנקל שהיא דאגה 

 31להביא את הנושא הזה לידיעת הקהל ולידיעת, אני משער, עד כמה שאני זוכר, 

 32אומרת, מי שהביא את פאינה קירשנבאום והשאלה מי זוכה בקרדיט, זאת 
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 1הנושא, מי שהעלה את הנושא או מי שכתב אותו ודאוד מציין פה שיוצא לי, 

 2כאילו סתירה בכך שרינה פרנקל פתרה את הבעיה כשהאמת שהמצב הוא כזה 

 3 שהפתרון של הבעיה היה תלוי רק בפאינה. 

 4 אוקיי.  ש:

 5 אז הוא מבקש ממני לתקן את זה וכן.  ת:

 6 . 28עד  25משיך בשורה אוקיי. ומשורה, זה מ ש:

 7 אממ.  ת:

 8 אז אני בהקשר זה אשאל אותך, מה זה רדיו רקע שמוזכר שם?  ש:

 9רדיו רקע זה מה שהפך להיות היום חלק מתאגיד השידור, זה רדיו בשפה  ת:

 10 1990הרוסית שתחנת רדיו בשפה הרוסית ממשלתית שקיימת כבר משנת 

 11ם שבעד הקידום של הרדיו ובתקופה ארוכה מאוד, עד כמה שזכור לי, היחידי

 12הזה והעזרה עם טרנסמיקרים שהיו בעיה  של טרנסמיקרים, הייתה ישראל 

 13ביתנו, אני לא זוכר בדיוק על מה מסופר, על מה מדובר פה ברדיו רקע, אבל 

 14יתכן שזה קשור, לפי מה שאני רואה, יתכן שזה קשור גם כן לנושא של קליטת 

 15 רבת בפתרון של הנושא. עליה כי שאלתי אם גם סופה לנדבר מעו

 16  עד כמה ניתן לראות ברדיו רקע מתחרה של איזרוס, היה בתקופה של איזרוס? ש:

 17כן, אוקיי. קהל רחב מאוד של יוצאי ברית המועצות, בעקבות כך שהוא היה  ת:

 18איש, אנחנו מדברים על עלייה  1,000,000צריך, אנחנו מדברים על עליה של 

 19לא כולם חשבו שתגיע מספר רחב כזה של יוצאי  שהגיעה ארצה, בוא נגיד, בארץ

 20ברית המועצות ואנשים רבים היו צריכים במקום לבקר באולפנים, ללכת לעבוד 

 21שלא  45%בכל עבודה, אנשים האלה, אנחנו מדברים היום הם אוכלוסייה של 

 22דוברת רוסית בצורה, לא דוברת עברית בצורה, כאילו מבינה עברית, אבל לא 

 23, אז לכן זה הקהל יעד של רדיו רקע ומבחינת תחרות בינינו, בצורה הכי טובה

 24כאילו למתחרים שלנו, המתחרים שלנו, אני מתכוון,  Edgeרדיו רקע נותן 

 25האתרים אחרים שמקבלים את הידיעות משפה עברית אם משהו מופיע בקצרה, 

 26בוא נגיד ככה, לרדיו רקע מישהו מתקשר ומעביר ידיעה, הידיעה הזאת עולה 

 27דקות בשידור, בן אדם לבן אדם מספיק להגיד, בוא נגיד ככה, מחר פוטין  5תוך 

 28מגיע לישראל, אוקיי? על מנת שאני אכתוב את הדבר הזה, אני צריך לבדוק, 

 29מתי ביקורים אחרונים? אני צריך להתקשר למשרד הפנים ומשרד החוץ לשאול, 

 30גע שאנחנו מה עם הביקור? מי פוגש אותו? וכולי וכולי וכולי, לקליטת בר

 31מתחרים במצב כזה שברגע שאני אפרסם את זה, לוקח לי הרבה יותר זמן על 

 32מנת להוציא את זה באינטרנט, לרדיו רקע ורדיו רקע נותן למתחרים שלי רמז 
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 1שיש גם לי, שאני צריך לעבוד איתו והם לא, הם מקבלים את זה ישירות בשפה 

 2רה רשת לקליטת עלייה הרוסית, ולדימיר פוטין מגיע מחר לישראל, ככה מס

 3תחומים הם  2-ממשלתית, בלה בלה בלה, אוקיי? אז אף על פי שאנחנו עובדים ב

 4שונים, בתחומים מבחינת תקשורת, ככלי, אנחנו ככלי אלקטרוני שהוא מגיע 

 5לקהל פחות צעיר, יותר צעיר מהאלה שמקשיבים לרדיו רקע, אנחנו כן מתחרים 

 6 בתחום. 

 7, באיזה ציטוט של פאינה 23מפנה אותך ישירות לשורה  ואני 97ת/אני מציגה לך  ש:

 8 המתוקנת. זה היה, כאן מדובר על ביקור. 23מדובר? זה שורה 

 9 אני בדיוק בדקה הזו ששמתי את גרויסמן.  כב' הש' לוי:

 10 אה כן, היה ביקור. העד, מר קוגן:

 11 ומה?אני שלחתי, רגע, אני רק רוצה, ציטוט של פאינה על אוקראינה  כב' הש' לוי:

 12 זה גלילור יהודי, קלידוסקופ. עו"ד קוקוי:

 13 לגלילור יהודי. כב' הש' לוי:

 14 לגלילור יהודי, כן. העד, מר קוגן:

 15 זה תכנית. עו"ד קוקוי:

 16 לאב זה לא בעברית.  כב' הש' לוי:

 17 זה תכנית, זה תכנית. מה?  העד, מר קוגן:

 18 לאב זה לא עברית. כב' הש' לוי:

 19 בכלל.זה לא עברית  העד, מר קוגן:

 20 כן. כב' הש' לוי:

 21 זו מילה ש. העד, מר קוגן:

 22 מה זה גלילור? כב' הש' לוי:

 23 מה?  העד, מר קוגן:

 24 מה זה גלילור? כב' הש' לוי:

 25 גלילור זה הקלידוסקופ, זה תכנית ברדיו בנושא של, ברדיו רקע. העד, מר קוגן:

 26 אוקיי. כב' הש' לוי:

 27אני משער, לאוקראינה, אם מדובר על  אז כאן מדובר בביקור של פאינה, העד, מר קוגן:

 28גרויסמן, גרויסמן הוא היום ראש ממשלת אוקראינה, באותה תקופה, אני לא 

 29זוכר, הוא היה גם כן בתפקיד משמעותי ואני לא בדיוק, אני לא יכול לשער, יתכן 

 30שזה גם קשור לוויזות, יתכן שזה קשור לנושא של העלייה ובעיות עם המסמכים 

 31 ני לא יכול לאשר על מה מדובר.שהיו אז, אבל א

 32 שאתה אומר, "קוגן מטומטם", אתה אומר על עצמך? 24ולמטה בשורה  כב' הש' לוי:
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 1 כן. העד, מר קוגן:

 2 טוב.  כב' הש' לוי:

 3, תגיד לי על מה דאוד מלין? למה הוא כועס 29עד  27אז אני מפנה אותך לשורה  עו"ד קוקוי:

 4 עליך? 

 5שאני לא מתחלק איתו במידע, אחד הדברים שהיה לנו מבחינת  הוא מלין על כך העד, מר קוגן:

 6הקשר שלנו בעבודה, זה שהיינו מתחלפים באינפורמציה שהיא נמצאת בטווח 

 7הפעילות שלנו ופעילות שלו והוא כועס פה עלי על כך שאני שאני לא שולח לו את 

 8, אף הידיעה, לא מודיע לו על משהו, על איזשהו נושא שהוא שמע עליו לא ממני

 9 על פי שאני כותב על זה.  

 10 , שוב פעם, על מה, למה דאוד דואג?16, 15, שורה 98ת/אוקיי. אני מציגה לך  ש:

 11  למה הוא דואג? למה?

 12כנראה שהוא. שנייה, תנו לי רק לקרוא דקה, אני אסיים. אה כן, מדובר, את זה  ת:

 13 אני לא בפסוקים האלה. 

 14  מה זה את זה? ש:

 15אני לא בדיוק זוכר על מה היה מדובר, אבל זה נושא שגם כן הרימה  16-ל 15בין  ת:

 16 פאינה. 

 17 שגם כן מה?  ש:

 18 הנושא שהרימה, שקידמה פאינה ומתחת לזה מדובר על, רגע, כאן כנראה. ת:

 19 כן, זה מאוד פשוט. כב' הש' לוי:

 20י צוחק אני אומר כן, הוא שואל אחר כך, כן, לגבי איזה משימה אני מבצע, אז אנ העד, מר קוגן:

 21לו שקיבלתי משימה מהבוס, מהבן אדם שמינה את ביידר, מאלכס גולדנשטיין, 

 22 אבל הוא חושב שכנראה מדובר מליברמן. 

 23 טוב. בואו נעבור.  עו"ד קוקוי:

 24 כן.  ת:

 25 שיחות.  4, 102עד  99ת/-אני מציגה בפניך מ ש:

 26 אממ.  ת:

 27 . 7לשורה אני מפנה אותך  99ת/-ואני מפנה אותך, ב ש:

 28 זה הסרטון שנשלח.  ת:

 29תסתכל על כל השיחות, אני אשאל אותך שאלה כללית כי זה די דומה, מה בעצם  ש:

 30  דאוד מבקש שתעשה בכל השיחות האלה?

 31כן, כאן מדובר על החומר שהוא מעביר לי, בעיקר זה ווידיאו שאיתו האמת,  ת:

 32לח לי, ווידיאו זה תמיד היו בעיות מבחינת, מבחינת הסרטונים שהוא היה שו
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 1אחד הדברים היותר, איך להגיד את זה? זה מה שמביא את הקהל, זה מה 

 2שמביא את הקוראים והוא היה שולח לי ווידיאו ותמונות מהאירועים שהם 

 3מתרחשים ממש עכשיו והיה שולח לי אותם, ברגע שהיה שולח היה מתקשר 

 4י ככה, יש פה גם כן ומבקש ממני להעלות אותם מיד, מיד, מיד, כי בוער לו כ

 5כמה אזכורים שהוא בדרך כלל שולח אותם בלינקים שהמשקל של ווידיאו הוא 

 6מאוד כבד וזה לוקח לי די הרבה זמן להסב את זה לווידיאו נורמלי באיכות של 

 7 האינטרנט והוא מבקש ממני להעלות את זה ולפרסם את זה. 

 8 . 103ת/אוקיי. אני מציגה בפניך  ש:

 9 אממ.  ת:

 10 . 15י מפנה אותך לשורה ואנ ש:

 11 אממ. אה זה, כן, זה אני יודע, כן.  ת:

 12 . 15 ש:

 13 כן. כאן זה ה. ת:

 14 על איזה טובה הוא מתכוון?  מה דאוד אומר לך לעשות? ש:

 15הסיפור פה, מדובר פה על הסיפור של ילד שנתקע, ילד או בן אדם צעיר שנתקע  ת:

 16נית, מערכת בירוקרטית מערכות בירוקרטיות, מערכת בירוקרטית אוקראי 2בין 

 17שלנו, שהמשרד הפנים אוקראיני ביקש מסמכים מסוימים ממשרד הפנים שלנו 

 18ומשרד הפנים שלנו ביקש קודם להציג לו את המסמכים מאוקראינה, הוא 

 19מבקש, אחרי שאני כתבתי את הטקסט בנושא, הוא מבקש ממני לשנות ניסוח כי 

 20י יוצא ככה שהאוקראינים הם שגריר של אוקראינה מאוד לא אהב את הניסוח כ

 21האשמים במעשה ועקרונית זה יכול לגרום לכך וזה, האמת שזה הייתה אחד 

 22הנקודות, אה נכון, זה גם מדובר על זה שהנושא שהאוקראינים היו מציגים את 

 23 אשור המלחמה, אזור הלחימה בלוהנסק כמשהו שעושים. 

 24 זה שיחה אחרת.  ש:

 25 לא, זה לוהנסק, כאן.  ת:

 26 וקיי. אה א ש:

 27הצד האוקראיני שהוא לא מפציץ את לוהנסק. כן. אז הם היו מציגים את זה  ת:

 28שזה הפגזות שעושים בעצמם האזרחים שלהם במלחמת אזרחים שגרים 

 29בלוהנסק והטענה הייתה, בוא נגיד, די מצחיקה מופרכת, אבל האוקראינים 

 30ם לקצר מאוד לא אהבו את האזכורים של הדברים האלה ודאוד דאג שזה יגרו

 31בין ביחסים שלנו עם השגרירות כי שגרירות מאוד לא אהבה את כל אזכור או 

 32ניסוחים שלנו לגבי מה שמתרחש שם וכאן עקרונית כן אני שיניתי את ה, שיניתי 
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 1את הניסוח, אבל בסוף זה גרם לפירוק כי לא, לפירוק, לקצר ביחסים כי 

 2שאנחנו לא הצגנו את אוקראינים הפסיקו באמת להתייחס לפניות שלנו בגלל 

 3 העמדה, כפי שנראה להם, בכל מיני נושאים.  

 4 מערכות.  2אוקיי. אני, באותה, התחלת לדבר על ילד שנתקע בין  ש:

 5 אה זה כנראה, זה כנראה.  ת:

 6 אני מציגה.  ש:

 7 כן.  ת:

 8 אני קצת משנה את הסדר.  ש:

 9 אני טעיתי, כן.  ת:

 10 . 105ת/-אני מפנה ל אז אני ממש קצת כי זה בדיוק אותו נושא. ש:

 11 זה הנושא שדיברתי עליו, כן.  ת:

 12 של הילד.  ש:

 13מערכות ואני כתבתי את זה בסגנון כזה שמדובר  2של הילד שנתקע בין  ת:

 14שהאוקראינים הם היותר אשמים בפרשייה והוא ביקש לתקן את זה כי עקרונית 

 15הנושא, הוא זה שסיפר לי את הפרטים של האירוע, הוא הוא זה שהביא לנו את 

 16זה שדאג לזה שזה ייפתר ואחת הטענות שלו ואני כאילו, היא ברורה לי שאם 

 17בכתבה שלנו שאנחנו רוצים לעזור לבן אדם, אנחנו נקלקל את המצב, אז כמו 

 18שיש, לא יודע, כמו שרופאים לא עושים משהו שיכול להשפיע לרעה על החולה, 

 19 כאן תיקנו את הכתבה. אז גם 

 20 באילו מקרים. השאלה היא לגבי השיחה הזאת, מדוע דאוד אומר לך.  ש:

 21לרכך את הניסוח, כן, הנה, קצת לרכך, שלא יצא שמתעללים ביחד כי לפי  ת:

 22 הניסוח שלי, כן, זה היה נראה שהם מתעללים כנראה בילד. 

 23 אבל מדוע הוא אומר לך להראות לו את זה לפני כן?  ש:

 24כי אני כבר כתבתי את זה בצורה די, א' זה נושא שהוא הביא לי אותו, אוקיי? זה  ת:

 25נושא שהוא הביא לי, הוא היה המקור שלי, ב' מה שכתבתי מהמילים שלו, הוא 

 26חושב שזה יצא גרוע, אזל לכן הוא מבקש ממני, אם אני אתקן את זה, כשאני 

 27 אתקן את זה, שאני אראה לו את הניסוח שעשיתי.  

 28 אוקיי. לפני הפרסום, הכוונה.  ש:

 29 לא, הטקסט כבר יצא, אם אני לא טועה.  ת:

 30 לא, השאלה היא אחרת.  ש:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ
 

 2018פברואר  14 

 

 353 

 1אממ. אה אם אתה בלי ידיעתי מוציא כתבות, הוא אומר שכאשר הוא מסר לי  ת:

 2את המידע הוא התכוון שאני קודם אספר לו שאני מוציא אותה ואחר כך אני 

 3 אוציא. 

 4, אני באמת בסוף. רק 104ת/-וב פעם אני חוזרת לפי הסדר, לאוקיי. אני מפנה, ש ש:

 5 תסביר לי את המשפט.

 6 .108זה רק עד  כב' הש' לוי:

 7 כן. אני באמת בסוף. יש הרי סוף. עו"ד קוקוי:

 8 .110, אני רואה. 109 כב' הש' לוי:

 9 אבל בכל זאת יש מספר סופי. עו"ד קוקוי:

 10 .110 כב' הש' לוי:

 11 יודע, אני יודע על מה מדובר, מדובר פה על ביקור, אה כן, אני העד, מר קוגן:

 12 רק לגבי שיחה.  עו"ד קוקוי:

 13 אוקיי.  ת:

 14 השיחה הזאת.  ש:

 15 כן.  ת:

 16רק שאלה אחת, תסביר לי את המשפט, "חבר'ה, אני עושה את מה שאתם  ש:

 17 מבקשים". 

 18 הוא ביקש ממני. ת:

 19 באיזה מוצג זה? כב' הש' לוי:

 20 . 104 עו"ד קוקוי:

 21הוא הביא לי את המקור, הוא המקור שלי בידיעה הזאת, הוא ביקש ממני, הוא  קוגן:העד, מר 

 22אמר שאת רוב המידע הוא הפנה אותי מי יכול לתת את רוב המידע, אז לגבי 

 23הביקור, אם אני לא טועה, זה או ששר או סגן שר הפנים הרוסי שמגיע לישראל 

 24ים וגם קשורים ברוסיה לדון בכל מיני נושאים הקשורים לעבודה של משרד הפנ

 25משרד הפנים מגדיר גם דברים אחרים, אז אם אני לא טועה, הוא ביקש ממני לא 

 26לכתוב, לא לציין דרך מי זה, מי הזמין או מי מארגן את הביקור, אבל אני, נראה 

 27לי או שכתבתי או שכתבתי משהו לא נכון, אז הוא אומר כאילו, הוא מבקש 

 28ומר לו, 'אוקיי, בסדר, אבל אני עושה מה ממני לתקן את זה, אז כן אני א

 29 שביקשת', הוא המקור שלי פה, כאילו אין לי פה מה להתווכח איתו.  

 30 . 106ת/אוקיי. אני מציגה לך  ש:

 31וגם כשאני מדבר על אנשים, סליחה, על אנשים, גם קגלסקי הוא הדובר של  ת:

 32שהשגרירות ארגנה את  השגרירות רוסיה, שגרירות שלנו ברוסיה, שהוא היה
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 1הביקור כולו ויתכן שאני טועה, אבל הזמנה, נראה לי, שהייתה הזמנה של 

 2פאינה, אז כל צד ביקש לקחת קרדיט על הדברים האלה וקגלסקי כנראה רצה 

 3שהקרדיט יהיה למשרד החוץ ולא למשרד הפנים וכאן הייתה כנראה טמונה 

 4 הבעיה, ששני.

 5 דר? לא הבנתי, מה הוא רצה שתתקן פה?אבל מה עשית לא בס כב' הש' לוי:

 6יש הזמנה של שר רוסי, כל משרד הפנים שלנו ומשרד החוץ שלנו מציגים את זה  העד, מר קוגן:

 7כל אחד כמשהו שזה הצד שהם אלה שהזמינו, שהם אלה שיזמו את המהלך, הם 

 8 אלה שמטפלים בביקור, לפעמים יש מצב.

 9 ו? משרד הפנים ומשרד החוץ שלנ כב' הש' לוי:

 10 כן, כן, כן. העד, מר קוגן:

 11 זאת אומרת. כב' הש' לוי:

 12 משרד הפנים שלנו משרד. העד, מר קוגן:

 13 מי זה שר הפנים אז?  כב' הש' לוי:

 14 מה? העד, מר קוגן:

 15 אז המאבק הוא בין השרים? על הקרדיט?  כב' הש' לוי:

 16 .לא בין השרים, לא, מאבק בין המשרדים מי ייקח את הקרדיט העד, מר קוגן:

 17 המשרדים זה ישראל ביתנו? 2אבל  כב' הש' לוי:

 18 לא. העד, מר קוגן:

 19 לא.  כב' הש' לוי:

 20 המשרד, לא, משרד החוץ בתקופה הזאת כבר, כן, או שכן. העד, מר קוגן:

 21 )מדברים ברקע(

 22 סליחה? אה גדעון סער היה במשרד הפנים, כן. 

 23 ואתה נתת קרדיט למי?  כב' הש' לוי:

 24 אשונה נתתי קרדיט למשרד החוץ, קגלסקי, כפי שהוא ביקש ממני.בכתבה ר העד, מר קוגן:

 25 ומשרד החוץ זה כן ישראל ביתנו. כב' הש' לוי:

 26 ומשרד החוץ בתקופה, כן. העד, מר קוגן:

 27 אז מה ביקשו ממך לתקן? זה בסדר, לא?  כב' הש' לוי:

 28 לא.  העד, מר קוגן:

 29 לא הבנתי. כב' הש' לוי:

 30הרוסית, הקהל יעד שלי הוא גם פה וגם ברוסיה, משרד החוץ אני כותב בשפה  העד, מר קוגן:

 31מציג את זה כעמדה שלהם כמשהו שהם רוצים להציג את הרוסים שזה פעילות 

 32שלהם, אני מציג את זה, אני כותב את זה כידיעה ראשונה לגבי האירוע אני 
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 1כותב את זה מטעם של במילים של הדובר שלנו במוסקבה, אוקיי? לא מהמילים 

 2שרד הפנים פה, משרד הפנים פה מקבל את השר ואז אני מדבר כי עקרונית של מ

 3גדעון סער לא מדבר רוסית, פאינה קירשנבאום מדברת רוסית, אז עם שר )לא 

 4אז הקרדיט פה שאלה של הקרדיט, מי  ברור(, השיחה מתנהל בעיקר, אוקיי?

 5 הראשון שמקבל את הקרדיט על האירוע? שנייה, אני אסביר דבר נוסף.

 6 אני לא יודע כמה זה, מה נעשה עם כל המידע הזה? כב' הש' לוי:

 7 נקודה קטנה. אצלנו קשה, חברי כנסת. העד, מר קוגן:

 8 )מדברים ברקע(.

 9 אין לי מושג. כב' הש' לוי:

 10חברי כנסת יכולים להיות חתומים  5כשחברי כנסת מציגים פרויקט אחד ביחד  העד, מר קוגן:

 11מתחת פרויקט אחד של החוק, אוקיי? כל אחד ואחד מוציא הודעה לעיתונות 

 12שבה מדובר שהוא המוציא, העניין הוא שמגיע למצב שכל אחד לוקח קרדיט 

 13 לעצמו בלבד. 

 14 בסדר, הבנתי את זה, אני לא בקורס תקשורת.  כב' הש' לוי:

 15 כן זה ה. העד, מר קוגן:

 16אני מקשיב בסבלנות רבה, מה אני אעשה עם  מה אני עושה עם כל המידע הזה? כב' הש' לוי:

 17 זה? 

 18 )מדברים ברקע(

 19 רק באישום השלישי לאישום החמישי. עו"ד אבן חן:

 20 אנחנו כבר אמרנו. עו"ד קוקוי:

 21 ים רלוונטיים, חלק מהדברים שכתבנו ואנחנו מוכיחים.זה דבר עו"ד אבן חן:

 22 כן. כב' הש' לוי:

 23, אני מפנה 107, אני מציגה לך 107, פשוט יישאר. 106, אדלג על 106אני אדלג על  עו"ד קוקוי:

 24 . 21, 10, במה מדובר פה? 21עד  10אותך לשורות 

 25 איזה שורה?  העד, מר קוגן:

 26 ה ביניכם. , יש פה איזה שהיא אי הבנ21, 10 ש:

 27 . 21עד  10 ת:

 28, תקרא. אני, אולי פשוט אני ארענן את זיכרונך? אני פשוט אקרא מההודעה 21 ש:

 29שלך, אתה אמרת, "מדובר באי הבנה ביני לבין דאוד, הוא חשב שאני כביכול 

 30 קיבלתי הוראה ישירה",

 31 כן, כן.  ת:

 32 י". "מהבוס שלו, הכוונה ליברמן, ולי ברור שאני מדבר על הבוס של ש:
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 1 )מדבירם ברקע(

 2 כן.  ת:

 3 טוב, הוא אישר. כן.  כב' הש' לוי:

 4 הוא אישר. עו"ד קוקוי:

 5 כן.  העד, מר קוגן:

 6, פה דאוד אומר שגולדנשטיין אמר לו כי 25עכשיו, אני רק מפנה אותך לשורה  ש:

 7 כל מה שקשור לאנשים שלנו הוא קודם ישאל את דאוד, מי הם האנשים שלנו? 

 8ל המפלגה, תני לי. כנראה מדובר פה, פוידויבסקי יתכן שזה, כנראה אנשים ש ת:

 9למיטב זיכרוני, זה מישהו מהפעילים בשטח של המפלגה וגודובסקי כנראה כועס 

 10על כך שדיברו איתו באיזשהו נושא, שהוא לא עד כדי כך בקיא בו, אז הוא 

 11 אומר, 'אם אתה פונה לאנשים שלנו, אז לפני זה תפנה אלי'.

 12 מי זה פו הדב? כב' הש' לוי:

 13 פוידוייבסקי. העד, מר קוגן:

 14 לא, פו הדב זה מישהו אחר. עו"ד קוקוי:

 15פוידוייבסקי, זה מישהו אחר, פוידוייבסקי זה אחד הפעילים, אני לא זוכר, צריך  העד, מר קוגן:

 16 לשאול את דאוד, הוא כנראה זוכר מי זה.

 17 )מדברים ברקע(

 18, למה אתה 5עד  9-מפנה אותך לשורות מ, אני 108ת/, בוא נעבור, 108ת/טוב,  ש:

 19 צריך לעקוב אחרי קמפיין פרסומי נגד משרד הפנים?

 20רגע. אה אני זוכר, כן, אני זוכר את הנושא הזה, א' אחד האנשים המובילים  ת:

 21בקמפיין של משרד הפנים נגד האפריקאים הפולשים האפריקאים הייתה פאינה 

 22שהיא הייתה מבקרת רבות  קירשנבאום, אנחנו סיקרנו כמה פעולות שלה

 23בחולות ובכמה מרכזים איפה שהם גרים, אני מתכוון מרכזי ערים איפה שהם 

 24גרים בכמויות ואחד הנושאים, מבחינת הקהל יעד שלי, אנחנו מדברים על ערים 

 25בדרום, אשדוד, אשקלון, ת"א, דרום ת"א זה פחות, באר שבע, זה ערים שכמות 

 26איש בתוך האוכלוסייה של העיר והם  60,000, 50העולים בהם היא עולה על 

 27כקהל די חלש מבחינה סוציואקונומית ולצערי הרב, קהל שלפניות שלו למשטרה 

 28אין בדרך כלל תגובות, הוא הקהל שנפגע יותר מהפעילויות של הסודנים, אז זה 

 29אחד הנושאים, שאתם יכולים להרים, לבדוק, אם לא אותי, לקחת כל עיתונאי 

 30ול אותו אם דוברי רוסית, אם בנושא של הגירוש ומה עמדתם דובר רוסית ולשא

 31לגבי גירוש אפריקאים בישראל? אתם תראו שזה אחד הנושאים הבוערים 

 32 ביותר, דווקא בדרום. 
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 1טוב. במסגרת התכנים שאתה פרסמת באתר איזרוס, עד כמה אתה נהגת לבקר  ש:

 2 את מפלגת ישראל ביתנו? ליברמן? את פאינה קירשנבאום?

 3מעט ולא נהגתי, כמעט ולא נהגתי אישית לבקר אותם, היה לנו, אם אנחנו כ ת:

 4מדברים על הביקורת, אחד האנשים שהתחיל לכתוב איתנו דווקא בצורה 

 5קבועה בתקופה האחרונה, זה היה אחד האנשים המתנגדים ביותר לאביגדור 

 6 ליברמן, אבל הוא כתב דעות, אני בעיקר סקרתי את מה שמתרחש, זאת אומרת,

 7 מבחינתי אני לא כתבתי שום ביקורת. 

 8 אוקיי. רגע, ומה ההבדל נגיד בין דעות לבין, ש:

 9דעה זה מאמר, דעה זה מאמר דעה שבה בן אדם מבטא את העמדה שלו לגבי  ת:

 10המצב ומסביר ויכול לתקוף וכולי וכולי, אני נהגתי יותר להתעמק בנושאים 

 11כן, האמת שלא היו לנו שהם נמצאים במרכז החיים של הקהל וזה קשור גם 

 12תקיפות, אנחנו גם לא תקפנו בצורה חריפה כמעט אף ח"כ דובר רוסית, היו לנו 

 13ח"כים שהם לא דוברי רוסית, היה לנו מאבק למשל מול מפלגת ש"ס שהח"כים 

 14שלה בצורה עקבית מנסים להרים כל מיני, פשוט להתעלל גם בצורה מילולית 

 15ועצות, אבל כן, אני לא כתבתי שום דבר וגם מבחינת החוקים, ביוצאי ברית המ

 16 בולט נגד המפלגה, עמדה של המפלגה.    

 17ספר לי על המקרים בהם מי מטעם מפלגת ישאל ביתנו ביקש לפרסם דברים  ש:

 18  והאתר סירב לפרסם אותם?

 19היו לנו כמה מקרים שהם, אני לא בדיוק זוכר על מה, אבל היו כמה מקרים  ת:

 20מבחינתי, מבחינת העבודה, סדר גודל של העבודה שבהם המקרים היו או שממש 

 21שהיה לי לגבי המקרה, הוא יותר מידי גדול, אבל המקרה עצמו הוא לא היה עד 

 22כדי כך בומבסטי או משמעותי, אם למשל יש לי כמה נושאים לעשות בתוך 

 23כתבות שאני צריך לכתוב, ונכנס כאילו דאוד עם איזשהו  6, 5היום, במשך היום, 

 24שולי מבחינתי או שפשוט לא מוצא חן בעיני או שהוא בעייתי פשוט,  נושא שהוא

 25 אז אני כן יכול לסרב. 

 26אני רק אזכיר לך שאתה אמרת בראיון שלך שבאופן עקרוני אתה לא יכול לסרב  ש:

 27 לפרסם את החומרים שדאוד גודובסקי מביא כי הוא המקור שלך. 

 28ה, כי אם חומר, לחומר יש ערך כן, כן. אני, נכון, אם החומר ואני מסכים עם ז ת:

 29עיתונאי, ערך שמביא לי, מביא לי כניסות, מביא לי פופולריות, מביא לי השפעה 

 30לאתר, אז אני בטח אני לא מסרב לו ויש לפעמים, כן, לפעמים היו מקרים 

 31שהנושא היה לא הכי בוער ולא הכי זה, אבל אני לוקח אותו מסיבה אחת 
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 1ב' יתכן שבעתיד יהיה לי קשה -ית המועצות ופשוטה שהוא כן קשור ליוצאי בר

 2 באמת לבקש ממנו עזרה בנושאים אחרים. 

 3  באופן עקרוני, איך אתה הצגת את פאינה באתר, באיזה אור? ש:

 4עקב כך שכתבתי על הפעילות שלה, אז אני משער שבאור חיובי, לא משער, באור  ת:

 5 חיובי, כן. 

 6ר מאלכס גולדנשטיין לפרסם את באילו מקרים, אם בכלל, אתה ביקשת אישו ש:

 7הדברים, או ביקשת מדאוד שיקבל אישור קודם מאלכס גולדנשטיין לפרסום 

 8  דברים?

 9 כן, במקרים, במקרים, היה מקרה שאנחנו דנו עליו, לגבי תיירות מרפא? כן.  ת:

 10 , שיחה. 109ת/-כן, תיירות מרפא, אני מפנה ל ש:

 11ים, גם כן שאנחנו עסקנו בו מבחינה כן, נושא של תיירות מרפא זה אחד הנושא ת:

 12פרסומית כי בעקבות ביטול ויזות כמות האנשים שמגיעים לארץ, פשוט לתיירים 

 13, 35,000לרופאים שלנו, הוא עלה בצורה משמעותית מאוד, אנחנו הגענו לאיזה 

 14אם אני לא טועה, בשנים האחרונות, איש שהיו מגיעים לארץ והיה מספר של 

 15תחום שהתאחדו ביחד לכל מיני ארגונים קטנים שכל מספר רב של החברות ב

 16אחד מהם נטה לבקש מאיתנו פרסום מסיבה אחת פשוטה כי קהל הקוראים 

 17הרחב שהיה לנו מברית המועצות לשעבר, זאת אומרת, אנשים שהיו מוכנים 

 18להגיע, היו מוכנים, הם היו רוצים באמת להגיע אליהם, שהם יגיעו כלקוחות 

 19, אני לא זוכר 3או  2ים, אחרי פרסום של, אנחנו פרסמנו שלהם, אז באחד המקר

 20בדיוק, חברות מסוג זה, דאוד ביקש, שלח לי טקסט בשפה העברית שביקש גם 

 21כן, שבוא, בוא קח את הנושא, כאילו זה גם אנשים שלנו, זה גם חשוב, אז 

 22סירבתי לו כי אני ידעתי, כאילו, כשזה הגיע אלי מאלכס גולדנשטיין, זאת 

 23שהייתה הסכמה לפרסום, זאת אומרת, זה לא משהו שאני בא ומשחיל  אומרת

 24את זה כפרסומת סמויה, אז לכן אמרתי לו, תשמע, תדבר בנושא הזה איתו כי 

 25א' אני לא מקבל זה שהם שולחים לי סתם טקסט בעברית ואם סוגרים את זה, 

 26 אם הם סוגרים את זה ביחד, כאילו, עם אלכס ודאוד, אז אני אקבל אישור

 27 ממנו, אז אני יכול לפרסם את זה.  

 28 לשורה שהיא יותר. 109ת/-אני מפנה אותך ב ש:

 29 כן.  ת:

 30 בחלק השני של הדף.  ש:

 31 נו בסדר, שורה ארוכה עם הקוגן נכנס בדבריו, יש מאחורה.  ת:
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 1כן ושם אומר דאוד, נו בסדר שהוא שילם לכם כסף, "מפלגת ישראל ביתנו גם  ש:

 2 משלמת לכם מספיק". 

 3 ן. כ ת:

 4 איך זה שמפלגת ישראל ביתנו משלמת לכם מספיק, ש:

 5  הוא מנסה להציג את זה.  ת:

 6 רגע, רגע.  ש:

 7 סליחה.  ת:

 8רגע, אני רק אסיים את השאלה. איך זה שמפלגת ישראל ביתנו משלמת לכם  ש:

 9 מספיק כסף קשור לפרסומת? 

 10בעקבות זהו, שהוא מנסה להציג את זה כי החלק מהפרסומת שקשור למפלגה  ת:

 11כך שהאנשים האלה, כביכול, מקורבים אליו. אוקיי? זאת אומרת שאם אנחנו 

 12מפרסמים נושאים או אנחנו עושים פרסומת מפלגתית תמורת כסף, הוא רוצה 

 13להשחיל את זה כחלק של הפרסומת שזה קשור למפלגה, אוקיי? זה כמו, לא 

 14רסום של משהו יודע, אם הוא היה משלם לי על, אם הוא היה משלם לאתר על פ

 15אחד ואז היה אומר שגם הדבר הזה גם כן שייך אלינו, זה גם כן חלק ממה 

 16שאנחנו משלמים, כן. או הוא מציג את זה כחלק מהפרסום שלהם ואני מסרב 

 17 לו.

 18  אתה יכול לפרט טיפה מה זה פרסומת מפלגתית? ש:

 19פרסומת מפלגתית זה פרסומת שקשורה ל, פרסומת מפלגתית זה א' מערכות  ת:

 20 בחירות, ב' זה כל מיני אירועים שקשורים למפלגה, כל מיני,

 21זה משהו, רגע, רגע, רק פרסומת מפלגתית שישראל ביתנו שילמה לכם כסף, על  ש:

 22 זה אני שואלת. 

 23יתה לנו תקופה, אחת כן, אבל לא רק מפלגת ישראל ביתנו שילמה לנו כסף, הי ת:

 24, זה היה? אני 2011-התקופות הטובות ביותר שלמשל לפני מערכת הבחירות ב

 25, אני חושב, כשהיו בחירות מקומיות, לא היה לנו 13, לא, 13-לא זוכר או ש

 26מקום באתר איפה להכניס את הפרסום של המפלגות כי היה לנו עמודים נפרדים 

 27וכולי, זאת אומרת, זה היה חלק,  לכל מפלגה ומפלגה, נציגים שלהם בערים

 28החלק של הפרסום המפלגתי שלנו, של ישראל ביתנו, זה היה רק חלק, זאת 

 29אומרת, היה לנו עמוד של מפלגת מר"צ, אוקיי? היה לנו עמוד של ליכוד, היו לנו 

 30עמודים של חברי כנסת דוברי רוסית ממפלגות אחרות, זאת אומרת, זה חלק, 

 31נת הפרסומים, היו לנו עמודים עמודי נחיתה אה וגם היו, כאילו מבחי

 32לפרויקטים מסוימים של הח"כים, אם אני לא טועה, שבו ריכזנו את כל 
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 1הפעילות שלהם, זאת אומרת שזה גם חלק מהפרסום, זאת אומרת, ח"כ מקבל, 

 2חבר כנסת מקבל פרסום שזה עמוד שלו וזה מעשיו במשך תקופה מסוימת, 

 3 זה חלק, גם חלק פרסומי של המפלגה.  תקופת העבודה של הפורטל, כי 

 4 אז על מה, ש:

 5 כאן הוא מנסה להשחיל, ת:

 6 לא, לא, השאלה שלי כל מה.  ש:

 7 כן.  ת:

 8  על איזה פרסום של מפלגת ישראל אתם קיבלתם כסף? ש:

 9 לא הבנתי, על איזה?  ת:

 10 של מפלגת ישראל ביתנו אתם קיבלתם כסף?  ש:

 11שלהם ועל הפרסומים של הח"כים, או על הפרסומים של ה, של הפרויקטים  ת:

 12 פרסומים של הנציגים שלהם ברשויות מקומיות, זאת אומרת, זה ה. 

 13 מידיעתך.  ש:

 14 כן.  ת:

 15 מה מערכת היחסים בין אלכס גולדנשטיין לבין דאוד?  ש:

 16אז ראינו כבר את זה היום במקומות אחרים, אז סבוכה ומאוד קשה והם ראו  ת:

 17, הם היו במצבים 2014תקיימו היחסים בשנת בצורה, ככל שיותר כאילו ה

 18שלפעמים, כפי שנראה לי, הם לא דיברו אחד עם השני או שניסו לדבר כנראה 

 19 דרכי. 

 20 ומידיעתך, שוב פעם, מה מערכת היחסים בין פאינה לאלכס גולדנשטיין?  ש:

 21אני חושב שגם כן באותו סגנון היחסים היו ירודים, היו ביניהם וויכוחים, אני  ת:

 22א יודע אם זה, אני לא יודע באיזה תדירות הם נפגשו או דיברו לפני זה, כן, אני ל

 23לא נוכחתי, אנחנו שנינו, לא הייתה לנו מערכת של עיתון, כאילו, כל אחד עובד 

 24מהבית, מהמשרד שלו בבית, אז אני לא יכול לשער כמות הפגישות, כמות 

 25אמת נתק בתקופה השיחות שהייתה להם, אבל כפי שאני מבין, היה להם ב

 26נתק די גדול ורציני, כנראה קשור לכל מיני נושאים שאנחנו  2014אחרונה בשנת 

 27 גם דיברנו עליהם היום, כגון נושא הזה של הראש מטה, של הראש מטה. 

 28 , הגענו לסוף.110ת/אני בנושא הזה רוצה להציג לך  ש:

 29 זה גם סוף החקירה הראשית שלו? כב' הש' לוי:

 30 מה? עו"ד קוקוי:

 31  זה גם סוף החקירה הראשית שלו? כב' הש' לוי:

 32 .17עד  14כן. אני מפנה אותך לשורה  עו"ד קוקוי:
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 1 כן, כן. זה אחד.  העד, מר קוגן:

 2  איזה פגישה אתה מבקש לערוך? ש:

 3אני רציתי שהם יערכו פגישה נורמלית וידברו אחד עם השני שאני לא אהיה  ת:

 4 הצדדים. 2במוקד של הוויכוחים של 

 5 מי יקבע פגישה? הש' לוי: כב'

 6שדאוד גודובסקי יקבע פגישה בין אלכס גולדנשטיין ופאינה קירשנבאום כי  העד, מר קוגן:

 7הנתק הוא די רציני והם כנראה לא מדברים אחד עם השני וכל זה מתבצע, כל 

 8זה פוגע בצורה דרסטית בעבודה שלי מהרבה מאוד סיבות כי המפלגה ואחראי 

 9גה, אם הם נמצאים בנתק עם העורך הראשי שלי, אני על הפעילות של המפל

 10מפסיד מבחינת הנושאים, אני מפסיק מבחינת ההשפעה, אני מפסיד מבחינת 

 11הרבה מאוד דברים ודבר נוסף, אני מפסיד כי דאוד מתקשר אלי על מנת, אני לא 

 12יודע אם יש בשפה עברית, סליחה, )רוסית(, אבל זה מה שהוא עשה בתקופה די 

 13בי הבוס שלי אלכס גולדנשטיין ושיערתי אם הפגישה הזאת תיערך ארוכה לג

 14והם יוכלו לדבר אחד עם השני וליישר הדורים, אז האמת, יהיה לי הרבה יותר 

 15קל מכל הבחינות בעבודה שלי ואני זה שאני אומר לדאוד, תשבו ותדברו ותעבדו 

 16 כתף אל כתף, אבל לא תעשו מלחמה. 

 17 פעם.למה, אני שוב  עו"ד קוקוי:

 18 כן.   ת:

 19 . 3לגבי כתף אני מפנה אותך לשורה לעמוד  ש:

 20 כן.  ת:

 21 בשיחה, בתמליל הזה.  ש:

 22 אממ.  ת:

 23, אתה אומר שלכם אין ברירה לעבוד מרפק אל מרפק, למה אין 24עד  21שורה  ש:

 24  ברירה? למה אתה מתכוון?

 25 כן. כי מצד אחד, לי אין ברירה, לנו אין ברירה מסיבה אחת פשוטה, ת:

 26 לנו זה מי?  ש:

 27לנו זה לאיזרוס, זה אחד המקורות שלנו העיקריים בכל הנושאים שהם לא רק,  ת:

 28כפי שאמרתי, לא רק קשורים למה שמתרחש כאן בארץ, אלא גם מה שמתרחש 

 29בחו"ל, כן, היו לנו תקופות שהייתי משיג למשל מידע איך להגיע לאנשים 

 30וברי רוסית, דרך דאוד הם ד 97%בגרמניה שרוב המכריע של יהודי גרמניה 

 31כשביררתי את השם של הבן אדם למי אני יכול לפנות ואת השם של מי אני יכול 

 32להגיד כשאני מתקשר ומצד שני, למפלגת ישראל ביתנו עם כל המערכת של 
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 1דוברות שלהם שהייתה די עקומה וזו דעתי המקצועית, הם צריכים אותנו כי כל 

 2ץ הם שמים את מה שהם מקבלים השאר של כלי תקשורת בשפה הרוסית באר

 3מהדוברות, אף אחד לא התייחס למקרה ונושא ואף אחד לא ייקח נושא שהוא 

 4, זאת אומרת, לכן זה שיתוף Nanaאו  Ynet ,Wallaלא נמצא בעמודים של 

 5פעולה פורה מסיבה אחת פשוטה, אין פשוט אנשים אחרים שעוסקים בתחום 

 6 לא בפוליטיקה ולא בתקשורת. 

 7 טוב. תודה. אני סיימתי.  :עו"ד קוקוי

 8 כמה אדוני מעריך את החקירה הנגדית? כב' הש' לוי:

 9 )מדברים ברקע(

 10 דקות, לא להתפזר. חקירה נגדית לעו"ד אדרת. בבקשה.  2 כב' הש' לוי:

 11 

 12 מר אלכס קוגן, משיב בחקירה נגדית לעורך הדין גיורא אדרת: 3ע.ת/

 13 מר קוגן, צהריים טובים.  עו"ד אדרת:

 14 צהריים טובים.  קוגן:העד, מר 

 15אני אשאל אותך מספר לא ארוך של שאלות, תתמקד, תשיב לי כמה שאפשר  ש:

 16בקצרה כי אין נטעם לחזור על מה שכבר שמענו. שמענו שאתה כתב באתר 

 17 , נכון? 2008איזרוס מאז 

 18 כן.  ת:

 19 היית, המייסדים והבעלים היו מיכאל פלקוב.  ש:

 20 כן.  ת:

 21 ין הוא הבעלים והעורך הרשי. אלכס גולדנשטי 2012-ומ ש:

 22 כן.  ת:

 23 . 2015-האתר או איזרוס נמכרה לידיעות אחרונות ב ש:

 24 כן.  ת:

 25 ונכון להיום אתה אומר שזה נסגר לגמרי.  ש:

 26 האתר לא קיים כבר.  ת:

 27לא קיים. עכשיו, אתה התפקיד שלך אתה כתב, אתה תחקירן, אתה עוסק  ש:

 28 בתוכן. 

 29 כן.  ת:

 30 אתה לא עוסק לא בניהול, לא בכספים.  נכון? ש:

 31 לא.  ת:

 32 ואיזרוס, לאיזרוס יש אתר אינטרנט, נכון?  ש:
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 1 היה.  ת:

 2 כן, כן, אני מדבר על התקופה הרלוונטית.  ש:

 3 כן.  ת:

 4 שפרסם כתבות, תחקירים וגם פרסומות.  ש:

 5 כן.  ת:

 6 באמצעות באנרים שמובילים לבלוגים.  ש:

 7ום כי זה עוד תחום נוסף, אם אפשר להרחיב כי לא רק, כאילו גם כתבות פרס ת:

 8הרוב המכריע של הפרסומות שהן עובדות בשפה העברית והפוך עברית לרוסית 

 9ורוסית לעברית זה לא בדיוק מסתדר לך על יד כי הקהל יעד מעדיף את זה 

 10לקרוא באותה שפה שהוא מבין ולפעמים, לכל מיני מילים בעברית, למשל, שלא 

 11ית שלא מתרגמים ישירות יש מובן, בוא נגיד, לא, בוא נגיד, מתרגמים או ברוס

 12אוקיי, אני אביא לכם דוגמה של גלינה בלנקה בולבול, החברה ליצירת מרקים, 

 13כשילד ישראלי שומע פרסומת של מרק, אז זה קצת מפחיד, אוקיי? והניסוחים 

 14 מסוג זה יש המון בעיות של ניסוחים. 

 15 )מדברים ברקע(

 16ים שעסקנו בהם גם כן זה גם כתיבת תוכן שיווקי שהוא כן, אז אחד הדבר 

 17 מתאים לקהל יעד ולא תרגום, כמו שבדרך כלל עושים את זה.  

 18אוקיי. ותסכים איתי שאתר איזרוס נחשב לאתר משמעותי, רציני ובעל השפעה  ש:

 19 גדולה מאוד בקרב דוברי רוסית. 

 20קשורת בשפה העברית, כן, בהחלט, אנחנו האתר היחידי שכתבות שלנו הגיעו לת ת:

 21גם היו מושמעים ברשת ב', תרגומים שלהם לעברית, זאת אומרת, אנחנו היינו 

 22הראשונים והיחידים שכמות גדולה של החומר שלנו היה חוזר לרחוב העברי ולא 

 23 הפוך לא מתורגם מעברית. 

 24 ולכתבות ולמאמרים ולתחקירים שפרסמתם.  ש:

 25 כן.  ת:

 26 בחו"ל.  הייתה השפעה גם בארץ וגם ש:

 27בהחלט, בהחלט, אני לא מכיר, אין היום אתר בישראל שהגיע למצב שהוא  ת:

 28הצליח להוריד ראש עיר במדינה זרה או לגרום לחבר פרלמנט לעזוב את 

 29 הפרלמנט במדינה זרה. 

 30אתם גם עסקתם לאורך השנים במה שאפשר להגדיר הגנה על זכויותיהם של  ש:

 31 אזרחי ישראל דוברי רוסית. 

 32 לט. בהח ת:
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 1 נכון? כי ראיתם בקבוצה הזאת קבוצה פגיעה שצריך לעזור ולהגן על זכויותיה.  ש:

 2 בהחלט, כי זה אחת הקבוצות החדשות ביותר בישראל.  ת:

 3עד  30-אני ראיתי באיזה מקום, תתקן אותי אם אני טועה שלאתר שלכם היו כ ש:

 4 כניסות ליום.  40,000

 5 כן, נכון.  ת:

 6 זה נכון?  ש:

 7 כן.  ת:

 8עכשיו, אתה כעיתונאי, ככתב, האם אתה יכול פה בבית המשפט לאשר שאתה  :ש

 9פעלת על פי אמות המידה של עיתונאי סביר, על פי הקודים של עיתונאי, על פי 

 10 מה שמחייב אתיקה מקצועית? 

 11 אני משער שכן.  ת:

 12דבר,  וכשהחלטת לפרסם משהו, בסופו של דבר, גם אם פנו וביקשו, בסופו של ש:

 13 אתה היית שלם עם מה שיצא תחת ידך. 

 14 כן.  ת:

 15 עכשיו, דיברת פה על דאוד כמקור ואמרת שהוא היה מקור חשוב.  ש:

 16 כן.  ת:

 17מן הטעם שהוא מאוד מעורה ויודע וידען ובעל זיכרון פנומנלי והביא לך, כך  ש:

 18 מהמידע שעל בסיסו אתה כתבת כתבות ופרסומים, נכון?  30%-אתה הגדרת, כ

 19 כן.  ת:

 20 זה מדויק.  ש:

 21 כן, כן.  ת:

 22עכשיו, הקשר בין עיתונאי למקור, כפי שהיה בינך לבין דאוד הוא איזשהו קשר  ש:

 23 חריג, קשר יוצא דופן? לפי מיטב ידיעתך והבנתך. 

 24היו לי כמה מקורות דומים ל, כפי שאני אמרתי, לדאוד, אבל לצערי הרב, שניהם  ת:

 25שעבד בעיתון )לא ברור( והוא נפטר,  80-כנפטרו, היה לי עיתונאי וותיק בן 

 26נפטרה מרינה סולודקין חברת הכנסת שהיא גם כן הייתה אחת המקורות 

 27הבולטים, אני לא כל כך בקיא בעבודה של התקשורת אחרת בישראל כי עבדתי 

 28רק כתב בג'רוסאלם פוסט בכל מיני עניינים אחרים, אני לא ראיתי איך עובדים 

 29בחינתי, קשר כמו שהיה לנו מבחינת המקור של עיתונאים אחרים, אבל מ

 30 המידע, אני משער שהיה קשר סביר. 

 31אני רוצה לשאול אותך בהקשר, סליחה. כשאתה אומר שפעלת על פי כללי  כב' הש' לוי:

 32 אתיקה.
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 1 כן. העד, מר קוגן:

 2 עיתונאית, לשיטתך, להבנתך, היענות לבקשה של מקור. כב' הש' לוי:

 3 כן. העד, מר קוגן:

 4 לשנות פרסום. הש' לוי:כב' 

 5 כן. העד, מר קוגן:

 6 נחשבת פעולה על פי כללי אתיקה עיתונאית, בעיניך? כב' הש' לוי:

 7 כן. העד, מר קוגן:

 8 תודה.  כב' הש' לוי:

 9רק אם נחדד את השאלה של כבוד השופט, כשמקור מביא לך ידיעה, אז  עו"ד אדרת:

 10ייק, ואם הוא חושב מבחינתך, הוא יכול להעיר הערות, יכול לבקש ממך לד

 11 שאתה לא הבנת נכון להסביר לך. 

 12 בהחלט.  העד, מר קוגן:

 13 לכך אתה מתכוון.  ש:

 14כן, בהחלט. אני משער, כאילו, אם אנחנו רואים היום בתקשורת בשפה העברית  ת:

 15שלא הייתה לי, לא היה לי מזל לעבוד או לא יודע מה, לא היה לי אפשרות לעבוד 

 16ות של החומר שהוא מגיע ממקור כולל תמלילים בתקשורת בשפה העברית, כמ

 17וכל מיני דברים אחרים שמגיעים וטקסטים והקלטות, אני משער שזה מה 

 18שנהוג כרגע בתקשורת בארץ, אני רואה דוגמאות מה שאיך מתנהגת תקשורת 

 19 בשפה האנגלית בארצות הברית, אז אני חושב שזה נכון. 

 20מיני התייחסות למה שנקרא אוקיי. ראינו בהקלטות שהשמיעו לך, כל  ש:

 21קרדיטים, מניסיונך ומהידע שלך, נושא של קרדיט הוא נושא שמאוד חשוב 

 22לאנשים, נכון? ואם מישהו מספק לך אינפורמציה, ידיעה או מישהו עומד 

 23מאחורי איזשהו נושא או אירוע, אנשים עומדים ומקפידים ודורשים שיקבלו 

 24 שנעשה, אין בזה שום דבר חריג. את הקרדיט הראוי, זה דבר מקובל, זה דבר 

 25כן, אני חושב שכן, כי עקרונית, הבעיות שאנחנו היינו מעלים היו פותרים אנשים  ת:

 26מסוימים, זה לא שהבעיות היו, זה לא שהמדינה הייתה פותרת אותם, כן, מדינה 

 27לא קיימת, קיימים פוליטיקאים, קיימים גופים, קיימים אנשים שפותרים 

 28כשאני נותן קרדיט למישהו שפותר את הבעיה, אז מבחינתי  אותם, זאת אומרת,

 29 זה סביר מאוד. 

 30גם שאנשים במרכאות רבים על קרדיט, זה טוען לי מגיע וזה טוען לי מגיע, זה  ש:

 31  דברים שקיימים בתקשורת, נכון?
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 1כן, בהחלט, כפי שאני אמרתי שלפעמים מגיע מצב שחברי כנסת שמוציאים  ת:

 2יא הודעה לעיתונות שהוא היוזם והם לפעמים יוצאים ביחד חוק, כל אחד מוצ

 3באתרים בשפה הרוסית, למשל, הם יוצאים ביחד אחד אחרי השני, זאת אומרת, 

 4 אנשים חתומים תחת טקסט שונה.  2על אותו חוק, אותו ניסוח, אבל 

 5, אני אקריא לך 86, בשורה 25.12.14-בהודעה שלך, מה שמסרת במשטרה, ב ש:

 6 כמה שורות. 

 7 אוקיי.  ת:

 8 אתה נשאל כך, "שאלה: פרט על הקשר שלך לפאינה קירשנבאום".  ש:

 9 כן.  ת:

 10ואז אתה עונה, "תשובה: היכרות מלפני המון שנים, אני חושב שהקשר התחיל  ש:

 11מראיון שעשיתי איתה לעיתון נובוסטי, יש לי מספר טלפון שלה, ובמקרים שאני 

 12ישירות אליה. שאלה: מה צריך ציטוטים ממנה או תגובה, אז אני מתקשר 

 13תדירות הקשר ביניכם? תשובה: פעם פעמיים בחודש. שאלה: היא פונה אליך? 

 14תשובה: לפעמים שולחים לי מהדוברות שלה ציטוטים שלה על מנת לבחון אם 

 15 להכניס את זה לאתר". כך תיארת. 

 16 כן. יש עוד כאילו משהו שלא הזכרתי אז, זה אומנם היה לפני הרבה שנים, אבל ת:

 17השאלה שהייתי פונה אליה גם כשהיו מקרים דחופים שרק היא יכולה לפתור 

 18 במסגרת העבודה שלה כסגנית שר. 

 19הבנתי. אז זו הייתה מערכת הקשרים ביניהם, כמו שהקראתי לך פלוס התוספת  ש:

 20 הזאת. 

 21 כן.  ת:

 22 עכשיו, הנושא שאתה אומר פה, ציטוטים.  ש:

 23 כן.  ת:

 24 היית מקבל ציטוטים גם מגורמים אחרים, חברי כנסת נוספים.  אתה ש:

 25 כן, בהחלט.  ת:

 26לדוגמה בהודעות שלך אמרת שהיה לך קשר מאוד הדוק או רציף עם אלקין  ש:

 27 באותה תקופה. 

 28 זאב אלקין, כן.  ת:

 29 זאב אלקין.  ש:

 30זאב אלקין כי הוא היה באותה תקופה, אם אני לא טועה, שר לענייני ירושלים  ת:

 31וגם כן דאג לענייני תפוצות, אולי אני טועה, אני כבר לא זוכר, אבל כן היה לי גם 

 32 קשר איתו. 
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 1 הוא לא היה בישראל ביתנו.  ש:

 2 לא.  ת:

 3לת וגם איתו, כמו שאמרת, כדוגמה, היית בקשר, ציטטת דברים שלו, קיב ש:

 4 אינפורמציה ממנו. 

 5 כן.  ת:

 6 נכון? ש:

 7 כן, בהחלט, כן.  ת:

 8 לגבי זאב בן אריה.  ש:

 9 כן.  ת:

 10הזכרת את שמו, הזכרת גם, אבל תאשר לי שהחלטה שלכם לקבל אותו לעבודה,  ש:

 11נכון שהוא הופנה או את תשומת לבכם הפנה מר ליברמן, אבל ההחלטה 

 12מאוד בנושאים האלה, הוא  התקבלה כי האיש הוא איש אשכולות, הוא מבין

 13 דובר את השפה בצורה רהוטה, הוא איש ספר, חשבתם שהוא יכול, הוא סופר. 

 14 כן, איש ספר.  ת:

 15 הוא סופר, וחשבתם שהוא יכול לתרום תרומה משמעותית לאיזרוס.  ש:

 16א' הוא כן תרם תרומה משמעותית, אבל, כפי שאמרתי, הבעיה היחידה היא  ת:

 17י הבן אדם כתב בסגנון, בוא נגיד, ישן יותר ואהב להרחיב הייתה בעיה של הגיל כ

 18בנושא, לפעמים יותר מידי, והבעיה העיקרית איתו הייתה, זה הזמן וזו אחת 

 19 הסיבות שהוא גם כן הפסיק לעבוד איתנו. 

 20ידוע לך על טענות שהיו שכלפי איזרוס שהם למעשה, לא יודע אם זה המילה,  ש:

 21 שופר של ישראל ביתנו. 

 22 . כן ת:

 23 של ליברמן והיו תביעות על זה.  ש:

 24 כן. הייתה תביעה מול ידיעות אחרונות.  ת:

 25 ומה היו תוצאותיה?  ש:

 26הייתה תביעה שזכינו בבית משפט, תביעה כשבידיעות אחרונות, אני לא זוכר  ת:

 27 7או  6בדיוק, נחום ברנע, אם אני לא טועה, כתב כתבה שבתוך כתבה היו 

 28ם שהם לא התרחשו אף פעם, שלא היו קיימים, סעיפים כשהוא מזכיר דברי

 29הבעיה של השופר היא, אוקיי, זה כמו שניסיון להאשים את עיתון שעוסק 

 30בספורט שהוא כותב רק על ספורט ואם אין לך ספורטאים אחרים, אוקיי? אם 

 31אין לך מישהו אפשר לעבוד איתו, כאילו, התקופה היפה ביותר של איזרוס, 

 32ח"כים דוברי רוסית ובכנסת חוץ  8בישראל ביתנו היו למשל, הייתה תקופה כש
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 1ח"כים דוברי רוסית, כולל את זאב אלקין, יוליה אדלשטיין  7מהם היו עוד 

 2ושמר ברקוביץ מקדימה וכולי ומרינה סולודקין, זו הייתה התקופה הכי יפה כי 

 3כמות של הח"כים  14, 13אז יכולנו לפנות להמון גורמים, ברגע מסוים, עד שנת 

 4ירדה בצורה דרסטית והח"כים כמעט היחידים, הרוב המכריע של הח"כים היו 

 5וגם שרים הם היו נציגים של ישראל ביתנו, זאת אומרת, שהם היו המקור של 

 6המידע ומקור של ה, ויוזמים פעולות לא כמו סתם הגשת הצגת חוק, בצורה רבה 

 7 יותר, מאשר הנציגים של מפלגות אחרות דוברי רוסית. 

 8 עניין הזה אתם הגשתם תביעה נגד ידיעות? וב ש:

 9 7או  6אנחנו הגשנו תביעה כי בגלל שבטקסט של נחום ברנע היו, כפי שאמרתי,  ת:

 10 פסוקים שהם היו מצוצים מהאצבע. 

 11 מה היו תוצאות התביעה?  ש:

 12התוצאות אנחנו זכינו בה והייתה לנו גם תביעה מול, אם אני לא טועה, עיתון  ת:

 13ן דומה כי פשוט מבחינה עובדתית מה שנכתב שם, אני לא מדבר הארץ, גם בסגנו

 14על דברים כמו שופר והגדרות כאלה אלא פגישות או קיום של כל מיני מפגשים 

 15בין אנשים כשאנשים לא היו משתתפים במפגשים האלה, בעקבות זה אנחנו 

 16 הצלחנו בתביעה, זכינו.

 17 תודה רבה, אדוני.  עו"ד אדרת:

 18 חוזרת? תודה רבה לך. יש לך הזמנה? חקירה  כב' הש' לוי:

 19 לא. העד, מר קוגן:

 20 טוב, אתה מבקש שאני אפסוק לך הוצאות?  כב' הש' לוי:

 21 כן. העד, מר קוגן:

 22 מאיפה אתה מגיע? כב' הש' לוי:

 23 מחיפה.  העד, מר קוגן:

 24 תאמר לי את תעודת הזהות שלך. כב' הש' לוי:

 25 . 306838236 העד, מר קוגן:

 26 ?33 כב' הש' לוי:

 27 . 36 העד, מר קוגן:

 28 בבקשה. טוב. כן. אלו העדים להיום? כב' הש' לוי:

 29 אלו העדים, אדוני. עו"ד קרמר:

 30 

 31 החלטה

 32 
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 1. תתעדכנו לגבי 9, המשך עדות דניאל אליסון בשעה 9שעה  19.2המשך הדיון ביום 

 2 הישיבות הבאות בדברים שאמרתי לתביעה. 

 3 

 4 דדים., במעמד הצ2018בפברואר  14ניתנה והודעה היום, 

 5 

_________________ 6 

 7 ירון לוי, שופט

 8 

 9 זה יספיק? הוא ימלא לנו יום או אפשר לזמן עוד עד?  כב' הש' לוי:

 10לפחות לחקירה הראשית, אני מניח שנגדית הוא עד  3אני מעריך יש לי שעתיים,  עו"ד קרמר:

 11 ארוך. 

 12 אדוני מעריך שיסיים באותו יום או שיצטרך? כב' הש' לוי:

 13 אנחנו מעריכים שהוא יסיים, כן. עו"ד אדרת:

 14 אוקיי, טוב, בסדר. תודה רבה. כב' הש' לוי:

 15 

 16 -ההקלטה הסתיימה-

 17 

 18 
   19 

 20 רוהר אורלי ידי על הוקלד


