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  לפני כבוד השופט ירון לוי 

 
 מדינת ישראל המאשימה

עו"ד משה ידי ב"כ עו"ד מאור אבן חן, עו"ד יונתן קרמר, -על
 עקירב, ועו"ד יעל שחף לוי

 
 נגד

 
  016599326ת"ז  . פאינה קירשנבאום,1 הנאשמים

 ועו"ד אלון קליין , עו"ד אורן אדרתידי ב"כ עו"ד גיורא אדרת-על
  050227073ת"ז  . רמי כהן,3

 ידי ב"כ עו"ד אבי חימי ועו"ד משה וייס-על
 1 
 2 

#<1># 3 
 4 נוכחים:

 5 עו"ד דן אלדד, עו"ד מאור אבן חן, עו"ד יונתן קרמר, עו"ד משה עקירב, ועו"ד יעל שחף

 6 הנאשמת בעצמה 
 7 גיורא אדרת עו"ד אורן אדרת ועו"ד אלון קלייןידי ב"כ עו"ד -על

 8 הנאשם בעצמו  
 9 ידי ב"כ עו"ד אבי חימי ועו"ד משה וייס-על

 10 ע.ה, גב' פאינה קירשנבאום העדה:

 11 

 12 פרוטוקול

 13 

 14 הדיון מתקיים בהקלטה ע"י חברת אי טייפ.

 15 

 16מדינת ישראל נגד קירשנבאום ואחרים. בוקר  16512-08-17תיק פלילי  כב' הש' לוי:

 17 לצדדים. מוכנים?טוב 

 18 בוקר טוב לאדוני.  עו"ד ג. אדרת:

 19 בבקשה.  כב' הש' לוי:

 20כבודו, בטרם הגברת קירשנבאום תעלה להעיד, שני דברים קצרצרים.  עו"ד ג. אדרת:

 21שבהסכמה הוסכם להוציא אותו מהתיק,  1163יש מוצג תביעה ת/

 22מדובר שם בכפל של אותו מוצג עם הערה של חוקרת שלא צריך 

 23. ודבר נוסף שאני רוצה לומר אותו לפרוטוקול שלפני 1163שתהיה, 

 24פחות משבוע קיבלנו הודעה מהפרקליטות על קיומו של חומר חקירה 

 25נוסף שרלבנטי לפרשה של חל"פ שומרון, יש שם הודעות של עד 

 26המדינה גרשון מסיקה, של בן שושן, של עוד אנשי חל"פ שומרון, התיק 

 27להסכם עד המדינה של גרשון  הזה, הראיות שבו שכפופות לעדות,

 28מסיקה כך נמסר לנו על ידי התביעה בטעות הוכנסו לתיק של אמנה 
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 1שגם שמה הוזכר פה במשפט כפי שאדוני זוכר. בנוסף לזה נמסר לנו 

 2 130-שאנחנו יכולים לעיין בחומר החקירה שרק רשימת החומר כולל כ

 3זה ולצערי עמודים. כמובן שאנחנו לא נערכנו לזה, לא היינו ערוכים ל

 4זה מתווסף לעוד כמה דברים שעלו במהלך המשפט הזה שמקשים 

 5 מאוד על ניהול ההגנה ואפילו פוגעים בה. אז, 

 6 משהו מזה אבל הספקתם לקרוא? כב' הש' לוי:

 7את חלק מהעדות, צורפו לנו העדויות של גרשון מסיקה ובן שושן ועוד  עו"ד ג. אדרת:

 8ו לעיין בו, ההודעה נמסרה שני עדים, שאר החומר לא הספקנו אפיל

 9 לנו לפני פחות משבוע. 

 10 וממה שכבר קראתם אתם סבורים שיש לך גרסת ההגנה? כב' הש' לוי:

 11כבודו, גרסת ההגנה אני לא יודע אם יש לזה השלכה, אני חושב  עו"ד ג. אדרת:

 12שבניהול תקין של משפט בהיקפים כאלה, צריך שהכלל הבסיסי שכל 

 13הגנה מראש ולפני ניהול המשפט כלל חומר החקירה מובא בפני ה

 14 האלמנטרי הזה נפגע פה, 

 15גם לא בהיקפים כאלה, מה זה קשור? כל החומר צריך להיות מועבר  כב' הש' לוי:

 16 בלי קשר. 

 17עוד פעם, אני משוכנע שמדובר בתקלה ולא במשהו בכוונת תחילה ,  עו"ד ג. אדרת:

 18ים פה בתיק אין צל צילו של ספק אבל בסופו של דבר שאנחנו מסתכל

 19הזה אדוני שבמהלך המשפט התגלו הסכמים שלא ידענו עליהם עם 

 20עדי המדינה, שהובאו חומרים נוספים בשלבים מאוחרים, שהוגשו 

 21שיחות בין אנשים שנחקרו כבר, אמנם אדוני אפשר לנו להחזיר אותם 

 22לדוכן העדים אבל כל הדברים האלה מהווים תקלה לא פשוטה, 

 23אני לא יכול היום למקם את האצבע באיפה מקשים מאוד על ההגנה ו

 24 הם עלולים חס וחלילה לעוות את המשפט. 

 25 יש בקשה בקצה? כב' הש' לוי:

 26אין בקשה בקצה כי הבקשה בקצה לעבור על החומרים בהיקפים  עו"ד ג. אדרת:

 27כאלה ולראות איפה הם רלבנטיים או לא רלבנטיים כשהפרשה עצמה 

 28עליה, התבשרנו באותה הודעה  היא כן רלבנטית, פרשת אמנה חקרנו

 29שתיק אמנה נסגר מחוסר ראיות, יש לזה משמעויות לתיק שלנו ואני 

 30חושב שבשלב כזה מאוחר לבוא היום ולפתוח את פרשת התביעה 

 31מחדש, אני חושב שזה לא מעשי. אני חושב שהדברים האלה יצטרכו 

 32 להילקח בחשבון בצורה זו או אחרת בבוא היום. 

 33 תודה. הדברים נרשמו, אתם רוצים להגיד? טוב. כב' הש' לוי:

 34 כן, אני רק רוצה להבהיר אדוני.  עו"ד אבן חן:
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 1 נשמע מצוין.  כב' הש' לוי:

 2 בגלל זה אני רוצה להבהיר.  עו"ד אבן חן:

 3 כן.  כב' הש' לוי:

 4לא מדובר בחומר חקירה מהתיק שלנו, מדובר בתיק שנחקר במקביל,  עו"ד אבן חן:

 5נה שבין היתר מסרו שם הודעות גם גרשון בפרשה אחרת, בפרשת אמ

 6מסיקה, גם חיים בן שושן. ההודעות שהם מסרו שם הן פחות או יותר 

 7חזרו על דברים שהם גם מסרו בתיק שלנו, כלומר אין שם, לפחות 

 8ממה שאני הספקתי לראות אבל בכל זאת העברנו את זה לחבריי, אין 

 9בריי יכולים שם איזה שהיא גרסה חדשה, שונה באופן מהותי שח

 10להגיד 'אנחנו מופתעים ממה שהם אמרו שם'. ברגע שהתיק, החקירה 

 11 שם נסתיימה, התיק עבר אלינו, אנחנו בחנו את התיק, 

 12 לא ידעתם  על זה? זה הרי נחקר במסגרת כולל,  כב' הש' לוי:

 13 חקירה שהתחילה אחרי החקירה של הפרשה הזאת ובכל מקרה,  עו"ד אבן חן:

 14 ידעתם על זה? ולא כב' הש' לוי:

 15 כבר ידענו,  עו"ד אבן חן:

 16 נו? כב' הש' לוי:

 17אבל בכל מקרה, כל עוד החקירה שם התנהלה אי אפשר היה להעביר  עו"ד אבן חן:

 18חומרים מחקירה מתנהלת שאולי תוביל לכתבי אישום שייחשפו בתיק 

 19 הזה לפני שהחקירה שם הסתיימה. 

 20 החקירה הסתיימה שבוע שעבר? כב' הש' לוי:

 21 לא, לא שבוע שעבר,  ד אבן חן:עו"

 22 נו.  כב' הש' לוי:

 23החקירה הסתיימה לפני מספר חודשים, לקח לנו זמן לבחון את  עו"ד אבן חן:

 24החומרים ולהחליט האם יש צורך בהשלמות, האם לסגור את התיק 

 25או לא, ברגע שהחלטנו לסגור את התיק הודענו לחבריי והעברנו להם 

 26 רשימה מפורטת של החומר, אני לא חושב, 

 27 אז פחות,  כב' הש' לוי:

 28אני לא חושב שיש שם חומרים שמשנים את התמונה שעמדה בפני  עו"ד אבן חן:

 29חבריי אבל בכל מקרה הזמנו אותם לראות את הכל למרות שעל פי 

 30הכללים אני גם לא בטוח שהיינו חייבים להזמין אותם ואני לא חושב 

 31חל על כל מה שיש בתיק השני. בכל מקרה אמרנו הכל פתוח  74שסעיף 

 32  קלסרים. 6-בפניכם, מדובר ב

 33כן, טוב, מחט בערימת שחט בתיק הזה. מכל מקום טוב שהעברתם,  כב' הש' לוי:

 34חבל שהתמהמהתם, אם אין בקשה כרגע אז אנחנו נמשיך בסדר הדין 
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 1הרגיל. אבל אם כבר התחלתם עם ענייני מנהלות אז אנחנו מצאנו 

 2 כמה מוצגים שבהם, 

 3 קולו אני אודה לאדוני. לא שומעים טוב, אם אדוני יוכל להגביר את  עו"ד ג. אדרת:

 4אני לא מדבר עם המיקרופון אבל אם אין ברירה. אני אומר אנחנו גם  כב' הש' לוי:

 5 עברנו על המוצגים, אני מפנה את תשומת ליבכם לשלושה מוצגים. 

 6 ?1106 עו"ד אבן חן:

 7 לא. לא.  כב' הש' לוי:

 8 אז אנחנו גם,  עו"ד אבן חן:

 9, תבדקו. אין התאמה 881ת/-ו 865, ת/791שלוש שיחות. ככה, ת/ כב' הש' לוי:

 10מלאה ולפעמים זה אפילו יותר גרוע בין התוכן השיחות לבין התמליל. 

 11 אז תחליטו מה אתם רוצים להגיש, תבדקו את זה. 

 12 אדוני יכול לחזור על המספרים בבקשה? עו"ד קרמר:

 13 . טוב. כן. בבקשה, הגברת קירשנבאום. 881ת/-ו 865, ת/791ת/ כב' הש' לוי:

 14 כן, אדוני, בטרם הנאשמת,  עו"ד ג. אדרת:

 15אם יורשה לי אדוני, ביום רביעי הבא נקבע לנו שלא על דעתנו בבית  עו"ד חימי: 

 16המשפט העליון ערעור בתיק רצח, גם הפרקליטות ביקשו לשנות אותו 

 17 את המועד בגלל עניינים אישיים, 

 18 עורך דין חימי, אתם נשארים פה היום? כב' הש' לוי:

 19 כן, בטח.  חימי:עו"ד 

 20 אז דיה לשמחה בשעתה.  כב' הש' לוי:

 21 אוקי.  עו"ד חימי:

 22נראה איך יתקדמו הדברים, יש לנו עוד יום רביעי לפנינו, נראה איך  כב' הש' לוי:

 23 תתקדם העדות, יכול להיות שתהיה אפילו הפסקה טבעית. 

 24 אין בעיה אדוני.  עו"ד חימי:

 25 בבקשה גברת קירשנבאום.  כב' הש' לוי:

 26 אדוני, בטרם הנאשמת תעיד אני רוצה לומר כמה דברי פתיחה.  עו"ד ג. אדרת:

 27 בבקשה.  כב' הש' לוי:

 28התיק שאדוני דן בו זכה לשם, לכותרות שניתנו לו כבר בתחילת  עו"ד ג. אדרת:

 29הפרשה כפרשת ישראל ביתנו, בעצם השם הזה יוצר קונוטציות 

 30רה הגלויה לפני פוליטיות, נוסיף לכך את הסמיכות בפריצה לחקי

 31, נוסיף לכך שבתיקים אחרים שאנחנו רואים הן 2015הבחירות של 

 32בימים אלה והן בימים עברו שנחקרו ראשי ממשלה, שנחקרו בכירים 

 33בפוליטיקה, מעולם לא הלבישו או הצמידו לתיק שם שקשור במפלגה 

 34ובפוליטיקה. לא שאולמרט נחקר זו לא היתה פרשת קדימה, שברק 
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 1זו לא היתה פרשת העבודה ובימים אלה שנתניהו וביטן  והרצוג נחקרו

 2 4.5נחקרים לא שמענו כותרות של פרשת הליכוד. מעבר לכך, מזה 

 3שנים שהפרשה הזאת, החקירה הגלויה החלה, הכותרות וההדלפות 

 4שמדובר בפרשת השחיתות הגדולה בישראל לא יורדות, שכל פעם 

 5בל גם היום שצצה פרשה חדשה רבים על הכתר המפוקפק הזה א

 6לקראת העדות של הנאשמת אנחנו קוראים את אותן כותרות 

 7בעיתונים. אנחנו נראה לבית המשפט הנכבד שבחקירה הזאת רשויות 

 8החקירה שמו להם למטרה להפליל בכל מחיר את הגברת פאינה 

 9קירשנבאום. זה נעשה בגיוס מאסיבי של עדי מדינה כפי שלא ראינו 

 10חלנו לראות את התופעה הזאת, תוך בתיקים אחרים לפני, אחרי הת

 11הענקת הטבות מפליגות הן בסגירת תיקים מעבר לתיק הרלבנטי, הן 

 12במתן כספים בסכומים בלתי רציונליים בכלל של מאות אלפי שקלים 

 13והכל כדי לגייס את אותם עדים למטרה שרשויות החקירה רצו להגיע 

 14מקביל אליה. כך הפכו שני ראשי מועצות שזה תפקיד מאוד בכיר 

 15לראשי ערים, גרשון מסיקה ומוצי דהמן לעדי מדינה. כשהתגלה פה 

 16בתיק וראינו את קופת השרצים שלהם שעולה על גדותיה, כל התיקים 

 17נגדם נסגרו ללא העמדה לדין, פרשיות שבמסגרת המשפט הזה עלה 

 18רק הקצה שלהם. התיקים הללו נסגרו כולם, האנשים האלה לא 

 19י ואיגור ריז, זוג שלא אני נתתי להם את הועמדו לדין. נלי דינובצק

 20השם זוג נוכלים, רבים מעדי התביעה טענו על הנכלוליות שלהם, על 

 21זה שעקצו אותם בכספים, האנשים האלה קיבלו מאות אלפי שקלים, 

 22סגרו להם את כל התיקים, לא העמידו אותם לדין והכל כדי שיפלילו 

 23ללא שום בסיס של  בכוח ואנחנו נראה שזה בכוח, ניסיונות הפללה

 24גברת קירשנבאום. סגרו פה תיקים לאנשים כמו בן שושן שבתיק הזה 

 25עלו ראיות על עבירות רבות היקף שהוא ביצע. נחשפנו לחקירות מאוד 

 26אגרסיביות של עדים שהוזהרו על לא עוול בכפם בעבירות חמורות 

 27ביותר, הופעלו עליהם לחצים, איומים, נעצרו והכל כדי לקדש את 

 28ה. אנחנו נבקש במהלך פרשת ההגנה לעשות סדר ולהבהיר את המטר

 29כל נושא הכספים הקואליציוניים. אנחנו נראה שגישת התביעה וגישת 

 30המדינה בכל הנושא הזה מתעלמת במכוון או שלא במכוון ממצב 

 31שהיה קיים, הן לפני הפרשה הנידונה, הן באותו זמן והן עד היום הזה. 

 32נושא העברת הכספים למטרות  נושא הכספים הקואליציוניים,

 33שהמפלגה חפצה בעיקרה, זה נושאים שקיימים, יש פה סוג של אכיפה 

 34סלקטיבית והם קיימים בכל המפלגות, בכל התקופות עד עצם היום 
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 1הזה, גם אחרי תיקונים שנעשו לכאורה בהמלצות היועץ המשפטי 

 2לממשלה. אנחנו נבקש, לא יודע אם המילה הנכונה היא לפרק אבל 

 3י אומר, לפרק סוג של יישות משפטית חדשה שנוצרה פה במשפט אנ

 4הזה והיישות הזאת זה זהות בן דאוד לבין פאינה. לכל אורך המשפט 

 5שמענו עשרות עדויות, עשרות התייחסויות לדאוד גודובסקי שהוא לא 

 6צד בתיק הזה. עניינו הסתיים בפני אדוני, לא יודע אם הסתיים לגמרי 

 7ובכל פעם שאנחנו התנגדנו לעדויות, שמענו פה אבל זה לא ענייננו. 

 8טענה שזה מצביע על שיטה, מעשים דומים, שכשלעצמי לא מבין איך 

 9מעשים דומים שמיוחסים לגודובסקי בלבד ואינם מופיעים בכתב 

 10האישום נגד הגברת קירשנבאום מהווים מעשים דומים שלה, אבל זה 

 11קירשנבאום לכל  נטען ונראה בהמשך. יש פה ניסיון לקשר את גברת

 12פעולה, מעשה, ידיעה, כוונה של דאוד גודובסקי, אין במשפט הישראלי 

 13יצור כזה ויישות משפטית משותפת. מנסים פה ליצור אותה יש מאין 

 14ואנחנו ננסה ונראה לבית המשפט ונפריך את הגישה הזאת. דאוד 

 15גודובסקי יש לו אישיות משלו, הוא לא היה פקיד זוטר, הוא היה בכיר 

 16מפלגה, הוא פעל על דעת עצמו ואי אפשר לייחס כל מעשה שהוא ב

 17 עשה או לא עשה לגברת פאינה קירשנבאום. 

 18 מה הטענה? שהיא לא ידעה כלום ממה שהוא עשה? כב' הש' לוי:

 19אדוני, אני לא יכול לענות על טענה גורפת לא ידעה כלום ממה שהוא  עו"ד ג. אדרת:

 20מה ידעה ומה לא ידעה. מה עשה, אנחנו נראה בכל אחת מהפרשיות 

 21אפשר לייחס לה ומה אי אפשר לייחס לה. כבודו, אנחנו במשפט פלילי, 

 22אין דבר כזה טענה גורפת כל מה שעשה גודובסקי הנאשמת ידעה, כל 

 23 מה שעשה גודובסקי זה על דעת, 

 it goes without saying. 24 :לוי' הש' כב

 25 אוקי. ולכן,  עו"ד ג. אדרת:

 26 הנטל על התביעה תמיד.  כב' הש' לוי:

 27 בבקשה? עו"ד ג. אדרת:

 28 הנטל על התביעה תמיד להוכיח גם יסוד נפשי של מודעות.  כב' הש' לוי:

 29לכן אני שואל אם היא לא ידעה שום דבר אז אנחנו לא טוענים שהיא  עו"ד ג. אדרת:

 30 לא ידעה שום דבר, 

 31 אוקי.  כב' הש' לוי:

 32אבל כשניגע באישומים עצמם נתייחס לכל טענה ונראה מה ידעה ומה  עו"ד ג. אדרת:

 33לא ידעה. אנחנו נתייחס אדוני, כפי שנראה ברור מאליו לכל אחת 

 34ואחת מהפרשיות, ננתח אותן, נציג את התמונה הנגדית, את עמדתנו 
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 1וננסה לשכנע את בית המשפט שהתביעה שמוצגת פה על ידי התביעה 

 2לעיתים מעוותת ולעיתים לא נכונה. אני  היא בוודאי איננה השלמה,

 3נקודות. עלה פה במהלך המשפט ותפס נפח נושא  2-3רוצה לגעת בעוד 

 4הפרסום של גברת פאינה קירשנבאום. לעניין הזה אנחנו נתייחס כבר 

 5בתחילת העדות, במבוא לתפקידים שמילאה גברת קירשנבאום, 

 6מפלגה,  למעמד שהיה לה ונראה שבתור אישה שהיתה מנכ"לית של

 7מזכ"לית, במגזר הרוסי לא רק שפאינה קירשנבאום לא רדפה אחרי 

 8התקשורת אלא המצב היה הפוך, התקשורת רדפה אחריה. היא לא 

 9היתה זקוקה לפרסום. היתה חברת כנסת וסגנית שר פעילה, יזמה 

 10עשייה ציבורית, יזמה חקיקה, כל הדברים האלה הם שהביאו לפרסום 

 11יא לא היתה זקוקה לפרסום נוסף שאינו שלה ולא שום דבר אחר וה

 12כשר, כפי שמנסים לייחס לה במשפט הזה. אנחנו גם נציג ונראה שניסו 

 13פה להציג פה גם תמונה מעוותת של קשרים בין פוליטיקאים לבין 

 14עמותות חברתיות, לבין אנשי יחסי ציבור, אלו קשרים שקיימים 

 15נו שמענו פה על ומובנים מאליו בעולם העשייה, בעולם הפוליטי. אנח

 16קשרים כאלה ואנחנו נראה שזה היה מקובל והדברים לא חרגו 

 17מהנורמה. יש פה במשפט הזה ניסיון להכניס לדלת המותב של 

 18המשפט הפלילי התנהלויות שבחיי יום יום הן התנהלויות רגילות, הן 

 19התנהלויות מקובלות ולא רק להכניס אותם לדלת המותב של המשפט 

 20שהיא אחת החמורות בשחיתות הציבורית  הפלילי אלא בעבירה

 21לעבירות השוחד. עזרה במציאות עבודה, חיפוש תעסוקה ראויה 

 22למדליסט אולימפי, חיפוש תורמים להענקת מדליות לווטרנים, כל 

 23אלה נהפכו לעבירות שוחד בקלות מדהימה, בניגוד חד משמעי למה 

 24ות שאנחנו רואים לאחרונה שהיועץ המשפטי כשהוא בוחן את הראי

 25ואנחנו לא ניכנס לתיק הזה ולא נחווה דעה, אבל ממה שפורסם בתיק 

 26של מר נתניהו בוחן אותם בזהירות מרבית לפני שהוא נותן להם 

 27כותרת של שוחד. ופה כל מעשה, כל חיפוש עבודה, כל ניסיון למצוא 

 28תעסוקה או עבודה לבן משפחה, לחבר, לעובד, נהפכים לעבירת שוחד. 

 29לבית המשפט הנכבד את התמונה הנכונה  אנחנו ננסה להראות

 30והאמיתית ואנחנו מבקשים מבית המשפט שייתן לנו את הזמן הנחוץ, 

 31 אורח הרוח הנדרש. אנחנו שמענו פה פרשת הגנה ארוכה, 

 32 תביעה.  כב' הש' לוי:

 33תביעה, סליחה. הגנה עוד לא שמענו. ארוכה מאוד, עשרות, אני חושב,  עו"ד ג. אדרת:

 34עדים,  100ום ראיתי בעיתון סטטיסטיקות של מעל אני לא יודע, הי
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 1אלפי עמודים פרוטוקול, עשרות ישיבות. אז נבקש אנחנו בפרשת 

 2ההגנה נעיד את הגברת קירשנבאום ובנוסף נעיד מספר מצומצם של 

 3 עדי הגנה לא ארוכים. 

 4 אני מודה לאדוני.  כב' הש' לוי:

 5סק הזמן הסביר שניתן לנו אני גם מודה לאדוני בשם ההגנה על פ עו"ד ג. אדרת:

 6 להכין את ההגנה. 

 7אני שמח. בבקשה גברת קירשנבאום. כן, גשי לדוכן. מאחר שעדותך  כב' הש' לוי:

 8 לא צפויה להיות קצרה, את יכולה לשבת. 

 9 אני רגילה לעמוד, ישבתי פה שנה, אני יכולה לעמוד יום אחד.  העדה, גב' קירשנבאום:

 10 ישה. טוב, איך שאת מרג כב' הש' לוי:

 11 בסדר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 בוקר טוב לך.  כב' הש' לוי:

 13 בוקר טוב לכולם.  העדה, גב' קירשנבאום:

 14 את מוזהרת להעיד את האמת.  כב' הש' לוי:

 15 רק אמת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 16אולי תדליקי את זה. את מוזהרת להעיד את האמת, כל האמת ורק  כב' הש' לוי:

 17 יה לעונשים הקבועים בחוק. האמת, אחרת תהיי צפו

 18 בסדר גמור.  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 בבקשה תואילי להשיב לשאלות סנגורך.  כב' הש' לוי:

 20 כבודו, מה שברור שהנאשמת מודעת לזכויותיה והיא בחרה להעיד.  עו"ד ג. אדרת:

 21 

 22העדה, גב' פאינה קירשנבאום, לאחר שהוזהרה לומר אמת, משיבה בחקירה ראשית לשאלות 

 23 עו"ד ג. אדרת: 

 24גברת קירשנבאום בוקר טוב. נתחיל ברקע אישי, ספרי על עלייתך  ש:

 25לארץ ועיסוקייך בטרם נכנסת לפוליטיקה. תשתדלי בחלק הכללי 

 26התקדם לקצר כי אפשר לספר פה סיפורים ארוכים ואנחנו רוצים ל

 27 לקראת הדברים המהותיים. 

 28אז קודם כל בוקר טוב לכולם ובאמת אני אשתדל לקצר כי כבר נכתבו  ת:

 29 1973הרבה דברים, חלקם אמת וחלקם לא. אני עליתי לארץ בשנת 

 30מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים עליתי עם הוריי ואחי. לא מתוך 

 31 ישראל.  מצוקה, לא כלכלית, לא חברתית, אלא מתוך ציונות ואהבת

 32 מאיפה עלית? כב' הש' לוי:

 33 מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 34 מאיפה? כב' הש' לוי:
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 1חודשים ראשונים  3' עדיין. 73-מאוקראינה. אז היה ברית המועצות ב העדה, גב' קירשנבאום:

 2היינו באולפן, אולפן מכמורת ליד נתניה ובאולפן הזה שמעתי הרבה 

 3כיפורים, על הצטיינות של סיפורי גבורה של חיילים במלחמת יום ה

 4חיילים יוצאי קיבוצים ופניתי למנהל סטודנטים וביקשתי שאני רוצה 

 5להמשיך את ההכשרת צבא בקיבוץ, הופניתי לגן שמואל ומאותו רגע 

 6הייתי בגן שמואל, למדתי שפה, אהבתי את האנשים, אהבתי את 

 7 העשייה שלהם. דווקא אתמול ראיתי תוכנית בטלוויזיה על גן שמואל

 8ואמרתי וואי איזה תזמון יצא. כן, עבדתי במועדון אורי שזה הבחור 

 9שנהרג בשבי הסורי ועם כל הסיפורים שהיו זה לא נגע בי כי האנשים 

 10שהייתי איתם חיזקו את אהבתי לארץ. חצי שנה אחרי העלייה 

 11התחלתי ללמוד, הם כיוונו אותי, בקיבוץ, ללכת ללמוד בבית הספר 

 12חצי שנה מיום העלייה התחלתי לימודי  1.9-לאחיות וכך עשיתי וב

 13אחיות מוסמכות בבית חולים בלינסון, בבית ספר בלינסון שליד בית 

 14החולים. סיימתי את הלימודים, ויום אחרי שסיימתי לימודים 

 15' גם עם ההורים, 75התחתנתי. התחתנתי עם בחור שעלה לארץ בשנת 

 16כל העלייה ממשפחה דתית ציונית וגרנו בתל אביב, אבל מכיוון ש

 17אלף יהודים  70' זו התקופה הקצרה שבה עלו 70-שלנו, שנות ה

 18בהסכם ג'קסון ויניקוב אז, וקראו לעליה הזאת מי שזוכר וילה וולוו, 

 19כאילו כל מי שהגיע קיבל וילה וולוו, וזה לא התאים לנו, לא בהשקפת 

 20עולם שלנו ולא בראיית המדינת ישראל והחלטנו שאנחנו רוצים ללכת 

 21ם להתיישבות. חיפשנו יישוב שיהיה בקונצנזוס, מצאנו, אז ולתרו

 22היתה תוכנית אלון, התחברנו לגרעין של תעשיה אווירית ואריק שרון 

 23בזמנו בתור שר החקלאות מצא לנו שטח באיזור חשמונאים מכבים 

 24' עלינו ליישוב שנקרא נילי. היינו משפחה רביעית והיינו 81וביולי 

 25נו ליישוב החיים שלנו בכלל קיבלו תפנית, בגרעין המיישב. מיום שעלי

 26שלי לפחות, הבעל שלי המשיך לעבוד במקום עבודה שלו, התחלתי 

 27לעסוק יותר בפעילות חברתית, ציבורית, פוליטית, התנדבותית. הייתי 

 28בקבוצה, היישוב שייך למטה בנימין, וכל המטה בנימין הוקם באותם 

 29עופרה, נווה צוף, נילי. הייתי השנים, אנחנו היינו אולי היישוב הרביעי, 

 30בקבוצה הראשונה שהוכשרה להיות נהגי אמבולנס ויצאנו לכל קריאה 

 31ולכל פניה וחרשנו את כל המטה. מכיוון שהתחלתי כבר לעסוק 

 32בפעילות הזאת זה משך אותי אוטומטית לתחומים האחרים, באותם 

 33שנים עוד סיימתי קורס בריאות הציבור של אחיות, לא יודעת אם 

 34ישהו יודע , הייתי אחראית על הנושא של בריאות ציבור במטה מ
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 1בנימין בגוש שלי, חשמונאים, טלמון ועבדתי בקופת חולים לאומית. 

 2 זה פחות או יותר עד הפעילות הציבורית. 

 3 תפקידים שהיו לך במטה בנימין? ש:

 4אז כמו שאמרתי בגלל שהתחלתי לעסוק בפעילות ציבורית וחברתית  ת:

 5רך אגב אז הייתי חברת ליכוד, כל היישוב היה שייך ופוליטית, ד

 6לתנועת ליכוד, או לא כולם אבל רובם היו שייכים כמובן לליכוד. 

 7' ביקשו ממני חברים מהיישוב לקחת על עצמי לנהל את 88בשנת 

 8היישוב וכך הפכתי להיות, שילבתי גם אחות בחצי משרה וגם את 

 9כירה. בתקופת העבודה המזכירה, מזכיר היישוב מה שקוראים, לא מז

 10שנים עבדתי ביישוב, הקמת, בנינו שתי שכונות, בריכת שחיה  5שלי 

 11משפחות שזו מקפצה מאוד  64-משפחות הראשונות הפכנו ל 16-ומ

 12גדולה ואסור לשכוח שזו היתה תקופה של תחילת האינתיפאדות 

 13' 93-וכמובן כל זה היה משולב עם כל ההתרחשויות שקרו מסביב. ב

 14לתפקיד של מנהלת אדמיניסטרטיבית של מתנ"ס בנימין, התמודדתי 

 15' פנחס ולרשטיין 98-שנים ניהלתי את המתנ"ס וב 5זכיתי בתפקיד, 

 16הציע לי תפקיד מאוד מעניין שאמר שזה תפור עלייך וזה היה תפקיד 

 17שעבדתי בחברה לפיתוח מטה בנימין אבל עסקתי בהקמת היישובים, 

 18מתי מרכז מבקרים בעין פארה, בפיתוח תיירות במטה בנימין, כך הק

 19מי שיודע זה כל העורף של וואדי ע'רה, כל העורף של עין פארה 

 20שמוביל לארמונות החורף של חשמונאים והסכמי פיתוח. כמובן 

 21בתקופה הזאת, בתקופות האינתיפאדה בגלל ההכשרות שלי גם בתור 

 22אחות וגם בתור נהגת אמבולנס צורפתי לצוות שטיפל באירועי, 

 23 ים, במשפחות שכולות ובנפגעים. בפיגוע

 24-ספרי בבקשה על האירוע, הפיגוע הטרגי שהיה בדולפינריום ב ש:

 25 ואיך הוא השפיע על התנהלותך.  1.6.2001

 26-מעניין שכל האירועים איך שהוא קשורים, משתלבים בחיים שלנו. ה ת:

 27 2001זה היה יום הולדת של הבת שלי והיא יצאה לבלות בשנת  1.6

 28בבית אנחנו מקבלים הודעה שהיה פיגוע בדיסקוטק, אני ותוך שהייה 

 29עולמי חרב כי לא ידעתי איפה הבת שלי נמצאת בכלל ולא היו 

 30טלפונים כמו היום, זמינים. למזלי הכל היה בסדר, היא לא היתה 

 31בחבורה של הרוסים אפשר לקרוא, כי הפיגוע היה בדיסקוטק 

 32היו יוצאי ברית דולפינריום ורוב הנפגעים כמובן היו חוץ מאחד 

 33המועצות, דוברי רוסית. והנושא הזה דובר הרבה בחבורה עוד, בכל 

 34מקום זה היה מאוד טרגי למדינת ישראל אז. בעבודה שלי כבר 
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 1שמעתם אותו, אפי פלס שהוא היה גזבר המועצה והוא היה ידיד ותיק 

 2ועבדנו הרבה שנים ביחד, אמר לי 'תקשיבי אני לא מבין, יש לך 

 3בנפגעים, ניסיון שכבר צברת במטה בנימין, יש לך שפה, הכשרה לטפל 

 4למה את לא הולכת לטפל באנשים האלה? מה את תקועה פה עכשיו?' 

 5ואז באמת חיפשתי איך אני מוצאת, איך אני מוצאת איך מגיעים 

 6לאנשים האלה בכלל. הגעתי לעיריית בת ים, הפנו אותי לעובדת 

 7יתה גם סגנית ראש העיר סוציאלית בשם אירינה גנין שלימים היא ה

 8אבל אז היא בדיוק טיפלה בנפגעים אלה, יצרתי איתה קשר, התחלנו 

 9לטפל בילדים, במשפחות. נדהמתי מהאטימות של המדינה וצה"ל של 

 10כל מה שקורה עם הנפגעים שם, אבל הקמנו יחד איתה עמותה וקראנו 

 11לה "לב אני" גייסנו לעמותה הזאת כסף שרוב הכסף לא תאמין כבוד 

 12השופט, הלך להסעות של הילדים הנפגעים לבתי חולים כי אף אחד לא 

 13עזר, לא ביטוח לאומי ולא אף אחד, והיו מקרים שההורים על הידיים 

 14הורידו ילדים מקומה רביעית כדי להביא אותם לטיפולים. אז מימנו 

 15להם חלק מהטיפולים, חלק מההסעות ודברים, אני לא ארחיב גיורא. 

 16ם אתה רוצה שאני אקצר. אז תוך כדי הפעילות אני יודעת שאתה ק

 17הזאת הכרתי גם את אביגדור ליברמן כי הוא היה בין אלה שעזרו לנו 

 18לגייס כסף, בין אלה שהתעניין מה קורה עם הציבור וככה נוצר קשר 

 19 עם אביגדור ליברמן, שם לראשונה הכרתי אותו. 

 20 באיזה תפקיד הוא היה אז? כב' הש' לוי:

 21והוא כבר אז היתה קיימת ישראל ביתנו, זה הבחירות  2001-זה היה ב נבאום:העדה, גב' קירש

 22הראשונות, אני עדיין בליכוד, כן? אבל ישראל ביתנו ראשונה 

 23 2001-' זה היה לפניי אז אני לא יודעת אבל ב99' 98התמודדה נדמה לי 

 24 כבר היתה קיימת ישראל ביתנו. 

 25. לאחר 2002יל בשנת נעבור עכשיו לפעילות הפוליטית שלך ונתח ש:

 26ההיכרות עם אביגדור ליברמן ותתארי בבקשה איך נוצר הקשר עם 

 27 מפלגת ישראל ביתנו, מה עשית, מה נתבקשת לעשות. 

 28נוצרה גוש  2002מכיוון שבתוך הפעילות הזאת אביגדור הכיר, בשנת  ת:

 29שקראו לו האיחוד הלאומי שזה היה מולדת, תקומה וישראל ביתנו. 

 30שלי בלבד, לא שמישהו אמר לי אז אני לא רוצה  אני חושבת, דעה

 31לשייך לאף אחד, שישראל ביתנו קצת ניסתה להראות צביון כלל 

 32ישראלי ולצאת מהמגזר הזה של רוסי בלבד ואז התמודדה בגוש הזה 

 33ואביגדור פנה אלי שאני אבוא לנהל מטה יום בחירות, אמרתי לו 

 34ולנשטיין היה ראש  תקשיב אני מחויבת לפנחס ולנשטיין, בזמנו פנחס
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 1המועצה מטה בנימין ואני יכולה להגיד שבאמת הוא גידל וטיפח אותי 

 2ותרם הרבה לקידום, דרך אגב באותם השנים אני סיימתי שני תארים, 

 3עשיתי תואר ראשון ותואר שני של מנהל עסקים כי יצאתי כבר 

 4מפעילות של האחות ועסקתי בדברים אחרים. אז אמרתי לו אני 

 5נחס, פנחס מתמודד בבחירות לראש רשות, אני אסיים את מחויבת לפ

 6אני זוכרת כמו היום,  26.11-העבודה במטה של פנחס ונראה. ככה, ב

 7שזה יום הולדת שלי, בגלל זה אני זוכרת  27-פנחס זכה בבחירות וב

 8אחרת בטח לא הייתי זוכרת את זה, התייצבתי במטה בחירות ובשנת, 

 9ניהלתי מטה יום  2003תחילת  2002-2003שזה  2002ובבחירות של 

 10 בחירות של האיחוד הלאומי. 

 11התפקיד של מנכ"לית ישראל ביתנו ממתי כיהנת בו? עד מתי? מה היה  ש:

 12 בהמשך ומה מהות התפקיד?

 13, אם אני לא טועה זה היה יוני, אולי סוף מאי, באמת לא 2003באמצע  ת:

 14זוכרת את התאריכים, הוצע לי לבוא ולמנכ"ל את המפלגה. היו לי 

 15הרבה התלבטויות והתייעצתי עם פנחס ולנשטיין והוא אומר לי 

 16'תקשיבי פאינה, את כבר צמחת מספיק, עשית הרבה תפקידים במטה 

 17תתקדמי בחיים' והלכתי למנכ"ל את בנימין, לדעתי תצאי ולכי 

 18שונה השם,  2009-, מ2009המפלגה. הייתי מנכ"לית המפלגה עד 

 19התוכן התפקיד לא שונה כי המשכתי לנהל את כל המפלגה, את 

 20מוסדותיה, אבל השם היה מזכ"ל כי נבחרתי להיות חברת כנסת אז 

 21מזכ"לית המפלגה,  2013-הייתי חברת כנסת ומזכ"לית המפלגה וב

 22 כנסת וסגנית שר פנים.  חברת

 23 מתי נבחרת לראשונה לכנסת? כב' הש' לוי:

 24 . 2009 העדה, גב' קירשנבאום:

 25זאת אומרת למעשה המשכת באותו תפקיד של מנכ"ל אבל אחרי  ש:

 26 הבחירות השם הפך למזכ"ל וללא שכר?

 27 אכן.  ת:

 28ספרי לנו בבקשה על המעמד שלך במפלגה. איך את רואה את זה, איך  ש:

 29 שאחרים ראו את זה.  את יודעת

 30תראה, איך אחרים ראו את זה זה אולי אחרים יעידו, אני חושבת  ת:

 31שהמעמד שלי היה די חזק. קודם כל, עבדתי עם אביגדור ליברמן 

 32בשיתוף פעולה ובאמון מלא ומאז שנבחרתי להיות מנכ"לית המפלגה 

 33כל הדו"חות של המבקר המדינה הן על הניהול השוטף והן על הניהול 

 34כל בחירות מוניציפאליות וכל  2003ירות וצריך להבין שמאז בח
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 1הבחירות לכנסת אני הייתי ראש מטה של הבחירות וניהלתי את כל 

 2הבחירות האלה, כל הדו"חות חיוביים, לא היה שום חריגה כי מאוד 

 3הקפדתי גם אני וגם אביגדור, זה נושא מאוד חשוב להתנהל בדיוק לפי 

 4קיבלתי ממנו אמון מלא וחופש פעולה  ההגדרות. ומכיוון שכך היה

 5מלא ליוזמות שלי, לפעולות שלי, לניהול שלי, לדרך הניהול שלי ולכן 

 6נבחרתי לחברת  2009-להגיד על המעמד אני רק יכולה להגיד אם אני ב

 7מוניתי לסגנית השר  7נבחרתי לחברת כנסת וממקום  2013-כנסת וב

 8 אני חושבת שזה דבר שמדבר בעד עצמו. 

 9 , אז תסבירי למה הכוונה. 7כרת מקום הז ש:

 10אני שובצתי על ידי וועדה מסדרת שזה הגוף שקובע את  2009בבחירות  ת:

 11הוחלט במפלגה או בגוף העליון של  2010-ואז ב 10הרשימה, למקום 

 12המפלגה שזאת ועידה, לעשות שינוי של התקנון ולדמות אותו לתקנון 

 13ואז  7ה משוריין למקום של מפלגת עבודה. במפלגת עבודה המזכ"ל הי

 14 7כל מזכ"ל המפלגה יש לו מקום  2010-העתקנו את הקטע הזה ומ

 15-. ולכן ב7משוריין שזה לא, כאילו לא משנה מה קורה אתה במקום 

 16כשכבר התמודדתי לכנסת כבר לא הייתי צריכה אפילו לעבור  2013

 17וככה  7את הוועדה המסדרת כי המקום שלי היה משוריין למקום 

 18 נבחרתי. 

 19טוב. אני מבקש שתציגי מספר עשיות ופעילויות שלך בעשייה של  ש:

 20הפוליטיקה הארצית ואני אמקד אותך במספר נושאים כי אני לא 

 21ארצה להרחיב יותר מידי. מה היה הקשר שלך ואיך הגעת לטפל 

 22 בנושא של בעיית הסמים?

 23 2בהיותי עוד מנכ"לית המפלגה באחד הימים מגיעים למשרד שלי  ת:

 24אימהות שהילדים שלהם נפטרו מצריכת הסמים ובחור אחד שהוא 

 25נגמל מהסמים והם פורסים בעיה מאוד גדולה שלי לא היתה לזה שום 

 26נגיעה ושום ידיעה בנושא והם מספרים, כאילו נגלה לי עולם שלם 

 27גיעים משפחות עולים ודרך אגב שלא ידעתי עליו בכלל, מגיעה, מ

 28בהמשך זה גם התגלה לא רק לעולים מברית המועצות אלא כל עליה 

 29יש לה את התופעה הזאת, מגיעה משפחה, ההורים עסוקים בפרנסה, 

 30בלהסתדר בארץ, יש שבירת מוסכמות במשפחה כי האב מאבד את 

 31המעמד שלו בהעברה הזאת וכל המסגרות נפרצות והילדים קל מאוד 

 32ים לעניין של הסמים שנגישים בארץ מאוד. אבל הבעיה החמורה גולש

 33שקודם כל ההורים לא רואים את הבעיה הזאת וכשהם רואים את 

 34הבעיה הם לא יודעים מה עושים עם זה, אין למי לפנות, אין את מי 
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 1לשאול, מאיפה מקבלים משהו, אף אחד לא ידע מה עושים עם זה 

 2קום זה כבר מאוחר מידי, עכשיו. וכשהם מגיעים לאיזה שהוא מ

 3המשפחה קורסת כלכלית כי הילדים האלה גונבים כסף והם 

 4מרוששים משפחה לרכישה. אני אקצר כי אמרו לי לקצר. בקיצור, 

 5ואני מחפשת מה אני עושה עם הסיפור, איך אני עוזרת למשפחות 

 6האלה, אני עוד בהמשך אני אספר על הקשר שלי עם רמי אבל באותו 

 7כירה את רמי ואני יודעת שהוא יועץ גם של הרשות זמן אני כבר מ

 8למלחמה בסמים ועוד כמה ארגונים ואני פונה לרמי ואני אומרת לו 

 9'תקשיב רמי יש כזאת בעיה, אני לא יודעת מה עושים עם זה, מה אתה 

 10יכול לעזור לי?' הוא אומר 'תראי, אני לא יודע, אני יועץ של חיים 

 11בסמים באותו זמן, 'בואי תיפגשי מסנקר' המנכ"ל של רשות המלחמה 

 12איתו ותפרסי לו את הבעיה שגילית', אני נפגשת עם חיים מסנקר 

 13ומספרת לו ואומר לי 'תקשיבי הדבר הראשון שלדעתי צריך לעשות זה 

 14בשפה רוסית ולפרסם שאנשים ידעו לאן אפשר  24/7לפתוח קו אדום 

 15ז אני פונה לפנות ואנחנו כבר נעמיד מישהו, אבל אין לי כסף לזה. א

 16לאביגדור ליברמן ואני אומרת לו 'תקשיב, חייבים פה איך שהוא 

 17להתארגן, אולי תמצא קצת כסף קואליציוני ותאפשר לרשות 

 18המלחמה בסמים לפתוח את הקו האדום וככה מגיע לראשונה כסף 

 19קואליציוני לרשות למלחמה בסמים ונפתח קו אדום, גיורא שניה אני 

 20סית, בהמשך עם העליות הבאות, פתחנו קו כבר מסיימת. קו אדום ברו

 21אדום באמהרית ובצרפתית ובערבית, להמשך בכסף הקואליציוני 

 22השגנו רכזים במגזר הערבי, צרפתי, אתיופי ורוסי, בהמשך קיצרנו את 

 23יום, הגדרנו כמות מיטות ורוב הפעילות  0-הימי המתנה לאשפוז ל

 24הגענו לתמיכה  הזאת אני חושבת שאנחנו בימים, בסוף הפעילות שלי

 25מיליון לשנה לרשות למלחמה בסמים. לצערי  10-15סדר גודל של 

 26אחרי פרוץ החקירה כשגם הרשות יחד איתי נפלה, אני לא יודעת מה 

 27גורלה היום ואיפה היא נמצאת אבל ברור שכרשות היא כבר לא 

 28 קיימת. 

 29את היית גם חברה בוועדת הכספים וספרי  2013עד  2009בשנים  ש:

 30אשי פרקים על וועדה בנושא ביטוח ושוק הון שאת עמדת באמת בר

 31 בראשה.

 32אני מגיעה לכנסת ומשובצת לוועדת כספים, וועדה מאוד  2009-אז ב ת:

 33מעניינת, פוגשת אנשים מדהימים אני חייבת לציין גיורא, לא סיפרתי 

 34את זה לגיורא אבל אני פוגשת שם את ג'ומאס שנהיה אפשר להגיד 
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 1נושא של הוועדת כספים ופה אני אפתח איזה אבא רוחני שלי בכל ה

 2סוגריים ואני אגיד שברוב המדינות העולם ימין ושמאל מתחלק בין 

 3ההשקפה הכלכלית שלו ורק במדינת ישראל הימין והשמאל מתחלק 

 4בהשקפה המדינית שלו ולא הכלכלית, וככה אתה יכול למצוא 

 5תי איתו במפלגות מימין השקפה כלכלית סוציאלית והפוך, ולכן עבד

 6ואחר כך שלי החליפה אותו. אז אני מגיעה לוועדת כספים וזה 

 7בתקופה קשה לחוסך הפנסיוני כי זה אחרי וועדת בכר, אני לא יודעת 

 8אם כבוד השופט אתה זוכר את הסיפור הזה, אבל אז וועדת בכר 

 9החליטה להוציא את כל החיסכון הפנסיוני מקופות פנסיה ולהעביר 

 10כשיו תראה, בן אדם פשוט במפעל אין לו שמץ אותם לבתי השקעות. ע

 11של מושג מה פתאום נהיה עם הפנסיה שלו, אלה גוזרים עליו קופונים 

 12כולם, לוקחים עמלות ובכר בסיכום שלו כתב חייב להיות חינוך פיננסי 

 13פנסיוני לציבור החוסכים שידעו מה לעשות. זה ברור שכסף היה להכל 

 14דע ולא הבין מה באמת קורה שם, חוץ מלחינוך פיננסי ואף אחד לא י

 15אז אני הקמת וועדת משנה לשוק ההון ופנסיה ועשיתי שורת 

 16פעילויות, אני לא רוצה באמת להיכנס לנושא מקצועי, שניה גיורא, 

 17אבל מה שעשיתי שם דרשתי לפשט את הדף לחבר, שיהיה ברור מה 

 18כתוב שם, הכנסתי, אני יודעת שלא כולם יודעים מה זה אבל הכנסתי 

 19את המודל צ'יליאני לנושא של הפנסיות, מודל צ'יליאני מדבר על 

 20התאמה גובה סיכון של הפנסיות לגיל החוסך, מה שלא היה והעברתי 

 21כסף קואליציוני לשוק ההון, לנושא של החינוך פיננסי. הרבה לא 

 22נעשה עם זה, מעט מאוד נכנס לבתי ספר למכללות, אבל הדבר 

 23' 2' ו'הר הכסף 1בתור 'הר הכסף  הראשון מה שאנחנו מכירים היום

 24אז הפיתוח של התוכנה הזאת התחיל בכסף קואליציוני של ישראל 

 25 ביתנו.

 26טוב. עכשיו אני אגע בעוד כמה נקודות, אני רק אזכיר ותאשרי ולא  ש:

 27נרחיב. את טיפלת גם בנושא של גיל פרישה לנשים, עצירת גיל 

 28 הפרישה, נכון?

 29ני למדתי בבית ספר לאחיות והרבה כן. אז מכיוון שכמו שאמרתי א ת:

 30חברות שלי הן עדיין אחיות, היום כבר רובן בפנסיה אבל אז היו עדיין 

 31באותיות  62אחיות, הן באו אלי ואמרו תקשיבי זה שעצרו פנסיה בגיל 

 32או בספטמבר  2009בספטמבר  2009-פג תוקף וב 2009-קטנות כתוב שב

 33זוכרת שזה היה אני לא זוכרת בדיוק את השנה אבל אני  2010

 34, אז אם את רוצה שאותנו יוציאו 67-בספטמבר, גיל הפרישה עולה ל
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 1לפנסיה על אלונקה אז תשאירי את זה ככה אבל אם את עדיין דואגת 

 2לנו אז בואי וככה העברתי חוק שבעצם עוצר את גיל הפרישה של נשים 

 3ואת החוק הזה העברתי נגד עמדת הקואליציה ועל זה היה לי  62בגיל 

 4סוך מאוד גדול, פעם אפילו התפרסמה תמונה שלי שאני במתיחות סכ

 5עם בנימין נתניהו, אבל העברתי את החוק הזה על קולות של 

 6 אופוזיציה בתמיכה של ארגוני נשים. 

 7את גם העברת את החוק למשפחות נפגעי טרור בעקבות פניה של דב  ש:

 8 קלמנוביץ'. 

 9 נכון.  ת:

 10 הפניה שלו? מי זה דב קלמנוביץ'? ומה היתה ש:

 11אז דב קלמנוביץ' היום הוא תושב ירושלים אבל בזמנו היה תושב מטה  ת:

 12בנימין והוא הנפגע של האינתיפאדה, זה שזרקו בקבוק תבערה והוא 

 13נשרף, רואה חשבון, אני חושבת שרובם מכירים אותו לפחות אם 

 14הראו אותו בטלוויזיה אז יזהו ואנחנו הכרנו ממטה בנימין. דב 

 15פונה אלי ואומר 'תקשיבי יש פה איזה שהוא אי צדק, ביום  קלמנוביץ'

 16הזיכרון לחללי צה"ל אין לנו מקום לנפגעי פעולות איבה ובואי תנסי 

 17לקדם איזה שהוא שינוי' אז היה הרבה וויכוחים, זה לא שזה שיפר 

 18את העזרה לנפגעים, זה לא שזה הביא להם יותר כסף אבל יום 

 19ולות איבה שונה ליום כזה וזה היה הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פע

 20החוק שהביא את השינוי של ההגדרה והיום ביום הזיכרון לחללי 

 21צה"ל ונפגעי פעולות איבה, כולם מציינים את זה כיום אחד ומשותף 

 22 לכל עם ישראל. 

 23טוב. אני רק אזכיר, אני לא אשאל אותך לפירוט שגם העברת את חוק  ש:

 24טוח המדינה למקרה רעידות אימהות חד הוריות וגם טיפלת בבי

 25אדמה וזה רק קצה קצהו של העשייה הציבורית שעשית באותה 

 26תקופה. אני רוצה לשאול אותך שאלה כללית עכשיו לגבי חשיפה 

 27תקשורתית שלך בתקופת כהונתך כמזכ"לית המפלגה, כחברת כנסת, 

 28מדובר פה הרבה בתיק הזה על חשיפה תקשורתית ועל רצון שלך 

 29אני רוצה שתציגי לבית המשפט הנכבד את התמונה כביכול להיחשף ו

 30 הנכונה והאמיתית בנושא הזה. 

 31אני אציג גיורא אבל אני, אני יודעת, אני לא יודעת למה אתה לוחץ עלי  ת:

 32אבל אני חייבת לחזור למה שאתה כבר ציינת. אתה זוכר אני אמרתי 

 33שלראשונה נתקלתי באטימות של הביטוח הלאומי כלפי נפגעים 

 34ינריום זה לא הסתיים שם. גם בחוק של עצירת גיל הפרישה בדולפ
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 1היה לי וויכוח גם טלוויזיוני חריף מאוד עם אסתר דומיניסיני שהיא 

 2אמרה 'את פוגעת במדינת ישראל', אמרתי את בעצם מוציאה את 

 3, לאנשים שלך פנסיה, כשאת רוצה להאריך 57האנשים לגמלה בגיל 

 4, זה אנשים שלא 67ם עד גיל זה לא אומר שהאנשי 67פנסיה לגיל 

 5. ואותו דבר 67עובדים אין להם שום תמיכה מביטוח לאומי עד גיל 

 6קרה עם אימהות חד הוריות. אם חד הורית שנתמכת על ידי ביטוח 

 7לאומי, אם היא פעם אחת יצאה לחוץ לארץ נפסלה ממנה את הקצבה 

 8היא  דולר ולפעמים 100-שלה. עכשיו, לפעמים יש נסיעות לחוץ לארץ ב

 9כמו חלון, כמו אוויר צריכה איזה שהוא התאווררות ששקועה בטיפול 

 10בילדים אבל ברגע, לפעמים אלה היו עולות חדשות שבכלל נסעו 

 11להורים שלה כדי קצת להיות איתם. אז זה מה שעשיתי, בעצם 

 12העברתי חוק שנסיעה אחת לא פוסלת ממנה את הקצבה, היו לי 

 13ניכנס באמת בהם אבל זה העניין הרבה, היו עוד חוקים שאנחנו לא 

 14שלי עם ביטוח לאומי ארוך טווח. בנושא של הפרסומים והתקשורת, 

 15אז קודם כל בתור מנכ"לית המפלגה, אישה יחידה בארץ שממנכ"לת  

 16מפלגה תמיד היה לי מקום בתקשורת עוד לפני שנהייתי חברת כנסת 

 17וביקשו וכמנכ"לית אצל אביגדור ליברמן אז היה לי עוד יותר צורך 

 18ממני להופיע. כשנהייתי חברת כנסת וטיפלתי בכל הנושא של 

 19החקיקה אז השילוב של מנכ"לות וחקיקה וועדת כספים, וועדת 

 20כספים זו וועדה מאוד נדרשת גם בתקופה של התקציב, דיוני תקציב, 

 21וגם לא בתקופה הזאת. היו אלי המון פניות ונדמה לי שגם היפו, 

 22תרתי כי הייתי צריכה גם זמן קצת עם הדובר שלי שהרבה פעמים וי

 23המשפחה ולא רק לרוץ בין הערוצי תקשורת ולהתראיין. מה כן עוד 

 24בשפה רוסית, כי אין כל כך הרבה פוליטיקאים שמדברים שפה רוסית 

 25חופשית אז לכן בכל הערוצי תקשורת רוסית אם רק רציתי אז בכל 

 26ד הערב. התקשורת, אם רק רציתי אז יכולתי להתראיין מהבוקר ע

 27 ואם יש פה עיתונאים אז הם רק יכולים להעיד שככה זה היה. 

 28 כאשר לראות.  כב' הש' לוי:

 29שנים אני כבר לא רואה אף  4אני לא רואה אותם, זה בסדר, אחרי  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 אחד. 

 31? לפניות 9. מה היה הקשר שלך לערוץ 9הוזכר במהלך המשפט ערוץ  ש:

 32 איין? ספרי בקיצור. אליך? לבקשות מהם להתר

 33זה טלוויזיה בשפה רוסית ותמיד היה יותר  9אז כמו שאמרתי, ערוץ  ת:

 34קל לראיין מישהו בשפה רוסית ממה שלהביא מתורגמן או לדאוג 
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 1לכתוביות או דברים כאלה ולכן, ובכלל הציבור דובר רוסית מאוד 

 2התעניין במה שנעשה במפלגת ישראל ביתנו מטבעם אז לכן גם הייתי 

 3 ם, מתי שרק רציתי, מתי שגם לא רציתי הייתי שם. ש

 4טוב. אני רוצה בהקשר של הפעילות הפוליטית שלך להציג פה שני,  ש:

 5 אסופת מסמכים לגבי מינויים שקיבלת מטעם יושב ראש הכנסת. 

 6 אסופת המסמכים? כב' הש' לוי:

 7 כן כבודו.  עו"ד ג. אדרת:

 8 כן.  כב' הש' לוי:

 9 , אז העדה, גב' קירשנבאום:

 10 החלטה

  11 

 12 .162הוגש וסומן נ/

 13 

 14 , במעמד הצדדים.2019במרץ  18ניתנה והודעה היום, 

 15 

 16 

_________________ 17 

 18 ירון לוי, שופט

 19 

 20אני אתייחס ממש בקצרה, קודם, הפרקטיקה המקובלת בכנסת זה  העדה, גב' קירשנבאום:

 21קיום של אגודות ידידות. אגודות ידידות הם בין פרלמנטים וברור 

 22שבין פרלמנטים עם המדינות דוברות רוסית קל וחומר שביקשו ממני 

 23להצטרף לעבודות האלה ולהיות חלק מהם אבל גם בגלל המעמד שלי 

 24פה ארגנטינה ואורוגואי וסרביה, בדברים אחרים, אתה רואה שיש 

 25ועוד ועוד ועוד וזה היה מאוד כאילו ביקשו ממני, יושב ראש הכנסת 

 26ביקש ממני להצטרף לאגודות. אני רק רוצה להתייחס למשלחת אחת 

 27שהיתה מאוד משמעותית מבחינתי וזאת היתה המשלחת למועצת 

 28ו, פעמים בשנה בשטרסבורג, עכשי 4אירופה. מועצת אירופה מתכנסת 

 29 באותה תקופה יושב ראש המשלחת היה יואל פלסנר מקדימה, 

 30 יוחנן.  כב' הש' לוי:

 31 מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 32 יוחנן, לא? כב' הש' לוי:

 33 יוחנן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 34 זה מתייחס לכתב המינוי,  עו"ד ג. אדרת: 
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 1 הראשון, ראיתי.  כב' הש' לוי:

 2המשלחת היתה לא היתה קבועה, כל פעם מי שהם רצו כן. אז עד אז  העדה, גב' קירשנבאום:

 3בכנסת לצ'פר מישהו היו שולחים אותו למשלחת ויוחנן אמר זה לא 

 4יכול להיות כי אנחנו צריכים לעשות שם עבודה רצינית ואני מבקש 

 5למנות משלחת קבועה וככה אני מגיעה יחד עם מאיר שטרית, דודו 

 6בועה. זה בתקופה של רותם ויוחנן אנחנו מהווים את המשלחת הק

 7משט, תקופה מאוד לא פשוטה, אנחנו מחולקים לקבוצות עבודה,  

 8סוציאלית, מגיעים לשם ליומיים, עובדים יום ולילה ואחרי שנה יוצא 

 9פרסום בעיתונות וכתוב 'כנראה שפאינה אוהבת לנסוע לצרפת כי 

 10פעמים לצרפת'. אני מגיעה ליושב ראש  4בשנה האחרונה היא נסעה 

 11פעמים,  4ואני אומרת לו תגיד לי, מישהו קם להגנה? אני נוסעת כנסת 

 12עוזבת משפחה, טסה בלילות בשביל לעשות עבודה למען מדינת ישראל 

 13וזה נקרא שפאינה טסה לצרפת? אז הוא אומר 'תשמעי, אני לא יכול 

 14לקבוע מה עיתונאים כותבים', אז אמרתי אם אתה לא יכול לקבוע אני 

 15י לא צריכה שיכתבו, אני לא צריכה את פורשת מהמשלחת כי אנ

 16הנסיעות האלה, אם אתה לא, אם אתם לא דואגים למדינת ישראל אז 

 17 אני חברת כנסת זניחה, זה בסדר מבחינתי.  

 18 ופרשת? כב' הש' לוי:

 19 ופרשתי. עשיתי דברים אחרים.  העדה, גב' קירשנבאום:

 20כרות מה היה הקשר שלך לקונגרס היהודי העולמי עם ישראל וההי ש:

 21שלך עם יושב ראש ההנהלה שי חרמש? אני רוצה רק להציג פה איזו 

 22 תעודת הוקרה ובהתייחס אליה תסבירי. 

 23קונגרס יהודי, הקונגרס הודיע, הקונגרס העולמי הוא זה שני  ת:

 24קונגרסים זה אחד קונגרסים יהודיים והוא מורכב מהנציגים של 

 25המפלגות הציוניות בארץ. הקונגרס הזה, הישיבות שלו בארץ הן 

 26שוטפות ויש גם פגישות בעולם, אני בקונגרס הזה לקחתי על עצמי 

 27חברה בקונגרס עד פרוץ  לטפל בנושא של האנטישמיות והייתי

 28שנים הראשונות על הפעילות שלי בקונגרס קיבלתי  4החקירה. בסיום 

 29את התעודת הוקרה מהיושב ראש. שי חרמש דרך אגב היה, שקדימה 

 30היתה מפלגה שולטת אז הוא היה יושב ראש של הקונגרס אבל גם 

 31שהשלטון התחלף וליכוד בא, עדיין בנימין נתניהו מאוד העריך את 

 32דה של שי וביקש ממנו להישאר יושב ראש וככה שי המשיך לכהן העבו

 33 בתור יושב ראש הקונגרס. 

 34 
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 1 החלטה

  2 

 3 . 163התעודה סומנה נ/

 4 

 5 , במעמד הצדדים.2019במרץ  18ניתנה והודעה היום, 

 6 

 7 

_________________ 8 

 9 ירון לוי, שופט

 10 

 11תודה אדוני. טוב, גברת קירשנבאום בואי נתקדם ותתייחסי בבקשה  עו"ד ג. אדרת:

 12למבנה של המפלגה, לתפקיד שלך וכל זה בהתייחס למיקומו ותפקידו 

 13 של דאוד. 

 14אגפים. זה קודם כל זה מבנה ארגוני כי אחר כך אני  3במפלגה ישנם  ת:

 15ארחיב את זה למסביב. אז יש ארגונים, אחד זה אגף הסברה ודוברות, 

 16זה גזברות והשלישי זה ארגון. אני כמנכ"לית מפלגה, מזכ"לית  השני

 17מפלגה, הייתי אחראית על הראשי אגפים, כולם באותו מעמד שווה 

 18כשאני נמצאת  2003-2009וניהלתי אותם באופן שוטף. בתקופה של 

 19יום יום במפלגה ומנהלת אותם את כל הנושא המפלגה, העבודה שלי 

 20ים וכשאני נבחרת לכנסת אני נמצאת היא יותר שוטפת עם ראשי האגפ

 21-פחות ימים במפלגה. לגבי דאוד, או דוד גודובסקי, כשאני מגיעה ב

 22למפלגה הוא כבר נמצא שם. דאוד נמצא במפלגה מיום ראשון  2003

 23של היווסדה ומההתחלה הוא היה אחראי על כל הנושא של הארגון. 

 24קטובר יש כשבאו 2003צריך להבין, אני מגיעה, כמו שאמרתי באמצע 

 25בחירות מוניציפאליות ועלי להכין את כל המפלגה לבחירות 

 26מוניציפליות להרכיב רשימות, לבנות סניפים, ברור שאני מאוד נעזרתי 

 27בו כי הוא כבר היה מנהל אגף ארגון, הוא הכיר את כל השטח, הכיר 

 28את כל האנשים, פעולות והיה לו כבר, שילבנו את הניסיונות שלנו 

 29יתה מאוד מוצלחת אבל העבודה הזאת שוטפת המערכה באמת ה

 30יצרה ביננו מערכת אמון ושיתוף פעולה. דאוד הכיר את כל השטח, את 

 31כל האנשים, סמכתי על הדעה שלו לגבי האנשים האלה ועבדנו באמת 

 32תקופה ביחד. אני רוצה להתייחס לעוד כמה דברים. אני צריך להכיר, 

 33ת דאוד אבל הוא איש אני לא יודעת, אתם לא הספקתם פה להכיר א

 34מאוד אינטליגנטי, יש לו רוסית בשפה, ברמה מאוד גבוהה, אני 
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 1חושבת שלפעמים כושר כתיבה מאוד מוצלח, אני חושבת שבשפה 

 2רוסית הוא יכול להתחרות עם כל עיתונאי בכושר כתיבה שלו. ועוד 

 3הרוסית  2003-דבר אחד אני רוצה לציין, שכשאני הגעתי למפלגה ב

 4כל כך קלוקלת, לא היתה כל כך טובה כי אני שנים כבר  שלי לא היתה

 5דיברתי רק עברית וקצת רוסית, אז ואז הוא מלמד אותי והוא הופך 

 6להיות מורה לרוסית שלי וככה אנחנו עובדים ביחד אבל, ועוד משהו, 

 7 6-הוא מה שנקרא וורקוהוליק אמיתי, בחור שהיה מתחיל לעבוד ב

 8א מתקשר למפלגה תמיד הוא עונה, בלילה, מתי שאתה ל 10בבוקר עד 

 9זמין לכולם והיתרון הזה שלו שהוא יודע הכל, שהוא מבין בהכל, 

 10שהוא מכיר את הכל היתרון הזה לפעמים הפך גם למגרש שלו כי 

 11לפעמים הוא הרגיש שהוא יודע ומבין יותר טוב מכולם וכשאני 

 12מתכוונת לכולם אני מתכוונת בעיקר למחלקת דוברות והסברה כי 

 13א היה בטוח שהוא יודע טוב איך צריך לדברר ולהסביר מראש אגף הו

 14ופה היו לא מעט חיכוכים. זה הגיע לרמה כזאת שבשנת, לא זוכרת 

 15' , אני מחליטה להשעות אותו מהתפקיד. 11' 10אם זה היה סוף 

 16להשעות אותו מתפקיד כי החיכוך בינו ובין אגף הסברה הגיע לשיאים 

 17ר. שבוע ימים הוא היה בבית ואחרי שהייתי צריכה לעשות שם סד

 18שבוע עם התייעצות עם אביגדור ליברמן החלטנו להחזיר אותו 

 19נבחרת לכנסת ונמצאת עוד פחות ימים  2009-לתפקיד. כשאני ב

 20במפלגה, זה נותן לו עוד יותר כנפיים כי הוא שם רוב הזמן וזה שוב 

 21יה אני זוכרת שזה ה 2014מביא ביננו לחיכוך מאוד גדול ובשנת 

 22בתקופת החגים, אני שוב הסכסוך בין האגפים או בין ראשי האגפים 

 23שההתערבות שלו בנושאים האלה מביאה לנזיפה מאוד רצינית 

 24מבחינתי עם תלונות לאביגדור ליברמן על ההתנהלות שלו ואז הוא 

 25מחליט להתפטר. הוא בעצמו על הנזיפה שלי הוא מחליט להתפטר 

 26 וכמובן שוב שיחות, גישורים, 

 27אני רוצה רק בעניין הזה להגיש פה איזה, מתוך תוכן האייפון שלך  :ש

 28 . והתגובה שלך. 3.10.2014-שנתפס. הודעה של דאוד אלייך מה

 29 אבל מעבר לכל אני רוצה לספר קצת על האיש הזה גם,  ת:

 30 רק לפני זה שנשלים, תסתכלי,  ש:

 31 

 32 החלטה

 33 
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 1 . 164הוגש וסומן נ/

 2 

 3 , במעמד הצדדים.2019במרץ  18ניתנה והודעה היום, 

 4 

 5 

_________________ 6 

 7 ירון לוי, שופט

 8 

 9  תעייני בטקסטים הללו. מה כותב לך דאוד, מה את משיבה לו.  עו"ד ג. אדרת:

 10אני רואה פה את מה שאני משיבה זה בדף השני. אז הוא כותב לי  ת:

 11שבגלל שאני מביעה כלפיו אי אמון אז הוא מחליט להתפטר והתשובה 

 12אומרת, סליחה על הביטוי שלי, אתה חולה רוח ומה  שלי מה שאני

 13הקשר לאמון? ותעשה בדברים, אל תתעסק בדברים, אל תתעסק 

 14בדברים שהם לא שלך. פשוט מהות של החיכוכים ביננו. אבל מה שכן, 

 15כמו שציינתי שבגלל שהוא איש אינטליגנטי, יודע שפה, השפה שלו 

 16ורית, כשמתן היה פה, גבוהה אז הוא גם כן, השפה שלו היא מאוד צי

 17מתן דהן מ"איילים" שהיה פה והעיד שדאוד מזכיר לו איזה דמות 

 18מהסיפור של דוסטוייבסקי אז קצת צחקתי כי יש בזה, הוא מאוד 

 19ציורי כזה וגם השפה שלו היא ציורית כזאת. אז לכל אחד הוא נתן 

 20שמות, כשאתה מסתכל על הבן אדם אתה אומר וואלה זה באמת הוא, 

 21מגמגם ואחד מתולתל ואחד פו הדוב והתיאור, התיאורים אז אחד 

 22האלה השתרבבו כבר בשפה של כולם כי זה היה כל כך מציאותי 

 23כאילו. עוד אפיזודה אחת שלא סיפרתי את זה לגיורא, כשהוא לימד 

 24כיסאות" מי שיודע  12אותי רוסית אז הוא הביא לי ספר שנקרא "

 25ן הביטויים של הספר יש רוסית הוא יודע בוודאות מה זה הספר. בי

 26שם ביטוי אחד מאוד מעניין שמי שמוכר כיסאות אז הוא אומר ישלמו 

 27כסף בערב בבוקר יקבלו את הכיסאות, עכשיו זה הפך לביטוי שגור 

 28כזה כאילו להרבה דברים. ואז באחד המערכות, באחד הבחירות הוא 

 29 משהו שואל אותי על הבן אדם ואני עונה לו דאוד כסף בערב כסאות

 30בבוקר, כשאני מתכוונת כשהאיש הזה יוכיח את עצמו בבחירות 

 31לכנסת אני אשקול התמודדות שלו ברשימה מוניציפלית כי זה 

 32המשמעות, שקודם יוכיח פה ואחר כך נראה מה נעשה. ואז אני מגיעה 

 33למשטרה והם חוקרים אותי ואומרים מה זה כסאות בערב? כסף 

 34י מוכרת כסאות לכנסת, בערב וכסאות בבוקר? בטח חשבו כבר שאנ
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 1אבל זה, זה הסגנון, זו השפה, זה הביטויים, לכן כשיש ביננו מערכת 

 2כזאת ואנחנו מדברים במן סלנג פנימי ביננו עכשיו לוקחים איזה 

 3שהיא שיחה, מוציאים אותה מקונטקסט, שמים עליה זום ואומרים 

 4מה זה  פתאום? מה זה פתאום? מה קורה פה? זה בדיוק מה שקורה, 

 5רי כשהאזינו לשיחות לא ידעתי שמאזינים לנו ולא, לכן לא ה

 6השתמשתי בשפה הזאת כדי להסתיר משהו אלא זו השפה שלנו וגם 

 7שהשתמשנו בביטויים ירוק, עץ, סגול, מי בעברית לא משתמש 

 8בירוקים? כולם אומרים את זה וברוסית פי כמה וכמה, זה הסלנג, זה 

 9ה מה להסתיר, כל כך ברור, השפה, זה לא איזה שהיא הסתרה, אין פ

 10 כל כך הכל על השולחן שאין מה בכלל להסתיר. 

 11 מה זה עץ? כב' הש' לוי:

 12השקלים. כי כשאתה תהפוך את המטבע מה יש על המטבע? זה  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 התיאור. 

 14 עץ או פלי.  עו"ד ג. אדרת:

 15 זה בדיוק התיאור.  העדה, גב' קירשנבאום:

 16 זה רובייל, לא?ברוסית  כב' הש' לוי:

 17 אבל אנחנו מדברים על כסף ישראלי, נכון? העדה, גב' קירשנבאום:

 18 טוב.  כב' הש' לוי:

 19טוב. שנגיע ונתייחס באופן פרטני לשיחות אז תראי את הדוגמאות.  עו"ד ג. אדרת:

 20מה את יכולה לומר על עזרה כספית שהמפלגה וגם את אישית נתתם 

 21 מפעם לפעם לדאוד?

 22 דאוד לא פעם,  ת:

 23 רגע, אבל איך נגמר הסיפור הזה של ההתפטרות? הרי,  כב' הש' לוי:

 24לא, בסוף הוא לא התפטר, מה הוא יכול להתפטר, הוא לא יכול  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 להתפטר, אני לא יכולה להתפטר, אתה יודע, 

 26הוא אמר לך שהוא מתפטר, את אמרת לו אתה חולה רוח והכל נמשך  כב' הש' לוי:

 27 רגיל?

 28 כן, הכל נמשך כרגיל.  דה, גב' קירשנבאום:הע

 29 אוקי.  כב' הש' לוי:

 30יושרו ההדורים אבל זה היה כבר מאוחר, זה באוקטובר. החקירה  עו"ד ג. אדרת:

 31 פרצה בדצמבר. 

 32 כן, אבל עד אז בעצם הוא כן,  כב' הש' לוי:

 33 . 3.10התאריכים הפוכים אדוני, זה  עו"ד ג. אדרת:

 34 אמריקאי.  כב' הש' לוי:
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 1אני פעם, כמו שמתן אמר לך פה בדוכן, מתן סיפר בדיחות אני לא  עדה, גב' קירשנבאום:ה

 2אספר בדיחות אבל אם תרצה אני פעם, דקה יש זמן , אני יכולה לספר 

 3 משהו מעניין?

 4 בדיחה? כב' הש' לוי:

 5לא, לא בדיחה, לא בדיחה. התפרסם סיפור בעיתונות הישראלית מה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 6איך נתפסת המנטליות, איך שונה המנטליות. בחור אחד שמתמודד 

 7בצבא לתפקיד מסוים לוקחים אותו ואומרים תצייר משהו ואז הוא 

 8מצייר עץ, על העץ יש שרשרת ואליה מחובר חתול והוא כותב עץ 

 9ינה, שר שירים, הולך שמאלה, שרשרת זהב, חתול מדען הולך ימ

 10מספר סיפורים, האלה נבהלו אמרו תקשיב הוא כבר רואה את עצמו 

 11בשבי והוא כבר בשרשרת ומה אנחנו נעשה? נביא לו טיפולים וזה, ואז 

 12מגיעים לאיזה פסיכולוגית והיא רוסית, והיא מדברת רוסית, אומר 

 13ור של תגידי מה הוא כותב? אז היא אומרת זה פשוט מאוד זה סיפ

 14פושקין, ליד הים, עץ גדול, על העץ שרשרת זהב, על השרשרת מחובר 

 15חתול מדען, הולך ימינה שר שירים, הולך שמאלה מספר סיפורים, זה 

 16 המנטליות, זה השפה, זה משהו שזה משהו שמושרש בתוך האנשים. 

 17 טוב. כן.  כב' הש' לוי:

 18המפלגה, עזרה כספית  אז נחזור לנושא עזרה כספית לדאוד מטעם עו"ד ג. אדרת:

 19 אישית שאת עזרת לו מפעם לפעם.  

 20אז משכורות במפלגה הם לא, לא גבוהות ודאוד כמפרנס יחיד או  ת:

 21כמעט יחיד, אשתו עובדת רק משרה חלקית, לא פעם נקלע לקשיים 

 22והיינו נותנים לו הלוואה ממפלגה. אבל בהחלטה של ההנהלה הוחלט 

 23ים לעלות מעל גובה של ההחזר שהלוואות שעובדים לוקחים לא יכול

 24אחוז מהשכר כי אחרת זה לא מוציא  20שלהם לא יכול לעלות מעל 

 25אותו מהצרה. עכשיו, במשך שנים שעסקתי בניהול של אנשים הבנתי 

 26שאני לא יכולה להיות מנהלת, רק מנהלת, להתעניין, אם אני לא 

 27ה יודעת מה קורה בבית ואם אני לא יודעת איך האיש הזה מתנהל ומ

 28קורה איתו אז אני, אני חוטאת למטרה ולכן הרבה פעמים בפגישות 

 29אישיות הייתי שואלת אותו אז תגיד מה קורה בבית? אז איך אתה 

 30מסתדר עם הכסף? איך אתה עומד בהלוואות שלך? ולפעמים היה 

 31אומר תקשיבי אני מסתדר אבל החודש אין לי כסף לשלם על החוג 

 32לבן חייל או משהו כזה אז לפעמים  צ'לו של הבן או אין לי כסף לתת

 33בגלל שהוא כבר הגיע לשיא של מה שהוא יכול לקחת הלוואה הייתי 
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 1שקל, בדרך כלל הוא היה מחזיר  1200שקל,  1000מלווה לו בזניח כסף 

 2 לי את הכספים האלה, 

 3 מהמפלגה או מכיסך? כב' הש' לוי:

 4אחוז של ההחזר הוא יכול  20 מכיסי. מפלגה כבר לא יכולתי כי עד העדה, גב' קירשנבאום:

 5היה לקחת, יותר מזה הוא לא יכול היה לקחת. עכשיו, זה לא היה 

 6הסכומים אדירים ואם יכולתי לעזור לו משהו, באמת, אז הרגשתי 

 7 לנכון לעזור לו. 

 8 היו ביניכם יחסים אישיים? ביקרתם זה בבית של זה? כב' הש' לוי:

 9 ו בבית לעולם, אני לא הייתי אצל העדה, גב' קירשנבאום:

 10 הוא היה אצלי? כב' הש' לוי:

 11הוא היה אצלי בבית כי לפעמים הייתי עושה ישיבות נגיד אם זה היה  העדה, גב' קירשנבאום:

 12ראש השנה או איזה שהוא חג והייתי רוצה קצת לעשות אווירה יותר 

 13ידידותית ולקרב בין העובדים אז הייתי מזמינה עובדים אליי הביתה 

 14 ולי פעמיים שלוש בכל התקופה. אבל זה קרה א

 15 רק העובדים או גם בני משפחה? כב' הש' לוי:

 16 רק העובדים.  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 כן.  כב' הש' לוי:

 2013-18אולי הזכרת אבל בכל אופן אני רוצה שתחדדי לגבי השנים  עו"ד ג. אדרת:

 19תפקידים, מזכ"לית  3-, זה שנים שאני נושאת כמו שאמרת לנו ב2014

 20וחברת כנסת וסגנית שר. איך זה השפיע, אם השפיע, על מידת 

 21 הדומיננטיות, מעורבות של דאוד?

 22שכבר נהייתי חברת כנסת אז בגלל שהכנסת  2009-אני כבר ציינתי שב ת:

 23מתכנסת שני שלישי ורביעי אז נשארו לי יומיים למפלגה, ראשון 

 24לפעמים וחמישי ויום ראשון תמיד הייתי מפלגה, יום חמישי הייתי 

 25יוצאת לסיורים בשטח אז כבר אז חלק מהסמכויות שלי העברתי 

 26לדאוד, חלק העברתי וחלק כשאין וואקום בחיים, כשמישהו לא נמצא 

 27המצב נהיה עוד  2013-אז תמיד מישהו לוקח את התפקידים שלו. ב

 28יותר קשה כי אני גם מזכ"לית, גם חברת כנסת וגם סגנית שר, זאת 

 29וחמישי יש לי פעילות במשרד אז זה יותר  אומרת שגם בימי ראשון

 30הקשה וברור שבאותה תקופה דאוד קיבל עוד יותר סמכויות במפלגה 

 31וכאיש עם יוזמה וניסיון וותק בעבודה, היתה לו יד די חופשית וממני 

 32לעסוק בדברים שראיתי להם מסגרת וכשהוא חרג ממסגרת זה מה 

 33 . 2014-שקרה ב

 34 תדר לי. אבל זה קצת לא מס כב' הש' לוי:



 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ
 

 2019מרץ  18 

 

 5070 

 1 מה לא מסתדר? העדה, גב' קירשנבאום:

 2הרי גם ככה הוא חרג מהסמכויות שלו וגרם לחיכוכים עם בעלי  כב' הש' לוי:

 3 תפקידים אחרים, אז הפתרון זה לתת לו עוד סמכויות?

 4במסגרת הארגון בוודאי, אני יכולתי לנהל את כל הסניפים? אני  העדה, גב' קירשנבאום:

 5רק אני  2009-יפים? אני יכולתי להיות בקשר? ביכולתי לצאת לכל הסנ

 6. רק אני יצאתי, רק אני 2009נפגשתי עם יושבי ראש סניפים, עד 

 7ניהלתי. אבל בתקופה שלא הייתי, רוב הפעילות בתחום הארגון הייתי 

 8 130-צריכה להעביר לו, אני כבר לא יכולתי, אני גם לא יכולתי לכל ה

 9 ת זה לדאוד והוא היה בקשר, חברים בארגון מהסניפים, העברתי א

 10 אפשר לחשוב על עוד אפשרויות, למשל למנות עוד מישהו.  כב' הש' לוי:

 11למנות עוד מישהו זה עוד כסף ואם אתה יודע שהקצבה של או תקציב  העדה, גב' קירשנבאום:

 12של המפלגה בנוי מכמות חברי כנסת ולכן זה לא בדיוק תקציב פורה 

 13 שם, אי אפשר לגייס, 

 14 אז למה לא לתת לאחרים לחלק את הסמכויות גם בין אחרים?  ' לוי:כב' הש

 15 כל אחד קיבל יותר סמכויות,  העדה, גב' קירשנבאום:

 16 אפשר להגיד שסמכת עליו מאוד? כב' הש' לוי:

 17אני, קודם, רגע, אני סמכתי על כל הראשי אגפים שלי, גם מנהלת  העדה, גב' קירשנבאום:

 18א הזאת שהיתה מחליטה על הגזברות קיבלה יותר סמכות והי

 19ההוצאות ואני רק הייתי בסוף עוברת על זה, גם בהסברה קיבלו יותר 

 20סמכות והוציאו דברים לפרסום גם בלי שאני עברתי עליהם, לכל אחד 

 21מראשי האגפים נתתי יותר סמכות כי כבר יכולתי פחות ופחות לעקוב 

 22גרת אחרי זה, זה לא רק הוא, זה כולם קיבלו, כולם נשארו במס

 23שלהם והוא ידע גם ללכת מסביב ולקחת יותר סמכויות. אבל דבר 

 24 אחד אני רוצה לציין וזה נושא שעלה פה, 

 25 היית מודעת לזה אבל.  כב' הש' לוי:

 26 כל הזמן הייתי צריכה ליישר אותו, אני מודה, אבל, העדה, גב' קירשנבאום:

 27 זאת אומרת שהיית מודעת.  כב' הש' לוי:

 28 כל הזמן הייתי מיישרת אותו, מה לעשות? :העדה, גב' קירשנבאום

 29 אוקי.  כב' הש' לוי:

 30 זה כנראה תפקיד של המנהל, לתת וליישר, לתת וליישר, מה לעשות? העדה, גב' קירשנבאום:

 31 אוקי.  כב' הש' לוי:

 32להביא מישהו חדש שלא מכיר ושלא יודע כשאני לא נמצאת במפלגה  העדה, גב' קירשנבאום:

 33 זה יותר טוב? 

 34 את המנהלת.  ש' לוי:כב' ה
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 1 לא, אני אומרת שלא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 כן, אני רק,  כב' הש' לוי:

 3כי אם הייתי שם ויכולתי להכשיר מישהו ולהכניס אז אולי הייתי  העדה, גב' קירשנבאום:

 4עושה אבל כשאני לא נמצאת להביא מישהו חדש שעכשיו יתחיל 

 5ן בחירות לבחירות? איך לעשות את זה, אני יכולה לעשות את זה בי

 6אני יכולה לעשות דבר כזה? אבל דבר אחד אני רוצה לציין וזה עלה פה 

 7בכל מיני וריאציות. לדאוד לא היתה שום השפעה על החלטות שלי 

 8בנושא הכסף הקואליציוני, הוא בהחלט היה צינור, הוא בהחלט 

 9העביר לי בקשות מהשטח אבל לא היתה לו שום החלטה ושום השפעה 

 10החלטות שלי בתחום הזה ולכן כל כך הופתעתי פה כשאמרו שהוא  על

 11ביקש איזה כסף מ"איילים", על מה? לא שמעתי על זה עד יום 

 12החקירה, לא שמעתי עד החומר חקירה על זה שהוא ביקש ולפעמים 

 13אני מעלה רק את ההשערה בראש שלי שכמו שהשפה שלו היא כזאת 

 14ביטויים אבל זאת השערה אולי היתה שם גם איזה שהיא אי הבנה ב

 15בלבד, אני לא יודעת, לא הייתי שם, לא נכחתי, לא ידעתי ולכן זאת רק 

 16ההשערה שאולי הוא אמר משהו שהתפרש אחרת וזאתי הבנה. אני 

 17 רוצה להאמין שזה ככה היה. 

 18שנתייחס לפרשת "איילים" נדבר על זה. אני רוצה להתייחס לעוד  ש:

 19פרשת התביעה. תתייחסי  כמש שמות ודמויות שהוזכרו במהלך

 20 בבקשה לויקה רבין. 

 21גם את ויקה אני הכרתי כשאני הגעתי למפלגה היא כבר היתה מזכירה  ת:

 22במפלגה ועם השנים היא נהייתה מזכירה שלי אישית, כאילו מזכירה 

 23של מנכ"לית ובהמשך היא עברה איתי לכנסת, היא היתה עוזרת 

 24היתה ראש צוות  פרלמנטרית שלי וכשאני הייתי סגנית שר היא

 25היועצים. ובתקופה כשאני, שאני מגיעה למפלגה בחורה צעירה עם 

 26הרבה, היא, צעירה, אני כבר לא כל כך, היא צעירה עם הרבה 

 27אמביציות ורצון להתקדם תוך כדי עבודה איתי מסיימת שני תארים, 

 28גם תואר בניהול ציבורי השני שלה ואני, באמת הרבה שנים של עבודה 

 29אני מטילה עליה משהו אז היא תבצע את זה על הצד ידעתי שאם 

 30הטוב ביותר ולכן הנושא של הכסף הקואליציוני שהיה צריך שם מאוד 

 31לדייק ולבדוק וכל זה, זה היה באחריות שלה ושוב, היא ביצעה רק את 

 32ההוראות שלי, אני נתתי הוראה והיא היתה, התפקיד שלה היה לסיים 

 33יצוע. בהמשך כמו שכבר נשמע כבר את ההוראה, להביא את זה לידי ב

 34ואתה תזכיר לי את זה, גם היא רצתה כבר להתקדם ורצתה לעזוב 
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 1וללכת למקום אחר ולי לא היתה, יכולתי להצטער אבל אני חושבת 

 2 שאנשים צריכים להתקדם בחיים ולא התנגדתי. 

 3 איזה קשר היה עם, אם היה, לידיעתך בין דאוד לויקה? ש:

 4זה, )צוחקת( היה ביניהם קשר מיוחד, ידידותי ואני חושבת שהם, הם  ת:

 5עבדו צמוד הרבה שנים והיו ידידים, לא יותר מזה אבל אין לי ספק 

 6 שהוא מאוד אהב אותה. 

 7לגבי העזרה במציאת עבודה לויקה. לפני שנתייחס ספציפי, מה יש לך  ש:

 8ה לומר באופן כללי על נושא של עזרה למציאת מקומות עבוד

 9 למקורבים, למכרים, לאנשים שרוצים לעזור להם?

 10כשבן אדם מגיע ללשכת העבודה ואומר שהוא מחפש עבודה אז דבר  ת:

 11ראשון שאומרים לו לפני שאתה הולך לחפש באיזה שהוא מקום 

 12בין החברים שלך, אולי להם יש משהו להציע לך ואחר כך תלך תשאל 

 13תחפש בעיתונות, במקום אחר. ככה זה מתנהל העולם ומכיוון 

 14שכנראה שאנשים חושבים שאתה חבר כנסת או סגן שר אז אתה 

 15מקושר יותר, יש לך יותר אפשרויות. הפניות אליי היו אינסופיות, 

 16גם חברי מפלגה, גם לא אינסופיות לחיפוש עבודה ולבקשה לעזור, 

 17חברי מפלגה, גם מכרים, גם לא מכרים, גם כאלה שאני פוגשת בסופר 

 18ואנשים ניגשים ואומרים 'תקשיבי, אני לא יכול', הפגישות האלה 

 19בסופר היה רק עוד קוריוז אחד שבאה אליי מישהי חולת סרטן, אני 

 20 חוזרת לנושא של ביטוח לאומי, ואומרת 'תקשיבי מה שקורה בביטוח

 21לאומי, אני חולת סרטן ואני מקבלת כימותרפיה אבל את יודעת שאם 

 22חודשים אז לא מגיע לי תמיכה של ביטוח  3-אני מקבלת אותה פחות מ

 23חודשים היא מקבלת כימותרפיה  3לאומי?' לא ידעתי את זה, כאילו 

 24חודשים לא מגיע לה תמיכה של ביטוח  3-חודשיים או יום פחות מ

 25רנסת יחידה, בעלי לא עובד, מובטל, אנחנו אין לאומי, אומרת 'אני מפ

 26לנו מה לאכול, אולי תעזרי לבעלי למצוא עבודה בינתיים עד שאני 

 27חודשים'. אז ניסיתי לטפל גם בנושא  3מקבלת טיפולים ועד שעוברים 

 28של ביטוח לאומי לחולי סרטן וגם ניסיתי לעזור למצוא עבודה לבעלה 

 29לאכול משהו אז זה הסיפורים,  חודשים צריכה 3כי בינתיים המשפחה 

 30ככה זה בערך קורה בחיים. להגיד את האמת, באמת לא הצלחתי 

 31הרבה לעזור, באמת לא הצלחתי, הייתי רוצה לעזור ליותר אנשים 

 32אבל לא הצלחתי למצוא עבודה, נושא של תעסוקה במדינת ישראל 

 33הפך לנושא בעייתי ביותר וקשה ביותר, גם לעזור וגם למצוא מקום 

 34 דה. עבו
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 1אז נחזור לעניין שעלה פה במהלך המשפט של ניסיונות לעזור במציאת  ש:

 2 מקום עבודה לויקה. מה את יודעת על זה? מה היתה המעורבות שלך?

 3האמת שמעורבות שלי גם היתה מזערית, אני ידעתי שדאוד מאוד  ת:

 4מנסה לעזור לה. אני פניתי לרשות למלחמה בסמים, חשבתי אולי אני 

 5ר אבל גם שם לא יכולתי לעזור. אני לא הצלחתי לעזור יכולה לעזו

 6 לויקה ואני יודעת שהיו ניסיונות של דאוד לעזור. 

 7 את רצית שהיא תעזוב? כב' הש' לוי:

 8אני כמו שאני אמרתי, אתה יודע זה מן קונפליקט אישי כזה, מצד  העדה, גב' קירשנבאום:

 9יא באמת אחד היה לי מאוד נוח שהיא איתי, כבר הכירה אותי, ה

 10הכירה את המשפחה, היא הכירה את הילדים, אבל מצד שני להחזיק 

 11מישהו שרוצה להתקדם ולהגיד בגלל הנוחיות שלי לא לתת לה 

 12להתקדם אני חושבת שזה קצת אנוכי. ואני גם חושבת שזאת בחורה 

 13שבאמת יש לה יכולות וחבל לי, כי מה שקרה פה השאיר אותה בלי 

 14 עבודה ובאמת חבל. 

 15 היו לך תלונות על התפקוד שלה? ' לוי:כב' הש

 16כן. היו לי תלונות גם על התפקוד שלה אבל, אני חושבת שזה מאוד  העדה, גב' קירשנבאום:

 17טבעי ולא תמיד הכל וורוד. אני בטוחה שגם לפעמים יש לך הערות 

 18 ליועצת המשפטית שלך שאולי משהו לא עשתה.  

 19 לא, היא בסדר גמור.  כב' הש' לוי:

 20לעולם לא קרה. אז פה בטח יש לי מישהו כי כשאתה עובד עם מישהו  ' קירשנבאום:העדה, גב

 21שעות ואתה מצפה ואני, ואני אומרת אני לא אישה קלה והדרישות  24

 22שלי הן לא דרישות פשוטות ולנהל צוות של יועצים ולשכה זה לא דבר 

 23פשוט, וכן היו לי לפעמים טענות אליה שהיא לא עומדת בדרישות שלי 

 24ל זה עדיין לא אומר שהיא לא מוכשרת. וזה עדיין לא אומר שהיא אב

 25 מסוגלת לעשות הרבה דברים. 

 26 טוב.  כב' הש' לוי:

 27אנחנו ניגע בנקודה הזו בהמשך שנעבור על חלק מהשיחות ונראה את  עו"ד ג. אדרת:

 28ההתייחסות בעניין של היחסים בין ויקה לבינך. עכשיו אני רוצה 

 29 שלך עם רמי כהן. שנעבור ותציגי את הקשר 

 30 זה לא יפה, הוא יושב פה.  ת:

 31 זה מאוד יפה.  ש:

 32את רמי אני הכרתי לראשונה כשבאתי, כמו שהזכרתי, לנהל מטה יום  ת:

 33, עד אז לא הכרתי אותו ורמי הגיע כשעוד, אפשר 2002-בחירות ב

 34להגיד ממש ממיטת חולים אחרי שהיה חצי שנה מורדם ומונשם והוא 
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 1אותו כי הוא לא מסוגל אפילו לנהוג אבל הוא  מגיע כשאשתו מסיעה

 2מנהל את כל הנושא של המתנדבים. לא יודעת, אני לא רוצה להרחיב 

 3פה אבל בזמן הבחירות הנושא של מתנדבים זה לא, זה לא זעום 

 4 משהו, זה תחום מאוד גדול. 

 5 מתנדבים למפלגה? כב' הש' לוי:

 6הוא אחראי על המתנדבים באופן כללי מתנדבים לבחירות. אנחנו,  העדה, גב' קירשנבאום:

 7במפלגה אבל ביום, בתקופת הבחירות אנחנו משלבים או מגייסים את 

 8המתנדבים האלה לעבודה ומשבצים אותם וזה חלק מאותו צבא 

 9 שבסופו של דבר עובד ביום הבחירות. 

 10 וגם הוא מתנדב? או שזה בשכר? כב' הש' לוי:

 11שכר, אני לא זוכרת שהוא קיבל, אני לא אחראית, לא, הוא לא קיבל  העדה, גב' קירשנבאום:

 12, אני לא יודעת אבל גם 2002-אני לא הייתי אחראית על המשכורות ב

 13בהמשך אני לא זוכרת שיום אחד ששילמתי, שהמפלגה שילמה לו 

 14משהו. ונוצר ביננו קשר, קודם כל אני מאוד הערכתי אותו על העבר 

 15עזר לי והדריך בין כל  המרשים שלו, על מה שהוא עשה וגם הוא קצת

 16המבוכים האלה בהתחלה כשבאתי לעבוד בין איחוד לאומי, בין 

 17תקומה, מולדת, לא הבנתי מה קורה שם בכלל בהתחלה. אז, ובאמת 

 18נוצר קשר מאוד טוב וידידותי וידעתי גם, אנחנו גם נפגשנו ודיברנו 

 19ורמי גם היה בוועדה מדינית של המפלגה ומאוד היה חשוב לי לשמוע 

 20ת הדעה שלו בהרבה תחומים וידעתי שהוא גם יועץ בכל מיני, כמו א

 21שסיפרתי ברשות למלחמה בסמים וידעתי שגם בבנק ישראל ובעוד 

 22מקומות וגם ידעתי שיש לו עסקים פרטיים. עכשיו אני רוצה לציין 

 23 היתה לי חברה פרטית,  2009עד  2004שבשנת, בין שנים 

 24 לך היתה? כב' הש' לוי:

 25לי היתה חברה פרטית, כן. היה מותר לי לעסוק בזה. היתה לי חברה  רשנבאום:העדה, גב' קי

 26פרטית שהיא, שהיתה לי חברה עם שותפה שלי, חברה שלי 

 27מאז'רביג'אן, החברה זרה, לא חברה בארץ ואנחנו עסקנו בתיווך 

 28בינלאומי, היא ייצגה את הצד האזרי ואני הבאתי את החברות 

 29ישראליות לביצוע פרויקטים הישראליות וככה הבאנו חברות 

 30באז'רביג'אן מטעם ממשלת אז'רביג'אן. וכשרמי בסיפורים שדיברנו 

 31וסיפרתי לו אז הוא אמר לי את יודעת אני מנסה להוציא קצת פעילות 

 32לחוץ לארץ, תגידי מה את יכולה לעזור לי, אמרתי לו איזה תחומים 

 33בנושא של מה אתה מחפש? אז הוא אמר תראי אני יש לי ידע, ניסיון 

 34התחבורה, אבטחה, אולי סלולר קצת, אני זה לא תחומים שהחברה 
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 1שלי עסקה בזה אבל בפעילות הזאת הכרתי שם, בהתחלה הוא היה גם 

 2קצת בעסקים איתנו ואחר כך פרש בחור אחד ישראלי בשם ישראל 

 3נוב שגר בקרית, אז הוא היה גר בהתחלה בקרית מוצקין ואמרתי לו 

 4ילות שלי, אני אכיר לך בחור שנמצא תשמע זה לא תחום הפע

 5באז'רביג'אן והוא מרחיב שם את הפעילות ותראה אם אתה יכול איתו 

 6לעשות משהו. ובהחלט, אני הייתי עדה לכך שהגיעה לפה משלחת של 

 7משרד התחבורה מאז'רביג'אן ואני חושבת, אני לא זוכרת, אני חושבת 

 8שוט כבר לא אפילו בפגישה אחת הייתי איתם, אבל בהמשך אני פ

 9הייתי בקשר והם, לא יודעת מה הם ניסו לעשות, אני יודעת שהם 

 10המשיכו לנסות לעבוד ביחד ואני כבר לא זכרתי אחר כך מה קרה אבל 

 11חודשים  3בחומר חקירה אני כן קראתי וראיתי שרמי שילם לו 

 12משכורת ואחר כך הוא, זה דרך אגב נדמה לי עוד בתקופה שאני לא 

 13אפילו לא זוכרת, אבל אני יודעת שבסוף ישראל נוב הייתי חברת כנסת 

 14עבר לגור, הוא עזב את ישראל, נהיה, הוא עזב את ישראל גר 

 15באז'רביג'אן ואז היתה לו שם חברה ונדמה לי שרמי עבד עם החברה 

 16 שלו. אני הרחבתי יותר מידי?

 17לא, לא, אני רק רוצה להפנות שהתייחסנו לנושא הזה כי התביעה  ש:

 18 1152עד ת/ 1148ות/ 734עד ת/ 718ורה של מוצגים ת/הגישה פה ש

 19. אז לכן העלינו את 2007וכולם מתייחסים לקשר שלך עם רמי בשנת 

 20הנושא הזה, אבל מבחינה של קשר שלך עם רמי איך התפתח ומה היה 

 21 שנבחרת לחברת כנסת? 2007בהמשך אחרי 

 22יות קודם כל שנבחרתי לחברת כנסת אז כבר העברתי את הניהול במנ ת:

 23שלי בחברה לבעלי אבל כמו שבעלי הוא לא, עובד בחיל האוויר ולא 

 24היה לו זמן להתעסק בזה ולא, בסופו של דבר החברה נקלעה, סיימה 

 25את תפקודה נגיד ככה ומכרתי את השאריות של החברה לשותפה שלי 

 26 ועל כך מדווח בכל מקום. אבל שניה גיורא, 

 27 בסדר.  ש:

 28ושא, מכיוון שרמי כמו שאמרתי ניסה אני רק רוצה להגיד בעוד נ ת:

 29להרחיב עוד פעילות שלו לכל מיני והוא שאל אותי אם יש לי קשרים 

 30במקום אחר ולא כל כך באמת, לא עבדתי, לא הכרתי, לא עבדתי 

 31במדינות אחרות אבל באותם ימים אני כבר הכרתי את מי שלימים 

 32מפיקה נהייתה עדת המדינה פה, נלי דינובצקי, שהציגה את עצמה כ

 33גדולה ולא רק הציגה, אני גם הייתי באירועים שהיא הפיקה והיא 

 34הרשימה אותי יש לציין והיא גם הזמינה אותי לארוחות ערב סגן שר 



 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ
 

 2019מרץ  18 

 

 5076 

 1התרבות האוקראיני גם באוקראינה וגם בארץ ותיארה את הקשרים 

 2שלה בינלאומיים החזקים אז אמרתי, אני יכולה רק רמי להצטער על 

 3אמרתי לו, אני ידעתי שרמי מוציא משלחת של הקשר הזה באמת כי 

 4אנשי עסקים לאוקראינה לא ידעתי מה נגמר עם המשלחת ההיא אבל 

 5אמרתי לו תקשיב אני מכירה מישהי שמתפארת בקשריה באוקראינה 

 6אני אכיר לך אותה אולי אתה תצליח לעשות משהו. והאמת עד שהיא 

 7ידעתי שהיה  נהייתה עדת המדינה ועד שנהייתה החקירה אפילו לא

 8 ביניכם בסופו של דבר משהו. זהו. 

 9איך היית מגדירה את היחסים שנוצרו בינך לבין רמי, היחסים בין  ש:

 10 המשפחות, ההיכרות עם הילדים?

 11קודם כל היחסים ביננו הם מאוד ידידותיים ובהמשך גם הכרנו כמו  ת:

 12שזה קורה בדרך כלל הילדים שלי היו מגיעים לכינוסים של המפלגה, 

 13לוועידה, לכל מיני דברים, הם היו חלק מהפעילות שלי וככה רמי הכיר 

 14גם את המשפחה, את הבעל, את הילדים. והעזרה הגדולה שקיבלתי 

 15יד זה בנושא של הבן שלי באמת, הבן שלי אמור מרמי אני יכולה להג

 16היה להתגייס לצבא והוא החליט שהוא רוצה להיות רק בשייטת, 

 17הולך לגיבוש של השייטת ובגיבוש הראשון הוא נופל ואז הוא דוחה 

 18את הגיוס בחצי שנה והולך לגיבוש נוסף של השייטת ומה לעשות 

 19ק למדל"ן וגם שהוא נופל גם בגיבוש השני ואז הוא רוצה ללכת ר

 20למדל"ן הוא לא מגיע בגיבוש של כל האלה ואז הוא בא ואומר 'טוב, 

 21אם אני לא קרבי אז אני בכלל לא ג'ובניק או משהו כזה, אלך לעבוד, 

 22-לא רוצים אותי בקרבי אני לא הולך לעשות שירות קרבי' אז זה לא ב

DNA  23של המשפחה שלי, אני מזמנת את רמי, עושה ביניהם מפגש ואני 

 24ומרת רמי תקשיב תיישר קצת את הבן שלי, מה הולך פה? ובאמת א

 25רמי מנהל איתו שיחת מוטיבציה, מסביר לו על כל מה שקורה, על 

 26העתיד, איך זה משפיע על החיים שלו ובסוף הבן שלי מתגייס ועושה 

 27, מסיים אותו בהצטיינות, דרך אגב באותו 101-שירות בצנחנים ב

 28אומר מה אתה עכשיו מחפש עבודה?  מועד שרמי משכנע אותו אז הוא

 29תסיים את השירות כמו שצריך, תהיה קרבי, עבודה שלך עליי תסיים 

 30 אתה תראה אני אעזור לך. 

 31אז רק בשביל היות והזכרנו, גם גאווה של האמא, אני רוצה להציג פה  ש: 

 32תעודת הערכה שהוענקה לסמל תמיר קירשנבאום על פעולה צבאית 

 33 שהוא עשה. 
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 1תם, גיורא אמר אל תדברי על זה אבל אני בכל זאת רוצה זה לא ס ת:

 2להגיד, זה לא סתם על השירות. היתה פעולה צבאית בצפון ולא היתה 

 3פשוטה ועל ההצלחה של הפעולה הזאת הבן שלי קיבל את התעודת 

 4 הוקרה. 

 5 

 6 החלטה

  7 

 8 . 165הוגשה וסומן נ/

 9 

 10 , במעמד הצדדים.2019במרץ  18ניתנה והודעה היום, 

 11 

 12 

_________________ 13 

 14 ירון לוי, שופט

 15לגבי הקשר של ביתך רנית עם רמי, אני רוצה שתעייני פה בשיחות  עו"ד ג. אדרת:

 16ותסבירי לבית המשפט  1162-ו 1161בתמלילים  1160שהוגשו ת/

 17 הנכבד את הקשר של רנית עם רמי. 

 18טוב, אז קודם כל כמו שאמרתי מי שמחפש עבודה קודם כל מתקשר  ת:

 19שחושב שהם מקושרים ויכולים לעזור. אז כשאני חיפשתי לחברים 

 20עבודה למישהו מהילדים שלי אז למי אני יכולתי לפנות? לרמי. 

 21שלדעתי הוא המקושר ויכול לעזור. ודרך אגב, זה לא שאוטומטית רמי 

 22אמר לי כן, במקרה של רנית זה בכורה, הבת הבכורה שלי עם תואר 

 23ם אתה מכיר כבוד השופט את שני בכלכלה והיא עבדה, לא יודעת א

 24שנים והתקדמה אבל רצתה ללכת הלאה. אז  7תש"ם היא עבדה שם 

 25היא שאלה  אם אני יכולה לעזור לה. שאלתי את רמי, רמי אמר אני 

 26אבדוק משהו, קישר אותה למישהו, זה מה שאני זוכרת מהשיחה ככה 

 27פחות או יותר שאני מדפדפת, רנית התקשרה בסוף לא יצא מזה שום 

 28בר כי מה שהציעו לה שם זה לא עניין אותה, זה לא היה, זה לא מה ד

 29שהיא רצתה אז לא יצא. אבל בהחלט אני זוכרת שחיפשתי עבודה לבת 

 30השניה שלי אז התייעצתי עם רמי והיא הגישה מכרז, לא שרמי סידר, 

 31הגישה, ניגשה למכרז ושאלתי את רמי אם הוא מכיר את המקום 

 32 עבודה, זה השיחה השניה, 

 33 . 809ת/ ש:
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 1ואז שאלתי רמי תגיד אתה מכיר מישהו, נדמה לי שזו חברת נס היתה,  ת:

 2אז רמי אמר לי תגידי מה זה, זה חברה רצינית לבת שלך עדיין אין 

 3ניסיון, היא לא יכולה, זה לא ברמה עדיין שלה וקיבלתי את דעתו, 

 4אמרתי בסדר. זה מה שאתה אומר. היא הלכה למכרז, זה לא שרמי, 

 5התייעצתי אם הוא מכיר מישהו, אם הוא יודע, אם יכול לבדוק רק 

 6משהו אבל אני חושבת שמה שהיה ביני ובין רמי זה טיפוסי למה 

 7שקורה בעולם הזה בין החברים, אני לא חושבת זה שהוא יושב על 

 8ספסל הנאשמים ואני יושבת מאחוריו או עומדת עכשיו לפניו זה לא 

 9ם, אני בטוחה שגם אליך כבוד משנה את המהות של מה שקורה היו

 10השופט לא פעם יש בקשות וגם אליהם, וגם לעיתונאים, אתה מכיר 

 11מישהו אולי אתה יכול לסדר? זה משהו שזה קיים, זה טבעי, זה לא 

 12יוצא דופן. אז פעם אנחנו יכולים לעזור ופעם אנחנו לא יכולים לעזור. 

 13  כמו שאני אמרתי, אני ברוב המקרים לא הצלחתי לעזור.

 14 למה התכוונת כשהוא עושה מאצ'ינג? כב' הש' לוי:

 15 איפה זה מאצ'ינג? העדה, גב' קירשנבאום:

 16 בשיחה.  כב' הש' לוי:

 17 תראה לי, תכוון אותי, אני אקרא ואני אסביר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 18 זה בערך במחצית הראשונה של העמוד.  כב' הש' לוי:

 19 או שבשיחה הקודמת? לגבי נס טכנולוגיות העדה, גב' קירשנבאום:

 20 כן, כן, נס טכנולוגיות.  כב' הש' לוי:

 21 אז שניה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 22את מבקשת ממנו שהוא יסדר עבודה בחברה הזאת, אז הוא אמר  כב' הש' לוי:

 23"בגלל שאני אוהב אותה אני אסדר לה מקום אחר" ואז את אומרת לו 

 24לה" ואז את "מה?", הוא אומר "אני מת עליה אבל גם על אמא ש

 25 אומרת לו "רגע, אתה אמרת שאתה עושה איזה מאצ'ינג". 

 26סליחה, זה לא מה, רגע, אבל אני לא, חכה, אני גם בלי משקפיים אז  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 אני צריכה לקרוא את זה לאט. 

 28 באמצע העמוד. פה.  עו"ד ג. אדרת:

 29 אין לי מושג למה הכוונה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 30אוקי. עכשיו, אם זה כל כך טבעי אז למה בהודעה הראשונה שמסרת,  לוי: כב' הש'

 31זו הפעם היחידה בעצם שדיברת אחרי שבחרת בזכות השתיקה, אמרת 

 32 שאת לא עוזרת לילדים, אם זה כל כך בסדר מה, למה לא, 

 33 מה זה אני לא עוזרת לילדים? העדה, גב' קירשנבאום:

 34 כך אמרת.  כב' הש' לוי:
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 1מה אני אמרתי? תראה, אני רוצה, אני אתייחס עוד בהרחבה לגבי  רשנבאום:העדה, גב' קי

 2החקירה הראשונה שלי אבל אני, אם כבר אתה שאלת, אז אתה, אני 

 3 אקדים את התרופה למכה. 

 4 כן.  כב' הש' לוי:

 5בבוקר מזמנים אותך לחקירה ואתה אומר 'אבל  6-תאר לעצמך שב העדה, גב' קירשנבאום:

 6' 12-כי יש לי דיון בבית משפט, אני יכול להגיע רק ב אני כרגע לא יכול

 7ואז אומרים לך 'לא, לא, תגיע עכשיו כי הילדים שלך כבר עצורים'. 

 8 ואז אתה מגיע לחקירה, מה בראש שלך?

 9 הילדים שלך לא גרים איתך? כב' הש' לוי:

 10קודם לא. ומה, מה, על מה אתה חושב שאתה נמצא שם בחקירה? מה  העדה, גב' קירשנבאום:

 11כל? מה מטריד אותך הכי הרבה שאתה נמצא בחקירה ואתה יודע 

 12 שכבר כל הילדים שלך עצורים? 

 13 היום אני לא עונה לשאלות.  כב' הש' לוי:

 14 אני מאוד, אני מאחלת שלא תהיה בסיטואציה הזאת. כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 מה התשובה? למה אמרת,  כב' הש' לוי:

 16לא יודעת להגיד היום להגיד, אני בעצמי שאני קוראת את  אני העדה, גב' קירשנבאום:

 17החקירה הראשונה שלי אני בעצמי לחלק מהדברים לא יודעת למה 

 18עניתי ככה. להערכתי קודם כל הייתי מוטרדת ברמות, שנית מוטרדת 

 19על הילדים אני מתכוונת כי לא ידעתי מה קורה. לא מבינה בכלל 

 20מה רוצים ממני, לא מבינה איך  באיזה עולם אני חיה, לא מבינה בכלל

 21העסק הזה נפל, חלק מהדברים אני אומרת רגע אולי אני לא צריכה 

 22להגיד, אולי זה ככה, מכיוון שאני לא יודעת מה קורה אז אני מנסה 

 23איך שהוא אולי להרחיק את עצמי לדברים שאולי זה איזה שהוא 

 24אמת פשע, אבל כשאני מסתכלת למה אמרתי את זה אני לא מבינה, ב

 25אני לא יודעת למה אמרתי כי רציתי אולי, אין לי שום הסברים, אין 

 26שום היגיון הסברי, אין שום הסבר הגיוני על מה שאמרתי, לא יודעת. 

 27 אני רק, אני רק לא, אני יודעת שזה מצב הזוי. 

 28 טוב.  כב' הש' לוי:

 29 כל המצב הזה הוא הזוי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 ך דין אדרת, תמשיך. בבקשה עור כב' הש' לוי:

 31לגבי ההעסקה של תמיר, הבן שלך, אצל רמי, זה גם מופיע בכתב  עו"ד ג. אדרת:

 32 האישום, יש לגבי זה אישום. מה את יכולה לומר?

 33כשמתקרבת, שמתקרב השחרור של הבן שלי, בערך חודשיים לפני  ת:

 34השחרור אז כמו שכולם לקראת השחרור מקבל שם איזה שהוא 
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 1תפקיד, רס"ר רס"פ, לא יודעת בדיוק איך זה נקרא, והוא אומר לי 

 2תקשיבי אני עכשיו כל סוף שבוע בבית, אין לי כבר, לא יוצא לסיורים, 

 3ולי אני יכול לעבוד במשהו? אמרתי לו לא שום דבר, יש לי מלא זמן, א

 4קודם כל לך לצבא ותבקש שיתנו לך אישור, אתה לא יכול לעבוד בלי 

 5אישור, אז הוא הולך ומוציא אישור שמותר לו לעבוד ואני פונה לרמי 

 6ואומרת תקשיב רמי הבן שלי מחפש עבודה אז הוא אומר תביאי 

 7מן שיש לו. הם אותו, אני אדבר איתו נראה מה הוא יכול לעשות בז

 8נפגשים, מדברים ורמי מבקש ממנו, אני לא יודע בדיוק מה הוא עשה 

 9שם בסופו של דבר אבל עשה משהו בשבילו באינטרנט, הוציא, אני 

 10יודעת שהוא סיפר לי שהוא ישב באוטובוס עם חיילים ישב באינטרנט 

 11עשה דברים, שלח לו כתבות, זה לפי הסיפורים שאני יודעת והיה איזה 

 12שגם רמי אמר תקשיבי הבן שלך מחפף, הוא לא עושה את מה  פעם

 13שהוא צריך אז לקחתי את הבן שלי באוזניים הבאתי לרמי אמרתי לו 

 14תקשיב מה רמי מתלונן שאתה לא עושה עבודה, מה זה ככה זה לא 

 15עובד אז נתן לו בראש, גם עם הילדים זה קורה. אבל זה לא, הוא לא 

 16חודשים. משהו כזה. ואחר כך  4-5לו עבד אצל רמי הרבה זמן, עבד אצ

 17 זהו, זה הסתיים. 

 18אוקי. אני רוצה לעבור עכשיו לנושא של הכספים הקואליציוניים ואני  ש:

 19אבקש קודם כל אם את יכולה להסביר באופן כללי מה זה הכספים 

 20הקואליציוניים? ממה הם נובעים? ממתי הם קיימים? ממתי היה לך 

 21 שר לכספים הקואליציוניים?תפקיד במפלגת ישראל ביתנו בק

 22, משובצת לוועדת כספים וברגע שאני 2009-אז, אני מגיעה לכנסת ב ת:

 23משובצת לוועדת כספים מכיוון שאני מגיעה לכנסת אחרי הסכמים, 

 24רגע, צעד אחורה, מה זה כסף קואליציוני קודם. כסף קואליציוני זה 

 25זה כסף שמקבלות כל המפלגות קואליציה בזמן הרכבת הממשלה ו

 26נחתם הסכם קואליציוני בזמן הקמת הממשלה וההסכם הזה מתחדש 

 27ומשתנה מידי פעם בכל הדיון התקציב שמתקיים בכנסת, אבל אין 

 28מפלגה בקואליציה אחת שאין לה את הכסף הקואליציוני וזה מנוהל 

 29וכמו שאמר גיורא בנאום פתיחה שבעצם אפשר לעשות בכסף הזה מה 

 30, לאג'נדה של המפלגה או למפלגות שמתאים, ככה לפחות אני ראיתי

 31אחרות שרוצות לטפח כל אחד ממפלגה בעניין שלו וזה לא כסף 

 32שנמצא אצלי בחשבון בנק וזה לא כסף שנמצא אצלי במזוודה ואני 

 33באה ואני מחלקת אותו, זה כסף כמו שהעידו פה כבר עובדי האוצר 
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 1 שזה רשום אצלם וזה עובר לפי ההנחיה ובדיקה ותיאומים למטרות

 2 שאני קובעת להם. 

 3 את אחראית על הכספים הקואליציוניים? 2009-כבר ב כב' הש' לוי:

 4 לכנסת,  2009-זה מה שאני רוצה להגיד, כשאני מגיעה ב העדה, גב' קירשנבאום:

 5 את חדשה.  כב' הש' לוי:

 6אני חדשה, אבל ההסכם הקואליציוני כבר נקבע, אני מקבלת את זה   העדה, גב' קירשנבאום:

as is 7 . 2009, מסוף 2009-אני מתחילה לנהל, כן, מ 2009-תקציב ומ 

 8 שזה מינוי של, מי בוחר בך לתפקיד הזה? כב' הש' לוי:

 9כל, בכל מפלגה יש מישהו שמרכז את הכסף הקואליציוני וזה מינוי  העדה, גב' קירשנבאום:

 10 של יושב ראש המפלגה. 

 11 פים הקואליציוניים. אז כבר מאז מונית להיות אחראית על הכס כב' הש' לוי:

 12אני מסוף, אפשר, להערכתי לא מיד כי באמת הייתי מאוד ירוקה  העדה, גב' קירשנבאום:

 13בעניין הזה, צעירה בעניין והייתי צריכה ללמוד קודם כל את רזי 

 14 2010הכנסת, אני מעריכה שעד כמה שאני זוכרת שלקראת התקציב 

 15 אני כבר ניהלתי את הכסף הקואליציוני. 

 16 של איזה סדר, איזה סדר גודל של תקציב זה היה? לוי: כב' הש'

 17 כל שנה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 18 . 2010-ב כב' הש' לוי:

 19אני לא זוכרת בדיוק אבל אני אומרת לך, אני לא, זה לא שאני בורחת,  העדה, גב' קירשנבאום:

 20שנים שהייתי חברת כנסת חילקתי סדר גודל של  6-אני אומרת לך שב

 21מיליון שקל כסף קואליציוני. זאת אומרת  200ליארד מיליארד, מי

 22מיליון שקל כל שנה. ואני רק רוצה, זה  220-מיליון ל 180שזה נע בין 

 23נראה לך כסף גדול אבל אני רוצה לציין לך שהמפלגות הקטנות כמו 

 24בית יהודי או מה שהיה שם האיחוד הלאומי קיבלו פי שניים כסף 

 25נה ככה יש לה יותר משקל ככה מאיתנו כי כמה שהמפלגה יותר קט

 26היא מקבלת יותר כסף אז זה בכלל לא פונקציה של גודל המפלגה, זה 

 27יכול להיות שבליכוד מקבלים פחות ממה שהמפלגות האחרות אבל 

 28לכל מפלגה יש אחראי על הכסף והוא קובע לאן הולך הכסף. עכשיו, 

 29דיון לא כל הכסף עד אני מחליטה, אני אסביר איך העסק מתנהל. יש 

 30 תקציב וברוב הדיוני תקציב כמו ששמענו עכשיו בגלל ההתנהלות, 

 31 דיוני תקציב איפה צריך להיות? בכנסת או במפלגה? כב' הש' לוי:

 32בכנסת אני מדברת. כל דיון תקציב הרי כמו ששמענו עכשיו בגלל  העדה, גב' קירשנבאום:

 33אחוז אז זה לא רק  2ההתנהלות של האוצר יש קיצוץ רוחבי של 

 34כשיו, זה בדרך כלל יש כל מיני צרכים ויש קיצוצים רוחביים ע
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 1,  4שרים,  5במשרדים ואז באים שרים שהם מהמפלגה שלי , נגיד יש 

 2לא משנה ואנחנו אומרים רגע צריך איך שהוא לאפשר למשרדים 

 3שלהם לתפקד אז הכסף, אז קודם כל אני לא טיפלתי בנושא של 

 4יושב עם כל שר, בוחן את התקציב מול השרים, אביגדור ליברמן 

 5התוכניות של השר למשרד, את הצרכים שלו והם מחליטים מה הכסף 

 6מתוך הכסף הקואליציוני הולך לכל משרד ממשלתי והכסף הזה עובר 

 7 לתקציב של המשרד, כאילו כמו, 

 8 כשאת אומרת שר את מתכוונת לשרי המפלגה? כב' הש' לוי:

 9הקשבת אולי, אבל אני אמרתי שרים במפלגה.  אני אמרתי, אתה לא העדה, גב' קירשנבאום:

 10 אוקי. 

 11 אני רואה לא השתחררת מהתפקידי ניהול לגמרי.  כב' הש' לוי:

 12 תקשיב, זה חרוט באופי, מה אני יכולה לעשות? אז,  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 אשתדל יותר.  כב' הש' לוי:

 14ד החוץ, אז קודם כל אז יש נגיד שר הקליטה, ביטחון פנים, משר העדה, גב' קירשנבאום:

 15מחליטים מה וזה הכסף. אז קודם כל נקבע מסגרת של כל משרד ואז 

 16השרים עוברים לטיפול שלי ואני יושבת מול השרים וקובעים גם 

 17פרויקטים מיוחדים בתוך המשרדים שזה לא, זה כבר לא בסיס 

 18התקציב, זה פרויקטים מיוחדים. ואז אחרי שאני סוגרת את כל 

 19התקציב ופרויקטים מיוחדים אני יושבת עם התקציב של בסיס 

 20האוצר ואני חותמת על התקציב של המשרדים מטעם המפלגה. אחרי 

 21זה נשאר עוד כסף קואליציוני והוא כבר מחולק לפי האג'נדה של 

 22המפלגה, אם זה ישראל ביתנו אז זה עליה וקליטה, התיישבות, 

 23 ביטחון, 

 24 שמי קובע את האג'נדה? כב' הש' לוי:

 25אני. לא, אג'נדה כבר נקבעה במפלגה, לא אני קבעתי אג'נדה, סליחה,  גב' קירשנבאום:העדה, 

 26 קפצתי. 

 27 אבל את החלוקה מי קובע? כב' הש' לוי:

 28 אני.   העדה, גב' קירשנבאום:

 29 אוקי.  כב' הש' לוי:

 30 אני קובעת לאן הולך הכסף.  העדה, גב' קירשנבאום:

 31 כל שנה? איזה סדר גודל של כספים נשאר כב' הש' לוי:

 32 מיליון. בערך.  80 העדה, גב' קירשנבאום:

 33 לא מעט כסף.  כב' הש' לוי:

 34 ממש לא.  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1מה מעורבות של משרד האוצר בנושא הכספים הקואליציוניים? בשלב  עו"ד ג. אדרת:

 2הזה שהגעת אליו, של הכספים שנותרו ואת בהתאם לאג'נדה של 

 3 ם לפרויקטים או למטרות מסוימות.המפלגה מעוניינת להעביר אות

 4 מיליון, אמרתי לך ככה בעקיצה.  80אז, אני , לא יודעת אם זה  העדה, גב' קירשנבאום: 

 5 בערך.  כב' הש' לוי:

 6אז אני אגיד לך. קודם כל לנו היה הסכם עם ליכוד שמעבר לכספים  העדה, גב' קירשנבאום:

 7להתיישבות יחד מיליון לחטיבה  25של המשרד למשל אנחנו מעבירים 

 8מיליון אנחנו, ככה יצרנו תקציב של  25מיליון הם,  25עם ליכוד 

 9מיליון ומשרדים. אבל נגיד כמו שאמרתי,  50חטיבה להתיישבות של 

 10מגיעים אלי פניות, מגיעים אלי ארגונים, מגיעים אלי עמותות, 

 11מבקשים כסף, מגיעים אלי רשויות מבקשים כסף, אני בודקת מה 

 12אני, אני אביא דוגמה קטנה. נגיד, לדוגמה, אלי מלכה הצרכים שלה ו

 13מרמת הגולן מגיע אלי ואומר שיש לו מוסד חינוכי מאוד טוב ויש שם 

 14גם עולים חדשים שלומדים אצלו אבל חסר לו כיתות אז אני פונה 

 15לאוצר ואני שואלת את האוצר איך אני מעבירה כסף לאלי מלכה, 

 16בי את יכולה להעביר דרך לכיתות לימוד. אז הוא אומר לי תקשי

 17משרד החינוך אז אני הולכת למשרד החינוך, או הוא אומר, בדרך כלל 

 18הם אומרים לי זה הולך למשרד החינוך, משרד החינוך מעביר את זה 

 19לרמת הגולן אבל אם זה לרמת הגולן אז זה מתחלק בין כל המוסדות 

 20ז בוא חינוך ברמת הגולן, זאת אומרת לא, זה לא מתאים לי, אוקי א

 21נראה מסלול אחר. בואי נעביר את זה דרך משרד הפנים למועצה ואז 

 22אני אומרת לאלי תקשיב אני יכולה להעביר דרך משרד הפנים אומר 

 23לא לא, אל תעבירי לי דרך משרד הפנים אם את מעבירה לי את זה 

 24דרך משרד הפנים זה פוגע לי במענק איזון. אוקי. אז אני מחפשת עוד 

 25לאוצר. אני אומרת לו רגע, חבר'ה אם אני רוצה לעזור דרך. אני פונה 

 26למוסד הזה, איך אני עושה? אז הם אומרים, הם נותנים לי פתרונות, 

 27הם אומרים לי תעבירי לנגב וגליל, נגב וגליל יכולים להעביר את זה 

 28לפרויקטים. זה מה שעשיתי, העברתי לנגב וגליל, העברתי לפרויקטים. 

 29צה להעביר, אני אספר סיפור, עוד פעם קצר קורה מקרה, נגיד אני רו

 30ככה. אני מגיעה פעם למוסד מדהים, מדהים, יושב בפרדס כץ 

 31, יש שם 0וקוראים למוסד עלה, זה מוסד שמטפל בילדים נכים מגיל 

 32טיפול, מוסד חרדי אבל באמת אני אומרת לך, לא אבל, חרדי ומטפל 

 33אני רוצה  בשקיקה בילדים ובאהבה וכל זה, אני באה אני אומרת

 34להעביר לשם כסף, אומרים אי אפשר , אין להם תקנה. אז איך אני? 
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 1אני רוצה לעזור למוסד אז איך אני עוזרת? אז אוצר חוזר אליי ואומר 

 2תקשיבי אבל יש מוסד אחות לעלה קוראים לו עלה בנגב ולעלה בנגב 

 3יש תקנה, תעבירי לעלה בנגב ועלה בנגב יעביר כסף לפרדס כץ. וזה מה 

 4מיליון לעלה בנגב, עלה  5ני עושה בהנחיה של האוצר. מעבירה שא

 5בנגב מתחלק בתקציב עם עלה בפרדס כץ, כל אחד מקבל וככה זה 

 6עובד. אני לא המצאתי פה שום שיטה, ולא הנחיות ואני רק רציתי 

 7 לדעת שזה מגיע למטרה שאני קובעת והדרך נקבעת על ידי האוצר. 

 8יחס ל"איילים" והעברת ניסיון הוזכר כאן במהלך המשפט בהתי ש:

 9להעביר כסף לטובת הפעילות של קלגנוב בעמק הירדן, הוזכר פה 

 10 . 46השימוש בעמותות שיש להן סעיף 

 11אז , אוקי, כמו שאמרתי עלה בנגב או עלה, אז עלה בנגב לא יכול  ת:

 12, כי עמותה לעמותה לא יכולה 46להעביר לעלה אם אין לעלה סעיף 

 13אז אני בטח על קלגנוב אנחנו נדבר פה הרבה,  46להעביר אם אין סעיף 

 14אבל אני באמת רציתי לעזור לאיש הזה והוא בא אלי עם איזה רעיון 

 15שאני קיבלתי את הרעיון הזה וחשבתי שזה סופר חשוב שיהיה בית 

 16ספר לשייטים, שהוא יצמיח דור חדש של שייטים ורציתי להעביר. אני 

 17פרתי קודם, עמק הירדן פונה לאוצר ושוב אותו סיפור כמו שסי

 18אומרים אל תעבירי לנו כסף למועצה, זה פוגע במענק איזון, אוקי, 

 19איך אני יכולה להעביר? אני רוצה, אז, די טבעי שאני אעביר את זה 

 20דרך משרד הספורט, נכון? זה כאילו הכי טבעי. אני פונה לשרה, מי 

 21ף שהיתה אז שרה ואני אומרת לה תקשיבי זה יש לך פה שייט אלו

 22אולימפי , בואי נקים בית ספר שהוא יחנך את השייטים, לא מעניין 

 23אותה ,לא מעניין, היא לא רוצה, מה אני עושה, אני רוצה שיהיה בחור 

 24שיחנך, אני רוצה שהפרויקט הזה יקום, אני רוצה לעזור לו בסופו של 

 25דבר. איך אני עושה את זה? אני אומרת לאוצר תקשיב מה אני עושה 

 26אומרים את תעבירי לעמותה אחרת ואם יש, היתה עמותה פה? אז הם 

 27אז  46בעמק הירדן בנושא ספורט, אם יש להם עמותה בעמק הירדן 

 28? הם 46כל עמותה אחרת יכולה להעביר להם אז אני שואלת יש לכם 

 29אלף,  300אומרים יש. אמרתי יופי. אז אני אעביר ל"איילים" 

 30ום שם בית ספר לשייטים אלף, יק 300"איילים" יעבירו לעמק הירדן 

 31אלף גם יחנכו דור של שייטים, גם קלגנוב יקבל שכר, יהיה,  300-ב

 32 פשעתי, חטאתי, אסון. 

 33 זה הפרוטוקול לא מבין סרקזם.  ש:

 34 אוקי, סליחה, מצטערת, זה נאמר בציניות.  ת:
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 1אני רוצה להתייחס לכמה פרויקטים דוגמאות שהעברת להם תקציב  ש:

 2ם, מה את יכולה לומר על תמיכה בבתי חולים מהכספים הקואליציוניי

 3 באיזורי עימות?

 4 אבל היה שם מעורב עוד מישהו, לא? כב' הש' לוי:

 5 היה את גיורא אסתרי שהוא היה מנכ"ל של העמותה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 6 עוד אחד אני חושב.  כב' הש' לוי:

 7 אתה מתכוון לקליסקי? העדה, גב' קירשנבאום:

 8 ה לי, הוא העיד פה, לא?נדמ כב' הש' לוי:

 9 לא, לא, קליסקי,  העדה, גב' קירשנבאום:

 10 איך הוא קשור לכל,  כב' הש' לוי:

 11אם זה קליסקי אז קליסקי פשוט הוא עשה את זה ממש בהתנדבות,  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 הוא לא עשה כלום, הוא התעסק בספורט והוא רצה, 

 13 אותו? לא הזכרנו אותו, למה היה צריך כב' הש' לוי:

 14אני לא הזכרתי אותו, הוא עזר לי בהתנדבות, באמת לא עשה כלום.  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 הוא בכלל, טוב. עכשיו נדבר על קליסקי?

 16 לא יודע, אם כבוד השופט,  עו"ד ג. אדרת:

 17 לא, לא, זה פרשת ההגנה ההגנה מנהלת,  כב' הש' לוי:

 18 לי אין בעיה, תקשיב, קליסקי,  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 אבל אם מתחילים סיפור אז לפחות שיהיה מלא.  כב' הש' לוי:

 20 אז אני אספר,  העדה, גב' קירשנבאום:

 21 הסיפור פה היה על קצה המזלג, אנחנו,  עו"ד ג. אדרת:

 22 אבל אני יכולה להרחיב את זה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 לא, לא, בסדר.  כב' הש' לוי:

 24 אנחנו עוד נדבר על זה.  קירשנבאום: העדה, גב'

 25 זה רק המתאבן, עוד נגיע למנה העיקרית, בסדר. אוקי.  כב' הש' לוי:

 26 העיקרית מנה ראשונה.  עו"ד ג. אדרת:

 27 מאה אחוז.  כב' הש' לוי:

 28 כן,  עו"ד ג. אדרת:

 29 על הכסף הקואליציוני, אז אני מגיעה,  ת:

 30 על בתי חולים באיזורי עימות.  ש:

 31כבר אמרתי שאני הגעתי אחרי  2009-כן, אז אני כשאני מגיעה ב ת:

 32מיליון הולך  100-שהוחלט אז לפניי, לא אני קבעתי, הוחלט במפלגה ש

 33בתי חולים בפריפריה. וכל הבתי  4-להקמה של מיונים ממוגנים ב

 34חולים בנו את המיון הקדמי ואתם בטח שמעתם מי ששמע ומי שזוכר 
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 1הצליח להקים את המיון זה היה ברזילי  שהבית החולים היחידי שלא

 2בגלל הקברים, עצמות ועניינים ולא הצליחו. הכסף כבר עבר ולא נעשה 

 3שום דבר. אז אני נוסעת לברזילי, נפגשת עם המנכ"ל כי אני רוצה 

 4להבין אדוני קיבלת כסף, או כסף ממשרד הבריאות כרגע, זה לא אצלו 

 5באוצר עבור משרד בבית חולים זה צריך להבין את זה גם כן, 

 6הבריאות עבור מיון, אבל אנחנו יודעים שהכסף נגמר בסוף שנה, אין 

 7כסף. אתה יודעים, כן? מה שבאוצר, נעלם. אז אני אומר לו תקשיב, 

 8מיליון, מה אתה עושה? בוא תמצא פתרון, תזיז מיון מפה, תזיז  25

 9, מיון לשם, תפתור בעיה, תעביר עצמות לא יודעת מה. זה נהיה שולי

 10בסוף בנו שם משהו אחר. אבל אני תוך הפגישה מספרת לו שאני 

 11במקצועי אני אחות ואני מספרת לו שבשנים האחרונות בבלינסון 

 12עבדתי במכון האונקולוגי אז הוא אומר לי בואי אני רוצה להראות לך 

 13את המכון האונקולוגי שלנו. עכשיו, אני הולכת וחושבת רוצה 

 14נקולוגי, אני אחרי בלינסון שום דבר לא להשוויץ לי שם עם המכון האו

 15יפתיע אותי. ואז אני מגיעה והוא באמת הפתיע אותי. צריף קטן, חדר, 

 16בלי מזגנים, חדר אחד למטופלים, חדר אחד לרופא ואחות יושבת 

 17במבואה. אמרתי וואי לא תל השומר, לא בלינסון, לא איכילוב, 

 18עם הטיפול ברזילי? זאת הרמה של המכון האונקולוגי שאנשים 

 19הכימותרפי מתבשלים בחדר? אני אומרת לו תקשיב, תבנה מכון אני 

 20נותנת לך כסף למכון כמו שצריך. וככה זה קרה. נבנה מכון אונקולוגי 

 21בבית חולים ברזילי והזמינו אותי לחנוכה כמובן של המקום, ואם 

 22הייתי כזאת שמאוד רוצה פרסום ומאוד רצה לכל הדברים האלה, אז 

 23כת אבל באמת ואולי זה אפילו קשה להאמין אבל מה הייתי הול

 24שאותי עניין זה העשייה ולא באמת פרסום. אז הם כתבו שאני נתתי 

 issue .25כסף למיון אבל אני לא הייתי בפתיחה כי זה לא, זה לא היה 

 26מעבר להכל אני מגלה דבר, אני מקווה שלך כבוד השופט, אני לא 

 27רמת הטיפול בכלל על מגלה פה דברים חדשים אבל אני מגלה ש

 28הבריאות זה נושא אחר, אנחנו נמצאים בתחתית של התחתית של 

 29הכמות מיטות לנפש במדינת ישראל. לא פלא שכל הבתי חולים 

 30מתפוצצים אבל דבר יותר חמור אני מגלה שרמת הטיפול בפריפריה, 

 31מי שגר בתל אביב לעולם לא יבין את זה. אני מביאה לך דוגמה, קריית 

 32ית חולים הכי קרוב זה זיו ואין בקרית שמונה שום דבר שמונה, הב

 33בערב, לא קופות חולים, לא טרם, לא מיון. עכשיו, אוכלוסייה  6אחרי 

 34אני לא צריכה להסביר איזה רמת אוכלוסייה יש בקרית שמונה, 
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 1מישהו מרגיש לא טוב, איך הוא מגיע לטיפול? הוא צריך להזמין 

 2לבית חולים. אם באמת  אמבולנס, הוא לוקח אמבולנס ונוסע

 3מאשפזים אותו אז קופת חולים משלמת את האמבולנס. אבל אם לא, 

 4שקל על האמבולנס. אז אני אומרת  700מחזירים אותו והוא משלם 

 5חבר'ה למה אין מיון בקרית שמונה? אז אומר לי ליצמן, מה אומר 

 6 ליצמן? כסף. אני אומרת לו אתה יודע מה? חצי חצי. מיליון וחצי אני,

 7מיליון וחצי אתה ונקים מיון קדמי בקרית שמונה וככה קם מיון קדמי 

 8בקרית שמונה, בדימונה ובערד ורציתי גם שיקום בירוחם אבל שם זה 

 9שנים ליצמן החליט בגלל  3שנים ואחרי  3כבר לא עלה וזה נמשך 

 10ההתנגדויות של בתי חולים כי הם אמרו שזה לוקח להם פרנסה, 

 11פרויקט וככה נסגר מיון קדמי בקרית ליצמן החליט לבטל את ה

 12שמונה, בדימונה לראש העיר היה ראיה והיום הוא חבר כנסת אצל יש 

 13עתיד נדמה לי, מאיר, מאיר משהו, לא זוכרת, הוא ראה את העתיד 

 14והוא הכניס לתוך המיון קדמי דיאליזה ובגלל הדיאליזה היו הכנסות 

 15עשו איזה פעולה, אבל למיון ולכן המיון הזה לא נסגר ובערד הם גם כן 

 16קריית שמונה לא הצליחו לשרוד ואין להם מיון והיום כל מי שצריך 

 17 נוסע לזיו. 

 18 אדוני, הגשנו את,  עו"ד ג. אדרת:

 19 

 20 החלטה

  21 

 22 . 166הוגש וסומן נ/

 23 

 24 , במעמד הצדדים.2019במרץ  18ניתנה והודעה היום, 

 25 

 26 

_________________ 27 

 28 ירון לוי, שופט

 29 

 30הפתיחה של המכון האונקולוגי בברזילי. רק שיהיה לפרוטוקול לגבי  עו"ד ג. אדרת:

 31שנדע. אז דיברת על מיונים קדמיים, נושא שגם עלה במהלך המשפט, 

 32אם למישהו היתה טענה במהלך המשפט שהפסקת לתקצב אבל לא 

 33מיליון  80ניגע בזה עכשיו. ומה את יכולה לומר לנו על ההעברה של 

 34 '?שקל לעוטף עזה במהלך 'צוק איתן
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 1אז צריך להבין את המערכת היחסים בין אוצר וביננו, שיתופי פעולה  ת:

 2וזה, בזמן 'צוק איתן' פונה שר האוצר לאביגדור ליברמן ואומר 

 3תקשיב אני במצוקה, חסר לי כסף לעוטף עזה ואני מבקש ממך 

 4מיליון שקל להחזיר, לתת את זה לאוצר מתוך הכסף  80להעביר 

 5וטף עזה וזה מה שנעשה, לקחנו מהתקציב הקואליציוני כדי לתמוך בע

 6מיליון שקל  80-, העברנו את ה2014מיליון שקל בשנת  80הקואליציוני 

 7מכסף קואליציוני לאוצר והוא חיזק את יישובי עוטף, אני אפילו לא 

 8יודעת מה נעשה בכסף הזה כי אנחנו העברנו את זה כבלוק לשיקול של 

 9אבל זה לא בקשה יחידה, דעת של האוצר, אני לא יודעת מה נעשה 

 10הרי בין המשרדים היו הרבה העברות והיו אלי הרבה פניות, לא רק 

 11של העמותות אלא גם חברי כנסת וגם זה, שאני אעביר כסף ואם 

 12ראיתי את זה לנכון ולנחוץ והיה כסף אז מה אני אקח את הכסף הזה? 

 13 אני רציתי רק לעזור וכל מה שיכולתי לעשות לחיזוק ופיתוח מדינת

 14 ישראל זה מה שעשיתי. 

 15בואי ניגע בעוד כמה דוגמאות. לגבי אחרי השריפה בכרמל פונה אלייך  ש:

 16 השר לביטחון פנים מבקש מימון למסוק כיבוי. 

 17נכון. אז זוכרים, בטח כולם זוכרים את השריפה בכרמל ואז הרי  ת:

 18שריפה לא נסגרה ביום אחד והבאנו מטוסים מחוץ לארץ לכיבוי וזה 

 19עלה למדינה ים של כסף ואז פונה אלי איציק אהרונוביץ' שהוא היה 

 20שר לביטחון פנים מטעם ישראל ביתנו ואומר תקשיבי פאינה אני יודע 

 21זה אבל אני עכשיו יש אפשרות לקנות מסוק שכבר הכסף חולק וכל 

 22כיבוי אש ואני חושב שזה נחוץ ביותר, תני לי מהכסף הקואליציוני 

 23כסף למסוק ואני נותנת כסף, מעבירה הוראה למשרד האוצר להעביר 

 24כסף לביטחון פנים לרכישת מסוק, אבל זה לא הבקשה היחידה מכיוון 

 25ונה אלי מנכ"ל שביטחון פנים הוא גם אחראי על המשטרה אז פ

 26המשטרה ואומר תקשיבי אני רוצה לקנות מצלמות מהירות משהו 

 27משוכלל, משהו סופר דופר ואני צריך לזה כסף, ואני אומרת לו תקשיב 

 28יקירי וזה עניין ששאלת אותי אם זה היה שיקול דעת שלי, אז אני 

 29אמרתי לו תקשיב יקירי אני רוצה להגיד לך שכל הנושא של המצלמות 

 30זה עוד מס אחד על אזרחי מדינת ישראל. אני אישית לא מהירות 

 31מאמינה שיש להם איזה שהיא תרומה למניעת התאונות, אבל אם 

 32תתגבר צמתים ששם יש תאונות לזה אני מוכנה לתת כסף, אז הוא 

 33אומר את יודעת מה? אני אקים יחידת אופנועים ואני אכוון אותם 
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 1אה לי, נתתי כסף לצמתים האלה, אמרתי לו אתה יודע מה זה נר

 2 ליחידת אופנועים, אני לא מאמינה שהיום הם נמצאים בצמתים. 

 3על הנושא של עלה, עלה בנגב דיברת. אני רוצה לחתום את הקטע הזה,  ש:

 4את הפרק הזה בפניה מטעם נשיא המדינה להעברת כספים מתקציב 

 5קואליציוני חצי מיליון שקל לצורך הקמת היכל זיכרון למשפחת פוגל 

 6  מר. אבקש להציג פה תרשומת מתוך הטלפון הנייד שלך. באית

 7כן. טוב, לצערי הרב גם את האירוע הזה אני בטוחה שהרבה זוכרים  ת:

 8שמשפחה שלמה נרצחה באיתמר, אנחנו אז הוצאנו ישיבת סיעה של 

 9 ישראל ביתנו לאיתמר, ועשינו שם ישיבה, העברנו גם כסף, 

 10 

 11 החלטה

  12 

 13 . 167הוגש וסומן נ/

 14 

 15 , במעמד הצדדים.2019במרץ  18והודעה היום, ניתנה 

 16 

 17 

_________________ 18 

 19 ירון לוי, שופט

 20 

 21העברנו גם כסף לבית כנסת באיתמר וכשהנשיא שמע שאנחנו העברנו  העדה, גב' קירשנבאום:

 22כסף לבית כנסת פנה אלי ואמר תקשיבי אני רוצה להקים גם היכל 

 23זיכרון למשפחת פוגל ונעשה את זה או בבית כנסת באיזה שהוא שם 

 24מקום אני כבר לא זוכרת, זה רק חצי מיליון שקל האם את יכולה 

 25כסף קואליציוני, אז הוא אומר האם את לנשיא המדינה ברור שאין לו 

 26יכולה מהכסף הקואליציוני שלך להעביר כסף לנושא, זה היה ברור לי 

 27שזה מטרה נעלה ואני שוב מחפשת איך אני מעבירה את הכסף הזה אז 

 28יש הרבה דרכים. בסוף החלטנו שהדרך הכי טובה זה להעביר דרך 

 29הו שהוא חושב חטיבה להתיישבות אבל אתה יודע, בכל מקום יש מיש

 30שהוא מנהל גדול מידי וכנראה שהכסף נתקע ובמקרה הזה מסיקה 

 31אומר לי מבית הנשיא מתקשרים, לא הנשיא עצמו, מבית הנשיא 

 32אומרים תקשיבי אנחנו יודעים שהכסף נתקע, משום מה זה לא עבר, 

 33אז היא אומרת את יכולה לטפל אז אני אומרת אוקי אני אטפל, 

 34רית נקש, או שלומית נקש אז בזמנו וביקשתי התפקיד שלי. פניתי לאו
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 1ממנה שהיא תעזור לי לפתור את הבעיה כי אני הבטחתי לנשיא 

 2שהכסף יעבור לשם. אז זה הנושא שהיה וככה העברתי כסף גם להיכל 

 3 הזיכרון למשפחת פוגל. 

 4 כבודו, אני עובר נושא, אם אפשר כמה דקות הפסקה? עו"ד ג. אדרת:

 5 נתכנס שוב.  11:45נעשה כבר הפסקה משמעותית,  אוקי. אז כב' הש' לוי:

 6 

 7 )המשך הקלטה( 

 8 

 9כן, הדיון מתחדש לאחר הפסקה. המשך חקירתה הראשית של גברת  כב' הש' לוי:

 10 קירשנבאום. בבקשה. 

 11את מתבקשת להתייצב לחקירה  24.12.2014-גברת קירשנבאום, ב עו"ד ג. אדרת:

 12במשטרה. ספרי מה היה הרקע, מה היה בתקופה שצמודה וקודמת 

 13 למועד הזה ואחר כך תספרי לנו מה היה ביום החקירה. 

 14אז, כאילו לפני זה אני ממש לא יודעת מה היה, היום אני יודעת  ת:

 15ידעתי. ערב לפני זה אני שהיתה שם חקירה שנה וחצי סמויה, אני לא 

 16נוסעת עם היועצים שלי להדלקת נר במטה יהודה ובדרך אומר לי 

 17רצים כל  WhatsApp-היועץ שנסע איתי באוטו, שלומי, תקשיבי ב

 18מיני הודעות כאילו יש חקירה, כאילו יש חקירה במשרד הפנים, את 

 19יודעת משהו? אני אומרת לו תקשיב לא יודעת כלום, אנחנו באנו 

 20ממשרד הפנים, יצאנו ממשרד הפנים, אין שום חקירה, אני לא  עכשיו

 21יודעת. הוא אומר את יודעת זה משהו קשור אליך? אמרתי אני לא 

 22מאמינה, לי, כאילו אין לי מה, לא יודעת לקשר לשום דבר. זהו. הגענו 

 23למטה יהודה, הדלקנו, הדלקתי נר והיום כשאני חושבת אולי היו 

 24אדומות כי בקהל ראיתי מלא שוטרים, אבל צריכים להידלק לי נורות 

 25וחצי  6-אמרתי אולי הם גרים פה אני יודעת? ואז למחרת בבוקר, ב

 26בבוקר מתקשר אלי אפרים ברכה זכרונו לברכה ואומר 'גברת 

 27קירשנבאום את מתבקשת להגיע ללהב' אני אומרת לו 'בסדר, אבל 

 28י אגיע תקשיב אני יש לי בבוקר כמה פגישות נורא דחופות, בוא אנ

 29לקראת הצהריים' אומר 'לא, לא, לא גברת, את מגיעה עכשיו כי 

 30הילדים שלך כבר עצורים פה'. אז אני, טוב, בסדר, תן לי להתארגן 

 31וחצי אני מוכן.  10. אומר בסדר, 11וחצי  10משהו אני אגיע בסביבות 

 32אז אני נוסעת, מה אני עושה? אני עוד אין לי עורך דין, אני מחפשת 

 33ני נוסעת לבד, עורך דין וזה, הכרנו את גיורא, אני מה, מה א

 34התקשרתי לגיורא שאלתי אם אני יכולה להגיע אליו, מגיעה, גיורא 



 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ
 

 2019מרץ  18 

 

 5091 

 1אומר לי תגידי יש לך מה להסתיר? אמרתי לא, אין לי מה להסתיר. 

 2אומר לי אז תשתפי פעולה איתם. תגידי מה שיש לך להגיד. אומרת 

 3י עוד לא יודעת אני רק יודעת סבבה. נוסעת ללהב, מגיעה ללהב, אנ

 4שילדים עצורים, אני לא יודעת בדיוק מה קורה. אז אני מגיעה 

 5לחקירה והם שואלים אותי את משתפת פעולה? אמרתי בטח אני 

 6משתפת פעולה כי אין לי מה להסתיר ואז מתחילה חקירה ואני 

 7מספרת ושוב אני אומרת אתה יודע היתה צריכה להידלק באיזה 

 8ורה אדומה, באיזה שהוא שלב הם כל הזמן אומרים נו שהוא מקום נ

 9גברת את רוצה לצאת? זה מה שסיפר פה מתן על החקירה בדו 

 10מסלולים, את רוצה לצאת אולי? לא, אני רוצה להמשיך סיפור, לא 

 11את לא רוצה לעשן סיגריה? אמרתי בסדר, בוא, עכשיו, בחדר קור 

 12מבר אבל קור אימים אימים, קור אימים, זה קיץ, זה לא קיץ, זה דצ

 13בחדר, אומרת טוב אני אצא החוצה אני קצת אתחמם אולי אני אעשן 

 14סיגריה, אני יוצאת החוצה ומצטרף אלי אלישע קוגן שהוא לא היה 

 15בחקירה, חקר אותי מישהו אחר, אני אז לא ידעתי, כאילו אני הכרתי, 

 16, אז הוא אומר לי אני יכול לקרוא לך פאינה? אמרתי אתה יכול לקרוא

 17ככה קוראים לי פאינה. אז הוא אומר, תקשיבי את יודעת שאנחנו לא 

 18מחפשים אותך, אני אומרת לו מה זאת אומרת לא מחפשים? חוקרים 

 19אותי פה. אומר לא, את יודעת, את חכמה, את יודעת, אנחנו, אנחנו 

 20צריכים את ליברמן, אנחנו לא צריכים אותך. אז אני אומרת לו מה 

 21יד על ליברמן מה אתה רוצה ממני? לא, הוא אתה, לי אין מה להג

 22אומר, אבל אם תתני את ליברמן אז נשחרר ילדים, נסגור לך את 

 23הפרשה שלך, אני אומרת לו אבל מה אתה רוצה? אין לי מה להגיד. 

 24אני באמת לא יודעת מה להגיד לך על ליברמן, מה אתה מצפה ממני? 

 25רה ואני מספרת ואז מכניסים אותי בחזרה לחדר וממשיכים את החקי

 26כמו שאמרתי קודם, מה שזכרתי, מה שיכולתי להיזכר, מהתרגשות, 

 27מכל העניין הזה, אני מספרת מה שנראה לי לנכון לספר, מה שחשבתי 

 28שזה מה שיש לי לספר. ואז אני מסתיימת חקירה ואני יוצאת, מחכה 

 29, 11וחצי,  10-לי דובר שהוא חיכה לי שם כל היום, כי זה התחיל ב

 30. והוא אומר לי תקשיבי כל מה שנעשה ונאמר בחדר 6-שהו בנגמר מ

 31חקירות הכל כבר מרוח על דפי התקשורת, בטלוויזיה, בעיתונות, 

 32אמרתי לו אבל אני לא אמרתי לאף אחד מילה, אני הייתי בחדר, לא 

 33היה לי אינטראקציה עם אף אחד בשביל להגיד, אומר אבל הכל כבר 

 34יכול להיות? אני פה בחדר  בתקשורת. בהמשך כשאמרתי להם איך
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 1אמרו זה בטח עורך דין שלך הדליף, אמרתי אבל אני לא היתה לי 

 2שיחה עם העורך דין מהחדר חקירות, העורך דין שלי לא ידע על מה 

 3חוקרים אותי בכלל. אנחנו לא הדלפנו. זה תעלומה. אני מבטיחה לך 

 4אין איך זה שחוץ משוטרים, ממני  1כבוד השופט שזה תעלומה מספר 

 5אף אחד בחדר, הם לא מדליפים והכל נמצא בתקשורת מעוות בצורה 

 6לא רגילה, לא רגילה וכמו שאמר עורך דין שלי, כתוב ישראל ביתנו, 

 7ישראל ביתנו ואני אומרת לעצמי ככה, אני חושבת בלב או שפאינה 

 8איבדה את, איך אני אגיד את זה, איבדה את ההשפעה שלה, היא כבר 

 9צריך להגיד ישראל ביתנו או שהם באמת לא סקסית לתקשורת 

 10שומרים שמישהו עוד ידליף להם על ליברמן ואז יגידו בטח ישראל 

 11ביתנו  או שהמטרה היא לפגוע במפלגה כי איך פורצת חקירה שנה 

 12וחצי בסמויה חודשיים לפני בחירות וכולם שותקים? אף אחד לא 

 13לא חוקרים אומר, היום כולם מדברים, זה חוקרים לפני בחירות, זה 

 14לפני בחירות, אותי חוקרים חודשיים לפני בחירות ואף אחד לא פוצה 

 15פה ולא שואל היא היתה בורחת מהארץ? היא היתה גונבת? מה היא 

 16היתה עושה בחודשיים האלה שכבר שנה וחצי יש חקירה ועד היום 

 17למה צריכים לפתוח את זה אם בדיוק חודשיים לפני הבחירות? אף 

 18זה. ככה זה מתנהל אבל נעזוב את זה. אני קובעים אחד לא שואל את 

 19איתי חקירה נוספת למחרת. אני רוצה להעיד, אני רוצה לבוא, 

 20להמשיך, להראות להם שאתם חבר'ה אתם טועים, יש פה טעות מאוד 

 21גדולה, אבל בבוקר מתקשרים ואומרים גברת אל תגיעי, אנחנו לא 

 22מינים אותי לחקירה צריכים לחקור אותך. אתה יודע כבוד השופט? מז

 23כמו  12.1עד  24.12-מ 24.12-בינואר, הראשונה היתה ב 12שניה 

 24שאמרתי במכתב שלי, גררו אותי על כביש המזופת ומרטו לי את כל 

 25הנוצות, הכפישו את השם שלי עד הסוף בלי שמישהו שמע, אותי 

 26החתימו במשטרה שאסור לי לדבר עם התקשורת, אסור לי להגיד אף 

 27שבועיים האלה לא היה מסך טלוויזיה, לא היה עיתון, מילה, אבל ב

 28לא היתה תוכנית רדיו שדיברו על דברים שאני בכלל לא ידעתי על מה 

 29הם מדברים, אני לא מבינה בכלל איך זה קשור אלי הסיפור הזה. 

 30 אבל, 

 31רק רגע, אני רוצה להגיש פה קובץ של כתבות בעיתונות בתקופה של  ש:

 32 אותם שבועיים. 

 33 ט אמר לי תקשיבי אני מציע לך, איוו ת:

 34 
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 1 החלטה

  2 

 3 . 168הוגש וסומן נ/

 4 

 5 , במעמד הצדדים.2019במרץ  18ניתנה והודעה היום, 

 6 

 7 

_________________ 8 

 9 ירון לוי, שופט

 10 

 11איווט אמר לי תקשיבי אני מציע לך שלא תסתכלי על הטלוויזיה, שום  העדה, גב' קירשנבאום:

 12דבר טוב לא יצא לך מזה, אבל לא נגמר בזה. אין חקירה, אין שום 

 13דבר, אני בבית, צריכה ללכת לקניות לסופר, צריכים גם לאכול בבית, 

 14אתה יודע כבוד השופט כמה קשה לצאת מהבית וללכת לסופר 

 15ס לסופר וכולם מסתכלים, אני לא יודעת כשמשחיתים אותך ואתה נכנ

 16מה אנשים חושבים אבל התחושה שלי שכולם מסתכלים, אבל מה 

 17לעשות, אני עושה קניות, מגיעה לקופה, מוציאה כרטיס אשראי אחד 

 18מעבירה, לא עובר. מעבירה כרטיס שני, לא עובד, מעבירה כרטיס 

 19עם עגלה,  שלישי, לא עובד. עכשיו זאת סיטואציה שאני עומדת בסופר

 20במילא כולם מסתכלים עליי ועכשיו גם הכרטיסים שלי לא עובדים, 

 21אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי, מזל שמאחוריי עומדת שכנה, היא 

 22רואה לאיזו סיטואציה אני נקלעת אומרת פאינה תקשיבי אני אשלם 

 23בשבילך, משלמת לי את הקניה ואני יוצאת ואני מתקשרת למשטרה 

 24קרה? אז הם אמרו , גם עצרנו לך את כל החשבונות ואני אומרת מה 

 25כי הם שאלו אותי איזה חשבונות אז נתתי להם פירוט חשבונות, נתתי 

 26להם פירוט כרטיסי אשראי, כי לי אין מה להסתיר, אז ביטלו לי את 

 27כל הכרטיסי אשראי ואת כל ההוראות קבע. עכשיו אני שואלת, אם 

 28כסף בכרטיס ולגנוב כסף  עצרתם לי כסף, הרי לא יכולתי למשוך

 29ולברוח, למה היה צריך לבטל לי כרטיסי אשראי? ואם כבר ביטלתם 

 30לי כרטיסי אשראי למה לא להודיע לי שאנחנו ביטלנו לך כרטיסי 

 31אשראי? זו בריונות ונבזות, אין לי מילה אחרת להגיד על זה. אבל אני 

 32אומרת בסדר, איך שהוא אני מתחילה לחדש הוראות כסף, אני 

 33שלמת כסף, אני רוצה לקחת הלוואה אני לא עובדת אני צריכה מ

 34לקחת הלוואה, אני מתקשרת לבנק, הבנק אומר אנחנו לא יכולים 
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 1לתת לך הלוואה, למה? כי המשטרה סימנה את החשבון שלך בכוכבית 

 2שנה בבנק הזה, לעולם לא צ'ק לא חזר,  40אדומה, רגע, אבל אני 

 3מרו זה לא משנה גברת ברגע לעולם לא הייתי במינוס, אז הם א

 4שמשטרה מסמנת את החשבון בכוכבית את לא יכולה לקבל הלוואה 

 5בבנק. טוב, נסתדר. שבוע אחרי זה, זה לא נגמר הסיפור. שבוע אחרי 

 6ואומרת תקשיבי מה קורה? סגרו לי  86זה מתקשרת אמא שלי, בת 

 7כבלים, ואני גם קיבלתי איזה מכתבים מקופת חולים, מחברת חשמל, 

 8אני מגיעה לאמא שלי אני רואה שהכבודים ביטלו גם כרטיסי אשראי 

 9של אמא שלי. מה זה קשור לאמא שלי אני אומרת להם? אה, אז אמא 

 10אז אתה יודע שבבנקים יש את הסעיף נקרא  86שלי בגלל שהיא בת 

 11אריכות ימים, אריכות חיים, אריכות ימים, שאם חס וחלילה היא 

 12ה אני יכולה להשתמש בכסף, בחיים לא מתה אני לא צריכה את הירוש

 13ידעתי אפילו מה המספר של החשבון בנק שלה אבל בגלל שהייתי 

 14רשומה כל הכרטיסי אשראי, כל ההוראות קבע ביטלו לאמא שלי, בת 

 15, הגנבה הגדולה. טוב, גם שם, קופות חולים, התעסקות עם כל זה , 86

 16בבוקר עצרו  6-גם זה לא נגמר. כמו שאמרתי לך, כמו שאמרתי פה, ב

 17את הילדים שלי, הבן שלי לומד ומגיע לו צו מילואים בנובמבר בערך, 

 18איך שהתחיל סמסטר, אני אומרת לו תמירוש תקשיב מותק אולי 

 19שבועות מילואים אתה מפספס הרבה  3תדחה את המילואים כי חבל 

 20לימודים, מה הבן שלי אומר? אמא אם אני אדחה ואחרים ידחו אז מי 

 21שבועות. חוזר ממילואים,  3נת ישראל? הולך למילואים ישרת את מדי

 22בבוקר דופקים לו ועוצרים אותו. עוצרים  6-שבוע אחרי מילואים ב

 23אותו, חוקרים אותו, שולחים אותו למעצר בית, לוקחים לו מחשב, 

 24טלפון, במעצר בית. הוא מתקשר למשטרה ואומר תקשיבו חבר'ה אני 

 25תחייב אני לא אדבר עם אמא, לא במעצר בית, בסדר, אני מבין, אני מ

 26אדבר עם אף אחד אבל יש קורס אחד שאני כבר הפסדתי בגלל 

 27מילואים ואם אני עכשיו לא אהיה שעתיים בשבוע לקורס אז אני לא 

 28אוכל לגשת למבחן. אתה חושב שנתנו לו ללכת לקורס הזה? מה 

 29פתאום. לא נתנו לו ללכת לקורס. עכשיו, הוא אומר להם חבר'ה 

 30תנו לי מחשב, תיקחו מה, תורידו מהמחשב מה שאתם צריכים, בסדר, 

 31תנו לי מחשב כי החומרי לימוד שלי שם במחשב, לא נתנו לו, הוא 

 32אומר אני אגיע עם דיסק און קי, מישהו חבר שלי יגיע עם דיסק און 

 33קי , תנו לו להוריד מהמחשב את החומר לימוד שלי, אתה חושב שהם 

 34שלי הולך לחברים, נותן את האייפד שלו,  נתנו לו? לא נתנו לו. הבעל
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 1מוריד לאייפד שלו את החומר לימוד ומביא את זה לבן שלי, שבוע 

 2בבוקר, מה? הוא בורח? הוא  6-אחרי זה שוב באים עוצרים אותו ב

 3כבר במעצר בית, לוקחים גם את האייפד של הבעל שלי, אז את 

 4בר יחד עם האייפד של הבעל שלי קיבלתי בחזרה רק ביום חמישי שע

 5הטלפון של הבן שלי ואת המחשב הם באמת החזירו אותו, חודש 

 6אחרי שנגמרו מבחנים והחזירו אותו שבור. אז אני שואלת, האם זאת 

 7לא נבזות? וכשאני אמרתי לך עורך דין קרמר שאין בכם חמלה 

 8אנושית, זאת בדיוק הנקודה שהתכוונתי, אתם איבדתם את זה, אין 

 9 לפי ציבור שאתם בוחנים אותו. לכם שום חמלה אישית כ

 10גברת קירשנבאום אני מבקש ממך להימנע מפניה אישית, גם התביעה  כב' הש' לוי:

 11 עושה את תפקידה. 

 12 תפקיד צריך לעשות נאמנה לצדק.  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 כן.  כב' הש' לוי:

 14 וזו לא הדרך שמבררים את הצדק.  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 ת זה תשאירי, תשאירי משהו גם לבית המשפט. טוב, א כב' הש' לוי:

 16 משאירה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 כן.  כב' הש' לוי:

 18 כשהגעת לחקירה בפעם הבאה כפי שאמרת,  עו"ד ג. אדרת:

 19אה, סליחה, גיורא, סליחה, אני מצטערת, עוד משהו קטן אני רוצה  ת:

 20תון להגיד. זה קשור לפרסומים, באותם הפרסומים. יוצא פרסום בעי

 21מיליון שקל. אתה יודע מה  7בחשבונות של פאינה קירשנבאום נמצאו 

 22אני עושה? אני מגיעה לבעל שלי ואני אומרת לו תגיד מותק מאיפה 

 23מיליון  7הכסף? איפה החבאת את הכסף הזה? אני לא יודעת על שום 

 24שקל. מתחילים לבדוק, מה מתברר? הפנסיה של בעלי שעובד בחיל 

 25' עצורה, 77רו לו, הפנסיה שלי שאני עובדת משנת ' עצ75האוויר משנת 

 26כל הקרנות השתלמות שלנו, כל החסכונות מטעם העבודה והכל ביחד 

 27מיליון של פנסיות שלה ושל בן זוג, שכל הכסף זה זה  7-לא כתבו, ש

 28אפילו, שזה נחסך לפני זה, שכל הכסף  2009כסף שנחסך לא עכשיו 

 29ו בחשבונות של פאינה מדווח למבקר המדינה ולמס הכנסה, מצא

 30מיליון שקל, הנה, תפסנו את הגנבה הזאת שעבדה כל  7קירשנבאום 

 31 החיים שלה ועכשיו לקחו לה, מצאנו אצלה כסף לא ידוע, הגנוב הזה. 

 32שהגעת למשטרה בפעם השניה, אחרי שביטלו וזימנו אותך עוד פעם  ש:

 33אחרי תקופה, את באת עם החלטה לגבי ההתנהלות שלך, אני רוצה 

 34 תאמרי לנו מה אמרת.  649להציג לך פה את ת/
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 1 זה הוגש, ראיתי את זה.  כב' הש' לוי:

 2אז בעצם בשבועיים האלה היה לי הרבה זמן לאכול את הלב, את  העדה, גב' קירשנבאום:

 3המעיים, את הראש ולחשוב והגעתי לגיורא ואני אומרת שאני לא 

 4יודעת מה לעשות, כבר אין לי מה להגיד, נאמרו דברים, איך אני 

 5מתמודדת עם כל מה שנאמר? וגיורא אומר תקשיבי לאור מה 

 6החלטנו שאני אקח את זכות  שהתייעצתי איתו, סיפרתי לו, התייעצנו,

 7השתיקה. כי במילא אין, במילא הם יגידו מה שהם רוצים, במילא הם 

 8יכתבו מה שהם רוצים, מה יש לי פה להגיד? אני כותבת את מה שאני 

 9 כותבת ואם זה מצורף אז כבוד השופט קרא את זה. 

 10 אכן.  כב' הש' לוי:

 11ים אותי תקשיבי מה דעתך מה את ואני מגיעה לחקירה והם שואל העדה, גב' קירשנבאום:

 12רוצה ואני מקריאה להם את המכתב הזה, זה שהם לא יודעים מה זה 

 13אי השדים זה כבר סיפור אחר, זה מראה רק על רמת האינטליגנציה 

 14אבל הם אומרים לי תקשיבי גברת קירשנבאום, אם את רוצה שנגלה 

 15י את האמת אז תשתפי פעולה ואתה יודע באיזה משהוא מקום אמרת

 16אולי אני טועה? אולי באמת אני צריכה להגיד ואולי אולי זה יעזור 

 17לגלות את האמת. אבל בסוף שתקתי ואני חושבת שזאת היתה 

 18החלטה הכי נבונה מכיוון שלאף אחד מאלה שישבו איתי בחדר חקירה 

 19לא היתה אפילו כוונה קטנה לגלות את האמת. הם סימנו את המטרה 

 20כדי לצייר את התמונה סביב המטרה  וכל מה שנעשה מסביב היה רק

 21כי אם אתה חושב שהחקירה של אלישע או הצעה של אלישע קוגן 

 22היתה הצעה יחידה אז זו טעות, באחת החקירות של יחידת יהלום 

 23כשזה כבר לקראת סוף החקירות ואני כבר מכירה את ההתנהלות 

 24שלהם אז איתי בירן כל הזמן אומר לי גברת קירשנבאום את לא רוצה 

 25לצאת החוצה? גברת קירשנבאום את לא רוצה לצאת לשתות? אני 

 26אומרת לו איתי תעזוב בוא נגמור את החקירה הזאת. ואז באיזה 

 27שהוא שלב קר בחדר זה באמת כבר היה בקיץ, אז אני אומרת לו טוב 

 28תשמע אני צריכה ללכת לשירותים, אני הולכת לשירותים, אני חוזרת 

 29לחדר חקירות, אז מה אני עושה? יש החדר נעול, לא יכולה להיכנס 

 30שם חלון בקצה המסדרון כמו היום אני זוכרת, אז אני הולכת, חלון, 

 31פותחת קצת אוויר חם אני אתחמם ואז איתי מתקרב אלי ואומר לי 

 32תקשיבי את אישה חזקה, את אישה חכמה, את אישה אינטליגנטית, 

 33נוקב בשם את הרי מבינה שלא מחפשים אותך, תני לנו, הוא כבר לא 

 34ליברמן כמו אלישע, תני לנו את מה שאנחנו רוצים ואני מבטיח לך 
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 1מילה שלי נסגור לך את כל התיק. אז אני אומרת לו תקשיב אני לא 

 2יודעת על מה אתה באמת מדבר ואני גם אומרת לך שאין לי מה 

 3למסור וככה זה, וככה זה ממשיך. דרך אגב, בחקירה הראשונה מה 

 4שסירבתי להדליף את ליברמן עצרו את הבת  שאני לא אמרתי אחרי

 5ימים היא היתה עצורה, אני שואלת מה הפשע הגדול היה של  5-שלי ל

 6הבת שלי אם לא אמצעי לחץ על פאינה קירשנבאום כדי לעצור אותה? 

 7ואני אומרת לעצמי אהוד ברק, לבנות שלו היו חברות של מיליונים, 

 8ד עצרו אותן? כמו פרשה של ברק, עצרו את הבנות שלו? ליום אח

 9שאמר גיורא, לא בוז'י הרצוג שהיה מנכ"ל המפלגה וטיפל בכל הנושא 

 10של העמותות של ברק, לא ברק עצמו, לא פואד בן אליעזר שלא מזמן 

 11היתה פרשה שלו, האם קראו לזה בכלל פרשות מפלגת עבודה? כל 

 12השורה של הנחקרים של הליכוד, מצחי הנגבי, דוד ביטן, חיים כץ, 

 13ן נתניהו, מי לא? מי מהם קראו פרשה של ליכוד? אף אחד. אז בנימי

 14לא סימנו מטרה? לא התכוונו לעשות מזה משהו? אני באיזה שהוא 

 15מקום ואני שוב חוזרת ואומרת מיום שרגלי דרכה במדינת ישראל כל 

 16מה שעשיתי היה לחיזוקה ופיתוחה של המדינה, לעולם לא חיפשתי 

 17בי שהופיע פה מטעם התביעה אמר שום הטבה אישית, כל עד נורמטי

 18שפאינה מעולם פנתה, מעולם לא ביקשה, מעולם לא התנתה שום דבר 

 19, מי אמר שאני לקחתי? ביקשתי את אותם עדי מדינה שמוצי גנב 

 20מיליונים, קיבל חסינות, הוא, אשתו, חברת בניה של החבר שלו 

 21שהיתה מכבסת כספים שלו של מיליונים סגרתם לו את התיק כדי 

 22וא יגיד שאולי אני אמרתי לו משהו באוזן שעל זה אנחנו עוד נדבר, שה

 23אבל כשאתם כבר ידעתם שאין אשמה שקיבלתי ממנו כסף זימנתם 

 24תקשורת, לקחתם קופסאות של תמרים, מילאתם אותם בכסף 

 25ואמרתם לתקשורת זאת הקופסאות שפאינה קיבלה ממוצי דהמן 

 26ין אישום כזה בכתב שכבר כולם ידעו, אתם והמשטרה כולם ידעו שא

 27אישום. לקחתם שני נוכלים שגנבו, רימו עשרות אנשים, סגרתם להם 

 28הוצאות לפועל, שילמתם חובות שלהם בשוק האפור, סגרתם להם  17

 29חובות לאמנים שהם היו חייבים, להם שילמתם כמעט מיליון שקל, 

 30, פעמיים, לא יודעת 7, 5פעמים נתתי כסף לפאינה,  10בשביל שיגידו 

 31ה, לא יודעת כמה, לא יודעת מאיפה לקחתי כסף. זה העדים איפ

 32שלכם. אז תגידו שזאת לא היתה המטרה, לא סימנתם אותה 

 33 ושילמתם ים, מיליונים, אני מצטערת על הכסף הציבורי, 

 34 טוב.  כב' הש' לוי:
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 1 כי בכסף הזה אפשר,  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 גברת קירשנבאום,  כב' הש' לוי:

 3 אתה צודק.  נבאום:העדה, גב' קירש

 4 תשאירי משהו לעורך דין אדרת, זה כבר חורג, זה כבר לא עדות.  כב' הש' לוי:

 5 נכון, אבל אני רק רוצה,  העדה, גב' קירשנבאום: 

 6 נחזור לעובדות.  כב' הש' לוי:

 7שנה על חקירות של  16העובדות, העובדה היא שבוזבז כסף ציבורי  העדה, גב' קירשנבאום:

 8שהם הסתיימו התחילה חקירה של פאינה קירשנבאום ליברמן וביום 

 9שנים בחקירות ועוד שנה פה בבית משפט ואני מצטערת  4.5שנמשכה 

 10על הכסף הציבורי שהיה ניתן לעשות בו המון דברים והוא מבוזבז פה 

 11 על כלום, על בדיה שנוצרה מעדות של אנשים לא מהימנים. 

 12 טוב. בבקשה עורך דין אדרת.  כב' הש' לוי:

 13כבודו, אנחנו סיימנו את החלק הכללי ועכשיו נעבור לדון בפרשיות  ו"ד ג. אדרת:ע

 14 עצמן ונתחיל עם פרשת, מה שנקרא פה , המופעים. 

 15 בבקשה.  כב' הש' לוי:

 16 

 17 העדה משיבה לשאלות עו"ד א. אדרת: 

 18פרשת המופעים, בואי נתחיל בבקשה בקשר שלך וההיכרות עם נלי   ש:

 19 דינובצקי ואיגור ריז. 

 20תראה, קשה היום לדבר על קשר ידידותי שהיה לי איתם אחרי כל מה  :ת

 21שנעשה אבל באמת היה ביננו קשר ידידותי. הכיר לי, אני לא זוכרת 

 22בדיוק לא שנה ולא זוכרת אפילו באיזו סיטואציה אבל לדעתי הכירה 

 23לי אותם ליה שם טוב, היא היתה כבר חברת כנסת, אני עוד לא הייתי 

 24עוד הייתי מנכ"לית מפלגה והיא הכירה לי אותה  חברת כנסת, אני

 25ואמרה שזו חברה שלה והיא מפיקה אירועים והיא מוצלחת והיא 

 26כזאת ושכדאי לי להכיר אותה. ואני, וזה היתה ההיכרות הראשונה. 

 27ואחר כך נלי הזמינה אותי, היא עשתה מופע מאוקראינה באהבה בבת 

 28אירוע מאוד מרשים,  ים, משהו מאוד יפה, לחיאני היה, באמת היה

 29מאות אנשים באירוע עצמו ואני מאוד התרשמתי מההפסקה, מאוד, 

 30באמת. ובאותו, אחרי האירוע היא שם הכירה לי את בעלה, או בן זוג, 

 31לא יודעת מי, היום אני באמת לא יודעת, הם אומרים משהו אחר 

 32ובמציאות זה משהו אחר, אבל היא הציגה לי אותו כבעלה ואנחנו, 

 33האירוע היה ארוחת ערב. ובארוחת ערב היה סגן שר התרבות  ובסוף

 34האוקראיני, שם אני ראיתי לראשונה ואז היא אמרה תראי איזה 
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 1קשרים אני עושה הפקת אירועים מישראל באהבה באוקראינה, 

 2מאוקראינה באהבה בישראל, אני גם עושה עוד מדינות ואני מתפתחת 

 3ת ובאמת בהתחלה אני ואני ככה וזה. בקיצור, זאת היתה ההיכרו

 4 מאוד התרשמתי מרמת ההפקה שהיא עשתה ומהקשרים שלה. 

 5אוקי, מתי היא נכנסה להפיק אירועים למפלגה? איזה אירועים היא  ש:

 6 הפיקה?

 7במסגרת אותם הקשרים אז היא אמרה תראי אני עושה אירועים אולי  ת:

 8 3 את יכולה לקחת אותי לאירועים. עכשיו, אני עושה במפלגה יש לנו

 9אירועים קבועים כל שנה, יש לנו פעמיים בשנה ועידת המפלגה שזה 

 10כמו הפקה של אירוע, זה אולם, לא צריכה להסביר, ופעם בשנה אנחנו 

 11עושים כינוס של כל המפלגה ביום העצמאות שזה גם אירוע מאוד 

 12גדול, אז אני, אני לא מתעסקת בזה, אני רק יודעת, כאילו אני כן 

 13אני מתעסקת ואני אחראית על האירועים ועל  מתעסקת בגדול, לא,

 14הזימון אבל בתכל'ס בארגון מתעסק דוד גודובסקי, אני הכרתי לה את 

 15דוד ואמרתי לה תקשיבי זה מנהל אגף ארגון לוגיסטיקה כל העניין 

 16באחריותו, לדאוד אמרתי ראיתי רמת הפקה שלה, התרשמתי, אני 

 17ירים שלה ותרוצו. חושבת שאפשר לבדוק, דבר איתה, תבדוק את המח

 18ועידות, היא  4, 3וזה מה שהיה. בסוף היא באמת הפיקה לדעתי 

 19הפיקה לפחות פעמיים ימי עצמאות ואני לא יכולה להגיד שזה היה 

 20 כושל, זה היה, ההפקה היתה בסדר גמור. 

 21בואי תספרי, דיברת קודם על ההיכרות לפני שהיית חברת כנסת, ספרי  ש:

 22 רי שהפכת לחברת כנסת. בבקשה על התחזקות הקשר אח

 23אז כשנבחרתי לכנסת הקשר שלנו עוד יותר התחזק. קודם כל אני  ת:

 24בתור חברת כנסת מגיע לי לפתוח לשכה פרלמנטרית ומכיוון שבבאר 

 25שבע היה סניף מאוד גדול ופעיל של ישראל ביתנו וגם סגן ראש העיר 

 26 שם היה שלנו אז החלטתי שזה מתאים לי, יותר נכון יהיה לי שם

 27לפתוח לשכה פרלמנטרית. פתחתי לשכה פרלמנטרית בבאר שבע 

 28ובעצם התחלתי לעשות קבלת קהל פעם בחודש בבאר שבע, לפחות 

 29פעם בחודש. זה אני מגיע עם העוזר שלי, או עוזרת, אני מגיעה עם 

 30מישהו מהעוזרים הפרלמנטרים או דאוד לפעמים היה מגיע ולא עוזר 

 31את אומרת אנשים באים פרלמנטרי ואני עושה קבלת קהל, ז

 32ומבקשים, אני לא צריכה להסביר מה זה. ובסוף בגלל שנלי היתה גרה 

 33בבאר שבע אז היא אמרה לפעמים כשאת מסיימת תבואי לשתות קפה 

 34ובאמת אנחנו היינו ביחסי ידידות אז באנו אליה הביתה, פעם שתיתי 
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 1קפה, אני באה עם העוזרים, פעם שתינו קפה, פעם אכלנו אפילו 

 2וחת ערב היא עשתה לנו והיא מאוד הראתה, תמיד היתה לה אישה אר

 3כזאת שמנהלת את הבית, מנקה, מבשלת, אז היא אמרה אל תדאגי יש 

 4מישהי שמבשלת, מכינה, אז היה מאוד נעים כזה לבוא לשתות, 

 5לאכול, ולנסוע הביתה עם זה. ואחר כך באחד הימים, באחד הפעמים, 

 6מה העניינים ואז היא אמרה תקשיבי גם היה קשר טלפוני מה שלומך, 

 7שנה לבאבי יאר בקייב וזה אירוע ממלכתי  70אני הולכת להפיק 

 8ואירוע מאוד גדול, למה שלא תגיעי לזה? אמרתי לא ידעתי בכלל 

 9שעושים כזה אירוע ממלכתי, אחר כך התברר שהיה שם גם שר החוץ, 

 10ר ושרת הקליטה ומכיוון שבקונגרס כמו שראית אני התעסקתי כב

 11 באנטישמיות אז פניתי לשי חרמש ואמרתי לשי חרמש, אני, 

 12 אני רוצה לגעת בנפרד לגבי באבי יאר אבל תשלימי רק את המשפט.  ש:

 13אז אני אמרתי לשי חרמש הייתי רוצה לנסוע מטעם הקונגרס לבאבי  ת:

 14 יאר והוא הסכים עם זה. 

 15נגיע לזה בהמשך. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, לנלי היתה טענה  ש:

 16 . תתייחסי בבקשה לטענה שלה. 9שהיא קישרה אותך לערוץ 

 17היא הכירה לי את אחד  9שיגידו, האמת שערוץ  9אולי נזמין לפה ערוץ  ת:

 18המפיקים, בטלוויזיה יש לא מפיק אחד, יש כמה לכל מיני תוכניות. אז 

 19מפיקים יבגני שוורץ שלימים גם נהיה ידיד וכזה היא הכירה לי אחד ה

 20התחברנו גם עם המשפחות. היא הכירה לי אבל אני לא הייתי צריכה 

 21כי כמו שכבר אמרתי  9את ההיכרות הזאת בשביל להופיע בערוץ 

 22לפחות פעמיים שלוש בשבוע גם לפני  9ואפשר לראות אני הייתי בערוץ 

 23 שהיא הכירה לי אותו. 

 24, מי דאג לך לראיונות? סידר ראיונות בתקשורת 9ערוץ  אוקי. אפרופו ש:

 25 בשפה רוסית?

 26זאת נקודה מאוד חשובה כי אני בהתחלה בעוזרים הפרלמנטרים היה  ת:

 27לי דובר וויקה שהתעסקה בכל המנהלה ואחר כך במשרד הפנים היה 

 28לי דובר שזה ממשרד הפנים, אבל אף אחד מהם, גם בכנסת וגם 

 29לא היה דובר רוסית ולכן מי שעסק בכל  במשרד הפנים אף אחד מהם

 30הנושא של הדוברות ברוסית שלי היה דאוד ובעניין זה אני יכולתי 

 31אחוז, גם כמו שאמרתי בגלל הידע, גם בגלל  100-לסמוך עליו באמת ב

 32הקשרים עם התקשורת רוסית וכל הקידום וכל הקשרים בתקשורת 

 33על ידי דאוד. רוסית וכל הכאילו סגירות בתקשורת רוסית זה נעשה 

 34 הוא היה אחראי על הדוברות רוסית שלי. 
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 1אני רוצה שתתייחסי לפניה של נלי ואיגור בבקשה לקבל עזרה בהפקת  ש:

 2אירועים ברשויות מקומיות ככל שאת יכולה לתאר איפה זה היה 

 3 פחות או יותר מתי, מי נכח בפגישה ומה דובר. 

 4בר היה בשלב שנלי אז יום אחד בא דאוד ואומר שהתקשרה נלי, זה כ ת:

 5הפיקה אירועים למפלגה והם כבר הכירו, הוא אומר תקשיב נלי 

 6התקשרה וביקשה שניפגש איתה בבית קפה ממול, אמרתי לו תקשיב 

 7אין לי זמן, שתבוא לפה למפלגה, הוא אומר לא היא לוחצת עלי בואי 

 8נשתה איתה קפה בסנטר מאן. אמרתי טוב, אני, הלכנו לשם והם 

 9גור היה, אני באמת לא זוכרת אם איגור היה, אני העידו פה שאי

 10זוכרת שהיא היתה שם. והיא אמרה תראי איגור עכשיו איתי בעסק 

 11ואנחנו עושים ואנחנו עושים, תעשי לנו קשר עם רשויות שיש לך שם 

 12נציגים כדי שנוכל להפיק אירועים וכל זה. אני אומרת לה תראי נלי 

 13גים שלי ברשויות, מסיבה מאוד אני לא יכולה לעשות לך קשר עם הנצי

 14פשוטה אני מאוד מקפידה על הנושא של ההיררכיה במפלגה וברגע 

 15שאני פונה לסגן ראש העיר או לנציג שלי ברשות ואני אומרת לו תעשה 

 16איזה אירוע לנלי או עם נלי, אני שוברת קצת את ההיררכיה, אני 

 17כולה כי כשאחר כך צריכה לבוא וללחוץ עליו ולדרוש ממנו אני לא י

 18הוא עשה לי טובה, עכשיו אני צריכה לעשות לו טובה. אני זה לא 

 19בקטע הזה. אז הנה יש פה דאוד, הוא במילא מתעסק עם הארגון הזה 

 20ברמה שלו ואם הוא יכול לעזור לך בבקשה שיעזור, לי אין התנגדות 

 21לזה ואני אומרת גם שלא חשבתי שהיא עושה אירועים והוא יכול 

 22, זה הכל בסדר. לא דובר בפגישה לא על הכסף ולא לעזור לה להתחבר

 23 על שום דבר. 

 24רק תסבירי רגע, מי זה הנציגים שאת מדברת עליהם, נציגי המפלגה  ש:

 25 ברשויות מקומיות, מה תפקידם?

 26זה מה שהיא ביקשה, היא ביקשה שאנחנו נעשה לה קשרים בערים, כי  ת:

 27 130-לי שם כשאנחנו אומרים רשויות זה כל השלטון המקומי שהיה 

 28נציגים אז היא ביקשה  130-נציגים בשלטון, לא לי, למפלגה. היה כ

 29שנעשה קשר איתם ואני אמרתי אני לא יכולה כי אני לא יכולה, כמו 

 30 שהסברתי קודם, לא רוצה לחזור על זה. 

 31אוקי. טוב. נטען בכתב האישום שבאותה ישיבה סוכם ובין דאוד ובין  ש:

 32ה אדקט שאותה אתם תקבלו בגין נלי על עמלה, מה שהיא קרא

 33ההופעות שהם יפיקו. אני רוצה שתגידי האם היה סיכום כזה והאם 

 34 קיבלת כסף כלשהו מנלי ואיגור בקשר עם הפקה של אירועים?
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 1אז קודם כל בפגישה הזאת לא דובר על שום כסף ולא דובר על אחוזים  ת:

 2רוצה, וכמו שאמרתי תמשיכי עם דאוד ובזה הסתיים. דבר נוסף אני 

 3היא פה השתמשה לא פעם במילה אדקט ויושבים פה בטח מתקשורת 

 4רוסית, הם יכולים להעיד שמה שאני אומרת זה נכון, אני את המילה 

 5הזאת למדתי פה, זאת מילה של פושעים שבציבור הרגיל לא קיימת, 

 6אין בן אדם דובר רוסית מהשורה אם אתה תגיד אדקט הוא לא יודע 

 7ז אני כשאחר כך יצאנו שאלתי את דאוד מה זה על מה מדובר בכלל. א

 8אדקט מה זה אדקט אז הוא אומר, צועק לי עלי כמו שהוא לימד אותי 

 9 הסביר לי מה זה אדקט, אני לא ידעתי את המילה הזאת בכלל. 

 10 רק תבהירי שיצאתם מאיפה? ש:

 11מפה. מפה. לא שם. מפה. התכוונתי שבזמן העדות שלה יצאנו  ת:

 12מה זה אדקט. אני לא ידעתי, אני לא הכרתי  להפסקה שאלתי אותו

 13את המילה הזאת ברוסית בכלל. זה לא שפה שגורה בשפה של אנשים 

 14 נורמטיביים. 

 15אוקי. לגבי נלי ואיגור, אני רוצה שתתייחסי לשורה וחצי מנאום  ש:

 16לא היססו  2ונאשם  1הפתיחה של התביעה ואני אקריא "נאשמת 

 17ביצועם פרויקטים במימון ציבורי לפנות לאנשים פרטיים שרצו לקבל ל

 18כדי לקדם את עצמם כלכלית ודרשו מהם שוחד. כך לדוגמה דרשו 

 19נאשמים שוחד מאיגור ונלי אשר היו במצב כלכלי קשה וביקשו עבודה 

 20. אז תתייחסי בבקשה 5.2.18לפרוטוקול  38כדי להתפרנס" זה מעמוד 

 21מהם לטענה שניצלתם אותם, שהם היו במצב כלכלי קשה, שדרשתם 

 22 עמלה על כל פעילות ציבורית.

 23כבוד השופט, אני רוצה להגיד ואני אחזור על זה לא פעם אחת  ת:

 24שהמדינה הזאת מאוד יקרה לי וכשעומד פה פרקליט שמגרונו מדברת 

 25בשבילי המדינה כי הוא מייצג את המדינה ומציג בפני אלה שיושבים 

 26בפנייך  מאחורה ואלה שהוא מלמד אותם, כל המתלמדים האלה, וגם

 27מציג תמונת שווא שאין שום קשר בינה ובין מציאות, אני לא יודעת 

 28איך להתייחס לזה אפילו. היא העידה פה, נלי, שהקושי הכלכלי שלה 

 29נוצר הרבה אחרי הקשר איתנו, כשהיא הפיקה אירוע ולא הצליחה 

 30למכור כרטיסים, שום קושי כלכלי לא קשור אלי, הוא כבר יודע שהיא 

 31ת, אותם היא גנבה, להם היא לא סיפרה שהיא קיבלה נוכלת ומשקר

 32כסף ממשטרה וגם מהם ועומד פה מייצג מדינה ואומר שאני ניצלתי 

 33אותה? אני נאלמת דום, אין לי פשוט מילים להגיב לזה, פשוט אין לי 

 34מילים. שני נוכלים עוקצים אנשים, גונבים מחברים טובים. היתה פה 
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 1לראשונה, מרים הרשברג, איבדה מישהי שראיתי אותה בבית המשפט 

 2בגללה את הדירה שלה ואת העסק שלה, מלא אנשים שהם עקצו 

 3ורימו והוא אומר שאני ניצלתי אותם? ועומד פה בדברי פתיחה ומייצג 

 4לך תמונה שבינה ובין מציאות אין שום דבר ביחד, איך, איך אני 

 5צריכה? הרי זה המשך של מה שאמרתי, זה התחיל מהתקשורת שם, 

 6משיך לתקשורת פה, אף עיתונאי לא נשאר לחקירה נגדית, כולם מ

 7מתודרכים על ידי פרקליטות וזה הקו שהפרקליטות נוקטת כלפיי 

 8 באשמה על כלום. על שום דבר. 

 9רגע, אני רוצה שתתייחסי אבל עובדתית לטענה שאת ודאוד פניתם אל  ש:

 10אל מי אותם נלי ואיגור בבקשה לקבל פרויקטים, זאת אומרת מי פנה 

 11 בנושא הזה. 

 12אני קודם כל לא פניתי לאף אחד, נתחיל מזה. הם פנו והם רצו לקבל  ת:

 13פרויקטים וחיברתי אותם עם דאוד. מרגע הזה ואילך לא הייתי לעולם 

 14באירועים שלהם ברשויות המקומיות, לא נסעתי, לא ידעתי איזה 

 15אירועים הם בכלל מפיקים, לא ידעתי מה הם עושים, באמת 

 16ה שלי מפלגה, כנסת ואחר כך מפלגה כנסת ומשרד הפנים בתעסוק

 17בכלל, אבל כשהייתי במשרד הפנים לא היה שום קשר איתם בכלל 

 18אבל גם כנסת, גם מפלגה, גם משפחה, בזמן המועט שנשאר לי 

 19 להשקיע במשפחה איפה היה לי עוד זמן ללכת למופעים שלה?

 20צה שלהם כלפי בקצרה, לפני שניכנס יותר בפירוט. דיברת על עקי ש:

 21 אחרים, איך את ובני משפחתך חוויתם את הנושא הזה? בשתי מילים. 

 22טוב, זה היה ממש בסוף הקשר, בסוף הקשר שלנו. איזה שהוא יום  ת:

 23חורפי, סוף נובמבר תחילת דצמבר, היא לעולם לא היתה אצלי בבית 

 24עד לאותה פעם, היא היתה אצלי בבית פעם אחת. היא מגיעה אלי 

 25כשיו תראה, אנחנו חברים, באמת, בחברות אנחנו מדברים, הביתה, ע

 26מתעניינים, כאילו ביחסים מאוד טובים, אני עדיין בעולם שלי, היא 

 27מגיעה, אני כמו זוכרת כמו היום, לבושה מעיל כזה חום בהיר, עם 

 28פאה ואיתו, עם איגור. הם מגיעים אלי הביתה ואני אומרת מה קרה, 

 29סרטן ואני מקבלת טיפולים את רואה היא אמרה תשמעי אני חליתי 

 30אני עם הפאה כבר נשר לי כל השיער, אני לא יכולה לעבוד אולי את 

 31יכולה להלוות לי כסף, עכשיו ליבי אתה מבין ליבי נקרע, חברה, 

 32ידידה, סרטן, עכשיו, אני יודעת שאבא שלה היה חולה, אח שלה היה, 

 33חולים. אני הולכת היא אמרה כן אצלנו זה תורשתי זה משפחתי, כולנו 

 34לכספת, מוציאה את הכסף שבעלי שמע כמה כסף נתתי הוא התחרפן 
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 1עלי לגמרי אבל היא אומרת לי וואי תודה אני מבטיחה לך אני מחודש 

 2אלף שקל, אני עד  24שקל, נתתי לה  4000ינואר כל חודש אשלם לך 

 3 חודש יוני מחזירה לך את כל הכסף ואני מאמינה לה. 

 4 היתה הפגישה הזאת בבית? לא שמעתי מתי ש:

 5 '. 11סוף נובמבר תחילת דצמבר  ת:

 6 '.11 ש:

 7אני מנסה להגיד שמאותו מועד של הפגישה אצלי בבית היא נעלמה.  ת:

 8פשוט נעלמה. אני מתקשרת לא עונה. מתקשרת שולחת סמסים, 

 9הודעות, לא עונה, לא עונה. מה אני אעשה? אני כבר הבנתי שאני 

 10א יודעת איך לספר את זה לבעל אבל אני אכלתי אותה, אני כבר ל

 11'עכשיו אני יודעת מה מחיר החברות שלך'  SMS-כותבת לה הודעה ב

 12כי זה מה שנותר לי. מה שואלים אותי בחקירה? מה התכוונת שכתבת 

 13 לה שזה מחיר החברות שלך? 

 14אוקי. דיברת רגע על, נתת לה כסף מהכספת. אז בואי נעצור לרגע  ש:

 15ומן היה לך בבית? באיזה תקופות? מאיפה ומה בנושא הזה. כמה מז

 16 המקורות שלו?

 17הכסף שלי מדווח גם לכנסת וגם בגלל שהיתה לי  2009-קודם כל מ ת:

 18חברה קודם אז הייתי חייבת בהצהרת הון כל שנה הצהרת הון. אז לא 

 19יכולה משהו. אז היה לי כסף, באותו כסף המזומן שכבר היה לי 

 20היה ירושה כי  1,200,000משהו כזה,  בחשבון שזה לא קופות גמל או

 21 ההורים של בעלי נפטרו והגשנו את כל המסמכים על זה. אז, 

 22 שקל,  1,200,000 כב' הש' לוי:

 23 מדובר על מזומן פאינה.  עו"ד א. אדרת:

 24 600לא, לא במזומן, בחשבונות בנקים. מה פתאום. ובחשבון בנק היה  ת:

 25מיעה בחיל אוויר אז גם אלף שקל שבעלי קיבל כפיצויים על אובדן ש

 26זה, כל המיליונים שהרווחנו בחיים שלנו. אבל היה לי קצת כסף מזומן 

 27נפטר אבא  2010, באוקטובר 2010-והיה לי, איך היה לי כסף מזומן? ב

 28 2010-שלי זכרונו לברכה, לאבא שלי היה מפעל נעליים. כשהוא נפטר ב

 29להגיד שאבא  לא אני ולא אח שלי לא המשכנו ודרך אגב, אני שכחתי

 30שלי בכלל היה מנהל ראשי במפעל נעליים עוד באוקראינה, היה איש 

 31מקצוע מאוד טוב וכשהוא הגיע לפה הוא פתח פה מפעל, לא גדול, כזה 

 32קטן. לא אני ולא אח שלי לא בתחום, בטח אני כבר לא בתחום אז 

 33נאלצנו למכור את המפעל ומכרנו אותו פריט פריט ואתה יודע, אם 

 34וכר אותו כגוש כשעוד היה בחיים אז אולי היה אפשר אבא היה מ
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 1משהו לקבל על ככה מכונות מכרנו בזול לשכן פה, סחורה לזה, היה לו 

 2אורות, רצינו להחזיר למפעל שלקח אורות, אף אחד לא רצה לקחת 

 3אז מכרנו, בקיצור אספנו בפרוטות את הכסף, היה לי במועד הזה אולי 

 4בין אמא שלי, אח שלי ואני. אז היה  אלף שקל מזומן כי זה התחלק 30

 5 לנו קצת כסף מזומן בבית באותו מועד. 

 6 ולגבי מט"ח? ש:

 7 לגבי? ת:

 8 מט"ח, מטבע חוץ. ש:

 9מטבע חוץ אבא שלי לא השאיר, מטבע חוץ נשאר, זה היה וזה עוד  ת:

 10מדווח עוד מההורים של בעלי כי הם קיבלו את הגרמנית, הם ניצולי 

 11שואה אז היה להם גם מטבע חוץ והם השאירו לנו מטבע חוץ, לא 

 12 אבא שלי, לאבא שלי לא היה, מאבא קיבלתי רק מזומן. 

 13 בהצהרות.  אז זוכרת כמה בערך מדובר? זה היה ש:

 14 . לא זוכרת. 38, 36עכשיו אני לא זוכרת, היה משהו  ת:

 15 אלף דולר.  38 ש:

 16הרי זו אזהרה שבאה עוד לפני שנהייתי חברת כנסת, זאת אומרת זה  ת:

 17לא משהו שנוצר לי שכבר הייתי חברת כנסת כמו שמנסים לקשור את 

 18 זה לכסף קואליציוני, אני באתי עם נדוניה הזאת לכנסת. 

 19 קי, ואיזה שימוש באותם מזומנים גם בשקלים וגם במט"ח?או ש:

 20 קודם כל שילמתי, במט"ח שילמתי בעיקר נסיעות לחוץ לארץ, אבי,  ת:

 21 מתנצל.  עו"ד חימי:

 22 בעיקר לקראת התפקיד החדש.  כב' הש' לוי:

 23 זה טלפון ישן אדוני.  עו"ד חימי:

 24 התחדשת. כן. טוב.  כב' הש' לוי:

 25אז קצת שילמתי, לא קצת, שילמתי רוב הנסיעות של חו"ל שילמתי  העדה, גב' קירשנבאום:

 26בכסף מזומן כי זה היה יותר זול ממש שלשלם בשקלים ולהמיר את 

 27 זה למטבע זר. 

 28אוקי. טוב, אני חוזר לנלי ואיגור. היו לנלי וגם לאיגור שלל גרסאות  ש:

 29לגבי מקומות ודרכי העברת כספים אלייך, אני מדבר על הטענה של 

 30ישירות אלייך. בסופו של דבר כתב האישום מתייחס לשני  כסף

 31אירועים, אחד בבית שלך ואחד בבית קפה כלשהו. אז אני רוצה קודם 

 32כל להתייחס לבית שלך, האם היה אירוע כלשהו בבית שלך שבו נלי 

 33 מסרה לך סכום כסף מזומן?
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 1לעולם, הפוך, אני אמרתי היא באה פעם אחת לבית שלי ובבית שלי  ת:

 2א לקחה ממני כסף. לעולם. קודם כל היא לעולם לא נתנה לי כסף הי

 3 לא בבית שלי ולא במקום אחר, בבית שלי, 

 4 מעולם, מעולם.  כב' הש' לוי:

 5 בבית שלי בכלל, מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 6 מעולם.  כב' הש' לוי:

 7יא הרי מעולם. מעולם ואני מוכנה ללכת כמו שהיא אמרה לך פה, ה העדה, גב' קירשנבאום:

 8אמרה תיקחו אותי למכונת אמת תיקחו אותי, גם כשהיא שיקרה לזה 

 9היא אמרה תיקחו אותי למכונת אמת. אז אני אומרת לך אני מוכנה 

 10 ללכת למכונת אמת כי מעולם היא לא נתנה לי כסף. 

 11 אוקי.  ש:

 12 לא פה, לא בבית, לא בשום מקום אחר.  ת:

 13לה טענה שהפגישה בבית טוב. להבדיל מכתב האישום, היא בעדות ש ש:

 14היתה בבית שלה, לא בבית שלך. אז בואי תתייחסי לטענה שלה שהיא 

 15נתנה לך, הגעת לבית שלה במועד מסוים והכניסה לך לתוך התיק 

 16 הפתוח סכום כסף מסוים. 

 17קודם כל גם כשבאתי אליה הביתה, לרוב התיקים שלי נשארו באוטו,  ת:

 18לקחת תיק לבית שלה? מה יש באתי אליה אולי עם הטלפון. מה יש לי 

 19לי שם לעשות עם התיק? כן באתי אליה, כן שתיתי אצלה קפה, כן 

 20אכלתי, מעולם לא באתי אליה לבד. באתי עם העוזרים שלי. עכשיו, 

 21איך, איך הסיטואציה הזאת? אני לא מבינה, תעזור לי לתאר את 

 22הסיטואציה, אני באה לשתות כוס קפה ופתאום נוצר תיק שלי 

 23היא שמה כסף בתיק שלי, אז אני שואלת, הרי היא בעדות  ופתאום

 24, התפשרה עם התביעה על פעמיים, שאלו אותה 5, 7פעמים,  10אמרה 

 25כמה כסף נתת היא לא זוכרת. כבוד השופט, אתה אם היית נותן 

 26למישהו כסף היית זוכר כמה כסף נתת לו בפעמיים? כששאלו אותה 

 27להראות מאיפה היא לקחה  תראי לנו מאיפה לקחת כסף גם לא ידעה

 28את הכסף, אז איפה? איך זה מתחבר? אני אתן שהיא תכניס לי כסף? 

 29לאן היא תכניס לי כשאני באה בלי תיק? היא גם אמרה על בית קפה 

 30 ברחוב, 

 31 רגע, אז עכשיו רגע,  ש:

 32 כמה פעמים היית אצלה בבית? כב' הש' לוי:

 33 מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 34 ים היית אצלה בבית?כמה פעמ כב' הש' לוי:
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 1, לא יודעת, אבל אני הייתי הרבה פעמים, לא 8אני הייתי אצלה לפחות  העדה, גב' קירשנבאום:

 2פעם אחת, אני הייתי אצלה בבית הרבה פעמים לא פעם אחת. וכמו 

 3שאמרתי גם שתיתי קפה, גם אכלתי ארוחת ערב אבל מעולם לא באתי 

 4מה לי לבוא עם תיק אליה עם תיק כי אני באה עם נהג ואוטו, בשביל 

 5 הביתה?

 6 והנהג גם עולה? נכנס? כב' הש' לוי:

 7אוקי, היה לי נהג אחד שהיתה לו משפחה בבאר שבע אז הוא היה  העדה, גב' קירשנבאום:

 8נוסע עם האוטו לפעמים לבקר אבל אני תמיד באתי עם עוזרים, נהג 

 9 לא עוזר. 

 10 מי? איזה מהעוזרים היו? כב' הש' לוי:

 11אז ככה, או ויקה, או דאוד, או קרן שהיתה לי עוזרת שלי בגלל  קירשנבאום:העדה, גב' 

 12שבקבלת הקהל זה לא שאני באה והם צריכים לאסוף נתונים, הם 

 13צריכים להתכונן אחר כך להעביר לפניות ציבור, לתת תשובות 

 14לאנשים, אני לא באה ועושה פקידות בקבלת הקהל. עכשיו, אני גם לא 

 15שאני מגיעה לבאר שבע משאירה עוזר שלי  יכולה להרשות לעצמי

 16 באוטו ועולה לנלי לבד? זה לא אני. 

 17אוקי. אני עובר לטענה לגבי בית קפה. זו טענה שכתב האישום וגם נלי  עו"ד א. אדרת: 

 18טוענות על פגישה בבית קפה שבה היא העבירה לך כסף ובעדויות גם 

 19רה בית קפה שלה וגם של איגור עלו כמה תיאורים, היה פעם היא אמ

 20ברחוב שפרינצק, בית קפה מול קריית הממשלה ברחוב העובד קפה 

 21דובנוב. אז א' אני רוצה שתתייחסי לגבי האם ישבת איתה אי פעם 

 22 ב' נושא העברת כסף. -בבית קפה ואם כן איפה, אם את זוכרת. ו

 23קודם כל ישבתי איתה בבית קפה ולא פעם אחת, ישבתי איתה  ת:

 24לכסף, לא נתנה לי כסף, ברחוב שפרינצק אין  פעמיים. אבל לא קשור

 25בכלל בית קפה וגם גיורא אמר את זה. כשהיא מדברת מול משרדי 

 26אין ביננו שום קשר  2012הממשלה, הגברת קצת התבלבלה כי מינואר 

 27בגלל שהיא לקחה הלוואה ונעלמה לי ואפשר לראות את זה בתקשורת 

 28 2013ממרץ ביננו שאין שום דבר. אני בקרית ממשלה ישבתי 

 29כשנבחרתי להיות סגנית שר הפנים, עד אז לא היו לי משרדים בתל 

 30אביב בכלל, לא היה לי מה לשבת מול המשרדים. וכל הפגישה, היו לי 

 31שתי פגישות עם נלי ואני חייבת לציין אותן, סליחה, היו שתי פגישות 

 32שנגיע אז אני אפרט על  whateverבנושא הדון טבק סיגריות או 

 33האלה, אבל לא היו לי שיחות, זה לא היה משהו חברי לא הפגישות 

 34 משהו כזה, זה שתי הפגישות היחידות שהיו לי איתה בבית קפה. 
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 1 מועד פחות או יותר של אותן פגישות בבית קפה בקשר לדון טבק? ש:

 2 בערך.  2010, אמצע 2010 ת:

 3אוקי. אני עובר לנושא של וועדת הארבעה, תתחילי רק לתאר עד כמה  ש:

 4 את מכירה את הוועדה הזאת והנהלים שלה, את העובדים שם. 

 5אני בכלל לא מכירה ולא ידעתי, לא, זה לא נכון להגיד, אני ידעתי, אני  ת:

 6ידעתי מה זה וועדת ארבע אבל רק בכותרת, לא יודעת במה היא 

 7מתעסקת, מה הנהלים ולא היה לי, לא היה לי שום קשר, גם אני 

 8לי שום קשר, הם לא הכירו אותי, אני  חושבת שהעידו פה שלא היה

 9לא הכרתי אותם. אני את קלאודיה כץ ראיתי פעם אחת בפגישה 

 10 שעסקה בהכשרת העולים ובטח לא בנושא של הוועדת ארבע. 

 11אוקי. עכשיו, בהקשר של זה וגם הקשרים אחרים, מי זה חיים  ש:

 12 דויבוקויסקי?

 13דירה גדל בשתיל, אוקי, חיים דויבוקויסקי זה בחור שכמו שאני מג ת:

 14הוא התחיל שם את הקריירה שלו, עבד שם הרבה שנים והיה לו ידע 

 15מאוד טוב במילוי כל מיני בקשות למשרדי ממשלה. אני לא הכרתי 

 16אותו, מי שהביא אותו אלי זה היה דאוד, הוא הכיר אותו אפילו לא 

 17יודעת מאיפה, הוא הציג לי אותו, סיפר עליו ואמר ואנחנו, הוא לא 

 18צריך להגיד את דאוד אני ידעתי והייתי מודעת לזה. הרבה ארגוני היה 

 19עולים לא הצליחו לקבל תמיכות ממשרדי ממשלה בגלל הבעיית 

 20השפה, בגלל שלא ידעו להגיש את הבקשות, המסמכים, כמו שנדרש, 

 21בגלל כל מיני. עכשיו הוא אומר לי תקשיבי הוא יודע איך למלא, בואי 

 22פר בקשה הוא יעזור לארגונים והיו הרבה אנחנו נעסיק אותו שעתית, 

 23ארגונים שאנחנו רצינו לעזור להם שזה, זה היה כאילו ממש נדרש, 

 24הוא אמר ארגונים שיש להם כסף ישלמו לחיים למי שאין כסף אנחנו 

 25נעזור, זה לא יעלה הרבה כסף וככה היה. חיים דויבוקויסקי מילא 

 26התמיכות, לכל לארגונים בקשות בנושא של עזבונות, בנושא של 

 27משרדי הממשלה בהתאם לארגון שפנה וביקש. עכשיו, אני לא יודעת 

 28מי הארגונים שביקשו, אני לא יודעת לאיזה משרדים בדיוק הוא 

 29הגיש, אני רק יודעת שזה היה תפקיד שלו. דאוד הוא היה רושם את 

 30השעות על העבודה שלו, דאוד היה בודק את השעות שזה תואם את 

 31אשר והיה מגיש את זה לגזברות, כשזה היה מוגש המציאות, היה מ

 32לגזברות היא היתה מביאה לי את זה לחתימה, אני הייתי חותמת 

 33 ובזה הסתיימה, הסתיים הקשר שלי. 
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 1אוקי, מה ידוע לך ככל שידוע לך על פגישה של נלי ואיגור עם דאוד  ש:

 2 ועם חיים דויבוקויסקי במפלגה בקשר לתמיכות בוועדת הארבעה?

 3כמו להגיד לי מה ידוע לך על קשר של כל אחד שבא למפלגה,  זה ת:

 4המפלגה בנויה ככה שיש מבואה קטנה ומבואה קטנה יש כניסה לחדר 

 5שלי וכניסה לחדר של אביגדור ליברמן, אז כל מי שנכנס למפלגה הוא 

 6עובר את המבואה ניגש אלי פותח דלת, הדלת הרבה פעמים גם 

 7ולם גדול ששם נמצא האגף פתוחה, שלום מה נשמע, וממשיך לא

 8הארגון כי הסברה וגזברות נמצאים במקום אחר בכוונה כדי להפריד 

 9בין ארגון הסברה וגזברות. אז הסיטואציה שהם מתארים היא 

 10סיטואציה מתקבלת על הדעת שהם באו למפלגה, ניגשו אלי כי זה 

 11טבעי, בשלב זה אני רוצה להזכיר אנחנו ביחסים מאוד טובים, הם 

 12למפלגה, נכנסים לחדר, שלום שלום באנו לדאוד, ממשיכים מגיעים 

 13 לדאוד, זהו. זה מה שאני יודעת. 

 14 אני רוצה להציג לך,  ש:

 15 את זה את זוכרת? כב' הש' לוי:

 16אני לא זוכרת, אני רק אומרת שזאת סיטואציה מתקבלת על הדעת כי  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 י אעבור פה בקבלה, כאלה היו, כאילו לא יכולה להגיד, זה כמו, אנ

 18 הבנתי את הדוגמה, את תוכן הפגישה לא? כב' הש' לוי:

 19לא, אני גם לא יכולה להגיד וואלה בדיוק באו , ראיתי, לא, אני, אם  העדה, גב' קירשנבאום:

 20הם אומרים שהם באו ובאו לדאוד זה בהחלט יכול להיות שהם באו 

 21ואמרו לי שלום והמשיכו לדאוד. זאת הסיטואציה, אבל מה באו, למה 

 22 באו, מה דיברו, אני. 

 23יכה זו רשימת הופעות שקיבלו תמ 269אני רוצה להציג לך את ת/ ש:

 24מוועדת הארבעה. לשאול אותך האם את מכירה את ההופעות האלה? 

 25 האם יש לך מעורבות כלשהי בארגון ההופעות? תמיכות?

 26 זה בכלל מוועדת ארבע? ת:

 27 כן, למיטב ידיעתי.  ש:

 28טוב, אני יכולה לקרוא את האירועים אבל כמו שאמרתי אני לא  ת:

 29דיעבד מתוך החקירה הייתי, לא ידעתי על היקף האירועים. אני, אני ב

 30שהיתה פה ודיברו על האירוע בראשון כשהיא כל כך, למה אני אומרת 

 31ככה? כי היא עמדה שם כשהיה, כאילו כי האולם היה הפוך והיא 

 32 עמדה שם אז, 

 33 מה זה האירוע בראשון? כב' הש' לוי:

 34 בראשון אני לא, היא דיברה,  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 בבת ים.  דיברת על אירוע כב' הש' לוי:

 2 לא, אני, לא, לא, שניה. בהפקה, אירוע בת ים זה אני הכרתי אותו.  העדה, גב' קירשנבאום:

 3 כן.  כב' הש' לוי:

 4אבל היא דיברה, נלי פה בעדות דיברה על הפקת אירוע בראשון,  העדה, גב' קירשנבאום:

 5כשהיא צעקה על הפרקליטים 'אבל אתם הבטחתם לי חיסיון, אתם 

 6הבטחת לי חסינות', חסינות, לא חיסיון, 'אתם הבטחתם לי חסינות' 

 7, לא יודעת 50אלף שקל,  25ואז עלה שמי שהיה שם בראשון שילם לה 

 8. אז אני, רק פה נודע לי כשזה עלה פה כמה הוא שילם לה, לא יודעת

 9שנה לעלייה והיינו  25בדיון, אני נזכרתי שבראשון היה באמת אירוע 

 10מוזמנים כל הדוברי רוסית, חברי כנסת דוברי רוסית, היה רזבוזוב 

 11היה שם, אני הייתי שם, סופה לנדבר היה שם, כי זה היה אירוע גדול. 

 12ת ארבע, לא קשור לוועדת אני לא היה לי מושג אם זה קשור לוועד

 13 ארבע, אני לא הגעתי לשום, לא היה לי זמן להגיע בכלל לכל, 

 14 אבל לא זו היתה השאלה. שאלו אותך מה את יודעת על האירועים,  כב' הש' לוי:

 15 אני לא יודעת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 16 שמפורטים פה. כב' הש' לוי:

 17 אני לא יודעת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 18 , כמה אירועים?13נדמה לי  לוי:כב' הש' 

 19 לא יודעת, אני לא מכירה את האירועים,  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 אדוני.  16-אני חושב ש עו"ד א. אדרת:

 21 אירועים.  16 כב' הש' לוי:

 22 לא מכירה את האירועים האלה ולא הייתי באירועים.  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 את האירועים האלה?האם ידעת שהם קיבלו להפיק  כב' הש' לוי:

 24 לא היה לי מושג. מושג ירוק לא היה לי בסיפור הזה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 אוקי.  כב' הש' לוי:

 26מה ידוע לך, האם ידוע לך על פניה של איגור או נלי אל דאוד בעניין  עו"ד א. אדרת:

 27ביקורת של וועדת הארבעה שביצעה לבצע אצלם, לפי מיטב הבנתי 

 28קשר לאי תשלום שכר לאומנים? אני יכול להפנות מהעדויות שלהם ב

 29 אבל זה לא מופנה אליך.  318לת/

 30אני רק אומרת שחבל שלא ידעתי כי קודם כל אם הייתי יודעת, באיזו  ת:

 31 שנה זה היה?

 32 . 2007 ש:

 33 היא נשארה חייבת,  2007-אז אם הייתי יודעת שעוד ב ת:

 34 . 2007סוף  ש:
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 1ה היה מונע ממני לעמוד פה היום, היתה חייבת לאנשים כסף, אולי ז ת:

 2 7, לא 8אם רק הייתי יודעת. לא ידעתי בכלל שיש להם משהו, לא על 

 3, לא ידעתי בכלל שהיתה להם בעיה עם משרד הקליטה או 10לא  9לא 

 4עם וועדת ארבע או עם מישהו שם, אני עוד פעם אומרת, לא טיפלתי 

 5אולי הייתי, אולי בעניין זה וגם לא ידעתי. ואם הייתי יודעת אולי, 

 6 הייתי רואה דברים אחרת. 

 7מתי פחות או יותר, בלי פרטים יותר מידי, נודע לך על כך שהם חייבים  ש:

 8 כספים, שהם מרמים אנשים?

 9אז הסיפור הוא ככה, כשהיא לא משלמת לי את ההלוואה ואז כבר  ת:

 10נוצרת בעיה אצל הבת שלי עם החברת דון טבק, אני  2012תוך כדי 

 11באר שבע לעורך דין חבר שלנו ואני אומרת לו תקשיב יש לי נוסעת ל

 12כזאת בעיה ואני מגלגלת לו את הסיפור של החובות אז הוא אומר לי 

 13'תגידי, מה, איך הגעת בכלל לקשר איתה? את יודעת שכשהיא גרה 

 14באופקים היא הקימה בית ספר לחוגים, לקחה מהורים כסף על 

 15עבדה על כל ההורים' אמרתי החוגים וברחה משם, לא החזירה כסף, 

 16אני לא ידעתי, הוא אומר 'איך לא ידעת? היית שואלת' אמרתי ראיתם 

 17אותי, ראיתם שהיא מפיקה אירועים במפלגה, למה לא אמרת לי? הוא 

 18אומר 'לא יודע, חשבתי שאת מודעת לבעייתיות שלה' אמרתי לא 

 19יקה מודעת לשום בעייתיות. ואז כבר התחילו להגיע תלונות, היא הפ

 20אירועים ואז מתקשרים למפלגה ואני כבר שומעת את זה מהגזברות 

 21וכל מיני שהיא לא שילמה לאומנים, שהיא לקחה ציוד הגברה פה ושם 

 22לא שילמה על ציוד הגברה, אנשים אומרים לי תקשיבי אנחנו מה 

 23מעניין אותנו? נלי הפיקה אבל היא לא שילמה, זה היה אירוע עבור 

 24ת מתקציב של ישראל ביתנו ואז פתאום כמו ישראל ביתנו תשלמי א

 25התפוצצה איזה שהיא בועה ופתאום אני מגלה סיפור שלא הייתי, 

 26כאילו לא יודעת ממש, זה התגלה בחצי שנה פתאום התחילו להצטבר 

 27 עדויות ואמרתי ריבונו של דבר לאן אני הכנסתי את עצמי. 

 28 אוקי. אני רוצה להתייחס,  ש:

 29 , לטענתך, את ההלוואה?מתי נתת לה כב' הש' לוי:

 30 . 2011-סוף נובמבר תחילת דצמבר, אני לא זוכרת לדייק, ב העדה, גב' קירשנבאום:

 31 אם ראית פחות או יותר של אותם גילויים לגבי ההתנהלות שלה? ש:

 32כל זה קורה כשאני מתחילה, כשהיא לא משלמת לי כסף,  ת:

 33כשמסתבכים שם עם רנית עם כל החובות שאני מתחילה לנסות 



 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ
 

 2019מרץ  18 

 

 5112 

 1. כאילו מי, מינואר אין לי שום קשר איתה 2012-לגלגל, כל זה קורה ב

 2 וזה הולך וצובר תאוצה כל הסיפור הזה עד שכאילו. עד הסוף. 

 3רויקט בריזה באשקלון. יש נחזור קצת אחורה, לפי כתב האישום לפ ש:

 4טענה של נלי ושל איגור שהם אמורים היו להפיק אירוע באשקלון אבל 

 5באותו זמן היה את אותו חוב של נלי אלייך, הם טוענים דון טבק, את 

 6יכולה להגיד אחרת ואז דאוד פנה לסגן ראש העיר סולטנוביץ ואמר לו 

 7ואמר לה תבטל את ההופעה של נלי, אותו סולטנוביץ פנה לנלי 

 8תסדירי עניינים עם דאוד והיא באמת הסדירה איתו עניינים והפקידה 

 9ואז דאוד איפשר לה  2013שקל במאי  2000לו עבורך מקדמה של 

 10לקיים את האירוע. תתייחסי בבקשה למודעות שלך לעניין, לחלק שלך 

 11 בזה. 

 12אז כשאני נואשתי מהפניות האישיות שלי לנלי, התכתבויות, טלפונים  ת:

 13חר שזה היה בסביבות, סוף פברואר מרץ משהו כזה. אני מספרת לא

 14את זה גם לדאוד ואני אומרת לו תקשיב אני, אני באיזה שהוא מצב 

 15לא מבינה מה קורה, היא לא מחזירה טלפונים, לא מחזירה הודעות, 

 16היא חייבת לי כסף, מה אני עושה עם זה? אולי אתה יכול לדבר איתה? 

 17 ממנה משהו? אולי אתה תוכל להוציא 

 18 עד אז לא אמרת לו כלום? כב' הש' לוי:

 19 לא, הוא לא ידע.  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 למה? כב' הש' לוי:

 21 למה אני צריכה להגיד לו? העדה, גב' קירשנבאום:

 22 כי את יודעת שהוא בקשר איתה.  כב' הש' לוי:

 23 ב אותו בעניין הזה?אבל אני עדיין מצפה שהיא תחזיר לי, למה לי לער העדה, גב' קירשנבאום:

 24 לעזור לך לגבות את הכסף.  כב' הש' לוי:

 25אז אני כשראיתי שיש בעיה אני פניתי אליו. עכשיו, אני לא ידעתי, אני  העדה, גב' קירשנבאום:

 26לא ידעתי אם יש קשר ביניהם, זה לא הגדרה נכונה. אני ידעתי 

 27שכאילו, הרי הוא עושה ועידת המפלגה אז הוא מכיר אותה, זה נכון 

 28 יהיה להגיד ואז אני אומרת לו תקשיב דאוד, 

 29אומרים לך שלום ואומרים שהם הולכים  את מספרת שהם נכנסים , כב' הש' לוי:

 30 אליו, 

 31אליו, כן, יש קשר, אז אני אומרת דאוד תקשיב הם לא משלמים לי,  העדה, גב' קירשנבאום:

 32לקחו כסף ככה וככה, לא משלמים לי, אולי אתה יכול לדבר איתם? 

 33עכשיו, סביר להניח, סביר להניח שהוא אמר גם זה מאשקלון תקשיב 

 34ינה, אני מאמינה שזה יכול להיות דבר כזה הם חייבים כסף לפא
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 1כנראה שגם לו הם לא ענו והוא ניסה להפעיל עליהם לחץ, אני 

 2שקל אני חושבת שהם עשו שני  2000-להערכתי הם שילמו לו יותר מ

 3שקל,  4000והיה עוד תשלום של  2000תשלומים, היה תשלום אחד של 

 4צריך להיות שכאילו זה היה  6000-זה מה שהם החזירו לי, את ה

 5תשלום אחד או משהו כזה, לא יודעת, אבל אני לא זוכרת שזה, זה 

 6 דרך אגב אותם הכספים, 

 7 מה שאת אומרת בעצם שבעקבות הפניה שלו,  כב' הש' לוי:

 8 שקל.  4000ועוד  2000בעקבות הלחץ שלו הם החזירו פעם  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 איך הם החזירו לך? כב' הש' לוי:

 10 לא לי, הם שילמו לו, הם לא החזירו לי.  ירשנבאום:העדה, גב' ק

 11 והוא נתן לך את הכסף? כב' הש' לוי:

 12 ואחר כך בהמשך אחרי כמה זמן, ירוקים, עץ,  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 והכל במזומן? כב' הש' לוי:

 14 לי הוא הביא את במזומן, לו הם הפקידו את זה לחשבון.  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 ז איך זה ירוקים?א כב' הש' לוי:

 16 מה שהיה לו בבית, זה מה שהוא הביא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 זאת אומרת,  כב' הש' לוי:

 18הכסף הרי, תקשיב, החשבון של דאוד לא שפע בכסף, ברגע שהכסף  העדה, גב' קירשנבאום:

 19נכנס הוא נבלע בחשבון, מהחשבון הזה לא היה מה להוציא אז עכשיו 

 20 ף, יכול להיות שהוא הלווה כסף ממישהו. יכול להיות שהיה לו כס

 21יש סנכרון בין המועד שהם מעבירים כסף לדאוד לבין המועד שאת  ש:

 22 מקבלת מדאוד?

 23לא, אני, אין שום סנכרון בדברים האלה כי לא היה לו, אם לא היה לו  ת:

 24כסף להחזיר לי אז מה היה לי ללחוץ, על דאוד אני יכולתי לסמוך 

 25וא יחזיר וכשאני הייתי צריכה כסף אז ככה שאם הוא חייב לי אז ה

 26 אמרתי לו  תחזיר. 

 27בואי, אם כבר נגענו בזה בעקבות גם שאלת בית המשפט. מה היה טיב  ש:

 28הקשר הידידותי יותר עם דאוד? איך, כמה הייתם מעורבים אחד 

 29 בחיים של השני? תדירות השיחות? דברים כאלה. 

 30קודם כל אני דיברתי עם דאוד אפשר להגיד יותר נכון הוא התקשר  ת:

 31אלי המון פעמים ביום, אנחנו דיברנו, היה לנו שיחות כי זה משהו, אני 

 32לא נמצאת, הוא נמצא במפלגה, כל שאלה שיש , כל הפניה שיש, כל 

 33שאלה שיש, כל התלבטות שיש לו, היה לנו המון שיחות. אנחנו דיברנו 

 34כתי אותו מאוד, אם כל הביקורת שלי כלפיו ועם כל המון, אני הער
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 1ההתערבויות שלו אני מאחלת לכל אחד עובד כמו דאוד, מסור, נאמן, 

 2מבצע את תפקידו, אני ידעתי שאם אני נותנת לו משימה הוא יעשה 

 3אותה, אני יכולתי לסמוך עליו. עם ביקורת כזאת, עם התראה כזאת, 

 4עובד הוא היה עובד חרוץ, נאמן עם כיפוף ידיים לפעמים, אבל בתור 

 5והיה ביננו קשרי ידידות מעולים. ואני יכולתי באמת ודיברתי איתו על 

 6הרבה דברים ודיברתי איתו לפעמים על ילדים ודיברתי אפילו על אמא 

 7ודיברתי איתו על כל הדברים כי כשכל כך הרבה שנים וכל כך הרבה 

 8 מדברים על הכל. שעות עובדים יחד וכל כך הרבה שעות מדברים אז 

 9לגבי אותה פניה שלו, ככל שלהבנתנו היתה לסגן ראש סולטנוביץ,  ש:

 10 יזמת את הפניה הזאת? ביקשת?

 11אני לא יזמתי לסולטנוביץ כלום , לא ידעתי שהוא ידעתי שהוא דיבר  ת:

 12עם סולטנוביץ, אני רק ביקשתי מדאוד שיעזור לי לגבות את החוב 

 13י שהוא הפעיל. עכשיו, הוא אמר, אז שלי. זהו. אז עכשיו אני פה הבנת

 14הוא אמר לי תקשיבי הם הפקידו לי כסף בשבילך אבל לא ידעתי אם 

 15זה היה בעקבות לחץ, בעקבות זה, פה שמעתי שהופעל לחץ, אמרתי 

 16יכול להיות, סביר שהוא התקשר לסולטנוביץ והוא אמר תקשיב אני 

 17כסף ותעשה יודע שנלי מפיקה אצלך אירוע והיא חייבת לפאינה המון 

 18 שם לחץ שהיא תשלם את הכסף. ואז זה לא קורה בחיים. 

 19טורס כיצד הכרת אותה -טוב. אוקי. מה הקשר שלך לאורלי ממונה ש:

 20 ומה היה ידוע לך על החוב של נלי אליה?

 21אז קודם אני, מי שהכיר לי את אורלי זו נלי. היא פעם אמרה לי  ת:

 22בחיפה אבל היא  תקשיבי יש לי סוכנת נסיעות מעולה, היא גרה

 23מתקתקת, זולה, עושה את הכל והתחלתי לעבוד עם אורלי ונוצרה, 

 24אני חושבת שראיתי אותה, את אורלי, פה זה היה פעם שלישית כי 

 25באמת לא נפגשנו כמעט. הייתי שולחת, כמו שהיא אמרה, שולחת נהג, 

 26שולחת פה זה, שולחת מישהו גר במגדל העמק היה עובר אצלה משלם 

 27איתי אותה פעם אחת אולי בצומת נפגשנו, אולי פעם שניה לה כסף, ר

 28או שלישית פה. אבל בטלפון היו לנו הרבה שיחות אז הכרנו כזה ויום 

 29אחד אני מתקשרת אליה להזמין כרטיס והיא אומרת לי 'תגידי, את 

 30עדיין חברה עם נלי?' אז אני אומרת לה אוי אל תשאלי לקחה ממני 

 31חזירה לי כסף, אל תשאלי איזו צרה כסף, לקחה מאנשים כסף, לא מ

 32הכניסה אותי, היא אומרת לי 'את מספרת לי צרה? אני אספר לך צרה. 

 33היא לקחה קנתה ממני כרטיסים , הכניסה אותי לחוב שאני לא יודעת 

 34איך לצאת מהחברה הזאת, אני לא יודעת, אני פוחדת בכלל' אבל היא 
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 1היא אומרת 'אחרי  אומרת 'תראי את הנוכלות הזאת', היא מספרת לי,

 2שהיא חייבת לי כסף, לחברה, ואני מתקשרת אליה לגבות ממנה כסף 

 3אני אומרת לי נלי את חייבת אז מה היא אומרת לי? אוי מותק תשמעי 

 4דולר אני אעשה  5000אני עכשיו יש לי פרויקט לא רגיל, אם תלווי לי 

 5טורס' והיא -את הפרויקט הזה אני אסגור את כל החובה למונה

 6דולר מהכסף  5000רת 'ואני מטומטמת עוד נותנת לה הלוואה אומ

 7הפרטי שלי', זה השיא של הנוכלות, זה כמו שאיגור אמר שהיא תמכור 

 8לכם קרח לאסקימוסים ואז היא אומרת 'תקשיבי, אם את יכולה 

 9לעזור לי לגבות את החובות אז אני אעזור' עכשיו מה אני אעזור לה 

 10לגבות את החובות שלי? אז אני שוב  לגבות חובות כשאני לא מצליחה

 11, כמו as isמתקשרת לדאוד ואני מספרת את המעשייה הזאת, 

 12שאורלי סיפרה לי אני מספרת את זה לדאוד ודאוד מנסה גם לה לקבל 

 13 כסף. 

 14-מ 993אז עכשיו אני רוצה להציג לך שיחה בינך ובין דאוד, זה ת/ ש:

 15ת חילופי מסרונים , אני גם אציין שזאת שיחה שבאה בעקבו5.6.2014

 16 שלו עם נלי. ואני מבקש שתתייחסי לשיחה. 

 17 אז.  ת:

 18 אתם רוצים להשמיע אותה? כב' הש' לוי:

 19 אני לא חושב שצריך, זה ברוסית אני מניח, לא? עו"ד א. אדרת:

 20 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 21 שיחות ברוסית.  עו"ד אבן חן:

 22 שיחה קצרה.  עו"ד א. אדרת:

 23יש. הזיכרון של הבן אדם הוא דבר מוזר ביותר, אני  דאוד, אני זוכרת, ת:

 24לא יכולה לבקש דברים שכאילו נקלטים בזיכרון ויש דברים כאילו 

 25נמחקו, את זה אני זוכרת, אני נוסעת הביתה כבר בערב ודאוד מתקשר 

 26אלף  50אלי ואומר לי 'תקשיבי, נלי אמרה שהיא שילמה כבר לאורלי 

 27ז אני אומרת בסדר. סוגרת טלפון, שקל, תבדקי את זה עם אורלי', א

 28מתקשרת לאורלי אבל זה אני לא זוכרת אם זה היה מיד השגתי 

 29אותה, היא לא ענתה, כי אורלי לא תמיד עונה מיד, אולי חזרה אליי 

 30אבל אני זוכרת אני אומרת 'אורלי , תגידי, נלי פה מדברת שהיא 

 31שקל לא אלף שקל' היא אומרת 'פאינה, עזבי בחייך,  50שילמה כבר 

 32שקל לא נכנס, לא סגרה את החוב' אז,  50אלף,  50שקל, לא  50נכנס, 

 33 אבל מה מפתיע? זאת נלי וזה השקרים שלה. 
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 1טוב, תתייחסי בבקשה לטענה שאת תיווכת בין נלי לבין שר התיירות  ש:

 2סטס מסז'ניקוב שהיא תפיק מופעים במולדובה ואוקראינה ובתמורה 

 3 היא הבטיחה לך עמלה. 

 4ם כל, אם אני לא טועה נלי בעצמה פה העידה שזה לא קשור אלי. קוד ת:

 5אבל מישהו שמכיר את ההווי של הישראל ביתנו מקרוב היה יודע שזה 

 6בטח, זה קצת היו צריכים לעשות בדיקת רקע לפני שמאשימים אותי. 

 7, אולי, לא יודעת, חצי שנה חברת כנסת, לא 2009-אני מגיעה לכנסת ב

 8גדור אז נמצא בחקירות וחשד שעוד מעט יהיה יודעת כמה זמן, אבי

 9תיק ואישומים ודברים כאלה ואיזה שהוא כתב מוציא כתבה ובכתבה 

 10כתוב הנה אביגדור כבר הולך לכלא ועכשיו יש מלחמת ירושה ומי 

 11יירש את המפלגה? או פאינה קירשנבאום יומיים בכנסת, או סטס 

 12 מסז'ניקוב שהוא כבר שר. עכשיו, תאר לעצמך כמה, 

 13 

 14 החלטה

  15 

 16 . 169הוגש וסומן נ/

 17 

 18 , במעמד הצדדים.2019במרץ  18ניתנה והודעה היום, 

 19 

 20 

_________________ 21 

 22 ירון לוי, שופט

 23 

 24כמה פיוזים נשרפו לסטס, אני ותיק, אני שר, פה לפאינה קירשנבאום  העדה, גב' קירשנבאום:

 25כבר מחלקים את הירושה, היא כבר מקבלת מפלגה בירושה, מהרגע 

 26שהכתבה הזאת יצאה שם פאינה נמחק אצל סטס מהלקסיקון כי אני 

 27חופרת תחתיו פה. אז מאותו, אין לי שום קשר עם סטס, הוא חושב 

 28את המפלגה ממנו, מליברמן, לא יודעת  שאני נגדו, שאני רוצה לקחת

 29ממי. ולכן אין סיכוי שאני יכולתי להפנות מישהו לסטס כי אם אני 

 30הייתי פונה לסטס אז אני מבטיחה לכם שזה בטוח לא היה יוצא 

 31לפועל. אבל כמו שסיפרו פה עדים ממשרד התיירות, לא אני, שהיא 

 32ל הזה, עשתה הרגישה שם בת בית, נכנסה, יצאה, ניהלה את הפרוטוקו

 33את הכל, לא אני, אפילו לא נלי, הם אמרו את זה. והזכירו את השם 

 34מיכאל דורמן שזה היה עוזר של סטס שהוא גר בבאר שבע, זה עוד 
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 1פעם קצת עבודת רקע וקצת הייתם מקשרים, אין לי שום קשר לא 

 2למולדובה, לא לשום דבר ובטח לא הפניתי אותה לסטס ובטח שלא כל 

 3  מה משתמע מזה.

 4 היתה גם טענה של איגור שאחרי אירועים שהפיקו רשויות מקומיות,  ש:

 5 מתי זה היתה ההפניה הזאת? כב' הש' לוי:

 6 הכתבה? עו"ד א. אדרת:

 7לא, הכתבה אני רואה ממתי זה. אבל מתי אמורה היתה לפי הטענה  כב' הש' לוי:

 8 ההפניה?

 9 לפי כתב האישום, מיד אגיד.  עו"ד א. אדרת:

 10 . איך זה קשור?2010, הכתבה ממרץ 2009זה  כב' הש' לוי:

 11 במולדובה וזה? 2009-? איך אני יכולתי, איזה אירועים ב2009-ב העדה, גב' קירשנבאום:

 12 לא יודע, אבל מה זה קשור? זה הרבה אחרי כל הסיפור.  כב' הש' לוי:

 13 אבל אני לא הפניתי, אבל אני באמת לא הפניתי אותה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 14לא, זה משהו אחר, אבל בסדר, את יכולה להגיד מה שאת רוצה אבל  הש' לוי:כב' 

 15 אז זה קצת.  2009-שהטענה היא מ 2010להגיד לי שבמרץ 

 16 אוקי, אז אני חשבתי,  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 לא שמתי לב באמת, אני מצטער אדוני, אני,  עו"ד א. אדרת:

 18 בסדר.  כב' הש' לוי:

 19 י לא הפניתי אותה, לא עשיתי שום קשר, אנ העדה, גב' קירשנבאום:

 20זה בסדר. גברת קירשנבאום את יכולה להגיד שלא הפנית אותם  כב' הש' לוי:

 21 מסיבות אחרות, 

 22 יכול להיות,  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 אבל לספר לי סיפור כזה זה קצת צורם.  כב' הש' לוי:

 24 אני לא זכרתי באיזו שנה זה היה כי אני, אני באמת לא הפניתי אותה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 . 2009זה טעות שלי, זה טעות שלי, אני לא זכרתי שזה  עו"ד א. אדרת:

 26 כן. טוב. אי אפשר להתלונן אבל שלא היה מספיק זמן להתכונן. נכון? כב' הש' לוי:

 27  אני לא התלוננתי, אני רק אמרתי טעות שלי. עו"ד א. אדרת:

 28 אוקי.  כב' הש' לוי:

 29 מצאנו כתבה שחשבתי שהיא תומכת בדברים,  עו"ד א. אדרת:

 30 אז אתם רוצים את זה חזרה? כב' הש' לוי:

 31 אפשר.  עו"ד א. אדרת:

 32בכל מקרה אני לא הפניתי אותה לסטס. לא היה לי שום קשר, לא  העדה, גב' קירשנבאום:

 33 עשיתי חיבורים ולא יודעת מה. 

 34 אבל לא מהסיבה הזאת? יש הסבר אחר?אז,  כב' הש' לוי:
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 1 לא, אבל אני לא הפניתי אותה, אבל אני גם,  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 היו יחסים טובים? 2009-ב כב' הש' לוי:

 3 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 4מצוין. אם היית מפנה אותה אז, אז זה לא היה זוכה ליחס שטענת  כב' הש' לוי:

 5 עכשיו, נכון?

 6 לא יודעת כי לא, שניה,  נבאום:העדה, גב' קירש

 7 למה? כב' הש' לוי:

 8 אני חשבתי שאתה מתכוון,  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 אני חשבתי,  כב' הש' לוי:

 10שניה, שניה, אני חשבתי שאתה שואל אותי אם היו יחסים טובים עם  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 נלי אז כן עם נלי היו יחסים טובים, 

 12 ן מסז'ניקוב, לא?וגם עם אדו כב' הש' לוי:

 13 עם סטס היו יחסים מתוחים כבר קודם אבל עדיין,  העדה, גב' קירשנבאום:

 14 אבל לא בגלל הכתבה? כב' הש' לוי:

 15 לא בגלל הכתבה. אבל עדיין לא הייתי מפנה אותה אליו.  העדה, גב' קירשנבאום:

 16 כן, זה משהו אחר, זה סיפור אחר אבל, נכון? כב' הש' לוי:

 17 אוקי, אז לא, לא הייתי מפנה אותה אליו בכל מקרה.  באום:העדה, גב' קירשנ

 18 אוקי, ותתייחסי לטענה שגם הובטחה לך עמלה על הנושא הזה.  ש:

 19אבל אם אני לא הפניתי ולא דיברתי אז על איזו עמלה? אני בכלל כל  ת:

 20 הסיפור של העמלה נודע לי פה. 

 21 אוקי,  ש:

 22 פה אני מתכוונת בכל הסיפור של הפרשה.  ת:

 23אני רוצה להציג לך כתבה נוספת מעיתון וסטי על נאום שלך בטקס  ש:

 24בבאבי יאר, אני רוצה שתתייחסי, תסבירי למי שלא מכיר מה זה 

 25 אירועי באבי יאר ומה היה תפקידך שם. 

 26אז אני כבר הזכרתי את הנושא של באבי יאר, באבי יאר זה אירוע של  ת:

 27נים נאצים, כשהם חפרו רצח המוני במלחמת עולם השניה על ידי הגרמ

 28שם בורות, הרגו, רצחו אלפי אנשים וכל שנה במקום הזה שהיה שם 

 29רצח יש אזכרה. וכמו שאמרתי, כי היחסים היו טובים ונלי אמרה 

 30שהיא מפיקה את האירוע הזה, אני נשלחתי לשם מהקונגרס היהודי 

 31 העולמי ואני נאמתי בטקס הזה. 

 32 אוקי.  ש:

 33 מטעם הקונגרס.  ת:

 34 לפי מה שאמרת לי.  6.10.11-אפשר לסמן אדוני. זו כתבה מ . אדרת:עו"ד א
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 1 

 2 החלטה

 3 

 4 . 170הוגש וסומן נ/

 5 

 6 , במעמד הצדדים.2019במרץ  18ניתנה והודעה היום, 

 7 

 8 

_________________ 9 

 10 ירון לוי, שופט

 11 

 12 זה היה לפני.  העדה, גב' קירשנבאום:

 13כן. עכשיו אני רוצה שתתייחסי, אני רוצה להציג לך קודם כל את  עו"ד א. אדרת: 

 14 חשבונות ת', 

 15 אבל זה ממש גם בעיצומה של אי החזרת הכספים.  כב' הש' לוי:

 16 לא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 '?11למה? זה באוקטובר  כב' הש' לוי:

 18 '. 11אבל אי החזרת כספים התחילה בנובמבר דצמבר  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 מתי ההלוואה הבאת לה? ו"ד א. אדרת: ע

 20 '. 11נובמבר דצמבר  העדה, גב' קירשנבאום: 

 21 זה לפני, ההלוואה היתה אחרי זה? כב' הש' לוי:

 22 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 בסדר.  כב' הש' לוי:

 24א, אני מבקש ממך 326ת/-ו 53, ת/52אני רוצה להציג לך את ת/ עו"ד א. אדרת:

 25להתייחס לטענה של איגור ונלי שהם מימנו לך את הנסיעה הזו, 

 26העמיסו את ההוצאות על חברי הקבוצה ובנוסף עוד הוציאו חשבונית 

 27 כפולה כדי שאת תוכלי עוד לקבל החזר מהקונגרס היהודי. 

 28בלת הזאת, אני לא מבינה, אני אז קודם כל, כל העדות שלהם המבול ת:

 29לא יכולה לקבל מימון כפול, החשבונית היתה צריכה לצאת לקונגרס 

 30היהודי העולמי ואין פה מה לעשות. אבל כבוד השופט, אם אתה 

 31תסתכל פה, אותו מספר חשבונית, אותו דבר, סכומים שונים לאנשים, 

 32ת, מה זה קשור אלי? פאינה קירשנבאום לא שילמה את הנסיעה הזא

 33זה הקונגרס שילם. פה כתוב קונגרס, היא מספרת שהעמיסה עלות של 
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 1הנסיעה שלי על המשתתפים האחרים, היא מקבלת כסף מהקונגרס 

 2היהודי, אותה חשבונית מזויפת, זה כמו שמרים הרשברג אמר שאיגור 

 3הוא זייפן מספר אחד ועל בעלי בכלל, בעלי הצטרף אלי בנסיעה הזאת, 

 4וקראינה והוא מאוד רצה להיות באירוע הזה בעלי הוא גם יוצא א

 5ושילמנו לה כמו שאנחנו שילמנו בדרך כלל במזומן עבור הנסיעה, הוא 

 6היה איתי בחדר, הוא לא היה צריך לשלם על הבית מלון אז הוא שילם 

 7רק את הכרטיס לנלי. עכשיו, נלי בכלל זאת נסיעה שלדעתי היא אפילו 

 8 ודעת, לא שילמה למרים הרשברג, היא, לא י

 9 את זה את יודעת בדיעבד.  ש:

 10הכל שם מסובך בכספים אבל זה כל ההתנהלות הזאת רק מראה על  ת:

 11 הנוכלות שלהם ולא יותר מזה. 

 12 טוב.  כב' הש' לוי:

 13טוב. עכשיו אנחנו עוברים לדון טבק. את יכולה להמשיך? רוצה  עו"ד א. אדרת:

 14 הפסקה קצרה? 

 15 ט יחליט, אפשר לעשות קצת הפסקה. מה שכבוד השופ העדה, גב' קירשנבאום:

 16 בבקשה. אם את מבקשת בסדר, אם לא תמשיכי, מבחינתי אין בעיה.  כב' הש' לוי:

 17 אני מציעה, אני מבקשת שנעשה הפסקה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 18 בסדר גמור. כמה זמן את זקוקה?  כב' הש' לוי:

 19 דקות.  20רבע שעה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 . 13:20-, נתכנס ב13:05סדר גמור, עכשיו ב כב' הש' לוי:

 21 

 22 )המשך הקלטה( 

 23 

 24 התיישבתי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 אמרתי לך שזה רק עניין של זמן. כן, הדיון מתחדש לאחר הפסקה.  כב' הש' לוי:

 26 

 27 העדה משיבה לשאלות עו"ד קליין: 

 28טוב, פאינה, אני רוצה שנעבור לדבר על הנושא של דון טבק, תספרי  עו"ד קליין:

 29 לנו את הקמת חברת דון טבק, איך היא הוקמה, מה קרה. 

 30אני לא יכולה לדבר שאני יושבת, זה מפריע לי. אז כמו שאני כבר  ת:

 31, קשה לי למקם את הזמן. 2010אמרתי שבערך באמצע, לקראת סוף 

 32יעות שלה לאוקראינה היא קנתה פנתה אלי נלי ואמרה שבאחת הנס

 33סיגריות בטעמים, בטעם תות, קוראים להם קיס והיא רוצה לייבא 

 34אותם לארץ ושאלה אם זה מעניין אותי. אמרתי לה תשמעי מעניין לא 
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 1מעניין, אני בתור חברת כנסת לא יכולה להיכנס איתך לעסק, אני 

 2אשאל את הבת שלה אם זה. עכשיו, אנחנו חברים משפחות עם 

 3שפחת גהל, הבעלים של דובק, ורנית פנתה לרועי שהוא המנכ"ל, מ

 4מנהל, והתייעצה איתו. רועי אמר לה, את זה אני יודעת מסיפורים של 

 5רנית, שהוא אמר לה 'תראי, בארץ יש מחסור של סיגריות דקות 

 6ובטעמים כי חוץ בטעם מנטה, מנטול הזה, אין שום דבר. אני בעצמי 

 7יצר פה כאלה סיגריות, אבל אם את חיפשתי לייבא כאלה או לי

 8תייבאי אותם אני מוכן לקנות את זה ממך ולעשות שיווק לסיגריות' 

 9אז היא התייעצה איתו ואמרה אמא את יודעת זה מעניין אותי ואז 

 10הפגישה השניה שדיברתי עליה בבית קפה, אני גם יודעת בדיוק איפה 

 11חנו ישבנו שם היתה הפגישה, זה היה בקפה ג'ו ברחוב חשמונאים ואנ

 12עם רנית והם הציגו לה את כל הנושא הזה, היא אמרה שזה מעניין 

 13אותה ומשם והלאה הקשר היה אפילו לא אני חושבת שנלי היתה 

 14 מעורבת, הקשר היה בין רנית לאיגור. 

 15 ?2010האם יכול להיות שהנושא של דון טבק היה לפני  ש:

 16, אני חושבת שזה 2009-זה לא יכול להיות, אני לא זוכרת שזה היה ב ת:

 17-זה לא יכול להיות כי ב 2008וכמו שנטען פה  2009ולפני  2010-היה ב

 18לא הייתי חברת כנסת, לא היתה לי בעיה להיכנס לחברה, אני  2008

 19עוד הייתי פעילה בחברה שלי אבל זה לא היה, זה לא היה בתקופה של 

 20 זה עם הזמנים הזה מסתדר.  2010-לפני הכנסת, זה היה ב

 21 אוקי. מה סוכם לגבי חלוקת המימון וההשקעה של דון טבק? ש:

 22אז בהתחלה כשדיברו על קיס היה, עלה הנושא של המימון שכל אחד  ת:

 23אלף שקל. עכשיו, אני אז חשבתי, שאלתי את  100ישקיע סדר גודל עד 

 24רנית, רנית אמרה אין לי כסף אמרתי טוב תראי אני אדבר עם 

 25אבדוק אם אנחנו יכולים לקחת  השותפה שלי בחברה האזרית ואני

 26כסף משם כי הפעילות שם בחברה כבר הלך והצטמצם אז אמרתי את 

 27יודעת מה נשאל אבא ידבר עם ג'מילה ונבקש לקחת משם כסף 

 28מחברה ההיא ולהשקיע בדון טבק. לימים קרו שני דברים. קודם כל 

 29ג'מילה לא הסכימה היא אמרה מה פתאום אני לא מוכנה להוציא 

 30ברה, אני מקווה להפעיל את החברה ודבר השני הנושא של כסף מהח

 31קיסנט, לא, הם הקימו חברה, פתחו חשבון בנק בנושא קיסנט, למה? 

 32כי התברר שאי אפשר לייבא את זה לארץ כי יש זכיין אחר ואז כל 

 33הסיפור הזה נעצר לגמרי. אחרי כמה זמן באה אלי רנית ואומרת 

 34זכיין בארץ והוא חושב  תקשיבי איגור מצא מותג חדש שאין לו
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 1שאפשר לייבא אותו וקוראים לו סנטור. אמרתי לה רנית אבל את 

 2יודעת שאני, אני לא יכולה להכניס כסף וג'מילה סירבה להוציא כסף 

 3מהחברה ואז היא הולכת לאיגור ואומרת לו עוד פעם אני מספרת את 

 4 זה מהשיחות שלי עם רנית אז, והיא אומרת, מה?

 5ממשיכים רק נלי ואיגור אמרו שכל צד אמור היה לפני שאנחנו  ש:

 6 אלף שקלים. את זוכרת? 150להשקיע 

 7 אלף שקל כל אחד.  100ובקיס היה מדובר  150לעולם לא דובר סכום  ת:

 8אוקי. אז הזכרת את המותג סנטור, מה בעצם אז קרה עם הפעילות  ש:

 9 של דון טבק עם המותג החדש?

 10ה להוציא כסף ואין לי אז היא הלכה אז אמרתי לרנית ג'מילה לא מוכנ ת:

 11לאיגור ואמרה לו תקשיב אני אמא שלי לא יכולה להביא כסף אבל, 

 12ואם אתה רוצה אני מוכנה לצאת מהסיפור הזה ומצד שני היא אומרת 

 13אני דיברתי עם דובק ודובק מוכנים לקנות מאיתנו את כל הסחורה, 

 14צריכים לייבא זאת אומרת אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר, אנחנו 

 15והם קונים והם עושים פה שיווק ואז אין לנו בכלל עלויות כי צריך 

 16להבין שהסיגריות שמייבאים אותם הם עולים פרוטות, הרי קופסת 

 17סנט, זה לא השקעה בכלל, רוב הכסף  20סיגריות לייבא לארץ עולה 

 18זה המיסים שאנחנו משלמים פה אז, ודובק אמרו אנחנו נעשה שיווק 

 19כל ואתם תרוויחו מייבוא, תעשו את הפער הזה אז איגור ונעשה ה

 20אמר לא, אני רוצה לשווק, רוב הרווח בשיווק, אני רוצה לעשות 

 21שיווק. והיא אמרה אבל אני לא יכולה להביא לך כסף אז הוא אמר 

 22טוב, עכשיו לשנות חברה כבר אי אפשר לשנות כי החברה כבר רשומה 

 23ז מה עושים? אז הוא אמר והחשבון בנק כבר פתוח ואת רשומה א

 24בסדר אני אנהל את זה, זה יהיה עלי הכל ועם הזמן אנחנו נוציא אותך 

 25 מהחברה ומהחשבונות ובזה נגמר הסיפור. 

 26 אוקי. מה בפועל קרה עם החברה את יודעת? ש:

 27בפועל קרה מה שקרה עם הכסף הפרטי שלי, אנחנו לא יודעים שום  ת:

 28בר, הם חייבים לי כסף, פונה כשאני כ 2012דבר ואז בערך באפריל 

 29איגור לרנית ואומר שלא, לא אפריל, זה כנראה היה טיפה יותר 

 30וזה היה  2012-מאוחר, אני לא יודעת למקם, אני יודעת שזה היה ב

 31אחרי שהיא לקחה ממני כסף ואחרי שלי כבר לא היה איתה קשר אז 

 32הוא אמר שהוא לא הצליח לשווק את הסיגריות, הוא בבעיה, הוא 

 33חובות והוא מבקש מרנית להפעיל את הקשרים שלה בדובק. ואז מה ב

 34שקורה שרנית הולכת לדובק, עושה לו פגישה לאיגור בדובק, דובק 
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 1קונה מאיגור את כל הסחורה שהיתה לו, בכסף שדובק משלמים אני 

 2לא ידעתי כמה כי רנית לא אמרה לי את הסכומים, אני ראיתי אותם 

 3אלף שקל את הסיגריות ובעצם  600 רק מהחקירה שדובק קנו במעל

 4בקניה של דובק הם כיסו את ההשקעה האישית של איגור, את 

 5ההפסדים שלו, את כל הכסף הוא עשה ועוד יצא ברווח מהסיפור הזה 

 6של הקנייה של דובק ובזה חשבנו שהסתיים הסיפור, כאילו מבחינתנו 

 7יותר,  הסיפור נגמר במכירת הסיגריות. אלא מה? חודש אחרי זה, לא,

 8כשכבר אין כל חובות  2012חודשים אחרי זה, בערך זה היה דצמבר  3

 9מתחילה רנית לקבל מכתבים מבנק, שהיא חייבת כסף, חייבת כסף, 

 10חייבת כסף, אמרתי רנית את אמרת שאת יצאת, אמרת שסגרת את 

 11אלף  50החובות, מה החובות? התברר שהיה להם שם קו אשראי עד 

 12בות ואחרי שכבר שילמו להם את הכסף, שקל ואחרי שכבר סגרו חו

 13אחרי שהוא כבר הרוויח מזה הוא הכניס את החשבון בנק למינוס של 

 14אלף שקל  אז רנית אמרה לבנק ואמרה חבר'ה אני לא ניהלתי את  55

 15החשבון הזה, אין לי, לעולם לא נתתי הוראה, לא חתמתי על צ'קים, 

 16תקשיבי אנחנו לא לא על שום דבר, מה אתם פונים אלי? אז הם אמרו 

 17מוצאים את איגור, לא מצליחים להשיג אותו, לא אותו, לא אף אחד, 

 18לא יודעים איך להגיע אליו, את רשומה בחשבון מבחינתנו תשלמי את 

 19החוב הזה. ואז מה לעשות, אני נוסעת עם רנית, כי כבר אין מה 

 20לעשות, אנחנו נוסעים לבאר שבע, סוגרים, חותמים שם, היא חותמת 

 21 55לא מוכנה שימשכו כסף מחשבון, לוקחת הלוואה מבנק של  שהיא

 22אלף שקל וכל חודש הילדה הזאת מגייסת כסף פעם מסבתא, פעם 

 23מפה, ומשלמת את החוב הזה. ואז אני מגיעה לפה, ועומד השקרן הזה 

 24על דוכן ואומר אני שילמתי הלוואה, הוא אומר שהוא שילם הלוואה 

 25מובן שעם המשפחה הזאת שום כשכל הכסף מהבת שלי בכלל. אבל כ

 26דבר לא נגמר בבת אחת, כי אחרי שהיא כבר סגרה חוב בבנק הגיע גם 

 27אלף שקל וגם את זה רנית שילמה. כמובן  25חוב של מס הכנסה 

 28שבסיפורים של הלחץ ולנסות לקבל כסף פנתה רנית אליהם, הם נתנו 

 29 לה איזה נייר מצ'וקמק, 

 30אני מבקש להגיש מסמכים בקשר רגע, שניה, הזכרת את ההלוואה אז  ש:

 31להחזר של ההלוואה. בעמוד האחרון אפשר לראות צילום תעודת 

 32זהות של רנית וזה מתאים לריבוע שיש בתחתית כל עמוד עם זיהוי 

 33הלקוח שככה אפשר לראות שהיא החזירה את התשלום החודשי של 

 34 ההלוואה. 
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 1 ראיתם את זה? כב' הש' לוי:

 2 עכשיו.  עו"ד אבן חן:

 3 יש מחלוקת לגבי זה? . אדרת:עו"ד א

 4 לא, תגיש, אנחנו נבדוק.  עו"ד אבן חן:

 5 

 6 החלטה

  7 

 8 . 171הוגש וסומן נ/  

 9 

 10 , במעמד הצדדים.2019במרץ  18ניתנה והודעה היום, 

 11 

 12 

_________________ 13 

 14 ירון לוי, שופט

 15 

 16ואז אחרי כל מיני שיחות ולחצים אני מקבלת איזה, אני קוראת לזה  העדה, גב' קירשנבאום:

 17נייר אבל זה צ'ק, קיבלה צ'ק על עשרת אלפים שקל, כמובן שלא היה 

 18לי צ'ק כזה כיסוי שזה היה עוד תרגיל של המשפחה הזאת. רצינו, 

 19הלכנו עוד פעם לחבר שלנו, העורך דין הזה בבאר שבע והוא אמר 

 20סף שלך של הוצאה לפועל, שקל לא יצא לך פאינה עזבי, חבל על הכ

 21מזה. אז מה שאמרתי לו תקשיב בסדר, אבל תעשה לי טובה, תוציא 

 22אותה לפחות מהחברה הזאת כי כל עוד היא רשומה בחברה אז אני לא 

 23יודעת מה הצרות. ומה שהוא עשה הוא באמת הוציא אותה מהחברה 

 24שהוא הוציא ורשם, לא יודעת מה הוא עשה שם, זה מה שאני יודעת 

 25 אותה מהחברה ובא לציון הגואל עם דון טבק. 

 26אוקי, אני רוצה שנדבר רגע על הטענה בכתב האישום. זו טענה  ש:

 27שמבוססת על הטענות של נלי ואיגור לגבי המימון של החלק של רנית. 

 28גורמים שונים לקבל כסף עבור דון  3-אומרת שאת שלחת את נלי ל

 29 טבק. מה  יש לך להגיד על זה?

 30האמת שאני כבר כל כך הרבה פעמים חוזרת על זה שאין שום דבר  ת:

 31חדש. זה עוד שקר ועוד בדיה של נלי. עכשיו, נלי ואיגור וכל המשפחה 

 32הזאת ביחד, לא יודעת כבר מי יותר שקרן יותר מהם. אבל אם ניקח 

 33את כל הסכומים של החברה, לאיזה סכום אנחנו מגיעים? איפה 
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 1בחשבונות? הרואה חשבון שהיה פה העיד הסכום הזה מקבל ביטוי 

 2שהכסף היחידי שהופקד לחשבון רשום בכרטיס של איגור כהלוואת 

 3בעלים, אין יותר שום סכום שהופקד לחשבון. החברה לפיתוח שומרון 

 4מרים הרשברג היא אמרה פה שכסף נכנס לחשבון שלה כחובות של 

 5א לשום אברורה, לא שום דבר, לא עבר שקל לא עבר לא לאברורה ל

 6דבר, זה הלך לכיסוי חובות של נלי למרים הרשברג. איפה הכספים 

 7שאתם טוענים שהיא קיבלה בשביל דון טבק? איפה ביטוי שלהם 

 8הפקדה בחשבונות? הכל נכנס לחוב של אברורה, הכל נכנס לכיס של 

 9הגנבים והנוכלים האלה, שום דבר לא קשור אלי ואני פשוט, הם עקצו 

 10אלף  80-הם גם עקצו אותי, את הבת שלי ב הרבה אנשים וביניהם

 11אלף שקל, אבל הדבר הכי גדול שקורה זה אכזבה  24-שקל, אותי ב

 12מאנשים שאתה מאמין בהם, כאילו אתה חבר של מישהו, אתה סומך 

 13עליו ואז פתאום הוא עוקץ אותך ואתה אומר וואלה, באיזה עולם אני 

 14 חי?

 15על שלושת הגורמים ולפני בואי נדבר אז טיפה יותר לעומק בכל זאת  ש:

 16? מה היה טיב היחסים 2010זה מה היתה ההתרשמות שלך מנלי בשנת 

 17 שלכם בתקופה הזאת של לפני הקמת דון טבק?

 18אז אני כבר אמרתי שבהתחלה היא באמת עשתה עלי רושם, אני,  ת:

 19כנראה שאני תמימה, לא יודעת מה, אולי , לא יודעת, אני לא יודעת, 

 20עצמי לתמימה, אני לא יודעת, היא באמת עשתה אני לא מחשיבה את 

 21עלי רושם ובאמת ראיתי את האירועים שהיא הפיקה ובאמת 

 22התרשמתי ממנה ואף אחד לא בא ולא אמר לי תיזהרי ממנה, תראי, 

 23אני אם הייתי שומעת משהו הייתי באה ואומרת פאינה תשמעי את 

 24ד לא עושה איתה עסקים אבל תדעי שהיא ככה וככה, אף אחד אף אח

 25בא ואמר לי את זה. אז אני לתומי חשבתי שהם בסדר. ובאמת היו גם 

 26יחסים טובים, אני הייתי בבר המצווה של הבת שלה, אני הייתי ביום 

 27הולדת שלה נסעתי. כאילו היו יחסים טובים, אני, אני לא יודעת איך 

 28 זה קורה בחיים. 

 29לנלי בקשר אוקי. בואי נדבר כרגע ספציפית על כל גורם. מה אמרת  ש:

 30 למתנ"ס בנימין?

 31אז, שניה, באחת הפעמים של הפגישות ושל הדיבורים היא אומרת לי  ת:

 32תראי איגור קנה עכשיו חברה שהיא עושה שירותי אירועים כאלה, יש 

 33לו שירותים כימיים, יש לו מחסומים, יש לו במה, יש לו מערכות 

 34אולי את הגברה, ואנחנו מאוד רוצים להרחיב את הפעילות שלנו אז 
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 1יכולה לעזור משהו. אני אומרת לה נלי את יודעת שבקשרים שלי אני 

 2כבר אמרתי לך, אני לא מטפלת בזה, אני לא יודעת. אז היא אומרת 

 3תחשבי אולי יש לך עוד איזה רעיון, אמרתי לה תראי אני עבדתי 

 4במתנ"ס בנימין , הייתי מנהלת אדמיניסטרטיבית כמו שאמרתי, ואני 

 5ני לא מכירה שם אף אחד במתנ"ס  דרך האגף אבל אני כבר יודעת, א

 6יודעת שהם עושים הפקת אירועים, יש להם בחגים, בחנוכה, יש כל 

 7מיני עושים הפקות אירועים, בקיץ עושים אירועי קיץ. הנה טלפון של 

 8המתנ"ס תתקשרי לשם, תשלחי להם רזומה שלך, מה עשית, איזה, 

 9ני כן עשיתי , שאני ראיתי אם ישאלו אותי במקרה אז אני אגיד שא

 10את האירועים שאת עשית. זהו, אף אחד לא התקשר אלי לשאול 

 11באמת היא חברה או משהו אבל היא מתקשרת אלי, לא יודעת, אולי 

 12חודש חודש וחצי, לא יודעת עוד פעם בדיוק לקשר את זה, והיא 

 13אומרת לי אוי תשמעי עשיתי אירוע במתנ"ס בנימין לא משלמים לי 

 14, את יכולה לעזור לי? אבל אמרתי לך אני לא מכירה שם אף את הכסף

 15אחד, אבל את יודעת אפי פלס נשאר חבר טוב שלי אני אשאל את אפי 

 16אם הוא יכול לעזור. אז אני מתקשרת לאפי ואני אומרת לו תשמע יש 

 17לי מישהי טוענת שעשתה אירוע במתנ"ס בנימין ולא משלמים לה, אז 

 18בר איתה, שתשלח חשבונית וננסה הוא אמר שתתקשר אלי אני אד

 19לטפל בזה. זהו. זה הסיפור של מתנ"ס בנימין. אני נתתי לה טלפון של 

 20אפי, אני לא חושבת שלאפי נתתי טלפון שלה כי לא ציפיתי שהוא 

 21יתקשר אליה, כאילו נתתי לה טלפון של אפי והיא היתה אמורה, 

 22הסקתי  ומכיוון שהיא לא התקשרה אלי והוא לא דיבר איתי אז אני

 23מסקנה שהסיפור הזה הסתדר שם, שכאילו היא עשתה אירוע וקיבלה 

 24 כסף. 

 25 מה לגבי מועצה איזורית שומרון? ש:

 26אז מועצה שומרון זה כבר סיפור אחר. מכיוון שהקשר עם גרשון היה  ת:

 27באמת היה לי קשר איתו לפחות פעם בשבוע היה מגיע לכנסת, היה 

 28בא, היינו מדברים על הרבה דברים ואני אמרתי לו, והיא כל הזמן 

 29לחצה נו תני לי עוד, תחפשי לי עוד, תחפשי לי פה, אז אני אומרת 

 30מישהי היא עושה הפקת אירועים למפלגה  לגרשון תשמע יש לי פה

 31ואני מאוד מרוצה והיא גם עכשיו עשתה אירוע במתנ"ס בנימין כי זה 

 32מה שהיא סיפרה לי שהיא עשתה אירוע במתנ"ס בנימין, אז תראה 

 33אולי יכולה גם איתך לעשות לך ואני נותנת לגרשון את הטלפון שלה, 

 34ד רוצה לעזור לה, אמרתי תראה אולי אתה יכול לעזור לה, אני מאו
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 1חברה שלי, באמת אני רוצה לעזור לה, אם אתה יכול לסדר לה 

 2שתפיק, היא גם, אני גם מספרת לו כמו שהיא מספרת לי יש להם גם 

 3ציוד במות, יש להם שירותים כימיים, יש להם מחסומים אז הם 

 4יכולים להשתלב לא רק בהפקת אירועים, יכולים להשתלב בעוד כל 

 5תתי לה טלפון של גרשון ולו טלפון של נלי ופה אני מיני דברים. ונ

 6 שומעת, לא יודעת, אני לא יודעת מה קרה שם.

 7 את יודעת איזה עבודה היא היתה אמורה לעשות לחל"פ? ש:

 8אני לא יודעת איזה עבודה היא היתה אמורה לעשות חוץ מזה שאני  ת:

 9א יודעת בחקירה שגם אותם היא עקצה, לא עשתה עבודה, הם בכלל ל

 10יודעים מי זאת נלי, מי זאת מרים הרשברג שהיא בכלל הכסף הלך 

 11 למרים הרשברג על החובות. עד שמישהו, 

 12 את מכירה את מרים הרשברג? ש:

 13לא אישית. עד שמישהו נתקל בנוכלות ברמה כזאת, אני מבטיחה לכם  ת:

 14הוא לא מסוגל לעכל שיש דבר כזה ואני בטוחה שאתה יושב וחושב 

 15ת לי שם סיפורים, מה? היא לא ידעה? והיא לא וואי זאתי מספר

 16שמעה? ולא זה? ואני חושבת שאם אני הייתי במקומך גם אני הייתי 

 17חושבת ככה כי אם לי היו בזמנו מספרים שזה יכול להיות אני הייתי 

 18אומרת הזוי, את חברת כנסת עם ניסיון וניהול, עוקצים אותך על ימין 

 19ת? ואת לא מבינה? לא יודעת, ושמאל ואת לא יודעת? ואת לא שואל

 20 לא שואלת, לא מעלה על דעתי שזה יכול לקרות דבר כזה. 

 21 מכירה את מרים הרשברג? ש:

 22 מעולם לא פגשתי אותה.  ת:

 23 את יודעת שהרשברג הוציאה חשבונית על חל"פ שומרון? ש:

 24מאיפה אני יודעת? אני לא ידעתי בכלל מה קרה איתם שם. גרשון לא  ת:

 25, היא לא פנתה או שאלה מה קרה, לא ידעתי מה סיפר לי מה קרה

 26 קרה שם ביניהם. 

 27 אוקי. מה לגבי הקשר בין רמי כהן לנלי? ש:

 28 אז את זה אני כבר סיפרתי, לא? ת:

 29 סיפרת בואי תחזרי בכמה מילים.  ש:

 30אז עם רמי זה היה עוד הרבה קודם כי כשרק נוצר הקשר וכשרק  ת:

 31ראיתי את כל ההפקות  ראיתי את ההפקה שלה בבאבי יאר שם וגם

 32שלה בבת ים והיא הציגה לי את הסגן שר שאני הייתי בארוחת ערב 

 33עם סגן שר, גם בארץ וגם באוקראינה והוא דיבר שצריך לפתח יחסים 

 34וצריך לפתח עסקים ודברים כאלה ואמר תראה אני דרכו יכולה להגיע 
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 1לכל מקום. אז, ורמי אז ידעתי, דווקא לא, לא רמי סיפר לי אלא 

 2המשלחת לאוקראינה, חברה משותפת שנסעה איתו לאוקראינה 

 3סיפרה לי שהיא היתה במשלחת של רמי של אנשי עסקים לאוקראינה 

 4ואחר כך רמי פנה אלי ואמרתי לו תשמע אני אין לי באוקראינה 

 5קשרים, אין לי שום קשר כזה שאני יכולה, לא מכירה אף אחד שאני 

 6ראיתי סגן שר, הייתי באירועים, יכולה לקשר אותך אבל הנה נלי, אני 

 7ראיתי את רמת היכולת שלה, ראיתי את הקשרים שלה וקישרתי 

 8 ביניהם. עכשיו אני מבינה. 

 9 את יודעת איזו עבודה היא היתה אמורה לעשות בשביל רמי? ש:

 10לא יודעת, היא אמורה היתה, לא יודעת מה היה שם קשר מה הם  ת:

 11א עניין אותי מה קורה שם סיכמו ביניהם, אני, אני בעניין זה ל

 12 ביניהם. 

 13 לגבי סכום התשלומים שרמי שילם לה? ש:

 14 לא יודעת. לא יודעת כלום.  ת:

 15אוקי. טוב, אז אני רוצה רק שנסכם את הנושא. בכתב האישום נטען  ש:

 16כי הועברו הסכומים הבאים לנלי ואיגור לכיסוי השקעתך בדון טבק, 

 17. מה יש 34,800אלף, רמי כהן  57אלף, מתנ"ס בנימין  70חל"פ שומרון 

 18 לך להגיד על כל הסכומים?

 19שיראו לי שזה הופקד לדון טבק, שמישהו יראה לי ששקל מזה הופקד  ת:

 20לדון טבק. אני לעולם לא הראיתי לאף אחד, לא אמרתי לאף אחד, לא 

 21קישרתי את זה בכלל לדון טבק, דון טבק הלך במסלול של דובק בכלל, 

 22בת ופה כל מה שעשיתי היה ניסיון לעזור לא רציתי להיות שם מעור

 23 למישהי שהחשבתי אותה לחברה שלי. 

 24 תודה.  ש:

 25 

 26 העדה משיבה לשאלות עו"ד א. אדרת: 

 27 טוב, אנחנו נעבור לפרשת חל"פ שומרון, בסדר? ש:

 28 השופט יתעצבן ממני אם אני אגיד שאני מחליטה מתי מסיימים.  ת:

 29 לא, את לא מחליטה,  ש:

 30 סיימנו אנחנו בעיצומו של יום. יום ארוך עוד לפנינו. כבר  כב' הש' לוי:

 31 אוקי, אין בעיה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 32אוקי, אז חל"פ שומרון. תספרי קודם איך התחיל הקשר בין המפלגה  ש:

 33 לבין מועצה איזורית שומרון בכלל וגרשון מסיקה בפרט. 
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 1אני לא זוכרת באיזה שנה נוצר הקשר אבל אני יודעת שהקשר נוצר  ת:

 2במועד הבחירות המוניציפאליות שלו, כי זה לא היה מועד 

 3מוניציפליות כללי, היום כל הבחירות המוניציפאליות באותו מועד 

 4אבל אז עוד היה הבדל בין מועצות איזוריות ובין רשויות, אז היה 

 5ראש המועצה מטעם ישראל ביתנו,  בחירות למועצות איזוריות וסגן

 6סליחה, בשם חנן ניב תושב חיננית הביא לי את גרשון מסיקה ואמר 

 7שבנצי ליברמן לא רוצה להתמודד יותר, נראה לו שגרשון מסיקה הוא 

 8מועמד ראוי, והוא מכיר אותו, איש צבא לשעבר. הציג אותו, הביא 

 9עכשיו אני לא אותו אלי למפלגה, אני זוכרת שהפגישה היתה במפלגה. 

 10הכרתי את גרשון אבל מכיוון שהנציג שלי במועצה ממליץ עליו, ממליץ 

 11לתמוך בו, הבטחתי לגרשון את התמיכה שלנו בבחירות לרשות 

 12 המועצה, 

 13אז רק אכניס נתון שלא צריך להיות במחלוקת שהבחירות האלה  ש:

 14 . יכול למקם לפרוטוקול.2007לרשויות האיזוריות זה 

 15אני פשוט אמרתי אני לא זוכרת באמת את המועד אבל זה  יכול להיות, ת:

 16היה לי, אני זוכרת שהפגישה היתה במפלגה לכן קרוב לוודאי זה היה 

 17 לפני שהייתי חברת כנסת. 

 18ומה הקשר של המפלגה לאיזור השומרון? למועצה איזורית שומרון  ש:

 19 בלי קשר למסיקה. 

 20בלי קשר חוץ מזה שיש לי שם סגן שגר בחיננית וחוץ מזה שזה  ת:

 21באג'נדה של המפלגה כל הנושא של ההתיישבות, אין לי שם איזה 

 22 שהם עניינים וקשרים, אין לי שם שום דבר. 

 23אוקי. תספרי על פניות מטעם קודם כל באופן כללי, פניות של מסיקה  ש:

 24בשומרון. לפני בבקשה לתמיכות כספיות מהמפלגה, במה השקעתם 

 25 שניכנס לאישום. את רוצה אני יכול לתת לך עזר. 

 26אני יודעת, גרשון היה מבקר קבוע בכנסת והייתי פוגשת אותו  ת:

 27 במסדרונות הכנסת ולפעמים היה מגיע אלי לחדר. 

 28רגע, אבל לפני זה אני רוצה התייחסות כללית להשקעות בשומרון, אני  ש:

 29תכלי פחות או יותר שנדע סכומים , תס357ות/ 356רוצה להציג לך ת/

 30. אני אפנה 356-ו 357ונושאים של השקעה של המפלגה בשומרון. 

 31 אותך, 

 32 איפה? תפנה אותי,  ת:

 33 מה השאלה? כב' הש' לוי:
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 1ומאחורה כתוב חטיבה  356אני רוצה שתסתכלי לדוגמה בסעיף, בת/ עו"ד א. אדרת:

 2גרשון  4.5מיליון ואחר כך יש פירוט, גרשון מסיקה  60אלף,  60

 3 מגורים לסטודנטים, אריאל.  4מסיקה 

 4אז אוקי. אני אספר את זה לפי הזרימה שנקרא ואתה תתקן אותי,  ת:

 5 תכוון אותי, מה שיהיה. 

 6 אוקי.  ש:

 7אז גרשון מגיע אלי ללשכה והוא בא אלי עם כל מיני פניות ועם שורה  ת:

 8נתנו, של הבעיות. אז אני לא יודעת אם מופיע פה אבל כמו שאמרתי 

 9עכשיו אני זוכרת בכללי, בהחלטת הסיעה נתנו כסף לבית כנסת על שם 

 10משפחת פוגל באיתמר. עכשיו הוא פונה אלי בכל מיני צרכים של 

 11המועצה, אבל בגלל שכל הנושא של ההתיישבות קודם כל זה יקר 

 12לליבי, נתחיל מזה, אני בעצמי עד היום גרה בנילי, אביגדור גר 

 13ר להתיישבות וכל מה, ואני מכירה את שומרון בנוקדים, יש לנו חיבו

 14מצוין, אני מתקופת העבודה שלי במטה בנימין חרשתי את כל החבל 

 15ארץ הזה ואני מכירה את הכל, אז כשהוא פונה אלי זה מתחבר לי. 

 16הוא מדבר איתי על כל מיני בעיות והוא מספר לי דבר ראשון על 

 17אגודה, אני הבעיה המאוד קשה בנושא של האגודות משכנתאות 

 18מניסיון שלי במטה בנימין שעבדתי בחברה לפיתוח ומהקמת 

 19היישובים אני יודעת שמשכנתאות עבודה יכול לקחת יישוב או מועצה, 

 20לא היה לי מושג שזה איך שהוא קשור לחברה לפיתוח, אני הייתי 

 21בטוחה שזה שייך למועצה לכן לא קישרתי את זה בכלל. והוא אומר 

 22יסטורי, משכנתאות אגודה, לא מצליח למכור תקשיבי יש לי חוב ה

 23בתים, תני לי, את יכולה לתת לי מכסף קואליציוני? אני אומרת לו תן 

 24לי לבדוק את העניין הזה, ומה אני מתכוונת תן לי לבדוק זה לא שאני 

 25הולכת עכשיו לעשות עבודת מחקר על זה, אני פונה לאיש שנראה לי 

 26אריאל מבית יהודי שזה הבייבי  הכי מתאים לעניין, אני פונה לאורי

 27שלו שם השומרון שהוא מעביר לשם כספים ואני מספרת לו ואני 

 28אומרת לו תקשיב אורי פנה אלי גרשון רוצה ממני כסף למשכנתאות 

 29אגודה מה אתה אומר על זה? אומר לי אורי כן תשמעי אני יודע שהוא 

 30מיליון,  7.5בבעיה, אני גם נותן לו כסף. כמה אתה נותן? אני נותן לו 

 31לצרף לכסף  3.5אמרתי סבבה, אני אתן הוראה לאוצר להעביר ממני 

 32שלך אתה דואג שהכסף הזה מגיע למקום ואתה דואג לכל הסידורים, 

 33 אני לא מתעסקת בזה וככה זה היה. 

 34 אוקי.  ש:
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 1מיליון לתקנה שאורי אמר לי שזאתי תקנה משותפת  3.5העברתי  ת:

 2א המשיך הלאה, אני לא בדקתי, לא שלשם נכנס גם כסף של אורי והו

 3 התעסקתי, לא עכבתי אחרי זה, אבל זה רק התחלה, כן?

 4פה יש את הטבלה המחיקות,  133כן, רק שניה. אני מפנה אותך לת/ ש:

 5. וכתוב מצד שמאל 5.12.2011-, נמחק ב10,570,298סכום את רואה, 

 6 . 3.5אמנה והגברת 

 7הו כזה זה אחר כך הגיע אלי או מש 6.2אני, תקשיבו, הסיפור הזה של  ת:

 8ואני  7.5בכל מיני ורסיות, בשיחה עם אורי ידעתי שהוא מעביר 

 9אני ארחיב כשאנחנו נדבר את הנושא הזה,  6.2. על 3.5מעבירה 

 10תשמור את הדף הזה , אני פשוט רוצה לספר עליו דברים אחרים על 

6.2. 11 

 12אין לו אז בואי נעשה, נחזור יותר מסודר. יש טענה שהבסיס שלה  ש:

 13פונה אליך מסיקה בעניין חל"פ שומרון. בואי  2010מחלוקת, בשנת 

 14 תספרי קודם מה הוא מספר לך על חל"פ שומרון בכל הנושאים. 

 15 זה כבר אחרי משכנתאות? ת:

 16 לא, לא, אני מדבר על הפגישה.  ש:

 17לא, אבל הסיפור שם התחיל, אם אני זוכרת נכון דווקא ממשכנתאות  ת:

 18שזה טירף אותו וזה היה משימה  3.5י שנתתי אגודה ונתתי, אחר

 19ראשונה שלו שהוא התעסק, הוא בא אלי בהמשך ומספר לי עוד 

 20סיפורים והוא מספר לי שהחברה, עכשיו הוא מספר על חברה לפיתוח 

 21והוא אומר שהחברה לפיתוח שלו בקשיים כלכליים. עכשיו אני אז, 

 22יכול להיות,  כאילו לא התעמקתי בזה, אמרתי לו תקשיב גרשון איך

 23איך אתה מנהל את החברה לפיתוח שהיא אצלך בקשיים כלכליים? 

 24הרי תיקח את כל החברות לפיתוח שאני מכירה גוש עציון, מטה 

 25בנימין, הם חברות רווחיות מאוד כי עיקר התעסוקה שלו זה הסעת 

 26התלמידים, הסעת תלמידים ברכב ממוגן, משרד החינוך גם מממן 

 27לם על הסעה, כאילו הכי ריווחי, אומר לא רכישה של הרכב, גם מש

 28יודע אצלי זה בעיה. אז אני אמרתי לו תשמע אני מכירה איש שעשה 

 29תוכנית עבור גוש עציון, תחבורה ומה זה היו מרוצים ממנו, בוא, 

 30 משהו אני לא רואה?

 31לא, רציתי להתחיל יותר כללי, אבל תיכף נגיע לרמי, בסדר? סליחה.  ש:

 32נה ותגידי ואז נתקדם. תספרי בבקשה, התחלת אני אציג לך את הטע

 33בעניין חובות בתי  2010-כבר לספר על הפניה של מסיקה אלייך ב

 34מיליון שקל. אני  3.5אגודה, סיפרת גם על ההחלטה שלך להעביר 
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 1עיניים, חדר  4-רוצה שתתייחסי לטענה שהפניה נעשתה בחדר שלך ב

 2יליון וחצי שקל. בכנסת ושהיה סיכום שהמפלגה תקבל שיפוי בשווי מ

 3 תתייחסי לטענה הזאת ואז נתייחס להמשך. 

 4עיניים. היו לא  4-קודם כל היו לא מעט פגישות עם גרשון בחדר שלי וב ת:

 5עיניים. לא דיברתי  4-מעט פגישות עם גרשון במסדרונות הכנסת וב

 6איתו לעולם על הכסף ואם רציתי לבקש מגרשון מיליון וחצי 

 7היה צריך לבקש את זה ממשכנתאות ממשכנתאות אגודה אז למה 

 8מיליון שקל, למה לא  20אגודה? הרי העברתי לשומרון סדר גודל של 

 9הייתי צריכה לבקש את זה מכל השאר כסף? למה רק ממשכנתאות 

 10אגודה? הרי העברתי כסף בהמשך למרכז מבקרים בברקן, כשגרעין 

 11נצרים מגוש קטיף עבר לאריאל והיה להם מחסור במבנים העברתי 

 12כסף לגרעין נצרים באריאל. העברתי לגרשון כסף על סובב אריאל 

 13עבור דיור לסטודנטים, הקמת דיור לסטודנטים באריאל. למה שאני 

 14לא אבקש כסף מכל הסכומים האלה? למה הייתי צריכה לבקש כסף 

 15רק ממשכנתאות אגודה? למה? למה כזה קטן? בכלל הייתי צריכה 

 16 3.5-למה הייתי צריכה לבקש מלבקש כסף מכל המיליארד שהעברתי, 

 17 מיליון?

 18אז הטענה של מסיקה זה שלהבדיל מפרויקט אחר, כיסוי חובות זה  ש:

 19לא משהו אטרקטיבי למפלגה בגלל שזה לא משהו מוחשי כמו פרויקט 

 20 535שרואים שלט, אני מצטט מהמילים שלו, הוא אמר בעמוד 

 21טייטל, אין  "זה כסף שאין לו שום כותרת, אין לו 26.2.18לפרוטוקול 

 22 לו לוח לבניין שהוא בנה" אז תתייחסי לזה בבקשה. 

 23אוקי. נתתי כסף לבית כנסת באיתמר שיראה לי שיש שם שלט  ת:

 24שישראל ביתנו נתנה כסף קואליציוני להקמת בית כנסת, אם אין שם, 

 25אם זה שלט. נתתי כסף למרכז מבקרים בברקן שיראה לי שלט שיש 

 26הדלת כתוב כסף ניתן על ידי ישראל  שם שלט קטן, פתק קטנצ'יק על

 27ביתנו למרכז מבקרים, שמשהו, שבאיזה שהוא מקום יהיה כתוב. לא 

 28צריך שלט, שיהיה כתוב באתר של השומרון ישראל ביתנו נתנו כסף 

 29למשהו, משהו, לא באתר של השומרון, איזה שהיא כתבה זניחה 

 30 בעיתון, משהו שיצוין שנתנו כסף. 

 31 התושבים אבל רואים את הדברים.  ש:

 32איך? איך הם יודעים שנתתי כסף? איפה כתוב שפאינה נתנה, פאינה,  ת:

 33ישראל ביתנו נתנו כסף לבית כנסת? למרכז מבקרים? איך הם יודעים 

 34את זה? איפה כתוב שנתתי כסף לזה? זה דבר ראשון. דבר שני, 
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 1עת ויש שלט? תקשיבו, מי שמכיר יש כזה? מאור יש שלט? אני לא יוד

 2לא, חשבתי שאתה אומר שיש שלט, רציתי להיות מופתעת. אז קודם 

 3 2.5כל בשומרון אין לישראל ביתנו כמעט מצביעים, אולי בחיננית 

 4איש, ברור, שומרון זה רובם שם ליכוד ואין שום דבר שם לישראל 

 5ביתנו. אולי אחרי שמכרו בתים בחרמש אולי קצת יש שם. אז לא 

 6ם, לא הביא לי כבוד, לא הביא לי הכרה ציבורית, הביא לי מצביעי

 7למה שלא יבקש כסף מכל דבר? למה ללכת על קטן משכנתאות אגודה 

 8שגם על זה אני לא אחראית אלא אורי אריאל היה אחראי ורוב הכבוד 

 9 גרף אורי אריאל. 

 10 אז מה הסיבה שהחלטת כן להצטרף לאורי אריאל להעביר כספים? ש:

 11בעיה, לחזק את ההתיישבות, קצת, קצת הבנה של  רק רצון לפתור לו ת:

 12המטריה הזאת, לי זה היה חשוב, לי זה היה חשוב. עם גרשון מסיקה 

 13 ובלי גרשון מסיקה. 

 14 אוקי.  ש:

 15גברת קירשנבאום, אני מבין שנלי נוכלת ואיגור ריז גם וגם גרשון  כב' הש' לוי:

 16 מסיקה?

 17רד, לא בסיפור הזה. ואני מבטיחה לך שאני על גרשון על זה נדבר בנפ העדה, גב' קירשנבאום:

 18אספר בדיוק איך העסק הזה נוצר. בדיוק. ואתה תבין את זה וזה יהיה 

 19 שרשום פה.  6.2-קשור ל

 20 ? כי אני לא יודע מה, 133ת/-טוב. ב ש:

 21ואני אמרתי שאתה לא יודע אבל אני יודעת על מה  6.2כן, יש פה  ת:

 22 מדובר ואני אדבר על זה. 

 23אי תספרי לנו על הנושא של הזמנת הסעות מחל"פ שומרון על אוקי. בו ש:

 24 ידי המפלגה, כיצד זה התחיל ומה היה הסיפור עם המחיר?

 25אז כמו שאמרתי שמכיוון שהוא בוכה שאין לו הכנסות וחברה לפיתוח  ת:

 26בקשיים אז אני אומרת לו תקשיב החברה לפיתוח עושה לך הסעה 

 27ות זמן שהנהגים לא עושים בבוקר לבית הספר ובחזרה ויש לך חלונ

 28שום דבר, בוא אני אזמין אצלך הסעות בפרקי הזמן האלה ואני אוסיף 

 29לך הכנסה. עכשיו, אני במילא לאירועים שלי לא אכפת לי ממי 

 30להזמין, למשל יום העצמאות, למשל איזה כנסים, לא אכפת לי איפה 

 31להזמין את ההסעות בתנאי שאתה תעמוד במחירים של החברות 

 32ת. הוא אומר אין בעיה. ואז אני מה שאני עושה אני נותנת האחרו

 33לדאוד את הטלפון שהוא נתן לי לפנות, נתתי לדאוד אמרתי תזמין את 

 34ההסעות אני רוצה לנסות לעבוד עם חברה לפיתוח שומרון. עכשיו, 
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 1אנחנו היה לנו כנס של צעירים בעמק חפר אני חושבת שם באיפה 

 2 שהוא מקום, 

 3נשים את זה בפנייך. נשים  71ות/ 19את הלוח, יש פה ת/אולי נציג לך  ש:

 4 . 71. מתוך ת/71את ת/

 5נס הרים, נכון, שכחתי. אז עשינו את, מי שהיה אחראי על נס הרים זה  ת:

 6היה קיריל, אז הוא היה בעלה של ויקה, היום כבר לא. והוא היה 

 7אחראי והוא הזמין את ההסעות לנס הרים ואחר כך היה אירוע , זה 

 8ם העצמאות נדמה לי והזמנו גם הסעות ליום העצמאות. עובר יום יו

 9העצמאות אני אומר לדאוד תגיד איפה החשבון של החברה לפיתוח? 

 10אומר לא קיבלתי, אמרתי מה זה לא קיבלת? תדרוש את החשבון אני 

 11רוצה לראות את החשבון של החברה לפיתוח. מגיע חשבון, אני רואה 

 12האלה? אני מתקשרת, למי אני יכולה  את הסכומים, מאיפה הסכומים

 13עוד להתקשר? אני מתקשרת לאפי פלס, אני אומרת לו תקשיב אני לא 

 14נעים לי לפנות לדובי, דובי זה המנכ"ל של חברה לפיתוח במטה 

 15בנימין, אז אני אומרת לו אפי תעשה טובה אני שולחת לך בפקס את 

 16ם של ההסעות, אתה יכול לרשום, לבקש מדובי שייתן לי מחירי

 17ההסעות, של ההסעות האלה? וזה מה שאני מקבלת בחזרה, זה דף 

 18שחברה לפיתוח מטה בנימין סימנו את המחירים שלהם ליד המחירים 

 19של חברה לפיתוח שומרון שזה שליש מחיר. אני רואה את זה, זה, 

 20סליחה אבל אני פה אעיר פה משהו שאולי לא אתי אבל כמו שמישהו 

 21י חם, מרוקאי כזה, אז אני כשאני רואה את אמר לי יש לי לפעמים אופ

 22זה נשרפים לי כל הפיוזים, אתה צוחק? כי אתה אומר לי את זה, אז 

 23אני אומרת, אני מתקשרת לגרשון אני אומרת לו תגיד לי מה זה הדבר 

 24הזה שאתה שלחת? אומר מה זה ? מחירים. אמרתי מי אחראי אצלך? 

 25בא תתייצב אצלי הוא אומר מנכ"ל, אמרתי אני מבקשת ששבוע ה

 26אתה והמנכ"ל שלך של החברה לפיתוח אני רוצה לעשות את הבירור 

 27על זה. והוא באמת מגיע אלי, אני אם תשאלו אותי לא זכרתי בכלל 

 28איך הוא נראה חיים כי ראיתי אותו שתי דקות בחיים שלי באמת, 

 29אבל כשהוא היה פה ונאם אז אני קצת נזכרתי, הוא מגיע אלי ואני 

 30תגיד לי מה זה צריך להיות? אני מקבלת מחירים תראה את אומרת לו 

 31המחירים שחברה לפיתוח מטה בנימין נותנים לי. אז הוא מתחיל 

 32לגמגם גרשון אבל אתה מבין, גרשון אתה יודע, אמרתי רגע, יש לך מה 

 33לענות על זה? אומר לא, אמרתי טוב תצא מהחדר אין לך מה לעשות 

 34לגרשון תקשיב, אלה המחירים, זה  פה. הוא יוצא מהחדר ואני אומרת
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 1מה שאני משלמת, שלח לי חשבונית. אומר בסדר. בזה הסתיימה 

 2השיחה. אני מתקשרת טלפון לדאוד ואני אומרת לדאוד תקשיב, אני 

 3עם גנבים לא עובדת, אתה יותר לא פונה לחברה לפיתוח שומרון, לא 

 4תקלה , מזמין אצלהם שום דבר והורדתי חשבון בשליש. זהו. עכשיו, 

 5איפה זה נפל? בין, או שאלה לא שלחו כי  התביישו, למה דאוד לא 

 6דרש? למה אני לא בדקתי שהם קיבלו? אני יכולה לקחת על עצמי 

 7אחריות, הייתי צריכה לדאוג שבאמת החשבון הזה הגיע. אבל חשבון 

 8לא הגיע ואנחנו יותר לא הזמנו מהם הסעות. עכשיו, אם היה לי שם 

 9יון שקל שאני לא משלמת ואני יכולה להזמין הסעות קופה של חצי מיל

 10ועוד עכשיו שהוצאתי מהם מחירים טובים, למה לא היה לי להמשיך 

 11להזמין הסעות? הרי יש לי קופה, יש לי מחירים טובים, ואני ממשיכה 

 12לעשות אירועים, גם יום העצמאות, גם וועידת המפלגה, גם כנסים, 

 13ם? כי אין לזה שחר, לא היה למה שאני לא אשתמש בכסף שיש לי ש

 14כסף, לא היה סיכום כזה, רציתי לעזור לו, רציתי להזמין ממנו את 

 15 ההסעות, כשראיתי שגונבים אותי לא רוצה לעבוד עם גנבים. 

 16אוקי. מה יש לך לומר על הטענה של חיים בן שושן שהעיד פה שהיו  ש:

 17 עוד הסעות בסך של חצי מיליון שקל, 

 18ם התביעה לא יכלה להראות, הכל המצאה שלו, שיראה לי את זה. ג ת:

 19חיים בן שושן בכדי לסגור את הנושא של העסקת טיעון שלו ויציאה 

 20מפה בזול על כל הגניבות שלו בחברה לפיתוח ואני לא רוצה להרחיב 

 21אבל אם היו רוצים לחקור שם גם אפשר היה להרוויח קצת כסף 

 22צריך להצדיק את למדינה וזה לא עשו, הכניסו את חיים, הוא היה 

 23העסקת טיעון ואמר פאינה השתמשה בחצי מיליון שקל, שיראו לי את 

 24 זה, אני מבקשת שיראו לי. 

 25אוקי. אנחנו עוברים לחברת ברק רעות של רמי כהן. האם הפנית את  ש:

 26 רמי כהן לחל"פ שומרון ובאיזה נסיבות?

 27אני בהחלט הפניתי את רמי כהן לעבוד בחברה לפיתוח שומרון,  ת:

 28גרשון, אמרתי כבר, שכשהוא בא ואמר שהחברה לפיתוח שלו ש

 29בקשיים ואני לא הבנתי איך זה יכול להיות, עכשיו כשאני יודעת את 

 30כל הגניבות שם אז אני מבינה איך הם היו בקשיים שגנבו כולם, 

 31מהמנכ"ל עד האחרון שם אבל אז לא הבנתי את זה ואמרתי לו תקשיב 

 32הרבה ארגונים ואני יודעת כי רמי אני מכירה את רמי, הוא יועץ ב

 33סיפר לי שהוא עשה תוכנית התייעלות לתחבורה בגוש עציון ודיברתי 

 34עם המנכ"ל של החברה לפיתוח גוש עציון והוא אמר שהיה מבסוט 
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 1מהעבודה כי אנחנו ביחסי חברות, לא בגלל העבודה של רמי. אז 

 2ותבדקו  אמרתי תבדוק, הנה טלפון של רמי, אני אתן לרמי טלפון שלך

 3אם זה מתאים לך, אם אתה רוצה תעשה, אם לא מתאים לך אל 

 4תעשה. רמי באמת עדכן אותי והוא אמר שכן נפגש עם גרשון ושכן הוא 

 5מקבל חומרים ושכן הוא עושה עבודה, אם סיים עבודה, אם קיבל 

 6כסף לא שאלתי, לא התעניינתי, שילמו לו בזמן לא בזמן לא זוכרת 

 7יין זה. אני רק יודעת פה אחר כך מעדויות שהיו שאפילו עדכן אותי בענ

 8מרוצים מהעבודה שלו, שהוא באמת עשה, העביר את הצובר, אני 

 9חושבת שרמי עוד סיפר לי קודם שהוא הציע להם להעביר את הצובר, 

 10סליחה, טעיתי, רמי אמר לי שהוא גילה שהצובר שלהם נמצא, צובר 

 11ה רחוק והיו צריכים זה מקום איפה שקונים אוטובוסים והחניה הית

 12גם לנסוע את כל החוצה שומרון אז רמי הציע להם להעביר את הצובר 

 13לברקן, זה אני זוכרת שאתה סיפרת לי ואז זה בעצם חסך להם את כל 

 14הנסיעות הארוכות האלה והוא אמר שהוא חושב שהוא עשה עבודה 

 15 טובה. זהו. 

 16 אוקי. מה לגבי הפניה בעניין פרויקט הר גריזים.  ש:

 17את זה אני שמעתי לראשונה בחקירה בלהב. לא ידעתי שרמי עשה  :ת

 18עבודה ואני חושבת שגם אמרתי להם אני לא ידעתי שרמי עשה עבודה 

 19בהר גריזים, זה קשור לתיירות, זה לא קשור אלי, אני לא הפניתי 

 20אותו לעולם גרשון לא דיבר איתי על פיתוח תיירות בשומרון, למה לי 

 21כלל? אני לא ידעתי, אני הפניתי את רמי אך להפנות לשם את רמי ב

 22 ורק לנושא תחבורה. 

 23אוקי. לגבי הטענה של מסיקה שבפגישות ובשיחות הבעת התעניינות  ש:

 24 איך מתקדם הפרויקט של רמי בנושא התחבורה. תפרטי. 

 25אז יכול להיות ששאלתי איך מתקדם, מה? זה לא טבעי? נפגשים שני  ת:

 26עבודה, זה לא טבעי לשאול אם אתה אנשים, ידעתי שרמי עושה 

 27 מרוצה מעבודה?

 28 קיבלת עדכונים שוטפים או לא? ש:

 29אני, עוד פעם, לא חושבת שהוא עדכן אותי. לגבי צוברים סיפר לי רמי  ת:

 30אני חושבת ולא ידעתי, אפילו לא יודעת מה היה היקף העבודה שם 

 31 ומה היה, מה היה שם, אני רק ידעתי על התוכן של העבודה. 

 32עכשיו אנחנו עוברים רגע לבדק מדיה, אני רוצה להתחיל, אני רוצה  ש:

 33שזה הסכמים בין המפלגה לבין בדק  14ואת ת/ 13להציג לך את ת/
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 1. אני רוצה שתתייחסי, תסתכלי שם על 2013מדיה לקראת בחירות 

 2 הסכומים, שני הסכמים, שניהם מתייחסים לאותה מערכת בחירות. 

 3 אבל מה זה בחירות,  ת:

 4 '. 13בחירות ינואר  ש:

 5 זה לא קשור אלי, מה זה קשור לתיק לא הבנתי.  ת:

 6שהמפלגה  2013לא, לא, זה שני חוזים בקשר לבחירות ינואר  ש:

 7התקשרה עם בדק מדיה אז אני רוצה לשאול אותך מה הקשר בין 

 8המפלגה לבדק מדיה, מתי היתה מתקשרת איתה? סכומים? היקפים? 

 9 עבודה?

 10כי  2003אוקי. אז את בדק מדיה הכרתי לא בבחירות מוניציפליות של  ת:

 11. 2006אז עוד לא עבדתי איתם אלא הכרתי אותם בבחירות לכנסת של 

 12לפני זה כשהתחלתי לסרוק את המדיה בארץ, ידעתי שבין חברות 

 13פרסום בשפה הרוסית זו היתה החברה המובילה והטובה ביותר 

 14ין שלצערי הרב הפרוץ החקירה הזה שהיתה בשוק. אני רק יכולה לצי

 15וסגירת החשבון של החברה הביא אותה לפשיטת רגל וזה עוד אחת 

 16התוצאות העצובות והנזקים שהפרשה הזאת גרמה ולי יש איזה שהם 

 17ייסורי מצפון אישיים בפני בן אדם שלא שאני אשמה, לא שהמציאות 

 18אשמה, אבל בן אדם איבד את הבייבי שלו, את החברה שהשקיע 

 19מהיום שהגיע לארץ השקיע בחברה הזאת ובאמת היתה חברה מאוד 

 20 הוא עבד עם ליכוד.  2002-מאוד מבוססת. היא דרך אגב ב

 21 את מדברת,  ש:

 22ולא רק, בבחירות שכשאני הייתי באיחוד הלאומי בדק מדיה עבדו עם  ת:

 23ומהעבודה ופה ושם  2006-הליכוד לכן אמרתי אני הכרתי אותם רק ב

 24. בדק 2006ראשונה שעבדתי איתם זה היה בבחירות  ומבירורים ופעם

 25מדיה זו חברת פרסום שרוכשת שטחי פרסום בעיתונות עבור המפלגה 

 26לזמן הבחירות. זאת אומרת, אני, זה הכי זול, הוא מצליח לקנות את 

 27זה במחירים טובים, הוא כנראה מרוויח אולי מהאחוזים, לא יודעת 

 28ני משלמת לו על שטחי פרסום איך הוא מרוויח, לא מעניין אותי, א

 29 אבל גם נוסף לזה הוא עושה לי עוד ביקורת נוספת, העניין הוא, 

 30 רגע, הוא זה? אמרת כבר מי זה הוא? ש:

 31 הוא זה קליבצקי, סליחה.  ת:

 32 קליבצקי.  ש:

 33 אלכס קליבצקי בעלים של בדק מדיה.  ת:
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 1 סכום של כמעט 13-14עכשיו רגע, אנחנו רואים בהסכמים האלה ת/ ש:

 2 . 2013מיליון וחצי שקל שהמפלגה שילמה לו לקראת בחירות 

 3כן. זה פחות או יותר הסכומים שמפלגה רוכשת שטחי פרסום  ת:

 4 בעיתונות לקראת הבחירות או בזמן הבחירות. 

 5איזה עוד שירותים הוא נתן למפלגה שלא בתקופת בחירות? למפלגה?  ש:

 6 לך?

 7י מפלגה לא זקוקה אוקי. למפלגה הוא לא נתן שום שירותים כ ת:

 8לפרסום כזה בתקופות בין הבחירות, כל השאר פרסום זה נהיה 

 9ראיונות, תקשורת אחרת, זה לא שטחי פרסום. וכשנבחרתי, 

 10כשנבחרתי לכנסת אז זה, אני מחייכת קצת כי כשנבחרתי לכנסת היה 

 11לי כל מיני קטעים כשהייתי מתראיינת לטלוויזיה היו לי הטיות ראש 

 12שזה לא מקובל ובא אלכס קליבצקי ואמר שהוא ראה  וכל מיני דברים

 13אותי מתראיינת בטלוויזיה והוא חושב שזה דורש שיפור והוא עשה לי 

 14סדנה להופעה, כאילו הוא הביא חברה יחד איתו והם עשו לי סדנה, 

 15הופעה וטלוויזיה. יש פה עיתונאים אז אני לא רוצה להרחיב אבל אני 

 16, הוא עשה לי את זה ואנחנו, נוצר עברתי סדנא של הופעה בטלוויזיה

 17 ביננו קשר. 

 18 זה עובד גם בבית משפט? כב' הש' לוי:

 19 לא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 לא.  כב' הש' לוי:

 21 מי מימן את הסדנה הזאת? עו"ד א. אדרת:

 22 מה? ת:

 23 מי מימן את הסדנה הזאת? ש:

 24 זה מהדף לבוחר של הכנסת, זה לא, זה לא היה במימון לא של זה ולא ת:

 25 של זה, הדף בוחר, הכנסת מימנה. 

 26 אוקי.  ש:

 27ואז, ואז אני הייתי צריכה , ואז נהיה סיפור של הפייסבוק, באותם  ת:

 28שנים הרשתות החברתיות, דרך אגב שאתה שאלת אותי אם זה עובד 

 29גם בבית משפט אז זה לא, הוא לא לימד אותי לדבר, כי החוכמה היא 

 30ככה אני יודעת, אבל כמו לא לדבר, לדבר אני יודעת ככה וככה ו

 31שאמרתי היו לי כל מיני תנועות גוף, הטיות שזה לא מתקבל טוב 

 32בטלוויזיה וזה מה שהוא לימד אותי, אז רק כדי להבהיר את העניין 

 33 הזה. 

 34 בפייסבוק.  ש:
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 1ואז, ואז, ואז נהיה הסיפור של הפייסבוק אז הדובר שלי בעברית, מי  ת:

 2הפייסבוק בעברית, אני אומרת  שהיה דובר בעברית הוא ניהל לי את

 3לכם שכמה שזה נראה אני עד היום לא שולטת במדיות האלה, לא 

 4. אז, WhatsApp-אינטסגרם, לא זה, הדבר הכי מפותח בשבילי זה ה

 5אז הדובר בעברית ניהל לי את הפייסבוק בעברית והייתי צריכה 

 6 מישהו, כבר לא יכולתי להטיל על דאוד גם שינהל לי את הפייסבוק,

 7זה כבר היה מוגזם כי זה באמת עבודה היתה יותר ואז שכרתי 

 8שירותים של בדק מדיה ושילמתי את זה גם מדף לבוחר ומה שהוא 

 9היה עושה, נגיד הדובר היה כותב איזה ידיעה או משהו כזה, היה 

 10שולח לו בעברית, היה מתרגם וממקם את זה בפייסבוק שלי ברוסית. 

 11ה קשר אישי יותר איתו, כי הוא עבד, זה הקשר שלי. עכשיו, לדאוד הי

 12 שלח לו הודעות, אני יודעת מה שם, היה ביניהם איזה שהם קשרים. 

 13אוקי. האם את הפנית את בדק מדיה, את קלביצקי לחל"פ שומרון?  ש:

 14 אם כן, תספרי על זה. 

 15כן. אז מכיוון שידעתי שבאמת חברה מפותחת, באחד הסיפורים של  ת:

 16ת מענה לגרשון, אני לא באה לתת מענה גרשון, הרי אני באה לת

 17למישהו אחר. הוא בא ומספר לו, מספר לי שיש לו בתים בחרמש 

 18שנים הוא לא מצליח למכור, אחד הבעיות של משכנתאות  10שכבר 

 19אגודה זה החרמש והוא לא יודע איך להיפטר והוא לא יודע מה 

 20עזור ואז לעשות ואני כזה חושבת לעצמי איך אני, מה, איך אני יכולה ל

 21אני אומרת לגרשון תקשיב אתה פנית לציבור דוברי רוסית בעניין 

 22הבתים האלה? הרי ציבור דוברי רוסית, רוב הציבור ימני, דבר שני מה 

 23שקורה שהם לא יכולים לרכוש דירה במרכז הארץ כי זה יקר ובחרמש 

 win win situation 24הם יכולים זול לקבל בית וזה יכול להיות כזה, 

 25שניכם. אז הוא אומר את יודעת מה יכול להיות, אמרתי אני בשביל 

 26לא מכירה איזו חברת פרסום, אני עובדת רק עם חברת פרסום אחת 

 27ברחוב הרוסי, הנה יש לך בדק מדיה, הנה הטלפון של אלכס ותעבדו 

 28על ההצלחה, על זה, לא יודעת, מה שתסכמו תסכמו. ופה אני כן הייתי 

 29כס טרטר אותי, הוא אמר, הוא לא מעורבת בגביית תשלום כי אל

 30חברה, צריך להבין גם אם הוא חברה טובה וידועה בשבילו חוב של 

 31אלף שקל זה חוב משמעותי, הוא רוכש את השטחי  200-מישהו אליו ב

 32פרסום, הוא משלם את זה מיידית לעיתונים ואם מעכבים לו אז זה 

 33שר והיה תוקע לו את כל הפעילות של החברה. עכשיו, אלכס היה מתק
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 1אומר אני עשיתי פרסומים, אני עשיתי כתבות, פרסמתי, קניתי שטח 

 2בעיתונות והחברה לפיתוח לא משלמת לי כסף, מה את רוצה שאני 

 3אפשוט רגל בגלל החברה לפיתוח? אז אני הייתי מתקשרת לגרשון 

 4והייתי אומרת גרשון מה קורה? למה אתה לא משלם לאלכס? לא 

 5וב? מה? מה קרה? למה אתה לא משלם מרוצה מהעבודה? לא עשה ט

 6לו? אלכס בוכה לי שאתה לא משלם לו. עשה לך עבודה? עשה, מרוצה? 

 7 מכרת את כל הבתים? למה, זהו. בסוף שילמו לו. 

 8 אוקי. מה לגבי יזרוס, הפניה שלך לחל"פ שומרון, היתה ? לא היתה? ש:

 9תי מה בכלל לא ידעתי שהם עבדו שם, לא קשור אליי לגמרי, לא ידע ת:

 10הם עשו, מהפרסומים ראיתי שהם עשו פרסום בחיננית, סביר להניח 

 11שמי שהזמין אותם זה היה חנן ניב כי הם גם פרסמו אותו כתבות עליו 

 12ועל היישוב. אני בכלל לא ידעתי, אני בכלל לא ידעתי שהם עבדו שם 

 13ואם אני לא טועה גם גרשון מסיקה העיד פה בבית המשפט שהוא לא 

 14פניתי אליו את יזרוס, הוא לא זכר את זה, כי זה לא חושב שאני ה

 15 היתה הפניה כזאת. אני לא ביקשתי ממנו להעסיק אותם. 

 16 אז מי זה חנן ניב? מה היה התפקיד שלו? ש:

 17סגן ראש המועצה בשומרון והוא יושב ראש מזכירות, הוא נציג של  ת:

 18 היישוב למליאת המועצה והוא גר שם. 

 19 יישוב? אמרת קודם. ש:

 20 חיננית.  ת:

 21חיננית. אני רוצה להציג לך פה כתבה מיזרוס, ברוסית, ראיון איתו,  ש:

 22 את עשית איזה שהוא תקציר כזה. 

 23 כן, זה צריך להבין, ת:

 24 

 25 החלטה

  26 

 27 .172הוגש וסומן נ/

 28 

 29 , במעמד הצדדים.2019במרץ  18ניתנה והודעה היום, 

 30 

 31 

_________________ 32 

 33 ירון לוי, שופט

 34 
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 1 תרגום של זה? מה אני אבין מזה?אין  כב' הש' לוי:

 2 זה סתם פה הבאתי סקירה.  עו"ד א. אדרת:

 3אני, אני עשיתי באיזה מקום, לא? יש, אני יכולה לעשות לך בלייב  העדה, גב' קירשנבאום:

 4 תרגום אם אתה רוצה. 

 5 לא, לא. הצדדים ידאגו לזה. כן, מה אתם רוצים.  כב' הש' לוי:

 6 אז פה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 מה יש בכתבה הזאת? בגדול. ש:

 8בכתבה הזאת אני אעשה את זה בקצר, כתוב שהיישוב חיננית נמצא  ת:

 9על ידי יוצאי קווקז  1981-מטר נוסד ב 400בצפון השומרון בגובה של 

 10שנה אחרי זה הם הקימו פרויקט בקליטת עליה, כאילו אני  19-ו

 11 חושבת שהם שמו שם אולפן או משהו, 

 12 קידום של הפרויקט.  כב' הש' לוי:

 13כן, לא, ומספרים על חנן ניב שהוא בעצמו יוצא קווקז שהוא קולט את  העדה, גב' קירשנבאום:

 14 הבניה, שרוב האנשים נשארים בסוף בחיננית, שיש בתים, שיש זה. 

 15 אוקי.  כב' הש' לוי:

 16 מה זה קשור אלי? העדה, גב' קירשנבאום:

 17 כן.  כב' הש' לוי:

 18 לא, לא פרסמתי, לא ידעתי, לא הפניתי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 אוקי. טוב. אז סיימנו את חל"פ שומרון.  ש:

 20 זהו? ת:

 21 כן.  ש:

 22 ?6.2אז מתי נדבר על  ת:

 23 . 6.2אני לא יודע מה את רוצה לדבר על  ש:

 24 בסדר, אני משאירה לי את זה מלמעלה, אני אדאג.  ת:

 25 נעבור למגילות.  ש:

 26ט, אפשר אחרי מגילות לסיים? כי באמת יום ראשון וקצת כבוד השופ העדה, גב' קירשנבאום: 

 27 קשה וכבר יש לי כאב ראש. 

 28 את לא מסוגלת להמשיך להעיד אז אנחנו נתחשב בזה.  כב' הש' לוי:

 29 יש לנו יום רביעי עוד, אני אנוח יום שלישי, העדה, גב' קירשנבאום:

 30 יש לנו הרבה ימים.  כב' הש' לוי:

 31 ך ביום רביעי. ונמשי העדה, גב' קירשנבאום:

 32 כמה זמן עוד צפויה החקירה? כב' הש' לוי:

 33 כוללת? עו"ד ג. אדרת:

 34 כן. כן.  כב' הש' לוי:



 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ
 

 2019מרץ  18 

 

 5142 

 1יש שתי פרשות יותר ארוכות ו"עזרא" ו"איילים". אז אנחנו מעריכים  עו"ד ג. אדרת:

 2 ששתי ישיבות, 

 3 עוד שתי ישיבות? כב' הש' לוי:

 4 הישיבה של יום רביעי זה עוד ישיבה, פלוס מינוס.  עו"ד ג. אדרת:

 5 אז עוד שתי ישיבות? העדה, גב' קירשנבאום:

 6 שתי ישיבות פרשות קטנות נוספות.  עו"ד א. אדרת:

 7אז בהנחה שנסיים היום עם הפרשה הזו יספיקו עוד שתי ישיבות  כב' הש' לוי:

 8 לסיים?

 9 יר ממה שצפינו. נראה שכן. זה גם הולך בקצב יותר מה עו"ד ג. אדרת:

 10 טוב, בבקשה.  כב' הש' לוי:

 11אז פרשת מגילות, גם לאחר פרשה קצרה וגם לאחר שזה מתקשר  עו"ד א. אדרת:

 12לשאלה הבאה גם לחל"פ שומרון, אני רוצה שתסבירי על אתר יזרוס , 

 13מה זה האתר הזה? מה הקשר בינו לבין המפלגה? לבין מפלגת ישראל 

 14 ביתנו? כיצד הכרת אותו?

 15. אז אני, אתר יזרוס הוקם על ידי פו הדב שנקרא ככה בשפת דאוד, כן ת:

 16ולבן אדם קראו , קוראים, אני לא יודעת אם הוא חי או לא חי כי הוא 

 17התנדב באיזו מציאות לא ברורה, קוראים לו מיכאל פלקוב. מיכאל 

 18דובר של מפלגה ועבד אצלנו במפלגה,  2005 2004פלקוב היה בשנים 

 19המפלגה, עבד בדוברות של ליכוד אצל בנימין  בהמשך הוא עזב את

 20נתניהו וכשהוא פרש מהעבודת דוברות בליכוד הוא פתח אתר יזרוס. 

 21כשהוא, קודם כל בחור מבריק לדעתי, חכם ברמות, יודע לעבוד עם 

 22מדיה, מדיה אינטרנטית והוא יצר אתר חדשותי, זה היה אתר, סליחה 

 23ת וצריך להבין יש הבדל, עוד פעם, זה היה אתר שהיה יוצר את החדשו

 24אתה יודע בין יצירת להעתקת חדשות. יש היום גם אתרי טלוויזיה 

 25שהם קונים את החדשות, אבל הוא היה מייצר את החדשות, הוא היה 

 26אוסף אותם, כותב והיה נחשב לאחד באמת האתרים המובילים, אין 

 27מפלגה אחת בארץ, אין, שלא השתמשה או לא עבדה עם האתר הזה, 

 28ד, יש עתיד, כל המפלגות עבדו עם האתר הזה, אני אומרת עבדו ליכו

 29כי אחרי שפרצה הפרשה גם האתר הזה נמכר ונעלם. אז אני לא יודעת 

 30אם הוא נעלם דרך אגב בגלל הפרשה במקרה הזה כי הם היו בקשיים 

 31גם קודם. אבל כשהוא היה אז האתר פרח ועד כדי כך הוא היה 

 32ה, אחד האישיות החשובות מפורסם שבאחד הביקורים במוסקב

 33בלשכה של פוטין שאלו משהו , מה זה היה כתוב שם באתר של יזרוס? 

 34זאת אומרת אנחנו ידענו מצוין שבמדינות לפחות דוברות רוסית 
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 1במזרח אירופה קוראים ברמות הכי גבוהות את האתר, כי שם היה 

 2 החדשות הכי חמות והכי נכונות. 

 3 אמרת שהוא נעלם? כב' הש' לוי:

 4 כן. אבל הוא נעלם הרבה לפני זה,  דה, גב' קירשנבאום:הע

 5 אז לא קשור? כב' הש' לוי:

 6 לא, לא קשור אלי. לא אני העלמתי אותו, למרות,  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 הזכרת שם אחר, חשבתי אולי זה.  כב' הש' לוי:

 8אתה יודע כן, אבל אתה יודע מה? פו הדב זה היה כינוי שלו. אבל  העדה, גב' קירשנבאום:

 9שכשהגעתי למשטרה לחקירה אז הם גם חשבו שאני נסעתי 

 10לאוקראינה כדי לוודא את ההריגה  של מיכאל פלקוב אחרי שהוא 

 11 עבד אצלי, איזה הזיה טוטאלית כבר, אבל לא חשוב. 

 12 אוקי.  ש:

 13 זה בגרסה המצונזרת. כן.  ת:

 14של אז מה הקשר של, נתחיל מהמפלגה אחר כך נגיע לדאוד, מה הקשר  ש:

 15 מפלגה לאתר? מה? איזה יחסי גומלין היו?

 16אז תקשיב, מפלגה היחידה כאילו שרובם מדברים רוסית, דאוד איתם  ת:

 17בקשר מצוין, הם פלקוב יוצא ישראל ביתנו אז היה ביננו קשר, מסירת 

 18מידע זה מה שהייתי אומרת, יותר מזה אני לא יכולה להגדיר, ודרך 

 19לה, כלפיי זה היה ממש אגב לא תמיד למרות כל ההקשרים הא

 20ידידותי, היה לי איתם לא מעט ויכוחים על ההצגה, על הצגת הדברים 

 21ואני לא תמיד הסכמתי עם זה אבל הם אתר בלתי תלוי, נכון, אנחנו 

 22נותנים מידע, אבל הוא אומר את מוסרת, את או דאוד מוסרים מידע 

 23יד לי אבל אני כותב את זה כמו שאני רואה את זה. את לא יכולה להג

 24מה לכתוב אז זה פחות או יותר היחס היה, כמו כל עם כל תקשורת 

 25 קיימת. 

 26 זה המעורבות הספציפית של דאוד באתר? איזה סוג של מעורבות? ש:

 27הוא היה, דאוד, עוד פעם, גם עסק בתקשורת שלי, גם התמצא בכל מה  ת:

 28שקורה, דאוד באמת התמצא בתקשורת רוסית על בוריה והוא ידע, 

 29ע מה להגיד, היה לו קשר מצוין איתם וכנראה שהוא היה גם הוא יד

 30 כמו שהם העידו פה, הוא היה מקור מידע שלהם. 

 31אוקי. מה יש לך לומר על טענה שהיא באה גם כלפי בדק מדיה וגם  ש:

 32כלפי יזרוס שהם קיבלו עבודות בחל"פ, בדק מדיה ויזרוס, ויזרוס גם 

 33לגה ללא תשלום או במגילות ובתמורה הם עשו עבודה עבור המפ

 34 112בתשלום סמלי. אני רק אציין שלגבי בדק מדיה זה עולה מסעיף 
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 1לכתב האישום, לגבי יזרוס זה עולה רק בעדות של מוצי דהמן 

 2 ואילך בפרוטוקול,  641בעמודים 

 3אתה צריך לעמת אותה עם ראיות ולא רק עם הטענות של כתב  כב' הש' לוי:

 4האישום, בסופו של דבר צריך להתמודד עם ראיות, לא עם טענות. לא 

 5 עם סיפורים. 

 6 מה שיש ראיות אדוני אני מציג, אנחנו,  עו"ד א. אדרת:

 7 קודם כל,  העדה, גב' קירשנבאום:

 8 רואים שהרבה דברים הם ללא ראיות,  עו"ד א. אדרת:

 9 מה הראיות פה? יש פה ראיות בכלל בסיפור הזה? ת:

 10 לא, יש כאן, אני לא ראיתי,  ש:

 11 יש ראיות? יש טענות, אין פה, למה אני גם אסביר למה אין ראיות.  ת:

 12 אוקי.  ש:

 13 אין ראיות, בסדר,  כב' הש' לוי:

 14 אין גם טענה,  עו"ד אבן חן:

 15 יש טענות.  העדה, גב' קירשנבאום:

 16 טענה, אם אין טענה אני אעבור הלאה. אין טענה, אין  עו"ד א. אדרת:

 17 אין טענה שזה כיסה חובות של מישהו.  עו"ד קרמר:

 18 אז על מה?  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 רגע, אני הבנתי ובכל זאת תתייחסי,  עו"ד א. אדרת:

 20 רגע, אז תגידו טענה, מה הטענה שלכם אלי? העדה, גב' קירשנבאום: 

 21 כתבנו. מה שיש לנו  עו"ד אבן חן:

 22אני הבנתי מכתב האישום וגם מהעדות של מוצי דהמן שהטענה היא  עו"ד א. אדרת:

 23שיזרוס ובדק מדיה קיבלו עבודות כדי שיטיבו עם המפלגה ויתנו לכם 

 24 שירות חינם. אז אני רוצה לשאול. 

 25אוקי. אז אנחנו נחלק את זה לשני, אני אענה מה שאני יודעת ומה  ת:

 26תאים תזרקו לפח. אז קודם כל עם שמתאים מתאים ומה שלא מ

 27המפלגה הם לא יכולים להיטיב ושוב אני אומרת אם מישהו קצת היה 

 28בודק היה מבין את העניין הזה. במדינת ישראל ישנו גוף שנקרא 

 29מבקר המדינה, מבקר המדינה מבקר את כל הפרסומים בכל המדיות 

 30רות, וכשיש בחירות הגוף של מבקר המדינה זה הגוף הכי גדול בבחי

 31הם בודקים כל פיפס שיוצא ומפורסם ואם הם מגלים שמשהו לא 

 32שולם על זה או המחיר ששולם הוא לא מחיר ריאלי אז המפלגה 

 33נושאת בקנס ודו"ח שלילי וכל הדברים האלה. ההנחיות של מבקר 

 34המדינה ישנם, יש אפשר לראות אותם וכל הדו"חות בתקופת העבודה 
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 1לכל אחד ולא לשלם קנס כי הקנס על שלי חיוביים, אני העדפתי לשלם 

 2כל דבר זה מאות אלפי שקלים, זה לא משתלם, עדיף לי לשלם על 

 3הפרסום ולא להתעסק עם שום חריגות ואני לא צריכה טובות של אף 

 4אחד ולכן את הנושא של הטובות למפלגה זה אפשר למחוק, יש את 

 5היה  ההוראות של המבקר, הכל נבדק. אנחנו מגישים את זה למה עוד

 6נוח לי לעבוד עם בדק למשל בבחירות כי הוא היה עוד מבקר נוסף על 

 7 הגזברות שלי, מה קורה, יש פרסומים, 

 8רק שניה, אני מבקש להציג לך ולהגיש גם א' את הנחיות מבקר  ש:

 9 המדינה, 

 10 

 11 החלטה

  12 

 13 . 173הוגש וסומן נ/

 14 

 15 , במעמד הצדדים.2019במרץ  18ניתנה והודעה היום, 

 16 

 17 

_________________ 18 

 19 ירון לוי, שופט

 20 

 21 וגם את דו"ח המבקר המדינה,  עו"ד א. אדרת:

 22 

 23 החלטה

  24 

 25 . 174הוגש וסומן נ/

 26 

 27 , במעמד הצדדים.2019במרץ  18ניתנה והודעה היום, 

 28 

 29 

_________________ 30 

 31 ירון לוי, שופט

 32 

 33 שני מסמכים.  העדה, גב' קירשנבאום: 
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 1 . 174והדו"ח  173ההנחיות  כב' הש' לוי:

 2 תודה אדוני.  עו"ד א. אדרת:

 3אז למשל כל מה שאנחנו מפרסמים הגזברית דורשת לקבל על זה  ת:

 4תשלום והיא בודקת שהתשלום הוא ריאלי, גם אם זה בחירות 

 5מוניציפאליות, אפילו לא בחירות של המפלגה הגזברית בודקת את כל 

 6ו שמפורסם ולא הגיע הפרסומים המקומיים ואם היא מוצאת משה

 7אליה חשבונית היא פונה לא דרך הנציג, היא פונה ישירות למפרסם 

 8ודורשת לשלוח לה חשבונית כי כל פרסום כזה זה קנסות וזה עבירה 

 9ואי אפשר וזה, למה אמרתי היה לי נוח לעבוד עם בדק מדיה? כי זה 

 10היה עוד עין בוחנת אחת שעוברת על כל הפרסומים ואם בבדק מדיה 

 11או שיש איזה שהוא פרסום שהוא לא שולם אז היה עוד מישהו ר

 12שמתריע והיה אומר תקשיבי יש פה פרסום שלא שולם, היינו פונים 

 13למערכת ומשלמים את כל הפרסומים. אז אין מצב כזה שמשהו 

 14מפורסם ואין מצב שאפשר להתחשבן עם בדק מדיה או יזרוס על 

 15רים על יזרוס על משהו שהם עשו עבורי. עכשיו, אם אנחנו מדב

 16הטובות האישיות של פאינה אז אני רוצה להגיד לכם היה לי אישית 

 17כסאח מאוד גדול עם יזרוס, עם המנהל, לא כשהיה מיכאל, כשהיה 

 18מיכאל באמת היינו ידידים אבל שאלכס גולדשטיין התחיל לנהל את 

 19יזרוס היו לי חיכוכים אישיים איתו כי הוא עשה דברים שאני לא 

 20וא עושה את זה ובאחת הפעמים אפילו שבאחד המערכות אהבתי שה

 21בחירות זה הגיע לפיצוץ איתו, למה?  כשיזרוס כבר היו בקשיים והוא 

 22רצה בזמן הבחירות לא להסתכל ביזרוס אלא לעבוד אז בישראל ביתנו 

 23לקחו אותו לעבודה לסריקת מדיה בשפה רוסית ואז הוא כותב לכולם 

 24צריך לעשות מוניטורים לבדוק איפה לכל הח"כים דוברי רוסית שהוא 

 25אנחנו מופיעים ולדווח. מה הוא עושה? הוא כותב לנו 'אנא תדווחו 

 26איפה אתם מופיעים' ואז אני מתעצבנת אומרת רגע אני משלמת לו 

 27כסף שהוא יעשה מוניטורים, מה הוא עושה לעצמו חיים קלים, כותב 

 28. 0שאני מופיעה לי שאני אדווח לו? אני לא מדווחת, מבחינתי שיכתוב 

 29זה פחות או יותר הרמה של הזה. אז לא היה עם יזרוס לא בבחירות, 

 30 לא בהטבה אישית, לא היה לי איתם שום קשר, זה הכל. 

 31 אוקי.  ש:

 32אז אני לא יודעת, אני לא מבינה איפה יכולה להיות פה טענה אז אני  ת:

 33 אמרתי, שפכתי את כל מה שהיה לי ושכבר כבוד השופט יחליט איפה

 34 זה באיזה משבצת זה משתלב. 
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 1טוב, עכשיו לגבי מגילות. תתחילי בבקשה, מי זה ישראל יהושע? מה  ש:

 2 ההיכרות שלכם ומה הקשר שלו למועצה איזורית מגילות?

 3הקשר עם ישראל יהושע התחיל עוד לפני הרשימה המשותפת של  ת:

 4, ישראל יהושע הוא יושב ראש סניף 2013-ליכוד ביתנו מה שקרה ב

 5וד בירושלים, או שהיה לפחות בזמנו, לא יודעת מה איתו היום ליכ

 6כמובן. והיה לנו איתו הרבה, איש בעל ניסיון בתחום הפוליטי והיו לי 

 7איתו הרבה שיחות ואנחנו נהיינו גם חברים וידידים ולפעמים גם 

 8נעזרתי בכל מיני, אם הייתי רוצה לשמוע במיוחד שכבר נהיינו רשימה 

 9והיו כל מיני סכסוכים, לא סכסוכים, אני לא רוצה אחת ליכוד ביתנו 

 10לקרוא לזה סכסוכים, אבל ישראל ביתנו מתנהלת בדרך אחרת 

 11מהליכוד וכשהיינו ברשימה אחת וזה דרש כאילו לשלב שתי רשימות 

 12שכל אחת מתנהלת אחרת, היו כל מיני קשיים שם בדרך ואני הייתי 

 13להתיישר, איך זה יכול צריכה שייעץ לי ויעזור לי איך אנחנו יכולים 

 14לעבוד יותר טוב בשיתופי פעולה אז זה באמת הייתי נפגשת איתו 

 15הרבה ומדברת ושומעת לעצות שלו. הוא גם היה לו ביס של כמה 

 16גופים, הוא שלח אליי את הדבר הזה ברמת הגולן של אלי מלכה, הוא 

 17אמר לאלי מלכה לפנות אלי והוא היה פונה אלי לפעמים לגבי מגילות, 

 18בל שני, שתי המועצות האלה הם בגדר של התיישבות, חשיבות ואם א

 19ראיתי שהפרויקט הזה שזה פרויקט חשוב אז כן נתתי ואם ראיתי 

 20 שפרויקט לא חשוב אז לא נתתי כסף. 

 21 אוקי.  ש:

 22 נתתי למה שחשבתי לנכון לתת.  ת:

 23 בהערכה גסה, כמה כספים העברת,  ש:

 24 אין לי מושג.  ת:

 25 אין לך מושג? ש:

 26אין לי שום מושג, לא זוכרת. אני לא יכולה לנקוב כי הכספים עברו  ת:

 27בכל מיני דרכים, פעם זה עבר דרך החטיבה להתיישבות, פעם זה עבר 

 28דרך אוצר ישירות, אז גם, אז גם אם אני עוברת היום, תקשיבו שאני 

 29מיליון שקל אני באמת לא  100עד  80מעבירה בשנה סדר גודל של 

 30כור למי, כאילו אם יש מקרים גם כשגיורא אמר לי שנים לז 6-יכולה ב

 31תנסי להיזכר במקרים למה העברת כסף אז יכולתי להיזכר במקרים 

 32שנגעו ללב שלי, שנגעו משהו בבטן, משהו שזכרתי משהו שהיה קרוב, 

 33 משהו שגרתי, 

 34 אין רישום מסודר אבל? כב' הש' לוי:
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 1כל הרישום מסודר ולקחו את זה  לא, כי כל הרישום, קודם כל, העדה, גב' קירשנבאום:

 2 מהמחשבים של ויקה אז יש להם את כל הרישומים. 

 3 . 8יש את ת/ עו"ד א. אדרת:

 4דבר שני יש מקום אחר שזה האוצר, אני לא מנהלת את הרישומים ,  העדה, גב' קירשנבאום:

 5זה לא מעניין אותי. לויקה יש סכום כמה יש, באוצר יש סכום, לפאינה 

 6ל. כשאני מגיעה לסוף האוצר מודיע פאינה סיימת מיליון שק 80יש 

 7את הכסף הקואליציוני. מה, מה אני צריכה את זה רשום? אני לא 

 8מנהלת שום רישום, בא אלי פרויקט אני רואה שפרויקט חשוב, אני, 

 9אוצר יש פרויקט כזה, יש כסף? יש כסף, יאללה. תעביר את זה, תיתן 

 10עשות תהיה בקשר עם ויקה, לי תקנה, תיתן לי דרך, תגיד לי איך ל

 11ויקה תתקשרי ליוגב תסגרי איתו את הנושא. זה הכל. ככה זה, פשוט. 

 12בשיחת טלפון. לא ניהלתי רישומים, לא יודעת וגם לא זוכרת, וגם יש, 

 13וגם כשכבר הוצאנו ופה מחומר החקירה וניסיתי באמת להבין מה 

 14בר נתתי, אז כשזה עובר כסף לחטיבה להתיישבות לפעמים זה עו

 15כגוש, לפעמים זה עובר מחולק, לפעמים הם, אני לא מצליחה אפילו 

 16להגיד כמה. לא מצליחה. לא זוכרת כמה נתתי. אני נתתי כספים. 

 17 נתתי לכל ההתיישבות כספים.  

 18ספרי בבקשה על הפניה שלך את יזרוס למועצה איזורית שומרון, מתי,  ש:

 19 באיזה הקשר. 

 20רון, מאיפה אתה מוציא עכשיו אמרתי שאת יזרוס לא שלחתי לשומ ת:

 21 שומרון?

 22 התבלבלתי. בדיקה.  ש:

 23 הכל בסדר.  ת:

 24 אז אולי אפשר להמשיך עוד, אני רואה שאת מרוכזת.  כב' הש' לוי:

 25 כואב לי הראש. אני חזקה. אבל כואב לי הראש.  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 שיסתיים, זה באמת לא ארוך. ש:

 27 אז למגילות? ת:

 28 מגילות. ש:

 29אוקי. מגילות, קצת סיפור, יש זמן עכשיו במילא אנחנו מסיימים, אני  ת:

 30אמרתי כבר שכשהייתי במטה בנימין בניתי את האתר מבקרים בעין 

 31פארה וגם למדתי את כל הנושא שבארמונות החורף של החשמונאים 

 32במסגרת הזאת כי המסלול היה צריך לרדת מענתות עד יריחו 

 33ת גמר שלי בתואר ראשון היה, אני וכשעשיתי תואר ראשון אז העבוד
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 1עשיתי את זה, עבודת גמר שלי היתה )לא ברור( כאילו התורשה 

 2 הרוחנית שלנו. 

 3 מורשת.  כב' הש' לוי:

 4כן. והעבודה שלי היתה על כל הנושא של המגילות, שתי מגילות,  העדה, גב' קירשנבאום:

 5מגילות קומראן פעם אחת והיכל המגילות במוזיאון ישראל 

 6לים. ולכן כל האיזור הזה היה מאוד מוכר לי מתוך זה. עכשיו, בירוש

 7 אני אמרתי משהו מצחיק?

 8 לא.  כב' הש' לוי:

 9אז כשישראל דיבר איתי על מגילות וכל מיני דברים אז אמרתי לו  העדה, גב' קירשנבאום:

 10תקשיב אני רוצה להגיד לך אני לא מבינה את הנושא, אני נוסעת לים 

 11לים המלח יגיד שמה שאני אומרת ככה זה.  המלח וכל מי שנסע פה

 12בים המלח יש מלא תיירים רוסים, רוסים, לא ישראלים רוסים, 

 13רוסים שמגיעים לפסוריאזיס, לכל מיני דברים שם. ויש גם מלא 

 14תיירים ישראלים דוברי רוסית, כולם נמצאים שם בעין גדי בבתי 

 15יירות לצפון מלון. למה שלא יארגן יום סיורים? למה לא ימשוך את הת

 16ים המלח? יש אתר טבילה מצוין, יש מגילות קומראן מצוין, יש מה 

 17להראות לו, למה הוא לא עושה את זה? אז הוא אמר איך אני אעשה? 

 18אמרתי מה איך הוא יעשה? הרי עיתון אתה לא יכול לשלוח לרוסיה, 

 19אבל אתר יזרוס שהוא ידוע ובמילא כולם קוראים כמו שכבר אמרתי 

 20, באוקראינה, בכל המקומות, כל מי שנוסע, אני מבטיחה גם ברוסיה

 21לכם, אם יש לכם חברים תרימו טלפון לחוץ לארץ אם הוא מגיע 

 22לישראל איזה אתר הוא הסתכל? לא עכשיו, אז. מה הוא הסתכל? 

 23קודם נכנס ליזרוס לראות איזה יש, מה יש, מה זה, כי זה אתר 

 24וואלה, אז אמרתי  או YNETישראלי רוסי היחידי שהיה. ברמה של 

 25לו אם הוא יפרסם שם אז גם נמשוך את התיירים. זה מה שאמרתי, 

 26המלצתי לו, אני באמת חושבת שככה זה צריך להיות, ככה צריך 

 27לעבוד, מי שיודע לעבוד ככה היה עובד. זהו. אז ישראל הציע למוצי, 

 28לקחו אותו ,לא לקחו, אני רק מהפרשה יודעת שבסוף לקחו, אני 

 29וף הוא עשה, אני יודעת שבסוף הוא פרסם, לא יודעת מה יודעת שבס

 30פרסם, לא יודעת מה עשה, לא יודעת אם הביא תיירים, הרעיון היה 

 31 שלי. בהחלט. 

 32 3אמרת לישראל יהושע שמתוך  2013אוקי. תתייחסי לטענה שבשנת  ש:

 33אלף  500מיליון כספים קואליציוניים יורה למוצי דהמן להעביר 

 34 אלף ישולמו ליזרוס.  250ומתוכם לטיפולך, לצרכייך 
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 1אלף מזומן הרי מדדתם קופסאות עם  250אם יוכיחו לי שקיבלתי  ת:

 2התמרים ועם הכסף, איפה הכסף הזה? איפה הכסף שקיבלתי? אז 

 3אולי גם ליזרוס, לא נתתי ליזרוס, לא דובים ולא יער מה שנקרא. 

 4 בדובים ויער אני לא רוצה להרחיב, 

 5 ביום רביעי.  זה מחר, כב' הש' לוי:

 6 אם זה יהיה ביום רביעי אז יהיה ביום רביעי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 כן.  כב' הש' לוי:

 8אז אני רק אומרת שלא יודעת, לא ביקשתי מזומן, לא ביקשתי  העדה, גב' קירשנבאום:

 9ליזרוס, המלצתי בהחלט על יזרוס כי אני חושבת שזה בהחלט אתר 

 10 שיכול היה להביא להם תיירים. 

 11 אז עכשיו גם מוצי דהמן נכנס לרשימה של נלי ושל,  כב' הש' לוי:

 12אני כבר אמרתי למוצי, אתה קראת כמה מוצי גנב? אתה יודע שהוא  העדה, גב' קירשנבאום:

 13קיבל חסינות? אשתו קיבלה חסינות והחברת בניה של החבר שלו 

 14שהיה מכבסה של הכסף, קיבל חסינות רק בשביל מה הוא יגיד? 

 15של החקירה  כשהם כבר אמרו תקשיב סגרנו לך  25-שבפעם ה

 16מיליונים תן לנו את פאינה אז הוא אומר 'נזכרתי, היא שאלה אותי 

 17באוזן אם אני שילמתי ליזרוס' זה הקטע, זה הקשר. אם אני שאלתי 

 18 באוזן אם הוא שילם ליזרוס. 

 19 אז התיאור הציורי שלו זו המצאה? כב' הש' לוי:

 20יכף אנחנו נראה לך שזה המצאה. לא תיאור שלי. נראה לך שזה ת העדה, גב' קירשנבאום:

 21 המצאה. 

 22אז מגיעים בדיוק לזה שהטענה של מוצי דהמן היא שהדיבור היחיד  עו"ד א. אדרת:

 23בינו לבינך לחברת יזרוס, הישיר, הדיבור הישיר זה שהוא שאל אותך 

 24 184האם התשלום הראשון ליזרוס עבר. עכשיו, מכיוון שביומן שלו ת/

 25אין פגישה כזאת בכנסת, אמר פגישה בכנסת, אמר זו פגישה אקראית, 

 26גם היה לו איזה שהוא תיאור שהוא ראה את השם שלך מופיע בלוח 

 27הנוכחים וששאלו אותו מה המיקום של הפגישה אז הוא נעזר 

 28 2013ומיקם אותה באמצע אוגוסט  153בכרטסת התשלומים ת/

 29 ואני,  2013לאמצע ספטמבר 

 30רת יכולתי לשאול אותו עד סוף ספטמבר, שבוע אחרי זאת אומ ת:

 31 תשלום, שבועיים אחרי תשלום, נכון?

 32 אנחנו רוצים להציג דו"ח נוכחות שלך במליאה.  ש:

 33 לא במליאה, בכנסת.  ת:

 34 בכנסת. אוקי. לפי ימי מליאה. ותתייחסי לטענה הזאת.  ש:



 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ
 

 2019מרץ  18 

 

 5151 

 1 

 2 החלטה

  3 

 4 . 175הוגש וסומן נ/

 5 

 6 , במעמד הצדדים.2019במרץ  18ניתנה והודעה היום, 

 7 

 8 

_________________ 9 

 10 ירון לוי, שופט

 11 

 12אני הייתי בקנדה, נכון  2013אז קודם כל, כידוע לאדוני בספטמבר  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 שאתה יודע על זה? 

 14אני יודע רק מה שסיפרו לי אבל בינתיים כל מה שאת אומרת זה מה  כב' הש' לוי:

 15 שסיפרו לי זה לא נכון. 

 16גם על זה אני אספר לך. אתה תראה, אולי תקבל סוף סוף תמונה  גב' קירשנבאום:העדה, 

 17 אובייקטיבית ממני. 

 18 משפט לשני הצדדים.  כב' הש' לוי:

 19 אז בספטמבר לא הייתי בכלל בכנסת ומכיוון שאני כבר סגנית שר,  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 ספטמבר? כב' הש' לוי:

 21שאני סגנית שר אז אני מחויבת להגיע למליאה רק בימי '. מכיוון 13 העדה, גב' קירשנבאום:

 22הצבעה, יום שני חובה כי זה חוקים ממשלתיים ואם יש חוקים, וביום 

 23רביעי אני מגיעה כי אני עונה על שאילתות, עניתי על שאילתות. עכשיו, 

 24יצאה לפגרה בסוף, אני הצגתי פה,  2013-זה הכל מצוין פה והכנסת ב

 25 יחשבו שעשיתי עם זה משהו, איפה זה? הבאתי את כל השנה שלא

 26 זה בעמוד השלישי.  עו"ד א. אדרת:

 27 העמוד השלישי.  עו"ד קרמר:

 28אתם גם יכולים ללמוד את זה כדי לדעת. כן, בעמוד השלישי אז הנה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 29אני לא  28.8-היה עוד כינוס של הכנסת ב 31.7-הכנסת יצאה לפגרה ב

 30. אז 10.10-את הנוכחות שלי ואני חוזרת לכנסת בהייתי כי זה לא חייב 

 31עכשיו אתה יכול להגיד שאני ממציאה ושלמוצי אני ממציאה אבל 

 32כשמוצי אומר שאני לחשתי לו את זה באוזן כשהוא ראה את השם 

 33שלי בלוח בכנסת וזה היה שבוע אחרי התשלום אז תגיד לי איפה הוא 

 34 פגש אותי ולמי אני לחשתי באוזן?
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 1-ר ליזרוס ורוצה לשאול אותך על המצב של החברה הזאת באני חוז ש:

 2 והדיבורים שלך במפלגה על הנושא הזה.  2014

 3אז כמו שאמרתי שאחרי שמיכאל נעלם אז גם רמת החדשות ירדה  ת:

 4קצת, גם התחילו לקנות חדשות והם נקלעו לקשיים כי קיבלו פחות 

 5פרסומים, הרי כל האתרים האלה הם חיים מפרסומים בגדול. ואז, 

 6הוא פנה אלי בתור מפלגה שאני אשים אצלו קצת פרסומים, שאני 

 7רות, בתור מפלגה אני לא יכולה כאילו אזרים לו כסף ואני בין בחי

 8באמת לתת לו, אני בזמן בחירות יכולה לפרסם אבל בין בחירות אין 

 9לי כזה תקציב המפלגה תקציב הוא מאוד מצומצם כי זה לפי חברי 

 10כנסת גם בזמן השוטף. אז אני לא יכולה וזה היה קושי לגייס לו כאילו 

 11סמת אני אני אני יכולה להגיד אם יש ועידה של המפלגה ואני מפר

 12יכולה לשים פרסום כי זה בתקציב של הועידה, אני עושה יום עצמאות 

 13אני יכולה לשים פרסום של יום העצמאות אבל בשוטף אני לא יכולה 

 14לשים פרסום והוא בא ואמר תקשיבי אולי תפרסמי אולי תעשי זה ואז 

 15 אני אמרתי, 

 16 מי זה הוא? כב' הש' לוי:

 17גולדנשטיין. ואז אני אמרתי, באחת השיחות אני אמרתי  מיזרוס, העדה, גב' קירשנבאום:

 18לדאוד יאללה בוא נקנה את האתר ונוריד אותו מכאב ראש, לא 

 19התכוונתי שאני, הרי אני לא יכולה לקנות אותו, זה עוד פעם, זה מן 

 20שפה כזאת. ואז אני פונה לקליבצקי אמרתי לו אוקי יש לו את בדק 

 21טחי פרסום כאילו בעיתונות ואולי מדיה, יש לו כבר, הוא מוכר את הש

 22הוא יכול לקנות גם את יזרוס וליישם מן איזה תאגיד כזה תקשורתי 

 23יותר גדול ברוסית, פניתי לקליבצקי, אלכס קליבצקי מבדק מדיה 

 24ואלכס אמר תעזבי אותי אני לא רוצה כאב ראש יש לי את החברה 

 25לקנות, לא  שלי אני מתעסק בשלי, אני מכיר את זה, לא מכיר אני מוכן

 26רוצה להתעסק, תעזבי. לא הצלחתי. מה שרציתי, אני חשבתי שזה 

 27הנכון שהוא נקנה ונגמור, וינהל את זה כמו שצריך אבל קליביצקי לא 

 28הסכים, הוא אמר שזה כאב ראש ובזה נגמר הסיפור. עשיתי אפילו 

 29אחר כך אפילו חשבנו שאנחנו נמצא לו איזה מישהו, אני לא הצלחתי 

 30 בסוף. לא הוא מת, אלא האתר.  YNET-מת, נמכר ל לקנות והוא

 31 טוב, סיימנו את מגילות, אז אם אפשר אדוני להמשיך ביום רביעי? עו"ד א. אדרת:

 32 אתה רוצה? כב' הש' לוי:

 33 אין לנו התנגדות.  עו"ד אבן חן:

 34 אני חושב שהקצב מהיר יחסית למה שצפינו.  עו"ד א. אדרת:
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 1 מדברת מהר. זה כי אני  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 כן, עורך דין וייס מה אתם רציתם? כב' הש' לוי:

 3 לחודש נקבע ערעור,  27-ב עו"ד וייס:

 4 זה לא רביעי הקרוב. כב' הש' לוי:

 5 לא, רביעי הבא אדוני.  עו"ד וייס:

 6 אז נדבר על זה.  כב' הש' לוי:

 7 9.11.18אני רק לגבי המוצגים, לאחר שסיימנו עם העדות אז ביום  עו"ד אבן חן:

 8 . 1109עד  1106אנחנו הגשנו מוצגים שסומנו בין היתר 

 9 כן.  כב' הש' לוי:

 10והתברר שהמוצגים האלה לא נרשמו ולמעשה מוצגים, זאת אומרת  עו"ד אבן חן:

 11 . 1109 1106הם נרשמו אבל מוצגים אחרים שהגשנו סומנו גם הם 

 12 אוקי, זאת אומרת שצריך לעשות,  הש' לוי:כב' 

 13להוציא את שלושת המוצגים האלה ולסמן אותם כמוצגים האחרונים  עו"ד אבן חן:

 14 . 1178עד  1175שהגשנו מת/

 15 אז תעשו את זה.  כב' הש' לוי:

 16 תוכל לשלוח לנו את שלושתם? שנדע על מה מדובר? עו"ד א. אדרת:

 17 מסודר. כן, אנחנו נעביר את זה  עו"ד אבן חן:

 18 לא ראינו את הישנים.  עו"ד א. אדרת:

 19 בסדר גמור. אוקי. אז המשך,  כב' הש' לוי:

 20 

 21 החלטה

  22 

 23 20.3תופסק עדותה ותימשך בישיבת  14:46בשלב זה, לבקשת הנאשמת, השעה 

 24 . אני נועל את הישיבה. 9:00בשעה 

 25 

 26 , במעמד הצדדים.2019במרץ  18ניתנה והודעה היום, 

 27 

 28 

_________________ 29 

 30 ירון לוי, שופט

 31 

 32 אני מודה לך מאוד אדוני.  העדה, גב' קירשנבאום:

 33 

 34 -ההקלטה הסתיימה  -



 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ
 

 2019מרץ  18 

 

 5154 

 1 

  2 

 3 ששה ענת ידי על הוקלד


