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   016599326  ת.ז. פאינה קירשנבאו� 1.  נאשמי�ה

  ואלו  קליי  גיורא אדרת :ע"י ב"כ עו"ד

   309156354  ת.ז. דוד גודובסקי 2.

  מאור ברדיצ'בסקי וליר  זילברמ  :ע"י ב"כ עו"ד

   050227073  ת.ז. רמי כה  3.

  משה וייס :ע"י ב"כ עו"ד

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

  משה וייס :ע"י ב"כ עו"ד
  

 

#>2<#  1 
 2  נוכחי�:

 3  ב"כ המאשימה

 4  5, 3, 2, 1ב"כ הנאשמי� 

 5  3, 2, 1נאשמי� 

  6 

 7  העד:

 8  מוצי דהמ�

  9 

 10 פרוטוקול

  11 

 12 טייפ, שמקליטה ומתמללת את הדיוני�, נמסר כי:�בית המשפט מעדכ  את הצדדי� שמחברת אי

 13בפני כבוד השופט ירו�  ,28.2.2018מיו�  17'08'16512"בשל תקלה טכנית בהקלטה בתיק שמספרו 

 14    לוי, אי� בידינו את קבצי ההקלטה של הישיבה באופ� שנית� לתמלל אות�, למעט קוב* אחד וחלקי".

  15 

 16  לב"כ המאשימה:מוזהר כחוק  ומשיב בח.ר.   מרדכי דהמ  11עת/

 17 ספר לנו באיזה שני� היית ראש המועצה האזורית מגילות?  ש.

 18  .2015מבר עד ספט 93מקי*   ת.



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  07  �  2018מר

  

 632

 1  ?אתה מעיד היו� במסגרת הסכ� עד מדינה שנחת�.   ש.

 2  כ�.  ת.

 3הבעת נכונות למסור למשטרה הודעות אמת,  26.1.2015ההסכ� המקדי� נחת� ביו�   ש.

 4מלאות ונכונות ובהמש. נחת� אית. הסכ� עד מדינה, (אני רק אציי  שהסכ� עד המדינה 

 5אשר' התיק הזה כא    שצפוי להעיד במספר פרשות שונות, ושנחת� ע� העד נחת� מכיו

 6  ?הוא אחד מה  שמסר עדויות רבות ומפורטות  ורק ח לק מה  רלוונטיות לתיק הזה)

  7 

 8  181הסכ� עד מדינה מיו� מוגש ת/

 9  182הסכ� מקדי� ת/

 10פעמי�. מה ההבדל בי  ההודעות שמסרת לפני החתימה על ההסכ� המקדי�,  25נחקרת   ש.

 11  ובי  לאחר ההסכ�

 12הודעות לפני  5י� ה� אינ� אמת וההודעות לאחר מכ� ה� אמת.  הודעות לפיני ההסכ� המקד  ת.

 13  אחרי. 20 'ו

 14  ?  למה סיימת את תפקיד. כראש המועצה  ש.

 15  חלק מההסדר היה סיו� תפקידי  הציבורי. זו פע� ראשונה שאני מעיד מכוח ההסכ�.   ת.

 16  ?2014עד  2003ומשנת  2003מה היה המצב הכלכלי משנת   ש.

 17, 93תושבי�, משנת  1500המועצה היא קטנה מאוד אני ראש המועצה הראשו�, יש ש�   ת.

 18בעצ� הנגזרת של התקציבי� היתה כזו שהתחשבו ברשויות קטנות ומשרד הפני� היה נות� 

 19מענק מוגבר כי לא היו הכנסות מארנונה, עיקר התקציב הגיע ממשרד הפני� שהכיר בכ- 

 20לשנה ותקציב המועצה  .מיליו�  6התקציב המענק   שמדובר במועצה קטנה שצריכה לגדול.

 21השינוי שנעשה שבעצ� ביבי  203 ', שב2003 'מיליו� ב 18 – 19עד  14בשני� האלה נע בי� 

 22נתניהו היה שר האוצר ופורז היה שר הפני� ונגזרו גזירות ופורז הסכי� לקיצו* של 

 23. זה התבצע .מיליו�  1.8 'מיליארד וחצי מתקציב משרד הפני�, והקטנת תקציב המועצה ל

 24לא יכולנו לעשות שו� פרויקט או שו� תקציב  2008עד  2004 – 2003 'במחצית השנה. מ

 25עד לאותו  2014עד  2009 'והתנהלות שוטפת. מ שוט0 למועצה ולישובי� מבחינת פיתוח

 26אירוע בעצ�, התקציבי� גדלו בהיבטי� של פיתוח בצורה אינטנסיבית שס- הכל קיבלנו כל 

 27. לא במענקי�, אלא בתקציבי� .מיליו�  30 'האלו תקציבי� מכמה משרדי� כ השני�

 28  , תלוי בשר באותה שנה. 2.5מענקי� א� אני לא טועה, זה משהו כמו  הקואליציוניי�.

 29  ?כדי להשיג תקציבי� 2014עד  2008ספר למי פנית בשני�   ש.

 30זבר מועצה אזורית תמר ות ובעלי תפקידי� ג7לי היכרות קודמת ע� כל ראשי הרשוי ההית  ת.

 31שהפנה אותי ליהושע ישראל שהיה לוביסט ומגייס כספי�, איתו יצרתי קשר בהסכ�  

 32  הוא היה מביא כספי� למועצה.  שמתו- זה
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 1  ?מה אמרו ל. לגבי ישראל יהושע  ש.

 2שבעצ� יש לו קשרי� בשלטו�, במשרדי הממשלה השוני�, הוא מצליח להביא תקציב וזה   ת.

 3  ל� לו וכשנפגשתי איתו חודד העני�.עולה כס0, צרי- לש

 4  ספר לנו על הסיכו� שהיה בינ. לבי  ישראל יהושע  ש.

 5י�, הכספי� יישראל הציע במסגרת של העבודה הזו שהוא יגייס סכומי כס0 קואליציונ  ת.

 6צרי- לשל�  20%האלו יגיעו למועצה, לתשתית, תיירות, מע"צ, חו* ממע"צ כול� היו 

 7שנעשה מול ישוב, הישובי� שילמו לו בצורה מסודרת,  . פרויקט25%לישראל ומע"צ 

 8 , כ- נכתב בחוזה. פיתוח ריטיינר חופשי קבוע במהל- כל השני�. השירות השגת כס0 לצרכי

 9לא היה איתו הסכ�, אלא יותר מאוחר, רצינו להרחיק את הקשר בי� ישראל  2009 'ב

 10נת� שירותי� כיוע*, למועצה כי אסור למועצה לשל� אחוזי�. בחוזה היה רשו� שהוא 

 11  קליטת משפחות, הרחבת הישובי� וצמיחה דמוגרפית. 

 12  ?שילמת� לו חלק מהכס0 במזומ   ש.

 13כ�. אחרי השנה הראשונה הוא ביקש שנמצא דר- להעביר לו את הכס0 במזומ�. כי מבחינתו   ת.

 14הוא לא רצה מול המועצה שהתקשרות כזו לא תהיה מעל סכו� מסוי�. מדובר בסכו� של 

 15. זה שול� כנגד . 100,000זה 20$%. .גייס לנו כחצי מיליו�  2009 '. ב.מיליו�  30 'כ

 16חשבוניות שנת� על שירותי יעו* שניתנו ג� על ידי אחרי� ובשני�  לאחר מכ� בעצ� עברנו 

 17לתשלו� הריטיינר של הצמיחה הדמוגרפית המשי- בלי כל קשר, שמדובר בסכו� של 

 18אז  .מיליו�  2זומ� לדוגמא א� באותה שנה קיבלנו מדי  חודש, והסכו� של המ . 12,000

 19. העברנו את זה במזומ�. אנחנו קיבלנו תשתיות לדוגמא א� זה 20% 'זה ה .חצי מיליו� 

 20במרחב של צמיחה דמוגרפית, תשתית בניית מגרשי�, החטיבה להתיישבות או תשתיות 

 21מיני דרכי�. למפעל חדש, אלו הפרויקטי� שנעשו. נעשו פרויקטי� של תשתיות בכל 

 22מגרשי� לבניה או בנושא של צמיחה דמוגרפית. ידענו כמה צרי- לשל�. ברגע שאת היודע 

 23 כמה אתה צרי- לשל�, כשאתה עושה לדוגמא פרויקט תשתית, מגיש אותו לחטיבה, ומדובר

 24  ש"ח במזומ�.  400,000, צרי- להעביר את הסכו� המקוזז מע"מ .מיליו�  2 'למשל ב

 25  ?, למה הוא צרי. את זה במזומ מה הבנת מישראל  ש.

 26היינו בקשר יותר חברי אחרי חצי שנה, הוא הסביר לי שהכס0 הזה מיועד לתשלו� עבור כל   ת.

 27ג� במקרה  .20% 'מי שהוא עבר מולו, וגייס לו את הכס0, היה צרי- לשל� והיו שותפי� ל

 28. לא במעטפות, זה היה בתו- קופסאות של מוצרי . 350,000מיליו�, העברנו במזומ�  2של 

 29  אהבה, קרטו� של ק"ג תמרי�.

  30 

 31  לעדויות שמועה. אני מתנגד אדרת:  עו"ד 

  32 
#>5<#  33 
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 1  החלטה

  2 

 3  מוב� שככל שמדובר בעדות מפי השמועה, הדברי� נאמרי� לעצ� אמירת� ולא לאמיתות תוכנ�. 

 4  יעיד העד הרלוונטי.א� לא 
#>6<#  5 
  6 

 7  במעמד הנוכחי�. 07/03/2018, כ' אדר תשע"חניתנה והודעה היו� 

  8 

 

  

  שופט, לוי ירו 

  9 

  10 

 11  האישו� של העד הזה הוא האישו� החמישי. מה שאנו שומעי� עכשיו זה את הרקע. העד  עו"ד אדרת:

 12  הודעות, התמלולי� וההקלטות אלו ספרי� על נושאי� רבי� ומגווני�, חבריי אמרו לי  25מסר 

 13  שהעדות שלו תתיחס לאישו� החמישי. אני מעיר, האישו� החמישי הוא מצומצ� ונקודתי.

  14 

 15  העד ממשי.:

 16  ?למה הסכ� לשל� לישראל את הסכו� הזה  ש.

 17במספר ישובי� קט�. ללא תקציבי�, לא לצערי הרב המועצה לא יכלה לא להתפתח, מדובר   ת.

 18היתה  המועצה קיימת. אקטוארית לא סופרי� ישוב כזה. מועצה כזו במספר אנשי� כזה 

 19שמשפיעה על בחירות שר או ראש ממשלה, ובמש- כל הבחירות כול� הגיעו אלינו מהסיבות 

 20שאי� לנו חשתי י� ולא האקטוארי�. בסיטואציה הזו ישל הגבול המזרחי מההיבטי� המדינ

 21לא שאני שמח  , או שבעצ� המועצה לא מתקיימת.אנו מגייסי� כס0 בצורה כזוברירה, או ש

 22בתחילת הדר- כשעוד לא היה הסיכו� של המזומ�, הנגיעה שלי היתה רק לישובי� על כ-. 

 23ולמועצה והכס0 הל- רק לש�. לא הועבר לכיסי שקל. עסקתי רק בפיתוח  ועשיה.  לצערי 

 24עשה ופחדתי,  הבנתי שלא היתה לי ברירה אחרת לפתח את האזור, הרב הבנתי את המ

 25והגבול האדו� מבחינתי שלא יגיע אלי שקל, אני כל הזמ� עוסק בפיתוח הישובי� ופיתוח י� 

 26  אני גאה באזור הזה, הישובי� מתפתחי�. המלח. בזה עסקתי.

 27  ?כיצד פעל ישראל כדי לגייס כפסי�  ש.

 28ב על איזה תקציבי� מדובר. ג� בחטיבה להתיישבות, ג� היה פונה אלי, מבקש ממני מכת  ת.

 29ממשרד התיירות, ג� במע"צ. הוצאנו מכתב ע� כל הנושאי� והסכומי� שאנו מבקשי�, 
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 1אחרי שאמר פחות או יותר כמה כס0 הוא יכול להשיג השנה הזו, ביקש ממני להעביר לו 

 2לדבריו הוא היה בעצ� את הסעיפי� התקציביי�. העברתי לו את הסעיפי� התקציבי�. 

 3הול- ע� זה לפאינה קירשנבאו� שהיתה סגנית שר הפני�, היתה אחראית על הכספי� 

 �4 יהקואליציוניי� במפלגת ישראל ביתנו, היה נות� לה את המספרי� האלה   של הסעיפ

 5התקציבי� וחוזר אלי. הוא אמר שזה יגיע לועדת הכספי� של הכנסת, הוא ידע פחות או 

 �6 שיאשרו. בד"כ היתה הלימה בי� הסכו� שביקשנו לבי� הסכו� יותר מתי, ואת הסכו

 7שועדת הכספי� אישרה בסופו של דבר, אני הייתי הולכת למנהלי� של החטיבה לוודא 

 8אית� שצרי- להגיע כס0 ואז ה� היו מעדכני�, מעודכני� ג�, ואומרי� בסדר, כיגיע, נדע 

 9רלוונטי או של צמיחה או תשתיות. בתחו� ה קול קורא ונעדכ� אות-. הנוהל הוא שהיה מגיע

 10תהלי- כזה יכול לקחת כחצי שנה מרגע הבקשה ועד שמגיע כס0, ואת המזומ� אני   בעצ�,

 11נות� רק כשמגיע הכס0, או תו- כדי.  מתחילה היה מוסווה בתיקי� של אהבה ואריזות של 

 12  ק"ג תמרי�.

  13 

 14  לבית המשפט: יש עוד אנשי� שיודעי� שאתה עושה את זה?

 15  גזבר כ� אבל לא היה שות0. הרגשתי לא נוח אבל חשבתי שאי� לי ברירה.לא. ה  ת.

 16אי. היו מתבצעות הפניות של המועצה לחטיבה לפני העבוד ע� ישראל ואחרי העבודה ע�   ש.

 17ישראל. מה היה השינוי בדר. הפניה ובדר. קבלת התקציב לפני ואחרי העבודה ע� 

 18  ישראל.

 19אזור ומנכ"ל בחטיבה להתיישבות, הינו נפגשי�  בשני� הראשונות העברנו פניה למנהל  ת.

 20ויושבי� על התקציבי� הייעודיי� מגישי� אות�. לחטיבה היה תקציב שממשלת ישראל 

 21מאשרת אותו לכל אזור יש לו אחוזי�, לכל חבל היה את האחוז שלו, החלק היחסי שנקבע, 

 22ו היה מגיע כחלק מתקנה שא0 אחד לא כימת את זה.  בסופו של דבר החלק היחסי שלנ

 23] 2009וזה הגיע בתקופה של פני שהתחלנו לעבוד ע� ישראל יהושע,  1.8, 1.7לסדרי גודל של 

 24מיליו� חו* מהתקציב הרגיל. התקציב הרגיל כפו0  10 'קיבלנו כ 2014עד  2009 'מ.  2010

 25  יבה להתיישבות באותה שנה. להחלטות הממשלה כמה תקציב של חט

 26  ?  מעבר מיליו 10קיבלת� תוספת של   ש.

 27כ�. אמרתי שלפני כ� היינו יושבי� ע� המנכ"ל ומציגי�, אחרי זה הייתי מגיש את הרשימה   ת.

 28ומכתב בקשה שהייתי מעביר אותה ישירות לפאינה, לבקשת ישראל ע� עותק סמוי לישראל 

 29שהיה הול- ע� זה. הוא לא היה רשו� במכתב כאחד הגורמי� שמכותב לו. ברוב השני� 

 30מפורט כזה כדי שנדע מה כולל התקציב ומה הסכו�. ג� א� המכתב לא  העברתי לו מכתב

 31ישירות  אל פאינה אז היה מופנה אל מנכ"ל  החטיבה אבל אני או ישראל דאגנו שהמכתב 

 32יגיע לפאינה, הייתי נפגש איתה ומביא לה, או שאמרתי לישראל שיעביר לה. השיטה היתה 
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 1התקציביות, היינו מחכי� לועדת כספי�.  שהיינו מעבירי� מספרי� של התשתיות, התקנות

 2- אחרי זה היה מגיע בסופו של דבר לחטיבה התיישבות והיינו צריכי� להגיש קול יהתהל

 3קורא, ומקבלי� מהחטיבה את הכס0 שמנכ"ל החטיבה ידע מה הסכו� וכמה היא צריכה 

 4מגילות היו לאשר לצור- כל היעד של הכס0 הקואליציוני שמגיע לחטיבה, כי זה לא רק 

 5  כספי�. אותי עני� רק מגילות.

 6  ?מה אתה יודע על הקשר בי  החטיבה להתיישבות לבי  קירשנבאו�  ש.

 7החטיבה להתיישבות היתה בעצ� פוליטית, תחת כותרת של ישראל ביתנו האנשי� שניהלו   ת.

 8ש� ג� היו"ר וג� המנכ"ל היו מטע� ישראל ביתנו, ותמיד ה� דאגו לתקציב של החטיבה 

 9יטה. לא היה מצב י� בצורה ברורה רק היא החליאליציוני, התקציבי� הקואליציונהקו

 10  שמישהו מילא תפקיד ש� ועשה משהו אחר. 

 11  ?מהיכ  ל חטיבה להתיישבות היה כס0   ש.

 12החלטות ממשלה המתקבלות דאגו להעביר את התקציב על פי הסכמי� שאותה קואליציה   ת.

 13ב החטיבה. המשפיעי� העיקריי� על תקציב שהוקמה קבעו את תקציב המדינה ואת תקצי

 �14 שהיה החשוב לה� לפתח את הישובי� ביהודה יהחטיבה היו הגורמי� הקואליציוני

 15י כי הוא נקרא כ- ניוצושומרו� גול� ועוט0 עזה וכו'. מהכס0 שהיה מגיע אותו תקציב קואלי

 16באותה  ויודעי� עליו, לשימוש החטיבה, היו"ר והמנכ"ל של החטיבה להתיישבות היו

 17תקופה בישראל ביתנו, דני גריצ'מ� היה יו"ר וירו� ב� עזרא ז"ל היה המנכ"ל. הפגישות שלנו 

 18אית� היו בעצ� להבהיר שהדברי� האלה מתבצעי�, והאישור הקואליציוני מול פאינה ה� 

 19אמרו לי שה� יודעי� את הסכומי� וה� מעודכני�.  ה� אמרו לי את זה בפגישות שלי 

 20  אית�.

 21אי. קירשנבאו� יכולה לוודא שכס0 קואליציוני שעובר לחטיבה באמת יגיע תסביר   ש.

 22ו  שכמו אנו יודעי� החטיבה מעבירה תקציבי� מוציאה ולמגילות ולא למקו� אחר, מכי

 23קול קורא מעי  מכרז, וגופי� שוני� יכולי� לבקש את אותו תקציב. אי. אפשר להבטיח 

 24  בסופו של דבר למגילות?שמגיעי� לחטיבה יגיעו  1מיליו   2שלדוגמא 

 25אמרתי בתחילת דבריי שידענו מראש כמה כס0 אנו צריכי� וזה מתוא� ביני לבי� ישראל   ת.

 26לבי� פאינה, מה הסכו� שהמועצה מקבלת, בסופו של דבר אחרי ועדת כספי� זה הגיע 

 27לחטיבה והחטיבה ידעה לפני זה את הסכו�, שהיו מגישי� את הקול קורא באותו נושא, 

 28עצמו יושבי� ומודעי� ג� בחטיבה מודעי� לכ- והדיו� , .לדוגמא צמיחה דמוגרפית מיליו� 

 29  לזה.

 30  זה בעצ� משחק מכור? :לשאלת בית המשפט
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 1כ�. הדיו� הזה הוא למראית עי�. יושבת ש� חשבת של משרד האוצר. היא קול בודד בתו-   ת:

 2הועדה. החשבת לא בלופ הזה, הוא לא יודעת שו� דבר. לא מעדכני� אותה. אני יודע את זה 

 3  שני�. 22 'כראש רשות כ מניסיו�

 4  כמה אנשי� יש בועדה? לשאלת בית המשפט:

 5אנשי�. חשבת משרד האוצר היא לא יודעת. השאר יודעי� מה ה� צריכי�  8'7בער-   ת.

 6להחליט. לפעמי� חודשיי� שלושה חודשי� לפני כ�, אני מעדכ� את אנשי היחידה, בכל 

 7אית על צמיחה דמוגרפית, או הרמות. המנכ"ל החטיבה, הסמנכ"לי�, ויש את מי שאחר

 8  אחראי על תשתיות ואנשי�  מקצועיי�. 

 9  אי- ה� יודעי� מה ה� צריכי� להחליט? לשאלת בית המשפט:

 10כי ה� יודעי� לא� הכס0 הול-. מי שאומר לה� זה יו"ר והמנכ"ל. אני יודע שכ- זה קורה,   ת.

 11  כי אני לא יו� אחד ש� ואני מכיר את העבודה.

 12  ?שתקבל סכו� מסוי�, הסכו� הזה הגיע בפועל כשאמרו ל.  ש.

 13  הגיע.   ת.

 14  ?2014עד  2008מה היה הקשר של. לגברת פאינה בשני�   ש.

 15בעצ� רק נושא של עבודה משותפת, הנושאי� המדוברי�, ג� כחברת כנסת וג� כסגנית שר.   ת.

 16לפני שהתקשרנו ע� ישראל יהושע, הכרתי את חברת הכנסת קירשנבאו� מהכנסת. הייתי 

 17אופ� קבוע בימי שני לכנסת, היינו נאבקי� על תקציבי�. ואחרי שהתקשרנו ע� מגיע ב

 18דברי� שפניתי ני תקציבי� ויישראל יהושע, לא היה ביני לבי� פאינה קשר חברי אלא בעני

 19  אליה לטפל בה�. היו פגישות אישיות על נקודות וענייני� מהותיי�.

 20  ?מ. הזהמציג ל. מסמ. שאתה הבאת בחקירה. מי כתב את המס  ש.

 21  183ת/מוגש ומסומ  

 22  .183ת/אשתי כתבה את   ת.

 23  ?מי אמר לה מה לכתוב  ש.

 24  פה.אישרתי את כל מה שכתוב אני כתבתי בכתב ידי הקראתי לה והיא כתבה את זה. אני   ת.

 25  ?במכתב הזה אתה מזכיר דוחות ביקורת. מה ה� ומה הדאיג אות. באות� דוחות  ש.

 26החשב של משרד התיירות, מיכאל הוציא ביקורת של משרד רו"ח והביקורת הזו היתה על   ת.

 27החמ"ת שזו חברה ממשלתית לפיתוח תיירות, ועל המועצות שעבדו מול משרד התיירות 

 28בתחו� הפיתוח התיירותי, שקיבלו תקציב ממשרד התיירות. הדוח השני יצא מהחשבת של 

 29ו"ח לעשות ביקורת על מגילות, ובעצ� זה היה החטיבה,  רחלי רו� ששלחה ג� משרד ר

 30לאחר שיצאה טיוטת הדוח  ממשרד התיירת, אז מיכאל חשב משרד התיירות עדכ� את  

 31החשבת החטיבה להתיישבות, רחלי מאור על דוח הביקורת ועל הממצאי� והוציאה דוח 

 32  מבקר שיבדוק את התקציבי� של החטיבה. 



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  07  �  2018מר

  

 638

 1  מה הדאיג אות. מהביקורות האלה?  ש.

 2י� והשימוש יהי הברור שא� זה מתפוצ*, אז יתגלה כל העני� של התקציבי� הקואליציונ  ת.

 3בה�, הכס0 המזומ� ודר- התשלו� ושני המוקדי� האלה שהיו חלק מהמוקדי� שדרכ� 

 4  העברנו את התקציבי� לישראל.

 5  ?פנית לפאינה לגבי הדוחות מה היא אמרה ל.  ש.

 6נפגשתי איתה, אליה, אחרי שישראל דיבר איתה.  פניתי ראשית לישראל ואחרי זה פניתי  ת.

 7היא אמרה לי שזה יטופל. פנתה לשר התיירות, ד"ר עוזי לנדאו, לאחר מכ� ג� נפגשתי איתו, 

 8אמר לי שהיא פנתה אליו, הוא מטפל בזה והוא ידאג לטפל בדוח הזה, בהיבט של שחרור 

 9  הכספי� המיועדי� ידאג לשחרר את זה.

 10  שיטה תמשי.?לבית המשפט: הכוונה שה

 11אמר שהיתה פניה כ�. חלק מהסכומי� המאושרי� עוכבו, כנ"ל בחטיבה להתיישבות, והוא   ת.

 12שהוא מודע  של פאינה אליו והוא מטפל בזה, אני נפגשתי איתו ולא רק בטלפו�, הוא אמר לי

 13לזה ומטפל בזה. ומספר פעמי� שפניתי לפאינה ולישראל וראיתי שלא קורה כלו�, נפגשתי 

 14או כמה פעמי� בנושא הזה להגיד לו עד כמה חמור העני� שצרי- לטפל בזה, לעצור ע� לנד

 15את הדוחות האלה שלא יתקעו הכספי� שעוברי� למועצה, זה דבר אחד. ושנית, אנחנו לא 

 16נעביר כספי� לישראל ובתו- כ- לא יגיעו הכספי� שישראל אמר לי שה� מגיעי�. בפגישות 

 17  ינה, זה מה שהבאתי. שלי ג� א� עוזי לנדאו וג� ע� פא

 18  לא הטריד אות- שתיחש0 השיטה? לבית המשפט:

 19  ברור. פניתי לפאינה כדי שלא תיחש0 השיטה. לעצור את זה.   ת.

  20 

 21   עו"ד אדרת:

 22  כל העדות של העד עד עכשיו לא קשורה לאישו� החמישי. חבריי אמרו לי שעדותו תתמקד באישו� 

 23  שהו שנכתב בזמ� אמת, זה העד הכי� לעצמו , מסתבר שזה לא מ183החמישי. חברי הגיש את ת/

 24  . עכשיו ראינו אותו. הוא היה183רישומי� לצור- עדותו במשטרה. אני מתנגד להגשת המסמ- ת/

 25  לא נית� להגיש את עדותו כמסמ-, על אחת כמה וכמה רישומי� שעשה לעצמו בחומר החקירה. 

 26  לצור- מת� העדות. 

  27 

  28 

 29   ב"כ המאשימה:

 30  זה מסמ- שהעד כתב. אי� מחלוקת שכתב אותו לפני החקירה. אני מגיש את זה לא לאמיתות התוכ� 

 31  כדי לכוו� את העד תו- כדי השאלות. רציתי שזה יהיה בפני בית המשפט כשהעד מתייחס לדברי�.

  32 
#>7<#  33 
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 1  החלטה

  2 

 3  מוחזר לתביעה. 183ההתנגדות  מתקבלת ג� א� באיחור. המוצג ת/

  4 
#>8<#  5 
  6 

 7  במעמד הנוכחי�. 07/03/2018, כ' אדר תשע"חניתנה והודעה היו� 

  8 

 

  

  שופט, לוי ירו 

  9 

  10 

 11  ?דיברת על הדוח של משרד התיירות. מה היה לגבי הדוח של החטיבה להתיישבות  ש.

 12העני� טופל על ידי זה שדני קריצ'מ� ואנוכי נקראנו לפגישה ע� סגנית השר לטפל בדוח הזה,   ת.

 13היא ביקשה מדני לטפל בדוח הזה. יורת מאוחר בתיאו� ע� סגנית השר ודני היה סיור 

 14במועצה להראות את הפרויקטי� שנעשו, ובעצ� אני, דני וסגנית השר פעלנו לעצור את 

 �15 של הנזקי� שהוא עושה למועצה ודבר שני, למנוע את עצירת הדוח ואת חומרתו. בהיבטי

 16  התקציבי� למועצה. 

 17 ?באות  פגישות מה אמרה ל. פאינה לגבי העבודה ע� ישראל יהושע   ש.

 18פגישה אחת שהייתי איתה ג� ישראל השתת0 בה, חשוב לציי� שהיה מבוהל מאוד, ובעצ�   ת.

 19- לעבוד ע� ישראל , אי� ל- מה לדאוג.   כשהייתי איתה לבד, היא אמרה לי אתה יכול להמשי

 20לי� בדוח ביקורת לשחרר את הכספי�, וכמוב� בשיחה ע� דני קריצמ� הבהירה לו את מטפ

 21זה, לא בנוכחותי. וכ- היה במהל- הסיור שעשינו ע� סגנית השר שבו השתתפו ג� דני 

 22  קריצמ�, מהנדסי� של החטיבה וגורמי� נוספי� בחטיבה להתיישבות. 

 23גישה ע� פאינה בנושא ג� ע� דני וג� איתי, ובשיחה היא אמרה לי תמשי- לעבוד היתה פ  

 24  ע� ישראל, כפי שציינתי. 

 25לגבי הסיור, היתה פגישה במועצה, אחרי זה יצאנו לסיור ע� כל הגורמי� שציינתי, ובמהל- 

 26הסיור לא דובר על ישראל או הדוחות. באנו לצור- המקומות שהדוחות ביצעו בה� עבודה, 

 27  ראינו את המקומות שהעבודה בוצעה. וה

 28מציג ל. מסמ. מהנהלת החשבונות של מגילות לגבי העברות הכספי� מהחטיבה   ש.

 29  להתיישבות. מה המסמ. הזה?
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 1  183מוגש ומסומ  ת/

 2, לגבי התקציבי� 2015עד תחילת  2009 'זה בעצ� העברות הכספי� שבוצעו מהחטיבה ב  ת.

 3  להתיישבות.השוטפי� והקואליציוניי� של החטיבה 

 4  לבית המשפט: כל אלו הסכומי� שקיבלת� בעקבות הקשר ע� ישראל יהושע

 5קיבלנו ומתו- זה שילמנו מעט  .מיליו�  10'לא הכל. צרי- להוריד את השוט0. בעיקרו� כ  ת.

 6  במזומ� לישראל יהושע.  .מיליו�  2'פחות מ

 7  , נבאו�מציג ד0 יומ  של פאינה קירש  ש.

  8 

 9  קשור לעד. העד לא צד למסמ-, הוא לא יכול להעיד עליו. המסמ- הזה לאעו"ד אדרת: 

 10  מדובר על הפגישה שהעד תיאר, כולל הסיור. הבנו שאי� התנגדות לקבילות או  :ב"כ המאשימה

 11  הצור- להעיד שוטרי�. 

  12 
#>9<#  13 

 14  החלטה

  15 

 16  .184מוגש ומסומ  ת/המסמ. 
#>10<#  17 
  18 

 19  במעמד הנוכחי�. 07/03/2018, כ' אדר תשע"חניתנה והודעה היו� 

  20 

 

  

  שופט, לוי ירו 

  21 

 22  זה לקט. לא צילו� אותנטי של יומ�. 184ת/עו"ד אדרת: 

 23  אפשר לראות מה כתוב. החוקר עשה רישו� של התפוס, ולמעשה, מציג בתוצאות ב"כ המאשימה: 

 24  .החיפוש את אות� פגישות 

  25 

 26  ההסכמה בכפו0 להעדת החוקר.  עו"ד אדרת:

  27 
#>11<#  28 

 29  החלטה

  30 
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 1  מתקבל בכפו0 להעדת עורכו. 184ת/ 

  2 
#>12<#  3 
  4 

 5  במעמד הנוכחי�. 07/03/2018, כ' אדר תשע"חניתנה והודעה היו� 

  6 

 

  

  שופט, לוי ירו 

  7 

   8 

 9  ספר על ההתקשרות של מגילות ע� אתר יזרוס.  ש.

 10תקציב  .מיליו�  3שאמר שנקבל השנה בסביבות התקיימה פגישה ע� ישראל יהושע,   ת.

 11 'וה 20%'מיליו� הוא יקבל מתוכו את ה 2.5 .מיליו�  3 'קואליציוני והדגיש בפני שמתו- ה

 12מיועדי�  . 500,000 'מתו- ה . 240,000 'הנותרי� זה לשימושה של פאינה ו 500,000

 13ליזרוס מתו- תקציבי� שישראל ביתנו התחייבה על העבודה שעשה לה�, הכס0 ישול� 

 14ינו אלכס גולדנשטיי� ונעשה איתו הסכ� שבשנה נשל� לו ישירות ליזרוס לאחר שיגיע אל

 15בחודש, ואת השאר לטובת פאינה ובהמש- יגיד לי מה לעשות ע�  . 20,000, ז"א . 240,000

 16זה. יצרנו ע�  אלכס קשר טלפוני, את המספר הנייד  העביר לי ישראל, העברתי למזכירה, 

 17פ� כללי, בעיקר עוסק בפרסו�, נקבעה פגישה איתו ואז הוא סיפר לי מה הוא עושה באו

 18בעיקר במגזר הרוסי, שהוא מתמצא בזה. שזה יתאי� לאתרי� בי� המלח, אני רוצה לציי� 

 19לי כל צור- בזה, חברות תיירות, וזה רק היה לצור- התשלו� של חוב של  כמוב� שאי�

 20 ישראל ביתנו ליזרוס בגי� התחשבנויות כאלה ואחרות של האתר ע� מפלגת ישראל ביתנו,

 21בחודש, ועדכנתי את ישראל  . 20,000ובעצ� גולדנשטיי� הגיע וביקש את הסכו� הזה של 

 22כי פעלתי מולו, כי עבדתי מולו במסגרת ההסכ� הזה, וישראל אמר לא, נתחיל בפחות שזה 

 23ו� היה שבס- ופלוס מע"מ לחודש, ובהמש- נקבל הוראות מפאינה נוסי0 לו. הכי . 10,000

 24כאשר אמר לי שהוא יעשה  500,000 'מתו- ה . 240,000של דבר  והכל אנו נשל� לו בסופ

 25שבתחו� המועצה, יעשה פרסומי� כלליי�. הסכמתי עבודה בעבור האתרי� של י� המלח, 

 26ואמרתי לו שזה לא מעני� אותי, אפילו לא סיפרתי לרכזת התיירות במועצה כי זו לא היתה 

 27שהייתי צרי- לשל� כחלק התקשרות שהיתה מיועדת לפרסו� אלא רק כסות לתשלו� 

 28מההתחשבנות ע� ישראל, פאינה וחצי מיליו� הש"ח המיועדי�. פניתי לגזבר, הגזבר ביקש, 

 29בוא נרחיק את הדבר הזה כי הוא לא אמיתי שלא יהיה אצלנו, ונפנה לאתר "קומרא�", 
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 1שבעצ� שיי- לקיבו* קליה שנמצא בתחו� המועצה האזורית מגילות, אתר שמבקרי� בו 

 2ליו� תיירי� בשנה, הוא מפורס�, הוא לא צרי- פרסו� אחר. לעני� עצמו, את כחצי מי

 3ההתקשרות הגזבר ביקש שתיעשה באמצעות קיבו* קליה ובעצ� פניתי לקיבו* קליה, 

 4דיברתי ע� גבי פלקסר שהיה בעל תפקיד, אמרתי לו, כי צרי- לציי� כי חלק מהכספי� 

 5קיבלו כס0 ג� קליה וג� מצפה של�, כל שהעברנו לתשתיות ופיתוח, הועברו לקליה. מה ש

 6ישוב משל�.  כשאני פונה אליו אני אומר לו, משהו קט� שצרי- לשל� אותו, אני אומר לו 

 7שצרי- לעשות משהו פיקטיבי כדי שכספי� ימשיכו להגיע, ואז החוזה נחת� מול 

 8  , וג� "קומרא�" משלמי� אותו ישירות ליזרוס. "קומרא�"

 9חיק ממנו את העסקה פיקטיבית, רזהר ולהיג� מר פלקסר לא ביקש לההא� לשאלת בית המשפט: 

 10זה  . 240,000 'בשנה, ו .מיליו�  60 – 50 'אני משיב , זה אתר תיירות של מחזור של כ

 11סכו� פעוט יחסית. זה נרש� בהוצאות של האתר. אני התחייבתי להחזיר את הסכו� הזה 

 12  � של חינו-, מוניציפלי וכו'. בצורה אחרת כנגד תקציבי� שהמועצה נתנה בתחומי

 13העדת במשטרה ואמרת שהבנת שאלכס לא בא לעשות עבודה אלא רצה רק את הכס0. אי.   ש.

 14  הבנת את זה?

 15, זו היתה פניה של ישראל שצרי- לשל� לו מאותו סכו� של חצי מיליו� שמיועדי� תראשי  ת.

 16נדרשנו לשו� שירות של  זה מתו- החצי מיליו�. לא . 240,000 'לפאינה, כ- הוא קרא לזה. ו

 17פרסו� או יחסי ציבור כי לא היה לנו כבר משרד פרסו� ויחסי ציבור, לא היינו צריכי� 

 18פרסומי� לא הגיש  3'2י� אמר לי שנעשה ישמישהו אחר יעשה את זה בנוס0. אלכס גולדנשט

 19שדרשנו מיועצי� שהעסקנו או מפרסמי�, להעביר  דוח על עבודה שעשה במש- שנה כמו

 20מדי חודש, כדי להראות מה העבודה שנעשתה ובסו0 השנה הדוח מסכ� ומראה את  דוחות

 21פרסומי�, כי לא עקבתי  2'1כל העבודות שנעשו, הפרסומי� ובאופ� כללי, ראיתי שנעשו 

 22אחרי זה, וא� הייתי  צרי- לשל� עבור העבודה שנעשתה בפועל, שלושת הפרסומי�, הייתי 

 23  י יקר. למשרד הכ . 15,000משל� לכל היותר 

 24  ?1 15,000אי. הגעת לסכו� הזה של   ש.

 25  כי עבדנו ע� משרדי פרסו� אחרי� ואני יודע כמה עולה פרסו� כזה.  ת.

 26וביקשת� ממנו שירותי� וכי המחיר  גולדשטיי  העיד פה ובמשטרה שאת� פנית� אליו  ש.

 27  ? ביר. מה תגובת.ששילמת� הוא ס

 28י ולא את המשרד שלו, לא היתה שו� הושע פנה אלשישראל י לא הכרתי את אלכס לפני  ת.

 29התקשרות בעבר. שו� דבר אמיתי לא היה איתו וג� החוזה וההסכ� לא היו אמיתיי�. 

 30והנכו� הוא שעל פי בקשת ישראל נת� לי את הטלפו� שלו, המזכירה שלו תיאמה את הפגישה 

 31  הראשונה וחו* מזה שו� דבר לא היה אמיתי, והכל היה פיקטיבי.

 32  . הא� זה ההסכ� שאתה מדבר עליו?152ת/ ההסכ�מציג ל. את   ש.
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 1  כ�.  ת. 

 2  ?152מה המשמעות של התוכ  של ההסכ� ת/  ש.

 3בעצ� אנחנו על פי ההתחייבות שלנו לישראל יהושע, אנחנו מבצעי� את התשלו� ליזרוס   ת.

 4בגי� כפי שאמרנו, נקרא לזה פרסו� אבל לא מעבר לזה שכמו שאמרתי, פיקטיבי, לא היה 

 5ולא היתה התקשרות בעבודה וגולדנשטיי� לא יצר קשר ע� א0 אחד מאתר  שו� דבר אחר

 6  , איש מה�  לא מכיר אותו, לא נפגש אית�.  והתשלו� בוצע על פי ההסכ� הזה."קומרא�"

 7  לבית המשפט: מי ניסח את ההסכ�?

 8אני  "קומרא�"אני חושב שקיבלנו את זה לא במאה אחוז, במייל מאלכס. מי שחתו� מטע�   ת.

 9  חושב שחת� סמנכ"ל החברה הכלכלית שהוא חבר קיבו* קליה, יצחק דנו�. אני לא בטוח.

 10אנו רואי� שבכרטסת שהחל מחודש מר� , כרטסת הנה"ח של יזרוס. 153מציג ל. את ת/  ש.

 11 10,000למה זה עלה? כי בהסכ� כתוב  ?17,700 �ל 11,800 �התשלו� ליזרוס עולה מ 2014

 12  . 1 11,800פלוס מע"מ שזה 

 13לשנה, והכל  . 240,000נכו�, אמרתי שס- הכל ההתחייבות מבחינתנו בפני ישראל היא על   ת.

 14הסכו� לא משתנה והתקופה לא משתנה. לא מאריכי� את החוזה.  זה סכו� מוחלט.

 15בחודש אבל אחרי בירור ע�  . 20,000התחלנו כפי שאמרתי, נמו- כי אלכס דרש בהתחלה 

 16וכשקיבלתי את האוקי  11,800פלוס מע"מ,  . 10,000 'פאינה וע� ישראל, התחלנו ב

 17מישראל ומפאינה להעלות את הסכו�, ישראל אמר לי שפאינה אישרה להעלות את הסכו� 

 18לאחר שבית משפט מפנה את תשומת לבי פלוס מע"מ.  . 20,000ולהתחיל לשל� מעכשיו 

 19 . 15,000אני מתק� ואומר, שהאישור היה לשל�  . 17,700לכ- שמדובר בסכו� של 

 20כי מה שראיתי  . 20,000אני מסביר שאמרתי בהתחלה שהאישור היה על בתוספת מע"מ. 

 21  פלוס מע"מ . 20,000 'ותרגמתי את זה ל . 23,600לנגד עיני את הסכו� של 

 22  מי אמר ל. לשנות את הסכו�?  ש.

 23ישראל יהושע אמר לי שצרי- לשנות את הסכו�, ובהמש- לדברי� של פאינה. וזה מה   ת.

 24  שעשיתי. 

 25  ?ע� מי דיברת   ש.

 26  מי שנת� לי את האישור לתשלו� זה פאינה  ת.

  27 

 28  לבית המשפט: א� ישראל מאשר ל., למה אתה מדבר ע� פאינה?

 29ל ההסכ� לקח היא דיברה איתי והיא שאלה אותי א� התשלו� הראשו� בוצע. בתהלי- ש  ת.

 30חודשי� משהו כזה, מהתשלו� הראשו�.  4בוצע, זה היה הרבה זמ� עד שנחת� ועד ש

 31בפגישה הראשונה שהיתה לאחר שנחת� ההסכ� ביני לבי� פאינה, היא שאלה אותי א� 

 32חודשי� או יותר בי�  4. היה פער של יזרוסבוצע התשלו� ואני אמרתי לה שבוצע התשלו� ל
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 1האישור של פאינה היה ביחס לתשלו� הראשו�  ת� ועד ששול�.ההסכ� עד שבוצע, עד שנח

 2  ולא ביחס להעלאת הסכו� בהמש- כפי שהעדתי.

  3 

 4לגבי הפגישה הזו ע� פאינה לגבי התשלו� הראשו , איפה היתה הפגישה ואי. עלה   .ש

 5  ?הנושא של התשלו� ליזרוס

 6ידי פאינה  תי עלעד כמה שאני זוכר, זה היה בכנסת. לא זוכר למה היתה הפגישה. נשאל  ת.

 7  הא� התשלו� ליזרוס בוצע, ואמרתי שכ�. 

 8חודשי�. בפועל  10כי ההסכ� יהיה לתקופה של  1.6כתוב בסעי0  152בהסכ� ת/  ש.

 9שזה למעשה, תחילת החקירה. למה המשכת� את  2014המשכת� לשל� עד וכולל נובמבר 

 10  ?התשלו� מעבר לתקופה שרשומה בהסכ�

 11ומתו- הסכו� הזה זו היתה  . 240,000להיות בתחילת הדר-  כי הסכו� המיועד היה אמור  ת.

 12  הבקשה שלי מקיבו* קליה, שהתשלומי� ליזרוס יגיעו לסכו� הזה.

 13  ?מציג ל. תכתובת מייל של. ע� אורית הרשטיג  ש.

 14  אורית היתה רכזת תיירות ותרבות במועצת מגילות.   ת.

 15  ?למה היא פונה אלי.  ש.

 16הזו ע� יזרוס? אי- אני לא יודעת אל זה? היא ראתה  היא שאלה אותי מה זה ההתקשרות  ת.

 17פרסו�, מישהו הביא לה את הפרסו� והיא ראתה אותו. אמרתי לה, אני לא יודע מה זה. 

 18ראש המועצה שיטפל בזה. אני לא זכרתי. זה חוזה, כפי שאמרתי שהוא אמרתי לה שתפנה ל

 19, אני לא צרי- לאשר את פיקטיבי. קיבו* קליה חת� על החוזה, והתשלו� נעשה דר- קליה

 20התשלו�. הוא לא עובר דרכי. הוא עובר ישירות לבנק של חברת יזרוס. בשוט0 אני יודע 

 21שהוא עובר. היא הפתיעה אותי בשאלה, כי מה שעובר דר- המועצה, התקשרות ע� מוסד 

 22  תיירותי, זה עובר דרכה.

 23ויכול להביא ל. תועלת, הא� יכול להיות שהמליצו ל. לעבוד ע� יזרוס כי זה אתר טוב,   ש.

 24  ולא התכוונו שתשל� לו כספי� שלא מגיעי� לו?

 25לא. אתר שאני לא מכיר. זו לא היתה הכוונה. הסברתי בפגישות. המטרה היתה לשל�   ת.

 26בגי� שירותי� שהאתר עשה לישראל ביתנו.  זה מה שהודגש ונאמר לי,  . 240,000ליזרוס 

 27י� את החוזה הזה וג� המערכת ששילמה, לא מכיר "קומרא�"יותר מזה, החוזה נחת�, 

 28  קיבו* קליה, א0 אחד לא מכיר את האתר הזה.

 29 1ליזרוס. מה קרה ליתרת הכס0 מתו. כחצי מיליו   1 240,000 �את� שילמת� כ  ש.

 30  ?שישראל אמר ל. שצרי. להעביר לגב' קירשנבאו�

 31לישראל.  . 170,000 ' . 160,000 'לפי הבקשה של ישראל, העברנו את היתרה במזומ�, כ  ת.

 32  אני העברתי.
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  1 

 2  לעו"ד אדרת בח.נ.משיב דהמ  העד 

 3  ?אתה נחקר במסגרת הסכ� עד מדינה  ש.

 4  נכו�.  ת.

 5ימי�  �5ואז האריכו את מעצר. ב 1.1.15ת עצור עד ליו� י, הי�24.12.14אתה נעצרת ב  ש.

 6נוספי�. ואז לאחר אותו יו� שהאריכו את מעצר. פע� נוספת אתה פונה ומבקש שעוה"ד 

 7  ל. ידברו ע� המשטרה כדי שישחררו אות. בתמורה תמסור דברי� משמעותיי�, נכו ?ש

 8  כ�.  ת.

 9  ?הודעות נכו  5נתת  1.1.15 �עד לאותו מועד של ה  ש.

 10  כ�.  ת.

 11  שבה  שיקרת או לא אמרת את כל האמת?   ש.

 12  לא כל האמת.  ת.

 13רפ"ק טל ב   יש פה מזכר של 1.1.15 �התהלי. שעבר לפני החתימה על הסכ� עד מדינה. ב  ש.

 14אב . במזכר הזה נאמר שאחרי שהאריכו את מעצר., נכנסו שני קציני המשטרה לחדר 

 15החקירות שהיית, וכתוב פה "לאחר שהטחתי בו מספר עובדות והפרכתי דברי�..." מפנה 

 16  . זה מדויק?11נ/�ל 2לסעי0 

 17   11מוגש ומסומ  נ/

 18  כ� מדויק.  ת.

 19כי� איתי שהחקירה הראשונה של. הטיחו כשמדברי� על זה שהטיחו ב. דברי�, אז תס  ש.

 20   ?ב. טענות לגבי העבירות של שחיתות וקבלת כספי� בי  היתר

 21  חקירות. 5'הטיחו בי, כ�. אמרו לי את זה לאור- ה  ת.

 22הא� זה נכו  שמה שהטיחו ב. בי  היתר, לעני  חנויות בעי  בוקק ששייכות ל. ולא דיווחת   ש.

 23  ?עליה 

 24  כזה ולא היו דברי� כאלה. לא. אי� לי, לא אמרו דבר  ת.

 25  ?הא� הטיחו ב. דברי� לגבי קבל  בש� מיקי  ש.

 26  אני יודע מי זה מיקי. אבל מה הטיחו?  ת.

 27 ?מי זה מיקי  ש.

 28  מיקי הוא קבל�. מיקי אלביליה.  ת.

 29  מה הקשר של. איתו?  ש.

 30  הוא אחד הקבלני� שביצע עבודות במועצה אזורית מגילות.  ת.

 31  ינה שעשו אית. דרשת שג� הוא יקבל חסינותהא� זה נכו ש בהסכ� עד המד?  ש.

 32  נכו�.  ת.
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 1  והוא קיבל חסינות?  ש.

 2  נכו�.  ת.

 3  למה?  ש.

 4  כי ממנו קיבלתי את הכס0 מזומ� והעברתי.  ת.

 5הפרוצדורה של קבלת כספי� במזומ  היתה דר. אותו קבל  מיקי שהוא קיבל מכרזי בניה   ש.

 6  במזומ . מהמועצה, וניפח מחירי� בידיעת. כדי להחזיר את הכספי�

 7לא ניפח. הוא היה בתחו� המכרז. הוא עשה עבודות. חלק מהתשלו� היה בגי� חשבוניות   ת.

 8  שהוא העביר. זה יותר רחב ממה שאתה אומר. 

 9  ?זה נכו  שהוא החזיר ל. קיקבק החזרי� במזומ  של מאות אלפי שקלי� במש. התקופה  ש.

 10  כ�.  ת.

 11נכו ? מדובר על תקופה של   1מיליו   18וההיקפי� שדל המכרזי� שקיבל היו בסביבות   ש.

2009 � 2014  12 

 13  לא יודע, לא זוכר.   ת.

 14הא� נכו  שהחוקרי� הטיחו ב. שאת העבודות קיבל ללא מכרז אמיתי, ושזה היה תפור,   ש.

 15  ?העבודות במועצה, בידיעת. ובהסכמת. ואתה חלק מזה הוא קיבל את כל

 16  יה אחד מה�. הוא לא היה היחידיממש לא. היו שלושה, ארבעה קבלני� שזכו, והוא ה  ת.

 17  ?מי עוד זכה בהיקפי� דומי� לשלו  ש.

 18 8.5 'מי שזכה מבית שא�, תיר� ולדעתי בהיקפי� כפולי� ממנו. קבל� נוס0 שבנה ביה"ס ב  ת.

 19  מיליו�. 6 'מיליו� וקבל� נוס0 בנה אול� ב

 20  עשית ג� מול אחרי�?הכספי� במזומ  של החזר את הסדר   ש.

 21  לא.   ת.

 22  הטיחו ב. שאותו קבל , אותו מיקי שיפ� ל. את הבית ללא תשלו�?הא�   ש.

 23  לא.   ת.

 24אני מקריא ל. מה הועבר אלינו מתו. חומר החקירה לגבי. ותגיד לי הא� הדברי� הא�   ש.

 25אני מקריא ל. מתו. פרברזות מתו. החומר המודיעיני שהגיע אלינו.  ?לא הוטחו ב.

 26ובר בבחור תושב אילת שהתחיל לעבוד "בקיבו� מצפה של� ישנו קבל  בש� מיקי, מד

 27באזור המועצה והקיבו� כקבל . מיקי מעסיק פועלי� תושבי אילת, כול� נראי� עברייני� 

 28(האחד עונה לש� יגאל שתוי כל הזמ , נוהג בקיבו� ברכב ללא רישיו  נהיגה ובחור נוס0 

 29  ...)"טובי שג� נוהג בקיבו� ללא רישיו  נהיגה, הרכבי� בה� נוהגי� השניי� ה�

 30    לא הטיחו בי את הדברי� הלאה  ת.
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 1עוד כתוב: "מיקי מקבל מראש המועצה מוצי את כל מכרזי הבניה באזור המועצה וזאת   ש.

 2ללא מכרז בפועל, לציי  כי מיקי שיפ� לר' המועצה את כל הבית בקיבו� מצפה של�", מה 

 3  אתה אומר על זה ?

 4  לא הטיחו בי זאת.   ת.

 5  ?כיצד עלה הנושא של קבלת כספי� ממיקי במזומ    ש.

 6  אני העליתי את זה אחרי שהפכתי לעד מדינה.  ת.

 7הטיחו ב. ג� דברי� שאני מקריא ל. עוד "בקרב אנשי מועצת מגילות קיימות שמועות על   ש.

 8קשר אינטימי בי  ר' המועצה לעובדת ונטע  כי בשל הקשר, ר' המועצה הטיב את תנאיה 

 9  ?י משפחהשל העובדת ובנ

 10  תודה רבה על המחמאות אבל זה לא היה מעול�  וג� לא הטיחו בי זאת. ממש לא.  ת.

 11  ?אז מה כ  הטיחו ב.  ש.

 12הציגו את החשבונית של אז יזרוס מול קומרא� ושאלו למה עשו את הקשר הז דר-   ת.

 13הקומרא� ולא דר- המועצה ולמה ה� שילמו, למה התשלו� נעשה ישירות באמצעות 

 14דר- מועצת מגילות. דיברו ג� על הדוחות ביקורת של משרד התיירות  קומרא� ולא

 15  והחטיבה להתיישבות, אלו הדברי� שאני זוכר.

 16"ש. אני  145, אומרת ל. החוקרת בשורה 24.12.2014לגבי ההודעה של. הראשונה מיו�   ש.

 17בחודש, בלי  1 100,000אומרת ל. שאתה מוציא ממועצת מגילות והקיבוצי� בסביבות 

 18אחד באמת יבי  את זה ומשל� שוחד לישראל יהושע, מה יש ל. לומר על כ." ענית  שא0

 19פלוס  1 11,000תשובה שזה ממש לא. זו עובדתית שהמועצה משלמת לישראל יהושע 

 20  ?מע"מ", זה נכו  שזה עלה בחקירות והטיחו ב. את הנושאי� האלה 

 21  כ�.  ת.

 22, נערכה פגישה בי  11גנו קוד� נ/, בהתא� למזכר שהצ1.1.2015נחזור לאירועי� סביב   ש.

 23  ?עור. דינ. פישר לבית תת ניצב אפרי� ברכה המנוח, זה נכו 

 24  אני לא זוכר תארי-, יכול להיות.   ת.

 25'. נושא הבקשה א 12נ/ו  12נ/מתקבלי� ומסומני�  ?מזכיר ל., מראה ל. זכ"ד ונספח לו   ש.

 26אותו זכ"ד לדיוני�  של. להשתחרר למרות שבית המשפט הארי. את מעצר. הגיע על פי

 27אצל בכירי המערכת ובסופו של דבר, עלתה דרישה לבחו  את בקשת. א� תמסור מה אתה 

 28  וכלפי מי אתה הול. להגיד דברי�, אתה זוכר זאת ?

 29  מעיי� ומשיב שכ�.  ת.

 30ועור. דינ. התבקש להגיש בכתב לגבי מה אתה עומד להגיד, א� תתקבל בקשת. והמסמ.   ש.

 31הזה צור0 למזכר שאותו אני מקריא ל. כעת, "ההתלבטות הינה בעניי  סטס מסזניקוב 

 32אנד קירשנבויי� כאשר בתחילת שבוע הבא יגיע החשוד ו/או באי כוחו ללב  את הנ"ל, 
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 1פעולה, לשחרר אות., אתה תמסור מידע לעניי     הא� נכו  שתמורת הענות לבקשת. לשת0

 2  ?מסזניקוב וקירשנבויי�

 3  כ�.   ת.

 4  ?ואותו לילה השתחררת ממעצר  ש.

 5  כ�.  ת.

 6ובשלב מאוחר  181ת/בהמש., כפי שהוגש פה, נחת� אית. למת  עדות בתנאי חסינות   ש.

 7  ?יותר היה הסכ� עד המדינה שה� בעצ� די חופפי�, נכו 

 8  נכו�. כ�.  ת.

 9  ?עד המדינה קובע שלא ינקטו נגד. כל הליכי� פליליי� ולא נגד רעיית.הסכ�   ש.

 10  כ�.   ת.

 11ללא העמדה לדי  פלילי ולא קנסות ולא מס הכנסה ואתה יוצא  ?ניתנה ל. חסינות מלאה  ש.

 12  פטור ללא כלו�, נכו  ?

 13  כ�. נכו�.  ת.

 14 ?כמו כ  אותו דבר לגבי אותו מיכאל אלבילה אותו ק בל  שדיברנו עליו קוד�  ש.

 15  כ�.   ת.

 16כמו כ  חסינות לגבי קיבו� מצפה של� ושאר הישובי� במועצת מגילות לרבות מועצת   ש.

 17  ?מגילות והגזבר מר חיי� לוי

 18  כ�. אבל הגזבר לא היה בהסכ�.  ת.

 19אתה דרשת חסינות לעצמ., לרעיית. לישובי� שבתחו� המועצה, לקבל  ולגזבר מר חיי�   ש.

 20  ?לוי, ככתוב בהסכ�

 21  כ�.   ת.

 22ו רגע אתה ממשי. בהמש. ומוסר הודעות תחת ההסכמי� הללו החל מיו� ומאות  ש.

 23  ?הודעות אחרי עד מדינה 20 –הודעות לפני עד מדינה ו  5, סה"כ 12.9.2016ועד  26.1.2015

 24  נכו�.   ת.

 25  ?ובהודעות של. התמקדת בישראל יהושע  ש.

 26  כ�.  ת.

 27  ?בסטס מסזניקוב  ש.

 28  כ�.  ת.

 29  ?באלכס וישניצר שהוא ממע"צ  ש.

 30  כ�.  ת.

 31  ?וגב' פאינה קרישנבויי�  ש.

 32  נכו�.  ת.
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 1  ?והעדות שאתה נות  היו� היא הראשונה שאתה נות   ש.

 2  נכו�.  ת.

 3  ?הא� דיברו אית. על מת  עדויות בתיקי� אחרי�  ש.

 4  לא.   ת.

 5  ?הודיעו ל. על משהו ספציפי  ש.

 6  לא  ת.

 7  ?בפרשה של סטס שהוא הועמד לדי , אתה העדת  ש.

 8  לא.  ת.

 9  ?פרשה של וישניצרהא� נתבקשת להעיד ב  ש.

 10  לא.  ת.

 11  ?הושעוג� ישראל י  ש.

 12  לא נתבקשתי להעיד.  ת.

 13  ?ואתה לא נתבקשת להעיד לגבי מי מהאנשי� האלה מלבד מעדות. היו�  ש.

 14  נכו�.  ת.

 15  ?לגבי ישראל יהושע, אתה הכרת אותו דר. נחשו  שהוא גזבר תמר בש� נחשו   ש.

 16  נחשו� דג� ז"ל.  ת.

 17  ?הזכרת ג� את גבי חמו  ש.

 18  סג� ר' מועצה בזמנו ויו"ר של כמה עמותות של ילדי� בסיכו� ומדרשות. שהיה  ת.

 19  ?ואתה אומר שה� אלה שהפנו אות. לישראל יהושע  ש.

 20  נכו�.  ת.

 21הא� זה נכו  שהשיח היה שמדובר בלוביסט שהוא מקושר לשרי� וחברי כנסת ומביא   ש.

 22  ?תקציבי� למועצות

 23  נכו�.  ת.

 24שיש לה� קשרי� במקומות הנכוני� כדי לקבל והעזרה באות� לוביסטי� כאלה ואח'   ש.

 25תקציבי� וכספי�, זה היה דבר שהיה נפו� והכירו אותו והמליצו ל. ללכת לדר. הזאת, 

 26  ?נכו 

 27  זה נכו�, זה לא אותו מקרה. זה לא אותו דבר ע� ישראל.  ת.

 28  ?למה  ש.

 29מאוד כי במקרי� של אחרי� עובדי� מול לוביסט שעובד בנושא ספציפי. פה הנושא היה   ת.

 30  רחב והסכו� הכספי והצורה היו שוני� לחלוטי�  וג� הסכומי�.

 31נשי� לרגע בצד על מה שאתה מדבר על מזומני�. התשלומי� היו אחוז מהתקציבי� שהוא   ש.

 32  ?הצליח להשיג
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 1  כ�.  ת.

 2  אבל הסכו� שנגזר ממנו גבוה? ?וא� התקציב הגבוה, אז האחוז נשאר אותו אחוז  ש.

 3  כ�. נכו�.  ת.

 4  ?י�יציוניעל תקציבי� מכספי� קואל דיברת פה  ש.

 5  נכו�.  ת.

 6  מאלו גופי� ? ?ממי קיבלת� כספי� מתקציבי� קואליציוניי�  ש.

 7כשקהלני היה  שני� שקיבלנו ברציפות כספי� קואליציוניי� ממפלגת הדר- השלישית 3היו   ת.

 8שר ופרופ' נאמ� ז"ל היה שר האוצר. היו כספי� ייחודיי� שניתנו באמצעות מפלגת הדר- 

 9  השלישית לכל השדרה המזרחית של מדינת ישראל.  

 10בתקופה הרלבנטית, בהמש., כשקיבלת� כספי� קואליציוניי� ממפלגת ישראל ביתנו,   ש.

 11 ?ממי עוד קיבלת� כספי� קואליציוניי� ואח'

 12ועד היו� קיבלנו  1992לא זוכר שקיבלנו בשני� האלה כספי� מאחרי�. כל שנה משנת  אני  ת.

 13 5ממשרד הפני� כספי� שנקראי� התיישבות צעירה דר- משרד האוצר, מקבלי� את זה 

 14  מועצות וביניה� מגילות.

 15  ?ממשרד ר' הממשלה קיבלת� כספי�  ש.

 16  קואליציוני לא.  ת.

 17  ?ובכלל  ש.

 18לא עולה לי עכשיו משהו בראש. א� היתה תוכנית כלכלית  יכול להיות. איני זוכר.  ת.

 19  שבמסגרתה הקצו לנו כספי� יכול להיות שקיבלנו אבל כעת כאמור איני זוכר.

 20  ?תקציב החטיבה להתיישבות מניי  מגיע  ש.

 21יש תמיד משרד אחראי. החטיבה להתיישבות עובדת תחת משרד ממשלתי . פע� זה היה   ת.

 22' הממשלה. ה� מקבלי� את התקציב הרגיל שמיועד ליהודה משרד החקלאות ופע� משרד ר

 23  ושמרו�.  

 24  ?אתה שימשת הרבה שני� בתפקיד כר' המועצה  ש.

 25  כ�.  ת.

 26והא� זה נכו  שבעבר היתה תחושה של קיפוח ושלא משקיעי� לצרכי� חיוניי� של כל   ש.

 27  ?המועצה של. בכלל ושל כל החטיבה

 28  כ�.  ת.

 29ראתה והא� זה נכו  שגב' קרישנבויי� כמי שהיתה אחראית על הכספי� הקואלציוניי�,   ש.

 30  ?את החשיבות בפיתוח תיירות, תשתיות, י� המלח

 31כעקרו� כ�, זה כחלק מהדיאולוגיה של ישראל ביתנו לחיזוק הישובי� בצפו� י� המלח   ת.

 32  ובבקעה.
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 1יתי שה  היו בקשות הבקשות לתקציבי� שביקשת�, כמוש הסברת קוד�, תסכי� א  ש.

 2  ?נכונות לצרכי� שהיו אמתיי�

 3כ�, חד משמעית. זו לא המצאה, הצמיחה דמוגרפית, תשתיות לבניה, ה� צרכי� שהיו   ת.

 4  בקיפוח מאוד גדול לאור- הרבה שני�.

 5והכספי� שהתקבלו, שימשו בסופו של דבר בפועל למטרות הללו שאתה כר' מועצה וג�   ש.

 6  ?חבר. בחטיבה, ראו בה� מטרות חשובות, נכו   

 7  כ�.  ת.

 8מה שסיפרת כא  במסגרת עדות., על פניות של ישראל יהושע ובקשות שלו ודרישות שלו,   ש.

 9  ?אלה דברי� ששמעת מישראל יהושע, נכו  

 10  מה שהוא אמר ולמה שאחרי� אמרו.כ�, התייחסתי ל  ת.

 11לעניי  אחרי�, אתה אמרת שגב' פאינה באותה שיחה לגבי הדוחות, היא אמרה ל.   ש.

 12  זה היה השיח? ?להמשי. לעבוד ע� ישראל 

 13  נכו�. זה היה השיח.  היה שיח ארו-.  ת.

 14  לגבי ישראל?  ש.

 15  כ�. זה מה שהיא אמרה לי.  ת.

 16זה, שהיא בקשר ע� שר התיירות, מנסי� לעזור השיח הארו. לגבי הדוחות שעובדי� על   ש.

 17    ולפתור את הבעיה?

 18  כ�.  ת.

 19  ?ולגבי ישראל, מה שאתה אומר זה שפאינה אמרה ל. להמשי. לעבוד ע� ישראל  ש.

 20  כ�.   ת.

 21 ?פרט לזה ופרט לנושא נקודתי ביזרוס, השיח של. בנושאי� הרלבנטיי� היה מול ישראל  ש.

 22  אמר ל. ככה וככה פאינה ביקשה?

 �23. נפגשתי איתו, נפגשתי ע� ד"ר עוזי לנדאו ונפגשתי ג� ע� פאינה. ישראל היה מעורב בכל כ  ת.

 24  הנושאי� ושוחחנו כמעט על בסיס יו� יומי לפחות פעמיי� שלוש בשבוע.

 25השיח של. היה מול ישראל וכל הנושאי� שהזכרת לדוגמא שבאה דרישה מפאינה   ש.

 26  ?לה דברי� ששמעת מישראל, א15 –ל  10להעלות את התשלומי� לאיזרוס מ 

 27  כ�, נכו�.  ת.

 28כל ההפניה של לפנות לאיזרוס כי צרי. לשל� לה� ויש לה� חובות שלה� למפלגה, את כל   ש.

 29  ?זה שמעת מישראל

 30  כ�.  ת.

 31  נכו  ? ?על הדברי� האלה לא דיברת מילה ולא חצי מילה ע� פאינה  ש.

 32  מה שדיברתי ע� פאינה, אני אמרתי קוד�.     ת.
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 1הגדלת תקציבי� קואליציוניי�, למעשה כל התקציבי� לחבל ה� גדלו  כשדברת על  ש.

 2  ?2014 � 2009משמעותית בשני� 

 3  כ�.  ת.

 4אתה דיברת על סיור ע� ר' החטיבה על ההתיישבות, דני קריצ'מ , אתה יודע מאיזו   ש.

 5  ?מפלגה הוא היה

 6.  המנכ"ל כ�, הוא היה עוזרו האישי של משרד החקלאות אבל הוא היה מינוי של ליברמ�  ת.

 7  היה מהמפלגה של ליברמ�.

 8  ?הנגשה, אתה זוכרעלה נושא שדובר עליו שנקרא נושא   ש.

 9 830כ�. בי� המלח היה פרוייקט מאוד גדול שהובילו סטס וישראל ביתנו, אישרו תקציב של   ת.

 10לשיקו� י� המלח וחצי מיליו� מענקי� לתיירות י�  .מיליו�  120שנגזרת ממנו  .מיליו� 

 11  , לביצוע חופי� בדרו� י� המלח בגלל הנסיגה.המלח והשאר

 12הא� זה נכו  שנושא של י� המלח, הנסיגה וכל הצרות האלה של הטבע ושל בני האד�,   ש.

 13  ?ינקו הרבה מאוד כס0 והיו צריכי� תקציבי� מאוד גדולי� כדי לפתור בעיות

 14  כ�. שלא נפתרי� עד היו� למרות התקציבי�.  ת.

 15דות, מה עמד מאחורי המסתכל מלמעלה, כעובדה הלשכה של. נתייחס לנושא יזרוס, כעוב  ש.

 16  ?יצרה קשר ע� א' גולדשטיי  והזמינה אותו לפגישה 

 17  כ�, כזכור לי.  ת.

 18זה נכו  שנושא התיירות של המגזר הרוסי ותיירי� רוסי� בי� המלח, כולל תיירות מרפא    ש.

 19  ורכישת מוצרי� "אהבה" היה אפיק די משמעותי בהכנסות המועצה ?

 20בהכנסות של הישובי�, לא של המועצה. למועצה אי� הכנסות מהפרויקטי� האלה, כל ישוב   .ת

 21  והפרויקט שלו.  

 22  ?למינו0 ולהגדלת הפוטנציאל של התיירות, יש חשיבות לישובי�  ש.

 23  מאוד.   ת.

 24ציוניי� מול גב' יכשאלת ביניי�, אתה זוכר ממתי היה ל. קשר לנושא כספיי� קואל  ש.

 25 ?יי�וקרישנב

 26  אני חושב. 2010בשנת,   ת.

 27  ?לגבי יזרוס, בשיח של. ע� ישראל יהושע שהוא מדבר על יזרוס, מה הוא אומר ל.  ש.

 28, מתו- השלושה מיליו�, החצי מיליו� .בפגישה הראשונית הוא אמר שמתו- החצי מיליו�   ת.

 29צרי- לחתו� חוזה  . 240,000האלה מיועדי� לפעילות שנקבל הוראות מפינה, מתוכ� 

 30  ולשל� ליזרוס לאלכס גולדשטיי�. 

 31  ?ומה הוא אמר ל. לגבי מה יעשה אלכס א� יעשה  ש.



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  07  �  2018מר

  

 653

 1באיזה עיתו� שה� מפרסמי� בו לי�  1,2,3יעשו פרסו�  הוא אמר בצורה ברורה, שכאילו  ת.

 2המלח, וג� ככה מגיעי� המו� תיירי� רוסי� לי� המלח, חלק ממה שסטס עשה בהצלחה 

 3  גדולה. תיירות יומית לי� המלח.

 4  ?הא� מה שאתה אומר זה שמהרגע הראשו  הוא אמר ל. שזו פיקציה ושאי  עבודה  ש.

 5  כ�.   ת.

 6"ישראל  150, אחרי עד מדינה, שורה 8.8.2015ת בהודעת. מיו� אני מקריא ל. ממה שאמר  ש.

 7אמר לי שיצא מזה הכוונה למועצה, משהו טוב כי יזרוס יפרס� את אתרי התיירות של 

 8  ?המועצה במגזר הרוסי, דיברנו על קומרא  ועל אתרי הטבילה", זה נכו  

 9  ג� את זה הוא אמר, כ�.  ת.

 10  ת שהוא אמר רק פיקציה ?אמר ?קוד� לא אמרת שהוא אמר את זה   ש.

 11  הוא אמר את שני הדברי�.  ת.

 12  :עו"ד וייס

 13. אבקש שביו� שני הקרוב, היא תוכל להעדר גב' כה� עוברת טיפולי� במרפאת כאב בימי שני בשבוע

 14  מהדיו�.
#>14<#  15 

 16  החלטה

  17 

 18בשלב זה, מופסקת חקירתו הנגדית של העד, אשר תמש- במועד הדיו� הנדחה הוא יו�   .1

 19  .09:00בשעה  12.3.2018

 20  העד מוזהר כי אסור לו לדבר ע� איש אודות המשפט.

 21לחסד"פ וכ� בבקשת ההגנה ביחס להאזנות הסתר, יתקיי� במועד הדיו�  144דיו� לפי סעי0   .2

 22הנדחה. עד אז, מצופה מהצדדי� שיגבשו הסכמות קונקרטיות ביחס למוצגי� ולעדי 

 23  התביעה שה� מבקשי� לזמ�. 

 24  . 12.3.2018ר עדיה לישיבת התביעה תזמ� את ית  .3

 25  פטורה מהתייצבות לישיבה זו.  5ייצבות�. הנאשמת מס' הנאשמי� מוזהרי� בחובת הת
#>15<#  26 
  27 

 28  במעמד הנוכחי�. 07/03/2018, כ' אדר תשע"חניתנה והודעה היו� 

 

  

  שופט, לוי ירו 

  29 
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 1 אשרוב אודליה ידי על הוקלד




