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   51/5360ע"פ  תיק בית המשפט העליון 

 
 

  לפני כבוד השופט ירון לוי
 

 מדינת ישראל המאשימה
ידי ב"כ עו"ד מאור אבן חן, עו"ד יונתן קרמר ועו"ד משה עקירב -על

 ועו"ד יעל לוי שחף
 

 נגד
 

  861522/11ת"ז  . פאינה קירשנבאום,6 הנאשמים
 ידי ב"כ עו"ד גיורא אדרת , עו"ד אורן אדרת ועו"ד אלון קליין-על
  /85811181ת"ז  . רמי כהן,/

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

 2 פרוטוקול

 3 

 4 טייפ-הדיון נערך בהקלטה על ידי חברת אי

 5    .41:43-44:11קפלונוב, נכח בדיון בין השעות המתורגמן לשפה הרוסית, מר לב 

 6 

 7 

 8ב"כ המאשימה עו"ד מאור אבן חן, עו"ד יונתן קרמר, עו"ד משה  :נוכחים

 9 עקירב ועו"ד יעל שחף

 10וב"כ עו"ד גיורא אדרת, עו"ד אורן אדרת ועו"ד אלון  6נאשמת 

 11 קליין

 12 וב"כ עו"ד משה וייס /נאשם 

 13 מר לב קפלונוב, מתורגמן לשפה הרוסית

 14 

 15 . ע.ה, מר דוד רויטמן6   :העדים

 16 . ע.ה, מר דימיטרי שיגליק1   

 17 . ע.ה, מר שרון שלום/   

 18 . ע.ה, מר יגאל אובשייביץ'4   

 19 

 20 

 21 



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 61561-80-61 ת"פ
 

 1862אפריל  12 

 

 3281 

 1 פרוטוקול

 2 

 3מדינת ישראל נגד קירשנבאום ואחרים.  41348-12-41תיק פלילי  כב' הש' לוי:

 4 נוכחים הנאשמים. באי כוח הצדדים. כן, בוקר טוב, מה שמך? 

 5 בוקר טוב, רויטמן דוד.  מר רויטמן:העד, 

 6אתה מוזהר להעיד את האמת, כל האמת ורק האמת אחרת תהיה צפוי  כב' הש' לוי:

 7 לעונשים הקבועים בחוק. תואיל להשיב לשאלות הסנגור. 

 8 כבודו, רק עורך דין וייס טרם הגיע אנחנו נייצג בינתיים.  עו"ד ג. אדרת:

 9 אוקי.  כב' הש' לוי:

 10 . 44ודבר נוסף רק, הנושא של המתורגמן לרוסית לשעה  עו"ד ג. אדרת:

 11 כן, הוזמן.  כב' הש' לוי:

 12 תודה רבה.  עו"ד ג. אדרת:

 13גם אני אציין כבודו שהעד היה ברשימת עדי התביעה ולא נקרא להעיד  עו"ד קליין:

 14 על ידי התביעה. 

 15 

 16 העד, מר דוד רויטמן, לאחר שהוזהר כדין לומר אמת, משיב בחקירה ראשית לשאלות עו"ד קליין: 

 17 טוב. בוא תספר לנו בקצרה על עצמך.  ש:

 18. 4111קוראים לי רויטמן דוד שאול, אני יליד אודסה שבאוקראינה  ת:

 19גדלתי במשפחה יהודית מסורתית במושגים הסובייטים, קיבלתי את 

 20' במסגרת 11ה עוד באוקראינה. עליתי ארצה בשנת השם דוד בעת ליד

 21. למדתי 41פרויקט ילדי צ'רנוביל בלי משפחה, בלי הורים, בגיל 

 22בישיבה, לאחר מכן עשיתי השלמת שנות לימוד בבית ספר )לא ברור( 

 23 5כדי להתגייס ליחידה מובחרת בצה"ל. עשיתי שירות קרבי במשך 

 24באוניברסיטה, לעשות  שנים. לאחר השחרור למדתי להתחיל לימודים

 25לחומת מגן, ביליתי חודש במחנה פליטים  2פסיכומטרי וגויסתי בצו 

 26ג'נין. כך יצא שכבר פספסתי את שנת הלימודים וכולי וכולי ויצאתי 

 27לשליחות מטעם 'עזרא' לארצות הברית, בהתחלה היה מדובר בשליחות 

 28 קצרה אבל הדברים התפתחו בקצב מאוד מאוד מהיר, 

 29 ל'עזרא'? איך נוצר החיבור? איך הגעת ש:

 30הכרתי את דני אלינסון שאז התחיל, רצה להתחיל פרויקט של תגלית,  ת:

 31פרויקט שהביא לארץ מאות אלפי  Birthrightבטח כולכם מכירים 

 32צעירים. הוא רצה להתחיל פרויקט כזה ליהודים דוברי רוסית בארצות 
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 1רוסית  הברית. הקהילה היהודית בארצות הברית, הקהילה הדוברת

 2בארצות הברית היא הקהילה היהודית הרוסית הגדולה בעולם היא 

 3מונה יותר ממיליון וחצי יהודים וכך קרה סיפור ארוך מאוד למה אבל 

 4הם לא שותפים לשום פעילות יהודית בארצות הברית, הם לא חלק 

 5 11מהקהילה, הם לא חלק משום דבר ואחוז ההתבוללות שם הוא מעל 

 6שנה כמעט, לא  11ר שבעוד שני דורות, משהו כמו אחוז שזה בעצם אומ

 7 יישארו צאצאים יהודיים מכל המיליון וחצי האלה. אני בתור, 

 8 מתי זה היה שיצאת? כב' הש' לוי:

 9 שיצאתי לשליחות? העד, מר רויטמן:

 10 כן.  כב' הש' לוי:

 11יץ זה חומת מגן, אני מאמין שזה היה בק 8118, מרץ 8114-השתחררתי ב העד, מר רויטמן:

8118 . 12 

 13 אוקי.  כב' הש' לוי:

 14יצאתי לארצות הברית בשביל לגייס בעצם קבוצה ראשונה למשלחת כי  העד, מר רויטמן:

 15עד אז לא הצליחו לגייס דוברי רוסית, היה מאוד קשה. יצאתי 

 16לשבועיים והצלחתי לגייס הרבה מאוד חבר'ה, חזרתי לארץ ודני 

 17 אלינסון ביקש שאני אסע עוד פעם. 

 18 שהם יעשו מה? מה הם אמורים לעשות האנשים האלה? לוי:כב' הש' 

 19 ? אתם לא מכירים?Birthright העד, מר רויטמן:

 20 לא, בקצרה מה הם אמורים לעשות? כב' הש' לוי:

 21 תגלית.  העד, מר רויטמן:

 22 זה הכל? אוקי. בסדר.  כב' הש' לוי:

 23פשר להשקיע אוקי. תנועת נוער יש לה כמה דרכי גיוס פעילים. א העד, מר רויטמן:

 24בפרסומים בטלוויזיה, בשלטי חוצות, בכל מיני סוגי פעילות. הרעיון 

 25שלי היה בעצם לבנות תנועת נוער על בסיס תגלית כי במסגרת תגלית 

 26ימים איכותיים של מסע חינוכי בארץ כאשר הם מנותקים  41יש לך 

 27מהחיים הרגילים שלהם שם בארצות הברית והם סופגים המון המון 

 28ציות חיוביות על דברים שהם בעצם לא חוו ולא חשבו ולא ידע ואמו

 29ידעו, אני אבהיר כדי שתבינו למה הקשר הוא כל כך שונה עם הקהילה 

 30שיש קבוצות של תגלית ויש  JFK-הרוסית. בביטחון, בבידוק בטחוני ב

 31המון בדרך כלל שאתה מגיע אז הם שואלים לאיזה רב אתה הולך, איפה 

 32ם בחנוכה, מתי אתה מניח תפילין והחבר'ה הבית כנסת שלך, כמה ימי
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 Sunday school 1היהודים האמריקאיים בדרך כלל בוגרי בתי ספר 

 2דברים כאלה, יש להם מושג בכלל על מה מדובר. החבר'ה הרוסים כל 

 3כך מנותקים מכל קשר קשר ליהדות שהם היו בהלם, הם לא ידעו איך 

 4אומר לי 'תקשיב, יש על ו-לענות על השאלות ואז הגיע אלי קב"ט של אל

 5פה בעיה. תגלית זה אמור להיות משלחת של צעירים יהודים, פה זה רק 

 6רוסים, אין פה יהודים', אני אומר לו 'סליחה? אנחנו עברנו מסמכים 

 7אחד אחד, אין פה אופציה, אולי מישהו הצליח לעלות עלינו ולעבוד 

 8ודעים עלינו אבל על מה אתה מדבר?' הוא אומר לי 'תשמע, הם לא י

 9לענות על שאלות בסיסיות, הנה תראה קבוצה מניו יורק, קבוצה 

 10מבוסטון ותראה את שלכם' זה דור שגדל ללא שום קשר לעם ישראל 

 11וליהדות והדבר היחידי שקישר אותם ליהדות זה אולי שם משפחה 

 12 יהודי במקרה הטוב. 

 13ו ארצה? כמה מה שעשית בשבועיים האלה גייסת קבוצת בני נוער שיבוא כב' הש' לוי:

 14 אנשים?

 15שיבואו ארצה במסגרת מסע חינוכי. אני אשתדל  81עד  42בני נוער בני  העד, מר רויטמן:

 16 מאוד לדייק במספרים, 

 17 בערך במספרים.  כב' הש' לוי:

 18אני מאמין שנרשמו, הכל נעשה דרך ההרשמה לאתר, זאת אומרת הכל  העד, מר רויטמן:

 19שמור אני בטוח, אני מאמין לא ניירות הכל באופן רשמי וזה עדיין 

 20אנשים שגייסתי בשבועיים הראשונים שלי בארצות  481-שמדובר ב

 21 הברית. 

 22 אוקי.  כב' הש' לוי:

 23איש. זאת אומרת  11-כאשר כל משלחת, כל קבוצה, מדובר ב העד, מר רויטמן:

 24קבוצות, תמיד בסופו של דבר שזה מגיע לשלב  5שתיאורטית גייסתי 

 25-ם, מישהו חולה, מישהו מתחתן מתוך כל ההמסע אז לא כולם יכולי

 26נוסעים אבל עדיין לפני שהתחלתי להתעסק בזה דניאל  11בסוף  481

 27, כאילו לא היה להם דרך כל כך להבליט 1,  5הצליח לגייס אני חושב 

 28את החבר'ה הרוסים מתוך הקהילה היהודית בארצות הברית ולגייס 

 29 אותם בנפרד. 

 30 טוב. אוקי.  כב' הש' לוי:

 31אוקי. ואיך תנועת 'עזרא' התפתחה? מה הפעילות של 'עזרא' בהמשך  ד קליין:עו"

 32 שעשיתם?
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 1אז השלב הראשוני היה בעצם להביא אותם, זה היה הרעיון שלי של  העד, מר רויטמן: 

 2בניית תנועה, להביא אותם לארץ ובמהלך עשרה ימים לא רק לתת להם 

 3ף כשאנחנו ידע על תרבות ומסורת ישראל. דבר שחשוב גם להוסי

 4מביאים אותם לדוגמה בירושלים לבית כנסת הגדול בליל שישי, שישי 

 5בלילה זה בעצם פעם הראשונה שהם רואים בית כנסת, פעם ראשונה 

 6. שאנחנו מביאים אותם אחרי זה 83בחיים שלהם. חבר'ה יהודים בגיל 

 7למלון ועושים להם קידוש זה פעם ראשונה שהם שומעים קידוש, זו 

 8שהם שומעים שיש דבר כזה קידוש. והיה מאוד חשוב,  פעם ראשונה

 9ימים האלה לא יצליחו לגשר על כל הפערים התרבותיים  41-היה ברור ש

 10והחינוכיים ובעצם הרעיון שלי היה לבנות פעילות המשך על בסיס 

 11הקבוצות שמגיעות לארץ ומה שהתחלתי להתעסק בו בשלב הראשוני, 

 12יתי שם צוות של מדריכים אחרי שהמשלחות הראשונות הגיעו, בנ

 13שכולם היו מתנדבים, זה היה רעיון אידיאולוגי שלי שהם מעולם לא 

 14יקבלו כסף, הכל בהתנדבות, חבר'ה מאוד איכותיים שבחרתי מתוך 

 15הקבוצות המשלחות הראשונות, שהם בהמשך באו בתור מדריכים עם 

 16משלחות הבאות וכשהם היו חוזרים לארצות הברית הם היו אלה שהיו 

 17ארגנים פעילות חינוכית במשך השבוע לאותם בוגרי משלחות. ככה מ

 18יצא שכל ההשקעה הגדולה הזאת והעבודה הסיזיפית של להביא אותם 

 19לארץ ולתת להם תכנים לא הלכה וירדה לטמיון אלא בעצם על בסיס 

 20הזה גייסנו חניכים ובנינו פעילות. אני חושב שבשיא הפעילות הגענו 

 21 יכים פעילים. מדר 451-411למשהו כמו 

 22 טוב.  כב' הש' לוי:

 23 שעברו הכשרה של חצי שנה ומסע פולין ישראל וכו' וכו'.  העד, מר רויטמן:

 24 אוקי.  כב' הש' לוי:

 25מה היה התפקיד שלך ב'עזרא' לאורך השנים ומה היתה חלוקת  עו"ד קליין:

 26 התפקידים בינך ובין דני?

 27 מלכתחילה אני זה שנסעתי להקים ולהרים ולבנות תנועת נוער 'עזרא'.  העד, מר רויטמן:

 28 בארצות הברית.  כב' הש' לוי:

 29בהתחלה בארצות הברית, אחרי זה התרחבנו לקנדה, אחרי זה אירופה,  העד, מר רויטמן:

 30אחרי זה חבר העמים. ארצות הברית זו רק ההתחלה. בסופו של דבר 

 31אידיאולוגיה, בפיתוח ובגיוס חניכים בנינו ארגון עצום. אני התעסקתי ב

 32ודני היה בק אופיס, זו היתה חלוקת העבודה מלכתחילה. אני לא הייתי 
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 1במצב של לטפל בחוזים וניירת וכו' וכו', לא דבר שאני טוב בו ומוכן 

 2להתעסק בו ואני בעצם, דני נתן לי גב, נתן גיבוי מבחינת דוגמה חוזה 

 3ן 'עזרא' לארגון תגלית שמממן את עם תגלית, היה צריך לחתום חוזה בי

 4כל המשלחות האלה, זה משהו שדני הביא לארגון, משהו שהוא חתם 

 5ועבד מול תגלית ואחרי זה כבר עבדנו עם כל הגורמים האחרים, אם זה 

 6קרנות, אם זה גופים ממשלתיים וכו' וכו'. זה בערך היתה חלוקת 

 7ת חדשות ודני העבודה, זאת אומרת אני הקמתי סניפים חדשים, תוכניו

 8 טיפל בכל הבק אופיס. 

 9 מה זה ארגון הפורום? ש:

 10באיזה שהוא שלב אחד הארגונים הפעילים בזירה היהודית הרוסית  ת:

 11בניו יורק היה ארגון ראג'י שבראשו עמדו איגור ברנובן ודימיטרי 

 12שיגליק, שניהם רופאים במקצועם. אנשים מאוד חמים ומאוד מיוחדים 

 13ביחד עם ישראל ביתנו עולמי הקימו גוף על ובאיזה שהוא שלב הם 

 14שבעצם מרכז ויקדם את הפעילות היהודית הרוסית בארצות הברית 

 15בתחילה ואחרי זה בקנדה והם בעצם יתמודדו עם מצב דומה למצב של 

 16'עזרא' רק שאנחנו עבדנו עם חבר'ה צעירים והם עם בוגרים יותר. 

 17ים מחיים היהודים הרוסים בארצות הברית היו לגמרי מנותק

 18קהילתיים או כל צורת חיים יהודית בארצות הברית. הדבר הראשון 

 19שהרוסים עשו שהם הגיעו לברוקלין הם פתחו חנויות של חזיר, ולא, 

 20אני יכול להיכנס בקצרה להסביר את הסיפור. יהדות ארצות הברית 

 21 נלחמה, 

 22 אתם בטוחים שזה מה,  כב' הש' לוי:

 23 אני חושב שזה ייתן לכם,  העד, מר רויטמן:

 24 תמקדו את העד. בקצרה.  כב' הש' לוי:

 25הבנה על מה אני מדבר, למה אני כל הזמן מדבר על זה שאצלנו זה היה  העד, מר רויטמן:

 26 כל כך שונה וקשה. חשוב להבין את זה. 

 27 כן, לא בטוח שזה בלב המחלוקת.  כב' הש' לוי:

 28ושב ששם בסיס הבעיה למה היינו צריכים אני מסביר את זה כי אני ח העד, מר רויטמן:

 29 להתחבר עם כל מיני גופים אחרים. 

 30 תמקדו את העד.  כב' הש' לוי:

 31זה בסדר הנושא הזה של ההתבוללות ואני חושב שאין מחלוקת. מה  עו"ד קליין:

 32 הקשר בין הפורום ל'עזרא'?
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 1ירים של ישראל אני הגיתי רעיון ש'עזרא' תהפוך לזרוע של הפעילות לצע העד, מר רויטמן:

 2ביתנו העולמי ובהמשך שהקימו את הפורום שהוא אמור לרכז את כל 

 3הפעילות לדוברי רוסית בארצות הברית ובהמשך לקנדה ומדינות 

 4אחרות, אז בהתאם. אנחנו היינו התנועת נוער אפשר לומר, של הפורום. 

 5 זהו. זאת התשובה. 

 6ית? מהציבור מה היחס כלפי 'עזרא' מארגונים אחרים בארצות הבר ש:

 7 היהודי לפני החיבור לביתנו העולמי?

 8עכשיו אתם מחזירים אותי למשהו שרציתי להגיד ועצרתם אותי. אז  ת:

 9 אולי בכל זאת אני אחדד. 

 10 כן.  כב' הש' לוי:

 11שנה ומשם הכל התחיל וזו  41-42אני מבקש להבהיר, זה משהו שחיינו  העד, מר רויטמן:

 12ענה התגייסתי. יהדות ארצות היתה הבעיה שאיתה התמודדנו ושלמ

 13הברית נלחמה על לשחרר יהודים מברית המועצות. הדמויות שהם 

 14הכירו, נציגים של יהדות ברית המועצות זה נתן שרנסקי, יוסף )לא 

 15ברור( ציונים דתיים כמעט. הם לא הבינו שמה שמסתתר מאחורי מסך 

 16ם ברזל זה אנשים שאין להם שום קשר ליהדות והם מחפשים את החיי

 17הטובים ולא את החופש ולא הדת ולא חופש פולחן. וכשהגיעו מיליון 

 18פלוס יהודים רוסים מרוסיה לארצות הברית אז הם חשבו שזה ימלא 

 19וכו' וכו' אבל מה שקרה הם  Jewish collegesאת הבתי כנסת ואת 

 20הלכו לברייטון ופתחו חנויות חזיר, אני קצת מקצין אבל בגדול זו 

 21ות הברית חברי קהילה נמדדים בהשתתפות התמונה. ביהדות ארצ

 22שלהם בחיי הקהילה באיזו צורה, כסף שהם נותנים, איך הם יודעים 

 23, כמה אנשים נותנים donationיש בקהילה? כמה  membersכמה 

donation  ,כל שנהmembers 24. אצל יהודים רוסים היה מושג קח ולא 

 25ום לקבל תן. ויהדות ארצות הברית קיבלה את זה מאוד קשה, במק

 26מיליון וחצי תוספת לקהילה הם קיבלו מיליון וחצי איש שהשקיעו בהם 

 27כוחות ומשאבים והם מנותקים לגמרי מהקהילה. ובעצם אז הם אמרו 

 28לא רוצים לא צריך וכל הקהילה הענקית הזאת העצומה הגדולה ביותר 

 29בעולם, קהילה דוברת רוסית, נשארה בצד. בחוץ. ויהודים אמריקאים 

 30ם לבקש עזרה לפעילות שלנו לא רק שלא ששו לעזור, הם היו שבאנו לה

 31סוג של מבואסים, גם השקענו כסף להביא אתכם לפה ואתם לא 

 32מחזירים לנו חזרה, אתם באים ועוד מבקשים עוד כסף בשביל שעוד 
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 1ניתן לכם לעשות משהו בנפרד? בנפרד מהקהילה שלנו מכל מה 

 2ל לצאת מהמעגל הסגור שהשקענו ועשינו? וזה היה מעגל סגור, בשבי

 3הזה היה צריך לבוא ולהביא תורמים יהודים רוסים שמבינים את 

 4הצורך אבל במנטליות הרוסית לתת זה לא הדרך. אז היו אנשים 

 5בודדים כמו דימיטרי שיגליק וברנובן שבאמת היו כל כך יהודים חמים, 

 6הם דור ישן, צריך להבין גם, הם דור ישן של אנשים שהתמודדו עם 

 7ישמיות והגיעו לארצות הברית במצב קצת אחר והם היו אנשים אנט

 8שהתחילו באמת לעזור, לתמוך, גם מנטלית זה היה וגם כלכלית, 

 9התחילו לממן פעילות, לעשות משהו. ובשביל זה היה בעצם הצורך 

 10להתחבר לגופים כמו ישראל ביתנו עולמי, כמו להיות חלק מהפורום כי 

 11להתפתח. זה היה מעגל סגור שהיינו בלי זה לא ראינו דרך להמשיך 

 12 נשארים שם. 

 13מתי נוצר החיבור הראשוני הזה בין 'עזרא' לישראל ביתנו עולמי? אתה  ש:

 14 זוכר?

 15 שנה? ת:

 16 בערך איך נוצר.  ש:

 17איך נוצר? בצורה מאוד פשוטה, דימיטרי שיגליק ואיגור ברנובן באיזה  ת:

 18עולמי שזה היה שהוא שלב הכירו ביני לבין נציגים של ישראל ביתנו 

 19אריק נודלמן ופאינה קירשנבאום שעמדה ככה התעסקה בכל התחום 

 20הזה. ואז שאר חברי הכנסת דוברי רוסית, אלכס מילר ואחרים. 

 21והתחלנו לאט לאט, התחלנו לאט כי זה היה מורכב בשבילנו להתחיל 

 22להתעסק עם גוף גדול והתחלנו לאט לאט ובגיבוש אסטרטגיה, בסופו 

 23בעצם למה שאני רציתי מלכתחילה. צריך להבין פה עוד של דבר הגענו 

 24דבר, לכל תנועת נוער ציונית בארץ יש מפלגה ציונית שתומכת בה, אם 

 25זה בני עקיבא, אם זה בית"ר, אם זה אחרים ורק לנו לא היה ולעשות 

 26חיבור כזה , לא פשוט ופה ראינו באמת אופציה כי לישראל ביתנו לא 

 27ים בה. ל'עזרא' לא היה גוף כמו ישראל היתה תנועת נוער שהם תומכ

 28ביתנו המפלגה שתומכת בה, גם בפעילות בינלאומית וזה היה חיבור 

 29מאוד טבעי שהיה צריך לראות איך עושים אותו בצורה נכונה. אני לא 

 30ראיתי בעיה בזה כי 'עזרא' עולמי לא מתעסקים בפעילות בארץ ובחוץ 

 31בארץ אז אין פה ניגוד לארץ אזרחים ישראלים לא מצביעים לבחירות 

 32עניינים מבחינת פעילות פוליטית של תנועת נוער שלא אמורה להתעסק 
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 1בפעילות פוליטית, תנועת נוער עולמית לפחות. אז פה לא היתה לנו בעיה 

 2ווידאתי שזה בסדר שזה כשר והמשכנו הלאה להתחיל פרויקטים 

 3זרו לנו ולקדם ואחד הדברים הכי חשובים שהיה לנו זה שיתנו לנו, שיע

 4לפתוח דלתות בארצות הברית לארגונים יהודיים כמו שציינתי מקודם 

 5בגלל שהם ארגון רוסים הם לא רצו לתת לנו להתקדם ולא רצו לאפשר 

 6לנו גישה לכל המנגנונים היהודיים בארצות הברית ופה פתאום היה לנו 

 7מה שנקרא חבר גדול וחזק שהיה יכול לבוא איתנו ביחד לפגישה ואף 

 8 א יכל לסרב לדבר איתנו לפחות. אחד ל

 9, אימרות מרכז השם דימיטרי סליטה, 424אני רוצה להציג לך את נ/ ש:

 10תספר לנו מה אתה זוכר על האירוע הזה? מי השתתף, מה זה המרכז 

 11 הזה?

 12זה היה פרויקט מאוד מאוד מעניין, מאוד חשוב מבחינתי, לא רק  ת:

 13עצם קיומו. יש בחור מבחינת ציוני דרך אלא מבחינת החשיבות שלו ב

 14שקוראים לו דימיטרי סליטה, יליד אודסה כמוני, שהיגר לארצות 

 HBO 15הברית ולא לארץ, נשאר בלי אמא, חיים קשים, בקיצור ערוץ 

 16עשו עליו אחרי זה אפילו סרט תיעודי, הבחור היה לו חיים קשים, הלך 

 17ללמוד אגרוף אצל מאמן אפרו אמריקני והגיע לשלב שהוא התאגרף על 

 18חגורת אלוף העולם בניו קאסל אינגלנד, בחור יהודי שהיה יוצא לכל 

 19קרב עם כיפה ודגל ישראל, התאגרף מול מוסלמי פקיסטני בניו קאסל 

 20יהודים וזה היה, הוא היה  111-אלף מוסלמים ו 45אנגליה, באולם נכחו 

 21דמות והחלטנו לעשות ביחד איתו מרכז חינוכי לחבר'ה צעירים דוברי 

 22ור ברייטון ביצ'. מימנו את הפרויקט גם פורום וגם קרן רוסית באיז

 23ג'נסיס שהם קרן של כמה אוליגרכים רוסים שהתחילו לפני כמה שנים 

 24לתרום לטובת פעילות יהודית רוסית בעולם. הם דרך אגב אלה שהקימו 

 25את פרס ג'נסיס העולמי שראש ממשלת ישראל כל שנה מעניק אותו למי 

 26ע מאוד חשוב שאליו גם הגיעו משלחת שהם בוחרים. וזה היה אירו

 27שאנחנו ארגנו ביחד עם קרן ג'נסיס, משלחת של קציני צה"ל דוברי 

 28רוסית שהגיעו לארצות הברית, אני הובלתי את המשלחת הזאת וכולם 

 29התכנסו בסופו של דבר לאירוע ואז היה שם גם נציגים של ישראל ביתנו 

 30 לא זוכר אם היה,  והיה שם את דני איילון ואני חושב, לא ליברמן

 31 היה.  ש:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 61561-80-61 ת"פ
 

 1862אפריל  12 

 

 3258 

 1היה גם. בקיצור היה שם הרבה, היו הרבה מאוד אורחים רמי דרג וזהו,  ת:

 2 זה אירוע שאתם שואלים לגביו. 

 3 פאינה, אתה זוכר אותה באירוע? ש:

 4 כן.  ת:

 5 שהיא עשתה נאום.  ש:

 6היא נאמה, יש על זה תמונות, אני בטוח שאפשר למצוא את זה בווידאו.  ת:

 7 לל היתה די מחוברת לכל הפעילות ולא היתה שונה בנוף. פאינה בכ

 8-, זו כתבה של ה422תיכף נדבר עליה. אני רוצה להציג את נ/ ש:

Jerusalem Post  9, כתבה מדברת על חיבור ותמיכה של 8141מיולי 

 10ישראל ביתנו ב'עזרא' כתנועת הצעירים העולמית ויש בכתבה סוג של 

 11ראיון איתך בעצם על הציבור ממוצא רוסי בארצות הברית, אתה זוכר 

 12 את הכתבה?

 13אני זוכר, היו הרבה כתבות שהתפרסמו, אם אני זוכר את הכתבה  ת:

 14 בה,הספציפית הזאת ובה נכתב 

 15 זה סמוך לחיבור אחרי המרכז המשותף של דימיטרי סליטה.  ש:

 16אני בטוח שמה שכתוב שם זה פחות או יותר מה שתיארתי עכשיו. כיוון  ת:

 17שאני הייתי הוגה של הרעיונות אז אני לא מאמין שמשהו השתנה פה 

 18 מאז. 

 19אוקי. אבל בעקבות החיבור שהפכתם את תנועת הצעירים, הרגשתם  ש:

 20 טח?שינוי בש

 UJ 21בוודאי, בוודאי. יש ארגון גג של ארגונים יהודיים בניו יורק נקרא  ת:

Federation  22הם בגדול העירייה היהודית הגדולה בעולם, הם 

 23מחליטים מה ימומן, מה יעבוד, איזה פרויקטים יתקדמו ויתפתחו 

 24ואיזה לא. הם סירבו אפילו להיפגש איתנו, אפילו לא ברמה של מזכירה 

 25לא רצו להתקדם ופה גם לאירועים האלה חשוב להבין  אבל הלאה הם

 26או ארגונים  UJA-לאירוע כמו זה אני הייתי מזמין גם נציגים של ה

 27יהודיים אחרים ואז כשהם רואים שאתה נמצא במעמד כזה 

 28ומתייחסים אליך בצורה כזאת רצינית, נציגים של מפלגה ישראלית 

 29היחס שלהם אליך הוא  מגיעים במיוחד לאירועים שלך בניו יורק אז גם

 30משתנה ופתאום אתה יכול לדבר איתם בגובה העיניים והם מתחילים 

 31להקשיב ואפשר לקבל, להגיש לפחות בקשות למימון פרויקטים וכו' 

 32 וכו'. 
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 1, גרף ארגוני של הפעילות של ישראל 411אוקי. אני רוצה להציג לך את נ/ ש:

 2כר לך? מקובל ביתנו העולמי, תעיין בגרף תראה אם המבנה הזה מו

 3 עליך?

 4 כן, בוודאי,  ת:

 5 אם יש, תקרא את זה רגע תראה אם יש לך השגות.  ש:

 6זה פורומים שאני   American forum  ,Canadian forum ת:

 7אני בגרמניה מתוך  European forumהשתתפתי בהקמה שלהם. 

 8רעיון אידיאולוגי לא מתעסק. ברוסיה היינו חלק מפדרציה, אוקראינה 

 9, את כל זה אני השתתפתי בארגון של התהליכים האלה. אותו דבר

 10 אוסטרליה זה כבר היה בלעדיי. 

 11 מה התפקיד בעצם של 'עזרא' ברוסיה ואוקראינה? ש:

 12כמו שציינתי, זה נציגים שלנו, זה מדריכים שלנו שהם מייצגים את  ת:

 13הפעילות המשותפת של 'עזרא' וביתנו עולמי במסגרת פורום אם זה 

 14זה בכל מיני אירועים, אם זה בכל מיני הצבעות וכו' וכו'. בקונגרס, אם 

 15צריך, חשוב מאוד לציין שלא המצאנו את הגלגל, כל התנועות נוער 

 16עובדות באותה שיטה ובאותה דרך ובאותה דרך מזמינות אורחים שהם 

 17חברי כנסת ושרים וסגני שרים וכו' לפעילות שלהם בעולם, אנחנו עשינו 

 18שוני היה שאנחנו היינו תנועת נוער רוסית שזה את זה בדיוק כמוהם, ה

 19 היה שונה מאוד בנוף ובכל המשתמע מכך לטוב ולרע. 

 20 . 8148אני רוצה להציג לך סיכום פגישה בנוכחותך מיוני  ש:

 21 

 22 
#<2># 23 

 24 החלטה

 25 

 26 . 622הוגש וסומן נ3 

 27 
#<41># 28 
 29 

 30 במעמד הנוכחים. 1238431862, כ"ד ניסן תשע"טניתנה והודעה היום 

 31 
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 שופט, לוי ירון

 1 
 2 

 3 

  4 

 5עצם העובדה ש'עזרא'  תנועה              -תקרא בסעיף הראשון כתוב "ציון עו"ד קליין:

 6 –עולמית הינה חלק מפעילות כוללת בינלאומית של ישראל ביתנו 

 7חברת הכנסת פאינה קירשנבאום", האם אתה זוכר את הפגישה 

 8 הזאת? השתתפו פה גם שר החוץ ליברמן, פאינה, אתה, אלינסון. 

 9 כן.                עו"ד קליין: 

 10 מי ערך את המסמך הזה?              כב' הש' לוי:

 11 ה גם, המסמך ערך דני אלינסון, הוא העיד על זה בעדות, ז      עו"ד קליין:     

 12 למה זה לא הוגש באמצעותו? כב' הש' לוי:

 13 זה הוגש באמצעותו אבל הוגש עותק כזה צילום עם איכות פחות טובה.  עו"ד קליין:

 14 אז איך הוא הוגש? איך הוא סומן? כב' הש' לוי:

 15 . 81הוא סומן כת/ עו"ד קליין:

 16 ?81אז זה בעצם חלק מת/ כב' הש' לוי:

 17 כן, זה הוגש פשוט בלי הלוגואים, זה הוגש,  עו"ד קליין:

 18 בסדר.  כב' הש' לוי:

 19 כן, זה התביעה הגישה את זה בעדות של )לא ברור(.  עו"ד קליין:

 20 כן.  כב' הש' לוי:

 21כן, פגישה נראית רגילה במושגים שלנו עם ישראל ביתנו, אין פה שום  העד, מר רויטמן:

 22 דבר מיוחד או, 

 23אתה זוכר דיון על ההכרה ש'עזרא' היא חלק מהפעילות של ביתנו  עו"ד קליין:

 24 העולמי? 

 25מה שאני זוכר זה משהו שאני נלחמתי עליו, זה היה רעיון שלי כי ברגע  העד, מר רויטמן:

 26שהיינו מקבלים הכרה כזאת אז השיתוף פעולה הוא כבר היה מפסיק 

 27ויקטים להיות זמני כי עד אותו שלב זה היה כאילו היום עושים פר

 28ביחד, מחר לא עושים, אבל זה לא משהו שאתה יכול לבנות עליו. ברגע 
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 1שהיינו הופכים באופן רשמי לזרוע הצעיר של ישראל ביתנו העולמי אז 

 2זה ברית, אי אפשר, אתה יכול לבנות תוכניות רב שנתיות, אתה יכול 

 3לבנות על התפתחות אז מכיוון שאני המצאתי את זה ואני דחפתי לזה 

 4 אי שאני זוכר את זה. בווד

 5לך היה איזה שהוא ספק בזמן אמת שאתם חלק מהפעילות של ביתנו  ש:

 6 העולמי? שאתם תנועת הצעירים?

 7אצלנו אצל הרוסים מילה זו מילה, זאת אומרת ברגע שסגרנו לא היה  ת:

 8לי ספק עד אותו שלב, נכון, זה, הסיבה שדחפתי שנהפוך באופן רשמי 

 9תנו העולמי זה כדי שלא יהיה לנו ספקות כי הזרוע הצעיר של ישראל בי

 10כל עוד אתה לא חלק באופן רשמי אז כמו שציינתי אתה יכול לעשות 

 11היום פרויקטים, מחר הם יכולים לקחת ארגון אחר שיעשה איתם 

 12 פרויקטים ואתה לא, מרגע שסגרנו זה היה הברזל. 

 13י תספר לנו בקצרה מה הקשר של 'עזרא' לבחירות לקונגרס הציונ ש:

 14העולמי וכיצד הצלחה של ביתנו העולמי באמצעות הפורום משפיעה על 

 15 'עזרא'. 

 16קונגרס זה משהו שדני התעסק בו כי זה כבר יותר עניין של הסכמים  ת:

 17וסיכומים אבל בגדול זה עובד בצורה מאוד פשוטה. אותו קונגרס 

 18עולמי, יהודי עולמי, גם הוא יש לו אפשרות למימון ולקדם אותך וכמה 

 19תה תופס נתח יותר גדול בתוך הקונגרס כמה שיותר מושבים יש לך שא

 20שם, ככה יש לך יותר השפעה, אותו סיפור, זאת אומרת זה פוליטיקה 

 21יהודית, זה לא פוליטיקה במובן הקלאסי של המילה עם בחירות 

 22לפרלמנט, בחירות לפרלמנט יהודי, ברגע שהיתה מפלגה ישראלית 

 23פן אוטומטית בקונגרסים עם בכנסת המקבל כמות מסוימת באו

 24הנציגים של 'עזרא' והצבעות שלנו זה אפשר עוד להגדיל את זה ואז 

 25לקבל עוד השפעה יותר גדולה. זה בעצם היה חלק אינטגרלי מכל 

 US 26 -העבודה שלנו, זאת אומרת כמו שרצינו דריסת רגל ב

Federation  27רצינו גם דריסת רגל בהגשמה בקונגרס היהודי העולמי 

 28אותן מטרות מאותן סיבות בדיוק. אין לזה שום הבדל בין בשביל 

 29הקונגרס הזה לבין תנועה מגשימה לבין עבודה עם הסוכנות, או תגלית 

 30 או כל ארגון אחר, הכל אותו דבר. 

 31 לך היה איזה שהוא תפקיד כצעיר בקונגרס? ש:
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 1כן, הייתי צעיר בקונגרס, הייתי משתתף בהצבעות, באירועים, בבנייני  ת:

 2 ה . האומ

 3 מטעם מי זה? המפלגה? ש:

 4 מה זה? ת:

 5 מטעם איזה ארגון? ש:

 6 מה זאת אומרת? אנחנו נציגים של ישראל ביתנו העולמי.  ת:

 7טוב, אני רוצה רגע שנדבר על פאינה. מתי לראשונה הכרת את פאינה  ש:

 8 אתה יכול לזכור?

 9 באיזו שנה זה היה? ת:

 10 באיזו שנה? באיזה נסיבות? ש:

 11פגישה שארגן דימיטרי שיגליק וככה פעם ראשונה  כמו שאמרתי זה ת:

 12 נפגשנו. 

 13מה אתה יכול להגיד לנו באופן כללי על פועלה ועל תרומה של פאינה  ש:

 14 ל'עזרא'? איך היא השפיעה? מה היא עשתה?

 15פאינה נתנה לי פעם ראשונה להרגיש שאנחנו עושים דבר חשוב כי עד  ת:

 16שפאינה, צריך להבין שאתה מתעסק בפעילות היהודית הזאת אז כולם 

 17מסביבך זה אנשים מאותו עולם אז כולם עושים אותו הדבר אז לך 

 18ולהם זה נראה שאתה עושה מאוד חשוב אבל כשאתה יוצא החוצה, 

 19אף אחד לא מתייחס אליך.  –ונים וזה כשאתה מתחיל להתעסק עם ארג

 20כולם מבטלים את החשיבות של הפעילות שלך בצורה מחרידה. ולראות 

 21מישהו בכיר שהגיע למעמד מסוים ויש לו מה לעשות בחיים ופתאום 

 22מתייחס לפעילות שלך בצורה מאוד רצינית ומעריך אותה לא במילים, 

 23מקבל ככה יד על זה כל אחד יכול, את זה למדתי בארצות הברית אתה 

 24זה לא אומר כלום, זה פשוט  you are doing a great jobהשכם וזה 

 25לא אומר כלום, אנשים סתם אומרים את זה בשביל להגיד. אבל כשזה 

 26להיתרגם למעשים, כשפאינה היתה מגיעה לארצות הברית והולכת 

 27איתי לפגישות, אני שאני מייצג תנועת נוער יהודית רוסית היחידה 

 28אלף חברים ואף אחד  43הברית שבאותו שלב מונה אני מעריך בארצות 

 29לא מדבר איתנו ומזלזלים בנו מתוך רעיון אידיאולוגי ואני נכנס איתה 

 30ביחד לבית של רון לאודר שמתאספים בו כל התורמים היהודים 

 31והפעילים היהודיים ויושבת סביבך ומציגה אותי אליהם והם נאלצים 

 32ודד עם זה שיש פה גוף של דוברי רוסית לקבל אותי, הם נאלצים להתמ
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 1שזה עשה מהפך מטורף והפתיעה אותי כי אני חשבתי שאנחנו בשבילהם 

 2אז גם שרשמנו בהסכם שאנחנו הזרוע הצעירה, בסדר הזרוע הצעירה, 

 3מה חסר להם מה לעשות בחיים למפלגה? הם השקיעו לא רק מבחינת 

 4 48-ות עם פאינה ביחס, גם מבחינת כמות הזמן, היינו מסיימים פגיש

 5בלילה, כאילו היא היתה עובדת איתי כתף אל כתף כאילו היא בתפקיד 

 6שלי, כאילו דני אלינסון, כאילו שהיא עובדת ב'עזרא' וזה נתן רוח גבית, 

 7זה גם מאוד הפתיע ואחרי זה מהיחס שלה אז גם נציגים אחרים 

 8ריכים בישראל ביתנו התייחסו אלינו מאוד ברצינות וכל דבר שהיינו צ

 9היינו מקבלים, לא היינו, פעם ראשונה מאז שהתחלנו את הפעילות שלנו 

 10לא היינו צריכים להתחנן. פעם ראשונה לא היינו צריכים להתחנן לבקש 

 11דברים, היינו מקבלים אותם כשווים כי אנחנו עושים משהו חשוב וברור 

 12 לכולם שצריך לעזור לנו. 

 13ני על יחסי שותפות שהרגשת דיברת גם במשטרה ובעדות שלך בתיק הש ש:

 14 שפאינה לוקחת את זה באופן אישי. 

 15מאוד. זה, בכלל זה קטע רוסי, הכל כאילו אם אתה עושה משהו זה  ת:

 16מאוד אישי. זה מערבב גם חברים וגם משפחות והכל וגם את המשפחה 

 17של פאינה הייתי רואה אותם בכל מיני פעילויות ואירועים והבנות של 

 18סת והייתי מגיע המון כי היינו מביאים משלחות, פאינה כשהייתי בכנ

 19קבוצות לכנסת, כל קבוצה שלנו, כל משלחת שלנו שהיתה מגיעה לארץ 

 20היתה מגיעה לכנסת. אז הם תמיד, גם הבנות של פאינה היו מתעניינות 

 21באיך הולך ומה מתקדם ומה זה, זה היה פרויקט שהיה מאוד חשוב 

 22 לכולם, גם מתוך המשפחה אני מאמין. 

 23תראה, ציינו יש הפורום ויש את ישראל ביתנו העולמי ויש את ישראל  ש:

 24ביתנו ויש את 'עזרא', איפה ראית את פאינה בתוך כל ההיררכיה הזאתי 

 25 של הגופים?

 26פאינה ניהלה את הכל, מטעם ישראל ביתנו היא היתה זאת שעמדה  ת:

 27אבל בראש כל הגוף הזה של פורום, היה כמובן את שיגליק ואת ברנובן 

 28בסוף מי שהיה אחראי בוא נגיד בסוף פאינה ניהלה את כל זה מטעם 

 29 ישראל ביתנו.

 30התייחסת מקודם לנושא של תרומות אצל רון לאודר. אתה גם עסקת  ש:

 31 בגיוס תרומות? מה אתה יכול לספר לנו על החוויה של לגייס תרומות?
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 1מימון בגדול חלוקת העבודה דיברה על זה שדני אלינסון הוא מתעסק ב ת:

 2ובגיוס כספים ואני בפיתוח הפעילות אבל באיזה שהוא שלב אין מה 

 3לעשות אתה גם צריך לתת יד וכן ניסיתי גם לעזור לדני לעודד לנושא 

 4של גיוס תרומות ופה שוב פאינה שיחקה, פאינה וישראל ביתנו בכלל 

 5שיחקו תפקיד מאוד חשוב כי תורמים תמיד רוצים לוודא שהם נותנים 

 6משקיעים את הכסף במשהו שהוא שווה שזה לא איזה את הכסף, 

 7שטויות, שזה לא איזה משהו שנפתח אתמול וייסגר מחר והכסף ירד 

 8לטמיון. ברגע שהם ראו שאנחנו עובדים עם גופים כאלה גדולים 

 9ומקבלים יחס כזה מגופים כאלה גדולים אז מטבע הדברים הם היו 

 10עיון של לממן יותר מה שנקרא נדיבים ויותר פתוחים לעצם הר

 11 פרויקטים של 'עזרא'. 

 12ציינת קודם שהופתעת מהיחס האישי שפאינה נתנה והשעות שהיא  ש:

 13הקדישה. מה אתה יכול להגיד באופן כללי על הטענה בכתב האישום 

 14שאומרת שבעצם הטיסות של פאינה במימון 'עזרא' זו חופשה פרטית 

 15 שמימנו לה ולבנות שלה?

 16שומע את זה אני ראיתי את זה רק בתקשורת,  העניין הוא שאני כל הזמן ת:

 17אף פעם אף אחד בתור עד לא שאל אותי, לא דיבר איתי על זה, זאת 

 18אומרת בעדות, במשפט של דני אלינסון סיפרתי ודיברתי אבל ההרגשה 

 19היתה שכאילו זה לא משנה מה אני אומר, לא משנה שהייתי שם חלק 

 20אני הייתי  –תי סיפורים מזה, שהייתי שותף, לא שראיתי תמונות ושמע

 21חלק מהפעילות וחלק מהמפגשים וזה נראה שלא משנה מה שאני אומר, 

 22כאילו שאני ממציא. לי זה נשמע מוזר וגובל בהזוי, זאת אומרת אני 

 23הייתי בכל המשלחות ובכל המפגשים ואני בעצם צריך עכשיו להוכיח 

 24ו שבאמת עשיתי את זה שיש תמונות ותיעודים ובעצם זה בערך כמ

 25להגיד שכל הפעילות של 'עזרא' היא פייק כמו שהיום מאוד מדברים על 

 26 אלף חניכים,  13הפייק ניוז, הבאנו לארץ בערך 

 27 אתה מכיר את פרטי כל הטיסות? כב' הש' לוי:

 28אני לא יכול להכיר את פרטי כל הטיסות כי מי שטיפל בזה זה היה דני  העד, מר רויטמן:

 29 אלינסון. 

 30 ך אתה אומר מה שאתה אומר?אז אי כב' הש' לוי:

 31 כי דיברו על נסיעות ספציפיות שאני השתתפתי בהם וראיתי,  העד, מר רויטמן:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 61561-80-61 ת"פ
 

 1862אפריל  12 

 

 3251 

 1אתה מכיר את פרטי כל הטיסות האלה שאתה מדבר עליהם? אתה יודע  כב' הש' לוי:

 2 על מה אתה מדבר על איזה טיסות?

 3 מדבר, אני יודע על מה אני מדבר, אני יודע על מה אני  העד, מר רויטמן:

 4 על איזה טיסות אתה מדבר? כב' הש' לוי:

 5מקרים ספציפיים לדוגמה שפאינה היתה בניו יורק עם הבנות השתתפה  העד, מר רויטמן:

 6עדים  431אולי  411בפתיחת המועדון, יש תמונות, יש תיעודים, יש 

 7והיינו צריכים בכל זאת לשכנע ולהוכיח שכן פאינה היתה שם ושזה כן 

 8 ן היתה פעילות. היתה פתיחה, שכ

 9 איזה עוד טיסות אתה מדבר? כב' הש' לוי:

 10 להתחיל לפרט? לא יודע לפרט על כל הטיסות,  העד, מר רויטמן:

 11 אני לא יודע, אתה אומר באופן כללי אז,  כב' הש' לוי:

 12 לא, למה? דיברתי עכשיו על משהו ספציפי.  העד, מר רויטמן:

 13 רק על הטיסה הזאת? כב' הש' לוי:

 14 לא, לדוגמה. אפשר לעבור לטיסות אחרות.  רויטמן:העד, מר 

 15 אז על איזה טיסות אתה מדבר? כב' הש' לוי:

 16אני לא, אני באתי לפגישה שאני בא להעיד, זאת אומרת אני לא  העד, מר רויטמן:

 17התכוננתי, לא ישבתי עכשיו והעליתי זיכרונות ורשמים ואין לי עכשיו 

 18 יכול להוציא,  פירוט של כל הטיסות כמו במבחנים שאני

 19אתה רוצה שאני אאמץ את מה שאתה אומר? מה אתה אומר? אני רוצה  כב' הש' לוי:

 20 להבין מה אתה אומר. 

 21 אדוני, העד היה,  עו"ד קליין:

 22שנות פעילות  41אז אני אבהיר. אני יכול להבהיר. אני בעצם היום אחרי  העד, מר רויטמן:

 23חינוכית בתנועת 'עזרא' צריך לבוא ולהעיד שפעילות שעשיתי, 

 24 שהעבודה שעשיתי שזו היתה עבודה יום יומית שלי, זה כמו, 

 25 אתה מדבר על העבודה ששאלו אותך על הטיסות שלה, לא שלך.  כב' הש' לוי:

 26נכון, אז זו היתה העבודה שלי אבל. עבודה שלי היתה, בין השאר, לקבל  העד, מר רויטמן:

 27 אורחים, 

 28 אתה היית בכל הטיסות שהיא היתה? כב' הש' לוי:

 29 לא בכל הטיסות.  העד, מר רויטמן:

 30אתה מדבר רק על הטיסות המשותפות שלכם? אני רוצה להבין על מה  כב' הש' לוי:

 31 אתה מדבר. 

 32 ר, כדוגמה אני מסביר את האירוע של פתיחת מועדון, אני מסבי העד, מר רויטמן:
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 1 נשאל על טיסה ספציפית.  עו"ד ג. אדרת:

 2 כן, להגיד לי 'כל הטיסות' איזה מן? כב' הש' לוי:

 3אתה יודע, סליחה, אני בכל זאת לא, איך זה נקרא, לא עורך דין, לא  העד, מר רויטמן:

 4 ות' אז, יודע לדייק, זה לא התחום שלי. אם אמרתי 'כל הטיס

 5 לא צריך להיות עורך דין בשביל להגיד את האמת.  כב' הש' לוי:

 6 אני אומר את האמת בלי קשר לעורך דין.  העד, מר רויטמן:

 7 כן. זה לא,  כב' הש' לוי:

 8אני מסביר שאני היום צריך לעמוד פה, על דוכן העדים, ולהעיד ולהוכיח  העד, מר רויטמן:

 9ום באמת היתה עבודה, זאת שהעבודה שלי שעשיתי אותה ביום י

 10 אומרת שלא זייפתי. 

 11אבל אדון רויטמן, לא שואלים אותך, שאלו אותך על הטיסות של גברת  כב' הש' לוי:

 12 קירשנבאום, לא על הטיסות שלך. 

 13 לא, אבל אדוני, העד היה נציג 'עזרא' בניו יורק.  עו"ד קליין:

 14 אז כל הטיסות לניו יורק היו? כב' הש' לוי:

 15 הטיסות שפאינה היתה בניו יורק הוא היה.  ן:עו"ד קליי

 16 שאלתם אותו על הטיסות לניו יורק? כב' הש' לוי:

 17 , 8141שאלתי אותו על טיסה לניו יורק ביוני  עו"ד קליין:

 18 לא, שאלתם אותם על הטיסות,  כב' הש' לוי:

 19 לא, הוא שאל אותי על טיסה ספציפית.  העד, מר רויטמן:

 20 מתייחס כרגע רק לטיסה אחת לניו יורק? מדובר, אתה  כב' הש' לוי:

 21לא, האם בטיסות של פאינה שהגיעה לניו יורק מטעם 'עזרא' ליווית  עו"ד קליין:

 22 אותה? תספר לנו מה עשית בטיסה. 

 23נכון. כרגע לא, כרגע דיברנו על הטיסה הזאת אז דיברתי על הטיסה  העד, מר רויטמן:

 24 הזאת שהנה יש אירוע, 

 25 אז כל מה שאמרת לי כרגע זה על טיסה אחת לניו יורק מתי?אוקי,  כב' הש' לוי:

 26 מתי היה התאריך? העד, מר רויטמן:

 27 כן.  כב' הש' לוי:

 28 . 8141כתוב פה, יוני  העד, מר רויטמן:

 29 הבנתי. אוקי. אז כל מה שאמרתי לי עכשיו,  כב' הש' לוי:

 30עוד טיסות שאני היו עוד טיסות, כרגע דיברנו על משהו ספציפי, היו  העד, מר רויטמן:

 31 אספתי את פאינה מהשדה תעופה. 

 one at the time . 32אז  כב' הש' לוי:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 61561-80-61 ת"פ
 

 1862אפריל  12 

 

 3214 

 1 , נכון. one at the time העד, מר רויטמן:

 2 בסדר? כב' הש' לוי:

 3 בסדר גמור.  העד, מר רויטמן:

 4 . כן. 8141-כן. אז עכשיו דיברת על הטיסה לניו יורק ב כב' הש' לוי:

 5מה שניסיתי להגיד שזה כמו שאני היום אצטרך להסביר לאשתי בערב  העד, מר רויטמן:

 6שאת הבוקר ביליתי בבית משפט בתל אביב, זאת אומרת דברים שהם 

 7פשוטים לוודא, לראות, צילומים, זה לא שאני ופאינה הלכנו לבית קפה 

 8וצריך למצוא אם מישהו ראה אותנו שם. זה דברים פומביים, זה דברים 

 9ע, אין לי עוד מילים להסביר את זה. שוב, זה כמו שאני שהם, אני לא יוד

 10 פה מופיע בתור עד בבית משפט. 

 11אצל, שהיתה ארוחת ערב אצל דינה  8144אתה זוכר טיסה מפברואר  עו"ד קליין:

 12 ליבר וג'ונתן?

 13 כן.  ת:

 14 מי הם דינה ליבר? ש:

 15 באיזה שהוא שלב בעזרת קרן ג'נסיס ובתמיכת ישראל ביתנו העולמי,  ת:

 16 זו טיסה שבכתב האישום? ב' הש' לוי:כ

 17 לא.  עו"ד קליין:

 18 אוקי. כן.  כב' הש' לוי:

 19 אבל זה לא משנה אדוני, אנחנו רוצים להראות פעילות, טיסות,  עו"ד ג. אדרת:

 20 אין בעיה, אני רק רציתי,  כב' הש' לוי:

 21 לא, כי אדוני עשה פרצוף כי זה לא בכתב אישום אז לא, להיפך.  עו"ד ג. אדרת:

 22 אני מוודא רק שאני זוכר נכון, זה הכל. כן.  כב' הש' לוי:

 23של תנועת וועד המנהל  Board of directorsאוקי. אז הקמנו גוף שנקרא  העד, מר רויטמן:

 24'עזרא', מה זה אומר? שאם הצלחנו להביא תורמים או אנשים שכבר 

 25התייחסו ברצינות לפעילות שלנו היה צורך מקצועי לאגד אותם באיזה 

 26שהוא פורום, פורום מנהלים, כדי שהם יעשו את העבודה שלהם ואת 

 27התמיכה שהם יממנו בצורה יותר מסודרת ומקצועית. אני יכול להגיד 

 28בין השורות  הרעיון הוא מאוד פשוט. ברגע שאתה אוסף כמות מסוימת 

 29אתה   Board of directors-של אנשים כאלה ואתה מושיב אותם ב

 30ת ואז זה אומר שאם מחר יש איזה תורם, מתחיל לחלק איתם אחריו

 31איזה גוף שבאופן חד מפסיק לממן אותך, את הפעילות שלך, אז יש פה 

 32רגע רגע בוא תורמים שלהם חשובה הפעילות נגיד אוקי  41או  3איזה 
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 1לא סוגרים את הפעילות, בוא אנחנו בינתיים נממן מהכיס שלנו ונראה 

 2שיממן את זה. זאת אומרת איך אנחנו מוצאים גורם אחר, תורם אחר 

 3זה נותן איזה שהיא סטביליות לארגון, זה עוד שלב, עוד אבן בבניית 

 4במנהטן בדירה  avenueהחומה. ודינה וג'ון לידר הם גרים בפארק 

 5מפוארת ומדהימה וגדולה והם ארגנו אירוע אצלהם בבית למדריכים 

 6 האירוע.  של 'עזרא' ועם נאומים ועם תורמים וכו' וכו'. וזהו. זה היה

 7. זו תוכנית עבודה שנבנתה 421אני רוצה להציג לך תוכנית עבודה נ/ עו"ד קליין:

 8, אתה זוכר את ההשתתפות שלך בפגישה 8144בטיסה של ספטמבר 

 9 בנושא יחד עם פאינה ורוני ויניקוב?

 10 כן.  ת:

 11אתה מכיר את המסמך? על מה מדובר? אנחנו רואים שם מימון של כל  ש:

 12 מיני גופים של פורום, ביתנו עולמי, 'עזרא'. 

 13בעצם זה הוכחה לכל, איך זה נקרא? אסמכתא לכל מה שאני מתאר  ת:

 14כפעילות יום יומית, כעבודה שוטפת. ככה דברים נבנים, ככה נבנים 

 15מון לפיתוח פרויקטים. זה נייר תוכניות, ככה מסכמים על מימון, על מי

 16 עבודה רגיל. 

 17בשורה השישית כתוב 'הקמת קבוצת מנהיגים צעירים מתוך המדריכים  ש:

 18 של 'עזרא' ביתנו והכנתם לניהול מערך בחירות'. 

 19 כן.  ת:

 20 אתה יודע מה הכוונה? ש:

 21בתור גוף של הזרוע הצעיר של פורום, של ישראל ביתנו העולמי היינו  ת:

 22ר בעבודת שטח לבחירות לקונגרס היהודי. צריך בשביל זה צריכים לעזו

 23 להכין קבוצה של חבר'ה, להפעיל את הפעילות שלהם ועל זה מדובר. 

 24 במסמך מופיעים גם כל מיני נושאים בקשר לפורום הקנדי, לרדיו וורה.  ש:

 25 אוקי.  ת:

 26 מה זה הפורום הקנדי? מה זה רדיו וורה? אתה יודע? ש:

 27כמו שאיך זה, העתק והדבק,  copy pasteותה שיטה באותו סגנון, בא ת:

 Copy paste? 28איך זה נקרא בעברית? 

 29 כן.  כב' הש' לוי:

 30כמו שהקימו בארצות הברית את הפורום אז בחרו להקים פורום  העד, מר רויטמן:

 31בקנדה ואנחנו כמובן באותה שיטה אנחנו בתור זרוע צעיר רצינו לפתח 

 32תגלית בקנדה והצלחנו. זאת אומרת גם חשוב להבין שבגלל שהפעילות 
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 1שלנו היא התבססה על קבוצות של תגלית אז לכל המילים שלי, לכל 

 2מספריות, זה אנשים שעלו לטיסות, אנשים  הסיפורים שלי יש הוכחות

 3שהתאכסנו בבתי מלון, אנשים שנסעו באוטובוסים, שצילמו, שתיעדו. 

 4 זאת אומרת כל הפעילות היא, 

 5 מי הקים את הפורום?  כב' הש' לוי:

 6 מי הקים את הפורום? העד, מר רויטמן:

 7 בקנדה.  כב' הש' לוי:

 8 אנשים, ששם,  העד, מר רויטמן:

 9 מי זה? שמות.  כב' הש' לוי:

 10רוני ויניקוב שאני הגעתי לטורונטו אפילו גרתי איתו בחדר בשביל  העד, מר רויטמן:

 11 לחסוך בהוצאות אז גם איתו ביחד. 

 12 מה עשיתם בטורונטו? עו"ד קליין:

 13זה היה אירוע הקמה של פורום קנדה ואז שם היו נציגים הקנדיים של  ת:

 14שהיא הבעלים, הבעלים, הפורום. רוסים מקומיים. היה את אלכסנדרה 

 15השותפה לא יודע מה, השדרנית ברדיו וורה בוונקובר. היו כמה אנשים 

 16 מוונקובר והיו אנשים מטורונטו. היה כנס די גדול, היינו הרבה אנשים. 

 17 זה אירוע של יום אחד? כב' הש' לוי:

 18 לא, לא, זה היה יומיים. יומיים או שלושה.  העד, מר רויטמן:

 19 יים?יומ כב' הש' לוי:

 20 זה אני חושש, העד, מר רויטמן:

 21 בעצם זה כנס,  כב' הש' לוי:

 22 זה כנס.  העד, מר רויטמן:

 23 זה לא צריך להקים מבנה, זה אירוע דקלרטיבי. כב' הש' לוי:

 24זה אירוע דקלרטיבי אבל גם להכיר בין אנשים כי הפורום הקנדי זה עם  העד, מר רויטמן:

 25 אנשים קנדיים, אנחנו לא הכרנו אותם. 

 26 ואיפה זה היה? כב' הש' לוי:

 27 בטורונטו. איזה מלון אני לא זוכר.  העד, מר רויטמן:

 28 רק בטורונטו? כב' הש' לוי:

 29זה היה בטורונטו. עכשיו, אני הכרתי פעילים חדשים, אנשים שהייתי  העד, מר רויטמן:

 30אמור להתעסק איתם עכשיו, לעבוד איתם בשיתוף הפעולה, הנציגים 

 31ו היתה הפעם הראשונה שלי בקנדה. פעם ראשונה של הפורום הקנדי. ז

 32 שהגעתי לקנדה זה לכנס הזה. 
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 1 איזו שנה זה? כב' הש' לוי:

 2 משהו שם באיזור, אני לא יודע להגיד לך.  8115-8-מאמין שזה היה ב העד, מר רויטמן:

 3 ?8118-8115 כב' הש' לוי:

 4רק  8118ת הברית. רק היה את ארצו 8118', 45-'48לא, סליחה, לא,  העד, מר רויטמן:

 5חזרתי מג'נין. משהו שם, זה כבר בתקופה שאנחנו בארצות הברית בתור 

 6ארגון 'עזרא' כבר היינו גדולים וחזקים. זאת אומרת נכנסנו לקנדה 

 7 בתור להתרחב. זה כבר היה. 

 8האם ידוע לך על טיסה של פאינה במימון 'עזרא' לקנדה בספטמבר  עו"ד קליין:

8145? 9 

 10תי בטיסות, זה שפאינה טסה לצרכים של 'עזרא' גם אני לא התעסק ת:

 11איתי ביחד וגם בלעדיי זה היה דבר רגיל. אני לא התעסקתי בהזמנת 

 12 הטיסות עצמן. 

 13לא בהזמנת הטיסות אבל בהמשך לכנס אתה זוכר שפאינה הגיעה  ש:

 14 לוונקובר?

 15אני זוכר שפאינה היתה צריכה להגיע לקנדה ולסגור שם עם כל מיני  ת:

 16גם עם תורמים אם אני זוכר נכון. שוב, פאינה זה היתה פגישות 

 17ארטילריה כבדה כמו שאומרים ברוסית. כשעשינו הכנת שטח וכבר היה 

 18משהו שטח אז היא היתה באה ויכולה לסגור דברים שלנו היה קשה או 

 19 בלתי אפשרי בשבילנו. 

 20בעדות בתיק השני אמרת בקשר לנסיעה 'מפגש אחד עם פאינה של רבע  ש:

 21וסגרה איתנו תוכנית שיתוף פעולה עם ארגון קנדי. היה שווה את  שעה

 22 הנסיעה הזאתי'. 

 23 בוודאי.  ת:

 24דקות בזמן הנכון וברגע הנכון פותח דלתות ובונה  41'לפעמים מפגש של  ש:

 25 פרויקטים שאתה שנים חי ופועל רק בפרויקט הזה' למה התכוונת?

 26ות שלי עכשיו. אתה בהחלט. זה מה שזה, זה מה שאמרתי במשך כל העד ת:

 27אלף צעירים, לא  43בא בתור מנהל של 'עזרא' ואומר שיש מאחוריך 

 28מעניין אף אחד. כל הסיפורים על פעילות היהודית ועל הקהילה זה לא 

 29מעניין אף אחד, מעניין אותם רק עצמם, רק הם עצמם מעניין אותם 

 30ואתה יכול לשבור את הראש בקיר זה לא יעזור לך. וכשבאה פאינה 

 31 בגלל שהם, 

 32 אז אתה זוכר מה היה בטיסה הזאת בספטמבר? כב' הש' לוי:
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 1 אני לא הייתי בטיסה הזאת בספטמבר.  העד, מר רויטמן:

 2 אתה לא יודע מה היה? כב' הש' לוי:

 3לא. אני אמרתי שאני לא יודע, אני לא הייתי בטיסה הזאת, אני לא  העד, מר רויטמן:

 4 הזמנתי את הטיסה הזאת. 

 5 טוב.  לוי:כב' הש' 

 6אני נשאלתי האם אני יודע שפאינה הלכה להיפגש עם תורמים אנשים  העד, מר רויטמן:

 7 חשובים אמרתי כן, 

 8 ?8145בספטמבר  כב' הש' לוי:

 9 אני יודע, דיברנו על זה שפאינה הולכת לקנדה ויש לה שם סבב,  העד, מר רויטמן:

 10 ואיפה היתה הפגישה הזאת? כב' הש' לוי:

 11 אני יודע שהיא טסה לוונקובר, איפה בדיוק אני לא יודע.  רויטמן:העד, מר 

 12לא. זה שהיא טסה יודעים, השאלה בפגישה אתה יודע שהפגישה היתה  כב' הש' לוי:

 13 בוונקובר, אתה יכול להעיד על זה שהפגישה היתה בוונקובר?

 14 אני לא הייתי מודע לפרטי הפגישה, זה משהו שדני סגר.  העד, מר רויטמן:

 15 אוקי. בסדר.  ' הש' לוי:כב

 16לכן אני לא יכול להעיד על זה. אני יכול להעיד שאני, תראה, אני מאוד  העד, מר רויטמן:

 17משתדל לדייק. אני מעיד על דברים שהייתי חלק מהם. לא שקרו מעבר 

 18 לאוקיינוס ושמעתי עליהם, על דברים שאני, 

 19 זה בדיוק התפקיד שלך.  כב' הש' לוי:

 20 כן. דברים שאני בפועל הלכתי ועשיתי ביחד עם פאינה או בלעדיה.  העד, מר רויטמן:

 21 כן.  כב' הש' לוי:

 22בוא נדבר על טיסות שכן נכחת, אנחנו הבנו שאתה היית מנכ"ל 'עזרא'  עו"ד קליין:

 23 ארצות הברית לזמן, 

 24 ואחרי זה התרחבנו לקנדה,  העד, מר רויטמן:

 25 אחרי זה גם,  ש:

 26תפקיד שלי היה לבוא ולהבנות אחרי זה גם, כמו שאמרתי, ה ת:

 27וכשהתרחבנו לארצות, לחבר העמים אז אני נסעתי להקים שם. למה 

 28 לא נסעתי לגרמניה? שאלה לגיטימית. אני אחרון משפחה גדולה, 

 29 אתה עד מעולה. עכשיו גם עברת לשאול את עצמך שאלות.  כב' הש' לוי:

 30 ינה, כן, כי שאלו למה ברוסיה עבדתי, באוקרא העד, מר רויטמן:

 31 מחמאה לסנגור. כן.  כב' הש' לוי:
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 1וגרמניה לא, שאלה הגיונית. המנכ"ל של הכל חוץ מגרמניה. אז אני  העד, מר רויטמן:

 2מסביר כי אחרת זה ייראה אחרי זה שהעדות שלי לא אמינה, אני לא 

 3 יודע. אני, 

 4 איפה היה הסניף שלכם בקנדה? כב' הש' לוי:

 5 סניף שלנו? העד, מר רויטמן:

 6 כן.  הש' לוי:כב' 

 7 בטורונטו. העד, מר רויטמן:

 8 בטורונטו, אז אם היא נוסעת לוונקובר למה לא ביקרה גם בטורונטו? כב' הש' לוי:

 9זה נראה לי טיסה אחרת לגמרי, זה לא שזה בדרך. זה לא תל אביב  העד, מר רויטמן:

 10 חיפה, זה מרחקים עצומים. 

 11 עוד פעם לטורונטו?אז עדיף לנסוע לתל אביב ולנסוע  כב' הש' לוי:

 12 מה זה? העד, מר רויטמן:

 13אז עדיף לנסוע חזרה הביתה לישראל ואז לנסוע עוד פעם לטורונטו? זה  כב' הש' לוי:

 14 יותר חסכוני?

 15כשאני מונה את הטיסות שלי אז אני מחשב כמה שיותר מהר לעשות  העד, מר רויטמן:

 16את העבודה ולחזור הביתה כי כל סיבוב בדרך זה תמיד עוד יום יומיים. 

 17ככה אני נוהג. כל אחד עושה לפי תוכניות שלו. אני יכול להעיד על עצמי. 

 18בדרך כלל שטסים, בוא נגיד אני טס לארצות הברית אני צריך להגיע 

 19ני לא אטוס לניו יורק ואז דאלאס, אם יש לי טיסה ישירה לדאלאס א

 20 אז אטוס לדאלאס כי אחרת זה להגיע לניו יורק ולצאת משדה תעופה, 

 21 אוקי, אבל אני אומר היו מבקרים בקנדה,  כב' הש' לוי:

 22 קנדה זה לא תל אביב, זו מדינה עצומה.  העד, מר רויטמן:

 23 הבנתי.  כב' הש' לוי:

 24נקובר זה בצד השני של העולם במושגים של קנדה. טורונטו זה על וו העד, מר רויטמן:

 25גבול ארצות הברית, וונקובר, למה אני לא הייתי בוונקובר? כי זה רחוק 

 26מידי. כי בשבילי להגיע עד וונקובר זו טיסה של עוד שעות ושעות. ואז 

 27 אני מחשב שאני אחרי זה צריך לחזור לתל אביב. 

 28 נשאיר את זה לתביעה. אוקי. בסדר.  כב' הש' לוי:

 29אז למה לא התעסקתי בגרמניה? אני בכל זאת אענה על השאלה  העד, מר רויטמן:

 30ששאלתי את עצמי כמו שציינת. אני יהודי אחרון ממשפחה ענקית, 

 31חלקם נספו בשואה, חלקם התבוללו ואני והמשפחה שלי לא נוסעים 

 32זה הגיע מגרמניה, לא קונים גרמני ולא מכניסים גרמני הביתה אז ש
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 1לשלב של להתפתח בגרמניה אני אמרתי לדני שהוא יצטרך לבד. נתתי 

 2כמה אנשי קשר שלי שאני מכיר עוד מילדותי באודסה שהם גרים 

 3בגרמניה והם עזרו לנו אבל אני מעולם לא ביקרתי בגרמניה במסגרת 

 4 'עזרא' ולא התעסקתי עם המשלחות. 

 5 טוב.  כב' הש' לוי:

 6בטיסות שכן ליווית את פאינה בארצות הברית, מה אתה יכול לספר על  עו"ד קליין:

 7 הלו"ז של פאינה, מה היתה עושה, מה מעורבותך. 

 8היינו ביחסים מאוד קרובים, מה זה אומר? שהייתי מגיע בבוקר , אוסף  העד, מר רויטמן:

 9אותה מהמלון והיינו מתחילים את היום. חלק מהדברים היו נקבעים 

 10אתה לא תעבור בדרך ותיכנס, דברים  UGAי פגישות ומהראש, כל מינ

 11שנקבעו שבוע חודש לפני. אבל בדרך זה תמיד עובד ככה, פה היתה לך 

 12פגישה, תשמע אנחנו גוף גדול, בירוקרטיה, עד שנתחיל לממן בואו 

 13תיפגשו בינתיים עם משה, משה מממנים דברים יותר קטנים יותר מהר. 

 14יא תגיד שהיא באה לפגישה אז הוא התחלנו להיפגש אבל אם פאינה שה

 15יבוא ואז כל מיני פגישות שמתווספות כמו סנדוויץ' כזה, פגישות על 

 16 בלילה.  48פגישות, לפעמים עד 

 17 מה לגבי פגישות עם אנשי הפורום? ש:

 18 גם איתם היו פגישות שנקבעו ושנתארכו ושנוספו.  ת:

 19 יטל?האם יצא לך לפגוש את הבנות של פאינה בחו"ל? רנית ומ ש:

 20היתה טיסה שהבנות של פאינה היו, שהן התלוו הן היו סוג של  ת:

 21רל"שיות, כאילו זה לא, אני לא הייתי מתקשר לפאינה 'פאינה מתי את 

 22יורדת?' כאילו נכון שהיינו ביחסים טובים אבל יש איזה שהוא כבוד אז 

 23הבנות התעסקו בזה מתי יצאו מהמלון, מתי נכנסים, באים, עושות את 

 24ים בשבילה. רל"שיות אני חושב שזה תיאור הכי נכון ומקצועי הטלפונ

 25 לתפקיד שלהן. 

 26 ומה לגבי השתתפות בפעילויות של 'עזרא'? ש:

 27הן השתתפו ברגע שהיתה פעילות שאמא שלהן באה או גם אני חושב  ת:

 28שאמא שלהן לא השתתפה באופן אישי, הן באו, הן לקחו את זה מאוד 

 29ברים האלה. הן גם דוברות רוסית, זה אישי, הן מאוד התלהבו מכל הד

 30 היה בשבילהן, הן הרגישו בבית. 

 31. תספר לי מה 421. נ/8148אני רוצה רגע שנדבר על הטיסה לקייב ביולי  ש:

 32 המעורבות שלך בטיסה. 
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 1רגע לפני רציתי להבהיר לכבוד השופט, זה אחד הדברים שהתכוונתי  ת:

 2הם תיעוד ותמונות, אליהם, פגישות עבודה מסודרות מאורגנות שיש ל

 3ברור שזו פגישת עבודה ולא בילוי במועדון לילה. ברור שיש פה רבנים, 

 4נציגי קהילה, לא צריך להיות מומחה כדי להבין שלא מדובר בבילוי. אז 

 5שנה בפעילות חינוכית יהודית אני  41אני צריך עכשיו אחרי שעסקתי 

 6ישות עבודה צריך לבוא ולהסביר שאני לא גמד, שכן הפגישות היו פג

 7אפילו שזה בתוך בית כנסת, מסעדה כשרה וכו' וכו', לי זה נשמע מה 

 8להגיד, הזוי. זו פגישה בשלב שאנחנו מתפתחים באוקראינה ברוסיה 

 9ובלרוס. זו פגישה שארגנתי עם ראשי הקהילה היהודית בקייב ועם 

 10תורמים מאוד כבדים של הקהילה שגם היה דובר על אופציה שהם 

 11ת של 'עזרא', יממנו פעילות של 'עזרא'. וזה פגישה שאליה יתמכו בפעילו

 12הגיעו אביגדור ליברמן ופאינה קירשנבאום, אני חושב שגם אלכס מילר 

 13היה, אני לא רואה פה בתמונות אבל אני חושב שהיו עוד נציגים של 

 14ישראל ביתנו. זו היתה פגישה קודם הרצאה של ליברמן מתוך האולם, 

 15נסת ואחרי זה היתה ארוחה משותפת, אני אחד האולמות של בית הכ

 16חושב שגם עם שגריר ישראל בקייב אני חושב שגם היה נוכח בה. זה 

 17משהו שגם נתן לנו מעמד, מנהל של 'עזרא' מארגן אירוע שאליו 

 18מוזמנים אביגדור ליברמן, פאינה קירשנבאום, חברי כנסת, כמובן 

 19ילות ש'עזרא' שאחרי ערב כזה שאני בא לדבר עם אותם תורמים על פע

 20עושה אז מסתכלים עלי בצורה אחרת לגמרי והסיכויים שלי לקדם 

 21 דברים הם הרבה יותר גדולים. 

 22האם אתה שמעת ישירות מפאינה או דרך דני אי פעם איזו שהיא התניה  ש:

 23מפאינה אם לא תממנו לי טיסות או תביאו לי משהו לא תקבלו 

 24 תקציבים?

 25, מה זאת אומרת? אם אנחנו מבקשים לא שמעתי וזה נשמע לי שוב הזוי ת:

 26מפאינה לבוא לניו יורק בשביל לעשות פגישה עם תורמים שיתרמו לנו 

 27כסף, אז מה היא תגיד? אם לא תממנו לי טיסה אני לא אטוס? ברור 

 28שהיא לא צריכה להוציא את זה מכיסה ולבוא לניו יורק לעזור לנו על 

 29מנת טיסות, בניירת חשבונה. זאת אומרת, שוב, אני לא התעסקתי בהז

 30או הסכמים, אפילו אני אבל ידעתי שבשביל להזמין את פאינה או כל 

 31חבר כנסת אחר אנחנו צריכים לקבל בכתב אישור של וועדת האתיקה 

 32של הכנסת ולמה אני יודע את זה אפילו שלא התעסקתי בזה? כי כשאני 
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 1כל הייתי בארצות הברית הייתי צריך לקבוע תאריכים לפגישות, הייתי 

 2הזמן לוחץ על דני תן לי תאריכים וכל פעם אומר לי אני עוד מחכה 

 3לאישור של וועדת האתיקה, זאת אומרת לא יכולנו אפילו להזמין, אצל 

 4דני הכל היה פלס, זאת אומרת עד שלא היינו מקבלים אישור אפילו 

 5להזמין כרטיס הוא היה יכול ולכן לא היה לי תאריך לתת לתורמים 

 6ו לאנשים או למדריכים שאנחנו מתארגנים על אירוע, פוטנציאליים א

 7על תאריך ומקום. והייתי צריך להזמין מקום למסעדה, צריך לסגור 

 8 מראש ולא יכולתי כי מחכים לאישור. 

 9 אתה עדיין עובד ב'עזרא' היום? ש:

 10לא, אני סיימתי את עבודתי ב'עזרא', אני חושב שהתיק הזה הוא די  ת:

 11 שבר את כולנו. 

 12 המצב של 'עזרא' היום?מה  ש:

 13 אני משתדל לא להסתכל לשם.  ת:

 14 מתי סיימת את העבודה? כב' הש' לוי:

 15 לפני חצי שנה.  העד, מר רויטמן:

 16 למה? כב' הש' לוי:

 17 שאלה היא כנה? העד, מר רויטמן:

 18, הסיפור, הפרשה התפוצצה קצת 8142מה זאת אומרת? חצי שנה זה  כב' הש' לוי:

 19 לפני , לא? 

 20 כן.  רויטמן:העד, מר 

 21 זה לא נראה,  כב' הש' לוי:

 22א' בהתחלה אתה לא מאמין שאחרי שעשית והתעסקת כל החיים  העד, מר רויטמן:

 23בפעילות חינוכית אתה עומד על דוכן עדים, לא מאמין שאתה מגיע 

 24להעיד על דברים, מה התעסקתי? מה עשיתי? סחרתי  155ללהב 

 25 בסמים? נשק? כאילו מה עשיתי?

 26 חקרו אותך באזהרה? י:כב' הש' לו

 27כן, עבדו עלי. חקרו אותי באזהרה וזה מנע ממני אחרי זה להגיש  העד, מר רויטמן:

 28להתמודדות לאיזה תפקיד בטחוני. בעדות שלי בתיק של דני התברר, 

 29 השופט אמר לא חקרו אותך, פשוט עבדו עלי. 

 30 לא הבנתי. אז כן חקרו,  כב' הש' לוי:

 31 לא.  העד, מר רויטמן:

 32 לפי העדות הוא לא נחקר באזהרה.  אבן חן:עו"ד 
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 1הם אמרו לי כשחקרו אותי שאני נחקר באזהרה אבל התברר בדיעבד  העד, מר רויטמן:

 2 שלא. 

 3נחקרת כעד, אדם הולך ברחוב רואה תאונת דרכים, נחקר כעד אז זה  כב' הש' לוי:

 4 הזוי?

 5אזהרה אבל לא, הוא אומר שהזהירו אותו אדוני, בהודעה לא רשום  עו"ד קליין:

 6 הוא אומר שהזהירו ואין תמליל. 

 7 הבנתי אבל בסופו של דבר לא הייתי חשוד.  כב' הש' לוי:

 8 מבחינת מי? העד, מר רויטמן:

 9 מבחינת המשטרה, פורמלית לפחות.  כב' הש' לוי:

 10 א' הם אמרו לי שאני כן,  העד, מר רויטמן:

 11 הבנתי מה אתה אומר.  כב' הש' לוי:

 12ושהעדות שלי יכולה בכל רגע להפוך מעד אני בכל רגע של חקירה אני  העד, מר רויטמן:

 13יכול להפוך לנאשם, הם אמרו לי את זה. ב', איך אתה מסביר את זה 

 14 ילדים ברוך השם.  1לילדים, למשפחה, יש לי 

 15 מה? שאתה עד? כב' הש' לוי:

 16דעו כל הפרשה היא בתקשורת. השם שלי לא הופיע שם אבל כולם י העד, מר רויטמן:

 17שאני מזכ"ל 'עזרא' בארצות הברית וקנדה ורוסיה. איך אתה מסביר 

 18את זה למדריכים? לחניכים? אנשים מתקשרים תגיד דני בבית המשפט? 

 19דני הולך להיות בכלא? מה דני, מה אתם זה, מה החוקרים יסגרו את 

 20 שנים שאנחנו במצב הזה.  1'עזרא'? מה יהיה עם 'עזרא'? זה 

 21 בכל זאת המשכת.  8142ומרת עד זאת א כב' הש' לוי:

 22סחבתי וסחבתי, כבר הייתי בחצי משרה כבר, זה גם שלב שאתה אומר  העד, מר רויטמן:

 23מה אני כאילו עכשיו אברח? היה ברור לי שאני לא אמשיך שהפרשה 

 24אני חושב שכבר קיבלתי החלטה שזה לא.  155מתפוצצת, אחרי להב 

 25יע שוקע. אשכרה הסיפור. היה לנו בצוות דובדבן משפט כזה מי שמשק

 26שתבינו, אני את השנים הטובות שלי לא בניתי קריירה להרוויח כסף, 

 27אלף יהודים צעירים  13לא הלכתי לאוניברסיטה, אני הבאתי לארץ 

 28שהגיעו פעם ראשונה בחיים שלהם לארץ, שזה היה החיבור הראשון 

 29 והיחיד לעם היהודי. תראו מה אני עושה היום. 

 30 מה אתה עוסק היום?ב כב' הש' לוי:

 31 מצטדק בזה שאני לא פושע.  העד, מר רויטמן:

 32 שתלך מפה לאן תלך? אתה עובד.  כב' הש' לוי:
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 1אני עוסק היום בעיצוב יודאיקה, אפילו מגיע לי מזל טוב לפני שבועיים  העד, מר רויטמן:

 2נכנסתי לספר שיאי גינס אני עשיתי את הבית מזוזה והקלף מזוזה 

 3ס"מ והמזוזה מוצגת על הגג של ישיבת אש  411הגדול בעולם בגודל 

 4 לתורה מול הכותל. 

 5 תמורת להב. אתה רואה.  כב' הש' לוי:

 6 רשה לעצמי לא להגיב. אני א העד, מר רויטמן:

 7 כמובן בדיחות הדעת.  כב' הש' לוי:

 8שאלה אחרונה לסיכום, איך אתה יכול לסכם את התרומה של פאינה,  עו"ד קליין:

 9 של ביתנו עולמי ל'עזרא', איך אתה רואה את זה?

 10בדיעבד היום כשהתנועה הולכת להיסגר אני מאמין אז אני לא יודע איך  העד, מר רויטמן:

 11 ל באותו שלב, להגדיר אב

 12 בזמן אמת.  ש:

 13זה היתה פריצת דרך, ביום הולדת של היחידה של הדובדבן היה ברכת  ת:

 14ראש הממשלה, הוא אמר שיחידת דובדבן הוא אמר שאם לא היתה 

 15קיימת היינו צריכים להמציא אותה אז בערך אותה הגדרה, אם פאינה 

 16ות פאינה לא היתה באה אז היינו צריכים להמציא את פאינה. רק בזכ

 17והקשר עם ישראל ביתנו  הצלחנו להגיע לאן שהגענו. עכשיו, נכון שאני 

 18מדבר פה על הרבה דברים שהם לא נשמעים טוב ותורמים, וגופים, אבל 

 19אלף צעירים לארץ,  13בסוף זה מבחן התוצאה, בסוף אתה מביא 

 20תורמים לא תורמים זה עבודה לא נעימה לגייס כספים. אולי 

 UGA 21ריקאים חיים את זה, מנכ"ל של לאמריקאים, האמ

Federation  22מקבל משכורת של חצי מיליון דולר בשנה אבל לי בתור 

 23מנטליות רוסית זה היה מאוד קשה, לגייס כספים זה על גבול, תמיד 

 24 סבלתי מזה. 

 25 השארת את זה לאלינסון , לא? כב' הש' לוי:

 26 מה זה? העד, מר רויטמן:

 27 סון.השארת את זה לאלינ כב' הש' לוי:

 28חשבתי שאני חכם בזה שאני משאיר את זה לאלינסון אבל כמו  העד, מר רויטמן:

 29שאמרתי שאתה מגיע לשלב מסוים אז יש לך אחריות, אז אתה אומר 

 30אין כסף עכשיו לשלוח מדריכים למסע פולין ישראל שזה מסע מבחינתי 

 31חשוב ביותר מכל ההכשרה, משואה לתקומה. אז אתה אומר טוב דני 

 32כסף אין מסע, אתה יודע פגישה, זכותי, אף אחד לא יכול היה  לא הביא
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 1לבוא אלי בטענות כי זה לא תפקידי אבל כשאתה חי את המשימה, חי 

 2את הפרויקט הזה אתה לא יכול בדיוק לבוא ולעשות סטנד בק ולהגיד 

 3טוב זה לא אני זה דני, אז אתה מתחיל, דני אומר אין לי אני לא 

 4התקשר לפאינה בואי ננסה פה, ננסה שם, הצלחתי, אז אתה מתחיל ל

 5ננסה להבין, זה לא כסף שאתה מקבל ביד, זה דברים שהם טובים 

 6בארצות הברית, אתה לא מתעסק בכסף, זה אומר שארגון )לא ברור( 

 7אתם יודעים על מה אני מדבר? יש ארגון עולמי )לא ברור( הם קיבלו 

 8בים כספים, אז זכות לדרוש כספים ופיצויים בשם עם ישראל והם גו

 9חלק מהכסף שהם מוציאים זה משלחות חינוכיות לפולין, מחנות 

 10השמדה. אז אני מי אני שידברו איתי, אבל אני יכול ללחוץ על פאינה 

 11שהיא תלחץ עליהם, בסוף אתה לא מקבל את הכסף, זה הם שולחים 

 12לך כרטיסי טיסה, אתה לא מתעסק במזומן אבל כשזה היה, לא הייתי 

 13סק בזה כי אחרי זה תמיד חושבים מה עשית ומה לא מסוגל להתע

 14עשית, פה זה יותר נקי, אף אחד לא חושש שלקחת לכיס אבל עצם 

 15 ההתעסקות, אתה מתחנן, אתה מבקש, זה מגעיל מאוד. 

 16 טוב. זהו? כב' הש' לוי:

 17 זהו. תודה.  עו"ד קליין:

 18 בבקשה. חקירה נגדית.  כב' הש' לוי:

 19 

 20 ות עו"ד אבן חן: העד משיב בחקירה נגדית לשאל

 21 מי היה הממונה שלך ב'עזרא'? ש:

 22 רשמי דני אלינסון.  ת:

 23 ובאופן לא רשמי? ש:

 24 היינו די סוג של שותפים.  ת:

 25 עם מי דיברתי לקראת עדותך כאן? ש:

 26 דיברתי עם עורכי הדין.  ת:

 27 חוץ מהם דיברת עם עוד מישהו? ש:

 28 אשתי יודעת שאני פה, בלי פרטים.  ת:

 29 אתה יודע מה,  ש:

 30 לא משהו שאני מתגאה ומשווק ומפרסם.  ת:

 31 אתה יודע מה העבירות שמיוחסות בפרשה לגברת קירשנבאום? ש:
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 1אני יודע מהתקשורת וממזמן, מזמן לא קראתי על זה. אני מבין שכרגע  ת:

 2מה שאני מעיד עליו מאשימים אותה שטיסות שאנחנו הבאנו אותה, 

 3פעילות שלנו בעצם היא מואשמת בזה הזמנו אותה והיא הגיע לטובת 

 4 שזה היה שוחד אם אני מבין נכון. 

 5מאז העדות  41.8.8143אתה מסרת עדות במשטרה פעם אחת ביום  ש:

 6הזאת שמסרת במשטרה אתה דיברת עם דני אלינסון על נושא 

 7 החקירה?

 8לא. היתה תקופה שאסור היה לנו לדבר על זה ואז אני ניסיתי בכלל  ת:

 9ניין הזה בעצם, לא דיברתי לא עם חברים על זה להתרחק מכל הע

 10והרבה מאוד דברים המדריכים היו מתקשרים ומספרים לי 

 11 מהתקשורת ואני לא ידעתי כי לא רציתי גם. 

 12דיברת עם מישהו מתנועת 'עזרא' או ישראל ביתנו לגבי החקירה מאז  ש:

 13 שנחקרת?

 14 על איזו חקירה? ת:

 15רה דיברת עם מישהו הנושאים של החקירה מאז שהיית במשט ש:

 16 מהמפלגה בתנועת 'עזרא' לגבי אותם נושאים? לגבי מה ששאלו אותך?

 17 לא, לגבי איך זה נקרא, פרטי חקירה לא, היה ברור לי שאני לא יכול.  ת:

 18 אוקי.  ש:

 19 האם דיברתי בכלל על עצם החקירה? כן.  ת:

 20 נכון?אתה היית, בין היתר, אחראי על ארגון כנסים של 'עזרא' ברוסיה,  ש:

 21 מה זאת אומרת ארגון כנסים? ת:

 22 אתה סיפרת בחקירה,  ש:

 23 ארגון לארגן כנסים? ת:

 24 כן.  ש:

 25 הייתי אחראי לארגן את כל הפעילות, מה זאת אומרת כנסים? ת:

 26 אני שואל על כנסים, כנס ברוסיה.  ש:

 27 זו פעילות.  ת:

 28 פעילות, כנס של תנועת 'עזרא'.  ש:

 29 כן.  ת:

 30 תה היית?אתה מארגן ברוסיה, א ש:

 31תלוי, בגדול כן, אולי היה איזה כנס ואני לא התעסקתי בו יכול להיות  ת:

 32 אבל בעיקרון כן. 
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 1 בעיקרון. כשאתה מארגן כזה כנס מה אתה בדיוק עושה? ש:

 2 מה זאת אומרת? ת:

 3 מה אתה עושה, תספר איך לארגן כנס.  ש:

 4אני מביא מדריכים, כרטיסים לרכבות , אוטובוסים, אוכל כשר,  ת:

 5 מרצים. 

 6 כמה זמן לפני צריך לארגן כזה כנס? ש:

 7זה מאוד שונה, זה יכול להיות חצי שנה מראש אם יש לך, בדרך כלל  ת:

 8תלוי במימון, אם יש לך את זה מראש אתה יכול גם שנה מראש להתחיל 

 9 להתארגן, אבל לצערי לא תמיד. 

 10 בדרך כלל כמה זמן? ש:

 11אין בדרך כלל, באמת, זה תלוי במימון. היום דני אומר יש לך היום  ת:

 12 מימון, יש לנו ככה כסף לארגן אירוע ואני מתחיל. 

 13 כמה זמן לפני אתה קובע מי המשתתפים בכנס? ש:

 14אתה תמיד רוצה כמה שיותר מראש כי זה להזמין טיסות, נסיעות וכו'  ת:

 15  וכו', אתה בכלל רוצה,

 16 נראה לי שיש פה עד, נכון? עד נוסף.  כב' הש' לוי:

 17 כן.  עו"ד ג. אדרת:

 18 הוא מדבר אנגלית.  גב' קירשנבאום:

 19 בסדר, רק לציין למען הדיוק.  כב' הש' לוי:

 20 זה מר שיגליק, יש עניין,  עו"ד ג. אדרת:

 21 שוב, אם הוא לא מבין עברית אז זה לא כל כך משנה.  עו"ד אבן חן:

 22 בסוף יבין איזו מילה.  עו"ד ג. אדרת:

 23 אז עדיף שיישב בחוץ, עדיף גם בשבילכם.  עו"ד אבן חן:

 24אתה בתור מארגן תמיד רוצה לדעת כמה שיותר מראש מי המשתתפים  העד, מר רויטמן:

 25 וכמה הם. 

 26 איך אדוני זיהה שזה עד? עו"ד ג. אדרת:

 27 בא אלגנטי, קבלת הפנים שגברת קירשנבאום עשתה לו.  כב' הש' לוי:

 28 איש מיוחד.  עד, מר רויטמן:ה

 29 כן.  כב' הש' לוי:

 30זהו, אתה תמיד רוצה כמה שיותר מראש אבל לצערי זה לא תמיד מה,  העד, מר רויטמן:

 31בתגלית זה אותו דבר אתה עד הרגע האחרון אתה לא יודע, בשביל זה 
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 1דולר, אנשים מבטלים לך  831לוקחים מכל משתתף בתגלית, היום זה 

 2 יכול לעשות? רגע לפני, מה אתה 

 3שלומית לוי, היא היתה אחראית על ארגון כנסים בארצות הברית.   עו"ד אבן חן:

 4 נכון? מטעם 'עזרא'. 

 5 שלומית היתה השליחה, שהיתה שליחה אז עבדה איתי, כן.  ת:

 6כששאלו אותך בחקירה במשטרה לגבי כנס בניו יורק אתה אמרת  ש:

 7ל חברי כנסת שאתה מארגן את השטח, אתה לא קשור להזמנות ש

 8 מהארץ. זה מדויק?

 9אני במשטרה מאוד הייתי בלי עורך דין, צריך לומר שהתייחסו בכבוד  ת:

 10ואמר אתה לא זוכר בוודאות אז תגיד תשובה 'לא זוכר זו גם תשובה', 

 11אז אני מאוד השתדלתי לא להכניס את עצמי לסיטואציות שאמרתי 

 12 משהו לא מדויק, שלא הייתי סגור על זה פשוט הייתי אומר לא זוכר. 

 13רת 'לא זוכר', אמרת אני איש שטח, אם צריך להזמין לא, פה לא אמ ש:

 14 מישהו מחו"ל אני, 

 15 תפנה אותנו.   עו"ד ג. אדרת:

 16והלאה. 'צריך לשאול את דני אליסון, אני מארגן את  418-שורות מ עו"ד אבן חן:

 17 . 411השטח הוא מזמין את האנשים מהארץ'. שורה 

 18לא התעסקתי בזה,  נכון. שמדובר בכל הנושא ניירת בהחלט אני מעולם ת:

 19 לא נגעתי, לא היתה לי גם דרך . 

 20שוב אני אומר הזמנות של אישים מהארץ אמרת זה אלינסון, זה מה  ש:

 21 שאתה אומר בחקירה.  

 22אם זה מה שאני פונה לדני ואומר לו דני תקשיב יש לנו אירוע מסוים  ת:

 23בקהילה והיה לנו מישהו מחברי כנסת אז הוא אומר שאני מבקש ממנו 

 24 זמין הלאה, שי

 25 מי פונה לחברי כנסת? מי מזמין, מי שולח טפסים? ש:

 26 דני.  ת:

 27 זה תמיד הוא עשה? כב' הש' לוי:

 28 כן.  העד, מר רויטמן:

 29אוקי. מלבד קירשנבאום, איזה עוד גורמים במפלגת ישראל ביתנו   עו"ד אבן חן:

 30 סייעו לתנועת 'עזרא'?

 31 רי כנסת או בכלל?אלכס מילר, דני איילון שהוא היה בתפקיד, חב ת:

 32 בכלל.  ש:
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 1אולגדר, אחרים גם. לדוגמה אחד הרעיונות שאני יזמתי שכל קבוצה  ת:

 2שלנו שמגיעה לארץ עורכת פגישה בכנסת עם חברי כנסת, לאו דווקא 

 3ישראל ביתנו אבל בסופו של דבר שצריכים חבר כנסת פנוי אז אף אחד 

 4מרגישים מחויבים שוב, לא מעניין אותו וחברי הכנסת של ישראל ביתנו 

 5כי אנחנו הזרוע הצעיר שלהם אז אני חושב שכל חברי הכנסת של ביתנו 

 6בתורם השתתפו בפעילויות שלנו ללא יוצא מן הכלל. עשינו פעילות 

 7משלחות, לא מדבר   51-11מטורפת, היינו מביאים לכנסת בעונה בקיץ 

 8 31משלחות, כל משלחת   51-11איתכם על איזה משהו זוטר פה ושם, 

 9 איש. אנסטסיה מיכאלי , מי לא? כבר לא חברי כנסת מזמן אבל, כולם. 

 10אתה סיפרת למשטרה על כנס שעשיתם עם קק"ל וקירשנבאום נכחה  ש:

 11וזה עזר לכם בהמשך, אתה אומר בחקירה, כי זה פותח דלתות ואז 

 12 כאשר אתם מגיעים שוב לקק"ל אז כבר מכירים אתכם. 

 13מיכה של איזה שהוא גוף, קק"ל היה בוודאי. מה, אם לא היה לנו ת ת:

 14 מסתכל עלינו?

 15 סיפרת גם פה על המפגש במנהטן עם רון לאודר.  ש:

 16 נכון.  ת:

 17אתה אמרת שפאינה הכניסה אותך למפגש שבלעדיה בעצם לא היית  ש:

 18 מצליח להיכנס. 

 19מיליון דולר והלאה. ואני  411בחיים לא. היו שם אנשים אני חושב עם  ת:

 20 ופאינה. 

 21 רגן את המפגש הזה?מי א ש:

 22 מי ארגן את המפגש? מה זאת אומרת? ת:

 23 מי אירגן את המפגש אצל רון לאודר? ש:

 24  לא, זה היה מפגש, לא שלנו.  ת:

 25 לא אמרתי שלך, אתה יודע מי? ש:

 26 שלהם.  ת:

 27 שלהם, של רון לאודר.  ש:

 28 לאודר.  ת:

 29 לאודר.  ש:

 30אנחנו היינו אורחים, לא אנחנו ארגנו, יש לו בית פרטי במנהטן, לא  ת:

 31דירה, בית עם חצר של איזה, אז עוד הייתי מעשן הייתי כל הזמן יוצא 

 32 לחצר, באמצע מנהטן חצר של. 
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 1 אתה יודע מי הזמין את קירשנבאום לארוחה עם רון לאודר? ש:

 2מה זאת אומרת?  מי היה, מי נתן לה את ההזמנה הרשמית? רון לאודר. ת:

 3 זה אירוע שלו. רק הוא מזמין. 

 4שאלו אותך בחקירה לגבי פרויקטים שפאינה עזרה לתנועת 'עזרא'  ש:

 5לקדם ומה שאתה ענית שזה דני יודע כי כל מה שפאינה יכולה לעזור 

 6 בארץ זה דני. נכון?

 7 נכון.  ת:

 8 אתה יודע איך פאינה יכולה לעזור בארץ? ש:

 9ת הברית. אם יש בוא נגיד איזה שהוא פרויקט באותה שיטה כמו בארצו ת:

 10של משרד החוץ שזה כן משתתף בו כלל הארגונים הציוניים בלי הגדרה, 

 11כאילו כל מי שמתעסק בחינוך, אבל בסוף משתתפים רק שיש מישהו 

 12ארגונים ואנחנו רוצים  43שיתמוך בהם, שייתן מילה טובה, אז אם יש 

 13יקט הזה, שפאינה )לא ברור( שמקבל תמיכה לפרו 41-להיות הארגון ה

 14ישראל ביתנו  אותו מחיר, אנחנו חושבים שזה פרויקט חשוב, תהיו 

 15נחמדים, אל תוציאו אותם החוצה, באמת, זה לא שיוזמים רק בשבילנו 

 16משהו, שתבינו כל המלחמה היתה על להיות שווים, לא לקבל משהו 

 17. שאחרים לא מקבלים, לא אף אחד לא הצליח ואנחנו נצליח, לא

 18לדוגמה ניסינו להיכנס להיות תנועה מגשימה, לא יודע אם אתם 

 19 4.1-שנה היו שלבים שאמרו לנו מה 43מכירים את זה, לא הצלחנו. 

 20אתם בפנים, עכשיו מה זה אומר? זה אומר גם הכרה שזה עוד מדרגה, 

 21זה גם עוד פעילות, עוד פרויקטים שאתה יכול לקבל, אתה לא מקבל 

 22זומן כמו שאמרתי , אבל אתה יכול לשלוח לאו דווקא את הכסף במ

 23 משתתפים שלך לפרויקט חינוכי, לפרויקט מנהיגות, זה עוד צעד. 

 24 וגם עוד תקציב תנועה מגשימה.  ש:

 25אתה מקבל את זה כי  cash moneyזה לא תמיד אתה מקבל איזה  ת:

 26בוא נגיד, כמו תגלית , תגלית אתה לא מקבל כסף לכרטיסי טיסה, אתה 

 27חבר'ה  481-י טיסה, אוקי? אז בוא נגיד יש קונגרס ציוני למקבל כרטיס

 28שנוסעים לארצות הברית עם מפגש עם קהילות יהודיות, 'עזרא' לא 

 29מקומות, אז לא קיבלת  41בפנים, תנועה מגשימה 'עזרא' בפנים קיבלת 

 30כסף אבל המדריכים שלך זה שווה כסף, זה גם מעמד וגם מעמד בתוך 

 31שלך רואים 'עזרא' מתפתחת, אנחנו לא הארגון, פתאום המדריכים 

 32סתם משקיעים פה זה חבר'ה מאוד מוצלחים, זה חבר'ה שכל אחד 
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 1אלף דולר מזמנם בשביל להיות ב'עזרא' להיות  411הרוויח מעל 

 2מדריכים אחרי שהם עשו קורס הכשרה ועשו ישראל פולין זה חצי שנה. 

 3נה אתה אז זה דברים מאוד חשובים, ככה אתה בונה לבנה לבנה לב

 4בונה. וכן, אתה צריך בסוף מישהו כמו גוף, שוב אמרתי , לא המצאנו 

 5את הגלגל. לבית"ר יש תנועה פוליטית, לבני עקיבא יש תנועה פוליטית, 

 6 כל תנועת נוער יש מישהו שדואג להם, שמקדם אותם. 

 7תגיד לי, סיפרת לגבי הפגישה בקייב. אמרת שזה מפגש חשוב שאתה  ש:

 8 שם לקהילה.  ארגנת כדי לסייע

 9, זה היה גם לעזור לקהילה, זאת אומרת לגבש אותם, win winזה היה  ת:

 10הם היו שם קצת, הם תמיד, אבל בעיקר בשביל לקדם את 'עזרא' כי 

 11אנחנו רק התחלנו את הפעילות שלנו שם בארצות הברית כבר היינו 

 12גדולים ומפורסמים, באוקראינה ורוסיה זה היה רק צעדים ראשונים 

 13תה מתחיל ככה ברמה כזאת אתה מתחיל, מה שעשיתי בניו יורק וכשא

 14 שנים, באוקראינה עשיתי בשנה.  3-ב

 15 כמה זמן לפני אותו מפגש בקייב התחלת לארגן אותו? ש:

 16אני לא יודע להגיד לך. זה יכול להיות שבוע ויכול להיות חצי שנה, אין  ת:

 17 ? שנים 41סיכוי שאני אגיד לך עכשיו משהו, זה היה לפני 

 18 .1 ש:

 19? אני אגיד לך עכשיו כמה זמן לפני, אתה יודע כמה מפגשים, זה כמו 1 ת:

 20ששאלו אותי במשטרה איפה אספתי את פאינה קירשנבאום בשדה 

 21תעופה בניו יורק, לא יודע, לא זוכר, אספתי, לא כל יום אתה אוסף חבר 

 22 כנסת, 

 23 יכול להיות שארגנת בשבוע כזה דבר?  ש:

 24 יכול להיות.  יכול להיות. אני? ת:

 25 אוקי.  ש:

 26 זו עבודה יום יומית.  ת:

 27 מי הגורמים מטעם ישראל ביתנו שהיו באותו מפגש? ש:

 28מה שאני זוכר בוודאות פאינה, אביגדור ליברמן, אני חושב אלכס מילר,  ת:

 29 יכול להיות שהיו עוד גורמים. אלו דמויות שאני זוכר בוודאות. 

 30 ורמים האלה?אוקי. כמה זמן לפני תיאמתם עם הג ש:

 31 כבר שאלת אותי, לא יודע, אין סיכוי שאני אזכור.  ת:

 32 אתה לא זוכר.  ש:
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 1אני מסביר, זו היתה עבודה יום יומית, זה לא שאני בקריירה שלי  ת:

 2ב'עזרא' ארגנתי מפגש בקייב של פאינה, דברים כאלה קרו באופן קבוע, 

 3זאת אומרת פעם ליברמן, פעם דברים אחרים. זה שזה התקיים אני 

 4 זוכר יפה מאוד. 

 5אוקי. היו עוד פגישות בקייב עם אותם גורמים או שזה היה מפגש אחד?  ש:

 6 אני מדבר באותם ימים, לא תקופה אחרת. 

 7יכול להיות שהיה עוד משהו אבל לא כזה רציני ורשמי, כזה קומפזי רק  ת:

 8 זה. 

 9 התפקיד של ליברמן בפגישות האלה? מה היה ש:

 10 כוכב. ת:

 11 כוכב. קירשנבאום? ש:

 12 יד ימינו של כוכב.  ת:

 13 אלכס מילר? ש:

 14 חלק מהמשלחת.  ת:

 15 אוקי.  ש:

 16הוא, אנחנו שיווקנו אותו בתור חבר כנסת הצעיר ביותר בהיסטוריה.  ת:

 17 זה עשה רושם של הצעירים שכל אחד יכול. 

 18 אתה היית נוכח במפגש הזה? ש:

 19 בוודאי.  ת:

 20 מי שילם על הטיסה שלך לקייב? ש:

 21 'עזרא'.  ת:

 22 'עזרא'.  ש:

 23 אני חושב.  ת:

 24 באיזו מחלקה טסת? ש:

 25 אני לא זוכר.  ת:

 26 באיזו מחלקה אתה בדרך כלל טס מטעם 'עזרא'? ש:

 27 מטעם 'עזרא' אני בדרך כלל טס בקומפורט.  ת:

 28 מי שילם על המלון שלך? ש:

 29 אני לא בטוח שהייתי במלון.  ת:

 30 איפה היית? ש:

 31 בקייב יש מצב שהייתי אצל חברים ואף אחד לא שילם על מלון.  ת:

 32 טוב. תגיד, במסגרת העבודה ב'עזרא' קיבלת טלפון נייד? ש:
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 1 בוודאי.  ת:

 2 מי קנה אותו? ש:

 3 'עזרא'.  ת:

 4 'עזרא'.  ש:

 5 שניים, לא אחד. אחד בארץ ואחד בארצות הברית.  ת:

 6 טוב. על השיחות מי שילם? ש:

 7 'עזרא'.  ת:

 8 'עזרא'.  ש:

 9 על שתיהם, גם בארצות הברית וגם בארץ.  ת:

 10 , זו טבלה שדני אלינסון הכין. 83אני רוצה להראות לך את ת/ ש:

 11 אוקי, מה אני אמור לראות פה? ת:

 12 דני הראה לך פעם את הטבלה הזאת? ש:

 13 לא חושב. אני בכלל, לא הראה לי בכלל טבלאות.  ת:

 14 אות?מה זה לא הראה לך טבל ש:

 15 לא שלא ראיתי, מה זה? ת:

 16 אני אומר אם לא הראה לך אף טבלה אז כנראה שגם את זה לא. ש:

 17 מאמין שלא.  ת:

 18לא. זאת טבלה שדני הכין, הוא בין היתר הכניס  פה הוצאות שהוא  ש:

 19הסביר שזה הוצאות בקשר לפעילות משותפת, בין היתר כרטיסי טיסה 

 20 של קירשנבאום. 

 21 אוקי.  ת:

 22 ן פה בטבלה עלויות של טיסה שלך?למה אי ש:

 23אני אפילו לא ידעתי על קיום הטבלה, איך אני יכול לדעת למה אין פה,  ת:

 24 מה יש פה. אני עדיין לא יודע מה יש פה. 

 25אתה עדיין לא יודע. אם אנחנו מסתכלים על הטבלה אנחנו רואים  ש:

 26  שהעובד היחיד שקיבל שכר מ'עזרא' שמופיע פה זה תמיר קירשנבאום.

 27 אני לא יודע איפה זה, אני לא מצליח לראות אבל אוקי.  ת:

 28 תסתכל באמצע למטה.  ש:

 29 אוקי.  ת:

 30 איפה המשכורות של שאר העובדים של 'עזרא' אתה יודע להגיד לנו? ש:

 31 אני? ת:

 32 אני שואל אותך האם אתה יודע.  ש:
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 1כמו שאני לא מכיר את הטבלה הזאת אני לא מכיר גם את שאר  ת:

 2 הטבלאות. זה לא משהו שהתעסקתי בו אי פעם. 

 3אתה רואה סיבה להפריד את ההוצאות האלה מהוצאות אחרות  כב' הש' לוי:

 4 שוטפות של 'עזרא'?

 5אם אני רואה סיבה? אני לא יודע איך דני מנהל טבלאות ואיך הוא עושה  העד, מר רויטמן:

 6דיווחים, מאיפה אני, אני מעולם לא עשיתי שום חישובים מהסוג הזה 

 7 ושום טבלאות, אני גם לכתוב לא יודע אבל זה משהו אחר. 

 8 לא הבנתי.  כב' הש' לוי:

 9 אני גם לא יודע לכתוב, אני דיסלקט.  העד, מר רויטמן:

 10 לקרוא אתה יודע. הש' לוי:כב' 

 11 מתקשה מאוד, אני מתבלבל בין האותיות והמילים.  העד, מר רויטמן:

 12 אז אתה לא מצליח לקרוא את הטבלה? כב' הש' לוי:

 13 קשה, אני צריך להתרכז מאוד בשביל לקרוא כל מילה.  העד, מר רויטמן:

 14 אז אולי תקריאו לו.  כב' הש' לוי:

 15 ם. הוא לא ראה כלו עו"ד ג. אדרת:

 16הוא אומר שהוא לא ראה אותה. אני רק אשאל אותך עוד כמה שאלות  עו"ד אבן חן:

 17לגביה. אתה רואה לדוגמה את העלות של הטיסה של קירשנבאום 

 18 לקייב אנחנו רואים שהיא מופיעה פה בטבלה. 

 19 אוקי.  העד, מר רויטמן:

 20 עכשיו, אתה סיפרת שבאותו כנס היה גם ליברמן וגם אלכס מילר,  ש:

 21 נכון.  ת:

 22 אנחנו לא רואים את העלויות שלהם פה.  ש:

 23יכול להיות שהם באו בהזמנה של בוא נגיד של מדינה אבל מכיוון שהם  ת:

 24אותו גוף אז הם הצטרפו לפגישה ופאינה באה בתור מוזמנת של 'עזרא'. 

 25 מה הבעיה?

 26 אני שואל אותך.  ש:

 27 זה נורמה.  ת:

 28 אתה הזמנת,  ש:

 29  דוגמה, סליחה, דוגמה, ת:

 30 לא, דוגמאות עזוב, באירוע הזה.  ש:

 31אני אתן דוגמה, אירוע בארצות הברית, אביגדור ליברמן הגיע לפה  ת:

 united nation 32בתור שר החוץ אם אני לא טועה כי הוא היה בכנס של 
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 1השנתי אבל הוא קפץ לאירוע שלנו, 'עזרא' לא מימנה את ההגעה שלו, 

 2אני חושב שאני זוכר את הקייס אז שרצינו מאוד שהוא יגיע אבל לא 

 3יכולנו להזמין אותו כי הוא במשלחת של האו"ם אז הוא כן הופיע 

 4באירוע אבל 'עזרא' לא מימנה את המסע שלו לארצות הברית אולי על 

 5 חשבון המדינה. 

 6 האירוע בקייב, מי מימן את העלויות,  :ש

 7 של ליברמן? ת:

 8 של מילר, של ליברמן.  ש:

 9אני לא יודע להגיד לך אבל מצב שבו בוא נגיד יש פאינה מילר וליברמן  ת:

 10ורק אחד מהם או שניים מהם ממונים, השלישי לא אבל הוא עדיין שם, 

 11המדינה  זה דבר נורמלי, נורמטיבי, אז כנראה שהוא מוזמן, או מטעם

 12 או ארגון כוחות והוא שילב כוחות ובא. זה דבר, 

 13 ומילר מכוח מי? כב' הש' לוי:

 14אותו דבר, יכול להיות שאנחנו הזמנו אותו, אני לא זוכר עכשיו בעל פה  העד, מר רויטמן:

 15אם מילר באותו אירוע היה מוזמן באופן רשמי, זאת אומרת שאנחנו 

 16הכרטיס שיכול להיות שהוא שלחנו את הבקשה, )לא ברור( קנינו את 

 17היה בביקור, יכול להיות שהוא כן היה, אני לא יודע להגיד לך עכשיו, 

 18יכול להיות שהוא היה בהזמנה של קק"ל בקייב אבל בא והשתתף 

 19באירוע. הם עבדו כקבוצה, 'אה, לא שילמת לי כרטיס אני לא אבוא' זה 

 20 לא עבד ככה. 

 21זה האירוע בניו יורק, רואים שהיה  424תראה, אנחנו רואים בנ/ עו"ד אבן חן:

 22 ליברמן, דני איילון ופאינה קירשנבאום. 

 23 אוקי.  ת:

 24 אתה יודע להגיד את מי אתם הזמנתם? את מי אתם מימנתם? ש:

 25 באיזו שנה זה בכלל קורה? ת:

 26 . 8141יוני  ש:

 27 שנים לזכור במשהו שאני בכלל לא התעסקתי? 1לפני  ת:

 28גבי טיסה של פאינה וביתה לניו יורק, תגיד לי, שאלו אותך במשטרה ל ש:

 29 . 8144פברואר 

 30 אוקי.  ת:

 31 ואני אזכיר לך את ההזמנה לאותה טיסה.  11אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 32 מה אני אמור לראות? ת:
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 1רק הזמנה שתזכיר לך. אתה זוכר מי ארגן את המפגש הזה? מה היה  ש:

 2 שם?

 3 מתי זה היה? ת:

 4 . 8144. פברואר 8144 ש:

 5 ינואר כתוב,  ת:

 6 זה היה תאריך הזמנה, האירוע עצמו היה בפברואר.  ש:

 7 אני לא אגיד לך עכשיו בעל פה. ת:

 8אתה בעדות במשטרה סיפרת שזו היתה קבלת פנים בבית של דינה וג'ון  ש:

 9 ליבר. 

 10 מפגש עם תורמים פוטנציאליים.  נכון, לא היתה לי סיבה לשקר.  ת:

 11ל זה. אתה זוכר מה הבת של פאינה עשתה אוקי. אז זה אירוע שדיברנו ע ש:

 12 באותה נסיעה?

 13כן, היא היתה הרל"שית שלה, כבר דיברנו על האירוע עליו, אצל  ת:

 14 משפחת ליבר בפארק אבניו. 

 15במשטרה שאלו אותך מה עשתה שם הבת ענית 'אני לא זוכר, אני לא  ש:

 16 זוכר ממש'. 

 17כמו שאמרתי הייתי בחקירה בהפתעה, אני חשבתי שאני בא למסור  ת:

 18עדות, אמרו לי שאני באזהרה, מאוד השתדלתי שמשהו שאני לא סגור 

 19 עליו במאה אחוז להגיד לא זוכר, זה היה בהמלצת המשטרה. 

 20הטיסה אגב לא בכתב האישום, אין טענה שמימנו את הבת שלה בטיסה  עו"ד קליין:

 21 הזאת. 

 22 בסדר, אני שואל.  ן:עו"ד אבן ח

 23 אז תציין את זה כי אתה מציג לה,  עו"ד קליין:

 24 לא, זה את זה אני זוכר שזה לא בכתב האישום.  כב' הש' לוי:

 25 וגם לא מימנו את הבת שלה בטיסה הזאת אז אני לא,  עו"ד קליין:

 26 אני, עוד פעם, השאלה,  עו"ד אבן חן:

 27ה, אמרתי אני במשטרה קיבלתי את עצתם אין לי שום בעיה לענות על ז העד, מר רויטמן:

 28מבחינה זאת הם היו בסדר איתי, הם לא ניסו מה שנקרא, ודברים שלא 

 29 הייתי בטוח פשוט העדפתי לא לסבך את עצמי. 

 30במשטרה שאלו אותך על נסיעה של פאינה עם שתי הבנות לניו יורק.  ש:

 31. שאלו אותך מה לגבי אותה טיסה, 15'. מראה לך ת/44ספטמבר 

 32שובה שלך היתה זה שאתה לא יודע, שאלו אותך על איזה פגישות הת
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 1עבודה היו בפועל באותה נסיעה התשובה שלך היתה 'אני לא יכול לדעת 

 2 בדיוק מה היא עשתה, אני לא זוכר'. 

 3 התשובה היתה לא זוכר, מאותה סיבה.  ת:

 4 לא זכרת? ש:

 5 לא הייתי סגור על זה אז העדפתי לא לדבר על זה.  ת:

 6 ובה היתה לא זוכר כי לא זכרת?התש ש:

 7לא הייתי סגור על זה, אני חוזר על זה בפעם העשירית ואני יכול לעשות  ת:

 8 את זה עוד כמה פעמים. 

 9 לא, בסדר. הבנתי.  ש:

 10 בתשובה כתוב לא זוכר.  ת:

 11לא זוכר. עכשיו תגיד לי, שאלו אותך מה היה התפקיד של רנית ומיטל,  ש:

 12עות עוד לפני קירשנבאום לניו יורק ואז למה הן הצטרפו ולמה הן מגי

 13אתה אומר אני לא זוכר פגישה שנערכה עם הבנות אני לא יודע אם 

 14 ראיתי אותן לפני הנחיתה אני לא זוכר. 

 15 אוקי.  ת:

 16 אתה זוכר איזה שהיא, פה אמרת שאתה לא זוכר פגישה שנערכה,  ש:

 17שאני לא טוב, אני אגיד את זה בפעם הלא יודע כמה, הם המליצו לי  ת:

 18סגור על זה במאה אחוז להגיד לא זוכר כי מבחינתם לא זוכר זו תשובה 

 19 לגיטימית. 

 20 זה לגיטימי גם פה.  ש:

 21אז לא היה לי, כשישבתי בחקירה במשטרה, לא היה לי לו"ז של טיסות  ת:

 22ונסיעות, אני לא באתי, לא התכוננתי, באתי מקטע מאוד, איך אני 

 23ני התעסקתי בחינוך, לא בטיוח ולא אסביר לכם? כמו שאני בא לפה, א

 24בכל מיני קומבינות, עסקתי בחינוך. אתם רוצים לשאול אותי על מה 

 25שעשיתי אני עומד ומספר לך לכם בריש גלי, אין לי מה להסתיר, אני רק 

 26 1:31מתגאה במה שעשיתי, לא באתי תיעוד פאינה אמרה לי ב

 27אני לא אמור התקשרה אלי, לא מעניין אותי,  1:31-התקשרתי אליה ב

 28 לזכור את הדברים האלה. לא אמור להתעסק בזה, לא אז ולא היום. 

 29 כשאתה אמרת במשטרה לא זוכר, לא זכרת? ש:

 30אני אגיד את זה עוד, עניתי על השאלה הזאת. היו דברים שבשלב  ת:

 31החקירה לא הייתי סגור על זה כי שאלו אותי אלף שאלות, החקירה 

 32ה דברים ששאלו אותי. אז כמו שפה שעות, היו הרב 3-1נמשכה איזה 
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 1היו כל מיני אירועים, הם היו הרבה, זה מה שאני מנסה להסביר, היו 

 2הרבה אירועים. המפגשים עם פאינה היו המון מפגשים אז היה לי קל 

 3להתבלבל בין אחד לשני, בזה היתה איתה רנית, בזה היה את רנית 

 4זה חשיבות מה ומיטל ביחד, לא עקבתי אחרי הדברים, לא ייחסתי ל

 5הרכב של המשלחת כרגע. אז כשלא הייתי סגור על שמות של 

 6המשתתפים הם אמרו לי, הייתי יושב ומנסה להיזכר, אמרו לי אתה לא 

 7 זוכר אין בעיה תגיד לא זוכר. אז העדפתי לענות אני לא זוכר. 

 8 ועכשיו אתה כן זוכר? כב' הש' לוי:

 9 אני יכול לנסות לזכור, תגידו לי על איזה אירוע בדיוק אתם מדברים.  העד, מר רויטמן:

 10 שאל אותך על האירוע הזה.  כב' הש' לוי:

 11 אני לא הבנתי על , הוא ערבב פה כמה דברים.  העד, מר רויטמן:

 12 לא ערבבתי,  עו"ד אבן חן:

 13 תגיד על אירוע קונקרטי, אני אנסה להיזכר.  ת:

 14 , 15ת/ ש:

 15 אם הם היו אני אגיד כן,  ת:

 16 הוא שואל אותך על האירוע הזה.  כב' הש' לוי:

 17 עוד פעם?  העד, מר רויטמן:

 18 ספטמבר.  עו"ד אבן חן:

 19 ספטמבר? שזה מה? פתיחה של דימיטרי סליטה? ת:

 20 זה. זה. אצלך עכשיו.  ש:

 21 ?8144 45ספטמבר  ת:

 22שות של כן, ששאלו אותך במשטרה לא זכרת להגיד האם היו בכלל פגי ש:

 23 פאינה מה שמפורט פה. 

 24 בוא ננסה,  ת:

 25 איזה שורה? עו"ד קליין:

 26 שאלו אותך לגבי הבנות אמרת 'אני לא זוכר'.  עו"ד אבן חן:

 27 תפנה אותנו.  עו"ד ג. אדרת:

 28 זה מה שאני מנסה להגיד, בוא נראה מה האירוע. מנהטן.  העד, מר רויטמן:

 29 לאן אתה מפנה? עו"ד ג. אדרת:

 30 ניה אני אגיד לך. ש עו"ד אבן חן:

 31 זה האירוע עם משפחת לידר? העד, מר רויטמן:

 32 . 418כן. ככה אמרת.  ש:
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 1אוקי. אז יש פה כמה סוגיות. א' אני לא יכול לזכור בעל פה אם אותו  ת:

 2 זה היה אירוע אצל ג'ון ליבר,  41.1-אירוע ב

 3 ' זה היה האירוע אצל משפחת ליבר. 44אמרתם שבפברואר  כב' הש' לוי:

 4 לא, )לא ברור(  עו"ד קליין:

 5 אני לא מנהל את הדברים, אני יכול לספר בפרטי פרטים כל אירוע,  העד, מר רויטמן:

 6 אני חשבתי שאתם שואלים על ספטמבר עורך דין אבן חן.  כב' הש' לוי:

 7 על ספטמבר.  עו"ד אבן חן:

 8 ספטמבר זה לא האירוע אצל משפחת ליבר.  כב' הש' לוי:

 9 . 15ת/ עו"ד אבן חן:

 10 איזה אירוע? העד, מר רויטמן:

 11 השורה שהפנית זה על פברואר.  עו"ד ג. אדרת:

 12 אז תחליטו.  כב' הש' לוי:

 13 . 418שורה  עו"ד ג. אדרת:

 14אני על תאריכים לא יכול להתחייב, על פרטי אירועים ומשתתפים יש  העד, מר רויטמן:

 15 לי זיכרון בסדר גמור. 

 16 אלים עורך דין אבן חן?אוקי אז על מה אתם שו כב' הש' לוי:

 17 אירוע מספטמבר,  15שוב, ת/ עו"ד אבן חן:

 18 ספטמבר זה כנראה לא אירוע של משפחת ליבר.  כב' הש' לוי:

 19 אז איזה? אז מה האירוע?  העד, מר רויטמן:

 20 תסתכל בעמוד האחרון גם תראה.  עו"ד קליין:

 21 זה עם רון לאודר. )אנגלית( נו. אז מה השאלה? העד, מר רויטמן:

 22, יש פה 15אני שואל באירוע הזה מלבד המפגש עם לאודר, תסתכל בת/ ו"ד אבן חן:ע

 23 רשימה של לו"ז. 

 24 אוקי.  ת:

 25ששאלו אותך במשטרה אמרת שאתה לא זוכר אם היו עוד פגישות  ש:

 26 מלבד אותה פגישה. 

 27 כנראה שלא זכרתי.  ת:

 28 פגישות של מי? כב' הש' לוי:

 29 של קירשנבאום קודם.  עו"ד אבן חן:

 30 כן.  כב' הש' לוי:

 31)אנגלית,  42תראה, דברים כאלה קל לי להגיד. תראה, יש פה ספטמבר  העד, מר רויטמן:

 32קורא( זה ישיבת מדריכים, היא תמיד היתה מתקיימת ביום ראשון כי 
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 1זה יום חופש אז אנשים יכולים להגיע. אז שם אני חושב, אם זה אותו 

 2תפה ומיטל שהשתתפה אירוע שאני זוכר אז היה שם את פאינה שהשת

 3 איתה ביחד בישיבת מדריכים ודיברנו על, 

 4אז תראה, במשטרה ששאלו אותך אמרת, שאלו אותך ספציפית לגבי  ש:

 5התשובה שלך 'אני לא יכול לדעת בדיוק מה היא  88.1.44-עד ה 42-ה

 6 עשתה, אני לא זוכר'. 

 7 נכון. כך עניתי במשטרה, אני מסכים.  ת:

 8 להגיד או שלא זכרת?אז זכרת ולא רצית  ש:

 9לא הייתי סגור במאה אחוז על הפרטים, גם עכשיו, תשמע מה שאני  ת:

 10 אומר, אני חושב, 

 11 אז עכשיו אתה סגור? אתה חושב, אתה לא סוגר.  ש:

 12 אני חושב שזה מה שהיה.  ת:

 13 אוקי.  ש:

 14בתור מה אתם שואלים אותי? האם היה מפגש כזה עם פאינה  ת:

 15תיר. האם היו מקרים כאלה שהיה מפגש עם ומדריכים? אין לי מה להס

 16 פאינה ומדריכים, 

 17 לא מקרים, התאריכים האלה.  ש:

 18 שניה.  ת:

 19 מקרים שהיו.  ש:

 20 2אני חותם מאה אחוז האם אני יכול לקשר עכשיו תאריך ספציפי לפני  ת:

 21שנים לתאריך ספציפי להגעה של פאינה, תבינו אצלי ישיבת מדריכים 

 22ראשון וכמעט כל יום ראשון הגיעו אנשים  ביום ראשון היתה כל יום

 23מאוד מכובדים, אוקי? האם המפגש של פאינה והבת שלה היה בדיוק 

 24באותו תאריך שכתוב פה? אני לא יכול לחתום, אני לא יכול להתחייב, 

 25גם מה זה משנה? כאילו במושגים שלי האם היו דברים או לא היו, האם 

 26מדריכים עם הבת שלה היה כאלה מקרים שפאינה השתתפה בישיבת 

 27והבת שלה השתתפה בפגישות, מעיד במאה אחוזים, היה. אם זה היה 

 28 בתאריך הספציפי הזה אני לא יודע להגיד. 

 29בוא נתקדם רגע. בחקירה שאלו אותך באופן כללי האם הבנות של  ש:

 30פאינה פעלו באיזה שהיא דרך בנסיעה כלשהי עבור 'עזרא'. התשובה 

 31שהן עשו משהו למען ארגון 'עזרא' בחו"ל. פעם שלך היתה 'אני לא זוכר 

 32 ראיתי את מיטל במפגש בכנסת'. 
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 1 נכון.  ת:

 2 זה נכון? ש:

 3 זה מה שעניתי.  ת:

 4 אבל יש המשך למשפט.  עו"ד קליין:

 5 רגע, אני אקריא.  עו"ד אבן חן:

 6 זה מה שעניתי.  העד, מר רויטמן:

 7 יפה.  ש:

 8הוא שלב המעגל הזה תראו, אנחנו חוזרים על אותה שאלה ובאיזה ש ת:

 9ייסגר, אני לא רואה את עצמי כמישהו שחייב להוכיח שהוא לא גמל. 

 10במשטרה הייתי )לא ברור( הם נתנו לי עצה, השתמשתי בה. אתם לא 

 11תשתמשו עכשיו בעצה שנתנו לי במשטרה בחקירה כרגע נגדי, כי אני לא 

 12 מקבל את זה. 

 13 לא במשטרה כנגדך, אני שואל,  ש:

 14 ודם כל אתה לא נאשם פה, אתה צריך להבין. ק כב' הש' לוי:

 15 אני מבין,  העד, מר רויטמן:

 16 אתה לא צריך להוכיח שיש גמל, שאתה לא גמל,  כב' הש' לוי:

 17זה סיטואציה שאני נמצא בה. שואלים אותי האם במשטרה אמרת  העד, מר רויטמן:

 18שאתה לא זוכר, אומר נכון אמרתי אני מסכים, לא סולפו הפרטים, הם 

 19 ו לי עצה כזאת אם אתה לא סגור במאה אחוז תגיד אני לא זוכר. נתנ

 20 אתה יכול להגיד,  כב' הש' לוי:

 21 אתה אמרת לא זוכר שהם עשו משהו למען ארגון 'עזרא'.  עו"ד אבן חן:

 22רק רגע עורך דין אבן חן. אתה זוכר כמה פעמים הגברת קירשנבאום  כב' הש' לוי:

 23 וביתה הגיעו למפגשים בארצות הברית?

 24 לספור מספר? העד, מר רויטמן:

 25 סדר גודל, עשרות? מאות? כב' הש' לוי:

 26 . משהו שם. לא עשרות, לא. 3, 5לא, לא,  העד, מר רויטמן:

 27 אוקי. ואתה זוכר כמה פעמים היא הגיעה עם שתי בנותיה? כב' הש' לוי:

 28 פעם פעמיים אני חושב, לא זוכר, לא יודע, לא יכול לומר לך.  העד, מר רויטמן:

 29 טוב.  כב' הש' לוי:

 30אתם גם צריכים להבין אני עבדתי כמו מסביב לשעון, לא היה לי רגע  העד, מר רויטמן:

 31מנוחה, זאת אומרת אם באה עם ילדה אחת או שתי ילדות, אם 

 32השתתפו, בזמן שהייתי עובד עם פאינה במשך היום ובפגישות אני 
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 1ש הרשמה דברים, כאילו בזמן הזה י 4114בטלפון שלי ניהלתי עוד 

 2לתגלית ויש הכנות למשלחות, זה לא שהחיים נעצרו, עבודה ב'עזרא' 

 3נעצרה פאינה הגיעה, זה מתווסף לי על הלו"ז עבודה שלי הרגיל, אז לכן 

 4זה מה שגם שאלו אותי במשטרה, 'חברת כנסת הגיעה, אתה לא זוכר 

 5 מתי?' לא. לא. זה עבודה, עבודה יום יומית. 

 6עורב, היה משהו בפעילות בארצות הברית שאתה לא יודע אתה היית מ כב' הש' לוי:

 7 עליו?

 8יכול לקרות דבר כזה כי גם אני מידי פעם הייתי לוקח חופש והייתי  העד, מר רויטמן:

 9 בארץ, יכול לקרות דבר. 

 10 אתה יודע להגיד מה הבן של הגברת קירשנבאום עשה במסגרת 'עזרא'? כב' הש' לוי: 

 11 את זה בארצות הברית, הוא עשה את זה בארץ. הוא לא עשה  העד, מר רויטמן:

 12 רק בארץ? כב' הש' לוי:

 13 הוא עשה איזה פרויקטים, לא, א' הוא השתתף בתגלית, הוא היה חניך,  העד, מר רויטמן:

 14 בתגלית מקבלים כסף? כב' הש' לוי:

 15 לא, שניה, קודם,  העד, מר רויטמן:

 16להאיר את עיננו באיזו פעילות איזה, אני שואל אם אתה יכול להגיד,  כב' הש' לוי:

 17 הוא עשה ב'עזרא' שבו הוא קיבל שכר?

 18הוא, כן, הוא עשה פרויקט, הבק אופיס כמו שאמרתי, מי שהיה על הבק  העד, מר רויטמן:

 19אופיס זה דני אז גם כל המערך של גיוס לתגלית, כל מי שרושם את כל 

 20לפונים )לא ברור( בירושלים, לא בארצות הברית יותר זול, קיימנו ט

 21דולר לחודש אתה מרים שפופרת אתה בניו יורק אז כל  83אמריקאים 

 22יותר זול והוא עשה,  5הלוגיסטיקה וכל הטכניקה היתה פה כי זה פי 

 23עשינו הרבה פרויקטים, הרבה אתרי אינטרנט, כל מיני סוגים, אתה 

 24 מנסה, 

 25 אז מה הוא עשה אתה יודע להגיד? כב' הש' לוי:

 26 מיר עשה אחד הפרויקטים האלה דני הזמין ממנו, אז ת העד, מר רויטמן:

 27 שמה? כב' הש' לוי:

 28אתר אינטרנט או רשת חברתית, אני כבר לא זוכר בדיוק וגם לא אני  העד, מר רויטמן:

 29 הזמנתי ממנו, זה דני לקח אותו לעבודה. 

 30 אז הוא סיפר לך שהוא עשה? כב' הש' לוי:

 31 מי? תמיר? העד, מר רויטמן:

 32 אתה יודע שתמיר עשה? איך כב' הש' לוי:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 61561-80-61 ת"פ
 

 1862אפריל  12 

 

 3211 

 1כי זה אחד מעוד הרבה פרויקטים שעשינו אז אני גם לא יודע לגמרי  העד, מר רויטמן:

 2פרטים, אני לא יודע לספר לך פרטים על מה שהוא עשה. כל הפרויקטים 

 3שעשינו תמיד היו מכוונים לשני דברים, אחד גיוס משתתפים חדשים 

 4 פעילות פוסט תגלית.  –לתגלית, שתיים 

 5 טוב.  כב' הש' לוי:

 6 אם תגיד לי שתמיר התעסק במשהו שלישי אז אני אופתע.  העד, מר רויטמן:

 7 היו עוד אנשים שעשו פעילות כזאת? כב' הש' לוי:

 8 כן, כל הזמן.  העד, מר רויטמן:

 9 כל הזמן.  כב' הש' לוי:

 10מה זה כל הזמן? אל תתפוס אותי במילה אבל אתה כל הזמן מחפש  העד, מר רויטמן:

 11 רכים חדשות. ד

 12 ועשו את זה בהתנדבות או תמורת שכר? כב' הש' לוי:

 13 גם וגם.  העד, מר רויטמן:

 14 גם וגם.  כב' הש' לוי:

 15 גם וגם. יש, בדרך כלל זה תלוי כמה זמן,  העד, מר רויטמן:

 16 יש איזו סיבה שהם לא יהיו כתובים בטבלה הזאת כמקבלי שכר כאלה? כב' הש' לוי:

 17בלה אין לי מה לענות, לא התעסקתי בטבלאות. אין לי, פשוט אין על הט העד, מר רויטמן:

 18 לי מה להוסיף. אין לי איזה מידע שיעזור לך. 

 19 טוב. אוקי.  כב' הש' לוי:

 20שאלו אותך בחקירה מה אתה יודע על תמיר קירשנבאום, אתה שאלת  עו"ד אבן חן:

 21אם מדברים על הבן של פאינה ואז אמרת שאתה חושב שהוא עשה 

 22אינטרנט שזה מול דני, אתה לא יודע מה כתובת האתר שהוא משהו ב

 23 עבד עליו ולא נראה לך שיצא משהו גדול מהאתר הזה. 

 24 נכון.  ת:

 25 בהמשך הוספת יצא בינוני. זה מה שאתה כתבת.  ש:

 26 אוקי.  ת:

 27 זה נכון מה שאמרת בחקירה? ש:

 28 שוב, דעתי לא השתנתה מאז.  ת:

 29 ר עבד עליו?אוקי. אתה ראית פעם את האתר שתמי ש:

 30אני בטוח שכן כמו שראיתי את כל הדברים שאנחנו עושים אבל להגיד  ת:

 31 לך עכשיו שאני זוכר? עוד משהו שאנחנו עושים. 

 32 מה היה שם? ש:
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 1 אני אפילו לא אנסה לשחזר.  ת:

 2 אתה לא זוכר? ש:

 3אתם צריכים להבין, כאילו, יש לנו עשרות אנשים שאנחנו לוקחים  ת:

 4ש כאלה שהם, לא עבד במשרה מלאה, לא יודע אותם לפרויקטים, י

 5 כמה קיבל. 

 6אתה אחראי אמרת על ארצות הברית, צפון אמריקה אחר כך לגיוס  ש:

 7 מועמדים לתגלית. לא עניין אותך לראות מה יש באתר שתמיר הכין?

 8אני אסביר, יש סוג של תחרות, אני אומר לדני אני חושב שבשביל להביא  ת:

 9חבר'ה חדשים אנחנו צריכים להקים דוכנים כמו אוניברסיטאות, זה 

 10אלף דולר, סתם אני זורק מספר ואני אומר לו אני חושב  3עולה לנו 

 11שצריך להביא מישהו שהיה במשלחת, אחד כמו חייל או סטודנט שהוא 

 12ה שהוא דרכם יבנה אתר ודרכם ינסה לגייס חברים מכיר את החבר'

 13שלהם. עכשיו מה בדרך כלל אנחנו עושים, מפעילים את זה ואת זה ואז 

 14רואים בסוף העונה מי הצודק כי יש לך שתי עונות בשנה וכל עונה חדשה 

 15אתה עושה הפקת לקחים, ודברים משתנים, כאילו היה נקרא 

myspace  16כמו פייסבוק היום, השקענו כל המאמצים, אחרי שנתיים 

 17נעלם, נפל, אין, התרסק, המניות נפלו, הכל. אז היה לך מנוף להביא 

 18אנשים דרך האתר הזה. פתאום נעלם אז אתה צריך לחפש דרכים 

 19חדשות. כל הזמן ככה, כל עונה אתה מתמודד. זה מלחמה. למה אתה 

 20ינימום, שהתחלנו בתגלית היינו במלחמה? כי תגלית אומר לך יש סף מ

 21, הם 51ארגונים שמקבלים מימון מתגלית, הם לא רצו לעבוד עם  51

 22אז מה הם עשו? הם כל הזמן העלו דרישות, אתה  3-1רצו להשאיר איזה 

 23איש ואם לא  4111ימים לגייס  5חייב לגייס מינימום ככה, תאריך ככה, 

 24יון אתה יוצא אתה על תנאי ובעונה הבאה אתה לא עומד בקריטר

 25מתגלית, אתה לא מקבל יותר מימון, אז כל עונה זה מלחמה אז דני 

 26מפעיל רעיונות שלו ואני את שלי ורואים מה אפקטיבי. השקעה ביחס 

 27לתוצאה ושנה הבאה מקבלים החלטות חדשות אז דני עם הפרויקטים 

 28שלו ואני עם הפרויקטים שלי ותמיד בסוף ראינו מה יותר מצליח. אז 

 29דני יזם לא נכנסתי, למה שאני אכנס? אנחנו בתחרות, רעיון של משהו ש

 30מי טוב יותר, אם אני אכנס לו לקישקעס זה כאילו אני מחטט לו אז 

 31למה? שנינו רוצים לטובת הארגון, אין לנו תחרות ביננו. זו תחרות 

 32 בריאה מה שנקרא. 
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 1בעדותך בתיק של דני אלינסון שאל אותך הסנגור לגבי נסיעה של  ש:

 2ירשנבאום לקנדה. אתה ענית שזה היה חלק מעבודת השטח וסיפרת ק

 3 שאתה ורוני ויניקוב ארגנתם את ההגעה של פאינה לקנדה. זה נכון?

 4 סביר, נשמע הגיוני לפי השיטות שעבדנו נשמע הגיוני מאוד.  ת:

 5 לא הגיוני, אתה ארגנת את הנסיעה לקנדה? ש:

 6אני יוזם רעיון, מסכם אתה צריך להבין מה זה ארגון נסיעה. האם  ת:

 7שתיפגש עם פלוני אלמוני זה חלק שלי, ארגון לעשות לה כרטיס, מלון, 

 8 לא, אף פעם לא, זה תמיד התחלק ככה. 

 9 אבל לתאם את הפגישות מי מתאם? ש:

 10 עם מי אני מתאם? ת:

 11 מי עושה את זה? מי מתאם אומר אוקי תגיעי, ש:

 12 זה יכול להיות גם אני, גם דני וגם רוני.  ת:

 13 בזה של קנדה? ש:

 14לא, לא אחד מאיתנו, יכול להיות שאני סיכמתי על פגישה כזאת, דני  ת:

 15 הביא פגישה כזאת ורוני הביא, זה כל אחד שם. 

 16 בנסיעה הזאת לקנדה מי ארגן את הפגישות? ש:

 17 איזו נסיעה? לוונקובר? ת:

 18 כן.  ש:

 19 דני. יכול להיות שגם רוני, אבל לא אני.  ת:

 20 אתה לא ארגנת? ש:

 21 כמו שזכור לי, אני חושב שלא.  ת:

 22אתה העדת בבית משפט, לא לפני הרבה זמן, שמי שארגן את ההגעה של  ש:

 23 פאינה לקנדה זה אתה ורוני. לא אמרת דני בכלל. אמרת אתה ורוני. 

 24 אני מאוד מופתע אם זה נכון.  ת:

 25 זה מה שכתוב בפרוטוקול.  ש:

 26י, אין לי בעיה בזיכרון, או שזה נכתב בטעות. שים לב, אני מאוד עקב ת:

 27 אם אני לא זוכר משהו אני אומר שאני לא זוכר. 

 28 אתה זוכר שזה לא אתה. כב' הש' לוי:

 29 אני גם זוכר שלא יכולתי להגיד דבר כזה,  העד, מר רויטמן:

 30לפרוטוקול 'מי ארגן את ההגעה של פאינה?',  111שואלים שאלה עמוד  עו"ד אבן חן:

 31 'אני ורוני ויניקוב'. 
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 1רק נציין שהפרוטוקול שם מאוד מאוד משובש, חסר הרבה מילים, זו  ד קליין:עו"

 2 הקלטה, 

 3 אני יודע, אבל פה לא משהו שחסר.  עו"ד אבן חן:

 4 אני מאמין,  העד, מר רויטמן:

 5 אי אפשר להבין כמעט כלום מהפרוטוקול.  עו"ד קליין:

 6 אני מאמין שזה פשוט טעות כתיב או משהו כזה.  העד, מר רויטמן:

 7 'אני ודני' זה אות אחת.  עו"ד ג. אדרת:

 8 לא, 'אני ורוני ויניקוב' כב' הש' לוי:

 9 'דני'.  –לא, במקום 'אני'  עו"ד ג. אדרת:

 10 כן, זה יכול להיות.  כב' הש' לוי:

 11 טוב, אנחנו לא נעיד את הקלדנית.  עו"ד אבן חן:

 12 עורך דין אדרת היה שם , לא? כב' הש' לוי:

 13 לא.  עו"ד אבן חן:

 14 איפה? ג. אדרת: עו"ד

 15 בוונקובר, לא? כב' הש' לוי:

 16 האמת לא. אולי ביקור במקום עוד מעט.  עו"ד ג. אדרת:

 17 מה אתה יכול לספר לי על אש"ל? כב' הש' לוי:

 18 מה אני צריך לספר? העד, מר רויטמן:

 19 לא יודע, יש לך מה לספר? איך היה, היה מונח כזה ב'עזרא'? כב' הש' לוי:

 20 כן, לא יודע אם רק ב'עזרא', זה סתם של הסוכנות היהודית.  העד, מר רויטמן:

 21 ואיך נהגתם ב'עזרא' בנושא הזה? כב' הש' לוי:

 22אני פעם אחרונה שקיבלתי אש"ל זה היה לפני, כבר לא זוכר, היה סכום  העד, מר רויטמן:

 23 מסוים שאתה מקבל ביום. 

 24 כנגד קבלות? כב' הש' לוי:

 25חלש בקבלות, בעיקרון כן. היה לנו באיזה שהוא שלב אני תמיד הייתי  העד, מר רויטמן:

 26הסכם עם דני שאני הצעתי כי כל פעם הייתי, אני מאוד לא מסודר עם 

 27ניירת ואני הצעתי אין לי קבלות אל תשלם לי, כי כל פעם היתה בעיה, 

 28כל פעם הייתי צריך לשחזר ולחפש, אמרתי לא הבאתי קבלה אל תשלם 

 29 אותי, כאילו יעשה אותי יותר מסודר.  לי. זה היה בתקווה שזה ירסן

 30 תגיד, מי היה אחראי על תקציב של 'עזרא'? כב' הש' לוי:

 31 דני.  העד, מר רויטמן:

 32 דני. הוא קיבל הוראות ממישהו? כב' הש' לוי:
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 1תיאורטית יש גוף שמנהל את 'עזרא' שזה הוועד המנהל, אני ראיתי  העד, מר רויטמן:

 2הם ישראלים, לא רוסים והם באופן אותם פעם פעמיים, לא התחברנו. 

 3 רשמי כמו כל עמותה. 

 4 מי יכול לתת הוראה לדני להוציא כסף? כב' הש' לוי: 

 5 תיאורטית הוועד המנהל.  העד, מר רויטמן:

 6 רק? כב' הש' לוי:

 7 מה זאת אומרת? העד, מר רויטמן:

 8 אני שואל אם רק , או אם אתה יכול לחשוב על גורם נוסף.  כב' הש' לוי:

 9 אני לא יכול לחשוב אבל תיאורטית הכל יכול להיות.  מר רויטמן: העד,

 10, תתקרב, לא 411עכשיו תראה, אתה נשאלת בעדותך את המבנה הזה נ/ כב' הש' לוי:

 11תעשה לי כלום, נכון? למרות שהיית בדובדבן, תחזור לדוכן, ליתר 

 12 ביטחון, 

 13 יש לך גם עותק שם.  עו"ד אבן חן:

 14, איך התשובה שלך שאתה לא יכול לחשוב על גורם נוסף בסדר. עכשיו כב' הש' לוי:

 15 שיכול לתת הוראה להוציא כסף מסתדרת עם המבנה הזה?

 16 זה לא מבנה של 'עזרא'.  העד, מר רויטמן:

 17 לא? כב' הש' לוי:

 18זה מבנה כללי של פורום, 'עזרא' הוא גורם בתוך פורום. הפורום הוא  העד, מר רויטמן:

 19 לא של 'עזרא'. הפוך. 

 20האם המבנה הזה משקף גם את מנגנון קבלת ההחלטות ובמיוחד  הש' לוי:כב' 

 21 הוצאות תקציביות כספיות?

 22צריך לחלק פה קבלת החלטות ותקציבים. אני זה שלרוב ב'עזרא' מקבל  העד, מר רויטמן:

 23החלטות. אני יכול לשבת עם פאינה ולסכם שאנחנו הולכים על פרויקט 

 24תקציב. דני הוא שותף , זאת מסוים והיא אומרת אני אדאג להביא 

 25אומרת כי הפגישה מתקיימת בניו יורק, והוא לא שם, וזה לילה בארץ 

 26וזה יצא לנו ככה ישבנו עם מישהו הציע תקציב, בבוקר מתקשר דני 

 27אומר ישבנו עם פאינה יש פרויקט, הלאה הוא יטפל עם פאינה 

 28בתקציבים או לא עם פאינה, בקק"ל, לא משנה, את ההחלטה אני 

 29יבלתי. אני מקבל החלטה, המצאתי פרויקט, עשינו, החלטנו יוצאים ק

 30לדרך. זה שאני ישבתי עם פאינה והחלטנו על הפרויקט זה לא אומר 

 31 שחתמנו על הסכמים בין 'עזרא' לגוף שמממן, 

 32 החלטה לשלם כרטיס טיסה, מי מקבל אותה? כב' הש' לוי:
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 1 הוא יעשה את זה.  דני. אני יכול להגיד לו צריך זה, העד, מר רויטמן:

 2 האם יש מישהו שיכול להגיד לדני אתה תשלם? כב' הש' לוי:

 3 לא יודע.  העד, מר רויטמן:

 4 האם יש מישהו שיכול להגיד לדני אתה תחזיר הוצאות אש"ל? כב' הש' לוי:

 5 אם זה הזמנה של 'עזרא' אז מה זאת אומרת? העד, מר רויטמן:

 6הוצאות אש"ל תשלם עכשיו, מישהו  תשמע, היתה טיסה ולא שילמו כב' הש' לוי:

 7 יכול לתת הוראה כזאת?

 8 הוראה? לבקש, מה זאת הוראה? העד, מר רויטמן:

 9לא, יש הבדל בין בקשה להוראה, לבקש גם אני יכול, אני יכול לתת  כב' הש' לוי:

 10הוראה לדני, לא כשופט, לתת הוראה לדני אלינסון לשלם לי הוצאות 

 11 אש"ל? לא? נכון? לא הגיוני. 

 12 יום משלחת,  81הוראה? לא. הכל מתועד, היה לי  העד, מר רויטמן:

 13 אני שואל אם יש גורם ארגוני,  כב' הש' לוי:

 14באופן רשמי? תיאורטית הוועד המנהל הם יכולים לגייס אותו לעבודה,  העד, מר רויטמן:

 15 הם יכולים לפטר אותו, תיאורטית יכולים גם, 

 16 לתת לכם הוראות להוציא כסף? האם ישראל ביתנו  יכלה כב' הש' לוי:

 17 לא, קשה לי מאוד להאמין.  העד, מר רויטמן:

 18האם פאינה קירשנבאום יכלה לתת הוראות לתת לדני אלינסון או  כב' הש' לוי:

 19 ל'עזרא' הוראה להוציא כסף?

 20 אני לא ישבתי איתם שם עם כל הניירת וזה אבל נשמע לי לא סביר.  העד, מר רויטמן:

 21 תודה.  כב' הש' לוי:

 22המבנה הזה, אתה  411אני אחזור תיכף לקנדה, אבל אם כבר נגענו בנ/ עו"ד אבן חן:

 23 יכול להסביר מה זה אומר המבנה הזה?

 24 דיברנו על זה לפני שעה, לא? העד, מר רויטמן:

 25 תסביר.  ש:

 26 אוקי. אני יכול בלי הטבלה, אני המצאתי את זה.  ת:

 27 תסביר, אני רוצה לראות איתך. ש:

 28ף פוליטי נקרא ישראל ביתנו, יש תנועת נוער 'עזרא' עולמי, 'עזרא' יש גו ת:

 29עולמי לא עושה פעילות בארץ מעבר להבאת משלחות, לא מתעסקים 

 30בחינוך הנוער בישראל, יש חלוקת עבודה. יש 'עזרא' ישראל הם 

 31מתעסקים. ישראל ביתנו  לא יכולים לפעול בחוץ לארץ. בחוץ לארץ 

 32ו עולמי, כמו שאר המפלגות. בשביל לאחד יכולים לפעול ישראל ביתנ
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 1כוחות ולהגיע לתוצאה טובה יותר אנחנו מאחדים כוחות עם ישראל 

 2ביתנו והופכים לזרוע הצעיר שלה. במקביל ישראל ביתנו במקום 

 3ארגונים בניו יורק, עושים  4114ארגונים אחרים מאחדים כוחות עם 

 4יש לו יותר השפעה, פורום עולמי והוא מחלק לפי מדינות. הפורום הזה 

 5יותר כוחות, יותר מימון מבפנים, מודל פשוט שעובד בעולם היהודי, לא 

 6 המצאנו את הגלגל בשום דבר. 

 7אז הפורום, אם אני מבין לפי ההסבר שלך, זה בעצם חלק )לא ברור(  ש:

 8 ארצות הברית, קנדה אוקראינה?

 9 כן.  ת:

 10 זה הפורום? ש:

 American forum  ,Canadian forum , 11כן,  ת:

 12ביתנו עולמי  הוא מנהל של הפורום או חלק מהפורום? אתה הסברת  ש:

 13 שהוא חלק מהפורום. 

 14הוא גם וגם. הוא היוזם, מי ארגון יותר גדול 'עזרא' עולמי או פורום  ת:

 15 עולמי? ברור שהם. 

 16 שוב, הפורום אני מבין זה איחוד של כל הגופים יחד, נכון? ש:

 17 ד אבל בסוף כל מדינה, זה איחוד של כל הגופים יח ת:

 18 אז ביתנו עולמי פה בצד, לא מעל. אחד מכל אלה.  ש:

 19 אבל ביתנו עולמי הוא הארגון הגדול, יוזם.  ת:

 20 יוזם, ארגון גדול, הוא גורם בתוך הפורום? ש:

 21 עכשיו זה חסר כל היגיון.  ת:

 22 מה גודל הפורום? איזה ארגונים הוא כולל? ש:

 23א רק שזה הרבה, זה ארגונים שונים, אני לא יודע למנות, הרבה. ל ת:

 24ארגונים ספציפיים בארצות הברית, ארגונים אחרים בקנדה, ארגונים 

 25 אחרים לגמרי באירופה, ארגונים אחרים גם ברוסיה. 

 26 וביתנו עולמי הוא בתוך הפורום? ש:

 27 לא, הוא מעל, ביתנו עולמי הוא היוזם.  ת:

 28 הוא חלק מהפורום או לא? ש:

 29 או שהעברית שלי לא טובה מספיק, אני לא יודע.  ת:

 30 אז תסביר לי באנגלית,  ש:

 31הפורום יוזם. בוא נלך בדרך אחרת, אני החלטתי להקים חברת פיצות,  ת:

 32אוקי? גדולה ,גלובלית בעולם אבל אני צריך גם חברות בשטח, אני לא 
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 1יכול לעבור עכשיו לאיטליה וצריך ואני הולך לוקח בשותפות חברה 

 2אלף  41סניפים באיטליה אבל אם בעולם יש  411טלקית שיש לה כבר אי

 3 סניפים, הם ביחס אלי הם כלום אז אני גם, 

 4 אתה היוזם והם שותפים.  ש:

 5 וגם שותפים.  ת:

 6 אוקי.  ש:

 7אז לכן פורום הוא בכל מדינה פורום נפרד אבל היוזם שמנהל אותו זה  ת:

 8 ביתנו עולמי שיזם אותו. 

 9 י מנהל את כל הארגונים האלה?אז ביתנו עולמ ש:

 10 )מהמהם( ת:

 11 אהממ זה כן.  עו"ד ג. אדרת:

 12 לא , רגע,  עו"ד אבן חן:

 13 מה לא? עו"ד ג. אדרת: 

 14 הוא יודע לענות רק כן. הוא מנהל את כל הארגונים האלה? עו"ד אבן חן:

 15הוא מנהל, אני מנסה לדייק. מצד אחד ברור שביתנו עולמי מנהל את  העד, מר רויטמן:

 16כל הפורומים בכל מדינה. האידיאולוגיה של ביתנו עולמי משם נגזר 

 17האידיאולוגיה של פורום, שאלת עצמאות של כל פורום בנפרד בגדול 

 18תהיה במובן הקלאסי ביכולות המימון העצמאיות. אם לדוגמה פורום 

 19מו עכשיו שלא צריך שום דבר, אתם תביאו פעם בקנדה יבוא עכשיו כ

 20בשנה מימון אני את השאר אני עושה אז רמת ההשפעה תהיה 

 21אידיאולוגית לפחות לוגיסטית. אם אין להם אחד כזה ובדרך כלל אין 

 22 אחד כזה אז כולם, כל אחד עוזר להקים פרויקט. 

 23 ונית?אבל הניהול הוא של הפעילות או שיש גם כפיפות ארג כב' הש' לוי:

 24יש כפיפות ארגונית. בכל פורום זה שונה. בכל מדינה זה שונה. זה שונה  העד, מר רויטמן:

 25מאותן סיבות שמניתי, אם יש מישהו עצמאי מאוד חזק שלא צריך 

 26 לשבת לו על הראש אף אחד לא יילחם בו. באים פה לעזור. 

 27 בכל מקרה אתה אומר, אין מה לעשות עם להוציא כסף? כב' הש' לוי:

 28 להוציא כסף מאיפה? לא הבנתי.  עד, מר רויטמן:ה

 29האם התשובה הזאת שלך משנה את התשובה הקודמת שנתת לי  כב' הש' לוי:

 30שמישהו בישראל ביתנו ספציפית הגברת קירשנבאום יכול לתת הוראה 

 31 ל'עזרא' להוציא כסף?

 32 מה קשור? העד, מר רויטמן:
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 1 לא קשור. אוקי.  כב' הש' לוי:

 2זה שעכשיו פאינה יזמה את פורום ארצות הברית ויש לי פרויקטים  העד, מר רויטמן:

 3שאנחנו שותפים בהם, אנחנו עדיין ארגון עצמאי, אז יש תקציבים שלנו  

 4ויש פרויקטים משותפים של 'עזרא' עם ארגונים אחרים ויש פרויקטים 

 5 של פורום שזה של 'עזרא' ואלף ארגונים ביחד. אז זהו. 

 6 ר לכסף אתה אומר?זה לא קשו כב' הש' לוי:

 7זה לא, אוקי, יש כפיפות ארגונית זאת אומרת אם מחר יש מפגש עם  העד, מר רויטמן:

 8ליברמן בניו יורק אז פאינה תוריד הוראה תאספו את כל הארגונים 

 9למפגש אז תהיה כפיפות ארגונית אבל זה לא, כפיפות ארגונית בתוך 

 10סבירים אני חושב, 'עזרא', זאת אומרת 'עזרא' מחויבים, דברים מאוד 

 11'עזרא' מחויבים בתור שותף וכפיפות ארגונים, לקונגרס העולמי, צריך 

 12 להתגייס, אין שאלה, אולי בכל זאת תעשו טובה, לא, זה. 

 13 היא יכולה להגיד מה להצביע? היא יכולה להגיד,  כב' הש' לוי:

 14לא עניין של להצביע, להתגייס. בסוף מי מצביע? זה כל אחד מצביע מה  העד, מר רויטמן:

 15שהוא רוצה אבל זה ש'עזרא' מחויבת להתגייס לפרויקט של בחירות 

 16 לקונגרס, 

 17אבל היא לא יכולה להגיד ל'עזרא' אתם תשלמו את כרטיס הטיסה של  כב' הש' לוי:

 18 האדון הזה, אתם תשלמו הוצאות אש"ל של אדון אחר, נכון?

 19 תראה,  עד, מר רויטמן:ה

 20 המהומים לא שומעים, אתה צריך להגיד כי זה מוקלט.  כב' הש' לוי:

 21אני אסביר, תראה, אני לא הייתי אחראי מעולם על לתת הוראות  העד, מר רויטמן:

 22 כספיות אז אולי אני גם לא יכול לבוא ולתת תשובות לדברים האלה. 

 23 אתה שמעת פעם שקרה כזה דבר? כב' הש' לוי:

 24 לא.  העד, מר רויטמן:

 25 לא. תודה.  כב' הש' לוי:

 26 את זה אני יכול לענות.  העד, מר רויטמן:

 27 אתה לא היית עם פאינה בביקור בקנדה, נכון? עו"ד אבן חן:

 28 בוונקובר לא.  ת:

 29 אתה אף פעם לא היית בוונקובר? ש:

 30 לא הייתי בוונקובר. המצב לא השתנה.  ת:

 31 למה לא הגעת לנסיעה הזאת? ש:
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 1סביר להניח שהייתי עסוק במשהו אחר, כמו שציינתי שפאינה באה  ת:

 2 לעבוד זה לא שהחיים נגמרים. ממשיך לתפקד. 

 3 פאינה לא דיווחה לך מה היא עשתה בקנדה, נכון? ש:

 4 א' פאינה אף פעם לא היתה צריכה לדווח לי. אתה יכול לספר.  ת:

 5 סיפרה לך? ש:

 6ה. אני מעריך שזה עניין אותי מה אני לא זוכר, יכול להיות שדיברנו על ז ת:

 7 התקדם ומה נסגר אבל אני לא יודע לתעד את זה. 

 8 אתה יודע להגיד מה היא סיפרה לך או לא? ש:

 9 לא, לא יודע לתעד את זה.  ת:

 10 אתה יודע להגיד אם מי היא נפגשה שם? ש:

 11 לא.  ת:

 12לא. אתה יודע שתנועת 'עזרא' שילמה על סקר שארתור פינקלשטיין  ש:

 13 ערך?

 14 אני חושב שאני יותר את זה מחדשות אבל,  ת:

 15 לא, בזמן אמת מהעבודה שלך ידעת את זה? ש:

 16 סיימתם עם הנסיעה לקנדה? כב' הש' לוי:

 17 כן.  עו"ד אבן חן:

 18 אז אני רוצה לשאול, אתה יודע שהיה המשך לנסיעה הזאת מוונקובר? כב' הש' לוי:

 19 מה זאת אומרת המשך? העד, מר רויטמן:

 20 שאחרי זה בני המשפחה נסעו למלון וויקטוריה,  כב' הש' לוי:

 21 אני יודע את זה מהתקשורת.  העד, מר רויטמן:

 22אתה מכיר נוהל כזה ב'עזרא' שמממנים חלק נוסף של נסיעה לצרכים  כב' הש' לוי:

 23 פרטיים על חשבון הוצאות אש"ל שלא שולמו בזמן?

 24  לא הבנתי, אני חושב שזה כמה שאלות ביחד. העד, מר רויטמן:

 25 זה מורכב.  כב' הש' לוי:

 26 אז בוא נתחיל.  העד, מר רויטמן:

 27הטענה היא, אני רוצה להבין, יכול להיות שזה קורה. אני לא יודע.  כב' הש' לוי:

 28 הטענה היא שבגין הוצאות אש"ל שלא שולמו עבור נסיעות קודמות, 

 29 שזה בא בתור החזר? העד, מר רויטמן:

 30 כן.  כב' הש' לוי:

 31 יכול להיות.  :העד, מר רויטמן

 32 אתה שמעת על כזה דבר פעם שקרה ב'עזרא'? כב' הש' לוי:
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 1זה מעורב, מה זה שמעתי? אין פה שמעתי כמו בצבא שמעתי שמועה,  העד, מר רויטמן:

 2זה הגיוני אם חייבים לך כסף על אש"ל, קרה לי אני חושב שהחזירו לי 

 3 אש"ל אחרי חצי שנה או דברים כאלה. 

 4 כן.  כב' הש' לוי:

 5 כל עוד מתמטית זה מסתדר, זה כשר.  עד, מר רויטמן:ה

 6 אפשר לקבל אש"ל בלי קבלה? עו"ד אבן חן:

 7 אני לא יודע להגיד לך.  ת:

 8 אתה קיבלת פעם החזר אש"ל בלי שהעברת קבלות מראש? ש:

 9 בלי שהעברתי קבלות מראש? ת:

 10בלי שהעברת קבלות לפני שקיבלת את ההחזר. אתה בא ומבקש אש"ל,  ש:

 11 דעים כמה לשלם לך. איך יו

 12 לפי יום. אש"ל זה משהו מוגדר.  ת:

 13 אז מה הקבלות שסיפרתי לי קודם שלא אספת ואמרת דני,  ש:

 14דברים בכלל כלליים, לא, אתה הולך עכשיו לספטמוס בניו יורק וקונה  ת:

 15דולר ניירות למדפסות , דברים. זה ארצות הברית, הכל ארגון  31-ב

 16רשמי, אין מזומנים שאתה משחק איתם ואז אחרי חודש אני אומר לדני 

 17דולר הצטבר לזה, אומר לי קבלות, אני אומר לו  511תשמע מה היה, 

 18אחפש במשרד קבלות אם לא זרקנו אם לא זה. לזה  אני אחפש, אני

 19התכוונתי. לא על אש"ל. אם אני הייתי מנהל ארגון הייתי מרסק, הייתי 

 20 נותן לזה כמה חודשים מבחינת ניהול כספים וניירת. 

 21 לגבי הסקר, אתה ידעת בזמן אמת שהיה כזה דבר? ש:

 22עם לא עניין אני חושב שאני זוכר דיבור על סקר, מי מממן וכמה, אף פ ת:

 23אותי, אני גם פחות התעסקתי בכל הסיפור של הבחירות לקונגרס, זה 

 24היה פחות פעילות חינוכית בשבילי, זה קידם את 'עזרא' אז נתתי לזה 

 25 יד יחד עם דני. 

 26 מה זה נתת לזה יד? מה עשית? נפגשת עם ארתור פינקלשטיין? ש:

 27וישכנעו אנשים  לא, אני לא זוכר, לא, היה צריך בסוף חבר'ה שילכו ת:

 28 ושיעבדו בבחירות, 

 29 לא, לא, בחירות, בסדר. לגבי הסקר,  ש:

 30 אני לא טיפלתי בזה.  ת:

 31 טוב, אין לי עוד שאלות.  עו"ד אבן חן:

 32 כן, חקירה חוזרת.  כב' הש' לוי:
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 1 חקירה חוזרת קצרה.  עו"ד ג. אדרת:

 2 

 3 חקירה חוזרת לשאלות עו"ד ג. אדרת: 

 4 ?אתה מ'עזרא' קיבלת משכורת ש:

 5 כן.  ת:

 6 פאינה לא קיבלה משכורת מ'עזרא'? ש:

 7 לא שידוע לי.  ת:

 8עכשיו, נשאלת פה גם על ידי כבוד השופט על הוצאות אש"ל. באופן כללי  ש:

 9פאינה מוזמנת על ידי 'עזרא' לארצות הברית, מממנים לה את הטיסה 

 10 ואת בית המלון, 

 11 את כל ההוצאות אמורים לממן לה.  ת:

 12נוספות, נסיעות, ארוחות נוספות , דברים נוספים. אם יש הוצאות  ש:

 13 'עזרא' מזמינה היא אמורה לממן את זה?

 14 נכון מאוד.  ת:

 15עכשיו, אם היא לא מימנה את זה ומצטבר תקופה, אתה רואה משהו  ש:

 16פעמים, לא קיבלתי, זה מצטבר  3לא סביר שפאינה תבקש מדני 'הייתי 

 17 טיסה לבן זוגי'. , תן לי את זה או בכסף או בכרטיס X-ב

 18 זה כסף שלה בגדול.  ת:

 19 כמה זה סדר גודל של אש"ל ליום? כב' הש' לוי:

 20 זה משתנה ממדינה למדינה, מכיוון שהייתי בכמה מדינות,  העד, מר רויטמן:

 21 בקנדה למשל.  כב' הש' לוי:

 22 דולר ליום.  411אני מאמין שזה סביב  העד, מר רויטמן:

 23 אותו דבר?ובארצות הברית  כב' הש' לוי:

 24אני מאמין שאין הבדל. אוקראינה רוסיה זה יכול להיות, זהם גם לא  העד, מר רויטמן:

 25תמיד הגיוני, זה יכול להיות הפוך כאילו ארצות הברית פחות 

 26מאוקראינה או אוקראינה, לא תמיד, אני זוכר שזה משהו קצת מוזר 

 27 כזה. 

 28 אוקי.  כב' הש' לוי:

 29פשר לנסוע בסאבויי בקייב, מטעמי ביטחון ביטחון אי מישהו חישב, א העד, מר רויטמן:

 30 אפשר לישראל לנסוע ברכבת תחתית אז. 
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 1עכשיו, אם פאינה מוזמנת ובאה להרצאות ונוסעת ומביאה פעמים  עו"ד ג. אדרת:

 2מספר לעבוד מטעם 'עזרא' ומבקשת מדני לרכוש טלפון נייד עם סים 

 3 אמריקאי שיהיה לה לשימוש במקום. 

 4דרטיים, כשיש לנו מתנדבים אז אנחנו, זה גם, זה גישה דברים סטנ ת:

 5שאני הנחלתי ב'עזרא', שאתה בא מבן אדם ומבקש ממנו שישקיע 

 6מזמנו אז אל תנצל אותו כספית תן לו הרגשה שאתה מכבד את הזמן 

 7שלו, את הכוחות שלו, את העזרה שלו ואפילו מדריכים שהיו באים 

 8מדריכים אז אני  41-43, בשיא העונה לבוא ולעשות שיחות מהמשרד

 9 31דולר,  81-51ביקשתי שנשלם להם את השיחות טלפון, אפילו שזה 

 10דולר, אבל היה לי חשוב שאנשים לא ירגישו שמנצלים אותם אז אנשים 

 11קיבלו לעבודה טלפונים, מחשבים, מצלמות, ביחס למשכורות בארצות 

 12הברית שהמשכורות הן מטורפות אז ההוצאות האלה אתה מרגיש 

 13הרווחת, בא בן אדם שבא להתנדב לך חודשיים לעשות טלפונים וזה ש

 14דולר בחודש  5111דולר או  8111עלה לך לתת לו טלפון במקום לשלם 

 15משכורת. וככה אתה יוצא שאתה צריך עוד פעם לבקש אז אנשים נענים 

 16 לבקשה שלך, אנשים מרגישים שמכבדים, שמודים להם. זה חשוב. 

 American 17כול לאשר שהפורום האמריקאי, ושאלה אחרונה, אתה י ש:

forum  18השתתף במימון של 'עזרא' גם בשכר דירה על המשרדים שלהם 

 19 אלף דולר? 11-וגם בתקציב שנתי של כ

 20אני לא יודע עכשיו להגיד על מספרים ועל חלוקה מה זה משרד וזה שהם  ת:

 21 תמכו באופן אקטיבי שילמו. 

 22 תמכו מימונית.  ש:

 23 מימונית.  ת:

 24 תודה רבה.  ג. אדרת:עו"ד 

 25 טוב, נראה שסיימת את עדותך. אתה מבקש שאפסוק לך הוצאות? כב' הש' לוי:

 26 מה זה? העד, מר רויטמן:

 27 הוא עד הגנה.  עו"ד ג. אדרת:

 28 אז אתם תשלם לו? כב' הש' לוי:

 29 אנחנו,  עו"ד ג. אדרת:

 30 ה שהעד, אם זה בסדר, זה בסדר. אני לא רוצה להתערב אבל אני לא רוצ כב' הש' לוי:

 31 העד לא,  עו"ד ג. אדרת:

 32 אני לא נאשם הבנתי, אפשר מילה אחרונה? סיכומים?  העד, מר רויטמן:
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 1 באיזה נושא אתה רוצה להגיד? כב' הש' לוי:

 2 הגדרה של מילה אחרונה, לא יודע.  העד, מר רויטמן:

 3 בסדר. תגיד.  כב' הש' לוי:

 4 תראו,  העד, מר רויטמן:

 5 נן. זה לא מתוכ עו"ד ג. אדרת:

 6 אוקי.  כב' הש' לוי:

 7 זה לא מתוכנן.  העד, מר רויטמן:

 8 אז אתם רוצים שהוא לא יגיד? כב' הש' לוי:

 9 אני לא חוסם,  עו"ד ג. אדרת:

 10 הוא עד שלכם.  כב' הש' לוי:

 11 אני לא חוסם פיו של אף בן אדם. הוא מדובדבן, יש בלת"מים.  עו"ד ג. אדרת:

 12תמיד יש בלת"מים ויודעים להתמודד איתם היטב. לקחתי את זה מאוד  העד, מר רויטמן:

 13אישית ומאוד קשה את כל הפרשה הזאת. לאורך כל הדרך כל מה 

 14שעניין אותנו זה לבנות מעצמה מבחינת קהילה, לא מבחינה כלכלית. 

 15גם אני וגם דני ידענו שכסף לא נעשה מזה, קיבלנו משכורת בסדר, לא 

 16שה אבל בסופו של דבר בסדר. לא בכינו, אבל זה בכינו, בהתחלה יותר ק

 17לא הייטק, ידענו שאף פעם לא נגיע, לא נעשה לביתנו. אבל באמת 

 18האמנו וזה מה שתמיד אהבתי בדני, הוא לא עושה, אבל הוא התגייס 

 19למשימה. האמנו שאנחנו מצילים נפשות, כי כמו שציינתי אחוז 

 20 5רים ליהדות במשך התבוללות בקרב יהודי רוסיה שהם לא היו מחוב

 21אחוז, זה אומר שקראתי על זה שואה שקטה, היום  11דורות הם מעל 

 22מיליון יהודים  1משתמשים בביטוי הזה. שתבינו, היו עד לא מזמן 

 23שנה? מיליון ומשהו בארץ,  11רוסים בברית המועצות, מה נשאר תוך 

 24 81דורות, דור זה  8שנה,  11מיליון ומשהו בארצות הברית. חצי. עוד 

 25שנה, לא יישאר כלום, חוץ מאלה שנספיק לחבר קצת ליהדות ולמדינת 

 26ישראל. והרגשנו שאנחנו אשכרה מצילים דור, אף פעם לא בנינו על זה 

 27שיבואו מהמדינה ויגידו לנו תודה ונקבל לא יודע, נדליק משואה ביום 

 28העצמאות, אבל ככה? כאילו אף אחד, הבנתי שגם בכל השלבים לא 

 29ם לקחו מה שנקרא לכיס, שמעתי גם סיפור עצוב על האשימו שאנשי

 30 עמותת "איילים" , כאילו מה עשיתם לאנשים?

 31 טוב.  כב' הש' לוי:

 32 שתבינו, זה נגמר. אני בחוץ. דניאל בחוץ. מי יעשה את העבודה הזאת.  העד, מר רויטמן:
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 1הבנתי. בסדר. תודה רבה על זמנך, על האכפתיות. אני סומך עליהם  כב' הש' לוי:

 2 עורך דין אדרת, תפצו אותו על זמנו. 

 3 לא יקופח כבודו.  עו"ד ג. אדרת:

 4 טוב. זקוקים להפסקה? כב' הש' לוי:

 5 אנחנו נבקש רבע שעה.  עו"ד ג. אדרת:

 6 נתכנס.  48-טוב, אז תאמרו לעד שכבר ממתין, אז ב כב' הש' לוי:

 7 

 8 )המשך לאחר הפסקה(

 9 

 10 ך. לא מבין כלום בעברית?הדיון מתחדש לאחר הפסקה. שלום ל כב' הש' לוי:

 11 )רוסית( העד, מר שיגליק:

 12אז הנה לכבודך במקרה יש פה מתורגמן. כן. הדיון מתורגם מהשפה  כב' הש' לוי:

 13הרוסית לשפה העברית ולהיפך באמצעות מתורגמן מטעם בית המשפט. 

 14 מר, תזכיר לי את השם. מר קפלונוב. 

 15 תודה.  מתורגמן:

 16 אם הוא רוצה. אדוני יכול לשבת  כב' הש' לוי:

 17 יותר נוח לעמוד.  מתורגמן:

 18 טוב. שלום לך. תגיד לו שהדיון יתורגם לו כרגע. מה שמך? כב' הש' לוי:

 19 שמי דימיטרי שיגליק.  העד, מר שיגליק:

 20תאמר לו שהוא מוזהר להגיד את האמת, כל האמת ורק האמת אחרת  כב' הש' לוי:

 21 הוא יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק. הבנת?

 22 אני יודע.  ד, מר שיגליק:הע

 23 בבקשה. תואיל להשיב לשאלות הסנגור.  כב' הש' לוי:

 24 

 25העד, מר דימיטרי שיגליק, לאחר שהוזהר לומר אמת, משיב בחקירה ראשית לשאלות עו"ד ג. 

 26 אדרת באמצעות המתורגמן:

 27 שלום מר שיגליק.  ש:

 28 שלום.  ת:

 29 .8141בדצמבר אתה נחקרת בארצות הברית על ידי חוקרת ישראלית  ש:

 30 כן.  ת:

 31אני רק רוצה הערה לפרוטוקול ולכבוד השופט, במסגרת הכנתנו  עו"ד ג. אדרת: 

 32לקראת עדותו של מר שיגליק הוא סיפר לנו שהוא נחקר, לפני עדותו 
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 1פנינו בשאלה לתביעה אם יש הודעות שלו ואז התגלה שיש עוד קבוצה 

 2משיקולים שלהם, של עדויות שכך נטען על ידי התביעה שבטעויות או 

 3הועברו לתיק אחר, סווגו כפרשה שונה. ראינו את זה, זה היה בעבר עם 

 4נושא אמנה שגם סווגו ולכן את ההודעה שלו שנחשפנו אליה רק לפני 

 5זמן קצר והודעות נוספות של אנשים שיש להם קשר ישיר או עקיף 

 6לא לפרשת של 'עזרא'. לא היו בפנינו, היו בתיק שסווג כתיק דרכונים, 

 7 יודע איך סיווגו אותו. 

 8 טוב, הדברים נרשמו. זה סוף פסוק אבל? כב' הש' לוי:

 9 לא יודע.  עו"ד ג. אדרת:

 10 אין לדעת.  כב' הש' לוי:

 11אדוני, זה תיק שאפילו אנחנו לא ידענו שהמשטרה פתחה אותו כפ"א  עו"ד אבן חן:

 12נפרד, אנחנו ידענו שיש מספר פרשיות שהמשטרה חקרה והעבירה אלינו 

 13עם המלצות וידענו שבין היתר יש את הנושא הזה שנחקר אבל לא רוצה 

 14לפרט כדי לא לפגוע בנאשמת אבל מבחינתנו הבנו שחלק מהחומרים 

 15שנסרקו והועברו כוללים גם את החומר הזה כי לדוגמה ההודעות של 

 16הנאשמת שבין היתר קשורות לשאלות האלה כן עברו. אבל רק בעקבות 

 17נו את ההודעה שלו בטבלה בחומר שהועבר הפניה והבקשה שלא מצא

 18ואז פנינו למשטרה ואז אמרו לנו זה פ"א נפרד, ההודעה נמצאת בפ"א 

 19הזה ולמעשה יש עוד תיק שאנחנו אמורים לקבל בו החלטה כי זה הגיע 

 20 עם המלצה מהמשטרה, תיק נפרד לגמרי. 

 21, מה אתה טוב. מר שיגליק, תציג בבקשה בקיצור את עצמך, מי אתה עו"ד ג. אדרת:

 22 עושה. 

 23גרתי  4121נולדתי בברית המועצות, ההשכלה שלי רופא. עד שנת  העד, מר שיגליק:

 24בהמשך הגעתי לארצות  4121-במוסקבה, הייתי דיקן במכון רפואה, ב

 25הברית. והתחלתי באחת החברות תרופות הגדולות בזמנו בתור מדען, 

 26עצות איש מדע. כאשר החברה החליטה לנהל עסקים מול ברית המו

 27הייתי בראש האגף ברית  8111הציעו לי לעבור לאגף המבצעי. עד שנת 

 28המועצות ומזרח אירופה, מדינות חבר העמים במזרח אירופה. בהמשך 

 29עסקתי בעסק פרטי שלי בעיקר בהתחלה זה היה עסק של רוקחות, 

 30בהמשך עסק בתחום הרפואה ובנוסף לכך מזון בריא. בנוסף במסגרת 

 31מוציא לאור שני עיתונים ושני עיתונים בארצות פרויקט הציוני אני 

 32 הברית ותחנת רדיו בקנדה. 
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 1-עכשיו, מה שאני אראה לשאול אותך במהלך החקירה זה על ארגון ה ש:

American forum  . 2 

 3ייתכן כדי להימנע משאלות כאלה ואחרות אני יכול לומר שאני אחד  ת:

 4המייסדי הפורום הזה. תחילה פורום נשא שם איגוד יהודי אמריקה 

 5ברוסיה, בארצות הברית. בהמשך זה השתנה וקיבל צורה של פורום 

 6יהודי אמריקה בברית המועצות למען ישראל. ולאחר שרבים מקרב 

 7פורום שלנו הוא נושא שם פשוט יהודי יהודי ארצות הברית הצטרפו ל

 8אמריקה למען ישראל. כיום אני יושב ראש מועצת מנהלים של הפורום 

 9 הזה. 

 10 שאתה אומר היום, ממתי אתה יושב ראש ומה עשית לפני כן? ש:

 11שנים,  1-מתקופת המערכת הבחירות האחרונה בארצות הברית לפני כ ת:

 12ה כפי שאמרתי. כלומר אני יחד עם פאינה ארגנו מחדש את הארגון הז

 13שנים במהלך הפורום האחרון כבר היינו נושאים את  1או  5.3-לפני כ

 14השם הזה, איגוד יהודי אמריקה למען ישראל, אנחנו הפסקנו להיות 

 15 רוסים, הפכנו להיות רק יהודים. 

 16 מי זה הנשיא של הפורום? ש:

 17 דוקטור ברנובן.  ת:

 18 המנכ"ל? ש:

 19 יבגני לקח.  ת:

 20ידים בפורום איך אתה יכול להגדיר מה התפקיד שלך מבחינת התפק ש:

 21 ומה התפקיד של המנכ"ל?

 22אני האיש שאמור לספק מבחינת הניהול הכספי ואם לא יהיה כמובן  ת:

 23מימון הארגון לא יתפקד. יבגני לקח זה הניהול הביצועי, הוא אמור 

 24 לבצע את כל העבודה ועל כך הוא מקבל שכר. 

 25 לביתנו העולמי? American forum-מה הקשר בין ה ש:

 26לפני הרבה הרבה שנים התקיימה פגישה ביני לבין יורי שטרן שהלך  ת:

 27לעולמו, אשר הציע לנו להקים ארגון דוברי רוסית באמריקה והיינו 

 28ביתנו אוף אמריקה. ואכן  –צריכים להיקרא במסגרת ביתנו עולמי 

 29הקמנו ארגון, הארגון הקיים שאני נשיא בו. לצערי הרב רבים 

 30מתייחסים לארגון הזה לא כארגון עולמי אלא כמפלגה. בהתחשב בכך 

 31שאנחנו תומכים במדינת ישראל כפי שהיא ולא במפלגה מסוימת כזו או 

 32אחרת הקמנו ארגון ראג'י שלא יתייחסו כארגון מפלגתי. אבל כן 
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 1במסגרת האידיאולוגיה אנחנו תמיד היינו במסגרת ותחת תנועה ביתנו 

 2צם גם היום וכאשר אנחנו מגיעים לישראל עולמי. מה שקורה בע

 3 במסגרת הקונגרס הזה אנחנו נקראים ביתנו. 

 4זה מתוך האתר ביתנו עולמי ופה מתואר  411אני רוצה להציג לך מוצג נ/ ש:

 5לביתנו עולמי,  American forum-בקיצור נמרץ הסוג של קשר בין ה

 6 תאמר לי האם זה משקף נכונה. 

 7תי לפני כן. אנחנו כן, זה מאשר כי אנחנו זה מאשר את מה שאני אמר ת:

 8נמצאים במסגרת האידיאולוגית הזאת. רק בכדי שהציבור האנשים 

 9 יבינו שאנחנו פועלים במסגרת תנועה עולמית ולא במסגרת המפלגה. 

 10 ל'עזרא'? American forum-טוב. מה הקשר בין ה ש:

 11נועת 'עזרא' מימיה הראשונים הופיעה בארצות הברית היא בעצם ת ת:

 American 12הנוער, אגף הנוער של התנועה העולמית, תנועת הנוער 

forum . 13 

 14 גברת קירשנבאום זה מפריע. יש קושי עם התרגום? כב' הש' לוי:

 15 אם יש אני מעירה.  גב' קירשנבאום:

 16 אני שומע, זה מפריע. תאמרי לסנגור. כן, מה הוא אמר בדיוק? כב' הש' לוי:

 17 השני של התרגום.  כן, מה שאמרתי בחלק מתורגמן:

 18  )אנגלית, לא ברור( העד, מר שיגליק:

 19 אוקי.  כב' הש' לוי:

 20אולי על מנת שנוכל להבין את זה אני רוצה להציג לך את, אדוני עשינו  עו"ד ג. אדרת:

 21 א. 411לאנגלית אם אפשר לסמן את זה נ/ 411פה תרגום של נ/

 22 

   23 
#<66># 24 

 25 החלטה

 26 

 27 

  28 

 29 א. 612הוגש וסומן נ3

 30 
#<41># 31 
 32 

 33 במעמד הנוכחים. 1238431862, כ"ד ניסן תשע"טניתנה והודעה היום 
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 1 

 
 

 שופט, לוי ירון

 2 

 3אני מציג טבלה של מבנה ארגוני שאנחנו הכנו לצורך המשפט ואני  עו"ד ג. אדרת:

 4מבקש שתעבור ותאמר לנו אם המבנה הזה זה מבנה שאתה מכיר, 

 5 מאשר, יש לך עדכונים? שינויים?

 6אני בהחלט מכיר את הארגון הזה, את הטבלה הזאת. אני לאחר  מר שיגליק:העד, 

 7 הבחירות אני גם פועל כגוף מבצע, 

 8לא, לא זה, הוא אומר שהוא נבחר בוועד הפועל של הקונגרס הציוני וגם  גב' קירשנבאום:

 9 במועצת המנהלים של הקונגרס הציוני. זה מה שהוא אמר. סליחה. 

 10 התרגום הזה?מסכים עם  כב' הש' לוי:

 11 כן.  מתורגמן:

 12 לאחר הבחירות אני )אנגלית(.  העד, מר שיגליק:

 13 זה באמת נשמע יותר כמו מה שהיא אומרת. כן.  כב' הש' לוי:

 14ולכן אני תמיד, תמיד השתדלתי מאוד להשפיע לגיוס יהודים דוברי  העד, מר שיגליק:

 15רוסית בכל העולם. ואם בארצות הברית ובקנדה הצלחנו להקים 

 16ארגונים חזקים אשר ייצגו בקלות את ביתנו עולמי במדינות שלנו. 

 17לעומת זאת בארצות אחרות, בארצות אירופה, רוסיה אוקראינה 

 18ון הזה התחזק בצורה מאוד ונוספות, במהלך התקופה הזו הארג

 19משמעותית ודוד רויטמן בתקופה הזאת הכרתי אותו בתור נער, בעצם 

 20ילד, ובתקופה הזאת הפך להיות מנהיג חזק מאוד. וכך קרה שבמדינות 

 21 האחרות 'עזרא' החלה לייצג את ביתנו. 

 22 אוקי.  כב' הש' לוי:

 23 ישראל ביתנו.  העד, מר שיגליק:

 24 כיר את דני אלינסון ואת דוד רויטמן?עכשיו, אתה מ עו"ד ג. אדרת:

 25כן. תחילה הכרתי את דוד רויטמן בארצות הברית כאשר הוא הגיע לשם  ת:

 26לצורך הקמת 'עזרא'. הארגון שלנו תמך בהם בצורה משמעותית. 

 27והנסיעה הראשונה במסגרת תגלית ארגנו ביחד לישראל ואז היתה 
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 1איתם ואני הבנתי פגישה עם נתן שרנסקי ועם דני אלינסון. אז הכרתי 

 2שדני אלינסון עומד בראש ארגון בישראל ודוד בהתאם בארצות הברית, 

 3אבל הם תמיד היו מאוחדים. לאחר מכן אני נפגשתי איתו לעיתים 

 4תכופות באירועים כאלה ואחרים הקשורים לארגון הזה כי בעבורנו 

 5 'עזרא' כבר היה חלק מאיתנו. 

 6ילות משותפת של הפורום ושל מה אתה יכול לומר באופן כללי על פע ש:

 7 'עזרא'? של הפורום, 'עזרא' והפורום. 

 8 למעשה כל העבודה, כל הפעילות מול הנער,  ת:

 9 הצעירים.  גב' קירשנבאום:

 10נעשה דרך 'עזרא'. זה הראשון. דבר שני אנחנו גייסנו את הנוער כדי  העד, מר שיגליק:

 11ה גדלו להכשיר אותם בתור מדריכים שבהמשך בקרב המדריכים האל

 12 המנהיגים, 

 13 זה לא ממש.  גב' קירשנבאום:

 14 המנהיגים של ארגוני הנוער.  העד, מר שיגליק:

 15 רק רגע. מה? כב' הש' לוי:

 16מה שהוא אומר שמהתגלית גויסו מדריכים, המדריכים האלה הובאו  גב' קירשנבאום:

 17לארץ, עברו הכשרה בארץ והוחזרו לארצות הברית להנהגה של 

 18 והפכו למנהיגים של הארגונים יהודיים. הארגונים היהודיים 

 19 זה מקובל עלייך מה שהיא אמרה? כב' הש' לוי:

 20 כן.  מתורגמן:

 21 אוקי.  כב' הש' לוי:

 22אני רק כבוד השופט פניתי לעד בבקשה להעיד במקטעים יותר קצרים  מתורגמן:

 23 כדי לא לפספס את הנקודות האלה. 

 24 אוקי.  כב' הש' לוי:

 25עזרא' פעלנו במכללות כדי להתנגד לפעילות אנטישמית אשר יחד עם ' העד, מר שיגליק:

 26גדלה מאוד בזמן האחרון בארצות הברית. 'עזרא' בנוסף לכך לקחה על 

 27 עצמה את כל פעילות העבודה של כל שנה עם וותיקי המלחמה, 

 28 ווטרנים זה פחות צעירים, לא? איך זה קשור לצעירים? כב' הש' לוי:

 29טובה מאוד, זו עבודה פטריוטית כאשר הצעירים עובדים זאת העבודה  העד, מר שיגליק:

 30 עם וותיקים. וותיקי מלחמה. 

 31 טוב. כן.  כב' הש' לוי:

 32 האם הפורום תמך ב'עזרא' מבחינה כספית? עו"ד ג. אדרת:
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 1בטח. בתקופה ההיא, בתקופה של בעיות ארגוניות והגיע דוד רויטמן  העד, מר שיגליק:

 2כשהגיע אנחנו פשוט תמכנו בו בצורת שכר ושילמנו לו משכורת. בהמשך 

 3 לאחר שהארגון הוקם אנחנו שילמנו עבור, 

 4 שכר דירה.  גב' קירשנבאום:

 5ת של שכירות המבנים, שכירות המבנים. אנחנו שילמנו בעבור פעילו העד, מר שיגליק:

 6מועדונים כאלה ואחרים יחד עם ישראלים. באופן כללי היו פעילויות 

 7 משותפות לכל פעילות וכל אירוע דורש כסף. 

 8 מה מקור הכספים האלה? כב' הש' לוי:

 9בהתחלה אנחנו פשוט מאוד גייסנו ואספנו כספים מתוך כיסם של  העד, מר שיגליק:

 10 והרופאים, כאשר,  אנשים שהשתתפו בזה, בדרך כלל זה היו עורכי דין

 donation? 11כמו  כב' הש' לוי:

 donation . 12. רק donation העד, מר שיגליק:

 13 אוקי.  כב' הש' לוי:

 14 כאשר בארץ השתכנעו )לא ברור( שלנו התחילו לתמוך בנו.  העד, מר שיגליק:

 15 מי?  כב' הש' לוי:

 16אם בית המשפט מתעניין בגיוס הכספים מחוץ לארצות הברית הכסף  העד, מר שיגליק:

 17היה מגיע מקרן היסוד, כסף היה מגיע מאנשים שאני אפילו לא מכיר 

 18אותם. לפעמים מארגנים אירוע כזה או אחר במשותף עם ארגון ציוני 

 19 עולמי והשאלה הזאת טוב יותר לפנות לרואה חשבון כי אני, 

 20 , כסף ממדינת ישראל קיבלתם?לא ברמה הזאת כב' הש' לוי:

 21לא, אני חושב שלא יכולנו לקבל כסף של המדינה, אם אנחנו אכן היינו  העד, מר שיגליק:

 22מקבלים כספים כאלה ואחרים קרוב לוודאי זה מארגונים ציבוריים כי 

 23 יש פה ואנחנו מדווחים מידי שנה בפני רשויות המס בארצות הברית. 

 24 . אוקי. טוב. הלאה כב' הש' לוי:

 25 מה ההיכרות שלך עם מר ליברמן? עו"ד ג. אדרת:

 26' הכיר ביני לבין מר ליברמן, יורי שטרן. וכאשר החלטנו 11-בסוף שנות ה העד, מר שיגליק:

 27להקים את הארגון הזה אז התחלנו כבר לתקשר יותר באופן צמוד. 

 28רוצה רק להדגיש, יכול להיות שלא כל כך מובן פה, בעבור יהודי תפוצות 

 29 מהווה בעצם המנהיג המעורב של כל יהודי תפוצות.  ליברמן

 30 דוברי רוסית.  גב' קירשנבאום:

 31 דוברי רוסית.  מתורגמן:

 32 כן, כך הבנתי אבל צריך להגיד. כן. בבקשה.  כב' הש' לוי:
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 1 תספר מתי, איך הכרת את גברת קירשנבאום.  עו"ד ג. אדרת:

 2 זה היה מזמן ואני לא יכול להגיד,  העד, מר שיגליק:

 3 לפני או אחרי ליברמן? ב' הש' לוי:כ

 4 אני חושב שליברמן התחיל לפני גברת קירשנבאום. אני חושב.  העד, מר שיגליק:

 5 טוב.  כב' הש' לוי:

 6אנחנו התחלנו לשתף פעולה אני ופאינה בתקופה שהיא היתה מזכ"לית  העד, מר שיגליק:

 7 המפלגה והיא היתה מפקחת על העבודה, על הפעילות מחוץ לישראל.

 8זה היה נוח מאוד כי אביגדור ליברמן תמיד היה פוליטיקאי גדול בעל 

 9תפקיד גדול ומשמעותי ולא תמיד היה נוח להטריד אותו, ליצור איתו 

 10 קשר בשאלות כאלה ואחרות. הרבה יותר נוח ונגיש, 

 11 להטריד אותה.  כב' הש' לוי:

 12עם פאינה קירשנבאום . אני התקשרתי למר ליברמן אך ורק במקרים  העד, מר שיגליק:

 13 שלא יכולתי לסיכום עם פאינה קירשנבאום. 

 14אני מבקש שתתאר כאן את איפה אתה ממקם, שם, את גברת פאינה  עו"ד ג. אדרת:

 15קירשנבאום כשמדברים על הטבלה שראינו קודם, ביתנו עולמי, 

 16 הפורום, 'עזרא'. 

 17 בילי פאינה קירשנבאום למעשה, בש העד, מר שיגליק: 

 18 הצביע על הרובריקה של ביתנו עולמי.  כב' הש' לוי:

 19למעשה היא ניהלה את כל הפעילות ביתנו עולמי היא היתה בתפקיד  העד, מר שיגליק:

 20מזכ"ל המפלגה. אנחנו מעולם לא דנו בפעילות המפלגה אלא אך ורק 

 21 בפעילות ביתנו עולמי. 

 22 טוב.  כב' הש' לוי:

 23שאתה מדבר על הפעילות, על שיתוף הפעולה, על העזרה של גברת  ג. אדרת:עו"ד 

 24קירשנבאום, תתאר לנו במה זה בא לידי ביטוי. עוד הכוונה מסוימת, 

 25איך המעורבות שלה השפיעה על הארגונים ואני מתייחס עכשיו על 

 26 פורום. 

 27גברת  פשוט מאוד. המספרים מדברים בעד עצמם, לפני הגעתה של העד, מר שיגליק:

 28מקומות בקונגרס מכל היהודים  51פאינה קירשנבאום היה לנו רק 

 29 48דוברי רוסית בעולם ולאחר הגעתה של גברת קירשנבאום היה לנו 

 30ממדינות  5-1מקומות מקנדה, ועוד  8מקומות רק מארצות הברית, 

 31ברית המועצות לשעבר, אירופה וישראל. כלומר מיד הפכנו לארגון 

 32 רציני. 
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 1 טוב.  :כב' הש' לוי

 2ואיך הדברים נעשים בפועל? מה קורה שפאינה מופיע בפני גורמים  עו"ד ג. אדרת:

 3 מסוימים יחד עם אנשי הפורום? איך זה משפיע על אנשי הפורום?

 4העניין הוא שפאינה היתה ממוקמת כאן כביכול איש טכני, אבל מרגע  העד, מר שיגליק:

 5לישראל היא  שפאינה מגיע לארצות הברית או למדינה אחת מחוץ

 6מופיעה כמנהיג פוליטי מישראל, היא היתה חברת כנסת ואדם קרוב 

 7מכולם לאביגדור ליברמן. כל קהילה דוברי רוסית רצתה לראות אותה 

 8ולשאול שאלות. ועם הזמן גם קהילות אמריקאיות התחילו לפנות 

 9אלינו במידה ומגיעה גברת קירשנבאום לארגן פגישה. אני נוכחתי 

 10באירועים כאלה ואחרים כאשר הופיעה פאינה  בארצות הברית

 11קירשנבאום במשך זמן רב והופיעה בפני קהילות גדולות מאוד שלא 

 12דוברות רוסית. ואנחנו סברנו כל הזמן שהופעות כאלה מנוף חשוב מאוד 

 13 לגייס, למשוך יהודי העולם לטובת ישראל. 

 14תפקיד  אני רוצה לשאול אותך לגבי הקונגרס הציוני העולמי. לך יש ש:

 15 בקונגרס?

 16כיום הקונגרס הזה למעשה לא פעיל, אכן הקונגרס הזה כאשר הוא קם  ת:

 17 הייתי, 

 18סליחה, אתה מתרגם לא נכון, כי העורך דין שאל על הקונגרס הציוני  גב' קירשנבאום:

 19 העולמי והוא לא הבין את זה והוא מדבר איתך על קונגרס אחר עכשיו. 

 20  אז נשאל עוד פעם. עו"ד ג. אדרת:

 21לא היתה מילה ציוני פה, היה קונגרס יהודי או ציוני? לארגון אחר.  העד, מר שיגליק:

 22בארגון הציוני העולמי כפי שאמרתי כבר היום אני פועל שם במסגרת 

 23 ביתנו עולמי, כיום אני חבר מועצת מנהלים והחבר בוועד המנהל. 

 24 של הקונגרס הציוני העולמי או של הפורום? כב' הש' לוי:

 25אכן הקונגרס הציוני העולמי. זאת הסיבה שאני פעמיים בשנה מגיע  מר שיגליק:העד, 

 26 לישראל לישיבות. 

 27 עכשיו זו שלישית אבל.  כב' הש' לוי:

 28עכשיו אני הגעתי בשביל בית משפט אבל אני מגיע  לישראל יותר  העד, מר שיגליק:

 29 מפעמיים בשנה כי הציונות, ציונות לא מסתיימת בישיבות. 

 30 לגמרי. בסדר גמור. כן.  לוי:כב' הש' 

 31אמרת שבתקופה שגברת קירשנבאום נכנסה לפעילות מטעם ביתנו  עו"ד ג. אדרת:

 32 עולמי, מספר הצעירים בקונגרס עלה באופן משמעותי.
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 1 הוא אמר.  כב' הש' לוי:

 2 כן.  העד, מר שיגליק:

 3הצעירים מה המשמעות מבחינת ביתנו העולמי, הפורום ו'עזרא' לכמות  עו"ד ג. אדרת:

 4 הזאת בקונגרס? מה המשמעות של הדבר?

 5אפשר להבין זאת רק כאשר אתה עוסק בציונות כי אנחנו רוצים לקדם  ת:

 6רעיונות שלנו כאלה ואחרים וישראל לא מבינים, אבל בתפוצות אנחנו 

 7 מבינים שבמוקדם או מאוחר נצטרך לברוח, 

 8 השאלה נשאלה , אני, )רוסית(  גב' קירשנבאום:

 9 אני צריך כך שההשערה שלנו גדלה.  שיגליק:העד, מר 

 10 גדלה במה? כולם ציונים, לא? כב' הש' לוי:

 11 בקידום הרעיונות שלנו.  העד, מר שיגליק:

 12 הבנתי, בקידום הרעיון. כב' הש' לוי:

 13 לא כולם ציונים  העד, מר שיגליק: 

 14 בהסתדרות הציונית לא כולם ציונים? כב' הש' לוי:

 15נקיים כרגע שיח על ציונות פה בבית המשפט, רבים מוכנים בוא לא  העד, מר שיגליק:

 16 למסור אדמות. 

 17הבנתי , לקידום הרעיונות שלכם במסגרת ההסתדרות הציונית  כב' הש' לוי:

 18 העולמית. בסדר. אוקי. 

 19 ההסתדרות הציונית  העולמית זה בעצם הפרלמנט היהודי,  העד, מר שיגליק:

 20 לשמוע עורך דין אדרת?בסדר, זו התשובה שרצית  כב' הש' לוי:

 21 תודה.  עו"ד ג. אדרת:

 22 אז המסר הובן.  כב' הש' לוי:

 23 מר שיגליק,  עו"ד ג. אדרת:

 24 אם משהו לא ברור אני יכול לחדד.  העד, מר שיגליק:

 25 זה בסדר, התשובה לבית המשפט ברורה. תודה. בבקשה.  כב' הש' לוי:

 26יותר נכון ברוסית זה היה  או 421אני רוצה להציג לך מסמך שסומן נ/ עו"ד ג. אדרת:

 8144-27. תסתכל בכותרת שכתוב ביתנו עולמי תוכנית עבודה לשנים 1נ/

8148 . 28 

 29כן, אני ראיתי ואני אומר שהתוכנית הזאת רק מאשרת את מה שאני  העד, מר שיגליק:

 30 אמרתי כאן על ארגון ועל ארגון מחדש. 

 31 מה החלק שלך בגיבוש התוכנית הזאת? כב' הש' לוי:

 32 החלק הכספי.  שיגליק:העד, מר 
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 1אתה שילמת את זה? אבל אתה השתתפת בישיבה שהכינה את המסמך  כב' הש' לוי:

 2 הזה? 

 3לא יכול לא להשתתף, בייחוד מה שקשור לארצות הברית. במדינות  העד, מר שיגליק:

 4אחרות יש דברים כאלה ואחרים שיכול להיות שאני לא יודע. יכול לא 

 5 לדעת. 

 6יר באופן אישי את תוכנית העבודה הזאת? אתה היית חלק אתה מכ עו"ד ג. אדרת:

 7 ממנה?

 8 חקירה ראשית בכל זאת.  עו"ד אבן חן:

 9מאה אחוז שאני השתתפתי בתוכנית הזאת ואני חושב שגם בגיבוש  העד, מר שיגליק:

 10התוכנית. כתובים פה דברים שקשורים לפעילות העבודה, בארגון שלי, 

 11 בלעדיי. אף אחד לא יכול לעבוד בארגון שלי 

 12תסתכל בבקשה בעמוד השני במשבצת השלישית מלמעלה, האמצעית.  עו"ד ג. אדרת:

 13אלף דולר. וכאן כתוב רה ארגון  81שמה שאני יכול לזהות במספרים זה 

 14והרחבת הפורום הקנדי דוברי רוסית ורה. מה אתה יכול לספר לבית 

 15 המשפט על הפורום הקנדי? מי יזם אותו?

 16אנחנו פעלנו בארצות הברית והיינו מבינים שגם בקנדה יש אפשרות כן  ת:

 17לעבוד. בזמנו, עוד לפני הפורום הקנדי פתחתי באחד הסדנאות, אחד 

 18מערך ההכשרות מנהיגים ציונים פגשתי את סשה גרסון, היא היתה 

 19במהלך ההכשרה והייתי כבר, ואני הייתי כבר מרצה. היא היתה די 

 20ה שאלות. אני יחד איתה פתחתי את תחנת רדיו פעילה, היא שאלה הרב

 21ורה. תחילה אנחנו חיפשנו ורצינו לפתוח את הארגון הזה בטורונטו אבל 

 22לא הצלחנו לאתר שם מנהיג נורמלי וכאשר פאינה אמרה לי שבסופו של 

 23דבר אנחנו חייבים לפתוח ארגון רציני בקנדה אמרתי שאני יכול 

 24טו אין לנו אדם מתאים. כך הקמנו להמליץ על בן אדם בוונקובר, בטורונ

 25פורום קנדי. לדעתי פאינה אפילו נסעה לוונקובר כי לא נסענו ביחד, 

 26 נסענו לא ביחד. 

 27 דיברת על רדיו ורה ועל אלכסנדרה גרסון.  ש:

 28 כן.  ת:

 29 אתה בקשר עם אלכסנדרה? ש:

 30 כמובן.  ת:

 31 אתה יודע מה מצבה הרפואי היום? ש:
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 1אות שלה, אבל היא ביקשה ממני מאוד אני יודע היטב את מצב הברי ת:

 2 לא לפרט. 

 3 אני לא מבקש,  ש:

 4 היא אפילו מסיבה הזו לא הגיעה לישראל בקשר למות אימה.  ת:

 5 מהסיבה הבריאותית? ש:

 6 כן. ת:

 7 הפעילות בקנדה וברדיו וורה היא קיימת עד היום? ש:

 8 כן.  ת:

 9רדיו האם ידוע לך על קשר של גברת קירשנבאום עם אלכסנדרה ועם  ש:

 10 וורה?

 11אני יודע בוודאות שקירשנבאום הופיע ברדיו וורה ויש הקלטה. במידה  ת:

 12ופאינה היתה בוונקובר בוודאות היא נפגשה עם הקהילה שם, אני לא 

 13 יודע כי לא הייתי שם, אבל היא הופיעה ברדיו וקיימת הקלטה. 

 14אני רוצה לשאול אותך לגבי פגישות שהיו לך עם פאינה בחו"ל. פגישה  ש:

 15 בקייב.  8148באמצע שנת 

 16אני חושב שקרוב לוודאי היו שתי פגישות ביני ובין פאינה בקייב. אחת  ת:

 17כי בפגישה אז היה גם ליברמן, זו היתה  8148-מהם אני זוכר במדויק ב

 18אבל היה איזה שהוא פגישה בבית כנסת של חב"ד ולא זוכר בוודאות 

 19מצב של סכסוך בין שני רבנים שם ופאינה היתה אמורה לגשר ביניהם. 

 20ואני זוכר את הופעתה של פאינה שם, לדעתי היה שם דוד רויטמן 

 21מ'עזרא', אם אני זוכר נכון ובהתחשב בכך שבכל זאת זה אוקראינה, 

 22 לא תחת אחריותי, יכול להיות שאני לא יודע הכל. 

 23 רת קירשנבאום גם במוסקבה?נפגשת עם גב ש:

 24כן, נפגשתי במוסקבה לא פעם אחת ולא פעמיים ולכן אני יכול לבלבל  ת:

 25 פה בין פגישה לפגישה. 

 26האם זכורה לך פגישה במוסקבה שהיתה במסגרתה פעילות במרכז  ש:

 27 'עזרא'?

 28קשור ל'עזרא' אני זוכר מאוד פגישה אחת, התקיימה פגישה של 'עזרא'  ת:

 29ולפי דעתי אפילו בית הכנסת היה שם. היו שם הרבה  של ארגון צעירים

 30אנשים צעירים אך לא רק אנשים צעירים. היה שם גם דוד רויטמן 

 31 והיתה שם פאינה, אני הייתי שם בתור אורח. 



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 61561-80-61 ת"פ
 

 1862אפריל  12 

 

 3211 

 1אני אזכיר לך שהיתה ארוחה  8148לגבי נסיעה, פגישה בלונדון במאי  ש:

 2 אצל השגריר. 

 3ינה פעם אחת אז את זה אני זוכר בהתחשב בכך שבלונדון פגשתי את פא ת:

 4את הפגישה הזאת, נוכח שם מר ליברמן, היה שם מנכ"ל ביתנו עולמי 

 5דאז אריק נודלמן וישראלים נוספים. זו היתה ארוחת צהריים בביתו 

 6של שגריר, היו שם אנשים עשירים שהם מכונים ברוסיה אוליגרכים. 

 7דתי במסגרת כלומר זו היתה פגישה נועדה לגיוס כספים. בהמשך עב

 8אותה נסיעה עבדתי עם פאינה בנפרד. אנחנו נפגשנו עם מישהו, לא זוכר 

 9את השם משפחה שלו, שם פרטי שמוליק. אנחנו דיברנו איתו על תמיכה 

 10 בארגון, לא זוכר את הפרטים אני זוכר באופן כללי. 

 11 אני אנסה להזכיר שמואל חייק מקרן קיימת.  ש:

 12 כן. אני מכיר אותו אישית.  ת:

 13 ומה היה התפקיד שלו? ש:

 14 אם אני זוכר נכון אני חושב שהוא בראש קרן קיימת לישראל.  ת:

 15 תספר על פניה שלך לליברמן לקיים פגישה דחופה באתונה.  ש:

 16זה היה המקרה שלא הצלחתי להגיע לסיכום עם פאינה, היינו צריכים  ת:

 17לקבל החלטה בדחיפות עם מי אנחנו הולכים לבחירות וזה היה עקרוני. 

 18אני לא זוכר מדוע אבל אתונה היה מקום הכי חשוב לפגישה כי אם אני 

 19זוכר נכון פאינה היתה באיזה שהוא מקום בסביבה, התקשרתי 

 20ה חשוב מאוד תיקרא מהחופשה ובכך המריבה לליברמן אמרתי לו שז

 21הזו הסתיימה כי כאשר הם הגיעו התקשרה אלי אשתי מארצות הברית 

 22ואמרה שאם אני לא חוזר מיד היא תתגרש ממני. והם טסו לאתונה 

 23 ואני טסתי לארצות הברית. 

 24 ולא היתה פגישה? ש:

 25 אני לא נכחתי.  ת:

 26עם פאינה האם יצא לך מר שיגליק, אתה במסגרת הפגישות שהיו לך  ש:

 27 גם להכיר ולפגוש את הבנות שלה רנית ומיטל?

 28מספר פעמים פאינה ביקשה ממני להזכיר לסדר עם הבנות לוחות זמנים  ת:

 29של הנסיעות ואני הייתי נכחתי בחתונה של אחת הבנות ונדמה לי גם 

 30 שראיתי את אחת הבנות במפגן לכבוד ישראל,
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 1טענה שטוענים כנגד פאינה שהנסיעות מצעד. מה אתה יכול לומר לגבי ה ש:

 2שלה והבתי מלון שהיא קיבלה לא היו לצרכי העבודה עבור הארגונים 

 3 אלא עבור בילויים פרטיים אישיים, 

 4 איזה נסיעות? איזה ארגונים? עו"ד אבן חן:

 5 אתה תשאל בנגדית. וטוענים שזה שוחד שפאינה קיבלה מ'עזרא'.  עו"ד ג. אדרת:

 6ד השופט אמרת לי להגיד רק את האמת וזו שטות מוחלטת. באותם כבו העד, מר שיגליק:

 7המקרים שראיתי פאינה מבוקר ועד הלילה דנה בשאלות כאלה ואחרות 

 8 והופיעה במקומות כאלה ואחרים וזו היתה עבודה קשה מאוד. 

 9 אתה מכיר את כל הנסיעות? כב' הש' לוי:

 10 אני מדבר רק על מה שאני יודע.  העד, מר שיגליק:

 11 לאיזה נסיעות אתה מתכוון? הש' לוי:כב' 

 12 אני שאלתי אותו אדוני.  עו"ד ג. אדרת:

 13 שיגיד לנו לאן. על הנסיעות שאדוני שאל אותו? כב' הש' לוי:

 14 כן, אלה נסיעות שהוא היה שותף להם.  עו"ד ג. אדרת:

 15אני מתכוון לנסיעות כמעט כל הנסיעות שלה לארצות הברית ואני  העד, מר שיגליק:

 16מעט כל הנסיעות, אני יודע גם על נסיעה שהיינו בלונדון, בקייב, מדגיש כ

 17הרבה פעמים במוסקבה ואני לא זוכר כמה פעמים. באשר לאתונה, 

 18פשוט קראו לה מחופשה וזה בעצם היה מקרה אחד ויחיד שהיתה איזה 

 19 שהוא סכסוך, מריבה ביני ובין פאינה. 

 20 יהם?אוקי, אלה הנסיעות שאתה מתכוון אל כב' הש' לוי:

 21 אם אתם יודעים על עוד משהו תזכירו לי, אני גם אזכור.  העד, מר שיגליק:

 22 כן.  כב' הש' לוי:

 23 תודה רבה.  עו"ד ג. אדרת:

 24בבקשה חקירה נגדית. תשיב עכשיו לשאלות התובע. בבקשה, אדוני  כב' הש' לוי:

 25 מוכן? בבקשה. 

 26 

 27 העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד עקירב: 

 28שיגליק, קוראים לי משה עקירב. עם מי דיברת לקראת שלום אדון  ש:

 29 העדות שלך היום?

 30 אני נפגשתי כאן עם מנכ"ל מר אלכס סלסקי, מנכ"ל ביתנו עולמי.  ת:

 31 לא חושב שהבנת את השאלה, לקראת העדות.  כב' הש' לוי:

 32 לקראת העדות, הכנה.  עו"ד עקירב:
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 1 הכנה לעדות?  העד, מר שיגליק:

 2 כן.  כב' הש' לוי:

 3 אני נפגשתי עם עורך דין.  העד, מר שיגליק:

 4 דיברת עם עוד מישהו ספציפית בנוגע לעדות? עו"ד עקירב:

 5 רק עם עורך דין.  ת:

 6 מה הסבירו לך בנוגע לעדות שאתה נותן? ש:

 7 לא הבנתי שאלה.  ת:

 8 מה הוסבר לך בנוגע למה שאתה צריך להעיד בנוגע אליו? ש:

 9 שפטת פאינה קירשנבאום. העורך דין אמר לי בעצם על מה נ ת:

 10 בסדר. מתי בפעם האחרונה דיברת עם גברת קירשנבאום? ש:

 11 כאן במסדרון.  ת:

 12 חוץ מהפעם הזאת? ש:

 13 אתמול אצל עורך דין.  ת:

 14 אוקי. באיזו תדירות אתם מדברים? ש:

 15 עם פאינה? ת:

 16 כן.  ש:

 17 שהיתה מזכ"לית דיברנו.  ת:

 18 אחת לשבוע? ש:

 19הולדת, במהלך העבודה השוטפת הפכה  כיום במידה ויש חג או יום ת:

 20אותנו לחברים, אם קורה משהו במשפחה ולצערי הרב אנחנו מתקשרים 

 21 רק בטלפון. 

 22אני מניח שכבר אין יחסי עבודה, מצומצם לחגים  8143אז בעצם משנת  ש:

 23 וטלפונים?

 24 יחסי עבודה לא קיימים, קשר אישי כן.  ת:

 25יקאי, הוא חסר שיוך בסדר. אמרת קודם שלפורום, הפורום האמר ש:

 26 פוליטי. 

 27אני רוצה להגיד שכאשר אנחנו אומרים את המילה פוליטיקה זה עניין  ת:

 28רגיש מאוד, תמיד, כי גם פאינה וגם מר ליברמן יודעים שאנחנו תומכים 

 29בישראל כפי שהיא ובלי שום קשר איזו מפלגה תהיה בהנהגת ישראל, 

 30ת תנועה עולמית ביתנו שמאל, ימין, אנחנו נתמוך בישראל. אבל במסגר

 31עולמי במסגרת הפורום הציוני העולמי אנחנו צוות אחד ואני רוצה 

 32 שתבינו זאת. 
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 1אני מבין אז אני רק מצמצם את השאלה שלי, אין שיוך פוליטי? זה גם  ש:

 2 מה שהסברת בעצם עכשיו אם נפשט. 

 3 מבקש להסביר את השאלה.  ת:

 4אוקי. אתה הסברת, בין השאר בחקירה שלך במשטרה, שלפורום  ש:

 5 שלפורום היו שיתופי פעולה גם עם הליכוד וגם עם מרצ.  11בשורה 

 6לא עם מפלגה, אנחנו לא משתפים פעולה עם המפלגות, במסגרת תנועה  ת:

 7ציונית עולמית אנחנו משתפים פעולה גם עם מרצ, גם עם ליכוד, גם עם 

 8 ש"ס.

 9ממרצ עד ש"ס. בסדר. בחקירה אתה גם הסברת שבאופן אוקי, אז  ש:

 10רשמי גברת קירשנבאום לא קשורה לפורום. זה מה שאמרת בחקירה, 

 11 זה נכון?

 12אני מבקש לא, אני עמדתי על כך שקירשנבאום לא נושאת כל תפקיד  ת:

 13 בפורום. 

 14 אוקי. אני אקריא מה שאמרת, אני גם אציג לך את זה ברוסית.  ש:

 15 ודעה נגבתה בשפה הרוסית?הה כב' הש' לוי:

 16ההודעה נגבתה בשפה הרוסית, אם אני לא טועה זה בפסקה האחרונה  עו"ד עקירב:

 17אם תוכל להסביר לו. 'פאינה לא היתה קשורה לפורום, אני ביחסי 

 18חברות איתה, היא תמיד נפגשה עם קהילות דוברי רוסית, היא תמיד 

 19 דיברה על ישראל ואף פעם לא על המפלגה'. 

 20פה כתוב בדיוק מה שאני אמרתי לפני כן, יש כאן שאלה אבל השאלה  מר שיגליק:העד, 

 21הזאת הושמעה בצורה אחרת אז. ואני אמרתי שבאופן רשמי לא, בדיוק 

 22כפי שכתוב כאן, פאינה לא היתה קשורה עם פורום ואני ביחסי ידידות 

 23איתה, היא תמיד נפגשה עם קהילות דוברי רוסית והיא תמיד דיברה 

 24ראל ומעולם על מפלגה. כי החוקר ניסה לשכנע שאנחנו כביכול על יש

 25קשורים במסגרת המפלגה או קשורים כספית וכן הלאה, לא כתוב פה 

 26 כל מה שאמרתי לחוקר. 

 27 לא כתוב פה הכל? מי נכח בחקירה? ש:

 28לא כתוב הכל. עורך דין שלי, חוקר ומידי פעם היה ניגש בן אדם נציג  ת:

 29 לא יודע מי זה ודיברנו בשפה הרוסית.  ישראל, יכול להיות, אני

 30 וניתנה לך החקירה אחרי זה לקרוא אותה ולחתום עליה? ש:

 31 כן.  ת:

 32 אוקי. בסדר.  ש:
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 1אבל לא כתוב כאן, לא כתוב כאן שהחוקר אמר לי שאני כזה טוב שאני  ת:

 2כזה נדיב למען ישראל והם מבזבזים את הכסף שאנחנו תורמים, פה זה 

 3 לא כתוב. 

 4טוב. עוד במסגרת העדות במשטרה סיפרת שהעברות של כספים  אוקי. ש:

 5ל'עזרא' היו במסגרת של אירועים והם היו אירועים הומניטריים 

 6 שקשורים בנוער, כך כפי שכתוב בהודעה. 

 7 איפה? באיזה סעיף? עו"ד ג. אדרת:

 8להודעה ברוסית. כאן,  1בהודעה העברית ובעמוד  443זה נמצא בשורה  עו"ד עקירב:

 9 . 431משורה החל 

 10 אכן כן, האירועים ההומניטריים עבודה עם צעירים ובני נוער.  העד, מר שיגליק:

 11 בסדר.  ש:

 12 אגב, דיברתי על כך היום.  ת:

 13 כן. וזה אומר שאתם העברתם כסף ל'עזרא'? ש:

 14 כן.  ת:

 15 ולהיפך? ש:

 16 צריך לבדוק את זה בהנהלת חשבונות.  ת:

 17 אתה זוכר ש'עזרא' העבירו לך כסף? ש:

 18 אני לא שולל.  ת:

 19אוקי, אז אם אני אגיד לך שאני, שיש מסמכים שאומרים שהעברת כסף  ש:

 20 זה סביר בעיניך? שעבר כסף מ'עזרא' אליכם?

 21אני, זה חשוב ואני לא רוצה, היו הרבה אירועים משותפים, על חלק  ת:

 22אנחנו משלמים, על חלק אחרי 'עזרא' משלמת. וייתכן שהיו העברות 

 23 ין 'עזרא' ולהיפך. כספים ביננו לב

 24 אבל היתה כפיפות כספית ביניהם לבין 'עזרא'? כב' הש' לוי:

 25 הכפיפות לא היתה.  העד, מר שיגליק: 

 26 זאת אומרת הפורום לא יכול לתת לעזרה הוראה לשלם כסף למישהו? כב' הש' לוי:

 27ר לדוגמה ארגון ציבורי כזה או אחר מעביר לנו כסף ומבקש לשלם בעבו העד, מר שיגליק:

 28ארגון דתי כזה או אחר. כנ"ל גם אנחנו באמצעות 'עזרא' יכולים לממן 

 29או לשלם לארגון הנוער זה או אחר אבל זה לא יחסי כפיפות, זה 

 30ארגונים ציבוריים, אין פה מנהלים, אנשים גדולים וקטנים, יש 

 31 מנהיגים. 

 32 זה מסקנה מראש? כב' הש' לוי: 
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 1 בדרך כלל כן.  העד, מר שיגליק: 

 2 זה אותו דבר עם המפלגה? לוי: כב' הש'

 3 איזו מפלגה? העד, מר שיגליק: 

 4 ישראל ביתנו.  כב' הש' לוי:

 5אנחנו לא עבדנו עם המפלגה לעולם. עבדנו רק עם תנועות ציבוריות  העד, מר שיגליק:

 6 ודברים שונים. 

 7האם יכול להיות מצב שמישהו רואה במפלגה אולי הגברת קירשנבאום  כב' הש' לוי:

 8 אה לממן הוצאה כלשהי?נתנה הור

 9 הוראה? העד, מר שיגליק:

 10 כן.  כב' הש' לוי:

 11אם מסכמים על אירוע משותף כזה או אחר שבחלקה משלם ארגון  העד, מר שיגליק:

 12 ובחלקה אחר אז דבר כזה יכול לקרות, יכול היה לקרות. 

 13 טוב, כן תמשיכו.  כב' הש' לוי:

 14 מ'עזרא', צ'קים  5אוקי. אני מראה לך צ'ק,  עו"ד עקירב:

 15 זה הוגש? כב' הש' לוי:

 16 לא.  עו"ד עקירב:

 17 כן, מבקשים להגיש? כב' הש' לוי:

 18 מעביר לפקודת חבריי.  עו"ד עקירב:

 19 כן, עורך דין אדרת.  כב' הש' לוי:

 20 אם בעצם אומר העד, אבל אם חבריי מסכימים כמובן שנרצה להגיש.  עו"ד עקירב:

 21 ההמחאות האלה לא נוגדות למה שאני אמרתי.  העד, מר שיגליק:

 22אבל אולי זה מרענן אותך? אתה יודע להסביר למה )לא ברור( כסף  ש:

 23 מ'עזרא' במקרים האלה, בנקודות האלה. 

 24מה שקשור להעברות, לבדוק מול הנהלת חשבונות, אני לא מאלה שנותן  ת:

 25 כסף, 

 26 ההיפך, אני מאלה שנותן כסף.  גב' קירשנבאום:

 27 אני אחד מאלה שגם נותן כסף.  ר שיגליק:העד, מ

 28 גם נותן, אבל לא מקבל.  כב' הש' לוי:

 29 לא.  העד, מר שיגליק:

 30 הבנתי. בסדר.  כב' הש' לוי:

 31 

 32 
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   1 
#<61># 2 

 3 החלטה

 4 

 5 

  6 

 7 . 6601הוגש וסומן ת3

 8 
#<41># 9 
 10 

 11 במעמד הנוכחים. 1238431862, כ"ד ניסן תשע"טניתנה והודעה היום 

 12 

 
 

 שופט, לוי ירון

 13 

 14לי ארגון שלי אף פעם לא שילם שום נסיעה ושום אירוע, אני משלם  העד, מר שיגליק:

 15תמיד על עצמי, אני חושב שהמנהיגים אלה שצריכים לשלם. גם בעבור 

 16השתתפות בישיבות הקונגרס הציוני העולמי אני לא מקבל את 

 17הכספים, אני משלם לבד. אבל האנשים שמקבלים שכר אף פעם לא 

 18 וגלים לממן דברים כאלה בעצמם. מס

 19 אוקי.  כב' הש' לוי:

 20 הכוונה זה שחי על משכורת.  עו"ד ג. אדרת:

 21 כן. כן.  כב' הש' לוי:

 22טוב, אני חוזר איתך למה שנשאלת עליו קודם, על הנסיעה לאתונה. אני  עו"ד עקירב:

 23אתעכב איתך, קודם כל אתה זוכר באיזה יום קראת לפאינה להגיע 

 24 לאתונה?

 25לא זוכר, אני זוכר שאני התקשרתי אליה והיא אמרה לי 'אני בחופשה ,  מר שיגליק: העד,

 26 אל תבלבל לי את הראש'. 

 27ואתה יכול להסביר מה היה כל כך דחוף שהצריך הפסקה של החופשה  ש:

 28 של גברת קירשנבאום?
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 1אני לא יודע עד כמה, אבל עלינו היה לקבל החלטה עם מי בשיתוף  ת:

 2יוצאים לבחירות. אני לא הייתי רוצה לדון בדברים  פעולה עם מי אנחנו

 3האלה באופן פרטני כי עד היום זה נושא מאוד רגיש אבל אני התנגדתי 

 4באופן נחרץ ללכת לצאת לבחירות עם אותו ארגון שניסו לייעץ לנו. וזה 

 5היה חשוב עבורי כל כך שאמרתי אז למר ליברמן שאנחנו לא ניפגש דחוף 

 6אנחנו לא נלך לבחירות ואמרתי לו שרק אתה ולא נדון בשאלה הזאת 

 7 מסוגל לקרוא לפאינה מהחופשה. 

 8 אבל לא באת לפגישה הזאת בסוף? ש:

 9אני לא הגעתי לפגישה הזאת בסופו של דבר, אני יכול להקריב למען  ת:

 10הציונות המון דברים אבל לא את משפחתי. אבל כמה שאני מבין 

 11 הפגישה הזאת בינם כן התקיימה, 

 12 ה היו צריכים להיפגש פאינה וליברמן?באתונ ש:

 13 כן, הפגישה באתונה בין פאינה וליברמן והם כן קיבלו את ההצעה שלי.  ת:

 14 אוקי.  ש:

 15 למה אי אפשר להיפגש בישראל? חלק מהזמן לפחות,  כב' הש' לוי:

 16פאינה היתה באיזה שהוא מקום מחוץ לארץ ולכן היה קל יותר להגיע  העד, מר שיגליק:

 17אתונה מאשר לישראל. היתה פגישה חשובה באתונה, יותר ליום אחד ל

 18חשוב לי היה עצם הפגישה ביני ובין פאינה לבין ליברמן וכל השאר זה 

 19 כבר רגישות. 

 20 ואיך זה קשור ל'עזרא' הפגישה הזאת? כב' הש' לוי:

 21כי אז היתה שאלה על הפרק אם אנחנו נאבד את 'עזרא' או לא נאבד  העד, מר שיגליק:

 22 וכאן לא הייתי רוצה לפרט כי עד עכשיו זה עניין רגיש.  את 'עזרא'

 23 מה עניין רגיש? הפגישה? עו"ד עקירב:

 24היתה תקופה ש'עזרא' היה אגף שלנו מאוד עוצמתי והיה סיכוי שנאבד  העד, מר שיגליק: 

 25 את הענף הזה החשוב אבל זה קשור רק לחלק האמריקני. 

 26 בפגישה? מתי אתה ידעת שלא תוכל להשתתף כב' הש' לוי:

 27 בדרך לשדה התעופה.  העד, מר שיגליק:

 28 בדרך לשדה התעופה איפה? כב' הש' לוי:

 29 במוסקבה.  העד, מר שיגליק:

 30 במוסקבה? ומתי התקשרת לגברת קירשנבאום? כב' הש' לוי:

 31אני לא זוכר בדיוק למי התקשרתי לפאינה או לליברמן אבל אמרתי  העד, מר שיגליק:

 32 שצריך דחוף להחליט בעניין כי אחרת אני לא אצא לבחירות. 
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 1 אז היית בשדה למוסקבה בדרך לאתונה? לא הבנתי.  כב' הש' לוי:

 2 אני הייתי במוסקבה בדרך לנמל התעופה כדי לטוס לאתונה.  העד, מר שיגליק:

 3נה ואז קיבלת את הטלפון מהאישה שייסע לשדה התעופה אבל לאתו כב' הש' לוי:

 4 שישנה את יעד הטיסה?

 5 קיבלתי אכן טלפון מאשתי ושיניתי את הכיוון.  העד, מר שיגליק:

 6 בדרך לשדה זה טוב.  כב' הש' לוי:

 7 . 1זה לא טוב כי הייתי צריך לנסוע לנמל תעופה אחר, במוסקבה יש  העד, מר שיגליק:

 8זמן לפני הטיסה לאתונה היית בדרך למוסקבה? בדרך לפגישה  כמה כב' הש' לוי:

 9באתונה. כמה זמן לפני הפגישה המיועדת באתונה היית בדרך לשדה 

 10 התעופה במוסקבה?

 11 בדרך כלל אני מגיע לשדה שעתיים לפני.  העד, מר שיגליק:

 12 הבנתי. אוקי. למי הודעת שאתה לא מגיע לפגישה? כב' הש' לוי:

 13י חושב שלליברמן או לעוזרו אבל לא זוכר. אבל אני חששתי להתקשר אנ העד, מר שיגליק:

 14 לפאינה, יכול להיות שאני כן התקשרתי ואני לא זוכר. 

 15 למה חששת? כב' הש' לוי:

 16כי זה היה בעצם מריבה, אני קלקלתי לה חופשה ובעצמי לא הגעתי. אני  העד, מר שיגליק:

 17 עצמי לא הגעתי. 

 18 צאה לדרך?ידעת שהיא כבר י כב' הש' לוי:

 19 לא, לא יודע, לא זוכר.  העד, מר שיגליק:

 20 טוב.  כב' הש' לוי:

 21 הפגישה היתה על בחירות. מתי הבחירות נערכו? עו"ד עקירב:

 22אני לא זוכר מתי היתה פגישה, זה היה לקראת הבחירות אני זוכר  העד, מר שיגליק:

 23 בוודאות שהבחירות היו בשנה )לא ברור(. 

 24 לקצר חופשה,  אז פאינה היתה צריכה ש:

 25 אם לבדוק את זה לפי הלוח זמנים זה היה בדיוק לפני בחירות.  ת:

 26 אבל כמה לפני? כל אישה יולדת היא אחרי היריון, השאלה כמה זמן.  כב' הש' לוי:

 27 לא זוכר בדיוק, יכול להיות חצי שנה יכול להיות יותר.  העד, מר שיגליק:

 28חודש )לא ברור( אתה לא  5לא כמו בארץ  )לא ברור( הליך הבחירות זה גב' קירשנבאום:

 29 יכול לקבל על זה תשובה, 

 30 לא, לא, גברת קירשנבאום לא להגזים.  כב' הש' לוי:

 31זה חשוב מאוד שאורכו של ההליך הזה של מערך הבחירות , למשל  העד, מר שיגליק:

 32הבחירות הבאות יחלו בינואר ויסתיימו באפריל, וזה לא יום וזה לא 
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 1תחילה בינואר ומסתיימת באפריל ולאחר מכן חודש. המערכת מ

 2 באוקטובר קונגרס בארץ.

 3 טוב.  כב' הש' לוי:

 4והעיסוק בזה הוא דחוף ברמה היום יומית באופן שהצריך עיצור של  עו"ד עקירב:

 5 החופשה?

 6זה דחוף, אתה יוצא למערכת הבחירות אתה מכריז מה אתה עושה, עם  העד, מר שיגליק:

 7 ה אתה הולך לעשות. מה אתה הולך לבחירות ומ

 8 ומתי עודכנת על מה שקרה בפגישה? ש:

 9אני לא זוכר את הזמנים האלה כי אני טסתי לארצות הברית וזו טיסה  ת:

 10שעות. בטח אני התקשרתי, בסופו של דבר אני זוכר שהכל  48של 

 11 הסתיים בטוב. 

 12 אוקי. אבל אתה עדיין לא רוצה להגיד לנו על מה זה.  ש:

 13 סיכוי לאבד את 'עזרא' בארצות הברית.  אני אמרתי שהיה ת:

 14 זאת אומרת הרעיון של הפגישה היה שתיוועדו שלושתכם,  כב' הש' לוי:

 15 כן.  העד, מר שיגליק:

 16ברגע שאתה לא נמצא מה הבעיה שהם ידברו ביניהם בטלפון? מה גם  כב' הש' לוי:

 17 שאני בטוח שכבר אז היו פתרונות של שיחות ועידה. 

 18 לא טכנולוגי, העניין היה עם מי לצאת לבחירות,  העד, מר שיגליק:

 19 נו, בסדר, אז מה יש, למה אי אפשר לדבר בטלפון? כב' הש' לוי:

 20אני בכלל לא רוצה לדבר בטלפון עם ליברמן על שום נושא כי לאחר כל  העד, מר שיגליק:

 21 שיחה כזאת כל פרט ופרט פורסם בישראל בעיתונות. 

 22 מה? כב' הש' לוי:

 23 כל מה שאני אומר לליברמן בטלפון מפרסמים בעיתונות אחר כך.  יק:העד, מר שיגל

 24 מה, אתה חושב שאדון ליברמן מדליף? כב' הש' לוי:

 25 לא, הוא חושב שמאזינים לשיחות שלו.  גב' קירשנבאום:

 26 אני לא מאשים אבל אני יודע בוודאות שכל הזמן מאזינים את ליברמן.  העד, מר שיגליק:

 27 טוב. אמר אמר. כן.  כב' הש' לוי:

 28 אתה הכרת את ארתור פינקלשטיין זכרונו לברכה? עו"ד עקירב:

 29 לא.  העד, מר שיגליק:

 30 אתה מכיר את ג'ורג' בירנבוים? ש:

 31שני השמות האלה, שני השמות האלה שמעתי אבל אני לא חושב שאני  ת:

 32 מכיר אותם. 
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 1מכיר?  נערך סקר בקרב יהודי ארצות הברית. אתה 8144אוקי. ביולי  ש:

 2 זכור לך סקר כזה?

 3אני ידוע לי על סקר הזה אבל אני תמיד התייחסתי לא )לא ברור( האלה  ת:

 4 אני יודע על סקר הזה אבל אין לי שום נגיעה לו, שום יחס. 

 5סליחה רגע, אני קשה לי להבין את, סליחה רגע, אני עדיין לא הבנתי עד  כב' הש' לוי:

 6הגברת קירשנבאום אמרה שהיא הסוף את העניין של הנסיעה לאתונה. 

 7 2 –היתה בחופשת סקי, למיטב זכרוני מדובר בסדר גודל של שבוע 

 8ימים. החופשה התחילה ביום שבת או ראשון, לא זוכר, היתה אמורה 

 9להסתיים בשבוע שלאחר מכן. היא הגיעה לאתונה בסוף השבוע, אני 

 10 חושב שחמישי בערב. 

 11 חמישי בלילה היתה.  עו"ד עקירב:

 12חמישי בלילה. מה שאתה אומר לי שהפגישה הזאת לא סבלה דיחוי,  ש' לוי:כב' ה

 13היתה ברמת דחיפות כזאת שהיא לא יכלה לסבול דיחוי לאחר השבוע 

 14 שלאחר מכן? כן?

 15 הפגישה היתה למעשה החשובה ביותר,  העד, מר שיגליק:

 16 מה, אי אפשר היה להיפגש ביום ראשון? כב' הש' לוי:

 17 שר היה כי בעיה למצוא באותו זמן להפגיש שני אנשים, אי אפ העד, מר שיגליק:

 18 אבל אתה לא נמצא.  כב' הש' לוי:

 19 ואתה לא מתאר, אתם לא מתארים לעצמכם את רמת העיסוק שלי,  העד, מר שיגליק:

 20אתה כבר לא בפגישה, אני שואל האם היה כל כך בלתי נסבל, לא סובל  כב' הש' לוי:

 21ייפגשו ביום ראשון או שני  דיחוי שליברמן והגברת קירשנבאום

 22 בישראל? זה רציני?

 23זה רציני, עבורי זה רציני ואני כאשר אני כבר לא טס לאתונה קיוויתי  העד, מר שיגליק:

 24 מאוד שמר ליברמן יצליח לשכנע את פאינה. 

 25אבל עצם השכנוע לא קשור לעיתוי, אני שואל האם מה שאתה אומר לי  כב' הש' לוי:

 26וי לתחילת השבוע שלאחר מכן? זה לא שני היה כל כך לא סבל דיח

 27 אנשים שבאים משני קצוות עולם. 

 28אני שמעתי את זה גם כבר מפאינה, אם, ואני הסברתי בשעתו לפאינה  העד, מר שיגליק:

 29שאנחנו כעבור ימים ספורים , יומיים שלושה היינו צריכים כבר לצאת 

 30 עם הודעה לבחירות. 

 31 ה שאתה אומר לי ? זה לא סבל דיחוי? אוקי. בסדר. אז זה לא סבל, זה מ כב' הש' לוי: 
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 1לא סבל דיחוי. יכול להיות שעכשיו אפשר לחשוב שכן סבל, דאז זה לא  העד, מר שיגליק:

 2סבל, כי אני הופעל עלי לחץ מכל גורם אפשרי. ואם אני כבר הרמתי 

 3טלפון לליברמן וביקשתי לקרוא את פאינה מהחופשה, תאמינו לי זה 

 4ד. וכעבור זמן, נדמה שאפשר היה אולי לעשות אחרת, היה חשוב מאו

 5 אבל בשעתו זה עניין בוער. 

 6אני מבקש שאתה תסביר לי מה בדיוק היתה הסיבה. נגיד שאתה לא  כב' הש' לוי:

 7 רוצה, אל תסביר. 

 8פאינה משום מה סברה כי 'עזרא' צריכה לייצג את ביתנו עולמי בכל  העד, מר שיגליק:

 9ת הברית. אני עד היום לא יודע מדוע פאינה רחבי העולם למעט ארצו

 10 סברה כך, 

 11לא חשוב, מה המחלוקת? רק תגיד לי מה הנושא שלא סבל שום דחיה,  כב' הש' לוי:

 12 כמעט סכנת חיים. 

 13אני מסביר כי אם וכאשר כעבור יומיים שלושה היינו יוצאים למערכת  העד, מר שיגליק:

 14עם 'עזרא' אלא עם הבחירות בהודעה שאנחנו יוצאים לבחירות לא 

 15השנים הקודמות אנחנו כל הזמן דיברנו על כך  1ראג'י כי במהלך 

 16ש'עזרא' זה החבר שלנו, זה האגף שלנו, כלומר דיברנו כל הזמן 'עזרא' 

 17'עזרא' 'עזרא' ומבלי להגיד מילה יוצאים למערכת הבחירות ללא 

 18'עזרא'. במקרה כזה קהילה יהודית דוברי רוסית היה מפנה את הגב 

 19 לינו והיתה תומכת באחרים. א

 20אז פאינה נסעה ליוון, במימון 'עזרא', כדי לשכנע את ליברמן שלא ילכו  כב' הש' לוי:

 21 לבחירות בארצות הברית במימון 'עזרא'?

 22 אני לא שכנעתי אף אחד.  גב' קירשנבאום:

 23 זה מה שהוא אומר, לא הבנת. כב' הש' לוי:

 24 זה לא מה שהוא אומר.  גב' קירשנבאום:

 25ראשית כל זה לא עניין שלי מי מממן את נסיעותיה של פאינה זה לא  , מר שיגליק:העד

 26 עניין שלי, 

 27 בקשר למימון.  כב' הש' לוי:

 28אבל המריבה בדיוק היתה סביב השאלה שפאינה רצתה להעניק  העד, מר שיגליק:

 29עצמאות יתרה ל'עזרא' בארצות הברית ואם לא הייתי עומד בנחרצות 

 30 זרא' לא היתה שותף שלי אלא מתחרה שלנו. על שלי אז היום 'ע

 31 טוב. בסדר. כן.  כב' הש' לוי:

 32 אתה נהגת להתראיין באופן קבוע לאתר יזרוס, נכון? עו"ד עקירב:
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 1 כן.  העד, מר שיגליק:

 2אלף  81אתה יכול להסביר למה הפורום האמריקאי העביר מידי חודש  ש:

 3 דולר לאתר? 41,111דולר ובהמשך 

 4תמך בהם שבשעתו היה נשיא פורום העולמי והארגון אלכסנדר לוין  ת:

 5שלנו אז היה חלק מהמבנה הזה ואני הייתי מפנה ליושב ראש הפורום 

 6העולמי ופעילות פיננסית רחבה )לא ברור( נעשו דרך הפורום האמריקני 

 7 כי הרואה חשבון משותף, יש אחד. 

 8 אוקי. איך התוודעת לאתר הזה? איך הכרת? ש:

 9ם של האתר הזה וביקש ריאיון וכעבור כשנה של פעילות הגיע אלי בעלי ת:

 10 משותפת אנחנו שלחנו להם מידע, הם נפגשו עם לוין, 

 11בסדר, אני שאלתי איך הכרת. איך הכרת את אותו בעלים? מי הכיר לך  ש:

 12 אותו?

 13 אין לי שום מושג. פשוט לא זוכר.  ת:

 14 אוקי. אתה יודע למה שלוין יעביר להם כסף? ש:

 15יכול להיות שלוין בכלל התכוון לרכוש אותם. אני לא יודע בסוף על מה  ת:

 16 חשב לוין אבל הוא כנראה שם עין עליהם. 

 17 אין לי עוד שאלות.  עו"ד עקירב:

 18 חקירה חוזרת? כב' הש' לוי:

 19 אין.  עו"ד ג. אדרת:

 20 תודה רבה לך, סיימת את עדותך. כן, העד הבא? כב' הש' לוי:

 21 דקות? 3. אפשר הוא נמצא עו"ד ג. אדרת:

 22 . 41:43כן.  כב' הש' לוי:

 23 

 24 )המשך לאחר הפסקה( 

 25 

 26 כן. שלום לך. מה שמך? כב' הש' לוי:

 27 שרון שלום.  העד, מר שלום:

 28אתה מוזהר להגיד את האמת, כל האמת ורק האמת, אחרת תהיה צפוי  כב' הש' לוי:

 29 לעונשים הקבועים בחוק. תואיל להשיב לשאלות הסנגור, בבקשה. 

 30הוא מופיע ברשימת  41.2.43-כבודו, רק אינפורמציה. העד נחקר כעד ב אדרת: עו"ד ג.

 31עדי התביעה, התביעה זימנה אותו לדיון במועד מסוים אבל לא העידה 

 32אותו ושחררה אותו. שנחקר כאן בירנבוים לשאלתי את התביעה, מה 
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 1שאמרתי היה לפני העדות של בירנבוים, במהלך העדות של בירנבוים 

 2יעה ושאלתי האם שרון שלום יעיד מטעמה ונאמר לי שהם הלכתי לתב

 3 עוד לא החליטו, בסופו של דבר לא העידו אותו ולכן אנחנו הבאנו אותו. 

 4 בבקשה.  כב' הש' לוי:

 5 

 6העד, מר שרון שלום, לאחר שהוזהר כדין לומר את האמת, משיב בחקירה ראשית לשאלות עו"ד 

 7 ג. אדרת:

 8 צמך בכמה מילים. שרון, תספר בבקשה, תציג את ע ש:

 9, ירושלמי, מתגורר במודיעין, נשוי 1, נשוי פלוס 11שרון שלום, בן  ת:

 10 לסימה. כיום אני ראש מטה לשר הביטחון. 

 11 מה הקשר שלך למפלגת ישראל ביתנו? ש:

 12בתקופות בחירות אני, חוץ מהבחירות האחרונות, אני מנהל הקמפיין  ת:

 13 של המפלגה. 

 14 מר ליברמן?מה הקשר והיחסים שלך עם  ש:

 15שנה ובמשרדי הממשלה השונים שבו  81-אני מכיר את ליברמן למעלה מ ת:

 16התמנה, לא בכולם אבל ברובם הוא התמנה אז בדרך כלל מוניתי כיד 

 17ימינו או ראשי המטה שלו, שני התפקידים האחרונים. יש לנו יחסים 

 18 ארוכי טווח, חדר רעים גם בעבודה וגם מעבר לזה. 

 19שלך התחלת עוד בתקופה שליברמן היה שר ביטחון בתפקיד הנוכחי  ש:

 20 והמשכת עם נתניהו. 

 21מוניתי על ידי ליברמן לתפקיד, ראש הממשלה שמכהן כשר הביטחון  ת:

 22 השאיר אותי בתפקיד. 

 23עכשיו, מה היתה הפעילות שלך בנושא סקרים בתקופת בחירות  ש:

 24 במפלגה?

 25מונה על כל כמנהל קמפיין הבחירות של ישראל ביתנו אני בעצם מ ת:

 26הקמפיין, בצד התקשורתי שלו, יחסי הציבור, האסטרטגיה והיישום 

 27שלה. בחומר שנוגע לסקרים אז היינו קובעים מספר סקרים מראש 

 28שהיינו עושים, רובם נעשו עם ארתור פינקלשטיין, חלק יותר קטנים 

 29נעשים עם אחרים. ארתור פינקלשטיין היה זה שמציע בעצם את שביחד 

 30ירנבוים את הסקר, את הטיוטה, הייתי עובר עליה ומציג עם ג'ורג' ב

 31טיוטה סופית כזאת או אחרת לאיווט והיינו מחליטים ביחד איזה 
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 1שאלות כן ואיזה שאלות לא ואת זה היינו מחזירים לארתור חזרה 

 2 לביצוע הסקר. 

 3 בנושא סקרים במפלגה, ככל שידוע לך, מי עסק? ש:

 4 אני.  ת:

 5 התייעצת? ולמי היית כפוף? עם מי ש:

 6 ליברמן. כשהייתי מנהל קמפיין.  ת:

 7האם גורם נוסף במפלגה עסק בנושא התכנים של הסקרים? השאלות?  ש:

 8 הניתוחים?

 9בשוליים בעיקר זה היה בעיקר ארתור פינקלשטיין וג'ורג' כספקים  ת:

 10חיצוניים, אני גם הייתי בעצם ספק של המפלגה וביחד עם איווט, ממש 

 11ם אם בפאינה או בדאוד לבוא ולשאול שאלות בשוליים אפילו נעזרי

 12כאלה ואחרות אם זה, אם יש להם איזה רעיון להוסיף, אם השאלה 

 13 היא נכונה איך ששואלים אותה ברוסית. 

 14מבחינת מעורבות בהכנת סקרים והכנת שאלות, מה אתה יכול לומר על  ש:

 15 מעורבותה של פאינה?

 16 כמעט ולא, כאילו אפסי.  ת:

 17של סקר אז אם אתה יכול לומר איך התהליך מרגע  עכשיו, התהליך ש:

 18 שמחליטים על סקר, עריכת הסקר, קבלת הנתונים, הניתוח. 

 19אוקי. אתה שומע אותי? זה בסדר שאני בלי זה? אתם שומעים אותי  ת:

 20 טוב?

 21 כן, כן, זה לא קשור.  מקליט:

 22לא קשור? זה סתם. בעצם או ארתור או אני או איווט מחליטים שצריך  העד, מר שלום:

 23לקיים סקר. זה בדרך כלל ממש סמוך לבחירות או שיודעים שהולכים 

 24להכריז על בחירות או ממש אחרי שהכריזו על בחירות מתחילים סקר 

 25אחד ואחרי זה עושים עוד מספר סקרים עד סיום הקמפיין. ברגע 

 26עושים את הסקר, ארתור פינקלשטיין  שמחליטים שבמועד מסוים

 27ביחד עם ג'ורג' מכינים את הטיוטה הגולמית של השאלות הסקר 

 28הרלבנטיים למצביעים ומעבירים אלי טיוטה. יש הרבה טיוטות 

 29שהולכות וחוזרות עד שאנחנו מגבשים את הסקר הסופי, זה יכול להיות 

 30ביני ובין  מספר רב מאוד של טיוטות שאנחנו מחליפים ידיים, קודם כל

 31ג'ורג' ואחר כך אחרי שנבוא ונעשה איזה משהו שהוא יותר ערוך אז אני 

 32אעלה, אלך לאיווט, אשב איתו לראות איזה שאלות הוא רוצה להוסיף, 
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 1איזה שאלות הוא חושב שהן מיותרות או שהוא לא מוצא לנכון 

 2שיופיעו. עושים סוג של מה שנקרא משא ומתן על איזה שאלות כן ואיזה 

 3ות לא, הוא מאוד אוהב לקצץ, אני אוהב להאריך וככה בסוף אנחנו שאל

 4מגיעים לאיזו פשרה שהולכת חזרה לארתור, גם לארתור יש בסוף 

 5הערות סופיות לבוא ולהגיד שאלה כזאת אתם לא יכולים להוריד לי כי 

 6זאת שאלה בקרה, אני לא יכול לוותר עליה. אבל יש שיח הלוך חזור בין 

 7ל דבר יש טיוטה סופית שמאושרת, היא באנגלית, הצדדים. בסופו ש

 8אותה אנחנו מתרגמים לעברית ואת החלק הרלבנטי בה מתרגמים גם 

 9לשפה הרוסית, אחרי שיש לנו את כל המכלול הזה אנחנו מעבירים את 

 10זה לסוקר, למי שבעצם אוסף את הנתונים, זה יכול להיות חברת מינה 

 11צם מי שאוספים את החומר צמח, ודנה, רפי סמית, זה לא משנה, בע

 12מהנשאלים, מהציבור. פה נעשית עבודה שיכולה לקחת שבוע שבועיים 

 13שאלות  11-ל 31אפילו לאסוף את הנתונים, זה סקרים ארוכים בין 

 14שאורך הרבה זמן לבצע אותן כי הן נעשות טלפונית ולא כמו הרבה 

 15ואימיילים, ממש  WhatsAppסקרים שנעשים היום באמצעים של 

 16להרים טלפון לנשאל. אחרי שעבודת האיסוף נתונים מסתיימת,  טלפון

 17החברה שאוספת מעבירה את החומר הגולמי ישירות לארתור 

 18פינקלשטיין, לג'ורג', לחברה, שם יש בעצם תוכנה שהתוכנה הזאת 

 19 4111-ל 211מתרגמת את כל חומר הגלם הזה לכדי ספר שבסוף הוא בין 

 20זה מחקר שזה גם עיקר  –קר עמודים, זה התוצאות, זה בעצם לא ס

 21ההבדל בין סקרים לבין מה שנעשה אצלנו, סוג של מחקר. ברגע שיש 

 22את המחקר הזה על גביו, ארתור מכין זכרונו לברכה מכין ניתוח, פשוט 

 23ניתוח של הסקר, מה המסקנות שלו מהסקר ואז אנחנו מתאמים פגישה 

 24ר ואנוכי בישראל שבה ארתור מגיע ובה אנחנו יושבים איווט, ארתו

 25יושבים ביחד ובעצם דנים בממצאי הסקר ואיך בעצם נתרגם אותו 

 26 הלכה למעשה לצורך הקמפיין.  

 27 כמה שנים אתה עוסק בתחום? ש:

 28 . 81. אבל סך הכל 41שנה. עם ארתור  81 ת:

 29 ואתה,  ש:

 30 , סליחה. 42 – 8114-אם אני אדייק מ ת:

 31 את ארתור עליו השלום הכרת? ש:

 32 כן. טוב.  ת:
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 1 בירנבוים הכרת ואתם עדיין בקשר. ואת ש:

 2 כן. שיבדל לחיים ארוכים, כן.  ת:

 3 ואתם בקשרים טובים.  ש:

 4 כן.  ת:

 5 הסקרים שאתה מדבר עליהם, מי היה קהל היעד? היכן נערכו? ש:

 6כל הסקרים נערכו עבור הקהל שבסופו של דבר מצביע בקלפי אז  ת:

 7נשאלים זה מה  311-331ישראלים, כלל האוכלוסייה הישראלית, בערך 

 8שנדרש בסקר, אם לפעמים מתגברים את זה כי בסך הכל האוכלוסייה 

 9שמצביעה למפלגת ישראל ביתנו יש בה מרכיב מאוד גבוה של יוצאי 

 10ו מתגברים את מספר הנשאלים לקהילת חבר העמים לשעבר ולכן אנחנ

 11יוצאי חבר העמים לשעבר כדי לתת לזה ביטוי יותר נכון בסקר מבחינה 

 12 סטטיסטית, ככה מסדרים את זה. 

 13אתה היית קשור באיזה שהיא דרך, צורה, לסקר שערך פינקלשטיין  ש:

 14 ובירנבוים שלא בישראל?

 15 לא.  ת:

 16ים, האם יכול לדעתך האם לאור התפקיד, המעורבות שלך בנושא סקר ש:

 17להיות מצב שייערך סקר מול פינקלשטיין שקשור למפלגה ושאתה 

 18 תהיה מחוץ לתמונה לחלוטין? לא תדע עליו דבר?

 19 לא אדע לא לפני ולא אחרי? ת:

 20 כן.  ש:

 21 אפסי.  ת:

 22. אתה נשאלת 44.1.8141, המועד שלו זה 51אני רוצה להציג לך את ת/ ש:

 23פר לנו מה ההיכרות שלך, אם לגבי המסמך הזה בחקירה שלך ותס

 24 בכלל, עם המסמך הזה.

 25את המסמך הזה ראיתי לראשונה בחקירה. זה או משהו דומה לה, לא  ת:

 26, פעם ראשונה 8141 44זוכר אם זה ספציפית אבל סקר שנעשה ביולי 

 27 . 8143שנפגשתי איתו היה בחקירה בשנת 

 28מפלגה, מה מבחינת הצורך בעריכת סקרים עבור ה 8141המועד של יולי  ש:

 29 אתה יכול לומר לגביו?

 30? אני חושב במאי או מיוני 8111-שום צורך, מתי הורכבה הממשלה? ב ת:

 31מנדטים, היתה מפלגה  43הרכבנו ממשלה, ישראל ביתנו קיבלה 

 32שלישית בגודלה אין שום טעם לעשות סקר מבחינת ישראל ביתנו 
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 1סקרים בין בתקופה כזאת. גם לא אחרי, בכלל, אני לא זוכר יותר מידי 

 2 בחירות. 

 3לסקר שקהל היעד שלו זה יהודים בארצות הברית, דוברי רוסית או לא  ש:

 4חשוב, כלל היהודים. האם יש איזה שהיא משמעות, לפי מיטב שיקול 

 5 דעתך והבנתך, למפלגת ישראל ביתנו ולבחירות בארץ?

 6 לא.  ת:

 7 תרחיב.  ש:

 8ה עושה סקר אין שום טעם, אז אתה משקיע הרבה כסף בסקר, כשאת ת:

 9המטרה שלך היא בעצם לבדוק בסופו של דבר מה המצביע הפוטנציאלי, 

 10איפה הוא עומד, מה העמדה שלו, מה יכול להשפיע עליו בצורה כזאת 

 11או אחרת, לעמדה כזאת או אחרת כי בסופו של דבר המטרה שלך 

 12שאותו מצביע ילך לקלפי ויצביע. זו המטרה שאתה רוצה להשיג. אין לי 

 13לעשות סקר במדינה אחרת למישהו שהוא לא מצביע שום טעם 

 14 פוטנציאלי, אין טעם לזה. 

 15אני ביקשתי ממך לעבור על הסקר, לעלעל בו, מניח שלא נכנסת לפרטי  ש:

 16שנה בסקרים, בסקרים עבור מפלגת  42-פרטים וכמי שעסק אמרת כ

 17ישראל ביתנו. האם לדעתך לסקר הזה יש משמעות כלפי מפלגת ישראל 

 18 ביתנו?

 19 כלום, אין, אפס, אני לא הייתי מאשר סקר.  ת:

 20 כלפי מר ליברמן? ש:

 21 שום דבר, שום ערך.  ת:

 22 כי שמו הוזכר פה בסקר הרבה פעמים.  ש:

 23אין לזה שום ערך, אין לה שום טעם. תראה, גם קבוצת המדגם היא כזו  ת:

 24שהתוצאה הסופית בסופו של דבר שמתייחסת בכלל שמכירה את 

 25איזה מידע סטטיסטי זה נותן לי? אני לא, גם  ליברמן הוא כזה נמוך,

 26בעדות במשטרה שהציגו את זה, לא הבנתי את הסקר הזה. אני עד היום 

 27 לא מבין אותו. 

 28 כל מה שאתה אומר נכון לגבי בחירות בארץ, נכון? כב' הש' לוי:

 29 כן.  העד, מר שלום:

 30 במקומות אחרים?ולישראל ביתנו היו איזה גופים שהשתתפו בבחירות  כב' הש' לוי:

 31 לא שאני מכיר.  העד, מר שלום:

 32 לא? כב' הש' לוי:
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 1 לא שאני מכיר.  העד, מר שלום:

 2 על ביתנו עולמי שמעת? כב' הש' לוי:

 3 לא מכיר. יודע שיש דבר כזה, לא יודע מה זה.  העד, מר שלום:

 4 ו'עזרא' שמעת? כב' הש' לוי:

 5מהחקירה, פעם ראשונה. לא שמעתי על הגוף הזה. אגב, התבלבלתי,  העד, מר שלום:

 6ראיתי, כי בחקירה אמרתי בעדות שראיתי 'עזרא' שבאתי לבית ספר של 

 7הבת שלי אז סיפרתי את זה לאשתי אמרה לי זה הקבוצה, יש בני עקיבא 

 8 ויש 'עזרא' אין קשר כנראה. 

 9 תמיד צריך להקשיב לאישה.  כב' הש' לוי:

 10 אשר תאמר שרה.  ום:העד, מר של

 11 לך ידוע על איזה שהוא צורך בסקר של המפלגה בארצות הברית? עו"ד ג. אדרת:

 12 עוד פעם השאלה, סליחה.  ת:

 13לך ידוע על איזה שהוא צורך עבור המפלגה לעשות סקר בארצות  ש:

 14 הברית?

 15אני לא רואה שום טעם למפלגת ישראל ביתנו לעשות סקר מחוץ  ת:

 16 לישראל. 

 17נחנו יודעים, גם הוא העיד כאן בירנבוים וגם אתה אמרת עכשיו, א ש:

 18 שאתה בקשר איתו, הייתם הרבה שנים אתם בקשר, נכון? ממתי?

 19 . 8113סוף  ת:

 20האם בירנבוים בתקופה שנערכים סקרים עבור המפלגה בתקופת  ש:

 21 בחירות שאתה קשור אליהם, יש קשר רציף ביניכם? האם זה נכון?

 22 בתקופת,  ת:

 23 סקר.  ש:

 24בטח, כל הזמן, רצים, קודם כל הטיוטה עד שמאשרים אותה זה סיפור,  ת:

 25זה לא דבר שהוא קל. כדי לאשר טיוטה לעשות סקר זה דבר שמחליפים 

 26לא מעט, לא מייל אחד, לא שתיים, לא שלוש, לא ארבע ולא עשר, אולי 

 27עד שגרסה סופית זה דבר שמצריך הרבה עבודה ובעיקר  2, 1, 1יש גרסה 

 28 לביני בסופו של דבר כי אנחנו בסוף סוגרים את זה.  בין ג'ורג'

 29 עכשיו, מבחינת המקצועית האוטוריטה ארתור היה,  ש:

 30ארתור הוא האוטוריטה, הוא בסופו של דבר אותו גורם שקובע, אם  ת:

 31הוא היה, בוא נגיד ככה אם הוא היה מתעקש על שאלה גם אם איווט 

 32 שאלה הזאת. לא היה רוצה אותה הייתי חייב להשאיר את ה
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 1ועד היום,  8141במשך כל התקופה שאתה מכיר את בירנבוים ומיולי  ש:

 2האם אי פעם מר בירנבוים דיבר איתך על הסקר שנעשה בארצות הברית 

 3 שאני מציג לך או משהו דומה לו?

 4 מעולם לא.  ת:

 5בחקירה הציגו לך עוד פעם ועוד פעם שזה סקר של ישראל ביתנו  ש:

 6מרת שזה לא נראה לך שזה סקר של ישראל וישראל ביתנו ואתה א

 7ביתנו  אבל לא ניכנס לזה, אם ירצו חבריי שיחקרו בנגדית, אבל ניסו 

 8. אז אני רוצה שתסתכל רגע 141לקשור אותך לסקר באמצעות מייל ת/

 9 במייל. אתה מכיר אותו? הראיתי לך אותו גם. 

 10 את זה אני רואה בפעם הראשונה.  ת:

 11 את המייל? כב' הש' לוי:

 12 הערת ביניים מיותרת. כן.  העד, מר שלום:

 13 תסביר מה היתה פה ההשתלשלות. ולמה אתה מכותב כסיפא.  עו"ד ג. אדרת:

 14לא הייתי, אם לא היו מראים לי את המייל הזה  –בוא נגיד ככה, אחד  ת:

 15בחקירה אז לא הייתי בכלל זוכר שהיה מייל כזה. מי זוכר מייל כזה 

 16. אם אני צריך לשחזר את אז, אבל CC-שהוא לך כשאתה נמצא בכלל ב

 17כעדות היתה עדות יותר קרובה למייל עצמו, מייל, בשבילי מה שכתוב 

 18פה ג'ורג' מחפש את פאינה, זה המייל בשבילי. יתר מה שכתוב לא 

 19רלבנטי. ג'ורג' מחפש את פאינה, לא תופס את פאינה. אין שום טעם 

 20רים האלה, לא ביתר הדברים פה, לא אומר לי כלום, דני, כל הדב

 21, תראה אם הייתי בתקופה הזאת מנהל קמפיין אז 8141-רלבנטי. זה מ

 22יכול להיות שההתייחסות שלי היתה טיפה אחרת, לא שונה באופן 

 23מהותי כי כסף הם צריכים לטפל אבל לא בתקופת בחירות, אני יו"ר 

 24הוא פונה פה, ג'ורג' פונה לפאינה,  CC-סגל שר החוץ, אם יש פניה ב

 25 מחפש את פאינה, כנראה לא תופס אותה.  ג'ורג'

 26שג'ורג' מחפש את פאינה, זה  CC-אז אנחנו רואים שמועבר אליך ב ש:

 did she 27אנחנו רואים שאתה שואל  41.1-. ב41.1-אנחנו רואים ב

answer you .28 ? אתה רואה? תסתכל בדף השני, למטה 

 29 כן.  ת:

 30 זה אתה שואל אותו? ש:

 31 כן.  ת:

 32 קראת.  כב' הש' לוי:
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 1 לא אמרתי אחרת.  העד, מר שלום:

 2 קראת ועקבת גם.  כב' הש' לוי:

 3 לא עקבתי, אני התייחסתי.  העד, מר שלום:

 4 הגבת.  כב' הש' לוי: 

 5אמרתי שאני אחזור, אני אמרתי שאם העדות לא מזכירים לי אז אני  העד, מר שלום:

 6לא מכיר, לא זוכר את המייל הזה, מייל מלפני כמה שנים. שהביאו אותי 

 7לעדות ושאלו אותי אז אני אומר כמו פה, בשבילי המייל הזה ג'ורג' 

 8 מחפש את פאינה. התוכן. 

 9זר ושואל אותו אם היא ענתה חו 41-, אתה ב41-הוא מעביר לך עותק ב עו"ד ג. אדרת:

 10 , נכון?simple okayלך והוא עונה לך אוקי, 

 11  לפי מה שרשום פה כן, זה אני.  great answerואני עונה לו  ת:

 12 וזהו. זה המעורבות שלך.  ש:

 13 כן.  ת:

 14מעורבות במרכאות אני אומר. עכשיו, יש לך הסבר למה ג'ורג' מכתב  ש:

 15 אותך?

 16שפשוט זה טבעי לו כל החבר'ה בדרך כלל כל  אחד, הוא רגיל, אני חושב ת:

 17הקבוצה היא קבוצה ביחד, זה שרון, זה בטח אולי גם מאיה פה, פאינה, 

 18לא יודע, זה בדרך, זה קבוצה של ביחד אז הוא שם. יש לפעמים בג'י 

 19מבחינת  CC-מייל שאתה לוחץ אוטומטי הוא מגדיר לך מי הוא מי ה

 20 ההתכתבות. 

 21ן פינקלשטיין שעסק בכספים היה מפעיל עליהם בירנבוים העיד פה שרו ש:

 22לחץ עצום לגבות כסף ואז היו פונים לכל מי שיכול לעזור לממש את 

 23 התשלום. מוכר לך?

 24בהתחלה זה היה עובד ככה שג'ורג' פונה, שמגיע לרון סימן שאנחנו  ת:

 25בצרות, זה מה שזה אומר. שרון פונה ומבקש סימן שיש פה מעורבות 

 26 ר כבדה, אז זה אחרת. יותר רצינית, יות

 27 לך היה מושג על מה מדובר? מי זה,  ש:

 28 גם פה לא כתוב כלום, )אנגלית(, ת:

 29 מי זה דני היה לך מושג? ש:

 30 לא.  ת:

 31 אתה יודע מי זה דני? אתה התעניינת? ש:
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 1אגב, זה נראה יותר כמו טעות כאילו בתכלס שנשלח כי אין פה שום  ת:

 2שחשבתי אולי דני איילון איך שהוא קשר לכלום, גם אז אמרתי בעדות 

 3 קשור, עושה משהו עם )אנגלית(.

 4אז שאלתי היא, אחרי שראינו את ההתכתבות הזו, האם אתה משנה  ש:

 5משהו מעמדתך שלא היית מעורב בכלל בסקר הזה, לא ידעת על קיומו 

 6 ולא התערבת?

 7 לא משנה. ההיפך, אני יותר בטוח.  ת:

 8 טוב.  ש:

 9 יותר בטוח?למה אתה  כב' הש' לוי:

 10כשאתה נותן, לצערי, כשאתה נותן עדות במשטרה אתה לא ברור לך מה  העד, מר שלום:

 11מראים לך, אתה מבין שהם מובילים למשהו ואחרי שעובר הזמן ואתה 

 12מסתכל אתה אומר איזה היגיון יש, באמת זה מציק לך, אתה אומר 

 13 איזה היגיון יש לעשות סקר בארצות הברית? מה ההיגיון? למה?

 14וההיפך, זה כל כך מוזר וכל כך לא רלבנטי וכל כך מחוץ למשחק שדבר 

 15 כזה בטח הייתי זוכר. אז מתוך הלא יש לך יותר כן. מה דבר כזה מוזר. 

 16 בירנבוים מקצוען בתחומו?  כב' הש' לוי:

 17 הוא איש מקצוע, כן.  העד, מר שלום:

 18 הוא איש מקצוע מבין? כב' הש' לוי:

 19 מבין.  העד, מר שלום:

 20 הוא יודע לנסח שאלות? ' הש' לוי:כב

 21 הוא יודע, צריך את ארתור תמיד אבל הוא יודע לנסח.  העד, מר שלום:

 22 טוב.  כב' הש' לוי:

 23 מה מידת ההיכרות שלך עם הגברת קירשנבאום? עו"ד ג. אדרת:

 24מכיר את פאינה, לא זוכר מתי הצטרפה למפלגה איזו שנה זה היה, אבל  העד, מר שלום:

 25רפה למפלגה זו ההיכרות שיש לי איתה, בתפקידים מאז שהיא הצט

 26השונים אני תמיד הייתי בתפקיד כזה או אחר אז היה ממשק עבודה, 

 27 בעיקר ממשק עבודה בבחירות. 

 28 בתקופת הבחירות כמזכ"לית מה היה תפקידה של פאינה? ש:

 29התפקיד הכי בכיר שיש, כאילו יש את יושב ראש המפלגה, יש את  ת:

 30 פאינה ויש דאוד, אלה ארבעה שחקנים, הכי קריטי.  המנהל קמפיין ויש

 31 כשאתה היית מנהל הקמפיין, פאינה מה היה התפקיד? ש:
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 1היא היתה מנהלת, איך זה נקרא, זה מנהלת בעצם כל מה שבא בניהול  ת:

 2 הקמפיין, 

 3 יושבת ראש מטה בחירות.  גב' קירשנבאום:

 4 כן. יושב ראש מטה בחירות.  העד, מר שלום:

 5 כן. ודאוד? אדרת:עו"ד ג. 

 6תשמע, דאוד הוא רבע מערכת. דאוד הוא בסוף אותו אחד שאליו אתה  ת:

 7פונה כשאתה צריך את הקשר עם השטח ממש, אתה צריך להפעיל איזה 

 8משהו אתה פונה לדאוד, דאוד אותו אחד שיש טלפון ממנו אז זה עזרה 

 9הומניטרית לאיזה מישהו גם בתקופת בחירות את זה הוא לא היה 

 10כח. דאוד היה חלק מאוד מאוד חשוב, קריטי, פשוט קריטי בבחירות, שו

 11קריטי. רמת ההיכרות שלו וההבנה שלו של השטח היתה מדהימה 

 12 והחיבור שלו גם ברמת המצביע הבודד. 

 13 מה אתה יודע על הוותק של דאוד במפלגה? ש:

 14הוא היה לפני כולם אם אני לא טועה. כשאני באתי כבר דאוד היה והיה  ת:

 15 ראה שהוא שם לפני כולם. נ

 16עכשיו נחזור רגע לגבי פאינה מהיכרותך את המערכת ועם היחסים  ש:

 17הקרובים שלך עם ליברמן, מה אתה יכול לומר על מעמדה של הגברת 

 18 קירשנבאום במפלגה בכלל ומבחינת מר ליברמן בפרט.

 19מעמד מאוד בכיר, מאוד מוערכת. שמה הלך לפניה, היא עשתה עבודה  ת:

 20אני חושב מדהימה גם ברמה הפוליטית וגם בכל מקום שהיא נגעה היית 

 21לפאינה זה טופל, בוצע, לא צריך  forwardיכול לסמוך על פאינה, עשית 

 22 לבדוק. 

 23במפלגה כמו ישראל ביתנו כדי להתקדם, כדי להתקדם במעמד בתפקיד  ש:

 24 מי אתה צריך להרשים? את

 25 רק את איווט.  ת:

 26 תודה רבה.  עו"ד ג. אדרת:

 27 בבקשה. חקירה נגדית.  כב' הש' לוי:

 28 

 29 העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד קרמר: 

 30שלום, צהריים טובים, אני נציג הפרקליטות, אני אשאל אותך כמה  ש:

 31ה שאלות. הסברת שהיית אחראי במפלגה על קמפיינים של בחירות. מ

 32 עשית בשאר הזמן במפלגה?
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 1שאר הזמן במפלגה בעצם לא היה לי תפקיד מטעם המפלגה כזה או  ת:

 2אחר. יש תקופות שבהם הייתי אדם פרטי, בחוץ, בעסקים ויש תקופות 

 3 שבהם הייתי במשרדים ממשלתיים, תלוי באיזה שנים מתייחסים. 

 4 אז העבודה שלך במפלגה התמקדה בקמפיינים.  ש:

 5 כן.  ת:

 6קירה במשטרה אמרת שארתור וג'ורג' גם עשו עבור מפלגת ישראל בח ש:

 7 ביתנו  סקרים שלא בתקופת קמפיינים. נכון? אתה מאשר את הדברים?

 8 אמרתי שיכול להיות שעשו גם סקרים בתקופת קמפיינים.  ת:

 9אמרת 'עיקר הבדיקה היא בתקופת בחירות ויש סקרים שארתור בודק  ש:

 10 . 11-14ות' זה בשורות גם בתקופה שאינה תקופת בחיר

 11כן, כן, אני לא פוסל את מה שנאמר. יש גם סקרים שעושים שלא  ת:

 12 בתקופת בחירות. 

 13אוקי. עכשיו, בחקירה שלך במשטרה גם עשית הבחנה לגבי המעורבות  ש:

 14שלך, שהיא הגיונית. אתה מסביר שאתה אחראי על קמפיינים. אתה 

 15קמפיינים לבין הבחנת בין המעורבות שלך בסקרים בתקופה של 

 16המעורבות שלך בתקופה שאין קמפיינים של בחירות. אני רוצה 

 17 שתסביר את ההבחנה הזאת. 

 18כשיש בחירות אז המעורבות שלי היא טוטאלית, אני מנהל את זה  ת:

 19מההתחלה ועד הסוף באופן מלא, אני אחראי להעביר אחר כך חומרים 

 20ל דוגמית למאיה כדי לאשר תשלום, אז אני אדאג לזה שהיא תקב

 21היא לא תוציא תשלום. מאיה היא מאוד קשה.  –מהסקר כי אם לא 

 22והמעורבות היא פשוט טוטאלית, אני מחליט אם יצא הסקר או לא יצא 

 23הסקר, אני בסוף אהיה מי שיהיה מה שנקרא חתום על הטיוטה 

 24האחרונה, אני בעבודה מול מי שאוסף את המידע, יקבל אחר כך, ישב 

 25 עם ארתור. 

 26ה הבנתי, הקשבתי בקשב בראשית. אני דווקא שואל על תקופה את ז ש:

 27 שהיא לא תקופת בחירות. 

 28בתקופה שהיא לא תקופת בחירות אז מה שיקרה זה שג'ורג' יעביר לי  ת:

 29טיוטה, יעביר למייל שלי טיוטה של הסקר. אני אעביר אותה לאיווט כי 

 30. הוא יישב לאיווט אין לו אי מייל או זה שלו, אז אני אעביר לו טיוטה

 31עליה, יעיר עליה, אני אהיה איתו שם בהיבט הזה אבל לא באותה 

 32אינטנסיביות. מה גם שבתקופה שלא בתקופת בחירות זה כמעט אותו 
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 1סקר. זה מאוד דומה, זה בשוליים, התוספות של איווט תהיה תוספת 

 2רלבנטית למשהו ספציפי שהוא ירצה לבדוק אבל זה יהיה אותו סקר 

 3 ידי מה לשנות. אז אין יותר מ

 4 בתקופת בחירות אתה תאשר את הנוסח של הסקר? ש:

 5 בסוף בסוף בסוף כן.  ת:

 6ובתקופה שאינה תקופת בחירות גם פאינה יכולה לאשר סקר, נכון? אני  ש:

 7 יכול להזכיר לך דברים שאמרת במשטרה. 

 8 לא, היא יכולה אבל אני לא זוכר מקרה כזה שהיה.  ת:

 9 בחירות מי שמאשר', אתה אומר ככה 'בתקופת  ש:

 10 איזו שורה? עו"ד ג. אדרת:

 11. 'בתקופת בחירות מי שמאשר סופית את הנוסח זה אני. 411כן, שורה  עו"ד קרמר:

 12מי שיכול לאשר סקר סופי שלא בתקופת בחירות זה או אני או פאינה 

 13 או איווט ליברמן בעצמו', מדויק?

 14 מי שיכול.  העד, מר שלום:

 15 כן, זה מדויק? ש:

 16 מי שיכול.  ת:

 17 כן, אני שואל אם זה מדויק? ש:

 18 מי שיכול לאשר את הסקר.  ת:

 19 כן, מי שיכול, מה שהקראתי.  ש:

 20מי שיכול לעשות את זה אבל לא עשה את זה בפועל. מי שיכול, כי בסוף  ת:

 21 פאינה היא החותמת, היא בסוף, איך אומרים? מורשית חתימה. 

 22 ת קמפיין במפלגה, נכון?לך לא היה תפקיד בתקופה שהיא לא תקופ ש:

 23 נכון.  ת:

 24אתה לא נמצא במפלגה בתקופה שהיא לא תקופת קמפיין. ומי שיכול  ש:

 25לאשר סקר בתקופה שהיא לא תקופת קמפיין זה או אתה לפי מה 

 26 שאתה אומר או איווט ליברמן או גברת קירשנבאום. 

 27 מי שיכול.  ת:

 28 כן. זה מדויק? ש:

 29 ר. אבל לא היה מקרה כזה שאני מכי ת:

 30 איך אתה יודע? ש:

 31 שאני מכיר, כי הייתי מקבל את הסקר לפני או אחרי.  ת:

 32 אבל בתקופה, מה שלא קשור לקמפיין בחירות למה שיגיע אליך? ש:
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 1מה שאמרתי לפני, ציינתי לפני, שגם לא בתקופת בחירות ג'ורג' יעביר  ת:

 2אלי את הטיוטה של הסקר כדי להעביר לאיווט. אמרתי את זה לפני 

 3 ה. דק

 4אבל אם אתה עובד באותה תקופה נגיד במשרד ממשלתי אחר או אתה  כב' הש' לוי:

 5 מועסק במשרה אחרת, מדוע שיעבירו אליך את זה?

 6 לאיווט, בסופו של דבר אני האיש קשר אליו. access-כי אני ה העד, מר שלום:

 7 זאת אומרת יכול להיות,  כב' הש' לוי:

 8הייתי אדם פרטי לגמרי, גם כשאני  8111-1-2-ב זה מאוד תלוי בשנים, העד, מר שלום:

 9מוחלט לאיווט, כשאני במשרד  accessאדם פרטי עדיין יש לי 

 10ממשלתי כזה או אחר, אז מי שיושב לידו, אין לו מייל אז יעבירו לי את 

 11 המייל, 

 12 איפה היית? 8141אז  כב' הש' לוי:

 13 הייתי ראש סגל שר החוץ.  8141 העד, מר שלום:

 14 אוקי. זו משרה ממשלתית , לא? :כב' הש' לוי

 15 כן.  העד, מר שלום:

 16 זה לא תפקיד מפלגתי. כב' הש' לוי:

 17 נכון.  העד, מר שלום:

 18 זה תקופה של בין בחירות, נכון? כב' הש' לוי:

 19 זה תקופה של בין בחירות.  העד, מר שלום:

 20ובתקופה כזאת יכול להיות מצב שהעבירו סקר לאישור לגברת  כב' הש' לוי:

 21 קירשנבאום ולא תדע על זה?

 22אני מאוד מאוד מסופק, סקר שארתור עושה? סיכוי אפס. אני אדע עליו,  העד, מר שלום:

 23אני לפחות אדע שהוא קיים. אתה יודע מה?  לא העבירו דרכי כי אני 

 24במשרה ממשלתית אבל אני אדע שהוא קיים, אני אדע שעושים סקר, 

 25 את התוצאות שלו, כן. אני אראה את התוצאות שלו, מותר לראות 

 26בוא נדבר על התוצאות. אני רוצה להראות לך את הדברים שאמרת  עו"ד קרמר:

 27במשטרה, בחקירה. שאלו אותך 'למי דווחו תוצאות הסקר מחודש יולי 

 28 , עכשיו אתה, 8141

 29 איפה? עו"ד ג. אדרת:

 30. עכשיו אתה לא הכרת את הסקר הזה כמו שגם אמרת עכשיו 411שורה  עו"ד קרמר:

 31ונתת תשובה כללית לגבי למי מגיעות התוצאות. עכשיו, אתה אומר ככה 

 32'לעניות דעתי, התוצאות היו אמורות להגיע לאיווט או לפאינה. לפחות 
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 1לאחד מהם' ואז אתה מוסיף בסוף ההודעה תיקונים בכתב יד 'התשובה 

 2, אלא באופן כללי, לא בתקופת 8141שלי לא היתה על סקר מיולי 

 3 ו תוצאות? בעיקר לאיווט ו/או פאינה'. זה מדויק? בחירות לאן ילכ

 4 יכולה לקבל תוצאות, בטח. היא,  ת:

 5 כלומר אתה לא אומר,  ש:

 6 יש לה סמכות לקבל.  ת:

 7כן, את זה אני מבין אבל בוא תקשיב לשאלה. אתה לא אומר פה  ש:

 8 שהתוצאות אמורות להגיע אליך, הן אמורות להגיע לאיווט ו/או פאינה. 

 9 שהתוצאות מתקבלות? ת:

 10 כן, התוצאות של הסקר.  ש:

 11 כן, אבל אין מצב שאני לא אכיר את זה,  ת:

 12 למה תוצאות לא מגיעות אליך בתקופה שהיא לא תקופת בחירות? ש:

 13אין מצב כי אני לא זוכר שהיה סקר כזה בכלל. תבדוק בתקופת בחירות,  ת:

 14לא בתקופה אפשר לבדוק את זה שלא היה סקר בתקופת בחירות, בטוח 

 15 הזאתי. 

 16 אתה בתחילת הדברים שלך בחקירה,  ש:

 17בוא נגיד ככה, אין סקר שארתור פינקלשטיין היה עושה בלי שהייתי  ת:

 18 יודע עליו. 

 19 אתה אומר בתחילת,  ש:

 20 עבור ישראל ביתנו .  ת:

 21הפניתי אותך קודם אמרת 'עיקר  11-14בתחילת החקירה בשורה  ש:

 22סקרים שארתור בודק גם בתקופה  הבדיקה היא בתקופת בחירות ויש

 23שאינה תקופת בחירות' עד כאן זה מדויק? אני הולך איתך צעד צעד 

 24 בדברים שאתה הסברת. כלומר, 

 25תראה, מאוד קשה, אני אגיד לך למה. אחד, כי זה אצלך ולא אצלי.  ת:

 26 שתיים, 

 27 מה אצלי ולא אצלך? ש:

 28, יש שאלות שניה, שניה, גם העדות שלי במשטרה והערתי על זה שם ת:

 29ששואלים ולא מסיים את כל התשובה שלי והדברים שם חתוכים )לא 

 30ברור( ולא הכי מדויקים ואפילו עושים השלמות והערתי על זה שם בחוץ 

 31שזה לא היה אחד לאחד. אז אני אומר לך באופן מאוד ברור, זה מאוד 

 32כתוב שחור על גבי לבן לאורך כל העדות, וזה מה שאני אומר וזה בסוף 
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 1שורה התחתונה של העדות שלי וזה כתוב שם שחור על גבי לבן. הסקר ה

 2הזה לא משמש בכלום את ישראל ביתנו , זה העמדה המקצועית שלי. 

 3שנה במערכת, מכיר את הנפשות הפועלות, מכיר מי נגד מי למה  81אני 

 4וכמה, מכיר את ארתור מצוין, מכיר את ג'ורג', מכיר את איווט, אין 

 5 זה עבור ישראל ביתנו , אין טעם. שום טעם בסקר כ

 6אוקי, עכשיו תראה, אתה נחקרת במשטרה, בסוף החקירה הערת  ש:

 7הערות בכתב יד לאורך כל ההודעה. אתה גם יכול לראות אותה אם 

 8 אתה מעוניין. 

 9 לא, גם יש חלק מסוים שבו אני מעיר בכלל על כל החקירה.  ת:

 10בסדר, אני אומר עברת אחרי זה על ההודעה ויש לך הערות בכתב יד  ש:

 11 לאורך ההודעה. 

 12 אתה מעוניין לראות את ההודעה שתהיה מונחת בפניך? כב' הש' לוי:

 13 לא. בסדר.  העד, מר שלום:

 14 נראה לי שכדאי, יש פה מרקורים שלי,  עו"ד קרמר:

 15 מניח. זה לא  חידון זיכרון.  כב' הש' לוי:

 16 אני גם אפנה אותך כל פעם לשורות.  עו"ד קרמר:

 17 בבקשה. כן.  העד, מר שלום:

 18תראה, אני עובר איתך שלב שלב לראות מה אני מבין מהחומר. אתה  ש:

 19שעיקר הבדיקה היא בתקופת בחירות ויש סקרים  11מסביר בשורה 

 20 שארתור בודק גם בתקופה שאינה תקופת בחירות,  

 21 יותר קל שקוראים, תודה.  עכשיו זה מחבר אותי, אתה רואה? זה ת:

 22 אין בעיה.  ש:

 23 לאו דווקא סקירות שהוא עושה.  ת:

 24 אוקי.  ש:

 25 לאו דווקא סקרים שהוא עושה.  ת:

 26 הבנתי.  ש:

 27 אלה סקרים שנעשים שלא באמצעותם.  ת:

 28אבל אתה אומר פה 'עיקר הבדיקה היא בתקופת בחירות ויש סקרים  ש:

 29 ות'. שארתור בודק גם בתקופה שאינה תקופת בחיר

 30כן, זה מזכיר לי, גם לרובד הזה, לרוב הזה שיש סקרים שאנחנו עושים  ת:

 31ישירות, איווט יכול להרים טלפון לאחד מהסוקרים לתת לו שאלות 

 32 הוא יעשה שאלות, הוא יגיש לו תוצאות, תוצאות גם ארתור יראה. 



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 61561-80-61 ת"פ
 

 1862אפריל  12 

 

 3181 

 1אין בעיה. אני רק שואל אתה אומר פה ויש סקרים שארתור בודק,  ש:

 2צמו בודק, שלא בתקופת בחירות. אז יש סקרים שהוא מבצע ארתור ע

 3 שלא בתקופת בחירות. 

 4 בטח.  ת:

 5 אוקי. אז את זה הבנו אחד את השני.  ש:

 6 כן.  ת:

 7עכשיו, אני שאלתי אותך לגבי המעורבות שלך בתקופה שאיננה תקופת  ש:

 8בחירות, כלומר אתה מסביר אתה אחראי על קמפיין, בקמפיין אתה 

 9 אתה בקיא.שולט בסקר. 

 10 כן.  ת:

 11 נדמה לי שאמרת טוטאלי, מעורבות טוטאלית.  ש:

 12 כן, בקמפיין זה אני.  ת:

 13 415כן. עכשיו, אתה אמרת בחקירה במשטרה, אני מפנה אותך לשורה  ש:

 14'אני סופית מאשר לארתור פינקלשטיין את נוסח הטיוטה של הסקר' 

 15זה אני'. ואתה מדגיש 'בתקופת בחירות מי שמאשר סופית את הנוסח 

 16 נכון עד כאן? זה מדויק?

 17 מדויק.  ת:

 18'מי שיכול לאשר סקר סופית שלא בתקופת בחירות זה או אני או פאינה  ש:

 19 או איווט ליברמן בעצמו'. זה מדויק פשט הלשון פה?

 20פשט הלשון של מי שיכול לאשר את זה סופי כן, מזכ"לית המפלגה  ת:

 21 יכולה לאשר לעשות סקר. 

 22 , 411עכשיו תראה, תקפוץ לשורה  ש:

 23 והיא לא יכולה לעשות את זה לבד, כן?  שלא,  ת:

 24 מה זה? ש:

 25 היא לא יכולה לעשות את זה לבד, כן?  ת:

 26 את מה? ש:

 27 להחליט לבוא ולעשות סקר לבד.  ת:

 28 אז מי מחליט? ש:

 29בסופו של דבר לעשות סקר כזה עם ארתור יהיה חייב להיות שאיווט  ת:

 30 ה ושאני אדע על זה. יהיה מעורב בז

 31, דיברו איתך על הסקר 411עכשיו תסתכל, בחקירה, תסתכל בשורה  ש:

 32 שאותו לא הכרת, נכון? 8141מחודש יולי 
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 1 כן.  ת:

 2ואז אתה משיב ככה לשאלה 'לדעתך למי דווחו תוצאות סקר זה מחודש  ש:

 3?' ואתה אומר 'לעניות דעתי התוצאות היו אמורות להגיע 8141יולי 

 4ו לפאינה לפחות לאחד מהם' ואחרי זה אתה מחדד בכתב יד לאיווט א

 5שהתשובה שלך היא לא לגבי הסקר הספציפי הזה אלא תשובה כללית 

 6 על סקרים שלא בבחירות, נכון?

 7אני מתייחס למה שאני כותב בכתב יד, התשובה שלי לא היתה על סקר  ת:

 8 אלא באופן כללי.  8141-ב

 9 נכון.  ש:

 10 א ברור( בעיקר לאיווט ו/או פאינה. לא בתקופת בחירות, )ל ת:

 11יפה. תוצאות שלא בתקופת בחירות הולכות בעיקר לאיווט ו/או  ש:

 12 לפאינה. נכון? זה מדויק?

 13יש אפשרות כזאת, זה עם הסמכות )לא ברור( אני לא פגשתי בחיים  ת:

 14 סקר, 

 15 זה דברים שאתה כתבת? ש:

 16 כן, אבל הכל בסדר.  ת:

 17 אני שואל למה,  ש:

 18 ר מאוד פשוט, אני אומ ת:

 19 את זה הבנתי, אני שואל למה לא אליך, למה,  ש:

 20 לא כתוב פה שלא אלי,  ת:

 21 אתה אומר שואלים אותך אתה אומר,  ש:

 22התשובה שלי לא היתה לסקר מיולי אלא באופן כללי לא בתקופת  ת:

 23בחירות לאן ילכו תוצאות? בעיקר לאיווט ו/או פאינה, אני לא אומר 

 24 שלא לשרון. בעיקר ילך, 

 25 לא אומר פה שהסקר הולך לשרון.  ש:

 26כן, אבל יש הבדל בין זה שג'ורג' ישלח מייל לשרון בתוצאות לבין זה  ת:

 27וישים לי ויגיד לי הנה זה הסקר שנעשה. אוקי?  שאיווט יבוא לשולחן

 28יש, הסקר בסוף יגיע אלי, אני אדע שנעשה סקר. אין תסריט שאם זה 

 29עבור ישראל ביתנו  ועושים סקר אני לא אדע שנעשה סקר. זה לא 

 30 במחשכים. 

 31אז בוא תסביר למה לא אמרת אלי או לאיווט או לפאינה? למה  ש:

 32 תם?התכוונת? תסביר. למה הדגשת או
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 1 מה להסביר? לא הבנתי מה חסר.  ת:

 2תראה שרון, אתה מסביר בתחילת העדות שלך שאין לך תפקיד בתקופה  ש:

 3שהיא לא קמפיין בחירות ואז אתה מסביר, אתה מסביר שהמעורבות 

 4 שלך בתקופה שהיא לא של קמפיין בסקרים,

 5, תעזוב כרגע תקופות 8141אחרי זה חידדתי את זה, בוא נדבר על  ת:

 6 ות, בוא נדבר על המועד עצמו. רחב

 7למה סקר בתקופה שאיננה בתקופת בחירות מגיע בעיקר לאיווט ו/או  ש:

 8 לפאינה? למה אתה עשית את ההבחנה הזאת? כי מה?

 9אני אגיד לך את ההבחנה, כי יש שתי קומות. יש קומה אחת שהיא  ת:

 10הקומה של הסקר עצמו, אוקי? השאלות, ההכנה של הסקר, על 

 11עבודה מול ג'ורג', העבודה מול ארתור. אני לא זוכר אי פעם ההחלטה, ה

 12שיחה אולי ממש שיחה מקצועית בין פאינה לארתור, סתם דוגמא, 

 13כאילו בממשק. עכשיו, יש את הקומה השניה שהיא הקומה הרלבנטית 

 14לפאינה, בלי לפגוע באף אחד, קומה הרלבנטית לפאינה זה כל הצד 

 15לאשר את התשלום וצריך לדאוג  הכספי, הבירוקרטי, הטכני שצריך

 16שמאיה תוציא להם אישור כדי שיוכלו לעשות כדי שמשהו שמתחייב 

 17מטעם המערכת. זה קומות כאלה שזה מחייב. עכשיו, לא בתקופת 

 18בחירות לי אין מה להתעסק עכשיו עם מבקר המדינה, פאינה בתור מי 

 19ה שמנהל בעצם אותו המנהלת של המפלגה היא צריכה לדאוג שיהיה ל

 20העתק, היא צריכה לדאוג שפאינה תקבל את הקופי, היא צריכה לדאוג 

 21שזה יגיע למבקר המדינה כי בסופו של דבר כל הדברים נאספים. אז יש 

 22את הצד של איווט שהוא אותו גורם שיהיה בעצם חייב לאשר את הסקר 

 23ולהכיר שעושים סקר ולדעת שזה קיים ולהיות מעורב בשאלות ולראות 

 24הם ויש את הקומה הביצועית בסופו של דבר שצריכה ברלבנטיות של

 25לדאוג שהדבר הזה בסופו של דבר יאושר וישולם. זה שני קומות 

 26 אחרים, זו התייחסות. 

 27תראה, נראה לי שדיברנו פה על כמה נושאים שונים. אתה בחקירה שלך  ש:

 28במשטרה הסברת שסקר לא, אני מדבר עכשיו דווקא על תקופת 

 29סק בתשלומים, מתעסקים בתשלומים אנשים בחירות, אתה לא מתע

 30 אחרים. 

 31 לא אמרתי בדיוק ככה, אפשר לקרוא את זה מפה.  ת:

 32 אז בוא תסביר.  ש:
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 1בתקופת בחירות אני סוגר את ההסכם עם כל הספקים, כל הספקים  ת:

 2שיש, יש המון ספקים בתקופת בחירות, אני סוגר איתם את ההסכמים, 

 3ד עם עורכי הדין של המפלגה, דואג סוגר איתם את הסכומים, דואג יח

 4שהכל יהיה מתועד ומסודר, מאותו רגע אני מעביר בעצם את ההסכם 

 5גם לרואה חשבון למשרד )לא ברור( אני חושב, למאייר, לפאינה כי היא 

 6חותמת, היא מורשית חתימה ביחד עם מלול, ביחד עם מאיה, אני כבר 

 7א ברור( שזה שתיים לא זוכר מי המשולש מורשה החתימה או מי ידע )ל

 8משלוש ומאשרים. מרגע שזה אושר, יפנו אלי, יש הרבה בירוקרטיה 

 9שהפנו אלי, איפה? קודם כל בתשלום, מאיה תבקש ממני בתקופת 

 10בחירות תבוא ותגיד לי שרון הם מבקשים תשלום, אוקי? כזה וכזה. אם 

 11אני המזמין של העבודה אז אני צריך לאשר את הבקשה, יש בחירות 

 12בד ככה, יש בחירות שבו שינו את התוכנה של המפלגה וזה עבד שזה ע

 13אחרת, היה מערכות בחירות שבו הייתי צריך לאשר לפני שמאיה 

 14ופאינה מאשרות שבאמת העבודה ניתנה. אבל גם אז מאיה לא היתה 

 15נותנת להם את הכסף עד שאני לא הייתי דואג שהם היו מעבירים לי 

 16מעביר למאיה ומאיה היתה  דיסק עם החומרים שהם עשו והייתי

 17מקבלת ורק אז היא היתה מוציאה תשלום, יש הרבה יותר מעורבות, 

 18יש הרבה יותר ספקים. לא בתקופת בחירות, לא יודע איזה ספקים יש 

 19 למפלגה, יש פחות מעורבות. 

 20 עכשיו דיברת על תקופת בחירות,  ש:

 21 נכון.  ת:

 22ם עושה את כל מה קורה בסקרים שהם לא בתקופת בחירות? אתה ג ש:

 23 הפעילות הזאת?

 24ההסכם שסוגרים עם ארתור הוא הסכם כזה שהוא רלבנטי לתקופת  ת:

 25הבחירות ומיד אחרי זה יש הסכם ליווי, הסכם ליווי קובע פיקס של 

 26כסף ריטיינר פר חודש וגם אם יהיה סקר מה תהיה העלות שלו, אם 

 27 יהיה סקר מה תהיה העלות שלו. 

 28 ו דבר בתקופה שהיא לא תקופת בחירות?והמעורבות שלך היא אות ש:

 29 לא, תשלום לא רלבנטית.  ת:

 30 458אוקי. עכשיו, נשאלת בחקירה במשטרה את השאלה הבאה בשורה  ש:

 31תסתכל שזה יהיה לך נוח 'יש סיטואציה בה דאוד גודובסקי או פאינה 
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 1קירשנבאום יבצעו שינויים וזה לא יעבור דרכך?" ואתה משיב "בתקופת 

 2 יעבור דרכי" זה מדויק?בחירות זה 

 3 כן.  ת:

 4 למה אתה מדגיש את 'בתקופת בחירות'? ש:

 5בקלות. אני אגיד לך למה, כי יש הרבה סקרים שנעשים. למשל רוצים  ת:

 6לבדוק מה הפוטנציאל של מועמד מסוים בעיר אשקלון אז עושים סקר 

 7 ואז אני לא מעורב, אין לי שום קשר לזה. 

 8 הבנתי.  ש:

 9ארתור פינקלשטיין לא עושה שום סקר, לא באשקלון ולא בצפת ולא  ת:

 10באשדוד, עושה סקרים ארציים, יש סקרים כאלה שהמפלגה עושה 

 11בשוטף, אני גם לא יודע שהם קורים, לא קורא אותם לא לפני ולא 

 12 אחרי. 

 13, שואלים אותך 'מי 415אוקי. עכשיו תמשיך כמה שורות קדימה לשורה  ש:

 14 הסופית', 

 15 לא הקראת עוד את השורה הזאת.  ג. אדרת:עו"ד 

 16 'מי סופית מאשר לארתור פינקלשטיין את נוסח הטיוטה של הסקר',  עו"ד קרמר:

 17 3אדוני, זה כבר נשאל שלוש פעמים, הקריא לו את השורה הזאת  עו"ד ג. אדרת:

 18 פעמים, מספיק. 

 19הטיוטה  שואלים אותך 'מי סופית מאשר לארתור פינקלשטיין את נוסח עו"ד קרמר:

 20של הסקר?' ואתה אומר 'בתקופת בחירות מי שמאשר סופית את הנוסח 

 21זה אני. מי שיכול לאשר סקר סופי שלא בתקופת בחירות זה או אני או 

 22פאינה או איווט ליברמן בעצמו' ואני שוב שואל אותך את השאלה, למה 

 23אתה מבחין בין תקופת הבחירות לבין תקופה שאיננה תקופת 

 24 הבחירות?

 25פעמים, נתנו תשובות, זה  5אדוני, אני מתנגד לשאלה, היא כבר נשאלה  ג. אדרת: עו"ד

 26 לא ויכוח עם עד. 

 27בתקופת הבחירות המעורבות שלי היא טוטאלית, לא יהיה סקר  העד, מר שלום:

 28שמישהו יחשוב עליו בלי שזה עבר דרכי, בלי שהייתי מעורב, בלי 

 29אחוז,  411-יורדת מ שהייתי חלק. לא בתקופת בחירות המעורבות שלי

 30, לא אותו גורם CC-מגורם מחליט סמכותי, לגורם יודע, מה שנקרא ב

 31 מוביל אבל לא גורם מחוץ לחדר באופן מוחלט, אוקי? זה ההבדל. 
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 1אוקי. עכשיו, ג'ורג' העיד פה ובעצם גם אתה אמרת את הדברים. הוא  עו"ד קרמר:

 2 . 8111עבד איתכם עם ישראל ביתנו משנת 

 3 כן.  ת:

 4 הם היו הגורם האסטרטגי שעבדתם איתו, נכון?  ש:

 5 כן.  ת:

 6 למה עבדתם דווקא איתם? ש:

 7לארתור יש אני חושב, ארתור זכרונו לברכה שמו הלך לפניו, הוא  ת:

 8אסטרטג מהמעלה הראשונה ברמה הבינלאומית עם הבנה מעמיקה גם 

 9'. מעטים הבינלאומיים שיש 11בנדרש וגם בארץ מתוך ניסיון משנת 

 10 ניסיון בארץ , אני חושב שארתור היה ייחודי בהיבט הזה. להם 

 11עכשיו, השופט שאל אותך ואמרת שגם את ג'ורג' בירנבוים מאוד  ש:

 12 הערכת מקצועית. 

 13 כן, מעריך אותו.  ת:

 14 גם התחברתם.  ש:

 15 כן.  ת:

 16 הוא אדם מהימן? ש:

 17 הוא אדם מהימן.  ת:

 18 הוא מבין עניין? ש:

 19 רים. אנחנו מיודדים, חברים, מכי ת:

 20 ברמה המקצועית הוא מבין עניין? ש:

 21 בטח מבין.  ת:

 22 אחד שהוא טוב בעבודה שלו.  ש:

 23 כן.  ת:

 24עכשיו תראה, אני רוצה שתראה כתבה שהתפרסמה באתר של מעריב  ש:

 25 יש פה כתבה,  41.5.8141-ב

 26רגע, אני רוצה לראות כתבה קודם לפני שמגישים, כבר היה לנו סיפור  עו"ד ג. אדרת:

 27 עם כתבות. 

 28 אני לא מגיש את זה, רק מציג לו.  עו"ד קרמר:

 29 הכתבה אינה ראיה לאמיתות תוכנה,  כב' הש' לוי:

 30 לא ביקשתי להגיש אותה.  עו"ד קרמר:

 31 לא מטעם ההגנה ולא מטעם התביעה.  כב' הש' לוי:

 32 בדיוק.  עו"ד אבן חן:
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 1 זו כתבה ממערכת הבחירות האחרונה,  עו"ד קרמר:

 2 . 8141-זה מ עו"ד ג. אדרת:

 3 כן. כן.  עו"ד קרמר:

 4 אני לא שמעתי עוד שאלה. מה השאלה? כב' הש' לוי:

 5 אני רוצה לשאול את השאלה.  עו"ד קרמר:

 6 כן.  כב' הש' לוי:

 7פה על סקר תסתכל בעמוד שמרקרתי שם, הסקר של ליברמן, מדובר  עו"ד קרמר:

 8שעשתה מפלגת ישראל ביתנו, הסקר של ליברמן בוצעה על ידי אנשי 

 9אחרי  81.8האסטרטגיה של המפלגה, ג'ורג' בירנבוים בין התאריכים 

 10במערכת הבחירות האחרונה  8141-הגשת הרשימות וכו'. כלומר גם ב

 11 מפלגת ישראל ביתנו המשיכה לעבוד עם בירנבוים. 

 12שי של המפלגה בבחירות האלה היה אביגדור ליברמן, האסטרטג הרא העד, מר שלום:

 13הוא היה אסטרטג, הוא ניהל את הקמפיין בעצמו באופן מלא, החליט, 

 14 עשה, בנה, רץ. אני לא הייתי חלק מהקמפיין הזה, 

 15זה לא היתה השאלה שלי. השאלה שלי עם ג'ורג' ועם המפלגה המשיכה  ש:

 16 לעבוד, 

 17ט משהו בעיתון שהוא לא נכון, איש פה כתוב משהו לא נכון. כתוב פשו ת:

 18האסטרטגיה של המפלגה, לא, ג'ורג' בירנבוים פה סייע נגיד בהכנת 

 19 הסקר וזה, אבל. 

 20 . 8141-המפלגה המשיכה לעבוד איתו גם ב ש:

 21, כמה שאני 8141הדבר היחידי שאני יודע שהמפלגה בבחירות בשנת  ת:

 22' בירנבוים על מבין , כן, כי אי אפשר לעבוד בחינם, שילמה לג'ורג

 23 שירותיו, אבל מה, 

 24 מבין מאיפה? ש:

 25אני אומר זה הגיוני, אם זה מה שכתוב פה אז חייב לשלם. כאילו זה  ת:

 26אסור, אני לא יודע להגיד מעבר לזה, זה עיתון, אני יודע שג'ורג' עבד עם 

 27 המפלגה. אני יודע מג'ורג', מה זאת אומרת?

 28 ם המפלגה?אתה יודע מג'ורג' שהוא עדיין עובד ע ש:

 29 לא, בבחירות.  ת:

 30 בבחירות, כמובן.  ש:

 31 כן.  ת:
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 1למרות שאחרי שארתור מת, בבחירות האלה הוא ממשיך לעבוד  ש:

 2 איתכם. 

 3 כן, לא בתפקיד של ארתור.  ת:

 4 בסדר. למה דווקא איתו? ש:

 5שנה, ההיכרות של המפלגה היא  45כי ג'ורג' הוא מכיר את המפלגה כבר  ת:

 6חשובה בהיבט של המצביעים שלה, יש לו איזה ברור שרציפות 

 7תיפקודית, אתה יודע ידע ארכיוני מהבחינה הזאת אני חושב שזה היה 

 8 נכון לעשות את זה. 

 9 אוקי.  ש:

 10 ת העובדה שביקשת. בשביל זה לא צריך את הכתבה. העד אישר א כב' הש' לוי:

 11 כן. לא ביקשתי להגיש.  עו"ד קרמר:

 12 כן. ההתנגדות התקבלה עורך דין אדרת.  כב' הש' לוי:

 13 לקראת סוף המשפט פעם אחת.  עו"ד ג. אדרת:

 14 לא נכון.  כב' הש' לוי:

 15 אדוני אמר את זה בהתבדחות אז נענה באותה התבדחות.  עו"ד ג. אדרת:

 16אותו מייל שראית. אני רוצה שתחדד לנו, בעצם  141עכשיו, רק לגבי ת/ עו"ד קרמר:

 17 למה התערבת בעניין הזה? כי מה?

 18 לפרגן לג'ורג' לנסות להשיג את פאינה כי קשה להשיג את פאינה ומאיה.  העד, מר שלום:

 19 לתאם ביניהן. מאה אחוז. אין לנו עוד שאלות.  עו"ד קרמר: 

 20 חקירה חוזרת? כב' הש' לוי:

 21 אין.  עו"ד ג. אדרת:

 22תודה רבה לך, אתה משוחרר, אתה חופשי כל הזמן. מדינה חופשית.  ' הש' לוי:כב

 23טוב, אנחנו נעשה, אתה יכול לעשות הפסקה קצרה בהקלטה, הפוגה 

 24 קצרה לצורך תיק אחר. 

 25 אדוני, יש עד קצרצר.  עו"ד א. אדרת:

 26 

 27 )המשך לאחר הפסקה(

 28 

 29 מה לי. נד 3הדיון מתחדש לאחר הפסקה. עד הגנה מספר  כב' הש' לוי:

 30 אדוני, לגבי העד הזה, העד כבר היה פה כעד תביעה,  עו"ד אבן חן:

 31 כן.  כב' הש' לוי:
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 1העיד וגם נחקר חקירה נגדית. אני לא מבין לפי איזה הליך מבקשים  עו"ד אבן חן:

 2 להעיד אותו כרגע כעד הגנה. 

 3 אני יכול להשיב? עו"ד א. אדרת:

 4 כן, העד העיד , לא? כב' הש' לוי:

 5 העיד ונחקר.  אבן חן:עו"ד 

 6 אז א' היינו בסרט הזה מה שנקרא,  עו"ד א. אדרת:

 7 רק למען הסדר הטוב תאמרו את שמו.  כב' הש' לוי:

 8 העד יגאל אובשייביץ'.  עו"ד א. אדרת:

 9 כן.  כב' הש' לוי:

 10היינו במהלך החקירה של פאינה קירשנבאום היא התייחסה למסמך,  עו"ד א. אדרת:

 11חה שמדובר על כסף והיא אמרה לדאוד, דיברה שזו שי 211תמליל ת/

 12עם דאוד על החזר כספי ובעדותה היא סיפרה שזה בקשר להלוואה 

 13 מהעד, שהעד החזיר לה. 

 14 נו, אז העידה.  כב' הש' לוי:

 15רגע. עכשיו, למעשה אין לנו שום ראיה לתמוך בזה חוץ מהעד עצמו.  עו"ד א. אדרת: 

 16שלו במשטרה כי הוא לא  עכשיו העד עצמו לא התייחס לזה בחקירה

 17נשאל על זה ואנחנו לא יכולנו לדעת על הנושא הזה כי השיחה א' היא 

 18 הוגשה אחרי העדות שלו כעד תביעה וב', 

 19 מה זאת אומרת היא הוגשה, היא היתה ברשותכם לפני כן.  כב' הש' לוי:

 20רק היא היתה ברשותנו, ראינו שהרבה חומרים היו פה ברשות הצדדים  עו"ד א. אדרת:

 21 לא ידעו איפה הם, והשיחה, 

 22 גם הוגשה בהסכמה.  עו"ד אבן חן:

 23 והשיחה הוגשה בהסכמה,  עו"ד א. אדרת:

 24 לא, אבל זה היה ברשותכם, זה לא נימוק שיש הרבה חומרים,  כב' הש' לוי:

 25 אדוני, עם כל הכבוד,  עו"ד ג. אדרת:

 26 מהשיחה אי אפשר להבין שמדובר של העד.  עו"ד א. אדרת:

 27מדובר ואני חוזר ואמרנו את זה כבר במשפט וחבריי כבר אמר כמויות  אדרת: עו"ד ג.

 28החומר אין לא ידוע על חומרים בתיק, התביעה. עכשיו, אני לא מבין, 

 29אני שמעתי פה בתחילת משפט שהיתה התנגדות עמדה של כבוד השופט 

 30 מילים,  8-ב

 31 אבל זה לא אותו עד שהיה.  כב' הש' לוי:

 32 האמת. חקר  עו"ד ג. אדרת:
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 1 נכון.  כב' הש' לוי:

 2נכון, אז מה מפריע שהוא יענה עוד פעם?  הנושא לא היה בידיעתנו, לא  עו"ד ג. אדרת:

 3שאלנו אותו, הנאשמת העידה על זה, אנחנו רוצים לאמת את זה. מה 

 4 קרה?

 5רק הבוקר נודע לי לראשונה, האמת חשבתי שזה בבדיחות הדעת  עו"ד א. אדרת:

 6לו, העברנו את השם שלו לפני למעלה משבוע, שחברי מתנגד לעדות ש

 7 אנחנו לא, הוא הגיע במיוחד מבאר שבע, העדות, 

 8טוב, זה לא הנימוק שהוא הגיע במיוחד, זה שאלה, כן, מה יש לכם  כב' הש' לוי:

 9 לומר? רק לעניין הזה של החומרים שזה אולי. 

 10בל בגלל היקף אני אומר שוב, אם הטענה היא שהמסמך היה בחומר א עו"ד אבן חן:

 11החומרים ובגלל מורכבות החומרים לא ידעתם לקשר וזו הסיבה 

 12 שמבקשים, זאת הסיבה. 

 13אני רוצה לחדד, הסיבה היא שמהמסמך עצמו אי אפשר לדעת שמדובר,  עו"ד א. אדרת:

 14שהעד קשור אליו. אי אפשר לדעת. ואם הייתי יושב עם הנאשמת והיתה 

 15היה עולה אבל מאחר ויש  מספרת לי על השיחה הספציפית הזאת זה

 16מאות אם לא אלפי שיחות בחומר והשם לא עלה אני לא יכולתי לדעת, 

 17גם אם ראיתי את השיחה לפני שהוגשה, לא יכולתי לדעת שהיא קשורה 

 18 איך שהוא לעד הזה. לא היתה לי את האפשרות לדעת את זה. 

 19 מה לא? זה כן, זה מה שאתם אומרים.  כב' הש' לוי:

 20 אנחנו לא נתנגד.  עו"ד אבן חן:

 21טוב. כן, בוא. אתה חוזר לדוכן העדים, אתה עדיין תחת אזהרה לומר  כב' הש' לוי:

 22 את האמת. בבקשה. 

 23 

 24העד, מר יגאל אובשייביץ', לאחר שהוזהר כדין לומר אמת, משיב בחקירה ראשית לשאלות עו"ד 

 25 א. אדרת: 

 26טוב, צהריים טובים. מאחר והעדתם פה אנחנו מבקשים לשאול אותך  ש:

 27רק שאלה בנושא מאוד ממוקד. הלוואה שקיבלת מפאינה. אז אני 

 28 מבקש שתתאר את נסיבות בקשת וקבלת ההלוואה. 

 29אני הייתי במעצר בית, הייתי במעצר בית ולא  8141אוקי. בחודש מרץ  ת:

 30באחת ההזדמנויות, אני לא יכולתי לצאת ובאו אלי מבקרים וביניהם 

 31זוכר תאריך מדויק כמובן, אבל אני זוכר שזה באמת היה בחודש מרץ, 

 32 באה אלי פאינה לביקור בבית, 
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 1 במרץ אתה היית במעצר בית? כב' הש' לוי:

 2 מה? העד, מר אובשייביץ':

 3 בחודש מרץ היית במעצר בית? כב' הש' לוי:

 4 כן.  העד, מר אובשייביץ':

 5 למה? כב' הש' לוי:

 6 אלמ"ב.  העד, מר אובשייביץ':

 7 אלמ"ב? כב' הש' לוי:

 8 כן.  העד, מר אובשייביץ':

 9 אוקי. איפה היית במעצר בית? כב' הש' לוי:

 10 בבאר שבע.  העד, מר אובשייביץ':

 11 שזה הבית שלך? כב' הש' לוי:

 12 של אמא שלי.  העד, מר אובשייביץ':

 13 ומי המפקח שלך? כב' הש' לוי:

 14 . אמא העד, מר אובשייביץ':

 15 שמדברת עברית או רוסית או שניהם? כב' הש' לוי:

 16 . 11רוסית כמובן אבל עברית פחות, היא בת  העד, מר אובשייביץ':

 17 אוקי.  כב' הש' לוי:

 18אוקי. ואז היתה שיחה, פאינה הגיעה ואז היתה שיחה והיא שאלה אם  העד, מר אובשייביץ':

 19הכל בסדר והיא שאלה ככה, בין היתר, אם אולי אני צריך כסף כי אני 

 20לא יכול לצאת כאילו מהבית וכל הכרטיסים וכל המסמכים הם נשארו 

 21 בבית של גרושתי, לא יכולתי להשתמש עם זה. 

 22 ת כבר אז?כמה זמן היית במעצר בי כב' הש' לוי:

 23 שבועות, משהו כזה, שבועיים שלוש.  5בערך  העד, מר אובשייביץ':

 24 אתה יודע מתי נעצרת? כב' הש' לוי:

 25 וודאי, זה אירוע חריג, החריג,  העד, מר אובשייביץ':

 26 מתי נעצרת? כב' הש' לוי:

 27 לפברואר,  81או  82, אני רק לא זוכר אם זה היה 81בלילה בין  העד, מר אובשייביץ':

 28 יכול להיות שהיה? 81 ב' הש' לוי:כ

 29 אז בגלל זה אני לא זוכר באותה שנה.  העד, מר אובשייביץ':

 30 את זה דווקא צריך לזכור.  כב' הש' לוי:

 31 . 4.5-, כאילו בלילה בין יום אחרון של פברואר ל4.5כן, זה  העד, מר אובשייביץ':

 32 זה מתי נעצרת. מתי שוחררת? כב' הש' לוי:
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 1 באותו יום, למחרת.  ץ':העד, מר אובשייבי

 2 במשטרה? לא דרך בית משפט? כב' הש' לוי:

 3בבית משפט, בבית משפט, במוצאי שבת. נעצרתי בין שישי לשבת בלילה  העד, מר אובשייביץ':

 4 ובמוצאי שבת. 

 5 ישר למעצר בית בפיקוח האם.  כב' הש' לוי:

 6  כן. קודם כל לאשדוד, אחר כך הייתי מאושפז, העד, מר אובשייביץ':

 7 רק מעצר? בלי תנאים נוספים?  ערבות? ביטחון כסף? כב' הש' לוי:

 8 כן.  העד, מר אובשייביץ':

 9 כמה כסף? כב' הש' לוי:

 10 אלף שקל.  31 העד, מר אובשייביץ':

 11 להפקיד? כב' הש' לוי:

 12 כן.  העד, מר אובשייביץ':

 13 הפקדת? כב' הש' לוי:

 14 כן.  העד, מר אובשייביץ':

 15 אלף שקל? 31היה לך  כב' הש' לוי:

 16 אלף שקל, כן.  31כן, היה לי  העד, מר אובשייביץ':

 17 אלף שקל? 31טוב. במזומן  כב' הש' לוי:

 18 כן, המשפחה הפקידה אני החזרתי את הכסף. כן.  העד, מר אובשייביץ':

 19 גם הלוואה? כב' הש' לוי:

 20 זה היה כסף שלי, אחר כך החזרתי.  העד, מר אובשייביץ':

 21 להחזיר אם זה שלך?מה יש לך  כב' הש' לוי:

 22קודם כל הפקידו כסף במקומי, המשפחה הפקידה כסף במקומי, אחרי  העד, מר אובשייביץ':

 23 זה, 

 24 אז המשפחה, זה לא אתה.  כב' הש' לוי:

 25 לא, איך אני יכול להפקיד ממעצר את הכסף? העד, מר אובשייביץ':

 26 לא יודע. לכן שאלתי.  כב' הש' לוי:

 27שפחה הפקידה את הכסף, אחר כך אני החזרתי. אחרי לא. המ העד, מר אובשייביץ':

 28 שהשתחררתי מהמעצר בית, 

 29 מי מהמשפחה הפקיד עבורך? כב' הש' לוי:

 30 אחוז,  31הפקיד בן זוג של אמא שלי  העד, מר אובשייביץ':

 31 אחוז.  31 כב' הש' לוי:

 32 אחוז הנותרים הפקיד עורך דין שבזמנו עבד במשרדי.  31-ו העד, מר אובשייביץ':
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 1 אתה עורך דין? ב' הש' לוי:כ

 2 כן.  העד, מר אובשייביץ':

 3 מה שמו? כב' הש' לוי:

 4 בוריס וסרמן.  העד, מר אובשייביץ':

 5 בוריס? כב' הש' לוי:

 6 וסרמן.  העד, מר אובשייביץ':

 7 טוב, תמשיכו.  כב' הש' לוי:

 8אוקי. אז מה, רגע, היית בזמן שפאינה מבקרת אותך במעצר בית,  עו"ד א. אדרת:

 9 ך על נסיבות. תמשי

 10כן, אז היא שאלה, היא שאלה ואמרתי שהאמת שכן, לא היה לי כל כך  העד, מר אובשייביץ':

 11נעים אבל אמרתי כן, אם את יכולה כאילו לתת כסף כי אחר כך כמובן 

 12אני אחזיר לך שאני אשתחרר ממעצר בית. אז היא אמרה כן. היא 

 13זה מכספומט, זה  יצאה, אני רק לא זוכר, אני חושב שיצאה ומשכה את

 14 שקל.  1,111היה סכום של 

 15 שקל אתה יודע, זאת אומרת אתה היית איתה במשיכה? 1,111סכום  ש:

 16 לא. איך אני? אני לא יכול לצאת מהבית.  ת:

 17 אוקי. זאת אומרת אתה יודע שהיא הביאה לך,  ש:

 18כן, כי היא גם שאלה אותי אם יש פה בנק קרוב, כאילו הכספומט, היה  ת:

 19שם דווקא על יד הבית שלי, שם לא רחוק, אני לא יודע אם משכה או 

 20לא משכה, ככה לפי מה שזכור לי לפי הזה, אני חושב שהיא כן משכה 

 21 שקל ונתנה לי. כן.  1,111סכום של 

 22 אוקי.  ש:

 23ובר או נובמבר של אותה שנה, משהו והחזרתי אותם בערך בחודש אוקט ת:

 24כזה. החזרתי לה, אבל החזרתי לה פשוט, שאלתי אותה ואני זוכר שאני 

 25דולר שזה בערך הסכום שתואם והחזרתי לה  4,311פשוט קניתי דולרים 

 26 את זה כסכום בדולרים. 

 27 למה? כב' הש' לוי:

 28ה להחזיר לך את הכסף כי דיברתי איתה בטלפון, שאלתי אותה אני רוצ העד, מר אובשייביץ':

 29דולר. למה אני לא  4,311הזה, היא אמרה תחזיר לי את זה בדולרים זה 

 30 יודע, זה מה שהיא ביקשה ממני. 

 31 אתה קיבלת את הכסף בדולרים? כב' הש' לוי:

 32 אני קיבלתי בשקלים.  העד, מר אובשייביץ':
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 1 אוקי. תודה. אין לי עוד שאלות.  עו"ד א. אדרת:

 2 קנית את הדולרים?איפה  כב' הש' לוי:

 3 בצ'יינג'.  העד, מר אובשייביץ':

 4 בצ'יינג'? כב' הש' לוי:

 5 כן.  העד, מר אובשייביץ':

 6 איפה? כב' הש' לוי:

 7 אני יכול אפילו להגיד באיזה צ'יינג'.  העד, מר אובשייביץ':

 8 תגיד. כב' הש' לוי:

 9שרד שלי, זה ממש ברחוב הרצל בפסאג' אוניקו בבאר שבע שזה קרוב למ העד, מר אובשייביץ':

 10 מטר מהמשרד שלי.  8

 11 טוב. חקירה נגדית.  כב' הש' לוי:

 12 

 13 העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד שחף: 

 14 כן, אז אני נציגת הפרקליטות.  ש:

 15 כן.  ת:

 16 יגאל, עם מי דיברת לקראת העדות שלך כאן היום? ש:

 17 דיברתי, היום? דיברתי עם, אתמול דיברתי, איתך נכון? ת:

 18 כן.  אדרת:עו"ד א. 

 19 כלומר הגעת לישיבת הכנה מבאר שבע שנערכה איפה? עו"ד שחף:

 20 הוא לא אמר,  עו"ד א. אדרת:

 21 איזו הכנה? העד, מר אובשייביץ':

 22 בשיחת טלפון.  עו"ד שחף:

 23 טלפונית. כן.  ת:

 24 הבנתי. בסדר. אתה הגעת לכאן בפעם הקודמת כעד תביעה.  ש:

 25 נכון.  ת:

 26עכשיו, אתה עורך דין, אתה מכיר את הפרקטיקה של ניהול עדים, לא  ש:

 27 הגעת לריענון. 

 28 לא.  ת:

 29 למה? ש:

 30אין צורך, למה אני צריך ריענון? גם אליכם שאתם, גם איתכם ריענון  ת:

 31 היה בטלפון. 

 32 אוקי. עכשיו, אתה סיפרת כאן,  ש:
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 1עבודה זה דקות להפסיד יום  3-41כי להגיע מבאר שבע בשביל ריענון  ת:

 2 מכביד עלי. 

 3' כיהנת כסגן ראש 41אוקי. עכשיו, אתה מסרת במשטרה שעד חודש יוני  ש:

 4 עיר באר שבע בשכר. 

 5 נכון.  ת:

 6 אתה יודע? ש:

 7 נכון.  ת:

 8 אוקי.  ש:

 9 שאני הוצבתי כסגן ראש העיר.  ת:

 10 , 8141כן. כן. עכשיו, אמרת שהמעצר היה בלילה שבין פברואר למרץ  ש:

 11 מה? ת:

 12 רת בלילה שבין, נעצ ש:

 13 במרץ, כן.  4-כן, ביום האחרון של פברואר שעובר ל ת:

 14 כמה זמן אגב היית במעצר בית? ש:

 15 עד חודש אמצע מאי לדעתי, אמצע מאי משהו כזה או סוף מאי.  ת:

 16 אוקי. כלומר לפרק זמן,  ש:

 17 חודשיים בערך, חודשיים וחצי.  ת:

 18 אוקי.  ש:

 19 חודשיים וחצי בערך.  ת:

 20במסגרת לשאלת בית המשפט אם הוטלו עליך איזה שהן עכשיו,  ש:

 21 הגבלות נוספות, כלומר נתפסו כספים שלך?

 22 למה צריכים להיתפס כספים שלי? ת:

 23 לא נתפסו כספים. אוקי.  ש:

 24 אמרתי זה )לא ברור(  ת:

 25בסדר גמור. עכשיו, אתה סיפרת במשטרה לגבי השעיה שלך, שהושעית  ש:

 26 מהתפקיד שלך בגלל סיפור עם גרושתך, בגלל עניינים אישיים. 

 27 נכון. נכון.  ת:

 28בעצם אבל הועברת מהתפקיד שלך בעקבות כתב אישום שהוגש נגדך  ש:

 29 בדיוק בעניין הזה. 

 30 נכון.  ת:

 31של  44.1.41מועצה מיוחדת מיום אוקי. אני מציגה לך פרוטוקול ישיבת  ש:

 32 עיריית באר שבע. 
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 1 אני גם לא נכחתי בישיבה הזאת.  ת:

 2 זה לא מחומר החקירה? עו"ד א. אדרת:

 3 לא מחומר החקירה, זה באתר האינטרנט של עיריית באר שבע.  עו"ד שחף:

 4אני מתנגד להגיש מאתר אינטרנט, תשאלי אותו שאלות, הוא אמר  עו"ד ג. אדרת:

 5תו, השעו אותו. למה צריך להגיש את כל הפרוטוקול הזה? שפיטרו או

 6 הוא לא צד לפרוטוקול. 

 7 כן.  כב' הש' לוי:

 8בסדר, אבל אתה מאשר שבעקבות כתב אישום שהוגש נגדך הועברת  עו"ד שחף:

 9 מהתפקיד?

 10 כן.  העד, מר אובשייביץ':

 11 לצורך מה זה? רק לצורך העובדה הזאת? כב' הש' לוי:

 12 כן.  עו"ד שחף:

 13 הוא מאשר את זה.  הש' לוי: כב'

 14 אין בעיה.  עו"ד שחף:

 15 אין צורך. תרשמו עוד אחד.  כב' הש' לוי:

 16במשטרה נשאלת לגבי הכנסות שלך במהלך כל התקופה שבה כיהנת  עו"ד שחף:

 17 '. 41כסגן ראש עיר שאמרנו שזה היה עד יוני 

 18 נכון.  העד, מר אובשייביץ':

 19 הכנסה יחידה שלך, נכון?ואמרת שההכנסה שלך מהעירייה היתה  ש:

 20 נכון.  ת:

 21 אמרת אמת במשטרה? ש:

 22 נכון.  ת:

 23 אז מה זה הכסף הזה שקיבלתי מהנאשמת? ש:

 24 זו הכנסה? ת:

 25 לא הכנסה? ש:

 26 סליחה, זה לא הכנסה.  ת:

 27 אוקי. אז מה זה? ש:

 28אני לא מכיר מושג כזה שזה הכנסה שהלוואה מחבר זה הכנסה, גם לא  ת:

 29צריך להצהיר אותה לשלטונות מס, לא צריך לשלם מס, כל הכנסה אם 

 30 אנחנו כבר נכנסים, סליחה, סליחה, השאלה, זה לא הכנסה. 

 31 טוב, אתה עורך דין בהשכלתך.  ש:

 32 נכון, נכון. הלוואה מחברים זו לא הכנסה.  ת:
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 1 היא סוג של עסקה, נכון?הלוואה  ש:

 2 הלוואה מחברים זה סוג של עסקה? ת:

 3 סוג של עסקה, אתה,  ש:

 4 אם את חושבת ככה אז אוקי. אז את אומרת,  ת:

 5 אתה חולק,  ש:

 6 אני לא יודע שזה עסקה. הלוואה מחבר זו עסקה? אני לא חושב.  ת:

 7 הלוואה היא סוג של עסקה.  ש:

 8 אוקי. נו.  ת:

 9שות אם היו לך ולפאינה עסקים פרטיים והשבת במשטרה נשאלת מפור ש:

 10 באופן חד משמעית 'לא וגם לא היו'. נכון?

 11 נכון.  ת:

 12 למה לא סיפרת שקיבלת הלוואה ממנה? ש:

 13 אני הייתי צריך לספר שלקחתי הלוואה מחבר? מחברה? ממכר? ת:

 14 סגנית שר.  ש:

 15אני לא חושב שהייתי צריך לספר על זה כי אני לא חושב שזה בן אדם  ת:

 16אפילו עורך דין במקצועי כמוני יכול לחשוב כל כך עמוק שזה יכול 

 17להיחשב כהכנסה ושאני חייב לספר את זה במשטרה שאף אחד לא 

 18 שאלת אותי, עסקים לעולם לא היו לי איתה. 

 19 עכשיו, למה היית צריך הלוואה בעצם? ש:

 20כי הייתי, עוד פעם, אני הייתי בבית במעצר בית, הכרטיסים, כרטיסי  ת:

 21האשראי גם כדי לשלוח מישהו להוציא כסף לא יכולתי כי זה היה בבית 

 22 של גרושתי והיה לי צו הרחקה כמובן מהבית הזה. 

 23אוקי. עכשיו, סיפרת כאן שבעצם המשפחה סייעה לך להפקיד סכום  ש:

 24 גדול משמעותית יותר. 

 25  נו. ת:

 26 אלף שקלים.  31 ש:

 27 כן.  ת:

 28 שקלים בכל זאת לגייס,  1,111והיית צריך  ש:

 29 נכון, כי לא היה לי איך להוציא אותם מהחשבון בנק שלי.  ת:

 30 , 1,111-אלף הצלחת לגייס ו 31כלומר  ש:
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 1עוד פעם זה הפקידו, הכסף הזה לא היה ברשותי, מישהו אחר הפקיד  ת:

 2ך שאני השתחררתי מהמעצר בית אותם עבורי, גם אמרתי מי. אחר כ

 3 והיתה לי כבר גישה לבנק וגישה להכל אז כמובן שהחזרתי. 

 4 לא יכולת לבקש? 1,111-ואת ה ש:

 5 ממי? ת:

 6 אלף שקלים.  31-מאותם אנשים שהפקידו את ה ש:

 7 אני לא, לא היה לי כמו שאומרים פרצוף לבקש מהם עוד כסף.  ת:

 8 אוקי.  ש:

 9לא שהיא באה במיוחד לתת לי כסף, זה  ועוד פעם, זה גם בשיחה זה ת:

 10תוך כדי שיחה כזאתי היא שאלה אותי 'מה, איך אתה מסתדר, כאילו 

 11 פה אתה אולי צריך כסף', היא שאלה, אני, 

 12אז בעצם היא יצאה מהבית, מבית אימך, לאחר שהיא שאלה אותך היא  ש:

 13 יצאה מבית אימך הלכה להוציא, 

 14 את הכסף.  לא מיד, כן, היא הלכה להביא לי ת:

 15 איך חזרה והביאה? ש:

 16 שקל.  1,111וחזרה והביאה לי במזומן  ת:

 17 בדולרים? בשקלים? ש:

 18 אבל אמרתי שזה בשקלים.  ת:

 19 בשקלים.  ש:

 20 כן, הוא אמר שבשקלים אבל אתה אמרת שהיא ביקשה,  כב' הש' לוי:

 21ר או נובמבר שהיה לי כסף להחזיר, עוד פעם אני לא זוכר, או אוקטוב העד, מר אובשייביץ':

 22של אותה שנה אז אני אמרתי פאינה כבר אני יכול להחזיר לך כסף, איך 

 23את רוצה שאני אחזיר לך, היא אמרה 'אם אתה יכול לעשות לי טובה 

 24 דולר'.  4,311תקנה לי דולרים בסכום הזה, שזה 

 25 אתה בטוח בגרסה הזו שהיא זו שביקשה ממך את הכסף בדולרים? כב' הש' לוי:

 26 אני חושב שכן.  11.1-אני ב בשייביץ':העד, מר או

 27 ?11למה? למה רק  כב' הש' לוי:

 28כי אתה עכשיו מעורר לי אם אני בטוח, אבל אני עוד פעם זה היה לפני,  העד, מר אובשייביץ':

 29 שנים.  3הבנתי, אבל זה היה לפני, כמה זה? כמעט 

 30 כי בעדות הראשית שלך לא פקפקת בזה. כב' הש' לוי:

 31 במה? אובשייביץ':העד, מר 

 32 בזה שזה היתה בקשה שלה.  כב' הש' לוי:
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 1 עכשיו בעדות הראשית, חשבתי שאתה מדבר על,  העד, מר אובשייביץ':

 2 כן.  כב' הש' לוי:

 3שזה מה שכאילו זה עלה מתוך השיחה, עלה מתוך  11.1עוד פעם,  העד, מר אובשייביץ':

 4 השיחה. 

 5 שהיא ביקשה ממך? כב' הש' לוי:

 6כן. לא, כי אני אמרתי 'איך את רוצה שאני אחזיר לך את הכסף?' ואני  בשייביץ':העד, מר או

 7חושב שהיא אמרה 'אם אתה יכול תקנה לי דולרים, תחזיר לי את זה 

 8 דולר'.  4,311-ב

 9 הבנתי. למה לא סיפרת את זה כשהיית פה? כב' הש' לוי:

 10אף אחד לא שאל אותי, אני גם לא חשבתי שזה מהותי בכלל. הוא,  העד, מר אובשייביץ':

 11הזמינו אותי לעדות אותי אז לריענון דרך הטלפון שהייתי, שאלו אותי 

 12 על דברים אחרים לגמרי. גם האמת, אם לא, 

 13 לא חשבת שכדאי,  כב' הש' לוי:

 14חושב שזה אירוע  אם לא היו מזכירים עכשיו אני גם לא, זה לא, אני לא העד, מר אובשייביץ':

 15 חריג. 

 16 כן, לצורך שלמות התמונה לא חשבת להזכיר את זה? כב' הש' לוי:

 17 לא, לא חשבתי, לא חשבתי.  העד, מר אובשייביץ':

 18 טוב. כן.  כב' הש' לוי:

 19אמרת שהחזרת את הכסף, קודם אמרת שהחזרת את הכסף אחרי  עו"ד שחף:

 20 שבעצם השתחררת ממעצר בית. 

 21הרבה אחרי, כן, השתחררתי אמרתי בחודש מאי בערך, החזרתי לה  העד, מר אובשייביץ':

 22 אחרי החגים זה בטוח. 

 23 כלומר במאי היתה לך שוב גישה לכרטיסי אשראי היה לך,  ש:

 24אבל לא היתה לי יכולת באותו זמן להחזיר את הכסף כי קודם כל הייתי  ת:

 25אלף שקל לאנשים שהפקידו וגם  31צריך להחזיר סכום גדול של 

 26יתי מהתפקיד, הושעיתי מהתפקיד ולקח לי קצת זמן כדי להיכנס הושע

 27 החזרתי. כן.  –עוד פעם לעבודה ובהזדמנות הראשונה שיכולתי 

 28אוקי. עכשיו, כלומר מבחינתך, אם אני חוזרת רגע אחורה אתה אומר  ש:

 29שפנית לנאשמת, לפאינה ודיברת איתה לגבי היכולת שלך, ברגע שיכולת 

 30 התקשרת. 

 31 שרתי, כן, בוודאי. כן, התק ת:

 32 אוקי. היא פנתה אליך קודם לכן? ש:
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 1 לא.  ת:

 2 מישהו מטעמה פנה אליך קודם לכן? ש:

 3 לא.  ת:

 4 אוקי.  ש:

 5ברגע שהרגשתי שאני יכול להחזיר לה את הכסף אז מיד, כאילו  ת:

 6 התקשרתי. 

 7 אוקי.  ש:

 8 כדי להחזיר את החובות. כן.  ת:

 9אוקי. אני. אוקי. עכשיו, לעניין נוסף. אתה העדת במשטרה, סליחה,  ש:

 10כשאתה העדת, שאתה מסרת הודעה במשטרה שאלו אותך לגבי נלי 

 11 ואיגור. 

 12 כן.  ת:

 13אתה סיפרת שאתם מכרים טובים, שהיית בבית של נלי מספר פעמים,  ש:

 14 שנסעת מטעמה כראש משלחת לחו"ל אם אני לא טועה. 

 15 נכון.  ת:

 16 זרו לך בבחירות, סיפרת על אירועים שהם הפיקו . הם ע ש:

 17 נכון.  ת:

 18אוקי. עכשיו, בשום שלב אתה לא מספר במשטרה על זה שנלי חייבת  ש:

 19 כסף לאנשים. 

 20סליחה, אבל איך פותחים את הנושא הזה שהוא בכל זאת עד תביעה  עו"ד א. אדרת:

 21 ונחקר על הנושאים האלה? מקצה שיפורים זה לא. 

 22 וא הגיע להעיד. ה עו"ד שחף:

 23 אבל אתם הבאתם אותו כעד לנושאים הספציפיים האלה.  עו"ד א. אדרת:

 24 לא, לא.  כב' הש' לוי:

 25 מה לא?  עו"ד א. אדרת:

 26אתם פותחים, ברגע שהבאת אותו אז יש לתביעה אפשרות לנסות  כב' הש' לוי:

 27 ולפגוע. 

 28סים או על השאלה שלי היתה במשטרה דיברת באריכות על מערכת היח עו"ד שחף:

 29 ההיכרות שלך עם נלי ואיגור. 

 30 נכון.  העד, מר אובשייביץ':

 31ולא הזכרת את עניין של איזה שהם חובות כספיים או איזה שהוא, שנלי  ש:

 32 חייבת כסף לאנשים. 
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 1 למה הייתי צריך להזכיר את זה? למה הייתי צריך להזכיר את זה אבל? ת:

 2 נשאלת.  ש:

 3כסף, שאלו אותי אך ורק אם אני מכיר לא שאלו אותי למי נלי חייבת  ת:

 4 ואיך אני מכיר וזהו. 

 5באופן דומה, כשהגעת להעיד כאן בעדות ראשית נשאלת איך אתה, מה,  ש:

 6נתבקשת לתאר את מערכת היחסים שלך עם נלי ואיגור והדבר הראשון, 

 7 אולי השני, שאמרת הוא לגבי החובות, 

 8 ה, לפי מיטב זכרוני זה לא הראשון ולא השני וז ת:

 9 אני יכולה להקריא לך.  ש:

 10 לא הראשון ולא השני.  ת:

 11לפרוטוקול נשאלת 'מאיפה אתה מכיר  8513אוקי. אני מקריאה מעמוד  ש:

 12את נלי דינובצקי?' השבת 'מבאר שבע' נשאלת שוב 'מה טיב היחסים 

 13ביניכם?' השבת 'מה זה טיב היחסים? היו יחסים בהתחלה נגיד היו 

 14יחסים יותר טובים אבל אחרי איזה תקופה לא כל כך כי הגיעו אלי 

 15, שהיו דברים שהיא בעדינות רימתה הרבה הרבה תלונות על שנלי

 16 אנשים בבאר שבע'. 

 17 נכון.  ת:

 18 מי כשנשאלת זה מה שהשבת.  ש:

 19 נכון. ת:

 20 כל התיאור הקודם שתיארת במשטרה לא הופיע. למה, למה,  ש:

 21 זה אמרתי במשטרה? ת:

 22לא, זה אמרת כאן. במשטרה אמרת אנחנו מכרים טובים, באר שבעים,  ש:

 23יגור עזרו לי בבחירות שם, אחר כך ראיתי אותם אחר כך אמרת נלי וא

 24 בהפקות הם הזמינו אותי, 

 25אני אגיד לך גם למה, כנראה שהתלונות האלה הגיעו כבר אחרי עדות,  ת:

 26אני לא בטוח אבל יכול להיות שהגיעו אלי כבר אחרי שהיה עדות 

 27 במשטרה ועדיין לא היה עדות כאן. יכול להיות, מאוד יכול להיות. 

 28 . אוקי ש:

 29כי כבר, אני אגיד לך כי כבר שחזרתי למשרד של עריכת דין שלי גם  ת:

 30הגיעו אלי אנשים שרצו לתבוע אותם, כאילו, ואת נלי, בעיקר את נלי, 

 31לא את איגור, בעיקר את נלי וגם לא לקחתי את התיקים אבל כנראה 

 32 שזה באמת היה כבר אחרי שכבר חזרתי. 
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 1 ם. אתה עדיין בתפקידך?אגב, הזכרת את הטיפול שלך בתיקי ש:

 2 אני עורך דין, כן.  ת:

 3 אוקי. יש הליכים נוספים חוץ מההליך שהוזכר חוץ מכתב אישום? ש:

 4 אין לי, התיק שלי נגמר.  ת:

 5 אוקי. איך הוא נגמר? ש:

 6 חצי שנה על תנאי ושל"צ.  ת:

 7 הוטל עליך קלון במסגרת,  ש:

 8 כן. ת:

 9 אוקי. בסדר.  ש:

 10ר לי את השתלשלות החזר ההלוואה. למה החזרת אותה אתה יכול לספ כב' הש' לוי:

 11 כשהחזרת אותה?

 12כי כבר יכולתי להחזיר, אני ידעתי שאני חייב לה כסף, אז התקשרתי  העד, מר אובשייביץ':

 13 ואמרתי אני כבר יכול להחזיר לך את הכסף , איך אני מחזיר לך?

 14 זה היה ביוזמתך? כב' הש' לוי:

 15 מתי. כן, ביוז העד, מר אובשייביץ':

 16 מישהו פנה אליך? כב' הש' לוי:

 17 לא, אף אחד לא פנה אלי.  העד, מר אובשייביץ':

 18 בטוח?  כב' הש' לוי:

 19 מיליון אחוז לא פנה אלי אף אחד.  העד, מר אובשייביץ':

 20 טוב. שאלות בחקירה חוזרת? כב' הש' לוי:

 21 אין.  עו"ד א. אדרת:

 22 טוב. תודה רבה לך, אתה משוחרר.  כב' הש' לוי:

 23 כבודו, אנחנו רוצים להגיש מסמכים שקשורים לרמי כהן.  עו"ד אבן חן:

 24 כן. איפה, זמן טוב להיעדר.  כב' הש' לוי:

 25 בדיוק אמרתי שאנחנו רוצים להגיש בהסכמה מסמכים.  עו"ד קרמר:

 26 דבר ראשון המסמכים האלה יוגשו בהסכמה, יש לי אבל הערה.  עו"ד וייס:

 27 כן.  כב' הש' לוי:

 28ההערה היא שיש כמה חבילות של מסמכים שחברי מגיש, לגבי חלקן  עו"ד וייס:

 29אין לי בעיה. אני לכשעצמי מבחינה משפטית חושב שיש מקום להתנגד 

 30לחלק מכמה מסמכים, הנאשם מאחר והוא זה שעולה להעיד ולא אני 

 31אומר אין לי בעיה, כל מסמך שרוצים להציג לי בחקירה , אני לא  –

 32חושב, חברי מגיש פה בערך כמה מאות עמודים מסתיר שיגישו. אבל אני 
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 1של וועדות צט"פ בהקשר לפרשת תל שילה כביכול שהנאשם שמו לא 

 2עולה באף אחד מהפרוטוקולים האלה, העדים  שחתומים על 

 3הפרוטוקולים האלה הם היו, לפחות חלקם, עדי תביעה. חברי וויתר 

 4לפני הדיון עליהם ויש פה כל מיני פרוטוקולים. אני שאלתי את חברי 

 5וועדות בצט"פ, עלו  81היו  wordוועדות, בוא נגיש מסמך  81תגיד היו 

 6נושים א' ב' ג' ד', לא יודע למה הם צריכים להעמיס על בית המשפט כל 

 7כך הרבה מסמכים. הפן השני זה חברי מגיש חבילה של, שאמן עבדו עם 

 8משרד התיירות, זאת נקודה שאינה שנויה במחלוקת שחברת אמן עבדה 

 9למה שהגיעה במשרד התיירות ורמי כהן עבד באמן, זו אותה ענת ז

 10להעיד, חברי לא הציג את המסמכים האלה לאף אחד, לא לענת זלמה, 

 11לא לאלון ברטל ונראה לי שעוד פעם להגיש עכשיו ערימה של מסמכים 

 12 אפשר להגיד אין לנו מחלוקת שמתאריך כך עד תאריך כך, 

 13 לא יותר קל להגיד שאתם מתנגדים? כב' הש' לוי:

 14 אבל אדוני,  עו"ד וייס:

 15 לא, יותר רגוע, הוא אמר שהוא מסכים,  חן: עו"ד אבן

 16 אני לא מתנגד, אמרתי מסכים, אני מסכים אני רק אומר,  עו"ד וייס:

 17 איזו הסכמה ארוכה.  כב' הש' לוי:

 18 אני רק אומר אדוני, אני רוצה שחברי יסביר את הרלבנטיות.  עו"ד וייס:

 19 יותר קל להכריז שתתנגדו וזהו.  כב' הש' לוי:

 20 א, אני רק הבקשה הצנועה היחידה שלי, ל עו"ד וייס:

 21 מה אתם רוצים? כב' הש' לוי:

 22 שחברי יסביר את הרלבנטיות.  עו"ד וייס:

 23 בקיצור הוא מסכים אבל מתנגד בעצם.  כב' הש' לוי:

 24 אני לא מתנגד,  עו"ד וייס:

 25 הוא מסכים אבל הוא רוצה לעשות לנו את זה קשה.  עו"ד קרמר:

 26 יסביר, אני רוצה שחברי  עו"ד וייס:

 27 למה אני צריך מסמכים, גם ככה התיק הוא עמוס,  כב' הש' לוי:

 28כן, אדוני אולי אני אתחיל במסמכים שחברי גם בהסכמה המתנגדת  עו"ד קרמר:

 29 שלו בכלל לא התייחס אליהם. המסמך הראשון, 

 30 אנחנו גם נעשה את זה מסמך מסמך ? עו"ד וייס:

 31 כן, שיהיה מסודר.  עו"ד אבן חן:

 32 יש לנו זמן.  וייס:עו"ד 
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 1 זה מכתב של השר לשעבר סטס מיסז'ניקוב לרמי כהן.  עו"ד קרמר:

 2 למה לא תגישו תיק מוצגים? עו"ד וייס:

 3 לא, שיהיה מסומנים.  עו"ד קרמר:

 4 כן, זה מוסכם? כב' הש' לוי:

 5 אני רק רוצה שיסביר,  עו"ד וייס:

 6 תוך כדי שאני אגיש אני אסביר.  עו"ד קרמר:

 7 להגיד שזה לא רלבנטי זה להתנגד.  כב' הש' לוי:

 8 הכל מוסכם, שיגישו מה שהם מבקשים.  עו"ד וייס:

 9 אותי יותר מטריד למה אתם צריכים להגיש דברים שבאמת לא,  כב' הש' לוי:

 10 הם רלבנטיים, אני אסביר,  עו"ד קרמר:

 11 כל הוועדות צט"פ האלה ששמו לא נזכר? כב' הש' לוי:

 12 ר. אני רוצה להתחיל עם אלה, שגם חברי חושב. אני עוד רגע אסבי עו"ד קרמר:

 13 אז למה לא סימנתם אותם כבר? כב' הש' לוי:

 14 לא ידענו אם יהיו פה ת', אם יהיה משהו,  עו"ד קרמר:

 15 לא ידעתם אם תגישו עוד?  כב' הש' לוי:

 16 אם במקרה תוך כדי הנגדיות. הגשנו מסמכים.  עו"ד קרמר:

 17שיבה במקום עכשיו להטריח אותי מסמך אז אולי תעשו את זה לי כב' הש' לוי:

 18 מסמך? ממילא פרשת ההגנה שלו לא מתחילה. 

 19 אנחנו לא נחקור על המסמכים האלה.  עו"ד וייס:

 20 אז תסמנו אותם.  כב' הש' לוי:

 21 אז נסמן ונגיש.  עו"ד קרמר:

 22 ונגיש בתחילת הדיון הבא.  עו"ד אבן חן:

 23 בינתיים, בסדר?בין הדיונים אל תגישו שום מסמך  כב' הש' לוי:

 24 לא, עד יום רביעי לא נגיש כלום. נגיש ברביעי בבוקר זה יוגש.  עו"ד אבן חן:

 25 בדיוק , אז יהיה לכם ברצף. בהזדמנות הזאת הבנתי,  כב' הש' לוי:

 26 משפטים,  5-אולי שחברי יסביר את הרלבנטיות רק? בקצרה ב עו"ד וייס:

 27את העובדה שהוא הועבר אמרנו שלא צריך את זה. הוא אישר  כב' הש' לוי:

 28 מתפקידו. 

 29המסמכים שקשורים במשרד התיירות ובמשכן שילה מתארים את  עו"ד קרמר:

 30האופן שבו חברת אמן קיבלה כסף ואת האופן שבו משכן שילה תוקצב, 

 31זה רלבנטי לחקירה בנושא של משכן שילה, אם חברי ירצה אני אפנה 

 32 אותו במייל לעמודים ספציפיים שהם יותר, 
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 1אני קראתי את הכתב אישום, לפני פרשת ההגנה קראנו את הכתב  וייס: עו"ד

 2אישום, יצא לנו. יש אישום שאומרים שוחד הונאה לסטס שלא נחקר 

 3ולא זה, נגיע לזה, אבל שוחד הונאה לסטס בהקשר של משכן שילה 

 4להשיג תקציב תמורת, אתם קוראים לזה עמלה/שכר. איפה העבודה 

 5 של אמן קשורה לזה?

 6 היא קשורה כי הם היו היועצים של משרד התיירות ונגיע לזה.  קרמר:עו"ד 

 7 במה היא קשורה? כב' הש' לוי:

 8היא קשורה כי אנחנו צריכים להראות את הקשר בין רמי כהן לבין  עו"ד קרמר:

 9 משרד התיירות, 

 10 אבל אין מחלוקת.  עו"ד וייס:

 11 בזמן שהוא מבקש כספים לגייס תקציב ממשרד,  עו"ד קרמר:

 12 מה הטענה? שיש לו ניגוד עניינים אדוני? מיחסים לו מרמה והפרת,  "ד וייס: עו

 13 אתה לא מתנגד, זה מה שמפריע לך עוד מסמך? עו"ד קרמר:

 14 אני רוצה הסברת אם האנשים,  עו"ד וייס:

 15  )מדברים ביחד(

 16 זכותו של נאשם בפתח פרשת הגנה לדעת מה מייחסים לו.  עו"ד וייס:

 17מודים הרלבנטיים מתוך המסמך הזה הם מעטים יותר, אדוני, הע עו"ד קרמר:

 18 אנחנו מגישים את המסמך כולו. 

 19 אכפת לכם שאני אראה את זה? כב' הש' לוי:

 20 לא, אדוני יראה את זה, בבקשה.  עו"ד וייס:

 21 אנחנו יכולים למקד בעמודים מסוימים.  עו"ד קרמר:

 22 כן, תראו לי בעמוד הרלבנטי.  כב' הש' לוי:

 23 י חבריי, הר עו"ד קרמר:

 24אז תראו לי את העמוד הרלבנטי הרי אתם אומרים שממילא אני לא  כב' הש' לוי:

 25 צריך, 

 26יש אדוני פסקה אחת בכתב האישום, כתוב הנאשם עבד בחברת אמן  עו"ד וייס:

 27 כיועץ חיצוני משרד רעת, אישרנו את זה. 

 28 מה הבעיה? עו"ד קרמר:

 29כזאתי, התקופה היתה אחרת, רוצה חברי רוצה להגיד התקופה היתה  עו"ד וייס:

 30להגיד שזה בתקופה שהיה משכן שילה, שיגיד למה צריכים את 

 31 המסמכים האלה?
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 1יש פרוטוקול של הצט"פ, בין היתר יש  43131לדוגמה בברקוד הזה  עו"ד קרמר:

 2התייחסויות למשכן שילה, למשל בעמוד הראשון. זה חשוב לנו 

 3 התאריכים. 

 4"פ העיד? מישהו מהצט"פ היה עד תביעה? הוא אמר אבל מישהו מהצט עו"ד וייס:

 5 שרמי דיבר איתי?

 6 שאלת מה רלבנטי,  עו"ד קרמר:

 7 אמרתי שאני מסכים, אמרתי שזכותו של נאשם לדעת מה הרלבנטיות,  עו"ד וייס:

 8 אז אני מסביר להראות באיזה שלבים עברו תקציבים במשכן שילה,  עו"ד קרמר:

 9מחלוקת שלא נחתם הסכם עם דובי אודסר, שלא אבל רגע, בסוף אין  עו"ד וייס:

 10 עבר כסף, 

 11 אז מה? אז מה?  עו"ד קרמר:

 12של פעילות  8141-יש פה דברים אדוני, משכן שילה לדורותיו הגענו גם ל עו"ד וייס:

 13 . 8143תקציבים, 

 14 שוב, אנחנו מגישים את המסמך,  עו"ד קרמר:

 15אתם רוצים להגיש את לצורך הוכחת איזו עובדה בכתב האישום  כב' הש' לוי:

 16 המסמכים האלה?

 17העובדה שבתקופות הרלבנטיות היתה אפשרות של העברת התקציבים  עו"ד קרמר:

 18 ממשרד התיירות למשכן שילה, 

 19 אין לנו מחלוקת על זה.  עו"ד וייס:

 20 יש לך מחלוקת, אתה טוען,  עו"ד קרמר:

 21 אז רגע, אם הסנגור יצהיר שהוא מסכים לעובדה האת? כב' הש' לוי:

 22 . 8144שהוא מסכים שלאורך כל שנת  עו"ד קרמר:

 23אני מסכים אדוני שבכל שלב נתון יש למשרד התיירות סמכות  עו"ד וייס:

 24באמצעות וועדת הצט"פ לאשר תקציב למשכן שילה ואין מחלוקת שהם 

 25 קיבלו את התקציב, 

 26 ושעמד על הפרק בכל,  עו"ד קרמר:

 27 משכן שילה,  עו"ד וייס:

 28 יב, בוא תקש עו"ד קרמר:

 29 הוא מנסה להתגבר על ערימות המסמכים.  כב' הש' לוי:

 30לשנת  8141ושעמד על הפרק בכל שלב נתון בתקופה הרלבנטית בין שנת  עו"ד קרמר:

 31 , החלטות לגבי הבאת תקציבים למשכן שילה. 8145
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 1נו, מה הבעיה? מישהו פעם התנגד לזה? אני מסכים, הנה, מה שחברי  עו"ד וייס:

 2בהכרעת הדין, אם אדוני עכשיו צריכים להידרש אמר יהיה עובדה 

 3 לעובדה. 

 4 כולל בחודש יוני,  עו"ד קרמר:

 5 אם נגיע מתי שהוא להכרעת הדין.  כב' הש' לוי:

 6 כולל בחודש יוני,  עו"ד קרמר:

 7 כולל ביוני, ביולי, באוקטובר, בדצמבר.  עו"ד וייס:

 8 טוב, יש פה מסמכים נוספים.  עו"ד קרמר:

 9בד בבד עם הסימון של המסמכים תנסו להגיע להסכמה על נוסח מוסכם  כב' הש' לוי:

 10כמו שעשיתם את זה בקשר למסמכים אחרים, לא תצליחו להגיע לזה 

 11 אני מבטיח שאני אהיה פה ביום רביעי ואני אתן החלטה. 

 12 כל מה שחברי בסוף יחליט להגיש אני מסכים.  עו"ד וייס:

 13 סדר? טוב, מה צפוי לנו ביום רביעי?אם יש צורך אני אחליט, ב כב' הש' לוי:

 14 יש עד הגנה נוסף קצר.  עו"ד ג. אדרת: 

 15 ובכך אלו עדיי? כב' הש' לוי:

 16 לא, יש לנו עוד עדה,  עו"ד ג. אדרת:

 17 זאת אומרת פרשת ההגנה של הנאשמת לא תסתיים ביום רביעי? כב' הש' לוי:

 18 נכון. אבל,  עו"ד ג. אדרת:

 19 להפריד כדי שלא ייווצר,  תהיה הסכמה דיונית כב' הש' לוי:

 20 יתחיל להעיד.  8נאשם  עו"ד ג. אדרת:

 21 . 5 עו"ד וייס:

 22 . 5 כב' הש' לוי:

 23 האחרים יתחילו להעיד.  גב' קירשנבאום:

 24 ולא יהיו עדים נוספים באותו יום? כב' הש' לוי:

 25לא, מי שיהיה אדוני זה יהיה לנו נאום פתיחה קצר, ממש קצר. יהיה  עו"ד וייס:

 26ר שמיר שר החקלאות לשעבר שייתן עדות קצרה בהסכמת לנו את יאי

 27 חבריי.

 28 ביום רביעי? כב' הש' לוי:

 29 כן. לפני עדות הנאשם.  עו"ד וייס:

 30 לפני עדות הנאשם? זה מוסכם?  כב' הש' לוי:

 31 זה מוסכם, כן.  עו"ד אבן חן:
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 1כן, אדוני, הוא פשוט צריך לנסוע לחו"ל ויש לו כמה נסיעות לחו"ל,  עו"ד וייס:

 2 חנו לא רוצים, אנ

 3 טוב.  כב' הש' לוי:

 4 אפשר להסכים בלי את כל המלל הנוסף.  עו"ד אבן חן:

 5 בסדר. אוקי. כן. כי זה רלבנטי. טוב. בסדר.  כב' הש' לוי:

 6 

 7 

   8 
#<6/># 9 

 10 החלטה

 11 

 12 

  13 

 14. ההגנה תיערך לתחילת עדות 2:88בשעה  6.5.62ביום  6המשך פרשת ההגנה של הנאשמת 

 15 . /הנאשם 

 16 
#<41># 17 
 18 

 19 במעמד הנוכחים. 1238431862, כ"ד ניסן תשע"טניתנה והודעה היום 

 20 

 
 

 שופט, לוי ירון

 21 

 22 

 23 -ההקלטה הסתיימה  -

 24 
#<41># 25 

 26 במעמד הנוכחים.  6138531862, י"א אייר תשע"טניתנה והודעה היום 

 27 

 28 
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 שופט, לוי ירון

 1 
 2 
 3 
 4 

 5 

      6 

 7  בוניאל  מיכל ידי על הוקלד


