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 1  העדה, גב' קירשנבאו� ממשיכה להשיב לשאלות עו"ד אב� ח� בחקירה נגדית:

 2  את ונלי היית� חברות טובות, נכו�?  ש:

 3  לב מסוי* כ�. עד ש  ת:

 4  עד מתי?  ש:

 5  . 2011בעצ* עד המועד שנתתי לה הלוואה שזה נובמבר, תחילת דצמבר   ת:

 6  שנתת את ההלוואה דיברת איתה? 2011ומאז דצמבר   ש:

 7היא לא ענתה לי לטלפוני*, לא ענתה לי לטלפוני*, לסמסי* וניתקה   ת:

 8  את הקשר איתי. 

 9  לנלי ואיגור.  את סיפרת פה באמת על ההלוואה שנתת במזומ�  ש:

 10  כ�.   ת:

 11  זה היה בדצמבר?  ש:

 12  כ�, סו/ נובמבר תחילת דצמבר, לא יכולה לדייק בתארי+.   ת:

 13  סו/ נובמבר תחילת דצמבר,   ש:

 14  . כ�. 2011  ת:

 15  מאיפה היה ל+ מזומ� לתת לה?  ש:

 16אני ג* סיפרתי את זה שזה בדיוק השנה שאבא שלי נפטר ומכרנו את   ת:

 17  מהכס/ הגיע אלי. העסק שלו, חלקי* חלקי* וחלק

 18  כמה נתת לה* הלוואה?  ש:

 19  אל/ שקל.  24  ת:

 20  שקלי*? דולרי*?  ש:

 21  שקלי*.   ת:

 22  אל/ שקל.  24במשטרה את סיפרת שנתת לנלי ואיגור צ'ק של   ש:

 23לא מדויק, אני לא זכרתי במשטרה ונדמה לי שג* במשטרה אמרתי אני   ת:

 24  לא זוכרת א* זה היה צ'ק או מזומ�. 

 25  ל+. בואי אני אקריא   ש:

 26  תקריא.   ת:

 27 4:57:58מבחינת עמודי* בתמליל זה  24.12.14חקירה מתארי+   ש:

 28שואלי* אות+, את אומרת "נתתי הלוואה אישית" שואל אות+ החוקר 

 29אל/ שקל שלא חזר, לא חזר  24"בצ'ק שלי?" ואת אומרת "צ'ק שלי של 

 30  אלי הכס/, דרשתי, מקרה אבוד". 

 31י אמרתי לו שאני לא זוכרת א* אבל אחר כ+ הוא חזר על השאלה ואנ  ת:

 32שני* אחרי זה אז לא בדיוק  3,  �2014זה היה צ'ק או מזומ�. וזה היה ב
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 1באמת וזכרתי וג* לא, באותו רגע לא זכרתי אבל אחר כ+ כשהוא שאל 

 2אותי אני אמרתי אני לא זוכרת א* זה היה צ'ק או מזומ�, היתה, הוא 

 3  זה היה צ'ק או מזומ�.  חזר על השאלה ואני הדגשתי שאני לא זוכרת א*

 4  מתי היית צריכה להחזיר,   ש:

 5, זאת 2012תשלומי* עד יוני  �6היא היתה צריכה להחזיר את זה ב  ת:

 6  היתה המחויבות שלה. 

 7  חתמת� הסכ*?  ש:

 8  לא. חברה, לא חתמתי ע* א/ אחד שנתתי הלוואה.   ת:

 9  מתי הבנת שיש בעיה ע* ההחזר והתחלת ללחו0 עליה?  ש:

 10נתתי איזה חודש חודשיי* אני מעריכה שמפברואר מר0 אני חושבת ש  ת:

 11התחלתי להרגיש שמשהו לא בסדר כי ג* זה לא שהיא לא שילמה רק, 

 12אתה יודע לפעמי* אנשי* לא משלמי* ואתה דוחה את זה אומר חברי* 

 13יחזירו. העניי� שהיא ניתקה קשר, ניסיתי להתקשר היא לא ענתה 

 14תי לה סמסי* היא לא ענתה לטלפוני*, היא לא חזרה לטלפוני*, שלח

 15  ואז הבנתי שזה יותר עמוק. 

 16  כמה כס/ היא החזירה?  ש:

 17משהו  4,000ואחד  2,000תשלומי* אחד נדמה לי  2היא נתנה לדאוד   ת:

 18שקל דר+ דאוד הגיע, לי לא החזירה, אלי ישירות  6,000סדר גודל של 

 19ש*  לא הגיע, כאילו היא לא נתנה לי. וזה לדאוד היא נתנה אחרי שהוא

 20אמר, ביקשתי ממנו א* הוא עדיי� בקשר איתה שיבדוק מה קורה 

 21  וכנראה שאחרי לח0 שלו זה מה שקרה. 

 22  את חיברת את גודובסקי לנלי ואיגור שיעזור לה*?  ש:

 23  אני לא,   ת:

 24  בשלב שהיית* חברי*.   ש:

 25לא, בוא נחזור בחזרה, אני לא חיברתי. דאוד הכיר אות* אולי דרכי   ת:

 26בל אני לא חיברתי, היא פנתה אלי לעזרה והיא באיזה שהוא שלב א

 27פנתה אלי דר+ דאוד כי הוא בא אלי ואמר שהיא רוצה להיפגש איתנו 

 28ואז שנפגשנו היא רצתה עזרה ואני אמרתי שאני לא מטפלת בזה וא* 

 29  היא רוצה אז שדאוד יעזור לה, זאת ההתנהלות שהיתה. 

 30  אוקי. את ידעת על הבקשות תמיכה שה* הגישו?  ש:

 31  לא.   ת:

 32  לא ידעת כלו*?  ש:
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 1לא. אני לא ידעתי לא בקשות תמיכה, לא ידעתי על זה שקוד* היתה   ת:

 2לה בעיות ע* הוועדה, א* הייתי יודעת אז אולי הייתי יותר עירנית כלפי 

 3  כספי* שהלווייתי לה. 

 4איגור סיפר פה על הפגישה הזאת שאת וגודובסקי, הוא ונלי ישבת*   ש:

 5* ואת אמרת שאת מוכנה לעזור אבל ונלי ביקשה את העזרה מכ

 6  תמשיכו להיות בקשר ע* גודובסקי. 

 7תראה, איגור לא דייק במספר דברי*. אני אישית לא זוכרת שאיגור   ת:

 8היה בפגישה הזאת, אבל א* הוא טוע� שהיה אז זה כמו שיכול לקרות 

 9אחרי כל כ+ הרבה שני* אולי הוא באמת היה, אני שוב אומרת אני לא 

 10יכולה לעזור כי אני לא הייתי מוכנה לפנות לכפופי* אלי,  אמרתי שאני

 11לא סגני*, לא ראשי ערי*, לא נציגי* ברשויות. ולכ� אמרתי אני לא 

 12עושה את זה אבל א* היא רוצה שתעבוד ע* גודובסקי, אני לא 

 13בכי/.  –מכחישה, אמרתי לה תדברי ע* דאוד וא* הוא יכול לעזור ל+ 

 14התנגדות שהיא תעבוד איתו אבל אני לא  לי אי� התנגדות, לי לא היתה

 15אמרתי שאני יכולה לעזור. ההיפ+ אני אמרתי אני לא בקטע, לא בסיפור 

 16  הזה. 

 17עכשיו, כשהיה את ההלוואה לפי טענת+ וה* לא החזירו ואת פונה   ש:

 18  לגודובסקי, למה את פונה לגודובסקי?

 19ד כמו שיגאל אובשייבי0' התעכב ע* ההחזר הלוואה ביקשתי מדאו  ת:

 20שידבר ג* ש* פניתי אליו ושאלתי א* הוא יכול, א* הוא מדבר איתה, 

 21תשמע אנחנו מדברי* אמרתי אני מספרת לו תשמע אני הלוויתי לנלי 

 22כס/ ולא מחזירה אתה עדיי� מדבר איתה? א* אתה מדבר איתה תשאל 

 23  א* היא מוכנה להחזיר את הכס/. 

 24  מה הוא אמר ל+? הוא עדיי� מדבר איתה?  ש:

 25  ידבר איתה, הוא לא אמר לי, שהוא  ת:

 26  לא, הוא אמר שהוא עדיי� בקשר איתה?  ש:

 27לא. הוא אמר לי 'אני אדבר איתה' זו היתה פחות או יותר, תשמע, זה   ת:

 28אני לא זוכרת בדיוק אי+ הוא  2019, היו* אנחנו בשנת 2012היה בשנת 

 29  אמר את זה. 

 30  אי+ חשבת שהוא ילח0 עליה*?  ש:

 31  חשבתי שהוא ידבר אית*. לא חשבתי שהוא ילח0,   ת:

 32  הבקשה של+ לא עוזרת והוא הצליח להוציא מה* כס/?  ש:
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 1לא שהבקשה שלי לא עוזרת, לא, לי לא היה מאותו רגע שו* מגע איתה,   ת:

 2היא לא חזרה אלי, לא היה לי אפילו אפשרות ע* מי לדבר, לא היה, לא 

 3היתה איזה שהיא אפשרות שאני אפילו אגיד לה משהו אז א* הוא 

 4  מדבר שהוא יגיד לה משהו. 

 5  מה גודובסקי עשה?  ש:

 6  אני יודעת מה הוא עשה? זה אתה תשאל את גודובסקי, מה  ת:

 7  את יודעת מה הוא עשה.  ש:

 8לא, אני לא יודעת. מאיפה אני יודעת מה הוא עשה? אני יודעת מחומר   ת:

 9  חקירה, אני רוצה שאני אדקל* חומר חקירה? בבקשה. 

 10  לא. הוא לא עדכ� אות+ שהוא פנה לסג� ראש עיריית אשקלו�?  ש:

 11  לא.   ת:

 12  י שאת יודעת?הוא היה פונה ומבקש כזה דבר בל  ש:

 13למה לא? גודובסקי מנהל אג/ ארגו�, מנהל את כל השטח, למה הוא   ת:

 14  צרי+ לדווח לי דבר כזה?

 15  ואחרי הפניה שלו נלי ואיגור מפקידי* לו כס/, נכו�?  ש:

 16אני לא יודעת, הוא אמר לי בסופו של דבר ידעתי שה* החזירו חלק   ת:

 17  מהכס/. 

 18  אי+ הכס/ הזה הגיע אלי+?  ש:

 19הוא הביא לי את הכס/, יכול להיות שזה אפילו, הוא הביא לי את   ת:

 20הכס/, אני כבר לא זוכרת אי+ הוא הביא לי, לא זוכרת א* אות* 

 21שקל היה ש* ג* חלק מהחוב הזה, אני כבר לא זוכרת אי+ זה  10,000

 22  התנהל. 

 23  את לא זוכרת.   ש:

 24  לא.   ת:

 25עושי* הפקדה בנקאית, עכשיו תגידי לי, נלי ואיגור חייבי* ל+ כס/ וה*   ש:

 26  לא יותר הגיוני שיפקידו אצל+?

 27  שאלת אות*?  ת:

 28  אני שואל אות+.   ש:

 29נו מה אתה שואל אותי? אני לא יודעת, ה* היו פה שניה* או שג* לא   ת:

 30האמנת למה שה* יגידו? הרי ה* כל פע* הורסיה שלה* השתנתה. אני 

 31  לא יודעת. 

 32  מהשוחד שה* נתנו. היו מאוד עקביי* בזה שהכס/ הזה זה חלק   ש:
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 1פעמי*, פעמיי*, לא יודעי*  5פעמי*,  7עקביי*,  10מה זה עקביי*, כ�,   ת:

 2כמה כס/, לא יודעי* מאיפה הכס/, לא יודעי* איפה נתנו, מה זה 

 3  עקביי*. 

 4  הפקדות בבנק רואי*, לא צרי+,   ש:

 5  בסדר, אבל מה אני יודעת למה ה* הפקידו לו?  ת:

 6  ד לגודובסקי?חייבי* כס/ ל+, למה להפקי  ש:

 7מה אתה רוצה שאני אגיד? אני לא נלי ואני ג* לא גודובסקי. ומה היו   ת:

 8  השיקולי* של נלי בטח אי� לי הסבר. 

 9  לא, אני שואל מה השיקולי* של+.   ש:

 10  שיקולי* שלי?  ת:

 11  כ�.   ש:

 12מה אני הפקדתי לעצמי כס/? אני הפקדתי כס/ לגודובסקי? אני נתתי   ת:

 13ס/? היה ביננו איזה די� ודברי* שיכולתי לה* הוראה למי להפקיד כ

 14להגיד לה* לא, תפקידו לגודובסקי אל תפקידו לי? היה משהו שיכולתי 

 15  להביע את העמדה בעניי� זה?

 16  . 281אני רוצה להראות ל+ ת/  ש:

 17  שניה, אני אביא משקפיי*.   ת:

 18  תסתכלי בעמוד השלישי. את רואה בעמוד השלישי?  ש:

 19  בעמוד השני, לא השלישי.   ת:

 20  לא, בעמוד השלישי קוד* תתחילי. יש ל+ שלושה.   ש:

 21  כ�.   ת:

 22  ?2,000את רואה את ההפקדה של   ש:

 23  כ�.   ת:

 24  . 24.6.13  ש:

 25  אוקי.   ת:

 26  תסתכלי בעמוד השני,   ש:

 27  כ�.   ת:

 28  . �12.5.13מ 4,000אנחנו רואי* עוד הפקדה של   ש:

 29  אוקי.   ת:

 30  אלה ההפקדות שאת טוענת,   ש:

 31  אני לא יודעת מה, שוב,   ת:

 32  אני שואל אות+.   ש:
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 1אתה יכול לשאול אותי א* אני הפקדתי כס/ ואתה יכול לשאול אותי   ת:

 2  א* זה הופקד לחשבו� שלי. לא אני, 

 3את מספרת שהיתה הלוואה ושהחזירו דר+ גודובסקי את הכס/, אני   ש:

 4  שואל, 

 5  ?זה מה שאמרתי ל+, אז אי+ אני יכולה לדעת א* זה הכס/  ת:

 6  זה מתאי* לתאריכי* האלה שקיבלת מה*?  ש:

 7אני לא זוכרת תאריכי* ואני ג* לא זוכרת, הרי אמרתי שהוא לא החזיר   ת:

 8לי את הכס/ הזה במיידי כי הכס/ שהופקד לגודובסקי לחשבו� אפשר 

 9לראות מיד נשאב לתו+ המינוס, נכו�? זה החשבו� של גודובסקי, אפשר 

 10אז זה לקח זמ� עד שהוא החזיר לי לראות את המינוס של גודובסקי, 

 11את הכס/, זה לא שהוא קיבל כס/ ומש+ כס/ להחזיר לי. אז לכ� אני 

 12לא זוכרת א* זה היה ומתי זה היה, אני זוכרת שבאיזה שהוא שלב הוא 

 13  החזיר לי את הכס/. 

 14תגידי, אי+ גודובסקי יכול לגרו* לסולטונובי0' לא להעסיק את נלי   ש:

 15  ואיגור?

 16  אל אותי?מה אתה שו  ת:

 17  שואל אות+ ממה שאת יודעת.   ש:

 18מאיפה אני יודעת? שוב, א* אתה רוצה שאני אדקל* את החומר   ת:

 19  חקירה אז אני, 

 20לא לדקל* את החומר החקירה, אני שואל אות+ כמי שהיתה אחראית   ש:

 21  על גודובסקי אי+ הוא יכול בשיחת טלפו� להגיד לסולטנובי0', 

 22  רגע, אני רוצה להגיד,   ת:

 23  עכשיו אל תעסיק את נלי ואיגור'.  '  ש:

 24אוקי. אתה רוצה להגיד שמכיוו� שמבחינה מנהלתית אני הייתי   ת:

 25  אחראית על גודובסקי הייתי צריכה לדעת אי+ הוא מתנהל, נכו�?

 26  לא, אני שואל אות+,   ש:

 27  אז מה אתה שואל אותי?  ת:

 28  אי+ את חושבת שהוא יכול לעשות את זה?  ש:

 29עשה ולא ידעתי ע* מי הוא דיבר. ולא ידעתי מה,  אני לא ידעתי מה הוא  ת:

 30לא ידעתי, כל ההתנהלות שקראתי אחר כ+ בחומר החקירה לא ידעתי. 

 31אני פניתי לגודובסקי א* הוא יכול לדבר ע* נלי שתחזיר לי הלוואה, זה 
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 1מה שאני יודעת ואני ג* יודעת שהיא החזירה חלק מההלוואה דרכו. זה 

 2  אר אני יודעת רק מחומר חקירה. מה שאני ידעתי. יותר כל הש

 3  את מדברת איתו כל יו* כל היו*. ככה את אמרת.   ש:

 4  אני מדברת כל יו* כמה פעמי* ביו* בהחלט.   ת:

 5  נו, ואת לא יודעת,   ש:

 6  ואתה חושב שהעניי� הזה זה העניי� שרק עליו אנחנו מדברי*.   ת:

 7  חוב אישי של+ לא תדברו עליו?  ש:

 8אבל הוא אמר לי באיזה שהוא שלב שנלי החזירה לו את החלק מהכס/   ת:

 9וכשהמצב שלו השתפר הוא החזיר לי אותו, זה מה שאני יודעת, זה מה 

 10    שהוא אמר לי. 

 11  . 281טוב. עכשיו תסתכלי בעמוד הראשו� של ת/  ש:

 12  כ�.  ת:

 13  . 15.5.2011שקל תארי+  9,950אנחנו רואי* פה הפקדה   ש:

 14  אוקי.   ת:

 15  רבה לפני שבכלל נתת לה* את ההלוואה. זה ה  ש:

 16  ומה, מה, אני בחשבו� שלי,   ת:

 17  אני שואל אות+, א* את יודעת למה,   ש:

 18  אני לא יודעת,   ת:

 19  למה נלי ואיגור מפקידי* כס/ לגודובסקי?  ש:

 20  אני לא יודעת.   ת:

 21נלי ואיגור העידו פה שאמרו שזה לא קשור להלוואה, שזה חלק מהסכ*   ש:

 22  אית+.  השוחד שהיה לה*

 23  איתו, למה אית+?   עו"ד ג. אדרת:

 24  אית*, ע* שניה*.   עו"ד אב� ח�:

 25  ה* לא אמרו אית+.   עו"ד א. אדרת:

 26  אז אנחנו נפנה ונראה.   עו"ד אב� ח�:

 27  אז תפנה, למה אתה מציג לה.   עו"ד א. אדרת:

 28של הפרוטוקול, תפתח תקרא. למה נלי  1,189עד  1,188בסדר. עמוד   עו"ד אב� ח�:

 29  מפקידי* כאלה סכומי*?ואיגור 

 30אני לא יודעת למה נלי, אני, שוב, אני לא נלי, אני לא דאוד והכס/ לא   ת:

 31  הופקד בחשבו� שלי. 
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 1אוקי. בחקירה כשסיפרת על ההלוואה אמרת לחוקרי* שלא קיבלת עד   ש:

 2  היו* את הכס/. 

 3  לא קיבלתי,   ת:

 4  למה לא סיפרת לה* שחלק מהכס/ קיבלת?  ש:

 5לא קיבלתי מבחינתי זה לא  18אז  6אל/ קיבלתי  24תשמע, מתו+   ת:

 6  קיבלתי את הכס/. 

 7  מי זה סמסו� קיגלמכר?  ש:

 8כזה, קצת אמ�, קצת הגברה באירועי* של  DJסמסו� קיגלמכר זה כמו   ת:

 9  ישראל ביתנו, הופיע קצת, שר שירי* באידיש. כל מיני דברי*. 

 10  נלי היתה חייבת לו כס/?  ש:

 11זה אני ידעתי מחומר החקירה. כאילו אולי לא מחומר  כ�. ג* את  ת:

 12חקירה, יכול להיות שדאוד סיפר לי ג* קוד*. לא, אני ידעתי קוד*. כי 

 13אני יודעת שכמה אומני* שנלי לא שילמה לה* כס/ פנו בסו/ למפלגה 

 14שאנחנו נשל* כי ה* הופיעו באירועי* של המפלגה ואז דאוד עדכ� 

 15, כאילו נזכרתי בזה שהתחלתי לעיי� אותי, האמת שלא זכרתי את זה

 16אבל ידעתי ברגע האמיתי כנראה שעודכנתי על העניי� הזה ובסו/ לא 

 17זכרתי, זה לא, זה לא משהו שכאילו, אנחנו לא שילמנו לו את הכס/ כי 

 18היא היתה אמורה לשל* לו, אנחנו שילמנו לנלי את הכס/ על ההפקה 

 19  של האירועי*. 

 20  ורלי ממונה טורס?נלי היתה חייבת ג* כס/ לא  ש:

 21  זה אורלי סיפרה לי. לא נלי. זה אורלי סיפרה.   ת:

 22  היתה חייבת לה כס/.   ש:

 23כ�. נלי היתה חייבת כס/ לחצי עול*, הייתה חייבת חצי מיליו� שקל   ת:

 24  לשוק האפור, מה? שעזרת* לה לפתור את הבעיה הזאת. אז מה?

 25  זה את יודעת או שזה רק מהמשפט?  כב' הש' לוי:

 26זה אני יודעת ג* מפה מהחקירה, אני לא ידעתי, במועד אמיתי בטח לא   ' קירשנבאו*:העדה, גב

 27ידעתי. אני ידעתי אבל שהיו עוד אומני*, לא כול*, אני דר+ אגב סת* 

 28אני ראיתי כתבה בטלוויזיה ש* היו אומני* בכלל שלא הכרתי אות*, 

 29כנראה שזה היא עבדה על עוד הרבה אנשי* אבל חלק זה אנשי* 

 30יעו באירועי* של המפלגה אז ה* פנו אלינו, אז את קיגלמכר אני שהופ

 31  זוכרת. 
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 1א* כבר חזרנו אחורה קצת, מה היתה הבעיה לומר בחקירה שקיבלת   כב' הש' לוי:

 2  חלק מההלוואה?

 3  לא יודעת. לא ייחסתי לזה חשיבות,   העדה, גב' קירשנבאו*:

 4  רבע בכל זאת זה לא זניח.   כב' הש' לוי:

 5לא ייחסתי כנראה לזה איזה חשיבות, לא זכרתי, לא יודעת. מבחינתי   נבאו*:העדה, גב' קירש

 6  אל/ שקל זה הרבה כס/.  18היא היתה חייבת לי עוד הרבה כס/, כאילו 

 7  נכו�. אז אפשר להגיד קיבלתי חלק ואת הרוב לא קיבלתי.   כב' הש' לוי:

 8  לא יודעת.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 9  . 282ל+ ת/ אני רוצה להראות  עו"ד אב� ח�:

 10ס+ הכל יכולתי ג* להתכחש לכס/ ולהגיד ג* את זה לא קיבלתי, זה   ת:

 11דאוד, אבל לא, זה אני אפילו זוכרת שאפילו חלק מהכס/ הוא כ� העביר 

 12  לי. 

 13מזכר שהחוקר אלישע קוג� כותב על השיחה ע* נלי, נלי מספרת  282ת/  ש:

 14לא החזירה גודובסקי שלח אליה הודעת טקסט שהיא  5.6.14לו שביו* 

 15  כס/ למונה טורס, גודובסקי פנה לנלי בעקבות הנחיה של+, 

 16למה אתה לא קורא הלאה? שנלי טענה ג* לאלישע קוג� שהיא שילמה   ת:

 17אל/ שקל. והיא שיקרה ג* למשטרה כמו שהיא שיקרה לכ* על  50

 18ההסדר שלה, הרי היא שקרנית שהיא שיקרה לאור+ כל הזמ�. היא 

 19אל/ שקל למונה טורס ואנחנו כולנו  50שילמתי אמרה לאלישע קוג� אני 

 20  יודעי* שהיא לא שילמה שקל למונה טורס. 

 21  מה שהיא שילמה למונה טורס אנחנו נראה אחר כ+, אבל תגידי,   ש:

 22  הרי היא לא שילמה.   ת:

 23אני שואל אות+ עכשיו שאלה. גודובסקי כותב לנלי 'תשלמי למונה   ש:

 24  טורס' זה בעקבות הנחיה של+?

 25עקבות הנחיה שלי, בעקבות שיחה ביננו בדיוק כמו שסיפרתי לו לא ב  ת:

 26שהיא חייבת לי כס/. כשאורלי התקשרה ובשיחה ביננו התברר שהיא 

 27חייבת ש*, אז אני הבנתי משיחה ע* אורלי קרוב לחצי מיליו� שקל, לא 

 28, לא זוכרת, אבל בזיכרו� משו* אני זכרתי כחצי מיליו� שקל  250יודעת, 

 29אתה יודע שהיא חייבת ג* כס/ לאורלי חו0 מכל אז אמרתי לו '

 30האומני*' אז הוא דיבר איתה, אמרתי א* אתה מדבר אז תדבר ג* על 

 31אורלי, פשוט מתו+ ההתחשבות בב� אד*, אורלי בכתה לי בטלפו�, היא 

 32אמרה זה מקו* עבודה שלי, דפקה אותי, אני לא יודעת מה לעשות, לא 
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 1אני אצטר+ לשאת בחלק יודעת אי+ אני אגמור את החשבונות, 

 2  מהחובות שלה מתו+ ההתחשבות אמרתי תדבר איתה ג* על זה. 

 3  אז אמרת לגודובסקי לדבר ע* נלי על זה.   ש:

 4כ�. אמרתי וג* אני חושבת שהוא ג* דיבר איתה והוא ג* ביקש והיא   ת:

 5, הרי הוא התקשר אלי או שלח, אני 50שיקרה ואמרה שהיא שילמה 

 6כבר לא זוכרת אי+ היתה התקשורת אבל הוא אמר לי תבדקי ע* אורלי 

 7אל/ ואני התקשרתי לאורלי ואורלי אמרה לא  �50א* היא קיבלה את ה

 8י לדאוד ואמרתי תקשיב היא משקרת היא לא קיבלנו שקל, אז חזרת

 9  אל/ האלה, ג*, אורלי טוענת שהיא לא קיבלה כס/. �50שילמה את ה

 10  '. 14שאנחנו מדברי* פה על יוני   ש:

 11  ?�נו ו  ת:

 12  אני שואל, את* עדיי� בקשר איתה.   ש:

 13  ע* מי? אני בקשר ע* נלי?  ת:

 14  לא את, גודובסקי.   ש:

 15אי�  2011כמו שציינתי שמדצמבר  אז, מה, מה אתה רוצה ממני? אני  ת:

 16שו* קשר ביננו, אי� שו* קשר, לא טלפוני*, הדבר היחידי שהיה באיזה 

 17כתבתי  �SMSשכבר לא ענתה לטלפוני* ולא ענתה ל �2012שהוא שלב ב

 18לה עכשיו אני יודעת מה מחיר החברות של+. והתכוונתי שהנה נתתי ל+ 

 19ו אני יודעת מה כס/, מיו* שנתתי כס/ הפסקת להיות חברה, עכשי

 20  מחיר החברות של+ ומאותו רגע לא היה שו* קשר ביננו. 

 21זה מזכר שהחוקר ארז דפנה כותב. הוא  491אני רוצה להראות ל+ ת/  ש:

 22הוא יצא ע* נלי לתל אביב לקראת פגישה שהיתה  5.6.14מספר שביו* 

 23ולמרות שתיאמו את הפגישה  4אמורה להיות ע* גודובסקי בשעה 

 24להיפגש, אמר לה שקוד* תשל* למונה טורס גודובסקי סירב 

 25  ולקיגלמכר ורק אחר כ+ תפנה שוב. 

 26  ?�אוקי. ו  ת:

 27  את דיברת ע* גודובסקי ג* לגבי החוב לקיגלמכר?  ש:

 28  לא. ממש לא.  ת:

 29  אז מה הוא הגדיל ראש כשהוא אמר לה ג* את זה?  ש:

 30  כ�, תקשיב, ב� אד* כנראה התקשר אליו למפלגה והוא טיפל בזה.   ת:

 31  אבל אי+ זה שהוא לא אומר לה תשלמי ג* לגברת קירשנבאו*?  ש' לוי:כב' ה

 32  הוא כבר ידע שזה אבוד, זה נושא שלא עלה.  �2014כנראה שב  העדה, גב' קירשנבאו*:
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 1  אבוד ל+ אבל לא אבוד למונה טורס?  כב' הש' לוי:

 2שלב אפילו  לא יודעת, לא דיברנו, אני, אני וויתרתי על זה כבר, באותו  העדה, גב' קירשנבאו*:

 3  לא דיברתי יותר על הכס/. 

 4  אי+ הוא ידע שוויתרת?  כב' הש' לוי:

 5כנראה שאמרתי לו תשמע אני מבינה שאי אפשר לגבות ממנה ולא   העדה, גב' קירשנבאו*:

 6  דיברתי, ראיתי שהיא חייבת לכל העול* כבר אחר כ+. 

 7  מתי אמרת לו את זה? לא אמרת את זה עד עכשיו.   כב' הש' לוי:

 8  מה לא אמרתי עד עכשיו?  גב' קירשנבאו*: העדה,

 9  שאמרת לגודובסקי שוויתרת על החוב.   כב' הש' לוי:

 10אני לא אמרתי לו, אני לא יכולה להגיד ל+ כבוד השופט במפורש אמרתי   העדה, גב' קירשנבאו*:

 11לו תשמע אל תטפל בזה וויתרתי על הכס/, אנחנו דיברנו שהיא חייבת 

 �12לו תלח0 לקבל כי אני פשוט אחרי, ב לי כס/ וכל זה אבל לא אמרתי

 13אני כבר אחרי הסיפור ג* של דו� טבק שאנחנו שילמנו ג* את  2014

 14החובות שהבת שלי שילמה את החובות של דו� טבק והיה ש*, כאילו 

 15אני לא רציתי לראות אותה, לא רציתי לשמוע עליה*, לא התעסקתי 

 16לדאוד, לא בזה, כאילו , ולכ� ג* א* היו פניות העברתי את זה 

 17  התעסקתי בזה יותר. 

 18  גודובסקי ידע על דו� טבק?  כב' הש' לוי:

 19  לא.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 20  נו. אז למה שלא יתעסק ע* ההחזר הלוואה הזאת?  כב' הש' לוי:

 21לא דיברתי יותר על ההלוואה הזאת, אני הבנתי שאני לא אגבה את   העדה, גב' קירשנבאו*:

 22  הכס/ הזה ולא דיברתי יותר על ההלוואה הזאת. 

 23  טוב.   כב' הש' לוי:

 24אבל עוד יותר, זאת אומרת נגעת בדו� טבק עוד נדבר עליה* בהמש+   עו"ד אב� ח�:

 25אבל בשלב הזה זה כבר לא רק ההלוואה, לפי הטענה של+, אלא כל מה 

 26  מת אחר כ+ על דו� דבק. ששיל

 27  נכו�.   ת:

 28אז את מדברת ע* גודובסקי על זה שצרי+ להחזיר למונה טורס ואולי   ש:

 29עוד לאחרי* וגודובסקי לוח0 על נלי ואומר לה אני לא נפגש אית+ עד 

 30  שתשלמי למונה טורס, 

 31  אני לא רציתי יותר שו* קשר ע* נלי.   ת:

 32  של דו� טבק?הוא לא אומר תשלמי לקירשנבאו* את החוב   ש:
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 1אני יותר לא רציתי שו* קשר ע* נלי ולא רציתי לשמוע ממנה ולדעת   ת:

 2ממנה ולא רציתי לא את הכס/ ולא שו* דבר. חו0 מזה שידעתי שכבר 

 3בתחושה ידעתי שאי אפשר לקבל ממנה כלו*. אני לא יכולתי לקבל 

 4  כלו* וג* לא רציתי יותר, לא רציתי לראות אותה בכלל. 

 5  י פנתה לגודובסקי ורוצה להיפגש איתו?את ידעת שנל  ש:

 6  לא.   ת:

 7  לא ידעת?  ש:

 8  לא.   ת:

 9  לא. הוא לא סיפר ל+?  ש:

 10  לא. אני לא זוכרת , תשמע, אני לא זוכרת,   ת:

 11לא, אני אומר, נראה ל+ סביר שהיא פונה ואומרת לו 'בוא ניפגש' והוא   ש:

 12  לא מעדכ� אות+ על כזה דבר?

 13  ו?הוא עדכ� אותי על כל הפגישות של  ת:

 14  בכל זאת, נלי.   ש:

 15מה, הוא צרי+ לעדכ� אותי על כל הפגישות? אני לא זוכרת שהוא עדכ�,   ת:

 16  לא זוכרת שדיברנו על זה. 

 17בשעה  5.6.14שיחה מאותו היו*,  793אני רוצה להציג ל+ שיחה ת/  ש:

 18גודובסקי מחייג אליי+, הוא אומר ל+ 'א* תדברי ע* אורלי  16:24

 19ממונה' את אומרת לו 'נו', 'תבדקי אולי לא היו*, בתחילת שבוע א* 

 20אל/'. כלומר זמ� קצר אחרי שהוא מקבל את ההודעה  50היא קיבלה 

 21  ומעדכ� אות+ ואומר ל+ לבדוק ע* אורלי.  מנלי הוא מחייג אליי+

 22  כ�. אבל אני אמרתי שהוא אמר לי לבדוק ע* אורלי, לא אמרתי את זה?  ת:

 23  אני אמרתי שלא אמרת?  ש:

 24אמרתי את זה, נראה שהוא ג* כותב היה שהוא לא הול+ להיפגש איתה   ת:

 25אבל אני רואה שהוא עדכ� אותי, אני אומרת לא זכרתי את העניי� שהוא 

 �26 אותי א* הוא נפגש איתה או לא נפגש איתה, כנראה שזה לא היה עדכ

 27  משהו שבאישיו שזה היה חשוב לי. אני זכרתי, 

 28בוא נעבור, נעבור לשורה הבאה ואומר ל+ גודובסקי 'אני נזפתי כמו   ש:

 29שאמרת ולא הלכתי להיפגש', כלומר את אמרת לגודובסקי בדיוק אי+ 

 30  להתנהל ע* נלי. 

 31  א ללכת להיפגש איתה? אני אמרתי לו ל  ת:

 32  מה אומר פה גודובסקי? 'אני נזפתי כמו שאמרת ולא הלכתי להיפגש'.   ש:
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 1הוא נז/ על זה שהיא לא שילמה כס/, אני אמרתי לו להיפגש או לא   ת:

 2  להיפגש? 

 3  אי+ את מבינה את השורה הזאת?  ש:

 4אני לא יודעת אי+, אני אומרת ל+ אני לא נתתי לו הוראות להיפגש או   ת:

 5לא להיפגש איתה. יכול להיות שבהחלט אמרתי שכבר שיקרה לכל כ+ 

 6הרבה אנשי*, חייבת לכל כ+ הרבה אנשי* ואורלי כל כ+ בכתה לי 

 7בטלפו� אז ביקשתי שינזו/ בה אבל אני לא אמרתי לו ל+ להיפגש או אל 

 8  תל+ להיפגש. 

 9  בכל מקרה אנחנו,   ש:

 10גודובסקי ב� אד*, כבר אמרתי פע*, זה לא איזה פיו� של פאינה   ת:

 11קירשנבאו*, גודובסקי מנהל אג/ ארגו�, איש עצמאי ומסוגל לקבל 

 12החלטות לבד, א* הוא החליט, א* הוא אומר שהוחלט לא ללכת 

 13  להיפגש זאת החלטה שלו, אני לא אמרתי לו להיפגש או לא להיפגש. 

 14  אבל את אומרת, הוא אומר 'אני נזפתי כמו שאמרת'.   לוי: כב' הש'

 15  נז/, כ�. כמו שאמרתי.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 16  ימי* ס+ הכל לפני,  3זה   כב' הש' לוי:

 17  בסדר, אז יכול להיות שהוא אמר שהוא נז/.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 18  זה. אבל הרגע אמרת לנו שלא דיברת איתו יותר על העניי� ה  כב' הש' לוי:

 19  אני, לא, אני אמרתי אני לא זוכרת א* דיברתי.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 20  אז עכשיו בעצ* את נזכרת?  כב' הש' לוי:

 21  אז אני רואה שכ� דיברנו על זה אבל אני לא אמרתי,   העדה, גב' קירשנבאו*:

 22  ' את מדברת איתו נלי. 14ג* ביוני   כב' הש' לוי:

 23  ו על נלי, על החובות של נלי הרבה זמ�. אני מדברת אית  העדה, גב' קירשנבאו*:

 24  '. 14ג* ביוני   כב' הש' לוי:

 25' אבל אני אמרתי, על החובות שלי כבר וויתרתי ולא רציתי 14ג* ביוני   העדה, גב' קירשנבאו*:

 26  ממנה כלו*, לא רציתי לא כס/, לא לשמוע ממנה, לא לדעת ממנה. 

 27על החובות של+ אבל את לא זאת אומרת את זוכרת שלא דיברת איתו   כב' הש' לוי:

 28  זוכרת שדיברת איתו על, 

 29' רק על החובות של מונה טורס. והוא סיפר לי �14אני דיברתי איתו ב  העדה, גב' קירשנבאו*:

 30  שהיא חייבת ג* כס/ לאמני*. 

 31  טוב.   כב' הש' לוי:

 32  שקל.  5,000עכשיו, אנחנו יודעי* שנלי העבירה לקיגלמכר   עו"ד אב� ח�:
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 1  המשטרה נתנה לה. כ�, מהכס/ ש  ת:

 2  נכו�, והוא עדכ� את גודובסקי.   ש:

 3  כ�.   ת:

 4  גודובסקי עדכ� אות+ שנלי מתחילה להחזיר חובות?  ש:

 5זה המשפט הזה כ� א* היא החזירה לקיגלמכר אני לא זוכרת אבל הוא   ת:

 6  אמר משהו שהיא מתחילה להחזיר חובות. 

 7  לגבי קיגלמכר את לא זוכרת?  ש:

 8  לא זוכרת מה הוא אמר.   ת:

 9בינ+ ובי� גודובסקי.  9.6.14שיחה מיו*  1013אני רוצה להראות ל+ ת/  ש:

 10אנחנו רואי* פה בחלק הראשו� של השיחה גודובסקי אומר ל+ 'דברי* 

 11' ואת שואלת 5,000קטני* טובי*, סמסונג קיגלמכר מודה מאוד קיבל 

 12נינו יודעי* שהיא . ש50אותו 'כמה היא חייבת לו?' גודובסקי עונה ל+ '

 13  תחזיק את זה קצר. את יודעת אבל לא היה לו מה לאכול'. 

 14  נו, מה?  ת:

 15  אנחנו רואי* שהוא מעדכ� אות+.   ש:

 16יכול להיות שהוא עדכ� אותי, לא זכרתי את זה. אני אמרתי שאני לא   ת:

 17זוכרת א* הוא עדכ� אותי, אני לא אמרתי שהוא לא עדכ�, אני אמרתי 

 18ניי� הזה, זה לא היה כל כ+ משהו שקריטי וזה, אני לא זכרתי את הע

 19אני, אני ג* לא טיפלתי בחובות של קיגלמכר כי קיגלמכר לא פנה אלי 

 20ישירות אז הוא פנה כנראה לדאוד והוא טיפל בזה, מי שפנתה אלי היתה 

 21  רק מונה טורס. 

 22אנחנו רואי* שגודובסקי אות+ ג* בהחזר חובות שאת אפילו לא פונה   ש:

 23  אליו. 

 24הרי זה בשיחה שהוא אמר שקיגלמכר פנה ואי� לו מה לאכול, אתה   ת:

 25רואה מה הוא אומר ושהוא לח0 עליה כדי שהיא תחזיר לו כס/ כי אי� 

 26לו מה לאכול ואני אמרתי לו על מונה טורס, אז הוא מעדכ� אותי, נו 

 27ומה? אני, לי, אני איתי לא רציתי איתה שו* קשר. אני לא רציתי את 

 28  לא רציתי שו* קשר איתה. הכס/ שלה ואני 

 29את רואה שהוא, היא מחזירה לקיגלמכר , היא מחזירה לאורלי לפחות   ש:

 30  כ+ היא אומרת לכ* ואת מוותרת על החוב של+?

 31אני, אני שוב חוזרת ואומרת אני כבר לא רציתי איתה שו* קשר. ולא   ת:

 32רציתי לא את הכס/, לא לראות אותה ולא לשמוע אותה. א* היא 
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 1הצליחה, לא הצליחה להחזיר מכל הכס/ שהיא חייבת לקיגלמכר שהוא 

 2אז לי בחשבו� הגדול היא  5,000לא היה לו מה לאכול הצליחה להחזיר 

 3שקל אז היא היתה מחזירה לי את זה? אני, לי אל/  100היתה חייבת 

 4עוד היה מה לאכול, לקיגלמכר לא היה מה לאכול, לאורלי, אורלי היתה 

 5במצב קשה, עמדו לפטר אותה, היא לא ידעה מה יקרה איתה, היא 

 6היתה צריכה להחזיר מהמשכורת שלה את החובות שנלי עשתה לה, זה 

 7  היה יותר קריטי ממני. 

 8. שוב, מסמכי* אני לא חוזר על זה כבר, 53, 52ות ל+ ת/אני רוצה להרא  ש:

 9מסמכי* שהראו ל+ בחקירה ואת או שתקת או אפילו לא הסכמת 

 10להסתכל עליה*. גרשברג העידה כא� , היא סיפרה שהיא הוציאה את 

 11החשבוניות האלה לבקשה של נלי שאמרה לה שאת מבקשת שתצא 

 12ת שנלי היא זאת חשבונית לקונגרס היהודי על נסיעה לקייב למרו

 13ששילמה על הנסיעה. אני רוצה שתסבירי קוד* כל מי שיל* על הטיסה 

 14  של+ לקייב?

 15  קונגרס?  ת:

 16  קונגרס.   ש:

 17כ�? קונגרס שיל* וא* צרי+ נביא לפה ג* עדי* שיעידו שקונגרס שיל*.   ת:

 18אתה ג* יכול לראות שאותו מספר חשבונית זה האלופי* של הזיופי*. 

 19רי* של נלי שהיא טוענת שהיא שילמה את שנלי טוענת, זה עוד שק

 20הכרטיס שלי, היא בכלל לא שילמה למרי* גרשברג בסו/ שו* דבר אבל 

 21כשהיא אומרת שהיא שילמה בסו/ היא לא שילמה, מי ששיל* על 

 22  הכרטיס שלי זה היה הקונגרס, אז, 

 23  הקונגרס שיל* כס/, אנחנו נגיע לזה אבל מעבר,   ש:

 24, בסו/ מוציאה לי �8,000חשבונית אלי ב הקונגרס שיל*, היא מוציאה  ת:

 25חשבונית אותו מספר חשבונית, חשבונית אחרי לגמרי, אני עוד לא 

 26ראיתי, א* חשבונית טעות כותבי* מבוטל ומוציאי* חשבונית אחרת, 

 27  מזייפי* חשבוניות, מגישי* חשבוניות מזויפות ואתה מציג לי את זה?

 28  לא, זה זיו/ אי� ספק.   ש:

 29  די* של+, אז מה, זה הע  ת:

 30  אני שואל מי שיל* ל+,   ש:

 31  אתה מסתמ+ על עדות של הגנבי* שקרני* ורמאי*.   ת:

 32  תיכ/ אנחנו נראה מי שקר�, מי גנב.   ש:
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 1  הראנו את זה.   ת:

 2  מי שיל* על הטיסה של+?  ש:

 3  הקונגרס.   ת:

 4  קונגרס שיל*.   ש:

 5 כ�. זה לא אותו קונגרס הציוני, זה הקונגרס העולמי היהודי, זה שני  ת:

 6  קונגרסי*, להבדיל. 

 7עכשיו תגידי, גרשברג העידה פה שהיא קיבלה צ'ק מהקונגרס, הפקידה   ש:

 8  אותו בחשבו� שלה ואחר כ+ הוציאה מזומ� והעבירה את הכס/ לנלי. 

 9  ונלי טענה שהיא לא קיבלה את הכס/ הזה, פה על דוכ� העדי*.   ת:

 10  אני שואל אות+, את ידעת משהו מכל זה?  ש:

 11  שו* דבר, מאיפה אני יודעת?לא ידעתי   ת:

 12  לא יודעת כלו*?  ש:

 13לא, מה לי לכס/ הזה? הקונגרס שיל* על הכרטיס שלי, אני אישית,   ת:

 14אנחנו פרטית שילמנו על הכרטיס של בעלי שהצטר/ אלי לנסיעה הזאת 

 15וכל ההתחשבנות ביניה* בכלל לא קשורה אלי ונלי ג*, מרוב השקרי* 

 16כס/ ממרי*, אז מי פה? מרי* שלה היא ג* אמרה שהיא לא קיבלה 

 17שיקרה שהיא אמרה שהיא הוציאה כס/ נתנה לנלי? נלי שיקרה שאמרה 

 18  שלא קיבלה ממרי* כס/?

 19  את קיבלת את החשבוניות האלה פע*?  ש:

 20  אני לא ראיתי אות* מעול*.   ת:

 21  לא ראית אות* א/ פע*?  ש:

 22  לא.   ת:

 23  יכול להיות שמישהו מהעובדי* של+ קיבל אות*?  ש:

 24  ה העובדי* שלי, אבל למ  ת:

 25  אני שואל אות+.   ש:

 26לא, רגע, אני לא יודעת , יכול להיות שה* הוציאו חשבונית ראשונה   ת:

 27לקירשנבאו*, שלחו לעובדי* והעובדי* שלי אמרו מה פתאו* זה צרי+ 

 28קונגרס לשל* ויכול להיות שה* אמרו, אני לא הייתי מודעת לעניי� 

 29אני יכולה רק לשער, לא  הזה, אני לא יודעת, עכשיו מה שאתה אומר

 30  ידעתי, לא יודעת, 

 31  אל תשערי, אני שואל א* את יודעת.   ש:
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 1אז אני לא משערת, אני לא יודעת, אני לא ראיתי את זה. אני יודעת   ת:

 2  שהחשבו� הגיע לקונגרס וקונגרס שיל* את הכרטיס שלי. 

 3א' זה מייל שנשלח לגודובסקי 326טוב. אני רוצה להראות ל+ את ת/  ש:

 4. מאברורה ומצורפת למייל הזה החשבונית עבור גברת 30.11.11* ביו

 5  קירשנבאו*. 

 6  אוקי.   ת:

 7  למה חשבונית של+ עוברת לגודובסקי?  ש:

 8זה פה תשאל את נלי או את גודובסקי א* תביא אותו לפה, אני לא   ת:

 9יודעת. עכשיו, גודובסקי הוא ג* ג* נציג של ישראל ביתנו  בקונגרס אז 

 10ולי היא שלחה לו בלי שהוא יעביר ואז הוא אמר לה אני לא יודעת, א

 11אבל זה לא לפאינה זה צרי+ להיות לקונגרס. אני לא יודעת מה, יש 

 12התכתבות הלאה מה הוא ענה לה על זה? אני לא יודעת מה קרה, את* 

 13  שאלת* אותי, אני לא ראיתי את זה. 

 14  גודובסקי עדכ� אות+? ידעת שזה נשלח אליו?  ש:

 15הוא אמר משהו שנשלח חשבונית לא נכונה ושהוא מטפל יכול להיות ש  ת:

 16בזה, אני לא זוכרת אי+ זה היה. לא זוכרת, זה היה מזמ�, זה היה בשנת 

 17  א* אני לא טועה אז היו* אני יכולה לזכור אי+ בדיוק זה התנהל? 2010

 18  '. 11זה היה בנובמבר   ש:

 19  א זוכרת. ' אני ל11' זה היה? אני לא זוכרת, ג* בנובמבר 11נובמבר   ת:

 20אני רוצה להראות ל+ עוד מייל, זה לא הוגש אדוני המייל הזה. שוב   עו"ד אב� ח�:

 21  מייל, 

 22  ראית*?  כב' הש' לוי:

 23  לא. אמרנו שסיימנו את המוצגי*,   עו"ד ג. אדרת:

 24  זה בחומר חקירה,   עו"ד אב� ח�:

 25כ�, אבל כל העמודות של המוצגי* הוגשו בהסכמה ואמרת* שאי� עוד   עו"ד א. אדרת: 

 26  מוצגי* נוספי*. 

 27בסדר, זה נפל בי� כל המוצגי*. זה מייל מגודובסקי מא. מופעי*   עו"ד אב� ח�:

 28  לגודובסקי ע* החשבונית השניה. 

 29  אתה יכול להגיש.   עו"ד א. אדרת: 

 30  מגיש את זה? אני מתנגד להגיש את זה. דר+ מי אתה   עו"ד ג. אדרת:

 31  יש פה גרשברג,   עו"ד א. אדרת:

 32  היו פה עדי*, לא הגשת דרכ*, אי אפשר להגיש את זה אדוני.   עו"ד ג. אדרת:
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 1  אנחנו לא נגיש, אני רק אשאל.   עו"ד אב� ח�:

 2  כ�, לשאול מותר.   כב' הש' לוי:

 3  אנחנו רואי* שג* החשבונית השניה הועברה לגודובסקי.   עו"ד אב� ח�:

 4ה שהוא אמר שהחשבונית צריכה לצאת לקונגרס כי הוא טיפל אז כנרא  ת:

 5בעניי� החשבוניות ויצאה חשבונית לקונגרס, זה מה שאני יכולה 

 6  להערי+ רק, אי� לי שו*, לא מתו+ ידיעה רק מתו+ הערכה. 

 7  למה הסכומי* שוני* בחשבונית?  ש:

 8זה אתה צרי+ לשאול את נלי או את גרשברג או את מי שאתה רוצה.   ת:

 9י לא הוצאתי לא חשבונית, לא התכתבתי, לא שילמתי, לא פנו אלי, אנ

 10אני נסעתי מטע* הקונגרס, נאמתי מטע* הקונגרס, הקונגרס שיל* את 

 11  הנסיעה שלי. זה כל מה שאני יודעת. 

 12  כמה כס/ העברת למחיקה של החובות של חל"פ?  ש:

 13  . 3.5  ת:

 14  .3.5  ש:

 15  אתה מתכוו� למשכנתאות עבודה?  ת:

 16  כ�.   ש:

 17  מיליו�.  3.5  ת:

 18  מי פנה אליי+ לבקש את המחיקה?  ש:

 19  גרשו�.   ת:

 20  גרשו�.   ש:

 21  כ�.   ת:

 22  בחקירה טענת שלא היה ל+ כל קשר חל"פ שומרו�.   ש:

 23נכו�. אני ג* בעדות אמרתי שלי לא היה מושג שזה לחברה לחל"פ   ת:

 24שומרו� ואני ג* לא העברתי את זה לחל"פ, צרי+ להזכיר. אז אתה 

 25של+ היא לא היתה נכונה בעצ* עכשיו אני  שאלת בשאלה והשאלה

 26מבינה, למה? אני מניסיו� העבר שלי כשעבדתי במטה בנימי� ידעתי 

 27שמשכנתאות עבודה יכולה לקחת או מועצה או יישוב שבו נבני* 

 28הבתי*, כשגרשו� פנה אלי ודיבר איתי על משכנתאות עבודה הייתי 

 29יפלתי בפועל בטוחה שזה חוזר למועצה. עכשיו, מכיוו� שאני לא ט

 30במשכנתאות אלא אמרתי לו אני אבדוק את העניי� אני אחזור על כל 

 31  הסיפור כדי להדגיש את זה, 

 32  לא, לא צרי+ לחזור.   ש:
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 1לא, אבל למה? אתה שאלת אתה ג* אמרת 'את העברת לחברה לפיתוח'   ת:

 2אז עכשיו אני אומרת זו שאלה לא נכונה, אני לא העברתי לחברה 

 3  לפיתוח, אני העברתי,  

 4  הכס/ הגיע לש*.   ש:

 5 3.5זה כבר, זאת כבר, זה אחרת ממה שאתה שאלת. אני העברתי כס/   ת:

 6ל הנושא של סגירת החובות מיליו� לאורי אריאל ואורי אריאל טיפל בכ

 7  האלה. אורי אריאל אס/ עוד כל מיני, 

 8  מה זאת אומרת אורי אריאל,   כב' הש' לוי:

 9  מבית יהודי.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 10  באופ� אישי?  כב' הש' לוי:

 11  מה?  העדה, גב' קירשנבאו*:

 12  באופ� אישי?  כב' הש' לוי:

 13חבר כנסת, בתור בית יהודי. אני הוא ריכז את הפניה הזאת בתור   העדה, גב' קירשנבאו*:

 14העברתי, הוא נת� לי, פניתי לאורי אריאל, שאלתי א* הוא מכיר את 

 15הסיפור, הוא אמר כ� אמרתי לתקנה איפה אתה אוס/ ש* כס/ 

 16למשכנתאות עבודה ואני העברתי לתקנה הזאת. בתקנה לא היה כתוב 

 17  . שזה חברה לפיתוח שומרו�. והכס/ לא עבר לחברה לפיתוח שומרו�

 18  מה היה כתוב?  כב' הש' לוי:

 19הכס/ עבר למשרד האוצר, למשרד האוצר עבור אות� משכנתאות, כס/   העדה, גב' קירשנבאו*:

 20  לא הגיע, 

 21  מה היה כתוב בתקנה הזאת?  כב' הש' לוי:

 22  מה?  העדה, גב' קירשנבאו*:

 23  מה היה כתוב בתקנה הזאת?  כב' הש' לוי:

 24האוצר כי המשכנתאות ה* יושבי* והחזר  אוצר. התקנה היא של  העדה, גב' קירשנבאו*:

 25משכנתאות יושב באוצר והחוב הצטבר לאוצר, הכס/ לעול* לא הגיע 

 26לא למועצה, לא לחל"פ, לא לשו* מקו*, הכס/ נמחק מהחוב של 

 27השומרו� באוצר, לכ� לא היה כתוב בשו* מקו* חל"פ, ולא היה שו* 

 28  קשר לחל"פ. 

 29  כשגרשו� פונה אלי+ ומבקש את הכס/,   עו"ד אב� ח�:

 30  הוא לא מדבר איתי על חל"פ.   ת:

 31  למי את חושבת שעובר הכס/?  ש:

 32  אני אמרתי, אני חשבתי לגמרי שזה סגירת חובות של המועצה.   ת:
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 1  של המועצה שומרו�?  ש:

 2של המועצה שומרו�, לא אמר לי שזה חל"פ או משהו כזה וג* ידעתי   ת:

 3  והל. אבל מילה חל"פ לא עלתה ביננו לעול*. שזה הול+ לאוצר כי זה הנ

 4  בחקירה אמרת שאת לא מכירה את חיי* ב� שוש�.   ש:

 5אני לא מכירה את חיי* ב� שוש�. אני, תשמע, אני, הוא הביא לי אותו   ת:

 6בסיפור של ההסעות לשתי דקות, לא זכרתי את הש* שלו וג* לא זכרתי 

 7דר, לא זוכרת, א* דקות העפתי אותו מהח 2אי+ הוא נראה כי אחרי 

 8היית שואל אותי לא זכרתי, א* היית שואל אותי ג* אחרי שנה ולא 

 9אחרי כמה זמ�, לא זכרתי את חיי* ב� שוש�. מה יש לי להסתיר? לא 

 10זכרתי את חיי* ב� שוש�, כשהוא שאל אותי מי זה חיי* ב� שוש� בכלל 

 11בקשר לא העליתי מי זה, בכלל לא זכרתי כאילו אני זכרתי שהיה מישהו 

 12  להסעות, לא זכרתי מי הוא היה ולא מה התפקיד שלו היה ש*. 

 13  עכשיו תגידי, העיד פה גרשו�.   ש:

 14  כ�.   ת:

 15הוא סיפר שהוא פנה אלי+ לבקש עזרה לסליקת חובות וסיכמת* שאת   ש:

 16  מיליו� שקלי*.  3.5תעבירי 

 17  נכו�.   ת:

 18בתמורה מיליו� וחצי יחזרו לטובת המפלגה בצורה של שירותי*   ש:

 19  שהמפלגה זקוקה לה*. 

 20  לא נכו�. לעול* לא היה כזה סיכו*.   ת:

 21  למה שגרשו� ימציא כזה סיפור?  ש:

 22אז אני, שאני אפתח את כל הסיפור ואני אספר? כי חשבנו להשאיר את   ת:

 23  זה לסיכומי* אבל אני מוכנה לפתוח את זה. 

 24  ר� לשמוע. אני סק  ש:

 25  אז,   ת:

 26רגע, אני רק רוצה להבי�, זו עדות? זה השערה? זה סברה? זה הסבר?   עו"ד ג. אדרת:

 27  מה אתה שואל אותה?

 28  העיד פה גרשו�,   עו"ד אב� ח�:

 29  העיד גרשו�.   עו"ד ג. אדרת:

 30מסר סיפור מאוד, היא אומרת זה סיפור מומצא לא נכו�, אני שואל   עו"ד אב� ח�:

 31  ציא כזה סיפור. אותה למה שהוא ימ

 32  ?�זו שאלה ל  עו"ד ג. אדרת:
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 1  כ�.   עו"ד אב� ח�:

 2  היא יכולה להגיד אני לא יודעת. זה אפשרי.   כב' הש' לוי:

 3  כי זה,   עו"ד ג. אדרת:

 4  אני יכולה לשער.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 5  אוקי.   כב' הש' לוי:

 6  אני יכולה לפרוס את ההשערה שלי,   העדה, גב' קירשנבאו*:

 7  ההשערה שלה מעניינת אתכ*?  וי:כב' הש' ל

 8  לא.   עו"ד אב� ח�:

 9  אוקי. הנה, נפתרה הבעיה.   כב' הש' לוי:

 10  עכשיו, נניח שגרשו�,   עו"ד אב� ח�:

 11  ביננו, ביני ובי� גרשו�,   העדה, גב' קירשנבאו*: 

 12  רק ביננו, א/ אחד לא שומע.   כב' הש' לוי:

 13התכוונתי ביני ובי� גרשו� מסיקה. לעול* לא, לא התכוונתי ביני ובינ+ ,   העדה, גב' קירשנבאו*:

 14  לא התנהלה שיחה לגבי החזר כס/. 

 15מה שאת אומרת זה שהגרסה הזו שהוא מסר בבית המשפט אינה אמת?   כב' הש' לוי:

 16  אינה משקפת את המציאות?

 17  נכו�.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 18  טוב. נצטר+ להכריע.   כב' הש' לוי:

 19  כ�.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 20  הסיפור הזה שגרשו� מסיקה,   אב� ח�:עו"ד 

 21  ואני מקווה שבמסמכי* שנגיש ל+ נשכנע אות+ שזה נכו�.   ת:

 22הסיפור הזה שגרשו� מספר פה, א/ אחד לא ידע עליו קוד*. זה שיחה   ש:

 23עיניי* בינ+ ובינו. א* הוא לא היה מספר את זה בחקירה החוקרי*  �4ב

 24  לא יכלו להגיע לסיפור הזה. 

 25הוא לא סיפר את זה בחקירה, אתה משקר עכשיו, סליחה, אתה לא   ת:

 26ימי*, נחקר ולאור+ כל החקירות  6�7אומר את האמת. הוא היה במעצר 

 27הוא אמר שפאינה, הוא לא הזכיר את המילה של ההחזר כס/ שדובר, 

 28על השיחה הזאת לאור+ כל החקירה שהוא היה במשטרה הוא לא העיד 

 29  על זה. 

 30  לא חת* על הסכ* עד מדינה הוא לא סיפר, נכו�. כל זמ� שהוא   ש:

 31ימי* במעצר, נחקר כל יו* וכל יו* אומר שלא היה לו  8יושב ב� אד*   ת:

 32שו* סיכו* ע* פאינה. ופתאו* כשהוא יוצא פתאו* הוא נזכר, אבל 
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 1שוב אמרתי זה לא עכשיו זה השערות. בכל הימי* שהוא ישב במעצר ב� 

 2  בי� פאינה. אד* אומר לא היה סיכו* ביני ו

 3העיד פה גרשו� וסיפר אי+ הגיעו אות* גורמי* שקיבלו את הכס/   ש:

 4בעקבות הסיכו* אית+, גורמי* שאומרי*, לא, במשרד שה* נשלחו על 

 5  יד+, ואז הוא היה בודק כיצד נית� לשל* לה*. 

 6  ושיעשו עבודה ג*.   עו"ד ג. אדרת:

 7  לא, עזוב. תשאל שאלה.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 8  אני שואל, את ידעת על הפניות האלה?  � ח�:עו"ד אב

 9אני אתק� את השאלה של+ כדי שהיא תהיה ברורה יותר. ואני העדתי   ת:

 10על זה כבר בעדות ראשית. לי היו ע* גרשו� לא מעט פגישות, ברוב 

 11הפגישות הוא התלונ� על המצב הכלכלי הקשה ובשיחות האלה הוא 

 12חברה לפיתוח ואז אני בהחלט דיבר איתי על המצב הכלכלי הקשה של 

 13אמרתי אי+ זה יכול להיות כשכל החברות לפיתוח ביו"ש כול* בלי יוצא 

 14מ� הכלל חברות רווחיות ורק אצל+ זה בחובות? אמרתי לו אולי אתה 

 15עושה ש* משהו לא נכו�? עכשיו, צרי+ להבי� שהמהות של החברה 

 16ת לפיתוח בעיקר או לפחות ככה אני ידעתי במועצות האלה, זה הסעו

 17התלמידי* שמזה ג* מממ� משרד החינו+ לכ� לא הבנתי אי+ זה יכול 

 18להיות בחוב ש* ואז אני אמרתי לו תבדוק את עצמ+ אולי אתה משהו 

 19לא מתנהל ש* כנכו� בנושא של ההסעות ואכ� אני אז באחת השיחות 

 20אמרתי לו אני יודעת שרמי כה� עשה עבודה מצוינת בגוש עציו�, מאוד 

 21לו, תראה אולי הוא יכול לעזור ל+ לבדוק מה מרוצי* מהעבודה ש

 22התקלה אצל+ בחברה לפיתוח. באחת השיחות הנוספות הוא דיבר איתי 

 23שני* למכור בתי*. עכשיו, אני  10על זה שהוא לא מצליח בחרמש כבר 

 24לא ידעתי שזה קשור לחברה לפיתוח הבתי* כי אני שוב אומרת, אני 

 25פחות ככה אני ידעתי ממטה מבחינתי בתי* ובניה זה שיי+ למועצה, ל

 26שני* למכור בתי* אז,  10בנימי� ואז אמרתי לו א* אתה לא מצליח 

 27וזה, אז למה אתה לא פונה לציבור דוברי רוסית שהוא ג* יותר ימני, 

 28ג* מצוקה כלכלית יותר קשה לא יכול לרכוש דירות במרכז האר0, אתה 

 29ה לפרס* מציע בית במחיר טוב אצל+ יכול להיות שאתה תמכור, תנס

 30את זה במגזר הרוסי. ובהחלט שלחתי, שלחתי אליו ג* את רמי לנושא 

 31תחבורה ושלחתי אליו את קליביצקי למכור את הבתי* שבסופו של דבר 

 32  הוא מכר לו את כל הבתי* ברווח. 
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 1  ואת נלי שלחת אליו למה?  ש:

 2נלי שלחתי כי אז היא כבר סיפרה לי שהיא כבר עשתה פרויקט במטה   ת:

 3יה מוצלח והיא ככה ושהיא עכשיו הרחיבה את העסק שלה בנימי� שה

 4ובעלה נכנס לעסק של הבמות והגברה ומחסומי* והיא חיפשה עבודה 

 5אז אמרתי לו תשמע יש פה מישהי שאומרת שכבר עבדה בבנימי�, עשתה 

 6אצלי עשתה מספר אירועי*, תראה א* היא יכולה לעשות אצל+ איזה 

 7דעתי מה היא עושה ולא ידעתי בסו/ עבודה. לא נקבתי מה העבודה, לא י

 8  שהיא עשתה ש* משהו, לא ידעתי בכלל שהיה ביניה* קשר. 

 9  איזה פרטי* נתת לו?  כב' הש' לוי:

 10לא, אמרתי אני אשלח אותה אלי+ תבדוק מה אתה יכול, א* יש משהו   העדה, גב' קירשנבאו*:

 11  שהיא יכולה לעשות. 

 12  ואז מה עשית?  כב' הש' לוי:

 13  מה?  או*:העדה, גב' קירשנב

 14  ואחרי שאמרת לו את זה מה עשית?  כב' הש' לוי:

 15  נתתי לה טלפו� שלו.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 16  איזה טלפו�?  כב' הש' לוי:

 17  מה שהוא נת� לי, של גרשו�.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 18  סלולרי?  כב' הש' לוי:

 19  כ�. לא היה לי טלפו� אחר שלו.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 20  עדכנה אות+ שהיא פנתה אליו?והיא   כב' הש' לוי:

 21  לא.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 22  והוא עדכ� אות+ שהיא פנתה אליו?  כב' הש' לוי:

 23  אני לא זוכרת שהוא עדכ� אותי.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 24זה לא הגיוני? הרי בס+ הכל הוא רוצה לשאת ח� בעיני+, נכו�? לא, ג*   כב' הש' לוי:

 25  לא זה בסדר. 

 26  אני לא אומרת שלשאת ח� בעיני, אבל בהחלט היה איזה שהוא,   *:העדה, גב' קירשנבאו

 27  כדאי לו,   כב' הש' לוי:

 28  כ�, יכול להיות, כ�.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 29  אז זה לא הגיוני שהוא יגיד ל+ 'תשמעי, האישה ששלחת לי פנתה אלי',   כב' הש' לוי:

 30  אבל אתה רואה את זה הוא לא עדכ�,   העדה, גב' קירשנבאו*:

 31  הוא לא רוצה לגזור קופו�? לא?  ' הש' לוי:כב

 32  לא.  העדה, גב' קירשנבאו*:
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 1  הו� פוליטי מה שנקרא.   כב' הש' לוי:

 2  מה? מזה שהוא עזר לנלי זה הו� פוליטי?  העדה, גב' קירשנבאו*:

 3  כ�, כי את הפנית אליו,   כב' הש' לוי:

 4ה, פניתי, איזה הו� פוליטי לא, כבוד השופט, איזה הו� פוליטי? היא ידיד  העדה, גב' קירשנבאו*:

 5  יכול לצאת מזה א* הוא עוזר לה? איזה הו� פוליטי?

 6  אז למה שיעשה את זה?  כב' הש' לוי:

 7ואיזה הו� פוליטי יכול לעזור לי, לצאת לי מזה שרמי כה� עשה בשבילו   העדה, גב' קירשנבאו*:

 8תוכנית שהעבירה את הצובר לברק� וחס+ לו כס/ בחברה לפיתוח? 

 9פוליטי יוצא לי מזה בדיוק? איזה הו� פוליטי יצא לי מזה איזה הו� 

 10  שמכרו בתי* בחרמש?

 11  לא ל+,   כב' הש' לוי:

 12  והוציאו את המועצה מחוב? איזה הו� פוליטי יצא לי מזה?  העדה, גב' קירשנבאו*:

 13  אני שואל אות+, רגע,   כב' הש' לוי:

 14  באיזה שהוא מקו*,   העדה, גב' קירשנבאו*:

 15  עליו, עליו.   כב' הש' לוי:

 16  לא, שו* דבר, ג* עליו לא,   העדה, גב' קירשנבאו*:

 17  אז למה שיעשה את זה?  כב' הש' לוי:

 18תשמע, אני פונה, א* הוא יכול הוא עושה את זה, א* הוא לא יכול הוא   העדה, גב' קירשנבאו*:

 19  לא עושה את זה. 

 20אז לא  זה בסדר, זאת לא השאלה אבל אני אומר א* הוא כבר עושה  כב' הש' לוי:

 21  כדאי להפיק מזה את המעט שאפשר?

 22  אני לא יודעת.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 23  לא הו� פוליטי? הו� אחר, לשאת ח�?  כב' הש' לוי:

 24אבל אני חושבת שבסופו של דבר ג* הוא לא זכר א* היא עשתה אצלו   העדה, גב' קירשנבאו*:

 25  ש* איזו עבודה ש* או לא, 

 26  הבנתי.   כב' הש' לוי:

 27אני חושבת, אני לא יודעת, הוא לא דיבר, אני ג* לא הייתי יודעת על   ירשנבאו*:העדה, גב' ק

 28העבודות של רמי וקליביצקי א* רמי לא היה מעדכ� אותי, א* 

 29  קליביצקי לא היה מעדכ� אותי. גרשו� לא עדכ� אותי על זה. 

 30  כי ה* עדכנו אות+?  כב' הש' לוי:

 31  מה?  העדה, גב' קירשנבאו*:

 32  כנו אות+?ה* עד  כב' הש' לוי:
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 1  ה* עדכנו אותי,   העדה, גב' קירשנבאו*:

 2  ונלי לא?  כב' הש' לוי:

 3  לא.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 4  ולא מסיקה?  כב' הש' לוי:

 5  ומסיקה, אני לא זוכרת שהוא עדכ� אותי, אני לא זוכרת, לא יכולה,   העדה, גב' קירשנבאו*:

 6  כ� אות+?בעניינ* של שלושת* את לא זוכרת א* מסיקה עד  כב' הש' לוי:

 7בעניי� שלושת* הוא לא היה צרי+ לעדכ� אותי כי אני ידעתי שרמי עושה   העדה, גב' קירשנבאו*:

 8  את העבודה, 

 9  לא, לא שאלה א* צרי+, רק א* הוא עדכ� או לא.   כב' הש' לוי:

 10  אז למשל קליביצקי עדכ� אותי שהוא עשה עבודה,   העדה, גב' קירשנבאו*:

 11  יקה. אני שאלתי א* מס  כב' הש' לוי:

 12לא. אני לא זוכרת שהוא עדכ� אותי על נלי, כי קליביצקי למשל אנחנו   העדה, גב' קירשנבאו*:

 13  כ� דיברנו, 

 14  שאלתי על האחרי* אז, הא* מסיקה עדכ� אות+,   כב' הש' לוי:

 15  הוא לא היה צרי+ לעדכ� אותי כי דיברנו על זה.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 16  היה צרי+, שאלתי א* זה קרה או לא. אבל לא שאלתי א* הוא   כב' הש' לוי:

 17  הוא לא היה צרי+ לעדכ� אותי כי אני פניתי ודיברתי איתו על זה.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 18  תודה רבה, בסדר. הלאה.   כב' הש' לוי:

 19אי+ הוא צרי+ לעדכ�? א* אני מתקשרת אליו ואני אומרת תקשיב   העדה, גב' קירשנבאו*:

 20וכבר שיל* כס/ ואת* לא משלמי*  קליביצקי אמר שהוא עשה פרסו*

 21  לו כס/, אז הוא צרי+ לעדכ� אותי על זה?

 22אבל גברת קירשנבאו*, למה צרי+ כל כ+ הרבה להסביר לי א* אני   כב' הש' לוי:

 23  שואל שאלה עובדתית? שאלתי א* את זוכרת א* הוא עדכ� כ� או לא?

 24אני דיברתי איתו על זה אז הוא לא היה צרי+ לעדכ� אותי. עליה לא   העדה, גב' קירשנבאו*:

 25  דיברתי. 

 26  כ�.   כב' הש' לוי:

 27זה באמת שאלה. רק אני רוצה לעשות סדר. לגבי נלי, את אומרת   עו"ד אב� ח�:

 28  מסיקה לא עדכ� אות+. 

 29  אני אומרת שאני לא זוכרת שהוא עדכ�.   ת:

 30  את לא זוכרת.   ש:

 31  כ�.   ת:
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 �1 עדכ� אות+? מסיקה, לא רמי, לא רמי, מסיקה עדכ� לגבי רמי כה  ש:

 2  אות+?

 3אני ג* לא זוכרת, אני יודעת שרמי עדכ� אותי, אני לא זוכרת א*   ת:

 4  מסיקה עדכ�. 

 5  רמי. קליביצקי?  ש:

 6קליביצקי עדכ� אותי וקליביצקי ג* התלונ� שלא משלמי* לו אז על זה   ת:

 7  ג* היתה שיחה ע* גרשו�. 

 8  אוקי. יזרוס?  ש:

 9י לא הפניתי את יזרוס ולא ידעתי שה* עשו ש* עבודה וג* את זה אנ  ת:

 10כבר אמרתי. אז אני, הוא לא היה צרי+, גרשו� העיד פה א* אתה כבר 

 11אומר, גרשו� העיד פה שלא אני הפניתי את יזרוס, אז אי+, מה הוא היה 

 12  צרי+ לעדכ� אותי א* הוא אומר שאני לא הפניתי אות* אליו?

 13  תיכ/ נראה מה הוא אמר.   ש:

 14  מה הוא אמר.   ת:

 15תגידי, העיד פה ג* חיי* ב� שוש�, חיי* ב� שוש� סיפר לגבי קליביצקי   ש:

 16שמי שקבע את המחיר שהוא יקבל היה גרשו� ושזה היה חלק מהחזר 

 17  החוב אליי+. ג* חיי* ב� שוש� משקר פה?

 18ת בחצי חיי* ב� שוש� עמד פה על הדוכ� ואמר שהוא עשה עבורי הסעו  ת:

 19  מיליו� שקל, הוא שיקר?

 20  נגיע להסעות.   ש:

 21לא, אני שואלת, אתה אומר הוא שיקר אז אני שואלת הוא שיקר   ת:

 22  כשהוא אמר חצי מיליו� שקל?

 23  אני לא יודע.   ש:

 24אתה לא יודע? אז ג* אני לא יודעת א* הוא שיקר. כי אני לא הייתי ש*   ת:

 25לא קבעתי, אני לא במועד הזה, אני לא יודעת מה נסגר אית*, אני 

 26  אמרתי, אני לא התניתי, אני לא יודעת. מה אתה שואל אותי?

 27  את לא יודעת. לגבי ההסעות, ש* פגשת את חיי* ב� שוש� נכו�?  ש:

 28  לשתי דקות.   ת:

 29  לשתי דקות.   ש:

 30  עכשיו אני זוכרת שאני מאמינה שזה כנראה הוא היה.   ת:

 31ב שהוא עשה לגבי הוא ג* העיד פה והוא סיפר שאת כעסת על החישו  ש:

 32ההסעות. המפלגה קיבלה את ההסעות לדבריו ללא תשלו* וברגע שהוא 
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 1ניסה להגיד ל+ שאת* בכלל לא משלמי* על ההסעות ולא מדובר בכס/ 

 2  אמיתי אלא בעמלה, את זורקת אותו מהחדר?

 3  איפה,   עו"ד ג. אדרת:

 4  איפה הוא אמר את זה?  העדה, גב' קירשנבאו*:

 5  הוא אמר שהוא התחיל לגמג* משהו, ולא אמר את מה שהוא אמר.   עו"ד ג. אדרת:

 6  . 4898, עמוד 4896, עמוד 4עמוד   עו"ד אב� ח�:

 7  אולי תצטט.   כב' הש' לוי:

 8  אתה רוצה שאני אקריא?  עו"ד אב� ח�:

 9  הוא לא אמר לי וג* לא העיד פה,   העדה, גב' קירשנבאו*:

 10  רק רגע, יש מחלוקת. כ�.   כב' הש' לוי:

 11  לא שיש מחלוקת על מה שכתוב בפרוטוקול אבל נקריא.   ח�: עו"ד אב�

 12  אנחנו נראה.   כב' הש' לוי:

 13  , 4896  עו"ד אב� ח�:

 14  העמודי* של+ לא נכוני*.   עו"ד א. אדרת:

 15'אי+ התייחסה אלי+ בפגישה קירשנבאו*?', 'כעסה מאוד כי אני פשוט   עו"ד אב� ח�:

 16על כספי  אמרתי מה זאת אומרת מטה בנימי�? הרי מדובר בסו/

 17מחיקה. אמרתי משהו מילה ראשונה, היא אמרה לי טוב, ביי בגדול 

 18אמרה לי תעו/ מפה'. אני אעבור. יש עוד מקומות. 'אתה ניסית להגיד 

 19שזה בעצ* כספי מחיקה?' 'אמרתי אני לא יודע מה, אמרתי לה תשמעי 

 20אבל מדובר במשהו כשהיא הבינה אמרה לי טוב אוקי גרשו� הבנתי 

 21שואל כבוד השופט 'אז למה צרי+ להעי/  4898. יש ג* בעמוד כאילו ככה'

 22אות+ מהפגישה?' עונה העד 'קוד* כל על זה שאני העזתי להגיד את 

 23המשפט הרי לא מדובר בכס/ אמיתי, מדובר בעמלה', שואל אותו כבוד 

 24השופט 'אתה אמרת את זה בפגישה?', 'אני באתי להגיד את המשפט 

 25  לגרשו� עצור עצור קח אותו מפה', באיזה שהוא שלב עצרה, אמרה 

 26  אז הוא לא אמר את המשפט הזה.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 27  למה הוצאת,   ש:

 28הוא לא, הוא אומר לכבוד השופט שהוא לא אמר, הוא רצה להגיד אבל   ת:

 29  הוא לא אמר. 

 30  התחלתי להגיד רציתי את הבנת מה הוא הול+ להגיד וגירשת אותו.   ש:

 31  תשמע, הוא הגיע,   ת:

 32  אבל תעזבי מה הוא אומר, תסבירי למה הוצאת אותו.    :ש
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 1  אני מסבירה , אני הסברתי את זה ואני מוכנה להסביר את זה עוד פע*.   ת:

 2  תסבירי.   ש:

 3קוד* כל אני ביקשתי לקבל את החשבו�, אני מקבלת חשבו� על איזה   ת:

 4ומשהו אל/ שקל,  100כמה הסעות שה* עשו ש* הסעות בגובה של 

 5הבנתי מאיפה זה בא. אמרתי לגרשו� מה זה החשבו� הזה?  נחרדתי, לא

 6שלחתי חשבו� למטה בנימי� לקבל הערכת המחיר הזה, קיבלתי את 

 7הערכת המחיר ע* הסכומי* שרשומי*, אמרתי לגרשו� אני רוצה 

 8שתבוא ותסביר לי מה זה הסכומי*, הוא מביא את חיי* ב� שוש�, אני 

 9ה מביא, הוא אומר כי הוא לא אמרתי לו להביא, אמרתי לו למה את

 10אחראי על ההסעות, הוא ג* לא אמר אז שהוא מנכ"ל החברה לפיתוח 

 11או משהו כזה, הוא אמר הוא אחראי על ההסעות. אז אמרתי מה זה 

 12הסכומי*? ההוא מתחיל לגמג* להגיד לי גרשו� תשמע, אתה מבי�, אני 

 13מר לא יודע, אתה אמרת, אמרתי טוב אתה לא יודע למה הסכומי*? או

 14לא יכול בדיוק להסביר, אז אמרתי טוב תצא מהחדר. תקשיב, אני 

 15הייתי מאוד קצרה בסבלנות ואני יכולה כמו שכבר אמרתי לכבוד 

 16השופט, היו* אני לומדת הרבה דברי* אבל לא היה לי זמ�, הייתי קצרה 

 17בסבלנות והייתי עצבנית ברמות עליה*. ואחרי שהוא ע/ מהחדר 

 18בלתי ממטה בנימי�, זה מחיר שאני מוכנה אמרתי זה המחיר שאני קי

 19לשל*, על זה תשלח לי חשבונית. זה הכל. בזה הסתיימה השיחה 

 20ומכיוו�, שדאוד שאל אותי א* אנחנו ממשיכי* לעבוד ע* שומרו� 

 21אמרתי לא, אני ע* גנבי* ושקרני* לא עובדת. ובזה נסתיי* הסיפור. 

 22תי, לא יודעת למה עכשיו, ה* היו צריכי* לשלוח חשבונית, אני לא עקב

 23לא שלחו חשבונית, למה לא קיבלתי, הייתי צריכה לבדוק ולחפור, אבל 

 24זה ג* כ� לא היה אצלי איזה אישור, אבל א* היה לי ש* חצי מיליו� 

 25שקל שיכולתי לקחת הסעות כמה שאני רוצה במחיר המוזל שעכשיו 

 26  קיבלתי למה לא המשכתי להזמי� הסעות?

 27  וש�,למה הוצאת את חיי* ב� ש  ש:

 28  אמרתי,  ת:

 29רגע, לא, לא, הרגיזו אות+ שניה*, אמרו ל+ מחירי*, למה את מוציאה   ש:

 30  אחד ואת השני את משאירה? אני שואל אות+. 

 31  כשעומד חיי* ולא מסוגל,   ת:
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 1חיי* העובד של גרשו�, מה את מגרשת את העובד? את יכולה להגיד   ש:

 2להגיד לה* את* לגרשו� עזוב אתה מבלבל לי במוח, ל+. או את יכולה 

 3מבלבלי* במוח , זה המחיר שאני רוצה, מה את מוציאה את העובד 

 4  ומשאירה אותו?

 5כשאתה תנהל אתה תבי� את מי אתה מוציא ואת מי אתה משאיר. אני   ת:

 6באותו מועד ראיתי שחיי* מגמג*, לא מסוגל לתת תשובה, הבנתי 

 7רשו� שהוא ניפח את המחירי*, לא הבנתי א* זה מנופח בהסכמה ע* ג

 8או לא, אבל כפי שהוא אמר אתה יודע אתה יודע, אז הבנתי שזה ג* 

 9היה בהסכמה ע* גרשו�, אני לא חשבתי שאני צריכה לנזו/ על גרשו� 

 10בנוכחות העובד שלו. ולכ� אמרתי אתה תצא וכשהוא יצא נזפתי 

 11  בגרשו�, אני לא נוהגת לנזו/ במנהלי* בפני העובדי* שלה*. 

 12  כי רצית לנזו/ בגרשו� לא על יד העובד? אז הוצאת את ב� שוש�  ש:

 13  על המחירי* האלה.   ת:

 14  בסדר. עכשיו תגידי, מי שיל* על ההסעות האלה?  ש:

 15אז אני אמרתי קוד*, אנחנו, המפלגה היתה אמורה לשל* את זה, ה*   ת:

 16היו צריכי* לשלוח את החשבונית המתוקנת. ה* היו צריכי* לשלוח, 

 17אל/ שקל שה* היו צריכי* לשלוח את  38תקשיב, אני בשביל 

 18החשבונית אז אני באמת מכה על חטא שלא הקפדתי ולא בדקתי א* 

 19  לא היה מתעסק ע* זה בכלל.  שלחו או לא שלחו. אבל זה א/ אחד

 20אל/  �40תגידי, חל"פ באותה תקופה במצב קשה. ה* מוותרי* על ה  ש:

 21  שקל האלה? לא מנסי* לקבל את הכס/?

 22  אבל אני שואלת אות+,   ת:

 23  אני שואל אות+.  ש:

 24אני לא יודעת, אני לא נכנסת לשיקולי* דעת של החל"פ ולא יודעת למה   ת:

 25נפלה. אבל מצד שני אני שואלת אות+ ה* לא שלחו, אולי טעות אצלה* 

 26א* עומד לרשותי חצי מיליו� שקל ואני יכולה לקבל הסעות מוזלות, 

 27  למה אני צריכה לוותר על זה?

 28  היתה חשבונית,   ש:

 29  למה וויתרתי על זה? תסביר.   ת:

 30  יש כרטיסיה,   ש:

 31  נו, למה וויתרתי על ההסעות?  ת:

 32  רגע,   ש:
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 1  חצי מיליו� שקל.   ת:

 2  בחל"פ, למה ה* לא שלחו? למה ה* לא ביקשו את הכס/? יש כרטיסיה  ש:

 3אני לא יודעת, אבל אני יכולה לענות עלי, אתה יכול לשאול אותי ולהגיד   ת:

 4היה ל+ ש* חצי מיליו� שקל שלטענת* זה היה, הועמד לרשות+ למה 

 5לא הזמנת אז זה אני יכולה להגיד ל+ שקוד* כל הייתי צריכה לשל* 

 6י איזה חצי מיליו� שקל ובגלל שאני אמרתי לא ידעתי שעומד לרשות

 7שאני לא עובדת ע* גנבי* ורמאי* אז אני לא המשכתי לעבוד אית*. 

 8  הרי א* זה היה פתוח, חשבו� פתוח, מה אכפת לי להמשי+ לקחת?

 9  אז את לא יודעת למה ה* לא ביקשו את הכס/?  ש:

 10  לא, אני לא יודעת למה ה* לא שלחו.   ת:

 11  יק הגזברית של המפלגה. העידה פה מאיה קופצ'  ש:

 12  כ�.   ת:

 13  היא לא הכירה את ההסעות האלה בכלל.   ש:

 14  כ�. לא שלחו חשבונית, לא הכירה.   ת:

 15  וכשעושי* הזמנות זה לא אמור לעבור דרכה?  ש:

 16אבל אני לא עשיתי ג* הזמנה, קיריל עשה ש* הזמנה. אני לא יודעת   ת:

 17, רק אחר כ+ אי+ זה התנהל ש*. אני בכלל לא ידעתי שקיריל הזמי�

 18בדיעבד נודע, אני הרי אמרתי לדאוד שגרשו� בוכה שיש לו בעיה בוא 

 19נתחיל, בוא ננסה להזמי� ממנו הסעות. מה אני ידעתי שדאוד העביר את 

 20  את זה בכלל לקיריל הזמנות? לא היה לי מושג על העניי� הזה. 

 21העידה פה מאיה קופצ'יק, היא אמרה שכל ההסעות שאת* עושי* יש   ש:

 22כרטסת שזה אמור להיות רשו* ש*. היא אומרת א* זה לא רשו* 

 23בכרטסת זה לא הוצאה, זה לא קיי*. אי+ עשו את ההזמנות האלה וזה 

 24  לא עבר דר+ מאיה?

 25  קיריל העיד פה, היה פה קיריל, שאלת אותו את זה?  ת:

 26  אני שואל אות+.   ש:

 27ה? למה אני לא יודעת. מה אני קיריל? אני יודעת למה הוא עשה הזמנ  ת:

 28לא עשה הזמנה? אי+ הוא התנהל ש* רשמית? למה לא היה ככה? דאוד 

 29היה אחראי עליו, דאוד היה צרי+ לפקח שהוא יעשה את ההזמנות, אני 

 30  נתתי הוראה לדאוד, אני לא מתעסקת באמת ג* בהזמנות הפרטניות. 

 31תראי, העיד פה חיי* ב� שוש�, הוא סיפר על התשלומי*, אנחנו נפרט   ש:

 32לגבי בדק מדיה, נלי, יזרוס, רמי כה�. הוא מסביר שהכל היה בהמש+ 
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 1חלק מהסיכו* של מסיקה אית+, הוא הסביר ג* שהחל"פ היתה במצב 

 2כלכלי קשה ולמעשה א* לא אותו סיכו* ג* למרות שהגורמי* האלה 

 3עשו עבודה למעט נלי, הוא לא היה מתקשר אית* בטח לא במחירי* 

 4  האלה. 

 5היה ביננו סיכו* שאני יכולה לענות כנ"ל, כי על  אני יכולה, אתה יודע,  ת:

 6כל השאלות האלה בנפרד אני כבר עניתי. יזרוס לא הפניתי, לא היה לי 

 7מושג. נדמה לי אתה אמרת שתראה לי בהמש+, תראה לי בהמש+ איפה 

 8גרשו� אמר שאני הפניתי אליו את יזרוס. רמי וקליביצקי עשו עבודה, 

 9א ומת� הוא רצה מחיר אחר, קיבל קליביצקי עוד התנהל אית* במש

 10מחיר אחר על העבודה שלו אז איפה אני פה שקובעת את המחירי* 

 11שה* בפירוש יש התנהלות של זה? רמי עשה עבודה, חיי* ב� שוש� אומר 

 12שעשה וחס+ לה* כס/ עבודה של רמי, קליביצקי מכר לה* בתי*, מה, 

 13מה, איפה פה מה אני עושה? ונלי לא ידעתי בכלל שהיה ש* משהו, אז 

 14אני? זה רק אומר ג* שכשאתה הול+ לעזור למישהו תשקול למי אתה 

 15הול+ לעזור. כי לפעמי* אתה מנסה לעזור לב� אד* ובסו/ זה חוזר אלי+ 

 16  . �ב

 17  . 45, ת/44תראי, העיד פה חיי* ב� שוש� לגבי ת/  ש:

 18  ?45, ת/44מה זה ת/  ת:

 19הוא מספר שבמקרה חשבוניות, חשבוניות שנלי ואיגור העבירו לחל"פ.   ש:

 20  הזה זאת עמלה נטו, כלומר חל"פ שילמו את הכס/, לא קיבלו תמורה. 

 21  אני רק יכולה להגיד,   ת:

 22  הוא אומר, רגע, הוא אומר שזה היה בעקבות הסיכו* אית+.   ש:

 23  הוא היה בסיכו* איתי? הוא היה נוכח בסיכו* איתי?  ת:

 24  זה מה שהוא הבי�,   ש:

 25  תצטט. הוא דיבר ע* פאינה? איפה הוא אומר,  עו"ד ג. אדרת:

 26  לא, הוא אומר,   עו"ד אב� ח�:

 27כשאתה מקריא בהתא* לסיכו* אית+ אז זה נובע שהוא סיכ* ע*   עו"ד ג. אדרת:

 28  פאינה. 

 29  לא, מסיקה סיכ*.   עו"ד אב� ח�:

 30  הוא היה בסיכו*?  עו"ד ג. אדרת:

 31  לא.   עו"ד אב� ח�:

 32  לא, אז זהו, תקריא נכו� את הדברי*.   עו"ד ג. אדרת:
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 1  הוא אומר בצורה ברורה 'זה היה חלק מההסכ* של גרשו� לשל* לה'.   עו"ד אב� ח�:

 2תשמע, אני עד כמה שהבנתי ג* חיי* ב� שוש� לא ידע שהוא דיבר ע*   ת:

 3נלי, הוא היה בטוח שהוא דיבר ע* מרי* הרשברג. כשחיי* העיד פה 

 4  אני הבנתי ממנו שהוא בכלל הבי� שהוא נפגש ע* מרי* הרשברג. 

 5  לא זכר את הש* של מי הוא נפגש, הוא כ� הראה את החשבוניות,   ש:

 6  הוא לא זכר, עובדה,   ת:

 7  רגע,   ש:

 8  עובדה,   ת:

 9  כ� הראה חשבוניות, כ� אמר שילמנו ולא קיבלנו כלו*.   ש:

 10הוא נפגש ע* מישהי, לא זוכר אי+ קוראי* לה, משל* חשבוניות שהוא   ת:

 11בחיי* קרה לו שהוא  אמר פה על דוכ� שזה היה טעות, זה פע* אחת

 12שיל* משהו על משהו שלא בוצעה עבודה ואתה רוצה ממני איזה שהיא 

 13  עדות על זה שלי לא היה על זה שו* מושג?

 14לא, מה שאני שואל אות+ זה הרי את אומרת שאת שלחת את נלי   ש:

 15  לגרשו�. 

 16  נכו�.   ת:

 17  אנחנו רואי* שנלי הגיעה לגרשו�,   ש:

 18רשברג הגיעה, אני לא יודעת א* נלי לא יודעת, חיי* אמר שמרי* ה  ת:

 19  הגיעה לגרשו�. 

 20  הוא לא הכיר את הש*, הוא ראה לפי הש* שיש על החשבונית,   ש:

 21  אז אי+ אני יודעת? אולי בסו/ היתה מרי* ש*?   ת:

 22  מרי* לא היתה ש*.   ש:

 23  אז אני יכולה לדעת?  ת:

 24בכל מקרה אנחנו רואי* שעבר כס/ מהחל"פ עשרות אלפי שקלי* בלי   ש:

 25ה* קיבלו שו* דבר. עכשיו, שוב אני שואל ג* פה במצב הכלכלי של ש

 26  חל"פ למה ה* מוותרי* על כס/ כל כ+ מהר?

 27תשמע, ישב פה, אי+ קראו לו? איגור ריז, ואמר שנלי יכולה למכור קרח   ת:

 28לאסקימוסי*, שהיא אלופה בלעבוד על אנשי*, אז אתה, אני, לי כבר 

 29על אנשי* אבל זה רק עוד הוכחה  לא צרי+ להוכיח שהיא אלופה בלעבוד

 30אחת אי+ היא עבדה על אנשי*, עוד הוכחה אחת מה עדת המדינה 

 31  שלכ* שווה. 

 32  אז הטענה של+ זה שנלי עבדה על גרשו�,   ש:
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 1  בטח, אי� לי ספק. רק על גרשו� היא עבדה?  ת:

 2  אני שואל עכשיו במקרה הזה.   ש:

 3היא עבדה על עוד בוודאי. בוודאי שאי� לי ספק שהיא עבדה עליה*,   ת:

 4הרבה, שכל אחד יעיד על מי שהיא עבדה עליו, אני אומרת עבדה עלי, 

 5אני יודעת שהיא עבדה על מונה טורס, מרי* הרשברג העידה פה שהיא 

 6איבדה את העסק שלה ואת הדירה שלה בכלל הנוכלות של נלי, מלא 

 7אנשי* העידו שהיא גנבה ועקצה אות*, אז רק אני מעידה על זה? כול* 

 8אומרי* שנלי היא הצחורה כשלג ורק פאינה קירשנבאו* אומרת שהיא 

 9  נוכלת?

 10תסבירי לי רגע משהו, אי+ היא יכולה לעבוד עליה*? הרי ה* היו   ש:

 11  אמורי* לקבל, 

 12  את זה תשאל,   ת:

 13רגע אני שואל אות+, ה* היו אמורי* לקבל ממנה שירות, הוציאה   ש:

 14ה* קיבלו את השירות חשבוניות, מה הטענה? שה* שילמו לה לפני ש

 15  ובסו/ לא נתנה אותו?

 16  אי+ היא הצליחה לגנוב ממונה טורס,   ת:

 17  אני שואל,   ש:

 18אל/ שקל, הרי פע* אחת לא שילמה, פע* שניה לא  250לא חצי מיליו�,   ת:

 19שילמה, פע* שלישית לא שילמה, אי+ המשיכו למכור לה כרטיסי*? 

 20הרי אורלי העידה אי+? כי צרי+ להבי� את הנוכלות שבבחורה הזאת, 

 21פה ולי היא בכתה בטלפו� אמרה שכשהיא כבר התקשרה לנלי ואמרה 

 22דולר אז  5000את חייבת לשל* כס/ אז נלי אמרה תשמעי א* תלווי לי 

 23דולר אחרי  5,000אני אחזיר ל+ את הכס/ ואורלי הולכת ומלווה לה 

 24שהיא כבר עקצה אותה במאות אלפי שקלי*. כי זה צרי+ להבי� את 

 25ות הזאת בב� אד*, שהיא יודעת לצייר את עצמה וזה ולסב� את הנוכל

 26  האנשי* מסביב. 

 27  עכשיו תגידי, את באותה,   ש:

 28  איגור אמר אמת?  כב' הש' לוי:

 29לא יודעת א* איגור אמר, אני, איגור אמר שהיא יכולה למכור קרח   העדה, גב' קירשנבאו*:

 30תה בטח לאסקימוסי*, לא יודעת א* הוא אמר אמת אבל הוא מכיר או

 31  הרבה יותר טוב מאחרי*. 
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 1אבל הוא אמר שהוא היה בפגישה ביחד אית+ וע* נלי (לא ברור)   כב' הש' לוי:

 2  מסיקה. 

 3  הוא לא זכר. ע* מסיקה?  העדה, גב' קירשנבאו*:

 4  שהפנית אות* למסיקה. הוא אומר (לא ברור) בפגישה.   כב' הש' לוי:

 5  ע* מסיקה? אני הייתי בפגישה? לא.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 6  שאת הפנית אות* למסיקה.   כב' הש' לוי:

 7את זה אני אמרתי, את זה אני לא מכחישה. אני נתתי לנלי את הטלפו�   העדה, גב' קירשנבאו*:

 8של גרשו�, כשהיא באה ואמרה איגור קנה חברה ועכשיו יש לו הגברה 

 9אולי יכולה, אמרתי  ובמות ומחסומי* ואני יכולה להרחיב את הפעילות

 10תשמעי אני לרשויות שלי במפלגה לא פונה אבל אני, אני ג* עשיתי 

 11עבודה בבנימי� אז אמרתי טוב אז תראי אני אמלי0 לגרשו� ושאלתי 

 12  אמרתי לגרשו� תשמע יש לי חברה, 

 13  ובפגישה הזאת הוא כבר כ�?  כב' הש' לוי:

 14  איזו פגישה? ע* גרשו�?  העדה, גב' קירשנבאו*:

 15  לא, שאת הפנית,   לוי: כב' הש'

 16  זה בכלל היה לדעתי בטלפו�.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 17  בטלפו�?  כב' הש' לוי:

 18לא, לגרשו�, לגרשו� דיברתי ע* גרשו� לא בטלפו� אבל לנלי להערכתי   העדה, גב' קירשנבאו*:

 19את הטלפו� של גרשו� ואמרתי  �SMSבטלפו� נתתי או שלחתי לה ב

 20תדברי איתו, אני כבר לא זוכרת אי+ זה התנהל, אבל לא היתה פגישה 

 21שאיגור, נלי ואני שאני אמרתי תפני. אתה יודע מה? אני לא זוכרת דבר 

 22כזה. אבל אני כ� אני יודעת שהפניתי אות* לשומרו�, אני אומרת אני 

 23  ני לא זוכרת. הפניתי אות* לשומרו�, באיזה תהלי+ זה נעשה א

 24  טוב.   כב' הש' לוי:

 25עכשיו תגידי, נניח נל+ לפי הגרסה של+ שנלי עבדה על גרשו� מסיקה   עו"ד אב� ח�:

 26וחיי* ב� שוש�, שני אנשי* מנוסי*, מצליחה להוציא מה* עשרות אלפי 

 27שקלי* בלי שה* מקבלי* תמורה. אי+ יכול להיות שה* לא מעדכני* 

 28ו תיקח אותה, עובדת זה, תעסיקו אות+? שלחת אליו מישהי, אמרת ל

 29אותה במשהו, הוא עושה את זה, משל* לה הרבה מאוד כס/ במצב של 

 30החברה, היא בורחת ולא מספקת שירות, הוא לא היה מתקשר אליי+ 

 31  ואומר ל+ מה עשית לי?
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 1קוד* כל לא התקשר, לא זוכרת שהוא אמר לי את זה, לא זוכרת. אבל   ת:

 2ד אחד, של מישהו שיושב פה באול* שג* אני יכולה להגיד ל+ דוגמה עו

 3  אותו היא עקצה וג* הוא לא אמר לי. 

 4  נגיע ג* לסיפור שלו.   ש:

 5אבל ג* הוא לא אמר לי שהיא עקצה אותו. אני, ואני לא יודעת א* היא   ת:

 6עקצה, אני יכולה רק לשער אבל בזמנו השיחה, הנושא הזה לא עלה 

 7מי* אנשי* שכשזה קורה ביננו, לא אמר לי על זה מילה. אז מה? לפע

 8או לא נעי* לו משהו אולי זה נודע לו בשלב מאוחר יותר, לא דיברנו, 

 9אני לא זוכרת שדיברנו על זה. לא יודעת. אני לא הפניתי א/ אחד כדי 

 10שיקבל כס/ בלי לבצע עבודה ותמיד שפניתי ג* כששלחתי את האנשי* 

 11וזה יכול  לגרשו�, אמרתי תבדוק א* זה מתאי* ל+, א* זה מתאי* ל+

 12לעזור תיקח וא* זה לא מתאי* אל תיקח, לא היתה הכתבה, היתה 

 13  המלצה. 

 14שאלו אות+ בחקירה לגבי חברות שבבעלות+ או שיש ל+ קשר אליה�.   ש:

 15  את אמרת שאי� ל+ כל קשר לחברות בישראל. 

 16  נכו�.   ת:

 17  למה לא סיפרת על דו� טבק?  ש:

 18  כי אי� לי שו* קשר.   ת:

 19אולי, אמרו ל+ אולי שותפות, אולי חברה שמישהו  החוקרי* ניסו לעזור  ש:

 20  אחר השקיע עבור+ את הכס/. 

 21  לא היה דבר כזה.   ת:

 22  את אומרת אי� כלו*.   ש:

 23  נכו�. כי לא היה דבר כזה.   ת:

 24כששאלו אות+ ישירות על דו� טבק, מתקדמי*, את אומרת שזו חברה   ש:

 25  שרנית הקימה יחד ע* זוג מבאר שבע. 

 26  נכו� .  ת:

 27  כס/ רנית השקיעה בחברה שהיא הקימה אית*?כמה   ש:

 28  רנית בסו/ לא, לחזור על הסיפור?   ת:

 29  אני שואל כמה כס/ רנית השקיעה?  ש:

 30  רנית לא השקיעה בסו/ כס/ בסיפור,   ת:

 31  לא השקיעה כס/?  ש:

 32  לא. ובגלל זה,   ת:
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 1  ולכ� אחרי, רגע, לא השקיעה כס/, אז אי+ הקימו חברה ביחד?  ש:

 2התחלה כשעוד אני רציתי להביא כס/ לרנית להלוות כי החברה הקימו ב  ת:

 3אל/ שקל  100מהחברה הזרה שלי ואז אמרתי מדובר על סדר גודל של 

 4אמרתי אני יכולה לקחת את זה מהחברה זרה. בסו/ בגלל השותפה 

 5שלא הסכימה לתת כס/ מהחברה, הכס/ לא עבר וכשהתחילה הפעילות 

 6לכת להשקיע כס/ ובגלל בדו� טבק רנית כבר הודיעה לה* שהיא לא הו

 7או מתי שה* ש* פתחו אותה  2011זה בכל הפעילות של דו� טבק משנת 

 8רנית בכלל לא היתה בקשר כי איגור אמר תקשיבי אני אנהל את החברה 

 9כי עכשיו לפתוח חברה חדשה ולהכניס ולרשו* אני לא רוצה להתעסק 

 10ור ורנית כמעט לא היתה אית* בקשר. מתי חזר הקשר לזה, מתי איג

 11חזר לפנות לרנית? כשהוא שקע בבעיות בדו� טבק והוא ידע מה שרנית 

 12אמרה לו מההתחלה תקשיב בוא נעשה רק ייבוא ונשווק לדובק את 

 13וכבר היה בחובות אז  �2012הסיגריות האלה ואז כשהוא נקלע לבעיות ב

 14הוא פנה לרנית א* אפשר למכור את הסיגריות האלה לדובק, ואז רנית 

 15איגור בדובק יחד איתה, ה* נוסעי* אבל אני מספרת עושה פגישות ל

 16לא מידיעה כאילו מסיפורי* של רנית, כי אני לא הייתי ש*, והיא 

 17מוכרת את כל המלאי של הסיגריות לדובק, ה* מוכרי*, סיגריות דובק 

 18ואיגור יוצא אחרי שהוא כיסה את החובות שלו, את ההשקעה שלו 

 19  אל/ שקל.  �600קרוב ל ברווח. כי מכרו את הסיגריות מעל, או

 20  מי השקיע כס/ כשהקימו את החברה הזאת?  ש:

 21כנראה שרק איגור השקיע. והיה פה ג* מנהל חשבונות שלא שמר שרק   ת:

 22  איגור השקיע וההשקעה שלו נרשמה הלוואת בעלי*. 

 23  מי טיפל בשחרור הסחורה מהמכס?  ש:

 24  איגור לדעתי.   ת:

 25  איגור. מי שיל* על ההובלות?  ש:

 26גור כנראה עשה את זה. היא לא היתה, היא לא, היא לא היתה הכל אי  ת:

 27בחברה הזאת כי הוא אמר לה אני ממשי+ ע* החברה תישארי רשומה 

 28אבל אני מנהל את החברה, הוא שכר רכב, הוא קיבל ש* שכר לא שכר, 

 29לקח לעצמו כס/, היא לא היתה בסיפור הזה בכלל. היא חזרה לסיפור 

 30  כור את הסחורה לדובק. רק כשהוא פנה אליה שהיא תמ

 31  את היית אמורה להעביר כס/ לאיגור?  ש:
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 1אני, שוב אני אומרת, כשעוד דובר על המוצר קיס שזה היה בהתחלה   ת:

 2בהתחלה ואני והיא אמרה, רנית, שהיא רוצה להיכנס למיז* אמרתי 

 3לה אני אוכל להלוות ל+ כס/ א* אני אוכל למשו+ את הכס/ מהחברה 

 4אני אומרת, השותפה אמרה לא ואז אני מיד ,  שלי החברה הזרה. שוב

 5תו+ חודש או חודש וחצי אמרתי לה שהשותפה לא מוכנה ואני לא 

 6  מעבירה כס/, אי� לי כס/ ואני לא משקיעה בזה כס/. 

 7ב 5, מסמכי* שסומנו ארז דפנה 493אני רוצה להראות ל+ חלק מת/  ש:

 �8חנו רואי* שבג. זה מייל מאיגור אליי+ , שני מיילי*. אנ5וארז דפנה 

 9הוא  �30.11.2008איגור שולח ל+ פרטי חשבו� הבנק שלו ב 26.11.2008

 10  שולח ל+ פרטי חשבו� מטבע חו0 שלו. 

 11  , �2008כ�, ב  ת:

 12למה הוא שולח, רגע אני שואל, למה הוא שולח אליי+ את הפרטי*   ש:

 13  האלה?

 14אני לא יודעת, קוד* כל זה איזה צילו* של המס+, זה לא מה   ת:

 15  לא היה סיפור,  �2008אני לא יודעת. שנית, ב שהוצאת*,

 16  זה לא צילו* של המס+, זה המיילי* שהודפסו.   ש:

 17לא היה סיפור של סיגריות. למה? אני נבחרתי  �2008אני לא יודעת. ב  ת:

 18איגור ג* אמר פה פאינה אמרה שהיא לא יכולה בסיפור  �2009לכנסת ב

 19היא לא יכולה להיות להיות בסיפור של סיגריות כי היא חברת כנסת ו

 20  אי� סיפור כזה, לא קיי*.  �2008בחברה. זאת אומרת ב

 21איגור אמר שבגלל התפקיד של+ במפלגה את לא יכולה להיות, הוא לא   ש:

 22  התייחס, 

 23היתה לי חברה זרה, מה היתה לי  �2008בגלל התפקיד שלי במפלגה ב  ת:

 24  בעיה לפתוח חברה?

 25לא יודע, זה מה שהוא הבי� אבל זה לא מעניי� אותי מה הוא הבי�, אני   ש:

 26  שואל אות+. 

 27  אז אותי זה לא מעניי� ג*.   ת:

 28  אני שואל אות+.   ש:

 29לא היה קיי*  �2008לא ראיתי את הדבר הזה. לא זוכרת ב �2008כי ב  ת:

 30  סיפור של סיגריות. 

 31אז יש פה שני מיילי* שנשלחי* אליי+ מתאריכי* שוני* ואת אומרת   ש:

 32  שאת שניה* לא ראית. 
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 1לא אמרתי שלא ראיתי, אני, אני מתייחסת לשנה. כשהוא שלח לי את   ת:

 2הסיפור הזה זה כשאני אמרתי שאני אוכל להעביר כס/, לדעתי זה היה 

 3מעביר שאמרתי שאני יכולה להעביר כס/ מחברה זרה ואז הוא  �2010ב

 4לי את הפרטי בנק שהוא נות� לי בהתחלה בנק ישראלי אמרתי לא, זה 

 5הגיע מחו0 לאר0 ואז הוא נות� לי פרטי חשבו� אי+ להעביר כס/ מחו0 

 6לאר0. אבל בסופו של דבר השותפה לא הסכמתי ואני לא העברתי את 

 7  הכס/ הזה. 

 8  . �2008אנחנו רואי* שזה היה ב  ש:

 9  ?2008מי אומר   עו"ד ג. אדרת:

 10  המייל, אני אומר.   עו"ד אב� ח�:

 11  איפה כתוב?  עו"ד ג. אדרת:

 12  איפה כתוב השנה?  עו"ד אב� ח�:

 13  כ�.   עו"ד ג. אדרת:

 14  , תסתכל, זה אצלכ*. מופיע. 5יש את העמוד הראשו� של ארז דפנה   עו"ד אב� ח�:

 15  מה העיד פה איגור?  עו"ד ג. אדרת:

 16תארי+. אבל יש פה את המייל תעזוב מה העיד איגור, איגור לא זכר   עו"ד אב� ח�:

 17  כתוב. 

 18  פע* ג* בחוזרת.  20,  2010לא זכר, הוא אמר   עו"ד ג. אדרת:

 19  נכו�,   עו"ד אב� ח�:

 20  רבותי, א* יש התנגדות,   כב' הש' לוי:

 21  יש תארי+ שכתוב,   עו"ד אב� ח�:

 22  כ�, יש התנגדות.   עו"ד ג. אדרת:

 23  ת לתשובה. ההתנגדות לשאלה. התנגדות לא יכולה להיו  כב' הש' לוי:

 24  . 2008ג* לא כתוב פה   העדה, גב' קירשנבאו*:

 25  . �2008ההתנגדות היא שמציגי* את זה כ  עו"ד ג. אדרת:

 26  אוקי. כ�. בבקשה.   כב' הש' לוי:

 27זה לפחות  2008. אתה יודע שזה 2008אז אני אראה ל+ איפה זה   עו"ד אב� ח�:

 28  התארי+ של המייל. 

 29  שזה לא.  אני לא יודע, אתה יודע  עו"ד ג. אדרת:

 30  לא, אני יודע,   עו"ד אב� ח�:

 31רבותי, כ�, את* לא מנהלי* ביניכ* דו שיח. את* רוצי* הפסקה לדבר?   כב' הש' לוי:

 32  כ�. 
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 1אנחנו תיכ/ נמצא את העמוד שממנו רואי* את התאריכי*. כי מה   עו"ד אב� ח�:

 2שהיה זה שישב החוקר והדפיס שורה של מיילי* ויש מסמ+ אחד 

 3  ראשוני מרכז, 

 4  בסדר.   כב' הש' לוי:

 5, ויש ג* את 2, 1ולכל מסמ+ מופיע הסימו� שלו, אנחנו רואי* ג* פה,   עו"ד אב� ח�:

 6  התארי+, 

 7  הבנתי את המענה, לאור ההתנגדות תציגו את המסמ+.   כב' הש' לוי:

 8יכולתי להיות שותפה בכל חברה שרציתי. לא היתה לי   �2008אני ב  העדה, גב' קירשנבאו*:

 9אבל א*, עזוב א* לא נתייחס ג* לשנה זה  �2008היה ב בעיה. זה לא

 10כשאני אמרתי שאני אעביר כס/ מהחברה זרה שלי, בסופו  �2010היה ב

 11של דבר בגלל זה הוא ג* מעביר לי פרטי בנק להעברה מחו0 לאר0 ובסו/ 

 12לא העברתי כס/ כי השותפה שלי לא הסכימה שאני אעביר את הכס/ 

 13השותפות שלי או כס/ שהלווייתי הזה ובזה הסתיי* של החלק של 

 14לרנית לעניי�. ולכ� ג* רנית אמרה לו בוא לא נשקיע כס/, בוא נעשה רק 

 15תיוו+, נביא סיגריות נמכור ישר לדובק, אפס השקעה ונקבל רווח והוא 

 16  לא הסכי*. הוא אמר אני רוצה לקבל על שיווק, רווח שיווקי. 

 17  אליי+ ולא לרנית? למה איגור שולח את המיילי* האלה  עו"ד אב� ח�:

 18  כי אני אמרתי שאני אעביר את זה מחברה שלי זרה.   העדה, גב' קירשנבאו*: 

 19  אבל למי את אומרת את זה?  כב' הש' לוי:

 20אני אמרתי את זה, לא, זה היה הרי בהתחלה כשעוד דיברנו היה, היתה   העדה, גב' קירשנבאו*:

 21  איזה פגישה ביננו שאנחנו נפגשנו, 

 22  מי, מי זה ביננו?בי�   כב' הש' לוי:

 23נלי, איגור , רנית ואני. כשרנית אמרה שהיא רוצה להיות שותפה   העדה, גב' קירשנבאו*:

 24  בחברה. 

 25  אז למה את קשורה?  כב' הש' לוי:

 26אל/ שקל, אז  100ואז אני ,ואז אמרתי, ה* אמרו שבער+ השקעה   העדה, גב' קירשנבאו*:

 27  אמרתי אני, 

 28  לעניי� הזה?אבל למה את קשורה   כב' הש' לוי:

 29ה* פנו בהתחלה אלי, אמרתי אני לא רוצה להיות, אני לא יכולה להיות,   העדה, גב' קירשנבאו*:

 30אני אשאל את את הבת שלי. שאלתי את רנית, רנית אמרה שהיא כ� 

 31רוצה אז היא אמרה בואי נעשה פגישה משולבת, אז עשינו פגישה 

 32  ואמרתי אני לא, 
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 1  את הלכת איתה?  כב' הש' לוי:

 2  כ�.   ה, גב' קירשנבאו*:העד

 3  הבנתי. כ�.   כב' הש' לוי:

 4איגור העיד ג* כמו שאת אומרת שהוא העביר אלי+ את הפרטי* כי   עו"ד אב� ח�:

 5  הכס/ היה אמור להגיע מחו"ל .

 6  לפעמי* הוא ג* אומר אמת, מה לעשות.   ת:

 7לפעמי*. אבל בסופו של דבר הכס/ לא הגיע מחו"ל אלא הגיע ממטה   ש:

 8  פ שומרו� וחברה פרטית שהוא לא זוכר את הש* שלה. לכ�, בנימי�, חל"

 9מאיפה הכס/ הזה הגיע? תראו לי שזה הכס/ הזה הגיע לחשבו� של דו�   ת:

 10  טבק. 

 11  הוא ג* הסביר שלא היה צרי+ להגיע לחשבו�,   ש:

 12  אלא לא� היה צרי+ להגיע?  ת:

 13  שהוא שיל* את ההוצאות האלה ולכ� זה הגיע לחשבו� שלו.   ש:

 14וכרת שהוא אמר שכל הכס/ נכנס לחשבו� של אורורה כי ה* היו אני ז  ת:

 15בבעיה ש*. זה מה שאני זוכרת שהוא העיד, הוא לא דיבר על חשבונות 

 16  פרטיי* שלו. הוא העיד פה שכל הכס/ נכנס לחשבו� של אורורה. 

 17הוא הסביר שהוא שיל*, כמו שאת אמרת, את כל ההוצאות של החברה   ש:

 18בשלבי* הראשוני* ולכ� כשהגיע הכס/ מאות* גורמי* שאת שלחת 

 19  אותו אליה* הוא הכניס לחשבו� שלו, של אורורה. 

 20לא, הוא לא הכניס לחשבו� שלו, הוא אמר שהכס/ נכנס לחשבו� של   ת:

 21אני שואלת אי+ אתה מקשר אורורה כי ככה רצתה נלי כי ה* היו, אז 

 22כס/ שנכנס לחשבו� של אורורה לחשבו� של דו� טבק? תסביר לי שאני 

 23  אבי� כי אני לא מבינה את ההתנהלות הזאת, אני רק אומרת, 

 24  שוב, הוא הסביר את זה בצורה ברורה.   ש:

 25אני לא יודעת משו* כס/ דר+ שו* חברה, ואני לא היה לי שו* מושג,   ת:

 26שלא משקיעי* כס/, רנית לא היתה פעילה בחברה אני, אנחנו אמרנו 

 27הזאת, אתה יכול להוציא דו"ח תקשורת ולראות שרנית לא היתה 

 28בקשר איתו כמעט בשנת אלפיי*, מתי חזר הקשר? כשהוא רצה למכור 

 29  את המלאי לדובק. זה הכל. 

 30עכשיו לגבי התאריכי* שחברי פה שאל אז יש לנו, אפשר לראות את זה   ש:

 31  . יש ש* את הד/ הראשו�, 78 בעמוד 493בת/

 32  אני רואה את זה במחשב.   כב' הש' לוי:
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 1אפשר לראות מש* את התאריכי* בדיוק של המיילי* כי התאריכי*   עו"ד אב� ח�:

 2  היו ואחר כ+ הוא הדפיס את המסמכי* עצמ*. 

 3  מתי החברה הוקמה? דו� טבק?  ת:

 4  זהו? התחלפנו?  ש:

 5העביר כס/ כשהחברה לא אי+ אפשר ל 2010כי החברה הוקמה בשנת   ת:

 6  הוקמה?

 7  , 2008יש עדויות ואיגור העיד פה ואמר לא יכול   עו"ד ג. אדרת:

 8  איגור חזר על זה יפה מאוד.   עו"ד אב� ח�:

 9  אי אפשר לומר שאי� אינדיקציה,   כב' הש' לוי:

 10  אני לא רואה את זה, איפה? 78עמוד   עו"ד א. אדרת:

 11  ת ואני, אני לא יודע את האינדיקציו  עו"ד ג. אדרת:

 12אי  �2010, החברה הוקמה ב2010כבוד השופט, החברה הוקמה בשנת   העדה, גב' קירשנבאו*:

 13  . �2008אפשר להעביר כס/ לחשבו� חברה שלא קיימת ב

 14  אוקי, זו תשובה אפשרית אבל מותר לשאול את השאלה,   כב' הש' לוי:

 15  כ�, אבל,  העדה, גב' קירשנבאו*:

 16  זה לא הדר+.   כב' הש' לוי:

 17, �2010החברה הוקמה ב �2010, זה היה ב2008זה לא משנה, אמרתי,   גב' קירשנבאו*: העדה,

 18אמרתי את זה ומסבירה את זה, מה  �2010הניסיו� היה להעביר לש* ב

 19  זה משנה? הכס/ לא עבר כי, 

 20אז אי+ את מסבירה? הרי אי� מחלוקת שהוא העביר, שלח ל+ מיילי*,   כב' הש' לוי:

 21  יילי* האלה בתארי+ הזה?אז אי+ את מסבירה את המ

 22  , �2010הוא העביר את זה אלי להערכתי ב  העדה, גב' קירשנבאו*:

 23  אז,   כב' הש' לוי:

 24  , מה לעשות?�2008זה היה ב  עו"ד אב� ח�:

 25  הוא העביר, אני לא מכחישה את המייל הזה,   העדה, גב' קירשנבאו*:

 26זה לכאורה לפחות  לא, אבל אי+ זה פה, יש פה מייל, תראו לה את זה.  כב' הש' לוי:

 27  . 2008אלה התאריכי* זה מנובמבר 

 28לא יכולתי להעביר כס/ כי לא  �2008אבל אני לא יכולה להסביר, ב  העדה, גב' קירשנבאו*:

 29לא היתה  �2008? ב�2008היתה קיימת חברה, למי אני אעביר כס/ ב

 30  . �2008קיימת חברה, לא עלה נושא של החברה הזאת ב

 31  ודיברת*,  �2008הוא הסביר פה שהיתה תוכנית והוא תכנ� כבר ב  עו"ד אב� ח�:

 32  , שאלת* אותו ג* בחקירה חוזרת, 2008הוא לא אמר   עו"ד א. אדרת:
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 1  הוא לא זכר את התארי+, הוא רק אמר שזה היה לפני,   עו"ד אב� ח�:

 2  אז אל תגיד שהוא אמר,   עו"ד א. אדרת:

 3  סליחה, סליחה, כ�.   כב' הש' לוי:

 4  זה לא נכו� אדוני.   אדרת:עו"ד א. 

 5אז זהו? זו תרבות הדיו�? מה קרה לכ*? התובע יסיי* לשאול את   כב' הש' לוי:

 6  השאלה, תקומו, תתנגדו. באמת. 

 7הוא הסביר שהיתה תוכנית ושה* ניסו להעביר ושהיתה בעיה ע* הש*   עו"ד אב� ח�:

 8 וזה נמרח הרבה מאוד זמ� עד שבסו/ שינו את הש* והקימו חברה. אבל

 9התוכנית והדיבורי* היו הרבה קוד*, לגבי תאריכי* הוא לא זכר פה 

 10  את התאריכי*, נכו�, שאלנו אותו,  

 11  אז,   העדה, גב' קירשנבאו*:

 12  אל תשיבי. את* רוצי* עדיי� להתנגד?  כב' הש' לוי:

 13ענית כ�. סליחה, החברה הוקמה לפני ששינו את המותג, החברה הוקמה   העדה, גב' קירשנבאו*:

 14קיס, ואז רנית נרשמה בחברה  –הביא את המותג הראשו� כשרצו ל

 15הזאת. אחר כ+ היתה הפסקה כי לא יכלו להביא את הקיס ואז באותו 

 16זמ� אני רציתי להעביר כס/ כשעוד דובר על קיס, ואחר כ+ היה נתק 

 17החליטו לא. כשהחליטו להביא סנטור אני כבר לא יכולתי להביא כס/ 

 18ס/ תוציא אותי מהחברה ואז איגור ואז רנית אמרה אני לא מביאה כ

 19אמר אבל אני לא יכול להוציא כבר חברה רשומה כבר הכל נפתח, תעזבי 

 20  אני אנהל את החברה הזאת. זה השתלשלות הענייני*. 

 21  . �2008הכל בסדר. רק שזה התחיל ב  עו"ד אב� ח�:

 22  טוב.   עו"ד ג. אדרת:

 23  * את מכירה את אפי פלס?אז אנחנו רואי* את זה ג*. תראי, כמה שני  עו"ד אב� ח�:

 24    '. �81מ  ת:

 25  את* חברי* טובי* ג* היו*.   ש:

 26  כ�.   ת:

 27  כ�?  ש:

 28  כ�.  ת:

 29  את סיפרת פה שאת חיברת את נלי למתנ"ס בנימי�,   ש:

 30לא, אני נתתי לנלי מספר טלפו� ואמרתי תפני לש* ותראי א* את   ת:

 31 יכולה, אני כבר לא מכירה ש* א/ אחד. אמרתי אני עבדתי ש*, אני כבר
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 1לא מכירה ש* א/ אחד אבל אני יודעת שה* עושי* הפקת אירועי*, 

 2  בבקשה תתקשרי, תציגי את עצמ+ ותראי א* ה* יכולי* לקחת אות+. 

 3  אוקי.   ש:

 4  מספר טלפו� של מי נתת לה?  כב' הש' לוי:

 5  מתנ"ס.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 6זרה אלי+ נתנה את הטלפו� של המתנ"ס. ואחר כ+ את אומרת שהיא ח  עו"ד אב� ח�:

 7  והיא אמרה ל+ עשיתי עבודה במתנ"ס לא משלמי* לי. 

 8  נכו�.  ת:

 9  ואז נתת לה את המספר של אפי פלס.   ש:

 10  שתפנה אליו שיבדוק למה לא משלמי* לה. נכו�.   ת:

 11אפי פלס שנחקר במשטרה אמר שהוא לא מכיר את נלי ואיגור. כשהראו   ש:

 12לו שהוא דיבר אית* בטלפו� הוא אומר אני לא זוכר על מה דיברתי 

 13אית* בטלפו�. הוא ג* לא ידע לספר שהיתה בעיה שה* לא שילמו לה* 

 14  ושאת ביקשת ממנו לעזור לה*. 

 15  לא זכר כנראה.   ת:

 16  לא זכר.   ש:

 17אירוע זניח. היא התקשרה אליו אמרה נתתי, אמרתי מה אני אעשה? זה   ת:

 18לאפי היא תתקשר אלי+ יש ש* איזה בעיה. התקשרה אליו אמרה 

 19עשיתי עבודה לא שילמו, כנראה אני מעריכה ככה ממה שאני שמעתי 

 20פה בעדויות אז הוא אמר תשלחי חשבונית , זה כל מה, אז הוא לא זכר 

 21תה יודע כמה חשבוניות? את זה. לאפי מגיעי* בתור גזבר המועצה א

 22  מה, הוא לא זכר את העניי� הזה. 

 23  נו, זה לא חשבונית שאמורה להגיע אליו, הוא לא גזבר המתנ"ס.  ש:

 24כ�, אז לא יודעת, הוא רצה ש* להגיע, אבל באופ� כללי מגיעי* הרבה   ת:

 25חשבוניות כנראה לא ש* לזה דגש, מה אני אשמה?  אני לא יודעת, זכר 

 26  לא זכר. 

 27  מרתי שאת לא אשמה. לא א  ש:

 28אני כבר אמרתי ל+, אתה יודע, ישב פה אור� גבאי לא זכר שו* דבר   ת:

 29  מלפני שנתיי*. 

 30  מייל שאיגור שולח לאפי פלס. 233אני רוצה להראות ל+ ת/  ש:

 31  נו, עכשיו אני אפי פלס? עכשיו אני צריכה להסביר את אפי פלס?  ת:

 32  לא. את לא צריכה.   ש:
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 1  אוקי.   ת:

 2צורפו החשבוניות, איגור כותב אני מקווה, אפי כותב אני  למייל הזה  ש:

 3מקווה שזה בסדר, שלחי לי את המקור בדואר לפי הכתובת מועצה 

 4  איזורית מטה בנימי�. 

 5כ�, הוא מקווה שזה בסדר שהיא שלחה לו את זה במייל אני מבינה ככה   ת:

 6  הוא מתכוו�. ולכ�, 

 7מר שהוא לא מכיר שהראו לאפי את המיילי* האלה אחרי שקוד* א  ש:

 8  את, 

 9  אבל זה שני מיילי* אותו דבר נתת לי.   ת:

 10רגע. לא. זה הראשו�, השני זה המייל שיש בו את הפירוט של מה שכתוב.   ש:

 11בכל מקרה כשהראו לו את המיילי* האלה, אז הוא התחיל לשמור על 

 12זכות השתיקה בחקירה. למה הוא לא הסביר? הראו לו את המייל, 

 13  חשבוניות ביקשו עזרה, עזרתי, מה הבעיה? אומר כ� שלחו לי

 14אתה יודע שאני לא ראיתי את אפי מיו* שפרצה הפרשה עד שלא יודעת,   ת:

 15עד חצי שנה או שנה שהיה מותר לנו להיפגש, אז אי+ אני יכולה לדעת 

 16  מה קרה ש*? 

 17  אני רוצה להראות ל+,   ש:

 18אבל אני זוכרת מעדות של אפי שאמר דווקא שהוא הפסיק להעיד בגלל   ת:

 19שהוא הבי� שלא מחפשי* את האמת, זאת היתה העדות של אפי. 

 20כשהוא לקח זכות השתיקה הוא לא אמר בגלל החשבונית, הוא אומר 

 21אני הבנתי שפה לא מחפשי* את האמת ולכ� לקחתי זכות השתיקה. זה 

 22  מה שאני זכור לי לפחות. 

 23  שואלי* אותו א* הוא מכיר את נלי ואיגור הוא אומר לא מכיר.   ש:

 24  נכו�, אבל ככה הוא העיד.   ת:

 25  רגע. מראי* לו את השיחות הוא אומר לא זוכר על מה דיברנו.   ש:

 26  כ�.   ת:

 27ואז מראי* לו את המיילי* ואז הוא אומר אה עכשיו אני מבי� שאת*   ש:

 28  לא מחפשי* את האמת ושותק? בסדר. 

 29  לא, כנראה שזה לא היה ככה. אתה מוציא את הדברי* מהקשר*.   ת:

 30  לא מוציא כלו*.   ש:

 31  כנראה שהיו ש* עוד,   ת:

 32  זה הסדר של הדברי*.   ש:
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 1בוא נראה את כל החקירות, נראה בדיוק מה שאלו, אי+ זה התנהל,   ת:

 2כשאפי הבי� שבכלל מחפשי* לא את האמת אלא מחפשי* את פאינה 

 3  א אמר נגמר הסיפור. כמו שכבר אמרתי אז הו

 4אני רוצה להראות ל+ את החשבוניות עצמ�. אלה החשבוניות שנשלחו   ש:

 5  לאפי פלס בדואר. 

 6  כ�.   ת:

 7עכשיו אני רוצה שתסבירי לי א* לפי הגרסה של+ נלי ואיגור עבודה   ש:

 8  למתנ"ס. 

 9  אני לא יודעת, ה* אמרו לי.   ת:

 10מתנ"ס לא ישל* רגע. ה* אמרו ל+. והמתנ"ס לא שיל* לה*. כדי שה  ש:

 11  ה* צריכי* להעביר קוד* את החשבוניות למתנ"ס, נכו�?

 12  אני לא יודעת מה התנהל ש*, מה אתה, מה אתה רוצה ממני?  ת:

 13  אני שואל אות+, את סיפרת.   ש:

 14אני סיפרתי ואני חוזרת, ה* אמרו לי שה* הגישו למתנ"ס, לא קיבלו   ת:

 15  מה שנעשה.  את התשלו* ושאני אעזור לה*. ופניתי לאפי, זה כל

 16  א* ה* הגישו למתנ"ס אי+ יכול להיות שה* שולחי* את החשבוניות,   ש:

 17אי+ יכול להיות שה* שלחו חשבונית אחת בדיוק אותו דבר לפאינה   ת:

 18קירשנבאו*? בדיוק אותו דבר לקונגרס היהודי העולמי? סכו* אחד פה, 

 19 סכו* אחד ש*, אי+ יכול להיות? אני לא יודעת , אצלה* הכל יכול

 20  להיות אולי. 

 21  טוב.   ש:

 22  את לא יודעת להסביר למה ה* שלחו?  כב' הש' לוי:

 23לא, אני לא ראיתי את זה, אי� לי מושג, לא ראיתי את החשבוניות האלה   העדה, גב' קירשנבאו*:

 24בחיי*. עד, אתה יודע מה? ג* לא ראיתי אות* בחומר החקירה, עכשיו 

 25  אני רואה אות* לראשונה. 

 26דעת שהחוקרי* לא מצאו מיילי* או שיחות טלפו� בי� איגור ונלי את יו  עו"ד אב� ח�:

 27לבי� גורמי* במתנ"ס. הדבר היחיד שמצאו זה קשר לאפי פלס וג* סביב 

 28  התארי+ של המיילי* האלה. 

 29זה רק מראה כמה ה* נוכלי* גדולי*, יותר מזה זה לא מראה כלו*.   ת:

 30  אצלה*.  הנוכלות שלה* זה משהו, צרי+ להעביר בית ספר לנוכלי*

 31  את צביה פלדמ� את מכירה אותה?  ש:

 32  אני מכירה אותה מצוי�, היתה עובדת שלי.   ת:
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 1  מה התפקיד שלה?  ש:

 2  חשבת, מנהלת חשבונות.   ת:

 3  של המתנ"ס?  ש:

 4  כ�.   ת:

 5א* יש בעיה לנלי ואיגור ולא משלמי*, לא יותר הגיוני שתפני אות*   ש:

 6  לצביה פלדמ�?

 7אתה יודע מה? אי� לי, קוד* כל לא זכרתי כי היא היתה עובדת שלי   ת:

 8' משהו כזה. אז אני באמת לא זכרתי ולא 92בשנת שמוני*, לא, בשנת 

 9היה לי שו* קשר ע* צביה, לא היה לי שו* קשר איתה, לא טלפו� שלה, 

 10לא שו* דבר, אני מכירה אותה אבל היתה עובדת שלי אבל לא היה לי 

 11היחידי שהיה לי קשר איתו זה היה אפי. מכל המועצה  שו* קשר איתה.

 12הקשר היחידי שנשאר אחרי שפנחס עזב זה היה רק אפי, לא הכרתי ש* 

 13  נפש חיה אחת כבר. 

 14  את צביה הכרת, הרגע אמרת.   ש:

 15אבל אני לא מכירה לא טלפו� שלה כבר לא שו* דבר, מה, אני אומרת   ת:

 16ות אותה לצביה, לא היה ל+, הכרתי, לא חשבתי אז שאני צריכה להפנ

 17שנה אי� לי ע* ב� אד* קשר עכשיו פתאו* אני פה, לא חשבתי.  15שו*, 

 18  ע* אפי אני בקשר שוט/. 

 19  שלחת אות* למתנ"ס שיעשו עבודה, לא שילמו לה* לפי הסיכו* של+,   ש:

 20אבל אני נתתי טלפו� אמרתי שיפנו למתנ"ס וידברו אית*, אני אמרתי   ת:

 21במתנ"ס א/ אחד, חו0 מטלפו� לא יכולה לתת  לה*. אני כבר לא מכירה

 22לכ* כלו*. הרי א* זכרתי שהכרתי את צביה פלדמ� הייתי אומרת 

 23תתקשרו לצביה פלדמ� קוד*, לא זכרתי אפילו שצביה עוד עובדת ש*. 

 24אפילו לא ידעתי עד שהיא לא העידה פה אז לא ידעתי שהיא בכלל עבדה 

 25  ש* עוד, אחרי כל כ+ הרבה שני*. 

 26רג העידה פה, אמרה שנתנה את החשבוניות לנלי ואיגור, אות* גרשב  ש:

 27חשבוניות שהציגו אחר כ+ בחל"פ וכ+ היא קיבלה את הכס/. היא 

 28אמרה שהיא לא עשתה עבודה מול חל"פ ושהיא בכלל לא מכירה את 

 29  החל"פ. 

 30היא ג* אמרה שלא העבירה את הכס/ הזה בחזרה לא/ אחד, שהכס/   ת:

 31  נשאר אצלה, 

 32  נכו�.   ש:
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 1על חשבו� החובות. אז אי+ הכס/ הזה שנשאר אצלה פתאו* נכנס לדו�   ת:

 2  טבק?

 3  זה כבר הסברנו.   ש:

 4לא הסברנו, לא הסברנו, לא מבינה, כס/ לא חוזר. מאיזה כס/   ת:

 5משתמשי*? הוא אמר שהוא השתמש בכס/ הזה כדי לקנות או כדי 

 6לעשות אבל הכס/ הזה לא חזר אז במה הוא קנה? כס/ נשאר אצל 

 7  י*. מר

 8  מהכס/ שלו, הוא הזכיר את זה, נו באמת.   ש:

 9  מה הכס/,  ת:

 10  הכס/ שלו.   ש:

 11מקוד* אמרת שהוא יכול להשתמש בכס/ הזה כשהוא רצה, את הכס/   ת:

 12  הזה הוא אפילו לא יכול היה להשתמש, הכס/ הזה נשאר אצל מרי*. 

 13  טוב. שאלה הבאה. כ�.   כב' הש' לוי:

 14ש שורה של, היו, עדיי� יש לה ג* שורה של אנשי* נגד נלי דינוביצקי י  עו"ד אב� ח�:

 15שתבעו אותה שהיא חייבת לה* כס/. פה אנחנו מדברי* על חל"פ 

 16שומרו� ששילמו עשרות אלפי שקלי*, בכל זאת מסיקה, ב� שוש� , ה* 

 17  לא ילדי*. 

 18  שאלת אותי את השאלה הזאת,   ת:

 19  למה ה* לא מנסי* לקבל את הכס/,   ש:

 20  ודעת. שאלת אותי, אני לא י  ת:

 21  למה ה* לא מנסי* להגיש תביעה נגד נלי? למה ה* לא מגישי* תלונה?  ש:

 22למה אני לא הגשתי תביעה נגד נלי שהיא חייבת לי כל כ+ הרבה כס/?   ת:

 23  לא יודעת, מה אני יודעת? מה אתה שואל למה ה* לא הגישו, 

 24  אני יודע למה את לא הגשת נגדה תלונה.   ש:

 25  לא, אתה לא יודע, אתה יכול רק לשער+. אתה לא יודע.   ת:

 26  אוקי.   ש:

 27אז אני אומרת ל+ שאני לא יודעת ואני בטח לא אחראית על חברה   ת:

 28לפיתוח ועל גביית החובות שלה*. כמו שה* שלחו לי חשבוניות על 

 29ההסעות. למה לא שלחו לי חשבונית על ההסעות א* המצב היה כל כ+ 

 30  קשה? 
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 1יפרת פה שהכרת לרמי כה� את נלי ואחרי שהכרת לו אותה, תראי, את ס  ש:

 2לא שמעת לא ממנו ולא ממנה על זה שה* עשו ביניה* איזה שהוא קשר 

 3  עסקי. 

 4אני דר+ אגב , א* לתת מספר טלפו� זה נקרא להכיר אז הכרתי כי זה   ת:

 5מה שעשיתי ובאמת המלצתי כי אז היה באמת עשתה עלי רוש*, באותה 

 6עלי רוש* ע* המופעי* שלה, ע* הקשרי* שלי תקופה היא עשתה 

 7ואמרתי לרמי תשמע סג� שר התרבות, ענייני*, אירוחי*, קשרי* והוא 

 8  חיפש קשרי*, נתתי. 

 9  אז בואי נחדד. את המלצת לרמי על נלי ונתת לו את המספר שלה?  ש:

 10  ג* וג*. ג* לו וג* לה נתתי טלפו� שלו.   ת:

 11  לשניה* נתת טלפו�.   ש:

 12  כ�.   ת:

 13  ר כ+ א/ אחד מה* לא עדכ� אות+ שהיה ביניה* איזה שהוא קשר?ואח  ש:

 14  לא, עד שבפרשה וראיתי את כל הניירת.   ת:

 15עכשיו תגידי, אי+ יכול להיות שרמי מתקשר לנלי ושוב אנחנו ראינו את   ש:

 16הקשר בינ+ ובי� רמי, שמענו ג* חלק מהשיחות, הוא משל* לה עשרות 

 17  ?אלפי שקלי* ואת לא יודעת על זה כלו*

 18לא. לא. הוא לא עדכ� אותי, אני ג* מופתעת. נו נו נו. לא יודעת. עובדה   ת:

 19שכעשה עבודה בשומרו� הוא עדכ� אותי, קיבלתי חומרי*, עשיתי 

 20  עבודה, מתקד* אית*. לא אמר פה כלו*. 

 21תגידי, היה הבדל בסוג היחסי* שהיו ל+ ע* גרשו� מסיקה וע* מרדכי   ש:

 22  דהמ�?

 23  בטח. איזו שאלה?  ת:

 24  תסבירי.   ש:

 25קוד* כל התדירות של הפגישות ע* מסיקה היתה אחרת, היה ביננו ג*   ת:

 26כאילו היה ביננו קשר טוב, אני לא יכולה עכשיו, עכשיו זה כואב לי 

 27להגיד שזה מ� אפילו היה איזו ידידות כזאת אבל היה ביננו איזה שהוא 

 28  קשר יותר שוט/ ממה, מוצי פגשתי אותו פעמי* בודדות. 

 29  סיקה כמה פעמי* פגשת?ואת מ  ש:

 30  המו�. כל פע* שהוא היה בכנסת הוא היה ניגש אלי.   ת:

 31  ג* בפגישות שתכננת* מראש?  ש:

 32  ג*, ג*, ג* וג*. היה ביננו קשר טוב יותר.   ת:
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 1  למה היה הבדל?  ש:

 2זה לא ביוזמתי, זה ביוזמת*. הקשר היה יותר טוב כי גרשו� בא אלי   ת:

 3זמה שלי, הוא שית/ אותי, אני עזרתי יותר, פנה אלי יותר, זה לא היה יו

 4לו אני כל מה שעשיתי חשבתי שאני עוזרת לו. זה כמו שאמרתי ג* למי 

 5שאתה עוזר צרי+ לבחור. אז היה קשר כזה, עזרתי, פניתי, זה, פה וש*. 

 6  מוצי לא היה לי איתו קשר. 

 7  טוב.   ש:

 8 רוב הפניות שלו הגיעו דר+ החטיבה להתיישבות, דר+ ישראל יהושע  ת:

 9  שפנה ביקש, אבל לא היה לי איתו שו* קשר. 

 10אדוני, יש לנו בעיה מבחינת החקירה בנושא "איילי*". עוד אי� לנו   עו"ד אב� ח�:

 11  פרוטוקול. 

 12  זהו?   כב' הש' לוי:

 13  כ�.   עו"ד אב� ח�:

 14  זאת אומרת יכולת* לסיי* את החקירה היו*?  כב' הש' לוי:

 15שעות של "איילי*". אבל אי� לנו פרוטוקולי*, בדקנו  3כ�, אני מערי+   עו"ד אב� ח�:

 16  ג* אתמול בערב עוד לא הגיעו. 

 17  כ�, זה החיסרו� של ההקלטות.   כב' הש' לוי:

 18  פרוטוקול,   עו"ד ג. אדרת:

 19  של הישיבה שבה הנאשמת העידה על "איילי*".   עו"ד אב� ח�:

 20  . 1.4יש באפריל יש לנו, מאתמול  �1של ה  עו"ד א. אדרת:

 21  אתמול בדקנו בערב אמרו לי שאי�.   עו"ד אב� ח�:

 22  אני הוצאתי אותו. אני יכול לתת.   עו"ד א. אדרת:

 23  א* תקבלו אותו עכשיו תהיו ערוכי*?  כב' הש' לוי:

 24  נחכה שעתיי*.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 25  אז זהו? את* רוצי* לסיי* את היו*?  כב' הש' לוי:

 26חות להגיש תיקוני*. בכל מקרה בדיו� הבא אנחנו יש לנו ג* כמה שי  עו"ד אב� ח�:

 27  שעות ואנחנו מסיימי*.  3נסיי*. זאת אומרת 

 28  גיורא תבדוק אחרי פסח.   העדה, גב' קירשנבאו*:

 29  טוב. אני לא יכול. כ�, עור+ די� אדרת את* רוצי* להגיב?  כב' הש' לוי:

 30  סליחה, אני לא הייתי עירני. למה?  עו"ד ג. אדרת:

 31קשה של התובע לדחות את סיו* החקירה הנגדית לישיבה הבאה לב  כב' הש' לוי:

 32  בשל העדר פרוטוקול. 
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 1  מה אני יכול להגיד לו? שהוא לא צודק?   עו"ד ג. אדרת:

 2  אוקי. בסדר. טוב, אז,   כב' הש' לוי:

 3היינו שמחי* א* היינו מסיימי* היו* אבל אני מסכי* שהוא לא יכול   עו"ד ג. אדרת:

 4  טוקול ולא הגיוני לדרוש ממנו לחקור עכשיו. א* הוא לא קיבל את הפרו

 5  טוב, בכל מקרה אפשר יהיה לסיי* את זה לפני אחת.   כב' הש' לוי:

 6שעות חקירה שלנו וחוזרת כמה  3כ�, נסיי* לפני אחת. אני מערי+   עו"ד אב� ח�:

 7שצרי+. עדי הגנה אחרי הגנה, אנחנו רוצי* ג* לדעת מי ה* שנוכל 

 8  להתכונ�. 

 9  אבל אפשר, סליחה, אנחנו צריכי* תאריכי*,   שנבאו*:העדה, גב' קיר

 10  טוב, תסיימו עכשיו את מה שיש לכ*.   כב' הש' לוי:

 11  אפשר רק להגיש.   עו"ד אב� ח�:

 12  זה בהסכמה?  כב' הש' לוי:

 13  זה התיקו� תמלילי* שאדוני הפנה את תשומת ליבנו.   עו"ד אב� ח�:

 14  טוב, בסדר. הגברת קירשנבאו* אז זהו להיו*.   כב' הש' לוי:

 15  יש לנו מועדי* אחרי החג.   עו"ד ג. אדרת:

 16  ?�29.4, סליחה שאני שואלת כבוד השופט, א* יש לנו ב�29יש לנו דיו� ב  העדה, גב' קירשנבאו*:

 17  למה לא? לא זכור לי שזה מועד שבוטל.   כב' הש' לוי:

 18  שי* אז שפשוט לא יבואו לחינ*. לא, כי א* מביאי* אנ  העדה, גב' קירשנבאו*:

 19יש שני עדי* שה* באו לבחירות ואחרי זה (לא ברור) והיינו מעונייני*   עו"ד ג. אדרת:

 20  ונית� לכ* את השמות.  �29ל

 21  כ�, קיבלת*?  כב' הש' לוי:

 22  אנחנו לא יודעי* על מה מדובר.   עו"ד א. אדרת:

 23נו שה* לא היו זה התמלילי* שבית המשפט הפנה את תשומת ליב  עו"ד אב� ח�:

 24  תואמי* לשמע. 

 25  אז, כ�.   כב' הש' לוי:

 26  לעיי�, לראות,   עו"ד ג. אדרת:

 27  לראות.   עו"ד א. אדרת:

 28  זה הוכ� ברגע האחרו�, עוד פע*, שוב,   עו"ד אב� ח�:

 29  אז תנו לה* לראות.   כב' הש' לוי:

 30  אז תקראו ונביא את זה בדיו� הבא.   עו"ד אב� ח�:

 31  בסדר. אוקי.   כב' הש' לוי:

 32  א* יש טעות בתרגו* שלנו אז תעדכנו.   עו"ד אב� ח�:
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 1  טוב. כ�.   כב' הש' לוי:

  2 

  3 
#>4<#  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 

  11 

  12 

 13  החלטה

  14 

  15 

   16 

 17  לאחר קבלת פרוטוקול 1על מנת לאפשר לתביעה להיער. לסיו� חקירתה הנגדית של הנאשמת 

 18  15.4.2019ליו�  1הדיו� הרלבנטי, נדחה להמש. הדיו� לסיו� חקירתה הנגדית של הנאשמת 

 19  . 10:00בשעה 

  20 

  21 
#>5<#  22 
  23 

 � 24  במעמד הנוכחי�. 08/04/2019, ' ניס� תשע"טגניתנה והודעה היו

  25 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  26 

  27 

  28 
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  2 

 3  שעות? 3את* אומרי* שזה רק   כב' הש' לוי:

 4  ?�10ב  העדה, גב' קירשנבאו*:

 5  . �10כ�. ב  כב' הש' לוי:

 6  שעות. מקסימו*.  3�4אני מערי+   עו"ד אב� ח�:

 7  אוקי.   הש' לוי: כב'

 8  נשאר ל+ "איילי*" עכשיו.   עו"ד ג. אדרת:

 9  מה? "איילי*". כ�.   עו"ד אב� ח�:

 10  כ�. טוב. אני נועל את הישיבה.   כב' הש' לוי:

  11 

 12  �ההקלטה הסתיימה  �

  13 
  14 

 15 ששה  ענת ידי על הוקלד




