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  עמית צבי גורפינקלהלפני כבוד השופט  

  

  מדינת ישראל  המאשימה:
  

  נ  ג  ד                                                 
 

   031934870ת"ז  . דניאל אלינסו�,1  הנאשמי%:

   037306412ת"ז  . מת� דה�,2

   036494714. דני גליקסברג, ת"ז 3

   301924312ת"ז  . סטיב� לוי,4

  

  פרוטוקול

  ק*קוֹי*גב' נטלי  ח��הדי� מאור אב��עורכי �כוח המאשימה �באי  נוכחי%:

  עו"ד אביעד שא*לזוֹ� � 1כוח הנאש% �בא
  התייצב � 1הנאש% 

  ,ט*רי% מהתייצבות � כוח%�*באי 2�4הנאשמי% 

  עו"ד מיכאל עירוני
#>1<#  1 
  2 

  3 

 4כוחו הקודמי�. אני מבקש �לייצגֹו בתיק ולהחלי� את באי 1ידי נאש� �אני נתבקשתי על עו"ד עירוני:

 5המשפט כי כניסתי מותנית בכ$ שאמשי$ מאותו �המשפט לאשר זאת. אני מודע להחלטת בית�מבית

 6שלב שבו הפסיק הדיו'. יש לי בקשה אחת לגבי מועד ספציפי אחד שנקבע א$ אפרט אותה אחרי שיעיד 

 7  העד.

  8 

 9 

 10  ראשית:�בחקירה ק*קוֹי*משיב לשאלות עו"ד  מוזהר כחוק �מיר קירשנבאו% טמר  �  16עת/

 11  ספר לנו בבקשה במה אתה עוסק כרגע.  :ש

 12  אביב.�אני נמצא במחלקת פיתוח עסקי בחברת הייטק שנקראת 'טפטיקה' פה בתל  :ת

 13  איפה שירת בצבא *מתי השתחררת?  :ש

 14  של הצנחני�. 101בגדוד , הייתי מפקד 2013השתחררתי במר.   :ת

 15  מה הקשר של/ לפאינה קירשנבאו%?  :ש

 16  זו אמא שלי.  :ת

  17 



  
  יפו �אביב �המשפט המחוזי בתל�בית

  2018פברואר ב 01    מדינת ישראל נ' אלינסו� ואח' 16563�08�17 ת"פ

  

 374

 1  יש ל/ שמות נוספי%?  :ש

 2  יש לי ש� נוס� שלא נמצא בתעודת הזהות: זאב.  :ת

 3), שנקרא "משכורת לב�" אותו הצגת 352ת/מייל (מתקבל *מסומ�  אני מציגה בפני/  :ש

 4  בחקירת/. ממי נשלח המייל ולמי?

 5  מדני אלינסו' אליי.(מעיי')   :ת

 6  ?"עזרא"ספר לנו ממתי ועד מתי אתה מקבל משכורת מעמותת   :ש

 7  אני לא זוכר מתי הצ'ק האחרו' היה. כרגע אני לא מקבל. ג� לא זוכר מתי התחלתי לקבל.  :ת

 8"מאז ועד , 2013אמרת שזה היה בסביבות יוני  �24.12.14אני מזכירה ל/ שבחקירת/ מ  :ש

 9  אתה מקבל שכר חודשי. היו%"

 10  כ' כ'. אני פשוט לא זוכר את התאריכי�.  :ת

 11  ."עזרא"מה היה תפקיד/ ב  :ש

 12לית. יש את הערוצי� המקובלי�, אבצורה לא פורמ "תגלית"הייתי מגייס אנשי� שבאו מ  :ת

 13מגיעה אליה�, ויש את הדרכי� שלא מגיעי� אליה�,  "תגלית"הפורמאליי�, כל הדרכי� ש

 14  פורמאלית.�� אנשי� שאני מכיר, תנועות שלי. אני הייתי מגייס בצורה הלאשזה אני עושה, ע

 15  אני מזכירה ל/ שבהודעותי/ דיברת על אתר אינטרנט. אתה יכול לפרט?  :ש

 16ומזמי' אנשי� להצטר�  "תגלית"פתחתי אתר בוויקס, בו אני מספר על החוויה האישית שלי ב  :ת

 17  ולשמוע, והוא בעצ� "ד� נחיתה".

 18  תפקיד/ בקשר לאתר הזה אחרי שהוק%?ומה היה   :ש

 19אני ניהלתי אותו אני בניתי אותו. הפניות שמתקבלות באתר, דר$ האתר, לשנות את ה... לעצב   :ת

 20  אותו, כל עבודת ההכנה של האתר. זו עבודה ארוכה.

 21  ?שהיית צרי/ לטפל בו , כמה פניות היו באתר2014עד דצמבר   :ש

 22  לא היו.  :ת

 23, כי הזכרת בהודעותי/ 2013המבואי%. ספר על נסיעת/ לארה"ב בספטמבר אני אדלג על כל   :ש

 24  שתי נסיעות. אני מזכירה את הראשונה. מי יז% את הנסיעה?

 25  זה היה.. וואי.. אני לא זוכר. סֹורי.  :ת

  26 

 27  :המשפט�לשאלות בית

 28  נסעת לבד? ע% מישהו?  :ש

 29  לבד.  :ת

 30  בשליחות? טיול פרטי?  :ש

 31בזמני הפנוי מה שאני רוצה, טיילתי, ראיתי מקומות, ארה"ב פע� ג� וג�. חלק מהזמ' עשיתי   :ת

 32ראשונה. ובשאר הזמ' הייתי עושה פעילות למע' "עזרא". הייתי נפגש ע� אנשי� שלה 

 33  בארה"ב, הכנתי מערכי שיעור וכאלה.

  34 
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 1  :ק*קוֹילעו"ד ראשית �חקירההמש/ 

 2הטיסה, מה הייתה מטרת , שזה יותר קרוב למועד �12.1.2015כששאלו אות/ בחקירה ב  :ש

 3"המטרה הייתה טיול של : 48ש' �הנסיעה, אמרת שהמטרה הייתה טיול של שבועיי% ב

 4שהייתי בניו יורק למש/ שבועיי%. לשאלת/ מה עשינו  2013שבועיי%. זה היה בספטמבר 

 5"בפע% : 46ש' . זה הדבר הראשו�. ואז ג% אמרת, בבניו יורק, אני משיב שנהני% בניו יורק"

 6  .נה נסעתי לבד לארה"ב וחבר חיכה לי ש% ועוד חברי% מתגלית"הראשו

 7  נכו'.  :ת

 8  ואז ג% בהמש/ את המזכיר שהיו ל/ ארבע פגישות ע% אליזבת.  :ש

 9  נכו'.  :ת

 10כלומר לא דיברת בחקירה של/, ושוב, זו הייתה חקירה בסמו/ לטיסה, לא דיברת על מערכי   :ש

 11פגישות ע% אליזבת, שהיא הייתה אתה אומר שיעור, לא על כנסי%. אתה דיברת על ארבע 

 12  צינור גישה של/ לאנשי% או משהו כזה. נכו�?

 13ֶאמת. אבל, קוד� כל ג� בחומר החקירה שקראתי יש את מער$ השיעור ששלחתי. דבר שני,   :ת

 14  קוד� כל עבר המו' זמ'. ג� בחקירה הייתי חולה, זה ג� מצוי' בחקירה.

 15  אתה עובד. אז קוד� כל, בניו יורק נהני� ג� א�

 16מתייחסי% לנסיעה השנייה,  2015מערכי השיעור שאתה מדבר עליה% בחקירה של אוגוסט   :ש

 17  ולא לראשונה.

 18  הראשונה, אבל בהחלט היו. הבנתי. יכול להיות שלא שלחתי את מערכי השיעור של הנסיעה  :ת

  19 

 20  :המשפט�לשאלות בית

 21  מי זאת אליזבת?  :ש

 22, ואות� חבר'ה עזרו לי להגיע לאנשי� "תגלית"אלה חברי� שלי שהכרתי כשעשיתי   :ת

 23. ה� יהודי�, ומסתובבי� בחברות יהודיות, הרבה יותר קל לה� להעביר את זה "תגלית"ב

 24  הלאה.

 25שעזרו ל/, ושנפגשת ע% אליזבת ארבע  "תגלית"ואז מה? אתה אומר שהכרת חבר'ה מ  :ש

 26  פגישות.

 27  ."תגלית"היא עוזרת לגייס אנשי� ל  :ת

  28 

 29  :ק*קוֹישית לעו"ד רא�המש/ חקירה

 30  איפה הזמנת כרטיסי טיסה?  :ש

 31  לא זוכר. באמת שלא זוכר.  :ת

 32  אתה זוכר מי הזמי� את הכרטיסי%?  :ש

 33  לא.  :ת

  34 
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 1. שאלו אות/ מי הזמי� עבור/ את 136ש' , 12.1.15, מקריאה מהודעת/ מיו% אני אזכיר ל/  :ש

 2אני באתי ואמרתי  "אי� לי מושג. אני בכלל לא התעסקתי ע% הכרטיס.הכרטיס, וענית: 

 3. וה% סגרו 2013להורי% שלי שאני רוצה לטוס לניו יורק בתאריכי% הללו, במהל/ ספטמבר 

 4את זה. ההורי% סגרו את זה. לא אני. כמה זמ� אחרי שדיברתי אית% וביקשתי מה%, ה% 

 5  . זה נכו�?שבו אליי ואמרו לי שיש לי כרטיס לניו יורק בתאריכי% כאלה ואחרי% בספטמבר"

 6  אני לא זוכר שאמרתי את זה.  :ת

 7  א% אמרת את זה, זו אמת?  :ש

 8  כ'.  :ת

 9  בזמ� שהורי/ הודיעו שסגרו כרטיס, מה אמרו ל/ לגבי מי שיל% עליו?  :ש

 10  לא זוכר.  :ת

 11לשאלת/, ה% לא אמרו מי : 141ש' מאותה הודעה,  האני אמשי/ וארענ� זיכרונ/. מקריא  :ש

 12מהרגע שההורי% שלי התעסקו בזה לא  שיל% בעבור הכרטיס ואני ג% לא שאלתי את זה.

 13עניי� אותי מי שיל%, מה שיל% וכמה זה עלה. לשאלת/, לא סביר שאני אתעניי� ואשאל 

 14  . א% אמרת אז זה מה שהיה?אות% מי שיל% על הכרטיס"

 15  כ'.  :ת

 16  ?2013אתה זוכר מי מבני משפחת/ היה בניו יורק ג% בספטמבר   :ש

 17  שתי אחיות שלי.  :ת

 18  נפגשת% ש%?  :ש

 19  כ'.  :ת

 20  כמה ימי% היית% ביחד?  :ש

 21  ממש לקראת הסו�, יומיי�.  :ת

 22  ומה עשית% ביומיי% האלה?  :ש

 23  ביו� הראשו' לא הייתי אית', ביו� השני הייתי אית', טיילנו, וזהו.  :ת

 24(מתקבל  �19.8.15אני רוצה להציג ל/ מייל, ששוב פע% אתה הצגת אותו בהודעה של/ מ  :ש

 25  ב הזה, ומי ביקש מדני אלינסו� לכתוב אותו?). למה נועד המכת353ת/*מסומ� 

 26אני ביקשתי מדני לכתוב את המכתב. זה היה לפני הטיסה שלי הראשונה לארה"ב והייתי   :ת

 27צרי$ את המכתב הזה איתי כדי להוציא את הוויזה, להראות לה� שאני לא מתכוו' להשתלב 

 28  במעגל העבודה האמריקאי, אלא בא מטע� עמותת "עזרא".

 29מתאר סמינר ב� שבועיי% בו אתה הול/ להשתת2. למה אלינסו� כותב על סמינר המכתב   :ש

 30  שבעצ% לא היה?

 31  לא יודע.   :ת

 32  ?"תגלית"מתי סיפרת לדני על הפגישות שערכת בארה"ב ע% החבר'ה מ  :ש

 33  וג� בדיעבד. קוד� כל זה היה בתיאו� ציפיות שלנו בעבודה.  :ת

  34 
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 1  לארה"ב?מה ביקשת מדני לגבי מימו� הכרטיס של/   :ש

 2  סליחה לא הבנתי את השאלה.  :ת

 3  מה ביקשת, א% ביקשת, מדני, לגבי מימו� כרטיס הטיסה של/ לניו יורק?  :ש

 4  לא זוכר.  :ת

 5"הוא לא הציע לי לשל% : 209ש'  �12.1.15אני ארענ� זיכרונ/ שוב, חוזרת לאותה הודעה מ  :ש

 6  נכו�?. על הכרטיס. אנחנו לא דיברנו בכלל על נושא עלות הכרטיס"

 7  כ'.  :ת

 8מכסה את עלויות הנסיעה של/ לארה"ב וה4ִהייה " עזרא", 353ת/לפי המכתב לשגרירות,   :ש

 9  ש%. אי/ זה מתיישב ע% העובדה שלא ביקשת ממנו לממ� את הכרטיס?

 10  ֶא, קוד� כל אני לא ביקשתי ממנו ואני לא יודע אי$ זה מתיישב. אי' לי הסבר.  :ת

 11  לל לא ידעת מי משל% ל/ על הכרטיס?אי/ זה מתיישב ע% אמירת/ שכ  :ש

 12  לא יודע. לא זוכר.  :ת

  13 

 14  :המשפט�לשאלת בית

 15  בכל אופ�, לא אתה שילמת בעד הכרטיס.  :ש

 16  לא. לא מכספי שלי.  :ת

  17 

 18  :ק*קוֹיראשית לעו"ד �המש/ חקירה

 19  אתה ידעת בכלל על הקשר של דני למימו� כרטיס הטיסה של/, לפני הנסיעה?  :ש

 20  ֶא.. לא.  :ת

 21. תתמקד בתאריכי הטיסות,            , חשבונית על תשלו% הכרטיס142ת/אני מציגה ל/ את   :ש

 22  זו הטיסה של/, נכו�? אלה המועדי% שהיית בניו יורק? .13�27.9.13

 23  ֶא.. נראה לי שכ'.  :ת

 24). מי 354ת/(מתקבל *מסומ�  �19.8.15אני רוצה ג% להציג ל/ מייל נוס2 שהצגת בחקירת/ מ  :ש

 25  מייל ומִמי?קיבל את ה

 26  אני. מדני.  :ת

 27  ומה זה המייל הזה?  :ש

 28  "הראל חברה לביטוח" (מעיי'). נראה כמו טופס ביטוח.  :ת

 29אני אזכיר ל/, ארענ� זיכרונ/, כי אתה אומר את זה כשאתה מציג את המייל בהודעת/   :ש

 30  . 2013, אתה אומר שזה ביטוח הנסיעה של/ בספטמבר 6ש' , 19.8.15-מ

 31  נכו'.  :ת

 32  יתכ� שדני משל% ל/ על הטיסה ואתה פשוט לא יודע?אי/   :ש

 33תראי, אני באמת לא זוכר. ג� כשעברתי אתמול על החקירה המו' דברי� שמה, החקירה   :ת

 34  הייתה לפני המו' זמ'. אני לא באמת יודע להגיד ל$ לגבי העניי' הזה. אני פשוט לא יודע.
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 1  שהוא שיל%. לא שלא זכרת.  ידעתאתה אומר שאתה לא זוכר. בחקירה של/ אמרת שלא   :ש

 2  לא. סֹורי.  :ת

 3מה זאת אומרת אתה לא זוכר? כשאמרת בחקירת/ בינואר שאתה לא ידעת שדני שיל% ל/   :ש

 4  על הטיסה, זה היה נכו�?

 5  כ'. אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה על הביטוח.  :ת

 6  על הביטוח אתה לא אומר.  :ש

 7  לנת? בוא נעבור לסידורי הלינה של/ בניו יורק. איפה  

 8אצל רחל, ישראלית שירדה מישראל. יש לה שמה דירה והיא עושה סאבלט לישראלי�. ואני   :ת

 9  וממש לקראת הסו� ישנתי במלו'. ישנתי אצלי במש$ רוב הטיול

 10  אני אזכיר ל/ שהיה מדובר בשני בתי מלו�.  :ש

 11  נכו'. שני בתי מלו'.  :ת

 12  מי שיל% על ה4ִהייה אצל רחל?  :ש

 13  אני.  :ת

 14  האחרו� היה מלו� 'אומני'. ע% מי היית ש%?המלו�   :ש

 15  ע� שתי האחיות שלי.  :ת

 16  למה היית צרי/ לעבור למלו�? אני רוצה להתמקד במלו� הראשו� שזה היה באמצע.  :ש

 17  כי היה צרי$ להיכנס מישהו במקומי אצל רחל.  :ת

 18  ייה אצל רחל נגמרת לפני הזמ�, לפני או אחרי הטיסה?ִה מתי גילית שה4  :ש

 19  .יבאמת לא זוכר א� לפני או אחראני   :ת

 20, אתה אומר שזה היה עוד כשהיית 102ש' ,  �12.1.15אני רק מזכירה ל/, שבהודעת/ מ  :ש

 21בישראל לפני שנסעת. כלומר עשית את כל הסידורי% קוד%. זאת אומרת שהבנת שהסאבלט 

 22  של/ נגמר לפני הזמ�. אז מה עשית? 

 23שני�, מתי  3דברי� כל כ$ מינוריי� שקרו לפני  קוד� כאילו, זה אני חושב ש... לא זוכר.  :ת

 24  סגרתי, ובאיזה שעה...

 25. שואלי% אות/ כמה עלתה השהות 98ש' , �12.1.15אני שוב מפנה אות/ להודעה מ  :ש

 26. ואז "אני לא זוכר. לא אני התעסקתי בזה"ב"הילטו�" שזה המלו� השני, ואתה עונה: 

 27שלי אני חושב. אני לא זוכר. בעצ%, אני אמא "שואלי% אות/ מי התעסק בזה, ואתה אומר: 

 28 התעסקתי בזה ואני לא זוכר אי/. עכשיו אני נזכר שאחרי שסגרתי את הדירה של רחל

 29וידעתי שנשארו לי עוד ימי% שאי� לי דירה, אז פניתי לדני אלינסו�, זה היה עוד כשהייתי 

 30י, וידעתי שהוא בישראל לפני שנסעתי. זה היה הביקור הראשו� שלי בניו יורק ולא הכרת

 31ולכ� התקשרתי אליו בכדי לשאול אותו על המלו�. דני חיפש ומצא  מכיר היטב את ניו יורק

 32אתה זוכר שלפני כ� ביקשת  ,. בהקשר של פנייה לדנילי את הילטו� ואמר שיטפל בזה"

 33  אישור מאמא של/?

 34  אישור ְלמה?  :ת
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 1  לפנות לדני.  :ש

 2  לא.  :ת

 3"אני אומר ל/ כי אימ/ , באותה הודעה, אומרי% ל/: 126ש' אני אמשי/ לרענ� את זיכרונ/. ב  :ש

 4"מה שאני זוכר , ואתה אומר: הפנתה אות/ לדני בבקשה שימצא ל/ מלו�. מה תגובת/?"

 5שאני פניתי לאמא שלי ואמרתי לה שיש לי בעיה ע% מציאת מקו% לינה לכמה ימי% בניו 

 6אותו שיעזור לי. אמא שלי  יורק ושאלתי אותה א% זה בסדר שאפנה לדני אלינסו� ואשאל

 7  . מה שאמרת אז?עיה שאפנה אליו"אמרה לי שאי� ב

 8כ', אבל אני שאלתי אותה הא� זה נכו' לפנות אליו כי הוא הבוס שלי, א� אני יכול לפנות   :ת

 9  בחופשיות. זו הייתה השאלה. א� זה מקובל שאני אפנה אליו.

 10 �19.8.15, שאתה הצגת בהודעת/ מאני רוצה להציג ל/ מיילי% בקשר לדירות בניו יורק  :ש

 11  . על מה אתה מתכתב פה ע% דני?)355ת/ (מתקבלי% *מסומני%

 12  ."דירה בניו יורק"רשו� פה   :ת

 13"התכתבויות שלי : 90ש' �ב �19.8.15אני אזכיר ל/, כי אתה ג% סיפרת על כ/ בהודעת/ מ  :ש

 14. זאת דעתו עליה�" מול אלינסו� בנושא דירות שחשבתי לשכור בניו יורק וביקשתי את חוות

 15אומרת, עוד לפני שהגעת לנושא של מלו�, אתה כבר התייעצת איתו על דירות. ג% היית איתו 

 16בקשר. את% ג% היית% בקשר לגבי המכתב הזה לשגרירות. אז למה כשהגעת לנושא של 

 17  המלו�, שאלת את אמא של/ א% זה בסדר?

 18  .כ$ מזמ', פשוט לא זוכר�אי' לי מושג. זה היה כל  :ת

 19הקראתי ל/ פה מההודעה שדני אמר ל/ שהוא יטפל בזה. מי הזמי� את המלו� ומי שיל%   :ש

 20  עליו?

 21  אני חושב... אני חושב ש... שאלות רחוקות. רחוקות מאוד. מבחינת זמ'. אני לא זוכר.  :ת

 22"לטפל בזה? מה המשמעות של  107ש' בחקירת/ נשאלת ב �24.12.14אני שוב אזכיר ל/, ב  :ש

 23"אני לא הזמנתי את המלו�. אני יודע , ואתה אמרת: את המלו� או אתה?" הא% הוא הזמי�

 24שהוא טיפל בזה. מבחינתי אני לא יודע א% הוא שיל% את זה או שהוא דיבר ע% אמא שלי 

 25. או אבא שלי וה% שילמו את זה. בכל מקרה, לשאלת/, אני לא שילמתי מכספי על המלו�"

 26  מה שאמרת אז...?

 27  תֵק�.  :ת

 �1928תאריכי% ש% יש רישו% לגבי מלו� הילטו�, בי� ה, 142ת/�אות/ לעמ*ד נוס2 באני מפנה   :ש

 29  . זה המלו� בו היית? אלה התאריכי% של/?23.9

 30  כ'.  :ת

 31בי� הזמנת המלו� לבי� אמא של/? מה חשבת? א% יש בזמ� הנסיעה, מה חשבת על הקשר   :ש

 32  קשר, איזה קשר יש?

 33  לא הבנתי את השאלה.  :ת
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 1אתה, וג% ציטטתי מהודעת/, אמרת שאינ/ יודע א% אמא שילמה,  �אחרת אני אשאל אות/   :ש

 2  מי חשבת ששיל% על המלו�? �א% דני שיל%. זאת אומרת 

 3  אני לא זוכר.  :ת

 4שני% דווקא כ� הייתה ל/ תשובה. מפנה אות/ להודעת/ מיו%  3אני בכל מקרה, לפני   :ש

 5שיחה לגבי מי ידאג לנושא  אמרה ל/ באותה(הכוונה לאמא) "מה היא : 130ש' , 12.1.15

 6"לא דיברתי על זה ע% אמא שלי. מבחינתי פניתי לדני, וא% הוא פנה , ואמרת: התשלו%?"

 7  . מה שאמרת זה תֵק2?לאמא שלי וסגר את זה מולה, אני לא מתעסק בזה יותר"

 8  כ'.  :ת

 9אמרת במשטרה שלא ידעת שדני שיל% ל/ על המלו�, ולא ידעת שדני שיל% ל/ על כרטיס   :ש

 10  טיסה. מתי אי פע%, א% בכלל, דיברת ע% דני על התשלו% הזה?

 11  אני לא זוכר.  :ת

 12, ש% השבת שלא דיברת 179ש'  �12.1.15אני שוב מרעננת את זיכרונ/, מפנה להודעת/ מ  :ש

 13  איתו בנושא התשלומי% הנ"ל. 

 14  לא זוכר. לפי מה שכתוב בהודעה.  :ת

 15  משהו בהפתעה, בחשאי? זכורות ל/ עוד הזדמנויות ש"עזרא" שילמו ל/ על  :ש

 16  לא.  :ת

 17(מתקבלי% *מסומני%  �19.8.15אני רוצה להציג בפני/ עוד מיילי% שהצגת בחקירת/ מ  :ש

 18  ). אתה יכול להסביר לי במה מדובר?356ת/

 19יש פה שני נושאי� שוני�. אחד מה� זה מער$ שיעור, והשני זה בעצ� העבודה שלי על אתר   :ת

 20מנת שתעזור לי �בד� הנחיתה. שלחתי אותו לאחותי עלבעצ� מה שכתוב האינטרנט. יש פה 

 21  בתרגו� שלו לאנגלית.

 22  .�2014אני מפנה אות/ שוב לכ/, שמער/ השיעור הוא מ  :ש

 23  אוקיי.  :ת

 24  מי סידר ל/ עבודה ב"עזרא"?  :ש

 25  ֶא.. אמא שלי.  :ת

 26  אתה יכול לפרט אי/ זה היה?  :ש

 27  הייתי ב...   :ת

 28  ל/.היית בשלבי שחרור מהצבא. אני אעזור   :ש

 29נראה לי. ֶא... נראה לי שלא מצאתי עבודה באותו זמ', ממש... ביקשתי ממנה שתעזור לי   :ת

 30  למצוא עבודה וכ$ הגעתי לדני.

 31  אתה זוכר מה היה תהלי/ הקבלה של/ לעבודה?  :ש

 32  נפגשנו כמה פעמי�, וזהו. והתחלתי לעבוד.  :ת

 33  ומה היה בפגישות?  :ש

 34  ות ומה התפקיד.תיאו� ציפיות. מה הוא מצפה ממני לעש  :ת
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 1  כמה מועמדי% נוספי% היו לתפקיד?  :ש

 2  אני לא יודע א� היו עוד מועמדי�. לא שאני יודע שהיו.  :ת

  3 

 4  :המשפט�לשאלת בית

 5  במה התבטאה בעצ% עבודת/?  :ש

 6קוד� כל, הייתי בכנסי� של הקונגרס הציוני בניו יורק. הייתי ג� במוסקבה, היה לנו שמה   :ת

 7עשיתי דר$ התאחדות יוצאי רוסיה, אבל עשיתי את זה למע' "עזרא". ספר, שזה �ביקור בבתי

 8היו לי את הפגישות שלי ע� אינה וע� ליז בארה"ב, להכיר אנשי�, להביא אנשי�, להסביר 

 9  אנשי�. 3�4לה�, המו' הסברה, המו' פגישות. קבוצות קטנות, 

  10 

 11  :ק*קוֹיראשית לעו"ד �המש/ חקירה

 12. נשאלת מה התפקיד של/ ונתת 2015ר ממה שזכרת בתחילת רבה יותפה אתה דווקא זוכר ה  :ש

 13  תשובה מאוד ממוקדת. אתה זוכר מה הייתה תשובת/?

 14  לא.  :ת

 15  ביקשו ממ/ להגדיר במפורש מה היה תפקיד/ ואתה הגדרת.   :ש

 16  פורמאלית. אמרתי את זה ג� היו�. �שאני מגייס אנשי� בצורה א  :ת

 17  ממוקדת.כשביקשו ממ/ לפרט ש% נתת תשובה מאוד   :ש

 18  תשמעי, אני לא זוכר מה אמרתי ש�.  :ת

 19"בהודעת/ , שאלו אות/ לגבי תפקיד/: 24ש'  12.1.15אני ארענ� את זיכרונ/. בהודעה מיו%   :ש

 20כשנשאלת לגבי תפקיד/: 'למשל בניתי אתר  107אמרת בש'  �24.12.14הקודמת מה

 21לכ/ אני מעורב  אינטרנט היוצר גישה נוחה ואישית לקהל היעד המדובר. כמו כ� מעבר

 22בפורומי% הנוגעי% לקהל היעד בארה"ב. אני פעיל במער/ ההסברה בכל הקשור 

 23. שאלו אות/ א% אתה מבצע תפקידי% או משימות לגיטימציה במדינת ישראל'."-לדה

 24  אחרות ב"עזרא" ואמרת שלא. 

 25המשפט כשנשאלתי מה זה העבודה הלא �אני לא מוצא הבדל בי' מה שאמרתי לבית  :ת

 26ית. א� זה הפורומי�, יש אלפי סוגי� של פורומי�. אני לא רואה הבדל בי' מה פורמאל

 27  שאמרתי כא' לבי' מה שאמרתי בחקירה.

 28נתבקשת וחיפשת מיילי% שקשורי% לעבודת/  �19.8.15שאלה אחרונה: בהודעת/ ב  :ש

 29ב"עזרא" ומצאת שמונה מיילי%. א% אני סופרת ג% את ההתכתבות ע% דני, על מיקו% 

 30  מיילי%. יש מיילי% נוספי%? 8הכל �ארה"ב, ס/הדירות ב

 31  בדקו בתיבת המייל האישית שלי והייתה לי ג� תיבת מייל בעבודה.  :ת

 32  כמה מיילי% אמורי% להיות במייל של העבודה?  :ש

 33  אני לא זוכר.  :ת

  34 
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 1  כמה היית בטוח שבכלל יש ש% מיילי%?  :ש

 2  לא יודע. אבל נראה לי שיש ש�.  :ת

 3"יתכ�, אבל אני לא בטוח ולא : 95ש' ב �19.8.15זיכרונ/, כי אמרת בהודעת/ מאני ארענ� את   :ש

 4זוכר. היה לי את היוזר של המייל שלי בעזרא ויתכ� שהשתמשתי בזה. אני לא זוכר. אני לא 

 5  .בטוח בכ/"

 6  זו אותה תשובה שנתתי ל$ עכשיו.  :ת

  7 

 8  לאור זה שהוא לא זוכר לא זוכר, אני מבקש להגיש את הודעות העד. ח�:�עו"ד אב�

  9 
 10  אי' עילה להגיש'. אני מתנגד. עו"ד עירוני:

  11 
 12זיכרו' או סתירות, והפנינו וציטטנו �אני אסביר. מכיוו' שהיו הרבה מאוד פרטי� של אי ח�:�עו"ד אב�

 13  משפט. נראה לי יותר נכו'.ה�חלקי� מההודעות, אני חושב שצרי$ שתהיה התמונה המלאה בפני בית

  14 
 15  אני חוזר בי מהתנגדותי. אני מסכי� להגשת ההודעות. עו"ד עירוני:

  16 

#>4<#  17 
 18  ה ט ל ח ה

 19מתקבלות  ,�19.8.2015ו 19.4.2015, 12.1.2015, 24.12.2014מהתאריכי�:  הודעותיו של העד 4

 20  .ד'�א'357ת/ בהתאמה, 7מסומנות

  21 
#>5<#  22 

 23  במעמד הנוכחי%. 01/02/2018, שבט תשע"חט"ז היו% בפומבי דעה ניתנה וה*

  24 

  

  שופט עמית, גורפינקל צבי

  25 

 26  הפסקה בדיון.

   27 

 28  נגדית לעו"ד עירוני:�חקירה

 29  , שאז ההיכרות של/ החלה ע% דני.�2011. אני רוצה לחזור ל�2014ו 2013נשאלת על   :ש

 30  נכו'.  :ת

  31 
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 1אותו במסגרת השתתפות/ כלומר, זה לא שאמא של/ הכירה ביניכ%. אתה הכרת   :ש

 2  ."תגלית"ב

 3  נכו'.  :ת

 4  .�2011ב "תגלית"תסביר מה הייתה השתתפות/ באותה תוכנית   :ש

 5אנשי�, חבר'ה בארה"ב. הרוב המוחלט שלה� בעלי שורשי�  �60התלוויתי לקבוצה של כ  :ת

 6  מזרח אירופאיי�, רוסיה אוקראינה, ואני ליוויתי אות� בשהיית� באר..

 7  באר6. ימי% �10כמדובר בשהייה של   :ש

 8  שבועיי�.  :ת

 9  כשאתה עושה את זה בהיות/ חייל.  :ש

 10  כ'.  :ת

 11  חיילי% נוספי%. 7יחד ע% עוד   :ש

 12  נראה לי יותר.  :ת

 13  ידי קצינת ת"ש.�קרי, בהיות/ חייל, אתה מרואיי� ביחידה של/ על  :ש

 14  קצינת חינו$.  :ת

 15, אתה מופנה לליווי אות% חבר'ה שמגיעי% לאר6 "תגלית"ובעקבות בקשתה של התוכנית   :ש

 16. כדי לסבר את האוז�, מדובר על אלפי אנשי% שמגיעי% לאר6 "תגלית"במסגרת תוכנית 

 17  כאשר את% מחולקי% לקבוצות.

 18  אל� לשנה מגיעי� לאר.. �300באזור ה  :ת

 19  לפני שהתוכנית מתחילה, נפתחת קבוצת פייסבוק.  :ש

 20  נכו'.  :ת

 21  מתחילי% להתכתב. כברבמסגרתה את%   :ש

 22  יש יו� עיו' בירושלי� רק של החיילי�.  :ת

 23אתה היית בתפקיד לוח%, ולמעשה מלווה את החבר'ה שמגיעי% מארה"ב, כאשר המטרה   :ש

 24  של/ זה לחזק את הקשר שלה% למדינת ישראל ולשורשי% היהודי% שלה%.

 25  לגמרי.  :ת

 26שמביא לאר6 כמות מאוד גדולה אלינסו�, במסגרת "עזרא", הוא אחד האירגוני% המובילי%   :ש

 27ואחראי על חלק נכבד של התוכנית  של אנשי% מארה"ב, מרוסיה, מגרמניה, מאירופה בכלל

 28  הזאת.

 29  נכו'.  :ת

 30  .�2011ואז אתה נפגש איתו ב  :ש

 31  נכו'.  :ת

  32 

  33 

  34 
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 1למעשה, כבר אז דני מבהיר שהמטרה הנוספת של השבועיי% האלה, ליצור קשר יותר חזק   :ש

 2בי� החבר'ה האלה שאתה מלווה אות% שבועיי%, כדי שהקשרי%  כפי שמחקרי% מראי%,

 3  האלה יימשכו ג% בסיו% התוכנית.

 4  לגמרי.  :ת

 5  ואז, את% ג% ממשיכי% בקשר אחרי שהתוכנית מסתיימת.  :ש

 6  כ'.  :ת

 7, בי� היתר, הפנייה אלי/ לצור/ הקמת האתר והעבודה �2013ואז, כשאתה נפגש ע% דני ב  :ש

 8  .�2011ההיכרות והקשר שאתה מקיי% ע% אות% אנשי% מבסיס �בגיוס, היא על

 9  שבה הייתי חייל. ככה הכרנו. "תגלית"אמת. ג� ליז הייתה מאותה   :ת

 10תסכי% איתי שברגע שאתה מודיע לחברי/ בקבוצה שאתה מגיע לניו  �עוד קפיצה מסוימת   :ש

 11יגיעו לאותו יורק לצור/ מפגש, או קורס או שיחה, ההתגייסות, אתה ג% מבקש, לא רק שה% 

 12  מפגש, אלא..

 13  שיביאו חברי�.  :ת

 14  נכו�. אות% חברי%, שזה הדור הבא..  :ש

 15  ."תגלית"של   :ת

 16כדי להראות מה  2011אז כשחבריי שאלו אות/ לגבי תפקיד/ ב"עזרא", אז העליתי את שנת   :ש

 17  ."תגלית"זה בעצ% 

 18קוד� כל זה קצת עניי' של פרשנות תרבותית. כי יש, אצל האמריקאי� לפחות, ה� אוהבי�   :ת

 19ופחות אוהבי� לשמוע  "אני הלכתי, והיה ככה וככה"דעת מאוד אישיות. כלומר �לשמוע חוֹות

 20מגייסי�. למסור חוויות אישיות, מה פרסומות של משרד התיירות. וכא' נכנס התפקיד של ה

 �21 הפרויקט עצמו, אתה עובד על מעגלי� של אני והחבָרה, אני ועצמי. וזה זה להיות ישראלי, ג

 22  מה שאתה מנסה להעביר.

 23  אתה ממשי/ לשמור על קשר.. �2011מאני מבי� ש  :ש

 24  עד היו�.  :ת

 25חבריי שאלו לגבי מיילי% ומיילי% של העבודה. לא הציגו ל/ מיילי% של תיבת העבודה של/   :ש

 26  בחקירות, נכו�?

 27  נכו'.  :ת

 28תנסה להיזכר: כמה מפגשי% ושיחות טלפו� קיימת ע% דני בעבודת/ ב"עזרא", בהדרכה   :ש

 29  שלו אות/ לעניי� הגיוס.

 30, היו שיחות היו מספר פעמי�. לא זוכר כמה. אני זוכר בוודאות שנפגשנו בכפר המכבייה  :ת

 31  .טלפו'. היה קשר

 32  ומגייס, נכו�?אתה מודע לזה בוודאי שהעבודה של דני אישית, מול כל מגייס   :ש

 33  כ'.  :ת
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 1  בזמ� עבודת/ ב"עזרא" תסכי% איתי שפגשת עשרות, א% לא מאות, מגייסי%.  :ש

 2  כ'. אלפי� ג�.  :ת

 3  מה תפקידו של מגייס?  :ש

 4אד�, א� אני מזקק את �כמו שאמרתי. תפקיד המגייס בסופו של דבר, הוא לתפוס את הב'  :ת

 5ולהעביר אותו לאנשי  "תגלית"א לאד� לשכנע אותו לבו�זה ככה לסו�, זה לתפוס את הב'

 6קשר באירגו', וה� מבצעי� כבר את כל תהלי$ ההרשמה, וזה עניי' של מכסֹות, ויש איזושהי 

 7פיה מסנני� מי מגיע ומי לא, אבל זה כבר לא ברמתי. אני המטרה שלי היא להביא �נוסחה שעל

 8  אות� כבר לעשות את ההמרה.

 9  אני רוצה להראות ל/ תמונות.   :ש

 10  זה תמונות שלי מהאתר.   :ת

 11  זה האתר שאתה בנית. נכו�?  :ש

 12  ).158נ/(התמונות מתקבלות 7מסומנות  נכו'.  :ת

 13  האתר פעיל ג% עד היו%, נכו�?  :ש

 14  כ'.  :ת

 15אתה מודע לכ/ שא2 אחד לא פנה אלי/ באתר הזה, ושקיימי% עוד מספר אתרי% נוספי%   :ש

 16  שקיימי% ב"עזרא" וג% אליה% א2 אחד לא פנה?

 17ה לי יותר ממאות. יש אלפי מגייסי� שמשתמשי� בזה וזו הדר$ של כול� להגיע וזה נרא  :ת

 18  הדרישות מ9ל מגייס. המינימו� זה לפתוח אתר.

 19  אני מציג ל/ תמונה נוספת. מה זה?  :ש

 20, הוא הבחור ע� החולצה האדומה, הוא נוסע ליותר "תגלית"דימה הוא ג� מ .זה אני  :ת

 21אחת, וכל אלה ע� החולצה הלבנה ה� הקבוצה עצמה שמגיעה. על דימה יש  "תגלית"מ

 22  ). אני עדיי' בקשר ע� אות� חבר'ה.159נ/שרשרת של צוות. התמונה מתקבלת 7מסומנת 

 23אני מתנצל מראש בסוג השאלות שאשאל אות/ כרגע. אנחנו מדברי% על חקירת/   :ש

 24  .... אני מבי� שלחקירה הזאת לא הגעת במצב24.12.14-מ

 25  הייתי חולה.  :ת

 26. אני מבי� שהיה עוד אירוע לפני החקירה שיכול להיות שהוציא 184�181ש' אני מפנה ל  :ש

 27  אות/ מהריכוז.

 28  כ'. עישנתי סמי� בתקופה שלפני.  :ת

 29  הייתה איזו מסיבה...  :ש

 30  אנשי�, שתינו ועישנתי סמי�. �50�60חנוכת בית שלי. היו אצלי בדירה באזור ה  :ת

 31  ר את זה כדי להתריס, אבל החוקר בוודאי ידע את זה.אני לא אומ  :ש

 32  תפסו אצלי.  :ת

  33 
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 1אז א% אני שואל אות/ שאלה כזו: כמה באמת צרי/ לתת משקל לתשובות של/ באותה   :ש

 2  חקירה? לגבי הזיכרו� של/ באותה תקופה?

 3  הוכחתי בחקירה הזאת שהזיכרו' שלי מלפני שלוש שני� הוא לא במיטבו.  :ת

 4והקשר של/ ע% אנשי% לאחר מכ�, תסכי% איתי שהתשובה של/  2011שדיברנו על לאור מה   :ש

 5  שאמא של/ הכירה ל/ את דני אלינסו�, היא לא מדויקת.

 6  לא אמרתי שהיא הכירה לי אותו אלא סידרה לי את העבודה אצלו.  :ת

 7, המשמעות של הדברי% היא שהיא אמרה ל/ סידרה לי את העבודה"כשאתה מדבר על "  :ש

 8  מחפש עובד.שדני 

 9  כ'.  :ת

 10  היא הבטיחה ל/ לפני שנפגשת ע% דני שאתה הול/ לעבוד ש%?  :ש

 11  לא.  :ת

 12  דיברה אית/ על שכר שאתה הול/ לקבל?  :ש

 13  לא.  :ת

 14  דיברה אית/ על סוג העבודה שאתה הול/ לבצע?  :ש

 15  לא.  :ת

 16    אז מה המשמעות שהיא "סידרה" ל/?  :ש

 17  היא פתחה לי את$ הדלת ואני נכנסתי.  :ת

 18  קרי?  :ש

 19  היא עזרה לי לסדר כביכול את הכיוו', ואני הכנסתי את עצמי.  :ת

 20  זה קורה המו� במדינה שלנו שצרי/ להראות את הכיוו�...  :ש

 21  אני חושב שרק ככה..  :ת

 22  אני מפנה אות/ לריאיו� הקבלה ע% דני בכפר המכבייה. אתה זוכר את המפגש ביניכ%?  :ש

 23רקע, את בית הקפה ש�, הלובי, וזהו. כמו מאוד ב... ככה, אני זוכר את כפר המכבייה ב  :ת

 24  שאמרתי, לפני יותר משלוש שני� זה המו' זמ'.

 25אתה זוכר שדני אמר ל/ שאחד היתרונות שיש ל/ על כל אד% אחר, הוא העובדה שאתה בוגר   :ש

 26  ."תגלית"

 27  ודובר ג� רוסית.  :ת

 28  ואז, התבקשת להקי% אתר אינטרנט, ולהשתת2 בגיוס.  :ש

 29  כ'.  :ת

 30לחברתי פירטתי כל מיני מפגשי%. אתה מסכי% איתי שבמהל/ כל עבודת/ התקופה של/,   :ש

 31  אתר אינטרנט זה...בכל זאת, הקמת 

 32   שבוע במצטבר. זה עבודה.  :ת

 33  כתיבת חוויה אישית של/.  :ש

 34  כ'.  :ת
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 1  בחודש. נכו�? 7 2,000עכשיו תאמר לי, במהל/ אותה שנה, השכר שאתה משתכר, זה   :ש

 2  אמת.  :ת

 3כאשר במהל/ השנה הזאת אתה ג% משתת2 בהליכי גיוס, התכתבות בקבוצת פייסבוק,   :ש

 4  ."תגלית"מנת להביא אנשי% ל�ניסיו� שכנוע אנשי% ברשת, בכל דר/ אפשרית, על

 5  נכו'.  :ת

 6  ?"תגלית"אתה מעורה בתחרות שקיימת בי� האירגוני% להבאת אנשי% ל  :ש

 7  כ'. יותר מדי.  :ת

 8  בנט.כאשר אירגו� הגג זה השר   :ש

 9  כ'.  :ת

 10  יש מספר אירגוני% שנאבקי% על.. "תגלית"ובתו/   :ש

 11  נאבקי� על הזכות להביא אנשי�.  :ת

 12אני רוצה להבי� משהו: אני רואה אות/, אתה בחור מאוד אינטליגנטי. אי� לי ספק. לכ� אני   :ש

 13  יוצא מנקודת הנחה שאתה קורא מיילי% שנשלחי% אלי/.

 14  נכו'.  :ת

 15. חודשיי% לפני הנסיעה של/ 2013אלינסו� לשגרירות ארה"ב נעשית ביולי הפנייה של דני   :ש

 16  לארה"ב.

 17  נכו'.  :ת

 18  הרבה לפני ההתכתבות של/ איתו לגבי הדירות.  :ש

 19  נכו'.  :ת

 20  ואתה רוצה לומר לי, שלא ידעת, לא חשבת, שאתה נשלח לבצע משימה עבור "עזרא"?  :ש

 21  ידעתי שאני נשלח לבצע משימה עבור "עזרא". זה היה ברור מאליו.   :ת

 22   ימי%? 11שהית ש%   :ש

 23  נכו'. בפע� הראשונה.  :ת

 24  ימי% בלבד. 4כמו שחברתי הראתה ל/, התשלו% של "עזרא" הוא בגי�   :ש

 25  נכו'.  :ת

 26  שזו למעשה מסגרת הפעילות של/.  :ש

 27  נכו'.  :ת

 28  . את מי אתה מזהה?אני מציג ל/ תמונות  :ש

 29את גיא חבר שלי מהאר., שהוא ג� היה ב"עזרא", הוא היה א� אני לא טועה שישה מחזורי�   :ת

 30  אחריי.

 31  איפה צולמה התמונה?  :ש

 32). הבחורה בשמלה הכחולה זאת ִאינה. 160נ/בניו יורק (התמונות מתקבלות 7מסומנות   :ת

 33  התמונה השנייה צולמה בדירה של רחל. 
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 1  מי זאת ִאינה?  :ש

 2  המגייסי�.חראית על בסני� של "עזרא" בניו יורק, היא אעובדת   :ת

 3זאת אתה נזכר בפעילות שעשית ב"עזרא" �אחרי שאתה רואה את התמונות האלה, אולי בכל  :ש

 4  כשנסעת לש%? 2013בשנת 

 5  עשיתי תמיד.  :ת

 6  .�2014חברתי אמרה ל/ שמער/ השיעור הוא מ  :ש

 7אבל זה לא נוגד את זה שהיו מערכי  ,�2014עניתי לה, שמער$ השיעור ששלחתי לה הוא מ  :ת

 8  .�2013שיעור ב

 9  בתמונה הראשונה אתה נמצא ע% מגויסי% פוטנציאליי%.  :ש

 10  כ'.  :ת

 11  ספר על המפגשי%.  :ש

 12פה נפגשנו לארוחת צהריי� ע� חבר'ה מקומיי� אמריקאי� אבל במקור יוצאי רוסיה. ואני   :ת

 13, אז קוד� כל בשיחה אתה מדבר על וגיא שנינו היינו ב"עזרא" ושנינו ישראלי� יוצאי רוסיה

 14נקודת המבט שלנו על המדינה ומה שקורה פה, ומשתפי� אי$ זה להיות ב' של עולי� חדשי� 

 15ג� בישראל, ג� בארה"ב, מה דומה מה שונה, אי$ אתה מרגיש יותר שיי$. ובסופו של דבר 

 16  ."תגלית"להביא אות� ל

 17אבל זו האמת, אתה ג% היית מגייס טוב. אני אגיד ל/ ג% עוד משהו, שאולי לא יישמע טוב   :ש

 18  חייל, קרבי..

 19  בצנחני�.  :ת

 20  אד% שלכאורה משפחתו מצליחה באר6, למרות שרק הגיעה, יוצאי עלייה למעשה.  :ש

 21  כ'.  :ת

 22אז לכ� ג%, אתה היית מעי� "כלי שיווקי" של "עזרא" להראות כמה ראוי וכמה כדאי להגיע   :ש

 23  לישראל.

 24כי חייל על מדי� נראה  הוא כלי שיווקי כי זה מֹוכר. "תגלית"ע לאני חושב ש9ל חייל שמגי  :ת

 25  טוב.

 �26פורמאלית, תסכי% איתי שכל המערכת הא�באות% מפגשי%, כשמדובר על גיוס א  :ש

 27פורמאלית הזאת פועלת בצורה כזאת: לאירגוני%, לא משנה איפה תגייס אות%, בבאר, 

 28  בדיסקוטק, בבית קפה...

 29  את עצמו כהרבה יותר מועיל. פורמאלי הוכיח�הגיוס הא  :ת

 30  אני רוצה להבי�: הכל התבסס בסופו של דבר על יצירת קשרי% אישיי%.  :ש

 31  נטווורגינק.  :ת

 32כשהעבודה של/ היא כל הזמ�: לענות לטלפו�, לענות בפייסבוק. אז עדיי� לא היה וואטסאפ,   :ש

 33  אבל לאחר מכ� ג% בקבוצות וואטסאפ.

 34  כ'.  :ת
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 1אנשי%, זה  �100השנה הזאת הצליח האירגו� לגייס למעלה מא% אני אגיד ל/ שבמהל/   :ש

 2  יישמע מופר/?

 3  מעט מעט.  :ת

 4  אנשי%? 200  :ש

 5  .200  :ת

 6חמישית  �. קרי 1,000כאשר, אתה מודע לזה שהִמכסה ש"עזרא" צריכה למלא בשנה זה   :ש

 7  אתה הבאת. 

 8  .כ'  :ת

 9דקה ודקה, התוצאה אתה מסכי% איתי שעמדתו של דני: הוא לא מקפיד מה אתה עושה בכל   :ש

 10  זה מה שמעניי� אותו.

 11  ככה לכל המגייסי�. לא רק ב"עזרא". נכו'.  :ת

 12אז בוא נחדד נקודה אחרונה לגבי המפגש בכפר המכבייה. ש% למעשה דני שאל אות/ א%   :ש

 13  אתה מסוגל לבנות אתר אינטרנט..

 14  אי$ האתר אינטרנט צרי$ שייראה, מה אני צרי$ לעשות, מה הזמינות.  :ת

 15ואז הוא חוזר אלי/ לאחר מספר ימי% ומבקש ממ/ למלא טפסי עובד. קרי, כשהגעת לש%   :ש

 16  ."בוא, ב� של פאינה, תתחיל לעבוד"לא קיבלת תשובה: 

 17  נכו'.  :ת

 18אני לא יודע מה שענית במשטרה חבריי הקריאו ל/ חלקי%. כשאתה מקבל מייל, ואתה יודע   :ש

 19כשאתה אמור לטוס בספטמבר, אי/ זה מסתדר שבחודש יולי כבר פנו בעניי� של/ ל"עזרא", 

 20  ע% טענת/ שבאת להורי/ ואמרת שאתה רוצה לטוס לארה"ב?

 21  אני כבר לא זוכר. אני פשוט לא זוכר את זה.  :ת

 22כי א% אתה יודע שדני פועל לקבל עבור/ ויזה, אז מ� הסת%, כמו שאני מבי� את זה, זה לא   :ש

 23שאתה רוצה לנסוע, אלא דיברת ע% דני באת להורי% של/ ואמרת מסתדר ע% מה שאמרת ש

 24  שאתה רוצה לצאת לשליחות.

 25  זה לא מסתדר.  :ת

 26אי/ מסתדר, תשובת/ שאתה לא ידעת שהוא מממ� את הטיסה, א% הוא שולח ל/ את   :ש

 27  הביטוח של/ למייל? אתה רואה את הביטוח ואתה לא יודע שהוא מממ� ל/ את הנסיעה?

 28  זה לא מסתדר ע� מה שאמרתי.  :ת

 29  החוקרי% שאל אות/ א% טסת הרבה ג% כשהיית חייל.אחד   :ש

 30  נכו'. שאל אותי את זה.  :ת

 31  כמה טיסות היו ל/ בשנה?  :ש

 32  אמרתי ג� בחקירה שאני מתחת לממוצע. אחת.  :ת

 33  אני רוצה להבי� משהו: לא הגעת לניו יורק ע% אחיותי/, נכו�?  :ש

 34  הגעתי לבד.  :ת
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 1  שני אנשי% יחד. זוכר את השמות?כשאני קורא את השיעור שהכנת, מופיעי% ש%   :ש

 2  אור וגיא.  :ת

 3, 2013, אלא זו דוגמא לשיעור משנת 2014אולי זה יית� ל/ להיזכר שזה לא מתייחס לשנת   :ש

 4  עצ% הנוכחות שלה% במקו%?

 5  כמוב'.  :ת

 6יתי ל/ תמונה ואמרת שזו דירה של רחל. חבריי לא חולקי% על כ/ שהיית בדירה אני הרא  :ש

 7  של רחל.

 8  נכו'.  :ת

 9  אז אתה מצול% בדירה של רחל ע% ִאינה, אחראית המגייסי% של תנועת "עזרא".  :ש

 10  נכו'.  :ת

 11  ספר?�הכרת אותה ג% בתיכו�? בבית  :ש

 12  לא.  :ת

 13  אז מה פתאו% נפגשת% בניו יורק?  :ש

 14  דר$ "עזרא".  :ת

 15  אני מציג ל/ עוד מספר תמונות.  :ש

 16אני מזהה את עצמי ואת גיא, היה לוח� בסיירת צנחני�, וזה היה בפגישה ע� שר הביטחו'   :ת

 17  ).161נ/ליברמ' בניו יורק בכנס הקונגרס הציוני (שלוש תמונות מתקבלות 7מסומנות 

 18אז שוב, תגיד לי בבקשה, אי/ את התמונות האלה וכל מה שאתה מספר לי כרגע, מסתדר   :ש

 19  יורק?ע% זה שנסעת לבלות בניו 

 20  אני לא חושב ואמרתי את זה קוד�: ניו יורק זה הנאה ג� א� אתה הול$ לעבוד.  :ת

 21   ימי% לעבוד והיתר לבלות. 4בכל זאת, מראש, הכל היה גלוי. נסעת   :ש

 22  נכו'.  :ת

 23  ימי% במלו�. 4ולכ� התשלו% ג% היה רק על   :ש

 24  נכו'.  :ת

 25  והיתר מימנת בעצמ/, נכו�?  :ש

 26  כ'.  :ת

 27המשפט מה הקשר בי� אמא של/ לבי� כל מה �תוכל להסביר לביתאז שוב, בבקשה,   :ש

 28  שסיפרת לי כא�?

 29  לא אמרתי שיש קשר.  :ת

  30 

 31  חוזרת:�חקירה

 32  אי'.

  33 

  34 
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 1יש לנו שיחה שחשבנו שהוגשה וכנראה לא הוגשה, אז אנחנו מגישי� אותה בהסכמת  ח�:�עו"ד אב�

 2  ).358ת/, מתקבלת 7מסומנת 7.10.2014וניס' זאבי, מיו�  ליקסברגגשיחה בי' מת' דה', דני ( חבריי

 3לגבי העדי�: נרצה להביא את מייק צופנס ואת מיכאל קלגנוב. שניה� לא באר.. צופנס אמור לחזור 

 4  נעדכ' את הסניגורי�. .�25.2.2018באמצע החודש וננסה להביא אותו ל

 5  ני� ואנחנו מנסי� לתא� איתו.לגבי קלגנוב זה יותר מורכב מכיוו' שהוא כרגע במחנות אימו

  6 
 7רק לאחרונה. במקביל אני מופיע בתיק בפני הרכב פשעי�  1כזכור, נכנסתי לייצוג הנאש�  עו"ד עירוני:

 8  שבו קבוע ג� דיו' בתיק כא'. 25.2.2018חמורי�. אחד הדיוני� ש� קבוע ליו� 

 9  .�9:00, אני מבקש להקדי� את הדיו' ל�27.2.2018לגבי ה

  10 

  11 
#>6<#  12 

 13  ה ט ל ח ה

 14, וקיבל על עצמו להמשי$ את הדיו' 1מאחר שעו"ד מיכאל עירוני מייצג עתה את הנאש� 

 15מאותו שלב שבו הופסק ולהופיע בכל יתר המועדי� שנקבעו, אני משחרר את משרד עו"ד 

 16  7מעתה, עו"ד עירוני ייצג אותו. 1קוסטלי. מייצוג הנאש� 

  17 

 18לאפשר7ת של העדתו של מיכאל למרות שנקבע כי פרשת התביעה תסתיי� היו�, בכפו� 

 19  קלגנוב, מסתבר שהתביעה מבקשת להעיד ג� את מיכאל צופנס.

  20 

 21עקב הצור$  25.2.2018לא תישמע ביו�  1מאחר שעו"ד עירוני ממילא מבקש שעדותו של נאש� 

 22תוקדש א$ ורק לשמיעת עדי התביעה  25.2.2018להופיע בדיו' בפני הרכב אחר, ישיבת יו� 

 23  האחרוני�.

 24תוודא התייצבות� של העדי� מיכאל קלגנוב ומיכאל צופנס. א� לא נית' יהיה  התביעה

 25להעיד� לא יהיה מנוס מלהורות לתביעה להכריז כי אלה עדיה ועו"ד עירוני ;ט7ר מהתייצבות 

 26  .1, 9יוו' ששני העדי� אינ� מתייחסי� לנאש� 25.2.2018ביו� 

  27 

  28 

  29 

  30 

  31 

   32 

  33 

  34 
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 1, אול� מאחר 4כוח הנאש� �לבקשת בא 12:00בשעה אמור היה להתחיל  27.2.2018הדיו' ביו� 

 2 27.2.2018הדיו� ביו% להגנת� של יתר הנאשמי�,  1ואי' קשר בי' פרשת ההגנה של נאש� 

 3  .1ויוקדש לשמיעת חקירתו הראשית והנגדית של הנאש�  09:00יתחיל בשעה 

  4 

 5  .1כוח נאש� �עירוני כבאמיכאל המזכירות תעדכ' ב'נט המשפט' את עו"ד 

  6 

#>7#<  7 
 8  במעמד הנוכחי%. 01/02/2018, ט"ז שבט תשע"חהיו% בפומבי דעה ניתנה וה*

  9 

  10 

  

  שופט עמית, גורפינקל צבי

  11 

 12 לאופר�לדר�דוננפלד סוניה ידי על הוקלד




