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לפני כבוד השופט ירו לוי
המאשימה

מדינת ישראל
נגד

הנאשמי

 .1פאינה קירשנבאו ת.ז016599326 .
 .3רמי כה ת.ז050227073 .
 .5בתיה כה ת.ז050564434 .
1
2
3
4
5
6
7

><#2#

נוכחי :
ב"כ המאשימה עו"ד מאור אב ח  ,עו"ד נטלי קוקוי ועו"ד משה עקירב
הנאשמת  1ובאי כוחה ,עוה"ד גיורא אדרת ועו"ד אור אדרת
הנאש  3ובאי כוחו ,עו"ד אבי חימי ועו"ד משה וייס
הנאשמת  5פטורה מהתייצבות

פרוטוקול
כב' הש' לוי:

בוקר טוב ,תיק פלילי  ,16512*08*17מדינת ישראל נגד קירשנבאו

העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:

נוכחי נאשמי  1ו 3נכו ? בבקשה .בוקר טוב.
בוקר אור.
מסור את פרטי -בבקשה.
פלס אפרי .
אתה מוזהר להעיד את האמת ,כל האמת ורק האמת ,אחרת תהיה צפוי לעונשי
הקבועי בחוק .תשיב בבקשה לשאלות התובע.
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היסטוריה ארוכה .פאינה גרה בכוכב ,בנילי והייתה מזכירה,

26

ע.ת 1/מר אפרי פלס ,לאחר שהוזהר כחוק ,משיב בחקירה ראשית לעור) הדי אב ח :
בוקר טוב .ספר מה היה תפקיד -בשנת .2010
עו"ד אב ח :
גזבר מועצה אזורית מטה בנימי .
העד ,מר פלס:
מה היה הקשר של -לגברת פאינה קירשנבאו ?
עו"ד אב ח :
באותה תקופה קשר חברי.
העד ,מר פלס:
קשר חברי .ממתי את מכירי ?
עו"ד אב ח :
אני מניח  30שנה.
העד ,מר פלס:
 30שנה .על איזה רקע הכרת ? אתה יכול טיפה לפרט?
עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:
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ואחרי .
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עו"ד אב ח :

איפה?

1

העד ,מר פלס:

ביישוב נילי ,אחד היישובי  ,גרה ביישוב נילי שזה אחד היישובי במועצה .היא
עבדה ש בתפקיד ציבורי כמזכירת יישוב ואני הייתי גזבר המועצה ג בשני

2
3

הה והיה לנו קשר .ואחר כ -שהיא עבדה במתנ"ס היה לי קשר איתה ושהיא
עבדה במועצה היה לי קשר איתה וכשהיא פרשה נשאר לי קשר טוב איתה.

4
5

עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:

נכו להיו מה הקשר ביניכ ?
חברי.

6
7

עו"ד אב ח :

עדיי ?

8

העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:

כ.
את נפגשי  ,מדברי מדי פע ?
לא הרבה במצב הנוכחי ,אבל כ .
כ  .באלו בקשות סיוע פנית לגברת קירשנבאו בתקופה שהיית גזבר המועצה?
אני לא יכול לזכור דברי ספציפיי  ,אבל היו כל מיני החלטות ברמות שונות,
ממשלתיות שקשורות להתיישבות באיו"ש בכלל ובבנימי בפרט וביקשתי את
עזרתה בכיוו קבלת החלטות שיועילו למועצה.
מה היה תפקידה אז?
או כחברת כנסת או כסגנית שר.
מי זאת נלי דינוביצקי?
מכיר אותה רק מהחומר .לא יודע להגיד עליה יותר מדי.
אתה דיברת איתה בטלפו .
ככה עולה מהחומר .אני מבי שדיברתי איתה ,אבל אני לא יודע מיהי.
אוקיי .אני רוצה להגיש פלט שיחות .אני אראה ל ,-הראו ל -את זה ג בחקירה.
יש פה פלט שיחות בי נלי דינוביצקי לעד.
ת.232/
הפלט ,אנחנו רואי מהפלט שיש  3שיחות נכנסות מהמספר של ,-בתאריכי
 5.12.10 ,29.11.10ו .6.12.10אתה זוכר את השיחות האלה?
זוכר? לא.
לא זוכר ,אוקיי.
שיחות מאוד קצרות א אני רואה פה ממש.
כ  ,שיחות קצרות.
זה כאילו אומר "אתה זמי ? לא ,לא זמי " 50 .שניות .טוב ,כ ?
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מה נלי אמרה ל -בשיחות האלה? אתה לא זוכר?
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עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :
כב' הש' לוי:
עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :

1001

בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו
ת"פ  16512 08 17מדינת ישראל נ' קירשנבאו ואח'

 26מר 2018

העד ,מר פלס:

לא.

1

כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:

מי מתקשר למי?
אני לא יודע .אני מבי שה מתקשרי אליי לפי זה.

2
3

עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:

היא מתקשרת אליו.
זה היה לפני  8שני .

4
5

עו"ד אב ח :

אתה נחקרת במשטרה באזהרה  4פעמי  .חלק מהשאלות ענית ,חלק מהשאלות
לא ענית .בהמש -אתה הודית פה בפני בית המשפט בכתב אישו מתוק  .אני

6
7

שואל אות -א כתב האישו המתוק שהודית בו ,העובדות שמפורטות באותו

8

כתב אישו ה נכונות?
ככה עולה מתו -החומר ,כ .
כ  .אוקיי.
מה זאת אומרת ככה עולה מתו -החומר? אתה הודית?
אני הודית ,אבל,
אני זוכר שהודית.
אני זוכר שהודיתי.
כ?
זה לא היה לפני  8שני .
כ  ,נו?
אבל ,מה שהיה לפני  8שני אני לא ממש זוכר ,אבל על סמ -החומר שמביאי לי,
שאומרי א יש מיילי  ,יש זה ,יש זה ,אז על סמ -זה אני מודה שזה כנראה מה
שקרה ,אני מסכי .
אוקיי .מי זה איגור ריז? לא זוכר.
זה ג מהחומר אני יודע שזה הב אד שקיבל את הכס ,0אבל מיהו אני לא יודע.
אוקיי .מה אמרה ל -גברת קירשנבאו לגבי דינוביצקי וריז?
אני לא זוכר .מה שאני מבי שהיא אמרה לי "זה חבר'ה טובי  ,תעזור לה ",
משהו כזה.
אוקיי .אני רוצה להציג ל -מייל שקיבלת מאיגור ריז ביו  6.12.2010בשעה
.10:46
ת.233/
למייל הזה צורפו ג שתי חשבוניות ,שאנחנו נראה אות בהמש.-
במייל עצמו לא כתוב כלו .
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העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:

עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :
כב' הש' לוי:
עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:
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לא ,רק מצורפי קבצי  ,בי היתר שתי חשבוניות שאני אראה ל -אות בהמש.-

1

אני רוצה ג להראות ל -מייל תשובה שאתה שולח לאיגור ריז באותו היו ,
 6.12.2010בשעה  ,18:51כשבמייל הזה אתה כותב "אני מקווה שזה בסדר .שלחי

2
3

כב' הש' לוי:

את המקור בדואר לפי הכתובת מטה בנימי פסגות דואר נא מזרח בנימי ".
ת.234/

4
5

עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:

מה שאני שואל זה למה התכוונת במילי "אני מקווה שזה בסדר"?
לא יודע ,כנראה חשבוניות ה בסדר לפי מה שאני,

6
7

עו"ד אב ח :

אוקיי.

8

כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:

שמה? שהחשבוניות בסדר?
כ.
למי אתה כותב "שלחי לי את המקור בדואר"?
לצד השני של המייל .אני לא מכיר אותו כנראה ,אבל למי שמקבל את המייל.
אוקיי .למה ביקשת את החשבוניות המקוריות בדואר?
מה שאני מבי מכל התהלי -שביקשו ממני לעזור לב אד שיקבל את התשלו
שלו ו"תעביר לי את זה ,אני אשלח ,אני אעביר ל -את זה".
אבל מה הכוונה לעזור?
מה הכוונה לעזור?
כ.
אני לא יכול לזכור בדיוק מה היה ש .
למשל אתה עוזר לנו עכשיו בחקר האמת.
נגיד.
אי -עזרת לה ?
א ב אד יש לו קשר ע המערכת ,מגיע לו איזה תשלו עבור משהו והוא לא
יודע אי -לגלגל אותו כי הוא גר רחוק ,כי הוא לא יודע ,מתקשה פה ש  ,אני עזרתי
לו אי -לגלגל ,להעביר את העסק .אי -להעביר את החשבונית להגיע ליעד שלה.
מה הגיע ,אתה לא בודק א מגיע לו תשלו ?
לא במקרה הזה ,כי לא עבודה מטע המועצה בכלל.
אז אתה משל עבור,
אני לא שילמתי ג  ,סליחה.
אז מה אתה עושה?
אני ס -הכל העברתי את זה לגו 0שעבורו נעשתה עבודה כנראה.
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הוא העביר את זה לגו 0ששיל .
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כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:

כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :
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או שהייתה אמורה ,ככה הבנתי כנראה .הגו 0ההוא עשה את העבודה ,ההוא קיבל

1

את העבודה .ה לא יודעי להסתדר ,ה ביקשו "אפי אתה ש באזור ,אתה
מכיר את האנשי האלה .תנסה לעזור לה שהחשבונית תגיע ליעדה בצורה

2
3

עו"ד אב ח :

נכונה".
תראה להציג את שתי החשבוניות שנתפסו במתנ"ס בנימי .

4
5

כב' הש' לוי:
עו"ד אב ח :

ת.235/
חשבונית אחת מספר  214מתארי 25.11.2010 -על ס 25,520 -שקל .חשבונית

6
7

שנייה מספר  216מתארי 6.12.2010 -על סכו של  31,900שקל.

8

כב' הש' לוי:
עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:

הראשונה ת 235/א' והשנייה ת 235/ב' .כ ?
אלה החשבוניות שנשלחו אלי -בדואר .אתה זוכר מה עשית אית ?
אני מניח שהעברתי אות למתנ"ס.
מה זה מניח?
אני מניח ,אני לא זוכר .אתה מדבר לפני  8שני בסדר? זה הגיע לכא  ,יכול להיות
שזה אפילו בדואר בתו -המועצה שפתחו את המעטפה ראו מתנ"ס ,הביא את זה
למתנ"ס .הגיע למתנ"ס עובדתית.
אתה זוכר איפה מצאו את החשבוניות האלה?
בהנהלת חשבונות של המתנ"ס.
מי עזר למשטרה להגיע?
אני.
אתה כיוונת אות לש .
אני כיוונתי .המשטרה פשוט פקששה ש ועבדה לא נכו  ,שישבה שעתיי במשרד
שלי במועצה וחיפשה את החשבוניות ושיגעה את השכל הכל בשושו שושו ,ועד
שלחצתי עליה ואמרתי לה "תגידו לי מה את מחפשי " ואז שה הסבירו לי
שמדובר על אירוע תרבות וזה אז אמרתי "רבותיי ,את לא במקו הנכו  .בוא
אני אראה לכ איפה משרדי המתנ"ס איפה הנהלת ,בקשו מה ותמצאו את זה"
וה מצאו את זה בקלות.
אוקיי .נלי סיפרה שהיא שלחה את החשבוניות האלה אלי -בדואר.
נלי סיפרה?
כ.
בסדר .אני ,שלחה אליי פירושו שלחה למועצה .המועצה ,אני לא פותח את הדואר
במועצה.
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עו"ד אב ח :

אוקיי ,אתה לא פותח.
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עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:

עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:
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העד ,מר פלס:

מגיע דואר למועצה .מישהו פתח את זה ,ראה כתב מתנ"ס בנימי  ,אני מניח

1

עו"ד אב ח :

שהעביר את זה למגירה שנקראת מתנ"ס בנימי .
אוקיי .מה ה קיבלו ,נלי ואיגור ,עבור החשבוניות האלה?

2
3

העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :

לפי מה שאני יודע כיו ה קיבלו כס.0
איגור ריז אמר בחקירה שלו שאתה הסברת לו ולנלי מה הנוסח שצרי -להיות

4
5

העד ,מר פלס:

כתוב בחשבוניות ,שאת החשבוניות ביקשת שישלחו אלי .-זה נכו ?
קשה לי לענות על זה .אתה מדבר על משהו ,שוב לפני  8שני שג לפני  4שני לא

6
7

זכרתי.

8

אוקיי .בוא אני אגיד ל -עוד קטע מהעדות של איגור ,תגיד לי מה התשובה של.-
עו"ד אב ח :
איגור בא ואומר שאתה הסברת לה מה הנוסח שצרי -להיות וברור היה שה
לא יצטרכו לבצע את השירותי שמפורטי בחשבוניות .איגור אומר שאתה
אמרת שהאירועי האלה כבר סגורי ואי צור -בשירותי שלה  ,רק שתעביר
חשבוניות על סכו של ,31,900
אני לא מאמי שהיו כאלה דברי .
העד ,מר פלס:
והשנייה על .25,520
עו"ד אב ח :
אני לא מאמי שלא היה כאלה משפטי .
העד ,מר פלס:
אתה לא מאמי  ,אוקיי .אי לי עוד שאלות.
עו"ד אב ח :
תודה .בבקשה ,חקירה נגדית לעור -די אדרת.
כב' הש' לוי:
ע.ת 1/מר אפרי פלס ,משיב בחקירה נגדית לעור) הדי גיורא אדרת:
כ  .מר פלס בוקר טוב .כפי שאמרת אתה שימשת כגזבר מועצת מטה בנימי נכו ?
עו"ד ג .אדרת:
כ.
העד ,מר פלס:
והקשר של -ע גברת קירשנבאו פאינה הוא קשר חברי,
עו"ד ג .אדרת:
מקדמת דנ .
העד ,מר פלס:
הרבה שני  ,וזה עיקר הקשר ביניכ נכו ?
עו"ד ג .אדרת:
כ.
העד ,מר פלס:
מעבר לזה בתחומי העיסוק של -אז הקשר שהיה זה באות מקומות שחשבת
עו"ד ג .אדרת:
שגברת קירשנבאו מתוק 0תפקידה ובראותה עי בעי כמוכ את נושא
ההתיישבות ביהודה שומרו בנימי  ,תעזור לצרכי של אות גופי ?
אכ כ .
העד ,מר פלס:
והעזרה ,אנחנו מדברי על עזרה בקבלת החלטות בנושאי שעלו לדיו  .זו סוג
עו"ד ג .אדרת:
העזרה?
העד ,מר פלס:

אכ כ .
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עו"ד ג .אדרת:

מעבר לזה לא קיבלת ולא ביקשת שו דבר מגברת קירשנבאו ?

1

העד ,מר פלס:
עו"ד ג .אדרת:

כוס קפה.
אוקיי .עכשיו לעניי נשוא החקירה היו  .מה שאומרת גברת קירשנבאו  ,ותראה

2
3

א זה ,אתה זוכר או זה נראה ל -סביר .שהיא באחת השיחות אית -אמרה ל-
שיש לה חברה בש נלי שיש לה חברה בש אברורה ,אני לא יודע א היא אמרה

4
5

את השמות ,שטוענת שעשתה עבודה למתנ"ס בנימי והיא לא יודעת אי -להגיש
את החשבונות ,הא אתה יכול לעזור .זה היה השיח בנושא בי פאינה לבינ-

6
7

בעניי הזה .עכשיו נכו  8שני  ,אבל הא זה נראה ל -הגיוני,

8

העד ,מר פלס:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,מר פלס:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,מר פלס:

אני לא יכול לשלול את זה ולא,
או אתה זוכר משהו אחר?
אני לא יכול להגיד שזה נכו או לא נכו  .זה סביר .אני לא יכול לזכור את זה.
אתה זוכר משהו מעבר לזה ,אחר ,שונה?
התוצאות הרי מדברות בעד עצמ  ,שעובדה שהיה לי קשר כזה תקשורתי ע נלי
הזאת ואני לא הכרתי אות קוד ולא מכיר אות אחר כ ,-ולכ הסביר הוא
שבהנחה שה חברי של פאינה היא קישרה בינינו ,אבל מעבר לזה אני לא זוכר
מה היה ש .
זאת אומרת א אני אומר ל -שזאת גרסת עמדת פאינה,
לא יכול להכחיש.
אבל אתה לא זוכר מעבר לזה שו דבר נכו ?
נכו .
עכשיו אתה הודית בכתב אישו מתוק ואתה נושא היו בעונש של עבודות
שירות נכו ?
כ.
הא נכו שהטענה כלפי ,-ואתה הודית בזה ,שאתה לא טרחת לבדוק הא אותה
נלי אכ ביצעה עבודה ועל זה ראית שאי -אומרי  ,פישלת ,טעית .אתה,
למרות שזה לא מתפקידי כי זה לא הגו 0שאני משל ולא אחראי על הגו 0הזה.
זה גו 0אחר לגמרי .זאת אומרת אני מקווה שבדברי שאני חתו עליה לא קרו
כאלה דברי  .אבל לו הייתי יודע שלא נעשתה עבודה אני מניח שלא הייתי ,הייתי
מתריע למישהו ש "חבר'ה שימו לב זה עדיי לא נעשה" או משהו.
אבל א היית בודק יש סיכוי שהיית יודע לא?
אבל לא הייתי אמור לבדוק .כאילו אני לא בודק,

9
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כב' הש' לוי:

אז למה אתה מתערב?

32

עו"ד ג .אדרת:
העד ,מר פלס:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,מר פלס:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,מר פלס:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,מר פלס:

כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
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כי ביקשו ממני לעזור ,אבל ,לעזור לקד איכשהו .אבל אני לא בודק עבודות שגו0

1

אחר עשה ע  ,מעול לא בדקתי וג כיו הגזבר ,מחליפי לא בודק כיו  .זה לא
תפקידו ,יש לה גזבר של עצמ ויש לה גו 0עצמאי בפני עצמ .

2
3

זה לא משנה מי מבקש?
מה זאת אומרת? שאני הייתי גזבר אני לא בודק א נעשתה עבודה כ או לא ,לא

4
5

משנה מי מבקש? בטח .יש מנהל מחלקה שחות שבוצעה עבודה ,יש תהלי-
תשלו מה? לא אני חתמתי או לא חתמתי שבוצעה העבודה ,אני לא .בשביל לשל

6
7

מישהו צרי -לאשר שבוצעה עבודה וזה לא אני.

8

עו"ד ג .אדרת:
העד ,מר פלס:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,מר פלס:
עו"ד ג .אדרת:

אתה ביקשת ממישהו שיאשר ביצוע עבודה למרות שלא נעשתה?
לא יכול להיות .לא עולה על דעתי שיעשו דבר כזה.
אי דבר כזה?
לא מתאי לי ,לא עשיתי דברי כאלה מעול  .אני לא,
הקריאו ל -פה מה שטע איגור .הא יכול להיות שאיגור אמר ל" -אי עבודה
ולמרות זאת תעביר את התשלו ".
"אי עבודה ,לא תהיה עבודה ובכל זאת תעזור לי לקבל תשלו "? לא סביר ,זה
לא הגיוני .אני לא עושה דברי כאלה .לא מתאי לי ,לא מתאי לעסק .זה לא
קורה.
ואני חוזר,
אבל אני מתו -הקריאות של כל העדויות שקיבלתי ככה ממה לקרוא ,אני רואה
שאצל זה ברגיל ,אז אולי ה מתבלבלי בי האנשי  ,אבל,
אצל אתה אומר,
אצל נלי זה כנראה שיטות עבודה כאלה ,אבל,
אתה לא זוכר ,לא סביר בעיני -שהיית מאשר למישהו אפילו להעביר ,להיות אי-
אומרי סוג של דואר ,קבלה חשבונית ,א היית יודע שבפועל לא נעשתה עבודה?
א אני יודע שבפועל נעשה ,הול -להיעשות פשע בסדר? לא הייתי עוזר בסדר? זה
דבר פשוט ,אתה שואל אותי נעשתה עבודה ,אמורה להיעשות עבודה .יש המו
דברי באמצע.
כ  ,אבל שזו פיקציה ,שאי ,
א הייתי יודע שזו פיקציה ולא אמור להיות ולא כלו וזו סת גניבה ,לא הייתי
עוזר לזה .מה?
תודה רבה.
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כב' הש' לוי:

חקירה חוזרת? סליחה ,יש חקירה נגדית?

32

כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:

העד ,מר פלס:

עו"ד ג .אדרת:
העד ,מר פלס:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,מר פלס:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,מר פלס:

עו"ד ג .אדרת:
העד ,מר פלס:
עו"ד ג .אדרת:
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1

כ ,כ .

בבקשה ,חקירה נגדית לעור -די חימי.
כב' הש' לוי:
ע.ת 1/מר אפרי פלס ,משיב בחקירה נגדית לעור) הדי חימי:
עו"ד חימי:

2
3

מר פלס אני עור -הדי של רמי כה  .לפי כתב האישו המתוק שבו הודית וגזר
הדי של ,-אתה הורשעת בכ -שהעברת לנלי תשלו  ,ואני מצטט "מבלי לבדוק

4
5

העד ,מר פלס:

שניתנה תמורה למתנ"ס".
אני לא העברתי לה תשלו  ,זה ג לא כתוב בשו מקו .

6
7

עו"ד חימי:

מבלי לבדוק שניתנה,

8

העד ,מר פלס:

אני העברתי את החשבונית בלי לבדוק שנעשה ,אבל אני לא ,לא העברתי תשלו
לא 0אחד.
אוקיי .כלומר אתה לא שיערת בדעת -שנלי לא תעשה דבר תמורת התשלו שהיא
אמורה לקבל?
אני מניח שלא .מה שאמרתי קוד  ,לא עולה על הדעת שהייתי )לא ברור(.
עכשיו תראה ,אני קורא מפרוטוקול הטיעוני לעונש של -את מה שאומרת
הפרקליטות בעניינ .-אני מצטט ברשות" -אנחנו לא יודעי מה הנאש ידע על
הקשר בי דינוביצקי לבי קירשנבאו  .הא הוא הבי שיש ש משהו פרטי ,עסק
פרטי ,או לא הבי " .כלומר אתה לא ידעת בכלל על שו קשר בי פאינה לנלי?
אני חוזר ואומר ,אני מניח שא ה הגיעו אליי ,הגיעו דר -הקשר זה ביניה  ,אבל
אני לא ידעתי איזה קשר ,על סמ -מה ,קשר חברתי ,קשר עסקי ,קשר לא יודע.
אוקיי ,תודה .עכשיו תראה ,אתה ג לא שמעת מגברת קירשנבאו שיש לה
איזושהי זיקה מיוחדת לנלי או חלילה עסקי או משהו כזה?
אני יכול להגיד ל -שבחקירה הראשונה ששאלו אותי ,שאלו אותי א אני יודע על
עסקי פרטיי של קירשנבאו  .אמרתי לא ,לא יודע.
אוקיי .עכשיו תראה אתה מלבד החקירה של -בהמש ,-אתה שומר על זכות
השתיקה בחקירות של .-אתה יכול לספר לנו מדוע שמרת על זכות השתיקה?
זה חשוב? מעניי ?
אני יכול להציע ל -חלופות.
כ?
שאחרי שיצאת מהחקירות ראית שהכל מודל 0בעיתוני ושהחקירות לא היו
הוגנות ואז אמרת,
לא בגלל העיתונות שזה ג מעצב ההדלפות .לא ,זו לא הייתה הסיבה העיקרית.
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הסיבה המרכזית היא ,דווקא בהתחלה לא שמרתי על זכות השתיקה ודיברתי
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עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:

העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
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עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:

עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:

העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
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חופשי .אבל בשלב ,מהר מאוד החוקרי אומרי לי "תשמע אתה משקר .מה

1

שאתה אומר זה לא נכו  ,היה אחרת" .אני אומר "לא ,מה שאני אומר זה מה שאני
אומר" .ואז אמרתי "א את רוצי שאני אגיד דווקא מה שאת רוצי אז אני

2
3

לא מדבר" .זה מה שהיה ,אני אמרתי "אני לא מדבר מה שאת רוצי שאני אגיד.
מה שאני אמרתי אמרתי לכ ".

4
5

מה ,הפעילו עלי -לח,3
לא ,מה זה לח ?3שמו אותי במעצר ,צועקי עליי "אתה שקר  ,שקר  ,שקר .

6
7

יהרסו ל -את החיי  .מה שאתה אומר זה לא נכו " ,אני אומר "חבר'ה מה שאני

8

אומר זה נכו " ואמרתי את זה וזה כתוב.
מה ה רצו לשמוע? על מי ה רצו לשמוע?
ה רצו לשמוע שאני ידעתי שזה משהו פרטי ושאני שיתפתי פעולה בלגנוב כס.0
וזה לא היה נכו ?
מצטער .לא מצטער ,אני שמח שלא.
עכשיו תאמר לי בבקשה ,בחקירה הרביעית של -אתה נשאל שאלות אודות רמי
כה וג אז אתה שומר על זכות השתיקה .אני מבי שזאת הייתה החלטה גורפת
של ,-לא בגלל שהיה ל -משהו להסתיר בנוגע לרמי כה .
רמי כה ג ככה הכרתי מעורפל .לא היו לי קשרי איתו משמעותיי .
הבנתי .עכשיו תראה ,למעשה אתה מכיר את רמי כה משנת  2009פלוס מינוס.
אל תתפוס אותי ,לא ,לא זוכר מתי.
בער -אבל.
בסדר .אני נפגשתי איתו ככה בסיור והוא הציע פע אולי שהוא יכול לעזור לנו
ולא ,לא ,אבל לא זוכר מתי זה היה ומה מו.
עכשיו תראה ,מהזיכרו של -אתה ידעת שרמי עוסק במת ייעו 3לחברות,
למועצות מקומיות ,לגופי ציבוריי ?
)לא ברור( ,שאני יודע שהוא הציע לנו לתת לנו שירות ,אבל,
אוקיי .אתה ג זוכר שהוא הכי תוכנית אסטרטגית לשיפור ופיתוח מער-
התחבורה בגוש עציו ?
בגוש עציו  ,כ  .בגוש עציו הוא הכי  ,הוא שלח לנו את זה כדוגמה א אנחנו
מעונייני במשהו דומה.
זאת אומרת ידעת שזה המקצוע שלו והוא נות חוות דעת וייעוצי לכל מיני גופי
כאלה ואחרי ?
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כ.
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עו"ד חימי:

אתה ידעת את הרקע הצבאי שלו ,המפואר?

1

העד ,מר פלס:

שמעתי על זה .יכול להיות שג דיברתי איתו ב small talkכזה פע  ,אבל לא,

2

עו"ד חימי:

בוא אני אנסה להזכיר ל .-את נפגשת מספר פעמי  ,למשל ביקב פסגות ,בקפה

3

העד ,מר פלס:

נאמ  .כלומר ישבת בסיורי כאלה,
ביקב ,את הביקור ביקב פסגות אני זוכר ,כי אני ראיתי אות בתמונות פה בכל,

4
5

עו"ד חימי:

הופיע פה בכל התמונות .ביקור כזה לא של רמי ,אלא של השר.
כ.

6
7

אני לא דמות מרכזית בביקור הזה ,כולה גזבר .יש אנשי חשובי ממני ש  .רמי
כנראה לא מישהו חשוב ,יש חשוב ממנו ש  .ואנחנו אנשי השוליי שנהני להיות

8
9

בביקור ,קצת לשמוע וקצת לתת  backgroundואולי דיברנו על הכוס קפה ש

10

בצד.
טוב .תראה ברשות -אני מציע ל -איזשהו אימייל .בבקשה .בבקשה אדוני.
מוגש או? זה סומ ?
לא שומע אדוני.

11
12
13
14

זה סומ ?
לא ,לא.
לא ,להגיש.
נ.19/
אדוני שני עותקי  .האימייל הזה מזכיר ל -משהו מר פלס?
מזכיר לי בער ,-ואני יכול ככה להבי מה קרה ש  .זאת אומרת אני פוגש את רמי,
רמי אומר לי "תשמע אני יוצא בתחו התחבורה ,אני יכול זה .אני אשלח ל -את
החומר ,תשלח לי עוד פה וש " ואני באמת קולט את זה שוב רק ,כי מחלקת
תחבורה זה לא אני בגדול .אז אני אומר לו "טוב תשלח .אני מוכ לנסות לתוו,-
לעזור" .זה מה שיש פה.
עכשיו תראה למעשה הוא מבקש ממ -פרטי  ,מספרי  ,מפות ,כל מיני דברי ,
אני לא יודע א הוא קיבל את זה או לא ,כי החומר לא היה בידי .אני העברתי את
זה למי שמטפל בתחו  .רצה ,לא רצה ,אני ,זאת אומרת היו אני יודע שהוא לא
עשה ,לא רצה .הסתכל על זה פה וש  ,אמר לא מעניי אותי ולא התקד .
תראה אני מזכיר ל ,-תסתכל בשורה המודגשת השלישית ברשות ,-הרביעית .הוא

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

רוש ב" boldנית לסיי בתו -היומיי את העבודה עליה אנו עובדי רבות,

30

חלופות לפיתוח מחלקת תחבורה" .תראה מאחר והרבה שני שימשת כגזבר

31

ובהמו פרויקטי ואתה איש שעשית המו למע המועצה ,אני רואה פה מהמייל

32

העד ,מר פלס:

עו"ד חימי:
כב' הש' לוי:
עו"ד חימי:
כב' הש' לוי:
עו"ד חימי:
עו"ד וייס:
כב' הש' לוי:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:

עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:

עו"ד חימי:
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העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:

העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:

עו"ד חימי:

העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
כב' הש' לוי:
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שלמעשה דובר על איזושהי תוכנית תחבורה .הוא ביקש ממ -איזה שה נתוני

1

ואת התקדמת בעניי הזה.
לא ,אני לא חושב שהתקדמנו .זאת אומרת אני יודע שלא התקדמנו.

2
3

בוא אני אזכיר ל .-למעשה אחרי שהוא הכי את העבודה ,אמרת לו בהגינות -כי
רבה ,שאי תקציב .רמי שלח חשבונית והחזיר אותה בחזרה אחרי יו כי אמרת

4
5

שאי תקציב והוא לא נאחז בקרנות המזבח .בס -הכל הוא בא ממקו טוב לעשות
את העבודה הזו .שלא הסתייע לא הסתייע .יכול להיות מר פלס?

6
7

יכול להיות שא מישהו היה צרי -לממ את זה ,זה שוב לא אנחנו וא אי תקציב

8

זה שוב לא אצלי.
לא,
אז,
כס 0לא עבר ,שלא יהיו אי הבנות.
אני מבי שלא עבר כס 0ואני מבי שג לא נתקבלה עבודה ואני מבי שהיה רצו
כזה ,לפחות מצידו היה רצו לעשות עבודה ומצידנו אולי היו כאלה שרצו וכאלה
שלא רצו ובסו 0הוחלט לא.
אוקיי .עכשיו תראה ,דבר אחד אני מניח שאתה זוכר .במסגרת הסיורי של -וכ
הלאה ,שדובר ג על תוכניות של המועצה לנסות ולפתח את אתרי התיירות שלה.
אתה זוכר משהו סביב אתרי התיירות?
באופ כללי או שקשור לרמי?
נתחיל באופ כללי.
באופ כללי הסיור המדובר היה באתר תיירות.
באיזה אתר?
בתל שילה.
יפה.
שילה הקדומה.
והיה שיח בינ -לבינו לגבי אתר תל שילה .אתה ידעת שהוא פועל ג בתחומי
התיירות והיה רצו לקד ,
היה ,היה ,כ אבל לא דווקא ישיר שיח שלי מולו .היה איזה שיח של,
שיח של חברי המועצה ,של ראש המועצה?
כ  ,של אנשי שמטפלי באתר .אני חלק מה אולי קצת .לא,
אני ,אדוני בבקשה .אני מראה ל,-

9
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14
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נ.20/
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אני מראה ל -את האימייל הזה שהוא רוש ל -שיש סיורי בנוגע לאתרי מורשת

1

בישראל ,טיולי ינואר  2011והוא פונה אלי -ואומר ל" -אפי כדאי שיכניסו ג את
מטה בנימי לסיור הזה".

2
3

העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:

מה ,מה ,מה זה,
אתה זוכר את,

4
5

העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:

זוכר לא ,אני יכול להבי את זה .לא זוכר.
אפי בוא תראה,

6
7

העד ,מר פלס:

מה המשמעות של זה? אני לא,

8

עו"ד חימי:

אוקיי ,תיכ 0נדבר על המשמעות .תראה אפי אתה אולי מצטנע ,אבל אתה איש
אשכולות ,היית איש דומיננטי במועצה ,רצית לקד את המועצה ,רצית לקד כל
דבר ודבר שקשור לקידו המועצה וראו ב -כתובת לרעיונות ולניסיונות לפתח
את המועצה שעבדת בה ,זה נכו ?
כ.
ואז רמי פונה אלי ,-מאחר ואת מדברי על תיירות והיית בסיור המשות 0בתל
שילה ,והוא אומר ל" -בוא תכניסו ג את רגל לסיורי האלה כדי שאולי יו
אחד יקרה משהו".
יכול להיות שהכניסו באמת ,אני לא יודע .אני ,אני ,הזכרתי קוד  ,אני לא בתחו
התיירות ג  ,אני גזבר .שאני מקבל דבר כזה ,לא זוכר ,אבל אני מניח מצב
תיאורטית שאני היו מקבל דבר כזה ,אז אני אומר "חבר'ה יש פה איזה רעיו ".
מעביר את זה לראש המועצה ,לסג  ,לאחראי על תל שילה ,אחראי על התיירות
"חבר'ה יש פה איזה מישהו שמציע משהו שלפי דעתו ,וג המשקפיי שלי אולי
חושבות שזה יכול לעזור אז בוא נדח "0מה?
עכשיו תראה ,תסכי איתי שהמגעי בעניי התיירות ה נמשכי זמ לפני
האימייל הזה? לא סת שולחי ל -אימייל.
כ,
הוא מדבר אית -על תיירות ,הוא מדבר אית -על תל שילה ,הוא מדבר אית -על
אפשרויות של הרחבת הפעילות של המועצה,
יכול להיות.
של טיוב המועצה .כלומר הוא מדבר אית -וזה פרויקט על השולח מה שנקרא.
כ ,כ .
אי עדיי ,
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אני לא יכול לסתור ,זה סביר כ .

32

העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:

העד ,מר פלס:

עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:

1012

בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו
ת"פ  16512 08 17מדינת ישראל נ' קירשנבאו ואח'

 26מר 2018

עו"ד חימי:

בנוהל הדברי הרגיל,

1

העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:

כ ,כ .
סביר להניח שהאימייל הזה הוא,

2
3

העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:

לאחר כמה שיחות,
לאחר שיחות,

4
5

העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:

כאלה או אחרות.
ודיבורי ובדיקה של אפשרות שהמדינה תסייע בקידומו של תל שילה.

6
7

העד ,מר פלס:

אני לא יודע ,כ  ,כ בהחלט.

8

עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
כב' הש' לוי:
עו"ד חימי:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
עו"ד חימי:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
עו"ד חימי:

סביר?
סביר ,סביר כ .
ג סביר,
אתה רואה את הפער ,סליחה,
מה?
אתה רואה את הפער? פער הזמני בי שני המיילי האלה?
בי איזה מייל לאיזה מייל?
נ 19/ונ .20/אי ל -אות לנגד עיני?-
בוא תראה ,אני,
תראו לו ,אתה רואה?
בי המסמ -של התחבורה ,של רמי,
כ  ,אחד זה,
דצמבר ,27
כ  ,שניה  27דצמבר,
כ  ,אותו יו אני רואה.
אחד ,מה?
אותו יו .
 7דקות.
כ.
אחד  9:28והשני .9:35
אני עכשיו ש לב .כ  ,נו?
כ  ,זה קצב מהיר.
רמי ,המועד של הסיור ,אפי המועד של הסיור במאי .את מדברי ,
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העד ,מר פלס:

עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:

עו"ד חימי:

העד ,מר פלס:

עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:

עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
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אני ,אני לא ,בסדר אני ,הוא מדבר איתי על משהו תחבורה ,אני מנסה לדמיי רגע.

1

רמי שולח לי מייל על תחבורה .הוא מקבל מייל פה מאיזה רויטל חפ 3אחת ,לא
יודע מי זו .חפ 3זה ש מפורס  ,אבל הוא מקבל פה ,והוא עושה העבר לאפי,

2
3

"אפי תשמע הרגע קיבלתי משהו ,תתעניינו ג את " .תסתכל מה קורה פה .רויטל
שולחת לרמי מייל נכו ? מזמיני להצטר 0לסיורי  .רמי בדיוק שלח לפני  3דקות

4
5

או כמה דקות מייל לאפי בנושא אחר .אז הוא אומר "וואלה אפי ,זה מעניי אות?-
קח ,תידח ."0זה ככה זה נראה פה .עכשיו אני רק מקבל ,עכשיו כבוד השופט

6
7

מראה לי על התאריכי  .על פניו ככה זה נראה .אני א אני עכשיו יושב על המחשב

8

שלי ואני מדבר ע מישהו ,ע גזבר שכ שלי ,ואני מקבל עכשיו מייל מאיזה משרד
ממשלתי "חבר'ה מי שמגיש הכל קורה תו -שבוע" אני הרי על המקו שולח לו.
ככה זה נראה פה ,אני לא יודע.
אפי אבל תסכי איתי שאתה כשאומרי ל -רמי ,אתה זוכר אותו בשני הקשרי .
בהקשר של התחבורה ובהקשר של התיירות ותל שילה .כלומר,
כ  ,בוא ,תראה אני א אני זוכר נכו באמת ,רמי אומר "אני איש מקצוע שיודע
להכי עבודות ,יודע לקד דברי " .יוע 3כזה ,יוע 3ארגוני ,לא ארגוני ,יוע 3כלכלי,
יוע 3לפרויקטי  ,ואני מתעסק בהרבה פרויקטי  ,אני אפילו לא זוכר באיזה .מה
שנזכר פה זה שני הפרויקטי האלה .יכול להיות שהוא דיבר אולי על עוד שלושה
פרויקטי אחרי בכלל .על ביוב ,אני יודע מה? לא,
אוקיי ,אבל שני הפרויקטי האלה ,כלומר האימייל הזה שמזמי אות -להצטר0
לסיור ,זה שיחות מוקדמות של שלושה*ארבעה חודשי על היתכנות של לקד
את תל שילה .זה לא משהו שעכשיו,
אני שומע מה שאתה אומר ,לא יכול להכחיש או להעיד .אני לא ,אני לא זוכר ג
כמה פרק זמ  ,אני לא זוכר מתי היה הסיור ביחס למיילי האלה .אני לא זוכר
מתי ראית את רמי פע אחרונה ולא ראשונה .זאת אומרת אחרונה זה היו .
ראשונה אני לא יודע .לא זוכר את הדברי האלה ,זה באמת,
אבל ,אוקיי אני מבי שחלפו השני והדברי לא,
לא ,זה ג לא היה חשוב .תחשוב רמי לא היה אד חשוב .בעיניי הוא לא היה

9
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איזה  issueשאתה יודע פגשתי איזה מישהו חשוב והול -לשנות לי את ,לנו את

28

המרק פה.
מכל מקו ,
המו יועצי כאלה משגעי את השכל .יש לנו הצעות ,יש לנו זה ,הוא היה עוד

29
30
31

אחד כזה ,בסדר.
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עו"ד חימי:

והוא היה עוד אחד בתחו התחבורה ובתחו של תל שילה?

1

העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:

כ  .אני אומר ל -שיכול להיות בעוד תחומי .
תראה אני מזכיר ל -שלמעשה בסופו של יו עניי התחבורה לא קור עור וגידי ,

2
3

אי מקור תקציבי ויורדי מהעניי הזה .אני מזכיר ל -את האימייל שהראיתי
ל .-ולמעשה אתה זה שמציע לו לסייע למשכ שילה בפיתוח של שילה הקדומה.

4
5

העד ,מר פלס:

כלומר ברגע שהתחבורה לא הסתייע,
למה אתה,

6
7

עו"ד חימי:

אתה,

8

העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:

למה אני זה שמציע לו? כאילו על סמ -מה אתה אומר את זה שאני זה שמציע לו?
כי כ -רמי אומר לי .רמי אומר לי שלמעשה ברגע שנוצרו קשרי עבודה אית -סביב
התחבורה והתחבורה לא הסתייע ,אתה אומר לו "רמי" ,אתה הרי ראית אותו
בסיורי  ,ראית אותו ,ידעת שהוא איש מעשה בתחו של ,בתחומי של פיתוח
כלכלי ואתה מציע לו לסייע לעמותת משכ שילה.
יכול להיות.
אתה זוכר דבר כזה?
זה הגיוני ,אני לא יכול להגיד ל ,-אתה מדבר איתי על משהו לפני ,הא אני זוכר?
בא ב אד שמציג יכולות או הוכחות לעשייה ואני אומר "חבר'ה תשאבו ממנו
מה שאפשר" .העמותה היא שוב ,זה לא אני.
זו תשובה לשאלה א אתה זוכר?
אני לא זוכר.
לא זוכר ,אוקיי .טוב.
לא זוכר .אני רק אומר שזה סביר ,זה הכל.
זה סביר במהל -העבודה של,-
כ.
ובמרכזיות של -בעבודת המועצה?
כ.
עכשיו תראה ,הא זה נכו ורמי מספר לי ותאשר א אתה זוכר ,שלמעשה השיח
על משכ שילה חודשי ספורי זה מתנהל מול -ובאיזשהו של -שזה קור עור
וגידי אתה מחבר אותו למנכ"ל העמותה ,לדובי אודסר?
לא יודע להגיד ל .-סדר אני לא ,להגיד לי מספר חודשי שאני אראה משהו בלי
שזה עובר ,לא נשמע לי סביר.
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אתה זוכר שחיברת אותו לדובי?

32

העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:

כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:

העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
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העד ,מר פלס:

שחיברת אותו לדובי,

1

עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:

כ.
או שהפנית אותו? סביר מאוד .אני לא זוכר ,אבל דובי הוא האיש שמטפל בתל

2
3

עו"ד חימי:

שילה .סביר להניח שא עולה הצעה תל שילה אני מחבר אותו לדובי.
תראה דובי מספר,

4
5

העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:

דובי ,דובי .דובי אודסר ,כ ?
מספר את זה בחקירה שלו ,שלמעשה אתה העברת את רמי .רמי ככל הנראה מדבר

6
7

אית -על נושא התיירות ,על תל שילה .באיזשהו שלב שזה תופס יותר נפח ,אתה

8

מעביר אותו לגור המרכזי שמטפל בעמותה הזאת ,זה דובי.
אז מה השאלה? שבזמ הזה בי שהוא דיבר איתי עד שהעברתי היה חודשי או
יומיי ? אני לא יודע .א זאת הנקודה ,לא.
בוא נאמר ,תראה מר פלס זה לא סוד שרבי העריכו את העבודה של -במועצה
והיית דומיננטי במועצה והרבה פעמי היית סנ של העבודות במועצה .כלומר
אתה לא היית גזבר רגיל שמאשר/לא מאשר .היית ,האינטרסי של המועצה היו
לנגד עיני -וכל פרויקט שחשבת שהוא יכול לסייעו להועיל ולקד את מצבה של
המועצה אז אתה היית מוכ להקשיב .וכשראית שזה קור עור וגידי הפנית את
זה לגורמי המתאימי  ,כמו במקרה הזה .מדברי אית ,-אומרי ל" -אנחנו
רוצי להכי איזושהי פרוגראמה" ,רוצי ,
יכול להיות אבל ,סליחה שאני קוטע אות ,-אבל זה לא שאני עושה תהלי ,-רואה
שזה קור עור וגידי  .אני לא מניע תהלי -לשלב של עור וגידי בלי ,על דעת
עצמי.
לא ,זה ברור ,זה ברור.
אז אי  ,יכול להיות ,אני מניח ,אני ג בתל שילה לא מבי גדול ולא יודע מה נית
לעשות ש  .באמת זה תחו שאני לא מבי בו .זאת אומרת יודע שהוא חשוב,
מעוניי בו ,אבל לא מבי בו לחלוטי .
ואז באיזשהו שלב אתה מעביר אותו לדובי.
לא הבנתי ,עוד פע ?
ואז באיזשהו שלב,
לא באיזה ,אני ,לדעתי מהתחלה כל השלבי זה בשיתו 0פעולה .אי  ,אי שלב
שאני אעשה משהו בתחו תל שילה בלי שיתו 0תל שילה ולא בתחבורה בלי שיתו0
תחבורה ולא יודע מה בלי,
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העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:

העד ,מר פלס:

עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:

עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
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תראה אתה סיפרת לנו פה שהמו גורמי
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פוני

אלי ,-המו יועצי

כאלה

1

ואחרי  .אז אני מניח שלא ישר אתה מחבר אות ע הגורמי המקצועיי
הרלוונטיי  ,אתה בודק,

2
3

העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:

לפעמי אחרי טלפו שני אני לא עונה לטלפו  ,כ .
אז ,אז א דובי אומר שרמי הופנה על יד -אליו ,אז זה אומר שאתה,

4
5

העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:

שהתרשמתי מרמי שהוא רציני וכדאי ,ו"כדאי ל."-
אוקיי ,יפה מאוד .שאתה מתרש שהוא רציני אחרי שהוא מדבר דברי טע ,

6
7

העד ,מר פלס:

כ.

8

עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:

מכי איזושהי תשתית מסוימת.
נכו .
אוקיי ,בסדר גמור .בסדר גמור .עכשיו תראה אני ,אני רוצה להראות ל -פה טופס
של הסכ  .תגיד לי בבקשה א ,
מה מוצג בפני העד עור -די חימי?
סליחה?
מה מוצג בפני העד? שהפרוטוקול,
טיוטה ,סוג של הסכ ,
זה מוגש?
תיכ 0אדוני .טיוטה סוג של הסכ ,
את יודעי ,
ג אנחנו לא ראינו ,לא יודע.
כ?
עוד פע ?
מה אתה רוצה להגיד בזה?
הא הטיוטה הזו זו טיוטה שהמועצה נוהגת להשתמש בה? הא הניסוחי
מוכרי ל?-
עור -די חימי ,כדי שיהיה לזה משמעות אני ,או שתגיש או שתית את זה,
אני לא חושב ,לא יודע מה )מדברי ביחד(,
רק רגע ,אדו פלס ,אדו פלס ,רגע .לא לנסוע לבד.
אדוני א הוא לא זוכר אז אני לא,
לא ,אז מה הוא לא זוכר? אז למה זה התייחס?
אי -נדע מה הוא לא זכר?
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עו"ד חימי:

חבר'ה ,דקה .תתאזרו בסבלנות חצי דקה.

32

כב' הש' לוי:
עו"ד חימי:
כב' הש' לוי:
עו"ד חימי:
כב' הש' לוי:
עו"ד חימי:
כב' הש' לוי:
עו"ד אב ח :
כב' הש' לוי:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
עו"ד חימי:
כב' הש' לוי:
עו"ד אב ח :
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כב' הש' לוי:

עור -די חימי ,א מתבקשת התייחסות העד הפרוטוקול צרי,-

1

עו"ד חימי:
כב' הש' לוי:

הנייר הזה לא אומר ל -הרבה? זה לא,
ג זה צרי -למצוא לזה ביטוי עור -די חימי.

2
3

עו"ד חימי:
כב' הש' לוי:

מה?
ג זה צרי -למצוא לזה ביטוי בפרוטוקול.

4
5

עו"ד וייס:
כב' הש' לוי:

אדוני זאת הטיוטה של ההסכ ,
מה זה משנה? זה לא,

6
7

עו"ד וייס:

לא ,אנחנו אומרי זאת הטיוטה של ההסכ של תל שילה ,שתוגש אדוני במסגרת

8

אישו אחר.
לא משנה .הפרוטוקול צרי -שתהיה אינדיקציה למה העד התייחס ,זה הכל.
אני מגיש את זה.
זו הטיוטה )מדברי ביחד(.
אי לי מושג מה הוא אמר א אני לא רואה את זה .כ  ,נ.21/
אדוני יכול להחזיר לי אותו שנייה?
בבקשה.
עכשיו בוא תראה מר פלס היקר ,אחרי שהשופט סימ אותו ,אני אומר ל-
שהטיוטה הזו זה סוג של טיוטות שאת עובדי ע כל מיני יועצי  .הא אתה
מוכר ל -ניסוחי כאלה ,מבנה כזה של הסכ ?
יש הרבה הסכמי במבנה כזה .מה מיוחד בהסכ הזה?
ההסכ הזה ,הניסוחי האלה ,אתה ראית ניסוחי כאלה במועצה?
בתחומי אחרי ? כ .
כ.
כ.
הבנתי .יכול להיות שג עמותת משכ שילה שהיא עובדת אתכ  ,כלומר היא
אורג שאת מפקחי עליו ברמה כזו או אחרת.
אני לא אתייחס א מפקחי עליה או לא .אני בוודאי לא מפקח עליה.
המועצה? זה אורג של המועצה?
באותה תקופה וודאי שלא ,היו אולי קצת כ .
הבנתי .אז אתה אומר שההסכ הזה ,אתה אומר שיש הסכמי דומי שהמועצה,
כל יוע 3שמתעסק ע המועצה ,ההסכ שלו בכל תחו פחות או יותר דומה לזה.
הבנתי .בסדר גמור.
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רק תצטרכו להחזיר לנו את זה.
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כב' הש' לוי:
עו"ד חימי:
עו"ד וייס:
כב' הש' לוי:
עו"ד חימי:
כב' הש' לוי:
עו"ד חימי:

העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
כב' הש' לוי:
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עו"ד חימי:

כ  ,כ  ,בבקשה .סליחה אדוני.

1

כב' הש' לוי:

כ  ,א תרצו תצלמו .כ ? את ההסכ הספציפי הזה אבל אתה מכיר או לא מכיר?
לא מכיר .תואיל להשיב כי אתה מוקלט.

2
3

העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:

לא ,אני לא מכיר.
כ?

4
5

עו"ד חימי:

תראה בסופו של יו אתה בוודאי יודע שלא נחת שו הסכ בי רמי והמועצה
או משכ שילה או העמותה.

6
7

העד ,מר פלס:

אכ כ .

8

עו"ד חימי:

אכ  .עכשיו תראה ,מעול לא שולמה לרמי פרוטה או אגורה מהמועצה שאתה
עבדת בה כגזבר או ממשכ שילה נכו ?
אכ כ .
מעמותת תל שילה?
כ.
עכשיו באיזשהו שלב הא זכור ל -שב 28למר 12 3סמנכ"ל פיתוח תשתיות
והשקעות במשרד התיירות מודיע לכ במכתב על ההרשאה להתחייבות על ס-
 1.5מיליו  4לעבודות הפיתוח בשילה הקדומה? אדוני זוכר,
לא.
את האירוע המכונ הזה?
לא.
לא זוכר? לא מקבלי כל כ -הרבה כס,0
זה לא הרבה ומקבלי הרבה ,כ .
אז אתה לא זוכר,
לא.
את התקציב הזה שהועבר?
התקציב הספציפי? לא.
הבנתי ,בסדר גמור .עכשיו תגיד לי ,מעול לא דובר אית -על איזושהי עמלה שרמי
כה צרי -לדבר מהתקציב שהגיע לעמותה? לא היה בכלל שיח כזה לא באופק ולא
במחשבה ולא בלקסיקו ?
לא .ג ההסכ הזה מדבר אחרת ,אתה רואה אותו.
נכו  .מעול רמי לא קיבל פרוטה ולא ביקש מכ משהו ספציפי או איזה עמלה,
לא.
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או קופו או תקרא לזה אי -שאתה רוצה.

32

העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:

העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:

העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:
עו"ד חימי:
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העד ,מר פלס:

לא ,לא זכור לי דבר כזה .לא.

1

עו"ד חימי:
העד ,מר פלס:

א היה היית זוכר? בכספי אתה זוכר?
ג לא הכל .אבל זה לא ,זה לא מתאי להתנהלות .זה לא,

2
3

עו"ד חימי:
כב' הש' לוי:

הבנתי .תודה ,אי לי שאלות.
תודה רבה .חקירה חוזרת?

4
5

עו"ד אב ח :
כב' הש' לוי:

כ  ,עכשיו יש קצת.
כ?

6
7

ע.ת 1/מר אפרי פלס ,משיב בחקירה חוזרת לעור) הדי אב ח :

8

עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :

כ  .אתה העברת תרעומת על חוקרי המשטרה שטענו בפני -שאתה לא דובר אמת.
כ.
כ  .אני רוצה להציג ל -בחקירה של -מיו  25בדצמבר  .14שאלו אות" -הא
אתה מכיר את נלי דינוביצקי או את איגור ריז?" ,אתה מכחיש .שאלו אות" -הא
יכול להיות שדיברת פע ע נלי דינוביצקי או איגור ריז?" אתה מכחיש ,ואז
מראי ל -את פלט השיחות שהצגתי ל -קוד  .בהמש -בחקירה,
תגובת?-
מראי לי ,מה אני אגיד?
בינתיי כל מה שהוא אומר אתה מאשר ,זה נכו ?
שהראו לי ,שאמרתי כ .
קוד שהכחשת שדיברת ע מי מה .
כ  .הש הזה לא אמר לי כלו  .רק אחרי שהראו לי אז אומרי לי ,אז כנראה
דיברתי .אני לא,
כ?
לא מכיר את האנשי  ,לא ראיתי אות  .לא,
בחקירה ב 29בדצמבר  14שואלי אות -אחרי שאתה כבר רואה שיש ל -שיחות
בינ -לבי נלי ואיגור הא יש ל -קשר נוס 0אית  ,הא התכתבת אית  ,הא
פנית אליה או הא ה פנו אלי ?-אתה מכחיש .ואז מציגי בפני -את המיילי ,
זה נכו שהכחשת?
א זה מה ,כ  .אני לא זוכר.
כ?
אני זוכר מה היה בחקירה? קצת קשה שלי.
זה מה שכתוב בחקירה.
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כב' הש' לוי:

טוב .כ ?

32

כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :

כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :
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עו"ד אב ח :

ואז מציגי בפני -את המיילי ומראי ל .-ואז אתה שומר על זכות השתיקה.

1

העד ,מר פלס:

אתה מבי למה החוקרי טענו בפני -שאתה לא אומר אמת?
זה ,באמת ציפו שאני אזכור את האנשי וזה? זו האמת? זה באמת ציפו שאני

2
3

אזכור מישהו שפע דיבר איתי בשיחה של ,כמה ראינו פה? של חצי דקה? שאני
אזכור אנשי כאלה?  3דקות של חצי דקה "אפי אתה פנוי? לא ,תתקשר יותר

4
5

מאוחר"" .אפשר עכשיו? בסדר ,מה אתה רוצה? פאני ביקשה שתעביר לי את
החשבונית .טוב ,בסדר .תשלח לי בזה ,תראה לי מייל דוגמה" .אתה באמת מצפה

6
7

שאני אזכור אות אחרי כמה שני ?

8

עו"ד אב ח :
העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :

היו עוד מקרי ,
בסדר ,ע כל הכבוד לי אני רק ב אד .
בסדר .היו עוד מקרי שבה הגיעו אלי -אנשי שלא הכרת קוד ולא הכרת
אחרי ואמרו ל -שגברת קירשנבאו הפנתה אות אלי -כדי שתעזור לה ?
לא ,נדמה לי שלא כי אני לא זוכר .כמו שלא זכרתי את זה ,אני לא זוכר שהיו עוד
מקרי כאלה.
אוקיי .אי לי עוד שאלות.
תודה רבה ל ,-אתה משוחרר .אתה מבקש לפסוק ל -הוצאות?
בהחלט.
יש ל -את הזימו של?-
מה? לא קיבלתי זימו .
טוב.
הפסדתי יומיי עבודה בגלל העניי הזה.
למה יומיי ?
יו אחד הוא הגיע אלינו למשרדי לראיו ויו שני כ .
אז זה הפרקליטות תשל לו.
זה לא מצחיק ,אני מפסיד,
זה לא מצחיק בכלל .אני פוסק ל -על מה שבאת אליי .לא באת אליי בפע
הקודמת .תעודת הזיהוי של?-
.54499074
מניי אתה מגיע?
מכוכב השחר.
זה יו עבודה?

9
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העד ,מר פלס:

כ  .למרות שאני בשירות ,עבודות שירות.

32

העד ,מר פלס:
עו"ד אב ח :
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
עו"ד אב ח :
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:
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כב' הש' לוי:

עכשיו אתה בעבודות שירות?

1

העד ,מר פלס:
כב' הש' לוי:

עכשיו אני בעבודות שירות ,אבל מוסיפי לי עוד יו בסו 0בגלל זה.
אז לא בטוח שאני צרי -לפסוק ל.-

2
3

העד ,מר פלס:

מה? ה לא מסכימי אחרי זה ,בדקתי לעומק .אדרבא ,אבל שיחשיבו את זה
כיו שירות ,אני אשמח.

4
5

כב' הש' לוי:
העד ,מר פלס:

מכל העולמות אתה רוצה?
לא מכל העול  ,דבר פשוט.

6
7

כב' הש' לוי:

בבקשה .כ  ,העד הבא .תודה רבה ל.-

8

)הפסקה(
כב' הש' לוי:
עו"ד אב ח :
כב' הש' לוי:
עו"ד אב ח :

כ  ,מי העד הבא?
קלאודיה כ ,3היא הייתה כא לפני שעה.
כמה עדי יש לנו היו ?
היו אמורי להיות ארבעה .אחד הגענו אתמול בערב להסכמה שנגיש אותו ,אז
נשארנו ע שלושה.
כ  ,בגלל זה אני שואל .תמיד יש הפתעות .טוב .ראית את הבקשה? עור -די אב
כב' הש' לוי:
ח?
לא מרוצה מהסכו .
עו"ד אב ח :
כ  .בוקר טוב ,מה שמ?-
כב' הש' לוי:
קלאודיה כ.3
העד ,גב' כ:3
את מוזהרת להעיד את האמת ,כל האמת ורק האמת ,אחרת תהיי צפויה לעונשי
כב' הש' לוי:
הקבועי בחוק .תואילי להשיב לשאלות התובע ,בבקשה.
ע.ת 2/גב' קלאודיה כ  ,לאחר שהוזהרה כחוק ,משיבה בחקירה ראשית לעור) הדי עקירב:
לפני שנתחיל אני אבהיר שהעדה נחקרה תחת אזהרה והתיק נגדה במשטרה נסגר.
עו"ד עקירב:
טוב ,קלאודיה שלו  .תספרי לי בבקשה איפה את עובדת?
אני עובדת במשרד עלייה והקליטה .אני מנהלת אג 0תעסוקה במשרד עלייה
העד ,גב' כ:3
והקליטה.
כמה זמ ?
כב' הש' לוי:
מ.97
העד ,גב' כ:3
הרבה זמ .
כב' הש' לוי:
במה עוסק אג 0תעסוקה במשרד הקליטה?
עו"ד עקירב:
האחריות של אג 0התעסוקה במשרד עלייה וקליטה זה תעסוקת עולי  .עד 10
העד ,גב' כ:3
שני

באר ,3עולי אתיופיה  15שנה ותושבי
1022

חוזרי

שנתיי  .כל ההיבטי
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התעסוקתיי  .הכנה לעול תעסוקה ,עברית תעסוקתית ,סדנאות לחיפוש עבודה,

1

רישוי ,הכשרה מקצועית ושילוב תעסוקתי ,קידו העסקה .סיו למעסיקי ,
מרכזי תעסוקה ,ירידי תעסוקה .כל מה שיכול לעזור לעולה להכיר ולהשתלב

2
3

בעול העבודה.
זה ג בשירות המדינה וג מחו 3לו?

4
5

העד ,גב' כ:3

אנחנו יוצאי למכרזי א יש דברי שהעובדי לא מסוגלי לעשות לבד ואז
חלק מהפרויקטי מופעלי על ידי מכרזי .

6
7

עו"ד עקירב:

אז בואי באמת תספרי אי -האג 0עוזר לקלוט עובדי בשוק התעסוקה? כלומר

8

איזה תמריצי למשל הוא נות ?
אוקיי .אז החלק של שילוב תעסוקתי מתחלק בעצ לשלושה*ארבעה דרכי פעולה
עיקריות .אחד מה זה ירידי תעסוקה ,מפגש בלתי אמצעי בי מעסיק לבי עולה.
אנחנו מפעילי כשלושה*ארבעה ירידי תעסוקה לשנה ,אזוריי  .קידו העסקה,
שזה סיוע למעסיקי בחלק מהוצאות שכר לעולי  .ה במקצועות רישוי ,זה ג
באמצעות מרכז אמני עולי  ,ה אמני עולי וג לבעלי מקצועות רגילי ,
הנותרי  .וג אנחנו מפעילי מרכזי תעסוקה שזה ג כ מכרז חיצוני ,לפיו
חברות חיצוניות אמורות לטפל בהשמת עולה לעבודה ורק אחרי שעולה מוש
ועובד תקופה מסוימת הנקבעת במכרז ,אנחנו משלמי לחברות חלק מההוצאות.
כ?
ואי -אג 0התעסוקה מסייע באופ ספציפי לאמני עולי ?
אמני עולי עוברי סיוע בתארי -קליטה באר 3בהדרגה .קוד כל צרי -לקבוע
שזה באמת אמ עולה .לש כ -האג 0מפעיל מאגר של יועצי מקצועיי
חיצוניי  ,מומחי  ,שעולי ותושבי חוזרי שמכריזי על עצמ כאמני
מקצועיי מופיעי בפניה לצור -קביעת מעמד מקצועי .הא הוא עובד בתנאי
טוב ,מצטיי ומצטיי במיוחד .ברגע שנקבע המעמד הזה אנחנו נותני לעול
איזה מענק הצטיידות מאוד קט  ,בסביבות  1500שקל ואת האמני מופני
למרכז אמני עולי  ,כאשר במרכז יש טיפול מיוחד באמני מצטייני ,
שמקבלי עוד מענק אחד ,מצטיי ומצטיי במיוחד ,עוד פע להצטיידות וזה עוד
פע בי  2000*3000שקל לפי הנוהל .מה שהמדינה יכולה לעזור.
אוקיי ,עכשיו דיברנו על אמני  ,על אמני עצמ  .מה היא וועדת הארבעה?
במרכז אמני עולי פועלות שתי וועדות .וועדת מצטייני כמו שאמרתי וועדה
ארבעה ,היו היא שינתה את הש  .זו וועדה שהיא מסייעת לקליטת אמני
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בפומבי ועל פי
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כב' הש' לוי:

העד ,גב' כ:3

כב' הש' לוי:
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

בפרויקטי

אומנותיי  .הוועדה על פי הנוהל שהוא מפורס
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המכרז שהופעל ,נותנת סיוע ,זה בעצ כמו קידו העסקה .זה סיוע למעסיק,

1

לפרט באמצעות מעסיק .כמוב שבתחו אמני זה יותר קשה ,כי זה פרויקט
ריאלי וזה לא כמו רופא או עור -די שנכנס לעבודה ,עשינו הסכ ע הגו 0וזהו

2
3

נגמר ,אלא כא המימו הוא  100אל 0שקל ,עד  100אל 0שקל ,היו שני שהיה
יותר ,לפרויקט .כאשר אנחנו קובעי מספר תנאי  80 ,1 .אחוז מהסיוע יל -לשכר

4
5

אמני עולי  ,כי זו בעצ המהות ,2 .ברור למשרד שאמני עולי לא יפיקו הצגה
בעצמ  ,צרי -להיות )לא ברור( .ולכ הנוהל של המשרד קובע דיפרנציאציה .א

6
7

הגו 0מעסיק רק  25אחוז מאמני

עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3

כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
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עולי  ,אות

מוכרי

בזכאות שעליה

8

סיפרתי ,אז אנחנו מממני את השכר רק של אמני עולי  .אבל מאחר ואנחנו
רוצי לעודד גופי להעסיק יותר אמני עולי  ,אז א גו 0מעסיק  50אחוז ויותר
מזה ,מכלל המועסקי בפרויקט ,אז המימו של השכר ,במסגרת אותו תקציב,
הוא לכלל האמני שמופיעי בפרויקט.
אוקיי .ציינת מקוד את הסכו שנותני לכל גו ,0הסכו המקסימלי .באיזה,
הסכו ,
ציינת .באיזה תדירות מוענקת תמיכה לכל גו ?0כמה תמיכות גו 0יכול לקבל מדי
שנה?
הסיוע הוא בעצ לקליטת אמני עולי  .הגופי שמגישי פרויקט ה יכולי
לקבל עד שני פרויקטי בשנה וזהו.
אוקיי .אני מציג ל -מסמ ,-אסופה של מסמכי שהצגת ,שמסרת במשטרה) .לא
ברור(.
כ.
במשטרה.
על פי הנוהל אנחנו כל שנה מפרסמי לגופי ,
ת.236/
מפרסמי לגופי אפשרות להגיש את הפרויקטי  ,את הבקשות לביצוע
פרויקטי אומנותיי  .אנחנו עושי את זה בכל השפות ,בצרפתית ,רוסית,
ספרדית ,אנגלית ואמהרית ,ועברית כמוב  .ועושי את זה ג בעיתונות פומבית
וג כמוב שזה מופיע באתר שלנו על מנת לעודד כמה שיותר גופי לגשת
ולהעסיק את האמני האלה.
השלישית זה אמהרית?
כ ,כ .
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את קוראת אמהרית?
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העד ,גב' כ:3

כמוב שלא.

1

כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3

את רק מזהה?
אנחנו עושי את זה ברדיו ,כי ג אוכלוסייה המתקשה אז ,אנחנו הבנו ואנחנו

2
3

עו"ד עקירב:

עושי את זה ברדיו .כ  ,אני רק מסתכלת.
למה בכל כ -הרבה שפות?

4
5

העד ,גב' כ:3

כי א' ,אמני שלנו ה בהרבה שפות .אנחנו משרד עלייה והקליטה ופרסומי
שלנו ה ב 5*6שפות .מאוד משתדלי להגיע לכל )מדברי ביחד( הרחבי ביותר.

6
7

עו"ד עקירב:

)מדברי ביחד( .בסדר .אי -גו 0שיש לו פרויקט אומנותי יכול לפנות לוועדת

8

הארבעה בבקשה לסיוע?
הגו 0פונה או למשרד ומועבר לוועדת הארבעה ,בעצ למרכז אמני עולי  .או
למרכז אמני עולי לפי מיילי וג לפי מה שמופיע ג אצלנו ,באתר שלנו וג
באתר המרכז .או באופ ישיר ,מפרסמי ג את מספר הטלפו  .מבקש טפסי ,
ממלא אות  .א חסרי לו אמני עולי  ,מכל המאגר שאנחנו מכירי ואמני
עולי מועבר כמוב במרכז כי מטרת המרכז לשווק את האמני העולי  .ואז ה
פוני  ,גופי יכולי לפנות למרכז ולהגיד "אני צרי 17 -כנרי  ,שמונה לא יודעת,
אקורדיוניסטי  ,ארבעה רקדני  .בקשה כזאת היא ג נחתמת על ידי גו 0שזה
למטרות נקיות בלבד .זה מגיע אחרי מרכז ג אלינו למשרד לבדיקה של עובדת
המשרד ואז נית אישור להעביר את רשימת אמני עולי לגו 0והוא מגיש את
הבקשה.
טוב .הלאה.
ובמי גו 0שמעוניי להגיש טפסי למרכז האמני יכול להיעזר?
התפקיד של בקשת ,קבלת הטפסי היא אצל רכז וועדת הארבעה.
אוקיי.
אבל הוא יכול להתקשר למזכירה במרכז ,היא יכולה להעביר לו.
מי זה הרכז הזה?
באות שני  ,15 ,זו הייתה רשלה ליברמ  .היו היא יצאה לגמלאות.
אוקיי .עד מתי רשלה הייתה ש ?
אני חושבת  .17 ,16לא זוכרת בדיוק אבל,
עד סו 2014 0היא הייתה?
כ ,כ ,כ .
אוקיי .אני מגיש ממש ,א תוכלי להסביר בקצרה מאוד מה המסמ -הזה? רו
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פרידל  3מסומ במשטרה .ג את זה מסרת.
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העד ,גב' כ:3

כב' הש' לוי:
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
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העד ,גב' כ:3

הנוהל שמופיע באתר שלנו,

1

כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3

ת.237/
זה נוהל ארו .-היו אנחנו סידרנו אותו אחרת ובאמת הדגשנו בפרק נפרד נוס,0

2
3

חידדנו ש דברי  .הנוהל הזה לא כל גו 0מיד מצליח להבי ולקרוא ולכ אנחנו
עשינו ג באתר שלנו וג באתר של המרכז ריכוז של תנאי הס 0כדי שגופי

4
5

שפוני יבדקו .הא בכלל מתאי לה להיכנס לבקשת סיוע .ואז פה מוסבר
דברי מאוד מאוד עקרוניי  ,מאוד ראשוניי של מה ה תנאי הס 0הבסיסיי

6
7

כדי בכלל להגיש את הסיוע.

8

אוקיי .אז במסמ -הזה מוצגי תנאי הס 0כדי לגשת לוועדת הארבעה .אני מגיש
עוד מסמ -שא תוכלי להסביר בקצרה ,עוד מוצג .במה מדובר?
ת.238/
באתר שלנו ובאתר של המשרד מ הסת מופיעי ג טפסי למילוי בקשה
ואנחנו ג מבקשי מגופי שה יביאו לנו ג טפסי חשבונאיי שלה
ורשימות אמני  .על מנת שזה יהיה ג קריא ונית לבדיקה אנחנו הכנו ד 0הסבר
למילוי טופס בקשה ,שזה חייב להיות מודפס ואיזה מסמכי חייבי להיות
כחובה לבקשה .וזה ההסבר למי שמגיש ,מי שמחליט אחרי שהוא קרא תנאי ס0
ומחליט להגיש ,זה ד 0הסבר .הוא מופיע באינטרנט מה בדיוק נדרש להגיש
למרכז.
טוב.
אוקיי .עכשיו לאחר שגו 0הגיש בקשה ,אי -היא מתקבלת?
הבקשה,
מה הלי -הטיפול? אבל אני מזכיר שאנחנו מדברי על התקופה שעד .2014
אוקיי .אז בקשה מוגשת למרכז ונבדקת במרכז בשלושה אופני  ,1 .הא באמת
רשימת האמני כוללת אות  25או  50אחוז הזכאי  .זה נבדק על ידי רכזת
וועדת הארבעה .בנוס 0נבדק ,הרי יש תיאור פרויקט ,הא זה באמת פרויקט
אומנותי .היו פרויקטי שפסלנו אות  .הגישו לנו ציורי על פחי זבל .זה לא
אומנותי וזה לא מתאי לאמני עולי  .והדבר הנוס ,0איש כספי של החברה
הזוכה בודק את כל החלק החשבונאי .את הדוחות ,את המסמכי  ,אישורי א
זו עמותה ניהול תקי וכ הלאה .וזה מה שנבדק במרכז .אחרי שמרכז בדק וכל
המסמכי הושלמו והכל תקי  ,זה מועבר למשרדי  .במשרדנו אנחנו מכיני את
התיק לעבודה ,לוועדה .על מנת להגיש את התיק לוועדה אנחנו עושי עוד 3
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בדיקות .בדיקה אחת זה עוד פע בדיקה חשבית ,חשבונאית אצלנו .עי שנייה
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אחרי רואה חשבו של החברה או איש כספי  ,2 .אנחנו בודקי כפל סיוע מול,

1

זה פרויקט אומנותי .שלא ייווצר מצב שכספי ממשלתיי ישולמו פעמיי על
אותה פעולה מכמה מקורות .אז יש לנו אג 0קליטה בקהילה שהוא עוסק

2
3

בתמיכות שיכולה להיות ש איזשהו אירוע אומנותי ואת משרד התרבות .ואז
אנחנו לוקחי את הפרויקט ,מעבירי לשתי הכתובות .בודקי באמת שלא

4
5

ניתנה תמיכה או סיוע .זה עובד ג הפו .-ובנוס 0אנחנו בודקי מה היתרה
התקציבית לוועדה הקרובה ,כמה בקשות אנחנו יכולי להעלות .אנחנו מקבלי

6
7

את הכס 0שלנו במשרד בפעימות .מקיימי בי  4ל 7וועדות בשנה .אז ברגע

8

שהתיקי מוכני ואפשר להעלות אות לוועדה ,מרכז אמני עולי מכי את
הרשימה ,מגיש לוועדה .בוועדה רכזת וועדת הארבעה ,רכזת ממרכז מציגה את
התיקי  ,מסבירה א יש שאלות .לפעמי עוד פע שולפי את המסמכי כאלה
או אחרי  .מאשרי את הפרויקטי ואז זה עובר ,עוד פע זה חוזר למרכז
אמני עולי  .מרכז מוציא לגופי את ההודעה על האישור .תנאי  ,עוד פע יש
ש לא מעט תנאי להתחיל תו 60 -יו  ,להודיע .וג מרכז אמני עולי עושה
בקרה על ביצוע קיו הפרויקט .רכזת הוועדה אמורה,
תיכ 0נגיע למעקב ,זה בסדר.
מה התקציב השנתי של הוועדה?
של המרכז ,של כל הפעילות של אמני בממוצע לשנה היה עשרה מיליו שני
רבות כבר .מזה כ 500אל 0שקל הול -למימו המרכז ,העובדות של המרכז,
המכרז .והיתר הול -לוועדת מצטייני ופרויקטי .
טוב.
אני רוצה להתעכב על משהו קט שציינת .אמרת שהיה איזשהו פרויקט של ציור
על פחי זבל,
כי,
ושהוא נפסל.
כ.
למה הוא נפסל?
כי זה ,אנחנו רוצי  ,המטרה של המרכז זה לשווק את האמני עולי לשוק
אומנותי ישראלי וזה ,אנחנו ג הכנסנו את זה ,אנחנו אחרי שפסלנו את זה ,היו
בנוהל וג אז כתוב שלא ציורי קיר זה פרויקט אומנותי ,זה לא מופק.
אבל אז זה לא היה קיי ?
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היה ,היה .באותה תקופה היה קיי .
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עו"ד עקירב:

אז זה לא עמד בתנאי ס?0

1

העד ,גב' כ:3

אז כשהגיעו ,כשבאו ע הפרויקט הזה ,וועדה התייעצה והגיעה למסקנה שזה לא
אומנותי ,עשינו ג התייעצות ע משרד התרבות ואז ענינו תשובה שלילת ומיד

2
3

תיקנו את הנוהל לבאות ,כדי שזה לא יקרה .אנחנו ג עכשיו הידקנו את הנוהל.
אנחנו הוצאנו את שרשרת הטיפול בגופי  ,רק בגו 0חיצוני .אנחנו עכשיו מקבלי

4
5

את הבקשה ,העובדי שלנו את הבקשה של הגו .0בודקי חלק .כ מעבירי
למרכז ליתר הבדיקות .מרכז מביא לנו את הפרויקטי לוועדה .אבל הודעה

6
7

לגופי שוב יוצאת מעובדי שלנו משטח וג חלק מבקרה עכשיו חולקה בי

8

המרכז לבי העובדי שלנו ,כדי לתת הודעה.
טוב.
אותו אבל פרויקט ספציפי וסליחה שאני מתעכב ,עמד בתנאי הס?0
איזה פרויקט?
של ציור על פחי זבל.
הוא לא עמד בתנאי ס 0מבחינה הזאת שאחד מתנאי הס 0זה ג שזה צרי -להיות
ג פרויקט אומנותי .הוא פשט עלה ,היה שנוי במחלוקת.
כ?
טוב .אני מגיש עוד מסמ -שהגשת במשטרה ,זה רו פרידל  .1תסבירי לי בבקשה
מה המסמ.-
זה בדיוק השינוי שלנו של הנוהל .כשהתפרסמה הכתבה,
ת .239/כ ?
על חשד לפעילות לא תקינה ,אנחנו בדקנו את עצמנו והסתכלנו על רצ ,0אי -אנחנו
עובדי  .הרי אנחנו מאשרי את כל הפרויקטי שעומדי בתנאי הס .0ואז אמרנו
מה ,הא יש פריצות כלשה  ,למרות שהדר -היא מאוד ברורה ,מאוד פומבית.
ואז באמת בעקבות ההצעות האלה אנחנו שינינו את הנוהל.
זה מייצג איזה נוהל?
נוהל מרכז אמני עולי  ,הכל מדובר על מרכז אמני עולי  .זה נוהל פומבי
שמאושר בלשכה משפטית וחשבות ,כל פע שהיה בו שינוי.
ונכו לאיזה שנה הנוהל הזה רלוונטי?
ב 14זה הנוהל של ה 12ואז ב ,15בתחילת  15אנחנו שינינו את זה.
אוקיי ,אז את שולחת אותו,
נכו .
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לחביב קצב שהוא?
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העד ,גב' כ:3

הוא היה באותה תקופה המנכ"ל.

1

עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

מנכ"ל המשרד.
כ.

2
3

עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

אוקיי.
זו הייתה כבר הצעה,

4
5

עו"ד עקירב:

בסדר .לאחר אישור התקציב ,אי -משרד הקליטה מפקח על פרויקטי שהוא
אישר? אישר )לא ברור(.

6
7

העד ,גב' כ:3

דאז או דהיו ?

8

עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

אז ,עד .2014
אוקיי ,אז באמת הפיקוח הוא על פי ההסכ באמצעות מרכז אמני עולי
שבאמת רכזת הוועדה חייבת להגיע ,מאחר ויש מופע ולפעמי שלושה ולפעמי
שישה ,תלוי בסוג הפרויקט .אז חייבת להגיע לפחות למופע אחד מכל הפרויקט.
וג אנחנו ע העובדי שלנו עשינו בצורה רנדומלית ביקורי פתע כאלה .היינו
מקבלי את רשימת המופעי  ,בוחרי לא אנחנו יכולי להגיע .היינו מגיעי
באופ מפתיע ,בודקי שאמני שמוזכרי אכ נמצאי על הבמה ,מדברי
אית  ,נמצאי קצת בפרויקט כדי לראות ,מוודאי שיש ש ,
אני רק מוודא ,שהאירוע מתקיי ?
אירוע מתקיי ושג  ,ע רכזת למשל הודיעה לנו שהיא הולכת לבדוק ש  ,אז
היינו בוחרי ג אירועי כאלה כדי לוודא שהיא אכ הייתה ש .
אבל לא בודקי רמה אומנותית למשל?
אנחנו לא מומחי לרמה אומנותית .זה ,מה שעושה זה מרכז .בשביל זה זה מכרז,
מרכז אמני עולי .
אבל זו בדיקה,
של,
)מדברי ביחד(.
כ.
זה לא אחרי?
כ  ,כ כמוב .
כ?
ומה קורה שמתגלי אי סדרי בפרויקט מסוי ?
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גילינו ,אנחנו הפנינו למשטרה בזמנו תיק של )לא ברור( ,של אמני עולי מעולי

1

אתיופיה לפני המו שני  .אנחנו עלינו על אי סדרי בחברת אברורה .העברנו
בהתחלה את זה,

2
3

כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3

מה זה אי סדרי ? מה הכוונה?
באו ,שביקרנו בבקרת פרויקט באו אליה והיא אמרה שהיא לא קיבלה את

4
5

כב' הש' לוי:

התשלו שמגיע לה .ואז העברנו את זה לביקורת פנימית שלנו,
כ?

6
7

העד ,גב' כ:3

הקפאנו את הסיוע לחברה .הנוהל שלנו א אנחנו בספק על משהו וזה הועבר

8

לביקורת ,אנחנו מקפיאי את) ,מדברי ביחד(.
מה שקרה שאמ  ,אמ שהשתת 0באירוע,
ברשימה.
התלונ שלא קיבל את שכרו,
כ.
ואז הסתבר לכ שהחברה שאת נתת לה את,
עוד לא נתנו ,אנחנו נותני אחרי.
אז,
אנחנו לא נותני  ,אבל עולה ,אבל עבר אירוע ,היינו באירוע ראינו .פנינו לעולה
לוודא שהכל בסדר,
כ?
עושי  ,אנחנו עושי את הבקרה הרנדומלית .עולה אמרה שהיא לא קיבלה כס,0
אז אנחנו אמרנו לא יכול להיות .פנינו לחברה ,אמרנו תשלמו .העברנו,
והתנאי הוא שה משלמי עוד לפני שה מקבלי מכ את הכס?0
כ  ,כ  .ה חייבי להראות לנו ג צ'ק שהעולה קיבל ,ג את החתימה של עולה
שהוא חות שכ קיבל כס 0ותעסוקה הכל אחורה ,אי קדימה.
אוקיי .אז בעצ עצרת את הכס?0
עצרנו את הכס 0לגו.0
לא שילמת לה זאת אומרת.
נכו  ,נכו  .לא ,אנחנו לא שילמנו עד,
אז מה לא בסדר בהתנהלות שלה ?
מה זאת אומרת? הגו 0היה אמור לשל כבר,
כ?
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העד ,גב' כ:3

והעולה היה כבר במופע ועבר את הזמ הנדרש ואז עולה מתלונ שלא קיבל את

1

כב' הש' לוי:

הכס .0זה מאוד לא בסדר.
אז את מתלונני בשמו?

2
3

אנחנו פנינו לגו ,0אמרנו "שלו " ,הרגשנו שאי כא מענה ואז הבאנו את זה
לביקורת .ביקורת עשתה בדיקה ,לקח זמ וכעבור תקופה ,מעל שנה אני חושבת,

4
5

קיבלנו ,ש הושל התשלו  .קיבלנו אישור לבצע תשלו הזה שעצרנו לפני אותו
זמ ארו .-ואז הוא הגיש עוד פרויקט,

6
7

כב' הש' לוי:

מי זה הוא?

8

העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3

כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3

אברורה.
כ?
הגיש עוד פרויקט לוועדה .דנו ,אישרנו ואז שוב הייתה בעיה מאוד דומה ואז זה
הגיע ג למבקר המדינה .ואז אנחנו כבר התחלנו להתכתב ע הגו 0בטוני
מכובדי  .אני וחשבת כתבנו כמה מכתבי ,
מכובדי זה ציני כ ?
מאוד ,מאוד ציני ,מאוד,
כ?
מאוד כועסי  .כי ה כבר לא שיתפו פעולה ג איתנו ,ע הביקורת שלנו .ומאז
אני חושבת זהו ,ת הטקס.
באיזה סכומי מדובר?
 100אל 0שקל לפרויקט .אני לא יודעת א  ,פה ספציפית אני לא זוכרת א היה
 .80יכול להיות עד .100
זאת אומרת המגבלה ,המגבלה של שני פרויקטי בשנה היא לגו 0מסוי ?
גו.0
אז ה יכולי לקבל בעצ  ,אי מגבלה על הסכומי שה יכולי לקבל?
לא ,לא יש .המגבלה היא ג עד שני פרויקטי לשנה לגו .0ג עד ,100
מה זה גו ?0תזמורת ראשו לציו ?
כ  ,כ  ,כ גו.0
אבל אברורה יכולה לקבל עשרה פרויקטי .
לא ,אברורה היא ג גו .0גו,0
הרי גו,0
גו 0זה ישות ,זה או עוסק מורשה או עמותה,
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עו"ד עקירב:

ישות משפטית כלשהי?

32

העד ,גב' כ:3

כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
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העד ,גב' כ:3

ישות משפטית.

1

כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3

הבנתי.
וזה עד  100אל 0שקל לפרויקט ,ובתנאי ש 80אחוז מהעלות הול -לשכר אמני

2
3

כב' הש' לוי:

עולי  ,זו כל המטרה שלנו .אז א עולה לא קיבל,
כ.

4
5

העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:

אז לא השגנו את מה שרצינו.
טוב .אז אפשר להגיע לכתב האישו או שהדר -עוד ארוכה?

6
7

עו"ד עקירב:

אנחנו מתקרבי .

8

כב' הש' לוי:
עו"ד אב ח :
עו"ד עקירב:
כב' הש' לוי:
עו"ד עקירב:
כב' הש' לוי:
עו"ד עקירב:
כב' הש' לוי:
עו"ד עקירב:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3

כ  ,היו ? בבקשה.
לא ,אדוני הנושא של הביקורת הוא בכתב האישו .
זו ג הפע הראשונה שמדברי על וועדת הארבעה.
כ.
אני חושב שיש מקו להסביר את כל זה.
כמה זמ את עוד מעריכי את החקירה הראשית?
עוד כרבע שעה.
בסדר גמור .כ ?
טוב .אני מציג עוד מסמ .-א תוכלי להסביר מהו בקצרה.
ת.240/
זו בדיוק ההודעה של מבקרת הפני שלנו על ביקורת ראשונה שאנחנו הפנינו
וביקשנו לבצע ביקורת וזו ההודעה הסטנדרטית שמוציאה מבקרת הפני שלנו
לגו 0שהיא מתחילה את הביקורת.
אוקיי .ופה אני ג נות איזה משהו שמסרת .א תוכלי להסביר מה זה ג כ .
זה לשאלתכ אי -אנחנו מבצעי בקרה .אז מעבר לזה שהרכזת של וועדת
הארבעה מבצעת בקרה בכל פרויקט ואנחנו עושי רנדומלית ,כא זה ביקורת
שביצעה עובדת המשרד רונית ראוב  ,שהיא אחראית על תחו האמני אצלנו
באג .0באירוע שהפיקה חברה ,פרויקט זה נקרא קשת אומניות אופרה אהבה
נצחית בתארי -כזה וכזה בתיאטרו החא בירושלי בשעות ,ואז היא כתבה ג
מי השחקני מתו -הרשימה שהיא בדקה שה נמצאי וקצת התרשמות
מינימלית שלה כי באמת,
זה ת .241/אבל יש פה פער של  7שני בי שני המסמכי האלה.
כ  ,במסמ,-
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כב' הש' לוי:

אחד זה  2007אחד זה .2014
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עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

כב' הש' לוי:
עו"ד עקירב:
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עו"ד עקירב:

למע הסדר ,זה מסמ -שמסרת,

1

העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:

אז זה ,זה סטנדרט .כ  ,אבל כאלה יש לנו מאות .זה פשוט לדוגמה,
אה זה רק דוגמאות.

2
3

העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:

זה בקרה ,זה לא לאותו פרויקט.
אני ג אבהיר שלהבנתי לא מדובר,

4
5

כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3

כ  7 ,שני לא נראה לי זה אותו פרויקט.
לא ,לא ,זה לא אותו פרויקט ,ממש לא ,לא.

6
7

עו"ד עקירב:

לא מדובר במסמ -שקשור ג לאברורה ,רק למע הסדר.

8

העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
עו"ד עקירב:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3

כאלה יש פשוט.
טוב .אבל המסמ -הזה ,ת 240/הוא ,זה משק 0את ההתנהלות שסיפרת לי קוד ?
שלנו כלפי המרכז.
וג שלה שה לא שילמו לעובד ,לאמ עולה,
 240זה זה ,אתה מדבר על זה של ,כ  ,כ ?2007
.2007
כ ,כ .
כ  ,כ  .אוקיי .בבקשה.
אני מציג ל -מסמ ,-תכתובת מייל ,סליחה.
אי סדרי פע אחת לא מדליקי לכ נורה אדומה ,אולי נורה צהובה?
מדליקות ,לכ זה הועבר לביקורת .אבל אחרי שביקורת בודקת ואומרת שהכל
בסדר אז צרי -להגיד שיש מעט מאוד כאלה גופי שמגיעי לאי סדרי .
המסמ -שאמר שהכל בסדר,
אולי לאור -השני  ,זה לא המסמ -הזה שהראית.
כ.
קיבלנו אותו יותר מאוחר.
כ.
כי את מספרת לי פה פעמיי שנדלקו נורות.
אז כשפע שנייה נדלקו נגמר כבר כל הטקס ,זהו.
שני כרטיסי צהובי זה כבר כרטיס אדו לא?
נכו  ,חד משמעית.
כ?
תספרי בבקשה מה ההכרות של -ע דאוד גודובסקי.
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עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
עו"ד עקירב:
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העד ,גב' כ:3

אני הגעתי למשרד ב 97והוא עבד במשרד באג 0אחר ,עוד לא זוכרת כמה ,אבל

1

כב' הש' לוי:

תקופה .אולי שנה בזמ שעבדתי במשרד.
כעובד מדינה?

2
3

העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:

כ ,כ .
אוקיי.

4
5

כב' הש' לוי:
עו"ד עקירב:

כ?
וש נגמרה ההכרות?

6
7

העד ,גב' כ:3

כ  .אי שו יחסי ואינטראקציה.

8

עו"ד עקירב:

אני אחדד .איזה עוד אינטראקציות היו ל -ע דאוד מאז שהוא עבד במשרד
הקליטה ב?97
ב 20שנה אולי עוד מספר בודד של פגישות או אירוע של ,ממלכתי כלשהו שאנחנו
חייבי להגיע והוא נוכח ש  .שאפשר לספור.
וע גברת פאינה קירשנבאו ?
אני לא בטוחה שפאינה יודעת מקלאודיה כ ,3אבל כ כמוב שאני מכירה מי זאת
פאינה.
ראית אותה אישית?
ראיתי אותה עוד פע באירוע ממלכתי והייתה איזושהי פגישה ,אפילו שתי
פגישות במשרד שלנו כשעלה איזה רעיו להקי מרכז קליטה לעולי אוקראינה
ואז היו רק לצעירי כי לא היו צעירי  .היה אז רק לעולי צרפת )לא ברור( ,היו
יש עשרות בכל האר 3לכל העליות .כי זה קיבל ,הייתה איזה,
ואי -זה התקד בסופו של דבר?
באותה תקופה זה לא התקד  .הייתה איזה פגישה של חשיבה ראשונית .אחר כ-
הייתה עוד פגישה בכנסת ,אבל הפגישה ,זה הרעיו שהעלתה הסוכנות היהודית
על רקע המצוקה שראו באוקראינה ואז הייתה עוד פגישה בכנסת ,אבל בכניסה
בכנסת היו מיליו אנשי ג שלא קשורי ואנחנו לא דני בנושאי ממשלתיי
בנוכחות של גופי פרטיי  ,אז פשוט הגופי הציגו את עצמ ונפרדנו .כאילו אי
אפשר היה לדו על פרויקט באמת לא מתאי .
אני מציג ל -תכתובת מייל ,מייל שדאוד העביר אליי -בשישה בספטמבר .2011
תוכלי להסביר מה ,מה קורה בהתכתבות הזאת?
כ  .המייל שלי מפורס באתר המשרד ,אני מקבלת פניות ציבור,
ת.242/
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העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
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וכא יש פניה שאומרת שיש פרויקטי ומצורפי פרויקטי שה  ,רגע דקה ,שה

1

מיועדי לוועדת ארבעה .הוא אפילו כותב שהוא שאל אותי ואמרתי שזה ממתי
בתור ,והעברתי את זה למרכז אמני עולי לטיפול הסטנדרטי כמו שעושי ע

2
3

כל הפרויקטי שמגיעי לנושא מרכז אמני עולי .
אבל באיזה כובע הוא פונה אליי?-

4
5

העד ,גב' כ:3

הוא לא הסביר לי באיזה כובע ,אני לא ג לא מתעמתת .פוני אליי מיליו
אנשי ,

6
7

כב' הש' לוי:

כל אחד יכול לפנות אליי?-

8

העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
עו"ד עקירב:
כב' הש' לוי:
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:

כל אחד יכול לפנות אליי ,אני עונה לכל פניות ציבור .מספר הול -וגדל בשני
האחרונות בכמויות מאוד מכובדות.
קלוודיה זו את?
כ.
ככה קוראי ל?-
הוא עשה טעות בש שלי.
אה.
קלאודיה )לא ברור(.
טוב .כ ?
אז למה לדאוד בעצ יש ערו 3ישיר אליי?-
זה ערו 3של האתר למשרד וג אתה מוזמ לפנות אליי.
כלומר באתר של המשרד אני אמצא ממש את הכתובת,
מייל שלי ,כמוב .
אוקיי.
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כב' הש' לוי:

זה נראה רשמי.gov.il ,

23

העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

כ  ,בהחלט.
זה אמור להופיע ,כלומר א אני אחפש באתר המשרד,
כ.
כ.
זה לא יהיה איזה כתובת אחרת?
כ.
מה אמרת לדאוד על זה שהוא פונה אליי -ישירות?
זה ,פניה הייתה אליי במייל .לא עניתי כלו  .העברתי את הזה להמש -טיפול .אי
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לי מה לענות.
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כב' הש' לוי:
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אוקיי .נשאלת במשטרה מדוע לא ציינת בפניו במייל תשובה שזו לא הדר -לפנות,

1

אמרת ש"כשפוני אליי בטלפו זה מה שאני אומרת וכשמעבירי אלינו במייל
אנחנו מעבירי לטיפול הגור המקצועי" .כלומר עד כמה הפניה הזאת

2
3

העד ,גב' כ:3

סטנדרטית שפוני אליי -ישירות כמנהלת אג?0
במה?

4
5

עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

במשרד הקליטה.
פוני אליי ישירות במשרד הקליטה בהרבה מאוד תחומי  ,בהרבה מאוד

6
7

נושאי  .אני מעבירה את הדברי בהתא לערוצי המקובלי לטיפול.

8

כ  ,אבל מהתוכ עולה שזו לא הייתה פניה ראשונה .הוא כותב "במר 3בדקתי
אית -ונאמר לי שהפרויקטי נמצאי ,
בתור,
וממתיני .
נכו  .ואמרתי,
זאת אומרת שהייתה פניה קודמת?
נכו .
זה ספטמבר.
אני לא זוכרת מה היה באמת ,זה היה לפני  100שנה .אבל בהחלט ג כתוב פה
שאמרתי שזה ממתי בתור .יש תור ויש סדר בעבודה.
כמה צרי -לזכור פוני ?
כמה צרי -מה?
כמה צרי -לזכור כשפוני אליי -ממר,3
לא,
ולשמור על קשר בספטמבר?
לא ,לא ,לא ,ג לא ,ג היו לא.
בסדר.
זה ג לציי שהרי אנחנו במרכז נותני סיוע לכל מי שעונה על תנאי הס .0זה אי
דבר כזה שלא אישרנו פרויקט ,חו 3מציור הקיר ולא יודעת ,אות כמה גופי
שעלינו על אי סדרי מאוד חמורי  ,אנחנו מאשרי פרויקטי  .ההיפ ,-המטרה
שלנו לתת כמה שיותר כדי שאמני עולי יהיו,
כ?
מועסקי .
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אוקיי .אני מציג ל -תמליל שיחה בינ -לבי דאוד מה 18בספטמבר.
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כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
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כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
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כב' הש' לוי:

ת.243/

1

עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

למה לדאוד יש ערו 3ישיר לטלפו הסלולרי של?-
אני לא יודעת למה יש ,אבל יש מיליו אנשי במדינה הזאת שיש לה טלפו

2
3

עו"ד עקירב:

סלולרי שלי.
אוקיי.

4
5

העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:

זו לא בעיה ,זה לא משהו סודי.
את מתקשרת לדאוד במקרה הזה.

6
7

העד ,גב' כ:3

אני מתקשרת לדאוד?

8

עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

כ.
מה פתאו ?
לפי נתוני התקשורת את הצד שמוציא שיחה.
אז יכול להיות שהייתה שיחה נכנסת ואני חוזרת על כל השיחות שנכנסות אליי.
ג אתה התקשרת אליי וחזרתי ,לא ידעתי מי זה.
נכו  .אבל זה נראה שאת יודעת למה את חוזרת אליו ,כ -להבנתי.
למה? לא.
"אני לא יכולתי לדבר",
לא" ,אני לא יכולה לדבר" .עכשיו אני נמצאת כא כנראה במשהו,
אבל ה"שלו יקירי",
באירוע.
השלו יקירי,
זה נימוסי של ,זה ככה מדברי ברוסית .אומרי )רוסית( .שמגיע ב אד
אומרי )רוסית(.
אה זה תרגו ? כ ?
כ  ,זה תרגו .
ומה את דוחקת בו לעשות?
מה?
מה את דוחקת בו לעשות?
זו שיחה ברוסית?
כ.
אי -ידעת שמי שהתקשר אליי -הוא רוסי?
נו כשהרימו טלפו ,
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כב' הש' לוי:

אז מהלו הבנת שזה רוסית?
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עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
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העד ,גב' כ:3

1037

בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו
ת"פ  16512 08 17מדינת ישראל נ' קירשנבאו ואח'

 26מר 2018

העד ,גב' כ:3

שמעתי את הקול .זה לא בעיה.

1

כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3

כי הלו זו מילה בינלאומית לא?
הלו?

2
3

כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3

כ  ,זה לא רוסית .כ ?
יש לזה ג צליל.

4
5

כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3

אולי לפי המבטא.
צליל ,בהחלט ,בהחלט.

6
7

כב' הש' לוי:

טוב.

8

עו"ד עקירב:

אוקיי .מה את דוחקת בו לעשות בשיחה הזאת? אני מעיי אית -רגע .הוא מדבר
אית,-
רגע ,דקה.
כ.
אני אומרת שאני לא יכולה לדבר .הוא שואל אותי שהוא הגיש ,הא הגשת
לוועדת ארבעה תהיה אחרת ואני עונה ,אני עונה שזה הכל יהיה ,שזה ,רגע למה
אחרת? למה אחרת? לא מבינה .הגשה חדשה פורס בכל ,בכל כלי התקשורת.
אוקיי .ואת דוחקת בו להגיש מהר .למה?
לא ,אני ,אני כא ,
אתמול ,להגיש אתמול.
כ זה ג ,
ברוסית.
יש לי ,לא זה,
ג בעברית.
מעבר לרוסית יש לי סגנו ביטוי מסוי  .אני באמת מדברת ציורית .אני כ ,
בהחלט .אנחנו רוצי לדעת א יש גו ,0יש לי ניסיו גדול בעבודה במשרד וקרו
לנו מקרי שגופי פנו למרכז אמני  ,קיבלו רשימת אמני והסיקו מזה שעצ
קבלת רשימת האמני זה אישור לאירוע והיו לנו אירועי שהוקמו ,לפני הרבה
שני אומנ  ,והאמני  ,אנחנו לא יכולי לממ משהו שלא אישרנו ,ואמני לא
מקבלי שכר  .ומאז אנחנו מאוד מאוד מתענייני  .א יש איזה גו 0שחושב
שהוא מגיש ,הוא אמור להגיש ועוד סו 0שנה ,אנחנו מדברי כא על ,איזה תארי-
זה?
 18בנובמבר.
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העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

עו"ד עקירב:
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נובמבר ,זה סו 0שנה .אז אי ספק שחייב לדעת ג מי הגופי  ,חייב להגיש למרכז

1

אמני וחייב לבדוק ,אנחנו מצידנו יוצרי קשר ע הגופי  ,מבקשי מהמרכז
וג מוודאי שלא ייווצר מצב שהגופי או עולי יוטעו בעקבות הגופי .

2
3

עו"ד עקירב:

זה קשור ,אי -זה קשור לאינטראקציה שהייתה לכ במר 3אותה שנה ובספטמבר
לפני כ ? ע דאוד.

4
5

העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:

מה זאת אומרת?
כלומר דאוד כותב ל -מייל בספטמבר,

6
7

העד ,גב' כ:3

.2006

8

עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

הוא מדבר אית -במר ,3אחרי זה הוא מדבר אית -שוב בנובמבר .אוקיי?
אני ,פוני אליי כל כ -הרבה אנשי ואני מקבלת מאות שיחות טלפו ,
אוקיי.
ומיילי  .זה לא משהו,
אני מתמקד בשורה התשיעית.
ה התמקדו באלה שהקליטו.
שמה?
ה התמקדו בשיחות שהקליטו.
אוקיי .נכו .
את אומרת לו "פשוט להתקשר אל" ואתמול תיקנו בשאלה ולהגיש.
נכו  ,זה הנוהל.
"תגיד רק מי כדי שאני אבדוק".
נכו .
מה את צריכה לבדוק?
אני רוצה לוודא שהגופי שמגישי לא יסיקו מסקנות לא נכונות .אני רוצה לוודא
שאמני יועסקו כמו שצרי -א ה מגישי .
הוא מדבר אית -על תנאי העסקה או האופ שבו מגישי בקשה?
המטרה שלי ,האופ שבו מגישי בקשות אי לי מושג .ג הנגיעה לגופי
ספציפיי אי לי מושג .הדאגה שלי והמטרה שלי זה אמני עולי  .אני מעוניינת
שההעסקה של אמני עולי תהיה מסודרת ומאורגנת .זו,
אוקיי.
זו הכוונה שלי.
בשורה  .13את אומרת "ב 8או ב 9אנחנו נודיע על זה בכל העיתוני ",
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העד ,גב' כ:3

נכו .
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עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
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עו"ד עקירב:

"אבל עדי 0שה יעשו את זה עכשיו".

1

העד ,גב' כ:3

לא ,זה משהו אחר .אנחנו ,בטח ,אנחנו נודיע בכל העיתוני אי -פוני  .אבל א
מישהו מגיש השנה שיגיש השנה .אנחנו רוצי לבדוק שבאמת הכל בסדר.

2
3

עו"ד עקירב:
כב' הש' לוי:

למחרת ב 19בנובמבר בדקה ל 9את מתקשרת שוב לדאוד.
זה ת.244/

4
5

העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:

כ?
על מה את מדברי כא ?

6
7

כב' הש' לוי:

טוב פה נעלמה הפמיליאריות.

8

העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3

טוב זה באמת,
כ?
אני מסבירה שתהלי ,-לא הבנתי ,רגע דקה .אני מסבירה שאנחנו בסו 0שנה וא ,
ואני רוצה לדעת איזה גופי מגישי  ,א מישהו מגיש .כדי שלא ייווצר מצב שעוד
פע יהיו הסקות לא נכונות לגופי .
אוקיי .למה את שואלת את דאוד "איזה גו 0אתה?"?
"איזה גו 0אתה?"?
כ.
איפה אתה רואה?
כא  ,שורה שישית.
"אדוני אתה רוצה לשלוח ,להגיש .איזה גו 0זה אתה?".
נו זה מה שאני שואלת ,איזה גופי מגישי  .זה לא בדיוק הזה ,אבל זה ,אני
שואלת איזה גופי מגישי  ,בהחלט ,בהחלט ,בטח .אנחנו צריכי לדעת איזה
גופי מגישי .
בבקשה יראו את זה ,א הבנתי אות -נכו .
אבל א גו 0יסיק מסקנה שהוא מקבל ,הרי כול מקבלי את רשימות האמני
האלה.
כ?
והסיק מסקנה שבעצ זה אישור שלנו לעשות את הפרויקט ואנחנו לא נית
בוועדה אישור מכל מיני סיבות,
זה רציני מה שאת אומרת לי?
מאוד.
כל גו 0שמגיש בקשה את מתקשרת אליו באופ אישי ואומרת,

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

לא אמרתי,
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עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3

עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
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כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
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1040

בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו
ת"פ  16512 08 17מדינת ישראל נ' קירשנבאו ואח'

 26מר 2018

כב' הש' לוי:

"תראה אל תסיק מסקנה שמזה שהגשת",

1

העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:

בסו 0שנה ,בסו 0שנה.
"אתה תקבל".

2
3

העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:

בסו 0שנה.
לכל אחד את מתקשרת ואומרת?

4
5

העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:

בסו 0שנה א יש גופי שחושבי ,
לא ,אי -את יודעת מה ה חושבי ?

6
7

העד ,גב' כ:3

אני לא רוצה,

8

כב' הש' לוי:

עצ ההגשה את אומרת לי מעוררת אצלכ חשש שמא ה יחשבו שאישרת  ,לא
להיכנס לדבריי ,הקשבתי ל -בסבלנות עד עכשיו .את אומרת לי שעצ המחשבה
את חושבת ,שה חושבי שעצ זה שה מגישי את הבקשה יכולה לגרו לה
לחשוב שאת מאשרי לה  .אז כל ,כמה בקשות יש לכ בשנה?
יש לנו  .150 ,100אבל אני מדברת על סו 0שנה.
אז את מתקשרת ל 150אנשי ואומרת לה "תראו זה שהגשת שלא תחשבו
שתקבלו"? כ  ,זה מה שאת אומרת לי?
אני לא מתקשרת באופ אישי.
אבל פה את כ .
לא ,ממש לא .אני מפנה את זה למרכז.
אז מי התקשר?
אני מפנה את זה למרכז כדי שהמרכז יבדוק.
אבל את מתקשרת אליו כדי לוודא איזה גו ,0ואני שואל א את עושה את זה
ביחס לכל אחד ,אפילו לחצי מה ?150את עושה את זה?
כל מה שקורה בסו 0שנה ,א יש פניות של גופי שמבקשי אנחנו כ מיידעי
אות שה  ,שהגשה למרכז זה לא אישור אוטומטי .רק אחרי ביצוע אפשר לבצע.
אז אני שואל כמה פעמי את עושה את זה?
כשיש פניות בסו 0שנה אני עושה.
כמה פעמי עשית את זה בשנה?
אני באופ אישי לא עושה את זה .אני מבקשת,
אבל פה כ עשית את זה.
לא ,לא התקשרתי,
רצית לדעת איזה גו 0זה .בשביל מה?
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אני רוצה לדעת איזה גופי בשביל להעביר את זה למרכז.
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כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
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כב' הש' לוי:
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כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
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כב' הש' לוי:

אז לכמה גופי את רצית לדעת איזה ה כדי להעביר את זה למרכז?

1

העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:

כא במקרה הספציפי הזה אי שו גו.0
לא במקרה הזה ,בשנה כמה פעמי עשית את זה?

2
3

העד ,גב' כ:3

אני בכל סו 0שנה א יש פניות של ההגשות לסו 0שנה ,אני תמיד מיידעת .להגיד
לגופי שזה לא אישור,

4
5

כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3

נכו .
מי שהגיש למרכז ,זה ממש הנחיה.

6
7

כב' הש' לוי:

למי את גורמת ,את מי את מיידעת?

8

העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:

אני מבקשת ממרכז ליידע את כל הגופי שפוני בסו 0השנה ,כל שנה.
את מבקשת אצל -בפני  ,אבל את לא פונה לגור החיצוני שפנה ואומרת לו
"תשמע ,צרי -לוודא את זה" נכו ?
למה? א מישהו פונה אליי ואומר שהוא מצפה לסיוע או גו 0שהגיש מצפה לסיוע,
אני כ מבקשת לדעת איזה גו 0וזו הנחיה כל סו 0שנה,
את רוצה להגיד לי שהשיחה הזאת משקפת התנהלות שגרתית ע כל גו 0פונה?
כ  ,ג בסו 0שנה כ  .כל מי שהיה פונה ,כ  .בסו 0שנה כמוב .
לכל אחד את חוזרת?
טוב ,זה זמ מצוי להפסקה.
זה יהיה מאוד קצר א נמשי -א זה שיקול.
לא ,זה לא .יש ישיבת שופטי זה לא קשור .כ .11:40 ,
כ  ,הדיו מתחדש לאחר הפסקה .המש -חקירה ראשית ,בבקשה.
טוב אנחנו חוזרי לשיחה ,שיחה  .28176אני מתעכב אית -שוב על כמה דברי .
זה ת 244/כ ?
כ.
כ ,כ ,כ .
בבקשה.
אני ,את שואלת את דאוד "את מי אתה רוצה לשלוח להגיש?" .למה הכוונה
לשלוח להגיש?
איזה גופי .
דאוד שולח גופי ?
א יש כא שאלה ,יש כא קוד שאלה ,רגע דקה .אני ביקשתי לדעת על איזה
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גופי מדובר ואז אני שואלת עוד פע על איזה גופי מדובר .אני רוצה להבי .
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עו"ד עקירב:

כ  ,אבל את שואלת את מי הוא רוצה לשלוח להגיש ,כלומר את מי הוא שולח כדי

1

העד ,גב' כ:3

שיגיש א אני מבי נכו .
או שיגישו ,אני לא יודעת .אני שואלת על איזה גופי מדובר ,אני שואלת מה שאני

2
3

שואלת .זה היה ב .2014אני לא זוכרת ,אבל לפי מה שכתוב כא אני שואלת באמת
מי מגיש.

4
5

אוקיי .ושוב למה את שואלת "איזה גו 0אתה?"?
זה לא איזה גו 0אתה ,בטח איזה גו 0מגיש .עוד פע  ,זה אותה מטרה .אנחנו מצד

6
7

אחד מאוד מעונייני שכמה שיותר גופי יגישו ויעסיקו את האמני עולי כי זה

8

מאוד )לא ברור( .מצד שני לא רוצה שתהיה אשליה בקרב אמני עולי ולכ  ,וקרו
לנו אשליות בעבר .ולכ אנחנו בסו 0של כל שנה ,ברגע שזמ לקראת סו 0שנה
נשאר קט וקצר אנחנו אפילו ,שנה שעברה אנחנו אפילו נתנו הנחיה להודיע עוד
פע לגופי שלא יסיקו שהגשה זה אוטומטית האישור ,אלא עד קבלת האישור.
ג לא מתחילי בביצוע.
גברת כ ,3מה אמרת שיש לכ  ,קטגוריה של אמני מצטייני ?
כ.
לדעתי לפי זה צרי -קטגוריה של עובדי מדינה סופר מצטייני  .להתקשר ביוזמת-
יו אחרי יו לגור שמעוניי  ,זה שירות מדינה אוטופית.
איפה זה,
אני רוצה להתייחס א אפשר .אני מתקשרת בעקבות שיחה שנכנסה ,אני חוזרת
לכל השיחות.
בשתיה ? כי זה יו אחרי יו  .תראי,
אבל כל שיחה אני חוזרת.
זה אחד זה  18לנובמבר והשני זה  19בנובמבר ,למחרת.
ברגע שאני מפספסת שיחה אני כל יו בסו 0היו מתקשרת לזה.
את זוכרת שזו הייתה שיחה קודמת?
אני לא זוכרת ,אני רק אומרת שא ,
זאת אומרת את משערת?
אני לא מתקשרת,
את לא יכולה לשלול את האפשרות שאת יזמת את השיחה?
לא ,אני יכולה לשלול.
אי?-
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העד ,גב' כ:3

כי אני חוזרת לשיחות ואני לא פונה לדאוד באופ אישי ובאופ יזו  ,בטח שלא.

1

כב' הש' לוי:

אני חוזרת לשיחות שנכנסות.
טוב.

2
3

עו"ד עקירב:

אמרת שאת שואלת אותו איזה גו 0הוא כדי לא ,שלא תהיה אשליה שהוא ימומ .
איפה זה בא לידי ביטוי שאת מרגיעה אותו שאי אשליה כזאת?

4
5

העד ,גב' כ:3

אני לא צריכה להרגיע אותו ,אני צריכה להרגיע את הגופי  .אני צריכה לוודא
שהגופי לא יתחילו ג ביצוע בלי שה מקבלי אישור.

6
7

עו"ד עקירב:

אוקיי.

8

העד ,גב' כ:3

ג א גו 0יתחיל ביצוע לפני והוא יגיש והוא יקבל אחר כ -סיוע ,הוא לא יקבל
על זה תשלו  .ושעולי אמני לא ייפגעו חייבי לוודא שהכל בסדר.
טוב .בהמש -השיחה את אומרת לו "חכה ,חכה ,חכה ,יש לי עוד שאלה".
כ.
זה באמצע העמוד" .הייתה כל כ -טובה פגישה ע פאינה .אנחנו החלטנו שעושות
כזאת מהפכה עולמית" .למה הכוונה פה? על מה את מדברת?
שדובר על זה שפותחי עוד מרכז צעירי לעולי אוקראינה זה באמת מהפ.-
אוקיי .אז זה היה בסמו?-
כנראה שכ .
מה הבנת שהקשר בי פאינה לדאוד באותו,
אחרי ,אחרי הישיבה ההיא הוא דיבר איתי על כ ,-שאל הא יש היתכנות לפתוח
עוד מרכזי קליטה לעולי אוקראינה וזה מאוד ,מבחינת המשרד זה מעניי אבל זה
לא תחו שלי ,זה לא אצלי.
אז זה עוד קשר שהיה ע דאוד א אני מבי נכו ?
זה ,כ זה מתועד.
אוקיי .למה את מתכוונת ,למה דאוד מתכוו שהוא אומר ל" -לקחו  80מיליו
לעוט 0עזה"?
זה אני לא יודעת למה הוא מתכוו .
כ.
הוא פשוט כותב ,אני כתבתי כא שהודיעו לנו שאי כס 0ולא תהיה שו פעילות
והוא אומר שהכס 0נלקח למטרה אחרת.
הכס 0שהיה לטובת מה?
הרי אנחנו במשרד ,אני לא יודעת מאיפה ואי -בא הכס .0אני ,זה ג לא באמת
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הפעילות של מרכז עולי צעירי הוא לא בתחו אג 0התעסוקה .אני נקראתי
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לש כי א ג היה כזה דבר אפשר היה לעשות המש -הבאת עולי והעסקת ,

1

כב' הש' לוי:

תוכניות תעסוקתיות .כ -שאני צפיתי בזה מהצד.
מה התפקיד של דאוד באותה תקופה?

2
3

העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:

אי לי מושג.
את לא יודעת? אבל הוא כבר לא עובד במשרד הקליטה?

4
5

העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:

לא ,בטח שלא.
זה לא? זה את כ יודעת.

6
7

העד ,גב' כ:3

לא ,ממש לא .אני לא יודעת מה התפקיד רסמי שלו.

8

כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

לא ,את לא יודעת שהוא לא עובד במשרד הקליטה?
אני יודעת שהוא לא עובד.
אז זה את כ יודעת.
בטח ,בטח.
אז מה להבנת -הקשר של דאוד לפאינה באותה תקופה?
אי לי שו הבנה .אני לא יודעת מה הקשר בי אנשי אחרי .
למה את מדברת ע דאוד על פאינה?
כי הוא עשה מעקב אחרי פגישה ע פאינה מה ע ,
מתוק 0היותו מה?
לא שאלתי .הוא התקשר ,שאל שאלה ,עניתי תשובה שזה במקו אחר ויש לזה
תהליכי מסודרי מכרזיי וזה )מדברי ביחד(,
מה התפקיד שלה באותה תקופה?
נפגשנו בכנסת ,היא הייתה אצלי,
לא שאלתי מה עשית .
לא אני מנסה להיזכר מה היא עשתה,
רק מה התפקיד שלה.
משהו ,הייתה חברת כנסת .הייתה משהו ש .
עכשיו את מדווחת לגור שאי ל -מושג מה הוא עושה על פגישה של -ע חברת
כנסת?
אני לא מדווחת .הוא התקשר והוא שאל מה ע  ,מה ע  ,הא יש היתכנות,
אז כל גור שפונה ,ישאל אות -על פגישה ע חברת כנסת תגידו לו מה היה
בפגישה?
א מתקשר אליי איש ציבור וישאל אותי,
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כב' הש' לוי:

הוא איש ציבור?
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העד ,גב' כ:3

כל ב אד יתקשר אליי ,כ כל ב אד ,

1

כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3

כל אחד?
כל ב אד שיתקשר וישאל שאלה יקבל תשובה,

2
3

כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3

על פגישה ע חברת כנסת?
ברמת ,ברמה ,שהוא יודע שהייתה פגישה ברמה מסודרת ,כ סבירה בהחלט,

4
5

כב' הש' לוי:

בהחלט .א ישאלו ,כל מי שיתקשר וישאל על איזה פרויקט יקבל תשובה,
זו רמת שירות מאוד גבוהה לאזרח.

6
7

עו"ד עקירב:

לא הבנתי ,להבנת -אי שו קשר בי דאוד לפאינה כשאת מנהלת את השיחה

8

הזאת?
לא ,אי לי ,אי הבנתי כא  .אני לא התעמקתי בקשרי ולא זה .נשאלתי על שאלה
מאוד ספציפית ,עניתי תשובה מאוד מובנית.
כ  ,אבל את יוזמת את השיחה על פאינה בהקשר הזה .את אומרת לו "חכה ,חכה,
יש לי עוד שאלה".
כי זה המש ,-כי זה בהמש -למה שאנחנו חשבנו שיקו המרכז ויהיו עוד מרכזי ,
והיו זה באמת ככה קורה .יש הרבה מרכזי לצעירי בכל רחבי האר ,3לא רק
לעולי צרפת.
אוקיי .אני שוב חוזר לשאלה "איזה גו 0אתה?" .אי -השאלה ,אי -התשובה של-
וההסבר בשיחה הזאת משתנה בהתא למה שדאוד עונה ל ?-כלומר א דאוד
עונה תשובה מסוימת את תעני בצורה אחרת?
אז אני ,לא ,אז אני אגיד שצרי -לפנות למרכז ולבדוק במרכז את כל המידע .ג
אני הייתי מפנה למרכז את ההודעה שיש גופי שמעונייני להגיש שיבדקו שלא
ייווצר מצב שילכו ,קוד כל לבדוק באיזה שלב זה .הא כבר קיבלו רשימת
אמני  ,לא קיבלו .שלא ייווצר מצב שמחר בבוקר תקו איזה פעילות ויצפו
למשרד עלייה וקליטה.
במסגרת התיק עלה שביקורות של נלי ואיגור מסמסו וג שה הגישו באמצעות
גופי שוני בקשות לסיוע .את רואה קשר כלשהו בי השיחה הזאת לדברי
האלה?
ממש לא וג  ,בטח לא על ידי ולא מסמסו .הייתה בדיקה של הביקורת .להיפ,-
יש מכתבי שמעידי על כ -שאנחנו מאיצי בגו 0שה יזדרזו וייתנו את המענה
ויענו על הביקורת וג ישלמו לעולי .
ואי -זה קשור לניסיו לגשת באמצעות ישויות שונות?
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זה לא ידוע לי ,אבל ברגע שאנחנו מעלי על מה שנקרא צינור ,אנחנו מיד מודיעי

1

לביקורת ואנחנו עוצרי את הפעילות .היה לנו ג גו 0כזה שעלינו שגו 0אחד בזמ
התשלו רצה לשל לגו 0אחר .העברנו את זה לביקורת וביקורת בדקה ואמרה

2
3

לעצור תשלומי  ,בחלק אחר שהעברנו ובדקה אמרה לא לעצור תשלומי  .היו
מקרי שוני .

4
5

עו"ד עקירב:

בהתחלה אמרת שלא היה ל -קשר ע דאוד מאז שהוא עבד במשרד הקליטה
ושג אז לא היה לכ קשר,

6
7

העד ,גב' כ:3

נכו .

8

עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

במש 17 -שנה .יש משהו שונה אולי שאת רוצה להגיד? לא היה שו קשר?
זה לא קשר ,א יש,
יש איזשהו קשר ב 17שנה?
זה לא קשר ,זה ,יש ,מתו -מאות פניות ומתו -מאות אפילו אלפי טלפוני
ומיילי שאני מקבלת ,א היה מישהו שפנה זה לא נקרא קשר ,זה לא.
אני מחדד שוב .במר 3דיברת  ,בספטמבר יש איזושהי תכתובת .בנובמבר את
מדברי שוב ואת מדברי על פגישה קודמת שהייתה.
הפגישה הייתה,
כלומר ממר 3עד נובמבר לפחות יש איזה אינטראקציה אני מבי .
אז,
שהיא אפילו יותר ממה שהיה במשרד הקליטה שלא הייתה שו אינטראקציה
איתו.
זה ,עוד פע אני מקבלת מאות פניות ,ג  ,אפשר לבדוק ,ג במייל ,ג בטלפו
ועונה לכל הפניות .בהתא לערוצי של הטיפול במשרד .א זה אמני זה הול-
למרכז.
מה זה קשור? זה לא מה ששאלו אות.-
אז הייתה פניה ולפניה הייתה שאלה ,שאלה נענתה .היה טלפו  ,טלפו הוחזר .לא
נשארי דברי ,
מענה לפניה זה לא קשר?
לא ,זה לא קשר.
בסדר.
דאוד ככל פונה אחר?
זה לא קשר.
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כב' הש' לוי:

אוקיי ,הבנתי.
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עו"ד עקירב:
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עו"ד עקירב:

טוב ,תודה רבה.

1

כב' הש' לוי:
עו"ד אב ח :

כ  ,חקירה נגדית עור -די אדרת.
רגע ,שבי ,שבי.

2
3

אה.
העד ,גב' כ:3
ע.ת 2/גב' קלאודיה כ  ,משיבה בחקירה נגדית לעור) הדי גיורא אדרת:

4
5

עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3

שלו גברת כ.3
שלו .

6
7

עו"ד ג .אדרת:

את עובדת משרד הקליטה ,מנהלת אג 0תעסוקה?

8

העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:

נכו .
ותיקה מאוד?
נכו .
כ 20שנה ,פלוס עד היו .
רק תעני כי לא שומעי .
כ  ,כ  ,כ  ,נכו .
עד היו ?
כ.
ג בעקבות החקירות התפקיד של -לא השתנה?
בטח שלא.
אוקיי .עכשיו את נחקרת במשטרה  4פעמי באזהרה נכו ? וייחסו ל -חשדות
מאוד מאוד חמורי נכו ? לא ,לא שומעי .
כ ,כ .
ובסופו של דבר שמענו היו שהתיק נגד -נסגר ואי -נגד -שו דבר .הודיעו ל -על
זה?
כ.
עכשיו החקירה ג  ,מי שעובר וקורא ,הייתה די אגרסיבית נכו ?
נכו .
ואת כל הזמ חזרת וטענת שאת פעלת בהתא לקריטריוני  ,בדר -הרגילה ,ללא
שו משוא פני ולא נתת עדיפות לא 0אחד.
נכו מאוד ,ג עכשיו אני אומרת את זה .זה הל -על פי נוהל מסודר ומאורג שג
פורס בפומבי.
ואחרי החקירות ואחרי מה שהראו ל -ושאלו אות -וחקרו אות ,-ואני מבי שג
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אתמול ,את מקשיבה לי?
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העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
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העד ,גב' כ:3

כ  ,בהחלט.

1

עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3

אתמול ג היית בפרקליטות הרבה שעות נכו ? עד שעות הערב המאוחרות?
אני הגעתי בשעות ערב מאוחרות,

2
3

עו"ד אב ח :
העד ,גב' כ:3

היא הגיעה בערב.
כי אני עובדת מאוחר.

4
5

עו"ד ג .אדרת:

והיית ש עד ,אנחנו קיבלנו את הרענו ממה שהיה אית -אתמול אחרי שעה 8
בערב.

6
7

העד ,גב' כ:3

כי אני הגעתי אחרי שעה  18ועד שמצאתי אות .

8

עו"ד ג .אדרת:

אוקיי .עכשיו אחרי כל החקירות והפגישות ,הא זה נכו ואת עומדת על זה שאת
לא עשית שו דבר חריג בכל מה שקשור לאברורה ,לנלי ,לדאוד?
בהחלט ,בהחלט.
חד משמעית?
חד משמעית.
הגו 0שאת מנהלת אותו הוא אחראי על עולי  ,בי היתר על עולי עד  10שני
באר 3נכו ?
עולי  ,זה לא גו .0זה המשרד עלייה וקליטה ,זכאות של העולי לקבל מאיתנו
סיוע בכל התחומי  .זה עד  10שני באר ,3עולי  15ותושבי חוזרי עד שנתיי .
ובי היתר את עוסקי בהכנה לתעסוקה?
כ  ,עברית תעסוקתית ,סדנה לחיפוש עבודה ,רישוי ,כ בהחלט.
התקציב שלכ הוא מגיע מאג 0התקציבי של משרד הקליטה?
כ  ,מגיע ,ממשרד האוצר מעביר למשרד הקליטה ,בהחלט .והתקציב של האג,0
התקציב של האג 0מגיע מאג 0התקציבי של משרד העלייה והקליטה.
והכספי שאת מחלקי מחולקי על פי קריטריוני קבועי נכו ?
קבועי  ,מפורסמי מראש פומבי וקיימי בבסיס התקציב ,וספרי תקציביי
של המשרד ,בהחלט.
עכשיו יש הקפדה מלאה על עמידה בכל הקריטריוני נכו ?
נכו  ,יתרה מזאת יש פרסו כפי שראית ויש טפסי מסודרי ויש הרבה מאוד
רמות של הבדיקות .עד שזה מגיע אי לי כמעט השפעה לשו דבר בנושא הזה .זה
רק ,מי שעונה על הקריטריוני מקבל.
בחקירה של -שאלו ואת אמרת "אי דבר כזה 'כס 0צבוע'".
נכו .
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עו"ד ג .אדרת:

נכו ?
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עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
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עו"ד ג .אדרת:
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העד ,גב' כ:3

נכו מאוד.

1

עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3

זאת אומרת אי כס 0שמיועד למישהו ספציפי.
לא למישהו ספציפי ,ג לא לתקנה ספציפית .אנחנו בסו ,0בכל שנה כל מנהל אג0

2
3

עושה הערכה איזה תקציב לדעתו הוא יצטר -לפי תמהיל העלייה שהיה ולפי
הצרכי וניסיו של שני קודמות .מגישי את זה לאג 0התקציבי אצלנו .יש

4
5

איזה משא ומת מול האוצר ,מורידי  ,חותכי ומגיעי לתחילת שנה ע בסיס
תקציב מסוי  .כמוב הוא תמיד חסר ואז אנחנו מגישי את הבקשה ,שוב אותה

6
7

בקשה בעצ לביצוע תקציב ובמהל -שנה אנחנו מקבלי או לא מקבלי את

8

התוספות על פי העדיפויות של המשרד וההחלטות של המשרד .התקציב הוא
תקציב של המדינה לכל דבר ועניי .
עכשיו לגבי אמני עולי  ,יש את המרכז של אמני עולי ?
כ  ,יש מרכז ויש את הפעילות המשרדית של )מדברי ביחד(.
סליחה ,והמטרה היא לעזור לאמני עולי להשתלב?
כמה שיותר ,בכמה שיותר פרויקטי .
ולצור -זה ג יש את וועדה הארבעה שדיברת עליה?
אחת מהדרכי  ,כ .
נכו ? עכשיו הרכזת של הוועדה במש -שני הייתה גברת רשלה ליברמ .
במש -כמה שני הייתה רשלה ליברמ .
אוקיי .היא הייתה בקיאה בנהלי  ,היא הייתה בקשר ע האמני  ,היו פוני
אליה?
התפקיד של רכזת הוועדה זה באמת להיות בקשר ע הגופי  ,לפקח על פעילות,
לבדוק את עמידת האמני בתנאי הס .0ע האמני עצמ אני חושבת יותר
הייתה בקשר וועדת המצטייני בפרטני .רכזת הוועדה הגדולה יותר ע גופי .
אבל כ בהחלט ,זה תפקידה לוודא שאמ מופיע ,ג לוודא שהוא קיבל כס .0ג
התשלו לגופי מבוצע על ידי רכזת הוועדה.
עכשיו אמרת ג פה וג בהודעות של -שבפועל למעשה כל הפרויקטי שפוני
ועוני בתנאי הס 0את מאשרי ?
נכו מאוד ,כמוב .
ואת ג מעודדי פניות?
מאוד ואנחנו ג פוני  ,אנחנו לא סת עושי את הפרסו הזה ב 5שפות ,כדי
באמת שגופי יבואו ויגישו את הפרויקטי  .כי צרי -להבי שעולה ,ג שהוא
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מופיע נניח שלושה חודשי ע חזרות ,זה מחצית שכר מינימו כפול חודש או

32

עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
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כמה שהוא מופיע .זה כלו וחצי .כדי להתקיי בכבוד עליו להשתת 0בהרבה

1

פרויקטי וזה מאוד חשוב .כדי שהוא יוכל באמת לעמוד על הרגליי בעצמו
ולהופיע .לא קל להרוויח בתחו האמנות באר.3

2
3

עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3

בעניי אברורה ,נלי דינוביצקי ,איגור ריז ,את השמות של נלי ואיגור את הכרת?
אני כשנשאלתי לא זכרתי אות  ,אבל תו -כדי טפסי שהגיעו וג המכתבי

4
5

עו"ד ג .אדרת:

שאנחנו שלחנו לה  ,כמוב כ ה עלו .לא באופ אישי את האנשי  ,אבל בהחלט.
הא את במסגרת תפקיד -עשית איזושהי פעולה שהיא חריגה בעניי אברורה?

6
7

העד ,גב' כ:3

לא .לא אברורה ולא כל גו 0אחר ,ממש לא.

8

עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:

נטע בחקירות שאת נתת סיוע מיוחד לאברורה ואת שללת את זה לחלוטי .
סיוע מיוחד לאברורה?
ככה אמרו ל -בחקירות.
אבל אי סיוע מיוחד וג לא יכול להיות סיוע מיוחד ולא ,מוזר לי.
טענו כלפיי -ג וג עכשיו חברי לפני כמה דקות שהתלונות מסמסו ,מסמסו זאת
אומרת לא טיפלו בה בצורה רצינית ,את התלונות נגד אברורה.
בדיוק ההיפ .-אנחנו מיד העברנו את זה לביקורת וכשעלה ,ועשינו בקרה.
והתלונות עלו מתו -בקרות שלנו ,שאנחנו ביצענו בפרויקטי .
הטענות נגד אברורה והמנהלי היו שה לא שילמו לאמני העולי נכו ?
נכו  ,נכו  .ולכ אנחנו דרשנו שה ישלמו לאמני עולי כי אמני לא צריכי
להיפגע מזה שגו 0לא משל לה .
עכשיו הדבר הזה שגופי שמקבלי את הסיוע שלכ ומקבלי תקציבי ובסופו
של דבר לאמ שלו את דואגי לא משלמי  ,זה דבר חריג נכו ?
מאוד מאוד מאוד .ג התשלו שלנו הוא מופיע אחרי שנעשה ,זה החזר ,אנחנו
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נותני החזר תשלומי  .הגו 0ג נדרש להעמיד  Xאחוזי מכספי שלו ,ואז

23

אנחנו מוודאי שקוד כל הוא ש את החלק שלו ואז הוא ביצע את כל מה
שנדרש ואנחנו מחזירי את ההוצאות בגי מה שאישרנו מראש והעיקר זה שכר
אמני עולי  ,זו עיקר המטרה שלנו.
ולכ א גו 0כזה כמו אברורה שמקבל את הסיוע שלכ ולמעשה מקבל את
אמונכ  ,בסופו של דבר לא משל לאמ העולה ,זה סוג של הפרת אמוני
כלפיכ ?
האמת שהוא לא קיבל סיוע שלנו .כפי שאני ציינתי אנחנו נותני  ,אנחנו נותני
אישור עקרוני והסיוע רק אחרי שהפרויקט בוצע ואמ קיבל את הכס .0אנחנו כא
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העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3

עו"ד ג .אדרת:

העד ,גב' כ:3
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עלינו על המצב שעבר זמ  ,אמני לא קיבלו כס 0ואז דרשנו מאברורה לשל .

1

עו"ד ג .אדרת:

ברגע שה לא שילמו פנינו לביקורת.
והדבר הזה ,אמרת שהייתה ביקורת ובסו 0יושרו ההדורי אבל זה חזר על עצמו

2
3

העד ,גב' כ:3

עוד פע .
ולכ הפסקנו באופ מוחלט לתת אפילו אישורי עקרוניי לאברורה .זהו ,נגמר.

4
5

עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3

וג זו תופעה מאוד חריגה?
חריגה .יש מספר גופי מעטי שככה,

6
7

עו"ד ג .אדרת:

שככה פעלת כלפיה .

8

כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3

כמה גופי שנפתחה פע אחת ביקורת נגד והמשכת לעבוד אית ?
זה על פי אישורי של אג 0הביקורת והמשרד שלנו.
מוכר ל ?-את יודעת לתת נתו ?
למה או,
לא ,כמה.
אה כמה .אני חושבת שכשלושה לאור -כל הזה.
לאור 20 -השני של?-
כ  .היה איזה אחד שהלכנו איתו למשטרה ,אחד שלא אישרנו לו חזרה ועוד איזה
שלושה שמתוכ ,
אוקיי.
סליחה ,אדוני שאל על גופי שחזרו לעבוד אית אחרי תלונה ,לא שהייתה תלונה
נגד .
לא ,לא ,שחזרו לעבוד אית אחרי תלונה.
אז אולי שניי  ,לא יודעת .שקיבלנו ,עדיי זה משהו מאוד ,לעומת מאות
פרויקטי לשנה.
ואיזה גו 0זה שאדו גודובסקי הפנה אליי?-
לא ,אי פה הפניה.
את לא זוכרת?
לא ,לא.
טוב.
ג לא זוכרת וכנראה שלא הפנה.
כ?
עכשיו לגבי הקשר והשיחות שהציגו ל -ע דאוד .תראי מה שעשו פה ועשו
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בחקירה זה למעשה בודדו כמה שיחות בודדות ומשמיעי ל -ומבקשי לטעו
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כב' הש' לוי:
עו"ד עקירב:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
עו"ד ג .אדרת:
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שזה משהו חריג ומשהו לא בסדר .עכשיו את עברת על השיחות ,את נתת הסברי .

1

העד ,גב' כ:3

הא היו את חושבת שהשיחות האלה יש בה איזשהו פג  ,משהו לא תקי ?
ממש לא .זה סטנדרט של המינימו נימוסי בשיחות טלפו של פוני וכל של

2
3

עו"ד ג .אדרת:

נושא ונושא מופנה למי שמטפל.
א היינו מקבלי האזנות לכל השיחות שהיו ל -באותה תקופה ,הא תסכימי

4
5

איתי שסוג שיחה כזה הוא לא חריג ,הוא לא יוצא דופ  ,הוא לא משהו שנדליק
נורות אדומות?

6
7

בהרבה מאוד תחומי כל מי שיתקשר אליי וישאל שאלות בתחו שלו ,אני אעשה

8

בירור ואעביר את זה לערוצי המתאימי  .ג רואי את זה מתו -המייל .המייל
נשלח אליי ואני העברתי אותו למרכז אמני עולי לתת מענה.
לגבי גברת פאינה קירשנבאו  ,אמרת שאת מכירה אותה ,ההכרות איתה,
כאשת ציבור.
היא דמות ציבורית נכו ?
נכו .
המפגשי איתה ציינת ג פה וג בהודעות היו,
שניי .
שניי  .אחד באיזה ,אמרת אירוע ממלכתי ,שש היו אני מבי הרבה מאוד אנשי
וג היא הייתה.
ש ראיתי אותה .שניי זה היו מפגשי  .שתי פגישות שהיו בלבד.
אוקיי ,אז אחת ראית אותה באירוע ממלכתי .ושתי פגישות היו את אמרת לפחות
לגבי אחת אצל גברת סופה לנדבר.
כשמגיע חבר כנסת למשרדנו זה תמיד בלשכת השרה ,אז פגישה ראשונה הייתה
בלשכת השרה .פגישה שנייה הייתה בכנסת ע כל הנוכחי .
מי הייתה השרה אז?
סופה לנדבר.
ג היו לא?
ג היו  .והסוכנות ,אלו שהביאו את הרעיו נוכח המצב שהחמיר באוקראינה
ולצערי ה צדקו ,מה שאנחנו רואי היו זה הגיע למלחמה ,אז עוד היה רק זמ
של ניצוצות .חשדו באנטישמיות ,גל אנטישמיות שזה באמת מה שקרה.
והפגישות הללו לא היו קשורות בכלל לנושא של אמני עולי ?
ממש לא ,ממש לא.
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בנושא אחר לגמרי,

32

העד ,גב' כ:3

עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3

עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3
עו"ד ג .אדרת:
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העד ,גב' כ:3

ניסיו עלייה ,כ .

1

עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' כ:3

בנושא עלייה שקשורה לאוקראינה?
נכו .

2
3

עו"ד ג .אדרת:
כב' הש' לוי:

תודה גברתי.
עור -די חימי חקירה נגדית?

4
5

עו"ד חימי:
כב' הש' לוי:

לא אדוני.
חקירה חוזרת?

6
7

עו"ד עקירב:

קצרה.

8

בבקשה.
כב' הש' לוי:
ע.ת 2/גב' קלאודיה כ  ,משיבה בחקירה חוזרת לעור) הדי עקירב:
אמרת שההתנהלות היא סטנדרטית ואמרת לחברי שזו ההתנהלות המקובלת.
עו"ד עקירב:
נכו .
העד ,גב' כ:3
התנהלות ע דאוד .בחקירה של -מ 1ביוני בשורה  ,21נשאלת "הא ייתכ מצב
עו"ד עקירב:
שדאוד ייפנה אליי -בקשר לאירועי שמפיקי באמצעות וועדת הארבעה?" ענית
על זה "לא יכול להיות ,כי אנחנו לא דני בשו אירועי ולא מופעי ע הגו0
השלישי כמו גודובסקי" .אני מדלג ברשות .-ואת נשאלת ג אחרי כ "יהיה פסול
בעיניי -א לדוגמה אני אפנה אליי -ואדבר אית -או אגיש ל -מסמכי של גו0
מפיק כלשהו ,מאחר ואי זו דר -העבודה המקובלת?" .על זה את אומרת "אני לא
אמשי -אית -שו דיו  ,אני אגיד ל' -סליחה ,זה לא שיי -אלי .-יש דר -מקובלת
על פי הנוהל כיצד לפנות והדברי מפורסמי באתר של המשרד'" .אז אי -זו
הדר -המקובלת וזו הדר -הלא מקובלת?
אני אסביר .כא נשאל על אירועי ספציפיי  .אני לא נוגעת בה ובאמת מפנה.
העד ,גב' כ:3
ג כא  ,אחרי להבי על מי מדובר ,ג כא אני מפנה לגו ,0במקרה הזה זה מרכז
האמני  ,זה יכול להיות כל נושא אחר ,לגו 0המטפל .ואני לא מסרתי שו מידע
על הגו 0לא 0אחד .כא השאלה היא הא יש ,הא אני אמסור מידע כלשהו על
הגו .0אני לא מוסרת מידע על הגו 0לגו 0השלישי כמוב .
את אומרת,
עו"ד עקירב:
כא אני ביררתי הא יש גופי  ,מה שמ של הגופי  .זה באמת מאוד חשוב לנו
העד ,גב' כ:3
וכפי שאני אמרתי כבר לא פע העסקת אמני עולי זה מאוד מאוד לא קל .אז
מאוד חשוב לנו שלא ייווצר מצב מצד אחד שמישהו יתחיל פעילות ואז לא יקבל
כס 0ומצד שני שבאמת לא יעסיק עולי ולא ישל לה  .לכ מאוד חשוב שיהיו
כמה שיותר פרויקטי ושהעולי יועסקו.
1054
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עו"ד עקירב:

במשטרה אמרת "התקשרו אליי ,אני אגיד 'יש דר -מקובלת לפי הנוהל'".

1

העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:

נכו  ,נכו .
במציאות התקשרת חזרה אפילו,

2
3

העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:

לא ,אני חזרתי לשיחה,
אי -זה מסתדר?

4
5

העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:

אז אני אומרת ל ,-אני חזרתי לשיחה ואני ביררתי על איזה גופי מדובר.
את אומרת פה לדאוד "יש נוהל ,תפנה )מדברי ביחד( ,קח אימייל"?

6
7

העד ,גב' כ:3

כ  ,כתבתי כא  ,לא ,כתבתי ,כא אפילו כתוב שהכל יהיה בפרסו בפומבי .בטח,

8

אני אקריא ל .-לפני דקה ראיתי.
)מדברי ביחד( לפני הפרסו  ,לפני שהתפרס .
לא ,זה כבר היה פרסו  .דקה אחת.
בשורה  13בשיחה  28034את אומרת,
כ  ,אנחנו מודיעי ,
ת.243/
אנחנו מודיעי על כ -בכל העיתונות ,כ  .מה?
"אבל עדי 0שה יעשו את זה עכשיו" ,כלומר עוד לפני.
כ  ,א מישהו מגיש עכשיו אני רוצה לדעת מי מגיש ,בהחלט.
אוקיי ,אז זו הדר -המקובלת?
כ  ,בהחלט ,בהחלט.
ולא מה שאמרת במשטרה שזו הדר -המקובלת?
אני לא רואה סתירה בי שני הדברי האלה כי זה,
אוקיי ,אז שניה מסתדרי בעיניי?-
בהחלט כ  .כי מצד אחד אני לא מוסרת לגו 0שלישי מידע על גו 0שלישי .ג א
מישהו יתקשר וישאל בש עולה אז מ הסת זו לא תהיה שיחת טלפו "תבקשו
לשלוח מייל" וג כא מבררי מי הגופי ,
דאוד גודובסקי הוא לא גו 0שלישי מבחינת?-
הוא לא שאל כא פרטי על איזשהו גו 0כמה הוא קיבל ומה הוא עשה .הוא כא
פונה ,הוא לא מבקש פרטי על גו 0שלישי.
מי מגיש פה להבנת ,-דאוד?
לא ,ממש לא.
גו 0אחר?
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עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3
עו"ד עקירב:
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א הוא ,אני שאלתי א יש גופי שפוני  ,פנו ומבקשי סיוע ,אני רוצה לדעת

1

מי הגופי  .שלא ייווצר מצב שמחר בבוקר אנחנו נמצא את עצמנו ע העסקת
עולי ,

2
3

עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

אוקיי.
לא טובה.

4
5

עו"ד עקירב:
העד ,גב' כ:3

תודה רבה.
בבקשה.

6
7

כב' הש' לוי:

תודה רבה ל.-

8

העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
העד ,גב' כ:3
כב' הש' לוי:
עו"ד אב ח :
כב' הש' לוי:
עו"ד אב ח :
כב' הש' לוי:
עו"ד חימי:
עו"ד אב ח :
כב' הש' לוי:
עו"ד אב ח :
כב' הש' לוי:
עו"ד ג .אדרת:
כב' הש' לוי:
עו"ד ג .אדרת:
כב' הש' לוי:
עו"ד ג .אדרת:
כב' הש' לוי:
עו"ד אב ח :
עו"ד ג .אדרת:

תודה.
סיימת את עדות .-אי צור -לפסוק ל -הוצאות נכו ?
לא ,לא.
כ  ,העד הבא .מה קורה ע נאשמת  5עור -די חימי?
אדוני אנחנו עוד,
מגעי ?
כ.
טוב ,העדי לא ,העדי הבאי לא מתייחסי אליה?
לא.
לא.
לא בקרוב?
לא.
טוב.
כבודו א יש זמ קצר עד שהעדה תבוא אז יש לי בקשה.
בבקשה.
ביו רביעי צפויה להעיד נלי.
כ?
נלי,
יו רביעי ה.28
יו רביעי הקרוב ,מחרתיי .
נלי היא עדת מדינה ,היא עדה שנגבו ממנה כ 15הודעות .הנושאי שהיא מעידה
מתפרסי על תחומי רחבי  .יש הקלטות ארוכות ,יש עשרות א לא מאות
מסמכי שאומר לאדוני בגלוי ,ג אתמול וג ברגעי אלה במשרדנו עדיי
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עובדי למצוא את כל המסמכי כי זה לא פשוט .הבנו מחבריי שג טר היה
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סיפק ביד לשבת איתה לרענו  .זאת אומרת עוד לא קיבלנו רענוני שלה ועל

1

עדי במירכאות קטני  ,מצומצמי אדוני רואה שאנחנו לא מקפידי  .על הנושא
למשל מהעדה שהייתה פה עכשיו קיבלנו את הרענו אתמול ב 8:30בלילה .אבל

2
3

אנחנו לא באי ע הדברי האלה בתלונות .לגבי גברת נלי הסיפור הוא שונה .זו
עדה מאוד חשובה ואומר לאדוני במלוא הכנות ובגילוי לב אנחנו לא מרגישי

4
5

שאנחנו מוכני לחקור אותה ,מוכני מבחינת ההכנה ,לא נספיק לחקור אותה
ביו רביעי .הבנו מחבריי ג שהחקירה הראשית שלה היא ארוכה.

6
7

כב' הש' לוי:

ממה נפש?-

8

עו"ד ג .אדרת:
כב' הש' לוי:
עו"ד ג .אדרת:
כב' הש' לוי:
עו"ד ג .אדרת:
עו"ד אב ח :

לא ,נפשי היא שאני מבקש מאדוני,
כי במילא לא יגיעו לזה ,אני מבי מה אדוני,
לא ,אני לא יודע.
לא אדוני חותר.
אני לא יודע.
לא ,אני לא יודע א אנחנו נחקור אותה עד הערב .אני מניח ,היא ארוכה ,אבל אני
מניח שנסיי ,
חברי אמר כ 5שעות.
לפני הערב.
נגיע לנגדית ,כ .
והיא העדה היחידה ליו רביעי?
כ  ,כי אנחנו חשבנו לעשות ראשית ונגדית כל היו .
בקשתנו היא שחקירתה הנגדית תהיה בישיבה הבאה.
מה א נדחה?
אני מבי את הקושי ,זה קושי שאנחנו עוברי אותו בעצמנו.
חברי היה רוצה לבקש בכלל שהיא לא תעיד .אני מדבר בשמו כי )מדברי ביחד(.
לא ,אתמול היינו בדיו בתיק המקביל עד  7בערב ,מחר אנחנו נהיה ש עד  7בערב
ככה שג לנו אי יותר מדי זמ  ,אבל,
טוב .את מה ,את רוצי לבטל את ישיבת יו רביעי? מה עמדתכ ? אני לא
מצליח להבי  .מתביישי ,
ה מתביישי להגיד אבל כ  .אנחנו דיברנו,
לא עניי של מתביישי .
לא נראה לי שזה החלק החזק של אדו אב ח .
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עו"ד אב ח :

לא ,לא ,לא.

32

עו"ד ג .אדרת:
עו"ד אב ח :
עו"ד עקירב:
כב' הש' לוי:
עו"ד אב ח :
עו"ד ג .אדרת:
כב' הש' לוי:
עו"ד אב ח :
עו"ד ג .אדרת:
עו"ד אב ח :
כב' הש' לוי:
עו"ד ג .אדרת:
עו"ד אב ח :
כב' הש' לוי:
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כב' הש' לוי:

בושה .כ ?

1

עו"ד אב ח :

זה לא עניי של להתבייש .אנחנו נהיה יותר מוכני במועד הבא מאשר ביו
רביעי.

2
3

כב' הש' לוי:
עו"ד ג .אדרת:

זאת אומרת בקשה משותפת? בי השורות?
כ.

4
5

עו"ד אב ח :
כב' הש' לוי:

כ.
ואז כ תחקרו אותה באותו יו ?

6
7

עו"ד ג .אדרת:

א יהיה זמ  ,כ .

8

מה זה יהיה? כל החג.
כב' הש' לוי:
לא ,א החקירה תסתיי בשעה סבירה כ  .כ  ,אדוני התשובה היא כ .
עו"ד ג .אדרת:
אור השמש לא חייב להיות בחו 3כשחוקרי .
כב' הש' לוי:
אנחנו בשעו קי.3
עו"ד אב ח :
כ  ,אז בכלל.
כב' הש' לוי:
לא ,אבל יש ג זה,
עו"ד ג .אדרת:
כ  ,אפשר.
כב' הש' לוי:
אדוני ,לשאלת אדוני התשובה היא חיובית.
עו"ד ג .אדרת:
אוקיי ,בסדר .כ  .אני מוכ לשקול בחיוב .איפה היא? איפה העדה? כ ? כ  ,שלו
כב' הש' לוי:
ל -גברתי.
העד ,גב' וולדברג :שלו .
גשי לדוכ בבקשה .מה?
כב' הש' לוי:
לגבי נלי יש צו איסור פרסו על העובדה שהיא עדת מדינה .יש פה תקשורת ,אני
עו"ד אב ח :
מבקש,
בסדר .צו איסור פרסו לא משנה איזה שופט נת אותו,
כב' הש' לוי:
לא ,לא ,לא ,אני רק אומר את זה,
עו"ד אב ח :
אותו תוק.0
כב' הש' לוי:
כדי ,אני לא יודע מי נמצא פה ,פשוט שיידעו שיש צו איסור פרסו לגביה.
עו"ד אב ח :
טוב .כ ?
כב' הש' לוי:
אגב אדוני רק,
עו"ד ג .אדרת:
לא רוצי שאני אשאל אות .-כ ?
כב' הש' לוי:
לא ,לא.
עו"ד ג .אדרת:
כ  ,זה בסדר.
כב' הש' לוי:
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בעניי שהיה בישיבה הקודמת ע ההקלטות ,ע העיתונות,
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עו"ד ג .אדרת:
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כב' הש' לוי:

הבנתי שפנית .

1

עו"ד ג .אדרת:

להנהלה והיוע 3המשפטי של הנהלת בתי המשפט שיגר מכתב ועומד על עמדת
שזה בניגוד לחוק ובניגוד לנוהל.

2
3

כב' הש' לוי:
עו"ד חימי:

טוב ,אז הצלחת להסתדר בלעדינו .כ  ,מצאת את הדר.-
כבודו אני ברשות אדוני אני אנצל את החלו הקט הזה להגיד לאדוני חג שמח.

4
5

כב' הש' לוי:
עו"ד חימי:

חג שמח.
כי ביו רביעי לא ניפגש והתובעי ,

6
7

כב' הש' לוי:

כ  ,עור -די אדרת יחלי 0אתכ .

8

כ.
עו"ד ג .אדרת:
כ.
עו"ד חימי:
בסדר גמור.
כב' הש' לוי:
תודה אדוני ,באמת חג שמח.
עו"ד חימי:
חג שמח .כ  ,אני מקווה שזה סופי עכשיו .שלו ל.-
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג :שלו .
מה שמ?-
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג :אירנה וולדברג
את מוזהרת להעיד את האמת ,כל האמת ורק האמת ,אחרת תהיי צפויה לעונשי
כב' הש' לוי:
הקבועי בחוק.
העד ,גב' וולדברג :אוקיי.
תשיבי בבקשה לשאלות התובעת .בבקשה.
כב' הש' לוי:
ע.ת 3/גב' אירנה וולדברג ,לאחר שהוזהרה כחוק ,משיבה בחקירה ראשית לעורכת הדי קוקוי:
אדוני ,רגע אני צריכה להצהיר בתחילת העדות שהעדה נחקרה באזהרה ,הוגש
עו"ד קוקוי:
נגדה כתב אישו והיא הודתה במסגרת הסדר הטיעו ודינה נגזר.
טוב.
כב' הש' לוי:
ואני מבקשת להגיש את כתב האישו ואת הסדר הטיעו ואת גזר הדי ואת
עו"ד קוקוי:
הפרוטוקולי .
יש התנגדות? לא.
כב' הש' לוי:
אירנה אני מציגה בפניי -את כתב האישו ואת הסדר הטיעו ,
עו"ד קוקוי:
ת.245/
כב' הש' לוי:
אני מציגה בפניי -את כתב האישו ,
עו"ד קוקוי:
ג לכ חג שמח אדו וייס.
כב' הש' לוי:
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כתב האישו המתוק שהוגש נגד -במסגרת הסדר הטיעו  .מה את יכולה להגיד

1

לגבי העובדות המפורטות בכתב האישו הזה? את יכולה לדבר למיקרופו ?
העד ,גב' וולדברג :כ .

2
3

אז את יכולה לחזור על,
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג :אני מאשרת אות .

4
5

כב' הש' לוי:
עו"ד אב ח :

6
7

אני לא שומע.
את צריכה לדבר בקול ר .

העד ,גב' וולדברג :כ  ,אני,
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
כב' הש' לוי:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:

עו"ד קוקוי:

8

לדבר בקול ר ולמיקרופו .
כ  ,אני קראתי את העובדות ומאשרת אות .
אוקיי.
את הפרטי שמצויני בכתב האישו ?
כ.
כ.
היא הודתה כבר לא?
כ  ,כ  .אירנה במה את עוסקת כרגע?
כרגע אני לא עובדת.
ומה הקשר של -להתאחדות היזמי בישראל?
לאור 15 -שני אחרונות אני הייתי מנכ"לית של התאגדות היזמי בישראל ובס-
הכל אני עבדתי בהתאגדות היזמי בישראל  20שנה.
מה ,קוד כל מה קורה עכשיו ע ההתאגדות?
כרגע זו עמותה לא פעילה .היא לא נמחקה מרשימות ברש העמותות ,אבל אי
פעילות.
בתארי,-
הפעילות הופסקה בדצמבר .2016
ומה הייתה הסיבה להפסקת הפעילות?
היו הרבה סיבות .אחת הסיבות זה עצ העובדה שהוגש נגדי כתב אישו ונוצר
קושי גדול בחידוש הסכמי ע גופי שאית אנחנו עבדנו .והנהלת ההתאחדות
קיבלה החלטה לפטר את כל צוות העובדי ולעצור את פעילות הארגו .
וכשאנחנו מדברי על הפעילות הארגו ומטרות הארגו  ,מה הייתה הפעילות ,סוג
של פעילות ,ע מי עבדת ?
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העד ,גב' וולדברג :פעילות התאגדות יזמי התחילה משנת  .90זה בעצ העמותה הוקמה על בסיס

1

מחלקה באיגוד לשכות המסחר .כל הפעילות התחילה מפעילות באיגוד לשכות
המסחר .בזמנו דני גילרמ היה נשיא איגוד לשכות המסחר והנשיאות הלשכה

2
3

החליטה להקי מחלקה קטנה שתעזור לעולי חדשי  ,יזמי שהחלו להגיע
ארצה בשנות ה 90ולסייע לה בהקמת עסקי חדשי במדינת ישראל .מי

4
5

שהוזמ לנהל את המחלקה זה חבר כנסת יורי שטר זכרונו לברכה וכשיורי
התחיל את הפעילות שלו בלשכת המסחר אז הוא הזמי אותי להיות סגנית שלו

6
7

ולעזור לו בבניית מער -הסיוע ליזמי ובעלי עסקי עולי  .כ -אני התחלתי

8

לעסוק בתחו  ,כ -שבס -הכל משנת  90ועד  2016אז אני הייתי בתחו  26שני .
ב 92הוקמה העמותה.
ובמה העמותה עסקה?
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג :העמותה עסקה במת סיוע ליזמי ובעלי עסקי עולי שעלו ארצה ובעצ לא
היה באותה תקופה שו גו 0אחר שהיה יכול לתת סיוע ליזמי עולי מתחילי .
אנחנו היינו חלוצי בנושא הזה .ולמה הוקמה העמותה ,כי ממחלקה קטנה
באיגוד לשכות המסחר זה הפ -להיות כל כ -גדול וע כל כ -הרבה פניות שג
הנשיאות של הלשכה הגיעה למסקנה שצרי -להקי גו 0נפרד שיעסוק רק בנושא
הזה.
איזה שירותי העמותה סיפקה ולמי?
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג :העמותה סיפקה שירותי ליזמי  ,בהתחלה ,בתחילת הדר ,-ליזמי ובעלי
עסקי עולי  .בהקמת עסקי חדשי  ,בקידו ופיתוח עסקי קיימי  .בפיתוח
קשרי ע מדינות חבר העמי ובעידוד עלייה יזמית ממדינות חבר העמי
וכמוב ביצירת קשרי וסיוע ליזמי עולי ליצור קשר ע העול העסקי
הישראלי שהיה לה קושי .ה לא ידעו שפה ,ה לא ידעו מציאות בישראל ,אז
היה לה מאוד חשוב שיהיה לה גו 0שתומ -ומקד אות ומסייע לה להיות
חלק אינטגרלי מהעול העסקי במדינת ישראל.
ומאיפה נהיו התקציבי לעמותה?
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג :אפשר לחלק את זה לכמה חלקי  .קוד כל כל הפעילות היא הייתה בתשלו ,
למרות שהעולי שילמו תשלומי מאוד סמליי  ,אבל עדיי כל הקורסי והייעו3
והכנת תוכניות עסקיות וכל ,כל מה ,כל סיוע שאנשי היו מקבלי  ,הייתה
השתתפות עצמית של מקבלי סיוע וכמוב החלק הגדול של התקציב הוא היה מגיע
מביצוע פרויקטי .
עו"ד קוקוי:

מאיזה גופי ?
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קטני
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יותר ע

גופי

נוספי  ,כמו רשויות

עירוניות ,רשויות קליטה עירוניות.
איזה פרויקטי ?

1
2
3

העד ,גב' וולדברג :אני יכולה לתת ל -דוגמה של,
כ  ,מה את יודעי לעשות?
כב' הש' לוי:

4
5

העד ,גב' וולדברג :לאור -כמעט כל השני התאגדות ביצעה הרבה מאוד פעילויות במדינות חבר
העמי  .כנסי  ,סמינרי  ,ייעו 3פרטני לאנשי שרצו לעלות ארצה ולהקי

6
7

כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:

כב' הש' לוי:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:

עסקי בישראל.

8

ומי משל על זה?
ההסכמי היו מול הסוכנות היהודית ,מול ג'וינט ,מול לשכת הקשר נתיב.
אז ה שילמו לכ עבור אות כנסי ?
ה שילמו לנו עבור פעילות,
או זה שימש מקור מימו לפעילות באר?3
ה שילמו לנו עבור הפעילות על בסיס דוחות ביצוע שהיינו מגישי  .בנינו יחד
אית תוכניות עבודה וקיבלנו תשלומי בעקבות ביצוע.
תני לי סדר גודל של תקציב שנתי.
בשני אחרונות סדר גודל היה שני מיליו שקל.
אוקיי.
לגבי ההוצאות ,מי מחליט בהתאחדות ,מי מאשר את ההוצאות?
אני כמנכ"לית מאשרת ,הייתי מאשרת את ההוצאות של,
ומה,
של הפעילות.
של הפעילות .ומה הקשר של -לפאינה קירשנבאו ? ממתי?
לפני שאני פגשתי את פאינה בפע ראשונה ,אני שמעתי עליה רבות בעיקר מיורי
שטר שהזכרתי אותו פה .יורי היה חבר כנסת בישראל ביתנו ,פאינה הייתה
מזכ"לית העמותה.
מזכ"לית המפלגה.
כ.
מזכ"לית המפלגה ,סליחה .שמעתי מיורי הרבה דברי שהיא מאוד פעילה
ונמצאת בקשר ע  ,כמו בעצ המפלגה ,קהל היעד של המפלגה היה אוכלוסיית
העולי  ,אז יורי אמר לי הרבה פעמי ש"כדאי ל -להיפגש ע פאינה ,היא אישה
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משותפי " .אז כ -עשיתי באיזשהו שלב ,נדמה לי שזה אני יזמתי פגישה ע

1

פאינה .פשוט זה היה כל כ -מזמ שאני,
בער -מתי?  ?2009*2010משהו כזה?

2
3

העד ,גב' וולדברג :יכול להיות .8
סדר גודל?
עו"ד קוקוי:

4
5

העד ,גב' וולדברג :כ  ,סדר גודל .ככה אני זוכרת לפחות.
אוקיי .ואחרי שהכרת מה היה סוג הקשר ביניכ ? מה ,באיזה נושאי היית
עו"ד קוקוי:

6
7
8

בקשר?
העד ,גב' וולדברג :הקשר הוא היה קשר עבודה ,קשר מקצועי .אני נפגשתי ע פאינה בנושאי
שקשורי לפעילות העמותה ,סיפרתי לה על פעילות העמותה .לפעמי שאלתי את
דעתה לגבי אפשרויות לפרויקטי שוני  ,לעבודה ע אוכלוסיית העולי  .היה לי
חשוב לשמוע את דעתה לגבי פעילות בערי שונות באר ,3כי היא הכירה טוב את
הרכזי  ,ריכוזי של עולי  .קשר מאוד מקצועי ובנוס 0לכ -ג אנחנו כארגו
ארגנו כל שנה כנס מאוד גדול ,כנסי שנתיי ליזמי בסדר גודל של 300*400
משתתפי והזמנתי את פאינה כחברת כנסת להשתת 0בכנס ,לבר -את
המשתתפי  ,להשתת 0בפאנלי מקצועיי  .לאחר שיורי הפסיק להיות בשבילי
כתובת לנושא יזמות העולי  ,כי עד אז אני בעצ התייעצתי איתו בהכל ,אז אני
בשבילי פאינה הייתה מ כתובת חדשה והיא ג קידמה הרבה בכנסת את נושא
עסקי קטני  .לכ  ,לכ אני התייעצתי איתה בכמה דברי וג היא לפעמי
התייעצה איתי לגבי נושאי מיוחדי שיכולי לעניי את העסקי הקטני
במדינת ישראל .השתתפתי בוועדות בכנסת בהשתתפות של פאינה.
א אנחנו מדברי על תקציבי שהגיעו למימו הפעילות של ההתאחדות ,מה
עו"ד קוקוי:
היה הסיוע ,א בכלל ,מה היה הסיוע של פאינה? באיזה סדר גודל תקציבי
מדובר? מהיכ ה הגיעו ,מאיזה גופי ה הגיעו?
העד ,גב' וולדברג :קוד כל הסיוע היה תמיד מגיע ממשרדי ממשלה ,כי ישירות להתאגדות יזמי
לא הגיע שו סיוע בשו צורה .היה הכל תחת הפיקוח והכל תחת הביקורת
מאות גופי  .אני את דוגמה משרד התמ"ת .אנחנו עבדנו ע סוכנות לעסקי
קטני במשרד התמ"ת .ההתאחדות הייתה אחד הגופי מרשימה ארוכה ארוכה,
מרשימה.
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג 26 :מט"י במדינת ישראל מרכזי טיפוח יזמות .ההתאחדות הייתה אחת מה ועל
בסיס קבע קיבלה תקציבי ממשרד התמ"ת .חלק קט מהתקציבי האלה ה
היו תקורות לפעילות וחלק גדול זה היה בעצ התקציב לפעילות עצמה.
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ואי -פאינה קשורה לתקצוב הזה?

1

העד ,גב' וולדברג :אני דיברתי ע פאינה ,ניגשתי אליה ודיברתי על צור ,-אי -שאני רואה אותו,
להגדיל את התקציב לנושא יזמות עולי וקיימנו כמה פגישות בנושא הזה .היא

2
3

רצתה לדעת בדיוק למה ומה אנחנו עושי  ,להכיר את זה יותר לעומק ,ולאחר
הבדיקה כנראה היא החליטה שכ נית לעשות את זה והועבר לסוכנות לעסקי

4
5

קטני  ,א אני לא טועה סכו קרוב ל 500אל 0שקל ,לנושא סיוע יזמות עולי
שבהחלט של סוכנות לעסקי קטני הסכו היה לא מיועד דווקא להתאגדות

6
7

יזמי אלא לנושא ,לנושא יזמות עולי  .כ -שכל המט"י באר 3היו יכולי לקחת

8

חלק מהתקציב הזה .פשוט מטבע הדברי ההתאחדות עשתה הרבה יותר
פעילויות למע העולי ולכ החלק הגדול ,יכול להיות שהחלק הגדול מהתקציב
הועבר אליי.
כשאנחנו מדברי על ,את אומרת  500אל 0שקל לשנה ,זה באיזה שני ?
זה היה ברשות לעסקי קטני  .הרשות לעסקי קטני זה היה גו 0שקד
לסוכנות לעסקי  .ההבדל ביניה שרשות הייתה גו 0נפרד .הוא עדיי קיבל
תקציבי ממשרד התמ"ת ,אבל היה גו 0נפרד ,וסוכנות לעסקי קטני זה יחידת
סמ -בתו -התמ"ת.
אז באיזה שני אנחנו מדברי ?
אנחנו מדברי בי  8ל 10בער,-
שזה הרשות.
כ  ,שזה הרשות.
והסוכנות?
והסוכנות לעסקי זה כבר משנת  11א אני לא טועה.
ועד  13בער .-וג ש איזה תקציב היה שנתי שאת  ,שהועבר,
איפה ש ? ברשות לעסקי ?
בסוכנות ,לא ,בסוכנות.
בסוכנות זה מה שאמרתי 500 ,אל 0שקל.
וג ברשות זה היה  500אל 0שקל?
סדר גודל,
בער ,-בער.-
כ.
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העד ,גב' וולדברג:

עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
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אוקיי .ואני רוצה שנדבר טיפה יותר מפורט על הפרויקט שעשית ע הרשות

1

למלחמה בסמי ובאלכוהול .קוד כל אי -נוצר הקשר? זאת אומרת מתי נוצר
הקשר בי ההתאחדות לבי הרשות? מתי היה תחילת הקשר?

2
3

העד ,גב' וולדברג :תחילת הקשר היה עוד בשנת,
אז אני אעזור ל -זה .2010
עו"ד קוקוי:

4
5

העד ,גב' וולדברג.9*10 :
?9*10
עו"ד קוקוי:

6
7

העד ,גב' וולדברג :כ  .9*10 ,אז יזמנו פרויקט בתחו יזמות עסקית לנגמלי מסמי ואלכוהול וזה

8

כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:

עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:

עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:

עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:

היה פרויקט קט  .נדמה לי במסגרת הפרויקט עשינו שני קורסי לא גדולי  .ואני
השתתפתי ,לא התעסקתי בפרטי פרטי של הקורס ,עשו את זה אנשי אחרי
אצלי ,אבל הייתי בכנס סיו הקורס והתרשמתי ממשוב של המשתתפי
ומתגובות שלה ופידבקי מאוד חיובי של הפעילות שעשינו.
גמילה מסמי ומאלכוהול של עולי חדשי ?
אז ,אז ב 2009*2010זה היו אנשי  ,עולי ממדינות חבר העמי  ,כ  ,כ  .דר -אגב
אני לא אמרתי שבאיזשהו שלב ההתאגדות שינתה את שמה .בהתחלה היה לה
ש התאגדות יזמי חדשי ובאיזשהו שלב הש ,
עכשיו זה )מדברי ביחד(.
רק לעולי  ,רק לעולי  .וע הזמ אנחנו ראינו שהעמותה מתחילה להיות כתובת
נאמנה ג לבעלי עסקי שה לא עולי  ,או נגיד עולי ותיקי או שבכלל אי
לה שו זיקה,
לעלייה.
עלייה .אז החלטנו להחלי 0ש ומתברר שעשינו את זה מאוד בזמ  ,כי ב2011
אנחנו נבחרנו על ידי משרת התמ"ת להוביל את נושא יזמות עסקית בעיר תל אביב
יפו ,כאילו הפכנו למ מט"י תל אביב בנוס 0לזה שאנחנו התאגדות יזמי  .ג את
הפעילות הזו אני ניהלתי.
טוב.
כ.
נחזור עכשיו לרשות למלחמה בסמי .
כ?
היה פרויקט  ,2009*10הוא נגמר נכו ?
כ.
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העד ,גב' וולדברג :נדמה לי זה היה סו ,13 0אולי תחילת ,14

1

כ.
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג :כ  ,בסביבות .אני פניתי לפאינה לשמוע את דעתה לגבי לחדש קשר ע הרשות

2
3

עו"ד קוקוי:

למלחמה בסמי  .על סמ -הניסיו הטוב שהיה לי בעבר.
מה זאת אומרת לשמוע את דעתה? מה ביקשת ממנה?

העד ,גב' וולדברג :קוד כל שאלתי הא היא מכירה את פעילות הרשות למלחמה בסמי  ,זה דבר
ראשו  .ודבר שני א כ אז לקבל אולי המלצה שלה ליצור קשר ראשוני כדי

עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:

העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:

4
5
6
7

להתחיל להתקד ע הרשות .לבדוק ,לבדוק אפשרות .עוד לא היה ברור א ה

8

יירצו ,לא יירצו ,א נוכל לעשות משהו ביחד ,כי למה הייתי צריכה? כי לא הייתי
מכירה את ההנהלה החדשה ברשות למלחמה בסמי  .האנשי שעבדתי אית
קוד כבר לא עבדו ש .
אני רק רוצה לחדד ,את ביקשת המלצה ,שפאינה תית המלצה? לא שפאינה
תמלי 3ל -על הרשות?
קוד כל לשמוע את דעתה בכלל א יש מקו לדעתה להשתלב בפעילות הרשות
וא כ אז שהיא תמלי 3עליי ,לקיי פגישה ברשות למלחמה בסמי .
ואחרי השיחה הזאת ע פאינה מה ,אי -הדברי התקדמו?
אני כבר לא זוכרת את פרטי הפרטי  ,אבל באיזשהו שלב אני התקשרתי לרשות
למלחמה בסמי וקבעתי פגישה ע המנכ"ל.
ואי -השיחה של -או ההתקשרות של -לרשות למלחמה בסמי הייתה קשורה
לשיחה הזאת ע פאינה והבקשה לתת המלצה?
לא הבנתי.
זאת אומרת את ביקשת לתת המלצה ואז את בחרת להתקשר לרשות ,זאת
אומרת היה קשר בי השניי ? את ידעת שהמליצו ,לא ידעת שהמליצו? החלטת
פשוט להתקשר בלי קשר?
אני הנחתי שכ  ,שא דיברנו והבנתי שאי לה בעיה לדבר אית אז,
על סמ,-
הרמתי טלפו ועל סמ -זה ,כ  .וקבעו לי פגישה ,די מהר קבעו לי פגישה ע יאיר
גלר אז.
מה היה תפקידו?
מנכ"ל.
יושב ראש ,אבל לא משנה.
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עו"ד קוקוי:

מנכ"ל ,מנכ"ל סליחה.

1

כב' הש' לוי:
עו"ד קוקוי:

כ?
עכשיו אני רק אחדד את זה .בהודעה של,-

2
3

העד ,גב' וולדברג :כ ?
מ 1.1.2015את מדברת על דברי שה טיפה יותר מהנחה .שהיא התקשרה ,אני
עו"ד קוקוי:

4
5

מצטטת משורות  66עד  .68את מספרת "היא" ,הכוונה לפאינה קירשנבאו ,
"המליצה עלינו ההתאחדות כגו 0מקצועי ע ניסיו בתחו  .היא אמרה לי שאני

6
7

יכולה להתקד או לא באופ ישיר ולקד פרויקטי  ,ואז יצרתי קשר ע יאיר

8

גלר".
יכול להיות ,כי פשוט עכשיו עבר זמ  ,וכ .
אז אז זכרת יותר טוב?
כ.
אז יצרת קשר ע יאיר גלר ומה קרה אחרי?
יצרתי קשר והתקיימה פגישה מקצועית .היה יאיר גלר והיו אנשי מקצוע שעבדו
אצלו .אני הצגתי לה את פעילות ההתאגדות בכלל .חו 3ממני השתתפה בפגישה
ג מנהלת פרויקטי אצלי .כאילו עשינו פגישה מאוד מקצועית.
ואי -הנושא של ההמלצה של פאינה עלה ,א בכלל בפגישה הזאת?
לא.
לא.
לא.
אז אני ,אז יכול להיות ,בואי נגיד ככה ,אני אשאל אות -שאלה יותר רחבה ,יותר
כללית .בתקשורת של -ע יאיר גלר עד כמה הנושא של המלצה של פאינה עלה
או הוזכר בכלל? אז אני ארענ את זיכרונ,-
כ?
את לא זוכרת? שאלתי שאלה.
לא ,יכול להיות שזה עלה .אני פשוט לא זוכרת באיזה,
אוקיי ,לא זוכרת אז תרעננו את זיכרונה .כ תקריאי לה.
אז אני מפנה ,עמוד  ?5אני מפנה,
יש את זה בהודעות?
יש את זה בהודעות ,הנה העמוד האחרו  .זה ההודעה ,זו אותה הודעה מה.1.1.15
אני אקרא משורה  .69שאלו אות" -בהודעת -זו" ,מתכווני להודעה הקודמת
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שמסרת במשטרה" ,אמרת שהקשר הראשוני של -ע גלר היה בעקבות המלצה

32

העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:

עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:

העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
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של פאינה קירשנבאו אל יאיר גלר .אי -את יודעת זאת? הא פאינה או גלר ציינו

1

זאת באוזניי "?-ואז את עונה "הנושא עלה והוזכר .זה לגיטימי וזה קיי  .ההכרות
וההמלצה של פאינה .א -בעיקרו המפגש ע גלר נסוב באופ מקצועי,

2
3

בפ המקצועי ,בפ .
בפ המקצועי ,כ  .זאת אומרת ,אה בפ המקצועי .אז זאת אומרת זה כ  ,אז זכרת

4
5

שהנושא עלה.
העד ,גב' וולדברג :אוקיי ,כ .
עו"ד קוקוי:

כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
כב' הש' לוי:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:

6
7

אז לאחר הפגישה המקצועית ע גלר וע הנציגי של ההתאחדות ושל הרשות,

8

אי -זה התקד ? ע מי יצרת קשר ,מה הגו 0שיצרת איתו קשר? אני רוצה
להציג ל -את,
כ  ,ג את זה את לא זוכרת?
לא ,למה? אני זוכרת.
אז בבקשה.
היא רוצה,
כ  ,ע איזה גו 0יצרת קשר? אני רוצה להציג ל,-
כ?
להזכיר ל -את החוזה בינ -לבי ,
לבי ,
המכללה למנהל.
כ  ,כ  ,כ  .אנחנו יצרנו קשר ע המכללה למנהל בראשו לציו .
אז קוד כל מי קישר ביניכ לבי המכללה למנהל?
יאיר גלר.
יאיר גלר.
ת.246/
ואת יצרת קשר,
כ.
והפרויקט הזה שעשית לרשות למלחמה בסמי  ,אי -את נכנסת לפרויקט
הזה? אי -את השתלבת בפרויקט הזה?
אני הבנתי באיזשהו שלב שלרשות למלחמה בסמי היה מאוד חשוב שבפרונט
יעמוד גו 0שהוא יש לו תשתיות ויש לו ,וג נדמה לי זה עלה א אני לא טועה,
שחשוב שזה יהיה גו 0להשכלה גבוהה שיכול לתת את המעטפת לפרויקט .ואנחנו

9
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כגו 0ביצוע בתחו יזמות עסקית היה לנו כבר מערכי שיעורי מוכני והיו לנו
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תוכניות עבודה מוכנות .נהיה ספק שירות של מכללה למנהל לצור -ביצוע

1

הפרויקט .אז זה מה שקרה בעצ ,
אבל המערכת ,הרי זה פרויקט ,כיוו שזה פרויקט של רשות ציבורית אז זה

2
3

פרויקט שצרי -מכרז נכו ?
העד ,גב' וולדברג :שדורש מכרז ,כ .

4
5

עכשיו מי ניגש למכרז?
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג :המכללה למנהל.

6
7

עו"ד קוקוי:

המכללה למנהל .לגבי מערכת היחסי ,

העד ,גב' וולדברג:

המכללה למנהל ,אבל בהגשה למכרז היה בתו -המכרז ג
לביצוע הדרכה מקצועית .ה צירפו את זה למכרז.
אוקיי ,זאת אומרת את כבר שולבת ש ?
כ ,כ .
כמה ,בעקבות הפרויקט כמה קורסי בוצעו ,כמה כס 0ההתאחדות קיבלה?
הפרויקט לפי התכנו שלו היה אמור להיות בנוי משלושה מחזורי  ,משלושה
קורסי  .אבל מה שאני זוכרת ,אנחנו ביצענו במלואו את שני המחזורי  ,את שני
הקורסי והשלישי התחלנו והוא לא הסתיי .
וכמה כס?0
כס 0שההתאגדות קיבלה?
כ ,כ .
כס ,0ההתאגדות קיבלה עבור כל מחזור  150אל 0שקל.
והיו,
סדר גודל 152 ,אולי.
כ  ,זה מופיע ג בחוזה,
כ.
הסכומי  .ולגבי המחזור השלישי,
המחזור השלישי רק התחלנו והיה קושי להמש -ביצוע .זה פרויקט שהיה בצפו
ומשו מה לא הצליחו ש לגייס כנראה מועמדי שה היו לגמרי מתאימי
לפרויקט ,אז באיזשהו שלב זה ,התקבלה החלטה להפסיק.
וכמה כס 0קיבלת עבור,
הפרויקט הזה סכומי מאוד קטני  ,רק על מספר הרצאות שביצענו.
מה סיפרת ,א בכלל ,מה סיפרת לפאינה קירשנבאו על הפרויקט הזה ע
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הרשות למלחמה בסמי ?

32

עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:

עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:

עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:

8
את ההצעה שלנו
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העד ,גב' וולדברג :לא שסיפרתי לה משהו ,הרבה מאוד ,אבל אני זוכרת שבאיזושהי הזדמנות ,נדמה

1

לי שנפגשנו באחד הכנסי שלנו ,עדכנתי אותה שהפרויקט מתקד יפה וברשות
לעסקי  ,ברשות למלחמה בסמי מרוצי מהתקדמות הפרויקט .ואפילו אמרתי

2
3

לה אני חושבת א זה נית ג להמשי -בשנה הבאה.
אוקיי.

4
5

עו"ד קוקוי:

העד ,גב' וולדברג :כלומר בשנת  2015א נית להמשי -ע הפרויקט הזה ,כי ג אנחנו כבר היינו
אחרי שתי קבוצות בראשו במכללה למנהל והפידבקי היו מאוד חיוביי .

6
7

עו"ד קוקוי:

למה אמרת לה את זה לגבי השנה הבאה? זאת אומרת למה הזכרת את הנושא?

8

העד ,גב' וולדברג:

כי אני תמיד מראש הייתי מתחילה לדאוג לתקציבי לעמותה .מה שהיה חשוב
לי שהעמותה תמשי -להתקיי ושיהיו לה תקציבי .
אני חושבת שאני לא שאלתי על זה ,אבל מה הקשר בי התקציבי של רשות
למלחמה בסמי שהיו בשביל הפרויקט הזה לבי פאינה קירשנבאו ?
אני הבנתי שחלק מהתקציבי של רשות לעסקי ,
למלחמה בסמי .
למלחמה בסמי היו ג מהכספי הקואליציוניי א אני לא טועה.
מאיפה את הבנת את זה?
אבל זה לא סוד .זה היה ג  ,היו פרסומי לגבי תמיכות ,כספי הקואליציוניי .
אוקיי.
מאיפה אבל את הבנת את זה?
מה?
מאיפה את הבנת את זה?
אני עכשיו כבר לא זוכרת ,אבל זה ,ידעתי שרשות למלחמה בסמי ג נהנית
מהכספי הקואליציוניי  .כ -אני חושבת .היו אני לא,
של איזה מפלגה?
מה?
של איזה מפלגה?
של ישראל ביתנו.
אוקיי .כ ?
יכול להיות שאני טועה ,אני לא יודעת.
את אמרת שההתאחדות ג עסקה בקשר ,בהקשר מסוי בעידוד העלייה .זאת
אומרת א אני מבינה נכו ג אמרת ,היו סמינרי בחו"ל נכו ? ערכת סמינרי
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עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
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בחו"ל .מי הרצה בסמינרי האלה? מי היו המרצי  ,היועצי ? זאת אומרת מה

1

הקשר של היועצי והמרצי האלה להתאחדות ,א בכלל?
העד ,גב' וולדברג :המרצי שהשתתפו,

2
3

בסמינרי בחו"ל.
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג :ה היו פרילנסרי של ההתאחדות.

4
5

זה היה מ מאגר כזה?
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג :מאגר מרצי ויועצי שהתמחו במת סיוע ליזמי עולי  .ומה שהיה לי ג חשוב

6
7

שה ידעו לעשות את זה בשפה הרוסית ,כי הסמינרי התקיימו במדינות חבר

8

העמי לשעבר אז מאוד הקפדתי על בניית מאגר אנשי רציניי ומקצועיי .
לגבי הזמנת נסיעות ,בתי מלו  ,כל הלוגיסטיקה הזאת ,את השתמשת
בשירותי של סוכנות נסיעות מסוימת? משהו ,זאת אומרת הייתה לכ חברה
שעבדת איתה?
כ.
ומה הש של החברה?
אמריק אקספרס.
אי ?-לא שומע.
אמריק אקספרס.
אמריק אקספרס?
כ.
כ ? טוב .עכשיו אני רוצה שנדבר רק רגע,
זה מופיע ג בפרוטוקולי .
כ.
כ.
אני רוצה שנדבר כרגע על הקשר של -ע דאוד גודובסקי .מאיפה את מכירה את
דאוד גודובסקי?
דאוד גודובסקי אני מכירה בעיקר מכל מיני פעילויות שראיתי אותו,
פעילויות? איפה?
כל מיני פורומי  ,כנסי .
של מי?
של עולי .
של עולי .
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עו"ד קוקוי:

העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
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העד ,גב' וולדברג :של עולי  .של כל מיני פורומי של משרד הקליטה שג ראיתי אותו ש וג
עו"ד קוקוי:

כשנפגשתי ע פאינה ,ג במפלגה ראיתי אותו כמה פעמי ודיברתי איתו.
מה את יודעת על הקשר בי דאוד גודובסקי לפאינה קירשנבאו ?

1
2
3

העד ,גב' וולדברג :דאוד ,פאינה הייתה מזכ"לית המפלגה ודאוד עבד במפלגה .הוא היה העוזר של,
אבל הקשר בי השניי ?
עו"ד קוקוי:

4
5

העד ,גב' וולדברג :אני לא יודעת ,את מדברת על איזה קשר?
אני מדברת על ,לא ,אני מדברת על קשר,
עו"ד קוקוי:

6
7

העד ,גב' וולדברג :קשר ,קשר,

8

עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:

מקצועי,
כ במפלגה .הוא היה עוזרו של פאינה.
הוא היה העוזר של פאינה.
העוזר ,כ .
אוקיי ,אוקיי.
ככה אני מבינה את זה.
טוב.
ולגבי הקשר של גודובסקי להתאחדות ,מה הקשר בי גודובסקי להתאחדות א
בכלל יש קשר?
לא.
תואילי להרי את הקול ,להשיב בקול .דבריי -מוקלטי .
א את מדברת על אותו מקרה,
אני תיכ ,0אני תיכ 0אדבר על מקרי  .אני רק רוצה לוודא קוד  ,זאת אומרת יש
ל -מאגר של יועצי אמרת,
כ.
ומרצי  .גודובסקי הוא חלק ממנו? הוא חלק,
לא ,גודובסקי לא חלק ממנו.
אוקיי .אני מציגה בפניי -את החשבונית ת .222/זה המקרה הראשו  .יש ל ?-במה
מדובר כא ? על מה שילמה ההתאחדות  4025שקלי באפריל ?2014
על נסיעה של גודובסקי לסנט פטרסבורג .לכנס ,כנס,
הנה כתוב פה,
כנס ,כ ,
בדיוק מה שרציתי לשאול .כתוב פה "עבור ביצוע סמינר לבעלי עסקי בסנט
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פטרסבורג.

32
1072

בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו
ת"פ  16512 08 17מדינת ישראל נ' קירשנבאו ואח'

 26מר 2018

העד ,גב' וולדברג :כ .

1

מאיפה הכותרת הזאת ,מאיפה המידע?
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג :זה מה שהוא אמר ,שהוא נוסע לכנס ,לאיזשהו כנס עסקי בסנט פטרסבורג.

2
3

עו"ד קוקוי:

ואני רוצה להציג ל -עוד מסמכי שקשורי לנסיעה אחרת ,אבל לפני ,לפני שאני
מציגה את קוב 3המסמכי שקשורי לנסיעה אחרת ,מי זה יקותיאל צפרי? את

מכירה אותו?
העד ,גב' וולדברג :אישית אני לא מכירה אותו.

4
5
6
7

עו"ד קוקוי:

ומה הקשר ,כ ?

8

העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:

הוא נסע ע דאוד לנסיעה שנייה.
שאנחנו תיכ 0נדבר עליה.
כ ,כ .
רק לנסיעה,
פרט לזה אי שו קשר.
אוקיי .אז אני עוברת לנסיעה השנייה שזה ,ככה ,ת 223/זו חשבונית .ת 224/אני
חושבת שזו הזמנה .נכו ? אני לא זוכרת.
לא.
לא?
מ?8.9
כ ,כ .
ת.228/
אז זה ת.228/
זה הזמנת מלו .
כ  ,וג קבלות שזה ת.230/
מה השאלה?
השאלה היא באיזה נסיעה מדובר ואי -ההתאחדות ,מדוע ההתאחדות שילמה על
זה? קוד כל כתוב שוב פע  ,יש פה כותרת "עבור ביצוע",
הרצאות עידוד עלייה,
כ.
ליזמי ובעלי עסקי .
מאיפה המידע על הכותרת הזאת?
המידע על הכותרת מדאוד.
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עו"ד קוקוי:

כ.

32

עו"ד עקירב:
עו"ד קוקוי:
עו"ד עקירב:
עו"ד קוקוי:
עו"ד עקירב:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
כב' הש' לוי:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
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1

היה כזה דבר?

העד ,גב' וולדברג :היה כזה דבר?
אני שואל א את יודעת וא זה פרויקט שלכ ?
כב' הש' לוי:

2
3

העד ,גב' וולדברג :זה מה שהוא אמר לי שלמטרה הזו הוא נוסע לנסיעה הזאת.
וזה היו הרצאות שאת יזמת ?
כב' הש' לוי:

4
5

העד ,גב' וולדברג :לא.
היו הרצאות?
כב' הש' לוי:

6
7

העד ,גב' וולדברג :אני לא יודעת.

8

כב' הש' לוי:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:

עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:

כב' הש' לוי:

אז למה שילמת?
כ  ,השאלה היא למה שילמת? והשאלה היא מתייחסת ג לנסיעה לסנט
פטרסבורג וג לנסיעה הזאת.
אני ביקשתי מדאוד שהוא ,כשהוא ביקש לנסוע ואמר שהוא צרי -לנסוע,
את מדברת על איזה נסיעה?
על הנסיעה השנייה .אני ביקשתי ממנו שהוא יביא לי הזמנות לאות פעילויות
שהוא נוסע ובסיו הפעילות אני רוצה לקבל ג דוח ביצוע .לצערי אני לא קיבלתי
את זה ממנו .בכמה הזדמנויות אני דרשתי ממנו את הדוחות.
בוא נחזור ,את מדברת ש בעיקר על המסמכי האלה לגבי הנסיעה השנייה .לגבי
נסיעה ראשונה,
כ?
ביקשת משהו?
לא זוכרת ,נדמה לי שלא.
את אומרת שלא ,את אמרת שאת לא ביקשת.
כ ,כ .
בכל זאת ,אני חוזרת על השאלה ,אז יש ל -נסיעה אחת ,הוא ביקש את שילמת.
למה שילמת על הנסיעה הראשונה ולמה שילמת,
תנו לה להשיב .השאלות יותר ארוכות מהתשובות .כ  ,למה שילמת? לא הבנתי.
כי היה חשוב לי לא לאכזב את פאינה .כי היה לי חשוב לא לסכל אפשרות שהיא
תטיב איתי ג בעתיד ואני מאוד דאגתי לצור -של העמותה שלי להתקיי ,
להמשי -להתקיי  .ולכ הבנתי שא אני אסרב אז אני יכולה לייצר פה קושי מול
פאינה.
למה מימו טיסה לצרכי לא ברורי של אדו גודובסקי יכולה להרע את הקשר
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ע פאינה?
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העד ,גב' וולדברג :הנסיעה של גודובסקי הייתה כמה שאני הבנתי במסגרת עבודתו במפלגה ,פעילותו
כב' הש' לוי:

במפלגה.
מאיפה הבנת את זה?

1
2
3

העד ,גב' וולדברג :אני חושבת שממנו .במסגרת הפעילות שלו במפלגה .אבל הוא ג אמר לי שזה
קשור לנושא עידוד עלייה.

4
5

אבל למה חשבת שא תידחי את הבקשה ,לא תממני ,זה יכול לפגוע בקשר של-
ע פאינה?

6
7

העד ,גב' וולדברג :כי ידעתי שגודובסקי הוא אז ראש של פאינה וא הוא נוסע בענייני המפלגה אז

8

כב' הש' לוי:

כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:

כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
עו"ד קוקוי:

לא ייתכ שפאינה לא ,לא יודעת על הנסיעה הזו ולא ,הוא נוסע על סמ -דעת עצמו.
היא המזכ"לית של המפלגה.
ולכ  ,כשהוא חזר ביקשת,
אני מנסה איכשהו לתרג את זה לענייני בעמותה שלי ,שלא ייתכ מצב שמישהו
מהעובדי שלי או מישהו מהמרצי שלי נוסע בלי שאני יודעת שהנסיעה הזאת
מתקיימת.
זאת אומרת שאת הבנת שאת מממנת נסיעה שהיא לצרכי מפלגתיי ,
שיכולה ג לשרת את האינטרסי של העמותה שלי.
אבל ,וביקשת דוחות ביצוע בסיומה?
כ ,כ .
וקיבלת?
לא .וביקשתי את זה בכמה הזדמנויות.
אוקיי .ואז כשזה חוזר על עצמו ,מבקשי לנסוע עוד פע ?
לא ,אני מדברת על הנסיעה השנייה .ביקשתי על הנסיעה השנייה.
ומה ע הראשונה?
הראשונה ,אני לא זוכרת למה אבל לא ביקשתי .יכול להיות שלא ביקשתי את
הדוחות כי זה איכשהו נשכח .היה עומס מאוד גדול )מדברי ביחד(,
לקחת בחשבו את האפשרות שג לא היו הרצאות?
בנסיעה ראשונה? אני לא יכולה להגיד ,לענות על השאלה הזאת אני לא יודעת
לצערי.
כ ? טוב .תמשיכו.
אני רק רוצה בהקשר של השאלות של כבוד השופט ,אי -הבנת שפאינה
קירשנבאו ג מעוניינת בזה שההתאחדות תשל על גודובסקי? זה שהנסיעה
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קשורה למפלגה זה משהו אחד ,אבל אי -הבנת שהיא מעוניינת בזה שההתאחדות

1

תשל ?
זו קצת שאלה מדריכה ,אי -הבנת.

2
3

או א בכלל .או שלא הבנת בכלל ,או שלא קישרת?
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג :אני לא כל כ -הבנתי את השאלה.
עו"ד קוקוי:

אני ,מה שאני שואלת ,אז יש נושא אחד ,את מבינה שהנסיעה של גודובסקי
קשורה למפלגה,

העד ,גב' וולדברג :כ .

4
5
6
7
8

עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:

ולכ זה קשור לפאינה ,זה נושא אחד.
כ ,כ .
אבל אי -את מסיקה שג יש רצו או שלצור -העניי אי התנגדות לזה
שההתאחדות תממ את הנסיעה?
אז אני לא ידעתי את זה ,אז כשאישרתי את הנסיעה שלו.
מה את לא ידעת?
לא ,שפאינה מעוניינת שהוא ייסע.
אבל את,
אז למה אישרת?
כי זה מה שאני אומרת ,אני ,לא ,אני ,לא נכו  .לא מה ,אני רציתי להגיד שאני לא
ידעתי אז שגודובסקי נשלח על ידי פאינה לבקש ממני את ,את התשלו עבור
הנסיעה.
ובמועד אחר כ ידעת את זה?
ידעתי על זה כבר בדיעבד.
מתי?
כששמעתי הקלטות של,
כלומר בחומר החקירה?
בחומר החקירה ,כ .
אוקיי .אבל את אמרת ,את הרי ,את אומרת ,שוב פע  ,את אומרת "אני לא ידעתי
שגודובסקי נשלח על ידי פאינה" ,אבל את בעצמ -אמרת שהתשלו הוא כדי לא
להרע את היחסי ע פאינה ,אז מה הקשר? תסבירי.
כי היה לי ברור שא אני אסרב לגודובסקי ולא משנה א פאינה שלחה אותו או
לא שלחה אותו ,א אני אסרב אז זה יפגע ,הוא ידווח לה על זה.
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עו"ד קוקוי:

ואז מה?

32

העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:

כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:

העד ,גב' וולדברג:
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העד ,גב' וולדברג :ואז זה יכול לפגוע בהמש -בפעילות העתידית של העמותה.

1

אי?-
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג :בקבלת ,אפילו א אני אבקש שוב פע להמשי -לקבל את הכספי לפרויקטי ,

2
3

עו"ד קוקוי:

כספי קואליציוניי לפרויקטי אז זה יכול לפגוע בפעילות העתידית.
טוב.

4
5

כב' הש' לוי:
עו"ד קוקוי:

טוב .בבקשה ,תמשיכו.
אני רוצה להציג ל -כמה שיחות שקשורות ,שיחות ,אני מציגה שיחה  .16696אני

6
7

רוצה להציג ל -שיחה .16763

8

ת.247/
בשתי השיחות האלה,
ות.248/
בשתי השיחות האלה את מדברי  ,את מתכנני פגישה .את ,קוד כל
הדוברי ה את ודאוד נכו ? כ ? הדוברי בשיחות את ודאוד .בשתי השיחות
את מתכנני פגישה 31 ,לאוגוסט ו 1בספטמבר  .2014על מה דאוד רצה להיפגש
אית?-
הראשונה זה,
כ .31
אה אני מסתכלת לפה ולא הבנתי .זה אוגוסט וזה,
זה יו אחרי יו  ,זה  31לאוגוסט וזה  1לספטמבר ופה את מדברי ,
זה לפני הנסיעה שלו.
כ.
כ.
אז את מדברי פה על פגישה בקפה )מדברי ביחד(,
אז זה ,הפגישה הזאת זו הפגישה שהוא ביקש בה שאני אממ לו את הנסיעה.
ואני רוצה להציג ל -עוד שיחה ,זה באותו יו ב 1לספטמבר .שיחה  .16815את
אומרת לדאוד,
ת.249/
"כמו בפע שעברה" .תיכ 0אני אמצא איפה בדיוק .את מדברת על הבקשה
הקודמת" .אתה זוכר את הבקשה הקודמת" ואז את מדברת על סוכנת נסיעות
שלנו.
כ ,כ .
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מה זה הבקשה הקודמת?
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כב' הש' לוי:
עו"ד קוקוי:
כב' הש' לוי:
עו"ד קוקוי:

העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
כב' הש' לוי:
עו"ד קוקוי:

העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
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העד ,גב' וולדברג :הנסיעה הראשונה שלו לסנט פטרסבורג.
עו"ד קוקוי:

1

ולצור -מה את ביקשת לו"ז? את מבקשת פה לוח זמני כדי לבדוק ,כדי לבדוק
את הסוכנת .למה את צריכה לבדוק?

2
3

העד ,גב' וולדברג :קוד כל אני עדיי עוד לא איבדתי תקווה שאני אקבל משהו מהנסיעה הזו .אקבל
אולי הזמנות ,אקבל דוחות ע סיו הנסיעה וא זה ככה אני צריכה לעקוב אחרי

4
5

ביצוע וכשהיא ,סוכנת הנסיעות תגיש לי חשבוניות אני רוצה לדעת על מה אני
משלמת.

6
7

אבל פה את מבקשת ,זאת אומרת אני מבינה שאת מדברת ,א לבדוק את הסוכנת

8

לצור -העניי ,
כ.
את לא צריכה לדעת את תוכ ההרצאות .אז איזה לו"ז את מבקשת?
לא ,אני מבקשת לו"ז איפה ,זו לא הייתה נסיעה למקו אחד וזהו .זו הייתה
נסיעה מורכבת לכמה ערי  .אז אני רציתי לדעת ,א אני אשל נגיד על טיסות
וא אני אשל על בתי מלו אז הא זה באמת תוא למה שקרה בפועל.
טוב .אני מציגה בפניי -את השיחה  .17075את אומרת שאת סגרת פה,
ת.250/
את כבר סגרת את הכל .אני מפנה לשורה " .5בעיקרו הכל סגור איתה" .ע מי
את סגרת?
ע הסוכנת שלו.
ובהמש -את שואלת בשאלה ,בשיחה הזאת את שואלת את דאוד "הא באמת
אצלכ הכל ברזל?" ,הכל באמת,
הכל סגור מבחינת הנסיעה.
למה ,למה את שואלת,
כי,
למה את שואלת אותו?
לא ,אני שואלת אותו רק לגבי הנסיעה עצמה,
כ?
שא הוא באמת נוסע ולא השתנו דברי בדר -ואולי הוא נוסע רק הוא והשני לא
נוסע .אני רציתי לדעת איפה זה עומד מבחינתו ,מבחינת הביצוע.
אני רוצה ,זאת אומרת שאלה כללית .תוכ ההרצאות ,בפני מי הרצו ,על מה הרצו,
כמה את היית קשורה לתכנו של הנסיעה הזאת? מבחינת )מדברי ביחד(,
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עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:

עו"ד קוקוי:
כב' הש' לוי:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:

32

העד ,גב' וולדברג :הנסיעה הספציפית הזאת?
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1

כ  ,מבחינת זאת.

2
3

העד ,גב' וולדברג :לא ,לא הייתי קשורה.
זו הראשונה?
כב' הש' לוי:
עו"ד קוקוי:
כב' הש' לוי:

לא ,היא מדברת ,זה הכל בספטמבר אז זו הנסיעה השנייה.
אוקיי.

4
5

עו"ד קוקוי:
כב' הש' לוי:

זה של השניי .
כ?

6
7
8

העד ,גב' וולדברג :לא ,לא הייתי קשורה.
עו"ד קוקוי:
כב' הש' לוי:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:

לא היית קשורה .אני מציגה בפניי -עוד שיחה.17922 ,
ת.251/
מה את מבקשת מדאוד כא ?
אני אגיד ל -מה .הנה "אלי -פניה רשמית" ,אני מבקשת ממנו קוד כל הזמנות
לביצוע פעילות מהגופי שאליה הוא נוסע ,ובהמש -ג אני ביקשתי ממנו את
הדוחות ביצוע פעילות.
אוקיי .וכל זה את מבקשת מאיזה סיבה? למה את צריכה את זה?
כי נאמר לי בפגישה איתו שהוא נוסע ,הנסיעה שלו קשורה לנושא עידוד עלייה.
אז מה? את בסנט פטרסבורג לא ביקשת שו דבר ,למה את צריכה עכשיו?
אז א ש איכשהו פספסתי את זה אולי בגלל ,אני אומרת לח 3עבודה ושכחתי
מזה ,אז פה אני רציתי שהכל יהיה מסודר .שהוא כמו בכל העבודה אצלי תמיד
יש דוחות עבור כל פעילות אז ג את זה.
את מדברת על ההתאחדות?
על ההתאחדות ,כ .
על ההתאחדות.
כ.
אוקיי .עוד שיחה,
קיבלת בסופו של דבר דוחות כאלה כא ?
לא.
לא.
אחרי כמה פניות חוזרות אליו לא ,לא קיבלתי.
עוד שיחה אחת  .18136זה קצת יותר מאוחר כבר.
ת.252/
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עו"ד קוקוי:

למה את מבקשת מדאוד,
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עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:

עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד קוקוי:
כב' הש' לוי:
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העד ,גב' וולדברג :כ ?

1

שהוא יבקש מאלה הסוכנת שהתשלו יהיה במאוחד?
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג :כי מכיוו שהפעילות הזאת זו לא פעילות שאצלי בהתאחדות יוזמה ,תוכננה,

2
3

בוצעה ולא היה לי כל כ -שליטה על כל מה שקורה ש במהל -הנסיעה ,אז היה
לי חשוב שגור אחד ירכז את הכל ויציג לי את ס -הכל העלויות ואני לא אתחיל

4
5

לשל ש לילה במלו הזה ולילה ,כאילו להעסיק עוד את העובדי שלי בדברי
מיותרי שאי לה מידע ושליטה על זה.

6
7

עו"ד קוקוי:

אני,

8

העד ,גב' וולדברג:

כי נסיעות אחרות בהתאחדות יזמי כל הנסיעות לסמינרי וכנסי  ,זאת הייתה
יוזמה שלי ,תוכנית ,יוזמה שלנו של ההתאחדות .תכנו שלנו ,קשר שלנו ע
הגורמי המבצעי במקו  .אז אנחנו עשינו את זה הכל לפי שלבי  ,ופה בגלל
שזה לא קרה ,אז רציתי שהכל יהיה מרוכז בדוח,
את מתכוונת שהייתה,
בדוח,
שזו היו נסיעות שלכ הייתה הצדקה עניינית מבחינת,
לא,
מבחינת העמותה,
מבחינת העמותה,
הייתה הצדקה עניינית להוצאה הכספית נכו ?
לא שרק הצדקה ,זאת הייתה הפעילות שלנו.
הפעילות.
כ ,כ .
ופה את אומרת "מאחר שאני נותנת גיבוי למשהו שהוא בעצ לא חלק מפעילות
העמותה אז עדי 0לעשות את זה בפע אחת ולא לתת הרבה גיבויי כאלה" נכו ?
זה מה שאת אומרת?
אפשר להגיד ,כ .
א אני טועה בהבנה אז תתקני אותי.
כ  ,אמרתי את זה במילי אחרות ,אבל זאת הכוונה.
כ  ,טוב .בבקשה.
את אמרת ג שלהתאחדות הייתה ,בוא נקרא לזה סוכנות בית ,סוכנות נסיעות
בית חברה שאת עבדת איתה .כא זו סוכנות נסיעות אחרת.
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כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:

העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
עו"ד קוקוי:

העד ,גב' וולדברג :זו סוכנות שאני ידעתי מדאוד שהוא עובד איתה.
1080

32

בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו
ת"פ  16512 08 17מדינת ישראל נ' קירשנבאו ואח'
עו"ד קוקוי:

 26מר 2018

אוקיי .ולמה את לא העברת את כל,

1

העד ,גב' וולדברג :מאותה סיבה ,בדיוק מאותה סיבה.
מאותה סיבה,
עו"ד קוקוי:

2
3

העד ,גב' וולדברג :שלא היה לי אפילו מה למסור לסוכנות נסיעות שלי ואיזה משימות לתת לה .מה,
טוב .השיחה האחרונה זו שיחה שבדיוק דיברת על הבקשות לדוחות ולמסמכי ,
עו"ד קוקוי:

4
5

כב' הש' לוי:

.21263
ת.253/

6
7

עו"ד קוקוי:

שוב פע  ,מה את מבקשת? זה כבר  1באוקטובר 1 ,באוקטובר השיחה הזאת .מה

8

את מבקשת מדאוד?
העד ,גב' וולדברג :שאני מבקשת ממנו דוחות .אני מבקשת ממנו דוחות של הנסיעה בעצ  ,דוחות
ביצוע.
שאלה אחרונה .מה ידוע ל -על מה באמת גודובסקי וצפרי עשו בנסיעה הזאת?
עו"ד קוקוי:
העד ,גב' וולדברג :לא ידוע לי .לא ידוע.
טוב ,תודה .בבקשה חקירה נגדית לעור -די אדרת.
כב' הש' לוי:
ע.ת 3/גב' אירנה וולדברג ,משיבה בחקירה נגדית לעור) הדי גיורא אדרת:
כ  .גברת וולדברג צהריי טובי .
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג :שלו .
כפי שאמרת את מנכ"לית ,היית ,ההתאחדות היזמי נכו ?
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג :נכו .
ובי היתר היו לכ פרויקטי של עידוד עלייה ,של יזמי עולי .
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג :נכו .
הקשר של -ע גברת פאינה קירשנבאו הוא קשר ארו -שני נכו ?
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג :כ .
מכירה אותה ,יש ביניכ פגישות מפע לפע ,
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג :כ .
בנושאי משותפי  ,בעיקר בנושאי של עלייה ועידוד עלייה.
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג :נכו .
עכשיו את אמרת שהקשר של -ע פאינה היה חשוב ל -ולהתאחדות ,כי גברת
עו"ד ג .אדרת:
קירשנבאו הייתה נציגה של קהל עולי גדול .היא ג לקחה על עצמה לקד
חוקי שנוגעי לעסקי קטני  .זה נכו ?
העד ,גב' וולדברג :כ .
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ואת הוספת ואמרת שהיה ל -חשוב לשמור על קשר ע פאינה קירשנבאו לא רק

1

בגלל תקציבי אלא בכלל בגלל מעמדה ונוכח היותה חברת כנסת חרוצה ופעילה.
לארגו כמו ההתאחדות היה חשוב שיהיה לו קשר טוב ע קירשנבאו כדי שהיא

2
3

תגיע ותשתת 0בכנסי וכולי.
העד ,גב' וולדברג :נכו .

4
5

מדויק?
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג :נכו .

6
7

עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד ג .אדרת:

זאת אומרת עצ ההשתתפות של גברת קירשנבאו בכנסי שלכ זה מוסי0

8

לכ  ,זה נות ער -מוס -לכנס ,זה חשוב לעולי ,
נכו .
זה חשוב ליזמי וזה סוג הקשר שהיה ל -חשוב לשמור איתה?
נכו .
בכל ,לא ,נתחיל ע משהו אחר .בנושא של הקשר ע רשות הסמי בשנת ,2014
כמו שנשאלת תסכימי איתי שהיוזמה הייתה ממ ,-את פנית לפאינה,
נכו .
וכל מה ששאלת הא היא יכולה לעזור ל -ליצירת קשר .היא השיבה בחיוב והיא
פנתה למנכ"ל ונוצר הקשר.
נכו .
זה היה הכל ,מעבר לזה לא היה לה שו דבר נוס 0שהיא עשתה בעניי הזה?
נכו .
מאז שנוצר הקשר הפעילות הייתה בינ -לבי הרשות למלחמה בסמי ?
כ.
עכשיו בכל הקשרי הללו ע גברת קירשנבאו  ,תקציבי  ,עזרה ,הפניות ,כל מה
שתיארת פה ,תאשרי לי שמעול פאינה לא ביקשה ממ -איזושהי תמורה.
לא ביקשה.
מעול ?
לא.
עכשיו בקשר לנסיעות שנחקרת עליה  .הקשר בעניי הנסיעות היה ע דאוד וע
דאוד בלבד נכו ?
סליחה? שוב.
פניה לנסיעות ,שתי הנסיעות הללו שדיברת,
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1

הייתה מטע דאוד,

העד ,גב' וולדברג :כ .
הקשר היה ע דאוד?
עו"ד ג .אדרת:

2
3

העד ,גב' וולדברג :כ .
הוא הציג ל -את מטרת הנסיעה,
עו"ד ג .אדרת:

4
5

העד ,גב' וולדברג :כ .
והוא הציג ל -שמטרות הנסיעה קשורות בקידו עלייה?
עו"ד ג .אדרת:

6
7

העד ,גב' וולדברג :נכו .

8

עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג:
עו"ד ג .אדרת:

העד ,גב' וולדברג:
עו"ד ג .אדרת:

אמרת ג בהודעות הארוכות שנגבו ממ -שא הוא היה מבקש ממ -שתממני לו
טיול בחו"ל לא היית עושה את זה.
לא.
נכו ?
נכו .
זאת אומרת העובדה שחשבת והאמנת שהנסיעה היא לצור -נושא של עולי ,
קידו עלייה ,שזה נושאי שהארגו של -עוסק בה ,
כ.
הייתה חשובה בעיניי?-
מאוד.
ולכ ג ביקשת לקבל דוחות שחשבת שכתוצאה מהנסיעה הזאת והפעילות הזאת
כמו שהוא הציג הארגו של -ג ייצא נשכר?
נכו .
עכשיו לגבי הנסיעות הללו ,שתי הנסיעות הללו ,אני מקריא ל -מה שאלו אות-
ומה ענית במשטרה .בהודעה של -את אומרת כ ,-את נשאלת שאלה כזאת ,החוקר
אומר ל" -אני אומר ל -כי דאוד גודובסקי לא סת הגיע אליי -לבקש פעמיי
כס 0עבור כרטיסי הטיסה שלו אלא הופנה על ידי פאינה קירשנבאו מתו -ידיעה
שאת תשלמי כרטיסי אלה .מה תגובת "?-ואת עונה "לא נאמר לי ולא שמעתי
על כ -מא 0אחד" .זה נכו ?
נכו .
בהמש -את נשאלת "הא פנית לפאינה או ביקשת ממנה הסברי על בקשותיו
של דאוד גודובסקי לכספי תשלו טיסותיו?" ואת עונה "לא ,לא דיברתי איתה
על זה והיא לא דיברה איתי".

העד ,גב' וולדברג :נכו .
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1

מדויק?

העד ,גב' וולדברג :כ .
אז עכשיו בואי רגע נעשה קצת סדר .דאוד פונה אליי -ואומר ל -שהוא נוסע
עו"ד ג .אדרת:

2
3

בענייני של עולי ומבחינת -כמו שאמרנו קוד זו נראית מטרה נכונה וטובה
שיכולה ג לתרו בעקיפי לפעילות של ההתאחדות.

4
5

העד ,גב' וולדברג :נכו .
והסכמת לממ את הטיסות הללו וכל מה שכרו -ש  .הנושא שא תסרבי את
עו"ד ג .אדרת:

6
7

עלולה לגרו ליחסי לא טובי ע פאינה או אי -שהגדרת את זה ,זה נושא שהיה

8

במחשבה ,בראש ,מחשבה סובייקטיבית של -נכו ? א 0אחד לא אמר ל" -תשמעי
לא תממני לא תקבלי תקציבי " או "פאינה תנתק אית -קשר"?
העד ,גב' וולדברג :לא.
זה מה שאת אמרת וחששת,
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג :הייתה הנחה שלי ,כ .
הנחה של,-
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג :כ .
שאולי יכול לקרות מצב,
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג :כ .
שבמירכאות התרגזו עליי -ולא ימשיכו ע הקשרי הטובי .
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג :נכו .
זו מחשבה של?-
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג :כ .
לא היה לזה ביטוי חיצוני? א 0אחד לא אמר ל" -תשמעי א לא תממני לא
עו"ד ג .אדרת:
תקבלי" או התנה משהו או קשר משהו נכו ?
העד ,גב' וולדברג :כ .
תודה גברתי.
עו"ד ג .אדרת:
חקירה חוזרת?
כב' הש' לוי:
ע.ת 3/גב' אירנה וולדברג ,משיבה בחקירה חוזרת לעורכת הדי קוקוי:
יש לי שאלה אחת אדוני .אירנה מחומר החקירה עולה שפאינה קירשנבאו כ
עו"ד קוקוי:
שלחה את דאוד גודובסקי,
לא ,לא ,לא ,סליחה .זה בחקירה חוזרת "מחוקר חקירה עולה" ,מאיפה חומר
עו"ד ג .אדרת:
חקירה?
עו"ד קוקוי:

לא ,אבל זה בקשר ,קוד כל זה בקשר לשאלה שהייתה בנגדית,
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עו"ד ג .אדרת:

כ?

1

עו"ד קוקוי:
כב' הש' לוי:

אז אפשר שאני קוד כל אסיי את השאלה ואחר כ,-
אל תשיבי.

2
3

עו"ד קוקוי:
כב' הש' לוי:

כ.
תסיימו את השאלה,

4
5

עו"ד קוקוי:
כב' הש' לוי:

אני קוד כל אסיי את השאלה.
א אדוני יתנגד אני אחליט .כ ?

6
7

עו"ד קוקוי:

כ  .את אמרת לשאלותיו של עור -די אדרת שפרט לקשר בינ -לבי גלר לצור-

8

העניי  ,פרט להמלצה פאינה קירשנבאו לא תרמה שו דבר לפרויקט הזה ,לא
קידמה בשו אופ את הפרויקט הזה ברשות,
העד ,גב' וולדברג :כ .
המלחמה בסמי  .עכשיו מחומר החקירה עולה שפאינה קירשנבאו שולחת את
עו"ד קוקוי:
דאוד גודובסקי אליי -כדי שתממני את הנסיעה שלו ואז אומרת "אני עשיתי
בשבילה מספיק".
טוב ,רק רגע ,אל תשיבי.
כב' הש' לוי:
רגע ,היא עוד לא שאלה את השאלה.
עו"ד אב ח :
כ?
כב' הש' לוי:
אז למה ,למה היא התכוונה? זאת אומרת מה הכוונה היא כבר עשתה בשביל-
עו"ד קוקוי:
מספיק? את אומרת זה היה ,זה ,את אישרת ,את אומרת זה לא היה ,זו רק הייתה
המלצה ,אז למה הכוונה "עשיתי בשביל -מספיק"?
רק רגע ,כ ?
כב' הש' לוי:
מה זה המספיק הזה? מה היא עשתה בשביל?-
עו"ד קוקוי:
כבודו אני מתנגד בחקירה חוזרת "מחומר חקירה עולה" .אני לא יודע מאיזה
עו"ד ג .אדרת:
חומר עולה ומה עולה ומה מבקשי ? שהיא תפרט,
)מדברי ביחד( את החומר.
עו"ד אב ח :
לא ,לא ,תודה רבה .לעדה הזאת זה לא רלוונטי ,זה לא קשור לעדה הזאת .מה
עו"ד ג .אדרת:
מצפי ממנה בשאלה?
זה דברי שהיא אמרה מה שציטטת בפניי?
כב' הש' לוי:
לא,
עו"ד קוקוי:
לא.
עו"ד ג .אדרת:
זה מה שגברת קירשנבאו אומרת,
עו"ד קוקוי:
עו"ד ג .אדרת:

לא ,לא ,סליחה .זה ממקור אחר שלא קשור לעדה.
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עו"ד קוקוי:

אבל היא מתכוונת אליה ואומרת "עשיתי בשבילה מספיק".

1

עו"ד ג .אדרת:
כב' הש' לוי:

אז את רוצה שהיא תפרש,
כ?

2
3

עו"ד ג .אדרת:
כב' הש' לוי:

את גברת קירשנבאו ?
בוודאי לא בחקירה חוזרת .טוב ,ההתנגדות מתקבלת .אני רוצה לשאול אות-

4
5

גברת וולדברג .א אדו אב ח היה פונה אליי ,-שהוא בס -הכל נראה איש אמי ,
ואומר ל -שהוא רוצה לנסוע לסנט פטרסבורג כי הוא רוצה לעודד עלייה מש ,

6
7

הוא ימסור ל -דיווח שהוא יחזור .אני מניח שהיית מממנת לו ג את הנסיעה?

8

לא.
למה?
בנוס 0להכל דאוד היה דמות מאוד מוכרת בקרב העולי  .מי שמכיר את מה
שקשור לנושא קליטת העולי באר ,3ולכ א הוא היה באמת היה רוצה והיה
עושה בחו"ל את מה שהוא אמר לי שהוא יעשה ,נגיד הרצאות בנושא עידוד עלייה,
אז בס -הכל הוא היה דמות מתאימה לזה.
אוקיי .אז עשית את זה פע ראשונה ולא ידעת שזה מה שקרה ,אז למה בפע
השנייה כ ?
מאותה סיבה שאני כבר אמרתי.
אז תחזרי בבקשה בשביל שאני אבי  ,כי עכשיו קצת בלבלת אותנו.
כי לא רציתי ליצור קושי מול פאינה.
למה חשבת שזה ייצור קשר מול פאינה?
קושי.
למה חשבת שזה ייצור קושי מול פאינה?
כי אני יודעת שדאוד עבד בצמוד ע פאינה.
שאלות בעקבות שאלות בית המשפט? תביעה? עור -די אדרת?
את כעסת בדיעבד על דאוד שהבנת שהוא לא מביא ל -דוחות ולמרות הפצרות
ובקשות של -הוא לא עמד בזה נכו ?
נכו .
תודה.
תודה רבה ל -את משוחררת.
תודה.
את מבקשת לפסוק את הוצאותיי ?-את רוצה שאני אפסוק ל -הוצאות עבור
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התייצבות -לעדות?

32

העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:

כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
עו"ד ג .אדרת:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג:
כב' הש' לוי:
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העד ,גב' וולדברג :אפשר.

1

אוקיי .יש ל -את הזימו לעדות?
כב' הש' לוי:
העד ,גב' וולדברג :כ .

2
3

כב' הש' לוי:
עו"ד אב ח :

אז תני לי בבקשה .זהו? אלו העדי להיו ?
רק נגיש בהסמכה את העד הרביעי.

4
5

עו"ד קוקוי:
כב' הש' לוי:

רק נגיש את הזה.
כ.

6
7

)הפסקה(
כב' הש' לוי:

8
כ  ,הודעת אלכס סולטנובי 3מיו  25בדצמבר  14מתקבלת ומסומנת ת .254/טוב,
כ.

><#3#

החלטה
לבקשת באי כוח הצדדי ועל מנת לאפשר לה להיער -להעדתה של עדת המדינה ,מבוטלת ישיבת 28
במר .3המש -הדיו בישיבת  9אפריל בשעה  .9:00במועד זה תעיד עדת המדינה .הצדדי ייערכו
לחקירתה ,ג ראשית ,ג נגדית וג חוזרת ,לסיו עדותה באותו יו .
><#4#

ניתנה והודעה היו י' ניס תשע"ח 26/03/2018 ,במעמד הנוכחי .
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10
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20

ירו לוי ,שופט

כב' הש' לוי:
עו"ד ג .אדרת:
עו"ד אב ח :

21
22
23
24
25
26
27
28

תודה רבה ,חג שמח.
ג לאדוני חג שמח.
חג שמח.

ההקלטה הסתיימה
הוקלד על ידי גיל שוור3
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