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   לפני כבוד השופט ירו� לוי 

  

  מדינת ישראל  המאשימה
ידי ב"כ עו"ד מאור אב� ח�, עו"ד יונת� קרמר, עו"ד משה �על

  עקירב, ועו"ד נטלי קוקוי
  
  נגד

  
  016599326ת"ז  . פאינה קירשנבאו�,1  הנאשמי�

  ב"כ עו"ד גיורא אדרת ועו"ד אלו� קליי� ידי�על
   050227073ת"ז  . רמי כה�,3

  ידי ב"כ עו"ד אבי חימי ועו"ד משה וייס�על
 1 

#>2<#  2 
 3  נוכחי�:

 4  עו"ד מאור אב� ח�, עו"ד נטלי קוקוי ועו"ד משה עקירב –ב"כ המאשימה 

 5  וב"כ עו"ד גיורא אדרת ועו"ד אור� אדרת 1הנאשמת 

 6  חימי ועו"ד משה וייסוב"כ עו"ד אבי  3הנאש# 

  7 

 8  ע.ת, גב' ויקטוריה (ויקה) רבי�   .1  :העדה

  9 

 10 פרוטוקול

  11 

  12 

 13  בוקר מצוי�, לא היה בלתי צפוי.   כב' הש' לוי:

 14  בשל המצב הביטחוני שהחרי- אתמול בערב,   עו"ד ברדיצ'בסקי: 

 15מדינת ישראל נגד  16512�08�17הדיו�. אפשר? תיק פלילי רק רגע, נפתח את   כב' הש' לוי:

 16קירשנבאו# ואחרי#. נוכחי# הנאשמי# ובאי כוח הצדדי#. בבקשה עור/ די� 

 17  ברדיצ'בסקי.

 18אני מתנצל אבל בשל המצב הביטחוני שהחמיר אתמול והסלי#, בשעות הערב   עו"ד ברדיצ'בסקי:

 19פי ואנחנו נבקש להגיש הודיעו לנו שהשר ליברמ� לא יכול לבוא לתת עדות או

 20  מכתב במקו# העדות כדי לא לעכב. 

 21מאחר שהסיבה היא לא בלתי מוצדקת ואני לא רוצה שזה יתפרש כאילו בגלל   כב' הש' לוי:

 22שבית המשפט מפיל על יעילות ההלי/. א# את# חושבי# שזה חשוב להגנת 

 #23 הנאש# אז אנחנו לא נמנע דחייה נוספת, א# את# רוצי# להגיש אי� לי שו

 24  בעיה, את# תחליטו. 

 25כבודו, מרשי אומר שהכי טוב זה שאולי כבודו יקבע תארי/ ואנחנו נבדוק מול   עו"ד ברדיצ'בסקי:

 26  השר ליברמ� א# הוא יכול, א# כ� נבקש, א# לא נגיש מכתב במקו#. 
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 1אז אני אומר לכ# מה, אני אקבע מועד לשימוע גזר הדי� ובתו/ התקופה הזו   כב' הש' לוי:

 2תגישו  –כ# אפשרות לעדות של השר. א# הדבר יצלח מה טוב, א# לא אני את� ל

 3את המכתב ואני מניח שלא תרצו להוסי- בעקבותיו. יש לכ# מה לומר עור/ 

 4  די� אב� ח�?

 5  לא, מקובל עלינו.   עו"ד אב� ח�:

 6  אוקי. תו/ איזה פרק זמ� את# מבקשי#?  כב' הש' לוי:

 7  שבוע.   עו"ד ברדיצ'בסקי:

 8  מעוד שבוע ואיל/? טוב.  כב' הש' לוי:

 9  כ�.   עו"ד ברדיצ'בסקי:

 10  . 18.6.2018טוב, אז נאמר ככה. גזר הדי� יינת� ביו#   כב' הש' לוי:

 11  יוני או יולי?  עו"ד ברדיצ'בסקי:

 12לא להגזי#, יוני מספיק. כ�, יוני. זה מבחינתי את# יכולי# להציע מועד בכל   כב' הש' לוי:

 13  דר?אחד מהימי# שסמוכי# עד למת� גזר הדי�. בס

 14  ?9:30באיזו שעה?  18.6תודה רבה.   עו"ד ברדיצ'בסקי:

 15  שבועות.  �3וחצי. יש לכ# בער/ כ 9, למה 9  כב' הש' לוי:

 16  תודה.   עו"ד ברדיצ'בסקי:

 17טוב, אז אנחנו, אתה משוחרר אדו� גודובסקי ואנחנו חוזרי# לעניינ# של   כב' הש' לוי:

 18  הגברת קירשנבאו# ומר כה�.

 19  בה לאדוני, יו# טוב. תודה ר  עו"ד ברדיצ'בסקי:

 20  יו# טוב. בוקר טוב, מה שמ/?  כב' הש' לוי:

 21  ויקטוריה רבי�.   גב' רבי�:

 22את מוזהרת להגיד את האמת, כל האמת ורק את האמת, אחרת תהיי צפויה   כב' הש' לוי:

 23  לעונשי# הקבועי# בחוק. 

 24  כ�.   גב' רבי�:

 25  שואל? בבקשה.  תואילי להשיב לשאלות התובע. מי היו#? מי היו#  כב' הש' לוי:

 26אני אבקש להגיש את כתב האישו# שהוגש נגד העדה ואת הסדר הטיעו�   עו"ד אב� ח�:

 27 4בעניינה, העדה הורשעה על פי הודאתה במסגרת הסדר טיעו� נגזרו עליה 

 28חודשי מאסר שרוצו בעבודות שירות ומאסר על תנאי, כל מה שהעדה תעיד 

 29  . היו# לא ישמש נגדה למעט במקרה של עדות שקר

 30  היא כבר רצתה את העונש?  כב' הש' לוי:

 31  היא ממש,   עו"ד אב� ח�:

 32  עוד לא.   העדה:
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 1  כרגע.   עו"ד אב� ח�:

 2  בתהלי/.   העדה:

 3  מרצה את העונש.  עו"ד אב� ח�:

 4  טוב. איפה את מרצה אותו?  כב' הש' לוי:

 5  בירושלי# בבית הילד.   העדה:

 6  בית הילד?  כב' הש' לוי:

 7  כ�.   העדה:

 8  בית ספר, לא?זה   כב' הש' לוי:

 9  לא, זה פנימייה.   העדה:

 10  טוב. זה נורא?  כב' הש' לוי:

 11  לא, אני דווקא עושה את זה כשילדי# בבית הספר וילדי# מגיעי# יותר מאוחר.   העדה:

 12  טוב, בסדר. בבקשה.   כב' הש' לוי:

  13 

 14לשאלות העדה, גב' ויקטוריה (ויקה) רבי�, לאחר שהוזהרה כדי� לומר אמת, משיבה בחקירה ראשית 

 15  עו"ד מאור אב� ח�:

 16  ?2011עד  2001ספרי היכ� עבדת בשני#   ש:

 17  סליחה רגע, נסמ� את המוצג.   כב' הש' לוי:

  18 

  19 

  20 
#>5<#  21 

 22  החלטה

  23 

 24  .344הוגש וסומ� ת/
#>6<#  25 

  26 

 27  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  28 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  29 
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  1 

  2 

   3 

 4  כ�.   כב' הש' לוי:

 5  ?2011עד  2001היכ� עבדת בשני#   ש:

 6  עבדתי במפלגת ישראל ביתנו, מש# לכנסת ומש# למשרד הפני#.   ת:

 7  באילו תפקידי# עבדת?  ש:

 8  הייתי מנהלת לשכה, אחר כ/ עוזרת פרלמנטרית ובמשרד הפני# הייתי יועצת.   ת:

 9  תואילי להרי# את הקול כי אני לא שומע אות/ מספיק טוב.   כב' הש' לוי:

 10  אני אשתדל.   ת:

 11  א# צרי/, אפילו את המיקרופו�.   כב' הש' לוי:

 12  כמה שני# את עובדת ע# הגברת קירשנבאו# ובאילו תפקידי#?  ש:

 13  שני# בער/ וכמנהלת לשכה, עוזרת, יועצת.  12  ת:

 14  כמה יועצי# היו בלשכה של קירשנבאו# ביחד אית/?  ש:

 15ע1 תקשורת, א# זה היה תלוי איפה זה היה, א# זה היה בכנסת זה היה רק יו  ת:

 16  יועצי#.  3אנשי#,  3במפלגה אז רק אני הייתי, א# זה היה במשרד הפני# זה 

 17  מי השלושה?  ש:

 18  במשרד הפני#?  ת:

 19  כ�.   ש:

 20  אני, יקותיאל צפרי ושלומי לוי.   ת:

 21  מה היה התפקיד של כל אחד?  ש:

 22פני# קותי היה דובר, יוע1 תקשורת. שלומי התעסק יותר בענייני# של משרד ה  ת:

 23  המקצועיי# ואני התעסקתי בלו"ז, בלשכה, במזכירות, מנהלת לשכה. 

 24  מה הקשר שיש ל/ היו# ע# גברת קירשנבאו#?  ש:

 25  קשר חברי.   ת:

 26  מתי בפע# האחרונה דיברת איתה?  ש:

 27  היו# בבוקר.   ת:

 28  ולפני?  ש:

 29  לפני כמה ימי#. בטלפו�.   ת:

 30  חקירה?כמה זמ� לפני שהתחילה החקירה ידעת שהולכת להיות   ש:

 31  עוד פע#, כמה זמ� לפני?  ת:

 32  כמה זמ� לפני שהתחיל, שלמעשה הודיעו על החקירה הגלויה.   ש:

 33  יו# אחד,  ת:
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 1  יו# לפני.   ש:

 2  כי ידעתי את זה ביו# שלישי א# אני לא טועה.   ת:

 3  יו# שלישי. החקירה התחילה ביו# רביעי.   ש:

 4  אי/ ידעת?  כב' הש' לוי:

 5זה לא היתה  WhatsApp �השני ואמר שבכשהגעתי לעבודה, הגיע היוע1   ת:

 6חקירה על פאינה, ידענו שיש איזה שהיא חקירה במשרד הפני# כי הוא הראה 

 7איפה שהיה כתוב שיש חקירה, יש משטרה במשרד הפני#,  WhatsAppלי 

 8  משהו כזה, לא ידענו שזה על פאינה. 

 9  אז חשבת, מה זה קשור אלי/ בכלל?  כב' הש' לוי:

 10עבדנו, הלשכה שלנו ג# ש# אז היה מעניי� איפה זה, כי לא היה לא, כי אנחנו   ת:

 11כלו#, שו# דבר לא היה במשרד הפני#, למרות שהיה כתוב שיש משטרה, היה 

 12  הכל שקט ולא היה כלו#. 

 WhatsApp?  13הראו ל/ הודעה של   ש:

 14  כ�.   ת:

 15  מי הראה ל/?  ש:

 16  שלומי.   ת:

 17  שלומי. ומה היה כתוב ש# בהודעה?  ש:

 18  לא זוכרת את זה במדויק. עכשיו אני   ת:

 19  בער/.   ש:

 20  שיש משטרה במשרד הפני#, זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו.   ת:

 21  אוקי. ע# מי דיברת אחרי שראית את ההודעה הזאת?  ש:

 22חצי עול# דיברתי ע# אמא, ע# בעלי, ע# חמותי, ע# דוד, ג# דיברנו ע# פאינה   ת:

 23  במיוחד על זה. באותו יו# בענייני עבודה. אני לא זוכרת א# דיברתי 

 24  מה אמרת לפאינה לגבי ההודעה הזאת?  ש:

 25לא, זה אני לא זוכרת שמה אמרתי, אני לא זוכרת הא# דיברתי איתה בדיוק   ת:

 26  על ההודעה הזאת שיש. 

 27, זה יו# 1:32בשעה  23.12.14אני מציג ל/ שיחה בינ/ לבי� גודובסקי מתארי/   ש:

 28  לפני החקירה הגלויה. 

  29 

  30 

  31 

  32 
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  1 

  2 

  3 
#>7<#  4 

 5  החלטה

  6 

  7 

   8 

 9  .345הוגש וסומ� ת/

  10 
#>6<#  11 

  12 

 13  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  14 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  15 

  16 

  17 

 18  על מה את# מדברי# בשיחה הזאת?  ש:

 19אומרת שיחה מאוד כללית, בנוס- הוא שואל מה קורה במשרד הפני#, אני   ת:

 20שלא קורה כלו#. זה בדיוק מה שאמרתי, שאומרי# שמסתובבי# במשרד 

 21  הפני# ושו# דבר לא קורה. 

 22דאוד שואל אות/ לגבי מישהו שנמצא לא רחוק ממ/ במסדרו�, למי הוא   ש:

 23  מתכוו�?

 24הוא מתכוו� לליאור שהיה עובד של משרד הפני#, לא זוכרת באיזה ענייני#,   ת:

 25  ה. ענייני# מקצועיי# משהו כז

 26  אוקי. אני מציג ל/ עוד שיחה מאותו יו#, שיחה בינ/ לבי� רומ� גורובי1'.  ש:

 27  גר1.   ת:

 28  גר1. מי זה רומ�?  ש:

  29 
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  1 

#>8<#  2 

 3  החלטה

  4 

  5 

   6 

 7  .346הוגש וסומ� ת/

  8 
#>6<#  9 

  10 

 11  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  12 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  13 

  14 

  15 

 16  היה לוביסט ואני מכירה אותו ג# אישית כי עבדנו ביחד בזמנו. אז הוא   ת:

 17  מה הוא מספר ל/ פה?  ש:

 18שהוא שמע שמשטרה הגיעה למשרד הפני#, יכול להיות לאיזה שהיא מחלקה   ת:

 19  או לאיזה שהוא סני- ולא ברור מה קורה. 

 20  מה הקשר של רומ� לגברת קירשנבאו#?  ש:

 21  חד. בזמ� הבחירות אנחנו עבדנו כולנו בי  ת:

 22  מה זה ביחד? איפה הוא עבד לפני שהוא היה לוביסט?  ש:

 23  הוא עבד, אני לא יודעת איפה הוא עבד לפני זה, הוא היה בבחירות כיוע1.   ת:

 24שאלו אות/ מה הקשר בי� רומ� לפאינה,  15.9.16את אמרת בחקירה של/ מיו#   ש:

 25ביסט את אמרת הוא עבד איתה במפלגה, בזמ� השיחה שהשמעת לי הוא היה לו

 26  לפני כ� הוא עבד במפלגה כיוע1 שעובד צמוד ע# פאינה המנכ"לית. 

 27  כ�, זה בדיוק מה שאמרתי. הוא עבד א# פאינה בזמ� הבחירות במפלגה, כ�.   ת:

 28  אוקי. בסדר. אני מציג ל/ עוד שיחה מאותו היו#.   ש:

  29 
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  1 

  2 

  3 
#>9<#  4 

 5  החלטה

  6 

  7 

 8  .347הוגש וסומ� ת/ 

  9 
#>6<#  10 

  11 

 12  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  13 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  14 

  15 

  16 

 17  שיחה בינ/ ובי� אלה פולצקי.   ש:

 18  כ�.   ת:

 19  מי זאת אלה?  ש:

 20  מזכירה שלנו בלשכה היתה.   ת:

 21  למה את אומרת לה לעדכ� אות/ א# מישהו זר מתעניי� במשרד?  ש:

 22  כי יש שמועות שמשהו קורה במשרד הפני#.   ת:

 23  מציג ל/ עוד שיחה מאותו יו#. שוב שיחה בינ/ לבי� גודובסקי.   ש:

  24 

  25 
#>10<#  26 

 27  החלטה

  28 

 29  .348הוגש וסומ� ת/

  30 
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#>6<#  1 
  2 

 3  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  4 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  5 

  6 

  7 

 8  על איזה קותי את# מדברי# בשיחה?  ש:

 9  קותי? קותי יש רק אחד. זה היוע1 תקשורת.   ת:

 10ונודע ל/  WhatsApp �אוקי. תספרי מה עשית במשרד אחרי שראית את ה  ש:

 11  שיש שמועות על חקירה. 

 12  אני עכשיו לא זוכרת במדויק מה עשיתי, עבדתי באותו יו#.   ת:

 13  לא, לא, מה עשית חו1 מלעבוד?  ש:

 14  כלו#, תשאל יותר מדויק אז אני אגיד ל/.   ת:

 15  מה זרקת במשרד?  ש:

 16לא, אני עשיתי סדר, כמו שאני עשיתי כל יו#, ג# אמרתי את זה בחקירה,   ת:

 17עשיתי סדר על השולח� וזרקתי ניירות שלי מה שאני כתבתי, מה שיש תיעוד 

 18  במחשב ובמייל וכל הטבלאות אז זרקתי מה שחשבתי מיותר. 

 19ות חקירה. שאלו אות/ בחקירה מה עשית ברגע שנודע ל/ שהולכת להי  ש:

 20, מה עשית# אחר כ/ כדי להתכונ� לחקירה? תשובה של/, 94שורה  25.12.14

 21 97התקשרתי לפאינה היא אמרה לי שהיא לא יודעת שו# דבר. בהמש/ שורה 

 22את אומרת מה שעשיתי אישית זה עשיתי סדר על השולח�, זרקתי, אבל הפחד 

 23  שיש חקירה חושבי# מה עשיתי. 

 24  תה מדלג על שורות חשובות?אבל למה א  עו"ד א. אדרת: 

 25איפה? במחשב לא נגעתי, עשיתי סדר, זרקתי את הדפי# שאני כותבת משני#   ש:

 26קודמות, פרוטוקולי# של פגישות, ניירות, זה היה בנושא מקצועי, אני לא 

 27  קראתי כל ד-. 

 28  נכו�.   ת:
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 1כלומר, את עובדת משרד הפני#, את שומעת שאולי יש חקירה ומה שאת עושה   ש:

 2  רקת את כל הניירות שיש ל/ על השולח�. את זו

 3אפשר לייחס את זה ככה, אבל תכלס זה לא היה נכו�, ג# אמרתי את זה   ת:

 4בחקירה. אני עשיתי סדר כל פע# וכל יו# במשרד ועל השולח�, אצלי תמיד היה 

 5נקי ולא היה כלו# אז לא נגעתי בשו# דבר. מה שחשבתי שאני יכולה לזרוק, 

 6  מיותר.  אני זרקתי, מה שהיה

 7  אז א# את עושה סדר כל יו#, מה היה ל/ לזרוק?  ש:

 8שני#,  4כל מיני דברי#, אולי מהיו# הקוד#. לא זוכרת עכשיו, זה היה לפני   ת:

 9  מאור, זה. 

 10את במשטרה אמרת שזרקת ניירות שכתבת משני# קודמות, כלומר זה דברי#   ש:

 11  ששני# יושבי# אצל/ וזרקת אות#. 

 12  . זה ג# אמרתי בחקירה. אבל יש תיעוד במחשב  ת:

 13  בסדר, זה משהו אחר, אנחנו נגיע לתיעוד במחשב.  ש:

 14  בסדר.   ת:

 15  אני מדבר על מה שזרקת.   ש:

 16  יכול להיות. לא שיקרתי, לא פה ולא ש# אז מה שכתוב ש#,   ת:

 17  אני לא אומר ששיקרת.   ש:

 18  לא, לא, בסדר.   ת:

 19הקודמות זה מה אוקי. אז א# את אומרת שזרקת דפי# שכתבת מהשני#   ש:

 20  שעשית?

 21  זה מה שעשיתי ומה שכתוב.  ת:

 22  למי סיפרת שאת זורקת מסמכי#?  ש:

 23  לא יודעת, סיפרתי למישהו?  ת:

 24  אני שואל.   ש:

 25  לא נראה לי.   ת:

 26  מתי נפגשת ע# גודובסקי בפע# האחרונה לפני החקירה?  ש:

 27   לא יודעת מתי זה היה, אנחנו היינו נפגשי# על בסיס פע# פעמיי# בשבוע.  ת:

 28בואי אני אזכיר ל/, את# נפגשת# ביו# שלישי אחרי הצהריי#, באותו יו# לפני   ש:

 29  החקירה. 

 30אה, הבנתי, זאת אומרת לפני החקירה הגלויה. כ�, ביו# שלישי נפגשנו, אחרי   ת:

 31  העבודה. 

 32  על מה דיברת# בפגישה?  ש:
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 1  על כל מיני דברי#, דברי# מקצועיי#.   ת:

 2, מתי נפגשת ע# דאוד לאחרונה, 126שורה  25.12.14שאלו אות/ בחקירה,   ש:

 3תשובה מיו# שלישי אחר הצהריי# ראיתי את דאוד ודיברנו על החקירה, 

 4דיברנו על זה שיש חקירה ושאנחנו לא יודעי# על מה מדובר ואי/ זה קשור 

 5לפאינה. בבוקר לא כתבו שקשור לפאינה, בצהריי# כבר כתבו שזה קשור 

 6  לפאינה. 

 7  ה היה חקירה יומיי# אחרי שנפגשנו, יכול להיות, אז ז  ת:

 8  נכו�.   ש:

 9עכשיו קצת קשה לי להיזכר על מה דיברנו בדיוק. כאילו אני זוכרת את הפגישה   ת:

 10  מטושטש לגמרי. 

 11  אבל א# אמרת את זה אז, זה נכו�?  ש:

 12  זה נכו�, כ�.   ת:

 13  מציג ל/ שיחה נוספת מאותו היו#, בינ/ לבי� גודובסקי.   ש:

  14 

  15 

  16 
#>11<#  17 

 18  החלטה

  19 

  20 

   21 

 22  .349הוגש וסומ� ת/

  23 
#>6<#  24 

  25 

 26  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  27 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  28 

  29 

  30 
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 1  את אומרת בשיחה שאת לא יכולה לעדכ� אותה, את מי את לא יכולה לעדכ�?  ש:

 2  א# זה אותה, זה פאינה.   ת:

 3  בשיחה?מי זה מייק שאת# מזכירי# אותו   ש:

 4  מייק יש רק אחד, אני לא ראיתי איפה מזכירי# אבל זה שהוא,   ת:

 5  . 45, 46שורה   ש:

 6  זה בחור שעבד צמוד לדאוד.   ת:

 7  מה הוא?  כב' הש' לוי:

 8  הוא עבד צמוד לדאוד, לדוד.   ת:

 9  מה ש# המשפחה של מייק?  ש:

 10  מייק צופנס.   ת:

 11  מייק צופנס. מי זה המנהל שאת# מזכירי# פה?  ש:

 12   שניה.  ת:

 13  איזו שורה? אפשר להפנות לשורה?  עו"ד א. אדרת:

 14  כ�, שניה.   עו"ד אב� ח�:

 15  . 28  כב' הש' לוי:

 16  . 28שורה   עו"ד אב� ח�:

 17  מדברי# על איווט.   ת:

 18  מי?  ש:

 19  אביגדור ליברמ�.   ת:

 20  אוקי. עכשיו, חו1 מהמסכי# שזרקת במשרד,   ש:

 21  למה המנהל?  כב' הש' לוי:

 22אז יכול להיות שזו לא היתה המילה, לא  ככה, זה תרגו#, דיברנו ברוסית  ת:

 23  יודעת. 

 24  אבל זה הוא?  כב' הש' לוי:

 25  מי זה הוא?  ת:

 26  הכוונה אליו?  כב' הש' לוי:

 27  לאיווט? כ�. זה היה בענייני# של המפלגה, זה לפי השיחה.   ת:

 28  כ�.   כב' הש' לוי:

 29  מעבר למסמכי# שזרקת במשרד, איזה עוד מסמכי# זרקת?  ש:

 30  אני לא זרקתי יותר כלו#.   ת:

 31  אמרת למישהו לזרוק?  ש:
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 1דפי# בבית במחברת, ביקשתי מאמא לקחת את זה מהבית. זה מה  2היו   ת:

 2  שאמרתי. 

 3  איזה דפי# היו ל/ בבית?  ש:

 4  זה היו טבלאות של העברות תקציביות.   ת:

 5  זה ג# בשביל לסדר את הבית? היה פסח או משהו?  כב' הש' לוי:

 6  כ�, כל הזמ�. אצלי סדר פסח כל יו#.   ת:

 7  מתי לפני כ� ביקשת ממנה לסדר את הבית?  כב' הש' לוי:

 8  בעצמי סידרתי.   ת:

 9  אז זה פע# יחידה שביקשת?  כב' הש' לוי:

 10  כ�, אחרי זה פע# אחרונה.   ת:

 11  למה היו ל/ מסמכי# בבית?  ש:

 12בטלפו� וג# כי אני עבדתי ג# מהבית. זה לא, היו לי ג# מסמכי#, ג# מיילי#   ת:

 13  במחשב. 

 14  ואז מה עשית בעצ#? התקשרת לאמא של/,   ש:

 15  וביקשתי לקחת את זה מהבית.   ת:

 16  ומה היא עשתה?  ש:

 17  אני לא יודעת האמת מה היא עשתה? שרפה את זה? אני לא ראיתי.   ת:

 18  היא גרה אצל/ בבית?  כב' הש' לוי:

 19  היא גרה ג# אצלי בבית, עכשיו כבר לא, אבל היא כ�.   ת:

 20  לא הבנתי.   ' לוי:כב' הש

 21  אז היא היתה אצלי בבית.   ת:

 22  היא גרה אצל/ בבית?  כב' הש' לוי:

 23  יש לה ב� זוג, היא גרה איתו אבל ג# אצלי וג# איתו.   ת:

 24אז כשהתקשרת אליה וביקשת לעשות את זה, היא היתה צריכה לנסוע   כב' הש' לוי:

 25  במיוחד?

 26  לא לנסוע, היא עובדת דקה מהבית שלי.   ת:

 27  היתה צריכה להגיע במיוחד לבית.  לוי:כב' הש' 

 28  לא יודעת במיוחד או לא כי היא מבקרת אצלי בבית לא פע# אחת ביו#.   ת:

 29  טוב.   כב' הש' לוי:

 30  בינ/ ובי� אמא של/.  23.12אני מציג ל/ שיחה מיו#   ש:

  31 

  32 
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  1 

  2 

  3 
#>12<#  4 

 5  החלטה

  6 

 7  .350הוגש וסומ� ת/

  8 
#>6<#  9 

  10 

 11  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  12 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  13 

  14 

  15 

 16  על מה את� מדברות פה?  ש:

 17  על זה שהיא אמרה שהיא לקחה את הדפי#.   ת:

 18כ�, היא אומרת ל/ עשינו את הכל, עשינו את הכל, הכל ריק. זה על הדפי#   ש:

 19ובי� אמא שדיברנו, כ�? עכשיו אני מציג ל/ עוד שיחה מאותו היו#, שוב בינ/ 

 20  של/.

  21 

  22 
#>13<#  23 

 24  החלטה

   25 

  26 

 27  .351הוגש וסומ� ת/

  28 
#>6<#  29 

  30 

 31  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 
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  1 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  2 

  3 

  4 

  5 

 6  את מספרת לה שעשית סדר בבית ואת אומרת לה לא לדבר על זה בטלפו�.   ש:

 7  נו.  ת:

 8  למה?  ש:

 9  לא רציתי לדבר על זה בטלפו�.   ת:

 10  אבל לא זה מה ששאלו אות/.   כב' הש' לוי:

 11  למה אמרתי? כי אמרתי ככה, לא יודעת למה אמרתי.   ת:

 12  יש ל/ השערה?  כב' הש' לוי:

 13  יש לי מה? לא יודעת, ראיתי הרבה סדרות   ת:

 14  של מה?  כב' הש' לוי:

 15אזיני# לשיחות אז על בתי משפט, על החקירות ואז אני יודעת שמקשיבי# ומ  ת:

 16  לא רציתי לדבר על זה בטלפו�. 

 17  חשדת שמאזיני# ל/?  כב' הש' לוי:

 18חשדתי שהתחילה החקירה הייתי כמעט בטוחה אבל זה שוב, זה רק הערכה   ת:

 19  שלי אישית, לא קשור לשו# דבר לכלו#. נראה לי שכולנו ראינו כל מיני סדרות. 

 20  שבו התחילה החקירה הגלויה. זה היו#  24.12.14אני מציג ל/ שיחה מיו#   ש:

  21 

  22 
#>14<#  23 

 24  החלטה

  25 

  26 

   27 

 28  .352הוגש וסומ� ת/

  29 
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#>6<#  1 
  2 

 3  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  4 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  5 

  6 

  7 

 8  המשטרה לא עצרה אות/ ביו# הראשו�.   ש:

 9  כ�, זה יו# רביעי היה.   ת:

 10  כ�, יו# רביעי התחילה החקירה לא עצרו אות/.   ש:

 11  כ�.   ת:

 12  ע# מי את מדברת?  ש:

 13  ע# חמותי.   ת:

 14  חמות/. למה את אומרת לה שמאזיני# ל/ לטלפו�?  ש:

 15    כי ראיתי סדרות וחשבתי שמאזיני# בטלפוני#.   ת:

 16  מי אמר ל/ שמאזיני# ל/ לטלפוני#?  ש:

 17  א- אחד.   ת:

 18  א- אחד.   ש:

 19  ממש א- אחד.   ת:

 20  מי זה קיריל?  הש' לוי:כב' 

 21  בעלי.   ת:

 22  אז שכאומרי# ל/ את וקיריל לא מעורבי# בשו# דר/ אז את אומרת קיריל לא.   כב' הש' לוי:

 23  כ�, ו..  ת:

 24  מה המשמעות של זה?  כב' הש' לוי:

 25  לא יודעת. מה המשמעות של זה שלא מעורבי#?  ת:

 26  א. לא, אמרת רק קיריל לא, למה את לא אומרת שנינו ל  כב' הש' לוי:

 27שני#. אני לא התחשבתי וחשבתי על השיחה הזאת עד  4זה היה שיחה מלפני   ת:

 28עכשיו ולא נזכרתי אז אי� לי מושג מה חשבתי אז. ככה אמרתי, אולי זה תרגו#, 
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 1כי דיברתי ברוסית, יכול להיות שתרגמו את זה פשוט בצורה לא נכונה. אז אני 

 2  בייחוד שיחה קצרה. לא יודעת, אני עכשיו לא יכולה להיזכר בשיחה. 

 3  יש לכ# את זה?  כב' הש' לוי:

 4  את התרגו#? את השיחה? יש לנו.   עו"ד אב� ח�:

 5  פה?  כב' הש' לוי:

 6  כ�, א# צרי/ אפשר. א- אחד לא יבי� חו1 ממנה.   עו"ד אב� ח�:

 7  כ�, טוב.   כב' הש' לוי:

 8עויות אני יש, מבחינתנו יש חזקה שהתרגומי# ה# נכוני# ומלאי#, א# יש ט  עו"ד אב� ח�: 

 9  מניח שחבריי יתקנו. 

 10אני לא יודע א# יש טעויות, אני לא מבי� מה הרלבנטיות, העדה היא לא נאשמת   עו"ד א. אדרת:

 11  פה. כתב האישו# שלה הוגש, 

 12  בסדר, אני אומר את זה באופ� כללי לכל הסיפור.   עו"ד אב� ח�:

 13לא הועמדה לדי� בפרשה לא מיוחס לנאשמי# שפה, אז בסופו של דבר היא   עו"ד א. אדרת: 

 14  הזאת בכלל.

 15  לא, עמדה.   עו"ד אב� ח�:

 16זה לא בפרשה ספציפית, זה משהו נלווה. אז כמה אפשר להתעסק ע# האישו#   עו"ד א. אדרת:

 17  שלה באישו# שלנו? את הצבע כבר קיבלנו. 

 18  כ�. את# מסיימי# איתה או שיש עוד?  כב' הש' לוי:

 19  מה? עוד שאלות אליה?  עו"ד אב� ח�:

 20  כ�.   הש' לוי:כב' 

 21  ברור. רק התחלנו.   עו"ד אב� ח�:

 22  טוב.   כב' הש' לוי:

 23  . 24.12.14מציג ל/ שיחה נוספת, שוב מיו#   ש:

  24 

  25 
#>15<#  26 

 27  החלטה

  28 

  29 

   30 

 31  .353הוגש וסומ� ת/

  32 
#>6<#  33 

  34 
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 1  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  2 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  3 

  4 

  5 

 6שיחה של/ ע# בעל/. את# מדברי# ש# על דברי# שאפשר לשבור, אפשר   ש:

 7  לזרוק. 

 8לא יודעת מה זה היה, לא זוכרת, לא זכרתי אז ולא זוכרת עכשיו. אי� לי מושג   ת:

 9  על מה זה היה.

 10  כשהוא אומר ל/ תזרקי את לא יודעת על מה הוא מדבר?  ש:

 11זוכרת וג# אז לא זכרתי. ג# אמרתי את אני לא זוכרת עכשיו, עכשיו בטוח לא   ת:

 12  זה בחקירה כי עברתי על זה לא פע# ולא פעמיי#. 

 13  אוקי. מציג ל/ עוד שיחה מאותו היו#, שוב בינ/ לבי� בעל/.   ש:

  14 

  15 

  16 
#>16<#  17 

 18  החלטה

  19 

  20 

   21 

 22  .354הוגש וסומ� ת/

  23 
#>6<#  24 

  25 

 26  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  27 
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  שופט, לוי ירו�

  1 

  2 

  3 

 4  , אי� פה, אני זרקתי את הכל. מה זרקת?4את אומרת לו, שורה   ש:

 5  לא יודעת.   ת:

 6  אולי השורה הקודמת תית� לה אינדיקציה.   כב' הש' לוי:

 7  ג# בחקירה היא לא ידעה.   עו"ד אב� ח�: 

 8  אז מה העדות שלה?  כב' הש' לוי:

 9שיחה בינ/ לבי� אלה. מי  �24.12.14אני שואל. אני מציג ל/ שיחה נוספת שוב מ  עו"ד אב� ח�:

 10  זאת אלה?

 11  מזכירה שלנו בלשכה.   ת:

  12 

  13 
#>17<#  14 

 15  החלטה

  16 

  17 

   18 

 19  .355הוגש וסומ� ת/

  20 
#>6<#  21 

  22 

 23  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  24 

 

  

  שופט, לוי ירו�
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  1 

  2 

  3 

 4  מהשיחה עולה שברור ל/ שיבואו לחקור ג# אות/. אי/ ידעת?  ש:

 5ניחשתי. כי זה היה כבר יו# רביעי, עצרו את דאוד בבוקר, לקחו את פאינה   ת:

 6לחקירה אז היה ברור כי אנחנו עבדנו צמוד אחד לשני אז זה היה ברור שאחד 

 7  פלוס אחד שייקחו ג# אותי לחקירה. 

 8פאינה את סייעת בנושא הכספי#  בי� התפקידי# של/ בלשכה אצל  ש:

 9  הקואליציוניי#, נכו�?

 10  נכו�.   ת:

 11  '?14עד  2010כמה כס- קואליציוני עמד לרשות מפלגת ישראל ביתנו בשני#   ש:

 12לא, זה היה משתנה משנה לשנה, זה היה כתוב בטבלאות, עכשיו אי� סיכוי   ת:

 13  שאני אזכור אבל זה הכל מתועד בכל טבלה כמה כס- היה. 

 14נראה בטבלאות, אני אגיד ל/ שבחקירה את אמרת שבבחירות  אנחנו  ש:

 15  מיליו�,  240האחרונות זה היה 

 16  כנראה.   ת:

 17  מיליו�. זה הסכומי# פחות או יותר? 170ושנה קודמת   ש:

 18כ�, זה יכול להיות. כ�. זה הכל היה כתוב יותר מדויק בטבלאות בטוח אבל זה   ת:

 19  הסכומי#. 

 20  . 1מציג ל/ מסמ/ שסומ� קובי פרלה היתר  אוקי. בואי נראה טבלאות. אני  ש:

  21 

  22 
#>18<#  23 

 24  החלטה

  25 

  26 

   27 

 28  .356הוגש וסומ� ת/

  29 
#>6<#  30 

  31 

 32  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  33 
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  שופט, לוי ירו�

  1 

  2 

  3 

 4  מה זה המסמ/ הזה?  ש:

 5לא טועה זה לשנה  זה טבלה שאני עשיתי, ריכזתי העברות תקציביות, א# אני  ת:

 6האחרונה שהיינו במשרד הפני#, זה הסכו# שהיה לרשות מפלגת ישראל ביתנו 

 7  וזה החלוקה לפי הסכומי#. 

 8  אי/ את מכינה כזאת טבלה? מאיפה יש ל/ את הנתוני#?  ש:

 9  אני מקבלת את הנתוני# מפאינה.   ת:

 10  מפאינה.   ש:

 11  מיליו� שקלי#? 270זה   כב' הש' לוי:

 12  כ�.   ת:

 13  כ�.   י:כב' הש' לו

 14  מי מחליט על החלוקה הזאת כמו שאנחנו רואי# אותה פה?  ש:

 15  פאינה.   ת:

 16  . 2פאינה. אני מציג ל/ מסמ/ שסומ� קובי פרלה היתר   ש:

  17 

  18 
#>19<#  19 

 20  החלטה

  21 

  22 

   23 

 24  .357הוגש וסומ� ת/

  25 
#>6<#  26 

  27 

 28  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  29 
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  שופט, לוי ירו�

  1 

  2 

  3 

 4  מה אנחנו רואי# פה?  ש:

 5  זה ג# טבלה של העברות תקציביות רק אני לא יודעת מאיזה שנה זה.   ת:

 6  אוקי. אי/ הכנת את הטבלה?  ש:

 7  הייתי מקבלת סכו# ותקנה ומכינה טבלה.   ת:

 8  ממי?  ש:

 9  מפאינה.   ת:

 10מפאינה. עכשיו באופ� כללי, לאיזה גופי# המפלגה היתה מעבירה כספי#   ש:

 11  קואליציוניי#?

 12קוד# כל היא היתה מעבירה כתוספת תקציב למשרדי# איפה שהיו שרי#   ת:

 13  מאותה מפלגה שלנו. 

 14  איזה משרדי#?  ש:

 15  זה לא יודעת, מה היה ש# בשנה, חקלאות, תיירות ופתח וקליטה.   ת:

 16  אוקי. זה חלק ראשו� של ההעברות?  ש:

 17  כ�.   ת:

 18  והשאר אי/ היית# מחלקי#?  ש:

 19יד במשרד הפני# זה היה מענק שר, זה הכס- שהשר של משרד זה תלוי. נג  ת:

 20הפני# מחלק בי� הערי# ופאינה כסגנית שר הפני# ג# קיבלה סכו# מסוי# 

 21  לחלוקה בי� הערי#. 

 22  לאיזה ערי# חילקת#?  ש:

 23מה שכתוב פה, לערי# איפה שיש נציגי# שלנו, של המפלגה. כדי לתמו/ בערי#   ת:

 24  וכביכול בנציגי# שלנו. 

 25  קי. כמה גופי# היו פוני# לקבל כספי# קואליציוניי# באופ� כללי את זוכרת?או  ש:

 26הרבה, אני לא יודעת במספרי# ולא יודעת להצביע משהו מיוחד אבל היו פוני#   ת:

 27  כל מיני גופי#, לא גופי#, היו מועצות, עיריות, נציגי#. 

 28  את# היית# מקבלי# כל הזמ� פניות ובקשות להעברות?  ש:
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 1כ�, פלוס מינוס, היו ג# לפעמי# שהיו פוני# ג# במכתבי# רשמיי# ע# בקשה,   ת:

 2  ע# הסבר למה זה צרי/. 

 3  מי היה מחליט איזה גו- יקבל תמיכה?  ש:

 4  פאינה.   ת:

 5  מי זה יוגב גורדוס?  ש:

 6  זה רפרנט במשרד האוצר שעבדתי מולו להעברות תקציביות.   ת:

 7  . 41אני מציג ל/ מייל סומ� נעמה ב/  ש:

  8 

  9 
>#20<#  10 

 11  החלטה

  12 

  13 

   14 

 15  .358הוגש וסומ� ת/

  16 
#>6<#  17 

  18 

 19  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  20 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  21 

  22 

  23 

 24  מה אנחנו רואי# פה? מה זה?  ש:

 25אנחנו רואי# מייל, זה היתה הוראה נראה לי בשנה האחרונה או שנתיי#   ת:

 26במשרד האוצר לעבוד בצורה יותר מסודרת שיש טבלה שמקלידי# האחרוני# 

 27לש# את המספרי#, מספרי תקנות, סכומי# ומעבירי# את זה למשרד האוצר 

 28ומשרד האוצר ג# ביקשו ממני שלמשרדי# שאנחנו מעבירי# מאג- התקציבי 
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 1של אותו משרד שה# יתנו הסכמה על זה שאנחנו מעבירי# כס- ומוכני# לקבל 

 2  את הכס-. 

 3  אוקי. חו1 ממ/, מי עוד במפלגה היה בקשר ע# יוגב?  ש:

 4  לא, רק אני.   ת:

 5שואלי# אות/ לגבי הקשר ע# יוגב,  24.8.15עוד מישהו אחד? בחקירה מיו#   ש:

 6תשובה רק אני דיברתי ע# יוגב , ג# פאינה דיברה ע# יוגב הוא היה  556שורה 

 7  מגיע לפגישות. 

 8. זה ממשרד הפני# כי היתה סגנית שר הבנתי, זה לא בדיוק מהמפלגה, הבנתי  ת:

 9  הפני#, כ�, זה לעיתי# רחוקות, כמעט לא דיברה איתו, הכל היה בעיקר דרכי. 

 10  את אומרת פאינה דיברה ע# יוגב שהיה מגיע לפגישות לעיתי#.   ש:

 11  כ�, זה מה שאמרתי, מידי פע#, זה לא היה משהו על בסיס קבוע או משהו כזה.   ת:

 12תסבירי אי/ עובר כס- קואליציוני, באופ� כללי. מהרגע עכשיו, אני רוצה ש  ש:

 13  שאת מקבלת הוראה מפאינה להעביר סכו# כס- מסוי#, אי/ התהלי/ הול/. 

 14אני כותבת מייל ליוגב, למשרד האוצר, הוא מקבל א# יש תקנה אז הוא מעביר   ת:

 15את זה לכנסת לוועדת הכספי#, מוועדת הכספי# זה עובר למשרד שהתקנה 

 16  רד מסוי#, זה יכול להיות חינו/,  זה יכול להיות קליטה, כל דבר. שייכת למש

 17  מהמשרד אי/ זה מגיע לגור# שביקש?  ש:

 18זה כבר לא ענייני, א- פע# לא התעניינתי בזה, זה גור# כנראה סוגר ע# משרד   ת:

 19  או ה# מקבלי# את זה, זה לא היה תפקיד שלנו. 

 20ר# מסוי# את רוצה לדעת אבל בכל זאת, א# את# מעבירי# סכו# כס- לגו  ש:

 21  שהוא מקבל אותו, לא?

 22אני יכולה לשאול את יוגב הא# סכו# כס- הזה הועבר למשרד לפי התקנה   ת:

 23בוועדת כספי#, זה הכל. כשהוא אומר שהכס- כבר נמצא במשרד מסוי# א- 

 24  פע# לא דאגנו להעביר את זה הלאה. 

 25  . 15אני מציג ל/ מייל, מספר מיילי#, סומנו אלישע קוג�   ש:

  26 

  27 
#>21<#  28 

 29  החלטה

  30 

  31 

   32 

 33  .359הוגש וסומ� ת/
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  1 
#>6<#  2 

  3 

 4  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  5 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  6 

  7 

  8 

 9  כ�.   ת:

 10  מה אנחנו רואי# פה?  ש:

 11  זה מייל ליוגב, זה ליוגב?  ת:

 12  כ�.   ש:

 13  כ�.   ת:

 14  זה התכתבות בינ/ ובי� יוגב, את כותבת לו, הוא עונה ל/.   ש:

 15כ�, אני שולחת, לפעמי# אני הייתי שולחת לו במרוכז אבל במהל/ השנה היו   ת:

 16עוד תוספות אז שלחתי תוספת שצרי/ להעביר עוד מיליו� וחצי לגו- מסוי# 

 17  ואחר כ/ כל הסכומי# שיש פה. 

 18שו� חצי מיליו� למשרד הספורט גיא עכשיו, לדוגמא אנחנו רואי# בעמוד הרא  ש:

 19  אטיאס וינגייט. 

 20  כ�.   ת:

 21  אי/ את יודעת שהכס- מגיע בדיוק לווינגייט?  ש:

 22אי� לי מושג, לא דאגתי, לא התעניינתי בזה. אצלי, לי היה חשוב להעביר את   ת:

 23זה לתקנה מסוימת ממשרד האוצר לכנסת שזה יעבור לכנסת בוועדת כספי# 

 24  וזהו. 

 25  . 1סומ� נעמה ב/ 26.2.14מציג ל/ מייל מיו# אוקי. אני   ש:

  26 

  27 
#>22<#  28 

 29  החלטה

  30 
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  1 

   2 

 3  .360הוגש וסומ� ת/

  4 
#>6<#  5 

  6 

 7  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  8 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  9 

  10 

  11 

 12  כ�.   ת:

 13  מה אנחנו רואי# פה שוב?  ש:

 14  טבלה של העברות תקציביות.  ת:

 15. זה מייל שאת מעבירה 14.11.13העברות תקציביות. אני מציג ל/ מייל מיו#   ש:

 16  לגברת קירשנבאו#.

 17  זה טבלה, אותה טבלה.   ת:

  18 

  19 
#>23<#  20 

 21  החלטה

  22 

  23 

   24 

 25  .361הוגש וסומ� ת/

  26 
#>6<#  27 

  28 

 29  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  30 
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  שופט, לוי ירו�

  1 

  2 

  3 

 4  למה את שולחת את הטבלה לקירשנבאו#?  ש:

 5  לעדכו�, למעקב.   ת:

 6מיליו� וחצי. בסו-. שורה  2אנחנו רואי# בטבלה העברה למשרד הדתות,   ש:

 7  אחרונה. 

 8  כ�.   ת:

 9  למה העברת# תקציב למשרד הדתות?  ש:

 10למשרד הדתות? אני לא יודעת, יש פה הרבה העברות, אני לא יודעת לא�   ת:

 11   הועברה כל כס- שיש פה.

 12  מי החליט על כל ההעברות האלה?  ש:

 13  פאינה.   ת:

 14  מה הקשר בי� מפלגת ישראל ביתנו למשרד הדתות? זה לא משרד שלכ#.   ש:

 15ג# משרד החינו/ לא משרד שלנו היה, א- פע# לא היה, אז ג# העברנו לש#   ת:

 16  כס-. אי� שו# קשר. 

 17  . 5מציג ל/ מייל שסומ� אלישע קוג�   ש:

 18  דמה לי? לא.נ 3זה ת/  עו"ד א. אדרת: 

  19 

  20 

  21 
#>24<#  22 

 23  החלטה

  24 

  25 

   26 

 27  .362הוגש וסומ� ת/

  28 
#>6<#  29 
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  1 

 2  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  3 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  4 

  5 

  6 

 7  מיליו� לתקנה,  2.5אנחנו רואי# בפניה של/ היי יוגב,   ש:

 8  כ�.   ת:

 9  התקנה הזאת?פרויקטי# והגשמה ציונית בחו"ל. מה זה   ש:

 10  זה התקנה שהש# של התקנה זה פרויקטי# והגשמה ציונית בחו"ל.   ת:

 11  מי אמור לקבל את הכס- הזה?  ש:

 12אני עכשיו לא יודעת מי אמור, א# הייתי יודעת הייתי כותבת לפעמי# למי זה   ת:

 13  מיועד, מי ביקש, ע# מי להיות בקשר. 

 14, זה חלק 11, אלישע קוג� 7/, נעמה ב6מציג ל/ עוד קבוצה של מיילי#. נעמה ב/  ש:

 15  . 28ונעמה ב/ 29, ונעמה ב/11אלישע קוג�  3מת/

  16 

  17 
#>25<#  18 

 19  החלטה

  20 

  21 

   22 

 23  .363הוגש וסומ� ת/

  24 
#>6<#  25 

  26 

 27  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  28 
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  שופט, לוי ירו�

  1 

  2 

  3 

 4  כ�.   כב' הש' לוי:

 5  טוב. אנחנו מסדרי# אות# אחד אחד. זה כא�.   עו"ד אב� ח�:

  6 

  7 
#>26<#  8 

 9  החלטה

  10 

  11 

   12 

 13  .364הוגש וסומ� ת/

  14 
#>6<#  15 

  16 

 17  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  18 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  19 

  20 

  21 

  22 

 23  מה זה ההתכתבויות האלה?  ש:

 24העברה אחת נוספת לחטיבה להתיישבות זה ממני ליוגב. אני כותבת שיש עוד   ת:

 25  על סכו# ותקנה. 
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  1 

  2 
#>27<#  3 

 4  החלטה

  5 

  6 

   7 

 8  .366, ת/365הוגש וסומ� ת/

  9 
#>6<#  10 

  11 

 12  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  13 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  14 

  15 

  16 

 17  , איזה ת' זה אדוני?7במייל שסומ� נעמה ב/  ש:

 18  .364ת/ זה  כב' הש' לוי:

 19אנחנו רואי# שיש חלוקה פנימית של הכס- שהועבר לחטיבה  364בת/  ש:

 20  להתיישבות. 

 21  כ�.   ת:

 22  מי מחליט על החלוקה הזאת?  ש:

 23  בחורה מחטיבה להתיישבות, שלומית.   ת:

 24  מי זאת שלומית?  ש:

 25היא, א# לא טועה היא תקציבאית בחטיבה להתיישבות. משהו שקשור   ת:

 26  לתקציב. 

 27א', מייל מיוגב גורדוס  5. לא, נעמה ב/11מייל נוס-, אלישע קוג� אני מציג ל/   ש:

 28  אלי/. 

  29 
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  1 
#>28<#  2 

 3  החלטה

  4 

  5 

   6 

 7  .367הוגש וסומ� ת/

  8 
#>6<#  9 

  10 

 11  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  12 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  13 

  14 

 15  יוגב כותב לכ# שאת# צריכי# לוודא העברה ספציפית לקצרי�.   ש:

 16  לא, כותב את# צריכי# לבדוק מול משרד (לא ברור) שזה יגיע לקצרי�.   ת:

 17  מה גורדוס כותב? תקראי את ההמש/ שלו.   ש:

 18  התקנה הזאת,   ת:

 19אני לא ערב לכ/ שהכס- אני אקריא. התקנה הזאת מתוקצבת על פי דירוג,   ש:

 20  באמת יגיע לא� שאת# רוצי#. 

 21  כ�.   ת:

 22  כ�. למה הוא מתכוו�?  ש:

 23זה בדיוק מה שאמרתי קוד#, שאנחנו דואגי# שהכס- יגיע לתקנה מסוימת,   ת:

 24אחר כ/ זה בדיוק מה שהוא כותב שהוא יודע שזה לקצרי� לכנראה לאיזה שה# 

 25וז שזה יגיע לקצרי�, הוא אח 100פרויקטי# או משהו אז שהוא לא יכול לתת 

 26  ידע שהכס- יעבור לתחנה מסוימת, אבל זהו, זה כבר. 

 27  למי את מעבירה הודעה כזאת של יוגב?  ש:
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 1א# אני יודעת שזה בקצרי� ויש לי איש קשר אני יכולה לדבר ע# איש קשר, אני   ת:

 2לא יודעת, במקרה ספציפי אני לא זוכרת על מה זה היה. אבל א# יש לי איש 

 3  אני יכולה להגיד לאיש קשר, א# לא אז אני יכולה להעביר לפאינה. קשר אז 

 4, למי פנית 85שאלו אות/ למי פנית בשורה  25.12.14את אמרת בחקירה מיו#   ש:

 5בעקבות האמירה הזאת של יוגב לגבי המייל הזה ואת אומרת אני לא זוכרת 

 6קורה  בדיוק את המקרה הזה אבל אני הייתי מדברת ע# פאינה ואומרת לה מה

 7בכל אחת מהבקשות, מה עבר ומה לא עבר וכאשר יוגב כותב לי כזה דבר אני 

 8  מדווחת לפאינה. 

 9כ�, זה באופ� כללי אני מדווחת לפאינה על כל העברה, א# יש איזה שהוא   ת:

 10  שאלה, בעיה, א# כס- לא יכול לעבור אז אני מעדכנת אותה. 

 11  . 30.7.14אני מציג ל/ שיחה מיו#   ש:

  12 

  13 
#>29<#  14 

 15  החלטה

  16 

  17 

   18 

 19  .368הוגש וסומ� ת/

  20 
#>6<#  21 

  22 

 23  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  24 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  25 

  26 

 27שיחה בינ/ לבי� דאוד גודובסקי, מהשיחה עולה שיוגב אומר שאת# מעבירי#   ש:

 28  את הכס- רק דר/ איילי# וזה לא בסדר. למה יוגב אומר את זה?
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 1כי יכול להיות שאנחנו העברנו, לא זוכרת באיזו שנה זה היה, העברנו לאיילי#,   ת:

 2לא לאיילי#, אנחנו לא יכולי# להעביר לאיילי# ישירות, אנחנו יכולי# להעביר 

 3  למשרד של נגב והגליל לתקנות ספציפיות. 

 4יוגב אומר שיש עוד עמותות ואת# משו# מה עובדי# רק דר/ איילי#, למה הוא   ש:

 5  אומר את זה?

 6זה יוגב אומר, תשאלו את יוגב למה הוא אמר את זה, אני לא יכולה לפרש   ת:

 7  אותו. 

 8  אני שואל אותי את יודעת.   ש:

 9  לא, הוא לא סיפר לי למה וג# לא שאלתי אותו.   ת:

 10  א. 63, נעמה ב/62אני מציג ל/ עוד מייל נעמה ב/  ש:

  11 

  12 
#>30<#  13 

 14  החלטה

  15 

  16 

   17 

 18  .370ת/�ו 369הוגש וסומ� ת/

  19 
>#6<#  20 

  21 

 22  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  23 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  24 

  25 

 26  קורא פה חלוקה מאוד מפורטת, מי קבע את החלוקה הזאת?  ש:

 27  מי קבע את החלוקה הזאת? אתה יודע שהכל כתוב פה הפו/? המייל הפו/.   ת:

 28  מה?  ש:

 29  כתוב, מה שכתוב במייל הכל הפו/ לגמרי, אז.   ת:
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 1  כ�, מה אני אמור להבי� מפה?  כב' הש' לוי:

 2  תראה לי רגע, אצלי זה כתוב בסדר.   עו"ד אב� ח�:

 3  אז קחו חזרה את המייל.   כב' הש' לוי:

 4  אנחנו נתייחס רק לחלק שלא כתוב.   ש:

 5  דש?, למעלה? שצריכה להוסי- כל פע# משהו מח369ת/�ב  כב' הש' לוי:

 6  צרי/ להוסי-, כ�, רק בחלק הזה.   ש:

 7  תקריא לי מה כתוב ש#.   ת:

 8 3מיליו� לרוח במדבר,  3מיליו� לרשות למלחמה בסמי#,  3צרי/ להוסי- עוד   ש:

 9  מיליו� במהל/ היו# אשלח לא�. 

 10  כ�.   ת:

 11  למה הכוונה פה?  ש:

 12מיליו� למלחמה בסמי#, לרשות  3להעברות תקציביות. פה כתוב למה,   ת:

 13  מיליו�,  �3מיליו� לרוח במדבר ו 3במלחמה בסמי#, 

 14  אני אעדכ� אות/ בהמש/.   ש:

 15  כ�.   ת:

 16  מי אמר ל/ להעביר את זה ליוגב?  ש:

 17  פאינה.   ת:

 18את שולחת ליוגב,  27.2.12. מציג ל/ שוב מייל מיו# 6פאינה. אני אגיש את קוג�   ש:

 19  . 6סומ� אלישע קוג� 

  20 

  21 
#>31<#  22 

 23  החלטה

  24 

  25 

   26 

 27  .371ת/הוגש וסומ� 

  28 
#>6<#  29 

  30 

 31  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  32 
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  שופט, לוי ירו�

  1 

  2 

 3אנחנו רואי# פה ג# שוב העברה לחטיבה להתיישבות. מול מי את עבדת   ש:

 4  בחטיבה להתיישבות?

 5  מול שלומית.   ת:

 6  שלומית, מה ש# המשפחה?  ש:

 7  נקש.   ת:

 8  . 71נקש. מציג ל/ מייל סומ�, סומ� נעמה ב/  ש:

  9 

  10 
#>32<#  11 

 12  החלטה

  13 

  14 

   15 

 16  .372הוגש וסומ� ת/

  17 
#>6<#  18 

  19 

 20  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  21 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  22 

  23 

 24  מה אנחנו רואי# פה?  ש:
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 1לפי הטבלה מיליו� לחטיבה להתיישבות.  25בקשה להעביר תוספת של   ת:

 2  ששלומית שלחה אלי. 

 3  מי היה קובע את הפרטי#?  ש:

 4מיליו� וכל החלוקה  25שלומית. זה בתו/ החטיבה יש סכו# מסוי#, תוספת של   ת:

 5  הזאת זה שלומית קבעה. 

 6  אי/ היה נקבע היעד הסופי של הכס- שהיה עובר לחטיבה?  ש:

 7  לא ברור מה, מה זאת אומרת?  ת:

 8  ה? אי/ זה היה נקבע?לא� זה מגיע בסו- מהחטיב  ש:

 9  זה כנראה ה# פוני# לחטיבה וה# מחלקי# את זה, זה לא היה קשור אלינו.   ת:

 10מי קבע כיצד תהיה החלוקה בי�  802שורה  24.8.15שאלו אות/ בחקירה   ש:

 11המרחבי# והמטרות לכל מרחב. התשובה של/ היא בי� המרחבי# רק החטיבה, 

 12ניח להעביר מיליו� שקל, אז היא ובתו/ המרחב פאינה יכולה לומר למגילות נ

 13  אומרת לשלומית למגילות מיליו� ושלומית מחלקת לפי התקנה. זה נכו�?

 14  כנראה, זה לא זכור לי השיחה הזאת, לא זכור לי שאמרתי את זה.   ת:

 15  בחקירה של/ במשטרה.   ש:

 16  שני#. אני מאמינה. אני אומרת שעכשיו אני לא זוכרת את זה.  4לפני   ת:

 17  משטרה זה היה נכו�?א# אמרת ב  ש:

 18כנראה, אני לא זוכרת הסדר כזה, באמת כאילו. אולי זה היה קשור למשהו,   ת:

 19אולי משהו ספציפי היה, אבל בדר/ כלל היינו מקבלי# כס- במרוכז ומעבירי# 

 20את זה לשלומית ושלומית היתה מעבירה לנו את החלוקה כי אני יודעת שיש 

 21פרויקט בדרו# אי אפשר מצפו� להעביר פרויקטי# נגיד שא# יש כס- בצפו� ויש 

 22  לדרו# אז זה היה חלוקה קשוחה מאוד. 

 23זה מה שאמרת, בי� המרחבי# רק החטיבה, החטיבה היתה קובעת מה צפו�   ש:

 24  מה דרו# ומה מרכז. 

 25  כ�. זה לא פאינה מחליטה.   ת:

 26להעביר מיליו� ושלומית מעביר בתו/ המרחב פאינה יכולה לומר למגילות נניח   ש:

 27  למגילות לפי התקנות. 

 28לא זכור לי את זה, שוב, אני לא רוצה להסתיר את מה שאמרתי אז אבל עכשיו   ת:

 29  להגיד שכ� זה בוודאות ככה אני לא יכולה. 

 30  אוקי.   ש:

 31  אולי זה היה מקרה ספציפי שזכרתי עליו אז.   ת:

 32  .117, שיחה 11.12.14מציג ל/ שיחה מיו#   ש:
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  1 

  2 
#>33<#  3 

 4  החלטה

  5 

  6 

   7 

  8 

 9  .373הוגש וסומ� ת/

  10 
#>6<#  11 

  12 

 13  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  14 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  15 

  16 

 17  ע# מי את מדברת?  ש:

 18  לא יודעת.   ת:

 19  מי זאת שלומית שאת# מדברי# עליה?  ש:

 20זה שלומית נקש. וע# מי אני מדברת אני לא יודעת, יכול להיות שאחד שלומית   ת:

 21  מהפוני# שביקש תוספת תקציב. 

 22  למה את# שואלי# על קול קורא?  ש:

 23כי כנראה זה הנוהל בחטיבה להתיישבות כדי לקבל כס- צרי/ להגיש משהו,   ת:

 24  ג# יש איזה מנגנו� כספי# זה לא שמחלקי# לכל אחד. 

 25  . 4יל סומ� נעמה ב/אוקי. מציג ל/ מי  ש:

  26 

  27 
#>34<#  28 

  29 

  30 



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ
  

  2018מאי  30  

  

 2173

 1  החלטה

  2 

  3 

   4 

 5  .374הוגש וסומ� ת/

  6 
#>6<#  7 

  8 

 9  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  10 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  11 

  12 

 13  מי ביקש ממ/ לשלוח את המייל הזה?  ש:

 14  למי המייל בכלל? אני לא מצליח לראות.   כב' הש' לוי:

 15  כתב סתרי#.   אדרת:עו"ד א. 

 16  זה קט�.   כב' הש' לוי:

 17ג# פה, א# יש לכ# את המיילי# המקורי# אז עדי- להחלי-. זה צילו# מס/   עו"ד קליי�:

 18  כזה. 

 19  זה מייל שאת שולח להלל קברינסקי ממשרד האוצר.   ש:

 20  כ�.   ת:

 21  כ�. למה שלחת את המייל הזה?  ש:

 22אני זוכרת שהעברות אני עכשיו לא זוכרת מה שלחתי, מה היתה הסיבה.   ת:

 23לחטיבה להתיישבות זה תמיד היו, לא תמיד אבל לפעמי# היו ש# איזה שה# 

 24בעיות בוועדת כספי# במשרד האוצר להעביר, לא להעביר, היתה ש# איזו 

 25  שהיא מחלוקת. 

 26  ומי ביקש ממ/ לפנות אליו?  ש:

 27  זה אחרי שיחה ע# פאינה.   ת:

 28  מה התפקיד שלו?  כב' הש' לוי:

 29  קי לא זוכרת עכשיו מה התפקיד שלו. הלל קברינס  ת:
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 1  הוא היה בלשכת שר האוצר, זה מה.   עו"ד אב� ח�:

 2  טוב.   כב' הש' לוי:

 3  מה הקשר שהיה בי� קירשנבאו# לבי� החטיבה להתיישבות?  ש:

 4פאינה היתה סגנית, פאינה היתה מנכ"לית של המפלגה ועד כמה שזכור לי היה   ת:

 5חטיבה להתיישבות מהכס- איזה שהוא הסכ# שמפלגה מוסיפה כס- ל

 6  הקואליציוני שלה. 

 7  הסכ# בי� מי למי?  כב' הש' לוי:

 8בי� חטיבה להתיישבות לבי� ישראל ביתנו שזה היה איזה שהוא הסכ#   ת:

 9ממשלתי א# אני לא טועה, זה משהו היה שקבוע, כל שנה מפלגת ישראל ביתנו 

 10ראל ביתנו היתה מוסיפה כס- מהכס- הקואליציוני שמחולק בי� המפלגות, יש

 11היתה מוסיפה כס- לחטיבה להתיישבות והיה סכו# קבוע ויש מכתב ממשרד 

 12  האוצר על זה. 

 13  פאינה היתה נפגשת ע# גורמי# מהחטיבה להתיישבות?  ש:

 14  לפעמי# כ�, ע# המנכ"ל וע# שלומית מידי פע#.   ת:

 15  היא היתה נפגשת ע# שלומית וע# המנכ"ל.   ש:

 16  מה התפקיד של שלומית?  כב' הש' לוי:

 17  תקציבאית, היא היתה קשורה לתקציב בחטיבה להתיישבות.   ת:

 18  כ�.   כב' הש' לוי:

 19את סיפרת בחקירה על ישיבה של פע# בשבוע ע# המנכ"ל וע# יושב ראש   ש:

 20  החטיבה?

 21יכול להיות. עכשיו אני לא זוכרת, זה היה כתוב בלו"ז א# זה היה משהו קבוע,   ת:

 22  אפשר לבדוק. 

 23  לא שמעתי. עוד פע#.   ש:

 24אמרתי אפשר לבדוק בלו"ז, זה היה כתוב ג# בלו"ז א# היתה נפגשת פע#   ת:

 25  בשבוע. היו פגישות. 

 26הא# המפלגה קובעת  195שאלו אות/ שורה  24.8.15את אמרת בחקירה מיו#   ש:

 27רק את הסכו# שיועבר לחטיבה או ג# לאיזה מטרות או גורמי# הכס- יעבור? 

 28ו קובעת לאיזה פרויקטי#, אני התשובה של/ לא תמיד, לפעמי# ישראל ביתנ

 29אומרת לשלומית איזה סכומי# עד ליישוב או לפרויקט מסוי#, אני מקבלת את 

 30ההוראות מפאינה, פאינה מאוד מעורבת היא יכלה לדבר ע# שלומית ושלומית 

 31יכלה להתקשר לפאינה. היתה ישיבה של פע# בשבוע ע# מנכ"ל ויושב ראש 
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 1ת האלה, זה היה יותר מפלגתי אז אני החטיבה, א- פע# לא השתתפתי בישיבו

 2  יכולה לומר שהיא היתה מעורבת. זה נכו�?

 3  כ�.   ת:

 4, שיחה בינ/ ובי� שלומית מהחטיבה 22.12.14כ�. אני מציג ל/ שיחה מיו#   ש:

 5  להתיישבות. 

  6 

  7 
#>35<#  8 

 9  החלטה

  10 

  11 

   12 

 13  .375הוגש וסומ� ת/

  14 
#>6<#  15 

  16 

 17  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  18 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  19 

  20 

 21  מי זה דני שאת# מדברי# עליו?  ש:

 22  שניה, לא יודעת איפה ראית. באיזו שורה?  ת:

 23  אבל תקראי את הכל.  21תקראי, תקראי, שורה   ש:

 24  דני קריצ'מ� אני חושבת.   ת:

 25  שהוא מה היה?  ש:

 26  יושב ראש.   ת:

 27  הכס-?יושב ראש. מה הבעיה ע# ההעברה של   ש:

 28אני עכשיו לא זוכרת מה הבעיות בכלל, אני יודעת שלחטיבה להתיישבות   ת:

 29לפעמי# היו בעיות להעברת הכספי#. הבעיה בכנסת, לא בעיה שלנו ולא בעיה 
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 1של חטיבה להתיישבות, בעיה להעביר, הבעיה היתה התנגדות בוועדת כספי#, 

 2  זה לא היה קשור. 

 3  לדווח? מי היה פונה אלי/ ויש בעיה וצרי/  ש:

 4שלומית או יוגב, א# יש בעיה אז היה יוגב חוזר ואומר לי אי אפשר יש בעיה   ת:

 5  יש התנגדות בוועדת כספי#, אי אפשר להעביר את זה.  

 6  . שיחה בינ/ ובי� שלומית. 22.12.14מציג ל/ עוד שיחה מיו#   ש:

  7 

  8 
#>36<#  9 

 10  החלטה

  11 

  12 

   13 

 14  .376הוגש וסומ� ת/

  15 
#>6<#  16 

  17 

 18  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  19 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  20 

  21 

 22  על מה את� מדברות פה?  ש:

 23  על העברת כספי#.   ת:

 24  מי אמור לקבל פה כס-?  ש:

 25אמור לקבל, יכול להיות שזה בכלל בלי שמות, פשוט אני לא יודעת שמות מי   ת:

 26א# אני שואלת כמה יכולי# לקבל באריאל יש יכול להיות שהייתה תקנה 

 27  מלאה שלתקנה אי אפשר להעביר כס-. 

 28  לגבי,   ש:

 29  מה תורמת לנו השיחה הזאת?  כב' הש' לוי:
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 1  תיכ- נתייחס.   עו"ד אב� ח�:

 2  פרשה?השמות שנזכרי# ש# רלבנטיי# ל  כב' הש' לוי:

 3לא כל השמות רלבנטיי#, לא תמיד השמות רלבנטיי#, יש פה עניי� של שיטה,   עו"ד אב� ח�:

 4של דר/ עבודה, של מי נות� את ההנחיות, ע# מי בודקי#. חלק מהעדי# עוד לא 

 5  העידו פה, אני מעדי- לא לפרט. 

 6  אני רואה, אני קורא.   כב' הש' לוי:

 7  בסדר.   עו"ד אב� ח�:

 8   טוב.  כב' הש' לוי:

 9  מציג ל/, לגבי העברת כספי# לרשויות מקומיות.   ש:

 10  כ�.   ת:

 11היו בעצ# מספר מסלולי#, נכו�? חלק כספי# קואליציוניי# וחלק מענק שר   ש:

 12  שהזכרת.

 13  כ�.   ת:

 14  בעצ# מה, מי המחליט על החלוקה הזאת?  ש:

 15  מי המחליט לפי איזו חלוקה? של המענק שר?  ת:

 16  מועצה, איזה גו-?מי מחליט מי מקבל מענק שר, איזה   ש:

 17כמו שאמרתי קוד#, בעיקר זה המועצות שיש ש# נציגי# שלנו, של מפלגת   ת:

 18ישראל ביתנו אז אנחנו כמפלגה רוצי# לתמו/ בה# ומעבירי# למועצות כס- 

 19  ממענק שר. 

 20  מה זה מזכירות המפלגה?  ש:

 21זה גו- בתו/ המפלגה שכנראה מתקבלות ש# איזה שה� החלטות, א- פע# לא   ת:

 22  תי במזכירות, לא הייתי חברת מזכירות. השתתפ

 23  כמה אנשי# חברי# במזכירות את יודעת?  ש:

 24  לא.   ת:

 25  איזה החלטות ה# מקבלי#?  ש:

 26  ג# לא יודעת. זה לא קשור אלי.   ת:

 27  טוב. מה הקשר של/ לדאוד גודובסקי?  ש:

 28  קשר חברי, אנחנו עובדי# המו� שני# ביחד, עוד מהמפלגה.   ת:

 29  במפלגה?מה היה התפקיד שלו   ש:

 30  מנהל אג- ארגו�.   ת:

 31  ומה התפקיד של/?  כב' הש' לוי:

 32  מנהלת לשכה.  ת:
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 1  של?  כב' הש' לוי:

 2  של פאינה קירשנבאו# במפלגה.   ת:

 3  ומש# הגעת לאותו תפקיד במשרד הפני#?  כב' הש' לוי:

 4  כ�, מש# הגעתי ע# פאינה לכנסת ומהכנסת הגעתי למשרד הפני#.   ת:

 5  ? מה הוא היה עושה?מה זה אומר מנהל אג- ארגו�  ש:

 6  הוא היה יותר בקשר ע# הנציגי# שלנו בערי#.   ת:

 7  מה הקשר שיש ל/ היו# ע# גודובסקי?  ש:

 8  קשר חברי.   ת:

 9  מתי דיברת# בפע# האחרונה?  ש:

 10  היו# בבוקר, בדר/ לכא�.   ת:

 11  חו1 מהיו#.  ש:

 12  חו1 מהיו#, אני מדברת איתו פעמיי# ביו#.   ת:

 13  פעמיי# ביו#.  ש:

 14  לפחות.   ת:

 15  מה את עושה עכשיו?  הש' לוי: כב'

 16  עבודות שירות.   ת:

 17  אי� ל/ עבודה חו1 מזה?  כב' הש' לוי:

 18יש לי איזה שהיא עבודה, אי אפשר להגיד שזה עבודה, זה סוג של, אני עובדת   ת:

 19  באיזה שהוא סטרט אפ מהבית. 

 20  את כבר לא עובדת מדינה?  כב' הש' לוי:

 21  לא.   ת:

 22  כ�.   כב' הש' לוי:

 23  מה הקשר של גודובסקי לחלוקת כספי# קואליציוניי#?  ש:

 24אי� לו קשר לחלוקת כספי# קואליציוניי# פשוט כשהייתה חלוקה של כספי#   ת:

 25מענק שר לערי# שזה ערי# שרצינו לתמו/ בה#, הוא היה יותר מעורב בזה כי 

 26הוא היה בקשר ע# הנציגי# שלנו והוא ידע למה כל נציג היה צרי/, ג# 

 27  לאיזה עיר, כי זה לא עדיי� לכל הערי#.  הסכומי# וג#

 28. מייל מגודובסקי אלי/ ולקירשנבאו#. סומ� נעמה 8.9.14מציג ל/ מייל מיו#   ש:

 29  . 2ב/

 30  כ�.   ת:

 31  מה אנחנו רואי# פה?   ש:

  32 
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  1 
#>37<#  2 

 3  החלטה

  4 

  5 

 6  .377הוגש וסומ� ת/

  7 
#>6<#  8 

  9 

 10  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  11 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  12 

  13 

  14 

 15  בדיוק רואי# את החלוקה שקיבלתי מדאוד.   ת:

 16  מה רואי#?  כב' הש' לוי:

 17  חלוקה לפי ערי# שקיבלתי מדאוד.   ת:

 18  למה דאוד מעביר את המייל הזה לקירשנבאו#?  ש:

 19  כי היא המנכ"לית של המפלגה.   ת:

 20  מי הקובע בסו- כמה כס- יעבור?  ש:

 21  בסו- זה היה נקבע על ידי משרד הפני# על ידי תקציב� שעובד ש#.   ת:

 22  לא, מהמפלגה מי היה מחליט?  ש:

 23במפלגה היינו מקבלי# את זה מדאוד, ופאינה היתה עוברת על זה ומאשרת את   ת:

 24זה בדר/ כלל. זה היה נראה לי רק פע# אחת העברנו את זה, זה לא היה יותר 

 25  מפע# אחת. 

 26  שר שדיברת קוד#, לגבי מענק   ש:

 27  כ�.   ת:

 28  היתה חלוקה בי� הסכו# שמוקצה לשר הפני# לסגנית שר הפני#?  ש:

 29  כ�.   ת:
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 1  כ�.   ש:

 2היה, ככה זה היה, בדר/ כלל זה היה רק אצל שר כי לא היה סג� אז בגלל   ת:

 3  שפאינה היתה סגנית שר הפני# אז קיבלה סכו# מסוי# לחלוקה בי� הערי#. 

 4  שקיבלה את ההחלטה לאיזה עיר לחלק? את הסכו# הזה היא זאת  ש:

 5כ�, אבל כמו שראינו, קיבלנו רשימה מדאוד לאיזה עיר, זה עדיי� היה לערי#   ת:

 6איפה שיש נציגי# שלנו אבל זה שוב, זה לא חד משמעי, כי נגיד היו ערי# שג# 

 7שר היה מעביר לש# כספי# אז ג# שר וג# פאינה ה# לא היו מקבלי# את כל 

 8מתחלק, עדיי� זה היה בהתא# לאישור של התקציב� של  הסכומי#, זה היה

 9  משרד הפני#.

 10בינ/ לבי� גודובסקי. את אומרת לו שאת  5.10.14אוקי. מציג ל/ שיחה מיו#   ש:

 11  צריכה רשימה נגב וגליל לפי ערי# דחו-, ע# הסכומי#. 

 12  יכול להיות.   ת:

 13  על איזה רשימות מדובר?  ש:

  14 

  15 
#>38<#  16 

 17  החלטה

  18 

  19 

   20 

 21  .378ת/הוגש וסומ� 

  22 
#>6<#  23 

  24 

 25  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  26 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  27 

  28 

 29  יכול להיות שזו רשימה קודמת לנגב גליל, זה העברות של הנגב גליל.   ת:
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 1  מה זה העברות,   ש:

 2  תמיכה בערי# שהכס- היה צרי/ לעבור דר/ משרד נגב גליל.   ת:

 3כלומר הכס- עובר למשרד נגד גליל ומש# לערי# לפי הרשימה שאת#   ש:

 4  מעבירי#?

 5אני לא יודעת אי/ זה, אנחנו מעבירי# לנגב גליל לפי רשימה שיש לי שאני יודעת   ת:

 6נגיד, לא יודעת, סכו# מסוי# מחולק לערי#, אני מעבירה לש# דר/ יוגב, דר/ 

 7ערי# מקבלי# אי� לי  וועדת כספי# סכו# מסוי# ואי/ זה מתחלק ש#, אי/

 8  מושג. 

 9    מי זה גלר שאת# מדברי# עליו?  ש:

 10  מנכ"ל רשות למלחמה בסמי#.   ת:

 11  ויקה דלינסקה זו את?  כב' הש' לוי:

 12  לא.   ת:

 13  אז מי זה ויקה דלינסקה?  כב' הש' לוי:

 14  לא יודעת. זה לא אני אבל זה כנראה טעות.   ת:

 15  את הדוברת כא�?  כב' הש' לוי:

 16  מה?  ת:

 17  את הדוברת בשיחה הזאת?  כב' הש' לוי:

 18  כ�, כ�.   עו"ד אב� ח�:

 19שניה. לא, יש, אני מכירה מישהי בש# ויקה דלינסקה אבל לא יודעת. לא שמתי   ת:

 20  לב. 

 21  זה לא,   עו"ד אב� ח�:

 22  בטוח שזה אני?  ת:

 23  תקראי את השיחה, זה שיחה של/ או לא? א# רוצי# נשמיע אותה.   ש:

 24  אבל זה ברוסית.   כב' הש' לוי:

 25  היא תזהה שזה היא.   ח�: עו"ד אב�

 26  אני צוחק.   כב' הש' לוי:

 27  תראי, בחקירה השמיעו ל/ את השיחה.   ש:

 28  כ�, אז כנראה שזה אני.   ת:

 29  ואת התייחסת לשיחה, את אומרת שג# דאוד שאל אות/ לגבי אות� רשימות.   ש:

 30 , שאל אות/ התובע מי זה16לא הבנתי את התשובה של/ בעניי� של, בשורה   כב' הש' לוי:

 31  גלר, הכל בסדר, 

 32  ?16שורה   ת:
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 1  , רואה? שואל אות/ בסו- השורה. 16  כב' הש' לוי:

 2אוקי, אי� בעיה, טוב, אני יוצא מהרכב, אני אכנס למחלקה ומיד אשלח ל/.   ת:

 3  . 16שורה 

 4  עוד, עוד, הלאה. חכי שניה, שניה.   כב' הש' לוי:

 5  ר�, כמה דקות אני חוזר אלי/ לגבי מחר. אה, לגבי גלר, הכל בסדר,   ת:

 6  ואז שאל אות/ התובע מי זה ואמרת מנכ"ל הרשות למלחמה בסמי#, נכו�?  כב' הש' לוי:

 7  כ�.   ת:

 8  אבל התשובה של/ היא כ�, לא אמרה כלו#. זה נשמע כאילו גלר זה אישה.   כב' הש' לוי:

 9דעת מה התכוונו אז מה היתה הכוונה בשיחה לא, גלר זה הוא, אבל אני לא יו  ת:

 10  על זה. 

 11  אז לא אמרה כלו# זה לא גלר?  כב' הש' לוי:

 12כנראה שלא. לא, אנחנו פה מדברי# על כמה נושאי# ביחד, ג# הוא עונה פה   ת:

 13  לטלפוני#, יכול להיות שהתכוונתי למשהו אחר לגמרי. 

 14  עוד לא? זה עדיי� עלו#?טוב. לצור/ מה זה מוגש? השיחה הזאת ג#,   כב' הש' לוי:

 15לא אדוני, אנחנו. העדה היה לה תפקיד מרכזי בהעברות כספי# בקשר ע#   עו"ד אב� ח�:

 16  גורמי# מסוימי# שקיבלו כספי#, ביקשו כספי#, אנחנו נפרט ג# בהמש/, 

 17אני שואל על השיחה הספציפית הזאת, למשל, כי אני מקבל פה המוני תמלילי#   כב' הש' לוי:

 18  שאני רואה את המיקוד.  ואני לא בטוח

 19אדוני, אנחנו בחרנו מתו/ עשרות אלפי שיחות רק את אלה שה� באמת   עו"ד אב� ח�:

 20  רלבנטיות. 

 21  אז אני שואל מה רלבנטית זאת?  כב' הש' לוי:

 22  אני לא יכול לענות עכשיו.   עו"ד אב� ח�:

 23לחמ# אותה. הבנתי. טוב. מה זה, את רואה, לגלר יש מספיק שכל כדי בעצמו   כב' הש' לוי:

 24  כ�, כ�, אני אית/, מה זה אומר?

 25  עכשיו אני לא זוכרת את זה שאלו אותי בחקירה.   ת:

 26  טוב, בסדר. בבקשה.   כב' הש' לוי:

 27  שני#, אני לא חושבת שאני זוכרת את השיחה.  4זו שיחה מלפני כמעט   ת:

 28  לא צרי/ להזכיר את זה כל פע#, את זה הבנו. כ�.   כב' הש' לוי:

 29  ר סורוקה?מי זה דרו  ש:

 30  מישהו ממשרד נגב וגליל.  ת:

 31  מה היה התפקיד שלו בהעברת כספי# קואליציוניי#?  ש:

 32  הוא היה תקציב� ש# א# אני לא טועה, הוא היה קשור להעברות כספי#.   ת:
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 1  א. 54אני מציג ל/ מייל סומ� נעמה ב/  ש:

  2 

  3 
#>39<#  4 

 5  החלטה

  6 

  7 

   8 

 9  .379הוגש וסומ� ת/

  10 
#>6<#  11 

  12 

 13  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  14 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  15 

  16 

 17  מיליו� לאיילי#.  11במייל כתוב העברה של   ש:

 18  . �5.5ו 5.5כ�.   ת:

 19  מה היא עמותת איילי#?  ש:

 20  עמותת איילי# עמותה ישראלית שתומכת בסטודנטי#.   ת:

 21  לאיילי#?מי במפלגה אישר את העברת הכס- הקואליציוני   ש:

 22  פאינה.   ת:

 23  פאינה. אי/ היית# מעבירי# את הכס- לאיילי#?  ש:

 24  כמו כל העברה אחרת, דר/ יוגב, דר/ וועדת כספי# למשרד נגב גליל.   ת:

 25  ודר/ משרד נגב גליל לאיילי#?  ש:

 26לאיילי# כ�, זה כבר לא דרגה שלנו. אנחנו היינו מעבירי# לנגב גליל, אי/ ה#   ת:

 27  היו מקבלי#. 

 28  מיליו� לאיילי#.  11בל כתוב פה בצורה ברורה כ�, א  ש:
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 1זה מה שאני אמרתי ג# בחקירה כל הזמ�, שידעתי למי מיועד הכס- אז ציינתי   ת:

 2ושלחתי את זה ג# למשרד האוצר. כשלא היה לי מושג ולא ידעתי למי מיועד, 

 3רק יש לי תקנה, ש# של תקנה וסכו#, אז הייתי שולחת את זה כמו שזה. אז 

 4שזה לאיילי# אז זה הועבר שזה לאיילי#, יש פה ג# חלוקת ערי#, פה ידעתי 

 5  יש פה ג# לשדרות, זה לא רק לאיילי# ספציפית. יש פה חלוקה. 

 6  . 9אני מציג ל/ מייל שהוגש כבר וסומ� ת/  ש:

 7  כ�.   ת:

 8מיליו� לכפר הסטודנטי# להוציא מהחטיבה  5את שולחת ליוגב, את כותבת לו   ש:

 9  נגב, להתיישבות להעביר דר/ 

 10  זה מייל אחר.   ת:

 11  דר/ נגב גליל.   ש:

 12  אצלנו זה, עכשיו מה שנתת זה טבלה.   ת:

 13  . 9, ת/55אז לא נת� ל/. נעמה ב/  ש: 

 14  מיליו� לכפר הסטודנטי#.  5כ�.   ת:

 15מיליו� לכפר הסטודנטי# להוציא מהחטיבה  5את כותבת במייל ליוגב   ש:

 16  את זה? להתיישבות להעביר דר/ נגב וגליל. מי אמר ל/ לעשות

 17  אני חושבת שפאינה כי אי� מישהו אחר שהייתי מקבלת ממנו.   ת:

 18  זאת אומרת זו לא החלטה של/, זה פאינה אמרה ל/.   ש:

 19  לא החלטה שלי בטוח.   ת:

 20. את# 27.8.14, שיחה בינ/ לבי� דאוד. 27.8.14אוקי. מציג ל/ שיחה מיו#   ש:

 21  מדברי# פה על לו"ז לנסיעה. על איזה נסיעה מדובר? 

 22  לא יודעת. שניה.   ת:

  23 

  24 
#>40<#  25 

 26  החלטה

  27 

  28 

   29 

 30  .380הוגש וסומ� ת/

  31 
#>6<#  32 

  33 

 34  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 
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  1 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  2 

  3 

 4  אני לא זוכרת במה זה היה, לאיזו מדינה זו היה.   ת:

 5  מי זה שלומי שנוסע?  ש:

 6  של משרד הפני# כשהיינו בלשכה. שלומי זה היוע1 שלנו.   ת:

 7  מי זה קותי שאת מדברת עליו?  ש:

 8  יוע1 תקשורת.   ת:

 9יוע1 תקשורת. כלומר לפי השיחה אני מבי� ששלומי נוסע וקותי כתוב פה היא   ש:

 10לא אמרה עליו א- מילה. מי זאת היא לא אמרה עליו? אני מניח שאת# מדברי# 

 11  על, 

 12  של פאינה. פאינה אני חושבת, כ�, כי זה ערו1   ת:

 13עכשיו, את מציעה לגודובסקי אולי לסגור לקותי דר/ איילי#. למה שאיילי#   ש:

 14  ישלמו על טיסה של קותי?

 15  לא יודעת.   ת:

 16  את הצעת.   ש:

 17  סת#, היתה הצעה, שילמו עליו?  ת:

 18  אני לא יודע א# שילמו עליו.   ש:

 19  ג# אני לא יודעת.   ת:

 20  ע לו שאיילי# ישלמו?תיכ- נראה מי שיל# על קותי. אבל למה להצי  ש:

 21  לא יודעת.  ת:

 22  את הצעת.   ש:

 23  נו מה, סת# היתה הצעה.   ת:

 24  למה לא הצעת שהתובע ישל#?  כב' הש' לוי:

 25  שמי?  ת:

 26  שהתובע.   כב' הש' לוי:

 27  לא הכרנו עד אז.   עו"ד אב� ח�:
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 1על מה זה היה, אני לא יודעת למה הצעתי את זה, באמת. עכשיו אני לא זוכרת   ת:

 2  אפילו לא זוכרת על איזו נסיעה זה היה. 

 3  כ�.   כב' הש' לוי:

 4אנחנו יודעי# שמדובר בטיסה של קירשנבאו# לסרביה ואוקראינה, אני מפנה   ש:

 5ב'. מי שנלווה לקירשנבאו# מטע# המשרד זה שלומי. �א ו342בהקשר הזה לת/

 6את יודעת מי שיל# ודאוד וקותי הצטרפו ג# אבל בלי מימו� של משרד הפני#. 

 7  בסו- על הטיסה של דאוד וקותי?

 8  לא.   ת:

 9שיחה בינ/ לבי� דאוד. אני  8.9.14לא יודעת. אני מציג ל/ שיחה נוספת מיו#   ש:

 10  מפנה אות/ לשורה, 

  11 

  12 
#>41<#  13 

 14  החלטה

  15 

  16 

   17 

 18  .381הוגש וסומ� ת/

  19 
#>6<#  20 

  21 

 22  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  23 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  24 

  25 

 26  איזה ת'?  ש:

 27  . 381  כב' הש' לוי:

 28, בהמש/. על מה דאוד אומר שמקסימו# את# 34אני מפנה אות/ לשורה   ש:

 29  תשלמו?
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 1  אני לא זוכרת על מה זה בדיוק, ואצ'ורי# למלו�, זו היתה נסיעה לאוקראינה.   ת:

 2  כ�, כ�, זה נסיעה שדיברנו.   ש:

 3  לא, זה לא נסיעה שדיברנו, זה נסיעה אחרת.   ת:

 4  זה הנסיעה לסרביה ולאוקראינה.  ש:

 5  בבת אחת?  ת:

 6  זה היה רצ-. לא משנה, אני שואל אות/ על מה,   ש:

 7אני לא יודעת על מה, כל הנסיעה עד כמה שאני יודעת, הנסיעה לאוקראינה   ת:

 8  היתה משולמת על ידי משרד הפני#.  

 9רת לדאוד אתה יכול לשל# אבל את דואגת מה פאינה את אומ 38תראי בשורה   ש:

 10  תגיב א# יצטרכו לשל#. 

 11לא יודעת, יכול להיות שזה היה רכב, יכול להיות שזה היה עוד משהו, אני לא   ת:

 12זוכרת עכשיו, אני זוכרת שכל הנסיעה היתה במימו� של משרד הפני#, דר/ 

 13  משרד החו1. 

 14ייקח את זה על עצמו ובמקרה הכי  , שהוא39למה דאוד אומר ל/, תראי שורה   ש:

 15  גרוע הוא ישל# על פאינה. 

 16לא יודעת, אני לא יודעת למה הוא התכוו� עכשיו. כל הנסיעה של פאינה   ת:

 17לאוקראינה היתה ממומנת על ידי משרד הפני#, לא היה משהו נוס- שהיינו 

 18צריכי# לשל# או משהו היה בנפרד, הכל היה באישור ובהסכמה של משרד 

 19לא ידוע לי משהו על נסיעה לאוקראינה שהיה ש# מעבר למה ששיל#  הפני#.

 20  משרד הפני#. 

 21  לא יודע, זה את מדברת בשיחה, אני לא יודע.   ש:

 22  אני לא יודעת עכשיו להגיד את זה.   ת:

 23  , 27תגידי, בשורה   ש:

 24  כ�.   ת:

 25  שאת אומר שישיג,  �DJמי זה ה  ש:

 26  מייק.   ת:

 27  מי זה?  ש:

 28  מייק.   ת:

 29  איזה מייק?  ש:

 30  מיכאל צופנס.   ת:

 31  שמה היה התפקיד שלו?  ש:
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 1הוא היה, הוא עבד בצוק אית�, פרויקט שעשינו בצוק אית� בי� מפלגה לאיילי#,   ת:

 2  הוא היה מתא#, 

 3  להשיג את מאיה.  �DJשהוא יגיד ל 27למה דאוד אומר פה בשורה   ש:

 4ה מאיה היא הנהלת חשבונות של מפלגה, לא יודעת, ה# עבדו צמוד איתה, ז  ת:

 5  לא משהו חריג. 

 6ועוד מייל מאותו יו# שעדיי� לא סומ�, זה  4אוקי. מציג ל/ מייל שסומ� כבר ת/  ש:

 7  . 50נעמה ב/

  8 

  9 
#>42<#  10 

 11  החלטה

  12 

  13 

   14 

 15  .382הוגש וסומ� ת/

  16 
#>6<#  17 

  18 

 19  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  20 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  21 

  22 

 23  כ�.   לוי:כב' הש' 

 24  . 50אני שואל אות/ לגבי המסמ/ השני, נעמה ב/  ש:

 25  כ�.   ת:

 26  יוגב כותב ה# מבקשי# לדייק, למה הוא מתכוו� מבקשי# לדייק?  ש:

 27  איפה זה שהוא כותב שה# מבקשי# לדייק?  ת:

 28  . 50למעלה. בעמוד השני בנעמה ב/  ש:

 29  זה מייל ביני לבי� פאינה.   ת:
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 1  בדיוק רשו# ש#?ומי זה מבקשי# לדייק? למה זה   ש:

 2לא, מאור, שניה, יכול להיות שאני פשוט ע# נייר אחר. אני ע# מייל שאני   ת:

 3  מתכתבת ע# פאינה, מה קשור ומישהו, נכו�?

 4  את רואה למעלה?  ש:

 5  במשרד האוצר.   ת:

 6  משרד האוצר, מה זאת אומרת, מה הכוונה שה# מבקשי# לדייק?  ש:

 7יכול להיות שלא יודעת מה הכוונה, יכול להיות ששלחתי תקנה או סכו# ואז   ת:

 8  ה# מבקשי# אולי לדייק, אולי תקנה לדייק, אולי למי זה מיועד בווינגייט. 

 9מיליו� לבית  1אוקי. פאינה כותבת ל/ לפני זה אני נתתי ל/ לעשות העברה של   ש:

 10  ספר לכדורסל. 

 11  היא שואלת.   ת:

 12  היא שואלת אות/.   ש:

 13  כ�, היא שואלת אותי.  ת:

 14  ואת עונה לה מבקשי# לדייק. למה זה בדיוק.   ש:

 15  זה משרד האוצר מבקש לדייק למה זה בדיוק, זה בדיוק מה שכתוב כא�.   ת:

 16  מי זה משה קליסקי?  ש:

 17  זה אי/ שהוא קשור לכדורסל?  ת:

 18  כ�.   ש:

 19  כ�.   ת:

 20  מה הקשר שלו לגברת קירשנבאו#?  ש:

 21  א יודעת על איזה שהוא קשר, מכירי#. אני ל  ת:

 22  מכירי#. ראית אות# ביחד?  ש:

 23  נראה לי פע# פעמיי#, לא יותר מזה.   ת:

 24  באותה העברה לאיגוד הכדורסל היתה בעיה להעביר את הכס- ישירות לאיגוד.   ש:

 25  יכול להיות לא זכור לי.   ת:

 26  לא זוכרת?  ש:

 27  לא.   ת:

 28  אי/ בסו- הגיע הכס- לאיגוד את זוכרת?  ש:

 29  לא.   ת:

 30  למי העברת# אותו?  ש:

 31  לא יודעת אפילו.   ת:

 32  לא יודעת.   ש:
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 1  א# זה הגיע אפשר לראות את זה במשרד האוצר את כל ההעברות.   ת:

 2  מי אמר ל/ להעביר מיליו� שקל לווינגייט?  ש:

 3פאינה אמרה לי להעביר, אחרי סיור, היא היתה ש# בסיור בווינגייט ואז אחרי   ת:

 4  לתמו/ ואז ביקשה להעביר. שהיא חזרה היא רצתה 

 5  מתי זה היה?  כב' הש' לוי:

 6  לא זוכרת מתי זה היה, מתי שהוא.   ת:

 7  מתי שהוא.   כב' הש' לוי:

 8  כ�, מתי שהוא שהיא היתה בתפקיד.   ת:

 9  אבל את זה את זוכרת?  כב' הש' לוי:

 10  מה?  ת:

 11  את זה את זוכרת?  כב' הש' לוי:

 12פעמיי#, ג# עשיתי ריענו� ע# מאור אני עברתי על כל השיחות לא פע# ולא   ת:

 13בפרקליטות. ג# עברתי ע# עור/ די� על זה. יש דברי# שאני זוכרת שה# 

 14  כתובי#, מה שכתוב בנייר ויש דברי# שאני לא זוכרת, שלא נשאלתי בחקירה. 

 15  השתתפת בסיור הזה?  כב' הש' לוי:

 16  לא.   ת:

 17  ב. �א ו48מציג ל/ מייל ממ/ ליוגב, נעמה ב/  ש:

  18 

  19 

  20 
#>43<#  21 

 22  החלטה

  23 

  24 

   25 

 26  .383הוגש וסומ� ת/

  27 
#>6<#  28 

  29 

 30  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  31 
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  שופט, לוי ירו�

  1 

  2 

 3תסתכלי בעמוד השני למטה כתוב חברת הכנסת פאינה קירשנבאו# מבקשת   ש:

 4  אסמכתא להעברת הכספי# לספורט. 

 5  כ�.   ת:

 6  למה ביקשת את זה?  ש:

 7כי פאינה ביקשה ממני אסמכתא, יכול להיות שה# לא קיבלו את זה. זה היה   ת:

 8  זה רק התחלתי לעשות, אז לא ידעתי שאי� אסמכתאות.  2012בשנת 

 9  אוקי. מי זאת בתיה כה�?  ש:

 10  אשתו של רמי כה�.   ת:

 11  אשתו של רמי כה�. מה הקשר של בתיה למפלגה?  ש:

 12  אשתו של רמי כה�.   ת:

 13  מה הקשר של רמי כה� למפלגה? אשתו של רמי כה�.  ש:

 14  הוא היה חבר מזכירות ופעיל במפלגה.   ת:

 15  מה היה התפקיד שלו?  ש:

 16  לא יודעת.   ת:

 17  לא יודעת. מה הקשר של רמי ובתיה כה� לגברת קירשנבאו#?  ש:

 18מכירי# מהמפלגה, יכול להיות שאולי יותר מוקד#, לא יודעת. אני יודעת   ת:

 19  שבמפלגה אני הכרתי. 

 20  ג# היא היתה חברת מפלגה?  :כב' הש' לוי

 21  מי?  ת:

 22  האישה?  כב' הש' לוי:

 23  בתיה?  ת:

 24  כ�.   כב' הש' לוי:

 25  אי� לי מושג, צרי/ לשאול במפלגה א# היתה חברת מפלגה.   ת:

 26  כ�.   כב' הש' לוי:
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 1 29.12.14שאלו אות/ בחקירה מה הקשר של רמי ובתיה לגברת קירשנבאו#   ש:

 2  אמרת שה# חברי#. 

 3ביחד היה לנו קשר חברי. אני מכירה אותה המו� שני#, ג#  בזמ� שאנחנו עבדנו  ת:

 4פאינה מכירה אותה המו� שני# ממפלגה כי היא היתה מנכ"לית, אז הוא היה 

 5  פעיל במפלגה. 

 6  , שיחה בינ/ לבי� גודובסקי. מציג ל/. 27.10.14משמיע ל/ שיחה מיו#   ש:

  7 

  8 
#>44<#  9 

 10  החלטה

  11 

  12 

   13 

 14  .384הוגש וסומ� ת/

  15 
#>6<#  16 

  17 

 18  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  19 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  20 

  21 

 22  חבריי הפע# קיפחו אותנו.   עו"ד וייס:

 23  מה?  עו"ד אב� ח�:

 24לפחות השיחות שרלבנטיות ג# אלינו תתנו לנו ג# עותק. אגב, הערה לחבריי   עו"ד וייס:

 25חבריי לא הבהירו לנו מראש איזה שיחות יציגו, שרלבנטית ג# ליתר הדיוני#. 

 26  שיחות שלא הוצגו לה בחקירה, שיחות שכ� הוצגו לה בחקירתה. 

 27כל החקירות הוצגו או בחקירה או בריענו�. אי� פה איזה שיחה מפתיעה. מה   עו"ד אב� ח�:

 28  שהוצג בריענו� קיבלת.  

 29  אבל אנחנו לא יודעי# מה הוצג לה בריענו�.   עו"ד וייס:
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 1  בטח שכ�, קיבלת,   "ד אב� ח�:עו

 2אבל לא אמרת איזה שיחות תציגו לה, כלומר ראוי שאנחנו נבוא לדיו� ערוכי#.   עו"ד וייס:

 3לא שהשיחה הזאת מעניינת אותנו, אבל א# את# מציגי# את השיחה ואת# 

 4  שואלי# וזה לא משהו שעלה, 

 5יחות בריענו� שקיבלת, יש ל/ את החקירה שלה ע# השיחות ויש ל/ עוד שתי ש  עו"ד אב� ח�:

 6  מה אתה רוצה?

 7  זה לא מדויק.   עו"ד וייס:

 8  כ�.   כב' הש' לוי:

 9טוב, בשיחה אנחנו רואי# שפנית לרמי שינסה לסדר ל/, למצוא ל/ עבודה   ש:

 10  ברשות למלחמה בסמי#, נכו�?

 11לא רק ברשות למלחמה בסמי#. פניתי לרמי בגלל שהוא יעזור לי למצוא   ת:

 12  עבודה. 

 13  שיעזור ל/ למצוא עבודה. פנית לרמי   ש:

 14  כ�.  ת:

 15כא� את# מדברי# על רשות למלחמה בסמי#, נכו�? מה הקשר של רמי לרשות   ש:

 16  המלחמה בסמי#?

 17אני לא יודעת מה הקשר, ג# אמרתי את זה בחקירה אני לא יודעת להגדיר את   ת:

 18  הקשר. חשבתי שרמי יכול לעזור לי ש#. 

 19  ה, שרמי יעזור ל/ ברשות למלחמ  כב' הש' לוי:

 20  למצוא לי עבודה ברשות למלחמה בסמי#, בי� היתר, זה בי� הבקשות.   ת:

 21  את# מדברי#,   ש:

 22  אז היית מובטלת?  כב' הש' לוי:

 23לא, הייתי עוד אצל פאינה, עבדתי אצל פאינה אבל חיפשתי עבודה במקביל, זה   ת:

 24  לא היה סוד. 

 25  עבודה נוספת?  כב' הש' לוי:

 26  לא. עבודה אחרת.   ת:

 27  במקו#?  כב' הש' לוי:

 28  כ�.   ת:

 29  למה?  כב' הש' לוי:

 30  כי רציתי להתקד#.   ת:

 31  אז עבדת במפלגה או במשרד הפני#?  כב' הש' לוי:

 32  במשרד הפני#.   ת:
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 1את# מדברי# פה, את אומרת לפאינה שדיברת ע# רמי, כלומר עדכנת את   ש:

 2קירשנבאו# ג# בפניה של/ לרמי ולניסיו� למצוא עבודה ברשות למלחמה 

 3  בסמי#?

 4  לא היה סוד. פאינה ידעה שאני מחפשת עבודה אז.זה   ת:

 5ולא רוצה  72בהמש/ את אומרת היא לא פירטה, היא אמרה בקיצור, הוא ב�   ש:

 6  ולא רוצה ללכת? 72ללכת. מי זה ב� 

 7  פה כתוב אפילו מי זה.   ת:

 8  מה?  ש:

 9  . 72פה כתוב מי זה. כתוב אית� ב�   ת:

 10  ולא רוצה ללכת? 72אוקי ולמה אית� ב�   ש:

 11י הוא לא רוצה ללכת לפנסיה, הזמ� כבר הגיע ללכת לפנסיה, לפנות דר/ כ  ת:

 12  לצעירי#. 

 13  לפנות דר/, אי/ זה קשור אלי/?  ש:

 14  כי אני חיפשתי עבודה ורציתי לעבוד במלחמה בסמי#.   ת:

 15  רצית להחלי- את אית�.   ש:

 16  להחלי- את אית� אולי אי אפשר אבל,   ת:

 17  מי זה האית� הזה?  כב' הש' לוי:

 18  וכר מה תפקידו היה.לא ז  ת:

 19הוא היה סמנכ"ל הרשות. בהמש/ את אומרת את רוצה להתקשר לפלד להגיד   עו"ד אב� ח�:

 20שאנחנו מקצצי# את התפקיד שלו בחצי בשנה הבאה א# הוא רוצה להשאיר 

 21  אותו. 

 22  זה אני אומרת?  ת:

 23  , תמשיכי לקרוא את כל הפסקה. 72כ�. כתוב. תסתכלי בויקה: שאית� ב�   ש:

 24  כ�.   ת:

 25  מי זה פלד?  ש:

 26  הוא היה מנכ"ל של בט"פ.   ת:

 27מנכ"ל המשרד של ביטחו� פני#. ולמה את אומרת שתקצצו את התקציב בחצי   ש:

 28  א# ה# לא יפטרו את אית�?

 29  ככה אז אמרתי, לא יודעת להסביר את זה ככה.   ת:

 30  הקשר נשמע הגיוני, לא? זה מה שנקרא שכנוע בכוח ההיגיו�.   כב' הש' לוי:

 31  כ�.   ת:

 32  כ�?  הש' לוי: כב'
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 1 4אני לא יודעת, אני לא יודעת להסביר את זה עכשיו, אני אמרתי את זה לפני   ת:

 2שני#, אני לא זוכרת למה התכוונתי, אולי סת# כעסתי ואמרתי שאני אעשה 

 3  את זה. 

 4  הזמ� לא משנה את הקשר ההגיוני.   כב' הש' לוי:

 5  יכול להיות.   ת:

 6  אז זה מה שעושי#?  כב' הש' לוי:

 7  לא עושי#, זה אני אמרתי. זה   ת:

 8  רק מדברי#?  כב' הש' לוי:

 9  אמירה אישית שלי, לא קשורה לשו# דבר.   ת:

 10  מה הקשר של/ למנכ"ל המשרד לביטחו� פני#?  כב' הש' לוי:

 11  אי� לי שו# קשר אליו.   ת:

 12  אז למה,   כב' הש' לוי:

 13יתר אולי אמרתי את זה מתו/ כעס. אני לא זוכרת את זה להסביר עכשיו. בי� ה  ת:

 14  אני ג# לא זוכרת שאמרתי את זה, אבל בסדר. 

 15  אז יכול להיות שלא אמרת?  כב' הש' לוי:

 16  לא, זה כתוב שאמרתי, אז האזינו לשיחות אז זה כתוב אז כנראה שכ�.   ת:

 17    אולי טעו בתמלול?  כב' הש' לוי:

 18  בתרגו#?  ת:

 19  לא?  כב' הש' לוי:

 20  אני לא יודעת.   ת:

 21  שאמרת את זה?או שאת מאמינה   כב' הש' לוי:

 22  מה?  ת:

 23  או שאת מאמינה שאמרת את זה?  כב' הש' לוי:

 24לא, אני מאמינה שזה נכו�, אני מאמינה שזה מה שכתוב אי� מה להתווכח על   ת:

 25  זה אבל לקשר את זה למשהו, 

 26  כמו מה?  כב' הש' לוי:

 27  כמו כלו#.   ת:

 28  כמו מה לקשר את זה? על מה חשבת?  כב' הש' לוי:

 29  שני#.  4אני לא יודעת מה חשבתי לפני   ת:

 30 4עכשיו, לא, עכשיו, כשאמרת לי לקשר את זה למשהו. על מה חשבת? לפני   כב' הש' לוי:

 31  שני#.  4שניות, לא לפני 

 32  נכו�,   ת:
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 1  על מה חשבת? תשתפי אותי.   כב' הש' לוי:

 2  לא יודעת על מה חשבתי, שו# דבר, ניסיתי להבי�.   ת:

 3  חושבת שזה משכנע? את באמת   כב' הש' לוי:

 4  זה לא משכנע, אני ג# לא מנסה לשכנע.   ת:

 5  טוב, בסדר, מספיק, הלאה.   כב' הש' לוי:

 6  שיחה בינ/ לבי� גודובסקי.  3.12.14מציג ל/ שיחה מיו#   ש:

  7 

  8 
#>45<#  9 

 10  החלטה

  11 

  12 

   13 

 14  .385הוגש וסומ� ת/

  15 
#>6<#  16 

  17 

 18  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  19 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  20 

  21 

 22  על מה את# מדברי# פה?  ש:

 23  שמלחמה בסמי# יכולה לעבוד תחת משרד אחר. נכו�?  ת:

 24  כ�. ואז מה יקרה?  ש:

 25  ואז לא יהיה לנו שו# השפעה.   ת:

 26  תחת איזה משרד זה היה עד אז?  כב' הש' לוי:

 27  בט"פ.   ת:

 28  אז?ואיזה השפעה היתה לכ#   כב' הש' לוי:

 29  זה היה משרד של ישראל ביתנו היה שר איציק אהרונובי1'.   ת:
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 1  אוקי. את יכולה להסביר מה את אומרת?  כב' הש' לוי:

 2  מה אני אומרת בהקשר למה?  ת:

 3  פה בשיחה הזאת.   כב' הש' לוי:

 4חודשי# מלחמה בסמי# תעבור לא� שהוא והוא, איציק, לא  3פה כתוב בעוד   ת:

 5  נוכל להשפיע.  יהיה ברשימה ואז אנחנו לא

 6  זה הכוונה לפועל למצו1.   כב' הש' לוי:

 7  כנראה.   ת:

 8  לא נוכל להשפיע?  כב' הש' לוי:

 9  כ�.   ת:

 10  טוב.   כב' הש' לוי:

 11  את בעצ# דאגת שלא תוכלי למצוא ש# עבודה, נכו�?  ש:

 12  כ�.   ת:

 13  , שיחה בינ/ ובי� גודובסקי.5.8.14מציג ל/ שיחה מיו#   ש:

  14 

  15 
#>46<#  16 

 17  החלטה

  18 

  19 

   20 

 21  .386וסומ� ת/הוגש 

  22 
#>6<#  23 

  24 

 25  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  26 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  27 

  28 

 29  , 55תגיעי לשורה   ש:
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 1  כ�.   ת:

 2  את מדברת על רשימות שדאוד צרי/ להכי�. איזה רשימות הוא צרי/ להכי�?  ש:

 3ששתי רשימות, אחד זה ערי#  58הוא כותב, הוא אומר את זה בהמש/ בשורה   ת:

 4  והשנייה זה עיר ללא אלימות. 

 5  תסבירי לנו מה זה שתי הרשימות.   ש:

 6ערי# זה כנראה ערי# של משרד הפני# שכבר דיברנו על זה והרשימה השנייה   ת:

 7זה עיר ללא אלימות, זה עיר , זה ערי# איפה שיש פרויקט לעיר ללא אלימות 

 8  פעילות בעיר. תומכי# בערי# האלה ומעבירי# כס- ל

 9  מי קובע כמה כס- כל עיר תקבל?  ש:

 10נראה לי בט"פ קובע כל הכס- כמה, כמה הוא יקבל, זה תחת בט"פ עיר ללא   ת:

 11  אלימות. 

 12  ללא אלימות תחת בט"פ. לפי מה קבעת איזה ערי# יהיו ברשימה?   ש:

 13לפי כמות, לא יודעת, קוד# כל אני קיבלתי את זה מדאוד וכנראה זה לפי   ת:

 14  # שלנו בערי# וכמות העולי# בעיר. נציגי

 15עכשיו, עיר ללא אלימות את אומרת זה בט"פ , למה שולחי# אלי/ את   ש:

 16  הרשימה?

 17  לא יודעת. יכול להיות שהיו ש# נציגי# שלנו.   ת:

 18  מה הקשר של קירשנבאו# לעיר ללא אלימות?  ש:

 19  אולי כמנכ"לית שיש ש# נציגי# שלנו וכמנכ"לית המפלגה?  ת:

 20, פאינה מגישה 466אני נות� את התשובה של/,  14.9.16/ בחקירה שאלו אות  ש:

 21בקשה ע# חלוקה לפי ערי# שאמורות לקבל תקציב של הפרויקט עיר ללא 

 22אלימות. מכיוו� שלנו יש רכזי# בערי# מסוימות שחשוב לה# שהפרויקט 

 23  ימשי/ או להרחיב את הפעילות בעיר. נכו�?

 24  ש# נציגי# שלנו, לפי זה זה מחולק.  כנראה. כ�. זה בדיוק מה שאמרתי שיש  ת:

 25אוקי. כלומר הכס- מגיע ממשרד בטחו� פני# אבל הרשימה בעצ# עוברת דר/   ש:

 26  קירשנבאו#?

 27  כ�, ביטחו� הפני# זה ג# היה שר שלנו של המפלגה אז זה הכל היה דר/ בט"פ.   ת:

 28  כ�. מה את יודעת על התוכנית להעביר כס- לפעילות קיאקי#?  ש:

 29  כלו#.   ת:

 30אומרי# ל/ תספרי לנו מה  135, שורה 29.12.14בואי נזכיר ל/. חקירה מיו#   ש:

 31ידוע ל/ על העברת תקציב לטובת נושא הקיאקי#. תשובה של/, פאינה אמרה 

 32שלהעביר כס- לספורט קיאקי#, זה היה השנה, לא זוכר מתי זה נפל. שואלי# 
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 1היה אמור אות/ למי היה אמור הכס- עבור הקיאקי#? תשובה של/, קליסקי 

 2  לתת לי מספר תקנה. 

 3יכול להיות, אבל זה נפל ולא היה אז לא התעסקתי, יכול להיות שזה היה בי�   ת:

 4  היתר בשיחות, אבל בסופו של דבר א# לא שלחתי שו# דבר ליוגב, אז. 

 5  למה קליסקי היה צרי/ לתת ל/ מספר תקנה?  ש:

 6  כי הוא היה קשור לספורט.   ת:

 7  פר תקנה?מי אמר ל/ לקבל ממנו מס  ש:

 8  פאינה.   ת:

 9  פאינה. מי זה אלכס בילינסו�?  ש:

 10  הוא עובד, הוא עבד במפלגה, הוא היה אחראי על העיר ירושלי#.   ת:

 11  מה זאת אומרת אחראי על העיר ירושלי#?  ש:

 12  הוא רכז של ירושלי# היה, היה במפלגה מאז שהתחלתי לעבוד ש#.   ת:

 13  מה הקשר שלו לאיילי#?  ש:

 14  אי� לו שו# קשר לאיילי#, הוא עבד במפלגה.   ת:

 15  אוקי. מי זה מייק צופרס.   ש:

 16  צופנס.   ת:

 17  צופנס.   ש:

 18  זה הבחור שעבד צמוד לדאוד לגבי פרויקט צוק אית� שהוא עבד דר/ איילי#.   ת:

 19  מה המקצוע שלו?  ש:

 20  ויש לו כישרו� ביחסי ציבור ולהרי# פרויקטי#.  DJהוא   ת:

 21  . 51מה ב/אני מציג ל/ מייל נע  ש:

  22 

  23 
#>47<#  24 

 25  החלטה

  26 

  27 

   28 

 29  .387הוגש וסומ� ת/

  30 
#>6<#  31 

  32 

 33  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  34 
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  שופט, לוי ירו�

  1 

  2 

 3  מדובר פה על לו"ז סיור ברמת הגול�.   ש:

 4  כ�.   ת:

 5  אני רואה פה ג# מסמ/ שמופנה למשה קליסקי,   ש:

 6  זה ג# כתוב למר משה קליסקי. ג#,   ת:

 7  כ�, אני שואל, מה הקשר של קליסקי לסיור ברמת הגול�?  ש:

 8כי זה סיור של פאינה ברמת הגול� ויכול להיות שהוא היה מעורב, יכול להיות   ת:

 9  שהוא ארג� את הסיור, יכול להיות שהוא עזר בארגו� של הסיור. 

 10  דובסקי. בינ/ לבי� גו 1.8.14אני מציג ל/ שיחה מיו#   ש:

 11, התמליל האחרו� של השיחה בינ/ ובי� 387רק רגע, יש ש# שורה מעניינת. ת/  כב' הש' לוי:

 12  בראש העמוד? 1גודובסקי. את רואה בעמוד 

 13  כ�.   ת:

 14בהקשר של קליסקי והביקור בגול�, מישהו מוכ� להסביר לי איפה כא� ספורט?   כב' הש' לוי:

 15   מי זה כותב? את? שזה בעצ# מה שהתובע שאל.

 16  לא יודעת, זה לא אני. לא יודעת.   ת:

 17  זה לא נשלח ממ/?  כב' הש' לוי:

 18  זה לא התחלה של המייל, כנראה היה משהו לפני זה.   ת:

 19  אדוני, בעמוד הראשו� רואי# שגודובסקי כותב את זה.   עו"ד אב� ח�:

 20  כ�.   כב' הש' לוי:

 21  כותב אלי/.   ש:

 22  אז זה דאוד כותב אלי מישהו מוכ� להסביר,   ת:

 23  איפה כא� ספורט, כ�.   ש:

 24  זה לא שאלה בלתי הגיונית.   כב' הש' לוי:

 25  למה צרי/ להיות פה ספורט?  ת:

 26  למה צרי/ להיות היגיו� את שואלת?  כב' הש' לוי:

 27  לא, למה צרי/ להיות, זה סיור ברמת הגול�, מה קשור לספורט.   ת:
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 1  קליסקי.   ש:

 2אולי כ� היה ש#  לא יודעת, אז תשאלו את קליסקי מה היה ברמת הגול�,  ת:

 3  ספורט. ואני עניתי משהו?

 4  לא.   ש:

 5  נראה לי זה הסדר של המייל זה לא.   ת:

 6  טוב. כ�.   כב' הש' לוי:

 7  טוב, נעבור לשיחה, אי/ היא סומנה השיחה האחרונה?  ש:

 8  . 387השיחה הזאת? ת/  כב' הש' לוי:

 9  זה עוד לא סומ�.   כב' הש' לוי:

  10 

  11 
#>48<#  12 

 13  החלטה

  14 

  15 

   16 

 17  .388הוגש וסומ� ת/

  18 
#>6<#  19 

  20 

 21  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  22 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  23 

  24 

 25  שאת# מדברי# עליו? �DJבשיחה הזאת את מדברת ע# דאוד, מי זה ה  ש:

 26  אותו אחד שמרכז פרויקט צוק אית�.   ת:

 27  אי/ קוראי# לו?  ש:

 28  מיכאל צופנס.   ת:

 29  את העבודה?מי עזר לו למצוא   ש:
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 1  אני.   ת:

 2  נקי? 7את. למה את אומרת לדאוד שסיכמת# על   ש:

 3  כי זה מה שאמרו לו. מה שמייק אמר לי שזה מה שסוכ# איתו היה.   ת:

 4  סוכ# ע# מי?  ש:

 5  ע# מייק כנראה.   ת:

 6  מי סיכ# את זה ע# מייק?  ש:

 7  אולי דאוד?  ת:

 8  לא. מי שיל# למייק את השכר?  ש:

 9  / איילי#. אמרתי מקוד# שהוא עבד דר  ת:

 10  מה זה אומר שהוא עובד דר/ איילי#?  ש:

 11כי המשכורת שלו היתה מאיילי#, זה היה פרויקט משות- בי� איילי# למפלגה   ת:

 12  על תמיכה בדרו#. 

 13  אז א# איילי# משלמי# את המשכורת למה דאוד יכול להשפיע על השכר?  ש:

 14אית/, אי� פה הוא לא יכול להשפיע על השכר, זה כנראה שפשוט דאוד דיבר   ת:

 15  בשיחה שדאוד צרי/ להשפיע על משהו. 

 16  נקי.  7נקי ואת מבקשת שיתנו לו  7את אומרת לו סיכמנו על   ש:

 17  נקי. לא סיכמנו אנחנו, ה# סיכמו.  7אני לא מבקשת, אני שאלתי שסיכמנו על   ת:

 18  למה את בכלל מתערבת בשכר של מייק?  ש:

 19  כי אני הבאתי אותו לעבודה.   ת:

 20  .58ל/ מייל שסומ� נעמה ב/אני מציג   ש:

  21 

  22 
#>49<#  23 

 24  החלטה

  25 

  26 

   27 

 28  .389הוגש וסומ� ת/

  29 
#>6<#  30 

  31 

 32  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  33 
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  שופט, לוי ירו�

  1 

  2 

  3 

 4  מייק שולח אלי/ את המייל.   ש:

 5  כ�.   ת:

 6  וזה ההסכ# בעצ# שמייק מקבל מאיילי#,   ש:

 7  איזה הסכ#,   ת:

 8  לא הסכ#, זה מכתב העסקה. למה מייק שולח את זה אליי/?  ש:

 9  לבדיקה.   ת:

 10  למה את בודקת את זה?  ש:

 11  כי אני חברה שלו ואני עוזרת לו ואני הבאתי אותו לעבודה.   ת:

 12  , שיחה בינ/ ובי� גודובסקי. 28.7.14מציג ל/ שיחה מיו#   ש:

  13 

  14 
#>50<#  15 

 16  החלטה

  17 

  18 

   19 

 20  .390הוגש וסומ� ת/

  21 
>#6<#  22 

  23 

 24  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  25 
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  שופט, לוי ירו�

  1 

 2  והלאה. על מה את# מדברי# ש#? 17מפנה אות/ לשורה   ש:

 �3אני שולח ל/ סרט מתוק�, שימי אותו איפה שאת יכולה, תשלחי אותו ש# ל  ת:

DJ.  4 

 5  מדברת על משכורת. לא, ש# בהמש/. את   ש:

 6  ?17בשורה   ת:

 7  והלאה. תקראי.  �17לא, מ  ש:

 8  משכורת של מייק.   ת:

 9גודובסקי אומר ל/ זאת אומרת הוא יעבוד כאילו יירש# אצלי אבל  21שורה   ש:

 10  יעבוד אצל/ אני מבי�. 

 11  הוא צוחק.   ת:

 12  הוא צוחק?  ש:

 13  כ�.   ת:

 14  טוב.   ש:

 15  סליחה אדוני, אני חייב להעיר.   עו"ד א. אדרת: 

 16  כ�.   כב' הש' לוי:

 17זה מדובר באישו# נגד גודובסקי בלבד, הנושא של מייק צופנס. הוא הגיע   עו"ד א. אדרת: 

 18להסדר, אני לא חושב שיש צור/ וזה ג# לא ראוי. אני מדבר אולי בש# עורכי 

 19  די� כרגע שלא נמצאי#. 

 20גודובסקי וחלק קשור לשיטת עבודה ולאישומי# אדוני, חלק מהעניי� קשור ל  עו"ד אב� ח�:

 21  נוספי# שאנחנו נגיע אליה# בהמש/ פה. 

 22  טוב.   כב' הש' לוי:

 23  זה לא מוצג כרגע נגד גודובסקי. גודובסקי כבר סיי# את עניינו בתיק.   עו"ד אב� ח�:

 24  טוב.   כב' הש' לוי:

 25  , שוב שיחה בינ/ ובי� גודובסקי. 6.11מציג ל/ שיחה מיו#   ש:

  26 

  27 
>#51<#  28 

 29  החלטה

  30 

  31 

   32 
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 1  .391הוגש וסומ� ת/

  2 
#>6<#  3 

  4 

 5  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  6 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  7 

  8 

 9את שואלת את גודובסקי הכל בסדר? היא רוצה לפטר אותו? גודובסקי  9שורה   ש:

 10כמה מקבל, מתי אצלנו. כמה אומר ל/ היא פתאו# התקשרה ע# המילי# 

 11  . 7בחודש, נראה לי  6�6.6מקבל זה מייק כנראה. אמרתי איזה 

 12  כ�.   ת:

 13  מי רוצה לפטר את מייק?  ש:

 14  אני לא יודעת, אני שואלת, פאינה, א# פאינה רוצה לפטר את מייק.   ת:

 15  למה?  ש:

 16  אני לא יודעת למה, אני שואלת בכלל א# היא רוצה לפטר אותו.   ת:

 17  אוקי.   ש:

 18  ולמה את שואלת את זה בכלל?  כב' הש' לוי:

 19  אולי היה משהו לפני זה שדיברנו, כי לפי השיחה אני לא רואה.   ת:

 20למה את צריכה לשאול אותו ולא את יכולה לשאול אותה? את העוזרת שלה,   כב' הש' לוי:

 21  ?א

 22נכו�, יכול להיות שהיא לא היתה באותו רגע במשרד וע# השאלה הזאת אני לא   ת:

 23, זה סת# שאלות, זה סת# שיחות, זה לא שאנחנו עקבנו ורק חשבנו אתקשר

 24מה אפשר להגיד, מה מותר להגיד, מה אי אפשר להגיד, זה היה שיחה יו# 

 25  יומית. אי� פה משהו שצרי/ להתחשב. 

 26  מי זאת ליה ש# טוב?  ש:

 27  חברת כנסת לשעבר מנצרת עילית.   ת:

 28  . 57אני מציג ל/ מייל שסומ� נעמה ב/  ש:

  29 
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  1 
#>52<#  2 

 3  החלטה

  4 

  5 

   6 

 7  .392הוגש וסומ� ת/

  8 
#>6<#  9 

  10 

 11  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  12 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  13 

  14 

 15  מה אנחנו רואי# פה?  ש:

 16  זה מייל מקיריל רבי� אלי.   ת:

 17  שמה רואי# בעצ#?  ש:

 18  שהיא מתמודדת.   ת:

 19  לאיזה תפקיד?  ש:

 20  למועצה, נכו�?  ת:

 21  כתוב פה לרשות עירייה.   ש:

 22  מייל ממי?  כב' הש' לוי:

 23  מבעלי.   ת:

 24  אז אי/ הוא קשור?  כב' הש' לוי:

 25  אי/ הוא קשור למה? לליה ש# טוב?  ת:

 26  כ�.   כב' הש' לוי:

 27  הוא עבד בנצרת עילית ועזר לה בבחירות.   ת:

 28  אוקי.   כב' הש' לוי:

 29  לאיזה תפקיד היא התמודדה ליה ש# טוב?  ש:
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 1  ראש העיר, לא זוכרת. למועצה או ל  ת:

 2  מטע# איזו מפלגה?  ש:

 3  ישראל ביתנו.  ת:

 4  ישראל ביתנו. היא לא הצליחה להיבחר, נכו�?  ש:

 5  לא.   ת:

 6לא. מה את יודעת על הניסיונות לעזור לליה למצוא עבודה אחרי שהיא לא   ש:

 7  נבחרה?

 8  מה אני יודעת?  ת:

 9  מי ניסה לעזור לה למצוא עבודה?  ש:

 10  אני.   ת:

 11  חו1 ממ/?  ש:

 12  חו1 ממני ג# פאינה.   :ת

 13  פאינה. למה פאינה ניסתה למצוא לליה עבודה?  ש:

 14כי היא היתה חברת כנסת לשעבר של מפלגת ישראל ביתנו שניסתה להיבחר   ת:

 15  ולא הצליחה. 

 16  היכ� ניסו למצוא לליה ש# טוב עבודה?  ש:

 17  חשבנו, חשבנו שהיא יכולה לרכז פרויקטי# והיה רעיו� להקי#, אי/ זה נקרא?  ת:

 18  מרכז הכשרה עולי#,   ש:

 19  מרכז הכשרה לעולי# ושליה תרכז את הפרויקט הזה.   ת:

 20  אוקי. ואיפה עוד חשבת# לנסות לעזור לה?  ש:

 21ניסינו לעשות לה, כאילו מה זה ניסינו? חשבנו על בנצרת עילית שהיא תרכז   ת:

 22  ש# איזה שהוא פרויקט כי ג# מכירי# אותה, ג# היא יודעת לעבוד. 

 23  ?ובעוד מקו#  ש:

 24  רק בנצרת עילית, לא היה עוד מקו# נראה לי.   ת:

 25  באיילי#?  ש:

 26  זה נצרת עילית.   ת:

 27  איילי# זה נצרת עילית?  ש:

 28  כ�.   ת:

 29  אוקי.   ש:

 30  אי/ זה קשור לאיילי#? אמרת שאיילי# זה משהו בנגב, לא?  כב' הש' לוי:
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 1להקי# פרויקטי# ולהקי# פרויקטי# לא משנה באיזה ערי# שהיא תרכז אות#   ת:

 #2 היא עבדה בנצרת עילית, א# מכירי# אותה בנצרת עילית אז שהיא וא

 3  תמשי/ לעבוד ש# ותרכז פרויקט שרצינו להקי#. 

 4  אבל אי/ זה קשור לאיילי# לא הבנתי.   כב' הש' לוי:

 5  זה לא קשור לאיילי# ספציפית. חיפשנו כל מיני,   ת:

 6  למה ספציפית? בכלל, קשור באיזה שהוא קשר?  כב' הש' לוי:

 7  ל ה# ג# עבדו, ה# לא עבדו בצפו�, אב  ת:

 8  את שואלת אותי?  כב' הש' לוי:

 9  לא, ג# שואלת אות/.   ת:

 10  כ�, אני תיכ- אגיד ל/. אז לא הבנתי מה הקשר?  כב' הש' לוי:

 11  אי� שו# קשר, זה היה כרעיו�.   ת:

 12  הבנתי. זו תשובה.   כב' הש' לוי:

 13  אי� תשובה.   ת:

 14  הכשרת עולי#?מאיפה היה אמור להגיע התקציב למרכז ל  ש:

 15  רצינו לעשות את זה משהו משות- בי� סוכנות משרד הקליטה ולא הצלחנו.   ת:

 16  מה אמרה ל/ קירשנבאו# לגבי ההעסקה של ליה באיילי#?  ש:

 17היא לא אמרה משהו ספציפי, שוב אני חוזרת ואומרת שאנחנו חיפשנו דרכי#   ת:

 18  א תקי# איזה שהוא פרויקט או שהיא תנהל מרכז הכשרה. שהיא תעבוד, שהי

 19מה היא אמרה ל/ לגבי העברה של מיליו� וחצי שקלי# לאיילי# בקשר לעבודה   ש:

 20  של ליה ש# טוב?

 21זה לא היה בדיוק בקשר, זה לא היה בדיוק לעבודה לליה ש# טוב, זה היה כס-   ת:

 22לרכז את הפרויקט לפרויקט איפה שהיה סיכוי שליה ש# טוב יכולה לעבוד ו

 23  הזה. זה לא היה רק לעבודה של ליה ש# טוב. 

 24  אז תסבירי לי מה זה היה בדיוק.  כב' הש' לוי:

 25  מה זה היה בדיוק מה?  ת:

 26  מה שעכשיו הסברת.   כב' הש' לוי:

 27  היה רעיו� להעביר כס- לצפו�, לנצרת עילית, לעיר נצרת עילית,   ת:

 28  אוקי.   כב' הש' לוי:

 29עסוקה של עולי# או משהו כזה, שהיא תעבוד. אבל מכיוו� לעשות ש# פרויקט ת  ת:

 30שאי אפשר להעביר כס- לפרויקט מסוי#, זה צרי/ לעבור דר/ איזה שהוא 

 31  משרד. 

 32  אוקי.   כב' הש' לוי:
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 1אז חשבנו להעביר את זה דר/ איילי# שאיילי# יקי# ש# את הפרויקט וליה   ת:

 2  תעבוד בתו/, 

 3  צרת עילית?איילי# יקי# פרויקט בנ  כב' הש' לוי:

 4  כ�, נכו�,   ת:

 5  אוקי.   כב' הש' לוי:

 6  והיא בנצרת עילית וליה תעבוד ש# בפרויקט הזה.   ת:

 7  בפרויקט הזה.   כב' הש' לוי:

 8  בפרויקט הזה כרכזת, כמרכזת, מה שה# יחליטו.   ת:

 9  טוב, עכשיו זה ברור. כ�.   כב' הש' לוי:

 10  את יודעת מה אמור להיות השכר של ליה באיילי#?  ש:

 11  לא.   ת:

 12  לא. מה קרה ע# זה בסו-?  ש:

 13  זה ק# נפל כמו שאני זוכרת.   ת:

 14  מי זה נגלקי�?  ש:

 15  נגלקי� הוא חבר מועצה של נצרת עילית.   ת:

 16  היה ראש העיר.   ש:

 17  אז היה ראש העיר.   ת:

 18  למה העברת# מיליו� וחצי שקל מכספי# קואליציוניי# לנצרת עילית?  ש:

 19  לא יודעת. כנראה תמיכה בעיר משהו.   ת:

 20  . 3046, מספר שיחה 3.12.14אני מציג ל/ שיחה מיו#   ש:

  21 

  22 
#>53<#  23 

 24  החלטה

  25 

  26 

   27 

 28  .393הוגש וסומ� ת/

  29 
#>6<#  30 

  31 

 32  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  33 
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  שופט, לוי ירו�

  1 

  2 

 3בינ/ ובי� . שתי השיחות 30623, שיחה מספר 4.12.14ושיחה יו# אחר כ/,   ש:

 4  גודובסקי. 

  5 

  6 
#>54<#  7 

 8  החלטה

  9 

  10 

   11 

 12  .394הוגש וסומ� ת/

  13 
#>6<#  14 

  15 

 16  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  17 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  18 

  19 

 20    כ�.   ת:

 21שאלו אות/ על איזה העברה לנגב וגליל מדובר, את# מדברי# ש# בשיחות על   ש:

 22. את אומרת שזה עבור פרויקט של ליה ש# טוב 5וחצי העברה של מיליו� 

 23  בנצרת עילית. כ�?

 24  כ�, זה מה שאמרתי מקוד# ג#.   ת:
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 1  גודובסקי שואל אות/ א# כל המיליו� וחצי הול/ למשכורת. 3046בשיחה   ש:

 2  אז עניתי לו שאני לא יודעת. נכו�?  ת:

 3  משכורת של מי? על מי מדובר?  ש:

 4  על ליה ש# טוב.   ת:

 5ליה ש# טוב. ודאוד שואל אות/ איזה משכורת צריכה להיות לליה, מי קובע   ש:

 6    את המשכורת בעצ#. 

 7לא יודעת מי קובע אבל אמרתי לדאוד אז בשיחה שאני אשאל את פאינה. כי   ת:

 8ג# משיחה קוד# פה כתוב הוא שואל הא# פאינה יודעת שאני מדברת איתו על 

 9  רת איתו על זה. זה ואני עונה שפאינה לא יודעת שאני מדב

 10  למה את צריכה לשאול את פאינה לגבי השכר של ליה ש# טוב?  ש:

 11כי אני לא יכולה להחליט את זה לבד, א# פרויקט נצליח להקי# פרויקט אז   ת:

 12  רצוי להתייע1 ע# פאינה לשאול מה היא חושבת בנושא. 

 13  אבל מה היא קשורה למשכורת של ליה?  ש:

 14ליה אבל ניסינו לחפש לה, לליה, עבודה,  לא, היא לא קשורה למשכורת של  ת:

 15  תעסוקה. 

 16כיצד פאינה קשורה להעברת התקציב  335שורה  14.9.16שאלו אות/ בחקירה   ש:

 17לצור/ העסקתה של ליה ומדוע ועל מה צרי/ לשאול אותה, התשובה שלי כי 

 18פאינה נותנת את ההוראה למי להעביר ולפעמי# לאיזה צור/. פאינה היא זו 

 19  כס- והיא זו שמחליטה בפועל לא� להעביר אותו. שמחלקת את ה

 20  נכו�, כמו שאמרנו קוד# בשאלות הקודמות שפאינה מחליטה.   ת:

 21אוקי. בשיחות את אומרת לדאוד שאת לא יודעת א# יוגב יית� לכ# להעביר   ש:

 22  מיליו�.  22לש# כי את# כבר מעבירי# לש# 

 23  כ�.   ת:

 24  למה הכוונה?  ש:

 25  ש תקנה מסוימת. לאיילי#, דר/ נגב גליל י  ת:

 26  ולמה שיוגב לא יית� לכ# עוד כס- להעביר לאיילי#?  ש:

 27לפעמי# תקנה מלאה ואי�, אי אפשר להעביר את זה. כנראה לתקנות ג# יש   ת:

 28  איזה שהוא הגבלה. 

 29מה אמרה קירשנבאו# ליוגב שהוא שאל אותה למה את# תומכי# רק באיילי#   ש:

 30  ולא בעמותות אחרות?

 31  זה ג# בשיחה?  ת:

 32  לא, לא בשיחה. זה בחקירה שאלו אות/.   ש:
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 1  אני לא זוכרת א# בכלל היתה שיחה הזאת.   ת:

 2, שואלי# אות/ מה יוגב 225בחקירה שורה  29.12.2014בואי אני אזכיר ל/,   ש:

 3אמר ל/ על ההעברות לאיילי#, התשובה של/ שאל בפורו# של פאינה ומישהו 

 4בעמותות אחרות. ואת  שממונה עליו, למה אנחנו תומכי# רק באיילי# ולא

 5עונה ג#, אז התשובה של פאינה שה# עושי# עבודה יותר טובה מעמותות 

 6  . את זוכרת את זה?5מיליו�  5.5אחרות. זה היה בזמ� שהעברנו 

 7  אני לא זוכרת את זה, אבל שוב,   ת:

 8  א# אמרת זה נכו�?  ש:

 9  א# אמרתי זה נכו�. כ�.   ת:

 10גודובסקי אומר ל/ לגבי ליה שאסור להכניס אותה אוקי. בשיחה שהראיתי ל/   ש:

 11  לש#. לא� אסור להכניס אותה?

 12  א# דיברנו על איילי#, אז כנראה לאיילי#.   ת:

 13  למה?  ש:

 14  הוא לא הסביר?  ת:

 15  לא הסביר.   ש:

 16  ג# אני לא יודעת.   ת:

 17את יודעת ע# מי גודובסקי דיבר על איילי# כדי לבדוק את האפשרות להעסיק   ש:

 18  ש# את ליה?

 19  בדר/ כלל היה בקשר ע# מת�.   :ת

 20  ע# מי?  ש:

 21  מת� דה�.   ת:

 22  מי זה מת� דה�?  ש:

 23  הוא מנכ"ל של העמותה.   ת:

 24גודובסקי אומר ל/ אני יכול לדבר ע# ראש  3046מנכ"ל העמותה. באותה שיחה   ש:

 25יהיה לפעילות.  750יהיה למשכורת,  750מועצה, אבל אני צרי/ להגיד לו שתדע 

 26  למה הוא מתכוו�?

 27  ל אותו דבר, על העסקה של ליה.ע  ת:

 28כלומר שגודובסקי צרי/ להסביר מראש איזה חלק יל/ לשכר של ליה ואיזה   ש:

 29  חלק יל/ לפעילות. 

 30  כ�, לפעילות.   ת:

 31  את זוכרת על איזו מועצה דיברת#?  ש:

 32  על נצרת עילית?  ת:
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 1  , בינ/ לבי� גודובסקי.4.12.14נצרת עילית. מציג ל/ שיחה מיו#   ש:

  2 

  3 
#>55<#  4 

 5  החלטה

  6 

  7 

   8 

 9  .395הוגש וסומ� ת/

  10 
#>6<#  11 

  12 

 13  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  14 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  15 

  16 

 17גודובסקי אומר ל/ שחברינו מהדרו# התחילו לעשות פוזות, שזה לא טוב שהיא   ש:

 18שהוא יצא עליה# ואז ה# חזרו אליו ואמרו שאי� מזוהה. אחר כ/ הוא אומר 

 19  בעיה, ניקח, נית�, הכל יהיה בסדר. על מה הוא מדבר?

 20  על איילי#.   ת:

 21  איילי#, על מה ה# חזרו אליו ואמרו שיהיה בסדר?  ש:

 22  א# כתוב שזה מזוהה, אולי הוא מדבר על ליה ש# טוב, אני לא בטוחה.   ת:

 23ה שאת ניסית למצוא עבודה אחרת באותה אוקי. אנחנו כבר דיברנו קוד# על ז  ש:

 24  תקופה. למי פנית כדי שיעזור ל/ למצוא עבודה?

 25  לפאינה, לדאוד.   ת:

 26  למי?  ש:

 27  לפאינה, לדוד. ג# הגשתי לכל מיני מכרזי# שהיו בעצמי.   ת:

 28  בינ/ לבי� גודובסקי. את# מדברי# על,  14.11.14מציג ל/ שיחה מיו#   ש:

  29 
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  1 
#>56<#  2 

 3  החלטה

  4 

  5 

   6 

 7  .396ת/הוגש וסומ� 

  8 
#>6<#  9 

  10 

 11  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  12 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  13 

  14 

 15  את# מדברי# על ניסיו� למצוא ל/ עבודה בעמותת איילי#, נכו�?  ש:

 16  כ�.   ת:

 17  כ�. למה מת� לא מוכ� לרשו# אות/ כעובדת של העמותה?  ש:

 18  כי אני עובדת ע# פאינה.   ת:

 19  אז מה?  ש:

 20  והמפלגה תומכת באיילי# ומעבירה כס- והוא לא רוצה.   ת:

 21  הוא לא רוצה.   ש:

 22  משהו לא בסדר בזה?  כב' הש' לוי:

 23  הוא לא הסכי#, הוא לא רוצה, הוא לא רצה.   ת:

 24  הציעו ל/ ג# לעשות עבודה ע# אלישבע, מי זאת אלישבע?  ש:

 25  בירושלי#. איזה שהוא פרויקט   ת:

 26  את לא רצית?  ש:

 27  נכו�. כי אני הייתי צריכה ניסיו� ניהולי ולא שוב עבודה מזכירות.   ת:

 28  איזה תפקיד הוצע ל/ באיילי#?  ש:

 29  משהו קשור לשיווק.   ת:
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 1  קשור למה?  כב' הש' לוי:

 2  שיווק.   ת:

 3  איזה רקע יש ל/ בשיווק?  ש:

 4עסקי# ותואר שני  אי� לי רקע במיוחד בשיווק, יש לי תואר ראשו� במנהל  ת:

 5  במדעי המדינה וניסיו�. 

 6  . 13.11.14מציג ל/ שיחה מיו#   ש:

  7 

  8 
#>57<#  9 

 10  החלטה

  11 

  12 

   13 

 14  .397הוגש וסומ� ת/

  15 
#>6<#  16 

  17 

 18  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  19 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  20 

  21 

 22  שיחה שוב בינ/ ובי� גודובסקי לגבי עבודה.   ש:

 23  כ�.   ת:

 24  על איזו עבודה מדובר פה?  ש:

 25  אני לא זוכרת.   ת:

 26  מי זה שמואל הולנברג?  כב' הש' לוי:

 27  הייתי צריכה להגיש לאיזו שהוא משרד, מכרז, מסמכי#, אז הוא עזר לי.   ת:

 28  זה הש#? שמואל הולנברג?  כב' הש' לוי:

 29  כ�.   ת:
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 1  זה כנראה מדובר על הולנברג שהיה נציב.   ש:

 2  ? מי שהיה נציג שירות המדינה?כ�  כב' הש' לוי:

 3  כ�.   ת:

 4  אבל אז הוא היה נציב שירות המדינה? כבר לא.   כב' הש' לוי:

 5כבר לא. כבר לא. למה זה היה? זה מועצה לחילופי נוער? מה זה היה? אני לא   ת:

 6  זוכרת עכשיו. 

 7  נגיע לזה.   ש:

 8  רק תואילי להרי# את הקול, אתה שומע אותה? כ�.   כב' הש' לוי:

 9  בינ/ לבי� גודובסקי.  16.11.14י מציג ל/ שיחה מיו# אנ  ש:

  10 

  11 
#>58<#  12 

 13  החלטה

  14 

  15 

   16 

 17  .398הוגש וסומ� ת/

  18 
#>6<#  19 

  20 

 21  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  22 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  23 

  24 

 25שזה בלתי אפשרי. למה הוא מתכוו� גודובסקי אומר ל/ ישירות ש# ברור   ש:

 26  שישירות ש# זה בלתי אפשרי?

 27  באיילי#?  ת:

 28  באיילי#.   ש:

 29  כ�.   ת:
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 1בהמש/ הוא אומר לכ� אני ממתי� לתשובה מהמגדל העגול. מה זה המגדל   ש:

 2  העגול?

 3  עובד יחזקאל עובד ש#, יש לו חברת טרה.   ת:

 4  איזו חברה?  כב' הש' לוי:

 5ז הוא כנראה ניסה לבדוק משהו לגבי עבודה טרה. ש# של החברה שלו טרה א  ת:

 6  אצלו. 

 7  למה את# אומרי# במגדל העגול? למה לא אומרי# עובד יחזקאל?  ש:

 8  סת#, זה כמו כינוי כזה כי הוא נמצא בעזריאלי. לא יודעת.   ת:

 9  דאוד אומר ל/ המשכורת צריכה להיות נמוכה יותר, למה הוא מתכוו�?  ש:

 10שהמשכורת שאני רוצה, כי אני לא רציתי לרדת במשכורת מהמשכורת   ת:

 11שקיבלתי אז א# אני רוצה לעבוד במקו# אחר אז הוא אומר שהמשכורת 

 12  צריכה להיות נמוכה יותר. 

 13  עכשיו תגידי, מי זה מוכני# לקבל שירותי# מהמגדל העגול?  ש:

 14  לא יודעת. אני ג# לא יודעת איזה שירותי# הוא נות�.   ת:

 15  י?מ  ש:

 16  עובד יחזקאל.   ת:

 17את לא יודעת איזה שירותי# הוא נות�? תיכ- נגיע לזה. את לא יודעת מי זה   ש:

 18  מוכני# לקבל שירותי# מהמגדל העגול?

 19  לא, ג# מהשיחה זה לא ברור מי זה,   ת:

 20למי מתכוו� גודובסקי שהוא אומר הילד הזה מטרי- אותי שהוא הגיע לפגישה   ש:

 21  ע# אמא שלו?

 22  על מת�.   ת:

 23  מת�.  :ש

 24  כ�.   ת:

 25  זה עוזר ל/ להבי� למי הוא מתכוו�?  ש:

 26  אז כנראה הוא מתכוו�, א# זה שיחה ע# אמא אז כנראה הוא מתכוו� למת�.   ת:

 27  אוקי. כלומר מת� מוכ� לקבל שירותי# מהמגדל העגול.   ש:

 28  כ�.   ת:

 29עכשיו, מה הקשר בי� העובדה שאיילי# ירכשו שירות מהמגדל העגול, מעובד   ש:

 30  לבי� העבודה של/? יחזקאל,

 31  אי� שו# קשר.   ת:

 32  אז למה את# מדברי# על זה יחד?  ש:
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 1אני לא יודעת למה אנחנו מדברי# אבל אי� שו# קשר בי� זה לזה, לפחות אני   ת:

 2  לא רואה את הקשר. 

 3תראי, תסתכלי בעמוד הראשו� למטה, דאוד אומר ל/ נו ייתכ� והמגדל העגול   ש:

 4שוב יש פה הרבה אפשרויות, אלה אומרי# ג# היו# בנוגע לפרויקט הזה אבל 

 5אוקי אנחנו נשכור שירותי# לא בעיה, אבל אנחנו כ� רוצי# כ� נית� יותר אבל 

 6  צרי/ ג# שיעשו משהו בשבילנו. נו בסדר כולנו צריכי# שהכל ייראה נכו�. 

 7  אני לא יודעת, מה?  ת:

 8  מה ההסבר למשפט הזה?  ש:

 9  אני לא יודעת להסביר אותו.   ת:

 10  יודעת להסביר אותו. מה הקשר של קירשנבאו# לעובד יחזקאל?את לא   ש:

 11  נראה לי הוא נת� ייעו1 כמה פעמי#.   ת:

 12  מה הוא נת�?  ש:

 13  ייעו1.   ת:

 14  באיזה תחו#?  כב' הש' לוי:

 15אני לא יודעת, אני לא השתתפתי בפגישות המקצועיות של פאינה. כאילו לא   ת:

 16קותי השתת- בפגישות,  לפחות לא לכול#, זה יותר תחו# של תקשורת היה כי

 17  לא אני. 

 18את אמרת בחקירה שהייתה מתייעצת ע# עובד יחזקאל, בדר/ כלל נוסעי#   ש:

 19  איתה לש# יוע1 התקשורת ושלומי, נכו�?

 20  כ�, בדיוק מה שאמרתי עכשיו.   ת:

 21  טוב. מי זה דני אלינסו�?  ש:

 22  סיימת את השיחה הזאת?  כב' הש' לוי:

 23  ת אבל שוב, זה מה שהיא יכולה לענות. כ�. שיחה מאוד מעניינ  עו"ד אב� ח�:

 24  ?396כ�. את מסתכלת על ת/  כב' הש' לוי:

 25  כ�.   ת:

 26  את רואה שדאוד עונה, את# מדברי#,   כב' הש' לוי:

 27  על הד- הראשו� או ד- שני?  ת:

 28ד- ראשו�. שתהיי רשומה, אבל בלי לעשות. את רואה? דאוד בגלל שהפרויקט   כב' הש' לוי:

 29  ת רשומה בלי לעשות. בכנסת ש# את יכולה להיו

 30איפה זה? על מה הוא מדבר. זה הוא מדבר על פרויקט אלישבע שאמרתי שאני   ת:

 31  לא רוצה לעבוד ש#, שאני צריכה ניסיו� ניהולי, אני כבר עניתי על זה. 

 32  לא, אצל אלישבע את יכולה להיות רשומה בלי לעשות, למה הכוונה?  כב' הש' לוי:
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 1אני לא יודעת למה הכוונה, אבל אני לא הסכמתי, אמרתי שזה לא מתאי# לי   ת:

 2  כל ההסדר ע# אלישבע לא מתאי# לי כי אני לא רוצה לעבוד אצלה, 

 3  א# את לא יודעת למה הכוונה אי/ את יודעת שזה לא מתאי# ל/?  כב' הש' לוי:

 4  . כי אני ידעתי שזה עבודה לא ניהולית, אני חיפשתי עבודה ניהולית  ת:

 5  מה היתה העבודה?  כב' הש' לוי:

 6העבודה של פרויקטורית, היא רצתה שאני אעבוד כפרויקטורית בירושלי#   ת:

 7  ואמרתי שאני לא רוצה להיות פרויקטורית אני רוצה יותר עבודה ניהולית. 

 8  אבל פרויקטור זה לעשות, אז למה זה להיות רשומה בלי לעשות?  כב' הש' לוי:

 9  ב. זה אני לא יודעת, שו  ת:

 10אדוני, רק חייבי# להבהיר, יש פה מילה לא ברורה לפני לעשות, בי� הלא לבי�   עו"ד א. אדרת: 

 11  הלעשות, אני לא יודע, אפשר אולי לשמוע את ההקלטה.

 12  טוב, היא ממילא אומרת שהיא לא יודעת. כ�. בסדר. הלאה.   כב' הש' לוי:

 13  מי זה דני אלינסו�?  ש:

 14  עמותת עזרה.   ת:

 15  עזרה?מה זה עמותת   ש:

 16  זה קשר לצעירי# מהגולה לישראל, משהו כזה.   ת:

 17  מה הקשר שהיה לגברת קירשנבאו# לדני אלינסו�?  ש:

 18  פאינה השתתפה בכנסי# שדני היה מארג� בחו"ל.   ת:

 19  מה דני היה מבקש מקירשנבאו#?  ש:

 20  שהיא תשתת- בכנסי# ובפגישות שלו.  ת:

 21  באיזה כנסי#?  ש:

 22  מה הוא היה מבקש?  ת:

 23דוגמא, אני לא זוכרת כמה פעמי# בדיוק ביקש דני  3.9.15בחקירה את דיברת   ש:

 24  תקציבי# מפאינה, אני זוכרת שזה היה יותר מפע# אחת. 

 25  רק התחלתי לעשות את זה.  2011אני יודעת שפע# אחת הבנו, נראה לי בשנת   ת:

 26  הוא ביקש תקציבי#.   ש:

 27  . העברתי. אני לא יודעת הא# הוא ביקש, אני יודעת שהעברנו  ת:

 28  מה זאת אומרת העברת#?  כב' הש' לוי:

 29כשהתחלתי לעשות, להתעסק בתקציבי#, בהעברות תקציביות היה ש# תקנה   ת:

 30  שהעברנו כס- והיה כתוב ליד התקנה שהאיש קשר זה דני אלינסו�. 

 31  אז מה זה אומר?  כב' הש' לוי:
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 1לעמותה שלו. אבל זה שוב, שהוא איש קשר וכנראה כס- מיועד לפעילות שלו,   ת:

 2  זה רק דר/ המשרד. 

 3  דר/ משרד הפני#?  כב' הש' לוי:

 4  לא. אני לא זוכרת איזה משרד זה היה, זה כתוב בטבלה, יש טבלאות קודמות.   ת:

 5  אנחנו נגיע לטבלה, זה משרד הדתות אבל היו עוד עמותות.   עו"ד אב� ח�:

 6  כ�.   ת:

 7  נגיע לטבלאות.   עו"ד אב� ח�:

 8אז את אומרת שאת יודעת שהייתה העברת כספי# קואליציונית לארגו� של   :כב' הש' לוי

 9  אלינסו�?

 10  לתקנה מסוימת ודני אלינסו� היה איש קשר.   ת:

 11  טוב.   כב' הש' לוי:

 12  איפה דני וקירשנבאו# היו נפגשי#?  ש:

 13  במשרד.   ת:

 14  במשרד?  ש:

 15  כ�.   ת:

 16  כל כמה זמ�?  ש:

 17  יע, זה לא היה, לא היה משהו קבעו, היה דני היה קובע ומג  ת:

 18  היה מתקשר, קובע ומגיע לפגישות.   ש:

 19  כ�.   ת:

 20  מה זה המשרד?  כב' הש' לוי:

 21  במשרד הפני# או בכנסת, תלוי על איזה תקופה אנחנו מדברי#.   ת:

 22  כ�.   כב' הש' לוי:

 23  . 15סומ� נעמה ב/ 12:10בשעה  24.9.2012מציג ל/ מייל מיו#   ש:

 24  כ�.   ת:

  25 

  26 
#>59<#  27 

 28  החלטה

  29 

  30 

   31 

 32  .399וסומ� ת/הוגש 

  33 
#>6<#  34 
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  1 

 2  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  3 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  4 

  5 

 6  את שולחת לדני אלינסו� פרטי כרטיס טיסה לנו יורק עבור קירשנבאו#.  ש:

 7  כ�.   ת:

 8  למה שלחת לו את המייל הזה?  ש:

 9  אולי היתה נוסעת לכנס שלו? לאיזו פגישה שהוא מארג� בניו יורק?  ת:

 10מציג ל/ מייל נוס- מאותו היו#, דני שולח ל/ הזמנה לכנס בארצות הברית, זה   ש:

 11  . 38חלק מת/

  12 

  13 
#>60<#  14 

 15  החלטה

  16 

  17 

   18 

 19  .400הוגש וסומ� ת/

  20 
#>6<#  21 

  22 

 23  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  24 

 

  

  שופט, לוי ירו�
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  1 

  2 

 3  כ�.   ת:

 4  למה דני שולח ל/ את ההזמנה?  ש:

 5זה שפאינה תשתת- בפגישה או בכנס, היו שתי אופציות, תלוי באיזו שנה זה   ת:

 6היה. א# זה היה בכנסת אז היו צריכי# לקבל אישור של וועדת אתיקה לנסיעה. 

 7היוע1 המשפטי א# זה היה משרד הפני# אז היו צריכי# לקבל אישור של 

 8לנסיעה של פאינה, והיו דברי# שמשרד הפני# היה מממ� והיו נסיעות שהגו- 

 9  השלישי, הגו- המזמי� מממ� את הנסיעה. 

 10  ואת היית צריכה את ההזמנה כדי להציג אותה לגו- המאשר?  ש:

 11  כ�, כדי להגיש בקשה לאישור.   ת:

 12  אוקי.   ש:

 13  לנו. ובעצ# ג# לדעת מה היא הולכת לעשות, שזה אצ  ת:

 14  .16:12בשעה  24.9.12מציג ל/ עוד מייל שאת שולחת לאלינסו�, שוב באותו יו#   ש:

  15 

  16 
#>61<#  17 

 18  החלטה

  19 

  20 

   21 

 22  .401הוגש וסומ� ת/

  23 
#>6<#  24 

  25 

 26  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  27 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  28 

  29 

 30  את מעדכנת,   ש:
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 1  כ�, שיש פגישה ע# משרד הקליטה.   ת:

 2  את מעדכנת את דני,   ש:

 3  כ�.   ת:

 4שקבעת לו פגישה במשרד הקליטה, שבפגישה יהיה מנכ"ל משרד הקליטה, דני   ש:

 5  אלינסו� והגברת קירשנבאו#. מי אמר ל/ לתא# את הפגישה הזאת?

 6  פאינה ביקשה לתא# פגישה בי� עודד, דני.   ת:

 7  פאינה וע# מנכ"ל משרד הקליטה יחד?למה דני רצה להיפגש ע#   ש:

 8  זה אני לא יודעת.   ת:

 9  את לא יודעת.   ש:

 10  לא.   ת:

 11  , אנחנו נגיש אותו. 28. זה חלק מת/18סומ� נעמה ב/ 14.3.14מציג ל/ מייל מיו#   ש:

  12 

  13 
#>62<#  14 

 15  החלטה

  16 

  17 

   18 

 19  .402הוגש וסומ� ת/

  20 
#>6<#  21 

  22 

 23  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  24 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  25 

  26 

 27  מה זה המסמ/ הזה?  ש:

 28  זה הזמנה, בקשה לביקור בקהילה יהודית באתונה.   ת:

 29  אוקי. בשביל מה היא צריכה את ההזמנה?  ש:
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 1  כדי להגיש ולקבל אישור.   ת:

 2  מי שיל# על הנסיעה לאתונה?  ש:

 3  נראה לי דני.   ת:

 4  שמופיע בהזמנה?דני. מי הכי� את הלו"ז   ש:

 5  ג# דני.   ת:

 6  דני.   ש:

 7  כ�.   ת:

 8  פאינה באותו זמ� היתה בחופשת סקי בשווי1,   ש:

 9  יכול להיות.   ת:

 10  למה היא עצרה בדר/ חזרה באתונה? את יודעת?  ש:

 11  כי דני הזמי� אותה. הנה, יש בקשה לביקור.   ת:

 12  הלו"ז שמופיע פה בהזמנה,   ש:

 13  כ�.   ת:

 14  את יודעת א# הוא התקיי#?  ש:

 15  לא.   :ת

 16  לא.   ש:

 17  בדר/ כלל הלו"ז מתקיי#.   ת:

 18  .36סומ� נעמה ב/ 17.3.14אני מציג ל/ מייל מיו#   ש:

  19 

  20 
#>63<#  21 

 22  החלטה

  23 

  24 

   25 

 26  .403הוגש וסומ� ת/

  27 
#>6<#  28 

  29 

 30  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  31 
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  שופט, לוי ירו�

  1 

  2 

 3  פיקטיבית?למה הכוונה חזרה   ש:

 4אי� לי מושג, לא ראיתי את זה ולא שמתי לב עד לחקירה למרות שזה מייל   ת:

 5  שהיה אלי שפה כתוב חזרה פיקטיבית. 

 6  מי שלח ל/ את זה?  כב' הש' לוי:

 7זה שלחה מילה ממונה טורס, זה סוכנת נסיעות שכנראה הזמנו כרטיסי#   ת:

 8  דרכה. בדר/ כלל אנחנו עובדי# ע# מישהי אחרת. 

 9  אז היא שולחת ל/ מייל ואת לא קוראת אותו?  ש' לוי:כב' ה

 10לא, זה בנושא, יכול להיות שאפילו לא ראיתי את הנושא. זה לא היה לא בגו-   ת:

 11, לא התייחסתי ולא ראיתי שזה חזרה subjectהמכתב לא כלו#, זה היה 

 12  פיקטיבית. 

 13  אי/ את יודעת שלא ראית?  כב' הש' לוי:

 14  כי שאלו אותי על זה בחקירה והייתי מאוד מופתעת, לא ראיתי את זה.   ת:

 15  טוב.   כב' הש' לוי:

 16כשהראו ל/ את זה בחקירה את המייל, את כעסת ואמרת תשאלו את פאינה   ש:

 17  או את דני.  

 18נכו�. כעסתי כי זה היה כנראה אולי מעייפות, זה לא, כי זה באמת מה שאני   ת:

 19לא ראיתי את זה עד לחקירה, לזה ששאלו  אומרת שהייתי מאוד מופתעת,

 20  אותי, אפילו לא ידעתי שכתוב פה חזרה פיקטיבית. 

 21  אתה יכול להפנות איפה היא אמרה תשאלו את פאינה?  עו"ד א. אדרת: 

 22  כ�, תסתכל,   עו"ד אב� ח�:

 23  אי� מענה למייל הזה?  כב' הש' לוי:

 24  לא שאנחנו.   עו"ד אב� ח�:

 25  ס טיסה. ומה היה במייל הזה? זה כרטי  ת:

 26  . כ�, כ�, למייל עצמו מה שמצור- זה כרטיס טיסה, 513שורה   עו"ד אב� ח�:

 27  זה כרטיס טיסה.   ת:
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 1  אבל הכותרת חזרה פיקטיבית.   ש:

 2  למעלה, לא היה מה להשיב למייל הזה.   ת:

 3  . �516צרי/ להמשי/ ג# ל  עו"ד א. אדרת: 

 4  אז תגידו.   כב' הש' לוי:

 5  שוב פע#.  אני אקריא מההתחלה  עו"ד אב� ח�:

 6  לא צר/ להקריא חלקית.   כב' הש' לוי:

 7אני לא מקריא חלקית. מדובר על כרטיסי טיסה של פאינה משווי1 דר/ אתונה   עו"ד אב� ח�:

 8לתל אביב, אני לא יודעת למה רשו# חזרה פיקטיבית, תשאלו את פאינה, את 

 9  דני, אני לא רוצה לדבר על טיסות. 

 10  תמשי/.  עו"ד א. אדרת:

 11ממשי/. פאינה סגרה טיסה ע# דני וע# מישהי דפוקה ממונה טורס כתבה   ח�:עו"ד אב� 

 12חזרה פיקטיבית ואני אשמה בזה? זה פשוט מעצב�, יש דברי# שפשוט לא 

 13  קשורי# אלי. הערת החוקר : הנחקרת נשמעת נסערת. בסדר?

 14  מצוי�.   עו"ד א. אדרת:

 15  אוקי.   עו"ד אב� ח�:

 16  תודה.   עו"ד א. אדרת:

 17  �. כ  כב' הש' לוי:

 18ב, התכתבות בינ/ ובי� רוני ויניקוב. �20א ו20מציג ל/ מיילי# שסומנו נעמה ב/  ש:

 19  מי זה רוני ויניקוב?

  20 

  21 
#>64<#  22 

 23  החלטה

  24 

  25 

   26 

 27  .404הוגש וסומ� ת/

  28 
#>6<#  29 

  30 

 31  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  32 
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  שופט, לוי ירו�

  1 

  2 

  3 

 4יש לי בעיה בהגדרת התפקיד שלו. יש ביתנו עולמי, ארגו� בארצות הברית והוא   ת:

 5  היה מנכ"ל א# אני לא טועה. כ�. 

 6  למה את שואלת את רוני מי משל# על הנסיעה של פאינה לארצות הברית?  ש:

 7היתה הזמנה בנסיעה של פאינה לארצות הברית ואז אני שואלת מי כי כנראה   ת:

 8  משל#, גו- שלישי אז להגיש את זה שמשרד הפני# יממ� את זה. 

 9בהמש/ אנחנו רואי# שיש התכתבות ברוסית, ורוני כותב ל/ תשלחי את   ש:

 10  החשבוניות עבור מלו� וטיסה לדני אלינסו� ולרוני. 

 11  כ�.   ת:

 12  וח את זה לדני אלינסו�?למה רוני אומר ל/ לשל  ש:

 13  כי כנראה זה מה שה# סגרו ש#, שהוא ישל#.   ת:

 14, הזמנה לגברת קירשנבאו# לביקור 117אוקי. אני מציג ל/ מכתב שסומ� ת/  ש:

 15  באנגליה. 

 16  כ�.   ת:

 17  זה כבר הוגש.   עו"ד א. אדרת:

 18. בהזמנה בי� היתר מפורטת פגישה ע# מנכ"ל 117זה כבר הוגש, אמרתי ת/  עו"ד אב� ח�:

UGIA19  למאי.  �22. ב 

 20  כ�, זה מה שכתוב.   ת:

 21, זה התכתבות מיילי# שמההתכתבות אנחנו רואי# 118אני מציג ל/ ג# את ת/  ש:

 22אבל עוני# ל/ שבתאריכי#  UGIAשאת מנסה לתא# פגישה ע# מנכ"ל 

 23  נמצא בישראל.  שקירשנבאו# תגיע ללונדו� הוא

 24  כ�.  ת:

 25  את מעבירה את ההתכתבות הזאת לאלינסו� כדי שיראה את זה ג#.   ש:

 26  אני לא זוכרת.   ת:

 27  אז אני אומר ל/.   ש:
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 1  אה, אני מעבירה?  ת:

 2כ�. אבל לא משנה, אני שואל אות/ א# המנכ"ל נמצא בישראל באותו זמ� למה   ש:

 3  לא ש#?קירשנבאו# צריכה לטוס ללונדו� להיפגש איתו כשהוא 

 4אבל חו1 מהפגישה ע# מנכ"ל יש לה פה עוד סדרת פגישות ע# הנהלת קהילה   ת:

 5יהודית באנגליה, זה לא פגישה, היא לא נוסעת רק בשבילו לפגישה איתו, 

 6  הפגישה היתה בי� היתר. 

 7  את יודעת א# שאר הפגישות התקיימו?  ש:

 8  אני לא יודעת.   ת:

 9  את לא יודעת.   ש:

 10  ל הפגישות.שוב, בדר/ כלל היו כ  ת:

 11  . 23מציג ל/ עוד מייל נעמה ב/  ש:

  12 

  13 
#>65<#  14 

 15  החלטה

  16 

  17 

   18 

 19  .405הוגש וסומ� ת/

  20 
#>6<#  21 

  22 

 23  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  24 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  25 

 26  זה התכתבות של/ ע# אורלי גולק, מי זאת אורלי?  ש:

 27  סוכנת נסיעות.   ת:

 28  באיזו חברה? איפה?  ש:

 29  מונה טורס.   ת:
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 1  מונה טורס. את אומרת לה שפאינה צריכה חדר גדול יותר.   ש:

 2  כנראה.   ת:

 3  למה? כתוב למעלה, תסתכלי למעלה בעמוד השני.   ש:

 4  כי היא תהיה ש# ע# רנית.   ת:

 5  מי זו רנית?  ש:

 6  רנית זו הבת שלה.   ת:

 7  . 38אוקי. מציג ל/ עוד מייל שסומ� נעמה ב/  ש:

  8 

  9 
#>66<#  10 

 11  החלטה

  12 

  13 

   14 

 15  .406הוגש וסומ� ת/

  16 
#>6<#  17 

  18 

 19  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  20 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  21 

  22 

 23  מה כתוב פה?  ת:

 24  כבר ממש כתב סתרי#.   עו"ד א. אדרת:

 25  כ�, לאיזה חלק במייל את# מכווני#? לאיזה מהחלקי# הלא קריאי#?  כב' הש' לוי:

 26שניה, אנחנו. בעמוד הראשו�, בהמש/ לשיחת/ ע# דובדב מהבוקר מעבירה   עו"ד אב� ח�:

 27  אלי/ את המצב. מי זה דובדב?

 28  אברה# דובדבני.   ת:

 29  מי זה?  ש:
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 1  הוא היה, איפה, בהסתדרות הציונית.   ת:

 2  מי ביקש ממ/ לפנות אליו?  ש:

 3  אני לא רואה מה המצב, מה אני מעבירה, אז.   ת:

 4  , 24.8.15מיליו�. אז אמרת בחקירה ביו#  5דובר על העברה של   ש:

 5  כ�.   ת:

 6אני שאלתי את פאינה לאיזה תקנה להעביר את הכס-, פאינה שלחה  531שורה   ש:

 7  אותי לדובדב שיביא את מספר התקנה.

 8  כ�.   ת:

 9  . 40מציג ל/ עוד מייל, סומ� נעמה ב/  ש:

  10 

  11 
#>67<#  12 

 13  החלטה

  14 

  15 

   16 

 17  .407הוגש וסומ� ת/

  18 
#>6<#  19 

  20 

 21  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  22 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  23 

  24 

 25  כ�.   ת:

 26  זה מייל מיהודה פולישוק, שהוא מבקש ממ/ להעביר לפאינה.   ש:

 27  כ�.   ת:

 28  מי זה יהודה פולישוק?  ש:

 29  אי� לי הגדרה אחרת, אי� לו מושג, יהודה פולישוק.  יהודה פולישוק,  ת:
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 1  מה הקשר של פולישוק לדובדב?  ש:

 2  ג# אי� לי מושג.   ת:

 3  .2.9.14אי� ל/ מושג. מציג ל/ שיחה מיו#   ש:

  4 

  5 
#>68<#  6 

 7  החלטה

  8 

  9 

   10 

 11  .408הוגש וסומ� ת/

  12 
#>6<#  13 

  14 

 15  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  16 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  17 

  18 

 19  שיחה בינ/ ובי� גודובסקי. על מה את# מדברי# פה?  ש:

 20  אני לא יודעת.   ת:

 21  . 13תראי שורה   ש:

 22  על כרטיסי# של פאינה.   ת:

 23  בהמש/ דאוד אומר ל/ אמרת כרטיסי# כמו אצל#, למה הוא מתכוו�?  ש:

 24  כרטיסי# כמו אצל פאינה.   ת:

 25  ומשהו היא לא תעשה.  �800ומר ל/ בהמש/ אני מפחד שבוהוא א  ש:

 26  מי זה לא תעשה?  ת:

 27  אני לא יודע.   ש:

 28  יכול להיות שהכרטיס יהיה יותר יקר, אני לא יודעת. שניה.   ת:

 29  את# מדברי# על אורלי.  �26תראי, ב  ש:
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 1  כ�, שניה.   ת:

 2  תקראי לאט, תקראי את הכל.   ש:

 3  אותו סכו# שה# יכולי# לעלות. כ�, על כרטיסי טיסה שה# לא עולי#   ת:

 4  את מדברת על אמנו�, מי זה אמנו�? 42שורה   ש:

 5לפי דעתי יש אמנו� רק אחד, שהוא אמנו�, לא, שניה. אמנו� ב� עמי שהוא מנכ"ל   ת:

 6  רשות האוכלוסי�. 

 7  נכו�.   ש:

 8  כ�.   ת:

 9  את זוכרת על איזו טיסה מדובר פה?  ש:

 10  היה בטיסה לאוקראינה. אמנו� היה בטיסה רק אחת, לפי דעתי זה   ת:

 11  נכו�.   ש:

 12  כ�.   ת:

 13  טיסה לאוקראינה?  ש:

 14  כ�.   ת:

 15  .261אני מציג ל/ שיחה מספר   ש:

  16 

  17 
#>69<#  18 

 19  החלטה

  20 

  21 

   22 

 23  .409הוגש וסומ� ת/

  24 
#>6<#  25 

  26 

 27  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  28 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  29 
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  1 

 2  אורלי. מי זאת אורלי?את מדברת ע#   ש:

 3  סוכנת נסיעות ממונה טורס.   ת:

 4  ממונה טורס. איזה טיסות קירשנבאו# הזמינה מאורלי?  ש:

 5  היו כמה טיסות, אני לא יודעת על איזה טיסות פה מדובר.   ת:

 6שלחתי ל/ כרטיסי# מפאינה, בדיוק כאלה לרנית ומיטל,  5את אומרת שורה   ש:

 7  למה הכוונה?

 8  כאלו לרנית ומיטל, לילדות של פאינה.  שהיא תזמי� בדיוק  ת:

 9  כלומר, אותה טיסה, אות� שעות, שיטוסו יחד.   ש:

 10  כ�, שזה יהיה זהה.   ת:

 11  למה את מטפלת בהזמנת טיסות של הבנות של פאינה?  ש:

 12אני לא מטפלת אני רק העברתי כרטיס טיסה של פאינה שקשור רק לפאינה   ת:

 13בירה כרטיס טיסה לאורלי שכנראה הוזמ� על ידי משרד הפני#, אני מע

 14  שבהתא# לכרטיס הזה היא תזמי� כרטיסי# לבנות. 

 15  מי שיל# על הכרטיסי# של הבנות?  ש:

 16  אי� לי מושג.   ת:

 17אי� ל/ מושג. כשאת מדברת ע# אורלי ואומרת לה תזמיני כרטיסי# כאלה   ש:

 18  למיטל ולרנית, היא לא שואלת אות/ לגבי התשלו#? שואלת אותה לגבי מחיר?

 19  לא שואלת אותה כי בהבנתי פאינה משלמת עבור כרטיסי# של הבנות.  אני  ת:

 20  א, ב, ג. 24אוקי. מציג ל/ מייל סומ� נעמה ב/  ש:

  21 

  22 
#>70<#  23 

 24  החלטה

  25 

  26 

   27 

 28  .410הוגש וסומ� ת/

  29 
#>6<#  30 

  31 

 32  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  33 
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  שופט, לוי ירו�

  1 

 2  הראשו� אנחנו רואי#, יש פה רשימה של העברות תקציב, נכו�?בעמוד   ש:

 3  כ�. טבלה.   ת:

 4  טבלה. מי הכי� את הטבלה?  ש:

 5  אני.   ת:

 6  מי אמר ל/ מה לכתוב? מי נת� ל/ את הנתוני#?  ש:

 7  זה נתוני# שאני קיבלתי מפאינה להעברות תקציביות.   ת:

 8  בשורה הראשונה בטבלה רשו# משרד הדתות בסוגריי# לדני אלינסו�. אוקי.   ש:

 9  כ�.   ת:

 10  למה הכוונה?  ש:

 11זה מה שאמרתי קוד# שזה בטבלה, שזה ידעתי שזה לדני אלינסו� והוא היה   ת:

 12  האיש קשר במשרד אז. 

 13  מי אמר שדני אלינסו� הוא האיש קשר?  ש:

 14  פאינה.   ת:

 15שני עמודי# אחר כ/ את שולחת את הטבלה הזאת פאינה. עכשיו, תסתכלי   ש:

 16  למשרד האוצר. 

 17  כ�.   ת:

 18למעלה. אנחנו רואי#, שניה, אני רוצה להציג ל/ נעמה  339בעמוד שרשו# עליו   ש:

 19  . זה מייל שאת שולחת לאייל ממשרד האוצר, נכו�?25ב/

  20 

  21 
#>71<#  22 

 23  החלטה

  24 

  25 

   26 

 27  .411הוגש וסומ� ת/

  28 
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#>6<#  1 
  2 

 3  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  4 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  5 

  6 

 7  כ�.   ת:

 8  מי אייל?  ש:

 9  אייל אפשטיי�, הוא היה לו תפקיד במשרד האוצר.   ת:

 10מיליו� למשרד הדתות אבל פה לא מופיע  2.5אנחנו רואי# את אותה העברה של   ש:

 11  הש# של דני אלינסו�. 

 12  כ�.   ת:

 13  למה?  ש:

 14אני לא יודעת, אבל ג# העברתי ע# הש#, במיילי# הקודמי# יש פה ש#   ת:

 15  שהעברתי, ג# טבלאות שהעברתי ג# ע# ש# וג# בלי ש#. 

 16  אני שואל למה,   ש:

 17  אי� פה משהו, סת# אולי לסדר הטבלה.   ת:

 18  מה זה התקנה קשרי# ע# הגולה? את רואה שרשו#?  ש:

 19  . היא בנויה אחרת. זה תקנה כנראה במשרד הדתות, בכלל טבלה אחרת  ת:

 20  לא, אבל זה אותו סכו#.    ש:

 21נכו�, זה אותו סכו# אבל הטבלה היא בנויה אחרת, זה לא כתוב לאיזה משרד   ת:

 22  זה. רק ש# של התקנה.

 23  כתוב משרד הדתות.   ש:

 24  איפה כתוב?  ת:

 25כתוב משרד הדתות, בהמש/ כתוב תקנה קשרי# ע# הגולה. טוב. אחרי שהכס-   ש:

 26  אי/ אפשר להבטיח שזה יגיע לאלינסו�? מגיע למשרד הדתות,

 27  אנחנו לא יכולי# להבטיח שזה יגיע לאלינסו�.   ת:

 28, אנחנו רואי# שאת כותבת 367אני מציג ל/ שוב את המסמ/ שכבר הוגש, ת/  ש:

 29  מיליו� משרד הדתות קשרי# ע# הגולה, זה אותה תקנה שראינו קוד#? 1.5שוב 



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ
  

  2018מאי  30  

  

 2236

 1  .אני חושבת שכ�. כ�. כ�, זה אותה תקנה  ת:

 2  זה סכו# אחר, סכו# נוס-. למי הכס- הזה מיועד?  ש:

 3  אני לא כותבת פה.   ת:

 4  מכירה עוד גור# מדני אלינסו� שקיבל על התקנה הזאת?  ש:

 5לא, אני לא מכירה, לא, אני לא מכירה גור# נוס- וג# לא תמיד אני ידעתי את   ת:

 6ילו לא הגורמי#, לפעמי# אני ידעתי רק את התקנות והסכומי#, לא היה לי כא

 7  ש# ולא גור#, כלו#, אז לא יכולתי לייחס את זה למישהו ספציפי. 

 8  אבל במקרה הזה?  ש:

 9ג# במקרה הזה, אז אני יודעת שזה היה כתוב לדני אלינסו�, ויכול להיות שזה   ת:

 10  היה למישהו אחר לגמרי. א# זה לא כתוב ולא הוגדר שזה לדני. 

 11רת א# זה תקנה של קשר ע# , את אומ95שורה  3.9.15בחקירה של/ מיו#   ש:

 12  הגולה אז אני מניחה שזה קשור לדני. 

 13אני יכולה להניח אבל אני לא בטוחה, שוב, אי� פה שו# הוכחה שזה רק לדני,   ת:

 14  יכול להיות שזה, כי זה אותה תקנה שמשנה קודמת. 

 15  אוקי.   ש:

 16  אישו# שמיוחס לעזרה הכס- הזה.  אני ג# אעיר שזה שנה אחרי וזה לא כתב  עו"ד קליי�:

 17  כ�.   כב' הש' לוי:

 18  . 29, סומ� נעמה ב/17.6.2012אני מציג ל/ מייל שיוגב שולח אלי/ מיו#   ש:

  19 

  20 
#>72<#  21 

 22  החלטה

  23 

  24 

   25 

 26  .412הוגש וסומ� ת/

  27 
#>6<#  28 

  29 

 30  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  31 
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  שופט, לוי ירו�

  1 

  2 

 3  כ�.   ת:

 4  על איזו קופה קטנה הוא מדבר?  ש:

 5  זה כס- קואליציוני של המפלגה.   ת:

 6  למה הוא אומר קופה קטנה?  ש:

 7  ככה זה נקרא, קופה קטנה.   ת:

 8  ככה זה נקרא. מציג ל/ מייל מיו#,   ש:

 9  מה נקרא קופה קטנה? כל הכספי# הקואליציוניי#?  כב' הש' לוי:

 10כ/ יש תוספת לכספי# קואליציוניי#  לא, יש כספי# קואליציוניי# ואחר  ת:

 11  שהש# של זה זה קופה קטנה. 

 12  מיליו� שקל.  270מה היחס נגיד? מקוד# ראיתי בשנה   כב' הש' לוי:

 13קוד# כל זה לא תמיד זה לא בכל פע# שמחלקי# את הכספי# יש קופה קטנה,   ת:

 14  לפעמי# יש ולפעמי# אי�. זה תלוי רק במשרד האוצר וכנראה בהסכמי#. 

 15  וכשיש, איזה סדרי גודל זה?  ש' לוי:כב' ה

 16מיליו�, אז קופה קטנה היתה משהו, לא זוכרת, אני  270, 240נגיד א# זה היה   ת:

 17. 15, 10מקופה קטנה, אולי  4לא רוצה פשוט להטעות, אני לא רוצה להגיד א# 

 18  כאילו סכומי# יחסית קטני# לכס- קואליציוני. 

 19  כ�.   כב' הש' לוי:

 20  . 31מ� נעמה ב/מציג ל/ מייל שסו  ש:

  21 

  22 
#>73<#  23 

 24  החלטה

  25 

  26 

   27 

 28  .413הוגש וסומ� ת/
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  1 
#>6<#  2 

  3 

 4  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  5 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  6 

  7 

 8מיליו� ולחטיבה להתיישבות עוד  2.5אנחנו רואי# פה העברה למשרד הדתות,   ש:

 9  מיליו�.  2.5

 10  תוספת כאילו. כ�. זה   ת:

 11  תוספת. מי אמר ל/ להעביר את התוספת?  ש:

 12  פאינה.   ת:

 13  ב. את שולחת ליוגב.�א ו32פאינה. מציג ל/ מייל סומ� נעמה ב/  ש:

  14 

  15 
#>74<#  16 

 17  החלטה

  18 

  19 

   20 

 21  .414הוגש וסומ� ת/

  22 
#>6<#  23 

  24 

 25  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  26 
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  שופט, לוי ירו�

  1 

  2 

 3  כ�.   ת:

 4  מיליו� למשרד הקליטה.   15את# מדברי# פה על העברה של   ש:

 5  נכו�.   ת:

 6  מי החליט על ההעברה הזאת?  ש:

 7  זאת תוספת תקציב למשרדי# איפה שהיו שרי# שלנו, מהכס- הקואליציוני.   ת:

 8תמיכה בארגוני# אוקי. אנחנו רואי# בעמוד השני, בפירוט של התקנות,   ש:

 9  מעודדי עליה. 

 10מיליו� האלה,  �15לא, זה פשוט חלוקה במשרד הקליטה ה# רוצי# לקבל את ה  ת:

 11זה לא רק שתמיכה במשרד הקליטה, זה היה תמיכה בכל המשרדי# איפה 

 12שהיו שרי# שלנו. פשוט זה מייל שקיבלנו ממשרד הקליטה ע# חלוקה של 

 13לא משנה לאיזה תקנה, אחר כ/  התקנות, היו משרדי# שהיו מקבלי# את זה

 14  היו מחלקי# את זה בפני#. 

 15  . 34אוקי. מציג ל/ מייל נעמה ב/  ש:

  16 

  17 
#>75<#  18 

 19  החלטה

  20 

  21 

   22 

 23  .415הוגש וסומ� ת/

  24 
#>6<#  25 

  26 

 27  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  28 

 

  

  שופט, לוי ירו�
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  1 

  2 

 3  הדתות.מיליו� למשרד  8העברה של   ש:

 4  כ�.   ת:

 5  מיליו� למשרד הדתות? 8למה מעבירי#   ש:

 6  לא שאלתי.   ת:

 7  לא שאלת. מי אמר ל/?  ש:

 8  פאינה.   ת:

 9  פאינה.   ש:

 10  עור/ די� אב� ח�, כמה זמ� את# מעריכי# את החקירה הראשית?  כב' הש' לוי:

 11  דקות.  40חצי שעה,   עו"ד אב� ח�:

 12  תחזיקו מעמד עד אז?אנחנו נאל1 לעשות הפסקה,  �14:00ב  כב' הש' לוי:

 13  אני אסיי# קוד#.   עו"ד אב� ח�:

 14  לא, השאלה א# נתחיל את החקירה הנגדית, לא? את# ערוכי#?   כב' הש' לוי:

 15  ערוכי#, אני אבקש אולי כמה דקות בי� לבי�.   עו"ד א. אדרת:

 16  כמה זמ� את# מעריכי# את החקירה?  כב' הש' לוי:

 17  פחות משעה.   עו"ד א. אדרת:

 18  כ# יש עור/ די� וייס?ל  כב' הש' לוי:

 19  רבע שעה.   עו"ד וייס:

 20  (המש/ הקלטה)

 21חוזר ליהודה פולישוק, שדיברנו עליו קוד#, מה הקשר של פולישוק   ש:

 22  לקירשנבאו#?

 23  ראיתי אותו פע# אחת אצל פאינה , לא יודעת על הקשר, הוא בא והל/ וזהו.   ת:

 24  מה הקשר של פולישוק לדני אלינסו�?  ש:

 25  אי� לי מושג.   ת:

 26, מה הקשר בי� יהודה פולישוק לדני 24.8.15שאלו אות/ בחקירה ביו#   ש:

 27, התשובה ראיתי אות# יחד בפגישות אצל פאינה, לא יודעת 417אלינסו�, שורה 

 28על הקשר העסקי שלה#, אני זוכרת פע# אחת שהסתיימה פגישה שלה# 

 29  שלושת# יחד איתה, היא ביקשה להעביר סכו# מסוי# לתקנה מסוימת. 

 30  להיות. זה בדיוק מה שאמרתי, הגיעה לפגישה, ראיתי, זהו.  יכול  ת:

 31  את זוכרת שהייתה פגישה שהיה בה ג# אלינסו� וג# פולישוק?  ש:

 32  עכשיו לא זוכרת, אבל א# אמרתי את זה אז בחקירה אז כנראה ככה זה היה.   ת:

 33  ואחרי הפגישה קירשנבאו# ביקשה ממ/ להעביר כס- לתקנה מסוימת?  ש:
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 1  כ�.   ת:

 2  זוכרת לאיזו תקנה? את  ש:

 3  לא זוכרת לא סכו# ולא לאיזה תקנה, אבל א# אמרתי את זה בחקירה אז.   ת:

 4  אוקי. כמה פגישות כאלה היו בי� קירשנבאו# לפולישוק ואלינסו�?  ש:

 5  לא, זה שוב, אחד, אמרתי ש# שתיי#, אז.   ת:

 6   .22אלי פולישוק אלי/. סומ� נעמה ב/ 26.12.13אני מציג ל/ מייל מיו#   ש:

  7 

  8 
#>76<#  9 

 10  החלטה

  11 

  12 

   13 

 14  .416הוגש וסומ� ת/

  15 
#>6<#  16 

  17 

 18  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  19 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  20 

 21  מה פולישוק מבקש?  ש:

 22  לא יודעת. אולי מבקש,   ת:

 23  הוא מדבר על כניסה לאר1, כניסה לנתב"ג.  ש:

 24זה היתה משהו לגבי משרד הפני#, לא זכור לי משהו כזה. אולי פנה לגבי אולי   ת:

 25  מישהו שאנחנו נבדוק במשרד הפני#, אי� לי מה להוסי- לזה. 

 26  אוקי. מי זה ישראל יהושע?  ש:

 27הבת שלו עבדה אצלנו בלשכה כמזכירה ואני ראיתי אותו, מכירה אותו עוד   ת:

 28  מהמפלגה. 

 29  מכירה עוד מהמפלגה.   ש:
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 1  מה היה התפקיד שלו במפלגה?  לוי: כב' הש'

 2לא היה שו# תפקיד, פשוט ראיתי אותו ש#. כאילו לא ידוע לי שיש לו איזה   ת:

 3  שהוא תפקיד, נגיד ככה. 

 4  ומה היה התפקיד של הבת שלו?  כב' הש' לוי:

 5היא עבדה אצלנו במשרד הפני# כמזכירה. אני אישית לקחתי אותה לעבודה כי   ת:

 6  בלשכה. חיפשתי שארגנו עבודה 

 7קירשנבאו# שולחת אלי/ ואומרת ל/ א# את  45מציג ל/ מייל סומ� נעמה ב/  ש:

 8  יכולה תחתמי בשמי. 

  9 

  10 
#>77<#  11 

 12  החלטה

  13 

  14 

   15 

 16  .417הוגש וסומ� ת/

  17 
#>6<#  18 

  19 

 20  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  21 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  22 

  23 

 24  כ�.   ת:

 25  מדובר פה?על מה   ש:

 26  על איזה שהוא מסמ/ שקשור למפלגה.   ת:

 27  תסתכלי בעמוד השלישי.   ש:

 28  מסתכלת. הצהרה בדבר תשלו# לתושב חו1.   ת:

 29  תשלו# למי? את רואה?  ש:
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 1  יש פה ש#, לארתור פינקלשטיי�.   ת:

 2  כ�, מי זה ארתור פינלקשטיי�?  ש:

 3  הוא היה יוע1 למפלגה.   ת:

 4  אוקי. מי זה אלכס קלביצקי?  ש:

 5  לכס קלביצקי הוא תקשורת ברחוב הרוסי. א  ת:

 6  מה הקשר בינו לבי� גברת קירשנבאו#?  ש:

 7  פאינה עבדה איתו כיוע1 וכמקד# אותה ברחוב הרוסי.   ת:

 8  יפה. את יודעת מה היה השכר שהוא קיבל מקירשנבאו#?  ש:

 9עכשיו אני לא יודעת, אבל זה, לא זוכרת פשוט אבל על זה יש חשבונית כל חודש   ת:

 10גש לכנסת והתשלו# היה מד- לבוחר וג# כשלקחנו את השירותי# שלו היה מו

 11  זה היה באישור של הכנסת. 

 12, מה זה 1, נעמה ב/1. לא, נעמה ב/42אוקי. אני מציג ל/ מייל שסומ� נעמה ב/  ש:

 13  החשבונית שאנחנו רואי#?

  14 

  15 
#>78<#  16 

 17  החלטה

  18 

  19 

   20 

 21  .418הוגש וסומ� ת/

  22 
#>6<#  23 

  24 

 25  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  26 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  27 

  28 

 29  כ�, זה חשבונית לחברת כנסת מבדק מדיה.   ת:
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 1  מה זה בדק מדיה?  ש:

 2  זה אלכס קלבינצקי.   ת:

 3  על איזה סכו# החשבונית?  ש:

 4  שקל פלוס מע"מ. 700  ת:

 5  מי קבע את המחיר הזה?  ש:

 6  הצעת מחיר וזה היה בהתא# לד- לבוחר. אלכס, קיבלנו ממנו   ת:

 7  שקל? 700ואיזה שירותי# הוא נת� תמורת אות#   ש:

 8  זה היה קידו# ברחוב הרוסי של פאינה.   ת:

 9  . 42אוקי. מציג ל/ עוד מספר מיילי#, סומנו נעמה ב/  ש:

  10 

  11 

  12 
#>79<#  13 

 14  החלטה

  15 

  16 

   17 

 18  .419הוגש וסומ� ת/

  19 
#>6<#  20 

  21 

 22  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  23 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  24 

  25 

  26 

 27  מה כתוב פה?  ת:

 28פוני# אלי/ לגבי חשבוניות מבדק מדיה שלא שולמו, את זוכרת למה לא   ש:

 29  שולמו?
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 1להנהלת זה לא היה קשור אלינו, כל מה שלא שול# זה היה קשור א/ ורק   ת:

 2  חשבונות של הכנסת, לאלה שעובדי# ע# ד- לבוחר. 

 3  אוקי. מה זה אתר יזרוס?  ש:

 4  איזה אתר?  ת:

 5  יזרוס.   ש:

 6  אתר, היה אתר ברוסית יזרוס.   ת:

 7  מה היה ש#?  ש:

 8  מה הכוונה מה היה ש#?  ת:

 9  מה, איזה אתר?  ש:

 10  חדשות כנראה.   ת:

 11  אני שואל אות/, את ראית אותו את האתר הזה?  ש:

 12ראיתי אותו, אני ראיתי המו� אתרי# ג# לפני זה וג# אחרי זה אז אני לא, אני   ת:

 13  אי� לי משהו ספציפי לאתר הזה. 

 14  מה את יודעת על הקשר של האתר הזה למפלגה?  ש:

 15  אי� לי מושג מה הקשר של האתר למפלגה.   ת:

 16  מי זה אלכס גולדשטיי�?  ש:

 17ו אישית, אחרי זה בחור שהיה אי/ שהוא מעורב ליזרוס. ג# לא מכירה אות  ת:

 18  הכרתי אבל לא משהו. 

 19  מה הקשר של אלכס למפלגה?  ש:

 20לא יודעת, אולי עבד, כשהיה אלכס אני כבר לא הייתי במפלגה, אני כבר הייתי   ת:

 21  בכנסת או במשרד הפני#. לפי דעתי זה שאלות לא אלי.  

 22  , 24.8.15בחקירה של/ שאלו אות/ ביו#   ש:

 23  כ�.   ת:

 24ס. את אומרת אתר ברוסית, אתר אינטרנט, דאוד הוא מה את יודעת על יזרו  ש:

 25זה שטיפל בכתבות של פאינה ברוסית. בהמש/ שואלי# אות/, את עונה לגבי 

 26אלכס גולדשטיי�, אני מכירה את אלכס הוא עבד במפלגה, לא ידעתי שהוא 

 27  קשור ליזרוס. 

 28במפלגה  יכול להיות שהוא עבד במפלגה, אי� לנו שו# קשר ביננו. אז אולי ראיתי  ת:

 29  אבל אני הכרתי אותו אחרי זה כבר. 

 30  מי זה אלי זרחי�?  ש:

 31  הוא היה מנכ"ל של עמותה, לא זוכרת מה הש# שלה, בזמנו עבדתי אצלו.   ת:

 32  מתי עבדת אצלו?  ש:
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 1  שני#.  10,  9לפני   ת:

 2  שני#? 10  ש:

 3  כ�, לפי דעתי משהו כזה, ככה, כשהייתי בהיריו�.   ת:

 4  מה היה התפקיד של/ אצלו?  ש:

 5  היה קשר ע# הילדי#, תמיכה בילדי#, זה היה עבודה נוספת,  ת:

 6  מה עשית?  ש:

 7  כי הייתי זקוקה לכס- אז.   ת:

 8  מה עשית?  ש:

 9  תרגמתי מכתבי# וכתבתי.   ת:

 10  תרגמת מכתבי#?  ש:

 11כ�, זה היה כמה חודשי#, נראה לי זה היה פחות משנה עבדתי ש# וזה היה   ת:

 12  עבודה חלקית. 

 13  מה עוד עשית ש# אצלו?  ש:

 14  כל מה שהיה צרי/, שוב, מכתבי#, תרגומי#, פגישות אולי.   ת:

 15  לא זוכרת?  ש:

 16  שני#, עשיתי כל מה שהיה צרי/ לעשות.  10  ת:

 17  טוב. אי/ הגעת לעבוד אצלו?  ש:

 18הייתי מכירה אותו ועכשיו כבר לא זוכרת, כנראה ביקשתי ממנו שאני צריכה   ת:

 19  עבודה נוספת ואז, 

 20  איפה הכרת#?  ש:

 21  במפלגה.  ת:

 22  מה הקשר שלו למפלגה?  ש:

 23  אני לא יודעת מה הקשר שלו למפלגה, ראיתי אותו ש# במפלגה. היה מגיע.   ת:

 24  היה מגיע מסתובב סת#?  ש:

 25  אני לא יודעת סת# או לא, אבל אני הכרתי אותו במפלגה.   ת:

 26  אני שואל.   ש:

 27  העבודה היתה משרדית?  כב' הש' לוי:

 28  , מהבית יותר. העבודה היתה יותר משרדית, משרדית לא   ת:

 29  עבדת מהבית?  כב' הש' לוי:

 30  כ�, מהבית, (לא ברור) בזמ� של עבודה אחרת שעשיתי.   ת:

 31  לא הבנתי.   כב' הש' לוי:

 32  זה היה עבודה נוספת.   ת:
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 1  אוקי.   כב' הש' לוי:

 2  אז זה היה או בזמ�,   ת:

 3  אוקי, בבית,   כב' הש' לוי:

 4  או בבית או כשהייתי במשרד במפלגה והיה זמ� פנוי אז יכולתי לעשות ג#.   ת:

 5  אבל זה לא היה עבודה מחו1 למשרד?  כב' הש' לוי:

 6מה זאת אומרת מחו1 למשרד? זה לא היה עבודה, זה לא היה במשרד אצלו,   ת:

 7  אצלו לא. 

 8  לא ברחוב.   כב' הש' לוי:

 9י הייתי במפלגה עבדתי במקביל לא, או בבית אצלו כאילו אני בבית, או כשאנ  ת:

 10  ג# במפלגה וג# עשיתי איזה שהיא עבודה בשבילו. 

 11  יכול להיות שחיפשת נוער במצוקה ברחובות בלילה?  כב' הש' לוי:

 12  לא, לא. זה לא.   ת:

 13  לא. טוב.   כב' הש' לוי:

 14  אדוני מקצר לי את השאלות, בסדר.   עו"ד אב� ח�:

 15  הגיע הזמ�, לא?  כב' הש' לוי:

 16  רק מתחיל.   �:עו"ד אב� ח

 17  כ�.   כב' הש' לוי:

 18  . זה הוגש בדיו� הקוד#. תסתכלי בעמוד הראשו�. 336טוב, אני מציג ל/ את ת/  ש:

 19  כ�.   ת:

 20. הודעה על התפטרות 4.11.12אנחנו רואי# מכתב מרש# העמותות מיו#   ש:

 21  מההנהלה ואסיפה כללית של העמותה. 

 22  כ�.   ת:

 23  את חתומה על המכתב הזה.   ש:

 24  ו שכחתי את זה. אני אפיל  ת:

 25  את היית בהנהלה הכללית של העמותה.   ש:

 26זה היה משהו, אפילו לא יודעת אי/ להסביר את זה, סמלי, לא עשיתי, אי/   ת:

 27  אפשר להגיד את זה? הייתי רשומה. 

 28  היית רשומה ש#.   ש:

 29  זה מזכיר לי משהו.   כב' הש' לוי:

 30  לא, זה לא בדיוק אותו הדבר. ממש לא.   ת:

 31  אז תסבירי לי אי/ זה.   כב' הש' לוי:

 32  מה זה אי/ זה? זה או ש#?   ת:
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 1  נתחיל ע# זה.   כב' הש' לוי:

 2  נתחיל מזה.   ת:

 3  כ�.   כב' הש' לוי:

 4  האמת זה באמת היה מזמ�,   ת:

 5  כ�. כי נזכרת שהיית רק רשומה.   כב' הש' לוי:

 6  לא, אבל לא היה פה שו# פעילות, אני באמת אולי הייתי רשומה אבל,   ת:

 7  שני#, לא עשר שני#.  �6תראי, זה לפני פחות מ  ש:

 8    שני# זה היה התפטרות.  �6פחות מ  ת:

 9  . 2012בסדר. אנחנו מדברי# מתי התחלת, אבל זה   ש:

 10  מתי התחלתי?  ת:

 11  נגיע. חכי. אני שואל,   ש:

 12לא היה שו# פעילות, ונראה לי שזה התפרק, העמותה התפרקה אז ביקשו ממני   ת:

 13   לחתו# על זה כדי לצאת.

 14  מה כללה הכניסה?  כב' הש' לוי:

 15  לא, זה לא נת� שו# דבר חו1 מזה שהייתי רשומה.   ת:

 16  מי אמר ל/ להיות רשומה?  ש:

 17  א- אחד לא אמר לי, מי היה צרי/ להגיד לי.   ת:

 18  רשמו אות/ בעמותה בלי שאת ידעת?  ש:

 19  לא, אלי כנראה, הוא פנה אלי.   ת:

 20  העמותה? הוא אמר ל/ אני רוצה שתהיי רשומה כמנהלת  ש:

 21אני לא זוכרת את השיחה. קוד# כל, לא שאלו אותי בחקירה על זה, זה דבר   ת:

 22  ראשו�. דבר שני, 

 23  תיכ- אני אגיע ג# לזה.   ש:

 24אי� בעיה. בסדר גמור. דבר שני, אי� לי מה להוסי- לזה, זה היה מזמ�, אני לא   ת:

 25  יודעת מה היה פה. 

 26  היית מנהלת בעמותה?  כב' הש' לוי:

 27  לא.   ת:

 28  היית חברה באסיפה הכללית?  כב' הש' לוי:

 29  כ�.   ת:

 30  כ�? מה זה כולל?  כב' הש' לוי:

 31שו# דבר, אפילו לא היה פע# אחת שהשתתפתי באיזה שהיא אסיפה, זה בדיוק   ת:

 32  הקטע שזה היה רק רשו# על הנייר. 
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 1  את ידעת שאת חברה באסיפה?  כב' הש' לוי:

 2  בל, כ�, שנכנסתי אז ידעתי שאני חברה באסיפה א  ת:

 3  אי/ ידעת?  כב' הש' לוי:

 4  כי ביקשו ממני כנראה להצטר-.   ת:

 5  מי ביקש?  כב' הש' לוי:

 6  אלי. אני חושבת.   ת:

 7  ומה עשית כדי להצטר-?  כב' הש' לוי:

 8  מה?  ת:

 9  מה עשית כדי להצטר-?  כב' הש' לוי:

 10  כלו#.   ת:

 11  רק אמרת לו כ� וזהו?  כב' הש' לוי:

 12  הזה, לא זוכרת בכלל שזה היה.  כנראה, אני לא זוכרת בכלל את התהלי/  ת:

 13  טוב, וכמנהלת את אומרת מה עשית?  כב' הש' לוי:

 14  מנהלת מה?  ת:

 15  מנהלת בעמותה.   כב' הש' לוי:

 16  אני לא מנהלת בעמותה.   ת:

 17  חברה בהנהלה היית?  כב' הש' לוי:

 18  באסיפה הכללית.   ת:

 19  וחברה בהנהלה היית?  כב' הש' לוי:

 20  מה?  ת:

 21  היית?חברה בהנהלה   כב' הש' לוי:

 22  לא.   ת:

 23  לא. טוב. בסדר.  כב' הש' לוי:

 24  תסתכלי בעמוד השני ש#.  ש:

 25  כ�.   ת:

 26  אנשי#. מי ה#? 3חתומי# יחד אית/ עוד   ש:

 27  אלכסנדר בילינסו�.   ת:

 28  מי זה?  ש:

 29  רכז ירושלי# של המפלגה.   ת:

 30  אוקי. ומי זה השניי# הנוספי#?  ש:

 31מפלגה. וינגל פר�, גרגורי טרייסמ�. הוא היה סוקר של התקשורת הרוסית ב  ת:

 32  הוא היה דובר במפלגה בזמנו. 
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 1  דובר של המפלגה.   ש:

 2  לא יודעת של המפלגה אבל הוא כתב כתבות, כותב.   ת:

 3  זאת אומרת כולכ# בעצ# עובדי# של המפלגה.   ש:

 4  כ�.   ת:

 5  ואת ידעת שה# חברי# של/ להנהלה?  כב' הש' לוי:

 6וכרת, לא יודעת תהלי/ ולא עכשיו אני יודעת, אז אני, אני שוב אומרת, לא ז  ת:

 7אי/ הצטרפתי ולא אי/ יצאתי. יכול להיות שלא עשיתי כלו# ושרק חתמתי 

 8  ובזה נגמר הסיפור. 

 9בחקירה שאלו אות/ על הקשר של/ לזרחי� ועל העבודה בעמותה וזה היה   ש:

 10  שנתיי# בדיוק אחרי המכתב הזה, את לא סיפרת לה# על כל זה.

 11  לא זכרתי. כי לא, שוב אני אומרת אני   ת:

 12  בקוב1.  3אוקי. תסתכלי בעמוד   ש:

 13  כ�.   ת:

 14אנחנו רואי# פה את השכר של/, עלות שכר, את רואה? יש טבלה למטה?   ש:

16,705 .  15 

 16  לא.   ת:

 17  מה לא?  ש:

 18  איפה?  ת:

 19  , כתוב למעלה את העמוד בצד שמאל. 3עמוד   ש:

 20  כ�.   ת:

 21  טבלה, למטה רשו# רבי� ויקטוריה, עלות שכר.   ש:

 22  לא קיבלתי את הכס- הזה א- פע#.   ת:

 23  כתוב מדריכה שכר, מה זה מדריכה?  ש:

 24  אי� לי מושג, תשאלו את אלי.   ת:

 25  אוקי.   ש:

 26יש לי תלושי משכורת ויש לי הכנסות לחשבו� כמה כס- קיבלתי שעבדתי אצלו,   ת:

 27  על זה?

 28  למה כתוב שאת מדריכה? את מי הדרכת?  ש:

 29  אי� לי מושג.   ת:

 30  אי� ל/ מושג.   ש:

 31  היית מדריכה?  ב' הש' לוי:כ

 32  לא.   ת:
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 1  אבל שכר קיבלת?  כב' הש' לוי:

 2אל- שקל סליחה והיו לי ג# תלושי משכורת וזה סכו#  3לא כזה. השכר קיבלתי   ת:

 3  שנכנס לחשבו�. 

 4  יכול להיות שזה שנתי.   עו"ד אב� ח�:

 5  בחיי# לא קיבלתי סכו# כזה מאלה.   ת:

 6  להיות?שנתי מצטבר בשנה יכול   עו"ד אב� ח�:

 7  לא יודע.   ת:

 8  , זה מה שכתוב. עלות שכר, זה לא בהכרח השכר של/. 2010לשנת   כב' הש' לוי:

 9  . 13תסתכלי בעמוד   ש:

 10  כ�.   ת:

 11  . את רואה?26.8.12את רואה יש פרוטוקול וועד מנהל מיו#   ש:

 12  כ�. כגזברית עמותה?  ת:

 13  רגע. מחליטי# קוד# כל,   ש:

 14  למה את מחייכת?  כב' הש' לוי:

 15  כי לא הייתי.   ת:

 16  עכשיו את כבר צוחקת?  כב' הש' לוי:

 17  כי זה אבסורד.   ת:

 18  למה?  כב' הש' לוי:

 19  כי אני לא הייתי גזברית העמותה.   ת:

 20  אבל ידעת שנבחרת?  כב' הש' לוי:

 21  לא. אולי חבל שלא ידעתי, אולי זה היה פוטנציאל.   ת:

 22  היית צריכה לבקש שכר.   ש:

 23  רטרואקטיבי.   ת:

 24  ?�26.8.12בישיבה הזאת ב היית  כב' הש' לוי:

 25  לא, שוב פע#,   ת:

 26  איפה מתכנס הוועד המנהל של העמותה?  כב' הש' לוי:

 27אני שוב אומרת, לא היה, לא השתתפתי א- פע#, ככה באיזה שהוא אסיפה או   ת:

 28  ישיבה או חברי ועד מנהל איפה שנבחרתי לגזברית העמותה. 

 29  ל של העמותה?את יודעת אבל איפה מתכנס הועד המנה  כב' הש' לוי:

 30  לא.   ת:

 31  ג# לא. טוב. ואת מיכאל צ'צ'בה את מכירה אותו? מזכיר העמותה?  כב' הש' לוי:
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 1אלכסנדר בילינסו�, מיכאל צ'צ'בה אני מכירה אותו אבל נראה לי שאני הכרתי   ת:

 2  '?�12אותו הרבה יותר מאוחר, ממתי זה? ב

 3  את ידעת ג# שהיית מורשית חתימה ג#?  כב' הש' לוי:

 4  לא.   ת:

 5  טוב.   כב' הש' לוי:

 6  אבל, אי� לי מה להוסי- לזה.   ת:

 7זה לא חתו#, אני לא יודע א# זה נכנס לתוק-. אולי זה רעיו�, אני לא יודע א#   עו"ד א. אדרת: 

 8  זרחי� נשאל על זה. 

 9  זרחי� נשאל על זה ואמר שזה מה שהיה וזה מה שהוועד החליט.   עו"ד אב� ח�:

 10  טוב.   עו"ד א. אדרת:

 11  אדוני לא היה פה אז?  י:כב' הש' לו

 12  לא, לא היה.   עו"ד אב� ח�:

 13  טוב, אבל זה לא תירו1.   כב' הש' לוי:

 14  לא אמרתי. לא יודע מה הקשר לתיק, אבל לא אמרתי.   עו"ד א. אדרת:

 15  כ�, זה אני ג#, אבל מחכה.   כב' הש' לוי:

 16  זרחי� לא קשור לתיק.   עו"ד אב� ח�:

 17  לא, מה הקשר בי� העבודה שלה.   עו"ד א. אדרת:

 18  בסדר.   עו"ד אב� ח�:

 19  טוב, בכל מקרה זו תמונה נפלאה מצטיירת.   כב' הש' לוי:

 20  את לא ידעת שאת מורשית חתימה בעמותה?  ש:

 21  היא אמרה שהיא לא ידעה.   כב' הש' לוי:

 22לא יודעת, אי� לי מה להוסי- לזה, אתה יכול לשאול עוד הרבה שאלות בנושא   ת:

 23  שאלה אני אגיד שאני לא יודעת ושלא זוכרת, אבל בסדר, תשאל.  הזה ולכל

 �24ו 12.6.14טוב. אני מציג ל/ שיחה, שיחות של/ ע# גודובסקי, שיחות מתארי/   ש:

 25  שיחות.  3. א# אדוני יכול לסמ� כל שיחה בנפרד. 13.6.14

  26 

  27 
#>80<#  28 

 29  החלטה

  30 

  31 

   32 

 33  .422עד ת/ 420הוגש וסומ� ת/
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  1 
#>6<#  2 

  3 

 4  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  5 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  6 

  7 

 8  את# מדברי# פה על ארגו� תקציב?  ש:

 9  על ארגו�?  ת:

 10  סידור תקציב. נכו�?   ש:

 11  לא יודעת.   ת:

 12  תקראי. בואי תסתכלי על השיחה הראשונה,   ש:

 13  מסתכלת.   ת:

 14  מספר שיחה. למה צרי/ עמותות? 1871  ש:

 15  שניה, שניה, שניה.   ת:

 16  ?�420איפה את#? ב  כב' הש' לוי:

 17  . 1871כ�, שיחה   עו"ד אב� ח�:

 18  . 421זה ת/ 1871לא,   כב' הש' לוי:

 19  . 421אז ת/  עו"ד אב� ח�:

 20  איזו שורה?  כב' הש' לוי:

 21  . 21שורה   עו"ד אב� ח�:

 22  ?21משורה   ת:

 23כאלה, לא גודובסקי אומר ל/ אצל# כל העמותות עמותות טריות  23כ�. שורה   ש:

 24  טוב. למה, מה זה עמותות טריות ולמה זה לא טוב?

 25  לא יודעת, שניה. אני רוצה, אני לא מבינה על מה השיחה כדי,   ת:

 26  אז תקראי לאט לאט ואז אני אשאל.   ש:

 27  זה על התיאטרו� בראשו� מאור?  ת:

 28  כ�.   ש:

 29  כ�, אז תשאל.   ת:
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 1טריות כאלה,  דאוד אומר ל/ אבל אצל# כל העמותות עמותות 23בשורה   ש:

 2  בקיצור לא טוב. מה זה אומר?

 3אני לא יודעת מה היתה הכוונה אבל אני אגיד על מה היתה השיחה. השיחה   ת:

 4היתה על זה שיש תיאטרו� בראשו� שזה עמותה חדשה ובחורה עושה עבודה 

 5נפלאה ורצתה להגיש ולקבל תמיכה במשרד הקליטה, אי� שו# קשר לפאינה, 

 6  זה, היא לא אפילו ידעה על 

 7  לא שאלתי.   ש:

 8לא, לא, אני סת# אומרת, זו היתה יוזמה נטו שלי לעזור לעמותה ואז בדקתי   ת:

 9ע# דאוד אי/ אפשר לעזור בתמיכה, אי/ צריכי# להגיש ומכיוו� שהיא עמותה 

 10חדשה וטרייה אז היה ש# איזו שהיא הגבלה על הגשת מסמכי# במשרד 

 11רו� של מריה מושקטי� א# אני הקליטה, בסו- לא יצא שו# דבר מזה, זה תיאט

 12  לא  טועה, סת# ראיתי הצגה שלה# ואז רציתי לעזור. אז אי�, 

 13  דאוד מדבר אית/ על קפלו� שהוא שולט ש#, מי זה קפלו�? 27שורה   ש:

 14  קפלו� הוא היה באג- של צעירי ישראל ביתנו.   ת:

 15  הוא אומר ל/ דאוד,   ש:

 16שבפדרציה שיתנו ייעו1 לעמותה הזאת בפדרציה, אז דיברנו על זה שחיפשנו מי   ת:

 17יכול לעזור לה# למלא מסמכי# ובכלל להנחות אות# אי/ אפשר לקבל כס- 

 18  תמיכה ממשרד הקליטה. 

 19אומר ל/  דאוד אומר ל/ את יכולה לסגור את זה, הפדרציה תית� כס-. הוא  ש:

 20  הוא ייקח איזה אחוז על טיפול סחורה, זה בסדר, נורמלי. 

 21  ה# רצו לקחת, חיפשנו דר/ אי/ אפשר,   ת:

 22  למה שהוא ייקח אחוזי#?  ש:

 23לא, זה לא ה#, זה הפדרציה, זה העמותה. שא# ה# יכולי# כאילו להצטר/   ת:

 24  לפדרציה ולעבוד דר/ פדרציה ולקבל תמיכה לפעילות. 

 25  י, מי זו עמותת כוכב דוד?אוקי. תגידי ל  ש:

 26לא זוכרת עכשיו מי זה עמותת כוכב דוד, אחת מהעמותות שחיפשנו שה# יתנו   ת:

 27  ייעו1 ויתנו קורת גג לעמותה החדשה הזאת שה# ימשיכו. 

 28  מי זה ויקטור אפריימוב?  ש:

 29  רכז שלנו בקרית גת.   ת:

 30  מה הוא קשור לעמותה של כוכב דוד?  ש:

 31  אולי זה עמותה שלו?  ת:

 32  , איזה ת' זה?1876גידי, בשיחה ת  ש:
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 1  . 420ת/  כב' הש' לוי:

 2  . 420ת/  ש:

 3  כ�.   ת:

 4  דאוד אומר ל/ שבעמותת כוכב דוד את# יכולי# לפקח על הכל.   ש:

 5לא יודעת, כאילו לא יודעת מה זה על הכל, אבל אולי שאנחנו מכירי# את יעקב,   ת:

 6  את ויקטור. 

 7  אנחנו יכולי# לפקח ש# על הכל.   , זו עמותה טובה,30את אומרת לדאוד, שורה   ש:

 8  כאילו אפשר להבי� שה# יעזרו לא יעזרו משהו מעבר לזה.   ת:

 9  אוקי.   ש:

 10  זה לא מדובר על כס- קואליציוני, זה היה חיפשנו פיתרו� לתמיכה,   ת:

 11  מי זה גרשו� מסיקה?  ש:

 12  עד מדינה.   ת:

 13  לפני שהוא עבר לעבוד כעד מדינה, מה הוא עשה?  ש:

 14  א היה. בשומרו� הו  ת:

 15  היה ראש מועצה בשומרו�, לא?  ש:

 16  כ�.   ת:

 17  מה הקשר של גרשו� לגברת קירשנבאו#?  ש:

 18הוא היה ראש מועצה, לא יודעת אי/ הוא היה מקושר למפלגה עצמה אבל   ת:

 19  עבדנו אית#, הוא היה מגיע, ביקש תקציבי#. 

 20  ממי הוא היה מבקש תקציבי#?  ש:

 21  מפאינה.   ת:

 22  מפאינה. אי/ את יודעת?  ש:

 23  כי ניסינו להעביר משהו, העברנו משהו, אני לא זוכרת.   ת:

 24, שואלי# אות/ למה את 37, שורה 20.5.15את אמרת בחקירה של/ מיו#   ש:

 25מתכוונת שאת אומרת העברנו לשומרו� כס-? התשובה של/ גרשו� מסיקה היה 

 26מגיע לפגישות ע# פאינה קירשנבאו#, אני יודעת שבחלק מהפגישות פאינה 

 27צרי/ סכו# מסוי#, לא זוכרת סכו# של כס-, לתקנה תקציבית אמרה לי ש

 28או מדבר איתי  SMSשגרשו# מסיקה יית� לי ואז גרשו� היה שולח לי בהודעת 

 29בטלפו� והיה אומר לי לאיזה משרד להעביר את הכס- ולאיזו תקנה תקציבית, 

 30  כנראה על מנת שגרשו� יקבל תקציב. 

 31   כ�, זה בדיוק מה שאמרתי מקוד#, כ�.  ת:

 32  קצת יותר מסודר.   ש:
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 1  קצת יותר מסודר, כ�, אי� בעיה.   ת:

 2  זה נכו�?  ש:

 3  זה נכו�, כ�.   ת:

 4  אוקי.   ש:

 5  פשוט לא זכרתי א# העברנו או רק התכוונו.   ת:

 6  מה אמרה ל/ בדיוק קירשנבאו# לגבי מסיקה? בנוגע להעברת תקציב?  ש:

 7בדר/ כלל היה על הדר/ אי� איזה שהוא, אי� מה היא אמרה מדויק כאילו. זה   ת:

 8  משהו, זה לא. 

 9, פאינה היתה קוראת לי לחדר שלה, 51שורה  20.5.15שוב, באותה חקירה,   ש:

 10אמרה לי שגרשו� מסיקה היה עכשיו בפגישה וצרי/ להעביר לגרשו� מסיקה 

 11  לשומרו� סכו# כס- מסוי# לתקנה שגרשו� יגיד לי לא� להעביר. 

 12  העביר כס- והעברנו. כ�.כ�, כבר הבנו שפאינה אמרה לי ל  ת:

 13  בסדר? נכו�?  ש:

 14  כ�.   ת:

 15  כמה מקרי# את# העברת# כס- דר/ החטיבה להתיישבות לגרשו�? את זוכרת?  ש:

 16  לא. אנחנו העברנו כל שנה כס- לחטיבה להתיישבות אבל מה היה ש#,   ת:

 17  . 356שהגשנו היו#.  365שהגשנו. ת/ 1תראה לי את קובי פרלה   ש:

 18  י את זה רק? אותו דבר. תראה ל  עו"ד א. אדרת:

 19  תסתכלי בעמוד השני, את רואה כתוב חטיבה? 356ת/  ש:

 20  כ�.   ת:

 21  יש פה כל מיני גורמי# מפורטי#?  ש:

 22  נכו�.   ת:

 23  מיליו�.  4מיליו� וגרשו� מסיקה עוד  4.5כתוב פה גרשו� מסיקה   ש:

 24  מגורי# לסטודנטי#, כ�.   ת:

 25  מי אמר ל/ לרשו# את הפרטי# האלה?  ש:

 26יכול להיות פאינה, יכול להיות שלומית. ממתי זה? זה משהו, יכול להיות שג#   ת:

 27  שלומית אמרה לי את זה, יכול להיות שג# פאינה. 

 28  שלומית מחליטה להעביר לגרשו� מסיקה?  ש:

 29לא, יכול להיות שהיא מחליטה, היא לא מחליטה, יכול להיות שהיא אומרת   ת:

 30  אי/ לכתוב יותר נכו�. 

 31  חליט להעביר לגרשו� מסיקה?אוקי. מי ה  ש:

 32  פאינה.   ת:
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 1  פאינה. אי� לי עוד שאלות.   ש:

 2  צריכה הפסקה?  כב' הש' לוי:

 3  דקות.  5�10אני אשמח, ממש   ת:

 4  כ�, ג# משהו כזה.   עו"ד א. אדרת:

 5  .�12:45, הדיו� ישוב ב12:45  כב' הש' לוי:

 6  (המש/ הקלטה)

 7  עור/ אדרת. בבקשה.הדיו� מתחדש לאחר הפסקה. חקירה נגדית ל  כב' הש' לוי:

  8 

 9  העדה משיבה בחקירה נגדית לשאלות עו"ד א. אדרת: 

 10  צהריי# טובי#.   ש:

 11  צהריי# טובי#.   ת:

 12אני שואל אות/ מטע# פאינה קירשנבאו# כמה שאלות על הנושאי# שעלו.   ש:

 13בואי נתחיל מהתפקיד של/, א# אני הבנתי נכו� מההודעות אז יש בעצ# 

 14פרלמנטרית של פאינה בתפקידה כמנכ"לית את עוזרת  2001�2002התפתחות, 

 15  המפלגה. 

 16  מנהלת לשכה.   ת:

 17מנהלת לשכה, אוקי. בהמש/, סליחה, את מנהלת לשכה. בהמש/ שהיא נבחרה   ש:

 18  לחברת כנסת עזבת את הלשכה במפלגה ועברת להיות עוזרת פרלמנטרית. 

 19  כ�.   ת:

 20שהיא נבחרה להיות סגנית שר הפני# עזבת ג# את הכנסת והיית רק  �2012וב  ש:

 21  יועצת שלה בכובע שלה כסגנית שר הפני#. 

 22  כ�.   ת:

 23זאת אומרת יש איזה שהיא הפרדה בי� הנהלת המפלגה שפאינה לכל אור/   ש:

 24  הדר/ מחזיקה בתפקיד הזה לבי� התפקידי# שלה בכנסת ובמשרד הפני#. 

 25   כ�, חד משמעית.  ת:

 26והקשר היחיד שנשאר של/ למיטב הבנתי מהחומר, בנושא המפלגה, זה הנושא   ש:

 27  של יחסית טכנית בכספי# קואליציוניי#. 

 28  כ�.   ת:

 29זאת אומרת את מקבלת הנחיה מפאינה להעביר איזה שהוא סכו# לפי תקנה,   ש:

 30תיכ- ניכנס לזה, את מעבירה את זה ליוגב גורדוס, איש הקשר שלכ# באוצר 

 31  ל מקבלת ממנו עדכו� מה קרה ע# זה, ובדר/ כל

 32  כ�.   ת:
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 1  וכשיש תקלות את חוזרת לפאינה, את לא פותרת אות� בעצמ/.   ש:

 2בדר/ כלל א# אני לא יכולה לפתור את זה בעצמי אז אני מחזירה את זה   ת:

 3  לפאינה, כ�. 

 4את רצית תפקיד חדש, רצית לעזוב את  2013אוקי. עכשיו, במקביל מתחילת   ש:

 5  ו שאמרת שאי� ל/ ניסיו� ניהולי. התפקיד, כמ

 6  כ�.   ת:

 7  פאינה מודעת לזה ומי שבעיקר עוזר ל/ הבנתי שזה דאוד.   ש:

 8  כ�.   ת:

 9  ואולי ג# רמי כה�, אני מנסה,   ש:

 10  מרמי אני ביקשתי עזרה.   ת:

 11ספציפית ודאוד הוא ג# יותר, זה ג# עולה מהשיחות, הוא יותר בקשר ע#   ש:

 12  ל פאינה נתנה את ברכתה לזה?מקומות אפשריי#. זאת אומרת אב

 13  כ�.   ת:

 14  למה היא לא עזרה ל/?  כב' הש' לוי:

 15  לא יודעת למה היא לא עזרה, היא א- פע# לא התנגדה, זה כבר חצי מהעזרה.   ת:

 16  שאלתי על החצי השני.   כב' הש' לוי:

 17  אפשר לשאול את פאינה.   ת:

 18  טוב.   כב' הש' לוי:

 19, נקרא לזה היו שני כובעי# או 336ת/אוקי. בקשר לעמותה של זרחי�, הוגש פה   ש:

 20שתי תקופות, תקופה אחת את רשומה ש# כחברת הנהלה ותקופה אחרת את 

 21עובדת העמותה. עובדת כמו שאמרת, או מהבית, או בזמ� העבודה תמורת 

 22  איזה השלמת הכנסה. 

 23  כ�.   ת:

 24תאשרי לי בבקשה שההכנסה שקיבלת זה רק עבור העבודה הזאת ולא עבור   ש:

 25  של/ כחברת הנהלה?הרישו# 

 26לא, לא, זה רק עבור עבודה שאני עשיתי, זה היה כמה חודשי#, אני לא זוכרת   ת:

 27  חודשי# זה היה.  4, 3עכשיו, זה היה 

 28  אוקי.   ש:

 29  זה היה תקופה יחסית קצרה.   ת:

 30בסדר. לגבי הכספי# הקואליציוניי# אמרת קוד# שדאוד, דוד גודובסקי כאיש   ש:

 31הוא יותר מכיר את הצרכי# של נציגי הערי# בנגב, בגליל, בפריפריה, השטח 

 32  הוא מכי� או מעלה את ההצעה לחלוקה ופאינה מאשרת את זה?
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 1  כ�.   ת:

 2אוקי. עכשיו שאלה שלי, הא# בנושא איילי# ג# דאוד היה יותר בקשר ש#   ש:

 3  האנשי#?

 4  רי#. כ�, הוא היה איש שטח, הוא היה בקשר ע# כל הנציגי# שלנו בע  ת:

 5וכשמעבירי#, שרוצי# להעביר כספי# קואליציוניי# לנגב ולגליל, אחת   ש:

 6  האפשרויות היא דר/ עמותת איילי#?

 7זה כנראה היה בי� היתר, יכול להיות שהיו דרכי# אחרות ישירות למשרד ואחר   ת:

 8  כ/ לעיר ספציפית. את זה אני לא יודעת. 

 9פרויקטי# מסוימי#, נכו�? כל  אוקי. כלומר איילי# אבל התעסקה פריפריה ע#  ש:

 10  מיני פרויקטי# לסטודנטי#, לפיתוח הפריפריה. 

 11  כ�.   ת:

 12  את מכירה את זה?  ש:

 13לא כל כ/ מכירה מה הפעילות שלה# כי אנחנו עבדנו רק בתמיכה של הדרו#   ת:

 14בצוק אית� אבל אני יודעת שה#, זה עוד לפני, ממש בתחילת הדר/ היה משהו 

 15  זה היה. מבני# מגורי# לסטודנטי# 

 16אוקי. בסדר. ראינו פה במיילי# ואני רוצה להציג ל/ אולי כמה דוגמאות,   ש:

 17כשאת פונה ליוגב גורדוס, את מציינת ג# מספר תקנה ובדר/ כלל ג# את ש# 

 18  הפרויקט. 

 19א# ידעתי שיש ש# של הפרויקט א# זה מיועד למשהו ספציפי אז ג# הייתי   ת:

 20  כותבת, חשבתי שזה יעזור לו. 

 21חלק שני,  25.12.14אז אמרת ג# בהודעות, בהודעה של/, אני יכול להפנות,   ש:

 22  שכתבת את זה ג# לעצמ/ שתזכרי למה ההעברה.  35עמוד שורה 

 23  א# ידעתי, כ�.   ת:

 24  א# ידעת וג# כי אי� ל/ מה להסתיר.   ש:

 25לגמרי. ג# שלחתי את זה ליוגב, זה לא שרק שמרתי אצלי, אני ג# שלחתי   ת:

 26  הוא משרד ממשלתי. למשרד האוצר ש

 27מה שאני רוצה לשאול, ההתערבות או הרצו� של המפלגה להשפיע על   ש:

 28פרויקטי# מסוימי# שאליה# מנותב הכס- זה לא משהו שהוסתר או שאמרו 

 29  ל/ לא לדבר על זה. 

 30  לא, לא, א- פע# לא היה נושא לא לדבר או משהו להסתיר.   ת:
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 1, אי� צור/ 3י רוצה להציג מתו/ ת/אוקי. אני רוצה להראות ל/ רגע, שניה, אנ  ש:

 2. בעמוד הראשו� כדוגמא למה שאמרנו, 4להגיש את זה שוב, זה אלישע קוג� 

 3  , 5את כותבת ליוגב מספר תקנה, פרויקט ערי הנגב מיליו� 

 4  כ�.   ת:

 5. אנחנו רואי# שאפילו 5מיליו�  2בהמש/ מספר תקנה, שירות אזרחי קוקטל   ש:

 6  יבי#.יוגב מתעניי� למה עוברי# התקצ

 7כ�, הוא היה כאילו, לכל השאלות שלו למי זה א# הייתי יודעת למי זה הייתי   ת:

 8  מחזירה לו תשובה. 

 9יש פה מקרה א# תסתכלי  3מתו/ ת/ 5ובמייל נוס- שתיכ- נציג ל/ אלישע קוג�   ש:

 10מיליו� כרמיאל כפר  1במייל שאת כותבת, זה המייל התחתו� את כותבת לו 

 11  יודעת את התקנה. הסטודנטי#, למעשה את לא 

 12לא, לפעמי# כשלא ידעתי את התקנה אבל ידעתי למה לייחס את זה אז הייתי   ת:

 13שולחת ליוגב ויוגב היה מוצא את התקנה הנכונה ואז הוא מחזיר לי תשובה 

 14  שזה תקנה ככה וככה והיה מעביר את זה לש#. 

 15  כלומר את אומרת כבר מה היעד הסופי מבחינתכ#,  ש:

 16  כ�.   ת:

 17  של המפלגה להעביר את הכס- הקואליציוני והוא מאתר ל/ את התקנה?הרצו�   ש:

 18  כ�.   ת:

 19יש ש# איזה  360, אני רוצה להציג ל/ אותו. ת/360אוקי. רק שניה. הוגש פה ת/  ש:

 20שהיא טבלה, הוגש קוד#. בטבלה יש את מכללות טכנולוגיות שזה בער/ 

 21  באמצע הטבלה, 

 22  מיליו�.  5כ�,   ת:

 23תבת את מספר התקנה, אני רוצה להקריא ל/ מה אמרת מיליו� ואת לא כו 5  ש:

 24בהודעה של/ ותאשרי לי א# את עומדת מאחורי זה. אני מפנה להודעה 

 25ואיל/. את אומרת נית� לראות למשל שהגו-  54שורות  24.8.2015מתארי/ 

 26מיליו� הוא מכללות טכנולוגיות שהוא ללא תקנה  5אליו היינו אמורי# להעביר 

 27מה שהייתי עושה הייתי פונה ליוגב גורדוס ואז אומרת לו  וללא ש# תקנה ואז

 28שאי� תקנה ושצרי/ להעביר למכללות הטכנולוגיות והוא היה פותר את זה. 

 29  נכו�?

 30  כ�.   ת:

 31אוקי. ראינו פה שהנוהל הזה למיטב הבנתי, כ�? ההתנהלות של מפלגה רוצה   ש:

 32ודית לנתב את הכספי# הקואליציוניי# למקומות ספציפית היא לא ייח
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 1שיחה של/  376לישראל ביתנו, אני רוצה להפנות לקטע מתמליל שהוגש פה, ת/

 2, אתה יכול להציג את זה? אני רוצה להפנות 2014ע# שלומית נקש מדצמבר 

 3אות/. אני מפנה אות/ פה. את מדברת איתה על העברה לאריאל, תראי בעמוד 

 4העביר חצי מיליו�  השני היא מספרת ל/, רובי ריבלי� אני מניח בזמנו מהליכוד

 5  לאיתמר. 

 6  חצי מיליו� לאיתמר, כ�.   ת:

 7  זאת אומרת זה לא איזה שהיא התנהלות ייחודית של ישראל ביתנו.   ש:

 8  לא, זה רוב המפלגות עושות אותו דבר, מעבירות כס- לגופי#.   ת:

 9  אוקי.   ש:

 10  לגופי#.   כב' הש' לוי:

 11  לגופי#.   ת:

 12  זה יישובי# במקרה הזה.   ש:

 13מועצות, תומכי# ג# בנציגי# שלה# בערי#, במועצות. לזה נועד כס-  יישובי#,  ת:

 14  קואליציוני. 

 15אני רוצה לעבור לאיילי#. איילי# את אמרת פה וג# בהודעות, הכרת בעיקר   ש:

 16בהקשר של פרויקט דרו# אית�, שזה פרויקט שאת# יזמת# במהל/ צוק אית� 

 17וטפות וכ/ יתמכו שאנשי# מהמרכז יבואו לאיזור הדרו# לקנות ש# קניות ש

 18  בתושבי#. פרויקט משות- שלכ# יחד ע# עמותת איילי#. 

 19  כ�.   ת:

 20אוקי. מעבר לפרויקט הזה ג# אמרת שהרבה כספי# עברו לאיילי# במסגרת   ש:

 21  משרד נגב גליל, זוכרת?

 22  כ�.  ת:

 23אוקי. מעבר לזה אני רוצה להזכיר ל/, רוצה להציג וג# להגיש פה מייל שסומ�   ש:

 24רוצה שתסתכלי במייל הזה ותראי א# את נזכרת בנושא של  א. אני59נעמה ב/

 25  פרויקט צעירי#, פרויקט אקטיביז# צעירי# בישראל. 

  26 

  27 
#>81<#  28 

 29  החלטה

  30 

  31 

   32 

 33  .59הוגש וסומ� נ/
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  1 
#>6<#  2 

  3 

 4  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  5 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  6 

  7 

 8א# את מכירה, זה קשה קצת לקרוא, זה בקט�. בעמוד השני יש נייר עמדה,   ש:

 9תראי (לא ברור) ישראל ויש פה איזה הצעה שכנראה ג# התממשה בהמש/ 

 10שנשיאת הפורו# תהיה פאינה קירשנבאו#. מכירה את, זה מייל שהופנה אלי/ 

 11  ג# בי� היתר. 

 12ת משהו, איזה שהיא כ�. זה בעקבות צוק אית� היינו צריכי#, רצינו לעשו  ת:

 13פעילות ולהקי# פורו# ולתמו/ בערי#, אבל בסופו של דבר זה נפל ולא יצא 

 14  לפועל. 

 15לא, אני שואל אות/ א# את יודעת על זה שזה היה איזה שהוא פורו# שהוק#   ש:

 16צוק אית�, יולי אוגוסט  2014לפני צוק אית�, אולי במהל/ צוק אית� שזה יולי 

 17  ש וחזר. קצת הוקפא אבל אחר כ/ חוד

 18  לפי דעתי זה היה,  ת:

 19  את יכולה לראות שהמייל,   ש:

 20  . 2013בדצמבר   ת:

 21, אני אומר ל/ כנתו� שצוק אית� זה יולי אוגוסט 2013המייל הוא מדצמבר   ש:

2014.  22 

 23אז זה היה ההתחלה, זה היה ההתחלה ורצינו לעשות את זה, בסו- לא יצא ואז   ת:

 24  עברנו לתמיכה בדרו#. 

 25  פעילות ע# פאינה בפורו# צעירי#?את לא זוכרת   ש:

 26  מה אני לא זוכרת?  ת:

 27פעילות של פאינה יחד ע# עמותת איילי#? לא זוכרת או לא יודעת, על פעילות   ש:

 28  כזאת. 
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 1לא, אני אומרת שהיו פגישות והיו פורומי# והיו ישיבות וג# אני זוכרת שפאינה   ת:

 2שהוא, שהיה ש# השתתפה, אני לא זוכרת איפה זה היה, היא השתתפה באיזה 

 3  המו� המו� צעירי# והיא פתחה איזה שהוא אירוע זה היה, אני לא זוכרת, 

 YNET?  4את זוכרת כנס בכנסת? סיקור של   ש:

 5נכו�. ג# זה היה, פשוט בזה התעסק יותר קותי שהוא יוע1 תקשורת, הוא יותר   ת:

 6  היה מעורב בזה, אז אני פחות. 

 7  הבנתי.   ש:

 8  אז בגלל זה.   ת:

 9כשיו לגבי ליה ש# טוב, מה שאמרת היא היתה חברת כנסת מטע# אוקי. ע  ש:

 10ישראל ביתנו, קדנציה אחת, אחר כ/ התמודדה לראשות עיריית נצרת עילית, 

 11לא נבחרה, קיבלה מספר מנדטי# מצומצ# ובשלב מסוי# תאשרי לי א# את 

 12זוכרת את זה, עמד על הפרק פרויקט משות- למרכז הקליטה ולסוכנות 

 13  מיליו� שקל? 5ת שתקצבו אותו בסכו# של להכשרה מקצועי

 14  כ�, זה תכננו לעשות את זה, זה היה הרעיו�.   ת:

 15  רעיו� ברמה ארצית אני מבי�.   ש:

 16כ�, בטח שברמה ארצית, זה היה פרויקט בי� סוכנות למשרד הקליטה, זה לא   ת:

 17  היה קשור רק לנצרת עילית, זה היה קשור לכל העולי#. 

 18ת ליה ש# טוב מהרזומה שלה חשבה שהיא מקצועית עכשיו, פאינה שהכירה א  ש:

 19  ומתאימה להרי# פרויקט כזה. יודעת את זה?

 20  כ�. בהחלט כ�.   ת:

 21אוקי. בסופו של דבר הפרויקט לא יצא לפועל וחשבת# לעשות פרויקט כזה   ש:

 22  ברמה מצומצמת יותר בנצרת עילית. 

 23  כ�.   ת:

 24נה חשבה שש# טוב ליה וג# לצור/ זה פרויקט מצומצ# יותר מ� הסת# ג# פאי  ש:

 25  יכולה להרי# פרויקט כזה.

 26  כ�.   ת:

 27עכשיו, את נשאלת מספר פעמי# בחקירה על קישור בי� העברת תקציב של   ש:

 28מיליו� וחצי לאיילי# לבי� התניה שליה ש# טוב תועסק, אני רוצה להקריא ל/ 

 29 �24.8.2015מה אמרת ולשאול שאלות. הקטע הראשו� זה בהודעה של/ מה

 30, סליחה, נתחיל קצת קוד#, את נשאלת מה היתה ההנחיה 101�103שורות 

 31שנתנה ל/ פאינה לגבי ההתניה של תקצוב איילי# בסכו# של מיליו� וחצי 

 32בתמורה להעסקת ליה ש# טוב, כלומר חוקר מציג ל/ כבר תיזה. ואת עונה 
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 1ביננו שיחה, ההנחיה של פאינה אלי היתה צרי/ להעביר מיליו� וחצי היתה 

 2לאיילי# וזה פרויקט מסוי# וכדי להרי# אותו אפשר לקחת את ליה שתרי# 

 3את הפרויקט כפרויקטורית. זה לא ציטוט אבל זה רוח הדברי#. אני רוצה 

 4. אומר ל/ 267�271להמשי/, בהמש/ החוקר חוזר שוב לנושא הזה בשורות 

 5ת/ אני רוצה לחזור לנקודה של ליה ש# טוב, בואי תאמרי לי בבקשה ברשו

 6בדיוק מה נאמר ל/ בדיוק מפאינה בהקשר של העסקתה באיילי# וההתניה של 

 7העברת מיליו� וחצי שקלי# לאיילי# ואת משיבה פאינה אמרה לי שנעביר כס- 

 8 לאיילי#, מיליו� חצי שקל פרויקט, אז יש סיכוי שייקחו את ליה לעבודה

 9כפרויקטורית להרי# ש# איזה שהוא פרויקט. הא# את יכולה לאשר לי 

 10  שמבחינת מפאינה, ככל הידוע ל/, לא היה התניה, היה המלצה נקרא לזה. 

 11בדיוק היה כמו שאמרתי בחקירה, לא היתה התניה, לא היה נאמר שא# ככה   ת:

 12יחקר, אז כ� א# אחרת אז לא. זה היה שאנחנו נעביר ורצוי שייקחו את ליה לה

 13  חקירה וחס וחלילה, לעבודה. 

 14, שיחה מדצמבר 393אוקי, אני רוצה להציג ל/ בהמש/ שיחה שהוצגה ל/ פה, ת/  ש:

 15', בשיחה הזאת את מדברת ע# דאוד, מדברת איתו על כמה דברי#, בי� היתר 14

 16שורות מהסו- את אומרת, דאוד  15�20על הנושא של ליה ש# טוב ואז לקראת, 

 17אותה לש#, שניה, כל מיליו� וחצי הולכי# למשכורת ויקה אומר אסור להכניס 

 18אני לא יודעת ולא צרי/ לשאול את פאינה, קוד# צרי/ לסכ# לא�. דאוד אומר 

 19ל/ אני צרי/ לדעת, נגיד ראש פינה רצו מאוד וכו' וכו' ובהמש/ הוא שואל אות/ 

 20ואי אפשר לשאול את פאינה או שהיא לא יודעת שאת מדברת איתי? ואת 

 21ת היא לא יודעת שאני מדברת אית/, ואת אומרת אני אשאל בעצמי אני אומר

 22, 394תיכ- אחזור. עכשיו, רק רגע, יש לזה המש/, שיחה שג# הוגשה, שיחה ת/

 23, אני מפנה, יש פה מספרי שורות, בשורה 394אני ג# מביא ל/ את זה. שיחה ת/

 24רוצה שאני  דאוד אומר ל/ אז יכול לשאול את פאינה בנוגע לאיילי# א# היא 8

 25לא צרי/ לשאול שו# דבר. ובהמש/  9ארשו# אותה לש# ואת אומרת בשורה 

 26דאוד אומר תשאלי אותה לבד אחרי שאת בכלל לא רצית שהיא תדע  24בשורה 

 27שאני מתעסק בזה ואי/ אז היית צריכה לסגור, לא צרי/ שו# דבר, צרי/ פשוט 

 28לי#, בסדר? אולי אני נקי באיי 10לשאול א# היא מסכימה שאני (לא ברור) על 

 29  אגיע להסכמה. את רואה. 

 30  מה השאלה?  כב' הש' לוי:

 31זה הציטוט ועכשיו השאלה שלי. התרחיש שאני רואה פה הוא כזה, דאוד בקשר   ש:

 32ע# אנשי הימי�, הוא, את# כולכ# מחפשי# עבודה לליה ש# טוב, פאינה ג# 
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 #1 על תשמח שליה ש# טוב תקבל עבודה אבל היא לא מודעת שאת# מדברי

 2איזה שהוא ניסיו� לכרו/ את זה, זאת אומרת אפילו מסתירי# את זה ממנה, 

 3 – 5.5דאוד אומר בואי נשכנע את פאינה להעביר יותר כס- לאיילי#, במקו# 

 4מיליו� ואני כבר אדחו- לה# את ליה ש# טוב נקרא לזה. זה סביר התיאור  10

 5  שאני מתאר?

 6כל שיחה ושיחה שלי ע# דוד, זה זה סביר ופאינה באמת לא היתה מעורבת ב  ת:

 7ג# שיחה, זה ניסיו�, זה כאילו לא עשינו ע# זה כלו#, רק דיברנו על זה וניסינו 

 8למצוא פיתרו� ולא רציתי לשאול כל פע# כל דבר את פאינה. חשבנו א# אנחנו 

 9כבר נגיע לאיזה שהוא פיתרו� אז אפשר להציג את זה לפאינה, אבל קוד# צרי/ 

 10  את זה.  להבי� אי/ עושי# 

 11רק תאשרי לי שמבחינת/ ככל שאת יודעת, פאינה לא התנתה העברת תקציב   ש:

 12  לאיילי# בהעסקה של ליה ש# טוב. 

 13  חד משמעי, לא היתה שו# התניה.   ת:

 14, אי� לי עוד עותק, אני אגש עכשיו. אוקי. שוב, זה 395טוב. בשיחה נוספת, ת/  ש:

 15  .4.12שיחה מאותו יו#, או יו# אחרי, 

 16  כ�.   ת:

 17דאוד מדבר פה על הנושא הזה של העסקה של ליה ש# טוב ואומר ל/ אני פשוט   ש:

 18נבהלתי שאאכזב אות/. שאנחנו נעביר ואחר כ/ אני לא אמצא שו# דבר וג# 

 19אלה יזרקו אותי, הכל בסדר, טוב, אי/ את. עכשיו, בהודעה של/ את אמרת 

 20יהיה  שהחשש היה שיעבירו תקציב ובסו- לא יצא לפועל ובסו- אי אפשר

 21  להחזיר אותו.

 22  נכו�.   ת:

 23אני אבל שואל, אני ש# פה את הדגש, דאוד אומר שהוא מפחד לאכזב אות/,   ש:

 24  הוא לא אומר שהוא מפחד לאכזב את פאינה או את ליה ש# טוב. 

 25לא יודעת אי/ לפרש את זה בדיוק, שוב זה היה בשיחה והדאגה היחידה היתה   ת:

 26צא לפועל, לא העבודה שלי אלא הפרויקט זה שאנחנו נעביר כס-, הפרויקט לא י

 27עצמו ואז אנחנו לא נוכל להחזיר כס- בחזרה. אז יישארו או באיילי# או בעיר 

 28  וזהו. 

 29אוקי. טוב, יש פה ג#, אני עובר רגע להערה של יוגב גורדוס, יש פה שיחה,   ש:

 30, רק שניה. כמה דברי#, תראה לה רק. קוד# כל יש לי שאלה שאני חושב 368ת/

 31ק המקביל היא לא היתה פה במחלוקת רק שלא תהיה פה במחלוקת, יש שבתי

 32פה את המילה מודליק בגרשיי# וכתוב שזה המשמעות בשפה הרוסית זה חכ#. 
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 1את יכולה לאשר לי שמודליק זה קוד# כל זכרונו לברכה הוא היה חשב המשרד 

 2  לפיתוח הפריפריה בנגב ובגליל?

 3  כ�, דרור סורוקה.   ת:

 4  חד ע# דרור סורוקה?עבדת# מולו י  ש:

 5  כ�.   ת:

 6  זאת אומרת זה לא איזה שהוא כינוי לדר/ פעולה, אלא,   ש:

 7  לא, לא.   ת:

 8אלא אד# אמיתי. אוקי. כי התרגו# פה היה קצת מגמתי אני חושב. עכשיו, אני   ש:

 9מבי� מהשיחה הזאת ותרפרפי עליה, היא קצרה, שדאוד בעצ# מתלונ� 

 10כספי# מהתקציב הקואליציוני בשביל באוזניי/ שאיילי# מבקשי# עוד ועוד 

 11מיליו� ואת בעצ#  5.5לחלק אות# בנגב ובגליל, הוא כבר העביר, מעבירי# כבר 

 12מגבה אותו, אומרת במילי# אחרות אתה יודע מה? ג# יוגב גורדוס אמר 

 13שהמפלגה בעיקר מעבירה תקציבי# לאיילי# ויש עוד עמותות. ואז דאוד אומר 

 14ישירות לערי# כמו נצרת עילית, שדרות, דר/  שאפשר להתחיל להעביר כספי#

 15  עמנואל מודריק. זה משק- את מה שכתוב פה?

 16  כ�.   ת:

 17אוקי. טוב. אני עובר רגע לכדורסל ולכדוריד. קוד# כל בהודעות של/ את לא   ש:

 18הכרת העברת תקציב לארגו� הכדוריד אז אני עוזב את זה. יש את איגוד 

 19, רגע. באותו 3מתו/ ת/ 7אל אלישע קוג� , אני רוצה להפנות אות/ 4הכדורסל ת/

 20, אני רק אראה ל/, את כותבת לגורדוס זה פה למעלה, היי 3בת/ 7אלישע קוג� 

 21  הכס- לבית הספר של כדורסל ווינגייט. 

 22  כ�.   ת:

 23זאת אומרת פשוט מקוד# הראו ל/ מיילי# אחרי# שמעבירי# טבלה בלי   ש:

 24  הכדורסל, 

 25זה משהו שידעתי והעברתי, והעברתי את זה לא, זה לא היה מוסתר, זה היה,   ת:

 26  ג# למשרד האוצר. 

 27נמשי/. זה כמו מקרי# אחרי# שאת כותבת ליוגב גורדוס ג# תקנה וג# איזה   ש:

 28  פרויקט. 

 29  ש# של הפרויקט. כ�.   ת:

 30אוקי. עכשיו, את אמרת ג# שפאינה היתה בסיור בווינגייט וכשהיא חזרה היא   ש:

 31  סל. אמרה ל/ שהיא רוצה לתמו/ בכדור

 32  כ�.   ת:
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 1  זאת אומרת אמרת יו# יומיי# אחרי סיור מסוי# את זוכרת,   ש:

 2אני לא זוכרת תארי/ אבל זה היה סיור בווינגייט שהיא חזרה ומאוד התרשמה   ת:

 3  מהמקו# ואז ההחלטה כנראה היתה נובעת מזה שהיא היתה בסיור. 

 4  אוקי. את יודעת א# היו כמה סיורי# בווינגייט?  ש:

 5  זוכרת היה אחד. אבל שוב. כמה שאני   ת:

 6, אני מציג ל/ את השדולה 49שאלה א# את זוכרת ג#, יש מייל על זה, נעמה ב/  ש:

 7  לספורט הישגי, את מכירה את השדולה לספורט הישגי שהקימה פאינה?

 8  כ�. זה בכנסת, הקמנו שדולה לספורט הישגי.   ת:

 9  אני מבקש להגיש את זה.   ש:

  10 

  11 
#>82<#  12 

 13  החלטה

  14 

  15 

   16 

 17  .60נ/ הוגש וסומ�

  18 
#>6<#  19 

  20 

 21  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  22 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  23 

  24 

 25אוקי, ארגו� עזרה כ�? את יודעת שזה ארגו� שמעודד עולי# לעלות לישראל   ש:

 26  ומטבע הדברי# זה נושא שקרוב לליבה של מפלגת ישראל ביתנו. 

 27  כ�.   ת:
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 1יש לו ג# תכני# של קרבה ליהדות, מניעת התבוללות וחו"ל, זה ארגו� שמקיי#   ש:

 2הרבה אירועי# וכנסי# בחו"ל אצל גורמי# יהודיי#, בעיקר ברוסיה ובארצות 

 3  הברית. 

 4  מה השאלה?  כב' הש' לוי:

 5לא, אני נות� לה רקע א# היא מכירה את זה. מכירה את המטרות של הארגו�   ש:

 6  הזה. 

 7ירה את המטרות, אני יודעת שה# עובדי# ע# צעירי# בחו"ל לא כל כ/ מכ  ת:

 8  בגולה כדי לקרב אות# לאר1, זה בגדול. 

 9אוקי ואת יודעת שיש קשר בי� המפלגה או בי� ביתנו העולמית לבי� ארגו�   ש:

 10  עזרה, מכירה את הקשרי#?

 11ביתנו העולמות כ�, ביתנו העולמית וארגו� עזרה דווקא מה שאני יודעת זה   ת:

 12  מטרה, לקרב את הצעירי# בחו"ל לישראל ושה# יעלו. אותה 

 13אוקי. עכשיו, ג# אמרת היו# בראשית לפי זכרוני שפאינה היתה משתתפת   ש:

 14  בכנסי# שאלינסו� ער/, שהוא זימ� אותה, שהוא ביקש ממנה להגיע. 

 15  כ�.   ת:

 16ובעצ#, שוב, זה מה שאמרת בהודעה ואני אתרג# את זה למילי# שלי, תגידי   ש:

 17את מסכימה ע# זה. היו בעצ# שני מסלולי# נקרא לזה, מסלול אחד זה לי א# 

 18שארגו� עזרה מכי� איזה שהיא תוכנית, איזה שהוא כנס, איזה שהוא אירוע 

 19התרמה, מזמיני#, אלינסו� מזמי� את פאינה, זה עובר אישור של הכנסת או 

 20  משרד הפני# בהתא# לתפקיד שלה באותו זמ�. 

 21  כ�.   ת:

 22דיעת וועדת הכנסת או משרד הפני# שאלינסו� וארגו� עזרה כאשר מובא לי  ש:

 23  מממני# את השהייה שלה, מקבלי# את האישורי# והיא מגיעה לש# לנאו#. 

 24  להשתת- בכנסי# שלה#, לנאו#, כ�.   ת:

 25כ�. עכשיו, ומסלול שני זה שפאינה נמצאת בשליחות נניח מטע# משרד הפני#   ש:

 26שהיא מציעה שמה שנקרא על הדר/ ג# בעניי� מסוי# ואלינסו� פונה אליה או 

 27  תקד# ענייני# של עזרה. 

 28נכו�. א# יש לה ש# איזה שה# כנסי# ועזרה נמצא ש# אז היא יכולה ג# לבקר   ת:

 29  אותו באותו מקו#, כאילו באותה עיר. 

 30באותה עיר, ולכ� במידה ופאינה נוסעת נניח מטע# משרד הפני# והייתה נסיעה   ש:

 31  התלווית אליה בתור עוזרת משרד הפני#.  כזאת למוסקבה, אגב, שאת 

 32  עוזרת. כ�.  ת:
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 1אבל היא ג# עשתה דברי# עבור עזרה ולצור/ כ/ היא לקחה איתה את רנית,   ש:

 2  ביתה. 

 3אני פשוט יודעת שלכנסי# של עזרה בדר/ כלל אני לא השתתפתי בכנס של   ת:

 4ד עזרה שמזמיני# אותה, אני התלוויתי לפאינה רק לנסיעות שקשורות למשר

 5הפני#, נסיעות מקצועיות, א# זה היה במקביל, על הדר/ כמו שאמרת, אני 

 6השתתפתי ע# פאינה בכנס שקשור למשרד הפני# נטו לנושא המקצועי ואז א# 

 7היתה הולכת אחר כ/ לכנסי# של עזרה אז רנית היתה הולכת איתה, אני לא 

 8  השתתפתי בזה. 

 9לכנס מטע# לשכת עורכי  אני רק אזכיר ל/, אני מדבר על נסיעה למוסקבה  ש:

 10  הדי�. 

 11  כ�, עורכי די�, נכו�.   ת:

 12  את יודעת על זה משהו?  ש:

 13  כ�.  ת:

 14  עורכי די� ושופטי#, בית המשפט העליו� ברוסיה,   ש:

 15  נכו�, כ�.   ת:

 16ובמקביל בזמ� הפנוי בי� הרצאה להרצאה אז פאינה השתתפה באירועי# של   ש:

 17  עזרה. 

 18  לא הלכתי, לזה רנית היתה איתה. כ�, אבל לזה   ת:

 19  אבל רק תאשרי לי רק בזמנו את תיאמת את זה שלא יהיה חפיפה,   ש:

 20לא, לא, זה הכל היה בתיאו#, זה לא היה משהו פתאומי וכשידענו את הלו"ז   ת:

 21  במוסקבה אז היינו צריכי# לתא# את זה ע# דני, שזה ג# יתאי# לו. 

 22לי א# את יכולה שהתוכניות של דני אלינסו� שהוא היה שולח אוקי, תאשרי   ש:

 23  לכ# השתנו לפעמי#, היו דינמיות, ראינו קוד#,

 24  כ�.   ת:

 25  (לא ברור) לא נמצא, משהו השתנה.   ש:

 26זה לא רק תוכניות של דני, זה בדר/ כלל תוכניות לסגני# או בכלל לאנשי ציבור,   ת:

 27השני לא יכול או להיפ/, מה זה משתנה, כי מה שאנחנו רוצי# לפעמי# הצד 

 28  שמציעי# לנו לא מתאי# כי יש לנו הרצאות אחרות אז זה מאוד דינאמי. 

 29זה משהו אחר, שאת אומרת שיכול להיות שדני אלינסו� שולח לכ# איזה שהוא   ש:

 30  , היא לא יכולה בדברי# אחרי#. �X Y Zלו"ז ואת אומרת כ� יכולה להיות ב

 31א כבר נמצאת ש# ומשהו משתנה אז שזה לא כ�, אבל יכול להיות ג# כשהי  ת:

 32  תלוי בנו, אנחנו לא יכולי# לשנות את זה. 
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 1זאת אומרת היה איזה תכנו� של אלינסו� לאירוע מסוי# ומתקיי# במתכונת   ש:

 2  אחרת, הרצאות אחרות, 

 3  בוודאי.   ת:

 4  (לא ברור) אחרי#, מפגשי# אחרי#.   ש:

 5  ואי� דר/ אחרת.  זה לא היה איזה שהוא חתונה קתולית שרק ככה  ת:

 6על מייל של ביקור של פאינה  402אוקי. רק רגע. טוב, הציגו ל/ פה קוד# זה ת/  ש:

 7באתונה, שאני אזכיר ל/ שהיא באותו זמ� היתה בחופשה בשווי1 וקיצרה את 

 8החופשה נסעה לאתונה לאיזה שהוא אירוע נקרא לזה, לא יודע בדיוק מה זה, 

 9שזה המייל ע# סוכנת  403ו ל/ ג# את ת/של עזרה ומש# חזרה לאר1. ואז הציג

 10  הנסיעות כתבה ש# חזרה פיקטיבית. 

 11  כ�.   ת:

 12  רגע, ננסה לאתר אותו. בכל אופ�, פחות חשוב לי,   ש:

 13  את המייל ראיתי.   ת:

 14קוד# כל זה מייל, את המייל ראית, זה מלל שלה, לא מלל של/. אני רוצה   ש:

 15ר שברגע שיש נסיעה לשאול אות/ א# את יודעת או א# זה נראה ל/ סבי

 16כי היא נמצאת בעצ# בשווי1 וצריכה  one wayומזמיני# כרטיס בעצ# רק 

 17להגיע לאתונה אז בגלל זה החזרה היא פיקטיבית, כי היא לא מתקיימת. 

 18  החזרה היא ממקו# אחר. 

 19  לא� חזרה?  ת:

 20  החזרה מתוכננת כבר.  ש:

 21ישראל, נראה לי כ�, היא צריכה להגיע לאתונה ומאתונה היא צריכה להגיע ל  ת:

 22  זה ככה היה, היא לא נשארה לא באתונה ולא באמצע. 

 23  את מבינה מה זה הפיקטיבי?  ש:

 24אני לא מבינה ואמרתי ג# בחקירה, לא יודעת מה עבר לה בראש כשהיא כתבה   ת:

 25  את זה, אי� שו# קשר למציאות. 

 26  צרי/ לשאול את הסוכנת שכתבה את זה.   ש:

 27  חד משמעית.   ת:

 28  נשאלת קוד# על רוני ויניקוב ונדמה לי שאמרת פה מנכ"ל, אוקי. עכשיו,  ש:

 29  ביתנו עולמי?  ת:

 30ביתנו עולמי, אני רוצה לתק� אות/, קוד# כל הוא עד תביעה ואני מניח שהוא   ש:

 31  יבוא, התפקיד שלו היה שליח ההסתדרות הציונית לאמריקה.  

 32  הו.   ת:
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 1  זה עושה ל/ סדר?  ש:

 2  כ�, התפקיד.   ת:

 3בארגו� כל מיני כנסי# במקביל לעזרה נקרא לזה, כנסי# והוא עסק בעצ#   ש:

 4  דומי# של יהודי# בארצות הברית. 

 5  כ�.   ת:

 6, להגיש אותו ג#. זה מייל בקשר 19אני רוצה להציג ל/ פה מייל, נעמה ב/  ש:

 7  לנסיעה להרצאה של פאינה באו"#. 

  8 

  9 
#>83<#  10 

 11  החלטה

  12 

  13 

   14 

 15  .61הוגש וסומ� נ/

  16 
#>6<#  17 

  18 

 19  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  20 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  21 

  22 

 23הא# את זוכרת וא# לא אני יכול להפנות אות/ להודעה של/, זה היה אירוע   ש:

 24  ליו# הניצחו� על גרמניה הנאצית, 

 25  כ�.   ת:

 26פאינה התבקשה להגיע להרצות ש#, היה ויכוח על המימו�, בסופו של דבר   ש:

 27  עמותות אמריקאיות מימנו ולא עזרה, זוכרת דבר כזה?

 28אני לא זוכרת מי מימ� את זה, אני זוכרת שהנסיעה היתה מאוד מאוד קשה,   ת:

 29  היא הגיעה בבוקר, נאמה ובאותו יו# היא חזרה. 
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 1  הנסיעה לארצות הברית, הלו/ חזור באותו יו#, זוכרת?  ש:

 2  חוזרת באותו יו#. לגמרי, היא היתה מגיעה בבוקר, נואמת ש#, ו  ת:

 3פעמי#, הודעה אחת היא  7פעמי#,  8אוקי. טוב. תראי, נחקרת במשטרה   ש:

 4מפוצלת בי� בוקר לצהריי#. ולאור/ כל ההודעות של/ שזה פחות או יותר שנה 

 5', נשארה פה אותה אזהרה של שוחד, תיוו/ 16' עד ספטמבר 14מדצמבר 

 6בוש, בסופו של דבר לשוחד, מרמה, הפרת אמוני#, קבלת דבר במרמה, שי

 7הועמדת לדי� ועשית הסדר לגבי עבירה של שיבוש. זאת אומרת כל החשדות 

 8  האלה שליוו אות/ שנה, אי� בה# יסוד. 

 9  לא עומדת לדי�? היא הורשעה, לא?  כב' הש' לוי:

 10  מה זה?  עו"ד א. אדרת:

 11  היא הורשעה, היא לא עומדת לדי�.   כב' הש' לוי:

 12  סליחה.   עו"ד א. אדרת:

 13בדר/ כלל העונש הוא אחרי הרשעה. אבל על מה בדיוק הורשעת? אני לא   ' לוי:כב' הש

 14  הבנתי.

 15  על שיבוש הליכי משפט.   ת:

 16  הגשתי.   עו"ד אב� ח�:

 17  מה היא אמרה שהיא עשתה?  כב' הש' לוי:

 18  אמרתי לאמא.   ת:

 19  אבל למה?  כב' הש' לוי:

 20  אמרתי לאמא לקחת דפי# מהבית.  ת:

 21  זה הכל?  כב' הש' לוי:

 22  כ�.   ת:

 23  ואת זרקת מסמכי# ג#?  כב' הש' לוי:

 24  אני לא זרקתי, שוב, מה שזרקתי היה במחשב, אבל לא נראה לי על זה אני,   ת:

 25  לאיזו מטרה עשית את זה?  כב' הש' לוי:

 26  שוב, לא היה שו# מטרה, זה היה טמטו# נראה לי של החיי# שלי.   ת:

 27  #. קוד# אמרת לי שזה היה על סדר פסח, עכשיו טמטו  כב' הש' לוי:

 28  נו, באמת.   ת:

 29  אז מה המטרה היתה?  כב' הש' לוי:

 30  לא היתה שו# מטרה. זה באמת היה מפחד.   ת:

 31את יודעת שאת הודית, יש לכ# את גזר הדי�? את הפרוטוקול? בינתיי# אני   כב' הש' לוי:

 32אקריא ל/, זרקת, כתוב ככה, זרקה הנאשמת בעקבות שמועות שהגיעו 
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 1שאמורה להיפתח בי� היתר נגד קירשנבאו#, לאוזניי/ בדבר חקירת משטרה 

 2זרקת לפח במטרה להעלי# ולהשמיד ניירות עבודה ומסמכי# רלבנטיי# ובי� 

 3היתר זרקת ניירות עבודה וטבלאות מהשני# האחרונות והעברות כספי# כדי 

 4  שהמשטרה לא תמצא אות#. זה נכו� או לא נכו�?

 5  #. זה מה שהיה בכתב האישו# ומה שנשאר בכתב האישו  ת:

 6  את הודית בזה?  כב' הש' לוי:

 7  הודיתי בזה.   ת:

 8  למה? זה נכו�?  כב' הש' לוי:

 9  חודשי#.  4כדי לקבל   ת:

 10  אני שואל א# זה נכו�?  כב' הש' לוי:

 11  חודשי# עבודות שירות ולסיי# ע# זה.  4לא, כדי לקבל   ת:

 12  זה נכו� או לא נכו�?  כב' הש' לוי:

 13  נכו�, כדי להעלי# ולהפריע לבית המשפט?  ת:

 14  כ�?  כב' הש' לוי:

 15  לא.   ת:

 16  זאת אומרת שמה,   כב' הש' לוי:

 17אבל אני הסכמתי לזה ואני רוצה לסיי# את זה ואני רוצה לסיי# את הפרק   ת:

 18  שלי בחיי# ע# כל העבודות שירות. 

 19  זאת אומרת שמה שהודית בבית המשפט את אומרת לי עכשיו שזאת לא אמת?  כב' הש' לוי:

 20  . הכל אמת מה שהודיתי אמת  ת:

 21  אז למה אמרת לי שזה היה כדי לעשות סדר?  כב' הש' לוי:

 22  כדי לעשות, אבל זה באמת היה ככה, כדי לעשות סדר.   ת:

 23  או להעלי# מהמשטרה או לעשות סדר.   כב' הש' לוי:

 24  ביקשו את זה כדי להעלי# מהמשטרה.   ת:

 25  גברת רבי�, לא יעזור, עברית אני מבי�, רוסית לא.   כב' הש' לוי:

 26  א מדברת רוסית. אני ל  ת:

 27כ�, אז בעברית כתוב פה שעשית את זה והודית בזה שעשית את זה כדי להעלי#   כב' הש' לוי:

 28ולהשמיד מסמכי# שהמשטרה לא תמצא אות#. אז אני שואל א# זה משק- 

 29  את המציאות? א# זה אמת?

 30  א# זה אמת מה? שאני העלמתי את המסמכי# שהמשטרה לא,   ת:

 31  ות#, כ�. שלא תמצא א  כב' הש' לוי:

 32  אני לא העלמתי בכוונה שו# דבר, אני כ� עשיתי סדר, אני כ� דיברתי ע# אמא,   ת:
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 1  אוקי, זאת אומרת שמה שהודית בבית המשפט השלו# בירושלי# זה לא אמת?  כב' הש' לוי:

 2  אני חתמתי על זה כדי לסיי# את זה וזה הפירוש שנשאר,   ת:

 3  לא זה מה ששאלתי.   כב' הש' לוי:

 4  למה אנחנו עושי# את זה עכשיו?  ת:

 5את צריכה להשיב פה את האמת, כל האמת ורק האמת ואני רוצה להבי� איפה   כב' הש' לוי:

 6  אמרת אמת, או בבית משפט השלו# בירושלי# או פה. 

 7  אז אמרתי,  ת:

 8  שניה# לא מסתדרי#, אי אפשר להגיד,   כב' הש' לוי:

 9  בבית משפט,   ת:

 10הודית, שהשמדתי מסמכי# שהמשטרה לא תמצא אות# אי אפשר להגיד ש  כב' הש' לוי:

 11ולספר לי שעשיתי סדר פסח, זה לא רציני. וזה לא מסתדר ג#. אז תסבירי לי 

 12  בבקשה איזה מהגרסאות היא הנכונה. 

 13 4הגרסה שאני העלמתי את המסמכי#, על זה שכתבתי ועל זה שאני עושה   ת:

 14  חודשי# עבודות שירות. 

 15  לא תמצא אות#?כדי שהמשטרה   כב' הש' לוי:

 16  כ�.   ת:

 17  אז למה אמרת לי פה שזה היה לעשות סדר?  כב' הש' לוי:

 18זה באמת היה כדי לעשות סדר אבל הכתב אישו# הוא היה כתוב ככה שהייתי   ת:

 19  צריכה להסכי#. 

 20  מה זה היית צריכה להסכי#?  כב' הש' לוי:

 21לסיי# ע# חודשי# עבודות שירות, כדי  4ככה. הייתי צריכה להסכי# כדי לקבל   ת:

 22  זה. 

 23  תראו לי את הפרוטוקול.   כב' הש' לוי:

 24  ננסה לפתוח אותו.   עו"ד אב� ח�:

 25  אדוני מכיר את הלכות בליט?  עו"ד וייס:

 26  לא שמעתי על זה. כ�, אני רק, זה לא מוכר בשיטה שלנו.   כב' הש' לוי:

 27  אני יודע אדוני, אבל זה (לא ברור) בחיי#.   עו"ד וייס:

 28  מה לעשות. אנחנו פה במישור פחות עמוק. כ�, את הודית.   כב' הש' לוי:

 29  נכו�.   ת:

 30  אני מאשרת את דברי. מצאנו, את# צריכי# עזרה?  כב' הש' לוי:

 31  לא, א# יש את זה.   עו"ד אב� ח�:
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 1כתוב, אני מאשרת את דברי בא כוחי, הוא אמר שאת מבינה ומסכימה ואת   כב' הש' לוי:

 2  וד ליבאי, את מכירה אותו?מודה בעובדות כתב האישו#, עור/ ד

 3  כ�.   ת:

 4  הוא ייצג אות/?  כב' הש' לוי:

 5  כ�.   ת:

 6  את היית בבית המשפט באותו יו#?  כב' הש' לוי:

 7  כ�, בוודאי.   ת:

 8  הוא אמר שאת מודה, מסכימה ומאשרת.   כב' הש' לוי:

 9  נכו�, ג# אמרתי את זה שאני מסכימה.   ת:

 10מה שאמרת לי, לי אמרת שאת סידרת את זה, זרקת אות# כדי אז זה לא   כב' הש' לוי:

 11  לעשות סדר. 

 12  אמרתי,   ת:

 13  לעשות סדר זה לא כדי שהמשטרה לא תמצא אות#, זה שני דברי# שוני#.   כב' הש' לוי:

 14  אני התכוונתי לדפי# שאמא לקחה מהבית.   ת:

 15  זה לא מה שכתוב ש#.   כב' הש' לוי:

 16  ר היא אמרה על הדפי# במשרד שלה, אדוני, נדמה לי שהסד  עו"ד אב� ח�:

 17  את זה תגידו לי בסיכומי#. כ�.   כב' הש' לוי:

 18  בסדר, אדוני שואל שאלה, רציתי לשאול שתי שאלות בהקשר הזה.   עו"ד אב� ח�:

 19אני חיכיתי שזה היה מאוד צור# בהתחלה וחיכיתי שמישהו ישאל וא- אחד   כב' הש' לוי:

 20היר, זה בכל זאת, זה לא שהיא הודתה לא שואל אז זה דברי# שכ� צריכי# להב

 21אפילו לא בחקירה, זה בבית משפט, והיא נושאת עונש. אז אי אפשר לבוא לבית 

 22  המשפט ולספר פה סיפור אחר לגמרי. 

 23א' אפשר, ב' אנחנו במסגרת ההסדר היא היתה מיוצגת ומיוצגת היטב והיא   עו"ד אב� ח�:

 24וא# זה מה שהיא עשתה  נשאלה יותר מפע# אחת א# היא מבינה והיא מודה

 25  והיא אישרה. 

 26  נכו�, רק פה גרסה קצת אחרת היתה.   כב' הש' לוי:

 27אדוני, אני לפחות סבור שלמרות שכולנו מכירי# את הכללי#, זה מעשה שגרתי   עו"ד וייס:

 28בבית המשפט אדוני, זה שבתי המשפט אומרי# ההודעה צריכה להיות חופשית 

 29אדוני מקריאי# לכול# את כתב האישו# ומרצו� וכ/ וכ/ וכ/, לא כול# כמו 

 30  מילה אחרי מילה ומוודאי# באמת שה# מודי#. 

 31  הנושא חדש לעור/ די� וייס?  כב' הש' לוי:
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 1לא, אז אני יודע שהנושא לא חדש אדוני, אבל לא צריכי# להיות תמימי#   עו"ד וייס:

 2  ועכשיו להיות דווקני# ולהגיד זהו הודית בכתב אישו# אז זה ראה וקדש. 

 3  זה לא עובד כ/.   ב' הש' לוי:כ

 4  זה לא עובד כ/, אבל אלה החיי# אדוני, אנחנו לא יכולי# להתעל# מהחיי#.   עו"ד וייס:

 5  תודה על העזרה. אפשר להמשי/.   כב' הש' לוי:

 6אנסה לתמצת את זה. שמעת חקירה צפויה, נלחצת, עשית שטות מיוזמת/   ש:

 #7 במיילי# וג# וזרקת כמה מסמכי#, כל המסמכי# האלה מתועדי# ג

 8במסמכי# במקומות אחרי#, שו# דבר לא בפועל נחס/ פה מבית המשפט או 

 9  מהחקירה שלנו, יש לנו יותר מידי מסמכי# בתיק הזה. 

 10  אי/ אתה יכול לדעת מה נחס/?   עו"ד אב� ח�:

 11  את יודעת איזה מסמכי# אלה היו? יכולה לזכור?  ש:

 12דפי# של טבלאות של העברות תקציביות ובמשרד זה היו  2מהבית זה היו   ת:

 13פתקי# קטני# וג# כאלו צבעוניי# וג# טבלאות תקציביות מהשנה הנוכחית 

 14  ומשנה ואולי שנה שנתיי# קודמי# מה שהיה. 

 15  טוב.   כב' הש' לוי:

 16  את יכולה לאשר לי שזה איזה שהוא מהל/ רגעי שעשית מיוזמת/? בלי הנחיה?  ש:

 17  ת זה ביוזמתי. בטח שעשיתי א  ת:

 18  אוקי. תודה רבה.   ש:

 19  בבקשה עור/ די� וייס.   כב' הש' לוי:

  20 

 21  העדה משיבה בחקירה נגדית לשאלות עו"ד וייס:  

 22דבר ראשו�, זה משהו שלא התכוונו לשאול אבל א# כבר הנושא עלה, את   ש:

 23  . 25.12.14נחקרת פע# ראשונה במשטרה ביו# 

 24  ביו# חמישי.   ת:

 25יכול להיות שזה היה יו# חמישי, אני לא יודע, אבל זו החקירה הראשונה של/   ש:

 26  במשטרה. 

 27  כ�.   ת:

 28תספרי רק לבית המשפט שבאיזה שהוא שלב שואלי# אות/ כמה זמ� את יודעת   ש:

 29על החקירה ואז את מספרת לה#, ה# לא ידעו שהעלמת מסמכי# וה# לא ידעו 

 30ואז את אומרת  WhatsAppשהעלמת מסמכי#, את אמרת קיבלתי שלשו# 

 31מה שעשיתי זה עשיתי סדר לשולח� וזרקתי במחשב לא נגעתי, הפחד שיש 

 32חקירה שחושבי# מה עשיתי, עשיתי סדר, זרקתי את הדפי# שאני כתבתי. 
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 1פרוטוקולי#, טה טה טה, נבהלתי, הייתי בפחד, לא ידעתי מה לעשות, הייתי 

 2  את זה למשטרה, מוכנה לזרוק כל מה שיש לי. אבל את זאת שמספרת 

 3  נכו�.   ת:

 4כלומר שאלו אות/ שאלה פשוטה כמה זמ� את יודעת על החקירה ואת ישר   ש:

 5מספרת לה# היו לי ניירות זרקתי אות#, אחרי זה ג# מספרת שהתקשרת 

 6לאמא של/, כלומר זה לא משהו שהמשטרה גילתה באיזה שהיא חקירה 

 7  מתוחכמת, בחקירה הראשונה של/ סיפרת את זה. 

 8, זה היה ביו# הראשו� שלקחו אותי, אז כששאלו אז עניתי מה היה, כאילו כ�  ת:

 9  לא היה לי משהו אחר להגיד. 

 10  בסדר. לא, רק זה חשוב.   ש:

 11  האזנת סתר, יש המו� חקירות.   עו"ד אב� ח�:

 12אבל לא הטיחו בה, לא אמרו לגברת יש האזנת סתר, שאלו אותה כמה זמ� את   עו"ד וייס:

 13  יא ישר ענתה אני שמעתי עליה שלשו# וזרקתי דפי#. יודעת על החקירה? וה

 14  טוב.   כב' הש' לוי:

 15עכשיו, אנחנו נעשה את זה קצר. תסכימי, כספי# קואליציוניי# בדר/ כלל,   ש:

 16הכספי#, דבר ראשו� את זאת שהיית ממונה על ההתנהלות מול משרד האוצר, 

 17  נכו�?

 18  כ�.   ת:

 19ה שהוא משרד ממשלה בהתא# כספי# קואליציוניי# עוברי# בדר/ כלל לאיז  ש:

 20  לתקנה מסוימת, 

 21  כ�.   ת:

 22  ומשרד הממשלה הוא זה שמעביר אות# הלאה.   ש:

 23  כ�, הוא מחלק, הוא כביכול צרי/ לחלק את זה לפי הצור/ של המשרד.   ת:

 24לחלק את זה לפי הצור/. ואת יכולה להעביר כספי# במסגרת הסכ#   ש:

 25  קואליציוני רק שיש תקנה מסוימת, נכו�?

 26  כ�.   ת:

 27עכשיו, התקנות האלה לא מיועדות לפרויקט ספציפי בדר/ כלל אלא ה� תקנות   ש:

 28  כלליות, נכו�?

 29  כ�, זה נכו�, זה לא מיועד למשהו, אפילו עיר ספציפית אי אפשר.   ת:

 30אבל בכל זאת, את סיפרת לנו כא�, בפועל הרבה פעמי# פנית# למשרד האוצר,   ש:

 31זאת לצור/ ספציפי, נכו�? אני למשל נתת# משרד תקנה וכתבת# לה# שזה בכל 
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 1שהוגש כא� לשופט, את כותבת ש# ליוגב גורדוס, יוגב גורדוס  352מפנה לת/

 2  הוא ממשרד האוצר, נכו�?

 3  כ�, רפרנט של משרד האוצר.   ת:

 4  הוא לא חבר במפלגת ישראל ביתנו?  ש:

 5  לא.   ת:

 6  הוא לא חלק ממפלגת ישראל ביתנו?  ש:

 7  לא שידוע לי, לא.   ת:

 8  . ואת כותבת לו שהכס- שבתקנה מיועד לפרויקט ערי הנגב, נכו�?יופי  ש:

 9  כ�.   ת:

 10אני אומר ל/ זה מה שכתוב במייל. עכשיו, בחקירה של/, בחקירה מיו#   ש:

 11במשטרה זה צבוע לפרויקט , את מסבירה במילי# האלה, את אומרת 25.12.14

 12מסוי#, אני אומר ערי הנגב את מסבירה אבל יוגב לא יכול להעביר כס- 

 13  לפרויקט מסוי#, הוא יכול להעביר רק לתקנה. 

 14  נכו�.   ת:

 15כלומר כשאת כותבת שזה לערי הנגב זה בעצ# בניגוד לתקנה, אי אפשר לרשו#   ש:

 16  ליוגב גורדוס תעביר לערי הנגב. 

 17  ל לעשות את זה, הוא יכול להעביר רק לתקנה, לא, הוא לא יכו  ת:

 18  אבל לא הסתרת ממנו,  ש:

 19  לא.   ת:

 20  וכתבת לו שזה הול/ לערי הנגב.   ש:

 21  כ�.   ת:

 22למשל שאת אומרת, כותבת לו  362נכו�? אני ג# קורא באותו אי מייל בת/  ש:

 23  שמבקשי# להעביר תקנה שהתקנה היא התאמת מבני# לחינו/, 

 24  כ�.   ת:

 25בת לו שהכס- יל/ למדרשת הגול�, שא# אני מבי� נכו� מדרשת אבל את ג# כות  ש:

 26  הגול� זה ג# לצבוע את הכס-. 

 27  כ�, זה הפרויקט, זה על ש# מסוי#.   ת:

 28 47עכשיו, יש את העניי� של הכדורסל, יש אי מייל שג# הוגש כא�, זה נעמה ב/  ש:

 29, וש# את כותבת ליוגב גורדוס ברחל בית/ הקטנה במפורש 4הוא חלק מת/

 30  ס- לבית הספר של כדורסל וינגייט. הכ

 31  כ�.   ת:

 32  כלומר לא הסתרת את זה ממשרד האוצר.   ש:
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 1  לא היה מה להסתיר, זה היה הכל גלוי, לא היה שו# סיבה.   ת:

 2לי וגורדוס בתגובה לאי מיילי# האלה לא אומר ל/ גברת מה את אומרת   ש:

 3  להעביר את זה לאקדמיה לכדורסל זה בלתי אפשרי תכתבי לי רק וינגייט. 

 4לא, הוא ג# לפעמי# ג# שאל לאיזה פרויקט זה מיועד, חו1 ממספר התקנה   ת:

 5  הוא ג# שאל למה זה בדיוק. 

 6אני רוצה להראות ל/  383אוקי? בת/ 383הנה יפה, בואי נראה למשל, יש את ת/  ש:

 7ר כס- שניי# וחצי מיליו� למשרד התיירות ואת אותו. את מבקשת ש# להעבי

 8  כותבת לקצרי�. 

 9  כ�.   ת:

 10עכשיו ג# קצרי� זה ספציפי, אי אפשר להעביר כס- לקצרי�, אפשר להעביר כס-   ש:

 11  למשרד התיירות, נכו�?

 12    כ�.   ת:

 13עכשיו, אני מפנה אות/ עכשיו למסמ/ שלא הציגו ל/ כא� בחקירה אבל הוא   ש:

 14. פה אני מראה ל/ את התשובה של יוגב 10ישע קוג� והוא נקרא אל 3חלק מת/

 15  בצהריי#. הוא כותב ל/,  1בשעה  �22.4גורדוס מה

 16  מה מוצג בפני העדה?  כב' הש' לוי:

 17  . 3מתו/ ת/ 10אלישע קוג�   ש:

 18  כ�.   כב' הש' לוי:

 19הוא כותב ל/ בתגובה שאת כותבת לו קצרי�, אנחנו נתקצב את זה אבל את#   ש:

 20  רד התיירות שזה מגיע לקצרי�. צריכי# לדאוג מול מש

 21  לקצרי�.   ת:

 22אני לא ערב שהכס- יגיע לא� שאת# אומרי#. עכשיו, א# אני מבי� נכו� יוגב   ש:

 23גורדוס לא אומר ל/ גברת זה לא תקי�, אל תרשמי לי קצרי�, הוא עוד אומר ל/ 

 24  אני יכול להעביר למשרד התיירות, את תדאגי שזה יגיע לקצרי�. 

 25  נכו�.   ת:

 26מר א# אני מבי� נכו� משרד האוצר לא אמר לכ# שאת# עושי# משהו לא כלו  ש:

 27  תקי�. 

 28  לא, לא, ממש לא, זה היה הכל.   ת:

 29עכשיו, אני ג# אומר ל/ שג# מכו� ווינגייט לא הסתירו כלו#, אני קורא הודעה,   ש:

 30אדוני אני לא יודע איזה ת' זה, אני בטוח שזה הוגש, זו הודעה לעיתונות מיו# 

 31  , אני מתחייב אחרי זה בהמש/, 124שמסומ� ארז דפנה  מסמ/ 24.6

 32  אז תביא נסמ� אותו ליתר ביטחו�. עדי- שיהיה עוד עותק מאשר שיחסר.   כב' הש' לוי:
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  1 

  2 
#>84<#  3 

 4  החלטה

  5 

  6 

   7 

 8  .62הוגש וסומ� נ/

  9 
#>6<#  10 

  11 

 12  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  13 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  14 

  15 

 16  כ�.   כב' הש' לוי:

 17זה ג# אי מייל שאת מכותבת אליו וש# יש הודעה של ווינגייט לעיתונות, אחרי   ש:

 18הסיור של פאינה בווינגייט וה# אומרי# איגוד הכדורסל מודה לפאינה 

 19קירשנבאו# שהיא העבירה מיליו� שקל לאקדמיה לכדורסל בווינגיט, כלומר 

 20אחד לא מזכיר את זה, ג# ווינגייט לא חושבי# שזה לא תקי�. בואי נשלי# א- 

 21  גברת ויקה, זה היה מהל/ שגרתי בפוליטיקה שלנו, 

 22  לגמרי.   ת:

 23כלומר מפלגות יש לה# כספי# קואליציוניי#, ה# צובעי# את הכס-, ה#   ש:

 24מעבירי# אותו למרות שאפשר רק להעביר לתקנה וכול# יודעי#, האוצר יודע 

 25  עיתונות יודעת וכל שאר האיגודי# יודעי# וא- אחד לא אומר כלו#. וה

 26  כ�, לזה מיועד הכס- הקואליציוני שכל מפלגה מקבלת.   ת:

 27אוקי. עכשיו, את אמרת בהודעה של/ וחזרת על זה ג# היו#, את לא יודעת א#   ש:

 28רמי כה� כ� מעורב, לא מעורב, כ� פנה, לא פנה, את לא יודעת כלו# לגבי 

 29  ות של רמי כה� או אי מעורבות של רמי כה� בקבלת אותו תקציב, נכו�?המעורב
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 1  הוא לא היה קשור לזה, מבחינתי אני לא יודעת,   ת:

 2  את לא יודעת?  ש:

 3  לא, אני אומרת שאני לא ידעתי שהוא קשור לזה אי/ שהוא.   ת:

 4על יצירת קשר אוקי. עכשיו תגידי לי, את ידעת למשל שרמי המלי1 לפאינה   ש:

 5ופעילות משותפת להעברת לפעול ע# עמותת אור ירוק באותה קונסטלציה 

 6ופאינה אמרה לו זה לא בסדר עדיפויות שלי, זה לא פרויקט שמעניי� אותי, זה 

 7  ידעת?

 8  לא.   ת:

 9לא. וידעת שרמי המלי1 לפאינה וביקש ממנה להיות מעורבת בפרויקטי# של   ש:

 10סגרת דומה, וג# זה היא אמרה לו שזה לא עמותת אל ס# ג# באותה מסגרת, מ

 11  בסדר העדיפויות שלי. 

 12  לא, לא ידעתי.   ת:

 13וידעת שרמי המלי1 לפאינה לעשות פעילות משותפת ע# אגודת השומר שה#   ש:

 14חבר'ה על הכיפאק ועושי# עבודת קודש והיא אמרה לו זה לא בסדר העדיפויות 

 15  שלי?

 16  לא.   ת:

 17  כירה טוב ג# את רמי וג# את פאינה, נכו�?לא ידעת. אבל תגידי לי את, את מ  ש:

 18  כ�.   ת:

 19מכירה את שניה# טוב, את# מיודדי#, את# חברי#, את# הולכי# ביחד הרבה   ש:

 20  מאוד שני#, נכו�?

 21  כ�.   ת:

 22ע# כל הידידות וע# כל ההיכרות וע# הכל והכל והכל אי� דבר כזה שרמי בא   ש:

 23נה אומרת לו אמ� לפאינה ואומר לה פאינה בפרויקט הזה משקיעי# ופאי

 24  ומשקיעה. 

 25  אותה אתה שואל?  עו"ד אב� ח�:

 26  היא מכירה את שניה#, היא התרשמה, היא היתה ערה.   עו"ד וייס:

 27  את יודעת או לא יודעת?  כב' הש' לוי:

 28  אני לא יודעת את זה בוודאות, אני יכולה להגיד רק את הדעה שלי.   ת:

 29  לא יודעת.  –לא, היא לא יודעת   כב' הש' לוי:

 30  לא, אבל אדוני, היא חיה,   עו"ד וייס:

 31  לא, היא לא נותנת את חוות דעתה על האופי. כ�.   כב' הש' לוי:
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 1אדוני, זה לא עדות אופי, היא ערה להתנהלות, היא ראתה את שניה#, היא   עו"ד וייס:

 2  היתה בפגישות של שניה#, היא היתה עדה לשיחות של שניה#, 

 3  עדה לסיטואציה כזאת שהסנגור מתאר?מאה אחוז, הא# היית   כב' הש' לוי:

 4  לא הייתי עדה.   ת:

 5  לא. אוקי.   כב' הש' לוי:

 6אוקי. עכשיו בואי נל/ על ההיפ/. את סיפרת ג# בהודעה של/ במשטרה וג#   ש:

 7, שאת ביקשת מפאינה שרמי כה� 384כא� וג# יש את האזנת הסתר למשל ת/

 8  יסייע ל/ למצוא עבודה, נכו�?

 9  כ�.   ת:

 10  יסייע ל/ להיות סמנכ"ל ברשות למלחמה בסמי#. ורצית שהוא   ש:

 11  כ�.   ת:

 12  ופאינה ביקשה מרמי שיסייע ל/.   ש:

 13  כ�.   ת:

 14  נכו�?  ש:

 15  כ�.   ת:

 16  אבל רמי לא סייע ל/, נכו�?  ש:

 17  כ�.   ת:

 18רמי ג# אמר ל/ שהוא חושב שאת לא מתאימה לתפקיד, את זה את זוכרת?   ש:

 19  ואת קצת נפגעת ואולי ג# אמרת אחרי,

 20  ות. יכול להי  ת:

 21  זה משהו לא יפה ג# באחת השיחות המוקלטות כא� לגבי רמי לדאוד?  ת:

 22  יכול להיות.  ת:

 23יכול להיות. ואת ג# רצית שרמי יעזור ל/ למצוא תפקיד במשרד החקלאות   ש:

 24  אחר כ/?

 25  כ�.   ת:

 26  נכו�?  ש:

 27  כ�.   ת:

 28  וג# את זה רמי לא עזר ל/ למרות שפאינה ביקשה ממנו, נכו�?  ש:

 29  י לא עזר לי. אני יודעת שרמ  ת:

 30 29.12.2014אוקי. עכשיו תגידי לי, את מספרת בהודעה של/ במשטרה מיו#   ש:

 31שפאינה היתה בסיור בווינגייט ואחרי שחזרה אמרה שהיא רוצה לתמו/ 

 32  בכדורסל אחרי הסיור. 
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 1  כ�.   ת:

 2הכס- . את אומרת שהיא רצתה להעביר את 124�125נכו�? ואחרי זה בשורות   ש:

 3  אחרי הסיור שהיא עשתה בווינגייט. 

 4    כ�.   ת:

 5את אומרת אני זוכרת שהיא אמרה לי  �24.8.2015וג# בהודעה אחרת של/ מ  ש:

 6  את זה, כלומר להעביר את התקציב, אחרי שהיא חזרה מהסיור בווינגייט. 

 7  כ�.   ת:

 8  אז פאינה אמרה ל/ להעביר כספי# רק אחרי הסיור, נכו�?  ש:

 9  כ�.   ת:

 10 7ו, ג# פאינה אמרה ל/ ואני קורא את זה במייל שמסומ� אלישע קוג� עכשי  ש:

 11, את כותבת לגורדוס שהוא שואל אות/ למה הכס-, את 3שהוא חלק מת/

 12כותבת לו לקידו# נוער בספורט. כלומר א# את כותבת את זה, זה משהו 

 13  ששמעת מפאינה, נכו�?

 14  כ�, ברור.   ת:

 15ר את הכס- לאקדמיה לכדורסל, כלומר אז את מבינה שפאינה רוצה להעבי  ש:

 16  לאיגוד הכדורסל, כחלק מתרומה לקידו# נוער בספורט, נכו�?

 17  כ�.   ת:

 18  זה ג# קשור לשדולה שהיא הקימה, נכו�?  ש:

 19  לספורט הישגי.   ת:

 20  כ�.   ש:

 21  בכנסת.  ת:

 22אני למשל קורא בהזמנה לשדולה שזה אי מייל שג# את חלק ממנו, שביו#   ש:

 23לקידו# ספורט הישגי וחינוכי על ידי כ/ נגדל  מושקת השדולה 18.7.12רביעי 

 24נוער פחות אלי# ללא התמכרויות לסמי# ולאלכוהול, נוער איכותי והישגי. 

 25כלומר העמותה הזאתי, השדולה שפאינה הקימה בכנסת זה אחרי זה למעשה 

 26המש/ של אותה תרומה לכדורסל, זה חלק מאינטרס לקד# נוער בספורט, 

 27  נכו�?

 28לקד# נוער, לא יודעת א# זה קשור אחד לשני לשלישי  כ�, פאינה רצתה  ת:

 29  ולרביעי, אבל המטרה היתה לקד# ספורט בכל מיני כיווני#. 

 30אוקי, עכשיו תגידי לי, את למעשה התרשמת, א# אני מבי� נכו�, שפאינה חזרה   ש:

 31מהסיור בווינגייט שהיא נלהבת, היא התלהבה מהרעיו�, היא התעניינה 

 32  בתחו#. 
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 1  ה מאוד וג# אמרה שהתרשמה. כ�, התרשמ  ת:

 2כלומר היא בסו- החליטה להעביר את הכס-, אני מדבר על התרשמות של/,   ש:

 3את ראית אותה כשהיא חזרה מהסיור בווינגייט ואת נחשפת אליה אחר כ/ 

 4והיא דיברה אית/, היא התלהבה מהרעיו� הזה. היא חשבה שזה רעיו� טוב 

 5  להשקיע את הכס- ש#, נכו�?

 6  קיע, זה לתרו#. זה לא להש  ת:

 7לא, לתרו#, לתרו# את הכס- לש#. הכוונה לוקחי# כס- ומשקיעי# אות#   ש:

 8  למטרה טובה. 

 9  נכו�.   ת:

 10עכשיו תגידי לי, ישראל יהושע את אמרת כא�, לא ידעת פעיל של המפלגה, לא   ש:

 11 184�185בשורות  29.12.14פעיל של המפלגה, אני קורא בהודעה של/ מיו# 

 12  � פעיל של המפלגה. שאת מספרת שהוא כ

 13אני ראיתי אותו כמה וכמה פעמי# במפלגה, פעיל להגדיר את זה אני לא יודעת,   ת:

 14  ראיתי אותו במפלגה כמה וכמה פעמי#. 

 15  אבל הבת שלו עבדה אצלכ# כמזכירה.   ש:

 16  כ�. הוא פנה אלי ואני לקחתי אותה לעבודה, זה לא היה קשור לפאינה בכלל.   ת:

 17  לא, בסדר.   ש:

 18  הוא לא פנה לפאינה,   ת:

 19  הכל בסדר.   ש:

 20  חיפשתי צוות.   ת:

 21  אי� בעיה. והוא היה מקורב למפלגה, נכו�?  ש:

 22  אפשר להגיד ככה.   ת:

 23  אפשר להגיד. והוא אדו� ישראל יהושע הוא ג# לוביסט, נכו�?  ש:

 24  כ�.   ת:

 25  . 184�185את אומרת את זה בהודעה של/, אות� שורות.   ש:

 26   שכחתי שהוא לוביסט, כ�.  ת:

 27את אומרת הוא פעיל של המפלגה והוא ג# לוביסט. ואת ג# מספרת שהוא היה   ש:

 28מגיע לפגישות והיה מבקש ג# כ� תקצובי# לכל מיני מטרות שהוא חושב שה� 

 29חשובות. את אומרת את זה בהודעה של/ במשטרה. זה בסדר עד כא�? לא 

 30  שומעי# הנהוני#. 

 31  כ�.   ת:
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 1מספרת, את לא זוכרת א# מדובר בפע#  את צריכה להגיד כ�. אוקי. את ג#  ש:

 2אחת או בפעמיי# או בשלוש שהיו פעמי# שאחרי שהוא שכנע את פאינה 

 3שמדובר במטרה טובה , פאינה אחרי פגישות איתו היתה מתקצבת את אות� 

 4  מטרות ואמרה לי קחי יש תקנה ותפני למשרד האוצר, נכו�?

 5ל אחרי פגישה אני לא יודעת כ�, זה לא בדיוק, לא יודעת שכנוע לא שכנוע, אב  ת:

 6  מה קורה ש# בפגישה. 

 7  אוקי. את רואה פה את ישראל יהושע?  ש:

 8  לא.   ת:

 9  תודה רבה.   ש:

 10  חקירה חוזרת?  כב' הש' לוי:

 11  לא, אי� לי חקירה חוזרת.   עו"ד אב� ח�:

 12  תודה רבה ל/, משוחררת.   כב' הש' לוי:

 13  אדוני, היינו צריכי# להגיש היו# ג# חבריי היו אמורי# להביא דיסקי#.   עו"ד אב� ח�:

 14  הביאו.   עו"ד וייס:

 15  ואנחנו היינו אמורי# להביא את התמלילי#. אז הבאנו ואני רוצה לתת.   עו"ד אב� ח�:

 16  אז תתנו. את מבקשת שאפסוק ל/ הוצאות?  כב' הש' לוי:

 17  לא.   ת:

 18  למה לא?  עו"ד אב� ח�:

 19  אני דר/ אגב לא קיבלתי את הקודמי#, זה בסדר. לא,   ת:

 20  אז אדוני, כא� יש את שלושת התמלילי# של אדו� איגור.   עו"ד וייס:

 21  כמה עותקי#.   עו"ד אב� ח�:

 22  בשלוש תיקיות נפרדות.   עו"ד וייס:

 23  אוקי.   כב' הש' לוי:

 24  פשוט אדוני, ההתפתחות הטכנולוגית בלפטופ שלנו אי� דיסקי#.   עו"ד וייס:

 25  תשאולי# מתאריכי#? 3זה בסדר, אי� בעיה. אבל ממתי?   הש' לוי: כב'

 26  , 8.12, 5.12מתאריכי#   עו"ד וייס:

 27  , 5.12רגע,   כב' הש' לוי:

 28  . 2013, אנחנו מדברי# על 8.12, 4.12סליחה,   עו"ד וייס:

 29  נו.   כב' הש' לוי:

 30  תמצות בנושא. . כשאדוני, כבר הוגשו המזכרי# שלו, ה5.2.2014'. ואחרי זה 13  עו"ד וייס:

 31  אחרי התמלילי#.   עו"ד אב� ח�:

  32 
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  1 
#>85<#  2 

 3  החלטה

  4 

  5 

   6 

 7  . 63יהיה נ/ 4.12.13התשאול מיו� 

 8  . 64יהיה נ/ 5.12.13התשאול מיו� 

 9  . 65יהיה נ/ 5.2.14התשאול מיו� 

  10 
#>6<#  11 

  12 

 13  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  14 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  15 

 16  כ�, מה עוד?  כב' הש' לוי:

 17  זה התמלילי#. נראה שה# תואמי#.   עו"ד אב� ח�:

 18  רגע, זה תמלילי# שתואמי# לתקליטורי# שהגשת#?  כב' הש' לוי:

 19  שכרגע הוגשו.   עו"ד אב� ח�:

 20  אז מה למה?  כב' הש' לוי:

 21  . 8.12ויש  5.2. יש 4.12יש פה תארי/, זה   עו"ד אב� ח�:

 22  יש פה פעמיי#. רגע. אז אוקי.   כב' הש' לוי:

  23 

  24 

  25 

#>86<#  26 

  27 

  28 

  29 
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 1  החלטה

  2 

  3 

   4 

 5  א.  63מתקבל ומסומ� נ/ 4.12.13תמליל התשאול מיו� 

 6  א.64מתקבל ומסומ� נ/ 8.12.13תמליל התשאול מיו� 

 7  א.65מתקבל ומסומ� נ/ 5.2.14תמליל התשאול מיו� 

  8 
#>6<#  9 

  10 

 11  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  12 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  13 

  14 

 15  עוד?  כב' הש' לוי:

 16  כ�, יש לנו עוד משהו.   עו"ד אב� ח�:

 17  כ�.   כב' הש' לוי:

 18שזה היה תמליל, אל תפחד, תמליל של  271יש לנו פה בדיו� הקוד# הגשנו ת/  עו"ד אב� ח�:

 19זרחי� אמר כ� שומעי# לא שומעי# אז אדוני אמר השיחה בי� נלי לזרחי�, 

 20להעביר את זה. העברנו את זה שוב לתמלל במשטרה למתמללת שבדקה את 

 21  זה ויש פה מזכר שלה וה# הגישו את התמליל הזה. 

 22  את# ראית# את זה?  כב' הש' לוי:

 23  לא.   עו"ד א. אדרת:

 24  אז את# תראו את זה.   כב' הש' לוי:

 25  ת זה באי מייל. אנחנו קיבלנו א  עו"ד וייס:

 26  ואי� לכ# הערות?  כב' הש' לוי:

 27  לנו זה לא מעניי� אותנו אדוני.   עו"ד וייס:

 28  אבל לא אמרת שאתה רוצה להגיש את זה.   עו"ד א. אדרת:

 29  בסדר, אי� בעיה, אי� לח1.   כב' הש' לוי:
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  1 

  2 

#>87<#  3 

 4  החלטה

  5 

  6 

   7 

 8  הסנגורי� יגיבו לבקשת התביעה להגיש את התמליל עד הדיו� הבא.

  9 
>#6<#  10 

  11 

 12  במעמד הנוכחי�. 30/05/2018, סיוו� תשע"ח ט"זניתנה והודעה היו� 

  13 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  14 

  15 

 16תעיינו תראו ותגידו א# זה משק- לדעתכ# או לא, וא# לא התביעה תיער/   כב' הש' לוי:

 17  בהתא#. 

 18  יש לנו עוד שתי הערות קטנות.    עו"ד וייס:

 19  סיימת#?רגע, התביעה   כב' הש' לוי:

 20  שניה, אנחנו עושי# פה סדר. אבל תעיר בינתיי#.   עו"ד אב� ח�:

 21  סדר זה לא נשמע טוב.   כב' הש' לוי:

 22אחד אדוני, אחרי הדיו� הקוד# העיד כא� אדו� אבי רואה והיה את אותו אי   עו"ד וייס:

 23מייל שאנחנו טענו שיש ג# אי מייל חתו# שיש מכתב שלו חתו#, חברי באמת 

 24  לו חתו#, ראוי שהוא יוגש. איתרו מכתב ש

 25  שלו (לא ברור) או שלו חתו#?  כב' הש' לוי:

 26לא, חתו#, שאבי רואה חתו# על אותו מסמ/. עכשיו, אדוני, נוצר כא� מצב   עו"ד וייס:

 27שהוא כאילו אבסורד, כי במסגרת החקירה המשטרתית שלו שהוא אומר א# 

 28ו בכלל את היה מסמ/ כזה חתו# אז כ� כתבתי ולא כתבתי, לא מראי# ל

 29המכתב החתו#, מראי# אותו לעדי# אחרי#, ולא לו. בחומר החקירה לנו לא 



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ
  

  2018מאי  30  

  

 2289

 1היתה שו# דר/ לאתר את זה וניסינו לאתר את זה, ואז מגיע כא� עד, העיד מה 

 2  שהעיד, עכשיו כאילו העדות שלו היא, אז חבריי צריכי# להגיש את זה. 

 3  יש בקשה בצד ההערה?  כב' הש' לוי:

 4  �, יש בקשה בצד ההערה. לא, כ  עו"ד וייס:

 5  והיא?  כב' הש' לוי:

 6הבקשה היא כזו, אנחנו פנינו לחברינו המו� המו� פעמי# לפני כל דיו� ואנחנו   עו"ד וייס:

 7מבקשי# לקבל כל דיו�, כשמגיע כל עד, כל החומרי# הרלבנטיי# לו. למה 

 8  אדוני?

 9  מה זה? העבירו לכ# את כל החומר החקירה.   כב' הש' לוי:

 10לא אדוני, אי אפשר למצוא. חומרי החקירה ה# רבי#, זה התיק, חבריי   :עו"ד וייס

 11  מתגאי# שזה התיק הכי גדול שאי פע#, 

 12  לא מתגאי#, אנחנו,   עו"ד אב� ח�:

 13  אנחנו שמחי# בזה.   כב' הש' לוי:

 14זה בסדר, התיק הכי גדול. עכשיו, אדוני, חומרי החקירה ה# בהיקפי# בלתי   עו"ד וייס:

 15י מדפיס את כל חומרי החקירה לא היה נשאר לנו משרד. יאומני#, א# היית

 16עכשיו רשימת חוקרי החקירה שהיא איזה שהיא טבלת אקסל, אמורה להיות 

 17כזאת שאני כ� יוכל למצוא את כל החומרי# אבל יש חומרי# וזה עובדה וזה 

 18קורה פע# אחרי פע# שלא מצליחי# למצוא. אז אנחנו ביקשנו מחבריי כמה 

 19י כל דיו� להעביר לנו את כל ההודעות של אות# עדי#. לחבריי וכמה פעמי# לפנ

 20  יש את הדר/ לעשות את זה, לנו אי� את הדר/ לעשות את זה. 

 21אי� לי דר/ לדעת מראש כל מסמ/, זה חקירה. הגברת עכשיו אני אתמול בערב   עו"ד אב� ח�:

 22  גמרתי להכי�. 

 23  אי/ אני אדע? מגיע עכשיו שוטר,   עו"ד וייס:

 24עור/ די� וייס, האמינו לי, בעוד כמה תיקי# קטנטני# כאלה שאני שומע יש לנו   י:כב' הש' לו

 25בקשות דומות. יש קושי לכפות את זה על התביעה וג# להטיל, האחריות על 

 26  הסנגורי#, הסנגורי# מקבלי#, אי� חקר, 

 27אז שיביאו רשימת חומר חקירה כמו שהפסיקה אומרת. אדוני, א# אני סת#   עו"ד וייס:

 28   רוצה,

 29  של כל חומר חקירה זה בוודאי, אבל אתה,   כב' הש' לוי:

 30  קיבלת#, מה זה,   עו"ד אב� ח�:

 31  הטבלת אקסל שלכ# ממש לא עומדת.   עו"ד וייס:

 32  אז זה השלב להעלות את זה?  כב' הש' לוי:
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 1  לא, אני אומר באמת.   עו"ד וייס:

 2  זה ג# לא המקו#, אבל בסדר.   עו"ד אב� ח�:

 3  לא השלב ולא המקו#.   כב' הש' לוי:

 4אני אגיד לאדוני למה, כי אנחנו דווקא בדיוני# האלה, שהגענו לנלי אדוני   עו"ד וייס:

 5ופתאו# יש תשאול שכ� מופיע, ולא מופיע, ומזכרי#, עכשיו אדוני, ג# אני אני 

 6  אחפש ואעשה חת/,

 7  . הודעות, לא שאלנו שו# דבר שלא בהודעות 8העידה העדה, היו לה   עו"ד אב� ח�:

 8  אי� סיכוי שאני אבי� ואי� סיכוי שזה ייקלט. אחד אחד. כ�.   כב' הש' לוי:

 9אז אדוני, אני אומר לאדוני, לקראת דווקא עדי המדינה של נלי ואיגור, אנחנו   עו"ד וייס:

 10ניסינו לפי כל, נעשיתי לעשות לפי חת/ נאולינה, נלי, נ.ד ועובדה שהיו חומרי# 

 11שהתביעה אפילו לא מודעת אליו ואחרי זה שבסו- חברי במקרה מצא יש חומר 

 12  הסתבר תו/ כדי הדיו� שיש עוד חומרי# שיש כל מיני מזכרי#, 

 13אבל עור/ די� וייס, את# מביאי# את הבעייתיות בעשייה שלכ#, נגיד   כב' הש' לוי:

 14  שהתביעה תעשה את זה ואני יורה לה, 

 15  צוא לבד. א# התביעה תעשה רשימת חומר חקירה, היא תוכל למ  עו"ד וייס:

 16היא תעביר, בסדר, ואחרי זה יסתבר שהיה חומר נוס- שיש בו כדי להשלי/ על   כב' הש' לוי:

 17  החקירה, אז מה תאמרו? שהתביעה לא בסדר? זו אחריות שלכ#. 

 18  אבל אדוני, יש בתיק הזה המו� פרשות.   עו"ד וייס:

 19  מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות?  כב' הש' לוי:

 20  ת שבכלל לא, שלא הובילו לכתב אישו#,המו� פרשו  עו"ד וייס:

 21  אי אפשר להטיל על התביעה את הנטל של הגנת הנאש#.   כב' הש' לוי:

 22  לא, אפשר לבקש אבל שה# יסייעו לנו.   עו"ד וייס:

 23  לסייע זה,   כב' הש' לוי:

 24  ישנ# פרקליטי#, שני מתמחי#,   עו"ד וייס:

 25רת# לנו במסמ/ הזה את כל החומר ונניח שיסייעו, זה תהיה טענה אבל לא העב  כב' הש' לוי:

 26ויש פה מסמ/ כמו שקרה עכשיו. אי אפשר להפיל עליה#, זה לא נכו�, בשביל 

 27  זה יש סנגורי#. 

 28אי� בעיה אדוני, את זה אני מקבל. אבל עכשיו יגיעו שוטרי#, אדו� למשל ארז   עו"ד וייס:

 29  דפני, אי/ אני אדוני, אי/ אני אתכונ� לחקירה שלו? אני רוצה לדעת?

 30  אי/ הוא מכי� את החקירה שלו?  כב' הש' לוי:

 31  כל המסמכי# שאני מתכוו� להגיש,   עו"ד אב� ח�:

 32  הוא גבה הודעות מאל- ואחד,   עו"ד וייס:
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 1עדות מיותרת, טכנית, אני מביא אותו רק כי את# רוצי# להגיש את המסמכי#.   עו"ד אב� ח�:

 2  שאלה שלי. א# אני אביא אותו לא אלה המסמכי# של/ ואני גמרתי את ה

 3זה מאוד בעייתי עור/ די� וייס. ג# א# ה# יעשו את זה באופ� חברי, אי אפשר,   כב' הש' לוי:

 4  ואחרי זה חס וחלילה באמת יתגלה מסמ/, 

 5אבל זה ימזער את אפשרות הטעות, אדוני, אני אומר ל/ אדוני אנחנו פה קצת   עו"ד וייס:

 6דיו� אני יושב על הטבלת  מול שוקת שבורה, כי אני מנסה, אני אומר לפני כל

 7  אקסל ומנסה למצוא את כל ההודעות של העד ואת כל המזכרי#. 

 8א# זה יהיה בתו# לב את# יכולי# להגיד ובצדק שה# התרשלו, וא# זה לא   כב' הש' לוי:

 9יהיה בתו# לב, לפחות אי אפשר לשלול את האפשרות שתהיה טענה שהתביעה 

 10  עשתה מעשה בזדו�, 

 11  אומר לאדוני שה# החביאו ממני חומרי# אבל למשל, אני לא   עו"ד וייס:

 12לא את#, חס וחלילה, תגיעו לערכאת ערעור ותרצו לערער על הזיכוי, יתחלפו   כב' הש' לוי:

 13  הסנגורי#, אי� לדעת, וה# אולי כ�, ה# לא כמוכ#, ה# הרבה יותר גרועי#, 

 14אדוני, בעזרת הש# יישנו במוב� הזה את הצעת החוק ולא יהיו דיבורי# על   עו"ד וייס:

 15  זיכויי#. 

 16  בינתיי# לאחרונה היה.   כב' הש' לוי:

 17  עכשיו אדוני דבר אחרו�, עוד שבוע מגיע לכא� עד קוראי# לו שלו# ניסי#.   עו"ד וייס:

 18  כ�.   כב' הש' לוי:

 19  הוא לא עד תביעה,   עו"ד וייס:

 20  נחנו נבטל. רגע, א  עו"ד אב� ח�:

 21  הוא לא עד תביעה.   עו"ד וייס:

 22  עור/ די� וייס, את# לא רוצי# שאני אל/ לישיבה?  כב' הש' לוי:

 23  שניות.  30לא, אדוני, עוד   עו"ד וייס:

 24  אני מוכ� לבוא אחרי זה. כ�.   כב' הש' לוי:

 25א שבועות שהעבירו לנו, הו 3שלו# ניסי#, חבריי כבר כתבו אותו ברשימה לפני   עו"ד וייס:

 26  לא עד תביעה, ה# צריכי# להגיש בקשה לתק� את כתב האישו#, 

 27  אני מבקש,   עו"ד אב� ח�:

 28  אבל אתה לא יכול לבקש עכשיו.   עו"ד וייס:

 29  אני יכול לבקש היו#.   עו"ד אב� ח�:

 30  היו# אני מסכי#, אבל חבריי לא יכולי#,   עו"ד וייס:

 31  לפעמי# ה# אומרי# דברי# נכוני#.   כב' הש' לוי:

 32  חבריי לא יכולי#.   וייס:עו"ד 
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 1  אדוני,   עו"ד אב� ח�:

 2  רגע,   עו"ד וייס:

 3זה לא עד שלקחנו אותו מהחלל, יש הודעה שלו, הוא בטעות לא נרש# ברשימת   עו"ד אב� ח�:

 4  עדי התביעה. צרי/ לבקש ואני מתכוו� לבקש. יש עוד אחת דר/ אגב. 

 5  בוודאי שצרי/ להגיש בקשה.   כב' הש' לוי:

 6לא רק זה אדוני, ה# עכשיו שיעשו בדק בית, יחליטו למה אדוני, ככל  אבל  עו"ד וייס:

 7שנתקרב לפרשת הגנה אני כבר בחשש שיש אנשי# שה# לא בעדות התביעה 

 8  אני אל/ אדבר אית# ואחרי זה יגידו לי שה# עדי תביעה. 

 9  יש ל/ רשימה של כל העדי# שנחקרו.   עו"ד אב� ח�: 

 10  עור/ די�,   כב' הש' לוי:

 11  מה זה נחקרו? מי שהוא לא עד תביעה זכות מי,   :עו"ד וייס

 12  עור/ די� אב� ח�, יש משהו,   כב' הש' לוי:

 13  אני לא בא אלי/ בטענות א# אתה תבוא למישהו שמופיע ברשימה. בסדר?  עו"ד אב� ח�:

 14  אז שחבריי יעשו את זה בזמ� א# ה# כבר חודש כבר,   עו"ד וייס:

 15אנחנו בעיצומה, בשלב כל כ/ מתקד# של פרשת התביעה, בקשה לתיקו� כתב   כב' הש' לוי:

 16  האישו# מהסוג הזה. 

 17אני אסביר לאדוני, אנחנו עובדי# לפי ההודעות והגענו להודעה של אותו בחור   עו"ד אב� ח�:

 18שאנחנו רוצי# להעיד אותו ואז שעברנו על הרשימה כדי לראות מה מספר העד 

 19  # ש#. ראינו שהוא בטעות לא רשו

 20בסדר. בס/ הכל לא מערימי# עליכ# קשיי# גדולי# מידי אבל הבקשה היא לא   כב' הש' לוי:

 21בלתי סבירה, אז אולי באמת תעשו בדק בית כדי שא# תהיינה הפתעות כאלה, 

 22  העיתוי שלה# לא יהיה סמו/ יותר לפרשת ההגנה. יש בזה טע#. 

 23  נסימי והשני רפי קדוש. עדי# כאלה עכשיו. אחד שלו#  2יש לנו   עו"ד אב� ח�:

 24  אז תשתדלו אולי, את# מוכני# לחקירה שלה#?  כב' הש' לוי:

 25  כ� אדוני.   עו"ד וייס:

 26  נכו�? יו# שני.  4.6אוקי, בסדר, אז תשתדלו שזה לא יישנה. הישיבה הבאה   כב' הש' לוי:

 27  כ�.   עו"ד אב� ח�:

 28  ח�?מי צפוי להעיד? כל מה שיש בתוכנית עור/ די� אב�   כב' הש' לוי:

 29אנחנו פנינו לגבי חלק מהעדי# ג# בהמש/ שאנחנו חושבי# שאפשר להגיש   עו"ד אב� ח�:

 30אות# בהסכמה. אני ממתי� לתשובה. אז יכול להיות שכשנקבל תשובה אז חלק 

 31  מה# לא נצטר/ להעיד. 

 32  אוקי, אז תשתדלו באמת לצמצ# את הרשימה.   כב' הש' לוי:
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 1   כ�, בבקשה עור/ די� אדרת.  כב' הש' לוי:

 2בהמש/ למה שחברי העלה פה, הכוונה היא לא להפיל אחריות על התביעה,   עו"ד א. אדרת:

 3לפחות הכוונה שלי. הכוונה שיהיה סנכרו�, זאת אומרת שאני יודע שלעד 

 4הודעות אז שאני לא אבוא לבית  7הודעות וה# מצאו  5מסוי# אני מצאתי 

 5  המשפט ואני אופתע, זה מה שבס/ הכל ביקשנו. 

 6  אז מה הבעיה בהידברות? אפשר,   לוי: כב' הש'

 7הודעות, הא# יש עוד  5תוכל, אני אומר, תפנו אלינו תגידו מצאתי מהעד הזה   עו"ד אב� ח�:

 8  הודעות? ואנחנו נבדוק. 

 9  אבל פנינו אליכ# ולפעמי# את# משתפי# פעולה ונותני# את זה,  עו"ד וייס:

 10לט סביר ומקובל, במיוחד בתיק עור/ די� וייס, שיח מהסוג הזה הוא בהח  כב' הש' לוי:

 11הודעות יש לכ# יותר מזה? א# זה הער/ המוס- שאת#  5בהיק- כזה. מצאתי 

 12מבקשי# לקבל זה בסדר גמור, אבל להגיד לה# תנו לנו רשימה של כל החומר 

 13  שאת# מתייחסי# רק לעד הזה, זה בעייתי. 

 14באמת ולפעמי# תלוי אבל זה מה שאנחנו מבקשי# אדוני ולפעמי# ה# עוזרי#   עו"ד וייס:

 15  בבקשות שלה#. 

 16  אתה פונה ואני יכול ויש לי,   עו"ד אב� ח�:

 17טוב, זה כבר נראה לי תפקיד אחר שלא הוכשרתי לגמרי, זה גננת, אבל תהיו   כב' הש' לוי:

 18  ילדי# טובי#. כ�. אני נועל את הישיבה. 

  19 

  20 

  21 

 22  �סיו� הקלטה -

  23 

  24 
#>88<#  25 

 26  במעמד הנוכחי�.  03/06/2018, כ' סיוו� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  27 

  28 

  

  

  שופט, לוי ירו�

  29 

  30 
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 5 רוהר אורלי ידי על הוקלד




