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   שופט ירו  לויה לפני כבוד
  
  מאשימהה

  
  מדינת ישראל 

  עו"ד ח , �מאור אב נטלי קוקוי, עו"ד  :ע"י ב"כ עו"ד
  משה עקירב

  
  נגד

 

   016599326  ת.ז. פאינה קירשנבאו� 1.  נאשמי�ה
אלון , עו"ד אלון אדרת ועו"ד גיורא אדרת :ע"י ב"כ עו"ד

  קליין
   309156354  ת.ז. דוד גודובסקי 2.

  ועו"ד לירן זילברמןמאור ברדיצ'בסקי  :ע"י ב"כ עו"ד

   050227073  ת.ז. רמי כה  3.

  ואבי חימי משה וייס :ע"י ב"כ עו"ד

  פטורה מהתייצבות – 050564434  ת.ז. בתיה כה  .5

  ואבי חימימשה וייס  :ע"י ב"כ עו"ד
#>2<#  1 

 2  נוכחי�:

 3  ב"כ המאשימה

 4  5, 3, 2, 1ב"כ נאשמי� 

 5  3, 2, 1נאשמי� 

  6 

 7 פרוטוקול

  8 

 9  לעו"ד אדרת: .נ.בהמש, חמוזהר כחוק מרדכי דהמ   11עת/

 10בישיבה הקודמת דיברנו על הסכ� עד המדינה של, על הנסיבות ועל התפתחות הדברי�    ש.

 11 עד שחתמת עליו,דיברנו ג� על התמורה וסגירת כל התיקי� נגד,.

 12  כ".  ת.

 13  חשבונות, השקעות, מקרקעי . כשנעצרת ג� תפסו ל, רכוש מכל הבא ליד, נכו ? כספי�,  ש.

 14  כ". לא מקרקעי" אבל חשבונות כ".   ת.

 15  ?תפסו ל, רכוש של, ושל אשת,, נכו   ש.

 16  כ".  ת.

 17עד לאחר שתסיי� שישמשו ערובה  / 500,000בהסדר שחררו ל, את כל מה שתפסו למעט   ש.

 18  עדות,?

 19  נכו".  ת.
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 1  וכפי  שאמרת לנו לפחות נכו  לשלב זה, העדות היחידה שזומנת לגביה, זה התיק הזה.    ש.

 2  כ".  ת.

 3שהפכת לעד מדינה או שנחקרת בכפו0 להסכ�, אני מקריא ל, כמה אמירות של, לאחר   ש.

 4ותאשר לי כפי שאמרת בישיבה הקודמת שא� עד חתימת הסכ� עד המדינה לא אמרת את 

 5סיפרת את כל  2015כל האמת, או אפילו שיקרת, אחרי ההגעה להסדר בתחילת ינואר 

 6  האמת, לא שיקרת ולא הסתרת דבר.

 7  נכו".  ת.

 8מלפני חתימת ההסכ� שלא מסרת את כל האמת וג� זה נכו  ג� לגבי מה ששאלתי אות,   ש.

 9  שיקרת בנסיבות מסוימות, וג� לאחר ההסכ� ש� מסרת את כל האמת ולא הסתרת דבר.

 10  נכו".  ת.

 11: "הא� פאינה 398�399שו' ל, מ נשאלת שאלה ואני מקריא 5.2.15 �בחקירה של, מה  ש.

 12הכל. אני לא יודע  יודעת את השיטה בה אתה מעביר מזומני� ל ישראל? ת: ישראל יודע

 13  נכו ? , זהא� אמר לפאינה."

 14  זה רשו� בעדות שלי. כנראה שזה נכו", אני לא זוכר משהו אחר.   ת.

 15  ?אתה זוכר שהיה ל, עימות ע� ישראל יהושע  ש.

 16  כ".  ת.

 17שואל:  14: החוקר בשורה 120ובעימות הזה אני מקריא ל, שני דברי� שנאמרו בעמ'   ש.

 18הכספי� ואתה שואל היא מה? והחוקר אומר היא חלק פאינה היא חלק מהמנגנו  של 

 19מהמנגנו  של הכספי� פה. ואז הוא אומר "ממה שאתה מבי , ממה שאתה יודע" אתה 

 20י�". אז החוקר מבהיר יעונה: "היא אחראית היתה על כל הנושא של הכספי� הקואליציונ

 21ואתה עונה: שהי דר,." ואת שאלתו ואומר: "אני מתכוו  כספי� שהגיעו ג� אליה באיז

 22"אני אומר שאני לא : "מה שאתה יודע" ואתה עונהואומר: "אני לא יודע." החוקר מנסה 

 23  יודע."

 24  אמת.  ת.

 25בשיח שהתפתח בינ, לבי  ישראל יהושע, ישראל יהושע שואל אות,  121בהמש, בעמ'   ש.

 26אני " 7וממשי, בשו'  1בצורה נחרצת: "אני אמרתי ל, שאני מעביר לפאינה?" בשו'

 27  לא. לא אמרתי." זה נכו ?"ל, שאני מעביר לפאינה?" ואתה אומר: אמרתי 

 28  לא זוכר.  ת.

 29  בעימות, זו אמת?את זה  א� אז אמרת  ש.

 30  כ".  ת.
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 1ע� אלכס גולדשטיי , אני אומר ל, שאלכס העיד פה.  ,עדת פה על דברי� פגישה שלה  ש.

 2הוא מסר גרסה שונה לחלוטי  מגרסת,, אמר שהפגישה היתה אמיתית, שהציג מצגת, לא 

 3  הוזכר הש� של פאינה בכל הנושא הזה.

 4  זה לא נכו".  ת.

 5 / 10,000נרי� שווי� אהוא אמר ג� שהעלות לא היתה יקרה בניגוד אלי,, כי רק הב  ש.

 6  אומר זאת כאיש מקצוע. לחודש. הוא

 7אני חוזר ואומר, זה הי המצג שווא לא היה לצור*  פרסו�, אלא להעברת כס). כל החוזה   ת.

 8  הזה וכל מה שנקשר.

 9שמה שהוצג ל, על ידי ישראל יהושע שכל החוזה הזה הוא פיקציה,  רשאתה אומ הממ  ש.

 10   ?יוכ, הובהר בשיח בינ, לבי  גולדשטי

 11" לא היה שיח על אמיתות. ההתקשרות. הוא אמר באתי לעשות את יכ". ביני לבי" גולדשטי  ת.

 12ההסכ�, את אותו חוזה של העברת התשלו� הכספי. לא בגי" הביצוע של הפרסו� או כל 

 13  . ,  240,000דבר אחר אלא להעביר לו את הכס) שחייבי� 

 14  לשאלת בית המשפט: מי חייב לו?

 15גיע אותו אלכס גולדשטי" והוא הגיע ע� פאינה. אמרתי בפגישה ע� ישראל שאמר שצרי* לה  ת:

 16  אותו הסכ�, ודר* מי התשלו�.

 17ג� בפרוטוקול שראינו יש עירוב של דברי� ואתה אומר דברי� ברצ0. השיחה שמדובר   ש.

 18  בהסכ� פיקטיבי רק לצור, העברת כס0 זה שיחה רק בינ, לבי  יהושע, לגרסת,?

 19  כ".  ת.

 20  ודובר על חתימה על החוזה.י  היה חוזה, יבשיחה בפגישה ע� גולדשט  ש.

 21שלח אותו במייל, ואז דיברנו על הנייר. אמרנו אי* יתבצע התשלו�.  ,נכו". הוא הביא נייר  ת.

 22לפרסו� שה�  לא דיברנו בכלל על צורת פרסו�, על כמה פעמי�. הראה לי את הדוגמא 

 23  עושי�. 

 24הזמנה שלכ� י  לפי יאני שואל על הפגישה. מה היה בפגישה אית, בה אדו  גולדשט  ש.

 25  אליכ�, בא ע� הסכ�.

 26 , 240,000כ". דיברתי איתו רק על לחתו� ואי* יועבר הכס) אליו והוא חזר על הסכו� של   ת.

 27  ואמר שזה מה שחייבי� לו. 

 28  ?אתה בטוח שזה מה שהוא אמר שחייבי� לו  ש.

 29  כ"  ת.

 30  מי הוא אמר שחייב לו?  ש.

 31  הוא לא אמר.  ת.

 32  ?הוא הציג ל, מצגת  ש.
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 1  צגת. הביא חוברת קטנה כזו שמופיעי� בה כל מיני פרסומי�. לא הציג מ  ת.

 2  ג� ישראל יהושע דיבר אית, על פרסו� אתר התיירות של המועצה במגזר הרוסי  ש.

 3  נכו".  ת.

 4: 8.2.15 �ואישרת שהוא אמר מהודעה של, מ אבסו0 הישיבה הקודמת הקראתי ל  ש.

 5ב כי יזרוס יפרס� את אתרי משהו טו � הכוונה למועצה �"ישראל אמר לי שיצא לי מזה 

 6  התיירות של המועצה במגזר הרוסי. דיברנו על קומרא  ועל אתר הטבילה." נכו  שאמרת?

 7  נכו". נכו". זה היה.  ת.

 8  ?ש"ח 240,000אתה מבי  מישראל יהושע שצרי, להעביר ליזרוס סכו� של   ש.

 9  כ".  ת.

 10  ? 20,000אלכס ביקש סכו� חודשי של   ש.

 11  נכו".  ת.

 12 ?10,000 �לו ל ואתה הורדת  ש.

 13פלוס מע"מ  10,000 .לא אני. ישראל אמר שנתחיל לפי הוראה שקיבל מפאינה, להתחיל ב  ת.

 14  ., 240,000ואחרי זה יגיד לי להעלות. ס* הכל היה צרי* להיות הסכו� 

 15  זה יותר קצר?, למה לא לעשות את  / 240,000א� צרי, להעביר ליזרוס  ?מה הבנת  ש.

 16זה היה  , 240,000ת הקשר ע� יזרוס,  לא הגעתי איתו לסיכו� של מאחר ואני לא יזמתי א  ת.

 17  כמה שיותר אמיתי.הוראה מישראל כמה לשל� כדי שהחוזה ייראה 

 18אתה אומר כ, שישראל אמר ל, שהוא דיבר ע� פאינה,  518שו'  28.1 �בהודעה של, מ  ש.

 19לחודש,  / 20,000הקשר שלי היה דר, ישראל והסיכו� שלו ע� פאינה זה שהוא מקבל 

 20  אמרתי לו שזה יותר מדי ויוריד את הסכו�. 

 21  יכול להיות.  ת.

 22  ?אתה יזמת את הורדת הסכו�  ש.

 23לא. אני אמרתי אבל לא אני קובע.  זה שאני אמרתי זה בסדר, אבל מי שקבע את הסכו� זה   ת.

 24  על פי הנחיה של ישראל. 

 25  ?ר שזה יהיה עשרבאו ע� עשרי�, אתה אמרת שזה גבוה מדי ואחרי זה ישראל בא ואמ  ש.

 26  סדר.הכ". זה היה ה  ת.

 27הרי מבחינת,, לטענת, הנחיתו ל,  ?חוזר על השאלה למה אתה יוז� את הפחתת הסכו�  ש.

 28  פה איזה דבר פיקטיבי.

 29  נכו".  ת.

 30  . למה אתה מתווכח על המחיר? מה אכפת ל, המחיר?  240,000שכל מטרתו להעביר   ש.

 31  רציתי לשל� פחות כס).לא אמרתי שאני רוצה לגמור את זה מהר.   ת.

 32  אבל יש סכו� קבוע. אתה לא משל� פחות.  ש.
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 1  מבחינת הסבירות, סכו� חודשי נמו* נראה סביר יותר ביחס לתמורה שנרשמה בחוזה.  ת.

 2  ?מי עשה ל, את הקלקולציה שזה גבוה  ש.

 3בדר* כלל אני עושה את החישוב. אנחנו עובדי� ע� יועצי� וע� פרסומאי� ומעול� לא   ת.

 4  לחודש עבור פרסו� כלשהו. , 20,000סכו� של  שילמנו

 5  הגורמי� שאתה העברת לה� את החוזה לחתו� עליו ולשל�, מי היו?  ש.

 6והחתימה שאני מזהה ש� זה של  ,מנכ"לית של קומרא", ריטה פלג, היא לא חתמה בסו)  ת.

 7  יצחק דנו" סמנכ"ל המועצה הכלכלית בקיבו/ קליה. 

 8  ?ה� ידעו שזה פיקציה  ש.

 9  כ".  ת.

 10  ?20,000 �אז מה היה להסתיר מה� את המחיר של ה  ש.

 11פלוס מע"מ ה� שילמו,  10,000מה שהועבר חשבונית זה מה שה� שילמו. לא הסתרתי, אלא   ת.

 12  פלוס מע"מ קומרא" שילמו. , 15,000

 13  ?כלפי מי רצית להראות מחיר סביר  ש.

 14דעו שזה פיקציה, אבל כלפי מה שאני מכיר. מנכ"לית של קומרא" ומי שעובד בקומרא" לא י  ת.

 15  בעלי התפקידי� בקיבו/ קליה, ידעו. 

 16  ה� ידעו שה� משלמי� סת�?  ש.

 17לית קומרא", ריטה פלג, דנו" יצחק וגבי פלקסר. בעבור הכס) הזה המועצה גיבתה "כ". מנכ  ת.

 18את קיבו/ קליה והעבירה כספי� בסכומי�  מקבילי� לסכומי� שקליה שילמו ליזרוס, 

 19  ונרש� כביכול שזה בגי" חינו*, תרבות וכיו"ב. 

 20  ?כל הגורמי� האלה שמנית הסכימו לקחת חלק בפיקציה כפי שתיארת כא   ש.

 21  כ", עובדתית כ".   ת.

 22  מה לנו ולזה? מה אתה זורק עלינו דבר כזה? קיבלו את זה כ,? ?לא שאלו אות, למה וכמה  ש.

 23עבדתי ע� הישובי� בצורה מסודרת, חלק מהכספי� שהגיעו לתשתיות, לקיבו/ קליה   ת.

 24  ישירות וג� למצפה של�, ה� שיתפו פעולה וידעו היטב במה מדובר.

 25  ? 240,000שצרי, לשל� ליזרוס זה  אמרת שהסכו� היה ברור  ש.

 26  כ".  ת.

 27  ?זה היה ברור מלכתחילה משיחת, ע� ישראל המקדימה  ש.

 28  נכו".  ת.

 29  ?וזה לא השתנה לאור, הדר,  ש.

 30  נכו".  ת.

 31חודשי�, זה  �10לחודש פלוס מע"מ ל / 10,000שמדבר על  152מדוע חותמי� על הסכ� ת/  ש.

 32  סכו� של מאה אל0 בלי מע"מ.
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 1זה ישראל, ואמר לי בהמש* נעלה  , 10,000אמרתי שמי שאמר לי להתחיל בסכו� נמו* של   ת.

 2  את הסכו� ואנו חתמנו על פי מה שהוא אמר. 

 3  ?חודשי� �10למה חתמת� ל  ש.

 4. איני יודע להסביר , 240,000 .זה היה צרי* להיות בס* הכל לשנה. ובסופו של דבר להגיע ל  ת.

 5  חודשי�.  10" לתקופה של בדיוק למה זה נחת� בשלב ראשו

 6  ?152אמרת שאלכס בא אלי, ע� ההסכ� הזה, ת/  ש.

 7לחודש. מה שנחת� בסופו של דבר זה  20,000סכו� גדול יותר של אלכס בא בהתחלה ע�   ת.

 8  הסכו� שישראל הורה לי לשל�. ולא הסכו� שאלכס ביקש. 

 9  .152ת/ �לא ראינו פה בחומר הסכ� נוס0, פרט ל  ש.

 10  לראות מפני שזה לא נחת�. הוא חזר ע� מה שנחת� בסופו של דבר.לא יכולת   ת.

 11 �10, למה נחת� הסכ� ל/ 240,000יש ל, הסבר לאור מה שאתה אומר שצרי, היה לשל�   ש.

 12  חודשי�

 13, ונעלה את הסכו� בהמש* כפי , 10,000חוזר על התשובה. סוכ� שנתחיל ע� סכו� של   ת. 

 14אבל  250,000. כולל מע"מ זה מעל , 240,000 .ל שנעשה בסופו של דבר, בסו) הגיעו לקרוב

 15  קומרא" מזדכי� על המע"מ.

 16  ?זה הסכו� ללא המע"מ 240,000 �מה שאתה אומר שהסכו� של ה  ש.

 17  נכו".  ת.

 18 , כרטסת הנה"ח של יזרוס וקומרא . מה השורה התחתונה?153מציג ל, את ת/  ש.

 19  ע"מ.כולל מע"מ. הסכו� מופיע בחובה כולל מ , 236,000שול�   ת.

 20  כולל מע"מ, נכו ? / 236,000יש פה הפרש במינוס. ז"א הסכו� ששול� בפועל הכולל היה   ש.

 21  כ".  ת.

 22  ללא מע"מ. / 200,000שזה אומר שזה   ש.

 23  כ".  ת.

 24  . תכתובת מיילי� בי  גב' הרשטיג לבינ, נכו ?185מציג ל, את ת/  ש.

 25  נכו".  ת.

 26  .14.8.2014 �התכתובת הזו היא מ  ש.

 27  כ".  ת.

 28פה בבית המשפט שהגבת כפי שהגבת והמלצת להפנות לעו"ד, כי לא זכרת את אמרת   ש.

 29  הנושא.

 30  נכו".  ת.

 31  רוס?לא זכרת בכלל את כל הסיפור הזה של יז  ש.



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  12  �  2018מר

  

 661

 1את הש� לא זכרתי. היא שאלה אותי על הש�, החשבונות לא עברו דרכי בשוט). קומרא"   ת.

 2  לא עבר דרכי. העבירו ישירות את החשבונות ליזרוס. לא עבר דרכנו. ההסכ� 

 3  השינוי של העלאת המחיר, נמחק ל, מהזיכרו .  ש.

 4לא זכרתי את הש� של יזרוס.  זכרתי את הש� אלכס. אבל לא יזרוס. אמרתי שאורית לא   ת.

 5ל* לפנות לעור* די" של  רמאולופ הזה. לא היה לי מה להסתיר ממנה.  הייתי .היתה ב

 6  המועצה כדי שתברר את העני"?

 7ת יפיקציה שהכל בא לכסות לא על עשיה אלא על תשלו� פיקטיבי, לא היהסכ� שהוא   ש.

 8  ר ל, ולכ  הסיפור של, שזה פיקטיבי הוא בדייה. ממעז להפנות לעו"ד. זה מה שאני או

 9יודעת על זה כרכזת תיירות במועצה, א�  התיזו עובדה, ג� אורית לא ידעה, כי א� היה ה  ת.

 10. כ* נאמר לי על ידי ישראל, כ* היה והתשלו� אתה לא מאמי" תשאל את האנשי� בקומרא"

 11  הזה לא שול� עבור עבודה. נקודה.

 12ומרא  עלה בלילנק לאתר של של ק רהפניה של גב' הרשטיג היתה שלאור זה שהאת  .ש

 13  יזרוס?

 14  נכו".  ת.

 15  שבי  יתר הדברי� שסוכמו, שהוא יעתיק יאני אומר ל, ממה שהעיד פה אלכס גולדשטי  ש.

 16אל0 כניסות ליו�, ועל ידי כ, הוא יקד�  30,40ס, שהוא אתר שיש לו את האתר לתו, יזרו

 17  את אתרי התיירות של י� המלח.

 18אני לא ראיתי פרסומי� כאלה, וא) אחד מהמנהלי� בקומרא" לא מכיר את העבודה   ת.

 19  השוטפת הזו.

 20את התכני� שלנו ואת המלל שלנו, היא  קיאיתי שאורית אומרת ל, שהאתר העת תסכי�  ש.

 21ללא כל רשות. אנחנו אפילו מופיעי� בעמוד הבית. הכתובת של האתר מופיעה  טוענת

 22  בהתכתבות שזה אתר יזרוס.

 23  כ".  ת.

 24  אור זה אתה מאשר שלא היה פרסו� באתר של יזרוס?הא� ל  ש.

 25אמרתי שאורית אמרה לי שהתבצע פרסו�, פע� או פעמיי�. לא עבודה היא חלק מהחוזה.   ת.

 26  חוזה פיקטיבי לצור* העברת כס). לא משהו אחר. אני חוזר על הדברי�. זה היה

 27, שנה אחרי חתימת ההסכ� ע� 14.8.14ההתכתבות כמו שראינו של, ע� אורית היתה   ש.

 28  יזרוס.

 29  כ".  ת.

 30  לינק באתר של יזרוס?ושנה אחרי חתית ההסכ� האתר שלכ� מופיע ב  ש.

 31  כ".   ת.

 32  ?ובעמוד הבית של יזרוס   ש.
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 1  שהיא כתבה.לא ראיתי, לא יודע. זה מה   ת.

 2  אתה העדת שנפגשת ע� פאינה בעני  דוחות הביקורת.  ש.

 3  כ".  ת.

 4  וזו היתה פגישה בכנסת, נכו ?  ש.

 5פע� בכנסת, פע� במשרדה. פגישה ראשונה ע� יו"ר חטיבת ההתיישבות דני קריצ'מ" היתה   ת.

 6  במשרדה של פאינה.

 7  מתי הנושא הזה עלה על הפרק של הדוחות שצרי, לטפל בה�?  ש.

 8  זוכר תארי*.לא   ת.

 9  מי ער, אותו? , מה המסמ, הזה?184מציג ל, את ת/  ש.

 10  זה נראה לי ד) מיומ". אני לא יודע מי ער* אותו.   ת.

 11  זה לא יומ . זה תאריכי� ספציפיי�.   ש.

 12  של פגישות.  ת.

 13  זה לא יומ  אותנטי.  ש.

 14  לא יודע. אני לא עשיתי את זה.  ת.

 15, זו 19.11.14על הפגישה שהתקיימה ביו� אתה מדבר  67שו'  3.2.15 �בהודעה של, מה  ש.

 16הפגישה בקשר לדוחות, ואתה אומר : "אני יודע זאת מתו, פלט מהיומ  שלי שהבאתי 

 17לכ� שבו מודפסי� תאריכי הפגישות הרשמיות שלי ע� פאינה. פלט היומ  מסומ  אלישע  

 18  ." אתה הבאת את זה לחוקרי�.1קוג  

 19  ה� לקחו את היומ", את כל הדברי�.  ת.

 20כ, כתוב, פלט מהיומ  שלי שהבאתי לכ�". אתה יצרת את הפלט הזה מתו, היומ  הזה   ש.

 21  והבאת לחוקרי�.

 22לא יצרתי שו� דבר. זה כנראה היה ביומ". כל החומרי� היו אצל�. ה� לקחו את המחשב   ת.

 23  ואת היומ". ה� הוצגו בפני. 

 24  הבאתי לכ�?אני חוזר על השאלה. למה התכוונת כשאמרת שזה פלט מהיומ  שלי ש  ש.

 25לא אומר שזה לא מהיומ" שלי. אני אומר שכל החומרי� הוצגו לי ש�, חלק מהניירת   ת.

 26שנלקחה מהמחשב שלי, מהיומ". זה בהחלט אני יכול לקבל, אבל אני לא הבאתי את זה 

 27  איתי. 

 28 בזמ  אמת ערכת ל, קבצי� של פגישות?  ש.

 29  לא אני. המזכירה שלי.  ת.

 30  ?היו ל, ע� אד� ספציפי כדי להוציא מסמ,מהסוג הזה, לרכז פגישות ש  ש.

 31לא ריכזתי שו� דבר. כל מה שהיה ביומ" שלי ובפגישות בצורה מסודרת, היה אצל*   ת.

 32  החוקרי�, אני חושב שהיה אצל�, כולל היומ" של מנהלת הלשכה, הועבר לחוקרי�.
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 1 �ה באתה לפי היומ  הזה קובע באותה הודעה של, שהפגישה בעני  של הדוחות התקיימ  ש.

 2  , אחרי שאתה מעיי  בפלט הזה.19.11.14

 3  להגיד שהיה סיור, והפגישה היתה לפני הסיור. לא זוכר. אני יודע   ת. 

 4  ?2014מתי היה הסיור לפי היומ  של,? ביולי   ש.

 5. כ* רשו� פה. הסיור היה ביולי. הפגישה שדיברנו עליה 11.5 .כ". היתה פגישה לפני כ", ג� ב  ת.

 6  היא לפני הסיור. 

 7  למה אמרת בהודעת, שאת מועד הפגישה אתה אומר לפי מה שמצוי  בפלט?   ש.

 8  טעיתי בתארי*.  ת.

 9  מתי התקיימה הפגישה בעני  הדוחות?  ש.

 10  כנראה בחודש מאי, הסיור התבצע רק בסיכו� לאותה פגישה.  ת.

 11  ?11.5.2014 �אתה ממק� את זה ב  ש.

 12  לפי מה שאני מבי" מהפלט.  ת.

 13  פגישה?לבית המשפט: איפה היתה ה

 14כי לפי הפלט התקיימה במשרד  11.5 .ולכ" אני חושב שהפגישה הזו היתה ב במשרד הפני�.  ת.

 15  הפני�.

 16אתה זוכר שהפגישה היתה במשרד הפני�? כי בהודעות של, לא זכרת. אמרת או בכנסת   ש.

 17  או במשרד הפני�.

 18  הפני� או בכנסת.יכול להיות שאמרתי, לפי מה שאני זוכר עכשיו, זה יכול להיות במשרד   ת.

 19  .19.11.14 �אי  ל, הסבר למה בהודעה של, כמו שהקראתי ל, אמרת שפגישה היתה ב  ש.

 20  יכול להיות שטעיתי.   ת.

 21  ?נכו  ,אתה מקשר אותו ע� הסיור ,הנושא של הדוחות  ש.

 22  כ".  ת.

 23  , מאי, יוני, יולי. נכו ?2014ואנו מדברי� על סביבות מחצית   ש.

 24  יה ביולי אחרי השיחות והפגישות בנושא הדוחות.אני חושב שכ".  הסיור ה  ת.

 25  הנושא של הדוחות עלה לפני הסיור נכו ?  ש.

 26  לפני הסיור , בטוח.  ת.

 27  זה היה על הפרק?הנושא הכמה זמ    ש.

 28  .2013כמה חודשי�. די הרבה זמ" מתחילת   ת.

 29  ?2014ונמש, עד אמצע   ש.

 30  התיירות.יותר. שני הדוחות. דוח של החטיבה ודוח של משרד   ת.

 31 .391שו' מ, שזה לפני הסכ� עד המדינה 30.12.2014 �אני מקריא ל, מההודעה של, מה  ש.

 32  שיקרת?הא� אתה עונה שלא. ו ,נשאלת הא� פאינה דיברה אית, על חברת יזרוסש� 
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 1  כ".  ת.

 2ביודעי , ידעת שהתשובה לא נכונה , אבל היות ושזה לפני עד המדינה ורצית לגונ  על   ש.

 3  נתת תשובה שקרית.עצמ,, אז 

 4  כ".  ת.

 5  ולאחר החתימה הדברי� השתנו נכו ?  ש.

 6  כ".  ת.

 7: "ש. הא� פאינה דיברה אית, על חברת יזרוס 546במסגרת עד המדינה, בשו'  28.1.15 �ב  ש.

 8האלה? ת. אני לא זוכר. אני לא רוצה להגיד משהו שאני לא בטוח  /או על החצי מיליו  

 9ל מדויק. אני לא זוכר א� היא אמרה לי דבר כזה.", לגביו.  כל מה שאמרתי ל, על ישרא

 10  עד מדינה?הפכת ללא זכרת א� פאינה דיברה אית, על יזרוס אחרי ש

 11  נכו . זה מה שנאמר, זה חלק מהעדות שלי.  ת.

 12  היא דיברה אית, או לא דיברה אית, על יזרוס?  ש.

 13  היא דיברה איתי,. היא שאלה בוצע או לא בוצע התשלו� ליזרוס.   ת.

 14יחס יאות, מת ההדבר היחידי בנושא  יזרוס שאתה טוע  שפאינה שאל ,מה שאתה אומר  ש.

 15  הא� שול� התשלו� הראשו .ל

 16  כ".  ת.

 17  זה מה שאתה אומר  ש.

 18  כ".  ת.

 19  נה?מעבר לזה לא היה שו� דיבור על יזרוס בינ, לבי  פאי  ש.

 20  נכו".  ת.

 21דיברה אית, על מדוע אחרי עד המדינה כששואלי� אות, שאלה ישירה, הא� פאינה   ש.

 22  חברת יזרוס, אתה אומר לא זוכר?

 23לא זכרתי. א� הייתי זוכר, הייתי אומר. נזכרתי אחרי זה. לא יודע מתי. זה לא שלב שהוא   ת.

 24פשוט ג� בחקירה רגילה וג� בחקירה כעד מדינה, לזכור את כל הפרטי� ואת כל הדברי�. 

 25  לא זכרתי את הפרט הזה.

 26  יי�?אתה זוכר אי, נזכרת בו בינת  ש.

 27  לא.  ת.

 28אתה אומר כ,: "לשאלתכ�, פאינה מעול� לא דיברה איתי על יזרוס."  161בשו'  8.2.15 �ב  ש.

 29כ, אתה אומר בהודעה הזו. אתה מתנדב לומר זאת. לא אמרת שלא זוכר וכו'. אי, אתה 

 30  מסביר את זה?

 31  לא יודע. לא זוכר שאמרתי דבר כזה. א� כתוב, אני מאמי" ל*.  ת.

 32 נה שללת למרות שידעת שזה שקר, נכו ?לפני עד המדי  ש.
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 1  נכו".  ת.

 2  ?א� לא זכרת ולא דיברת מעול� על יזרוס, למה זה שקר  ש.

 3אמרתי שנזכרתי בפרטי� אחרי זה. אני לא משקר. אני אומר ל* את האמת מה שאני זוכר.   ת.

 4  מה שנרש� בעדויות, אני לא מתכחש לה�. אני מסכי�.

 �5 עד המדינה בשתי הזדמנויות אתה אומר בצורה אני מראה ל, שג� אחרי חתימת הסכ  ש.

 6מפורשת שמעול� לא דיברת ע� פאינה על יזרוס. ת  לי הסבר לכ,. אמרת שבדצמבר ידעת 

 7שאתה משקר כשאמרת שהיא לא דיברה אית, על יזרוס. ז"א ש'בדצמבר ידעת שהיא כ  

 8  דיברה אית, על יזרוס, רק  שלא גילית לחוקרי�. 

 9  הרבה דברי�. לא רק ספציפית על זה אלא ג� דברי� נוספי�.לא גיליתי לחוקרי�   ת.

 10שאינ, זוכר  רמאתה אואני שואל על יזרוס. בדצמבר שיקרת, ידעת שזה לא נכו . ינואר    ש.

 11. אמרת שפאינה לא דיברה 8.2 �ברי� שאתה לא בטוח בה�. בלא רוצה להגיד ד ואתה

 12רת שהיא כ  דיברה אית, בנושא אית, מעול� על יזרוס. זו השתלשלות האירועי�. מתי נזכ

 13  התשלו� הראשו  ליזרוס?

 14  לא זוכר מתי בדיוק זה היה.   ת.

 15  ?כעד מדינה. נכו  20חקירות. מתוכ   25נחקרת   ש.

 16  כ".  ת.

 17של,, אחרי  24בעדות מספר  9.9.15 �הפע� הראשונה שאתה מזכיר שיחה כזו מופיעה ב  ש.

 18כרת את זה. לכל אור, התקופה נחקרת עדויות כעד מדינה, לפני האחרונה. עד אז לא הז 19

 19פעמי� כעד מדינה, פעמיי� ראינו שאמרת שלא דיברה אית, על יזרוס, ופתאו�  20

 20שאלה אות, הא� שול� התשלו� הראשו . פאינה אתה בא ע� סיפור ש 19 �בחקירה ה

 21  אי, אתה מסביר את זה?

 22חקירות  20.היה בכל החקירות היו בנושאי� שוני� ושאלות אחרות. אני לא יודע מה   ת.

 23  עדויות שנתתי. אני לא יכול לזכור את זה.

 24עדויות כעד מדינה שבה  לא אמרת  19אני מבקש ממ,  להגיד לי אי, נזכרת ומתי? אחרי   ש.

 25  את זה ואפילו אמרת הפו,?

 26פעמי� על המו" נושאי� ועל המו"  20לא יודע. העדויות היו ג� בנושאי� אחרי�. נחקרתי    ת.

 27דברי� ואני לא זוכר להגיד עכשיו מה נאמר . כשהגיע הנושא של יזרוס עוד פע�, אמרתי את 

 28  מה שאמרתי בעדות.

 29  ?אי  ל, הסבר מה גר� ל, במועד הזה בספטמבר להיזכר בשיחה הזו  ש.

 30  לא.  ת.

 31  בשיחה שאתה מעיד עליה בינ, לבי  פאינה?מה היה   ש.
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 1היא שאלה הא� התשלו� הראשו" בוצע. הא� התחלנו לשל� ליזרוס. עניתי שזה בתשלו�,   ת.

 2בביצוע. אני לא מעביר את הכס). ידעתי שזה הועבר לתשלו�. ידעתי שזה שול�, לא הלכתי 

 3  ידעתי זאת מאמירה. לבדוק את זה מבחינת העברת הכס). 

 4.  אתה עונה לשאלת בית 7ש'  644עד  29, שו' 643בעמ'  א  בבית המשפטבעדות, כ  ש.

 5  זה מה שאתה זוכר? המשפט (מצטט).

 6  כ".  ת.

 7  ז"א א� ננסה למק� את הפגישה הזו בזמ , זה לאחר שההסכ� ע� יזרוס נחת�?  ש.

 8  כ".  ת.

 9  . ובסמו, לאחר שבוצע התשלו� הראשו .1.8.13 �נחת� ב 152אנו יודעי� שההסכ� ת/  ש.

 10  כ".  .ת

 11  להיות בסמו, אחרי התארי, הזה, נכו ? רזה אמו15.8.13 �ז"א שהתשלו� הראשו  שול� ב  ש.

 12  לא יודע תארי* התשלו� הראשו" המדויק. א� זה הנתו", בסדר.  ת.

 13  אז זה בסמו, לאחר מכ . 15.8.13 �א� התשלו� הראשו  בוצע ב  ש.

 14  כ".  ת.

 15  , נערכה בכנסת, נכו ?הפגישה הזו אמרת  ש.

 16  כמה שאני זוכר. כ".עד   ת.

 17כשאתה מעלה את הנושא  הזה כמו שאמרנו קוד� בפע�  9.9.15 �בהודעה של, מ  ש.

 18א� התחלתי לשל� ליזרוס.  545מפנה משו'  � הראשונה, אתה אומר שפאינה שאלה אות,

 19ימי� בער,. ואז החוקר שואל  10אמרתי לה שעוד לא. שהתארי, הקרוב לביצוע היה בעוד 

 20ימי� אחורה זה  10כלומר א� אני מסתכלת על התשלו� הראשו  ליזרוס ולוקחת  –אות, 

 21 שואל אות,, אי, אתה מסביר?זמ  שנפגשת� בער,. והתשובה כ  פלוס מינוס. אני ה

 22ימי  לפני התשלו� הראשו  ואמרת לפאינה שעוד לא  �10במשטרה אתה אומר שזה היה כ

 23התשלו� הראשו  ושאמרת לה  המשפט העדת שזה היה אחרי בוצע התשלו� ובבית

 24הגרסאות למעט העובדה שהגרסה הזו היא המצאה של,  בי ששול�. אי, אנו מיישבי� 

 25  ושלא היתה שו� פגישה כזו?

 26היתה פגישה כזו. דבר שני, היו הרבה פגישות ע� פאינה. הפגישות היו על כל מיני דברי�.   ת.

 27ואני עניתי. אני אמרתי  הפגישה התקיימה, לא במיוחד לנושא הזה, היא שאלה אותי

 28  שהתשלו�  הראשוני היה בביצוע. וג� מבחינת התשלו� יש את המועד שבו הוא עבר.

 29  לבית המשפט אמרת שזה היה לאחר התשלו� הראשו  ואמרת לה שול�.   ש.

 30  כ".  ת.

 31  ימי�. 10בהודעה של, אמרת שזה היה לפני התשלו� הראשו  ואמרת לה שזה בעוד   ש.

 32  בביצוע.  ת.
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 1  עשרה ימי� זה צרי, להיות משול�.בעוד   ש.

 2  אמרתי שזה בביצוע. הכוונה היתה שזה בביצוע.  ת.

 3אמרתי לה שעוד לא (וזה בהודעה)  –אני לא רואה את המלה 'בביצוע'. אתה אמרת   ש.

 4  ימי� בער,. ז"א טר� שול�.  10שהתארי, הקרוב לביצוע זה בעוד 

 5  י לא אמרתי שזה בביצוע?שזה בביצוע. לא יודע את היו�. למה אתה אומר שאנ  ת.

 6  .�15.8.13ב  ש.

 7  אני מבקש לראות את הכרטסת.  ת.

 8  . 153מציג ל, את ת/  ש.

 9  . כ* אני מבי" .12.9 ., והתשלו� ב15.8 .(העד מעיי") יתכ" שהחשבונית היתה ב  ת.

 10  זה התשלו� השני. 12.9 �אני אומר ל, ש  ש.

 11  שול�. 129 .החשבו". ב 15.8 .מה שאני רואה, כ". חובה, זכות ב  ת.

 12  מתי היתה הפגישה לאור מה שראית כעת?  ש.

 13לאוגוסט . פחות או יותר בי" אוגוסט לבי" ספטמבר. זה יכול  15 .כנראה בספטמבר.  אחרי ה  ת.

 14להיות בי" סו) אוגוסט לתחילת ספטמבר. מספיק שידעתי שזה בביצוע, ולכ" זה לא משנה 

 15  המועד המדויק מבחינתי. 

 16המשפט שאמרת לפאינה שהתשלו� הראשו  שול�, זה לא  ולכ  כשהעדת פה בבית  ש.

 17  מדויק?

 18  ידעתי שזה בביצוע. את היו� של ההעברה לא ידעתי. ידעתי שזה אושר לתשלו�.   ת.

 19 . על איזו פגישה אנו מדברי�?184אני מציג ל, את היומ  של, ת/  ש.

 20כנסת. היא זו לא היתה פגישה שבאתי לדו" על הנושא הזה. פגשתי אותה ב(העד מעיי")   ת.

 21שאלה אותי, זו לא היתה פגישה שתוכננה ונרשמה ביומ" שלי.  ביומ" לא מופיעה הפגישה כי 

 22לא תוכננה פגישה. הסברתי שאני מופיע בכנסת בימי שני וש� אני פוגש חברי כנסת ושרי� 

 23  בלי תיאו� מראש. זה חלק מהעבודה שלי. 

 24גישה אקראית שהיתה ל, ע� בחקירה של, נזכרת בפ 2015אתה אומר לנו שבספטמבר   ש.

 25  פאינה, לא מתוזמנת ובפגישה הזו היא שאלה אות, את השאלה

 26  כ".  ת.

 27וזה הדבר היחיד שבמש, כל התקופה שאנו מדברי� עליה, הוזכר לטענת,, הנושא של   ש.

 28  יזרוס על ידי פאינה?

 29  נכו". ממה שאני זוכר.   ת.

 30כרת את זה, אמרת פוזיטיבית זאני אומר ל, שהסיפור הזה על הפגישה, זו המצאה. לא   ש.

 31שלא היה ל, שו� שיחה ע� פאינה על יזרוס, ג� אחרי שהיית עד מדינה, במש, חודשי� 

 32פעמי� על פאינה, וידעת שהחוקרי�  ובכל החקירות נשאלת עשרותלא הזכרת שיחה כזו, 
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 1ומגיעי� לשלב מאוד מאוחר נתנו ל, מעמד של עד מדינה בי  היתר, שתקשור את פאינה, 

 2של, וכל העדויות של, זה עדויות שמיעה. ישראל אמר לי, אתה לא מספק את  תבעדו

 3  הסחורה. ולכ  המצאת את הסיפור. מה יש ל, לומר?

 4  זה לא נכו". אתה מנסה להוביל את זה למקו� שלא קיי� בכלל.   ת.

  5 

 6  .5, 3, 2אי  חקירה נגדית לב"כ נאשמי� 

  7 

 8  בח.ח. לב"כ המאשימה:העד משיב 

 9  .16.11.2014 �, את הכרטסת. אנו רואי� שהתשלו� האחרו  בוצע ב153ת/מציג ל, את   ש.

 10  כ".  ת.

 11  ואיל,? 2015, ינואר 2014הא� אתה זוכר למה לא המשכת� לשל� בדצמבר   ש.

 12זה צרי*  , 240,000 .ההנחיה שלי לבעלי התפקידי� בקליה היתה שכשהתשלו� מגיע ל  ת.

 13  להיעצר. כבר היתה חקירה והכל נתפס. הכל נעצר. 

  14 

 15  לבית המשפט: בעקבות החקירה הורית לקומרא  לעצור את התשלו�?

 16  בעלי התפקידי� בקליה הורו לאנשי קומרא" לעצור את התשלומי� בעקבות החקירה.   ת.

  17 

 18  ב"כ המאשימה: 

 19  לגבי העד הבא יהודה פולישוק, עדכנו אותי במש* הדיו" שלא יוכל לבוא עקב עני" 

 20  ימי�.  4רפואי. מבקש צו הבאה. הגיש לבית המשפט אישור רפואי לפיו לא מסוגל לעבוד במש* 

 21  להבנתנו אי" מדובר באישור לאי התייצבות לבית משפט ולכ" אנו מבקשי� צו הבאה לביצוע מיידי. 

   22 
#>3<#  23 

 24  החלטה

  25 

 26  .10.35השעה 

  27 

 28  אי" באישור הרפואי הצדקה לאי התייצבות העד למת" עדות. אי יכולת לעבוד אינה בהכרח היעדר 

 29  יכולת להתייצב לעדות בבית המשפט ומכל מקו�, אי" מדובר בבקשה של העד אלא בהעמדת בית 

 30  המשפט בפני עובדה מוגמרת.

   31 
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  1 

  2 

 3  יובא מיידית לבית המשפט. מוצא בזאת צו הבאה נגד העד יהודה פולישוק ללא שחרור בערובה. העד
#>4<#  4 
  5 

 6  במעמד הנוכחי�. 12/03/2018, כ"ה אדר תשע"חניתנה והודעה היו� 

  7 

 
  

  שופט, לוי ירו 

  8 

 9  שר0 צבי  מוזהר כחוק ומשיב בח.ר. לב"כ המאשימה: 12עת/

 10  במה אתה עוסק  ש.

 11 במכללה האקדמיתביסודי אני מאמ" כדורסל. בנוס) לכ*, מנהל את קורס המאמני�   ת.

 12  בוינגייט, ג� היו� אני פרש" כדורסל בצ'רלטו". אימנתי את נבחרת ישראל הרבה שני�.

 13  מה היה הקשר של, לאיגוד הכדורסל? 2013עד  2010בשני�   ש.

 14בבחירות הקמתי רשימה מחו/ לרשימת המרכזי� ונכנסנו לרשימת הנהלת  2010בשנת   ת.

 15  נשיאות. איגוד הכדורסל, והייתי חבר הנהלה וחבר

 16  ?מהו איגוד הכדורסל  ש.

 17זו עמותה שלפי חוק הספורט מנהלת את הכדורסל באר/, יש לה נבחרות, ליגות, עובדי�,   ת.

 18  מאמני�, פעילויות שונות.

 19  ?2014 �2010מי עמד בראש האיגוד בשני�   ש.

 20בתחילה היה אבנר קופל, לאחר מכ" הודח אחרי שנה. ד" חלו/ נבחר,  –זה מתחלק לשלוש   ת.

 21  התפטר, ולאחר מכ" עמיר� הלוי נבחר ונשאר עד היו�.אחר מכ" ל

 22נתת עדות במשטרה לגבי תמיכה שהאיגוד קיבל דר, כספי�  2013בחודש אוגוסט   ש.

 23ספר י� של מפלגת ישראל ביתנו, ולגבי העמלה ששולמה בגי  אות� כספי�. יקואליציונ

 24אותה תרומה ומתי נודע לכ� מה אתה יודע על הנושא הזה, ותסביר מתי נודע לכ� על גיוס 

 25  על תשלו� העמלה. 

 26 ,במכו" וינגייט אבנר קופל הודיע שהוא השיג תמיכה של מיליו"  הבאחת מישיבות ההנהל  ת.

 �27 של ישראל בתנו לתמיכה באקדמיה, האקדמיה יהקואליציוני �מישראל ביתנו מהכספי

 28ספורט אחרי� וה�  ילדי� וילדות בענפי 15.16בוינגייט היא מוסד שלוקח אוס) ילדי�, 

 29יושבי� ומתאמני� ועושי� את כל הפעילות שלה� במכו" וינגייט  ולומדי� את הלימודי� 
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 1שלה� בביה"ס בשפיי� וההוצאות להחזקת האקדמיה ולטיפולה, ה� שליש ההורי�, שליש 

 2ז, לא נתנו לי ולחבריי כחברי משרד הספורט ושליש איגוד הכדורסל. באיגוד הכדורסל של א

 3ירקטורי� הרבה מאוד פרטי� על מה שקורה והייתי מאוד מרוצה שהשיגו כספי� הנהלה כד

 4חודש לאחר מכ" התקיימה אסיפה כללית לאישור  11חודשי�,   10ל טובת האקדמיה. בער* 

 5המאז", עמדה להתקיי� וועדת הכספי� שהיתה לפני האסיפה הכללית אני וחבריי גילינו 

 6. קופל כבר לא היה יו"ר האיגוד אז, ועמדו , 99,000 – 98,000פתאו� שיש עמלה של 

 7בישיבה הזו מנכ"ל האיגוד, ב" שוש" ועמד יו"ר ועדת הכספי� והיוע/ המשפטי ואמרו שזה 

 8בסדר. אני אמרתי וחבריי אמרו שאיגוד הכדורסל הוא עמותה ציבורית שמקבלת כספי 

 9* לשל� עליו ינר, זה כס) ציבורי שלא צריוציבור, ממשרד הספורט, ממשרד חינו*, מהו

 10עמלות, כנ"ל על הכס) שצרי* לקבל מישראל ביתנו. היו ויכוחי�. היוע/ המשפטי פחד 

 11ויכוח. כנ"ל אותו ויכוח התנהל שבוע ולדבר. אישר את זה במנוד ראש. לא רצה להיכנס ל

 12אחרי זה באסיפה הכללית שאישרה את המאז", ואני הלכתי למשטרה ע� הרבה מאוד 

 13  הלויות לא בסדר של איגוד הכדורסל.תלונות על כל מיני התנ

 14  לבית המשפט: למי העמלה?

 15לא ידענו למי. שאלנו ואחרי זה היינו צריכי� לפנות לביה"ד העליו" של איגוד הכדורסל   ת. 

 16ה כה", אולי אני לא אומר את שיחשו) בפנינו מסמכי�, ואז היתה קבלה למישהי בש� ורד

 17על הרבה מאוד דברי� שהיו ואחרי כמה עדויות הסתימה  433 .הש� נכו". אני העדתי ב

 18  העדות שלי, ואחרי זמ" פרצו כל הסיפור של ישראל ביתנו. 

 19  מציג ל, את החשבונית,  ש.

 20  186ת/מוגש ומסומ  

 21  אני מזהה אותה.  ת.

 22  בפע� הראשונה? 186ת/ מתי ראית את  ש.

 23כשביקשנו לקבל מסמכי� מאיגוד הכדורסל, קיבלנו ג� את זה. מי שהיה מומחה בעשיה   ת.

 24שלנו לפענוח מסמכי� כספי� זה צביקה ליבר, והוא אחר כ* אמר מה הוא גילה. אחרי זה 

 25  זה הגיע למשטרה.

 26  בעדות אמרת שלא נתנו ל, לראות את זה?  ש.

 27דברי� שהתנהלו פעילות כספית, לא נתנו לנו הרבה מסמכי�. הסתירו מאיתנו כל מיני   ת.

 28  שחיתות, לא בכדי קופל התפטר. 

 29  בכותרת של החשבונית כתוב חברת ב.כ. עומר יעו� בע"מ. אתה מכיר אותה?  ש.

 30  לא.  ת.

 31  ?מי החליט על ההתקשרות ע� החברה הזו מטע� האיגוד  ש.
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 1האיגוד, חתו� ש� המנכ"ל ב" שוש" . עד כמה שאני יודע, מי שעסק בענייני� הכספיי� של   ת.

 2חודשי�, ניסיתי לקבוע איתו כמה  5זה  היה קופל עצמו והחשב בני שחר. בני שחר עבד 

 3  פעמי�, הפגישה בוטלה, הוא התפטר וברח מהאיגוד.

 4  לבית המשפט: התקשרויות מהסוג הזה מי אמור לאשר?

 5היה אמור לאשר ועדת מכרזי�, ועדת כספי�. את כל הפרוטוקול של ועדת מכרזי� וכספי�   ת.

 6היה צרי* להעביר לישיבות הנהלה. לאחר התפטרות קופל הובאה הצעה למת" חסות על 

 7, אני חושב, אולי אני טועה ,נבחרת ישראל של חברה פרטית תנובה בתמורה למיליו" 

 8עמלה. ביקשתי שהדבר יובא לאישור  10%בסכו�, ומי שהביא ויצר את הקשר הוא ביקש 

 9  ההנהלה, ויאושר בשקיפות מלאה. 

 10  , כתוב בכתב יד "לחייב במקו� שמחייבי� את גלעד."186יג ל, את ת/מצ  ש.

 11  אי" לי מושג. אני לא יודע מי זה גלעד.   ת.

 12  כתוב קידו� נושאי� (לובינג) חסות על ידי וינגייט. מה זה?לבית המשפט: 

 13  אי" לי מושג.   ת.

 14  מציג ל, מסמ, שהבאת לחוקרי�.   ש.

 15  187מוגש ומסומ  ת/

 16  את זה לחוקרי�. אבל אני מכיר את המסמ*.(מעיי") לא הבאתי   ת.

 17  הראו ל, את זה בחקירה?  ש.

 18  לא. יכול להיות. זה דוח חקירה שמינהל הספורט ביקש מרו"ח לערו*.  ת.

 19חסות של, לדוח, ואתה אומר אני מגיש עוד ימופיעה התי 29שו'  21.1.2015בהודעת, מיו�   ש.

 20  ח."העתק של אותו דו

 21  זה. אני לא זוכר.אולי צביקה  ליבר הגיש את   ת.

 22  למה הוכ  הדוחה זה? מי הזמי  אותו?  ש.

 23הזמי" אותו אורי שפר שהיה יו"ר מינהל הספורט בעקבות תלונות שהיו על התנהלות באיגוד   ת.

 24  הכדורסל.

 25  מי זה משה קליסקי?  ש.

 26פעיל בכדורסל, היה יו"ר מכבי ראשל"צ, חבר הנהלת איגוד הכדורסל, חבר המינהלת,  היה  ת.

 27  לקופל. היה קרוב

 28  מה ידוע ל, על הקשר שלו על השגת התמיכה ותשלו� העמלה.  ש.

 29הוא היה איש הקשר בי" ישראל ביתנו לאיגוד הכדורסל.  הציגו את זה באותה ישיבה.    ת.

 30  אפילו הציגו את זה כהישג. הציגו את זה בהנהלת הכספי�. 

 31  בסיכו ? מה ידוע ל, על הקשר בי  איגוד הכדורסל לבי  פעילות למע  נוער  ש.

 32  לא ידוע לי על כ* דבר. לא חושב שיש דבר כזה.  ת.
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 1  האקדמיה לכדורסל, מהיכ  היא מקבלת תקציבי�?  ש.

 2  ממינהל הספורט, מאיגוד הכדורסל ומתשלומי הורי�.  ת.

 3 כמה כס0 מעביר האיגוד בממוצע כל שנה לאקדמיה בתקופה הרלוונטית  ש.

 4פר. כרגע סגרו את האקדמיה לבני�. נשארו . לאחר מכ" התווספו בנות, גדל המס,כמיליו"   ת.

 5  רק בנות.

 6אתה אמרת שההקצבה לאקדמיה מהאיגוד היא  21.1.2015 מקריא ל, מהודעת, מיו�   ש.

 7  מיליו . 3בסביבות 

 8  זה נכו".  ת.

 9  אי, אתה מסביר את מה שאמרת עכשיו?  ש.

 10  מיליו". 3 ., ועכשיו זה עלה ל,כל שנתו" באותה תקופה היה בעלות של כמיליו"   ת.

 11  על האיגוד ?  /אי, השפיעה העברת כספי� קואליציוניי� בסכו� של מיליו    ש.

 12הנותרי� השתמש   ,ובמיליו" , ,מיליו"  2העביר   ,מיליו"  3האיגוד במקו� להעביר   ת.

 13  . , 900,000לצרכי� אחרי�. אני ידעתי על מיליו", רק אחר כ* התברר לי ש'זה 

 14ושאושר עמלה של  /שהגיע מחברת תנובה של מיליו  סיפרת קוד� על תשלו� חסות   ש.

 15ומי שהביא את החסות  /. מה ההבדל בי  אותו מקרה של תנובה שמעבירה מיליו  10%

 16  מקבל עמלה, לבי  המקרה פה של קבלת כספי� קואליציוניי� לתשלו� עמלה?

 17רסומי� אני חושב שאלו כספי� פרטיי�, מי שמשיג, יש אנשי� שעובדי� בהשגת חסויות ופ  ת.

 18  שמגיע לה� כס) והכספי� של המדינה  לא מגיע לא) אחד לקבל עמלה. 

 19  :חקירה נגדית לעו"ד חימי

 20  ?בעקבות תלונה במייל למשטרה 22.8.13אתה נקרא למשטרה ביו�   ש.

 21  נכו".   ת.

 22  ?בחקירה יש ל, בט  מלאה על אבנר קופל  ש.

 23הכדורסל. על התנהלות הגשתי הרבה מאוד תלונות, ג� על אבנר קופל וג� על איגוד   ת.

 24  התאגידית ועל התנהגות אנשי�. 

 25בתחילת החקירה אתה מתלונ  על חברת קסנק, ולטענת, אשתו של ממלא מקו� יו"ר   ש.

 26  ?הכדורסל מקבלת כספי� מחברה.

 27  לא נעשה ע� הנושא דבר עד היו� והתלונה נותרה במשטרה.   ת.

 28  ?מוטי אמסל� הוא שחק  כדורסל  ש.

 29  איגוד כדורסל. לא לבלבל ע� שמעו" אמסל� שהוא שחק" כדורסל. לא. הוא סג" יו"ר   ת.

 30  ?מה הבעיה ע� זה שהיא קיבלה כס0  ש.

 31  יש פעילות של איגוד הכדורסל בנושא של שילוט במגרשי�, ומכרזי�, זה לא בסדר.   ת.
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 1בהמש, אתה מתלונ  על בחירת אבנר קופל ליו"ר איגוד הכדורסל,בעקבות זאת לופו קיבל   ש.

 2  ?תפקיד בשכר. 

 3  כ". לופו היה בתפקיד לא  בשכר קוד�, ולאחר מכ" קיבל תפקיד בשכר.   ת.

 4  שי שני היה יו"ר איגוד שתפקד כהלכה.   ש.

 5  לא הייתי אז חבר הנהלה, אי" לי ידיעה. אני נבחרתי לההנהלה לאחר ששי הודח.   ת.

 6  למה אתה כועס על ההדחה שלו. ?  ש.

 7כי היא נעשתה בצורה לא נקיה. קניית קולות, הבטחות תפקידי� לכל מיני אנשי�. אד�   ת.

 8   שהיה נגדו כתב אישו� הכוונה לאבנר קופל לא היה צרי* להיות מועמד לתפקיד כזה.

 9  אתה מצוי בעול� הכדורסל עד עמקי נשמת,, ואתה לא יודע להגיד דבר רע על שי שני.   ש.

 10  אני לא הייתי חבר הנהלה בתקופה שלו. נכנסתי לאחר מכ". לא עבדתי מולו כחבר הנהלה.   ת.

 11אתה מתלונ  על קשר של האיגוד ע� קופל רא�, שלפי השמועות היתה קשורה לאבנר   ש.

 12  קופל. 

 13  זה כאופציה, נתתי למשטרה אני לא יודע מה נעשה ע� זה.  העליתי את  ת.

 14אליצור למרכז הפועל. מה הטריד אתה בהמש, מתלונ  על הסכ� שיתו0 פעולה בי  סיעת   ש.

 15  אות,. 

 16  זה אותה קניית שלטו" בכס). ה� התחברו ותמכו בקופל שנבחר.   ת.

 17תה מעלה את שואלי� אות, א� יש עוד נושאי� שאתה רוצה להתלונ  עליה�, וא  ש.

 18  ההתקשרויות ע� חברת רוזנמ  לאיגוד. מה הטריד את מנוחת,. 

 19התקשרות ע� ספק שלא בדר* של מכרז, שיש אינטרס להכניס אותו שלא בדרכי� כשרות.   ת.

 20  לקופל והחבורה שלו יש אינטרס. 

 21  לאחר מכ  אתה ממשי, ומתלונ  על ספקי� שוני�, סוכנות ביטוח.   ש.

 22איגוד הכדורסל, דרשתי ניקיו" כפיי�. סוכנות הביטוח התקשרו איתה נכו". כל הסיפור של   ת.

 23לאחר שקופל הל* ולאחר שהיה מהפכי�, הוקמה וועדת מכרזי� שהייתי חבר בה, כל ספק 

 24כזה שהיה צרי* להיות לאיגוד הכדורסל, נבחר ע"י וועדת מכרזי�. לפני כ" לא. שמור לי 

 25  ושאשמור ל*. 

 26  לקופל. מה הקשר של סוכנות הביטוח   ש.

 27  אני לא זוכר מה זה היה. היה קשר לאמסל�, פה וש�, למרכז הפועל, הכל היה מעורבב.   ת.

 28  התלוננת ג� על התקשרות בנושא של הפקת אירועי�.   ש.

 29  נכו". חבורה של קופל והאנשי� שלו. היא נעשתה שלא בדר* ישרה ולא דר* מכרזי�.   ת.

 30  הטריד אות, ג� עניי  של חלוקת כרטיסי� בחינ�.   ש.

 31כ". אני חושב שבסיו� כל אירוע של איגוד כדורסל, גביע המדינה, צרי* להיות קריטריוני�   ת.

 32לחלוקת כרטיסי� וצרי* להיות רשימה, מי קיבל כרטיסי� ולמה. למשל כל שחקני נבחרת 
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 1ישראל זה בסדר. אי" רישו� מי ישראל זכאי� לשני כרטיסי�. זה בסדר. כל מאמני נבחרות 

 2  קיבל ולמה. 

 3  בדקת מה קורה ע� התלונות במשטרה.   ש.

 4גיליתי שיש כל מיני אנשי� שמקבלי� כרטיסי� וה� לא עומדי� ניסיתי ולא הצלחתי.   ת.

 5  בקריטריוני�. 

 6  אחרי התלונות, אתה בודק מה קורה ע� התלונות.  חודש, חודשיי�, שנתיי�  ש.

 7  יש לי עוד תלונות א* לא היה לי למי להגיש.   ת.

 8יכול להיות שכשהפסקת לכה  באיגוד הכדורסל, הבנת שלא שווה להכנס לפוליטיקה   ש.

 9  שכשהיית באופוזיציה התלוננת וכשהפסקת להיות הפסקת להתלונ . 

 10  לא. עד עכשיו אני נאבק ע� איגוד הכדורסל על הפסילה שלי לבחירות.   ת.

 11  הוגש כתב אישו� כנגד מר קופל בכל התלונות שהגשת. אתה יודע שלא   ש.

 12אני חושבת שזה לא בסדר. א* טחנות הצדק טוחנות. לדעתי ג� שומרי הס) באיגוד   ת.

 13  הכדרוסל היה צרי* להעמיד לדי", את היוע/ המשפטי, מבקר הפני�, וועדת הביקורת. 

 14 נתנה ל, את המייל. אני מראה ל, את המייל ששלחת, א, הגעת לשיח ע� החוקרת שהיא   ש.

 15  . 433.לא הצלחנו להגיע למשטרה, ואז אייזנברג השיג את המייל והקצינה העבירה ל  ת.

 16  שהועבר. זה הנושא האחרו  שעניי  אות,.  / 100,000בסו0 אתה מתלונ  על הסכו� של   ש.

 17אל נכו". זה היה הנושא האחרו" שגיליתי. אני דרשתי חקירה על איגוד הכדורסל ולא על ישר  ת.

 18  בתנו. 

 19בחקירה ואתה פורס את כל הנושאי� והתלונות ורק לקראת  13.10ועד  �10.36אתה יושב מ  ש.

 20  הסו0 נזכר בנושא ההקצבה. 

 21  זה היה לפי סדר המייל.   ת.

 22  פגשת פע� את רמי כה  או בתיה כה .   ש.

 23  לא.   ת.

 24  הא� נכחת באיזה שהיא ישיבה שרמי כה  היה באיגוד.   ש.

 25  לא.   ת.

 26  אתה לא יודע מי זה רמי כה .   ש.

 27  לא. עד ההתרחשות לא.   ת.

 28  אתה יודע מה הוסכ� בי  רמי כה  לאיגוד. ?  ש.

 29  לא יודע.   ת.

 30  אתה יודע איזה עבודה חברת ב.כ. עומר עשתה עבור האיגוד.   ש.

 31  לא.   ת.
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 1 11.7.13הידיעה של, שמדובר בעמלה, מבוססת על דיו  שנכחת בוועדת הכספי� מיו�   ש.

 2  כ"ל ב  שוש . מפי המנ

 3ובאסיפה הכללית שהיתה אחרי. וועדת הכספי� הכינה את המאז" לאישור האסיפה   ת.

 4  הכללית. 

 5  הא� חשבת בדיו  בוועדת הכספי� שב  שוש  מנסה להפיל את התיק על קופל.   ש.

 6  ג�.   ת.

 7  למה חשת כ,.   ש.

 8בו ביניה� כי ב" שוש" היה מראשי האנשי� שהעלו קופל לרשות איגוד הכדורסל, ה� ר  ת.

 9  וקופל הודח, ומאז יש מאבק ביניה�. 

 10  למעשה מר ב  שוש  אמר לכ� ללכת לקופל, א, הסתיר שהיה מעורב בעניי .   ש.

 11  כ". זה היה רק אחרי שראינו את זה אחרי שראינו את הקבלה והוא חתו� עליה.   ת.

 12תאשר שמר ב  שוש  לא סיפר לכ� שג� החשב של האיגוד, היוע� המשפטי של האיגוד   ש.

 13  וג� עו"ד שמעו  מזרחי ידעו על החוזה בי  עומר לאיגוד ואישרו אותו מבעוד מועד. 

 14  לא. הוא לא הציג את זה בשו� שלב בדיו".   ת.

 15  אתה יודע שה� היו מודעי� ואישרו.   ש.

 16חר לא היה באיגוד וג� קופל לא. היוע/ המשפטי באישור כשהיה הדיו" על העניי" בני ש  ת.

 17  המאז" באסיפה הכללית עשה ע� הראש ושתק. 

 18  אתה ידעת ששמעו  מזרחי אישר את ההסכ� מבעוד מועד.   ש.

 19  לא ידעתי. היו� אני יודע ממ*.   ת.

 20  מה שקשור לקופל אתה ידעת ומה שקשור למזרחי אתה לא יודע.   ש.

 21  חלק כ" וחלק לא.   ת.

 22מרת שלא נתנו את החומרי� באיגוד, א, בהגינות, תאשר שג� בזמ  ד  חלו� ביקשת א  ש.

 23  לראות מסמכי� ולא נתנו. 

 24  נכו", כל הזמ" היו מאבקי� בנוגע לזה.   ת.

 25  כלומר זו נורמה ארגונית.   ש.

 26  שביקשתי לשנות אותה.   ת.

 27  ממה ד  חלו� חשש.   ש.

 28זה סיפור ארו*. הלכנו לבית הדי" של האיגוד שנת" לנו אישור לראות מסמכי� על אפו ועל   ת.

 29חמתו של ד" חלו/. באותה תקופה התחל) יו"ר בית הדי" של האיגוד והוא נת" לנו לראות 

 30  מסמכי�. אני זכאי לראות כל מסמ* וכל דבר לפי חוק העמותות.  
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 1של, לתלונות אתה אומר חקירה מיו� ירה מה מקור הידיעות כששואלי� אות, בחק  ש.

 2, אי  לי מושג לפי מה, שאני שומע באוויר. כלומר כל התלונות מבוססות על רכילות 21.1.14

 3  במסדרו . 

 4שעות ביממה את  24לא מדויק. כשלא נותני� לי מסמכי� אני לא יכול לומר, מי שחי כמוני   ת.

 5  המתרחש באיגוד, יודע מה קורה. 

 6  ה נקודות אתה אומר שמועה, לא היו ל, דברי� מבוססי�. בסופו של יו� בכמ  ש.

 7חלק מהתלונות הבאתי צילו� שיק שעבר, לא הכל תלונות באוויר. כשאני יושב בדיוני�   ת.

 8  והפרוטוקול לא שיק) את מה שהתרחש בדיוני�, בעקבות זאת החלו להקליט את הדיוני�. 

 9לפרוטוקול,  4אורח בישיבה. עמ'  , אתה11.7.13) מיו� 6אני מראה את פרוטוקול (מס'   ש.

 10סוכ� והוחלט בנושא לובינג בייעו� ממשל כי מכס0 ציבורי לא תופרש עמלה ללובינג 

 11וליעו� ממשל אלא א� ההנהלה תאשר. זאת ההחלטה שהתקבלה. אמרת קוד� שאתה 

 12סבור שמכספי� ציבוריי� לא צרי, לתת עמלה, א, רואי� בישיבית וועדת כספי� שאתה 

 13התקבלה החלטה שאפשר לתת ובלבד שזה יועבר להנהלה. כלומר העמדה  היית אורח,

 14  הערכית של, לא התקבלה. חשבו אחרת. 

 15אי" לי זכות הצבעה בוועדת הכספי�, זה ג� תוא� את מה שאמרתי קוד� שיביאו לשקיפות   ת.

 16ההנהלה שתאשר, א� היה מגיע להנהלה אני הייתי אומר את דעתי. א* לא אני קובע, החוק 

 17  . קובע

 18  נוכח בישיבה צבי ליבר. מה היה תפקידו.   ש.

 19  הוא חבר וועדת כספי�.   ת.

 20א� אני מזקק את העניי , אתה יורד מהנימוק הערכי שלא צרי, לקבל עמלה מכספי   ש.

 21  הגופי� המוסמכי� כ  קיבלו את העמדה הזו ובלבד שההנהלה תהיה חשופה לכ,. , מדינה

 22  . העמדה הערכית שלי לא השתנתה. 11.7.13נדמה לי שזה היה לאחר האירוע.   ת.

 23  אמרת ששי שני תפקד כהלכה למיטב ידיעת,.   ש.

 24  לא אמרתי זאת. אמרתי שלא הייתי בישיבות איתו ולא הייתי חבר הנהלה.   ת.

 25לחודש  / 16,000הא� אתה מודע לכ, ששי שני העסיק חברת לובינג שקיבלה שכר טרחה   ש.

 26 דמי הצלחה.  �13%וספת מע"מ בנוס0 לבת

 27אני מכיר את זה לאחר מכ", כשנכנסתי להנהלה. היתה החלטה קודמת על כ*. היה על כ*   ת.

 28  דיווח במאזני�. 

 29  אתה יודע שהחברה הזו עבדה ע� כספי ציבור, לוטו, טוטו וכדומה.   ש.

 30  אני לא ידעתי קוד�, עכשיו אני יודע.   ת.

 31  כששואלי� בחקירה על פרויקטי� חברתיי� שיז� האיגוד, אמרת שאי  חיה כזו.   ש.



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  12  �  2018מר

  

 677

 1שאלו אותי על נוער בסיכו", ולא על פרויקטי� חברתיי�. יש פרויקט של איגוד הכדורסל ע�   ת.

 2הלוטו שנוסעי� לכל מיני מקומות רחוקי� ומביאי� את הקבוצה, ביקורי� של כל מיני 

 3  של נבחרת ישראל.  ילדי� מעיירות פיתוח, אימוני�

 4  מה רע בנוער בסיכו .   ש.

 5  אני בעד לטפל בנוער בסיכו".   ת.

 6  לפני כמה שני� נסעתי אחרי אוטובוס וראיתי שלט "כדורסל למע  המדינה".   ש.

 7זה מה שאמרתי לפני דקה, זה של המנהלת, קבוצות כדורסל שנוסעות לכל מיני קהילות   ת.

 8  ועיירות פיתוח. 

 9  . 13נ/מוגש ומסומ"   

 10  עידוד פעילות של בני נוער זה דבר מבור,.   ש.

 11  נכו".   ת.

 12אני מראה ל, מייל של הקמת שדולת חינו, נוער לספורט ע"י חב' כנסת פאינה   ש.

 13  קירשנבאו�. 

 14  . 14/נמסומ    

 15  מצויי".   ת.

 16אני מראה ל, ג� את המכתב השני שמדבר שקליצקי שולח למר קופל על הקמת שדולת   ש.

 17  חינו, נוער לספורט ופעילות מכו  וינגט לצור, שדולה זו. 

 18  מצויי".   ת.

 19  כלומר נעשו דברי� למע  זה, זה דבר שהוא חשוב.   ש.

 20  שהגיע לאיגוד הכדורסל.  ,אני בירכתי את התקציב של מיליו"   ת.

 21  :לעו"ד אדרתחקירה נגדית 

 22  העדות בחקירה ראשית, מתייחסת לעמדת, הערכית בעניי  מת  העמלות.   ש.

 23  נכו".   ת.

 24אי  ל, כפי ששמענו, טענה, אלא אתה מבר, על כל תמיכה תקציבית שניתנת לענפי ספורט   ש.

 25  בכלל ולאקדמיה לכדורסל בפרט. 

 26  ברור. אני רוצה שיהיה מה שיותר כס) בספורט.   ת.

 27ת תקציבי� מכספי� קואליציוני� לאקדמיה לכדורסל מטרה חיובית שאתה ראית בהפניי  ש.

 28  תומ, בה. 

 29  מאוד.   ת.

 30נכחת שלפני ההחלטה של גב' קירשנבאו� לאקדמיה, היא ערכה ביקור ורצתה לראות את   ש.

 31  הפעילות. 

 32  לא ידעתי, במסמכי� שהראה לי עו"ד חימי ראיתי זאת.   ת.
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 1  הזכרת שהיו� צמצמו מאוד וסגרו את האקדמיה לכדורסל לבני�.   ש.

 2  כ", א* זה לא רק בגלל תקציבי�.   ת.

  3 

 4  אי  חקירה חוזרת

  5 

 6  מר צבי ליבר מוזהר כחוק 13ע.ת. 

 7  :חקירה ראשית

 8  תוכל לספר על עצמ, מה העיסוק של,.   ש.

 9  יש לי משרד לייעו/ מס, הנהלת חשבונות וחשבות. אני יוע/ מס.   ת.

 10  הקשר של, לאיגוד הכדורסלמה   ש.

 11  הייתי חבר בהנהלת האיגוד, חבר וועדת הכספי� ובעלי� של קבוצת ברק נתניה.   ת.

 12  מה עשית באיגוד.  2012�2013 בשני�  ש.

 13  הייתי חבר בהנהלת האיגוד, וועדת כספי� וועדת מכרזי�.   ת.

 14  , חשבונית, אתה יכול לספר אי, נחשפת לחשבונית הזו. 186אני מציג ל, את ת/  ש.

 15, במסגרת ההכנה לאישור המאז", ביקשתי 2012.קיבלנו חומר ומאז" של איגוד הכדורסל ל  ת.

 16מאיגוד הכדורסל לראות מסמכי� שנוגעי� למאז", האיגוד סירב בהתחלה. פניתי לבית די" 

 17את כל המסמכי�, האיגוד סירב להוציא אות� החוצה,  וניתנה החלטה שאני רשאי לראות

 18הגעתי לפגישה ע� רשימת מסמכי� וניירות ואחד הסעיפי� שביקשתי לראות זה "הוצאות 

 19גיוס עמלות, לובינג" או משהו בסגנו", ביקשתי מאיגוד הכדורסל לראות את החשבונית 

 20  . 186שעליה האיגוד שיל� את העמלה והוצג לי ת/

 21  אות את החשבונית. למה רצית לר  ש.

 22כי כל נושא העמלות באיגוד הכדורסל הריח לי לא טוב, אני יודע שכספי� שהאיגוד קיבל   ת.

 23מלוטו, או מפעל הפיס, יש איסור לשל� עמלות ולכ" עניי" אותי לדעת על מה האיגוד שיל� 

 24  את העמלה הזו. 

 25" "חסות ע"י אתה יודע להסביר למה הכוונה בחשבונית שמפורט בה "קידו� נושאי�  ש.

 26  ווינגייט". 

 27הקשר של האיגוד לוינגייט או חסות על ידי ווינגייט היה שהאיגוד הפעילה האקדמיה לבני�   ת.

 28  ובנות בוינגייט וזה כנראה המשפט "חסות ע"י וינגייט", זו הנחה בלבד. 

 29  , תספר לנו מה אנו רואי� במסמ, הזה. 113אני מציג ל, את עס/  ש.

 30  188תת/מסומ    

 31המסמ* הזה הוא פרוטוקול של וועדת כספי� שיש בו כמה נושאי�, כשבעיקר הוא דיו"   ת.

 32. לפני כל אישור מאז" בהנהלת איגוד הכדורסל היתה נערכת פגישה 2012ואישור מאז" 
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 1ברי� יותר בפירוט על המאז", וזה הפרוטוקול, הוא עוסק ת הכספי� ש� היינו עודבווע

 2  בנושא המאז" ועוד כמה נושאי�. 

 3.." למה הכוונה שיעו� ממשל ולובינג הוא מאוד 13למסמ,, "..באור  4אני מפנה לעמ'   .ש

 4  מסוכ . 

 5לפי דעתי כאד� שמשרת בעמותה ציבורית כל הנושאי� שבתחו� האפור של כל מיני אילוצי�,   ת.

 6במיוחד שעל הייעו/ הזה לא ראינו שו� הסכמי� במיוחד שיעו/ בלתי מוגדר שאתה קשור 

 7י� שצריכי� להביא כספי� מגופי� ציבוריי�, תקרא לזה "מאכרי�" זה נראה לכל מיני גופ

 8  בעיני דבר מאוד מסוכ". 

 9  בקשר לחשבונית בחקירת, במשטרה אמרת שתשלו� כזה לא ראוי. למה התכוונת.   ש.

 10הדעה שלי היתה שכספי� שהאיגוד צרי* לקבל ממפלגה פוליטית, ישראל בתנו, זה דבר בלתי   ת.

 11חבר הנהלת איגוד הכדורסל בלבד אלא בתור אזרח חושב שא� למפלגה יש ראוי. אני לא כ

 12כספי� מיותרי� היא צריכה להחזיר אות� לציבור ולא לחלק לאיגודי� מסוימי�, היה 

 13כספי� של מימו" מפלגות שחשבתי שלאיגוד אסור לגעת בכספי� האלה. א� במפלגה מסוימת 

 14  . נשאר כס) היא צריכה להחזיר אותו ולא לתת אותו

 15  איזו בעיה ראית ע� העמלה ששולמה במקרה הזה.   ש.

 16אחרי הפגישה באיגוד שסירב לתת לי את החשבונית, רשמתי את הפרטי� על נייר ורשמתי   ת.

 17את הח.פ. של החברה, בבית בדקתי דר* רש� החברות מי בעלי המניות של החברה, וראיתי 

 18ת ראיתי שהיא קשור לישראל שאחת מבעלי המניות היתה בתיה כה", ולאחר בדיקות נוספו

 19בתנו דר* בעלה שהיה מנכ"ל ישראל בתנו, או תפקיד אחר, זה נראה לי שכל החשדות שלי 

 20בל ולא היתה תרומה טהורה לגו) היו מוצדקי�, באמת יש כס) שמישהו בתו* המפלגה קי

 21  ספורטיבי ואז הגשתי תלונה במשטרה. 

 22, יש אמירה של אד� בש� דוד פריש, 13אני מסתכל על החלק שהקראנו, "...באור ..."  ש.

 23ואמירה של, בנוגע למה שאת� חתומי� מול הטוטו והפיס, ויש הסכמה שחותמת את 

 24  הדי . כמה זמ  הדיו  נמש, על הנושא הזה. 

 25דקות. זה היה הנושא הכי ח� בישיבה הזו. זה ג� נושא שעלה לטוני� מאוד  30.45.כ  ת.

 26שהפרוטוקול לא משק) בדיוק את כל הויכוח  גבוהי�, היו וויכוחי�, ורואי� משפט קצר

 27שהתקיי� בוועדה, ועל זה היו ג� תלונות, ג� המשפט שאני אמרתי הוא לא משפט 

 28בפרוטוקול שאנו חתומי� מול הטוטו ומפעל הפיס ואסור לנו להביא עוד כספי�, לא 

 29  מתקשר לזה בכלל וזה ג� לא בדיוק מה שאני אמרתי. 

 30 מה עוד עלה בדיו  הזה ולא מצא ביטוי בפרוטוקול.   ש.
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 1ההישג שאני ראיתי הוא הסיכו� שנעשה. מה שהשגנו הוא שהצעה שלנו כאופוזיציה, שכ"   ת.

 2, כ" , 40,000,000.כספי� כאלה למרות שה� לא בסכומי� מהותיי� למאז" האיגוד שהוא כ

 3  שפט הסיכו�. יהיו חייבי� לעבור באישור הנהלת האיגוד. זה מה שכתוב במ

 4  דקות, מתו, כמה זמ  לישיבות.  �45ציינת שהדיו  סביב הנושא הזה היה כ  ש.

 5  שעות לפעמי� יותר.  3.הישיבות היו כ  ת.

 6, איזה חומרי� שנוגעי� לתוצרי� שחב' ב.כ. עומר יצאה לחב' ב.כ. עומר 186החשבונית ת/  ש.

 7  הביאו לאיגוד הכדורסל הוצגו בישיבה. 

 8למעט החשבונית הזו, למע" האמת ג� בישיבה שדרשתי את המסמ* לא  לא ראיתי חומרי�  ת.

 9  זוכר א� דרשתי הסכ�, בכל מקרה לא הוצג לי. 

 10  ג� בנוגע להתקשרות וג� בנושא התוצרי� של החברה, זה הדבר היחיד.   ש.

 11  כ".   ת.

 12  לבית המשפט:

 13  אופ" המילה עמלה הוא עמלה שביצעת משהו קיבלת משהו ואתה מפריש עמלה. 

 14  בה היה ברור שזה כס) תמורת עמלה בגי" השגת כספי� קואליציוני�. בישי

 15בישיבת וועדת הכספי� הוצג שקיבלו כספי�. יו"ר הוועדה מר פריש הציג שהאיגוד קיבל כס). מאז" 

 16מראה שהתקבל כס). הוויכוח שאמרתי, שהפרוטוקול לא שיק), הטענה נגדנו היתה שההתנגדות  2013

 17שלנו לקבלת כספי� כאלו יכולה להביא להרס הכדורסל והטענה שלנו היתה שאסור לקבל כספי� לא 

 18  ראויי�. 

 19  :חקירה נגדית לעו"ד חימי

 20  מעול� לא פגשת את רמי או בתיה כה .   ש.

 21  נכו".   ת.

 22  לא נחשפת לפעילות של ב.כ. עומר.   ש.

 23  נכו".   ת.

 24  לא נכחת בישיבה שדנו בפעילות של חברה זו.   ש.

 25  נכו".   ת.

 26  כל עדות, ניזונה מהחשבונית שראית.   ש.

 27  נכו".   ת.

 28  א� אני מבי  נכו , ברמה העקרונית, אתה מתנגד לקבל כס0 ממפלגה.   ש.

 29כס) ממפלגה לא ראוי, וג� האד� מתו* המפלגה. לא לא בדיוק. מה שחשדנו קרה. ג� ש  ת.

 30מדובר באד� חיצוני שבא למפלגה וביקש ממנה להקצות כס) לאיגוד הכדרוסל, אלא משהו 

 31  ה עמלה. פנימי שמעורבי� אני מפלגה שג� קיבלו תמורת ז

 32  מי אמר ל, שרמי כה  שימש כמנכ"ל ישראל בתנו.   ש.
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 1  אמרתי שהוא היה בעל תפקיד, לא בהכרח מנכ"ל.   ת.

 2  מה ראית באינטרנט.   ש.

 3  שהוא שימש בתפקיד, שאני לא זוכר להגיד כרגע.   ת.

 4אתה אומר שאתה לא זוכר א� ביקשת לראות את מסמכי  30.4.15בחקירה במשטרה ביו�   ש.

 5ע� ב.כ. עומר, אתה לא יודע לומר שראית, לא זכור ל, שביקשת לראות, ההתקשרות 

 6  כלומר לא נכנסת לעובי הקורה, החשבונית סיפקה. 

 7  מה שראיתי מהחשבונית ולא" זה התפתח, זה סיפק אותי.   ת.

 8  מה הוסכ� בי  הנהלת האיגוד לרמי כה , סוג הפעילות, אופיה אי  ל, מושג.   ש.

 9  לא.   ת.

 10ההישג שאתה רואה בפעילות של, הוא שוועדת הכספי� אישרה שנוהל  בסופו של יו�  ש.

 11  קבלת כספי� מכל גו0 ציבורי הוא תקי , אלא שיש להביא את זה לפני הנהלת האיגוד. 

 12ממש לא. אני לא רואה את זה כהישג, לאור מה שראינו באיגוד הכדורסל, הגשנו תלונה ג�   ת.

 13  במיעוטו. על דברי� אחרי� ואת הנושא הזה ראינו כרע 

 14  א� אני אומר ל, שרמי כה  לא היה בשו� תפקיד בישראל בתנו, זה עושה ל, משהו.   ש.

 15והכס) היה מגיע מישראל בתנו? אני הייתי מתנגד לזה. אני לא מצליח לראות את הקשר בי"   ת.

 16מימו" מפלגות לאיגוד, אני לא חושב שמפלגה צריכה לתמו* באיגוד הכדורסל. כס) לאיגוד 

 17  צרי* להגיע ממשרד הספורט. הכדורסל 

 18אתה אומר שברמה הערכית הקונסטרוקציה הזו בכל מקרה לא צריכה להתרחש, ג� א�   ש.

 19  רמי כה  לא היה בעל תפקיד בישראל בתנו. 

 20  נכו".  ת.

  21 

 22  . אי  חקירה חוזרת

 23  ב"כ התביעה:

 24  אני מצהירה כי העד נחקר באזהרה והתיק נגדו נסגר. כל מה שהעד יעיד עליו לא ישמש נגדו. 

 25  העד:

 26  זה ברור לי. 

 27  ק מוזהר כחוקומר יהודה פוליש 14ע.ת. 

 28  :חקירה ראשית

 29אני מנהל עמותות חינוכיות, מנכ"ל עמותת קר" חרות, עוסק בתחו� של זהות יהודית. אני   ת.

 30  מגיע כרגע מהבית. 

 31  הקשר של, לעמותת ג'ואיש ספיריט. מה   ש.
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 1העמותה עוסקת בגיוס כספי� בארה"ב למטרות תמיכה בפרויקטי� לזהות יהודית, יזמתי   ת.

 2את ההקמה שלה אני לא בעלי� שלה אני לא אזרח אמריקאי והיא עוסקת בעיקר לגיוס 

 3  כספי� לפרויקטי� שאנו עוסקי� בה�. 

 4  משרד הדתות וההסתדרות הציונית.  מתי ועל איזה רקע נוצר הקשר בינ, לבי   ש.

 5  אני לא זוכר תאריכי�.   ת.

 6  . 2010בהודעה של, אתה מדבר על שנת   ש.

 7אני עומד מאחרי דבריי בהודעתי. היינו מוטרדי� אז בנושא משפחות ישראליות יורדות,   ת.

 8בעיקר בחוסר יכולת שלה� לשלוח ילדי� לחינו* יהודי, חיפשנו דר* לייצר פתרו", בעיקר 

 9לי של עלות גבוה בחינו* היהודי, בשיחות ע� ההסתדרות הציונית, שמענו שיש ערו/ כלכ

 10תמיכה אפשרי במשרד הדתות שהיה פעיל בשני� קודמות ופנינו למשרד לבקש לחדש את 

 11  הערו/ הזה לצור* פרויקט יחודי לישראלי� יורדי�. 

 12  , המעורבי� המועמדי� לתמיכה. מה היה המעורבות של, בפרויקט  ש.

 13אני עסקתי בעיקר בלמצוא ארגוני� שיוכלו ליצור פעילות משמעותית, היה מדובר בשותפות   ת.

 14  בי" הארגוני� המקומיי� לממשלה. 

 15  אלו קשרי� א� בכלל קיימי� או היו קיימי� בינ, לבי  פאינה קירשנבאו�.   ש.

 16אני לא זוכר במדויק, איפה התחילה קשר. היה פרויקט שעשינו באר/ בתחו� לקהילה   ת.

 17  הקווקזית במשרד הקליטה. 

 18  . 2007�2008בהודעה של, אמרת שזה היה בשני�   ש.

 19כ". הפרויקט היה לסייע לקהילת העולי� מקווקז, סיוע בבגרות, גיוס לצה"ל, בפרויקט הזה   ת.

 20  הכרתי את פאינה. 

 21  מעמד שלה בפוליטיקה. מה ידעת שה  ש.

 22היא היתה גור� משמעותי בתתחו� הקליטה, הפרויקט היה חשוב לה והיה ברור שבכל מצב   ת.

 23  שפרויקט נתקע לפאינה היה את הכוח ליישר אותו ולקד� אותו. 

 24 עד כמה היה מדובר בקשר טוב ונחו� ל, מבחינת פאינה.   ש.

 25היא היתה גור� כוח מאוד משמעותי, היתה מפלגה מאחוריה מאוד משמעותית, והיה ברור   ת.

 26  שא� רוצי� קשר משמעותי ע� הממשלה אז קשר ע� פאינה הוא הכרחי ונחו/. 

 27  הקשר ע� דניאל אלינסו , אי, נוצר.   ש.

 28  אני לא זוכר. אני מכיר אותו.   ת.

 29, אתה מספר על פגישה ע� דניאל 420, החל משורה 27.4.15אני מפנה להודעת, מיו�   ש.

 30  בהסתדרות הציונית. 
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 1זומנתי לפגישה בהסתדרות הציונית בה נכח דניאל ש� הכרתי אותו לראשונה הציגו בפני   ת.

 2ליוצאי ברית המועצות שהגרו לצפו" אמריקה, מדובר בקהילה  אפרויקט שעושה תנועת עזר

 3  ות מואצת במיוחד. שיש בה התבולל

 4  שה. מי זימ  את הפגי  ש.

 5  אני חושב שזה היה יצחק שטיגלי/ שהוא אחראי על התחו� בהסתדרות הציונית.   ת.

 6  כאשר הוא זימ  אות, לפגישה, אי, הוא הציג את הפרויקט.   ש.

 7  אני לא זוכר.   ת.

 8, ש� אמרת שהיה ברור לכול� שזה פרויקט של 427עמ'  27.4.15אני מפנה להודעה מיו�   ש.

 9  פאינה. 

 10יקט של פאינה, אני לא יכול לזכור א� זה היה על השולח", א* זה היה היה ברור שזה פרו  ת.

 11  ברור לכול� שזה פרויקט של פאינה.  

 12  מה היה חלקה פאינה בפרויקט ומה היתה המעורבות שלה בו.   ש.

 13בחלק אחד מהצד של דניאל, תמיד הוא דיבר מגרונה של פאינה, או היא מגרונו, היה ברור   ת.

 14נה תהיה מרוצה, וא� הוא לא יצליח היא לא תהיה מרוצה. שא� הפרויקט יצליח פאי

 15בהמש* ג� פאינה עצמה שהפרויקט לא הצליח כפי שרצינו והתקצוב לא הגיע, פאינה היתה 

 16מעורבת אישית, כדי לברר מה תוקע את הפרויקט ומה יאפשר לשחרר אותו, היה ברור שזה 

 17  פרויקט של פאינה. 

 18קצוב הפרויקט הספציפי, מהיכ  היה אמור להגיע באשר לתקצוב, מי היה אחראי על ת  ש.

 19  הכס0. 

 20מקור הכס) הוא משרד הדתות, אני אומר דברי� שהיו ברורי�, אני לא יודע להגדיר אות�   ת.

 21באמירות ספציפיות א* היה ברור שדניאל מגיע ע� תקצוב שלו, היה ברור שהמקור התקציבי 

 22  הוא מכספי� של פאינה קירשנבוי�. 

 23  ט מה הכוונה לכספי� של פאינה קירשנבוי�:לשאלת בית המשפ

 24 :תשובה

 25  היה צרי* לדאוג שיהיה תקציב לתקנה, והיה ברור שמקור התקציב הוא מפאינה קירשנבוי�. 

 26  המש, חקירה ראשית:

 27  מאפה היה ברור.   ש.

 28אני לא יכול לצטט משפטי�, או לזכור פגישה כזו או אחרת שהדברי� נאמרו, א* היה ברור   ת.

 29  מאיפה מגיע הכס). 

 30  ממתי פאינה התגייסה לפרויקט הזה. לפני שתנועת עזרא נכנסה לפרויקט.   ש.

 31  לא. רק ממתי שתנועת עזרא נכנסה.   ת.
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 1איזה סיוע א� בכלל נתת אמרת שנפגשת ע� דניאל בנוגע לפרויקט בהסתדרות הציונית,   ש.

 2  לעזרא, התבקשת לתת לעזרא לאחר הפגישה הראשונה. 

 3עזרא היתה צריכה להגיש מסמכי� שנעני� לקול קורא שמתפרס� ע"י ההסתדרות הציונית   ת.

 4ובהמש* לאחר שהפרויקט מאושר יש צור* להגיש דוחות ביצוע שמורכבי� ג� מהוכחות 

 5א להכי" את החומרי� בצורה נכונה ובהמש* ביצוע ושותפות, אני התבקשתי לסייע לעזר

 6  ללוות ולסייע בהגשת דוחות ביצוע בצורה נכונה. 

 7  , מה יש ל, להגיד על זה. 3החל משורה  453דניאל העיד בבית המשפט ואני מפנה לעמ'   ש.

 8סדר הדברי� היה הפו*, היתה פניה להסתדרות הציונית, אני התבקשתי להפו* את זה למשהו   ת.

 9  דרטי� המקצועיי� שנדרשו כדי לקבל תמיכה כספית מאותה תקנת תמיכה. שיעמוד בסטנ

 10  מי פנה להסתדרות וביקש ממנה לפתוח את התקנה לתנועת עזרא.   ש.

 11אינני יודע. אני התבקשתי ללמוד את הפרויקט להבי" מה ה� עושי�, לראות שזה רלבנטי   ת.

 12ית לעמוד בתנאי למה שנדרש לבצע בתקנת התמיכה, לראות שיש לה� יכולת תקציב

 13השותפות שהקריטריוני� דורשי�. אני ישבתי ע� דניאל מספר פעמי� הוא הראה לי את 

 14. יש דרישות קריטריוניות חומרי� שה� כותבי�, והדרכתי. ה� פוני� לסטודנטי� רוסי�

 15שלא קשורות לאופ" פעילות. תוכניות שעוסקות בכתיבת חומרי� לא יעברו, תכניות 

 16רה לא יעברו, יש צור* לבחו" את הפרויקט, אני עזרתי לה� בכתיבה שעוסקות בעלויות תקו

 17ובביצוע. אני פגשתי אד� שאי" לו מושג אי* נראה פרויקט שמגישי� אותו, ואי* ניגשי� 

 18לבקשת תמיכה, ליוויתי אותו, מה לכתוב ומה נכו" להציג ומה לא נכו" להציג. הדרכה 

 19  " שאפשר קבלת הכס). בסיסית. הסיוע שלי התבטא במת" עצה בלבד באופ

 20  הסיוע שכרגע דיברת עליו, איזה קשר יש בי  הסיוע לעזרא לבי  פאינה קירשנבוי�.   ש.

 21אני לא מבי" את השאלה. אני ישבתי ע� דניאל. עזרתי לו כי אני משתדל לעזור. היה ברור   ת.

 22שהמעורבות של פאינה חשובה לי, היה חשוב לי שהיא תהיה מרוצה, היא גור� משמעותי 

 23  מאוד, במיוחד ארגוני� שעוסקי� בתמיכות ממשלתיות. 

 24  מי ביקש ממ, לעזור לעזרא.   ש.

 25הפניה הראשונה היתה פגישה בהסתדרות הציונית. בשלב הראשוני היתה פגישה שהכרתי   ת.

 26  את דניאל, שטיגלי/ ביקש ממני לעזור לה�. 

 27, "היא 27שורה  46חלק א' עמ'  27.4.15אני מפנה אות, לתמליל חקירת, במשטרה מיו�   ש.

 28  ביקשה להכניס אות� ושוב יש קריטריוני�". את� מדברי� על פאינה קירשנבוי�. 

 29אני לא יודע לשיי* את זה כרונולוגית א* בהמש* היו פניות של פאינה אליי לדאוג שה�   ת.

 �30 היו י, בשלבי� האלה כשהקשי2011.קשיי�, ה� לא נכנסו ביכנסו לתמיכה. בהמש* היו 

 31  ומבקשת שאעזור שה� יאושרו. , פאינה היתה מדברת איתי על הנושא שיא�ב
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 1, "אני אומר 20אני מתייחסת לשלב הראשו , בחקירה אתה ג� אומר ואני מצטטת משורה   ש.

 2  ימה". המעורבות היתה מעורבות של פאינה לוודא שנכניס את הפעילות הזו פנ

 3זה וודאי דבר שהיה כמו שאמרתי בהודעה, אני חושב שזה מתייחס לשלבי� המאוחרי�   ת.

 4  יותר ולא לתחילה. 

 5לאחר שעזרא נכנסו לתקנה, כאשר הגו0 כבר בתו, התקנה, מה הוא צרי, להגיש כדי לקבל   ש.

 6  את הכס0. איזה מסמכי� הוא מגיש. 

 7אור מילולי של התכנית, והוכחה כספית שאכ" בדר* כלל זה מסמכי הוכחת ביצוע שכוללי� תי  ת.

 8  ההוצאה בוצעה, ועמידה בתנאי� של שותפות. 

 9  המסמ, הזה נקרא דו"ח ביצוע.   ש.

 10  כ".   ת.

 11  מה היתה מידת ההתעניינות של פאינה בדוחות הביצוע של עזרא.   ש.

 12ל אני לא זוכר תאריכי�. בשלבי� שהפרויקט היה תקוע היתה מעורבות גבוה, הייתי יכו  ת.

 13להתקל בפאינה, והיו יכולות להיות סיטואציות מביכות שפתאו� דניאל היה מופיע והיה 

 14עולה שיש בעיות ע� תשלומי� לעזרא, בשלב מסוי� זה הפ* להיות כאילו בעיה שלי, כאילו 

 15אני התחייבתי וכאילו אני הגור� המתקצב וזה שצרי* להביא את הכס), למרות שמדובר 

 16  תחת ידיי.  בענייני� בירוקרטיי� שלא

 17  לשאלת בית משפט: מה המעמד של, מה אתה מעורב בתהלי,. 

 18זו היתה נקודת משבר מול דניאל שבו השיח איתו הפ* להיות כאילו אני החייב ואני האש�   ת.

 19ואני צרי* למצוא את הפתרו" וא� אי" פתרו" שאביא את הכס) ממקור אחר וזה בהחלט 

 20  היה הזוי. 

 21  המש, חקירה ראשית:

 22טיפלת בתוכניות העבודה, ועזרת לעזרא להכנס לתקנה.  �2011בתה נקודת השבר. מה הי  ש.

 23  . �2011כמה כס0 ה� קיבלו ב

 24  אני לא זוכר.   ת.

 25  . �2011ה� לא נכנסו לתקנה וה� לא קיבלו כס0 ב 2011אני מזכירה ל, שבשנת   ש.

 26  נכו".   ת.

 27רה"ב, היתה אמרת שמי שדאג לתקציב בחלק של פעילות ע� הסטודנטי� הרוסי� בא  ש.

 28  . �2011פאינה, מה היה התקציב שהיא דאגה להעביר ב

 29  אני לא זוכר.   ת.

 30 2.5, אתה מדבר על 3שורה  131, חלק א' עמו' 27.4.15בתמליל של העדות של, מיו�   ש.

 31  מיליו . 
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 1עזרא לא  2011אני לא זוכר מספרי�, עבר המו" זמ" מאז, אני עוסק בהרבה דברי�. בשנת   ת.

 2  קיבלו תקציב.

 3  לאיזה גו0 הכספי� האלה יועדו כשזה הועבר לתקנה.   ש.

 4הגישה היתה שדניאל מגיע והוא דואג לתקציב, אנו יכולי� להניח שהתקציב שהגיע מפאינה   ת.

 5  יועד לעזרא. לי אי" מידע, אני לא נמצא ש� כדי לדעת. 

 6שורה  130 חלק א' עמ' 27.4.15בהודעה של, היית קצת יותר נחר�, אני מפנה אות, לתמליל   ש.

 7  , אתה אומר "חשוב להגיד שמשרד הדתות זה כספי� שהיו לטובת עזרא". 28

 8אני יכול רק לחבר את הדברי�, היה ברור שיש פרויקט שיש לו כספי�, הכספי� במשרד   ת.

 9  הדתות יועדו לעזרא. 

 10הכספי� לא הועברו לעזרא. אני מזכירה  2011אני רוצה להתעכב על הסיבות בגינ  בשנת   ש.

 11 קנה לא נפתחה לפרויקט. שהת

 12אני לא יודע מה הסיבות שזה לא נפתח. לא נפתח התחו� של סיוע לעולי ברית המועצות,   ת.

 13  למה הוא לא נפתח? אני לא זוכר. 

 14  את התקנה. מי קיבל את ההחלטה לא לפתוח   ש.

 15  יש וועדת היגוי של ההסתדרות הציונית ומשרד הדתות וה� קיבלו את ההחלטה.   ת.

 16  מיליו  שהועברו לש�.  �2.5הוחלט לא לפתוח את התקנה לפרויקט מה קרה לאחרי ש  ש.

 17בדר* כלל מה שקורה בכל תקנת תמיכה, זה שכספי� שלא מחולקי� מתחלקי� מחדש בי"   ת.

 18  שאר הגורמי� שכ" אושרו לתמיכה. 

 19  זה מחולק בלי הוכחת ביצוע או תמורת פעילות. מה הקריטריוני� שזה מחולק.   ש.

 20  תמורת פעילות. א) אחד לא מקבל כס) בלי הוכחת פעילות.  זה מחולק  ת.

 21לא נפתחה התקנה לפעילות סטודנטי� מברית המועצות, חו� מעזרא כמה  �2011אמרת שב  ש.

 22  גופי� ניגשו לפרויקט הזה. 

 23אני לא יודע להגיד כמה ניגשו. אני יודע שבזמנו היה עוד גו) אחד ששמעתי עליו מדניאל   ת.

 24  א� ניגש או לא, א* עושה את אותה פעילות בש� רייג'. שאינני יודע לומר 

 25  אני רוצה להזכיר ל, שאתה סייעת לרייג' במסמכי� כמו לעזרא.   ש.

 26  אני לא זוכר.   ת.

 27  עד כמה פאינה היתה מעורבות בהכנסת רייג' לתקנה.   ש.

 28המדובר  אני לא מכיר את רייג' ופאינה לא דיברה איתי א) פע� על רייג'. היה ברור שהפרויקט  ת.

 29  הוא עזרה. 

 30  איזה סיוע הגשת לעזרא א� בכלל.  �2011אחרי שעזרא לא נכנסו לתקנה ב  ש.

 31היה תהלי* הזוי שנכנסתי למערכת לחצי� מטורפת מצד דניאל, פאינה מדברת מגרונו, הוא   ת.

 32דיבר בצורה מאוד נחרצת שזו בעיה שלי ושאני צרי* לפתור אותה וחסר לה� כס) בתקציב, 
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 1אותה. זה היה תו* כדי פגישות בנושאי� אחרי� פתאו� דניאל היה צ/ וא� אני הוא הזכיר 

 2מדבר ע� פאינה על פרויקטי� אחרי� ופתאו� דניאל מדבר על הפרויקט הזה ושעדיי" לא 

 3גישות ע� פאינה או לפני פגישות ע� פאינה ואומר סיימתי. הדברי� היו נאמרי� אחרי פ

 4ג� פאינה היתה אומרת לי ישירות שאני צרי*  שפאינה כועסת ושהיא אומרת כ* או כ*.

 5ושאני אמצא לה� כס).  2011לפתור את הבעיה וזו בעיה שלי שלא הועבר התקציב של שנת 

 6הכוונה היתה לגייס מתרומות. שאני אגייס תרומה. אני א) פע� לא נכנסתי אית� לסכומי� 

 7  כי לא הייתי מוכ" בכלל לכ*.  

 8מה ה� ) 189ת/( 2011מג'ואיש ספיריט לעזרא לשנת  אני מציגה את פירוט התשלומי�  ש.

 9  . 180,000$הסכומי� שאני מציגה ל, כמעט 

 10  אלה תרומות שגייסתי לטובת הפעילות של עזרא.   ת.

 11  ממי גייסת את התרומות האלה.   ש.

 12  בעיקר מקר" שקשורה לאד� שאני קרוב אליו בש� רפי בטלר.   ת.

 13  חו� מרפי בטלר לאיזה תורמי� פנית לצור, גיוס כספי� לעזרא.   ש.

 14  אני לא זוכר. היו פניות לתורמי� נוספי� שאני לא זוכר מי ה� שבסופו של דבר לא צלחו.   ת.

 15  למי המלצת על פעילות עזרא.   ש.

 16קרוא לזה המלצה, סיירתי בפעילות שלה� בארה"ב, דיווחתי על רישומי לא חושב שאפשר ל  ת.

 17וולפסו" שאני קשור אליה. למיטב ידיעתי עזרא קיבלה מה� תמיכה קוד� לה�. כיוו" לקר" 

 18  שהתבקשתי מדניאל לדווח על רשמיי מהסיור, דיווחתי. 

 19מתי מאשרי� תקציב לשנה קלנדרית אני משיב שזה משתנה משנה לשנה, לרוב לשאלת בית המשפט: 

 20עזרתי לה� בסכומי�  2011. בשנת 2010ל מדובר בתקציב שבסו) שנה. זה יכול להיות בתחילת השנה. 

 21  . 2011שהועברו במהל* 

 22  המש, חקירה ראשית:

 23  חזרה לק  וולפסו  למי סיפרת שמסרת מידע חיובי על עזרא.   ש.

 24  אני לא זוכר.   ת.

 25, "במסגרת הלחצי� שפאינה הפעילה עליי 696, שורה 27.4.15אני מפנה להודעה מיו�   ש.

 26י וסיפרתי לה שנתתי לוולפסו  אינפורמציה חיובית על אמרתי לפאינה שאני אכ  עוזר לדנ

 27  הפעילות של עזרא לצור, תרומה שעזרא קיבלו מה�". 

 28  כ", זה תוא� את מה שאמרתי קוד�.   ת.

 29עד כמה העובדה שנתת לדניאל לנצל את הקשרי� של, לצור, איתור תורמי�, עניי  מקובל   ש.

 30  גייסי התרומות. בי  מ

 31לא מקובל לגייס כספי� עבור עמותות אחרות. אני עושה את זה בתור מפעיל תכניות זה   ת.

 32לפעמי� עבור עמותות אחרות כשמדובר בדברי� שה� בנשמתי. א* זה לא המקרה הזה, פה 
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 1ללא ספק מה שגר� לי לגייס תרומות עבור עמותה אחרת זה הלח/ שהופעל עלי ע"י פאינה 

 2  ודניאל. 

 3סיוע או ללח� שדיברת עליו, של פאינה , מה קרה לבקשות ה180,000$לאחר שגייסת   ש.

 4  ודניאל. 

 5הלח/ לא נעל� א) פע�, מה שהביא אותי להבנה שאי אפשר לצאת מזה, ופשוט התחמקתי.   ת.

 6  זה היה הדבר היחידי שיכולתי לעשות, כי ראיתי שזה דבר שלא יגמר. 

 7, שחולק בי  כל הגופי� שהיו בתו, התקנה לפי הפעילות /מיליו   2.5היה תקציב של   ש.

 8  שלה�. מדוע דווקא אלי, פוני� ומדוע פאינה ודניאל מפעילי� עלי, לח� שתחזיר את הכס0. 

 9זו שאלה שג� אני שואל. אני מניח שה� ראו בי מישהו שיכול לעזור, ויש מקו� להפעיל   ת.

 10  לח/. 

 11  למה לא עמדת בלח�.   ש.

 12מערכת היחסי� ע� פאינה היתה בעיני מאוד חשובה, לא רציתי לשרו) את מערכת היחסי�   ת.

 13איתה בגלל הסיפור ע� עזרא, כתוצאה מכ* עשיתי מאמצי� גדולי� מאוד כדי לנסות לשמר 

 14  את מערכת היחסי�. 

 15כדי לשמור  180,000$ הא� מה שאתה אומר זה שהיית מוכ" לגייס תרומה של  לשאלת בית המשפט:

 16  על הקשר הטוב ע� פאינה. 

 17  כ".    ת.

 18  אשית:המש, חקירה ר

 19. ש� הקוב�: "יהודה פולישוק". אני מפנה לשתי שורות בקוב�: 28אני מציגה ל, את ת/  ש.

 20לאחר מכ  מופיע "הוא קיבל אישור מפאינה לקצ� את  / 1,375,579"חסר",  מופיע סכו� 

 21". מה הקשר של, 180,282$שווה ער,  / 625,579ב כעת לכ  הוא חיי / �750,000הסכו� ב

 22  למסמ, הזה. 

 23ראיתי אותו לראשונה בחקירה במשטרה, הימ� אותי לראות פתאו� שיש התחשבוניות   ת.

 24מאחורי הקלעי�, ולהבי" שהייתי חלק מאות� התחשבנויות. אני לא מכיר אותו מעבר לזה 

 25  שראיתי אותו בחקירה. 

 26  לעזרא.  / 1,375,579זה שאתה חייב של  מה נאמר ל, א� בכלל על  ש.

 27כל השיח הזה של חוב, אתה חייב לא היה מקובל עליי. אני יכול להצביע על שיחה ע� דני   ת.

 28  שאמרתי שלא ידבר איתי יותר כי הוא הזכיר שאני חייב. 

 29  אי, הוא קרא ל,.   ש.

 30  גנב.   ת.

 31  למה?   ש.
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 1זה היה בשיחת טלפו", ואני ניתקתי  הוא תפס את הסיפור כאילו מישהו התחייב על סכו�.  ת.

 2  את הטלפו". זה מבחינתי היה מכעיס ובעקבות זאת סיימתי את השיחה. 

 3  כפי שמופיע.  / �750,000מה נאמר ל, א� בכלל לגבי הפחתת החוב ב  ש.

 4  אני לא זוכר דבר כזה.   ת.

 5 לעזראמה סיכמת או מה אמרת לפאינה לגבי ההחזר של החלק הנותר של הכספי� שיועדו   ש.

 6לעזרא. אמרת שהלח� לא  180,000$מתו, תקציב ההסתדרות הציונית. אחרי שאתה גייסת 

 7  פסק. מה היתה התגובה של,. אמרת שהתחמקת, חו� מהתחמקות אמרת משהו נוס0. 

 8  אני לא זוכר.   ת.

 9, "אמרתי לה שאני אמשי, לעזור לדני אבל זה 472, שורה 27.4.15אני מפנה להודעה מיו�   ש.

 10. "על כמה היא ויתרה ל," 28לסכומי� האלה". את זה אמרת אחרי שהוצג ל, ת/ לא יגיע

 11 250,000$או  �200,000$ואתה השבת "אני לא זוכר, אני חושב שאמרתי לה שאתאמ� לעזור ב

 12  כמו שעשיתי ע� בטלר". 

 13אני מניח שאז זכרתי יותר, היו� אני לא זוכר, א� אמרתי אני מניח שזה משק) את   ת.

 14  המציאות. 

 15, שהיה מעורב באותו תחו�. מה זכור ל, לגבי RAJEאמרת שפרט לעזרא היה גו0 נוס0   ש.

 16  מאמצי� של פאינה לתקצוב הגו0 הזה א� בכלל. 

 RAJE .  17אמרתי שהנושא היה עזרא, לא היו פניות בנושא   ת.

 18מה אתה לפרוטוקול, "...ביקשתי ממנו...",  170דניאל העיד בבית משפט ואני מפנה לעמ'   ש.

 19  ל לספר לנו. יכו

 20  לא מכיר דבר כזה. מכחיש.   ת.

 21(דר, גרמניה)  2013, אני מפנה לתחתית העמוד "לבקש מיהודה בגי  29אני מציגה ל, את ת/  ש.

 22  ", דניאל העיד שבעצ� המידע שהכס0 ממ, יגיע דר, גרמניה הוא הבי  ממ,. 170,000$

 23  י לא מכיר דבר כזה. לא היו דברי� מעול�. לא מכיר דבר כזה. לא דיברו איתי ואנ  ת.

  24 

 25  :חקירה נגדית לעו"ד אדרת

 26אתה יחד ע� אברה� דובדבני שהיה יו"ר ההסתדרות הציונית  2010הא� נכו  שבשנת   ש.

 27העולמית, מצאת� תקנה תקציבית ישנה, של משרד הדתות, על פעילות משותפת ע� 

 28  ההסתדרות הציונית לטובת פעילות יהודית בתפוצות. 

 29  כ".   ת.

 30הזו רצית לפתח את הפעילות והעברה תקציבית לטובת אותה פעילות של  דר, התקנה  ש.

 31ת שבהמש, נפתחו ערוצי� נוספי� כולל תמיכה בפעילות ע� סטודנטי� יהדות בתפוצו

 32  רוסי� בארה"ב וג� הרחבה נוספת בכל הנושא של מניעת התבוללות. 
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 1  נכו".   ת.

 2  כשדיברת על פרויקט עזרא, תגדיר לי את הפרויקט.   ש.

 3לפי מה שאני הכרתי, תכניות של הרצאות ושיעורי� לסטודנטי� יוצאי ברית המועצות   ת.

 4  בארה"ב היה מרכז בברוקלי", והיו מביאי� קבוצות תגלית. 

 5הא� נכו  שהפרויקט שבו היה מדובר התייחס לצעירי� רוסי� בארה"ב או צפו  אמריקה,   ש.

 �6 שקשורי� שאולי יביאו והמטרה היתה קירוב ליהדות ומניעת התבוללות וכל הדברי

 .� 7  לעליה לאר

 8  כ".   ת.

 9  הפרויקט הזה בתחומי� שאתה עסקת בה� היה פרויקט מאוד חיובי.   ש.

 10אמרתי שהפרויקט היה מאוד מרשי�, צרי* לומר שכנראה יש עוד רק גו) אחד שעוסק   ת.

 11  באוכלוסיה הזו ומדובר באוכלוסיה גדולה מאוד. 

 12  אה ל, טבעי שהיא מחוברת לפרויקט הזה. אתה ע� הקשר הקוד� ע� פאינה, נר  ש.

 13  כ", עד גבול הלח/. הפניה נשמעה הגיונית, בהמש* זה הפ* להיות לא הגיוני והזוי.   ת.

 14אתה ג� באותו זמ  ובהמש, עקבת אחרי הפעילות של עזרא והתרשמת ממנה כפעילות   ש.

 15  טובה וחיובית. 

 16  חיובית.  ראיתי ניירת וביקרתי במקו� פע� אחת. ההתרשמות היתה  ת.

 17בסופו של דבר אתה בקטע הזה של עזרא נתבקשת לתת איזה שהוא סיוע, תמיכה, עזרה   ש.

 18  טכנית, אי, להגיש בקשות, אי, לעשות את המיטב כדי להכנס לתקנה. 

 19  כ".   ת.

 20היות ואתה יחד ע� דובדבני נחשפת� לתקנה, אתה היית בי  האנשי� שהכירו בצורה   ש.

 21  לסייע לאחרי� להכנס לתוכה.  הטובה ביותר את התקנה ויכול

 22  כ".   ת.

 23"פנו אליי  225כשדיברת על הפניה מהסתדרות הציונית אמרת בתיק האחר שבו העדת עמ'   ש.

 24מההסתדרות הציונית בבקשה לבחו  אפשרות שהתמיכה תעסוק ג� בנושא של מניעת 

 25  התבוללות בקרב סטודנטי� יוצאי ברית המועצות". 

 26  כ".   ת.

 27  ?ני אליסו  ובכל אות� דברי� שדיברת הסיוע שנתת, נכו בהמש, נפגשת ע� ד  ש.

 28  לא הבנתי את השאלה. נפגשתי איתו כדי לסייע.   ת.

 29בסופו של דבר, עזרא  לא נכנסה לתקנה, הא� זה נכו  שהסיבה היתה ששינו באותה שנה   ש.

 30  את הגישה והתייחסו רק לעמותות ממשיכות, זוכר את המונח הזה?

 31ממשיכות, א* זה לא מסביר מדוע לא פתחו את התקנה באותה  זוכר את המונח עמותות  ת.

 32  שנה, איני יודע את הסיבה.
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 1, "הגשנו את התקציב והיתה החלטה של ועדת 467ש'  27.4.15 �אתה אומר בהודעת, מ  ש.

 2  ?המכרזי� או ועדת הפטור של האוצר, שרק עמותות ממשיכות  יקבלו תקצוב", מזכיר ל,

 3  ני יודע מה הסיבות.אמרתי, ההחלטה מוכרת, אי  ת.

 4  ?, נכו 2011 �בעקבות זה עזרא לא קיבלה הקצבה ב  ש.

 5  כ".  ת.

 6  ?אמרת שאת כספי התקנה חולקו בי  מי שהיה זכאי  ש.

 7  כ".  ת.

 8  ?הא� גופי� שאתה קשור אליה� נהנו מנתח של אותו תקציב  ש.

 9שלי, יש  יורדי�, א) אחד מהגופי� אינ�.כפי שאמרתי, היוזמה שלי פונתה לחוג של ישראלי  ת.

 10ארה"ב, וזה אחד מהתחומי� שברגע שהיתרה תחו� של פעילות לישראלי� יורדי� ב

 11  התחלקה בי" כול�, זה גדל באופ" יחסי.

 12הא� זה נכו  שבעקבות המצב שעזרא לא נהנתה מהתקציב, ג� אתה לא כמי שצרי, היה,   ש.

 13  ?באופ  טבעי חשתי אחריות, ראית סוג מסויי� של כישלו 

 14חושות, אפשר לומר כפי שאמרתי, היה לי חשוב לעזור לעזרא, ראיתי שמדובר קשה לזכור ת  ת.

 15בפעילות קיימת ואמיתית, והיחסי� ע� פאינה היו חשובי�, הבנתי שזה רלבנטי וצרי* 

 16  להתאמ/.

 17  ?אתה או גופי� שקשורי� אלי,, קיבלו עזרה כספית מפאינה  ש.

 18  לא.  ת.

 19  ?פאינה הכוונה למפלגת ישראל ביתנו  ש.

 20  ברור.  ת.

 21  ?היתה טענה בחקירות ששללת אותה שקיבלת כספי� מישראל ביתנו והעברת לעזרא  ש.

 22  לא היו דברי� מעול�.  ת.

 23לעני  של הפעלת הלח�, נפריד, דני אליסו  תאשר לי שהוא הפעיל עלי, לח�, קרא ל,   ש.

 24  ?"גנב" פגע ב,, ראה ב, אחראי לזה שלא התקבל כס0, נכו 

 25  כ".  ת.

 26נתה אלי, ושאלה אות, א� תוכל לעזור, אבל היא מעול� לא לגבי פאינה, היא ג� פ  ש.

� 27  ?הפעילה עלי, לח

 28קשה לי להתייחס כרונולוגית ולהצביע על משפט שנאמר או לא, א* היה ברור שצרי* לפתור   ת.

 29את הבעיה של עזרא, ושאני אחראי לזה, היו דברי� מאוד ברורי� שנאמרו, קשה לי להצביע 

 30שהעיקר היה ע"י דני, היה ברור שזה חשוב מאוד לפאינה.  על משפט כזה או אחר, בוודאי

 31  איני  יכול להצביע כרגע על משפט ספציפי. 
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 1ש.מחומר החקירה עולה כי נפגשת מספר  383ש'  27.4.15אני מקריא ל, מהודעת, מיו�   ש.

 2פעמי� ע� דני אלינסו  והוא העביר ל, הנחיות מפאינה כמה ולא  להעביר כספי�. פרט על 

 3מפגשי� אלו.   ענית   ת. לא היתה דרישה מפאינה היתה בקשה, אני זוכר שהיו שיחות 

 4י ניג'ס לי שאני אעזור טלפו  ולא הרבה פגישות, אני לא זוכר מתי נפגשנו חו� מהעני  שדנ

 5ואקשר אותו לאנשי�. אני הבנתי שזה מגיע מפאינה, היה לי ברור שזה מגיע מפאינה 

 6  לעזור לדני. 

 7  ?זו הצגה נכונה של הדברי� 

 8  כ" בהחלט. זה ג� תוא� את מה שנאמר קוד�.   ת.

 9החוקרי� חוזרי� עוד פע� לנושא. אתה אומר, מפנה  20.7.15 �בהודעה הבאה של, ב  ש.

 10  .132לשורה 

 11, כאשר לטענת, 2011ש. מדוע המשיכה התנהלות כספית של, ע� עזרא אחרי שנת   

 12הוגדרת על יד� כגנב ולא השבת לה� את כל הכספי� שיועדו  לה� מפאינה דר, משרד 

 13  הדתות.

 14ת. אמרתי שהיחסי� ע� פאינה היו חשובי� לי ולא רציתי לשרו0 אות�, למרות דני.   

 15לא היו דומי� למסרי� שקיבלתי מדני. קיבלתי מסרי� המסרי� שקיבלתי מפאינה 

 16מפאינה "תעזור" "תדאג" "תסייע", זה לא דבר נדיר שאני עוזר לארגוני�. זה מה שאני 

 17  עושה כל היו�. למשל היו� אני מתעסק ע� יהדות צרפת ע� ילדי� צרפתיי�. 

 18  מה שהקראתי ל, זה משק0 את המציאות.  

 19  כ". ג� לגבי הצרפתי�.  ת.

 20  ?גו ל, מספר טבלאות מאקסל של דני אלינסו , הציגו ל, ג� בחקירותהצי  ש.

 21  כ .  ת.

 22  ?, בזמ  אמת אי  ל, מושג, לא שמעת ולא ראית, נכו 28על ת/  ש.

 23  ממש לא.  ת.

 24מעול� לא ראית שאתה חייב כספי� לדני אלינסו , ועל סמ, "החוב" הוא עושה   ש.

 25  ?קלקולציות, אינ, מכיר וג� זה לא נכו 

 26  ת.חד משמעי  ת.

 27  ?זה הזייה $ 170,000, אמרת שכל הנושא דר, גרמניה, 29לגבי ת/  ש.

 28  לא היו דברי� מעול�, אי  לי עמותות בגרמניה, אי  לי הסבר כיצד זה הגיע.  ת.

 29"פאינה שמה, יהודה לוקח, נשאר עבורינו " יש ל,  2014, שנת 31אני מציג ל, את ת/  ש.

 30  ?מושג

 31  לא יודע למה הכוונה, איני מכיר.   ת.
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 1א� אנו באי� לסכ� בכמה מילי� את כל מה שנחקרת עליו ארוכות והעדת, אציג ל, ותגיד   ש.

 2  ?לי את אתה מסכי� איתי, נתבקשת וניסית לעזור לעזרה להכנס לתקנה תקציבית, נכו 

 3  כ .  ת.

 4  ?על מנת שעזרא יוכל לקבל עזרה תקציבית עבור פעילות אמיתית שלו בצפו  אמריקה  ש.

 5  כ".  ת.

 6סופו של דבר, הדבר לא צלח ועזרא לא נכנסה לתקנה התקציבית ולא קיבלה כספי�   ש.

 7  ?מאותה הקצבה. 

 8  כ".   ת.

 9  ?2011 �אתה יודע משהו מעבר ל  ש.

 10  לא טיפלתי.   ת.

 11בשל התחושות, הבקשות הלח� של אלינסו  והכרת, שהפעילות באמת חיובית, ניסית   ש.

 12  ?לעזור ולגייס תרומות למע  עזרא

 13של סעי0 מסויי� שזה היה בלח� ואני חייב לעשות זאת, ג� א� איני רוצה  ע� תוספת  ת.

 14לעשות את זה. אני יכול לספר מה שעשיתי, אני פעלתי למע  עזרא, ככל שראיתי שיש 

 15פעילות אמיתית הבנתי שהיחסי� ע� פאינה תלויי� בזה, לכ  השקעתי בזה כל מה 

 16  שיכולתי. 

 17  ?היחסי� ע� פאינה זה היה חשוב ל,  ש.

 18  כ .  .ת

 19  ?ת� לתרו� לעזרא עבור הפעילות הזובמסגרת הזו, פנית לגורמי� שעניינת או  ש.

 20  נכו .   ת.

 21  ?.$ 180,000אות� גורמי� תרמו את אותו סכו� של   ש.

 22  כ .  ת.

 23מעבר לפנייה והצגת פעילותה של עזרא ושאמרת שזו פעילות טובה, לא לחצת על   ש.

 24  ?התורמי� ולא דרשת דרישות

 25  לא.   ת.

 26  ?והצגת את פעילותה של עזרא ואמרת שא� ה� ירצו לתרו�, אתה ממלי�באת   ש.

 27  כ, היה.  ת.

 28  כ   ש.

  29 

  30 

  31 

  32 
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 1  חקירה חוזרת:

  2 

 3במהל, החקירה הנגדית הוצג ל, שמסרי� שקיבלת מדני היו שוני� מהמסרי� שקיבלת   ש.

 4 �מפאינה, אפנה אות, לדברי, לגבי מילי� של פאינה שהופנו אלי,, מפנה להודעת, מ

 5, תיקח 2011 �"פאינה אומרת לי השארת את דני במצב קשה ובבעיה מ 621, ש' 27.4.15

 6  ולא אכפת לי אי,". אחריות זו בעיה של,, תפתור את הבעיה 

 7  הא� קיבלת את זה מפאינה  

 8כ . זה מתחבר למה שאמרתי קוד� את עיקר המסרי� קיבלתי מדני, א, ג� מפאינה   ת.

 9קיבלתי מסר שחשוב לה שהעניי  הזה יפתר כפי שעולה מהמשפט הזה, איני זוכר כעת  

 10  משפטי� מדוייקי�, א� אמרתי כ, בחקירה שלי, הנראה שכ, היא אמרה לי.

 11 
>#5<#  12 

 13  החלטה

  14 

 15  מבוטל ההבאה כנגד העד.

 16  . , 200הוצאות העדתו בס*    040092728אני פוסק לעד מר יהודה פולישוק ת.ז. 
#>6<#  17 
  18 

 19  במעמד הנוכחי�. 12/03/2018, כ"ה אדר תשע"חניתנה והודעה היו� 

  20 

 
  

  שופט, לוי ירו 

  21 

  22 

 23   :ב"כ המאשימה

 24  190ת/ �מתקבלת ומסומנת  1.2.15הודעת העדה דינה מוכתרי מיו� 

 25   119ת/ �ענו  עדת התביעה דנה מוכתרי מוגש ומסומ  ר

  26 

 27  לחסד"פ: 144דיו  לפי  סע' 

 28, נותרה השאלה לגבי השיחות, א� יש צור* להביא עד מסויי� או 1הגענו להסכמות ע� ב"כ נאשמת 

 29  שנסכי� לקבילות השיחות.

  30 

  31 



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  12  �  2018מר

  

 695

 1  : עו"ד אדרת

 2ואנחנו הודענו בכתב , 2טענה לחברי, ב"כ של נאש� כפי שראית� בנושא זה הוגשה בקשה ויש 

 3  שהצטרפנו.  לא התחדש מאז דבר. 

  4 

 5  ב"כ המאשימה:

 6  , עדיי" לא הגענו להסכמה. אנו ננסה למצות את ההבנות בעני" זה. 2נפגשנו ע� ב"כ נאש� 

 7לשאלת בית המשפט, אני משיב שאי" בכ* כדי לפגוע בקצב הבאת ראיות התביעה. אני מערי* שזה 

 8  יקח עוד כשבוע ימי�. 

 9אנו נמצאי�  2, הגענו להבנות, א) בעני" העדויות של נאש� 2לגבי יתר הראיות, למעט  נאש� 

 10ת. אנו מגבירי� יובהידברות ונבקש לית" לנו ארכה למיצויה, אי" בכ* כדי לפגוע בקצב הבאת הרא

 11  את הקצב, נעביר בקרוב רשימת עדי�. 

  12 

 13  :עו"ד אדרת

 14קליסקי הרשימה המעודכנת שקיבלנו אתמול בלילה לגבי עדי יו� רביעי, שונה מהרשימה המקורית, 

 15נשאר, לגבי שלו� הוכמ" ופרידרי*, זה בסדר מבחינתי, א* לגבי העד שהוסיפו גיא אטיאס, לגבי 

 16  , טר� הגענו ללמוד את עדותו. 21.3.18 .יה אמור לבוא רק אחרי הההתראה מאוד קצרה, הוא ה

  17 

 18  :ב"כ המאשימה

 19  , עדותו של קליסקי לא קצרה. 19.3.18 .אולי אעביר את גיא אטיאס לדיו" של ה
#>7<#  20 

 21  החלטה

  22 

 23  .09.00שעה  14.3.18המש* הדיו" ביו� 

 24למיצוי  2התביעה תזמ" עדיה כפי שהצהירה. ניתנת בזאת ארכה לב"כ המאשימה ולב"כ הנאש� 

 25  . 26.3.18מהל* ההידברות בעני" תיק המוצגי� המוסכ�, עד יו� 

 26  הנאשמי� מוזהרי� בחובת התייצבות�. 
#>8<#  27 

 28  במעמד הנוכחי�. 12/03/2018, כ"ה אדר תשע"חניתנה והודעה היו� 

  
  שופט, לוי ירו 

 29 
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 1 אשרוב אודליה ידי על הוקלד




