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 1מדינת ישראל נגד קירשנבאום ואחרים.  16512-08-17כן, תיק פלילי  כב' הש' לוי:

 2נוכחים הנאשמים ובאי כוח הצדדים. המשך חקירה נגדית לעורך דין 

 3 אבן חן. בבקשה. 

 4 

 5 העדה, גב' פאינה קירשנבאום, ממשיכה להשיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד אבן חן: 

 6בן חורג לתנועת דני אלינסון העיד והסביר שתנועת 'עזרא' היתה  ש:

 7המזרחי, לא קיבלה תקציבים, הוא רצה להגדיל את הפעילות של 

 8התנועה ולכן הוא חיפש מפלגה שתתמוך בו וכך הוא הגיע לישראל 

 9 ביתנו ואחר כך גם פגש אותך. זה גם מה שהוא הסביר לך?

 10אני, הקשר שלי לא נוצר עם דני אלינסון לכן לי הוא לא הסביר אולי  ת:

 11ה שיחות. הקשר נוצר עם 'עזרא' דרך דיוויד רויטמן בהמשך היו איז

 12שהוא פגש את יושב ראש הפורום האמריקאי דימיטרי שיגליק והם 

 13התחילו ביניהם את ההתדיינות על כך ש'עזרא' ארצות הברית רוצים 

 14להיות חלק מהפורום ואז כמו שסיפרתי אריק נודלמן שהוא המנכ"ל 

 15ש עם דיוויד, סיכמו מה של ביתנו עולמי נסע לארצות הברית, נפג

 16שסיכמו והם הגיעו אלי לפגישה בישראל ואז היתה הפגישה מרובעת 

 17ואחר כך עם אביגדור ליברמן גם שבה הוחלט ש'עזרא' יהיו 'עזרא' 

 American forum . 18-ביתנו והם יהיו שייכים ל

 19מיליון שקל מקק"ל.  3.1את סייעת לתנועת 'עזרא' לקבל  2013שנת  ש:

 20 נכון?

 21 לא.  ת:

 22העיד כאן אלינסון, סיפר שאת דיברת עם יושב ראש קק"ל ואז הכסף  ש:

 23 עבר אליהם. 

 24אני העדתי פה ואמרתי שהיו לי לא מעט שיחות עם אפי שטנסלר  ת:

 25בזמנו, אני לא זכרתי שאני העליתי את הנושא הזה אבל לא פסלתי כי 

 26היו הרבה שיחות. לדעתי יכול להיות שעשיתי קשר בין אלינסון ואפי 

 27נסלר, אני לא טיפלתי בנושא של הכסף מקק"ל ואני לא זוכרת את שט

 28זה ועד כמה שאני גם זוכרת שאפי שטנסלר גם אמר שהוא לא, כי לא 

 29היה דבר כזה, אני לא פניתי ולא טיפלתי ולא יכולתי לטפל בכספים 

 30של קק"ל כי צריך להבין, אני לא העברתי לעולם כספים קואליציוניים 

 31חס וגם את זה הסברתי שקק"ל זה גוף שבדרך לקק"ל כי אין כזה י

 32כלל הכסף זורם לכיוון הפוך, הקק"ל מממן את הפעילות ממשלת 
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 1ישראל ולכן לא היה לי, לא היה לי, לא היה לי אפשרות לא להשפיע, 

 2לא לבקש ולא שום דבר. קק"ל בהחלט מבצעים לא מעט פרויקטים גם 

 3בפרויקט שקיים בתחום קליטת עליה וגם אמרתי שקק"ל הם שותפים 

 4עד היום קוראים לו 'אופק ישראל' והם מכניסים כסף בשליש שלהם, 

 5שליש קק"ל, שליש רוהם ושליש משרד הקליטה וכך קיים, זה גיוס 

 6עולים במזרח אירופה. אבל אני לא זכור לי שפניתי לאפי וביקשתי 

 7 ממנו והסכום שאתה אומר כאילו בכלל לא מוכר לי. 

 8 , זה מה שעבר. לא, הסכום זה עובדה ש:

 9יכול להיות, אני לא טיפלתי באלה, לא שמעתי את הסכום ולא זכור לי  ת:

 10 שפניתי לאפי עם הבקשה לכסף. 

 11 אמר אלינסון שאפי בעצמו אמר לו שאת דיברת איתו לגבי הכסף.  ש:

 12אני לא, אני עם כל הכבוד אני לא הייתי בפגישה בין דני ובין אפי, לא  ת:

 13ניהם, אני בטח לא יודעת למה אפי אמר ומה יודעת מה התנהל שם בי

 14אפי אמר, אני לא שמעתי מה שאפי אמר. אני, לפי מה, ושוב אני יודעת 

 15שכבוד השופט יגיד תעידי רק מה שאת יודעת אז אני יודעת שאני לא 

 16פניתי ולא ביקשתי את הכסף אבל לפי מה שבחומר החקירה ראיתי 

 17 לי למה דני אמר ככה.  שגם אפי אמר שאני לא פניתי אליו אז תמוה

 18כשאלינסון הציג את עצמו כאן הוא אמר שהוא מנכ"ל 'עזרא'  ש:

 19העולמית ונשיא 'עזרא' ארצות הברית. ככה גם את הכרת אותו? זה 

 20 התפקידים שהוא?

 21 אני ידעתי שהוא מנכ"ל של 'עזרא' עולמי. בהחלט.  ת:

 22 . 25טוב, אני רוצה להראות לך את ת/ ש:

 23 ים. הבאתי היום משקפי ת:

 24 הגיע הזמן.  כב' הש' לוי:

 25הגיע הזמן, זה פשוט אתמול הזכיר לי. אתה רואה? בדיוק למסמך  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 הזה. 

 27טוב, זאת הטבלה שדני אלינסון הכין, הוא העיד פה שהיה מראה לך  עו"ד אבן חן:

 28את הטבלה הזאת מידי פעם ופעם וגם היה צריך לקבל ממך אישור 

 29 ף דברים לטבלה. זה נכון?לפני שהיה מוסי

 30שוב, אני אחזור על מה שכבר העדתי בראשית. דני בהחלט היה מגיע  ת:

 31אלי עם טבלה. הוא בהחלט ניהל את הטבלה הזאת ומה שעשה, אני 

 32לעולם לא התעמקתי במה שכתוב בטבלה הזאת ולמען האמת אני 
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 1רואה, היום פה אולי לא אבל גם בהכנה לחקירה אני ראיתי פה דברים 

 2לראשונה שאף פעם לא התייחסתי אליהם, לא שמתי עליהם דגש ואין 

 3לי הסבר להרבה דברים פה אבל אתה רוצה נדבר על הרבה דברים 

 4 שאין לי הסבר להם. כן. 

 5 אנחנו נדבר.  ש:

 6 כן, בהחלט.  ת:

 7את יודעת שאלינסון מחק את הטבלה הזאת מהמחשב ברגע  ש:

 8 שהתחילה החקירה, רגע, רגע, אני אשאל, 

 9תשאל, אני אמרתי משהו? אני, כבוד השופט אמר לי לשתוק עד הסוף  ת:

 10 אני שותקת. אני נותנת לך לשאול עד הסוף. 

 11 את בסדר גמור.  ש:

 12 כן, משתדלת.  ת:

 13חודשים ושחזרו את  3הוא מחק את הטבלה הזאת ולקח למשטרה  ש:

 14הטבלה ואחרי שהראו לו את הטבלה ששחזרו הוא התחיל לשמור על 

 15זכות השתיקה. אבל זה אלינסון. מה שאני רק אומר, הוא העיד פה 

 16 ואמר שלפני שהיה כותב משהו בטבלה היה מבקש את האישור שלך. 

 17הוצאות בטבלה הוא פנה אלי, כמו למען האמת זכור לי שכשהוא רשם  ת:

 18למשל כשהוא רצה להכניס לטבלה את הנושא של השכר של תמיר הוא 

 19ביקש להוציא את זה מפה, כמו שהוא ביקש להכניס נסיעות או היה 

 20שם עוד כל מיני דברים שהוא ביקש סקר להכניס לפה אבל הכנסות 

 21ת, זה הוא לעולם לא פנה אלי ולא שאל אותי מה לרשום בתוך ההכנסו

 22 לעולם הנושא לא עלה ביננו. 

 23 אבל את ראית גם את הצד שלך,  ש:

 24אבל אני, שוב אני אומרת, אני ראיתי את זה רק בחומר החקירה כי  ת:

 25גם אם הוא היה מביא לי את הטבלה הזאת לעולם לא התייחסתי 

 26אליה כי גם ידעתי שבמאזן הפיננסי שם אנחנו רחוק מהיעד שלנו 

 27פור הזה הוקם והוא הבחירות לקונגרס, פעם והמטרה שלשמה כל הסי

 28שהגדיל את הפער של הזמן התכוננות ועד  2014אחת התבטל בשנת 

 29שהיה  data base-עוד היה זמן ועד שהתארגנו ואפילו את ה 2014

 30בתוכנית, בתוכנית של הפורום שזה היה צריך להיות כולו במימון שלו, 

 31הכל זה תהליכים, זה לא מומן עד הסוף כי  data base -אפילו את ה
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 1נעשה חלק חלק חלק, אז ידעתי שהוא רחוק שם ממימוש על הכסף 

 2 לקונגרס. 

 3 בשביל מה בכלל היה צריך את הטבלה? כב' הש' לוי:

 4 אתה שואל אותי כבוד השופט? העדה, גב' קירשנבאום:

 5 כן.  כב' הש' לוי:

 6 אני כתבתי את הטבלה הזאת? העדה, גב' קירשנבאום:

 7 , אבל הוא כל פעם בא ומראה לך, לא כב' הש' לוי:

 8אני לא יודעת למה, הוא רצה להראות שהוא זוכר והוא מנהל וכל זה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 אני אתה יודע מה, מגיע,

 10את הסברת לפחות לפי הטענה שלכם שזה חלק מהמערך הארגוני  כב' הש' לוי:

 11 הכולל, אז מה זה מעניין כל ההתחשבנות הזאת?

 12 לגמרי.  רשנבאום:העדה, גב' קי

 13אבל כמו שראיתי כשאנשים לא מוצאים מה שהם אומרים, לא מוצא  כב' הש' לוי:

 14 חן בעיניך את יודעת להעיף אותם. 

 15 אני לא יכולתי להעיף, העדה, גב' קירשנבאום:

 16אז פה לא רק שאת לא מעיפה אותו את גם ממשיכה לקבל שוב ושוב  כב' הש' לוי:

 17 ו כלום?הוא נותן לך ואת לא אומרת ל

 18 כבוד השופט, אני,  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 זה הגיוני? כב' הש' לוי:

 20 הגיוני מאוד, ואני אסביר למה זה הגיוני.  העדה, גב' קירשנבאום:

 21 כן.  כב' הש' לוי:

 22כי דני אלינסון הוא לא אחד שאני יכולה להעיף אותו, הוא חלק  העדה, גב' קירשנבאום:

 23  מהארגון שלי אז מה אני יכולה,

 24 לא, תגידי לו,  כב' הש' לוי:

 25אני, הבחירות בארצות הברית מבוססים בחלק משמעותי שלהם על  העדה, גב' קירשנבאום:

 26יוצאי תגלית כי הם יוצאים לתגלית, הם חוזרים, הם הופכים לפעילים 

 27של הפורום, הם מגייסים את האנשים להצבעה אז אני עכשיו בגלל 

 28 ני, איזה שהיא טבלה הולכת להעיף את ד

 29 לא להעיף,  כב' הש' לוי:

 30 אז מה יש לי להגיד? העדה, גב' קירשנבאום:
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 1להגיד לו 'אדוני, יש עכשיו מערך ארגוני חדש, אולי אתה לא מבין  כב' הש' לוי:

 2אותו אבל אני המנכ"לית, אתה כפוף אלי והדברים מתנהלים כמו 

 3 שצריך, מה אתה בא לי כל פעם עם טבלה של מכולת'?

 4אבל זה לא ככה, דברים התנהלו בדיוק כמו שצריך. הוא עשה את מה  רשנבאום:העדה, גב' קי

 5 שצריך, 

 6 זאת אומרת הוא היה צריך לעשות את הטבלה? כב' הש' לוי:

 7 אני , בוא, לא. חוץ מטבלה, אז,  העדה, גב' קירשנבאום:

 8 אז או שצריך או שלא צריך. תחליטי.  כב' הש' לוי:

 9 לא, אתה, בוא, לא נעוות את הדברים, הוא,  העדה, גב' קירשנבאום:

 10 אני שואל, את אומרת,   כב' הש' לוי:

 11 הוא פעל באופן,  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 רגע, אני אסיים את השאלה.  כב' הש' לוי:

 13 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 14את אומרת הדברים התנהלו כמו שצריך אז אם הטבלה זה כמו שצריך  כב' הש' לוי:

 15 תסבירי לי למה את לא מסתכלת? מה זה הדבר הזה?אז 

 16כשאני אומרת הדברים התנהלו אני מתכוונת לפעילות שלו בשטח.  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 והפעילות שלו בשטח, 

 18 אני שואל כרגע על הטבלה.  כב' הש' לוי:

 19שלו אבל אני, רגע, אבל עכשיו אני עונה. אז אני אומרת שהפעילות  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 בשטח, 

 21 את לא רוצה לענות לי על השאלה? כב' הש' לוי:

 22 כן, אני עונה לך על השאלה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 אז אני שואל על הטבלה, לא על הפעילות בשטח.  כב' הש' לוי:

 24אבל כל אחד רושם, אני מגיעה לפגישה עם הרישומים שלי שאני  העדה, גב' קירשנבאום:

 25ודות שאני רוצה לשבת עם אביגדור ליברמן רושמת ואני רושמת לי נק

 26ואני רושמת לעצמי נקודות אז אני מביאה לו את הנקודות ואני 

 27אומרת תראה זה הנקודות שאני רוצה לדבר איתך ואם אני מביאה לו 

 28 נקודות ואם משהו לא מסכים אז הוא מעיף אותי מהתפקיד?

 29 לא אמרתי להעיף אותו מהתפקיד,  כב' הש' לוי:

 30 אמרת למה את לא מעיפה אותו.  קירשנבאום: העדה, גב'

 31להגיד לו, לא, להעיף אתו מהעניין הזה. להגיד לו מספיק עם הטבלה  כב' הש' לוי:

 32 הזאת. 



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 ואח' מדינת ישראל נ' קירשנבאום 16512-08-17 ת"פ
 

 2019אפריל  03 

 

 5403 

 1אז אני אמרתי, אבל אני אמרתי לו זה לא מעניין אותי, לא פעם אחת  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 אמרתי לו, תקשיב מה שאתה, 

 3 א איתה?והוא המשיך לבו כב' הש' לוי:

 4כן. הוא לא בא כל פעם אלי, מידי פעם הוא היה בא עם הטבלה והייתי  העדה, גב' קירשנבאום:

 5אומרת לו 'דני, תקשיב לי' זה לא מעניין אותי, אני רוצה לראות את 

 6 התוצאות. 

 7 והוא בשלו? כב' הש' לוי:

 8ניין אותי, מה הוא אומר אבל אני רוצה לעדכן אותך, אמרתי זה לא מע העדה, גב' קירשנבאום:

 9אתה רוצה לעדכן אותי? אז אם אתה בא ושואל תראי אבל את רואה 

 10שיש פה כסף אני יכול לרשום פה את השכר של תמיר? אמרתי תרשום 

 11 פה את השכר של תמיר. 

 12 ככה מתנהל רב סרן שהאלוף אומר לו מספיק? כב' הש' לוי:

 13 אבל אנחנו לא בצבא,  העדה, גב' קירשנבאום:

 14 אבל אתם בארגון היררכי.  כב' הש' לוי:

 15 נכון,  העדה, גב' קירשנבאום:

 16 נו.  כב' הש' לוי:

 17אבל אנחנו עדיין לא בצבע ועדיין דני, גם אם הוא כפוף אלי, יש לו  העדה, גב' קירשנבאום:

 18מעמד והוא מנכ"ל של 'עזרא' עולמי ויש לו מעמד מכובד אז אני לא 

 19הפעילות שדני עשה מעיפה את הבן אדם, מה כן שלאורך כל הדרך, כל 

 20היתה פעילות מבורכת, במה שאתה תיגע. אם זה פעילות ציונית 

 21ויהודית בקרב יהודים בארצות הברית, אם זה גיוס עליה בארצות 

 22 הברית זו פעילות מבורכת, אם זה, 

 23 בסדר, אני מדבר על הטבלה.  כב' הש' לוי:

 24מבורכת אז אני הולכת לעמוד אבל זאת פעילות, בן אדם עושה פעילות  העדה, גב' קירשנבאום:

 25איתו על קצה ולהגיד לו מה אתה מגיע אלי כל פעם עם הטבלה? אני 

 26ההיפך, התפקיד שלי זה לא לדכא את העובדים שלי עם איזו ניירת, 

 27התפקיד שלי זה לרומם את העובדים ולהגיד אתם עושים בסדר, אז 

 28צה את זה אתה לא צריך להגיע אבל אתה כן עושה בסדר ואני כן רו

 29שתמשיך ככה ואני רוצה שתעשה ככה, האם אני אתחיל לדכא את 

 30 העובדים שלי, מי ירצה בכלל לעשות את העבודה?

 31 עכשיו זה נשמע לי מעולה אז זה לא מעליב שאת לא מסתכלת? כב' הש' לוי:

 32 לא. לא מעליב.  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 לא. טוב. בסדר.  כב' הש' לוי:

 2שהיה מראה לך את הטבלה, כמו שכבר אמרנו, ואת אלינסון אמר  עו"ד אבן חן:

 3 אמרת לו שאת מדווחת לממונים עליך בהתאם למה שמפורט בטבלה. 

 4 נו, ולמי,  ת:

 5 אני שואל מי הממונה עליך באותה תקופה? ש:

 6גם אני שואלת למי אני, לא יודעת, אני לעולם לא אמרתי שאני  ת:

 7 מדווחת לממונים. 

 8 זה מה שהוא אמר.  ש:

 9אחראית על מה שדני אמר? יש הרבה דברים שדני עמד פה ואמר  אני ת:

 10ואני ישבתי שם מאחורה ואמרתי אני לא מבינה למה הבחור הזה 

 11מתנהל ככה ולמה הוא אומר את מה שהוא אומר. היו לי הרבה 

 12שאלות שיכולתי לשאול את דני 'דני למה אתה אומר את זה ככה?' 

 13ש דברים שאתה אומר אבל כנראה שכשאתה עומד פה במעמד זה, י

 14שאולי אתה לא מתכוון או מהתרגשות, לא יודעת, דני גם בכה פה על 

 15הדוכן, הייתי רוצה לשאול אותו גם למה אתה בוכה על הדוכן? מה יש 

 16לך לבכות? עשית עבודה מבורכת, מה אתה עומד כמו פיון קטן ובוכה 

 17כה. פה? אז אני לא יודעת להסביר למה דני עשה ככה ולמה הוא אמר כ

 18אני רק יודעת שבאמת יש, תראה, אני רוצה להגיד, כנראה שיש הבדל 

 19בין מעמד. וכשאתה עומד פה ואני מקווה שאתה בחיים לא תעמוד פה 

 20אבל אם אי פעם אתה תעמוד פה אתה תבין את ההבדל בין שם לפה, 

 21בין שם לפה וכשאתה עומד ופה ומתרגש ועושה ואומר דברים כנראה 

 22את דני אני לא יכולה. אבל איזה ממונים אני  שהם לא ממש, להסביר

 23הייתי צריכה להגיד? אני הייתי ממונה על מנכ"ל ביתנו עולמי, אני 

 24הייתי ממונה על כל הארגון הזה בהיררכיה שלו ולא היה לי צורך 

 25לדווח לאף אחד ולמען האמת גם לעולם לא דיווחתי על זה וגם אם 

 26אם אי פעם פאינה דיווחה תביא לפה את אביגדור ליברמן ותשאל פעם 

 27לך על משהו אז הוא יגיד היא לא היתה צריכה לדווח לי על זה. אז לכן 

 28אני לא מבינה מי הממונה שלי, הממונה היחידי יכול להיות אביגדור 

 29 ליברמן ואולי המצפון שלי שזה הממונה הכי גדול שלי. 

 30 מישהו מהמפלגה ראה את הטבלה הזאת? ש:

 31 לא.  ת:
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 1אם הכל חוקי, לגיטימי, למה אלינסון מחק את הטבלה לא. עכשיו,  ש:

 2 ברגע שהתחילה החקירה?

 3מה? מה אני, אז שוב, תראה, גם אלינסון נדמה לי ניסה את זה  ת:

 4להסביר ונגיד שהוא התרגש ופחד ולא ידע מה ומחק, אבל אני, אני 

 5שואלת, האם במחשב שלי אני מחקתי יוד אחד? לקחתם מחשבים 

 6 ד?שלי, מחקתי יוד אח

 7כן, מה אתם רוצים ממנה? עורך דין אבן חן, היא צריכה להסביר למה  כב' הש' לוי:

 8 הוא מחק?

 9 אני צריכה להסביר למה? מה אני יודעת מה הוא מחק?  העדה, גב' קירשנבאום:

 10 כן.  כב' הש' לוי:

 11אני לא מחקתי לא בטלפון, לא במחשבים, לא בשום דבר, לי לא היה  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 להסתיר. אני לא יודעת למה הוא עשה את זה. מה 

 13 כן, השאלה הבאה עורך דין אבן חן. כן.  כב' הש' לוי:

 14 לפי מה החלטת מה לאשר לאלינסון להכניס לטבלה ומה לא? עו"ד אבן חן:

 15אני לא, כל מה שהוא רצה אני אישרתי לו, הוא אמר 'אפשר את זה?'  ת:

 16אמרתי תעשה, 'אפשר את זה?' תעשה את זה. כי שוב אני אומרת, מה 

 17אחוז, החלטה  50שהוא ביקש ממני, הרי היה החלטה שהכסף יחולק 

 18שהגיעו אלי ואני אישרתי אותה, לא יזמתי אבל אישרתי את 

 19 50-כו פרופר לפעילות של 'עזרא' ואחוז מהכספים יל 50-ההחלטה, ש

 20אחוז לפעילות משותפת של הפורום לנושא של הבחירות בקונגרס 

 21 6-אחוז האלה של הפעילות לקונגרס לא הגענו שם ל 50-ומכיוון שה

 22אחוז של הסיפור הזה וזה אז לא ידעתי אפילו איזה אחוז, רק 

 23שהתחלתי לעבוד על החומרים אמרתי רגע אני אסתכל כמה בכלל 

 24אחוז  6-10-הוציא כסף לקונגרס וראיתי שאנחנו לא מגיעים שם לל

 25אבל בתהליך אני בתחושת הבטן שלי ידעתי שאנחנו לא מתקרבים 

 26לשם, אמרתי דני תקשיב זה לא מעניין אותי, אני צריכה שתצליח 

 27בבחירות, אני צריכה שתביא את הצבא שלך לבחירות וכל הרישומים 

 28ריכה את התוצאה בבחירות, זה האלה תרשום פה תרשום שם, אני צ

 29מה שמעניין אותי ולא רישומים בטבלה. ועובדה ועובדה שבסופו של 

 30מנדטים בארצות הברית שזה מאוד מכובד,  20הבאנו  2015-דבר ב

 31 מאוד מכובד. 

 32 אחוז.  50-הסיכום הזה על ה ש:
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 1 כן.  ת:

 2 יש מסמך כתוב? הסכם? ש:

 3אני לא חושבת. אני לא זוכרת אם יש סיכום כזה. איתי זה, אני לא  ת:

 4חתמתי על סיכום כזה, שוב אני חוזרת ואני אומרת שבפגישות 

 5הקודמות שלהם שהם הגיעו אלי כבר אריק נודלמן ודיוויד ודימיטרי 

 6שיגליק זה כבר היה מה שסוכם ביניהם ואני אישרתי את זה, אני לא 

 7זה באיזה שהוא פרוטוקול רשום, אני פשוט זוכרת אם היה אפילו את 

 8 לא זוכרת. אבל אני לא מכחישה שהיה כזה סיכום. 

 9 מי במפלגה ידע על המוצרים והמימון הטיסות שאלינסון מימן? ש:

 10 אני.  ת:

 11 חוץ ממך.  ש:

 12 אף אחד לא ידע. מי צריך לדעת? אני לא  מדווחת לאף אחד.  ת:

 13 ינסון מטעם המפלגה. עכשיו, את סיפרת שהיית ממונה על אל ש:

 14נכון. הייתי ממונה על כל הפעילות של ביתנו עולמי ש'עזרא' ביתנו היו  ת:

 15 חלק מהפעילות הזאת. 

 16 אוקי. מי מינה אותך לתפקיד הזה? ש:

 17 אביגדור ליברמן.  ת:

 18 מי החליף אותך בתפקיד? ש:

 19 אני מעריכה שהמנכ"לית שהחליפה אותי.  ת:

 20 מי זו? ש:

 21הו כזה, לא זוכרת שם משפחה שלה בדיוק אבל אינה זילברגרץ, מש ת:

 22נדמה לי אינה זילברגרץ. ואת אריק נודלמן החליף בחור בשם אלכס 

 23סילסקי כי גם אריק עם הזמן עזב. אבל אתה שואל אותי על הדברים 

 24שקרו אחרי שהתפוצצה הפרשה ואני כבר פרשתי אז גם מהמפלגה וגם 

 25ויות שהמנכ"לית מפעילות הפוליטית אז אני להגיד לך מה הסמכ

 26 קיבלה אז זה יהיה טעות מבחינתי כי אני לא יודעת מה. 

 27 מה שאת יודעת.  ש:

 28אני לא יודעת. אני לא יודעת. אני מעריכה, אני, כאילו אם, אני  ת:

 29מעריכה שאולי ככה זה היה צריך להיות אבל יכול להיות שבגלל שהיא 

 30שהחלוקת היתה חדשה והיא קיבלה תפקידים אחרים אז יכול להיות 

 31תפקידים היתה אחרת, זו הערכה שלי בלבד, אני לא יכולה להגיד לא 
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 1מידיעתי, אני כבר לא הייתי במפלגה כדי לדעת מי קיבל את התפקיד 

 2 הזה. 

 3 את עזרת לאלינסון לקבל תקציב ממשרד הקליטה? ש:

 4אני קישרתי איתו, אני קבעתי לו פגישה עם עודד פורר שהגיע לפגישה,  ת:

 5 שיתי בנושא של משרד הקליטה. זה כל מה שע

 6 אלינסון היה מעדכן אותך כשהיה מקבל כספים ממשרד הקליטה.  ש:

 7כן, הוא אמר שהוא השיג כסף מקליטה, הוא אמר לי, אני ידעתי  ת:

 8 שהוא קיבל כסף מקליטה. 

 9 הוא גם רשם את זה בטבלה.  ש:

 10י בוא, אני עכשיו אני אסתכל באמת, תראה לי איפה רשום פה כי אנ ת:

 11 באמת לא, לא, 

 12 בצד ימין, בצד ההכנסות.  ש:

 13 בקטן הזה? בטבלה הקטנה הזאת? ת:

 14 כן.  ש:

 15 אז איפה כתוב קליטה? איפה כתוב פה, יש פה סכומים? ת:

 16 צד שמאל הכנסות, צד שמאל בהערות יש יפ יפ ובהמשך יש קליטה.  ש:

 17 אוקי, ומה זה יפ? ת:

 18 יפ נגיע אליו, את לא זוכרת? ש:

 19יהודה פולישוק? אז התורמים של יהודה פולישוק. אבל אם ככה  ת:

 20בהכנסה אז אני שואלת איפה ההכנסה של בוריס שפיגל שאני הבאתי? 

 21איפה התרומה של מיכאל פרוינד שאני הבאתי? איפה התרומה של 

 22 אהרון וולפסון והרב בטלר שאני הבאתי? למה הם לא מופיעים פה? 

 23 ני, הוא הביא לך את זה. את שואלת אותי? תשאלי את ד ש:

 24אבל אתה אומר לי שהוא רושם אבל אני לא ראיתי, אני עכשיו רואה  ת:

 25 את זה. 

 26אני רואה מה שהוא רשם, למה לא שאלת אותו איפה ההכנסות  ש:

 27 האלה?

 28אז אתה מבין שזה לא תואם את המציאות? הוא יכול היה לרשום פה  ת:

 29וזה כתוב בחומרים, זה מה שהוא רוצה, אבל פה העדתי וגם הוא העיד 

 30אלה הכספים שאני הבאתי, למה זה לא מופיע בטבלה? אז איך אתה 

 31רוצה שאני אתייחס? כי דברים שאני יודעת שהבאתי לא רשומים ומה, 

 32 ופה אני לא יודעת, ואיפה פה קרן קיימת אתה אומר?
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 1 אין.  ש:

 2אז איך אתה רוצה שאני אעיד על הטבלה הזאת אם מה שאתה שואל  ת:

 3 מופיע? מה שאני יודעת לא מופיע ומשהו שאני לא יודעת מופיע. לא 

 4 אז למה לא אמרת לו לכתוב את זה? ש:

 5אני לא, לי לא היה קשר למשרד הקליטה זה מופיע פה. לי היה קשר  ת:

 6לתרומות הן לא מופיעות פה. אתה שואל אותי על קרן קיימת, לא היה 

 7ת זה, איך אפשר לי קשר זה לא מופיע פה. מה, איך אתה קושר א

 8 לקשור, אני, 

 9 אני שואל אותך על מה שאלינסון העיד.  ש:

 10אין לי שום הסבר לטבלה הזאת. אני חושבת שגם לך אין שום הסבר  ת:

 11 לטבלה הזאת אבל אם אתה רוצה לשאול, בוא תמשיך לשאול. 

 12 לא, מי שכתב אותה הסביר.  ש:

 13להסביר את דני  אז שאלת אותו על הטבלה, מה אני אעשה? אני צריכה ת:

 14 פה?

 15 אבל אם היית קוראת בזמן אמת אולי,  כב' הש' לוי:

 16 יכול להיות,  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 אולי יכולת, היית שואלת אותו.  כב' הש' לוי:

 18אבל כבוד השופט, אם הייתי, אם הייתי באמת מעודכנת לא הייתי  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 י? נכון? אומרת לו דני אבל איפה התרומות שהבאת

 20 זאת אפשרות.  כב' הש' לוי:

 21לא הייתי שואלת, הרי זה כסף פרופר שאני הבאתי, בוריס שפיגל חצי  העדה, גב' קירשנבאום:

 22אלף דולר, רב בטלר ואהרון וולפסון  250מיליון דולר, מיכאל פרוינד 

 23אלף דולר. איפה הכספים האלה פה מופיעים? אז אם  250הביאו איזה 

 24יתי אומרת לו דני למה אתה לא רושם את כל הייתי מסתכלת הי

 25 ההכנסות. 

 26מיליון שקל ל'עזרא' באמצעות  2.5להעביר  2011את תכננת בשנת  עו"ד אבן חן:

 27 כספים קואליציוניים דרך משרד הדתות.

 28 נכון.  ת:

 29אבל אז היתה איזה שהיא תקלה והכסף עבר כולו לעמותה של יהודה  ש:

 30 פולישוק. 

 31 אני לא חושבת שעמותה אחת, זה התחלק.   ת:

 32 עמותות.  ש:
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 1עמותות. שוב, אני העברתי כסף לתקנה שנקראת פעילות בתפוצה וזה  ת:

 2באמת לנושאים שדני עסק בהם. בתקנה הזאת אם אני לא טועה היה 

 3מיליון אז חשבתי  2.5מיליון שקל וכשהוספתי לתקנה הזאת  8-ל 6בין 

 4כיוון שהכסף כבר מחולק שם לעמותות שאפשר שגם דני יזכה בנתח ומ

 5הכסף באמת יעבור אליו. לא זוכרת מה היתה שם התקלה, או תקלה 

 6היתה בתקנה או תקלה היתה בבקשה של דני, באמת אני לא זוכרת 

 7מה היתה התקלה אבל דני בהחלט לא קיבל את הכסף הזה ואז 

 8 ון. נאלצתי לנסוע לארצות הברית ולגייס לו תרומות אצל בטלר ווולפס

 9 זה היה לפני התרומות.  ש:

 10אבל זאת המציאות, זה מה שהכניס את דני, לא את דני, זה מה  ת:

 11שהכניס את 'עזרא' למצוקה הכלכלית שם ולחרדות מאוד גדולות של 

 12דני איך הוא יעמוד בהתחייבויות כי אני שוב חוזרת ומסבירה איך 

 13כות השיטה הזאת עובדת, דני מילא טפסים והגיש בקשה, כדי לז

 14בתמיכה הוא צריך לבצע פעילות ולממן אותה ואז אחרי שהוא כבר 

 15-אחוז שלו ו 40אחוז, כאילו  60-מבצע פעילות הם משתתפים איתו ב

 16אחוז פעילות ולא  100אחוז התמיכה של הדרך התקנה. דני ביצע  60

 17קיבל כסף וזה הכניס אותו להוצאות מאוד גדולות ולחרדה כספית 

 18 ת ואז רצתי לגייס לו תרומה. שהוא לא ידע איך לעשו

 19תראי, כשאת מעבירה כסף לתקנה כזאת, איך את יכולה בכלל  ש:

 20להבטיח שזה יגיע דווקא ל'עזרא'? אולי הוא לא יעמוד בקריטריונים 

 21 כמו שקרה?

 22עובדה שזה קרה. אבל זה בהחלט, כשאני מעבירה כסף קואליציוני לי  ת:

 23אני רוצה לתת ונדמה לי יש את הזכות להגיד למה בדיוק ולאיזה גוף 

 24שגורדוס גם העיד את זה פה שכשהוא לא יכול להבטיח לי את זה אז 

 25הוא אומר פאינה אני יכול להעביר את זה לתקנה אבל לא יכול 

 26להבטיח שזה יגיע למה שאת רוצה, אבל אם הוא יכול להבטיח כי 

 27הכסף קואליציוני בהחלט ניתן, אתה יכול להגיד כחלק מתקציב, 

 28כמים קואליציוניים הייתי קוראת לזה והוא נועד לשימוש כחלק מהס

 29של המפלגה כדי להיטיב עם אלה שהמפלגה מעוניינת בהם ואם זה לא 

 30נכון ואם זה לא חוקי אז אני מציעה שתשנו את החוק אבל גם היום 

 31זה ממשיך ככה. יש את הזכות למפלגה שזה הכסף שלה, להעביר 

 32אני פניתי ושאלתי אם אני לייעוד שהיא רוצה לתת אותו ולכן כש
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 1יכולה לתת לתקנה והתקנה הזאת מועברת דרך הסתדרות הציונית 

 2ומגיעה לתפוצות לארצות הברית האם יגיע ל'עזרא' אז לי נאמר 

 3שבהחלט זה מגיע ל'עזרא', עובדה שבסוף זה לא הגיע, אתה רואה 

 4 שגם עם זה יש תקלות. 

 5ת הכסף את בעצם עכשיו, אחרי שקרה תקלה ו'עזרא' לא קיבלו א ש:

 6דורשת מפולישוק להעביר שני מיליון מתוך הכספים שהוא קיבל 

 7 לתנועת 'עזרא'. 

 8אני, אוקי. דורשת זו לא מילה נכונה, הייתי אומרת אחרת, אני קראתי  ת:

 9באמת ליהודה והסברתי לו ולא אני, דני בא לפגישה כי אמרתי אני 

 10תצטרף. ודני אדבר עם יהודה הוא אומר אני רוצה להצטרף, תבוא 

 11הסביר ליהודה לאיזה צרה הוא נקלע ודני אמר בוא תעזור אני אתה 

 12הבטחת שניכנס לתקנה הזאת וזה לא הסתדר, אני הוצאתי את 

 13הכספים אני בברוך ובוא תעזור לי איך לגייס כסף ונדמה לי שגם 

 14יהודה נרתם ועזר לו בסוף לגייס גם את התרומות וכשאתה כתוב פה 

 15גם תרומות שיהודה גייס לו כי יהודה הבין שהוא  יהודה פולישוק זה

 16נקלע לבעיות בגלל אולי יהודה לא היה אשם, אין לי פה בכלל ספק 

 17ויהודה כולו רק לעזור ל'עזרא' גם זה אני יודעת. זה איזה שהיא תקלה 

 18שנוצרה שם בירוקרטית אבל כל אחד הרגיש איזה אחריות על התקלה 

 19ודה הרגיש שדני , דני לחץ על יהודה הזאת. אני הרגשתי שדני נקלע, יה

 20שזה בגלל שהוא לא הדריך אותו, לא אמר לו שזה יהיה ככה, איזה 

 21 שהוא, קורה בחיים. 

 22קודם כל, פולישוק קיבל את הכסף על פעילות שהוא עשה, זה כסף  ש:

 23 שהוא הוציא. 

 24כולם מקבלים כסף, רק על פעילות שעושים. אף אחד לא מקבל כסף  ת:

 25 מתנה. 

 26ון. אז איך הוא יכול עכשיו להעביר עוד כסף ל'עזרא' ? הוא כבר את נכ ש:

 27הפעילות, את הכסף הזה הוא כבר הוציא, הוא גם העיד פה שאתם 

 28 מאוד לחצתם עליו, גם את וגם דני. 

 29 כן.  ת:

 30פגישות שאתם יושבים איתו ולוחצים עליו להעביר  5דני מספר על  ש:

 31 כסף. 
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 1בהחלט היו פגישות. אבל עובדה  לא זוכרת כמה היו פגישות אבל ת:

 2שכשהוא הרגיש שהוא כן אחראי ושכן היה לו, הוא לא אשם, אני לא 

 3אמרתי ולא האשמתי את יהודה שהוא אשם אלא רק אמרתי 

 4שהסיטואציה נוצרה כזאת שהעברנו כסף והעמותות שלך זכות באמת 

 5 בתקציב נוסף ודני נפל קורבן. 

 6 לפי החוק.  ש:

 7כל לפי חוקי, שום דבר לא. אבל אם, אם לא היה הכל לפי התקנות, ה ת:

 8מיליון האלה אז העמותות של יהודה היו עושים פחות  2.5-מגיע את ה

 9את הפעילות והעמותה של דני היתה עושה חלק אולי מפעילות או 

 10משתתפת בפעילות ועובדה שיהודה הרגיש בזה אחריות וגם חיפש לו 

 11קשר', הוא לא היה מחפש תורמים. אם יהודה היה אומר 'לי אין שום 

 12 לו תורמים. 

 13 חיפש לו תורמים כי בגלל שלחצת עליו, לא כי הוא כל כך רצה לעזור.  ש:

 14תשמע, זה ברור שכשיהודה מחפש תורמים לדני זה גורע מהתרומות  ת:

 15אליו אז אף אחד לא מנדב כסף אבל הוא גם ידע שהוא קיבל כסף 

 16א נרתם פה לעזרה כי הוא בעניין הזה והוא הבין שהוא צריך לעזור. הו

 17 ידע שיש פה בעיה. 

 18אלף דולר ל'עזרא'. ואלינסון רשם את  180בסופו של דבר הוא העביר  ש:

 19 זה בצד ההכנסות בטבלה הזאת, נכון?

 20 כן.  ת:

 21 . זה עוד טבלה שאלינסון הכין. 28עכשיו אני רוצה להראות לך את ת/ ש:

 22טבלה שרשומה  זו טבלה שאני בכלל אף פעם לא ראיתי אותה, זו ת:

 23 שראיתי אותה בחומר חקירה. 

 24 אוקי. גם את הטבלה,  ש:

 25 הוא גם לא הגיע אלי לעולם עם הטבלה הזאת לא הגיע אלי.  ת:

 26 גם את הטבלה הזאת הוא מחק מהמחשב שהתחילה החקירה.  ש:

 27 בסדר.  ת:

 28שיחזרו אותה אחר כך. עכשיו, זאת טבלה שבעצם מסכמת את  ש:

 29אנחנו רואים פה שאלינסון רושם, בחלק למעלה, הסיפור עם פולישוק. 

 30בדיוק כמה כסף פולישוק מעביר ומתי. יש פה איזה שהוא סיכום 

 31 1,375,000אלף שקל הוא כותב חסר  624שהוא כותב, שילם עד כה 
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 1אלף  750-ואז הוא כותב 'הוא קיבל אישור מפאינה לקצץ את הסכום ב

 2 ולישוק?' את נתת לו אישור לפ625לכן הוא חייב כרגע 

 3 אני לא יודעת על מה,  ת:

 4 מה לקצץ, מה לשלם, מה להעביר? ש:

 5אני לא נתתי שום אישורים לפולישוק, לא לקצץ ולא להעביר ונדמה לי  ת:

 6שהוא גם אמר את זה. את הטבלה הזאת לא ראיתי, זה פרי עטיו של 

 7דני, עם הטבלה הזאת הוא גם לא הגיע, הוא היה מגיע אלי רק עם 

 8הדף הזה. רק עם הדף הזה. לא היו שום טבלאות נוספות שהוא הגיע 

 9 א יודעת. איתן אלי, לכן אני ל

 10 רק מה זה הדף הזה? עו"ד ג. אדרת:

 11 סליחה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 . 28ת/ עו"ד אבן חן:

 13 כן.  העדה, גב' קירשנבאום: 

 14 לא, מבחינת,  עו"ד ג. אדרת:

 15 , 28לא, לא ת/ העדה, גב' קירשנבאום:

 16 . 25מה שהיא ראתה? ת/ עו"ד אבן חן:

 17 טנה הזאת. את זה, הטבלה הקטנה ק העדה, גב' קירשנבאום: 

 18 ואיך את יודעת? את אומרת שלא הסתכלת אפילו.  כב' הש' לוי:

 19 את כבוד השופט אפשר לזהות? העדה, גב' קירשנבאום:

 20 אני לא יודע, אם אין משקפיים,  כב' הש' לוי:

 21עמודות או בכתב גדול  3לא, אבל אתה רואה פה דף, שורות קטנות,  העדה, גב' קירשנבאום:

 22בלי משקפיים. את זה לא ראיתי אף פעם. את שאתה יכול לראות גם 

 23זה לא ראיתי, הוא היה מגיע לי עם משהו כזה קטן. דף אחד כזה. 

 24 יותר לעולם לא ראיתי. 

 25 לפי הצורה את זוכרת אם ראית או לא ראית? כב' הש' לוי:

 26כן, אני זוכרת, אני זוכרת שהיה מגיע. פה זה גם שחור גם היה במקור  העדה, גב' קירשנבאום:

 27ה היה מגיע צבעוני אבל אני שוב, באותו גודל בדיוק, אז אני לא ז

 28 ראיתי ולא התייחסתי. 

 29 של המסמך הזה הוא עושה,  28עכשיו אחרי, בהמשך של אותה ת/ עו"ד אבן חן:

 30 זו הטבלה הזאת? 28ת/ ת:
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 1 50הוא עושה איזה שהוא סיכום והוא כותב בהמשך ישראל ביתנו  ש:

 2אלף דולר.  90 –אחוז  50דולר, 'עזרא'  אלף 90אחוז, הוא רושם סכום 

 3 אחוז? 50מה זה ישראל ביתנו  

 4אני לא יודעת. אני לא יודעת למה הוא פה התכוון. באמת אני לא  ת:

 5יודעת, אני, הוא לא דיבר איתי, לא תיאם איתי. את כל השאלות 

 6האלה בטח שאלת את דני ואני לא יודעת , בטח גם ענה לך עליהם. אני 

 7 50כשיו, אם אתה רוצה לשאול אותי אם היה סיכום של לא יודעת. ע

 8אחוז  50אחוז אז אני לא אמרתי שאני לא  מכחישה את זה,  50אחוז 

 9אחוז היה צריך  50-היה צריך ללכת לפעילות לבחירות בקונגרס ו

 10ללכת פרופר לפעילות של 'עזרא' אבל למה הוא התכוון פה? אני לא 

 11יה גם לדעתי, לדעתי שוב אני יודעת כי מהכסף הזה הוא לא יכול ה

 12אומרת, הוא לא יכול היה להעביר שום דבר לישראל ביתנו, אני לא 

 13יודעת איך הוא רשם את זה כי כשהוא בא אלי ואמר לי שהוא בברוך 

 14אחוז ולא קיבל את ההשתתפות  100-כלכלי והוא עשה כבר פעילות ב

 15שאני  אחוז למשהו 50-אחוז, איך אני יכולתי להיכנס פה עוד ב 60

 16 ידעתי שהוא בחובות? כאילו זה, הסיפור הזה פה לא מסתדר לי קצת. 

 17אלף  105אלף דולר את ביקשת מפולישוק שיעביר  180-עכשיו, מעבר ל ש:

 18 דולר לזרוע של ביתנו העולמית לצורך בחירות?

 19 לעולם לא, לעולם לא פניתי, לעולם לא ביקשתי.  ת:

 20 אז מה אלינסון מספר את זה סתם? ש:

 21אני לא יודעת מה אלינסון מספר, אני אחראית על מה שאלינסון  ת:

 22 מספר?

 23 אני שואל.  ש:

 24אתה שואל אותי? עניתי לך. לא פניתי ליהודה, לא ביקשתי ואם אני  ת:

 25לא טועה גם יהודה אמר את זה פה שלעולם לא פניתי אליו ולעולם לא 

 26 ביקשתי. 

 27 נכון?את ניסית לעזור ל'עזרא' להפוך לתנועה מחשיבה,  ש:

 28כן. אני אפילו פניתי עם זה לדובדב, זה לא הרבה כסף, זה אולי איזה  ת:

 29דולר אבל זה מעמד וניסיתי אבל, צריך להבין שיש נושא של  5,000

 30התנועות מגשימות בהסתדרות הציונית ויש לכל התנועות מגשימות 

 31יש איזה מיליון שקל אולי בשנה וכדי להיכנס לתוך התנועה המגשימה 

 32שור, את כל התנועות שכבר נמצאות בתוך הפול הזה וכמובן צריך אי
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 1שהתנועות לא מוכנות להכניס עוד תנועה כי אז הכסף מתחלק  ליותר 

 2תנועות ולא הצלחנו להכניס אותה במשך כל התקופה הזאת כי היתה 

 3 התנגדות של התנועות הקיימות. 

 4ן . זה עוד מסמך שאלינסון הכי31טוב. אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 5 במחשב שלו, גם אותו הוא מחק. 

 6 גם אותו אני לא ראיתי. ומה זה קשור לתנועה המגשימה בכלל? ת:

 7 לא קשור.  ש:

 8 אני לא יודעת מה, כן, פשוט דיברנו קודם אז חשבתי שאולי זה קשור.  ת:

 9 את רואה רשום פה השם גיליון שהוא נתן לזה זה דתות.  ש:

 10 כן.  ת:

 11אלף, נשאר עבורנו  700, יהודה לוקח 2.5 . פאינה שמה2014כתוב שנת  ש:

 12 אלף.  180

 13 . 180ונשאר  70מיליון לוקחים  2.5-לא הבנתי איך מ ת:

 14 אלף.  700לא,  ש:

 15 , 180וזה נשאר  700 ת:

 16 . 1,800,000נשאר  ש:

 17. לא יודעת. לא יודעת מה, אני לא, אני לא מנהלת את 1,800,000 ת:

 18שבן. אני גם לא זוכרת הרישומים של דני, לא יודעת איך הוא מתח

 19 '?13אבל בהחלט יכול להיות שגם בשנה הזאת, באיזה שנה זה היה? 

 20 '.14הוא כותב  ש:

 21 מה? ת:

 22 . 2014כתוב שנת  ש:

 23' אני לא זוכרת אם העברתי כסף אבל בהחלט יכול להיות 14אפילו  ת:

 24 שכן העברתי כסף. 

 25 המציאות?זאת אומרת יכול להיות שהמסמך הזה משקף את  כב' הש' לוי:

 26 לא. יכול להיות שהעברתי כסף, זה לא אומר שהמסמך הזה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 מיליון שקלים? 2.5 כב' הש' לוי:

 28 , אני לא זוכרת, 2.5 העדה, גב' קירשנבאום:

 29 אלף? 700ויכול להיות שפולישוק קיבל מתוך זה  כב' הש' לוי:

 30 לא זוכרת, לא יודעת. אני העברתי את זה תקנה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 31 זאת אומרת שאת לא יכולה לשלול את האפשרות שכן.  כב' הש' לוי:

 32 יכול להיות אבל אני לא,  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 אז אם זה ככה נשאר רק המתמטיקה.  כב' הש' לוי:

 2את זה, לא יודעת  יכול להיות, אבל אני לא יודעת, אני לא רשמתי העדה, גב' קירשנבאום:

 3התחשבנות בין דני לבין פולישוק, יכול להיות שהעברתי לדתות באמת 

 4מיליון שקל שיעבירו לפעילות בתפוצות ויכול להיות שהוא סיכם  2.5

 5עם יהודה בסוף שהם מתחלקים בכסף הזה, אני לא יודעת להגיד את 

 6 זה, זה לא משהו שאני ניהלתי את זה. 

 7 לשלול את האפשרות.  את לא יכולה כב' הש' לוי:

 8לא, לא, לא, אני לא יכולה לשלול אפשרות שאני העברתי כסף, אני לא  העדה, גב' קירשנבאום:

 9זוכרת. אבל להגיד אם הם התחלקו בכסף או לא התחלקו, אני לא 

 10 הייתי בשיחה הזאת. לא הייתי בערבוביה הזאת. 

 11 2.5ח שאת העברת אני רוצה לשאול אותך אבל, מעבירים כסף, נני עו"ד אבן חן:

 12 מיליון. זה עובר למשרד הדתות, משם לתקנה של התפוצות, 

 13 משם עובר להסתדרות הציונית ומהסתדרות הציונית,  ת:

 14 ושם יש מבחני תמיכה והם מצליחים להוציא,  ש:

 15 מבחני תמיכה בהסתדרות הציונית.  ת:

 16 כן. ואז כל גוף יכול לפנות ומקבל מי שמחליטים שמקבל.  ש:

 17 . כן. אז, נכון ת:

 18 הם יכולים מראש לעשות כזה סיכום אז? ש:

 19 אני מנהלת את התקנה הזאת? ת:

 20 אני שואל אותך.  ש:

 21לא יודעת. מאיפה אני יודעת איך הם יכולים? אני מנהלת? אני  ת:

 22התפקיד שלי להעביר כסף, איך הם מנהלים שם? )לא ברור( יכול 

 23שהביא לכך להיות שבאמת לא מנהלים, לא יכולים, אולי זה מה 

 24 הוא לא קיבל כסף, אני לא יודעת להסביר את זה.  2011שבשנת 

 25אבל למעשה אם אלינסון נוהג ככה והוא כפיף שלך אז הוא למעשה לא  כב' הש' לוי:

 26 נוהג כשורה, לא?

 27 למה? העדה, גב' קירשנבאום:

 28כי הוא לא מדווח לך מה הוא עושה. הוא לא צריך לדווח לך על זה  כב' הש' לוי:

 29 אלף שקל? 700א מקבל כסף ופולישוק לוקח שהו

 30 לפעילות שלו? לפעילות של דני? העדה, גב' קירשנבאום:

 31 מה זה פעילות, יש פעילות שלו שהיא לא כפופה לך? כב' הש' לוי:

 32 כן. יש חלק מפעילות שלא כפופה לי.  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 איפה זה מוגדר כל החלוקת סמכויות הזאת? כב' הש' לוי:

 2שוב, בסמכות יש את הכפיפות אבל בתור ארגון אני למשל, כל הנושא  ה, גב' קירשנבאום:העד

 3כפיפות אליי,  100של הקשר לפורום האמריקאי וההכנות לקונגרס זה 

 4כפיפות אליי. פעילות בצעירים לנושא של הציונות יהדות זה, אני  100

 5 ידעתי שהוא עושה את הפעילות, אני נכחתי בפעילות הזאת, אני

 6הבאתי לפעילות הזאת את וולפסון ובטלר, הרי ככה גייסנו לו את 

 7הכסף, אני ראיתי שהוא עושה את זה אבל לא התערבתי שם 

 8 במימונים של הפרויקטים האלה. 

 9 וכל היחסי כפיפות המורכבים האלה,  כב' הש' לוי:

 10 אני בודקת את,  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 מישהו יודע את זה חוץ ממך?אני שואל אם הם כתובים?  כב' הש' לוי:

 12אני אגיד לך, אני לעולם למשל לעולם לא ראיתי תקציב הפעילות של  העדה, גב' קירשנבאום:

 13'עזרא' את השנתית ולא ידעתי באמת איך הם, למה הוא מוציא כסף, 

 14מה זה, אני לא יודעת. אני, הוא לא הציג לי את התקציב השנתי שלו 

 15ו, אולי ארגונית יש לו כפיפות אלי של board-לאישור כי לו יש את ה

 16אבל בתוך הארגון הוא יש לו הנהלה שלו, יש הנהלה של 'עזרא' שהיא 

 17שלו  board-מאשרת לו את התקציב וההוצאות וההכנסות, אני לא ב

 18בשביל לאשר לו או לא לאשר לו חלוקת תקציב שלו, לכן אני אומרת 

 19יה שם. לי אני לעולם אישרתי את התקציב שלו ולא יודעת איך ה

 20היתה יותר אחריות על כזאת. אני גם לעולם לא ראיתי תקציב למשל 

 American 21וגם לא אישרתי את התקציב של  American forumשל 

forum .22 למרות שהם כפופים אלי 

 23 אז הכפיפות מתבטאת בזה שאת יכולה רק לקבל כסף מהם? כב' הש' לוי:

 24 אני קודם כל לא קיבלתי מהם כסף לעולם. איך אתה שואל אותי,  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 אז במה את מתבטאת? כב' הש' לוי:

 26איך אתה שואל אולי, אבל איך אתה שואל אותי שאני קיבלתי כסף?  העדה, גב' קירשנבאום:

 27במה אני קיבלתי כסף מהם? מעולם לא קיבלתי מהם שקל. אני 

 28את האחריות על מעליהם אומרת שהכפיפות המנהלתית אליי ויש לי 

 American 29-אבל כל גוף במערכת הזאת מתנהג כגוף עצמאי. יש את ה

forum שלו יש את התקציב ואת ה-board  30שלו, אני יכולה להתוות 

 31את הפעילות שלהם, אני יכולה להגיד מה המטרות שלהם אבל אני לא 
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 1גם לא ביקשו ממני  American forumנכנסת בגיוס הכסף שלהם כי 

 2ל להתעסק, הם גייסו לבד וגם לא חילקתי תקציבים. אני אבל בגדו

 3יכולתי כן לבקש ולהגיד שדני היה בקושי שהם יממנו את השכר הכסף 

 4של 'עזרא' ואז פורום מימן את השכר כסף של 'עזרא' אבל אני לא 

 5נכנסתי לא לתקציב ולא אמרתי תכניס את זה או תעשה ככה או ככה. 

 6לעשות, איך אני רואה את זה, אבל לא אני יכולתי לתת הוראות מה 

 7ירדתי עד השקל, אני לא התעסקתי עם החלוקה של דני ועם הציורים 

 8 שלו. 

 9 טוב.  כב' הש' לוי:

 10 מה קרה לסניף של ביתנו העולמי בארצות הברית? מי עבד שם? עו"ד אבן חן:

 11 סניף של? ת:

 12 ביתנו העולמי.  ש:

 13עולמי כי מי שמייצג את בסניף של ביתנו העולמי אין לו שם ביתנו  ת:

 American forum  . 14ביתנו עולמי בארצות הברית זה 

 15 אוקי.  ש:

 16ארגונים שמייצגים את התפוצה  20נכללים  American forum-ב ת:

 17ארגונים האלה זה  20-דוברת רוסית יהודית. אחד הארגונים מתוך ה

 18 'עזרא' ביתנו. והם יושבים כולם בברוקלין בבניין אחד. 

 19 ארגונים? 20-כל ה ש:

 20 הפורום ו'עזרא' ביתנו.  ת:

 21 כמה עובדים היו לפורום? ש:

 22לפורום היה, נשיא, יושב ראש וכעובד היה מנכ"ל אחד. מנכ"לים  ת:

 23התחלפו , בהתחלה היה ליאוניד ברק, אחר כך התחלף היה יבגני 

 24 פטרך שם, פטלך, משהו כזה. 

 25 ארגונים? 20-אז בן אדם אחד מנהל את כל ה ש:

 26ה תיאומים בין הארגונים, הוא לא מנהל את כל הארגונים. הוא עוש ת:

 27כל ארגון מתנהל כגוף כמו 'עזרא' שהתנהל בנפרד והוא מאחד את כל 

 28הארגונים. עכשיו, צריך להבין שהרי האיחוד הזה נעשה לצורך הצלחה 

 29 19או  18-, ה19-בבחירות, זה כמו שאתה אומר שבבחירות לכנסת ה

 30ת זאתי היתה, היו, היתה סיעת ליכוד אני כבר לא זוכרת איזו כנס

 31ביתנו, אז עכשיו איך אתה אומר? איך זה מתנהל? מה? אחד מנהל את 

 32כולם? לא, כל אחד מנהל את עצמו, מביאים תוצאה משותפת וזה 
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 1עובד ביחד כסיעה אחת, אותו דבר קורה שם בדיוק. גם בארצות 

 2ההצבעה הברית ובכלל בכל הקונגרס הציוני ההצבעה היא לא אישית, 

 American 3היא סיעתית ולכן אז הסיעה שמתמודדת בקונגרס היא 

forum וכל הארגונים שנמצאים בתוך ה-American forum  4עובדים 

 American forum . 5-להצלחת הבחירות ל

 6אז למה את הנסיעות לארצות הברית רק 'עזרא' מימנה ולא שאר  כב' הש' לוי:

 7 החברות בפורום האמריקאי?

 8אבל אני, כי קודם כל דני היחידי מכל הפורומים האלה שנמצא פה,  רשנבאום:העדה, גב' קי

 9 70-דבר שני אני אשאל אותך למה פורום כל שנה מימן את 'עזרא' ב

 10 אלף דולר? 

 11 כל יום יש לי את השאלה היומית שלי? כב' הש' לוי:

 12 מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 13 כל יום יש לי שאלה יומית? כב' הש' לוי:

 14 לא, אבל אני, סליחה, אני מצטערת אבל אני אומרת, פורום,  גב' קירשנבאום:העדה, 

 15 נעשה את זה, את כולם תשאלי בבוקר ואז.  כב' הש' לוי:

 16 אוקי, מצטערת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 בסדר.  כב' הש' לוי:

 18אלף דולר מעבר  70-מימן את 'עזרא' כל שנה ב American forum העדה, גב' קירשנבאום:

 19 לזה מימן את השכר רכזת וגם שכר של המבנה. עכשיו, 

 20אני שואל למה, הרי לכאורה הנסיעות האלה תרמו לכולם אז למה רק  כב' הש' לוי:

 21 'עזרא' מממן?

 22העביר לו כסף. אפשר להגיד  American forum'עזרא' מימן נסיעות,  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 בדרך הזאת, 

 24 ואת יודעת את זה? כב' הש' לוי:

 25 מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 26 את יודעת את זה? כב' הש' לוי:

 27 אני במיליון אחוז יודעת את זה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 28 איפה זה בא, איך אנחנו רואים את זה? אני פשוט,  כב' הש' לוי:

 29ע מה כבוד השופט? אני לא יודעת, אבל דני נדמה לי אמר, אתה יוד העדה, גב' קירשנבאום:

 30אבל אני אחפש בטח יש מסמך וגם נביא עדים שיעידו על זה פה. אבל 

 31 אני אומרת שאני יודעת, 

 32 אז עכשיו מה את אומרת לי? "אני יודעת או לא יודעת"? כב' הש' לוי:
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 American 1-אני אומרת שהיה סימביוזה של הגופים, אני אומרת ש העדה, גב' קירשנבאום:

forum 2אלף דולר כל  70-עוד מימן את 'עזרא' ביתנו בארצות הברית ב 

 3מימן את הנסיעות שלי  American forum-שנה. אז אפשר להגיד ש

 4העביר ל'עזרא' הוא מימן את  American forum-ואני, הכסף ש

 5 הנסיעות שלי. 

 6 אבל זה את יודעת או זה ספקולציה? כב' הש' לוי:

 7 ה שואל אותי אז אני עושה את ההערכות האלה, אני, את העדה, גב' קירשנבאום:

 8 את מעריכה את זה.  כב' הש' לוי:

 9 אני מעריכה את זה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 10 הבנתי, טוב.  כב' הש' לוי:

 11אני אומרת אני עושה את ההערכה הזאת כי לעולם לא נעשה חשבון  העדה, גב' קירשנבאום:

 12טוב. יכול להיות. עכשיו תעשה ככה תעביר לי פה תעביר לי שם, אבל. 

 13אני שואל את זה, יכול להיות שהייתי צריכה להיות יותר נוקשה 

 14בניהול, יותר נוקשה ברישום הדברים אבל כמו שאתה אומר הרבה 

 15 ארגונים, הרבה פעילות ואתה זורם עם המציאות. 

 16 מה הסניף של 'עזרא' בארצות הברית, כמה עובדים היו לו? עו"ד אבן חן:

 17דיוויד שניהל את הפעילות של  2013ם כל היה שם תקופה עד אני, קוד ת:

 18'עזרא' ביתנו, אחר כך הוא עבר באמת לאירופה אבל מאז נשארה שם 

 19הרכזת של אינה ויש להם תמיד צוות מדריכים שאני לא זוכרת כבר 

 20את השמות שלהם, כי באמת יש לי גם קושי אבל יש שם גם שליחה 

 21אם אני לא טועה וכל השאר, הרי  היתה שם נדמה לי קראו לה שלומית

 22זה פעילות של, כמו ארגון כאילו, יש את האחראית על המדריכים, יש 

 23מדריכים שמסתובבים והם גם מתחלפים והם מגייסים לתגלית  3-4

 24דרך אגב וכל השאר זה הצעירים שבאים והולכים, אלה לפני נסיעה 

 25שהיה ערבים  2-3לתגלית, אלה אחרי נסיעה לתגלית אבל היה גם 

 26כולם והיה גם ערבים עם ההורים שלהם, אני לא עכשיו יכולה למקד 

 27 בדיוק כמה היה וכמה לא, לא יודעת כמה הוא העסיק שם. 

 28 אוקי. למה סידרת לאלינסון פגישה איתך ועם מנכ"ל משרד הקליטה? ש:

 29כי רציתי, כי דני כל הזמן רצה להתעסק בגיוס עולים, גם בארצות  ת:

 30בר דיוויד עבר לאירופה והם גילו שם את הצורך הברית וגם אחרי שכ

 31הזה אז רצו ללכת לכיוון מזרח אירופה אבל דני כל הזמן, והוא אמר 

 32גם. אני מעבר לתגלית אני עושה גם בנושא של העלייה, למשל אני לא 
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 1זוכרת אם כבר סיפרתי את זה אבל אחד הפעילויות שדני עשה זה היה 

 2ה ודני החזיק פה מהכספים גם של חיילים בודדים שעלו לפה ועשו עלי

 3פורום וגם שלו, וזה גם אני לא יודעת להגיד איך זה התחלק, אבל היו 

 4פה שני בתים חמים לעולים מארצות הברית שגייסו אותם פה לצבא, 

 5עשו פה צבא, היו חיילים בודדים ודני החזיק פה שני בתים חמים 

 6תשאל אותי  שהם היו מגיעים בסופי שבוע לבתים האלה. עכשיו, אם

 7מי באמת, סליחה, אם תשאלו אותי מי באמת מימן את הבתים 

 8החמים האלה אני גם לא יודעת להגיד אם זה היה כסף של פורום, אם 

 9זה היה כסף של דני, אם זה היה כסף רק של התרומות, אבל אני 

 10יודעת שזאת פעילות שהוא עשה ודני אמר שמכיוון שהוא במילא 

 11יכה ואמרתי טוב אז תלך למשרד הקליטה מגייס הוא רוצה לקבל תמ

 12 וסידרתי לו פגישה עם עודד פורר. 

 13, הטבלה. בחלק המרכזי של הטבלה יש את 25אני רוצה לחזור רגע לת/ ש:

 14כל הרשימה של כל מה שאת בעצם קיבלת מאלינסון. והכותרת של 

 15החלק הזה וזה החלק שאת אומרת שכן הסתכלת עליו הוא 'הוצאות 

 16 של', 

 17 אני אמרתי שאני הסתכלתי עליו?לא,  ת:

 18 אמרת,  ש:

 19 מתי אני אמרתי שהסתכלתי עליו? ת:

 20 שעל החלק של ההוצאות את כן אמרת לו כן זה,  ש:

 21 אני אמרתי, לא הסתכלתי, צריך לדייק.  ת:

 22 אמרת בלי להסתכל? ש:

 23אני לא אמרתי שהסתכלתי, אני אמרתי שהוא שאל אותי אז אמרתי  ת:

 24וככה אבל אני לא ראיתי ולא הסתכלתי  לו שאתה יכול לעשות ככה

 25 ואל תכניס לי מילים לפה. 

 26 לא, אני שואל. ראית, לא הסתכלת.  ש:

 27נכון. הוא הביא את זה, שאל אותי, הוא שאל אותי 'אני יכול להכניס  ת:

 28 לפה את זה?' אמרתי תעשה מה שאתה רוצה. אתה יכול להכניס. 

 29זה 'הוצאות של ישראל  אוקי. עכשיו, הכותרת של החלק המרכזי הזה ש:

 30 ביתנו'. 

 31 אוקי.  ת:

 32 למה הוצאות של ישראל ביתנו? ש:
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 1 שוב, אני, למה אתה שואל אותי? היית צריך לשאול,  ת:

 2 את ראית את זה, אני שאלתי אותו, זה בסדר,  ש:

 3 אני מבחינתי,  ת:

 4 אני שואל אותך.  ש:

 5אני לא יודעת למה דני כמו שאני לא יודעת למה הוא רשם ככה,  ת:

 6מבחינתי זה הוצאות שהיו צריכים, מבחינתי הכסף היה צריך ללכת 

 7אחוז לפעילות  50-אחוז לפעילות של 'עזרא' בארצות הברית ו 50

 8משותפת לקונגרס. לפורום עם פורום לקונגרס, תקראו לזה איך 

 9'ישראל ביתנו' אז הוא קרא לזה  שאתה רוצה. אם החלק הזה דני קרא

 10את זה ככה, אני לא התעקשתי, לא אמרתי דני למה רשמת פה ישראל 

 11ביתנו ? זה באמת לא, גם אם ראיתי את זה, לא הייתי מעירה לו את 

 12זה, מה זה אכפת לי מה הוא רושם ואיך הוא רושם? אני צריכה לראות 

 13בתוכנית עבודה שיש כסף לפעילות שכתבתנו על זה תוכנית, הוא עומד 

 14 ועומד בתוכנית ההוצאות של הפעילות הזאת, זה מה שעניין אותי. 

 15תסתכלי בצד שמאל יש טבלה שכתוב הוצאות עבור בחירות. שזה גם  ש:

 16בעייתי, אנחנו נדבר על זה, אבל הוצאות של ישראל ביתנו  זה משהו 

 17שהוא מאוד בולט, זה לא משהו שאת יכולה להגיד אוקי אז כן שמתי 

 18 לא שמתי לב.  לב,

 19אני לא יודעת מה, אני לא יודעת מה אתה רוצה ממני. אני חושבת  ת:

 20שאני כבר אמרתי. אני לא רשמתי את הטבלה הזאת, לא, ואם הייתי 

 21באמת מתעמקת אז היו לי הרבה שאלות על הטבלה הזאת בזמנו, גם 

 22על הכנסות וגם על ההוצאות שלה. אבל בגדול מה שעניין אותי 

 23ות ושיהיה כסף לפעילות הזאת. אבל יותר מזה בחלוקה שתבוצע פעיל

 24 איך הוא חילק, למה רשם, זה באמת לא עניין אותי. 

 25אבל גברת קירשנבאום, בכל זאת, באמת, את אישה מאוד  כב' הש' לוי:

 26 אינטליגנטית, 

 27 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 28ת, לכל ולא מטריד לראות שבטור של ישראל ביתנו  כל ההוצאו כב' הש' לוי:

 29 ההוצאות יש קשר אישי אלייך?

 30 תלוי איך אתה מסתכל על זה. אני אגיד,  העדה, גב' קירשנבאום:

 31 אני מסתכל לעומק.  כב' הש' לוי:

 32 לעומק. מאוד לעומק.  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 כן.  כב' הש' לוי:

 2לדעתי כל הפעילות שביצעתי וכל הנסיעות שביצעתי היו עבור ביתנו  העדה, גב' קירשנבאום:

 3העולמי, אז הייתי אומרת שנכון היה אולי לרשום פה לא ישראל ביתנו  

 4 אלא נכון היה לרשום אולי ביתנו עולמי. 

 5 אבל אין,  כב' הש' לוי:

 6 אז אני לא יודעת למה הוא רשם ככה, אני,  העדה, גב' קירשנבאום:

 7אבל גברת קירשנבאום, גם לגרסתך לא הכל בדיוק ביתנו, אמרת שיש  כב' הש' לוי:

 8 שם, 

 9 בדיוק הכל ביתנו.  העדה, גב' קירשנבאום:

 10 רגע, אמרת שיש לך נסיעה פרטית, נסיעות פרטיות, לא? כב' הש' לוי:

 11 לא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 אין שם? כב' הש' לוי:

 13ות. אני גם את זה העדתי. הדבר היחידי לא, אין פה נסיעות פרטי העדה, גב' קירשנבאום:

 14 שהיה, 

 15 נעבור סעיף סעיף.  עו"ד אבן חן:

 16לא, אבל הדבר היחידי שהיה זה שהוא היה חייב לי כסף על האש"ל  העדה, גב' קירשנבאום: 

 17וההוצאות שהיו לי בנסיעות ותמורת זה עשינו מאצ'ינג והוא שילם לי 

 18 את הבתי מלון פרטיים שלי. 

 19 בל זה של המפלגה, איך הוא יכול להיות חייב לך כסף?א כב' הש' לוי:

 20 מה זאת אומרת? העדה, גב' קירשנבאום:

 21 הכל של המפלגה.   כב' הש' לוי:

 22 רק שניה, אני נוסעת לארצות הברית,  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 נו.  כב' הש' לוי:

 24לי? זה  ואני משלמת על המוניות לפעילות, אז לא צריך להחזיר העדה, גב' קירשנבאום:

 25 שפעילות משותפת והכל למפלגה זה צריך לצאת מהכיס שלי?

 26 שהמפלגה תחזיר, מה אדון אלינסון צריך,  כב' הש' לוי:

 27אבל המפלגה לא קשורה לפעילות ביתנו עולמי, אי אפשר לקשור  העדה, גב' קירשנבאום:

 28 פעילות ביתנו עולמי למפלגה. 

 29 הבנתי. אז את זה, כב' הש' לוי:

 30יש פה חוצצים, מפלגה לא יכולה להוציא כסף לפעילות עולמית. יש  רשנבאום:העדה, גב' קי

 31בשביל זה יש ביתנו עולמי. וכשאתה אומר ביתנו עולמי אז בסדר, אבל 

 32 הפעילות נעשתה לקידום, 
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 1 איך מחזירים הוצאות גברת קירשנבאום? כב' הש' לוי:

 2 מההוצאות,  העדה, גב' קירשנבאום:

 3 לות?לא כנגד קב כב' הש' לוי:

 4 כנגד קבלות.  העדה, גב' קירשנבאום:

 5 את הצגת למישהו קבלות? כב' הש' לוי:

 6קודם כל חלק, בוודאי שהצגתי לו והוא גם ידע את כל ההוצאות שהיו  העדה, גב' קירשנבאום:

 7לי. זה לא משהו שזה משהו שזה נסתר וזה משהו שפאינה קירשנבאום 

 8 המציאה. הוא ידע בדיוק כמה הוא חייב לי. 

 9 הוא נשאל על זה בחקירה הנגדית שלו? כב' הש' לוי:

 10 כן, אני חושבת שנשאל.  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 כן? כב' הש' לוי:

 12אני לא יודעת. הוא אמר פה שהוא ידע שהוא חייב לי כסף על האש"ל.  העדה, גב' קירשנבאום:

 13הוא ידע שאני לעולם לא קיבלתי ממנו, הוא ידע את זה. אז שום שקל 

 14מפה לא יצא לפאינה קירשנבאום. וזה טעות להגיד את זה ולהגדיר 

 15את זה ככה. הכסף, אני כל נסיעה שלי היתה נסיעה לעבודה, לצורך 

 16, ל'עזרא', לכל הזה וכמו שכבר אמרתי ואני לא קידום שלהם לפורום

 17 רוצה לחזור כאן, דבר כזה לא היה. 

 18 אז למה זה לא כתוב ככה? למה זה לא, מה הבעיה לקרוא לזה בשם?  כב' הש' לוי:

 19באמת אני לא יודעת למה הוא לא קרא לזה בשם, אבל למה אתה  העדה, גב' קירשנבאום:

 20ים לשאול אותו למה לא קראת שואל אותי? הוא עמד פה, הייתם צריכ

 21 לזה ביתנו עולמי.

 22 גברת קירשנבאום, לא להגזים.  כב' הש' לוי:

 23 למה? העדה, גב' קירשנבאום:

 24כי החובה שלך היה להסתכל, זה שלא הסתכלת את רוצה עכשיו  כב' הש' לוי:

 25 להפיל את האחריות על מישהו אחר?

 26 לא, לא, אני,  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 ם לא הסתכלת וגם יש לך טענות?ג כב' הש' לוי:

 28 לי אין טענות. טענות יש למישהו אחר כלפיי, לי אין טענות.  העדה, גב' קירשנבאום:

 29לא היה צריך לכתוב פה שזה החזר הוצאות אש"ל? במקום לנסוע  כב' הש' לוי:

 30שבעלך נוסע לטיול פרטי וזה באמצעות החזר הוצאות אש"ל? זה 

 31 רציני?
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 1כבוד השופט, אתה, אני רוצה לציין שבעלי לא נסע והוא לא מימן  העדה, גב' קירשנבאום:

 2כרטיס של בעלי ואני גם את זה הסברתי שבמקום שיממן את הכרטיס 

 3שלי ואני אצטרך ללכת בחודש אוגוסט לוועדת אתיקה ולחכות 

 4לאישור אז אנחנו החלטנו והוא מימן כרטיס של בעלי ואני נסעתי על 

 5 חשבון פרטי. 

 6 אז זה מותר גברת קירשנבאום? כב' הש' לוי:

 7 אוקי. אני אגיד לך,  העדה, גב' קירשנבאום:

 8 לשיטתך, להבנתך זה מותר? כב' הש' לוי:

 9תקשיב, כבוד השופט, אני רוצה להגיד לך ככה לפעמים כשאתה רוצה  העדה, גב' קירשנבאום:

 10למנוע בירוקרטיה אז זה לא שאני חרגתי, לא לקחתי כסף לכיסי, אלא 

 11עלתי בדרכים הבירוקרטיים אבל אני יכולה להביא לך פה אולי לא פ

 12עוד דוגמאות מפה עד להודעה חדשה ואם רוצים אני יכולה לעשות את 

 13 זה גם עכשיו, 

 14 גברת קירשנבאום, לי יש,  כב' הש' לוי:

 15 על אנשים,  העדה, גב' קירשנבאום:

 16אני אטפל לי יש רק את התיק הזה, אחרי זה אני, אם יהיה לי זמן  כב' הש' לוי:

 17 באחרים. 

 18אני רק שואלת למה לא התעסקו עם התיקים האחרים למשל  העדה, גב' קירשנבאום:

 19כשעמנואל מודריק העביר כספים כדי לעקוף את הבירוקרטיה? ואני 

 20 גם רוצה לשאול, 

 21אז התשובה שלך שזה בסדר כי גם אחרים עושים את זה? זאת  כב' הש' לוי:

 22 התשובה?

 23אני אומרת שזאת הדרך פעילות שלא רק פאינה קירשנבאום עשתה  העדה, גב' קירשנבאום:

 24ולא רק פאינה, וגם היום ממשיכים לעשות את זה ורק אני אומרת 

 25שזה הדברים שלפעמים כדי לעקוף בירוקרטיה עושים תהליך כזה או 

 26אחר. עכשיו, בין לעקוף בירוקרטיה ובין לעשות עבירה, זה משהו אחר 

 27שנעשתה פה עבירה, יכול להיות שלא  לגמרי. ואני מכחישה בתוקף

 28היתה התנהלות תקינה אבל זה דבר אחר. בין התנהלות לא תקינה 

 29 לבין עבירה, זה דברים, זה שני דברים שונים לגמרי. 

 30 טוב. בבקשה תמשיכו עורך דין אבן חן.  כב' הש' לוי:

 31 ביתנו העולמי. זה גוף של מפלגת ישראל ביתנו , נכון? עו"ד אבן חן:

 32 זה גוף תחת ישראל ביתנו, בהחלט.  ת:
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 1 התקציב של ביתנו עולמי מאיפה הוא מגיע? ש:

 2 תקציב של ביתנו עולמי מגיע מהקונגרס הציוני העולמי.  ת:

 3 אפשר להעביר לביתנו העולמי תקציב ממשרד הקליטה? ש:

 4 לא.  ת:

 5 לא. אפשר להעביר אליו תקציב מכספים קואליציוניים? ש:

 6 לא.  ת:

 7צם אתם עושים פה, זה הסיכום שאת אמרת, לוקחים לא. מה שבע ש:

 8כסף שהגיע ל'עזרא' ממשרד הקליטה, מכספים קואליציוניים 

 9אחוז מהכסף הזה ומעבירים אותו  50ומתורמים שאת גייסת ולוקחים 

 10 לתקציב של המפלגה. 

 11 למה לתקציב של המפלגה? תסביר.  ת:

 12 מי מממן את ביתנו העולמי? ש:

 13ינה למה לתקציב של המפלגה? מה מפלגה אבל למה היה, לא מב ת:

 14 קיבלה מזה?

 15 מה מפלגה,  ש:

 16 אבל אם אתה תסתכל,  ת:

 17 את לא מפסיקה לספר על ההצלחה בבחירות,  ש:

 American forum, 18-נכון, אבל בבחירות של ה ת:

 19 נכון. נו.  ש:

 20 זה לא קשור, זה לא בישראל ביתנו.  American forum ת:

 21 ביתנו העולמי.  ש:

 22בוא ניקח ליכוד עולמי שמתנהל בדיוק באותה דרך, בוא ניקח את  ת:

 23 המפלגת עבודה שמתנהלת בדיוק באותה דרך מעבירים כספים, 

 24 מעבירים כספים קואליציוניים? ש:

 25בהחלט. בהחלט. לך תבדוק את עצמך. בהחלט ככה זה מתנהל, עד  ת:

 26 היום, עד היום, עד עצם, עד עצם הרגע הזה. 

 27 . אם צריך יבדקו ש:

 28 כן. תבדקו.  ת:

 29 עדיין, את מבינה את המשמעות,  ש:

 30 לא, אני לא מבינה, הכסף הגיע,  ת:

 31 שבעצם מגיע כסף ממשרד הקליטה, ש:

 32 כסף ממשרד הקליטה, ת:
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 1 עובר ל'עזרא', ומ'עזרא'  עובר לביתנו עולמית.  ש:

 2כסף, למה הוא רשם פה משרד הקליטה אין לי מושג. הכסף של משרד  ת:

 3הקליטה היה אמור ללכת לגיוס של הקליטה, למה דני רשם? אין לי 

 4הסבר. כסף אם הוא כבר רצה לרשום פה היה צריך לרשום את הכסף 

 5 שגייסתי לו תרומות. 

 6 את זה הוא  לא רשם.  ש:

 7אולי, לא יודעת למה הוא  אז מה, אז איך אתה רוצה שאני אסביר? אז ת:

 8רשם, כסף של הקליטה לא היה אמור להיות פה בכלל. בדיוק כמו 

 9שאין פה כסף של אם הוא קיבל כסף של קרן קיימת שאני לא יודעת, 

 10אבל אם גם הוא לא היה צריך להיות פה. פה היה צריך להיות כסף 

 11 שגייסתי לו תרומות. זה הכסף שהיה צריך להיות. 

 12את לוקחת את תנועת 'עזרא' ובעצם מעבירה כספים  עדיין בפועל ש:

 13 מ'עזרא' לביתנו עולמי שזה גוף של מפלגה. 

 14אני לביתנו עולמי לא העברתי כסף. הכסף הגיע כולו לפעילות בארצות  ת:

 American forum  . 15-הברית ל

 16 לצורך בחירות.  ש:

 17אבל ככה זה עובד בעולם הזה, מה עכשיו אתה רוצה להגיד? שאני  ת:

 18יתי משהו יוצא מן הכלל? אבל ככה זה עובד בעולם הזה. אני לא עש

 19עשיתי שום דבר שונה ממה שנעשה בכל המפלגות. ככה זה עובד 

 20בעולם הזה. וישראל ביתנו לא קיבלה מזה, וביתנו עולמי לא קיבלו 

 21מזה. שכל הפעילות של ביתנו עולמי נעשתה על הכסף שהם היו 

 22גם  American forum-נעשתה למתוקצבים לזה. והפעילות בסניפים 

 23גם גייסו  Canadian forumהם גייסו כסף, גם זה ונעשה שם, גם 

 24גייסו תרומות, אז יש פה חלוקה  Australian forumתרומות, גם 

 25לתת סניפים וזה נעשה בפעילות שם, אבל ככה זה. זה, זה, זאת 

 26המערכת, ככה היא עובדת, אתה עכשיו בא אלי בטענה? לא אני 

 27את המערכת הזאת, לא אני המצאתי את התקצוב של  המצאתי

 28המערכת הזאת, ככה זה עובד בכל המפלגות, אז עכשיו אוקי, אם 

 29 אתה רוצה, 

 30 את אומרת שכולם עוקפים בעצם את החוק ומעבירים כספים,  ש:

 31זה לא עוקף, זאת הדרך שלהם. זאת הדרך. ככה זה עובד. איך  ת:

 32ציונית לכל התנועות? איך זה מקבלים, איך זה עובר דרך הסתדרות ה
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 1עובר? זאת בדיוק הדרך. אז עכשיו אם אתם רוצים להאשים אותי 

 2ולהשאיר את כל זה, אז סבבה, תעלו אותי על מוקד, אין בעיה. רק 

 3 ככה זה עובד. 

 4 אייפונים? 2אלינסון קנה לך  ש:

 5 לא.  ת:

 6 הוא העיד פה,  ש:

 7 אייפון אחד,  ת:

 8 ני. רגע, אני שואל אותך שאלה תע ש:

 9 אוקי.  ת:

 10הוא מספר פה שאת ביקשת ממנו לקנות פעמיים אייפונים חדשים,  ש:

 11דולר והוא העביר  700דולר השני עלה לו  800פעם אחת אחד עלה לו 

 12 אותם אלייך. 

 13קודם כל לא מדויק. פעם אחת הוא הביא לי את הטלפון, נכון, ואני  ת:

 14ברית ופעם אחת ביקשתי כי רציתי שיהיה לי טלפון לשיחות בארצות ה

 15אני קניתי טלפון ולדעתי הוא החזיר לי את הכסף על הטלפון הזה וזה 

 16הטלפון שקניתי כשהיתה התלונה של 'עזרא' שיש להם שם בעיה ואני 

 17הייתי בארצות הברית, רכשתי את הטלפון והשארתי אותו אצלהם. 

 18וככה זה היה, אני לא זוכרת שהוא הביא לי פה שני טלפונים, טלפון 

 19 הוא הביא וטלפון אחד נשאר בארצות הברית  ב'עזרא'.אחד 

 20בואי אני אראה לך, תיכף אנחנו נראה איפה היו הטלפונים ואני אראה  ש:

 21, אלה שתי הזמנות נפרדות לאייפונים, ואלינסון 116, ת/115לך את ת/

 22 אישר פה שזה המכשירים שהוא קנה והעביר אלייך.

 23 איפה זה ההזמנה? זה רכישה.  ת:

 24 שתי, רכישה. כן,  ש:

 25זה רכישה, זה לא הזמנה. כשאתה אומר הזמנה זה כבר אחר, זה  ת:

 26 כאילו הזמינו מפה משהו, 

 27 לא, לא.  ש:

 28זה רכישה. אבל אני לא יודעת, אני פעם אחת, יכול להיות שאחד  ת:

 29 הטלפונים שרכשתי והגשתי לו וזאת חשבונית שאני הגשתי לו בכלל. 

 30 מה שהוא סיפר זה שהוא רכש,  ש:

 31 אבל מה שאני מספרת,  ת:

 32 זה שהוא העביר, בסדר.  ש:
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 1 אבל אני מספרת סיפור אחר.  ת:

 2 נכון.  ש:

 3ואני אומרת שאני רכשתי טלפון אחד בארצות הברית והשארתי אותו  ת:

 4 בסניף 'עזרא' וטלפון אחד הוא בהחלט הביא לי. 

 5 טוב.  ש:

 6ראות את זה. מה אם רכשת בכספך אז את צריכה להיות מסוגלת לה כב' הש' לוי:

 7 הבעיה? שילמת מזומן?

 8 כן. והוא החזיר לי את זה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 איפה הקבלה? כב' הש' לוי:

 10אבל פה הקבלה, זה, הרי כשאני רוכשת טלפון בארצות הברית אני לא  העדה, גב' קירשנבאום:

 11רוכשת אותו על שם פאינה קירשנבאום, אני כדי שדני יוכל להחזיר לי 

 12פון אני רוכשת אותו על שם של 'עזרא'. ואז אני רוכשת, את הטל

 13מביאה ודני יכול להחזיר, אם אני ארכוש פאינה קירשנבאום הוא לא 

 14 יכול להחזיר. 

 15 ואת זה אמרתם לו? שזה המצב? כב' הש' לוי:

 16מי אמרתם? אני? אני הגשתי לו חשבונית, החזיר לי כסף ואני  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 השארתי את זה, 

 18 בחקירה הנגדית הוא נשאל, הוא עומת עם הגרסה הזאת? כב' הש' לוי:

 19 אני לא שאלתי, אני לא תחקרתי אותו, אני לא יודעת. לא זוכרת כבר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 מה עשית עם המכשירים האלה? עו"ד אבן חן:

 21 בדיוק עכשיו סיפרתי.  ת:

 22 אחד השארת בארצות הברית,  ש:

 23 ברית, אחד נשאר בארצות ה ת:

 24 ואחד והשני מה? ש:

 25 ואחד הבאתי אותו איתי.  ת:

 26 אצל מי הוא נשאר? כב' הש' לוי:

 27אני מספרת, אני יודעת, אני גם העדתי על זה כבר, לא אכפת לי להגיד  העדה, גב' קירשנבאום:

 28 עוד פעם, הרי בראשית, 

 29 לא, למי אישית? למי אישית השארת אותו? כב' הש' לוי:

 30 2014אני השתמשתי בטלפון הזה ובערך בחודש אוקטובר נובמבר  :העדה, גב' קירשנבאום

 31הטלפון של הבת שלי נפל למים כיור התקלקל ונתתי לה זמנית 

 32 להשתמש בטלפון עד שהיא תרכוש טלפון שלה. 
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 1 למי? עו"ד אבן חן:

 2 למיטל, לבת שלי.  ת:

 3 למיטל.  ש:

 4 כן.  ת:

 5 והשני איפה? ש:

 6 בארצות הברית, אני אמרתי, ב'עזרא'.  ת:

 7 אנחנו,  ש:

 8 אבל למי? שאלתי למי השארת אותו? כב' הש' לוי:

 9 לאינה, אני אמרתי את זה גם.  העדה, גב' קירשנבאום:

 10עכשיו, המכשירים האלה, אחד באמת מצאו אצל מיטל והשני שבדקו  עו"ד אבן חן:

 11 היה אצל רנית ורנית אמרה שהיא מכרה אותו הלאה. 

 12 רנית אמרה שהיא, תראה לי. עדה, גב' קירשנבאום: ה

 13 מאיפה הביא את זה? עו"ד ג. אדרת:

 14איפה זה? איפה מצאו אצל רנית טלפון? איפה היה אצל רנית ואיפה  העדה, גב' קירשנבאום:

 15היא מכרה אותו? תראו לי. הטלפון הזה לעולם לא הגיע לישראל. 

 16 תראו לי איפה זה. 

 17 ירה. הראו את זה לרנית בחק ש:

 18איפה הראו לרנית? איפה הטלפון היה אצל רנית ואיפה מכרו אותו?  ת:

 19 תראו לי אותו. 

 20 יש לכם את הגרסה שלה פה? כב' הש' לוי:

 21 יש לנו, היא לא העידה פה.  עו"ד אבן חן:

 22 מה יש לכם? תראה לי איפה יש לכם שזה היה אצל רנית? העדה, גב' קירשנבאום:

 23 תראו לה.  כב' הש' לוי:

 24 תראו לי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 היא מבקשת שתראו לה, תראו לה.  כב' הש' לוי:

 26 טוב.  עו"ד אבן חן:

 27 אתם מכירים את זה עורך דין אדרת? כב' הש' לוי:

 28 לא, אנחנו לא מכירים,  עו"ד ג. אדרת:

 29 מה לא? את החקירה של רנית יש לך.  עו"ד אבן חן:

 30 רנית לא העידה פה,  עו"ד ג. אדרת:

 31 נכון, אבל,  ד אבן חן:עו"

 32 רנית אמרה שהיא,  העדה, גב' קירשנבאום:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 ואח' מדינת ישראל נ' קירשנבאום 16512-08-17 ת"פ
 

 2019אפריל  03 

 

 5430 

 1 החקירה שלה לא רלבנטית לפה,  עו"ד ג. אדרת:

 2 היא לא קבילה.  עו"ד וייס:

 3 לא קבילה לפה,  עו"ד ג. אדרת:

 4 זו חקירה נגדית, מותר לעמת אותה.  כב' הש' לוי:

 5 אבל רנית,  העדה, גב' קירשנבאום:

 6אני מעמת אותה עם העובדה הזאת. היא יכולה להגיד כן ויכולה  עו"ד אבן חן:

 7 להגיד, 

 8רנית לדעתי אמרה שהיא קנתה את הטלפון. לרנית היה טלפון שהיא  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 קנתה, 

 10אדוני, זה גם לא עובדה. אם בכלל זה הודעה של מישהו שלא העיד  עו"ד ג. אדרת:

 11 שהוא לא רלבנטי, 

 12רנית לא קנתה טלפון, רנית קיבלה טלפון מחבר , מידיד שלה  ום:העדה, גב' קירשנבא

 13באנגליה, לא חושבת שהיא, וטלפון אחד היא קנתה ומכרה אותו 

 14כשהיא קיבלה את הטלפון. רנית לעולם לא קיבלה טלפון מ'עזרא', לא 

 15 יודעת על מה, לא יודעת על מה אתה מדבר. 

 16 , 116אני אומר לך שת/ עו"ד אבן חן:

 17 שמה? ת:

 18 רשום גם את המספר הסיריאלי של המכשיר.  :ש

 19 נו , ואיפה המכשיר? ת:

 20 וזה מכשיר שהיה בשימוש של רנית. הראו לה את זה גם בחקירה. ש:

 21 היא הביאה את זה.  עו"ד עקירב:

 22לעולם, היא לעולם, מה היא הביאה? טלפון הביאה? יש טלפון? יש  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 לכם את הטלפון?

 24 היא מסרה את זה במהלך חקירה שלה.  עו"ד עקירב:

 25לא, אני מתנגד למתן עדות על ידי התובע, דברים שלא קבילים ולא  עו"ד ג. אדרת:

 26 רלבנטיים ולא, 

 27 אף אחד מעורכי הדין לא מעיד.  כב' הש' לוי:

 28 אבל הם זורקים דברים לחלל האוויר ואחרי זה זה נתפס כעובדה.  עו"ד ג. אדרת:

 29דבר, הכרעת הדין תתבסס אך ורק על ראיות קבילות. לעמת  לא, שום כב' הש' לוי:

 30 את הנאשמת בחקירה נגדית עם טענות עובדתיות מותר. כן. 

 31 רנית לעולם לא קיבלה טלפון מ'עזרא'.  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 אלינסון העיד שאת ביקשת ממנו לרכוש טאבלט.  עו"ד אבן חן:
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 1 כן.  ת:

 2 קנה אותו,  ש:

 3אני גם חושבת שגם את הטאבלט אני רכשתי ולא הוא והוא רק החזיר  ת:

 4 את הכסף. 

 5 דולר והוא נתן לך אותו.  550הוא העיד פה שהוא קנה אותו, עלה לו  ש:

 6אני זוכרת שגם את הטאבלט אני רכשתי, אני זוכרת את זה שאני, אני  ת:

 7 גם זוכרת באיזו חנות אני רכשתי את זה. 

 8 זה כשהוא היה פה? למה לא אמרת לו את ש:

 9מה? אני תחקרתי אותו? אני חקרתי אותו שהוא היה פה בשביל שאני  ת:

 10אגיד לו? מה? איך אתה שואל אותי למה לא אמרת לו כשהוא היה פה? 

 11 אני יכולתי להגיד לו משהו?

 12 הוא עומד פה מספר שהוא קנה את זה ונתן לך אותו.  ש:

 13י זוכרת את זה שקניתי אני אומרת שאני הייתי בארצות הברית, אנ ת:

 14פינת חמישית,  52את זה אפילו לא בחנות של, זו חנות ברחוב נדמה לי 

 15יש כזאת חנות דברי חשמל. קניתי את זה והשארתי את זה גם כן שם 

 16 ורק הבאתי חשבונית והוא שילם. גם זה היה אצל רנית?

 17 לא. ש:

 18 נו, אז איפה,  ת:

 19 הטאבלט הזה? זה מה שאני רוצה לשאול אותך מה עשית עם ש:

 20אני אמרתי, אני עוד בראשית אמרתי שהשארתי אותו שם לעבודה  ת:

 21 שלי. שלהם. היו צריכים שם מחשב והיה צריך גם עוד משהו נוסף. 

 22 מה? איזו עבודה את עשית עם טאבלט? ש:

 23הם היו צריכים שם בסניף ואני לפעמים באתי, אני, הטאבלט הזה היה  ת:

 24תמשתי, נתתי להם אותו, הם אמרו רק לעבודה של 'עזרא'. לא הש

 25 שצריכים את זה , צריכים עוד משהו נוסף, קניתי, השארתי אותו שם. 

 26 את מגיעה,  ש:

 27 זה לא הגיע לישראל לעולם.  ת:

 28את סגנית שר הפנים, חברת כנסת, מה את השליחה של 'עזרא'?  ש:

 29 הולכת לקנות להם מכשירי חשמל?

 30 אני, מה זה אני שליחה של 'עזרא'? ת:
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 1לא, אני מנסה להבין, את באה לשם לביקור בסניף ואומרים לך גברת  ש:

 2וחמישית ותקני  42-קירשנבאום תשמעי חסר טאבלט אולי תלכי ל

 3 טאבלט?

 4 לא, זה לא הולך, תקשיב,  ת:

 5 לא, אני שואל,  ש:

 6 לא, אל תעשה מזה,  ת:

 7 את, שתביני איך זה נשמע.  ש:

 8ספק. אבל אני רק רוצה להגיד  זה נשמע טוב בשביל העיתונאים אין לי ת:

 9לך, הסיפור הוא אחר לגמרי. אני מגיעה לסניף, אני נפגשת עם 

 10מדריכים, אני נפגשת עם כל הצעירים ואחר כך אני יושבת איתם ואני 

 data 11רוצה להבין איך אפשר לשפר את הפעילות שלהם, גם בנושא 

base ,12איך , גם בנושא של הוצאת טלפונים ואיך הם מוציאים טלפון 

 13הם מגייסים, אני יושבת איתם עבודה שוטפת, אני לא מנהלת את 

 14'עזרא' אבל אני כבר הגעתי לשם, אני כבר נמצאת, אני רוצה לשפר 

 15משהו אז אם הם אומרים תקשיבי 'לנו חסרה פה עמדה של המחשב' 

 16או 'אנחנו צריכים טאבלט שאנחנו נוכל להסתובב ולרשום פרטים או 

 17כת לעזור, מה אני עכשיו הולכת לתקוע דברים כאלה' אז אני הול

 18מקלות? מה עכשיו אני מתעסקת בבירוקרטיה שוב או שאני מנסה 

 19 לפתור פלונטרים ולעזור לעבודה לזרום?

 20אני מנסה להבין, את נוסעת מברוקלין לשדרה החמישית, קונה  ש:

 21 טאבלט, 

 22 כי אני נמצאת במנהטן,  ת:

 23 ומחזיקה להם אותו,  ש:

 24לא, אני נמצאת במנהטן ואני נוסעת לברוקלין ובדרך לברוקלין בפעם  ת:

 25השניה אני רוכשת את הזה כי יותר נוח לי, אני לא מכירה בברוקלין 

 26שום דבר חוץ מסניף. אני לא מכירה שם לא חנויות ולא שום דבר, אז 

 27 זה אני יודעת שישנו, אני רוכשת ומביאה להם את זה. 

 28 ו קונים?לא יותר הגיוני שהם הי ש:

 29להם אין כסף שם ל'עזרא', הגיוני היה שכשדני נסע ואם דיוויד היה  ת:

 30שם אז להערכתי הדבר הזה לא היה קורה כי דיוויד היה גם מנהל את 

 31 זה והיו לו כספים וכשנשארו רק הצעירים שם אז היתה יותר בעיה. 

 32 אבל 'עזרא' שילמו על הטאבלט.  ש:
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 1 ור?מה אני אמרתי, מה אמרתי לא בר ת:

 2 אמרת לא היה להם כסף שם.  ש:

 3 להם שם, אבל 'עזרא' פה.  ת:

 Apple ? 4חברת  MacBookאת ביקשת מאלינסון לקנות מחשב  ש:

 5 כן. ת:

 6 הוא סיפר שאת אמרת לו בדיוק איזה דגם לרכוש,  ש:

 7 נכון.  ת:

 8 דולר ונתן לך אותו.  1,196הוא קנה מחיר  ש:

 9 כן, נכון.  ת:

 MacBook? 10למה ביקשת מאלינסון לקנות לך  ש:

 11כי הייתי צריכה כשאני נוסעת שיהיה לי מחשב, שאני אוכל לעבוד על  ת:

 12הנאומים, שאני אוכל שיהיה לי משהו, אז רציתי שיהיה לי מחשב 

 13לעבודה. אתה מהעבודה שלך מקבל את המחשב? וכשנסעת לגרמניה 

 14 תך?לגבות לעשות ריענון לקלגנוב לקחת את המחשב אי

 15 הוא לקח. ש:

 16 הוא לקח. אה, שניים נסעתם לגרמניה. יפה. אז,  ת:

 17 לא היה לך מחשב מהכנסת? ש:

 18 לי לא היה מחשב מהכנסת.  ת:

 19 מהמפלגה? המפלגה לא יכולה לקנות לך מחשב? ש:

 20לא היה לי מהמפלגה. לא. לא היה. היה לי מחשב בכנסת שהייתי  ת:

 21, זהו. ורציתי שיהיה לי סגנית היה לי מחשב בכנסת ובמשרד והיה לי

 22 שכשאני נוסעת לשם אז שיהיה לי מחשב, 

 23 המפלגה לא,  ש:

 24למה המפלגה, השתמשתי במחשב הזה בעיקר כשנסעתי לארצות  ת:

 25 הברית לפעילות עם 'עזרא' למה הייתי צריכה שמישהו אחר יקנה?

 26 מה עשית במחשב הזה? ש:

 27הייתי צריכה, אמרתי קודם, נאומים, דברים כאלה ובין לבין כשלא  ת:

 28 מיטל הרי נסעה איתי הרבה, אז המחשב היה אצלה. 

 29 באיזה שפה כתבת את הנאומים? ש:

 30באנגלית. ברוסית לא הייתי צריכה נאומים, ברוסית נאמתי בלי  ת:

 31 לכתוב. 

 32 אז המחשב הזה שימש אותך,  ש:
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 1אותי, כן. והיה אצלה בין נסיעות לנסיעות כי פה לא הייתי צריכה  ת:

 2 אותו. 

 3 איפה מצאו את המחשב את יודעת? ש:

 4 אצל מיטל.  ת:

 5 אצל מיטל? ש:

 6 כן.  ת:

 7 בבית? ש:

 8 איפה רצית שימצאו אותו אם לא בבית? ת:

 9 אני שואל.  ש:

 10 ברחוב? בטח שבבית.  ת:

 Apple? 11של  MacBookלמה דווקא  ש:

 12כי אז אמרו לי שזה מחשב טוב וזה טוב לעבוד איתו והמליצו לי עליו.  ת:

 13 ן לעשות. חשבתי שזה נכו

 14 טוב. את שמרת על המחשב הזה את הנאומים שכתבת? ש:

 15הרי הנאומים היו, איך, הנאומים הם נמצאים באי מייל שלי.  ת:

 16בהתכתבות שלי עם המורה. אני לא שמרתי אותם שם, אני פותחת עם 

 17 המחשב את המייל שלי, עובדת על המייל שלי. 

 18 2,126ועית מחיר של אלינסון סיפר שביקשת ממנו לקנות מצלמה מקצ ש:

 19 דולר, הוא קנה את המצלמה והעביר אותה אליך. 

 20 נכון.  ת:

 21 נכון. למה ביקשת ממנו לרכוש מצלמה כזאת? ש:

 22כי שמתי לב שאין צילומים איכותיים בכל הפעילות שלהם ואמרתי  ת:

 23לדני שאני חושבת, גם להעלות לפייסבוק, גם להעלות לאתר שלהם 

 24יותר גבוהה וחשבתי שזה מה שצריך הם צריכים צילומים באיכות 

 25 להיות. 

 26 מה עשית עם המצלמה? ש:

 27אז את העדשה ואת הפלאש המקצועיים לצילומים המקצועיים, כי  ת:

 28קנינו שם עדשה שאפשר, אני יכולה, אני יודעת מה תגיד אבל אני הרי 

 29יכולתי להראות את התמונות שלמשל הכנסים הגדולים שצולמו 

 30לא פנים ואי אפשר היה לראות כלום במצלמה הקודמת ולא ראו 

 31והצילומים היו גרועים ואז התייעצתי ואמרו שצריך עדשה מיוחדת 

 32שמצלמת מרחוק אז זאת העדשה והפלאש שקנינו וזה נשאר בארצות 
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 1הברית ואת המצלמה עצמה אני לקחתי ואני אמרתי גם שאת הכרטיס 

 2רטי של התמונות שלהם השארתי שם ואני השתמשתי חלק גם באופן פ

 3 במצלמה הזאת. 

 4 איך קיבלת את המצלמה? כב' הש' לוי:

 5כשדני קנה את זה אז אח שלי אז בדיוק היה בשליחות מטעם העבודה  העדה, גב' קירשנבאום:

 6 בארצות הברית, זה הגיע לאח שלי והוא הביא לי את זה. 

 7 זאת אומרת החבילה שהוא מסר שהוא קיבל ושם בסן פרנסיסקו? כב' הש' לוי:

 8 כן.  גב' קירשנבאום:העדה, 

 9 זה היתה המצלמה? כב' הש' לוי:

 10 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 אז איך ידעת שבקנדה תצטרכי את המצלמה? כב' הש' לוי:

 12 אני לא ידעתי שאני אצטרך בקנדה, למה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 אז למה אמרת לשלוח את זה לסן לפרנסיסקו? את נמצאת בניו יורק.  כב' הש' לוי:

 14כי מקנדה נסעתי לניו יורק, מקנדה נסעתי לניו יורק לעבוד בסניף,  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 כשנסעתי, 

 16 נו, אז למה לא לקבל את זה בניו יורק? כב' הש' לוי:

 17כי אז סיכמנו, לא יודעת מה להגיד, אני חשבתי שזה מה שנכון לעשות,  העדה, גב' קירשנבאום:

 18 יו יורק.זה הגיע אלי ואני הבאתי את זה לנ

 19 למה? מי שצריך את זה לניו יורק מצוין, שיישאר לסניף.  כב' הש' לוי:

 20 אתה יודע מה החשיבה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 21 יחכה לאחיך שאת באה.  כב' הש' לוי:

 22 חשיבה נכונה אבל אני,  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 , זאת אומרת שעל הדרך שהוא שימש אתכם בעצם בטיול הפרטי כב' הש' לוי:

 24כן, זה שימש אותי בדרך בטיול הפרטי ואחר כך הבאתי את זה  העדה, גב' קירשנבאום:

 25לארצות הברית ושם השארתי את החלקים המקצועיים ואת יתרת 

 26המצלמה לקחתי הביתה וכשאני הייתי מגיעה לשם אז היינו מצלמים, 

 27 או היינו אמורים. 

 28 יתך?נכון שבמשך כל הטיול בקנדה האח היה א כב' הש' לוי:

 29 כן. חוץ מוונקובר,  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 גם בוונקובר וגם,  כב' הש' לוי:

 31בוונקובר הוא טס בחזרה, הגענו לוונקובר הוא טס בחזרה לישראל  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 ואני נשארתי שם יומיים. 
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 1 מהקבלות של בתי המלון עולה שהייתם ביחד גם בוונקובר.  כב' הש' לוי:

 2אז יכול להיות שהוא היה אבל אני לא, אנחנו הגענו לוונקובר אבל אני  רשנבאום:העדה, גב' קי

 3המשכתי, אני עבדתי שם והוא אולי המשיך, אני זוכרת שהגענו 

 4 לוונקובר, 

 5 את מכירה, את יודעת בטח מה הוא אמר במשטרה. כב' הש' לוי:

 6 לא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 לא? לא קראת בחומר? כב' הש' לוי:

 8 אני לא זוכרת. אני בטוחה שקראתי, אני רק לא זוכרת.  , גב' קירשנבאום:העדה

 9 כי הוא לא ידע להגיד שאת עבדת שם.  כב' הש' לוי:

 10הוא גם לא ידע כנראה שלא עבדתי שם, הוא הגיע איתי והוא לא היה  העדה, גב' קירשנבאום:

 11א איתי, איך הוא יכול להגיד אם עבדתי או לא? הוא הגיע איתי והוא ל

 12המשיך איתי. אנחנו לא היינו בוונקובר כי אנחנו אולי היינו באותו 

 13מלון אבל לא היינו כמעט ביחד. אני גם, אני לדעתי אני זכרתי בגלל זה 

 14אני גם זכרתי שכאילו מיד עזב כי לא היינו ביחד, אני המשכתי לעבוד 

 15 בוונקובר אבל הוא לא, אבל, למה אנחנו הרי נביא לפה הוכחות על זה. 

 16 טוב. כן.  כב' הש' לוי:

 17 מי צילם במצלמה? עו"ד אבן חן:

 18 בקנדה וזה?  ת:

 19 לא בקנדה, בכלל.  ש:

 20אז כשהיינו נוסעים, כשאני נסעתי לשם אז צילמנו את זה בניו יורק,  ת:

 21 בפעילות. 

 22 מי, מי צילם? ש:

 23 לפעמים מיטל צילמה, לפעמים מישהו מ'עזרא' צילם.  ת:

 24 איפה התמונות? ש:

 25הכרטיס נשאר שם. אני לקחתי, היה שני כרטיסים כרטיס אחד  ת:

 26 ששימש אותם וכרטיס אחד ששימש אותי. 

 27אלינסון העיד פה, הוא אמר שהוא אף פעם לא ראה תוצרים של  ש:

 28 המצלמה שהוא קנה. איך יכול להיות?

 29 לא יודעת, אולי הוא לא ידע לחפש. אולי הוא לא התעניין.  ת:

 30 יר כל כך יקר הוא לא מתעניין?הוא קונה מצלמה במח ש:

 31אבל זה לא, מתי דני היה בסניף 'עזרא' מאז שקניתי את המצלמה?  ת:

 32למה לא שאלת אותו היית בסניף 'עזרא' מאז שפאינה קנתה את 



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 ואח' מדינת ישראל נ' קירשנבאום 16512-08-17 ת"פ
 

 2019אפריל  03 

 

 5437 

 1המצלמה? ראית את הפעילות שלהם? ביקרת שם? ראית מה הם 

 2 עושים? הרי זה סניף גם שלו. 

 3 נחקר פה כמה ימים, הוא יכול,  ש:

 4 בסדר, יכול, למה לא שאלת אותו? ת:

 5 אם היו לו תמונות להראות הוא היה מראה.   ש:

 6זה כל כך מעניין אז למה לא שאלתם. אני לדעתי בתקופה הזאת דני  ת:

 7כולו מרוכז בפרויקט של גיוס קליטה ובאופק ישראל ודני לא מגיע 

 8 כמעט לארצות הברית, מי שהופך בפועל ומנהל את הסניף שלו זה אני

 9 כשמגיעה לשם ומפקחת על הפעילות. 

 10 דולר.  707עכשיו תגידי, העדשה הנוספת שהוא קנה למצלמה עלתה  ש:

 11 אמרתי זאת עדשה המיוחדת לצילום מרחוק.  ת:

 12 נכון, לצלם מרחוק.  ש:

 13 נכון.  ת:

 14 מצלמים איתה דברים בטבע, לא בתוך כנס.  ש:

 15ם בכנסים או שזה מי אמר? בוא נביא לפה מקצועי ונשאל אם זה לצילו ת:

 16רק לטבע, כי אני אומרת לך שכשיש לך אולם גדול עם אנשים הצילום 

 17 מרחוק זאת בדיוק העדשה. 

 18 טוב, הצלמים היום לא הגיעו אבל נשאל.  ש:

 19 נשאל.  ת:

 20 איפה הם מצאו את המצלמה את יודעת? ש:

 21 לא מצאו, אני נתתי אותה, היתה אצלי בבית.  ת:

 22 איפה היא היתה בבית? ש:

 23 בכספת.  ת:

 24 בכספת של מי? ש:

 25 של, בכספת של המשפחה.  ת:

 26 של המשפחה? ש:

 27 אלא, של מי כספת יכולה להיות אצלי בבית? ת:

 28 כמה כספות יש לך בבית? ש:

 29 . 2 ת:

 30 . זוכרת מה אמרת לחוקרים כשהם באו על הכספות?2 ש:

 31יש שתי כספות, כספת אחת עם הכספים ודרכונים שאנחנו משתמשים  ת:

 32 ת שהיה שם נשק של בעלי ומצלמה. ויש כספת אח



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 ואח' מדינת ישראל נ' קירשנבאום 16512-08-17 ת"פ
 

 2019אפריל  03 

 

 5438 

 1, זה הדו"ח חיפוש אצלך בבית. 694כשהגיעו החוקרים אני מפנה לת/ ש:

 2תסתכלי יש מזכר בעמוד הרביעי, מזכר שכותב החוקר שהיה בחיפוש. 

 3 הוא מספר שהיו שתי כספות, אחת את פתחת, 

 4 איפה? באיזה דף תראה לי.  ת:

 5 זה, במספר הזה.  ש:

 6 אוקי.  ת:

 7 הרביעי.  העמוד ש:

 8 אצלי זה עמוד שלישי. רביעי, כן. אוקי.  ת:

 9 החוקר אומר שהיו שתי כספות בבית.  ש:

 10 כן.  ת:

 11 אחת את פתחת והיא היתה ריקה,  ש:

 12 היא לא היתה ריקה.  ת:

 13 זה מה שהוא כותב.  ש:

 14אבל אני אומרת היא לא היתה ריקה, כל הדרכונים ותכשיטים וכסף,  ת:

 15משהו כזה, זה היה בכספת הזאת. אז מה? )לא ברור( היה כמה שקלים 

 16 לכתוב שהיא היתה ריקה זה עיוות המציאות. 

 17 זה מה שכתוב. אני לא יודע.  ש:

 18 אז אתה יודע, כנראה שגם הם לא מדייקים.  ת:

 19אני לא הייתי שם. בסדר. בכל מקרה, לגבי הכספת השניה הוא אמר  ש:

 20 שזאת הכספת של בעלך את אמרת לו. 

 21 עלי יודע את הקוד של הכספת הזאת. אני אמרתי שב ת:

 22 רגע, את אמרת הכספת של בעלך ואת לא יודעת את קוד הפתיחה.  ש:

 23אז אמרתי, בגלל הנשק אז רק בעלי ידע את הקוד של הכספת אבל לא  ת:

 24 אמרתי שזה, 

 25 ואז, רגע, בואי נמשיך לקרוא.  ש:

 26 אין בעיה.  ת:

 27ואז הוא כותב החוקר התקשרת לבעלך, הוא מסר את הקוד לפתיחת  ש:

 28הכספת , פתחת להם את הכספת ואז מצאו מצלמה ואת הסברת 

 29 שהמצלמה היא של בעלך. עכשיו תסבירי. 

 30 איפה כתוב שמצלמה של בעלי? ת:

 31תקראי בהמשך. "נמצאה מצלמה, פאינה הסבירה שמדובר במצלמה  ש:

 32 של בעלה מיכאל".
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 1וצה להגיד רק שלבעלי יש בדיוק אותה מצלמה אז חשבתי אז אני ר ת:

 2שזה המצלמה שלו או היתה לו אותה מצלמה, אני רק אומרת שקודם 

 3כל שתי כספות אצלי בבית אז אי אפשר להגיד שכספת אחת זה שלך 

 4 וכספת אחת של בעלך, מה אנחנו חיים ביחד. נכון, 

 5 יתי שם. זה מה שאת אמרת לחוקר, אני לא יודע. אני לא הי ש:

 6תקשיב, גם החוקר אמר שבכספת הראשונה, קודם כל החוקר אמר  ת:

 7שבכספת הראשונה לא היה כלום שזה אי דיוק. דבר שני, אני יכולתי, 

 8הכספת השניה עם הנשק היתה מוחבאת ככה שאם רק הייתי רוצה 

 9להסתיר משהו, לא היו מוצאים אותה. אני אמרתי ביוזמתי יש לי עוד 

 10ת כי לי לא היה מה להסתיר אבל אמרתי גם כספת מוסתרת אח

 11שבגלל שיש שם נשק הקוד לכספת הזאת יודע רק בעלי. זאת 

 12המציאות. ולא מציאות אחרת. עכשיו, אם מאוד רציתי להסתיר לא 

 13היו מוצאים לא נשק, לא מצלמה ולא שום דבר. אני לא הרגשתי שיש 

 14 לי משהו להסתיר. 

 15 ה, אז למה,אז למה? זה הוגש בהסכמ כב' הש' לוי:

 16 איפה אני חתומה על זה? העדה, גב' קירשנבאום:

 17 יש לך סנגור, הוא הסכים לקבל את המסמכים.  כב' הש' לוי:

 18בסדר, אז לא שמנו לב על זה, לא הדגיש לזה, לא היה חשוב, לא יודעת  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 מה, 

 20 אחרת הייתם מזמינים את הקצין והיה נחקר פה.  כב' הש' לוי:

 21 והיה אומר כמו שכולם שהוא לא זוכר שום דבר.  ה, גב' קירשנבאום:העד

 22 אין לדעת. בסדר. אולי.  כב' הש' לוי:

 23 את ביקשת מאלינסון לקנות לך גם מחשב נייח, נכון? עו"ד אבן חן:

 24 נכון.  ת:

 25 דולר.  2,228מחיר של  ש:

 26 נכון.  ת:

 27 עכשיו, זה מחשב עם מפרט מיוחד,  ש:

 28רט מה לקנות, אני כתבתי לו מה אני צריכה שיקנה כן, אני נתתי לו מפ ת:

 29ורציתי שיהיה לי מחשב בבית וחשבתי שזה לגיטימי כמו שיכולתי 

 30לקבל מחשב מהכנסת, כמו שיכולתי לקבל אותו מחשב ממשרד 

 31הפנים, כמו שיכולתי לקבל מחשב ממפלגה, מבחינתי הכל היה היינו 

 32 הך וביקשתי ממנו לקנות. כן. 
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 1 מהכנסת, את יכולה לקבל ממשרד הפנים,  את יכולה לקבל ש:

 2 נכון.  ת:

 3 את יכולה לקבל מהמפלגה,  ש:

 4 נכון ויכולה לקבל ממנו.  ת:

 5 ואת מקבלת מגוף שהוא לא גוף שלך והוא קונה לך את המחשב? ש:

 6 איך לא שלי? אתה אומר שהוא לא גוף שלי, אני מבחינתי,  ת:

 7 גם אלינסון אומר שהוא לא שלך.  ש:

 8אלינסון לא אמר את זה שהוא לא שלי , אלינסון בפירוש שקראו להם  ת:

 9'עזרא' ביתנו כי הם היו הגוף שלנו. והיה אגף הצעירים של ביתנו 

 10עולמי ככה הוא קרא לעצמו, אז אי אפשר להגיד שהם לא שלי. 

 11ומבחינתי זה היה לא משנה מאיפה לבקש, זה כמו שאני הייתי מכל 

 12 קבלת אותו דבר יכולתי לקבל מ'עזרא'. אחד הגורמים האלה הייתי מ

 13 אז דווקא ל'עזרא' הלכת? ש:

 14כן, דווקא ל'עזרא' הלכתי, מה, למה לא? אני לא רואה בזה שום דבר  ת:

 15 פסול. 

 16 למה לא? כי אני לא חושב שאחרים היו קונים מחשב בכזה מחיר.  ש:

 17זה אתה חושב, אני לא חושבת שיש עם זה בעיה כי זה גוף שניהלתי,  ת:

 18גוף שעבדתי איתו, גוף שעבדתי איתו הרבה מאוד וזה היה מבחינתי 

 19 זה היה לגיטימי לגמרי.

 20את הזמנת סקר מארתור פינקלשטיין שנועד עבור מפלגת ישראל  ש:

 21 ביתנו. 

 22 אני,  ת:

 23 רגע, אני שואל את תעני מה שאת רוצה.  ש:

 24 כן.  ת:

 25 י. את ביקשת מאלינסון ש'עזרא' ישלמו על הסקר. עכשיו תגיד ש:

 26אוקי. אז קודם כל לא אני הזמנתי סקר ושוב אתה לא מדייק בשאלה  ת:

 27שלך. אני בהחלט החלטתי שצריך לעשות את הסקר ודיברנו על זה עם 

 28דני, אני התקשרתי לארתור פינקלשטיין, דיברתי איתו ודני בהמשך 

 29 היה בקשר עם ארתור והוא הזמין את הסקר. עכשיו, בסקר, 

 30שיכי. אלינסון אמר כאן בצורה מפורשת שהוא לא רגע, רק נקודה ותמ ש:

 31 דיבר עם ארתור פינקלשטיין. 
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 1הוא לא יכול היה להגיד את זה. אני לא, איך יכול להיות שהוא לא  ת:

 2דיבר עם ארתור פינקלשטיין, תקשיב, אני, אני, אתה יודע, דווקא 

 3אתמול לפני שהגעתי היום פה אמרתי אני אסתכל בחומרי חקירה אני 

 4לעבור שוב על הסקר הזה כי הוא כל כך הרבה דובר פה. ואני רוצה 

 5שוב רוצה לראות. ואני גם כשאחר כך הגיעו התוצאות של הסקר 

 6שאלתם אותי פה או שאלו אותי, לא יודעת אם אני ראיתי אולי כבוד 

 7השופט שאל אותי, אני לא זוכרת אם ראיתי את הסקר אמרתי ראיתי 

 8תכלתי בסקר הזה שוב, לא זוכרת באמת מה, ואתמול כשהס

 9הסתכלתי וראיתי שזה בדיוק ארתור. זה בדיוק ארתור. אני מאוד 

 10מעריכה, הערכתי את זה זכרונו לברכה את הבן אדם הזה דרך אגב 

 11-כשחקרו את ארתור אז בחקירה הוא אמר שהסקר נעשה ל

American forum  , 12הוא לא אמר, לעולם לא הזכיר ישראל ביתנו 

 13אבל צריך להבין איך ארתור שואל את השאלות ואיך הוא מנתח את 

 14השאלות האלה. עכשיו, כשאני עברתי וכבוד השופט שאל אותי למה 

 15יש רק שאלה אחת וזה מתקשר לתשובה אליך, למה יש שאלה אחת 

 16שאלות ואמרתי רק ששואלים על 'עזרא' עולמי אז אני הסתכלתי על ה

 17בליינד זה היה בשיחה בין דני לארתור ודני אמר לו מה אני רוצה 

 18שיהיה מופנה שיופיע פה 'עזרא', תנועת 'עזרא', כי ארתור בחיים לא 

 19היה מכניס את זה כשאלה ואני אגיד למה הוא לא מכניס ואני עברתי 

 20 על כל השאלות, 

 21 שזה כך. אבל זה גם, זה לא מידיעה. את משערת  כב' הש' לוי:

 22 בוודאי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 את לא יודעת.  כב' הש' לוי: 

 24אני לא ידעתי. אני ראיתי את התוצאות וראיתי שם את 'עזרא' אבל  העדה, גב' קירשנבאום:

 25אתמול שזה כל כך חרה לי אז ראיתי איך הסקר הזה בנוי. קודם כל, 

 26בל בשאלה, כל הסקר הזה אין שאלה אחת על ישראל ביתנו להזכיר. א

 27שאין שאלות ואתה אומר יש רק שאלה של 'עזרא' אז יש שאלות האם 

 28אתה יהודי או לא יהודי, אם אתה יהודי לאיזה זרם היהדות אתה 

 29שייך, אם אתה יהודי תגיד לי באיזה בית כנסת אתה הולך ואם אתה 

 30יהודי כמה פעמים אתה הולך לבית כנסת, האם אתה הולך רק בחגים, 

 31אתה הולך למניין, מה אתה עושה. אם אתה, עכשיו,  רק בבוקר, האם

 32שואלים את כל הנציגים של ישראל את מי, איך אתה רואה, תגדיר 
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 1איך אתה מתייחס לבנימין נתניהו, לציפי ליבני, לאהוד ברק, לשמעון 

 2פרס, כל מי, לאביגדור ליברמן, לכולם, שואלים. למה? כי ארתור חייב 

 3ות האם אתה שייך לאחד הארגונים להוציא לעצמו את, ויש עוד שאל

 4היהודיים, ושם מופיע 'עזרא' אבל ארתור בחיים לא היה שואל 

 5'עזרא', למה? כי ארתור רצה לפתוח את השאלה הזאת, אני זוכרת, 

 6אני מכירה את הראש שלו והיה שזה אירוע ביוזמה כי אם שואלים 

 7אם אתה שייך ל'עזרא' אין לזה משמעות כי ברגע שמופיע שם זה 

 8מעלה את האחוז שלך של התשובה, ההוא רצה לדעת האם אתה 

 9יהודי, האם אתה שייך לארגון יהודי, האם אתה שייך לארגון יהודי 

 10דוברי רוסית, לאיזה, האם אתה רק מכיר את הארגון הזה או אתה גם 

 11משלם מיסים ואתה שייך לארגון הזה, אלה השאלות שם, איך זה 

 12 קשור לישראל ביתנו? 

 13 מי הגדיר לארתור את מטרת הסקר?תראי,  ש: 

 14אני יכול להיות שבשיחה ראשונה אמרתי לו אני רוצה שני דברים, דבר  ת:

 15ראשון אבל אמרתי בהמשך תדבר עם דני, אני רוצה לראות מעמד של 

 16, 'עזרא' ואם American forumהארגונים שלי בארצות הברית, 

 17אנחנו צריכים אנחנו הולכים לבחירות בקונגרס אני רוצה לדעת על מה 

 18 לדבר בפני היהודים. זאת היתה ההגדרה. 

 19תראי, אומר פה אלינסון בעדות שלו, שואל 'מי הגדיר?' הוא מספר  ש:

 20'פאינה יוצרת את הקשר עם ארתור פינקלשטיין, היא מגדירה לו את 

 21 היעדים של הסקר. היא דיברה איתו. היא דיברה איתו', 

 22 הגדרתי, אני אמרתי,  ת:

 23וא גם אומר 'לא היה לנו קשר ישיר, מי שהגדיר את מה רגע ואז ה ש:

 24 שצריך זאת פאינה'. 

 25אז איך הוא הכניס את הנושא של 'עזרא'? אני לא הכנסתי את הנושא  ת:

 26של 'עזרא' אם הוא לא היה בקשר ישיר, אני בחיים לא הייתי אומרת 

 27לארתור תכניס את 'עזרא' שיהיה שם בתוך הסקר, לא עלה ממני את 

 28זה לעולם. אז אני אומרת אני כן אמרתי דיברתי עם ארתור, אמרתי 

 29שם פעילות, אני צריכה לדעת מה המצב של  תקשיב אנחנו מתחילים

 30הארגונים שלי ואני רוצה לדעת עם מה אנחנו יוצאים שם לבחירות 

 31ועל מה מדברים עם היהודים. זהו, וכל השאר אמרתי דני יהיה איתך 

 32 בקשר. 
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 1 האם את יודעת שאלינסון שוחח עם אדון פינקלשטיין המנוח? כב' הש' לוי:

 2ן לי, אין לי, אני לא הייתי נוכחת בשיחה הזאת, לא יכולה אני אי העדה, גב' קירשנבאום:

 3להגיד במאה אחוז אני יודעת שאלינסון אבל דני אמר לי שהוא דיבר 

 4 עם פינקלשטיין, דני אמר לי. 

 5 אז פה הוא אמר הפוך.  עו"ד אבן חן:

 6לא, אבל דני אמר לי 'אני דיברתי עם פינקלשטיין'. והוא גם אמר לי  ת:

 7 השאלה של 'עזרא'. 'אני הכנסתי את 

 8 תגידי, היה הסכם כתוב בין 'עזרא' לפינקלשטיין? ש:

 9 אני לא יודעת.  ת:

 10 דני אמר שלא היה הסכם.  ש:

 11 אני לא יודעת.  ת:

 12העיד פה ג'ורג' בירנבאום, הוא מספר שמי שהזמין את הסקר זאת  ש:

 13 המפלגה. 

 14א דני לא איך ג'ורג' יודע? כשלא דיברנו, לא אני דיברתי עם ג'ורג' ול ת:

 15דיבר עם ג'ורג' אז איך הוא יודע? ג'ורג' העיד פה הרבה דברים שהם 

 16בכלל מתוך ההבנה שלו או רצון לרצות אתכם בשביל שהבאתם אותו 

 17לפה. אני רק אומרת שכשג'ורג', כשאתה שאלת פה את ג'ורג' 'ואם 

 18הסקר היה נעשה עבור הקונגרס?' והוא אומר 'אה אה אה' ככה הוא 

 19ה היה עבור הקונגרס הייתי שואל על האישיות' זה רק יושב , 'אם ז

 20אומר על החוסר הבנה שלו, בקונגרס לא מתמודדים אישיות, אין שם 

 21על מי לשאול אישי. עכשיו לג'ורג' לא היה מעורב בסקר, אני לא יודעת 

 22 אם ארתור השתמש בו בתור שאלונים שם כי אני לא יודעת, 

 23 היה מעורב? איך את יודעת שהוא לא כב' הש' לוי:

 24 אני לא יודעת אם הוא מעורב,  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 אז איך את אומרת? כב' הש' לוי:

 26 אני אומרת אני לא יודעת אם הוא היה מעורב.  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 אוקי.  כב' הש' לוי:

 28 י, אני רק יודעת שלא אני, לא דני, לא דיברנו עם ג'ורג' והקשר היחיד העדה, גב' קירשנבאום:

 29 איך את יודעת שדני לא דיבר עם ג'ורג'? כב' הש' לוי:

 30 שאלתם אותו? העדה, גב' קירשנבאום:

 31 לא,  עו"ד אבן חן:
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 1דני אמר לי רק שהוא דיבר עם ארתור, הוא לא אמר לי שהוא דיבר עם  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 ג'ורג'. 

 3 נו, ומה שהוא לא אומר לך אז לא קיים? כב' הש' לוי:

 4לא, אז אתה צודק. אני לא יודעת אם דני דיבר עם ג'ורג' אבל אני  ירשנבאום:העדה, גב' ק

 5 מעריכה שדני דיווח לי רק שהוא דיבר עם ארתור. 

 6 טוב.  כב' הש' לוי:

 7עכשיו, כל הסקר נעשה על ידי ארתור והצוות שלו, אז אני גם מעריכה  העדה, גב' קירשנבאום:

 8ת, כי ג'ורג' היה בצוות שאולי הוא היה מעורב שם באיזה שהיא פעילו

 9של ארתור, הקשר היחידי היחידי שהיה בנושא הזה הוא חשב, הוא 

 10באמת כנראה חשב שזה סקר לישראל ביתנו, הוא פנה לשרון, שרון 

 11שלום שהוא מצוות אסטרטגיה ושרון אמר בפירוש שהסקר הזה לא 

 12אני הזמנתי, זה לא עבור המפלגה, אני לא יודע על מה אתה מדבר ואז 

 13א אומר אבל פאינה פנתה לארתור אז הוא אמר אם פאינה פנתה הו

 14לארתור אז תשאל את פאינה ואז ג'ורג' כותב לו שאלתי את, תשאל 

 15אתה את פאינה אז שרון אמר לו בסדר, הוא שאל אותי מה קרה עם 

 16התשלום כתבתי לו אוקי, למה? כי אני לא יודעת מה הוא קשור בכלל 

 17אמרתי דני הגיע לי פה איזה הודעה לתשלום שרון, התקשרתי לדני ו

 18משרון שג'ורג' פנה אליו לשלם, דרך אגב, ג'ורג' פנה, אין שום סקר 

 19שמפלגה הזמינה מארתור ואין הסכם, אין שום סקר וכל סקר 

 20שמפלגה עושה אני לא יכולה להוציא שום סקר מטעם המפלגה בלי 

 21ישור של אישור של שרון שלום, אין דבר כזה, לא קיים כזה, לא בלי א

 22שרון שלום ובטח לא בלי אישור של אביגדור ליברמן שבכלל לא יודעת 

 23 אם הוא ידע על הסקר הזה בזמנו. 

 24תראי, את כל הזמן אומרת שבירנבאום רצה פה לרצות אותנו. הדבר  עו"ד אבן חן:

 25האחרון שהוא רצה זה לבוא להעיד אבל מעבר לזה אני רוצה לשאול 

 26 בד היום בירנבאום?אותך, את יודעת עם מי הוא עו

 27 לא. בטח לא עם ארתור פינקלשטיין.  ת:

 28 בבחירות בישראל עם מי,  ש:

 29 לא, לא יודעת, אבל בטח לא עם ארתור פינקלשטיין.  ת:

 30טוב. את אומרת שבירנבאום לא היה קשור לסקר, אבל הוא העיד פה  ש:

 31 שהוא כתב את השאלות. 

 32 יכול להיות שאני לא יודעת, אולי ארתור נתן לו הנחיה,  ת:
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 1 אתה יכול להפנות? עו"ד ג. אדרת:

 2 אני שוב אומרת, מאיפה אני יודעת את זה? העדה, גב' קירשנבאום:

 3 . 3103תפתח פרוטוקול עמוד  עו"ד אבן חן:

 4אבל מאיפה אני יודעת? אני נתתי? אני דיברתי עם ג'ורג'? אני פעם  ת:

 5בנושא הסקר הזה עם ג'ורג'? הוא העיד שאני דיברתי אחת דיברתי 

 6 איתו?

 7 את דיברת עם ארתור,  ש:

 8אני דיברתי עם ארתור ואמרתי לו מה אני רוצה. מה ארתור נתן,  ת:

 9כששאלתם את ארתור, ארתור אמר בפירוש הוא לא עשה סקר עבור 

 10. זה שג'ורג' American forumישראל ביתנו, הוא עשה סקר עבור 

 11 שהוא הבין זה לא בעיה שלי. הבין מה 

 12 טוב. בואי נראה מה הוא הבין. הוא אומר,  ש:

 13 אבל מה אכפת לי מה הוא,  ת:

 14קודם כל, אז אולי ברישומים לפני  3485העדות שלו מתחילה בעמוד  עו"ד א. אדרת:

 15 זה, שזה ישתנה או משהו כזה. 

 16 . 3103 עו"ד אבן חן:

 17 תיקנו בזמנו.  זה השתנה, היה בהם עמודים, עו"ד א. אדרת:

 18 זה מה שאצלי.  עו"ד אבן חן:

 19שהוא מנסח את הסקרים לרוב,  3490בכל מקרה ג'ורג' העיד בעמוד  עו"ד א. אדרת:

 20 הוא לא זוכר ספציפית לגבי הסקר הזה. זה מה שהוא העיד. 

 21 בהמשך,  עו"ד אבן חן:

 22לא זוכר אמר 'לרוב אני מנסח את הסקרים , מעביר לפינקלשטיין ואני  עו"ד א. אדרת:

 23 ספציפית לגבי הסקר הזה'. 

 24לא רק שהוא מעיד שהוא זוכר הוא גם זוכר למה הוא הכניס את  עו"ד אבן חן:

 25השאלה ההיא, הוא אומר שהוא לא היה מכניס אותה. אבל בסדר. 

 26 אנחנו לא נעבור, הכל כתוב, לא צריך. 

 27 . 26עד  16שורות  3490עמוד  עו"ד א. אדרת:

 28 א יכול לעקוב כי יש לי עמודים, טוב, אני ל עו"ד אבן חן:

 29 הוא לא זוכר לגבי הסקר הזה, הוא מעיד באופן מפורש.  עו"ד א. אדרת:

 30 מיד.  כב' הש' לוי:

 31 בסדר. אנחנו נבדוק את העמודים אחר כך. ג'ורג' גם אומר,  עו"ד אבן חן:

 32 את יש לך מקור ידיעה אחר מהטענה שלו שהוא ניסח את השאלות? כב' הש' לוי:
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 1 לא יודעת מי ניסח את השאלות, אני לא בקשר עם ג'ורג'.  גב' קירשנבאום:העדה, 

 2 את לא יודעת, אוקי.  כב' הש' לוי:

 3 אני נתתי הנחיה לארתור וקיבלתי תוצאות של הסקר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 4 בסדר.  כב' הש' לוי:

 5ומרת את ומי שהיה בקשר איתו בהמשך זה היה דני. ושוב אני א העדה, גב' קירשנבאום:

 6השאלה הזאת של 'עזרא' גם היא לא היתה מופיעה אם דני לא היה 

 7לוחץ וכנראה, זה מה שזוכרת שגם דני אמר 'אני רוצה להכניס שאלה 

 8 של 'עזרא'', אמרתי תן לו לעשות מה שהוא רוצה. 

 9 זה מה שאת טוענת שאלינסון אמר לך? אין לך ידיעה אישית.  כב' הש' לוי:

 10 כן, זה מה שאני זוכרת לי. בדיוק ככה. לא יותר מזה.  :העדה, גב' קירשנבאום

 11בירנבאום העיד שאת אמרת לו שיש גוף אחר שישלם על הסקר. אצלי  עו"ד אבן חן:

 12 אני לא יודע מה.  3104זה עמוד 

 13מה זה גוף אחר? אם הוא פונה אלי בתור מפלגה ואומר שהמפלגה  ת:

 14עשה עבור צריכה לשלם על הסקר אז אני אומרת זה לא סקר שנ

 15מפלגה, זה סקר שנעשה עבור 'עזרא' ופורום, אז בטח שלא מפלגה 

 16 משלמת את זה, מה, מה פה לא, מה זה לא תואם פה מציאות?

 17 שאלו אותו למה בכלל יש את השאלה הזאת על 'עזרא' בסקר.  ש:

 18 נו.  ת:

 19ואז הוא אומר שאמרו שיש גוף אחר שקשור לעמותה והם מממנים  ש:

 20 את הסקר.

 21 מר?מי א ת:

 22 ואז שאלו אותו מי אמר, הוא אומר פאינה קירשנבאום.  ש:

 23 אני אמרתי?  ת:

 24 זה מה שהוא העיד.  ש:

 25 טוב. תראה, תלוי מה אתה לוקח כמטבע,  ת:

 26 הוא אומר שהוא אמר לך. אני רואה את זה בפרוטוקול עכשיו.  כב' הש' לוי:

 27 הוא אמר לי? העדה, גב' קירשנבאום:

 28 כן.  כב' הש' לוי:

 29 אני לא הייתי,  גב' קירשנבאום:העדה, 

 30 אני שאלתי אותו אם פאינה אמרה לך את זה והוא אמר כן.  כב' הש' לוי:

 31 אז אני, אני מוכנה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 מה זה את זה? עו"ד ג. אדרת:
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 1 עניין המימון של הסקר.  כב' הש' לוי:

 2 המימון? כן.  עו"ד ג. אדרת:

 3 מימון אני אמרתי. אני לא מכחישה שמימון אני אמרתי,  העדה, גב' קירשנבאום:

 4 אז את שוחחת איתו? כב' הש' לוי:

 5לא שוחחתי איתו חוץ משאלה של התשלום, לא הכנסתי שאלות ולא  העדה, גב' קירשנבאום:

 6נתתי הנחיות לשאלות. אז סליחה, ואני אמרתי שהשיחה היחידה 

 7 שהיתה ביננו זה היה בנושא תשלום. 

 8 כי קודם את אמרת תראה לי שדיברתי איתו, עכשיו אנחנו רואים,  ן:עו"ד אבן ח

 9 בנושא תשלום רק דיברתי איתו.  ת:

 10 שדיברת איתו ואמרת לו גם מי ישלם.  ש:

 11תקשיב, אתה מעוות את המציאות. שואל את השאלות לא בצורה  ת:

 12נכונה, מוציא מילה אחת מכל משפט שם לי שם זה. אני אמרתי ואני 

 13שה אם לא הבנת מההתחלה שדבר ראשון דיברתי עם חוזרת ומדגי

 14ג'ורג' רק על העניין של התשלום, על השאלות לא דיברתי אפילו עם 

 15ארתור, רק נתתי לארתור הנחיה מה אני רוצה בסקר. מה עוד לא 

 16 אמרתי ברור בעניין זה? 

 17 את ביקשת מאלינסון שיקבל את תמיר כחייל בתגלית, נכון? ש:

 18ביקשתי בשביל הרבה חיילים שפנו אלי וביקשו כן. לא רק תמיר,  ת:

 19וידעתי שהרבה קבוצות של דני מגיעות ובמילא יש לו קבוטה למלווים 

 20אז כל מי שביקש פניתי לדני ושאלתי אם הוא יכול לשבץ את החיילים 

 21האלה לליווי של תגלית, כי זה, זה איזה צ'ופר כזה. זה לא שמשלמים 

 22זה משהו שצבא משבץ חיילים  על זה, זה לא משהו שעושים עם זה,

 23 לליווי של תגלית, זה לא איזה. 

 24 היו עוד חיילים ב'עזרא' לדעתך? כב' הש' לוי:

 25 כן. בטח. היו לפחות עוד שישה שבעה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 שאת שלחת? כב' הש' לוי:

 27א', כן. מה הבעיה? אנשים פונים אליי, יודעים שאני עובדת עם 'עזר העדה, גב' קירשנבאום:

 28יודעים ש'עזרא' מביאה קבוצות של תגלית, אני שואלת את דני, דני 

 29 בודק, 

 30 החיילים בתשלום? כב' הש' לוי:

 31 אף אחד לא בתשלום. כבוד השופט, אף אחד,  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 לא, לא, אנחנו מדברים על תגלית, עכשיו נעבור לתשלום.  עו"ד אבן חן:
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 1 , אף אחד לא בתשלום. כבוד השופט העדה, גב' קירשנבאום:

 2 טוב.  כב' הש' לוי:

 3דני פונה לצבא עם השם ועם מספר אישי ושואל אם אפשר לקבל את  העדה, גב' קירשנבאום:

 4החייל הזה לליווי בתגלית, אם צבא מאשר מקבלים, לא מאשר לא 

 5 מקבלים. 

 6אני חושב שאני שאלתי אותו אם הוא ביקש עוד חיילים שמית  כב' הש' לוי:

 7 מהצבא, 

 8 ולדעתי הוא אמר כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 אני לא בטוח,  כב' הש' לוי:

 10אני אומרת לך, אני יודעת, אני יכולה להביא שמות, אני יכולה להביא  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 את הילדים האלה להעיד לפה שהם עשו ליווי של תגלית. 

 12 אני מדבר על מה הוא ענה.  כב' הש' לוי:

 13 משך את גם ביקשת מאלינסון שיעסיק את תמיר. בה עו"ד אבן חן:

 14 לא נכון. אתה לא מגדיר שאלה נכון.  ת:

 15 אלינסון העיד פה שאת ביקשת ממנו להעסיק את תמיר.  ש:

 16אז לא, לא ככה. אני לא יודעת אם הוא העיד בדיוק באותן מילים. אני  ת:

 17שאלתי ואני חושבת שזה משהו גמיד, אבל אולי אני טועה אבל אני 

 18אגיד איך זה היה. אני כשתמיר סיים את הצבא, אני והוא חיפש 

 19עבודה שאלתי את דני אם יש לו משהו לתמיר בעבודה ואז דני מספר 

 20לו איזה שהוא, הוא עשה איזה פרויקט ניסיוני  לי, הוא מספר לי, שיש

 21כזה של דף נחיתה ועבודה באינטרנט והוא ראה כמה זה טוב והוא 

 22דווקא כן חושב לעשות את זה גם עם התגלית והוא רוצה לראיין את 

 23תמיר ולראות אם תמיר מתאים לעבודה הזאת ואמרתי לתמיר תדבר 

 24ני מכירה את דני, עם דני ותיפגשו ותראה אם זה מתאים. וכמו שא

 25כשהוא לא רצה להעסיק מישהו אז הוא לא העסיק מישהו, וכבר 

 26דיברנו על זה דני נפגש עם תמיר, ראיין אותו, דיברו, סיכמו וזה מה 

 27שהיה. הוא לקח את תמיר לבניה של הדף ולניהול של כל הקשר עם 

 28 תגלית. 

 29 למה השכר של תמיר רשום בטבלה תחת הוצאות ישראל ביתנו ? ש:

 30אני כבר את זה הסברתי, כשהוא אמר שהוא חשש עם הכסף אמר אני  :ת

 31יכול לרשום אותו שם? אמרתי אתה יכול לרשום אותו איפה שאתה 

 32 רוצה. 
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 1 למה אבל? ש:

 2תקשיב, הניהול של דף תגלית עם כל העבודה זה בטח לא ישראל  ת:

 3ביתנו, נכון? למה הוא רשם שם? אני שואלת אותך, הרי הוא עשה 

 4 עבודה, 

 5 את אישרת לו לרשום את זה, לא אני, מה את שואלת אותי? ש:

 6הוא עשה עבודה, אתה יודע מה? אני אשאל אותו, אני שאלתי אותו כי  ת:

 7זה אני אישרתי לו מה שהוא רצה זה לא, זה לא היה מהותי. אבל אני 

 8אומרת ככה, תגלית זה פרופר פעילות של 'עזרא' זה כבר לא ביתנו 

 9ל ביתנו בטח ולא שום דבר אז למה? כאילו הוא עולמי, זה לא ישרא

 10עשה עבודה, אין פה וויכוח שתמיר לא עשה עבודה, הרי אתה לא יכול 

 11 להגיד תמיר לא עשה כלום קיבל רק תשלום, זה לא המצב. 

 12 לא אמרתי שהוא לא עשה.  ש:

 13אז אני, אז למה, הרי עבודה שהוא ביצע לא ביצע עבור ישראל ביתנו ,  ת:

 14 תגלית. ביצע עבור 

 15 אז למה זה רשום בהוצאות ישראל ביתנו  ? ש:

 16כי ככה דני רצה לרשום כמו עוד כל מיני דברים שהוא רשם ואין לי  ת:

 17 הסבר למה הוא רשם אותם ככה. 

 18 היו הרבה עובדים של 'עזרא'.  ש:

 19 בארץ? ת:

 20 לא, בכלל, עובדים.  ש:

 21 בארץ? ת:

 22א רשום בטבלה לא רק בארץ, גם בארץ יש לו עובדים. אף אחד ל ש:

 23 הזאת. 

 24נו, אז מה, מה, מה אני יכולה, מה אתה רוצה שאני אסביר לך? אני  ת:

 25אמרתי לדני או שתעסיק או שמה? התניתי העברת תשלום לדני? 

 26התניתי למשהו שהוא היה גוף שלי מהביצוע, הוא רצה, הוא הסכים 

 27להעסיק את תמיר כי הוא ראה שזה נכון לעשות לו כי תמיר היה עם 

 28ע ניסיון בתגלית כי הוא כבר עבד עם התגלית. הוא עשה עבורו יד

 29עבודה, אין לך חילוקי דעות על זה שהוא כן ביצע עבורו עבודה, אז על 

 30מה אנחנו מדברים? על זה שדני החליט לרשום את השכר שלו בישראל 

 31 ביתנו? מה אני אחראית על הרישומים של דני?

 32 לא,  ש:
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 1 על מה? ת:

 2זה שגוף מקבל ממך תקציב ומעסיק את הבן שלך.  אנחנו מדברים על ש:

 3 על זה אנחנו מדברים.  

 4לא, אנחנו מדברים על הגוף שכפוף אליי וכן קיבל ממני תקציבים  ת:

 5לפעילות והעסיק את הבן שלי. אני רוצה להגיד לך מה פסול בזה שגוף 

 6שכפוף אלינסון מעסיק את הבן שלי? אני מכירה שופט שגם הבת שלו 

 7שלו עובדים בפרקליטות, מה פסול? חסר עורכי דין במדינת וגם החתן 

 8ישראל? למה שני אלה רק צריכים לעבוד בפרקליטות? אז מה פסול 

 9 שהבן שלי עובד בתגלית אצל דני אם דני כפוף אליי?

 10 א' הוא לא כפוף אלייך, על זה אנחנו נדבר.  ש:

 11ם בעיה עם מבחינתי הוא כפוף אליי. ואני לא רואה, ואני לא מבינה שו ת:

 12 זה. 

 13 היו אלפי חיילים בתגלית אצל 'עזרא'. כל החיילים האלה,  ש:

 14 אבל הם לא באו לעבוד שם.  ת:

 15 אבל יחיד, היחיד שהגיע לעבוד שם זה תמיר,  ש:

 16אבל הם לא פנו, אולי אם הם היו פונים הוא היה מעסיק אותם, הם  ת:

 17לו פרויקט לא פנו, אני שאלתי אם יש עבודה, דני סיפר שבדיוק יש 

 18שהוא רוצה להעלות אותו, ראיין את הבן שלי, אם הבן שלי לא היה 

 19מתאים לו לא היה מקבל אותו לעבודה כמו שאת ליה שם טוב לא 

 20היתה מתאימה לו אז אמר דני ליה שם טוב לא מתאימה ולא לקח 

 21אותה לעבודה. ראיין את הבן שלי, אמר מתאים לי, התחיל לעבוד 

 22מה? מה הבעיה? רק בגלל שהוא תמיר אצלו, עשה לו עבודה. 

 23 קירשנבאום עסוק להעסיק אותו?

 24העיד פה אלינסון ואומר שאף אחד לא עשה את התפקיד של תמיר  ש:

 25 לפני שהוא הביא אותו. 

 26 אני אמרתי שהוא עשה משהו חדש.  ת:

 27רגע. חדש. וגם אף אחד לא עשה את זה אחרי שהוא הפסיק לעבוד  ש:

 28 שם. 

 29לעבוד שהתפוצצה הפרשה ודני מסכן איבד את  סליחה, הוא הפסיק ת:

 30הרגליים וידיים אז אתה לא יכול להגיד, יש הרבה חברות שנסגרו עקב 

 31הפרשה הזאת כי הכנסתם למצב ועצרתם כספים למי שרק יכולתם. 

 32גרמתם לפשיטת רגל של קליביצקי, של מסכן עשה את העבודה ובסוף 
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 1זקים עם הפרשה סגרתם לו את התיק חוסר ראיות. עשיתם הרבה נ

 2הזאת, אז אחת הפרשות זה גם סגרתם, עצרתם את הבן שלי, עצרתם 

 3את דני שמתם במעצר, עצרתם את התיק הזה וכל הסיפור הזה נגמר. 

 4 מישהו, בטח שאף אחד לא עשה כי אף אחד לא עסק בזה אחרי זה. 

 5 'עזרא' עובדת עד היום.  ש:

 6 אבל לא עוסק כנראה בתחום הזה.  ת:

 7 עזרא' לא עוסקת?לתגלית ' ש:

 8אני לא יודעת מה הם עושים. אני אמרתי שמהרגע, דרך אגב, לפי  ת:

 9החוק יכולתי להישאר להיות חברת כנסת עד שלא הוגש לי כתב 

 10אישום וכל זה ואני החלטתי לבד שאני פורשת ולא מתעסקת, למה? 

 11גם למה אמרתי? כי אתם הודעתם שיש לכם את כל החומר להגיש לי 

 12ך חודש וחצי אז אני אמרתי אני לא אתמודד לכנסת כתב אישום תו

 13שנים משכתם את  4למה כי תוך חודש וחצי יהיה כתב אישום, בסוף 

 14 התיק שבזמן הזה יכולתי להיות חברת כנסת. 

 15 סליחה, אמרת שרה.  כב' הש' לוי:

 16 מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 17 אמרת שיכולת להיות שרה.  כב' הש' לוי:

 18 יכולתי להיות שרה אפילו.  העדה, גב' קירשנבאום:

 19אבל את לא רואה, אם הכל כל טוב וכל כך פשוט, אז לכל היותר  כב' הש' לוי:

 20שתמיר יפנה בעצמו לאדון אלינסון, למה אמא שלו צריכה לפנות? זה 

 21לא, זה לא יוצר אפילו ולו מראית עין שעצם הזהות הגורם הפונה יכול 

 22ואגב הפרקליטות לא לשנות, להשפיע על שיקול הדעת של המקבל? 

 23 כפופה לבית המשפט.

 24 תגיד כבוד השופט, אתה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 הדוגמה היא לא בדיוק.  כב' הש' לוי:

 26 קודם כל אני יודעת שהפרקליטות לא כפופה לבית המשפט,  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 אני יודע שאת יודעת.  כב' הש' לוי:

 28יותר שחסינות כמו שיש לפרקליטות אין לאף אחד וגם אני יודעת  העדה, גב' קירשנבאום:

 29 אפילו לשופטים אין. 

 30 טוב, אני לא הייתי פרקליט.  כב' הש' לוי:

 31 אני יודעת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 כן.  כב' הש' לוי:
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 1 אבל אתה יודע, יש לנו פרקליטה שגנבה קיבלה שוחד מיליונים,  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 למשפט אבל?אפשר לחזור  כב' הש' לוי:

 3 כן, העד מדינה שלה יושב בכלא והיא קיבלה הערה בתיק אישי שלה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 4 התשובה? כב' הש' לוי:

 5התשובה שאין אחד שהילד שלו מחפש עבודה והוא לא פונה בשביל  העדה, גב' קירשנבאום:

 6לעזור לילד. יש מישהו שיכול להגיד שהילד מחפש עבודה והוא לא 

 7 שהוא יכול בשביל לעזור לו עם עבודה? יפנה למי

 8 אז אין גבולות? כב' הש' לוי:

 9 למה גבולות? כבוד השופט, אם הבן שלך היה אומר,  העדה, גב' קירשנבאום:

 10 עוד פעם אני? בואי נחליף מקום בסדר? כב' הש' לוי:

 11יית אז לא אתה. עזוב. מאור, אם הבן שלך היה מחפש עבודה אז לא ה העדה, גב' קירשנבאום:

 12פונה לגיורא, היה צריך התמחות, לא היית פונה לגיורא והיה אומר 

 13גיורא אולי יש לך מקום להתמחות בשביל הבן שלי? אתה יודע לכמה 

 14שופטים ואנשי פרקליטות יושבים בהתמחות במשרדים של עורכי דין 

 15שפנו אליהם וביקשו?  אז מה פסול בזה שרק בגלל שהוא קירשנבאום 

 16 לבקש בשבילו עבודה?אסור היה לפנות ו

 17 לא, בגלל שאת מממנת את הארגון הזה.  עו"ד אבן חן:

 18 אני לא מממנת את הארגון הזה, אני מממנת פעילות של הארגון הזה.  ת:

 19 בסדר.  ש:

 20 טוב.  כב' הש' לוי:

 21לגבי הטיסות שאלינסון מימן. הוא העיד פה שאת היית מבקשת ממנו  עו"ד אבן חן:

 22אותו , אומרת לו אני רוצה לטוס לכך  לטוס למקום מסוים, מעדכנת

 23 וכך בתאריכים האלה, 

 24 מה זה לכך וכך? ת:

 25 רגע. בתאריך, ביום,  ש:

 26זה לא נכון, כתוב בפרפרזה והיא לא מדויקת. אם אתה רוצה לצטט  עו"ד ג. אדרת:

 27 תצטט את מה שהוא אומר. 

 28ים שיושבים אבל הוא מצטט את זה כבוד העורך דין בשביל האנש העדה, גב' קירשנבאום:

 29בספסלים האחוריים שזה יתפרסם היום בעיתונות, לא בשביל 

 30 המשפט. 

 31 טוב. עכשיו סיפקת להם עוד חומר.  כב' הש' לוי:
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 1כן, הוא אומר שאת היית אומרת לו מתי את רוצה לטוס, היית מעביר  עו"ד אבן חן:

 2לו תאריכים לפעמים גם היית מזמינה מראש גם, רק היית מודיעה לו 

 3 מונה טורס והוא היה מממן. לפנות ל

 4 באיזה עמוד זה רק? עו"ד ג. אדרת:

 5 איפה? תפנה, תצטט.  עו"ד וייס:

 6הוא אמר את זה אולי ספציפית, הוא העיד שהיו חלק טיסות ככה  עו"ד א. אדרת:

 7וחלק טיסות ככה, לא צריך פה להכליל ולא צריך להפוך את זה כאילו 

 8 זה היה כאילו זה היה שגרה. 

 9 נעבור טיסה טיסה.  ן:עו"ד אבן ח

 10 אני כמה שאני זוכרת,  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 אני חושב שבמקרה הזה הצדק עם הסנגורים, עורך דין אבן חן.  כב' הש' לוי:

 12 אנחנו נעבור טיסה טיסה.  עו"ד אבן חן:

 13 תעברו טיסה טיסה.  כב' הש' לוי:

 14אני זוכרת שדני העיד פה ואמר היו טיסות שאני פניתי לפאינה כי  העדה, גב' קירשנבאום:

 15הייתי צריך שהיא תיסע והיו טיסות שפאינה אמרה שהיא רוצה לנסוע 

 16כי היא צריכה שם כי היא חושבת שזה, אז מה לנסוע, איך שהוא 

 17 הגדיר את זה, לא יודעת. 

 18 אל ביתנו . כל הטיסות הופיעו בטבלה תחת הכותרת הוצאות ישר עו"ד אבן חן:

 19 כן.  ת:

 20 למה? ש:

 21תשאל אותי עוד פעם את אותה שאלה ואני אענה לך עוד פעם את  ת:

 22בערב אבל אל תאמץ את  10אותה תשובה. אנחנו רוצים להיות פה עד 

 23 המיתרי קול שלי על אותן התשובות שכבר נתתי לך אותן. 

 24אוקי. אין בעיה. את ביקשת מאלינסון שיקנה את הכרטיסים דרך  ש:

 25 ונה טורס?מ

 26קודם כל אני לא התעסקתי בטיסות שלי. אני בפועל נראה לך שאני  ת:

 27 באמת התעסקתי בטיסות שלי?

 28 אז התשובה היא שלא ביקשת? כב' הש' לוי:

 29 לא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 למה זה מסובך? חבל על המיתרי קול, לא? כב' הש' לוי:

 31 אתה צודק, אני,  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 מילה אחת, זה פחות אנרגיה. לא או כן.  וי:כב' הש' ל
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 1לא. אני אם הייתי צריכה לנסוע ואם חשבתי שזה הזמן לנסוע  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 והסברתי גם באיזה מועדים חשבתי, 

 3 הוא לא שאל על זה גברת קירשנבאום.  כב' הש' לוי:

 4 אוקי,  העדה, גב' קירשנבאום:

 5באמת, אני מקשיב לך ברוב סבלנות, הוא, המוקד של השאלה היה  כב' הש' לוי:

 6 לגבי משרד הנסיעות, 

 7 אני לא נתתי הוראה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 8 מצוין, תשובה מעולה.  כב' הש' לוי:

 9 לא נתת.  עו"ד אבן חן:

 10 כן.  כב' הש' לוי:

 11ר לך לפרוטוקול אני מקווה שזה אותם עמודים. "מי אמ 231עמוד  עו"ד אבן חן:

 12לקנות את הכרטיסים את דרך מונה טורס? פאינה". אני שואל אותו 

 13"פאינה? למה דווקא דרך מונה טורס? היא אמרה שהיא עובדת איתם 

 14 באופן שוטף, ביקשה שיקנה שם".

 15קודם כל זה נכון שאני רוב הטיסות שלי ואתה יודע גם פרטיות וגם זה  ת:

 16יד עכשיו, מה השאלה עבדתי דרך מונה טורס, הרי אתה לא יכול להג

 17כאילו, אני לא רוצה להיכנס לניתוחים שעוד בטח תעשה איזה הקשר 

 18שהזמנתי דרך מונה טורס כדי לקבל ממנה איזה הטבות בטיסות 

 19 פרטיות. לא יודעת מה, אני כבר מנסה לנתח מה עולה לך שם בראש. 

 20 שאלתי שאלה פשוטה.  ש:

 21 דרך כלל, לא יודעת. כן, זה משרד שאני עבדתי איתו ב ת:

 22 ואת אמרת לדני לקנות שם? ש:

 23אני לא אמרתי לו, יכול להיות שויקה אמרה, יכול להיות שזה בא  ת:

 24מהמשרד שלי, אני לא מכחישה שעבדתי עם מונה טורס, אני לא 

 25 מכחישה שכל הנסיעות או רוב הנסיעות שלי היו דרך מונה טורס. 

 26במחלקת עסקים, אוקי. את ביקשת ממנו שיקנה עבורך כרטיסים  ש:

 27 נכון?

 28 כן.  ת:

 29, אנחנו לא רואים טיסות של עובדים אחרים של 25למה בטבלה, ת/ ש:

 30 'עזרא'? לא רואים טיסות של דני אלינסון בעצמו?

 31 כנ"ל תשובה. אתה זוכר את התשובה ההיא? כנ"ל. ת:

 32 בסדר.  ש:
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 1 אנחנו עוד מעט יהיו ביננו קודים, אתה יודע כמו עם דאוד.  ת:

 2 כן.  ש:

 3 הקטן מקריית שמונה, כנ"ל ועוד כל מיני דברים כאלה.  :ת

 4 נגיע גם להוא מקרית שמונה.  ש:

 5 כן, אין לי ספק.  ת:

 6 תגידי, המלונות שהוא שילם, מי בחר אותם? ש:

 7 אני כנראה בדרך כלל.  ת:

 8 את. מי קבע כמה ימים תהיי בכל מלון? ש:

 9 3-4ם שהייתי. לפי הזמן של הפעילות, כמה זמן לקח פעילות זה הימי ת:

 10ימים איזה, אבל זה אם היה שם פעילות  5ימים, נדמה לי גם היה 

 11 ימים זה רק,  5יותר רחבה עם פעם אחת נדמה לי 

 12 את מאשרת שאת קבעת את משך השהיה? כב' הש' לוי:

 13 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 14 ואת אומרת שהתאמת אותה בהתאם למשך הפעילות? כב' הש' לוי:

 15 נכון. בדיוק ככה. תודה.  נבאום:העדה, גב' קירש

 16 תודה לך. כן, הלאה.  כב' הש' לוי:

 17 לילות.  7היו גם מקרים של  עו"ד אבן חן:

 18אז כנראה שזה תאם את הפעילות, אני לא זוכרת, היו שם ימים גם  ת:

 19היה פעם , אוקי, היו ימים, היו ביקורים יותר ארוכים, כן. אבל רוב 

 20ימים אז היה  7גם, אם היה פעם אחת  5ימים,  4הנסיעות היו קצרות, 

 21 ימים.  7פעם אחת 

 22 לדוגמה.  38אני יכול להראות לך ת/ ש:

 23 כן.  ת:

 24 דולר.  5,100לילות ,  7 ש:

 25 כן.  ת:

 26עכשיו, לפני כל נסיעה כזאת את ביקשת מאלינסון שיוצא עבורך  ש:

 27מכתבי הזמנה בהתאם למועדים של הכנס או הטיסה או מה שזה לא 

 28 יהיה?

 29 ככה זה עובד.  ת:

 30 למה היית צריכה את המכתבים האלה? ש:

 31קודם כל, זאת התוכנית אינטטיבית לאירוע, לביקור. ושנית, כדי  ת:

 32 לקבל אישור של וועדת אתיקה. 
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 1 מה זה אומר אישור של וועדת האתיקה? ש:

 2 שמאשרת את הנסיעה מהכנסת.  ת:

 3 מה הם בודקים? ש:

 4 אני לא הייתי בוועדת אתיקה, אני לא יודעת מה הם בודקים.  ת:

 5 אני שואל, את מגישה להם אישורים.  ש:

 6אני לא יודעת. לא ידוע לי, לא יודעת מה הם מבקשים, אף פעם לא  ת:

 7מילאתי את הבקשות לשם, אף פעם לא הגשתי את הבקשות, זה לא 

 8תי מדני להגיש היה תפקיד שלי. הודעתי לצוות שלי שאני נוסעת, ביקש

 9 תוכנית ובקשה ובזה נגמר הסיפור. מה הם עושים אין לי מושג. 

 10 לא הבנתי.  38רק לצורך מה הצגת לה את ת/ עו"ד ג. אדרת:

 11 לילות אז הראיתי שיש.  7אמרתי שהיו גם  עו"ד אבן חן:

 12 אבל זה לא בכתב אישום הטיסה הזאת.  עו"ד ג. אדרת:

 13 שאלה כמה לילות. אנחנו מדברים רק על ה עו"ד אבן חן:

 14 ותראה את הלילות גם, זה לא מדויק מה שאמרת.  עו"ד ג. אדרת:

 15 למה?  עו"ד אבן חן:

 16 כתוב.  עו"ד ג. אדרת:

 17 טוב, זה לא בכתב האישום.  כב' הש' לוי:

 18 ימים.  7זה לא בכתב האישום וזה גם לא  עו"ד ג. אדרת:

 19 אוקי.  עו"ד אבן חן:

 20 את העין, את רואה את זה?אבל מה שכן, לי לוכד  כב' הש' לוי:

 21 מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 22 את רואה את המסמך הזה? כב' הש' לוי:

 23 נו.  העדה, גב' קירשנבאום:

 24דולר עבור תשלום פרסום, הם  370אלינסון כותב  2את רואה בסעיף  כב' הש' לוי:

 25 שילמו את הפרסום ואנחנו שילמנו להם. זאת אומרת, 

 26 , לא, לא העדה, גב' קירשנבאום:

 27 כשהוא מחזיר כספים הוא יודע לכתוב את זה.  כב' הש' לוי:

 28 איזה סעיף? באיזה סעיף? העדה, גב' קירשנבאום:

 29 . 2סעיף  כב' הש' לוי:

 30 סליחה כבוד השופט, על איזה מסמך עכשיו אתה מדבר? העדה, גב' קירשנבאום:

 31 . 38, תראו לה את ת/38ת/ כב' הש' לוי:

 32 את זה? העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 כן.  עו"ד ג. אדרת:

 2 אבל איפה פה מופיע פרסום? העדה, גב' קירשנבאום:

 3 . 2תראו לה את סעיף  כב' הש' לוי:

 4 אבל זה לא קשור לנסיעה שלי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 5 אדוני, הוא העיד על זה אלינסון, הוא אמר שזה,  עו"ד א. אדרת:

 6ר הוא אמר שזה משהו התחשבנות הוא אמר שזה בטעות, אין שום קש העדה, גב' קירשנבאום:

 7 שלו עם החברה. 

 8נכון, אבל כשהוא, מה שמראה שכשהוא צריך לעשות התחשבנות  כב' הש' לוי:

 9 שהוא מחזיר תשלום עבור מישהו, הוא יודע לרשום את זה. 

 10אבל זה לא קשור אלי, אני לא יודעת מה זה קשור, אני לא יודעת מה  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 רשימות שלו. דני רושם את ה

 12 טוב, בסדר. אוקי. כן.  כב' הש' לוי:

 13גם פה אף אחד לא בדק אם זה נכון או לא, זה רישומים של דני.  העדה, גב' קירשנבאום:

 14מישהו אימת את זה? אף אחד לא אימת אם זה נכון או לא נכון. דני 

 15 רושם כל מה שהוא רוצה. 

 16 הטיסה ללונדון.  עו"ד אבן חן:

 17 כן.  ת:

 18העיד פה שלמעשה שום דבר מהלו"ז שמופיע בתוכנית  אלינסון ש:

 19 הנסיעה לא התקיים. אני שואל למה טסת?

 20זה שזה לא התקיים זה לא אומר שלא הייתי צריכה לטוס. קודם כל  ת:

 21 זה וזה,  UGI-כשנסיעה, שזה שהייתי צריכה להיפגש איתו עם ה

 UGI . 22 ש:

 23כן. אז הוא נדמה לי יומיים שלושה או שבוע לפני זה כבר היו  ת:

 24כרטיסים אז הוא אמר שהוא לא יהיה אבל אני אמרתי שאנחנו גם 

 25 נסענו שם, 

 26 לא רק שלא יהיה, הוא אמר שהוא יהיה בישראל.   ש:

 27בסדר. אבל אני נסעתי לא רק בשביל פגישה איתו, ואנחנו גם נביא  ת:

 28 עתי, נפגשנו שם דימטרי שיגליק שהוא, עדים לפה שקודם כל אני נס

 29 מי זה נפגשנו? מי היה שם? ש:

 30 אני ודימטרי שיגליק ואריק נודלמן.  ת:

 31 מי עוד היה בלונדון באותו זמן? ש:
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 1היה רוני ויניקוב היה והיה שם אביגדור ליברמן באותו זמן, אנחנו  ת:

 dinner 2ושנית היה  JFUKעשינו קודם כל היה לנו את הפגישה עם 

 3מאוד גדול שכל אחד ניסה  dinnerמאוד גדול, אני העדתי שהיה 

 4 הזה.  dinner-לגייס כספים שם ב

 5עכשיו, חוץ מהפגישה עם המנכ"ל שאנחנו תיכף נעבור על זה שהוא  ש:

 6הודיע שהוא בארץ, גם שאר הלו"ז, כל שאר הפגישות שרשומות לא 

 7להתקיים התקיימו. ואלינסון ידע מראש שהפגישות האלה לא הולכות 

 8כי הם לא רצו להיפגש איתכם, כי היה איזה סכסוך, לא משנה כרגע 

 9 על מה היה הסכסוך. 

 10 אני לא יודעת,  ת:

 11דולר  2,500אני שואל רגע למה אלינסון הסכים לשלם, זה עלה  ש:

 12הנסיעה הזאת, כשמראש ידעו שכל מה שמופיע במכתב של הלו"ז לא 

 13 מתקיים?

 dinner 14-קיווה שאני אגייס לו כסף ב אולי הוא הסכים לשלם כי הוא ת:

 15 הזה?

 16 אז למה זה לא מופיע בלו"ז? ש:

 17זה אני לא יודעת מה הוא רושם שם בלו"ז אבל הלו"ז שהוגש היתה  ת:

 18והוא ידע שאני  dinnerתוכנית , התוכנית לא התבצעה אבל היה גם 

 19הולכת לגייס לו כסף והוא ידע שאני המגייסת הראשית של הכסף 

 20י הוא היה מוכן לשלם כי הוא קיווה שאני אגייס לו עוד עבורו אז אול

 21 כסף?

 22אז למה לא כתב את זה בלו"ז? למה הוא כתב רשימה של פגישות שאף  ש:

 23 אחת לא התקיימה, 

 24אני לא יודעת, אני לא מילאתי את הטפסים האלה, לא אני הגשתי  ת:

 25 אותם, לא אני בניתי את הלו"ז הזה, הוא ידע שאני נוסעת, 

 26דייק, את לא מילאת את הלו"ז, נכון. את הגשת את זה לכנסת על רק נ ש:

 27 בסיס, 

 28 לא אני הגשתי,  ת:

 29רגע, על בסיס המסמך הזה אישרו את הנסיעה שלך וועדת האתיקה  ש:

 30 וכל מה שכתוב שם לא מתקיים. 
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 dinner 1-ול JNFואם דני היה רושם שאני נוסעת להיפגש מטעמו עם  ת:

 2יקה. אז, זה שזה רשום ובפועל, כמה גם זה היו מאשרים בוועדת את

 3פעמים היתה נסיעה שאתה מתכנן משהו אחר ואתה מגיע אלה 

 4הפגישות שתוכננו מתבטלים, פגישות נכנסות ללו"ז אתה נפגש עם 

 5 אנשים שבכלל לא מופיעים בלו"ז ויש להם הקשר לנושא הזה?

 6 לא, אבל בזמן שהגשת את הטופס הזה את ידעת שהיה,  כב' הש' לוי:

 7לא, הטופס הוגש לפני שהבחור ההוא הודיע שהוא לא יהיה, כי הוא  דה, גב' קירשנבאום:הע

 8 הודיע לנו שבוע לפני נסיעה שכבר היו אישורים לנסיעה. 

 9 ולא, לא מעדכנים? לא אמורים לעדכן? כב' הש' לוי:

 10 לא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 11געת לשם והתבטלו אני רוצה רק לחדד, זה לא מדובר על מקרה שה עו"ד אבן חן:

 12 פגישות, לפני שנסעת כבר ידעו שכל מה שכתוב לא יקרה. 

 13אבל קיבלת עכשיו תשובה שהגשתי, שהגשנו את המסמכים זה היה  ת:

 14הרבה לפני שהפגישה הזאת התבטלה. אז כבר הגשנו מסמכים 

 15 וכשהפגישה התבטלה בנינו לו"ז חדש.  

 16 איפה הוא הלו"ז הזה?  ש:

 17 ת? לאן אני צריכה,איפה הוא צריך להיו ת:

 18 כתוב משהו? ש:

 19 אבל אני מספרת לך מה עשיתי ויהיו עדים שיספרו מה שאני עשיתי.  ת:

 20 נסיעה לקייב.  ש:

 21 כן.  ת:

 22 גם שם נפגשת עם ליברמן, נכון? ש:

 23לא. אני, ליברמן היה שם בתפקיד אבל אנחנו, ואני תיאמתי את זה  ת:

 24לנסיעה של ליברמן, אני תיאמתי את הלו"ז לנסיעה של ליברמן בגלל 

 25שאני סיפרתי, היתה שם בעיה בקהילה היהודית בין הרב אסמן ואת 

 26הרב השני. והיה לנו חשוב להגיע ולטפל בזה, אז היה לי מאוד חשוב , 

 27גיעה ומטפלת בזה, אבל אתה יודע, אישה עניינים, וגם פאינה היתה מ

 28 פה ושם, וכשנמצא שם שר החוץ זה נתן משקל עודף למפגש הזה. 

 29 מי קבע את התאריך של הנסיעה הזאת? ש:

 30אני אמרתי שאני, דיוויד רויטמן פנה והוא ביקש שנגיע לשם לטפל  ת:

 31פנה,  במשבר ואז אני שאלתי, דרך אגב אם אני לא טועה דיוויד רויטמן

 32שאלתי את אביגדור אם הוא נוסע מתי הוא נוסע, אביגדור אמר מתי 
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 1הוא נוסע, אמרתי אני לחלק מהביקור שלך יצטרפו כי חשוב להיפגש 

 2עם הקהילה ולטפל בקהילה וזה מה שהיה. אני לא הייתי שם לכל 

 3האורך הביקור של ליברמן, אני הצטרפתי רק ליומיים או כמה שהיינו 

 4 מה לי משהו, לטפל בבעיה הזאת. שם בסוף שבוע נד

 5 הטיול בערי הרוקי. על זה אין מחלוקת שזה היה טיול.  ש:

 6 זה היה נסיעה פרטית.  ת:

 7 ש'עזרא' מימנה. ש:

 8 לא, 'עזרא' לא מימנה, אתה טועה. את מטעה גם,  ת:

 9 רגע, בואי אני אגיד לך מה 'עזרא' מימנה.  ש:

 10 'עזרא' מימנה,  ת:

 11 ?את המלונות היא מימנה ש:

 12לא, היא החזירה לי את האש"ל שהיתה חייבת לי דרך תשלום על  ת:

 13 המלון?

 14 מי שילם על המלונות? ש:

 15ומה ההבדל אם הוא היה נותן לי את הכסף הזה במזומן מחזיר לי את  ת:

 16 האש"ל ואני הייתי משלמת מלונות?

 17 בסדר, אנחנו נגיע, אני שואל שאלה פשוטה, מי שילם? ש:

 18 אבל אני אומרת,  ת:

 19 מי שילם על המלונות? ש:

 20 'עזרא' שילמו על,  ת:

 21 'עזרא' שילמו.  ש:

 22 על חשבון החוב שלהם אלי. ת:

 23 בסדר. על המלונות שלך, בעלך, אח שלך ואשתו. נכון? ש:

 24דולר זה מה ששילמה 'עזרא' שהיתה חייבת לי  2,000דולר.  2,000נכון.  ת:

 25 על האש"ל.

 26 עכשיו, מי שילם על הטיסה של בעלך? ש:

 27הטיסה של בעלי שילמתי אני ועל הטיסה שלו, עשינו, כבר אמרתי  על ת:

 28את זה עוד פעם. אני טסתי איתו ומכיוון שהייתי צריכה לטוס גם 

 29לוונקובר שזה היה כבר מתוכנן, זה היה בתוכנית עבודה שלנו וזה לא 

 30היה המצאה שזה נולד אחרי זה, אני ידעתי שאני צריכה לטוס לקנדה 

 31י בגלל שכל הסיפור הזה נוצר באוגוסט והחלטתי לסדר עניינים אז אנ

 32לנסוע כדי, כדי לא להתעכב עם ההחלטה של הוועדת אתיקה החלפתי, 
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 1אני שילמתי כרטיס שלי והם שילמו כרטיס של מיכאל שזה היינו הך 

 2הכרטיס שלו לא עלה שקל אחד יותר מה שעלה הכרטיס שלי. אנחנו 

 3ם שילמו לו ואני פשוט עשינו החלפה, במקום שהם ישלמו לי ה

 4 שילמתי את שלי. 

 5 וזה אמרת לאלינסון? כב' הש' לוי:

 6 אלינסון ידע את זה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 הוא ידע את זה. את יודעת מה הוא העיד פה? כב' הש' לוי:

 8 לא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 9הוא אמר שאת אמרת לו כמו שאת מספרת עם הבנות שלך, שמגיע לך  כב' הש' לוי:

 10 עוזר ולכן הוא ישלם עליו ולכן הוא הטיס אותו. 

 11 לא יודעת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 ככה הוא אמר.  כב' הש' לוי:

 13 אני לא יודעת מה הוא אמר ולא יודעת למה הוא אמר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 14 את לא יודעת מה הוא אמר?מה זאת אומרת  כב' הש' לוי:

 15 אני לא, קודם כל,  העדה, גב' קירשנבאום:

 16 היית פה, לא? כב' הש' לוי:

 17 הוא העיד פה, אני לא זוכר מה הוא ידע.  העדה, גב' קירשנבאום:

 18 יפה. עכשיו, אני מניח שאמרת לסנגור את הגרסה שלך, נכון? כב' הש' לוי:

 19 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 20? אז יש משמעות, יש להניח שהיה נכון להגיד לו 'תשמע אדון כן כב' הש' לוי:

 21אלינסון התבלבלת. אולי כי אתה בוכה זה פוגע לך בזיכרון אבל זה מה 

 22 שהיה"

 23 סנגור,  העדה, גב' קירשנבאום:

 24 כן.  כב' הש' לוי:

 25 מה אני, אני אבדוק איתו אחר כך למה הוא לא אמר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 מה יש לך להגיד על הגרסה של אלינסון שזה מה שאמרת לו?אז  כב' הש' לוי:

 27 אני לא זוכרת שאני אמרתי לו, אני,  העדה, גב' קירשנבאום:

 28 לא זוכרת זה היה או לא? את מכחישה את הגרסה שלו? כב' הש' לוי:

 29 אני לא לקחתי את, קודם, שניה. אם הייתי לוקחת את בעלי,  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 מה להתפלמס? קודם תעני לי ואחרי זה תשלימי מה שאת רוצה. ל כב' הש' לוי:

 31אבל רוצה להבין. אם הוא אומר שאני לקחתי את בעלי בתור מלווה  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 שלי, 
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 1 עוזר. זה הביטוי.  כב' הש' לוי:

 2 עוזר. אז הוא היה צריך לשלם את הכרטיס שלי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 3  לא יודע. כב' הש' לוי:

 4 אז למה הוא לא שילם כרטיס שלי? העדה, גב' קירשנבאום:

 5 גברת קירשנבאום, האם נכון שזה מה שאמרת לאדון אלינסון? כב' הש' לוי:

 6 לא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 תודה רבה. הלאה.  כב' הש' לוי:

 8אלינסון גם אמר שהוא לא בדיוק ידע איפה את בקנדה והוא לא מכיר  עו"ד אבן חן:

 9 את קנדה בכלל. 

 10 נכון.  ת:

 11ואז שואלים אותו 'אז למה אתה מממן?' ואז הוא אומר שהיה לו שווה  ש:

 12לשלם על הטיסות שלך כי את קידמת את 'עזרא' בהשגת כספים 

 13 וקשרים, פתחת להם דלתות ולא ביקשת משכורת. 

 14 ת מהתשובה של 'עזרא', אני מופתע ת:

 15הוא גם אמר עוד דברים, שמבחינתו פאינה טסה לפתיחת הפורום  עו"ד א. אדרת:

 16 . תקריא לה את הכל. 15-16שורה  403הקנדי בעמוד 

 17 . 409 – 408לא, אני מקריא עכשיו מעמוד  עו"ד אבן חן:

 18 אוקי, אבל הוא אמר שהוא סומך עליה,  עו"ד א. אדרת:

 19 אמר שהוא סומך עליה, שהוא לא בודק אותה. בסדר,  עו"ד אבן חן:

 20שהיא הוכיחה את עצמה בגיוס כספים ושהוא סמך עליה שהיא טסה  עו"ד א. אדרת:

 21 לגייס כספים לפתוח את הפורום הקנדי. 

 22 בסדר.  עו"ד אבן חן:

 23 אז אתה מעוות עוד פעם את המציאות? ת:

 24 לא מעוות, אני הקראתי מעמודים אחרים לגמרי.  ש:

 25 ה אתה לא מקריא את כל הדבר? כי אני, אז למ ת:

 26 ימים,  3הוא העיד פה  ש:

 27 אבל אני לא זוכרת.  ת:

 28 לא, בקשר לקנדה.  עו"ד א. אדרת:

 29 בסדר.  עו"ד אבן חן:

 30אני יודעת שפתיחה של הפורום הקנדי היה בתוכנית עבודה שנכתבה  העדה, גב' קירשנבאום:

 31 . 2011-עוד ב

 32 ו עיר? באיזה מקום?שזה היה איפה? באיז כב' הש' לוי:
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 1 בוונקובר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 בוונקובר, אוקי, אבל היו חלקים נוספים.  כב' הש' לוי:

 3 לא. חלקים נוספים היתה נסיעה פרטית.  העדה, גב' קירשנבאום:

 4 בסדר, זה, זאת שאלה. אני מבין את הגרסה.  כב' הש' לוי:

 5 ם 'עזרא', מה השאלה? לא נסעתי מטע העדה, גב' קירשנבאום:

 6בואי נחזור, למה דני לא ידע להסביר שיש לו חוב אלייך ולפי זה הוא  עו"ד אבן חן:

 7 שילם לך?

 8אני חושבת שדני כן אמר שהוא ידע שיש לו חוב אליי כי הוא לעולם  ת:

 9 לא שילם לי אש"ל והוא ידע שהוא חייב לי את הכסף הזה. 

 10 לך את זה לחשבון? נניח שהוא חייב לך כסף, לא יותר פשוט שיעביר ש:

 11זאת השאלה שבאמת זה מה שהייתי צריכה לעשות ואולי הייתי  ת:

 12 חוסכת לעצמי את הכאב ראש הזה. 

 13עכשיו, דני, אנחנו ראינו, חלק מהטבלאות שלו, הוא היה מכין טבלה  ש:

 14 לכל דבר. למה אין טבלה על החוב שלו לפאינה קירשנבאום?

 15 כמו שאין את כל התרומות שאני גייסתי לו והם לא מופיעים פה, את,  ת:

 16אני שואל, אנחנו נגיע, יש את הטבלאות של התרומות אנחנו נגיע  ש:

 17 אליהם. 

 18 אבל אני לא רואה אותן בטבלה הזאת.  ת:

 19 בטבלה הזאת לא, אבל יש לו כל מיני מסמכים.  ש:

 20 למה לא הכניס פה,  אבל בטבלה הזאת הוא הכניס את הנסיעות שלי, ת:

 21שמר הרבה מסמכים, למה אין איזה מסמך איך אפשר לעקוב לדעת?  ש:

 22 איך את יודעת כמה הוא היה חייב לך?

 23 הוא ידע בדיוק כמה הוא חייב לי.  ת:

 24 איך? ש:

 25כי אני הגשתי לו גם חשבוניות. חלק מהדברים הגשתי חשבוניות, הוא  ת:

 26 ידע את זה. 

 27 חשבוניות של מה? ש:

 28 ההוצאות. של  ת:

 29 איזה הוצאות? ש:

 30 4נסיעות, העברות מהשדה התעופה למלון הלוך וחזור, אני נמצאת  ת:

 31 ימים, אני צריכה לאכול משהו או שאני חיה מהאוויר?

 32 ברור שאת צריכה,  ש:
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 1 כשאתה נוסע לנסיעות אתה משלמים לך על האוכל שאתה אוכל שם? ת:

 2 א אותם. אני מגיש במפורט עם כל הקבלות, אפשר למצו ש:

 3ימים בשביל הריענון מסכן של קלגנוב.  4בסדר. יפה. גם כשאתה נוסע  ת:

 4 הרי שני פרקליטים נוסעים בשביל לרענן את קלגנוב. 

 5 אין וויכוח על העדות של קלגנוב.  ש:

 6 גם הדלפת שעל בסיס העדות שלו ביססתם את האישומים שלי, על זה,  ת:

 7 אום. זה לא מכובד גברת קירשנב כב' הש' לוי:

 8 לא מכובד, נכון, אתה צודק.  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 אני חושב,  כב' הש' לוי:

 10 גם לא מכובד, העדה, גב' קירשנבאום:

 11 אני חושב שיותר טוב לך שתעני לעניין.  כב' הש' לוי:

 12 טוב.  העדה, גב' קירשנבאום:

 13אלינסון הסביר שאת אמרת לו שאחיך ואשתו נמצאים בקנדה, אין לך  עו"ד אבן חן:

 14הזדמנות לפגוש אותם ולכן ביקשת שיממן את הלינה שלהם. ולכן הוא 

 15 הסכים. 

 16 תשמע, אני,  ת:

 17 הכי קל היה לו להגיד היה לי חוב שילמתי לה.  ש:

 18אבל אני לא יודעת למה הוא אומר את זה, קודם כל אחי לא היה  ת:

 19י, הנה, כבוד השופט יודע שאחי היה בסן פרנסיסקו כי בקנדה, אח

 20לשם הגיעה המצלמה. אחי לא היה בקנדה. אחי עבד בארצות הברית 

 21בסן פרנסיסקו שלשם הגיעה מצלמה וכשאחי אמר שהוא רוצה לנסוע 

 22לקנדה לטיול אמרתי אני רוצה להצטרף אליו ולהקדים את הנסיעת 

 23ה נוצר ברגע האחרון כשאח עבודה שלי לשם. זה מה שהיה, בגלל זה ז

 24שלי נסע לארצות הברית. אז לכן אמרתי, לא יודעת מה אלינסון מספר 

 25 סיפורים, 

 26 לא, אבל למה לא לעמת אותו עם זה? כב' הש' לוי:

 27 לא יודעת. אתה צודק.  העדה, גב' קירשנבאום:

 28מה זאת אומרת לא יודע? הי יש להניח שהתכוננתם למשפט, היה  כב' הש' לוי:

 29 ום יומיים. איזה י

 30 לא יודעת עכשיו להסביר למה סנגורים שלי, העדה, גב' קירשנבאום:

 31למה לא אמרתם לו אדון אלינסון על מה אתה מדבר? כל הדברים  כב' הש' לוי:

 32האלה שאתה השחרת את פניי בתקשורת, עזוב בית משפט, 
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 1התקשורת. מה עשו לי. זה הכל החזרת הוצאות אש"ל. איך אתה 

 2 אומר דבר כזה?

 3 לא יודעת, אנחנו דיברנו,  העדה, גב' קירשנבאום:

 4 זה לא הדבר הבסיסי שצריך לשאול אותו? כב' הש' לוי:

 5 טוב, נכון, אתה צודק.  העדה, גב' קירשנבאום:

 6לשמוע מה יש לו להגיד, אולי הוא אומר סליחה גברת קירשנבאום  כב' הש' לוי:

 7 שאל. חטאתי טעיתי פשעתי? השאלה מה זה אומר זה שהוא לא נ

 8 אדוני יבוא בטענות לסנגורים,  עו"ד ג. אדרת:

 9 לא, עורך דין אדרת,  כב' הש' לוי:

 10 לא, סליחה, אדוני כל הזמן רומז טענות לגבי הכיוון הזה,  עו"ד ג. אדרת:

 11 אני לא רומז,  כב' הש' לוי:

 12זה לא שאלות לעדה. היא לא שואלת את השאלות ואדוני יש דברים  עו"ד ג. אדרת:

 13 והתייחסו לאש"ל והוא העיד על האש"ל ונראה את זה. 

 14 טוב. בסדר. כן.  כב' הש' לוי:

 15 בטבלה.  25תסתכלי בת/ עו"ד אבן חן:

 16 כן.  ת:

 17 צד שמאל הוצאות עבור בחירות.  ש:

 18 כן.  ת:

 19מלון אריק נודלמן, מה  data baseיש שם תשלום פינקלשטיין,  ש:

 20 השורה הבאה?

 21 לאריק הוא שילם אש"ל.  ת:

 22 כתוב, אש"ל לאריק נודלמן.  ש:

 23 נכון. אני יודעת.  ת:

 24למה לא שילמו לך אש"ל תוך כדי אם צריך לשלם? הוא אפילו כותב  ש:

 25 פה בדיוק מה הסכום של האש"ל. 

 26שאני אבל דני העיד פה שהוא לא שילם לי את האש"ל. דני לא ציפה  ת:

 27נסיעות מטעמו ואשלם מהכיס שלי את האש"ל, אף אחד לא  12אסע 

 28 מצפה מאף אחד לזה. 

 29 אבל כתוב פה אש"ל עבור פאינה.  כב' הש' לוי:

 30 אז,  העדה, גב' קירשנבאום:

 31 פעם אחת.  עו"ד אבן חן:

 32 פעם אחת.  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 נכון, אז מה זה אומר? כב' הש' לוי:

 2 אז פעם אחת, אז מה,  :העדה, גב' קירשנבאום

 3 זה אומר שכשהוא היה צריך לשלם שילם.  כב' הש' לוי:

 4 אז מה? ובשאר הפעמים לא צריך לשלם? העדה, גב' קירשנבאום:

 5 אני לא יודע, אין לדעת.  כב' הש' לוי:

 6אבל הוא אמר פה, הוא העיד שהוא ידע שהוא חייב לי כסף על  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 שהוא ידע שהוא חייב לי כסף על האש"ל.  האש"ל. הוא העיד פה

 8 טוב. בסדר גברת קירשנבאום. תשאירו משהו לסיכומים.  כב' הש' לוי:

 9 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 10 כן.  כב' הש' לוי:

 11 הנסיעה לקנדה.  עו"ד אבן חן:

 12 כן.  ת:

 13 זה טיול שתוכנן מראש, נכון? ש:

 14 זה טיול שתוכנן באוגוסט משהו כזה.  ת:

 15ה, לא העיד אבל הגשנו בהסכמה את העדות של אחיך שמספר העיד פ ש:

 16 , שזה טיול שתכננתם מראש, בניתם מסלול. 22, 21ת/

 17 חודש מראש, משהו כזה. לא אמרתי מהיום למחר.   ת:

 18הטיסה של תמיר לארצות הברית. העיד פה אלינסון שאת פנית אליו  ש:

 19 ואמרת לו שתמיר רוצה לטוס לארצות הברית. נכון?

 20אני העדתי על זה. העדתי שתמיר רצה לנסוע ודני אמר שהוא רוצה  ת:

 21לנצל את הטיסה הזאת כדי שתמיר ייפגש עם התגלית כי זה היה 

 22בדיוק תחילת העבודה שלו שיידע שזה יתרום לו לבנייה של האתר. זה 

 23 בדיוק מה שאמרתי. 

 24 תגידי, מי שילם על הכרטיס שלך לקנדה? ש:

 25 שלי? אני.  ת:

 26 ת?איך שילמ ש:

 27מזומן. כמו כל הכרטיסים, שום דבר לא שונה. רוב הטיסות שלי  ת:

 28שילמתי מזומן למונה טורס. וגם היא העידה פה שזה משתלם יותר כי 

 29 כשאתה משלם מהחשבון זה עולה לך יותר כסף. 

 30 שילמת לה מה? שקלים? דולרים? ש:

 31 דולרים.  ת:

 32 מאיפה היה לך דולרים? ש:
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 1זה של המאזן שלי שאני מגישה למבקר המדינה כתוב שהיה לי  ת:

 2 דולרים בבית. 

 3 לא, אני שואל מאיפה.  ש:

 4. ועל זה 2009היה לי דולרים עוד מלפני שנהייתי חברת כנסת. מלפני  ת:

 5דיווחתי בדו"ח הראשון שלי. זה לא משהו שנוצר תוך כדי היותי 

 6 חברת כנסת. 

 7רואים שהחשבונית לטיסה הזאת  ,442אני רוצה להראות לך את ת/ ש:

 8 יוצאת עם השם שלך, נכון?

 9 אבל זה עבורי.  ת:

 10 עבורך, אין בעיה.  ש:

 11 נו. מה הבעיה? ת:

 12 עכשיו תסתכלי בעמודים הבאים תראי על מי יצאו הקבלות.  ש:

 13טוב. אתה יודע מצוין והיא העידה את זה פה ואתה סתם עכשיו מכניס  ת:

 14 היא העידה, דברים שהם לא לגמרי לא במקום. 

 15 רגע, אני רוצה,  ש:

 16 אני אענה לך,  ת:

 17 רגע, את תעני, אני עוזר לך,  ש:

 18 אני אענה לך, אתה שאלת אותי,  ת:

 19 אני רוצה להסביר לך,  ש:

 20 שאלת אותי למי יצאה חשבונית אז אני אסביר,  ת:

 21 אני רוצה להסביר לך משהו,  ש:

 22 אני הבאתי,  ת:

 23 רגע תקשיבי.  ש:

 24 כן.  ת:

 25אני מראה לך כל דבר כדי לשמוע את התשובה שלך, אני יודע שהיא  ש:

 26העידה ואנחנו תיכף נשמע מה שהיא אמרה. אני רוצה לשמוע את 

 27 התשובה שלך. 

 28אז אני אומרת אני לא ידעתי למי הוציאה חשבונית אני הבאתי לה  ת:

 29כסף מזומן. היא , מה שקרה שנלה התקשרה אליה ואמרה שהיא 

 30סף ושהיא תלווה לה וזה, היא לקחה את הכסף דחוף צריכה את הכ

 31שלי בלי ידיעה שלי בכלל, אני לא ידעתי שהיא משתמשת בכסף שאני 

 32שילמתי, הביאה את זה לנלי ובגלל שנלי אז היתה צריכה להוציא 
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 1-חשבוניות על שם אחר, לי אין קשר לא לנלי כבר באותם שנים, לי מ

 2ואה לא תמצא בדו"ח אין שום קשר מרגע שהיא לקחה ממני הלו 2012

 3תקשורת לא תמצא שיחה ביננו. שום קשר אין ביננו. אז זה שהיא 

 4לקחה כסף שאני שילמתי וגלגלה אותו ועשתה משהו ולקחה חשבונית 

 5ושילמה למישהו אחר, היא העידה על זה פה שזה תקלה שלה וזה מה 

 6שהיא היתה צריכה לעשות ושהיא העידה על זה שלי אין לזה שום 

 7 שביל מה, מה. טוב. קשר. אז ב

 8 את הקבלות את קיבלת? ש:

 9 לא.  ת:

 10 אז למי היא הוציאה אותם? ש:

 11לא יודעת למי היא הוציאה, אני לא קיבלתי קבלות, אני אף פעם לא  ת:

 12קיבלתי ממנה קבלות, תמיד ששילמתי מעולם לא קיבלתי ממנה 

 13 קבלה. 

 14 אז היא מדפיסה קבלות ומה היא עושה איתם? ש:

 15 מה היא עשתה? היא סיפרה את זה פה בבית המשפט, כי היא הרי  ת:

 16 לא, עזבי רגע, אני שואל על הקבלות באופן כללי.  ש:

 17מאיפה אני יודעת מה היא עשתה? היתה פה אורלי ששאלת אותה  על  ת:

 18 זה והיא ענתה לך, 

 19 אני שואל אותך.  ש:

 20 אני לא יודעת, אני הוצאתי קבלות האלה? לא.  ת:

 21 את שילמת.  ש:

 22 י שילמתי וזה כתוב שאני שילמתי. אנ ת:

 23 לא כתוב, כתוב שמישהו אחר שילם.  ש:

 24הנה, כתוב, אז מה אתה רוצה, רגע, מה אתה עכשיו רוצה להגיד?  ת:

 25שמישהו שם ברקן שחר שאני בכלל לא מכירה אותם הם שילמו על 

 26 זה?

 27 אני שואל אותך.  ש:

 28הכסף אבל היא העידה פה שזה טעות שהיא בעצם מה שלקחה את  ת:

 29שלי נתנה אותו לנלי וכדי שאחר כך לקבל את זה בחזרה, היא היתה 

 30צריכה להוציא להם קבלה. אין לי שום קשר לזה בכלל. כלום. אני לא 

 31 מכירה לא ברקן, לא זה, לא ידעתי מה היא עשתה עם הכסף שלי. 

 32 כל פעם שאת משלמת לה אף פעם לא קיבלת קבלה? ש:
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 1 אף פעם לא קיבלתי קבלה? ת:

 2 לא עניין אותך לראות קבלות? את משלמת, מה.  ש:

 3 היא שולחת,  ת:

 4 זה לא הגיוני? ש:

 5אבל לא, היא שולחת לי במייל שאת צריכה לשלם ככה וככה ובזה  ת:

 6 נגמר הסיפור. 

 7 ואת נוסעת ונותנת לה כסף מזומן ואת לא מקבלת קבלה? ש:

 8 לא.  ת:

 9 טוב.  ש:

 10 ורק ממנה את לא מקבלת קבלות? כב' הש' לוי:

 11אבל אני, הרי אני רואה שהחשבון ביננו נסגר אז מה אני צריכה לעשות  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 פה? מה אני צריכה, 

 13 לא, אני שאלתי אם רק ממנה את לא מקבלת קבלות? כב' הש' לוי:

 14לא, לא רק ממנה, אני הולכת קונה נעליים אני גם לא לוקחת קבלות,  העדה, גב' קירשנבאום:

 15ה שמלה אני גם לא לוקחת קבלות ואם הם רושמים או אני הולכת קונ

 16 לא רושמים זה לא מעניין אותי. אני משלמת. 

 17 אבל אש"ל כן קיבלת קבלות.  כב' הש' לוי:

 18 כי זה הייתי צריכה לקבל החזר מדני.  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 טוב.  כב' הש' לוי:

 20 , 66אני רוצה להראות לך את ת/ עו"ד אבן חן:

 21השאלות האחרונות נשאלו מתוך ידיעה שאתה יודע שמה שאתה מציג  עו"ד ג. אדרת:

 22 הוא לא נכון. 

 23 מה אני מציג לא נכון? עו"ד אבן חן:

 24 אתה יודע את הגרסה שהיתה פה עם העברת הכסף,  עו"ד ג. אדרת:

 25 היו פה שתי גרסאות לפחות,  עו"ד אבן חן:

 26 לא היו שתי גרסאות,  עו"ד ג. אדרת:

 27אמרה במשטרה וגרסה אחת היא אמרה פה. אבל מה זה  אחת היא עו"ד אבן חן:

 28 משנה?

 29 לא היו שתי גרסאות בכלל.  עו"ד ג. אדרת:

 30 אני רוצה לשמוע את הגרסה של מי שהיתה אמורה לקבל את הקבלות.  עו"ד אבן חן:

 31 קבלות הופקו חודש ומשהו אחרי זה ואחרי,  עו"ד א. אדרת:

 32 רבותי, מספיק.  כב' הש' לוי:
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 1 ואיך אני יודע שלא הקבלה הגיעה אליה? עו"ד אבן חן:

 2 מציג מוצג אז צריך להציג אותה בצורה נכונה.  עו"ד ג. אדרת:

 3 אם יש התנגדות, עורך דין אדרת.  כב' הש' לוי:

 4אני לא אתנגד קודם כי יגידו שאני מדריך, אחרי שהוא סיים לשאול  עו"ד ג. אדרת:

 5 מותר לי להעיר. 

 6 לא.  כב' הש' לוי:

 7 כן.  אדרת:עו"ד ג. 

 8מה שאדוני יעשה אם אתם סבורים שהשאלה לא הוגנת ואתם סבורים  כב' הש' לוי:

 9 שבעצם התוכן של ההתנגדות יש כדי להדריך היא תצא. 

 10אני לא רוצה להפריע לרצף, אני רק רוצה להעיר לתובע שישאל  עו"ד ג. אדרת:

 11 שאלות כשהוא יודע את האמת ואת הגרסה הנכונה שלא יטעה. 

 12 איך אני יכול לדעת אם היא ראתה או לא ראתה את הקבלות? אבן חן:עו"ד 

 13 זה לא עניין של הקבלות, אתה יודע מי שילם.  עו"ד ג. אדרת:

 14 טוב, רבותי, מספיק. מספיק עם הדו שיח הזה. כן. בבקשה תמשיך.  כב' הש' לוי:

 15לי אז אני אתה גם יודע שאני לא ראיתי קבלות כי הם לא הוצאו  העדה, גב' קירשנבאום:

 16 יכולתי לראות אותם?

 17 אבל את שילמת.  עו"ד אבן חן:

 18 אבל היא אמרה שאני לא ראיתי קבלות, היא אמרה,  ת:

 19 לא, היא לא אמרה שאת לא ראית, היא אמרה שאת שילמת.  ש:

 20 אני שילמתי,  ת:

 21 אנחנו נעבור הלאה.  ש:

 22נכון, נעבור הלאה. אבל תראה, אתה, אתה עושה משהו מאוד לא  ת:

 23בסדר. אתה שואל שאלה שאתה יודע מראש שהתשובה אני לא יכולה 

 24לתת כי זה לא קשור אלי ואז כשאני אומרת אתה אומר טוב נעבור 

 25 הלאה. 

 26 לא.  ש:

 27טוב נעבור הלאה. כאילו, טוב, מה שאת אומרת לא חשוב נעבור  ת:

 28 הלאה. 

 29 רתי לא חשוב, את ענית. לא אמ ש:

 30 אבל ככה אתה מתנהג.  ת:

 31 את ענית תשובה.  ש:
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 1ואני אומרת שהדברים האלה אין להם שום קשר אלי או למציאות  ת:

 2וכשאתה כשאתה אומר 'טוב נעבור הלאה' זה כאילו אתה מוותר לי 

 3 ונעבור הלאה. 

 4אני לא מוותר על כלום. את ענית תשובה מלאה. את רוצה להוסיף  ש:

 5 הו על הקבלות האלה?מש

 6 אין לי מה להוסיף. אני עניתי את כל התשובה שיש לי לענות.  ת:

 7החלטות וועדת האתיקה  66לא הפרעתי לך לענות. אני מציג לך ת/ ש:

 8 לגבי מימון נסיעות לחו"ל של חברי הכנסת. 

 9 כן.  ת:

 10 מתייחס לצירוף בני זוג של חברי כנסת לנסיעה לחו"ל.  8יש פה סעיף  ש:

 11 ן, אבל אני לא צירפתי אף פעם בני זוג. כ ת:

 12 כתוב פה שאסור לממן נסיעה של בן זוג.  ש:

 13 נכון. אף פעם לא צירפתי בן זוג.  ת:

 14אוקי. תסתכלי בעמוד האחרון יש החלטה שקובעת שאסור גם לממן  ש:

 15 עוזרים פרלמנטריים לנסיעות בחו"ל. 

 16 גם אף פעם לא נסעו איתי עוזרים פרלמנטריים.  ת:

 17היו מקרים שאת כבר הזמנת את הטיסה ואת המלון ואז ביקשת  ש:

 18 מאלינסון לשלם, נכון?

 19 יכול להיות, לא יודעת. לא זוכרת.  ת:

 20 בואי ניקח לדוגמה את הטיסה מציריך לאתונה ומשם לישראל.  ש:

 21 כן. יכול להיות, כן.  ת:

 22 את הזמנת כרטיסי טיסה ממונה טורס.  ש:

 23וראה להזמין כי דימטרי שיגליק התקשר אני לא הזמנתי, אני נתתי ה ת:

 24 אלי,

 25אנחנו נגיע לכל השיחות. אני אומר מה זה את לא הזמנת? אם את  ש:

 26 נותנת הוראה לעובד שלך להזמין זה את הזמנת. 

 27 אוקי. בסדר. כן.  ת:

 28הוא לא מזמין על דעת עצמו. את הזמנת כרטיסי טיסה ממונה טורס  ש:

 29 נכון?וביקשת מאלינסון לשלם והוא שילם. 

 30 כן.  ת:

 31 כן.  ש:

 32 מה השאלה? ת:
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 1 לא, אני שאלתי אם זה נכון.  ש:

 2 אתה, נכון שאני עוזבת את החופשה שלי בסנט מוריץ, ת:

 3 נגיע לחופשה.  ש:

 4אני אענה, שאלת אני אומרת. אני עוזבת את החופשה שלי עם בעל, עם  ת:

 5המשפחה בסנט מוריץ ונוסעת לאתונה ליום וחצי בשביל התענוגות של 

 6 פאינה קירשנבאום. 

 7 את סיפרת שהטיסה,  ש:

 8ואני אמרתי את זה באירוניה, כן? שלא יקבל בפרוטוקול כאילו אני  ת:

 9 מתכוונת לזה. 

 10כל אחד והתענוגות שלו. אבל את סיפרת שהטיסה לאתונה היתה  ש:

 11בעקבות בקשה, הנחיה של ליברמן שתגיעי למפגש עם דימטרי שיגליק, 

 12 נכון?

 13יגליק פנה אלי, ביקש ממני להגיע כי הוא נוסע נכון. דימטרי ש ת:

 14ממוסקבה לארצות הברית והוא יכול ומכיוון שאביגדור שם הוא רוצה 

 15להגיע ויש לו משהו דחוף לדבר איתי, אני אמרתי לדימטרי שאני לא 

 16עוזבת את החופשה שלי בסנט מוריץ עם המשפחה ושייפגש עם 

 17ור ימסור לי מה צריך אביגדור ושיפתור את הבעיות שלו איתו ואביגד

 18ואז אביגדור מתקשר ואומר 'אני לא מתמצא במה שקורה בביתנו 

 19עולמי ואני בטח לא מתמצא במה שקורה בארצות הברית בפורום ואני 

 20מבקש ממך שתגיעי פה לפגישה עם דימטרי' וזה מה שהיה. ואני 

 21 נאלצתי לקטוע את החופשה ולנסוע לאתונה. 

 22 צריכה לנסוע לאתונה?את הסברת לאלינסון למה את  ש:

 23 אני הייתי בסנט מוריץ, אני לא הסברתי לו, אני לא דיברתי איתו.  ת:

 24 איך הוא ידע לשלם? ש:

 25הוא ידע כי אני ביקשתי שיפנו איתו ושהוא יסדר, יארגן את הנסיעה  ת:

 American forum . 26-הזאת כי זה היה קשור הכל ל

 27 אבל הוא משלם והוא לא יודע למה? ש:

 28אבל הרבה פעמים היה שאני החלטתי שאני צריכה לנסוע שזה מטעם  ת:

 29הארגונים האלה שזה למטרת הארגונים האלה והוא כן שילם 

 30ולפעמים כשהוא רצה שאני אסע למטרה שלו שהוא קבע אני נסעתי. 

 31 זה בדיוק החלוקה היתה. 

 32 עדיין אנחנו רואים פה טיסה שהיוזמה היא שלך, את מתקשרת,  ש:
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 1הכל היה, לא אני קבעתי, במקרה הזה דימטרי שיגליק שהוא אבל זה  ת:

 2 מבקש ממני להגיע.  American forumיושב ראש 

 3אני שואל מהצד של 'עזרא' הוא לא יודע את כל הסיפור, מתקשרים  ש:

 4 2,400אומרים לו פאינה צריכה כרטיס טיסה לאתונה והוא משלם 

 5 דולר והוא לא שואל למה?

 6הוא שלב אני אפילו הסברתי לו, אני לא יודעת. יכול להיות שבאיזה ש ת:

 7 אבל בטח לא לפני זה כי אני הייתי בחופשה. 

 8 כשהוא היה פה והעיד הוא לא ידע לספר את זה.  ש:

 9יכול להיות שגם לא הסברתי. לא תמיד הייתי חייבת לתת תשובות  ת:

 10 ופירוטים. לא הרגשתי שאני חייבת לתת תשובות ופירוטים. 

 11געת לחופשת סקי ואז אחרי יומיים, זה מה שהעדת, תראי, את ה ש:

 12מתקשר אליך דימטרי שיגליק ואומר לך שהוא יודע שליברמן מגיע 

 13 לאתונה והוא רוצה להיפגש איתכם, נכון?

 14  כן.  ת:

 15את אמרת לו שאת בחופשה ואת לא רוצה להגיע ושיישב לבד עם  ש:

 16 ליברמן. 

 17 נכון.  ת:

 18 נכון? ש:

 19 כן.  ת:

 20 אליך ליברמן. למחרת מתקשר  ש:

 21 כן.  ת:

 22 מבקש ממך להגיע לאתונה.  ש:

 23 כן.  ת:

 24 ואז את אומרת אוקי הבוס מבקש את חייבת ללכת.  ש:

 25 אני,  ת:

 26 לא, לא, אין בעיה. ואז יום לאחר מכן את עוזבת הכל וטסה לאתונה.  ש:

 27 אני לא למחרת עזבתי, אני עזבתי ביום חמישי אחרי הצהריים.  ת:

 28 צהריים. יום חמישי אחרי ה ש:

 29 כן, במקום להיות בסנט מוריץ בשבת.  ת:

 30ימים אחרי שאת  3זאת אומרת השיחה של ליברמן אלייך היתה כבר  ש:

 31 בסקי?

 32 כן, בערך.  ת:
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 1 כן. מתי הספקת להזמין כרטיס טיסה תוך כדי שאת בסקי? ש:

 2 אני לא, בתקופה הזאת, בימים האלה.  ת:

 3 תוך כדי שאת בסקי את מספיקה? ש:

 4 לא אני, נתתי הוראה לויקה וויקה טיפלה בזה.  ת:

 5 ויקה טיפלה בזה.  ש:

 6 מה אני בסקי מתעסקת בנסיעות? ת:

 7 אני שואל.  ש:

 8 לא. נתתי הוראה לויקה אמרתי זה מה שרוצים תסדרי את זה.  ת:

 9 אוקי. אני רוצה להראות לך,  ש:

 10 היא אמרה איך לסדר? אמרתי תדברי עם דני.  ת:

 11, את ההזמנה של הטיסה לסקי. אנחנו 189לך את נ/ אני רוצה להראות ש:

 12 . 16.3.14רואים שאת הגעת לציריך בתאריך 

 13 יכול להיות,  ת:

 14 נכון? זה מה שכתוב.  ש:

 15 כן.  ת:

 16 את הטיסה שאת הגשת.  ש:

 17 כן.  ת:

 18 . 19.3ימים אחר כך. זאת אומרת  3שיחה עם ליברמן היתה  ש:

 19 משהו כזה.  ת:

 20 את כבר טסה לאתונה.  20-ב ש:

 21 כן.  ת:

 22 לארגן טיסה? 20-עד ל 19-איפה הספקת מה ש:

 23אני אמרתי שאני לא טיפלתי בזה, נתתי לויקה הוראה וויקה סגרה  ת:

 24 את זה עם דני. 

 25 אוקי.  ש:

 26אני בכלל לא התעסקתי בעניין זה, אני אמרתי אם אני כבר נוסעת לא  ת:

 27רכב מהמלון שלי עד לציריך מעניין אותי, אני רוצה שייקח אותי 

 28 ומציריך אני מגיעה לשם וגם ככה זה היה כאב לב מאוד גדול. 

 29הזמנה שאלינסון מוציא לביקור שלך  128אני רוצה להראות ת/ ש:

 30 באתונה.

 31 גם את זה אני הסברתי.  ת:
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 1 19.3-, עכשיו אם את ידעת רק ב3.2.14רגע. תאריך של ההזמנה הוא  ש:

 2נוסעת לאתונה איך הוא ידע להוציא הזמנה יום לפני הטיסה שאת 

 3 מראש?

 4אני לא יודעת את, מאיפה ההזמנה הזאת, אני זוכרת שהוא רצה שאני  ת:

 5אסע כי יש שם בעיה עם הקהילה ואני לא הסכמתי לנסוע. עכשיו, לא 

 6ידעתי אם הוא דיבר, לא דיבר, מאיפה ההזמנה הזאת, אני זה לא עבר 

 7זאת אני הגעתי לפי הסיפור מה שאני דרכי. אני לא יודעת. ההזמנה ה

 8 סיפרתי ואפשר לראות גם מתי הוזמן הכרטיס לאתונה. 

 9 אנחנו נגיע גם לזה. אבל תיכף, ש:

 10 תגיע. ת:

 11 לגבי ההזמנה. ההזמנה הזאת את הגשת לוועדת האתיקה.  ש:

 12 לא אני, אבל הוגשה לוועדת האתיקה, כן. ת:

 13-אלינסון יכול לדעת ב הוגשה לוועדת האתיקה. עכשיו אני שואל איך ש:

 14את עצמך ידעת שאת  19-את תהיי באתונה כשאת ב 20.3-שב 3.2

 15 צריכה להיות באתונה. 

 16נכון. נכון. אני לא יודעת מאיפה צצה ההזמנה הזאת, אני לא יודעת,  ת:

 17אני לא מכירה אותה. לא מכירה אותה. אני לא הגשתי אותה. אני לא 

 18 מכירה אותה. 

 19 הכינו אותה בדיעבד אחר כך?יכול להיות שההזמנה  ש:

 20 לא יודעת, אין לי מושג, לא מכירה אותה. לא ראיתי אותה.  ת:

 21 מה לא ראית? כב' הש' לוי:

 22היתה שיחה קודמת, הוא רצה שאני אסע, החלטתי לא לנסוע, את  העדה, גב' קירשנבאום: 

 23 ההזמנה הזאת אני לא ראיתי. 

 24 וועדת האתיקה. מה זה לא ראית? אבל הגשת את זה ל כב' הש' לוי:

 25 לא אני הגשתי אותה, אני לא מגישה בקשות לוועדת אתיקה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 מי הגיש? כב' הש' לוי:

 27 הצוות שלי. אבל אני לא יודעת, אני,  העדה, גב' קירשנבאום:

 28 מה, איך הגיע לצוות שלך? כב' הש' לוי:

 29 ודעת, הם דיברו כנראה עם דני, אני לא י העדה, גב' קירשנבאום:

 30 ולא שאלת? כב' הש' לוי:

 31 לי אין הסבר למה זה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 זאת אומרת הצוות שלך מגיש בלי שאת יודעת? כב' הש' לוי:
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 1אני לא דיברתי עם דני, הוא פנה אלי לפני זה שאני אסע לאתונה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 סירבתי לו לנסוע לאתונה כי אמרתי שאני נוסעת לסקי. 

 3את זה הבנו. עכשיו אני רוצה להבין איך מתקבל אישור של וועדת  ב' הש' לוי:כ

 4האתיקה לנסיעה של חבר כנסת וסגן שר הפנים. האם יש כאן אפשרות 

 5 שמישהו מהצוות שלך הגיש שלא על דעתך בקשה לנסיעה שלך?

 6 לא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 7ראית אותו, הבקשה, זאת אומרת שהאישור הזה שאת טוענת שלא  כב' הש' לוי:

 8 את ידעת עליו?

 9 כן, לא, אני ביקשתי שיגישו בקשה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 10 את הנחית את הצוות שלך להגיש את זה לוועדת האתיקה.  כב' הש' לוי:

 11 להגיש בקשה. כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 אוקי. תודה.  כב' הש' לוי:

 13שכתוב בהזמנה לבין הפגישה שלך עם עכשיו, תגידי, מה הקשר בין מה  עו"ד אבן חן:

 14 ליברמן באתונה?

 15אני לא ראיתי את הדף הזה, אני אמרתי, אני לא יודעת מה הקשר. דני  העדה, גב' קירשנבאום: 

 16פנה אלי לפני זה, פנה אלי בתחילה ביקש שאני אסע, אמרתי לדני 

 17 שאני לא נוסעת כי בתקופה הזאת אני נמצאת בחופשת סקי. 

 18 למה זה הוגש לאישור וועדת האתיקה? אז כב' הש' לוי:

 19יכול להיות שהבקשה של דני כבר היתה בתיק כי הוא פנה לבקש ואני  העדה, גב' קירשנבאום:

 20סירבתי לנסוע ויכול להיות שכשהייתי צריכה לנסוע אז לקחו את 

 21ההזמנה שכבר היתה בתיק והשתמשו בה, אני לא יודעת להסביר את 

 22 . זה, אני אומרת, אני רק משערת

 23 אני לא מצליח.  כב' הש' לוי:

 24 את רוצה להגיד רגע, בבקשה.  עו"ד אבן חן:

 25 כן.  כב' הש' לוי:

 26את תהיי  20-את רוצה להגיד שמראש בהזמנה מראש ידע בדיוק שב עו"ד אבן חן:

 27 שם? איך זה יכול להיות?

 28אני באמת  אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת להגיד את זה. העדה, גב' קירשנבאום: 

 29אומרת, אני ידעתי שאנחנו, דובר על זה שהוא ביקש ממני לנסוע, 

 30אמרתי אני לא נוסעת, לא ראיתי, אני לא הגשתי את זה, ביקשתי, אני 

 31 ידעתי, 
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 1למה את אומרת עוד פעם אני לא הגשתי? את הגשת. זה שעשית את  כב' הש' לוי:

 2 זה באמצעות העוזרים שלך זה ברור, אז מה זה משנה?

 3 אני אמרתי שאני צריכה לטוס לאתונה והסידורים עשו העוזרים שלי.  דה, גב' קירשנבאום:הע

 4אני עכשיו באמת בלבלת אותי. אני לא מצליח להבין. את ידעת שאת,  כב' הש' לוי:

 5 הבקשה הזאת מוגשת, את הגשת את הבקשה לוועדת האתיקה, אמת?

 6 לפי מה שאתה אומר שאני,  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 לא, אני לא אומר, אני לא הייתי.  הש' לוי: כב'

 8 או יועצים זה אותו, אז כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 את ידעת על התוכן של הבקשה? כב' הש' לוי:

 10 לא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 מה זאת אומרת? אז את נוסעת בלי לדעת לאן? כב' הש' לוי:

 12 מה אני נוסעת. אני ידעתי לאן אני נוסעת ול העדה, גב' קירשנבאום:

 13זאת אומרת שידעת על התוכן של הבקשה כשהוגשה לוועדת האתיקה,  כב' הש' לוי:

 14 שזה המפגשים האלה בנושאים האלה, נכון?

 15דני העלה את הנושאים האלה בפניי עוד קודם. אני ידעתי על הנושאים  העדה, גב' קירשנבאום:

 16  האלה עוד קודם כי דני העלה אותם בפניי. 

 17אז כשאת הגשת את הבקשה לוועדת האתיקה את ידעת את יעד  :כב' הש' לוי

 18 הנסיעה אתונה ואת תוכן הנסיעה, נכון?

 19 את הבקשה שלו לנסיעה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 לא שלו, שלך, מה הוא פנה לוועדת האתיקה? כב' הש' לוי:

 21 לא, הוא פנה אלי שאני אסע.  העדה, גב' קירשנבאום:

 22 הוא פנה אליך ואת הגשת את זה לוועדת האתיקה.  כב' הש' לוי:

 23 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 24 אז את ידעת גם את היעד וגם את התוכן, נכון? כב' הש' לוי:

 25 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 יופי. עכשיו, לזה את הסכמת כי אחרת לא היית מגישה את זה.  כב' הש' לוי:

 27 נסיעה הזאת, אני לא הסכמתי ל העדה, גב' קירשנבאום:

 28 אז למה הגשת בקשה? כב' הש' לוי:

 29 שכבר הוחלט שאני נוסעת הוגשה הבקשה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 מתי הוחלט שאת נוסעת? כב' הש' לוי:

 31 ,19-18-ב העדה, גב' קירשנבאום:

 32 ?19-18-ב כב' הש' לוי:
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 1. כשדני ואז לקחו את המסמך הזה שהיתה פניה והגישו אותו, כן העדה, גב' קירשנבאום:

 2הוציא לי את המסמך זה היה בפברואר, אני לא רציתי לנסוע אבל 

 3שאני אסע והיו צריכים לקבל אישור אז  19-ב 18-כשכבר הוחלט ב

 4 הוציאו את הפניה הקודמת שלו והגישו אותה. 

 5 זאת אומרת בעצם יצרו מצג שווא בפני וועדת האתיקה? כב' הש' לוי:

 6ושאים האלה במילא היו צריכים להעלות אז אני לא אבל אני, הנ העדה, גב' קירשנבאום:

 7 יודעת אם זה מצג שווא כי הדבר היחידי, 

 8 ואת עכשיו, כב' הש' לוי:

 9 . 3.2-שלא תואם פה זה התאריך למעלה כי זה הוגש לא ב העדה, גב' קירשנבאום:

 10מה זה לא? את הסברת עכשיו פגישה עם דימטרי שיגליק על פני  כב' הש' לוי:

 11 הנחית אביגדור ליברמן. 

 12כן, אבל זה קרה במרץ ולא בפברואר, הבקשה הזאת לא הוגשה  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 , הרי אפשר לראות מתי הוגשה הבקשה.3.2-לוועדת האתיקה ב

 14 עדת האתיקה?מתי? אתם יודעים מתי ניתנה ההחלטה של וו כב' הש' לוי:

 15 לא, אבל שוב אני אומר,  עו"ד אבן חן:

 16 אפשר לבדוק מתי ניתן אישור של וועדת אתיקה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 17בסדר, אבל בכל מקרה ברור שכשזה הוגש לוועדת האתיקה זה לא  כב' הש' לוי:

 18 שיקף את המציאות, נכון?

 19 לא רציתי לנסוע.  3.2-ב כי אז בכמו שכתו 3.2-הבקשה רק לא הוגשה ב העדה, גב' קירשנבאום:

 20 אוקי אז אני מבין, את אומרת,  כב' הש' לוי:

 21הבקשה, אני, אם התובע לא יכול אנחנו לסיכומים בטח נוציא את זה  העדה, גב' קירשנבאום:

 22 מוועדת אתיקה ונראה מתי הוגשה הבקשה הזאת. 

 23הבקשה הזו אחרי אוקי, לגבי העיתויי בסדר, אני שואל את הגשת את  כב' הש' לוי:

 24 שקיבלת הנחיה לנסוע לאתונה, נכון?

 25 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 אז הבקשה לא שיקפה את המציאות, נכון? כב' הש' לוי:

 27למה? בכל מקרה הייתי צריכה מעבר לכל אם אני כבר נוסעת אז  העדה, גב' קירשנבאום:

 28לבדוק את הנושאים שדני ביקש מהם ולצורך כך גם ישבתי עם 

 29 יר. ואפשר לשאול את השגריר גם, אפשר להביא אותו גם להעיד. השגר

 30 לא היה נכון למשל לעדכן את הבקשה? כב' הש' לוי:

 31 מה לעשות? העדה, גב' קירשנבאום:

 32 לעדכן? כב' הש' לוי:
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 1לא יודעת, אני לא נמצאת, אני שם, הכל עניין של יומיים, נכון , אולי  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 נכון היה לעדכן, 

 3 טוב.  כב' הש' לוי:

 4 אבל עובדה שעובדים לא עדכנו את זה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 5 כן.  כב' הש' לוי:

 6בואי אני אגיד לך ותגידי לי מה את חושבת, לפחות איך שאני רואה  עו"ד אבן חן:

 7 את זה הבקשה נכתבה אחרי הטיסה שלך. 

 8 מה? עו"ד ג. אדרת:

 9 לדעת מה התאריכים שתהיי שם. כי אלינסון לא יכל בכלל  עו"ד אבן חן:

 10אבל אם הבקשה הזו הוגשה לוועדת האתיקה איך היא יכלה להיות  ת:

 11מוגשת אחרי הנסיעה שלי? איך היא יכולה להיות מוגשת אחרי 

 12 הנסיעה שלי?

 13לחודש יודעת שאת טסה לאתונה, איך יכולת להגיש  19-אם את רק ב ש:

 14 ה לפני. את הבקשה? מאיפה? מהסקי? לא יכולת להגיש אות

 15 לא, אבל אני לא מגישה,  ת:

 16 אומר לך ליברמן,  19-את אומרת שב ש:

 17 מאור, אני לעולם מגישה את הבקשות, מגישים העוזרים שלי.  ת:

 18 את כבר טסה.  20-ליברמן אומר לך תטוסי, ב 19-העוזרים שלך. ב ש:

 19 אז הם הגישו את הבקשה,  ת:

 20 ?19-מתי הגישו? ב ש:

 21 זה בוועדת אתיקה מתי הגישו את זה .  כן. אז ובוא נראה את ת:

 22 הגיעו את זה 19-ב ש:

 23 בוא נראה, כן. ת:

 24 באותו יום שליברמן,  ש:

 25 , 18 ת:

 26 לא רצית לטוס,  18-? ב18לא , איך  ש:

 27 , לא יודעת, 19, 18-ב ת:

 28 ליברמן אמר לך לטוס.  19-ב ש:

 29אני לא עמדתי עם סטופר ולא מדדתי בדיוק אני נתתי את התזרים של  ת:

 30 האירוע,

 31 את יכולה,  כב' הש' לוי:

 32 .18-בערב או ב 19-ולא יודעת אם זה היה ב העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 יופי, אב,  עו"ד אבן חן:

 2 אז בוא נראה מתי הוגשה בקשה לוועדת אתיקה.  ת:

 3 , למה, 18, 19 ש:

 4 מאור, בוא נראה מתי הוגשה בקשה לוועדת אתיקה.  ת:

 5 בסדר, למה התאריך על המכתב,  ש:

 6 נקודה, זה הכל, תבוא, תביא, נראה מתי. ואז נתווכח על הימים.  ת:

 7 למה התאריך על המכתב מתחילת פברואר? ש:

 8 כי בהתחלה הוא פנה ולא השתמשנו בזה.  ת:

 9 את תהיי שם? בפברואר? 20-אבל איך הוא ידע שב ש:

 10 . 21-22הוא כותב  ת:

 11 לא, זה בדיוק התאריכים. איך הוא ידע? ש:

 12 שאני אסע, לא הסכמתי לנסוע כי בזמן הזה הייתי בסקי. הוא רצה  ת:

 13 טוב.  ש:

 14 אז את אומרת שזה צירוף מקרים שזה יצא במועדים האלה.  כב' הש' לוי:

 15 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 16 ואת יכולה לשלול את האפשרות שהבקשה הוגשה אחרי שנסעת? כב' הש' לוי:

 17 יא הוגשה אחרי, לא. לא, אני בטוחה שה העדה, גב' קירשנבאום:

 18 שוללת את האפשרות? כב' הש' לוי:

 19 כן. שהיא הוגשה אחרי שנסעתי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 היא הוגשה אחרי הנסיעה? כב' הש' לוי:

 21 אחרי שאני נסעתי לסקי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 22 לא, אחרי הנסיעה לאתונה,  כב' הש' לוי:

 23 לא,  העדה, גב' קירשנבאום:

 24אם היא הוגשה, אני לא יודע, אולי יראו לנו, כי בחומר יש חלק  עו"ד א. אדרת:

 25 מהבקשות. 

 26 יכול להיות שהיא לא הוגשה בכלל? כב' הש' לוי:

 27 לא יודע, אני לא מכיר, לא ראיתי חומר חקירה יש בקשות מהכנסת.  עו"ד א. אדרת:

 28 היא מעידה שהוגשה.  כב' הש' לוי:

 29לא יודעת. הוא אומר שהיא הוגשה, אז אם היא  אני לא אמרתי, אני העדה, גב' קירשנבאום:

 30 הוגשה הוגשה, אני לא יודעת. 

 31 יכול להיות שנסעת בלי שהוגשה לוועדת אתיקה? כב' הש' לוי:
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 1יכול להיות גם שנסעתי בלי אישור של וועדת אתיקה, אם זה היה כזה  העדה, גב' קירשנבאום:

 2ישור. אני לא זריז ולא, ואי אפשר היה אז יכול להיות שנסעתי בלי א

 3 יודעת, אני נסעתי לסקי עם המשפחה. 

 4ליברמן אמר לך  19-טוב, בואי נמשיך. את אומרת, כמו שראינו, שב עו"ד אבן חן:

 5 את חייבת לנסוע ובאמת יום למחרת את טסה. 

 6 סדר גודל ימים כאלה.  ת:

 7 אז מתי הזמינו את הכרטיס טיסה? ש:

 8 כשהוחלט שאני נוסעת, אני לא יודעת.  ת:

 9 . 19-ב ש:

 10 , לא יודעת. 18, 19 ת:

 11 את הסברת.  ש:

 12 אני לא זוכרת,  ת:

 13 את העדת, לא אני אמרתי. אני הולך לפי.  ש:

 14-, ב16-, עכשיו להגיד לך שאני הגעתי לשם ב2014-מאור, זה היה ב ת:

 15כבר דיברתי עם זה, מה ? מה  17:30-כבר התקשר דימטרי, ב 16:45

 16ים, זה מה שקרה, אני נסעתי אתה מצפה ממני? אני אומרת שזה התזר

 17לסקי לשבוע ימים. אני יודעת שנאלצתי לעזוב את הסקי ביום חמישי 

 18לנסיעה הזאת, זה אני יודעת. מעבר לזה איך בתוך השבוע הזה היו 

 19 שיחות אני לא יכולה לעמוד על הסטופר. 

 20 לפני שהגעת אז כאילו לא התכוונת לנסוע לשם? ש:

 21 לא.  ת:

 22. תסתכלי בעמוד 16.3.14. מייל מיום 709ת/ אני רוצה להראות לך ש:

 23הראשון, כולם צריכים משקפיים? זה מייל ששולחת סוכנת הנסיעות 

 24לויקה עם פרטי כרטיס טיסה לאתונה, מבקשת מויקה לבדוק 

 25 שהפרטים נכונים, 

 26אצלי זה לא פרטי טיסה לאתונה, לא יודעת איפה יש פרטי טיסה  ת:

 27 לאתונה פה בדף הזה 

 28פרטי כרטיס טיסה שעובר מסוכנת  16.3.2014. מייל מתאריך 710כן,  ש:

 29נסיעות לויקה, ויקה מעבירה אליך, אומרת לך 'תבדקי שהפרטים 

 30 בסדר'. אנחנו רואים, 

 31 ,16-תשמע, יכול להיות שזה ב ת:

 32 רגע.  ש:
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 1אבל זה כשכבר אני נמצאת בסנט מוריץ, מה זה משנה? זה לא משהו  ת:

 2 לחודש אני כבר בסנט מוריץ,  16שכשהייתי בישראל, 

 3 נכון.  ש:

 4אז אם התבלבלתי שם קצת בתוך זה עם התאריכים זה כבר, זה לא  ת:

 5משהו שהחלטתי על זה שהייתי פה ולא היה מתוכנן לקטוע את 

 6 החופשה שלי. 

 7 2-אנחנו רואים שביום הראשון שאת מגיעה המייל הזה הוא כבר מ ש:

 8 בצהריים, זאת אומרת, 

 9 , הגעתי לשם ת:

 10בצהריים כבר יש כרטיס מציריך לאתונה. את סיפרת פה שיומיים  2-ב ש:

 11 שהיית בסקי התקשר דימטרי, 

 12 זה מה שאני זוכרת, אוקי.  ת:

 13 ויום אחר כך התקשר ליברמן ורק אז החלטת לטוס.  ש:

 14אבל זה, זאת השתלשלות שכבר הייתי שם בסנט מוריץ, אני לא  ת:

 15וע את הנסיעה הזאת כשאני טיפלתי ולא ידעתי שאני אצטרך לקט

 16בארץ. כל ההשתלשלות היתה שכבר הייתי שם. ואם אני, אם הייתי 

 17פה למה היה לי לשלם סקי פס עד סוף שבוע תגיד לי? אם אני ידעתי 

 18 למה היה לי לרכוש סקי פס לכל השבוע?

 19 לא יודע.  ש:

 20אני גם לא יודעת. למה הייתי צריכה לשלם טיסה וגם מלון לכל  ת:

 21מה? אם היה מתוכנן מראש למה הייתי צריכה לשלם השבוע? ל

 22פעמיים? אם כבר רציתי להרוויח על חשבון 'עזרא' וכל זה , אז יכולתי 

 23לשלם פחות על המלון והטיסה, כבר במילא 'עזרא' משלמים לי, למה 

 24 הייתי צריכה לעשות את זה?

 25 לא יודע, תסבירי את.  ש:

 26לא מדייקת בשעות ובימים אז אני הסברתי את זה, יכול להיות שאני  ת:

 27 אבל אני מסבירה לך את הסיפור. 

 28 זה הכל צריך לקרות עד יום ראשון בצהריים.  כב' הש' לוי:

 29 אז אני מגיעה לשם בשבת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 . 16-לא, את ב עו"ד אבן חן:

 31 ? איזה תאריך?16מה זה  העדה, גב' קירשנבאום: 

 32 יום ראשון.  כב' הש' לוי:
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 1זה יום ראשון? תראה אני אפילו לא זכרתי שזה יום ראשון שבאתי.  ' קירשנבאום:העדה, גב

 2אני זוכרת רק שכשאני מגיעה הסיפור נולד כשאני כבר שם בסקי, זה 

 3 מה שאני זוכרת. 

 4 אבל מתי זה קורה, מגיעים ביום ראשון בצהריים,  כב' הש' לוי:

 5ד השופט, אני רוצה להגיד לך שיש אני לא יודעת, אתה יודע מה כבו העדה, גב' קירשנבאום:

 6דברים שגם היום אני אומרת אין לי הסבר אליהם, לזיכרון, אני 

 7העדתי פה וגם העדתי במשטרה והיה לי ברור לגמרי במיליון אחוז 

 8שאת הכסף לאקדמיה לכדורסל העברתי אחרי שביקרתי שם וגם אם 

 9היו שוחטים הייתי בטוחה. בסוף כשראיתי חומר חקירה ראיתי 

 10ההוראה בכלל נתנה קודם אבל בזיכרון שלי זה היה אחרי ביקור ש

 11באקדמיה. אז גם פה אני לא יודעת בדיוק את הימים. אני יודעת 

 12שהסיפור נולד כשאני כבר הייתי בסנט מוריץ. בהשתלשלות פנימית 

 13בין התאריכים אני לא מדייקת כי אני לא בדיוק זוכרת איך זה היה. 

 14 רץ. אבל זה לא היה כשהייתי בא

 15גברת קירשנבאום, גם לא לזכור זה בסדר גמור אבל שאת נותנת גרסה  כב' הש' לוי:

 16סדורה כזאת שיש מסמך שחודש לפני כן יודעים שתהיי באותו, בדיוק, 

 17 זה מחייב לפחות הסבר משכנע. 

 18אבל אני אומרת אני לא יודעת, לי אין הסבר למסמך הזה, אני יודעת  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 שהנסיעה הזאת נולדה כשאני כבר הייתי בסנט מוריץ. 

 20 טוב. אוקי.  כב' הש' לוי:

 21-שאצלך. זה מייל שמגיע מדני אלינסון אל ויקה. ב 709-עכשיו נחזור ל עו"ד אבן חן:

 22 יומיים לפני הנסיעה.  14.3

 23 ה. באמת. אני לא יודעת מה ז ת:

 24המייל הזה הוא מעביר את אותה הזמנה רק שהוא כותב על ההזמנה  ש:

 25 . 3.2תאריך של 

 26 אני לא יודעת, אני,  ת:

 27 זה כבר יומיים לפני.  ש:

 28 אני אומרת שהנסיעה הזאת אני זוכרת,  ת:

 29 רק אני אשלים. ויקה מעבירה אליך את המסמך הזה.  ש:

 30הזאת נולדה שכבר אני הייתי אני בזיכרון שלי אני זוכרת שהנסיעה  ת:

 31בסנט מוריץ. ואני רואה פה את התאריכים, אני אין לי הסבר, אני 

 32זוכרת שנולדה, אני זוכרת את ההתמרמרות שלי על נסיעה הזאת, לא 



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 ואח' מדינת ישראל נ' קירשנבאום 16512-08-17 ת"פ
 

 2019אפריל  03 

 

 5484 

 1זוכרת שזה היה קודם. אבל שוב, יכול להיות שכבר הזיכרון שלי 

 2 מטעה אותי. 

 3 טיסה למוסקבה.  ש:

 4 כן. ת:

 5. למה ביקשת מאלינסון לממן את הטיסה של רנית 122. ת/2013יוני  ש:

 6 למוסקבה?

 7אני כבר העדתי שאני נסעתי למוסקבה מטעם הלשכה, לשכת עורכי  ת:

 8דין לנאום שם בכנס ועשו שם עוד פעילות וידעתי שאני כבר נמצאת 

 9שם והיה לי חשוב לעשות פעילות גם ב'עזרא' וביקשתי שרנית תצטרף 

 10 לקראת ההופעה שלי ב'עזרא'.  שתארגן לי את הפעילות הזאת

 11 . זאת ההזמנה של הכנס?220אני רוצה להציג לך ת/ ש:

 12 אני חושבת פחות או יותר.  ת:

 13 מי עוד טס איתך למוסקבה? ש:

 14טסה איתי מטעם משרד הפנים ויקטוריה, ויקה רבין. וטסה רנית  ת:

 15 מטעם 'עזרא' לפעילות של אחר הצהריים שעשיתי ב'עזרא'. 

 16 איתך ממשרד הפנים? רק ויקה טסה ש:

 17 רק ויקה.  ת:

 18 הדובר  צפרי? ש:

 19 לא חושבת, לא חושבת שהוא טס באותה עת לנסיעה.  ת:

 20 . 338הבנתי. אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 21 ויקה לא יכלה לעזור גם בפעילות,  כב' הש' לוי:

 22 נגיע, ונברר מי עוד טס.  עו"ד אבן חן:

 23 אבל אמרו,  העדה, גב' קירשנבאום:

 24 טוב.  לוי:כב' הש' 

 25אבל אמרו לי שהיא עובדת של משרד הפנים והיא לא יכולה לעסוק  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 בעבודות האלה. 

 27 כן? שאלת? כב' הש' לוי:

 28 ככה אמרו לי,  העדה, גב' קירשנבאום:

 29 מי שאל? כב' הש' לוי:

 30 היא אמרה לי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 31 מי אמר לך? כב' הש' לוי:

 32 היא אמרה לי, ויקה.  נבאום:העדה, גב' קירש
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 1 מי אחראי על משרד הפנים? היא או את? כב' הש' לוי:

 2היא מנהלת את כל הנושא הזה של הצוות ושל כל הבקשות והכל, אני  העדה, גב' קירשנבאום:

 3 לא מתעסקת בזה. 

 4שמשרד הפנים מאשר שהדובר צפרי והעוזרת  220אנחנו רואים בת/ עו"ד אבן חן:

 5  ויקה יטוסו איתך.

 6אז יכול להיות שגם הוא טס, אתה רואה שאני לא זכרתי שהוא היה  ת:

 7שם, בכלל לא זכרתי אבל מה זה, מה, אם משרד הפנים אישר אז 

 8 אישר אבל אני לא זכרתי שהוא היה שם. 

 9 ימים.  4-בסדר. מה שאני שואל זה שוב, טסים ל ש:

 10 ימים יש לך פה לו"ז של הכנס.  4כי  ת:

 11 נכון.  ש:

 12 רת שם לא אחרי זה, לא לפני זה. לא נשא ת:

 13 עוזרים.  2ימים. טסים איתך  4אני יודע.  ש:

 14 ?-נו ו ת:

 15 אז למה את צריכה גם את רנית? ש:

 16 צפרי מדברת רוסית? ת:

 17 ויקה.  ש:

 18ויקה אמרה לי שהם בתור, היא, אני לא זכרתי שצפרי היה אבל ויקה  ת:

 19עילות של אמרה לי שעובדים של משרד הפנים לא יכולים לעסוק בפ

 20 'עזרא'. לא יכולים. 

 21 אלינסון ידע למה את טסה? ש:

 22אלינסון לדעתי הוא צריך היה לדעת למה אני טסה, הוא ידע שאני  ת:

 23טסה, הוא ידע שהיו לי שני מפגשים בסניף. לא חצי שעה לא שום דבר, 

 24 שני ערבים העברתי פגישות בסניף. 

 25 הוא ידע שאת מוזמנת ללשכת עורכי הדין? ש:

 26יודעת אם דיווחתי לו את זה, אני לא חושבת שאני צריכה לדווח   לא ת:

 27 לו. 

 28 הוא ידע שויקה וצפרי טסים איתך? ש:

 29 גם לא חושבת שהוא צריך היה לדעת. זה לא קשור אליו.  ת:

 30 אז מה היה התפקיד של רנית בטיסה הזאת? ש:
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 1אני אמרתי שהיא היתה צריכה לארגן את הפעילות לקראת ההופעה  ת:

 2שלי ב'עזרא', היתה צריכה לשבת לראות שמגייסים צעירים, 

 3 שמביאים, שמארגנים מפגשים. 

 4 מה עם האנשים של 'עזרא' ששם? ש:

 5אבל היא צריכה לבוא מטעמי ולארגן את זה מטעמי. וזה מקובל  ת:

 6 מאוד. 

 7 נסת לביקור בארגון, מגיעה סגנית שר, חברת כ ש:

 8 וצריך  לארגן את זה.   ת:

 9 את צריכה לשלוח מישהו? הם לא יארגנו,  ש:

 10 כן, בטח.  ת:

 11 הם לא? ש:

 12לא. ועוד איך. מגיע תובע לריענון אתה צריך עוד פרקליט אחד לקחת  ת:

 13 איתך? אתה לבד לא יכול לעשות ריענון? פרקליט ממדינת ישראל. 

 14 תשתדלי לענות לעניין, זה באמת יעזור.  ש:

 15 אני עונה.  ת:

 16 אוקי.  ש:

 17 אבל זה היה נראה לך אותו דבר אם הוא היה לוקח את הבן שלו? כב' הש' לוי:

 18אם הבן שלו היה מוכשר, דובר רוסית, מכיר את הפעילות, היה נראה  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 לי אותו דבר. 

 20 מרה לך שלא יכולה לעבוד בהקשר של 'עזרא'?כשאת אומרת שויקה א עו"ד אבן חן:

 21 ככה אני זוכרת.  ת:

 22את אמרת בעדות שלך שויקה עובדת של משרד הפנים, 'עזרא' זה עניין  ש:

 23 של ישראל ביתנו , את הקפדת לא לערבב שמחה בששון. 

 24 כי זה מה שנאמר לי.  ת:

 25 אנחנו ראינו שאת כן מפעילה את ויקה בעניין של 'עזרא'.  ש:

 26שתזמין לי כרטיסים או דברים כאלה? זאת ההפעלה של ויקה?  מה? ת:

 27שתגיש בקשות לוועדת אתיקה? זו הפעלה של ויקה? אבל זה התפקיד 

 28שלה בתור העוזרת, לא לארגן 'עזרא' לא לעבוד בתוך סניפים של 

 29 'עזרא'. 

 30 שתתאם לך פגישות בלונדון ל'עזרא'? ש:
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 1אל תטעה עוד פעם את היא לא תיאמה פגישות, הפגישות תיאם דני ו ת:

 2השאלה. ויקה רק ניסתה לשנות את הלו"ז לפי מה שדני אמר. ויקה 

 3 לא תיאמה שום פגישות. 

 4לדוגמה. מי תיאם את הפגישה של אלינסון עם מנכ"ל משרד  118ת/ ש:

 5 הקליטה?

 6 מה זה קשור למשרד הקליטה? ת:

 7 , זה גם, ויקה מתאמת את הפגישה עם, 118ת/ ש:

 8אבל גם אם היא כותבת את זה במחשב או משהו כזה, זה לא שהיא  ת:

 9 בפועל הולכת ומופיעה בפני ציבור, מאור, באמת, יש הבדל. 

 10 אני שואל, תסבירי.  ש:

 11אז אני מסבירה. שיש הבדל אם היא כותבת מייל שהיא יושבת  ת:

 12ושולחת לדעתי גם זה דני היה צריך לעשות ואולי היא הלכה לקראת 

 13זה דבר אחד ללכת ולשלוח מייל ולארגן את העולים, לשנות דני, אבל 

 14את הלו"ז שלי ודבר שני לנסוע לסניף 'עזרא', לשבת בסניף 'עזרא' , 

 15לעבוד שם, לעשות טלפונים, לדבר על רכזים, זה שני דברים שונים 

 16 לגמרי. אחד קשור אלי ואחד קשור ל'עזרא'. 

 17 , 129אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 18 דקות? 5כבוד השופט, אפשר איזה הפסקה  שנבאום:העדה, גב' קיר

 19 תמיד כשאתם מבקשים אתם מקבלים.  כב' הש' לוי:

 20 פשוט.  12השעה  העדה, גב' קירשנבאום:

 21 כבר ביקשתם, לא? כב' הש' לוי:

 22 פשוט קצת לאושש.  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 כן. אתם באמצע שאלה? כב' הש' לוי:

 24 לא.  עו"ד אבן חן:

 25 . 12:30א. בסדר. חצי שעה הפסקה. ל כב' הש' לוי:

 26 תודה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 

 28 )המשך לאחר הפסקה( 

 29 

 30אפשר? כן, הדיון מתחדש לאחר הפסקה. המשך חקירה נגדית של  כב' הש' לוי:

 31 לעורך דין אבן חן. בבקשה.   1הנאשמת 
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 1, כרטיסי טיסה של רנית ומיטל  129אני רוצה להראות לך את ת/ עו"ד אבן חן:

 2 צות הברית. למה אלינסון שילם על הטיסה הזאת?לאר

 3 מאיזה תאריך זה? מתי טסתי לשם? ת:

 4 '. 14מאי  ש:

 5זה אנחנו דיברנו על זה. שהיה שם מצעד גדול של ההצדעה לישראל  ת:

 6צעירים  1,000והם נסעו לשם והם עבדו וגייסו ובסוף היה טור של 

 7עד זה היה שצעדו מטעם 'עזרא' ביתנו, אני לא אומרת שכל מה שצ

 8לזכותן של הבנות שלי אבל הן ישבו שם ועבדו איתן, התקשרו, אמרו 

 9מגיעה סגנית שר, תלך בראש המצעד, תבואו. כל מה שצריך. עשו מה 

 10 שצריך. 

 11 העובדים של 'עזרא' לא יכלו לעשות את זה? ש:

 12איש למצעד?  1,000גם עובדים של 'עזרא' אבל אתה יודע מה זה לגייס  ת:

 13איש אתה לא  50ייס אנשים? אתה עושה פה הפגנה פעם ניסית לג

 14איש להביא? ועוד לנסוע  1,000מצליח להביא, אתה יודע מה זה 

 15מברוקלין מכל מקום ולארגן ויום חופשי, אנשים במקום שילכו לטייל 

 16 ילכו למצעד, זה לא פשוט. 

 17 מי עוד היה איתך בטיסה הזאת? ש:

 18 אני טסתי מטעם הכנסת. אני, אני למצעד טסתי מטעם כנסת.  ת:

 19 מישהו הצטרף ממשרד הפנים? ש:

 20 כן. קותי.  ת:

 21 קותי.  ש:

 22אני מטעם המשרד הפנים לא טסתי לבד לשום מקום, כשהייתי סגנית  ת:

 23 תמיד היה איתי מתלווה, יועץ מטעם משרד הפנים. 

 24 את גם הבאת תורמים לאלינסון, נכון? ש:

 25 כן.  ת:

 26 מי? ש:

 27הבאתי, אני הזכרתי את כולם. הראשונים שהבאתי זה היה וולפסון  ת:

 28ובטלר, אחר כך הבאתי את מיכאל פרוינד, אחר כך הבאתי את בוריס 

 29שפיגל. זהו. אולי עוד, אני לא זוכרת. היו עוד הרבה ניסיונות להביא 

 30אבל לא תמיד הצלחתי. אבל גם אם מישהו יגיד שהצלחתי לגייס להם 

 31 דולר אז במובנים של התרמה צריך לבנות כמה זה משמעותי.  מיליון

 32 בכנסים של 'עזרא' בארצות הברית, היו מגיעים עוד אנשים חוץ ממך.  ש:
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 1לפעמים כן ולפעמים לא. היה פעם דודו רותם טס, דני איילון היה,  ת:

 2 ליברמן היה, מילר נדמה לי היה, לא יודעת, טסו עוד אנשים. 

 3 מממן את כל,  למה אלינסון לא  ש:

 4 כי קודם כל דני,  ת:

 5 רגע, רגע, אני אשאל ותעני. את הכרטיסים של ליברמן? של דני? ש:

 6כי הם הגיעו בתור שר החוץ וסגן שר החוץ וכמו שאני שטסתי מטעם  ת:

 7לשכת עורכי הדין למוסקבה ובערב הלכתי ועשיתי פעילות ב'עזרא' 

 8עם 'עזרא'. אבל  ככה הם טסו מטעם משרד החוץ ובערב עשו פעילות

 9דודו רותם למשל, שהוא לא שר ולא סגן ולא, אז הוא טס על חשבון 

 10 'עזרא'. 

 11 מי שילם על העוזרים של ליברמן ודני איילון? ש:

 12שזה מטעם המשרד אז הם נסעו העוזרים של ליברמן ושל דני וכשאני  ת:

 13הצטרפתי לנסיעה עם העוזרים שלי אז עשיתי להם פעילות הכנה יחד 

 14רא', הם לא היו צריכים עוד מישהו שיעשה להם פעילות הכנה עם 'עז

 15ב'עזרא' כי אני כבר הייתי שם והייתי עם מלווים של ועם העובדים של 

 16 'עזרא' הכנו את הכל. 

 17 אז מי עשה את ההכנה לביקור שלהם? ש:

 18'עזרא' אני הייתי שם, כל הפעילות הזאת הייתי גם כן ועשיתי הכנה  ת:

 19 א'. להם גם. יחד עם 'עזר

 20 את עשית את ההכנה.  ש:

 21לא אני ממש, לא אני בעצמי, אני לא התקשרתי לאף אחד, לעולם לא  ת:

 22התקשרתי אבל הגעתי, ראיתי, הערתי, ואם באו מלווים שלי אז עשו 

 American forum 23-מלווים שלי ואם לא מלווים שלי אז מנכ"ל של ה

 24בל שהוא היה שם ובדרך כלל שאני הגעתי הוא לא תמיד היה א

 25כשליברמן הגיע מנכ"ל הפורום תמיד היה. זה לא היה מצב שליברמן 

 26 יגיע ומנכ"ל הפורום לא יהיה שם. 

 27תגידי, אריק נודלמן, את ביקשת מאלינסון שיממן את ההוצאות  ש:

 28 טיסה שלו ואש"ל?

 29אני לא הייתי צריכה לבקש מדני אלינסון שהוא יממן לאריק נודלמן  ת:

 30ביתנו עולמי וכמו שאני אמרתי  את הנסיעה, אריק היה מנכ"ל

 31 לאלינסון ככה גם אריק היה יכול להגיד לאלינסון. 

 32 אלינסון אמר שאת ביקשת ממנו.  ש:
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 1ואריק אמר שאני, שהוא לא היה צריך את פאינה בשביל לפנות לדני.  ת:

 2 אז מי, מי שווה יותר אני לא יודעת. 

 3 תגידי את.  ש:

 4 אני אומרת שאני לא פניתי.  ת:

 5 2011-. זאת תוכנית העבודה ל184בסדר. אני רוצה להראות לך נ/ ש:

2012 . 6 

 7 כן. דיברתי עליה.  ת:

 8 נכון. איפה כתוב פה שאת אחראית על 'עזרא'? ש:

 9איך אני אסביר לך את זה בכלל? אני כתבתי את התוכנית הזאת יחד  ת:

 10עם רוני ויניקוב. אני הייתי צריכה לכתוב שאני אחראית על התוכנית 

 11ת? מי כתב שאביגדור ליברמן הוא אחראי על ישראל ביתנו? כי הזא

 12 אבל מי אמר שהוא אחראי? מי אמר שהוא זה? 1הוא לא רק מספר 

 13 מניח שיש תקנון במפלגה.  ש:

 14 אני מוניתי מטעם המפלגה להיות אחראית על המוסדות האלה.  ת:

 15 על ביתנו העולמי.  ש:

 16 על ביתנו העולמי.  ת:

 17 נכון.  ש:

 18 ? זה לא ביתנו העולמי? אני מראה לך בדיוק ביתנו עולמי. ומה זה ת:

 19 ביתנו עולמי זה 'עזרא'? ש:

 20 שהוא ביתנו עולמי.  American forum'עזרא' היא סניף של  ת:

 21 'עזרא' וביתנו עולמי זה אותו דבר? ש:

 22 אותו דבר מבחינתי. ת:

 23 מבחינתך.  ש:

 24מבחינתי ומבחינת כל האנשים שעובדים בארגון הזה, מבחינתם זה  ת:

 25 אותו דבר. 

 26אז תסתכלי אפילו המסמך הזה אתם לא מתייחסים ל'עזרא' עולמי  ש:

 27 וביתנו עולמי כאותו גוף. 

 28כתוב פה 'עזרא' ביתנו, על מה אתה מדבר? בסעיף שלישי כתוב 'הקמת  ת:

 29על בסיס נתונים  פעילות משותפת עם 'עזרא' ביתנו. תפקיד רכז

 30 מצביעים דוברי רוסית' מה יותר מזה?

 31תסתכלי במקור שמדברים על תקציב למשל. כתוב ביתנו עולמי ו'עזרא  ש:

 32 ביתנו'. 
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 1 אני הסברתי את זה הרי שכל אחד מהאיגודים ,  ת:

 2 יש פה הפרדה, מתייחסים כשני גופים עושים פעילות משותפת.  ש:

 3המנהל שלו ויש לו את התקציב  board-לא. כל אחד מהם יש לו את ה ת:

 4משלו, אבל זה גופים שכפופים, שעובדים ביחד ולכן הם אומרים מי 

 5מממן איזה פעילות. זה בכלל, אתה מנסה להציג פה תמונה 

 6 שבמציאות היא לא קיימת, 

 7 אני שואל, אני רואה פה, שני גופים שעובדים יחד, לא גוף אחד.  ש:

 8שמאגד את כל הארגונים ו'עזרא'  זה משהו American forumאבל  ת:

 9וכתוב פה, באחריות של 'עזרא'  American forum-ביתנו היא חלק מ

 10 בכלל זה גם, תקרא. 

 11 אני מדבר על ביתנו העולמי מצד אחד ועל 'עזרא'.  ש:

 12ביתנו עולמי זה ארגון עולמי. מה שמייצג את ביתנו עולמי בארצות  ת:

 13אין בארצות הברית ביתנו, לא תמצא  American forumהברית זה 

 14איזה שהוא סניף של ביתנו עולמי כי זה ארגון על. מתחת לארגון על 

 15יש לך פורומים שקיימים והם מייצגים את ביתנו עולמי. כמו ברוסיה, 

 16ביתנו עולמי מוצגת על ידי 'עזרא' באוקראינה ביתנו מוצגת רק על ידי 

 17ם אירופאי, בקנדה זה על ידי 'עזרא', באירופה זה מיוצג על ידי פורו

 18פורום קנדי ובאוסטרליה זה מיוצג על ידי פורום קנדי. אבל כל אחד 

 19 מהם הוא חלק מביתנו עולמי. 

 20 וכל אחד מהם הוא גוף עצמאי.  ש:

 21מנוהל תקציבית באופן עצמאי אבל לא גוף עצמאי. הוא כפוף לביתנו,  ת:

 22 הוא חלק מביתנו. 

 23, הזמנות  לביקור שהיא שולחת כל המסמכים ש'עזרא'  מוציאה ש:

 24 אלייך, שלטים שהם שמים, כל כתוב 'עזרא' ארצות הברית, עצמאית. 

 25לא נכון. אולי בהזמנות זה מה שיש פה לדני, בכל ההופעות בארצות  ת:

 26הברית כתוב 'עזרא' ביתנו וגם על הבניין כתוב 'עזרא' ביתנו אז אני לא 

 27 יודעת על מה אתה אומר. 

 28 קחי לדוגמה, ש:

 29 אני הייתי בארצות הברית,  :ת

 30 , רגע. נגיע לזה. 120ת/ ש:

 31 הרי גם אתם נסעתם לארצות הברית, יכולתם לצלם את זה שם.  ת:

 32 דוגמה כתוב בכותרת,  120ת/ ש:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 ואח' מדינת ישראל נ' קירשנבאום 16512-08-17 ת"פ
 

 2019אפריל  03 

 

 5492 

 1 בסדר, כי אנחנו,  ת:

 2 רואים 'עזרא' עולמי,  ש:

 3כי יש 'עזרא' עולמי, כתוב אבל גם כתוב 'עזרא' ביתנו בטפסים שאנחנו  ת:

 4כי אלה טפסים שיש פה אצל דני אבל אנחנו בארצות הברית  ממלאים

 5קוראים לזה 'עזרא' ביתנו, עובדים עם 'עזרא' ביתנו, כתוב, לא אני 

 6 . 2011-המצאתי, לא עכשיו הדפסתי, מ

 7, תמונות מהמצעד 9בואי תסתכלי, תראי שלטים אם את רוצה נ/ ש:

 USA 8מארצות הברית. תראי בעמוד הראשון לדוגמה יש שלט עזרה 

 American Russian Jewish community , 9ויש לידו שלט 

 10מה אתה רוצה, אוקי, מה אתה רוצה להגיד ש'עזרא' לא שייכים  ת:

 11 ביתנו? שאני המצאתי את זה?

 12 אני אומר,  ש:

 13 אני אומרת שאתה מטעה בשאלות שלך,  ת:

 14 לא מטעה, אני שואל אותך,  ש:

 15 אני עונה לך,  ת:

 16אני רואה שבכל מסמך שאני ראיתי כתוב 'עזרא' עולמית ולא 'עזרא'  ש:

 17 ארצות הברית.  

 18 קודם כל, תקשיב, קודם כל,  ת:

 19 אפילו בשלט במצעד.  ש:

 20-'עזרא' היה פה דני והעיד ש'עזרא' זה 'עזרא' ביתנו וככה הוחלט  ב ת:

 21. וככה אוחד ויש תמונה על זה שהוחלט שזה יהיה 'עזרא' ביתנו. 2010

 22יודעת איזה שלט. יבואו אנשים ויעידו פה ש'עזרא' ביתנו זה חלק לא 

 23ואין פה 'עזרא' עולמי ואולי דני זה 'עזרא'  American forum-מ

 24עולמי, מנכ"ל 'עזרא' עולמי, מה שקורה בארצות הברית, ברוסיה, 

 25 באוקראינה זה 'עזרא' ביתנו והם חלק מביתנו עולמי. 

 26המצעד שאת היית, את  USA 'עזרא' 9הנה, תסתכלי בתמונה נ/ ש:

 27 ארגנת. 

 28נכון. אני אומרת ש'עזרא' ביתנו בארצות הברית זה כתוב פה 'עזרא'  ת:

 29עולמי אבל בארצות הברית זה 'עזרא' ביתנו ושלט על בנין כתוב 'עזרא' 

 30ביתנו ופעילות שלהם זה 'עזרא' ביתנו והם חלק מהארגון העולמי של 

 31 ישראל ביתנו, של ביתנו עולמי. 

 32 למה בשלטים לא כתוב? אז ש:
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 1אני לא יודעת. אבל באמת הייתי צריכה אולי להקפיד על זה יותר,  ת:

 2 אבל על הרבה דברים כנראה הייתי צריכה להקפיד יותר. 

 3גם דני שהעיד פה ואנחנו לא נחזור על כל העדות שלו, הוא לא אמר  ש:

 4בשום שלב שארגון 'עזרא' כפוף לישראל ביתנו. הוא אמר שעשיתם 

 5פעילות משותפת, אמר שהיתה פעילות לבחירות משותפת, הוא לא 

 6 דיבר על כפיפות. 

 7יש פרוטוקול, אני לא צריכה שדני יגיד, יש פרוטוקול ישיבה שבאותה  ת:

 8ישיבה יוחלט ש'עזרא' הופכים לאגף הצעירים בביתנו העולמי, אני לא 

 9צריכה להגיד את זה כשאתה כל הזמן שואל אותי איפה זה כתוב, 

 10 2010-יפה זה כתוב, אז הנה, אני אומרת לך יש פרוטוקול שכתוב שמא

 11'עזרא' הופכים לאגף הצעירים של ביתנו העולמי, יש פרוטוקול, אני 

 12לא צריכה יותר שום דבר. אתה כל הזמן שואל אותי איפה כתוב אז 

 13 הנה כתוב בפרוטוקול. 

 14 ,2014-לגבי הטיסה למוסקבה ב ש:

 15 כן.  ת:

 16 לך שיש אפשרות להיפגש עם תורם גדול במוסקבה, את סיפרת שנודע  ש:

 17 נכון.  ת:

 18 דוד קפלן.  ש:

 19 כן.  ת:

 20 ולכן את טסה כדי לנסות לגייס כסף ל'עזרא'.  ש:

 21 נכון. ת:

 22 מתי נודע לך על האפשרות להיפגש עם התורם? ש:

 23 לא זוכרת.  ת:

 24 כמה זמן לפני הנסיעה? ש:

 25שעות למוסקבה  8-י ללא זוכרת, נסעתי ליום אחד ואם תגיד לי שנסעת ת:

 26ובחזרה בשביל תענוג שלי ולנצל כסף של 'עזרא' אז אתה יודע מה, אין 

 27 לי מה להוסיף לחקירה שלך. 

 28 אמרתי את זה? ש:

 29 רמזת את זה.  ת:

 30 לא רמזתי כלום.  ש:
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 1 5-, ב8-נחתתי במוסקבה ב 12-אמרת שאני אומרת שיצאתי מהכנסת ב ת:

 2שביל מה טסתי בבוקר טסתי בחזרה אז אני שואלת אותך ב

 3 למוסקבה?

 4 תספרי לי.  ש:

 5אז אני סיפרתי ואתה שואל אותי עוד פעם אז כנראה שאתה לא  ת:

 6 מעניין למה שאני סיפרתי. 

 7 ברגע שנודע לך שאפשר להיפגש עם התורם מה עשית? ש:

 8אמרתי לדני שאני צריכה לנסוע להיפגש עם התורם ודני אמר לי שיש  ת:

 9סיפרתי, יש לו בעיה מאוד קשה עם לו בעיה מאוד קשה וגם את זה 

 10הקבלת לראיונות את אלה שהוא מגייס, הוא אמר לי אני מגייס אני 

 11עובד קשה מגייס עולים , העולים באים נרשמים לקבלת, אפילו 

 12לריאיון לוקח חצי שנה להגיע, אמרתי לו תשמע אני נוסעת לשתי 

 13מטרות. קודם כל להיפגש את הלשכת קשר, השגרירה, אני אנסה 

 14לפתור את הפלונטר של קבלת וויזות ואני גם אפגש עם התורם. וזה 

 15יהיו שני דברים, נפגשתי עם דורה, סליחה דורית הולנדר השגרירה, 

 16בלילה היתה לי פגישה עם דוד  11-הגעתי למשרד שם דיברנו ובלילה ב

 17עליתי לטיסה  7יצאתי ממלון,   5-בבוקר לארץ, כאילו ב 5-וחזרתי ב

 18 זרה בארץ. ובבוקר הייתי בח

 19הזמנה שדני הוציא לנסיעה הזאת  126אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 20 למוסקבה. 

 21 כן.  ת:

 22כתוב פה לכבוד סגנית שר הפנים פאינה  26.2.14-ההזמנה היא מ ש:

 23קירשנבאום. הנדון מפגש עם עולים פוטנציאליים במוסקבה. שלום רב 

 24מסגרת תנועת 'עזרא' העולמית פועלת שנים רבות בתחום העלייה, 

 25מאמץ לאומי להבאת עולים, מקיימים מפגש עם עולים פוטנציאלים 

 26 ברחבי חבר המדינות. 

 27 אז מה רצית שהוא,  ת:

 28' מתקיימת, מתקיימות פעילויות 14מרץ  10-ל 9רגע, בין התאריכים  ש:

 29אלה במוסקבה. נשמח אם תכבדי אותנו בנוכחותך במפגשים אלה. אנו 

 30 נממן את כל הוצאות השליחות. 

 31 נכון.  ת:
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 1עכשיו אני שואל איפה המפגש עם התורם פה ואיפה המפגש עם  ש:

 2 השגרירה פה?

 3 אוקי. אז אני אגיד לך,  ת:

 4אם זה מה שאמרת לאלינסון שאת הולכת לעשות למה הוא כותב  ש:

 5 דברים אחרים?

 6לא, אבל דניאל לדעתי העיד פה אם אני , אם זכרוני אינו מטעה ואמר  ת:

 7שהיתה בעיה עם הוויזות וביקשתי מפאינה לנסוע לפתור בעיה של 

 8וויזות. הוא לא יכול לכתוב במכתב הזמנה, זה, לא יכול לכתוב 

 9שמשרד הממשלתי לא עומד בהתחייבות, לא מבצע פעילות והוא שולח 

 10ה של וויזות. הוא לא יכול לכתוב דבר כזה סגנית שר לפתור את הבעי

 11בהזמנה. הוא יכול כן לכתוב אני שולח אותה להיפגש עם העולים 

 12בלילה שאני מגיעה ליום אחד, הוא גם  11-בערב ב 8-9-פוטנציאלים ב

 13לא יכתוב שהוא שולח אותי לגייס לו תרומה כי קרוב לוודאי זה לא 

 14 סעת להיפגש עם העולים. נעים לו, זה לא רשום אז הוא כותב שאני נו

 15 מה לא טוב בלגייס תרומות? ש:

 16אוקי, אני, תקשיב, אני לא יודעת. אני אומרת, אני אם תרצו ננסה  ת:

 17להביא גם את דוד לפה, שזה יותר קשה אבל אני אנסה להביא גם 

 18אותו שיעיד אם זאת בעיה. אין שום סיבה, אין שום סיבה לנסוע לי 

 19ייתי במוסקבה הרבה, אתה ראית את שעות, באמת ה 3-4-למוסקבה ל

 20זה בנסיעות, לא מטעם 'עזרא' ואני אין לי שום בעיה, אני לא צריכה 

 21 24-לנסוע לשם, אני לא נוסעת לשם לתענוגות, שאני נוסעת לפחות מ

 22שעות, נסעתי, הייתי צריכה שני דברים, אחד לפתור את הבעיה של 

 23 וויזות, שנית להיפגש עם התורם, זה הכל. 

 24 אבל אם הכל כשר אז למה, מה יותר פשוט מלכתוב את זה? ' לוי:כב' הש

 25 כי הוא לא יכול, כבוד השופט,  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 אם זה,  כב' הש' לוי:

 27 הוא לא יכול לכתוב לכנסת,  העדה, גב' קירשנבאום:

 28 האמת זו לא אופציה? למה לא לכתוב את האמת? כב' הש' לוי:

 29שבת שלא היה לו נעים לכתוב את הדברים האלה, לא היה לו אני חו העדה, גב' קירשנבאום:

 30נעים לכתוב שהמשרד ממשלתי לא פועל כמו שצריך להבאת עולים 

 31 והוא מתלונן על זה. 
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 1אז לא צריך לכתוב את תוכן הפעילות, אז מפגש עם השרירה ומפגש  כב' הש' לוי:

 2 עם תורם, מה הבעיה?

 3ה הוא כתב ככה, אני לא כיוונתי אותו ולא אז אני לא יודעת למ העדה, גב' קירשנבאום:

 4 אמרתי לו מה לכתוב, 

 5 יכול להיות אבל את רואה את זה ואת יודעת למה זה אז,  כב' הש' לוי:

 6 למה אני לא יודעת, אני,  העדה, גב' קירשנבאום:

 7למה את לא אומרת לו 'תסלח לי, אולי תכתוב מסמך שמשקף את  כב' הש' לוי:

 8ה להגיש מסמך שלא משקף את המציאות המציאות? למה אני צריכ

 9 לוועדת האתיקה?'.

 10כבוד השופט, אתה צודק מאה אחוז. אבל אני פה לומדת שהרבה  העדה, גב' קירשנבאום:

 11דברים הייתי צריכה להגיד והרבה דברים כנראה הייתי צריכה לעשות 

 12ולהיות יותר נוקשה ולהקפיד יותר אבל בעומס וכל הדברים האלה 

 13ברים. אתה צודק, אני פה, אני כשאני עוברת על זה חיפפתי קצת מהד

 14ואני רואה הזמנה לזה וגם זה, אני אומרת לעצמי היתה פה תקלה את 

 15לא עשית כמו שצריך, היית צריכה להקפיד יותר, גם עם האש"ל הייתי 

 16צריכה להקפיד יותר ולדרוש כל פעם ולא לתת לזה להצטבר וגם הייתי 

 17ה לחשבון ולא להזניח את זה ככה כדי צריכה להגיד לו תעביר לי את ז

 18שזה יגיע למצב שעכשיו אני צריכה להצדיק את עצמי למה הוצאתי 

 19כסף וקיבלתי כסף בחזרה ככה הוא אחרת אז הרבה דברים הייתי 

 20צריכה אז היתה תקלה, אני אומרת, לא רוצה אפילו להצדיק את עצמי 

 21יא מעומס עבודה, מדברים כאלה, היתה פה בהתנהלות איזה שה

 22 רפיפות, אין ספק. 

 23 למה אלינסון שהעיד פה לא ידע לספר שנסעת להיפגש עם תורם? עו"ד אבן חן:

 24אני חושבת שהוא סיפר את זה, הוא סיפר שנסעתי לוויזות, אני לא  ת:

 25יודעת למה הוא לא סיפר על התורם. אני לא יודעת, הוא ידע. הוא ידע 

 26כסף לאף אחד במדינת  את זה בפירוש. ואני לא הלכתי, אני לא גייסתי

 27ישראל, לא למפלגה אני לא יכולה לגייס בכלל תרומות כי זה לא 

 28מסתדר, הגוף היחידי היחידי, תראו לי, היחידי שגייסתי כסף זה היה 

 29רק 'עזרא' והצלחתי לגייס ואם הייתי יכולה הייתי מגייסת להם גם 

 30 יותר כי מאוד הערכתי את הפעילות, נסעתי רק בשביל 'עזרא', לא

 31 לשום דבר אחר. לא היה לי צורך לנסוע לשום דבר אחר. 

 32 עם מי נפגשת במוסקבה? ש:
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 1 אני אמרתי.  ת:

 2 לא, לא, מי עוד היה איתך? ש:

 3אני לא נפגשתי, תשאל כמו שצריך. נסע איתי דאוד גודובסקי, לא  ת:

 4 פגשתי אותו. הוא יצא, 

 5 הוא היה איתך בפגישות? ש:

 6הוא היה איתי, הוא לא היה איתי בפגישה עם דורה, הוא היה רק  ת:

 7בפגישה עם דוד. דורה לא היה לו מה ללכת, הוא היה, עם דורה הייתי 

 8לבד בפגישה, עם דורית הולנדר, סליחה. אבל עם דוד הוא בא והוא בא 

 9כי אני, גם את זה סיפרתי, הוא רצה לגייס כסף, הוא רצה שאני אגייס 

 10איילים", שאני אעזור לו לגייס כסף ל"איילים" ואני לו כסף גם ל"

 11אמרתי לו שאני לא יכולה לבוא לדוד ולייצג שני ארגונים. אם אני 

 12אייצג שני ארגונים אף אחד מהם לא יקבל כסף. אני מכירה את זה. 

 13אני אגיד לו תעשה פה, אז הוא יגיד אני אחשוב לא לזה לא לזה לא 

 14תי לו אתה רוצה תבוא אתה, אתה ייתן. ככה זה, לא עובד. אז אמר

 15תייצג את "איילים", אני אייצג את 'עזרא'. אולי מישהו מאיתנו יקבל. 

 16 בסופו של דבר אף אחד לא קיבל. זה המצב. זה המצב עם התרומות. 

 17 מי שילם את הטיסה שלו? כב' הש' לוי:

 18 "איילים" לדעתי שילמו את הטיסה שלו.  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 בוריס שפיגל גם היה תורם, נכון? עו"ד אבן חן:

 20 כן.  ת:

 21זה עוד מסמך שאלינסון הכין. גם  29. ת/29אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 22 את זה הוא מחק שהתחילה החקירה. 

 23 אני גם את זה לא ראיתי אבל בסדר, נתייחס. אם אתה רוצה.  ת:

 24 לא ראית את המסמך הזה? ש:

 25 לא.  ת:

 26 לא.  ש:

 27 בזמנו לא.  ת:

 28 בזמנו אני שואל.  לא, לא, ש:

 29 לא ראיתי.  ת:

 30אנחנו רואים פה תחת הכותרת 'סיכום עבור ישראל ביתנו' הוא כותב  ש:

 31 אלף דולר ניתן לשלם כעת בגין תרומה של שפיגל'.  120'

 32 כן. נו.  ת:
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 1 למה הכוונה? ש:

 2עכשיו אני אעשה חשבון פשוט, שפיגל נתן חצי מיליון דולר, גם אם  ת:

 3אחוז מתוך חצי  50יטב הבנתי בחשבון הפשוט אחוז למ 50 50סיכמנו 

 4אלף דולר, אז תסביר לי למה הוא  250מיליון צריך להיות לפחות 

 5אלף דולר? תסביר, אני, זה לא מסתדר, נכון? אם אני הייתי  120רושם 

 6רואה את הדף הזה ונגיד הייתי מקפידה מאוד שהייתי אמורה 

 7ומה שאני גייסתי ואם הייתי חושבת שמהתר 50 50להקפיד נגיד על 

 8לקליטת שאני כבר אמרתי קודם, אני מראש אמרתי שכל מה שמגויס 

 9לקליטה ושפיגל תרם רק לקליטה ושפיגל שם את מיכאל רייף ואמר 

 10שאם משהו מהתוכנית הזאת לא יבוצע הכסף הזה יוחזר לו כי זה 

 11יהפוך להלוואה ולא לתרומה אז אני לא יכולתי גם להגיד לו תן לי 

 12ביתנו כי אני ידעתי ששפיגל ייקח את הכסף בחזרה. אז  כסף לישראל

 13אלף דולר,  120אחוז זה לא  50לכל הכיוון איך שלא תוביל את זה לא 

 14לא יכולתי לקחת לישראל ביתנו שום כסף, בדף שלו הגדול הזה עם 

 15אלף  120הקטנים שכתוב שם שכאילו מה שאני לא ראיתי, הסכום לא 

 16יע, אז מה אני יודעת מה דני רשם על אלף דולר לא מופ 500דולר, לא 

 17 הדף הזה? איזה מענה אני יכולה לתת פה?

 18 שם הגיליון שהוא כתוב זה סיכום תשלומים עבור ישראל ביתנו .  ש:

 19אני לא יודעת, איתי הוא לא סיכם. עכשיו, שוב אני אומרת, אם הוא  ת:

 20 אחוז אז היה,  50 50סיכם איתי 

 21 , רשום תשלומים עבור ישראל ביתנו , 50 50לא  ש:

 22, למה אתה אומר אתה לא 50 50אבל אתה יודע שסיכום ביננו היה  ת:

 23אלף דולר? למה  250אז איפה  50יודע? אתה יודע. אז אם היה סיכום 

 24אני מוותרת לו? ואם זה לא סיכום עם ישראל ביתנו  ואם כמו 

 25לי לא מופיע בטבלה של שאמרנו שזה היה תרומה לקליטה לכן זה או

 26דני כי זה כולו הלך לקליטה ואם הוא לא יבצע קליטה אז אולי זה 

 27 יהפוך להלוואה, אני אין לי הסברים למה דני כתב ככה. 

 28 עבור הגשמה.  70את רואה בהמשך כתוב במידה ודובדב יעביר  ש:

 29 ?-נו ו ת:

 30 זה הכוונה במידה אם יהיו תנועה מגשימה? ש:

 31זה בכוונה אני לא יודעת מה הוא כותב פה ולמה הוא מתכוון, אני שוב  ת:

 32אני אומרת הגשמה זה מיליון שקל שמחולק בין כל התנועות, אני לא 
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 1אלף דולר אף תנועה  70יודעת כמה בדיוק שם כל אחד מקבל, לדעתי 

 2לא מגיעה לסכום הזה, יכול להיות שהוא חשב שהוא יקבל גם 

 3ודעת מה דני רשם פה ולמה הוא התכוון, אני רטרואקטיבית, אני לא י

 4לא רשמתי, לא ראיתי את המסמך, הוא לא נשאל על ידי לעולם על 

 5התוכן של המסמך הזה, חשיבה של דני בלבד אני לא נושאת באחריות 

 6 על מה שדני חושב ורושם לעצמו. 

 7 אלף שקל בחודש למיכאל רייף? 15למה ביקשת מאלינסון שישלם  ש:

 8קשתי. ואתה שוב הופך את השאלה לא נכון. אני לא אני לא בי ת:

 9ביקשתי, זאת היתה הנחיה של שפיגל וחבל שאתה מציג ככה את 

 10 השאלה. 

 11 בואי אני אראה לך,  ש:

 12 שפיגל, ת:

 13 אני אראה לך מה אלינסון אמר.  ש:

 14מה שפיגל, דני נפגש עם שפיגל ושפיגל התנה את ההעסקה של רייף  ת:

 15יפקח על הפרויקט הזה וידווח לו וללא  והוא אמר שהוא רוצה שרייף

 16דיווח של רייף הכסף הזה לא היה מתקבל ומי יפקח על הפעילות 

 17 וידווח לשפיגל אם זה יהפוך לתרומה או הלוואה?

 18לפרוטוקול אני שואל את אלינסון 'אז פאינה ביקשה ממך  179עמוד  ש:

 19 להעסיק אותו?' הכוונה למיכאל רייף, התשובה שלו 'כן'. 

 20העברתי לדני את ההוראה של שפיגל, שפיגל אמר לי ומה שאני  אני ת:

 21כולה עשיתי העברתי לדני את ההוראה של שפיגל ודני ידע שאם רייף 

 22לא יפקח על הפרויקט זה יהפוך להלוואה, אני לא יודעת אבל אני לא 

 23נתתי הנחיה, מיכאל רייף לא חבר שלי, מיכאל רייף לא משפחה של 

 24אפילו לא ישראל ביתנו, אז מה מעניין אותי קירשנבאום, מיכאל רייף 

 25 מיכאל רייף?

 26 לא יודע.  ש:

 27אז אני, אז תשאל, אז בוא נשאל, אני לא מבינה מה הוא מעניין אותי.  ת:

 28כולו הוא היה יושב ראש התאחדות יוצאי רוסיה, אני פניתי אליו 

 29שיעשה לי חיבור עם מישהו שיביא תרומה לדני, עשיתי חיבור, הלכתי, 

 30בכל הפגישות האלה ובאמת לא רוצה להלאות אותך בסיפור  סבלתי

 31איך מתחננים ומלקקים תחת בשביל הכסף הזה. ואחרי זה מיכאל 
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 1נותן הוראה לשלם כך כך, לשלם, בוריס נותן הוראה למיכאל אני 

 2 מעבירה הוראה גם בזה אני נהיית אשמה. 

 3 אז את מאשרת את הגרסה של אלינסון שאת התנית,  כב' הש' לוי:

 4אני לא התניתי, לא מאשרת. אני העברתי הוראה של בוריס שפיגל  העדה, גב' קירשנבאום:

 5 לדני. 

 6 את ההוראה,  כב' הש' לוי:

 7 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 8 את נתת את ההוראה לאלינסון? כב' הש' לוי:

 9אני העברתי את ההוראה של שפיגל לדני לשלם לרייף, לא אני  העדה, גב' קירשנבאום:

 10 תי, לא אני, אני רק העברתי את ההוראה של בוריס שפיגל. החלט

 11 את אמרת לדני,  כב' הש' לוי:

 12 שבוריס שפיגל אמר לשלם לרייף את השכר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 אז למה דני לא אומר 'בוריס שפיגל ביקש'? עו"ד אבן חן:

 14לא יודעת למה דני, למה דני רושם דווקא זה? למה דני רושם דווקא  ת:

 15וא? למה דני אומר ככה? אני אומרת תקראו, חקרתם את בוריס ה

 16שפיגל, למה אתה צריך, חקרתם את בוריס שפיגל, מה הוא אמר? אני 

 17לא ראיתי אבל אני יודעת שחקרתם אותו, פשוט לא התייחסתי לזה, 

 18 חקרתם, מה הוא אמר לכם?

 19 לא, מתייחסים לגרסה של אלינסון.  כב' הש' לוי:

 20 אני קיבלתי, סליחה, צודק, צודק, מיליון אחוז.  ום:העדה, גב' קירשנבא

 21 מתייחסים שאלינסון אומר שהוא לא ידע שהמקור לדרישה זה שפיגל.  כב' הש' לוי:

 22 אני לא חושבת שזה נכון.  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 אוקי. בסדר גמור.  כב' הש' לוי:

 24 אני חושבת שאני כן אמרתי לדני שזאת ההוראה של בוריס.  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 אוקי. הוא אומר שלא. בסדר. אני אצטרך להכריע. הלאה.  כב' הש' לוי:

 26 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 אלף שקל, דני אומר שאת אמרת לו מה יהיה השכר. 15השכר,  עו"ד אבן חן:

 28שבוריס אמר את אני אמרתי כי זה מה שבוריס אמר לי. ואני חושבת  ת:

 29זה בעקבות שהוא דיבר עם רייף וקבעו עם רייף. עכשיו, מי הביא אותי 

 30לבוריס בכלל? רייף הביא ובוריס אמר לי אני סיכמתי עם רייף שזה 

 31השכר שהוא יקבל תעבירי לדני הוראה. ורייף ייסע למקומות שדני 

 32מגייס את העולם וגם יפקח על הפעילות שלך בחוץ לארץ, מיכאל הרי 
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 1סע לחוץ לארץ בשליחות של דני כי הוא היה צריך לבדוק על הפעילות נ

 2 שלו ולדווח לבוריס. 

 3למה דני לא אמר בשום שלב שהתפקיד של מיכאל היה לפקח על  ש:

 4 הפעילות? בשביל בוריס? מה יותר פשוט מזה?

 5 נכון.  ת:

 6 זה היה פותר לו הרבה בעיות.  ש:

 7 לא העדתי פה, לא יודעת למה.  אתה צודק. לא יודעת. אבל אני לא דני. ת:

 8 כמה זמן מיכאל רייף היה אמור לעבוד כמפקח שם? ש:

 9אני חושבת שהתפקיד של רייף היה גם לפקח וגם הוא הבטיח לדני  ת:

 10שהוא עוד ימשיך לגייס לו את התרומות. כמה זמן הוא היה צריך 

 11לעבוד? אני לא יודעת, אני לא יודעת אפילו עד איזה זמן הוא עבד 

 12אצלו. אני העברתי ומרגע זה לא היה לי כבר שום קשר לא עם רייף, 

 13יין הזה גם אני לא חושבת שדיברתי יותר עם לא עם בוריס שפיגל ובענ

 14דני. אז אני לא יודעת אם היה עוד קשר מול מיכאל או מול בוריס או 

 15 איך זה התנהל בהמשך אין לי מושג. 

 16, זה הסכם העבודה של מיכאל רייף 30אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 17 ב'עזרא'. 

 18 כן.  ת:

 19ד עליה וקליטה. לפי ההסכם התפקיד שלו היה יועץ אסטרטגי לעידו ש:

 20 אלינסון גם סיפר פה שזו מחלקה חדשה שהוא הקים. 

 21 נו, מה אני יודעת? ת:

 22 למה לא, מה יותר פשוט מלהגיד? ש:

 23 צודק.  ת:

 24 הגיע תורם, מבקש לפקח על ההלוואה שהוא נותן,  ש:

 25תקשיב, מה היה יותר פשוט לכתוב אפילו לא חוזה אלא להוציא לו  ת:

 26התרומה, אפשר היה לקרוא לזה גם חשבונית לשלם לו עמלה על 

 27 עמלה על התרומה, 

 28 נכון.  ש:

 29ולקבל על זה כסף. לא יודעת להגיד לך. אני לא ראיתי את החוזה הזה  ת:

 30עד, וגם בחקירה אני חושבת שבחומר חקירה לא התעמקתי בזה 

 31אפילו אחרת הייתי קוראת וזוכרת. לא עניין, לא צד של החוזה, לא 

 32עברתי הוראה של בוריס ובזה הסתיים ראיתי את החוזה הזה, ה
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 1התפקיד שלי, לא יודעת מה הם עשו שם בהמשך. למה דני החליט ככה 

 2אולי דני לא רצה לכתוב שזה, אני לא יודעת, אני לא רוצה לנתח את 

 3זה, לא חייבת לנתח את ההתנהלות של דני, לא יודעת, לא ראיתי את 

 4 החוזה הזה. 

 5של דני, זו התנהלות, את אומרת הוא כפוף לך, אבל זה לא התנהלות  כב' הש' לוי:

 6עכשיו את אומרת לו שיש, את מנחה אותו, את נותנת לו הוראה 

 7 להעסיק אותו, 

 8 כן, אבל לא בודקת חוזה שהוא חותם.  העדה, גב' קירשנבאום:

 9כמפקח. אז הוא הולך ומעסיק אותו בניגוד למה שאת אומרת לו  כב' הש' לוי:

 10 כמשהו אחר?

 11 לא בניגוד, לא, לא בניגוד.  ירשנבאום:העדה, גב' ק

 12 את אומרת שהתפקיד שלו לפקח על ההלוואה? כב' הש' לוי:

 13 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 14 אז מה קשור יועץ אסטרטגי. כב' הש' לוי:

 15לא יודעת, אני לא ראיתי חוזה, אולי אם הייתי רואה חוזה, הייתי  העדה, גב' קירשנבאום:

 16בחוזה? למה לא כתבת שהוא מפקח על אומרת דני מה כתבת פה 

 17 הכסף הזה?

 18אז אני לא מבין, את נותנת הוראות ואנשים לא עושים מה שאת  כב' הש' לוי:

 19 אומרת?

 20 לא, למה? הוא עשה, הוא שילם לו כסף.  העדה, גב' קירשנבאום:

 21 אבל למה, אבל הוא היה אמור לפקח על ההלוואה? כב' הש' לוי:

 22ני לא ראיתי את ההסכם שהוא כתב. אבל אתה יודע שהכסף אבל א העדה, גב' קירשנבאום:

 23בסוף הפך למענק, זה לא הלוואה, הוא לא החזיר בסוף את ההלוואה 

 24כי כנראה שמיכאל, כנראה שמיכאל כן אישר שהוא עושה את 

 25 הפעילות. 

 26אבל אני כרגע מעניין אותי העניין של אופן ההעסקה שלו, אני לא  כב' הש' לוי:

 27ת זה. הוא אמר את זה גם בעדות שלו שהעסיק אותו מצליח  להבין א

 28 כיועץ. למה? את אומרת דבר אחד והוא עושה דבר אחר. 

 29הוא העסיק אותו כיועץ שבוריס שלח אותו, לא יודעת למה הוא הגדיר  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 אותו. 

 31 אבל לא היה קשר ישיר בין שפיגל לאלינסון, היה קשר,  כב' הש' לוי:

 32 היה קשר ישיר, אני הכרתי ביניהם והיה ביניהם קשר ישיר.  קירשנבאום:העדה, גב' 
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 1 אז את ההוראה את העברת לו,  כב' הש' לוי:

 2בסוף בסוף בשתי פגישות אחרונות אני אפילו לא הייתי נוכחת, דני  העדה, גב' קירשנבאום:

 3 היה לבד מול בוריס. 

 4 ?אבל הוא העסיק אותו בעקבות הקשר ביניהם כב' הש' לוי:

 5 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 6 לא קשור אליך? כב' הש' לוי:

 7לא, בעקבות קשר שאני עשיתי ביניהם אני התכוונתי. דני לא היה  העדה, גב' קירשנבאום:

 8מגיע לבוריס בחיים בלעדיי. למה הוא כתב ככה אני לא יודעת אבל זו 

 9היתה התניה וזה מה שקרה בסוף. אני ידעתי מיכאל, דני מעסיק את 

 10יכאל מקבל משכורת, הוא קיבל כסף, השקיע, עשה בזה פעילות של מ

 11הקליטה, מיכאל אישר שבאמת נעשתה פעילות ההלוואה הפכה 

 12 למענק. 

 13 אז הוא עבד או לא עבד האדון הזה? כב' הש' לוי:

 14 הוא עבד, מיכאל עבד.  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 כיועץ? כב' הש' לוי:

 16, הוא נסע, אני יודעת שדני אמר לי שמיכאל נסע לקייב, אני לא יודעת העדה, גב' קירשנבאום:

 17מיכאל נסע למוסקבה לראות את הפעילות בתור יועץ הוא נסע לראות 

 18פעילות? אם הוא יועץ אסטרטגי הוא לא היה לו מה לנסוע לחוץ 

 19 לארץ, נכון? הוא היה צריך כאילו לשבת פה. 

 20 אין לי מושג.  כב' הש' לוי:

 21ם לי אין מושג כי אני יודעת שהוא נסע לפקח על פעילות, לכן אני, זה ג העדה, גב' קירשנבאום:

 22מה שאני הייתי בטוחה שהוא מעסיק אותו והייתי בטוחה שזה מה 

 23שכתוב בהסכם. כי דני שלח אותו לסניפים שלו. אז אני הייתי, אפילו 

 24 לא חשבתי לבדוק את החוזה, הייתי בטוחה שזה מה שקורה. 

 25 סכם חתום?יש לכם ה עו"ד ג. אדרת:

 26 מה? עו"ד אבן חן:

 27 יש לכם הסכם חתום? עו"ד ג. אדרת:

 28 אלינסון אישר שזה ההסכם.  עו"ד אבן חן:

 29 אני שואל אם יש הסכם חתום.  עו"ד ג. אדרת:

 30 מה שיש זה מה שיש אצלך, אין לי דברים אחרים.  עו"ד אבן חן:

 31 כן.  כב' הש' לוי:
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 1מיכאל עובד שנה אצל אלינסון תגידי, ההסכם הוא לשנה. כלומר  עו"ד אבן חן:

 2 ומפקח על תנאי ההלוואה, אלינסון לא יודע להגיד את זה פה?

 3לא יודעת. לא יודעת מה אלינסון, עוד פעם אתה שואל אותי על  ת:

 4אלינסון. אם יקראו לי בגלגול הבא אם אהיה דני אלינסון אני אענה 

 5אולי לך על כל השאלות האלה, על הטבלה, על הסכומים, על כל זה, 

 6 אני גם אהיה יותר חכה ואדע איך לענות לך. 

 7אלינסון גם סיפר שמראש דובר על העסקה לשנה ואכן חתמו על  ש:

 8 הסכם לשנה. 

 9לא זוכרת דבר כזה. גם לא זוכרת לכמה זמן הוא היה צריך לעבוד.  ת:

 10אולי זה היה בסוף סוכם עם מיכאל או עם בוריס בסוף באחת 

 11אמר בוריס אני רוצה שמיכאל יעבוד, הפגישות, אני לא יודעת. לי 

 12אלף והוא יפקח על הפעילות. זהו. זה  15סוכם עם מיכאל שהשכר שלו 

 13 הנוסח שהעברתי לדני. 

 14 טוב. מי זה מרשון? ש:

 15 מרשון. זה אחד, זה שהוא מינה אותו לנהל את הפרויקט הזה.  ת:

 16 מי מינה את מי? ש:

 17 דני מינה את מרשון.  ת:

 18 מי זה? ש:

 19שהיה שליח של הסוכנות, עבד שנים במדינות חבר העמים  בחור אחד ת:

 20וכשהוא סיים את השליחות שלו חזר לארץ, הוא ועוד אחד שהם 

 21שניהם עבדו, אחד עבד באוקראינה, אחד עבד ברוסיה. ואני פשוט 

 22מתוך הפעילות הכללית שלי הכרתי את האנשים וכשדני היה צריך זה, 

 23הם ניסיון בפעילות של הגיוס הפניתי אותם אליו כי אני ידעתי שיש ל

 24ודני באמת הוא לקח בהתחלה את מרשון ורק בסוף באיזה שהוא שלב 

 25כשהתפתחה פעילות גם באוקראינה יותר אז הוא לקח את, איך קראו 

 26 לשני, 

 27 אז לאיזה תפקיד הוא מינה אותו? כב' הש' לוי:

 28אבל זה, עוד פעם,  אחראי על הפרויקט הזה של עידוד עליה ברוסיה. העדה, גב' קירשנבאום:

 29צריך להבין שכל הפרויקט של עידוד עליה אני לא התעסקתי בו בכלל 

 30כי זה לא בכפיפות ולא בעניין שלי, זה פרויקט שהוא היה קבלן משנה 

 31של אופק ישראל של משרד הקליטה. זה לא קשור, אני עזרתי לו לגייס 

 32על לפרויקט הזה כסף כדי שיהיה לו מאצ'ינג אבל אני לא פיקחתי 
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 1הפעילות הזאת, זה לא משהו שבמנדט שלי. אני פיקחתי על הפעילות 

 2 של הצעירים שלו. לא לגיוס עולים. 

 3 מה הקשר שלך עם מרשון? עו"ד אבן חן:

 4אני הסברתי, באמת, הכרתי אותו חוץ מזה שהוא תושב מודיעין ואני  ת:

 5בדיעבד ידעתי שהוא תושב מודיעין, ידעתי שהוא חזר מהשליחות 

 6, אמרו לי שהוא בחור עם ידע, ניסיון ואני חושבת שבאיזה בסוכנות

 7שהוא שלב אולי גם העסקתי אותו קצת בישראל ביתנו, לא זוכרת אם 

 8זה מה הוא עשה שם באמת. לא זוכרת גם מי הכיר לי אותו. אולי 

 9דאוד אפילו הכיר לי אותו, לא זוכרת. הגיע אלי, הכירו לי אותו אבל 

 10 אני לא זוכרת מי הכיר. 

 11 מתי הוא התחיל לעבוד אצל דני? :ש

 12 כשהתחיל הפרויקט אופק ישראל, כשהוא התחיל,  ת:

 13 מתי בערך? ש:

 14 אני לא זוכרת.  ת:

 15 שנה? ש:

 16לא זוכרת, אני לא זוכרת מתי דני התחיל את הפרויקט הזה. אני לא  ת:

 17 חייתי על הפרויקט הזה, לא היה לי נגיעה לעניין הזה. 

 18, זאת שיחה בינך ובין גודובסקי 831ת/טוב. אני רוצה להראות לך  ש:

 19. את אומרת לגודובסקי 'אני בעצמי עצרתי את הריבים 3.7.14מיום 

 20שלי' בהמשך את אומרת לו 'אני ישבתי שם ליד השולחן, אני רואה 

 21ככה אני הבאתי, הם הביאו לי את המרשון הזה שאני קניתי אותו 

 22יש לו משכורת מהם שטורף מהידיים שלי, טורף , לא אוכל, טורף כי 

 23 '. 2כזאת גדולה יותר משלך פי 

 24לא, אבל אתה תספר את כל מה שיש פה בכנס הזה. תספר על מה  ת:

 25 שאני מדברת, אל תוציא משפט אחד מהקשרו. 

 26מבחינתי תקריאי את כל השיחה. היא ברוסית בגלל זה אני לא  ש:

 27 משמיעה אותה. מבחינתי תקריאי את כל השיחה. 

 28כן, אבל אני אספר את כל השיחה. באמת אני לא זוכרת מי הביא לי,  ת:

 29לא אני הבאתי אותו, הביאו לי אותו את מרשון, הכירו לי אותו, אני 

 30הכרתי לדני ודני שאלתי אם הוא יכול לנהל את הפרויקט ואמרתי 

 31לדעתי הוא עשה שליחות, תבדוק אותו. ואז באחת השיחות דני אומר 

 32משכורת עתק ואמרתי תגיד אתה השתגעת? אני שהוא משלם לו איזה 
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 1גייסתי לך תרומה וכסף כדי שאתה תשלם לו כזאת משכורת? ממתי 

 2אנחנו משלמים כאלה משכורות? זה התקלה הראשונה שהיתה עם דני 

 3והוא חטף ממני על הראש אבי אביהו כשראיתי את המשכורת שלו. 

 4משכורת  אלף שקל משכורת שמבחינתי היתה 20הוא שילם לו איזה 

 5גבוהה ואז דני עושה כנס שזה, הרי הקליטה יש לה שני תהליכים, יש 

 6תהליך גיוס ויש תהליך קליטה בארץ. ואני אמרתי לדני שהוא יגייס 

 7את העולים, הוא צריך לעשות איזה שהוא כנס של קולטי עולים אם 

 8הוא רוצה שזה יצליח וביקשתי שהוא יביא לכנס הזה אנשים מכל 

 9ים בקליטת עולים שיקלטו את העולים שהוא מביא הרשויות שעוסק

 10ואז אני מגיעה לכנס ואני רואה שמרשון הביא שם כל מיני חברים שלו 

 11מהגיוס עולים אלה שעסקו בגיוס עולים ואני אומרת אני ביקשתי 

 12שיביא אלה שקולטים עולים, מה הוא מביא לי עוד פעם מגייסי 

 13לא עשה עבודה כמו עולים? וזאת הטרוניה שלי. גם משכורת וגם 

 14 שצריך. 

 15 כן.  כב' הש' לוי:

 16 למה את כעסת על אלינסון כל כך? עו"ד אבן חן:

 17כי אני חושבת שהמשכורת, אני רצה , מגייסת לו תרומה והוא מפזר  ת:

 18 כסף על המשכורות שלדעתי זה לא ראויות לפרויקט הזה. 

 19 תסתכלי בעמוד השני, תחילת העמוד גודובסקי אומר לך 'הוא לא ש:

 20מבין פאינה עומדת עם הגב כדי שלא ייקחו חלק מהמשכורת של 

 21מרשון ולא ייתנו אותה לליה שם טוב. עכשיו בחורה אינה הולכת לבוס 

 22 כדי לספר איזה פרויקט מהמם יש'. 

 23 לא יודעת,  ת:

 24 מי רצה לקחת חלק מהמשכורת של מרשון לתת לליה שם טוב? ש:

 25לא מבינה מה הוא אומר פה  אני לא יודעת אבל אני כבר דיברתי, אני ת:

 26אבל אני די העדתי על זה שאיווט שאל אם ליה יכולה להיות משולבת 

 27בפרויקט הזה ודני עמד על רגליים אחוריות ואני קיבלתי את העמדה 

 28שלו. דני אמר שליה יש לה כישורים וזה אבל אין לה ניסיון בגיוס 

 29ני אמר עולים וזה צריך להיות אופי מיוחד וכישורים מיוחדים וד

 30שהוא לא יכול לקחת את ליה ובסוף ליה לא עבדה אצל דני בפרויקט 

 31עליה כי אני קיבלתי את העמדה של דני, מה שפה שדאוד אומר 
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 1שפאינה לא עמדה עם הגב לעולם, אני היתה לי ביקורת קשה על דני 

 2 על השכר של מרשון. 

 3 זה מה שהוא אומר לך בשיחה.  ש:

 4וכרת מה הוא אמר. אני אומרת את מה לא יודעת מה, אני כבר לא ז ת:

 5שאני זוכרת, את מה שהיה ואני זוכרת שהיתה נזיפה מאוד קשה לדני 

 6 על השכר של גרשון. 

 7 מי זאת אינה שאתם מדברים עליה פה? ש:

 8אינו זו, זה עוד אחד הדברים, אינה זאת הבחורה שהתחלתי להכשיר  ת:

 9ני ידעתי אותה וזה בהמשך למה שדיברנו פה עם כבוד השופט, א

 10שבבחירות הבאות אני הולכת להתקדם והחלטנו שאני לא יכולה 

 11להיות גם מזכ"ל, גם שרה וגם זה שזה גם מוגזם לגמרי ואז התחלנו 

 12לחפש מישהי שאנחנו נכשיר אותה לתפקיד המנכ"לית שלי והתחלנו 

 13להכשיר את הבחורה הזאת שהיא גם כן באה מהשליחות, עשתה 

 14וחשבנו שהיא חוזרת ויכולה להיות ולי עבודה בשליחות מאוד טובה 

 15היא היתה, אני לא כל כך התחברתי לדרך פעולה שלה והיתה לי 

 16 ביקורת עליה. 

 17. שוב מסמכים מהמחשב של 33ת/-ו 41אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 18 אלינסון. 

 19 זאת לא נסיעה שכבר בכתב האישום אבל בסדר, בוא נדבר.  ת:

 20דולר מעבר  10,000סכום של אלינסון העיד פה שאת העברת לו  ש:

 21לעלויות שהסמינר שהמפלגה ערכה בנס הרים ובכסף העודף ביקשת 

 22 ממנו לממן לך ולגודובסקי ולאינה טיסה ומלון. 

 23 איזה אינה? זה לא אינה, זה אנה.  ת:

 24 אנה. סליחה.  ש:

 25קודם כל אתה מבין שטיסה שלי, של גודובסקי ושל אנה עם המלון  ת:

 26 דולר, נכון? 10,000לארצות הברית זה לא 

 27 יש פה בטבלה את המחירים, מה שהוא כתב.  ש:

 28דולר, זה לא יכול להיות עם המלון ועם הכל. אבל איך  10,000זה לא  ת:

 29דולר? אם מישהו מכיר את  10,000אני יכולתי להעביר לו מהמפלגה 

 30מאיה, הגזברית, שהעידה פה, אצל מאיה שקל לא עובר בין אצבע בלי 

 31בלי שהיא משלמת ואם באיזה שהוא מקום רק היה שהיא ובדקת ו

 32נראה לי שהיא משלמת על משהו יותר ממה שמגיע זה לא היה קורה. 
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 1אז אני לא יודעת, אני לא העברתי לדני שום כסף, הוא עשה, מה שאני 

 2כן עשיתי קיריל רבין החליט שהוא רוצה לעשות כנס לצעירים והוא 

 3תקשיב דני זה התחום שלו חיפש מי יכול לעשות הדרכה, אמרתי לו 

 4הדרכה, הוא מדריך כל הזמן צעירים תדבר עם דני יכול להיות שהוא 

 5יכול לעשות לך את ההדרכה )לא ברור( שם. וזה כל הקשר. לא 

 6שילמתי לדני יותר, לא זה, עשה עבודה, מאיה בדקה לי בדיוק כמה 

 7ימים הדריכו, כמה מדריכים היו, כמה שילמו. איפה יכולתי לשלם, 

 8אלף שקל, כמה שולם על  40זה  10,000דולר?  10,000תה יודע מה זה א

 9 36הפעילות של דני בנס הרים? כמה שולם לדני על פעילות בנס הרים? 

 10 אלף?

 11 כל מה שהוא העיד אז הוא המציא? ש:

 12 לא, אבל אני לא יודעת, כמה שולם לדני בנס הרים? ת:

 13 יש פה חלק מהחשבוניות,  ש:

 14 כמה שולם לו? ת:

 15 אלף.  65אלף, אחת  37ש פה אחת של י ש:

 16 לא יודעת, אני,  ת:

 17 אלף. שוב,  29עוד אחת  ש:

 18אלף, אני לא יודעת, אני לא יודעת מה  120על הפרויקט הזה הוא קיבל  ת:

 19 הסכומים,

 20 זה מה שמצאו אצלו.   ש:

 21אני לא שילמתי לו, אני לא טיפלתי בנס הרים כי טיפלה מאיה ורבין  ת:

 22קיריל בעלה לשעבר של ויקה והם טיפלו בעניין הזה, הם העסיקו 

 23אותם, הם בדקו ימי הדרכה, איך אני יכולה לשלם לו יותר? תקשיב, 

 24הרי שוב אני אומרת, אנחנו כמפלגה גם מעבר לכל עומדים בביקורת 

 25יו אם המבקר המדינה מקבל כזאת חשבונית של מבקר המדינה, עכש

 26 3-4אז כמו שמאיה בודקת גם בביקורת המדינה בודקים כמה עולה 

 27שבוע ימים הדרכה ואם זה עולה יותר מקבלים דו"ח שלילי  5ימים או 

 28למפלגה, דו"ח שלילי למפלגה זה סכומים, סכומי עתק, אף אחד לא 

 29מאיפה דני לוקח את ילך לעשות את זה, לכן זה נראה, אני לא יודעת 

 30זה, הוא אמר שזה סוכם איתי שאני העברתי לו את זה? אני לא 

 31זוכרת, לא דובר, לא העברתי, לא יודעת, לעולם לא, לא טיפלתי לו 
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 1בחשבונות האלה. אני יודעת? חיברתי איתו שיעשה את ההדרכה 

 2 הזאת. 

 3דולר בנוסף לעלויות  10,000הוא אומר ישראל ביתנו  העבירו עוד  ש:

 4 הסדנה כדי לממן את הטיסות האלה דרך 'עזרא'. 

 5אין דרך כזאת, לא מבינה מה הוא עושה, לא יודעת מה הוא אומר, לא  ת:

 6מבינה מי סיכם איתו, ישראל ביתנו  זה לא ישראל ביתנו  יש אנשים 

 7 בישראל ביתנו, מי סיכם? דאוד? מאיה? פאינה? אנה? מי סיכם איתו?

 8 י. לא יודע, את טסת, תגידי ל ש:

 9גם דאוד טס , גם אנה טסה. מאיה שילמה, קיריל העסיק אותו. אני  ת:

 10 לא מכירה חיה כזאת. 

 11 מוצי דהמן. את היית נפגשת איתו מידי פעם, נכון? ש:

 12 מידי פעם זאת הגדרה לא נכונה.  ת:

 13 תגדירי.  ש:

 14פעמים, מעט מאוד פעמים,  5, 3פעמים. לא יודעת,  5אולי פגשתי אותו  ת:

 15 אותו, אני מכירה 

 16 במשך איזה תקופה? כב' הש' לוי:

 17 שנתיים, שלוש, ארבע.  העדה, גב' קירשנבאום:

 18פגישות רשמיות או פגישות שבמקרה הוא מסתובב בכנסת והוא ראה  עו"ד אבן חן:

 19 אותך?

 20לעולם לא היו פגישות מקריות, תמיד הוא קבע פגישה והגיע לפגישה  ת:

 21מן, עם כל החטיבה ופעם אחת הייתי אצלו בסיור עם דני קריצ'

 22 להתיישבות. 

 23 מה היה מבקש ממך בפגישות? ש:

 24 מה שכולם ביקשו ממני. מה שכולם ביקשו.  ת:

 25 תגידי.  ש:

 26כסף קואליציוני. זה לא בושה, כולם ביקשו. בתור עמדו וכולם ביקשו.  ת:

 27אחר הצהריים כל רבע שעה בא מישהו אחר  4בבוקר עד  8-ככה. מ

 28 ומבקש כסף. 

 29 לא נראה לי שסבלת מזה.  כב' הש' לוי:

 30אני בצחוק, אני יודעת שזה לא קולט את זה אבל כאחראית על הכסף  העדה, גב' קירשנבאום:

 31הקואליציוני וכולם ידעו שאני אחראית על הכסף הקואליציוני, זה לא 

 32היה סוד בשום מקום אז באמת היו אלי ים של פניות, ים של פניות, 
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 1י ניסיתי לתמרן בין כולם ובין גם של ארגונים, גם של רשויות ואנ

 2צרכים של כולם ולראות שזה גם תואם האג'נדה וגם תורם כמו שכבר 

 3 אמרתי בהתחלה, לפיתוחה וחיזוקה של מדינת ישראל. 

 4 מה זה אתר יזרוס? עו"ד אבן חן:

 5 כנ"ל, כן, זה כבר עניתי על זה,  ת:

 6ה אני רוצה שתגדירי, אנחנו יודעים מה זה האתר הזה, אני רוצ ש:

 7 שתגדירי ותפרטי מה זה . 

 YNET 8אתר יזרוס זה אתר אינטרנט אחד הגדולים שהיה בארץ כמו  ת:

 9כמו וואלה, אתר שהשתמשו בו כל המפלגות, ליכוד, ביתנו, יש עתיד, 

 10כל מי שרצה להגיע לציבור דוברי רוסית ולמדינות דוברות רוסית 

 11 השתמש באתר יזרוס. 

 12 המפלגה מול האתר?את חתמת על הסכמי פרסום של  ש:

 13קרוב לוודאי שאני כחתימה שניה או מול מאיה או מול המנהל  ת:

 14חשבונות שלנו, אבל כחתימה שניה תמיד היה מחייב את, שגרתית, כן, 

 15 אני חתומה על כל ההסכמים לא רק עם יזרוס, עם כולם אני חתומה. 

 16את היית פונה מידי פעם לאתר יזרוס כדי שיפרסמו כתבות על  ש:

 17 הפעילות שלך?

 18אני לעולם לא פניתי ליזרוס שיפרסמו את הכתבות שלי כי אני כבר  ת:

 19 אמרתי שמי שטיפל בדוברות שלי ברוסית זה היה דאוד, 

 20 אני אומר את אני מתכוון גם באמצעות העובדים שלך.  ש:

 21אבל אתה לא יכול להגיד את ולהתכוון למשהו אחר כי אני ודאוד זה  ת:

 22 לא אחד הוא. 

 23 היית שולחת את דאוד? את ש:

 24אני לא הייתי שולחת אותו. כאחראי על הדוברות הוא גם היה יוזם,  ת:

 25אני לא הייתי צריכה לשלוח אותו. דבר ראשון. דבר שני, אני כבר 

 26העדתי גם פה שלימים היחסים ביני ובין יזרוס נהיו קשים מאוד ואני 

 27לא, זה לא  לא רציתי לפנות כי קודם כל הם גם כתבו עלי דברים שאני

 28היה נעים לי שהם כתבו, העבירו עלי ביקורת כמו למשל הם כתבו עלי 

 29כתבה מאוד קשה על זה שיש סגנית שר הפנים דוברת רוסית ולמשרד 

 30הפנים אין אפילו דף ברוסית וזה קרה אחרי ששבוע לפני זה במשרד 

 31הפנים נפתח דף ברוסית אז להוציא כזאת כתבה כשאני דואגת שיש 

 32זה הרתיע אותי. אז היה לי הרבה מאוד ביקורת עליהם דף ברוסית 
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 1ולכן הקשר איתי, איתי איתם היה מאוד קשה. בכל מיני שלבים. אז 

 2 לכן אני לא פניתי. 

 3 היה חשוב לך מה כתוב שם עליך? ש:

 4אין מי, אין פוליטיקאי אחד במיוחד פוליטיקאי דובר רוסית שלא היה  ת:

 5 אין אחד. חשוב לו מה היה כתוב עליו ביזרוס. 

 6 התשובה היה חשוב לך.  כב' הש' לוי:

 7לכולם היה חשוב. לאלקין היה חשוב. לאמנון כהן היה חשוב, לכולם  העדה, גב' קירשנבאום:

 8היה חשוב. כי זה באמת הכתיב את, זה יותר היה חשוב כי יזרוס פנה 

 9לציבור צעיר יותר וצריך להבין, והיום כולם מכוונים יותר לציבור 

 10, העיתונות פנתה לציבור מבוגר יותר, לכן כל החברי כנסת צעיר יותר

 11גם דוברי רוסית, נכון להגיד ככה לא דוברי רוסית ובמיוחד דוברי 

 12 רוסית, כולם רצו שיכתבו עליהם ביזרוס. 

 13. יש עוד שיחות דומות 98ות/ 95אני רוצה להראות לך לדוגמה את ת/ עו"ד אבן חן:

 14בל. את יכולה לראות זה שיחות שהוגשו, אני לא אעבור שיחה שיחה א

 15 בין גודובסקי לאלכס קוגן. 

 16 ?-ו ת:

 17אפשר לראות שבכל השיחות האלה גודובסקי מדבר עם קוגן ומבקש  ש:

 18 ממנו לפרט את ההישגים שלך בנושאים מדיניים, 

 19 זה היה התפקיד שלו,  ת:

 20 אני שואל.  ש:

 21קיד זה בדיוק היה התפקיד שלו, לקדם אותי בדוברות הרוסית ותפ ת:

 22 שלו היה לפנות ולבקש. 

 23 כולל מקרים,  ש:

 24יש שיחה אחת שאני פונה לקוגן ומבקשת ממנו? לא זוכרת כזאת  ת:

 25 שיחה אבל אם יש לי, תראה לי, סבבה. 

 26כולל מקרים שבהם גודובסקי מבקש ממנו לתקן כתבות שכבר עלו  ש:

 27 וקוגן מתקן. 

 28תר ולא רק זו פרקטיקה מקובלת ביותר. זו פרקטיקה שמקובלת ביו ת:

 29בתקשורת רוסית, גם בתקשורת עברית. כי כשכותבים איזו כתבה 

 30ואומרים אנחנו מוציאים כתבה אבל תשמע או מוציאים כתבה 

 31והפרטים לא נכונים אז מי שפונה לאותו ערוץ תקשורת אם זה עיתון 
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 1או אינטרנט במיוחד, ואומר תקשיב אתה רשמת פה דברים לא נכונים 

 2 זו פרקטיקה מקובלת. ואני מבקש ממך לתקן, 

 3 גודובסקי דיווח לך על הפעילות הזאת? כב' הש' לוי:

 4הוא לא עשה לי, לא דיווח לי כי זה היה העבודה שלו ולא דיווח. מה  העדה, גב' קירשנבאום:

 5 הוא דיווח לי?

 6 לא ידעת מכלום? כב' הש' לוי:

 7אז  9לא. אני אגיד לך מה הוא דיווח לי, הוא סוגר לי ריאיון בערוץ  העדה, גב' קירשנבאום:

 8הוא אומר סגרתי לך ריאיון בעניין זה. סוגר לי ריאיון ברדיו רקע הוא 

 9מדווח לי, אבל זה שהוא מתקשר לקוגן ואומר תקדם כתבה כזו או 

 10אחרת? לא. אבל אם היתה יוצאת כתבה אז הוא היה מדווח יצאה 

 11 כתבה. 

 12 והתיקונים? וי:כב' הש' ל

 13 מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 14 התיקונים? כב' הש' לוי:

 15התיקונים בדרך כלל ביוזמתו ולפעמים כן היה מעדכן אותי כי גם היו  העדה, גב' קירשנבאום:

 16דברים שעצבנו אותי ואני אמרתי לו תראה מה יצא שם או שהוא היה 

 17ני הולך מעדכן אותי אומר תקשיבי יצאה כתבה עם העיוות מציאות א

 18להתקשר, הייתי אומרת לו בסדר תדבר איתם. כאילו, אבל זו 

 19 פרקטיקה מקובלת, זה לא משהו שזה חריג לגמרי. 

 20 בסדר.  כב' הש' לוי:

 21אני אתמול אם הייתי יכולה גם הייתי עושה את התיקונים האלה אבל  העדה, גב' קירשנבאום:

 22אני  אני כבר לא בשלב זה ולא אכפת לי מה כתוב שם בעיתונות

 23 מתכוונת. 

 24 טוב, מתקדמים בחיים, לא? כב' הש' לוי:

 25 משתנים בחיים. המציאות משנה אותנו.  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 גם נכון. כל הזמן.  כב' הש' לוי:

 27 נכון.  העדה, גב' קירשנבאום:

 28 בבקשה עורך דין אבן חן אם לא השתנתם עוד.  כב' הש' לוי:

 29 יד בקשיים כלכליים, נכון?אתר יזרוס היה מצוי תמ עו"ד אבן חן:

 30לא תמיד, כי בתקופה של פלקוב האתר פרח והיה בסדר. וכשפלקוב  ת:

 31עזב באמת התחילו יותר קשיים כי הם לא הצליחו לגייס פרסומים 

 32כנראה כמו שצריך והם כל הזמן באו והתלוננו לי ובכו שאין להם כסף 
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 1ובאיזה  ואני לא יכולה לפרסם אצלהם חוץ מבחירות זה הזמן היחידי

 2שהוא שלב אפילו אמרתי צריך שמישהו יקנה אותם. עוד התקשרתי 

 3לדאוד ואמרתי לו בצחוק תקשיב אולי נקנה את האתר הזה אבל ברור 

 4שאני לא יכולה לקנות אתר וגם אין לי מה לעשות איתו, אני פניתי 

 5לקליביצקי שידעתי שקליביצקי עוסק בתקשורת הכתובה והיה לי 

 6יתחברו ושזה ושהוא יקנה אותם וייצור לעצמו נראה שזה טבעי שהם 

 7מן כזה תאגיד שגם יש לו תקשורת טובה וגם תקשורת מדיה 

 8אינטרנטית וקליביצקי אמר שהוא לא צריך כזה כאב ראש ובזה נגמר 

 9 כל הסיפור. 

 10 את ידעת שהיו בקשיים כלכליים.  ש:

 11 עדכנו אותי.  ת:

 12על הדרך שבה הם וניצלת את התלות שלהם בפרסומות כדי להשפיע  ש:

 13 כותבים עלייך. 

 14 תשמע, אתה, זה לא פעם ראשונה שאתה מעוות את המציאות.  ת:

 15 תתקני אותי.  ש:

 16זה כמו שבנאום פתיחה אתה אמרת שאני ניצלתי את נלי דינובצקי  ת:

 17והמצב הכלכלי שלהם קשה כדי לסחוט מהם כסף. עכשיו אתה חוזר 

 18 בדיוק אותו נוסח. אני לעולם לא ניצלתי, 

 19 גברת קירשנבאום,  כב' הש' לוי:

 20 כן, אני עונה על התשובה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 21 העורך דין עושה את תפקידו, אז,  כב' הש' לוי:

 22 אני,  העדה, גב' קירשנבאום:

 23לא, אני אסביר לך. בחקירה נגדית מותר לו להטיח תזות, זה לא אומר  כב' הש' לוי:

 24 בתך להשיב כפי שאת. שהוא מטעה, הוא מטיח תזה וזכותך וחו

 25אז אני לעולם לא ניצלתי, לעולם לא שאפתי וכמו שכבר העדתי  העדה, גב' קירשנבאום:

 26והראיתי לכם את הפרסומים שלי מיפעת, אני יכולה להוציא 

 60-27פרסומים בכל השנים שהייתי ולהראות יש לי פרסומים גודל של 

 28צריכה לדחוף הופעות לפחות בחודש אז אני צריכה עוד יזרוס שאני  70

 29לשם ובגלל זה אני צריכה לפתור את הבעיה הכלכלית שלהם או לנצל, 

 30לנצל את החולשה הכלכלית שלהם כדי לדחוף איזה כתבה ביזרוס? זה 

 31 חשוב לי. אבל לא במחיר הזה. 

 32 זה לא רק הכמות, זה מה כותבים, איך כותבים.  עו"ד אבן חן:
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 1אם כותבים ואם דאוד היה מצליח לתקן שיתקן ואם לא  אז אין מה  ת:

 2 לעשות. 

 3 , 23, שיחה בין גודובסקי לקוגן. תסתכלי שורות 87אני רוצה לך ת/ ש:

 4 מסומן קוגן.  ת:

 5כן. גודובסקי מנחה את קוגן ואומר לו שהם לא כתבו נכון את החלק  ש:

 6 שלך בבחירות, 

 7 לא, זה לא חלק שלי, אתה מטעה,  ת:

 8את אומרת הבחורה הולכת להיות אחראית על ההכנה של יום  ש:

 9 הבחירות את המטה מנהלת פאינה. 

 10 נכון. אז מה לא נכון? ת:

 11 רגע. אז הוא אומר לו, ש:

 12 אני אסביר, אני אסביר.  ת:

 13 רגע.  ש:

 14 אתה לא, אני אסביר שתבין מה שכתוב פה.  ת:

 15 אוקי.  ש:

 16תי שהבאתי את הבחורה, אני מכירה את הסיפור הזה וזה מה שאמר ת:

 17הבאנו את הבחורה שתחליף אותי בתור מנכ"לית והיא ידעה שהיא 

 18הולכת להחליף אותי, היא היתה אחראית על יום הבחירות, אני הייתי 

 19מנהלת כללית של המטה והיא הוציאה הודעה, לא אני, לא דאוד, היא 

 20הוציאה הודעה שהיא כבר מנהלת את כל המטה בחירות ודאוד אומר 

 21קוגן תקשיב אבל זה לא נכון, היא מנהלת יום בחירות ומנהלת ל

 22כללית היא פאינה קירשנבאום. אז זה לא טוב? טוב? מי שהוציא 

 23הודעה לא נכונה ודאוד מתקן אותה כי פאינה היא מנהלת כללית של 

 24 הבחירות. 

 25עד פה אין בעיה. אז תעברי, תהפכי עמוד. אז הוא אומר קוגן זה מה  ש:

 26 ואז גודובסקי מה אומר לו, שהבוס אומר. 

 27 הבוס זה הבוס שלו.  ת:

 28 הבוס שלו, של קוגן.  ש:

 29 כן.  ת:

 30 ואז גודובסקי אומר לו 'שילך לחפש עזרה כספית לא אצל פאינה'.  ש:

 31נו, ומה? ומה פה כזה? הרי גולדנשטיין כל הזמן בא וחיפש וביקש ממני  ת:

 32הפרסומים לעשות פרסומים באתר שלו. ואני כל הזמן הסברתי לו ש
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 1שאני יכולה לעשות זה בעיקר בזמן הבחירות, מפה גם שלא הסכמתי 

 2ולא יכולתי , זה לא שלא הסכמתי, במפלגה אין לי דרך לעשות משהו 

 3בין הבחירות והסברתי את זה גם לקוגן ובגלל זה לקוגן היו 

 4התחשבנויות שלי אז סתם מרמרתם לו את החיים בזמן החקירה 

 5ו איתי שום קשר וגולדנשטיין הרי היה מקרה ואיימתם עליו, לא היה ל

 6יותר גרוע כשהוא כבר קיבל את המינוי לעשות את המוניטורים של כל 

 7החברי כנסת של ישראל ביתנו  הוא לא הכניס אותי במוניטורים בגלל 

 8 הסכסוכים ביננו אז איפה אני ואיפה זה? כאילו מה זה הקשר?

 9שגודובסקי מאיים עליו לא, אני שואל אותך דבר פשוט. זה בסדר  ש:

 10 שהוא לא יתקן את הכתבה אז שיחפש כסף במקום אחר?

 11תקשיב, אבל זאת, אולי זה לא בסדר, אני לא גודובסקי, אני לא  ת:

 12משתמשת בשיטות האלה, אבל אולי זאת, אם זו השיטה של גודובסקי 

 13שהוא ייתן על זה דין. אני לא איימתי, לא דיברתי, זה לא שיחה ובינו, 

 14יודעת מה גודובסקי ממציא, גודובסקי יכול היה להגיד שהוא  אני לא

 15יערוף לו את הראש, הוא התכוון לזה? הוא עשה את זה? אני 

 16גודובסקי? אני היום דני אלינסון, אני היום גודובסקי, מי עוד אני 

 17 אהיה היום?

 18. 8.8.14שתי שיחות מיום  – 851, ת/849אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 19 דובסקי. שיחות שלך עם גו

 20 איזה קודם אתה רוצה? ת:

 21. את אומרת לגודובסקי 'הוא בא אלי רק כשהוא צריך 851תסתכלי ת/ ש:

 22 כסף'. 

 23חד משמעית. הוא בא אלי כל פעם שהוא צריך כסף, בא אליי שאני  ת:

 24 אעשה פרסומים אצלו באתר. אני אמרתי משהו לא נכון?

 25הוא אומר לך גודובסקי 'בעניין הזה הכל בסדר הולך לשם כסף אין  ש:

 26סופי, דורש הזרמה קבועה, לפי מה שאני מבין מפרסום זה לא מכסה 

 27 את זה'. 

 28אני לא יודעת על מה הוא מדבר, אולי הוא מדבר על הבחירות? אני לא  ת:

 29 יודעת, אני לא זוכרת על מה הוא מדבר באיזו תקופה זה מדובר?

 30 . עוד אין בחירות. 8.8.14תאריך  כתוב ש:

 31לא יודעת. יכול להיות שדאוד גם דאג לו באיזה שהוא מקום ודרש,  ת:

 32 אני לא יודעת למה הוא התכוון פה. 
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 1 . 849תסתכלי בת/ ש:

 2 כן.  ת:

 3 גודובסקי אומר לך על יזרוס 'זה מסחטת כסף אין סופית'.  ש:

 4 כן.  ת:

 5 וא צריך כסף'. ושוב את אומרת 'הוא בא אלי כל פעם שה ש:

 6 נכון.  ת:

 7 למה הוא היה מגיע אליך כל פעם שצריך כסף? ש:

 8כי הוא, אני מבטיחה לך שאם היית שואל עוד מנכ"לים של המפלגות  ת:

 9האחרות הם היו אומרים לך שהוא בא גם אליהם, או לארגונים שהוא 

 10 עבד איתם. 

 11 מי? קוגן מגיע למפלגות אחרות? ש:

 12לא קוגן, מה פתאום קוגן, מי מדבר פה על קוגן? אנחנו מדברים על  ת:

 13 גולדנשטיין. 

 14 גולדנשטיין. בסדר. יזרוס. היו הולכים למנכ"לים של מפלגות,  ש:

 15בוודאי, הם הלכו לגייס בכל המקומות, בארגונים, בזה, כשהוא נקלע  ת:

 16למצב קשה אז הוא מסתובב בין כל הלקוחות שלו ומנסה לגייס כסף, 

 17 מה עוד הוא צריך לעשות?

 18 איך את יכולה לגייס כסף ליזרוס? ש:

 19אני לא יכולה לגייס כסף, אני יכולה לשלם לו על הפרסומים של  ת:

 20 ישראל ביתנו  באתר.

 21 איזה פרסומים היו באוגוסט? ש:

 22לא, בגלל זה לא נתתי לו. בגלל זה לא נתתי לו. אני יכולה לתת לו רק  ת:

 23זה הוא כעס עלי, אולי בגלל זה הוא כתב בזמן הבחירות. אולי בגלל 

 24ככה, אני לא יודעת אבל עובדה אני יכולתי לשלם לו רק בזמן 

 25 הבחירות. 

 26 את דאגת שגם חל"פ שומרון, גם מגילות, גם "איילים" יפרסמו שם.  ש:

 27אז כמו שאמר כבוד השופט אתה לא מדייק או איך אני צריכה להגיד  ת:

 28 אני כבר לא זוכרת במדויק, 

 29 תעני איך שאת רוצה.  ש:

 30 שאת לא מקבלת את זה.  כב' הש' לוי:

 31לא מקבלת, נכון, אני לא מקבלת את זה. גרשון מסיקה עמד פה על  העדה, גב' קירשנבאום:

 32הדוכן ואמרתי שלא אני הבאתי את יזרוס לשומרון. אמר את זה, לא 
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 1אני, עד מדינה שלכם אמר את זה. אני ל"איילים" לא הבאתי את זה, 

 2י זה גם לא בכתב אישום "איילים" הוא הגיע ל"איילים" לפני לדעת

 3שאני ידעתי שקוראים להם "איילים", לפני שהכרתי אותם. אז לא 

 4אני הבאתי אותם ל"איילים". ודבר היחידי שאני יכולה להגיד 

 5שבאמת אמרתי ואני לא מכחישה את זה, אמרתי את זה לישראל 

 6ה ושאם הוא רוצה להביא יהושע שלדעתי מוצי לא עושה עבודה נכונ

 7עולים דוברי רוסית ועולים רוסים שנמצאים בים המלח ולא מושכים 

 8אותם לצפון ים המלח, הוא עושה טעות. וזה מה שאמרתי וזה מה 

 9 שעשיתי. בזה הסתיים הקשר שלי איתם. 

 10גולדנשטיין העיד פה. הוא אמר שההכנסות של אתר יזרוס הגיעו  עו"ד אבן חן:

 11כאשר הלקוחות העיקריים היו "איילים", הפורום בעיקר מפרסומות 

 12 העולמי של יהודים דוברי רוסית , חל"פ שומרון וקומראן. 

 13 נו, ומה אני, ומה אני קשורה למשפט הזה? ת:

 14אני שואל אותך, נראה לך סביר שאלה הגורמים העיקריים שפורסמו  ש:

 15 ואין לו מפרסמים אחרים?

 16נראה לי סביר שגרשון מסיקה עד מדינה יעמוד פה על הדוכן ויגיד  ת:

 17 שלא פאינה הביאה את יזרוס? 

 18 נגיע לכך, אל תדאגי.  ש:

 19בטח שנגיע. אבל הוא אמר פה שלא אני הבאתי את יזרוס. אם תסתכל  ת:

 20ואני הלכתי ובדקתי מה יזרוס פרסמו בחברה לפיתוח שומרון כי היה 

 21תי שהבאתי. יזרוס פרסמו אך ורק יישוב לי מעניין, אני גם לא זכר

 22חיננית. ביישוב, יושב ראש של יישוב חיננית היה חנן ניב, זה יישוב 

 23שמבוסס על יוצאי קווקז דוברי רוסית. חנן ניב פרסם את עצמו, פרסם 

 24את המרכז קליטה שיש לו את זה ביישוב ואת התהליכי קליטה 

 25הבאתי אותו, לא היה ביישוב. מה זה קשור אלי? לא שלחתי אותו, לא 

 26לי מושג ירוק שהוא עובד שם בשומרון. למה אתה לא חושב שאולי חנן 

 27ניב הביא אותו לשם? וגרשון לא מכיר את הסיפור הזה? אז אפשר, 

 28בוא עכשיו, כל מקום שיזרוס עובד תגיד פאינה שלחה אותם. כל 

 29 מקום שהוא עובד. 

 30 לא צריך כל מקום, יש חל"פ שומרון, קומראן,  ש:

 31 אבל לא, אני חושבת,  ת:

 32 "איילים" והפורום של,  ש:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 ואח' מדינת ישראל נ' קירשנבאום 16512-08-17 ת"פ
 

 2019אפריל  03 

 

 5518 

 1 אבל זה לא נכון, אתה גם מוציא את הדברים,  ת:

 2 זה מה שהעיד.  ש:

 3אני, אבל אני אוכיח שזה לא רק הם ושהוא גם אמר ונדמה לי גם קוגן  ת:

 4שישב פה נתן רשימה יותר מפורטת של הגורמים שאיתם עבדו וזה לא 

 5 4בוודאות כי הם העידו על כך שזה לא רק רק אלה ואתה יודע את זה 

 6אלה שהיה להם עוד רשימה, קוגן גם אמר שהם עבדו עם משרדי 

 7 ממשלה ומשרדי ממשלה פרסמו שם, למה אתה לא אומר את זה?

 8 אני אומר לך מה שגולדנשטיין, ש:

 9 אתה אומר מה שאתה רוצה להגיד.  ת:

 10 מה שגולדנשטיין העיד פה.  ש:

 11פה וקוגן מינה את כל הארגונים ומשרדי ממשלה לא, אבל קוגן ישב  ת:

 12 שעבדו איתם, למה אתה לא מדקלם את זה?

 13 את גם ניסית לעזור לגולדנשטיין דרך קליביצקי, נכון? ש:

 14 אני אמרתי שאני חשבתי שקליביצקי צריך לקנות את יזרוס.  ת:

 15 לא, גם להעביר להם פרסומים של הרשות למלחמה בסמים.  ש:

 16 שורה?אני? מה אני ק ת:

 17 אני שואל אותך.  ש:

 18לא. מה אני קשורה, איך, איך אתה עוד קושר אותי לפרסומים של  ת:

 19 רשות למלחמה בסמים, איך אני קשורה לזה כבר ? 

 20. זאת הכרטסת של יזרוס שמבחינת 153אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 21 התשלומים ממגילות. 

 22 אוקי.  ת:

 23 דהמן העיד פה,  ש:

 24 מה? ת:

 25ד פה שהוא העסיק את יזרוס בהתאם להנחיה של דהמן מוצי העי ש:

 26ישראל יהושע שאמר לו שזאת הבקשה שלך. והוא אמר שישראל אמר 

 27 לו מה הסכום שאת מבקשת שישלמו כל חודש. 

 28אני חושבת איך נכון לענות לך על זה. כי מוצי גם אמר שהוא הגיע  ת:

 29 לכנסת ופגש אותי והוכחתי כבר שלא הייתי באותה תקופה בכנסת, 

 30 אנחנו לא יודעים מה הוכחת או לא הוכח, אבל אנחנו מדברים על זה.  ש:

 31פעמים, אני  24-אני אומרת הוכחתי. דבר שני מוצי גם אמר שהוא ב ת:

 32כבר לא רוצה להגיד שסגרתם לו תיק של מיליונים שהמדינה הפסידה 
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 1על הגניבה שלו מהמדינה, על הגניבה של השותף שלו, חברת בניה 

 2ה בלוק אחד והיתה מכבסת כסף שלו וגם לו סגרתם שלעולם לא בנ

 3את התיק. ואני, ומוצי שכל כך בהתחלה דיבר שכביכול גם הוא העביר 

 4לי כסף, אחר כך הוא כבר חזר מזה וכבר הוא לא העביר לי כסף ואחר 

 5כך ממה עוד הוא צריך לחזור? ובסוף נשארה אותה לחישה שפאינה 

 6י לא דיברתי, לא נתתי הנחיה שאלה על יזרוס. אז אני אומרת לך אנ

 7לאף אחד, אני מעולם לא קיבלתי שקל אני עוד פעם רוצה לחזור, לא 

 8בקופסאות תמרים, לא בקופסאות של הגרביים, לא בשום קופסאות 

 9 קיבלתי כסף. 

 10 לא כתוב בכתב אישום שקיבלת קופסאות.  ש:

 11ך, לא, אבל אני אומרת, אני רק, אני רוצה למנוע את השיחה הבאה של ת:

 12אז אני אומרת אני הדבר היחידי שעשיתי אמרתי לישראל יהושע 

 13שלדעתי מוצי חוטא למטרה אם הוא לא מפרסם את זה לציבור דוברי 

 14רוסית. ומכיוון שברוסיה לא יוצא עיתונות ישראלית אבל כן קוראים 

 15אתרים ישראליים ברוסית אז אני חשבתי ואמרתי לו לדעתי המתאים 

 16שאמרתי, לא דיברתי עם מוצי, לא קבעתי  ביותר זה יזרוס, זה מה

 17שכר שלו, לא אמרתי שיעסיק אותו, נדמה לי שגולדנשטיין כשהוא 

 18העיד פה הוא אמר שהוא עבר איזה ריאיון אצל מישהו והוא הציג את 

 19המצגת והציג את התיק עבודות שלו וקיבלו אותו על סמך העבודות 

 20 שלו. אז, אז מה פאינה עוד קבעה?

 21 למה את צריכה לדבר עם ישראל יהושע על מוצי דהמן? כב' הש' לוי:

 22כי ישראל יהושע לא מעט פנה אלי שאני בנושא של מגילות ים המלח  העדה, גב' קירשנבאום:

 23הוא היה לוביסט שלהם והוא פנה אלי למשל היה צריך שם לעשות 

 24תשתיות באיזה שהוא יישוב אז הוא פנה אם אני יכולה , החלק 

 25חר כך דרך החטיבה להתיישבות לביצוע מהכספים לשם עברו א

 26פרויקטים האלה. וחוץ מזה ישראל בשיחה על, באמת על המגילות זה 

 27 מה שאמרתי. 

 28תראי, דהמן העיד שבשלב מסוים הגיעה הנחיה מישראל יהושע  עו"ד אבן חן:

 29 להעלות את הסכום החודשי, הנחיה שלפי ישראל הגיעה ממך. 

 30 ישראל אישר את זה? ת:

 31 מה שדהמן אומר אני אומר לך. לא, לא,  ש:

 32 מה שדהמן אמר הרבה דברים שאין להם קשר למציאות.  ת:
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 1 זאת אומרת הוא ממציא את כל הסיפור? ש:

 2תשמע, אתה בעצמך ראית איך במשך העדות שלו הוא שינה אותה  ת:

 3מפעם לפעם אז תגיד לי אתה אם הוא המציא את זה או לא המציא 

 4 את זה. 

 5 , העיד, היה פה גולדנשטיין ש:

 6 שמה? ת:

 7הוא לא ידע להסביר למה העלו לו פתאום את התשלום. שאלנו אותו  ש:

 8 למה העלו את התשלום, הוא לא יודע, 

 9 ואני יודעת? ת:

 10 הוא אמר קיבלתי עוד כסף,  ש:

 11 ואני יודעת? ת:

 12 לא, אני שואל אותך.  ש:

 13 אז אני גם לא יודעת.  ת:

 14 אוקי.  ש:

 15יג נדמה לי שהוא גם הגדיל את הכמויות אבל גולדנשטיין העיד פה והצ ת:

 16פרסומים שלהם. זה מה שאני שמעתי פה בעדות, אני לא ידעתי אבל 

 17 פה בעדות שמעתי. 

 18דהמן גם העיד שהשווי האמיתי של הפרסומים שיזרוס עשו לדעתו הם  ש:

 19 אלף שקל בעוד,  15מקסימום 

 20 אני לא יודעת,  ת:

 21ל בגלל שזאת היתה בקשה אלף שק 240רגע. בעוד שבפועל הוא שילם  ש:

 22 שלך דרך ישראל. 

 23שוב אני חוזרת. אני המלצתי, לא ביקשתי מאף אחד, אם ישראל, אם  ת:

 24מוצי חשב שהעבודה שהוא מבצע לא מספקת היה צריך לפטר אותו. 

 25מוצי מינה מישהי, עוד פעם אני אומרת, אני לא ידעתי אני שמעתי את 

 26זה פה מעדות של גולדנשטיין שהיתה מישהי שהיתה אחראית עליו 

 27שהוא דיווח לה, אם אותה אחראית חשבה שהוא לא מבצע עבודה כמו 

 28שצריך שתפטר, שלא תפטר , שתכתוב מכתב. שמוצי יכתוב לי מכתב 

 29ויגיד אני שהמלצתי לך לא עושה את העבודה שלו כמו שצריך, שמוצי 

 30לא עושה, אני לא ידעתי כלום. אני  יכתוב לישראל מי ששלחת אלי

 31 המלצתי לישראל ואני גם לא ידעתי שהוא עובד שם. 
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 1את יודעת שגם קומראן, העובדים שם, מי שאחראית על הפרסום לא  ש:

 2 ידעה שיזרוס עובדים בשבילם. 

 3אז מי שילם ולמי הוא הגיש את התיק עבודות אם הם לא ידעו שהוא  ת:

 4 עובד שם?

 5 אני גם שואל.  ש:

 6לא יודעת, אז זה תקלה, תכניסו אותם לפה שיתנו דין וחשבון. אני לא  :ת

 7שילמתי לאף אחד בלי שראיתי שהוא ביצע את העבודה. לא אני, אצלי 

 8 מזל שבקטע הזה התעסקה מאיה, היא הקפידה מאוד. 

 9את כעסת על גולדנשטיין על זה שאת עוזרת לו ועוזרת לאתר ובסופו  ש:

 10 ך תקשורת אוהדת כמו שאת חושבת. של דבר לא תמיד מספקים ל

 11אני חושבת שאם אני בזמן הבחירות קניתי ממנו פרסומים במאות  ת:

 12  אלפי שקלים, אני חושבת שזאת עזרה מאוד מכובדת. 

 13ואת כעסת עליו שהוא לא נותן לך את היחס המתאים באתר שלו  ש:

 14 למרות, 

 15. זה לא אני חושבת שהוא, לא יחס, שהוא מטעה אפילו  את הקוראים ת:

 16יחס, שהוא כותב שאין דף ברוסית ששבוע לפני זה נפתח דף ברוסית 

 17 זה נקרא יחס אחר או שזה נקרא להטעות את הציבור? 

 18זאת אומרת שאת חושבת שבגלל הפרסום הנרחב הגיע לך סיקור  כב' הש' לוי:

 19 חיובי?

 20 א ירד עלי. לא, אני חושבת שבגלל שלא נתתי לו מספיק פרסומים הו העדה, גב' קירשנבאום:

 21 אוקי.  כב' הש' לוי:

 22 .7.8.14מיום  781אני רוצה להראות לך שיחה ת/ עו"ד אבן חן:

 23 מה שמסומן? ת:

 24, גודובסקי אומר לך 'התקשר גולדנשטיין 53תסתכלי על השורות  ש:

 25ביקש לקבוע איתך פגישה', את אומרת לו 'למה? אני לא רוצה לראות 

 26 אותו'. 

 27 אותו. נכון. אני לא רוצה לראות  ת:

 28 למה לא רצית להיפגש איתו? ש:

 29מכל הסיבות שכבר דיברנו קודם. כל הסיבות. הנה. הוא אומר את  ת:

 30האמוציות, לא יודעת, אפילו לא רוצה לקרוא את זה. אני לא רציתי 

 31 להיפגש איתו, כעסתי עליו ולא רציתי להיפגש איתו.  

 32 היחס הזה?ואת איימת עליהם שהם יותר לא יקבלו ממך כסף בגלל  ש:
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 1אני לא יכולתי לאיים עליהם, זה כמו שאתה תאיים שאתה לא תמסור  ת:

 2שום מידע לערוץ חדשות כזה או ערוץ חדשות אחר, איך אני יכולתי 

 3 לאיים?

 4 לא, כסף.  ש:

 5מגיע יום הבחירות, מה אני יכולה לאיים? מגיע יום בחירות, איפה אני  ת:

 6תים? רק באתר יזרוס אפרסם את המפלגה? איפה? על הקירות של הב

 7ובעיתונות, אני יכולתי לאיים כמה שאני רוצה מגיע יום הדין ואני 

 8 הייתי צריכה אותם אבל לדבר איתו לא רציתי, די, נמאס לי. 

 9 בינך ובין גודובסקי.  16.9.14. שיחה מיום 865אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 10 כן.  ת:

 11 את אומרת לקראת החלק האחרון של השיחה,  ש:

 12בל שים לב שכשאתה אומר שאני מחפשת את הפרסומים שדאוד א ת:

 13אומר לי שרוצים אותי בבוקר לתוכנית בוקר, מה אומרת פאינה? 

 14 שאני לא הולכת להתראיין, זאת אומרת אתה מבין, 

 15 הוא שואל בקשר לנושא הזה.  כב' הש' לוי:

 16לנושא הזה אבל גם באופן כללי אני, זה רק מדגיש כמה פעמים או לא  העדה, גב' קירשנבאום:

 17בבוקר  6-בבוקר בשביל להופיע ב 4-עניין נושא או לא רציתי לקום ב

 18בטלוויזיה בכל מיני דברים כאלה. אני הייתי צריכה לחפש פרסומים? 

 19 ביקשו ממני בלי סוף שאני אופיע. 

 20 ים. אני לא אמרתי שאת צריכה פרסומ עו"ד אבן חן:

 21 לא, אתה אמרת את זה בדרך אחרת. אז מה אתה שואל עכשיו? ת:

 22אבל כן חשוב לך מה כותבים, אנחנו מכירים עוד אנשים שלא חסר  ש:

 23 להם פרסום, 

 24 לא, במקרה הזה, אבל כמה פעמים, רגע, אתה לא,  ת:

 25 זאת אחת השיחות הבעיתיות עורך דין אבן חן,  כב' הש' לוי:

 26 א, אבל אתה, ל העדה, גב' קירשנבאום:

 27 אדוני, זה תקציר של שיחה,  עו"ד ג. אדרת:

 28 איזה בעיה? עו"ד אבן חן:

 29 היא לא תקציר, היא לא בדיוק תקציר והיא לא בדיוק תרגום.  כב' הש' לוי:

 30 אנחנו נעביר תמליל מלא.  עו"ד אבן חן:

 31שאני אני, אתם לא מאשימים אותי שאני ניצלתי את "איילים" כדי  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 אופיע יותר בתקשורת?



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 ואח' מדינת ישראל נ' קירשנבאום 16512-08-17 ת"פ
 

 2019אפריל  03 

 

 5523 

 1 זה לא עניין של להופיע יותר. עניין של איך להופיע.  ש:

 2 איך להופיע. איזה קטע מצחיק.  ת:

 3 של מה אומרים. לא איך כותבים. תעזבי, זה לא העניין,  ש:

 4 אתה יודע מה, אני זוכרת,  ת:

 5 אנחנו לא בשלב סיכומים, אני רק אומר לך,  ש:

 6כרת שהיתה הופעה שלי איזה שהיא שלילית בטח, אבל אני לא זו ת:

 7בתקשורת ישראלית שמישהו העביר עלי ביקורת שאני הייתי צריכה 

 8 לשפר את ההופעה שלי בתקשורת. אז מה כתוב פה?

 9לקראת סוף השיחה את אומרת לגודובסקי 'אתה יכול רק למסור להם  ש:

 10 שהם לא יראו אצלי יותר גרוש. נגמרו החיים הטובים האלה'. 

 11 קודם כל, אני, ת:

 12 איזה חיים טובים ולמה את מתכוונת? ש:

 13 אני לא מתכוונת, לא יודעת מה באמת היה שם בשיחה, אבל,  ת:

 14 כדאי להתחיל באמת,  עו"ד א. אדרת: 

 15 צריך להשמיע אותה,  עו"ד אבן חן:

 16אפשר להשמיע אותה אבל אני חושב שראוי שתתחיל לקרוא מהנקודה  עו"ד א. אדרת:

 17 ין את ההקשר. בסך הכל פסקה אחת. למעלה ואז להב

 18יש הקשר, יש פה כעס על זה שאורלי תצא לפני, אורלי תצא, בסדר, יש  עו"ד אבן חן:

 19 כעס, אני לא אומר, אני מדבר על מה שהיא אומרת. 

 20 שהיא אפסית,  עו"ד א. אדרת:

 21 השיחה הרבה יותר ארוכה ממה,  כב' הש' לוי:

 22יכולה להגיד ברגע של כעס מה שאני רוצה, ואני יכולה אבל מה, אני  העדה, גב' קירשנבאום:

 23להגיד שהוא לא שווה שום דבר ושאני לא אתן לו כסף ושלא יראה 

 24איתי גרוש וכשמגיע הרגע ומטה אסטרטגיה ודוברות רוסית אומרת לי 

 25  שהם רוצים לפרסם ביזרוס אז אני יכולה להגיד מה שאני רוצה.

 26 נגמרו החיים הטובים האלה?תגידי, מה זה אומר  עו"ד אבן חן:

 27אני פה מתכוונת שאני לא אתן לו כסף בזמן הבחירות, זה ברור מה  ת:

 28 שאני מתכוונת, 

 29 לא, אבל אחורה שהיו חיים טובים ועכשיו את תפסיקי.  ש:

 30 אבל למה, הוא עבד אצלי כל המערכות בחירות.  ת:

 31 בסדר. אני שואל.  ש:
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 1כל המערכות, מערכה קדימה מערכות מוניציפליות, מערכות לכנסת,  ת:

 2 עובד אצלי? עבד אצלי כל המערכות. 

 3 ואז,  כב' הש' לוי:

 4ואני אומרת אני לא אתן, אתה יודע ברגע של כעס ועצבים אמרתי לו  העדה, גב' קירשנבאום:

 5את זה ובאמת אני מאמינה שבאותו רגע גם התכוונתי שאני לא אתן 

 6 לו את הכסף. 

 7 רות של הבתים. ואז נשאר רק הקי כב' הש' לוי:

 8אבל מה? נשאר קירות של הבתים אבל מגיע הרגע של הבחירות  העדה, גב' קירשנבאום:

 9וכשבאה הדוברות ואומרת אנחנו מתעקשים ואנחנו רוצים לפרסם אז 

 10אני אגיד להם אני לא אפרסם כי יש לי דין וחשבון עם גולדנשטיין 

 11 מפה ועד להודעה חדשה?

 12 טוב. כן. עוד? כב' הש' לוי:

 13 מה קורה היום עם אתר יזרוס? ו"ד אבן חן:ע

 YNET. 14-הוא נמכר ל ת:

 15 איפה הוא? ש:

 16אתה רואה שהקושי שלי, אני אביא אותם כנראה לסגירה, מה אתה  ת:

 17 רוצה ממני, מה אני יודעת, 

 18 אני שואל.  ש:

 19 מה גם זה אני אחראית? ת:

 20 לא אחראית, אני שואל איפה האתר הזה היום? ש:

 21קנו אותם סימן שהם היו אתר  YNETקודם? אם לא מה אמרתי לך  ת:

 22 טוב, לא? אחרת לא היו קונים אותם. 

 23 אז למה הורידו אותו? ש:

 24 -? או תיכף תגיד שאני גם נתתי פרסומים לYNETאני גם מנהלת את  ת:

YNET  .25 שיקנו את יזרוס 

 26 שילמתם.  YNET -ל ש:

 27בצחוק, אני לא יודעת איך אתה קושר את הדברים, סתם בצחוק,  ת:

 28בצחוק, שלא יהיה פה. זה, מה אני אחראית? מה אני מנהלת את אתר 

 29 יזרוס? מה הקשר שלי אליהם?

 30אני שואל אותך אם זה היה אתר כל כך טוב שכולם היו צריכים  ש:

 31 לפרסם בו למה הוא נעלם?

 32 אני חוזרת ואומרת, אני חוזרת,  ת:
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 1 אני שואל אותך.  ש:

 2י ואני אנסה להבהיר את המצב הזה. אז אני אחזור על מה שאני אמרת ת:

 3 בתקופה של, 

 4 למה היא צריכה לענות על זה בכלל אדוני? עו"ד ג. אדרת:

 5 לא צריכה? העדה, גב' קירשנבאום:

 6 מה זה רלבנטי,  כב' הש' לוי:

 7 היא אחראית למה סגרו את יזרוס?  יש לך תזה? תציג לה.  עו"ד ג. אדרת:

 8  אני שואל אם היא יודעת. עו"ד אבן חן:

 9 למה זה רלבנטי? כב' הש' לוי:

 10 אני חושבת שיזרוס נמכר אחרי שאני כבר, לא יודעת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 טוב.  כב' הש' לוי:

 12 התזה שלנו נציג בסיכומים.  עו"ד אבן חן:

 13 רק תדייקו באמת.  העדה, גב' קירשנבאום: 

 14 אם יש חלק,  כב' הש' לוי:

 15 תיצמדו לאמת. נכון להגיד.  העדה, גב' קירשנבאום:

 16 יש לכם הנחיות כבר לסיכומים. כן. בבקשה.  כב' הש' לוי:

 17תגידי, קליביצקי הוא נחשב לאחד המומחים הגדולים לתקשורת  עו"ד אבן חן:

 18 הישראלית בשפה הרוסית, נכון?

 19הוא נחשב, המשרד שלו נחשב לאחד ממשרדי פרסום הוותיקים, היה  ת:

 20ר אותו, לאחד המשרדי פרסום הטובים נחשב לפני שהצלחתם לסגו

 21והאמינים ביותר בשפה הרוסית. והאמינים צריך, הייתי מדגישה את 

 22המילה אמינים כי הוא עשה עבודה מעבר לחברת הפרסום. הוא גם 

 23בדק שהפרסום עומד במקום , שעונה לזה, הוא גם הגיש חלק 

 24 מהדו"חות כנדרש על ידי מבקר המדינה וזה היתה עזרה לא רגילה

 25 בהגשת דו"חות. 

 26 המפלגה שכרה אותו לפני מערכות בחירות? ש:

 27 כל מערכת בחירות.  ת:

 28 ואתם סמכתם עליו שהוא הבן אדם הכי מתאים לתפקיד הזה? ש:

 29לנושא של התקשורת כתובה, כן. הוא גם היה יושב ראש של האיגוד  ת:

 30העיתונאים דוברי רוסית לדעתי. לא יודעת אם הוא עכשיו. ודרך אגב, 

 31י יודעת שבמערכת הבחירות הזאת הוא גם עובד בישראל ביתנו. אנ

 32 ואני כבר לא שם. 
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 1 מי עובד שם היום? קליביצקי? ש:

 2כן, אבל לא עובד כמשרד כי המשרד שלו נסגר הרי עצרתם לו כסף,  ת:

 3 עצרתם לו כסף, סגרתם לו אוויר והוא פשט רגל. 

 4 את יודעת שגם בירנבאום עובד היום עם המפלגה? ש:

 5לא , לא יודעת, אבל הבנתי את זה מההערה שלך קודם. בירנבאום  ת:

 6הוא ידיד של שרון אז יכול להיות ששרון איך שהוא קשור לזה, אין לי 

 7 מושג. 

 8 היה לך קשר חברי עם קליביצקי? ש:

 9כן. חברי? תשמע, אנחנו שנים עובדים, שנים ביחד, מכירים, מאוד  ת:

 10, יש ביננו, כן. אפשר להגיד סמכתי על דעתו על התקשורת הרוסית וכן

 11 גם חברים ידידותיים כי גם הייתי אצלו בימי הולדת אז כן. 

 12 . 418אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 13 הכתב מפעם לפעם נהיה יותר קטן, המשקפיים כבר לא עוזרים גם.  ת:

 14 משתנים.  כב' הש' לוי:

 15 חשבונית,  עו"ד אבן חן:

 16 עם המשקפיים את זה אני לא מצליחה לראות. אני אומרת לכם גם  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 גם אני לא.  עו"ד ג. אדרת:

 18יש פה חשבונית לכבוד חברת הכנסת פאינה קירשנבאום כנסת ישראל  עו"ד אבן חן:

 19 שקל.  700

 20 כן. בטח. אני אמרתי, סיפרתי את זה. זה לא רק חשבונית אחת,  ת:

 21 לא, לא, זה דוגמה.  ש:

 22דמה לי שנתיים אם לא שלוש אפילו, זה דוגמה, הוא עבד אצלי נ ת:

 23קליביצקי היה אחראי על הניהול פייסבוק שלי ברוסית. מה? הוא, 

 24הוא לא היה לכתוב את הכתבות, כי הכתבות היה כותב דאוד אבל 

 25הוא היה חייב לנהל, למחוק, אני, האמת לא יודעת מה עושים עם 

 26ל אין לי פייסבוק, אני לא מנהלת, מאז שאני לא בכנסת ואין מי שמנה

 27פייסבוק, כאילו יש אתר, אני לא נכנסת לשם, לא יודעת מה עושים עם 

 28הדבר הזה. זה לא יפה, אני כאילו צריכה להיות בין המתקדמות אבל 

 29 אני לא. 

 30 מי שילם את זה? כב' הש' לוי:

 31 הכנסת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 מאיזה תקציב זה מגיע? עו"ד אבן חן:
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 1 אבחון של הכנסת. דף לבוחר, לפי הבדיקה ו ת:

 2 מה היקף התקציב החודשי, השנתי הזה? ש:

 3אלף שקל  70נדמה לי שלחברי כנסת אז היה משהו סדר גודל של  ת:

 4 ובתור סגנית, 

 5 לשנה? ש:

 6אלף שקל, משהו כזה. אם אני לא  40לשנה. ולסגנית שר זה ירד לאיזה  ת:

 7 טועה אבל עוד פעם ההוצאות האלה, אני ידעתי שיש, אני לא ממש

 8 התעסקתי עם זה. גם נדמה לי שתמיד נשארתי שם בעודף. 

 9כי  2014קליביצקי העיד שהתשלום הזה נפסק לקראת סוף שנת  ש:

 10 הבחירות הוקדמו ולא היה צורך בשירות שלו. 

 11 בדיוק ככה.  ת:

 12 מה זה קשור? למה בגלל הבחירות לא צריך? ש:

 13הבחירות,  כי בזמן הבחירות כל המערכה מתנהלת בצורה אחרת, בזמן ת:

 14לא, אני לא ראיתי צורך בניהול של הפייסבוק הזה כי אנחנו בסרטי 

 15פרסומת, הלוחות, אני מופיעה כל הזמן בכל הערים, כאילו סוג 

 16 הפעילות הוא אחר לגמרי. עכשיו, זה מה שהבנתי, זה מה שחשבתי. 

 17אלף שקל על סדנת  16קליביצקי סיפר ששילמת לו גם סכום של  ש:

 18 התנהגות ודיבור בפני מצלמה. 

 19אני חושבת שסיפרתי את זה לכבוד השופט ועוד שאל אותי אם מזה  ת:

 20אני יודעת פה לדבר, כן. היתה לי בעיה, שוב לא בבעיית הדיבור, הוא 

 21אני לא רוצה  גם ציין שם שזה היה הופעה בפני מצלמה כי היו כל מיני,

 22עכשיו לדבר על זה, אבל אם פעם תרצו לדעת לא לפרוטוקול אז אני 

 23 אספר מה הייתי צריכה לתקן. 

 24 לא חשוב.  ש:

 25 בדיוק.  ת:

 26 לא חשוב, זה לא משנה.  ש:

 27ואז הוא הביא אלי אחד בשם, הוא הביא איזה בחור אלכסנדר נדמה  ת:

 28זה מה שעלה לי משהו, לא זוכרת, שעשה לי את הסדנה הזאת וזהו. 

 29הסדנה וזה כנסת שילמה שזה מקובל, לא איזה זה, עבר את הבדיקות 

 30 האלה, מה, מה פה פשע?

 31 מעבר לתשלומים האלה את שילמת עוד כסף לקליביצקי? ש:
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 1לא, לא זוכרת. אתה יודע מה? לא, אם שילמתי מדף לבוחר אז זה  ת:

 2צריך להופיע בדף של הכנסת. משום שילמתי לקליביצקי בזמן 

 3מנדטים ותקציב  15-חירות והיתה תקופה גם כשהמפלגה היתה בהב

 4אפשר את זה שאחר כך זה כבר לא היה אבל כשתקציב אפשר אז 

 5ניסיתי להחזיק אותו גם קצת אחרי בחירות כי הייתי צריכה שם 

 6שהוא ינהל את המערך הזה אבל זה תקופה קצרה מאוד. וזהו, בעיקר 

 7 הוא עבד בבחירות. 

 8בחירות הוא גם סייע לך מבחינה תקשורתית, תיאם מעבר לעבודה ב ש:

 9 לך ראיונות. 

 10 אני יודעת מה אתה רוצה להגיד ואני לא מסכימה עם ההגדרה שלך.  ת:

 11 אני שואל.  ש:

 12הוא, דאוד היה פונה לקליביצקי לפעמים כי קליביצקי היה מקושר  ת:

 13לרדיו רקע ודאוד ניסה לסדר לי ראיונות ברדיו רקע דרך קליביצקי. 

 14בל כל זה נעשה על רקע ידידותי שלהם ולא קשור לגמרי אלי, אני לא א

 15פניתי לקליביצקי ולא ביקשתי מקליביצקי שום דבר כי אני חושבת, כי 

 16לא אני הייתי אחראית על הדוברות ברוסית שלי, אני הלכתי לאן 

 17ששלחו אותי. אם רציתי ללכת ואני, התפקיד שלי היה לסרב ולהגיד 

 18אני לא הולכת, רוצה או לא רוצה וזהו.  ככה זה  לזה אני הולכת לזה

 19 עבד. 

 20תראי, אנחנו הגשנו פה הרבה שיחות בין קליביצקי לדאוד בהקשר  ש:

 21. אני לא אראה את כולם אבל אנחנו רואים פה 174עד  155הזה, זה ת/

 22 שיחה אחרי שיחה, 

 23אבל אני חושבת שקליביצקי העיד את זה פה בעדות שלו והוא אמר  ת:

 24 ה את זה כיחסי חברות בינו ובין דאוד אם אני לא טועה. שהוא עש

 25 בסדר, קודם כל נראה מה הוא עשה.  ש:

 26 אני לא יודעת מה, אתה אומר, תראה מה הוא עשה, אין לי בעיה,   ת:

 27 נראה את השיחות.  ש:

 28בסדר, תביא, אני לא יודעת, גם אני אלמד מה הוא עשה. אבל אם  ת:

 29קש לארגן ראיונות אז זה משהו בינו, דאוד פנה לקליביצקי כחבר ובי

 30זה בדיוק כמו שדאוד פנה לקוגן. בדיוק אותו דבר. אני אין לי קשר לא 

 31לקוגן לא היה לי קשר ולא לקליביצקי בעניין זה. אני לא הייתי 

 32אחראית, כל הדוברות רוסית היה אחראי דאוד. הוא קבע ראיונות, 
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 1ב כתבות בשמי כי הוא קידם כתבות ולמען האמת לפעמים הוא גם כת

 2 כבר אמרתי שהתבטאות שלו ברוסית יותר טובה משלי. 

 3התקשר אליו אומר לו 'אתה יכול לסגור לפאינה את  155לדוגמה ת/ ש:

 4 רקע אבל בארבע, לא בבוקר ואל תגיד בינתיים את הנושא'. 

 5 ?-אוקי. ו ת:

 6 שוב, יש הרבה כאלה.  ש:

 7 ?-נו. ו ת:

 8 זה הוא עשה, מי ביקש ממנו? ש:

 9אני לא ביקשתי, הוא אחראי וזה התפקיד שלו וזה מה שהוא עשה  ת:

 10 מהרגשת התפקיד שלו. 

 11 אוקי. מי שילם לקליביצקי על העבודה הזאת? ש:

 12אני חושבת שאני אמרתי את זה קודם ואתה יכול לשאול עוד פעם,  ת:

 13 התזה שלך לא נכונה, קליביצקי עשה את זה, 

 14 אין פה תזה, שאלתי שאלה מי שילם.  ש:

 15 אז אמרתי, השופט אמר שאני יכולה להגיד שהתזה שלך לא נכונה.  ת:

 16 זה עוד לא תזה, אני שואל קודם מי שילם.  ש:

 17 אני לא שילמתי.  ת:

 18 אוקי.  ש:

 19להערכתי אף אחד לא שילם וכמו שקליביצקי העיד הוא עשה את זה  ת:

 20 כחבר לדאוד. 

 21תיקון של היו גם מקרים, זה לא רק )לא ברור( ראיונות אלא גם  ש:

 22 כתבות שפורסמו. 

 23 אבל אני, זו פרקטיקה מקובלת.  ת:

 24 לא, שגם גודובסקי,  ש:

 25 גם ברדיו וגם בעיתונות.  ת:

 26 גודובסקי, ש:

 27ותראה לי, תביא איזה עיתונאי ותגיד שאין פרקטיקה כזאת  ת:

 28 בעיתונאות ישראלית לתקן כתבות. 

 29 אני לא אמרתי שלא מקובלת,  ש:

 30 נו, אז מה.  ת:

 31רק אומר גודובסקי היה פונה לקליביצקי אומר לו הכתב הזה אני  ש:

 32 והזה פרסם כתבה ותגיד לו שזה לא נכון שיתקן. 
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 1אז היה פה קליביצקי, תביא גודובסקי, הקשר ביניהם, הם חברים,  ת:

 2דאוד פונה אליו בתור חבר שיעזור לו לעשות את התפקיד שלו אצלי 

 3ת, לא יודעת, אולי על ומה אני באמת צריכה עכשיו לדעת כשבזמן אמ

 4התיקון של הכתבה הזאת ידעתי גם אבל לא ידעתי בטח שהוא פנה 

 5לקליביצקי, אני לא יודעת, אבל גם אם הוא פנה לקליביצקי וגם אם 

 6ידעתי שהוא פנה לקליביצקי אני לא ראיתי בזה איזה עבירה כי אני 

 7 ידעתי שהוא פונה אליו בתור חבר. 

 8 ביצקי?איך גודובסקי הכיר את קלי ש:

 9 אני לא יודעת.  ת:

 10 קליביצקי העיד פה,  ש:

 11 אני לא זוכרת.  ת:

 12 הוא אומר שאת הכרת בינו ובין גודובסקי.  ש:

 13 '?05'? 04? 2003-יכול להיות בהחלט. מתי? ב ת:

 14 הוא אומר שהוא לא הכיר אותו קודם ושאת הכרת ביניהם.  ש:

 15 מתי הכרתי ביניהם? באיזו שנה? ת:

 16 מתי הוא לא אמר.  ש:

 17, זאת אומרת אני 2006קליביצקי התחיל לעבוד אצלנו בבחירות של  ת:

 18הכרתי לו את גודובסקי , גודובסקי מנהל אגף  2005-מעריכה שמ

 19הארגון, קליביצקי עושה פרסום לבחירות אז מה חשבת שהם לא 

 20 יכירו? שאני לא אכיר להם? מה הוא בהיחבא קליביצקי עובד אצלי?

 21קליביצקי העיד שהשיחות היחידות שהיו לו עם גודובסקי זה השיחות  ש:

 22 שבהם הוא היה פונה אליו בענייני התקשורת שלך. 

 23 מה אני אחראית על זה? ת:

 24 איזה חברים הם? ש:

 25 תשאל אותם איזה חברים הם, אני לא יודעת מה אתה רוצה ממני.  ת:

 26 )לא ברור( מאור,  עו"ד א. אדרת:

 27 למה? עו"ד אבן חן:

 28 , 297כי קליביצקי העדות שלו נמחקה, יש לנו ת/ עו"ד א. אדרת:

 29 . 16סעיף  עו"ד אבן חן:

 30 השיחות שאתה מדבר,  8אני רואה קודם כל סעיף  עו"ד א. אדרת:

 31 . 16תקרא סעיף  עו"ד אבן חן:

 32 אני גם אחראית על היחסים ביניהם?  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 איזה ת' זה? כב' הש' לוי:

 2 . זה, 297 :עו"ד אבן חן

 3 כן. כן. ההסכמה.  כב' הש' לוי:

 4 עובדות מוסכמות.  עו"ד אבן חן:

 5 פרטים מוסכמים.  כב' הש' לוי:

 6 מה? על השיחה הזאת שפתאום נעלמה? אחרי שהעידו?  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 זה בגלל שהוא לא היה פה, נכון? כב' הש' לוי:

 8 כן.  עו"ד אבן חן:

 9מוזר כבוד השופט שדווקא שתי עדויות של גולדנשטיין  איך זה העדה, גב' קירשנבאום:

 10וקליביצקי שאמרו שאיימו עליהם במשטרה דווקא הם לא נקלטו, 

 11 כבר זה מדליק לי מנורות אדומות.  

 12 זה אותה חקירה.  כב' הש' לוי:

 13 מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 14 אותה חקירה. כן.  כב' הש' לוי:

 15 . 297ת/-ב 16סעיף  עו"ד אבן חן:

 16 אבל אני רוצה לסמוך שבית המשפט באמת עובד בצורה אחרת.  , גב' קירשנבאום:העדה

 17 מה זאת אומרת? כב' הש' לוי:

 18שפה לא עושים דברים כאלה, זה מה שהתכוונתי. שאם זה נמחק זה  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 באמת נמחק ושזה לא בכוונה. 

 20 אם לא הייתם מסכימים היינו מביאים אותו שוב.  כב' הש' לוי:

 21 חבל פשוט להריץ אנשים. כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 22טוב. עכשיו זה תזה. את לא שילמת לקליביצקי על כל השירותים  עו"ד אבן חן:

 23 האלה, אבל את דאגת שחל"פ שומרון ישלמו לו. 

 24וא עשה הסתיימה התיזה? אני יכולה לענות? הם שילמו לו בלי שה ת:

 25 עבורם עבודה?

 26הם אמרו שהם העסיקו אותו בגללך ושכבר נכפה עליהם לשלם לו כזה  ש:

 27 סכום גם ניסו שיעשה עבודה. 

 28שנים לא מכרו והביא אותם  10והוא מכר להם את הבתים שבמשך  ת:

 29 מיליון? 3לרווח של 

 30 עדיין שילמו לו הרבה מעבר למה שהעבודה שלו היתה שם.  ש:

 31יתי מעורבת בהסכם, היה ביניהם דין ודברים התנהלו, אבל אני לא הי ת:

 32אני ראיתי בחומר החקירה שהם התכתבו ביניהם, הוא רצה מחיר 
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 1אחר, הם רצו מחיר אחר, אני כל מה שאמרתי לגרשון ולא מכחישה 

 2את זה, אני אמרתי לגרשון כשהוא בא ובכה המשכנתאות עבודה, אין 

 3לא מצליח למכור. אמרתי  שנים 10לי איך להחזיר, עומדים לי בתים 

 4לו תקשיב, אתה פנית לרוסים? הרי אין להם כסף לקנות דירה לא 

 5דקות משם, אצלך  10ברמת גן ולא בכפר סבא ולא בפתח תקווה, זה 

 6הם יכולים לקנות בית במחיר יותר טוב, תפנה. הוא אמר איך לפנות? 

 7ס במקרה הזה למשל אני לא חשבתי שצריך לפנות דרך יזרוס כי יזרו

 8פונה לצעירים, צעירים לא ילכו לקנות את הבתים, למי צריך לפנות? 

 9צריך לפנות לציבור מבוגר כאלה שרוצים לקנות, אמרתי לו תדבר עם 

 10קליביצקי, שלחתי את קליביצקי לשם, עשה להם ראיונות, עשה 

 11 פרסום, מכר להם בתים וגם בזה אני אשמה. 

 12 מחל"פ שומרון?כן. הזכרתם עוד גורם חוץ  כב' הש' לוי:

 13 עכשיו בשאלה שלי? עו"ד אבן חן:

 14 כן. אוקי.  כב' הש' לוי:

 15 רמי כבר לא פה, נכון? גם הסנגור לא פה? עו"ד אבן חן:

 16 יש נציגות.  עו"ד וייס:

 17לא, פשוט הגעתי לשאלות שאולי קשורות אליו ואני לא רוצה לשאול  עו"ד אבן חן:

 18 אותן. 

 19 יש פה ייצוג, לא?  כב' הש' לוי:

 20 יש ייצוג.  , גב' קירשנבאום:העדה

 21 כן, אבל,  עו"ד אבן חן:

 22 אמרתם שתשתדלו,  עו"ד א. אדרת:

 23 אבל עדיף שלא.  עו"ד אבן חן:

 24 לא, אותי מעניין הייצוג כרגע.  כב' הש' לוי:

 25 יש ייצוג אדוני.  עו"ד וייס:

 26 בסדר גמור. ואם לא, עורך דין אדרת. כב' הש' לוי:

 27  אבל יש. )לא ברור(. עו"ד וייס:

 28 כן. אני מעריך את זה, מקווה שגם הלקוח.  כב' הש' לוי:

 29 זהו להיום? עו"ד ג. אדרת:

 30 משאלת לב? כב' הש' לוי:

 31 מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 32 החלק הראשון.  עו"ד א. אדרת:
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 1 עורך דין אדרת שואל אם הגענו למחצית היום.  כב' הש' לוי:

 2 אני לא שמעתי, אני כבר אמרתי אני כבר זקנה, לא שומעת, לא רואה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 3 כן, עורך דין אבן חן.  כב' הש' לוי:

 4 רגע, אנחנו פה,  עו"ד אבן חן:

 5עד שהוא מחפש אני רוצה לשאול אותך כבוד השופט, מה דעתך על  העדה, גב' קירשנבאום:

 6 זה? למה אתה צוחק? 

 7 זה פרקטיקה מקובלת.  כב' הש' לוי:

 8אני יודעת שלא. אני מאוד, אם אפשר, אם אתה תגיד לא מקובל אני  עדה, גב' קירשנבאום:ה

 9 לא אעשה את זה. 

 10 זה כבר מקובל, אני מרגיש.  כב' הש' לוי:

 11 עצרו לי את כל הכסף, אתה יודע. לא, אבל אני, אם זה מקובל,  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 לא, לא,  כב' הש' לוי:

 13 לקחו לי גם את הפנסיה, לא. טוב. ו העדה, גב' קירשנבאום:

 14יש לך עורכי דין טובים מאוד, הם יודעים את מלאכתם, אני בטוח  כב' הש' לוי:

 15 שהם עושים אותה נאמנה. 

 16 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 כן.  כב' הש' לוי:

 18 מה התפקיד הרשמי של גודובסקי במפלגה? עו"ד אבן חן:

 19 מנהל אגף ארגון.  ת:

 20 ות אלייך?והוא כפוך ישיר ש:

 21 כן.  ת:

 22הוא היה אחראי במסגרת התפקיד שלו על הקשר עם השטח של  ש:

 23 המפלגה? סניפים, פעילים, ראשי ערים. 

 24כן, חד משמעית. ועם השנים הסמכות הלכה והתרחבה כי לי היה  ת:

 25 פחות זמן להתעסק בזה. 

 26 גורמי השטח הכירו את גודובסקי כעוזר שלך וכיד ימינך, נכון? ש:

 27להגיד ככה לפעמים היה מציג את עצמו כעוזר שלי  והיה מציג אפשר  ת:

 28את עצמו איך שהוא רצה להציג את עצמו. אבל לא יד ימיני. הוא היה 

 29מנהל אגף ארגון, הוא לא היה צריך להיות יד ימיני, הוא איש עצמאי 

 30 לגמרי, עושה את העבודה שלו, הוא כפוף אליי. אבל לא יד ימיני. 

 31 רה שהוא היה עוזר שלך. אראלה וולברג אמ ש:

 32 אתה רואה, כל אחד קורא איך שהוא רוצה, אבל לא יד ימיני.  ת:
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 1 קלגנוב אמר שהוא היה איש הקשר שלך לפעילי השטח.  ש:

 2פחות או יותר במסגרת התפקיד שלו כן הוא היה איש הקשר שלי עם  ת:

 3השטח. איש הקשר של המפלגה ואני מנכ"לית אז הוא איש הקשר עם 

 4 השטח. 

 5 רונן צור אמר שהוא היה יד ימינך.  ש:

 6 ככה הוא ראה אותו.  ת:

 7בסדר. יש עוד הרבה, לא נעבור. את היית מרוצה מהעבודה של  ש:

 8 גודובסקי, נכון?

 9גם על זה דיברנו, בגדול פעם כשאמרתי שהייתי מרוצה מאוד  ת:

 10מהעבודה שלי אז כבוד השופט העיר לי כל הזמן היית מרוצה? אז לא, 

 11כשאתה אומר היית מרוצה אז אני יכולה להגיד שרוב הזמן  אז עכשיו

 12הייתי מרוצה והיו פעמים שמאוד לא הייתי מרוצה והיו פעמים שגם 

 13רציתי לפטר אותו מרוב שלא הייתי מרוצה אבל יש כל מיני אילוצים 

 14 בחיים. 

 15 הוא היה נאמן לך באופן מוחלט? ש:

 16 הוא היה נאמן למפלגה באופן מוחלט.  ת:

 17 קרה שאת העלית נגדו טענות והוא נעלב והציע להתפטר. היה מ ש:

 18פעם אחת ניסיתי לפטר אותו, רציתי לפטר אותו ופעם אחת הוא רצה  ת:

 19 להתפטר, היו מקרים, כן, בהחלט. 

 20 אתם דיברתם כמעט כל יום, נכון? ש:

 21לא, אנחנו דיברנו כל יום כמעט כל היום. כי הוא היה חולה של  ת:

 22ר הרבה והיה מציק לי הרבה. אבל הרבה השיחות והוא היה מתקש

 23הייתי מסננת אותו אבל קבוע בדרך הביתה ובדרך לזה, היינו 

 24מתעדכנים אחד בשני כי לא הייתי מספיקה להגיע למפלגה והוא היה 

 25 מעדכן אותי בדברים. 

 26 עכשיו, מעבר לקשר עבודה, היה לכם גם קשר אישי טוב.  ש:

 27שנים ביחד  10-נחנו עבדנו מעל ללא היה ביננו שום קשר אישי טוב, א ת:

 28והיו ביננו יחסים מאוד טובים ואני למדתי במשך השנים שניהלתי 

 29צוותים כאלה ואחרים שאם אתה לא קשוב לעובדים שלך ואם אתה 

 30לא מבין את הצרכים שלהם אז אתה לא מבצע את תפקידך כמו 

 31 שצריך וככה גם עבדתי במפלגה. 

 32 ת מהמפלגה, נכון?אני רוצה, גודובסקי קיבל משכור ש:
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 1 כן.  ת:

 2 על איזה תפקיד הוא קיבל את המשכורת? ש:

 3 מנהל אגף ארגון.  ת:

 4מנהל אגף ארגון. ואת כל הפעילות שהוא עשה קודם שראינו פה,  ש:

 5 התקשורת,

 6 הוא לא קיבל על זה,  ת:

 7 לא קיבל על זה.  ש:

 8אבל הוא היה חולה, הוא היה מת לעשות את זה, זה לא משהו שהוא  ת:

 9ה מוכן לעשות את זה גם אם לא היו משלמים לו בשום מקום כי הי

 10גודובסקי מאוד אהב להתעסק, אני כבר אמרתי, הוא חשב שהוא 

 11אלוף של התקשורת, על זה היה רוב התקלות שלי איתו כי הוא גם 

 12התערב בפעילות של הדוברות כי הוא כתב טוב ברוסית, הוא כתב, 

 13תבים והוא חשב שהוא מבין הוא התנסח ברוסית יותר טוב מהרבה כ

 14וכשאני עניתי וכבר לא יכולתי והייתי עמוסה בכל מיני דברים אז הוא 

 15לקח על עצמו ואני לא התנגדתי כי זה היה לי מאוד נוח שהוא מתעסק 

 16 בדוברות שלי ברוסית. 

 17 . 492, זה חלק מת/25אני רוצה להראות מייל ארז דפנה  ש:

 18 ו. מה זה? הוא שולח לי איזה מייל. נ ת:

 19 כן, גודובסקי שולח לך מייל נקודות למפגש עם איווט.  ש:

 20 אוקי.  ת:

 21 במה הוא מעדכן אותך פה בעצם? ש:

 22יש פה פגישת סיעה אני הבנתי, איווט, שרינו, יש שרינו, סטס, לא  ת:

 23יודעת, לא יודעת מה הוא, עכשיו אתה רוצה? אני לא זוכרת מתי זה 

 24 היה. 

 25במסגרת איזה תפקיד הוא עושה את הפעילו לא, לא, באופן כללי מה,  ש:

 26 הזאת לדוגמה?

 27 מנהל אגף ארגון.  ת:

 28לדוגמה, 'צריך להביא לאוזני  7מנהל אגף ארגון. תראי את סעיף  ש:

 29אלף ראשון דרך זרחין מכיוון שאנו  200איווט שטלי סגרה עם דבורה 

 30מסתמכים על זרחין צריך להגיד את זה כשמועה', למה הוא מתכוון 

 31 פה?

 32 אין לי מושג. אני סגרתי משהו לזרחין? ת:
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 1 כותבים אליך, אני שואל אותך.  ש:

 2לא יודעת מה זה. ואתה חושב, ואתה בטח חושב שאם דאוד כותב לי  ת:

 3שאני צריכה להגיד לאוזני איווט שטלי סגרה, אני רצה כבר עכשיו 

 4לאיווט ומעדכנת אותו בכל מיני שטויות אלה שהוא יושב בישיבת 

 5באמת הולכת להקשיב למה שכתב פה דאוד וכל מה שכותב  שרינו ואני

 6דאוד אני כבר עכשיו הולכת לעשות את זה ואני אומרת את זה 

 7 באירוניה. 

 8השאלה, אם אני אכתוב עכשיו לנשיאת בית המשפט העליון על היום  כב' הש' לוי:

 9הולדת של השכן שלי, קשה לי להאמין שזה יתקבל טוב. כי בפעם אני 

 10 ראה אני אחטוף על הראש. נכון?אכתוב לה כנ

 11לא, אבל הוא כותב לי דברים שהוא כן רוצה אותם, זה לא, רגע, אני  העדה, גב' קירשנבאום:

 12לא מזלזלת במה שהוא כותב. הוא כותב דברים שלדאוד נראים דברים 

 13 חשובים, זה לא אומר, 

 14 ואת,  כב' הש' לוי:

 15אש, הוא כותב לי, אני מתוך זה בוחרת אני לא צריכה לתת לו על הר העדה, גב' קירשנבאום:

 16 מה כן, 

 17 את יודעת על מה הוא מדבר? כב' הש' לוי:

 18לא, אין, עכשיו בטח אני לא יודעת וגם אז אני לא יודעת, הוא לא  העדה, גב' קירשנבאום:

 19כותב שאני ידעתי על מה מדבר, הוא אומר שהוא שמע איזה שמועה, 

 20 ה כסף לזרחין, הוא שמע איזו שמועה שמישהי העבירה איז

 21 את עכשיו מפרשת? או שזה,  כב' הש' לוי:

 22 אני מפרשת,  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 אז את לא זוכרת כלום.  כב' הש' לוי:

 24 לא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 אז  אין צורך, אם את לא יודעת על מה מדובר,  כב' הש' לוי:

 26 הוא שלח לי איזו הודעה, לא יודעת אם התייחסתי,  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 שאר הנושאים ידעת על מה מדובר? כב' הש' לוי:

 28 מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 29 שאר הנושאים ידעת? כב' הש' לוי:

 30 לא, גם אני פה , אני קוראת,  העדה, גב' קירשנבאום:

 31 גם לא? כב' הש' לוי:
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 1תראה, אז, זה דבר שוטף, הוא שולח אומר יש מפגש של שרינו, כנראה  העדה, גב' קירשנבאום:

 2שהשרינו מתקיימים או נקודות למפגש עם איווט שרינו. פעם בשבוע 

 3יש ישיבת שרינו, אני גם אם אני לא שרה בתפקיד מזכ"ל נמצאת 

 4בישיבת שרינו. אז הוא מבקש ממני להעלות מספר נושאים. אז הוא 

 5שאני אעלה לסטס שהוא היה שר  מבקש למשל סטס הוא אומר

 6התיירות לבדוק את בורוכוב לדירקטוריון חברת ים המלח, הוא כותב 

 7לי נושאים שהוא חושב שאני אקדם. עכשיו, אני קוראת, יש דברים 

 8שאני רוצה, יש דברים שאני לא רוצה, יש דברים שאני מעלה ומקבלים 

 9 תשובה שלילית ונגמר הסיפור. זה העבודה. 

 10 מה היה השכר של גודובסקי? ן:עו"ד אבן ח

 11אלף  4,500אני חושבת שכשאני הגעתי לעבודה הוא הרוויח משהו כמו  ת:

 12, לא חושבת שיותר, לא, אבל 10-11שקל. בסוף אולי הגיע לשכר של 

 13שוב, אני, תגיד את חותמת? יכול להיות שאני חותמת אבל אני לא 

 14שכר שלו כי בדיוק, אבל אי אפשר גם היה לעולם לדעת כמה בדיוק ה

 15כל הזמן קיזזו לו שם הלוואות אז אני כבר לא יודעת מה היה שם שכר 

 16שלו. אני חושבת שהיה לו, כל המנהלי אגפים קיבלו אותו שכר אז אני 

 17, אבל זה סתם הערכה, אני לא 12מעריכה שסדר גודל אולי ברוטו היה 

 18 זוכרת. 

 19ם גם את את העדת פה שגודובסקי היה צריך עזרה כספית ומידי פע ש:

 20 הלווית לו סכומים קטנים, אלף שקלים. 

 21, זה פשוט הצטבר בסוף. אבל אשתו עובדת חצי  2,500, 2,000, 1,200 ת:

 22 משרה מורה, הוא עובד במפלגה, אז נקלע לקשיים מידי פעם. 

 23 הוא גם היה מחזיר לך אחר כך את ההלוואות. ש:

 24עליו אז  הוא החזיר לי פעם אחת כבר שזה הצטבר והתחלתי ללחוץ ת:

 25הוא החזיר, זה פעם אחת, אבל זה הסכום שהצטבר במשך איזה שנה 

 26 וחצי משהו כזה. פחות, שנה אולי. 

 27בחקירה שאלו אותך אם גודובסקי אי פעם העביר לך כסף באיזה  ש:

 28 שהם נסיבות את אמרת שלא. 

 29נכון, כי כששאלו אותי בחקירה אם גודובסקי העביר לי כסף באיזה  ת:

 30אני ישר, אני עוד בחקירה אז אני חושבת שהעביר לי  שהן נסיבות אז

 31איזה כסף, אני יודעת, הכוונה אולי לאיזה כסף שוחד, לא שאלו אותי 

 32הוא החזיר, הוא היה חייב לך, הוא שילם החזר הלוואה שלו אליך, 
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 1אם הוא העביר כסף, )לא ברור(  אז מה אתה חושב? אתה חושב על 

 2זה העברת כסף? אז לא, הוא לא החזר הלוואה או שאתה חושב על אי

 3העביר לי שום כסף ולכן אמרתי לא. אבל אם היו שואלים הוא היה 

 4חייב לך כסף, הוא פעם העביר לך כסף שהוא חייב לך, לא יודעת אם 

 5זו היתה ההגדרה, עכשיו, נמצאת בחקירה, חוקרים אותי באיזה חשד 

 6ם אותו לשוחד וזה וזה, הרי מקריאים לי את חשודה בשוחד ושואלי

 7 הוא העביר לך כסף, אז מה אני ישר חושבת?

 8לתמליל, היא אומרת חוץ מזה  28סליחה, אולי תפנה אותה לעמוד  עו"ד א. אדרת:

 9 , 625שנותנת לו הלוואות. היא אמרה את זה בפירוש בת/

 10 לא מה שהיא נותנת לו, שאלו אם הוא נותן לה.  עו"ד אבן חן:

 11החזיר לי הלוואה. אתה רואה?  אז אני אמרתי שלא, חוץ מזה שהוא ת:

 12 אני לא זכרתי אבל הנה הסנגור מתקן. 

 13 את לא אמרת שהוא החזיר לך הלוואה.  ש:

 14 אני נותנת לו הלוואה והוא לא מחזיר? ת:

 15 לא יודע.  ש:

 16 היגיון קצת.  ת:

 17 . 3.9.14, שיחה מיום 799אני רוצה להראות לך שיחה ת/ ש:

 18 דיברנו על זה אבל.  ת:

 19 אני יודע.  ש:

 20 בערב.  10נדבר עוד פעם. נהדר. אנחנו פה היום אמר כבוד השופט עד  ת:

 21 לא, זה היה,  עו"ד ג. אדרת:

 22 זה היה הצעה לפעם שעברה?  עו"ד א. אדרת:

 23 נבהלתם? מה קרה לכם?  העדה, גב' קירשנבאום:

 24 יש ארץ נהדרת.  עו"ד א. אדרת:

 25 . 20שיחה בינך ובין גודובסקי בשורה  עו"ד אבן חן:

 26  כן. ת:

 27את אומרת לו 'תגיד לי, יש לך ירוק בבית?' הוא שואל אותך 'ירוץ או  ש:

 28עץ' את אומרת לו 'לא, אני לא צריכה ירוק, אני צריכה להפוך את זה 

 29לשלנו לעץ' הוא אומר לך 'אני אביא לך מעץ'. אחר כך הוא אומר לך 

 30 ירוקים' 2.5איפה שהוא 'רגע, חכי, 

 31זה פחות או יותר מה שהוא היה חייב לי, אני כבר העדתי על זה.  ת:

 32עכשיו, למה אני שואלת אם יש לך ירוק? כי הרי כסף אין לו אני 
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 1יודעת, אז אני לא יודעת, אני שואלת יש לך כאילו כסף להחזיר לי, 

 2דרך אגב נדמה לי שבאותה פעם הוא גם לא החזיר לי את הכסף. הוא 

 3ני מביא לך ולא הביא לי כסף. ואני לא צריכה אמר כן אני מביא לך א

 4ירוק, אני צריכה שקלים, אני הייתי צריכה כסף, אני חושבת שבאותו 

 5מועד הייתי צריכה משהו לשלם גם ועוד נאלצתי, בגלל שהוא לא 

 6הביא לי את הכסף היה לי מטבע זר של יורו בבית והלכתי ומכרתי 

 7א הביא לי כסף. וגם מטבע זר כי הייתי צריכה משהו לשלם והוא ל

 8העדתי על זה בחקירה שבמועד הזה הלכתי ומכרתי יורו כי הוא לא 

 9 הביא כסף והייתי צריכה כסף. 

 10 מאיפה שיהיו לו ירוקים בבית? ש:

 11 לא יודעת, אני שאלתי אם יש לו.  ת:

 12 אבל את יודעת מה המצב הכלכלי שלו למה שיהיה לו ירוקים בבית? ש:

 13ת, אני צריכה שהוא יחזיר לי כסף. וזה מה אני שואלת, אני לא יודע ת:

 14 שאני שואלת, יש לך כסף להחזיר לי? תחזיר לי כסף. 

 15 לא, את לא אומרת לו יש לך כסף, ש:

 16יש לך ירוקים הוא אומר את צריכה שקלים, תביא לי כן אני צריכה  ת:

 17 שקלים תביא לי שקלים אני צריכה שתחזיר את הכסף. 

 18 שהמילה החזר הלוואה לא עלה אפילו ברמז?אבל איך זה  כב' הש' לוי:

 19אבל הוא יודע, מה אני צריכה לרמוז לו פה, הוא צריך להביא לי כסף,  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 מה אני צריכה לרמוז לו? הוא יודע שהוא חייב לי כסף. 

 21למה לא לשאול? תגיד מתי אתה מחזיר לי את ההלוואה? מה זה תגיד  כב' הש' לוי:

 22 וק בבית?לי יש לך יר

 23 אבל, מה הטענה אני לא יודעת, מה השאלה? העדה, גב' קירשנבאום:

 24 הטענה של התביעה ברורה.  כב' הש' לוי:

 25 לא, לא ברורה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 הטענה שלנו שזה לא הלוואה.  עו"ד אבן חן:

 27 אלא מה? ת:

 28 אלא שהיה לכם כסף משותף,  ש:

 29 ממה כסף משותף היה לנו? ת:

 30 ספרי לנו. זה את ת ש:

 31לא, אין לי מה לספר כי לא היה לנו שום כסף משותף, לעולם לא היו  ת:

 32לי שום עסקים עם גודובסקי ולא עם אף אחד אחר והוא היה חייב לי 
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 1כסף וזה מה שקרה והוא החזיר לי אחרי פעמיים שדיברתי איתו 

 2 החזיר לי את הכסף. 

 3 תסבירי לי שאת שואלת אותו אם יש לך ירוק,  ש:

 4 הסברתי.  ת:

 5 והוא שואל, והוא עונה לך את צריכה ירוק? מעץ? מה יש לו קופה? ש:

 6 לא יודעת מה,  ת:

 7 הוא צ'יינג'? ש:

 8 לא, הוא שואל אותי איך אני רוצה שיביא לי את הכסף.  ת:

 9, שיחה, את מתקשרת לגודובסקי, תאריך 883אני רוצה להראות לך ת/ ש:

28.10.14 . 10 

 11גם על זה דיברנו, זה פעם שניה, שפעם הראשונה לא הביא לי כסף אז  ת:

 12התקשרתי אליו שיביא את הכסף כבר. ואמרתי אם אין הכל תביא 

 13 לפחות חלק, תביא משהו כבר. 

 14 וחצי בבוקר.  6את מתקשרת אליו  ש:

 15כן, לפני שהוא יוצא מהבית שלא יגיד עוד פעם אוי יצאתי שכחתי לא  ת:

 16 לקחתי. 

 17 חודש וחצי אחרי.  לוי:כב' הש' 

 18 חודש בערך. כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 , 28.10וזה  3.9 כב' הש' לוי:

 20 נכון, אז כשאני מתקשרת והוא אומר לי אוי עכשיו אני,  העדה, גב' קירשנבאום:

 21 בינתיים עברו חודש וחצי מאז,  כב' הש' לוי:

 22 חודשיים.  עו"ד אבן חן:

 23 ו מאז שהוא הלווה כסף עברה שנה. אבל גם עבר העדה, גב' קירשנבאום:

 24 כן.  כב' הש' לוי:

 25תראי, את שואלת אותו 'הערתי אותך' הוא עונה לך 'לא, לא, הייתי  עו"ד אבן חן:

 26 באמבטיה' והדבר הראשון שהוא אומר לך 'כמה את צריכה?'.

 27אין  כי עוד פעם, הוא לא הביא לי כסף, הוא יודע שהוא לא הביא לי אז העדה, גב' קירשנבאום: 

 28לו הכסף אז הוא שואל אותי כמה את צריכה, אין לו את הכסף להביא 

 29 לי. 

 30 , 28.10עד  3.9-אבל חודש וחצי לא דיברתם גברת קירשנבאום, מה כב' הש' לוי:

 31 בטח שדיברנו, בטח שדיברנו ושמעתם,  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 ?3.9-והוא לא זוכר בדיוק מה היה ב כב' הש' לוי:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 ואח' מדינת ישראל נ' קירשנבאום 16512-08-17 ת"פ
 

 2019אפריל  03 

 

 5541 

 1 אנחנו כל הזמן מדברים על זה, אנחנו, אנחנו לא מדברים רק בטלפון.  נבאום:העדה, גב' קירש

 2 רק על ההלוואות? כב' הש' לוי:

 3תשמע, אנחנו הרי לא מדברים רק בטלפון, אני פוגשת אותו 'הבאת  העדה, גב' קירשנבאום:

 4כסף?' 'אוי יצאתי שכחתי' אבל אתה יודע שאתה צריך להביא לי כסף, 

 5ך את זה שבוע הבא אני מביא לך את זה. נפגשים כן ,כן אני אביא ל

 6שבוע הבא, הבאת? תקשיבי לא יכול עכשיו בדיוק לא מסתדר, תני לי 

 7אני גומר פה וזה, אמרתי טוב אל תסבן אותי תביא לי כבר את הכסף 

 8וככה זה ממשיך. אחרי זה אני החלטתי שאם אני לא מתקשרת בבוקר 

 9 ייגמר. ואומרת לו עכשיו תביא את הכסף זה לא 

 10 אבל כבר אמרת לו אם,  כב' הש' לוי:

 11 ומה ומה. העדה, גב' קירשנבאום:

 12 או עץ או ירוק אז למה הוא שואל עוד פעם איך את צריכה? כב' הש' לוי:

 13אז עוד פעם שואלת אותו, אותן שאלות. ולמה הוא לא שואל כל פעם  העדה, גב' קירשנבאום:

 14שאלות אז כמה את צריכה אז כמה את צריכה כשהוא יודע כמה הוא 

 15 צריך להחזיר לי. 

 16 גם עם הבנות שלך את מדברת ככה? עם עץ וירוק? כב' הש' לוי:

 17 בסלנג כזה.  כן. לא, עם הבנות לא, עם הבעל כן, הבנות פשוט לא העדה, גב' קירשנבאום:

 18 תביא לי עץ תביא לי ירוק? כב' הש' לוי:

 19טוב, בעל שלי לא צריך להביא לי עץ וירוק אבל אני הבאתי פה דוגמה  העדה, גב' קירשנבאום:

 20שגם לא קשור לדבר הזה, זה הסגנון דיבור וגם כשזה לא היה קשור 

 21לדאוד ולא שום דבר כשאנחנו דיברנו על דברים אחרים עדיין ככה 

 22 אנחנו מדברים. 

 23 מי זה אנחנו? כב' הש' לוי:

 24לי, חברים וגם בין החברים בישראל כשאומרים ירוק אני, הוא, בעל ש העדה, גב' קירשנבאום:

 25אז מתכוונים לדולרים. היום למשל, אתה יודע שברוסית לא אומרים 

 26מיליון בשקלים, אומרים לימון אז עכשיו אם אני אגיד מישהו תעביר 

 27לי לימון אז אתה תגיד שאתה מנסה להסתיר משהו. אבל ברוסית ככה 

 28 תמונה של תה ולימון?אומרים לימון.  מה הראית לו את ה

 YNET. 29-לא, הראיתי לו תמונה שלו ב עו"ד שחף:

 30שלי? אני רוצה בכל זאת להבין, הוא לא אומר לך כמה אני חייב לך,  עו"ד אבן חן:

 31 הוא לא אומר, 

 32 הוא יודע כמה הוא חייב לי,  ת:
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 1, שואל אותך כמה 2,000רגע, הוא לא אומר לך אני יכול להחזיר לך  ש:

 2 עדיף.  10, גם 8, 10אומרת לו  את צריכה. ואת

 3 עדיף לי שיחזיר לי את הכל.  ת:

 4רגע, ואז אומר לך מעץ? ואת אומרת לו גם ירוק. יש פה כאלה  ש:

 5 סכומים. 

 6, תתחיל להחזיר, 8, 10מה שיש לך תביא תחזיר לי מה שאתה חייב,  ת:

 7מה שיש לך, יש בירוק תביא בירוק, יש בשקלים תביא בשקלים, מה 

 8 יא. שיש לך תב

 9 . 15:30, שיחה מאותו יום שעה 807אני רוצה להראות לך שיחה ת/ ש:

 10אנחנו חוזרים על יום החקירה הראשית. אני כבר בעל פה זוכרת את  ת:

 11 השיחות האלה. 

 12 אני משתדל שהשאלות יהיו שונות.  ש:

 13אותו דבר. שסיפרתי שסגן ראש העיר בבאר שבע היה במעצר בית,  ת:

 14צל אמא שלו, נסעתי לבקר אותו, הבאתי לו סגרו לו חשבונות, גר א

 15שקל  וזה היה בחודש מרץ אפריל והוא לא שילם לי והיה לי לא  6,000

 16נעים לפנות אליו וביקשתי מדאוד שידבר איתו ושיבקש שיחזיר לי את 

 17הכסף ואז הוא הגיע ולא הביא לי דווקא בשקלים, ההוא הביא לי 

 18 בדולרים. אז אמרתי לפחות הוא יצא גבר. 

 19 הוא נזכר פה? כב' הש' לוי:

 20 לא. אבל הוא ידע שהוא דיבר איתו, אתה רואה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 21 למה הכל כזה עמום? כב' הש' לוי:

 22כי ככה, כבוד השופט, זה עמום כשאתה לוקח שיחה, מוציא אותה  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 מהקשר וזה נראה לך עמום. אבל כשאתה נמצא בקשר יום יומי עם בן

 24אדם מדבר איתו על הדברים וזה שיחה המשך של שיחה המשך של 

 25שיחה המשך של שיחה בטלפון, בפגישה, פה ושם, זה לא עמום ולא 

 26 ברור. כי ביננו זה ברור לגמרי. 

 27 מי זה האיש הזה? כב' הש' לוי:

 28 יגאל אובשייביץ' מבאר שבע.  העדה, גב' קירשנבאום:

 29 והוא יודע על ההלוואה? כב' הש' לוי:

 30 בטח שהוא יודע.  עדה, גב' קירשנבאום:ה

 31 והוא יעיד? כב' הש' לוי:

 32 הוא יעיד אנחנו נביא אותו.  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 הוא העיד פה אדוני.  עו"ד א. אדרת:

 2 נביא אותו להעיד עוד פעם.  העדה, גב' קירשנבאום:

 3 אני לא זוכר, הוא דיבר על ההלוואה? כב' הש' לוי:

 4 לא שאלו אותו, ואנחנו גם לא ראינו את השיחה הזאת,  העדה, גב' קירשנבאום:

 5 השיחות האלה הוצגו אחרי שהוא העיד.  עו"ד א. אדרת:

 6 . 2014-השיחות האלה בחומר החקירה כבר מ עו"ד אבן חן:

 7 בחומר חקירה,  עו"ד ג. אדרת:

 8 אני יכול לדעת שזה אובשייביץ'? עו"ד א. אדרת:

 9 (. פרשת התביעה )לא ברור עו"ד ג. אדרת:

 10 אחרי שהעיד? כי אני לא זוכר שהוא העיד על כזה דבר.  כב' הש' לוי:

 11 כי לא היה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 )מדברים ביחד( 

 13 ואם היתה את השיחה, היתה,  עו"ד אבן חן:

 14 היתה שיחה אז הייתי אומרת שזה הוא והיינו שואלים אותו.  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 את זה? ואיך אני יודע עו"ד א. אדרת:

 16אני יודעת שזה קשור אליו. הם לא יודעים אבל אני יודעת שזה קשור  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 אליו. 

 18 זה אצלכם, זה לא אצלי במשרד.  עו"ד אבן חן:

 19 היא עוברת על כל שיחה? נו באמת.  עו"ד א. אדרת:

 20 אז נביא אותו לעדות.  עו"ד ג. אדרת:

 21 לנושא הזה נביא אותו.  עו"ד א. אדרת:

 22 טוב. כן.  כב' הש' לוי:

 23עכשיו אני רוצה להבין בכל זאת. את אומרת הוא הביא לי שצריך  עו"ד אבן חן:

 24לשנות את זה בחזרה לעץ, כלומר הביא לך ירוק, בסדר, הבנו. למה 

 25 גודובסקי אומר 'טוב נפתור את הבעיה הזאת'?

 26 '. כי אני לא הולכת, אני ביקשתי ממנו שילך להחליף לי את זה בציינג ת:

 27 למה? ש:

 28 כי נוח לי שהוא עושה לי את השירות הזה. אני עסוקה.  ת:

 29 גודובסקי? ש:

 30כן, גודובסקי, מה אני, אני מהבוקר עד הערב אני בעבודה, אני צריכה  ת:

 31 את הכסף, נוח לי שהוא הולך ועושה את זה בשבילי. מה הפשע פה? 

 32 אני שואל להבין.  ש:
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 1 סלט?אתה לא שולח מזכירה לקנות לך  ת:

 2 לא.  ש:

 3 אז אתה רואה אני כן שלחתי, גם סלט, גם אוכל וגם לעשות לי צ'יינג'.  ת:

 4ואז את אומרת לו 'אני אעבור דרכך, איך נעשה את זה?' והוא אומר  ש:

 5 לך 'כשתרצי איך שתגידי. '

 6 נכון, אעביר לו את הכסף והוא יחליף לי את זה.  ת:

 7צורה יפה ואת אומרת לו עכשיו, בהמשך הוא אומר לך הוא התנהג ב ש:

 8 כן. 

 9 נו, ומה? ת:

 10 למה אתם מתכוונים? ש:

 11 שהוא לא כעס, שהוא הביא כסף, התנהג בצורה יפה, הביא זה, מה.  ת:

 12 מה יש לו לכעוס? שהוא צריך להחזיר את הכסף שהלווית לו? כב' הש' לוי:

 13 לא יודעת מה הוא שואל.  העדה, גב' קירשנבאום:

 14 הגיוני? כב' הש' לוי:

 15אבל מה זה הוא שואל להתנהג בצורה יפה? בא, נתן כסף, מה, לא  ה, גב' קירשנבאום:העד

 16 יודעת מה הוא התכוון. מה יכול להיות פה? מה? מה יכול להיות פה?

 17 תגידי, את מלווה כסף לגודובסקי,  עו"ד אבן חן:

 18 כן. מלווה כסף ליגאל אובשייביץ'.  ת:

 19 מלווה,  ש:

 20 אני מלווה כסף שיכולתי.  ת:

 21 מלווה כסף לנלי.  :ש

 22 נכון.  ת:

 23 מאיפה? ש:

 24שקל זה בכלל  6,000גם את זה הסברתי. לנלי הסברתי אבל פה  ת:

 25מהשוטף אני הלוויתי לו, אבל אני אומרת לך שהעברתי לא רק להם. 

 26כי אם הרגשתי שמישהו במצוקה ואני צריכה לעזור ואני יכולה לעזור 

 27חוז סמכתי עליה, לא היה ואני סומכת, אני כשהלוויתי לנלי במיליון א

 28צל של ספק שהיא הרי היתה חברה שלי, אמרה את אחותי. באה אלי. 

 29 אני עוד מתוך רחמים. 

 30 כמה עוד אנשים הלווית להם כסף? ש:

 31 בקטנה אני יודעת. לאנשים בדרך כלל זה לא משהו כזה.  ת:

 32 באיזה מטבע את נתת את הכסף? כב' הש' לוי:
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 1 , רק אם מישהו היה צריך במצוקה. למי? לא העדה, גב' קירשנבאום:

 2 לא )לא ברור( לאדון הזה, לסגן ראש עיריית,  כב' הש' לוי:

 3 ליגאל? העדה, גב' קירשנבאום:

 4 כן.  כב' הש' לוי:

 5 שמה? מה נתתי? העדה, גב' קירשנבאום:

 6 באיזה מטבע? כב' הש' לוי:

 7 בשקלים.  העדה, גב' קירשנבאום:

 8 בשקלים? כב' הש' לוי:

 9 כן.  קירשנבאום:העדה, גב' 

 10 אז למה הוא מחזיר בדולרים? כב' הש' לוי:

 11 כי זה מה שהיה לו כנראה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 כמה דולרים זה היה? כב' הש' לוי:

 13 לא זוכרת. אני לדעתי,  העדה, גב' קירשנבאום:

 14 בערך.  כב' הש' לוי:

 15, אני זוכרת שהבאתי לו לא יודעת, אני זוכרת שאני הבאתי לו, אולי העדה, גב' קירשנבאום:

 16 , אני כבר לא זוכרת מה היה שם. 8, אולי הבאתי לו  6,000

 17 אז איך, כמה מחזירים בדולרים, שער המרה? כב' הש' לוי:

 18 מה שהיה חייב לי הוא החזיר לי. אני לא זוכרת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 זה בטוח לא יוצא עגול.  כב' הש' לוי:

 20 בערך.  בסדר, העדה, גב' קירשנבאום:

 21 ודאוד ידע,   כב' הש' לוי:

 22 הוא לא שילם לי ריבית, הוא לא, זה לא כסף,  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 גודובסקי ידע כמה כסף הוא צריך לקבל? כב' הש' לוי:

 24אני חושבת שאני אמרתי לגודובסקי שהוא צריך כי אני ביקשתי  העדה, גב' קירשנבאום:

 25רק שהוא חייב לי כסף  שיחזיר לי או שאולי אמרתי לגודובסקי

 26 ושידבר איתו שיחזיר לי. 

 27 היה לך רישום באיזה מקום של כל ההלוואות? כב' הש' לוי:

 28 לא, כמה זה כבר,  העדה, גב' קירשנבאום:

 29 לא יודע, זה נשמע כאילו היה לך סניף,  כב' הש' לוי:

 30בדה שהוא לא, לא היה שום רישום, לא ניהלתי שום רישום. אבל עו העדה, גב' קירשנבאום:

 31החזיר כסף וגודובסקי החזיר כסף והיחידה שלא החזירה כסף זאת 
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 1נלי. אז מה היה לי פה לרשום? הוא החזיר כסף, גודובסקי החזיר כסף 

 2 ונלי היחידה שלא החזירה. 

 3 שקל? 6,000כשהלווית להוא בשקלים איך מאיפה  כב' הש' לוי:

 4 קודם כל כשזה קרה במרץ עוד היה לי כסף בבית, אני אמרתי לך,  העדה, גב' קירשנבאום:

 5 מזומן שלקחת מהבית? כב' הש' לוי:

 6 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 זה משהו שאי אפשר נגיד לראות בחשבון הבנק כמובן.  כב' הש' לוי:

 8 לא חושבת שאפשר לראות אבל אני יכולה לבדוק את זה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 לא, כי אם הוא החזיר במזומן כמובן שאי אפשר לראות.  וי:כב' הש' ל

 10 אני יכולה, כן, אבל אני יכולה לראות אם היתה במקביל משיכה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 שקל.  6,000משיכה של  כב' הש' לוי:

 12כן, אני יכולה לבדוק את העניין הזה. וגם הם יכולים לבדוק, בטח כבר  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 . בדקו

 14 ממתי זה היה ההלוואה הזאת? כב' הש' לוי:

 15 נתתי לו את זה בערך מרץ אפריל.  העדה, גב' קירשנבאום:

 16 מרץ אפריל איזו שנה? כב' הש' לוי:

 17 ' באותה שנה. 14 העדה, גב' קירשנבאום:

 18 אז הוא מחזיר לך רק מתי? כב' הש' לוי:

 19נה אחרי זה בערך. כי הוא לא הוא החזיר לי את זה באוקטובר. חצי ש העדה, גב' קירשנבאום:

 20 עבד בהתחלה, הוא היה, 

 21 הוא היה סגן ראש עיר, לא? כב' הש' לוי:

 22 לא, הוא היה במעצר בית,  עו"ד ג. אדרת:

 23אני סיפרתי שהיתה שם אלימות במשפחה והוא היה במעצר בית  העדה, גב' קירשנבאום:

 24תקופה ארוכה ואחר כך היה בהשהיה של העבודה והוא לא עבד 

 25 וכשהוא חזר לעבודה אז הוא החזיר את הכסף. 

 26 טוב, הלאה.  כב' הש' לוי:

 27 . 861אני מראה לך שיחה ת/ עו"ד אבן חן:

 28מרתי שזה לא קשור אנחנו חוזרים על אותו יום, זה בדיוק השיחה שא ת:

 29 לא לדאוד, לא להלוואות, לא לשום דבר. 

 30 . 28.8.14-רגע, זו שיחה מ ש:

 31 נו? ת:

 32 בינך ובין גודובסקי.  ש:
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 1 כן.  ת:

 2 יופי.  ש:

 3נו? אבל זה לא על הכסף שלנו, זה בכלל על הכסף של אבי זנדברג  ת:

 4שרוצה למכור את המלון שלו והוא חשב להפוך את המלון, הנה כתוב 

 5עכשיו התקשר לאבי זנדברג כי היה מישהו שאמר לא רוצה מלון רוצה 

 6שזה יהיה דיור מוגן אז הוא אמר אני אבדוק את זה, כמה הוא רוצה 

 7 ירוק, בזה, מה ? זה כבר לא קשור לכסף ביננו. ב 9-9.5למכור אותו? 

 8 תגידי,  ש:

 9 אני אגיד לך.  ת:

 10' , אז הוא 9.5שלו, נכון?' את אומרת ' 9דאוד אומר לך 'כמה שם זה  ש:

 11 ירוק או שלנו', סכום עץ, על מה מדובר פה? 9.5אומר לך '

 12בדיוק עכשיו סיפרתי לך את זה, על המלון הזה. שהוא רצה שאבי  ת:

 13רצה למכור אותו ומי שרצה לקנות רצה להפוך אותו לדיור  זנדברג

 14מוגן ודיברו פה על המחיר של המלון, ואנחנו עוד מדברים זה 

 15מיליון, יותר  4במיליונים. הנה, תראה, רק על המלון הוא שילם בערך 

5.5 . 16 

 17 זה שלו? 9אז למה הוא אומר לך  ש:

 18בל אני רואה שזה , לא יודעת מה, א9, כי הוא רצה שהוא יקבל 9כי,  ת:

 19מה שהיה. מה אנחנו, פה השיחה הולכת על זה שאבי זנדברג רוצה 

 20 למכור את המלון. 

 21 אבל למה זה עניין שלך? כב' הש' לוי:

 22 שואל אותי יש לך חברים שרוצים לקנות מלון אני שוקל למכור,  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 מי שאל? כב' הש' לוי:

 24דאוד שאל אותי אבי זנדברג אמר תשאל את פאינה אולי  אבי זנדברג, העדה, גב' קירשנבאום:

 25יש לה מישהו שרוצה לקנות את המלון שלי. אני מכירה מישהו שיש לו 

 26רשת בתי אבות אז אני מתקשרת ואני אומרת תקשיב יש איזה מלון 

 27בטבריה אז הוא אומר אני לא צריך מלון אני שוקל להקים בית אבות, 

 28רוצה דיור מוגן, איך זה בחיים מתנהל? דיור מוגן. אז אני אומרת הוא 

 29 זה לא ככה מתנהל בחיים? אני ככה אני מכירה שזה מתנהל בחיים. 

 30יגאל אובשייביץ' העיד פה, שאלנו אותו על היחסים ביניכם, על  עו"ד אבן חן:

 31 הקשרים. הוא לא הזכיר בשום שלב את ההלוואה הזאת. 
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 1אתה חושב שזה נעים לו לא שאלת אותו, אם היית שואל היה עונה לך.  ת:

 2לעמוד פה על הדוכן ולהגיד אני הלוויתי מפאינה כסף והחזרתי לה? 

 3אתה חושב שזה נעים לעמוד פה על הדוכן ולהגיד לו את זה? ואתה עוד 

 4לא שואל אותו. ולהגיד פה על הדוכן היתה לי אלימות במשפחה, 

 5יו הייתי במעצר בית, זה מה שנעים לו להגיד פה? אבל אם השיחות ה

 6 אצלך, טוב, אתה לא ידעת שזה הוא, נכון, אני מצטערת. 

 7 אז הפעם הייתי בסדר.  ש:

 8 מה? ת:

 9 לפחות בזה אני בסדר.  ש:

 10 לא, אני פשוט הבנתי שאתה לא ידעת,  ת:

 11 לא להיסחף. כן.  כב' הש' לוי:

 12 

 13 )המשך הקלטה( 

 14 

 15. 492ק מת/, זה מייל חל26אני רוצה להראות לך ת' , מסמך ארז דפנה  עו"ד אבן חן:

 16מיליון להתאחדות לעסקים  2.5השני שמופיע שם,  1תסתכלי  בסעיף 

 17 קטנים. 

 18 כן.  ת:

 19 מה זה? ש:

 20אני אמרתי שהעברתי להם כסף להתאחדות לעסקים קטנים וזה  ת:

 21 חולק, זה עובר לחמ"ת, אחר כך לא לחמ"ת, לתמ"ת, לא יודעת, נו, 

 22 תמ"ת.  ש:

 23תמ"ת כן, ואחר כך זה עבר למשרד הכלכלה ושם זה מחולק לפי  ת:

 24הקריטריונים. שם זה אי אפשר היה להכתיב לאיזה התאחדות אני 

 25 רוצה. אז נתתי לכולם וזה חולק בין כולם. 

 26 מה זה התאחדות היזמים? ש:

 27 זה מת"י, כל המת"י זה התאחדות היזמים.  ת:

 28 ובין היתר מה שאירנה וולברג עשתה? ש:

 29 ביניהם אירנה וולברג. וולברג. ו ת:

 30 וולברג.  ש:

 31 כן.  ת:
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 1ביקשה שתעזרי לה לחדש קשר עם הרשות  2014-אירנה פנתה אליך ב ש:

 2 למלחמה בסמים?

 3 כן.  ת:

 4 את פנית אל גלר? המלצת לו להיפגש איתה? ש:

 5 כן.  ת:

 6 ' היא שולבה בפרויקט של המכללה בראשון לציון?14ובאמת ממרץ  ש:

 7אני מעריכה שכן, אני יודעת שכן, אבל אני גם יודעת שיאיר גלר אמר  ת:

 8שהוא לא אחראי על הסילבוס ועל השיבוץ שיעורים והוא שלח אותה 

 9למכללה, כאילו הוא גלגל אותה הלאה למכללה ואז היא נפגשה עם 

 10מנהל הקורס הזה במכללה וכנראה הציגה לו תוכנית והוא שיבץ 

 11 אותה. 

 12 גם עזרת לה לקבל כספים קואליציוניים? טוב. ובנוסף את ש:

 13 כל הזמן תמכתי בה. לא בה, כאילו בארגון הזה.  ת:

 14בחקירה שאלו אותך לגבי נסיעות שדאוד מצטרף אלייך ואת אמרת  ש:

 15 שבכל פעם שהוא הצטרף אלייך הוא שילם מכיסו באופן פרטי. 

 16כשהצטרף אלי והיה צריך שילם מכיסו הפרטי אני חושבת, בסדר,  ת:

 17 אוקי, אמרתי. 

 18שאלו אותך בחקירה אם יש איזה שהוא קשר בין אירנה וולברג לבין  ש:

 19 הנסיעות שלך או של דאוד ואמרת אין שום קשר. 

 20קודם כל הנסיעות שלי אין שום קשר. נכון? וכנראה שזה מה שזכרתי  ת:

 21שגם לנסיעות של דאוד אין שום קשר אבל אחר כך כמו שאמרתי, 

 22 שכנראה. בחומר החקירה ראיתי 

 23את שלחת את גודובסקי שיבקש מאירנה וולברג שתממן עבורו ועבור  ש:

 24 קותי את כרטיסי הטיסה?

 25לא ממש ככה כמו שאתה מגדיר את זה, אלא מכיוון שגודובסקי כבר  ת:

 26נסע מטעם אירנה והרצה בפני העולים וידעתי כי בחודש אפריל משהו 

 27וע כי הולך להרצות כזה הוא נסע וביקש ממני חופש שאני אתן לו לנס

 28מטעם אירנה אז כשאני נסעתי אמרתי לו תבדוק עם אירנה אם יש לך, 

 29אם אתה יכול גם להרצות שם מטעמה כי הוא רצה לנסוע, אמרתי אני 

 30לא יכולה, תבדוק עם אירנה אם יש לה שם פעילות אז אולי תיסע 

 31 דרכה. 

 32 מי טס איתך באותה טיסה? ש:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 ואח' מדינת ישראל נ' קירשנבאום 16512-08-17 ת"פ
 

 2019אפריל  03 

 

 5550 

 1. משלחת גדולה. קודם כל טס איתי שלומי. טסו איתי הרבה אנשים ת:

 2אמנון בן עמי זה מנכ"ל של הרשות ההגירה והאוכלוסין. אחר כך טס 

 3איתי לוי אדרי מטעם החב"ד כי אנחנו נסענו לאומן לראות שם את 

 4האתר לפני עלייה לרגל וטס איתי, וטס איתי היועץ שלי שלומי וטס 

 5 שלומי כי שלומי היה צריך לנסוע. זהו. 

 6 א, 342ה לך ת/אני מרא ש:

 7 והצטרפו לנסיעה הזאת גודובסקי וקותי.  ת:

 8 אישור הנסיעה של אמנון ושלומי יחד איתך? ש:

 9 כן.  ת:

 10 על חשבון משרד הפנים? ש:

 11 כן.  ת:

 12, שיחה בין גודובסקי לויקה. בשיחה 380אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 13שגודובסקי מנסה להבין מי נוסע איתך  13אנחנו רואים בשורה 

 14לנסיעה הזאת. ויקה אומרת לו שעדיין לא ברור, שדיברת רק על 

 15 שלומי. 

 16 איפה היא אומרת שעדיין לא ברור? ת:

 17 היא אומרת 'דיברה רק על שלומי'.  ש:

 18 שעדיין לא ברור. אומרת, היא דיברה רק על שלומי.  לא כותבת ת:

 19 'אני לא שאלתי על קותי והיא לא אמרה עליו אף מילה'.  ש:

 20 אוקי.  ת:

 21 ואז ויקה אומרת 'אולי נסגור לקותי דרך "איילים"?'. ש:

 22 אני דיברתי עם ויקה על קותי? ת:

 23 לא, אני שואל אותך.  ש:

 24ן ויקה לדאוד כשהיא אומרת מה אני יודעת, מה אני קשורה לשיחה בי ת:

 25 בפירוש שאני לא אמרתי לה שום דבר. 

 26לא אמרתי שאמרת לה, אני אומר שאת עובדת איתה הרבה שנים, היא  ש:

 27 עוזרת שלך, אני שואל אותך מאיפה הגיע, 

 28 היא רוצה לעשות ראש גדול, מנסה לעשות,  ת:

 29 מאיפה הגיע לה הרעיון הזה לסגור לקותי דרך "איילים"? ש:

 30 תשאל את ויקה, היא העידה פה, יכולת לשאול אותה.  ת:

 31 שאלנו אותה.  ש:

 32 מה היא אמרה? ת:
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 1גודובסקי אומר לה 'אפשר לנסות למרות שלא נראה לי שהיא תאפשר  ש:

 2 לסגור דרכם מישהו'. 

 3אוקי. אני לא צד לשיחה, לא ידעתי על השיחה הזאת, לא ביקשתי  ת:

 4 על קותי. מויקה לסגור שום דבר. לא דיברתי איתה 

 5יכול להיות שגודובסקי ינסה לפנות ל"איילים" שהם יממנו את  ש:

 6 הטיסה בלי שאת יודעת?

 7גודובסקי איש עצמאי לגמרי ויכול לפנות לכל מי שהוא רוצה ולבקש  ת:

 8מה שהוא רוצה, כל פניה גודובסקי לא אומר שזה פניה של פאינה 

 9 קירשנבאום. 

 10חשב להעביר כסף מ"איילים" את שלחת לגודובסקי את אירנה, הוא  ש:

 11 לאירנה כדי שהיא תסכים לשלם. את זוכרת את זה?

 12 לא. תראה לי.  ת:

 13 גודובסקי מתקשר אלייך, 27.8.14. שיחה מיום 859ת/ ש:

 14אבל אני פה, תשמע, אם אתה תקרא את כל השיחה אז קודם כל אתה  ת:

 15רואה שאני לא מסכימה, קודם כל לא מדוברת על העברת כספים, 

 16לדעתי. אירנה מאוד רצתה להרחיב את הפעילות שלה והיא כנראה 

 17 רצתה לעבוד גם, 

 18 רגע, בואי נלך לפי סדר אחר כך תעני.  ש:

 19 נלך לפי סדר.  ת:

 20הוא אומר לך 'נו בסדר, אני עדיין לא יודע אם אני תראי, בהתחלה  ש:

 21נוסע ודיברתי הם צריכים אם ימצאו פיתרון. אם לא אז לא נורא, למה 

 22 לי לנסוע'. 

 23 כן.  ת:

 24 על מה הוא מדבר? כב' הש' לוי:

 25 על הנסיעה לחו"ל.  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 הם?מי זה איתם? הם צריכים, הם ימצאו פיתרון, מי זה  כב' הש' לוי:

 27 לא זוכרת למה הוא מתכוון.  העדה, גב' קירשנבאום:

 28 מה? כב' הש' לוי:

 29 אני לא זוכרת למה הוא מתכוון.  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 בזמן אמת ידעת על מה הוא מדבר? כב' הש' לוי:

 31 יכול להיות שכן. לא יודעת עכשיו.  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 יו את לא זוכרת מה הבנת?טוב. את אומרת שהבנת אבל עכש כב' הש' לוי:
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 1 לא, אני לא,  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 זה מה שאת אומרת? כב' הש' לוי:

 3לא, לא, אני אומרת שאני היום לא זוכרת למה הוא התכוון. ולא  העדה, גב' קירשנבאום:

 4 בטוח, 

 5 ואז ידעת? כב' הש' לוי:

 6 לא יודעת אם גם אז ידעתי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 7אז את לא שואלת, הוא אומר לך אני דיברתי הם צריכים למצוא  כב' הש' לוי:

 8 פיתרון ואת אין לך מושג את לא שואלת אותו על מה אתה מדבר?

 9אני לא מתייחסת לזה. אם היית עוקב כבוד השופט על הרבה שיחות  העדה, גב' קירשנבאום:

 10ביננו, אז יש מלא שיחות שדאוד מדבר וזה עובר לי בכלל ליד האוזן 

 11עונה לו הרבה פעמים )הנהונים( כי אני רוצה כבר לסיים את ואני 

 12הדברים האלה אז לא תמיד אני באמת מקשיבה לכל מילה וכל מה 

 13שהוא אומר וגם אם אני מקשיבה לא תמיד זה בקשב רב. אז אני לא 

 14זוכרת, יכול להיות שהוא אמר לי ויכול להיות שהוא אפילו למשהו 

 15שבתי לזה עד הסוף, לא יודעת אם התכוון, אני לא זוכרת אם אני הק

 16 אני הבנתי על מה זה מדובר. לא יודעת היום להגיד על זה. 

 17 מצד אחד יש לכם קודים מאוד אינטימיים, ומצד שני אתם,  כב' הש' לוי:

 18אבל קודים זה, אתה יודע מה, אם הוא היה מדבר על הקודים פה  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 הייתי יודעת בוודאי. 

 20 כן.  וי:כב' הש' ל

 21אבל אין פה שום קודים, זה איזו שיחה שהוא מדבר ואני לא, יכול  העדה, גב' קירשנבאום:

 22להיות שכשהוא דיבר איתי אני ידעתי על מה הוא מתכוון, אבל היום 

 23 אני לא יודעת. 

 24 זה מה ששאלתי.  כב' הש' לוי:

 25 לא יודעת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 בסדר. טוב.  כב' הש' לוי:

 27 לפני את אומרת 'לא ניסע לשם לסרביה, נשב איפה שהוא נדבר'.  אבן חן:עו"ד 

 28 כן.  ת:

 29ואז בהמשך גודובסקי אומר שהוא נפגש עם מתן ו'אני אומר לו הנה  ש:

 30צריך לחשוב על משהו' ואז אמרתי בוא אני אתן לשם אני מוכן לתת 

 31לשם ואז את אומרת , את אומרת לגודובסקי 'יש לה מספיק עשיתי 

 32אוד אומר 'אה, לא , זה מה שתגידי אבל הוא אומר אני אתן לשם לה' ד
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 1והיא' ואז את קוטעת אותו ואומרת 'לא צריך אני עשיתי לה מספיק, 

 2היא עובדת עכשיו גם עם הרשות למלחמה בסמים, עושה תוכניות 

 3 במכללה'

 4 נו מעולה.  ת:

 5 'היא עובדת מספיק' ואז גודובסקי אומר 'בסדר, מה שתגידי'.  ש:

 6 נכון, היא רצתה,  ת:

 7רגע. ואז שורה הבאה את אומרת 'נו, מה שצריך ללכת אליה ושתסגור  ש:

 8 אותך ואת קותי' .

 9 נו.  ת:

 10 למה את מתכוונת 'שתסגור אותך ואת קותי'? ש:

 11לנסיעה הזאת שהיא, אוקי, בוא ננתח את כל השיחה ולא רק המשפט  ת:

 12את  האחרון. בסדר? את כל מה שהקראת. אירנה רצתה להרחיב

 13הפעילות שלה ולעבוד עם "איילים". ואני לא חשבתי שזה צריך להיות, 

 14ולא חשבתי, ואני גם חשבתי שהרחבת הפעילות הזאת רק תפגע בה כי 

 15יש לה את מת"י תל אביב ועכשיו יש לה גם הרשות למלחמה בסמים 

 16דרך מכללה ואני חושבת שזה גם צריך להגן כי התפזרות לא מביאה 

 17ז אני אמרתי לדאוד אני לא מוכנה שהיא תעבוד עם לשום דבר טוב. וא

 18"איילים", לא מוכנה ובזה נגמר הסיפור. עכשיו, אנחנו, הוא אומר 

 19שהוא רוצה לנסוע דרך אירנה אז אמרתי בסדר תסגור אותך ואת 

 20קותי, כי קותי היא רצתה, אירנה דיברה על זה שהיא רצתה או דאוד 

 21רצתה לפתח פה את הנושא  דיבר , אני לא זוכרת איך זה הגיע שהיא

 22של היקבים ותיקים והם נסעו לשם והיו צריכים לעשות סיור בכל, כי 

 23בסרבסקיה היה להם מספר בוטיקים שהם קבעו להם פגישה ואני לא 

 24הייתי שם, הם נסעו. הם ראיינו את הבעלי בוטיקים, צילמו וחזרו עם 

 25תי לאורך זה. אז אני אמרתי זה מה שחשבתי ונכון שבחלק, הם ליוו או

 26כל הסיור באוקראינה דאוד עבד מול, יש תמונות על זה שהצגנו, מול 

 27העולים העתידיים במחנה פליטים ובסרבסקיה הם טיפלו בנושא של 

 28 היקבים. 

 29 מה, איזה עבודה אירנה יכולה לעשות עם "איילים"? ש:

 30להרצות להם בתחום היזמות עסקית. הרי היא קיבלה מכרז של מת"י  ת:

 31ה יצא מהנגזרת של העולים כי שקיבלה מת"י תל אביב זה תל אביב שז

 32נהיה ישראלי לגמרי, היתה לה מחלקת ליזמים דוברי רוסית אבל היה 
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 1לה מת"י גדול, פה בתל אביב. עכשיו, אני לא יודעת אם אתה מבין 

 2אבל מת"י תל אביב זה אחלה, זה חתיכת עבודה ואני חשבתי שהיא 

 3הסמים, גם עוד להתפזר לא יכולה לעשות גם את הקורס של 

 4ל"איילים" לעשות להם קורסים, גם לנהל את המת"י, אני חשבתי 

 5 שהיא צריכה להתרכז בדברים שהיא עושה. 

 6 איזה קורסים "איילים" צריכים? הם בונים מעונות לסטודנטים.  ש:

 7תקשיב, זה לא נכון, הם לא רק בונים מעונות לסטודנטים, הם גם  ת:

 8מכשירים אותם, יש כל מיני קורסים והיא רצתה לתת להם קורסים 

 9של היזמות. אתה תגיד לי איזה קורסים אירנה עושה לעולים אם היא 

 10מתעסקת רק ביזמות? אבל אירנה כן עשתה קורסים גם ברוסיה, גם 

 11המצב הכלכלי, אירנה עשתה דברים שהם  ליזמות, גם לעלייה, גם על

 12קצת מעבר לכל הדבר הזה אז היא רצתה גם כמו שהיא מרצה 

 13לנגמלים שהיא עושה קורס במכללה, היא חשבה שככה היא גם יכולה 

 14 לעשות קורסים ל"איילים". 

 15עכשיו תגידי, גודובסקי לא אומר לך שהוא רוצה או שאירנה רוצה  ש:

 16 שהוא ייסע, את אומרת לו. 

 17אבל זה כבר בהמשך לשיחה, זו לא שיחה ראשונה. אתה לוקח שיחה  :ת

 18שהיא כבר בהמשך לשיחה, זו לא השיחה הראשונה, אנחנו כבר פה 

 19לקראת הנסיעה אז אני אומרת לו אז תסגור כבר את העניין הזה כי 

 20הוא אומר, הרי כשאני אומרת לו אנחנו נהיה שם בסברסקיה נשב 

 21דברים בבטן ואני לא מצליחה להגיע  ונדבר זה כשמצטברים לי הרבה

 22איתו לשיחה אז אני אומרת לו אוקי כשנהיה שם אז אנחנו נשב ונדבר 

 23 על הכל. 

 24 למה היא צריכה לשלם גם על קותי? ש:

 25 כי אמרתי, הוא נסע שם לצלם, לראיין, הם עשו שם איזו עבודה.  ת:

 26 קותי עושה עבודה לאירנה? ש:

 27 ם אירנה, הוא דוברות, מתעסק בדוברות. א ת:

 28 קותי מדבר ברוסית? ש:

 29 תקשיב, אם אירנה, אבל בסרבסקיה מדברים ברוסית? ת:

 30 אבל קותי,  ש:

 31 מה עכשיו? אז אוקי,  ת:

 32 אז עובד שלך, משרד הפנים נוסע לעשות עבודות לאירנה? ש:
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 1 אם מטעם אירנה? הוא יכול לעשות, למה לא? מי אוסר עליו? ת:

 2בהמשך אתם מדברים בשיחה הזאת את וגודובסקי על זה שאתם  ש:

 3צריכים לשבת ולתכנן כי אתם מתפזרים לכיוונים שונים. את אומרת 

 4לו צריך להכין רשימה של הכל כי בסוף תלכו לאיבוד ולא תזכרו 

 5 כלום. 

 6 נכון.  ת:

 7 ואז הוא אומר לך שרשימות זה לא טוב. למה רשימות זה לא טוב? ש:

 8ודעת מה זה רשימות זה לא טוב, אני אמרתי ואני אמרתי את אני לא י ת:

 9זה פה, אני מזמן רציתי לשבת איתו לדבר על ההתפזרות שלו, על זה 

 10שהוא לא מאורגן בעבודה, על זה שהוא עושה דברים שלא לו צריך 

 11לעשות והוא כנראה לא רוצה רשימה שיהיה משהו כתוב, אני לא 

 12צה לשבת ולנהל שיחה ואני חושבת יודעת. אבל אני אמרתי לו, אני רו

 13שאז שחזרנו היתה ההתפטרות שלו כי הוא אמר שאני לא סומכת 

 14 עליו, חוסר אמון של ההנהלה. 

 15למה דאוד אומר לך 'הנה בסרביה שם רחוק אם הכל יצא לפועל נשב  ש:

 16 שם נדבר'. 

 17 כי שם יהיה פחות כאב ראש, שם יהיה פחות הפרעות ושם נשב ונדבר.  ת:

 18, קותי העיד פה, שאלנו אותו מי זאת אירנה וולברג, זוכרת מה תגידי ש:

 19 הוא אמר?

 20 לא, לא זוכרת. אבל אתה תזכיר לי, שהוא לא יודע מי זו בטח.  ת:

 21 אין לי מושג הוא אומר.  ש:

 22בסדר. אבל כי דאוד אירגן לו את זה, אני לא יודעת, אני לא טיפלתי  ת:

 23 בזה. 

 24 , הוא אומר אין לי קשר. שאלו אותו מה זה התאחדות היזמים ש:

 25תשמע, דאוד ארגן את זה, דאוד היה צריך לסגור את הכל. אני אמרתי  ת:

 26לדאוד לסגור את זה אבל דאוד היה צריך לטפל בזה והיה צריך 

 27להסביר לקותי אני חושבת שקותי כן היה צריך לדעת מה הוא עושה 

 28ם? והעובדה שהוא נסע עם דאוד ליקבים, מה הוא חשב שהוא עושה ש

 29 נוסע לטייל? לא יודעת. 

 30אני יודע שקותי נסע והצטרף למשלחת איתך יחד עם גודובסקי, היה  ש:

 31 שם, חזר, אירנה משלמת, והוא לא מכיר אותה בכלל. 
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 1אז או שדאוד לא הסביר לו או שאירנה לא הסבירה לו כמו שצריך או  ת:

 2שהוא לא היה בסדר אבל אני לא דיברתי על זה לא עם אירנה ולא, 

 3חוץ מזה שאמרתי לדאוד תבדוק אם אפשר לסגור את זה דרך אירנה. 

 4 אירנה אמרה שאני דיברתי איתה על זה?

 5 אז מה התזה שלכם בהקשר הזה? כב' הש' לוי:

 6 אני אמרתי לדאוד שיבדוק,  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 תגידו לה.  כב' הש' לוי:

 8ובסקי אתה תלך לאירנה ברור. מה. חכה, אנחנו נגיד. את הודעת לגוד עו"ד אבן חן:

 9אני עשיתי לה מספיק, היא קיבלה מספיק דברים ועכשיו שהיא תשלם 

 10על הטיסות שלך ושל קותי. אירנה משלמת כי היא מפחדת ממך. כי 

 11 היא יודעת שכבר נתת לה ואת עוד תתני לה דברים. 

 12אירנה אמרה שהיא אי פעם הרגישה ממני מאוימת או אי פעם  ת:

 13ת הכספים האלה? לעולם לא התניתי, לעולם הרגישה שאני מתנה א

 14לא איימתי, לעולם לא אמרתי. כשאמרתי שהיא קיבלה מספיק 

 15הכוונה זה רואים פה בשיחה שמדברים על זה שהיא רצתה לעבוד 

 16ב"איילים" ואני לא מסכימה שהיא תעבוד ב"איילים" איך אתה 

 17מקשר את זה פתאום לזה? הדבר היחידי שאמרתי באמת לדאוד 

 18אם אתם יכולים, אם זה מתאים לאירנה תיסעו דרכה, אם יש תראה 

 19 לה מה לעשות שם אז תשעו דרכה. 

 20ממש בסוף השיחה הזאת את אומרת 'צריך להחליט איך לעשות את  ש:

 21זה, שלא נפספס הזדמנות. אחר כך נצטער' דאוד אומר 'אפילו אפילו 

 22 טוב זה לא משנה זה לא שיחה לטלפון'. מה לא שיחה לטלפון?

 23שיחה ארוכה שזה לא שיחה לטלפון שאני רוצה כבר לסיים וללכת.  ת:

 24 זהו. נגמר. 

 25 הוא אומר לך שזו לא שיחה,  ש:

 26הוא אומר לא שיחה, אני אומרת לא שיחה, לא משנה, זו שיחה שלא  ת:

 27לטלפון, יש שיחות שהן כבר לא לטלפון, כמה אפשר לנהל שיחות 

 28מה האורך של השיחה בטלפון? תגיד, כמה זמן השיחה הזאת נמשכה? 

 29 הזאת?

 30 דקות.  14 עו"ד א. אדרת:

 31 דקות. כמה זמן אני יכולה עוד לדבר איתו בטלפון?  14 העדה, גב' קירשנבאום:

 32 זה דווקא הוא,  כב' הש' לוי:
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 1 בסדר, כמה זמן אפשר אבל לנהל את השיחות האלה? העדה, גב' קירשנבאום:

 2 זה לא את, זה הוא.  כב' הש' לוי:

 3הוא, אני, מדבר, זה לא שיחה מספיק זה לא שיחה לטלפון, מספיק,  קירשנבאום:העדה, גב' 

 4 צריך, לא כל שיחה צריך לדבר על זה בטלפון. 

 5 אז למה זה לא בא ממך? כב' הש' לוי:

 6אז הפעם זה בא ממנו. אני הייתי בטוחה שזה בא ממני כי בדרך כלל  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 אני סיימתי איתו ככה שיחות. 

 8 למה אירנה לא הכירה את כל הסיפור הזה? עו"ד אבן חן:

 9 אני לא יודעת מה דאוד דיבר איתה שם. ת:

 10היא העידה פה אמרה שהיא שילמה על כרטיסי הטיסה כי גודובסקי  ש:

 11פנה וביקש והיא חששה לפגוע ביחסים שהיו לה איתך. הסכימה לשלם 

 12 כדי להמשיך לקבל סיוע. 

 13י או אני אמרתי לה שאם את לא תשלמי היא אמרה שאני פעם התנית ת:

 14אני לא אתמוך בך? אני אי פעם פניתי לאירנה וולברג באיזה בקשה 

 15 וביקשתי ממנה משהו? בהתניה להעברת כספים?

 16 הנה, קותי היה אמור מה? להצטרף? לצלם שם? מה לעשות? ש:

 17 כן, להצטרף לדאוד לעשות פעילות עם דאוד בתחום,  ת:

 18 איזה פעילות? ש:

 19ב? לא יודעת, אז דובר היה וזה מה שאני הבנתי מדאוד שדיברנו שו ת:

 20ואמרתי תבדוק את זה עם אירנה אם זה מתאים לה לפיתוח יקבים 

 21 פרטיים זה בא אחר כך להביא את זה כפרויקט להתאחדות יזמים. 

 22 והוא טס והוא לא מבין שהוא אמור לבדוק פיתוח של יקבים? ש:

 23לו או לא הסביר, לי זה מה שנאמר  לא יודעת אם דאוד בסוף הסביר ת:

 24 על ידי דאוד לפני שדיברנו, 

 25 דאוד אמר לך אני,  כב' הש' לוי:

 26 הוא לא אמר לי שאני הסברתי לקותי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 אז,  כב' הש' לוי:

 28אמרתי לו דאוד תבדוק עם אירנה אם היא יכולה לשלוח אתכם  העדה, גב' קירשנבאום:

 29 לפרויקט בסרבסקיה. 

 30 אבל על איזה בסיס? כב' הש' לוי:

 31 על זה שהיא שולחת כל הזמן אנשים,  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 אבל אירנה לא מכירה את קותי, קותי לא מכיר את אירנה.  כב' הש' לוי:
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 1אז היא היתה צריכה להגיד אני לא מכירה ולא זה, והיא היתה צריכה  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 דאוד בטח לא מאיים על אירנה,  להגיד לא לי, לדאוד בכלל,

 3 אבל את שלחת את דאוד אליה.  כב' הש' לוי:

 4 רק שיבדוק איתה אם היא יכולה לשלוח אותם.  העדה, גב' קירשנבאום:

 5 ואת לא בודקת איתו מה עלה בגורל הבדיקה הזאת? כב' הש' לוי:

 6 הוא אמר לי שהיא הסכימה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 ייסע? שגם קותי כב' הש' לוי:

 8כן. וזה מה שהוא סיפר לי, הרי דאוד הנחה, את זה אני ראיתי שהוא  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 דיבר עם העולים והוא אמר שזה מטעמה.

 10 אבל מה הוא אמר לך שקותי יעשה? כב' הש' לוי:

 11והוא אמר שהם נוסעים עם קותי לראות את היקבים הפרטיים והם  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 ארתי עם אמנון בפגישות של המשרד והם נסעו שם. נסעו, אני נש

 13 קותי זה העוזר שלך? כב' הש' לוי:

 14 הוא העוזר שלי במשרד הפנים אבל,  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 הדובר שלך.  עו"ד אבן חן:

 16 דובר, אבל בנסיעה הזאת נסע איתי שלומי מטעם משרד הפנים.  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 דברת בקודים, נכון? שאלת אותו מה עשית?איתו את לא מ כב' הש' לוי:

 18 לא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 לא שאלת אותו? כב' הש' לוי:

 20לא, לא שאלתי, דרך אגב חלק מהסיור היה באמת איתי וחלק הוא  העדה, גב' קירשנבאום:

 21 נסע עם דאוד. 

 22 ואחרי זה לא מספרים חוויות? כב' הש' לוי:

 23 יו ביקבים. הוא אמר שהם ה העדה, גב' קירשנבאום:

 24 אבל מה הא עשה בשביל,  כב' הש' לוי:

 25אבל כנראה שהוא בכלל לא הבין שהוא עובד בשבילה, עכשיו ככה אני  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 מבינה מתוך העדות של, 

 27 ואת לא הצלחת מהחוויות ממה שהוא מספר לך כלום? כב' הש' לוי:

 28א סיפר לי שהם היו ביקבים, שראו, לא, לא ישבתי, לא דיברתי, הו העדה, גב' קירשנבאום:

 29 שצילמו והבנתי שזה ככה ונגמר הסיפור. 

 30 נפלא.  כב' הש' לוי:

 31 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 העולם נפלא. כן.  כב' הש' לוי:
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 1 איך זה יצא במקרה שאת נוסעת למשלחת,  עו"ד אבן חן:

 2לא, הם רצו להצטרף אליי, בוודאי שהם רצו להצטרף אליי, מה סתם  ת:

 3אני נוסעת? בוודאי שהם, אני אמרתי שאני נוסעת ושהוא רצה לנסוע 

 4אז אמרתי אז תבדוק עם אירנה אם היא יכולה לשלוח לשם מטעמה. 

 5אני אמרתי לו את זה לבדוק עם אירנה, אני, הוא רצה לנסוע אמרתי 

 6 זה מתאים לה שאתה תייצג אותה שם.  לך תבדוק עם אירנה אם

 7 ומה את חושבת היום על מה שקרה? כב' הש' לוי:

 8שהייתי צריכה לבד לדבר עם אירנה ולסגור את זה ולהבין מה קורה  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 ולהדריך לבד את הכל ולא להשאיר את זה לדאוד. 

 10 למה בעצם?  כב' הש' לוי:

 11י מדברת הייתי מבינה ממנה מה הצרכים, מה היא רוצה, כי אם היית העדה, גב' קירשנבאום:

 12 והייתי מדריכה גם אותה, 

 13 מה זה משנה לך אבל? למה זה אחריות שלך? כב' הש' לוי:

 14לא אחריות שלי אבל אם הם רצו לנסוע יכולתי לעזור להם אם הייתי  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 מדברת אבל זה באמת לא אחריות שלי, אתה צודק. 

 16 אני שואל אז למה בעצם, מה לא בסדר אז בסיפור הזה? לוי: כב' הש'

 17 אני לא חושבת שיש משהו לא בסדר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 18 הכל בסדר את אומרת? כב' הש' לוי:

 19 לא, אם לא בסדר זה משהו לא בסדר מטעמם שאם הם,  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 מי לא בסדר? מי התנהל פה לא בסדר? כב' הש' לוי:

 21 אם הם לא עשו עבודה עבור אירנה ונסעו מטעמה אז הם לא בסדר.  , גב' קירשנבאום:העדה

 22 מי זה לא בסדר? כב' הש' לוי:

 23דאוד וקותי, אם הם נסעו מטעמה ולא ביצעו עבורה עבודה אז הם לא  העדה, גב' קירשנבאום:

 24 בסדר. 

 25 אבל אירנה בכלל לא אומרת שהיא שלחה אותם לעבוד.  עו"ד אבן חן:

 26 אבל אני הבנתי שכן.  גב' קירשנבאום: העדה,

 27 זה לא נכון, זה לא נכון,  עו"ד ג. אדרת:

 28 מה לא נכון? עו"ד אבן חן:

 29אתה לא מדייק, כי אמרה שהיא ראתה בזה מטרה חשובה גם  עו"ד ג. אדרת:

 30לעניינים שלה והיא כעסה על דאוד שהוא לא הביא לה חומרים בסופו 

 31שה. לא לגמרי לא יודעת שום של דבר. אז תציג את כל התמונה בבק

 32 דבר ונחת עליה מהירח. 
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 1 היא הסבירה בדיוק למה היא שילמה.  עו"ד אבן חן:

 2 היא הסבירה, אז תספר.  עו"ד ג. אדרת:

 3 היא סיפרה למה היא שילמה.  עו"ד אבן חן:

 4 היא דיברה מילה אחת על פאינה? הסבירה.  עו"ד ג. אדרת:

 5 חשוב לא לאכזב את פאינה'.כן, היא אמרה, 'היה לי  עו"ד אבן חן:

 6 אבל היא,  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 זה מה שהיא אמרה, מה לעשות.  ש:

 8 אתה יודע לכמה אנשים היה חשוב לא לאכזב את פאינה? אז בוא,  ת:

 9 לא כולם קנו כרטיסים. חלק כן.  ש:

 10 מישהו קנה כרטיסים לפאינה? ת:

 11 לא לך. ש:

 12 אותי?אז מה קשור אלי? איך היא מאכזבת  ת:

 13 לשני העוזרים שלך, מה מה קשור אליך? ש:

 14 קודם כל דאוד הוא לא העוזר שלי, עוד פעם נבהיר את זה,  ת:

 15 אנחנו ראינו מה הפעולות,  ש:

 16לא, זה שהוא מישהו קורא לו עוזר אבל הוא לא עוזר הוא מנהל אגף  ת:

 17ארגון, הוא לא איזה פיון קטן בארגון. הוא מנהל אגף ארגון של 

 18 עם הרבה סניפים, אז לא לזלזל במעמד הזה.  המפלגה.

 19 לא מזלזל בכלל במעמד שלו.  ש:

 20 אז אל תהפוך אותו לעוזר שלי כשהוא מנהל אגף ארגון.  ת:

 21 אבל קותי כן עוזר שלך.  כב' הש' לוי:

 22 קותי יועץ תקשורת שלי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 אוקי. השאלה אם את צריכה לדעת מה הוא עושה.  כב' הש' לוי:

 24 הוא היה צריך לעשות את מה שאירנה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 הוא קיבל חופש על הימים האלה? כב' הש' לוי:

 26 אני מעריכה שכן, בוודאי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 כי זה לא נסיעה בעצם מתפקיד, נכון? כב' הש' לוי:

 28 , מה פתאום, בוודאי שקיבל חופש, איזו שאלה?לא העדה, גב' קירשנבאום:

 29 את זוכרת או שאת מעריכה? כב' הש' לוי:

 30אני לא נותנת חופשים להם, הם מסדרים את זה במשרד הפנים, אני  העדה, גב' קירשנבאום:

 31 לא צריכה לאשר להם, הוא לא עובד שלי, הוא עובד של משרד הפנים. 

 32 לא? אוקי. אבל את הבוסית שלו, כב' הש' לוי:
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 1 אז אני מבינה, אני הבוסית שלו אבל אני הולכת לבדוק,  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 הוא לא צריך להגיד לך אני רוצה חופש בימים האלה? כב' הש' לוי:

 3 בוודאי שלקח חופש בימים האלה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 4 כן. טוב.  כב' הש' לוי:

 5 טוב, אנחנו נעצור פה היום.  עו"ד אבן חן:

 6 התעייפתם? הש' לוי:כב' 

 7 לא, אבל אני מעדיף שרמי כהן יהיה.  עו"ד אבן חן:

 8 כמה נשאר לכם? כב' הש' לוי:

 9 נשארו עוד יומיים, אנחנו נסיים.  עו"ד אבן חן:

 10 השאלה אם תמשיכו היום לא תגמרו בעוד יום? כב' הש' לוי:

 11 לא.  עו"ד אבן חן:

 12 לא? כב' הש' לוי:

 13וטוקול של הדיון האחרון. לא האחרון, האחרון לא. גם אין לנו פר עו"ד אבן חן:

 14 שהנאשמת העידה. 

 15 , נכון? 8-זה נימוק מחץ. יש לנו את ה כב' הש' לוי:

 16 יש לנו עוד שני דיונים, אנחנו נסיים.  עו"ד אבן חן:

 17 לא, מבחינת לוח הזמנים,  כב' הש' לוי:

 18 יש את יום שני,  עו"ד אבן חן:

 19 , 8-יש את יום השני ה כב' הש' לוי:

 20 ויום שני שאחר כך.  עו"ד אבן חן:

 21 , כן. ומה מתוכנן אחרי זה עורך דין אדרת?15-ה כב' הש' לוי:

 22 עדי הגנה. אני מעריך יומיים.  עו"ד ג. אדרת:

 23 זה הכל? כב' הש' לוי:

 24 אדוני רוצה יותר? עו"ד ג. אדרת:

 25 לא, בסדר,  כב' הש' לוי:

 26 עדים שצריך להביא, אבל עכשיו מצטרפים לנו עוד  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 שיצטרפו.  עו"ד ג. אדרת:

 28בישיבת  1אוקי. טוב. בסדר. המשך חקירתה הנגדית של הנאשמת  כב' הש' לוי:

 29 . אני נועל את הישיבה. 9:00בשעה  8.4.2019

 30 

 31 -ההקלטה הסתיימה  -

 32 
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