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 בפני: כבוד השופט ירו� לוי 

 

 בעניי�: מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 

 

 מדינת ישראל      :המאשימה

ע"י ב"כ עו"ד מאור אב� ח�, עו"ד יונת� קרמר, עו"ד משה 
� עקירב ועו"ד יעל שח

       

 �נ ג ד  �           

 

:� . גב' פאינה קירשנבאו�1      הנאשמי

 ע"י ב"כ עו"ד גיורא אדרת, עו"ד אור� אדרת ועו"ד אלו� קליי�      

 . מר רמי כה� 3      

 ע"י ב"כ עו"ד אבי חימי ועו"ד משה וייס      

 

�ב"כ המאשימה עו"ד מאור אב� ח�, עו"ד יונת� קרמר ועו"ד   :נוכחי
  משה עקירב

 

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

 

 � לא נוכחי� – 2ובאי כוחו של נאש�  2נאש

 

 . ע.ת, מר מת� דה�1      :העד

 

 

 פרוטוקול

 

 1אדוני, בהסכמת חבריי אני אשאל עוד שאלה שתיי" את העד בהמש! לשיח שהיה   עו"ד אב� ח�:

 2 ביננו ואני ג" מגיש. 

 3מדינת ישראל נגד קירשנבאו" ואחרי".  17(08(16512רק רגע, מוכני"? תיק פלילי   כב' הש' לוי:

 4 נוכחי" הנאשמי" ובאי כוח הצדדי". 

 5 לצור! העניי� אני מגיש קטע מחקירתו של דני גליקסברג בהסכמה.   עו"ד אב� ח�:

 6רגע, העד מת� דה� חוזר לדוכ� העדי" ואז המש! חקירה ראשית ברשות בית   כב' הש' לוי:

 7 משפט ובהסכמת ההגנה. בבקשה. ה
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 1כבודו, הדפי" האלה ה" חלק מהחקירה של גליקסברג, עכשיו העדות, במקו"   עו"ד ג. אדרת:

 2 . 995עדות גליקסברג הוגש פה ת/

 3 כ�, פרטי", מה שנקרא פרטי" מוסכמי".   כב' הש' לוי:

 4  אוקי. אז אנחנו מציעי" שזה יצור�.   עו"ד ג. אדרת:

 5  מי" שזה דברי" שדני אמר בחקירה במשטרה. אנחנו מסכי  עו"ד קרמר: 

 6  בנושא נקודתי.   עו"ד ג. אדרת:

 7  ברור, בנושא הזה.   עו"ד קרמר:

 8  כ�. אז זה יהיה. ככה. ומה? זה פשוט חלקי" מאותה הודעה?  כב' הש' לוי:

 9  זה שני עמודי" מתו! תמליל ארו! מאוד.   עו"ד ג. אדרת:

 10  כ�.   עו"ד קרמר:

 11  יה" לסמ� כאחד?אז אפשר את שנ  כב' הש' לוי:

 12  כ�. לא, זה אותו אחד אדוני, הבאתי ל! אחד של.   עו"ד קרמר:

 13  בסדר.   כב' הש' לוי:

  14 

#>2<#  15 
 16  החלטה

 � 17  א. 995מתקבל בהסכמה ומסומ� ת/ 10.2.2015חלק מהודעת דני גליקסברג במשטרה מיו

  18 
#>3<#  19 

 ,� 20  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  9ניתנה והודעה היו

  21 

  

  שופט, לוי ירו�

  22 

  23 

  24 

 25  סליחה אדוני, הבאתי ל! בטעות את הממורקר. נחלי�.   עו"ד קרמר:

 26  כ�. בבקשה.   כב' הש' לוי:

  27 

 28  העד משיב להשלמת שאלות בחקירה ראשית של עו"ד קרמר ברשות בית המשפט:

 29נתת דוגמה של הבית היהודי ופנימה בתור דוגמה לזה שע" כל המפלגות היו   ש:

 30 קת ע" הבית היהודי, נכו�?דרישות. עכשיו, אתה לא התעס

 31  באופ� ישיר לא.   ת:
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 1  כ�. מי שהתעסק ע" הדברי" זה דני.   ש:

 2  נכו�.  ת:

 3  עכשיו אני רוצה שתתייחס לקטע שהוא אמר במשטרה,   ש:

 4  ת� לו לקרוא.   עו"ד ג. אדרת:

 5  רגע. אני רוצה,   עו"ד קרמר:

 6  מה?  עו"ד ג. אדרת:

 7  אני לא צרי! לתת לו לקרוא, אני רוצה שהוא יתייחס. כמו שאתה זוכר מהחקירה,   עו"ד קרמר:

 8  זה רק שניי" וחצי משפטי".   ת:

 9כמו שאתה זוכר מהחקירה של! לא פע" ולא פעמיי" שאל אות! החוקר ת� לי עוד   ש:

 10דוגמאות. אתה אמרת שיש עוד דוגמאות וביקשו שתית� עוד דוגמאות. עכשיו, ג" 

 11ת השאלות האלה וככה, החוקר אומר לו "רגע, לפני שאני הול! את דני שאלו א

 12להביא ל! מי", זה מישהו בבית היהודי אמר ל! אנחנו נעביר ל! כס� א" אתה 

 13  תעשה את הדבר הזה?" מדבר על פנימה, דני משיב לו "מה פתאו" א"". תתייחס. 

 14  אני חושב שאי� מה להתייחס, שיש את האי מייל.   ת:

 15  ייל, אני שואל אות! על דברי" שדני אמר. עזוב את האי מ  ש:

 16לא, אני אומר אי� לי מה להתייחס כי הכתובי" והראיות ה" יותר משמעותיי".   ת:

 17אני פשוט קצת באתי מוכ� היו". הנה, כותב לו, קוד" כל כל השרשור, הוא כותב 

 18 לדרור סורוקה "ראשית אחד וחצי או שניי" וחצי יש הבדל, שנית א" רושמי"

 19אוצר אז צרי! לתא" מול האוצר" מה כותב אלי לבנו� לדני? "שלו" דני, בהנחה 

 20שהבנתי נכו� את תשובתי של ישראלי מלאכי" זה דרור כותב לו תכתבו במחליטי" 

 21המדינה מנחה אותנו אי! לעשות את הישראבלו� אני נות� ל! את ההסבר של 

 �22 את תשובתו של הדברי", אותה מדינה שתובעת אותנו, "בהנחה שהבנתי נכו

 23  מתקציב משרד האוצר", 1מ'  1.5ישראל מלאכי תכתבו במחליטי" שיוקצו 

 24  אפשר, את" רוצי" להגיש את זה?  כב' הש' לוי:

 25  זה בתיק, הגשנו את זה.   עו"ד קרמר:

 26  אוקי.   כב' הש' לוי:

 27  . 1081זה   עו"ד ג. אדרת:

 28  אוקי.   כב' הש' לוי:

 29ית המשפט? כי בעצ" מה השיח פה? מצלצל אליו עכשיו, למה אני מתעכב ע" ב  העד, מר דה�:

 30ישראל מלאכי שאמו� על הכספי" הקואליציוניי" של הבית היהודי במסגרת (לא 

 31ברור) דר! אגב תוכנית ברוכה אני פשוט טוע� שאי� הבדל בי� הדברי" ואומר 

 32לדרור סורוקה צרי!, זה כס� שתרשמו במחליטי" אוצר, לא הבית היהודי, לא 

 33  משרד הדתות, 

  34 
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 1  הבנתי. הבנתי.   כב' הש' לוי:

 2אוקי? אז כותב דרור אלינו בהנחה שהבנתי את תשובתו של ישראל מלאכי תכתבו   העד, מר דה�:

 3מתקציב משרד. ישראל יסגור את הנושא מול  1מ'  1.5במחליטי" שיוקצו 

 4מתקציב משרד האוצר או  1מיליו�  1.5האוצר" ואז הוא כותב "הא" עדי� לכתוב 

 5ב לשירותי דת?" יש בזה הרבה, א" את" רוצי" אני אתעכב, לכתוב מתקצי

 6מיותרי" במשרד לשירותי דת ומבחינתי  1מיליו�  1.5"הבעיה היא שכרגע אי� לי 

 7עדי� זה יגיע ישירות מהקואליציוני אבל צרי! לתפור את זה ע" האוצר כדי שה" 

 8אשר את ידעו במה מדובר". ואז יש לנו את המכתב של אלי לבנו� לדני, "אני מ

 9  המסמ!. כמוב� בכפו� להעברת תקציב מ"איילי"" לקדימה כפי שסוכ"". 

 10  טוב ,לקרוא אני יודע.   כב' הש' לוי:

 11אז עכשיו , לשאלת! מה בעצ" היה ש" זה נורא פשוט. במש! שנתיי" ההתניה   העד, מר דה�:

 12אל� שקל  750(שהיתה היא שמתו! המיליו� וחצי שקל יעבור חצי מהסכו" כ

 13ימה ששערו בנפשכ" מה שלא היה כי מדובר באמת בצדיקי", שמחר לעמותת פנ

 14  אז מה היינו עושי" עכשיו? Xהיה נודע שמנכ"ל פנימה זה הב� של שר 

 15  יפה, עכשיו מי שטיפל בעניי� הזה, זה דני, נכו�? עכשיו בוא תשמע מה דני אומר,   ש:

 16  עזוב, נו.   ת:

 17  בוא מת�, תקשיב,   ש:

 18  זה כזה פשוט אז למה,   ת:

 19  כזה פשוט?  ש:

 20  הרי אתה יודע שזה המצב.   ת:

 21מה התשובה, אדו�, קוד" כל לא שותי" קולה באול", זה לא בית קפה כא�. כ�.   כב' הש' לוי:

 22  התחלנו ע" אווירה, אווירת בוקר עוד. אני מאמי� שתחזיק מעמד היו". 

 23  בוא תשמע מה חבר של! דני אומר.   עו"ד קרמר:

 24  כ�.   כב' הש' לוי:

 25ככה, הוא ג" נות� את הדוגמה הזאת ואז אמרו לו כ! "זה מישהו בבית היהודי   עו"ד קרמר:

 26אמר ל! אנחנו נעביר כס� א" תעשה את הדבר הזה?" דני אומר "מה פתאו" א"" 

 27והחוקר שואל אותו "אלא?", "זה היה ישיבות שנבנות מפרויקט משות�" ואז 

 28לאסטרטגיה החוקר שואל אותו "העברת כס� היתה?" אז דני אומר "במכו� 

 29ציונית", החוקר שואל אותו "אז בשביל זה הביאו בלי קשר לזה?" אז דני אומר 

 30"זה החלק מהעברה תקציבית", "מי אמר ל!?" דני אומר "ראש המנהלת לזהות 

 31  יהודית". אתה איתי?

 32  שכחת בכלל מהמכו� לאסטרטגיה ציונית?  ת:

 33  בוא תקשיב מת�, בוא תקשיב,    ש:

 34  הנה עוד דבר,   ת:
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 1  א תקשיב. בו  ש:

 2  אני אפילו שכחתי מזה.   ת:

 3  בוא תקשיב לשאלה. אבל תברח.   ש:

 4  תקשיב לשאלה. כ�. מה השאלה אבל?  כב' הש' לוי:

 5צחי שואל אותו "מי זה?" הוא אומר לו "אלי לבנו�", צחי שואל אותו "הוא פגש   עו"ד קרמר:

 6הנדל באנו ואמר ל!?", "הוא לא אמר לי" דני אומר לו. "אז מה?", "אז אני ויועז 

 7אליו", "ומה?", "אמרנו לו שאנחנו רוצי" לעשות פרויקט משות�", "לא הבנתי. 

 8עוד פע", ע" מי באת?" הוא אומר "ע" יועז הנדל, הוא יושב ראש המכו� 

 9לאסטרטגיה ציונית. אי! הגעתי אליו? עיתונאי מוכר" וצחי שואל אותו ככה, 

 10עת אליו? ומה חבר של! החוקר, "זאת אומרת זה לא קשור לבית היהודי שהג

 11שמנהל אית! את העמותה אומר?" "לא, לא, לא, לא קשור לבית היהודי" החוקר 

 12ממשי! "אז אי! אתה נות� בכלל את הדוגמה הזאת? אתה לא מתבייש תגיד לי?" 

 13אז דני אומר לו "זה כס� קואליציוני שהל! לפרויקט", אז החוקר אומר לו "אתה 

 14, "אז א� אחד לא אמר ל! ללכת אליו", ומה יצרת את הקשר הזה" רגע, תקשיב

 15דני אומר לו? "צודק". אז מה אתה מספר לנו סיפורי" שהתניות האלה היו ג" 

 16  בפנימה?

 17  אז אני,   ת:

 18דני מספר לפחות לחוקר במשטרה, הנתוני" שידועי" למשטרה זה שאת" פנית"   ש:

 19  לאלי לבנו� וביקשת" לעשות פרויקט משות� והיה פרויקט ע" פנימה. 

 20  כמה דברי", הסתיימה השאלה?  ת:

 21  כ�.   ש:

 22  אז כמה דברי",   ת:

 23  ואחרי שאתה אומר לנו של! אי� מושג, שזה דני מטפל בדברי" האלה.   ש:

 24  יונת�, שאלת שאלה, אני אענה ל!.   ת:

 25  תענה.   ש:

 26זה לא  אחד, קוד" כל ברור שהפורמליקה והפרקטיקה של פרויקטי" משותפי"  ת:

 27  מכבסת מילי" כמו שניסית" לעשות, זה הפרקטיקה של העמותה, 

 28  אתה ג" לא הועמדת לדי� על דרו" אית� לזיכרוני.   ש:

 29  רגע, שניה, אז קוד" כל, לא, כי בכתב האישו" המקורי את" טענת" שהפרויקט,   ת:

 30  עזוב, כתב האישו" מול השופט.   ש:

 31  אדו� דה�,   כב' הש' לוי:

 32  לעובדות, חבר של! שטיפל בעניי�, תענה   עו"ד קרמר:

 33  אתה, מקובל עלי! מה שאומר דני?  כב' הש' לוי:

 34  קוד" כל לא קראתי את כל העדות, דני צרי! להתעמת,   העד, מר דה�:
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 1  מה, אתה רוצה לקרוא?  כב' הש' לוי:

 2  לא מקובל ואני אסביר ל! ג" למה. הדברי",   העד, מר דה�:

 3אתה מתחיל מעולה היו", כשאני מדבר א� אחד לא מדבר, אדו� דה�, על הבוקר   כב' הש' לוי:

 4  ברור? כ�? אתה רוצה לקרוא את כל ההודעה? 

 5  אני קוד" כל,   העד, מר דה�:

 6  אז תקרא אותה, א" אתה זקוק לכ! כדי להשיב לשאלה הזו אז בבקשה, תנו לו.   כב' הש' לוי:

 7  אז אני אגיד בצורה ברורה כדי לקצר את הזמ�,   העד, מר דה�:

 8כ�, הא" אתה מקבל, אתה תשיב למה שאני שואל אדו� דה�, תסתכל עלי, כ�?   ' הש' לוי:כב

 9תתקרב לדוכ�, אני צרי! להתרש" ממ!, אני שכחתי, כ�? אתה תשיב לשאלה, אתה 

 10  לא מסוגל? תגיד שאתה לא מסוגל. מה יש ל! לומר לגבי מה שאומר דני?

 11  נכונה, אני חות" ועומד מאחורי זה,  שבפרשנות שדני נת� פה בחקירה היא לא  העד, מר דה�:

 12  בסדר גמור.   כב' הש' לוי:

 13ושדני יעמוד פה ויתעמת ע" הטענה הזאת של! אי! זה מסתדר ע" הנושא של האי   העד, מר דה�:

 14מיילי" שיש, האמת כפי שהיתה ונראה מה דני יגיד, אני בטוח שבחקירה א" הייתי 

 15   קורא את כולה היו ש" ג" דברי" שנאמרי" אחרת.

 16  על מה מבוסס מה שאתה אומר שזה לא נכו�?  כב' הש' לוי:

 17  שפשוט אני חייתי את המציאות, אני הייתי ש".   העד, מר דה�:

 18  אתה היית בקשר ע" המפלגה הזאת?  כב' הש' לוי:

 19  בוודאי, מה זה בקשר?  העד, מר דה�:

 20  ג" ע" הבית היהודי?  כב' הש' לוי:

 21  ה" מכירי" אותי,   העד, מר דה�:

 22  אתה עומד מאחורי מה שאתה אומר לשופט פה עכשיו?  :עו"ד קרמר

 23  כ�, כ�.   העד, מר דה�:

 24אז בוא תסביר לי את המשפט הזה של! בחקירה שאתה מדבר על הבית היהודי,   ש:

 25אתה אומר "אני ע" הבית היהודי בכלל לא טיפלתי" זה מילי"  25עמוד  20.1.2015

 26  של!, זה טקסט של!. 

 27  לתי? מה אני לא יכול, זה לא קשור, מה זה לא טיפ  ת:

 28  אני לא יודע, זה אתה אומר מת�.   ש:

 29אני לא טיפלתי זה אומר שלא אני זה שדיברתי ע" ישראל מלאכי, הא" אני מעורב   ת:

 30בדברי"? הא" דני יכול לעשות משהו מאחורי הגב שלי? הרי כל הטענה שלי 

 31מסגרת מההתחלה היתה שלא יכול להיות שדני מועמד לדי� כי אי� מצב שאני ב

 32העמותה הוא היה עושה משהו שאני לא מעורב בה ולכ� ג" בנושא של הבית היהודי 

 33אני הייתי מעורב, ההוצאה לפועל של הדבר הזה היתה של דני, להגיד ל! שלא היה 

 34יעבור לפנימה נחמי פה נמצאת היא ג" מעורבת  750(מיליו� וחצי שקל בהתניה ש
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 1ת בבית משפט. נקודה. זה מה שיש לי אני לא אגיד ל! כי אסור לי לשקר בעדו –

 2  להגיד, תתרשמו מזה. 

 3  החוקר שואל אות!,  24אני שואל אות! בשורה   ש:

 4  עזוב, זה לא משנה אבל.   ת:

 5  אני שואל אות!, בוא תקשיב.   ש:

 6  אסור לי לתת עדות שקר, נכו�?  ת:

 7  הבנתי, בוא נמשי!.   ש:

 8  זו העדות שלי.   ת:

 9  ני שואל אות! על מה שאתה מכיר, לא דני. בוא תמשי! לתת את העדות של!. א  ש:

 10  אתה רוצה שאני אשקר?  ת:

 11תראה מה אתה אומר, תקשיב מה אתה אומר "אי� לי מושג, לא מכיר את הנפשות   ש:

 12  פועלות ש", דני טיפל בזה".

 13  נו אז מה? מה הקשר?  ת:

 14  אז אי!, אתה אומר שאתה לא מכיר את הנפשות הפועלות ש".   ש:

 15אל� שקל שעברו לפנימה? זה  750(מה הקשר לנושא שהיתה התניה ברורה של ה  ת:

 16קרה שנתיי", לא שנה אחת, כול" בעמותה יודעי" את זה, א" רוצי" לנהל על זה 

 17הוכחות? בבקשה. ואי� הבדל בי� זה לבי� ישראל ביתנו, שו" הבדל, אותו דבר ג" 

 18  ע" הליכוד. 

 19  כשאתה אומר הליכוד למה אתה מתכוו�?  ש:

 20  אני מדבר,   ת:

 21  לער� כה�?  ש:

 22אני לא מעלה שמות כא�, לא רוצה תסבכו אותו תכניסו אותו לכלא בסו� אני יודע   ת:

 23  מה?

 24  אני רוצה להבי� למה אתה מתכוו�.   ש:

 25  אז,  ת:

 26  בשביל שנוכל להסביר אחרי זה לבית המשפט.   ש:

 27  אז אני אסביר,   ת:

 28אתה מתכוו� למקרה של ער�  זה לא שיטה לזרוק פה סיסמאות מת�, באוויר. א"  ש:

 29  כה� תגיד כ� לזה אני מתכוו�. 

 30  ולעוד דברי".   ת:

 31  עוד דברי"? בבקשה תסביר.   ש:

 32  כ�. זהו? הסתיימה השאלה?  ת:

  33 

  34 



  
  יפו �אביב �המשפט המחוזי בתל�יתבב

  2019ינואר ב 09    קירשנבאו� ואח'מדינת ישראל נ'  16512�08�17 ת"פ

  

 4799

 1  כ�.   ש:

 2תראה, בזמ� שמאשימי" אותנו בתשלו" של שוחד כיחסי ציבור לפאינה, בזמ�   ת:

 3  ספי" הקואליציוניי", הזה באותו זמ� פוני" לדני ואומרי" לו תקשיב במסגרת הכ

 4  מי זה פוני"?  כב' הש' לוי:

 5  אז אני, אני, אני צרי! להגיד, הכל נמצא בחומר החקירה.   העד, מר דה�:

 6  אי� לי מושג אבל.   כב' הש' לוי:

 7 2גורמי" בליכוד במפלגת הליכוד פוני" לדני, אומרי" לו תקשיב אנחנו נעביר   העד, מר דה�:

 8ראש הכנסת מהכס� של, אי! קוראי" ליושב  מיליו� שקל קואליציוני של יושב

 9  ראש הכנסת? לא זוכר פשוט את שמו, 

 10אדוני, רק שניה, זה נושא שנמצא הוא נחקר במסגרת החקירה, זה, אני רציתי   עו"ד קרמר: 

 11להבי� א" הוא מדבר על המקרה הזה כדי שנוכל אחרי זה להסביר לבית המשפט. 

 12  זה עדיי� נמצא, 

 13  בחקירה?  כב' הש' לוי:

 14  זה עניי�,   עו"ד קרמר:

 15  נו אז מה? שאלת שאלה.   עו"ד ג. אדרת:

 16  בסדר, רציתי להבי� מה הנושא.   עו"ד קרמר:

 17  בסדר, אתה יכול להשיב, ג" א" זה נמצא בחקירה אתה יכול להשיב.   כב' הש' לוי:

 18שני" אחרי זה  6(5זה לא נמצא בחקירה, ה" כבר, אתה מאמי� לשטויות האלה?   העד, מר דה�:

 19מיליו� שקל מהקואליציוני של יושב ראש  2נמצא בחקירה? פנו, אמרו נעביר עוד 

 20מתו!, אבל מיליו� מתו! הסכו" הזה יל! לפרויקט משות� ע" חברת  2הכנסת אבל 

 21עמידר. זה היתה פניה שלה". דני פנה אלי ואמרתי לו תשמע בוא ניפגש אני רוצה 

 22הכספי" הקואליציוניי" יש  להבי� כי אני כ� ראיתי ואת זה אני לא מסתיר שסביב

 23מסחרה שהיא פשוט בלתי נסבלת, בעניי� הזה אני מסכי" ע" יונת�. זה צרי! 

 24להיעצר, אני לא יודע א" זו הדר! אבל הנושא הזה צרי! להיעצר כי את" לא 

 25  מביני" אפילו כמה זה חמור, 

 26  אתה יכול לסיי"?  כב' הש' לוי:

 27  שניה, אני מספר ל!.   העד, מר דה�:

 28  כ�, אז תסיי".   לוי:כב' הש' 

 29  אני עושה ל! ג" פתיח,   העד, מר דה�:

 30  אחרי זה את כל הפרשנות. כ�.   כב' הש' לוי:

 31  עכשיו, אני מגיע לישיבה, אתה שומע?   העד, מר דה�:

 32  אני שומע ג" א" אני לא מסתכל עלי!. כ�.   כב' הש' לוי:

  33 
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 1יקט מיליו� שקל קמפיי�, כבר אני מגיע לישיבה ואז אומרי" לי תקשיבו נעשה פרו  העד, מר דה�:

 2צלצל לי לא טוב, עוד פע" קמפיי�, עוד פע" זה. לפרויקט המשות� של "איילי"" 

 3והדיור הציבורי יש לנו המו� סטודנטי" בתו! דירות עמידר, אמרתי אוקי למה 

 4מיליו� שקל? כמה זה, לא, חצי מיליו� מתוכו אני רוצה שתשל" והוא מצביע לי על 

 5אומר לא? על מה אני צרי! לשל" חצי מיליו� שקל? אומר, לא  מישהו. על מה אני

 6, ייעו5 אסטרטגי. אמרתי לה" חבר'ה תקשיבו תודה רבה, זה ה" יודעי", לא 

 7מעניי� אותנו לשל" חצי מיליו� שקל ייעו5 אסטרטגי יצאנו מהישיבה. צלצלתי 

 8הפע" לאורית לרנר, אותו סיפור כמו החצי מיליו� ע" דאוד, אמרתי לה תקשיבי 

 9אל תעשי לי (לא ברור), תדאגי שהכס� לא יעבור. היא פנתה לאג� התקציבי" 

 10אמרה לה" תקשיבו מת� זה לא רוצה, מה מת� ודני לא רוצי" כס�? היא אומר כ�, 

 11  ה" לא רוצי". אוקי. עצרו את הכס� הזה, הוא לא עבר בפועל. 

 12  אוקי. בסדר. הבנתי.   כב' הש' לוי:

 13ספר ל! פה אי� ספור סיפורי", רק שיונת� יחשוב שאני עושה ל! מס! ואני יכול ל  העד, מר דה�:

 14  עש�. 

 15  כ�, בבקשה עור! די� קרמר.   כב' הש' לוי:

 16  אנחנו סיימנו אדוני.   עו"ד קרמר:

 17  בבקשה. חקירה נגדית לעור! די� אדרת.   כב' הש' לוי:

  18 

 19  העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד ג. אדרת: 

 20בוקר טוב. היות והחקירה הראשית של! היתה ארוכה, היתה למעשה פחות לפי   ש:

 21ראות עיני, חקירה נגדית שאנחנו לא התנגדנו לכ!. אז אני אשתדל לקצר ולשאול 

 22בנושאי" שאני מבקש לחדד אות". מת�, אתה נחקרת במשטרה חקירות ארוכה, 

 23ות ארוכות על פני . אני מניח שחקיר6.9.16(וחקירה אחרונה ב 24.12.14(החל מה

 24  עשרות שעות, נכו�?

 25  בהחלט.   ת:

 26והיו" כשאתה עומד כא� בבית המשפט הנכבד הזה, למעשה חו5 מהשלמה של   ש:

 27עבודות השירות וחו5 מהפצע שקיי" ע" כל הפרשה הזאת אבל עניינית הפרשה 

 28  מאחורי!?

 29  כ�. לגמרי. ג" נפשית אגב.   ת:

 30את כל האמת ואתה ח� מכל ואתה כשאתה מעיד פה אתה מעיד את האמת,   ש:

 31  אינטרס זר?

  32 
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 1הפו!, א" היה לי אינטרס זר זה הכעס שהיה לי על זה שכביכול דאוד כי איתו   ת:

 2הייתי בקשר סיב! אותי בתו! הדבר הזה וכפי שאמרתי בכנות לבית המשפט ברגע 

 � 3שני" בפני" הוציא לנו את החשק להתעצב� כבר, זה נראה לנו פשוט  7שהוא חט

 4  מופר!. 

 5עכשיו, החשדות כלפי! היו כמעט חצי מחוק העונשי�, שוחד, זיו�, מרמה, עבירות   ש:

 6  מס, מע"מ, נכו�?

 7הלבנת הו�, רישו" כוזב במסמכי תאגיד, הרבה דברי" שלא ידעתי שקיימי"   ת:

 8  בעול". 

 9בוא נתחיל בקצרה כי על הקטע הזה כמוב� שחברי לא שאל. על החקירה במשטרה,   ש:

 10, מה היה השיח בחקירה ולפני שאתה מפרט אני רוצה אי! התחילה החקירה

 11 560להקריא ל! מה אתה אמרת בנושא הזה במשפט של!. אני מפנה לעמוד 

 12לפרוטוקול בתיק עמותת "איילי"". השאלה היתה "תתאר לי את מה שעבר עלי! 

 13בחקירת המשטרה והצעות שהחוקרי" הציעו ל!" ואתה משיב "חקירות במשטרה 

 14אחוז מהחקירה  40יש מה שנעשה בתו! חדרי החקירות שזה מתחלקות לשתיי", 

 15אחוז. שתי חקירות  60ויש מה שנעשה מחו5 ובהפסקות סיגריות וכו' שזה 

 16מקבילות שש" מנסי" לשתול כל מיני רעיונות. הרבה פעמי" רואי" מפרוטוקול 

 17החקירה שברור שיש המש! למשהו שכבר דובר בו שלא נמצא בפרוטוקול הקוד". 

 18עיס שבכל הרגעי" שיצאנו מחדר החקירות כל מה שצחי אמר לי שאני לא אותי הכ

 19מעניי�, שאת� לה" את דאוד ואת פאינה. אמרתי לו שאתה רוצה שאני אודה 

 20במשהו שלא עשיתי? כל הזמ� מרח� איו" להמש! המעצר, אתה צרי! להיות איש 

 21את דאוד מאוד חזק. הוא אומר שתודה, אתה לא הסיפור פה, תית� לי את פאינה ו

 22אל� דולר? והוא אומר  20ואני אומר לו מה אתה רוצה שאני את� ל!? שהוא ביקש 

 23לנו כל הזמ� שקלגנוב זה שטויות. תדע ל! שעכשיו אתה מערי! את המעצר של! 

 24(16וה" בעצמ" לא חשבו שזה סיפור. המשטרה לא האמינה שיכול להיות שעבר 

 25מדינה. אני לא הבנתי מה ה" רוצי" מיליו� במצטבר וזה הסיפור. כול" נהיו עדי  17

 26ממני, שעלינו לחדר החקירות אמרתי לו שאני לא אוהב את הדואליות הזו והשיח 

 27ביננו בי� חדר החקירות לשיחות בחצר וראיתי שהוא לא אהב את המשפט הזה 

 28והדבר הפסיק, זה רק כדי להבי� אי! החקירות מתנהלות במדינת ישראל". עכשיו, 

 29  את הדברי" האלה שבאו מפני! אני מניח?קוד" כל אתה מאמת 

 30  חד משמעית.   ת:

  31 

  32 
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 1אני מבקש שתספר לנו כי אני חושב שבחקירה של חברי אתה הזכרת משהו על   ש:

 2הנסיעה בניידת ודברי" מהסוג הזה, אז א" תוכל להאיר את עיננו ולהרחיב 

 3  במקצת. 

 4ת זה כי אני תראו, בהסתכלות צרה שלי על הדברי", כ�? אני שוב פע" מסייג א  ת:

 5רואה פה זווית צרה של הדברי" ואני מקבל את זה, אי! שחקירות במשטרה 

 6מתנהלות בהקשר בטח של מה שאני חוויתי בהכרח לא יכול להוציא את חקר 

 7האמת. אני חושב שזה ג" מה שהיה הבלבול שנגר" פה. קוד" כל בוא נסתכל רגע 

 8בנה של הכספי" בחוכמה שבדיעבד, מה למעשה היה? שאנחנו נעצרנו, הה

 9הקואליציוניי" בכלל לא היתה קיימת אצל החוקרי" .בחקירה הראשונה אני 

 10הבנתי שיש פה פער שבכלל לא בטוח שנוכל לסגור אותו בטח לא בתקופת המעצר 

 11של עצ" ההבנה שה" חשבו שזה שיש כס� קואליציוני זה כשלעצמו שחיתות. ביו" 

 12ניה" בייעו5 המשפטי של להגיד הראשו� והשני עד שככל הנראה מישהו האיר עי

 13חבר'ה זה חוזי" שהיוע5 המשפטי לממשלה מאשר במסגרת הקמת הממשלה ה" 

 14היו בטוחי" שאי� דבר כזה בכלל כס� קואליציוני, זאת אומרת שבכלל שעצ" זה 

 15מיליו� שקל לנגב גליל ואומרת אני רוצה לתמו!  20שפאינה לצור! העניי� מעבירה 

 16מו היה נראה לה" כבר עבירה. אני חות" ל! על זה כי בכפרי סטודנטי" זה כשלעצ

 17אחרי זה עוד דיברתי ע" צחי כי ראית" אני ב� אד" בלתי אמצעי וג" איתו היו לי 

 18בסו� יחסי" של חברות סו קולד. ה" בהתחלה ובזה אפרי" ברכה טעה זכרונו 

 19נו לברכה, כי הוא זה שהוביל את זה וזה היה גולת הכותרת שלו, ה" בכלל לא הבי

 20שכל הדבר הזה הוא לא בכלל הגדר הפלילי, לא בכדי שזה הגיע לשולחנכ", את" 

 21שהמשטרה עשתה על כל הפרשה, כי היו פה הרבה  build up(פחות התרשמת" מה

 22פערי מידע. שתיי", יש פה קונספציה שאיתה ה" הגיעו לפרשה הזאת. עכשיו, בוא 

 23, ה" רואי" שיטה שהיא נראה רגע מה קרה איתי, עכשיו אני יכול להבי� אות"

 24שיטה מושחתת מבחינת", בלי להבי� את הסיטואציה שעל כל כס� שעובר שליש 

 25חוזר, מסתכלי" לראות מי הגופי" הנתמכי" רואי" הופ עמותת "איילי"", ה" 

 26מיליו� שקל קיבל מישראל ביתנו. שתיי", בשיחות רואי" שאנחנו  18(17גו� של 

 27מוב� החיובי, אני לא, אני לא אתנצל על זה חבר'ה יצירתיי", אני אומר את זה ב

 28שאני בחור יצירתי, כ�? זאת אומרת אני אמ� לצור! העניי� אז אני אמשי! ליצור, 

 29אבל אולי לא בתחו" הזה. שני הדברי" האלה מה ה" בעצ" חשבו? ה" אמרו ניקח 

 30אותו, את היושב ראש, לא מעניי� אות" מה זה עושה לב� אד", מה המשמעות, 

 31לא אספר פה עבר עלי במלחמת לבנו� השניה, מה התהליכי" הנפשיי" כי אני ג" 

 32זה נראה כאילו אני מנסה, גומרי" את הב� אד" חד משמעית. אמרו נטלטל אותו 

 33  מיליו� שקל. 5ימי" במעצר ונראה אי! (לא ברור)  6(5
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 1עכשיו, לאור! זמ� ה" חשבו וה" אמרו לנו את זה ואני רוצה, תאמי� לי השופט שזה 

 2כו�, שצחי אמר לי תקשיב לי א" היינו יודעי" שזה הסיפור יכול להיות שבכלל נ

 3לא היינו חוקרי" אתכ" ויכול להיות שהיה שווה להביא אותו הנה וכל הזמ� אמר 

 4מה מיכאל קלגנוב, מה אתה חושב שעל זה עוצרי" ב� אד"? תספר את הזה, לא 

 5א התחיל להפני" שאולי אתה הסיפור פה, הוא באמת היה, לקח כמה ימי" עד שהו

 6אל� דולר למדליות, ש" זה זה, זה זה, זה  20זה באמת זוטות הדברי" שפה זה 

 7זה. אגב, קו פרשת המי" אצל המשטרה, אצל המשטרה היתה פרשת איזרוס שלא 

 8הוגש בסו� נגדו כתב האישו" ואני זוכר שח� החוקר אמר לי ולדני תקשיבו אי! 

 9היה ש" בלבול, כבר חשבנו לרדת ממכ". ככה התבאסנו ע" הנושא של איזרוס כי 

 10הוא אמר. זאת אומרת זה לא היה נראה לה" בכלל סביר שיתפתח כתב אישו" על 

 11שוחד על זה שאיזה פוליטיקאי ביקש שנעסיק איזה מדליסט אולימפי, זה פשוט 

 12הדעת לא סובלת את הציבור, לא את" שחיי" רק את העול" המשפטי, זה נראה 

 13ו, כל הזמ� הניסיו� היה לגרו" לי להפו! להיות עד מדינה אבל (לא ברור). עכשי

 14כאילו בצורה פתטית, כאילו אתה אומר בוא'נה ככה זה עובד? תית� את פאינה 

 15ודאוד, ג" מילי" שאתה בכלל לא מבי� מה זה תית� את פאינה ודאוד? אז אחרי 

 16וציא אות!, זה הוא היה אומר לו תשמע דאוד סגור אצלנו, עכשיו תית� את פאינה נ

 17חבל מת�, אתה תישאר פה כל כ! הרבה ימי", מה אתה נהנה באבו כביר? עכשיו 

 18תבינו את המצב שאתה נמצא בו. עכשיו, למזלי באחד הלילות אני ישבתי ע" רמי 

 19כה� בתא ואני הייתי פשוט בהל" מהסיטואציה ואני זוכר שרמי תפס אותי אמר 

 20שוט תגידו את האמת. ואני לי מת� תגיד רק את האמת לא עשית" כלו". פ

 21בתמימותי היו" אני מבי� שזו טעות, בתמימותי אני אומר היו" לעדי" תשמרו על 

 22זכות השתיקה כי אנחנו אמרנו את הכל ועדיי� זה הגיע לכתב אישו", סיפרנו הכל, 

 23את הכל הדברי" (לא ברור) לא בהעתק הדבק שהוא עושה ועדיי� זה מגיע לכתב 

 24נתפסת בזרקור של  onceמלתעות של המערכת הזאת, אישו", אתה לא תצא מה

 25תקשורתי אי� ל! סיכוי כאזרח פשוט, אי� ל! סיכוי.  build upאירוע ציבורי ע" 

 26ותיקחו את זה בחשבו� ועד שבתי המשפט לא יעשו לדבר הזה סו� זה פשוט ימשי! 

 27להתנהל ככה והאמת לא תצא לאור, אולי תכניסו אנשי" לכלא אבל לא תהיה 

 28בסדר, זה לא בעיה להפו! להיות עד מדינה בסיטואציה, אני אומר ל!. יונת�, אמת. 

 29אתה בדקה וחצי היית הופ! להיות עד מדינה, לא נעי" להיות בסיטואציה הזאת, 

 30אתה רוצה כבר ללכת הביתה, כל הזמ� מאיימי" עלי!, אתה ג" לא מבי� מה אתה 

 31  ?כזה קט� במערכת מה רוצי" ממ!, אתה מבי� כבוד השופט

  32 

  33 
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 1מטר ברמת נגב באמצע פקקטה כלו", החוסר הבנה  23אני עצרו אותי מקרווא� של 

 2של! שזה יכול לקרות ל! הוא כל כ!, אתה פשוט חושב שאתה בסרט, זה כאילו 

 3לא הגיוני, אתה בחיי" של! לא עשית למישהו רע, בחיי" של! לא עשית לבית! 

 4ע עד כא�. בוא נחשוב ועדיי� המערכת לא יודעת לעצור את עצמה ולהגיד רג

 5פעמיי". אי�, זה. עכשיו ברגע שהשתרבב שמ! נגמר, אי� סיכוי. אני אומר לכ" אי� 

 6סיכוי וכל אחד ואחת מכ" יכולי" להגיע למצב הזה. אל תחשבו שזה ייעצר רק 

 7  באזרחי" פשוטי". 

 8  טוב.   עו"ד ג. אדרת:

 9  כ�, עור! די� אדרת.   כב' הש' לוי:

 10של!, בהודעות של! נדמה לי ג" בחקירה הראשית אמרת שהשיח  אתה בהודעה  עו"ד ג. אדרת:

 11של! בכל הנושאי" שדיברנו עליה", שדיברת עליה", לא היה מול פאינה אלא מול 

 12  דאוד. זה נכו�?

 13  נכו�.   ת:

 14עכשיו, אני רוצה להבהיר אית! שאתה מדבר שיח מול דאוד אז אותו דאוד   ש:

 15אד" שהיה מאוד בקיא ומעורה גודובסקי הא" אתה יכול לאשר לי שהוא היה 

 16  בענייני"?

 17  מאוד.  ת:

 18הוא לא היה סוג של פקיד שמעביר מידע, זאת אומרת השיח לא היה מדברי" ע"   ש:

 19  דאוד ודאוד צרי! לבדוק, דאוד חוזר ע" תשובות. 

 20לא, לא, לא. התשובות על המקו", הדברי" יכולי" להיחת! ג" תו! כדי שיחות   ת:

 21יות. מה שחשוד להדגיש בהקשר הזה בעיני, דאוד טלפו�, זה עולה מחומר הרא

 22מההיכרות שהיתה לי איתו, התייחס למפלגת ישראל ביתנו כפי שאני ודני 

 23התייחסנו לעמותה. זה היה התפיסה שלו, זאת אומרת הוא באיזה שהוא חינו! 

 24אצלו והוא דאג למפלגה כפי  issueרוסי הייתי אומר ראה במפלגה חזות, זה היה 

 25שנתנו לו תפקיד לדאוג למפלגה ואני חושב בזה הוא אולי ג" הראה שמצופה ממי 

over  26מוטיבציה ואני רוצה להגיד משהו שלא ייעשה איתו חסד אבל אולי יעשה 

 27אית! חסד. אני יכול להערי! בסבירות גבוהה שבטח מרבית הדברי" שעולי" פה, 

 28ה? ולמה את, פאינה בכלל לא היתה מודעת אליה". עכשיו, למה אני אומר את ז

 CV 29(אני חושב שאת" יכולי" לטעות? כי כרגע זה נראה משהו מיתמ", אי� ב

 30שלכ", של מי שבוח� את חומר הראיות, אני מדבר עלי! יונת�, יכולת לעמוד בצורה 

 31אמיתית מה זה נקרא לעמוד בראש מערכת של עשייה ואז שפתאו" שמי" זרקור 

 32שאתה מיתמ", לא ידעתי, לא זכרתי. אני אומר ל! על המשהו הזה אתה מרגיש 

 33  חצי מהדברי" פה לא ידעתי, אתה מאמי� לי? לא זכרתי בכלל.

  34 



  
  יפו �אביב �המשפט המחוזי בתל�יתבב

  2019ינואר ב 09    קירשנבאו� ואח'מדינת ישראל נ'  16512�08�17 ת"פ

  

 4805

 1אני לקחתי החלטה שאני לוקח אחריות על כל הדבר הזה כי אני הייתי יושב ראש 

 2העמותה, אני לדוגמה באיזרוס לא סת" ה" לא הגישו כתב אישו", אני רוצה לתק� 

 3ד השופט, לא ידעתי, לא הייתי מעורב בזה בכלל. אוקי? אז אני כי אתה יודע, כבו

 4אומר בהקשר הזה את" צריכי" להבי� שברגע שאתה עומד בראש מערכת של 

 5עשייה ואחרי זה את" באי" ושופכי" זרקור ספציפי על איזה פסיק מתו! החיי" 

 6ת של! ופתאו" הלא זוכר או לא הייתי מעורב או נראה כאילו זה איזה שהוא טענ

 7הגנה מצוצה מהאצבע. אבל תאמינו לי שזה לא. אנשי" עושי", קמי" בבוקר, יש 

 8אלפי אירועי" שקורי" סביב", אני חושב שא" את" רוצי" לעמוד פע" מול אישי 

 9ציבור תלכו תהיה מנכ"ל משרד החקלאות שנתיי", בוא נראה אחרי זה א" 

 10  שתקרא את חומר הראיות תחשוב באמת שהכל כזה שחור משחור. 

 11טוב. נתייחס לדברי" יותר קונקרטיי". אני רוצה לדבר אית! על הקשר של   ש:

 12העמותה שלכ" מול ישראל ביתנו וכל הנושא של הכספי" הקואליציוניי" ודני 

 13זה סיכו" הדברי" שלו,  995גליקסברג בעניי� הזה סיכ� ואמר כ! אני אצטט מת/

 14ביתנו שימשו  הוא אומר שלדעתו הכספי" הקואליציוניי" שקיבלו מישראל

 15לדברי" הכי טובי" שקרו למדינת ישראל. כ! אמר שותפ! ידיד!. אני רוצה את 

 16  התגובה של! לזה. 

 17אני חושב שאני קראתי את העדות של דני במשטרה, יש ש" עוד אמירה שהיא   ת:

 18אמירה טובה ועקרונית היית יכול א" לא היית" מגישי" כתב אישו" על ישראל 

 19היהודי היית יכול להשיג את מה שאני הול! להגיד עכשיו ביתנו ומגישי" על הבית 

 20כטענת נגד כמו שעשית ע" הבית היהודי. כי מה הוא אמר לחי החוקר? אני מבי� 

 21שאת" הולכי" להאשי" אותנו על מצוות שעשינו. זה תודעת החטא שאיתה הב� 

 22 אד" הגיע לחקירת משטרה ובשלה הב� אד" הועמד על די� פלילי על שוחד, שוחד,

 23  לא משהו קט�, שוחד. 

 24 ומנקודת מבט! של!?  ש:

 25אז אני רוצה להיות חד. החצי מיליו� שקל לפעילי" פוליטיי" לא סביר, לא   ת:

 26אל�  300(לגיטימי, לא מצווה, לא משרת את ע" ישראל, משרת את המפלגה. ה

 27שקל של הקייאקי" מצווה, טעות נוראית שהכס� הזה לא עבר, זה היה צרי! 

 28אל�  20(י הפרשה א" היה ביכולתי להשפיע זה היה צרי! לעבור. הלעבור וג" אחר

 29  דולר, 

 30עור! די� אדרת, אני לא מצליח להבי�. זה בסדר גמור, אני מאפשר לעד מרחב   כב' הש' לוי:

 31  תמרו� עצו" של הערכות ופרשנויות אבל מה? הוא נות� את הכרעת הדי�?

 32  לא.   עו"ד ג. אדרת:

 33  אז מה,   כב' הש' לוי:

 34  הוא מדבר מנקודת מבטו בזמ� אמת,   אדרת: עו"ד ג.
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 1  נקודת מבטו,   כב' הש' לוי:

 2  כ�.   עו"ד ג. אדרת:

 3  לגבי הקטגוריה המשפטית היא באמת קריטית אבל לא פה.   כב' הש' לוי:

 4הוא לא מדבר משפטית, הוא מדבר עניינית עובדתית אי! הוא כיושב ראש   עו"ד ג. אדרת:

 5אני חושב שזה חשוב מאוד, שבאי" אחר  "איילי"" ראה את הדברי" בזמ� אמת.

 6  כ! לתת פרשנויות משפטיות. 

 7מה שאפשר, את השאלה אולי, מה שאת" שואלי" אותו זה אי! אתה מבי�, אי!   כב' הש' לוי:

 8  אתה ראית בזמ� אמת את הבקשות האלו? זו השאלה?

 9  אני לא ניסחתי את זה ככה, העד עונה כפי שהוא עונה, אבל,   עו"ד ג. אדרת:

 10  בסדר, אבל יש גבול, אני לא צרי! לשמוע פרשנויות משפטיות.   הש' לוי: כב'

 11אבל מה הגבול אדוני? אני שאלתי אותו שיתייחס לקשרי" בי� עמותת "איילי""   עו"ד ג. אדרת:

 12לישראל ביתנו אי! הוא רואה את זה, ציטטתי לו ממה שאומר דני שהכספי" 

 13ראל, ביקשתי את תגובתו וזה האלה שימשו לדברי" הכי טובי" שקרו במדינת יש

 14  מה שהוא מגיב. 

 15  מסכי" ע" דבריו של דני,   העד, מר דה�:

 16  אוקי. בסדר.   כב' הש' לוי:

 17  הנושא,   העד, מר דה�:

 18אדוני, למה אדוני כועס עלינו מהבוקר? התביעה, חקרה פה יומיי" חקירות   עו"ד ג. אדרת:

 19  ארוכות. 

 20  אני לא כועס אבל אני לא,   כב' הש' לוי:

 21  אדוני מביע סוג של כעס.   ג. אדרת: עו"ד

 22אני לא, עור! די� אדרת לא מהיו" במקצוע. אני לא צרי! לשמוע פרשנות משפטית,   כב' הש' לוי:

 23  זה הכל. 

 24  זה לא פרשנות משפטית, העד פה לא על תק� של פרש� משפטי.   עו"ד ג. אדרת:

 25  נכו� מאוד. וג" א" היה זה לא מעניי�.   כב' הש' לוי:

 26  העד פה היה צד לאירועי" וזה מה שחשוב לנו.   רת:עו"ד ג. אד

 27אז אותי מעניי� ההיבט העובדתי, א" את" רוצי" את ההתייחסות, היסוד הנפשי   כב' הש' לוי:

 28  שלו, ידיעה לא ידיעה, זה בסדר. 

 29אי! הוא ראה את הדברי" כי לשוחד צרי! ג" נות� שוחד, צרי! ע" כוונה לתת   עו"ד ג. אדרת:

 30  " שחשובי" לנו. שוחד ואלה הדברי

 31  את זה נשאיר לסיכומי". כ�.   כב' הש' לוי:

 32  למה לסיכומי" אדוני?  עו"ד ג. אדרת:

 33  עכשיו הוא יגיד לי מי נת� שוחד?   כב' הש' לוי:

 34  שלו, מה היתה רוח הדברי" כפי שהוא הבי� אותה.  mode(לא, אבל מה היה ה  עו"ד ג. אדרת:
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 1  בסדר גמור, זה מה שאמרתי.   כב' הש' לוי:

 2  אז זה מה שאני שואל.   עו"ד ג. אדרת:

 3  זה בסדר.   כב' הש' לוי:

 4  טוב.   עו"ד ג. אדרת:

 5לרגע לא עלה בדעתנו שאנחנו נותני" שוחד, לא הרגשנו שאנחנו בתו! מערכת   העד, מר דה�:

 6יחסי" של שוחד, הניסיו� המאוחר לצייר כאילו השחיתו אותנו וכפו עלינו איזה 

 7טוב לנו ציבורית, אולי טוב לנו א" רוצי" לחשוב משהו הוא לא נכו�, הוא אולי 

 8רק על התדמית שלנו אבל לא, התשובה היא לא, אנחנו לא ילדי" קטני", לרגע 

 9לא הרגשנו שאנחנו בתו! מערכת שוחד, אמרתי לכבוד השופט כבר בדיו� הראשו� 

 10לנסות לצייר את זה כבית הקלפי" זה לא הסיפור פה. הסדרה בית הקלפי", זה 

 11א הסיפור פה. זה סת" עוד מערכות שעובדי" אית", חלק מעול" העשייה פשוט ל

 12שאתה, שיש איזו רמה מסוימת של עשיה שא" אתה עובר אותה אז אתה מתחיל 

 13להתעסק מבחינת תקציבי" בעיקר, אתה מתחיל להתעסק ג" ע" זה. שבו ע" 

 14 ראשי עמותות, ותלמדו את זה, תבינו שזו הפרקטיקה. אחת הטענות שלי בתיק

 15הזה, המשמעותיות, זה שבעצ" לקחת" את עצ" העשייה בעול" הציבורי 

 16והכפפת" אותו לעבירות שוחד. ותשבו יו" אחד בוועדת הכספי" של הכנסת 

 17ותעצרו את כול", את כול". על מה שקורה במסדרו�, אני מבקש ממ! תבוא איתי 

 18את"  יו" אחד ותראה אי! זה נסגר ואי! עובר תקציב המדינה ואז תחליטו א"

 19רוצי" להגיש נגד כול" שוחד ולא מדבר אית! רק שרי" וחברי כנסת, עוזרי" 

 � 20פרלמנטרי" ולכ� אנחנו כולנו צוחקי", שאני אומר כולנו צוחקי" זה אני, זה אג

 21התקציבי", זה שאול מרידור, זה קר� טרנר מנכ"ל משרד התחבורה, כל החבר'ה 

 22חקי" לא עליכ", אלא על שלנו שבני הגיל שלי שצמחנו יחד, אנחנו ממש צו

 23  הסיטואציה, היא פשוט הזויה. 

 24הוא אומר "לאור!  995בת/ 13טוב. בוא. דבר נוס� שאמר דני, אני מפנה לסעי�   ש:

 25הדר! דני האמי� שהוא יכול לסרב לדרישות של ישראל ביתנו שנראות לו לא 

 26  מוסריות ולא קשורות למטרות העמותה". לשאלתי הא" אתה מאמ5 את זה?

 27  ור. בר  ת:

 28הא" היה מצב שאתה חשת שאתה חייב לבצע כל בקשה שדאוד מפנה אלי! שא"   ש:

 29  לא תעשה כ� יעצרו ל! את הברז?

 30קשקוש בלבוש, הדבר היחיד שהרגשתי זה שדאוד הוא איזה זבוב טורד� שאני   ת:

 31קשה שהאיש סובל ממנו ואני  ocdבגלל  5מידי פע" צרי! לתת לו איזה מכת פטיש 

 32" הכפייתיי" האלה, הכל בסדר, זה, אי� בי� זה לבי� איזה שהוא מכיר את הטיפוסי

 33  יסוד של איומי" או של תחושת אי� ברירה, כלו". 
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 1אני רוצה להתייחס לשני אנשי" ששמ" עלה פה בהקשר של "איילי"" לעמנואל   ש:

 2מודריק ודרור סורוקה. העידו פה בבית המשפט, העיד סורוקה והעיד חוגרי 

 3אותו עמנואל מודריק שכול" אגב הרעיפו עליו שבחי" והתמונה שהצטיירה ש

 4  כאיש יקר וישר, כינו אותו וזה מופיע בעדות 'פטרו� של "איילי""'. זה נכו�?

 5  חד משמעית.   ת:

 6ואמרו ג" במשפט שלנו כא� שמודריק בשביל להגיע למטרה לא פע" עק� בעיות   ש:

 7לומר את המילה תחמ�. בירוקרטיות ואותו סורוקה אפילו אמר שהוא מוכ� אפילו 

 8אני רוצה לשאול אות! במה דברי" אמורי", עוד פע" בצורה לא להיכנס לפרטי 

 9  פרטי" אלא מלמעלה. 

 10אני כ� חושב אבל ששווה להגיש את האי מיילי" לבית המשפט שזה יתמו! ג"   ת:

 11בדברי" שלי, אבל אחת הבעיות שהפתיעו אותנו בתיק הזה שהרי שאתה עובר 

 12לחשוב פע" אחת שאתה עושה משהו לא מוסרי ופע" שני שאתה עבירה אתה צרי! 

 13עושה את הדברי" במחשכי" ופע" שלישית ששומרי הס� לא נמצאי" סביב! 

 14ומודעי" לדברי". כל שלושת הדברי" האלה לא קרו בהתנהלות סביב הכספי" 

 15הקואליציוניי" של כל המפלגות, ג" במקרה של הבית היהודי וג" במקרה של 

 16במקרה של ישראל ביתנו. עכשיו, פה באמת היה מצב לא שגרתי, אני הליכוד וג" 

 17לא מוכ� לקבל את המילה תחמ�, אני לא יודע מי אמר את המילה הזאת, זה הפו!, 

 18להיפ!. יש קומ5 אנשי" אחרוני מוהיקני" שעדיי� רואי" במפעל הציוני כמפעל 

 19ישי שלה" שהוא אישי לאומי, לא רק לאומי, שה" ממש מרגישי" את זה שזה א

 20  והאנשי" האלה ה" אלה שבסו� המדינה קמה עליה". 

 21  מי אמר את זה? מי התייחס אליו בתואר הזה?  כב' הש' לוי:

 22לפרוטוקול הוא אומר, אני שואל אותו "הגדרת שהיתה  2813סורוקה בעמוד   עו"ד ג. אדרת:

 23בפעילות שלו לצור! עזרה לעמותה סוג של יצירתיות, השתמשת אפילו במילה 

 24  , פחות סימפטיות תחמנות לפעמי", נכו�?" הוא אומר "נכו�". יותר

 25  זה לא מקובל עלי!?  כב' הש' לוי:

 26ממש לא מקובל עלי. והפו!, דווקא הוא, הוא כ�, זה אחת הבעיות הרי שאני   העד, מר דה�:

 27ועמנואל דיברנו אחרי הפרשה שיחות נפש, אחרי שכבר הכל קרה, הרי מה היתה 

 28שה שאתה לא עושה שו" דבר לבית!, יש ל! איזו הטעות? שאתה בעול" המע

 29תחושה שהחוק יג� עלי! וזו נקודה מאוד מאוד חשובה שכל המערכת הזאת כל עוד 

 30התחושה היא, הרי אי! קורה שאני בתודעת חטא, כ�? של אביר שלטו� החוק, נשבע 

 31ל! שזו היתה התחושה כי אני מוותר על כספי", אני עושה, אני לבד, כ�? לא צרי! 

 32א� אחד, אי� לי, אני יכול עקרונית הכל אבל עדיי� חצי מיליו� מזומ� לו, אני מוותר 

 33מיליו�, אני בתחושה בואנ'ה אני גבר שבגברי" כאילו אי� אצלי, אי�  2מיליו�,  6על 
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 1ענייני" ופתאו" אתה מוצא את עצמ! כנות� שוחד. למה? פע" אחת יש פה מרחק 

 2  האתיקה. זה, גדול מידי בי� העבירה לבי� המוסר ו

 3  אי! זה קשור לתחמנות ולאדו� מודריק?  כב' הש' לוי:

 4  למה זה קשור, אז אני אסביר למה זה קשור.   העד, מר דה�:

 5  אפילו אני לא.   כב' הש' לוי:

 6אז אני אסביר. בשיחות שהיו לי איתו אנחנו, הרי ג" הוא עשה דברי" שה" כביכול   העד, מר דה�:

 7מעית. אני את� ל! דוגמה, את הדוגמה הכי נוגדי" את המנהל התקי�, חד מש

 8משמעותית שאני אפוצ5 עכשיו את החדר לצור! העניי�. אי! זה ש"איילי"", כבוד 

 9השופט, קיבלה כס� ישירות לחשבו� הבנק שלה? מישהו חשב על זה פע"? את" 

 10חשבת" אי! קרה דבר כזה? שעמותת "איילי"", עמותה פרטית במסגרת החלטת 

 11כס� שלא במסגרת חוק חובת מכרזי", על זה לא דנת" שזו  ממשלה יכולה לקבל

 12  הסוגיה הכי מעניינת כי היא זו שסיבכה אותנו. 

 13  טוב. אני בטוח שלא תשאיר אותנו במתח הרבה זמ�.   כב' הש' לוי:

 14  עוד חמש דקות אדוני, עכשיו נעשה ברייק.   העד, מר דה�:

 15  טוב.   כב' הש' לוי:

 16מודריק ודרור סורוקה החליטו יו" אחד לפתוח את למה? בגלל שעמנואל   העד, מר דה�:

 17"איילי"" כספק , מה זה אומר ספק? כמו שאני קונה מזגני", המדינה יכולה לשל" 

 18  לספק אז אני עושה כפרי סטודנטי", זה לא עומד בשו" מבח�. 

 19  אז סיפקת" כפרי סטודנטי",   כב' הש' לוי:

 20  לצור! העניי�, לא עומד בשו" מבח�.   העד, מר דה�:

 21  וזה היה רעיו� יצירתי של עמנואל מודריק?  כב' הש' לוי:

 22  נכו�.   העד, מר דה�:

 23  וזה אתה מכניס בקטגוריה של תחמנות?  כב' הש' לוי:

 24  לא.   העד, מר דה�:

 25  אז מה כ�?  כב' הש' לוי:

 26  יצירתיות.   עו"ד ג. אדרת:

 27  זה יצירתיות.   העד, מר דה�:

 28  ת?הבנתי. יש תחמנות או רק יצירתיו  כב' הש' לוי:

 29  אני לא רואה בזה שו" תחמנות,   העד, מר דה�:

 30  בסדר, הבנתי.   כב' הש' לוי:

 31  אני רואה בזה רק רצו� אמיתי לקד" דברי". כל עוד (לא ברור)   העד, מר דה�:

 32  זה היה רעיו� שלו אבל?  כב' הש' לוי:

 33  כ�.   העד, מר דה�:

 34  הבנתי.   כב' הש' לוי:
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 1  עכשיו אני שואל, הוא עשה את זה בשביל עצמו?  העד, מר דה�:

 2טוב, עכשיו, אז א" ועזוב באמת את המינוח תחמנות זה סורוקה אמר , אני לא   ש:

 3יודע מה הקשרי" והיחסי" ביניה", זה לא חשוב לנו למשפט הזה. אבל יצירתיות 

 4  היתה, ניסיו� או לא ניסיו�, בפועל לעקו� חסמי" בירוקרטיי", לקד" ענייני",  

 5  כל הזמ�.   ת:

 6  אי! אומרי" לא תמיד ללכת לפי הספר,   ש:

 7  כל הזמ�.   ת:

 8  למצוא פתרונות כדי לקד".   ש:

 9כל הזמ�. זה היה המוטו, ע" זה קמנו בבוקר והלכנו לישו� בלילה. אנחנו כולנו   ת:

 10מחסידיו של אריק שרו� בהקשר הזה, צמחנו כול" סביבו, זה היה המוטו, אנחנו 

 11תיי" ע" הבני". זה, היו" זה כבר אתה מסיי" בהרשעה עד היו" בקשרי" חבר

 12  פלילית. היו" לפעול להיות בולדוזר המשמעות היא לסיי" בהרשעה פלילית. 

 13  אני רוצה,   ש:

 14אני רק רוצה להגיד לבית המשפט, הפע" הראשונה שאנחנו הבנו שיד ימי� לא   ת:

 15י" בחוק תכנו� תיק 4יודעת מיד שמאל אנחנו במקביל לתביעה הזאת ניהלו נגדנו 

 16ובניה, נגדי ונגד דני. והשופט הרשיע ובטיעוני" לעונש נמנע מהרשעה, אכלו את 

 17הלב חבל על הזמ�, מסכני". ועוד אתה צלצלת להיא, לא משנה, ג" זה פע" אני 

 18אסגור את החשבו� הזה. בקיצור, על מה היה? רק תבי� כמה המדינה הזאת הזויה, 

 19מר לי ולדני אל תחכו להיתרי" תתחילו לעבוד, אריק הגיע, רואי" צילו" שלו, או

 20שבועות הוא יוצא מהסיור, אומר  3, תתחילו אנחנו נעזור. אחרי 23היינו ילדי" בני 

 21קרוואני", אני בכלל מי יודע היתרי"  15למנכ"ל החטיבה להתיישבות תוריד פה 

 22זוי קרוואני", נגד מי הגישו כתב אישו"? רק תבי� כמה ה 15לא היתרי", הורידו 

 23המדינה הזאת, נגד מת� ודני. אז השופט, והוא פונה אליה", היית" צריכי" לראות 

 24זה היה כבר בדיחה, חבר'ה אני אצטר! להרשיע, אני אצטר! להרשיע, אי! קוראי" 

 25  לבחורה שהחליפה את יריב אב� חיי" אצל ציו� אילוז ש", 

 26  . מת�, אני לא מנהל אית! שיחה תו! כדי עדות, תעיד  עו"ד קרמר:

 27כ�, מאור, אי! קוראי"? בכל מקרה, הפורמליקה תסיימו ע" זה כבר. בכל מקרה   העד, מר דה�:

 28אז השופט אומר לה" חבר'ה חלאס אני אצטר! להרשיע זה לא עניי� אות", יו" 

 29למחרת זה היה יו" אחרי התחקיר במקור שרביב וזה עשו עלי, היא באה לשופט 

 30פקידי". אז בסו� מה קרה? הוא הרשיע והיא אומרת ראית הוא אומר שהוא שונא 

 31ובטיעוני" לעונש הוא נמנע מהרשעה כי אי�, אי אפשר, תבינו, את" לא, את" 

 32  המדינה, 

 33  הדוגמה ברורה אדו� דה�, בסדר. כ�. הלאה.   כב' הש' לוי:
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 1שהוגש  55מת�, אני רוצה להציג ל! פה, תסתכל בבקשה, שני מסמכי". אחד נ/  עו"ד ג. אדרת:

 2אני מניח שג" הוגש במשפט של!. אני מבקש שתתייחס  567אחד ת/במשפט של! ו

 3  אליה". 

 4  נ' צרי! לסמ�, כ�?(את ה  כב' הש' לוי:

 5  נ' צרי! לסמ�. (את ה  עו"ד ג. אדרת:

  6 

#>4<#  7 
 8  החלטה

 9  . 130הוגש וסומ� נ/

  10 
#>5<#  11 

 ,� 12  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  9ניתנה והודעה היו

  13 

  

  שופט, לוי ירו�

  14 

  15 

 16שאנחנו מדברי" פה על  55אז בוא נתחיל לפי הסדר הכרונולוגי. יש פה מסמ! נ/  ג. אדרת: עו"ד

 17  אצלנו.  130. אתה רואה? זה נ/2013אוקטובר 

 18  כ�.   כב' הש' לוי:

 19  הוא הנותנת מה שנקרא.   העד, מר דה�:

 20  אז?  ש:

 21כותב פה דרור סורוקה הערה מהותית כדי לא ליפול ע" אריאל, אריאל זה היוע5   ת:

 22שפטי של משרד נגד גליל, אריאל כה�, צרי! להראות שזו פעילות חדשה ולא המ

 23פעילות קיימת שלא ניפול במלכודת של תמיכות, מיז" לא יכול לעסוק במשהו 

 24  שכבר קורה. צרי! לשנות מינוחי". 

 25  תפרש לנו.   ש:

 26זאת אומרת שהגורמי" המקצועיי" במשרד, תקציב� המשרד שמכותב לזה החשב   ת:

 27העמותה אי! לדבר בפגישה על מנת שלא חלילה ובצדק מפה לוועדת מנחי" את 

 28תמיכות, שמה זה אומר? את" צריכי" להבי�, אחרת זה נראה שחיתות. ה" רוצי" 

 29חודשי", אז כל הזמ�  5(4לקד" את הפרויקט, וועדת תמיכות זה עניי� עכשיו של 

 30מקי�  זה מה שעסוקי", מי שתותח ועושה עבודה אמיתית לא בדיבורי" באמת

 31כפרי", מקי" יישוב, הוא כל הזמ� עסוק בלנצח את המערכת הבירוקרטית, כל 
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 1הזמ�. עכשיו, שהולכי" למערכת הבירוקרטית א" תחליטו שזה שוחד אז לא יהיו 

 2  מי שיעשה, א� אחד לא יעשה כי זה באמת מסוכ� מידי. 

 3  מת�,   ש:

 4  וככל שהוא לא לוקח לכיסו ולא עושה למע� עצמו.   ת:

 5  .567ג" על ת/ תסתכל  ש:

 6הנה, אני רק מראה את היחסי" הגלויי" שהיו ביננו, "אני חייב שנהיה יצירתיי""   ת:

 7אני כותב "בעניי� אפילו יותר ממה שאנחנו בדר! כלל" כ�, זה אני כותב לחשב 

 8משרד ולתקציב�. "היות ובכל החזיתות אני תקוע וא" לא אעביר החודש לקבל� 

 9 10ובשדרות הוא יעבור את מסגרת האשראי בס!  עבור הפרויקטי" בלוד 1מ'  4.5

 10מיליו� שקל שהבנק נת� לו מול החוזי" איתנו וזה יגלגל כדור שלג של מי ישרנה. 

 11עכשיו, כבוד השופט, מה הסיפור פה? שהקמנו את הכפר בשדרות אז יאיר לפיד 

 12הגיע ואני קלטתי מיד שהוא לא מבי� עד הסו� את הבירוקרטיה כי הוא חדש 

 13ואז הוא אמר אני רוצה את הכפר וזה וזה וזה והיה איתי הקבל� שבנה במערכת 

 14את כל הכפרי" ואני אומר לניבי, קוראי" לו ניבי ואני ג" אזכיר אותו, תגיד יאיר 

 15הוא מתחיל לעבוד מחר, אתה רוצה שזה יהיה בזה, אי� החלטת ממשלה, אי� 

 16ל ג" היה בשיחה חוזה, אי� כלו", אי� זה. הוא אומר לי תתחיל תתחיל ועמנוא

 17מיליו� שקל מבנק איגוד, הוא אמר שר האוצר  10הזאת. הוא ר5, הל! לקח 

 18מתחילי" לעבוד, התחיל לעבוד, תו! כדי צוק אית� מכולות מגיעות, כל 

 19הסטודנטי" ש", מה שאתה לא רוצה, תענוג לראות, יציקות בטו�, אחרי זה הגענו 

 20 100(יו" מקימי" כפר סטודנטי" ל 50(לערב ע" פאינה, כול" מרגישי" אנו באנו ב

 21סטודנטי". באמת מעשה חשוב בתו! העיר שדרות. עובר הזמ� , מה קורה ע" 

 22הכס�? אני בכלל הייתי במילואי", אני חוזר , הקבל� מצלצל אלי אומר תקשיב 

 23אי� לא העבירו כלו", לא זה, אני מצלצל לעמנואל אי� בכלל וועדת פטורי", לא 

 24אתה מבי�? אנחנו התחלנו, ה" אפילו לא התחילו, עבר את החלטת הממשלה. 

 25אחרי זה החלטת הממשלה הגיעה, עכשיו תראה איזה מדינה אז היו חייבי" לו 

 26מיליו� שקל, כ�? פתאו" היוע5 המשפטי אחד, אמריקאי משהו ממשרד  10כבר 

 27האוצר, לא זוכר את הש" שלו, פתאו" רגע זה בדיעבד הוא התחיל לעבוד כבר, 

 28לה צלצלתי אליו. טוב שלא באת" ע" זה שאני מאיי" על יוע5 משפטי, בלי 1(אני ב

 29אמרתי לו בואנ'ה יא חתיכת מטומט" השר של! כבר אישר את זה לפני, מה זה 

 30מיליו�  15השר זה לא השר, אני אומר תגיד את" מטומטמי"? ב� אד" חייבי" לו 

 31לאיילי" פטור  שקל. בקיצור, תקשיב מה עשו, הנה יצירתיות של חשבי", אי! נתנו

 32ממכרז, הרי חייבי" מכרז. יש איזו תקנה חשוכה שבמצב בטחוני מאוד קשה שר 

 33האוצר יכול להמלי5 על פטור ממכרז. יצאו מיכל, אי! קוראי" לה, עבאדי, עבאדי 

 34כ�, היא פחדה לחתו" ואני אומר ל! בריונות, הנה אני אומר, אני מצלצל אני אומר 
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 1מיליו� שקל, את"  10אומרי" לי, חייבי" לו לה" תגידו את" מטומטמי"? את" 

 2משוגעי"? לא, תשמע וזה וזה, בסו� מיכל שוור5 עלתה ליאיר לפיד, הוא חת" 

 3(והעבירו את זה. אז אחרי זה נו באמת, אז את" באי" ע" השטויות האלה של ה

 4  אל� דולר של המדליות? את" לא מתביישי"? 20

 5י מבי� וכ! ג" אמרת אפילו ציטטת איזה טוב, עכשיו, אותו עמנואל מודריק כ! אנ  ש:

 6  דברי" שהוא אמר בימיו האחרוני", 

 7  אמר למאור, חלאס די ג" כל ההסתרות האלה. אמר למאור.  ת:

 8  ידע, ידע,   ש:

 9  ברור שידע.   ת:

 10  מכל הפעילות שלכ", על בוריה, מכל הקשרי" שלכ" לישראל ביתנו,   ש:

 11שלא התייעצתי איתו, פסיק, אתה יודע מה זה פסיק? אי� פסיק שלא  אי� פסיק  ת:

 12  התייעצתי איתו. 

 13  עכשיו אני רוצה להראות ל! פה שיחה,   ש:

 14  מה זה?   כב' הש' לוי:

 15  כל דבר, ג" על חברה שלי הוא ידע.   העד, מר דה�:

 16  סיפרת לו למשל על התשלו" למשרד רונ� צור?  כב' הש' לוי:

 �17, הוא אמר את זה למאור, תעלו אותו לשיחה שיראה, תחת בית בוודאי שכ  העד, מר דה�:

 18  המשפט. 

 19  וסיפרת לו על ההצעה של גודובסקי לחצי מיליו� שקל?  כב' הש' לוי:

 20  כ�, ג" לו וג" לדרור.   העד, מר דה�:

 21  ומה הוא אמר ל!?  כב' הש' לוי:

 22ות משטרה ה" אמרו לי טוב עשית. ואני משו" מה זה לא עלה מספיק בחקיר  העד, מר דה�:

 23שלה", זה ג" היה לי קצת טרוניה אבל דרור אני חושב תיק� את זה בעדות שלו 

 24  במשפט שלנו. 

 25  מת�,   עו"ד ג. אדרת:

 26כול" שכחו כבוד השופט, פתאו" הלוביסטית אורית לרנר שכחה שביקשתי ממנה   ת:

 27מיליו�, עכשיו בזה צחי היה גבר כי אני כל הזמ� הזה, הנה  6(שלא יעבירו את ה

 28הממשלה מבקש עימות, אמרתי חבר'ה תנו לי עימות איתה, זה לא, הרי זה  ראש

 29הבסיס, זו נקודת, ה" לא ראו בזה מספיק דרמטי, אני חושב שמשפטית זה מאוד 

 30דרמטי, אני חושב את זה, נו מותר לי, אני לא השופט אבל אני אומר שאני חושב 

 31מנוע כתב אישו". שזה דרמטי שב� אד" מוותר על הכס� זה דרמטי, זה צרי! ל

 32בכל מקרה, היא פתאו" הגענו לעימות ע" צחי והיא התחילה לבכות, לא יודעת 

 33למה שכחתי, היה פעמיי" וזה ואז צחי אמר לה את יודעת היית יכולה להרוס את 

 34החיי" של הילד הזה, לא ראיתי שזה עזר אז כ� אני מתנצלת וזה חיבוקי" ונשיקות 
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 1שי" לא אומרי" בחקירה את מה שזה? נו באמת ובזה הסתיי" העניי�. אז למה אנ

 2  נו מה את", על מי את" עובדי"? כל הזמ�, 

 3  כ�, בבקשה עור! די� אדרת.   כב' הש' לוי:

 4  מה?  עו"ד ג. אדרת:

 5  הלאה.  כב' הש' לוי:

 6עמנואל מודריק ג" תמ! וביקש אפילו לעבות ולחזק את הקשרי" בי� העמותה   עו"ד ג. אדרת:

 7  לבי� ישראל ביתנו. 

 8  נכו�.   ת:

 9, תסתכל רק בקטע 11.12.14(ומה 2.12.14(אני רוצה להציג ל! פה שתי שיחות מה  ש:

 10  הזה כי הוא מדבר שכדאי להיות בקשר, לחזק את הקשר. 

 11  את" מבקשי" להגיש את זה עור! די� אדרת?  כב' הש' לוי:

 12  כ�.   עו"ד ג. אדרת:

  13 

#>6<#  14 
 15  החלטה

 16  . 132ונ/ 131הוגש וסומ� נ/

  17 
#>7<#  18 

 19  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  9והודעה היו�, ניתנה 

  20 

  

  שופט, לוי ירו�

  21 

  22 

 23  אני רק אציי� שהגבר זה עמנואל מודריק.   העד, מר דה�:

 24  זה ג" כתוב. אדוני, בפרפרזה בעמוד הראשו� אז למטה יש פרשנות מי זה הגבר.   ש:

 25טוב היי מת�" הוא אומר לי, אני אומר לו "היי",  אז הוא כותב לי, כותב "בוקר  ת:

 26הוא אומר לי "זהו נפרדי" מיאיר" כי אז באותו יו" יאיר לפיד סיי", פרש 

 27מהממשלה, "כ�, כ�, לא טוב, חבל" ואז הוא אומר "חבל" ותראה מה הוא כותב לי 

 28"אתה צרי! לחזק מאוד את הקשרי" של! ע" פאינה וע" אורי אריאל", "אה, כ�?" 

 29" יהיו בטוח בקואליציה הבאה", "כ�, אני לא יודע מה יהיה ע" סילב� אבל "ה

 30  פאינה ואורי אריאל בטוח יהיו". 

  31 
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 1  אוקי.   ש:

 2איפה הקטע שהוא מבקש ממני ג" על, הנה פה הוא כותב לי, תראה  "היי מת�, יש   ת:

 3מיליו� שקל שהעברת" לנגב גליל" בכלל  20(עוד וועדת כספי" שבוע הבא, זה על ה

 4  וזמה שלו, חבר'ה זה חזק מאוד. י

 5  . 11.12(פה רק שנדע זה התמליל מה  ש:

 6זה ממש משמעותי מבחינה ראייתית. תראה, זה עמנואל החשב, פאינה העבירה   ת:

 7מיליו� שקל לנגב גליל, הוא כתב "היי מת�, יש עוד וועדת כספי" שבוע הבא,  20

 8דאוד כדי שיעבירו אות!  תשתדל לעבוד על ישראל ביתנו כמה שיכול, על פאינה ועל

 9. יש נכונות אני הבנתי" ואז השיחות ע" דאוד, אני מצלצל, 2015(לכלכלה וחברה ב

 10  רוצה להיפגש מה הראית", לוקח את הטלפו�, כל הדברי", אנחנו פועלי". 

 11טוב. עכשיו בנושא של כספי" קואליציוניי", אתה אמרת, העדת, למעשה   ש:

 12יי" לא רק מישראל ביתנו, ג" מהליכוד, ג" "איילי"" קיבלו כספי" קואליציונ

 13  מהבית היהודי. 

 14  נכו�.   ת:

 15ואתה כשדיברת בצורה כללית אמרת שלידיעת! כל המפלגות פועלות בנושא הזה   ש:

 16  באותה צורה. 

 17ע"  build inלא לידיעתי, אני יודע שהכספי" הקואליציוניי" במהות" באי"   ת:

 18  אחרת כזאת. התניות ספציפיות לשימושי" בכס�. אי� חיה 

 19וא" נסתכל בעיניי" לא משפטיות, ענייניות, אתה כמי שעומד בראש עמותה גדולה   ש:

 20ומכיר את ההתנהלות ואת השיח מול מפלגות ומול גופי" כאלה, הא" אתה יכול 

 21לאשר שהיה ברור ל! שכספי" קואליציוניי" משמשי" לתמיכה של אות� מפלגות 

 22  בנושאי" שה" חפצי" בעיקר"?

 23כ�, ככל שמדובר באג'נדות ולא בזליגת כס� לפעילות פוליטית ופה היו מקומות   ת:

 24שדאוד כשל בה" אבל זה, אמרתי לכבוד השופט, זה מעלות, זה כל כ! אפור שזה 

 25תזוזה קטנה כי אי! אתה יכול עכשיו הא" הוא רוצה להטיב אז מקימי" כפר 

 26במשטרה ראיתי בגלל  בכרמיאל (לא ברור) דאגת אליו אז אמרו רגע חקרת" על זה

 27שעדי אלדר או מישהו מקורב לישראל ביתנו אז רוצי" להקי" כפר בכרמיאל, אז 

 28  זה שאלה, אני לא חושב שאפשר לשי" אותו כשוחד. 

 29בסדר. היות וכבוד השופט אמר שאתה לא פרש� משפטי אז אני מדבר על עובדות,   ש:

 30  על עובדות. 

 31  ת. אני יכול להגיד מה שאני רוצה. מה. באמ  ת:

 32עכשיו, וכשאתה אומר דאוד כשל אנחנו תיכ� נגיע לזה אני מבי� שאתה מתכוו�   ש:

 33  במיוחד לנושא של החצי מיליו�. 

 34  נכו�.   ת:
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 1  אז עוד מעט,   ש:

 2על החצי מיליו� והניסיו� לקראת הבחירות שבוא נאמר הייתי אומר, א" הייתי   ת:

 3הדק הזה כי מצד אחד ש" קו המדליות זה בדיוק הקו, זה בדיוק הקו שמאוד, הקו 

 4זה לעמותה של בוגרי מלחמת העול" השניה, אי� ספק שאי� פה (לא ברור), מצד 

 5שני ברור שהוא רוצה את זה כי יש בחירות, זה בדיוק מתחיל. כא�, אני מדבר על 

 6  מוסר, לא מדבר על משפט. 

 7אוקי, נגיע למדליות ונגיע. אבל כשאתה מדבר ואתה ראית מבחינת דאוד איזה   ש:

 8  הוא נגדיר את זה פאול, זה היה ע" החצי מיליו� שהוא ביקש עבור פעילי". ש

 9אל� שקל בשלב מאוחר יותר שהיה לי תחושה, זה לא הגיע לידי מיצוי  300נכו�.   ת:

 10ובירור שפה זה לא באמת יהיה פעילות אלא באמת זה עוד פע" איזה שהיא בקשה 

 11  ספציפית לגבי המפלגה. 

 12  אל� של הקייאקי"? 300(שלא נתבלבל, זה לא ה  ש:

 13  ממש לא.   ת:

 14  משהו אחר שלא התממש ולא הגיע למימוש בכלל?  ש:

 15  נכו�.   ת:

 16  וזה היתה בקשה מסוימת של דאוד שנדחתה?  ש:

 17היא עוד לא הבשילה כי ראינו, יונת� הראה בחקירה הנגדית שאני עוד שולח את   ת:

 18דני לבדוק מה זה וכו' אבל היתה תחושה שסביב הדבר הזה זה לא חלק מהדברי" 

 19  שאנחנו יכולי" לעשות. 

 20  זה אותו נושא של פרסו"?  ש:

 21  כ�, כ�.   ת:

 22  אוקי. אז רק בוא נשי" במסגרת.   ש:

 23א" יש פה עבירה פלילית היא על חצי מיליו�, אני שני דברי", אני הקט�.   ת:

 24המטומט", המפגר שלא שווה להקשיב לו, זה החצי מיליו� של המזומ� ואיזה 

 25אל� שקל שלא הבשילה, בעיני זה אולי חוק מימו�  300שהוא התחלה של בקשה של 

 26  מפלגות, אולי, במקרה הגרוע. 

 27ניי" ודיברת על נושא של טוב. עכשיו, אז אמרת והתייחסת לכספי" קואליציו  ש:

 28  אג'נדה משותפת בי� העמותה לבי� המפלגה. 

 29  נכו�.   ת:

 30ולגבי "איילי"" וישראל ביתנו אתה אומר ותסכי" איתי שבהחלט היתה אג'נדה   ש:

 31  משותפת?

 32  חד משמעית.   ת:

  33 

  34 
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 1  אתה יכול להגדיר אותה?  ש:

 2מפלגה, כ�. פע" אחת נושא צעירי" היו מאוד חשובי" באופ� כללי לפאינה ול  ת:

 3ופאינה באותו זמ� היתה אחראית על כספי" קואליציוניי". פע" שניה זה הנושא 

 4של העולי" החדשי" בכפרי" שאולי זה לא אג'נדה שקמנו איתה בבוקר והלכנו 

 5איתה לישו� בלילה אבל היא בהכרח אג'נדה שלא פסולה בעיננו על הרקע שלה 

 6צ" הנושא של התיישבות ואגב, לעשות שיתופי פעולה ובאופ� כללי אני חושב שג" ע

 7אתה צרי! להבי� כי אני לא רוצה לעיי� את השופט אבל ישראל ביתנו הייתי אומר 

 8היתה המפלגה האחרונה שעדיי� תמכה בהתיישבות העובדת, זה קצת הפו! על 

 9הפו! והשמאל מצא את ליברמ� בהקשר הזה, אני ג" ככה הייתי בסיורי" ע" 

 10פת אליטות במדינה, היו" עיירות הפיתוח ה� אלה שמוליק קירפמ� כי יש פה תחלו

 11שמתחזקות וכל נושא וועדת הגבולות הוא מאוד מאוד משמעותי וישראל ביתנו 

 12דווקא עמדה על המגזר הכפרי ובגלל שהפעילות שלנו היא ג" ע" אתוס התיישבותי 

 13קלאסי, אני חושב שזה בהחלט היה חלק גדול מתו! הסיבה שה" השקיעו את 

 14  הכספי". 

 15דיברת פה על שיתופי פעולה ונקודת הראיה של! בזמ� אמת היתה ששיתופי פעולה   ש:

 16בנושאי" המתאימי" לאג'נדה של "איילי"" ולאג'נדה של המפלגה, כל עוד ה� 

 17  במטרות העמותה ה" לגיטימיי" לחלוטי�. 

 18חד משמעית. תראו את העדות הראשונה שלי במשטרה ותראו שזה הדבר הראשו�   ת:

 19יפרתי את הכל, כל מה שיש בכתב האישו" אי! שהוא שאל אותי מה שאמרתי. וס

 20פאינה ביקשה ממ! הוא אמר פאינה, מה פאינה ביקשה ממכ" לעשות, את הכל 

 21רשמתי חו5 מאת החצי מיליו�, אמרתי יש שני דברי" שאני לא רוצה לפרט אות", 

 22ברי" ג" הוספתי ואמרתי ה" לא קשורי" לנושא, זה היה הרחקת עדות אבל כל הד

 23כבוד השופט תראה, המדליות הקייאקי" הזה הזה, מיכאל קלגנוב, הכל, אני מת 

 24שתקריאו לשופט את זה, ממש הוא שואל אותי מה ישראל ביתנו ביקשו ממכ"? 

 25אני אומר לו להעסיק את מיכאל קלגנוב במסגרת הפרויקט של העולי" החדשי", 

 26רוצה לדבר עליו, הוא לא  אל� שקל להעביר לזה, ויש עוד נושא אחד שאני לא 300

 27קשור לפרויקט ואת כל זה עשינו לפי מיטב שיפוטינו שזה מותא" למטרות 

 28  העמותה. 

 29  אוקי.   ש:

 30לפני ירו� קוסטלי5, לפני גיורא אדרת, לפני יונת� קרמר, סת", תלשו אות!   ת:

 31  ושואלי" אות!. 

 32יזה שלב מבחינה, נחזור קצת היסטורית, סיפרת פה ג" ושמענו עדויות שהיה א  ש:

 33  שהיה נתק בי� העמותה למפלגת ישראל ביתנו סביב כפר אשלי". 

 34  נכו�.   ת:
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 1  ובקשר לכ! היתה יוזמה לישר את ההדורי" והיתה פגישה ע" רוברט אלייטוב.   ש:

 2  זה אני קצת לא זוכר אבל זה לא היה רוברט אלייטוב לפי דעתי אלא,   ת:

 3גמה שלכ" ליישב את כ! העיד סטיב� אבל לא משנה הפרטי" אבל היתה מ  ש:

 4  ההדורי". 

 5  נכו�.   ת:

 6  כי רצית" לחדש את הקשר ע" ישראל ביתנו.   ש:

 7נכו�. מי שהוביל את זה זה סטיב� והדגשתי בפני בית המשפט בפע" הקודמת,   ת:

 8סטיב� זה אנחנו, אנחנו שכרנו את שירותיו והוא הוביל לחידוש הקשר ע" ישראל 

 9  ביתנו. 

 10שלכ" כי ראית" בזה קשר טוב ומועיל לעמותה  והיוזמה לחידוש הקשר היתה  ש:

 11  ולקידו" מטרותיה?

 12  חד משמעית.   ת:

 13עכשיו, בוא ניגע אבל באמת על קצה המזלג כי דיברת על זה ארוכות, את כל הנושא   ש:

 14של החצי מיליו� שקל הבקשה של דאוד. קוד" כל, תאשר לי שבכל הנושא הזה 

 15ההתנהלות שלכ" ואת דחיית שדאוד מעלה את העניי� של החצי מיליו� שקל ו

 16הבקשה ואחרי זה השיחה שלא הבנת" אותו וחוות דעת ואישור ההדורי", בכל 

 17הקטע הזה גברת קירשנבאו" לא מעורבת לא במישרי�, לא בעקיפי�, הכל למיטב 

 18ידיעת!. אי� שו" קשר, לא פנית", לא שאלת", לא נתבקשת", דאוד לא הזכיר 

 19  את שמה בעניי� הזה, שו" דבר?

 20  מאשר את זה.   ת:

 21עכשיו, אתה סיפרת ואי� צור! לחזור שדאוד העלה את הנושא הזה, לא נראה ל!,   ש:

 22אתה אומר  25.12.14(היה פיצו5, ביקשת לעצור את הכס�. בהודעה של! מה

 23כ! "אחרי יומיי" מהפגישה ע" דאוד, סטיב� אמר לי בשיחת טלפו�  49משורה 

 24כרגיל והכל בשביל "איילי"" ואז שלא הבנתי את דאוד נכו� ושההעברה מתרחשת 

 25שבועות ישבתי ע" דאוד וע" עוד אנשי" שאינני זוכר את שמ", אני  3אחרי בער! 

 26חושב שדני ומשה קקו� שעובד בעמותה ג" היו איתי. הפגישה הזו ג" היתה 

 27בדובנוב בתל אביב ואז אמרתי לדאוד" יש פה מרכאות ציטוט "תשמע, א" את" 

 28ישב את הנגב והגליל אהל� וסהל� ובלי קשר א" יש באמת רוצי" לעזור לנו לי

 29דברי" שהאג'נדות של המפלגה רוצה לקד" וה" תואמי" את האג'נדות של 

 30"איילי"" אז אני לא רואה בזה שו" פסול, העניי� של הבקשה של דאוד בעניי� 

 31  הכס� לא הוזכרה בפגישה, זהו, מאז כל הבקשות שהיו היו באג'נדה של העמותה". 

 32  את הדברי". מאשר   ת:

  33 

  34 
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 1  כ! היה?  ש:

 2לגמרי. לא שיחת קונספירציה, לא שו" דבר, לא בוא נעשה משהו כלפי חו5 וכלפי   ת:

 3  פני", ככה פשוט, פשוט כמו שזה היה. 

 4התביעה בכתבי האישו" ובטענות שלה טוענת שבאותה פגישה או סביב אותה   ש:

 5מונח הזה מוב�, פגישה עלה הרעיו� שהגדירו את זה בכותרת דרכי" יצירתיות, ה

 6  זכור ל! , נכו�?

 7  כ�.   ת:

 8(אתה אומר ככה, נתחיל מ 8לפרוטוקול מול שורה  490עכשיו, בתיק של! בעמוד   ש:

 9היה ליקוי מאורעות שקרה פה, לפחות ביננו  אתה אומר פה "נוצר פה (לא ברור) 6

 10ובי� הפרקליטות. סטיב� בחקירתו במשטרה שהיתה לא פחות מזוועה, הוא היה 

 11י מיד איפסתי את השוטרי"" וכו', אני ממשי! "והוא, סטיב�, בעצ" שתל ש", אנ

 12את הנושא של מה שנקרא דרכי" יצירתיות. בעצ" כל התיזה שהפרקליטות בעצ" 

 13מביאה הוא הסיפור הזה שסטיב� אמר דרכי" יצירתיות. א" זה נאמר ואני אומר 

 14נאמר ג"  ל! פה חד משמעית לא נאמר הדבר הזה בא� אחד מהמקרי", אבל א"

 15לדידה של הפרקליטות זה נאמר בשיחת הסירוב של החצי מיליו� שקל". אז תסביר 

 16מה קרה פה להבנת! שהנושא של פיתרו� של נמצא דרכי" יצירתיות ואני ש" את 

 17זה בכוונה על השולח�, אי� לרמות, אי! להרי", אי! להעביר כספי" בצורה לא 

 18  לגיטימית שייראו לגיטימיי". 

 19ה ולא נברא וזה ג" מתקשר לחקירת המשטרה, הרי מה קרה? שאני לא, לא הי  ת:

 20הגעתי לחקירה הראשונה צחי התחיל לצעוק אתה מושחת, אתה זה וזה, עכשיו 

 21אני מטיבי לא, התחלתי לצחוק כי הסיטואציה פשוט הצחיקה אותי ואמרתי לו 

 22י בוא בוא צחי אני מכיתה יא' רואה סרטי משטרה, מה שיש ל! לשאול תשאל, אנ

 23לא, ובמקביל אתה רואה את החקירה של מה שעשו לסטיב�, הב� אד" על כדורי" 

 24פסיכיאטריי" עד היו", לא יודע א" שמת" לב , גמרו אותו, כ�? סופית. וכל הזמ� 

 25תרגיל וג" דברי" פתטיי", אני אומר ל! יש ל! בחילה אתה יושב תקשיב נעשה לו 

 26מרנו את האיש הזה, פשוט גמרו תרגיל (לחש) ואני אומר לצחי חבר'ה כל הזמ� ת

 27אותו. עכשיו, אתה רואה בחקירה ושוקי למברגר שהיה חלק מההגנה אמר אני 

 28חושב באחת השיחות אתכ", רואי" אי! חילצו ממנו את הנושא של הדרכי" 

 29היצירתיות, כל עי� בלתי מזוינת רואה אי! פשוט גרמו לו להגיד את הנושא של 

 30" עשו? ה" בעצ", לא היה בעצ" ראיה שאומרת הדרכי" היצירתיות. עכשיו, מה ה

 31שהיתה ישיבת קונספירציה, שזה מה שעושה את זה חמור, ג" בהיבט של השיקו", 

 32אתה מבי�? הקשר יושבי" וחושבי" אי! לרמות. יש הבדל בי� התנהגות, אתה 

 33מסכי" איתי? שפה מצלצל הטלפו� וזה ובי� יושבי" על המדוכה וחושבי" אי! 

 34ישראל בהיקפי" של מיליוני". עכשיו מה ה" בעצ" באו ואמרו?  לרמות את מדינת
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 1וזה קונספציה, זה פשוט, זה קונספציה, זה כמו שאני יכול לספר בדיחה על יונת�? 

 2  על חשבו� יונת�? 

 3  לא, לא, ממש לא אישי.   כב' הש' לוי:

 4  לא, אז זה היה מצחיק אותו. אני כ� אספר כי זה היה מצחיק אותו,   העד, מר דה�:

 5  אמרתי לא.   כב' הש' לוי:

 6  לא, זה לא עליו, זה סו� טוב.   העד, מר דה�:

 7  כ�.   כב' הש' לוי:

 8  שראינו,   העד, מר דה�:

 9  אדו� דה�, מספיק. תמשי!, כ�.   כב' הש' לוי:

 10טוב, בכל מקרה אז אני אומר מה היתה הקונספציה? ה" באו ואמרו תראו, אנחנו   העד, מר דה�:

 11יקי" אחורה שזה היה (לא ברור) שככה התנהל, מהבקשות שהגיעו אחרי זה מס

 12עכשיו זה חמור בעיני, זה אי אפשר ככה לנהל תיק, אסור, זה דיני נפשות, אסור 

 13  לכ" לעשות את זה. 

 14טוב, מת�, אני רוצה לעבור לנושא של פורו" צעירי". עכשיו, אמרת פה אני רוצה   ש:

 15עירי" היתה יוזמה שתאשר בצורה חד, חד משמעית שהיוזמה לנושא של פורו" צ

 16  שלכ". 

 17חד משמעית, הראיות מוכיחות את זה, לא יעזור לתביעה מה שהיא תנסה לעשות,   ת:

 18האי מייל יצא ביוזמתנו, הרעיו� ודר! גיבושו ומה שקרה בפועל התחיל באי מייל 

 19שיצא הרבה לפני שהיה איזה שהוא התנהלות סביב הנושא הזה, אלא, אלא ואני 

 20פרוטוקול, התביעה מאמינה שנפל עלינו רוח הקודש וכבר אומר את זה בציניות ל

 21  צפינו קדימה את הדברי". 

 22וא" אתה יכול לומר לנו על השרשור של המיילי" מה קרה  991תסתכל רגע על ת/  ש:

 23  פה. 

 24בעצ" מה שאנחנו רואי" פה זה מסמ! שיצא לסטיב� על מנת שהוא יעביר את זה   ת:

 25אני חושב שזה מדני, איפה דני? של מי לדאוד ולפאינה, אתה רואה שכתוב פה, 

 26האימייל הזה? שלי? של דני? אני כבר לא זוכר. כתוב פה "היי מצור� המסמ!", כ�, 

 27זה הוא שלח לדאוד, "היי מצור� בזה המסמ! לדעתי מצוי�. שווה להיפגש ולתכנ� 

 28כדי שלפאינה תהיה את כל הקרדיט", זאת אומרת סטיב� שולח את זה בעצ" 

 29ומר לו תקשיב יש פה תוכנית טובה, רעיו� טוב ש"איילי"" רוצה לדאוד שהוא א

 30בעול" העסקי שלא תפספסו  ליזו" וכדאי להיפגש על זה, אי! זה נקרא, (לא ברור)

 31את הקרדיט, עוד בסו� יאיר לפיד ייקח את הפרויקט הזה. אוקי? עכשיו, מה בעצ" 

 32רצית" תוכנית  הפורו" צעירי"? זה כל מה שאחרי זה קרה בפועל שהמסמ! פשוט,

 33אסטרטגית, באת" בטענות אז ג" כ� הוצאנו ניירות אסטרטגיי", באמת מוזר, 

 34  חבל על הדיו.
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 1בכל מקרה את" רואי" פה שרשו" ממש את מיפוי הארגוני", עמותת "איילי"", 

 2השומר החדש, ראו משימות, זה עוד לפני שמתחיל בכלל הרעיו�, מיפוי הנושאי", 

 3קליטת עליה, פיתוח הנגב והגליל, מצוקת הדיור, מבנה  שוויו� בנטל, צדק חלוקתי,

 4ארגוני של הפורו", נשיאת הפורו" חברת הכנסת פאינה קירשנבאו". הנהלת 

 5הפורו", מנכ"לי הגופי" המשתתפי" תתכנס פע" בחודש יחד ע" זה ומה שהכי 

 6מזכיר בשכר פלוס משרד יח"צ  הרבה לפני  חשוב מזכירות הפורו" (א ברור)

 7עה שקוראי" לה פאינה. חבר'ה זה מעמיד את התיק הזה של, אי אפשר, שפאינה יד

 8  אי אפשר להרשיע ב� אד" על דבר כזה. 

 9בתיק "איילי"" התובע שואל אות!,   615אתה בחקירה הראשית של! בעמוד   ש:

 10מפנה אות! לתמליל אומר זה היה סביב הירידה של הצעירי" לברלי� והוא אומר 

 11  ל!, אתה מקשיב?

 12  כ�.   ת:

 13הוא אומר "זה היה פורו" שנתנו לצעירי" לבוא ומי שיזמה את זה זו פאינה".   :ש

 14ואתה עונה כ! "אי! אתה יכול לטעו� טענה כזאת? כאשר רואי" במסמ! לפני כמה 

 15חודשי", לפני שבו מצוי� נושא הכנס, כל מה שאמרתי במשטרה ותוא" את 

 16רוא את כל העובדות שאמרתי במשטרה, א" לבית המשפט יהיה את הזמ� לק

 17החקירה יראה שהדברי" עולי" בקנה אחד ע" מה שאמרתי למשטרה. מי שיז" 

 18את הכנס היינו אנחנו, במסגרת אותו מסמ! שהעברנו לסטיב� לוי ששרשר את 

 19  האימייל הזה לדאוד ומש" התגלגל רעיו� כנס על צעירי"". 

 20ו לרונ� אל� שקל ששילמנ 60(מאשר את הדברי" וג" מוסי� עליה" שבהקשר של ה  ת:

 21צור בגי� הפרסו" הממומ�, מה שעשית מס! עש� כי בדקתי לבית המשפט זה 

 22שהעלות העיקרית היתה פרסו" שידור חי של הכנס, אתה הצגת כאילו הוא הביא 

 23ל! וזה חשוב כבוד השופט, הוא הביא ל! כאילו לא מוזכרי" "איילי"" וזה, שידרו 

 24  ה היה הכס�, לא על המימו� הזה. את זה בשידור חי, אנחנו דיברנו ש", היה, על ז

 25  המסמכי" בפני בית המשפט.   עו"ד קרמר:

 26לא, אז לא, אבל בסדר, לפחות, במה שאני ואתה יודעי" שה נכו� לפחות שעל זה   העד, מר דה�:

 27  , נכו�?YNET(אנחנו מסכימי" אז תודו, רק הכס� היה לשידור חי ב

 28  התשלו" היה לשני הדברי".   עו"ד קרמר:

 29  לשני הדברי", ברור ששידור חי הוא המשמעות, נכו�?  :העד, מר דה�

 30  אדו� דה�, אתה לא מנהל דיאלוג ע" התובע. כ�. הלאה.   כב' הש' לוי:

 31עכשיו , צירו� המילי" ומה שנעשה בפועל מת� קרדיט לפועל, מתפרש, כ! מנסה   עו"ד ג. אדרת:

 32. עכשיו, התביעה לטעו� ולפרש משהו שומו שמיי", איו" ונורא, הנה, זה השוחד

 33יותר מזה, אני תיכ� את� ל! להגיב. התביעה למעשה יוצרת פה תמונה שכל הנושא 

 34  הזה של כנס הצעירי" וכל מה שמסביב הכל פאסדה, 
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 1  ישראבלו�, בטח.   ת:

 2בשביל לתת לפאינה קירשנבאו" קרדיט תקשורתי, עכשיו אתה התייחסת לזה   ש:

 3! ואחרי זה אני אבקש אני אקריא ל 13, מול שורה 521בחקירה של! בעמוד 

 4  שתרחיב, 

 5  קוד" כל ה" לא מסכימי" בכלל, ה" לא טועני" את זה.   ת:

 6  ה" לא טועני". בסדר. א', אני שמח.   ש:

 7  ה" לא טועני" שזה היה פאסדה, ה" טועני" שזה היה פסאדה?  ת:

 8  אתה אומר ככה,   ש:

 9  בכתב אישו" כתוב ש",   עו"ד קרמר:

 10שה" אומרי"" ה" זה התביעה "כתב האישו" אומר שהכל "אבל זה לא מה   עו"ד ג. אדרת:

 11  פסאדה, שהכל לשחד את סגנית השר, זה מה שה" תדרכו את העיתונאי"",

 12  נכו�.   ת:

 13"זה בלתי נסלח בעיני ואני לא אסלח על העניי� הזה, על העניי� הזה אני לא אשלח,   ש:

 14נסלח, הרסו יש פה סוגיה עקרונית שצרי! לדו� עליה, אבל החלק הזה אנחנו לא 

 15אותנו, את המשפחות שלנו, שמו עלינו אות קי�, אנחנו כבר מסולקי" מהדבר הזה" 

 16ובהמש! אתה אומר בהקשר לשולחנות העגולי" שתיכ� ניגע בזה , זה ג" היה עוד 

 17  לפני כל הנושא הזה, 

 18  נכו�.   ת:

 19  של משרד פרסו".  ש:

 20  בפסח במצפה רמו�.   ת:

 21ימי"  3סטודנטי" שמגיעי" לימי עיו�,  1300"זה  24אתה אומר ככה בהמש! שורה   ש:

 22במצפה רמו�, היא" הכוונה לפאינה "ג" היא, סגנית השר, רצינו שהיא תראה בעי� 

 23שזה קורה, שזה העתידי. יש לזה קרדיט שתקבל בעתיד" לא מבי� את המילה פה, 

 24לא יודע, מילה לא ברורה "והיא תביא את התקציבי" לעניי� הזה, כ�, חד 

 25עית". עכשיו אני רוצה תתייחס לנושא של הקרדיט ולנושא שהטיחו ב!, הראו משמ

 26ל! כתבות שהש" של "איילי"" לא נזכר, אי! את" ואתה ב"איילי"" ראית את 

 27נושא הקרדיט מבחינת פאינה, מבחינת "איילי"", אי! אתה מקשר את זה מבחינת 

 28  הפרויקט וקידומו?

 29יטיקאי" צריכי" להיבחר ואחד הכלי" תראה, לשמחתנו במדינה דמוקרטית הפול  ת:

 30שלה" להיבחר זה דר! הקרדיט על פעילויות רבות שה" עושי", זה תמיד מגיע 

 31ביחד, זה א� פע" לא וזה כל כ! טבעי, וכל אחד מאיתנו שמסתכל בתו! עצמו יודע 

 32שזה תמיד מעורבב ביחד, ג" הרצו� לקבל הכרה ציבורית וג" הרצו� באמת לעשות 

 33בעבודה מול המקבלי החלטות, הנושא של הקרדיט הוא תמיד וסביב זה באמת 

 34היה מאוד חשוב לה", יותר מארגו� כמו שלנו שהקרדיט לא מעניי�, אותנו מעניי� 
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 1הכס�, לא הקרדיט. למה מעניי� אותי הקרדיט? אני רוצה לעשות, אני עוד בשלב 

 2לעשות,  בחיי" הייתי שלא עניי� אותי להתבלט, עניי� אותי לעשות, לעשות טוב,

 3להתיישב, להביא סטודנטי". אז א" מביאי" את הכס� אנחנו נותני" את הכבוד, 

 4ואתה יודע כמה פעמי", כבוד השופט, הסטודנטי" בדיוני" שהיו אחרי הפרשה כי 

 5היה תמיד איזו אמירה שלי ושל דני לחבר'ה חבר'ה יש פה דיל מאוד פשוט, כי כל 

 6", אתה יודע, סילב� שלו" נגיד הוא פע" היינו משגעי" אות" לבוא למחוא כפיי

 7מאוד אהב כבוד, מאוד אהב אז הוא היה מאוד חשוב לו שבמסגרת הכנס נגב גליל 

 8יהיו הרבה אנשי" שימחאו כפיי", צרי! קוד" כל להביא סטודנטי", חבר'ה מה 

 9אנחנו יודעי", אני אומר חבר'ה יש משחק, אנחנו נותני" לה" כבוד ה" נותני" לנו 

 10אז זה חלק מהעבודה, חלק מעבודת ההתנדבות שלכ" היא פה  כס�, אז מה,

 11ולמחוא כ� לתוניסאי התור� שמגיע, התוניסאי" מאוד אוהבי", אני מרוקאי אז 

 12אני מרשה לעצמי, כבוד חשוב לה". סילב� היה זה. ברוורמ� היה שותל אנשי", 

 13י" היה שותל אנשי" בקהל והיה אומר לי ולדני תקשיבו אתה לא יודע כמה עלוב

 14האנשי" האלה, באמת, כאילו הכי הכי פתטי ברוורמ� תנהיג אותנו ופתאו" אתה 

 15היית רואה איזה משוגע ברוורמ� תנהיג אותנו, לא, לא, תנהיג אותנו צרי! אנשי" 

 16כמו!. שאריק שרו� היה, כל הזמ� ה" מתעסקי" רק בזה, שהיה יו" אחד שאריק 

 17, הגיע ברוורמ� ודני אומר לי שרו� הגיע, (לא ברור) שמו אותו ליד אריק שרו�

 18תקשיב אחי אני לא מאמי�, אתה לא מאמי� מה קרה עכשיו, הוא באול" נכנס אחי 

 19החלי� את הזה בינו לשבת ליד אריק, אז אתה אומר וואלה הבנתי, זה החולשה 

 20  של האנשי" האלה, סבבה לגמרי, זה ג" לא עולה כס�, נורא פשוט לתת כבוד. 

 21  כי לא הכרנו לפני תחילת עדות! פה, ג" לא נפגשנו א� פע".  מהיכרות הקצרה ביננו  ש:

 22  אני מכיר אות!, אתה לא מכיר אותי.   ת:

 23אני מבי� שאתה היית מעורה בנושאי" הפוליטיי", הכרת הרבה דמויות פוליטיות   ש:

 24  מתוק� העיסוק של!, זה נכו�?

 25ערכתי ש" נכו� ולא היתה לי הערכה גדולה אליה" חו5 מלאריק שרו� לא באמת ה  ת:

 26  מישהו. 

 27וכשאומרי" פה פרסו" וקרדיט לפאינה , הא" אתה יכול לאשר מה שאתה ידעת   ש:

 28והכרת וראית שפאינה באותה תקופה לא היתה מאחורי האחרוני"? היא היתה 

 29דמות ציבורית ידועה, היא קיבלה פרסו", היא קיבלה חשיפה, היא היתה מוכרת 

 30  בוודאי במפלגה שלה וג" בציבור. 

 31לל, היו" כאילו אתה יודע להגיד לטובת פאינה משהו זה אוי ואבוי, היא היתה בכ  ת:

 32סגנית שר הפני", עשתה הרבה דברי". אני אומר ל!, א" אני ראיתי אותה אחרי 

 33הסרט תדמית בדר! לרכב ע" דמעות מהתרגשות. ראיתי את זה, את זה לא תיקחו 

 34י תמרורי", כ�? אבל ממני. זה לא יעזור, מה שתעשו, היא בכתה, לא בכתה בכ
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 1מיליו� הגיע אחרי שהיתה ביו" "איילי"" אמרה לי תשמע  6(הקשר, ההידוק של ה

 2לא הבנתי כמה זה גדול מה שאת" עושי", היא היתה ע" דוק בעיניי" ואמרה 

 3צריכי" לראות אי! ממשיכי", אי! עוזרי" לכ" יותר וזה מה שהקפי5 את המיליו� 

 4ג" א" היא תל! חלילה לכלא, זה לא יעזור, זה  . לא תיקחו ממנה את זה,6(וחצי ל

 5  לא יעזור, ההיסטוריה תשפוט את הדבר הזה. 

 6 2014טוב, אני רוצה להתקד" בלוחות הזמני", אתה דיברת על ישיבה בסו� אפריל   ש:

 7  שבה הוחלט ללכת על הכנס הצעירי" בכנסת. 

 8  נכו�.   ת:

 9משורה  20.1.15(של! מה אני רוצה על מנת לקצר, להקריא ל! קטע קצר מההודעה  ש:

 10הוא אומר "היה סיכו" בישיבה הזאת שהצעד הראשו� שפורו" הצעירי" הזה  307

 11יעשה זה כנס בכנסת שיהיה בקונטרה לסיפור הירידה של צעירי" לברלי� ואז 

 12התחלנו לעבוד על הכנס הזה ברצינות, דאוד ביקש שרונ� צור יהיה איש יחסי 

 13והמשרד של רונ� צור נחשב כמשרד מוביל הציבור של הפורו" הצעירי", היות 

 14ביחסי ציבור הסכמנו אני ואלישבע לקבל את שירותיו וג" סוכ" שכל הפעילות של 

 15פורו" הצעירי" ינוהל על ידי רוח חדשה ומכא� הזמנת העבודה היתה מרוח חדשה. 

 16המשרד עבד מעולה באופ� ראוי לציו� בהכנת הכנס בכנסת, היה כנס ברמה מאוד 

 17תתפו בו ארי שביט, העיתונאי" מהאר5, טרכטנברג, דפני לי�, פרופסור גבוהה והש

 18ארנו� סופר, מי שהנחה את האירוע היתה אלישבע, היה לזה הרבה יחסי ציבור", 

 19הא" אתה מאשר את הדברי"? הא" אתה מאשר שהכנס הזה היה כנס מאוד 

 20  חשוב?

 21  י" בחיי", אני מאשר, לא יודע א" מאוד חשוב, כ�, יש דברי" יותר חשוב  ת:

 22   לא אמרתי הכי חשוב בעול", (לא ברור)  ש:

 23כ�. זה היה כנס מאוד משמעותי, לא היה בו קמצו5 של איזה שהוא פאסדה, היה   ת:

 24(לא ברור) כמו שאתה אומר נושא הירידה לברלי�, הארגוני" נרתמו לעניי�, זהו. 

 25  זה חשוב, אני לא מאמי� כל כ! הרבה בכנסי" אבל. 

 26שאתה אומר  991יחסי ציבור ומשרד יחסי הציבור. ראינו קוד" בת/עכשיו לנושא ה  ש:

 27  שזה טרו" הקשר ע" פאינה בנושא, 

 28  נכו�.   ת:

 29דובר כבר על משרד יחסי ציבור. ותאשר לי שיוצאי" לפרויקט כזה, הליווי של   ש:

 30  משרד יחסי ציבור הוא חלק אינטגרלי. 

 31כזה כמוש אנחנו תכננו אותו זה לא מהל! שיכול  חד משמעית כ�, בסדר גודל  ת:

 32לקרות בלי יחסי ציבור ועוד פע" מה שקצת לא הובהר אולי בחקירה הנגדית שהוא 

 33דיבר על המגדל העגול וזה, ברגע שדאוד הראה התחלה של נכונות ללכת למהל! 

 34מיליו� שקל בהכרח צרי! את המגדל העגול על כל הקומות  80(הגדול בלוד של ה
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 1ג" על הקומה של ת.ר.א. זה צרי! את זה, זה אי אפשר לעשות את זה אחרת,  שלו,

 2  לא פרויקטי" בסדר גודל הזה. 

 3עכשיו, דיברו פה על הנושא של בחירת המשרד יחסי הציבור, דיברו על רונ� צור,   ש:

 4  נדמה לי שראיתי אתמול שלפיד לקח אותו, 

 5ק שונא צדקני". שלא יצעקו כ�, אני הבעיה היחידה שלי כול" אותו דבר, אני ר  ת:

 6, בסדר? אני יודע, 100בראש חוצות שה", בוא, אני אומר ל! וואלה אחי אני לא 

 7עשיתי טעויות לא משנה , לא עכשיו פתאו" הכל בצבעי" של שחור ולב�. איזה 

 8צביעות זאת, הרי אני הייתי ש" בישיבות האלה, אני ראיתי, אז א" ה" היו 

 9מרי" חבר'ה מה שקשור לפאינה באישי לא מעניי� שותקי" או לפחות מגבי" ואו

 10אותנו, לא מכירי", תנהלו את המשפט, בנושא הציבורי א" ה" היו גברי" ואני 

 11אמרתי את זה ג" ללפיד שנפגשתי איתו אחרי זה, אמרתי לו תשמע את" לא 

 12גברי", את" צריכי" לצאת ולהגיד חבר'ה זו השיטה, מה קרה? א" מישהו לקח 

 13  כלא, מה שונה יו" מיומיי"? לכיסו שיישב ב

 14אוקי. עכשיו לגבי משרד יחסי הציבור עלו כמה נקודות והבהרת אות� ואני אנסה   ש:

 15לתמצת כי אנחנו רוצי" להתקד". היתה טענה למה לא לקחת" את ב� חורי� שהיה 

 16  היחצ"� של העמותה וההסבר היה שרצית" הפרדה פה, 

 17  חד משמעית.   ת:

 18  י לא יודע א" חוגרי או מישהו, זה ג" היה בהנחיה של אנ  ש:

 19לא, אתה מדבר פה על שני דברי". יש פה הפרדה מהותית שלא יזוהה "איילי""   ת:

 20כ"איילי"" ויש את הפורו" צעירי" שהוא שיתו� פעולה של כמה ארגוני", אי� 

 21עניי� שאותו משרד יחסי ציבור יעשה את זה מבחינה מהותית. ברמה החשבונאית 

 22שהכס� הזה יעבור דר! העמותה בשביל לא להגדיל את יוסי חוגרי לא רצה 

 23  ההנהלה וכלליות של הארגו�. 

 24עכשיו, כשדאוד בא ע" הש" רונ� צור אמרת ש" מוכר, זה אחד המובילי", לא   ש:

 25  ראית בזה בעיה, נכו�?

 26לגמרי. זה הבדל מהותי, יש הבדל בי� א" קוראי" ל! רונ� צור לבי� א" קוראי"   ת:

 27 20זה משה אופניק? מה הוא עשה בחיי" שלו שאני אשל" לו ל! משה אופניק, מי 

 28אל� שקל בחודש? אבל שאני אומר ל! רונ� צור משרד יחסי הציבור הכי גדול באר5 

 29  זה נראה סביר מאוד. 

 30אתה יודע א" בכלל עלה א" דאוד איזו בדיקת שוק לגבי מחירי" קוד" לכ�? יש   ש:

 31  ל! מושג?

 32  ג" בעדות. לא, אבל אני התמקחתי וזה עלה   ת:

 33  אוקי. עכשיו,   ש:

 34  התווכחתי על כספי שוחד, כ�?  ת:
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 1אני לא אחזור כי הדברי" כבר לדעתי לובנו ומוצו למה ההסכ" הוא מול רוח חדשה   ש:

 2, אי� צור! להעמיק בזה אבל מה שאני back to back(והמעבר של הכספי" וה

 3כלפיכ" היא רוצה לשאול אות!, אי! אומרי" לתפוס את השור בקרניי". הטענה 

 4אל� שקל לחודש נעשה כהטבה לפאינה קירשנבאו" לא  20שהתשלו" לרונ� צור 

 5היה צור! ענייני, הוא לא שירת את הפרויקט ולפחות לא את כולו ואת" ידעת" 

 6  שחלק מהכס� הול! לגור" אחר עבור פאינה. 

 7ממש לא. אני, לגמרי זה לא היה התחושה לאור! כל התקופה, לקראת הסו� כ�   ת:

 8יתה תחושה שהדברי" קצת זולגי" לנו בי� האצבעות ואי� לנו באמת יכולת ה

 9  פיקוח אמיתית על הדברי" ולכ� ההתקשרות הסתיימה. 

 10  כשאת" התקשרת" ושילמת" לרונ� צור עבור מה  זה היה?  ש:

 11עבור מת� יחסי ציבור לפורו" הצעירי" שרצה לקד" מספר אג'נדות במרחב   ת:

 12נושא הקמת המתח" בלוד, לפאינה כי פה כ� היה לי הציבורי, לנו בראש היה את 

 13קשר איתה במסגרת שיחה שהיתה בכנסת, זה אולי השיחה השלישית היחידה 

 14שהיתה לי בחיי ע" פאינה וזה תמיד היה בפורו" גדול, שאני ראיתי שהיא רוצה 

 15לקחת את זה למקומות שפחות עולי" כס�, זה מה שהרגשתי. אז לכ� התחיל 

 16כנסת, של הרעיו� היא להכניס צעירי" לתו! וועדות הכנסת  הנושא של הפלסר

 17ולייצר מה" וועדת מעקב כמו שיש לערבי" וועדת מעקב של צעירי" לראות 

 18שהביצוע של התהליכי" קורה, בשביל זה בהכרח צרי! משרד יחסי ציבור, אכ� 

 19 80(שיצאנו מהפגישה אלישבע אמרה לי תקשיב אתה חול" לא יהיה פה את ה

 20קל שאתה מדבר ואני אומר לאלישבע שוויה שוויה, תחכי, זה תבשיל, מיליו� ש

 21  התבשיל הזה צרי! להבשיל אותו לאט. 

 22דיברנו על זה  991היה ברור ג" אנחנו רואי" את זה מההתכתבות הטרומית של ת/  ש:

 23קוד" שפאינה קירשנבאו" כמי שמצויה בנושא הזה ויש לה חלק בנושא של 

 24  " , תזכה בחשיפה וביחסי ציבור. הפורו" הצעירי" בכנס הצעירי

 25  ברור.   ת:

 26אמרת "קרדיט  527אתה בעדות של! ג" במשטרה וג" בפרוטוקול "איילי""   ש:

 27    לפאינה? כמה שהיא רוצה". 

 28  לגמרי.   ת:

 29את העמותה עניי� קידו" הפרויקט, יחסי הציבור שניתנו לפרויקט, למטרה, לא   ש:

 30  ל"איילי"" כ"איילי"", הא" זה נכו�?יחסי ציבור אישיי" למת� דה� או לדני או 

 31חד משמעית, האנשי" האלה כמו שאמרתי ה" אומללי", הפוליטיקאי" האלה   ת:

 � 32ה" אומללי". ה" מסכני" שה" בחרו את המקצוע הזה, צריכי" כל הזמ� לרדו

 33אחרי הפרסו", אחרת ה" לא ייבחרו עוד פע" ולי ולדני זה תמיד היה משעשע כמה 

 34  ד" בסו� קט�, בכולנו, לא יש כאלה ויש כאלה. קטנות האד", כמה הא
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 1וע" זאת, את הנקודה הזאת אתה אומר בצורה חד משמעית שאתה לא ידעת ולא   ש:

 2  היה ל! מושג, 

 3  שמ5.   ת:

 4  שקל לחודש.  7000רגע, שרונ� צור מעביר לת.ר.א   ש:

 5שמ5 של מושג לא היה לי, מאוד הפתיע אותי בחקירת המשטרה, זו היתה הפע"   ת:

 6  שונה שזה דובר בו. הרא

 7העיד פה ניס� זאבי מרונ� צור והוא אמר הרבה דברי" ובי� היתר אמר שהלקוחה   ש:

 8של משרד רונ� צור זו פאינה, אגב, זה בניגוד למה שאמר רונ� צור. אבל אתה 

 9  מבחינת! מי היה הלקוח של רונ� צור? 

 10  פורו" הצעירי" כפי שה" חתמו עליו.   ת:

 11  אתה,   ש:

 12  אתה יודע מה חמור? שהניס� זאבי הזה לא משקר. זה מה שחמור.   ת:

 13  לא הבנתי.   ש:

 14שניס� זאבי הזה לא משקר, זה מה שעושה את זה חמור בעיני, הוא סת" עוד בחור   ת:

 15צעיר. אז, והבוס שלו שחות" איתי את החוזה אפילו לא חשב שהוא צרי! רק 

 16כ� שוחד, לא שוחד, לפחות להגיד להגיד לו, לפחות להגיד אתה יודע, עזבו רגע את ה

 17לב� אד" תקשיב תדאג לתת לה" תחושה, אפילו את זה, עד כדי כ! ה" משתיני" 

 18  מהמקפצה, אפילו לבוא ולהגיד, תית� לה" לפחות תחושה שיהיה ככה וככה. 

 19אתה מתווכח ע" החוקר, אתה אומר לו  31בתמליל עמוד  9.2.15(בעדות של! מה  ש:

 20צ" מה הפער ביננו?" והוא אומר ל! "כ�", זה צחי חבקי�, "אני טוע� בע 26בשורה 

 21ואתה אומר "א" הוא קיי", זה שאתה אומר תשמע, את" ידעת" שאת" משלמי" 

 22כס� בשביל לקד" את פאינה פוליטית" החוקר אומר ל! "נכו�" ואתה עונה "ואני 

 23  בא ואני אומר ל! לא דובי" ולא יער, יש פה פרויקט אמיתי". נכו�?

 24  מעית. חד מש  ת:

 25  זאת אומרת לאיזה כיוו� ניסו בחקירה להסיט אות! בקטע הזה?  ש:

 26רק, אני אמרתי מראש, ה" באו ע" קונספציה שיש פה ישראבלו� גדול וניסיו�   ת:

 27כלפי חו5 להראות משהו אחד וכלפי פני" משהו אחר וכל החקירה בכלי" הכי 

 28על נחמי, צעקו על  מגעילי" ונכלוליי" שיכלו להיות פעלו סביב הדבר הזה, צעקו

 29כל, סטודנטי", אתה יודע, אפילו, אני חושב על זה זימנו איזה סטודנט מלוד, הוא 

 30לא יודע מה רוצי" ממנו, יש לנו כפר מלוד, אי! קראו לו? רוסי, למה? כי הוא רוסי, 

 31אז אתה אומר, הוא היה פקיד מלווה, זה לא מעניי� אותנו, לוקחי" צעירי", בלי 

 32לו, אי� די� ואי� דיי�, לא היה אכפת לה", הרי זה שיגעו� איזה, באמת, כאי

 33ומלכתחילה זה אנשי" שלא לקחו לבית", זאת אומרת מלכתחילה את" יודעי" 

 34שבנושא המוסר פה זה לא הנושא, אי� ויכוח של מוסר, יש פה ויכוח של חוק ובעניי� 
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 1יזו תמונה הזה יכול להיות שאת" יודעי" יותר טוב ממני ויותר צודקי" ורואי" א

 2כללית שאני לא רואה, אבל זה לא מפריע לכ", וצועקי", ועוצרי" אותי, זה לא 

 3עניי� אות!, לא עניי� אתכ" הדבר הזה? והיה פרקליט מלווה, אל תגיד לי לא 

 4  ידעת".  

 5  אדו� דה�.   כב' הש' לוי:

 6עדויות היו כדי להראות, אני לא יודע מה היו" טוענת התביעה אבל שהקו היה, ה  עו"ד ג. אדרת:

 7  בכיוו� שאותו כנס הוא היה סוג של פסאדה כמו שדיברנו קוד", 

 8לא הבנתי מה זאת אומרת מה טוענת התביעה? יש כתב אישו", זה מה שאנחנו   עו"ד קרמר:

 9  טועני". 

 10  בסדר.   עו"ד ג. אדרת:

 11  אי� משהו אחר.   עו"ד קרמר:

 12בי טע�, הפע" זה כלפיכ", שהכנס העידו פה ג" עדי תביעה ואדו�, אותו אדו� זא  עו"ד ג. אדרת:

 13בכלל לא מייצג את הערכי" של "איילי"". שהארגוני" ה" רק תפאורה עבור 

 14לפרוטוקול, הוא אמר "הכנס לא  3304(ו 3274פאינה, אני מפנה לעדותו פה בעמוד 

 15מייצג את הערכי" של העמותות, והדברי" בה" מתעסקת עמותת "איילי"" ה" 

 16אלא בבניית יישובי" כפרי סטודנטי"". זה מה לא מתעסקי" בירידה מהאר5 

 17  שהוא אמר פה בבית המשפט, מה הקשר שלכ" לכל הכנס הזה?

 18  כראש עמותת "איילי""? מה הוא אמר את זה? באיזה כובע הוא אמר את זה?  ת:

 19בכובע של ניס� זאבי שבא ורוצה להראות שכל הכנס הזה וכל מה שמסביב היתה   ש:

 20ור לפאינה קירשנבאו". ולכ� הוא אומר מה פתאו" לו מטרה אחת, לתת יחסי ציב

 21  "איילי"" פה בתמונה? מה לה" ולזה? אז אני רוצה שתגיב על זה. 

 22אז קוד" חבל שהוא לא אמר לנו את זה, לא שית� אותנו בתחושות שלנו למרות   ת:

 23שהיו שני הזדמנויות, באחת מה� זה אפילו הגיע לצעקות. פע" שניה היינו, כבר 

 24כמו שאתה אומר למרות שאני לא יודע אז מעניי� שהוא היחיד כזה נכלולי 

 25שהמשי! לעבוד ע" פאינה אחרי חקירת המשטרה אני מבי� שאחרי כבר המעצר 

 26הוא כל כ! הזדעזע היהודי הצדק� הזה שהוא המשי! לעבוד ע" פאינה והוא חושב 

 27שיש הכל שחיתות אבל את הכס� שלה הוא ידע לקחת. זה רק להגיד לכ" מי 

 28  שי" שעליה" בנית" את התיק הזה. האנ

 29אתה נשאלת בנושא הזה ונשאלת מה  529בפרוטוקול בתיק "איילי"" בעמוד   ש:

 30הקשר בי� ירידה מהאר5 לבי� פרויקט הצעירי". אני רוצה שתסביר ואתה מסביר 

 31"אני אסביר בקצרה, אוכלוסיית היעד שלנו זה לא המתנחלי" ביהודה ושומרו�, 

 32זה מעמד הביניי" בישראל שלצערי לאט לאט היא לא אוכלוסיית היעד שלנו 

 33מוצאת את עצמה במדינה שלנו והרעיו� היה לגשר דווקא באמצעות פורו" צעירי" 
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 1שלנו ואני רוצה להזכיר לכ" זה היה נושא ח", דובר הרבה בירידת הצעירי" 

 2  לברלי�. היה רצו� לתת תגובת נגד לזה". מאשר?

 3  חד משמעית.   ת:

 4ת לכת שכל הנושא הזה של צעירי", ירידה מהאר5, זה בכלל לא ולטענה המרחיק  ש:

 5באג'נדה שלכ", אי� לכ" שו" קשר לזה וכל מה שעשית" פה זה לתת יח"צ, אני 

 6אומר מבחינת משפטית/שוחד לפאינה קירשנבאו" כדי לקבל תקציבי" מישראל 

 7  ביתנו?

 8"איילי"" אני אצל כבוד השופט גורפינקל אמרתי בשיטה הזאת כל הרעיו� של   ת:

 9שליישב את הנגב והגליל הוא בעצ" מערכת אחת שלמה לתת קרדיט 

 10שהקמנו את העמותה זה מה שעבר לנו בראש, לראות אי!  23לפוליטיקאי", בגיל 

 11  פוליטיקאי" ייהנו מקרדיט סביב הפעילות הזאת, זה בעצ" מה שאת" אומרי". 

 12  כ�.   ש:

 13  אני אומר את זה בציניות, כ�?  ת:

 14  ל עניי�?כ�. ולגופו ש  ש:

 15לגופו של עניי� ברור שהפעילות של "איילי"" והסברתי את זה קוד" במסגרת   ת:

 16המאבק החברתי חידדה את הצור! לטפל דווקא במעמד הביניי" הישראלי, ג" 

 17להכרה אני לא רוצה פשוט לעיי� פה את בית המשפט שמהפכות אמיתיות בנגב 

 18צרי! לכוו� ע" משפ! הרבה והגליל לא יקרו על בסיס רק חברות אידיאליסטיות, 

 19הרבה יותר רחב שהמשפ! הזה זו האוכלוסייה החילונית הליברלית במדינת 

 20ישראל שכל מה ש"איילי"" רצתה לתת זו פלטפורמה לחבר'ה האלה להיות חלק 

 21  מהעשייה הציונית באר5 ואני חושבת האמת שדי הצלחנו בזה. 

 22עבודה של פורו" צעירי", אני לא אכנס לפרטי", לאחר הכנס הצעירי" היה המש!   ש:

 23  היה את הנושא שדיברת עליו של שילוב צעירי" בוועדות כנסת. 

 24  פלסר כנסת.   ת:

 25  נכו�. מי שהובילה את זה היתה אלישבע.   ש:

 26  נכו�.   ת:

 27  ג" היה ש", נחקרת סביב איזה מינוי רכז לפרויקט הזה.  ש:

 28  נכו�.   ת:

 29  א של המש!. זה היה נושא שג" כ� היה נוש  ש:

 30המש! של הפורו" צעירי" ואני שוב פע" אחזור ואומר זה לא פלילי אבל שיצאנו   ת:

 31מיליו� שקל ע"  80מהישיבה אלישבע אמרה לי אתה חול" א" נצליח להבי� 

 32המהל! הזה ואני אמרתי לה חכי רגע, לאט לאט, למה אי� כרגע פלסר כנסת, בואי 

 33  בסו� נדע להכות על הברזל שיהיה נכו� להכות אותו. נזרו" איתה, 

  34 
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 1  עכשיו אני רוצה להתייחס לעוד כמה נקודות. את ר� ליבנה אתה מכיר?  ש:

 2  כ�.   ת:

 3ר� ליבנה העיד פה בתיק, הוא דיבר על מפגש באיזה שהיא ארוחת צהריי"   ש:

 4  , 2014שמוקמה פה אחרי שאנשי" לא זכרו אבל מוקמה באוקטובר 

 5  לאוקטובר.  2  עו"ד קרמר:

 6כ�. והוא אמר לדעתי אבל אני לא מנתח עכשיו את הפרוטוקול, אנחנו לא   עו"ד ג. אדרת:

 7  בסיכומי" אבל הוא קצת נסוג מזה אבל לא חשוב. 

 8  לא, למה, אצלנו ה" הצהירו עליו כעד עוי�. לא?   העד, מר דה�: 

 9  עזוב.   עו"ד קרמר:

 10  לא, תגידו, תענה,   העד, מר דה�:

 11  א תענה לשאלה. בו  עו"ד קרמר:

 12  הוא אמר,   עו"ד ג. אדרת:

 13  לא, הוא חזר בו פשוט ממה שהוא אמר במשטרה בעדות שלנו.   העד, מר דה�:

 14בסדר, ג" פה חלקית אבל הגישה שלו היתה שבאותה פגישה אתה, מת�, אמרת   ש:

 15  ש"איילי"" משלמי" לצור כי פאינה נותנת לה" כספי" קואליציוניי".

 16וא חזר בו אצלנו אצל השופט גורפינקל הוא ממש חזר בו, בפגישה הזאתי, אגב ה  ת:

 17  יונת� יצא לו עש� מהאזניי", 

 18  מה יש ל! לומר על הפגישה?   כב' הש' לוי:

 19בפגישה הזאת לא היה שו" אמירה כזאת, מה שיכול להיות שכ� נאמר ומזה היה   העד, מר דה�:

 20תנו הנה זה אולי החוסר הבנה שלו זה להגיד לו וואלה אחי זה לא מעניי� או

 21הסיכו" של הדברי". מה אתה חושב שמעניי� אותנו הקרדיט שלנו? שפאינה תקבל 

 22את כל הקרדיט, העיקר שתביא כס�. נגיד תתאר ל! משפט כזה, כ�. זה, זה סדרי 

 23  הגודל של השיחות.  

 24אתה נשאל ככה  13(12אני מפנה לתמליל עמודי"  9.8.15(בחקירה במשטרה ב  ש:

 �25 ליבנה, אמר? הוא הסביר דר! אגב למה את" שילמת", "אתה יודע מה הוא, ר

 26הוא אומר שאתה אמרת לו, אתה, אתה" ככה אומר ל! החוקר, "אמרת לו שאת" 

 27משלמי" את הסיפור הזה של פרויקט הצעירי" כי פאינה נותנת לכ" כספי" 

 28פוליטיי"" ואתה עונה על זה שאמא של! לא תשמע "זי� בעי�, שיבוא הנה לעימות 

 29צחי אומר "אתה לא, זה לא נכו�? הוא משקר?" ואתה חוזר על אותו ביטוי איתי" ו

 30עוד פע". וצחי אומר ל!, "הוא אפילו מתאר את הסיטואציה איפה זה היה" ואתה 

 31אומר "שיבוא הנה, אני רוצה שיסתכל לי בעיניי" ויגיד לי, אני לא יודע בכלל מי 

 32אני דורש שיבוא הנה זה וזה חוצפה שלא תיאמ�, פשוט חוצפה, שיבוא הנה, 

 33לעימות מולי, אני רוצה לשמוע אותו אומר את זה" ואז החוקר אומר לו "כ�, זה 
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 1לא נכו�?" אתה אומר "חרטא ברטא, שיבוא הנה לעימות איתי". זה משק� את 

 2  העמדה של!?

 3יש ג" תסמונת שטוקהול" כזאת, (לא ברור) כל הזמ� אתה נאבק ע" הרצו�   ת:

 4וקר. ג" בחקירות ביננו יש, זאת אומרת אתה דוחק הבסיסי של! לרצות את הח

 5אל� שקל של הזה, של! לחמ!, ואז ישבת  50(דוחק, ראית ג" פה, דיברת איתי על ה

 6לא שיי!, קשקוש בלבוש. אבל אני אומר זה כל הזמ� הדינמיקה  (לא ברור)

 7הפסיכולוגית וא" המערכת הולכת על זה את" כל הזמ� תקבלו חצאי אמיתות 

 8זו תהיה השיטה אתה כל הזמ� עסוק מצד אחד להילח" ברצו� של! אליכ" א" 

 9לרצות את החוקר, זה מדהי". ומי שקצת לא מספיק חד אז זה נורא קל, אפשר 

 10  לבנות את הכל. את כל הפאזל. 

 11  ?11(אדוני עושה הפסקה ב  עו"ד ג. אדרת:

 12  למה?  כב' הש' לוי:

 13  אני שואל.   עו"ד ג. אדרת:

 14  לא חובה.   כב' הש' לוי:

 15  דקות?  10אז אולי אפשר   עו"ד ג. אדרת:

 16  אלא א" את" מבקשי". כמה זמ�,   כב' הש' לוי:

 17  דקות אני מבקש.  10לא, א" אדוני לא עושה הפסקה אז   עו"ד ג. אדרת:

 18  כמה זמ� עוד נותר לכ"?  כב' הש' לוי:

 19  החקירה?  עו"ד ג. אדרת:

 20  כ�. אי� לח5, רק הערכה.   כב' הש' לוי:

 21  !, לדעתי גג שעה. לא ארו  עו"ד ג. אדרת:

 22  . 11:15אוקי, בסדר, אי� מניעה. רוצי" רבע שעה?   כב' הש' לוי:

  23 

 24  (המש! לאחר הפסקה) 

  25 

 26  כ�, הדיו� מתחדש לאחר הפסקה, המש! חקירה נגדית לעור! די� אדרת. בבקשה.   כב' הש' לוי:

 27ישה מת�, אני רוצה עוד פע", הנושאי" בקצרה. העדת בחקירה ראשית על הפג  עו"ד ג. אדרת:

 28  במשרדי ת.ר.א, פגישה שאתה במרכאות הברזת, היית בקשר טלפוני, אתה זוכר?

 29  כ�.   ת:

 30עכשיו, זה נכו� שהרקע לפגישה היה שהיתה תחושה לאחר הכנס בכנסת, כנס   ש:

 31הצעירי" שלמעשה משרד רונ� צור הפסיק לעבוד והעמותות לא קיבלו שירות 

 32  מיטבי מרונ�. 

 33זה היתה התחושה של אלישבע שמטבע הדברי" היא זאת שהיתה ג" בקשר אז   ת:

 34  היתה יכולה ג" להעיד על כ!. 
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 1והתגובה של! היתה א" אנחנו לא מקבלי" שירות ולא מקבלי" שירות מיטבי אז   ש:

 2  להפסיק את הקשר ולא לשל". 

 3  נכו�.   ת:

 4  זה היה בגדול.   ש:

 5  לגמרי.   ת:

 6החליט להפסיק, מי לא החליט להפסיק, אפשר לחפור עכשיו, היו פה ניואנסי" מי   ש:

 7בזה עוד הרבה אבל בגדול לפי מה שאתה זוכר יכול להיות שבמקביל ג" דאוד 

 8  החליט להפסיק אבל אתה זכרת והעדת, 

 9  בוודאות.   ת:

 10שאת" החלטת" להפסיק את הקשר שהבנת" שאת" לא מקבלי" את השירות   ש:

 11  שהיית" רוצי". 

 12  נכו�.   ת:

 13נושאי" נקודתיי". בנושא של קלגנוב, פה נשפכו הרבה מילי" בעניי� הזה. כמה   ש:

 14אני רוצה לשאול אות! הא" ככל שהדבר קשור אלי!, לידיעה של!, להתייעצות 

 15אית!, להבנה של!, הא" היה מצב שעמותת "איילי"" קיבלה את קלגנוב לעבוד 

 16  שהיה ברור שזה פיקציה? שהוא מקבל כס� בלי לעשות כלו"?

 17  ד משמעית לא. ג" בדיעבד רואי" שזה לא נכו� מבחינת השיח. ח  ת:

 18  מה הוא עשה?  כב' הש' לוי:

 19לא, לא בדיעבד של העשייה, אלא שהתיזה הזאת היא לא עמדה במבח� המציאות,   העד, מר דה�:

 20לא היתה כוונה מלכתחילה שהוא לא יעבוד, זה יצא שהוא לא עבד, וזה הבדל 

 21  דרמטי.  

 22שמבחינת "איילי"" אפשר לבוא ולהציג את זה שהנושא בגלל שמענו פה עדויות   ש:

 23  העיתוי, בגלל הזמני", בגלל הלח5, בגלל המצב של נחמי, נפל בי� הכיסאות. 

 24  נכו�.   ת:

 25  הא" ג" ככה אתה רואה את זה היו" בדיעבד?  ש:

 26  חד משמעית. הוא לא היחיד אגב.   ת:

 27לי"" קשורי" לזה וככל אל� לעמותת הקייאקי". למעשה ככל ש"איי 300(לגבי ה  ש:

 28שאתה יודע היה פה רצו�, ניסיו� להיעזר בעמותת "איילי"" להעברת כס� לעמותה 

 � 29  . 46אחרת בהתא" לסעי

 30  נכו�, זו עמותת בת של מועצה איזורית עמק הירד�.   ת:

 31עכשיו, אי� ספק לפחות מנקודת הראות של! שהמטרה היתה מטרה לגיטימית,   ש:

 32  א" נית� לעזור שתתממש. מטרה חיובית, מטרה שצרי! 

 33  ברור.   ת:
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 1בסופו של דבר הנושא לא הסתייע כי היו איזה שה" הסתייגויות אני מבי�, אני לא   ש:

 .� 2  יודע א" זה נכו� לקרוא לה" טכניות של צורת העברת הכס

 3  אני מערי! שהנושא היה מסתייע במידה וחקירת המשטרה לא היתה נפתחת.   ת:

 4שני" פניות רבות ומגוונות לסיוע, עזרה מסוגי" אמרת שהיו אליכ" במהל! ה  ש:

 5  וממיני" שוני", מגופי" פוליטיי", מגופי" ממשלתיי", מאנשי ציבור, זה נכו�?

 6  המו�.   ת:

 7ואמרת ג" שלמרות שאתה לא יודע א" זה התפקיד שלכ" אבל היתה לכ" בקרה,   ש:

 8  זאת אומרת דברי" שלא נראו לכ" לא אישרת". 

 9לנו בקרה, בדיעבד היו" אני אומר שכספי התקציב האלה ה" נכו�. חשבנו שהיתה   ת:

 10נוהלו בממשל תאגידי לקוי מאוד. זה היו" שאני עושה איזה שהיא חשיבה אחורה 

 11היו הרבה מערכות שהיה צרי! להוסי� בשביל באמת לנהל את היקפי הפעילות 

 12אני הזאת בצורה שלא תסב! את הארגו�. אני לא יודע, אני לא מדבר פה על מוסר, 

 13מדבר מבחינת הפרקטיקה. זה קצת דומה לסטארט אפ שגדל מאוד מהר ע" שני 

 14מיליו� שקל  10יזמי" ואז יש נקודת זמ� שזה ברגע שאתה עובר את המחזור של 

 15  אני חושב שזה סוג של ממשל תאגידי, ככה צרי! להיות. 

 16היתה דוגמה למשל הא" זכורה ל!, נדמה של ראש עיריית שדרות להעסיק בת   ש:

 17  משפחה, מקורבת. 

 18  ברור, נו מה, זה כל הזמ�, בחיי!.   ת:

 19  לא, בחיי! אתה יודע. הדוגמה הזאת עלתה.   ש:

 20רצה מנהלת כפר, איזה, אני כבר לא זוכר את הפרטי", הוא אחלה גבר אגב, באמת.   ת:

 21על זה, הבת שלו תהיה ש"ש, הסטודנט אורי אריאל, כבר לא זוכר, כל הזמ�, זה 

 22  בוטי" האנשי" ש". בני אד", זה לא רו

 23אני אנסה להזכיר ל! , היה מדובר פה על בקשה להעסיק את ביתו שתנהל את   ש:

 24  הכפר בשדרות, 

 25  זה לא היתה ביתו.   ת:

 26  אחד בש" דניאל. קרובת משפחת? מקורבת? לא חשוב, בכל מקרה מדובר על,   ש:

 27מתאי"  היה שיחה ביננו, שיחת טלפו� שהתביעה מכיר שאמרתי לו בוא'נה אחי לא  ת:

 28  לי. 

 29  לא התאי" לכ". למה?  ש:

 30לא התאי" לי שייכנס, הוא אמר לי בוא'נה אחי אני עשיתי בשביל! אתה יודע אי!   ת:

 31רצתי, הוא אמר לי, אמרתי לו נכו� ועדיי�. לא בא לי שתתערב לי מי יהיה מנהל 

 32  הכפר. 

  33 

  34 
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 1באותה תקופה עמד פרויקט ששווה איזה אבל יותר מזה, מת�, לפי מה שאני רואה   ש:

 2  מיליו� שקל של קרקע שאותו ראש עיר היה צרי! לטפל בה עבורכ"? 20

 3נכו�, זו היתה הטענה שלו בשיחה שכאילו אני קצת כפוי טובה שאני מתעקש איתו   ת:

 4  על זה. 

 5  למה לא קיבלת אותו בעצ"?  כב' הש' לוי:

 6א אני, כ�? את" ג" כל הזמ� מתבלבלי", ג" כי חשבתי שהיא לא מתאימה. זה ל  העד, מר דה�:

 7את זה עשו איזה מס! עש�, אצל גורפינקל זה היה יותר ברור מה היה המקו" שלי 

 8באירוע, אני לא ישבתי אפילו במשרדי", אתה מבי�? אני הקמת קר� השקעות זרקו 

 9  אותנו מש", 

 10  לא, זה בתקופה שלאחר מכ�.   כב' הש' לוי:

 11פה הזאת כי א" נחמי אומרת לי, אני הרי מה קורה? הוא מצלצל לא, ג" בתקו  העד, מר דה�:

 12נגיד, מצלצל לנחמי אומר לה מה תגידי יש איזה סיפור ע" איזה בחורה  וזה, 

 13  אומרת לי עוזב לא מתאי". 

 14  זאת אומרת היא זומנה לראיו�?  כב' הש' לוי:

 15  היא זומנה לריאיו�?  העד, מר דה�:

:� 16  כ�.   עו"ד שח

 17  ! מושג, מה אתה שואל אותה?אי� ל  כב' הש' לוי:

 18  אני שואל אותה.   העד, מר דה�:

 19  לא, אתה יודע מעצמ!.   כב' הש' לוי:

 20  למה שאני אדע?  העד, מר דה�:

 21  ומה עשית? אי! בדקת א" קלגנוב מתאי"?  כב' הש' לוי:

 22תגיד, צרי! לבדוק ע" מדליסט אולימפי לשעבר מתאי" לעבוד בעמותה? אני שואל   העד, מר דה�:

 23  באמת נראה לכ" סביר הסיפור הזה ע" מיכאל קלגנוב? אתכ", זה

 24ואחרי שגמרת לשאול את השאלות הרטוריות של!, השאלה היה או לא היה ריאיו�   כב' הש' לוי:

 25  קבלה? מישהו בדק אותו?

 26  לקלגנוב?  העד, מר דה�:

 27  כ�, אני אתעל" מהשאלות הפרובוקטיביות של!.   כב' הש' לוי:

 28   אני מערי! שלא.  העד, מר דה�:

 29  לא. תודה. מצוי�, א" היה מלכתחילה כבר לא היית פה היו" א" זה היה ככה.   כב' הש' לוי:

 30  חכה, בוא נראה א" זה ישתל" בסו�.   העד, מר דה�:

 31  אגב,   עו"ד ג. אדרת:

 32  מה רע לעבוד ע" האנשי" האלה?  כב' הש' לוי:

 33  ע" מי?  העד, מר דה�:

 34  זו ג" מטרה ציבורית.   כב' הש' לוי:
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 1  ע" מי? ע" מי?  דה�:העד, מר 

 2  בעבודות שירות.   כב' הש' לוי:

 3  לא רע בכלל.   העד, מר דה�:

 4  ימי".  3נו, אז עוד   כב' הש' לוי:

 5  לא, לא, עזוב, זה לא, זה פשוט לא פייר.   העד, מר דה�:

 6  טוב, נדבר על זה בסו�.   כב' הש' לוי:

 7  יש לי ג" טיעוני" משפטיי" כבדי משקל.   העד, מר דה�:

 8ט שאל על קלגנוב אז לא שאלה שאתה תפנה אלא אני אפנה, הדמות של בית המשפ  ש:

 9קלגנוב אחרי שידעת במי מדובר מבחינת התפקיד שהוא היה צרי! לעשות 

 10ב"איילי"" נראה ל! משהו לא הגיוני? לא סביר? דבר שמטילי" עליו שהוא לא 

 11ת יכול לעשות אותו? דבר שצרי! בשביל לזה לעשות ראיונות עבודה ופרוצדורו

 12  שאד" מחפש עבודה ואומרי" שהוא רעב ללח". 

 13אני אגיד ל! יותר מזה, א" בגלל החפיפניקיות שלנו האיש לא עבד ובגלל זה פאינה   ת:

 14תואש" בקבלת שוחד אז חמור מאוד. חמור מאוד. א" הייתי יודע שזה מה שזה 

 15אולי הייתי מקפיד יותר על כל צעד ושעל. אבל נגיד שנשמע עכשיו את השיחות 

 16ינה ובי� דאוד, תסתכל מאחורי הקלעי", אני אמרתי על הכל, על השיחות שיש ב

 17לה" בעניי� של מיכאל קלגנוב. עכשיו אני שואל אתכ", נגיד שסגנית שר אפילו 

 18שהוא פעיל שלה, היא ידעה את זה, כ�? מגיע לחרפה מבחינת המדינה והמדינה 

 19עשות שמיניות מדברת על זה שיש חרפה, הא" לא בסדר שסגנית שר תנסה ל

 20באוויר למצוא פיתרו� לדבר הזה? אני שואל אתכ". הרי א" היא לא עושה אז 

 21אומרי" איזה חבורה של אפסי" מה זה תראו במדינה הזאת הוא יושב מאבטח 

 22בקניו� בטבריה, וא" היא עושה אז מאשימי" אותה בשוחד, זה גועל נפש. זה גועל 

 23כי חמור, נגיד שהיא חיפשה סידור נפש, זה אי אפשר לסבול את זה. אני אומר ה

 24עבודה, נגיד שהיא חיפשה לו סידור עבודה, הכי גרוע מה כל כ! נורא בזה?  ריבונו 

 25  של עול". 

 26  טוב.   כב' הש' לוי:

 27  לא, חבר'ה, זה לא טוב. זה גרוע.   העד, מר דה�:

 28  תגיד לי, מת�, כשאתה מדבר על סידור עבודה,   עו"ד ג. אדרת:

 29  נגיד אפילו שסידור עבודה,   ת:

 30לא, לא. המצב הזה של פניות, רגע, לארגו� כמו שלכ" שמעסיק עובדי", שמחפש   ש:

 31ג" עובדי" מעת לעת, מכל מיני גורמי" לעזור למצוא לשב5 זה דבר חריג? זה דבר 

 32  יוצא דופ�?

 33תביאו את יושב ראש הסוכנות היהודית להנה , כל המוסדות הלאומיי" היו"   ת:

 34  רק בשביל לסדר ג'ובי" לחברה של המפלגות.  קיימי"
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 1  וחלק מהאנשי" עובדי" או כול" ג" לא עובדי"?  כב' הש' לוי:

 2  בוא, אתה יודע יש את הבדיחה ע" זה שבאו,   העד, מר דה�:

 3  עוד פע" בדיחה? לא, לא, אל תספר לי בדיחות. מספיק מצב רוח טוב.   כב' הש' לוי:

 4  זה קשור לעניי�.   העד, מר דה�:

 5  מספיק, אני רוצה להבי� , כול" לא עובדי"?  ' הש' לוי:כב

 6  קוד" כל כ�, אבל לא באותה,   העד, מר דה�:

 7  ג" אצלכ" ב"איילי"" כול" לא עובדי"?  כב' הש' לוי:

 8אז אתה יודע מה? ישב פה יוסי חוגרי אמר בעיני ג" מנהלי הכפרי" לא עבדו, הוא   העד, מר דה�:

 9  אמר את זה, 

 10י שואל אות! בעיני!, אנשי" צריכי" לעבוד בשביל לקבל שכר או שזה אבל אנ  כב' הש' לוי:

 11  בסדר גמור לשבת בבית אחרי מדליה אולימפית ולא לעשות כלו"?

 12  במקרה של המדליה האולימפית יש לי מחלוקת אית!, אני כבר רואה.   העד, מר דה�:

 13  צרי! לקבל שכר,   כב' הש' לוי:

 14  אני חושב שמדינת ישראל היתה צריכה לתת לו,   העד, מר דה�:

 15  יכול להיות, אבל אני שואל הא" לפי הבנת! הערכית זה בסדר,   כב' הש' לוי:

 16  לקלגנוב?  העד, מר דה�:

 17  לקבל שכר בלי לעבוד?  כב' הש' לוי:

 18  לקלגנוב?  למדליסט אולימפי?  העד, מר דה�:

 19  בכלל.   כב' הש' לוי:

 20  בכלל? חמור מאוד.   העד, מר דה�:

 21  למה? מה לא בסדר?  כב' הש' לוי:

 22  כי חבל על הכס�. מה זאת אומרת לא בסדר?  העד, מר דה�:

 23  למה?  כב' הש' לוי:

 24  א" זה עסק פרטי,   העד, מר דה�:

 25  ככה זה כול", לא?  כב' הש' לוי:

 26  לא, אל תיקח את זה לש".   העד, מר דה�:

 27  ככה אני מבי� שאתה אומר.   כב' הש' לוי:

 28הוא שואל שאלה אחרת, א" אני מבי� נכו�. הוא שואל הא" נורמה  אני אומר  העד, מר דה�:

 29  שמבקשי" למצוא מקומות עבודה, 

 30  לא, אני שואל שאלה אחרת. הא" זה נורמה שאנשי" מקבלי" שכר ללא עבודה?  כב' הש' לוי:

 31  לא. ממש לא.   העד, מר דה�:

 32  זה מה שמעניי� אותי.   כב' הש' לוי:

 33  בה שלי היא לא, זה לא נורמה. אוקי. לא. אז התשו  העד, מר דה�:

 34  וזה אצלכ",   עו"ד ג. אדרת:
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 1  זה לא נורמלי מה שהיה ע" מיכאל קלגנוב.   העד, מר דה�:

 2  וזה נורמה ב"איילי""?  כב' הש' לוי:

 3  לא.   העד, מר דה�:

 4  היו עוד כאלה?  כב' הש' לוי:

 5  כ�.   העד, מר דה�:

 6  תגיד לי שמות.   כב' הש' לוי:

 7  ל! אות",  אז אני אביא  העד, מר דה�:

 8  עכשיו תגיד לי שמות. אחד.   כב' הש' לוי:

 9  לא אחד, אני את� ל! כמה.   העד, מר דה�:

 10  תתחיל ע" אחד. ג" מסע של אל� מייל מתחיל בצעד הראשו�,   כב' הש' לוי:

 11  אי! קוראי" לבחורה, נו,   העד, מר דה�:

 12  בקיצור אי� ל! מושג,   כב' הש' לוי:

 13  לא, אני אי�,   העד, מר דה�:

 14  אל תרי" עלי את הקול.   הש' לוי:כב' 

 15  אני לא מרי" את הקול,   העד, מר דה�:

 16  שלא תעשה את זה יותר. ברור?  כב' הש' לוי:

 17  מה פתאו", חס וחלילה. אני רק אומר, אני קוד" כל מרי" על עצמי,   העד, מר דה�:

 18  לא, לא. כשאני פה אל תרי" את הקול על עצמ!, בסדר?  כב' הש' לוי:

 19  דר. אני רק אומר, בס  העד, מר דה�:

 20  תבקש הפסקה.   כב' הש' לוי:

 21  מקבל, עזוב.   העד, מר דה�:

 22  כ�.   כב' הש' לוי:

 23  אני אומר היו מספר עובדי", מספר עובדי" שקיבלו משכורת ושלא עבדו,   העד, מר דה�:

 24  אדו� דה�, ש".   כב' הש' לוי:

 25  אי! קראו לבחורה הזאת,   העד, מר דה�:

 26  (דוברת מהקהל)

 27  לא.   כב' הש' לוי:

 28  אח של הקבל�? זה מה,   עו"ד קרמר:

 29  לא, ג" את", רבותי, מה זה צרי! להיות?   כב' הש' לוי:

 30  אח של ניבי.   עו"ד קרמר:

 31  איזה אח של ניבי?  העד, מר דה�:

 32  טוב, יש שמות או אי�?  כב' הש' לוי:

 33  כ�, אני אזכר ואני אגיד ל!. היו ארבעה כאלה,   העד, מר דה�:

 34  טוב.   כב' הש' לוי:
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 1  שניה,   מר דה�: העד,

 2  אני פה, אני לא הול!.   כב' הש' לוי:

 3מעולה. היו ארבעה כאלה, היה אי מייל שמנהלת הכספי", החשבת שכר החדשה   העד, מר דה�:

 4בעמותה בחורה בש" אביבית סילא� כתבה מכתב ליוע5 המשפטי של העמותה רונ� 

 5ושהיא רוצה וינברג שהיא נכנסה לדברי", אנשי" מקבלי" פה משכורת ללא בקרה 

 6לקבל הנחיות מסודרות כי היא עלתה על שני אנשי" שהמשיכו לשל" לה" 

 7משכורת למרות שה" כבר עזבו את העבודה ואז התחיל מלחמת עול" בתו! 

 8הארגו� לגבי נושא שעו� נוכחות. נחמי שהיא יותר מסודרת מאיתנו וג", אתה יודע, 

 9אנשי"  100(פה יותר מבאה יותר מהעול" המקצועי, אמרה מה זאת אומרת שיש 

 10  בלי שעו� נוכחות? 

 11  כמה עובדי" העסיקה "איילי""?  כב' הש' לוי:

 12  אני חושב. אז רק בשביל השאלות,  115  העד, מר דה�:

 13  , 115(ומתו! ה  כב' הש' לוי:

 14  שלא עבדו, שזלגו לנו בי� הידיי".  6(5היו   העד, מר דה�:

 15  שנה שלמה?  כב' הש' לוי:

 16   לא במש! שנה.  העד, מר דה�:

 17  כמה?  כב' הש' לוי:

 18חודשי" הבחורה הזאת שאני לא זוכר את הש" שלה, היתה עוד  4היא היתה   העד, מר דה�:

 19  חודשיי" שעשינו לה משכורת, 

 20  אז למה זה שנה?  כב' הש' לוי:

 21למה קלגנוב שנה? מה, זאת אומרת מה התשובה שאני צרי! להגיד? ברור שזה לא   העד, מר דה�:

 22  בסדר, 

 23  מת זו אפשרות. הא  כב' הש' לוי:

 24  ועד עכשיו לא?  העד, מר דה�:

 25  אי� לי מושג.   כב' הש' לוי:

 26  עדיי� אי� ל! מושג?  העד, מר דה�:

 27  אני מבטיח ל! שאתה תדע כשאני את� את הכרעת הדי�.   כב' הש' לוי:

 28  בסדר, אז אני אומר ל! שהסיבה שמיכאל קלגנוב לא עבד זה כשל.   העד, מר דה�:

 29  שנה. אבל אי! הכשל,   כב' הש' לוי:

 30  א� אחד לא ביקש שהוא לא יעבוד.   העד, מר דה�:

 31  הא" היה עוד מישהו שעבד, שקיבל שכר ולא עבד שנה?  כב' הש' לוי:

 32  במש! שנה?  העד, מר דה�:

 33  כ�.   כב' הש' לוי:

 34  אני לא חושב שבמש! שנה שלמה,   העד, מר דה�:
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 1  וג" לא חצי שנה?  כב' הש' לוי:

 2  יות שחצי שנה כ�. יכול לה  העד, מר דה�:

 3  מי?  כב' הש' לוי:

 4  אז אני אומר אותה בחורה.   העד, מר דה�:

 5  חודשי".  4אמרת   כב' הש' לוי:

 6  , יכול להיות שזה היה חצי שנה. 4אז יכול להיות שזה היה   העד, מר דה�:

 7  טוב, בסדר.   כב' הש' לוי:

 8  לא, מה, זה לא טוב בסדר, זה לא,   העד, מר דה�:

 9  טוב בסדר הבנתי מה אתה אומר.   כב' הש' לוי:

 10  תשמע, זה חבל,   העד, מר דה�:

 11תשמע, מת�, בוא, הרי, בוא נתפוס את השור בקרניי". השאלה זה שב� אד" מקבל   עו"ד ג. אדרת:

 12שכר בלי לעבוד אני חושב יש קונצנזוס פה בחדר הזה לפחות שזה לא תקי� ולא 

 13  בסדר. 

 14  ותו. זה אשמתנו, לא אשמת מי שביקש להעסיק א  ת:

 15הטענה היא שלמעשה נית� פה שוחד לפאינה קירשנבאו" שהעסקת" כביכול את   ש:

 16קלגנוב, שילמת" לו שכר שהסיכו" היה שהוא לא עובד , מקבל כס� בלי לעבוד. 

 17  זה הטענה. 

 18אז אני אגיד בצורה מאוד חדה. א" מישהו מצפה שסגנית השר או אפילו דאוד ה"   ת:

 19בארגו� ואפילו בגלל שה" הביאו אותו, ג"  אלה שאחראי" לזה שב� אד" שנקלט

 20באמת יעבוד, אז הוא הוזה באשליות. לכ�, אפשר אולי להרשיע אותי במת� שוחד, 

 21לא יודע אי! זה מסתדר, אבל אות" אני לא יודע אי! אפשר להרשיע בקבלת שוחד 

 22  כי מעול" ה" לא אמרו תיקח אותו ואל תעסיקו אותו זה סת" תשלמו לו משכורת. 

 23טוב, כ�, אני, מאחר וזה לקראת סו� העדות, אני לא אעיד על המסקנות   ש' לוי:כב' ה

 24  המשפטיות שאני צרי! לשמוע שוב ושוב. כ�. 

 25  זה היה עובדתי לחלוטי�.   עו"ד ג. אדרת:

 26  אוקי, בסדר, נניח.   כב' הש' לוי:

 27  עובדתי שאיש לא אמר לו מה שאמר לו, מה משפטי בזה.   עו"ד ג. אדרת: 

 28  בסדר. אי אפשר להרשיע זה ממש עובדתי.   :כב' הש' לוי

 29  אני לא אחראי על כל מילה שיוצאת, אני שאלתי את השאלה מבחינת זו,   עו"ד ג. אדרת:

 30  טוב.   כב' הש' לוי:

 31  עונה.  –זה שהעד עונה   עו"ד ג. אדרת:

 32  בסדר, עור! די� אדרת.   כב' הש' לוי:

  33 

  34 
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 1פה שהוא יכריע בסוגיות משפטיות. מת�, מותר לעד להגיד דברי". א� אחד לא מצ  עו"ד ג. אדרת:

 2אמרת ועלה ג" בחקירה הראשית של!, ג" אמרת את זה בתיק של! שהשיטה 

 3הזאת של כספי" קואליציוניי" מביאה לכ! שבאות לפעמי" בקשות כאלה 

 4  ואחרות מצד גורמי" מפלגתיי", אנשי ציבור וכדומה. נכו�?

 5  נכו�. חד משמעית.   ת:

 6אמרת שהנושא הזה אינו ייחודי לאות� בקשות של דאוד כמו שעלו פה אלא הוא   ש:

 7  היה מקובל, פנו אליכ" הרבה פעמי" לעיתי" נענית", לעיתי" לא נענית", נכו�?

 8  חד משמעית.   ת:

 9  עכשיו, בתיק "איילי"" הוגש על ידכ", הוגשה טבלת עזר.   ש:

 10  להגיש?  כב' הש' לוי:

 11  כ�.   עו"ד ג. אדרת:

  12 

#>8<#  13 
 14  החלטה

 15  .133הוגש וסומ� נ/

  16 
#>9<#  17 

 ,� 18  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  9ניתנה והודעה היו

  19 

  

  שופט, לוי ירו�

  20 

  21 

 22  א' + ב',  193רק לציי� כבודו שהתוספת בכתב יד נ/  עו"ד ג. אדרת:

 23  כ�, אני רואה.   כב' הש' לוי:

 24  . 1081היא תוספת שלנו, זה מתייחס למוצג שהוצג ג" פה   עו"ד ג. אדרת:

 25  ?1081מתייחס לת/  כב' הש' לוי:

 26  כ�.  עו"ד ג. אדרת:

 27  הוספתי.   כב' הש' לוי:

 28אני מציג ל! את זה ע" הנספחי" ולגבי השורה של הקמת מכינה צבאית בנחל עוז   עו"ד ג. אדרת:

 29ל! ג" פה איזה שהוא אתה רואה? זו השורה השלישית בפירוטי", אני רוצה להציג 

 30  תמליל. 

  31 
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#>10<#  1 

 2  החלטה

 3  .134הוגש וסומ� נ/

  4 
#>11<#  5 

 ,� 6  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  9ניתנה והודעה היו

  7 

  

  שופט, לוי ירו�

  8 

  9 

 10  עכשיו, מת�, אתה התייחסת בחקירה של!,   עו"ד ג. אדרת:

 11  אגב נזכרתי בחלק מהשמות.   ת:

 12  הזכרת פה ולכ� אני רוצה רק,   ש:

 13אני רק אגיד שזה נדב אלפסי שבמש! כמה חודשי" קיבל משכורת מהעמותה   ת:

 14  והסתבר שהוא לא עבד וזה סת" היתה תקלה אצלנו, היתה עוד בחורה. 

 15  באיזה תפקיד הוא היה צרי! להיות?  כב' הש' לוי:

 16  מה זה? בתפקיד איש אחזקה. פשוט נעל".   העד, מר דה�:

 17  כ�.   כב' הש' לוי:

 18  " מידינו. אי! קוראי" ליח"צ, לבחורה, נעל  העד, מר דה�:

 19  לא, לא, א" אתה זוכר לבד בסדר.   כב' הש' לוי:

 20  זה האנשי" שהבאנו.   העד, מר דה�:

 21   (דוברי" מהקהל)

 22  רבותי.   כב' הש' לוי:

 23  תמר אדמתי, אי! שכחתי ממנה? תמר אדמתי.  העד, מר דה�:

 24  באיזה תפקיד?  כב' הש' לוי:

 25חודשי" היא קיבלה  5(ל 4ית בשיווק אצלנו, מסתבר שבי� היא ג" היתה אחרא  העד, מר דה�:

 26  משכורת אחרי שהיא עזבה את התפקיד. 

 27   (דוברת מהקהל)

 28  והיו עוד שניי" שאני מוכ� להביא את זה לבית המשפט א" תרצו.   העד, מר דה�:

 29רק שיהיה ברור לפרוטוקול שהעד עוד ענה על שאלה קודמת של בית המשפט לגבי   עו"ד ג. אדרת:

 30שי" נוספי" שעבדו, שקיבלו שכר ולא עבדו ולא על שאלתי לגבי המסמ! שהוצג. אנ

 31  עכשיו, בוא נחזור לטבלה הזאת?
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 1  בבקשה.   ת:

 2אז בוא תאמר לנו רק בממש בנקודתית, הבאת פה בתיק של! דוגמאות לבקשות   ש:

 3  מגורמי ממשל לסיוע שלכ", נכו�?

 4  נכו�.   ת:

 5מיליו�  1ו� קייטנות, משרד נגב וגליל, אז בוא תאמר לנו ככה בראשי פרקי" מימ  ש:

 6  אל� לקייטנות והיתרה לעמותה.  600שקל, 

 7אית� אני לא יכולתי לטפל בזה נכו�. שיחה של משרד נגב גליל אלי במהל! צוק   ת:

 8מתוכו יל!  600(העברתי את הטיפול ליוסי חוגרי, סוכ" שה" יעבירו מיליו� שקל ש

 9למימו� קייטנות ברשויות שאגב לא היה שו" פיקוח א" באמת כ� נעשה או לא 

 10נעשה, זאת אומרת לא פיקחנו, סמכנו על האנשי" שאומרי" לנו, הסיבה שהוצגה 

 11קילומטר אז לא נית�  7(ויות האלה לא נמצאות בטווח הלנו היתה שבגלל שהרש

 12באמת לממ�  אות" במסגרת לא יודע איזה טיפול נקודתיי" שהיו ולכ� יעבירו את 

 13  הכס� דרכינו. 

 14  צינור.   כב' הש' לוי:

 15צינור. אצלי זה לא צינור, אצלי זה, אצלי זה עזרה להוציא את זה לפועל, אני לא   העד, מר דה�:

 16ו קייטנות בעוט� עזה ביישובי" האלה? זאת אומרת מה נכו�? אני יודע, אז לא הי

 17עכשיו יושב ראש העמותה, אני כרגע מקבל טלפו� ואומרי" לי א" לא נעביר דרכ! 

 18את הכס� לא יהיה את הקייטנות כי אי� אי! לממ� ועכשיו זה מלחמה. מה בית 

 19לא להיות  המשפט במדינת ישראל מצפה ממני לעשות? להיות צינור כמו שאתה או

 20  צינור?

 21  הבנתי. טוב.   כב' הש' לוי:

 22  הנושא הבא, בניית בית כנסת עבור מפוני גוש קטי� אורי אריאל הבית היהודי.   עו"ד ג. אדרת:

 23נכו�. הוא כותב לי איפה זה ואתה יכול לעזור לי ע" זה, הנה יש מצב שאתה עוזר   ת:

 24  לאורי אריאל ע" זה? נתחשב� אחר כ!. 

 25  כלל להעברת בית כנסת, מה הקשר שלכ" ב  ש:

 26מבקשי" לעזור לחלוציות, את" לא מביני" הכל תקוע, הכל תקוע, ה"  לא יכולי"   ת:

 27  לעשות כלו" באמת. 

 28  אז מה זה אומר? קיבלת" כס� ג"?  כב' הש' לוי:

 29  כ�, מה זה נתחשב� אחר כ!? תעבירו ואחרי זה נראה, אני עכשיו אומר ל! מה שזה.   העד, מר דה�:

 30  זאת אומרת "איילי"" העבירה כס�,   כב' הש' לוי:

 31לא, בפועל זה לא קרה, לא קרה כי ה" הסתדרו אחרת, כ�? אבל זאת אומרת   העד, מר דה�:

 32הבקשה היתה להעביר בית כנסת עבור מפוני גוש קטי� לחלוציות, אורי אריאל שר 

 33השיכו� אז, כ�? לא יכול לגרו" לזה לקרות בלוחות זמני" קצרי" בגלל סיבות 
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 1ואחרות שקשורות למשרד אז למי פוני"? לכולבויניק התור�. מה קורא אתה כאלה 

 2  יכול לעזור לאורי אריאל ע" זה? נתחשב� בהמש!. 

 3  הקמת מכינה קד" צבאית בנחל עוז.   ש:

 4עכשיו, כל הדברי" קרו ואני רוצה להזכיר לבית המשפט כי בעיני זו כ� נקודה   ת:

 5להתיישבות וזו נקודה דרמטית כי חשובה בעקבות העצירה של הפעילות לחטיבה 

 6למקבלי ההחלטות במדינת ישראל עד נקודת הזמ� הזאת היה אפשרות להפעיל 

 7פרויקט אד הוק במסגרת העברת תקציבי" לחטיבה להתיישבות יעיד על זה אחרי 

 8זה רמי כה�. עכשיו, מה זה החטיבה להתיישבות? כשכבשו את יהודה ושומרו� 

 9לממ� שמתקציב המדינה יצא לבניית בגלל שהאמריקאי" לא הסכימו 

 � 10ההתנחלויות בנו מתו! ההסתדרות הציונית בעמותה פרטית שרשומה באנגליה גו

 11שנקרא החטיבה להתיישבות שתקציב המדינה כל שנה עובר אליו. עכשיו, זה 

 12בעצ" גר" לגו� שהוא היה בלי אות" בירוקרטיות שעוטפות את משרדי הממשלה 

 13אריק שרו� החליט להרחיב  2003(אליו תקציבי". ב אבל שהממשלה יודעת להעביר

 14את הפעילות של החטיבה ג" לנגב והגליל, כל התהלי! הזה שאתה רואה פה מול 

 15העיניי" קרה בעקבות זה שדו"ח דליה ששו�, ההתחלה של משרד המשפטי" 

 16הגברת דינה זילבר זה קצת יותר מאוחר אבל כבר התחיל הסיפור ואמרו רגע מה 

� 17הזה, יש פה איזה גו� שהוא כאילו עוק� בירוקרטיה ואני זוכר  זה הישראבלו

 18שאריק היה אומר לנו תבינו אני ראש ממשלה, אני מגיע לעיירת פיתוח, נגיד שאני 

 19רוצה לעשות כיכר אני לא יכול, אני כראש ממשלה לא יכול לצאת ולהגיד אני רוצה 

 20עביר כספי" שבוע הבא שתצלמו לי שיש פה כיכר, אז בשביל זה הוא היה מ

 21לחטיבה להתיישבות. ברגע שנוצר התקיעה של החטיבה להתיישבות התחילו 

 22להשתמש בגופי" כמונו לאירועי" שעד היו" היו מתרחשי" דר! החטיבה 

 23  להתיישבות. זה הסיפור פה. 

 24  לגבי הקמת מכינה קד" צבאית נחל עוז, משרד נגב וגליל.   ש:

 25  אותו דבר.   ת:

 26  תעיי� רק בתמליל.   ש:

 27  זה יצא לפועל?  ש' לוי:כב' ה

 28  . 134נ/  עו"ד ג. אדרת:

 29לא. ג" המכינה קד" צבאית לא יצאה לפועל, למיטב זכרוני א" זכרוני אינו מטעה   העד, מר דה�:

 30אותי ג" בגלל שפרצה הפרשה, זאת אומרת זה כבר היה בתהלי! של עשיה אבל 

 31  אחרי זה כאילו הכל נתקע והתקציבי" נעצרו. 

 32 100זה התמליל ותראה פה איזה קשר בי� נחל עוז  134נ/ אבל תראה בטוב! את  ש:

 33  אל� של מקא� אליקסו� שהעדת עליו.  300(אל� ו

 34  כ�.   ת:
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 1  זה.   ש:

 2כ�, אני אומר יוסי תדבר ע" דרור סורוקה זה התקציב� של נגב גליל, זה היה לגבי   ת:

 3אל� שקל למתק�  300הזה של נחל עוז, אבל ג" ה" רוצי" שנקד" איזה  100(ה

 4יקסו�, זה מקא� אליקסו�, מה שאמרתי ל! אז שזה מה שסיפרתי לכבוד השופט אל

 5  אז לגבי המשרדי". 

 6  סיפרת. כ�.   כב' הש' לוי:

 7  אוקי. עכשיו, אז זה מה שאנחנו רואי" בהמש! שיפו5 בטבלה?  עו"ד ג. אדרת:

 8  כ�.   ת:

 9שיפו5 מתח" מגורי" עבור עובדי חברת מקא� אליקסו� ושיפו5 משרדי" עבור   ש:

 10  מקא� אליקסו�. 

 11אז אני רוצה רגע להפריד בי� הדברי". פה בשיפו5 מתח" מגורי" עבור עובדי חברת   ת:

 12מקא� אליקסו� זאת פרשה ישראל ביתנו בקטנה מול אג� התקציבי". מי שעמד 

 13חד הסגני", הוא היה בסיור במצפה רמו�, בראש הדבר הזה זה ראוב� קוג� היה א

 14המהל! הזה שאמרתי ואמרתי לשופט כבר שלהעביר שלוחה של מקא� אליקסו� 

 15למצפה רמו� מאוד עניי� אותו ואז בעצ" אמר אני אעביר תקציבי" לעמותה בשביל 

 16שתקימו מתח" מגורי" לאות" עובדי" של החברה ובחצי מהכס� תשתמשו 

 17ר אית! על דרג מקצועי, ח� מפוליטיקה ובאמת ח� לצרכיה" הפרטיי", אני מדב

 18מפוליטיקה, בסדר, זו פרקטיקה, בסדר, אי� בעיה, העמותה פועלת, אפשר להעביר 

 19לה" את הכספי" יש תקנה שאפשר דרכה להפעיל, אז ובאמת ק" אחד המתחמי" 

 20היפי". מאוחר יותר שרצו להקי" ג" משרדי", פה היה לה" קצת יותר בעיה כי 

 21הרי זה גו� פרטי, מה זה מקא� אליקסו�? חברת פרסו", אי! המדינה זה כבר, 

 22תממ� הקמת משרד פרסו"? אז ג" מנכ"לית נגב גליל מצלצלת אלי ואומרת לי 

 23תשמע בוא נראה אי! אתה יכול, נראה אי! נתחשב� אחרי זה ומזה התחיל כל 

 24רסו" אל� ואז ה", בגלל שזה נתקע ונתקע ונתקע, ה" יצאו בפ 300(השיחה על ה

 25באולפ� שישי שמשרד נגב גליל לא עוזר לה" ואז היתה עוד יותר בלח5 וסביב זה 

 26  היתה שיחת טלפו� שהוא ניסה לדבר עליה. 

 27  אוקי.   כב' הש' לוי:

 28  לגבי השיפו5 משרדי" זה מה שהעדת בעדות הראשית.   עו"ד ג. אדרת:

 29  כ�.   העד, מר דה�: 

 30  עכשיו הוא אמר ג".   כב' הש' לוי:

 31  אוקי. מימו� לינת מפוני גרעי� פונדק רמו�.   ת:עו"ד ג. אדר

 32נכו�, היתה קבוצה שהיו" ה" גרי" בצוח", שעלו, אי! קראו להר הזה ליד בסיס   ת:

 33רמו�? הר אלדד, ה" עלו להר אלדד, ג" סיפור מעניי�. ה" באו אלי אמרו לי תקשיב 

 34  אנחנו, 
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 1  מי זה ה"?  כב' הש' לוי:

 2צי" לעלות להר אלדד אוהלי" וכו' וכו', אני קוד" כל זה כבר הגרעי� הזה. אנחנו רו  העד, מר דה�:

 3הדליק אותי אבל היינו מלאי" בתביעות משפטיות על חוק תכנו� ובניה אמרתי 

 4לה" תקשיבו ידיי כבולות, אני אדבר ע" שמוליק ראש המועצה נראה אי! הוא 

 5לי רואה את זה, א" הוא מוכ� לקחת עליכ" חסות אז אחרת, צלצלתי אליו אמר 

 6תקשיב אי� היתכנות להקמת יישוב ש", זה במשפכי" של חיל האוויר, חבל לה" 

 7על הזמ�. התנתק העניי� אמר חבר'ה שמע על הכיפאק מה שה" עשו, הקימו 

 8חודשי", אלה רצו כמוב� להילח"  4דומי", יו" אחד עלו, קמי" בבוקר, ישבו ש" 

 9רק עליה" נתקלו, ואז  בפורעי", בצדק, כ�? אני לא זה, אבל פורעי" יש כל ש",

 10אפי אילו� נת� איזה חודשיי" ימי" למדינה לנסות לסדר את זה, כבוד השופט אפי 

 11אילו�. ובקיצור, כול" רצו לעזור א� אחד לא יודע, ואז היה ויכוח נגדי באו החבר'ה 

 12של השומר החדש יואל זילברמ� וזה אתה רואה, את" נהיית" מוסדיי", לא 

 13" היית" לוקחי" אחריות, אירוע התיישבותי כזה היה מוכני" לקחת אחריות, פע

 14קורה, אמרתי לה" חבר'ה אני את שלי עשיתי, בסדר, כל אחד דור דור ודורשיו, 

 15ואז החליטו לפנות אות" אז הפינוי עולה כס� אז לקחו ממשפחות שעלו ליישב את 

 16קל אל� ש 40האר5, כ�? וחילוני", זה מה שהיה מדהי". אז הטילו עליה" קנס של 

 17כל אחד וה" נשארו בלי בתי". עכשיו אשתו של אורי אריאל מאוד התחברה 

 18אליה", דווקא אורי היה קצת מסויג והיא ג" באה אלי בטענות באיזה פגישה אחת 

 19זה לא בסדר שאת" לא עוזרי" לא זה לא זה, ואז קיבלנו אני לא זוכר מי פנה אלינו 

 20י אריאל, אמרו לו תקשיבו ממשרד השיכו� אבל זה היה בהוראה ישירה של אור

 21אי� איפה לשי" אות", תממנו לה" לינה בינתיי" בפונדק רמו�, יש לי חשבוניות 

 22בעמותה של חצי מיליו� שקל. עכשיו, שכל הניסיו� הזה להראות שכאילו אנחנו 

 23מנסי" להסתיר כאילו יש ביננו שיח של פחד זה לא בכלל פלילי כי יוסי חוגרי נגיד 

 24  את זה בספרי"? חצי מיליו� שקל פונדק רמו�. מה? אמר אי! אני אציג 

 25טוב. והנושא של מימו� פעילות עמותת פנימה דיברת על זה היו", אי� טע" לחזור.   ש:

 26נשאלת ג", אמרת והדגשת שאי� אישו" על זה אבל נשאלת בראשית בנושא של 

 27  איזרוס. 

 28  נכו�.   ת:

 29איילי"" רצתה שעולי" חדשי" עכשיו, אני רוצה להציג ל! ותגיד לי א" זה נכו� ש"  ש:

 30  ייקלטו בכפרי סטודנטי"?

 31נכו�. בעקבות הפגישה ע" דאוד, זה לא שקמתי בבוקר והחלטתי שזה החזו� עכשיו   ת:

 32  של העמותה. 

 33  ברור, אבל לא ראית" בזה משהו נגד?  ש:

 34  ברור שלא.   ת:
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 1  תמכת" בזה.   ש:

 2  מה השאלה?  ת:

 3  ואז דאוד המלי5 לכ" להיעזר באתר איזרוס.   ש:

 4  נכו�.   ת:

 5  ואתה בדקת את האתר הזה.   ש:

 6  נכו�.   ת:

 7  ואמרת באחד המקומות שהבנת שזה אתר מאוד רציני, זה "וואלה של הרוסי"".   ש:

 8  היו שני אתרי" כאלה, אחד מה" היה איזרוס.   ת:

 9  ההגדרה "וואלה של הרוסי"" זה הגדרה של!.   ש:

 10ד הבטיח שזה יוכל להביא בהחלט. על א� שאני מסייג שאותנו יותר עניי� כי דאו  ת:

 11  לנו תורמי" רוסי". 

 12  רגע, אני, בסדר.   ש:

 13  בפועל פחות.   ת:

 14  אתה נפגשת ע" משה קקו�, נכו�?  ש:

 15  כ�.   ת:

 16  והוא הציג ל! תוכנית שאמרת שהיתה תוכנית מלהיבה.  ש:

 17הוא  לא, זה לא מה שכתוב , זה מישהו אחר, אני לא זוכר את שמו, משה קקו�  ת:

 18  מהעמותה, פה יש טעות. 

 19  סליחה, אז נפגשת ע" מישהו מאיזרוס.   ש:

 20  כ�, בחור ע" זק� צרפתי, אני לא זוכר את שמו.   ת:

 21  והוא הציג תוכנית כולל חשיפה בפני אוליגרכי".   ש:

 22  נכו�, זה היה ע" משה קקו� בעזריאלי, לכ� אתה,   ת:

 23  אוקי, הוא ג" היה בפגישה?  ש:

 24  כ�.   ת:

 25חשבת" שזה קשר טוב שיתרו" וכמו שאתה אומר א" יבוא איזה ולכ� את"   ש:

 26  אוליגר! רציני חד ויית� תרומות לעמותה זה שווה לכ" את כל ההשקעה. 

 27  מה השאלה? כאילו מה השאלה אני אומר,   ת:

 28  שתאשר.   ש:

 29  אני מאשר את דברי!.   ת:

 30  חודשי".  3(ואמרת ג" שה" עבדו טוב במש! כ  ש:

 31  נכו�.   ת:

 32  תחילו לזיי�. ואחרי זה ה  ש:

  33 

  34 
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 1נכו�. ומה שרעננתי את זכרוני כי דעתו של בית המשפט לא היתה נוחה מהסיפור   ת:

 2של איזרוס, זה שבאמת הפסקנו את התשלו" למספר חודשי" ברגע שהדברי" לא 

 3התקדמו כמו שצרי!, מי שניהל את כל התיק הזה זה היה דני בעמותה, אני לוקח 

 4 2012הייתי מעורה בתו! הפרטי". בסו� שנת אחריות על הכל כמוב� אבל אני לא 

 5שאני ודני עזבנו את העמותה ונחמי נכנסה לתפקיד, בתיק החפיפה מי שחת" על 

 6החוזה השני ע" איזרוס היה יקיר קר�, בכלל לא אני. והוא ג" זה שהעביר את 

 7הצ'קי" ובתיק החפיפה עוד דני כותב לו באי מייל, הרי אני מערי! שבשימוע 

 8ה, בסדר, אני לא בא בטענות אליכ", כותב לו אל תשכחו לעבוד ע" הורדת" את ז

 9איזרוס אנחנו משלמי" לה" הרבה וזה דברי" חשובי" והוא אפצלוכעס בתיק 

 10חפיפה לאודי יפרח לא העביר את הבקשה הזאת והצ'קי" כבר כ� נמצאי" ש" אז 

 11  זה היה הסיפור ע" איזרוס.  

 12  הא" היתה דרישה של,   ש:

 13שדאוד ידע באותו זמ� שיש כס� שעובר לאיזרוס, אני לא אומר את  אני לא חושב  ת:

 .� 14  זה בידיעה, אני לא בטוח שהוא ידע בכלל שמשול" בזמ� הזה כס

 15  פרט לקשר הראשו�,   ש:

 16הקשר הראשו� היה בהתחלה מצוי�, אחרי זה היה פחות טוב, הופסק התשלו",   ת:

 17אחרי שיחת עידוד שה" עשו לנו ודני ג" בחקירת הופסק התשלו" ואז חזרנו 

 18משטרה הציג ככל הנראה חומרי" שהצדיקו את זה שלפחות את התשלו" 

 19  בחודשי" שבה" זה לא היה סת" פלטה. 

 20מת�, מידיעת!, מעבר להפניה שדאוד המלי5 על איזרוס היתה לו עוד מעורבות ככל   ש:

 21  שידוע ל!?

 22  למיטב זכרוני לא.   ת:

 23טוב. בשתי מילי" נושא המדליות. עכשיו, למעשה הפניה של דאוד אליכ" היתה   ש:

 24  לנסות למצוא תור", נכו�?

 25אל� דולר, תשלו" למדליות לעמותת הווטרני"  20לא. זה לא נכו� להגיד, ביקש   ת:

 26  והוא הדגיש את נושא הבחירות שנמצאות ברקע. זה לא, זה לא, לא מסכי" אית!. 

 27  ! רגע. אתה ג" נחקרת בראשית שרצית" להפנות איזה תור", אני אנסה להזכיר ל  ש:

 28זה היה רעיו� שלי שבא ממני בגלל שלא ראיתי אי! אפשר שהעמותה במסגרת   ת:

 29  אל� דולר למדליות לעמותה של ווטרני".  20המטרות שלה תממ� 

 30  אוקי. ואז חשבת",   ש:

 31  להעביר את זה דר! תור".   ת:

  32 

  33 

  34 
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 1  זה, דר! תור" שיית� את הסכו" ה  ש:

 2שיתרו" ישירות, בידיעה, לא במרמה לתור" ודני אומר תשמע אני אפילו לא יודע   ת:

 3אי! לפנות ליוקי ע" זה. בגדול מה שהוא אומר שהוא לא יכול היה לעניי� אותה. 

 4  מה נורא בזה? כאילו. אי�, הפערי" ביננו ה" גדולי". 

 5ו מזה איזה סיפור השמיעו ל! הקלטות ועש 6.9.16(אתה בחקירה של! האחרונה ב  ש:

 6"הושמעה לי השיחה הזאת,  220גרנדיוזי על מדליות לווטרני" ואתה אומר בשורה 

 7עניתי עליה בפרוטרוט. ג" היו" לא מבי� מה כל כ! נורא בלמצוא תור" 

 8  לווטרני"". 

 9אני לצערי עד היו" אני לא, היות ואני פה המורשע במת� שוחד אני לא אומר את   ת:

 10  י אומר את זה, אז אני מבי� שאני לא מבי� משהו. זה בציניות, באמת אנ

 11בזמ� אמת הא" זה נכו� שכשדאוד פנה אלי! אתה ראית בזה מטרה חיובית ולא   ש:

 12  ראית פסול לחפש ולמצוא פיתרו� כדי לממ� את הנושא הזה?

 13לא ראיתי שו" פסול, השאלה אבל היותר מעניינת כי לא צרי! לטאטאות את הזה,   ת:

 14היה פונה אלי הייתי באותו, הייתי אומר מוטיבציה מנסה הא" כל ב� אד" ש

 15למצוא לו את הפיתרו� והתשובה היא ככל הנראה לא. ככל הנראה לא, כי זה ככה 

 16זה העול" מסתבר שאתה יושב ראש עמותה ויש מישהו שיכול לתקצב ויכול 

 17להעביר ל! תקציבי" ככל הנראה אתה לפתע ג" בלי שאתה נות� די� וחשבו� 

 18זמ� אמת, ככל הנראה אתה יותר פועל, זה העול". אי אפשר, זה האד", לעצמ! ב

 19  לטוב ולרע. 

 20ג" לא היית" מממני" את שיפו5 משרדי מקא� אליקסו� א" אני הייתי פונה אלי!.   ש:

 21  נכו�? זה אותו דבר. 

 22זה  בדיוק אותו דבר ואני מקבל על עצמי, ככל הנראה בחוכמה בדיעבד אולי זה   ת:

 23  ה שה" התעקשו והתעקשו על התיק הזה. לא בסדר כי עובד

 24תראה, אני שואל אות! שאלה ולא משפטית, לא משפטית, כאד" מ� היישוב שחי   ש:

 25בתו! עמו, שחי בתו! הנושא הזה של עמותות, של תקציבי", של כספי" 

 26קואליציוניי", של קבלת תקציבי", של פרויקטי". ואני שואל אות! הא" ושי" 

 27י מיליו� דאוד שקפצת ומיד הרחת פה משהו לא טוב, בצד רגע את הנושא של חצ

 28הא" בכל ההתנהלות שלכ" מול ישראל ביתנו בזמ� אמת, לא אחרי שבאו חקירה 

 29ושמי" ל! זרקורי" וטועני" טענות ושיטות חקירה וכו', הא" אתה חשת שאתה 

 30עושה פה משהו לא בסדר? שאתה  עושה משהו מושחת? שאתה נות� שוחד לפאינה 

 31  ?קירשנבאו"

 32לא עלה בדעתי אפילו לשניה וחצי. אני כ� יכול להגיד שבשונה ממפלגות אחרות   ת:

 33וזה חשוב, היה פה אובר מוטיבציה מצד דאוד. עכשיו אני ניתחתי בעצ" אחרי זה 

 34למה בכל זאת מול דאוד היה תחושה אחרת ממפלגות אחרות וזה די מדהי", 
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 1זה משהו שטבוע בנו,  במפלגות האחרות התחושה שלי היתה שזו שיטת מפא"י,

 2מפא"יניקי", סבא שלי היה מפא"יניק, בטח על מה שהוא וב� גוריו� עשו ה" היו 

 3שנה בכלא וג" נתלי" מהרגליי" אבל בסדר, זה היה אז. ע" דאוד,  50יושבי" בטח 

 4וזו אותה טעות בעיני שקורית היו" באופ� כללי, בגלל שזה רוסי" זה שפה אחרת 

 5כל פע" שזו קונספירציה, אבל לא בגלל שזו היתה  מראש, לי מראש היה נראה

 6קונספירציה, בגלל שלנו כצברי" זה לא אותה, יש מושג שנקרא שדה סמנטי בעול" 

 7הספרות, אתה לא באותו שדה סמנטי אית" ולכ� הוא, זה, כול" עושי" אותו דבר, 

 8ה זה מפא"יניק, זה מזכיר לי את סבא שלי, את הסיפורי גבורה מקיבו5 בית השיט

 9אי! העבירו כס� מפה ולקחו מש" וזה, וכל הקיבוצי" אי! ה" התנהלו כל השני", 

 10בוא לא נהיה תמימי". היה תקציב המדינה, ה" היו ש", בואו חבר'ה. אז זה 

 11שבוקר אחד החלטת" לעשות אז נפל לכ" טוב כי זה רוסי" אז אי� סיכוי שיזדהו 

 12ממש להשחיר אותי, זה  אית" אז זה לא מקבל זה, אני לדוגמה ה" לא הצליחו

 13בדיוק מאותה סיבה, למה רביב דרוקר וברוכי" באי" ורואי" חדר, אני בגדול יכול 

 14להיות ג" ב� של השופט , הוא בתו! תוכו מבלי שהוא יודע זה יכול להיות, זה 

 15אותה, זה אותו אנשי". אז לכ� בסו� זה, אז פה באמת היה זה, אבל שמדובר 

 16היו" בחברה הישראלית, בטח שהמלתעות  באנשי" כאלה אי� לה" סיכוי

 17  שהחבורה הזאת נוגסת בה". 

 18  עכשיו אני שואל אות! לא מבחינת הצורה השיח,   ש:

 19  במהות אי� שו" הבדל.   ת:

 20  נקרא לזה השושו,   ש:

 21  בדיוק, בדיוק.   ת:

 22  הלגוריות,  ש:

 23בדיוק, נגעת בנקודה. אי� שו" הבדל, יש רק אצלה" ואצל דאוד היה כאילו קטע   ת:

 24אל�  20לדפוק את הסיסט" זה משהו כזה אתה יודע כי אחי אתה כולה מבקש  של

 25דולר למדליות, בשביל ווטרני" ב� אד" שבוכה לדני בטלפו�, מה אתה עושה מזה 

 26מפעל חיי"? מה אתה לוקח את הטלפו�? כי היה פה הרבה מ�, אני רואה ג" את 

 27כי אתה, הוא, יש השיחות שלו, על בסיס מה הוא כביכול הל! ע" תודעת חטא? 

 28איזו שיחה שהשמעת שהוא אומר לסטיב� יהיה לי הרבה זמ� לקרוא ספרי", כאילו 

 29על הזה של הכלא. אני אומר לכ" שאני יודע לפרש את זה אחרת, זה זה. אבל זה 

 30מ� איזה משהו בולשיביקי כזה כאילו שה" חיי" בתו! איזה עול" קונספירטיבי 

 31א מעל הכל, והמפלגה והמפלגה. זה משהו וה" דופקי" את הסיסט" והמפלגה הי

 32  בסגנו� הזה. 

  33 

  34 
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 1  ואני, שאלה אחרונה לסיו", א" נפריד את הסגנו�, במהות,   ש:

 2זה שהאחרי" צדקני". צדקני", פשוטו אי� שו" הבדל, הדבר היחיד שיש בו הבדל   ת:

 3כמשמעו ונחלצו מהדבר הזה בעור שיניה" וה" לא יפתחו מילה וחצי מילה להג� 

 4על פאינה היו" כי זה יצא לה" משמיי", זה נפל על הב� אד" הנכו�, אי! אני יודע 

 5את זה? אמרתי את זה בכאב לפאינה ביציאה מהמשפט פע" קודמת, שמיכל 

 6ואל, אמרה את הדברי" וזעקה בבית המשפט, פאינה מודריק, הבת של עמנ

 7בתמימותה אמרה אז אולי שתבוא להעיד? אמרתי לה היא בשביל! לא תבוא 

 8להעיד, את בשבילה מושחתת, אני אומר את זה בכנות, צר לי, אני ממש מתנצל, 

 9  באמת. זה פשוט הסיטואציה שאת" נמצאי" בה. 

 10  תודה רבה.   עו"ד ג. אדרת:

 11  קירה חוזרת? ח  כב' הש' לוי:

 12  קצר מאוד אדוני.   עו"ד קרמר:

  13 

 14  העד משיב בחקירה חוזרת לשאלות עו"ד קרמר: 

 15תראה, מת�, אתה אמרת פה שאתה בא ושמת את כל הדברי" על השולח� והחוקר   ש:

 16אמר בוא תגיד מה עוד יש וכו'. תראה, אני לא יודע למה אתה מתכוו� עדות 

 17  הרחקה, על החצי מיליו� שקל במזומ� לא סיפרת. 

 18  נכו�. אמרתי,   ת:

 19יותר מזה, יותר מזה, אתה אמרת שיש שני אירועי" שביקשו ממכ" לייעד כספי"   ש:

 20  לא למטרות של העמותה, 

 21    שלא קשורי" לחקירה.   ת:

 22  שלא קשורי" לחקירה. כלומר,   ש:

 23  נכו�.   ת:

 24  כלומר הטעית את החוקר.   ש:

 25  ממש.   ת:

 26אוקי. עכשיו, ששאלו אות! מי שיל" על היח"צ, דבר ראשו� אמרת לא יודע. רק   ש:

 27  שהחוקר מתעקש אית! אז אתה מספר.

 28  אתה יודע למה אבל?  ת:

 29  עזוב, עזוב למה, אני שואל אות! עכשיו עובדות.   ש:

 30  לא, מה זה?  עו"ד ג. אדרת:

 31  חכה.   עו"ד קרמר:

 32  לא, זה מאוד חשוב.   העד, מר דה�:

 33  ת� לו להשלי", סליחה.   :עו"ד ג. אדרת

 34  קוד" תתייחס הא" קרה או לא קרה וא" אתה רוצה אתה יכול להסביר.   כב' הש' לוי:
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 1קרה, קרה מהסיבה הפשוטה שבדר! ללהב הוא ניסה להאשי" את אלישבע כל   העד, מר דה�:

 2הזמ� בסיפור של היחסי ציבור ואני אמרתי לו עזוב את הבחורה היא לא קשורה 

 3יא לא יודעת כלו". עכשיו, אני ידעתי בראש שלי שזה אלישבע אבל לזה, תעזוב, ה

 4  לא רציתי לסב! אותה. 

 5  טוב.   עו"ד קרמר:

 6א" אני וג" א" הוא היה ממשי! את הדברי" אני אומר לו לא, זה לא רלבנטי,   העד, מר דה�:

 7  עזוב, זה "איילי"". נכו� אני אומר את זה בהמש!?

 YNET.  8(ות! על הפרסו", יח"צ  פרסו" בבוא מת�, תענה. עכשיו, ששאלו א  ש:

 9  הנוס� כאילו?  ת:

 10כ�. הנוס�. אז מה אתה אומר ? אתה אומר "זו היתה החלטה רק שלי ושל אלישבע,   ש:

 11דאוד לא היה מעורב בזה בכלל" אז קוד" כל אתה לא מתבייש להגיד אלישבע שזה 

 12  נוח ל!, נתחיל בזה. ודבר שני, 

 13  באיזה שלב ג".   ת:

 14דבר שני, שוב אתה לא אומר אמת לחוקר, אז היו" אתה בא ומתפלא למה החוקר   ש:

 15  לח5 עלי! ולא האמי� ל! ורצה שתהיה, שתפרט. 

 16  מאוד, מאוד קלוש. עזוב נו,   ת:

 17  תתייחס לזה.   ש:

 18בוא, אפשר להגיד עלי הרבה דברי", אמת אני דובר. ג" א" זה בא לרעתי הרי כל   ת:

 19טוב ג" לכ" וג" לי להגיד חבר'ה עזוב, השחיתו העדות פה, עקרונית היה הכי 

 20אותנו, אנחנו חבר'ה טובי", לחצו עלי, זה ג" אפשר ג" להבי� בטרמינולוגיה אחרת 

 21א" לא הייתי בא בצורה כנה ואי� לי שו" עניי� ע" (לא ברור) שלא תבינו אותי, לא 

22� הרי ראיתי אותה ואני לא אראה אותה ככל הנראה, לא זה. אבל אני אומר, בסו 

 23לא היתה בעיה לבוא ולהגיד חבר'ה אנחנו (לא ברור), אנחנו מסכני", זה ג" לא 

 24היה קו ההגנה שלנו אצל גורפינקל ותראה אי! הוא לוח5 ותראה אי! דאוד אומר 

 25ומצלצל ומדבר אלי לא יפה, הייתי יכול להגיד את זה. אני חשבתי שזה מה שהוא 

 26י בעצ" כתב האישו" שאנחנו יעשה בחקירה הראשית, שינסה להעביר לש" כ

 27חתמנו עליו בעצ" ה" ניסו להביא את זה כאילו השחיתו אותנו, בסדר, אבל הוא 

 28  לא הל! לכיוו� הזה אז ג" יצרת לי אנטגוניז". 

 29"מי ביקש ממכ" לעשות פרסו"? לא, זה החלטה היתה שלנו. מה זה שלנו? מי   ש:

 30חלטה שלי ושל אלישבע. ביקש ממ!? לא, ההחלטה לבד. לבד ישבת ע" עצמ!? זו ה

 31  אמרנו בוא נעשה את זה ככה. דאוד לא היה מעורב בהחלטה הזאת? לא".

 32  נו, אז מה? לא זכרתי שכ� היתה שיחת טלפו�,   ת:

  33 

  34 
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 YNET?  1אלישבע היתה מעורבת בעניי� של   ש:

 2רטי הפרטי"? אני יונת�, אתה חושב באמת שבסיטואציה הזאת אפשר לזכור את פ  ת:

 3שואל באמת, אני שואל שאלה שאני יודע שאני לא אקבל תשובה, באמת הנחת 

 4  העבודה, 

 5  את זה,   ש:

 6  רגע, שניה, ת� לי עד הסו� כי זה ג" התשובה שלי.   ת:

 7  כ�.   ש:

 8את" באמת הנחת העבודה שלכ" היא שא" אי� פה זיכרו� לכל הפרטי פרטי"   ת:

 9פה או עדות שקר או ניסיו� לטייח? זה, אז שאת" מדברי" עליה" זה אומר שיש 

 10אני אומר ל! אתה לא תגיע למצב הזה אבל א" חלילה וחס תגיע למצב הזה אז 

 11אתה פע" אחת ולתמיד תבי� אי! אתה עסוק כל הזמ� בלהילח" כמו שאמרתי 

 12קוד", לא לרצות אפילו את השופט אתה מנסה לרצות, שאני רואה פרצו� בתת 

 13לו ע" הדברי" אז אתה מתעקש, זה טבעי. וזה אחרי שאני  מודע שלי שהוא לא נוח

 14מודע כבר לכל התהלי! הזה. חבר'ה אנשי" ה" לא סופרמני", לא זוכרי" הכל, 

 ,� 15בטח לא באירועי" שקרו שנתיי" לפני החקירה, שנה לפני החקירה. בואו, בסו

 16  מה המתודה הכללית?

 17  טוב. כ�.   כב' הש' לוי:

 18  שקל במזומ� זכרת?את החצי מיליו�   עו"ד קרמר:

 19  כ�.   ת:

 20  את זה שאתה ואלישבע שילמת" על היח"צ זכרת?  ש:

 21  בוודאי. מה.   ת:

 22אוקי. עכשיו תגיד, אתה לא אמרת בחקירה של! במשטרה שסיפרת לעמנואל על   ש:

 23  מודריק על היח"צ, קייאקי" ומדליות. 

 24  נכו�.   ת:

 25  אוקי. עכשיו תראה, אחרי שסיפרת על החצי מיליו� במזומ�,   ש:

 26  על מיכאל קלגנוב כ� אמרתי שאמרתי לו בחקירה.   ת:

 27  אתה לא אמרת לו בחקירה.   ש:

 28  כ�.   ת:

 29  טוב, אז חברי,   ש:

 30  ירו� הראה ל!, מה? ירו� הראה ל!.   ת:

  31 

  32 

  33 
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 1אני לא מכיר דבר כזה. אחרי שכבר סיפרת על החצי מיליו� במזומ� אמרת שעשית   ש:

 2  פעולות, אורית לרנר העור! די� שלכ" וינברג,  3

 3אי! זה נובע מחקירה נגדית? אני לא חקרתי בכלל על הזה, אני אמרתי אמרת   עו"ד ג. אדרת:

 4באריכות לא נחזור לזה. אתה השקעת לזה זמ� בחקירה הראשית, אני לא נגעתי 

 5  בזה, לא חזרתי לזה, לא התמודדתי ע" זה. 

 6בעקבות החצי  בסדר. תגיד, עכשיו אמרת פה, סיפרת על הפעולות שעשית בראשית  עו"ד קרמר:

 7  מיליו� ובנגדית אמרת שג" דיווחת לסורוקה. 

 8  לדרור ולעמנואל.   ת:

 9  כ�. דרור העיד בתיק של!.   ש:

 10  נכו�, אני אומר. אני מכיר.   ת:

 11  שאלת" אותו שאלה אחת בעניי� הזה?  ש:

 12  אני מכיר את, אני מכיר את העדות שלו,   ת:

 13  אני שואל אות!.   ש:

 14לא, כי ירו� אמר שא" הוא לא אמר את זה בזמ� אמת לדחוק אותו הנה ולהוציא   ת:

 15ממנו שהוא יאשרר, אתה מבי� את הבעיה שאתה ניצב בה כנאש"? אני פותח אית! 

 16את השיקולי", אתה לוקח סיכו�, תבי� אי! זה עובד, זה חיי". אז אני, אז ירו� 

 17בר מאשרר את החקירה וזה אומר לי אבל א" אני אגיד והוא יגיד לא? אז הוא כ

 18במעמד שופט אז אתה מבי� שזה עוד יותר מקבע את הבעייתיות? נו בסדר, אז 

 19  בחקירה, 

 20  עכשיו, בחקירות של! במשטרה לא אמרת שדרור ידע על היח"צ,   ש:

 21  נכו�.   ת:

 22  על הקייאקי", על המדליות.   ש:

 23משטרה אבל  אני חושב שעל הנושא של, אני כבר זוכר משהו אחר שנאמר בחקירת  ת:

 24החומר ליד! אז אני, אני זוכר שכ� היה מקו" שבו אמרתי שיידענו את עמנואל 

 25  מודריק על החצי מיליו� ועל מיכאל קלגנוב. 

 26  מיכאל קלגנוב אני לא מכיר. טוב, א" אתה אומר.   ש:

 27  לא, אבל,   ת:

 28  חבריי מכירי". א" ה" זה,   ש:

 29  טוב.   ת:

 30  אמי� וכו'.  עכשיו, אתה העדת פה שמודריק הוא אד"  ש:

 31  נכו�.   ת:

 32  מודריק הכחיש לחלוטי�,   ש:

 33  אני יודע.   ת:

  34 
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 1  שהוא ידע כל קשר לפעילות לא תקינה בוא נקרא לזה.   ש:

 2  נכו�.   ת:

 3סליחה, אני מתנגד להכנסה של דברי" של אד" שלא היה פה עד והוא נפטר,   עו"ד ג. אדרת:

 4  להכניס בדלת אחורית מה הוא אמר, 

 5  הפו!, זה טוב לי.   העד, מר דה�:

 6  לא אמר בחקירה נגדית, לא עושי" את זה בחקירה.   עו"ד ג. אדרת:

 7  בסדר, הוא כבר אישר. הוא אמר נכו�, אי! אתה יודע?  כב' הש' לוי:

 8  מה?  העד, מר דה�:

 9  אי! אתה יודע?  כב' הש' לוי:

 10  שמה?  העד, מר דה�:

 11  שהוא לא אישר?  כב' הש' לוי:

 12  טרה, הוא אומר שבעדות שלו הוא לא אמר את הדברי" האלה. לא, הוא אומר במש  העד, מר דה�:

 13  אי! אתה יודע?  כב' הש' לוי:

 14  כי אני מכיר את חקירת המשטרה שלו.   העד, מר דה�:

 15  אוקי.   כב' הש' לוי:

 16  כל חומר הראיות הובא לנו.   העד, מר דה�:

 17  אוקי.   כב' הש' לוי:

 18חות שהיו לה" איתו ולמזלי הבת שלו ואימי פה ואבי פה, יכולי" להעיד על השי  העד, מר דה�:

 19קפצה ממש אתה יודע כמו איזה המלא! השומר עלי כי באמת איפה הוא עכשיו, 

 20ל! תספר (לא ברור) אז היא אמרה אני עדה שאבא אמר לי שסיפרנו לו את כל 

 21הדברי" האלה. וזה דרמטי אגב כי יש הבדל גדול בי� מעשי" שנעשי" ללא ידיעת 

 22  והתקציב� לבי� מעשי" שהכל על השולח�, הכל ידוע. החשב משרד נגד גליל 

 23  טוב. עכשיו תראה, מי ביקש שפאינה תעמוד בראש הפרויקט צעירי"?  ש:

 24  אנחנו.   ת:

 25  את".   ש:

 26  יש לנו את זה במסמ! היוצא.   ת:

 27  במייל.   ש:

 28  נכו�.   ת:

 29אז  15עמוד  26.12.2014(עכשיו אני רוצה שתסביר דברי" שאמרת במשטרה. ב  ש:

 30אתה אומר "אני אגיד ל! אי! זה בכלל התחיל כל המהל!. פה דווקא סטיב� היה 

 31מעורב, סטיב� אמר שפאינה רוצה למק" את עצמה כגור" שמוביל את הצעירי" 

 32  בישראל",

 33  נכו�.   ת:
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 1איזה שהוא משהו גדול "ואז שבמסגרת הכספי" הקואליציוניי" נית� יהיה לעשות   ש:

 2  לצעירי"" כלומר אתה מסביר בחקירה של! במשטרה שזה התחיל הפו!. 

 3אתה, כבוד השופט, אתה ג" מבי�, אתה מבי� את השאלה? כאילו זה הפו!? זה   ת:

 4  פשוט משתלב ע" הדברי". 

 5  תגיד לו שאתה לא מבי� את השאלה.   כב' הש' לוי:

 6  אני לא מבי� את השאלה.   העד, מר דה�:

 7בבקשה, אני אגיד ל! בכלל אי! זה בכלל התחיל כל המהל!. פה דווקא סטיב� היה   ש:

 8    מעורב",

 9  סטיב� זה אנחנו. סטיב� זה "איילי"".   ת:

 10"סטיב� אמר שפאינה רוצה למק" את עצמה כגור" שמוביל את הצעירי" בישראל   ש:

 11ול ושאז במסגרת הכספי" הקואליציוניי" נית� יהיה לעשות איזה שהוא משהו גד

 12  לצעירי"". 

 13  אז אי! אתה מסיק מזה שלא אני יזמתי שהיא תהיה בראש,   ת:

 14  הוא אומר ל! שהיא רוצה לעמוד, שזה בא ממנה.   ש:

 15  היא רוצה, אני צרי! לענות על זה באמת?  ת:

 16  לענות אתה צרי!, את תוכ� התשובה אתה תבחר.   כב' הש' לוי:

 17אמירות האלה משהו שקשור לזה שלא אני לא מצליח להבי� אי! אתה מסיק מה  העד, מר דה�:

 18  אנחנו יזמנו שהיא תעמוד בראש הפורו" צעירי". 

 19בוא  77עמוד  20.1.2015(הבנתי, אז בוא אקריא ל! ממקו" אחר. מתמליל של! מה  ש:

 20  נראה א" פה נצליח להבי� אחד את השני. 

 21  לאיפה? עוד פע".   עו"ד ג. אדרת:

 22   . צחי,77עמוד  20.1.2015תמליל   עו"ד קרמר:

 23  תגיד, איזה אינטרס יש לי,   ת:

 24  מת�, בוא תקשיב לשאלה,   ש:

 25  איזה אינטרס יש לי?  ת:

 26  עזוב מת�, לא עונה ל! פה לשאלות. אתה תקשיב לשאלה ותענה.   ש:

 27  היחיד פה שאי� לו אינטרס פה זה אני. מכל המקו" הזה.   ת:

 28ה השאלה הבנתי. בוא תראה, פורו" צעירי", כ�? אומר ל! החוקר ואתה אומר "ז  ש:

 29הבאה?" ואז הוא אומר ל! "נכו�, ספר" ואז אתה אומר ככה "זה היתה פניה של 

 30פאינה לסטיב� א" אני לא טועה לגבש פורו" של ארגוני" צעירי" שיקד" אג'נדות 

 31לטובת צעירי" בישראל במסגרת הכנסת. על הפרק עמד, בי� היתר, סיוע של 

 32ר סיימת את המעצר וכבר שהית אחרי שכב 20.1(פאינה" שוב אתה אומר, זה כבר ב

 33  חזרה בבית וכו', באת אחרי ייעו5 משפטי, אתה אומר זו היתה פניה של פאינה. 

 34  במידה וזה כל מה שנאמר כי אתה תמיד קורא קטעי" אבל אני תמיד מניח,   ת:
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 1  לא, אז אני אקריא ל! פה את כל התמליל של!. נכו�?  ש:

 2במידה וזה באמת מה שנאמר זה ברור  יכול להיות שזה ישפו! אור אבל אני אומר  ת:

 3שזה לא מתיישב ע" הלוחות, קוד" כל ע" הזיכרו� הצרוב אצלי שזה היתה יוזמה 

 4שלנו ופע" שניה ע" הראיות עצמ� בזמ� אמת, לא בחקירה שבה יוצא אי מייל 

 5  מטע" "איילי"" שקובע את הדבר הזה. 

 6  טוב. בסדר. עכשיו, ניסית,   ש:

 7  ה לא מקריא, יש ג", את  עו"ד ג. אדרת:

 8  ברור.   העד, מר דה�:

 9  . 62בשורה  6.9.16(הודעה מאוחרת יותר מה  עו"ד ג. אדרת:

 10  תקריא, אני מוכ� להגיש את כל ההודעות שלו.   עו"ד קרמר:

 11"מאוחר יותר הצעתי לאלישבע להקי" פורו" צעירי" שיוביל את המהל! הזה,   עו"ד ג. אדרת:

 12  לתת את הקרדיט למהל! לפאינה". 

 13  זה מוקד" יותר או מאוחר יותר?  לוי: כב' הש'

 14  הרבה יותר מאוחר.   עו"ד קרמר:

 15  הודעה, לא עימתו אותו,   עו"ד ג. אדרת:

 16  א' תקריא מהתמליל, זה תמיד עדי� במקרה שלו.   עו"ד קרמר:

 17דווקא לא, דווקא המקרה שלו זה המקרה היחיד שההודעות תואמות את   עו"ד א. אדרת:

 18  התמליל. 

 19  י אפשר להגיש את כל ההודעות, אני בעד. ודבר שנ  עו"ד קרמר:

 20  אפשר הרבה דברי".   עו"ד ג. אדרת:

 21  אתה מוכ�?  עו"ד קרמר:

 22  לא. עכשיו להכניס פה ספרי" שלמי" אחרי החקירה?  עו"ד ג. אדרת:

 23  טוב, רבותי, כ�.   כב' הש' לוי:

 24לנסו�, כ�, עכשיו לגבי האנשי" שלא עבדו, עוד ש" אחד שכחת להזכיר שזה אלכס ב  עו"ד קרמר:

 25  נכו�?

 26אלכס בלנסו� שהיה, פתחת" בחקירה אחרי שהיינו בתיק הוכחות, רצת" מהר   ת:

 27  וה" חקרו את נחמי תחת אזהרה (לא ברור) של המשפט. 

 28  טוב, עכשיו תראה, אתה בעצ" אומר פה,   ש:

 29  בסדר, זה אי� בעיה, לכ" מותר הכל.   ת:

 30אומר, בעצ" פיזרת", הכס� התפזר, לא ידעת" מי עובד, לא כל כ! עקבת" אתה   ש:

 31בתיק השני. כיוו�  339אחרי זה. עכשיו, אני רוצה שתראה שיחה שאתה מכיר מת/

 32שקל  800שאי� לי עוד עותקי", אני אתמצת ל!, יש פה רכז בש" ישראל שמרוויח 

 33  בחודש, 

 34  שקל בחודש? 800  כב' הש' לוי:
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 1  וא רכז. כ�, ה  עו"ד קרמר:

 2  תשמיע את השיחה.   עו"ד אב� ח�:

 3  יש ל! אותה להשמיע?  עו"ד קרמר:

 4  כ�.   עו"ד אב� ח�:

 5  כ�, כ�, זו שיחה טובה.   העד, מר דה�:

 6  בוא נשמע את השיחה.   עו"ד קרמר:

 7  רק אני לא רואה את הקשר,   עו"ד ג. אדרת:

 8  עזוב, עזוב, זה מצוי�.   העד, מר דה�:

  9 

 10  (המש! הקלטה) 

  11 

 12  (השמעת שיחה באול") 

  13 

 14  זה עוד ארו!?  עו"ד ג. אדרת:

 15  די.   עו"ד קרמר:

 16אדוני, מה זה נות� לנו השיחה הזאת? בחקירה חוזרת , נחמיה הדוברת הראשית   עו"ד ג. אדרת:

 17לא העידה על זה. אני לא מבי� מה ואי! זה עולה בכלל להשמיע עכשיו שיחות כאלה 

 18  ארוכות. 

 19  . ישאל אותו שאלה  עו"ד אב� ח�:

 20  כ�.   כב' הש' לוי:

 21  מת�, בוא אני אגיד ל! דבר כזה.   עו"ד קרמר:

 22  טוב, תשיב. אני יכול להניח אבל תשיב. כ�, את" רוצי" להגיש את זה?  כב' הש' לוי:

 23  כ�.   עו"ד קרמר:

  24 
#>12<#  25 

 26  החלטה

 27  .1106הוגש וסומ� ת/

  28 
#>13<#  29 

 ,� 30  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  9ניתנה והודעה היו

  31 

  

  שופט, לוי ירו�
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 1אתה אומר שאתה יו"ר, אתה מלמעלה, אתה לא מעורבב. יש לכ" בעיה ע" כס�   עו"ד קרמר:

 2  שקל לחודש, אית! נחמי מדברת, לא ע" מישהו אחר. תתייחס.  800לרכז שמרוויח 

 3אני חושב שזה משק� את מערכת היחסי" שהיתה, היא קיבלה ארגו� מאוד מאוד   ת:

 4מאוד קצרי" יחסית וכ�, אתה רואה שהיא מתייעצת איתי גדול ולוחות זמני" 

 5  בנושאי" האלה. 

 6שעות בשבוע,  40עכשיו, אוקי. עכשיו את" מדברי" על זה שרכזי" עובדי" לפחות   ש:

 7שעות. לא מקבלי" שכר מינימו", פה יש ל! רכז  40(יש חודשי" שעובדי" יותר מ

 8האחרי", עבד עוד שנחמי מסבירה ל! שככל הנראה עבד יותר קשה מהרכזי" 

 .� 9  שעות ואתה בכל זאת מאוד קפד� איתו על הכס

 10  מה? מה השאלה?  ת:

 11  תתייחס.   ש:

 12ברור שכ�. שלא יצטייר פה שאנחנו איזו חבורה שלא היה אכפת לה מכס�, ג" אני   ת:

 13אומר בהמש! אני מעדי� שבית המשפט יקבע לתת לו כס� ושאני לא אצטר!, זה 

 14על זה, אני אומר לה כחלק מהמנטור שאני מנסה כס� ציבורי, אני אפילו מדבר 

 15להנחיל קדימה לבוא ולהגיד חבר'ה מדובר פה בכס� ציבורי, נכו�, א" אני לא טועה 

 16  יש, 

 17  נכו�, נכו�.   ש:

 18  וזה לא יכול להיות הפקרות.   ת:

 19  כלומר הרכז הזה שביקש עוד כמה אלפי שקלי" על כל השנה,   ש:

 20  בחוזרת. בנושא שלא עלה בכלל.(לא ברור) לא, לא, סליחה, אתה   עו"ד ג. אדרת:

 21בסדר, שואל אותו שאלה. הרכז הזה שביקש עוד כמה אלפי שקלי" על כל השנה,   עו"ד קרמר:

 22שאתה מבי� שהוא כנראה עשה יותר עבודה, הרבה יותר עבודה ממה ששילמת" 

 23  לו, שממילא זה פחות משכר מינימו" ג" ש" אתה לא מוכ� לשל". 

 24כזה של יושב ראש, אי!  state of mindת! שאלה יותר חשובה, אז אני שואל או  ת:

 25השיחה (לא ברור) מי ידע עליה, אומר ל! זה כס� ציבורי אז אתה חושב שדקה 

 26  אחרי זה הוא ביודעי� יית� שוחד?

 27  זה השופט יקבע בסיכומי".   ש:

 28  אני חושב שזה דבר מהותי.   ת:

 29  אבל רשלנות מפה לא עולה.   כב' הש' לוי:

 30  נכו�. אוקי. אבל זה הגיע,   דה�:העד, מר 

 31  כמה זמ� הוא עבד האיש הזה?  כב' הש' לוי:

 32בלי הרכזי" האלה, זה מערכת מאוד גדולה, לא  115אני לא מכיר, אתה יודע, זה   העד, מר דה�:

 33הגענו פה, לא הצלחנו להעביר ל! באמת את גודל המערכת ואת המקו" שלי 

 34  בתוכה. 
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 1  לכ" פיקוח. נראה פה שיש   כב' הש' לוי:

 2  קוד" כל מאז שנחמי נכנסה גדל מאוד הפיקוח. בשנה הזאת הספציפית,   העד, מר דה�:

 3  כל השנה שנחמי היתה.  2014קלגנוב ובלנסו� עבדו, קיבלו שכר   ש:

 4  נו.   ת:

 5  (דוברת)

 6  לא, לא להפריע, לא.   כב' הש' לוי:

 7דעי" הרי את כל הדברי" כ�, אבל א" אתה כבר נגעת בזה אז אתה יודע, את" יו  העד, מר דה�:

 8חודשי" בגלל תאונת דרכי" שהיא עברה בדיוק  4שהיא היתה בכלל מושבתת 

 9מיליו�  10בתקופה הזאת, ואני ודני הקמנו קר� השקעות בש" (לא ברור) גייסנו 

 10  דולר לקר� הזאת, 

 11  טוב, בסדר.   כב' הש' לוי:

 12  אז את",   העד, מר דה�:

 13  אוקי. מוצה?  כב' הש' לוי:

 14  מוצה אדוני.   עו"ד קרמר:

 15  כ�, תודה רבה ל!, סיימת את עדות!. כ�, אתה רוצה לבקש משהו?  כב' הש' לוי:

 16  כ�, אני מבקש שזה יוכר לי כימי עבודות שירות.   העד, מר דה�:

 17  יש לכ" עמדה?  כב' הש' לוי:

 18דיברנו ע" הממונה על עבודות שירות, ה" מתנגדי", ה" הסבירו שעבודות שירות   עו"ד קרמר:

 19ה, זה פטור מוצדק מהתייצבות א! זה לא זמ� שיכול להיחשב על חשבו� זה עבוד

 20  עבודות שירות ולכ� אנחנו לא מצטרפי" לבקשה הזו. 

 21  א" הוא היה במאסר?  כב' הש' לוי:

 22  בדיוק.   העד, מר דה�:

 23  א" הוא היה במאסר זו היתה סיטואציה אחרת.   עו"ד קרמר:

 24  אבל זה לא מאסר?  כב' הש' לוי:

 25  עבודות שירות, זה   עו"ד קרמר:

 26  ג" אלדד אמר בתקשורת אמר שזה מאסר,  העד, מר דה�:

 27  אדו� דה�, אתה רוצה להחליט במקומי? אז מה אתה מפריע? כ�.   כב' הש' לוי:

 28  אנחנו מסבירי" את העמדה של,   עו"ד קרמר:

 29עושה אותו בדר! של עבודות שירות הבנתי, אבל מאסר זה מאסר, אומנ" הוא   כב' הש' לוי:

 30  וקשה לי להאמי� שהוא היה מתנדב לבוא לפה א" הוא לא היה חייב. 

 31  וככל שהעדות היתה לאחר עבודות השירות אז הוא היה חייב למלא חובתו.   עו"ד קרמר:

 32  נכו�, אבל זה לא.   כב' הש' לוי:

 33  . בכל אופ� אנחנו לא מתנגדי", אבל לא מצטרפי" לבקשה  עו"ד קרמר:

 34  טוב, בסדר. כ�. מה תעודת הזיהוי של!?  כב' הש' לוי:
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 1  . 037306412  העד, מר דה�:

 2  טוב. כ�.   כב' הש' לוי:

  3 

#>14<#  4 
 5  החלטה

 :� 6  . �9.1.2019ו 2.1.2019, 17.12.18מת� דה� התייצב למת� עדות בתאריכי

 7סבור שעל מאחר שההיעדרות העד מעבודות השירות נעשתה לצור/ מת� עדות בבית משפט, איני 

 8  העד להשלי� תקופת היעדרות זו. 

  9 
#>15<#  10 

 ,� 11  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  9ניתנה והודעה היו

  12 

  

  שופט, לוי ירו�

  13 

  14 

 15  תודה רבה, המש! הדיו�.   כב' הש' לוי:

 16  לגבי ההמש!, אני מבי� שיש עוד עד תביעה אחד.   עו"ד ג. אדרת:

 17  זהו? כ�?  כב' הש' לוי:

 18  כ�.   עו"ד קרמר:

 19  מי זה?  כב' הש' לוי:

 20  ב� שוש�.   עו"ד קרמר:

 21שהיתה אמורה להיות הישיבה  14(חיי" ב� שוש�. אדוני ביטל את הישיבה של ה  עו"ד ג. אדרת:

 22ודיברתי ע" חבריי שהדיו� יהיה בישיבה הנדחית  16(האחרונה. לי יש קושי ע" ה

 23  א" מקובל על בית המשפט הנכבד.  21(ב

 24  תנגדות?אי� לכ" ה  כב' הש' לוי:

 25  אי� לנו התנגדות.   עו"ד אב� ח�:

 26  בסדר. באותו יו" תסתיי" פרשת התביעה? ג" חקירה נגדית?  כב' הש' לוי:

 27אני לא יודע א" נסיי" באותו יו". כלומר יש לו, הוא מעיד, יש לו עדות ארוכה,   עו"ד קרמר:

 28  אני לא יודע מה החקירות הנגדיות יהיו אבל יש לו עדות ארוכה בראשית. 

 29. א" את" יכולי" להצהיר שתסתיי" פרשת 23(כ�, יהיה קושי, יכול להיות ע" ה  ' הש' לוי:כב

 30התביעה באותו יו" אז אני לא רוצה לדחות את זה עוד יותר כי אני מניח שיהיה 

 31  צור! בהפוגה קצרה בי� פרשת התביעה לפרשת ההגנה. 



  
  יפו �אביב �המשפט המחוזי בתל�יתבב

  2019ינואר ב 09    קירשנבאו� ואח'מדינת ישראל נ'  16512�08�17 ת"פ

  

 4861

 1  ת נגדיות אני לא יודע. אני מערי! חקירה ראשית תהיה כמה שעות. לגבי חקירו  עו"ד קרמר:

 2  ?8או  3כמה?   כב' הש' לוי:

 3  שעות.  4, משהו, אולי 3ולא  8לא   עו"ד קרמר:

 4  וחקירה נגדית עור! די� אדרת? אפשר יהיה לסיי" באותו יו"?  כב' הש' לוי:

 5  א",   עו"ד ג. אדרת:

 6  שעות אמרת? 4הוא מערי!   כב' הש' לוי:

 7  בער!.   עו"ד קרמר:

 8  בטוחי" שנחקור אותו. נחליט בזמ� אמת.  אנחנו לא  עו"ד א. אדרת: 

 9  כ�, א" בית המשפט לא יהיה כבול בשעות ונוכל טיפה יותר אז נסיי" באותו יו".   עו"ד ג. אדרת:

 10  אוקי. טוב. אז א" ככה,   כב' הש' לוי:

  11 

#>16<#  12 
 13  החלטה

 14  . 16.1לבקשת עור/ די� אדרת ובהסכמת המאשימה מבוטלת ישיבת 

 15  . 9:00בשעה  21.1בישיבת המש/ הדיו� 

 16  המאשימה תזמ� את העד. 

  17 
#>17<#  18 

 ,� 19  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  9ניתנה והודעה היו

  20 

  

  שופט, לוי ירו�

  21 

  22 

 23  אדוני, אנחנו רוצי" להגיש שתי הודעות של יעקב ב� שוש�.   עו"ד קרמר:

 24  אוקי.   כב' הש' לוי:

 25  שתי הודעות פלוס,   עו"ד קרמר:

 26  זו הודעה אחת וריענו�.   ח�:עו"ד אב� 

 27  שתי הודעות וריענו� עד שנער! לו, הכל בהסכמה.   עו"ד קרמר:

 28  זה ב� שוש� אחר.   עו"ד ג. אדרת:

 29  כ�, יעקב ב� שוש�.   עו"ד קרמר:

 30  הבנתי, זה חיי" וזה יעקב.   כב' הש' לוי:

 31  כ�.   עו"ד ג. אדרת:
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 1   וכמו כ�, לציי� לפרוטוקול שמוסכ" על הצדדי",   עו"ד קרמר:

 2  זה צרי! שיהיה רשו",   עו"ד אב� ח�:

 3  זה מוקלט, מוקלט.   כב' הש' לוי:

 4כמו כ� מוסכ" על הצדדי" שיעקב ב� שוש� לא ידע, לא היתה לו ידיעה מתי עבר   עו"ד קרמר:

 5התקציב למכו� ווינגייט ולא ג" מתי התקבלה החלטה על העברת התקציב למכו� 

 6  ווינגייט. 

 7  דו?טוב, מה היה תפקי  כב' הש' לוי:

 8  הוא היה מנכ"ל האיגוד. איגוד הכדורסל.   עו"ד קרמר:

 9  טוב.   כב' הש' לוי:

 10זה שתי הודעות והכפופי" להודעה השניה, א" יותר נוח לבית המשפט אנחנו נביא   עו"ד קרמר:

 11  את הכפופי" כרוכי" בספירלה. 

 12  אז עדי� שתעשו את זה, זאת אומרת זה כל הקלסר הזה?  כב' הש' לוי:

 13  זה הכפופי" להודעה, אולי עדי� שזה יישאר בקלסר, לא?   עו"ד אב� ח�:

 14  נביא פע",   עו"ד קרמר:

 15  בסדר אז אני אסמ� ככה.   כב' הש' לוי:

 16  הכפופי" כול" מוצגי".   עו"ד ג. אדרת:

 17  אני מבקש שנסמ� אות" ביחד, לא להפריד.   עו"ד קרמר:

 18  ת'. (במילא כל הכפופי" הוגשו כ  עו"ד ג. אדרת:

 19  , אבל לא נוציא את זה. בסדר  עו"ד אב� ח�: 

 20  אני רק, יש פה שתי הודעות.   כב' הש' לוי:

  21 

#>18<#  22 
 23  החלטה

 24  . 1107מתקבלת ומסומנת ת/ 22.1.2014הודעת יעקב ב� שוש� מיו" 

 25  על נספחיה.  1108מתקבלת ומסומנת ת/ 26.1.2014הודעת יעקב ב� שוש� מיו" 

 26  . 1109הריענו� מתקבל ומסומ� ת/

  27 
#>19<#  28 

 29  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  9היו�, ניתנה והודעה 

  30 

  

  שופט, לוי ירו�

  31 
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 1ואמרנו שעובדה מוסכמת היא שהוא לא ידע מתי עבר התקציב בפועל לווינגייט   עו"ד קרמר:

 2  והוא לא יודע ג" מתי התקבלה החלטה על העברת התקציב. 

 3  בסדר, מופיע פעמיי" כבר. זה מבטל.   עו"ד ג. אדרת:

 4  אדוני רוצה שניקח את המוצגי"?  עו"ד קרמר:

 5  כ�. ג" תסמנו את הנספחי".   כב' הש' לוי:

 6  בדיוק.   עו"ד קרמר:

 7  בבקשה. זהו? עוד משהו? תודה רבה. אני נועל את הישיבה.   כב' הש' לוי:

  8 

 9  ( ההקלטה הסתיימה�

  10 

 11 

  12 

 13 לאופר(לדר(דוננפלד סוניה ידי על הוקלד




