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הודעה מס
 | שם כאתיות לטיניות

מסי תעודת זהות שם פרטי |~שם משפחה

_ 1422862 ו0 ן ליה ן שמטוב

 למין לדת
 ן מצב משפחתי�"

~שם קורם

 נקבה ן יהודיה
 1 נשואה י

~

י תאריך לירה 1 מקרם לירה 1 טל. בבית 1�טל. בעבודה

25.5.1958 ברית המועצות אין
1 1 —1 

?—1 —?

 שם האב שם האם ? ?
מען מנורים

 מקצוע 1 טלפונים נוספלם
שס ומען מקום העבודה

י ייעוץ שמטוב- עצמאית וחברת ח"כ לשעבר 050-9022353

?9 מועצה בנצרת עילית / מישראל ביתנו /

 י
אזרחות

ישראלית

112667 רפ "ק חי ביטון , 4 ו.34130.12�^ ליאח''ה החוקרים: 1

תאריך שעה מקרבו מס- אישי דרגה שם פרטי שבז משפחה
_____

1 שאלה: פרטי על עיסוקייך בעבר ובהווה?

2 תשובה: בשנת 92 הייתי חברה בליכוד וגם במרכז הליכוד. הייתי פעילה בבחירות

3 ובכל מה שקשור למפלגת הליכוד, עד 98. בשנת 98 התמודדתי ברשימה למועצת

4 העיר מטעם נצרת עילית שלנו. מי שעמד בראש הרשימה היה פיוטר גומא. קיבלנו

0 5 3 מנדטים והיינו באופוזיציה במועצת העיר נרת עילית. נשארתי באופוזיציה ער ;

6 לסוף הקדנציה ופיוטר גומא וסימיון וייסרמן עברו לקואליציה עם ראש העיר מנחם

7 אריאב. בשנת 99 הייתי יו"ר הבחירות של ישראל ביתינו בעיר נצרת עילית . �

8 ובבחירות לכנסת של מאי 99. רשימת ישראל ביתינו קיבלה 4 מנדטים. אני לא

9 הייתי ברשימה של הכנסת אלא רק הייתי פעילה, משנת 99 הייתי אחת ממייסדי . .

- ; 10 ישראל ביתינו. בשנת 2003 אני התמודדתי למועצת העיר נצרת עילית , הייתי

11 בראש הרשימה של ישראל ביתינו, קיבלנו 3 מנדטים וכיהנתי כסגנית ראש העיר ?

! 12 של נצרת עילית , של מנחם אריאב. בשנת 2006 בבחירות לכנסת הייתי ברשימת

5 13 ישראל ביתלנו מספר ו 1 ובדיוק ישראל ביתינו קיבלה 1 ו מנדטים וכך נכנסתי לכנסת

. 14 בחי'כ מן המניין. בכנסת הייתי יו"ר וועדת לקידום מעמד האישה. אני הייתי ח"כ

15 במשך 2 קדנציות משנת 2006 ועד ל- 2013. כיהנתי גם כיו"ר הוועדה לעלייה . .

 17 י
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גיליון מסי 2
הודעה מס

מס' העורת זהות 1 שם פרטי שם משפהד, שם כאתיות לטיניות 1

011422862 ליה שמטוב ;

16 וקליטה, סגנית יו"ר הכנסת, יו"ר בכמה שתלות כגון: זכויות עובדי קבלן, זכויות

17 ניצולי שואה, אם וילד, הייתי יו"ר האגודה הפרלמנטרית של ישראל- פינלנד,

18 ישראל מקדוניה , ישראל מולדובה. התחום שלי הוא תחום חברתי, העברתי חוקים

19 לאוכלוסייה חלשה כגון: קשישים, ניצולי שואה. השתתפתי בהרבה דיונים בענין !

20 קידום ניצולי שואה. עשיתי בכנסת כמה אירועים בנוגע למסורבי עלייה וארגונים

21 שעוזרים לניצולי שואה. הייתי גם יו"ר בשדולה לקידום השפה והתרבות האידיש. 1

] £ 22 וגם יזמתי כנס גדול בכנסת בעניין האידיש. זה היה עד 2015. בכנסת ה- 19 , הייתי _

23 ברשימה במקום 19 ולא נכנסתי כי ישראל ביתינו רצה ברשימה משותפת עם :

24 הליכוד. משנת 2004-2006 הייתי סגנית ראש עיריית נצרת עילית של מנחם אריאב. ? יי

25 לא סיימתי בעירייה את הקדנציה שלי כי נבחרתי לכנסת. באוקטובר 2013

26 התמודדתי לרשות העיר נצרת עילית, לא נבחרתי וקיבלתי מנדט אחד בעירייה.

27 כיום אני חברת מועצה בעיריית נצרת עילית, אין לי תפקיד מוגדר בעירייה. אני

28 דירקטורית בחברה הכלכלית של נצרת עילית. במקביל להיותי חברת מועצה ללא ? ן

29 שכר התחלתי לחפש עבודה, ידעתי שאני צריכה לחפש מקום עבודה נוסף בשכר.

30 שלחתי את קורות החיים שלי למפלגת ישראל ביתנו ולעוד 25 מקומות עבודה.

31 וחיכיתי. הייתי ביוזמתי בראיון עבודה בגיוינט ישראל, ראיתי מודעה בדרושים ^

32 וקבעתי פגישה שם, מאחר ואני מכירה שם את הנפשות הפועלות כגון: מנכ"ל -

£? ו £ 33 עופר גנץ, אהרון- מטפל בכל מיני פרויקטים של ברה"מ בג'וינט. אותם אני מכירה .

34 במסגרת היותי ח"כ. לשאלתך האם לפני ששלחתי את קורות החיים דיברתי איתם :|

| 
יי 35 בטלפון, לכך אני משיבה, בטח. דיברתי איתם והם ביקשו עזאני אשלח קורות חיים

36 ונקבעה לי פגישה אצלי יוליה. יוליה מכוח אדם. היא הסבירה לי את סוג ואופי £

37 העבודה ואמרה שהם מחפשים את המנהלים באוראינה ובקייב וגם בבלרוסיה , �. |

38 במינסק. אני אמרתי שיש לי ניסיון רב ואני מכירה את העבודה והייתי רוצה לעבור י -|

 ן
39 בכל מקום שיש אפשרות. זה היה לפני פסח 2013. כי זכור לי שיוליה אמרה לי

| 
40 שלפני או אחרי פסח היא תתקשר אליי. אכן היא צילצלה אליי ואמרה לי שהם - ?

/ ? 41 החליטו להתקד עם מישהו אחר. לאחר מכן דיפדפתי בעיתונים וראיתי חברת כוח ? � 

42 אדם בתל אביב - ג'ובם איני זוכרת את ההמשך, זוהי חברת כוח אדם שמשבצת .1

43 אנשים לעבודה בחו"ל, על פי משרות שיש להם בחו'יל. ראיתי משרה שיכולה ;>
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מס"תעורתזהות י שם פרטי 1 שם משפחה [ שם כאתיות לטיניות
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44 להתאים לכישוריי, קשור לעולים חרשים ולעלייה במזרח אירופה. הגעתי לראיון,

45 הם מאד התרשמו ואמרו שייתנו לי תשובה, קיבלתי תשובה שאני לא מתאימה.

46 המשכתי לחפש. את פאינה אני מכירה היטב.ויכולה אני להרים אליה טלפון

47 ישירות ללא מתווכים. אני הרמתי אליה טלפון וביקשתי את עזרתה במציאת

, אני אומרת לפאינה שאני מחפשת עבורה. היא 48 עבורה עבורי. בשנת 2013 ו� 2014

. 49 ביקשה ממני לשלוח קורות חיים למפלגת ישראל ביתינו. וכך עשיתי. אני מתמצאת

^ 50 בעליה וחיפשתי תפקידים בתחום הזה. לאחר מכן הזמין אותי לפגישה, אדם בשם
51 ארנון� מנכ"ל גו'ינט אשר פרש לגמלאות, והוא יו"ר עמותה בשם "סימל�"- עמותה

? 52 שעובדת עם מהגרים. לשאלתך האם פאינה או דאוד או מישהו מטעמם פנה ;?

י 53 לארנון בעניין העסקתי לכך אני משיבה אני מתארת לעצמי כי ארנון לא היה :;ן

54 מתקשר אליי אם מישהו מישראל ביתנו לא היה פונה אליו בענייני. הוא צילצל - -|

55 אליי ונפגשתי איתו. במהלך הפגישה, לאחר שהתרשמנו האחד מהשני, עשינו :י|

^ 
56 פרויקט ביחד בעניין העלייה , בעניין תעסוקה. הכוונה לתושבים חוזרים. לשכנע את .

57 האזרחים שהם עזבו את הארץ לחזור לישראל. אני וארנון רצינו להמשיך את ;:,

58 הפרויקט. חשוב לציין כי בפרויקט הנ"ל עסקתי בו בעבר בהיותי ח"כ. עשינו אומדן �

59 הערכה של כמה הפרויקט הנ"ל צריך לעלות ולאיזה תקציב אנו נדרשים. לאחר ;

60 מכן, ארנון היה צריך להגיש את הפרויקט לכל המשרדים הרלוונטים ולראות באם -י,

^ 61 הם מעוניינים בפרויקט הזה. הוא היה בפגישה במשרד הקליטה, דיבר עם אנשים "
62 מקצועיים לגבי הפרויקט, אני לא נבחתי בפגישה הזאת. לבסוף לא יצא כלום

63 מהפרויקט הזה. אני יצרתי קשר לבדי עם קרן מעגלים- מדובר בקרן שממומנת על

64 ידי משרד האוצר ומשרד הכלכלה והם עוזרים לאנשים בגיל 50+ שנמצאים במקום .�

65 עבודה קבוע הרבה שנים והם טיפה שחוקים, הם מביאים להם הכשרה לאחר ו

| 
66 יציאתם לפנסיה. זה גם רלוונטי לאותם כאלה שיוצאים לפנסיה מוקדמת. אני עד

| 
67 היום מחכה לתשובה מקרן מעגלים. הייתי אצלם בראיון, אצל מנכ'יל מעגלים

£ 
, אך שמו ומספר הנייד שלו נמצאים אצלי בנייד. אני יזמתי 1 68 שאיני זוכרת את שמו

69 את הפגישה עם יו"ר מעגלים הגברת יפה ויגוצקי ולאחר מכן הייתה לי פגישה . :|
 70 שנייה עם מנכ"ל מעגלים. לאחר מכן או לפני כן, איני זוכרת בדיוק, צלצלו אליי . �י1

?

רכזת פרויקט לעולים בשם 71 מהסוכנות היהודית, גם איתם הייתי בפגישה, עם �

נקקר חתימת 6�בה ההודעה—1— —/— : � > חתימת&
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72 מליאנה. לשאלתך האם פאינה סידרה לי את הפגישה בסוכנות היהודית לכך אני 1

73 משיבה שכן. היה מדובר על הפרויקט שקשור לעולים חדשים, פרויקט מעניין, י<;

74 שלפני שעולים חדשים מגיעים לישראל שיהיה להם כבר את מקומות העבודה. אני ;

1 75 איתם לא ישבתי על הפרויקט הזה, אני מתכוונת על איך לבצע אותו, כי הם אמרו ,1

? 76 שהם מחכים לתקציבים על מנת לממן את הפרויקט ואת העסקתי. גם לכך אני

77 מחכה עד היום. תוך כדי , מתוקף תפקידי כחברת מועצת העיר ובחברת כנסת

1 0 78 לשעבר, כאשר פנו אליי מכרים מתחום הפוליטיקה וסיפרו לי על בעיית היהודים

79 באוקראינה , עקב המצב הביטחוני, בניתי פרויקט כדלקמן: זיהיתי את הבעיה , ? :

י ו 80 שעקב המצב הביטחוני באוקראינה, חזיתי שיהיה גל עלייה משם לארץ. נתקלתי . . י

/ 81 בבעיה שהרבה מגיעים לישראל, בתור תיירים, שהם מתאימים לעלייה לארץ

! 82 מבחינת חוק השבות והם יכולים לשנות את מעמדם בארץ לעולה חדש. פניתי לרב :,

83 אקשטיין- הוא מביא את העולים לישראל מברה"מ, פניתי למנכ"ל שלו בשם אלי

/ - י 84 כהן. הגעתי אליו טלפון. עניינתי אותו בפרויקט הנ"ל. הוא אמר לי שזה נושא חדש .

; 85 ובאמת צריך לראות איך ניתן לקדם את הפרויקט הזה. לשאלתך אם נפגשתי איתו ;|

; $6 אני משיבה שכן. בינתיים התחלתי לטפל באותם אוקראיניים, מדובר בעבודה מאד ,;,|

87 קשה, צריך למצוא את כל המסמכים שלהם בכדי להוכיח שהם זכאים לעלות -1
! נ

88 לישראל לפי חוק השבות. הרבה זמן לוקח טיפול במשפחה, כי לכל משפחה יש ? "£

0 89 בעיות אחרות ומקרה אחד לא דומה לשני. בכדי להקל עליהם, ליוויתי אותם ;;

/ י 90 ומלווה עד לפתרון הבעיה. ראיתי באמת שאני לא יכולה למצוא עבודה כשכירה, י

91 כך שבאוקטובר או נובמבר 2013, הלכתי לרו"ח ואמרתי לו שאני רוצה לפתוח עסק, ?;!

92 באמצעות חשבוניות, לתת ייעוץ בכל מיני נושאים, לא בהכרח בנושא עלייה אלא ;;

93 בכל מה שיש לי ניסיון. לשאלתך כיצד אני מתפרנסת בכל התקופה הזאת, לכל אני י/

94 משיבה שדרך החסכונות שלי. לאחרונה, אני נותנת ייעוץ לעמותה שהם מטפלים , 1

95 בכל הנושאים של עולים, עמותה שאיני זוכרת את שמה. הגענו להסכמה על שכר , _לן

96 של 7500 ¤ לחודש. זה עדין רק בחיתולים. מנובמבר אני מקבלת מהם 7500 ¤. את י-.

^ 
97 העמותה אני מכירה הרבה שנים. אני מכירה את אלברט וקסלר ואתו אני עושה.

98 ועשיתי הרבה פרויקטים. ?§
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/ 99 שאלה.- בעלי יצא לפנסיה מוקדמת מתעשייה צבאית לאחר 57 שנות עבודה. יצא

100 לגמלאות באוקטובר 2014 ולומד קורס נדלץ.

101 שאלה: ממתי את פעילה במפלגת ישראל ביתנו?

102 שאלה: פרטי בדיוק כיצד הגעת למפלגת ישראל ביתנו, מי הביא אותך למפלגה

103 ומדוע, איזה מקום היית ממוקמת ברשימה לכנסת רמה היה תפקידך בכנסת? �£

^ 
 המניין ומה קרה-לאחר מכן?

104 שאלה: כמה זמן היית חברת כנסת מן

^ 
 עיסוקייך?

 על
 המניין, פרטי

 מן
 105 שאלה: לאחר שחדלת מלכהן כחברת כנסת

0

106 שאלה: האם עדין היית פעילה בישראל ביתנו? ? ? ;|

/ , 
107 שאלה: חברת מועצה בנצרת עילית

ן 108 שאלה: פרטי אודות בעלי תפקידים במטה ישראל ביתנו? , ;�

109 שאלה: האם את מכירה את דוד גורובסקי ( דאוד), מה תפקידו?

110 תשובה: כן. משנת 99. אני מכירה אותו מהיום הראשון שהוא הגיע לישראל ביתינו.

111 אני כאמור מהמייסדים של ישראל ביתינר. הוא תמיד היה במטה של ישראל ביתינו. �;

112 משנת 2003 הוא העוזר האישי של פאינה, לפני כן הוא היה במטה. אני נזכרת בעוד י

/ • 113 משהו, ראיתי מכרז בעיתון שהיה אמור להסתיים ב-4ו.18.12 , דובר על ראש נתיב. . ?

114 הגשתי את כל המסמכים למכרז, הגעתי לנתיב, הייתה תיבה , שמתי בתיבה ב- 6 .

 יי£
115 העתקים ואני עדין מחכה.

0 116 שאלה: האם לאחר שחדלת להיות חברת כנסת מכהנת, השתמשת בקשרילך עם /ין

|̂ 117 ישראל ביתנו, פאינה ודארד ואנשים במטה למציאת תפקיד עבורך? �. 

! 118 השוגה?.. כן. בטח דיברתי איתם ואמרתי להם שאני מחפשת עבודה והם ידעו מכך. ? ":£

119 שאלה: מה הם עשו אופרטיבי על מנת למצוא לך עבורה? -. ין

| 
120 תשובה: אני מניחה כי במידה ולא הייתי פונה לפאינה על מנת שתמצא לי עבודה, �

 ן
121 הם הכוונה לסוכנות ולארגון מעמותת סימי לא היו פוני ם אליי. ,

122 שאלה: האם את מכירה את מתן מעמותת איילים? . ? ? "". |

123 תשובה: אני מכירה אותם, אני מכירה את הפעילות שלהם במסגרת כל התפקידים 1

| 
, 124 שלי. וגם נסעתי במבצע צוק איתן לאשקלון בכדי לעודד את התושבים. מי שיזם ?

125 את זה היה עמותת איילים. ואני הזמנתי לשם ממפלגתי ישראל ביתינו. � .:](

126 שאלה^האם את מכירה את דני ו/או יוסי חוגרי מעמותת איילים? . -|

 חר^7^^^ חת/תגובההחודעה י ,. . . ,|
~

� י1£
י
י
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127 תשובה: אני בעמותת איילים לא ממרה את מתן לא את דני ולא את יוסי חוגרי,
128 למעט מה שציינתי לעיל.

129 שאלה: גדלקין, ר' עיריית נצרת עילית, הינו חבר מפלגתך, נכון?

130 תשובה: בשנת 2006 כאשר נבחרתי לכנסת הייתי יו"ר ישראל ביתינו בנצרת.עילית.

131 העברתי לאלכס גדלקין את כל הסמכויות שלי בסניף ישראל ביתינו בנצרת עילית.

132 כשאני התמודדתי לראשות העיר בנצרת עילית, הוא היה סגנו של שמעון גפסו

£ 133 ושאני התמודדתי לבדי לראשות עיריית נצרת עילית, ביקשתי ממנו להצטרף אליי. .

/ ; 134 הוא העדיף להתמודד ברשימה נפרדת, לא של ישראל ביתינו, כי אני התמודדתי 

135 מטעם ישראל ביתינו. היה פילוג מבחינת התושבים חלק בחרו.ברשימה שלי מטעם ,ן

136 ישראל ביתינר וחלק בחרו ברשימה של גדלקין. גדלקין מכהן כראש עיר בפועל כבר י�|

137 חצי שנה ולפני כן הוא היה סגן של גפסו. עקב כתב האישום העומד ותלוי של גפסו ;ן

!1 . ? 138 , הוא פינה את מקומו לגדלקין, בבחירות המוניציפליות בשנת 3ו20, כאמור אני �

 'ן
? 139 קיבלתי מנדט אחד וגדלקין קיבל 3 מנדטים, ומאחר ולא נבחרתי לראשות העיר ?

140 בשכר, אז ביקשתי ממנו לקחת את התפקיד בחזרה של יו"ר סניף נצרת עילית של .-|

^ 
 שקרה

 מה
141 ישראל ביתינו. הוא חבר מפלגת ישראל ביתינו מאז ומתמיד. פשוט

142 לאחר שהייתי כ-7 שנים בכנסת וחזרתי לעיריית נצרת עילית והחלטתי להתמודד /

143 על ראשות העיר ב3ו20, גדלקין החליט שהוא לא רץ במשותף איתי ולא מעוניין /

} 0 144 להיות מספר 2 שלי. אלא הוא העדיף לחלק את הקול הרוסי. להתמודד למועצה י

| 
145 ולא לראשות העיר.

146 שאלה! האם הועסקת בעמותת איילים בתפקיד כלשהו? � \£

1/ , 
147 תשובה: לא.

148 שאלה: מחומר החקירה עולה כי פאינה ודאוד מישראל ביתינו פועלים נמרצות י _|

 ; �ן
149 להעסקתך, תגובתך?

150 תשובה: אני באמת ביקשתי גם מפאינה וגם מדאוד שידאגו לי לפרנסה. עם ויקה , .|

151 אני לא בקשר איתה, מאז שעזבתי את הכנסת. � 1

}, � 152 שאלה: ממה שאני יודע , דאור פונה לגדלקין השנה ומבקש ממנו שידאג לך ?

] 
י . 153 לפרנסה במהלך הבחירות הקרובות לכנסת, הוא גם מבטיח לגדלקין מימון לצורך .

: 154 העסקתך, מימון שיגיע מהמפלגה, מישראל ביתיני, תגובתך? : :.|

/ 
? ? ? ; . _£___ /7 
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155 תשובה: גדלקין היה אצלי בביתי לפני כמה ימים. אמרנו מה הולכים לעשות 1

156 בבחירות הקרובות מטעמה של ישראל ביתינו. דיברנו על השכרת מקום למטה ועוד

157 דברים אחרים. היום היינו צריכים להגיע לאריאל, יש שם כנס וגם מרכז של ישראל ? ;

158 ביתינו. אמרתי לגדלקין שיבדוק כמה מגיע לנצרת עילית אל מול מפלגת ישראל

159 ביתינו. אתמול צילצלתי אליו, לגדלקין, הוא אמר לי שהוא מארגן אוטובוס של

160 פעילים לאריאל והוא יעדכן אותי.

| 0 161 שאלה: גדלקין מוסר כי בנובמבר השנה הוא דיבר עם ראוה ובשיחה, דאוד ביקש

! 162 מגדלקין לדאוג להעסקתך, מה עשה גדלקין בעניין זה? ? ;י

163 תשובה: זה יכול להיות, אני לא יודעת. עם גדלקין דיברתי מיד עם פרסום הפרשה, ,

164 אמרנו האחד לשני, מה אנחנו עושים כרגע, איך לנהל מעכשיו את הבחירות; ?;

165 גדלקין אמר שהוא יבדוק, היכן המטה שלנו בנצרת עילית, מה התקציב וכל מיני :

את ..! . 166 דברים שעניינם הבחירות הקרובות. אני אומרת לך שאם הייתי מנהלת

167 הבחירות הקרובות מטעמה של ישראל ביצלנו, כל אז בוודאי שהיית דורשת שכר על £

[;;? , , 168 עבודתי. זה שנים שאני עובדת בהתנדבות ואין סיבה שכעת לא אקבל שכר.

^ 
169 שאלה: פרטי אודות מערכת היחסים שלך עם גדלקין?

170 תשובה: לחטים עדינים. אני כועסת עליו, אני חושבת שהוא טעה שלא הצטרף אליי ? _;|

171 לרשימה בנצרת עילית והוא חושב שהוא צודק. בכל מקרה כיום הוא בעל הסמכות � ן

0 172 והכוח. לשאלתך, במידה וגדלקין אינו מעוניין שאני ינהל את מטה הבחירות של � |

173 ישראל ביתינו בבחירות הקרובות, אלא מישהו אחר האם זה דבר שיכול לקרות. ? � '\�|

174 לכך אני משיבה שבוודאי. לשאלתך במידה וגדלקין לא היה מסכים שאני מנהלת �

;
175 המטה של ישראל ביתינר בבחירות הבחירות והיו לחצים מישראל ביתינו מהמפלגה :

176 שרק את תהיי, מה היה קורה לכך אני משיבה, שגדלקין הוא מישראל ביתינו והוא ? /

177 לא היה יוצא כנגד המפלגה. ? |

178 שאלה: האם את מכירה את סטיבן? י ? \ �י"|

>. , 
179 תשובה: בן. אני מכירה אותו כלוביסט בכנסת. בהיותי בכנסת הוא היה מגיע אליי י

180 בכל מיני עניינים. איני זוכרת מה היו הנושאים. הכל תלוי באיזה וועדה אני הייתי. |

181 הוא היה מקדם עיניינים של הלקוחות שלו. את מי שהוא היה מייצג. = ;|

; 182 שאלה: מה ידוע לך על הקשר של סטיבן ודאוד , . .!

! : י  — #— 1 !
| 
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183 תשובה: לא ידוע לי.

184 שאלה: סטיבן וישראל ביתינו?
185 תשובה; לא ידוע לי.

וי " 40^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^01̂ 9019^^^^^^^ 10 /

- ̂^ � י ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ 18800̂ ^̂ ^̂ 6388?? ^̂ ^̂ ?̂ ^?????  ̂ 190

ו י  י. י 

0ננ0* י י ̂וונווו וננ נ̂¤ ^1 *193

195 שאלה: מהודעתו של גרלקין עולה כי נפגש אצלך בביתך לפני כשבוע, שם הוא ;

: 196 אמר לך כי ברגע שנחתום על התקציב, את תהיי מועסקת ותנהלי את הבחירות של . !

197 ישראל ביתינו בנצרת עילית למשך 5 חודשים. עוד הוא אמר שהיום הוא היה אמור |

י; . 198 להיפגש עם המפלגה ולחתום על תקציב הבחירות הקרוב של ישראל ביתינו �

, האם זה נכון? -*; 1 199 לבחירות הקרובות, ומיד לדבר איתך על השכר שתקבלי

0 200 תשובה: נכון. ;;|

3 � ^̂ 18110^̂  ̂* 204
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213 שאלה: מה את יודעת על עמותת איילים ועל כך שדאוד וופאינה ניסו לסדר לך שם !

214 עבודה , זאת על ידי העברת כספים קואליציוניים של ישראל ביתנו , לאיילים; /

215 שחלק מהם יהוו את העסקתך? ן

216 תשובה: אף אחר לא דיבר איתי. אני מאד התלהבתי מהפעילות של איילים. אני*

0 217 בבר שנתיים ללא עבודה. חשבתי שמן הראוי שהמפלגה שלי תדאג לי, כי אלו הם >ן
218 האנשים שאני מכירה כבר שנים ולכן פניתי אליהם לצורך העסקתי. אני מאד -י|

219 שמחה לשמוע ממך היום על כך שהיו ניסיונות למצוא לי תעסוקה , זאת מבלי :ז|

220 שאני אדע על כך. . ? ""£

-|ן 221 שאלה: אני אומר לך כי את פנית לפאינה וכן לדאוד וביקשת מהם שיימצאו לך . .

/ 222 עבודה. בעקבות פנייתך אליהם, הם, פאינה ודאוה פנו לעמותת איילים ודיברו עם י י

223 מנכ"ל העמותה, מתן, ואמרו לו כי ישראל ביתינו מתוך הכספים הקואליציוניים 1

224 שלה תעביר לאיילים כ- מיליון וחצי ¤ שחלק מהסכום הזה יהווה את שכר ן

: ; 225 העסקתך, תגובתך? 

226 תשובה: פניתי אליהם. זה בהחלט נכון, אבל אין לי מושג על מה שאתה אומר |

|, : 
227 בהקשר של איילים.

* 228 שאלה: האם פאינה ודאוד ניסו לסדר לך עבודה במשרד הקליטה? §

� � -;ן
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240 זוהי הודעתו שהוקראה בפניו ואושרה בנכונה בחתימת ידו.
241

242
"243

. - ? ^
'̂ ''"" 

~~~~^\ 244

\ � \ 245 0
\ 246

247 \ י �-;

. - , 248

249 ( י .£

|: 
250 / י

|! ? / 251

/ {" .* , / 252

". �"ן � ? > / 253

| � > / 254

^ ? י �1  ̂ 255
57. 

? . / 
!

1 /  ̂
256 

^ 
:

11 ? ^ / 
ן ^

1. / 
257 :

| / � 258

| / 
259

1 ^-— 
260

?י 1)4!1

|,, 
? 262

*�•� �� 
263

 ץ|
264

 / יו
?

̂  רץ - -;| _\# 
?

̂ן  
חתימת^רזקי—^ חתיכות גרבה ההודעה ?

,
$*

י
" 

...;�י1??




