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   שופט עמית צבי גורפינקלה לפני כבוד

  
  מאשימהה

  
  מדינת ישראל 

  
  
  נגד

 

   031934870  ת.ז. דניאל אלינסו� 1.  נאשמי%ה
  

   037306412  ת.ז. מת� דה� 2.
  

   036494714  ת.ז. גליקסברגדני  3.
  

   301924312  ת.ז. סטיב� לוי 4.
  

   011659273  ת.ז. אירנה וולדברג 5.
  

  1 

 2  נוכחי%:

 3  ח�, יונת� קרמר משה עקירב�עוה"ד מאור אב� –ב"כ המאשימה 

 � 4  רטעוה"ד מיכאל עירוני וחיי� רייכפ – 1ב"כ נאש

 � 5  נוכח – 1נאש

 � 6  פטורי� מהתייצבות –ובא כוחו  3נאש

 � 7  פטורי� מהתייצבות –ובא כוחו  4נאש

 8  פטורה מהתייצבות – 5נאשמת 
#>1<#  9 
  10 

  11 

 12  פרוטוקול

  13 

  14 

 15  ב"כ המאשימה:

 � 16אמרנו בדיו� הקוד� שנגיש מסמ* אחד שמרכז את כל המסמכי� שהמשטרה החליטה שה� רלוונטיי

� 17  .ושיחזרה אות

   18 
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 1  לאחר שהוזהר כדי� –דניאל אליסו�  – 1המש* חקירה נגדית לנאש% 

 2אני מציג ל* קוב� של כל המסמכי% שהשוטרי% שיחזרו. תוכל להסביר לנו מה זה תנועה   ש.

 3  מגשימה. 

 4  .366הקוב� מוגש ומסומ� ת/

 5זאת תנועה שמוגדרת בהסתדרות הציונית העולמית בתור תנועה שמביאה אנשי� לאר- כל   ת.

 6עליה� חסות יש לה� תנועה  תנועות הנוער העולמיות שהיה למפלגה עולמית שלוקחת

 7מגשימה. בתו* ההסתדרות הציונות העולמית יש תקציב של מיליו� דולר שמועד לפעילויות 

 8  לתנועות המגשימות. 

 9  אתה רצית שתנועת עזרה תהפו* למגזימה ופנית לקירשנבאו% שתעזור לה%.   ש.

 10ההסטוריה של תנועה מגשימה מתחילה לפני שנכנסתי לקבל חסות ממפלגת ישראל   ת.

 11ביתנו/ביתנו עולמיי�. אני ניסיתי להיות ג� תנועה מגזימה ופניתי להסתדרות הציונות 

 12העולמית במחלקה להגשמה בבקשה להיות מוגדר בתור תנועה שכזאת. אמרתי לה� שאני 

 13לי מפלגה שלוקחת עליי חסות בצורה רצינית  לאמ חובר למעשה בצורה כל כ* הדוקה ואי�

 14ואני מבקש את הקריטריוני� שעל מנת שג� אני בתור ארגו� שעושה פעילות עלייה משמעותי 

 15ומביא אנשי� לאר- ג� להיות מוגדר בתור תנועה מגשימה. למעשה באותו רגע ה�  אמרו לי 

 �16� אפשרות לקבל טפסי� שה� חתומי�. אחרי שראיתי ש*אי� שו 500שהקריטריוני� ה 

 17תקציב א� אי� ל* מפלגה ביו� שכבר היתה לי מפלגה שלוקחת עליי חסות כמו שא ר התנועות 

 18העולמיות, ביקשתי מפאינה כנציגה של ישראל ביתנו שתסייע לי מול ההסתדרות הציונות 

 19 העולמית להיות כמו שאר התנועות העולמיות שמקבלי� תקציב ההגשמה. 

 20  אל- דולר בשנה.  70היכנס לתנועה מגשימה היית מקבל במידה והיית מצליח ל  ש.א

 21זה מאוד תלוי. לא יכול להגיד על תקציב מסוי� שהייתי מקבל כיו� שהתקציב של מיליו� דולר   ת.

 22כבר מחולק בי� התנועות הנוער העולמיות האחרות ונמצאות בתקנה. זה עניי� של מו"מ מול 

 23  הגופי� האחרי�, אבל יכול להיות. 

 24  למה הכוונה. סיכו% עבור ישראל ביתנו, שורה רביעית...   – 364יג ל* את ת/אני מצ  ש.

 25זאת היתה משאלת ליבי שא� נצליח להיכנס לתו* התקציב של ההגשמה שנוכל לקבל תקציב   ת.

 26אירגוני�, אני מקווה שאוכל לקבל  18אל/ דולר. בסופו של דבר יש מיליו� דולר חלקי  70של 

 27תקציב כזה, אבל זה יותר משאלת לב לא מ שהו שמישהו הבטיח ואמר שא� נהיה תנועה 

 28 דולר, ובסופו שלד בר זה לא היה.  אל/ �70מגזימה נקבל את ה

 29אל- דולר  70אתה פנית לפאינה שתעזור ל* להיות תנועה מגשימה, כיווית לקבלת את ה  ש.

 30  ובסו- לא הצליח. 

 31פניתי לפאינה על סמ* התנועות המפלגות נותני� לה� סיוע ורציתי להיות כמו שאר התנועות   ת.

 32שנמצאי� אנשי� תנועות נוער שברגע שאני העולמיות ובסופו של דבר לא יצא. להיכנס לתקנה 
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 � 1נכנס פנימה העוגה מ תחלקת ליותר ארגוני�. כמוב� שיש התנגדויות בתו* התנועות ולכ

 2  בסופו של דבר לא הצליח. 

 3אני מציג ל* טבלה נוספת של המשטר ה שיחרר את מהמשחב של* שסומנה ש% הקוב�   ש.

 4  שנתת זה דתות מה רואי% בטבלה הזאת. 

 5  . 367מ� ת/מוגש ומסו

 6כמו שאמרתי פע� שעברה בכל אופ� מדובר באותו תקציב שיש הסכ� בי� משרד הדתות לבי�   ת.

 7ההסתדרות הציונות העולמית. לתו* ההסכ� ע� ה�הסתדרות העולמית יש רובריקות למה 

 8מיועד התקציב של ההסתדרות הציונית. יש רובריקה של פעיות ע� ישראלי�, יש רובריקה 

 9הודי� דוברי רוסית בארה"ב ועוד רובריקות.פאינה אמרה שהולכת להעביר ע� פעילות ע� י

 10מיליו� עבור התקנה כדי הרובריקה ע� הפעילות לדוברי השפה  2.5כספי� קואליציוניי� בס* 

 � 11הרוסית בארה"ב כאשר לא מדובר רק שאנחנו יושבי� ש� אלא שיש עוד ארגוני� נוספי

 12עבור הרובריקה  800, הרעיו� היה להעביר מילו� שיושבי� ש� ומה שהיה מיועד בתקנה הזאת

 13עבור פעילות ע�  0אל/  �700של פעילות וע� יהדות דוברת השפה הרוסית בארה"ב, ו

 14עיקר הפעילות של העמותות של יהודה האוכלוסיה הישראלית שיושבת בא רה"ב שזה 

 15א אומר פולישוק בארה"ב. עליי להדגיש שבסופו של דבר שמעבירי� סכו� כזה או אחר ל

 16שבסופו של דבר יתקבל. כיוו� שעליי לעמוד בדוחות ביצוע על מנת שאוכל לקבל בסופו של 

 17יותר. ההסתדרות הציונית נותנת   40%דבר סכו� כזה או אחר אני צרי* לעשות פעילות בגובה 

 18ובפועל זה ג� לא מה שהתקבל. אני לא זוכר את הסכו� שהתקבל. עשינו פעילות אני  60%רק 

 � 19 שליש מזה.חושב ע

 20  הכוונה לפולישוק.  /אל-  700שאתה כותב במסמ* של* שהועבר   ש.

 21  עבור פולישוק לקר� ע� האוכלוסיה בארה"ב.   ת.

 22  כשאתה כותב נשאר עבורנו מיליו� שמונה מאות אל- הכוונה נשאר בתנועת עזרה.   ש.

 23ה הרוסית לא, הכוונה נשאר עבור הרובריקה של פעילות באוכלוסיה היהודית דוברת הסשפ  ת.

 24שזה המקסימו� שאפשר לקבל, ולא  אומר שאני אקבל את ז כי יש עוד  1,800,000בארה"ב 

 25וזה מה שקורה בפועל  40%ארגוני� שיושבי� על אותה רובריקה וזה פעילות. א� אי� לי עוד 

 .� 26 שלא מגיעי� לסכומי

 27  את המספרי% האלה אי* ידעת אי* לכתוב אות%.   ש.

 28  פאינה אמרה לי.   ת.

 29  היית מעדכ� את פאינה מדי פע% בסכומי כס- שתנועת עזרה קיבלה.   ש.

 30 כ�  ת.

 31  סיפרת שהיית נפגש פע% מול פני% ולא דיברת% על כס- בטלפו�.   ש.
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 1זה נשמע כאילו שיש משהו חסוי. כל הפעילות וכל מה שאנחנו עושי� *אני יוד שהיא כמו   ת.

 2ודי. פשוט הפגישות שיצא לי שאמרתי כמה פעמי� מדווחת לממוני� עליה וזה לא משהו ס

� ישבתי איתה בנחת בפגישות.  � 3  לדבר איתה הדברי

 4בסו- הטבלה מופיעה טבלת הכנסות אני מציג ל את טבלה זה מסמ* שוחזר מהמחשב של*   ש.

 5  בקט� ויש ש% שחוזר בש% מיכאל פרונט

 6  . 368המסמ* התקבל וסומ� ת/

 7מיכאל פרוינט הוא תור� יו"ר ארגו� שבי ישראל שעיקר הפעילות שלו עלייה למדינת ישראל*   ת.

 8אל/ דולר, כאשר אפשר לראות שהגיע כל  פע�  250ופאינה דיברה איתו והוא  סייע לפעילות שלנו בס* 

 9 אל/ דולר.   25בחלקי� של 

 10  פאינה ביקשה ממנו שיתרו% לעמותה ותר%.   ש.

 11  . כ�, הוא סייע לנו  ת.

 12  אי* אתה יודע את זה.   ש.

 13קוד� כל היינו בפגישה ביחד שלושתנו, פאינה מיכאל פרוינט ו אני. זה היה מהל* ויש הרבה   ת.

 14דברי� שזה לא שש� ביקשה, פאינה כל הזמ� מחוברת לעשייה שהיא חשובה לה מאוד, ויש 

15� וחלק� הרבה מאוד דברי� שמנסה לקד� תורמי�'. הרבה מעוד פעילויות שחלק� ממצליחי 

 � 16לא מצליחי�. אני בשלבי� אחרני� ואני מבי� שהיו שיחות נוספות איתו. הוא יושב אצלי ע

 17עובד שלי בש� אלכס שהוא ממחלקת עידוד עלייה ויושב איתנו על תוכניות העבודה, על 

 18הפעילויות. אנחנו מדווחי� לו מדוי פע� מה עושי� ואי* הדברי� מתקדמי�. בסופו של דבר 

 19 ואי� החזרות.  –ת� טענת� שיש החזרות הוא תור�. א

 20זה שלוש קבלות ברצ-. אלה קבלות שתנועת עזרה  – 369אני מציג ל* קבלה שסומנה ת/  ש.

 21  הוציאה לישראל ביתנו. 

 22  כ�.   ת.

 23  על מה קיבלת% כס- מישראל ביתנו.   ש.

 24עבור  �5�8.2010עשינו סמינר לצעירי�, מדריכי� פעילי� של ישראל ביתנו באר- המועד מה  ת.ע

 25 מדריכי�חניכי� ה� ביקשו מאיתנו כיוו� שיש לנו ידע מקצועי גדול מאוד בנושא הדרכת  110

 26 מדריכי� באר-. הסמינר הזה היה בנס הרי� .  110ביקשו מאיתנו לעשות סמינר של� של ו

 27, צד ימי� של הטבלה מופיע חמש פעמי% המילה "קליטה" הכוונה למשרד 124אני מפנה לת/  ש.

 28  הקליטה. 

 29  כ�.   ת.

 30  אלה כספי% שפאינה אמרה שעזרה לעזרה להשיג.   ש.

 31מדובר מייל שפאינה שלחה אותי למשרד הקליטה בלבד כל ההלי* מול משרד הקליטה היה   ת.

 32תהלי* מקצועי בלבד, כלומר מול הלשכה המשפטית של משרד הקליטה ומערכת קליטת 
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 1ה היו בנויי� בעיקר עלייה והחשבות. מדובר בתקופה שמבחני התמיכות של משרד הקליט

 2עבור ארגו� שנקרא נפש בנפש שמעלה עולי� מארה"ב. משרד הקליטה ניסה לתת אפשרות 

 � 3לארגוני� מעודדי עלייה אחרי� ולכ� בתהלי* מקצועי הוא נת� אפשרות לארגו� שמעוניי

 4 50%להתקשר בהסכ� של מיצג קרי דולר מול דולר שעל פעילות איקס אנחנו צריכי� להביא 

 5. התהלי* היה מקצועי ובסופו של דבר ג� תהלי* קבלת 50%קליטה צרי* להביא ומשרד ה

 6הכס/ הוא מול קבלות מול חשבוניות ומול דוח מילולי. אני מגיש דוח עב קרס. היא נתנה לי 

 7הדברי�, היו� אני מבי� שזה ממש לא נכו� שנתנה לי  להר גיש אולי היא נמצאת מאחורי

 8השגויה ולא נכונה ובעצ� עבדה עליי ולא היה לה שו� קשר להכנסה הזאת  אינפורמציה

 9 ממשרד הקליטה. באותו רגע כ� נתנה לי הרגשה שיש לה היו� אי� לה שו� קשר. 

 %10 ממשרד הקליטה כמו נפש בנפש. ה% פנית לפאינה שתקבל אתה רצית ג% לקבל כספי  ש.

 11חלת לקבל מה% כספי% כס- ממשרד הקליטה שהיא שלחה אות* ובסופו שלד בר הת

 12  ועידכנת אותה שאתה מקבל את הכס-. 

 13 60ראשית בעכר הייתי מקבל כס/ ממשרד הקליטה והייתי מקבל ממחלקת העזבונות בס*    ת.

 14וחולקו לשני�  1,100,000קוד� כל בסופו לש יו� היה  –לשנה. אחרי שפניתי לפאינה  0אל/ 

 15קליטה 3קיבלתי ממשרד ה 2012נת ובש 0 732,406קיבלתי  2011כאשר בשנת  2012�2011

 16ש"ח. כשקיבלתי את הכספי� עידכנתי את פאינה. היא נתנה הרגשה כאילו...אני 332,000

 17רוצה להדגיש שבשני� לאחר מכ� שכבר היו שינוי� במבחני התמיכה של משרד הקליטה נתנו 

 18תי קיבל �2013אפשרות למעודדי עלייה להיכנס לת* התקנה אז הסכומי� ה� די דומי�. ב

 19. ברגע שנכנסתי לתקנה 0 886,053קיבלתי  2015ובשנת  0 989,790 2014ובשנת  0אל/  650

 20  הסכומי� ה� די דומי�. קיבלתי על סמ* הפעילות. 

 21  אתה הבנת שהכספי% האלה יגיעו בזכות פאינה.  – 124שכתבת את הטבלה ת/  ש.

 22 נכו�, אז היא עבדה עליי.   ת.

 23המרכזי של הטבלה כתוב "הוצאות של ישראל ביתנו" בחלק  –אני מפנה להוצאות בטבלה   ש.

 24  כמה טלפוני% סלורי% קנית בשביל פאינה.  –

 25כפי שאמרתי פע� קודמת לא מדובר בטלפוני� לפאינה, היתה תוכנית עבודה ארבע שנתית   ת.

 26ע� כל הגורמי� שציינתי, שבתהלי* עבודה א רבע שנתי דובר על הקמת נציגויות חדשות, 

 27י צורכי משרד אני יוצא מנקודת הנחה שמדובר עבור תוכנית זו מתוכנית וכאשר מבקשת ממנ

 28  הארבע שנתית. 

 29  מי אמר ל* לקנות את הלפוני%.   ש.

 30 פאינה בתור נציגה של ישראל ביתנו לקבל את החסות עלינו.   ת.

 31  מי אמר ל* איזה דג% לקנות.    ש.

 32  עבירו לפאינה. וה� ה USAפאינה. מי ש קנה את המכשרי� היו עובדי� של עזרה   ת.
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 1פאינה היתה באותה תקופה חברת כנסת   370ת/ –יש לי שתי קבלות על רכישת הטלפוני%   ש.

 2  סגנית שר. יש לה טלפו� מהכנסת למה היא צריכה ממ*. 

 3מדובר בטלפ]וני� שנר כשו בתקופות שונות. כפי שאמרתי אני מדבר מי שמבקש ממני את    ת.

 4וכפי שאמרתי קוד� שהיא מדווחת ואני כמוב� בזמ�  הטלפוני� זו הנציגה של ישראל ביתנו

 5 אמת שזה עבור אותה פעילות מתפתחת. 

 6  אתה בדקת מה עשתה ע% הטלפוני% האלו.   ש.

 7  לא, לא בדקתי.   ת.

 8  אתה יודע שהטלפוני% הא לה שימשו את הבנות שלה.   ש.

 9היא עשתה אז בזמ� אמת בוודאי שלא ידעתי. היו� בדיעבד הכל חוכמה בדיעבד. רואי� מה   ת.

 10 אלות. משהו בזמ� אמת נראה לי מאוד טבעי ואני קונה לעובדי� שלי לפטופ וטלפו�. עול� ש

 11  פאחינה היתה עובדת של*  ש.

 12פאינה לא היתה עובדת שלי אבל כפי שהראיתי בתוכנית ארבהע שנתית יש תקציב בס* מיליו�   ת.

 13  הציוני.  מנדטי� בבחירות לקונגרס 40וחצי דולר כדי לאפשר לה� להשיג 

 14  מי שיל% על השיחות של הטלפוני% האלה.   ש.

 15אנחנו לא שילמנו על השיחות כיוו�שאני יודע ויוצא מ נקודת הנחה שיש מערכת גדולה מ  ת.

 16אוד שמורכבת בשיתו/ הפעולה שבנויה על ידי  גורנמי� נוספי� שמטרתה להגיע לבחירות 

 � 17ה שזה עובר לאנשי� ב מערכת ואני מנדטי�, אני יוצא מנקודת הנח 40בעוד ארבע שני� ע

 18יש מימוני� נוספי� ואני יוצא מנקודת הנחה שה�   בס* הכל בתקציב הזה מרכיב מאוד קט�. 

 19 משלמי� את אות� שיחות. 

 20  כשאתה נות� טלפו� לעובד אתה משל% לו את השיחות.   ש.

 21רכת חלק נכו� בוודאי. צרי* להבי� יש מערכת שלמה שמורכבת מאנשי� נוספי� כשאני במע  ת.

 22  די  קט�. 

 23  דולר.  550מי אמר ל* לקנות וטאבל*ט בדס*   ש.

 24פאינה ביקשה לא יודע א� זה במחיר הזה. היתה בקשה לטבלט כחלק מאותו מער* שדיברתי   ת.

 25  עליו. 

 26 . 371הקבלה על הטבלט מוגשת ומסומנת ת/

 27  מה פאינה עשתה ע% הטבלט.   ש.

 28  קוד�.  לא בדקתי כהנחתי שזה עבור הפעילות שדיברתי  ת.

 29  לא שאלת למה קוני% טבלט.   ש.

 30 לא, זה נראה לי חלק טבעי מתו* כל המער*של הפעילות והתוכנית המשותפת  ת.

 31  לא בדקת.   ש.

 32  לא.   ת.
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 1א% היתה אומרת ל* יש לה% עשרי% שליחי% ורוצי% לקנות טבלט ולממ� והיא מבקשת   ש.

 2  ממ* מכשיר אחד לא שואל למה. 

 3, שאז 2012ס* הכל מדובר על שנת דליק אצלי נורה כשלהי. בלא מדובר על משהו שאמור לה  ת.

 4זה תחילת הדר* של הקמת נציגויות משותפות והוספת  2012התחילה התוכנית המשותפת. 

 5תקני� חדשי�. זה לא נשמעל י משהו מופר*. היו� אני יודע מה נעשה והייתי שואל שאלות 

 6וד. היא לא מבקשת ממני מכונת ומפסיק כל דבר. היא לא מבקשת ממני משהו שנראה לי חש

 7כביסה כי הייתי שואל אותה א� היא עושה כביסה לפעילי� וזה משהו שמעלה תהיות. ציוד 

 8משרדי זה נראה לי מאוד ברור. ס* הכל היא מפוקחת מדווחת וזה לא  עורר שא לה. צרי* 

 9עבור להפריד בי� ישראל ביתנו לבי� הפעילות העולמית. אני מניח שלמפלגה יש ת-קציב 

 10הפעילות באר- וכא� מדרי� על פעילות בחו"ל שאתה רואה שההכנסות בחו"ל לא קשורות 

 11 להכנסות לאר-. 

 12  זו פעילות המפלגה בארה"ב פעילות של ישראל ביתנו שמתמודדת בארה":ב.   ש.

 13זה פעילות של ישראל ביתנו העולמית. למשל הבית היהודי המפלגה העולמית שלה� נקראת   ת.

 .� 14  מזרח והבית היהודי לא יכול להעביר תקציבי� לפעילות במזרחי ומדבור בשני גופי� נפרדי

 15  . / 1,196מי ביקש ממ* לקנות מחשב נייד במחיר   ש.

 16 פאינה.   ת.

 17  מי אמר ל* לקנות את הדג% הזה.   ש.

 18  ינה אמרה לי את הדג�. פא  ת.

 19  אתה יודע מה עשתה ע% המחשב הזה.   ש.

 20 לא וג� לא בדקתי.   ת.

 21  לא שאלת אותה למה צריכה מחשב נייד.   ש.

 22  לא.   ת.

 23  לא שאלת אותה למה היא צריכה  מחשב של אפל שהוא שונה.   ש.

 �HP .24אצלי העובדי� כל אחד מבקש צמחשב אחר. יש  אחד שיותר קל לו לכתב באפל ואחר ב  ת.

 25 זה לא משהו שמעורר אצלי יותר מדי שאלות או תהיות. 

 26מחשבי% בשביל כל התחנות הינו מביני% אבל  30הוספת% הרבה גורמי% א% היתה מבקשת   ש.

 27   כא� מדובר במחשב אחד.

 28בתוכנית העבודה תראה שיש מספר דומה. אני לא יודע מה היא עשתה ע� המחשב ולא ידעתי   ת.

 29  שהעבירה א ותו לבתה. 

 30  . 372לה למחשב התקבלה וסומנה ת/קב

 31  מדובר באישה מכובדת  ואני לא מאמי� שצריכה לנצל את עזרה עבור אייפוני% או טבלטי%.   ש.

 32  דולר?  2,126מי אמר ל* לקנות מצלמה בשווי   ש.
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 1  פאינה מתוק/ תפקידה ואמרה לי ג� את הדג�.   ת.

 2  היכ� רכשת את המצלמה.   ש.

 3 לא אני רכשתי, העובדי�ש לנו בא רה"ב רכשו את המצלמה.   ת.

 4  למי נתנו אותה.   ש.

 5  אני חושב שהעבירו אותה אליה.   ת.

 6  שאלת אותה למה צרי* מצלמה.   ש.

 7להעלות  –לא, זה לא משהו שנראה לי נראה לי חריג. היו� במדיה ובעיד� שכל דבר מצלמי�   ת.

 8 תמונות של אירועי� שוני�, אתה רואה פה תמונות וזה משהו לגיטימי. 

 9  כדי להעלות תמונות למדיה החברתית מספיק בטלפו�.   ש.

 10  א� אתה רוצה תמונות איכותיות צרי* מצלמה.   ת.

 11  / 106הקבלה בגי� המצלמה סומנה ת/  ש.

 12  ראית תוצרי% של המצלמה.   ש.

 13   לא ראיתי תוצרי� של המצלמה.  ת.

 14  ביקשת לראות.   ש.

 15שנתית  �4אנישוב יוצא מנקודת הנחה שהדברי� נקני� בארה"ב וכפי שראיתי בתוכנית ה  ת.

 16שצרי* להקי� נציגויות רבות בארה"ב יש פה מער* גדול מאוד של אנשי�. אני מערי* שזה 

 .� 17 לצורכי אותה �פעילות ולא נראה לי מוזר או יוצא מגדר הדברי

 18  מה עשו ע% הציוד. אתה לא בורג קט� במערכת. אתה מנכ"ל ולא שואל   ש.

 19נית ומעורבי� גורמי� כ�, מצד שני אני לא בודק אותה ומבחינתי עומדת מולי אישה מאוד רצי  ת.

 � 20רבי� נוספי�. אני מערי* שזה הות* לטובת אותו מער* ואני ג� לא יכול לבדוק מה נעשה ש

 21. ג� היו� ע� הידע שאני יודע הייתי בתו* המער* כי הוא די דגדול אבל נראה לי מאוד סביר

 22שואל שאלות* רבות. בס* הכל עומדצת מולי אישה שמראה תוצאות, ולא רק תוצאות אלא 

 23לא נראית אחת שמנסהל נצל את המערכת בכלל, ההיפ*. היא מנסה לחפש עוד  תורמי�,עוד 

 24רוש� הסכמי�, עוד לסייע ולנצל חברי כנסת שנמצאי� בשטח להביא� לפעילות. כלומר ה

 25שאני מקבל ממנה שהיא דווקא מנסה כל היו� לתת לפעול ולחבר והרוש� שלי לא מי שמנסה 

 26לנצל. א� הרוש� היה שהיא מנסה לנצל את המערכת הייתי בוודאי בודק. הרוש� בדיוק 

 27  הפו*. 

 28מהמוצרי%. פה  50%א% המוצרי% שקנית לפעילות משותפת למה המפלגה לא שילמה   ש.

 29  ופאינה מקבלת את המוצרי%. רואי% שעזרה משלמי% 

 30לא רק שהחלק שלנו הוא חלק מאוד מאוד קט� בתו* כל התקציב הכל כ* גדול שישבנו ובנינו   ת.

 31אותו ביחד כל הגורמי�. מדובר בתקציב שנתי של מיליו� וחצי והפלח שלי הוא קט� ביותר. 

 32צת* כל אלא פלחו�. א� זה הדבר הקט� שאני יכול לעשות ב 50%לא רק שהפלח שלי לא 
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 � 1המער* הגדול וצרי* להזכיר שנגיע לבחירות שתהיה מפלגה גדולה ויעזרו לנו בעוד תקציבי

 2 לפעילויות שלנו. אני ממש פלחו�. 

 3לתוכנית העבודה ולא מופיע בתוכנית בשו% מקו% שתנועת עזרה אמורה  179אני מפנה לנ/  ש.

 4  לקנות מוצרי חשמל לפאינה. 

 5. בתוכנית הזאת יש רובריקות שנקראות �2012יותר מעודכנת ממדובר בנציגויות. יש תוכנית   ת.

 6  פיקוח משימות שוטפות של עזרה ביתנו בבוסטו� פילדלפיה שיקגו ס� פרנסיסקו. 

 7  בכל פעילות כזאת יש לה תקציב.   ש.

 8הפעילות אי* שהיא רשומה פה היא בגדול. לא רשו� שכירות משרד ולא כיסא למשרד ולא   ת.

 9 דולר והוא מורכב. כמוב� שברגע שאתה מקי� 36,000ר פה בתקציב של הוצאות נסיעות. מדוב

 � 10בפלחו� קט� של כל נציגויות חדשות ויש לה� צרכי�. במסגרת הצרכי� אנחנו מעורבי

 11 התוכנית. 

 12למה ה% לא קוני% מהתקציב של כל נציגות פאינה באה אלי* באופ� אישי מבקשת אתה   ש.

 13  קונה ומעביר אליה באופ� אישי. 

 14זה לא באופ� אישי. פאינה כא� בתור נציגה היא שאחראית על כל התוכנית הזאת מבקשת.   ת.

 15  התקציב שמופיע פה 

 16  שהיא באה לבקש אתה שואל לאיזה נציגות.   ש.

 17לא שאלתי. כמוב� היו� הייתי שואל המו� שאלות. אבל לא דמובר במשהו שנראה לי הזוי ולא   ת.

 18 מציאותי. 

 19  לא� זה צרי* להגיע.   ש.

 20נתתי לה א ת זה בארה"ב שאני לתומי חושב שזה מיועד לאות� הפעילויות. לא מתוקצבי�   ת.

 21  ההכנסות ויש התכנסות של כל הגורמי� כדי להגיע לאותה תוצאה סופית. 

 22  דולר.  300מי אמר ל* לקנות פלש בס*   ש.

 23 פאינה.   ת.

 24  דולר.  707הקבלה מי אמר ל* לקנות עוד עדשה למצלמה במחיר  148אני מפנה לת/  ש.

 25  ג� פאינה ואני לא חושב שזה עדשה. קנינו מצלמה ובילד אי� יש עדשה.   ת.

 26  דולר מי ביקש לקנות.  707לגבי העדשה בס*   ש.

 27 . 148ת/ –פאינה בתור נציגת ישראל ביתנו. את הדג� פאינה אמרה לי לקנות את העדשה   ת.

 28  שאלת למה צרי* את העדשה.   ש.

 29  תי למה צרי* עוד עדשה. לא. זה נראה לי טבעי. לא שאל  ת.

 30  אתה יודע איזה סוג עדשה זו.   ש.

 31 לא. אני שולח לארה"ב את הבקשה ולא חושב שיש משהו מיוחד.   ת.

 32  א תה מקבל בקשה ספציפית ע% דג% מסויי%, והעדשה היא לצילו% למרחקי%.   ש.
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 1  זה לא משהו שאני ער אליו. זה לא נראה מוזר.   ת.

 2  דולר.  2,228וי ובשמי אמר ל* לקנות מחשב נייח   ש.

 3 פאינה.   ת.

 4  המחשב הזה הוא מיוחד מבחינת החומרה שלו. א% נית� ל* את המפרט של המחשב.   ש.

 5  פאינה ביקשה. קנינו אותו באר-.   ת.

  6 

  7 

 8  המחשב קנה באר� ונתת% אותו לפאינה.  – 373אני מציג קבלה של המחשב ת/  ש.

 9 לא קנינו לה אותו באר-, קנינו אותו בארה"ב והיא לקחה אותו מש�.   ת.

 10  שאלת את פאינה למה צרי* מחשב נוס-.   ש.

 11  לא.   ת.

 12  אמרת קוד% שחשבת שהפעילות של המוצרי% שאתה קונה היא לפעילות המשותפת.   ש.

 13 לא.   ת.

 14  אתה קונה מחשב באר� ושמה אותו בבית.   ש.

 15תפת הארבענ שנתית מדובר על פתיחת נציגות באר- של לא בדקתי. חלק מהתוכנית המשו  ת.

 16ביתנו העולמית, ואני יוצא מנקודת הנחה שזה עבור ישראל ביתנו העולמת. התקציב של ביתנו 

 17  העולמית הוא שונה לחלוטי�. 

 18  זה לא התקצחיב של עזרה זה תקציב פוליטיי.   ש.

 19א משו שאנחנו המצאנו אלא יש לנו שיתו/ פ]עולה מלא. התוכנית עבודה הזאת והשיתו/ ל  ת.

 20משהו בילד אי� של התנועות והמפלגות שלה�. זה אי* שמדינת שייראל ביתנו בנתה את 

 .� 21 היכולל* של תנועות הנוער לקבל תקציבי

 22  אתה בדקת שהמחשב הגיע לסני- ישראל ביתנו בישראל.    ש.

 23  לא בדקתי.   ת.

 24  פאינה אמרה ל* איפה המחשב אמור להיול.   ש.

 25וכנית ל*א רק הארבע שנתית, ליברמ� מגיע ואנחנו נמצאי� בפעילות ועשייה. ליברמ� לא, יש ת  ת.

 26 לא ביקש ממני לקנות. מי שעומדת מולי בתור הנציגה של ביתנו העולמית זו פאינה. 

 27  מבקשי% ממ* מחשב נייח באר� ולא שואל מה עשו איתו ואיפה שמו אותו.   ש.

 28צא בזמ�� אמת וראוה שכל מה שפאינה עושה אני מבי� מאיפה השאלה של* באה. מי שנמ  ת.

 29יש בכלל לא לנצל אלא להיפ*. הניא מנסה כל היו� לחבר ע� גורמי� ותורמי�. אתה רואה ש

 30מעורבות עמוקה של כל חבקרי הכנסת א'  ת'. א יש ל* חשיפה עצומה ברגע שיש מעורבות 

 31א� היה מקרה  עמוקה של מפלגה אתה לא מנסה לחשוב שהיא מנסה לעשות משהו לא תקי�.

 32הייתי מפסיק איתה במקו� ולא עושה איתה שו�  –שהיתה אומרת לו שהיא רוצה מזומ� 
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 �1דבר, אבל זה בדיוק ההיפ*. לא רק שלא נדלקה לי נורה אדומה אלא להיפ* התגייסות מא'

 2ת. לא חשבי שהיא לוקחת הביתה. ורק באמצעות גניבה יהיה לה מחשב ואני צרחי* לחשוב 0

 3  על דבר כזה. 

 4בסני- צרי* מספר מחשבי%, מסכי% מקלדות, א% אתה מסייע אתה ל שואל למה רק מחשב   ש.

 5  אחד. 

 6מה שאני יכול לסייע שהמער* הזה בסופו של דבקר משרת את האינטרסי� של עזרה. א� אני   ת.

 7יכול לעשות משהו קט�. יהיו בחירות מפלגה תהיה יותר גדולה. ואני רואה מער* עצו� של מיליו� וחצי 

 8 אני משהו קט�. ו

 9  יש תקציב של  מיליו� וחחצמי בשנה.   ש.

 10יש את הדבר הקט� שאני עושה בתו* כל המער* הגדול הזה. אני מנסה כמה שפחות כי בסוופו   ת.

 11  של דבר אני רוצה כסי� לאינטרסי� הקצרי� של עזרה. 

 12  כל המוצרי% שדיברנו עליה% רשומי% בטבלה בהוצאות של ישראל ביתנו.   ש.

 13הרעיו� של כל הטבלה הזאת שישראל ביתנו רוצה לדאוג שהאיננטרסי� של המפלגה שלה�   ת.

 14ישמרו. כל מה שנמצא ש� זה ג� האינטרסי� של עזרא. הייתי יכול למחוק את המילה ישראל ביתנו 

 15ולכתוב עזרה כי כל מה שיש ש� לשרת את האינטרסי� של עזרה. זה ג� משרת את האינטרסי� של 

16� רצו לראות שברגעש נכנסי� למפלגה שלוקחת חסות על התנועה או בחירות לקונגרס ישראל ביתנו. ה 

 .� 17העולמי ה� ביקשו לעשות את הטבלה הזאת כדי לראותשההאינטרסי� של שישראל ביתנו נשמרי

 18יגה של ישראל דגהאמנטרסי� האלה ה� מאה אחוז של עזרה. אתה טבלה הראיתי לפאינה אבל היא נצ

 19י יראל ביתנו. העניי� של לחשוש לא מתחיל אצלי. הסיפור זה ניסיו� לעזור לעזרה ביתנו ומונתה על יד

 20 ולא ניסיו� לנצל את זה. 

 21  הוצאות בחירות. .  124מצד שמאל* בטבלה כתוב ת/  ש.

 22  . . 2015מדובר בבחירות לקונגרס הציוני העולמי שהיו בינואר   ת.

 23  קולות. האינטרס של מפלגת ישראל ביתנוה יה לקבל כמה שותר   ש.

 24 האינטרס שלנו לקבל כמה שיותר קולות.   ת.

 25לכ� המפלגה השקיעה מאמצי% בבחירות האלה ומי שקבל הרבה קולות ויכול לזכות   ש.

 26  בתפקידי% המוסדות הלאומיי% כמו קק"ל, ההסתדרות הציונית. 

 27  כ�.   ת.

 28  במקביל מי שמקבל תפקידי% במוסדות האלה מקבל יותר תקציב.   ש.

 29 ותר סיל ואז ה� יכולי� יותר לסייע לנו וזה האינטרס שלנו בתו* הסיפור הזה כ�, יש לה� י  ת.

 30פאינה והמפלגה הבינו שככל שאתה תחשו- יותר פעילי% יש סיכוי שאות% פעילי% יבחרו   ש.

 31  לישראל ביתנו וכ* יקבלו יותר קולות. 
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 1תנועות הנוער זה לא הבנה שלה�, זה אי* שהמערכת של תנועות הנוער והמפלגות המסייעות ל  ת.

 � 2העולמיות שלה� על מנת שאות� תנועות יגדלו ויתפתחו ויהיו מספיק גדולות ובמקביל ה

 3י� לחשו/ לאור* השני� לחניכי� שלנו על מנת שביו� פקודה החני* באמת ירצה א/ אחד צרו

 4 ה� שמי שסייע לפעילות זאת היתה המפלגה שלקחה חסות ולכ� סביר יהיילא מריח, והחני* יב

 5שה� ירצו לבחור את אותה המפלגה כי אחרת א� לא יהיו חשופי� לפעילות המפלגתית  להניח

 6  או לאנשיה אז לא יעזור א� אגיד לה� אל/ פעמי� לבחור או לא לבחור ולא יעשו שו� דבר. 

 7  בטבלה עבור הוצאות בחירות יש תשלו% לארתור פינקלשטיי� ולמה שילמת% לו.   ש.

 8יט לקחת ברגע שביתנו העולמי החל �2010י בפע� הקודמת ארתור פינקלשטיי� כפי שאמרת  ת.

 9רוזל� פוסט ושילמנו עבור סקר שנשינו בארה"ב שיש לו 'חסות על עזרה ויצאה ג� כתבה בג

 10  כמה מטרות. 

 11 בור מי היה הסקר. ע  ש.

 12  עבור עזרה ועבור ביתנו העולמית.   .ת

 13  א% זה עבור עזרה וביתנו העולמית למה עזרה רק משלמי%.   .ש

 14בתו* המער* הגדול הזה שנבנה יש דברי� שאנחנו משלמי� ויש דברי� שה� משלמי�. האחוז   ת.

 15 שלנו בסופו של דבר מאוד קט�. 

 16  פאינה היא זו שהגדירה את מטרות הסקר לארתור פינקשלטיי�.   ש.

 17  היא זו שהגדירה ואני דיברתי ע� אחד העובדי�.   ת.

 18  פאינה דיברה ע% ארתור.   ש.

 19 על כל דבר. כ�, והיא דיברה   ת.

 20  מי חת% על הסכ% על ארתור פינקלשטיי�.   ש.

 21  היו לנו התכתבויות ואני לא חושב שהיה הסכ�.   ת.

 22  מה שפינקשלטי� אמר שמי סיכ% איתו על תשלו% זו פאינה.   ש. 

 23 כ�.   ת.

 24ורוב השאלות לא נוגעות לעזרה.  40עברנו על הסקר ואפשר לראות א% זה שאלה אחת מתו*   ש.

 25  תה אומר. למה תנועת עזרה משלמת עבור הסקר. וזה לפי מה שא

 26שעוברות על כל הסקר שאלות על עזרה כאשר  400שאלות שעוברות כחט השני מתו*  81יש   ת.

 27יש כמה מטרות לסקר. מטרה אחת שלה� לעשות ולבדוק מה כוחה של עזרה והא� מה 

 28ח אלקטוריאלי. שמדברי� שיש לנו פעילות כזאת ענפה הא� בא לידי ביטוי בשטח ומבחינת כ

 � 29אנחנו מדברי� על הבחירות לקונגרס העולמי, על בחירות החסות של ישראל ביתנו ורוצי

 30לבדוק מה הכח הרוסי. מי האנשי� שמשויכי� לעזרה מכל מני בחינות סוציואקונומי, 

 31מחשבה, מה הנטיות הפוליטיות בארה"ב, הא� אנחנו ימניי� שמאלניי� וזה לגבי עזר ה. 

 � 32ת ורוצי� להבי� מה כוחו של ליברמ� בארה"ב. הא� שאנחנו הולכי� לעשות לבחירוהולכי
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 1פרסו� לטובת הבחירות הא� שנמי� את ליברמ� בפרונט או שלא. או ששמי� משהו אחר. 

 2ויש עוד דברי� שאנחנו בדקנו,  �50%הסקר הזה משרת אותנו לא ב –בסופו של דבר לשאלת* 

 3ות. חנו בסופו של בר שהבחירות יהיו מוצל. האינטרס של�100%הסקר הזה משרת אותנו ב

 4  די�. יא� ה� יהיו מוצלחות יוכלו לקבל תפק

 5, ששכרת% עובד עבור פעילות משותפת והסדרת% לו חלק 183רואי% לדוגמא הסכ% עבודה נ/  .ש

 6מהתשלו% ביתנו העולמית וחלק שני של תנועת עזרה. שרוצי% את% יודעי% להגדיר ולחלק 

 7  את ההוצאות. אבל כא� עזרה משלמת ומהפלגה נהנית. 

 8ההסכ� על   - 50%ה של אני יכול להראות ל* דוגמאות אחרות של הסכמי� שאי� חלוק  ת.

 � 9המועדו� המשות/ של עזרה וישראל ביתנו בברוקלי� למרות שהוא משרת את שני הגורמי

 10דולר לחודש.  3800ג� את עזרה וג� את ביתנו העולמי התשלו� הגיע מאמריק� פורו� בס* של 

�אז  � 11זה היה ששנתיי� ה� שילמו באופ� מלא, בשלב מ אוחר יותר שנקלעו לקשיי� כלכליי

 12. החלוקה  50/50קחנו על עצמנו את המימו�. במש* שנתיי� יכולת לשאול למה לא מימנו ל

 13  לא פר פריט אלא באופ� כללי שהחלק שלנו מאוד ק�. 

 14  ק נודלמ�. ימי זה אר  .ש

 15  העולמית.  הוא היה יו"ר ביתנו  .ת

 16  פאינה הפנתה אלי* את נודלמ� ואמרה  ל* לממ� לו מלו� אשל ושכירת רכב בארה"ב.   ש.

 17ינה היא זו שא חראית מטע� המפלגה ומטע� ביתנו העולמית לבצע פעילות של ביתנו כ�. פא  ת.

 18  העולמית והיא זו שקובעת מי נוסע ומי לא, ומי מגיע לפעילות ומי לא. היא אשת הקשר. 

 19  שאלת את פאינה למה ה% לא ממני% את הנסיעה של נודלמ�.   ש.

 20עזרה וביתנו העולמי שבאותו זמ� מגיע ליברמ�  יש פה נסיעה של נודלמ� למרכז המשות/ של  ת.

 .� 21 לאירוע. זה לא חלק מכתבה אישו

  22 

 23  ב"כ הנאש%:

 24  לא מדובר בחלק מכתבה אישו� ואני מתנגד לשאלה. 

  25 

 26 50%מהדברי� שבכנסות לא מופיעי� בכתב האישו�. צד ההוצאות.  50%יותר מזה   .ת

 .� 27  מההוצאות לא מופיעי� בכתב האישו

 �28, אתה הסברת שהטבלה נכתבה בעקבות הסיכו% בינ* לבי� פאינה ו124ת/ –לגבי הטבלה   ש.

 29 50%מהסיוע הכלכלי תרומות ותקציבי% שהיא תעביר לעזרה יתחלקו בצורה כזו ש 50%

 30יעברו לפעילות משותפת. זה מה שאמרת במשטרה. שורות  �50%עזרה תשתמש ו

 31  עזרה העולמית. ...פאינה אמרה שתסייע לפעילות 166

 32 של דבר ג� הפעילות שלנו וג� הפעילות המשותפת זה פעילות שלנו.  בסופו  ת.
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 1  הפעילות המשותפת הכוונה לביתנו העולמית ועזרה.   ש.

 2בסופו של סבר ג� הפעילות שלנו וג� המשותפת זה שלנו. אני מבחינתי  –הפעילות המשותפת   ת.

 3רה. יש ש� אחוז עז 100%כל מה שנמצא בצד השמאלי הייתי יכול לכתוב בצורה ברורה שזה 

 4אחד פעילות משותפות. דבר שני יש הגעה של חברי כנסת לפעילות שלי שבעצ� שתורמי� וכל 

 � 5מני גופי� ויאי� שחברי כנסת מגיעי� לפעילות שלי אז ה מעל את היוקרה שלי ואנשי� רוצח

 � 6לסייע. יש פה גיוס כספי� עבור פעילות של עזרה. יש הגעה של חברי כנסת לשטח, שה

 7  עי� בתכל'ס בדברי� שקשורי� לשטח. מסיי

 8  פאינה פנתה אלי* וביקשה ממ* שתיקח את בנה תמיר כחייל לפרוייקט תגלית.   ש.

 9יל או לא יהיא ביקשה ממני לקחת אותו בתור חיל כאשר בסופו של דבר ההחלטה א� יהיה ח  ת.

 10 לא בידיי� שלי. אני ביקשתי אותו 

 11  ית מבקש לא היה מגיע אלי*. יא% לא ה  ש.

 12  לא בטוח.   ת.

 13  היא פנתה אלי* וביקשה תבקש אותו לתגלית.   ש.

 14 כ�.   ת.

 15  אתה פנית וביקשת לפי הבקשה שלה.   ש.

 16  כ�.   ת.

 17  עצ% הפעולה הזו היא טובת הנאה לפאינה.   ש.

 18 ממש לא. לא עשה עבודה אצלי.   ת.

 19  הוא נהנה להיות בתגלית בתור חייל.   ש.

 20עדיפות לחיילי� קרביי�. ההחלטה בסופו של דבר בסופו של דבר היה מגיע. תגלית נותני�   ת.

 21  זה לא שאני מבקש זה קורה, ממש לא.  א� לשחרר את החייל נתונה למפקד.

 22  . והשתחרר מהצבא פאינה ביקשה ממ* להעסיק אותאחרי שתמחיר   ש.

 23כ�, היא שאלה אותי א� יש לי עבודה בשבילו והסכמת לקבל את תמיר לעבודה והוא קיבל   ת.

24� שהתחילה החקירה.  עשיתי לו ראיו� ובדקתי כמה דברי� א' הא� הוא עדיי� שכר עד ליו 

 25נמצא בקשר ע� אות� חניכי� במסגרת תגלית. עיקר הגיוס שלנו זה דר* משתתפי� שהיו 

 26אנשי�, א� נמצא  4�5באר-. כאשר יוצאי� מנקודת הנחה שמשתת/, כזה יכול לגייס באזור 

 27 לרי וזה יעבוד לצור* הגיוס. והוא היה מאוד פופ את� בקשר מה שהיה זכו לי במהל* לשהות

 28שפאינה ביקשה להעסיק את  הרעיו� לגייס אד% שיעשה את הפעילות הזאת עלה ל* ברגע  ש.

 29  אמיר או שעלה ל* קוד%. 

 30אנחנו כל היו� ממציאי� את עצמנו כי צריכי� לעמוד ביעדי� של ארגו� תגלית. כל היו�   ת.

31� מחו- לקופסה. היתה לי תוכנית מאוד מוצלחת של חושבי� על תוכניות חדשות חושבי 
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 1ששח/ אליו הרבה אנשי� הרעיו� של  לקחת חייל שיכתוב אתר אותנטי על ההרגשה שלו 

 2  בקבוצת תגלית ויזמי� נרשמי� עתידיי� לישראל. הרעיו� הזה היה לפני פאינה. 

 3פנית לפני  למהל א לקחת חיל ועברו בתגלית עשרות חיילי% דר* תנועת עזרה למה לא  ש.

 4  שפאינה ביקשה ממ* כדי לבנות את האתר. 

 5יש� רעיונות צריכי� את האנשי� המתאימי� צור* ייש לי הרבה רעיונות טובי� בשביל ל  ת.

 � 6העניי�. כדי למצוא ב� אד� מתאי� אתה צרי* להתחיל בסדרה שלמה של ראיונות חיפושי

 7יכולת למצוא את האד� ולהשקיע הרבה משאבי� וכוחות שלא תמיד יש ל* את הזמ� וה

 8הבעייה היו�  המתאי�. לפעמי� מגיע אליי המלצה מצד גור� מסוי� / חבר על משהו תותח

 9או תו לפעיות  למצוא את האנשי� המתאימי�, וברגע שמגיע אליי משהו תותח אני אדע לחבר

 10ווקי כי אני יודע שאני יכול לחבר לרעיו� שאני רוצה. תמיר היה פופולרי מאוד וג� בנושא השי

 11 מבחינתי הוא כלי שיווק מעולה. 

 12היה ל* ראיו� ע% אד% מתאי%, אבל אתה לא חיפשת אנשי% ולא נסית רק שפונה אלי*   ש.

 13  מכניס אותו לראיו� הזה.  פאינה א% אתה יכול להעסיק את תמיר אז אתה

 14הרבה פעמי� קורה לי שמגיע אליי אד� מוצלח ואז אני מחבר אותו. הבעייה היו� בשוק   ת.

 .� 15  אנשי� מוצלחי

 16הא% העסקת הב� של פאינה בזמ� שהיא מעבירה תקציבי% לתנועת עזרה זה מת� שוחד ג%   ש.

 17  א% הוא עבד. 

 18קוד� כל לא שהבנתי דרכו תקציב או כס/ של פאינה.  –זה ממש לא ברור לי מכמה סיבות   ת.

 19ברגע שהוא עושה פעילות ואני יכול להגיד ל* שהיא ביקשה להעסיק אנשי� ולא העסקתי. 

 20 א� הייתי חושב שלא ראוי לתפקיד לא הייתי לוקח אותו. 

 21זה מייל ששלחת לתמיר ע% תלוש משכורת של תמיר והכותרת שכתבת  – 352אני מפנה לת/  ש.

 22  זה "חב' עזרה תנועת נוער עולמי תלוש לב�". על 

 23לא, זה לא תלוש לב� אלא תלוש לב�. אני יכול להראות ל* כל חודש תלוש לב� וזה לא תלוש   ת.

 24  לב�. 

 25  לגבי השכר עצמו זה השכר שקיבל.   ש.

 26 כ�.   ת.

 27  שקל כל חודש.  2,000  ש.

 28  נכו�.   ת.

 29  . לחקירה קיבל את השכר הזה מהרגע שהתחיל לעבוד ועד  ש.

 30או לא. עד  וכ� וג� אחרי שהתחילה יה חודשיי�. כי לא ידענו א� אנחנו יכולי� לדבר אית  ת.

 31 שמצאנו את הפתרו� מול העו"ד שלי. 

 32  אמרת שגיסת את תמיר לבנות את האתר אינטרנט.   ש.
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 1  בי� השאר. לקח לו לבנות את האתר חודשיי�.   ת.

 2  אי* אתה אומר חודשי%. העיד וסיפר שלקח לו שבוע לבנות את האתר.  תמיר  ש.

 3 ני זוכר חודשיי�. אני זוכר שזה היה תהלי* ואמר לי לבדוק ולהסתכל. ולא לקח לו שבוע.   ת.

 4  במסגרת פרויקט תגלית השתתפו אלפי חילי�.   ש.

 5 כ�.   ת.

 6  מתוכ% רק את תמיר העסקת% שפאינה מעבירה ל* תקציבי% באותה תקופה.   ש.

 7כ�. במקביל יש לי הרבה אנשי� שה� חד פעמיי� כאלה. לא כיו� שה� לא מוצלחי� או לא   ת.

 8טובי�. א� ניקח את אותה עובדת במקביל לתמיר, היא קיבלה פי שתיי� משכורת ממנו, 

 9היא גיסה עליה והוא גייס  –למרות שהיתה מוצלחת שבנתה אתר אותנטי עבור אתר עלייה 

 10ה אתר. לא הי מישהו כמוהו שהמשכתי, ולא כמוה. א� היה תגלית. היא בנתה אתר והוא בנ

 11  לי עוד משהו חייל מוצלח שהייתי בונה עליו אז בוודאי שהייתי לוקח אותו. 

 12  פאינה ביקשה ממ* להעסיק אותו לא אתה פנית אליו. מי היה המנהל של תמיר בעבודה.   ש.

 13 אני.   ת.

 14  איפה תמיר עבד.   ש.

 15ית. זה לא משהו והוא לא העובד היחיד שעובד מהבית. הסוג לא עבד במשרד. הוא עובד מהב  ת.

 16, אתא �8.00של הפעילות שלנו בעיקר שמדובר בפעילות עולמית שאי� לה שעות שמתחילה ב

 17  נמצא ע� ארה"ב עד הבוקר. 

  18 

 19  לאחר הפסקה

  20 

 21  המש* חקירה נגדית

 22מו זה של , כמה אתרי% נוספי% כ158צילו% של האתר שתמיר בנה הוגש על ידכ% וסומ� נ/  ש.

 23  תמיר יש לעזרה. 

 24 יש עוד כמה דפי נחיתה.   ת.

 25  כמה כאלה יש.   ש.

 26  בער* עשרה.   ת.

 27  תמיר העיד פה ואמר שיש יותר ממאות מגיסי% שמשתמשי% באות% אתרי%.   ש.

 28 יש מאות מגייסי� של עזרה. יש לנו סדר גודל של מאה מגייסי�. כל פע� זה מתחדש.   ת.

 29  כל המאות האלה קיבלו שכר חודשי כמו תמיר.   ש.

 30יש מפחת המגייסי� אנשי� עובדי� בדרכי� שונות יש סוג של עבודה שהיא יותר גיוס פרטני   ת.

 31שאז התשלו� הוא פר ב� אד� שמגייסי�, א* יש עבודה שאנחנו מנסי� לעשות משהו חדש 

 32  והנושא של תמיר זה משהו חדש. אני רק אשווה לעידוד עלייה. 
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 1  תמיר הוא היחיד שקיבל שכר חודשי.   .ש

 2 מבחינת הגיוס לא.   ת.

 3  בי� מאות המגייסי% שיש בתגלית תמיר הוא המיוחד.   ש.

 4  הוא המיוחד בזה שהיה צרי* לבנות משהו חדדש ג� לבנות אתר אינטרנט וג� לגייס.   ת.

 5  הוא היחיד שקיבל שכר   ש.

 6יש עוד מגייסי� שמקבלי�  –לא, יש עוד אניש� מקבלי� שכר מבחינתה גיוס. לגבי מגייסי�   ת.

 7 שכר ה� של תגלית. יש לנו עוד שלושה כאלה שמקבלי� שכר כי ה� עושי� פעילות מיוחדת. 

 8, תחת הכותרת ישראל ביתנו, מופיע השכר של תמיר קירשנבאו% 124אני מסתכל בטבלה ת/  ש.

 9  באותו חודש. 

 10  . כ�  ת.

 11  אמרת שיש עוד שלושה שעושי% את אותה עבודה, למה ה% לא מופיעי% בטבלה.   ש.

 12כיוו� שכל הרעיו� של הטבלאות מצד שמאל זה בי� השאר חשיפה של ישראל ביתנו לחניכי�   ת.

 � 13שלנו. אנחנו נמצאי� שמצד אחד רוצי� להפנות כמה שיותר משאבי� עבור האינטרסי

 14המחויבות שלנו או מבחינת הקשר שיש לנו בי� תנועה  הצרי� של עזרה ומצד שני מבחינת

 15ותר פעילות משותפת. כאשר תמיר מאמצת לבי� תנועת נוער אנחנו רוצי� להראות כמה שי

 16הוא לא סת� מגייס רגיל, הוא מגייס שברגע שנמצא במגע ע� משתתפי� פוטנציאליי� או 

 17ישראל ביתנו. הוא אומר במגע ע� חניכי� המגע הזה הוא ג� חלק ממה שהוא עושה חשיפה ל

 18שהוא תמיר קירשנבאו� הב� של מזכלית המפלגה שתומכת בפעילות, כלומר יש אינטרקציה 

 19נוספת מעבר למגייס רגיל. מגיס רגיל מגיס, פה יש לנו פלוס נוס/ שזה חשיפה של המפלגה 

 20לחניכי� שלנו. אני מנסה להראות לה� כמה שיותר פעילות משותפת ושואל אות� הא� ז ה 

 21פשרי שמכיוו� שהוא לא רק מגייס רגיל אלא יש חשיפה נוספת כי הוא מדבר...הא� זה א

 "� 22כי היא נבדקת.  –אפשרי ואמרו לו שזה בסדר גמור. אני שואל את פאינה אני אומר "אומרי

 23אנחנו עושי� את הטבלה הזו כי יש דרישה להראות שיש פעולות שה� משרתות את 

 24 חשיפת ישראל ביתנו כלפי החניכי�. האינטרסי� ג� של המפלגה מבחינת 

 25  מי מהמפלגה   ש.

 26פאינה. מי שמינו אותה לעבוד מול עזרה העולמית. ברגע שהיא שמינו אותה, ואני יודע   ת.

 27שביקשו ממנה לכתוב את ההוצאות כדי להראות שהאינטרסי� של ישראל ביתנו לא רק איפה 

 28נו אז אני בא ומבקש שיאושר. שנשמר באוויר אלא יש פעילות שיטתית לחשיפת ישרראל בית

 29אני מבקש על עוד דברי� נוספי�. למשל הד/ בחירות אני מבקש שהמשרדי� המשותפי� של 

 30עזרה וביתנו העולמית יחשבו בתור הוצאות משותפות. זה לא הוצאות בחירות פרופר זה 

 31 שכירות של מועדו� פעילות משות/,אבל ה� מאשרי�. בהזדמנות אחרת ניסיתי לבקש להכניס

 32את הנושא של השטיחי� בתור פעילות משותפת. בסופו של דבר היא צריכה להראות שכ� 
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 1האינטרסי� של ביתנו העולמית נשמרי�, או שהיא מ קבלת את האישור או לא, אבל יש ער* 

 2  מוס/. 

 3  יש ל* רשימה של כל המגייסי% שפעלו בארה"ב.   ש.

 4 יש לי.   ת.

 5  א הביא. יש ל* רשימה של כל מגייס איזה אנשי% הו  ש.

 6תלוי איזה סוג של מגייס. א� הוא מגייס פרטני כלומר אתה מקבל תשלו� פר ב� אד� שגייס,   ת.

 7יש את זה, אבל א� מדברי� על משהו אסטרטגי שמנסי� משהו חדש, ובתור תנועת נוער כל 

 � 8היו� מנסי� לגייס ולעשות דברי� חדשי�, פה זה לא גיוס פר ב� אד� אלא אנחנו מנסי

 9  חדש.  לפתח משהו

 10  תמיר היה שיי* לקבוצה האסטרטגית.   ש.

 11 כ�.   ת.

 12  אי� ל* רשימה איזה אנשי% הוא גייס.   ש.

 13משתתפי� של עזרה  40אי� לי רשימה פטרנית שלו אבל אני יוצא מתו* הנחה שהיה בקשר ע�   ת.

 14אנשי�, וכיוו�  4�5שהיה בתוכנית תגלית, ומכיוו� שאנו יודעי� שאפשר להפיק ממשתת/ כזה 

 15בנושא תגלית משהו מאוד מוש*, אני יוצא מנקודת הנחה שגייס כיוו� שאנו יודעי� שחייל 

 16  אנשי�.  200מגייסי�. אי� לי רשימה. אני חושב שהוא העיד גייס  �200ל 160שהוא ג� עבד בי� 

 17  לאתר שתמיר הקי% א- אחד לא נכנס.   ש.

 18א/ אחד לא נכנס. יש עוד אתרי� שלא נכנסו. ג� לאתר של עזרה הרשמי לקח זמ� עד שנכנסו.   ת.

 19שמעותי שהוכח רוב האתרי� בעול� אני מערי* שלא נכנסי�. יש ניסיו� ליצור מ שהו מאוד מ 

 20בפעילות תוכנית עידוד עלייה שלנו כמוצלח אז אנחנו מניחי� שג� פה היה אמור להיות 

 21מוצלח, אבל לא כל רעיו� שיש לנו ויש לנו עוד אתרי� נוספי� שלנו בסגנו� דומה שלא נכנסו 

 22 אנשי�. ג� בטווח של שנה אתה לא יכול לדעת הא� התוכנית והרעיו� מוצלח או לא. 

 23תמיר בנה אתר שאמר שלקח לו שבוע לבנות ולאתר הזה א- אחד לא נכנס, הא רצה להערי*   ש.

 24שהוא מגייס אבל אי� ל* דר* לדעת את מי הו גייס ואתה משל% לו משכורת כל חודש עד 

 25  לחקירה. 

 26תמיר חו- מנושא האתר הוא היה איש שיווק וגיוס. על כל קבוצה שלנו יש פייסבוק שנמצא   ת.

 27  את� בקשר. 

 28  אתה בדקת א% הוא נמצא בקשר את%.   .ש

 29אני יודע שהוא נמצא בקשר ואני שומע ממנו שהוא בקשר ע� המשתתפי�, ואני יודע שברגע   ת.

 30שמגיע לארה"ב הוא נפגש ע� החברה. חייל שמגיע לארה"ב זה משהו שמאוד מוש* את 

 .� 31 המשתתפי

 32  הא% בדקת בזמ� אמת. א  ש.
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 1  מת. אני יודע שהוא עוסק בגיוס בזמ� א  ת.

 2  מבחינת* תמיר הוא היהעובד מוצלח.   ש.

 3 מבחינתי היה עובד מוצלח.   ת.

 4  למה הפסקת להעסיק אותו.   ש.

 5בגלל החקירה. אמרו לי שאסור לי לדבר אתו. היה בלאג� והתייעצתי ע� העור* די� הא�   ת.

 6אפשר לדבר, והכל היה המו� ולא ידעתי א� אני יכול ומה אפשר לעשות החלטתי בסופו של 

 7ר למע� הסדר וברגע שאני לא יכול לדבר אני לא יכול להעסיק ואני לא יכול להיות אתו דב

 8  בקשר. 

 9, רואי% שיש שורה של כרטיסי טיסה תשלו% עבור בתי 124הוצאות של ישראל ביתנו בת/  ש.

 10  מלו�, מי שביקש ממ* לשל% על כל הטיסות לבתי המלו� זו פאינה. 

 11 באופ� כללי לא ברורה.   ת.

 12  קשה או לא. היא בי  ש.

 13ישבתי אי תה על כל נושא לגופו. הבקשה לא בקשה ספציפית שלה אלא מה שהיה בד"כ שאני   ת.

 14דברי� שקורי� בשטח, לא יכול והלוז שלה לא גמיש שאני יכול להחליט מתי אני רוצה להטיס 

 15אותה ומתי לא, אבל באופ� כללי הדברי� לא נפלו א/ פע� על אוזניי� ערלות וברגע שיכלה 

 16אלת לשטח ולפתור את הבעיות או אתגרי� או כל דבר אחר, אז היא אמרהל י כרגע היא לצ

 17  יכולה. זה לא שהיא ביקשה. 

 18בחלק מהטיסות או מהמקיר% ביקשה שתשל% על הכרטיסי% והמלו� של הבנות שלה ושל   ש.

 19  הב� שלה ובעלה. 

 20הב� שלה עבד בעזרה. לגבי בעלה אמרה לי בצורה מפורשת שאסור לי להטיס אותה מותר לי   ת.

 21מה שאמרה לי שהיא יכולה לקבל מגיעה לה  –להטיס את בעלה וזה לגבי בעלה. לגבי הבנות 

 22עוזרת במרבית מהמקרי� היה מדובר בבת שלה. בהתחלה היתה עוזרת אחרת היה הוליקר 

 23לה עוזר או עוזרת ואמרה שמגיע לה. ואחרי זה היתה  מיטל ואחרי זה דאוד, צתמיד היה 

 24, היתה עובדת בתור 2014עד  2009שמבחינתי מיטל ראיתי אותה עובדת במפלגה משנת 

 25מזכירה של המפלגה ולא סת� הבת של פאינה, ומבחינתי זה ג� היה מצוי� שהבת שלה מגיעה 

 26כיוו� שמדובר באות�  כי אמרתי לה שהבת שלה יכולה להיות משתת/ בתו* הפעילות

 27הגילאי� וג� מדובר בחשיפה של ישראל ביתנו כלפי החניכי� שלנו. חו- מזה שחוס* חדר כי 

 28 א� עד עכשיו עוזר היה צרי* חדר נוס/ אז יש פה חיסכו�. 

 29  פאינה אמרה ל* לקנות כרטיסי% דר* חב' מונה טורס.   ש.

 30  טרבל בניו יורק.  הכרטיסי� חלק� היו דר* מונה טורס וחלק� היו דר* חב'  ת.

 31  מי אמר ל* לפנות למונה טורס.   ש.

 32 פאינה ביקשה שאקנה את הכרטיסי� דר* ש�.   ת.
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 1  מה אמרה ל* לגבי מונה טורס, למה דווקא מונה טורס סני- חיפה.   ש.

 2אנחנו עובדי� בשוט/ ע� מונה טורס. היא אמרה שהיא מבקשת שאקנה את זה מש�. באופ�   ת.

 3ה את העובדי� שלנו, בד"כ אי* שזה עובד א� עובד טס למקו� עקרוני אנחנו מטיסי� הרב

 � 4מסוי� אני שולח אותו לחב' מונה טורס בירושלי� וזה לא משנה זה א ותה חברה,ישבו ע

 5האנשי� יבנו את המסלול, אני לא יכול להיכנס לבנות את המסלולי�. מי שאני שולח אותו 

�. אני נות�ל לו לעשות את העבודה ורכוש את הכרטיסי  6 

 7  פאינה עובדת של*.   ש.

 8 לא.   ת.

 9אתה במשטרה אמרת למה להזמי� את הטיסות דווקא דר* סני- חיפה המשרדי% שלכ%   ש.

 10) ואז אתה מסביר שפאינה היא הסוכנת שלכ% הכוונה לאורלי מסני- 181בירושלי% (שורה 

 11  זה נכו� מהש אמרת במשטרה.  �פאינה אמרה שתדבר ע% אורלי ועזרה תשל%...חיפה, ו

 12ג� אנשי�  זה נכו� חלקי. אמרתי במשטרה שחלק מהטיסות הוזמנו דר* חב' פייב סטאר טרבל  ת.

 � 13שאנחנו מזמני� אות� ועל מנת שלא להתעסק בלו"ז אני מבקש לסגור מול הגורמי� שלה

 14ואז אני בודק שהמחירי� לא מחירי� לא בגדר הסביר. היו� כיוו� שכל נוסעי התעופה או 

 15  ובלי ורואה את המחירי� באינטרנט...משהו שהוא ס* הכל גל

 16  היו מקרי% שבה% פאינה הזמינה את הטיסה דר* מונה טורס ורק פנתה אלי* שתשל%.   ש.

 17 לא יודע למה אתה מתכוו�.   ת.

 18  העדת שהיא אמרה ל* שהזמינה טיסה ואתה שי למת.   ש.

 19את האתגרי�  על מה אתה מדבר? באופ� כללי מה שהיה ש� אני מניח שישבנו והעלאתי בפניה  ת.

 20ואמרה שהיא יכולה עכשו לטוס, הלוח זמני� שלה לא משהו שנמצא בשליטתי ואז הזמינה 

 21  את הכרטיס. לא שהיא הזמינה ורק אמרה לי לשל�. אני לא כספומט. 

 22זו הטבלה ששאלו אות* איזה טיסות שילמת  –אני מציג ל* מסמ* שהבאת למשטרה   ש.

 23  לפאינה. 

 24  . 473ת/טבלת טיסות מתקבלת ומסומנת 

 25 כ�.   ת.

 26דולר, במחלקת  5,919מחיר הטיסה  –אני מציג ל* חשבונית בגי� טיסה של פאינה מניו יורק   ש.

 27  עסקי% מי ביקש ממ* לקנות את הכרטיסי% במח' עסקי%. 

 28  .375התקבל וסומ� ת/

 29פאינה. כל הטיסות שלה היתה במחלקת עסקי�. זה משהו שהוא חבר כנסת ולא נראה לי   ת.

 30מדובר בנסיעה לפתיחת המועדו� הפעילות המשות/ של עזרה בביתנו העולמי  משהו מופר*.

 31  שדיברתי על זה היה ש� דני איילו� והיה אירוע גדול. 

 32  מי הזה דני איילו�.   ש.
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 1 באותה תקופה סג� שר החו-, לא שילמתי לו על הטיסה.   ת.

 2  למה.   ש.

 3שקשור שהיא ידעה לנצל את  פאינה מונתה מטע� ביתנו העולמית להיות האיש קשר מולי מה  ת.

 4זה שחברי כנסת או סגני שרי� או שרי� נמצאי� בשטח על מנת להביא אות� לטובת הפעילות 

 5של עזרה. כיוו� שבכל מקרה יצא לשטח אז עשינו בזמ� שהוא מגיע למקו� וניצנלו את 

 6  ההזדמונת שהוא יהיה בתו*. 

 7  בה קשרי%. באותה תקופה דני איילו� סג� שר החו� ויכול לקד% הר  ש.

 8 נכו�.   ת.

 9  הטסת אותו אי פע% לאיזה אירוע.   ש.

 10לא הטסתי אותו. מה לעשות שמי שמינו אותו מטע� המפלגה להיות בקשר איתנו בנושא   ת.

 11  קבלת חסות של ישאל ביתנו על עזרה זו פאינה. 

 12  מינו אותה ודני איילו� יכול להביא הרבה תורמי% ולהרבה חשיפה.   ש.

 13נכו�. מי שאחראי על הקשר וקובע מבחנית ישראל ביתנו וקבלת החסות זו פאינה. בס* הכל   ת.

 14היא עושה עבודה מאוד רצינית והיא זו שמקבלת את ההחלטות מטע� המפלגה. א� המפלגה 

 15היתה אומרת שדני איילו� הוא שצרי* לקד� הוא יקד�, אבל מתו* כל המפלגה בחרו בפאינה 

 16. א� היו בוחרי� בדני איילו� שיהיה איש הקשר איתנו בשמחה שתהיה אשת הקשר ע� עזרה

 17רבה. כנראה שדני איילו� היה טס. אני רואה את זה בהרבה תנועות נוער שאד� אחד בקשר 

 18 והוא שעושה את הפעילות החו- בי� התנועה העולמית לבי� תנועת נוער. 

 19  איש קשר. אתה ראית שבתנועות אחרות מטיסי% את ה ילדי% והבעל של אותו   ש.

 20קוד� כל לא ידוע לי. הבנות של פאינה לא סת� בנות של פאינה, לומר בת אחת עובדת בתו*   ת.

 21המפלגה באופ� רשמי והבת השנייה אני רואה אותה בכל מקו� בהרמות כוסית, בפעילויות 

 .� 22  של המפלגה. ה� בנות מעורבות בתו* המפלגה. ישה רבה בני� של חברי כנסת שלא מעורבי

 23  מעורבות יותר מסג� שר החו�.   ש.

 24עכשיו אני מבי� שאי אפשר היה להטיס א ותו. יש החלטה מטע� המפלגה של האיש קשרמולנו   ת.

 25 זה איקס והאיקס הזה אנחנו עובדי� מולו. יש החלטה של מפלגה מי טס ומי לא. 

 26  דולר עבור מלו� לפאינה בניו יורק.   5,000יש קבלה של  –אני מפנה למייל   ש.

 27  376התקבלו סומ� ת/יל המי

 28  כ�   ת.

 29  מי בחר את המלו�.   ש.

 30 היא ביקשה את המלו�.   ת.

 31דולר והמלו�  4,049מפנה לטבלה. את% שילמת% על הטיסה זו ס*  –מי שיל% על הטיסה   ש.

 32  דולר.  5,600



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מדינת ישראל נ' אלינסו� ואח' 16563�08�17 ת"פ
  

  06  �  2018מר

  

 427

 1  כ�. שני הטיסות האלה לא נכללו בכתב האישו�.   ת.

 2   לא� הטיסה הזו. –אני מגיש קבלה של מונה טורס   ש.

 3  . 377הקבלה תקבלה וסומנה ת/

 4 לקייב.   ת.

 5  מי ביקש לשל% על הטיסה.   ש.

 6מדובר פה במסגרת השיחות שלי ע� פאינה אני ביקשתי מה שהיה שאני העלאתי בפני פאינה   ת.

 7לבעיות במשבר שקורה בקייב. מי שמימ� אותה זה אנחנו. אנחנו הזמנו את הטיסה ואמרה 

 8  שהיא יכולה לטוס והיא יכולה לנצל את ההזדמנות.  

 9  אתה ביקשת ממנה לטוס לקייב.   ש.

 10העלאתי בפניה את המשבר באוקראינה הלוז שה צפו/ ואז ביו� מסוי� היא אמרה שכרגע   ת.

 11היא יכולה לנסוע כיוו� שג� ליברמ� נוסע לשטח ונמנ/ את הגעה שלו לשטח לטובת פתרו� 

 12המשבר וחיזוק הקהילה, ולכ� שילמנו. לא שהיא ביקשה לטוס לקייב והלכתי ושילמתי זה לא 

 13 כ*. 

 14, מה היה הלוז של הנסיעה של פאינה לקייב 354שורה  �6.1.15ב –רה בשאלו אות* בחקי  ש.

 15  ואתה אומר שאתה לא יודע. 

 16בנקודה בחקירה לא זכרתי במה מדובר. אתה נמצא ש� בלח- ולא נמצא ע� הנתוני� של*   ת.

 17טיסות שאתה בוודאי בסיטואציה כזו לא יודע להגיד מה קרה ואחרי זה אתה  12ומדברי� על 

 18ה היתה הסיטואציה ואתה מבי� שהיה משבר בקהילה והכנסנו אתעזרה לתו* יושב וחושב מ

 19הקהילה והפניתי בפניה את הבעייה. א� הייתי יכול להטיס אותה כל יו� היתה עושה לי 

 20ה שהיה לו חבר כנסת שאפשר היה להטיס אותו לטובת שירות כזה זה שירות שירות. כל עמות

 21כולה ויש אפשרות למנ/ את הנסיעה בפתרו� הבעייה בלתי רגיל. היא אמרה שהיא עכשיו היא י

 .� 22  שליברמ� נוסע לשטח זה מצוי�. לא שהיא באה ואמרה שהיא טסה שאשל

 23  כל הבעיות בקייב לא זכרת בחקריה.   ש.

 24 לא.   ת.

 25ואחר כ* נחקרת עוד מספר פעמי%, לא נזכרת ששואלי% אות*  �6.1.15החקירה הי תה ב  ש.

 26  מושג מה עשתה בקייב.  כמה פעמי% ואתה אומר שאי� ל*

 27אני לאי ודע שזו ההזדמנות שיש אפשרות לבוא ולחזור. א/ אחד לא הסביר לי שא� אני נזכר   ת.

 28במשהו שיכול לבוא ולתק�. מבחינתי אמרתי משהו וזהו ולא נותני� לי לחזור ולתק�. היה לי 

 � 29  ולשנות אות�. עור* די� בזמ� החקירה. ל*א הובהר לי א/ פע� שא ני יכול  לחזור לנתוני

 30ששאלו אות* בחקירה הא% יכול להיות שפאינה אמרה ל* שהיא רוצה לטוס לאוקראינה   ש.

 31  ואתה הסכמת. 
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 1צרי* להבי� מה המשמעות שהסכמתי. הסכמתי לאור סיטואציה. אתה מוציא דברי�   ת.

 .� 2 מהקשר

 %3 על הט פאינה רצתה לטוס לקייב כי באותו זמ� ליברמ� טס לקייב. היא ביקשה ממ* לשל  ש.

 4  טיסה ואתה הסכמת. 

 5  לא.  ת.

 6היא טסה בלי שיש לו"ז כתוב, בלי תוכנית מסודרת ומבלי שאתה אמור להסביר ע% מי היא   ש.

 7  אמורה להיפגש. 

 8היה עובד שלי בש� רויטמ� שיסדר לה את הפגישות. לא זכרתי שזה מה שהיה. אתה נמצא   ת.

 9ותו* כדי אתה מנסה לשחזר. בתור  בלח- של חקירה שאתה לא זוכר את הכל וג� הלח- עצמו,

 10מנכ"ל של ארגו� יש לי כל כ* הרבה פרטי� ואני בטוח שג� אתה לא תזכור את ש� המלו� 

 .� 11 לפני שנתיי

 12  , מי ציל% את התמונות. 187אני מפנה לנ/  ש.

 13  זה משהו מטעמו של הרב אסמ�.   ת.

 14  אי* ה% הגיעו אלי*.   ש.

 15 נכנסתי לפייסבוק של הרב אסמ� והוצאתי מש�. .   ת.

 16  מתי עשית את זה.   ש.

 17  לאחרונה.   ת.

 18  למה לא עשית את זה בחקירה.   ש.

 19 יכול להיות שעשיתי את זה בחקירה.   ת.

 20פאינה טסה לקייב, חזרה מקייב ביקשת ממנה לראות תמונות, בדקת בפייסבוק של הרב   ש.

 21  מה עשתה. בזמ�ש טסה וחזר ה לא עניי� אות* מה היה ש%. 

 22לא נכו�. לא זכרתי את הסיטואציה שהיתה ש� ואחרי זה שהתחלתי להרכיב את הפזל נזכרתי   ת.

 23שהיתה ש�. שהיתה בפעילות והרצתה ודיברה מול הקהילה לחזק את הקהילה שהיתה 

 24  במשבר. 

 25מופיעה הטיסה בסכו%  6.7.12התארי*  תחת הסעי- בטבלה של הוצאות ישראל ביתנו מול  ש.

 26  דולר.  1,010של 

 27 כ�.   ת.

 28  דולר שזה בגי� המלו� של פאינה בקייב.  753מופיע סכו%  �15.7.12באותה טבלה מה  ש.

 29  מאשר.   ת.

 30בחקירה שאלו אות* מה פתאו% אתה ממ� את בני המשפחה של פאינה, טיסות לבתי מלו�   ש.

 31שהיא הי תה יכולה בכי- לבקש חו� מהטיסה בעול% וענית אמת בחקריה. אתה מסביר 

 32משכורת ואשל, היא עובדת בהתנדבות אבל ביקשה שאממ� את  יתר בני המשפחה וזה שווה 
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 1לי..." אתה לא מסתיר שפאינה מאוד עוזרת ל* ומקדמלת אות* ומגייסת תרומות וכס- ולא 

 2ו� על בני מקבלת ממ* שכר. לכ� א% היא מבקשת להטיס את בעלה והבת שלה% ולשל% מל

 3  משפחה אחרי% זה שווה ל*. 

 4הכוונה שאני לא מרגיש שמדובר במי שמנסה  –זה מה שנאמר פה� ואני אגיד מה הכוונה   ת.

 5היא לא מבקשת הוצאות אשל  –לנצל את המערכהת ולא מישהו אחר שטס. מה היא מבקשת 

 6שהיא באה  שבד"כ מגיע לב� אד� שטס, וכדי מה? כדי לגייס תרומות, הסכמי� ולא הרגשתי

 7לנצל את המערכת. מבחינה עובדתית הסיבה שהיא ט סה קוד� כל יש פה מישהי שמבחינתי 

 8היא מטע� מדינת ישראל ומותר לה עוזר, מותר לה משהו שיבוא איתה, ואנילא רואה ע� זה 

 9בעייה ההיפ*. מדובר פה במישהי שתגיד לחניכי� שלה וג� יכולה לענשות פעילות ומפוקחת 

 10השלי שאני לא מרגיש שהיא מנצלת את המערכת, וס* הכל מבש נו. הכוונה על ישראל בית

 � 11כיסוי עבור פעילות שהיא עושה, שהמטרות שלה� ה� מטרות של כול� מאה אחוז עזרה. וא

 12בסופו של דבר היא באה או אומרת שזה אפשרי ואני יודע שהיא מפוקחת לא נראה לי משהו 

 13משתות את האינטרסי� של ישראל ביתנו. כל בעייתי. היא צריכה להראות למפלגה אכ� 

 14 ההוצאות האחרות משרתות את האינטרסי� של עזרא. 

 15  דולר.  7,271אני מציג ל* מסמ* של עזרה לפאינה טיסה של פאינה, דאוד שאת% שילמת%   ש.

 16  378מסמ* של עזרה לפאינה מוגש ומסומ� ת/

 17  כ�.   ת.

 18  זה דאוד גודובסקי.   ש.

 19 הוא עובד במפלגה או עוזר שלה.   ת.

 20  מי ביקש מ מ* לשל% על הטיסה של פאינה ודאוד.   ש.

 21מדבור בטיסה שהזמנו אותה לפעילות של הפורו� של עזרה בארה"ב. פע� שעברה הבאתי   ת.

 � 22תמונות מפורו� שהיה בביתה של דינה ליזר שהיא חברת הפורו� של עזרה מארה"ב. היו ש

 23. אנחנו הזמנו והיינו צריכי� לשל� ושילמנו. היא אמרה שמגיע משקיעי� מארה"ב שהגיעו 50

 24  לה עוזר.

 25, תשלו% עבור הטיסה והמלו� של 28.1.11, מול התארי* 124רואי% את התשלו% בטבלה ת/  ש.

 26  פאינה ודאוד. 

 27 כ�.   ת.

 28  אני מציג ל*  מסמ* שמחקת אותו מהחשב מה זה הטבלה הזאת.   ש.

 29  .379המסמ* מוגש ומסומ� ת/

 30  לא זכרתי מה מדובר.   ת.

 31דולר עלות טיסה של פאינה מארה"ב. אמרת בחקירה שישראל ביתנו העבירו תשלו%  7,264  ש.

 32  דולר. �10,000כדי לממ� את העלות הזאת שהיא מתחברת ל נוס- על הסמינר בנס הרי%
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 2זה מסמ* שאני כתבתי אבל האינסטינקט הרראשוני שניסיתי להבי� אוו מה מדוברק. אמרו   ת.

 3י שאזה הז...ישבתי על המסמ* וניסיתי להבי� הא� העבירו מסמ*י� או לא. עלות הסמינר ל

 4דולר  82ימי�.  שניסיתי לבדוק עלות ל�ב� אד� בסמינר  �4אנשי� ול �110ל 131,799היתה 

 5ליו�. היה ג� סמינר א� פנסיו� מלא. העלות סבירה יביותר כי באותה תקופה התמחור של 

� 6ולכ� אי� לי הסבר למסמ* הזה. בס* הכל מדובר  –דולר  92.5מאד על  תגלית פר ב� אד� ליו

 7  בעלות השוק, א� היה מחיר מופרז שתמחרו מעבר לשוק הייתי מבי�. זה לא שמדובר. 

 8דולר.  9,995. . הטיסה של פאינה וביתה ס* הכל 380אני מציג ל* מסמ* נוס- של פאינה ת/  ש.

 9  זה מה ששילמת. 

 10  כ�?   .ת

 11  למה שילמת כרטיס של מיטל.   ש.

 12פאינה אמרה שמגיעה לה עוזרת ומיטל תהיה העוזרת שלה. מיטל באותה תקופה עובדת ג�   ת.

 13במזכירות של ישראל ביתנו ולא סת�פ הבת של פאינה. אני מבי� שס* הכל פאינה נמצאת 

 14 ת של עזרה ותשתת/ ש�. זהתחת ביקורת ומעבר לזה יש יתרו� שמיטל תהיה בתו* הפעילו

 15  חשיפה. של ישראל ביתנו כתפי החניכי� שלנו. 

 16  אתה בדקת מה מיטל עשתה בארה"ב.   ש.

 17 מיטל היתה בארה"ב.   ת.

 18, מה מיטל עשתה בארה"ב ואתה אומר שלא נכחת במקו% ולא יודע 191אני מפנה לשורה   ש.

 19  מה עשתה. 

 20י קורא את שאתה נמצא בחקירה אתה לא כל כ* זוכר. ראיתי את מיטל בפעילות. היו� שאנ  ת.

 21  החומרי� אני יודע מה מיטל עשתה. 

 22  בחקירה אמרת שאתה לא היית ש% ואינ* יודע.   ש.

 23 טוב..  ת.

 24  מיטל לא טסה ע% פאינה.   ש.

 25  היא טסה יומיי� לפני.   ת.

 26 9,995רשמת את ההוצאות לישראל ביתנו בס*  13.9, מול התארי* 124אני מפנה לטבלה ת  ש.

 27  . 13דולר מול שור ה 

 28 כ�.   ת.

 29ששאלו אות* בחקירה למה אתה מסכי% לשל% על מיטל *ואתה שוב אומר כמו שאת%   ש.

 30מביני% פאינה קידמה אותנו בצורה לא רגילה לא ביקשה משכורת ואל שו% דבר אחר, ''' לכ� ביקשה 

 31  שמיטל תצטר- והסכימה. 
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 1ו הכוונה שמגיע לפאינה עוזרת וג� ככה היה עד לאותה נקודה שנסעה בפע� הראשונה, וז  ת.

 2טיסה שלישית. בטיסה אחת היתה ע�פ אנה והשנייה ע� דאוד. הטיסה השלישית ע� מיטל 

 3  לפאינה מגיע עוזרת. מגיעה לה עוזרת ומבחינתי זה בסדר גמור שמיטל תטוס איתה. 

 4למה פאינה צריכה לבקש שכר כשהיא אשת  –אתה אומר שלא ביקשה שכר לגבי פאינה   .ש

 5  יבור. 

 6רעיו� מה שאני בא ואומר שאני לא מרגיש שפאינה מנסה לנצל את אפילו אשל לא מבקשת. ה  ת.

 7עזרה או מנסה לנצל את המערכת ההיפ*. בנסיעות האלה רק אני רואה שהיא עושה עוד הסכמי� עוד 

 8פעילויות. מבחינת ההגיו� שבאה ואומרת שהעוזרת תהיה מיטל ולא מישהי אחרת, אתה לא מנסה 

 9 להבי� שמישהו מנסה לעבוד עליי*. 

 10  מי זו ויקה רבי�.   ש.

 11העוזרת ג�. היא ראש הלשכה ש�. היא ראש הלשכה של פאינה. בתור מזכלית המפלגה יש   ת.

 12לה את אנה ומיטל, בלשכה שלה יש לה את  ויקה ועוד שתי בנות, בכל מקו� יש עוזרת אחרת. 

 13  בתו* המפלגה יש לה את דאוד שעוזר לה. 

 14  אתה שילמת על ויקה רבי� אי פע%.   ש.

 15 לא,.   ת.

 16  היא העוזרת של פאינה.   ש.

 17  היא לא היחידה. יש את דאוד ששילמתי לו פע� אחת.   ת.

 18  יש כמה עוזרות ויקה ועוד שני עוזרי% שעליה% לא שילמת א- פע%.   ש.

 19נכו�. כמו שאמרתי קוד� מי שעומד מולנו מבחינת הקשר של ישראל ביתנ זו פאינה. ברור לי   ת.

 20יש פה מעורבות א� הייתי בקשר רק ע� פאינה ולא היתי שהיא  מפוקחת על ידי המפלגה. 

 21רואה א/ אחד, אז הייתי אומר שרק פאינה. כיוו� שיש פה מעורבות ויש לנו פגישה ע� ליברמ� 

 22שיושב איתנו, ובד"כ פגישה רשמית רשומה ויש לנו פגישות ע� ליברמ� לא אחת. את המסמ* 

 23אמור לדוו'ח ואני לא אמור לדווח. יש  הזה לא הראיתי לליברמ�. מי שמונה כאיש הקשר הוא

 24מעורבות של הזרוע שלה� בשטח, ויש מעורבות של כ המפלגה בשטח כ* שאני לא מפקפק 

 25 וזה באינטרס האסטרטיבי של המפלגה. 

 26, ג% פה פאינה 120תשלו% עבור טיסה של פאינה ללונדו� וג% מפנה לת/ – 134אני מפנה לת/  ש.

 27  �. אמרה ל* שהיא רוצה לטוס ללונדו

 28  אמרתי בפע� הקודמת שיש שרשרת של דברי� עד לאותה טיסה. לא.   ת.

 29  מי שקבע את תארי* הטיסה והתשלו% זו פאינה.   ש.

 30הלוז שלה לא נתו� לשליטתי. היא באה ואומרת שיש לה כרגע אפשרות הזמ� והיכולת לנסוע   ת.

 31לפתור את א וצת� לאנגליה ג� ליברמ� יהיה בשטח ויוכלו למנ/ אצת ההגעה שלו לשטח בשביל 

 ,� 32    .ואו�לי ג� תפתח כאשר אני מזכירה על שלשוה דברי� עיקריי�. משברי� שישנ



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מדינת ישראל נ' אלינסו� ואח' 16563�08�17 ת"פ
  

  06  �  2018מר

  

 432

 1  אני אומר שזה דר* העבודה שאני עושה ע� כול� שיזמי� שיארג�.   ת.

 2  כל אד% שבא לאירוע אומר * שעכשיו הוא יכול לטוס. או שאתה קובע אאת לוח הזמני%.    ש.

 3לא שהיא באה ואוטמרת שיזמינו. היא א ומרל שעשיו יש לה אפשרות וא� הייתי כיול   ת.

 4 להטיסה לפני חדושיי� הייתי מטיס וצתה. 

 5  , תוכנית ביקור שאת% ב] מזמיני% את פאינה לביקור. 134בלוז שרואי% שסומ� ת/  ש.

 6  כ�  ת.

 7  מחי שקבע את התאריכי% של הטיסה זהחלא את% זה פאינה.   ש.

 8 ה לי אפשרות שתטוס לפני הייתי עושה. א� הית  ת.

 9  למה הייצת צרי* להוציא את המסמ* הזה.   ש.

 10לפני כל נסיעה של חברי כנסת שצרי* לשלוח מכתב הזמנה לוועדת הא תיקה כדי לקבל אישור   ת.

 11  של הוודעדה של הכנסת. 

 12  היא אמרה ל* שהיא צריכה הזמנה והעבירה לוועדה.   ש.

 13 כ�.   ת.

 14  . 21.5, 134אני מפנה לת/  ש.

 15  כ�.   ת.

 16  סדרת פגישות ע% הנהגה של הקהילה באנגליה.   ש.

 17בכוונה במשפט הזה ברע שהיא נוסעת יחד ע� ליבמר� הכוונה במשפט הזה ברגע שהניא נועת   ת.

 18די� באנגיה. היא נמצאת ש� והג'נה שלה ע� ליבראמ� יש ללליברמ� סדרת פגישות ע� היהו

 19גורמי� לא היה לי קשר את�, וג� לקד� הסכמי�. בוודאי שקה לקד� את עזרה. חלק מה

 20 והיא נפגשה ע� כל מני גורמי� בשטח. פגישות ע� ההנהגה בשטח.

 21אתה הסברת שכל מה שמפורט בפגישות לא  – 188ששאלו אות* על החקירה בשורה   ש.

 22  התקיי%. 

23� באלה ועניתי שלא ה� שאלו אותי לגבי פגישות א� הייתי בה�. ששאלו אותי על שני הדברי  ת. 

 .� 24  התקיי

 25  כל מה שקשור לעזרה באנ גליה לא התקיי%.   ש.

 26 כ�.   ת.

 27  מה התקי% הפגישה ע% פאינה.   ש.

 28  הפגישה ע� ליברמ� והקהילה היהודית.   ת.

 29  מה שקשור לתנועת עזרא.   ש.

 30 היו שני דברי� פגישה ע� גי.א�.א/.   ת.

 31  מתי ידעת% שהפגשיות ע% הנהלת עזרה לא התקיימו.   ש.

 32  מצמש ברגע האחרו�.   ת.
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 1  אמרת כמה ימי%לפני הטיסה ידעת% שהפגישות ע% גורמי עזרה באנגליה לא התקיימו.   ש.

 2 הטיסה היתה ביו� ראשו�, קבל*ת המכתב היה לפני יו� ראשו�.  ת.

 3  מי אלה היו.גי.איי.אל.   ש.

 4זו הפדרציה של הקהילה היהודית באנגליה וה� שתמכו בסבסוד הקבוצות של עזרה מאנגליה   ת.

 5  לישראל. 

 6המסמ* הזה ויקה מעבירה ל* וממנו עולה שיו"ר  –לגבי ויקה רבי�  381אני מציג ת/  ש.

 7היו.גי.איי.אל לא נמצא בלונדו� בתקופה שפאינה אמורה להגיע אלא הוא נמצא בישראל. זה 

 8  סה. את% מטיסי% את פאינה שתיפגש ע% יו"ר היו.גי.איי. שהוא באר�. עוד לפניה טי

 9היתה פגישה ע� היו.גי.איי.אל על מנת  –מטרת הנסיעה הזאת היו לה שלוש, מטרה אחת כ�.   ת.

 10לשכנע אות� שיעבדו ע� עזרה עולמית ולא ע� עזרה אנגליה על מנת שהפעילו תשל עזרה 

 11הקהילה של עזרה באנגליה כדי לנסות לסיי� את  המטרה היתה פגישות ע� –תימש*. שנית 

 12המטרה היתה ליצור גו/ חלופי ליו.גי.איי.אל בדמות  –המשבר שהיה בדרכי שלו�. שלישית 

 � 13הגיא�.א/ על מנת שה� יספסדו את העלות של עזרה לאר- ובאמצעותה נוכל להתחרות ע

14� חדשי� באנגליה. כיוו� הפעילות הפחות ציונית של עזרה באנגליה ושנית נוכל להגיע לקהלי 

 � 15שהיכולת של פאינה להגיע לשטח. כפי שר אינו בעבר ברגע שהיא מגיעה לשטח ביחד ע

 16ליברמ� הרעיו� היה חשיפה לעוד גופי� נוספי� / תורמי� חדשי� שיכולי� לסייע בפעילות. 

 17ה מכיוו� שכל היכולת של פאינה לאת לשטח היה ברגע האחרו� הוצאנו לוז ברוח הדברי� האל

 18והתחלנו לסדר את הלוז הזה בשטח. פנינו ליו.גי.איי.אל ויקה רבי� ביקשה מאיתנ ו לנסח 

 19מכתב באנגלית ליו"ר היו.גי.איי אני פניתי בבקשה להיפגש וכנראה שעומק ה משבר היה גדול 

 20שבסופו אמרו לא. יצאו שני דברי� אחרי� שמבחינתנו עדיי� שווה מאוד גי.א�.א/ ושנית כמו 

 21ר פאינה עושה הרבה פעולות של קידו� מול תורמי� מקומיי� ובמיוחד ברגע שראיתי בעב

 22שליברמ� בשטח, וזה הפעילות הנוספת שעשתה. לצערי בטיסה הזו לא יצא אבל בטיסות 

 � 23אחרות כ� יצא. הא� עדי� שווה לעשות את הטיסה הזאת כ�, כי אני לא הייתי יכול� לקד

 24  את הפגישה ע� יו"ר הגי.איי.א/. 

 25  ישה ע% יו.גי.איי איי תואמה לפני. הפג  ש.

 26 כ�.   ת.

 27  הפגישה ע% ראשי עזרה בלונדו� ג% ניסית% לתא% לפני.   ש.

 28  כ�. לה יש את הקשרי� ע� הגי.איי.א/.   ת.

 29  לא רשמת את זה בלוז.   ש.

 30 זה נכלל בתו* הנושא של הפגישות ע� ההנהגה.   ת.

 31  עזרה באנגליה. ל פגישה ע% ההנהלה הצעירה ש 23.5רשו%  134בסו- הלוז ת/  ש.
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 1כל הפעילות מול עזרה באנגליה לא קרתה ומה שניסינו לעשות יש פה תוכנית בסוג כזה של   ת.

 2פעילויות תמיד יש שינויי� ותמיד יש כל מני בלטמי� שזה לא יכול וזה לא יכול. התוכנית 

 3דבר מאוד ברורה מה אנחנו רוצי� לעשות. הרבה מ אוד ארגוני� קובעי� תוכנית ובסופו של 

 4  ההוא לא יכול וכו'. מבחינה אסטרטגית הנסיעה הזו היתה חשובה. 

 5דולר. כרטיס של  2,567רשמת הוצאות טיסה  –אני מפנה לסעי- הוצאות ישראל ביתנו   ש.

 6  דולר.  4,049פאינה 

 7  . 382שני מסמכי% בקשר לטיסה לארה"ב ת/

 8 כ�.   ת.

 9ששאלו בחקריה  –תשלו% עובר טיסה של הבת של פאינה רנית  123, ת/122אני מפה לת/  ש.

 10של* היתה  הלמה תנועת עזרה משלמת על טיסה של רנית קירשנבאו% למוסקבה והתשוב

 11  "אי� לי מושג על מה מדובר אני אבדוק את זה". 

 12  לא זכרתי.   ת.

 13  ממ* לשל% על הטיסה. עזרה שילמה על טיסה של רנית ולא זכרת. פאינה ביקשה   ש.

 14 פאינה ביקשה שרנית תצטר/ אליה לטיסה.   ת.

 15  אתה הסכמת לשל% כי פאינה עוזרת ל*.   ש.

 16שהתחלנו לעשות פעילות עידוד  �2013לא. מה שאני הסברתי פע� שעברה מדובר בתקופה ב  ת.

 17  עליה מאוד רצינית. 

 18  ששאלו אות* במשטרה אמרת שאי� ל* מושג.   ש.

 19שהקמנו מח'  2013רי זה. מה שהיה ש� בצורה ברורה אנחנו מדברי� על התרענ� זכרוני אח  ת.

 � 20עידוד עלייה מאוד גדולה שפאינה היתה מעורבת בתוכניות של אותהמ חלקת עידוד עלייה וג

 21כאשר התור� הראשו� שפאינה  9.6.13האסטרטגיה וגיוס תורמי� לטובת העניי� ומדבקרי� על 

 22אל/ דולר ראשוניי�.  100שבוע ראשו� נכנס לטובת הפעילות  הביאה לטובת הפרוייקט היה סו/ מאי.

 23פאינה אמרה שהיא נוסעת למוסקבה לא דרכנו ורוצה לנצל את ההזדמנות שהיא נמצאת ש� לנסות 

 24לעשות פולו.אפ ע� אותו תור� שתר�� את התרומה הראשונה, להביא תורמי� נוספי� ולקד� את 

 25היא מנצלת ורוצה לעשות דברי� לטובתנו ומה  המחלקה, ומכיוו� שהיא נוסעת מטע� גו/ אחר

 � 26שצריכה לטובת העני� שמישהי עוזרת תהיה לידה שתוכל לקד� את הדברי�. מבחינתי ברגע שבאי

 27ואומרי� שיש בשביל שתוכל לקד� את הענייני� של עזרה צריכה מישהו איתה וזה מצוי�, ואני אומר 

 28 לה שהיא תצטר/ לפעילות שלנו במוסקבה. 

 29שאלו אות* בחקירה אי* פאינה קידמה את המטרות בחקירה לא ידעת ששאלו אות*.  כל זה  ש.

 30של עזרה וענית "אני לא יודע ע% מי נפגשה וא% נפגשה ע% משהו". יש לי רק את 

 31אתה לא יודע מה הי ה הלוז של  –האינדיקציות שלי שהקונסוליות מתייחסות אחרת..." 

 32  דיקציות כלליות שהיא עוזרת ל*. פאינה באותה נסיעה וע% מי נפגשה. יש אינ
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 1אי� אינדיקציה היא עוזרת וזה מוכח. בפעילות של המחלקה של עידוד עלייה שהקמנו עוזרת   ת.

 � 2ולא רק עוזרת היא מסייעת בצורה פעילה ביותר שהביאה תור� שבועיי� לפני הכניסה. ג

 3ר� הזה. היא את אותו תור� שהביאה כמה פגישות היא עשתה לפני כ� עד שראיתי את התו

 4מעדכנת אותי שהדברי� רוקמי� עור וגידי�. הכוונה לעשות פולו אפ והיא מוכיחה בצורה 

 5ברורה בשטח ורואי� את הדברי�. הכוונה ש'אני לא יודע בדיוק אני יודע שעושה דברי� כי 

 6היא אומרת שעושה. התוצאות של אות� דברי� לפעמי� אני רואה מיידי ולפעמי� לוקח זמ� 

 7תור�. אי� מערכת שבאה ומנסה כל היו� לעבוד עליי ואני לא רואה תוצאות. בסופו  כמו אותו

 8  של דבר התוצאות בעניי� לאור* תקופה. היא לא משחקת. הכוונות שלה ה� ברורות. 

 9  פאינה טסה למוסקבה על חשבו� גו�- אחר.   ש.

 10  כ�.   ת.

 11  למה הגו- הזה לא שיל% על רנית.   ש.

 12היא באה ואומרת שהיא רוצה לנצל גו/ שדרכו היא טסה כדי לקד�. בתקופה הזאת היא   ת.

 � 13מעורבת בנימי נשמתה בפעילות הזאת והיא חשובה לה. היא רוצה לנצל בנסיעה כדי לקד

 14את אותו פרויקט שעובדי� עליו. היא צריכה עוד עוזרת. זו לא פע� ראשונה ואחרונה, הרבה 

 15 סה דר* גורמי� אחרי� לעשות את העבודה של עזרה בשטח. פעמי� היא מנצלת טיסות שט

 16א% היא טסה על חשבו� גו- אחר ומותר לה להביא עוזרת, למה שהארגו� השני לא ישל% על   ש.

 17  העוזרת. 

 18הא� יש לה עוזרת לטובת אותו דבר שסעה וצריכה מישהי שתקד� את נושא עזרה. היא   ת.

 19  לקחה אותה כדי שתהיה לה אפשרות לקד� את נושא הטיסה של עזרה.  

 20"אני נזכר פאינה פנתה אליי ואמרה לי שהיא הולכת לקד% את  – 472אני מפנה לשורה   ש.

 21"א% יש משהו  �478י מפנה להפעילות במוסקבה ורוצה שתממ� נסיעה לבת שלה. אנ

 22שמקד% את הפעילות ברוסיה ולא משל% משכורת לא טיסה, והיא מבקשת ממני לממ� את 

 23  הבת שלה והסכמתי. 

 24אבל היא נסעה בתור עוזרת. היא הולכת לקד� את המטרות. אני אומר שבאה לקד� את   ת.

 25לא המטרה המטרות של עזרה ומהש היא צריכה ש� את רנית כדי לקד� את הטיסה שהיא 

 26 והסכמתי. 

 27  אי* רנית  עזרה לה.   ש.

 28לא יודע. הדברי� לא בחלל ריק, יש פה משהי שהיא נמצאת מעורבת בפעילות בצורה בלתי   ת.

 .� 29  רגילה. ואומרת שעכשיו היא נוסעת לשטח לעשות פעילות שתוכל לעשות לה טלפוני

 30  אתה יודע מי הזמי� אותה לטיסה במוסקבה.   ש.

 31 לא יודע.   ת.

 32  א טסה לכנס של לשכת עוה"ד. הי  ש.
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 1אי� לי מושג. היא טסה בעזרת גו/ ורוצה לקד� את הדברי� שלי. היא צריכה את רנית כדי   ת.

 .� 2  שיקד� אלה את הפגישות ועוד את� בקרי

 3  הטיסה של פאינה ורנית לא מופיעה בטבלה.   ש.

 4   לא, אי� לי מושג למה.   ת.

 5  ה. לא� הטיסה פ – 138�140אני מציג ל* את ת/  ש.

 6  מדובר על קנדה וארה"ב.   ת.

 7  מי טס.   ש.

 8 בעלה של פאינה   ת.

 9  דולר.  4,463למה שילמת% על בעלה של פאינה   ש.

 10מדובר בנסיעה הזאת כפי שפרטתי פע� ודמת לפי תוכנית העבודה השנתית שעשינו ע� כמה   ת.

 � 11גו�רמי�. רצינו לקד� רכז, כל נושא המדיה תוכנית ארבע שנתית שנקבעת ע� כל הגורמי

 12בשטי, וע� רוני ודוד רו'יטמ�. היא באה ואומרת שיש לה את האפשרות לבוא ולקד� את 

� 13במסגרת אותו הסכ� ולש� כ* היא הולכת. "היא אמרה  אות� דברי� שהחלטתנו עליה

 14שהיא סגנית שר הפני� בדקתי מול משרד הפני� ואתה לא יכול לההטיס אותי, אבל אתה 

 15  יכול להטיס את בעלי". 

 16  אז מה א% היא אומרת.   ש.

 17 קוד� כל רואי� שזה לא פע� ראשונה שמישהו נוסע בזוגות. אני יכול להגיד ל*   ת.

 18  הא% בדקת מי ממ� את הזוגות.   ש.

 19לא בדקתי. מבינתי א� אני פונה לסג� שר האוצר ואומר לי שהוא רוצה להטיס או�תח או   ת.

 20משהו ספציפי ואומר לי תשובה רשמית והיא באה ואומרת שבדקה את הדבגרי� ויש אפשרות 

 21שמית של שבעלי יטוס איתי, אסור ל* לממ� אותי מותר את בעלי, ומבחינתי יש לי תשובה ר

 22  מדינת ישראל. 

 23  דולר לבעלה של פאינה 4,463אתה שילמת על כרטיס   ש.

 24כ�. פאינה אמרה שיש אפשרות שהיא נוסעת לשטח יחד ע� בעלה וזה דבר מאוד מקובל שברגע   ת.

 25שיוצאי� לשטח יוצאי� ע� בני הז וג ואני רואה בכל מקו� כמו ביבי שנוסע ע� שר ה לכל 

 � 26 עליה. מקו� בעול�.  אני לא משל

 27  אתה בדקת מי משל% שביבי ושרה נוסעי%.   ש.

 28כנס בספרד ומסתבר אני רואה לא בדקתי. ראני רואה את זה היו� שמזמיני� אותה ל  ת.

 .� 29  שהיועמ"ש אישר את זה. חברי כנסת יוצאי� ע� נשותיה� או ע� בעליה

 30קנדה דולר ל 7,750בעמודה רביעי למסמ* שהגשתי יש רשימה של בתי מלו� ס* הכל    ש.

 31  ולארה"ב. אתה שילמת את הבתי המלו� האלה כי פאינה ביקשה. 
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 1מה זה פאינה ביקשה? יש כמה דברי� שקורי� במקביל. יש קוד� כל תוכנית עבודה כמו   ת.

 2שאמרתי שנקבעת וצרי* לעשות. א� הייתי יכול להזמי� אותה לעשות את זה המונח "ביקשה לא 

 3 נכו�". 

 4   מי קבע את התארי* של הטיסה.  ש.

 5הלוז לא נמצא תחת אחריותי, והיא אומרת שכרגע היא יכולה לטוס. פאינה קבעה את   ת.

 .� 6  הטיסה. היא ביקשה את המלונות הספציפיי

 7  אתה בדקת את המסלול.   ש.

 8 לא בדקתי.   ת.

 9היא ביקשה ממ* שהיא בתאריכי% האלה טסה, שתשל% על בעלה ונתנה ל* רשימה של   ש.

 10  מלונות שהיא הזמינה. 

 11כמו  1,2,3לא הזמינה אני הזמנתי. הסני/ שלנו בארה"ב הזמי�. היא אמרה שביל לעשות  היא  ת.

 12שקבענו זה המסלול שצרי* להיות ואמרה איזה מלונות שנזמי�. אני סומ* עליה בצורה מאוד 

 13אל/ דולר עבור עזרה, עשינו פגישה ע�  800פשוטה. עד לנ קודה הזאת של הטיסה היא גיסה 

 14  שלה בתו* הפעילות. יש משהי שאני סומ* עליה. ליברמ� יש מעורבות 

 15  אתה שילמת ג% עבור המלו� של אחיה וגיסתה של פאינה באותה נסיעה.   ש.

 16 כ�.   ת.

 17  ג% פה מי שקבע את התארי* והיעד ואיזה בתי מלו� ומתי זו פאינה.   ש.

 18ה הוא לא. זה המסלול שהיא צריכה. שאני שולח משהו אני אומר לו זה היעדי� והמטרות ומ  ת.

 19אני סומ* עליו ולא שואל למה זה במקו� הזה . בשביל המטרות זה  – 1,2,3צרי* לעשות 

 20  המסלול. 

 21ג במקומות כ* וכ*, אתה לא בודק לא� הוא טס, �היה עובד אומר ל* שהוא רוצה לטוס מלו� א  ש.

 22  איפה המלונות ומה הוא הול* לעשות ש%. אתה מנכ"ל העמותה. 

 23יש לי עובד שאומר לי שבשביל בגלל שאני לא פקיד אני אל יורד לרזולוציות של בית מלו�.   ת.

 24לגייס את האנשי� בארה"ב לטובת הפעילות הוא בונה את המסלול במלו� זה וזה, כי זה 

 25 במרכז העיר שצרי* לעשות את הפגישה הזאת. ה� בוני� את המסלול לפי הצרכי� והיכולות. 

 26אריה גליזר אחיה של פאינה העיד במשטרה וסיפר שהתכלית של הנסיעה לקנדה טיול   ש.

 27להרי הרוקי וה% תכננו אותו מראש ע% פאינה והוא אמר שברור שפאינה לא באהנ לצורכי 

 28  עבודה בהרי הרוקי. 

 29  אז היא שיקרה אותי ולא יכולתי לדעת אתז ה בזמ� אמת.   ת.

 30  , וזה ביערות ליד הרי הרוקי ולא בניו יורק. אתה רואה את המלונות שהיא מזמינה  ש.

 31אני מעול� לא דרכה כ/ רגלי בקנדה, מעול� לא מכיר את המלונות האלה ולא יודע איפה זה   ת.

 32הרי הרוקי ומה מדובר. אני יודע דבר אחד שיש לי סגנית שר הפני� שהיא עד לאותה נקודה 
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 1מעורבת בפעילות עידוד  �2013, באל/ דולר 800היא באה ועושה רק טוב לתנועה שלי, גיסה 

 2עליה של עזרה אני לא חושב שפאינה באה ומנסה לשקר אותי או לרמות אותי, ההיפ* 

 3התחושה שהיא מעבירה ומה שקורה בשטח אתה רואה שהיא לא רק שלא מנצלת את 

 4המערכת היא עוזרת המערכת. והיא חלק מהמערכת וחיה את המערכת. אני לא חושב שהיא 

 5 מש לא. דר* אגב אני לא בטוח שהיא לא עשתה את הדברי�. תרמה אות* מ

 6  מה היא עשתה ביערות.   ש.

 7  עד היו� לא ברור לי שזה מהש היא עשתה.   ת.

 8  למה אתה משל% על מלו� שלאחיה וגיסתה ה% ג% עובדי%.   ש.

 9אני חושב שאמרתי את זהפע� קודמת, אתה יודע שהיא נוסעת לשטח עושה את העבודה. היא   ת.

 10אתה לא עובד ע� נוכל אתה עובד ע� מישהי רצינית והיא אומרת שהיא הולכת לעשות  נפגשת.

 11עבור עזרה ג� בקנדה ובארה"ב איקס וי זד, אחיה נמצא בקנדה ואני מבי� שהוא גר בקנדה, 

 12ולא תהיה לה הזדמנות לפגוש אותו והיא תשמח שיצטר/ אליה למלו�. בפעילות שאנחנו 

 13ושי� אותו ע� המדרי* שלנו. המדרי* שלי שהול* הוא לא עושי� בעזרה לא משהו אנחנו ע

 14בת תבוא אשתו? הרוש� שנוצר לי איתה שהוא רואה את המשפחה שלו הא� יש אפשורת שבש

 15 גר בקנדה. 

 16  א% הוא גר בקנדה למה הוא צרי* חדר במלו�.   ש.

 17  אחיה.  קנדה זה מקו� ענק. אני מערי* שזה לא משהו במסלול שלה ויצא הזדמנות לפגוש את   ת.

 18התשובה  �שואלי% מה פתאו% אתה מ של% על כל בני המשפחה... – 539אני מפנה לשורה   ש.

 19לא ביקשה לא משכורת ולא טיסה  –של* "פאינה מקדמת את עזרה בהשגת כספי% ..." 

 20ולכ� ביקשה שמבחינתה א% היא ר צה לצר- עוד אנשי% על חשבו� עזרה זה בסדר, כל עוד 

 21ל עזרה". היו% אני אומר ל* שזה לא בדיוק ה%הגדרה של עבירת היא מקדמת את המטרות ש

 22השוחד, היא מקדמת ועושה ל* קשרי% ואז היא מבקשת לצר- עוד אנשי% לטיסה ואתה 

 23  מסכי%. 

 24התשובה שלי מה שהבנתי שאני מרגיש ורואה בשטח שפאינה קירשנבאו� לא מנצלת את   ת.

 25מערכת. מבחינתה תת מודע שלי ואנחנו המערכת בדיוק הפו*. היא נסעהל סייע כמה שיותר ל

 26רגילי� מבחינת הנוהל שא� יש משהו בסני/ לתקופה ארוכ, ורוצה להזמי� את משפחתו 

 27לשבת זה מתאי�. זה משהו די הומני בנושא הזה. הכוונה שלי שאני מרגיש שהיא לא מנצלת 

 28הזאת. אותי ובשביל לתרו� לאותה מטרה א� אח של היצטר/ אליי אז עושי� את הג'סטה 

 29 אני לא מנסה לשחד אותה.  

 30  מי שיל% על הטיס השל פאינה בטיסה הזאת.   ש.

 31  לא יודע.   ת.

 32  לא הגיוניש תשל% על הטיסה של פאינה א% היא נוסעת עבור*.   ש.
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 1היאא ומרת בצורה ברורה שאני לא יכול לשל� על הטיסה שלה אבל אתה יכול לשל� על   ת.

 2 הטיסה של בעלה. זה לא משהו שיוצא מגדר ההיגיו�. 

 3משל% על הטיסה  באותו זמ� שפאינה נמצאת בהרי הרוקי בקנדה אתה – 139אני מפנה לת/  ש.

 4  דולר.  1,339של מיטל לניו יורק 

 5  כ�.   ת.

 6  יסה של מיטל. למה שילמת על ה  ש.

 7היתה חפיפה בי� הטיסה ש מיטל לפאינה. מבחינתה הבנה שלי מיטל יוצאת לשטח בארה"ב   ת.

 8פאינה. היא מבחינתי הולכת להיות העוזרת של פאינה  כדי להכי� את השטח לבואה של

 9בפגישות בארה"ב וכבר ראתה ועדיי� עובדת. כמו שאמרת שיצאה שוטח כדי להכי� את 

 10 הדברי� כנ"ל פה. 

 11  אתה בדקת מה מיטל עשתה בארה"ב   ש.

 12לא זכור לי. ג� שאני מוציא כל עובד אני לא בודק אות� כל דקה מה ה� עושי�. יש משימה   ת.

 � 13שצריכה להיעשות. והיא מוכיחה עד כה שזה מה שהיא א ומרת שה מה שהיא עושה וע

 14לא בגדר אני מאמי� לה ולא מפקפק שיש משהו ש –הצרכי� כדי לבצע את אותה המשימה 

 15  סמכותי. 

 16  נכנסת לפייסבוק של הרב הא% נכנסת לפייסבוק של פאינה   ש.

 17 לא, אני חסו� ש�.   ת.

  18 

 19  לאחר הפסקה

  20 

 21, טיסה ומלו� של תמיר קירשנבאו% מארה"ב. פאינה פנתה אלי* 142אני מציג ל* את ת/  ש.

 22  וביקשה לשל% עבור הטיסה והמלו� של תמיר. הא% זה נכו�?

 23הוא עובד בעזרא, הוא מגייס לנו משתתפי� לתגלית וכחלק מהתפקיד תמיר באותה תקופה   ת.

 24ימי� מתו* כל הטיסה  4שלו, הוא נוסע לצור* גיוס משתתפי� מארה"ב כאשר בטיסה הזו רק 

 25  זה עבור הפעילות של עזרא, ואילו שאר היו� זו חופשה שלו, על חשבונו.

 26  ת הטיסה של תמיר?עדיי� אני שואל. הא% פאינה פנתה אלי* וביקשה שתממ� א  ש.

 27 לא. אני הטסתי את תמיר.   ת.

 28  הא% באת לתמיר, אמרת לו שאתה צרי* שהוא יטוס לארה"ב לעבודה?  ש.

 29תמיר היה איתי בקשר לגבי הטיסה שלו. תמיר היה עובד שלי. דיברנו על נושא הגיוס. פאינה   ת.

 30  מה ע� הב� שלה.  שוחחה איתי בנושא הטיסה. זה לא היה בגדר בקשה, אלא בגדר של א� ששואלת

 31הא% החלטת על דעת עצמ* לשלוח את תמיר לארה"ב או שהוא אמר שהוא טס לחופשה ואז   ש.

 32  אמרת לו שתנצלו את הזמ�. 
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 1 אני חושב שהוא פנה אלי ואמר שרצה לצאת לחופשה ואז שילבנו את החופשה בעבודה שלו.   ת.

 2ת לתמיר והשבת שיש שני , שאלו אות* למה שילמ569שורה  6.1.15במשטרה בעדות מיו%   ש.

 3דברי% ביחד, הדבר הראשו� שפאינה פועלת למע� עזרא ללא שכר בקשרי% ופתיחת דלתות 

 4ולכ� ביקשה שתזמי� את תמיר והשני שתמיר עובד אצלכ% ויכול לגייס אנשי% לתגלית. 

 5כאשר שאלו אות* למה שילמת על תמיר, אמרת שפאינה ביקשה ממ* ובגלל שהיא עוזרת 

 6הסכמת. בנוס- אמרת שהוא עובד אצל* ויכול לעזור ל* בתגלית. זה לא שאתה  ל* ללא שכר,

 7  ביקשת ממנו לצאת לצור* עבודה.

 8יש כא� שיחה שלי ע� תמיר, כפי שאמרתי פה. פאינה שוחחה איתי לגבי הנסיעה הזאת בלי   ת.

 9ציא שו� קשר. כל הנסיעה של תמיר זה משהו שתוכנ� ודיברנו עליו לפני כ�. הייתי צרי* להו

 10לו ויזה והכל. לגבי השיחה של פאינה איתי, זה היה בנושא הויזה, יותר מה קורה ע� הטיסה, 

 11  זו היתה יותר שיחה של א� ששואלת מה קורה ביחס לב� שלה. 

 12תמיר העיד כא� במשפט ואמר שהוא רצה לנסוע לארה"ב, פנה לאמו והיא סידרה לו זאת.   ש.

 13אל במשטרה הוא לא ידע שאתה מכ*, כאשר תמיד נשהוא לא דיבר על נושא העבודה. יתרה 

 14  קשור לתשלו% ואמר שלא ידע מי שיל% עבור הטיסה. 

 15בעדות שלו, אחרי שהוצאנו את העוק- באיזה מצב הוא הגיע למשטרה, וההרגשה שלי שהוא   ת.

 16 היה בקונפליקט. 

 17לארה"ב הוא אמר ש% שהוא רצה לאמו שהוא רוצה לנסוע  –אני מדבר על עדותו במשטרה   ש.

 18  והיא טיפלה בנושא הכרטיס. בחקירה הנגדית הוא נשאל על כ* והשיב בחיוב. 

 19הוא לא אמר את הדברי� כ* בחקירה הנגדית. אחרי שהוא הודה שהוא הגיע לחקירה די   ת.

 20מסומ� כי ערב לפני כ� הוא היה במסיבה ע� שתיה וסמי�, והגיע למשטרה במצב שהוא לא 

 21רי שהעוק- הזה יצא אז דווקא מה שהוא אמר זה דברי� מרגיש טוב, בלשו� המעטה, ואח

 22  אחרי� לגמרי. 

 23  שאלו את תמיר מה היתה מטרת הטיסה והוא אמר בצורה ברורה שלטיול של שבועיי%.   ש.

 24 אחרי זה, בעדות שלו ...   ת.

 25  לפרוטוקול הציגו לו את העניי� הזה והוא אמר נכו�.  375ג% בעדות כא�, עמ'   ש.

 26מה היה. ג� אמרו לו מה יכול להיות ושדני סידר לו ויזה לארה"ב למש*  אני מחפש לראות  ת.

 27שבועיי� והוא נשאל א� הוא לא ידע שדני שולח אותו. אני צרי* לחפש מה שהוא כ� אמר 

 28  בעני� הזה. 

 29תמיר העיד ג% במשטרה וג% בבית המשפט שאמא שלו, פאינה, הפנתה אותו אלי* כדי   ש.

 30  לילות.  �4דולר ל �1,500רת לו את המלו� ושילמת כלסדר לו מלו� בניו יורק, סיד

 31 לילות. �4סידרתי לו מלו� ל  ת.
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 1תמיר העיד במשטרה ובבית המשפט ואמר שהטיסה לניו יורק היתה מיוזמתו הוא פנה   ש.

 2אלי* בעני� המלו�. אתה הסכמת לשל% כי פאינה עוזרת ל* ולא מקבלת שכר. למה עכשיו 

 3  אתה אומר שהוצאת אותו לעבוד?

 4הימי� האלה, זה תהלי* שעשינו. חלק  4.  ימי גיוס, יתר הימי� הוא טייל �4הוצאתי אותו ל  ת.

 5מהסיבה שרצינו שהוא יבוא לפה, זה כי כל העדות שלו במשטרה נראתה לי הזויה לחלוטי� 

 6והיה לי חשוב שהוא יבוא לכא� ויאמר מה היה ש�. מה שהוא אמר נראה לי לא הגיוני, ובאמת 

 7ימי� לצור* גיוס והראו לו תמונות, הוא  �4כא�, בבית המשפט, שהוא נסע ל מה שקרה יצא

 8  זיהה אות� וזיהה את מי שאחראית בעזרה. 

 9  , מכתב שכתבת לשגרירות ארה"ב.353אני מציג ל* את ת/  ש.

 10  אני מאשר זאת.   ת.

 11  כתבת זאת כדי שתמיר יקבל ויזה?  ש.

 12 כ�.   ת.

 13שתמיר אמור להשתת- בו מדי יו%. אנחנו  ימי% 10במכתב מסופר שמדובר בסמינר ב�   ש.

 14  יודעי% שתמיר לא השתת-ב כזה סמינר.

  15 

 16  ב"כ הנאש%:

 .� 17כתוב שהוא זה לא מה שרשו� ש�, כתוב לגבי הנסיעה ולא רשו� שהוא אמור להשתת/ מדי יו

 18  ימי� לארה"ב לעשות הכנות לסמינר. �11מתכנ� לנסוע ל

  19 

 20  המש* חקירה נגדית:

 21  הימי% ששילמת לתמיר זה מה שמפורט במכתב הזה?  4הא% העבודה,   ש.

 22ימי�, אבל עושה סמינר תו* כדי אבל לא כתוב מה מס' ימי הסמינר  �11מפורט שהוא נוסע ל  ת.

 23 שהולכי� להיות. הוא צרי* להיות בפעילות שקשורה לתגלית וזה מה שהוא עשה. 

 24עזרא מממנת את הטיסה שלו, אז ברור לפרוטוקול שהוא לא ידע ש 377העיד בעמ' תמיר   ש.

 25  שהוא לא ידע שהוא נוסע לעבוד. 

 26  בחקירה הנגדית פתאו� הוא כ� ידע.   ת.

  27 

 28  ב"כ הנאש%:

 29  לא יכול להיות שתמיר לא ידע, הוא הביא את המכתב 

  30 

 31  המש* חקירה נגדית:
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 1תמיר אמר שנפגש ע� משתתפי� של עזרא במקומות מסוימי� ודיבר על דברי� שעשה.   ת.

 2 בחקירה הנגדית הוא הסביר מה הוא עשה. 

 3, טיסה של פאינה למוסקבה. נשאלת למה שילמת על הטיסה הזאת 146אני מציג ל* את ת/  ש.

 4ולא שפאינה אמרה ל* שהיא רוצה לטוס למוסקבה  6.1.15ואמרת במשטרה בחקירה מיו% 

 5אמרה את הסיבה שהיא רוצה לטוס, וביקשת ממנה לפגוש ש% עולי% וכו'. הא% נכו� 

 6  שכשהיא חזרה היא אמרה ל* שהיא לא נפגשה ע% עולי%?

 7שכבר אחרי שמח'  עידוד עליה שלנו זה משהו מאד משמעותי שלחנו  2014מדובר בשנת   ת.

 8נו אנטנות עליה בכל רחבי מועמדי עליה, שלח 980שליחי� לשטח שנפגשו ע�  55באותה שנה 

 .� 9חבר העמי�, עשינו סמינרי� למאות אנשי�, שלחנו נציגי ארגוני� למוסדות בחבר העמי

 10מועמדי עליה, פרויקט רציני שפאינה מעורבת בכל נימי  5,000סה"כ עשינו פעילות ש� עבור 

 11מדינת נשמתה בפרויקט הזה ואחד הדברי� שהפריעו לה זה זירוז תהליכי העליה של עולי� ל

 12ישראל. פאינה מעורבת בתו* הפרויקט והרעיו� שלי היה שהיא תיפגש ש� ע� העולי�, אבל 

 13ברגע שהיא מגיעה לשטח ורואה עד כמה אקוטית בעית התורי� בשגרירויות היא מנסה לסייע 

 14לנו בפתרו� הדבר על מנת שנוכל לזרז את תהלי* העליה שלה� לאר-. זו לא פע� ראשונה 

 15מצאת באוקראינה, היא נמצאת בטיסה אחרת דר* גור� אחר והיא נ שהיא עושה את זה.

 16מגיעה למחנה פליטי� שדאגנו לה�, ואמרה שחייבי� לזרז אות� כי אי� חשמל, קר לה� וזה 

 � 17חור/ והיא נתנה לי על הראש אי* אנחנו מזרזי�. זה משהו שמאד בער בה והיא אמרה שא

 18ותר להשפיע מבחינת היכולות שלה, זה היא נמצאת כא�, מה שהיא מרגישה שהיא יכולה י

 19  הנושא הזה.  

 20  פאינה ביקשה שתשל% על הטיסה למוסקבה וביקשת ממנה להיפגש ע% עולי%.   ש.

 21תיאמנו פגישות ע� עולי�. בסופו של דבר, כשהיא הגיעה לשטח היא ראתה שהבעיה   ת.

 22האקוטית יותר זה התורי� בשגרירויות. זה משהו שהפריע לה ג� בעבר ואז היא אומרת 

 � 23שמישהו אחר ייפגש ע� העולי� ומה שחשוב כרגע  זה ... היא היתה ממש מעורבת בפני�, ע

 24 ה לתרו� יותר בנושא הזה וכ* עשתה. עדכוני�, דברי� ואמרה שהיא יכול

 25  מי נפגש ע% העולי%?  ש.

 26  בסופו של דבר, אני לא יודע מי נפגש אית�. לא זכור לי מי נפגש אית�.   ת.

 27רשמת את הטיסה של פאינה למוסקבה בעלות  13.4.14, מול התארי* 124אני מפנה לת/  ש.

 28  . הא% זה נכו�?$ 728כוללת של 

 29 נכו�.   ת.

 30, טיסה של פאינה לאתונה, העדת שפאינה התקשרה אלי* ואמרה 145ת ת/אני מציג ל* א  ש.

 31   שהזמינה טיסה במונה טורס לאתונה וביקשה שתשל%. הא% זה נכו�?



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מדינת ישראל נ' אלינסו� ואח' 16563�08�17 ת"פ
  

  06  �  2018מר

  

 443

 1בנושא הטיסה הזאת, אני חייב לומר שהמשטרה בלבלה אותי לגמרי, נתנה לי להרגיש שבכלל   ת.

 2רעיונות לראש. בלבלו אותי  הטסתי אותה לחופשת סקי ולא לאתונה, הכניסו לי ש� כל מיני

 3  לגמרי בסיטואציה הזאת. 

 4מי שהזמי� את הטיסה במונה טורס זו פאינה. הא% היא התקשרה ואמרה ל* שהיא הזמינה   ש.

 5  טיסה לאתונה וביקשה שתשל%?

 6אי* שאתה מציג את זה, זה לא נכו�. אני הצגתי בפני פאינה בפגישות שלנו את נושא המשבר   ת.

 � 7הכלכלי שיש ביוו�, ששלחנו לש� שליח מטע� עזרא לבדוק מה אפשר לעשות כדי לסייע לה

 8לעלות לאר-, כי ברגע שיש משבר כלכלי האנטישמיות גדלה ולכ� רצינו לראות אי* אפשר 

 9לל ויהודי אתונה בפרט לעלות לאר-. נפגשנו ש� ע� ראשי הקהילה, לסייע ליהודי יוו� בכ

 10זיהינו שיש בעיה ע� יהודי אתונה שה� דווקא מעדיפי� להגר לארה"ב או למדינות אחרות 

 11באירופה, כגו� גרמניה, וניסינו לראות מה אפשר לעשות כדי שה� דווקא יעלו לאר-. בפגישות 

 12שוב, הלו"ז שלה לא בשליטתי ואני לא יכול לומר  שלי ע� פאינה העליתי את הנושא, וכמוב�

 13לה לנסוע עכשיו ליוו� כדי לסייע. כמוב� שהדברי� לא נפלו לאזניי� ערלות ויו� אחד היא 

 14התקשרה ואמרה שיש לה הזדמנות לנסוע ולראות אי* אפשר לחבר את יהודי אתונה למדינת 

 15רגע להטיס אותה, הייתי מטיס ישראל כדי שה� יעלו בסופו של דבר לאר-. א� הייתי יכול כ

 16 אותה, אבל זו לא המציאות.  

 17  הא% פאינה הזמינה במונה טורס את הטיסה?  ש.

 18  כ�.   ת.

 19  הא% היא הזמינה את הטיסה וביקשה שתשל%?  ש.

 20כמו שאמרתי קוד� לכ�, ברגע שסוגרי� על טיסה, מי שטס אני אומר לו לסגור את הטיסה   ת.

 21ואני משל�. זה לא רק ע� פאינה, זה ע� כל האנשי�  לפי הלו"ז המדויק, היא עושה את זה

 .� 22 שאני עובד אית

 23  יש הבדל בי� עובד של* לבי� פאינה.   ש.

 24  לא רק לעובדי� שלי.   ת.

 25ואמרת שאתה משל% על  $ 2,446שאלו אות* על מה שילמה עזרה סכו% של  �6.1.15ב  ש.

 26  הטיסה והמלו�. 

 27 דר* ההצגה לא נכונה.   ת.

 28  היתה לאתונה?הא% מטרת הטיסה   ש.

 29  כ�.   ת.

 30  למה הסיבוב דר* צירי*?  ש.

 31בסופו של דבר, היא היתה כבר בצירי* לא קשור לעזרא והיא טסה מצירי* לאתונה ומאתונה   ת.

 32לישראל. היה לה כרטיס הלו* לצירי* וחזור מצירי*. הבנתי שהיא נסעה לצירי* לחופשת 
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 1ע יומיי� לאתונה ואז חזרה סקי, אבל היא ביטלה את הטיסה חזרה כדי שהיא תוכל לנסו

 2 לאר-.  אני שילמתי רק על שני לילות באתונה. 

 3  ? $ 2,446מי שיל% את הסכו%   ש.

 4  אני שילמתי.   ת.

 5  יוצא ששילמת ג% עבור הטיסה וג% המלו�?  ש.

 6שילמתי מצירי* לאתונה ומאתונה לישראל. לא הטסתי אותה לצירי*. אני לא שילמתי על   ת.

 7י על טיסה מצירי* לאתונה ומאתונה לישראל. לא שילמתי לה הטיסה לצירי*. אני שילמת

 8שו� דבר שקשור לחופשת הסקי שלה. אני חשבתי שמה ששילמתי זו טיסה ישראל אתונה 

 9אתונה ישראל. אני לא שילמתי שו� דבר שקשור לחופשה שלה. היא ביטלה כנראה טיסה 

 10די שהיא תוכל לקפו- שלה. בד"כ טיסות לסקי זה צ'רטר והיא ביטלה את הטיסה הזאת כ

 11לאתונה. היא לא אמרה לי את הדברי� האלה, אבל כ* אני מסיק. בזמ� החקירה הכניסו לי 

 12לראש שהיתה לי מעורבות בחופשה שלה. אחרי שקראתי את פרטי הטיסה, ראיתי שאי� קשר 

 13 לחופשה שלה.

 14יקה של . זה מסמ* שהצגת לפאינה כדי שתציגו בפני וועדת האת144אני מציג ל* את ת/  ש.

 15  הכנסת?

 16  כ�.  ת.

 17כששאלו אותה במשטרה מה יצא מהטיסה לאתונה אמרת שלא יצא כלו%. הא% תוכנ� איזה   ש.

 18  פגישות ישיבות באתונה?  –שהוא לו"ז 

 19לפו� של אנשי הקהילה באתונה כדי שהיא תקבע אית� פגישות באופ� נתתי לה את מספרי הט  ת.

 20פני הטיסה שלה. אחרי שכתבתי לה את ישיר. זו תכנית העבודה, שזה נכתב הרבה זמ� ל

 21התכנית, כתבתי את אנשי הקשר באתונה כדי שהיא תתא� אית� פגישות באופ� ישיר. 

 22מבחינתי זה יצא לדר*. מדובר בזמ� מספיק לפני הנסיעה, אני לא אמור להיות מעורב יותר 

 23 מדי. 

 24  לא מפורטת תכנית או לו"ז. 144במסמ* ת/  ש.

 25  מפורט מה היא אמורה לעשות.   ת.

 26  בסופו של דבר, מהנסיעה הזאת לא יצא כלו%.   ש.

 27ברגע שיוצא  –היא לא עדכנה אותי שיצא משהו מועיל. בד"כ היא מעדכנת אותי בדברי�   ת.

 28  משהו היא מיד מעדכנת. א� לא קורה כלו� היא לא מעדכנת. 

 29  ב"כ הנאשמי%:

 30י לא אומר מה הוא ביקש ממנה לעשות. אי� אסמכתא הוא מסביר מה היא צריכה לעשות באתונה. חבר

 31שהוא אמור לדעת שהוא בחופשת סקי. ג� החשבונית שחברי הראה מתייחסת לאחרי. הוא לא יודע 

 .� 32  מראש. כתובי� ש� התאריכי
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  1 

 2 העד ממשי*:

 3כתוב מה היא צריכה לעשות. אני ג� נות� לה את פרטי אנשי הקשר שהיא צריכה לעמוד מול�.   ת.

 4  ברגע שהיא אומרת שהיא הולכת לעשות את זה, היא מאמינה שזה מה שהיא הולכת לעשות. 

 5  דולר.  2,446, 13.4.14לטבלה, הוצאות ביתנו מול התארי* 124אני מפנה לת/  ש.

 6 ה שלה חזרה, זה מצביע על הכוונות. רק זה שהיא ביטלה את הטיס  ת.

 7  .אני מציג ל* מייל   ש.

  8 

 9  . 383המייל מסומ� ת/

  10 

 11דולר כולל מלו� בניו יורק.  4,452תשלו% עבור טיסה של בנותיה של פאינה מיטל וגלית בס*   ש.

 12  מי אמר ל* לשל% על הטיסה של שתי הבנות?

 13צעדה בראש המצעד ביחד ע�  מדובר בנסיעה למצעד למע� ישראל שנער* בניו יורק שפאינה  ת.

 14כל ראשי הפורו� הרוסי עולמי וביחד ע� מושל וראש מדינת ניו יורק. אני לא שילמתי על 

 15הטיסה של פאינה. כחלק מאות� אינטרסי� של ישראל ביתנו באותה מערכת יחסי� של 

 16ביתנו עולמי, שלוקחת חסות על עזרה, היא מבקשת שג� הבנות שלה יסעו, ישתתפו במצעד, 

 17חלק מהחשיפה של ישראל ביתנו לחניכי� של עזרא, הבנות שלה ה� סה"כ בגילאי� של וכ

 � 18חניכי עזרא, היא נמצאת בראש המצעד, ה� יכולות להיות יותר מעורבות בגובה הע� ע

 19חניכי� של עזרא. מדובר בחצי שנה לפני הקונגרס הציוני העולמי שישנה חשיבות גדולה כמה 

 20 ה ישראל ביתנו לחניכי עזרא. שיותר להיות בחשיפה של חבר'

 21  מי ביקש שתממ� את הטיסה של הבנות של פאינה?  ש.

 22  פאינה ביקשה, וזאת כדי לחשו/ את המפלגה בפני החניכי�.   ת.

 23ה זה דר* הטסת בנותיה של גמכל עובדי המפלגה, שרי המפלגה, הדר* לחשו- את המפל  ש.

 24  פאינה?

 25בתארי* הזה היא אמנ� לא עבדה, אבל ה� אחת מה� עובדת בתו* המפלגה כבר הרבה שני�.   ת.

 26מעורבות בתו* הפעילות של ישראל ביתנו. רנית מאד מעורבת. לא מדובר בבנות שה� רק בנות 

 27של סגנית שר, אלא משתתפות בפרויקטי� של ישראל ביתנו, בהרמות כוסית. הא� זה יהיה 

 28נו וה� נתנו בסופו פעילי� כאלה או אחרי�, ההחלטה בסופו של דבר, זה בהחלטת ישראל בית

 29של דבר את האישור. היא נתונה לביקורת של המפלגה וכנראה שזה מה שה� החליטו. 

 30האינטרס שלי לא נפגע א� זה יהיה הבנות של פאינה או של מישהו אחר. האינטרס שלי שיהיו 

 31עוד שני חבר'ה מהאר- שיחשפו את ישראל ביתנו בארה"ב ומה שחשוב שבסופו של דבר 

� 32ו בעתיד, במסגרת הקונגרס הציוני עולמי ביתנו עולמי או אמריק� פורו� יבחר החניכי
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 1בארה"ב, יקבלו תפקידי� מהותיי� יותר ולנו יהיה אפשרות לעשות פעילויות רבות יותר 

 2 בעתיד. 

 3א% תנועת עזרא משלמת על הכרטיסי% למה המפלגה ופאינה יחליטו מי יטוס, למה אתה   ש.

 4  לא מחליט מי יטוס?

 5לות משותפת של ביתנו עולמי ועזרא, היתה קבלת חסות של ביתנו עולמית על עזרא. אותה פעי  ת.

 6אני רואה בכ* אינטרס של עזרא בנושא של עזרא במאת האחוזי�. בסופו של דבר זה שליחת 

 7אות� בנות. אני חושב שמכיוו� שה� כבר מעורבות בתו* הפעילות של עזרא, אני חושב שזה 

 8  ש לזה ער* מוס/. יכול לעזור לפעילות שלנו וי

 9  כרטיסי%, הא% ג% היית משל%?  4א% היא היתה מבקשת לשל% עבור   ש.

 10לא כל מה שהיא מבקשת אני עושה. לדוגמא, היא ביקשה ממני פע� אחת לטוס לאירוע   ת.

 11משות/ ברומא. היא ג� ביקשה ממני ג� פע� להעסיק את ליה ש� טוב אצלנו בעזרא ולא 

 12ולא כל מה שהיא מבקשת אני עושה. א� אני חושב שזה  הסכמתי. לא כל מה שהיא אומרת

 13 אז אני מאשר. –ושתי בנות כאלה זה מועיל לאינטרס של עזרא  –מועיל לאינטרסי� של עזרא 

 14  . 26 – 18אמרת שגילאי הפעילי% וקהל היעד של עזרה זה   ש.

 15  . 18 – 30הפעילי� שלנו זה   ת.

 16  הא% אתה יודע מה גילאי בנותיה של פאינה?  ש.

 17 בשנות העשרי� לחייה�.   ת.

 18  . 36מיטל היתה בסביבות   ש.

 19  יכול להיות. שתיה� נראו צעירות. בכל אופ� היתה לה� רוח צעירה מאד.   ת.

 20  , תמונות מהמצעד במאי. את מי רואי% בתמונות?188אני מפנה לנ/  ש.

 21אני ת ד"ר ברנוב�, רוני ויניקוב, שליח ההסתדרות הציונית בארה"ב, רואי� את פאינה, א  ת.

 22חושב רואי� את קונסול ישראל בניו יורק. יש עוד מישהי שאני לא יודע אי* קוראי� לה. 

 23 באחת התמונות רואי� את חניכי עזרא. 

 24  הא% היית באירוע הזה?  ש.

 25  לא.   ת.

 26  הא% אתה יודע מה מיטל ורנית עשו באותו היו%?  ש.

 27 לא. מבחינתי ה� היו במצעד.   ת.

 28  ?אי* אתה יודע שה� היו במצעד   ש.

 29  מבחינתי ה� היו במצעד, אבל אני לא יודע.    ת.

 30שורות נפרדות, רשמת ש% עלות טיסה של מיטל  3, 22.5.14, מול התארי* 124אני מפנה לת/  ש.

 31דולר. יוצא  774דולר, תשלו% המלו� עבור שני לילות  1,771דולר, עלות טיסה של רנית  1,976

 32  דולר עבור הבנות של והמלו� של הבנות בהתא% לבקשה של פאינה.  �5,000ששילמת כ
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 1  רת. אל ביתנו שאני מערי* שזה משהו שנתו� לביקופאינה, כנציגת ישר  ת.

 2, נוהל טיסות חברי כנסת. אתה כל הזמ� אומר שהכל תקי�, שבדקת. הא% 349אני מפנה לת/  ש.

 3בדקת מה אומר הנוהל לגבי טיסות של חברי כנסת, טיסות של עוזרי%, טיסות של בני זוג 

 4  וכדומה?

 5ש ח"כ או סגנית שר ואני עובר מולה וא� היא לא. אלה נהלי� פנימיי� של הכנסת. מבחינתי י  ת.

 6  אומרת לי מה הנהלי�, אני סומ* עליה. 

 7הא% הסכמת לשל% סכומי% מאד גדולי% מבלי לברר מה אומר נוהל הכנסת בגי� מימו�   ש.

 8  וג, ח"כי% וכדומה?טיסות של בני ז

 9מיסי� ואני  א� אני אפנה עכשיו לסג� שר האוצר ואבקש ממנו לתת לי הנחיות לגבי תשלומי  ת.

 10מקבל ממנו הנחיות ברורות בעני� הזה, הא� יעלה בדעתי לבוא ולבדוק אותו או לקחת עור* 

 11די� ולשאול ולברר א� מה שהוא אומר נכו� או לא נכו�. היא סגנית שר, חברת כנסת. היא 

 12המדינה וא� לא נסמו* על רשויות המדינה על מי נסמו*? א� אני צרי* על כל דבר שהמדינה 

 13 לקחת עור* די�...  אומרת

 14א% היא אמרה ל* שזה חוקי ומבקשת שתממ� את כל מי שהיא רוצה, הא% זה נראה ל*   ש.

 15  הגיוני ? 

 16  היא אומרת שהיא מדווחת למפלגה.   ת.

 17הנוהל קובע בצורה ברורה שאסור לממ� טיסה של בני משפחה, אסור לממ� טיסה של   ש.

 18  עוזרי% כי מדובר בטובות הנאה. 

 19, היו� שאני מכיר ושמעתי את הנוהל שעשו להעסיק עוזרת, שאלתי עורכי די� עשיתי בדיקה  ת.

 20 �95%באופ� רנדומלי, הא� גו/ חיצוני שמטיס ח"כ לחו"ל מותר לו להטיס ג� את העוזר, ב

 21מהמקרי� אמרו לי שכ�. מדובר בנהלי� פנימיי� של הכנסת שמי שיודע אות� זה מי שנמצא 

 22 בכנסת. 

 23  ת ע% עורכי די� ושאלת?בזמ� אמת, הא% התייעצ  ש.

 24בזמ� אמת לא העליתי בדעתי שמעבירי� לי אינפורמציה שאינה נכונה, במיוחד כאשר מדובר   ת.

 25במישהי שבמפלגה שמגויסת כל כולה לטובת הפעילות. אי� כא� ניסיו� לניצול. א� היה משהו, 

 26ייתי נורה אדומה שאומרת שיש בעיה, א� היו אומרי� לי שה� רוצי� שנחזיר מזומ�, ה

 27אני חשתי  –במקו� עוצר כל פעילות אית�, כל ניסיו� פעילות אית�, כל דיבור אית�. ההיפ* 

 28שני דברי�, האחד סיוע והתגייסות גדולי� מאד שאני לא חושב שמישהו יכול לעבוד עלי; 

 29  ושנית, התחושה שלי, שאני כמו תנועת נוער במפלגה שלה. 

 30החשבוניות ולרשו% בנפרד את הטיסה שלה סיפרת במשטרה שפאינה ביקשה להפריד את   ש.

 31  בנות כי את החשבונית שלה היא מגישה לכנסת. ואת הטיסות של ה

 32 זה לא מה שאמרתי.   ת.
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 1  אמרת שפאינה מגישה רק את הבקשה שלה ולא כתוב שהבנות מוזמנות.   ש.

 2  זה ממש לא נכו�.    ת.

 3  היא ביקשה שתוציא שתי חשבוניות בנפרד, כי אחת עבור הכנסת והשניה בגי� הבנות שלה.   ש.

 4היא ממש לא אמרה לי את זה. בסוכנות הנסיעות בד"כ מחלקי� את זה. מדובר בחשבוניות   ת.

 5 שצרי* להגיש אות�. 

 6  .29.12להודעה מיו%  373אני מפנה אות* לשורה   ש.

 7  הדברי� הוצאו מהקשר�.  ת.

  8 

 9  שמי%:ב"כ הנא

 10הוא אומר במפורש שהוא עשה הזמנה אחת ואז היא אמרה שהיא רוצה ג� את הבנות והוא עשה 

 11  הזמנה נוספת.  כתוב למה הוא עושה את ההזמנות. 

  12 

 13  העד ממשי*:

 14הזמנת כרטיסי טיסה, וזה בנפרד. לגבי המסמ* לכנסת,  לא  –יש כא� שני דברי� נפרדי�   ת.

 15 כתוב שהבנות מוזמנות.

 16  ב שג% מיכאל קירשנבאו% מוזמ�. ג% לא כתו  ש.

 17היא אמרה שלא צרי* להגיש לוועדת הכנסת כסגנית שר. היא לא אומרת שאדאג שהבנות לא   ת.

 18  יהיו בתו* ההזמנה. היא אומרת שהיא ח"כית וההזמנה צריכה להיות עבורה כי היא הח"כית.

 19  בעדות* סיפרת אי* פע% בחודש אתה נפגש ע% כל התנועות העולמיות.  ש.

 20 נכו�.   ת.

 21  מי תנועת הנוער העולמית של הבית היהודי?  ש.

 22  בני עקיבא העולמי ה� תחת "המזרחי".  ת.

 23  ני עקיבא הטיסו את נפתלי בנט?הא% ידוע ל* א% המזרחי או ב  ש.

 24נפתלי בנט הוא לא אישר הקשר. ג� איילת שקד לא נמצאת. יש חברי כנסת אחרי� שה�   ת.

 25 –יסו או לא הטיסו את הילדי�. מה שאני כ� יודע נמצאי� אית� בקשר. אני לא יודע א� הט

 26 אתה מנסה לרמוז שההבדל בבנות של פאינה שזה מובנה בתו* המפלגה.  

 27  בחלק מהמקרי% היא עבדה ובחלק לא  .ש

 28 רק במקרה אחד היא לא עבדה.    ת.

 29  ותמיר?  ש.

 30להיות תמיר היה עובד אצלי. יש הרבה ח"כי� שהילדי� שלה� לא מעורבי� ולא רוצי�   ת.

 31  מעורבי�. את הילדות של פאינה רואי� כל הזמ�.

 32  הזכרת דאוד גודובסקי, מה הקשר ל* אליו?  ש.
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 1הוא עזר לנו בכמה דברי�. הוא תיא� כל פע� שקבוצה של עזרה הגיעה לאר- ועשינו פגישות   ת.

 2ע� חברי הכנסת של ישראל ביתנו, הוא תיא� את הפגישות של החניכי� שלנו ע� חברי 

 3עשינו כנס במסגרת פעילות  �עט שלא היה לי קשר איתו. הוא סייע  לנו פע� אחת הכנסת. כמ

 4איגוד עליה, הרעיו� שחלמנו עליו שני�, בעיקר אלכס מרשו� שעובד אצלנו ואחראי על פעילות 

 5שנה בסוכנות היהודית. הוא סייע ברמת סמינר באר- בעיקר לרשויות  19עידוד עליה, שעבד 

 6 אות� לנושא העליה. בנגב והגליל כדי לחבר 

 7, שהוא לא קשור אלי* 121כששאלו אות* במשטרה מה הקשר של* ע% דאוד, השבת בשורה   ש.

 8  ואי� ל* כ"כ קשר איתו. 

 9  נכו�. אי� יותר מדי קשר איתו.   ת.

 10  ואני מגיש תמליל. 309אני משמיע שיחה מס'   ש.

  11 

 12  .384התמליל הוגש וסומ� ת/

  13 

 14לתמליל. על איזו הזמנה הודית לו ועל  5על הזמנה בשורה מדובר בשיחה ע% דאוד. הודית לו   ש.

 15  איזה רשימות מדובר ש%?

 16  אותו כנס רשויות שדיברתי עליו. עזרא מארגנת את הכנס. יש לי כא� תמונות מהכנס.   ת.

  17 

 18  . 190התמונות מהכנס מסומנות נ/

  19 

 20שר, משרד משרד החו-, לשכת הק –משרדי ממשלה  5זה כנס שאנחנו מארגני�. הבאנו לכנס   ת.

 � 21הפני�, משרד הקליטה והעליה ומשרד הנגב והגליל. הרעיו� היה שה� יבינו מה ה� יכולי

 22לקבל מהמשרדי� א� ה� ידאגו שעולי� יגיעו לערי� שלה�, כאשר התמקמנו בגליל ובנגב 

 23ובעצ� בכנס הזה נתנו שיעורי בית לנציגי הרשויות ואמרנו לה� שנהיה מעוניני� לעבוד 

 24ל זה ה� צריכי� להציג קול קורא אלינו, ולהציג שיש דירות לעולי� ברגע אית�, אבל בשבי

 � 25שעולה מגיע, ושיהיה לו מקו� לישו� לפחות בחודש הראשו�. דאוד איש השטח וביקשתי א

 26 הוא יכול להביא ראשי נציגויות מכל האר-.  

 27  . 945מס' אני משמיע ל* שיחה נוספת,   ש.

  28 

 29   . 385התמליל סומ� ת/

  30 

 31  העד ממשי*:

 32  על איזו ועדה אתה מדבר ש%?  ש.
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 1יש וועדה שמקימי�, אני חושב שזו ועדת היגוי שמוקמת על ידי ההסתדרות הציונית, משרד   ת.

 .� 2 העליה והקליטה ואול ג� הסוכנות היהודית לטובת נושא של עידוד עליה מרחבי העול

 3  למה ביקשת מדאוד לוודא שיש אנשי% משלכ%?  ש.

 4יש תהלי* מאד גדול שעובר במדינה. הש� של משרד הקליטה השתנה ממשרד הקליטה   ת.

 5למשרד העליה לקליטה. מי שהיה אחראי לעליית יהודי� לישראל היתה הסוכנות היהודית. כאשר 

 6המדינה הבינה שהסוכנות היהודית פחות פעילה מבחינת עליה, מדינת ישראל החליטה לקחת על 

 7ישראל, ולכ� שינתה אתה ש� ממשרד הקליטה למשרד העליה והקליטה. עצמה עידוד עליה למדינת 

 8יעשו אותה פעילות של הסוכנות היהודית שנעשתה עד   �ה� עשו שינויי� בבחינות  –כדי לעודד עליה 

 � 9היו�. מושקעי� מאמצי� ועושי� פעילויות כדי לתת מענה הול� לעליה למדינת ישראל ופתאו� יו

 10ישראל מחליטה להחזיר את הגלגל חזרה, אולי, כהסתדרות אחד אנחנו רואי� שמדינת 

 11הציונית/הסוכנות היהודית. אני מבקש סיוע כמפלגה, שהרי יש כא� פעילות אסטרטגית של המדינה 

 12ואני מעוני� להיות בוועדה ואולי גופי� נוספי� שמעודדי עליה על מנת שאחרי כל השקעה שהשקענו 

 13באותה תקופה, כיוו� היהודית נוכל להיות ש� ולא ניזנח. עד כה, כגופי� שמחליפי� את הסוכנות 

 14שאנחנו נמצאי� בקשר בנושא של סמינר עידוד עליה של ראשי רשויות, אני מנסה להעביר את המסר. 

 15מה שחשוב לי זה העולי� ולהעלות כמה שיותר אנשי� לאר-. ברגע שהתחלתי תהלי* גדול, חשוב לי 

 16  להיות חלק מהתהלי*. 

 17  ות לא רצית לאבד?איזו בלעדי  ש.

 18אני כבר בניתי מח' עליה מאד גדולה. אני חושש שיש לי סה"כ מער* גדול ואחרי שהמדינה   ת.

 19לקחה על עצמה את נושא העליה ואחרי שהפכתי לגו/ בלעדי שמעלה את העולי� מחבר העמי�, אני 

 .� 20  חושש שאצטר* לסגור את המער* שבניתי בעמל רב. אני שמח שיהיו עוד גופי

  21 

 22  הנאשמי%:ב"כ 

 23  לא כתוב בלעדי. 

  24 

 25  ב"כ המאשימה:

 26  איפה שכתוב שהמילה לא ברורה, נאמר "בלעדיות".  18בשורה 

  27 

 28  קוב� השמע מושמע שוב. 

  29 

 30 העד ממשי*:

 31  עכשיו כאשר אתה משמיע שוב את הקלטת, אני אומר ש� בעייתיות.   ת.

 32  .3288אני מפנה לשיחה   ש.
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  1 

 2  .386התמליל הוגש וסומ� ת/

  3 

 4  מיליו� מדובר ולמה שאלת את דאוד א% זה טוב ליהודי%? 60של  על איזו החלטה  ש.

 5היתה החלטת ממשלה לתקצב את נושא העליה שיחה שהיתה קוד�. יו� של הזה על אותו רע  ת.

 6ואני שוב מביע את החשש שאנחנו אחרי שהמדינה עשתה מהל* אסטרטגי מאד חשוב של 

 7חשש שעמותות שבנינו ועשינו  עידוד עליה ע� עמותות שמעלי� יהודי� לאר-, אני מעלה

 8  יישארו בחו-.

 9  .582אני מפנה לשיחה מס'   ש.

  10 

 11  .387ת/התמליל הוגש וסומ� 

  12 

 13  על איזה כנס מדובר?  ש.

 14  הכנס שהראיתי קוד� לכ�, כנס לקידו� העליה מחבר העמי�.   ת.

 15  מי מימ� את הכנס?  ש.

 16 עזרא.   ת.

 17  על מה דאוד בא בטענות?  ש.

 18הוא בא אלי אחרי הכנס כנראה שפגעתי ש� באיזה קונפליקט בתו* המפלגה שיש ש� מישהי   ת.

 19  שכנראה לא כל כ* אהובה או אהודה שהיתה ש� בכנס.  

 20  על כ* שעוד גורמי%, חו� מפאינה קיבלו ש% חשיפה.  דאוד כועס  ש.

 21א לא נכו�. היתה בכנס משתתפת בש� אינה זיבשט- כנראה שחתרה תחת פאינה בנוש  ת.

 22מסקנות המפלגה, לא ידענו שיש קונפליקט לא ידענו שיש חתירה של מישהי מהמפלגה תחת 

 23  פאינה. קיבלנו ש� צעקות. 

  24 

 25 חקירה חוזרת:

 26  תאשר שהשיחות ע% דאוד שהוצגו ה% על פני חודש ימי%.   ש.

 27  נכו�.   ת.

 28שחברי שאל אות* מה היא עשתה  2011לגבי הנסיעה של מיטל יחד ע% פאינה בספטמבר   ש.

 29להודעה השניה,  10ש% וחברי הקריא חלק מהמשפט. תאשר לי שאמרת במשטרה, עמ' 

 30שהיא ביקשה שלנסיעה תצטר- מיטל ואמרת% שא% היא מצטרפת שתצטר- ג% 

 31  לפעילויות. 

 32 נכו�.   ת.
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 1פעילות ואמרת שהיא השתתפה בפעילות כלשהו. אמרת  נשאלת א% מיטל הצטרפה לאיזו  ש.

 2ש% שביקשת מפאינה שמיטל תשתת- בפעילות ואתה לא יכול לאשר א% היא השתתפה או 

 3  לא. 

 4  נכו�. דוד רויטמ� יכול להעיד שהוא היה ש� בפעילות.   ת.

  5 
#>7<#  6 

 7  החלטה

  8 

 � 9. כל הנאשמי� האחרי� ובאי כוח� פטורי� 5יישמעו הטיעוני� לעונש לגבי נאשמת  8.3.2018ביו

 10   מהתייצבות לישיבה זו. 

  11 

 12  . 09:30בשעה  20.3.2018ישיבת ההוכחות הבאה לשמיעת יתר הנאשמי% נקבעה ליו% 

  13 

 14  הנאשמי% מוזהרי% בחובת התייצבות%. 
#>8<#  15 
  16 

 17  במעמד הנוכחי%. 06/03/2018, י"ט אדר תשע"חניתנה והודעה היו% 

  18 

  

  שופט עמית, גורפינקל צבי

  19 

 20 בונפיל טלי ידי על הוקלד




