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כבוד כבודלפני  כבודלפני  כבודלפני  נקלהההה    לפני  נקלשופט עמית צבי גורפי נקלשופט עמית צבי גורפי נקלשופט עמית צבי גורפי             שופט עמית צבי גורפי

  
  מדינת ישראל  מאשימהה

  " ב י  " ד  כע " ו # ע � ב א ר  ו א מ ר  " , ד � ד ח " ו , ע ר מ ר ק  � ת נ ו י ר  " ד ד " ו ה ע ש מ

( ה ח מ ת מ ) ט  ר י ו ר  מ ו ת ר  מ ו ב  ר י ק   ע

 נ  ג  דנ  ג  דנ  ג  דנ  ג  ד

  )0 3193487�0 ז"ת( אלינסוןדניאל  .1  נאשמי�ה

    

  )0 3730641�2 (ת"ז מתן דהן .2  

  " ב י  " "ד   כע ו 'יע י טל ס ו ק  � ו "ד ר ו ע  , � ו ז ל ו א ש עד  י ב )וא ה ח מ ת מ )  ) ו בל נ ז ו ר ל  א י נ ד ר    מ

  ) 0 3649471�4 (ת"ז דני גליקסברג .3  

  " ב י  " ד  כע " ו ת ע י ז ג ד  ד ו   ע

  )3 0192431�2 (ת"ז סטיבן לוי .4  

  " ב י  " "  כע ו זע ר ו פ  ) ה ר ב א   ד 

  
#>1<#  1 

 2        כוח המאשימהכוח המאשימהכוח המאשימהכוח המאשימה				באיבאיבאיבאי  נוכחי�:

 3        כוחוכוחוכוחוכוחו				בעצמו ובאיבעצמו ובאיבעצמו ובאיבעצמו ובאי    2222נאש( נאש( נאש( נאש( 

 4        כוחוכוחוכוחוכוחו				בעצמו ובאבעצמו ובאבעצמו ובאבעצמו ובא    3333נאש( נאש( נאש( נאש( 

 5        כוחוכוחוכוחוכוחו				בעצמו ובאבעצמו ובאבעצמו ובאבעצמו ובא    4444נאש( נאש( נאש( נאש( 
  6 

  7 

 8 ל ו ק ו ט ו ר פ

  9 

 10  עו"ד קוסטלי!:

 11  אני מגיש קלסר מרוכז לפי פרשיות כתב האישו� ויש בו ג� חלק כללי שהזכיר הנאש� בעדותו. 

 12  . 236כולל נ/ הקלסר מתקבל בשלמותו כמוצג

  13 

 14  :לאחר שהוזהר להעיד אמת – 2ת לנאש� יהמש* חקירה נגד

 15  לעמותת השיט עמק הירד..  -אל,  300בשלב כלשהו דאוד ביקש להעביר   ש.

 16  נכו�.   ת.

 17דניאל אמר בחקירתו במשטרה שאתה אמרת לו שברגע שתעבירו את הכס, תוכלו להפסיק   ש.

 18  לשל� משכורת לקלגנוב. 

 19מודעות אצלי ואצלו ביחס לנושא עמותת  הייתה. הזאתאני לא מכיר את האמירה הספציפית   ת.

 20השיש בי� השאר עבור העסקת קלגנוב, לכ� בחקירה לא זכרתי את הדברי� והוספתי ואמרתי 
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 1לחוקר שבכחל מקרה ג� א� הייתי יודע שקלגנוב היה אמור לעמוד בראש הבית הספר הזה 

 2  לא היה מונע ממני להעביר את הכס� או לא. 

 3, דניאל מסביר כל מני דברי� "א� יהיה כס, 51 עמוד, 24.12ו� אני מקריא מה דני אמר מי  ש.

 4דני אומר שקיבל את המידע הזה ממ* ולא  –לאגודת קיאקי� לא ידעתי על המועצה..." 

 5  הפו*. 

 6שקר� וג� אני לא שקר�. אז זכרנו את  אודני ל ,כ! הוא זכר ,דני א� אמר את זה במשטרה  ת.

 7הותי איזה עניי� היה לי במהל! החקירה במשטרה הדברי� בצורה שונה. בכל מקרה זה לא מ

 8י להסתיר שאותו בחור קלגנוב עובד אצלי בארגו� למה זה רלוונטי. אמרתי לחוקר שהראה ל

 9י כרגע שאני שומע וזה לא הה מעלה או מוריד מהחלטה שלי א� כ� או ל –מה שאתה מציג 

 10טרות נו היה מ! החקירה הנושא שעמד מוללא להעביר את הכס�. כמו שאמרתי לאור

 11  העמותה ולא הפרסונות שמנהלות. 

 12  בשלב הזה אתה ידעת שהוא לא עובד.   ש.

 13למה אתה מסיק את זה? זה לא שידעתי שהוא לא עובד אלא דני בחקירה במשטרה אמר   ת.

 14י מכיר את שהגיע לאוזניו שהאיש לא מועסק בצורה ראויה. אני חושב שאמר מעבר לזה ג� אנ

 15  הסיפור הזה. 

 16  תה כוונה להפסיק את העסקה שלו וידעת� שהוא לא עובד. יר שהידני אמ  ש.

 17  אני לא זוכר שאמר דבר כזה.   ת.

 18  זה מייל דאו ד שולח ל* מיכאל קלגנוב התחלת העסקה במועצה.."  – 87אני מפנה לת/  ש.

 19אחד המייל הזה אומר שתשלח אליי. בשיחה ביני ובי� דאוד אפילו יש אמירה שדאוד אומר   ת.

 20האיש מתחיל, עדיי� בחקירה במשטרה לא זכרתי את הפרט הזה ואני שוב מדגיש  $1.12לי שב

 21את מה שאמרתי בחקירת המשטרה. לא רואה בזה רלוונטיות כי הנושא לא היה מ עלה או 

 22כ� או לא. אמרתי הפו!  אל� ש"ח, $300להחלטה הא� להעביר את המוריד מבחינתי ביחס 

 23ט שמדובר בפתרו� ג� לקלגנוב במסגרת עמותת שיתי שאילו ידעשאני חושב אפילו  ,לחוקר

 24סביר להניח שהיה מקל עליי את  ,ה אזורית עמק הירד�שמקימה בית ספר לקיאקי� במועצ

 25  וריד ממנה. ולא מ ההחלטה

 26ואתה אומר בסדר  – �1.12אד� לקחו אותו ב�, דאוד אומר ל* הב.238אני מפנה לשיחה ת/  ש.

 27  ד�. א�אני אטפל בזה. מי חשבת שזה הב.

 28וג� בחקירה במשטרה שאלו אותי את זה. אי� חולק שקיבלתי  זוכר להגיד ל! היו�, אני לא  ת.

 29אפשר לפרש את זה $מייל שהכותרת שלו "מיכאל קלגנוב התחלת העסקה במועצה". אי

 30את  לשבר, וכדי הזאתמיילי� פתחתי ולא פתחתי בתקופה $יאחרת. ביקשתי מרעות כמה א

� 31. נגיד ופתחתי, אפילו בשיחה הוא מוסי� הזאתמיילי� לא נפתחו בתקופה $יא 930 – האוז

 32  ואומר. בחקירה במשטרה אני לא זכרתי את זה. 

 33  אד� בשיחה. �מי חשבת שזה ב.  ש.
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 1רלוונטיות היא דווקא א� הייתי יודע שזה קלגנוב הייתי אומר עליו בחקירה במשטרה. ה  ת.

 2ילה הייתי רוצה להסתיר משהו בפני מבחינת הרלוונטיות שלה, א� חל היחס לסוגיה

 $3המשטרה הייתי אומר שאני לא ידעתי ובשל כ! ג� לא חשבתי שזה לא ראוי להעביר את ה

 4במשטרה לא זכרתי את  לקיאקי� אבל זה לא העניי�. העניי� שאני בזמ� חקירה *אל�  300

 5  ת. מחיי. דברי� כאלה יכולי� לקרו $%2.3השרשור הזה. כל הקשר ע� דאוד מתכנסת ל

 6דאוד שואל אות* "אני חשבתי שקיבלתי את  – 2014ספטמבר  – 232אני מפנה לת/  ש.

 7ת העמותה אי. פעמי. א� אתה פועל לפי מטרו�ואתה אומר לדאוד שזה חד המסמכי�...

 8  פעמי. �אי שזה חדה, אבל אתה אומר לו שזה בתנבעי

 9  תמשי! לקרוא שא� יתחיל להיות כל פע� אז יתחילו לשאול שאלות.   ת.

 10  אז אתה מבי. שזה עבירה וזה לא בסדר.   ש.

 11חשבתי שזה 1"אני  לא, השיחה זאת רק משקפת מה שאני אומרת. תשי� לב מה אני אומר לו  ת.

 12אני ביקשתי ממנו שיעביר  –דאוד שואל אותי אתה קיבלת את המסמכי�..."  – מתחיל בשש...

 .� 13מדובר במסמכי� מה את המסמכי� ליוסי פורדרי! של עמותת הקיאקי� של עמק הירד

 14. מה שמציק בשאלה של! 46מטרותיה, שנית להבי� א� יש ניהול תקי� או לא, הא� יש סעי� 

 15שאתה מקטי� את הפורמל לחוק. יש דר! שבה אנחנו כאנשי מעשה עובדי� ולא יכולי� 

 16להתעסק בפרשנות. יש קו מנחה שהנחה אותי היועמ"ש ואמר לי לבדוק את מטרות העמותה, 

 17יאקי� ואסביר למה כי מדובר בהעברה לגו� אחר. קלקחתי אחריות בעניי� ה אני לבד לא

 18ראשית שהיה אומר לי שיש את קלגנוב והוא רוצה הקי� בית ספר בעמק האמרתי בחגירה 

 19הירד� תעשה לי את זה, ולא ביקש את זה. הוא ביקש להעביר את הכס� לעמותה שרמת 

 20ר אות� ליוסי. נשאלת השאלה כי� ומעביהמסמ הפיקוח שלי תהיה קטנה, לכ� אני מבקש את

 21   – – –מחכה להנחיות ממ! ,ת אומרתמה זא

 22  פעמי. �למה אתה אומר לו שזה יהיה חד  ש.

 23נושא העברות תקציבי�  ישראל ביתנו, לשפעמי ולא עלה בהקשר $הסיבה שצרי! להיות חד  ת.

 $24ביקורות במשרד נגבבי� עמותות הוא בעייתי, הוא צ� בכל ביקורת. כל שני וחמישי עברנו 

 25גליל והדבר הזה הוא דבר ראשו� שצ�. הוא צ� בגלל שהחשש שהעמותות יהפכו לצינור 

 26  להעברת כס�. 

 27  ה. � למטרות העמותה אי. בעיאתה אומר של* היה מבחי. א� זה מתאי  ש.

 28יותר מדי בי� עמותה לעמותה, וזה עלה גדולות העברות  ,החשש שעלה לי ,מה שהפריע לי  ת.

 29  רוח חדשה שאי� לה קשר לישראל ביתנו.  בהקשר של

 30, 118 עמוד. 11.2שאלו על העברה של קלגנוב, מיו�  –אני מפנה לדברי� שאמרת במשטרה   ש.

 31  , �119ו
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 1סוכ� שיעבוד אני מבחינתי חשבתי שראוי שיעבור, דאוד אמר לי אל תעביר, פתאו� הוא חוזר   ת.

 2מבי� שהוא בעצמו לא סגור הא� בהקשר הזה אני אומר שאני מחכה להנחיות ממנו. אני 

 3  להעביר אצת הכס� א� לאו. 

 4שהו משכורת ואתה אומר בטח, החוקר ישואל החוקר העברת לעוד מישהו כס, ששילמת למ  ש.

 5אתה ממשי*  –שואל למי, ואתה אומר מה זה העברנו להרבה עמותות ששילמו בזה כס,..." 

 6ומספר שיש העברות לעמותות והדבר שקו, וידוע. ברגע שרצית להראות לחוקר שזה עברה 

 7  בסדר סיפרת שיש הרבה העברות לעמותות. היו� אחרי השיחות אתה מוסר גרסה הפוכה

 8ידוע. ברורה לי עמדתו של יוסי ביחס הכול מבחינתי אתה יורה לעצמ! ברגל, היו� לשמחתי   ת.

 9� בי� עמותות וזה עלה כחוט השני לאור! העדויות ג� שלו פה. ההעברות של העברת כספי

 10תה קיימת נורמטיבית וחוקית. יפה אמר ינוגע לשיטה שאותה אנו מנסי� להוכיח שהי

 11הרבה  רהיועמ"ש לא ארחיב כי דובר על זה פע� קודמת. בעמותות בה� דובר אתה אומ

 12העמותות. העמותה הראשונה היא  עמותת, אני אמרתי הרבה, לשמחתי אפשר להגיד מי ה�

 13יהודי. השוני ה ע� ישראל ביתנו קיי� ג� ע� הבית עמותת פנימה, להל� אותו הסדר שקיי�

 14 ,ח חדשה וכו'עברו לעמותת פנימה. נמשי! ע� רו אל� שקל 750 להוא שמתו! מיליו� וחצי שק

 15תה בי� יוסי יבגלל שאתה יודע שמוצגת בפניי! את אותה השיחה הלא נעימה שהי – 9ה א"מז

 16  תיות. יתה פה בעייחוגרי ואלישבע בדיוק על ההקשר הזה אתה מבי� שהי

 17לגבי אלישבע מדובר בעמותה מירושלי�, פה זה עמותה שנמצאת באזור של*, ואתה אמרת   ש.

 18שכל  תתה אמררה אאה שבחקירה במשטפעמי, שואל למה ואני מר�יהיה חד לדאוד שזה

 19  .שקו, הכולהזמ. את� מעבירי� ואי. בעיה ו

 20  אמרתי על איזה העברות דובר מול החוקר. אי� שו� הבדל.    ת.

 21  פעמי?�למה זה צרי* להיות חד  ש.

 22נושא העברת כספי� בי� עמותות תפנה לרש� העמותות. את� המדינה צרי! להיות הורמוני   ת.

 23 הזאתאות� לגבי רגישות של העברת כספי� בי� עמותות והרגישות  ממה שזה מתנהל. תשאל

 24ה בנושא הקיאקי� ואמרתי לדאוד שזו פע� אחרונה. תשאל אותי מה עלה לי בראש ימיהתק

 25  נצא זכאי� לא תאמי� אורשע. ואגיד ל! בכ� ולא, תאמי� לי 

 26לעמותת עמק הירד.  -אל,  200בי. דאוד למת. אל תעביר  �6.10אס מ�א��אני מפנה לאס  ש.

 27  תמתי....

 28  המתנתי.   ת.

 29אתה חושב עליו ע� המועצה האזורית עמק הירד., מה קט משות, שאתה מספר פה על פרוי  ש.

 30  אד�.�המשות, דאוד קובע מתי להעביר ומתי לא להעביר. יש פה מימו. של משכורת של ב.

 31  מה הקשר של מימו� משכורת.   ת.

 32  הוא כותב ל*.   ש.
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 1קט משות� או לא רלוונטי לסוגיה הא� היה פרוי הסיפור א� קלגנוב מעורב או לא מבחינתי  .ת

 2שהיא זו שצריכה להפעיל את  מבחינתי העברת כס� לעמותה הייתההבעייתיות היחידה שלא. 

 3קט המשות� מכא� ג� הרגישות ולא ספציפית לעמותת עמק הירד�. ספציפית לכל הפרוי

 4אנסי� הקטני�. גור שלי לא עמד על הניווהסנ הזאתפרויקט. בית המשפט חידד את הסוגיה 

 5ות� שעובר דר! העמותה במסגרת העמותה רמת הבקרה ברור שברגע שאני מפעיל פרויקט מש

 6י� ממני בתחו� שקש להעביר לפרויקט משות� ברגע שמבשלי גבוהה יותר. ברגע שאני מתבק

 7  ות הארגו� לעשות פעילות שמפתחת. לפעי

 8  קט המשות,. של מי הפרוי  ש.

 9  של העמותה של מפלגת ישראל ביתנו, המשות� הוא פיתוח הגליל.   ת.

 10  מה המשות, לעמותה.   ש.

 11  אתה נוגע בשאלה מסוימת.   ת.

 12  אתה לא ידוע מה העמותה עושה, דאוד קובע ל* שתמתי. תעביר.   ש.

 13אתה צרי! להבי� מה קרה. בגלל הסוגיה שאתה מדבר בה אותו די� ודברי� היה ביני ודבי�   ת.

 14ותי מהדיו� יוסי חוגרי לדני גליקסברג. אתה צרי! להבי� אי! החיי� נבני�. מה שהפחיד א

 15האחרו� זה החוזה ע� שאול זינגר וזה הסביר לי את הפערי� שקיימי� ביני ובי� בתפיסת 

 16הסיפור של הקיאקי� מתנהל עולי�  המציאות, ולכ� אי� מושג אי� זה עובד על פי חוק.

 17רעיונות, יורדי� רעיונות, מחכי� ליוסי חוגרי שיחזור. יש עשרות טלפוני�, רוב השיחות שה� 

 18ביני ובי� דאוד אסי� שקיימי� $א�$סא טלפוני� והשיחות הוא 44לה עיכוב, מתו! תוצאה ש

 19אני חושב שמחצית� נוגעי� לסוגיית הקיאקי� בהעברת כספי� בי�  1,340שיש מתו! 

 20, הסוגיה רגילה במטרות העמותה ובסופו של דבר �העמותות, בהיבט אי! הדברי� מתנהלי

 21מוטעה בעיניי. הוכרע לא להעביר והסיבה שהוחלט לא הוכרע על ידי יוסי חוגרי. שיפוטו היה 

 22להעביר כי יוסי חוגרי חשב שזה לא למטרות העמותה. הלכתי לגוגל ודיווחתי למשטרה על 

 23קי� בית ישגי וה� רצו להמטרות העמותה שלי והגעתי למסקנה שהיא עמותה בתחו� הה

 24אי! זה משתלב במטרות  ולא ראיתי ,דותיטי� מקצועיי� לאולימפיאצר שייספר תחת חזו� לי

 25וגרי והוחלט לא להעביר סופית וחלוטה ודיווח עליה יוסי ח הייתההחלטה הכ� $העמותה. ועל

 26 שהתביעה החליטה שהדבר ראוי או לא;חקירת המשטרה ולא בגלל  ללא בגלאת הכס�, ו

 27ובנקודה  ,בתו! התבחיני� שעמותת איילי� שמה על עצמה הוחלט לא להעביר את הכס�

 28  י� תפקידנו בתו! התהלי!. יהסת הזאת

 29  ופה החלטת שלא.  �2.12על השיחות מה אית*אני מדבר   ש.

 30  אני החלטתי שכ�.   ת.

 31תראה לי מקו� אחד שדיברת ע� דאוד על התוכ., ושואל אותו מה הפרויקט ומדסקסי� וזה   ש.

 32  תמתי. ואל תמתי....
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 1לפרויקטי� משותפי� אני כמה אני מחזיר  ניי�שאנחנו מדברי� ע� מזכ"ל מפלגתי לצור! הע  ת.

 2קטי� מול העיניי� ולא חשבו� הבנק. לכ� אני אומר שאותי בדוח השיח ע� עסק� רואה פרוי

 3ית� לגליל ומדינת ישראל והציונות ידאוד לא מדברי� על חזו� ומה המשמעות ש ששמופוליטי 

 4. מדברי� על כס�. אמרתי לבית המשפט שהקשיי� של אנשי� הזאתומשמעותה במסגרת 

 5ני וכמו דני שהקימו משהו אתה מבי� בנקודת זמ� שהחזו� דורש כס� וזה פחות נעי� ויפה כמו

 6ולא מתאי� לכל אחד. לכ� טוב שברחנו מהדבר הזה שכפית� עלינו. דני היו� חקלאי וג� אני 

 7  הול! להיות חקלאי. לא טוב לנו ע� הדבר הזה, חזו� דורש כס�. 

 8  ציתי להראות ל* שבדצמבר זה חוזר. ר .362, מספר �2.12אני מפנה לשיחה מה  ש.

 9  397השיחה מתקבלת ומסומנת ת/

 10  ברור המחלוקת שלי לגבי העובדות.   ת.

 11  , 48פסקה  – 249אני מפנה לת/  ש.

 12  זה מהות כתב האישו�.   ת.

 13נמצאי� כמה ימי� לפני העברת המיליו.  –של דאוד..."  �1.5"לא יודע מה יהיה ע� זה ע� ה  ש.

 14  וחצי. 

 15  פנטסטי.   ת.

 16על השיט הזה  מדוברכמה בעל השיט הזה. דני שואל  אית*הוא אומר שדיבר  49פסקה   ש.

 17ומר לדני להגיד לדאוד אתה א –... שזה יעבור למשרד גליל ביו� שני" -אל,  300ואתה אומר 

 18  � לקבל את המיליו. וחצי וזו הדר*. יצריכ ,צה את הקיאקי�שא� הוא רו

 19את  השהו שכתבת� בכתב האישו�. אני מפנגעת למיש מושג שנקרא לא זה הדר!. השאלה נו  ת.

 20ארבעת המשפטי� האלה התביעה החליטה שאני ודני  ועל סמ!ישו�, בית המשפט לכתב הא

 21בעול� לא של עברייני� ובעול� שמטבע הדברי� מדינת  :אסביר ל!אני אז עכשיו  .יזמנו שוחד

 22ית של הכס�. ברה תזרימהכוונה להע ,שאני אומר שזו הדר!כ –ישראל מתעסקת בזה כל היו� 

 23סיבות בשיחות ביני ובי� דאוד שהכס� לא עבר. אני מסביר לו שאני תראה לבית המשפט את ה

 24כל השיח הקוד� שלי ע� דאוד ביחס להעברת הקיאקי� נאמר שבמצוקה תקציבית. היות 

 25לא ראוי ולא  לא כי זה ,להעביר אפשר$איבפרוטרוט שאי� לי כס� וזה סו� שנה וזו תקופה ש

 $26משמע א� יעבור הכס� ביו� שני אותו מיליו� וחצי לנגב ,חוקי. אני אומר לדני שזו הדר!

 27, ע� תוכנית עבודה שאנחנו עומדי� שיעבור אליי תחת הבקרה של מודריק גליל, המשמעות

 28צרי! להעביר ל! אות�  מודריקגליל. מדינת ישראל לא בנקט. המיליו� וחצי האלה $נגבמול 

 29על מיטת חוליו דיבר ע�  מודריקלעמותת עמק הירד�. עמנואל  *� אל 300ואתה אומר לו 

 30מאור אב� ח� ואמר לו את הדברי� האלה. א� ידחקו אותנו אני אביא את מאור אב� ח�. אני 

 31גליל. עמנואל $ה. כל העברות חייבות לעבור דר! משרד נגבא רציתי להעלות את הסוגיל

 32תי לחקירת המשטרה והבנתי את רמת היה בהקשר הזה חשב לא שגרתי שאני הגע מודריק

 33האחריות שהאיש לקח על עצמו בהקשר לאיילי� ומפעל עוד חינו! ואלה שני מפעלי חינו! 
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 1מדבר איתי לא מוצגי� בשמו,  מודריקשראה בה� מפעלי דגל שלו. כל השיחות שבה� עמנואל 

 $2משמע נגב ,ר!גליל שאני אומר זו הד$לא בנקט, והכס� עובר לנגב ישראלכתוב "גבר". מדינת 

 3גליל יעבירו את הכס� ואני אעביר לעמותת הקיאקי� כי יהיה כס�. הפרקטיקה של העברת 

 4  בנקט.  הכס� היא סביב עבודה וזה לא

 5  שהו מעמק הירד. על נושא הקיאקי�. ישאלו אות* בחקירה במשטרה א� דיברת ע� מ  ש.

 6  לא זוכר את השיחה, אני מערי! שאמרתי אוי כ� ואולי לא.   ת.

 7  – – –21–20עמודי�  ,לתמליל הראשו. �24.12אני מפנה ל  ש.

 8אזורית עמק הירד�, והוא  מו כמנהל תחו� ספורט במועצהצאסתרי שהציג את ע ששמובחור   ת.

 9  אי� ממדינת ישראל ושלוחותיה. $חלק בילט

 10  שהו מהעמותה. ידיברת רק ע� פע� אחת ע� מ –אני מפנה לתמליל   ש.

 11זורית עמק הירד�. מועצה במדינת ישראל שנבחר ראש מועצה לא. זה לא עמותה ממועצה א  ת.

 12  למנוע סוגיות שאנו דני� עליה� פה.  ותכדי� וכל המערכות שאמור

 13ע� הכס,  קורהשלושה, ושאל מה –ואמרת לפני שבועיי� אית*אומר מתי הוא דיבר  אתה  ש.

 14  זה אחד התנאי� של יוסי חוגרי.  46סעי,  שלא נראה לי נוכל להעביר אותו...הזה ואמרת לו 

 15  זה ברכב שתולשי� אותי מהמיטה.   ת.

 16 –אתה אמר שאמרת לאיש הקיאקי� שלא תוכל להעביר את הכס, (משמיע את השיחה)   ש.

 17, למה לא אמרת את האמת במשטרה שהבטחת לו שהכס, יעבור. לעומת זאת 252ת/

 18  במשטרה אמרת שלא נראה ל* שתעביר אתה כס,. 

 19אד� הזה מתברר $�השיחה זאת הגיעה אליי מאמצע שו� מקו� באמצע היו�, לימי� הב  ת.

 20  . $8.12שהוא מנהל אגודת הספורט במועצה. השיחה הזאת מתנהלת ב

 21  ביו� שאתה מעדכ. בעמותה שאת� מקבלי� מיליו. וחצי.   ש.

 22 $18במה קרה  –, "בסביבות עשרה ימי�" 23אני אומר לו תדבר איתי מפנה לשורה  8.12  ת.

 23לחודש יוסי שהובא לפקח על ההתנהלות שלה עמותה חוזר מקרוז כל הזמ� הזה  $18לחודש? ב

 24 $8ב אני לא לקחתי שו� החלטה בעניי� בהעדרו. וזה מסביר ל! מאיפה נובעת האמירה שלי.

 25וגרי היועמ"ש של העמותה יעביר לחודש חשבתי שאוכל להעביר את הכס� בכפו� לזה שיוסי ח

 26 –ארגו� שההחלטה מתקבלת לבד. שהוא אמר לי שזה לא למטרות העמותה אישור, וזה לא 

 27החלטתנו שלא להעביר את הכס�. אני חושב היו� שאפשר היה להעביר את הכס� וזה תוא� 

 28  – – –לאומר משהו זה בכפו�  ת העמותה. כל השיחות שאני בה�את מטרו

 29אד� הזה �לב.אומר שאר זה רק לשל�. אתה לו העברת לנו את כל החומר ומה שנאתה אומר   ש.

 30  מעמותת עמק הירד. שמה שנשאר לשל�. 

 31  בשלב הזה אני לא רואה שו� מניעה לא להעביר את הכס�.   ת.

 32  קוד� הסברת שדיברת ע� גודובסקי אי. ל* מה לדבר איתו על המהות.   ש.

 33  נכו�.  ת.
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 1אחת שניהלת אתו,  שיש ל* שיחה אד� מעמותת השיט ומסביר לנו�פה מתקשר אלי* ב.  ש.

 2  י. אות*. . יהפרויקט הזה לא מענ .תדבר אתו על המהות

 3בשביל זה אני מבקש שיעביר את המסמכי�. הדבר שעומד לנגד עיניי שיביאו שותפויות ואני   ת.

 4  לא חושב שזה פלילי. 

 �5. א� כבר ראית את ולא מסמכי� מהותיי 46, אתה דיברת שאתה רוצה לראות סעי  ש.

 6המהותיי� אי* אתה אומר שבדקת בגוגל וראית שעמותת השיש עושה דברי� הממסכי� 

 7  לא בסדר.

 8י� יכול להשתלב דר! רעיו� כזה. לשאלת! טלפי מיטב שיפוטי א� הארגו� שלי כארגו� סטודנ  ת.

 9לת שקשור דלת פתוחה שראיתי שהמטרה זה ספורט מקצועי, ואי� שו� יכואתה מתפר4 ל

 10  י� של ענ� השיט. טהסטודנ יי� שלבשיתו� פעולה לצור! הענ

 11  אתה מסביר לי שאתה צרי* לבדוק איפה יש שיתו, פעולה למה אינ* שואל אותו.   ש.

 12זה שיתו� פעולה לגיטימי, המסמכי� עד היו� נראי� לי סבירי�, מה עוד שהיא משקפת את   ת.

 13 אפשר$איעבר כי פרקטית בעמותת איילי�  זה במסגרת הכספי� שמעבירה. לראייה הכס� לא

 14להעביר כס�. בתקופה שחקרת� את זה יוסי חוגרי הוא מורשה חתימה ואמרתי שזה פגיעה 

 15  וקצת לקחו לנו את הארגו�, בפרקטיקה אולי זה מזל שזה קרה שאנשי� באי� לעזור ל!. 

 16  נפלה עליי* באמצע היו�.  הזאתבאחת התשובות האלה אמרת שהשיחה   ש.

 17  עושה. באמצע נסיעה שאני  הוא שואל אותי א� אני  ת.

 18 אית*ומר ל* שקוד� ידברו . דאוד א398מתקבל ומסומ. ת/ – 4.6.09אני מפנה לשיחה מיו�   ש.

 19  אתה מזכיר לו את זה. מהצפו. ו

 20  נכו�.   ת.

 21אל, דולר כדי  20בחקירה נגדית אמרת שהקמת בורד חדש וכל חברי הבורד היה צרי* לשי�   ש.

 22  להשתת,. 

 23  אולי קצת יותר.  ,אל� דולר 20אני לא יודע א�   ת.

 24, הסברת שדני אמר שנוציא את זה 256באמצע דצמבר דאוד פונה אלי* בעניי. המדליות ת/  ש.

 25  מהעמותה, ואמרת לו שעדי, שלא. 

 26  כ! עולה מהשיחה.   ת.

 27הסברת לבית המשפט שזה לא בא מהעמותה שזה משהו " "עדי, שלא יצא מהשיחה...  ש.

 28 חיצוני ומחפשי� תור�. 

 29  כ..   ת.

 30  דני אומר ל* שזה יהיה הכס, שש� עבור הבורד, ואתה אומר לו טוב.   ש.

 31כל בורד שלדו� אדלסו�, בשב זה ביצה שעוד לא נולדה. דובר שיֵ  ,זה כס� עתידי ?איזה ויתרתי  ת.

 32למועד עד שיגיע, וג� א� היה מגיע $, וזה סיפור חזו�לש� האמריקאי� שהיו אמורי� להיכנס

 33אקי� והמדליות תורידו מכתב האישו�. בכל מקרה לגבי הקי. 50או  20יה שיכול להיות שה
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 1את� אמרת� שבגלל החקירה במשטרה הכס� לא העובר. דובר בהתחלה כ� להעביר, אחרי 

 2זה הוחלט לא להעביר, יש התדיינות בעמותה סביב לזה. אני עדיי� חושב שצרי! להעביר. לגבי 

 3העמותה. זה מחדד ל! כמה הנושא המדליות מלכתחילה לא עלה בדעתי שיכול לבוא במטרות 

 4בחינת ביצה שלא נולדה. בערב החקירה ית בהזה היה חשוב. אתה מציג רעיו� לתרומה עתיד

 .� 5  הרי� טלפו� דני לרונ� מרו� מנהל הכספי� של קר� היסוד ואמר לו שירדנו מכל העניי

 6  מיליו. שקל.  2.5אתה מדבר על ערב אחרו. אחרי שק יבלת   ש.

 7 �2.5מיליו. ל �11ו. ולכ. התעקשתי פה כי ניסית ליצור מס* עש.. ירד מימיל 11במקו�   ת.

 8מהסיבה ששלושה שבועות לפני שאת� מכני� כ"פרו!" מערכת היחסי� בינינו ובי. דאוד 

 9. אווייוקשור של מ�לא יוכל לקבל את מבוקשו בחלק הלאשהוא הבי. שמאיתנו  תכזא הייתה

 10  מיליו..  �2.5מיליו. ל �11לכ. זה ירד מ

 11  הסברת בחקירה שהמדליות לא היו קשורות למטרות העמותה שאמור היה לקו� בורד.   ש.

 12  נכו..   ת.

 13אל, דולר  30הסברת בחקירה שכל אחד שהיה אמור להשתת, בבורד היה אמור לשי�   ש.

 14  על התרומה.  ואתה מוותר תרוצה לעמותה. דני אומר בצורה ברורה שיהיה עבור הכס, לבורד

 15שלא קיי� ובכל מקרה יש לנו את עדותו של דני גליקסברג בסמו! לאירועי� מדובר בכס�   ת.

 16בזמ� אמת. עשר פעמי� לפי בא כוחו שאומר שפנה למנהל הכספי� ערב לפני שאת� מכני� 

 17  ה"פרו4" ואמר לא להעביר לה� לאת הקיאקי� ולא את המדליות. 

  18 

 19  עו"ד גזית:

 20מפי דני אינ� נכוני�. אני מפנה ת תשומת לב בית המשפט היו� ה�  טחלק מהדברי� שהתובע מצט

 21  מביני�. 

  22 

 23אל, דולר למדליות באותה שיחה, ואז אתה אומר לו ודני מסביר ל* למה  20דני אומר ל*    ש.

 24ואז מת. עונה  הוא מתכוו.. "אתה יודע להוציא מהעמותה ולראות אי* עושי� שזה לא נורא...

 25באוטו.  אית*פריע לדני שהוא חשב שיש מישהו המה שעוקבת.  מפנה לשיחה –" ה"לא רוצ

 26  באוטו.  אית*שהו יהוא פחד שיש מ ,זה מהעמותה הפריע אי* להוציא את לדני לא

 27את הפרשנות של דני אני לא יודע. דני אומר לי רעיו� לא טוב ואני אומר לו לא. אני מוסי�   ת.

 28נו את המסמ! שנשלח מהעמותה תבי שברגע שדני יעיד שהוא יספר בבית המשפט ויציג את

 29  ההקשרי� שדני אומר. 

 30  פה עוד לא מצאת� תור�.  – 30–29 אות. פסק17.12אני מגיש שיחה מיו�   ש.

 31  . 399מוגש ומסומ. ת/ 17.12שיחה מיו� תמליל 

 32  דאוד עולה בשיחה הזאת. נכו�.   ת.

 33 ,ודאוד אומר ל* שמחר זה כנס והוא יבשר לה� שסידר את זה ,לא מצאת� תור� דפה עו  ש.

 34  ואתה אומר לו בסדר. 
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 1  אמרתי שנמצא תור� ויסדר את המדליות.   ת.

 2  מהספק.  תשעי��פלוס�אתה אומר שיש אפשרות שיתחייבו לשוט, – 26 עמוד  ש.

 3את� זה העמותה. בהקשר של הסיפור הזה מדובר שהעמותה תתחייב עד שיכנס בנעליה תור�   ת.

 4  שיממ� את זה. מה שהבנת זה הסיפור פה. 

 5   – – –שיחה מאותו יו� ,266אני מפנה לת/  ש.

  6 

 7  עו"ד קוסטלי!:

 8  יש מייד שיחה בי� מת� ודני.  הזאתאחרי השיחה 

  9 

 10בראשית  –"תגיד לי ע� מי אתה באוטו, ואתה אומר לו לבד..."  18אני מפנה לשיחה מפסקה   ש.

 11  אל, דולר מיוקי ירד.  �20הביא את הל זה יוקי. הרעיו. של ,אמרו ל* שזה יוסי וזה לא נכו.

 12  אני צרי! לשמוע.  ,ודעילא   ת.

 13  רעיו. של להביא את התרומה מיוקי ירד. ה  ש.

 14  כ�.   ת.

 15אל, דולר, בקר.  155מה אני אגיד ל* שיהיה "יש ל* משימה אחת בחיי� יש * מר לואתה או  ש.

 16  לעמותת איילי�.  -אל,  300אל, דולר, ועוד  20צי� שילכו היסוד ואת זה רו

 17(העד מקריא) ואז אי� חובות על רוח חדשה. הנושא של החובות פה מתייחס לרוח חדשה,   ת.

 18בע ודורשת בית די� לקבל כפי שהובטח � אלישר שיחות שמונופת ביני ובייש מספ ברוח חדשה

 19לה. אני לא ראיתי כיצד להעביר לה. מתקיימת שיחה בי� אלישבע לבי� יוסי חוגרי שות� לה 

 20אני מתכוו� "אי�  הזאתג� מיכאל מרוח חדשה, שיחה מאוד לא נעימה ועל רקע השיחה 

 21  הכס� הזה. צרי! להעביר אלה את  יתה פורצת חקירת משטרה היהיא החובות". א� ל

 22י�, למדליות ועולה בבירור שיש ל* חוב לקיאק דווקא בגלל שאני מכיר את החומר מאלישבע  ש.

 23  ואלישבע. 

 24את זה אתה אומר. אני מדגיש שהחוב הוא רק בהקשר של רוח חדשה ולא בהקשר למדיות   ת.

 25 חוב. אתה כל הזמ� מנסה יוצר התחודש ומת�$שבמסגרת משא ולקיאקי�. לא יעלה על הדעת

 26ליצר מס! עש� בפני בית המשפט כי בסופו של דבר הכס� ל א עבר 'לקיאקי�. אני חושב שזה 

 27אקי� כאשר יש ניצולי שואה. בכל מקרה סוכ� ודת הקיהיה טעות להעביר את הכס� לאג

 28שהכס� לא יעבור לא בגלל שלא ראוי ולא בגלל שלא כשר, סוכ� שלא יעבור ולא בגלל חקירת 

 29מניפולציות ובסופו של דבר לא חקירת המשטרה היא שגרמה  ההמשטרה. אתה תזעק ותעש

 30במעמד הנקודה לדבר הזה לא לקרות, אלא אותה שיחת טלפו� של דני גליקסברג לרונ� מרו�. 

 31לתק� את כתב האישו�, בכתב האישו� עולה שהכספי� לא הועברו בגלל חקירת  הזאת

 32  המשטרה. יש שני סוגיות שאתה צרי! להוכיח לבית המשפט. 

 33  מיליו. שקל, ועוד הבטחה של מיליו. שקל.  1.5אתה בתארי* הזה קיבלת עוד   ש.

 34 מיליו�.  11זה מתו!   ת.
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 1  אל, דולר מקר. היסוד זה לא בא על חשבונכ�.  �160אתה הצגת בחקירה ראשית ה  ש.

 2  נכו�, או� טופ לשלושה מיליו�.   ת.

 3  מי היה אחראי בעמותה לגיוס הכס,.   ש.

 4  דני גליקסברג וזה היה מיועד לשדרות.   ת.

 5, שהחלטת� ביו� האחרו. לא 233 עמודב 20.1.15דני מסביר בחקירה במשטרה מיו�   ש.

 6  להעביר אתה כס, דר* קר. היסוד, ולא לא להעביר בכלל את הכס, לדאוד. 

 7  לא נכו�.   ת.

 8עבור הכפר מירלס לינדה  אל, דולר מתורמת ששמה 160–�150ס את הישגידני אומר   ש.

 9  בשדרות. 

 10  כ�.   ת.

 11זה בדיוק כמו הסיפור שאתה מציג שלכאורה לא על חשבו. העמותה, ולמעשה זה כס,   ש.

 12ט לא לבקש ממנה כי לא רצה לשבש לשדרות. הוא מסביר שלפני התחלת החקירה הוא החלי

 13  פשרות שהיא ומכרי� יתרמו לכפר בשדרות. א

 14לא המחשב שזה לא בסדר להעביר את  הייתהה נכו�, אמרתי את זה בחקירה הראשית שהסיב  ת.

 15הכס� לקיאקי� או למדליות, דובר על תורמת חדשה והחשש של דני היה שישנה את יעוד 

 16התרומה מכפר הסטודנטי� בשדרות ליעוד אחר ועכשיו נשאלת השאלה ובצדק מדוע בכל 

 17  זה מעל השלושה מיליו�. זאת אני טוע� ש

 18עד למשהו ות ומיומיליו. זה היה צרי* ללכת לכפר בשדרמה זה משנה א� מעל לשלושה   ש.

 19  אחר. 

 20  אתה שואל אותי למה בכל זאת,   ת.

 21יו. שקל למי 3דני הסביר בחקירה שהיה לכ� הסכ� ע� קר. היסוד שכל שנה מביאי� לכ�   ש.

 22ואת� עוזרי� לה� לגייס כס, וא� את� ה� מגייסי� יותר משלושה מיליו. היתרה תל* 

 23בי הכס, הזה הוא יועד לכפר בשדרות, כלומר אתה מציע לו לקחת כס, אליכ�. ספציפית לג

 24  שהיה לכפר בשדרות ולהעביר אותו לרוח החדשה מדליות ולקייאקי�. . 

 25ני הסתובב בעול� ואפשר לומר אעשה ל! סדר, הסיכו� שלנו ע� קר� היסוד בעקבות זה שד  ת.

 26י� א� מגיסי� ובי� א� לאו להיות הגור� האטרקטיבי ביחס למוסדות הישני�. היה שבהפ! 

 � 27קר� היסוד העבירה לנו חצי מיליו� דולר  2009–10 . בשנת*ה� מעבירי� שלושה מיליו

 28לבניית הכפר באשלי�, לימי� נודע לנו שהתור� העביר מיליו� דולר אנחנו בתמימותנו 

 29וביושרתנו כפי שעולה לאור! הפרשה באנו לקר� היסוד ואמרנו לה� א� ה� משקפי� כלפי 

 30תור� אי� בעיה, אבל א� ה� מצפי� מאיתנו שלא נשק� כלפי התור� אז ג� את החצי מיליו� ה

 31ניי� עמבעול� התרומות מה ש הזה אנחנו לא רוצי�, ועל הבסיס הזה נוצר ההסכ� הג'נטלמני.

 32על ידי פלוני אלמוני. קר� היסוד הציעו שבגל  אותו זה הפלק, השלט, שעליו רשו� נתר�

 � 33מדבר, נציג לתורמי�  � שאתהיבכפרי�, בי� השאר בשדרות נשוא הענישהעמותה בונה המו



  

  יפו–בתל־אביב בית המשפט המחוזי

        מדינתמדינתמדינתמדינת    17171717				08080808				16563165631656316563    ת"פת"פת"פת"פ
        ואח'ואח'ואח'ואח' ישראל נ' אלינסו�ישראל נ' אלינסו�ישראל נ' אלינסו�ישראל נ' אלינסו�

        2018201820182018    במארסבמארסבמארסבמארס    27272727        
        ו' בניס� תשע"חו' בניס� תשע"חו' בניס� תשע"חו' בניס� תשע"ח

  

 
605

 1ואני ביושרנו אמרנו שלנו אי� שלט, דני $קטי� לבנייה שה� מקבלי� עליה� את הפלקפרוי

 2ה בעניי� התורמי� ובבלד שהתורמי� ידנו שה� קוני� שלט, כי אני את חשבונות המלט בעי

 3בוני� בעצמ�. יכול להיות מצב שהחטיבה  והברזל מעביר לחטיבה להתיישבות וה� לפעמי�

 4 לתור� שבניתי מכספו את הכפר. הדבר היחיד תיכול להראו להתיישבות בונה ואני לא

 5שעמדנו עליו אני ודני שהתור� ידע שבעצ� הוא נות� מיליו� דולר, מקבל זכויות על הכפר, 

 6 ש"חמיליו�  3אבל הכס� בעצ� מגיע למסגרת של סיכו� ג'נטלמני בינינו לבי� קר� היסוד שזה 

 $7דני הבטיח לה פלק ,לינדה מירלס ששמהשהול! אליה� מקר� היסוד. מכא� אותה תורמת 

 8   טופ.$היה צרי! להגיע אלא או�לא כס� ששלט, וזה 

 9תרומה  הייתההוא אומר שהכס, הזה  :יותרחשוב מיליו., ו �3דני מסביר שקיבלת� יותר מ  ש.

 10  דרות. תה רצית לקחת כס, שמיועד לכפר בשאל, דולר לכפר בשדרות. א 150אישית של 

 11מירלס זה פלק לכפר בשדרות. התנאי היה שיהיה שקו� מול התורמי�,  ההמה שנתנו ללינד  ת.

 12וברגע שהתור� ידע את זה מבחינתי זה לא בסדר. החלופה שעמדה בסכו� של לינדה מירלס 

 13לופי� שיעבור טופ לשלושה מיליו� או לח$ר האו�ישאר בקר� היסוד כי זה כביאו שהכס� 

 14כפולה פע�  הייתהיאקי� ואז זה לא היה נישאר בקר� היסוד. הרגישות של דני לעמותת הק

 15אחת לגבי התורמת לגבי שינוי היעוד, ופע� אחרת התורמת יכולה להגיד שזה לא פייר מה 

 16  אל� שקל וזה נות� שקט לאירגו�.  250שאנחנו עושי�. כל עשירי לחודש היה נכנס 

  17 

 18  עו"ד קוסטלי!:

 19את שאלות התובע שדני גליקסברג אמר שהסיבה שפנה למר רונ� מרו�  ק�בית המשפט התיר לנו לת

 20בגלל שדרות מבלי קשר לעובדה שה� רצו לבחו� את בקשות  הייתהמקר� היסוד בערב לפניה חקירה 

 21חרת התקשרתי וובע ציטט מדבריו של דני. לפני שדני נחקר למתדאוד. לכ� אני מפנה לאותו מקו� שה

 22ה שאיילי� כמו בקשות של דאוד שהיה לי לפני צרי! לבדוק אות�. מציגי� בבוקר לוודא בדיוק מהסיב

 23"הודעתי לקר� היסוד שבשו� פני� התרומה  :דני אומר כ! $20ממה שדני אומר. בלעד שתה הפו! 

 24לשדרות ולא ידעתי שאני אגיע לכא�, ומה שהתובע החסיר מריבוי קיאקי� שאינו מענייני עמותת 

 25  ת זה. ואת זה התובע אומר ההיפ!. יילי�, לא היינו עושי� אא

  26 

 27שתורמי� יאמצו את הכפר בשדרות,  הייתהלעדותו של דני שהמטרה  31 עמודאני מפנה ל  ש.

 28ולכ. לא הל* לתורמת. אפילו לא הייתי מוכ. להעלות  ...אל, דולר 150ומתו* הדבר הזה תור� 

 29  פניה. ל אתאת השאלה הז

  30 

 31  עו"ד גזית:

 32הציטוט אי� א� ראיה פוזיטיבית שתורמת בתמיכה התביעה, כל מה שיש מילה מפה ומילה מש�. 

 33  לא מדוייק. אני מצטט מדברי דני. 

  34 
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 1מות, ואומר אתה מסביר לדאוד שאת� חיי� כס, שלקחת� משי 18.12, 268אני מפנה לת/  ש.

 2י צרי* שתפתור אתה מבקש מדאוד להגדיל את זה ודאוד אומר ל* אנהל* לשדרות...  �5.5שה

 3בשבוע הבא קר. היסוד מעבירה כס, לכול�.." דאוד  לי את בעיית הקיאקי� והמדליות.."

 4  מסביר ל* שא� אתה רוצה כס, אתה צרי* לפתור לו את בעיית הקיאקי� והמדליות. 

 5 צריכה להיות אחרת, למה אני בחקירתי לא הסכמתי שהחוקר יכניס הייתההסוגיה בעיניי   ת.

 6"תחו� ההתניה". אני וחבריי מעול� העשייה לא מוכני� שתפילו עלינו את לפי את המונח 

 7  קנוניה.  הייתהכשוחד. זה הסיפור פה. לא  ,הג� שיש בה� דבר כשר ,מערכת שיתופי הפעולה

 8  אז תפתור... ,אתה רוצה עוד כס, :הוא אומר ל* .תענה לעובדות  ש.

 9ה שאתה מעלה הא� התניית דבר גיו� שהוא נטו משפטי תאורטי. הסואתה נוגע בשורש הדי  ת.

 10בר כשר יכולה להיחשב כשוחד. זה הסיפור פה. יש פה מפגש של שני עולמות ואתה בא ד זהכ

 11  מעול� המשפט, ואני בא מתו! עול� המעשה. 

 12  אבל תפתור לי את בעיית הקיאקי�.  אני מציג ל* שיחה של דאוד...  ש.

 13תי היה למטרות העמותה וחוגרי טע� שזה ת העמותה. לדעזו הסיטואציה ובלבד שיהיה למטרו  ת.

 14נו לבקשה. א� אחד פה לא יתמ� שלא ידענו שדאוד רוצה ילא. שזה היה למטרות העמותה נענ

 15לעזור לניצולי שואה מת"א וג� רצה את זה לרזומה שלו לקראת הבחירות. זה הפוליטיקה 

 16  זה הדמוקרטיה. 

 17   – – –286אני מפנה לת/  ש.

 18  דעתנו. השינוי היה בערב פרו4 החקירה. כא� עוד לא שינינו את   ת.

 19כ* הבטחה לעוד �כ* עוד מיליו. שקל, ואחר�יליו. וחצי שקל, ואחראחרי שקיבלת בדצמבר מ  ש.

 20  מיליו.. 

 21שאילולא נפתחה מיליו�. הכס� לא עבר לא כי חשבנו שזה לא בסדר. יכול להיות  11במקו�   ת.

 22נדע בגלל פתיחת  ולקיאקי�, ולעול� לאהיינו כ� מעבירי� את הכס� למדליות הפרשה 

 � 23הפרשה. השני בחשיבות ויש מושג שנקרא לש� שמי� ורק היא אמורה להתקיי�, ואני טוע

 24שאל תעשו אותה על הגב שלנו. בעול� הפרקטיקה לא יכולנו להעלות בדל מחשבתנו שמדובר 

 25  במשהו פלילי. אני אומר לצחי שנוצרה קונספציה. 

 26חרת אתה ואוד שאת� סוגרי� את המדליות, ולמאת� אומרי� לד �22.12חרת בבוקר בומל  ש.

 27 פוגש את דאוד. 

 28  .נכו�, דאוד לקח לי את הטלפו�  ת.

 29  ראינו בתחילת החקירה הנגדית  ש.

 30, ולקח לי את הטלפו� ולכ� יצאתי ממנו בתחושה לא נעימה. 11הוא נת� מיליו� וחצי במקו�   ת.

 31לקח  $11הוא אמר שמתו! הבעניי� הזה בה בעניי� ע� דאוד שאמרתי שאני לא רוצה קשר. 

 32ה האלה מהדרו�, לעפולה ונות� רק מיליו�. פאינה כל הזמ� שואלת אותנו מה יוצא לנו מהחבֶר 

 33ישבת את יכלו�" ולא יוצא לה� כלו�". דאוד אמר לה שמדובר בעמותה שמו"היא לא מבינה 
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 1קט בי� היותו עסק� לכול� סביב הפרוי הייתהההיסחפות שהנגב. לפי דעתי דאוד נחצה בגלל 

 2  פוליטי. 

 3  מעולה וקיבלנו מיליו. שקל בלי התניה.  הייתהכתבת לסטיב. שהפגישה   ש.

 4ל לפרסו� למפלגה ואמרתי אל� שק 300כ� הוא ביקש שלפני  הסיבהלגיטימית. $בלי התניה לא  ת.

 $5ואחרי זה השבע התגמד ל לשבע, $11היה ברור שהמשמעות של הלא שהעניי� ירד מלו לא, ו

 6 ש"חאל�  $300מעולה א� שאנחנו לא מסכימי� ל הייתהאס שלי שהפגישה $א�$. האס2.5

 � 7לפניה ישיבה. מכא� שיצאנו הוא נות� לנו מיליו�. רק הדבר שחרה לי שהוא לקח לי את הטלפו

 8אני לא רוצה התעסק ע� זה. מזה יצא , שלעמנואל אמרתי ליוסי ודני אמרתי לו שיעזבו אותי

� 9כפי שאמרתי  ,ובהקשר הזה זה חוסר הרצו� לפנות לתורמת ,שדניאל הרי� טלפו� לרונ

 10הא� הקיאקי� והמדליות היו עוברי�  לשאלהבחקירה הראשית, לאו דווקא בגלל הסוגיה. 

 11 ,לא חשבנו הזאתהזמ�  לעול� לא נדע, כי בנקודת –חקירת המשטרה אילולא נפתחה במידה 

 12  לא סביר שאד� נורמטיבי יחשוב זה לא בסדר. , שוג� היו� אני חושב

 13אתה אמרת פה וג� בחקירה במשטרה שיצאת מהפגישה ע� עמנואל אחרי שהיית ע� דאוד   ש.

 14  סקנה שאתה לא רוצה להעביר שו� דבר ולא קשר ע� ישראל ביתנו. שהגעת למ

 15התחושה. לא הרגשתי בנוח באותו יו� לאור  הייתהנכו�, לקחו ממני את הטלפו� ולכ� זאת   ת.

 16תמ� היה אומר לי שקרינה יחרת ולא באופ� מונושא לקיחת הפלאפו�. יכול להיות שלמ

 17  היה משכנע אותי.  –רדיואקטיבית 

 18. אתה מכתיב לרעות סיכו� פגישה ע� עמנואל 01.10בשעה  23.12לשיחה מיו�  אני מפנה  ש.

 19תה אומר שיצאת שני, מסביר לה על תקציבי� לשנה הבאה. א, מפנה לעמוד המודריק

 20א לראות יותר את דאוד. ופה אתה מסביר שיש עוד מיליו. שקל ובדיו. מעמנואל ע� רצו. ל

 21  ע� דאוד. 

 22  .400השיחה מתקבלת ומסומנת ת/

 23אי! מתיישבת ל! שיחה שאני מכתיב לחשב שיחה,. ברגע שהכס� עבר לגליל כל האחריות   ת.

 24, הוא הל! רחוק ע� הדברי� אפילו הועלו תלונות כלפיו מודריקנופלת על החשב של החברה 

 25במפעלי חינו!,  מבחינה לא פלילית אלא מקצועית שהוא מגזי�. לא רק לגבי איילי� אלא ג�

 26נעשה שקו�  הכולי. הסיפור שאתה מראה לנו זועק כאל� זעקות שגרתש$הוא היה חשב לא

 27מעלה דבר פנטסטי, אני יוצא  לגיטימי וגלוי בלי קמצו4 של משהו שמאחורי הקלעי�. אתה

 28ת שעוטפת גשתי ל א בנוח כי יש לי מערכל עובר שקו� מולו, והרומעמנואל ויש לי עדות שהכ

� 29 הנגב והגליל ובסו� זה יורד לפרטי� קטני� אותי ואני לא חושש. כל המערכות סביבי ולמע

 30  מאוד.

 31אתה מספר סיפור שאחרי הפגישה ע� דאוד קיבלת מיליו. שקל ואתה אומר שאחרי   ש.

 32הפגישה החלטת לנתק את הקשר ע� דאוד, ויש עוד מיליו. שקל שהוא בדיו.. א� אתה אומר 
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 1 קיבלת ממנושרצית לנתק את הקשר ע� דאוד מדוע אתה ממשי* להתעסק איתו אחרי ש

 2  יעביר.עוד מיליו. שקל וממשי* להיות בקשר בעניי. המיליו. הנוספי� שהוא אמר שאולי 

 3גליל בגי� כספי� קואליציוניי� מישראל ביתנו, הכס� הזה $מיליו� שקל במשרד נגב 19שוכב   ת.

 4ביתנו לא� להעביר אה כס� ותפקידו  ישראלגליל ומחכה לפעולות ממפלגת $שוכב במשרד נגב

 5של החשב לקבל תוכניות עבודה מהגופי� לאשר אות� ולהעביר את הכס�. יש לנו שיחה שלי 

 6יתנו על בסיס שבה הוא אומר לי בשיחה שנחזק את הקשר ע� ישראל ב מודריקע� עמנואל 

 7 יליו� שקל.מ 20מה הוא אמר את הדבר הזה? על ביסס הידיעה שהוא אומר לי פרונטלית שיש 

 8גליל. זה משות� לי ולעמנואל. כל הכספי� בה� מדובר לא $של ישראל ביתנו ששוכב בנגב

 9ל נתח העוגה כיצד היא ובר בכספי� חדשי�, עכשיו מדובר עכספי� חדשי� ה� כספי�. לא מד

 10. אנחנו יוצאי� מהישיבה מודריקתתחלק. כדי לבצע בכס� הזה פעילויות צרי! את הסכמת 

 11ו אומרי� לדני ויוסי שאני מרגיש לא בנוח בישיבה חננ� לפני הפרו4, הג� שאל יוע� עמנוא

 12פו�, עדיי� עומד כס� לביצוע ואני לא עובד מול דאוד בהקשר הזה, ואני עובד לשלקח לי את הט

 13  כי הוא האיש שיושב על הקופה.  מודריקע� 

 14  . גליל�נגביליו. שקל שיושבי� במ 19יש   ש.

 15  רנו. מיליו� עבו $11נכו�, ש  ת.

 16  עוד מיליו..  הזאתבבוקר קיבלת מהעוגה  �23מיליו. הולכי�. אתה ב �19דאוד מחלק לא. ה  ש.

 17  . זה המהות של העניי�. 7לא, ירד לי מהקופה   ת.

 18  ו בוקר קיבלת עוד מיליו.. תאתה באו  ש.

 19, ואתה לא הישיבה הוא מול רעות קינ�מיליו�. סיכו�  $2.5מיליו� ל $11לא קיבלתי. ירד לי מה  ת.

 20הל! לעפולה, נשארו רק שבע לעמותה.  מיליו�, וארבע $11במצפה שאגיד לה שהיה מדובר 

 21י� פה לא כזה פשוט, ית העמותה. מכא� שהענעלו בקנה אחד ע� מטרודאוד לא  שלהבקשות 

 22מיליו�. אנחנו מדברי� באופ� פתוח  $2.5ענות שלנו מוריד משבע לשש חמש נגמר ביחוסר הה

 23והגליל, אישר האוצר שהוא שמר הס� של מדינת ישראל בהקשר של כספי� ע� חשב הנגב 

 24וקובעי� עוד. יש סיכו� ישיבה שבה מוכח שאנחנו משקפי� את הסיכו� מול דאוד לחשב 

 25  שא� אחד לא נמצא.  ואהזאת ה נמצאת תחת הקנוני ישראלנגב והגליל. או שכל מדינת ה

 26ליו. ע� לת מדאוד ויש עוד מיליו. בדיו. ומינת את דני באותו בוקר שמיליו. קיבאתה עדכ  ש.

 27אחרי החצי מיליו., ואחרי שאלישבע כותבת ל* שהיחס הזה לא  �23.12דאוד. אתה ב

 28  בשבילכ� ואחרי שאת האומר שרצית לנתק כל קשר. למה המשכת את הדיו. ע� דאוד. 

 29 הייתהולא מול דאוד, ומשק� מולו את הכס� ששוכב. לא  מודריקאני ממשי! את הדיו� ע�   ת.

 30שו� סיבה להוריד את המיליו� הנוס� שדאוד הבטיח לי. לא מוותרי� על המיליו� דואגי� 

 31  לקבל אותו בצורה כשרה וחוקית וזה תפקיד של יו"ר העמותה. 

  32 
 33 ~–ה פ ס ק ה    –~
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  1 

 2  המש* חקירה נגדית

 3שיצאת מעמנואל מודריק החלטת לנתק קשר  �23.12אתה אומר שאחרי הפגישה ע� דאוד ב  ש.

 4ע� דאוד. הראיתי ל* שאתה לא מוותר על המיליו.. בראשית סיפרת שבנובמבר בפגישה ע� 

 5  לחב' פרסו�.  -אל,  300אמא של* דאוד ביקש ממ* 

 6  לא בפגישה לפני.  ת.

 7ת דני "שואל א – 3958, 7–6 עמודי� ,�29.12מה –אני מקריא דברי� שדני אמר בחקירה   ש.

 8שדאוד ביקש ממ* לפרסו�, וג� את  -אל,  300לי למה לא סיפרת לי על עוד  החוקר תגיד

 �9 וסשל הפר - אל, 300דני מסביר  –זה לא סיפרת. ודני עונה שהלילה הדבר הזה נכנס..." 

 10ממת.. החוקר אומר מת. אמר ל*  –הגעתי לחקירה. ממי זה עבר אלי* נפל עליי יו� לפני ש

 11פרסו� של  – ...מת. אפילו לא ידע –לפרסו� ודני אומר כ., פרסו� של מי אל,  300שביקש 

 12לא יודע, עכשיו אני יכול לתאר לעצי דיברת ע� דאוד, לא, שאלתי את דאוד  –איזה צור* 

 13 אפילו לא הגעתי לזה... –השאלה לא איזה חברת פרסו� אלא לאיזה צור*  – התקשרתי...

 14דאוד אמר שניפגש ביו� חמישי ונדבר. בהמש* הוא אומר פיסת המידע היחידה שקיבלתי  –

 15 300ר הבנת שיש ב. אתה אומר שבנובמ-אל,  300שדאוד זרק לי משהו על  שמת. אמר לי

 16  לצרכי ישראל ביתנו.  -אל, 

 17  שיערתי לעצמי.   ת.

 18הקשר שהוא שור  ה ע� דאוד, אתה אומר שהחלטת לנתק אתאחרי הפגיש �23.12אנחנו ב  ש.

 19  השני.  לפרסו�. זה לא מתיישב אחד ע� -אל,  300מועד, אתה שולח את דני לדבר איתו על 

 20ההתקרבות  –אמרתי בצורה מפורשת ג� בחקירה הראשית וג� בחקירה במשטרה ל וקוד� כ  ת.

 21לבחירות הביאה אותי למסקנה שאנחנו נכנסי� לסיטואציה שהיא מיועדת לפורענות. 

 22עבור חברת איקס למפלגת  *אל�  300בקשה תשל� לי  הייתההפרסו� לא  הבקשה שלו על

 23בקשה ואמרתי בחקירה הראשית ואמרתי שהוא שור מועד, שיכול להיות שאנחנו  הייתהוי, 

 24נכנסי� לתקופה שצרי! עוד פע� להיות זהירות שלא תהיה זליגה לבקשות דאוד שה� 

 25בנובמבר. בפגישה הזאת סיפרתי מה דובר כ� הבאתי את אמי לפגישה $למטרות העמותה. על

 26מיליו� והועלתה הצעה של ויקה רבי� שהיא תשמש  80ודובר על הפרויקט הגדול של ה

 27ר לטובת הפרויקט הזה ואי� קשר לרונ� צור ולפורו� ישככגו� שי תאראכפרויקטורית ב

 28  . פילו יש שיחה שבה אני שואל על תאראצעירי�. א

 29  ת להתנתק מדאוד. אחרי שקיבלת עוד מיליו. שקל יכול �23.12אתה מבקש מאיתנו שב  ש.

 30  לא נכו�. לא להתנתק.   ת.

 31אתה אומר שזה תקופת בחירות והוא שור מועד, והפרסו� לצורכי מפלגה אחרי הפגישה ע�   ש.

 32  על פרסו�.  -אל,  �300מודריק אתה שולח את דני לדבר איתו על ה
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 1מי לפגישה או ית אעולה שבדעתי שבשלו הבאתי אר במה שאני שולח את דני לברר הא� מדוב  ת.

 2מו. אתה מנסה להעלות שאני החלטתי ישנית� לקי ,לגיטימי ,הא� מדובר במשהו שהוא סביר

 3לנתק את הקשר ע� דאוד ולא החלטתי לנתק, אני החלטתי משנה זהירות שמדובר בתקופה 

 4ה לא סותר שאני יוצא שמיועדת לפורענות בגלל הכספי� הקואליציוניי� מול ישראל ביתנו. ז

 5מהבית של עמנואל ואני אומר לה� לא לנתק את הקשר ע� דאוד וכל מה שעמד בבסיס הדבר 

 6נפתחת חקירת  הייתההזה שלקח לי את הטלפו� בכניסה לישיבה. לשאלת! הא� לא 

 7אי� לדעת. בכל מקרה את� צריכי� להבי� העמותה  –המשטרה היה ניתק הקשר ע� דאוד 

 8פעלה ע� המו� גורמי� וחזקה על הדבר הזה שג� א� היה ממשי! הקשר הזאת היא עמותה ש

 9ע� דאוד כשור מועד, או כשור נגח לא היו יכולות לקרות אירועי� שהיו בגדר עבירה על החוק. 

 10  זה המהות. 

 11  בתקופת בחירות זה לצרכי מפלגה.  -אל,  �300הסברת שברור ל* ש  ש.

 12מנסה לייצג שהחליט לנתק מגע ע� דאוד, זה על אני שלחתי אותו לבדוק לא על הרקע שאתה   ת.

 13רקע לשיחה שלי שאני אומר לדני שצרי! להיזהר מהדאוד הזה כמו לאי ודע מה. שיחה שבית 

 14המשפט לא צד לה, אני מרגיש שיש סיטואציה. אני מגובה באל� ואחת יועצי� מסביבי ולא 

 15ראל ביתנו. הממשק הזה פועל לבד בחלל ריק, אני שולט בסיטואציה ע� כול� לא רק ע� יש

 16היות מאוד חד וברור ולפתח סנסורי� ולפעמי� אתה טועה. הא� חשבתי נתק אתה צרי! ל

 17כ�. וזה  –אתה קשר ע� דאוד לא. הא� חשבתי שצרי! להיזהר ממנו בטח בתקופת בחירות 

 18התשובה  –נאמר בהאזנת סתר מול דני. לשאלת! הא� ביציאה מהבית של מודריק לנתק מגע 

 19כ�. אתה חי בינתיי� וצרי! להבי� שלא כל עולמ!  –אמרתי לא קייקי� ולא מדליות  לא. הא�

 20מתרכז בבוקר סביב דאוד. אתה מתנהל ואומר לפעמי� כ! ולא כל רגע נתו� אתה במצב 

 21  איש.  1,500שלקחת החלטות דרמטיות ובטח ש אתה מנהל ארגו� שעומדי� מאחוריו 

 22  שלא יודע.  שאומרי� לדני פרסו� של מה ודני אומר  ש.

 23שלחתי אותו לברר שהוא לא רוצה פרסו� עבור הפעילות של המפלגה. אחרת למה אני שולח   ת.

 24אותו? אתה לא מבי� שלא אמרתי שאני מנתק קשר ע� דאוד, אז אתה מציג כאילו יש סתירה 

 25מצד אחד אמירה לנתק קשר ע� דאוד, ומצד שני אתה אומר לשלוח וזה לא. אני אמרתי 

 26מה ואני זוכר את הפח הירוק מהבית של מודריק, $יודע$מהדאוד הזה כמו לא ! להיזהרשצרי

 27ואומר לה� לא מדליות ולא קיאקי� והתחושה היא לא נעימה. לא היינו עוברי� על החוק 

 .� 28  כפי שלא עברנו מאותה נקודת זמ

 29  הדבר שהכי זועק שאתה שולח את דני לדבר.   ש.

 30  בי� את החיי�. חייבי� לה כל הזמ� מגיעי� בקשות ואת�  ת.

 31  זה מהשור המועד שאתה מ דבר עליו ועל פרסו� שאתה בעצמ* אמרת.   ש.

 32י� וג� ה� יכולי� להיות ציונ .ממדי. אנשי� מורכבי�$וליטיקאי� לא חדהעול� של הפ  ת.

 33צרי! לעמוד לנגד עינינו הוא לדאוג שלא מה שגנבי�. המערכת מורכבת מול כל האנשי�. 
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 1שב את הנגב על חשבו� יעול� שלנו שאנחנו ני. לא הגיוני בעל החוק בגלל המהותלעבור 

 2  עליה� החברה מתנהלת. שהיסודות 

 �3, מ176. תשמע שיחה שהיא ת/1.21 – �1.10ב הייתהבשיחה ע� רעות בפגישה ע� מודריק   ש.

 4  בינ* לבי. דני.  14.55

 5  מכיר את השיחה זאת היטב.   ת.

 6אתה אומר שאתה לא רוצה קשר ע� השור המועד הזה, אתה אומר שניבי ישפ! למישהו   ש.

 7שאני לא ידוע למי, זה קשור לגית� חב' פרסו�, למי משלמי� ללכת לדאוד. דני אומר 

 8  לפרסו�.  -אל,  300שבאותו יו� שלחת אותו לדבר על 

 9א רק על ידי ישראל י. דובר בזה שבמסגרת הפרויקטי� שנתבקשנו לית דברזה רק מחזק א  ת.

 10אל�  $300רמו� ועל זה דובר ה$ליל, לשפ4 את משרדי אריקסו� במצפהג$נו, ממשרד נגבבית

 11ל דבר לית הנגב והגליל ואל על ידי פאינה. בסופו ש"ח. נתבקשנו על ידי סיגל שאלתיאל מנכ"ש

 12והלכו לאולפ�  גליל$נגבאריקסו� וגית� כעסו על משרד $�ה� עשו לה� בעיות ע� זה, מקא

 13אגודת  זה. סיגל למי מצלצלת למ� מהגבי הנושא $על גליל$נגבשישי, ויש שיחה כזו, ולכלכו על 

 14של שיפו4 המשרדי� של אריקסו�. לה אי� תקציב ויש את אותו  איילי� לפתור לה את הבעיה

 15ד עמנואל שעתיי� קוד�, אני אומר לדני תרי� טלפו� לדאו בה ע�יסכו� כס� שדובר בה� ביש

 16, ופה זה פותר ל! את הבעיה של גליל$נגבלפתור את הבעיה של  הזאתא� הוא מוכ� במסגרת 

 17  לאריקסו� לפרסו�. אתה מחבר דבר שלא קשור לשני.  *אל�  300

 18  אתה אומר שניבי הקבל. ישפ! לה ויביאו כס, מדאוד.   ש.

 19  מה פתאו�. אי! יעבירו כס� מדאוד?   ת.

 20  אתה שולח אותו לדאוד.   ש.

 21בעיה להעביר  הייתה. לה� גליל$נגבלית "מי אומרת לא, סיגל שאלתיאל מנכ –יר לגית� להעב  ת.

 22של� אנחנו או כ� נתבקשנו ל$לחברה פרטית כס�. המדינה הזאת מעוותת בהקשר הזה, ועל

 23בל� ועל מנת לשפ4 את המשרדי� האלה אני מציע לדני דבר ע� דאוד לגית� או ישירות לק

 24  קט הזה. להפעיל את הפרוישדובר הוא מוכ�  שמתו! הכס�

 25  אתה אומר לו תדבר ע� דאוד למי משלמי�.   ש.

 26  אפשר להביא את סיגל שאלתיאל ותסביר את הסיפור.   ת.

 27  תדבר ע� דאוד ותשאל אותו.  ש.

 28שיפו4 המשרד של אריקסו� וסיגל שאלתיאל ביקשה, ואני מוכיח . מדובר בעל דברייאני חוזר   ת.

 29יושב כס� אצל עמנואל מודריק ואומר לו שמתו!  .נקטבמדינת ישראל זה לא  :מה שאני זועק

 30בשביל זה צרי! את ההסכמה של דאוד, אי�  .יי� שיעביר כס� לעניי� הזהשנ–מיליו� וחציה

 � 31דני נתבקש לבדוק לבי� שיפו4 המשרדי� של אריקסו�. הקשר היחיד ש *אל�  300קשר בי

 32  . 300 וג� פה 300ג� פה מדובר הוא הסכו�. 
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 1ודיבר ע� דאוד  -אל,  300דני סיפר בחקירה מה שראינו קוד� שיבדוק על הפרסו� של   ש.

 2  ודאוד אמר שידברו על זה שיפגשו. אתה אומר שניבי ישפ! לה והיא תעביר את הכס,. 

 3  מי היא? סיגל שאלתיאל תעביר מהכס� שלה למישהו?   ת.

 4דקה אחרי זה דני מסמס ל*  – 14.55הסתיי� ב 14.54, ב�23.12.14בשל* ע� דני  השיחה  ש.

 5  אס. �א��אס

 6 . 401התקבל וסומ. ת/ מסרו.ה

 7  דקה אחרי זה דאוד הול* לשאול מי זאת חברת פרסו�.   ש.

 8של השיפו4 של אריקסו� לאיזה שהוא דיבור שלא  *אל�  $300א� אתה חושב שיש קשר בי� ה  ת.

 9התשובה לא. בשונה אפשר  –הצעות  ואחת$ת אל�במסגרשדאוד העלה  *אל�  $300יל להבש

 10  לית לב הגליל. "להוכיח ונביא את מנכ

 11  אתה מספר שהיית צרי* לקבל אישור מדאוד.   ש.

 12  ברור שצרי!.   ת.

 13  דני אומר שלא רצה לדבר איתו ושידברו ביו� חמישי.   .ש

 14  תשאל את דאוד.   ת.

 15אמרת שברור  –וס ל הסיפור של איזרכו', חקרו אות* עאת� מדברי� בשיחה שניבי ישפ! ו  ש.

 16  – – –רשו� וגלוי הכולשלא עשית� משהו פסול כי 

 17  א� אתה אומר.   ת.

 18), 148עמוד  ,11.2החוקר שואל אות* באיזה דר* אחרת היית יכול להעביר את הכס, הזה (  ש.

 19  אמרת שאפשר להעביר את הכס, דר* ניבי.  – 26בשעה 

 20  ברור שזה לא איזרוס.  ת.

 21  ס כס, מזומ.. ואות* א� יכולת להעביר לאיזרואלי� ש  ש.

 22  אני שאלתי.   ת.

 23   "– – –"להעביר :אתה אומר  ש.

 24  הוא שואל אותי.   ת.

 25ת זה אני נשבע בחיי� יר שניבי ישל� ומש� להכניס לפרויקט בניה, אבל לא עשינו אלהעב"  ש.

 26   .של ההורי� שלי שכל מה שעשינו זה מספרי העמותה כי לא חשבנו שנתנו שוחד..."

 27שהשיפו4 של אריקסו� שסיגל ביקשה להביא כס� דר! זה  הזאתמזה הסקת לגבי השיחה   ת.

 28  שאני צרי! לבקש מעמנואל, מזה הסקת שעושי� את התנועה הזאת? 

 29  אתה אומר לדני למי צרי* לשל� לדאוד.   ש.

 30הכוונה שלי מול דני לבדוק ע� דאוד א� הוא מוכ� לממ� את הדבר הזה. תביאו את דאוד.   ת.

 31שאלת! בנוגע לחצי מיליו�, החוקר ישב איתי ואני מבקש חזור שיביאו לי את התרשומות ל

 ,� 32של השיחות קפה, ואנחנו יושבי� כחברי� והוא אומר לי א� היית� רוצי� להעביר מזומ
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 1בטח דר! ניבי, ואחרי זה חוזרי� לחדרי החקירה, לפני שהייתי חד, א� היית רוצה להעביר 

 2  ניבי ואומר אתה משקר אנו...חצי מיליו�, אומר דר! 

 3  הכוונה שאי. ל* מזומ. לאיזרוס.   ש.

 4א דיבר על החצי מיליו� מזומ�, שני הדברי� האלה פסולי� ולא. זה לא קשור לאיזרוס. ה  ת.

 5  מעיקר� ולא יכול להיות שיקרו ובטח לא דרכי. 

 6  בסו, דצמבר אתה יודע שקלגנוב לא עובד.   ש.

 7  ו שהגיע לאוזניו שקלגנוב לא עובד. אני לא יודע, דני אמר בחקירת  ת.

 8  החלטת לא להעביר את הכס, לעמותת עמק הירד..   ש.

 9  בגלל שלא עומדת במטרות העמותה.   ת.

 10  פיטרת את קלגנוב.   ש.

 11ביקשתי מצחי חבקי� שידבר ע� הנהלת החשבונות של העמותה ויטפל (בטו� סרקסטי)   ת.

 12כביר. לא ראיתי $חמישה ימי� באבו ודע שהייתי עצורריו של קלגנוב. בית המשפט יובפיט

 13אקי� קשור להעסקת יקשר בי� פיטורי קלגנוב לעמותת הקיאקי�. אמרת שנושא עמותת הק

 14ל. כל הדברי� האלה שהעובד מתחי $1.12קלגנוב. יש שיחה ע� דאוד שהוא ממלמל משהו ל

 15יתי לא התגבשו אצלי נושא הקיאקי� הול! להיות פתרו� להעסקת קלגנוב. מבחינתי א� הי

 16א קלגנוב מעבר יודע שזה קלגנוב אולי היה מקל עליי את ההחלטה ולא הפו!. ראיתי בנוש

 17דה שעושי� חזרה למתווה היש�, ראיתי זכות גדולה להיות אקטור אמיתי ולא פסלהיותו פרוי

 18  במקו� שבו מדינת ישראל כשלה. לא חושב שראוי שמדליסט אולימפי יהיה רעב לפת לח�. 

 19  דאוד מציע לכ� לעבוד ע� אתר איזרוס הוא אומר שזה אתר רציני.  �2011ב  ש.

 20  !, אתר של המגזר הרוסי.להני מבי� מבדיקות שאני עושה שזה וואנכו�, לא הוא אומר לי א  ת.

 21  הוא ישווק אתכ�   ש.

 22כי� רוסי� ואני רבפרזנטציה שה� עשו לנו בעזריאלי הציגו את הנושא זה של הקשר ע� אוליג  ת.

 23  כי� רוסי�. רשאנחנו מעונייני� בקשר ע� אוליגמודה 

 24  . -אל,  45שילמת   ש.

 25קטי� במסגרת לעבודה שרגילי� לממ� במסגרת פרוי? אנחנו שילמנו ynet$ביחס למה? ל  ת.

 26רק  2,400,000פרסו�. בית המשפט קיבל מידע על חשיבות הפרסו�. עמותת איילי� הוציאה 

 27  בי� שנראה הרבה למי שלא מגיע מהתחו�. לקמפיי�, והדברי� האלה עולי� יקר, אני מ

 28  לחודש. .  -אל,  45שילמת�   ש.

 29  כ�.   ת.

 30  כ* הפסיקו. �בהתחלה עשו עבודה ואחר  ש.

 31  לא, ה� עשו פחות עבודה.   ת.
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 1ארבעה חודשי� הראשוני� עשו –בשלושה .18–17אני מפנה לעמוד  – 120.�בהודעה מ  ש.

 2לא עשו  :אתה אומר. נעלמו. מה זה נעלמו..נו פורטלי�, ואחרי זה בהזמ., �על�עבודה חבל

 3  כלו�. 

 4כל מה שאמרתי במשטרה אני עומד מאחוריו. לקחו את העדות שלי במשטרה וכרכו   ת.

 5  כרו�. יבמסמכי� שבית המשפט יחשוב שזה לא מהז

 6יסטיקות ואחרי זה החוקר אומר ל* זה התברר שלא נכו., ואתה טאתה אמרת שהראו סט  ש.

 7  אומר חרטה ברטה. 

 8  א� זה מה שאמרתי במשטרה כל מילה בסלע.   ת.

 9  אחרי שקראת את הכתבה של נחו� ברנע   ש.

 10הגשתי אותה לבית המשפט ביוזמתי. יש שנה שלמה שמחדד את הברדק שהיה בארגו�, וזה   ת.

 11 45בושה וחרפה שזה קרה. א� אני לא ראוי להיות היו"ר זה רק בגלל שלא יכול להיות שיצא 

 12  זה כס� ציבורי.  ,זה. זה בושהבחודש ולא אדע מ *אל� 

 13  המשכת� לשל�.   ש.

 14  בלי לקבל תמורה, אתה מבי� כמה זה חמור?  ת.

 15שדני איילו. העי, אותו, וכותב שזה צורה  אמרת שראית בכתבה של נחו� ברנע ואתה אומר  ש.

 16מי זה זה, ואתה אומר שאיזרוס זה הצורה שבה  –שלה� לערבב כס,. החוקר שואל אות* 

 17ה� משלמי� כס, לפעילות פוליטית. אתה אומר שאיזרוס משלמת לפעילות פוליטית. ואז 

 18  אתה מסביר שזה זעזע אות*. 

 19שו� דבר דרמטי  .החברה נפרדה ממ!, וג� קורא בעיתו� על איזרוס ,חיי�, הולכי� לבריכה  ת.

 20  ממה שאתה מתאר. 

 21אתה אומר שאתה זוכר את הכתבה של נחו�, ואתה אומר  – �9.2מה 34ה בחלק השני דק  ש.

 22  שיעצרו את הדבר הזה. 

 23אני מבחינתי איזרוס היה שנה אחת ולא שנתיי�, אני כטענת הגנה בא לצחי אומר לו מה אתה   ת.

 24מאשי� אותי אני קורא כתבה של נחו� ברנע שיש זליגה של כס�  מטומט� על מה אתה

 25לה� איזה מזל שהפסקנו לשל� לה� ואז צחי חבקי� מראה לי  רי אומל לדנצלצלמפלגה, ומ

 26חודש. אני בתמימותי חשבתי שה� עושי� לי תרגילי חקירה ואני  12חוזה שזה ממשי! עוד 

 27לחקירה  אומר שלא יכול להיות ואני זוכר את זה. אני מסי� את החקירה שלי ואני חוזר

 28ס� זולג שכ בעיה� א� שאני יודע שיש ואומר לצחי שזה סיפור בעייתי. אני ממשי! לשל

 29י� לי בדר! החוצה שאמרו לדני, אני חושב שה� התחילו לחבב למפלגה, ומה צחי וחי אומר

 30  כ�. ס אותנו כי חשבנו לרדת מזה מבא את� יודעי� כמה :אותנו, ה� אמרו

 31, אתה מבי. שאיזרוס שדאוד חיבר אותה אליה, מבחינת* דר* שכס, יזלוג �11.1.13אתה ב  ש.

 32  למפלגה. 
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 1אני קורא בעיתו�. אני אומר לדני איזה מזל שאנחנו לא ממשיכי� לעבוד את�. אתה כל החיי�   ת.

 2שומע דברי� וכל יו� איש ציבור נחשד בשחיתות ובפלילי�, אתה למחר ק� וממשי! לעשות 

 3  ולה עמותת איילי� ולא רשויות החוק. את חיי!. אני כ

 4  בעדות הראשית אמרת שעלה בפניי* להקי� את פורו� צעירי�.   ש.

 5  נכו� ואני עומד מאחוריו.   ת.

 6  הצגת� מסמכי�  ש.

 7  נכו�.   ת.

 8  , �26.12.14במשטרה אמרת ב אתה  ש.

 9  וא� אינני טועה..." – שסטיב� פנה אליי ביוזמתו...  ת.

 10  של פאינה.  הייתההיוזמה  –"סטיב. אמר שרוצה למק� את עצמה..."   ש.

 11  היוזמה שהיא תעמוד בראש הפורו� הזה הגיעה מסטיב�.   ת.

 12הפניה של פאינה לסטיב. א� אני לא  הייתה, "זו 77 עמוד, �20.1.2011במקו� אחר ב  ש.

 13  של פאינה.  הייתהשוב אתה חוזר היוזמה  –טועה..." 

 14המסמכי� מעידי� את האמת. במהל! החקירה יכול להיות ואני מעיר! שמה שהתכוונתי   ת.

 15בחקירת המשטרה שתעמוד בראש הפורו� ומש� נתתי את היוזמה. בסופו של דבר מי שיז� 

 16היוזמה שלי.  הייתהשאני מפרט עליה ארוכות,  188את רעיו� פורו� צעירי� ש במרכזו 

 17 ברות. בחקירה לא אמרתי אחרת. העובדות מד

 18   –לגבי הכנס   ש.

  19 

 20  עו"ד קוסטלי!:

� 21  זה סותר.  –א� זה רלוונטי  יש מוצג שסטיב� מעביר לדאוד ודאוד מעביר לפאינה שתראה את הרעיו

  22 

 23"זה היה סביב הירידה של צעירי� מברלי...."  – 24.12, מיו� 28, עמוד תמליללאני מפנה   ש.

 24  זה היה פורו� שנתנו לצעירי� לבוא ומי שיזמה את זה זה פאינה.  –

 25אי! אתה יכול לטעו� טענה כזו כאשר רואי� במסמ! לפני כמה חודשי� לפני שבו מצוי� נושא   ת.

 26הכנס. כל מה שאמרתי במשטרה ותוא� את כל העובדות שאמרתי במשטרה. א� לבית 

 27המשפט יהיה את הזמ� לקרוא את כל החקירה יראה שהדברי� עולי� בקנה אחד ע� מה 

 28נו אנחנו. במסגרת אותו מסמ! שהעברנו לסטיב� שאמרתי במשטרה. מי שיז� את הכנס היי

 29  לוי ששרשר את האמייל הזה לדאוד ומש� התגלגל רעיו� כנס הצעירי�. 

 30 23,600, הסכ� התקשרות בי. הרוח החדשה לרונ. צור, התשלו� על ס* 22אני מפנה לנ/  ש.

 31 בהעברות בנקאיות החלה לשל� את 5.6לחודש. רוח חדשה החלה לשל� עבור ההסכ� ביו� 

 32, זה בדיוק באותו יו�, 51ת/ התשלו� הראשו. בהעברה בנקאית. באותו יו� נחת� הסכ�

 33בק. הרוח החדשה משלמת לרונ. צור ואתה מעביר את אותו �טו�בק –ואותו גובה התשלומי� 

 34  סכו� לרוח החדשה. 
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 1  בק. $טו$בק  ת.

 2צור ואתה אומר , אתה יודע מי זה רונ. 30 עמוד ,24.12במשטרה שאלו מי משל� לרונ. צור,   ש.

 3שהיה אחראי על  –שליווה את נושא פורו� הצעירי�, שואל אות* מה זה אומר  –לו יח"! 

 4אי. לי מושג, החוקר אומר  – לא. אלישבע –אי. לי מושג. אתה  –יחסי הציבור, מי שיל� לו 

 5ה ע� מה הבעי :ואתה אומר –ל* נו, והחוקר אומר ל* שאתה יודע שזה אלישבע שילמה לו 

 6  ת ישר?למה אתה לא אומר את האמ ,א� זה לא בעיה ?זה

 7 :לישבע, ואני אומר לוהוא אומר לי א ,אני נוסע ע� חבקי�את השיחה שלי ש אילו השמעת  ת.

 8  שעוצרי� אות!? כבסדר  הכולזה אני. אי!  ,היא לא קשורה לכלו� ,תעזוב אותה

 9  בק.�טו�תגיד אלישבע מוציאה את הכס, ואתה עושה לה בק  ש.

 10אתה כבר לא יודע א� עשית בסדר או לא, מה שעלה לי לראש להג� על אנשי� אחרי�. אני   ת.

 11אומר לו שאלישבע לא קשורה, את עמנואל אני לא מזכיר, את החצי מיליו� של הליכוד לא 

 12  מזכיר. 

 13  בק. �טו�שאתה שילמת והעברת את התשלו� בק יכולת להגיד  ש.

 14להג� על אלישבע. אני אמרתי את זה. כל פע� שואל כל הסיבה שהדברי� נאמרו כ! מתו! רצו�   ת.

 15איילי�. אי! הבנתי שהחוקר יודע?  –אותי רוח חדשה שילמה לרונ� צור ואני אומר לו זה אני 

 16ומה היה בהתפתחות החקירה? איזה הצגת ראייה הראה לי את החוקר שגר� לי לפתח את 

 17לי אלישבע ואני מבי� איזה , הוא אומר 433העדות שלי. בשיחה שאנחנו נוסעי� ברכב להב 

 18אותה והיא אפילו לא יודעת מי זה  ברו! הבחורה הזאת יכולה להיכנס, אני אומר לו תעזוב

 19  דאוד. 

 20  מת. אתה באמת שיל  ש.

 21  למה בדר! אני אומר שאלישבע לא מכירה את דאוד.   ת.

 22  בק יצאו ממ*. �טו�ישבע מהסיפור. התשלומי בקליכולת להוציא את א  ש.

 23  לא הסתרתי לא בעדות ולא בחוזה שנחת� ע� רונ� צור ולא בחוזה שנחת� ביני ובי� אלישבע.   ת.

 24  מי שביקש שרונ. צור יהיה היחצ. זה דאוד.   ש.

 25  כ�.   ת.

 26  .אלישבע אומרת שלא עבדה ע� רונ. צור  ש.

 27  אי� אחד במדינת ישראל שלא מכיר את רונ� צור.   ת.

 28  וזה בגלל שאתה אמרת לה.  –. צור היא אמרה שהיא לא יודעת למה נבחר רונ  ש.

 29  מצויי�.   ת.

 30  . !דניאל אמר שהוא לא התעסק ע� הסיפור של היח"  ש.

 31  אני לא חושב שהוא ידע על פורו� הצעירי�.   ת.

 32  לית העמותה נחמי אמרה שהיא לא פגשה את רונ. צור. "מנכ  ש.
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 1לפגוש? אני פגשתי אותו שלוש פעמי�. אני פגשתי אותו בדובנוב. אני  באיזה הקשר היא יכולה  ת.

 .� 2  היחיד מעמותת איילי� שהייתי מעורב בעניי

 3ימה פגישה אצל� ילפרוטוקול, ואומר שלפני חתימת ההסכ� התק 333 עמודהעיד אמיר ב  ש.

 4שנועדה פגישה  הייתהשבנה ואתה. הוא אומר ער. לִ  ,פאינה ,במשרד, הוא נכח, רונ. צור נכח

 5  לסגור את ההסכ�. 

 6 לא זוכר שפאינה או רונ� צור היו בישיבה.   ת.

 7  הוא אומר שבסו, אותה פגישה הלכת� לתשלו� אתה דאוד ופאינה.   ש.

 8ניסינו להוריד אותו בכס� ודאוד אמר  אני לא זוכר שתי פגישות, היינו אצלו בפגישה אחת.  ת.

 9  שזה בסדר. 

 10  לקוחות של משרד צור. אתה ואלישבע   ש.

 11  . 9ה א"מז ,אלישבע ,אני  ת.

 12  ה� פרשו מהחיבור.   ש.

 13שיחה בי� אלישבע שיוסי חוגרי נז� בו. יוסי חוגרי אומר  הסתכסכו איתנו, וראה 9ה א"מז  ת.

 14אי! ". אני אומר לאלישבע 9"ה ארי! להעביר למזל זה שמת� מבטיח והוא לא חושב שצשע� כ

 15  . ?"את� מדברי�

 16  מה הקשר לדאוד, אתה לקוח תסגור אתה את התשלומי�.   ש.

 17ביתנו  ישראלקט משות� לעכשיו, מדובר בפרוי הוא שהביא אותו. א� לא הצלחתי להבהיר עד  ת.

 18  ולעמותות.

 19  בגלל זה דאוד ש�.   ש.

 20הוא יכול להגיד ל! שהוא רוצה לעבוד איתנו. מתו! ההכרות ע� רונ� צור הוא רצה שתהיה   ת.

 21  שליטה לגבי פאינה ביחסי הציבור. 

 22  ?ניבי אומר שבשלב זה לא הכיר את הרוח החדשה. איפה אלישבע  ש.

 23 כס�. אמרתי שהכס� יהיההפעלה ולא לל תא צריכה להיות בפגישה הזאת, היא אחראיהיא ל  ת.

 24רי לא רצה שיהיו הרבה הוצאות על העמותה. הסגירות צל אלישבע מזי"א. יוסי חוגמרוכז א

 25הכספיות אני עשיתי אות� והסיבה שלא עבר דר! איילי� לא בגלל משהו שאתה לא יכול 

 26  חורי�. $רי אמר שיש לו את איתי ב�גלהבי� אותו. יוסי חו

 27  ציא עוד כס,. תה בעיה להולא מאשר את זה. הוא אומר שלא היי חוגרייוסי   ש.

 28ת אלא יאומר. החשש שלנו לא שתהיה כל יו� חקירה פלילחוגרי אני לא יודע מה יוסי   ת.

 29  מביקורת שעוצרת את התקציבי�. 

 30אתה ישבת אצל רונ. צור וסגרת� את הדברי� ורצית לשל� דר*  – 166אני מפנה לת/  ש.

 31שלנו, והוא אומר אלישבע. דאוד אומר שביו� חמישי נפגשי� לעבודה שוטפת ע� הגברת 

 32א� אתה ואלישבע לקוחות למה שיבואו לדאוד ולשאול אותו  – ...שלוקחי� עבודה שוטפת

 33  על הכס,. 
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 1  כי הוא זה שהביא את רונ� צור לשולח�.   ת.

 2  אתה הלקוח.   ש.

 3  ה? ה ע� הכס�, איפה הסוגישהו שקונה ויש חבר, ואז אתה מצלצל ושואל מינכו� שיש מ  ת.

 4  את� מדברי� איתי, תדברו ע� אלישבע. למה אתה אומר למה   ש.

 5. מה אתה רוצה שאני אענה ל!. אני מבי� הזאתאני לא צד לשיחה  –ההקשר של השאלה   ת.

 6להבי� ממנה כלו�, וג� סטיב� לא מבי� והוא רק זורק כל הזמ�  אפשר$אישהזאת מהשיחה 

"� 7  להבי� שו� דבר.  אפשר$איש ,. איזה מזל שהשמעת� את השיחה"התוכ� ,התוכ

 8  הפרויקט.  תבראשית אמרת שסיכמת� שאלישבע תוביל א  ש.

 9  .נכו�  ת.

 10  מר שלא אתה שילמת לרונ.. תשלח את דאוד לאלישבע. אתה או  ש.

 11  למה?  ת.

 12 אית*?למה הוא מדבר   ש.

 $13איאני הייתי בסגירות וסוכ� שאלישבע תטפל בתוכ� וברור מהשיחות, אומר סטיב� בשיחה ש  ת.

 14שיחכה למנהל  וא מדבר על הכס�, ועוד יותר אני אומר לולהבי� אותה אחרת. איתי ה אפשר

 15  גלוי וידוע.  ,הכספי� שלי. כל הנושא הזה חשו�

 16אתה אומר שחשוב שתקבל טיפול כי ביו� חמישי את� ש�. הוא הלקוח ואתה לא מתעניי.   ש.

 17  בישיבות. 

 18הדברי� לא הייתי בשו� ישיבה שבה דובר על  בהגינות! השמעת את השיחה לבית המשפט...  ת.

 19נו יודעי� שמשלמי� עבור יחסי ציבור לא עבור הפורו�. לא אני ולא אלישבע ייאחרת ה ,האלה

 20שהו מהאנשי� הסובבי� אותנו היו משלמי� יחסי ציבור לפאינה בשביל משהו ולא יולא מ

 21  משנה מה. 

 22 הוא אומר ל* שביו� חמישי את� נפגשי� ש�. אתה היית בפגישה. אתה לא מתעניי..   ש.

 23יפה אני יודע? אנחנו מתנהלי� תו! כדי חיי�. אני לא יכול לחשוב כל רגע מה כל אחד מא  ת.

 24עושה. אני יודע שדאוד ביקש שרונ� צור יהווה הגור� שיעשה את היחסי ציבור לפורו� צעירי� 

 25האלה. אמרנו לבית המשפט וג� בחקירה במשטרה שהפורו� הזה היוזמה עלתה על ידינו, 

 26  ת לא יכולה להשתנות. ולחפור בזה. המציא אפשר$איהרבה חודשי� לפני. 

 27  ממ* סעי, תקציבי שתקבלו כס,.  באותה שיחה הוא מבקש  ש.

 28  לא הבנתי על מה הוא מדבר.   ת.

 29  היא מדברת על סעי, תקציבי זה בשביל לקבל כס,.   ש.

 30  לא אומר שאפשר להפעיל אותו. זה לא כספומט.  גליל$נגבברור. זה שהכס� עובר ל  ת.

 31. הוא אומר ל* מה אתה -אל,  500תה מדבר על שור מועד שביקש ממ* , א169מפנה לת/אני   ש.

 32  אד� לסגירה. המינימו� אתה לא שואל אותו. �מביא עוד ב.



  

  יפו–בתל־אביב בית המשפט המחוזי

        מדינתמדינתמדינתמדינת    17171717				08080808				16563165631656316563    ת"פת"פת"פת"פ
        ואח'ואח'ואח'ואח' ישראל נ' אלינסו�ישראל נ' אלינסו�ישראל נ' אלינסו�ישראל נ' אלינסו�

        2018201820182018    במארסבמארסבמארסבמארס    27272727        
        ו' בניס� תשע"חו' בניס� תשע"חו' בניס� תשע"חו' בניס� תשע"ח

  

 
619

 1מה אתה מביא לי  :ל! אומר א� שמדובר בשור מועד, אנימה אני צרי! לשאול? אני מבחינתי,   ת.

� 2מי  ,דאוד :ל. אני אומר לומנסה לעכד� שמדבר על אולמרט ואני א$אד� שלא מבי�, הב�$ב

 3כניס לי את עניי� אולמרט בדיוק בשביל פורו� צעירי� א גנב לא חושב כמו גנב, מה אתה משל

 4  אחרת? הזאתזה קשור לזה. אי! אפשר להבי� את השיחה  מקי�, אי! שאתה

 5  אתה מבי. שזה שור מועד, תשאל אותו על מה הוא מדבר.   ש.

 6 ,זה מה שעשיתי יאמרתי שלא צרי! לחשוב כמו גנב. מה שאתה טוע� כלפי בשביל מה לשאול?  ת.

 7אי! אתה מגיע משיחה פשוטה של פורו�  :וזה בדיוק הנקודה, האיש שור מועד, ואני אומר לו

 8וזה  ,גנב לא חושב כמו גנב אצעירי� שאלישבע מגיעה ומזה אתה מסיק שאני אומר שמי של

 9  בדיוק הפו!. כל הראיות זועקות את זה. 

  10 

 11  עו"ד קוסטלי!: 

 12הראה התובע על הפגישה וא� אחד לא אמור להגיע, והתובע בעצמו מראה מאוחר יותר  169לפני ת/

 13שבו מת� אומר לדאוד שאלישבע תגיע ביו� חמישי בערב. אי! אפשר מבחינתה הוגנות של החקירה 

 14ר להטיח בעד שלא יודע מה יו� חמישי והא� אלישבע צריכה להטיח בעד שאי� לו מושג. אי! אפש

 15  לבוא או לא. יש שיחה שבו מת� אומר לדאוד שאלישבע צריכה להגיע בערב לפגישה ביו� חמישי. 

  16 

 17  עו"ד קרמר:

 18היא  הזאתדכ� אותו על הישיבה והוא לא ידע על זה, ואלישבע העידה שלישיבה אני אמרתי שדאוד ע

 19  לא הגיעה. 

  20 

 21  , 288ת/ה לאני מפנ  ש.

 22  לא מכיר את המסמ! הזה.   ת.

 23   הזאת?אלישבע הגיעה לישיבה   ש.

 24אני רת לי בנובמבר. מה שאת� טועני� שאומ הייתהלא  , היאש� הייתהאלישבע אילו לא,   ת.

 25מ� יחסי ציבור לפאינה שתתקד� במערכת הפוליטית הישראלית. זה שוחד ולא יכול להיות ממ

 26  שנית� שוחד. 

 27  מתקיימת.  הזאתאתה ידעת שהישיבה   ש.

 28  מאיפה אני יודע? אי! אתה מחבר בי� הדברי�?   ת.

  29 

 30  עו"ד קוסטלי!:

 31  המסמ! שהוצג לעד הוא של ר� לבנה ולא קשור לעד. 

  32 

 33  דאוד מעדכ. אות* שמתחילי� לעבוד.   ש.

 34  אולי מאלישבע.  ,ברור  ת.

 35  ה הזאת? לא עניי. אות*.הישיב מה עשית ע�  ש.
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 1ברור לכול� שמי שמטפלת בנושא התוכ� ובעבודה של הצעירי� זו אלישבע. העלית טענה   ת.

 2  כאילו אני עובד עליה. 

 3  . הזאתאתה הול* ובודק מה יש בישיבה  �5.6יש ישיבה ב  ש.

 4א� הייתי יודע שהייתי יודע שזה לא קשור לפורו� צעירי�. א� הייתי יודע הייתי מפסיק את   ת.

 5לו� ללא ידיעתי. הייתי מפסיק את התשלו� אחרי חודש ולא התשלו� שמישהו מקבל תש

 6 "לא,אומרי�  אחרי שישה חודשי�. א� אחד לא אמר לנו שאנחנו לא הלקוח. לא רק שה� לא

 7אד� שהוא אחראי על הפיק, זועק לבית המשפט שהלקוח הוא פאינה, $, יושב ב�"הפו! זה

 8אלישבע, על חוזה בעצ� עושה $סלאש$שהבוס שלו שחות� איתי זאת אומרת, והוא לא שיקר

 9פה מער! כפול, פע� אחת חות� איתי על ארגוני, פע� שנייה לאיש שאחראי לתיק לא מספר 

 10דאג לעשות משהו פשוט שאנחנו הלקוח ופע� שלישית שהאיש שזעק שפאינה הלקוח לא 

 11  . למה לא שאלת� את עצמכ�? במסגרת שיחה

 12  אני מאשי� אות* שזה לא עניי. אות*.   ש.

 13  בנושא דרו� הייתי טוב.  ג�  ת.

 14 דאוד מביא את היחצ.? .אני מפנה להסכ� ההתקשרות  ש.

 15  את משרדי יחסי הציבור.  ,יחצ�הלא את   ת.

 16  הוא סוגר את התשלו� ואתה מסכי�.   ש.

 17  לא מסכי� ומנסה להוריד ודאוד אומר שזה בסדר.   ת.

 18  – – –מפנה . אניאתה אומר שיש פרויקט משות, של ארגוני צעירי� וישראל ביתנו  ש.

 19  אומר את האמת.  .מספר אני לא  ת.

 20  אתה אומר סיפור פשוט מסביר שיש ל* הסכ� ע� ישראל ביתנו   ש.

 21  לא רק ע� ישראל ביתנו ע� כל המפלגות. לכל העמותות יש הסכ� כזה.   ת.

 22  קטי� שה� משותפי�. ממ. פרוימ. אתה יחלק מהעני  ש.

 23  קטי� שה� משותפי�. ממ� פרוימ  ת.

 24  מציי. שזה פרויקט משות, שלכ� וישראל ביתנו. למה אתה לא   ש.

 25  למה אני צרי! לכתוב את זה?   ת.

 26  תכתוב יש פורו� צעירי� בראשו עומדת פאינה.   ש.

 27בטענות ואת� באי�  ,שהיא עומדת בראש הפורו�, נמצאת בכותרות העיתוני� :ר מזהתיש יו  ת.

 28  שהיא עומדת בראש איילי�.

 29  למה אתה לא כותב שזה פורו� ע� פאינה.   ש.

 30  מה אתה רוצה שאגיד ל!.   ת.

 31  אתה הוספת את הואיל.   ש.

 32אתה יודע למה הוספתי את זה? שה� ידעו שאנחנו לקוחות. החשש שלי שא� אלישבע תחתו�   ת.

 33  אז איילי� והרוח החדשה ואז ה� יבינו שאלישבע משלמת ואני כאיילי� אפסיד. 
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 1שאתה חתו� עליו, הוא נחת� ביו� שאלישבע העבירה  –בי. רוח חדשה הסכ� בינ* ל 51ת/  ש.

 2  את התשלו�. 

 3  אוקיי.   ת.

 4  ראינו שזה בדיוק אותו סכו�.   ש.

 5  בק. $טו$בק  ת.

 6  מכסה את התשלו� לרונ. צור.   ש.

 7עמותות  קט שלהפרוילא לרונ� צור. לרוח חדשה שמשלמת לרונ� צור ובעתיד יקוזז החשבו�.   ת.

 8  קט משות�. ההתקשרות לא ע� מפלגה. ה� שות�. שקושרות יחד למפלגה פרוי

 9  ה� שות, של* כמו רוח חדשה.   ש.

 10  לא, אנחנו העמותות וה� המפלגה.   ת.

 11  קט משות, את�. יש ל* פרוי  ש.

 12כ�, אנחנו העמותות וה� המפלגה. זה פרויקט משות� ע� העמותות. אביא את הרשימה שכל   ת.

 13 דיות שמקבלות כס� בלי סו� ונראה א� זה לא הגיוני שאני ודני יושבי� פההרשימות החר

 14רוצה שכל הרבני� של  ולא כל הרבני� של הישיבות שמקבלות כס� לא יושבות פה. אני

 15  הישיבות החרדיות יחקרו ויעמדו לדי� לא על סיפור איילי�. 

 16  אתה אומר שזה ידוע ומקובל.  75%, ו25הסיכו� של   ש.

 17אתה שאלת למה זה לא בכתובי� ואני  –א ייחסתי לזה חשיבות. אני עור! תרשי� א� פע� ל  ת.

 18  אמרתי שאני רוצה לנהל את זה באופ� אישי. 

 19  תב. למה אתה לא כו  ש.

 20  לשאלת! אני מבי� שא תה לא מבי�.   ת. 

 21שהרוח החדשה משלמת לרונ. צור. רוח חדשה משלמת לרונ.  �23,600הסכ� בדיוק דומה ל  ש.

 22  בק. �טו�זיר לה בקצור ואני מח

 23ו� וג� א אשל� פעמיי� ג� חצי מיליסיס להסכ� של החצי מיליו�. אני לההסכ� הזה הוא הב  ת.

 24, 23,600נה אני משל� ל! יה :ונ� צור. ההסכ� הוא הסכ� מסגרתאת חלקה היחסי בנושא של ר

 25משות� ילי בשש. א� אני סגרתי איתה שאני הול! להעביר לה חצי מיליו� שקל עבור ארגו� תכפ

 � 26ע� יעדי� שרשומי� למה אני צרי! לעשות הסכ� נפרד א� במילא הול! לעבור חצי מיליו

 27י לא רציתי להתחייב? למה אני צרי! לקבע את עצמי בחודש מאי שלא אוכל לעמוד שקל? אול

 28  בו? אי! המצאה יש שיחות. 

 29  אלישבע אומרת שלא רצתה להוציא את הכס, מהעמותה.   ש.

 30  לא שלא רצתה.   ת.

 31  בטוחה שיהיה כס,.  הייתהלא   ש.

 32קי� כי מנהלי כספי� ל א אוהבי� להוציא כס� ולכ� הוא קבע איוסי חוגרי נתפס בעמותת הקי  ת.

 33  שלא התאי� לו בתזרי�. 



  

  יפו–בתל־אביב בית המשפט המחוזי

        מדינתמדינתמדינתמדינת    17171717				08080808				16563165631656316563    ת"פת"פת"פת"פ
        ואח'ואח'ואח'ואח' ישראל נ' אלינסו�ישראל נ' אלינסו�ישראל נ' אלינסו�ישראל נ' אלינסו�

        2018201820182018    במארסבמארסבמארסבמארס    27272727        
        ו' בניס� תשע"חו' בניס� תשע"חו' בניס� תשע"חו' בניס� תשע"ח

  

 
622

 1  למה זה צרי* לעבור ישר דר* אלישבע.  את� צריכי� לשל� ליח"!  ש.

 2ני משרדי ציבור בספרי י את זה בזמ� אמת, יוסי חוגרי לא רצה שיהיו שאמרתי והוא אמר ל  ת.

 3  לי עמותות זה מביקורות. "ה מזמי� ביקורת. הפחד שלנו כמנכהעמותה כי ז

 4איזה ביקורת אתה מסביר שזה הסכ� לגיטימי וזה הוצאה קטנה, ובאותה שנה הו צאת�   ש.

 5  עוד מיליו. שקל על שיווק. 

 6שמונה ת עד כלליות של עמותה יכול להיוועל מנת שעמותה תקבל ניהול תקי� ההנהלה   ת.

 7� זה . הבעיה שלנו זה גיוס משאבי� והאאחוז 112 א� המחזור גדול זה יכול להיות אחוזי�.

 8תמיד רצה  ,בגלל שהוא ע� יותר ניסיו� ,לפרויקטי�. יוסינכנס לכלליות והא� זה נכנס 

 9  מהוויכוח הזה בסו� שנה. 

 10  . בעיה להוציא עוד הוצאה על יח"! הייתהיוסי העיד שלא   ש.

 11כלליות ולא יודע מה הוא העיד. החשש של יוסי היה שלא נעבור את הסכו� של ההנהלה   ת.

 12וא חלק השרש� העמותות מאשר לעמותות. הוויכוח הוא הא� גיוס משאבי העמותה 

 13כ� או לא. שימו לב למילה שהשתרשה ה� לא נראות גיוס משאבי� ה�  ,כלליותומההנהלה 

 14משאבי�, עושי� שותפויות. תשאלו כל עמותה הוא  נקראות פיתוח שותפויות. אי� יותר גיוס

 15  לא נקרא גיוס כס� הוא נקרא פיתוח שותפויות וזה החיי�. את� כנראה עוד לא הגעת� לש�. 

 16אתה מעביר מספר תקנה  – !ימי� לאחר שמשלמי� את היח" ארבעה, 167אני מפנה לת/  ש.

 17  לדאוד כדי לקבל תקציב. 

 18  כ�.   ת.

 19  נט. יכנס בוויהמיי� לפני כ. התקשרת� בהסכ� נקודתי לסיקור . יו��25.6 ביהכנס התקי  ש.

 20  כ�.   ת.

 21, "מדוע 151ה , שור31.12.14חוגרי נשאל בחקירה מיו�  .149עמוד  ,אני מפנה לפרוטוקול  ש.

 22  – – –..."אפשר�איאמרת למת. ש

 23נט היה שידור ישיר של הכנס. את� מבלבלי� ינט. ויייוהכתבות האלה בכלל לא קשורות לו  ת.

 24  את בית המשפט. 

 25, ניס. זאבי הסביר שמה שעניי. אותו לשווק את פאינה וככה ג� 116ונ/ 53אני מפנה לת/  ש.

 26  יצאו הכתבות. 

 27  חבל שלא אמר לנו את זה. בשלב מוקד� היינו חוסכי� את עוגמת הנפש שלי.   ת.

 28זכור היחיד חו! מפאינה זה בכנס , הא3, נ/ת� מוזכרי� זה בדה מרקרהיחידה שבה א  ש.

 29בשביל פורו� צעירי�  אתה מספר שאתה משל� ליח"! – י�...צעירי� חבר �150השתתפו כ

 30  גדול ענייני� של דיור וכו', תרי� טלפו. ואיפה הזכרת� את פורו� צעירי�. 

 31  זו שאלה או הנחיה?   ת.

 32  . -אל,  76אי* אתה לא מתקשר לרונ. שאי. מילה על פורו� הצעירי� ועל מה שילמת   ש.
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 1יש את הישיבה שכ� מתקיימת וזה לפני הכנס. יש את ההתקשרות ויש ישיבה בה ישיבה ג�   ת.

 2מיליו� הולכ� ע� לפיד מתחיל שיח ואנשי� לא  80אני נמצא, אני בא ומדבר את� אומר לה� 

 3י בכלל לא בלופ שלא אני הלקוח. אנשי� צעירי� לא תגיד אומרי� לי מילה אחת שאנ

 4בע אני רוצה פוליטיקאי, לא אומרי� וזה מגיע לצעקות על תוכ� ואני אומר לה� שאני קו

 5קט הזה לנושא של אל� יחידות דיור בעיר יצרי� לובי שיצליח ליצר את הפרוילראות אי! מ

 6נדה 'גאיתוח יזמות וכל אחד בא ע� הלוד. אלישבע במקביל אומרת ג� וג�. היא רוצה קר� לפ

 7 ,שלו. א� אחד לא אומר לנו שפאינה היא הלקוח ולא מעניי� אות� מאיתנו. מסתיי� השיח

 8נתחיל ע� כנס בכנסת שיהיה כנס שידבר על  :אומרי� – והוא ג� העיד על הצעקות האלה

 9עמוד של ירידת צעירי� לברלי�, פאינה ת ,הנושא הח� שמדובר כרגע בחברה הישראלית

 10 ה עובדי� ה� לא עובדי�.בראש הכנס וכבר סוכ� שתהיה בראש הפורו�, קורה הכנס והחבֶר 

 11אני משל� לה� כס� וה� אמרגני� כנס ולא דבר פשוט. נראה לכ� לארג� כנס ע� כל הפיגורות 

 12גיעי�, מי ישב ומתי פאינה תדבר, וכל הדבר הזה ה� מנהלי�. אני משהיו, ע� כל האנשי� ש

 13שה שיש עבודה, וה� עובדי� בסדר. עוד מרכיב בתו! העבודה שלה� זה ואלישבע בתחו

 14הפרסו� עושי� יפה ששמי� את פאינה בפרונט והארגוני� מאחורה. אני לא צרי! את הפרונט 

 15הזה פאינה צריכה היא פוליטיקאית ואני ל א ואני לא צרי! להיבחר על ידי הציבור. אני לא 

 16שותפויות ע� אנשי� שיכולי� להביא תקציבי�. חצ� ייחצ� כלו�. אני צרי! לייצרי! ל

 17של אנשי�.  תתו� לתו! רעיונות זה תמיד שילוב ומורכבובדמוקרטיה הדר! של אנשי ציבור לר

 18י� במאבק בשיחות מאחורי הקלעי� בי� יג� רצו� לקבל את הקרדיט כדי שמחר לצור! הענ

 19 ,ברשימה וזה בסדריותר ה פאינה לדאוד, בי� אורלי לוי לפאינה היא רוצה להיות במקו� גבו

 20  וזה דמוקרטיה. נציב פה מל! ונגמר העניי�. יהיה בדיוק מה שאת� אוהבי�. 

 21   –, שיחה בי. פאינה לדאוד 214אני מפנה לת/  ש.

 22  אי� לי אי! לענות על השיחה זו ואני ל א צד לה.   ת.

 23פאינה  יעילות...פאינה אומרת לדאוד בעמוד השני, הוא אומר לה שדאוד אומר לה איזה   ש.

 24יש ש� חודש אחד  – ופאינה אומרת נכו.... אומרת לו כס, טוב... דאוד אומר כס, מעולה...

 25  נט. ימרת שלקחה את וינט. פאינה אויבוא ניקח את וי מי אני שאוריד את הענייני� האלה...

 26ולא  עניי� אותי ואני לא צד לו,מה אתה רוצה שאני אענה ל!? יש פה את הצד שלה� שלא מ  ת.

 27מכיר את כל העול�. אני בונה את האר4 ע� עוד רבי�, מנסי� לעשות טוב למדינה כמו רבי� 

 28אחרי�. בדר! יש עסק� פוליטי שתפקידו לדאוג למפלגה ויש אשת ציבור שלא ברור כי מתנהל 

 29נט היה שידור חי של הכנס, ה� מבלבלי� ייומשפט, כמה היה לקד� רעיונות. התשלו� לו

 30  כ! ואי� לזה קשר. $אחרסו� אות!. זה לא הפר

  31 

 32  עו"ד קוסטלי!:

 33בעד שידור חי של הכנס לא כתבות  53כאמור בת/ *אל�  65כולל שלושה סוגי דברי�,  53ת/ ,52ת/

 34עבור  *אל�  65זה עבור שידור ישיר.  *אל�  $76אחרי זה. לא קשור בכלל. ההסכ� מדבר בעד עצמו. ה
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 1שקל לא שול�. אסור לשל�. לגבי כתבות לא שול�  ינט, עבור כתבות לא משלמי�.וישידור ישיר לו

 2  . ללא תשלו� ובשביל זה יש את היח"4 שקל ואסור לשל�. ה� מפרסמי� את זה

  3 

 4יודעי�  , והיו� אנחנונטייופלוס מע"מ ששול� לרונ� צור שורשר לו *אל�  $65התשלו� של ה  ת.

 5חי באינטרנט בכנס.  ווח שמקובל בשוק בי� רונ� צור היה עבור שידורעשרה אחוזי� רשיש 

 6זה התשלו� היחיד  –פאינה וכו'  ,כטנברגרט ,ראשי הרשויות ,בכנס דיברה אלישבע, מיכאל

 7ששול� וזה דומה לקניית משבצת שידור. לגבי כתבות שמתפרסמות אחרי הכנס, זה עבודת 

 8  היחסי ציבור ועל זה משול� הריטיינר כחלק מהפעילות. זה לא באתיקה העיתונאית. 

 9  נט. ילשידור זה התוצרי� ששלחו וי בנוס,  ש.

 10נט ולא יכול להיות משהו ירנט של ויטאל� פלוס מע"מ שול� באתר האינ 65התשלו� של ה  ת.

 11  אחר. 

 12  זה נשלח לאמיר.   ש.

 13  לא יודע מה נשלח.   ת.

  14 

 15  :פורזעו"ד 

 16  אסור לו לקבל תשלו�.  .יש תוכ� שיווקי ועיתונאי

  17 

 18  נט שלחו לרונ. צור. ייוזה מה שו .3 עמודאני מפנה ל  ש.

 19  לא קשור.   ת.

 20  זה מה שסוכ� את� בהסכ�.   ש.

 21מאוד ינט הוא כלי גדול וילא קשור להסכ� התפקיד של רונ� צור לדאוג לדברי� האלה. זה שו  .ת

 22אל� ש"ח עבור  65בנוס� לדבר הזה שול�  .נטייואי� סיכוי שיהיה אירוע גדול ולא ידווח בו –

 23נט והיה כתוב ימתקשר שאתה במשרד! יכולת להיכנס לאתר וינט, וזה ייומשבצת שידור בו

 24אות את אלישבע ל! במשבצת שידור ישיר של כנס הצעירי� בכנסת, היית יכול להיכנס ולר

 25שהו שירד מהאר4. לא שולמו תשלומי� נוספי�. בנוס� ירנס ע� מקונפ$וידאוומדברת ב

 26ג� עולה כס� פשוט שיעלה זה לעבודה שרונ� צור עשה הוא ג� אירג� את הכנס. ארגו� כנס 

 27  בסדר, ואנשי� עובדי� וה� צריכי� לקבל כס�. 

 28שידור ישיר  -אל,  �60נט. קנינו בייו, אתה מספר בחקירה על הפרסו� בו28 עמוד ,�24.12ב  ש.

 29החוקר שואל אות*  – חשוב...פלוס מע"מ, ומי ששיל� את זה אני העמותה כי חשבתי שזה 

 30שואלי� אות*  –ר שזה מסוג הדברי� שה� מחפשי�... אומאתה יוז� פרסו� לפאינה ואתה 

 31דאוד לא  –אתה עונה לא, ואומר שזו החלטה של* ושל אלישבע..."  מישהו ביקש ממ*...

 32   – – –היה מעורב בהחלטה הזאת

 33 הייתהששורשר לסטיב�? והתשובה לא וזה  $2013א� דאוד היה מעורב באותו מייל שיצא ב  ת.

 34לבית המשפט את אילו קראת יה שות� ומי שיז� את זה זה אני. כוונתי במשטרה. הוא לא ה
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 1להוציא משפט אחד מהקשרו כדי ליצור סתירה בי� העניי� שיצרתי  .כל העדות שלי היית רואה

 2שיש  ,נה ההוכחה של!. לא יכול להיות כי העובדות מראות אחרתיה –את הכנס למציאות 

 3  ומכא� תשובת!.  ,סטיב� ,דאוד ,זה מת� שמשורשר לדאוד. זה לא הפו!, $2013מייל שיוצא ב

 4נט. ואתה אומר ייו, שואלי� אות* על שידור הכנס מו�2013ע� כל הכבוד לאימיילי� ב  ש.

 5  החלטה שלי ושל אלישבע. 

 6זה חלק מנושא הפרסו� באופ� כללי. אני מדבר על פרסו� באופ� כללי. רעיו� מצוי� שדאוד   ת.

 7נט או לדניאל זכרוני מטעני שהוא ביקש, ונכו� היה ג� א� לא היה ייופנה אליי בנושא הו

 8מבקש זה היה עולה על דעתנו. מדובר על כנס אירוע גדול בכנסת וטוב שהוא חשב עליו, ובכל 

 � 9מקרה אני עדיי� עומד על כ! שבמשטרה ששאלו אותי ביחס לנושא פרסו� לא הסכמי ועדי

 10צא אמייל ממני לסטיב� לדאוד, לא את� לכ� כדי לא מסכי�. א� תנסו להפו! את היוצרות שי

 11  שלא תבלבלו את בית המשפט. 

 12  ה להגיד לדאוד ביקש את הפרסו�?מה הבעי ,בסדר הכולא�  – 184אני משמיע שיחה ת/  ש.

 13אי� שו� בעיה להגיד. אי� סיכוי שיכול להיות שאמרתי דבר לא נכו� במשטרה ובבית המשפט   ת.

 14היות שאני במהל! החקירה עמדתי על כ! מול החוקר שנושא ובכל מקו� אחר. בהחלט יכול ל

 15היוזמה של כל נושא הפרסו� בא ממני כי אצלי בתודעה יש את זה שיזמתי את העניי�. אני 

 16ממני משורשר לסטיב� ודאוד. אני שומע את השיחה ואני מקווה כמה  $2013שלחתי מכתב ב

 17נט יקט אני חשבתי להביא את ויפרויו� שלי. מארגני� כנס, עושי� תמי� מערכת היחסי� בכיו

 18  ואלה שיחות יו� יומיות. זה הוציא ואת דני מהעול� שכל הזמ� היינו צריכי� להתעסק בו. 

 19   מי הלקוח של יח"!?  ש.

 20  הארגוני�.   ת.

 21  אלישבע ממנת את זה.   ש.

 22  חד משמעית כ�.   ת.

 23  למה אתה לא אמרת לדאוד שאתה צרי* להתייע! ע� אלישע.   ש.

 24  למה אתה לא מתייע4 ע� הבחור שיושב ליד מאור אב� ח�?   ת.

 25  דאוד אומר ל* שאנחנו סוגרי� ע� חברה   ש.

 26זה בסדר מצד דאוד. למה שארי� טלפו� לרונ� צור, למה לא להעביר את הכנס הזה בשידור   ת.

 27לפרס� כנס צעירי� בשידור חי? יכול להיות שלשאלת החוקר עמדתי על  אפשר$איחי? למה 

 28אל�  $65ר על יוזמה שלנו לנושא הפרסו�, ויכול להיות שהוא מציג ל! שדובר על הזה שמדוב

 29  יש עד שיהיו כאלה דיוקי�?ינט. וילו *

 30אחראית על הנושא הזה דאוד אומר ל* שאנחנו  הייתהאתה הסברת בראשית שאלישבע   ש.

 31  סוגרי� ע� החברה של רונ., תפנה אותו לאלישבע. 

 32חלטות בחיי� שלי. אלישבע אחראית על החלטות של פורו� למה? אני כל�? אני לקחתי ה  ת.

 33  נט. ייוצעירי�, פה מדובר על פורו� בו
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 1אלישבע אומרת  שבשלב מסוי� היה אחרי הכנס, ששאלתי את מת.... 108 אני מפנה לעמוד  ש.

 2  קראו לה מהחקירה.שהבנתי שזה משרת את פאינה ולא רוח חדשה. 

 3  בגועל נפש.  הזאתההיא דיברה ע� מאור ואמרה שהיא מוכנה להעיד על החקירה   ת.

 4 �2.10בבית המשפט הסבירה שב –הקריאו לה "שלב מסוי� הקריאו לה אחרי הכנס..."   ש.

 5היא מבינה שיש בעיה. אתה מציע לאלישבע שתקחו את ויקה בתור רפרנטית בכנסת. היא 

 6תב* יחצ. את פאינה לא בא לי להסילמשרד שמצרי* להיזהר שג� ככה משלמי� כותבת ל* 

 7  –ולא בא לי לשל� על פאינה..." 

 8יוזמתי כי הוא בעניי� של יחסי ציבור כלומר שיש די� ודברי� בהקשר הזה ואני אומר לה ב  ת.

 9  זה רק מחדד שאני צודקת.  –מחפש ג'וב למקורב. מה שאני אומרת לגבי היחסי ציבור 

 10  יחצ.. יאת מי הוא  -אל,  23התקשרת לרונ. צור לבדוק איתו ששילמת לו שישה חודשי�   .ש

 11לא. אנחנו מתקשרי� ע� משרד רונ� צור בסביבות מאי, ה� יושבי� על הכנס בצורה חזקה,   ת.

 12נט, שידור חי של הכנס ולא כתבות, עובר הזמ� ימגיע הכנס אנחנו מגדילי� ומשלמי� עבור וי

 13מדינת ישראל, בחודשי� האלה דני היה חודשיי� ואני הייתי רק חודש  ונופלי� קסמי� על

 14ומביא אותנו אנחנו מגויסי�. לא א� אחד מעניי� יש מלחמה במדינת ישראל חוזרי� 

 15בעבודה, החגי�  היינואת הפצעי�. חוזרי� אחרי חודש וחצי שלא  לספטמבר וכל אחד מלקק

 16מה המלח ,מטפל כשאנחנו במילואי� ואז אמרה אלישבע שצ4 הנושא מי ,נה אוקטובריוה

 17מי מטפל בה�. מנסי� לבחו� אופציה לראות להחזיר את  ה שלוכו', ואז עולה לראשונה הסוגי

 18(של רונ� רה בהדברי� כי מבחינתנו הפע� האחרונה באירוע היה בסדר, היה ריב ובסדר. בח

 19מרי� לסכ� את לא אומרי� מילה שאנחנו כ� לקוח או לא לקוח, דני מנסה להעביר חוצור) 

 20קוב בטו�,  250האירוע באולפ� שישי, בסופו של דבר פאינה מתעצבנת כי באותו יו� יצקנו 

 21סה בו ויש השיחות שהיה � שהתבאסטודנטי� ליציקה, והיו עוד אנשי 200ואני נשארתי ע� 

 22זוועה ושמעתי את ההבטחות של! שהבטחת לסטודנטי�, ואז מגיעה האמירה לאלישבע שאני 

 23 ,שבה מדברי� לפני שדאוד לא נמצאת. מכל השיחות הזאתוהשיחה י� באופ� ודאי, והיא זוכר

 24אלישבע מדברת איתי  ,התקשרותמבקש להפסיק את ה ,בעול� שלו ובחיי� שלו ,ג� במקביל

 25כ!  ל�. יוצאל אני אומר לה שתפסיק לשוואומרת שהיא לא מצליחה לתפוס אות� וקוד� כ

 26שאלישבע מפסיקה את ההתקשרות ע� רונ� צור. יש בקשה של דאוד להפסיק את יחסי 

 27ליח צשאני לא מ ,לשיחה של אלישבעיותר הציבור ע� רונ�. יש בקשה של דאוד שבאה מאוחר 

 .� 28  לתפוס אותה לסגור את הטלפו

 29  אתה התקשרת לרונ. לשאול אותו א� נת. יחסי ציבור ל* או לפאינה.   ש.

 30ולפעמי� מקבלי� שירות  ,ני אעשה את זה? כל היו� אנחנו מתעסקי� ע� ספקי�למה שא  ת.

 31צודק. יש לי המו� ספקי�. אני אומר  ה, את. א� המבח� לטיב השירותפחות טוב ולפעמי� טוב

 32� לקוחו. לא דיברתי עודברי� שאתה עושה $בי� האיכות של השירות לבי� הדי� שאי� קשר
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 1ח. אנחנו אומרי� לו שאנחנו עק פה שפאינה היא הלקורנט שזלעול� ע� רונ� צור הוה רפ

 2  הלקוחות. 

 3  זה היה באוקטובר, בנובמבר אלישבע כותבת ל* שמשלמת ליחסי ציבור פאינה.   ש.

 4נחנו הלקוחות ר, יש שיחה שבה אנחנו אומרי� שאאנחנו חוזרי� ממלחמה ומחדשי� את הקש  ת.

 5למה שאנחנו רוצי�. א� אתה מצפה  סי�נויש גבול. עובר עוד זמ� ורואי� שהדברי� לא מתכ

 6  זה לא היכולת שלנו ולא.  –אבק בספקי� ישא

 7שמייצג את פאינה. הלכת לבדוק ע�  ל* שאנחנו משלמי� למשרד יח"! אלישבע כותבת  ש.

 8  דאוד. 

 9� דאוד, אנחנו עושי� פורו� צעירי� ע� הזה? אני עושה פרויקט משות� ילמה דאוד קשור לעני  ת.

 10ירות זה רונ� צור. מה אני צרי! לדבר ע� פאינה וע� ליברמ�, ניסינו לא י שאמור לתת לי שומ

 11נית� לקבל שירות ממשיכי� הלאה. אנחנו בוני� את האר4 ולמיטב שיפוטנו כל אחד בעיסוקו. 

 12  אני לא וועדת חקירה ולא מתפקידי לחקור. 

 13  אתה אמור להגיד לו ברור שבדקת את זה.  �25.11ב – 237אני מפנה לת/  ש.

 $14ברי� על שיחה שמגיעה בדסי� ביני ובי� אלישבע שבועיי� קוד�, אנחנו מ$א�$למה? האס  ת.

 15מרה לי ואני אומר י, אני אומר תחת שבועה שאלישבע אימי� אחר עשרה, סדר גודל של 25

 16אמר גודובסקי שלא ש מת. כפי שאמרתי לשופטתמילה להפסיק לשל�. השאלה של! היא המ

 17ואני אמרתי לא שזה לא מתפקידי.  –התכוו� לתת מזומ� שאל אותי השופט א� האמנתי לו 

 18כל אחד עושה את תחומו. את� מדינת ישראל, יצרת� שיטה כספי� קואליציוניי�, בצורה 

 19ספי� שאת� אמורי� להיות ו מביני� שאת� יצרת� אותנו לשומרי הס� על כחנעקיפה אנ

 20א יכולי� לסדר את הבעיות שיצרת� במסגרת האילוצי� של השיטות אנחנו ל ליו.אמוני� ע

 21  הישראלית. טיהרשל הדמוק

 22, כמה ימי� אחרי מתקשר אלי* ואתה אומר לה להפסיק אס�א��אסאלישבע שולחת ל*   ש.

 23  .." אתה אמר לדעת שזה נפסק. , ואתה אומר לו "אני אבדוק ל*.דאוד

 24אתה מצפה ממני שאגיד לו שהוא רמאי מושחת שגר� לי לשל� לפאינה? אני חשבתי שמה   ת.

 25שמאור ויונת� מנסי� להגיד לו שהעלה בי חשש, אני מבח� שכפי הנראה עשו עלינו סיבוב. 

 26  למה אני כאזרח שומר חוק ולומר לה� שאני לא טוב כמו שה� חושבי�. 

 27מתי  אס�א��אסכ* אתה מוציא �ות אחרחמש דק – 17.30, בשעה 237ת/ הזאת,השיחה   ש.

 28  האחרו..  צ'קה

 29  זה מחזק את הדברי� שאמרתי.   ת.

 30  היא מחזירה ל* תשובה מה היא צריכה לבדוק. לשיטת* חתכת� את זה כמה ימי� קוד�.   ש.

 31  . 402מוגשי� ומסומני� ת/ מסרוני�שני ה

  32 

 33  עו"ד קוסטלי!:
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 1  יש מסמ!. 

 2  , מה יש לבדוק?א� את� חתכת� את זה  ש.

 3ואי� טע� להמשי! בשיחה. יש לנו את  �האחרו�? העובדות מדברות בעד עצמ צ'קמתי ה  ת.

 4   .יש מסמכי� המסמ! של אלישבע שבו היא מודיעה שההתקשרות ע� רונ� צור נפסקה.

 5  , שהצ'ק האחרו. מעשרה בנובמבר.(מציג מסמ*) אלישבע חוזרת אלי*למוחרת היו�   ש.

 6  פנטסטי.  ת.

 7  .403התקבל וסומ. ת/המסמ* 

 I rest my case.  8מה שנקרא,   ת.

 9  .404ת/מוגשי� ומסומני� שלושה מסרוני� נוספי� 

 10  .405מוגש ומסומ. ת/ 2בי. גודובסקי לבי. נאש� תמליל שיחה 

 11  – – –בנובמבר, אתה אומר לדאוד שהצ'ק האחרו. בעשרה תראה  ש.

 12בכ* אסי�, אנחנו רואי� את השיחות. דאוד הוא שמתעניי. �א��אנחנו רואי� את האס  ש.

 13שההסכ� ייפסק. אתה ג� אומר לו פה, בסו, השיחה, מסביר לו מתי הצ'ק האחרו., הוא 

 14אומר ל* בסדר, ואתה אומר לו: טוב, תעדכ. אותי. אנחנו רואי� ממקב! השיחות האלה 

 15  שדאוד הוא בלח! על לגמור את הסיפור.

 16ני לבי� שקד� לשיחה של דאוד שיחה בי ואתה מנסה דר! זה לסתור את האמת הפשוטה  ת.

 17אלישבע, שבה אלישבע אומרת לי, ואני חוזר ואומר: אני לא מצליחה לתפוס את רונ� צור, אז 

 18�. העובדות ניבטות מתו! הדבר הזה בהקשר של לאני אומר לה: אז קוד� כול תפסיקי לש

 19ת צד שלישי שאנחנו וחיוזה עולה ג� מש –התאריכי�. במקביל אי� חולק על כ! שג� דאוד 

 20שהוא ופאינה מחליטי� על הפסקת  –� אות� היו� ייה�, שאנחנו מכירלא שותפי� אל

 21שיפוטנו כדבר . אי� לזה דבר וחצי דבר ע� זה שאנחנו, ברגע שזה לא פועל למיטב ההתקשרות

 22  הנושא נפסק. –מיטבי עבורנו 

 23  אילולא היה היח"!, לשיטת*, בעבור*, לא היית משל�.כלומר   ש.

 24חורי�, שהוא עושה את היח"4 $ל!. כי יש לנו איתי ב� אמרתי ,לא עבורי, עבור הפורו�  ת.

 25של דאוד גודובסקי, את משרד יחסי הציבור של רונ� צור עבור  תולאיילי�, ושכרנו, בהמלצ

 26, הופסק פורו� הצעירי�. במידה, או ברגע, שהבנו שאנחנו לא מקבלי� שירות מיטבי מהמשרד

 27מכתבה של אלישבע מזי"א, ע� הלוגו של רוח חדשה, שמופנה למשרד של  –הקשר, ולראיה 

 28  רונ� צור.

 29פי �הכול בסדר. מאחר שבהסכ� אתה הלקוח ואתה המשל�, אז אתה מפסיק על  ביהמ"ש:

 30עד כא. הכול מצוי.. עכשיו השאלה למה דאוד בלח!, מה אכפת  –הודעת אלישבע 

 31  לו. אתה משל� ממילא.

 32  מושג. אני רק יכול להערי! לבית המשפט.אי� לי מושג. אי� לי   ת.

 33  .406מוגשת ומסומנת ת/ 21.10.14מיו�  10018' סשיחה מ
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  1 

 2  הקלטת השיחה מושמעת.

  3 
 4 ~–ה פ ס ק ה    –~

  5 

 6: אילו הבנת שזה לא יח"! בשבילכ�, הא� היית אומר לא. עכשיו, בינתיי� מת., אני שאלתי  ש.

 7  עיינת בשיחה שהגשתי, ואני בכל זאת רוצה שנשמע.

  8 

 9  הקלטת השיחה מושמעת.

  10 

 11  באוקטובר. �21תראה, מת.. זו שיחה מ  ש.

 12  גש איתו ע� אימא שלי?פשאני נארבעה ימי� אחרי   ת.

 13  לא.  ש.

 14  שלושה ימי�?  ת.

 15  באוקטובר. �21בנובמבר, זו שיחה מ �16הפגישה ב לא, לפני, לפני.  ש.

 16  היא כמעט מדברת בעד עצמה.

 17  מאיזו בחינה?  ת.

 18  דאוד אומר ל*: אני חייב לקחת חברת יח"! לשלושה שבועות למשהו.  ש.

 19קוד� כול אני לא שמעתי את זה, כמו שזה ג� לא מופיע בפרוטוקול, אבל אני מקבל את זה   ת.

 20אפשר להבי� כלו�. אבל בסדר, $אי מהשיחהשאתה אומר שהוא חייב לקחת חברת יח"4. אבל 

 21  .אית!, אני ני ממשי!, יונת�א

 22אוד אומר אתה שואל אותו כמה כס,, ואתה אומר: אני יכול להוציא לה� התחייבות. ואז ד  ש.

 23  פלוס.�ל*: זה בסדר, תקשיב, נעשה את היח"! שוט,

 24  ומה אני עונה לו?  ת.

 25  "אי. בעיה".  ש.

 26). אז קוד� כול בוא נעמיד את הדברי� על אלא, אני עונה לו: "תיקח בחשבו� [...]" וגו' (קור  ת.

 27  לא זוכר את השיחה הזאת. אני לא זוכר שנחקרתי עליה במשטרה. לאני בכל דיוק�. שתיי�,

 28  נחקרת.  ש.

 29  ומה עניתי? לא, תזכיר לי מה עניתי.  ת.

 30  אני עכשיו שואל את השאלות.  ש.

 31  – – –מת., אני אומר ל* דבר פשוט. אתה מספר פה שאתה לא היית מוכ. לשל� על יח"!  ש.

 32  לא מספר, אני אומר.  ת.

 33אלא אילו ידעת שזה עבור העמותה. פה אתה רואה שיחה שאתה לא מתעניי., דאוד – – –  ש.

 34  מר ל* "למשהו", ואתה אומר: בסדר.או

 35  איפה השאלה?  ת.
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 1  תתייחס.  ש.

 2אני אומר תשובה פשוטה מאוד. צרי! להכניס את הבקשה הזאת לעוד אחת מהבקשות שלא   ת.

 3  ידינו מדאוד.$נענו על

 4תבי.: אנחנו בעבירת שוחד. מה דאוד אמור להבי. משיחה כזאת? שהוא מבקש יח"!   ש.

 5  ה אומר לו כ..אל, שקל, ואתחמישי� למשהו, 

 6  אתה יודע כמה בקשות הוא ביקש?  ת.

 7  כשהוא מנתק את הקו, מה הוא מבי.? שאתה מוכ. לשל� לו חמישי� אל, שקל על יח"!.  ש.

 8  וגו'. לא. אני אומר לו: "תקשיב, תיקח בחשבו� [...]"  ת.

 9ואז אתה אומר: נוציא לה� התחייבות. אני יכול להוציא לה� התחייבות. מה זה אומר,   ש.

 10  כ*.�אחרהתחייבות? שתשל� 

 11  אני... אני מואש� על הדבר הזה? זה קרה, בפועל? משהו מזה בכלל התרחש?  ת.

 12  אתה יודע שאתה לא מואש� על הדבר הזה.  ש.

 13  הזה? לא, אני שואל: הייתה איזושהי התפתחות אחרי הדבר  ת.

 14  תגיד אתה.  ש.

 15  אז אני אומר ל! שלא.  ת.

 16. עכשיו, דאוד ביקש �21.10זה התקיי� ב –ע� הופעה הייתה מסיבת סיו� של דרו� אית.,   ש.

 17  לקיי� את המסיבה הזאת, נכו.?

 18  למיטב זיכרוני לא, אבל אני...  ת.

 19  בוא אני אראה ל* שיחה, משניי� באוקטובר.  ש.

 20  .407תמליל שיחה התקבל וסומ. ת/

 21  (מעיי�) מי זאת האישה, אגב?  ת.

 22. (קורא) אני חושב שנחמי, אבל תגיד לי אתה. היא אומרת ל*: "דאוד רוצה שנעשה [...]" וגו'  ש.

 23  אני רק מראה ל* שזו הייתה הצעה שלו.

 24  באיזה תארי!, אגב?  ת.

 25  שניי� באוקטובר.  ש.

 26  אוקיי.  ת.

 27  ביציקות, נכו., אמרת? עכשיו תראה. כמו שהסברת קוד�, לערב הזה לא הגעת. עבדת  ש.

 28  מה שעבדתי.  ת.

 29  לא, תזכיר לי.  ש.

 30  כ�, היה יציקות של מאתיי� קוב בטו� ונשארתי ע� הסטודנטי� בעבודה.  ת.

 31  ופאינה התאכזבה מהערב.  ש.

 32  נכו�.  ת.

 33  אותו, והגיעו מעט אנשי�. מובילהאמור להיות ערב שהיא  זה היה  ש.
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 1  .לא שהיא מובילה אותו; שאנחנו מארחי� אותה  ת.

 2  .10033באוקטובר. שיחה  �21עכשיו אני רוצה שתראה עוד שיחה מ  ש.

 3  .408תמליל השיחה התקבל וסומ. ת/

 4  זמ., אז אני רוצה שתקרא. אתה קורא? *אני לא משמיע כדי לחסו  ש.

 5  (מעיי�) נו, באמת.  ת.

 6  דאוד מסביר ל* שפאינה התאכזבה, ואתה אומר לו: נפצה אתכ� בכס,.תקשיב.   ש.

 7  יונת�. נו, באמת,  ת.

 8  אפשר בכס,". בוא תתייחס לדברי�. הכל"  ש.

 9  זה נאמר בהומור, וזו תשובתי.  ת.

 10  טוב.  ש.

 11שאלו אותה ככה: פרוטוקול,  –אלישבע העידה פה  תראה, זה מחזיר אותנו לעניי. היח"!.

 12זה מה שאתה קורא לזה שיחת הוועידה  . "בשלב שהבנת [...]" וגו' (קורא).110עמוד 

 13  המפורסמת.

 14  מה ששמענו ע� כול� יחד.זה   ת.

 15עכשיו תראה. ניס. זאבי העיד פה על השיחה. אתה מנסה ללמוד ממנה  (מציג). 358כ.. ת/  ש.

 16  שאמרת לו שאת� לקוחות.

 17  נכו�.  ת.

 18לא צרי* , ולכ. חורי.�משרד ב.זה שאת� לקוחות של  והוא הסביר פה שמה שאמרת לו  ש.

 19  חורי. יגיד.�ממה משרד ב.לחשוש 

  20 

 21  עו"ד קוסטלי!:

 22  זה לא מה שהוא הסביר.

  23 

 24  ממש לא.  ת.

 25  עכשיו אני אעבור אית* על הדברי�.  ש.

 26  אפשר לראות שניס. בכלל לא הכיר את דרו� אית.. 26עד  24עכשיו תראה. בפסקאות   ש.

 27  רגע, שנייה, רגע...  ת.

 28  .26עד  24  ש.

 29  אוקיי. (מעיי�) אוקיי... (קורא)  ת.

 30   מכיר את דני.ניס. בכלל לא מכיר את דרו� אית.. וג� לא   ש.

 31  לא, לא, בסדר. זה ג� מתחבר לזה שנחמי לא ידעה על רונ� צור, והיא שניהלה את דרו� אית�.   ת.

 32דני זה לא רלוונטי,  –היות שכבר הבנו שנחמי לא ידעה על רונ� צור, וא� אני ודני במילואי�   ת.

 33ג�  שאלישבע, אגב, –פרויקט  יהכי אמרנו שג� הוא לא מכיר את רונ� צור, אז פשוט א� יה
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 � 1הייתה מעורבת בו כפרויקט של פורו� הצעירי� שנקרא דרו� אית�, ונחמי לא הכירה את רונ

 2  צור, אז בטח שהוא לא ידע על הפרויקט הזה.

 3  דני אומר ש"הלח! שלנו [...]" וגו' (קורא). 16עכשיו תראה. בפסקה   ש.

 4  ית.משמע$חורי�. חד$זה, היח"4 הזה, זה איתי ב�  ת.

 5  חורי..�זה איתי ב. –: היח"! שלה� ניס. מסביר  ש.

 6  משמעית.$חד  ת.

 7  זה אנחנו. –החבֶרה של פאינה   ש.

 8  לא.  ת.

 9  זה מה שהוא הסביר פה.  ש.

 10הוא התכוו� לקותי. אבל  –" החבֶרה של פאינה"אני חושב ש .השהוא טעלא, לא. אני חושב   ת.

 11  בסדר. אני זור� אית!.

 12  .43עכשיו תראה בפסקה   ש.

 13  כ�.  ת.

 14  , להעביר חומר לניס. על כותרת "דרו� אית."..., קצת קוד�אתה אומר לדני  ש.

 15  אוקיי.  ת.

 16, אתה מדבר ע� החבֶרה של פאינה. אתה בעצמ* אומר לדני: הוק�ואתה אומר לו: לא אד  ש.

 17  ה של פאינה.אתה עכשיו מדבר ע� החבֶר 

 18פאינה, של ה אני אעשה ל! סדר. החבֶר  עכשיולא, נו, יונת�. זה הבנת הנקרא. באמת. אז בוא   ת.

 19  � את הדברי�.הדובר של פאינה, ואיתו צרי! לתאמבחינתי, זה ג� לא דאוד, זה קותי. קותי 

 20  אתה אומר לו להוציא את המייל הזה לניס..  ש.

 21  נו?  ת.

 22  לסכ� את המשלוח לניס..  ש.

 23  – – –שהוא יתא�  ת.

 24פאינה. זאת אומרת שאתה, ניס�, האיש שלי בהקשר  לה שתשלח את החבֶר  :זה בדיוק הפו!  ת.

 25  ה של פאינה. לקותי.של פורו� הצעירי�, תשלח את זה לחבֶר 

 26  אתה אומר לדני: אתה מדבר ע� החברה של פאינה.  ש.

 27אבל אני אומר ל!. האמת היא שאתה פשוט לא מבי�  ,האמת היא שאני מותש – לא...! תקשיב  ת.

 28, והיא 91יותר נכו�. מה שחשוב, שאני אומר בשורה את הבנת הנשמע פה. הבנת הנקרא, 

 29קרי: אדו� ניס�  –המשמעותית ביותר לבית המשפט: (קורא). החבֶרה אלה שנמצאי� על הקו 

 30י. "בוא, אנחנו לקוחות. אנחנו צריכי�, ע� כל הכבוד לכול�". אני חושב שזה אומר יותר בזא

 31  מהכול.

 32  .86שורה   ש.

 33  חורי�.$ש� זה איתי ב�  ת.
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 1  ס. צרי* לבדוק ע� הבוס שלו.ני  ש.

 2  נכו�.  ת.

 3  – – –ג שהמשרד שלו, שמייצג את פאינהוהוא לא רוצה לדא  ש.

 4  אתה מצליח להבי� פה שאנחנו לא הלקוחות?  ת.

 5  – – –הוא אומר ל*  ש.

 6אתה עכשיו אני, יונת�. אתה עכשיו צד בשיחה. מת� או דני. או אלישבע. אתה עכשיו מצליח   ת.

 7  ?– – –לקוחותלהבי� שאנחנו לא 

 8  בהחלט.  ש.

 9  חורי..�אתה אומר שאיתי ב.  .ש

 10חורי�. ה� עוד פע� מבקשי� מאיתנו $אני באיילי�, בכובע שלי באיילי�, מבקש מאיתי ב�  .ת

 11  [...]" וגו' (קורא). שנעבוד על זה. אני אומר: "אתה, ניס� זאבי

 12מנסי� לגנוב שה� יחשוב  שלא ידע א� משרד יחסי הציבור שלכ� 86הוא אומר ל* בפסקה   ש.

 13עובדי� ה� ורי.. ואז אתה אומר לו: אנחנו בעלי הבית, ח�איתי ב. – – –. זה אומרמשהו

 14  – – –אצלנו

 15  ברור, כי ה� עובדי� אצלנו, יונת�.  ת.

 16ה, את� מגזימי�. את� אמרת� לנו לקוחות, ֶר חב שאת� אמרת� לו: –מה שניס. מסביר   ש.

 17  חורי..�והכוונה היא איתי ב.

 18תקשיב, יונת�. בלי קשר שאני נמצא פה בחברה אוהדת יחסית. הרי כל מי שקורא פה את הרי   ת.

 19לא מבי� את מה שאתה מבי�. ואני אעשה ל! סדר. או  –את השיחה הזאת  –הפרוטוקול הזה 

 20  זה מספיק?

  21 

 22  עו"ד קוסטלי!:

 23  תעשה סדר. תעשה.

  24 

 25  בעצ� במה דובר פה? מדובר פה באירוע שמסכ� את דרו� אית�.  ת.

 26  את הטקס.  ש.

 27את האירוע שפאינה אמורה, שומו שמיי�, לקבל את הקרדיט. היא אמורה לגזור את הסרט.   ת.

 28הסרט הווירטואלי שנקרא דרו� אית�. עכשיו יש עניי� שהמרכז של האירוע הזה זה 

 29הסטודנטי� של איילי�. ובא בחור ששמו ניס� זאבי. אומר: אני רוצה לדבר ע� הבוס שלי, 

 30ב הזה, שנקרא דרו� אית�, לפאינה, אני ואומר שא� אני רוצה לשווק את הערנ� צור, קרי: רו

� $31לא נכנס לה� ברגליי�, ביניה�. זו דינמיקה סבירה, אני מבי� אותה. ואז אני אומר: איתי ב

 32הוא ממשי!  – – –חורי�, אני הלקוח שלו. אל תדאג לזה, במירכאות. הוא מטפל. הוא ממשי!

 33ניס� זאבי. ואני רואה שה� לא זזי� לקראת מה שאני מבקש  עלאני מדבר עכשיו  –לגמג� 

 34מה�, שבעצ� מה אני מבקש מה�? שדני יעביר לה� חומר, שה� יעבירו אותו לאולפ� שישי, 
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 1כדי לייצר כתבה באולפ� שישי בעניי� הזה. ה� מגמגמי�. אתה יודע מה זה פרדות שלא זזות? 

 2  ניס� זאבי. –ת. ה"חבֶרה" אז אני אומר לה�: לא, חבֶרה, את� מגזימי� באמ

 3חורי�, אז אתה פשוט לא מבי� את מה שכתוב $א� אתה רוצה להתעקש ולומר שזה איתי ב�  ת.

 4  פה. נקודה.

 5  .עכשיו תראה אי* השיחה ממשיכה. בסו, דני אומר: "הכל בסדר[...]" וגו' (קורא)  ש.

 6  .ברור, נו, מה שהוא אמר  .ת

 7  פאינה.ה של החבֶרֵ  :אתה ג� מציג לו אות�  ש.

 8 שעומדתלא! מה שדני אומר פשוט. שרונ� צור, שהוא יחסי הציבור של פורו� הצעירי�, שמי   ת.

 9בראשו היא פאינה. ברור שפאינה צריכה לקבל את הקרדיט, כי אחרת דאוד לא היה גור� לנו 

 10הוא רוצה שתהיה לו איזשהו סוג של שליטה  הוא שכר את רונ� צור, בכלל להגיע לרונ� צור.

 11  ח"4. בנושא של השיווק של פורו� הצעירי�. וזה משתלב פה כחוט השני בשיחה הזאת.על הי

 12אל תתרגש מה"מספר".  –. בוא נסתכל רגע על התמונה הגדולה. אתה מספר עכשיו תראה  ש.

 13  ל בענייני� גדולי�.פטפורו� צעירי� ענק, שי אתה מסביר שהיה ל* בראש

 14  ות� ל! על זה.. אני חפתחת� בחקירה זה היה קורהאילולא   ת.

 15  בשביל זה משרד יח"!. זו התוכנית.ואת� ג� שוכרי�   ש.

 16  נכו�.  ת.

 17  דה שלה�.ישבע מבינה שה� לא עובדי� את העבובר אלוואז באוקט  ש.

 18מזה: עלה בראש שמה שנמצא אצל פאינה זה הקרדיט  יותרבהקשר הקט� אנחנו מביני�.   ת.

 19זה נאמר, שאנחנו מתכווני� לתת לפורו� הצעירי�, וה� אולי עושי� דבר אחרי� ע� זה. ועל 

 20: איי רסט מיי קייס. על איזה רקע זה נאמר? על רקע זה שהיא תאס שאלישבע כותב$א�$באס

 21  – – –א מחפש איזה ג'ובאומרת שהוא מחפש איזה ג'וב. נראה לנו, בהקשר אחר, שהו

 22שה� לא עובדי� בשבילכ� כמו שצרי*. הולכת, קובעת פגישה,  הבאוקטובר אלישבע מרגיש  ש.

 23  לדבר על זה.

 24  נכו�.  ת.

 25  מעלי� אות* על הקו.  ש.

 26  נכו�.  ת.

 27  בוא נבי. את הסיטואציה. יש פה משרד שלא עובד כמו שצרי* בשביל פורו� הצעירי�.  ש.

 28  נכו�.  ת.

 29  לי, של למעלה מעשר דקות.זו שיחה, נדמה   ש.

 30  נכו�.  ת.

 31  ניס..  �זו אחת ההזדמנויות הבודדות שאתה מדבר ע  ש.

 32ל פורו� הצעירי�. הדבר היחיד שאתה לא אומר לו: את� לא נותני� לנו עבודה. הנושא   ש.

 33  – – –שאתה מבקש ממנו לעשות
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 1  עבודה.  ת.

 2  זה שייחצ. את הטקס. – – –  ש.

 3  הצעירי�?יתו על פורו� אאתה מדבר   ש.

 4 בינינו, לא� צרי! לקחת את פורו� על פורו� הצעירי�. הייתה שיחהדיברנו אנחנו כבר  לבא  ת.

 5הצעירי�. זו לא שיחה ראשונה בינינו, זו שיחה שלישית או רביעית בינינו. ולכ� זה לא עולה 

 6  עולה על הדעת.לא על הדעת, מה שאתה מנסה. זה 

 7  אומר: תעשה הכי טוב לפאינה.אד�, ואתה �לנער את הב.יש ל* שיחה   ש.

  8 

 9  עו"ד קוסטלי!:

 10  (קורא). זה פאינה? 69זה ג� לא נכו�. שורה 

  11 

 12  שיחת האיפוס של* לניס. זאבי?זו רו� הצעירי�. מת., זה פו  ש.

 13זה שיחה, קוד� כול, האיפוס של כולנו לניס� זאבי, לא רק שלי. אני חושב שדני, זו הייתה   ת.

 14אומרת מעל לכל  93חבר לשיחה ע� רונ� צור. שורה הפע� הראשונה בחיי� שלו שהוא מת

 15ספק בדיוק את מה שאנחנו אומרי�: (קורא). זה אומר יותר מאל� מילי�, בזה מבחינתי נגמר 

 16  הסוגיה הזאת.

 17  .(מציג) 300עכשיו תראה את ת/  ש.

 18  זה? (מעיי�) מי זה, מה זה, מ=  ת.

 19  זו שיחה בי. ויקה לדאוד.  ש.

  20 

 21  עו"ד קוסטלי!:

 22  באמצעות ויקה רבי�? א� לא, אדוני, אני מתנגד להגשה.הגשת� אותה 

  23 

 24. היא אומרת... היא כמוב. אומרת שדאוד חשב לסדר 3דבר קט. אני רוצה להראות ל* בעמוד   .ש

 25לה עבודה באיילי�. זה לא הסתדר. בי. היתר היא אומרת שזה לא הסתדר כי המשכורת של 

 26  זה לא מסתדר. היא לא יכולה לקבל שכר גבוה יותר מנחמי. שקל. �2,500נחמי קטנה ב

 27  אוקיי.  ת.

  28 

 29  עו"ד קוסטלי!:

 30  מה השאלה?

  31 

 32  – – –עכשיו  ש.

  33 

 34  עו"ד קוסטלי!:

 35  מה השאלה על השיחה הזאת?

  36 
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 1   .17376שיחה   ש.

 2אתה  אני מקצר מאוד, כי זו ג� שיחה שדיברת� עליה בחקירה הראשית. (מציג). 223זה ת/  ש.

 3  מסביר לדאוד שוויקה לא יכולה לעבוד אצלכ�.

 4  "ת� לי ארבע ולא היא".  ת.

 5כ., ת. לי ארבע. ג� הסברת שזה לא נראה טוב. ואז אתה אומר: ת. לי לחשוב אי* אנחנו   ש.

 6  עושי� את זה. ודאוד אומר: בוא תמצא לי פתרו.. נכו.?

 7  אוקיי.  ת.

 8   אתה חוזר אליו בהמש*.  ש.

 9  .17380בנובמבר, בינ* לבי. דאוד. שיחה  �14שיחה נוספת, מ  ש.

 10  .409ת/תמליל השיחה הוגש וסומ. 

 11  קוד�, בשיחה הקודמת, שתחשוב על פתרו. לוויקה. אמרת לו  ש.

 12  נכו�.  ת.

 13  ובאמת חשבת.  ש.

 14  מייד.  ת.

 15היא יכולה לעבור לעבוד באמת?"  ,גידקות אחרי זה חזרת אליו, ואתה שואל אותו: "תכמה ד  ש.

 16זשהו מוב. כ.. אנחנו צריכי� להגדיר. מה זה "באיזשהו מוב."? אתה והוא אומר ל*: באי

 17  מספר ש... מה זה "באיזשהו מוב."? אי* אתה מבי. את זה?

 18אני מבי� ממנו שהוא בעצ� מדבר על איזשהו סידור ביניי� של חצי שנה,  בשיחה הקודמת  ת.

 19  ככה הוא ממלמל לי.

 20  נכו..  ש.

 21היתכנות. מה עוד שמבחינה מהותית אני לא רואה אי! ואני בכלל לא רואה לזה איזושהי   ת.

 22. וברור �פרויקטימתאמי  לעשות את הדבר הזה. אחרי זה אני מצלצל, כי אנחנו מחפשי�

 23פרלמנטרית, שהיא מכירה את עבודת הכנסת, מכירה את משכ� הכנסת.  תשאפשר לקחת עוזר

 24צל: תראה, א� זה סידור לז אני מצאני לא רואה סיבה שהיא לא תעשה את העבודה הזאת. וא

 25 –של חצי שנה, כמו שמלמלת קוד�, אי� לי אי! לעזור ל!. אבל א� היא באה לעבוד באמת 

 26  י�.ורג� ככה אנחנו מחפשי� פרויקט

 27א עונה לי, ומעלה וואז אני אומר לו: אנחנו מחפשי� פרויקטור, לנושא ועדות הכנסת. ואז ה  ת.

 28א נדבר וומר לו: עזוב את המשכורת. קוד� כול באת סוגיית המשכורת כסוגיה בעייתית. אני א

 29  במהות. היא יכולה לעשות את הפרויקט?

 30  זו של הרכז.כורת שלה תהיה גבוהה הרבה יותר מאתה מבי. שהמש  ש.

 31  ?– – –מה העניי�  ת.

 32  ותר מהרכז.גבוהה הרבה י תתכננת� לתת לה משכור  ש.
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 1לא קרה? אני אומר לו: דאוד, קוד� כול התשובה היא לא, מהסיבה שזה לא קרה. למה זה   ת.

 2  ע את זה או לא?צעזוב רגע את הכס�. בוא נדבר על המהות. היא יכולה לב

 3  אני מדבר אית* על השיחה.  ש.

 4  לא דיברנו על הכס�.  ת.

 5  – – –שקל �3,000יותר מ אבל ברור שהיא תקבל  ש.

 6  – – –תעבוד במקבילאולי היא  למה זה ברור ל!?  ת.

  7 

 8  עו"ד קוסטלי!:

 9  רת, שבה מת� אומר שהיא לא תקבל. היא לא תקבל.יש שיחה אח

  10 

 11  שקל? �3,000אתה חושב שהיא תסתפק ב  ש.

 12היא לא משרה  "תרויקטורי="פאי� לי מושג. אולי היא תעשה עוד משהו במקביל. עבודת ה  ת.

 � 13מלאה, יכולה להיות ג� עשרי� אחוז משרה. אלישבע אמרה לי: מצאתי עוד מישהו, ומכא

 14היא אומרת הוא סת� מחפש איזה ג'וב למקורב, הורדתי את זה מסדר היו�. היא אומרת: 

 15  , ובזה נגמר הסיפור."איי רסט מיי קייס"לי 

 16  .410חליפת מסרוני� הוגשה וסומנה ת/

 17  – – –הטקסטברצ, הודעות   ש.

 18  (קורא). זו הצעה של*. :אתה אומר  ש:

 19  מצוי�, ואני עומד מאחוריה.  ת.

 20  שתהיה פרויקטורית?נטרית אז למה אתה לא כותב לדאוד: ניקח עוזרת פרלמ  ש.

 21  זה משנה?ומה   ת.

 22  אני שואל אות* את הדברי� כמו שה�.  ש.

 23–הקשר. אני לא יכול ד על אלישבע באיזשהו ואני אגיד ל! מה בוודאות. לא במטרה לעב  ת.

 24קש איתנו על כל איזו שיחה, על כל מה שאנחנו אומרי� עלבוא ולהת ,לא אנושיזה , קשיבות

 25שיחה באמצע החיי�. זה לא אנושי. מה שאת� דורשי� מאיתנו.  איזו יפתאו� אתה מביא ל –

 26ה� זה אירועי� שקרו לנו לפני חמש שני�, נחקרנו עליה� לפני שלוש שני� וחצי. ענינו עלי

 27חות של! מלפני שלושה יר ל! שא� אני אקח שמוהיכולת שלנו. אני אושיפוטנו כמיטב 

 28  שאל אות!, אתה תצא עבריי� גדול. ואתה לא.אחודשי� ו

 29  אתה יודע שזו ויקה רבי..  ש.

 30  מאיפה אני יודע?!   ת.

 31 יתמנסה עוד פע� להסביר לבאחי, החיי� לא סובבי� סביב פרשת ישראל ביתנו. אני  ,תקשיב  ת

 32של ויקה רבי�. זה  י�את העניהמשפט לא זכרתי אני אפילו, למיטב הבנתי, בחקירת המשפט. 

 33�. יש אימא חולה, יש פרויקטי� שעושי�, יש חברה שעזבה אות! יאיזשהו פרט שולי. אחי, חי

 34שלוש $נקודה$פה זרקור על שתיי��. את� לא יכולי� לבוא, לשי� ירואחד דב$אל�יש  –
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 1יש עוד דברי� שעובדי�. אני יוצא, אני אוהב, אני כועס, אני מאוכזב. מהחיי� שלי. אחוזי� 

 2 א� אחד מהיושבי� פה, כולל בית המשפט, –י עכשיו על הדברי� האלה בדווקנות ולשי� אות

 3  לא היה יוצא טוב.

 4קוד� כול אני כבר מותש. אתמול כבר הייתי בבית חולי�. אני לא עומד בזה. אני מותש. תעשו   ת.

 5  אפשר. –צי�. תזרקו אותנו לכלא מה שאת� רו

 6  בנובמבר, אתה נפגש ע� דאוד. �16כ*, ב�יומיי� אחר  ש.

 7  (ו)ע� אימא שלי.  ת.

 8  , שמתרחשת קצת אחרי הפגישה שלכ�.(מציג) 301עכשיו אני רוצה שתראה שיחה, ת/  ש.

 9אפשר �עכשיו תראה מה דאוד מעדכ. את ויקה. שישירות ש� זה בלתי אפשרי. כלומר אי  ש.

 10  אצלכ�.לעבוד 

  11 

 12  עו"ד קוסטלי!:

 13  וברור שהמשכורת צריכה להיות נמוכה יותר.

  14 

 15  עו"ד קרמר:

 16  אתה סת� מתערב.

  17 

 18  עו"ד קוסטלי!:

 19  אני סת� מתערב?

  20 

 21  עו"ד קרמר:

 22  לא סת�. בכוונה להפריע, זאת אומרת.

  23 

 24ואז בסו, העמוד הוא אומר לה ש...  [...]" וגו' (קורא). עכשיו הוא מסביר לה: "לא חשוב  ש.

 25 היא שואלת אותו: מתי אתה תקבל תשובה? ואז הוא עונה לה: (קורא עד העמוד הבא).

 �26 מחפשי� פתרו. לעבודה תא. עכשיו, מת., אני אומר ל*: זה בדיוק אותו מקרה כמו היח"!

 27  של ויקה, והרעיו. הוא שבשביל שוויקה תעבוד ש� אתה תשכור שירותי� מתארא.

 28  לא נכו�.  .ת

 29  ואתה תית. קצת יותר כדי שהכול ייראה, כדי שג� את� תקבלו משהו.  ש.

 30(בטו� סרקסטי) אנחנו הקמנו כפרי סטודנטי� בשביל לסדר מקומות עבודה בשביל ויקה   ת.

 31  ובשביל כל החברי� של דאוד. זו תשובתי. 

  32 

 33  עו"ד קוסטלי!:

 34  סימ� שאלה.

 35  סימ� שאלה, סימ� קריאה.
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  1 

 2היה מפעל שחיתות אחד גדול, בשביל לייצר כל מיני ג'ובי� ומשכורות  2011עד ל מה שעשינו כ  ת:

 3  לכל מיני פוליטיקאי� מטומטמי�.

 4  מת., זו לא תשובה.  ש.

 5אבל זו התשובה שאני נות� ל!. זה מה שאני מבי� מפה. אולי בית המשפט מבי� יותר. "אני   ת.

 6זאת אומרת שאני לא איזו נאל4 לחרוק שיניי� מכיוו� שהילד הזה כבר מטרי� אותי". 

 7  מריונטה שעושה את מה שדאוד מבקש, נכו�? אתה מצליח להבי� את זה?

 8וט. הסברתי מה היה בשיחה ע� אימא, בשמוני� אל� השקל. רעניתי על זה בראשית בפרוט  ת.

 9זה בשיחה הזאת או בשיחה אחרת. הוא נוגע בזה ואומר: זה פרויקט גדול; אני לא יודע א� 

 10לשכור שירותי� מחברת תארא בפרויקט גדול, ואולי היא תהיה רפרנטית ש�. עלה הנושא של 

 11  בכל מקרה הנושא לא הבשיל, וזה לא נמצא בכתב האישו�, וזו תשובתי.

 12הוא אומר ל* שצרי* למצוא פתרו. לבעיית העבודה של ויקה. ואת� מסכמי� שתדברו  �14ב  ש.

 13  – – –שהפתרו. שנמצאה הוא הול* ומעדכ. את ויק �16. וב�16על זה ב

 14  שלי, ריבונו של עול�. אימאואני בא ע�   ת.

 15  – – –שאת� –ו. שלכ� רוהפת  ש.

 16ו, באמת. חבֶרה, אני אענה על זה ככה. עניתי על כל נזה לא הפתרו�. אימא, זה מה שסוכ�?   ת.

 17ה לשאול אותי עוד שאלות, אני אענה. א� צרט יראשית. א� בית המשפההסוגיה בחקירה 

 18  �.לאו, נתקד

 19כשאתה מדבר איתו על זה שאולי היא תבוא לעבוד  ,�14אני שואל אות* על זה קצר מאוד. ב  ש.

 20  – – –בתור פרויקטורית, את� לא מדברי� על שו� פרויקט גדול

 21  מדברי� על פרויקט של פלס"ר כנסת, יונת�.  ת.

 22  שמוני� אל, שקל? שלט ר כנסת זה הפרויקפלס"  ש.

 23מפחיד אותי? שאולי ג� בית המשפט לא מבי�. כי אתה לא נראה לי לא... רגע. אתה יודע מה   ת.

 24  אינטליגנט, אני אומר את זה באמת.$בחור לא

 25  אתה תיקח שירותי� מהמגדל העגול, כדי שוויקה תוכל לעבוד ש�. .הבנה פשוטהמת., זו   ש.

 26  אנחנו טוחני� פה שלושה ימי�. אז אני עוד פע� אסביר.  ת.

 27בחודש נעשתה פנייה של דאוד שבה הוא מלמל  $14לבקשת התובע. באז אני עוד פע� אסביר,   ת.

 28משהו שהוא צרי! סידור לחצי שנה. מזה אני אומר לו: אי�. התשובה היא לא, נקודה. מהרבה 

 29אפשר סת� למצוא לה סידור עבודה לחצי שנה. אני $של הנראות, ואי סיבות, בעיקר מהסיבה

 30פלס"ר כנסת.  שלדקה. עולה לי בראש הנושא הטלפו�, אני חוזר אליו אחרי חצי  מנתק את

 31ד באמת? א� זה רק ג'וב לחצי שנה, אי� סיכוי. א� היא ואני אומר לו: דאוד, היא באה לעב

 32  באה לעבוד באמת, אנחנו יכולי� לדבר.

 33  מהפלס"ר ירדתי.  ש.
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 1אסי� ביני ובי� אלישבע. שמה המשמעות שלה? $א�$ואז בעצ� מגיעה ההשתרשרות של האס  ת.

 2אני אומר לה כ!, היא אומרת לי אחרת, בהקשר הזה. אני אומר לה: יש פרויקטורית שדאוד 

 3רוצה. היא אומרת: אני מצאתי מישהו אחר. אני אומר לה: מצוי�. חבל שלא הייתי מספיק 

 4עשיתי קה עליי שלא חד קוד�. אני אומר לה: נראה שהוא סת� מחפש ג'וב למקורב. אז חז

 5אס השלישי או הרביעי. $א�$באס מחשיפה ממה שעלה לי בראשיותר  אבלמה שהוא רצה. 

 6הוא סת� מחפש  :אני אומרהיא אומרת לי: איי רסט מיי קייס. זאת אומרת, התחבר לה. זה ש

 7  ג'וב למקורב, אז היא אומרת לי: איי רסט מיי קייס.

 8  של ויקה, נכו.?שנייה. זה ירד מהפרק ונשארה הבעיה   ש.

 9זה, עשינו מזה כבר ו במעולה...! עכשיו יש שיחה. עכשיו אני מגיע ע� אימא שלי לישיבה. ד<  ת.

 10ע�  לישיבהושלוש, ארבע, לא בא ע� אימא שלו $ו�. בחור ב� שלושי�תהוא נ �פרפראות. הנתו

 11העז נעימי�. אמרתי שהוא דווקא לא $ע מדברי� לאיטי, אלא הוא רוצה להימנעסק� פול

 12  – – –לבקש שלושי� או ארבעי� אל� שקל לפרסו� או דברי� אחרי�

 13  אנחנו בבחירות עכשיו.  ש.

 14  אי� בחירות, תפסיק לבלבל את המוח.  ת.

 15  בנובמבר. �16נו באנח  ש.

 16  .לא רלוונטי לבית המשפטכי זה באמת �, תאחרי זה, יונ אני אסביר ל!  ת.

 17  – – –אבל  ש.

 18שקל, כי מיליו�  מיליו� 150אבל רגע, אני עוד לא סיימתי. אנחנו מדברי� בפרויקט גדול, כי זה   ת.

 19ת שירותיו של תארא, דובר שאולי נשכור א –רק מישראל ביתנו, ועוד איגו� ממקורות אחרי� 

 20בה אחרת אמרנו שאולי נשכור את שירותיו. מזה הסתדר לכ� שאולי ישיבאותו תארא, ש

 21ר בשיחה הזאת, ואז נאמהיא קוד� כול לא.  הושורשר לרונ� צור. אז התשובנשכור את תארא 

 22יכולה לשמש פרויקטורית באות� שירותי�. ולמה זה בסדר? כי כשעושי� יקה רבי� ובה שו

 23, שאפשר לקחת גור� שהמפלגה מבקשת אותו, כדי נהוגפרויקט משות� ע� מפלגה נהוג, 

 24  שהוא שיוביל אותו. אני את� דוגמה. 

 25  לא, אל תית. דוגמה.  .שביהמ"

 26  – – –נחס ולרשטיי�. פרויקטורלדוגמה פעוד דוגמה, מהבית היהודי.   ת.

 27שיש הרבה אפשרויות. את� מוכני� לשכור שירותי� . בסו, דאוד אומר לוויקה מת.  ש.

 28מהמגדל העגול בשלושי� אל, (קורא את ההמש*). בסו, הרעיו. הזה נועד לפתור את בעיית 

 29  ויקה, נכו.? שלהעבודה 

 30יונת�, א� אתה חושב שהיו�, אחרי כל מה שאתה יודע, שאני ואתה יודעי� וג� בית המשפט   ת.

 31זה לא מפתיע אותי. להפ!. זה  –יודע, יפתיע אותי להבי� שנוהלו פה שני עולמות מקבילי� 

 32אחוזי� בתו! החיי� המקצועיי� שלי בתו! התנהלות מול מפלגה. אל  2.4מסתדר לי. אני חי 

 33תכניס לי מילי� לפה: מזעזע, לא מזעזע, נת� שוחד, לא נת� שוחד. ניסינו להגדיר את זה סביב 
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 1הפעילות השוטפת של  � פוליטי שמתעסקי� איתו בהקשר שלעוד עסק סת�.לא  –השור מועד 

 2חמד, קריוס, בקטוס. אחד מה� זה דאוד והשני $העמותה. ברקע יש מפלגה, שני אנשי�, צמד

 3סי ציבור, אי! י� בבוקר והולכי� לישו� רק ע� דבר אחד: אי! ה� ישיגו יחזה פאינה. ה� קמ

 4להיחש� אליו אני לא צד לעניי� הזה, הוא לא מעניי� אותי. נאלצתי  .הה� ישיגו פ ?ה למפלג

 5  געו� הזה.יאותי בתו! הש "רק כי "שרבטת� וומיבמלוא מער

 6  קה לחצי שנה.מת., אתה הבנת שהמטרה של דאוד היא רק למצוא עבודה לווי  ש.

 7אני הבנתי דבר אחד פשוט: א� רוצי� לעשות פרויקט משות�, אני רוצה שוויקה רבי�,   ת.

 So what? 8בתו! העניי�. רית של פאינה קירשנבאו�, תהיה הפרלמנט העוזרת

 9  תהיה מוכ. לשל� שלושי� אל, שקלי�.  ש.

 10לא נכנסתי לשאלת המשכורת. יש שיחה מאוחרת, שאני מאמי� שהתביעה לא תציג אותה כי   ת.

 11זה לא נכנס לה� בתו! התזה, שבה הוא מזכיר לי עוד פע� את הנושא ואני אומר: לא סגרתי 

 12כלו�. לא סגרתי כלו�, זאת אומרת שזה לא עבר במערכת שבה מתקבלי� ההחלטות בעמותת 

 13על עמותה מסודרת. זו לא איזו ישיבה במאה שערי�, שהרב שמה � ת? נפללעשותאיילי�. מה 

 14הוא ג� המנהל האדמיניסטרטיבי, ג� המבקר, ג� חות� על הצ'קי�, ואפשר לעשות מה 

 15פלוס. מצוי�? אני חושב שלא. $חושב שהיא התנהלה באופ� סבירשרוצי�. זאת עמותה. ואני 

 16  שכ�. בטוחסביר? חוקי? 

 17  .411גש וסומ. ת/הו) 229(נ/ 17955תמליל שיחה 

 18דאוד כעס עלי* שהבאת את אימא של*, ואתה  זו שיחה מהערב של אותו יו�, אחרי הפגישה.  ש.

 19עכשיו, אתה  הוא לא אהב ג� את זה. אולמרט ושולה זק.. –ת אולמרט סיפרת בפגישה בדיחו 9

 20אומר לו: בכלל, אני מעורב בכל הדברי� האלה רק בגלל*. לא בגלל פאינה ולא בגלל א, אחד 

 21  אחר.

 22  נכו�.  ת.

 23יו הוא המתווה מו, אני חושב שהעניי. שדיברנו עלעכשיו, אתה אומר לו: "לגבי העניי. עצ  ש.

 24  הנכו.".

 25  יפה, המתווה של תארא.  ת.

 26  המתווה של תארא.  ש.

 27  נכו�.  ת.

 28א� יש ל* פרויקט של תארא,  :עכשיו תגיד וד אומר ל*: אני ממתי. לתשובה מה�.ודא  ש.

 29  פרויקט שאתה רוצה לקד�, ל* לתארא. מה אתה צרי* את דאוד?

 30  – – –ואני ,העובד ככיונת�, זה לא   ת.

 31  אתה כבר בוגר של היח"!. אתה יודע מה היה ש�.  ש.

 32  בכל מקו�.גר של הפוליטיקה הישראלית. אני כבר הייתי בואני   ת.
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 1זה אחרי שאלישבע כותבת ל*: אנחנו ג� ככה משלמי� למשרד יח"!. שייצג את פאינה,   ש.

 2  וכל מה שדיברנו פה. אתה כבר הסברת שזה בשביל פאינה. "איי רסט מיי קייס"ו

 3אני לאור! כל הזמ� מרגיש בטוח מאוד ע� עצמי. אי� לי בעיה להתנהל בתו! ההתנהלות   ת.

 4חלוטה, יודע דבר אחד פשוט מאוד: שלא נקבל החלטה סופית,  יאנכי  הזאת, ע� כל המפלגות.

 5י� משפטיי�, יש לי שומרי ס�. צאי! אני יודע את זה? יש לי יוע .שיש בה כדי עבירה על החוק

� 6כתבת כתבה יפה. אי! ח�) $(לעו"ד אב�ח� כתב לפני חצי שנה. $קראתי כתבה יפה שמאור אב

 7(לעו"ד קרמר) נהלי�. עצי� משפטיי�, שייתנו הדרכה למיואפשר למנוע את זה? שיהיו יותר 

 8זה עכשיו בציניות. ככה פעלנו. הפוליטיקה  תא לא אומרמה שקרה: כיוונו לדעת גדולי�. אני 

 9שלא נעבור על הוא  שלית היא לא דבר אסתטי כמו שאתה חושב. הדבר היחיד שנדרהישרא

 10בהתנהלות שלי ע� כל משטרה החוק. א� אתה חושב שאני בכל שני וחמישי אפתח חקירת 

 11  אז את� פשוט לא מביני� את העול� שאנחנו חיי� בו. – או כל ראש עמותה – פוליטיקאי

 12  ביקשו ממ* חצי מיליו. שקל במזומ..  ש.

 13וד ע� הליכוד אחרי שביקשו את הפסקנו לעב ע� הליכוד? יונת�. יונת�, הפסקתי לעבודאז   ת.

 14  לנתי מור? )כס� (נוקב בסכו�ה

 15  – – –יל פאינה. אז אתה משחזרבכבר אחרי החצי מיליו.. אתה יודע שהיח"! היה בשאתה   ש.

 16  איזה משחזר?  ת.

 17  אתה שולח את דאוד לסגור ע� ויקה.– – –  ש.

 18שקל. הכול בסדר ע� זה.  �מיליו 150מנסי� לקנות פרויקט של אני לא שולח שו� דבר. אנחנו   ת.

 19לא היינו את כל המערכות הנדרשות כדי ש רעובה ואילו זה קרה, אני מבטיח ל! שזה הי

 20צריכי� לשבת פה. הרי אי� לנו אישו� על העניי� הזה, משמע לא קרה. ואני אומר ל! שאילו 

 21יפה  – "י�חי"$אמר מאור אב�קרה, היו מעורבי� פה מספיק אנשי�, כדי שלא ניפול. כפי ש

 22. אנחנו, אי� לנו תור"חיי�" בריאיו� לתקש$ה אמר מאור אב�יפ –אמר, כמו שאת� אומרי� 

 23ואני מדבר על החלק שלי. בציונות הקלסית.  –דר!, ואנחנו מקדמי� דברי� במדינת ישראל 

 24חושב. אתה בכל יו� נתקל בדברי�. אני  לא נקי כמו שאתה קאי� הואשל הפוליטיהחלק 

 25רי שאתה חיותר. בטח א אומר שבדיעבד הדברי�, בפרופורציות, מקבלי� נפח גדול הרבה

 26חרי שאתה נחקר. אתה חי את זה. בית המשפט צרי! להבי�: לא מישה ימי�, בטח אחנעצר ל

 27מושחת, פה יש פוליטרוק. את $חציאד� $ב�כל דבר דרמטי. פה יש איזה דביל, פה יש איזה 

 � 28  .אומר לי להפסיקהשיחות האלה את� לא משמיעי�: אי! ברק... טוב, נו, ירו

 29  של!.לספר אי! סיבכת אותי. ע� השטויות  ירצית

  30 

 31  עו"ד קוסטלי!:

 32  מספיק, תתקד�. רוצי� לסיי�.

  33 

 34  :2נאש� 
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 1  לא, שלא יחשבו שזה ברצינות.

  2 

 3  עו"ד קוסטלי!:

 4  כול� מביני� שזו בדיחה.

  5 

 6הוא מספר פה על פרויקט וכולי. אתה שואל אותו שאלה  ).230יש פה שיחה (מציג את נ/  ש.

 7  פשוטה: הסתדר ל* תארא?

 8  לא...  ת.

 9  "ויקה?דר ל* להכניס את תס"ה  ש.

 10  – – –רבי� דובר על פרויקט ע� ויקה מאוד: לא! לא! לא! התשובה פשוטה  ת.

 11דאוד יבוא, יגיד: תהיו לקוחות שלי. תגידו לו לא? "הסתדר ל* ע� תארא" זה "הא� הסתדר   ש.

 12  ל* להכניס את ויקה לתארא".

 13שנעשה במידה  –הבנתי את השאלה, והתשובה שלי קצת משתנה. הסתדר ע� פרויקט גדול   ת.

 14פה. ה� י� באותה שכני� לקלוט את ויקה רבי�. אז בעניי� הזה אנחנו מדברואותו, ה� מ

 15ה מה זמוכני� לקלוט את ויקה רבי�, שתהיה הרפרנטית בפרויקט הזה. זה לא פשיטא ש

 16הרי ראינו שמדובר פה באד� ישר מאוד, שסמרו שערותיו כשהוא (בטו� סרקסטי) שקורה. 

 17בר ב שסמרו שערותיו הוא שכח לעשות דלי�. רק שמרוית אישמע שהצ'קי� הגיעו מעמות

 18מכספי ציבור  אחד. לצלצל למת�, להגיד לו: תגיד לי, אתה מודע לזה שמשרשרי� צ'קי� של!

 19, הוא ג� ממשי! לתת שירותי� לפאינה, חינ�. יתרה מזו? על יחסי הציבור כדי לשל�

 20ר, במשלמות ריטיינר. אז א� כה� עמותות ש יציוניי�ת שלו שמקבלות כספי� קואלעמותווה

 21הצביעות זה ו. שערותיה�שסמרו  ,אלא אנשי� אחרי� יתי מצפה שהיינו פה לא אני ודני,הי

 22י� בעול�, אנשי� לא הכי מוצלח. לוקחי� . וזה הצביעות של התיק הזההתיק הזהשל 

 23ה של העול� הפוליטי. מנסי� לעשות מה שאפשר; איפה שיש שמנסי� להתנהל בתו! הסחלֶ 

 24עוצרי�. מכל מדינת ישראל עצרת� את שנינו? זה מה שיש לכ� לעשות מבוקר עד  –אדו�  קו

 25  ערב?

 26  – – –עכשיו, עובד העיד פה  ש.

 27  שסמרו שערותיו.  ת.

 28  עובד העיד פה, ואמר שהוא לא היה מוכ. לקחת את ויקה.  ש.

 29  מה זה נקרא, צדיק בדורו. ככה, ככה הייתי מגדיר אותו.  ת.

 30  (מציג). שתראה דוח שכתבו עוקבי�עכשיו אני רוצה   ש.

  31 

 32  עו"ד קוסטלי!:

 33משו� שמדובר פה בקטעי, בקטעי שיחה, ואני אשמח מאוד שתוגש מלוא השיחה.  אני מתנגד להגשה.

 34  מקטעי השיחה אינני מבי� פה את ה... לא מבי� פה כלו�.

  35 
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 1  עו"ד קרמר:

 2  אנחנו יכולי� להביא את העוקבי� לעדות כמו שהציע אדוני.

  3 

 4  דאוד. אתה ע�  ש.

 5  אתה אומר לו: "היא צריכה תקופת צינו.?"  ש.

 6  בנובמבר, הפגישה ע� האימא. 16  ש.

 7  לא "ע� האימא", ע� רותי רוזנבלו�, שיושבת פה...  ת.

 8, כרטיס מתשע עד ארבעבאה להדפיס ", אתה אומר לו, "א� היא ?"היא צריכה תקופת צינו.  ש.

 9  א� זה סת�, לא מתאי�".אז בסדר. 

 10  מה אני אגיד ל!.מזל שעקבו,   ת.

 11משהו בשבילנו, זה מתאי�. באיזה היק, תוכל לעבוד?  ואז אתה ממשי*: "א� רונ. יעשה  ש.

 12. נטו 14בחודש,  20,000חצי שנה להביא ": צמצ� את הבעיה", אתה אומר לו. דאוד אומר ל*

 13מי ידבר אתה אומר לו: "אי. לי בעיה, יחסית פשוט, תהיה רפרנטית". אתה ממשי*: "

 14  פשוט אגדה". ת. לי קוד� לסגור, אתה אגדה.ארא? איתי? ת

 15  ".. פשוט אגדהלא, "ת� לי קוד� לסגור. אתה אגדה  ת.

  16 

 17  עו"ד קוסטלי!:

 18  אולי זה הגדה של פסח.

  19 

 20  לה", שלפי דעתי זה "שולה", זק�.הבאי�: "ח= �השיחה נשמעו הדבריבמהל!   ת.

 21  שולה זק..  ש.

 22  שזה אולמרט. ,כ�. ו"אלברט"  ת.

 23  נכו..  ש.

  24 

 25  קוסטלי!: עו"ד

 26  אולי "אגדה" זה "הגדה" של פסח. אי� לי מושג!זה אולמרט, אז  "אלברט"א� 

  27 

 28  ויש כאילו הסכמה על הדברי� האלה.ש(מפרט), נקלט חלק משיחה,   ביהמ"ש:

 29ממש אי� הסכמה. ואני מבקש מבית המשפט לשי� לב למה שאני אומר. "מת� דה�: מי ידבר   ת.

 30  איתי, תארא? ת� לי קוד� לסגור".

 31  מה זה "לסגור"?  ביהמ"ש:

 32לי ע� עצמי, אני שלסגור זה.. אני עכשיו רק מניח. כי זה היה לפני שני�. אבל מתו! ההיכרות   ת.

 33מבקר  רעיו� שלמבי� שלסגור זה ללכת ליוסי חוגרי, אולי ללכת למבקר פני�, כמו שהעליתי 

 34, שבה הוא אומר לי עוד שיחה יששעוד לא הגענו אליו. ליה שמטוב, המדינה, כמו העניי� של 

 35  כלו�. ת� לי לבדוק. ונרעוד לא סג ,ווֹ $ווֹ $עוד פע� את העניי� של תארא, ואני אומר לו: ווֹ 
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 1  אל, נטו? 14מה היית אומר ליוסי חוגרי? שוויקה צריכה להרוויח   ש.

 2(נוקב סכו� ד�, של בניית בטח שהייתי אומר לו. במסגרת הפרויקט שאנחנו צריכי� לק  ת.

 3אוד דמתארא, ש �אנחנו צריכי� לקנות שירותיחידות דיור בעיר לוד, י אלפי�)בעשרות 

 4מבקש להעסיק את ויקה רבי�, שאז  – "דאוד"אותו דמו� שנהיה, שאז הוא היה רק  –מבקש 

 5להיות , וזהו. זה היה השיח. יכול הפאינה, לטובת העניי� הז הפרלמנטרית של תהייתה העוזר

 6ייע4 ע� רונ� וינברג, בוא נתייע4 תש מדי, נראה לי מסוב!. בוא נשהיה אומר: רגיש מדי, לא רגי

 7מתווכח. יכול להיות  שהיה תוע� זה. יכול להיות שהיה אומר לי: בוא נרו4 ע� זה, יכול להי

 8  .הכול יכול להיות. תכי אתה ילד קט� וטיפש. יכול להיו ,שהיה אומר לי: ככה

 9  עבודה לוויקה.מת., כל הסיפור מתחיל מזה שדאוד מחפש   ש.

 10  מה מעניי� אותי דאוד? אני דאוד?  ת.

 11  בהתא� למטרות העמותה, לפי מיטב שיפוטנו. לבצע פרויקטי� משותפי�אני מוכ�   ת.

 12  זה מטרות העמותה? למצוא עבודה לוויקה?  ש.

 13  – – –לא למצוא עבודה  ת.

 14  אבל זה מה שמעניי. את דאוד, אתה יודע.  ש.

 15  (מציג תמליל), שיחה בינ. לבי. דאוד.בנובמבר  �23עכשיו תראה. ב  ש.

 16  זה לגבי הקיאקי�.  ת.

 17  .412תמליל השיחה התקבל וסומ. ת/

 18לי שאלה חשובה. זה לפני השיחה שכתב האישו� מייחס שאנחנו הצענו? כי זה בעצ�  שא=י, י  ת.

 19  ממש ממוטט. אתה מבי� מה אני אומר?

 20  כ*.�אחר(ע� הסנגור) תדבר איתו   ש.

 21  . אז אתה מבי� כמה זה היה הזוי?, זאת אומרתאומר? השיחה מה אנילא, אבל אתה מבי�   ת.

 22  נו? כי יש קצת כס, בעמותה. על מה השיחה הזאת?אתה אומר לו: הסתדר  ש.

 23  על הקיאקי�.  .ת

 24  חות לפני ואחרי.י!. תסתכל את השמקיאקי�, אתה יודע את זה בעצזה על האבל   ת.

 25  זה היה על הקיאקי�?אתה אומר ש  .ש

 26  שזה על הקיאקי�! ברור  .ת

 27  א� זה על הקיאקי�, מה זאת אומרת, "אתה הסתדרת?" אתה אומר שזה פרויקט משות,.  ש.

 28לא  ,בעד היו�, אגהשיחה הזאת היא שיחה... קוד� כול זה מוכיח את מה שאמרתי קוד�.   ת.

 29עמותת בת של המועצה האזורית עמק  יה ע� העברת הכס� לעמותת הקיאקי�,ראיתי בע

 30נת ידשעמותת איילי�, עמותה במ ל,אאותי אחרת, התביעה במדינת ישר שכנעותהירד�. לא 

 31שזה  שהיא עמותת בת של המועצה האזורית עמק הירד�. הסיבהלעמותה תעביר כס�  ל,אישר

 32לצל שהיה כס�, אני מצלא קרה היא סיבה אחת פשוטה: לא היה כס� בעמותה. אז אני, ברגע 

 33, הא� הסתדרת בנושא הקיאקי�, א� ידאוד יקיר שואל אותו:וביוזמתי לדאוד גודובסקי 
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 1היא לא  השיחהא� השיחה...  ה. למה אני מדגיש את זה?או, כי זה הזמ�, יש לי כס� בעמותל

 2שבה אני בעצ� סוגר ע� דני,  ,ת המשפטי� השיחה שהראית קוד� לבאבל א ,מול עיניי עכשיו

 3אז תגיד לו שהמיליו� וחצי הנוס�, זו הדר!, אז עכשיו אתה מבי�  , שאני אומר לו:לטענת!

 4  , לא מה שכתב האישו� מייחס לנו.ח, בטוח, אבל בטוחובטשזה 

  5 

 6  עו"ד קוסטלי!:

 7  ."4.12.14ע� ליה שמטוב מיו�  היא השיחההשיחה שעליה הצבעתי "

  8 

 9  :2 נאש�

 10  די� מהדבר הזה.$מצוי�, כבר נהייתי חצי עור!

  11 

 12  צופנס.העיד כא. מייק   ש.

 13  העיד כא� מייק צופנס היו�?  ת.

 14  כ..  ש.

  15 

 16  עו"ד קוסטלי!:

 17  אתה לא היית.

    18 

 19אני אגיד ל* מה היה. דאוד לקח אותו לעבודה במטה של ישראל ביתנו. הוא היה עוזר שלו,   ש.

 20  הוא עזר לו ג� בדרו� אית.. ועשה בשבילו כל מיני דברי� אחרי� ג�.

  21 

 22  עו"ד קוסטלי!:

 23  זית בתו! המטה. לא במטה, בתו! המטה.מטה, פירק שלא ישתמע: בַ 

 24אני נכו�. ל ביתנו, זה לא אלקח אותו למטה של ישרשהוא מי שקורא טקסט שכתוב שצופנס העיד 

 25  ג� יודע אי! מנקדי� את זה. בשווא ולא בקמ4.

  26 

 27  ח.:�עו"ד אב.

 28  לא הבנתי.

  29 

 30  עו"ד קוסטלי!:

 ְC" ַC" 31  מטה".מטה", לא 

  32 

 33ישראל ביתנו, שדאוד קיבל אותו לעבודה, דאוד נת. לו אמר שהוא ישב במטה של מפלגת   ש.

 34הוראות. שאלו את נחמי בחקירה במשטרה מי זה מייק. שאלו אותה ככה: "מי זה העוזר 

 35בזמ. המבצע של דרו� אית. לא ידעתי " .מייק". אחרי זה היא תיקנה בכתב יד–של דאוד? 

 36  – – –. שאלו אותהורא)שמייק הוא העוזר של דאוד. מה ידוע ל* [...]" וגו' (ק
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 1  ?"שלושה או חמישה חודשי�"אה, היא אמרה   ת.

  2 

 3  עו"ד קוסטלי!:

!� 4  כ

  5 

 6  מדהי�.  ת.

 7  (ממשי* לקרוא)  ש.

  8 

 9  עו"ד קוסטלי!:

 10  בסדר, אי� אישו� על זה כלפי מת�. על קבלתו לעבודה של צופנס.

  11 

 12  אתה הסברת בחקירה במשטרה שבזמ. דרו� אית. היית במילואי�. נכו.?  ש.

 13  המו� חיילי� במדינת ישראל.$ע� עוד המו�נכו�. יחד   ת.

 14  בסדר, שלא צרי! לנופ� במה שכול� עושי�.

 15  (מציג את ההסכ�) ההסכ� הוא לשלושה חודשי�.  ש.

  16 

 17  עו"ד קוסטלי!:

?� 18  מה השאלה למת

  19 

 20  . זו שיחה בי. ויקה לדאוד (מציג).360עכשיו אני רוצה שתראה את ת/  ש.

 21, 20. בהמש*, בפסקה )את ההמש* (קורא"הכל בסדר, מה קרה, היא רוצה לפטר אותו?"   ש.

 22  ... ויקה שואלת אותו: "לא שאלת למה?" (קורא את ההמש*).דאוד אומר לוויקה

  23 

 24  עו"ד קוסטלי!:

 25כשהייתה כא�. זה עכשיו אני נזכר,  הויק לא חקרת את(לתובע) רק מדגי� את ה... אדוני. אני לא... זה 

 26ובית  .רנזכממש נזכר בדיו� שהיה כא�. השיחה הזאת לא הוגשה. ובית המשפט העיר לכ�. ממש 

 27  לה את זה.להציג אפשר לשאול אותה על שיחה שהיא הייתה בה ולא $המשפט העיר לכ� שאי

 28  השיחה אינה מוגשת.

  29 

 30  ח.:�אב. דעו"

 31  .360ת/

  32 

 33  עו"ד קוסטלי!:

 34  השיחה אינה מוגשת. לא. לא. לא, לא,

  35 

 36  ח.:�עו"ד אב.
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 1  תטענו בסיכומי�.

  2 

 3  עו"ד קוסטלי!:

 4  לא קבילה.לא בסיכומי�. השיחה 

 5ויקה העידה בבית המשפט ולא נחקרה על השיחה הזאת, ולכ� לא נית� להתייחס אליה ג� א� סומנה 

 6  בראיות התביעה.

  7 

 8הוא מקבל. עכשיו,  ויקה חושבת שמישהו רוצה לפטר את מייק, ואמרה לו לבדוק כמה  ש.

 9  (מציג). 219תראה, שתי דקות לפני זה יש ל* שיחה ע� דאוד. ת/

 10  על מה זה?  ת.

 11מבררת, רוצה לדעת  שיחה בי. ויקה ודאוד, שאיזו מישהיאני אומר ל* ששתי דקות לפני ה  ש.

 12יש ל* שיחה  –מה המשכורת של מייק, ודאוד וויקה חושבי� שאולי היא רוצה לפטר אותו 

 13  ע� דאוד.

 14  שעל מה היא, השיחה הזאת?  ת.

 15  – – –דאוד שואל אות*  ש.

  16 

 17  עו"ד קוסטלי!:

 18  קי�. אחד שזה מפגש ע� אלישבע...יש שני חללשיחה 

  19 

 20  עו"ד קרמר:

 21  אל תפריע לי.

  22 

 23  ומה זה "פתרו� מצאת"?(מעיי�)   ת.

 24משכורת המה גובה  אני רוצה לבדוקקורא) עכשיו הוא שואל אות*: "ע� מי אני יכול לדבר? (  ש.

 25  כל החבר'ה של*".של 

 26  מה מסודרת שבסו� יוצאת מנחמי, ע� כל המשכורות של ספקי�.ירש שי  ת.

 27היה רק במשכורת הוא שואל אותי על משכורות, ואני ודאוד בסו� הבנו שמדובר בספקי�. כי   ת.

.� 28  אד� אחד בדרו� אית

 29לאדו� דאוד  , שיצא מנחמי,מייל$למה אנחנו יודעי�? לא מתו! הזיכרו� שלי. מתו! זה שיש אי  ת.

 30מהל! לי� ביאי תאני חושב שההתנהלות של עמות ,גודובסקי, שבו רשו� כל הספקי�. אגב

 31כל מה שהגשת� בכתב האישו�  הזאת.בצורה היא לא הייתה  ,דרו� אית�, אילו אני נמצאתי

 32הוא כאי� וכאפס. כי שילמנו ש� מאות אלפי שקלי�. מה לעשות? לא הייתי זמי� בטלפו�, כי 

 33זליגה של כס� לטובות שהייתה ה. אני אומר לכ� שהסיפור חמור. למה? כי הסיכוי הייתי בעז

 34מיכ� בכל את� חושפי� את מערו הנאה אישיות הוא גדול. אני לא יכולתי לטפל בכ!. אבל פה

 35, אז בעצ� מה של הפרויקטת� לכל הייסוד א� דרו� אית�, אני שוכתב האישו� הזה. כי 
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 1מקו� שהפרויקט טוב או לא? זה המבח�? זאת אומרת, Cְ המבח� שלכ�? הא� הפרויקט הוא 

 2הג� שאני רואה ששילמו ש� לאוטובוסי�,  – צלחושהפרויקט מזה שוחד. במקו�  לא מוצלח,

 3כי חקרתי את זה, אדוני, השופט... הסיכוי שזלג ש� כס� לשוחד גבוה. וזה היה בוואלה! אז 

 4  בעזה. אז אפשר להפיל עליי את זה. יהיית

 5  בגו, השאלה. התשובה  ש.

 6  אה. אז התשובה: כי זה אני.  ת.

 7  ת של מייק.רמישהי מבקשת לברר מה המשכו  ש.

 8כ* דאוד אומר ל*: שלח את המשכורת של כל החבֶרה שלנו. אז זה מייק, �שתי דקות אחר  ש.

 9   – – –קלגנוב, בננסו.

  10 

 11  עו"ד קוסטלי!:

!� 12  קלגנוב לא קשור לדרו� אית

    13 

 14  – – –צרי* לראות איפה מייל, או אקסל אבל א� זה מה שאתה אומר, אתה  ש.

  15 

 16  עו"ד קוסטלי!:

 17  הוגש, הוגש. כל המשכורות הוגש.

  18 

 19  ירו�, ירו�, ירו�. רגע. ברו! הש�...  ת.

 20  למי נתת משכורת בדרו� אית.?  ש.

 21שנדע, . אז "ציפרלקס"אני קורא לו בחקירות  לזה. קוד� כו תלצופנס, אנחנו יודעי� ארק   ת.

 22. אילו יצא מייל שבו היה נזכר כל תבחקירוהבדלי� , שלא יהיו לנו קוד� כול, שנעמוד

 23המשכורות שאת� מייחסי� לנו במעשי שוחד, אז היה המייל הזה. אבל מתברר שסמו! 

 24לא  שאי� להחנו יודעי� נזה, שאתלאירועי� האלה, שבה� אתה מנסה להסתמ! על איזושהי 

 25: אילו עכשיו אנחנו יודעי�של דרו� אית�. ידיי� ולא רגליי�, עבר מייל שבו יש כל המשכורות 

 26נוכל לאלה שבאי� אחרינו להסביר  ,חנו, כראשי העמותותנ, שאקוהרנטי� היה וכתב האיש

 27מה מדינת ישראל מצפה מאיתנו, אז הנושא הזה של דרו� אית� לא ופורו� הצעירי� כ�, אז 

 28  זה לא אפשרי.

  29 

 30  עו"ד קוסטלי!:

 31  קלגנוב.פינה. הוא שאל אות! על הת א תסגור

  32 

 33  – – –ידענו בצורה ברורה שקלגנוב לא עבד בדרו� אית�אנחנו מה פתאו�?!   ת.

 34יקט שדובר בו, שהוא... יועד לו מיליו� וה, לפרשקלגנוב מיוחס מבחינתנו, העמות הרי ידוע לנו  ת.

 35  – – –מתו! שישה מיליו� שקל לעמותה ש"חוחצי 
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 1  דרת, הכוונה היא שנתת הוראה ל...?כשאתה אומר לדאוד: אני אכי. ל* רשימה מסו  ביהמ"ש.

 2  – – –לנחמי  ת.

 3  והמייל מתייחס א* ורק לספקי� של דרו� אית.?לנחמי,   ביהמ"ש.

 4  א! ורק לדרו� אית�.  ת.

 5  לי� בכל השעות.ינשכרו לעבוד באישולא החבֶרה   ש.ביהמ"

 6  רק בדרו� אית�.  ת.

  7 

 8  עו"ד קוסטלי!:

 9הרשימה של נחמי, ע� כל הספקי�, ע� כל צפינו את הדבר הזה. הגשנו את  –השאלה של אדוני 

 10  המשכורות.

  11 

 12  עכשיו תראה.  ש.

 13למה את� לא שמחי� שחשבת� שהיו  ?..תגידו, למה הכיוו� שלכ� הוא לכיוו�.ח�) $(לעו"ד אב�  ת.

 14  פה מעשי שוחד וזה לא כצעקתה? תשמחו מזה. זו המדינה שלנו.

  15 

 16  עו"ד קוסטלי!:

 17לדאוד גודובסקי, ע� דרו� אית�, וע� צופנס, וע�  שלחהההוצאות שנחמי רשימת  – 136, נ/135נ/

 18  ועוד כהנה וכהנה. אי� קלגנוב. –פייסבוק 

  19 

 20חוזה להארי* ). "ביקשתי 220עכשיו תראה הודעה מיו� עשרה בנובמבר (מציג את נ/  ש.

 21  ר.* בעשרה בנובמב. נכו.? הוא כותב ל(קורא) למייק" וגו'

 22הרי הוא תכ� יציג שיחה. אני רק רוצה לחדד כמה  :המשפט תרק רוצה להעיר לבימעולה. אני   ת.

 23מ�. ידעתי על קיו אהתייחסתי אליה�, ללא  לאסי� קיבלתי מדאוד וממייק שבכל$א�$אס

 24הינה, דבר שדילגתי עליו. אז עכשיו  זא –אסי� שקיבלתי ביו� $א�$הבנת את כמות האסאילו 

 25  תביא את השיחה הזאת; בוודאי, תגיש לבית המשפט.

 26  (מציג). 283ת/  ש.

  27 

 28  עו"ד קוסטלי!:

 29  אס.$א�$. עוקב לאס221זה נ/

  30 

 31  הקלטת השיחה מושמעת.

  32 

 33השיחה נפתחת בזה שדאוד אומר ל*: "תקשיב, מייק שעובד אצלי, אני כתבתי ל*". כמו   ש.

 34  אד�.�שרואי� פה, אתה בכלל לא מכיר את הב.
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 1והיא אומרת: דרו� אני שואל אותו: "מי זה"? (קורא את ההמש!). ואז אני שואל את נטליה   ת.

 2  אית�. הלאה.

 �3הב. תא אתה פע� אחת לא שואל אותו למה להארי* לו חוזה, מה הוא עושה. אתה לא מכיר  ש.

 4  אד�.

 5  יש סימ� שאלה או שזו אמירה?  ת.

 6  תתייחס.  ש.

 7  ?ו...א statementזה   ת.

 8  תתייחס.  ש.

 9של נחמי פה שלבת יפה ע� החקירה הראשית, ומ שיו אני אענה כמו שעניתי בחקירהעכאז   ת.

 10ג� אילולא  ,באגשל דרו� אית� לא ניהלתי ולא הפעלתי.  . אני את הפרויקטבבית המשפט

 11א תפקידי. מה שאני מבי� מהשיחה הזאת מילואי� לא הייתי מנהל ומפעיל, כי זה להייתי ב

 12היה הוא זה קוד� כול באופ� בוהק וברור שלא אני שאחראי על קליטת עובדי� וכו'. מה ש

 13פשוט: אני חזרתי מהמילואי�. אני ידעתי שיש מספר עובדי�, ספקי� וכו' שפעלו במסגרת 

 14לעד  – אד�, לא משהו ספציפי$לא את הב� – להארי! את הפרויקטדרו� אית�. נחמי ביקשה 

 15 ,הבחקירי! עד סו� ינואר. כפי שאמרתי דובר על הקמת קר�, שתמשחרי זה או .חגי�אחרי ה

 16דברי�, ה –מדובר פה ג� בזוטות  י. הרימות. הייתי צרי! להפנות את דאוד לנחאחד, עשיתי טע

 17לכ�  .ההנחתי שזה קשור להארכ יאנמה אני עשיתי?  ., חכו רגעעכשיוי�. ג� מבחינת הסכומ

 18עכשיו, יונת�, פה הנקודה המהותית של חוסר  אני אומר לו: בסד, אני מעביר את זה הלאה.

 19ת ואפילו שאני אומר עכשיו לרעות שתדבר ע� שיר� להעביר אההבנה של אי! הארגו� עובד. 

 20לאה, עכשיו זה עובר את מנגנוני הבקרה. הרי מי חתו� על העברות הכס� לעובדי�? לא זה ה

 21 אד� עבד,$אי, כי אני אחראי. אבל אי� לי יכולת לבקר א� הב�רשאני לא אח לבגלאני. ולא 

 � 22חת� זה בחור ששמו קובי יפרח. והבחור הזה, ג� יש לו  תראו שמי שבפועלכ� או לא. לכ

 23  וזה הכול.וא חת�, ולמה העבירו לו עוד משכורת. ה תשובות טובות להסביר למה

 24  – – –מה צרי*אותו אפילו לְ שואל . אתה לא דאוד הוא שור מועדאתה מסביר ש  ש.

 25  היפי� במדינת ישראל. תפסיקו.הפרויקטי� בוא'נה, עשו את אחד   ת.

 26  ?– – –לכמה זמ.. דאוד יקבע ל* לכמה זמ. ואתה שואל אות  ש.

 27רויקט. ישבה פה אותו בפול לקבוע, ושאלו אותה, העידה על זה נחמי. הפעילו שהוא יכודאי   ת.

 28אותה  �פה, הבאת ישבה – – –מייחסי� פהשאת� חלק מהקנוניה  אשני צור. היא בטח ל

 29 המשפט תאני רוצה להגיד לבילהעיד. ה� הסבירו בצורה ברורה. ה� נפלו תחת הלח4. עכשיו 

 30  – – –נקודה אחת ברורה

  31 

 32  עו"ד קוסטלי!:

 33  תסיי� מה ה� העידו. ,רגע
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    1 

 2. היא העידה: אני up-buildהו... שבנות פה איזמשפט, אני רק מנסה לה תאסביר לביאני   ת.

 3יזמתי את הפנייה לדאוד  –באיילי�  תרבשרש ר, חוליה אחרונה, אני שני צואני, אני –יזמתי 

 4היא לא הצליחה לבד לעמוד בה. ומכא� דאוד  ,, כי העומס של דרו� אית�הלעזרגודובסקי 

 5 דרו� אית�. ששמו הזה , את האד� שכביכול עובד אצלו, לטובת הפרויקטהשאיל, השאיל

 6נמצא  ,�עבאופ� מעומ ,יותר$או$פחותכשאני מקבל את הטלפו� הזה מדאוד, כל המידע הזה 

 7  לי.

 8  אתה אפילו לא יודע מי זה.  ש.

 9בר ושמד –הגברת נטליה  –מבי� י בהתחלה מי זה. עד שאני והג�... הרי הוא שואל אות והג�,  ת.

 10כל מה שנותר לי  – – –הדברי� לא מתחברי� לי בראש. וחו4 מזה ,דרו� אית�באד� של 

 11הכי קל לי פול לאנשי� אחרי�. ייש, זה להעביר את הטא 115לעשות, כמנהל עמותה שיש לה 

 12עבד זה לא  אעבד או ל אשצרי! לבקר א� הו יד לו: דאוד, תדאגו שהחוזה יטופל. בסו� מילהג

 13האיש , הוא עבד! כי לשמחתנוהאנשי� שחותמי� בסופו של דבר על המשכורת. אלא אני, 

 14אז (לתובע) אני לא טועה, נכו�? (לסנגורי�) ועה והעיד שהוא המשי! לעבוד. בשהעיד פה תחת 

 15כתב אישו� על הגשת� הרי לא  –ע שזה בסדר ועל מה המהומה? הרי א� בשלושה חודשי� יד

 16זה, נכו�? אז בחודשיי� הנוספי�, ברגע שהוברר שהאיש עבד, אפשר לסמ� על זה וי. לשיטתי. 

 17  עול�.אני לא משפט�, קחו את זה בעירבו� מוגבל. ככה אני מבי� את ה

 18  השאיל לנו אותו. א, אחד לא השאיל ל* שו� דבר. קוד� כול אתה אומר:  ש.

 19  זה לא אני אמרתי, שני צור אמרה.  ת.

  20 

 21  עו"ד קוסטלי!:

 22  נחמי העידה.

  23 

 24  או נחמי, או מישהו.  ת.

 25יותר, וג� הוא אמר הפרויקט נגמר, היא לא ראתה אותו העידה שבחודש אוקטובר  נחמי  ש.

 26  הפסיק להיות בקשר ע� שני.מר הוא שהכול נגשאחרי 

 27  – – –ה, השיבה לכ� פה. היא יישבה לכ�נחמי גייניס, מנכ"לית העמות  ת.

 28אני אומר: פשוט מבחינת! שהיא לא יישבה ל! את העניי�, כי כולנו שקרני�. הרי זו המהות.   ת.

 29  – – –זאת אמרה? היא אמרה: מדובר בפרויקט בשטח המועצה$היא בכל האבל מ

 30הזאת שאתה מדבר עליה. כי מה היא מנכ"לית העמותה, יישבה פה את הסוגיה  נחמי גייניס,  ת.

 31ה באוטובוסי� עבור הפעילות של הבאת ני צור הייתה אחראית להבאת אות� חבֶר ? שאמרה

 32אזרחי� לקנות ממקומות, עסקי�, בדרו� האר4. דובר בלהרחיב את הפרויקט הזה מעבר 

 33� האלה יחד גרמו לזה יסקי� האלה. כל הדברהע לשיקו&ידי הקמת קר� שתפעל ג� $על יואל

 34  – – –שהיה צור!
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 1  – – –ומייק, שלא מכיר בכלל את הקר.  ש.

 2  מכיר בכלל את הקר�? יודע שהוא לא התמאיפה א  ת.

 3ל ביתנו את ישרגלמפ להרי� טלפו. לאנשי�, לפעילימספר פה שהעבודה שלו הייתה הוא   ש.

 4  – – –בעיקר, להביא אות�

  5 

 6  עו"ד קוסטלי!:

 7  – – –וחצי נכו�, לא נכו�. הוא העיד שהוא עבד את כל החודשלא 

 8  והוא העיד שלא היו משלמי� לו כס� אילולא הוא עבד.

  9 

 10, שאלו את נחמי כמה זמ. היה הפרויקט הזה, והיא אומרת 341במשטרה, ת/ בחקירה שלה  ש.

 11זה  ).עד המילי� "זה היה סיו� פרויקט דרו� אית." אוגוסט" (קורא–(קורא). "כלומר יולי

 12  .�2014היה ב

  13 

 14  עו"ד קוסטלי!:

 15  – – –אתה טועה. אתה טועה. באותה הודעה היא אומרת (קורא)

  16 

 17  עו"ד קרמר:

 18  תתנגד.

  19 

 20  עו"ד קוסטלי!:

 21  ז אני אתנגד.א

 22נחמי גייניס במשטרה. באותה הודעה היא  תרא קטעי� חלקיי� מהודעתה של הגברהתובע קו

 23התובע קרא את זה. באותה  למזלי הרבופנס הועסק שלושה או חמישה חודשי�. צאומרת: מייק 

 24 �מש היא מדברת בהקמת התמיכה בעסקימהודעה באותה  – – –הודעה ממש היא מדברת בהקמת

 25  שהוא עשה. העיד שזה מה צופנסהקטני� בדרו� בעקבות צוק אית�. מייק 

  26 

 27  עו"ד קרמר:

 28  זה לא מה שהוא העיד.

  29 

 30  עו"ד קוסטלי!:

 31  י אומר ל! שזה מה שהוא העיד.אנ

  32 

 33  עו"ד קרמר:

 34  יש פרוטוקול.

  35 

 36  עו"ד קוסטלי!:
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.� 1  מצוי

  2 

 3(נוקב מת., שאלת את דאוד שאלה אחת פשוטה: מה הוא אמור לעשות? לפני שאתה מוציא   ש.

 4  מהעמותה.בסכו� כס,) 

 5כל השאלות שאתה שואל אותי עד היו�, לאור! כל הזמ� הזה, זה הא� שאלתי את השאלות   ת.

 6בכספי העמותה בצורה המיטבית.  תיהתנהלשהנכונות או לא. אני, למיטב שיפוטי, חושב 

 7העמותה, שה� כספי ציבור; כ! עשיתי עד היו�, ואני כספי עשיתי את המקסימו� לשמור על 

 8לי. אתה יכול לשאול: הא� נכו� להארי! חוזה לעובד או לא. א חושב שהיה בזה משהו פליל

� 9  לזה דבר וחצי דבר ע� כתב האישו�. אי

 10  – – –העניי. פה זה דאוד. אתה מספר שהוא שור מועדהעניי. פה זה לא כספי העמותה,   ש.

 11  היית� מגישי� כתב אישו� אחרת, לא? אברור שזה העמדה שלכ�. הרי ל  ת.

 12עד  חמי אמרה במשטרה. היא נשאלת: "כלומר את�[...]" וגו' (קוראעכשיו, תראה מה עוד נ  ש.

 13ה שאלה אחת פשוטה: היא אחראית ואל אותש מת., אני ).המילי� "ולא סוכ� איתי דבר"

 14  אה לדאוד, שלח אותו לנחמי.זו לא טובת הנלפרויקט. א� 

  15 

 16  עו"ד קוסטלי!:

 17גייניס נשאלה על הדברי� האלה מתנגד. התובע ציטט דברי� מהודעתה של נחמי גייניס. נחמי  אני

� 18בעדותה בבית המשפט, ונתנה עדות מפורטת מאוד. אמרה שהיא וקובי יפרח היו אחראי�  ,כא

 19מדוע לא עמדה על  סה למייל מזמ� אמיתי, והסבירהחהתיי ,להפעלתו של מייק צופנס בחודש הנוס�

 20 ירידי חוק$מרה שלא נית� לה בכלל עלהסבירה את זה מצוי�, וא –ה בחקירתה במשטרה הדברי� האל

 21יתה צג לה שו� מייל מהעמותה, וזאת היהמשטרה, כ! היא העידה, להשלי� את כל הפרטי�. לא הו

 22מעדותה.  עדותה. זכותה של התביעה לטעו� בסיכומיה שהיא רוצה להעדי� את ההודעה שלה במשטרה

 23וכ!, מבלי לומר לו מה היא $כ!במשטרה שנחמי גייניס אמרה  �עוציג לעד שאלה ולטהתביעה לאסור ל

 24  אמרה בעדותה. תודה רבה.

  25 

 26ו ודשנו ניי�. ד<מעידי� בפני עצמ�, וזה תשובתי לעאני חושב שהדברי� של נחמי בבית המשפט   ת.

 27  המשפט.ה� ג� יצאו לאור בבית ולשמחתי  ,ה� ברורי� מאודבנושא הזה, והדברי� מבחינתי 

 28  אתה אומר לו: תבקש משיר. שתעזור ל* לפקסס את החוזה (קורא).  ש.

 29  אתה יודע מי זו שיר�?  ת.

 30  (קורא)  ש.

 31  אחי, אתה יודע מי זו שיר�?  ת.

 32  נניח שמזכירה.  ש.

 33  לא. העוזרת של נחמי.  ת.

 34  – – –ברור עוד יותר. אתה מחליט כבר בשיחה  ש.
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 1  אני לא מחליט כלו�...!  ת.

 2  הארגו. הזה? אתה הדמות הכי בכירה?אתה היו"ר של   ש.

 3של הארגו� הזה, אני הדמות הכי בכירה. א� אחד חו4 ממני לא צרי!  "רל אני היוכוקוד�   ת.

 4פשוט מאוד צלצל אליי  –לתת את הדי� על פסיק וחצי פסיק בתו! הארגו� הזה. הנושא הזה 

 5אמירה של נחמי זה התחבר ע� ה ,י ע� דרו� אית� כי נטליה אמרה לידאוד. זה התחבר ל

 6שהיא רוצה להמשי! את הפרויקט. הנושא הזה הוא טכני מבחינתי, העדתי על כ! בבית 

 7המשפט, בחקירה במשטרה. אמרתי יותר בחקירה במשטרה. אמרתי שהיו� בדיעבד אני 

 8זאת אני אגיד שבעצ� זה שהעליתי את $מצטער שלא הפניתי את העניי� ישירות לנחמי, ובכל

 9ובמידה שיש תקלה בהחלטה הזאת, אז היא פעלתי נכו�, י, מת של נחשיר�, העוזרת האישי

 10תתברר מאוחר יותר. את זה, כמוב�, השופט אומר: זה חוכמה שבדיעבד. בזמ� אמת זה 

 11  התנהלות. התנהלות.

 12די. �עור* –, כתוב פה "מהנחש", אבל בשמיעה 108קוד� כול בפסקה  )49(מציג את ת/  ש.

 13  אבל זה "מהנחה ש". – העדי�, אני לא זוכר מיקוסטלי! הציג את זה לאחד 

 14כ* מעלי� את אורית על הקו, �על כספי�. אתה מדבר קוד� ע� דני, אחר שיחה ארוכהזו 

 15  אתה אומר: אל תגיד מה שהוא ביקש בטלפו.. אחרי זה מצטר, סטיב..

 16  קורא עד המילי� "[...] ו[דחינו] את זה").. (�128תל* ל –בהתחלה   ש.

 17 דני, הוא חושב שהוא יכול להביא(קורא), ואורית אומרת (קורא). אז אני אומר "דני אומר   ת.

 18  שבע מאתיי�". זה אני כבר לא יודע במה מדובר. 

 19  עשו את זה בעבר").[...] "המילי� (קורא עד   ש.

  20 

 21  עו"ד קוסטלי!:

 22  מה סטיב� אומר? מי זה "ה�"?

  23 

 24  עו"ד קרמר:

 25  אנחנו נראה.

  26 

 27  :2נאש� 

 28  ?'נא$שב4'"ה�" זה ישראל ביתנו. אנחנו יודעי�. חבֶרה, מה זה פה? אנחנו ב... 

  29 

 30  לגמור את השטות הזאת בצפו.").[...] סטיב. אומר (קורא עד המילי� "  ש.

  31 

 32  עו"ד קוסטלי!:

 33  לא, לא, לא, אל תקטע את זה (קורא).

  34 
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 1 לאבי�, אני ג� העדתי על זה במשטרה. קיא" כקהשטות הזאת בצפו�"את  יאגב, אני הבנת  ת.

 2מה טיב� צדק, ואני לא הבנתי נכו� את סכשקראתי את עדותו של סטיב� אני מבי� מאוד ש

 � 3אמר. כי הוא אומר: להתחיל את השטות הזאת בצפו�. אני מבי� שלהתחיל ולגמור, שסטיב

 4  זה מה שבלבל אתכ�.

 5  י אירועי�.טיב. במשטרה, אבל יש פה שנסתראה, זה בחקירה של   ש.

  6 

 7  עו"ד קוסטלי!:

 8לא, למה אתה מבלבל? תשמיע את השיחה. תשמיע את השיחה. שמענו את השיחה וזה לא שני 

 9  אירועי�.

  10 

 11  הקלטת השיחה מושמעת.

  12 

 13יו� קוד�, אתה וסטיב. מקבלי� את המייל  ר,בזה אולי ויכוח ע� סטיב., אבל בשלושה בדצמ  ש.

 14  וג� יש שיחות, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. –קלגנוב מדאוד, מה קורה ע� ההעסקה של 

 15הבנת  הת הסיפור של קלגנוב. כמו שאתא שיחה. סטיב. אומר ל*, מזכיר ל*, שצרי* לסגור  ש.

 16  את זה בחקירה.

 17  לא של קלגנוב.  ת.

 18  של הקיאקי�.  ש.

 19כ! משנה, $הקיאקי�. ואמרתי והוספתי שזה לא כל תשל הקיאקי�. להעביר את הכס� לעמות  ת.

 20העביר את הכס� לעמותת אילו ידעתי זה לא היה מונע ממני לחשוב שזה בסדר, לכי ג� 

 21  שאני חושב היו�.ו מהקיאקי�, כ

 22, אחרי שאתה שואל א� היא יודעת לעבוד, ומה היא יודעת לעשות, אז אתה �176עכשיו, ב  ש.

 23בר הוא אומר ל*: אני אד �201שואל: הוא יית. עוד מיליו. וחצי? וסטיב. אומר ל*: כ.. וב

 24  זה בארבעה בדצמבר.איתו. סטיב. הול* לדבר ע� דאוד. 

 25: קשירת קשר לביצוע פשע. אגב, כששמענו את השיחה הזאת במשטרה, אז החוקר הטיח בי  ת.

 26מבי�. זה מה שנקרא קשירת לא , אני עאני חשבתי שהוא צוחק איתי בהתחלה. אמרתי לו: רג

 27  קשר לביצוע פשע?

 28  – – –לעבוד, בשבילמת., תראה. אתה לוקח אותה   ש.

 29  אני לא לקחתי אותה לעבוד.  ת.

 30  – – –שולח את סטיב. להגיד לדאוד  ש.

 31  אני ג� לא שולח את סטיב� להגיד לדאוד.  ת.

 32  משנה? אבל המציאות היא אחרת, נכו�? מה זה  ת.

 33  – – –חציווכ. להעסיק אותה בשביל המיליו. אתה מאתה אומר:   ש.
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 1היא יכולה  א�חצי. אני שואל באמת שביל המיליו� וב, אני לא מוכ� להעסיק אותה יונת�  ת.

 2  לעבוד.

 3מביאה לי את ההצעות  הטייקוני� האלה, ומה את את לי ואז אני אומר לה: מה את מכניסה  ת.

 4זה אני מדבר ע� סטיב� לא בטלפו�, במסגרת מפגש בינינו, ואני אומר לו:  יואחרהאלה. 

 5את העניי� הזה, נפנה למבקר שעושי� תקשיב, בגלל הרגישות של העניי�, במידה שנחליט 

 6חלולה? בגלל שאותו רונ� וינברג היה חלק אמירה  לא זאת היאההמדינה. למה האמירה 

 7מהמשרד של שפירא, אותו שופט לשעבר שהפ! להיות לימי� מבקר המדינה. ורונ� וינברג 

 8זה אמר לי: באירועי� מסוימי� שבה� אתה חושב שאפשר להתייע4 ע� מבקר המדינה, ג� 

 9ג� בהקשר של קבלת  ,רה, שבו אתה מעסיק חברת כנסת לשעבאפשרי. אגב, אירוע כז

 10ה צרי! אגב, לדעתי ז –או בכלל  הצי, הספציפי הזהמיליו� וח. הרי לא משנה א� י�תקציב

 11עקרוני,  �ערבות מבקר המדינה בכל מקרה, כי לא קשור המיליו� וחצי של השיחה. באופתה את

 12יש פה סוגיית  .רפה פנייה להעסיק חברת כנסת לשעב� לעמותה. יש פה מפלגה, מעבירה כס שי

 13  – – –נצלמתי נבזה נגמר העניי�. א .יתנראות וג� סוגיה כלל

 14  היית אומר לו: דאוד אמר לי שא� אני אעסיק אותה, אני אקבל מיליו. חצי שקל?  ש.

 15הייתה פנייה נכונה. למבקר המדינה ה יישפנ י!ריופי. זה שאלה... שאלה נכונה. אני מע  ת.

 16ל אשאנחנו עושי� ע� מפלגת ישר פי�משותפרויקטי� שרות יש מספר קבמסגרת ההת"

 17ה, וכזה. הוגשה בקשה מטע� נציג המפלג$יביות בהיק� כזהמדובר בהעברות תקצביתנו. 

 18להעסיק חברת כנסת  ,נציג המפלגה" – "דאוד"סביר להניח שלא הייתי אומר לו  – "דאוד

 19המדינה רואה בעיה מבקר לצורכי העמותה. הא�  תוב� בהעסקה אמיתימדובר כמ .לשעבר

 20  ?"– – –בסוגיה הזאת

 21  קיאקי�?עשית את זה ע� ה  ש.

 22  קי�?את את זה ע� הקיולא! מה הקשר ללעש  ת.

 23  למבקר המדינה? אז למה ע� הקיאקי� לא ובעניי. של חברת הכנסת אתה כ. פונה  ש.

 24זה לא  ,ברי�כפי שאני עשיתי אותה בזמ� אמת. חהבחנה את האני רוצה לחדד לבית המשפט   ת.

 25לא משהו שנית�  זה ., זה לא פרויקט משות�ליה שמטוב כבקשה תלהעסיק אפרויקט משות�. 

 26ה כ� במטרות העמותה או זליה שמטוב  תהגברמטרות העמותה. הא�  תלבחו� אותו במסגר

 27י� פה זועקנחנו אישו�. אההעמותה? תפרידו את זה מכל האישומי� של כתב במטרות לא 

 28, הג� שלא תמיד עלו יפה, ועל זה אנחנו �כבר שלוש שני� וחצי: מדובר בפרויקטי� משותפי

 29 ה של חברתליה שמטוב, מדובר בהעסקלא חושבי� שצרי! להאשי� אותנו בשוחד. בסוגיית 

 30ביתנו, מפלגה שבמסגרת שיתופי הפעולה בי� העמותה לבינה ישראל מטע�  ,כנסת לשעבר

� 31  (מביט לעבר דלת האול�) פרויקטי�, וג� מועברי� מספר רב... נעשי� המו

 32  מה קורה שמה?

  33 

 34  עו"ד קוסטלי!:
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 1  תמשי!.

  2 

 3יתו� פעולה לא במסגרת ש –הזאת מבקשי� מאיתנו להעסיק חברת כנסת לשעבר  תבמסגר  ת.

 4א�  ,נו היוע4 המשפטי לבחו� את הדברי�נחה להתחו� השיפוט ש תכזה או אחר, לא במסגר

 5כ� אני חושב שיש מקו� במקרה כזה לפנות למבקר $ועלוא� לאו.  העמותהה� במטרות 

 6המדינה, אפילו רק בשביל למנוע לזות שפתיי� לעניי�. לא קשור בכלל לשוחד. יש פה מפלגה, 

 7אד� במסגרת העמותה שלא במסגרת פרויקט משות�.  להעסיק �שינותנת הרבה כס�. מבק

 8לא וכ!. $ת�, מאגמי� תקציבי�, אני רוצה כ!ולא באי� ואומרי�: בואו, עושי� פרויקט מש

 9  נסת.ש רצו להעסיק חברת כר. ה� מממגייסי� פרויקטו

 10י� למגזר ארי� לעשות שיווק ולהיות אחרופי המסמכי�, היו אמ�ג� קלגנוב וג� בננסו., על  ש.

 11  הרוסי. מה ההבדל?

 12 ,הפרקליטות לש תקה הכלכלימחלבבח� בפרקליטות, המואומר: א� המבח�  חוזראז אני   ת.

13� הוא הא� המבחהוא מבח� יעילות העבודה, אז במבח� הזה אנחנו ככל הנראה נכשלנו. א�  

 14 נו שוחד או לא, אז התשובה היא לא. עכשיו אני אגיד ל!: זה נראה מיתמ� מאוד,אנחנו נתַ 

 15כל החקירה את בית  !לאורל מנסה לבלב . ואתהפתאו� כשמתרכזי� ל! ועושי� ל! פוקוס

 16אחת מהפעילות שלנו. העידה $אפס$אפס$אפס$נקודה$אפס ס עלעושי� פוקוהמשפט. את� 

 17ה על עובדי� הייתה סוגיה אמת, שבנושא הבקרמזמ� ו ניירות על זה ג� נחמי. אנחנו הראינ

 18 על עצמי.מדבר עכשיו  אני לא –לנו מאמיני� בארגו�. בסופו של יו�, א� את� לא  תבעייתי

 19 מאמיני�דני, על כל האנשי� שהעידו פה. א� את� לא  על ,מיאני מדבר על אלישבע, על נח

 20יותר  יצרה. אי� טובי�הישראלית רה בביותר שהח הטובי�לאנשי� לא מאמיני� לנו, את� 

 21כי  –ני� האלה במחליטה שלא להאמי� ל הפרקליטותמהאנשי� האלה. זאת אומרת שא� 

 22ני� של המדינה הזאת אבל טובי הב –הינה, אני כשלתי, לא ניהלתי את זה בצורה המיטבית 

 23זה רמז מטרי�  –ל אימא שלי, מרצה לספרות ש . בהקשרמטרי�� רמז תשקרני�. ואני נו

 24ד על אח�. את� אומרי� שטובי האנשי� במדינת ישראל שקרני�. בשביל לכסות ילסיכומ

 25, לקד� דברי�. את כל זה גדעת�. אני היה רצו� להתקד� השני, ישבו ע� דאוד ורקחו קנוניה.

 26אני ודני לא ותה לא תקו�. כי מהע .זה. כל זה נהרס ט אתכ� עלתשפושההיסטוריה מקווה 

 27רוצה לא  � החקלאיי� שלי. דני כבר ש�. אניר לחיי הפרטיי�, לשמוני� הדונאני חוזנחזור. 

 28   זה. �עת אתכ�, להתעסק ואיותר לר

 29שאתה שיחה. אני לא ציני. אתה הבנת פה פרטי� של הריד אות* מזה לומת., סלח לי שאני מ  ש.

 30, מי יקבל איזה חלק מהבנק הזה שדיברנובדיוק הזמ. שדאוד מחליט  –בארבעה בדצמבר 

 31אתה הבנת פה בשיחה שאומרי� ל*... זאת שאלה. אתה  –ומשהו מיליו. שקל ��19של ה

 32  הבנת שאומרי� ל*: א� תיקח אותה תקבל מיליו. וחצי שקל?
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 1במדינת ישראל מבקשת להעסיק חברת כנסת לשעבר. וזה דורש ממני אני הבנתי שמפלגה   ת.

 2  לפנות למבקר המדינה ולקבל שאילתה.

 3  ?– – –אתה לא הבנת  ש.

 4השיחה מדברת בעד עצמה. אבל אני אומר ל!, ג� משפטית וג� ציבורית: המיליו� וחצי האלה   ת.

 5הדברי� האלה שכבר וכל  לח לחמ!"שלא משנה. הרי מה אני צרי! להסביר ל!, מה זה " זה –

 6התוצאה היא  הני� וחצי את המוח על שוחד? בכל מקרש ושאס לי מה�, שמבלבלי� לי שלמנ

 7, �פו של יוועכשיו, בסאחת. אנחנו אמרנו שנפנה למבקר המדינה ובזה נגמר העניי�. את� 

 8רכו ללכת הביתה ולזכור שהרסת� תנועת התיישבות במדינת ישראל, שהייתה יכולה תצט

 9. בה� א� המתנחלי� את כל העול� החרדי, את השארת�זר החילוני, ובינתיי� לבוא מהמג

 10תחלופת אחד לא נוגע כי יש לה� כוח פוליטי. זה החלפת האליטות במדינת ישראל. זה 

 11את� האליטות . פע� בנו לא היו מעזי� לגעת. עכשיו כשהתחלפו האליטות במדינת ישראל

 12. ממשפט הציבור את� לא תצאו ומצמת מאודה מצמיכולי� לרמוס אותנו ולהסתכל בפריז

 13  משפט יחליט, אבל זה צרי! להיות ברור לכ�.בית הודע מה לא ינקיי�. אני 

 14  טיב. הול* לדבר ע� דאוד?ססטיב. אומר ל*: אני מדבר איתו. אתה הבנת ש 201בפסקה   ש.

 15  אני לא יכול להגיד ל! א� בזמ� אמת הבנתי את זה.   ת.

  16 

 17  עו"ד גזית:

 18  יכול להיות.

  19 

 20סטיב� מצלצל לדאוד כדבר סגור ואני בכלל לא שמה. זה יכול לקרות. ג� אני  ות.זה יכול להי  ת.

 21ואתה לא תמיד מביני� אחד את השני בשיח סגור, וכולנו כא�. את� מסכני�. את� מתעסקי� 

 22  כל היו� ע� עברייני�, ואת� כבר לא יכולי� לראות משהו אחר.

 23(מציג). אתה אומר לה  88ההגנה הציגה לה את השיחה נ/בחקירה הנגדית של אורית לרנר   ש.

 24 :פה, לאורית, בהתחלה: מה את משחקת לידיי� של הטייקוני� האלה? אתה אומר לה

 25  (קורא).

 26  נכו�.  ת.

 27  קשורה לליה שמטוב.את הטענה של* שהשיחה הזאת  תאורית שולל  ש.

 28  אוקיי.  ת.

  29 

 30  עו"ד קוסטלי!:

 31את זה, ואני אגיד ל! עוד משהו, יונת� קרמר. עוד משהו.  אני חקרתי את אורית לרנר, ממש לא שללה

 32דר". מזלי, סאורית אומרת: "האחד וחצי זה ב השלישית בשורה – – –השלישית " בשורה"אחד וחציה

 33וחצי, מה  א� זה מיליו� ,חליט. ואגבידי� קרמר קרא קוד� את התשובה של מת�. אדוני $אדוני, שעור!

 34  מושחתת? איזה שטויות. מפלגה זה משנה? אז כ� בסדר לעבוד ע�
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  1 

 2ושחתת, אז תגיד לה לא בסדר לעבוד ע� מפלגה מ מת., א� אתה רוצה להגיד לאורית לרנר:  .ש

 3  את זה. למה אתה לא אומר?

 4תמיד נל! יחד ע4 שלי. יונת� קרמר יעמוד לצידי. אנחנו ויונת�, בגלגול הבא אני אקח אות! כי  .ת

 5ה זהבא. במקרה הגול , ונל! יחד לגליהיה בסדראתה תמיד תדע מה לענות, הכול  .לכל מקו�

 6  – – –לא היית לצידי

  7 

 8  עו"ד קוסטלי!:

 9  מה את משחקת לידי הטייקוני� האלה?שאלה פה השאלה: לנ

  10 

 11  – – –בשיחה הזאת אתה מבי.  .ש

  12 

 13  גזית: דעו"

 14  עוד לא עלה הש�.

  15 

 16ליה שמטוב. לא זכרתי את הש�. והוא  תאמינו לי שאני במשטרה עוד לא זכרתי את הש�  ת.

 17צועק עליי: הינה קשירת קשר לביצוע פשע. היו� אני מבי� שהוא לא צחק. ה� רואי� את זה, 

 18  אימא, כקשירת קשר לביצוע פשע.

 19  ...12בדצמבר, נ/ �24החקירה ברכב, מ –תראה, בחקירה במשטרה   ש.

 20  .מכני� את זהזו לא הייתה חקירה. את�   ת.

 21שואלי� אות*: לא ביקשו שאתה ג� תדאג להעסקה של ליה שמטוב? אתה אומר: בשני   ש.

 22עכשיו ה� ביקשו שאני אסדר לה עבודה בגליל ולא הסכמתי. –באיזה מקרי�? –מקרי� כ.. 

 23  ילו לא יודע את הש� שלה. למה אתה לא אומר את האמת? שהסכמת?פמי זו? אני א

 24לצידי ותסביר לי אי! להגיד, בתפיסה הצרה של!,  כי בפע� הבאה, בגלגול הבא, אתה תעמוד  ת.

 25אי! להגיד את הדברי�. זה מה שאמרתי, ג� בחקירה במשטרה וג� בבית המשפט, ובזה נגמר 

.� 26  העניי

 27  בזה ג� נגמר העניי. שלנו.  ש.

  28 

 29  עו"ד קוסטלי!:

 30אמרתי  אני לא בטוח שהוא... –אי� לי חקירה חוזרת. אני רק מבקש את רשות אדוני להגיש את המייל 

 31מיילי� שנחמי שלחה לדאוד. היא אכ� שלחה אות� ביולי ה�  136ונ/ 135/לאדוני מקוד� שנ

 32 ובאוגוסט; אני רוצה להשלי� את המייל של נובמבר.

  33 
#>11<#  34 

 35 ה ט ל ח ה

  36 
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 1תהיה נכונות מצד הצדדי�  .3. באותו מועד יעיד נאש� 3009, בשעה 10.04.18המש! הדיו� נדחה ליו� 

 2בסביבות כי מאחר שבית המשפט שומע  לסיי� ככל האפשר את כל חקירתו של הנאש� באותו מועד.

 3באופ� שא�  4להכי� את עדותו של נאש� מתבקש עו"ד פורז מועד זה צפויה אשתו של הנאש� ללדת, 

 4  במועד הבא. 4להעיד, יעיד נאש�  3לא יוכל נאש� 

  5 

 6  בת ההתייצבות.הנאשמי� מוזהרי� בחו
#>12<#  7 
  8 

 9  במעמד הנוכחי�. ),2018במארס  27( י"א ניס. תשע"חניתנה והודעה היו�, 

  

  שופט עמית, גורפינקל צבי

   10 

 11 בונפיל טלי ידי על הוקלד




