
  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2019ינואר  02  

  

 4568

   לפני כבוד השופט ירו� לוי  

  

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

  עקירב, ועו"ד נטלי קוקוי
  
  נגד

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

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

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

  2 

 3 פרוטוקול

  4 

 5  טייפ �הדיו� מתנהל בהקלטה ע"י חב' אי

  6 

 7נוכחי&, מדינת ישראל נגד קירשנבאו& ואחרי&.  16512�07�16תיק פלילי   כב' הש' לוי:

 8 הנאשמי& פה, באי כוח הצדדי&. בבקשה. בוקר טוב מר דה�. 

 9  בוקר טוב.   מר דה�:

 10  המש( חקירה ראשית.    כב' הש' לוי:

  11 

 12  העד, מר מת� דה�, לאחר שהוזהר כדי� לומר אמת משיב בחקירה ראשית לשאלות עו"ד קרמר: 

 13בכינרת שנזפת קיימת& אירוע ספורט  �2014דיברנו על זה, מת�, דיברנו על זה שב  ש:

 14  והערת  לנחמיה שלא משתמשי& בקלגנוב. 

 15  כ�.    ת:

 16  כ�. עכשיו, תגיד, מתי זה התקיי&?  ש:

 17  אני חושב שזה היה לקראת פסח א& זיכרוני אינו מטעה אותי.   ת:

 18  אוקי. עכשיו, מה אמרת?  ש:

 19כמו שסיפרתי בפע& הקודמת, זה היה בהקשר של זה שלא השתמשו בו לאירוע   ת:

 20לאזניי אני חושב בשלב יותר מאוחר מיו& קיו& האירוע ובמסגרת הזה זה הגיע 

 21הזאת אני אמרת חבל שאת& לא משתמשי&, ב� אד&, מדליסט אולימפי, חבל 

 22  שהוא לא , שאת& לא משתמשי& בו. 

 23תיארת  52עד  51חלק א' עמוד  �9.2אוקי. עכשיו תראה, במשטרה, בתמליל מה  ש:

 24כר שאמרתי כמה וכמה פעמי& לנחמי את הסיטואציה הזאת, אמרת "אני ממש זו

 25אנחנו משלמי& אותו ג& ככה, תעשו איתו משהו, חבל, הוא יכול לעשות דברי&, 
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 1דבר וחצי" החוקר אומר ל( "דבר וחצי הוא לא עשה" ואתה אומר "חבל באמת, 

 2אני בסדר, זה ג& אשמתי? אולי על זה אני אשב ועכשיו את� על זה די� וחשבו�?" 

 3מר "בסדר, אבל א& הוא כבר משול& אז למה לא לעשות ובהמש( אתה שוב או

 4איתו משהו?" כלומר אתה מסביר פה לנחמי אנחנו משלמי& עליו, בוא נעשה איתו 

 5  משהו. 

 6בסדר, אז אני הסברתי ג& פע& קודמת ואני אחזור בפני בית המשפט. הסיפור ע&   ת:

 7אליו אחרי מיכאל קלגנוב הוא מאוד פשוט, הוא נכנס במסגרת הפרויקט שחזרנו 

 8שהוסרו החששות, אגב סת& לספורט, חזרתי עוד פע& לדברי& ועוד פע& ראיתי 

 9אי( ע& התאריכי& ניסית לבלבל וזה, מעצב� אבל נעזוב את זה רגע, בכל מקרה 

 10יש פה נקודה שאני חושב שלא נגעתי בה בפע& הקודמת למרות שהאחריות היא 

 11שבדיו� הקוד& יצאה, לא  עזבתי את העמותה, זו נקודה 2013עלי. אני בסו, 

 12 10דיברנו עליה, אני ודני הפכנו להיות מתנדבי&, הקמנו קר� השקעות, גייסנו 

 13ביו& יו& בכלל לא היתה בעמותה,  �2014מיליו� דולר לקר� הזאת, כל פעילותנו ב

 14חלק גדול מהתקלות שאנחנו רואי& פה היו& ה& נובעי& מתו( הסיבה הזאת 

 15זה בבית המשפט ולכ� השאלות האלה מבחינתי ה� ובהגינותה נחמי ג& אמרה את 

 16' והביצוע 13לא רלבנטיות, אנחנו סגרנו את המסגרת הכללית של הפעילות בסו, 

 17נעשה על ידי העמותה, זה לא גורע כהוא זה מהאחריות שלי כיושב ראש לוודא או 

 18לראות את הדברי& אבל להציג פה מצב שכאילו אנחנו יו& יו& אתה יודע מגיעי& 

 19קר, נכנסי& למשרדי&, ישיבות שבועיות, מפעילי& את הפרויקטי&, זה לא בבו

 20היה המצב וזה ג& מסביר חלק גדול מתו( אות& כשלי& שאתה מנסה ליצוק לה& 

 21  תוכ� של שוחד. 

 22  מתי בדיוק עזבת את העמותה?  כב' הש' לוי:

 23  . 2013בסו,   העד, מר דה�:

 24  נשארת יו"ר הוועד המנהל, נכו�?  ש:

 25  נכו�.   ת:

 26  נשארת אחרי כל נושא גיוס התקציבי& מול משרדי הממשלה יחד ע& דני.   ש:

 27  חד משמעית כ�.   ת:

 28  נשארת המתווה המרכזי של דר( הפעילות של העמותה.   ש:

 29  חד משמעית כ�.   ת:

 30  אבל מת�, זה לא מה ששאלתי אות(,   ש:

 �31 לא, זה משמעותי, הרי בוא, הוויכוח פה ירו�, יונת�, אתה מנסה לצקת פה תוכ  ת:

 32  של מערכת יחסי& של שוחד ואנחנו באי& ואומרי& במקומות שאתה, 
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 1  אדו� דה�, עזוב, זה ממש לא, ממש לא, זה לא התפקיד של(. אתה תפקיד(,   כב' הש' לוי:

 2  אבל אני אומר.   העד, מר דה�:

 3  את העובדות זה בסדר, תגיד את העובדות.   כב' הש' לוי:

 4נחנו ניהלנו את היו& יו& ומכא� לשאול אותנו הא& אבל העובדות ה� כאלה שלא א  העד, מר דה�:

 5  קלגנוב עבד או לא זה חלק מהעניי�. 

 6  את תפקיד המנכ"ל? 2013זה משהו אחר. עזבת בסו,   כב' הש' לוי:

 7  כ�.   העד, מר דה�:

 8  והמשכת לכה� כיושב ראש?  כב' הש' לוי:

 9  יושב ראש דירקטוריו�.   העד, מר דה�:

 10  ת המשפטיות של זה דיה לשמחה בשעתה. בבקשה הלאה. אוקי. מה הנפקויו  כב' הש' לוי:

 11מה שאני שאלתי אות( זו שאלה אחרת. אתה מסביר פה לחוקר שאחרי הנושא   עו"ד קרמר:

 12הזה של פסח ובאופ� כללי, אני אמרתי לנחמי אנחנו משלמי& אותו ג& ככה תעשו 

 13איתו משהו, אתה לא אומר לחוקר תראה אני אמרתי לה הוא חלק מפרויקט 

 14  שות, ע& ישראל ביתנו, מ

 15  זה לא נכו�.   ת:

 16  רגע, תקשיב לשאלה שלי,   ש:

 17  זה לא נכו�.   ת:

 18  תקשיב לשאלה ותענה מה שאתה רוצה. אני מסביר ל( מה הטענה,   ש:

 19  אמרתי, תעלה, אמרתי בחקירה,   ת:

 20  אדו� דה�, תקשיב לשאלה ותשיב.   כב' הש' לוי:

 21  אבל הוא אומר חלק מהמשפט,   העד, מר דה�:

 22  אתה תסביר, אתה תסביר, אתה פה בשביל להסביר.   קרמר: עו"ד

 23  אוקי.   העד, מר דה�:

 24  בבקשה.   כב' הש' לוי:

 25אתה לא אומר לה הוא חלק מפרויקט משות,, הוא אמור לגייס סטודנטי& עולי&   עו"ד קרמר:

 26משלמי& חדשי&, יש לנו איזה פרויקט ע& משרד הקליטה. אתה מסביר לה אנחנו 

 27  אותו ג& ככה, תעשו איתו משהו, זה הטקסטי& של(. 

 28אז הטקסטי& שלי פה ה& חלקיי& למה שטוב ל( בשביל להציג איזו תזה מסוימת,   ת:

 29א& היית מקריא את כל חקירת המשטרה היית רואה שג& דובר על הפרויקט הזה 

 30  של להביא עולי& לכפרי&, חלאס נו יונת�. 

 31  טוב, הבנתי את התשובה.   ש:

 32  כ�.   כב' הש' לוי:
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 1אוקי. עכשיו תראה, אתה הסברת בעדות הראשית בפע& הקודמת שהגשת&   עו"ד קרמר:

 2מסמכי& שמוכיחי& את הפרויקט המשות, ע& ישראל ביתנו שבמסגרתו קלגנוב 

 3  עבד. אני רוצה שהמסמכי& האלה יהיו בפני בית המשפט. 

 4  מה זה?  כב' הש' לוי:

 5  . 113נ/ מהתיק השני, 114זה נ/  עו"ד קרמר:

 6  אז זה לא הוגש אצלנו.   כב' הש' לוי:

 7  . לא, אצלנו עוד לא הוגש, צרי( לסמ�. 196/�ונ  עו"ד קרמר:

  8 
#>6<#  9 

 10  החלטה

 11  . 1046יהיה ת/ 113נ/

 12  . 1047יהיה ת/ 114נ/

 13  . 1048יהיה ת/ 196נ/
#>7<#  14 

  15 

 16  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  17 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  18 

  19 

 20  יש עוד הרבה מסמכי&.   העד, מר דה�:

 21בבקשה, זו בדיוק השאלה שלי. א& יש עוד מסמכי& שאתה זוכר אתה מוזמ�   עו"ד קרמר:

 22  להפנות אליה&. 

 23  , 24בעל פה עכשיו ככה נראה לי תיקייה   ת:

 24  אני לא זוכר עוד, בבקשה, אלה מסמכי& מסוג המסמכי& שאתה מדבר עליה&?  ש:

 25  רגע, אתה רוצה שאני אעבור ממש על הזה? כי אני לא,   ת:

 26  כ�, תעבור.   ש:

 27  האמת היא שקשה לי לשיי( אות& עכשיו לדברי&.   ת:

 28זה המסמכי& שאני מצאתי שהגשת& בהקשר הזה. א& חבריי מכירי& עוד   ש:

 29מסמכי& ה& מ� הסת& יגישו. טוב, אני רוצה לעבור ולדבר אית( על הנושא של 

 30  היח"צ. 
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 1  מה אתה שואל אותו לגבי זה?  אדרת: עו"ד ג.

 2  שואל אותו א& אלה המסמכי& שהוא התכוו� אליה&.   עו"ד קרמר:

 3  אבל הוא לא ענה.   עו"ד ג. אדרת:

 4התשובה שלי היא לא, יש עוד הרבה מסמכי&, צרי( לבדוק בתיק, אתה מציג לי   העד, מר דה�:

 5  פה שאי� לי מושג וג& אי� לי כוח לראות. 

 6  . 991, בבקשה, תראה את ת/בסדר  עו"ד קרמר: 

 7  כ�.   כב' הש' לוי:

 8  תעיי� בו בבקשה מת�.   עו"ד קרמר:

 9  שלנו? 991זה ת/  כב' הש' לוי:

 10  כ�, שלנו.   עו"ד קרמר:

 11  אותו אני מכיר  היטב, זה היה חלק מרכזי מהטענה שלנו.   ת:

 12  טוב, אז בוא תסביר בבקשה, אי( המהל( הזה התחיל, מה אנחנו רואי& פה.   ש:

 13אוקי. אנחנו במסגרת המאבק החברתי היינו חלק מרכזי מתו( הפועלי& שהיו   ת:

 14ברוטשילד כי אנחנו היינו הגו, הכי מאורג� בקרב התאחדות הסטודנטי& 

 15הארצית והיה המו� המו� כעס מצד בכירי& במדינה על ההשתתפות של "איילי&" 

 16לטות בתחו& הזה, ה& טענו שאנחנו קצת כפוי טובה כי המדינה הכירה בהח

 17ממשלה וכו', יובל שטייני. בזמנו אני זוכר היה הגור& שהכי נפע& מהעניי� הזה 

 18ובשלב מסוי& היה לנו תחושה במסגרת המאבק שהוא מקבל ג& אלמנטי& 

 19מסוימי& שה& לא לרוחנו בצד של החוסר ציונות שהיה בוויכוח בהנהגה של 

 20ביקה האוזר המארג ואז החלטנו באמת לעזוב את המקו&, היה לי שיחה ע& צ

 21שהיה מזכיר הממשלה אז, אמרתי לו תשמע אנחנו מוכני&, יכול להיות שג& 

 22עכשיו זה ייחשב כשוחד, כ�? אנחנו מוכני& לעזוב את המאבק ובתנאי שתאפשרו 

 23נקודות התיישבות בנגב ובגליל, שלחנו לה& רשימה של מספר  11לנו להעלות 

 24נקודות בנגב  11העלינו נקודות ועשינו איזה שהוא מהל( מחאתי תקשורתי, 

 25ובגליל מתוכ� בסו, במסגרת משא ומת� נשאר רק היישוב שיז, שלשמחתנו הוק&, 

 26את זה לא יוכלו לקחת מאיתנו כבר, הקמנו את היישוב שיז, שבנגב ולאחר 

 27המאבק החברתי יש לנו כפר סטודנטי& בעיר לוד כבוד השופט שהוא היה כפר 

 28ינה, אנחנו התעסקנו רק בנגב והגליל, סטודנטי& שהקמנו בעקבות בקשה של המד

 29משרד האוצר בזמנו פנה אלינו ביקש שניכנס ג& לעיר לוד ויש ש& שטח גדול של 

 30קרוב לאל, דונ& שהוא שטח חו&. מי שמכיר את חוק תכנו� ובניה במדינה מכיר 

 31את זה ששטח בסדר הגודל הזה שהוא שטח ציבורי שבאותו זמ� פעלנו יחד ע& 

 32א זה נורא חשוב כי הרי 178ה עזרה לנו מאוד בעניי� הזה, לגבי ארז קמיני. ופאינ
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 1מה היה המאבק שלנו? אמרנו חבר'ה אנחנו רוצי& שבמסגרת השטחי& 

 2הציבוריי& האלה נוכל לבנות דיור לגרעיני התיישבות והיתה התנגדות של 

 3המחוזות, הגענו לארז קמיני., סגנית השר פאינה פנינו אליה אמרנו לה תעזרי לנו 

 4ג& את ההגדרה של דיור לגרעיני&. למה אני  �188עניי� הזה והכניסו בתו( הב

 5 �1000ל one stop shopמספר את זה? כי במסגרת העיר לוד רצינו להקי& 

 6יחידות דיור  1000משפחות, אמרנו א& כבר יש מצוקת דיור כרגע בוא נקי& 

 7ות& מהחשיבה להשכרה לזוגות צעירי& בעיר לוד, נביא אות& מתל אביב, נוציא א

 8המוגבלת של למצוא מקומות עבודה ותעסוקה ומגורי& ברוטשילד ונעשה כבר 

 9איזה שהוא מהפכה בהקשר הזה, עשינו תוכניות אדריכליות, לא כלפי חו., לא 

 10כאילו, לא הכל בשביל שפאינה תקצוב קרדיט. והתוכנית הזאת עמדה בסדר גודל 

 11עצ& תהיה עיר של צעירי&, זוגות מיליו� שקל להקי& אותה, הרעיו� היה ב 400של 

 12שיהיה בה ג& מט"י ומרכז טיפוח יזמות והכל יקרה  one stop shopצעירי& של 

 13בעיר לוד. בדיוק באותה סיטואציה כמו בקט� בשדרות כמו שסיפרת לשופט, 

 14פניתי אז לאורי שני הוא היה אז עבד ע& לפיד וישבנו באיזו ישיבה ואמרתי לו 

 15מרו תקשיב אחרי שדרות יהיה קשה לתקצב כרגע עוד אורי תקשיב בוא נעשה א

 16מיליו� שקל, אני בדרכי& היצירתיות כי אני ב� אד& יצירתי, אמרתי לו, אתה  30

 17  שומע כבוד השופט?

 18  שומע כל מילה.   כב' הש' לוי:

 19תקשיב תבדוק לי, הנה דבר שאפילו פאינה לא ידעה בזמ� אמת, אמרתי  אמרתי לו  העד, מר דה�:

 20לו תבדוק לי כמה כס, יש לישראל ביתנו בכספי& הקואליציוניי&. הל(, חזר, אמר 

 21מיליו� שקל, אמרתי מעולה, עכשיו אני צרי(  150תקשיב יש ש& סדר גודל של 

 22יו� שקל, זה מיל 150לראות אי( אני מביא את פאינה להעמיד לפרויקט הזה 

 23התחבר ע& זה שסטיב� הלוביסט בא ואמר תקשיבו פאינה מאוד רוצה להצטייר 

 24כזאתי שמובילה תוכניות לצעירי& באר.. אמרתי וואלה כמו כפפה ליד. המכתב 

 25הזה שהתביעה הגישה פה, תשימו לב לתארי( שלה, מה שנקרא לפני שפאינה, לפני 

 26  אוד גודובסקי שבעצ& מדבר, שפאינה ידעה שהיא פאינה יוצא המכתב הזה לד

 27  מסטיב� לגודובסקי?  כב' הש' לוי:

 28  כ�.   העד, מר דה�:

 29  ?�23.12.2013זה מ  כב' הש' לוי:

 30כ�, הרבה לפני שמשהו בכלל מתרחש בהקשר של פרשת ישראל ביתנו כפי שהיא   העד, מר דה�:

 31  מקורא היו&. 

 32  רק אחרי הפגישה ע& דובנוב? איזה נתו� קט�,   ש:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2019ינואר  02  

  

 4574

 1    עכב על זה, בוא תסביר לי למה הטענה, רגע, בוא נת  ת:

 2  לא, אמרת,   ש:

 3  בסדר, הזמני& הצלחנו לשנות, בסדר, זה התאריכי& , כ�, הלאה, תמשי(.   כב' הש' לוי:

 4אני הגעתי למסקנה שהפרויקט בסדר גודל הזה שאנחנו רוצי& לבצע מחייב שיתו,   העד, מר דה�:

 5, אי( תהלי( קורה ואי( פעולה של מספר ארגוני&. עכשיו תראה אי( התהלי(

 6  בסו, אפשר ג& ליפול בפרשנות. אנחנו פוני& לפאינה ותראה מה כתוב במייל, 

 7  מי זה אנחנו? אתה?  כב' הש' לוי:

 8  עמותת "איילי&",   העד, מר דה�:

 9  מאיזה עמותה?  כב' הש' לוי:

 10היושב  זה דני שלח לו? אני כבר לא זוכר, אבל אני הכל, עזוב, אני אחראי, אני  העד, מר דה�:

 11  ראש. 

 12  אוקי.   כב' הש' לוי:

 13אז כתוב ככה, רק תבי�, תקשיבו את ההל( רוח שלנו שההיסטוריה אחרי זה   העד, מר דה�:

 14תשפוט א& אנחנו אנשי& מושחתי&, א& זה נקרא שחיתות "היי, מצור, בזה 

 15  המסמ(, לדעתי מצוי�. שווה להיפגש ולתכנ� כדי שלפאינה יהיה את כל הקרדיט". 

 16  נו.   וי:כב' הש' ל

 17  זה, זה,   העד, מר דה�:

 18  עברית לקרוא אני יודע.   כב' הש' לוי:

 19כ�. עכשיו, מה בעצ& אנחנו אומרי& לעצמנו בשיחה? נקי& פורו& צעירי&, חבר'ה   העד, מר דה�:

 20בשביל לקבל כס,, אני לא מסתיר את זה, נקי& פורו& צעירי& שיאגד מספר 

 21 �1000ביל את המהל( של הקמת הארגוני& לא רק של "איילי&" שהפורו& הזה יו

 22יחידות האלה בלוד, ונפנה ונשי& את פאינה, היא לא יודעת מזה, כל מה שהיא 

 23מספרת ל( היא לא יודעת מכל התהלי( הזה שתעמוד בראש הפורו& הזה ואולי 

 24  דר( זה נצליח לרתו& את הכספי& הקואליציוניי& של ישראל ביתנו לתו( המהל(. 

 25  . הלאה. שאלה הבאה. טוב. בסדר  כב' הש' לוי:

 26תראה, מת�, אני רוצה שתתייחס לכמה דברי& שאמרת בחקירה בהקשר הזה.   עו"ד קרמר:

 27לתמליל הסברת על הרעיו� הזה ועל המהל( ואמרת ככה,  15בעמוד  �26.12אחד, ב

 28אגיד ל( אי( זה בכלל התחיל כל המהל(, פה דווקא סטיב� היה מעורב רואי& "אני 

 29ג& מהמייל, סטיב� אמר שפאינה רוצה למק& את עצמה כגור& שמוביל את 

 30הצעירי& בישראל ושאז במסגרת הכספי& הקואליציוניי& נית� יהיה לעשות איזה 

 31  שהוא משהו גדול לצעירי&", זה מדויק?

 32  אמרתי עכשיו. זה פחות או יותר מה ש  ת:
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 1בסדר. בעדות אצל גורפינקל אמרת "יוזמה שהיא תעמוד בראש הפורו& הזה הגיע   ש:

 2  מסטיב�".

 3  יכול להיות.   ת:

 4  אמרת בעדות בפני גורפינקל.   ש:

 5  מה שאמרתי בעדות היה בטוח יותר, מרוענ� ממה שאני (לא ברור).   ת:

 6נית לישראל ביתנו, אוקי. עכשיו אני רוצה שנסתכל על המסמ( הזה שנקרא תוכ  ש:

 7  לשאול אות( שתי שאלות. 

 8  בבקשה.  ת:

 9תראה, נשיאת הפורו& חברת הכנסת פאינה קירשנבאו&. עכשיו אנחנו עוברי&   ש:

 10לעמוד השני, מופיע משרד יח"צ , עוד מעט נדבר על זה, מי בסופו של דבר ביצע 

 11  את היח"צ?

 12  רונ� צור.   ת:

 13  ?רונ� צור. ומשרד לובי, מה זה המשרד לובי  ש:

 14  זה כמו אורית לרנר כזה.   ת:

 15  כ�, אבל מי עשה את זה פה?  ש:

 16  לא היה בסו,.   ת:

 17  לא היה בסו, משרד לובי. למה?  ש:

 18  היה? או לא היה? אני כבר לא זוכר.   ת:

 19  תגיד לי אתה.   ש:

 20  לא, אחי, אני לא זוכר.   ת:

 21  תאמי� לי מת�, אתה זוכר.   ש:

 22  לא, תאמי� לי שלא.   ת:

 23  רטי& אז. אז תיזכר. תיזכר בפ  ש:

 24  אולי היה.   ת:

 25  מי?  ש:

 26    לא יודע, אורית היתה באה, ג& פורו& צעירי&?  ת:

 27  אני לא מכיר שת"פ בפורו& צעירי&.   ש:

 28  אז מי היה?  ת:

 29  אני שואל אות(. היה משרד לובי?  ש:

 30  אתה זוכר או לא זוכר?  כב' הש' לוי:

 31  לא היה. הוא רצה שאני אגיד ת.ר.א עכשיו אני,   העד, מר דה�:

 32  לא רוצה שתגיד ת.ר.א שואל אות( א& היה בסו, משרד לובי.   קרמר:עו"ד 
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 1  לא היה משרד לובי.   העד, מר דה�: 

 2  אוקי. הלאה.   כב' הש' לוי:

 3עכשיו אני רוצה שתראה את כל החומר שקשור להתקשרות של( ע&, אני רוצה   עו"ד קרמר:

 4. 594שתראה את כל החומר שקשור להתקשרות שלכ& ע& רונ� צור. נתחיל בת/

 5  . 597ת/

 6  כ�.   כב' הש' לוי:

 7  . 572ות/  עו"ד קרמר:

 8  כ�, מה השאלה?  כב' הש' לוי:

 9זה הסכ& התקשרות ע& רונ� צור שחתומה  594עכשיו תראה, רק שנעשה סדר, ת/  עו"ד קרמר:

 10  עליו הרוח החדשה, 

 11  אבל יש פה (לא ברור) איפה שהוא?  עו"ד ג. אדרת:

 12  יו אלישבע מזי"א. חתומה על 594מה זה? תסתכל ת/  עו"ד קרמר:

 13  הנה, "הואיל ורוח חדשה עמותת "איילי&",   ת:

 14. עכשיו, אתה יכול �18.5.2014כ�, שחתומה עליו אלישבע. זה מסמ( שנחת& ב  ש:

 15  ,597לראות בת/

 16  ?18  עו"ד ג. אדרת:

 17  . 18.5.2014  עו"ד קרמר:

 18  במאי, לא? 12  כב' הש' לוי:

 19  התארי( של המסמ(.  12  עו"ד ג. אדרת:

 20  תראה את החתימה.   עו"ד קרמר:

 21  החתימה בעמוד השני למטה.   עו"ד ג. אדרת:

 22  מועד חתימה, כ�.   כב' הש' לוי:

 23  . 18.5.2014כ�, אני אומר תארי( חתימה   עו"ד קרמר:

 24  כ�. כ�.   כב' הש' לוי:

 25הוא מול(? מייל שאלישבע שולחת לאמיר נמי ממשרד של  597בסדר. עכשיו, ת/  עו"ד קרמר:

 26  מתחילי& לשל& את הכס,, אלישבע עושה העברה.  5.6רונ� צור, נכו�? ביו& 

 27  הכס,,   ת:

 28  רגע, חכה, פה היא עושה העברה, תהיה איתי רגע.   ש:

 29  ,�העברה?  או שהיא שולחת לו את ה  ת:

 30  "תודה על המענה המהיר",  ש:

 31"פרטי בנק להעברה בנקאית לגבי הסדר שיטת תשלומי& את יכולה לדבר ע&"   ת:

 32  טוב אני לא מבי� שהיא שילמה אבל לא משנה, זה לא כזה רלבנטי. 
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 1מת�, בוא תסתכל. אלישבע כותבת לו "ביצענו העברה בנקאית של התשלו&   ש:

 2ה שז 572. עכשיו, יש את ת/�5.6הראשו�, שבת שלו&". נכו�? זה יו& חמישי ה

 3הסכ& ביניכ& ובי� הרוח החדשה שבעצ& נחת& ביו& שהיא מתחילה לשל& את 

 4  הכס, לרונ� צור. 

 5  נכו�.   ת:

 6וש& את& מעבירי& בדיוק את אותו סכו&, נקבע שאת& מעבירי& בדיוק את אותו   ש:

 7  . 23,600סכו& כמו שהיא משלמת לרונ� צור. נכו�? 

 back to back.  8  ת:

 9  תסביר מה הרעיו�.. עכשיו בוא back to back  ש:

 10במסגרת ההתקשרות של מספר הארגוני& אני חבר ג& של אלישבע, אפילו יצאתי   ת:

 11ישבנו ואני  9איתה איזו תקופה בעבר הרחוק, לא מצליח להיזכר ויחד ע& עזה 

 12אמרתי לה& תקשיבו בואו נוביל את המהל( הזה, במסגרת המהל( הזה כל גו, 

 13ל חצי מיליו� שקל לפעילות השוטפת מנתר את הכספי& הקואליציוניי& , יקב

 14אל, שקל לקידו& המהל(. עכשיו, אלישבע אמרה תקשיבו  100ויקצה מתוכ& 

 15אתה "איילי&" את& גדולי&, יש לכ& כס,, אנחנו אי� לנו יכולת לממ� קדימה 

 16ובמסגרת העבודה הזאת קבענו שאלישבע היא זאת שתטפל בנושא של היחסי 

 17פה שני סוגיות שמטרידות אותי, אחד אני לא  ציבור, אני אמרתי לה תקשיבי יש

 18רוצה להתעסק בנושא של היחסי ציבור, פע& שניה המנהל כספי& שלי לא יאהב 

 19את הרעיו� שבספרי& של העמותה יש שני יחסי ציבור ג& של העמותה וג& של 

 20אל, שקל אצל( כל  �100פרויקט הפורו& צעירי& לכ� מה שנעשה נרכז את כל ה

 21של פרויקט פורו& הצעירי& יופעל דר( רוח חדשה. הגו, הזה אל,  �300גו, וה

 22שנקרא רוח חדשה. הכס, הקואליציוני עוד לא הגיע וצרי( להתחיל לשל& לרונ� 

 23צור אז אלישבע באה ואומרת תקשיב אני לא יכולה לקד& מימו� לדבר הזה אז 

 24כל המסמכי& פה  back to backאמרתי לה תקשיבי אז בינתיי& אנחנו נעביר 

 25שקפי& בדיוק את הדבר הזה בצורה הכי ברורה. יתרה מכ(, בחוזה התקשרות מ

 26ע& רונ� צור אני עומד על זה ש"איילי&" ג& תופיע כגור& שמתקשר מולו, עוד 

 27  יותר מזה באי(, 

 28  מה הוא אמור לעשות?  כב' הש' לוי:

 29  מה?  העד, מר דה�:

 30  מה הוא היה אמור לעשות רונ� צור?  כב' הש' לוי:

 31  לעשות את היח"צ לפורו& צעירי&.   העד, מר דה�:

 32  רק לפורו& הזה?  כב' הש' לוי:
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 1כ�. עכשיו מה שהוא לא נת� לי לסיי& את דבריי זה שאני אמרתי עוד לדאוד, אני   העד, מר דה�:

 2זוכר שאמרתי לו תקשיב דאוד יהיה לזה ג& הד תקשורתי גבוה, אי� לנו בעיה 

 3אני מוכ� להיכנס למהל( ותיכ, אפילו שניקח משרד יחסי ציבור ואז הוא אמר לי 

 4אני אגיד ל( איפה הדרכי& שלנו קצת התפצלו ואני מכיר, אנחנו עובדי& או עבדנו 

 5בעבר ע& רונ� צור, הוא מצוי�, עכשיו רונ� צור זה לא שמישהו בא יש אירוע אחר, 

 6אמרתי ל( שהוא כפי הנראה במישור המודיעיני כי ה& עוד לא, שה& פתאו& באי& 

 7תקשיב יש פה יוע. אסטרטגי תשל& לו חצי מיליו� שקל, אתה מיד ואומרי& ל( 

 8מריח שמשהו פה לא בסדר. רונ� צור, משרד יחסי ציבור הגדול ביותר במדינה, 

 9מיליו� שקל, אני שו& סנסורי& לא דולקי& אצלי  400אתה רוצה להוביל מהל( של 

 10, הוא Xיק, על ברגע שדאוד ממלי. על רונ� צור. הוא לא אומר לי כא� מוישה אופנ

 11על רונ� צור, אמרתי לו נהדר, נתחבר אליה&, נשל& אות& ושיובילו את המהל( 

 12  הזה. 

 13  אוקי.   כב' הש' לוי:

 14  טוב, למה אתה לא משל& ישר לרונ� צור?  עו"ד קרמר:

 15  אז הסברתי,   ת:

 16  לא הסברת. למה?  ש:

 17יחסי סיבות. סיבה אחת רצינו שאלישבע היא זאת שתנהל את הנושא  2אז אמרתי   ת:

 18  ציבור, את זה היה אפשר לפתור. 

 19  אז שתנהל.   ש:

 20סיבה שניה שיוסי חוברי, אבל אמרתי את זה ג& בחקירת המשטרה, מנהל   ת:

 21הכספי& אמר לי מת� שני יחסי ציבור, ג& איתי ב� חורי� שעושה ל( את היחסי 

 22  ציבור לעמותה וג& רונ� צור יחד זה נראה לא טובה, מה זה אומר נראה לא טוב?

 23  תגיד, מת�,   ש:

 24  לא, רגע, ת� לי לסיי&, מה זה נראה לא טוב?  ת:

 25  מה זה נראה לא טוב?  ש:

 26נראה לא טוב , תבי� כל המאבק של עמותות זה כמה הנהלה וכלליות מתו( ס(   ת:

 27, תלוי במחזור של( הכללי. עכשיו, מה הלח. של �8המחזור, אסור לנו לעבור את ה

 28בלילה אלא בגלל ששיווק ופרסו& הוא  מנהלי כספי&? לא מה שיונת� קרמר חושב

 29אינטגרלי בהנהלה וכלליות אז א& אתה מגדיר את ההנהלה והכלליות של( אז 

 30אתה מגיע למצב, אז אולי זה לא יפה, לא יודע מה, אולי אפילו זה כבר לא חוקי, 

 31היו& אני כבר לא יודע מה חוקי ומה לא, אבל זה לא קשור לפרשת ישראל ביתנו 

 32  ציג אותה. כפי שמנסי& לה
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 1  הבנתי מה שאתה אומר.   כב' הש' לוי:

 2  תגיד, ליוסי חוברי יש סיבה להגיד שזה לא נכו� מה שאתה אומר?  עו"ד קרמר:

 3  לא.  ת:

 4, 4בסעי,  572לא. אי� מושג. אוקי. עכשיו, יש לי כמה שאלות אלי(, תסתכל בת/  ש:

 5 . "עמותת רוח חדשה תנהל את המיז& המשות, עבור הארגוני& ואת�4ו 3

 6  הפעילות השיווקית".

 7  אוקי.   ת:

 8  "נציג מ"איילי&" ונציג מהרוח החדשה ינהלו במשות, את המיז&". 4נכו�? בסעי,   ש:

 9  נכו�.   ת:

 10  מי זה הנציג מ"איילי&"?  ש:

 11לא היה כל כ( מוגדר מי זה יהיה אבל בסו, בפועל מי שהיה מעורב בתו( הדבר   ת:

 12  הזה זה אני ולא דני. 

 13  יות מעורב. כי אמרת שלא רצית לה  ש:

 14נכו�, הייתי בסו, מעורב וזה מה שעצב� את אלישבע א& היית מציג את כל   ת:

 15היריעה, אתה לא תציג את זה שאלישבע התעצבנה שאנחנו, שאני לא מעורב ולא 

 16  זמי� לה לטלפו� ושהיא עושה בסו, הכל לבד ושאי אפשר לתפוס אותי.

 17  מת�, כשכתבת& פה נציג מאיילי&,   ש:

 18  בתי על עצמי. נציג לא חש  ת:

 19  אז על מי חשבת?  ש:

 20  למנות מישהו לעניי� הזה.   ת:

 21  את מי? מינית?  ש:

 22  לא.   ת:

 23  למה לא?  ש:

 24  עובדה שלא.   ת:

 25  אני שואל למה.   ש:

 26  להסביר עכשיו למה לא מינית את הב� אד&?  ת:

 27  למה לא מינית את הב� אד&, כ�.   ש:

 28מיליו� שקל זו עבודה  �400אני חשבתי שהפעילות הזאת ברמה של הבגלל שתו(,   ת:

 29שלי, אני חשבתי שאלישבע יכולה לתת את כל המענה של הפעילות מול היח"צ 

 30וקשקושי& מהסוג הזה, בפועל זה מאוד עצב� את אלישבע תו( כדי תנועה שהיא 

 31יננו בסו, לבד בכל הסיפור הזה, אתה ג& לא אומר לבית המשפט שהיה פה פער ב

 32  ובי� פאינה, 
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 1  חכה.   ש:

 2אתה מגיע לזה? לא, לא העניי� של היחסי ציבור לפאינה כמו שאתה מנסה להוכיח   ת:

 3  פה, אלא מה שקרה בפועל , תקשיב כבוד השופט, 

 4אדו� מת�, תירגע. אני מקשיב כל הזמ� ג& א& זה לא נראה ל(. כ�. מספיק ע& זה,   כב' הש' לוי:

 5  פע& אחרונה שאתה אומר לי. 

 6  נפלט לי.   העד, מר דה�:

 7  כ�.   כב' הש' לוי:

 8  בעידנא דריתחא מה שנקרא.   העד, מר דה�:

 9  אתה רוצה הפסקה?  כב' הש' לוי:

 10  לא. לא.   העד, מר דה�:

 11  תראה, זה בדיוק אותו סכו&.   עו"ד קרמר:

 12מה שקרה בפועל אנחנו באנו רגע, בבקשה, ת� לי רגע לבית המשפט כי חשוב לי כי   ת:

 13מיליו� שקל לפרויקט ענק בלוד, היא עמדה בראש פורו& צעירי&  150להוציא 

 14ואנחנו ראינו שה& מכווני& למקומות הרבה יותר קומפקטיי& ג& שלא עולי& כל 

 15כ( הרבה כס, כמו לדוגמה פלס"ר כנסת, פאינה בדיו� שהיה אצלה בכנסת ע& כל 

 16יחידות דיור, כבר ראינו את  1000ונות של להקי& הארגוני& אנחנו באנו ע& רעי

 17מיליו� שקל מגיעי& לאיזה פרויקט ענק ופאינה אמרה אני חושבת  �150ה

 18שצעירי& ייכנסו לפורומי& של הוועדות כנסת וזה וזה, כאילו באנו לחפש מלוכה 

 19ויצאנו ע& אתונות ואז שיצאנו מהישיבה אלישבע אומרת לי תקשיב אחי זה לא 

 20את מה שאתה מדבר, אני אומר לה רגע, פרה פרה, חכו, בוא, זה לא  הול( לשי&

 21מהל( שאפשר לעשות אותו ביו& אחד. עכשיו תבי�, כל ההתנהלות הזאתי 

 22הטבעית והטלפוני& וזה התפרשה ל(לא ברור) חבורה של מושחתי& אז, וזה כל 

 23זה  הזמ� הוויכוח, אתה מבי�? הא& זה פעילות ציבורית או שזה שחיתות? עכשיו,

 24דיו� שההיסטוריה תשפוט. אני , ולא אני יכול לתת עליה את התשובה כי אני לא 

 25  משפט�. 

 26  עכשיו תראה, מת�, זה בדיוק אותו סכו& שהיא מעבירה ליח"צ, נכו�?  ש:

 27  כ�, זה היה זה.   ת:

 28  זה נועד לסגור את היח"צ.   ש:

 29היא תקבל חד משמעית, זה היה הצעד הראשו� שנעשה ותגיד ג& למה כי רצינו ש  ת:

 30מיליו�  150את הקרדיט, אנחנו רוצי& שמפלגת ישראל ביתנו תביא פאקינג, תביא 

 31  שקל לאירוע הזה, 

 32  אוקי.   ש:
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 1אחי, זה אירוע שמבשלי& אותו, עכשיו א& זו קונספירציה וקשירת קשר אז   ת:

 2בסדר, אז וואלה, אנחנו כאלה, וא& זה אתה, זה העשייה, זה הדמוקרטיה, זה 

 3הפוליטיקאי& כי תמיד זה מורכב מאינטרסי& אישיי&  הדר( לרתו& את

 4ואינטרסי& פוליטיי&, אי� כא�, זה טבע האד&, מה אמרתי ליונת� בישיבה 

 5האחרונה? אמרתי לו תראה, הכי טוב תביאו מל(, אנשי& שלא צריכי& להיבחר 

 6  ונסגור את העניי�, לא יהיה פרשות ישראל ביתנו. 

 7  אוקי.   ש:

 8  טוב.   כב' הש' לוי:

 9  מה שהתחלתי לשאול אות(,   "ד קרמר:עו

 10  זה תתעמק בנקודה הזאת כי,   העד, מר דה�: 

 11  זה זמ� טוב עכשיו, זה בחירות.   עו"ד קרמר:

 12הנה, עוד מעט תגידו שכחלו� מושחת כי אנחנו לא משלמי& חשמל עכשיו, יותר   העד, מר דה�:

 13  מיליו� שקל להעביר לחברת חשמל?  300יקר, מאיפה מצאו פתאו& 

 14  מה שאני שואל אות(,   קרמר: עו"ד

 15  לא, אבל אתה מבי� יונת�?  העד, מר דה�:

 16  אני הבנתי,   ש:

 17  לא, אתה לא מוכ� לקבל את זה, זה,   ת:

 18  אל, שקל שהולכי&,  23אני שואל אות( שאלה פשוטה, זו בדיוק אות&   ש:

 19  אחד לאחד כי זה היה המרכזי,   ת:

 20  בוא תקשיב,   ש:

 21  רצינו שהיא תקבל קרדיט,   ת:

 22  אדו� דה�. הלאה.   הש' לוי:כב' 

 23תקשיב לשאלה. אני שואל למה לא כתוב פה בצורה ברורה אלישבע עמותת רוח   עו"ד קרמר:

 24אל, שקל וכל ההסבר הזה שנתת אתגר  23החדשה מתחילה לשל& יח"צ  בגובה 

 25  מימוני, 

 26  יותר שקו, מזה? תגיד.    ת:

 27  איפה זה כתוב פה?  ש:

 28הנה, כתוב, עמותת רוח חדשה תנהל את המיז& המשות, עבור הארגוני& ואת   ת:

 29  הפעילות השיווקית. 

 30  איפה כתוב רונ� צור? איפה כתוב יח"צ ?  ש:

 31  אחי, אתה לא יודע, זה בסדר, זה מספיק מפורט ג& לעיני כל שופט נורמלי, עזוב.   ת:

 32  למה לא כתבת פה על רונ� צור?  ש:
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 1  על מה אתה מדבר? תגיד לי,   ת:

 2  תסביר.   ש:

 3מה יש להסביר? כבוד השופט, אני צרי( להסביר את זה? או שזה נראה ל( כאד&   ת:

 4  סביר שזה משפט שמשק,, 

 5  אתה צרי( להשיב כמיטב הבנת( לשאלה של,   כב' הש' לוי:

 6  כמיטב הבנתי זה מספיק מפורט דיו,   העד, מר דה�:

 7  אוקי.   כב' הש' לוי:

 8בשביל לשק, שלא תיפול בקונספציה שנפלת בה ותגיש נגד הדבר הזה כתב   דה�:העד, מר 

 9  אישו&. 

 10  טוב. הלאה.   כב' הש' לוי:

 11הבנו. עכשיו תראה, במשטרה שאלו אות( מי שיל& לרונ� צור. אתה זוכר מה   עו"ד קרמר:

 12  אמרת?

 13  עמותת "איילי&".   ת:

 14  זה מה שאמרת?  ש:

 15  כ�.   ת:

 16"אתה יודע מי זה רונ� צור?" אתה  30עמוד  �24.12.2014שואל אות( החוקר ב  ש:

 17  אומר "היח"צ", החוקר שואל אות( "היח"צ של מי?" אז יש פה איזה בלה בלה, 

 18  יש בטח משהו שעוזר לתזה שלנו אז תדלג עליו. כ�.   עו"ד קליי�:

 19 10אוקי. "הלו, כ�, אז תגיד לה& שיתקשר לתא& את זה כ�, ביי" בזבזת לנו עוד   עו"ד קרמר:

 20יות ואז אתה משיב "אני חושב שהוא ליווה את הנושא הזה של פורו& צעירי&. שנ

 21חושב. מה זה אומר? שהוא היה אחראי על היחסי ציבור. מי שיל& לו?" "נחקר 

 22מת� דה�: אי� לי מושג" "אתה?" שואל אות( החוקר "מת� דה�: לא. חוקר: 

 23אומר לו "נו מה?" אלישבע? אי� לי מושג אחי" החוקר אומר ל( "די נו" ואז אתה 

 24"אתה יודע שאלישבע שילמה לו" אומר ל( החוקר ואז אתה אומר "נו מצוי�", 

 25"אתה יודע את זה נכו�?" ואז אתה עונה "נו, אז מה הבעיה ע& זה?" מה הבעיה, 

 26  א& אי� בעיה למה אתה אומר לחוקר ישר, 

 27  א& אי� בעיה למה אתה לא,  ת:

 28  למה אתה לא עונה לחוקר ישר,  ש:

 29  אענה ל(. אני   ת:

 30  עוד לא שאלתי את השאלה.   ש:

 31  אני כבר,   ת:

 32  תגיד לחוקר יש פה פרויקט צעירי&,   ש:
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 1  אז א&,   ת:

 �back to 2אלישבע שילמה, היתה לה בעיה של אתגר ממונה, אני עשיתי את ה  ש:

back .  3 

 4הגו� היית משמיע לשופט את שניות שגזלתי ממ(. א& היית  �10בוא תקזז את ה  ת:

 5השיחה שלי באוטו, באוטו בדר( ללהב שאומר לי מה אלישבע קשורה, אמרתי לו 

 6  לא קשורה, הכל זה "איילי&" כל הסיפור של הפורו& צעירי& זה "איילי&" ,

 7  מה זה קשור לשאלה שלי?  ש:

 8  פעמי& בחקירות,  10זה, וזה חוזר על עצמו   ת:

 9  לי מושג, אז תגיד "איילי&", לא אמרת "איילי&" אמרת אי�  ש:

 10אני רוצה לתת הערה לגיורא, תדעו לכ&, זה לא מנוהל מספיק טוב כי אני, אנחנו   ת:

 11כנחקרי& את& צריכי& לדעת מה קורה, מה נאמר בכל חקירות המשטרה, את& 

 12צריכי& עכשיו לזעוק ולהגיד בשורה הזאתי והזאתי כי אז את& מטעי& את 

 13  כמו שצרי(. השופטי& ככה, זה לא מנוהל 

 14  טוב.   ש:

 15  לא, באמת, אתה מבי� את ההבדל,   ת:

 16  מה התשובה של(,   ש:

 17אני מדבר עכשיו על עניי� מקצועי, הרי שירו� קוסטלי.' היה אז כל דבר שאמרת   ת:

 18פרשו את כל התמונה הרחבה ואז השופט קיבל את התמונה הרחבה והיה יכול 

 19רות של דברי&, זה מאוד להחליט א& מאמי�, לא מאמי�, אבל זה לא היה נגז

 20  מסוכ� ככה לנהל הלי( פלילי. 

 21  אני שואל אות( שאלה פשוטה, למה לא אמרת,   ש:

 22  אמרתי את זה, אמרתי את זה אל, פעמי&,   ת:

 23  הקראתי ל(,   ש:

 24חקירות, תקרא את כל החקירות, אני  17אתה קראת חלק קט� מהחקירה, היו   ת:

 25שאמרתי את זה ואמרתי את זה  אעביר לשופט את הדבר הזה או דר( הזה ותראה

 26  אל, פעמי& והסברתי, 

 27  רגע, אדו� דה�, תקשיב, הלהט הזה,   כב' הש' לוי:

 28  זה לא עניי� של להט,   העד, מר דה�:

 29יכול להיות אבל הצורה שבה אתה מעיד היא קצת בעייתית, זה בסדר גמור   כב' הש' לוי:

 30ה אי� סופית על שתאמר כל מה שאתה רוצה אבל אתה לא יכול להשתלט פה בצור

 31הדיו�. מה שאני לא מצליח להבי�, יכול להיות שאמרת את זה, כרגע ממה שאתה 
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 1מאשר שאמרת התשובה של( לשאלת החוקר מי שיל& לרונ� צור א& אתה שילמת 

 2  אמרת לא, מה שאתה אומר לי שאחר כ(, 

 3  זה לא אחר כ(,   העד, מר דה�:

 4  מעלות את התשובה? �180שינית ב  כב' הש' לוי:

 5  לא שיניתי, חבר'ה, את& לא יודעי& מה זה דינמיקה של חקירה. כבוד השופט,   ד, מר דה�:הע

 6  כ�, עברית אני מבי�,   כב' הש' לוי:

 7  אז בוא,   העד, מר דה�:

 8  כשאד& אומר אני לא,   כב' הש' לוי:

 9  אני אגיד ל( בצורה מאוד ברורה וחדה.   העד, מר דה�:

 10  כ�.   כב' הש' לוי:

 11ישמיע ל( את כל החקירה אתה תראה שאחד לאחד מה שאמרתי פה א& הוא   העד, מר דה�:

 12בבית המשפט משתק, בזמ� אמת ובזמ� החקירה, אני חות& ל( על זה נשבע בחיי& 

 13  של ההורי& שלי, בסדר?

 14  אבל אי( זה מסתדר שאתה אומר לא?  כב' הש' לוי:

 15משפט, אני לא יודע מה אני לא יודע עכשיו מה הוא אומר לי, נות� לי משפט וחצי   העד, מר דה�:

 16היה לפני, מה היה אחרי, מה החוקר הנכלולי הזה אמר בזה סיגריה, מי אתה, מה 

 17אתה, אתה כלו&, ת� את פאינה, ת� את ליברמ�, מה אתה, אתה כלו&, נוציא אות( 

 18מחר בבוקר, עזוב, זה חבורה של משוגעי&, ה& כבר איבדו את זה לגמרי. ברצו� 

 19שאני מאמי� לה& שה& באמת חושבי& את זה ה& לרדו, אחרי כביכול אמת, 

 20  עוברי& על החוק יו& יו&. 

 21  טוב, טוב,   כב' הש' לוי:

 22לכ� אני אומר אל תתרש& מחצאי משפטי& שהוא מביא פה, בסו, הדבר נורא   העד, מר דה�:

 23אמרתי שהעמותה עומדת מאחורי זה, הפרויקט הזה הוא  �day oneפשוט, אני מ

 24וחלט לכנס את כל הכס, אצל אלישבע בשביל שהיא ארגוני&, שה 3פרויקט של 

 25תנהל את זה, היה פה עניי� תזרימי, זה נאמר בחקירות משטרה, אני לא יודע לאיזו 

 26  חקירה אתה מתכוו�, 

 27  טוב, אדו� דה�,   כב' הש' לוי:

 28  ראשונה או שניה, תסמו( עלי שזה ככה.   העד, מר דה�:

 29  הלאה.  הגרסה שלו ברורה, זה העד שלכ&,  כב' הש' לוי:

 30  נכו�, נתקד&.   עו"ד קרמר:

 31  כ�.   כב' הש' לוי:

 32  תראה, אלישבע העידה פה שהיא לא הכירה את המשרד של רונ� צור.   עו"ד קרמר:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2019ינואר  02  

  

 4585

 1  מתי היא העידה פה?  ת:

 2  העידה במשפט שהיא חשבה שתעבדו בהתחלה ע& משרד יח"צ  של איתי ב� חורי�.   ש:

 3  נו בסדר.   ת:

 4  רי( דבר ראשו� לתקו,. רגע, בוא תקשיב לשאלה. לא צ  ש:

 5  כ�, אני מכיר את השאלות.   ת:

 6  אדו� דה�, סבלנות.   כב' הש' לוי:

 7שאי� לה מושג למה רונ� צור נבחר ושאתה אמרת לה שזה המשרד שצרי( להיקשר   עו"ד קרמר:

 8  איתו. 

 9  נכו�, נו מה הבעיה ע& לא הבנתי?  ת:

 10  לא שאלתי א& יש בעיה, אני מבקש שתתייחס.   ש:

 11בה היא א& זכרוני אינו מטעה אותי והיו& הזיכרו� שלי הוא פחות חזק כ�, התשו  ת:

 12  זו היתה בקשה של דאוד שנעבוד ע& רונ� צור. נקודה. 

 13אוקי. עכשיו, היא ג& אמרה שאתה ניהלת את המשא ומת� לקראת ההתקשרות   ש:

 14  ע& רונ� צור, שהיא לא היתה מעורבת. 

 15זוכר שהתווכחתי לגבי הסכו&, את יכול להיות שהיא בשלב של סגירת הכס, אני   ת:

 16  זה אני זוכר בוודאות. 

 17  רגע, אני שואל אות( קוד& על אלישבע, היא אמרה שהיא לא היתה מעורבת.   ש:

 18  כל מה שאלישבע אמרה לגבי, נכו� אלישבע לא שקרנית. נקודה.   ת:

 19היו פגישות  אוקי. עכשיו, אתה ידעת שעוד לפני הסיפור הזה של הפרויקט צעירי&  ש:

 20  בי� עובד יחזקאל, 

 21  לא.   ת:

 22  רגע, תקשיב לשאלה. אני מבי� שאתה יודע מה אני הול( לשאול,   ש:

 23  אתה ג& הודית בזה בכתב אישו& מתוק�.   ת:

 24מת�, יש פה פרוטוקול, יש פה הקלטה, אתה צרי( להקשיב לשאלה ולענות. אתה   ש:

 25  ידעת שהיו שיחות מוקדמות, 

 26  לא.  ת:

 27  בי� פאינה,   ש:

 28  לא.   ת:

 29  ע& רונ� צור?  ש:

 30  לא.   ת:

 31  בי� פאינה לעובד יחזקאל?  ש:

 32  לא.   ת:
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 1  לא. ידעת שבמשרד של עובד יחזקאל הוכנה איזה שהיא מצגת,   ש:

 2  לא, אתה יודע שלא אבל, אתה,   ת:

 3  אבל השופט צרי( לשמוע את זה.   ש:

 4  אבל אתה צרי( להגיד לו אני מודה,   ת:

 5תקשיב, התובע יכול לטעו� מה שהוא רוצה, אי� לזה שו&  לא, לא, הוא לא יכול,  כב' הש' לוי:

 6  נפקות ראייתית, 

 7  אבל יש ל(,   העד, מר דה�:

 8תקשיב עד הסו,. אדו� דה�, הפתיל של( קצר מידי, לפחות בשבילנו, יכול להיות   כב' הש' לוי:

 9  שבדברי& אחרי& הוא מעולה, פה תצטר( לאזור קצת סבלנות, להתאזר בסבלנות. 

 10  קצר. קצר.   :העד, מר דה�

 11  אתה עובר גבול כבר.   כב' הש' לוי:

 12  בסדר.   העד, מר דה�:

 13כ�. אי� לי מושג מה היה בתיק ההוא וכל מה שאומר התובע הוא לא ראיה, מה   כב' הש' לוי:

 14  שאתה אומר הוא ראיה, שאלות שלו ה� לא ראיה רק התשובות של(, 

 15  בכתב האישו& המתוק�,   העד, מר דה�:

 16  המשפט, לא בבית המשפט הזה,  לבית  כב' הש' לוי:

 17  אוקי.   העד, מר דה�:

 18  וג& לא בתיק הזה.   כב' הש' לוי:

 19  אוקי. אז זה לא ידעתי, זו נקודה,   העד, מר דה�:

 20  זה לא ראיה.   כב' הש' לוי:

 21  אז עזרנו ל( בלימודי משפטי&.   עו"ד קרמר:

 22  נו, אז הנה, עכשיו א& אני לא אעבור סדר די� פלילי,   העד, מר דה�:

 23  אתה ידעת שעובד יחזקאל במשרד שלו הכינו מצגת,   ש:

 24  לא.   ת:

 25  ע& יעדי& לשירותי& ש(לא ברור) לפאינה קירשנבאו& ?  ש:

 26  ממש לא.   ת:

 27אני רוצה שתסביר אי( נסגרו התנאי&  594טוב. עכשיו, תסתכל שוב בת/  ש:

 28  הכספיי&. מה היה בישיבה הזו במשרד של רונ� צור. 

 29  דובר על כס,.   ת:

 30  היה בישיבה?כ�. מי   ש:

 31  בוודאות פאינה לא היתה למרות שאת& עדיי� מחזיקי& בה שהיא היתה.   ת:

 32  אוקי.   ש:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2019ינואר  02  

  

 4587

 1  כי אני זוכר שהיא לא היתה.   ת:

 2  מי היה בישיבה?  ש:

 3דאוד. אמיר נמי הזה ככה קוראי& לו א& אני לא טועה ואני זוכר שהיה עוד מישהו   ת:

 4פו� או עוד מישהו מהחבר'ה איתי מהחבר'ה שאני עד היו& לא זוכר א& זה היה ק

 5  שלנו. 

 6  טוב. בוא, תספר אי( נסגר העניי� הכספי?  ש:

 7  אל,.  25ה& רצו בהתחלה לפי דעתי   ת:

 8  מי זה ה&?  ש:

 9  נמי הזה.   ת:

 10  כ�.   ש:

 11אל,? אנחנו משלמי& לאיתי ב� חורי� למה אני צרי(  25ואני אמרתי לו על מה   ת:

 12  . 20סגרנו על לשל&? לא, זה פרויקט גדול זה זה זה, 

 13  מה זה סגרנו? אי( זה קרה? מה היתה המעורבות של דאוד בעניי� הזה?  ש:

 14  לא זוכר שהוא היה יותר מידי מעורב.   ת:

 15תראה, העד נמי העיד שמת� אמר שזה מאוד יקר ודאוד אמר לא זה בסדר זה   ש:

 16  בסדר בוא נתקד&. 

 17  בסדר, אני לא זכרתי את זה ככה.   ת:

 18  מה אתה אומר?  ש:

 19  אני לא זכרתי את זה ככה. ש  ת:

 20  דאוד היה אית( בשיחה ע& אמיר נמי?  ש:

 21  כ�.   ת:

 22  ?�ו  ש:

 23  ואני לא זכרתי שהוא התערב בעניי� של הכס,, אני אומר את זה לזכותו.   ת:

 24לפרוטוקול "אני אמרתי ל(,  617עכשיו תראה, אצל גורפינקל אמרת ככה בעמוד   ש:

 25נמי אמר שבסו, הפגישה הלכת& לתשלו&, לדבר על התשלו& אתה ודאוד. אני לא 

 26  זוכר שתי פגישות, היינו בפגישה אחת",

 27  נכו�.   ת:

 28  "ניסינו להוריד אותו בכס, ודאוד אמר שזה בסדר" זה טקסט של(.   ש:

 29כל הטקסט אז מה שאמרתי אצל השופט גורפינקל בוודאי יותר נכו�  אז א& זה  ת:

 30  ממה שאני אומר עכשיו. 

 31  עכשיו תגיד לי רגע, אנחנו רואי& שיש פה הסכ& של אלישבע מול רונ� צור.   ש:

 32  של הארגוני&,  ת:
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 1  של הארגוני&.   ש:

 2  של הארגוני& מול רונ� צור?  ת:

 3  של מי זה הארגוני&?  ש:

 4  שו& בחוזה.הארגוני& זה מי שר  ת:

 5  את&?  ש:

 6  הואיל, אני מקריא,   ת:

 7  אתה לא צרי( להקריא.   ש:

 8הואיל ורוח חדשה, עמותת "איילי&" ויחידת הצעירי& בעיריית תל אביב סיכמו   ת:

 9על הפעלת מיז& משות, לפיתוח יזמות בקרב צעירי& בתל אביב ירושלי& והנגב 

 10  והגליל. 

 11  נציג של רוח חדשה לא היה בפגישה הזו?  ש:

 12  לא.   ת:

 13  נציג של יחידת הצעירי& לא היה בפגישה הזו?  ש:

 14  לא.   ת:

 15    ה& ג& עזבו אחר כ( , נכו�?  ש:

 16  יחידת הצעירי& עזבו אחרי שה& לא קיבלו את החצי מיליו� שקל שה& רצו.   ת:

 17מה דאוד עושה בפגישה של( ע& הספק של( שאתה סוגר מחיר לשירותי& שאתה   ש:

 18  קונה ממנו?

 19זה ואענה עוד פע&, הפרויקט היה יוזמה שלנו. יש לזה נפקות  אבל, טוב, עניתי על  ת:

 20מאוד רצינית מבחינה משפטית לטעמי. זאת אומרת זה לא משהו שאנחנו נרתמנו 

 21אלא אנחנו יזמו אותו, אמרתי בכנות שהמטרה שלנו היתה לרתו& את פאינה 

 22יה להביא סכומי& משמעותיי& לפרויקט גדול שהיה לנו חזו� לבצע אותו. ולכ� ה

 23נראה לנו א( טבעי שנושא היחסי ציבור וזה נורא טבעי בפרקטיקה שאנחנו 

 24עובדי& בה, יש איזה שהוא מעורבות של הפרסונה שמלווה את היח"צ בהקשר של 

 25נשוא היח"צ בהקשר של הפורו& צעירי&, הרי זה ליבת הדיו�. ולכ� לא נראה לי 

 26  לא סביר שישב דאוד בישיבה הזאת. 

 27  ( משהו אחר, הבנתי ישב איתכ& בישיבה ודיברת& על תוכ�, אז אני שואל אות  ש:

 28  לא זה לא היה על תוכ�.   ת:

 29  רגע, אז אני מבי� א& היה יושב על תוכ�,   ש:

 30  זה לא היה על תוכ�.   ת:

 31  אני מבי�,   ש:

 32  זה היה,   ת:
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 1אני מבי�, זה בדיוק העניי�. מה הוא קשור להגיד זה כ� בסדר או לא בסדר הסכו&   ש:

 2כס, שאתה הול( לשל& ליחצ� שאתה נקשר מולו? הרי בהסכ& ישראל ביתנו לא 

 3  מופיעי&, נכו�? בהסכ& מול רונ� צור, אתה הקראת עכשיו, הואיל ושלושה גופי&, 

 4  נכו�.   ת:

 5  ס,. אז אני שואל אות( מה הוא קשור לכ  ש:

 6בגלל שזה פורו& שאנחנו רוצי& להעמיד את פאינה בראשו בשביל לקבל מה&   ת:

 7  כס,. 

 8  הבנתי.   ש:

 9רגע, שניה, יונת� אני מבי� את השאלה של(. הא& זה אומר שהוא ג& צרי( לשבת   ת:

 10  בישיבה שנסגר בה הכס,? ממש לא בהכרח. 

 11  מה הוא עושה ש& מת�?  ש:

 12  זה.הוא עושה כי הוא שות, לפרויקט ה  ת:

 13  מה הוא עושה בסגירה לכס,?  ש:

 14  מה אתה חושב שהוא עושה?  ת:

 15  אני שואל אות(.   ש:

 16  לא, אני שואל אות(.   ת:

 17  אתה עונה לשאלות.   ש:

 18  אדו� דה�, אתה צרי( להשיב.   כב' הש' לוי:

 19אני יכול להגיד מה אני עשיתי, אני לא יכול לחשוב מה הוא עשה. הוא עשה אולי   ת:

 20אי( אחרי זה בתו( הסכו& הזה אפשר ג& לעשות, להפריש  בדיעבד ניסה ג& לראות

 21חלק לדברי& שלא קשורי& לפורו& צעירי&. בסדר. יכול להיות, תוכיחו את זה 

 22  בבית המשפט, זה לא תפקידי לעשות את זה. 

 23באיזה הקשר הוא אומר זה בסדר? אתה אומר ניסו, ניסינו להוריד אותו בכס, זה   ש:

 24  אתה, נכו�?

 25  יסיתי והורדתי אותו. נכו�, אני נ  ת:

 26אל, בעצ&. מה? באיזה הקשר הוא אומר זה בסדר  �20ודאוד אמר שזה בסדר ה  ש:

 27  זה לא בסדר?

 28  באיזה הקשר דאוד אומר?  ת:

 29  כ�.   ש:

 30  עובדה.   ת:

 31  למה אתה לוקח אותו לפגישה על כס,?  ש:

 32  אני קוד& כל לא לקחתי אותו לפגישה על כס,, הוא היה ש& שהגעתי. בוא,   ת:
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 1  תסביר.  אז  ש:

 2  לא, זה משמעותי.   ת:

 3  בדיוק.   ש:

 4אני באתי לפגוש את אמיר נמי, אני לא באתי, לא ידעתי שדאוד מגיע לש&, דאוד   ת:

 5לא היה לי, אני אומר ל( ג&, לא היה ל( סנסורי& כי היה בישיבה. האמת 

 6הדינמיקה לי היתה מאוד ברורה, הדינמיקה היא שהוא יוצא מהחדר ואומר 

 7בואנ'ה יש פה פורו& שפאינה תקבל את הקרדיט הראוי לו ואני מבחינתי יחד ע& 

 8הגופי& אומרי& בוא נראה אי( נצליח להביא אות& לשי& כס,. אני אומר זה, זה 

 9ור, וא& זה סיפור לא טוב אז הסיפור לא טוב, לא נוכל להתחמק ממנו אבל הסיפ

 10  זה לא שמימנו יחסי ציבור לפאינה ויש פה הבדל מאוד גדול בעיני בניואנס, 

 11  מר דה�, אתה כל הזמ� ר. לשורה התחתונה,   כב' הש' לוי:

 12  תי כעד. כי היא החשובה בעיני, כי קשה מאוד להתמודד בפרטי&, תבי� או  העד, מר דה�:

 13  אבל מה לעשות,   כב' הש' לוי:

 14  כי אי� לי כבר את הקביי&, תבי�,   העד, מר דה�:

 15  אתה צרי(,   כב' הש' לוי:

 16  למה נזפתי בהגנה? כי זה מאוד קשה להתמודד, את& צריכי& להבי� ג& אותנו.   העד, מר דה�:

 17  אית( קל להתמודד.   כב' הש' לוי:

 18  לא, זה לא נכו�.   העד, מר דה�:

 19אי� ספק. התפקיד של( כרגע זה לא להגיע למסקנות ולא לראות לא� הוא חותר,   לוי: כב' הש'

 20  אתה צרי( להשיב לשאלות אחרת העדות הזאת לא תסתיי& א, פע&. 

 21אני בספק. אי� ש& יותר, יש עוד איזה עמותה של ניצולי שואה שה& החליטו שזה   העד, מר דה�:

 22  ג& לא בסדר. 

 23  כ�.   כב' הש' לוי:

 24  טוב, תראה, בעדות בפני גורפינקל שנשאלת מה הוא קשור ש& הוא,   :עו"ד קרמר

 25  דר( חגי, מנהל המרחב של לוד, אפרופו לוד.   ת:

 26"הוא  27.3לפרוטוקול מיו&  617נשאלת שאלות דומות ואתה השבת ככה עמוד   ש:

 27יכול להגיד שהוא רוצה לעבוד איתנו" כלומר ע& רונ� צור "מתו( ההיכרות ע& 

 28  רצה שתהיה שליטה לגבי פאינה ביחסי ציבור".רונ� צור הוא 

 29  ברור, מה הוא אמר, הוא לא שלל.   ת:

 30  בוא תסביר את המשפט הזה, מה זה אומר שליטה?  ש:

 31  שליטה מה יהיה המיקו& שלה בתו( הדבר הזה שנקרא פורו& צעירי&.   ת:

 32  טוב.   ש:
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 1  חבר'ה זה פוליטיקה. זה הפוליטיקה, אפשר לראות את זה, אפשר לא,   ת:

 2  טוב, עכשיו,   ש:

 3דמוקרטיה זה מה שיהיה, שניה רגע, כבוד השופט, לפני שהוא ממשי( הלאה,   ת:

 4תראה את החרפה של התיק הזה, שוב פע& מסקנות על העניי� הזה. תראה, הרי 

 5מי חתו& פה על החוזה הלכאורה פיקטיבי הזה לטענת& של התביעה? רונ� צור. 

 6  ני אומר ל(?הוא לא נחקר תחת אזהרה. אתה מבי� מה א

 7  אתה עכשיו בתפקיד ביקורת לתביעה?  כב' הש' לוי:

 8  כ�, כי אני יודע ג& למה הוא לא נחקר תחת אזהרה.   העד, מר דה�:

 9  בוא נסכ& אולי, אני את� ל(,   כב' הש' לוי:

 10לא, אבל אתה מבי� מה אני, זה לא מזעזע אות(. שהוא זה שחת& את ההסכ&   העד, מר דה�:

 11  הפיקטיבי, 

 12  אתה רוצה שאני את� את הכרעת הדי� הרגע?  לוי:כב' הש' 

 13  לא, אני רק רוצה שיהיה לי שות, לחרפה הזאת.   העד, מר דה�:

 14  טוב.   כב' הש' לוי:

 15  שאני אדע שיש קול יותר שפוי במערכת שג& אומר את הדברי&.   העד, מר דה�:

 16  טוב. דברי( נשמעו.   כב' הש' לוי:

 17  טוב, אני מבקש להגיש, שיחה,   עו"ד קרמר:

 18  חדש?  כב' הש' לוי:

 19  מהעמדה של דאוד גודובסקי.  274כ�. שיחה   עו"ד קרמר:

  20 
#>8<#  21 

 22  החלטה

 23  . 1049הוגש וסומ� ת/
#>9<#  24 
  25 

 26  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  27 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  28 

  29 

  30 
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 1לא יעלה למה הוא לא נחקר תחת אזהרה וא& את& חושבי& שבסו, איזה עיתונאי   העד, מר דה�: 

 2  וישי& בצד את כל הפרשה הזאת אז את& לא יודעי& על מה את& מדברי&. 

 3מת�, אני מקפיד להיות אית( ענייני כדי שנגמור היו&. אנחנו לא, אני לא מתנצח   ש:

 4  אית(. 

 5  בסדר, אני אמרתי את זה כי רציתי שזה יישמע בחלל החדר.   ת:

 6  רת. הבנו, הבנו למה אמ  ש:

 7  נשמע, הוקלט, הונצח.   כב' הש' לוי:

  8 

 9  (השמעת שיחה באול&)

  10 

 11  תסביר בבקשה את השיחה, את החלק הראשו�.   עו"ד קרמר:

 12הבחורצ'יק אמיר נמי הזה ברגע שסגרנו הוא התחיל לשגע אותי לקבל את   ת:

 13הצ'קי&. מה זה לשגע? ברמת דובק כאילו, והדבר הזה חירפ� אותי והאמת היא 

 14תקשרות שלי מול ספקי& לא הכרתי רמת לח. כזאתי ואני מצלצל שלא הבנתי בה

 15לדאוד ואומר לו בואנ'ה תרגיע את הב� אד& הזה, אתה חיברת אותי אליו והוא 

 16משגע אותנו. עכשיו, שאלת מיליו� הדולר זה למה התכוונתי שאמרתי אנחנו 

 17רוצי& לעשות את זה נכו� כי בעצ& זה מה שהעלה את החשד שיש פה משהו לא 

 18כשר ואני הסברתי ג& במשפט של גורפינקל ואני אחזור ואומר בגלל שסיכמנו 

 19שהכס, יעבור דר( רוח חדשה, העברת כספי& בי� עמותות היא סיפור מאוד 

 20בעייתי ויוסי חוגרי שהיה מנהל הכספי& של הסוכנות היהודית לא אהב את 

 21שות את ההסדר הזה שהגענו אליו ולזה התחברתי ושאמרתי לו אנחנו רוצי& לע

 22זה נכו�, נכו� קרי שיוסי חוגרי ימצא את הדר( להעביר את הכס, לרוח חדשה על 

 23א, שזה העברה בי� העמותות ויש לה כללי& מאוד מאוד ברורי& אי( אפשר 

 24  לעשות את זה. 

 25אוקי. עכשיו תראה, אני יודע שאתה לא כל כ( אוהב תאריכי& אבל בכל זאת למע�   ש:

 26, ראינו שאלישבע מעבירה את ההעברה 2.6.2014הסדר הטוב. זו שיחה ביו& 

 back to 27ובאותו יו& ג& סגרת& את ההסכ&  �5.6.2014הבנקאית הראשונה ב

back?28  . עכשיו תגיד, מי הלקוח של אמיר נמי 

 29  אנחנו.   ת:

 30  את&.   ש:

 31  פורו& צעירי&.   ת:
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 1"חשוב לי לקבל  15עכשיו תראה, דאוד מעדכ� אות( אתה יכול לראות בפסקה   ש:

 2שיב, חשוב לי לקבל טיפול ביו& חמישי בבוקר" שראינו שזה באמת היו& את, תק

 3שבו אלישבע התחילה להעביר את הכס, "כי ביו& חמישי בצהריי& אנחנו ש& 

 4נפגשי&" אני רוצה להבי� את הסיטואציה, דאוד מעדכ� אות( על פגישה אצל רונ� 

 5  צור?

 6  אני אפילו לא הבנתי את זה תו( כדי תנועה,   ת:

 7  ואל. אני ש  ש:

 8  אתה הבנת את השיחה?  ת:

 9  אני הבנתי אותה.   ש:

 10  טוב.   ת:

 11עכשיו אני שואל אות(, זה מאוד פשוט, "ביו& חמישי מתחילי& לעבוד אני רוצה   ש:

 12  שתקבל טיפול, שתקבל את הכס,".

 13  אני לא ראיתי, התשובה היא לא,  ת:

 14  אבל תקשיב לשאלה, אי( זה שהוא מעדכ� אות( על ישיבות שאתה הלקוח?  ש:

 15אני בכלל לא ידעתי שיש את הישיבות האלה, הוכחנו לכ&, הוכחנו לכ& באותות   ת:

 16  ובמופתי& שלא ידענו. 

 17אז זה מה שאני שואל אות(, מת�, אתה לא נאש& פה. אני שואל אות( על המצב   ש:

 18  הזה. 

 19  אני לא יודע, אני בכלל לא הבנתי את הסיטואציה.   ת:

 20  אתה יודע להסביר את המצב הזה?  ש:

 21, כי, אני אגיד ל( למה לא כי אני לא חושב שתו( כדי השיחה אני בכלל עשיתי לא  ת:

 22  איזה שהוא הקשר שה& נפגשי&. 

 23  עכשיו שאתה רואה את השיחה אתה יודע להסביר את הסיטואציה,   ש:

 24  מה? מבחינת דאוד? היו& אנחנו יודעי& שהיה פה שני מהלכי& מקבילי&.   ת:

 25מתחילי& לעבוד.  �5.6יש לדאוד פגישה ש& ב תראה, אני שואל אות( שאלה כזו,  ש:

 26  אלישבע מתחילה, 

 27  לא הבנתי את זה בזמ� אמת,   ת:

 28  מה אתה אומר?  ש:

 29לא הבנתי את הקשר בזמ� אמת, לא הבנתי שה& נפגשי&, שהמשפט הזה בעצ&   ת:

 30היו& אני נפגש לצרכיי הפרטיי&, אומר אני נפגש למה שאתה בעצ& מפרש בדיעבד 

 31  לעניי� יחסי הציבור של פאינה, 

 32  הבנת שיש פגישה?  ש:
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 1לא, בכלל לא הבנתי את זה, אני ג& לא הבנתי את זה מהשיחה ואני חושב שהיינו   ת:

 2משמיעי& את השיחה עוד פע& כל מי שהיה פה בחדר לא היה מבי� את ההקשר 

 3  שאתה עושה עכשיו. 

 4  ול ביו& חמישי בבוקר","חשוב לי לקבל טיפ  ש:

 5  אבל,   ת:

 6  רגע, "כי ביו& חמישי בצהריי& אנחנו ש& נפגשי&".   ש:

 7אז אני אומר ל( שבזמ� אמת לא הבנתי בכלל את הקשר בי� הא לדא. אבל,   ת:

 8והוכחנו לכ& את זה, הרי כתב האישו& המתוק� אמר באופ� ברור שהארגוני& לא 

 9י& שלא ידענו שבמקביל לעבודה ידעו, אחרי הוכחות, לא רק אחרי חצאי משפט

 10שאנחנו חשבנו שעושי& בפורו& צעירי&, יש פה ניסיו� להשתמש בסכו& הזה 

 11לדברי& שלא תיאמו איתנו, והעברייני& הכי גדולי& פה בעיני זה רונ� צור ות.ר.א 

 12כי ה& בטוח יודעי& את העניי� אז למה ה& לא אומרי& לנו? ששערותיו סמרו 

 13  לאדו� עובד יחזקאל. 

 14  מתי ה& סמרו?  ש:

 15הוא אמר שהוא שמע, כבוד השופט, בעדות אצל גורפינקל הוא אמר שהוא שמע   ת:

 16שאיילי& משלמי& לרונ� צור ורונ� משרשר לו כס, בלי שאנחנו אפילו יודעי& את 

 17זה, בלי שאנחנו חתומי& להסכ& הוא אמר ששערותיו סמרו. רק שהוא לא החזיר 

 18יל לעשות בסו, העדות שלו עוד הקדיש את הכס, ולא דאג להגיד לנו ועוד הגד

 19אותה לאימו שנפטרה כאילו באיזה בית כנסת. אז בואו חבר'ה, תעזבו, אז אנחנו 

 20  הבעייתיי&?

 21  מת�, אתה עד פה, אני מזכיר ל(.   ש:

 22כ�, אבל תתעסקו באנשי& שלקחו לכיס שלה&, שעשו עסקאות, שרימו, שבאמת   ת:

 23 1000ה מטומטמי& שרוצי& להקי& עשו דברי& שהדעת לא סובלת, לא בגלל חבר'

 24  יחידות דיור ואולי קצת מתבלבלי& בדר(, כי זה הסיפור. 

 25  דאוד מבקש שתעביר לו סעי, תקציבי.  מה זה? 29מת�, בפסקה   ש:

 26  סעי, תקציבי זה לא קשור לשיחה הזאת.   ת:

 27  בסדר, אני שואל אות( מה זה.   ש:

 28יודע א& זה בשלב שעוד הכס, סעי, תקציבי זה בשביל להעביר את הכס,, אני לא   ת:

 29  עבר, 

 30  איזה כס,?  ש:
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 1כספי& קואליציוניי&, אני לא יודע למה הוא התייחס באותה נקודה אבל בשביל   ת:

 2שהוא יעביר כס, על פי סעי, תקציבי שייכנס למשרד נגב גליל ומש& כל יציאה 

 3  של כס, תעבור את כל שומרי הס, שכל כ( אוהבי& להתגאות בה&. 

 4ג& מהעמדה  395אוקי. עכשיו אני רוצה שתשמע עוד שיחה, יו& אחר כ(. זו שיחה   ש:

 5  של דאוד גודובסקי. 

  6 
#>10<#  7 

 8  החלטה

 9  . 1050הוגש וסומ� ת/
#>11<#  10 
  11 

 12  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  13 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  14 

  15 

 16  (השמעת שיחה באול&) 

  17 

 18  טוב, עכשיו אני רוצה שתסביר,   קרמר:עו"ד 

 19  מה שנקרא משפט אחד כמו אל, מילי&.   ת:

 20  אני רוצה שתסביר על הפגישה של(, דאוד ואלישבע. מה היה?  ש:

 21  רגע. איזו פגישה?  ת:

 22הוא אומר ל( "אני אדבר אית( על השטויות מה אתה בא לפגישה ע& עוד מישהו,   ש:

 23יע לי לפני זה, זה לא בטלפו� שזה הול( אני לא יודע מה זה דבר אחד, עכשיו תוד

 24  ע& אלישבע".

 25אני חושב שהוא מתייחס לפגישה ע& רונ�, ע& אמיר נמי, לא חושב שאלישבע   ת:

 26  היתה ש&. 

 27  ע& איזה ב� אד& הבאת?  ש:

 28  אמרתי שאני זוכר שהיה איתי עוד מישהו מהחבר'ה.   ת:

 29  את קקו� שאמרת שהבאת?  ש:

 30  כר. אני חושב שזה היה קקו�, לא זו  ת:
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 1  אוקי, ומה מפריע לו שאתה מביא לפגישה עוד ב� אד&?  ש:

 2  לא יודע.   ת:

 3  אני שואל אות(.   ש:

 4אז אני אומר, תבי�, הוא, עכשיו בדיעבד ג& הכל נורא ברור, יש פה שני עולמות   ת:

 5  שמתנהלי& פה במקביל, 

 6  לא, אבל לא בדיעבד. אתה אומר לו בסדר,   כב' הש' לוי:

 7  ) לא חושב כמו גנב. (לא ברור  העד, מר דה�:

 8  רגע, רגע,   כב' הש' לוי:

 9  מה זה אומר שאני אומר לו דבר כזה?  העד, מר דה�:

 10  אתה מוכ� יותר מהר? ולהרי& את הקול ג& כי אני לא שומע. אתה מוכ�?   כב' הש' לוי:

 11  א& תסכי&,   העד, מר דה�:

 12אומר לו בזמ� אמת אי� בעיה, אני אצא ותעשה מה שאתה רוצה. בסדר? כ�. אתה   כב' הש' לוי:

 13  בסדר אתה צודק. למה אתה מתכוו� שהוא צודק? 

 14  איפה אתה רואה את זה?   העד, מר דה�:

 15תסתכל טוב. אחרי שהוא אומר ל( מה זה הדבר הזה שאתה בא ע& מישהו בלי   כב' הש' לוי:

 16  להגיד לו אתה אומר לו בסדר אתה צודק. 

 17  שאני מביא עוד מישהו?  בסדר, נו, למה לא לעדכ� ב� אד& לפני  העד, מר דה�:

 18  לפגישה של( ע& היחצ� של(.   עו"ד קרמר:

 19  מה זה משנה?  העד, מר דה�:

 20  למה אתה צרי( לעדכ� אותו?  ש:

 21  נו, אז מה? וא& הוא רוצה שיעדכנו אותו?  ת:

 22לפגישה הזאת, אז  עכשיו תגיד לי, הסברת לנו קוד& שלא ידעת שדאוד מגיע  ש:

 23  מסתבר שהוא ציפה ממ( לעדכ� אותו קוד&. 

 24אני לא, קוד& כל אני לא יודע לענות ל( היו& על התשובה הזאת כי אני לא זוכר.   ת:

 25אני בהחלט זוכר שהתגובה הזאת שלו שהוא התחיל להגיד בעיד� של ראש 

 26י שלא הממשלה הקוד& שזה אולמרט כבר, בוא, לא זה, אז אני אמרתי לו דאוד מ

 27גנב לא חושב כמו גנב, מה אתה בכלל מעלה לי את העניי� הזה? בעיני דווקא זה 

 28  מראה בדיוק את מערכת היחסי& שהיתה. 

 29בער( חצי שנה אחרי הבקשה של החצי מיליו�  �3.6תגיד לי, אנחנו נמצאי& ב  ש:

 30  במזומ�. 

 31  של החצי מיליו�. נכו�.   ת:
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 1שאלה. אני יודע שאתה יודע כבר מה זה הרי ב� אד& שביקש ממ(, מת� תקשיב ל  ש:

 2היא, תקשיב בכל זאת. זה הרי ב� אד& שביקש ממ( חצי מיליו� במזומ�, שהוא 

 3  אומר, 

 4  לפעילי& פוליטיי&.   ת:

 5  כ�.   ש:

 6  זה חשוב, כי א& פע&.   ת:

 7כ�, דיברנו על פעילי& פוליטיי&. ב� אד& כזה אומר ל( למה אתה מביא עוד ב�   ש:

 8  אש הממשלה הקוד& זה לא מדליק אצל( נורת אזהרה?אד& לפגישה ובעיד� של ר

 9  נו, אמרתי ל(,   ת:

 10  לא, מה,   ש:

 11הבחורצ'יק , בחור לקוח מאיזה ספר, דמות גרוטסקית לחלוטי� שפעיל פוליטי   ת:

 12כמו הרבה שאתה מתעסק אית& במסגרת העבודה של(, זה החלק הפחות נעי& 

 13י& לדחו, כמה שיותר את של העשייה. כל הזמ� יש כאלה עסקני& פוליטיי& שמנס

 14השמיכה לכיוו� היותר פוליטי ופחות ענייני וכ� אתה מתעסק אית& ואתה נדרש 

 15  ג& להמשי( להתעסק אית& א& אתה רוצה שהמערכת של( לשרוד. 

 16לא, את הצד של( אני מבי�, אבל הוא ביקש ממ( חצי מיליו� במזומ� לפעילי&,   ש:

 17  עוברת חצי שנה, 

 18  נכו�,   ת:

 19  רגע, הבנתי. הוא מתחיל לדבר אית( על עיד� של ראש הממשלה הקודמת,   ש:

 20  נכו�.   ת:

 21  רגע, רגע , ולמה אתה מביא מישהו לפגישות, אתה זה לא מדליק ל( נורת אזהרה?  ש:

 22  לא, מה זה נורת אזהרה? אני מבי�,   ת:

 23  שמה?  ש:

 24קתי איתו שהבחור מנסה, שצרי( להיות זהיר איתו מצד אחד, מצד שני אני לא נית  ת:

 25  את הקשר. 

 26אבל למה אתה לא שואל אותו, תסביר, אני נות� ל( את הבמה להסביר כי תאמי�   ש:

 27לי שהשאלה שאני שואלת מעניינת ג& את בית המשפט ג& א& הוא לא שואל 

 28אותה. למה אתה לא אומר תגיד על מה אתה מדבר? הרי אתה די סות& לו את 

 29  הפה, מי שלא גנב משהו כזה. 

 30ר לו את זה בשפה אחרת כי אני אומר לו דאוד מי שלא גנב לא חושב כמו אני אומ  ת:

 31גנב, בוא אחי, מה אתה מנסה להסתיר פה, הרי אי� פה כלו&. אני ג& חושב עד 

 32היו& שאי� פה כלו&, ג& בחלקי& שהוא, קשה מאוד להסביר את זה, צרי( את 
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 1יה של האד& ההיכרות האינטימית ע& הב� אד&, זה יותר פילוסופיה ופסיכולוג

 2מראיות. האיש כל הזמ� חי, כבוד השופט, שהוא רוקח איזו שהוא משימה 

 3סובייטית באיזה , זה כל הזמ� היה המערכת היחסי& איתו, בחלק מהמקרי& זה 

 4מצחיק, בחלק מהמקרי& זה מטופש, בחלק מהמקרי& זה באמת נורות אזהרה, 

 5רה הישראלית יודעת קשה, הוא באמת מסכ� כי היה לו קשה, זה לא אנשי& שהחב

 6  היו& להזדהות אית& ולהיכנס לעומק של ההתנהלות שלה&. זה באסה. 

 7  טוב. הלאה.   כב' הש' לוי:

 8  אני מגיש הודעת טקסט ששלחת לו כמה ימי& אחרי תחילת התשלומי& ליח"צ.   עו"ד קרמר:

  9 
#>12<#  10 

 11  החלטה

 12  . 1051הוגש וסומ� ת/
#>13<#  13 

  14 

 15  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  16 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  17 

  18 

 19  אתה יודע מה זה המספר הזה?  עו"ד קרמר:

 20  וואי.   ת:

 21  אני שואל א& אתה יודע.   ש:

 22  לא, אני רק רואה תקנה נגב גליל.   ת:

 23  שמה זה התקנה?  ש:

 24א& זה מתקשר מבחינת לוחות הזמני& לסעי, שהוא זה בטוח קשור להעברות   ת:

 25ביקש בסו, השיחה אז סביר להניח א& זה מתקשר בתארי(, כי היו הרבה פעמי& 

 26  שהעברנו מספרי&, אוקי, אז זה בהכרח קשור לזה שהוא ביקש סעי, תקציבי. 

 27כמו שאמרנו דאוד מעדכ� אות(  587אוקי. טוב, עכשיו אני רוצה שתראה את ת/  ש:

 28אתה אומר שלא הבנת את זה אבל דאוד מעדכ�, אנחנו שומעי& בשיחה,  ,�5.6שב

 29  . �5.6מתחילי& לעבוד ש& והוא צרי( לקבל טיפול לקראת ה �5.6שב

 30  אוקי.   ת:
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 1  ראינו שאלישבע עושה את ההעברה.  �5.6וב  ש:

 2  לרונ� צור.   ת:

 3  . אתה היית בפגישה הזו?587לרונ� צור. אני רוצה שתסתכל בת/  ש:

 4  לא.   ת:

 5  לא. ג& אלישבע העידה שבפגישה הספציפית הזו היא לא היתה.   ש:

 6  לא היינו בא, פגישה מהסוג הזה ומסתבר בדיעבד שהיו כמה פגישות כאלה.   ת:

 7  מה אתה מתכוו� מהסוג הזה?  ש:

 8  מהסוג שבו לא דני& בנושא של פורו& צעירי&.   ת:

 9בניה, תעשיית תסתכל על הנושאי& פה, למשל ארנונה, הקמת רשות לאכיפת חוקי   ש:

 10  דו"חות החניה, זה נושאי& שידעת שדני& בה& ביח"צ?

 11  לא, אגב ה& מטומטמי& כי ה& היו אומרי& לנו יכול להיות שהיינו מסכימי& לזה.   ת:

 12  אתה ידעת מזה?  ש:

 13לא. זו טיפשות שעשו את זה מאחורי הגב. על מה? על זה שרוצי& לקד& עניי� של   ת:

 14אל, שקל את&  �20כ�, אי� בעיה. במסגרת הארנונה וזה? היינו אומרי& לה& 

 15נכניס את זה לפורו& צעירי&, זה חשוב לכ&, זה חשוב  4, 3, 2, 1רוצי& ג& לקד& 

 16לנו, הכל טוב ויפה. מטומטמי&, זה חלק ממה שרציתי להגיד מקוד& על דאוד, כל 

 17הזמ� התהל( בתחושה על מה? למה הוא לקח כס, לכיס? הוא בנה ע& זה בית? 

 18  דברי& טובי& למדינה, אז מה, ככל שזה נכו� ולא יוכח אחרת, כ�.  רצה לקד&

 19  ידעת שמטפלי& בחוקי זועבי?  ש:

 20  לא, וחבל שלא שאלו, היו שואלי& והייתי מסכי&, בחיי.   ת:

 21  ידעת שמטפלי& בחוק הנכבה?  ש:

 22  לא.   ת:

 23  , 620לא. עכשיו תראה מה אמרת אצל גורפינקל לגבי הישיבה הזו, עמוד   ש:

 24  אבל באותה ישיבה אני רואה ג& דובר על הפקת כנס הצעירי&, זה כ� קשור?  וי:כב' הש' ל

 25  כ�, אבל אנחנו לא היינו מעורבי& בזה. זה היה הכנס הצעירי& שיזמנו.   העד, מר דה�:

 26  ולא היית& מעורבי&?  כב' הש' לוי:

 27  וגיות. לא, לא היינו מעורבי& בישיבה הזו, ה& דנו בלעדינו. וזה היה אחד הס  העד, מר דה�:

 28  אוקי.   כב' הש' לוי:

 29אל, שקל מסתבר שרק נגיד  20בעצ& א& אתה רוצה להבי� את היריעה אז בתו(   העד, מר דה�:

 30שקל אפשר להגדיר למה שאנחנו חווי& ואני אומר ה& מטומטמי&, למה ה&  3000

 31  לא אמרו? כי היינו מסכימי&. 

 32  כ�, תראה מה אמרת אצל גורפינקל,   עו"ד קרמר:
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 1  ומה התשובה של(?   לוי:כב' הש' 

 2מה התשובה למה ה& לא רצו? אי� לי מושג, אני יכול להערי( אבל זה טמטו&, זה   העד, מר דה�:

 3  לעשות קונספירציה במקו& שאי� קונספירציה. זה מה שאני טוע�. 

 4  אוקי.   כב' הש' לוי:

 5  טוב, תראה, אצל גורפינקל אמרת ככה,   עו"ד קרמר:

 6  א לו? מה השאלה היתה?למה אתה מקרי  עו"ד ג. אדרת:

 7  רוצה לגבי מה שהוא אומר,   עו"ד קרמר:

 8  אדוני, אנחנו יושבי& בשקט שזה חקירה נגדית פר אקסלנס.   עו"ד ג. אדרת:

 9  מר אדרת צודק.   כב' הש' לוי:

 10  כ�.   עו"ד קרמר:

 11  אבל אנחנו יושבי& בשקט, שלא יגידו שאנחנו מסתירי& משהו.   עו"ד ג. אדרת:

 12   מה היית,  עו"ד קרמר:

 13  אבל לפני שמקריאי& וזה תשאל שאלה,   עו"ד ג. אדרת:

 14  נכו�.   כב' הש' לוי:

 15מה אתה היית עושה, מאה אחוז, מה אתה היית עושה א& היית יודע שבמסגרת   עו"ד קרמר:

 16  היח"צ מטפלי& בענייני& שלא קשורי& לנושאי& שהגדרת& בפורו& צעירי&?

 17לישבע פנתה אלי היא אמרה הייתי מפסיק לשל& כמו שקרה בפועל אחרי זה שא  ת:

 18שהיא אומרת אני לא תופסת אות&, אז אני אומר לה קוד& כל  SMSלי ויש 

 19  תפסיקי לשל&, נגמר העניי� מבחינת(. 

 20  כי מה מבחינת(,   ש:

 21  למה אבל?  כב' הש' לוי:

 22  כי היא אמרה שהיא לא תופסת אות&,   העד, מר דה�:

 23  מה קשור?  כב' הש' לוי:

 24לא, תבי�, הרי אנחנו התקשרנו אית&, היה עבודה מעולה, הוא לא מראה את כל   העד, מר דה�:

 25העבודה שנעשתה והפקנו פורו& צעירי& באמת עבד יפה, לא הכל, לא הכל חרא, 

 26כ�? יש ג& דברי& יפי& שקורי&, מה היה הפורו& הזה? וזה דווקא היתה יוזמה 

 27ט שאלת ואני אענה ל(, של פאינה, באותו זמ� ירדו אנשי&, רגע שניה כבוד השופ

 28ירדו אנשי& צעירי& מהאר. אז רצו לעשות כנס שבו יהיה איזה שהוא ריאקציה 

 29לירידה של הצעירי& ואמרנו אוקי הפורו& הזה יוביל את הכנס הזה והבאנו את 

 30טרכטנברג ואת ארי שביט, פאינה ג& היתה ש&, דפני לי,, שתבי� את כל הכנס 

 31שאני, כל הכנס תפרתי בעצ& שאני ג& לא מבי� הזה עשו כסעי, שוחד שלי, כאילו 

 32  את הלוגיקה המשפטית אבל אולי אתה, 
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 1  אבל אתה לא נאש& פה, אתה עד, אתה כל,   כב' הש' לוי:

 2  כ�, אבל אני נאש&, די, אני ע& אות קי�.   העד, מר דה�:

 3  הוא נחקר ונאש& אדוני.   עו"ד ג. אדרת:

 4  את מי מבחינת(,   עו"ד קרמר:

 5  ואני ג& נחקר, זה טעות ג& מצידו.   העד, מר דה�:

 6  את מי מבחינת( שירותי היח"צ היו צריכי& לשרת? איזה מטרות?  ש:

 7את הפורו& הצעירי&, את מה שכתוב בחוזה, מה, את מה שחתו& בחוזה ע& הב�   ת:

 8  אד& שלא חקרת& תחת אזהרה. 

 9ושאי& יפה, אז אני שואל מה היית עושה שמטפלי& בחוקי זועבי ובחוק הנכבה ובנ  ש:

 10  מהסוג הזה, מה היית עושה?

 11  הייתי מפסיק לשל& אלא א& כ� זה היה בהסכמה.   ת:

 12  טוב.   ש:

 13חוזה פיקטיבי שחתמו איתנו, כול& ידעו חו. מאיתנו. וה& לא נחקרו תחת   ת:

 14  אזהרה, זה לא מחרפ� אות( יונת�?

 15טוב, עכשיו תגיד, הפקת& פורו& צעירי&, מה היתה המעורבות של המשרד של   ש:

 16  בד יחזקאל?עו

 17לא יודע, אי� לי מושג בכלל למה שערותיו סמרו, למה העבירו כס, מאחורי הגב   ת:

 18  שלנו, 

 19  , �ידעת ש  ש:

 20  זה דברי& חמורי& הרבה יותר מכל התיק הזה.   ת:

 21  ידעת שעובד יחזקאל והמשרד שלו מעורבי&?  ש:

 22  לא. אני ידעתי שה& מעורבי&, ידעתי שה& מעורבי& ע& פאינה.   ת:

 23  שיב למה שאני שואל אות(. אז תק  ש:

 24  סליחה.  ת:

 25  אני שואל אות( הא& אתה ראית בשטח שהמשרד של עובד יחזקאל,   ש:

 26  כ�. כ�.   ת:

 27  עובד, ר� ליבנה, ליאור רביב,   ש:

 28אחוז, זאת אומרת רק פאינה עניינה אות&, אני  100כ�, אבל מייצגי& את פאינה   ת:

 29  מדבר על ת.ר.א אני לא ידעתי מה מקור התשלו&. 

 30  ומי שיל& לה&?  ש:

 31שקל אחי ולא חקרת& אות&  7000אי� לי מושג, רק עכשיו אנחנו יודעי& ששירשרו   ת:

 32    תחת אזהרה. 
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 1  ומי חשבת,   ש:

 2  אתה יכול פע& לענות?  ת:

 3  א' עובד נחקר תחת אזהרה,   ש:

 4לא, אבל רונ� צור, ואי( לא הגישו נגד& כתב אישו& ואני האשמת& אותי ע& אות   ת:

 5מת� שוחד. זה לא משגע אות(? אני שואל אות(, אתה כב� אד&, זה קי� על זה של 

 6  לא מחרפ� אות(?

 7  מת�, אני לא עונה ל( פה לשאלות.   ש:

 8  בסו, נגדיר אות( כתובע עוי�.   ת:

 9  אתה ראית שה& עובדי&,   ש:

 10  את ת.ר.א כ�.   ת:

 11  כ�. מי חשבת שמשל& לה& על העבודה?  ש:

 12  מאיפה אני יודע? תגיד,   ת:

 13  תענה, תענה לא יודע.   ש:

 14מאיפה אני יודע, מה אני יודע, כל הפגישות שאת&, פוליטיקאי& מגיעי& ע&   ת:

 15  גרבדיה שלמה, אני יודע אי( ה& משולמי& כל יוע. שמסתובב אית&?

 16  אבל אתה ידעת שה& עובדי& עבור פאינה רק?  כב' הש' לוי: 

 17  שזה מעניי� אותי? מאיפה אני? אתה חושב שאני בכלל מתעסק בזה?  העד, מר דה�:

 18  לא ידעת את זה.   כב' הש' לוי:

 19  מאיפה? אתה יודע, כמה פגישות את& חושבי& שהיו? כמה פגישות? סת&,   העד, מר דה�:

 20  אז מה חשבת שה& עושי& ש&?  כב' הש' לוי:

 21שה& עובדי& ע& פאינה בצד האסטרטגי, עושי& לה תוכניות, לא יודע, מה   העד, מר דה�:

 22אל, שקל שאנחנו  �20רק לא היה לי מושג שזה קשור ל שבאמת ה& עשו בפועל

 23  מעבירי& לרונ� צור על מסמ( פיקטיבי, חוזה פיקטיבי שהוא החתי& אותנו עליו. 

 24עכשיו תראה, מת�, הראיתי ל( בהתחלה את& בתוכנית המסמ( הראשוני שנשלח   ש:

 25מה בדצמבר לישראל ביתנו, היה כתוב שצרי( להיות לוביסט, זה היה בתוכנית. ל

 26  לא העסקת& לוביסט?

 27  כי זה לא הגיע עוד לשלב שאני חושב, הרי לוביסט זה לגייס כספי&,   ת:

 28  אוקי.  ש:

 29נכו�? ולתפור נגיד, אני מספר ל(, ולתפור נגיד החלטת ממשלה, עכשיו מה שביאס   ת:

 30  אותנו, אני רוצה להגיד ל( מה שביאס אותנו. 

 31  כ�.   ש:
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 1מה שנקרא כי פאינה  closureות לעשות כי אחרי הישיבה ע& פאינה, זו הזדמנ  ת:

 2פה בחדר, שיצאנו מהכנסת התבאסנו כי ראינו שה& (לא ברור), אנחנו באי& ע& 

 3מיליו� שקל זה זה זה, ובסו, היא מדברת איתנו על הכנסת,  150חלומות של 

 4להכניס צעירי& לוועדות, ואני זוכר שאלישבע התעצבנה ואמרה עזוב ואפילו יכול 

 5יא אמרה משהו כמו בשביל מה אנחנו משלמי& לה& את היח"צ להיות נגיד שה

 6אפילו, אתה מבי�? כאילו אנחנו שמי& אות& בשביל שנקבל קרדיט הפורו& 

 7  צעירי&, הנה, אני אומר את האמת, את השוחד בהתערבותו כאילו, 

 8  חשבתי שאתה עושה את זה כל הזמ�.   כב' הש' לוי:

 9  את השוחד?  העד, מר דה�:

 10  א, אומר את האמת. ל  כב' הש' לוי:

 11  עכשיו הלחצת אותי. אני מעניי� אותי העמדה של( בסו, לעניי� הזה.   העד, מר דה�:

 12  כ�. ג& אותי.   כב' הש' לוי:

 13  זה מעניי� כי,   העד, מר דה�:

 14  כ�. נו.   כב' הש' לוי:

 15אז אני אומר, זה ביאס אותנו, ה& הלכו על (לא ברור) ואנחנו חשבנו על אורני&   העד, מר דה�:

 16  דול. ג

 17טוב, תראה מת�, בסו, אנחנו רואי& ככה, לפי מה שאתה מעיד אנחנו רואי& את   ש:

 18  הדברי& הבאי&. פאינה רצתה לעמוד בראש הפורו& הזה. 

 19  אנחנו יזמנו את זה, זה לא נכו�.   ת:

 20  הקראתי ל( מהחקירה,   ש:

 21אני חושב שזה יופי של טיעו� לא, צריכי& להיות הגוני& ג& כלפיה, וזה גיורא   ת:

 22שאפשר דרכו לחל. את האמת. מי שיז& את הפורו& צעירי& הזה זה אנחנו, הרבה 

 23  לפני שפאינה ידעה שהיא פאינה. 

 24  כ�.   ש:

 25  פשוט הפרטי&, כי המסמכי& מוכיחי& את זה, זה לא דיבורי&.   ת:

 26ד ל(, טוב. אתה אמרת בחקירה במשטרה וג& אצל גורפינקל, רק שניה אני אגי  ש:

 27  כנראה יש ביננו אי הבנה. בחקירה במשטרה אמרת, 

 28  איזה מועד?  עו"ד א. אדרת:

 29, "אז הרעיו� הזה אני אגיד ל( אי( זה בכלל התחיל, 15למשל עמוד  �26.12.2014ב  עו"ד קרמר:

 30כל המהל( פה דווקא סטיב� היה מעורב. סטיב� אמר שפאינה רוצה למק& את 

 31  שראל".עצמה כגור& שמוביל את הצעירי& בי

 32  נכו�.   ת:
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 1אוקי. ואצל גורפינקל, אני הקראתי ל( את זה כי שוב חזרת למשהו אחר "סטיב�   ש:

 2אמר שהיא רוצה למק& את עצמה, היוזמה היתה של פאינה" ואז אתה משיב לי 

 3  "היוזמה שהיא תעמוד בראש הפורו& הזה הגיעה מסטיב�". 

 4  אוקי, סטיב� זה אנחנו אבל.   ת:

 5  על זה ע& סטיב�?מי פנה, מי דיבר   ש:

 6  אני מערי( שדאוד.   ת:

 7  אוקי.   ש:

 8  לא, אבל זה לא יפה להסיט את הדברי&.   ת:

 9  תסביר.   ש:

 10  אתה עושה הנחה איתי אבל זה לא נכו�,   ת:

 11  תסביר, היא ביקשה לעמוד בראש הפורו&?  ש:

 12לא, סטיב� הוא עובד שלי, זה חשוב כי אפשר למחוק לפחות את זה מהתיק שלנו,   ת:

 13הרי סטיב� הוא עובד שלנו, אנחנו משלמי& לו, כ�? והוא זה אני, הוא שומע מדאוד 

 14שהיא רוצה להיות מזוהה ע& צעירי&, אנחנו רוצי& אחרי המאבק החברתי 

 15אותנו אומר רגע היא  יחידות, הראש היצירתי שלנו, זה מה שהפיל 1000להקי& 

 16מיליו� שקל, בוא ניזו& מהל( שהיא  150רוצה להיות זה, אנחנו רוצי&, יש ג& 

 17  תעמוד בראשו. אז זה הסיפור פה, אז פה באמת קשה יהיה להרשיע אותה על זה.  

 18שואלי& אות( על פורו&  77עמוד  �20.1.2015תראה, מת�. בחקירה בעמוד, מ  ש:

 19פר ואתה אומר "זו היתה פניה של פאינה לסטיב� צעירי& ואז החוקר אומר ל( ס

 20א& אני לא טועה לגבש פורו& של ארגוני& צעירי& שיקד& אג'נדות לטובת צעירי& 

 21בישראל במסגרת הכנסת. על הפרק עמד בי� היתר סיוע של פאינה" ואז יש פה 

 22  מילי& לא ברורות, זאת אומרת, 

 23  אבל יונת�,   ת:

 24  חוזר בחקירות של( אתה מסביר,  רגע, רגע, אנחנו רואי& שבאופ�  ש:

 25  לא, לא,   ת:

 26  פאינה רצתה לעמוד בראש פורו& של ארגוני צעירי&.   ש:

 27  אני מפנה את בית המשפט למכתב שיצא בתארי(,   ת:

 28  אתה מתכוו� למסמ( שהגשנו?  ש:

 29 23.12.2013אני לפרוטוקול שיהיה לה& אחרי זה משהו לאחוז. בתארי( יו& שני   ת:

 30  יוצא מהעמותה בעצ& לפאינה דר( דאוד, שבו יש נייר עמדה ש

 31  . 991  ש:
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 1כ�. שבו, עולה בצורה ברורה שמי שיז& את מהל( פורו& צעירי& פע& אחת יז&   ת:

 2להעמיד את פאינה בראש הפורו& הזה והיה מוכ� ג& לקחת משרד יחסי ציבור 

 3זו עמותת שהיא תקבל את הדיווידנד הציבורי שחשבנו שמגיע לה, שומו שמיי&, 

 4  . 991"איילי&" , שומו שמיי& בסרקז& אני אומר את זה לפרוטוקול ולראיה ת/

 5. אתה הסברת אצל גורפינקל שהיוזמה שהיא תעמוד בראש הפורו& הגיעה 991  ש:

 6  מסטיב�. זה נכו�?

 7  סטיב� זה אנחנו, כ�.   ת:

 8  בסדר.   ש:

 9  סטיב� זה עמותת "איילי&".   ת:

 10  הפורו&, דאוד, עכשיו תראה, היא עומדת בראש   ש:

 11  "אנחנו יזמנו את הפניה",  518אתה אומר בעמוד   עו"ד ג. אדרת:

 12  בסדר, בשביל זה עימתתי אותו ע& מה שאמר במשטרה ג& ש&.   עו"ד קרמר:

 13  בסדר, אתה מבי� גיורא למה את& צריכי&,    העד, מר דה�:

 14  זה נכו� ככה בפרוטוקול?  עו"ד קרמר:

 15  ט. ככה קורי& עיוותי די�. הוא יטעה ככה את השופ  העד, מר דה�:

 16  תראה,   ש:

 17  זה צרי( לבאס אות( ג&, אתה מבי�?  ת:

 18  פאינה אומרת,   ש:

 19  זה צרי( ג& לבאס אתכ&,   ת:

 20  פאינה אומרת,   ש:

 21כי בסו, מה שאמרתי לכ& זה להוציא את האמת, אל תעשו פה את המשחקי&   ת:

 22  האלה, 

 23  אדו� דה�, מספיק.   כב' הש' לוי:

 24  נפשות, עזוב, זה לא, זה דיני נפשות. זה דיני   העד, מר דה�:

 25אדו� דה�, תודה על העזרה וג& על חוות הדעת המשפטיות. עכשיו נחזור, נסה קצת   כב' הש' לוי:

 26  כ( וקצת כ(, לפעמי& ג& עובדות, טוב? הלאה. 

 27  תראה, פאינה עומדת בראש הפורו&, דאוד מביא את היחצ�,   עו"ד קרמר:

 28  בדיחה.  אתה מזכיר לי איזו  העד, מר דה�:

 29  כ�, נשאיר את זה לסו,.   כב' הש' לוי:

 30  דאוד,   עו"ד קרמר:

 31  אתה תית� לי את ההזדמנות.   העד, מר דה�:
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 1דאוד מביא את היחצ�, נמצא אית( בסגירה של הכס,. עד כא� זה עובדות שאתה   ש:

 2  העדת. אתה מתאר את זה בתור פרויקט משות, שלכ& ע& ישראל ביתנו. 

 3  חבל על הזמ�, האמא של הפרויקט המשות,.   ת:

 4  ההסכ&. מי ניסח את ההואיל? 594אוקי. עכשיו אני רוצה שתסתכל שוב על ת/  ש:

 5  רגע, אתה מדבר על,   ת:

 6  על ההסכ& ע& רונ� צור.   ש:

 7אני, א& זכרוני אינו מטעה אותי היה הואיל אחד שאני הוספתי וזה הנושא של   ת:

 8  דת הצעירי& בעיריית תל אביב. רוח חדשה עמותת "איילי&" ויחי

 9  זה ההואיל היחיד שנמצא פה, נכו�?  ש:

 10כ�, נראה לי שהוא לא בחוזה הסטנדרטי שלה& א& אני זוכר, זו ג& היתה אחת   ת:

 11  הטענות שלנו במשפט אצל גורפינקל. 

 12להבי� ממ( כמה דברי&. יש אוקי. אתה הוספת את ההואיל הזה. עכשיו אני רוצה   ש:

 13  פה כמה גורמי&, את&, הרוח החדשה, בשלב הזה עוד יחידת הצעירי&, 

 14  . 9מזא   ת:

 15  ומפלגת ישראל ביתנו, נכו�?  ש:

 16  היו עוד גופי&.   ת:

 17  בסדר, אני אומר בהסכ&.   ש:

 18  כ�.   ת:

 19  שלושה גופי&, פאינה (לא ברור).   ש:

 20  נכו�.   ת:

 21  למה פאינה לא משלמת חלק מהיח"צ?  ש:

 22  למה שתשל&?  ת:

 23  למה לא?  ש:

 24  למה כ�?  ת:

 25אתה מסביר שזה פרויקט שבי� היתר נועד לתת קרדיט לפאינה, מפלגת ישראל   ש:

 26ביתנו, שואל אות( שאלה פשוטה, א& זה פרויקט משות, שי& אתה חלק מהכס, 

 27  ושמפלגת ישראל ביתנו ישימו חלק מהכס,. 

 28  , יונת�, אני רק חושב בשביל לתת את היריעה, נגיד  ת:

 29  כמוב�.   ש:

 30  אז תשב,   ת:

 31  זה תמיד ע& יריעה, נכו�? אי אפשר לענות ישר לעניי�.   ש:
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 1לא, כי אתה שואל שאלה אז אני יכול רק, מה שנקרא עושי& גזרה שווה, בשביל   ת:

 2שתבינו מה קורה בפרקטיקה ומזה תשלי( על מה שקורה. נגיד סיפור אמיתי גיל 

 3א זוכר כבר, ואומר לי מת� ראש הממשלה שפר מצלצל אלי לפני בחירות אלפיי&, ל

 4רוצה לעשות ערב הצדעה להתיישבות, מה נסגרת&? בסדר, צריכי& בחירות, הכל 

 5בסדר, את& צריכי& להיבחר, אי� בעיה, יונת� קרמר כמה אתה חושב עולה אירוח 

 6  כזה להביא את ראש הממשלה לכנס הצדעה?

 7  לא חושב, אני בטוח שאתה תסביר לי עוד רגע.   ש:

 8אל, שקל. יוצא מהכיס של העמותה, צרי( לשל& את האבטחה  400סדר גודל של   :ת

 9כי אתה בעצ& זה שהזמנת אותו, כ�, וכו' וכו' וכו', אוקי, הנה המתת, הגיע, קיבל 

 10את התמונה שלו ע& הסטודנטי&, הכל סבבה, היה מבסוט, אכל את הפלאפל שלו 

 11רי, אני מספר ל( סיפור והל( הביתה. אוקי? עכשיו בוא נראה מה הקבלה, אח

 12אמיתי, כ�? אחרי הבחירות אנחנו מעבירי& את ההחלטת ממשלה לדיור הגרעיני, 

 13מיליו� שקל, מי מתנגדת? סמנכ"לית משרד ראש הממשלה, טוב שלא  64אותו 

 14הקלטת& אותי אז כי אז מה היית& שומעי&? אני מצלצל לגיל בוא'נה יא חתיכת 

 15חירות ידעת& יפה מאוד לבוא, עכשיו מי חרא שהיית& צריכי& אותנו לפני הב

 16שתוקעת את ההחלטת ממשלה זו מישהי ממשרד ראש הממשלה מיכל פרנק, אז 

 17דקות מצלצל אלי מת� נפתרה הבעיה,  5דקות. אחרי  5הוא אומר לי ת� לי 

 18אל, שקל  400ההחלטה עולה למזכירות הממשלה. אז בעצ& למה זה לא, 

 19 32אחרי זה עוברת החלטה ממשלה של שהעמותה שילמה שוחד לראש הממשלה ו

 20מיליו�, עכשיו רק תחשוב, זה נגד העמדה המקצועית של סמנכ"לית משרד ראש 

 21  הממשלה, 

 22  טוב, עכשיו תשובה.  כב' הש' לוי:

 23אז לכ� לשאלת( זו שאלה שאי� לי אפילו אי( לענות עליה כי זה, כי זה כ(   העד, מר דה�:

 24  הפרקטיקה. 

 25  הסברת,   ש:

 26אז למה ראש הממשלה לא, למה הליכוד לא היה שות, בכנס הזה? למה שמזמיני&   ת:

 27את פאינה או כל שר אחר לנשות הדסה אז ה& לא משתתפי& באוכל והכל זה 

 28פאקינג קרדיט אחד גדול לפוליטיקאי שיביא כס,. חבר'ה א& זה לא מקובל 

 29טיה וזה המהל( הזה צרי( לשנות את השיטה אבל מהיסוד, אני טוע� זו דמוקר

 30עדי�, ואת& טועני& שזה שוחד. עכשיו, אגב, זה מחלוקת לש& שמיי& ולכ� סופה 

 31  להתקיי&, זאת אומרת יש פה דיו� אבל אני מחשיב את עצמי, 

 32  מת�.   ש:
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 1  מה שאתה אומר בעצ& שהכותרת מיז& משות, זה מראית עי�?  כב' הש' לוי:

 2  לא, חלילה, אי( הגעת למסקנה הזאת?   העד, מר דה�:

 3  אז אולי תענה ישירות לשאלה?  הש' לוי:כב' 

 4  אוקי,   העד, מר דה�:

 5  כמו שהצלחת להסביר,   כב' הש' לוי:

 6  למה זה מראית עי�? כי הוא מדבר על היח"צ,   העד, מר דה�:

 7  אדו� דה�,   כב' הש' לוי:

 8  כבוד השופט,   העד, מר דה�:

 9  להיות שג& מי שמסביר,  ברור לי שרוב הבעיה אצל השומעי&, רוב הזמ�, אבל יכול  כב' הש' לוי:

 10  קוד& כל בהכרח,   העד, מר דה�:

 11  לא, במקרה הזה כנראה שלא.   כב' הש' לוי:

 12לא, אבל אני רוצה רגע לדייק כבוד השופט. על היחסי ציבור, לא על המיז&   העד, מר דה�:

 13  המשות,. 

 14מדוע  בכל זאת, כ�, אתה יכול להשיב לשאלה א& הוא אומר, א& זה מיז& משות,  כב' הש' לוי:

 15השות, אינו נוטל חלק במימו�? אתה יכול להשיב לשאלה אחרי ששמענו אתה 

 16  רוצה לספר לי עוד כמה סיפורי& לפני כ�?

 17  לא.   העד, מר דה�:

 18  יופי. עכשיו אתה יכול להשיב לשאלה?  כב' הש' לוי:

 19  כ�.   העד, מר דה�:

 20  בבקשה.   כב' הש' לוי:

 21  כי המיז& המשות, הוא בזה שבוחרי& אג'נדה משותפת לקד&.   העד, מר דה�:

 22הבנתי, זאת אומרת השותפות היא בבחירת הנושא אבל התשלו& הוא צד אחד,   כב' הש' לוי:

 23  כ�?

 24מה השאלה בכלל? מה הקשר של הצד של המפלגה בהחלטה שלנו באיזה פרופיל   העד, מר דה�:

 25  תקשורתי הדבר הזה, 

 26  רונ� צור? מי הביא ל( את  עו"ד קרמר:

 27  דאוד,   ת:

 28  עכשיו תגיד,   ש:

 29אבל זה שאלות פתוחות, אני רוצה דווקא להתעמק בה&. הוא מדבר על היחסי   ת:

 30ציבור, נכו�? הוא לא מדבר על כל המיז&, המיז& הוא אמיתי, אי� חולק. רוצי& 

 31לקד& את הצעירי& באר., סביר להניח שג& את פאינה זה מעניי�, בסדר? אנשי& 

 32ה& מורכבי&, זה לא שחור לב�, אוקי? עכשיו נשאלת השאלה א& אנחנו כגו, 
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 1רוצי& לתת לזה יח"צ  גדול על מנת שזה יוביל את הצד הפוליטי של הב� אד& 

 2להגיד וואלה זה ג& חשוב וג& מקד& אותי, אישית, אותי, את פאינה, בוויכוח 

 3  ה, א& זה לא בסדר, שלה ע& אורלי לוי, בוואטבר, סת& אני אומר. זה שאלה א& ז

 4  תגיד, אתה הסברת קוד& שעובד יחזקאל היה,   ש:

 5  עזוב, אלה רמאי&, תעזוב, אלה,   ת:

 6  תקשיב לשאלה, הבנתי,   ש:

 7לקחו לכיס כס, ברמאות, אתה יודע מה זה רמאות? לקחת להתעשר באופ� פרטי   ת:

 8 ולא להגיד את האמת ואחרי זה עוד להצטדק, א& ה& לא היו מצטדקי& לא היית

 9  תוקע אותנו. אבל הצדקנות מגעילה אותי. 

 10עכשיו תגיד לי רגע, אתה הבנת שעובד יחזקאל לפי מה שהסברת קוד& עושה   ש:

 11  עבודה בשביל פאינה, נכו�?

 12  ברור. זו אסטרטגיה.   ת:

 13  והוא מעורב ג& בפרויקט הצעירי&.   ש:

 14  ברור, כל דבר שהיא מעורבת בו הוא מעורב, מה,   ת:

 15את הדבר הפשוט, כמו שהיא משלמת לעובד יחזקאל, רגע, כמו אז בוא תסביר לי   ש:

 16שהיא משלמת לעובד יחזקאל על שירותי& פה, מפלגת ישראל ביתנו יכולה לשל& 

 17  את הכס, את החלק שלה ליח"צ, מה הבעיה?

 18אתה אוחז בשור בקרניו. אנחנו יזמנו את היחסי ציבור בשביל שלפורו& צעירי&   ת:

 19בוה, מתו( חשיבה ארוכת טווח שתביא את פאינה הזה יהיה פרופיל תקשורתי ג

 20להכניס את היד לכיס את הכספי& הקואליציוניי& ולהוציא לפועל את מה 

 21שחשבנו שיכול להציל את ע& ישראל באותו רגע, היו& אני כבר לא חושב את זה. 

 22אתה צרי( להיות ג& מאוד תמי& ולחשוב שבאמת מה שאתה עושה זה הכי חשוב 

 23כל יחסי והחיי& עוברי& ובסו, אנחנו לא נהיה פה ושו& דבר בעול&. זה לא, ה

 24דרמטי לא יקרה, א& יקרה הדבר או לא, אבל לפחות זו תחושת השליחות שחיו 

 25איתה עד שבאת& לעצור אותנו ועשית& לנו, הוצאת& לנו חשק. אז אני אומר כ�, 

 26שזה זה הסיפור, זה סיפור שאפשר להחליט שהוא שוחד וזה סיפור שאפשר להגיד 

 27פוליטיקה מגעילה וזה סיפור שאפשר להגיד שזו דמוקרטיה. כל אחד לפי ראות 

 28  עיניו. 

 29  טוב. כ�.   כב' הש' לוי:

 30עכשיו יש לי עוד שאלה אלי( בהקשר של ההסכ&. הרי אתה מסביר שיש פה   עו"ד קרמר:

 31  פרויקט משות,. 

 32  נכו�.   ת:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2019ינואר  02  

  

 4610

 1  ארגוני& ע& מפלגת ישראל ביתנו.   ש:

 2  לא ספקי&,   ת:

 3  ב, עזוב רגע, עזו  ש:

 4  ברעיו� המכונ�.   ת:

 5  יש פה ברעיו� המכונ� פרויקט משות,.   ש:

 6  כ�.   ת:

 7עכשיו בהואיל פה שאתה ניסחת מופיע הרעיו� המכונ� הואיל ורוח חדשה, עמותת   ש:

 8"איילי&" ויחידת הצעירי& סיכמו על הפעלת מיז& משות, לפיתוח יזמות בקרב 

 9הואיל ויש פרויקט משות, של הארגוני&  צעירי& וכו' וכו'. למה אתה לא כותב פה

 10  ושל מפלגת ישראל ביתנו, מה הבעיה לכתוב את זה?

 11מה אתה רוצה שאני אשאל אות(? נו, זה שאלות ג& לא, באמת, אי� לי תשובה   ת:

 12טובה להגיד ל( למה, לא עלה בדעתי באותו רגע, פע& הבאה אני אתייע. אית(, 

 13  אתייע. אית(, מבטיח. תית� לי את הנייד של(, אני כל דבר רק 

 14  זו ג& שיטה להשיב ככה.   ש:

 15לא, זו ג& שיטה אולי להתנער. שהכל את& תחליטו כי לא משנה היועצי&   ת:

 16  המשפטיי& מה שה& יגידו, לא משנה, לא, זה נקודה משמעותית, 

 17  שאלתי למה לא רשמת את ישראל ביתנו. לא אמרתי ל( שמישהו צרי( להחליט.   ש:

 18הכתב אישו& שהוגש נגדנו בעצ& אמר לא משנה שאתה כיושב  כי הכתב אישו&,  ת:

 19ראש תתייע. ע& העור( די�, ה& לא חקרו אותו אפילו, לא חקרו את היוע. 

 20המשפטי של העמותה שחתו& על מסמ( שאומר הוסרו החששות, כ�? אז זה לא 

 21  יעזור, רק מה שאתה ומאור תגידו זה הדבר היחיד, 

 22  למה, למה, זה מה שעור( הדי� של( אמר ל(?אי� בעיה. אני שאלתי אות(   ש:

 23  שמה?  ת:

 24  לא לרשו& את ישראל ביתנו?  ש:

 25  מה את& מערבי& בכלל את העור( די� בשטויות האלה?  ת:

 26  אתה מדבר על עור( די�.   ש:

 27  אני לא יודע כבר מה השאלה, מה השאלה?  ת:

 28ה אני שואל שאלה פשוטה, א& יש פה פרויקט משות, שרגל אחת של השולח� הז  ש:

 29  זה מפלגת ישראל ביתנו, שלוש רגליי&,  

 30  אתה,   ת:

 31  תקשיב לשאלה,   ש:

 32  זה ממשלה,   ת:
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 1  שלוש רגליי& זה ארגוני&, תרשו&.   ש:

 2  אבל יונת�,   ת:

 3  אני שואל למה לא רשמת.  ש:

 4יונת�, אתה לא מבי� את הסיטואציה, ה& ממשלה, אתה גו, במגזר הפרטי כל   ת:

 5חבר'ה נו, תגיד אני שואל את& באמת, הזמ� אתה עסוק אי( לגייס מה& כס,, 

 6  את& לא מביני& אי( זה עובד? 

 7  אתה באמת לא מבי� שיש קושי?   כב' הש' לוי:

 8  לא, אני באמת לא מבי� שיש בזה קושי.   העד, מר דה�:

 9  טוב.   כב' הש' לוי:

 10אני באמת לא מבי� שיש בזה קושי וא& יש בזה קושי אז גזרה שווה על כול&. לכל   העד, מר דה�:

 11העמותות באר. ולכל המפלגות, אי אפשר שיהיה פה אכיפה בררנית בעניי� הזה 

 12  כי אז זה מקומ&. 

 13  זה עדיי� לא משחרר אות( מהחובה להשיב על העניי�.   כב' הש' לוי:

 14בסדר. אז אני עונה, זה חוסר הבנה של הפרקטיקה, ה& הגו, של הממשלה, אתה   העד, מר דה�:

 15ות& לאג'נדות של( כארגו�. אני עד היו& עסוק בלהוציא מה& כס,, לרתו& א

 16מאמי� שכל כס, שהבאנו לאיילי& לא הל( לחרדי&, בסדר? זו האמונה שלי, אז 

 17יבוא פה רב ויגיד אתה חתיכת מנוול. אבל ככה האמנתי. מה אני אעשה? זו 

 18  האמונה שלי. 

 19  טוב. זו ג& תשובה. כ�. הלאה.   כב' הש' לוי:

 20& שיסופקו על ידי חברת צור ייעו. אסטרטגי בע"מ, עכשיו תראה, השירותי  עו"ד קרמר:

 21תסתכל, בניית תוכנית אסטרטגית  (לא ברור) מטרות שיוגדרו שיווקיות 

 22  ותקשורתיות, בניית תוכנית תקשורתית, איזה מסמכי& קיבלת& מה&?

 23  בנינו, בנינו, אבל אתה,   ת:

 24  איפה?  ש:

 25אשוני& אתה יודע היתה אז אני אגיד, יש חצי שנה של עבודה, כ�? בחודשיי& הר  ת:

 26  אחלה עבודה, היו פרסומי&, 

 27עזוב, אל תגלוש, אני מגיע אית( עוד שניה לכנס והכל. אני שואל אות( איפה   ש:

 28  התוכנית הזו, איפה התוכנית האסטרטגית?

 29  איפה התוכנית האסטרטגית ע& איתי ב� חורי�?  ת:

 30  אני שואל, אי� לי,   ש:

 31  (מדברי& ביחד) 

 32  תוכנית או אי� תוכנית? מה מסוב(?יש   כב' הש' לוי:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2019ינואר  02  

  

 4612

 1התוכנית היא בזה שיש פה פרויקט וצרי( כמה שיותר לדחו, אותו לתקשורת.   העד, מר דה�:

 2, תוכנית. חבר'ה , החשיבה הדווקנית הזאת שהכל זה ניירת וזה לא 1הנה, שורה 

 3עובד ככה במציאות, בסדר כתוב פה שיש תוכנית, מה התוכנית אומרי& חבר'ה 

 4תר שיופיע פורו& הצעירי& הזה בתקשורת, הנה אמרתי ל( את התוכנית כמה שיו

 5  ועכשיו, זה לא עובד ככה.  PowerPointבשניה, לא הכל מצגות 

 6  מילי&.   כב' הש' לוי:

 7  ברור, מה זה מילי&? עשייה, את& יודעי& מה זו עשייה?  העד, מר דה�:

 8  אז בניית תוכנית זו עשיה או מילי&?  כב' הש' לוי:

 9לא, זה מילי&. בסו, מה שחשוב, בסו, מה שחשוב כבוד השופט זה שיהיה לדבר   דה�:העד, מר 

 10הזה מספיק יח"צ  שיוביל את המפלגות בישראל ואת הממשלה להזיז את עצמה 

 11  ולעשות דברי& שאנחנו חושבי& שה& חשובי&, זהו, זה מבחינתנו הנקודה. 

 12  אסטרטגית לא עומד דבר? זאת אומרת מאחורי הסעי, הזה בניית תוכנית  כב' הש' לוי:

 13  אני פשוט רואה אחרת ממ( את,   העד, מר דה�:

 14אני שואל מה עומד מאחורי זה, אני לא רואה כלו&, בינתיי& מה שאני רואה זה   כב' הש' לוי:

 15  שהוא שואל שאלה ואני לא מבי� את התשובה של(. 

 16  התשובה היא שברגע שתוכנית אסטרטגית לא היתה.   העד, מר דה�:

 17  אוקי, תשובה מצוינת. זהו, אתה יכול להגיד לי ג& שכ� היתה.   לוי:כב' הש' 

 18  לא, לא היתה. למיטב זכרוני לא היתה.   העד, מר דה�:

 19  טוב, שאלה הבאה. כ�.   כב' הש' לוי:

 20  אל, שקל. קח.  76כ�. אני רוצה שתראה את כל החומר שקשור להוצאה הזאת של   עו"ד קרמר:

 21  ו, אנחנו באמת לא באותו, בסדר. זה עולמות שפוערי& ביננ  ת:

 22שזה  YNETתראה מת�, אני רוצה שתראה את כל החומר שקשור להתקשרות ע&   ש:

 23. תעיי� ואז אני �605ו 603, 602, 601, 600. זה ת/76,700אל, שקל ,  76הוצאה של 

 24אשאל אות( שאלות במסודר. הסתכלת? תראה, אתה דיברת בחקירה במשטרה 

 25של השידור של הכנס והתוכ� הממומ�. אמרת קנינו  YNET �על הרכישה הזאת מ

 26מהכס,, של הכנס. כ�. עכשיו, שאלו אות(  YNETאל, שקל שידור ישיר של  �60ב

 27  מי החליט, אתה זוכר מה ענית?

 28  ממש לא.   ת:

 29  שאלו אות( א& דאוד היה מעורב בהחלטה, אתה זוכר מה ענית?  ש:

 30  ממש לא, מה שעניתי זה בטוח אמת כי זה היה,   ת:

 31אבל מה, פחות מעניי� אותי מה אמרת, אתה זוכר מי החליט? אתה יודע מי החליט   כב' הש' לוי:

 32  על זה? זה יותר מעניי�. 
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 1  אנחנו. העמותה.   העד, מר דה�:

 2  מי זה אנחנו?  כב' הש' לוי:

 3אני חושב שזה היה ביני לבי� דני, א& אני לא טועה אפילו דני היה יותר מעורב   העד, מר דה�:

 4  בזה. 

 5  למה לא אלישבע?  ש:

 6  כי זו לא היתה, אתה מבלבל,   ת:

 7רגע, רגע, אתה הסברת שמי שהיתה אחראית על נושא היח"צ ועל הקשרי& ע&   ש:

 8  רונ� צור זו אלישבע, אתה לא רצית להתעסק, 

 9  אבל זה בקשה אחרת,   ת:

 10בוא תקשיב שניה, בוא תקשיב לשאלה ואז תסביר לי שזה אחר וכו'. אתה הסברת   ש:

 11  שאלישבע היתה אחראית, שאתה לא רצית להתעסק ע& זה. 

 12  נכו�.   ת:

 13אנחנו רואי&  600אנחנו רואי&, בוא תסתכל, חבל שאתה לא מסתכל, בת/ 600בת/  ש:

 14דעה, על  שמשלמי& על טור YNET �את האישור הזמנה שמוציאי& רונ� צור ל

 15כתבה מקיפה בנושא מצוינת המציינת את ציו� הכנס ומטרתו ועל השידור אז אני 

 16שואל א& אלישבע אחראית והיא מטפלת בענייני& מול היח"צ אז למה היא לא 

 17  בתמונה?

 18  יש פה בקשה ספציפית להעביר בשידור חי את הכנס בכנסת. זה לא קשור,   ת:

 19  בסדר, פשוט שנבי� את התמונה.   ש:

 20 �סדר. יש פה בקשה ספציפית להעביר את השידור של הכנס בשידור חי בב  ת:

YNET .  21 

 22  שזה מטופל מול רונ� צור?  ש:

 23  לא.   ת:

 24  מה לא?  ש:

 25  אחוז א& אני לא טועה,  10הוא היה ספק בדר(, הוא מקבל פה   ת:

 26  אי� בעיה, רונ�, זה כתוב פה רונ� צור יעביר את התכני&,   ש:

 27  נו, מצוי�.   ת:

 28אל אות( שאלה פשוטה, היא לשיטת( מרכזת את הקשר מול& אי( זה אז אני שו  ש:

 29  עובר לה מעל הראש?

 30  אי� שייכות בכלל לדבר הזה.   ת:

 31  אוקי, אז זאת התשובה הבנתי. אי� שאלות. עכשיו,   ש:
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 1אתה מבי� פה אבל שמדובר פה על עוד משהו כבוד השופט, לא על היח"צ של רונ�   ת:

 YNET 2 �כנס שנמצא בכנסת בשידור חי בצור אלא על ההחלטה להעביר את ה

 3  ומשהו אל, שקל והעמותה החליטה לממ� את זה.  60שעולה עוד 

 4  אתה בחקירה במשטרה,   ש:

 5וזה חלק מההרשעה שלי, זאת אומרת אחד מסעיפי השוחד זה זה שהסכמנו   ת:

 YNET .  6 �שהכנס ישודר בשידור חי ב

 7"קנינו  24.12.2014, 28עמוד ", סליחה �60תראה, אתה בחקירה במשטרה "קנינו ב  ש:

 8מהכנס ומי שיל& את זה? אני העמותה.  YNETאל, שקל שידור ישיר של  �60ב

 9למה? כי חשבתי שזה חשוב. הרעיו� היה לבוא סביב הירידה מברלי�" וכו', 

 10שואלי& אות( "אתה יוז& פה פרסו& טוב לפאינה אני מבי�" ואתה אומר "כ�, אני 

 11מחפשי& חד משמעית. מה פרסו&? יגידו וואלה מערי( שזה מסוג הדברי& שה& 

 12פאינה עוזרת לצעירי&, אנחנו לא מסתירי& את זה". עכשיו "מי ביקש ממכ& 

 13  לעשות לזה פרסו&?" אתה אומר "לא, זו החלטה היתה שלנו. מה זה שלנו?

 14  זו חקירת משטרה?  ת:

 15  כ�.   ש:

 16  נו, אז עוד יותר קרוב לאירועי&.   ת:

 17רגע, אז אני שואל אות(, אתה אומר "לא, ההחלטה היתה שלנו" והחוקר שואל   ש:

 18אות( "מה זה שלנו? מישהו ביקש את זה ממ(?" ואתה משיב "לא". החוקר שואל 

 19אות( "החלטת לבד? ישבת ע& עצמ( והחלטת לעשות משהו?" ואז אתה אומר "זו 

 20וקר שואל אות( החלטה שלי ושל אלישבע, אמרנו בוא נעשה את זה ככה" ואז הח

 21"דאוד לא היה מעורב בהחלטה הזאת?" ואתה עונה "לא", עכשיו אני שואל אות( 

 22  "אתה עומד מאחורי הדברי& שאמרת במשטרה?

 23כ�. למעט הנושא של אלישבע אני התבלבלתי ע& דני. מי שניהל את כל הדבר, אני   ת:

 24הזאת,  , דני הוא זה שטיפל בהתקשרות בכלל לא היה לי שו& קשר ל(לא ברור)

 25אני בכלל לא הייתי מעורב פה, את& רואי& ג& בחתימה אני אפילו לא נמצא ש& 

 26ואני כ� זוכר שדני שאל אותי אמר לי תגיד מה אתה אומר על זה שנעביר את זה 

 27  בשידור חי ואני אמרתי לו וואלה נראה לי סבבה. 

 28  ודאוד לא היה מעורב?  ש:

 29  יכול להיות שכ�.   ת:

 30  אמרת בחקירה במשטרה שהוא לא היה מעורב.   ש:

 31  אז אני אומר יכול להיות שהוא דיבר ע& דני, תבדקו את זה ע& דני.   ת:

 32  , 23.6.2014טוב. עכשיו אני רוצה להגיש עוד שיחה מהעמדה של דאוד מיו&   ש:
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 YNET?  1סיימת& ע&   כב' הש' לוי:

 2  לא, אנחנו מתקדמי& ע& זה.   עו"ד קרמר:

 3  י. אוק  כב' הש' לוי:

 4  , יומיי& לפני הכנס. 23.6.2014  עו"ד קרמר:

  5 
#>14<#  6 

 7  החלטה

 8  .1052הוגש וסומ� ת/
#>16<#  9 
  10 

 11  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  12 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  13 

  14 

 15   (השמעת שיחה באול&) 

  16 

 17שלכ&, אנחנו רואי& פה דאוד תראה מת�, בחקירה אתה אומר שזה היתה החלטה   עו"ד קרמר:

 18, אתה אומר לו מעולה, דני לא בתמונה, YNETמעדכ� שסוגרי& שת"פ ע& 

 19  אלישבע לא בתמונה, 

 20  אני זכרתי את האירוע אז אחרת. אני זכרתי שדני פנה אלי וזה ברור שהוא פנה.    ת:

 21  בסדר.   ש:

 22  שחור על גבי לב�.   ת:

 23אות( את זה על היח"צ אבל יש פה, אוקי. עכשיו, אני רוצה רגע להבי�, שאלתי   ש:

 24דאוד אומר ל( אנחנו רוצי& לשדר את הכנס, נכו�? וזה עולה כס, ואתה ג& אומר 

 25גופי& או שהצעירי תל אביב כבר  4לו שיש כרגע קושי תזרימי, אי� בעיה, את& 

 26  גופי&,  3בחו. אז את& 

 27  לא, בזמ� הזה ה& עוד היו.   ת:

 28כלומר ישראל ביתנו, לא ישימו את החלק גופי&. למה שדאוד לא,  4אז את&   ש:

 29  שלה& בשידור הזה,
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 1  אז התשובה שלי,   ת:

 2  אתה חוזר לתשובה מש&.  ש:

 3  כ�.   ת:

 4  מה בעצ& קנית&. קנית&,  600בסדר. אוקי. עכשיו, אני רוצה רגע שתסתכל על ת/  ש:

 5  עכשיו אתה מדבר? YNET �זה ה  ת:

 6כס,? ג& אמיר נמי העיד  תסתכל פה, אישור הזמנה. על מה שילמת& 600כ�, ת/  ש:

 7על זה פה. שילמת& על השידור וקיבלת& טור דעה וכתבה מקיפה. אוקי? וג& נקבע 

 8שכל התכני& אמיר נמי הסביר פה את התכני& של הכתבות יועברו על ידי צור 

 9  תקשורת שזה היחצ� שלכ&. 

 10  אוקי.   ת:

 11  נכו�?  ש:

 12  של הפורו& צעירי&.   ת:

 13  כ�, שלכ& הכוונה,   ש:

 14  . הפורו&  ת:

 15. זה YNET �בסדר. עכשיו אני רוצה שתסתכל על הכתבות הממומנות, אלה מ  ש:

 16  . 603בת/

 17  כ�.   ת:

 18  את& פשוט לא מוזכרי&, לא הפורו&, לא "איילי&",  YNET �בכתבות ב  ש:

 19  קוד& כל זה לא נכו�,   ת:

 20  תעיי�, א& אני טעיתי תגיד איפה זה מוזכר.   ש:

 21  כ� זה מופיע. טוב, תנו לי כמה דקות כי אני זוכר ש  ת:

 22יכול להיות שאני מתבלבל. בשביל זה כל מסמ( אני אומר ל( קוד& כל תעיי�   ש:

 23  בשביל שלא תגיד אחרי זה שאני מטעה או משהו, א& התבלבלתי, 

 24, מצוי�, נו. הנה סת& במשפט הראשו� "א& אנחנו רוצי& באמת ולא רק לא, לא  ת:

 25בסיסמאות לשי& את הנושאי& שבוערי& לצעירי& מבחינת סדר היו& צרי( 

 26שני& ולא מיצה את כולו תדחפו   3שאת& כצעירי& ככוח שראה מה יכולתו לפני 

 27  ללא הר, שהנושאי& האלה יעלו על סדר היו&", 

 28  לא מוזכרי&. אמרתי ל( "איילי&"   ש:

 29"כ( קרה היו& פרופסור עמנואל טרכטנברג שעמד בראש וועדת טרכטנברג בכנסת   ת:

 30למניעת הירידה שנער( בכנס בהובלתה של סגנית שר הפני&, חברת הכנסת פאינה 

 31צעירי&, חברי בארגוני& חברתיי& כמו רוח  �150קירשנבאו&. בכנס השתתפו כ
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 1ינוי כיוו� מקרית שמונה ועוד" עכשיו חדשה מירושלי&, "איילי&" מהפריפריה, ש

 2  בוא נעבור לכתבה הבאה, בוא ת� לי לעיי� אני אמצא ל( את הכל. 

 3  בבקשה. מאיזה ת',   ש:

 4  (לא ברור)   ת:

 5  בממומ�, אתה לא מקשיב למה שאני אומר ל(.  603אני אומר ל( להסתכל בת/  ש:

 6  זה אותה כתבה.   ת:

 7  נגיע ג& לכתבה הזו.  לא, תסתכל בממומ�, מה ששילמת&, עוד מעט  ש:

 8  איפה, תראו לי.   ת:

 9  לא ממומ�.  YNET �ממומ�, ומה שלא ב YNET �. זה. מה שב603ת/  ש:

 10  אי( אתה יודע? זה סת& מעניי� אותי לדעת.   ת:

 11  א' אמיר נמי הסביר ב' זאתי כתבה מדה מרקר.   ש:

 12  זה מה שאני צרי( לבדוק?  ת:

 13  עכשיו, אחרי זה נדבר על דה מרקר.   ש:

 14  אוקי.   ת:

 15  וא& טעיתי תפנה אותי.   ש:

 16הנה, בסדר, בוא תראה רגע, קוד& כל אני מקבל, אתה לא, אתה צודק, אבל בוא   ת:

 17  תראה רגע בראייתי, 

 18  בא, אחת מהכתבות לא?  כב' הש' לוי:

 19לא ירדתי עד הסו, אבל הוא יודע. חזקה עליו כי אני חשבתי שהוא מדבר על הדה   העד, מר דה�:

 20ה כתוב פה "במסגרת הכנס נער( פאנל ייחודי בהשתתפות מרקר. אבל תראה מ

 21  חוקרי& ופעילי& חברתיי& בולטי&, דפני לי,", 

 22  מאיפה אתה מקריא עכשיו?  כב' הש' לוי:

 23  . 3מתו(  2מ  העד, מר דה�:

 24  , תראה לי מתחת לאיזו כותרת. "הצעירי& צריכי& לדאוג לעצמ&"?603ת/  עו"ד קרמר:

 25  כ�.  העד, מר דה�:

 26  תחת לכותרת "הצעירי& צריכי& לדאוג לעצמ&".מ  עו"ד קרמר:

 27"במסגרת הכנס נער( פאנל ייחודי בהשתתפות חוקרי& ופעילי& בולטי& דפני לי,   העד, מר דה�:

 28שקראה לנקוט בכמה  2001שהיא היתה חלק מהפורו& הזה יוזמת מחאת קי. 

 29צעדי&, כלומר רגולציה של שכירות ולהפסיק את העלאת מחירי הדיור ועליית 

 30צרי הצריכה הבסיסיי&. בי� זה לבי� השכר זה מה שנית� לחסו( ליו& סגריר. מו

 31כמו כ�, הוסיפה שיש לדאוג לנציגות צעירה בכל הוועדות שמתקיימות בכנסת. זה 

 32הפלסר כנסת שעשינו, תציג לו את זה אחרי זה, כחלק מסדר יו& לאומי, צרי( 
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 1וב על תעסוקה לטווח נציגות צעירה שתית� ותפריד בוועדות. בנוס, צרי( לחש

 2ארו(" כל הכתבות הממומנות האלה מדברות על המקו& של צעירי&, זה נכו� 

 3  בשמ& אני באמת רואה שה& לא מופיעי& פה.  9ש"איילי&" רוח חדשה ומזא 

 4  אתה מבי� מת�,   ש:

 5  לא מרגש אותי אגב.   ת:

 6  הבנתי, לא מרגש אות(.   ש:

 7  לא, כי זה לא אכפת לי, למה,   ת:

 8תבי� רגע, אתה מסביר שאתה לוקח יחצ�, את&, את& משלמי& לו, שניה, תקשיב   ש:

 9  לשאלה, תענה, 

 10  אבל בשביל להעלות את נושא הצעירי& על סדר היו&.   ת:

 11מת� אתה מביא יחצ� בשביל לקד& פורו& צעירי& שהמטרה שלו כמו שהסברת   ש:

 12  זה לגייס כס, , לבנות,

 13  דיט. נכו�, וטוב שהיא קיבלה את רוב הקר  ת:

 14  תקשיב. תקשיב רגע. לבנות קר� להקי& קר� שתעזור ליזמות של צעירי&,  ש:

 15  נכו�, זה בכלל שכחתי מזה אתה יודע.   ת:

 16  זה מה שכתוב בהסכ&.   ש:

 17  הנושא הזה שכחתי.   ת:

 18  מילה אי� על הדבר הזה,   ש:

 19  שמה?  ת:

 20  בכתובת הממומנות.   ש:

 21  לא, זה לא נכו�, על התוכ� יש.   ת:

 22  � לי לשאול את השאלה שלי. אתה תענה, ת  ש:

 23  בבקשה.   ת:

 24מילה אי� לא על הפורו& צעירי&, לא על "איילי&" , לא על רוח חדשה, לא על   ש:

 25  . על זה שילמת& כס,?9מזיא 

 26תשובתי ששילמנו כס, על התוכ� השיווקי הזה, התוכ� מסונכר� איתנו לחלוטי�   ת:

 27ואה כרגע בבית המשפט לפי מה שאני ר 9זה נכו� ש"איילי&", רוח חדשה ומזיא 

 28  לא מופיעי& פה, לא יודע א& בזמ� אמת זה היה מעניי� אותי יותר מידי. 

 29  טוב.   ש:

 30  כי הנושא הוא העניי�, לא מי קיבל כרגע קרדיט ואיזו עמותה הוצגה.   ת:

 31  כ�, אבל יחצ� אמור ליחצ� את הפורו&, נכו�?  ש:

 32  לא, לא נכו�.   ת:
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 1  לא?  ש:

 2  למה?  ת:

 3  כי תראה מה כתוב בהסכ&.   ש:

 4  היחצ�, אתה מעלה על סדר היו& את הדברי&, נו, בסדר.   ת:

 5  מה,   ש:

 6התשלו& מבחינתי היה עבור העלאה על סדר היו& את הנושאי& שדנו בה& בכנס   ת:

 7שיעלו לסדר היו& הציבורי, אני רואה שזה נעשה בצורה הרבה יותר יפה ממה 

 8  שחשבתי, עכשיו כשאני קורא את זה. 

 9  טוב. עכשיו תראה,   ש:

 10  אולי לא שילמת מספיק.   כב' הש' לוי:

 11  זה כבר מאוחר מידי, אבל יש לה&, ה& יכולי& לעשות ביניה&,   העד, מר דה�:

 12  אולי ה& פחות גנבי& ממה שאתה חושב.   כב' הש' לוי:

 13שקל שה& העבירו אחד לשני ש&, שהצ'קי& לא חזרו, את  �7000לא, אבל על ה  העד, מר דה�:

 14  ב סגרו אבל הצ'קי& נשארו אצלו בכיס מה שנקרא. המוט

 15זה האזכור שלכ& בכתבה הראשונה בדה  605עכשיו תראה, לגבי, תסתכל בת/  ש:

 16  מרקר שזה לא כתבה, דווקא לא כתבה ממומנת. 

 17  אבל זה ג& עבודה של יח"צ .   ת:

 18 �150נכו�, נדבר על זה עוד שניה. אבל תראה מה המשפט, "בכנס השתתפו כ  ש:

 19& חברי& בארגוני& חברתיי& כמו רוח חדשה מירושלי&, "איילי&" צעירי

 20מהפריפריה, שינוי כיוו� מקרית שמונה ועוד" לא כתוב שזה כנס שלכ& במסגרת 

 21  פורו& צעירי& שאת& מקדמי&, לא מפריע ל(, 

 22  זה ניואנסי&, עזוב.   ת:

 23השני, עכשיו תראה, תראה, ניס� זאבי העיד פה ואתה שמעת את העדות שלו בתיק   ש:

 24הוא הסביר שמבחינתו כיחצ� של פאינה קירשנבאו& כדאי לו להזכיר את הארגוני 

 25  צעירי&, 

 26  אי( רונ�, אי( רונ� הזכיר את זה?  ת:

 27  תענה לשאלה. תקשיב לשאלה.   ש:

 28  אני עונה, אי( רונ� הסביר את זה שהעובד שלו לא ידע ש"איילי&" היא לקוח?  ת:

 29  תקשיב רגע לשאלה.   ש:

 30  ל אות( שאלה. אבל אני שוא  ת:

 31  תקשיב,   ש:

 32  אתה לא שואל, זה לא התפקיד של(.   כב' הש' לוי:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2019ינואר  02  

  

 4620

 1  זו התשובה שלי בעצ&.   העד, מר דה�:

 2  כ�.   כב' הש' לוי:

 3תקשיב לשאלה, הוא הסביר שבהודעות הדוברות שהוא מוציא כיחצ� של פאינה   עו"ד קרמר:

 4  שווה לו להזכיר את ההשתתפות של הצעירי&, 

 5  מדהי&.   ת:

 6  ? כי זה נות� נפח. למה  ש:

 7  וזה סבבה, נכו�?  ת:

 8  תשיב לשאלה.   ש:

 9אני עונה, זה אחלה בעיני(? לפרוטוקול אני עונה בשאלה שזה שהעובד של רונ�   ת:

 10צור יודע שאני לא הלקוח ולא אומר לי את זה אפילו פע& אחת והבוס שלו חת& 

 11ת&, מה איתי על הסכ& שאני הלקוח, זה בסדר. יש כאלה שלא כדאי להתעסק אי

 12  אנחנו כבר יכולי& לעשות. 

 13  טוב. תראה, אלישבע העידה,   ש:

 14ואז זה מוציא את כל החשק, אתה מבי�? ג& א& יש נקודות שבה& אתה צודק זה   ת:

 15  כבר מוציא את החשק כי זה לא, אי�, זה לא אמת, 

 16  תראה, אלישבע העידה,   ש:

 17  כבוד השופט, אתה מבי� את המצוקה?  ת:

 18  הראשו� של(, מה אתה חושב? הוא הבי� את המשפט  ש:

 19בסו, קל על אנשי& שלא לעשות לבעיות, קל לגמור לה& את החיי&. קל. זה לא   ת:

 20, 433מערכת תמנונית, ה& לא יתקעו את הפרקליטות, היה ש& ג& עזרה של להב 

 21זה השטויות, עזוב, אבל לא, אנחנו שניסינו, זה באמת שחיתות מהיסוד אז אני 

 22& זה נראה ל( בסדר, זה היו& בדיעבד שלא אבל זה אומר, אתה שאלת אותי א

 23מוציא את החשק, זה מגעיל ואסור לתת יד לזה כי חייבי&, זה לא יכול להיות 

 24שרק הקטני& יידפקו, לא בקטע, אני חושב שהייתי בסדר אגב, אני באמת לא 

 25בקטע זה, אבל אסור לכ& לשת, פעולה ע& זה כבתי משפט. כי זה לא בסדר, וג& 

 26  ירי& שנמצאי& פה מאחורה, אי( את& חיי& ע& זה? את& כצע

 27  טוב.   ש:

 28וג& אתה יונת�, זה צרי( לבאס אתכ&, זה צרי( להדיר שינה מעיני( שאחרי שאתה   ת:

 29מתעסק איתי א& היה "איילי&" או לא היה "איילי&" בזה הממומ�. אבל ממי 

 30כיפה שמפחדי& והכל פוליטיקה מגעילה מאחורה ומי שיד רחצה יד ברשויות הא

 31זה לא מעניי� אות(, אתה לא ק& בבוקר ואומר בזה אני אלח& ובשביל זה אני 

 32  בפרקליטות. 
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 1  טוב,   ש:

 2  התעסקת איתי וע& דני.   ת:

 3היא הבינה שיש בעיה ע& היח"צ  2014אלישבע העידה שבתחילת חודש אוקטובר   ש:

 4  והיא פנתה אלי(. 

 5  כ�.   ת:

 6  בוא תספר מה היה.   ש:

 7קוד& כל צרי( להסביר שבאמצע היה צוק אית� ולא רוצה פה להאדיר את שמי   ת:

 8ורצתי בכל זאת והלכתי  8למרות שאני חייב כי אני בכוננות, לא גייסו אותי לצו 

 9שבועות בלי שהייתי מגויס  5כי קקו� הוא סמג"ד גפ� והייתי מגויס כמעט 1לבה"ד 

 10& לא היה זה, ואחרי זה את והייתי בתו( עזה וא& היה קורה משהו ביטוח וכלו

 11אותה מדינה שאתה מוכ� לקרוע את התחת בשבילה, מכניסה אות( לתו( הדבר 

 12הזה אז בזמ� הזה מה לעשות לא הייתי וידעתי מה קורה ע& רונ� צור, נגמר העניי� 

 13הגיעו החגי&, אחרי זה היא פנתה אלי ואמרה לי תגיד ה& כבר לא עוני& לי וידעתי 

 �14 שזה שור מועד, ידענו שדאוד קומבינטור אז אמרתי לה כבר שאמר איזה יונת

 15אלישבע קוד& כל תפסיקי לשל&, אחרי זה ה& באו להציג ג& ה& ממילא רצו 

 16להפסיק לשל&, הראו שזה לא נכו� כי זה היה קוד&, אני מבחינתי התיק נגמר, 

 17בשלב כזה לא צרי( לגשת לכתב אישו&. א& זה שוחד אז זה שוחד עד הסו,, א& 

 18וליטיקה אז אפשר לתת פה ראש אז תגידו נו נו נו את& ילדי& מגעילי& אל זה פ

 19תתעסקו בעמותות. זה לא מתאי& לכ&, את& מגזימי& אבל לא כתב אישו& על 

 20  שוחד. 

 21תגיד מת�, כשהיא פונה אלי( באוקטובר ואומרת ל( שיש בעיה , אתה מתקשר   ש:

 22  לרונ� צור?

 23  תקשרות. לא, היא, היא זאת שהעבירה את הסיו& ה  ת:

 24  אני שואל א& אתה מתקשר לבדוק איתו?  ש:

 25  לא, מה יש לי? אני לא מכיר את הב� אד& הזה.   ת:

 26  אל, שקל בחודש.  20אתה משל&   ש:

 27אני לא מכיר את הב� אד& הזה , היא אמרה לי תקשיב ה& לא עוני& לי, אמרתי   ת:

 28י( הגו� לה תקשיבי קוד& כל תפסיקי לשל&, נקודה סו,. בזה נגמר התיק. בתהל

 29של שימוע את& צריכי& להגיד ובזה נגמר התיק וזה היה החלק המרכזי כי א& 

 30היית מוריד את זה אז לא היה את הכתב אישו& הזה. מלכתחילה כי על קלגנוב 

 31ע& כל הכבוד יש גבול לכל תעלול, אתה מסכי& איתי? לא להרוס את החיי&, אז 

 32חקלאי, תעזוב, אתה לא מבי�  תגיד לו תשמע אתה לא יכול להיות מנהל, ל( תהיה
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 1מה אתה עושה, בסדר. לא, אבל כתב אישו& ולהרוס ל( את החיי& ולהרוס 

 2  עמותה, כאילו, 

 3  תראה, בנובמבר דאוד פנה אלי( וביקש שתעסיקו את ויקה רבי� בעמותה.   ש:

 4  ויקה רבי� זה מה שאמרתי לו ללכת למבקר המדינה לבדוק א& זה אפשרי?  ת:

 5  עזוב.   ש:

 6  בר רוצה לקצר כי זה לא יכול להיות בכתב אישו& דברי& כאלה. אני כ  ת:

 7  זה לא ניכר שאתה רוצה לקצר. דאוד פנה אלי( לגבי ויקה רבי�, תספר מה היה.   ש:

 8  אני רק לא זוכר א& זה החברת כנסת זה ויקה רבי�?  ת:

 9    לא, עוזרת של פאינה.   ש:

 10בי הפלסר כנסת א& אני לא אז אני חוזר בי, זה לא היה לגבי זה. רצינו משהו לג  ת:

 11  טועה, 

 12  מה הוא ביקש ממ(?  ש:

 13רצה למצוא לה ג'וב, הא& אפשר למצוא לויקה רבי� ג'וב. אמרתי לו תקשיב היא   ת:

 14  באה לעבוד באמת? זה מה שאני אומר לו בטלפו� זה לעבוד לעבוד או חרטא ברטא, 

 15  אני שואל, עוד שניה אתה תראה, בוא אני אראה ל( את המסמכי&.   ש:

 16אני חייב רגע להתפנות לשניה וחצי. אני בעד להמשי( כי אני מסוגל לסיי& את   ת:

 17  היו&. מה עוד שזה לא נחשב לי בעבודות שירות. 

 18  טוב, חמש דקות הפסקה.   כב' הש' לוי:

  19 

 20  (המש( לאחר הפסקה)

  21 

 22  כ�.   כב' הש' לוי:

 23של ויקה רבי�. טוב, אז אמרנו שהיה ל( שיח ע& דאוד גודובסקי לגבי העסקה   עו"ד קרמר:

 24אחרי זה נרחיב, אני הייתי צרי( את הנתו� הזה, אתה מיד תראה כדי להבי� את 

 25רצ, השיחות שאני רוצה להגיש, רצ, ההודעות בינ( ובי� דאוד. אני מגיש ביחד 

 26  רצ, של התכתבויות טקסט,

 27  אתה יודע אי( אני מערי( את זה שאתה מלווה אותי את כל,   ת:

 28  אדוני אבל זה יהיה יותר מסודר ככה.  924מידה מסוימת את ת/ה� חופפות ב  עו"ד קרמר: 

 29כבודו, לפי מיטב זכרוני הנושא של ויקה רבי� אינו כלול בכתב האישו& כנגד פאינה   עו"ד ג. אדרת:

 30קירשנבאו& כמו נושאי& רבי& אחרי& שנחקרו פה, אני רוצה שזה ייכנס ההערה 

 31  הזאת לפרוטוקול. 

 32  ל להבי�, צרי( את זה בשבי  עו"ד קרמר:
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 1  אדוני שמע את הערתי?  עו"ד ג. אדרת:

 2  כ�, הכל אני שומע.   כב' הש' לוי:

 3  בכל זאת הייתי מצפה לאיזו תגובה מחברי למה זה רלבנטי.   עו"ד ג. אדרת:

 4  לא, אני אמרתי, זה צרי( כדי להבי� את ההקשר.   עו"ד קרמר:

 5  את ההקשר של מה?  עו"ד ג. אדרת:

 6  כל בהודעות וזה ג& ל( יהיה נורא מוב�. אתה מיד תראה, תסת  עו"ד קרמר:

 7  אתה מאשר שאי� שו& אישו& כזה?  עו"ד ג. אדרת:

 8  בוודאי.   עו"ד קרמר:

 9  אוקי.   עו"ד ג. אדרת:

 10  יהיה? �וא& הוא לא יאשר  כב' הש' לוי:

 11  לא הבנתי שזאת השאלה.   עו"ד קרמר:

 12  מחדש?ברור שאי�, אני יודע שאי�. כ�. אז זה את& רוצי& לסמ�   כב' הש' לוי:

 13  לסמ�. כ�. ת' חדש.   עו"ד קרמר:

  14 
#>17<#  15 

 16  החלטה

 17  . 1053הוגש וסומ� ת/
#>18<#  18 
  19 

 20  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  21 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  22 

   23 

 24היא הסבירה שבאוקטובר  לא הבנתי שזו השאלה. כ�, תראה אז אמרנו היא פונה,  עו"ד קרמר:

 25היא פנתה אלי( והיא אמרה שהיא אמרה ל( שהיא לא מבינה מה מנהל את היח"צ 

 26ומי אומר לה& מה לעשות ושאתה אמרת לה שאתה לא יודע ושאלה טובה וכו' 

 27וכו', זה היה באוקטובר, ה& ג& מיקמה את זה אחרי פגישה שהתקיימה בקרית 

 28. עכשיו תראה, אנחנו קופצי&, אנחנו �2.10הממשלה פה בתל אביב, דיברה על ה

 29. ויש פה את הסדרת התכתבויות האלה בינ( ובי� אלישבע. אתה �14.11כבר ב
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 1כותב לה ככה "דאוד רוצה אולי איזו עוזרת פרלמנטרית לשעבר של פאינה 

 2  כפרוייקטורית", 

 3  היתה פרויקטורית בפלסר כנסת, זו היתה ההצעה שלי.   ת:

 4  לדאוד?אוקי. אוקי. הצעה של(   ש:

 5  לא, דאוד פנה אלי לגבי ויקה רבי�,   ת:

 6  שתעסיקו אותה.   ש:

 7  א& אפשר להעסיק אותה.   ת:

 8  אוקי.   ש:

 9  ואז אני, זו השיחה שאני אומר לו,   ת:

 10  ואז אתה מציע לה שמה? שאיפה היא תעבוד?  ש:

 11ואז אני אומר לו במסגרת הפלסר כנסת כי אחרי הישיבה שהיתה אצל פאינה   ת:

 12  ייכנסו לוועדות ושיהיה גור& אחד שירכז את זה,  הוחלט שהצעירי&

 13  אוקי.   ש:

 14והוטל על אלישבע לגייס את העובד ואז אני, הוא אומר לי ויקה, אני אומר רגע   ת:

 15אתה יודע מה בוא נבדוק, עוזרת פרלמנטרית לשעבר, נדבר ע& אלישבע אולי 

 16  יכולה להיות הפרוייקטורית של הפלסר כנסת הזה. 

 17אז היא כותבת ל( "כבר סגרנו ע& מישהו", נכו�? "וג& צרי( ממש בסדר גמור. ו  ש:

 18להיזהר א& ככה אנחנו נשארי& ע& משרד יחד שמיחצ� את פאינה, באמת שלא 

 19  בא לי להסתב(, מצאנו מישהו מצוי�". ואז אתה אומר "סבבה, אדבר איתו". נכו�?

 20  נגמר העניי�.   ת:

 21לה בלה בלה "שלא ידאגו "והעברתי לרכז שלה שזה בהובלה של פאינה" וב  ש:

 22  מבחינת קרדיט". 

 23  יפה.   ת:

 24ואתה כותב לה "נראה לי שהוא מחפש ג'וב לאיזה מקורב" כמוב� זה לא נראה ל(   ש:

 25  אלא אתה יודע שהוא מחפש ג'וב למקורב. 

 26  כ�.   ת:

 rest my case ."  27ואז היא כותבת ל(, "  ש:

 rest my case."  28"  ת:

 29יא כבר באוקטובר מסבירה ל( שיש בעיה ע& יפה. עכשיו, אותי מעניי� המשפט ה  ש:

 30  עוד לא סגרת& את הסיפור מול היח"צ.   �14.11היח"צ, ופה אנחנו רואי& שב

 31  לא זוכר אבל אני,   ת:

 32  אתה לומד את זה מהדברי&.   ש:
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 1  אוקי, בסדר, לא זוכר את התאריכי&.   ת:

 2"צ  עכשיו היא שואלת אות( מה זה אומר "ג& ככה אנחנו משלמי& למשרד יח  ש:

 3  שמיחצ� את פאינה"?

 4  אני חושב שהיא הסבירה את זה מאוד יפה בעדות שלה.   ת:

 5  אני שואל מה אתה מסביר.   ש:

 6  אני יכול להגיד מה שהיא אמרה, אני לא יודע למה היא התכוונה.   ת:

 7  מה אתה הבנת?  ש:

 8שהיתה תחושה בשלב אני מה שאני הבנתי זה מה שהיא הסבירה בבית המשפט   ת:

 9הזה שהרבה מהפעילות, שלא עוני& לטלפוני& ושיש איזה שהוא נתק וזה הביא 

 10אפילו לשיחה שהיתה מאוד עצבנית שלי מול, כבר לא זוכר את השיחה הזאת, 

 11היתה איזה שיחה שהתעצבנו ואמרנו לה& חבר'ה בואו אנחנו משלמי& לכ& כס,, 

 12  כאילו נעלמת&, 

 13  תה מתעצב�?קורה ל( שא  כב' הש' לוי:

 14  מה?  העד, מר דה�:

 15  קורה ל( שאתה מתעצב� לפעמי&?  כב' הש' לוי:

 16קורה לי ממש לעיתי& רחוקות. האמת שזה קורה לי לעיתי& רחוקות, אני לא   העד, מר דה�:

 17  צוחק, שיש עוולה אז אני מתעצב�. 

 18  טוב.   כב' הש' לוי:

 19הדינמיקה שהיתה כי אני ואני חושב בהקשר הזה היא כתבה את זה, אגב זאת   העד, מר דה�:

 20אומר לה סבבה אדבר איתו, אי� פה יחסי שוחד, כ�, בוא נראה, רגע, אולי בכל 

 21  זאת. 

 22  אי� בעיה, אני שאלתי אות( שאלה אחרת מת�. שוב, תראה,   ש:

 23  אז עניתי ל(.   ת:

 24לא כותבת ל( פה "ג& ככה אנחנו  לא ענית לי. אמרת לי היה נתק לא עוני& לי. היא  ש:

 25  משלמי& למשרד יח"צ "

 26  זה,   ת:

 27  רגע,   ש:

 28  זה בעדות,   ת:

 29  זה לא מכובד שאתה לא נות� לסיי& את השאלות.   ש:

 30  אני רק רוצה שתעזור לי, זה באיזור של דרו& אית�?  ת:

 31  . 14.11לא. הרבה אחר כ(, אני מסביר ל(   ש:

 32  תי ואת דני?זה קרוב לשיחה הזאת שיש, שמשמיעי& או  ת:
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 1  חודש אחר כ(.   ש:

 2  חודש אחרי השיחה הזאת? אז זה קצת מסביר לי,   ת:

 3  לא, תענה לי תשובה פשוטה, היא לא כותבת ל( אנחנו,   ש:

 4  אתה,  ת:

 5  אני לא מבי� מה מצחיק.   ש:

 6  שניות תתאפק. בבקשה, תשלי& את השאלה.  30תקשיב לשאלה אדו� דה�.   כב' הש' לוי:

 7  תשמיע, למה לא   העד, מר דה�:

 8לאט. כ�, תשלי& את  10שניות, תתחיל לספור מעכשיו עד  30לא התאפקת   כב' הש' לוי: 

 9  השאלה. 

 10אני אומר ל( היא לא אומרת ל( שאת& משלמי& למשרד שלא עונה לכ& ונעל&   עו"ד קרמר:

 11לכ&, היא אומרת ל( אנחנו משלמי& למשרד יח"צ  שמיחצ� את פאינה, אחרי 

 12  שהיא כבר אמרה ל( שיש בעיה ע& היח"צ. שחודש קוד& היא מסבירה 

 13  ואז יש את השיחת איפוס.   ת:

 14  אז אני שואל אות( עכשיו שאלה פשוטה,   ש:

 15  שזה קשור,   ת:

 16  למה היא כותבת,   ש:

 17  אדו� קרמר, מצד שני א& תקצרו בשאלות יכול להיות שיצליח לעצור את הנשימה.   כב' הש' לוי:

 18  אומרת שאת& משלמי& למשרד שמיחצ� את פאינה?למה היא מתכוונת כשהיא   עו"ד קרמר:

 19בהמש( לשיחת טלפו� שתיכ, נשמע אותה, אני מקווה, שבה זה אותה שיחת   ת:

 20איפוס אחרי שהיא אומרת שה& לא עובדי& ואני אומר בוא נראה ואנחנו אומרי& 

 21לה& חבר'ה אנחנו הלקוחות פה את& מגזימי& וככל הנראה הדברי& לא תוקנו 

 22ת אז היא הגיעה לאיזו שהיא תובנה ואמרה ג& ככה אנחנו אחרי השיחה הזא

 23  משלמי& לפאינה את היחסי ציבור. 

 24  אוקי, אתה מתקשר בשלב הזה לרונ� צור?  ש:

 25  לא. אני לא בקשר איתו, אבל אתה יודע,   ת:

 26  מישהו מתקשר אליו ואומר לו,   ש:

 27  מי?  ת:

 28אל, שקל  20 מישהו מתקשר לרונ� צור ואומר לו סליחה חביבי אני משל& ל(  ש:

 29  בחודש אתה צרי( לשרת אותי ולא את פאינה?

 30  אנחנו יותר מזה, אנחנו מפסיקי& את ההתקשרות.   ת:

 31  מתי את& מפסיקי& את ההתקשרות?  ש:

 32  שבועות.  3שבועיי& אחרי,   ת:
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 1  שבועות? למה? 3למה חיכית עוד   ש:

 2  טוב, נו, בסדר, כי אני מושחת.   ת:

 3  אני שואל אות( למה.   ש:

 4י&, אני לא יודע מה היה בשיחות SMS& הולכי& בסדר היא אמרה ואז זה כי דברי  ת:

 5בי� לבי�, הרי א& תשמע את השיחות סביר להניח שיש איזו התדיינות ואני אומר 

 6אולי תנסי עוד פע&, טוב תראי מה קורה ואז היא חוזרת ואומרת לי אחרי 

 7ב קוד& כל שבועיי& שלוש תקשיב ה& לא עובדי&, ה& נעלמו, אני אומר לה טו

 8תפסיקי לשל& ונסיי& את העניי� הזה. בסדר? אז אני לא זוכר עכשיו מה היה בי�, 

 9אני בטוח בטוח שא& הצלחנו לשכנע את השופט גורפינקל בהוכחות ובזמ� הרבה 

 10  יותר ארו(, 

 11  שמה?  ש:

 12  שזה לא היה, היתה תודעה לא אצלי ואצל פאינה שאנחנו משלמי& יח"צ ,   ת:

 13  לאלישבע.   עו"ד שח,:

 14  לאלישבע. שאנחנו משלמי& יח"צ  לפאינה.   העד, מר דה�:

 15  היא כותבת ל( משלמי& למשרד שמיחצ� את פאינה.   ש:

 16בסדר אז אני ג& פע&, אני אמצא איזו אמירה של( או של מאור ותראה אי( אני   ת:

 17אצליח דר( זה לבנות תזה שלמה ובסדר, זה לא נכו�, כי המציאות היא יותר 

 18  מורכבת. 

 19אוקי. עכשיו, בחקירה במשטרה שאלו אות( מי החליט על הפסקת ההתקשרות   ש:

 20  ואמרת, 

 21  ?�9.2ב  עו"ד קליי�:

 22. אמרת "אני אמרתי לאלישבע תפסיקו אני חייב להגיד לזכותו של 37, 9.2כ�,   עו"ד קרמר:

 23  דאוד הוא אומר ל( כ� שהוא לא פנה אלי בעניי� הזה". 

 24  נכו�.  ת:

 25ואז החוקר שואל אות( "למי פנית בעניי� הזה שראית שה& מיחצני& את   ש:

 26פאינה?",  "זה היה רק ביני ובי� אלישבע", שואל אות( "למה לא פנית לדאוד? 

 27למשרד יחסי ציבור שאתה לקוח שלו כביכול וכו'" "אני קוד& כל לא היה לי קשר 

 28היה לי אית& שו&  ע& רונ� צור " ואתה מחכה "אני אמרתי ל( את זה וודאי, לא

 29  קשר". עכשיו, אתה עומד מאחורי זה שדאוד לא פנה אלי( בעניי�?

 30בזמ� החקירה אני לא זכרתי שאחרי , אחרי וזה הדרמטי, שאני כותב לאלישבע   ת:

 31תפסיקי לעבוד אית& וקוד& כל להפסיק לשל& הוא ג& באיזה שהוא אי מייל א& 
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 1ה להפסיק את ההתקשרות ע& או משהו כזה אמר אני רוצ SMSאני לא טועה או 

 2  רונ� צור אחרי, זה דרמטי שזה אחרי, כ�?

 3  נראה.   ש:

 4אז בדיעבד אני יודע שהיה איזה שהוא פניה של דאוד אחרי להפסיק את   ת:

 5  ההתקשרות ע& רונ� צור או לא להארי( אותה, לא יודע מה היה לו בראש. 

 6  . �25.11אני רוצה להגיש שיחה שנשמע אותה ג& מ  ש:

  7 
#>19<#  8 

 9  החלטה

 10  . 1054הוגש וסומ� ת/
#>20<#  11 

  12 

 13  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  14 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  15 

  16 

 17  . 25.11.2014  עו"ד קרמר:

 18  אפשר לקבל עותק?  עו"ד ג. אדרת:

 19  כ�.   עו"ד קרמר:

 20  אחרי שהופסקה ההתקשרות?  העד, מר דה�:

 21  אנחנו כבר אחרי הסמסי& של( מול אלישבע שראית קוד&.   ש:

 22  שאלתי אחרת,   ת:

 23  אתה מיד תראה.    ש:

  24 

 25  (השמעת שיחה באול&) 

  26 

 27  . �25.11אוקי, אנחנו ב  עו"ד קרמר:

 28  אחרי שהפסקנו את ההתקשרות.   ת:
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 1אוקי, עוד מעט נגיע לזה. הוא שואל אות( א& זה נגמר, מה אכפת לו? מה העניי�   ש:

 2  שלו?

 3  נו רואי& שהוא מעורב מכ, רגל עד ראש בדבר הזה. אנח  ת:

 4  אוקי.   ש:

 5ואנחנו רואי& שהפורו& הזה ביוזמתנו הגיע בשביל להעניק לפאינה קרדיט טוב   ת:

 6  בפורו& צעירי& בשביל לגייס ממנה כס, והוא היה שות, מלא בתהלי(. 

 7  טוב.   ש:

 8א היינו כי זה היה רק שהיו עוד תהליכי& שלא היינו מודעי& אליה& ואגב חבל של  ת:

 9  פותר את כל הבעיה. 

 10  אוקי.   ש:

 11כי א& היו אומרי& שחוקי זועבי ג& רוצי& יכול להיות שהיינו מסכימי&, מה כל   ת:

 12  כ( נורא בזה?

 13נפסק?" מה  �1.12עכשיו תגיד לי, מה הוא מתכוו� "תבדוק לי שאנחנו באמת ב  ש:

 14  זאת אומרת תבדוק לי? אתה לא יודע?

 15  אי� לי מושג.   ת:

 16  אוקי. עכשיו, אתה אומר לו "אני אבדוק ל(, אני חוזר אלי(". כלומר אי� ל(,   ש:

 17  לא חזרתי אליו בכלל.   ת:

 18  לא חזרתי אליו?  ש:

 19  לא נראה לי, אני לא זוכר עכשיו.   ת:

 20  אוקי. כלומר פה אי� ל( מושג א& זה נפסק או לא ומתי זה נפסק.   ש:

 21  טוב.  יכול להיות שכ�, יכול להיות שכ� וזה בא לי  ת:

 22  אתה אומר לו "אני אבדוק ל(".   ש:

 23לא, אבל אני אומר שזה יכול להיות דווקא, אני עכשיו רק משער, יכול להיות שזה   ת:

 win win 24בא לי טוב כי אנחנו החלטנו להפסיק לשל& והוא ג& במקביל 

situation .  25 

 26  . �14.11הבנתי. אבל אלישבע כתבה ל( ב  ש:

 27  טוב.   ת:

 28  נכו�?   ש:

 29  ממתי? נו. וזה  ת:

 30  . �25.11וזה מה  ש:

 31  ?�14.11מה היא כתבה לי ב  ת:

 32  שג& ככה משלמי&,   ש:
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 1  זה לא קשור, נו, מה הסמס רלבנטי?  ת:

 2  אני שואל אות( שאלה פשוטה, פה עוד לא החלטת להפסיק, נכו�?  ש:

 3  מאיפה אתה יודע? למה אתה מסיק את זה?  ת:

 4  כי אתה לא אומר לו פה ברור הפסקתי את ההתקשרות אית&.   ש:

 5  מה הקשר מה אני אומר לו, מה אני צרי( לחשו, מה אני חושב עליו בכל רגע?  ת:

 6  אוקי.   ש:

 7  נו באמת. מה.   ת:

 8  טוב, בסדר. עכשיו,   ש:

 9  א& הייתי אומר לו כל דבר שאני חושב בכל רגע נתו� אז לא היו שיחות טלפו�.   ת:

 10 5. כלומר 928מהעמדה של( לאלישבע, זה ת/ SMSאחר כ( אתה מוציא דקות  5  ש:

 11  דקות אחרי השיחה ע& דאוד אתה שואל את אלישבע. 

 12עכשיו אני זוכר בוודאות שזה היה אחרי שהחלטנו להפסיק את ההתקשרות, הרי   ת:

 13  צ'קי& מראש אז אנחנו אמרנו לא ממשיכי& את ההתקשרות איתו.  6נתנו 

 14ה אומר לדאוד קוד& אני אבדוק ל( אתה באמת לא יודע א& הבנתי. אבל כשאת  ש:

 15  נפסק או לא, אתה פונה לאלישבע, נכו�?

 16באופ� פורמלי הצ'ק האחרו� הוא באמת כמו שאני חושב שזה היה באמת חצי שנה   ת:

 17  מאותו אירוע. 

 18  זה לא מה שאני שואל אות(,   ש:

 19  לא, אבל זו התשובה.   ת:

 20  אתה לא יודע א& נגמר או לא ומתי, נכו�? �25.11אתה בשלב הזה ב  ש:

 21  לא, אני לא מסכי& אית(,   ת:

 22  אתה אומר אני אבדוק ל( ואתה הול( ובודק.   ש:

 23כי לפני הסמסי& האלה יש את הסיכו& שלא ממשיכי& את ההתקשרות ע& רונ�   ת:

 24  צור ללא קשר, 

 25  אז למה לא אמרת לו שזה נגמר?  ש:

 26  יד לו את זה?למה שאני אג  ת:

 27  אז למה אתה בודק ע& אלישבע?  ש:

 28  למה לא אמרתי לו מה? רגע אחי אתה רמאי, אתה מושחת,   ת:

 29  לא, אבל למה אתה שואל את אלישבע מתי הצ'ק האחרו� לרונ� צור?  כב' הש' לוי:

 30צ'קי& עוקבי& זה הגיע לסו, תקופה ואז  �6צ'קי& מראש ל �6מכיוו� שנתנו את ה  העד, מר דה�:

 31נתה אלי ואנחנו אמרנו קוד& כל תפסיקי לשל&, לא ממשיכי& את היא פ

 32  צ'קי& הגיעו במעמד החתימה,  �6ההתקשרות, הרי ה



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2019ינואר  02  

  

 4631

 1אז מה קשור א&, אני מבי� מה אתה אומר, מה קשור מועד הצ'ק האחרו� לעניי�   כב' הש' לוי:

 2  הזה?

 3מתי הצ'ק האחרו�  עכשיו, שהוא פונה אלי, שהוא פונה אלי אני רוצה להבי� ממנה  העד, מר דה�:

 4  אגב יכול להיות, 

 5  למה זה קשור אבל?  כב' הש' לוי:

 6לא, כי יכול להיות שמה שעבר לי בראש זה לוודא שאני והוא מסונכרני& באותה   העד, מר דה�:

 7  חשיבה. 

 8  אתה ומי?  עו"ד קרמר:

 9  ודאוד.   ת:

 10  אז למה לא אמרת לו הפסקנו את זה?  ש:

 11לא להמשי( את ההתקשרות, אני מסביר ל(  כי אני לא ידעתי, כי אנחנו החלטנו  ת:

 12  עוד פע&, 

 13  חודשי&,  �12לא הבנתי. זה הסכ& ל  ש:

 14  צ'קי& מראש והחלטנו לא להמשי( לתת את הצ'קי&.  6שנרשמו   ת:

 15  אז למה אתה לא אומר לו את זה?  ש:

 16סת& אני כי א&, אז אני אגיד ל( למה כי א& לצור( העניי� אני באותו רגע אני   ת:

 17עכשיו משער, כ�? זה לא זה, נגיד שאני באותו רגע אתה מסכי& איתי שא& 

 18מחליטי& להפסיק את ההתקשרות ונשאר רק עוד שבועיי& לצ'ק האחרו� יש 

 19חודשי& או חודשיי& לצ'ק האחרו�, הרי א& הוא פנה אלי אני  4הבדל בי� נשארו 

 20תו רגע בראש, א& הוא רוצה רגע להיות חד כי אני מערי( שזה מה שעבר לי באו

 21פנה אלי ואומר לי תפסיקו לשל& ואני ג& ככה החלטנו לא להארי( בעוד צ'קי&, 

 22א& יש פער של חודשיי& אז יכול להיות שג& את החודשיי& האלה אני אפסיק, 

 23  א& זה פער של שבועיי& לא שווה בשביל זה לעשות את כל הטרר&. 

 24  אבל אני רק שואל אות( שאלה פשוטה.   ש:

 25  ז אני עניתי את זה. א  ת:

 26  את&,  �14.11ב  ש:

 27  זו התשובה שלי.   ת:

 28  , �14.11ב  ש:

 29  חלאס, זו התשובה.   ת:

 30  , �14.11ב  ש:

 31  זו התשובה.   ת:

 32  עוד לא הפסקת&.   ש:
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 1  אז אני עניתי ל( את התשובה, א& היא מספקת אות( או לא זה לא מעניי� אותי.   ת:

 2  דקות אחר כ(,  20טוב. תראה,   ש:

 3  זהו, אני עניתי על התשובה.   ת:

 4  אדו� דה�. מספיק.   כב' הש' לוי:

 5  הבנתי. אז אתה תגיד על הכל אני עניתי.   עו"ד קרמר:

 6  כ�.   כב' הש' לוי:

 7אלישבע חוזרת אלי( ואומרת ל( שהיא לא יודעת, היא  929דקות אחר כ( בת/ 20  עו"ד קרמר:

 8ג מתי את& מפסיקי& אי� לה מוש �25.11ג& צריכה לבדוק. כלומר ג& אלישבע, ב

 9  לשל&. 

 10צ'קי& שניתנו  �6עד מתי הצ'ק האחרו�. בסדר. אוקי. מתי הצ'ק האחרו� מתו( ה  ת:

 11  או החמישה צ'קי& כי היא העבירה חלק מהכס, בהתחלה במעמד חתימת החוזה. 

 12  בהודעת טקסט,  �26.11היא חוזרת אלי( למחרת ב 930טוב. עכשיו בת/  ש:

 13  ות הזמני& של זה? מתי הסמס הזה?כמה זמ� זה, כאילו מה לוח  ת:

 14יש לכ& את הסדרה שקשורה לויקה. ופה  �14.11. איזה? סדרת סמסי&? ב14.11  ש:

 15  , �26את& בודקי& מתי הצ'ק האחרו�, היא חוזרת אלי( ב �25�26ב

 �16לא, סת& מעניי� אותי כי נראה לי שזה מסתדר לי עכשיו. לא יודעת תבדוק זה ב  ת:

25.11 ,  17 

 18  נכו�.   ש:

 19  ת אומרת שהצ'ק כבר נפרע. זא  ת:

 20  יפה. יו& אחרי זה היא חוזרת.   ש:

 21  אז למה אתה משגע אותי ע& הדבר הזה? נו באמת.   ת:

 22  חודש.  �12יש לכ& הסכ& ל �26מת�, היא חוזרת אלי( ב  ש:

 23  נכו�, ואנחנו לא מאריכי& לעוד צ'קי&, זה מה שג& עכשיו אני נזכר בזה, נו,   ת:

 24  זה, תסתכל פה, עכשיו אני אומר ל( דבר כ  ש:

 25הנה, דוגמה אגב, עכשיו עוד שניה א& היית שופט אותי עוד שניה כבר היית לא   ת:

 26  מקבל את העמדה שקבענו לפני. 

 27  אתה רואה? בגלל זה לא יורי& מיד, מחכי& עד הסו,.   כב' הש' לוי:

 28  מציגי& ל( את הכל.   עו"ד קרמר:

 29זה להתמודד, עכשיו אני לא (לא ברור)  כ�, אבל תקשיב, אתה יודע, אתה יודע מה  העד, מר דה�:

 30כי אני לא נאש&, אתה מבי� לאיזה פרטי& פרטי פרטי& אתה כנאש& צרי( להגיע 

 31בזיכרו� של( בשביל שהאמת תחול.? כי איזו מדינה, זה כמו לשחק נגד הקזינו, 

 32  ה& תמיד ינצחו. 
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 1  טוב, אני מקווה ג& שיש ל( חוויה מתקנת.   כב' הש' לוי:

 2  נתיי& מציגי& ל( את כל החומר, בי  עו"ד קרמר:

 3  . 3הנה דני גליסקברג, נאש& מספר   העד, מר דה�:

 4  היא בודקת,  �26תראה, ב  עו"ד קרמר: 

 5  כ�, פה הוא לא נאש&.   כב' הש' לוי:

 6  בוא תתרכז, אחרי זה תגיד שאתה לא מרוכז וכו', מתאי& ל(,   עו"ד קרמר:

 7  אי� לי כבר מה,   העד, מר דה�:

 8  היא מעדכנת אות( למתי הצ'ק האחרו�. עכשיו,  �26.11ב  עו"ד קרמר:

 9  הצ'ק יצא כבר.   ת:

 10בסדר, הוא נית� מראש, כל הצ'קי& ניתנו מראש. עכשיו אני מגיש הודעת טקסט   ש:

 11  . 26.11בינ( ובי� דאוד גודובסקי מאותו יו&, 

 12  זה אות� שאלות שאני פחות זוכר.   ת:

 13  עברת עכשיו לנאו& לקהל?   כב' הש' לוי:

 14  לדני. דני הקי& איתי יחד את העמותה,  דה�:העד, מר 

 15  . �26.11תראה, זה רצ, של הודעות טקסט שאני מבקש לסמ� בינ( ובי� דאוד מה  עו"ד קרמר:

 16  זה עוד לא סומ�?  כב' הש' לוי:

 17  עוד לא סומ�.   עו"ד קרמר:

  18 
#>21<#  19 

 20  החלטה

 21  .1055הוגש וסומ� ת/
#>22<#  22 

  23 

 24  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  25 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  26 

  27 

 28  , בוא תתרכז, 10.11אוקי. אתה מעדכ� את דאוד,   עו"ד קרמר:

 29  ה& הביאו ש.ש אני רואה.   ת:
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 1שהוא שואל אות( "מה זה תארי( פירעו� אחרו�?"  10.11אתה מעדכ� את דאוד   ש:

 2"נו" אחר כ(, נכו�? אתה שולח לו את התשובה של אלישבע והוא ואז כותב ל( 

 3  רוצה להבי� מה זה. עכשיו אני רוצה שתשמע שיחה, 

 4אתה מבי� רק שבמעמד הסמסי& האלה כבוד השופט, הצ'ק נפרע כבר, כ�? רק   ת:

 5  שזה יהיה חקוק פה בזיכרו�. 

 6  יהיה קשה אבל הצלחתי, תודה על ההבהרה.   כב' הש' לוי:

  7 
#>23<#  8 

 9  החלטה

 10  . 1056הוגש וסומ� ת/
#>24<#  11 
  12 

 13  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  14 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  15 

  16 

 17  (השמעת שיחה באול&)  

  18 

 19  טוב, התקשרת להסביר לו, נכו�? שיבי�. עכשיו,   עו"ד קרמר:

 20  יש פה עוד שיחה,   כב' הש' לוי:

 21  זה התמליל.   עו"ד א. אדרת:

 22  השיחה היתה מאוד ארוכה אז יש תקציר.  עו"ד ג. אדרת:

 23  אוקי.   כב' הש' לוי:

 24  התקשרת לעדכ� אותו,   עו"ד קרמר:

 25  בשביל מה אני צרי( את זה?  כב' הש' לוי:

 26  ה& מגישי& את זה ביחד מראש שזה לא צרי( להיות ככה.   עו"ד ג. אדרת:

 27  בשביל מה אני צרי( את זה?  כב' הש' לוי:

 28  אני אקח אותו.   קרמר: עו"ד

 29  אני אצליח להתגבר על זה.   כב' הש' לוי:
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 1טוב, מת�, אתה מעדכ� אותו, מסביר לו את הסיטואציה. עכשיו תסביר לי מה   עו"ד קרמר:

 2  אתה מתכוו� בסו, "תעדכ� אותי"? על מה הוא צרי( לעדכ� אות(?

 3  בטח לא על זה.   ת:

 4  ה מסתיי&?לא על זה. טוב. מה כל כ( אכפת לדאוד מתי ז  ש:

 5  הב� אד& סימס קוד& לשאול שזה לא ימשי(, הרי הוא ג& לא רצה להמשי(.   ת:

 6מה זה משנה לו? מה אכפת לו? מה אכפת לו להמשי(? אתה משל&, ישראל ביתנו   ש:

 7  אנחנו רואי& נהני& מזה, מקבלי& קרדיט, מה אכפת לו להמשי(?

 8  את מה?  ת:

 9  שואל אות( שאלה, מנסה להבי� את הסיטואציה. את היח"צ. אני   ש:

 10  הסיטואציה היא שאנחנו עושי& פרויקט משות,, אמיתי,   ת:

 11  אתה לא מתא& איתו את ההפסקה כמו שאתה מסביר.   ש:

 12  נכו�.  ת:

 13  כ�.   ש:

 14את התיאו& של ההפסקה בוודאי לא היה, הוא היה מעורב בפרטי& של הפרויקט   ת:

 15הל( הפרויקט הזה שאתה לא מזכיר פה לבית הזה, נעשו דברי& יפי& מאוד במ

 16  המשפט כמו דרו& אית� שזה יפה, ויפה מאוד שעשו את זה. 

 17טוב. ניס� זאבי העיד ואנחנו נראה עוד מעט בשיחה שהוא לא יודע מה זה דרו&   ש:

 18  אית�. את& הכנסת& אותו רק לקראת,

 19  אז תשאל את רונ� צור למה הוא לא ידע מזה.   ת:

 20אדו� דה�, א& לא תירגע אני אפסיק את הדיו�. אתה תהיה צרי( לבוא לפה שוב   כב' הש' לוי:

 21עד שאתה תלמד להתנהג בבית משפט, ברור? אני לא מוכ� לקבל את הרמות הקול 

 22  האלה. 

 23  מתנצל.   העד, מר דה�:

 24  כ�.   כב' הש' לוי:

 25כפת לו אני שואל מה לדאוד, הרי פה מישהו אחר מממ�, לא ישראל ביתנו, מה א  עו"ד קרמר:

 26  שזה יימש(?

 27  לא, דאוד בתו( הפרויקט הזה, זה מעניי� אותו, הוא רוצה שזה יימש(,   ת:

 28  אז למה לא תיאמת איתו את הסיו&?  ש:

 29פאינה מקבל קרדיט מהפרויקט הזה. למה? כי א& אנחנו מרגישי& שזה לא קשור   ת:

 30מה  לפרויקט הצעירי& ע& הכוונות שלנו והרצונות שלנו אני זה שמשל&, אי� לי

 31  להתייע. איתו, נקודה, סו,. למה אני צרי( לבוא ולהגיד תקשיב זה בכלל, 

 32  אבל למה הוא מוטרד מזה שזה יסתיי&?  ש:
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 1זה לא אתה רוצה שיסתיי&, אנחנו כבר קבענו שזה יסתיי& כי אנחנו חושבי& שיש   ת:

 2פה זליגה של דברי& שהולכי& ליחסי ציבור בכלל בדברי& לא קשורי& אז בסדר, 

 3  רתי לו את זה, אני צרי( להמשי( לעבוד איתו למחרת היו&, נו באמת. מה. לא אמ

 4את זה הבנתי. אתה, ת� לי לראות א& הבנתי אות(. אתה לא מסביר לו שאתה   ש:

 5  חושש שיש זליגה לדברי& אחרי& כי אתה צרי( להמשי( לעבוד איתו. 

 6  כ�. מה אני התנועה לאיכות השלטו�?  ת:

 7  את זה אני הבנתי.   ש:

 8  נו באמת מה.   ת:

 9  עד כא� הבנתי. אני שואל אות( מה דאוד מוטרד ממתי זה מסתיי&?  ש:

 10  למה הוא צרי( להסביר את דאוד אדוני?  עו"ד ג. אדרת:

 11  הוא מדבר איתו.   עו"ד קרמר:

 12  אז מה?  עו"ד ג. אדרת:

 13  מה אתה הבנת?   עו"ד קרמר:

 14  לא יודע לענות ל( על זה, אי� לי תשובה טובה.   ת:

 15  יודע לענות.  אז תגיד לא  ש:

 16  לא יודע לענות.   ת:

 17  זה נ', 608. עכשיו שתבי� ת/607ות/ 608אני רוצה שתראה שני מסמכי&, ת/  ש:

 18  הכל בראיות, זה לא,   ת:

 19בתיק השני, נייר שאת& הגשת&. עכשיו תשי&  7היה נ/ 608אני מסכי& אית(. ת/  ש:

 20  לב, השיחה שאתה מעדכ� את דאוד , 

 21  אותה זה, למה יש פה שני זה,  תראה מה זה, פעמיי& נשלחה  ת:

 22  תגיד לי אתה.   ש:

 23כי יש פה ג& את הפע& ההיא שלפני ואחרי זה אני מדבר איתה תוודאי עוד פע&   ת:

 24  . 26.11ויוצא ע& 

 25תראה, בנ' שאת& הגשת& רואי& שבאותו יו& שבו דאוד דיבר אית( את&   ש:

 26  שולחי&, את& כותבי& את ההודעה הזאת לרונ� צור. 

 27  יונת�, אתה לא מאמי� לנו שהחלטנו בלי קשר,   ת:

 28  אני מבקש ממ( שתסביר את התארי(.   ש:

 29  אז אני אומר יש פה שני מכתבי& שיצאו,   ת:

 30  להגיד ל( את האמת?   ש:

 31  אתה לא מאמי�?  ת:
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 1אני לא מאמי� כי אני רואה את הסדרת סמסי&, את הסדרת התכתבויות אז אני   ש:

 2  לא מאמי�. 

 3  פעמי& שומע,  4העניי�, אז למה אתה שואל, הרי אתה בסדר, אז נגמר   ת:

 4  אני שואל אי( אתה מסביר את התארי(.   ש:

 5אדו� דה�, זה פע& האחרונה, אתה רוצה לנסות אותי? בבקשה. אנחנו נמשי(   כב' הש' לוי:

 6  להתראות ג& אחרי עבודות שירות. כ�. 

 7נתפס אצל רונ� צור, אי( אתה מסביר את התארי(? זה נ' שאתה הגשת, זה   עו"ד קרמר:

 8  . 26.11.14הנובמבר הכללי, בנ' שאת& הגשת& כתוב 

 9  אני רק יכול לשער,   ת:

 10  שמה?  ש:

 11שמה שנתפס אצל רונ� צור הוא המקור והוא יצא בוודאות מותאמת למה שאנחנו   ת:

 12זוכרי& וזעקנו שההחלטה להפסיק ע& רונ� צור היתה החלטה שלנו שלא קשורה 

 13זהירות אחרי ג& שדאוד ביקש אני אמרתי לאלישבע  לדאוד, יכול להיות שביתר

 14יכול להיות אני לא זוכר כרגע, תוציאי עוד מכתב ועל זה כ� היה כתובת אבל זה 

 15  ג& נתפס אצל רונ� צור?

 16  אלישבע לא אמרה דבר כזה שהיו פעמיי&,   ש:

 17  אמרתי אני משער.   ת:

 18  לא, זה את& הבאת&.   ש:

 19  ומה נתפס אצל רונ� צור?  ת:

 20  זה.   ש:

 21  נו,   :ת

 22  ?608מה זה שנתפס אצל רונ� צור זה ת/  כב' הש' לוי:

 23  . 607לא,   עו"ד קרמר:

 24  בלי תארי(.   העד, מר דה�:

 25  '. 14נובמבר   כב' הש' לוי:

 26  נובמבר כללי.   עו"ד קרמר:

 27  ללא התארי( המדויק.   כב' הש' לוי:

 28  נגמר העניי�. הלאה.   העד, מר דה�:

 29  נגמר העניי�, זה ההסבר של( לתארי(?  ש:

 30  כ�.   ת:

 31  שאחרי דאוד רצית לוודא?  ש:
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 1אני לא יודע, אני משער, אני לא זוכר כרגע, לא מעניי� אותי אני ג& לא אזכור את   ת:

 2  זה בחיי& את הדבר הזה. 

 3  טוב.   ש:

 4  הוא לא זוכר ולחילופי� הוא משער.   כב' הש' לוי:

 5  כ�. עכשיו,   עו"ד קרמר:

 6  מה התיזה שלכ& בעניי� הזה?  כב' הש' לוי:

 7  . �26.11שזה יצא ב  קרמר: עו"ד

 8  והמכתב השני?  כב' הש' לוי:

 9  לא יודעי&.   עו"ד קרמר:

 10  כי זה לטובתנו.   העד, מר דה�: 

 11  נסביר בסיכומי&.   עו"ד קרמר:

 12  בסיכומי&.   כב' הש' לוי:

 13  למה ה& לא בדקו בפקס?   העד, מר דה�:

 14  אתה מוזמ� להיות פה בסיכומי& אבל לא להפריע.   כב' הש' לוי:

 15  אבל אני שואל בשאלה,   דה�:העד, מר 

 16  הלאה. לא. לא.   כב' הש' לוי:

 17  בחקירה לא בדקו,   העד, מר דה�:

 18  אדו� דה�, אתה באמת רוצה להישאר פה? כ�, הלאה.   כב' הש' לוי:

 19אוקי. עכשיו, אני רוצה להבי� א& דאוד היה מבקש ממ(, מסביר ל( זה יח"צ  שלא   עו"ד קרמר:

 20  קשור לצעירי&, 

 21  ני מתנגד לשאלה, א&, א  עו"ד ג. אדרת:

 22  למה?  עו"ד קרמר:

 23  כי זו שאלה היפותטית, א& דאוד היה מסביר ל( בחקירה ראשית אתה.   עו"ד ג. אדרת:

 24  כ�.   כב' הש' לוי:

 25  בוא לא נשכח את זה.   עו"ד ג. אדרת:

 26  ככל שהיית יודע שהפרויקט הוא לא עבור צעירי&,   עו"ד קרמר:

 27פעמי&.  8הוא אמר, קוד& כל השאלה באמת תיאורטית ושנית הוא כבר ענה על זה   כב' הש' לוי:

 28  הלאה. ג& את& לא רוצי& להיפרד ממנו? 

 29  (לא ברור)  העד, מר דה�:

 30  אתה לא.   כב' הש' לוי:

 31  הוא רוצה את השאלות.   עו"ד ג. אדרת:

 32  אני,   העד, מר דה�:
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 1  לא, מספיק אדו� דה�. כ�, שאלה.   כב' הש' לוי:

 2  . 21.10.2014אני מבקש להגיש שיחה נוספת בי� מת� לדאוד ביו&   מר:עו"ד קר

  3 
#>25<#  4 

 5  החלטה

 6  . 1057הוגש וסומ� ת/
#>26<#  7 
  8 

 9  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  10 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  11 

  12 

 13  זה אחרי שאלישבע,  10.14זה כבר,  21.10תראה,   עו"ד קרמר:

 14  ?1056ת/  עו"ד ג. אדרת:

 15  . 1057  כב' הש' לוי:

 16שיש איזה שהיא בעיה ע& היח"צ ומדברת  �2.10זה אחרי שאלישבע כבר יודעת מה  עו"ד קרמר:

 17  אית(, אוקי? וזה הערב של סיו& פרויקט דרו& אית�. תפעיל. 

  18 

 19  (השמעת שיחה באול&) 

  20 

 21  זה התמליל הזה?   כב' הש' לוי:

 22  בנטי. זה בקטע שלא רל  עו"ד ג. אדרת:

 23  הנה.   כב' הש' לוי:

 24תראה מת�, אתה הסברת פה שהיח"צ ההוא היה חלק מפורו& צעירי& וא& היית   עו"ד קרמר:

 25יודע שזה לא קשור לפורו& לא היית מממ�. דאוד אומר ל( בשיחה, תו( כדי 

 26שאת& משלמי& את היח"צ ההוא, אחרי שכבר אלישבע אומרת שיש בעיה, "אני 

 27  שבועות למשהו" לא מסביר ל(,  �3חייב לקחת חברת יח"צ  ל

 28  יונת�, זה קרה,   ת:

 29  עזוב,   ש:

 30  למה זה לא קרה?  ת:
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 1עזוב רגע, תקשיב רגע לשאלה לפני שאתה ר. ועונה. הוא לא אומר ל( למה זה,   ש:

 2  הוא אומר ל( למשהו, אתה לא שואל אותו כלו& ואתה אומר לו בסדר. 

 3  נגמרה השאלה?  ת:

 4  כ�.   ש:

 5זה לא קרה, לא היה קורה ג&, עשרות השיחות ומאות הבקשות שקיבלתי ממנו   ת:

 6ומאחרי& שלא הבשילו ולא קרו ולא היו קורי&, ה& בלי סו,, זה עוד אחת 

 7מהבקשות, אתה יודע כמה בקשות הגיעו ולא רק ממנו? כל הזמ� מגיעי& בקשות, 

 8הזה, סבבה, תיקח ההוא, ההיא ש"ש, הבת של ההוא, תעביר את הזה, תדבר ע& 

 9נראה נראה, בסו, יש מערכת שלוקחת החלטות, זה לא שאני יושב לבד במשרד 

 10אל, שקל, יש את יוסי חוגרי, יש יוע. משפטי, יש  �50ומחליט לקחת יח"צ  ב

 11  מערכת שלמה שעובדת ובסו, מתקבלות ההחלטות. 

 12צרי(  תגיד, כשאתה אומר לו כ�, למה אתה אומר לו כ�? למה אתה לא אומר לו אני  ש:

 13  לבדוק את זה ע& כל הזה, 

 14  שלח לחמ(. זה מה שהוא מחפש שאני אגיד.  ת:

 15אני רוצה להבי�. אתה יוצר בפניו מצג שבהסתמ( עליו הוא יכול לפעול ובאמת   כב' הש' לוי:

 16  להוציא את הכס, הזה ואז הוא יבקש ממ( לפרוע את החשבו�. 

 17  לא, אני לא מקבל את הדבר הזה.   העד, מר דה�:

 18  לא. אז תסביר לי.   לוי: כב' הש'

 19בגלל, אז אני אסביר, ספק לא עובד באוויר על מילי&. צרי( לחתו& חוזה, להוציא   העד, מר דה�:

 20הזמנת עבודה ולייצר ממש התחייבות שעומד מאחוריה מישהו, זה לא שדאוד 

 21יכול להגיד תשמע תתחיל לעבוד וזה, עכשיו, אני לא יודע אפילו במה מדובר, א& 

 22יח"צ  ללא יודע מה, הוא אמר, ביקש, אבל נשמע את כל השיחות הוא רוצה 

 23ותראה את כל הבקשות שלו, עשרות בקשות ולא רק שלו, כל העסקני& 

 24  הפוליטרוקי& האלה זה מה שה& עושי& כל היו&. 

 25תקשיב, הוא אומר ל( פה "אני חייב לעשות משהו דחו," והוא אומר ל( נעשה   ש:

 26  מת�,  " ואתה אומר לו,30"שוט, פלוס 

 27  ואני אומר לו אי� לי.   ת:

 28  לא, אתה אומר אי� בעיה.   ש:

 29  נכו�, אני אומר לו אי� לי.   ת:

 30אבל תגיד, מה הוא אמור להבי� מזה לגבי היח"צ השני של( אכפת מה הוא עושה   ש:

 31  ע& הכס,?

 32  זה תשאל אותו.   ת:
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 1  אני שואל אות(, אתה אומר לו.   ש:

 2  יכול להיות שזה יכול להטעות אותו.   ת:

 3  אל,.  50אתה אומר לו אני מוכ� שזה יהיה   ש:

 4יכול להיות שזה יכול להטעות אותו, אני מסכי& אית(, אני מסכי& שזה התנהלות   ת:

 5שהיא התנהלות בעייתית שלי, כ�, אני מסכי& אית(, זה יכול לגרו& לו את 

 6התחושה שהנה הדברי& סגורי&. מסכי& אית( לגמרי. אני אי� לי כוח פשוט לחזור 

 7  הרקע כי אני רואה שבית המשפט קצר, אבל,  על

 8פעמי& ואתה לא רוצה לבזבז  8לא קצר, סיפרת ארו( מאוד, רק לא צרי( לספר   כב' הש' לוי:

 9  עוד ימי&, לא?

 10  אבל קשה להיכנס לעול& שלנו,   העד, מר דה�:

 11  הסברת.   כב' הש' לוי:

 12יני& את יונת� ורואי& את לא, א& היית בא וגורפינקל, אולי היינו אפילו מזמ  העד, מר דה�:

 13העשייה שהיתה ובמה התעסקנו, באמת זה היה טרדות זבובי& שהיו מידי פע& 

 14מציקי& לנו, לא יותר מזה. וברוב המקרי& רצינו לתת לה& תחושה שיהיה בסדר, 

 15אתה עובד אית&, זה סוג של התנהלות. יכול להיות שהיא באמת התנהלות לא 

 16  מתאימה. 

 17רוצה שתשמע עוד שיחה, זו בעצ& שיחת ההמש( א& אני מבי� נכו�  תראה, אני  עו"ד קרמר: 

 18  . 21.10.2014בינ( ובי� דאוד מיו& 

  19 
#>27<#  20 

 21  החלטה

 22  . 1058הוגש וסומ� ת/
#>28<#  23 
  24 

 25  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  26 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  27 

  28 

  29 

   30 
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 1  (השמעת שיחה באול&) 

  2 

 3דקות אחרי השיחה הקודמת. א& אני מבי� נכו� פאינה התאכזבה  20תראה, זה   קרמר:עו"ד 

 4  מאיזה שהוא כנס, מערב סיו& דרו& אית� שארגנת&. 

 5  נכו�.   ת:

 6נכו�. עכשיו תראה, אתה אומר לדאוד "נפצה אתכ& בכס,, הכל אפשר בכס,"   ש:

 7  תסביר. 

 8  ורה נפצה אתכ&. כשמו כ� הוא, כס, שוחד מזוודות, נית� לכ& כס, ובתמ  ת:

 9  אל תהיה ציני, יש ל( פה הזדמנות להסביר.   ש:

 10אני אומר את זה בציניות. לא, ג& הדיבור שלי פה בבית המשפט אפשר להתרש&   ת:

 11הא& הדבר הזה הוא כפי שאתה מפרש אותו או כאיזה שהוא הלצה שקשורה לזה 

 12פויות אחרי& שלא נעי& ופאדיחה בכל זאת סגנית שר הגיעה, אני היה לי סדרי עדי

 13ויכול להיות קלוקלי& וסנטר יציקה של הבטו� כי אנחנו מאכלסי& את הכפר עוד 

 14יו& תחת צוק אית� הקמנו כפר אחי, מאפס, לא קרה דבר כזה  45שבוע ושדרות 

 15סטודנטי& בשדרות, זה לא מעניי� אותי הדברי& האלה,  72במדינת ישראל של 

 16ינו את זה לעול& כי לא היית& הדאודי& האלה והזה, אנחנו, אבל את& לא תב

 17ש&, את& לא היית&, לא חווית& את החוויה של מה זה חדוות יצירה, של מה זה 

 18עשייה לש& עשייה, וזה לא מעניי� אות( ויש טרדות בדר( וכל מיני יונת� קרמרי& 

 19כאלה שמסתובבי& בלי סו,, בסדר, זה העול&, לא מתאי& לנו לעבוד בו, לכ� אני 

 20  בו יותר, אי� לנו סבלנות לזה יותר. ודני לא עוסקי& 

 21  מה השאלה פה?  כב' הש' לוי:

 22  אני שואל, ביקשתי שיסביר את הביטוי "נפצה אתכ& בכס,, הכל אפשר בכס,".  עו"ד קרמר:

 23  לא לכוונה של שוחד.   ת:

 24  אז איזו כוונה?   ש:

 25  של הלצה,   ת:

 26  מת�, אנחנו שמענו פה שיחה,   ש:

 27  אדו� דה�?ממה היא התאכזבה   כב' הש' לוי:

 28  לא הגיעו הסטודנטי&, הסטודנטי& נשארו איתי לצקת את הבטו�.   העד, מר דה�:

 29  אז היא באה והיתה לבד?  כב' הש' לוי:

 30  כמעט לבד. דני היה, למה לבד?  העד, מר דה�:

 31  היא ודני?  כב' הש' לוי:

 32  דני, מי עוד היה ש&.   העד, מר דה�:
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 1  סטודנטי&.  100עוד   גב' קירשנבאו&:

 2איש, בסדר?  600התבאסה, אני יכול ג& להבי� אותה, היא מגיעה לאירוע של   ה�:העד, מר ד

 3מגיעה במיוחד, היה כנס, טקס אחרי זה ע& יאיר לפיד וסילב� שלו&, היא משו& 

 4מה לא רצתה להגיע, תהרגי אותי אני לא מבי� למה, לא יודע, היה לה איזה סכסו( 

 5לטקס שהוא היה, אמרנו נעשה אולי ע& יאיר לפיד, לא יודע, לא רצתה להגיע 

 6טקס סיו& ורק תבינו באיזו (לא ברור) אתה מתעסק כל היו&, כ�? וזה בכלל לא 

 7מעניי� אות( הדבר הזה, אתה לא בשביל זה הקמת את העמותה, לא בשביל זה 

 8  אתה פועל, 

 9  אתה שולט בזה בינתיי& לא רע.   כב' הש' לוי:

 10  כי, כי אי� ל( ברירה.   העד, מר דה�:

 11  מה זה קשור ל"נפצה אות( בכס,"?   קרמר:עו"ד 

 12  שקל,  �15על כל ראש, על כל ראש שלא הגיע נתמחר אותו ב  העד, מר דה�: 

 13  הפרוטוקול לא מבי� את זה אחר כ(.   עו"ד ג. אדרת:

 14  אז הפרוטוקול, לפרוטוקול אני צוחק, זה שאלות בעיני שאי� לי אי( לענות עליה&.   העד, מר דה�:

 15  טוב, בסדר.   ש:

 16  אני מקווה שזה לא מה שהביא אות( להגיש את הכתב אישו&.   ת:

 17זו השיחה ועידה שדיברת  908בוא נסיי& את השיחה הזאת. אני רוצה שתעיי� בת/  ש:

 18אחרי שאלישבע אומרת ל( שיש בעיה ע& היח"צ.  7.10.2014עליה, זו שיחה מיו& 

 19י& במשרד שיחה שמשתתפי& בה אתה, דני, אלישבע, ניס� זאבי ור� ליבנה שנמצא

 20  של ת.ר.א.

  21 

 22  (השמעת שיחה באול&) 

  23 

 24שרק נתחיל להבי� את ההקשר, עוד מעט נשמע עוד קטעי&, זו שיחה ארוכה. עברת   עו"ד קרמר:

 25  עליה?

 26  מכיר אותה, מכיר אותה.   ת:

 27  מכיר אותה. תראה, קוד& כל זה מה שאתה קורא לזה שיחת האיפוס?  ש:

 28  ב שיש, לא חושב שהגענו עוד, תיכ, נשמע, אני חוש  ת:

 29  לא, אני שואל, השיחה הזו זו שיחת האיפוס? שנדע,   ש:

 30  רגע, ת� לי להסתכל רק בסו,.   ת:

 31  כי הרי אמרת שאחרי,   ש:

 32  שאלת, ת� לי רגע להסתכל.   ת:
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 1אני מזכיר ל( שאמרת שאחרי שאלישבע פנתה אלי( עשית& שיחת איפוס ע&   ש:

 2  המשרד של רונ� צור. 

 3  אנחנו הלקוחות? איפה הקטע הזה שאני אומר לה&  ת:

 4  בסו,.  ש:

 5  אז כ�, זה זה, אבל איפה אתה רואה את זה?  ת:

 6  . זאת השיחה?�91זה לא מה שאתה אומר לה& אבל בסדר. אתה מתכוו� ל  ש:

 7  כ�, זו היתה אגב, אתה שומע רק את ההקלטה אבל אלישבע נסעה לש&,   ת:

 8  כ�, אלישבע סיפרה, היא יושבת ש& ע&,   ש:

 9  ע מה היה עוד אולי. אבל היה, אני לא יוד  ת:

 10בוא תהיה רגע איתי, היא יושבת ש& במשרדי& של עובד ע& ניס� זאבי וע& ר�   ש:

 11  ליבנה. 

 12  ומתעצבנת שאני לא באתי.   ת:

 13  מתעצבנת שאתה לא באת ומעלה אות( על הקו.   ש:

 14  נכו�. ואז אני מעלה את דני כי אי� לי מושג בכלל על מה ה& מדברי&.   ת:

 15יפה. עכשיו אתה אומר לדני בהתחלה כמוב� בהלצה שאתה יושב ע& אלישבע   ש:

 16  והחבר'ה של רונ� צור ועובד יחזקאל. 

 17  כי רציתי להגיד לו,   ת:

 18  חסכת.   ש:

 19להגיד לו הנה אני נסעתי לתל אביב כי אנחנו שונאי& לנסוע לתל אביב וכאילו   ת:

 20  חסכתי לו את הנסיעה. 

 21בפגישה שג&  �2.10סיטואציה שאלישבע מבינה ביפה. אז שוב תגיד לי, יש פה   ש:

 22אתה היית בה עוד קוד& שיש איזו בעיה, מה הקשר בי� שיחת האיפוס הזו לבי� 

 23  המשרד של עובד יחזקאל?

 24  רגע, ת� לי עוד פע&, רק תסביר לי עוד פע& את השאלה.   ת:

 25היתה ישיבה בקרית הממשלה, אלישבע הביאה ד, יומ�  �2.10את& מסבירי& שב  ש:

 26מוכר ל(, הוא ג& מוצג בתיק הזה, היא אומרת במועד הזה הבנו שיש בעיה, ש

 27  היתה שיחה ע& ר� ליבנה למטה בקרית הממשלה אחרי פגישה ע& פאינה, 

 28  כ�.   ת:

 29  ובעקבות זאת מגיעה פגישת האיפוס הזאת, נכו�?  ש:

 30  נכו�.   ת:

 31  אז אני שואל,   ש:

 32  ואז אני לא מגיע.   ת:
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 1  י& את רונ� צור, נכו�?רגע, רגע, רגע. את& מאפס  ש:

 2  כ�.   ת:

 3  הוא בתמונה.   ש:

 4  לגמרי.   ת:

 5  מה הקשר לעובד יחזקאל?  ש:

 6  גיאוגרפית?  ת:

 7  לא, מה הנציג של עובד יחזקאל עושה בפגישה הזאת?  ש:

 8  זה היה אצלו, לא? זה לא היה בפגישה אצל ת.ר.א?  ת:

 9  הזה? נו, אז אני שואל אות( מה קשור אליו? מה ר� ליבנה מעורבב בעניי�  ש:

 10  הוא היה בישיבה הזאת?  ת:

 11  כ�, אני שואל למה,   ש:

 12  היא נקבעה בת.ר.א?  ת:

 13  למה?  ש:

 14  למה זה משמעותי?  ת:

 15  יש ל(, שוב, אני רוצה להבי� את הסיטואציה,   ש:

 16  תראה מה שהוא שואל אות(,   כב' הש' לוי:

 17  הישיבה הזאת, לא ידעתי עליה.  מה, קבעו בת.ר.א, אני אפילו לא זוכר את  העד, מר דה�:

 18  אתה מסביר, אתה מסביר,   ש:

 19  לא זוכר, קבעו בת.ר.א היא הגיעה לת.ר.א, היא דיברה ע& ניס� זאבי,   ת:

 20  מה זה קבעו בת.ר.א, זו פגישת איפוס שאת& עושי& לה&, נכו�?  ש:

 21 היא, יכול להיות שהיו ג& עוד דברי& על סדר היו&, בי� השאר היה ג& את הנושא  ת:

 22של השיחת איפוס, ברור שת.ר.א אי� חולק זה חשוב מאוד רגע, אי� חולק שת.ר.א 

 23כל הזמ� היו בתמונה בנושא של הפרויקט של הצעירי&, של הפורו& צעירי&, שלא 

 24  תתבלבל, 

 25  את זה אנחנו מביני&.   ש:

 26לא, זה חשוב, אנחנו פשוט לא ידענו, אנחנו חשבנו שה& נציגי& של פאינה כיוע.   ת:

 27י של פאינה, לא ידענו שהוא חלק מעסקת חבילה שאנחנו משלמי& ג& אסטרטג

 28  עליה. 

 29יפה. אז אני מסביר ל( שאלישבע העידה פה, היא אמרה שהיא הלכה כי היא היתה   ש:

 30  מוטרדת מהנושא של היח"צ ולדבר בנושא הזה למה את& לא מקבלי&, 

 31  אז למה זה היה בת.ר.א? אי� לי מושג.   ת:

 32  .ר.א, מה הקשר של ר� ליבנה לעניי�?לא למה זה היה בת  ש:
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 1  באמת לא קשור. לא יודע למה הוא היה ש&.   ת:

 2  וזה ג& לא היה נראה ל( מוזר?  ש:

 3  לא יודע א& הייתי, ידעתי בכלל? בזמ� אמת ידעתי?  ת:

 4  אתה אומר,   ש:

 5  למה אני קורא לו בשמו? אני יודע מי הדוברי& ש&?  ת:

 6  והחבר'ה של רונ� צור ועובד יחזקאל.  ש:

 7  איפה? איפה? כי אומרי&, היא אומרת לי שהיא בת.ר.א.   ת:

 8  אז אני שואל מה קשור אליה&.   ש:

 9  לא העלה לי שו& נורה אדומה הדבר הזה.  ת:

 10  עכשיו תראה,   ש:

 11  אבל שו& נורה אדומה.   ת:

 12אתה שואל את דני "מה את& עושי& לקראת הטקס של  16עכשיו תראה בפסקה   ש:

 13א יודע, היח"צ שלנו מתוא& ע& הדוברות של נגב דרו& אית�?" הוא אומר ל( "ל

 14  וגליל וא& יהיה צרי( יהיו ג& מתואמי& ע& החבר'ה של פאינה". 

 15  רגע, מי זה אמר?  עו"ד ג. אדרת:

 16  דני.   עו"ד קרמר:

 17  דני?  עו"ד ג. אדרת:

 18  כ�.   עו"ד קרמר:

 19  אמרת "אתה אומר".   עו"ד ג. אדרת:

 20אומר ל( "א& צרי( נהיה  �16לא, הוא שואל את דני על הסיקור של הטקס וב  עו"ד קרמר:

 21מתואמי& ג& ע& החבר'ה של פאינה". זאת אומרת דני מבי� שהוא מדבר עכשיו 

 22  ע& החבר'ה של פאינה. 

 23  איזה חבר'ה, אי( אתה מסיק את זה?  ת:

 24  אז מי זה החבר'ה של פאינה.   ש:

 25  בטח הדוברות של פאינה, מה זה, נו.   ת:

 26אנחנו נעשה הפסקה. א& לא תירגע אחרי ההפסקה זה יימש( ביו& אחר, עד   כב' הש' לוי:

 27  שתירגע. 

  28 

 29  (המש( הקלטה)

  30 
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 1אפשר? כ�, הדיו� מתחדש לאחר הפסקה. המש( חקירה ראשית של העד מת� דה�.   כב' הש' לוי:

 2העד מוזהר לבל ירי& קולו שוב על מנת להימנע מהפסקת הדיו� פע& נוספת. 

 3  בבקשה. 

 4כ�, מת�, אז היינו בשיחת ועידה שאלישבע ור� ליבנה וניס� מעלי& אות( ואת דני.   ו"ד קרמר:ע

 5  . 05:45עכשיו אני רוצה שתשמע עוד קטע ממונה 

 6  איזה מוצג זה?  כב' הש' לוי:

 7  . 908  עו"ד קרמר:

  8 

 9  (השמעת שיחה באול&)

   10 

 11ג את עצמו לדני ניס� בעצ& מצי 26תראה, אני הול( אית( טיפה קוד& בפסקה   עו"ד קרמר:

 12אומר לו "דני דר( אגב אני ניס� מרונ� צור", זאת אומרת עד אותו הזדמנות לא 

 13  היתה ביניה& תקשורת. 

 14  אני מערי( שלא היה ביניה& תקשורת.   ת:

 15, ניס� העיד פה שהוא לא הכיר 41אוקי. עכשיו הקטע שהשמעתי ל(, תל( לפסקה   ש:

 16כשיו ביקשת& ממנו להיות את דרו& אית� הוא לא התעסק בפרויקט הזה וע

 17מעורב בעניי� של הטקס אז הוא ביקש חומר. עכשיו תראה, אתה אומר לדני "דני, 

 18תוציא את זה תוציא ע& כותרת דרו& אית� וכמה מילי& על דרו& אית�" ובפסקה 

 19אתה אומר לו "לא אד הוק, לא אד הוק, הקשבנו לזה עכשיו כי אתה מדבר  43

 20  עכשיו ע& החבר'ה של פאינה".

 21  אתה יודע שזה לא כי,   ת:

 22רגע, רגע, תקשיב לשאלה. אתה מסביר לדני שהוא מדבר עכשיו ע& החבר'ה של   ש:

 23  פאינה שאתה מסביר לו את הסיטואציה. 

 24לא, לא, הוא היה בקשר כל היו& הזה ע& קותי הדובר שלה ועל זה נאמר והחבר'ה   ת:

 25ל( היא שזה באמת של פאינה ולגבי הנושא שניס� לא ידע אז א& באמת הטענה ש

 26יח"צ  לפאינה ודווקא דרו& אית� הוא פרויקט שפאינה יזמה מההתחלה ועד 

 27  הסו,, אז אי( יכול להיות שהוא לא יודע מזה?

 28אוקי. תראה מת�, בית המשפט הרי, השופט יקשיב לשיחה בסו, בשלב של   ש:

 29הסיכומי& אבל רק שנהיה ברורי&. אתה אומר לו ניס� לא מכיר אז אתה אומר 

 30תוציא לו מסמ(" ואתה אומר לו ג& על הכותרת ואתה אומר "לא אד הוק כי "

 31  אתה מדבר עכשיו ע& החבר'ה של פאינה". 

 32  אני חוזר על התשובה.   ת:
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 1  לא כתוב עכשיו.   עו"ד ג. אדרת:

 2 תקשיב לשיחה.   עו"ד קרמר:

 3  פה לא כתוב.   עו"ד ג. אדרת:

 4  בסדר, אז אמרתי,   עו"ד קרמר:

 5זה לא משנה כי אני אומר ל( למה התכוונו, כל היו& היה בקשר ע& הדוברות של   ת:

 6פאינה ועל זה נאמר החבר'ה של פאינה ואני זוכר במקרה מי היה הדובר, בחור 

 7  בש& קותי. 

 8  , 16כי תראה, בפסקה   ש:

 9  זה התשובה.   ת:

 10דני אומר ע& מי את& מתואמי&, הוא אומר "היח"צ שלנו  16בסדר, בפסקה   ש:

 11מתוא& ע& דוברות תוצר של נגב וגליל וא& צרי( אז יהיו מתואמי& ג& ע& 

 12  החבר'ה של פאינה". 

 13  נו, אז הנה, המושג של החבר'ה של פאינה באמת מתקשר ע& מה שאני אומר.   ת:

 14  .9:50קה בסדר. עכשיו אני רוצה שנמשי( לשמוע מד  ש:

 15  איזו שורה זה?  כב' הש' לוי:

 16  זה,   עו"ד קרמר:

 17  . 85  כב' הש' לוי:

 18  כ� אדוני, תודה.   עו"ד קרמר:

 19  כ�.   כב' הש' לוי:

  20 

 21  (השמעת שיחה באול&)

  22 

 23מת�, אני אסביר ל( אי( ניס� תיאר את השיחה ואתה תתייחס. הוא אמר את   עו"ד קרמר:

 24עבודה בשביל "איילי&", הדבר הבא, הוא אמר "פתאו& מבקשי& ממני לעשות 

 25אני דואג שמשרד יחסי ציבור של "איילי&" איתי ב� חורי� לא יחשוב שאנחנו 

 26מנסי& לגנוב לו לקוח או משהו כזה ולכ� אני צרי( להתייע. ע& הבוס שלי" ואז 

 27אתה אומר לו "ה& עובדי& אצלנו, לא הפו(" כלומר הוא הבי� שאתה מתכוו� 

 28את& הלקוחות אז הוא אמר שהוא הבי�, הוא למשרד ב� חורי� ואז אתה אומר ש

 29לא ידע שאתה הלקוח שלו. עכשיו בוא אתה תסביר את הסיטואציה של השיחה 

 30  הזאת. 
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 1אי� לי מה להסביר, למה הוא לא אמר לנו? למה הוא לא אמר לנו במעמד השיחה   ת:

 2הזאת חבר'ה רגע אני לא מבי� מה את& מבקשי& ממני בכלל, על מה, מאיפה 

 3  & שתבקשו ממני שירות?צצת& פתאו

 4הבנתי אות(. אוקי. עכשיו תראה, זה בעצ& אני לא זוכר א& השתמשת במילה   ש:

 5  איפוס, זו השיחה שאתה אמור, 

 6  לא.   ת:

 7  זו השיחה שאתה אמור להגיד לה& להתחיל לעבוד.   ש:

 8  אתה יודע שהיה הרי די� ודברי& אית& אז, אני לא זוכר כבר בתאריכי&.   ת:

 9  שאול אות( את השאלה. רגע, ת� לי ל  ש:

 10  כ�.   ת:

 11אתה הסברת מתי שהוא במהל( העדות של( היו& שהיתה שיחת ועידה שבמהלכה   ש:

 12  הבהרת את הכעס של( על זה שה& לא עובדי&, נכו�? התכוונת לשיחה הזו, נכו�?

 13שיחה אני התכוונתי למכלול דברי& שקרו באותה תקופה, בי� השאר ג& את ה  ת:

 14הזאת וג& את השיחה שאני לא יודע א& הוא העיד עליה ניס� שהיה ביננו צעקות 

 15  ויצאתי באמצע. 

 16  זה הוא דיבר על לפני ,   ש:

 17  בסדר.   ת:

 18  לפני הכנס. אני מדבר אית( על השיחה הזאת.   ש:

 19  לא, לא, זה לא נכו�.   ת:

 20  בסדר. אוקי. אז בוא,   ש:

 21זוכר שהיה די� ודברי& אית& ולא נאמר אני לא זוכר היו& את הדברי&, אני רק   ת:

 22  לנו בשו& רגע שאנחנו לא הלקוחות שלה&, זה אני, 

 23בסדר, אי� בעיה, אני רק שואל אות( שאלה אחרת. איפה בשיחה הזו אתה בא   ש:

 24ואומר לו היי יש פה פורו& צעירי&, אנחנו אלישבע אולי עוד גו,, תתחילו לעשות 

 25  עבודה בשביל הפורו&. 

 26   זו השיחה.  ת:

 27  זאת השיחה.   ש:

 28לא, זה לא השיחת איפוס, השיחה כרגע היא מאוד נקודתית על דרו& אית� על   ת:

 29הסיכו& של דרו& אית�, ככה אני מבי� את השיחה הזאת, היא לא שיחה כללית 

 30  כרגע. 

 31  אז אני שואל איפה השלב הזה שאתה מאפס אות&?  ש:
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 1, אז תציגו את זה אז אתה מכיר שהיתה שיחה שהתפוצצה, אתה מכיר את זה  ת:

 2  לבית המשפט. 

 3כ�, אבל מת� אתה מבלבל בי� הדברי&. אתה מדבר על שיחה שהשתתפת בה עוד   ש:

 4  לפני הכנס. 

 5אז אני לא זוכר את הדברי&, אני זוכר שרוח הדברי& היתה שהיה די� ודברי& עד   ת:

 6כדי שיחה שהתפוצצה אית& שלא הבנו פשוט למה ה& לא עושי& את מה שאנחנו 

 7  & לה& וא, אחד פשוט לא דאג, אומרי

 8  זו לא השיחה הזאת?  כב' הש' לוי:

 9  זה היה במסגרת, אני זוכר את זה בסד הזמני& הזה, סמו( לזה, אחרי. באותה.   העד, מר דה�:

 10  אז תצביע על שיחה כזו.   ש:

 11  מה?  ת:

 12  מה שניס� זאבי זה מדבר על שיחה שעוד חגי פיינגולד עבד ש&,   ש:

 13  שמה היה בה?  ת:

 14  היה עוד לפני,  וזה  ש:

 15  מה היה בשיחה הזאת?  ת:

 16זה היה עוד לפני, זה היה עוד לפני הכנס. אני שואל אות( שאלה, יש ל( פה   ש:

 17  הזדמנות, 

 18  אי� לי, היה לי הזדמנות כבר.   ת:

 19אלישבע אומרת שיש בעיה ע& היח"צ, יש ל( פה הזדמנות  2.10, אחרי 14מת�,   ש:

 20  שואל למה אתה לא מסדר אות&. לסדר את הדברי&, אני רק 

 21אני סידרתי אות&, אני זוכר שעשיתי אפילו מעל ומעבר למה שזה עניי� אותי   ת:

 22  באותו זמ�, זה מה שאני יכול להגיד ל( באופ� וודאי. 

 23טוב, עכשיו, אמרת שדאוד פנה אלי( בעניי� ויקה רבי�. אדוני אני נוגע בזה בקצרה   ש:

 24ליח"צ, לא, אי� לי שו& בהקשר של ויקה. אני מגיש שיחה כי זה מתקשר ג& 

 25. בבקשה. זה בעצ& 17336, שיחה מספר 14.11שתשמע, שיחה בינ( ובי� דאוד מיו& 

 26  אותו יו& שאחר כ( אתה מעביר לאלישבע את התכתובות טקסט. 

 27  את הסמס.   ת:

 28  כ�, בדיוק.   ש:

  29 

  30 

  31 

  32 
#>29<#  33 
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 1  החלטה

 2  .1059הוגש וסומ� ת/
#>30<#  3 

  4 

 5  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  6 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  7 

  8 

 9  (השמעת שיחה באול&) 

  10 

 11  מת�, מה דאוד רוצה ממ(?  עו"ד קרמר:

 12השיחה היא על הפרוייקטור של דרו& אית� א& זכרוני אינו הוא מחפש מקו&,   ת:

 13  מטעה אותי זה שמי יפעיל את הפרויקט הזה של דרו& אית�, 

 14  , �14.11אנחנו הרבה אחרי דרו& אית�, אנחנו ב  ש:

 15  לא של דרו& אית�, של פלסר כנסת, סליחה. הפרוייקטור,   ת:

 16  אתה ר. קדימה אולי לסמסי& של( ע& אלישבע.   ש:

 17  כ�, אני,   ת:

 18  לא, אני שואל פה , הוא דיבר פה על הפלסר?  ש:

 19  כ�, כ�, על הפלסר כנסת.   ת:

 20  מה הוא ביקש ממ( פה?  ש:

 21הוא מבקש שויקה רבי� היא זאת שתהיה הפרויקטורית א& אני זכרוני אינו מטעה   ת:

 22  אחרי& ולא אותה.  4אותי ואני אומר לו תביא לי 

 23  טוב.   ש:

 24  למה?  כב' הש' לוי:

 25מהסיבה הפשוטה שהיא היתה היועצת הפרלמנטרית של פאינה וזה היה מעלה   דה�:העד, מר 

 26הרבה שאלות למה אנחנו לוקחי& יועצת פרלמנטרית שזה עתה סיימה את 

 27  העבודה אצל פאינה ולוקחי& אותה לעמותה. פשוט מאוד. 

 28  אוקי, ומה הכוונה של(, אוקי אתה לא מוכ� להעסיק אותה בעמותה מהטע& הזה.   ש:

 29  נכו�.   ת:
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 1  אז איזה פיתרו� אפשר למצוא?  ש:

 2  לא יודע.   ת:

 3  אתה עונה לו נחשוב על פיתרו�.   ש:

 4לא הבשלנו, זה לא הבשיל עוד לפיתרו� אבל בטח בעמותה היא לא יכולה ואני ג&   ת:

 5אסביר למה, אנחנו כל הזמ� חששנו שלא נהיה מזוהי& ע& א, מפלגה, אגב רוב 

 6ע& יש עתיד ואתה יודע את זה ואפילו דאוד  הטענה כלפינו היתה שאנחנו מזוהי&

 7היה מתעצב� על זה ובהקשר הזה במהל( שעשינו ע& פאינה בפורו& צעירי& זה 

 8ג& העלה הרבה גבות, לא חשוב בכלל עניי� של כס,, זה עניי� של הזיהוי שיש לנו 

 9  ע& המפלגה. 

 10  אז מה הכוונה של( "היא לא יכולה להיות בפיירו� של העמותה",   ש:

 11  שהיא לא,   ת:

 12רגע, בוא תקשיב, "פיתרו� אפשר למצוא" ת� לי דוגמה, הרי עובר ל( משהו בראש   ש:

 13  שאתה מדבר ע& דאוד, נכו�?

 14  אולי שזה לא תהיה אלא תהיה מישהי אחרת.   ת:

 15  אבל הוא אומר ל( זה רק היא.   ש:

 16  אז הנה עובדה שזה לא הבשיל.   ת:

 17  הבנתי.   ש:

 18כי התשובה שלי בעצ& בשיחה הזאת שזה  חבל שלא הגשת& על זה כתב אישו&  ת:

 19לא אפשרי, היא לא יכולה בפיירו� של העמותה ושו& דרכי& יצירתיות לא קרו 

 20  אחרי זה. 

 21  אוקי. עכשיו, אני רוצה שתראה עוד שיחה בינ( ובי� דאוד באותו יו&.   ש:

  22 
#>31<#  23 

 24  החלטה

 25  . 1060הוגש וסומ� ת/
#>32<#  26 
  27 

 28  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  29 
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 1  (השמעת שיחה באול&)  

  2 

 3אז מת�, מה שאנחנו רואי& שבעצ& בשיחה הקודמת הוא אומר ל( שהוא צרי(   עו"ד קרמר:

 4  עבודה בשביל, 

 5  בשביל ויקה, לא קשור לפרוייקטור, אני מעלה את הרעיו� הזה.   ת:

 6  וזו הצעה של(.   ש:

 7  נכו�.   ת:

 8  נכו�. אחרי שאמרת שהיא לא יכולה להיות על הפעילות.   ש:

 9נכו�. אני בעצ& עד עכשיו נזכרת, ניתקתי את הטלפו�, הראש שלי מתחיל לעבוד   ת:

 10ואני אומר רגע א& יש פרויקטור עכשיו שצרי( לפלסר כנסת אז למה שלא תשתלב 

 11יה איזה חרטא בזה ואז אני אומר לו תגיד היא באה לעבוד באמת, שזה לא יה

 12  ברטא וא& כ� אז שתבוא. 

 13  ורק אחרי זה אתה שולח את הסמסי& לאלישבע?  ש:

 14  נכו�, אני חושב שזה היה סדר הדברי&.   ת:

 15אוקי. עכשיו תגיד לי שניה, הוא הרי אומר ל(, אתה שואל אותו "היא יכולה לבוא   ש:

 16  א מוב�?לעבוד באמת?" והוא עונה ל( "באיזה שהוא מוב� כ�" מה זה באיזה שהו

 17מה שאתה מבי�, מה שאתה מבי�, הוא מחפש כרגע לפתור איזו בעיה של ויקה   ת:

 18  רבי�, זהו. 

 19הבנתי. עכשיו, הרי הפרויקטור הזה, אנחנו יודעי& ג& מאלישבע, היה אמור   ש:

 20  להרוויח שכר נמו(, כמה אלפי& בודדי&. 

 21  זה אני לא זוכר היו& אבל א& אתה אומר.   ת:

 22  וויח יותר פרויקטור, הוא היה צרי( להר  ש:

 23  לא יודע, תלוי מה היה היק, המשרה של הפעילות הזו.   ת:

 24הבנתי ואז הוא אומר ל( "הכל טוב ויפה אבל המשכורת שלה" ואתה אומר לו   ש:

 25  "עזוב את המשכורת, זה משהו אחר", למה אתה מתכוו�?

 26  לא, אני מתכוו� בוא נדבר על עצ& ההעסקה,   ת:

 27  נו בסדר,   ש:

 28  אני אומר תעזוב את המשכורת, זה משהו אחר, נדבר קוד& כל על עצ& ההעסקה.   ת:

 29  דאוד אומר ל(,   ש:

 30  הא& הגדרת התפקיד הזאתי מתאימה לכ&.   ת:

 31  דאוד מציג בפני( בעיה שהשכר כנראה לא יהיה מתאי&.   ש:

 32  יכול להיות, בסדר,   ת:
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 1  שניה, שניה,   ש:

 2  זה לא הבשיל פשוט,   ת:

 3הבנתי שלא הבשיל, אני מדבר על השיחה ביניכ&. אבל לא הבשיל ואתה אומר לו   ש:

 4  עזוב את המשכורת, בוא נדבר על עצ& ההעסקה, איזה תשובה 

 5  בדיוק מה שאתה אומר.   ת:

 6  אבל איזה תשובה אתה נות� לבעיה שלו.   ש:

 7עזוב רגע את הנושא של השכר, את השכר נדבר אחרי זה, קוד& כל על עצ&   ת:

 8  קה עצמה. זה מה שעולה מהדברי&. ההעס

 9איזה, הוא מציג בפני( בעיה, הוא אומר המשכורת שלה ככה הוא מבי� היא יותר   ש:

 10  גבוהה ממה של הפרויקטור, 

 11אוקי ואני אומר עזוב את זה עכשיו, קוד& כל נדבר על עצ& מה שיש בשיחה אחי   ת:

 12  זה מה שיש. 

 13  נפגשי& ותפתרו.  עכשיו תראה, הוא אומר ל( שביו& ראשו� את&  ש:

 14  בסדר. לא זוכר א& נפגשנו.   ת:

 15  ,�16.11נפגשת& ב  ש:

 16  אוקי. זה השיחה שאמא שלי באה איתי?  ת:

 17  זו השיחה ע& אמא של(, כ�.   ש:

 18  טוב שלא נכנס לכתב האישו&.   ת:

 19עכשיו אני רוצה להראות ל( שיחה, אדוני את זה אני אגיש רק לש& הכרונולוגיה,   ש:

 20, בעצ& שיחה שה& מתאמי& את המפגש �16.11ת� מהעוד שיחה בי� דאוד למ

 21  עצמו. 
#>33<#  22 

 23  החלטה

 24  . 1061הוגש וסומ� ת/
#>34<#  25 

  26 

 27  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  28 

  29 
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 1. בוא תעיי�. תקרא 398שמדברי& עלי(, ת/עכשיו אני רוצה להציג ל( שיחה אחרת   עו"ד קרמר:

 2  . 398בנחת. ת/

 3  קראתי.   ת:

 4תראה, דאוד מסביר לויקה שעוד אי� תשובה סופית, ישירות ברור ש& שזה בלתי   ש:

 5. כלומר אתה מבי� שזה מתקשר 4עד  �8אפשרי, כלומר אפשרי בפועל לעבוד ש& מ

 6  לשיחה של( ע& דאוד. 

 7  דווקא אני יוצא פה טוב, כי אז,   ת:

 8  לא אמרתי שלא.   ש:

 9  אני אומר שהמסר הועבר, מבח� העבודה לצור( העניי�.   ת:

 10אוקי. "לכ� לא מתאי& לנו, לכ� אני ממתי� לתשובה מהמגדל העגול" שאנחנו   ש:

 11  יודעי& שהמגדל העגול זה עובד יחזקאל. 

 12  זה אתה יודע, אבל בסדר.   ת:

 13  זה אנחנו יודעי&, נכו�. עכשיו בוא תסתכל בסו,,   ש:

 14  סליחה, אנחנו לא יודעי& שו& דבר ואתה לא מעיד פה.   "ד ג. אדרת:עו

 15  רק ליבנה.   עו"ד קרמר:

 16  אני לא יודע מה ר� ליבנה.   עו"ד ג. אדרת:

 17  בסדר.   עו"ד קרמר:

 18  אתה לא מכניס פה הגדרות.   עו"ד ג. אדרת:

 19  אי� בעיה.   עו"ד קרמר:

 20  אתה יודע את זה?  כב' הש' לוי:

 21  לא.   העד, מר דה�:

 22  לא. בסדר.   לוי: כב' הש'

 23  אני יודע כי במשפט של גורפינקל ה& עשו את החיבור, אבל היו& אני יודע, כ�.   העד, מר דה�:

 24  אז?  כב' הש' לוי:

 25  מה פתאו&, אני ג& לא צד לשיחה.   העד, מר דה�:

 26  איפה עובד יחזקאל ישב?  עו"ד קרמר:

 27  אוקי, הוא לא צד לשיחה, כ�.   כב' הש' לוי:

 28  בבניי� העגול.   ת:

 29  בעזריאלי.   :ש

 30  די, יונת�.   ת:

 31תסתכל בסו,, תסתכל בסו, השיחה. ויקה שואלת אותו "ומתי אתה תקבל   ש:

 32תשובה?" "נו, ייתכ� מהמגדל העגול ג& בנוגע לפרויקט הזה אבל שוב יש פה הרבה 
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 1אפשרויות, אלה אומרי& אנחנו נשכור שירותי& לא בעיה, אבל אנחנו הרי רוצי& 

 2שג& יעשו משהו בשבילנו. נו בסדר, כולנו צריכי& שהכל כ� יית� יותר אבל צרי( 

 3ייראה, נכו�?" ויקה אומרת לו "נכו�" ואז הוא אומר "טוב, הבחורה תהיה 

 4רפרנטית שלנו, היא תלווה מטע& הארגו� הזה, אנחנו נסגור אות& ג& בסדר אבל 

 5אני נאל. לחרוק שיניי& בגלל ש(לא ברור) מטרי, אותי, הוא הגיע לפגישה ע& 

 6דאוד מדבר על איזה  �16.11ימו" ויקה "ע& אמא?" דאוד "ע& אמא". כלומר בא

 7  ?�16.11פגישה שהתקיימה ב

 8  על הפגישה בבניי� העגול.    ת:

 9  פגישה של(?  ש:

 10  לא, אגב, זה היה בעזריאלי, היה עוקב ש&.   ת:

 11  אוקי.   ש:

 12  מסתבר. משוגעי&, הוצאת& כס, על הדבר הזה.   ת:

 13  של( איתו, נכו�? שהבאת את אמא של(. אז הוא מדבר על הפגישה   ש:

 14  כ�.   ת:

 15עכשיו תראה מה הוא מסביר לויקה. "אנחנו נשכור שירותי& לא בעיה, אבל אנחנו   ש:

 16הרי רוצי& כ� לית� יותר אבל צרי( שיעשו ג& משהו בשבילנו, נו בסדר, כולנו 

 17, אחרי שאתה כבר 16.11צריכי& שהכל ייראה" שזה אני רק מפנה אות( לתארי( 

 18  בי� שיש בעיה ע& היח"צ וכל מה שקרה ש& וכו'. בוא תתייחס לשיחה, תסביר. מ

 19אני רק אמרתי לבית המשפט כבר אז שלקראת אחרי החצי מיליו� היתה תקופה   ת:

 20בעיני פורה וסבירה לחלוטי�, בעיני, מסתבר שאני טעיתי, כי זה לא סביר כי עובדה 

 21ופט אבל לא היה לנו כוח שקבעת& אחרת, למרות שזה לא הגיע לידי הכרעת ש

 22להתעסק בזאת ושעשו את התקדימי& המשפטיי&, אז לקראת הבחירות באמת 

 23הבחורצ'יק עוד פע& התחיל, פה את ויקה, זה מצטבר, זה לא בעיה שפוליטיקאי 

 24או מישהו יבוא לבקש עזרה, זה קורה כל הזמ�, זה דבר שבשגרה ואתה מרגיש פה 

 25לקראת הבחירות ה&, דאוד עוד פע& מנסה  איזה לח. מתמש( ומה קורה וזה וזה,

 26  למשו( את החבל, 

 27  ואתה זור& ע& זה.   ש:

 28אל, שקל לפרסו&,  300רגע, שניה, ואז אמרתי לאמא שלי למה הוא ביקש איזה   ת:

 29לפי דעתי זה היה ע& הציו� הזה, א& אני זוכר טוב, לא משנה. היה נראה עוד פע& 

 30כולי& לעשות ושאני לא חושב שזה כאילו מכניסי& אותנו לדברי& שאנחנו לא י

 31ג& ציבורית נכו� לעשות אז אני אמרתי לאמא שלי תקשיבי בואי נעשה לו תרגיל 

 32והייתי משגע אותו, אתה רואה שאני בחור לא שגרתי, אני, אתה יודע, הוא ידע 
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 1שאי אפשר כל כ( לסמו( עלי ושזו התנהלות כמו שהוא אומר, התנהלות זרימתית, 

 2נכו�, אז אמרתי לאמא בואי תבואי איתי, זה הפתיע אותו זה לא איזה מעשה 

 3מאוד שאני בא ואז הוא ג& לא יעז לבקש את הבקשה שלפי דעתי, אתה זוכר טוב 

 4  אל, שקל,  300את הראיות היה איזה סיפור של 

 5  זה לא כא�, זה בהמש(.   ש:

 6או לא, אבל זה קשור לזה. זה התחיל ע& הנושא (לא ברור) לפרסו& בפייסבוק   ת:

 7  משהו, אז אמרתי הוא לא יעז לבקש בקשות, 

 8  אז לקחת את אמא של( בתור מחסה?  כב' הש' לוי:

 9לא בתור מחסה, בשביל שהוא לא יבקש ויעמיד אותי במקו& של בקשות שלא בא   העד, מר דה�:

 10לי להתעסק אית& ואז בשיחה הזאתי, אגב מה שביאס אותי אחרי זה שהוא דיבר 

 11ע& פאינה, בכל התיק הזה זה הדבר היחיד שאני  לא יפה על אמא שלי בשיחה

 12  מעוצב� עליו, 

 13  מת�, בוא נחזור לנקודה,   ש:

 14  כ�, לא, עכשיו,   ת:

 15  , �14.11ב  ש:

 16אני מספר ל( מה היה בשיחה ע& אמא שלי כי זה קשור לויקה, הרי כ� דובר על   ת:

 17  ויקה. 

 18הוא פונה אלי( אני רוצה שויקה  �14כ�, ברור שדובר על ויקה, אני רק אומר ל( ב  ש:

 19תעבוד אצלכ&, אתה אומר לא בפיירו� שלנו, אתה מציע לאלישבע שהיא תהיה 

 20  הפרוייקטורית, אלישבע אומרת ל( לא. 

 21  נכו�.   ת:

 22  לא מוכנה,   ש:

 23  ואז הוא בא ע& רעיו� אחר.   ת:

 24  רגע, ואז הוא בא ע& רעיו� אחר תשכרו שירותי& מת.ר.א.   ש:

 25  לא שירותי& מת.ר.א, תיכ, אני אגיד,  עכשיו, רגע, לא,  ת:

 26  זה מה שכתוב בשיחה.   ש:

 27לא, אבל זה, קוד& כל אתה צודק ועכשיו אני אסביר למה. אחד, כ�, הוא דאג   ת:

 28  לויקה לעבודה, בסדר? 

 29  כ�.   ש:

 30בוא נשי& את הדברי& על דיוק&, האיש דאג לויקה רבי� לעבודה, צלצל אלי, צלצל   ת:

 31תפקיד של האיש במפלגה, בכל מפלגה יש את האיש לאחרי& אני מאמי�, זה ה
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 1הזה שהוא המסדר את הדברי&. לא שונה ישראל ביתנו ממפלגות אחרות, תסמו( 

 2  עלי, ה& היו עוד יחסית עדיני&. 

 3עזוב את הסידור עבודה, את זה הבנו, הבנו. מסדר לה עבודה. ג& לקלגנוב הוא   ש:

 4  סידר עבודה. 

 5  ?בוודאי, ומה כל כ( נורא בזה  ת:

 6  לא אמרתי נורא, אמרתי שזה מה שהיה.   ש:

 7  הוא סידר את העבודה.   ת:

 8  גש למתווה של ת.ר.א, היתה בעיה אצל( במתווה של ת.ר.א.   ש:

 9בשיחה הזאת ואמא שלי פה אז היא יכולה להעיד על זה, אני אמרתי לו תקשיב   ת:

 10& דאוד את& מקשקשי& לנו את המוח אנחנו לוקחי& יחסי ציבור לפורו& צעירי

 11מה יוצא לנו פקקט? יושבי& מתחת אומרת לנו פלסר כנסת והכנס צעירי&. אנחנו 

 12מיליו� שקל, רוצה לעשות פרויקט גדול של הסיפור של לוד אז הוא  80מדברי& על 

 13מיליו� שקל אתה יכול לקחת  80, הוא אומר את זה, א& צרי( פרויקט של 

 14מיליו�,  400עביר ולהתקשר ע& ת.ר.א כלוביסטי& של הפרויקט כי צרי( לה

 15אמרתי ת.ר.א רעיו� ג& בחצי שקל לא הייתי מתקשר, לא משנה. אמרתי וואלה 

 16אי� לי בעיה ואז הוא אומר לי יותר מזה, תגיד ויקה רבי� אולי שתהיה רפרנטית 

 17ש&, או שאני אומר לו את זה. זה היתה השיחה ועל זה יש את השיחה הזאת 

 18  אני רואה שהבחורצ'יק עכשיו, בטלפו�, הוא מצא פיתרו� לויקה רבי�, 

 19  מי משל& את שכרה במתווה הזה?  כב' הש' לוי:

 20  במתווה הזה ת.ר.א. אנחנו מתקשרי&,   העד, מר דה�:

 21  את& תשלמו  לת.ר.א?  כב' הש' לוי:

 22"איילי&" מתקשרת מול, אבל, רגע, "איילי&" מתקשרת אבל תקשיב כבוד   העד, מר דה�:

 23  השופט, 

 24  אני מקשיב.   כב' הש' לוי:

 25  אני רואה שאתה לא מבסוט מהתשובה אז אני,   העד, מר דה�:

 26  לא, אני מאוד מרוצה שהנמכת את הטו�, זה כבר.   כב' הש' לוי:

 27  כי אמא שלי נתנה לי בראש.   העד, מר דה�:

 28  טוב שאתה לוקח את אמא לכל מקו&.   כב' הש' לוי:

 29א יחסי ציבור, ת.ר.א הוא מדובר פה בפרויקט גדול, עכשיו א& צרי(, ת.ר.א הוא ל  העד, מר דה�:

 30אחד שהול( לקושש כספי& ממשרדי הממשלה, מה שמכונה בעגה אצלנו לוביסט. 

 31עובד יחזקאל, מזכיר הממשלה וזה וזה, אני אמרתי לו  עכשיו, הוא לא (לא ברור)

 32 80א& אני לא טועה אמרתי לו תקשיב הרי אנחנו לפרויקט, בוא קוד& כל תביאו 
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 1ע& פלסר כנסת וזה, לפרויקט כזה צרי( משרד גדול  מיליו� אל תבלבלו את המוח

 2מיליו�, א& את& תתעקשו שויקה רבי� תהיה  �400שיעשה את הלובי להביא את ה

 3  הרפרנטית ש& זה לא אכפת לי, מה זה מעניי� אותי? זה הסיפור. 

 4זה כבר אחרי השיחה של אוקטובר, רגע,  16.11, �16.11.2014טוב, תגיד, אבל ב  ש:

 5  יתי שניה, רגע, תהיה א

 6  הגענו למסקנה שהמשכנו לעבוד איתה.   ת:

 7תהיה איתי רגע. כל הסיפור הזה של לקנות שירותי& כמו בזה כבר זועק ל( שיש   ש:

 8  בעיה. 

 9  נכו�, אבל זועק,   ת:

 10  אבל אתה עושה את אותו מתווה.   ש:

 11  יונת�, לכול& זועק. יונת�.   ת:

 12  אתה מסכי& לאותו מתווה.   ש:

 13  לא, זה לא נכו�.  ת:

 14  מה לא נכו�? אתה שוב קונה, אתה שוב קונה שירותי&,   ש:

 15אנחנו ממשיכי& לעבוד ע& דאוד חד משמעית כ�, לא מתחמקי&, אנחנו נהני&   ת:

 16מאוד מהתקציבי& הקואליציוניי& שה& מעבירי& לנו, העמותה עושה ע& זה 

 17דברי& מדהימי& בעיני, מדהימי& , שאנחנו לא נדבר עליה& פה כי לא, אחד אי� 

 18וח לשמוע וזה לא שהמטרה מקדשת את האמצעי&, ממש לא ככה, זה פשוט כ

 19  שהשיטה של גיוס כספי& במסגרת הכספי& הקואליציוניי& היא כזאת. 

 20  טוב.   ש:

 21  עכשיו מה שצרי( להפריד,   ת:

 22  כזאת שלסדר עבודה לויקה באמצעות לקנות שירותי& מת.ר.א.  ש:

 23& להגדיר שיש לה& שליטה ג& על אתה יכול ג& להגדיר את זה ככה ואתה יכול ג  ת:

 24הספקי& שאית& הולכי& לעבוד, כ�. זה הפרקטיקה וזה הפרקטיקה ע& כול& 

 25ובעיני להעביר חצי מהכס, לעמותה פנימה כהתניה ע& מכתב שהיה חתו& הוא 

 26  יותר גרוע. 

 27לאחר הפגישה של דאוד ע& מת�. אדוני, אני רוצה  16.11אני מגיש עוד שיחה מיו&   עו"ד קרמר: 

 28  להגיש אותה. 

  29 

  30 

  31 

  32 
#>35<#  33 
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 1  החלטה

 2  .1062הוגש וסומ� ת/
#>36<#  3 
  4 

 5  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  6 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  7 

  8 

 9   (השמעת שיחה באול&) 

  10 

 11  יש פה משהו חו. מחוש הומור בשיחה הזאת?  כב' הש' לוי:

 12  (המש()

 13טוב, תגיד מת�, מה זה "אני בכלל מעורב בכל הדברי& האלה רק בגלל( ולא בגלל   עו"ד קרמר:

 14  פאינה", איזה דברי&?

 15אני עד היו& למרות הזה אני מאוד מחבב את האיש, אני אומר ל( דמות ציורית   ת:

 16  זה לא מה שאתה מצייר, 

 17  מה אתה אומר פה שאתה מעורב בכל הדברי& האלה בגללו?  ש:

 18  תראה,   ת:

 19  למה התכוונת. תסביר   ש:

 20אז אני אסביר. יש דברי& שאני זוכר לאנשי& ג& א& עכשיו (לא ברור). שהיה את   ת:

 21הסיפור, אתה זוכר אז בעכו? היה ביו& כיפור אז את הלינ.' הזה שהיה בעכו, 

 22הגיעו לכפר ואני ודני היינו ש& לבד, היחיד מכל מדינת ישראל שנכנס לרכב והגיע 

 23  דאוד. אותי זה הרשי&, מה אני אגיד ל(, להיות איתנו בלילה זה היה 

 24  מה זה הדברי& האלה שאתה מעורב בה&?  ש:

 25  רגע, שניה,   ת:

 26  הבנתי, מערי( אותו, תענה לי,   ש:

 27  לא, לא מערי(, הערכה זה לא מילה, אני לא מערי(,   ת:

 28  מה זה הדברי& שאתה מעורב רק בגללו?  ש:

 29  לא הדברי& שאתה מדבר.   ת:
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 1  אז מה? תסביר מה.  ש:

 2אלא, הנה הדוגמה אבל את& רואי&, השופט רואה את זה מול העיניי&, הסיפור   ת:

 3של ויקה רבי�, שיושבי& ואומרי& אז בוא ניקח את ת.ר.א וזה, זה כ�, זה מערכת 

 4יחסי&, אתה רוצה לעזור לו, אתה רוצה לעזור לו ג& בגלל מי שהוא, נוצרת מערכת 

 5ה זה עובד בחיי&, נורא קשה אחרי יחסי&, נהיי& חברי&, זה בסדר. זה ככה זה, ככ

 6זה לשפוט את הדבר הזה בבית משפט כזה, זה שני עולמות יונת� שלא יכולי& 

 7להיפגש, יש חברויות, יש רצונות, לא הכל זה הקונספירציה הזאתי של בית 

 8  הקלפי&. 

 9  בסדר, אבל הרצו� פה לעזור כרו( בלשל& כס, לת.ר.א נכו�?  ש:

 10  ודה אז אני, וא& צרי( את ת.ר.א ויש עב  ת:

 11  איזו עבודה?  ש:

 12  לא, א& יש עבודה שת.ר.א תעשה,   ת:

 13  איזה? איזה עבודה?  ש:

 14  מיליו� שקל, אבל,  �80לגבי ה  ת:

 15  על זה את& לא מדברי& לא מדברי&,   ש:

 16  על זה מדברי& במעקב, אתה יודע, נו. אבל יונת�, תראה, אתה מכיר,   ת:

 17  מיליו� במעקב? 80טוב, בסדר. אתה מדבר על   ש:

 18  מה?  ת:

 19  מיליו� שקל,  80מיליו�, ביומיי& צמח פה עוד  �80אתה מדבר איתו על פרויקט ב  ש:

 20שני& הוא את זה עדיי�  3רגע, שניה, ת� לי רגע להתעקש איתו כי אני רואה שאחרי   ת:

 21  מיליו� שקל,  150לא הבי�. הסיפור מלכתחילה היה 

 22  של הפורו& צעירי& שאתה יודע שזה לא קיי&.   ש:

 23לא אומר שזה לא קיי&, אני אומר שלא נענו לעניי� הזה. ה& הקימו באותה אני   ת:

 24שנה א& אני לא טועה את הבית חולי& באשקלו� או משהו, החליטו ללכת על 

 25  משהו אחר. 

 26  מת�, תבי� מה אתה אומר, אתה צרי(, רגע,   ש:

 27  זה לא צמח ביומיי&, יונת�,   ת:

 28ד יחזקאל כדי לשכנע את פאינה תבי� מה אתה מסביר לי, כשאתה צרי( את עוב  ש:

 29  קירשנבאו& כדי להעביר כס, קואליציוני, 

 30לא. שא& אני יוצא לדר( פרויקט בסדר גודל הזה מטבע הדברי& צרי( לוביסט.   ת:

 31א& זה עוזר לדאוד שהלוביסט יהיה ת.ר.א וזה ג& יפתור לו את הבעיה של ויקה 

 32צמי את זה, נקודה. אני רבי� אז כ�, את זה את& הגדרת& כשוחד ואני מקבל על ע
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 1לא בא להסתתר מאחורי הדבר הזה. אני טוע� שכ�, אבל את& אלה שקובעי& , לא 

 2  אני. 

 3  טוב.   ש:

 4וזה מה שאני אומר, הדברי& האלה זה זה, זה לשבת להגיד רגע אז א& ניקח את   ת:

 5ת.ר.א זה יפתור ל( את הבעיה אז הוא אומר לי כ� כי ת.ר.א וויקה אז אני אקח 

 6א ה& לא הפסולי&, ה& לא להוריד לה&, ה& לא אחרי& מאימפקט את ת.ר.

 7ומבוריס, כל המשרדי& האחרי&. אז כ�, עניתי ל( על התשובה, יונת�, זה הסיפור 

 8ופה הפרשנות, פה אנחנו, פה הפרשנות היא אחרת, מבחינת החומרה של הדבר 

 9  הזה. 

 10  הבנתי, עכשיו תראה,   ש:

 11  אה א& באמת זו העמדה של(. ועל זה נדבר עוד שנתיי& שלוש ונר  ת:

 12כשאתה אומר לו "עכשיו תשמע לגבי העניי� עצמו אני חושב שהמתווה שדיברנו   ש:

 13עליו הוא המתווה הנכו�, צרי( עכשיו", דאוד אומר "בסדר אני ממתי� לתשובה 

 14  מה&". לאיזה מתווה מדובר?

 15  המתווה של,   ת:

 16  של ת.ר.א,  ש:

 17הלובי שיוביל את הפרויקט הגדול של של הנושא של הלקחת את ת.ר.א כמשרד   ת:

 18  השכונת צעירי& בלוד, חד משמעית כ�. 

 19  עכשיו אני רוצה להשמיע ל( עוד שיחה מיו& למחרת.   ש:

  20 
#>37<#  21 

 22  החלטה

 23  .1063הוגש וסומ� ת/
#>38<#  24 
  25 

 26  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  27 

  28 

  29 
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 1   (השמעת שיחה באול&) 

  2 

 3  כ�, מת�, בוא תסביר את השיחה, אתה שואל א& הסתדר לו ע& ת.ר.א.  עו"ד קרמר:

 4את מה שאתה חושב, מה שעובר ל( בראש זה הסיפור, על ת.ר.א מה שדיברנו   ת:

 5  קוד& על זה. 

 6כלומר, שוב, אני שואל אות( שאלה, מה יכול לא להסתדר לו ע& ת.ר.א? מה?   ש:

 7  לא אנחנו לא רוצי& שתשכרו מאיתנו שירותי&?ת.ר.א יגידו 

 8  לא, אני חושב ע& הנושא של ויקה רבי�.   ת:

 9  א& מסתדר לו להכניס לש& את ויקה רבי�.   ש:

 10  אנחנו יודעי& את זה מהעדות של,   ת:

 11  אבל השופט כא� לא יודע.   ש:

 12  כי אחרי זה בעדות,   ת:

 13  מה זה הסתדר ל( ע& ת.ר.א? להכניס,   ש:

 14  להכניס את ויקה רבי� לעבודה ש&. חד משמעית.   ת:

 15  טוב, עכשיו אני מבקש שתספר על הבקשה של דאוד,   ש:

 16אגב כבוד השופט רק הערת ביניי&, עשינו בדיקה בשביל לאז� את התמונה מתו(   ת:

 17, איפה נמצא ש&, אסור ל( יונת� זכות המידע, הגענו, כל התקשורת שלי ע& 160

 18ז וחצי ומכל השיחות היוצאות והסמסי& שלי, אתה דאוד היא לא מסתכמת לאחו

 19מבי� שעושי& פה כרגע זרקור זה כאילו נראה שמה שעשיתי בבוקר ובערב זה לדבר 

 20  ע& דאוד גודובסקי. אז לא. אז זה לא. 

 21  והוא מתלונ� שהוא לא מצליח להשיג אות(.   כב' הש' לוי:

 22& היו משמיעי& את כל השיחות של בסדר. זה חלק ג& מהעניי�, כי אי�, אתה. וא  העד, מר דה�:

 23  חבר'ה.  15�20כל האנשי& שהיו מדברי& אז היו פה כפי הנראה בער( 

 24  תפנה לשיחות דומות שנמצאות אצל( בעמדה, בבקשה.   ש:

 25  אתה באמת רוצה?  ת:

 26  כ�.   ש:

 27  לא יודע א& יהיה לי כוח להתעסק בזה, אבל יכול להיות שכ�.   ת:

 28אל, שקל לעמותת  300ה של דאוד להעביר טוב, עכשיו תראה, ספר על הבקש  ש:

 29  הקייאקי&. 

 30  מה השאלה?  ת:

 31  תספר מה היה.   ש:
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 1אל, שקל להקי& בית ספר  300ביקש להעביר לעמותת בת של עמק הירד�   ת:

 2  לקייאקי&. 

 3  אוקי. עכשיו, דני,   ש:

 4ובדיעבד, אני לא ידעתי בזמ� אמת למרות שהוכחת& שכ� ידעתי במלל שלא שמתי   ת:

 5יכאל קלגנוב יעבוד ש& וטוב שכ(, אני ג& אמרתי לחוקר במשטרה לב שזה, שמ

 6א& הייתי יודע אולי זה אפילו היה מקל עלי עוד יותר את ההחלטה כי למה שהוא 

 7אל, שקל  300לא יעמוד בראש עמותה? ולמה שסגנית שר הפני& לא תדאג להעביר 

 8ו של עול&. לעמותת הקייאקי& של מועצה איזורית עמק הירד�? למה? למה? ריבונ

 9  זה, זה בתו( המדרג זה אפילו לא ת.ר.א. 

 10  מה שאלה?  כב' הש' לוי:

 11אל,  �300כ�. עכשיו תראה, דני גליקסברג אמר שהסברת לו שברגע שתעבירו את ה  עו"ד קרמר:

 12  שקל לא תצטרכו יותר לשל& משכורת לקלגנוב. 

 13אקי& לבי� אני עומד על כ( שאני בזמ� אמת לא עשיתי את הקשר בי� עמותת הקיי  ת:

 14הנושא של מיכאל קלגנוב ואי� לזה שו& נפקות כי ג& א& הייתי עושה את הקשר 

 15זה לא נראה לי בעיה, ג& היו&, א& זה הפיתרו� ג& לפתור את הבעיה של מיכאל 

 16קלגנוב מדליסט אולימפי שנמצא בסיטואציה שהיתה וג& מעבירי& למועצה 

 17עמק הירד� אני מזכיר לכ&,  אל, שקל, מועצה איזורית 300איזורית עמק הירד� 

 18למדינה, כ�, מעבירי& כס, למדינה בשביל להפעיל פרויקט, א& זה יכול להיכנס 

 19  לכתב אישו& אז אני לא יודע מה להגיד ל(. 

 20  טוב, תגיד, מה אתה אומר על מה שדני אומר? שאתה הסברת לו,   ש:

 21  כל דבר שדני אומר אמת בסלע.   ת:

 22. תראה, זה אתה רואה למטה מייל 987את ת/אוקי. עכשיו אני רוצה שתראה   ש:

 23  , �3.12שגודובסקי שולח אלי( ב

 24  כ�, לא ראיתי את המייל הזה, אתה יודע שלא פתחנו אותו.   ת:

 25אז בוא תסביר, אתה פה בשביל להסביר, הכותרת זה, בוא תשמע רגע, הכותרת   ש:

 26  זה "מיכאל קלגנוב, התחלת העסקה במועצה". 

 27על דבריי אצל החוקר עוד ממש בזמ� שהוא היה סמו( לאירועי& אני רק אחזור   ת:

 28וזה אגב באמת סמו( לחקירה, הדברי& היו טריי& אמרתי לו תקשיב אני לא 

 29זכרתי ואני כבר אומר ל( שא& הייתי יודע שג& קלגנוב מעורב בזה זה דווקא 

 30& להיפ(, אני עוד יותר חושב שצרי( להעביר את הכס, הזה ואני חוזר על הדברי

 31  ג& היו&. 

 32  אז למה חשבת הכס, הזה?  ש:
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 1למהות שלשמה הוא כוו�, להקי& בית ספר לקייאקי& במועצה איזורית עמק   ת:

 2הירד�. בדיעבד הסתבר שנודע לי בזמ� אמת כי שלחו לי אי מייל ודני זכר שיחה 

 3שהיתה שמי שיעמוד או יקבל משכורת או ינהל את הדבר הזה זה מיכאל קלגנוב, 

 4  יקרה, מה הבעיה הזה?ראוי שזה ג& 

 5  עכשיו תגיד, זה מה שאתה קורא לו פרויקט משות,?  ש:

 6  כ�, זה פרויקט משות, אבל זה,   ת:

 7  שניה, תקשיב שניה, פרויקט משות, של מי?  ש:

 8אז אני עונה, יש כמה סוגי& הייתי אומר של פרוייקטי& משותפי&, זה דומה מאוד   ת:

 9הקד& צבאית בכפר כזה, זה בדיוק אותה בקשה לבקשה להקי& את המכינה 

 10  מבחינתי. 

 11  זה פרויקט משות,?  ש:

 12  זה פרויקט משות,,   ת:

 13  של מי?  ש:

 14זה פרויקט משות, בזה שרוצי& לעשות משהו טוב ומשתמשי& בעמותה כעמותה   ת:

 15שבמטרות שלה היא יכולה ג& לבצע פרויקטי& מהסוג הזה כדר( לבצע את הדבר 

 16  הזה. 

 17ני שואל אות( רק פרויקט משות, של מי? יש איזה מושג שאתה אי� בעיה, א  ש:

 18  משתמש בו המו� "פרויקטי& משותפי&". 

 19  נכו�.   ת:

 20  אז אני מנסה להבי� אותו, פרויקט משות, של מי?  ש:

 21  של "איילי&" ושל מפלגת ישראל ביתנו.   ת:

 22  זה פרויקט של(?  ש:

 23  חד משמעית כ�.   ת:

 24  כ�? אתה ביקרת ש& במועצה?  ש:

 25  הנראה פי עשר יותר ממ(. כפי   ת:

 26  אני מתכוו� בעמותה של הקייאקי&, אתה הלכת לבדוק את זה?  ש:

 27  אני דיברתי ואתה יודע שהיתה שיחה ג& ע&,   ת:

 28  אוקי, נגיע לשיחה, זו השיחה? השיחה ע& הבחור?  ש:

 29  אנחנו יודעי& את העובדות,   ת:

 30  אז אני שואל אות(.   ש:

 31  היו& אנחנו יודעי& בדיעבד,   ת:

 32  עזוב בדיעבד.   ש:
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 1  בזמ� אמת.   ת:

 2  אתה אומר שזה פרויקט משות,.   ש:

 3אל, שקל למועצה איזורית עמק  300בזמ� אמת היתה בקשה מצד דאוד להעביר   ת:

 4הירד� להקמת בית ספר לקייאקי&, אני חשבתי שזה אפשרי לעשות את זה, לא 

 5כספי& לא הבנתי למה יוסי חוגרי התנגד לזה וזה לא קרה כי יוסי חוגרי המנהל 

 6רצה שזה יקרה בסו, וזה רק מראה את מה שאנחנו זעקנו במשפט של גורפינקל 

 7כל הזמ� שג& א& אני אומר בשיחות כאלה ואחרות אז זה לא היה תזה של הגנה, 

 8שזה לא כמו שיונת� חשב שזה סגירות, היתה פה מערכת שעבדה כי עובדה 

 9נאסר. הנושא הזה אני שדברי& הגיעו לשולח� של המערכת, חלק נאסר וחלק לא 

 10עד היו& טוע� שיוסי חוגרי טעה וא& לא היתה נפתחת חקירה המשטרה אני מניח 

 11שהייתי מצליח לשכנע אותו ,אי� שו& סיבה שעמותה שפועלת למע� הנגב והגליל 

 12אל, שקל למועצה איזורית עמק  300לא תענה לבקשה של סגנית שר להעביר 

 13ו שבראשה יעמוד מיכאל קלגנוב, הירד� להקמת בית ספר לקייאקי& ואפיל

 14מדליסט אולימפי לשעבר ואפילו מה שלא ידעתי הוא פעיל של ישראל ביתנו. 

 15  ואנחנו חלוקי& על זה, אי� לנו ויכוח על העובדות, זהו, זה נגמר. 

 16  אני שואל אות( עובדתית,    ש:

 17י עובדתית אי�, העובדות ברורות, היא ביקשה אני הסכמתי. וזה לא קרה כי יוס  ת:

 18  חוגרי לא הסכי&. 

 19  נראה לי שהשפעת ההפסקה מתחילה לפוג.   כב' הש' לוי:

 20  אז אני אומר,   העד, מר דה�:

 21  מה השאלה?  כב' הש' לוי:

 22  אני שואל אות( את השאלה הבאה,   עו"ד קרמר:

 23  אני יכול לקצר ל( את כל השאלות.   ת:

 24  אל תקצר לי את השאלות.   ש:

 25  לא, כי זה,   ת:

 26  תי, אתה מדבר הרבה, הבנ  ש:

 27  דאוד ביקש,   ת:

 28  תקשיב לשאלה,   ש:

 29  הלאה, קיצורי הדר( האלה רק מאריכי& בסו,.   כב' הש' לוי:

 30  אתה פה באת ע& הסברי& שאת& וישראל ביתנו עושי& פרויקטי& משותפי&.   עו"ד קרמר:

 31  נכו�.   ת:

 32  יש ביטוי כזה פרויקט משות,.   ש:
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 1  נכו�.   ת:

 2  מרת לי סוג של פרויקט משות,. אני שאלתי אות( הא& זה פרויקט משות, א  ש:

 3  נכו�, כאילו, זה לא הפעלה,   ת:

 4  שניה, אז אני שואל אות( משות, למי?  ש:

 5  משות, בזה שאנחנו בעצ&,   ת:

 6  מממני&?  ש:

 7  לא מממני&.   ת:

 8  אז מה אתה עושה?  ש:

 9  אחי, זה כס, שלה& שה& העבירו דרכנו. אתה עדיי� לא הבנת את זה?  ת:

 10  פה ל"איילי&"?אז אני שואל מה משות,   ש:

 11אנחנו  300בוא אני אסביר ל(, בוא תבי� את הזה, דאוד פונה מיליו� שקל אבל   ת:

 12תעשו מה שאת& רוצי&,  �700רוצי& להקי& ע& זה בית ספר לקייאקי& ואת ה

 13מעולה, יאללה, רק מתי זה קורה, ואז הפקקט הזה יוסי חוגרי בא ואומר לא אי 

 14? רק אמר אני לא יודע אי( להעביר לעמותה אפשר , למה עניי� אותו וודאות ושוחד

 15ענייני&, אני צרי( לבדוק, מי בכלל חשב באות& רגעי& על מה  46אחרת סעי, 

 16  שאתה מכוו� אליו. 

 17  מה זה קשור לפרויקט משות,?  ש:

 18  הבנתי. עכשיו הוא שואל הפרויקט הזה משות, למי?  כב' הש' לוי:

 19ילי&" כגו, שעושה פעילות רחבה מאוד הוא פרויקט משות, בזה שעמותת "אי  העד, מר דה�:

 20בנגב והגליל הוא גו, שבאמת סגנית השר, לצור( העניי� דר( דאוד כי לא היה לי 

 21תקשורת ישירה איתה היה יכול לבוא ולהגיד תקשיבו נשתמש בכ&, נעביר לכ& 

 22אל, מתו( המיליו� הזה יל( להקמת  �300מיליו� שקל ובתנאי, שומו שמיי&, ש

 23& במועצה איזורית עמק הירד� שראש המועצה מצלצל אלי( בית ספר לקייאקי

 24  ואומר, 

 25  בסדר, הבנתי. הבנתי.   כב' הש' לוי:

 26  אז בוא נבי� רגע, אני מבי� שהוא שות, לישראל ביתנו ולעמותה,   עו"ד קרמר:

 27  (מדברי& ביחד) 

 28  רגע, הבנתי,   עו"ד קרמר:

 29  היא רוצה להקי& בית ספר לקייאקי&, מה הבעיה?  ת:

 30  ק של עמותת "איילי&" בפרויקט המשות, הזה?מה החל  ש:

 31  מאיזו בחינה?  ת:

 32  למה זה משות, ל(? מה אתה עושה?  ש:
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 1  אז אני מסביר ל(, מה אני עושה?  ת:

 2  מה משות, ל(?  ש:

 3  אני מה זה הול( להרי& ל( להנחתה.   ת:

 4  אל תרי& לי. תית� לי עובדות.   ש:

 5שהבעיה שלה& זה לא  זה שות, לי בגלל שאני מבי� כילד שגדל במערכת הזאת  ת:

 6  לעשות אלא אי( להעביר את הכספי&, 

 7  אז אתה צינור להעברת כספי&?  כב' הש' לוי:

 8  את& קוראי& לזה צינור.   העד, מר דה�:

 9  מה אתה? אז תגיד לי מה התרומה של( בפרויקט הזה?  כב' הש' לוי:

 10  התרומה שלי היא בזה שאני מאפשר לזה לקרות ואני חושב,   העד, מר דה�:

 11  אי( אתה מאפשר לזה לקרות?  הש' לוי:כב' 

 12כי עובר דרכי הכס, וזה עובר למועצה איזורית עמק הירד� וזה מקצר את הצור(   העד, מר דה�:

 13  , דברי&, אז, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, �1ב

 14  אז התרומה של( מתבטאת בזה שאתה מאפשר את העברת הכס,?  כב' הש' לוי:

 15  בטח, זה מה שחשוב.   העד, מר דה�:

 16הא& יש תרומה נוספת במסגרת הפרויקט המשות, ל"איילי&"? חו. מהעברת   הש' לוי:כב' 

 17  הכס,, יש?

 18אל, נעביר, כמו שקרה עשרות  300אז אני אומר ל( שג& א& ה& היו אומרי& רק   העד, מר דה�:

 19פעמי& שלא הובילו לכתב האישו&, ג& ע& ישראל ביתנו וג& ע& אחרי& אמרנו 

 20  הכס,,  כ�, ג& א& זה רק להעביר את

 21  זאת אומרת זו התרומה של "איילי&",   כב' הש' לוי:

 22  נכו�.   העד, מר דה�:

 23  בעצ& אפשור העברת הכס,.   כב' הש' לוי:

 24לא רק בזה, זה, אתה חייב, יש המו� דברי& שבא לי להגיד אבל לא יהיה כוח   העד, מר דה�:

 25היה להבי�. יש תהלי( מתדרדר שקרה ביכולת של הממשלה לבצע פרויקטי&. אז 

 26גו, שהיה נקרא החטיבה להתיישבות, אנחנו נדפקנו מזה, דליה ששו�, הגברת 

 27דינה זילבר הרי כמעט רצתה לסגור אות&, למה? כי בעצ& החטיבה להתיישבות 

 28היתה זרוע עוקפת בירוקרטיה לדברי& חיוביי& אבל זרוע עוקפת בירוקרטיה 

 29צר, הסתכס( ע& בנט לפיתוח והוצאה לפועל של דברי&. יאיר לפיד בהיותו שר או

 30על העניי� הזה, למה? כי כספי& הועברו ליהודה ושומרו� דר( אות& כל פע& שר 

 31מגיע רוצה מהר את הכיכר לעשות, מספר ל(, חבר'ה את& חיי& תאמינו לי אי� 

 32  לכ& מושג מה הול( בחו.. 



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2019ינואר  02  

  

 4669

 1  כמה פעמי& בשעה צרי( להגיד את המשפט הזה?  כב' הש' לוי:

 2  כוו� לתביעה, לא מכוו� אלי(. זה בעיקר מ  העד, מר דה�:

 3  אז תגיד עכשיו כמה פעמי&, תחסו( לנו את השעתיי& הבאות, בסדר?  כב' הש' לוי:

 4  אז אני אומר, אז בסכסו( שהיה ע& החטיבה להתיישבות,   העד, מר דה�:

 5  אני מקשיב, אני שומע באוזניי&, לא רואה בעיניי&. כ�.   כב' הש' לוי:

 6בסכסו( שהיה ביניה& בחטיבה להתיישבות התחילו להשתמש בגופי& כמונו, כמו   העד, מר דה�:

 7השומר החדש, גופי& שיש לה& יכולת לקבל תקציבי& בשביל לבצע פרויקטי& 

 8חיוביי&, טובי&, לע& ישראל. ובזה עשינו מלא דברי&, אחי, מלא, מלא, מיליוני& 

 9  עברו דרכנו, 

 10( לומר שמעבר לזה שאפשרת& את העברת הכס, לא אדו� דה�, מה כל כ( קשה ל  כב' הש' לוי:

 11  עשית& שו& דבר?

 12  כי זה המו�, מי שחי את העשייה זה המו�, זה המו�.   העד, מר דה�:

 13  בסדר, אבל מעבר לזה נעשה דבר?  כב' הש' לוי:

 14ארגוני& כאלה שכל מה שה& יוכלו לעשות זה לבצע את מה  10תאמי� לי שחסר   העד, מר דה�:

 15  . שהבוחר והע& רוצה

 16  בסדר, טוב, מספיק.   כב' הש' לוי:

 �17הוא שולח ל( את המייל ועכשיו אני רוצה שתשמע שיחה מה �3.12אוקי, אז ב  עו"ד קרמר:

 18  . 1033שבמייל כתוב בכותרת העסקת קלגנוב וכו'. סליחה אדוני, זה כבר ת/ 3.12

 19  הוגש כבר? בסדר. כ�.   כב' הש' לוי:

  20 

 21   (השמעת שיחה באול&)

  22 

 23  יאיר לפיד, למה הכל על יאיר לפיד. מאוד מעניי�.  זה  העד, מר דה�:

 24טוב, תראה, אתה, הוא שולח ל( מייל יו& קוד& העסקת קלגנוב, פה הוא מדבר   ש:

 25  אית( על ב� אד&. 

 26  אני לא שמתי לב לזה, באמת אני אומר,   ת:

 27  לא שמת לב לזה.   ש:

 28זה לא משנה, ג& א& הייתי ש& לב זה לא היה מונע ממני, זה לא עושה אותי אבל   ת:

 29  ב� אד& יותר טוב. 

 30  הוא אומר ל( "זה ב� אד& הכל מותנה בזה"  ש:

 31לא שמתי לב לדקויות האלה כי זה הפתיע אותי הקשר למרות שזה היה קשר   ת:

 32  מתבקש והוא לא נורא בעיני, ג& היו&. 
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 1מר ל( ב� אד& צרי( להתחיל לעבוד הכל מותנה בזה, הבנתי. טוב. כלומר הוא או  ש:

 2  . 1.12ולא ש& לב? 

 3לא שמתי לב לעניי� הזה, אני ג& חושב שהייתי חולה באותו יו&, לא שזה משנה   ת:

 4  משהו אבל. 

 5טוב. עכשיו אנחנו הולכי& קצת אחורה בזמ�, להתחלה של הסיפור הזה של   ש:

 6  הקייאקי& של השיחות ביניכ&. 

 7  אנחנו מסכימי& על העובדות. עזוב, אבל   ת:

 8. אנחנו מסכימי&, תתייחס בקצרה 18.2.2014אני מבי�. אני מגיש שיחה מיו&   עו"ד קרמר:

 9  לשיחה. 

  10 
#>39<#  11 

 12  החלטה

 13  .1064הוגש וסומ� ת/
#>40<#  14 

  15 

 16  במעמד הנוכחי�. 15/01/2019, ט' שבט תשע"טניתנה והודעה היו� 

  17 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  18 

  19 

 20   שיחה באול&)(השמעת 

  21 

 22  טוב, תתייחס לשיחה.   עו"ד קרמר:

 23הכל שקו,, הכל ברור, יש בעיה של העברת הכס, לעמותה אחרת, אי אפשר שזה   ת:

 24יהיה (לא ברור) כי אז כבוד השופט אמר אתה צינור, מזה אתה כל הזמ� חושש 

 25  אל, האלה.  �300ולכ� אנחנו באי& ואומרי& פה זה חד פעמי ה

 26  הבנתי. תראה,   ש:

 27לעמותה שמקבלת את  46כי יוסי חוגרי דרש שיהיה סעי,  46והמסמכי& זה סעי,   :ת

 28  הכס,. 

 29אישור  46כלומר יוסי חוגרי כדי להעביר את הכס, דרש לקבל מסמכי& סעי,   ש:

 30  ניהול תקי� של העמותה, נכו�?
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 1  הדברי& האלה.   ת:

 2  קיבלת את המסמכי& הטכניי& האלה.   ש:

 3  לו שקיבלתי. אני מערי( שכ� כי אני אומר   ת:

 4  זה המסמכי& שאתה מתכוו� אליה&?  ש:

 5  כ�.   ת:

 6אוקי. עכשיו תראה, אתה בחקירה של( במשטרה שאתה אומר הכל שקו, וזה,   ש:

 7  למה א& זה יהיה חד פעמי?

 8אז הסברתי ל( כי זה לא טוב שיש העברות בי� עמותות, זה מדליק את רש&   ת:

 9  העמותות. 

 10  מ� קורה. ואתה הסברת לנו עכשיו שזה כל הז  ש:

 11אז אני אומר ל(, קוד& כל זה כל הזמ� קורה לא דר( העמותות, שזה ההבדל, אני   ת:

 12אמרתי שכל הזמ� היו פניות בשנתיי& האלה, בשנתיי& האלה היו כל הזמ� פניות 

 13ממשלתיי& להעביר דרכנו כס, לביצוע פרויקטי&. מה הכי קל מצד המו� גורמי& 

 14לי? כמה שזה יישמע ל( הזוי, כעמותה זה לשל& לקבל� שבונה את המכינה הקד& 

 15צבאית בכפר עזה, מה לא קל? זה להעביר לעמותה אחרת שהיא זאת שתבנה. וזה 

 16זמ� בעיה, זה בעיה, כי אז אתה צינור, אתה מבי�? מה שאת& מנסי& להגיד כל ה

 17  צינור צינור, זה הבעיה, ורש& העמותות לא אוהב את זה. 

 18בחקירה שואל אות( החוקר "העברת" בעמוד, סליחה,  219בעמוד  �11.2תראה, ב  ש:

 19"העברת לעוד מישהו כס, ששילמת למישהו משכורת?"  119בעמוד  3בשורה 

 20ת" ואתה אומר "בטח", "למי? דבר למי?" "מה זה העברנו? העברנו להרבה עמותו

 21ואז שואל אות( החוקר "ששולמו בזה כס, למישהו?" "מה אני יודע מה ה& 

 22עושי& ע& זה? נו תגיד", "העברת אי פע& לעמותה שהיתה אמורה להעסיק בכס, 

 23הזה מישהו?" אתה אומר "מאיפה אני יודע? מה אני יודע כמה העברות כספיות 

 24מסביר פה עשינו לעמותות? תפתחו את הספרי& של העמותה". כלומר אתה 

 25בחקירה שאת& כל הזמ� עושי& העברות כספיות לעמותות, אז למה שזה יהיה חד 

 26  פעמי?

 27  אז אני אומר ל( שיש ע& זה בעיה, הנושא,   ת:

 28  תחליט, או שזה קורה כל הזמ� וזה צרי( להיות חד פעמי או שזה עניי� שגרתי?  ש:

 29  אז אני לא מחליט, אוקי, אני ג& וג&, זו התשובה.   ת:

 30  . טוב. זו תשובה. הבנתי  ש:

 31  מרגיש כמו באר. נהדרת, אני מסביר.   ת:
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 1תראה את הרצ, הודעות טקסט הזה שאני מבקש להגיש, א& יש ל( מה להתייחס   ש:

 2  תתייחס. 

  3 
#>41<#  4 

 5  החלטה

 6  .1065הוגש וסומ� ת/
#>42<#  7 
  8 

 9  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  10 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  11 

 12  הודעות בינ( ובי� דאוד מהעמדה של(.   עו"ד קרמר:

 13  כ�. משק, את מה שאמרנו, היה רצו� לערב את הכס,.   ת:

 14  כ�. אבל דאוד כותב ל( "אל תעביר בינתיי& לעמק הירד�, תמתי�".  ש:

 15  כ�.   ת:

 16  אוקי. אתה יודע למה הוא רצה להמתי�?  ש:

 17  מאיפה לי לדעת?  ת:

 18  . 2.12.2014אדוני, אני מגיש עוד שיחה מיו&   עו"ד קרמר:

 19  כמה זמ� את& עוד מעריכי& לחקירה?  כב' הש' לוי:

 20  עוד איזה שעה. אדוני, זה עדיי� לא ת'.   עו"ד קרמר:

  21 

  22 

  23 

  24 

  25 

  26 

  27 

  28 

  29 
#>43<#  30 
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 1  החלטה

 2  .1066הוגש וסומ� ת/
#>44<#  3 
  4 

 5  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  6 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  7 

  8 

 9  אותה אני לא משמיע כדי לחסו( זמ�.   עו"ד קרמר:

 10  אי� בעיה, אי� בעיה, בסדר.   ת:

 11  א& יש ל( מה להתייחס תתייחס.   ש:

 12  סבבה. לא. בסדר?  ת:

 13על אותו יו& שדאוד מדבר אית(  4.12זה יו&  984כ�. עכשיו אני רוצה שתעיי� בת/  ש:

 14הנושא הזה של קלגנוב, יו& אחרי שהוא שולח ל( את המייל ואני משמיע מדקה 

2:40 .  15 

 16  אוקי. איזו שורה זה?  כב' הש' לוי:

 17עוד רגע אני אגיד ל( אדוני, סליחה. אדוני, סליחה, יש לנו פה טעות. כ�, לא, אנחנו   עו"ד קרמר:

 18  . 44, פסקה 44בשורה 

 19  כ�.   כב' הש' לוי:

  20 

 21  ) (השמעת שיחה באול&

  22 

 23הנוספי&  5.5קיבלת&,  5.5מיליו�,  11אני מזכיר ל( מת�, בתחילת השעה דובר על   עו"ד קרמר:

 24  הצטמצמו למיליו� וחצי. עכשיו, 

 25  אני לא מסכי& אית(.   ת:

 26  בסדר. עכשיו מה אתה מסביר לדני?  ש:

 27  שזו לא הדר( כמו מאמרו של אחד,   ת:

 28  אומר ל( שדאוד דיבר איתו על השיט אחרי שהוא הסביר ל( על המיליו� וחצי. דני   ש:

 29  נכו�.   ת:
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 1  של דאוד, אתה שואל את דני.  �1.1אתה אומר לו מה ע& המיליו�, ע& ה  ש:

 2  נכו�.   ת:

 3  מה ע& המיליו� וחצי שצרי( לעבור.   ש:

 4  נכו�.   ת:

 5אומר כ� בסדר  הוא אומר ל( טוב תקשיב הוא דיבר איתי על השיט הזה ואתה  ש:

 6  אתה צרי( להגיד לו שזה הדר(. 

 7  נכו�.   ת:

 8אל, . אז אני שואל אות( מה אתה אומר לדני? מה  300על כמה מדובר בשיט?   ש:

 9  להגיד לדאוד? שמה?

 10  הרי אתה טענת בפניי,   ת:

 11  עזוב טענתי, תגיד מה אתה אומר לו.   ש:

 12הדחיה של התשלו&  שזה הדר( מבחינה תזרימית שיהיה אפשר לעמוד, כי הרי כל  ת:

 13אל, לאור( כל השיחות האלה היו קשורות לזה שביקשנו ממנו שאי�  �300של ה

 14לנו כס, כרגע וזה לא הזמ� הנכו� לבצע את הפרויקט ואני אומר לדני שהמיליו� 

 15. את& ניסית& לטעו� �300וחצי שקל האלה זה מה שיאפשר ג& את ההעברה של ה

 16  שאנחנו בעצ& יוזמי& שוחד פה. 

 17ב. עכשיו, באותו יו& יש לכ& עוד שיחה ל( ולדאוד שאני מגיש אותה. שיחה טו  ש:

240/69 .  18 

  19 
#>45<#  20 

 21  החלטה

 22  . 1067הוגש וסומ� ת/
#>46<#  23 
  24 

 25  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  26 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  27 

  28 

  29 

   30 
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 1  תעיי� בה.   עו"ד קרמר:

 2  אי� לי שו& הערות לגביה.   ת:

 3  כשאתה אומר "אגב לא דיברו איתי מהצפו�" למה אתה מתכוו�?  ש:

 4  אני מערי( שזה קשור לזה. לנושא של הקייאקי&.   ת:

 5  ודאוד אומר "אני עוד לא הספקתי, עכשיו אני אדבר אית&".  ש:

 6  כ�.   ת:

 7  גיורא אסתרי לעמותת השיט.  SMSאוקי. עכשיו תראה, יש ל( פה התכתבות   ש:

 8  הוא מנהל אג, החינו( של מועצה איזורית עמק הירד�?  ת:

 9  הוא אחראי על השיט.   ש:

  10 
#>47<#  11 

 12  החלטה

 13  . 1068הוגש וסומ� ת/
#>48<#  14 
  15 

 16  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  17 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  18 

  19 

 20"הופניתי אלי( על ידי דאוד בנושא העברת כס, לעמותת הספורט עמק הירד�,   עו"ד קרמר:

 21תחזור אלי תודה גיורא" כלומר עד אותו רגע אי� ביניכ& תקשורת בינ( ובי� 

 22  גיורא?

 23  שו& תקשורת.   ת:

 24  אוקי. אני מגיש עוד שיחה אדוני בי� מת� דה� לגיורא אסתרי.   ש:

  25 

  26 

  27 

  28 

  29 
#>49<#  30 
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 1  החלטה

 2  . 1069הוגש וסומ� ת/
#>50<#  3 
  4 

 5  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  6 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  7 

  8 

 9   (השמעת שיחה באול&)

  10 

 11  חבר'ה אני מאשר את הכל.   העד, מר דה�: 

 12  בסדר.   ש:

 13  תשאל אותי.   ת:

 14  (המש( השמעה)

  15 

 16  יודעי& שבדצמבר היו כל הנושא של העברות כספי&,  אנחנו �8.12אנחנו ב  עו"ד קרמר:

 17  אני חושב שיוסי היה בקרוז, יוסי לא היה באר..   ת:

 18  זה עדיי� מתקד& העניי� הזה של הקייאקי&.  �8.12אוקי, יוסי חוגרי, כלומר ב  ש:

 19  כ�, כ�, רק שיוסי חזר מחו"ל הוא עצר את זה.   ת:

 20  אוקי.   ש:

 21. את הפרשה אז סביר להניח שהייתי משכנע ואני אומר ל( שא& לא היית פור  ת:

 22  אותו שזה אפשרי להעביר. 

 23' בתקופה הזאת שמחליטי& על הכספי& וכו' דאוד 14טוב. עכשיו תראה, בדצמבר   ש:

 24  ג& פונה אלי( ע& המדליות. 

 25  לעמותה של הניצולי שואה.   ת:

 26  כ�. לא ניצולי שואה,   ש:

 27  תביישו בדבר הזה. של הווטרני&. חבל שדני הל( כי רציתי, רק שת  ת:

 28  בסדר, אז בוא נתבייש אית( ביחד.   ש:

 29  יאללה.   ת:
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 1  בוא תגיד מה היה ע& הסיפור הזה של המדליות.   ש:

 2אל, דולר בשביל  20אל, דולר, שנעביר אנחנו  20מאוד פשוט, הוא רצה להעביר   ת:

 3לתת לווטרני& מדליה והוא עוד אומר אתה מבי� שאני רוצה את זה לפני סו, 

 4  משהו כזה, בגלל,אפריל 

 5  במר..   ש:

 6  בגלל שאני הבנתי שזה קשור לבחירות.   ת:

 7  , למה?�17.3נכו�, הוא רצה את זה ב  ש:

 8לפני הבחירות ואז אני אמרתי זה כמו שהיו& כחלו� יעמוד פה היו& לדי� על זה   ת:

 9שהוא גר& לזה שלא יעלה עכשיו השכר של החשמל כי זה לפני הבחירות, זה עובד 

 10  ככה. 

 11  יהיה אותו דבר כמו שאתה תממ� מדליות לווטרני&?זה   ש:

 12  כ�, כ�. אני לא מימנתי, למה אתה אומר?   ת:

 13אל, דולר מדליות  �20לא, הרעיו�, בעיני( זה אותו דבר כמו שאתה תממ� ב  ש:

 14  לווטרני&?

 15בהחלט, בעיני חד משמעית כ�, אי� שו& בעיה שהפוליטיקאי& האלה, סליחה רגע   ת:

 16שני& ויעשו קצת טוב לבוחרי& שלה&, בטח א& זה  �4ב לפאינה, יתעוררו פע&

 17ווטרני& במלחמת העול& השניה לב� אד& שבוכה לדני בטלפו�, בכה לו איזה יהודי 

 18זק�, מזל שלא הגענו לזה שהיינו צריכי& להביא אותו פה לתת עדות על זה ששומו 

 19ר אל, דולר ולקנות לה& מדליות לדב 20שמיי& דאוד ביקש מקור תקציבי של 

 20הזה. וזה לא הסתייע לצערי כי זה לא יכול לקרות דר( העמותה ובאמת זה לא 

 21קרה. וחבל שזה לא קרה. ואני את הוצאות המשפט שיש לי מגיע אני רוצה לתרו& 

 22לעמותה הווטרני&, אמרתי ליונת� כל כס, שיגיע אי פע& למשרד המשפטי& א& 

 23  וכאשר הוא יל( לעמותה הזאת. 

 24  רת בראשית ביו& הקוד& שעמדת& להקי& בורד חדש, טוב, עכשיו אתה הסב  ש:

 25  אל, דולר האלה תשחרר, לא שיי(, אתה יודע שלא שיי(, נו,  �20לא שיי(, ה  ת:

 26בוא תקשיב לשאלה, אתה הסברת שעומדי& להקי& בורד שיוקי, יואנה ארביב,   ש:

 27  תעמוד בראש הבורד, 

 28  היו& אגב היא נשיאת השומר החדש.   ת:

 29  אל, דולר.  20היה אמור לשי& ושכל חבר בורד   ש:

 30  נכו�.   ת:

 31  יפה.   ש:

 32  לא שיי( אחד לשני. חבל על הזמ�.   ת:
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 1אתה אומר. אנחנו נשמע את השיחה. אני מגיש עוד שיחה בי� דני למת� מיו&   ש:

15.12 .  2 

  3 

 4  החלטה

 5  .1070הוגש וסומ� ת/
#>51<#  6 

  7 

 8  במעמד הנוכחי�. 15/01/2019, ט' שבט תשע"טניתנה והודעה היו� 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  9 

 10  מה זה שיי(? מה זה משנה?  העד, מר דה�:

  11 

 12   (השמעת שיחה באול&)

  13 

 14  כל התורה כולה.   העד, מר דה�:

 15  של מה?  כב' הש' לוי:

 16  הבורד.   העד, מר דה�:

  17 

 18  (סיו& השמעה)

  19 

 20  תראה, כמה נקודות לגבי השיחה.   עו"ד קרמר:

 21  זה אגב פרשת ישראל ביתנו.   ת:

 22אומר ל( "אתה יודע להוציא את זה מהעמותה ולראות אי( עושי& את טוב. דני   ש:

 23זה שזה לא נורא" ואתה אומר "לא, לא, בסדר" , למה דני מתכוו�? מה זה להוציא 

 24  את זה מהעמותה שזה לא ייראה נורא?

 25דני, א& אתה שומע את תחילת השיחה, הוא בכלל לא מבי� מה הסיפור, למה אי   ת:

 26  תה. אפשר לשל& את זה מהעמו

 27דני אומר ל( שזה נראה לו הרבה וזה נראה לו שטות, הוא אומר ל( אני אגיד שטות   ש:

 28כזאת לתור& , אבל מת� אני שאלתי אות( שאלה ספציפית. שדני אומר ל( אפשר 
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 1אל, דולר מהעמותה ולראות אי( עושי& את זה שזה לא נראה  �20להוציא את ה

 2  נורא, למה הוא מתכוו�?

 3א, אז אני אסביר ל( למה אני עונה ל( באריכות כי בתחילת אני לא חושב שהו  ת:

 4השיחה לו נראה מאוד טבעי למה בכלל לא מעבירי& את זה מהעמותה, מה יש כל 

 5כ( בעייתי בבקשה הזאת שאתה לא מעביר את זה דר( העמותה ואני ידעתי 

 6מלכתחילה שזה בעייתי להעביר את זה דר( העמותה כי אי אפשר להסביר מה פה 

 7  מסכי& אית( ג& שאי� קשר בי� פיתוח הנגב והגליל ומדליות, אני 

 8  לפני הבחירות ומדליות לפני הבחירות.   ש:

 9ומדליות לווטרני&, אבל זה עדיי� לא פוסל את זה כמשהו שהוא נראה לי נורא,   ת:

 10אל, שקל שהזכרתי בבית המשפט  �300היו בשיחה שלי ע& דאוד את הבקשה של ה

 11כ� היה נראה לי נורא אז אמרתי, אז א& אני זוכר טוב מה שאמרתי לדני ומה שזה 

 12  שהיתה פה שיחה אמרתי דווקא בזה נראה לי שאפשר אולי לסייע. 

 13  טוב. עכשיו הוא אומר ל(,   ש:

 14  זה הסבר למה הוא מתכוו�?  כב' הש' לוי:

 15  של?  העד, מר דה�:

 16  זה ההסבר למה הוא התכוו� דני?  כב' הש' לוי:

 17  זה ג& ההסבר, חלק מההסבר, הארכתי קצת בדברי&.   דה�: העד, מר

 18  אתה מתכוו� ענית מסביב? לא הארכתי.   עו"ד קרמר: 

 19  למה הוא צרי( לענות מה דני התכוו�?  עו"ד ג. אדרת:

 20  לא, יכול להגיד רק מה הוא הבי�, זה הכל.    כב' הש' לוי:

 21  אבל דני היה בהשלמות,   עו"ד ג. אדרת:

 22  שהוא לא יודע, א& הוא לא יודע, אז שיגיד   עו"ד קרמר:

 23  מה הוא הבי� או שהוא לא יכול להגיד, זה בסדר גמור.   כב' הש' לוי:

 24  בסדר.   העד, מר דה�:

 25  אבל זה יחסית ארו(.   כב' הש' לוי:

 26  סיפור,   העד, מר דה�:

 27  סיפורי& בסו,, סיכמנו. הולכת ומתקצרת יתרת הזמ�.   כב' הש' לוי:

 28  צחיק אות(. זה דווקא היה מ  העד, מר דה�:

 29  כ�.   כב' הש' לוי:

 30מת� תראה, בעמוד השני הוא מסביר ל( שהוא יפנה ליוקי אבל זה יהיה כס, שהיא   עו"ד קרמר:

 31  שמה בשביל הבורד. 

 32  כ�, אבל זה ביצה שלא נולדה.   ת:
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 1  עזוב אותי ביצה שלא נולדה, אתה מבי� שזה יבוא על חשבו� העמותה של(.   ש:

 2  לעשות הקשרי& כאלה, אי אפשר לעשות, אי אפשר   ת:

 3  אתה אומר לי, שניה,   ש:

 4  על תרומות עתידיות א& וכאשר,   ת:

 5  אנחנו לא מביני& כלו&, את& נכנסי& אחד לשני והדברי& לא יובהרו.   עו"ד ג. אדרת:

 6  כי לנו יש פשוט את הרקע.   העד, מר דה�:

 7  זה יישמע כמו קקופוניה אחר כ( בהקלטה.   כב' הש' לוי:

 8 20בוא אני אשאל את השאלה מסודר, אתה העדת בתחילת העדות של( שהיה   עו"ד קרמר:

 9  אל, דולר שכל חבר בורד אמור לשי& תרומה לעמותה, 

 10  עשית מה שנקרא רמז מתרי& בספרות,   ת:

 11אל,  20רגע, עכשיו אתה פה דני מסביר ל( שהוא יפנה ליוקי אבל זה יהיה חשבו�   ש:

 12( לעמותה, אז אתה מצד אחד אומר דולר שהיא היתה אמורה לשי& לבורד שיל

 13את זה הבנתי שזה לא קשור למטרות העמותה ומצד שני אתה מוכ� שזה יבוא על 

 14  חשבו� העמותה של(. 

 15אני אומר שהעמדה הזאת קלושה מהסיבה שעוד לא ק& בורד וא& יקו& הבורד   ת:

 16זה כמו המפקיד אצל חברו בהמה או כלי&, מי אמר שיקו& הבורד וא& יקו& 

 17אל, דולר  �20אל, דולר? וא& ישי& את ה �20מי אמר שכל אחד ישי& את ההבורד 

 18  מי אמר שיוקי, אז בסדר, אבל מה זה משנה, למה, 

 19  זה דני לא חושב שזה קלוש.   ש:

 20  למה זה משנה?   ת:

 21  כי אתה מוציא את זה על חשבו� העמותה של(.   ש:

 22מידי,  בסדר אבל לא, זה קשה, זה ג& לא נורא אגב אבל זה נראה לי קצת דחוק   ת:

 23  נגיד. 

 24  לדני אבל זה לא היה נראה.   ש:

 25  אוקי. דני באמת לא הורשע במת� שוחד.   ת:

 26טוב. אני מגיש עוד שיחה בשביל הרצ,, שיחה בי� מת� לדני מאותו יו&,   ש:

15.12.2014 .  27 

  28 

  29 

  30 

  31 

  32 
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  1 
#>52<#  2 

 3  החלטה

 4  .1071הוגש וסומ� ת/
#>53<#  5 
  6 

 7  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  8 

  9 

 10  מי זה הצד?  העד, מר דה�:

 11  אתה ודני.   ש:

 12  אני מאשר את זה.   ת:

 13  בוא תקשיב.   ש:

  14 

 15   (השמעת שיחה באול&)

  16 

 17טוב, בוא תסביר את השיחה? לא, אוקי נתקד&. עכשיו אני רוצה שתשמע שיחה   עו"ד קרמר:

 18  , 996ת/

 19  זה צד א'?מי   כב' הש' לוי:

 20  זה אני ודני.   העד, מר דה�:

 21  מי זה א'?  כב' הש' לוי:

 22  צד א' זה דני.   עו"ד קרמר:

 23  אוקי.   כב' הש' לוי:

 24  . 996אני רוצה שתשמע את שיחה   עו"ד קרמר:

 25  למי היתה האזנה?  כב' הש' לוי:

 26  למת�. זאת העמדה של מת�.   עו"ד קרמר:

 27  זו שיחה ארוכה.   ת:

 28שהוא חייב לחלק  19. עכשיו, הוא מסביר ל( בפסקה �17.12בטוב, מת�, זה אנחנו   ש:

 29  , �17.3את המדליות הכי מאוחר בסו, ינואר כדי שב
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 1  בבחירות.   ת:

 2  שזה הבחירות, "יהיו לי קצת משאבי& כדי לעזור " לכ& בעצ&.   ש:

 3  לשמוקי& מהנגב והגליל.   ת:

 4  מה הוא מסביר ל( פה?  ש:

 5י& לישראל ביתנו ושתהיה מפלגה מספיק מה הוא מסביר על הנושא שיהיו מצביע  ת:

 6חזקה ע& עמדות מפתח שיוכלו לעזור לאנשי& שמוקי& כמו( בנגב והגליל, זה מה 

 7  שהוא בדיוק מתכוו�. 

 8ואתה אומר לו שהוא יכול כבר להודיע את& מקסימו& תפתרו את הבעיות מול   ש:

 9  הספק. 

 10צת זמ� לארג� אותו אז נכו�, נכו�, כי מה חשבנו? דני אומר לגבי התור& שייקח ק  ת:

 11  הוא אחרי זה בסו, ישל&, נגיד לספק שייקח קצת זמ� ונמצא לזה תור&. 

 12  בסדר, עכשיו תראה,   ש:

 13  בלבד שזה לא לשקר לתור&, להגיד את האמת, הכל.   ת:

 14הוא אומר ל( מה ע& הקייאקי& וכו' ואתה אומר לו "יש  42אוקי, תראה בפסקה   ש:

 15  ר". אל, דול 150לי כס, בקר� היסוד 

 16  נכו�.   ת:

 17  אל, דולר,  150דני, שהוא היה בניו יורק, גייס   ש:

 18  מלינדה מירליס.   ת:

 19  כ�, מלינדה מירליס. תורמת חדשה של "איילי&",   ש:

 20  נכו�, לשדרות.   ת:

 21  לכפר בשדרות.   ש:

 22  היה צרי( לפנות אליה בשביל הדבר הזה, אתה זוכר הרי,   ת:

 23אל, דולר, דני  150כלומר גייסת& כס,  רגע, רגע, אבל השופט פה עוד לא מכיר.  ש:

 24  גייס לקר� היסוד ואתה אומר אני אוציא ל( את התשלומי& מש&. 

 25  לקייאקי&.   ת:

 26  לקייאקי&.   ש:

 27  לא למדליות.   ת:

 28  לא למדליות.   ש:

 29    תשי&, אבל זה חשוב.   ת:

 30  הקייאקי& ראינו, התורמת, דיברת& על יוקי וכו'.   ש:

 31זה רק מחזק את העמדה שלי כי אחרת הייתי יכול להגיד לו עזוב ג& את המדליות   ת:

 32  נעביר מקר� היסוד. 
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 1  שניה, את הקייאקי& אתה אומר לו אתה תעביר מקר� היסוד, נכו�?  ש:

 2לגמרי. בשביל זה הייתי צרי( שהוא יחזור מהקרוז שהוא היה בו בשביל לראות   ת:

 3  אי( הוא עושה את זה. 

 4לחודש, בינ( ובי� דני. אני מגיש  �17יו, אני רוצה שתשמע עוד שיחה מאוקי. עכש  ש:

 5  אותה אדוני. 

  6 
#>54<#  7 

 8  החלטה

 9  . 1072הוגש וסומ� ת/
#>55<#  10 
  11 

 12  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  13 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  14 

  15 

 16   (השמעת הקלטה באול&)

  17 

 18  שזה אמור להיות תחילת העמוד השני. סו, העמוד הראשו�.  30מדקה   עו"ד קרמר:

 19  מה זה לא משלמי& לו על זה?  העד, מר דה�:

 20  שניה.   עו"ד קרמר:

  21 

 22   (המש( השמעה)

  23 

 24  מת� תראה, יש שני ענייני& עכשיו על הפרק.   עו"ד קרמר: 

 25  שלוש. ג& את המעבר של רוח חדשה. את החצי מיליו�.   ת:

 26  כשיו שני ענייני& על הפרק. מול דאוד יש ל( ע  ש:

 27  נכו�.   ת:

 28  אל, דולר למדליות.  �20אל, לקייאקי& ו 300  ש:

 29  נכו�.   ת:
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 1נכו�. אתה חיפשת תורמת, חשבת& לדבר על יוקי ופה את& מחליטי& בשיחה   ש:

 2  לרדת מיוקי. נכו�?

 3  נכו�, כי קצת חייבי& להגיד לה ולא ידענו א& זה באמת יעניי� אותה.   ת:

 4אל, שקל לקייאקי& הסכמת  �300יפה. עכשיו לפני רגע אתה הסברת לי  שאת ה  ש:

 5  להעביר מקר� היסוד. 

 6  נכו�.   ת:

 7  אבל שאת המדליות לא היית מעביר מקר� היסוד,   ש:

 8  נכו�.   ת:

 9  כי זה לא קשור לעמותה.   ש:

 10  נכו�.  ת:

 11  אבל אתה אומר פה לדני ההיפ(.   ש:

 12  אתה יודע את ההמש(.   ת:

 13  אני מדבר אית( עכשיו על זה, פה בשיחה, עזוב רגע,   ש:

 14  אני בשיחה הזאתי עדיי� לא החלטתי סופית לא לעשות במהל( הזה.   ת:

 15  אתה אומר לו הפו( בשיחה הזאת, נכו�?  ש:

 16  יכול להיות.   ת:

 17  מה יכול להיות?  ש:

 18לא, בסדר, כ�, כ�, בזמ� השיחה כ�, בזמ� השיחה כ� אני אומר לו יוסי חוזר תה תה   ת:

 19  לזה זה לזה וככה אי� חובות ולא התערבבנו בזה. תה זה 

 20  אל, דולר נעביר למדליות ולקייאקי&.  �160כ� ואתה, ומה  ש:

 21  ולרוח חדשה. לא, כי זה חשוב,   ת:

 22  רוח חדשה,   ש:

 23  רמז מתרי& , מה שאתה עושה.   ת:

 24  בסדר, אי� בעיה. אוקי. עכשיו, ניבי, מי זה?  ש:

 25  דנטי& של החברה להתיישבות. ניבי הקבל� שבנה את רוב כפרי הסטו  ת:

 26  חשבת& שאולי הוא יתרו&.   ש:

 27  נכו�.   ת:

 28טוב. בסדר. אז כרגע איפה שאנחנו עומדי& זה כס, שאמור לעבור מקר� היסוד   ש:

 29  לממ� את הקייאקי& ואת המדליות. 

 30  נכו�. בנקודת הזמ� הזאת,   ת:

 31  את הכס, שדני גייס.   ש:

 32  את הכס, שלי לינדה מיראליס.   ת:
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 �1, שיחה בינ( לבי� דאוד. אנחנו ב1034בסדר. עכשיו אני רוצה שתשמע את ת/  ש:

18.12 .  2 

  3 

 4  (השמעת שיחה באול&) 

 5קיבלת& עוד מיליו� וחצי, ראינו את זה במיילי&, אולי  8�9.12, �8.12תראה, ב  עו"ד קרמר:

 6  עכשיו, 

 7  נגיד יאללה.   ת:

 8  מיליו�.  3עכשיו אתה מבקש מדאוד עוד   ש:

 9  ר לבית המשפט בעקבות מה השיחה הזאת מגיעה? איזה מייל?אתה יכול לספ  ת:

 10אתה תספר מה שאתה רוצה לבית המשפט אבל עכשיו תקשיב לשאלה שלי. אתה   ש:

 11רוצה עוד, דאוד אומר ל( הגיע עכשיו מיליו� וחצי, אומר ל( את זה ג& בשיחה 

 12  מיליו�.  3ואתה רוצה עוד 

 13  יותר ג& א& אפשר.   ת:

 14הוא אומר ל( "אני מבי� שאת& צריכי& אז תפתור לי בעיה ברור, כמה שיותר. ו  ש:

 15  של קייאקי&, תפתור לי בעיה של מדליות", מה אתה מבי� מזה?

 16  לא התניה כמו שאתה מבי� אותה.   ת:

 17  לא? אז למה הוא אומר אז תפתור לי? מה הכוונה?  ש:

 18בסדר, אומר פה, אחי את& מבקשי& בקשות ג& לנו יש את הבקשות שלנו. זה   ת:

 19ות או יותר אבל מה שכא� חשוב לבית המשפט, אני אגיד את זה בקול, לא בקול פח

 20ר&, זה שהראינו לשופט, לכבוד השופט גורפינקל אימייל שיצא מחשב משרד נגב 

 21מיליו� שקל מהכספי& הקואליציוניי& בנגב גליל,  20גליל אלי, שאומר לי מת� יש 

 22כמה שיותר כס, שייל(  תעבדו חזק על אורי אריאל, על פאינה בשביל להביא

 23ל"איילי&", אני מחכה לתשובות ממ(. על זה אני מצלצל אליו לאותו דאוד ומבקש 

 24מיליו� שקל, ולמה זה מאוד חשוב? כי בסו, התהלי(, אקורד  3ממנו את העוד 

 25הסיו& של כל המהל( הזה זה ישיבה מכוננת אצל חשב משרד נגב גליל ע& יוסי 

 �26תרי& את סוגיית הקייאקי& מדליות והסיפור של החוגרי, אני ודני לבחו� אי( פו

 27אל, דולר האלה ועמנואל שהוא איש ישר וא, אחד לא יבוא על זה לפחות  160

 28  אמר חבר'ה לא נראה לי תרדו מכל העניי�, נמצא דרכי& אחרות לעזור לכ&, 

 29  אתה דיברת ע& עמנואל על הקייאקי&?  ש:

 30  כ�.   ת:

 31  למה לא אמרת את זה במשטרה?  ש:
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 1ה לא אמרתי את זה במשטרה? מהסיבה, אתה רוצה שאני עוד פע& אגיד את למ  ת:

 2  זה?

 3  אתה, תקשיב מת�,   ש:

 4  אני,   ת:

 5אתה בא ואומר עכשיו לבית המשפט שאתה הסברת לעמנואל מורדיק על   ש:

 6  הקייאקי&, ג& אתה וג& דני, דני ג& אמר במפורש במשטרה, 

 7  אבל אני רק יכול להגיד ל(,  לא אכפת לי לאכול קצת חרא בשביל לצאת ב� אד&  ת:

 8  דני אמר במפורש שלא דיברו ע& עמנואל וג& אתה לא אמרת.   ש:

 9בסדר, אז אני קוד& כל אומר ל( שבהכרח דיברנו ע& עמנואל ויתרה מכ( עמנואל   ת:

 10העיד באוזניו של מאור אב� חיי& שהוא ידע ג& מהקייאקי& וג& מהסיפור של 

 11  מיכאל קלגנוב, 

 12  תה היית ש& שה&, אתה היית ש&? א  ש:

 13  היו ש&,   ת:

 14  אתה היית ש&,   ש:

 15כבוד השופט, המשפחה של עמנואל היתה בדיו� וכשאני אמרתי את& לא הגוני&   ת:

 16כי את& יודעי& אז כמה המשפחה , זה המשפחה של מאור אב� חיי&, זה עודד 

 17  מודריק, כ�? אתה מבי� רק את הסיטואציה?

 18  מאור אב� ח� קוראי& לו.   כב' הש' לוי:

 19נכו�. בכלל למה הוא עברת, בטח ב� חיי& או משהו אז למה לעברת, אני נשאר דה�   העד, מר דה�:

 20ואני גאה בזה. אז קמה המשפחה, אתה שומע כבוד השופט? ואמרה לשופט 

 21גורפינקל, תקשיב אנחנו היינו לידו, הוא אמר למאור אב� חיי& על מיטת חוליו, 

 22  ובניה, אב�, יש את ההוא אב� חיי& מחוק תכנו� 

 23  אתה הסברת במשטרה שאתה דיברת ע& עמנואל?  עו"ד קרמר:

 24  רגע, ת� לי, זה הכי קריטי,   העד, מר דה�:

 25  בסדר, תסיי&. נו.   כב' הש' לוי:

 26אז ה& קמו וצעקו לשופט ואז יונת� לא ידע מה לעשות ע& עצמו, אנחנו היינו לידו   העד, מר דה�:

 27& הזה שאת& עושי& את החרפה שעמנואל אמר למאור אני לא רוצה לצאת מהעול

 28  הזאת למת� ודני, אני ידעתי הכל, על קלגנוב, על הקייאקי& ועל היחסי ציבור. 

 29  כ�. אני שאלתי שאלה, את זה אתה אמרת במשטרה?  ש:

 30  החשב של משרד נגד גליל.   ת:

 31  אוקי.   כב' הש' לוי:
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 1י אמר הפו( אתה הסברת במשטרה שהוא ידע על יחסי הציבור? אתה יודע שדנ  עו"ד קרמר:

 2  במשטרה? אתה יודע שהוא אמר הפו(?

 3  אז מה,   ת:

 4  תקשיב רגע,   ש:

 5  אדו� דה�.   כב' הש' לוי:

 6  תקשיב רגע למה שאני אומר ל(.   עו"ד קרמר:

 7  אמרת את מה שרצית לומר?  כב' הש' לוי:

 8  הסברת לי שדני כל מילה שלו חקוקה בסלע.   עו"ד קרמר:

 9  אתה רוצה שאני אענה ל(?  ת:

 10  אז תקשיב לשאלה קוד&,   ש:

 11  למה לא אמרת,   ת:

 12  לא, אני רוצה שתקשיב לשאלה שלי קוד&.   ש:

 13  הא&, הוא שאל הא& אמרת זאת במשטרה?  כב' הש' לוי:

 14לא אמרתי מהסיבה שרציתי להג� על עמנואל. אני הבנתי שהמקו& שלי כיושב   העד, מר דה�:

 15הס, של המדינה ראש של עמותה הוא שונה מחשב משרד של, שהוא בעצ& שומר 

 16שהיה מעורב בפרטי הפרטי& האלה, כ�, ואתה יודע מה? ואני יש� טוב בלילה כי 

 17  לפחות לקחתי על עצמי, 

 18  אוקי. בסדר, אז מה הבעיה לומר את הדברי& בצורה פשוטה?  כב' הש' לוי:

 19   (מדברי& ביחד)

 20  את דרור סורוקה עדכנת&?  עו"ד קרמר:

 21  בטח שכ�, את דרור פחות,   ת:

 22  דרור סורוקה עדכנת&?את   ש:

 23אז רגע, אני אומר ע& דרור סורוקה מערכת היחסי& היתה פחות של משפחה כמו   ת:

 24  שהיתה ע& עמנואל, תבי�, אנחנו היינו כמו הילדי& של עמנואל. 

 25  אתה יכול להגיד רק כ� או לא, עדכנת& או לא?  ש:

 26הרי אני  אני לא זוכר, חלק מהדברי& כ�, את קלגנוב לפי דעתי כ� כי בשיחה  ת:

 27  דיווחתי לה& על החצי מיליו� של המזומ�, 

 28  תקשיב, דרור סורוקה העיד במשפט של(,   ש:

 29  והוא היה גבר שבגברי& והרס ל( את החקירה.   ת:

 30  שאלתי אותו שאלה אחת על העדכו� הנטע� הזה? אתה היית במשפט.   ש:
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 1הוא לא  אני חוזר ואומר שא& זכרוני אינו מטעה אותי ונראה לי שבעניי� הזה  ת:

 2מטעה אותי, אחרי החצי מיליו� שקל מזומ� אני ג& עדכנתי את דרור ועמנואל 

 3  בסוגיה הזאת. 

 4  שאלת אותו שאלה על זה במשפט? שאלת אותו על זה שאלה?  ש:

 5כבודו, אני מתנגד לשאלות, מה הוא שאל במשפט שלו עד שהיה פה עד, יכולת   עו"ד ג. אדרת:

 6  אתה לשאול אותו. 

 7  בות מה שהוא טוע� שעמנואל מודריק על ערש דווי למשפחה, ותשו  עו"ד קרמר:

 8  אבל הוא אמר,   העד, מר דה�:

 9  (מדברי& ביחד) 

 10  בלי קריאות מהקהל, כ�.   כב' הש' לוי:

 11  עכשיו אני חוזר אית( לשיחה.   עו"ד קרמר:

 12אבל הבת שלו, שיהיה בזה, על מיטת חוליו מאור היה ש& והמשפחה באול& בית   העד, מר דה�:

 13שכבוד השופט צבי גורפינקל ה& אמרו שהוא אמר למאור אני לא יכול  המשפט

 14  לחיות ע& החרפה, 

 15  אמרת את זה.   כב' הש' לוי:

 16  אני חוזר לפרוטוקול.   העד, מר דה�:

 17  זה מוקלט. כ�. אמרת את זה.   כב' הש' לוי:

 18מה מיליו�, רוצה עוד כס,, כ 3טוב. אני חוזר אית( לשיחה, אתה צרי( פה עוד   עו"ד קרמר:

 19  שיותר. 

 20  כמה שיותר.   ת:

 21  דאוד אומר ל( אני מבי� שאת& צריכי& אז תפתור לי.   ש:

 22  אז אני לא מקבל את הפרשנות הזאת של(.   ת:

 23  אז מה אתה הבנת? שמה? שא& לא תפתור לו אז מה יהיה?  ש:

 24שעדיי� זה לא קשור, אבל עובדה, עובדה, העובדה היא שהדברי& לא היו כאלה   ת:

 25יודע כמה בקשות הוא ביקש? וכמה דברי& אמרנו לא? זה מנע שא& לא, הרי אתה 

 26  את הכס, מלהגיע? זה אומר שג& הוא לא כזה נורא. 

 27  טוב.   ש:

 28  מה טוב?  ת:

 29  טוב, הבנתי את התשובה.   ש:

 30אז תבדקו לראות שלא נראה כל החיי& שלנו שהוא נרקב בכלא עכשיו על משהו   ת:

 31  שהוא לא נורא. 
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 1אד& אומר ל( אז תפתור לי א& אתה רוצה את הכס,? אנחנו הרי כולנו הב�   ש:

 2  מביני& עברית. 

 3אז אני אומר ל( לא היה איזה שהוא לח. מצידו ואני א, פע& לא הרגשתי שא&   ת:

 4אני לא אענה לבקשה מסוימת שלו אז הכס, לא יעבור. נקודה. ואני רוצה שזה 

 5  יירש& ושזה אני מקווה שזה יסייע לו. 

 6  ה העדת פה ואצל גורפינקל שהוא דרש חצי מיליו� שקל במזומ�, את  ש:

 7  נכו�.   ת:

 8  ואמר ל( שא& לא תעביר תקציב לא יעבור.   ש:

 9  נכו� ואני אמרתי שזה היה המקו& היחיד שבו הרגשתי התניה.   ת:

 10  אוקי.   ש:

 11  וג& אמרתי את זה בחקירת המשטרה.   ת:

 12  ופה לא הרגשת התניה?  ש:

 13  לא, ממש לא.   ת:

 14שזה יומיי& לפני  �22.12תי. עכשיו, אני רוצה שתשמע עוד שיחה אנחנו כבר בהבנ  ש:

 15  תחילת החקירה הגלויה. 

  16 
#>56<#  17 

 18  החלטה

 19  .1073הוגש וסומ� ת/
#>57<#  20 
  21 

 22  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  23 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  24 

 25   (השמעת הקלטה באול&) 

  26 

 27  עדיי� יש דיבור, את& סוגרי& את המדליות.  �22.12כלומר ב  קרמר:עו"ד 

 28  כ�.   ת:

 29  אוקי. דאוד עדיי� מבי� ממ( שהסיפור של המדליות מטופל.   ש:
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 1  לא יודע מה הוא הבי�.   ת:

 2  אתה הסברת לו שהסיפור של המדליות מטופל.   ש:

 3  כ�.   ת:

 4  אני חושב שהוא הבי�. עכשיו תראה,   ש:

 5  להביא עוד כס,.  אגב, זה לא גר& לו  ת:

 6  עוד מעט נראה.   ש:

 7  התוצאה היתה שלא היה עוד כס,.   ת:

 8  לא היה עוד כס,? לא היה עוד מיליו� יו& אחר כ(, מת�?  ש:

 9  אחרי השיחה, נכו�, צודק, צודק לגמרי, אחרי השיחה במשרדי&, נכו�, נכו�.   ת:

 10חרת אתה , למ�22עכשיו תגיד רגע, למחרת בבוקר נפגשת, הראיתי ל( שיחה מה  ש:

 11  , �23נפגש איתו ב

 12  זה של הטלפו� שהוא לוקח,   ת:

 13  כ�, זה של הטלפו�, בדיוק.   ש:

 14  כ�.   ת:

 15נכו�? ודיברנו על זה בתחילת החקירה הוא לקח ל( את הטלפו� וקיבלת& עוד   ש:

 16 �23מיליו� והבטחה שהוא ינסה לתת ל( עוד מיליו�, נכו�? מיליו� נוס, קיבלת& ב

 17שלו שהוא ינסה לתת ל( עוד מיליו�. עכשיו אני רוצה שתראה שיחה, אני  והבטחה

 18  מבקש להגיש אותה אדוני. 

  19 
#>58<#  20 

 21  החלטה

 22  . 1074הוגש וסומ� ת/
#>59<#  23 

  24 

 25  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  26 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  27 

  28 

  29 

   30 
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 1  של( ע& רעות, אני חושב שזו אחת מהלשכה אצלכ&, נכו�?   עו"ד קרמר:

 2  זאת קינ�, זה הקלינדה של "איילי&".   ת:

 3תסתכל בעמוד השני, זו שיחה שאתה מעדכ� אותה על הפגישה של( ע& עמנואל   ש:

 4  אחרי הפגישה ע& דאוד.  �23.12מודריק. זה ב

 5יסו להציג כאילו כ�, רק תראה כמה הדברי& שקופי&, אי� לזה כאילו מחשכי&, נ  ת:

 6  אנחנו יושבי& ורוקמי& כל מיני מייסס. 

 7טוב. עכשיו ככה, תסתכל בעמוד השני, מת� אתה אומר לה עוד אחת תוספת   ש:

 8  שסיכמתי ע& פאינה ודאוד, נכו�?

 9  שזה לא פאינה, אני חייב להגיד את הדברי&.   ת:

 10  דאוד, נפגשת ע& דאוד.   ש:

 11  דאוד. כ�.   ת:

 12העניי� מול דרור סורוקה, סגור סוגריי& ומיליו� שקל  באחריות מת� לוודא את  ש:

 13  נוס,. 

 14  כאילו אני מכתיב לה עכשיו סיכו& ישיבה.   ת:

 15בסדר. ואתה אומר עדיי� אי� תשובה סופית כלומר מיליו� אחד קיבלת, רואי&   ש:

 16שסימסת שקיבלת את המיליו� ועוד מיליו� אתה בדיבורי& מול דאוד. מה היו 

 17  יליו�?הדיבורי& מולו על המ

 18  אני לא זוכר שהיה משהו ספציפי.   ת:

 19  טוב.   ש:

 20מיליו�  20אבל ה& רצו, היה, לפני כ� רק אני אגיד כי זה כ� חשוב, ה& כבר העבירו   ת:

 21  שקל לנגב וגליל, אתה לא אמרת לבית המשפט. 

 22  אז תסביר, תסביר.   ש:

 23זה כבר זה בעצ& הכס, כבר לא נמצא ברשות&, גיורא, זה ג& (לא ברור) הכס, ה  ת:

 24לא נמצא ברשות&, אי� לה& באמת יכולת להתנות עליו התניות כי ה& העבירו 

 25  אותו כבר לנגב גליל, בסדר? וזו נקודה היפר חשובה, תתעמקו בסיכומי&. 

 26  ה& רק יכולי& לקבוע למי זה יל(.   ש:

 27לקבוע למי שיל( א& החשב המשרד זו שאלה טובה, זו ממש שאלה טובה, צריכי&   ת:

 28יסכי& לזה והיוע. המשפטי של המשרד אריאל קא� יסכי& לזה וזה נראה לי 

 29  נקודה שהיא משמעותית ביותר. 

 30לסטיב� היה מעולה אצל  SMS �23.12תגיד, אתה שולח באותו יו& של הפגישה ב  ש:

 31  אלי דאוד נת� עוד מיליו�. 

 32  נכו�.   ת:
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 1רגע, ואחרי זה אתה מעדכ� את דני היה מצוי� קיבלנו עוד מיליו� ואולי יהיה עוד   ש:

 2  כס,. 

 3  מאיפה היה המיליו�?  ת:

 4  רגע, מנגב וגליל. סגרת את זה ע& דאוד, נכו�?  ש:

 5  כמו שאמרתי.   ת:

 6ובאותו יו& ג& דני אומר ל( בשיחה שווה את כל הטרר&, אתה שכנעת את דאוד   ש:

 7  להביא ל( עוד כס,.

 8וזה עדיי� לא מונע את האפשרות של עמנואל מודריק או אריאל קא� להחליט לא   ת:

 9  להעביר את הכס, א& נראה לה& שמשהו פה לא כשר. 

 10  בסדר.   ש:

 11זה הכל. ומה שהעידו בהגינותו דרור סורוקה פה זה שלא היתה תחושה שאני ודני   ת:

 12ר לי תדבר ע& כאילו מרמי& את משרד נגב גליל, הפו(, ה& שלחו אותנו, הוא אומ

 13פאינה, גיורא זה ג& חשוב בשביל פאינה כי בעצ& מה עמנואל אומר לי? ותמצאו 

 14מיליו� שקל שתעביר לכ& כמה שיותר זה  20את המייל הזה, דבר ע& פאינה יש 

 15הזמ� ללחו. ואותו דבר תעשו לאורי אריאל. אז בעקיפי� בעצ& משתמשי& בה& 

 16  ס,. שלא בידיעת& בשביל ללחו. עליה& להוציא כ

 17. יו& לפני פרו. �23.12טוב, עכשיו אני אגיד ל( מה דני מספר על היו& הזה, ה  ש:

 18  החקירה, אחרי הפגישה של(, 

 19  לפני הפרו., הפרו.. זה העול& שלכ&, פרו..   ת:

 20אחרי הפגישה של( ע& דאוד, הוא אומר שבערב הוא החליט שזה לא נכו� מול   ש:

 21  יאקי& ולמדליות, התורמת לינדה מיראלס להוציא את הכס, לקי

 22  נכו�.   ת:

 23  ומהסיבה הזאת הוא פנה אליכ& והחליט שלא לעשות את ההעברה.   ש:

 24לא, יותר מזה, הוא לא רק פנה אלינו, הוא פנה למנהל הכספי& של קר� היסוד   ת:

 25וביקש ממנו שלא יבצעו את ההעברה הזאת, המשטרה בנכלוליותה שזה בעיני 

 26הל הכספי& של קר� היסוד בזמ� שאנחנו דרמטי לתיק הזה לא דאגה לזמ� את מנ

 27היינו בקלבוש וזה לא עניי� א, אחד ממכ&, לשאול אותו תגיד הא& לפני יומיי& 

 28אל,  �160כי זה, פנה אליכ& מישהו מהעמותה וביקש שתרדו מכל הנושא של ה

 29  דולר שיל( לרוח חדשה ויל( לזה ויל( לזה ויל( לזה. לא עשית& את זה וחבל. 

 30  זה היה אחרי הפגישה של( ע& דאוד, נכו�? נחדד את זה.  ש:

 31  כ�.   ת:
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 1והסיבה שהוא החליט זה לא כי החלטת& לא להעביר את הכס, לקייאקי&   ש:

 2  ולמדליות אלא כי הוא לא רצה לשבש את הקשר מול התורמת. 

 3  וזה לא סיבה מספיק מוצדקת?  ת:

 4  אני שואל א& זה מדויק.   ש:

 5אקי& אני מסכי& אית( לגמרי, אני ג& לגבי, אז אני אעשה הפרדה, לגבי הקיי  ת:

 6חושב שהכס, היה עובר בסופו של דבר כי אני עד היו& לא מבי� מה היתה הבעיה 

 7שלכ& ע& הדבר הזה. לגבי המדליות אולי כ� אולי לא, בכל מקרה זה היה בכפו, 

 8להתייעצות ע& יוסי חוגרי, ע& היוע. המשפטי של העמותה ומה שהיה מוכרע היה 

 9  להניח שזה לא היה עוזר לנו כי מה שלא עבר דרכ( לא באמת משנה. מוכרע. סביר 

 10טוב. עכשיו הסברת קוד& לבית המשפט שדיברת ע& דני ואמרת לו בשיחה על   ש:

 11  המדליות ע& דאוד זה היה הדבר האמיתי היחיד. 

 12  כ�.   ת:

 13  הוא דיבר איתי על עוד דברי& לא אמיתיי&.   ש:

 14אל, שקל  �300י אני חושב שהוא התכוו� ל, א& זכרוני אינו מטעה אות300על   ת:

 15  לפרסו&. 

 16  אל, שקל לפרסו&.  300  ש:

 17ואני הבנתי שזה משהו שלא נראה, תראו, אני שוב פע& הבנתי, הוא לא אמר לי   ת:

 18אל, שקל לפרסו&  300תקשיב תממ� לי קמפיי� לישראל ביתנו, אבל בנושא של 

 19לא משהו שאנחנו יכולי& לממ� אותו. ואני זוכר שמתו( נראה לי שהבנתי שזה 

 20הדבר הזה אמרתי לו תשמע את הנושא של הווטרני& לא יודע א& אני יכול אבל 

 21אולי נמצא לזה תור&, אני הקו שהנחה אותי לאור( כל הזמ� הזה מבחינת במה 

 22אתה נענה ומה לא, והוא לא עזר לי, זה שמה שיש לו זה מאפיי� של אינטרס 

 23רי, לא עלה בדעתי שזה יכול מאוחר יותר להתפרש כשוחד. מה שיכול להיות ציבו

 24לזה איזה שהוא אינטרס פוליטי טהור או איזה חלילה כס, שהול( לכיס פרטי של 

 25  מישהו זה היה הקו שהנחה אותי מול כל המפלגות. 

 26  ידעת שקלגנוב פעיל של ישראל ביתנו?  ש:

 27  לא, אבל את זה אתה יודע שלא.   ת:

 28  שואל אות(.  אני  ש:

 29  לא. אתה הודית בזה שלא.   ת:

 30  עכשיו תראה רגע,   ש:

 31  אתה חוזר על זה אחרי שמאור הראה,   ת:

 32  אני רוצה לתת ל( הזדמנות לומר את זה.   ש:
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 1  לא, אבל,   ת:

 2אל, שקל  300לא, מת�, תראה, אז אתה אומר שבדצמבר דאוד מדבר אית( על   ש:

 3לפרסו&, אנחנו כבר אחרי הסיפור של היח"צ, אני קורא לזה במרכאות אתה בוגר 

 4הסיפור של היח"צ, אנחנו אחרי המתווה של ת.ר.א נכו�? והוא מדבר אית( על 

 5  פרסו& ומה אתה אומר לו?  

 6  על הנושא של הפרסו&?  ת:

 7  . כ�  ש:

 8  ניסיתי למסמס את זה באיזה שהיא צורה, אני כבר לא זוכר אי(, אבל,   ת:

 9  למסמס את זה?  ש:

 10  כ�. שזה לא יקרה.   ת:

 11  , �23.12.2014אני רוצה שתשמע שיחה ובי� דני מה  ש:

 12  אתה יודע שזה קשור לשיפו. של,   ת:

 13  אתה תסביר מה שתסביר.   ש:

 14  אתה עוד חוזר על דברי& שהסכמנו עליה&?  ת:

  15 
#>63<#  16 

 17  החלטה

 18  .1075הוגש וסומ� ת/
#>64<#  19 
  20 

 21  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  22 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  23 

  24 

  25 

 26עכשיו אני רק רוצה שתשי& לב, זה אחרי הפגישה ע& דאוד, אחרי שקיבלת את   עו"ד קרמר:

 27  העוד מיליו� ושיש עוד מיליו� באוויר. 

  28 

 29  (השמעת שיחה באול&) 

  30 
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 1  בוא תסביר את השיחה.   עו"ד קרמר:

 2אני כבר לא זוכר את כל הפרטי& אבל זה מאוד היה פה בלבול (לא ברור) אחד   ת:

 3  גדול, במקביל לכל הסיפור הזה ע& פאינה, ההיא זה סיגל , לא את, 

 4  מי זו סיגל?  כב' הש' לוי:

 5איתי קוד&, לא השמעת את ההתחלה כי מנכ"לית של משרד נגב גליל. במקרה ר  העד, מר דה�:

 6זה המש( של שיחה אחרת שהיתה לגבי השיפו. של המועדו�, יש את זה 

 7בהקלטות, אחת השיחות שהשמעת עכשיו. אני אסביר ל( מה קרה. ראוב� קוג� 

 8מי שהיה סג� הממונה על אג, התקציבי& הוא רצה שנקי& כפר, אמרתי ל( לאות& 

 9שלוחה של מקא� אליקסו� במצפה רמו�. עכשיו, עובדי& של מקא� אליקסו�, עשו 

 10ה&, תראה איזו מדינה, זה מהל( באמת מדהי&, עכשיו, זה פרטי אבל ה&, איל� 

 11שילוח א& אני לא טועה באמת עשה איזה מציונות נטו כי אי� לזה היגיו� כלכלי. 

 12אל, שקל. עכשיו, המדינה,  300רצו לראות אי( להעביר כס, לשיפו. של המשרד, 

 13המדינה שתובעת אותי, זה באמת אי אפשר לעבור עכשיו אלי, לא יודעת לממ� כ�, 

 14אל, שקל א& אנחנו  �300גו, פרטי אז סיגל שאלתיאל פונה אלי תשל& את ה

 15יכולי& ונמצא דר( להתקזז, עכשיו בתו( השיחות האלה אני ניסיתי לפתור את 

 16ולהגיד ואני  הבעיה הזאת כי באמת חשבתי שזה חשוב אז הנה ג& פה אפשר לבוא

 17אקח, אני לא אקח את& כי זה לא למחזור חיי& הזה, אבל א& פע& תזדמ� למצפה 

 18רמו� ותראה מה עשינו ש& ע& המהל( הזה ג& הקמנו שלוחה של מקא� אליקסו�, 

 19משפחות, שינינו את העיר הזאת, אז חיפשו כל הזמ� דר( אי( להעביר  40הבאנו 

 20אומרי& על הכל כ�, אי� לנו בעיה ע& זה, אל, שקל, כלבויניק כי אנחנו  �300את ה

 21אל, שקל האלה אני אמרתי בראשי הקודח אמרתי  �300זה משהו שצרי(. ואז ה

 22בתו( הכס, שיש לישראל ביתנו ש& צרי( לפנות לדאוד ולהגיד לו א& הוא מוכ� 

 23אל, שקל מתו( הסכומי& האלה ילכו לטובת השיפו. של אותו משרד של  �300שה

 24הכל הסיפור. עכשיו, מה ה& התבלבלו? הוא בעדות, לא בעדות  מקא� אליקסו�, זה

 25  שלו, בחקירה, 

 26  מי זה הוא?  כב' הש' לוי:

 27  יונת�,   העד, מר דה�:

 28  הפרוטוקול לא רואה.   כב' הש' לוי:

 29כ�. אצל גורפינקל לא הבנתי למה הוא מתעקש איתי על זה וכל הזמ� עושה לי   העד, מר דה�:

 30אל, שקל של הפרסו& שבעצ& הנה  �300קשור לימינה או שמאלה. הוא חשב שזה 

 31ההוכחה שאנחנו בסו, אומרי& פה שאנחנו כאלה צדיקי& ולא מוכני& לממ� 

 32  לפני אנחנו בעצ& עושי& איזה שהוא מהל(.  �90פרסו& אבל בס( הכל בדקה ה
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 1  טוב.   כב' הש' לוי:

 2  זהו. זה התשובה.   העד, מר דה�:

 3לאור המילי& של השיחה. אתה מציע  עכשיו, מת�, בוא תסביר את ההסבר הזה  ש:

 4  לדני שניבי הקבל�, 

 5  הקבל�,   ת:

 6  כ�. ישפ. לה,   ש:

 7  שכחתי,   ת:

 8  למי הוא ישפ.?  ש:

 9  לפאינה את הבית,   ת:

 10  למי הוא ישפ.?  ש:

 11  אני אומר את זה בציניות.   ת:

 12  הבנו וזה לא מצחיק.   ש:

 13  לא, זה מה שאתה מנסה לומר.   ת:

 14  תבקש לומר. אתה תאמר מה שאתה מ  כב' הש' לוי:

 15  מי זה ישפ. לה?  עו"ד קרמר:

 16זה הקבל� שהוא קבל� המסגרת של החטיבה להתיישבות וכס, יכול לעבור ישירות   העד, מר דה�: 

 17  אליו. 

 18  אוקי, לשפ. לה, למי?  כב' הש' לוי:

 19לשפ. לה, למקא� אליקסו� אותו מיכל רומי שהיא המנכ"לית של מקא� אליקסו�   העד, מר דה�:

 20אל, שקל פרסו& יאללה עזוב, חלאס, שחרר אותי מזה, עזוב,  15שביקשה שיהיה 

 21  אי� דיו�. 

 22  . 1300לא, מת�, בוא תסביר. מי זה ישפ. לה? זה מקא� אליקסו� והיא תשל&   ש:

 23  אל,.  300  כב' הש' לוי:

 24  . 1300, לא 300  העד, מר דה�:

 25  אל, שקל למי? 300  ש:

 26  אני מסביר ל( שזה, טוב, יאללה.   ת:

 27  ( לשפ. אותו, יש משרד צרי  ש:

 28  זה להקי&, זה ממש להקי& משרד.   ת:

 29  להקי&. אתה אומר לשפ., להקי& אי� לי בעיה.   ש:

 30  מה הטענה יונת�?  ת:

 31  עזוב טענה אני רוצה לדבר אית( עובדות,   ש:

 32  עזוב עובדות,   ת:
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 1תקשיב, הסברת ככל שעלה על רוח( את המסגרת, את ההקשר, בסדר? עכשיו הוא   כב' הש' לוי:

 2ממ( להסביר מילולית אי( זה מסתדר בתו( המסגרת הזאת. אז התחלת מבקש 

 3  יפה, כדאי, למי לשל&?

 4  יש משרד שצרי( להקי& של מקא� אליקסו�?  עו"ד קרמר:

 5  נכו�.   ת:

 6  אתה מציע שניבי יעשה את זה?  ש:

 7  נכו�.   ת:

 8  אל, שקל למי? תשל& לניבי אולי, לא? 300כ�? ושהיא תשל&   ש:

 9  מי? מיכל? לא יודע, נו.   ת:

 10למי היא צריכה לשל&? תסביר את השיחה. קוד& אמרת לי שאתה יודע בדיוק על   ש:

 11  מה מדובר. 

 12  לא, אני זוכר שלקחנו את כל התמונה הכללית והראינו לכ& שאת&,   ת:

 13מה אתה אומר, תקשיב, זה אתה אומר, מה אתה אומר? אתה לא יודע להגיד מה   כב' הש' לוי:

 14  ?אתה אומר

 15  שניבי ישפ. לה,   העד, מר דה�:

 16  למי?  ש:

 17  אני קוד& כל רואה מילי& לא ברורות ובגלל שאני לא מאמי� לכ& אז אני,   ת:

 18  אז נשמיע עוד פע&, תקשיב בריכוז.   ש:

 19  לעצמ( אתה מאמי�? תקשיב לעצמ(.   כב' הש' לוי:

  20 

 21  (השמעת שיחה באול&) 

  22 

 23  אל, שקל? 300ל& רק רגע, תעצרו פה. למי? למי היא תש  כב' הש' לוי:

 24  אי� לי מושג.   העד, מר דה�:

 25  בוא מת�,   עו"ד קרמר:

 26  באמת אי� לי מושג.   העד, מר דה�:

 27  דאוד דיבר אית(,   ש:

 28  אתה שואל אותי שאלה, אני אומר ל(,   ת:

 29  אי� ל( מושג?  ש:

 30  אחי, זה לא היה חברת פרסו&, אתה תקפו. פה בשמיי& זה לא היה,   ת:

 31  הבנתי, הבנתי.   ש:
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 1אל, שקל (לא ברור) חצי מיליו� שקל  300נגמר. זה לא היה. לא הייתי משל&   ת:

 2מזומ�, אי� הבדל, זה בדיוק אותו דבר וכמו שלפני שנה וכמו שבדר( לא אז ג& לא 

 3  הסכמנו. 

 4  הבנתי מה לא ובכל זאת, אבל מה ההיגיו� ? אתה מסביר לי עכשיו,   כב' הש' לוי:

 5שלהשתמש בכספי& הקואליציוניי& של ישראל ביתנו הסיפור היה סביב  זה   העד, מר דה�:

 6  לפיתרו� הבעיה של הקמת המשרד הזה של מקא� אליקסו�. 

 7  אז למי הול( הכס, בסו,?  כב' הש' לוי:

 8  ניבי משפ..   עו"ד קרמר:

 9  לקבל�,   העד, מר דה�:

 10  ומי משל&?  כב' הש' לוי:

 11  למי תשל&? לניבי?  עו"ד קרמר:

 12  ? לקבל�, יכול להיות. למי עוד יכול להיות  העד, מר דה�:

 13רק לקבל�, זה סיפור שאני מבי�, הגיוני, ניבי בא לשפ. מקו& או לבנות מקו&   ש:

 14  אל, שקל, נכו�? 300מקבל 

 15  אל,? 600לצור( העניי�. ואולי זה   ת:

 16  . 300לא יודע, אתה אומר   ש:

 17  אל, מתקשר לשיפו. של המשרד, (לא ברור).  300לא, אני לא יודע,   ת:

 18כא� הבנתי קבל� משפ. והוא מקבל כס,, זו העבודה שלו. אבל אתה אוקי, עד   ש:

 19אומר שהיא תשל&, עכשיו תראה מה דני אומר ל( "בסדר, אני רק צרי( לדעת למי 

 20משלמי&, כי אתה יודע א& אני אגיד לה להיא מקא� גיט&" אנחנו ג& יודעי& 

 21  שגיט& זו חברת פרסו& "היא תגיד לי לא צרי(". 

 22  נו.   ת:

 23  ה אומר לו "דבר ע& דאוד, תשאל אותו".ואז את  ש:

 24  נכו�, זה לגבי הכס, הקואליציוני.   ת:

 25  אל,.  �300מה זה קשור אחד לשני? אתה מדבר על ה  ש:

 26  אז אני חוזר ואומר,   ת:

 27  אתה רוצה לשמוע את זה שוב?  ש:

 28אי� לי מה לשמוע את זה שוב ואני ג& יודע למה אתה מכוו�, אני זוכר את סיפור   ת:

 29  המסגרת, 

 30אני לא יודע למה הוא מכוו�, זה האמת שזה ג& לא מעניי� אותי מה התובע מכוו�,   כב' הש' לוי:

 31  הוא לא ראיות. אני רוצה להבי� מה אתה אומר. 
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 1מה שאני הבנתי בשיחה הזאת זה שמדברי& על נושא מימו� שיפו. המשרד של   העד, מר דה�:

 2  מקא� אליקסו�, 

 3  מצוי�, יופי.   כב' הש' לוי:

 4וההיא זה סיגל שאלתיאל, זה מנכ"לית משרד נגב גליל, זה מה שאני זוכר   דה�: העד, מר

 5  מהסיפור הזה. 

 6  אוקי, אז מי ישל& למי?  כב' הש' לוי:

 7  אז עכשיו אני לא יודע להסביר ל( את מי ישל& למי, אני אומר ל( בוודאות,   העד, מר דה�:

 8  אוקי, תשובה מצוינת לא יודע. בסדר. כ�.   כב' הש' לוי:

 9  מה זה קשור לדאוד מי ישל& למי?  "ד קרמר: עו

 10  בגלל שזה הכספי& הקואליציוניי&, נו.   ת:

 11  טוב, בסדר,   ש:

 12  אבל א& היא צריכה לשל& מה זה קשור,   כב' הש' לוי:

 13טוב, אני לא אצליח לשכנע אתכ&. יאללה. אז אני זוכר את זה אחרת, אני אומר   העד, מר דה�:

 14  כוונה,  פה בוודאות תחת שבועה לא היה שו&

 15  אדו� דה�, תקשיב,   כב' הש' לוי:

 16  לא היתה שו& כוונה,   העד, מר דה�:

 17  קצה נפשי בהתנהגות הזאת שגובלת באלימות, כ�, מספיק ע& זה.   כב' הש' לוי:

 18  לא היתה שו& כוונה,   העד, מר דה�:

 19& אתה עיי,, אני שמעתי אות( מפהק כמה פעמי& והקול עולה שוב ואני רואה שג  כב' הש' לוי:

 20  הידיי&, אולי צרי( לעשות הפסקה. 

 21  לא.   העד, מר דה�:

 22  לא? אבל אני מחליט.   כב' הש' לוי:

 23  אז אינני זוכר.   העד, מר דה�:

 24  כ�.   כב' הש' לוי:

 25  אינני זוכר.   העד, מר דה�:

 26  טוב.   עו"ד קרמר:

 27  אז א& לא תשלוט בעצמ( בזה היו& תצטר( לבוא שוב. כ�.   כב' הש' לוי:

 28ביו& של השיחה הזו, ביו&  �23.12תראה, דני העיד שיו& לפני הפרו. בעכשיו   עו"ד קרמר:

 29אל, שקל  300שנפגשת ע& דאוד וכו' מת� ביקש ממנו לשוחח ע& דאוד על עניי� של 

 30  לפרסו&. נכו�?

 31  לא יודע, אתה אומר,   ת:

 32  זה אתה, זה דני אומר, זה נכו� או לא נכו�?  ש:
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 1  א& דני אומר את זה?  ת:

 2  כ�.   ש:

 3  אני לא זוכר,   ת:

 4  לא ע& דני, אתה דיברת איתו על הפרסו&?  ש:

 5  אל, שקל של הפרסו&,  �300אני לא זוכר שאני דיברתי ע& דני על נושא ה  ת:

 6  יש סיבה לדני להגיד משהו לא אמיתי במשטרה?  ש:

 7  ממש לא.   ת:

 8  אז אני מסביר ל( מה הוא אומר.   ש:

 9  אוקי.   ת:

 10אל, שקל לפרסו&. מה  300אוד על אתה שלחת אותו לדבר ע& ד �23.12שב  ש:

 11  שאמרת קוד& שדחית ולא היית מוכ� בשו& אופ�. 

 12  אבל אתה יודע שזה נכו�.   ת:

 13טוב. עכשיו תראה, ג& דני אומר שהוא ניגש לדבר על זה ע& דאוד בטלפו� ודאוד   ש:

 14אמר לו שהוא לא רוצה לדבר על העניי� בטלפו�. אתה זוכר שהוא לקח ל( את 

 15  הטלפו�. 

 16  י, א& אתה אומר. אוק  ת:

 17עכשיו תראה, השיחה שהראיתי ל( שבסו, אתה אומר לדני ל( תדבר ע& דאוד   ש:

 18. אני �14:55, נכו�? מתחילה השיחה. היא מסתיימת ב14:54בשעה  �23היא ב

 19  מבקש להגיש את הסמס הזה. 

  20 
#>65<#  21 

 22  החלטה

 23  . 1076הוגש וסומ� ת/
#>66<#  24 
  25 

 26  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  27 

  28 

  29 
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 1אתה מבי� שדקה אחר כ( דני חוזר אלי( ואומר ל( דאוד לא רוצה להגיד לי   עו"ד קרמר: 

 2  בטלפו� והוא הסביר בחקירה על מה העניי�. העניי� על חברת פרסו&. 

 3  מה שמיטה להר סיני?  ת:

 4אל, האלה אבל אתה  �300לשמוע על השאתה אומר לנו שאתה לא היית מוכ�   ש:

 5  שולח את דני לברר מה זה. אז אי( זה מתיישב ביחד?

 6אני אמרתי את זה א& אני לא טועה ג& אצל גורפינקל כי הקשית עלי בעניי� הזה   ת:

 7  אז. 

 8  אוקי.   ש:

 9יכול להיות שדני הל( ועשה את הבדיקות שלו מול דאוד, יכול להיות שהנושא של   ת:

 10סתו& , בקשה סתומה שרק העלתה לי את החשד והיה צרי( עוד דאוד היה נושא 

 11לברר הא& זה באמת מה שאני חושב או שמא זה דבר אחר שאנחנו כ� יכולי& לתת 

 12לו יד ולהשתת, בו ולצור( זה יכול להיות שדני עשה את אות& בדיקות מול דאוד 

 13אפילו ואני מבי� מהדברי& האלה שהבדיקות האלה אפילו לא הבשילו כי עובדה ש

 14  הוא לא נפגש איתו על העניי� הזה א& אתה אומר שזה יו& לפני הפרו.. 

 15אל, שקל  �300כ�, אבל אתה מסביר פה דקה קוד& אתה הסברת לבית המשפט של  ש:

 16של הפרסו& אתה התרחקת, אני אומר את זה במילי& שלי, לא זוכר בדיוק אי( 

 17  אמרת, כמו מאש כי זה כמו החצי מיליו�. 

 18  רת. זה אתה אמ  ת:

 19  אז, אתה אמרת שזה כמו החצי מיליו�.   ש:

 20  כ�. נכו�.   ת:

 21  אז אי( אתה שולח את דני לברר את העניי� הזה?  ש:

 22מערי( אז אני אומר כי באותה נקודת זמ�, הרי זה לא היה ברור שזה הסיפור, אני   ת:

 23עכשיו כי אני כבר לא זכרתי את הדברי& בצורה הזאת שאתה מסביר עכשיו ואני 

 24רואה שה& ע& הראיות דווקא כ� מתקשרי& אבל בכל מקרה אז אני אמרתי ל( 

 25שאני הבנתי מדאוד שיש בקשה כזאת, אני יודע שבעקבותיה אני יודע בוודאות 

 26זאתי שהביאה אותי  ואת זה לא ישנו, בוודאות אני יודע שסוג הבקשה הזאת

 27להביא את אמא שלי לישיבה לכ� אתה קצת מבלבל אותי פה. כאילו לא מבלבל 

 28  אותי ברוע אלא אני קצת לא מבי� אי( זה התגלגל. 

 29מת� שלח אותי לדבר ע& דאוד על  �23אומר יו& קוד& ב �24אז דני בא לחקירה ב  ש:

 30  הפרסו&, 

 31  אז יכול להיות, יכול להיות שמה,   ת:

 32  לא רצה לדבר איתי בטלפו�. ודאוד   ש:
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 1אז יכול להיות שמה שאני לא זוכר היו& שאני כ�, שדני לפחות זכר אז שהנושא   ת:

 2היה אז רק בגדר חשד ושלחתי את דני לבדוק הא& באמת החשש שיש לי בהקשר 

 3אל, שקל, כי אני זוכר בצורה עמומה מה שהוא אמר זה קמפיי�  �300הזה של ה

 4י&, אני כאילו זוכר איזה עניי� שקשור להגיד אינטרנטי משהו של סטודנט

 5שליברמ� תותח כאילו, משהו בסגנו� הזה, אז יכול להיות שביקשתי מדני שיל( 

 6  לבדוק את זה, מעניי� שאני זכרתי, 

 7  , 1075מה זה יכול להיות? אתה רואה בת/  ש:

 8  אז אני אומר,  ת:

 9  אתה רואה במוצג,   ש:

 10  אז אני אומר,   ת:

 11  אתה אומר לו תיגש תדבר ע& דאוד.   ש:

 12  אני אומר עוד פע&,   ת:

 13  תראה מי צרי( לשל&.   ש:

 14אני אומר עוד פע& שזה מאוד מוזר לי כי אני זכרתי את האירוע הזה לגמרי אחרת   ת:

 15וג& קצת יותר מוקד& למה שאתה מציג עכשיו כי זה היה הבקשה הזאת 

 16ה ואני כרגע באמת רואה המעומעמת בטלפו� שממנה הבאתי את אמא שלי לישיב

 17שהזיכרו� שלי הוא לא כפי שהדברי& עולי& מהראיות, אי( ליישב את זה כרגע 

 18  אי� לי דר( לעשות את זה. 

 19אל, שקלי&  �300זאת אומרת שאתה לא עומד מאחורי הגרסה של( שמדובר ב  כב' הש' לוי:

 20  לשיפו. המשרד?

 21  ומר, חד משמעית כ�, זה אני חות& ל(, אני רק א  העד, מר דה�:

 22  אתה לא יודע להסביר מה הקשר של בי� זה לבי� דאוד?  כב' הש' לוי:

 23לא, אני לא יכול להסביר למה ביקשתי מדני, את הקשר לדאוד אני ידוע כי הרעיו�   העד, מר דה�:

 24היה וג& סיגל א& היתה מעידה שהכס, של שיפו. המשרד הגיע מהכספי& 

 25  בעיה.  הקואליציוניי& של ישראל ביתנו, על זה אי� לי

 26  אוקי.   כב' הש' לוי:

 27הבעיה שלי זה שאני לא זוכר היו& להסביר לעצמי למה בעצ& ביקשתי מדני   העד, מר דה�:

 28אל, שקל, למה אני לא זוכר? כי אני זוכר שזה מה  �300שיבדוק את הסיפור של ה

 29שהביא אותי להביא את אמא שלי לישיבה אז וג& לוחות הזמני& זה נראה לי קצת 

 30  , חודש לפני

 31דני בעצמו, אתה אומר שניבי ישפ. לה  1075תראה מת�, אני מראה ל( שוב את ת/  ש:

 32אל, שקל וזה יהיה המנצח. ודני אומר רק צרי( לדעת למי  300ושהיא תשל& 
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 1משלמי& כי אתה יודע א& אני אגיד לה גיט& אתה הרי יודע שגיט& זה משרד 

 2  פרסו&, 

 3  לבלבל אותי אני מודה.  לא, אז רגע, שניה, ת� לי. אתה כ� מצליח  ת:

 4  לא מנסה לבלבל אות(, אני נות� ל( את כל העובדות.   ש:

 5לא, אני מבלבל אותי זאת אומרת שדעתי לא נוחה ע& הדברי& ואני רוצה רגע   ת:

 6  לשמוע את השיחה, 

 7  דני חשב שהיה צרי( לשל& לגיט&.   ש:

 8  לא, אני לא יודע,   ת:

 9  אני אומר מה הוא אומר.   ש:

 10י לא מסכי& אית(, חבל שהוא הל(. אבל אני, איפה השיחה שאנחנו בסדר, אז אנ  ת:

 11  מדברי& על שיפו. הזה, 

 12  אני לא יודע על איזו שיחה אתה מתכוו�.   ש:

 13  בהתחלה של אחת השיחות. ת� לי דקה.   ת:

 14  אני לא אומר שלא היה שיפו., הבנתי, היה צרי( לשפ. משרד.   ש:

 15  שניה, תנו לי שניה, תנו לי את זה. אל,. שניה,  �300לא, שזה היה השיח של ה  ת:

 16  אל,.  300אני ג& לא אומר שלא היה שיפו. בהיק, של   ש:

 17  לא, הוא לא בוצע אגב בסו,.   ת:

 18אל,. הצעת שניבי יעשה את השיפו.  �300בסדר, הבנתי, היה צור( לעשות שיפו. ב  ש:

 19  ושמי שיעשה לה ישל& למישהו, נכו�?

 20  זה הבאסה,   ת:

 21  אל, שקל האלה.  �300את ה  ש:

 22  שאי� לי את ירו� פה, אתה מבי�.   ת:

 23  טוב.   ש:

 24רגע, שניה, תנו לי שניה. כי אני ראיתי את זה היו&. יונת�, איפה השיחה הזאת   ת:

 25  שאנחנו מדברי& על השיפו.?

 26תזכיר לי משהו מהשיחה אני אנסה לחפש את זה. אני לא יודע לאיזו שיחה אתה   ש:

 27  מתכוו�?

 28תקפו  2לשיחה שלי ע& דני שאני מספר לו שסיגל שאלתיאל התעצבנה שבערו.   ת:

 29אל, ועכשיו היא חזרה והיא כ�  �300אותה, מקא� אליקסו� ולכ� היא יורדת מה

 30  רוצה את זה. צרי( להיות מהשיחות המאוחרות שלנו. 

 31  ?1074  ש:
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 1שראל זה כאילו שזה בהתחלה לא השמעת את זה כי זה לא רלבנטי לסיפור של י  ת:

 2  ביתנו. 

 3  זה?  ש:

 4  הנה. "הלו, תשמע, מקא�",  ת:

 5  בוא נשמע אותה.   ש:

 6  תשמעו את זה, כי זה ישפו( אור על, איפה זה? איזו שיחה זאת?  ת:

 7  . 1074  ש:

 8  איזה עמוד?  כב' הש' לוי:

 9  . 28144שיחה   עו"ד קרמר:

 10  . 1072. 1074לא, זה לא   כב' הש' לוי:

 11  בוא, נראה ביחד מת�.   עו"ד קרמר:

 12  בסדר, אי� בעיה.   מר דה�: העד,

 13  . 1072כ�, תראו לו, זה ת/  כב' הש' לוי:

  14 

 15   (השמעת שיחה באול&)

  16 

 17  סילב� לא סידר לנו. מעק,. (תו( כדי הקלטה).   העד, מר דה�:

  18 

 19  (סיו& הקלטה)

  20 

 21אל, שעמדו כל הזמ� באוויר והיה לח. מצד משרד  �300זהו. זה היה הרקע של ה  העד, מר דה�:

 22שהיה על זה ה& לא עוזרי& וה& טענו, עכשיו  2נגב גליל בעקבות הפרסו& בערו. 

 23  אני רק זוכר שהעמותה הוציאה כס, על תוכניות וכו' וכו' והדברי& לא הבשילו. 

 24  אז מי משל& למי?  כב' הש' לוי:

 25  ה מצפה כאילו?את  העד, מר דה�:

 26  לא, אמרת שזה ישפו( אור, אז שואלי&?  עו"ד קרמר:

 27  נכו�, זה היה הרקע של הדברי&.   העד, מר דה�:

 28את הרקע הבנתי, מי צרי( לשל& למי? אתה אומר לו שהיא תשל&, היא תשל&   כב' הש' לוי:

 29  למי?

 30היא כאילו  משרד נגב גליל לקבל� מתו( הכס, הקואליציוני של ישראל ביתנו.  העד, מר דה�:

 31  סיגל. 

 32  כ�. היא תשפ. למשרד,   כב' הש' לוי:
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 1  נכו�, והיא סיגל,   העד, מר דה�:

 2  ?�אל, שקל ל 300והיא סיגל תשל&   כב' הש' לוי:

 3משרד נגב גליל לניבי עבור השיפו. ובשביל זה אני אומר לדני שיפנה לדאוד כי   העד, מר דה�:

 4הקואליציוני. ככה אני זוכר המקור התקציבי שסיגל דיברה איתי עליו הוא הכס, 

 5  את הסיטואציה. 

 6  דאוד צרי( להגיד ל( למי לשל&?  ש:

 7  לא למי.  ת:

 8  אבל זה מה שאתה אומר,   ש:

 9  לא, אז,   ת:

 10  (מדברי& ביחד) 

 11  ממי, מאיזה מקור תקציבי זה ישול&?  כב' הש' לוי:

 12  מיליו� ששוכבי& ש& במשרד.  �20מהכס, שלו, מה  העד, מר דה�:

 13  לו שניבי ישפ. לה ושהיא תשל&. תראה, אתה אומר   ש:

 14  שהיא, סיגל.   ת:

 15  בסדר.   ש:

 16  נו.   ת:

 17  ומקא� לא ישלמו על זה, סיגל תשל&. המשרד.   ש:

 18  מה זאת אומרת שמקא� ישלמו, אז מה הואילו דברי&?  ת:

 19אוקי, עכשיו דני אומר ל( בסדר אני צרי( לדעת למי משלמי& כי אתה יודע א&   ש:

 20  פה גיט&?אני אגיד לה גיט&, מה קשורה 

 21עכשיו אני רק זוכר, תקשיב כבוד השופט עכשיו נזכרתי שירו� זעק על העניי� הזה   ת:

 22  וזה לא גיט&, 

 23  אז מה זה?  ש:

 24אז בוא נשמע עוד פע&, עכשיו אני נזכר, את& זוכרי&? הוא עשה לי את אותו   ת:

 25  תרגיל. היה על זה די� ודברי&. 

 26  בסדר, יכול להיות. הראיה המקורית זו ההקלטה ולא התמליל.   כב' הש' לוי:

  27 

 28  (השמעת שיחה באול&) 

  29 

 30  אי� לי הסבר לזה, באמת. אי� לי הסבר.   העד, מר דה�:

 31  נשמע גיט&.   כב' הש' לוי:

 32  אי� לי הסבר.   העד, מר דה�:
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 1  טוב, בסדר.   עו"ד קרמר:

 2  כ�.   כב' הש' לוי:

 3  . 11:15. נל( למונה 984, ת/984אני רוצה להשמיע את שיחה   עו"ד קרמר:

  4 

 5  (המש( הקלטה) 

  6 

 7  (השמעת הקלטה באול&) 

  8 

 9ואנחנו נתחיל מכא�. זו שיחה שכבר שמענו לגבי העברות  108אדוני, פסקה   עו"ד קרמר:

 10  . 984תקציבי&, ת/

 11  בבקשה.   כב' הש' לוי:

 12  יש ל( אותה מת�?  עו"ד קרמר:

 13  לא נראה לי.   ת:

 14טוב, מת�, דבר ראשו�, אתה ידעת שחברת  בוא נראה אית(. תשמיע, תשמיע.  ש:

 15  הכנסת הזאת זו ליאה ש& טוב?

 16  לא בחרתי, לא חושב שבזמ� אמת ידעתי. הש& שלה עלה מתי שהוא.   ת:

 17  ידעתי שזו מישהי שקשורה לישראל ביתנו?  ש:

 18  כ�, חד משמעית, היא אומרת.   ת:

 19  ל ביתנו?ידעת שהיא חלק, שהיא אמורה להיות חלק ממערכת הבחירות של ישרא  ש:

 20  זה לא ידעתי.   ת:

 21  אוקי. בוא תסביר את הסיטואציה.   ש:

 22אורית אומרת שיש עוד מיליו� וחצי שבא ע& הצעה מאוד בוטה ודחינו אותה ואז   ת:

 23אני ודני אומרי& לה מצוי� ואני עוד מוסי, ואומרת אוריתי אנחנו סומכי& עלי( 

 24את סטיב� לכתב  במאה אחוז, היא הלוביסטית שלנו, לא מבי� אי( שרבבת&

 25האישו& הזה ולא את המנהלת שלו אבל לא משנה, ואז אני אומר היא באה לעבוד 

 26באמת או שזה חרטא ברטא וא& היא באה לעבוד אז לא ראיתי בזה בעיה, אתה 

 27יודע שבסו, התהלי( והעיד על זה סטיב� ג& במשטרה אני אמרתי לסטיב� ואורית 

 28אני מציע בגלל הרגישות הציבורית יו& למחרת שבמידה ונחליט לעשות את זה 

 29  לפנות למבקר המדינה לקבל אישור. 

 30  זה לא מה שאמרת, עוד שניה נדייק את זה.   ש:

 31  לא, לא אני, סטיב�.   ת:
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 1רגע. עכשיו נדייק את זה. מה דאוד בעצ& מציע לכ& פה? מה הבנת שההצעה על   ש:

 2  השולח�?

 3  אני לא הבנתי, דאוד לא נמצא כצד לשיחה.   ת:

 4  בנת מסטיב� שדאוד מציע?מה ה  ש:

 5אני הבנתי שהיה לה& שיחה שאנחנו לא צד לה שבו יש בחשש שלי (לא ברור) של   ת:

 6  אורית לרנר היא יצאה בוטה ואנחנו בודקי& מהי, 

 7  ומהי?  ש:

 8והיא אומרת שה& מחפשי& מקו& עבודה לאיזה מישהו שהיא חברת כנסת   ת:

 9הכישורי& אז אני לא רואה לשעבר ואני אומר שא& היא באה לעבוד ויש לה את 

 10  בזה מניעה. 

 11  הבנתי ומה יקרה א& תעסיקו אותה?  ש:

 12מבחינת לקבל את הכס,? אי( שאורית הציגה את זה זה חלק מהתנאי לקבל עוד   ת:

 13  מיליו� וחצי שקל. 

 14ואז הוא יית� עוד מיליו� וחצי ומה סטיב� משיב ל(?  176יפה. אתה שואל בפסקה   ש:

 15  כ�. 

 16  אוקי.   ת:

 17  עכשיו, אתה אומר לו כ� אתה לא, בשלב הזה אתה לא מכיר אותה.   ש:

 18  לא.   ת:

 19  אתה לא יודע מה הכישורי& שלה.   ש:

 20  זה עוד רחוק מהשלב הזה.   ת:

 21הבנתי. טוב, עכשיו, אי( זה, דר( אגב שאתה הסברת לנו פרויקטי& משותפי&   ש:

 22  וכו', זה פרויקט משות,?

 23  לא.  ת:

 24  אז מה זה?  ש:

 25  , אני קוד& כל לא היית צד לה& אז זה מה שאני שומע, זה שיחה שבה ה&  ת:

 26  העצה מהסוג הזה שבאה מהצד של דאוד.   ש:

 27א& רוצי& לדייק שווה להביא את אורית שהיא תדבר ממקור ראשו� הא& היא   ת:

 28  הבינה את זה, 

 29סטיב� העיד פה והוא דיבר. עכשיו תסביר לי אתה שבאי& אלי( מישראל ביתנו   ש:

 30נסת לשעבר ותקבל עוד מיליו� וחצי שקל, מה זה מבחינת(? לקחת את חברת הכ

 31  איפה זה, 

 32  איפה זה בעול& הערכי& שלי?  ת:
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 1  לא  ערכי&, הסברת לי פרויקטי& משותפי&, מה זה?  ש:

 2  זה בקשה למצוא סידור עבודה למישהו מהמפלגה. חד משמעית.   ת:

 3בכתב האישו& שאתה טוב. עכשיו תראה, מה שסטיב� חידד פה בעדות שלו וג&   ש:

 4  חתמת עליו, 

 5  ואני עומד מאחורי כל מילה.   ת:

 6  בסדר גמור.   ש:

 7  ג& על הדברי& הלא טובי& שעשינו.  ת:

 8כ�, זה פחות ניכר בעדות של( אבל בסדר. מה שהתחדד אצל סטיב� זה שמה שהוא   ש:

 9אמר זה שא& היא היתה באה לעבוד בגלל השכר הגבוה שלה, באופ� יחסי, היה 

 10מקבלות השכר הגבוה  �5ח עליה בטופס לרש& העמותות כאחת מצרי( לדוו

 11  בעמותה. 

 12  אוקי.   ת:

 13  מקבלי שכר גבוהי&,  5עכשיו תגיד לי מה זה קשור לעניי� שלנו? כל עמותה   ש:

 14  לא קשור, למה,   ת:

 15  אז מה העניי� של המבקר שאתה מדבר עליו?  ש:

 16  לא, אני אמרתי, לא למבקר פני&, למבקר המדינה.   ת:

 17  סטיב� אמר שזה לא מבקר המדינה. אז   ש:

 18  אז אני לא יודע, הוא חזר בו מהעדות שלו במשטרה.   ת:

 19  זה ג& מה שאתה חתמת עליו בכתב אישו&.   ש:

 20  בסדר, אז אני לא מודע לזה ואני עדיי� עומד מאחורי זה.   ת:

 21  מה היית& רושמי& לרש& העמותות?  ש:

 22  לא לרש& העמותות,   ת:

 23  אמרת שהיתה הכוונה וג& סטיב� אמר. אבל זה מה, זה מה שאתה   ש:

 24  יש פה עניי� של נראות של מפלגה שמעביר כס, לעמותת "איילי&",  ת:

 25  ?�בתנאי ש  ש:

 26  ומבקשת שנעסיק חבר כנסת לשעבר,   ת:

 27  שא& לא? תקבל את הכס, או לא תקבל?  ש:

 28סביר להניח שלא, כי אורית בעצ& דיווחה בשיחה הזאת באופ� די ברור כי אני לא   ת:

 29  תי צד לשיחה שזה היה כאילו בא כהתניה, נכו�, שזה בא ביחד. היי

 30  נכו�.   ש:
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 1עכשיו, מה היינו כותבי& למבקר? זה הא& זה נראה סביר שמצד אחד עמותת   ת:

 2"איילי&" מקבלי& הרבה תקציבי& מישראל ביתנו ומצד שני לוקחי& חברת כנסת 

 3  לשעבר שתעבוד אצלה. 

 4  דו"ח למבקר ואני כבר אומר ל( שסטיב�,  והיית כותב, נניח שהיית& שולחי&  ש:

 5  נניח.   ת:

 6מקבלי  5שסטיב� אומר שזה לא פניה למבקר המדינה אלא לרש& העמותות על   ש:

 7  השכר הגבוהי&. 

 8לא נכו�. יכול להיות שעל הנקודה הספציפית הזאת אני לא מסכי& אבל בסדר.   ת:

 9  כי, 

 10  מה היית& פוני& למבקר ואומרי& לו?  ש:

 11  רק על העניי� של הנראות, לא על הסיפור של ההתניה,   ת:

 12  כ�, אבל שניה, בוא תקשיב לשאלה,   ש:

 13  לא על הסיפור של ההתניה.   ת:

 14  היית& אומרי&, לא על הסיפור של ההתניה.   ש:

 15כי זה, זה לא הסיפור פה, זה לא נראה לי היתה הבעיה פה. הבעיה פה היתה נראה   ת:

 16  לי, 

 17ב למבקר פנו אלי מישראל ביתנו אמרו לנו שנקבל עוד מיליו� אז אני כ�, היית כות  ש:

 18  וחצי שקל רק א& נעסיק חברת כנסת לשעבר?

 19לא. הייתי כותב א& ה& רואי& שיש מניעה שהעמותה תעסיק חברת כנסת לשעבר   ת:

 20  במקו& שבו המפלגה מעבירה הרבה תקציבי& לעמותה. 

 21ת קצרות את החומר על מייק הבנתי. אוקי. עכשיו, אני רוצה שתראה בכמה שאלו  ש:

 22  . 936צ'ופנס, זה ת/

 23  שג& הוא לא אישו& שלנו.   עו"ד ג. אדרת:

 24  נכו�, לגמרי.   עו"ד קרמר:

 25  אגב, זה לא נכנס כל הדברי& האלה לכתב אישו& המתוק� א& אני לא טועה.   ת:

 26מהתיק השני. מת�, תעיי� רגע  142, ואני מבקש להגיש את נ/938, ת/937בסדר. ת/  ש:

 27  זה יחסו( לנו זמ�.  בנחת,

  28 

  29 

  30 

  31 

  32 
#>67<#  33 
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 1  החלטה

 2  .1077הוגש וסומ� ת/
#>68<#  3 
  4 

 5  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  6 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  7 

  8 

 9  רגע, רגע אדוני, אבל איזה מוצג זה?  עו"ד ג. אדרת:

 10  מהתיק הקוד&.  142זה הנ/  כב' הש' לוי:

 11  כל השאר ה& ת' פה.   עו"ד קרמר:

 12  הוא צד למסמ( הזה? לא רואה שהוא צד למסמ(.   עו"ד ג. אדרת:

 13  הוא יו"ר העמותה. הוא מדבר על הדברי&.   עו"ד קרמר:

 14  אז מה, כתב פה לחמי,   עו"ד ג. אדרת:

 15  בסדר, לכ� ה& הורידו את זה מכתב האישו&.   העד, מר דה�: 

 16אני רוצה לטעו� כל הנושא של מיכאל צ'ופנס לא אדוני, אני מתנגד לכל השאלות,   עו"ד ג. אדרת:

 17  רלבנטי לגברת פאינה, הוא לא באישו& נגדה. שיסביר חברי למה זה רלבנטי. 

 18אני חושב שבטח אנחנו בסיכומי& ואולי ג& בית המשפט בהכרעת הדי� ירצה   עו"ד קרמר:

 19להתייחס למערכת הקשרי& בי� "איילי&" לבי� מפלגת ישראל ביתנו ג& מעבר 

 20  ייני& הקונקרטיי& שמיוחסי& לגברת קירשנבאו&. לענ

 21  יש טענה שמדובר בשיטה? דפוס התנהלות?  כב' הש' לוי:

 22  כ�, בהחלט, זה חלק מאותו תהלי( של& של העסקת מקורבי&.   עו"ד קרמר:

 23  דווקא את זה לא הייתי מביא.   העד, מר דה�:

 24  יש לנו, זה קצר מאוד ג&.   עו"ד קרמר:

 25  בסדר.   כב' הש' לוי:

 26  פרשיות שלא רלבנטיות.  5כבר שמענו   עו"ד ג. אדרת:

 27  טוב, כ�.   כב' הש' לוי:

  28 

  29 
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  1 
#>69<#  2 

 3  החלטה

 4  אני מתיר הגשת הראיות לצור. עליו הצביע התובע. 
#>70<#  5 
  6 

 7  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  8 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  9 

  10 

 11  בבקשה.   כב' הש' לוי:

 12, נכו�? הסכ& העסקה של מייק צ'ופנס 936עכשיו תראה, יש הסכ& ראשו� ת/  עו"ד קרמר:

 13  בפרויקט דרו& אית�. 

 14  מי חתו& עליו? נחמי?  ת:

 15  כ�.   ש:

 16  אוקי.   ת:

 17  . �21.10שכמו שראינו הסיו& של דרו& אית� היה ב  ש:

 18  אבל הוא המשי( את זה.   ת:

 19  אנחנו נעבור על זה.   ש:

 20  כי אני. בוא נעשה את זה קצר,   ת:

 21  אי� בעיה. תעבור איתי.   ש:

 22  חודשי& הנוספי&.  �3אז בוא תגיע לשאלה של ה  ת:

 23. נכו�? אחרי זה אנחנו רואי& �30.10בוא תעבור איתי. יש ל( פה הסכ& ראשו� עד ה  ש:

 24דאוד כותב לנחמי  �6.8, אחרי זה אנחנו רואי& ב936ת/ �31.7הסכ& מה �6.8ב

 25ברוטו, אנא תתקני", אתה רואה?  7.5לחת& נטו, את& ש 7"נחמי ביקשתי למייק 

 26נטו. עכשיו, תעבור  7ברוטו ואחרי זה הוא מבקש  7.5באמת ההסכ& הראשו� 

 27  תסתכל בבקשה מת�,  1077לת/

 28  כ�.   ת:

 29  אנחנו רואי& שתיקנת& את השכר,   ש:

 30  לא תיקנו, העמותה, אני בכלל לא צד לזה ולא הייתי בעמותה בזמ� הזה.   ת:
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 1  נטו. נכו�? 7ת השכר כמו שדאוד ביקש, העמותה תיקנה א  ש:

 2  ?1077בת/  כב' הש' לוי:

 3  כ�.   עו"ד קרמר:

 4  שלו לנחמי שאני לא צד לו, כ�? אני מבי� נכו� או שאני,  �SMSבעקבות ה  ת:

 5. אוקי. ואנחנו רואי& שעדיי� תקופת ההעסקה זה עד �SMSלא, אתה לא צד ל  ש:

 6אבל  7938& שהשכר נשאר שש& אנחנו רואי 938ועכשיו יש את ת/ 30.10.2014

 7כלומר יש לנו עוד חודשיי& של העסקה, נכו�? עכשיו  31.12תקופת ההעסקה עד 

 8אני רוצה שתסביר מי זה מייק צ'ופנס, אתה, אני רוצה שתסביר א& דיברת איתו 

 9  פע&, א& פגשת אותו. 

 10אני לראשונה נתקלתי בסיטואציה הזאת במהל( המשפט, הוא מישהו שנחמי   ת:

 11וד להביא איזה עזרה של כוח אד& לפרויקט של דרו& אית� בזמ� שג& ביקשה מדא

 12דני וג& אני לא היינו בעמותה כי היינו מגויסי& והצ'ופנס הזה ככל הנראה סייע 

 13  לה& לנושא של דרו& אית�. 

 14  טוב. אתה לא מכיר אותו?  ש:

 15  לא.   ת:

 16  . 931טוב. עכשיו, אני רוצה שתעיי� רגע בת/  ש:

 17  . יש גדוד כזה בנח"ל  ת:

 18ויקה אומרת "היא פתאו&  10זה שיחה בי� דאוד לויקה. עכשיו תראה, בשורה   ש:

 19התקשרה ע& המילי& כמה מקבל מייל אצלנו" סליחה דאוד אומר "היא פתאו& 

 20וחצי בחודש,  6, 6התקשרה ע& המילי& כמה מקבל מייל אצלנו אמרתי איזה 

 21י לא יודע, אני אבדוק אנ 8וכמה ברוטו, אמרתי נו אני לא יודע, איזה  7נראה לי 

 22וזהו", עכשיו בוא תקרא בעמוד השני דאוד מסביר לויקה לא, היא שואלת אותו 

 23ודאוד מסביר "לא, למה שאני אשאל? אני אפילו לא  19"שאלת למה?" בפסקה 

 24שואל למה, מבקשי& עושה, א& היא רוצה מישהו לש& ורוצה לבדוק כמה ומה, 

 25שואלת  �6.11מדברת ע& דאוד על מייק ב לש& לא לש&" אוקי. יש פה איזה מישהי

 26יש ל(  6.11כמה כס, הוא מקבל ש& ודאוד אומר שהוא יבדוק. עכשיו, באותו יו& 

 27  שיחה ע& דאוד שאני מבקש להגיש. 

  28 

  29 

  30 

  31 

  32 
#>71<#  33 
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 1  החלטה

 2  .1078הוגש וסומ� ת/
#>72<#  3 

  4 

 5  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  6 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  7 

  8 

 9  כ�.   כב' הש' לוי:

  10 

 11  (השמעת שיחה באול&) 

  12 

 13אתה רואה, זו שיחה שמתקיימת קצת לפני השיחה של דאוד ע& ויקה. תתייחס   עו"ד קרמר:

 14  לשיחה. 

 15  מה? סליחה?  ת:

 16  תתייחס לשיחה.   ש:

 17  מה יש להתייחס?  ת:

 18  יש ל( מה להוסי, על זה?  ש:

 19  לא.   ת:

 20  הסכמי&, הסכ& אחד בברוטו נמו( מידי,  3אוקי. אז ראינו למייק היו   ש:

 21אני רק אגיד לפרוטוקול בשביל שאחרי זה לסיכומי& כבר תעשה את זה יתברר   ת:

 22שהרי, התחקינו לראות מה המסמ( שיצא לדאוד הרי צרי( להעביר לו מסמ( , 

 23  המסמ( שיצא לדאוד היה כל הספקי& של דרו& אית�. 

 24  ומר, תפנה אליו. זה אתה א  ש:

 25  אבל יש את,   ת:

 26  תפנה למסמ(,   ש:

 27  מאיפה אני,   ת:

 28  תראה שזה המסמ( הזה.   ש:

 29  לא, אבל יש את המסמ(, אתה מכיר.   ת:
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 1  לא כל טענה שטענת זה,   ש:

 2  יש מסמ( או אי� מסמ(?  ת:

 3  מסמ( של ספקי& יש.   ש:

 4  אקסל שיצא לדאוד מנחמי.   ת:

 5  נו, אז מה?  ש:

 6  בסמו( לאירועי&.   ת:

 7  אז מה?  ש:

 8אתה אומר אז מה ואני אומר שזה הכל. שזה מראה שזה לא מה שאתה מכוו�   ת:

 9  אליו. 

 10  טוב, אז תתייחס לשיחה, שאלתי אות( א& אתה רוצה להתייחס.   ש:

 11  לא, אבל די, יאללה, אחי, אני עיי,. באמת, אני לא, כבר לא חד.   ת:

 12  אתה רוצה?  כב' הש' לוי:

 13  לא, כי אי� פה, זה באמת כבר לא רלבנטי, היריעה ברורה.   העד, מר דה�:

 14אתה לא יכול להחליט את זה ואתה לא יודע מה יהיו ההשלכות של הדברי&. א&   כב' הש' לוי:

 15  אתה עיי,,

 16  לא, באמת שאני בסדר.   העד, מר דה�:

 17  אפשר לעשות ג& הפסקה קצרה, תתרענ�.   כב' הש' לוי:

 18  ג&.  לא צרי(, באמת חבל  העד, מר דה�:

 19  אוקי.   כב' הש' לוי:

 20  בשביל לא לעיי, את בית המשפט.   העד, מר דה�:

 21  אל תדאג, כול& עייפי&. זה לא ישנה.   כב' הש' לוי:

 22טוב. אז ראינו שהיה הסכ& אחד שדאוד ביקש לתק� את גובה השכר ואז תיקנו   עו"ד קרמר:

 23 ואז הוא שואל בסכו& של הארכה, נכו�? הסכ& שהאריכו בו את המש( של

 24  אלא עד סו, דצמבר, נכו�? �31.10התקופת עבודה, לא עד ה

 25  כ�, עוד חודשיי&.   ת:

 26  .�10.12בסדר. עכשיו אני רוצה להגיש הודעת טקסט בינ( ובי� דאוד מ  ש:

   27 
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#>73<#  1 

 2  החלטה

  3 

 4  . 1079הוגש וסומ� ת/
#>75<#  5 
  6 

 7  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  8 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  9 

  10 

 11  שבלוח הזמני& אנחנו מתמקמי& אחרי המסיבת סיו& של דרו& אית�.   עו"ד קרמר:

 12  אבל יש עוד את הקר� הזאת של הזה.   ת:

 �SMS?  13בסדר, תסביר מת�, אל תדאג. יש ל( מה להוסי, על ה  ש:

 14  הזה? �SMSזה אלי ה  ת:

 15  כ�.   ש:

 16  מי הצדדי& פה?  עו"ד ג. אדרת:

 17  דאוד ומת�, עמדה של מת�, שיחה מהטלפו�,   עו"ד קרמר:

 18  זה לפני השיחה שהוא מצלצל אלי?  ת:

 19  זו שיחה נכנסת,   ש:

 20  נכנס לפני שהוא מצלצל אלי? SMSזה לא שיחה, זה   ת:

 21  נכו�. הוא מתקשר אלי(,   ש:

 22  יש תשובה לדבר הזה?  ת:

 23  אני שואל אות( א& אתה יכול להתייחס לזה,   ש:

 24  לא.   ת:

 25  שאיפה שאני יודע לצר, תשובה להודעה אני עושה את זה. תניח   ש:

 26  באמת יונת�.   ת:

 27  בבקשה, מת�, יש ל( מה להתייחס לעניי� הזה?  ש:

 28  אני רוצה לדעת א& יש תשובה.   ת:

 29  אני לא מכיר תשובה.   ש:
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 1  אוקי.   ת:

 2  אתה רוצה להתייחס אליו?  ש:

 3  לא.   ת:

 4  טוב.   ש:

 5  אתה יודע למה זה מתייחס?  כב' הש' לוי:

 6  אני רואה פה "ביקשתי להארי( חוזה למייק, למה לא עדכנת את שני?"  העד, מר דה�:

 7  מי זו שני?  כב' הש' לוי:

 8שני זה שני צור מי שהיתה אחראית על דרו& אית� בעמותה והיא היתה עדה ג&,   העד, מר דה�:

 9  נכו�? היא נתנה עדות, 

 10  טוב, לפחות תיקנת לו את שגיאות הכתיב. כ�.   כב' הש' לוי:

 11  בי� דאוד למת�.  10.12.2014כ�, אני מבקש להגיש שיחה מיו&   עו"ד קרמר:

  12 
#>76<#  13 

 14  החלטה

 15  . 1080הוגש וסומ� ת/
#>77<#  16 
  17 

 18  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  19 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  20 

  21 

 22  כ�.   כב' הש' לוי:

  23 

 24  (השמעת שיחה באול&)

  25 

 26סו, נובמבר דאוד ביקש ממ( חצי מיליו� שקל לפעילות  2013מת�, בנובמבר   עו"ד קרמר:

 27  במזומ�, נכו�?

 28  כ�.   ת:

 29כבר מתחיל לקבל אצלכ& שכר קלגנוב ובלנסו�. עכשיו אנחנו רואי& שג&  �1.1ב  ש:

 30הב� אד& הזה, מייק, קיבל שכר. עכשיו דאוד מתקשר אלי( ואומר ל( "תקשיב 
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 1, אתה שואל "מי זה?" אי� ל( בכלל מושג מי זה מייק שעובד אצלי אני כתבתי ל("

 2  הב� אד&. 

 3  כ�. תגובת(?  כב' הש' לוי:

 4  אני ידעתי שהוא חלק מדרו& אית�, לא ידעתי, היו מלא אנשי& ש&.   העד, מר דה�:

 5  אי( ידעת שהוא מדרו& אית�?  ש:

 6  הרבה מאוד אנשי& שעבדו בדרו& אית�.   ת:

 7  כ�, אי( ידעת שהוא מדרו& אית�?   ש:

 8  בגלל ,   ת:

 9  הוא אומר ל( "מייק שעובד אצלי".   ש:

 10מה זעקנו על הקטנוניות של(? אני זה אולי כמה ימי& אנחנו חוזרי& לא היינו   ת:

 11בעמותה בזמ� של דרו& אית�, מצלצל אלי דאוד, אני יודע מנחמי שהיה פעילות 

 12אל, שקל א& אני לא טועה סביב הפרוייקט הזה שביניה& היו ג&  800של כמעט 

 13  � פרויקטורי& שדאוד הפנה אות& לנחמי שיעבדו בפרויקט הזה, המו

 14  אי� בעיה.   ש:

 15אני הנחתי שזה קשור לדרו& אית�, מה אני עושה במהל( השיחה הזאת? מרי&   ת:

 16חמי, זה קצת חשוב לעניי� שלנו, ואומר טלפו� לרעות, שהיא העוזרת האישית של נ

 17לה תטפלי בעניי� הזה. מכא� ואיל( כל החתימה והאישור אגב של התשלו& נעשה 

 18על ידי קובי יפרח שהוא ג& עובד תחת נחמי והוא זה שהפעיל את החלק של הקר� 

 19הזאת, אני בכלל לא התעסקתי בזה מעבר וזה ג& עולה מאוד מהשיחה, זה לא 

 20  איתו.  משהו שאני מתעסק

 21מת�, אתה אומר לו "מי זה?" הוא אומר ל( "מייק שעובד אצלי" ואתה אומר "מי   ש:

 22זה מייק?" אי� ל( בכלל מושג, לא דרו& אית�, ולא שו& דבר אחר. אתה יודע מה 

 23  שדאוד מביא ל( שהוא עובד אצל דאוד. 

 24  טוב. טוב. נו.   ת:

 25צה לקבל כס,, תשאל עכשיו, אתה ג& אומר לו צרי( להארי( חוזה א& אתה רו  ש:

 26את דאוד למה. למה אתה צרי( לממ� ב� אד&, למה אתה צרי( לממ� ב� אד& 

 27  שהוא עובד של דאוד?

 28  כי אני מטומט&, בסדר?  ת:

 29  זאת התשובה של(?  ש:

 30  כ�.  ת:

 31  טוב.   ש:

 32  אבל, לא צרי( לעבוד בשביל לקבל כס,?  כב' הש' לוי:
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 1  הוא עובד,   העד, מר דה�:

 2  עבוד?הוא המשי( ל  כב' הש' לוי:

 3  בטח שהוא המשי( לעבוד.   העד, מר דה�:

 4  ?�10.12יש דרו& אית� עדיי� ב  כב' הש' לוי:

 5  כ�, יש, ניסו והיה פה עדויות, הרי מי שניהלה,    העד, מר דה�:

 6  פה?  כב' הש' לוי:

 7לא, הרי רגע, א& שאלת& כבר, א& אתה שאלת אז אני אענה, היתה פה שני צור   העד, מר דה�:

 8בירו בדיוק את מהל( הדברי& מה שהניח ג& את דעתה של ונחמי שהעידו, הס

 9  התביעה לראיה ה& הורידו את זה מכתב האישו& המתוק�, 

 10  אתה צרי( להגיד דברי& שאתה יודע מידיעת( האישית,   כב' הש' לוי:

 11  אני לא זוכר כבר את כל,   העד, מר דה�:

 12  זו תשובה.   כב' הש' לוי:

 13  שה?יש ל( מושג מה האיש הזה ע  עו"ד קרמר:

 14  זו תשובה טובה.   כב' הש' לוי:

 15  אז אני יודע,   העד, מר דה�:

 16  לא זוכר.   כב' הש' לוי:

 17לא זוכר. לא זוכר כבר את ההשתלשלות של הדברי&, אני רק כ� זוכר במעומע&   העד, מר דה�:

 18  ששני צור בעדות שלה וזה קריטי בשביל, 

 19  שני צור אמרה שאחרי דרו& אית� היא לא ראתה אותו יותר.   ש:

 20  לא, רגע,   ת:

 21  אבל היא לא העידה פה ולכ� חבל שאתה נכנס לזה.   ש:

 22  אני לא יודע מי זאת.   כב' הש' לוי:

 23  אני לא זוכר, לא זוכר, זהו, בוא נסגור את זה.   העד, מר דה�:

 24  עכשיו תגיד לי, אתה בזמ� של השיחה, יש ל( מושג מה האיש הזה עושה?  ש:

 25  זוכר כלו& מה היה בזמ� של השיחה. לא זוכר. לא   ת:

 26עכשיו אתה אומר "אמרתי לבדוק את זה" וכו'. אתה אומר לו "צרי( להארי( ל(   ש:

 27  חוזה א& אתה רוצה לקבל כס," ואז אתה עובר לדבר ע& רותי, 

 28  ודאוד, כ�.   ת:

 29ומה אתה אומר ל(? "צרי( להארי( לו את החוזה עד סו, ינואר" אתה לא אומר   ש:

 30   שו& לבדוק.

 31  בסדר, אבל,   ת:

 32  אבל מה?  ש:
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 1ה& לא עושי& את העבודה אחרי זה? אי� תהלי(? נראה לי שאתה קצת מבלבל   ת:

 2  פה, 

 3  מי זו רעות?  ש:

 4  רעות היא העוזרת האישית של נחמי.   ת:

 5  של נחמי, העוזרת של המנכ"לית.   ש:

 6  נכו�.   ת:

 7  ואתה יו"ר העמותה, נכו�?  ש:

 8  נכו�, אבל,   ת:

 9  מה אתה אומר לה בתור, שניה, שניה, תענה לי מה שאתה רוצה,   ש:

 10  בבקשה.   ת:

 11  מה אתה עונה לה בתור יו"ר העמותה?  ש:

 12  תראה זה מאוד,   ת:

 13  "תאריכי את ההסכ&".  ש:

 14  זה מאוד לא התחבר,   ת:

 15רגע, ותסתכל, "אולי תבקשי משיר� שתעזור ל( לפקסס את החוזה לרשו& ש&   ש:

 16  תה כבר אומר לה מה לעשות.הארכה של עוד חודשיי&" א

 17תראה, פה יש איזה שהוא נקודה שנגענו בה הרבה אצל השופט גורפינקל וכא�   ת:

 18באמת לא נגענו בה, באמת בפ� של התפקיד שלי לבי� התפקיד של נחמי, נחמי היא 

 19זו שביקשה את ההארכה שלו במסגרת לא שלו ספציפית, אלא של אות& עובדי& 

 20הרצו� שלה& להקי& איזה קר� של, מה זה היה? שעבדו בדרו& אית� במסגרת 

 21סיוע לעסקי&, לקידו& של עסקי& שנפגעו במהל( המלחמה. עכשיו, נראה לי 

 22  שאתה קצת, 

 23  שכנעת אותי. למה אתה לא אומר לדאוד ל( תדבר על זה ע& נחמי? רגע, רגע, רגע,   ש:

 24  שאלת אותי את זה.   ת:

 25אתה היו"ר של העמותה תגיד לו דאוד אני לא מתעסק בענייני& האלה של דרו&   ש:

 26  אית� ל( תסגור את זה ע& נחמי. 

 27  נראה לי שזה די עולה מהשיחה הזאת.   ת:

 28  שמה?  ש:

 29  שאני בכלל לא מעורב בתו( הדבר הזה.   ת:

 30זה עולה ועוד אי( עולה, אני שואל אות( למה אתה לא אומר את זה לדאוד אני   ש:

 31  מעורב בזה, ל( לנחמי. לא 

 32  אני מפנה בשיחה את רעות ואחרי זה בעדויות שהיו,   ת:
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 1  מה אתה מפנה את רעות? אל תברח לי.   ש:

 2  לא, להיפ(, אני לא בורח.   ת:

 3  אתה אומר לה, אתה מדבר ע& רעות "צרי( להארי( לו את החוזה".  ש:

 4  לא זוכר, לא זוכר.   ת:

 5  לא זוכר?  ש:

 6  לא זוכר, זו תשובתי.   ת:

 7  זאת התשובה של(.   :ש

 8  טוב.   ת:

 9  זה התפקיד של יושב ראש?  כב' הש' לוי: 

 10  ברור שלא,   העד, מר דה�:

 11  אתה עושה שיחות ועידה ומעלה מזכירות,   כב' הש' לוי:

 12  ברור שלא, עולה שזה משהו מאוד חריג, אני בכלל לא יודע,   העד, מר דה�:

 13  שאתה עושה?אז למה אתה עושה, בתור יושב ראש זה מה   כב' הש' לוי:

 14  לא, כי א& דאוד,   העד, מר דה�:

 15  אפילו מנכ"ל לא מתעסק ברמות האלה, לא?  כב' הש' לוי:

 16בדיוק, היא הנותנת. אבל למה בכל זאת זה מגיע אלי? כי א& דאוד פנה, שדאוד   העד, מר דה�:

 17  זה אחד האנשי& שמעבירי& כספי& לעמותה אז אני לא זורק אותו מכל המדרגות, 

 18  תיגע בתכלס מת�. אז תגיד,   ש:

 19אבל זה התכלס אני זועק את זה כבר במש( יומיי&. אז אני בצורה נימוסית לא   ת:

 20זורק אותו מכל המדרגות אומר לו בואנ'ה מה אתה מצלצל אלי בכלל? פנה אלי, 

 21נכו�? הרי אתה לא רואה פה את כל ההתכתבויות שיש לו ע& נחמי וכל השיחות 

 22ציג את זה פה, אז היה קצה קרחו� שהוא שה& מדברי& ברמה שלה&, הוא לא מ

 23  פנה אלי כי ככל הנראה לא תפס את נחמי ואני מטפל לו בעניי�. 

 24  סוגר לו את זה.   ש:

 25  סוגר. סוגר לו, נוע. את זה.   ת:

 26  נכו�.   ש:

 27  אוקי.   כב' הש' לוי:

 28  טוב.   העד, מר דה�:

 29  טוב. הלאה.   כב' הש' לוי:

 30  דקות של הפסקה. אני צרי(.  2חקירה ואנחנו צריכי& דקות של  5אדוני, יש לי עוד   עו"ד קרמר:

 31בסדר, לפחות חקירה ראשית תסתיי& היו&. את& רוצי& לחקור היו& עור( די�   כב' הש' לוי:

 32  אדרת?
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 1  אני מתנצל בפני( אבל יש המו� דברי& וכולנו עייפי&. לא, אני מתנצל בפני העד,   עו"ד ג. אדרת:

 2  מה שצרי( אני עושה.   העד, מר דה�:

 3  אבל דיני נפשות.   ו"ד ג. אדרת:ע

 4  אני לא אכפה עליכ&. אני שאלתי.   כב' הש' לוי:

 5  אדוני שאל, רק לא נעי& לי שהעד צרי( לבוא.   עו"ד ג. אדרת:

 6  אני כולה,   העד, מר דה�:

 7  יש לו תרומה וג& מחויבות. בסדר. אז את& זקוקי& עכשיו לשיהות קצרה?  כב' הש' לוי:

 8  כ�.   עו"ד קרמר:

 9  דקות.  5אי� בעיה. בסדר. אז   וי:כב' הש' ל

  10 

 11  (המש( לאחר הפסקה) 

  12 

 13  הדיו� מתחדש לאחר הפסקה. ישורת אחרונה של החקירה הראשית. בבקשה.   כב' הש' לוי:

 14תראה מת�, אמרת לא פע& אחת לאור( העדות של( שהדברי& פחות או יותר עבדו   עו"ד קרמר:

 15  ע& כל המפלגות. 

 16  לגמרי.   ת:

 17ת שאני מבי� שאתה הבאת זה הסיפור של הבית היהודי עכשיו, דוגמה מרכזי  ש:

 18  ופנימה. 

 19  לא דוגמה מרכזית,   ת:

 20  זה דוגמה מרכזית שהעלית בעדות.   ש:

 21  אחת מיני רבות.   ת:

 22אוקי. עכשיו אני רוצה להגיש את המסמכי& שאת& הגשת& בתיק השני בעניי�   ש:

 23  הזה של פנימה והבית היהודי. 

 24  פנימה?  כב' הש' לוי:

 25  פנימה.   :עו"ד קרמר

 26  עמותה.   עו"ד ג. אדרת:

 27  ב. בוא תעיי�. 193נ/�א ו193נ/  עו"ד קרמר:

  28 

  29 

  30 

  31 

  32 
#>78<#  33 
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 1  החלטה

 2  .1081הוגש וסומ� ת/
#>79<#  3 
  4 

 5  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  6 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  7 

  8 

 9  זה הגשת& את זה באסופה אחת?   כב' הש' לוי:

 10  כ�, כ�, אסופה אחת.   קרמר: עו"ד

 11  כ�.   כב' הש' לוי:

 12כ�, עכשיו אני רוצה שתסביר ממה שאתה יודע מה זו עמותת פנימה? מה ה&   עו"ד קרמר:

 13  עושי&? מת�, מה זו עמותת פנימה?

 14עמותת פנימה זו עמותה חיובית בצורה בלתי רגילה שלפי דעתי הרב רונסקי עמד   ת:

 15הצבאי הראשי לשעבר זכרונו לברכה שהרעיו� שלה היה להחיות את בראשה, הרב 

 16כל הנושא של הזהות היהודית של, כל הסיפור הזה של זהות יהודית שמפלגת 

 17  הבית היהודי הובילה. 

 18  ?�אוקי. ו  ש:

 19  זהו.   ת:

 20  מה עשית& ע& עמותת פנימה?  ש:

 21  פרויקט משות,.   ת:

 22  שמה? מה היה? בוא תספר מה היה.   ש:

 23פה בצורה מאוד יפה שבעצ& ה& אומרי& לנו שה& יעבירו מתו( הכספי&  זה עולה  ת:

 24  הקואליציוניי& מיליו� וחצי בתנאי שחצי יל( לעמותת פנימה. 

 25  כ�, איפה אתה רואה וכו'? בוא תפנה את בית המשפט.   ש:

 26  כספי& קואליציוניי& של הבית היהודי.   עו"ד ג. אדרת:

 27  כ�.   העד, מר דה�:
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 1אשר העברת תקציב זהות יהודי דר( אגב חברה מקליטה בחטיבה "הריני ל  עו"ד קרמר:

 2להתיישבות לטובת עמותת "איילי&" בכבוד רב אלי לבנו� משרד לשירותי דת" זה 

 3  פקיד, נכו�? 

 4  הוא לא פקיד אבל לא משנה.   ת:

 5  אז מה הוא? פקיד כלומר עובד ציבור. עובד מדינה.   ש:

 6  אני לא יודע א& הוא עובד ציבור.   ת:

 7  אני רואה שהוא מהמשרד לשירותי דת.   ש:

 8  מה תפקידו אתה יודע?  כב' הש' לוי:

 9  לא.   העד, מר דה�:

 10  אתה לא יודע?  עו"ד קרמר:

 11  לא, לא יודע.   העד, מר דה�:

 12  אז מה נסמכת,   כב' הש' לוי:

 13יש פה מכתב שדני גליקסברג מפנה שאומר אני מאשר את המסמ( לאלי לבנו�,   העד, מר דה�:

 14  א כותב פה, מאת אלי לבנו�? שרה ואלי לבנו�, כ�? תראה מה הו

 15  נכו�.   ש:

 16אל דני גליקסברג. כבוד השופט אתה עוקב אחרי זה? תראה מה הוא כותב. "אני   ת:

 17מאשר את המסמ(, כמוב� בכפו, להעברת תקציב מ"איילי&" לפנימה כפי 

 18  שסוכ&". 

 19  בסדר.   ש:

 20  נו?  כב' הש' לוי:

 21  עשית& ע& פנימה?עכשיו אני שואל אות( מה   עו"ד קרמר:

 22  אל, שקל.  750  ת:

 23  אבל מת�, אני שואל אות( מה עשית& ע& פנימה?  ש:

 24  איפה זה כתוב אני לא רואה.   כב' הש' לוי:

 25יל( לעמותת  750 –אז הנה אני אספר לשופט, היה סיכו& שמתו( המיליו� וחצי   העד, מר דה�:

 26  פנימה. 

 27  זה סיכו& בעל פה?  כב' הש' לוי:

 28  י� דני לאלי לבנו�, אני לא התעסקתי. נקודה. כ�, ב  העד, מר דה�:

 29  אתה מכיר את הפרטי& של הסיכו& הזה?  עו"ד קרמר:

 30  כ�. כ�.   ת:

 31  אתה מבי� את הפרטי&.   ש:

 32  כ�.   ת:
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 1  אתה יכול להגיד בוודאות מה היה?  ש:

 2אני יכול להבי� להבי� בוודאות חד משמעית מיליארד אחוז שהיה כס, קואליציוני   ת:

 3  בהתניה שיעבור, 

 4  בהתניה של מי?  ש:

 5בהתניה של אות& גורמי& שדני היה אית& בקשר בבית היהודי כי אני לא טיפלתי   ת:

 6  בכספי& הקואליציוניי& של הבית היהודי, 

 7  אז לא היית אית& בקשר?  ש:

 8  ממש לא.   ת:

 9  אז דני יודע.   ש:

 10  אבל אתה רואה,   ת:

 11  אני שואל מי יודע.   ש:

 12  ודע ומה שאני יודע דני יודע. אני יודע כי מה שדני יודע אני י  ת:

 13  הבנתי, אז ככה, רגע. רוצי& לגמור. אז ככה אתה יודע את זה ממה שדני יודע?  ש:

 14  אני, ברור, מה?  ת:

 15  ועכשיו אני שואל אות( שוב שאלה, מה עשית& ע& עמותת פנימה? היה פרויקט?  ש:

 16עלת אל, שקל שיעבור לעמותת פנימה לטובת הפ 750הסיכו& היה להעביר לה&   ת:

 17  בתי מדרש במסגרת הקמפוסי& שאנחנו פועלי& בה&. 

 18  עשית& אית& פעילות משותפת? רגע , רגע, תבי� את השאלה,   ש:

 19  או שתדלג על השאלות.   ת:

 20  תבי� את השאלה.   ש:

 21  יונת�.   עו"ד ג. אדרת:

 22  אני מחדד לו את השאלה.   עו"ד קרמר:

 23  אבל הוא באמצע.   עו"ד ג. אדרת:

 24  היו& הבנו שיש כל מיני סוגי& של פרוייקטי& משותפי&,   עו"ד קרמר:

 25  עור( די� קרמר,   כב' הש' לוי:

 26  אני רוצה לדעת איפה את& ש&.   עו"ד קרמר:

 27  מקסימו& נגיע לערב, כ�.   כב' הש' לוי:

 28 750הסיפור נורא פשוט, אותו סיפור כמו ישראל ביתנו, קבלו מיליו� וחצי תעבירו   העד, מר דה�:

 29לעמותת פנימה, מה המסגרת של הפעילות הזאת היא בתי מדרש בקמפוסי&, אני 

 30היה לי רק תנאי אחד כי אמא שלי היא פשוט שומר צעיר אמרתי לה& שזה לא 

 31יופיע דתית וזה וזה וזה וזה אלא משהו בתי מדרש חילוני& וזה, להגיד ל( מה ה& 

 32  אל, שקל האלה אני לא יכול להגיד.  �750עשו ע& ה
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 1  א יודע. ודני יודע?ל  ש:

 2  לא נראה לי שג& הוא פיקח יותר מידי, זה עבר לעמותה אחרת.   ת:

 3  תראה, בניגוד למה שאתה אומר,   ש:

 4  אותו סיפור בדיוק.   ת:

 5  בניגוד למה שאתה אומר,   ש:

 6  הרי אי� הבדל, נו, אחי, כבוד השופט, הכל, הכל, אתה לא מבי�, זה בכמויות.   ת:

 7  סיי& את הדיו� ואז נפתח את זה, בסדר?אחי, תיכ, נ  כב' הש' לוי:

 8  אני מתנצל, זה אני בלהט.   העד, מר דה�:

 9  תראה, בחקירה, החוקר שחקר אות( צחי חבקי�,   ש:

 10  צחי חבקי�.   ת:

 11שאל אות( הרבה מאוד פעמי& כי אתה כל הזמ� אמרת יש לי, הוא שאל אות(   ש:

 12  הרבה מאוד פעמי& ת� לי עוד דוגמאות למקרי& כאלה. 

 13  לא רציתי לשת, ג& את האיש הנכלולי הזה,  ממש  ת:

 14  אז לא רצית לשת,?  ש:

 15בזה שכל מדינת ישראל תיעצר עכשיו, כי תאמי� לי שא& הייתי פותח את הפה ה&   ת:

 16לא היו כי אז היו מביני& שאי�, אבל א& כול& היו גברי& מה שאני ג& לא הייתי 

 17של המתנחלי&, והיו מספרי& את האמת כמו שהיא שאמנה, אמנה תנועת הזה 

 18כ�, גרשו� מסיקה היה פה, איזה גועל נפש, הרב לבנו� שהוא הכ� הפטרו� הרוחני 

 19  ה& סגרו, אחי, 

 20  דקות אגב.  5טעיתי בהערכה של   ש:

 21אחוז הול( לאמנה מכל סגירה של חובות  �15מיליוני&, מיליוני& וסגרו בהסכ& ש  ת:

 22לל לא יכול להבי� שיש להתנחלויות, אני מדבר אית( על סכומי עתק שאתה בכ

 23  אות&. אבל אני מדבר אית( באמת מאות מיליוני& כבוד השופט, מאות מיליוני&. 

 24  כ�, חלק מהעדויות שמעתי.   כב' הש' לוי:

 25  אז זה כזה עלוב,   העד, מר דה�:

 26  מת�,   ש:

 27  על הציפרלקס הזה, על עוד חודשיי& של הזה, נו באמת,   ת:

 28  שהחוקר שאל אות( ת� לי עוד, בוא תקשיב לשאלה,   ש:

 29  אתה לא מצליח לבלבל אותי שזה נורא,   ת:

 30  אדו� דה�,   כב' הש' לוי:

 31  זה בזוטות הדברי&.   העד, מר דה�:

 32  אני לא מנסה לבלבל אות(.   עו"ד קרמר:
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 1  אתה ג& היו& לא רוצה ללכת?  כב' הש' לוי:

 2בהגינותו (לא ברור) פנה לשב"ס, ה& אמרו לו לא, אני, תראה, יש עוד נקודה ש  העד, מר דה�:

 3שהנוהל הוא שזה לא נחשב כזה, אני אומר ל( שהקצי� מבח� שלי שאחרי זה נתנו 

 4לו על הראש אמר א& השופט מחליט אי� לכ&, אי� לה& מה לעשות ואז הוא חט, 

 5על הראש, הוא בא אלי איזה יו& אחד אמר אתה לא יודע אי( סיבכת אותי כי 

 6ממונה עליו, ואתה אמרת לה שהוא אמר שא& שופט יקבע, אז א& אתה פנית ל

 7אתה יכול לכתוב בפרוטוקול כי ה& לא יעשו, בסדר, אי� לו ברירה, לכתוב שאתה 

 8  מכיר בזה, 

 9  אחרי כל מה שעשית היו& אתה רוצה,   כב' הש' לוי:

 10  אז על היו&, על הפע& הקודמת היה הכל בסדר.   העד, מר דה�:

 11  הבאה. בפע&   כב' הש' לוי:

 12  ימי& עכשיו.  3אז תשי& ל( את זה בראש, זה   העד, מר דה�:

 13  הכל תלוי ב(.   כב' הש' לוי:

 14  א& תתנהג יפה.   עו"ד ג. אדרת:

 15  מת�, אני רוצה לחזור רגע לפנימה.   עו"ד קרמר:

 16  ימי&.  �3אני האמת היא מעניי� אותי יותר ה  העד, מר דה�:

 17  הבנו את זה.   עו"ד קרמר:

 18  כ�.   כב' הש' לוי:

 19תראה, החוקר שאל אות( כמה וכמה פעמי& ת� לי דוגמאות, אתה שיתפת אותו   עו"ד קרמר:

 20  או לא?

 21  לא.   ת:

 22  לא שיתפת.   ש:

 23  כי,   ת:

 24  עזוב, עזוב.   ש:

 25  יונת�, בבקשה, אני רק מבקש עוד פע& לפרוטוקול,    ת:

 26  ת� לו להסביר.   כב' הש' לוי:

 27  כבר הסביר.   עו"ד קרמר:

 28  מה שידעתי בזמ� אמת,   העד, מר דה�:

 29  הוא לא אמר כ� או לא. מסביר מסביב.   עו"ד קרמר:

 30רק יונת�, מה שידעתי בזמ� אמת שאמנה פעלה למחיקת ההלוואות אגודה וידעתי   העד, מר דה�:

 �31מיליו� שקל שהיה דיל ש 300את זה בזמ� אמת להתנחלויות, נראה לי היק, של 

 32  אחוז מזה הול( לאמנה.  25
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 1  מבי� שיש ל( טרוניה למשטרה שלא בדקה טענות שלא טענת?בסדר. אתה   ש:

 2  עזוב.   ת:

 3  אבל נעזוב את זה. אני רוצה לחזור אית( לפנימה.   ש:

 4  אבל מה ה& לא ידעו את זה מגרשו� מסיקה?  ת:

 5אדו� דה�, מה לעשות, אנחנו נגזר גורלנו לדו� בענייני& קטני&. השאלה א& עוול   כב' הש' לוי:

 6  עוול במקו& אחר זה מרפא עוול, א& נעשה פה אני לא יודע.  מתק� עוול, זה שנעשה

 7לא, לא, אלא זה מראה כמו שאת& אומרי& על עדות שיטה. מה זה עדות שיטה?   העד, מר דה�:

 8שהמערכת עובדה ככה על שומרי הס, שלה בידיעה ברורה של היועצי& 

 9ל( המשפטיי& והכל, אני חות& ל( על זה כי ישבתי בישיבות, אני בגדי המ

 10החדשי&, אני ראיתי, ראיתי את זה בעיניי& שלי ואני אומר ל( שכל, שהקול 

 11שצרי( לצאת מבית המשפט זה חבר'ה תפסיקו ע& השיטות האלה כי זה לא 

 12יתקבל יותר אבל לא, עכשיו פתאו& לקחת איזה אקסמפלר במקרה ג& רוסי& 

 13אי( שאי� לה& סיכוי שהחברה הישראלית תזדהה ע& האנשי& האלה כי אי�, 

 14אפשר להזדהות ע& דאוד? אנחנו לא, אנחנו צברי&, זה לא הזה, גמרו את החיי& 

 15שלה&, בדר( גמרו קצת את החיי& שלנו אבל אנחנו נתאושש מזה ואז במקו& 

 16לבוא ולהיות גברי& ולהגיד כבוד השופט, התביעה, חבר'ה יש פה שיטה בלתי 

 17ס, פרטי, שוחד, מה נסבלת, מסתבר שזה קצה קרחו�, לזקק לראות א& עבר פה כ

 18שאני ואתה מדמייני& בלילה, לא השיחה ע& צ'ופנס, זה א& מישהו העביר כס, 

 19לטובת הנאה אישית. ולסגור, ואז זו פרשה שהיא לא מצדיקה את הרעש 

 20  התקשורתי שה& עשו איתה. 

 21  טוב. כ�.   כב' הש' לוי:

 22  , 20.1.2015טוב. אני חוזר אית( לפנימה. תראה, בחקירה מיו&   עו"ד קרמר:

 23א& את& מתאוששי& עור( די� אדרת, נראה לי שיש לו הרבה כוח. אפשר לסיי&   כב' הש' לוי:

 24  את החקירה הנגדית ג&. כ�. 

 25  , 20.1טוב, בחקירה מיו&   עו"ד קרמר:

 26זה לא רק להתאושש, יש המו� חומרי& וחקירה היו& יו& של&, דברי& שלא   עו"ד ג. אדרת:

 27  ת זה. זה לא רק עייפות שג& היא קיימת. חשבנו שיחקרו אותו, צרי( להכי� א

 28  לא אמנע מכ& עור( די� אדרת, אדוני יחליט א& הוא רוצה.   כב' הש' לוי:

 29, כ�? אתה מסביר לחוקר כפי שקוראי& כל המפלגות ואז החוקר 25עמוד  20.1  עו"ד קרמר:

 30על פעילויות  1.5אתה מחזיר לי  5.5שואל אות( "ככה ג& אומרי& ל(? אני נות� ל( 

 31משותפות?" ואתה אומר לו "בוא תקשיב, בוא אני את� ל(" ואז החוקר אומר ל( 

 32"יש או אי�?" וכמו שאתה עושה לי לפעמי& אתה עושה ג& לחוקר "אני את� ל( 
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 1טיפ יש או אי�, אני ע& הבית היהודי בכלל לא טיפה" החוקר מהמה& פה "ובכלל 

 2י לא מכיר את הנפשות לא טיפלתי" והחוקר אומר ל( "נו" , "אי� לי מושג, אנ

 3הפועלות ש&, דני טיפל בזה" ואז החוקר אומר ל( "אני שואל אות( על מה שאני 

 4מכיר, כי אתה מסביר לו זה עובד ככה ע& כול&" "לא, אני שואל אות( על מה 

 5שאתה מכיר, לא דני" "מה שאני מכיר זה פחות רוח הדברי&" ואז החוקר שואל 

 6דברי& של ישראל, של הבית היהודי, אני יודע אות( "מה?" ואתה אומר "זה רוח ה

 7את זה, בוא נאמר ככה לא הייתי פעיל, אתה ג& רואה את זה מהשיחות, זאת 

 8אומרת שאני לא רואה" כלומר אתה מסביר אני לא הייתי פה א& לא הבית היהודי 

 9ואז הוא אומר ל( "אני רואה פה את הפעילות של( יש עוד מפלגות שאתה פועל 

 10תה אומר "ככה ע& הבית היהודי באותה צורה" ואז החוקר אומר בה& ככה" וא

 11הול( לפעילויות  1.5,  5.5ל( "הבנתי, וג& ש& אומרי& לו תקשיב אני את� ל( 

 12המשותפות שלנו" ואז אתה אומר "יכול מאוד להיות שכ�" החוקר שואל אות( 

 13  ע. "אתה לא יודע?" ואתה אומר "אני לא יודע בוודאות". בקיצור אתה לא יוד

 14  יודע, יודע.   ת:

 15  לחוקר אמרת שאתה לא יודע, נכו�?  ש:

 16  לא עונה לו, היו עוצרי& את אלי לבנו�.   ת:

 17  לחוקר אמרת שאתה לא יודע, נכו�?  ש:

 18  אז אני אומר למה לא אמרתי, היו עוצרי& את כל המדינה. ג& את קר� היסוד.   ת:

 19  זאת אומרת לא אמרת אמת כשאמרת,   כב' הש' לוי:

 20אמרתי אמת, אמרתי אלה רוח הדברי&, נכו�? אז אתה רואה שאני מנסה ועובדה   :העד, מר דה�

 21שדני כ� פתח את הדברי&. זאת אומרת שא& ה& היו רוצי& ה& היו יכולי& לפתוח 

 22  את החקירה נגד הבית היהודי. 

 23  בוא נראה מה דני אמר. דני הבי�, נכו�? דני התעסק מול הבית היהודי.   ש:

 24  טי&. דני היה בפרטי הפר  ת:

 25  דני, תמליל חקירה דני גליקסברג,   ש:

 26אל תשאל אותי שאלות על דני, אתה רוצה את דני תביא את דני, אני לא אענה ל(   ת:

 27  על דני. 

 28  מה שאלות על דני?  עו"ד ג. אדרת:

 29  בסדר, אני מעמת אותו.   עו"ד קרמר:

 30  לא, אז תביא את דני, אחי, תביא את דני ושווה שתביא אותו.   העד, מר דה�:

 31  א& צרי( נביא את דני.   ש:

 32  כי אותו לא שמעת& ג& בחקירה, אצל גורפינקל.   ת:
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 1  א& צרי( נביא אותו.   ש:

 2  תביאו אותו. זה מאוד חשוב.   ת:

 3  בוא תקשיב,   ש:

 4בוא תשמע, בואו פע& אחת נפתח את הכל בבית המשפט הזה ושבית המשפט   ת:

 5הנחמדי& האלה ולהגיד חבר'ה לא יכולה להיות הנכבד יבוא לחבר'ה הצעירי& 

 6אכיפה בררנית, תחזרו אלי ברגע שכל התיקי& מול כל המפלגות בסוגיות האלה 

 7  יצופו, זה נקרא צדק. 

 8  הדברי& נשמעו. כ�.   כב' הש' לוי:

 9  אתה אומר שמה שלמדת מדני, אני רוצה להגיד ל( מה דני אמר.   עו"ד קרמר:

 10  רוצה לשמוע.  עזוב, אל תגיד לי, אני לא  ת:

 11  החוקר אומר לו ככה,   ש:

 12  תשאלו אותו.   ת:

 13  אדוני, אני מתנגד.   עו"ד ג. אדרת:

 14  למה?  עו"ד קרמר:

 15אני אסביר ל( למה. לגבי דני, הגענו לעובדות מוסכמות במקו& ההעדה שלו בבית   עו"ד ג. אדרת:

 16  המשפט, 

 17  חבל, טעות, טעות.   העד, מר דה�:

 18עות אבל ה� מסכמות את כל מה שרצית& שייכנס מדני. אתה יכול להיות שזה ט  עו"ד ג. אדרת:

 19  לא יכול לצטט לו היו& מההודעות, 

 20  אני רוצה לצטט שיתייחס, מה הבעיה ע& זה?  עו"ד קרמר:

 21  חבר'ה זה יכול להיות משפט מכונ�.   העד, מר דה�:

 22  א& צרי( נביא אותו.   עו"ד קרמר:

 23  ות פה סדרי עול&. אתה לא מבי� שאפשר לעשות, אפשר לשנ  העד, מר דה�:

 24  אדו� דה�.   כב' הש' לוי:

 25  אני רוצה להגיד ל( שבמשטרה לא אמרת את זה.   עו"ד קרמר:

 26  כ�, הדברי& לא עומדי& בקנה אחד ע& מה, ע& העובדות המוסכמות?  כב' הש' לוי:

 27  שיקריא מתו( העובדות המוסכמות.   עו"ד ג. אדרת:

 28  התייחסות לפנימה בעובדות המוסכמות,  לא, אי�  עו"ד קרמר:

 29  לא התייחסו לזה,   עו"ד ג. אדרת:

 30  בסדר, הוא הדגיש את זה פה בראשית שלו ואני רוצה להראות לו מה דני אמר.   עו"ד קרמר:

 31  אתה לא פייר.   העד, מר דה�:

 32  זה לא נגדית, זה ראשית.   עו"ד ג. אדרת:
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 1  אז נביא את דני, אי� בעיה.   עו"ד קרמר:

 2  תביאו את דני, גיורא תביאו את דני,   ר דה�:העד, מ

 3  (מדברי& ביחד) 

 4  אתה מתנגד לטקסט הזה שדני אמר?  עו"ד קרמר:

 5  אני לא יודע מה אתה רוצה להקריא, אני מתנגד לצורה.   עו"ד ג. אדרת:

 6  בבקשה.   עו"ד קרמר:

 7  י&, התנגדות היא בשניי&. אחד, מדובר בעד תביעה לא בחקירה נגדית ושני  עו"ד ג. אדרת:

 8  נכו�, יש בעיה.   כב' הש' לוי:

 9  מה יש ל( לומר על הדברי& הבאי&? אני לא מקריא לו, אני לא אקריא לו,   עו"ד קרמר:

 10  את התיזה מותר לו להציג. מותר לו להציג.   כב' הש' לוי: 

 11  בחקירה ראשית?  עו"ד ג. אדרת:

 12  א& אני אומר ל(,   עו"ד קרמר:

 13לסתור את הדברי& שלו? זו חקירה ראשית, את&  השאלה היא למה זה נועד?  כב' הש' לוי:

 14  רוצי& להכריז עליו עד עוי�?

 15  עד עוי�, לפי דעתי אני עד עוי� בכלל.   העד, מר דה�:

 16  יש פה בכלל שאלה,   עו"ד קרמר:

 17  אני עד עוי�, מה השאלה? אני לא מסכי&,   העד, מר דה�:

 18  אז אני מבקש להכריז עליו כעד עוי�.   עו"ד קרמר:

 19  באמת, עכשיו?  :כב' הש' לוי

 20  אז באמת התנגדות לכמה משפטי& של דני? על זה אני שואל.   עו"ד קרמר:

 21  בסו, נגמר הוא מכריז עלי כעד עוי�.   העד, מר דה�:

 22ההתנגדות היא לא לכמה משפטי& של דני, קוד& כל הוא נשאל על זה בהודעות   עו"ד ג. אדרת:

 23  שלו?

 24  אוקי.   עו"ד קרמר:

 25  אני שואל אות(.   עו"ד ג. אדרת:

 26  מי?  עו"ד קרמר:

 27  העד.   עו"ד ג. אדרת:

 28  העד הזכיר את,   עו"ד קרמר:

 29  הוא נשאל על זה בהודעות?  עו"ד ג. אדרת: 

 30  כ�, זה אחת הדוגמאות,  עו"ד קרמר:

 31  הציגו לו מה דני אומר שהתייחס?  עו"ד ג. אדרת:

 32  לא, אבל הוא מתייחס לעניי�.   עו"ד קרמר:
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 1  אשונה. אז זה פע& ר  עו"ד ג. אדרת:

 2  אז מה?  עו"ד קרמר:

 3  בכפו, להעברת,   העד, מר דה�:

 4לא, אדו� דה�, יש ע& זה בעיה. היתה אי נוחות ג& שהגשת& את העובדות   כב' הש' לוי:

 5המוסכמות, הוא אד& מרכזי וזה לא בטוח שזה היה נבו� מבחינתכ& לפחות 

 6  . להימנע מהעדותו. מבחינת ההגנה זה אולי מהל( שיש לו השלכות אחרות

 7  אדוני, היוזמה לא באה מאיתנו, סליחה.   עו"ד ג. אדרת:

 8  לא בדיוק ככה ג&.   עו"ד קרמר:

 9  היוזמה לא באה מאיתנו חד משמעית.   עו"ד ג. אדרת:

 10  תתייע. ע& חבר(.   עו"ד קרמר:

 11  אני לא צרי( להתייע. ע& א, אחד.   עו"ד ג. אדרת:

 12  תשאל אותו א& זה לא היתה יוזמה משותפת.   עו"ד קרמר:

 13  משותפת בסדר.   "ד ג. אדרת:עו

 14  לא, אתה אומר לא באה מאיתנו, זה נשמע.   עו"ד קרמר:

 15  לא בא מאיתנו.   עו"ד ג. אדרת:

 16  אנחנו מתמחי& בפרויקטי& משותפי& בתיק הזה.   כב' הש' לוי:

 17  א& אני אומר ל( שדני גליקסברג,   עו"ד קרמר:

 18  לא, אני מתנגד,   עו"ד ג. אדרת:

 19  למה?  עו"ד קרמר:

 20  כי בחקירה נגדית,   דרת:עו"ד ג. א

 21  רבותי, מספיק,   כב' הש' לוי:

 22  אתה  לא יכול לשי& לו,   עו"ד ג. אדרת:

 23  את& רוצי&,   כב' הש' לוי:

 24  אני מתנגד אדוני.   עו"ד ג. אדרת:

 25  אמרתי מתקבלת.   כב' הש' לוי:

 26  לא שמעתי.   עו"ד ג. אדרת:

 27  אולי לשנות. אולי תקשיבו, א& תתעקשו תשכנעו אותי   כב' הש' לוי:

 28  אנחנו אז מבקשי&, יכול להיות שנבקש להביא את דני גליקסברג.   עו"ד קרמר:

 29  את& מזהירי& אותי או מה?  כב' הש' לוי:

 30  לא, אני אומר.   עו"ד קרמר:

 31  תגישו בקשה אני אחליט, על זה משלמי& לי, אני מחליט כל הזמ�.   כב' הש' לוי:

 32  רק תיקח בחשבו�,   העד, מר דה�:
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 1תודה רבה אדו� דה�, אני לא, מספיק שמעתי ממ( היו&, ציוני&, חוות דעת,   לוי:כב' הש' 

 2  מפסיק. פע& הבאה תבוא תשב ש& בשקט אבל. הלאה. שאלה הבאה. 

 3  סיימנו אדוני.   עו"ד קרמר:

 4  לא להאמי�.   כב' הש' לוי:

 5  ג& זה קורה.   עו"ד קרמר:

 6  טוב, בסדר. כ�, עור( די� אדרת?  כב' הש' לוי:

 7, אנחנו אחרי שני ימי חקירה, אחד פחות ארו(, היו& יו& ארו(. אני 15:51השעה   רת:עו"ד ג. אד

 8אבקש לא להתחיל חקירה נגדית בשעה כה מאוחרת ולדחות את החקירה לישיבה 

 9  הנדחית. 

 10  כמה זמ� אדוני מערי( את החקירה הנגדית שלו?  כב' הש' לוי:

 11  שעות.  �3�4כ  עו"ד ג. אדרת:

 12  לא בטוח, וקלגנוב? כמה אמור להעיד?הבנתי. אז   כב' הש' לוי:

 13אנחנו מעדיפי& ביו& של קלגנוב לא להביא עוד ב� אד& כי אנחנו לא בטוחי& אי(   עו"ד קרמר:

 14  . �9.1זה יסתדר. חשבנו שהוא יבוא ב

 15  אדו� דה�?  כב' הש' לוי:

 16  אדו� דה�.   עו"ד קרמר:

 17  בסדר, יש ל( שבוע הפוגה, זה טוב. מנוחה קצת.   כב' הש' לוי:

 18  רק תזכור אותי בדיו� האחרו�, כ�?  , מר דה�:העד

 19  כ�, קשה לא לזכור אות(.   כב' הש' לוי:

 20  בעניי�,   העד, מר דה�:

 21  . �16כ�, לא צרי( להזכיר לי, הבנתי. טוב. יכול להיות שהוא יצטר( לבוא ב  כב' הש' לוי:

 22  אוקי.   עו"ד קרמר:

 23כבודו, עוד דבר, אני ג& בכובע של מייצגו של רמי כה�, יש לו בקשה לפתור אותו   עו"ד ג. אדרת:

 24  מהישיבה של קלגנוב שלא קשור אליו. 

 25  אוקי. אי� מניעה.   כב' הש' לוי:

 26אדוני, אנחנו מזכירי& שבישיבה של קלגנוב זה עניי� של וידאו קונפרנס א& יש   עו"ד קרמר:

 27  קשר לאול&. 

 28  &. מתורגמ� ג&?ביקשת& אול  עו"ד ג. אדרת:

 29  כ�, כ�, העניי� מטופל, לא יהיה עד נוס, מלבדו באותו יו&?  כב' הש' לוי:

 30  לא, באותו יו& לא.   עו"ד קרמר:

 31  אוקי. בסדר.   כב' הש' לוי:

  32 
#>80<#  33 



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2 

 3באמצעות וידאו  במועד זה תישמע העדות העד קלגנוב 10:00בשעה  7.1.2019נדחה להמש( דיו� ליו& 

 4. מבוטלת ישיבת 9:30בשעה  9.1.2019קונפרנס. חקירתו הנגדית של העד מת� דה� תחל ביו& 

14.1.2019. #>3<#  5 

  6 

 7  במעמד הנוכחי�. 02/01/2019, כ"ה טבת תשע"טניתנה והודעה היו� 

  8 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  9 

  10 

 11   �ההקלטה הסתיימה�
#>83<#  12 

 13  במעמד הנוכחי�.  16/01/2019, תשע"ט י' שבטניתנה והודעה היו� 

  14 

  15 

  

  

  שופט, לוי ירו�
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 22 א�'ז איקה ידי על הוקלד




