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   לפני כבוד השופט ירו� לוי 

  

  מדינת ישראל  המאשימה
ידי ב"כ עו"ד מאור אב� ח�, עו"ד יונת� קרמר, עו"ד משה �על

  עקירב, ועו"ד נטלי קוקוי
  
  נגד

  
  016599326ת"ז  . פאינה קירשנבאו�,1  הנאשמי�

  ב"כ עו"ד גיורא אדרת ועו"ד אלו� קליי� ידי�על
3,�   050227073ת"ז  . רמי כה

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

#>1<#  2 
 3ב"כ המאשימה עו"ד מאור אב� ח�, עו"ד יונת� קרמר, ועו"ד   :נוכחי�

 4   משה עקירב  

 5  וב"כ עו"ד גיורא אדרת, ועו"ד אור� אדרת 1 מתהנאש  

 6  וייס וב"כ עו"ד משה 3הנאש�   

  7 

  8 

 9  מר עובד יחזקאל 1ע.ת/  .1  :העדי�

  10 

  11 

  12 

 13  פרוטוקול

  14 

 15, מדינת ישראל נגד קירשנבאו( ואחרי(. נאשמי( 16512�08�17תיק מספר   כב' הש' לוי:

 16  נוכחי(? נאשמי( נמצאי(?

 17  כ�.  עו"ד וייס:

 18  באי כוח הצדדי(. כ�, ברוכי( השבי(.  כב' הש' הימ�:

 19  תודה.  עו"ד אב� ח�:

 20  בבקשה יש לנו עד?  כב' הש' הימ�:

 21  יש עד, עד שהוא יגיע אדוני יש לי בקשה צנועה.  עו"ד וייס:

 22  זה כבר נשמע טוב.  כב' הש' הימ�:

 23אחת, אדוני העד הזה לא רלוונטי לענייננו. יכול להיות שבהמש. היו( אני אעזוב   עו"ד וייס:

 24לספטמבר הנאש(  15לספטמבר ל 4, אדוני בי� ה2ועור. די� אדרת יחלי/ אותי. 

 25רמי כה� לא יהיה באר0. ככל שיהיו דיוני( חבריי מסכימי( שלא יגיעו עדי( 
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 1שרלוונטיי( אליו. מה שאנחנו צריכי( החלטה מאדוני שהוא יוכל לא להתייצב 

 2  לדיו�. לפי דעתי יש ש( דיו� אחד אדוני.

 3  לספטמבר והוא כרגע יש קנה של תותח שמכוו� אליו. 12המועד היחיד הוא   כב' הש' לוי:

 4  רגע, הנתו� הזה לא בידיעתנו.  ג. אדרת: עו"ד

 5  שמכוו� אליו קנה?  כב' הש' לוי:

 6  לספטמבר? 12לא, לא, לפני הקנה. זאת אומרת הישיבה הראשונה הבאה ב  עו"ד ג. אדרת:

 7  כ�. לפי מועדי ישראל.  כב' הש' לוי:

 8  לפי מועדי ישראל.  עו"ד ג. אדרת:

 9  מועדי ישראל והפגרות.  כב' הש' לוי:

 10  והקנה זה בלו� או מרגמה?  עו"ד ג. אדרת:

 11  תיק אחר.   כב' הש' לוי:

 12  טוב.  עו"ד ג. אדרת:

 13  אז אדוני ככל שיהיה דיו� אבקש,  עו"ד וייס:

 14  אבל כרגע הוא עומד אית�. נראה,  כב' הש' לוי:

 15  מה עומד אית�?  עו"ד קרמר:

 16ל דיה ימי( יגידו. אני אודיע לכ(, אבל יש כל מיני שינויי( בלוחות הזמני(, אב  כב' הש' לוי:

 17לשמחה בשעתה נגיע לזה. כ�? עור. די� קרמר לגבי הנוכחות של הנאש( בישיבת 

 18  לספטמבר? 12

 19  לספטמבר שיהיה בחו"ל. 12של רמי כה�   עו"ד וייס:

 20  נביא עדי( אחרי( שלא רלוונטיי(.  עו"ד קרמר:

 21  תודה רבה.  מר כה�:

 22  בסדר, אז כ� החלטה.  כב' הש' לוי:

  23 
#>4<#  24 

  25 

  26 

  27 

  28 

  29 

  30 

  31 

  32 



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018יולי  16  

  

 2788

 1  החלטה

  2 

 3לספטמבר, ככל שהיא  12באי כוח הצדדי� הנאש� רמי כה� פטור מהתייצבות בישיבת בהסכמת 

 4  תתקיי�.

  5 
#>5<#  6 
  7 

 8  במעמד הנוכחי�. 16/07/2018, אב תשע"ח ד'ניתנה והודעה היו� 

  9 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  10 

  11 

  12 

 13  תודה רבה. אדוני ככל שאני יעל( באמצע העדות, שתהיה ג( פגרה נעימה,  עו"ד וייס:

 14  פגרה נעימה ג( לכ(.  כב' הש' לוי:

 15  לבית המשפט ולחבריי, לנאשמי(.   עו"ד וייס:

 16  כ�, שלו( ל.. מה שמ.?  כב' הש' לוי:

 17  עובד יחזקאל.  העד, מר יחזקאל:

 18אתה מוזהר להגיד את האמת, כל האמת ורק האמת, אחרת תהיה צפוי לעונשי(   כב' הש' לוי:

 19בקשה תואיל להשיב לשאלות הקבועי( בחוק. כ�, אתה שומע אותו? מקליט? ב

 20  התובע.

 21  כ�.  העד, מר יחזקאל:

  22 

 23  מר עובד יחזקאל, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה ראשית לעור. הדי� קרמר: 1ע.ת/

 24  עובד בוקר טוב.  עו"ד קרמר:

 25  בוקר טוב.  העד, מר יחזקאל:

 26ראשית בוא נאמר שמר יחזקאל היה חשוד בפרשה והוא לא חשוד יותר, ואתה   עו"ד קרמר:

 27  כול לדבר באופ� חופשי על דברי( שתאמר פה, לא ישמשו נגד..י

 28  כ�, מה זה לא חשוד? התיק נסגר? מאיזו עילה?  עו"ד ג. אדרת:

 29  התיק נסגר בגלל היעדר ראיות מספיקות.  עו"ד קרמר:
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 1  העדות שלו לא צפויה להיות קצרה נכו�?  כב' הש' לוי:

 2  מה זה?   עו"ד קרמר:

 3  העדות שלו,  כב' הש' לוי:

 4  לא, לא קצרה.  קרמר:עו"ד 

 5  אז אתה יכול לשבת א( יותר נוח ל..  כב' הש' לוי:

 6  לא, זה בסדר א( נעמוד. ננסה לעשות את זה קצר וענייני בכל זאת.   העד, מר יחזקאל:

 7אוקיי. בשלב ראשו� עובד תספר בבקשה על עצמ. באופ� כללי, רקע, עיסוקי(   עו"ד קרמר:

 8  קודמי( עוד קוד( לחברת ת.א.ר.א.

 9  קורות חיי(?  מר יחזקאל:העד, 

 10  לא, לא מלאי( אבל,  עו"ד קרמר:

 11  תמקדו אותו.  כב' הש' לוי:

 12  רקע, כ�.  עו"ד קרמר:

 13  מה?  העד, מר יחזקאל:

 14  תמקד אותו, אי. הוגי( את הש( עובד או עובד?  כב' הש' לוי:

 15  עובד.  העד, מר יחזקאל:

 16  מה עשית לפני שהגעת לחברת ת.א.ר.א?  עו"ד קרמר:

 17בדתי, הייתי סטודנט בירושלי(, עבדתי בעיריית ירושלי(. הגעתי, אחר כ. ע  העד, מר יחזקאל:

 18עברתי לממשלה, מילאתי שורה של תפקידי(. בתפקיד האחרו� שלי הייתי מזכיר 

 19  הממשלה וע( סיו( כהונתי הקמתי את חברת ת.א.ר.א.

 20  אוקיי, באיזה שנה זה היה שסיימת לשמש כמזכיר הממשלה?  עו"ד קרמר:

 21  .2009  :העד, מר יחזקאל

 22  הקמת את חברת ת.א.ר.א? 2009. וב2009  עו"ד קרמר:

 23  .2010  העד, מר יחזקאל:

 24אוקיי. עכשיו בוא תסביר לנו על חברת ת.א.ר.א, אבל קוד( שאלה טכנית. איפה   עו"ד קרמר:

 25  ?2014פיזית היא ישבה בשנת 

 26  באותו מקו( שהיא יושבת עכשיו, בעזריאלי בתל אביב.  העד, מר יחזקאל:

 27  באיזה מגדל?  :עו"ד קרמר

 28  עגול.  העד, מר יחזקאל:

 29  עגול, אוקיי. עכשיו תסביר על חברת ת.א.ר.א, מה זו החברה?  עו"ד קרמר:

 30חברת ת.א.ר.א היא חברה לייעו0 אסטרטגי וקשרי ממשל. א( כי אנחנו פועלי(   העד, מר יחזקאל:

 31  מתו. מקצוע תהליכי עבודה מול המערכות הממשלתיות.

 32  אומר ייעו0 אסטרטגי? תסביר למי שלא מהעול( הזה ולא מכיר. אוקיי, מה זה  עו"ד קרמר:
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 1זה בנייה של תוכנית עבודה אסטרטגית שאמורה לתת מענה לאיזשהו קושי או   העד, מר יחזקאל:

 2  עניי� שעולה מצד הלקוח.

 3  ומי סוגי הלקוחות?  עו"ד קרמר:

 4שמקדמות אינטרסי( רוב הלקוחות שלנו ה( לקוחות מהמגזר השלישי או חברות   העד, מר יחזקאל:

 5  ציבוריי(.

 6  שאז מה את( נותני( לה(? כשאתה אומר קושי.   עו"ד קרמר:

 7  מה זה המגזר השלישי?  כב' הש' לוי:

 8המגזר השלישי היו( זה כבר הגדרה מצומצמת למה שנקרא החברה האזרחית   העד, מר יחזקאל:

 9וכל המער. של גופי(, ארגוני( ותשתיות שקמי( בתו. החברה האזרחית כדי 

 10  לקד( נושאי( ציבוריי(.

 11  כמו עמותות?  עו"ד קרמר:

 12  בי� היתר עמותות.   העד, מר יחזקאל:

 13אוקיי, אבל מה השירותי( שאת( מציעי( לגופי( המסחריי( או לגופי( מהמגזר   עו"ד קרמר:

 14  השלישי?

 15העבודה של הגופי( האלה ע( מה בעיקרו� התהלי. המרכזי הוא הסדרה של יחסי   העד, מר יחזקאל:

 16  שאנחנו קוראי( המרחב המדינתי, שמורכב מממשלה והחברה האזרחית.

 17  אוקיי. עכשיו היו לכ( לקוחות ג( נבחרי ציבור, פוליטיקאי(?  עו"ד קרמר:

 18  לא, לא שאני זוכר. באופ� כללי אנחנו פחות נותני( שירותי( ללקוחות פוליטיי(.  העד, מר יחזקאל:

 19  היה לכ( בכלל פוליטיקאי( לקוחות של המשרד? לא  עו"ד קרמר:

 20  ומאז אנחנו לא חוזרי( לש(. 2014היה לנו ניסיו� ב  העד, מר יחזקאל:

 21  ?2014אוקיי. עכשיו כמה עובדי( היו בחברה בשנת   עו"ד קרמר:

 22  .20לא זוכר מספר מדויק, סביב   העד, מר יחזקאל:

 23  . ומה היה התפקיד של.?20סביב   עו"ד קרמר:

 24  הייתי אז ג( יושב ראש וג( מנכ"ל ת.א.ר.א.  זקאל:העד, מר יח

 25  אוקיי, שמה זה אומר בפועל? מה היית עושה?  עו"ד קרמר:

 26  ממלא את תפקיד יושב הראש ותפקיד המנכ"ל.  העד, מר יחזקאל:

 27כ�, את זה אני מבי�, אבל אני מבקש ליצוק לזה תוכ�. כלומר היית נפגש ע(   עו"ד קרמר:

 28  לקוחות?לקוחות, עובר על תיקי( של 

 29  כ� וכ� ובונה אסטרטגיות ועוקב אחרי ביצוע.  העד, מר יחזקאל:

 30  מגדיר ע( הלקוחות את הצרכי(?  עו"ד קרמר:

 31  בהחלט.  העד, מר יחזקאל:

 32  אז בוא תפרט, תוסי/,  עו"ד קרמר:
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 1כל תיק, יש, ברגע שהעבודה מתחילה מגדירי( את מהות העניי�. מגדירי( את   העד, מר יחזקאל:

 2דד ע( העניי� עצמו ומתחילי( לבנות תוכנית אסטרטגית האפשרויות להתמו

 3  ומקבלי( החלטות ועוקבי( אחרי היישו( שלה(.

 4  ואתה מעורב בתהליכי( האלה?  עו"ד קרמר:

 5אני מעורב בתהליכי( באופ� חלקי. יש לחברה ברו. הש( עובדי( נוספי( שעושי(   העד, מר יחזקאל:

 6  המרכזי בארגו�. את העבודה שלה(, אבל אני בהחלט נושא האחריות 

 7  אוקיי. ומי היה ר� ליבנה? זאת אומרת מה היה התפקיד שלו?  עו"ד קרמר:

 8  ר� ליבנה היה ראש מטה החברה ועוזר אישי שלי.  העד, מר יחזקאל:

 9  שמה זה אומר? מה הוא היה אחראי בתור ראש מטה החברה?  עו"ד קרמר:

 10  וה תיקי( מסוימי( בחברה.על כל נושא השיווק, הפיתוח העסקי וג( ליו  העד, מר יחזקאל:

 11  כשאתה אומר ליווה תיקי( כלומר האחראי המקצועי על התיק?  עו"ד קרמר:

 12  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 13  אוקיי. ומה היה תפקידו של אור� לסטר?  עו"ד קרמר:

 14שלו, שזה סמנכ"ל , אני כבר לא זוכר א( הוא היה בתפקיד הנוכחי 2014בזמנו,   העד, מר יחזקאל:

 15  כוח אד( וכספי(. נדמה לי שכ�, כבר אז הוא היה סמנכ"ל כוח אד( וכספי(.

 16  שמה זה אומר? על מה הוא אחראי?  עו"ד קרמר:

 17  ניהול כוח האד( בחברה ועל נושא הכספי(.   העד, מר יחזקאל:

 18  מה זה אומר להיות אחראי על נושא הכספי(?  עו"ד קרמר:

 19  קשרויות, לנהל את הגבייה.לנהל את ההת  העד, מר יחזקאל:

 20  אוקיי. ומי זה עור. די� אור� הלפרי�?  עו"ד קרמר:

 21  עור. די� אור� הלפרי� הוא היוע0 המשפטי של החברה מיו( היווסדה ועד היו(.  העד, מר יחזקאל:

 22  אוקיי. ובאיזה נושאי( מתייעצי( איתו?  עו"ד קרמר:

 23  משפטית, בטח בתהליכי התקשרות. בכל נושא שאנחנו חושבי( שיש לו נגיעה  העד, מר יחזקאל:

 24  תהליכי התקשרות אתה מתכוו�,  עו"ד קרמר:

 25  ע( לקוחות.  העד, מר יחזקאל:

 26ע( לקוחות? אוקיי. עכשיו מי עוסק בחברה, או ליתר דיוק עסק אז בנושא של   עו"ד קרמר:

 27  גבייה מלקוחות?

 28  אור� לסטר.  העד, מר יחזקאל:

 29  חשבוניות?  עו"ד קרמר:

 30  � לסטר.אור  העד, מר יחזקאל:

 31  זה נושאי( שאתה היית מעורב בה(?  עו"ד קרמר:
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 1לא באופ� שוט/. יש לנו ישיבות כספי( שבה� אני מקבל ממנו דיווחי( על נושאי(   העד, מר יחזקאל:

 2  שוטפי(.

 3  אוקיי. עכשיו מי היה אחראי על ניסוח הסכמי(?  עו"ד קרמר:

 4  אור� לסטר ועור. די� אור� הלפרי�.  העד, מר יחזקאל:

 5  אוקיי. מה זה אומר? כלומר אי. זה עובד?  מר:עו"ד קר

 6ההנחיה שלי בחברה הייתה שכל התקשרות ע( גור( חיצוני חייבת לעבור בחינה   העד, מר יחזקאל:

 7של הייעו0 המשפטי, כדי לוודא שההתקשרות תקינה בכל היבטיה המשפטיי(, 

 8  האתיי( וציבוריי(.

 9  בנה?אוקיי. עכשיו אתה עדיי� בקשר ע( ר� לי  עו"ד קרמר:

 10  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 11  מה זה אומר? איזה סוג של קשר?  עו"ד קרמר:

 12הוא מנכ"ל עמותת, הוא מנכ"ל קר� רמו�. רונה רמו� חברה מאוד טובה שלי, אני   העד, מר יחזקאל:

 13חיברתי את ר� לרונה רמו� ואני מאחל לרונה רמו� הרבה בריאות בימי( אלה. 

 14בגיוס תרומה להנצחת, סו/ סו/ להקמת  ובימי( האחרוני( לדוגמה ר� ואני עזרנו

 15בית הספר המכינה על שמו של אס/, בתקווה שרונה עוד תספיק לראות את חנוכת 

 16  בית הספר.

 17  אוקיי. עכשיו, ואור� לסטר, אתה עוד בקשר איתו?  עו"ד קרמר:

 18  כ�, הוא סמנכ"ל החברה.  העד, מר יחזקאל:

 19  אוקיי, עדיי�?  עו"ד קרמר:

 20  עדיי�.  העד, מר יחזקאל:

 21  טוב.  עו"ד קרמר:

 22  ככל שזה תלוי בי עוד הרבה שני(.  העד, מר יחזקאל:

 23  מה זה? סליחה?  עו"ד קרמר:

 24  עדיי�, באמו� מוחלט ושימשי. עוד הרבה.  העד, מר יחזקאל:

 25עכשיו תסביר לנו בבקשה מה ההבדל בי� השירותי( שאת( נותני( לבי� שירותי   עו"ד קרמר:

 26  יחסי ציבור?

 27ור זה יחסי ציבור, זה לנהל את היחסי( של הלקוח ע( הציבור. היחסי( יחסי ציב  העד, מר יחזקאל:

 28שאנחנו נותני( זאת האסטרטגיה שלה( והפעילות שלה( במרחב המדינתי, שזה 

 29  ממשלה פלוס חברה אזרחית.

 30  אוקיי. ויש סיטואציות שיש שיתו/ ביניכ( לבי�,  עו"ד קרמר:
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 1ותי יועצי(. מקימי( צוותי(, צוותי( יש הרבה סיטואציות שבה� מקימי( צו  העד, מר יחזקאל:

 2שעוסקי( באסטרטגיה, צוותי( שעוסקי( ביח"צ ולפעמי( יש ג( צוותי( 

 3  משפטיי( שמצטרפי(. עורכי די� שה( חלק מצוותי( שמנהלי( תיק.

 4ומה המטרה של חיבור כזה, של חברה כמו של. של ייעו0 אסטרטגי למשרד ליחסי   עו"ד קרמר:

 5  ציבור?

 6  שפר את השירות שנית� ללקוח א( הוא רב תחומי.ל  העד, מר יחזקאל:

 7  את( לא נותני( שירותי יחסי ציבור?  כב' הש' לוי:

 8  לא.  העד, מר יחזקאל:

 9  ומה כל אחד מביא לעסקת חבילה הזו?  עו"ד קרמר:

 10את, אל תהיה מומחה במקו( שאתה לא יכול להיות מומחה כי אז תצא טיפש,   העד, מר יחזקאל:

 11  חיות שלו.אז כל אחד מביא את המומ

 12  כ� אבל מה, מה השלבי( של העבודה? כלומר,  עו"ד קרמר:

 13  מתקשרי(, מקימי( צוות והצוות מתחיל לעבוד. כל אחד מטפל בחלק שלו.  העד, מר יחזקאל:

 14  על מה את( אחראיי(?  עו"ד קרמר:

 15על האסטרטגיה, שהיא עבודה במרחב המדינתי שזה ממשלה פלוס חברה   העד, מר יחזקאל:

 16  אזרחית.

 17  ואנשי יחסי הציבור?  קרמר: עו"ד

 18  על יחסי הציבור של הלקוח ע( הציבור.  העד, מר יחזקאל:

 19  מה זה אומר? להוציא את העבודה החוצה?  עו"ד קרמר:

 20תקשורת, בניית סיקור תקשורתי, עבודה ע( כתבי(, עבודה ע( עיתונאי(, דחיפה   העד, מר יחזקאל:

 21רי( ע( הלקוח, נקלע קדימה של הנוכחות התקשורתית של הלקוח, ניהול משב

 22למשבר תקשורתי שזה אצלנו חדשות לבקרי( כי התקשורת הפכה למתוו. 

 23  המרכזי.

 24  אוקיי. עכשיו מתי הכרת את חברת הכנסת קירשנבאו(?  עו"ד קרמר:

 25אני לא זוכר בדיוק מתי, אבל זה היה אחרי שסיימתי את תפקידי בממשלה ותיוו.   העד, מר יחזקאל:

 26  לנו להיפגש.בינינו חבר משות/ והמלי0 

 27  תיוו. והמלי0 להיפגש לצור. מה?  עו"ד קרמר:

 28לצור. הכרות. אני בהחלט נמצא בזירה הממשלתית ובחברה האזרחית ואני   העד, מר יחזקאל:

 29מגדיל כל הזמ�, אז והיו(, את הנוכחות ואת הקשרי( ע( החברה הציבורית, על 

 30  שני מרכיביה המרכזיי(.

 31  ת נפגש ע(,כלומר זה דבר שכיח שהיי  עו"ד קרמר:

 32  שכיח אז והיו(.  העד, מר יחזקאל:
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 1  ע( נבחרי ציבור?  עו"ד קרמר:

 2  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 3  מה היה תפקידה?  כב' הש' לוי:

 4  סגנית שר הפני(.  העד, מר יחזקאל:

 5  כ�, הכרת אותה לראשונה כשהיא,  כב' הש' לוי:

 6  כשהיא הייתה סגנית שר הפני(.  העד, מר יחזקאל:

 7  כנסת?וחברת   כב' הש' לוי:

 8  כ�, ברור. כ� רק בממשלה הזאת אני מבי� שיישמו את החוק הבלגי, עד אז,  העד, מר יחזקאל:

 9  הנורווגי.  כב' הש' לוי:

 10  הנורווגי סליחה. בלגיה,  העד, מר יחזקאל:

 11  בלגיה זה מקו( אחר.  כב' הש' לוי:

 12  כ�, כ�.  העד, מר יחזקאל:

 13  ג( זה נגמר.  כב' הש' לוי:

 14  מכאוב גדול בלגיה.כ�, זה   העד, מר יחזקאל:

 15  כ�.  כב' הש' לוי:

 16  אוקיי. עכשיו מי זה דוד דאוד גודובסקי?  עו"ד קרמר:

 17  עוזרה של פאינה ומנכ"ל המפלגה.  העד, מר יחזקאל:

 18  כ. הכרת אותו?  עו"ד קרמר:

 19  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 20  אוקיי. באיזה שנה הכרת אותו אתה זוכר?  עו"ד קרמר:

 21  אינה, אבל אני לא זוכר מתי.בסמו. להכרות ע( פ  העד, מר יחזקאל:

 22אוקיי. עכשיו ככל שבמסגרת העבודה בת.א.ר.א היית פונה לפאינה קירשנבאו(   עו"ד קרמר:

 23  בבקשות ביחס ללקוחות של., אני מבקש שתספר על כ..

 24פאינה קירשנבאו( סגנית שר הפני(, מזכ"לית המפלגה, בהחלט הייתה כתובת   העד, מר יחזקאל:

 25לתקציבי( קואליציוניי(. תקציבי( קואליציוניי( זו משנה מאוד רצויה וראויה 

 26סדורה שהממשלה והמדינה מאשרי(. בהחלט פנינו אליה כמו לגורמי( אחרי( 

 27  כדי לקד( אינטרסי( ציבוריי( בלבד. כדי לסייע לאינטרסי( ציבוריי(.

 28  אוקיי. אז בהקשר של איזה לקוחות פנית אליה?  עו"ד קרמר:

 29זוכר באופ� מפורט כרגע הכל, אבל בהחלט היו ש(, היה ש( ניסיו� לעזור, אני לא   העד, מר יחזקאל:

 30היה ש( ניסיו� שנכשל לצערי לעזור למוזיאו� טרומפלדור, שעד היו( הוא אזור 

 31  פצוע לצערי ולא מכובד. היה ניסיו�,

 32  רגע עובד, רק שנייה. מוזיאו� טרומפלדור היה לקוח של.?  עו"ד קרמר:
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 1  לא.  העד, מר יחזקאל:

 2  ומה? אז מה, באיזה הקשר?  ד קרמר:עו"

 3כחלק מהיותי נוכח בפעילות הציבורית, מדי פע( חלק מהפעילות נעשית פרו בונו.   העד, מר יחזקאל:

 4הייתה לנו הבנה אית( שא( תהיה תוצאה כספית אז נדו� בא( נקבל פיצוי, אבל 

 5  לא הגענו לתוצאה כספית ש(.

 6  לדור פנית לגברת קירשנבאו(,אוקיי, ובהקשר של מוזיאו� טרומפ  עו"ד קרמר:

 7  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 8  בבקשה לקבל כס/ קואליציוני?  עו"ד קרמר:

 9כ�, והייתה אמורה להתקיי( פגישה רבת משתתפי( בלשכת ראש הממשלה ביו(   העד, מר יחזקאל:

 10  שבו פרצה החקירה.

 11  אוקיי, לקוחות נוספי(?  עו"ד קרמר:

 12  התאחדות הסטודנטי(,  העד, מר יחזקאל:

 13  כ�?  קרמר:עו"ד 

 14  בישראל.  העד, מר יחזקאל:

 15  נאות קדומי(?  עו"ד קרמר:

 16  נאות קדומי(.  העד, מר יחזקאל:

 17  מה זה נאות קדומי(?  עו"ד קרמר:

 18נאות קדומי( זה אחד הפארקי( המרשימי( ביותר בישראל לדעתי, שממוק(   העד, מר יחזקאל:

 19  ביער ב� שמ� ושבעצ( חידש את חקלאות התנ". ולא מצליח להתרומ(.

 20  ופנית לגברת קירשנבאו(?  ו"ד קרמר:ע

 21  כ� במטרה לעזור לה(. ה( היו לקוח שלנו.  העד, מר יחזקאל:

 22  מטרה לעזור, הכוונה לקבל כס/ קואליציוני?  עו"ד קרמר:

 23  במטרה להעביר כספי( קואליציוניי( תקיני( לנאות קדומי(.  העד, מר יחזקאל:

 24  חשובה? אוקיי, שזו בעיני. הייתה מטרה חשובה, לא  עו"ד קרמר:

 25כל עוד המקורות הממשלתיי( מאפשרי( פרקטיקה של תקציבי( קואליציוניי(   העד, מר יחזקאל:

 26אז אנחנו נשתמש בה(. כשאני הייתי מזכיר ממשלה לדוגמה אז הצלחנו להגיע 

 27להבנה שלא יהיו תקציבי( קואליציוניי(. כל עוד המדינה מאפשרת את זה זה 

 28  רסי( ציבוריי(.תקציבי( תקיני(, א( ה( מקדמי( אינט

 29  אוקיי. מה זו קהילת נצרי(?  עו"ד קרמר:

 30  גו/ של מפוני קטי/ שהתיישב באריאל.  העד, מר יחזקאל:

 31  שמה הקשר של. אליה(?  עו"ד קרמר:

 32  היו לקוח שלנו.  העד, מר יחזקאל:
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 1  ומה, בהקשר הזה של כספי( קואליציוניי(?  עו"ד קרמר:

 2  לסייע לה( בתקציבי(.  העד, מר יחזקאל:

 3  זאת אומרת ג( בהקשר שלה( פנית? אוקיי.  קרמר:עו"ד 

 4  זה לא,  כב' הש' לוי:

 5  סליחה?  העד, מר יחזקאל:

 6זה נקרא ייעו0 אסטרטגי? לסייע בקבלת כספי( קואליציוניי( זה ייעו0   כב' הש' לוי:

 7  אסטרטגי?

 8המרחב המדינתי הוא מרחב שמחייב משאבי(. אי� ל. שחק� במרחב הציבורי   העד, מר יחזקאל:

 9זקק למשאבי( כדי לקיי( את עצמו. אי., אי. אתה מייצר את המשאבי( שלא נ

 10האלה זה אירוע מאוד מאוד נוכח בחיי( הציבוריי(. בעבר זה היה יותר אזור 

 11פילנתרופי, היו( זה יותר אזור של בעצ( ניהול אפקטיבי של גיוס משאבי(. הוא 

 12  אזור מאוד מאוד נוכח ופעיל בפרקטיקה הציבורית.

 13זאת אומרת אני יכול לבוא אליכ( למשרד ולהגיד שהמטרה שלי במוצהר היא   :כב' הש' לוי

 14  לעשות שימוש בשירותי( שלכ( כדי לקבל כספי( קואליציוניי(?

 15  לא. אנחנו,  העד, מר יחזקאל:

 16  למה?  כב' הש' לוי:

 17אנחנו, מכיוו� שהמדינה לא נשאלת, המדינה לא מתקצבת יותר גופי( חלשי(.   העד, מר יחזקאל:

 18תהיה מוכנה להיות שותפה למאמצי( שיודעי( לייצר ג( בעצמ(, ולכ�  המדינה

 19על מנת להיות בתהלי. כזה או אחר, לא רק בכספי( קואליציוניי( ע( המדינה, 

 20אתה נדרש לייצר מספיק עוצמות כדי שהמדינה תדע שהכס/ הול. למקו( שיודע 

 21כל דכפי� לייצר מציאות בפועל כבר ולא כל שחק� שרוצה, זה לא ערב פסח של 

 22  יבוא וייקח אלא להיפ..

 23וא( אני גו/ כזה ואני רוצה את התמיכה הנוספת הזו  2014אוקיי אז א( אני ב  כב' הש' לוי:

 24מתו. כספי( קואליציוניי(, אז את( הכתובת? המשרד לייעו0 אסטרטגי זה 

 25  הכתובת לקבל את התמיכה מכספי( קואליציוניי(?

 26אבי( בהיבט הרחב שלה(, כאשר גיוס כספי( אנחנו כתובת לגיוס מש  העד, מר יחזקאל:

 27  קואליציוניי( כל עוד המדינה מאפשרת אותו בהחלט הלי. תקי�.

 28  טוב.  כב' הש' לוי:

 29  . מייל של חברת ת.א.ר.א. 2013ליולי  14אוקיי. אני רוצה שתראה מייל מיו(   עו"ד קרמר:

 30  כ�?  העד, מר יחזקאל:

 31  . 613ת/  כב' הש' לוי:

 32  סביר בבקשה מה זו התכתובת שאנחנו רואי(?כ� אז בוא ת  עו"ד קרמר:
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 1תכתובת פנימית, כל הגורמי( פה ה( גורמי( מתו. ת.א.ר.א, שעוסקת בנושאי(   העד, מר יחזקאל:

 2  שוטפי( שקשורי( למספר לקוחות שלנו. 

 3אוקיי, שזה לקראת שיחה אנחנו רואי( ע( סגנית שר הפני(, חברת הכנסת פאינה   עו"ד קרמר:

 4  קירשנבאו(?

 5  כ�.  ר יחזקאל:העד, מ

 6  נצרי( זה הנושא שדיברנו עליו, גיוס כס/ לקהילת נצרי(?  עו"ד קרמר:

 7  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 8  אוקיי, מה זה עמק הירד�?  עו"ד קרמר:

 9  עמק הירד� מועצה אזורית שהייתה לקוח שלנו באותו זמ�.  העד, מר יחזקאל:

 10  ?2אוקיי, שרצית( לגייס מיליו�   עו"ד קרמר:

 11  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 12  אוקיי. אגב שכתוב פה מאדיר, אני מניח שאדיר זו,  עו"ד קרמר:

 13  אדיר הוא מנהל התיק.  העד, מר יחזקאל:

 14  מנהל התיק, אוקיי. מגילות י( המלח?  עו"ד קרמר:

 15  כ�, מועצה אזורית ג( הייתה לקוח.  העד, מר יחזקאל:

 16  אותו דבר? גיוס משאבי(?  עו"ד קרמר:

 17  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 18  פנייה לחברת הכנסת קירשנבאו(?  ר:עו"ד קרמ

 19  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 20  אי. זה מסתדר ע( מה שאמרת לי? מה מגילות מייצרי(?  כב' הש' לוי:

 21  מגילות ה( מועצה אזורית.  העד, מר יחזקאל:

 22אז זה בסדר. מועצות אזוריות לא צריכות לייצר כלו( כדי לקבל כספי(   כב' הש' לוי:

 23  קואליציוניי(.

 24לא, מועצות אזוריות מגיעות מראש כאשר יש לה� יכולות ומשאבי(, וא( תשי(   ל:העד, מר יחזקא

 25לב כתוב כא� שהמאמ0 הוא לקבל תקציב לא קואליציוני, אלא מרזרבה צר. 

 26רזרבה צר זה תקציב שעומד לרשותו של שר הפני( והבקשה לעזור למועצות דר. 

 27אליציוניי( סגנית שר הפני( הייתה מתקציבי רזרבה צר ולא מתקציבי( קו

 28  במקרה הזה.

 29למה ה( צריכי( אתכ(? זו מועצה מקומית, רשות מרשויות המדינה. מה ה(   כב' הש' לוי:

 30  צריכי( אתכ(? למה אי אפשר לפנות בבקשה ישירה לקבל כס/ מציבור?

 31כבוד השופט, כמו שמשפט הוא מקצוע מאוד מורכב, ג( רגולציה וממשל ה(   העד, מר יחזקאל:

 32לא לחינ( מלמדי( אות( בבתי ספר אקדמאיי( ולא לחינ(  מקצוע מאוד מורכב.
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 1אני מלמד בשתי אוניברסיטאות. השיח הרגולטורי ממשלי הפ. להיות מאוד מאוד 

 2מורכב. מקבלי שירות באופ� ישיר מהממשלה, יש הרבה מאוד חסמי(, הרבה 

 3מאוד קשיי(. אני סבור שהמערכות כמו המערכות שלנו שיודעות לעזור כדי לטייב 

 4ליכי קשר בי� גורמי( שאנחנו נותני( לה( שירות לבי� המרחב המדינתי זה תה

 5  מעשה מבור. שאני מאוד מאוד גאה עליו.

 6  עכשיו בעברית?  כב' הש' לוי:

 7  זה מה שאמרתי.  העד, מר יחזקאל:

 8  אי אפשר לפנות, מה שאני מבי� מה שאתה אומר,  כב' הש' לוי:

 9  אני מבי�, אני אומר ל.,  העד, מר יחזקאל:

 10  רגע,  הש' לוי: כב'

 11  כ�, סליחה כבוד השופט.  העד, מר יחזקאל:

 12כ�, זה לא לומדי(. מה שאתה אומר לי שראש רשות מקומית כרגע במבנה   כב' הש' לוי:

 13הממשלי במדינה ישראל לא יכול לפנות באופ� ישיר לשר ממונה או לסג� שר 

 14  ממונה כדי לקבל תקציבי(?

 15  הוא בהחלט יכול.  העד, מר יחזקאל:

 16  כ�?  ' לוי:כב' הש

 17  יש אזורי( שבה( הוא יצטר. עזרה חיצונית מקצועית כדי לסייע לו.  העד, מר יחזקאל:

 18  אוקיי. זה המקרי( שיש פה במייל?  כב' הש' לוי:

 19  כ�. כשה( מצליחי( לבד ה( לא צריכי( אותנו.  העד, מר יחזקאל:

 20  אז ה(, הוא פונה אלי. אחרי שהוא נכשל?  כב' הש' לוי:

 21הוא פונה אלינו במסגרת עבודה כוללת שיש לנו מול הלקוח, כדי לטפל במרחב   העד, מר יחזקאל:

 22  האזרחי שלו, בי� היתר בגיוס משאבי(.

 23אמרת שיש מקרי( שהוא נתקל בקשיי(, בחס(. יש מקרי( שאי� בעיה או שתמיד   כב' הש' לוי:

 24  יש בעיה?

 25ובמקביל אליה( תמיד  במנגנו� הנוכחי יש הרבה מאוד פתרונות שמסתדרי( לבד  העד, מר יחזקאל:

 26  ג( יש בעיות. המלאכה של עבודה מול הממשל כבוד השופט איננה מלאכה קלה.

 27  טוב, יש פרנסה לפחות.  כב' הש' לוי:

 28מכובדת, ראויה, אקדמית, מקצועית ואני הייתי שמח א( היו מכבדי( אותה כמו   העד, מר יחזקאל:

 29  שאני מכבד את המקו( שאני נמצא בו כרגע.

 30ובד אולי תסביר, נגיד ניקח דוגמה לקוח כמו מגילות י( המלח, חו0 מהנושא של ע  עו"ד קרמר:

 31  גיוס כספי( קואליציוניי(, בתיק הזה של לקוח מה את( עוד עושי(?
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 1שנתית שבעצ(  5למגילות י( המלח בנינו תוכנית אסטרטגית מקיפה, ארוכה,   העד, מר יחזקאל:

 2ה שלה( ע( המדינה וג( יצרה ג( הרחבה מאוד משמעותית של תהליכי העבוד

 3יצרה הרבה מאוד מרכיבי כוח שאנחנו קוראי( לא ממשלתיי(. נכו� להיו( בעיד� 

 4שבו ממשלות נחלשות וממשלות לא יכולות כבר הכל לבד, יש מעבר מאוד 

 5אינטנסיבי של גופי( וארגוני( כמו עיריות וכמו גופי( אזרחיי( לייצר מרכיבי 

 6זור שצרי. לעודד אותו וככל שהאזורי( כוח ועוצמה שה( לא ממשלתיי(. זה א

 7  האלה יהיו יותר חזקי( לממשלות יהיה יותר קל לסייע לגופי( וארגוני( כאלה.

 8עובד אני מבי�, אולי כדאי שתית� דוגמה, משהו קונקרטית שלמשל עושי( בשביל   עו"ד קרמר:

 9מועצה, או א( זו תוכנית עבודה. תסביר, תכניס אותנו לעול(, זה מה ששאלתי 

 10  ות. ג( בתחילת העדות. ת� לנו דוגמה להמחשה, מה למשל?א

 11  תראה אני לא רוצה לתת דוגמאות על לקוחות ספציפיי(,  העד, מר יחזקאל:

 12  אז לא על לקוח.  עו"ד קרמר:

 13אבל אני מנסה להסביר בכל דר. שבה אני יכול שבעיד� הנוכחי גופי( וארגוני(   העד, מר יחזקאל:

 14לתיות, הכנסות לא ממשלתיות. לדוגמה הרבה זקוקי( לייצר מציאויות לא ממש

 15מאוד גופי( אנחנו מעבירי( אות( ממודל של גיוס משאבי( למודל של קניית 

 16שירותי(, למודל מכירת שירותי(, למודל של עיצוב מוצר. מוצר יכול להיות ג( 

 17תשתיתי, ג( קניי� רוחני. כדי להגדיל את מער. ההכנסות, על מנת לייצר מקור 

 18  י הממשלה כבר לא יכולה לבד וכולי.  לא ממשלתי כ

 19  אוקיי. עכשיו אני רוצה שתראה מייל,  עו"ד קרמר:

 20  בוא נגיע, דברי( כלליי(, אנחנו לא בהרצאה פה על ממשל.  עו"ד ג. אדרת:

 21  . 2013לדצמבר  5אני רוצה שתראה מייל נוס/ מיו(   עו"ד קרמר:

 22  קה כהודאה?כ� עור. די� אדרת, חזרנו לנוהל הקוד(? שתי  כב' הש' לוי:

 23  רק לעיי� בזה רגע ונגיד את עמדתנו.  עו"ד ג. אדרת:

 24  כ�, אז אני מחכה לשמוע.   כב' הש' לוי:

 25  בסדר, אי� התנגדות.  עו"ד ג. אדרת:

 26  אי� התנגדות.  כב' הש' לוי:

 27  למרות שאני לא רואה אותו במיילי( האלה, אבל,  עו"ד ג. אדרת:

 28  מה אתה לא רואה?  עו"ד קרמר:

 29  .614ת/  כב' הש' לוי:

 30  הוא מכותב?  עו"ד א. אדרת:

 31  מה זה?   עו"ד קרמר:

 32  הוא מכותב למייל?  עו"ד א. אדרת:
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 1  זה מייל של המשרד שלו.  עו"ד קרמר:

 2  זה שזה של המשרד זה בסדר,  עו"ד ג. אדרת:

 3  לא, שזה יהיה הדדי ג(. ג( אנחנו נגיש מיילי( מהמשרד.  עו"ד א. אדרת:

 4  פע( אחת לאור. המשפט (מדברי( ביחד),נכו�. אנחנו   עו"ד קרמר:

 5  קוד( מסכימי(, אחרי זה הסתייגויות? יש הסכמה או אי� הסכמה?  כב' הש' לוי:

 6  אנחנו לא מתנגדי( לשו( (לא ברור).  עו"ד קרמר:

 7  יש, מספיק. הלאה, נתקד(.  כב' הש' לוי:

 8הסטודנטי( סעי/ כ�. אתה רואה את המייל? אז השאלה שלי זה לגבי התאחדות   עו"ד קרמר:

 9  . אני מבקש שתסביר את הסעי/.3

 10  כ�. בתקופה הזו הלקוח שלנו הוא התאחדות הסטודנטי(,  העד, מר יחזקאל:

 11  כ�?  עו"ד קרמר:

 12אוקיי? והייתה פעילות מול פאינה קירשנבאו( כדי שתסייע להתאחדות   העד, מר יחזקאל:

 13  הסטודנטי( בתקציבי( קואליציוניי( ולזה מתייחס המייל.

 14אוקיי. עכשיו מה זה אומר שהכספי( יועברו בהתא( למתווה שגיבשנו לחיזוק   קרמר: עו"ד

 15  מעמדה של פאינה בקרב צעירי(?

 16  זה מייל שכותב לי מנהל התיק באותו זמ�, ליאור רש/,  העד, מר יחזקאל:

 17  מנהל התיק של?  עו"ד קרמר:

 18  של התאחדות הסטודנטי(.  העד, מר יחזקאל:

 19  אוקיי.  עו"ד קרמר:

 20אוקיי? ואני לא בקיא, אבל ככל הנראה גובש מתווה של התאחדות הסטודנטי(   יחזקאל:העד, מר 

 21ע( סגנית שר הפני( כדי שהיא תסייע לה( בקידו( נושאי הצעירי( ומטבע 

 22הדברי( תמצב בצורה ציבורית ותקינה, את מיקומה בקרב קידו( נושא הצעירי( 

 23  בישראל.

 24  המעמד הציבורי? אי. העברת הכספי( מסייעת למיצוב  עו"ד קרמר:

 25כשחברי כנסת מחליטי( לתמו. בנושאי( ציבוריי( בדר. כזאת או אחרת, כמוב�   העד, מר יחזקאל:

 26תקינה, ה( בוחרי( לבטא את סדר העדיפויות שה( מייצרי( כדי לקד( את 

 27מעמד( הציבורי. ה( בוחרי( את האג'נדה שלה(. אתה בעצמ. יכול עכשיו 

 28ד מה( יש צבע אחר. פאינה אני מניח רצתה לחשוב על כמה חברי כנסת שלכל אח

 29באותו זמ� וג( אחר כ. לקד( את מעמדה בקרב נושא הצעירי( שהוא נושא 

 30  שמאוד נוכח בסדר היו( הציבורי.

 31אוקיי. עכשיו ככל שלגברת קירשנבאו( ולמר גודובסקי היה קשר שחיברו אות.   עו"ד קרמר:

 32  ללקוח, בוא תספר על כ..
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 1  מבי� את השאלה.אני לא   העד, מר יחזקאל:

 2  ה( היו קשורי( איכשהו לעבודה שאתה קיבלת? או עבודת ייעו0 שביצעת?  עו"ד קרמר:

 3יו( אחד קיבלתי טלפו� מפאינה קירשנבאו( הא( אנחנו כותבי( החלטות   העד, מר יחזקאל:

 4ממשלה, אמרתי לה שכ�. היא חיברה אותי למי שהיה אז ראש עיריית נצרת 

 5יקש שנכתוב לו החלטת ממשלה. לא היה לו אי. לשל(, עילית. נפגשנו איתו, הוא ב

 6הודענו לו שלא נשל(, שלא נבצע את העבודה. בסופו של דבר הוא איתר עמותה 

 7פעמי(, לפחות פע( אחת ע( התור( ולבסו/ עמותה  3שנפגשתי איתה אני אישית 

 8ששוכנעה שנכו� לעשות את זה מימנה את העבודה וכתבנו הצעת מחליטי( 

 9  ת עילית.לעיריית נצר

 10  את( הצגת( את העבודה לעמותה? מה?  עו"ד קרמר:

 11  נכו�.   העד, מר יחזקאל:

 12  מה, מה,  עו"ד קרמר:

 13  לעמותה ולתור( ספציפית שהגיע לאר0 ונפגש איתי כדי לראות,  העד, מר יחזקאל:

 14  מה השירות שאת( עתידי( לתת?  עו"ד קרמר:

 15  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 16  . 583אוקיי. עכשיו אני רוצה שתעיי� בת/  עו"ד קרמר:

 17  כ�? רק תמקד אותי כי זה,  העד, מר יחזקאל:

 18  כ�.  עו"ד קרמר:

 19  ארו. מדי ואני דווקא כ� ארצה לקצר.  העד, מר יחזקאל:

 20  של נצרת עילית.  2תעי/ מבט ותתמקד בעמוד השני בפסקה   עו"ד קרמר:

 21  זה הוגש כ�?  כב' הש' לוי:

 22  כ�, כ�, כ�.  עו"ד קרמר:

 23  זה מוצג.  ד ג. אדרת:עו"

 24  .583זה ת/  עו"ד קרמר:

 25  לא� הפנית( את העד?  כב' הש' לוי:

 26  השנייה.  2לעמוד השני לפסקה   עו"ד קרמר:

 27  ע( כל הקשקושי(?  העד, מר יחזקאל:

 28  שמתחיל בנובו נורדיסק?  כב' הש' לוי:

 29  ,2.2מתחת,   עו"ד קרמר:

 30  אה נצרת עילית.  כב' הש' לוי:

 31  נצרת עילית, כ�.  עו"ד קרמר:

 32  כ�?  כב' הש' לוי:
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 1  כא� עובד.  עו"ד קרמר:

 2  נצרת עילית, אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 3  אני רוצה שתסביר מי כותב, וזה מייל בינ. לבי� ר� ליבנה. מי כותב פה למי?  עו"ד קרמר:

 4שלנו בחברה יש טכניקה שבה אנחנו אוקיי, המייל הזה הוא בעייתי מכיוו�   העד, מר יחזקאל:

 5  שואלי( שאלות ועוני( עליה( בצבעי( שוני( באותו מייל.

 6  אוקיי?  עו"ד קרמר:

 7אז כא� זו התכתבות ביני לבי� ר�. מי שלח את המייל? אני, אז אני אומר שאלכס   העד, מר יחזקאל:

 8  ה.לא עונה לי וכנראה ר� עונה לי שמחר בבוקר הוא יתקשר אליו ויבדוק מה קור

 9  יש פה שאלה "אני מבי� שלא דיברת ע( דאוד, למה?".  עו"ד קרמר:

 10  כנראה שזה המש.,   העד, מר יחזקאל:

 11  כ�,  עו"ד קרמר:

 12  זה מעקב,  העד, מר יחזקאל:

 13  מי שואל את השאלה הזו, אתה או ר�?  עו"ד קרמר:

 14  אני לא זוכר.  העד, מר יחזקאל:

 15  ובאופ� כללי למה צרי. לדבר ע( דאוד?  עו"ד קרמר:

 16אני לא זוכר את הפרטי(, אבל מטבע הדברי( אמרתי שפאינה שאלה אותי א(   העד, מר יחזקאל:

 17  אנחנו יודעי( לכתוב הצעות מחליטי(, אז אני מניח שמההקשר הזה.

 18כ�, אבל אתה הסברת שפאינה שאלה א( את( יכולי( לכתוב הצעת מחליטי(   עו"ד קרמר:

 19  וקישרה אתכ( לגדלקי� ואחרי זה לעמותה.

 20  לא. את העמותה, לעמותה מחברת אותנו כבר העירייה במאמ0 מקומי. העירייה,  מר יחזקאל:העד, 

 21  אוקיי.  עו"ד קרמר:

 22  העירייה לא היה לה מקור תקציבי לשל( את הכס/ לעבודה.  העד, מר יחזקאל:

 23אז אני מבי�, אז את( ניגשי( ואתה מסביר שאת( מציגי( את השירות לעמותה   עו"ד קרמר:

 24  ולתור(?

 25  נכו�.  ר יחזקאל:העד, מ

 26  אז אני שואל מה הקשר לדאוד? הרי את( כבר בקשר מול,  עו"ד קרמר:

 27אני לא יודע מתי זה היה. אני לא זוכר א( זה היה לפני שהעמותה נכנסה לתמונה.   העד, מר יחזקאל:

 28כנראה שזה עדיי� בשלב שבו העירייה מתלבטת א( לממ� את הפעילות או לו, עד 

 29יכולה ואז היא מייצרת מנגנו� שמפגיש אותי ע( תור(  שהיא מבינה שהיא כבר לא

 30  פוטנציאלי שמשתכנע.

 31  אוקיי.  עו"ד קרמר:

 32  לא הבנתי אי. קשור אבל אדו� גודובסקי.  כב' הש' לוי:
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 1אני לא יודע להסביר, אני לא יודע לתת על זה הסבר מדויק. אני רק אומר שהיו   העד, מר יחזקאל:

 2רייה תממ� את העבודה ובחלק השני פה שני שלבי(. בחלק הראשו� הא( העי

 3  העירייה מייצרת עמותה שמממנת את העבודה.

 4  זה הבנתי.  כב' הש' לוי:

 5  זהו, מעבר לזה אני לא זוכר.  העד, מר יחזקאל:

 6  טוב.  כב' הש' לוי:

 7  עכשיו, דר. אגב אתה הבטחת משהו לקירשנבאו( בתמורה לחיבור הזה ללקוח?  עו"ד קרמר:

 8  לא.  העד, מר יחזקאל:

 9  שו( דבר?  קרמר:עו"ד 

 10לא. חבל לי שאת( לא מכבדי( את המקצוע שלנו, אבל נעזוב את זה. נעזוב את   העד, מר יחזקאל:

 11  זה, סת( הערה. אתה יודע אני מכבד כל מלאכה,

 12  עובד,  עו"ד קרמר:

 13אני פה מהבוקר מרגיש שהמלאכה תחת זכוכית מגדלת וחבל. אנחנו עושי( עבודה   העד, מר יחזקאל:

 14מאוד נקייה, מאוד מקצועית שמקדמת הרבה מאוד נושאי(  מאוד איכותית,

 15  ציבוריי( במדינת ישראל אוקיי?

 16  עובד, אני אומר כדי שג( נוכל להתקד( בנינוחות,  עו"ד קרמר:

 17  אז בוא נתקד( בנינוחות א( באמת יהיה כבוד הדדי.  העד, מר יחזקאל:

 18כדי שתוכל להסביר  שדווקא מתו. מקו( של כבוד אני שואל אות. את השאלות  עו"ד קרמר:

 19  אוקיי?

 20  אז קדימה.  העד, מר יחזקאל:

 21  זה הפו., ממקו( של כבוד.  עו"ד קרמר:

 22  תודה.  העד, מר יחזקאל:

 23עכשיו, אוקיי. ככל של. ולגברת קירשנבאו( בשלב מסוי( היו שיחות בענייני   עו"ד קרמר:

 24  הקריירה שלה תספר על כ.. 

 25, אנחנו מתחילי( לדבר על אי. בעצ( אפשר בשלב מסוי( באמת פאינה מתחילה  העד, מר יחזקאל:

 26לשפר את המיצוב הציבורי שלה כשחק� פוליטי. פאינה קירשנבאו( באותו זמ� 

 27הייתה סגנית שר הפני(, הייתה כוח פוליטי בהחלט עולה ובהחלט מנסה ליצור 

 28מציאות. אני מבקש לזכור את זה, אנחנו מתייחסי( לפאינה שלפני אוקיי? 

 29  ונתחיל,

 30  לפני מה?  י:כב' הש' לו

 31  מה?  העד, מר יחזקאל:

 32  לפני מה?  כב' הש' לוי:
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 1לפני החקירה ולפני כל ההתפתחויות שכבודו מודע לה( היו(. אנחנו אז ראינו בה   העד, מר יחזקאל:

 2דמות משמעותית ומרכזית בחיי( הציבוריי(, לגיטימית, תקינה וכולי, שרצתה 

 3אי. נכו� לעשות את זה. מה זאת למצב את מעמדה הציבורי. והתחילו שיחות על 

 4אומרת? כשאתה רוצה להתמצב ציבורית באיזה נושאי( נכו� ל. להתמקד, אי. 

 5  נכו� ל. לפתח נוכחות כדי ליצור מוכרות, כדי ליצור בולטות וכולי.

 6  למה ליצור בולטות ומוכרות? הרי אתה אומר שהיא כבר,  עו"ד קרמר:

 7  כדי,  העד, מר יחזקאל:

 8  רק שנייה עובד.שנייה,   עו"ד קרמר:

 9  כ�?  העד, מר יחזקאל:

 10  אתה אומר שהיא כבר סגנית שר,  עו"ד קרמר:

 11כ�, אבל פוליטיקאי צרי. לעמוד לבחירה אחת לשנתיי( וחצי בממוצע אצלנו   העד, מר יחזקאל:

 12בניגוד למקומות אחרי(, והיא הייתה אמורה להיבחר מחדש בבחירות הבאות. 

 13אומר ל. שעיקר המאמ0 לדעתי הוא  ובתו. התהלי. הזה אנחנו מדברי( ואני

 14  יחסי ציבור, פחות אזורי אסטרטגיה. בשלב מסוי( אני מציע לה להיפגש,

 15  מה הכוונה? להיבחר בבחירות הכלליות או בתו. המפלגה שלה?  כב' הש' לוי:

 16אתה יודע בפוליטיקה הישראלית יש מפלגות דיקטטורה ויש מפלגות פריימריז   העד, מר יחזקאל:

 17ת לצד הראשו� של המפלגות. אבל ככל, ככל שהמיצוב הציבורי של. ופאינה שייכ

 18גבוה יותר אתה משפר את הסיכוי של. להיות ממוק( בגבוה, במקו( גבוה יותר 

 19  ברשימה ואולי אפילו להיות מי שיהיה, יכה� כשר.

 20  ג( במפלגות,  כב' הש' לוי:

 21  בממשלה.  העד, מר יחזקאל:

 22  מהקטגוריה הזאת?  כב' הש' לוי:

 23  ג( במפלגות הדיקטטוריות, כ�.   יחזקאל: העד, מר

 24עכשיו, רק שנייה עובד, סליחה שאני קוטע אות.. אתה אומר שאת( נפגשי(,   עו"ד קרמר:

 25  מדברי(. איפה הפגישות האלה מתקיימות? בכמה פגישות מדובר?

 26  , אני לא זוכר. בתי קפה, במשרד שלי. איפה שאתה נפגש ע( חברי(.3 � 2  העד, מר יחזקאל:

 27  אוקיי. ומדברי( על הנושאי( שהסברת ומה קורה?  קרמר:עו"ד 

 28  ואני מציע ל. להיפגש ע( יוע0 התקשורת רונ� צור.  העד, מר יחזקאל:

 29  רגע,  עו"ד קרמר:

 30  היוזמה למפגשי(, של מי הייתה?  כב' הש' לוי:
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 1על כוס קפה, מתחילי( לדבר. התחילה בהתחלה של פאינה שהתחילה, נפגשנו   העד, מר יחזקאל:

 2פאינה ככל הנראה ראתה שאני אומר דברי( ששווה להקשיב לה(. המשכנו את 

 3  השיח. בשלב מסוי( אני מציע לצר/ לשיח את רונ� צור כי,

 4  למה דווקא תא רונ� צור?  עו"ד קרמר:

 5ורת אנחנו עובדי( ע( מספר יועצי תקשורת. רונ� צור היה אחד מיועצי התקש  העד, מר יחזקאל:

 6שעבדנו אית( אז. הוא בקיא מאוד במער. הפוליטי, הוא יוע0 תקשורת שמכיר 

 7את הפוליטיקה היטב, בעצמו כיה� חבר כנסת כמה חודשי( למיטב זכרוני 

 8  וחשבתי,

 9  של איזה מפלגה?  כב' הש' לוי:

 10  מפלגת העבודה למיטב זכרוני.  העד, מר יחזקאל:

 11  אוקיי.  כב' הש' לוי:

 12  שדמות כמוהו יכולה להיות לה לעזר רב.וחשבתי   העד, מר יחזקאל:

 13  אוקיי, ומה קורה?  עו"ד קרמר:

 14  ואז אנחנו נפגשי( ע( רונ�.  העד, מר יחזקאל:

 15  מי זה נפגשי(?  עו"ד קרמר:

 16  אני, רונ� ופאינה.  העד, מר יחזקאל:

 17  אוקיי, ומה קורה,  עו"ד קרמר:

 18תקשורתי והחיבור ע( בפגישות האלה פאינה מתרשמת מרונ� ומבינה שהמאמ0 ה  העד, מר יחזקאל:

 19  רונ� יכול לסייע לה.

 20  אי., מה אתה מסביר לה? אתה עומד להזמי� את רונ�, מה אתה מסביר לה? למה?  עו"ד קרמר:

 21אמרתי את זה כרגע, שעיקר הפעילות היא פעילות ציבורית. אני לא יודע לעשות   העד, מר יחזקאל:

 22הנושאי( הציבוריי( יחסי ציבור ולכ� צרי. יוע0 תקשורת כדי שיעזור בקידו( 

 23  וינהל את היח"צ. אני לא יודע, אני לא חברת יח"צ.

 24  הבנתי. וכמה פגישות כאלה? אמרת,  עו"ד קרמר:

 25  , לא זוכר.2לא זוכר,   העד, מר יחזקאל:

 26  משולשות? של.,   עו"ד קרמר:

 27  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 28  של רונ� ושל פאינה?  עו"ד קרמר:

 29  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 30  . ומה, על מה מדברי( בפגישות האלה?אוקיי  עו"ד קרמר:
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 1על, מעבירי( דעות על אי. בעצ( פאינה יכולה מצב את מעמדה הציבורי כדי לשפר   העד, מר יחזקאל:

 2את מעמדה הפוליטי כדי להגדיל את הסיכוי להתברג במקו( גבוה יותר ברשימה 

 3  הבאה ולהתמנות לשרה בממשלה הבאה.

 4  בעלות?המפגשי( האלה כרוכי(   כב' הש' לוי:

 5לא, ה( מפגשי( חברתיי( שנעשי( בכל קהילה שבה יש שותפויות. אני לדוגמה   העד, מר יחזקאל:

 6בפע( הקודמת שהעדתי והלכתי לשתות פה קפה ראיתי הרבה מאוד מפגשי( 

 7  כאלה בי� עורכי די� ושופטי(. התרשמתי שזה לגיטימי.

 8  אוקיי. והיא אומרת,  עו"ד קרמר:

 9  שופטי( ע( אנשי יחסי ציבור?  כב' הש' לוי:

 10לא, לא יחסי ציבור, אבל כ�, אני מניח שכבוד השופט לא יופתע מזה שג(   העד, מר יחזקאל:

 11  לשופטי( יש,

 12  עכשיו הפתעת אותי.  כב' הש' לוי:

 13יחסי ציבור. לא, אפילו נשיאת משפט בית המשפט העליו� שכרה שירות ייעו0   העד, מר יחזקאל:

 14  תקשורתי (מדברי( ביחד),

 15  טוב, זה הממשלה החליטה.  כב' הש' לוי:

 16אוקיי. עכשיו היא אמרה לכ( משהו על, על השיח הזה, על הפגישות המשולשות?   עו"ד קרמר:

 17  זה עוזר לה, לא עוזר לה?

 18אנחנו התרשמנו שפאינה, שבכל, בכל התהליכי( איתה הייתה מאוד רצינית,   העד, מר יחזקאל:

 19  פה משהו שיכול לעזור לה.מקצועית, עניינית, חכמה, מבינה שיש 

 20  אי. הבנת את זה?  עו"ד קרמר:

 21  כי היא אמרה לנו.  העד, מר יחזקאל:

 22  מה היא אמרה?  עו"ד קרמר:

 23  שהיא חושבת שצרי. למסד את התהלי..  העד, מר יחזקאל:

 24  למה? כי?  עו"ד קרמר:

 25  .כדי שנית� שירות שמשפר את מעמדה הציבורי ועוזר לה במה שכבר הגדרתי  העד, מר יחזקאל:

 26  ומה היא אמרה על התוכ� של השיחות?   עו"ד קרמר:

 27  עשה לה שכל, כ�.  העד, מר יחזקאל:

 28  היא אמרה לכ( את זה?  עו"ד קרמר:

 29  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 30  שמה?  עו"ד קרמר:

 31  שהיא מתרשמת שיש פה מנגנו� שא( נפעיל אותו הוא יכול לקד( אותה.  העד, מר יחזקאל:

 32  סד את הקשר, מה זה אומר למסד את הקשר?אוקיי. ומה זה, אמרת למ  עו"ד קרמר:
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 1אני התייעצתי ע( היוע0 המשפטי שלי ואמרתי לפאינה ששירות כזה יכול להינת�   העד, מר יחזקאל:

 2רק א( יש עליו תמורה והוא מוסדר כדי�, בצורה מסודרת, גלויה וכולי. ופאינה 

 3  בשלב הראשו� אמרה שאי� בידה לממ� שירות כזה והפגישות נפסקו.

 4  רגע, אני רוצה לחזור,  קרמר: עו"ד

 5  למה היה צרי. לקבל ייעו0 בשביל זה?  כב' הש' לוי:

 6יש לי יוע0 משפטי, אני בכל תהלי. שקשור בהתקשרות חיצונית מדבר ע( יוע0   העד, מר יחזקאל:

 7  משפטי. המערכת המשפטית היו( זה אזור סכנה אז צרי. לוודא שאתה בסדר.

 8  על הפרק? אבל מה השאלה שהייתה  כב' הש' לוי:

 9יש בקשה של חברת הכנסת, סגנית שר הפני( לייעו0 אסטרטגי. במקביל היא   העד, מר יחזקאל:

 10סגנית שר פני(, פוני( אליה בכל מיני בקשות וכולי. חזר היוע0 המשפטי ואמר 

 11  רק בהסדרה ובתשלו(.

 12מה זאת אומרת על עצ( ההתקשרות ע( חברת כנסת וסגנית שר היה צור., מה   כב' הש' לוי:

 13  לא בסדר בזה?

 14אי�, אי� שאלה של לא בסדר. אני כשהקמתי את החברה שלי אמרתי לכל העובדי(   העד, מר יחזקאל:

 15שמבחינתי שיש ספק אי� ספק ומבחינתי החברה תהיה חברה נקייה כמו סרגל 

 16וישרה בכל מה שקשור להתקשרויות. גיליתי שמול מערכות המדינה זה לא תמיד 

 17נחיה שלי ובכל התקשרות אנחנו בודקי( הא( נכו� או עוזר, אבל זאת הייתה הה

 18לא נכו�, הא( יש הערות, הא( יש התייחסויות. זה לא היה מקרה יחיד של פנייה, 

 19  זה היה מעשה רוטינה. 

 20  אתה יכול להגיד לי אבל מה, איזה חשש קינ� בליב.?  כב' הש' לוי:

 21בסדר זה אמירה אמורפית. אני  אי� חשש, החשש הוא כללי. החשש, היו( להיות  העד, מר יחזקאל:

 22חושב שאפילו שופט לא יודע להגיד מה זה בסדר ע( כל הבלג� שיש בסדר דיני 

 23הראיות בחברה הישראלית. אז אתה דואג להיות בסדר ולהסיר ספק מכל מקו( 

 24  שבו אולי יכול להיות ספק.

 25  טוב.  כב' הש' לוי:

 26היו לכ( כמה פגישות, ל., לפאינה אז עובד רק נחזור לכרונולוגיה. אתה אומר ש  עו"ד קרמר:

 27  ולרונ� צור.

 28  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 29  ואז מה?   עו"ד קרמר:

 30ואז פאינה שואלת א( אפשר להפו. את השירות הזה לשירות מקצועי ואנחנו   העד, מר יחזקאל:

 31  אומרי( לה,

 32  שהכוונה שירות מקצועי שמי יית� לה את השירות?   עו"ד קרמר:
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 1  צ של רונ� צור והחברה האסטרטגית ת.א.ר.א.חברת היח"  העד, מר יחזקאל:

 2  אוקיי, ואז?  עו"ד קרמר:

 3ואז אנחנו חוזרי( ואומרי( שאנחנו את השירות הזה יכולי( לתת רק א( הוא   העד, מר יחזקאל:

 4  גלוי, מסודר בחוזה ויש לו מקור מימו�.

 5  למי את( אומרי( את זה?  עו"ד קרמר:

 6  לפאינה.  העד, מר יחזקאל:

 7  ומה אז קורה? אוקי,  עו"ד קרמר:

 8  אי� לה מקור מימו� ואז אנחנו,  העד, מר יחזקאל:

 9  אנחנו אומרי(, אתה מתכוו�,  כב' הש' לוי:

 10  אנחנו זה אני ורונ� צור.  העד, מר יחזקאל:

 11  אי. את( יודעי( שאי� לה מקור מימו�?  עו"ד קרמר:

 12  כי היא אומרת לנו.  העד, מר יחזקאל:

 13  שמה?  עו"ד קרמר:

 14  ה מקור לממ� את הפעילות הזאת.שאי� ל  העד, מר יחזקאל:

 15  ?�אוקיי ו  עו"ד קרמר:

 16זהו. אז אנחנו מפסיקי( את הפגישות ולא קורה כלו(, עד שבשלב מסוי( אני   העד, מר יחזקאל:

 17מקבל טלפו� מפאינה שאומרת שהיא מצאה מקור תקציבי ושאפשר עכשיו לארג� 

 18פוליטי ואני  תהלי. מקצועי ומסודר. אני שואל אותה א( המקור התקציבי תקי�,

 19מקבל תשובה שכ�. פאינה אומרת לי שהיא תתקשר, זה ג( נהוג, דר. אגב אני 

 20מלכתחילה אמרתי שעיקר העבודה צריכה להתבצע מול חברת היח"צ ופאינה 

 21אומרת שהיא תתקשר ע( רונ� צור ושאנחנו נהיה ספק משנה של רונ� צור, 

 22  פרקטיקה נהוגה וזהו.

 23ו כמה זמ� הפסקה היה בי� השלב שאת( אומרי( לה שצרי. אוקיי. כלומר, עכשי  עו"ד קרמר:

 24  לשל( עבור השירותי( לבי� הרגע שחוזרי( אלי.,

 25  אני לא זוכר במדויק, אבל זמ�.  העד, מר יחזקאל:

 26  מה זה זמ�? שבועות, חודשי(?  עו"ד קרמר:

 27  בי� שבועות לחודשי(.  העד, מר יחזקאל:

 28  חזרה אלי. ואמרה מה?אוקיי. עכשיו, אז אתה אומר שהיא   עו"ד קרמר:

 29ואמרה שנמצא מקור. אני שואל הא( המקור תקי�, כספי( פוליטיי(, היא אמרה   העד, מר יחזקאל:

 30  לי כ�.

 31  שאלת מה בדיוק המקור?  עו"ד קרמר:

 32  לא, שאלתי הא( הכספי( ה( כספי( תקיני(, היא אמרה לי כמוב�.  העד, מר יחזקאל:
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 1  ?�אוקיי ו  עו"ד קרמר:

 2רה לי שההתקשרות היא ע( רונ� צור, שאנחנו נהיה ספק המשנה של רונ� צור. ואמ  העד, מר יחזקאל:

 3אני מבחינתי זה בסדר כי מראש חשבתי שעיקר העבודה פה היא יחסי ציבור וג( 

 4הסכמתי דר. אגב שרוב התקציב יל. ליח"צ וחלק קט� מהתקציב יבוא 

 5  לאסטרטגיה.

 6  ,26.1.2015ל. במשטרה מיו( אוקיי. עכשיו עובד יש לי שאלה, בחקירה ש  עו"ד קרמר:

 7  רגע, דובר על מספרי(?  כב' הש' לוי:

 8בשלב ההוא, אני לא זוכר את הפרטי(. התוצאה של ההתקשרות הזאת הייתה   העד, מר יחזקאל:

 9אל/ שקל, שבה( אנחנו  20א( אני, שוב א( אני זוכר נכו�, התקשרות בגובה של 

 10. ליח"צ כפי שאמרתי. שקלי( על התהלי. האסטרטגי וכל היתר יל 7000נקבל 

 11  מתו. הסכמה שלי שהתהלי. פה הוא בעיקר תהלי. תקשורתי.

 12  הסכומי( ה( פלוס מע"מ?  כב' הש' לוי:

 13  למיטב זכרוני כ�.  העד, מר יחזקאל:

 14  ובאותה שיחה כבר נאמר ל. שההתקשרות תהיה?  עו"ד קרמר:

 15  מול רונ� צור.  העד, מר יחזקאל:

 16 448אתה אומר, בשורה  26.1.2015של. מיו( אוקיי. עכשיו תראה בחקירה   עו"ד קרמר:

 17"שאלתי את פאינה או דאוד הא( המקור הכספי תקי�, כי יש לפוליטיקאי כס/ 

 18במסגרת הפעילות הפוליטית או הציבורית. דאוד או פאינה אמרו שכמוב� והכל 

 19  תקי�". אי. דאוד נכנס פה לתמונה?

 20  דאוד היה מעורב בפעילות מול פאינה.  העד, מר יחזקאל:

 21  אוקיי. אתה זוכר שהשיחה הייתה מול פאינה?  עו"ד קרמר:

 22  אני זוכר שהשיחה הייתה מול פאינה.  העד, מר יחזקאל:

 23אוקיי. טוב, אז בעצ( אחרי שמתקיימת אותה שיחה ונאמר ל. שיש מקור תקי�   עו"ד קרמר:

 24  להתקשרות, מה קורה אז?

 25התיק. מעדכ� את מנהל הכספי(  אני מעדכ� את ר� ליבנה ומבקש ממנו לנהל את  העד, מר יחזקאל:

 26שלי אור�, שמנהל את התהלי. מול המשרד של רונ� צור. ומוק( צוות עבודה 

 27ובמש. ארבעה חודשי( נעשית עבודה, לדעתי רצינית וטובה שאמורה, שבוחרת 

 28את הנושאי( האסטרטגיי( שבה( נכו� לפאינה קירשנבאו( לפעול למצב את 

 29בתוכנית תקשורתית שתדע לספר את מעמדה הציבורי, ובמקביל מגבה אות( 

 30  הסיפור הזה לציבור הישראלי.

 31  אוקיי. עכשיו,  עו"ד קרמר:

 32  אינטרס פוליטי של כל פוליטיקאי.  העד, מר יחזקאל:
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 1  שצוות העבודה ממי הוא מורכב?  עו"ד קרמר:

 2  מצוות של רונ� צור, צוות שלי וצוות של פאינה.  העד, מר יחזקאל:

 3  בילה הזו?ומה את( מביאי( לח  עו"ד קרמר:

 4  נו באמת?   העד, מר יחזקאל:

 5  את הייעו0 האסטרטגי?  עו"ד קרמר:

 6  אנחנו מביאי( את הייעו0 האסטרטגי והוא מביא את הייעו0 של התקשורת.  העד, מר יחזקאל:

 7  אוקיי. עכשיו תגיד משרד צור לא נות�, משרד צור נות� ייעו0 אסטרטגי?  עו"ד קרמר:

 8כ�, אבל לא באזורי( שאנחנו מטפלי( בה( למיטב הבנתי. פחות באזורי, מה   העד, מר יחזקאל:

 9  שאנחנו קוראי( המרחב המדינתי.

 10  כלומר משרד צור היה יכול להסתדר בלעדיכ( בתיק הזה?  עו"ד קרמר:

 11  אני חושב שלא.  העד, מר יחזקאל:

 12  שלא. מי היה הלקוח של.?  עו"ד קרמר:

 13  פאינה קירשנבאו(.  העד, מר יחזקאל:

 14  זאת אומרת מי קיבל את השירות של הייעו0 האסטרטגי?  קרמר: עו"ד

 15  פאינה.  העד, מר יחזקאל:

 16  ומשרד רונ� צור?  עו"ד קרמר:

 17אנחנו עסקנו במיצוב מעמדה הציבורי של חברת הכנסת פאינה קירשנבאו(   העד, מר יחזקאל:

 18  בחברה הישראלית.

 19  ביחד?  עו"ד קרמר:

 20רונ� צור. אני בכלל אי� לי שו( חוזה, אני לא זה, אני ביחד. שאני ספק משנה של   העד, מר יחזקאל:

 21  ספק משנה של רונ� צור, כמו שקורה בהרבה מאוד צוותי(.

 22  אבל מי מבחינת. היה הלקוח? רונ� צור או פאינה קירשנבאו(?  עו"ד קרמר:

 23רונ� צור ואני היינו צוות יועצי( אסטרטגיי( ויח"צ לחברת הכנסת פאינה   העד, מר יחזקאל:

 24  או(.קירשנב

 25אוקיי. עכשיו א( אתה יכול בבקשה לפרט אי. נית� השירות הזה ביומיו(? אתה   עו"ד קרמר:

 26  אומר שהיו ארבעה חודשי( של השירות, אי. הפרקטיקה של העבודה הלכה?

 27הקמנו צוות, הצוות בעיקרו� נועד להתכנס פע( בשבועיי(, חלק מהזמ�   העד, מר יחזקאל:

 28  השתתפות חלקי( מהצוות.בהשתתפות כל הצוות, חלק מהזמ� ב

 29  מי זה כל הצוות?  עו"ד קרמר:

 30  הצוות זה הצוות שלי, הצוות של רונ� צור והצוות של פאינה קירשנבאו(.  העד, מר יחזקאל:

 31  שמי נכלל בצוות של פאינה?  עו"ד קרמר:
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 1אני לא זוכר, היה, פאינה כמוב�, דאוד והיה ש( עוזר, אני מקווה שאני לא מעליב   העד, מר יחזקאל:

 2  אותו שאני לא זוכר את שמו.

 3  מה זה עוזר? יוע0 תקשורת אתה מתכוו�?  עו"ד קרמר:

 4  אחד העוזרי(, אני לא,  העד, מר יחזקאל:

 5  אוקיי, בסדר.  עו"ד קרמר:

 6  אולי הוא היה דובר.  העד, מר יחזקאל:

 7  אוקיי, אז כשהצוותי( היו מתכנסי( מה, מה הייתה העבודה?  עו"ד קרמר:

 8  בהתחלה תוכנית עבודה,נבנתה   העד, מר יחזקאל:

 9  כ�?  עו"ד קרמר:

 10התחלנו לקיי( חשיבה על מה( הנושאי( הציבוריי( שבה( נכו� שחברת הכנסת   העד, מר יחזקאל:

 11פאינה קירשנבאו( תפעל. תהלי. שאני מאוד מכבד אותו מקצועית, נועד לקד( 

 12אינטרסי( ציבוריי(, שבי� היתר ג( אמורי( לעזור למיצוב הציבורי של סגנית 

 13הפני( ומימוש שלו, יישו( שלו בפועל. אחרי שנבחרו הנושאי(, ג( תוכנית  שר

 14  עבודה אי. נכו� לעשות את זה, אי. נכו� לקד( את זה, מול מי.

 15  היו פגישות עבודה?  עו"ד קרמר:

 16  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 17  מי נכח בפגישות העבודה?  עו"ד קרמר:

 18  וות, הרכבי( שוני(.כמו שאמרתי או כל הצוות או חלק מהצ  העד, מר יחזקאל:

 19  כלומר בחלק מהפגישות כל הצוות?  עו"ד קרמר:

 20  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 21  שזה כולל ג( אות.?  עו"ד קרמר:

 22  ואת רונ� ואת פאינה.  העד, מר יחזקאל:

 23  אוקיי. וחלק מהפגישות אתה אומר היו מצומצמות יותר?  עו"ד קרמר:

 24  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 25  בפגישות האלה?ומה התכני( שעולי(   עו"ד קרמר:

 26  נו באמת?  העד, מר יחזקאל:

 27  עובד, מה התכני( שעולי( בפגישות?  עו"ד קרמר:

 28כרגע אמרתי, בחרנו את הנושאי( הציבוריי(, א( אתה רוצה אתה יכול להראות   העד, מר יחזקאל:

 29לי, יש ל. ניירת שמראה מה הנושאי(, אני ג( אגיד מה ה(. בחרנו נושאי( 

 30  שפאינה תנסה לייצר עליה( נוכחות תקשורתית, ציבוריי( שאמורי(, שהוחלט

 31  אוקיי.  עו"ד קרמר:

 32  ציבורית.  העד, מר יחזקאל:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018יולי  16  

  

 2812

 1  בי� היתר מאבק באנטישמיות?  עו"ד קרמר:

 2מאבק באנטישמיות, קידו( נושאי צעירי(, קידו( נושאי הסדרי החניה. אתה עד   העד, מר יחזקאל:

 3ה אוקיי? ועדיי� לא שקל לשעתיי( חני 100היו( יכול ללכת לרוטשילד ולשל( 

 4נמצא פוליטיקאי שיפסיק את הגזל הזה. פאינה רצתה להפסיק את הגזל הזה ולא 

 5  הצליחה.

 6  נושא חוק הנכבה?  עו"ד קרמר:

 7  ג( עלה.  העד, מר יחזקאל:

 8  ארנונה לעסקי( קטני(?  עו"ד קרמר:

 9  ג( עלה.  העד, מר יחזקאל:

 10  תאגידי מי( אזוריי(?  עו"ד קרמר:

 11  עלה.  העד, מר יחזקאל:

 12  אוקיי. עכשיו מה זה כנס שינוי כיוו�? הגירה שלילית לברלי�?  עו"ד קרמר:

 13במסגרת הנושא של המאבק באנטישמיות למיטב זכרוני, עלה ג( המרכיב הזה.   העד, מר יחזקאל:

 14  אבל אני זוכר שזה עלה, אני לא זוכר את הפרטי(. א( תראה לי משהו,

 15  צעירי(? אתה זוכר שהתקיי( כנס ע( עמותות של  עו"ד קרמר:

 16  זה כנס צעירי(.  העד, מר יחזקאל:

 17  אוקיי.  עו"ד קרמר:

 18  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 19  ומה היה בכנס?  עו"ד קרמר:

 20הכנס, הכנס, המטרה של הכנס, אני לא יודע מה היה בכנס, לא הייתי בכנס וכולי.   העד, מר יחזקאל:

 21 המטרה של הכנס הייתה להעלות את המודעות לנושא הצעירי(, לנסות לייצר

 22קואליציה של ארגוני(, של גופי( צעירי(. נושא הצעירי(, יש בעיה המערכת 

 23. להרבה מאוד אזורי( מורכבי( בחיי 18בישראל יודעת לתת פתרונות עד גילאי 

 24צעירי( לאחר מכ� אי� פתרונות מוסדיי(. כבוד השופט אפרופו למה המקצוע 

 25היו( יש דר. אגב שלנו יכול לייצר מציאויות ג( באזורי( אזרחיי(. מאז ועד 

 26תהלי., שלשמחתי הרבה הצליח לעורר בשני( האחרונות הקמה של מרכזי 

 27צעירי(, אני מקווה שה( יצליחו. אבל אז, כבר אז זיהינו את זה כנושא שנכו� 

 28  לעסוק בו ציבורית.

 29  ולמה חשבת( שנכו� לעסוק בו במסגרת התיק של חברת הכנסת קירשנבאו(?  עו"ד קרמר:

 30י הוא נושא שנוכח על סדר היו( ובהחלט יכול לאפשר לפאינה קירשנבאו( כ  העד, מר יחזקאל:

 31  להיות מזוהה ע( נושא משמעותי ומרכזי בסדר היו( הציבורי.
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 1, שזה הסכ( 594אוקיי. עכשיו אני רוצה שתראה כמה מסמכי(. דבר ראשו� את ת/  עו"ד קרמר:

 2  התקשרות בי� עמותת הרוח החדשה לבי� משרד רונ� צור.

 3  כ�. כ�?  חזקאל:העד, מר י

 4  ההסכ( הזה היה מוכר ל. בזמ� אמת?  עו"ד קרמר:

 5  את ההסכ( הזה ראיתי בפע( הראשונה בחקירת המשטרה.  העד, מר יחזקאל:

 6  מי,  עו"ד קרמר:

 7כמו שאמרתי אני הייתי בעצ( משנה בהתקשרות, להתקשרות שהייתה מול רונ�   העד, מר יחזקאל:

 8  צור.

 9  ירותי(?מי חשבת שמשל( בעבור הש  עו"ד קרמר:

 10  כספי( פוליטיי( תקיני( של פאינה קירשנבאו(.  העד, מר יחזקאל:

 11  אתה באיזשהו שלב נתת שירות לעמותות?  עו"ד קרמר:

 12  לא.  העד, מר יחזקאל:

 13  הרוח החדשה, איילי(?  עו"ד קרמר:

 14  לא.  העד, מר יחזקאל:

 15בפגישות שתיארת, פגישות העבודה, עלה הנושא הזה שצרי. לתת שירות   עו"ד קרמר:

 16  עמותות?ל

 17עלה הנושא של כינוס כנס צעירי(, שבה( עמותת איילי(, עמותת רוח חדשה שה�   העד, מר יחזקאל:

 18עמותות שבעיניי מגשימות ציונות מתחדשת בארצנו. ה� עמותות חשובות וצריכות 

 19  להיות בזה חלק, כחלק מכנס הצעירי(.

 20  שירות לעמותות?כ�, אבל אני מדבר באופ� כללי יותר. עלה הצור. לתת   עו"ד קרמר:

 21  לא.  העד, מר יחזקאל:

 22אוקיי. עכשיו אני רוצה שתראה מצגת שהכותרת שלה "מצגת הישיבה בתארי.   עו"ד קרמר:

 23  . לא צרי. לסמ� אותה שוב. 584" והמצגת הזו היא חלק מת/29.4.2014

 24  כ�?   העד, מר יחזקאל:

 25מהמחשבי( שלכ(, של חברת ת.א.ר.א. ואני רוצה שתעיי� ביחד בשני זימוני יומ�   עו"ד קרמר:

 26  בבקשה. 

 27  זה חלק מהמוצג?  כב' הש' לוי:

 28  לא, זה אני מבקש להגיש.   עו"ד קרמר:

 29  כ�, עור. די� אדרת?  כב' הש' לוי:

 30  אי� התנגדות.  עו"ד ג. אדרת:

 31  .615ת/  כב' הש' לוי:

 32  אוקיי. אז,  עו"ד קרמר:
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 1  בבקשה.  כב' הש' לוי:

 2  הספקת לעיי�?  עו"ד קרמר:

 3  כ�, אני רואה, כ�.  יחזקאל:העד, מר 

 4  אוקיי, אז אני רוצה שתסביר מה זו המצגת הזו?  עו"ד קרמר:

 5המצגת זו מצגת הכנה לקראת תחילת עבודה ע( פאינה קירשנבאו(. כמו שאת(   העד, מר יחזקאל:

 6רואי( זו מצגת שעוסקת במי זו פאינה קירשנבאו(, בהגדרת המסיבה שכתובה 

 7ומה הקווי( המנחי( לעבודה. זה לגבי  swot כא�, בניתוח הסביבה, מה שנקרא

 8  המצגת.

 9  באיזה שלב היא נערכה?  עו"ד קרמר:

 10  לקראת תחילת עבודה.  העד, מר יחזקאל:

 11  איפה זה, המועד, איפה הוא ביחס לשלב שבו נאמר ל. שנמצא מקור תקי�,  עו"ד קרמר:

 12  אחרי כמוב�.  העד, מר יחזקאל:

 13  אחרי שנאמר ל.?  עו"ד קרמר:

 14  ,29.4זה כאשר, שוב אני לא זוכר את התארי.. המצגת כתובה כא� בתארי. ה  ל:העד, מר יחזקא

 15  כ�?  עו"ד קרמר:

 16  זה תארי. שהוא בסמו. לתחילת העבודה, אני לא זוכר את הפרטי( המדויקי(.  העד, מר יחזקאל:

 17  כלומר לאחר שנאמר ל.,  עו"ד קרמר:

 18  לא כלומר.  עו"ד ג. אדרת:

 19  זה לאחר שנאמר?  עו"ד קרמר:

 20  לא.  אדרת: עו"ד ג.

 21  איפה זה ביחס למועד שבו נאמר ל. שנמצא מקור תקי�?  עו"ד קרמר:

 22שוב אני לא זוכר מתי נאמר לי במדויק שנמצא מקור תקי�, אני רק אומר   העד, מר יחזקאל:

 23שכשנאמר לי שנמצא מקור תקי� והוכנה מצגת זה היה בסמו. למועד תחילת 

 24  העבודה.

 25  לאחר שנאמר ל., אני שואל א( המצגת הוכנה  עו"ד קרמר:

 26  אני לא זוכר.  העד, מר יחזקאל:

 27  או לפני שנאמר ל. שנמצא מקור תקי�?  עו"ד קרמר:

 28אני לא זוכר. הדברי( קרו במקביל, אבל אני לא זוכר מתי, מה קד( למה אני לא   העד, מר יחזקאל:

 29  זוכר.

 30  זה היה,  עו"ד קרמר:

 31  אני לא זוכר במדויק.  העד, מר יחזקאל:

 32  בתקופה של הפגישות המשולשות של.,זה היה   עו"ד קרמר:
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 1  תשאל מתי זה היה, אתה לא יכול להדרי. אותו.  עו"ד ג. אדרת:

 2  אתה הסברת,  עו"ד קרמר:

 3  לא, אתה הסברת, תשאל אותו מתי זה היה.  עו"ד ג. אדרת:

 4  אתה העדת פה שהיו פגישות,  עו"ד קרמר:

 5  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 6  ראשוניות ע( פאינה,  עו"ד קרמר:

 7  נכו�.  יחזקאל: העד, מר

 8  של. ושל רונ� צור ושל פאינה.  עו"ד קרמר:

 9  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 10  והסברת שנאמר בשלב ראשו� שאי� מקור תקציבי.  עו"ד קרמר:

 11  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 12והסברת שלאחר מכ� נאמר שיש מקור תקציבי. אני שואלת מתי המצגת הזו   עו"ד קרמר:

 13  כה?הייתה על לוח זמני( הזה? מתי נער

 14לקראת תחילת העבודה ותחילת העבודה הייתה לאחר שנאמר שיש מקור   העד, מר יחזקאל:

 15  תקציבי.

 16  אוקיי. עכשיו אני רואה פה שתי ישיבות מתוכננות,   עו"ד קרמר:

 17  כ�? 615פה זה בת/  כב' הש' לוי:

 18  לחודש, 29אנחנו רואי( שתי ישיבות מתוכננות, אחת ב 615כ� סליחה. בת/  עו"ד קרמר:

 19  כ�.  מר יחזקאל:העד, 

 20  לחודש. 29וג( המצגת היא מצגת ישיבה בתארי. ה  עו"ד קרמר:

 21  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 22  . אתה זוכר את הישיבות האלה?28ואחת ב  עו"ד קרמר:

 23לחודש זו  29אני לא זוכר אות�, אבל אני רואה שיש לה� זימו�. אני מניח שה  העד, מר יחזקאל:

 24  הישיבה הזאת.

 25  הוכנה המצגת?אז לש( מה   עו"ד קרמר:

 26  לחודש. 29לטובת הישיבה שהתקיימה ב  העד, מר יחזקאל:

 27  עכשיו תעיי� בבקשה במצגת עצמה בעמוד השלישי, הגדרת המשימה.   עו"ד קרמר:

 28  כ�?  העד, מר יחזקאל:

 29  אני מבקש שתסביר.  עו"ד קרמר:

 30ת לקראת אי� מה להסביר, זה כתוב באמת הכי, כאילו לילדי( בג�. שיפור תדמי  העד, מר יחזקאל:

 31  מיקו( ברשימת ישראל ביתנו לכנסת הבאה.

 32  זו המשימה של העבודה?  עו"ד קרמר:
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 1  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 2  של הצוות?  עו"ד קרמר:

 3  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 4עכשיו אנחנו רואי( בצד שמאל את כלל הציבור בישראל, האלקטורט והגו/   עו"ד קרמר:

 5  הבוחר.

 6  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 7קצת נגענו בזה קוד( לשאלת בית המשפט, אבל אני מבקש שתסביר מה  מה,  עו"ד קרמר:

 8המשמעות של שיפור התדמית לקראת מיקו( ברשימת ישראל ביתנו כאשר הגו/ 

 9  הבוחר מורכב מאד( אחד?

 10כמו שכתוב הגו/, זירת הפעילות הפוליטית של חברת הכנסת קירשנבאו( עסקה   העד, מר יחזקאל:

 11  ת אזורי הפעילות. הנהגת המפלגה אוקיי?בשלושה אזורי( ומיפינו פה א

 12  כ�.  עו"ד קרמר:

 13האלקטורט, שזה אזור של הפעילות היותר, של הקהל היותר ביתי באזורי   העד, מר יחזקאל:

 14אידיאולוגיה וכולי וכלל הציבור שבסו/ אתה יודע נבחרי( בשבילו, משרתי( 

 15  אותו.

 16בוחר של אד( אחד מה החשיבות כ�. אני מבקש שתסביר לנו אבל ברגע שיש גו/   עו"ד קרמר:

 17  של שיפור התדמית?

 18  האד(,  העד, מר יחזקאל:

 19  הציבורית. מה החשיבות של שיפור תדמית בכלל ציבור בישראל ובאלקטורט?  עו"ד קרמר:

 20ג( מפלגות דיקטטוריות בישראל כשה� מממנות חברי כנסת, נדמה לי למעלה   העד, מר יחזקאל:

 21ו כלל אלא מונו, אז מנהיגי המפלגות ממחצית מחברי הכנסת בישראל לא נבחר

 22האלה ג( עושי( שיקול דעת של מה הער. הציבורי שמביא איתו המועמד וככל 

 23  שהער. הציבורי יהיה גבוה יותר הסיכוי להתברג בצמרת עולה.

 24אוקיי. עכשיו יש שני עמודי( בהמש. שהכותרת שלה( רעיונות וכיווני( לפעולה,   עו"ד קרמר:

 25  וכיווני( לפעולה.   משרד הפני( ורעיונות

 26  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 27  מה אלה הנושאי( האלה?  עו"ד קרמר:

 28אוקיי, נו? טוב, זה נראה לי ברור אבל אני אשיב ל.. פאינה קירשנבאו( הייתה   העד, מר יחזקאל:

 29סגנית שר הפני(. כמו ששר החינו. עוסק בנושא החינו. ושר הביטחו� עוסק 

 30סקת בנושאי פני( ולכ� יש לה נגישות גדולה בנושא ביטחו�, סגנית שר הפני( עו

 31יותר לנושאי( ציבוריי( שנמצאי( באזור המיניסטריאלי שהיא פעילה בו. אז יש 



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018יולי  16  

  

 2817

 1את הנושאי( שקרובי( לאזור המיניסטריאלי ויש נושאי( כללי( שקשורי( לשיח 

 2  כללי שלה ע( הציבור.

 3השיג את המטרה? ולמה חשבת( שדווקא הנושאי( האלה ה( מתאימי( כדי ל  עו"ד קרמר:

 4  למה ה( פה הנושאי( האלה?

 5כי עשינו חשיבה באותו זמ� וחשבנו שנכו� לאז, להלכי הרוח דאז, לסדרי היו(   העד, מר יחזקאל:

 6הציבוריי( דאז, לפעילות התקשורתית שהייתה סביב נושאי( ציבוריי( באותו 

 7  זמ�, הנושאי( האלה נכוני( להתייחסות.

 8  . 2014ליוני  2אני רוצה שתראה מייל בינ. לבי� רונ� צור מיו( אוקיי. עכשיו   עו"ד קרמר:

 9  כ� עור. די� אדרת?  כב' הש' לוי:

 10  אי� התנגדות.  עו"ד ג. אדרת:

 11  .616ת/  כב' הש' לוי:

 12היו( אוקיי, אני מבקש שתסביר את המייל. אתה כותב לרונ� "היי רונ�, שוחחתי   עו"ד קרמר:

 13ע( פאינה באריכות, היא בניו יורק. עושי( הערכת מצב להתפתחויות הפוליטיות. 

 14  סיכמנו שהיה צור. בפגישה של., שלי ושלה באופ� עקרוני" וכולי. 

 15  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 16בוא, אותי מעניי� החלק של הצור. בפגישה. בוא תסביר מה, מה הצור., במסגרת   עו"ד קרמר:

 17  מה פגישות.

 18הזירה הפוליטית היא זירה של הרבה מאוד שינויי(. בזירה הפוליטית לפעמי(   יחזקאל:העד, מר 

 19שעות ולפעמי(  48 � 24א( תבדוק כל הממשלות שנפלו באי אמו� נפלו תו. 

 20הזירות, הזירה הפוליטית היא כזאת שמחייבת התכנסות כדי לראות אי. הגור( 

 21ראה שבאותו זמ� היו שינויי( הפוליטי, כל פוליטיקאי יודע להתייחס לשינויי(. כנ

 22  שחייבו ג( פגישה דחופה וג( מעקב סדור, ומכא� הצור. בלהציע פגישה.

 23  במסגרת מה הפגישה?  עו"ד קרמר:

 24  מסגרת העבודה שאנחנו נותני( לה.  העד, מר יחזקאל:

 25  זה חלק מהשירות?  עו"ד קרמר:

 26  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 27  למה דווקא שלושתכ(?  עו"ד קרמר:

 28  כי יש אזורי( שבה( צרי. לשי(, לרכז מאמ0, לנסות לייצר חשיבה יותר רחבה.   ל:העד, מר יחזקא

 29  לא, אני שואל אבל למה דווקא אתה, רונ� ופאינה?  עו"ד קרמר:

 30  כי אנחנו היועצי( שלה והיא הלקוח שלנו.  העד, מר יחזקאל:

 31פי( מיו( אוקיי. עכשיו אני רוצה שתראה מייל בינ. לבי� ר� ליבנה ואנשי( נוס  עו"ד קרמר:

 32  . הכותרת שלו זה "המו� המו� עדכוני(".24.7.2014
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 1  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 2  , מעט יותר רחב. 583עכשיו רק לפרוטוקול, הנייר הזה מרחיב את ת/  עו"ד קרמר:

 3  כ�, אני רק אשמח,  העד, מר יחזקאל:

 4  רק רגע.  כב' הש' לוי:

 5  א( כדי לקצ( רק תמקד אותי רק.  העד, מר יחזקאל:

 6  . 617ת/  לוי: כב' הש'

 7  בעצ( אני אל. מהמאוחר למוקד(.  עו"ד קרמר:

 8  כ�?  העד, מר יחזקאל:

 9מבחינת הסדר הכרונולוגי. נתחיל בעמוד הראשו� שהוא המאוחר בזמ�. מי זו   עו"ד קרמר:

 10  יפית?

 11  יפית הייתה מזכירתי באותו זמ�.  העד, מר יחזקאל:

 12  השנייה.אוקיי. עכשיו אנחנו רואי( את הכותרת יפית   עו"ד קרמר:

 13  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 14  אני רוצה שתסביר מי כותב ומה הנושא.  עו"ד קרמר:

 15אוקיי, ג( כא� כמו שאמרתי זה מייל מתמש.. הוא לא בצבעי( כרגע, אבל א(   העד, מר יחזקאל:

 16הוא היה בצבעי( אז היית( רואי( שהוא מייל מתמש. והוא מייל בי� הצוות 

 17  בי( רשומי( במייל.הפנימי של ת.א.ר.א. מכותבי(, המכות

 18  אוקיי. ומה, עכשיו אתה, מי אומר את הדברי(,  עו"ד קרמר:

 19  שוב,  העד, מר יחזקאל:

 20יש לנו סיכו(, רגע, בוא תשמע רגע. מי אומר את הדברי( "ר� אומר שהוא ביקש   עו"ד קרמר:

 21ממ.. יש לנו סיכו( איתה והיא משלמת לנו, לא עושי( לה טובה, שאחת 

 22  הצוותי( בהשתתפותה, בהשתתפות רונ� ואני".לשבועיי( יש פגישה של 

 23  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 24  אז מי אומר את הדברי( האלה?  עו"ד קרמר:

 25  זה אני כותב.  העד, מר יחזקאל:

 26  ולמה אתה מסביר את הדברי( האלה? שמה?  עו"ד קרמר:

 27כי אני שואל אותה למה לא תואמה פגישה. הסיכו( הוא שתהיה פגישה אחת   העד, מר יחזקאל:

 28  בועיי(.לש

 29  ולמה אתה מתכוו� כשאתה אומר "שהיא משלמת לנו"?  עו"ד קרמר:

 30  כי היא משלמת לנו.  העד, מר יחזקאל:

 31  אוקיי.  עו"ד קרמר:

 32  להבדיל ממה?  כב' הש' לוי:
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 1  מלא משלמת לנו.  העד, מר יחזקאל:

 2  יש כזה?  כב' הש' לוי:

 3בבית הקפה שליד בית כמו שאמרתי פגישות חבריות יכולות להתקיי( אפילו   העד, מר יחזקאל:

 4  המשפט.

 5  להבדיל מפגישות חבריות, זה מה שאתה אומר?  כב' הש' לוי:

 6  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 7  אוקיי.  כב' הש' לוי:

 8  זו פגישת עבודה.  העד, מר יחזקאל:

 9  טוב.  כב' הש' לוי:

 10  כלומר בשלב הזה חשבת שמי משל(?  עו"ד קרמר:

 11  פאינה.  העד, מר יחזקאל:

 12  תעבור שני עמודי( קדימה לסקירת לקוחות. אוקיי. עכשיו  עו"ד קרמר:

 13  מי כותב "לא ידעתי שפאינה היא לקוח משל("?  כב' הש' לוי:

 14  כנראה יפית. שוב אני אי� לי פה את הצבעי(, אבל כנראה יפית.  העד, מר יחזקאל:

 15  שהיא מה?  עו"ד קרמר:

 16  מזכירתי.  העד, מר יחזקאל:

 17  מזכירה, אוקיי.  עו"ד קרמר:

 18  ג( כ. העידה בהודעה שהגשנו בהסכמה.היא   עו"ד ג. אדרת:

 19  . 2עכשיו תתייחס לסקירת לקוחות בעמוד השלישי בסעי/   עו"ד קרמר:

 20  כ�.   העד, מר יחזקאל:

 21  שזה בעצ( שלב מוקד( יותר במייל.  עו"ד קרמר:

 22  אוקיי.   העד, מר יחזקאל:

 23לא אני מבקש שתסביר שני דברי(, א', למה הכוונה "פאינה אני בתקלה ש(,   עו"ד קרמר:

 24  הצלחתי לייצר ש( תוכ� משמעותי"?

 25  איפה אתה מפנה בבקשה?  עו"ד ג. אדרת:

 26  כא�.  עו"ד קרמר:

 27  ?2סעי/   עו"ד ג. אדרת:

 28  אני לא יודע מי כתב את זה.  העד, מר יחזקאל:

 29  אוקיי. אז אתה לא יודע למה הכוונה?  עו"ד קרמר:

 30ני ביו( חמישי הבא לא נמצא אני לא יודע מה, אני, אני שואל למה, אני, פשוט א  העד, מר יחזקאל:

 31  אז אני אומר למה לא זה, תדאג לקיו( פגישה.

 32  אוקיי ואתה מוסי/ "רונ� ואני התחייבנו לה". למי התחייבת( ולמה?  עו"ד קרמר:
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 1  לפאינה לקיי( פגישות סדורות בתהלי. העבודה.  העד, מר יחזקאל:

 2  מה זאת אומרת התחייבת(? כחלק ממה?  עו"ד קרמר:

 3  שתתקיי( פגישה דו שבועית.  העד, מר יחזקאל:

 4  זה חלק מהשירות?  עו"ד קרמר:

 5  כחלק מהשירות.  העד, מר יחזקאל:

 6  כל שאלה תחזור על זה?   עו"ד ג. אדרת:

 7עכשיו, אני מגיש עוד מייל, תכתובת מיילי( בינ. לבי� רונ� צור. זה מיילי( מיו(   עו"ד קרמר:

 8  .2014לאוגוסט  17אוגוסט, 

 9  אדרת?כ�, עור. די�   כב' הש' לוי:

 10  שנייה אדוני. אי� התנגדות.  עו"ד ג. אדרת:

 11  . כ�?618ת/  כב' הש' לוי:

 12  ?618אדוני זה לא, זה   עו"ד קרמר:

 13  כ�.  כב' הש' לוי:

 14  אחוז. 100אוקיי,   עו"ד קרמר:

 15  .18בא  17אחרי   כב' הש' לוי:

 16  כ�, נכו�. עובד תסביר בבקשה את המייל.   עו"ד קרמר:

 17הייתה הבנה לקיי( אירוע בנושא אנטישמיות בכנסת ויו"ר הכנסת לא אישר את   העד, מר יחזקאל:

 18  הבקשה של פאינה.

 19  אוקיי. למה אתה, ואתה, וזה עדכוני( בינ. לבי� רונ� צור?  עו"ד קרמר:

 20כ�. אחד הנושאי( שסוכ( שפאינה תעסוק בה( יהיה המאבק באנטישמיות, נושא   העד, מר יחזקאל:

 21  ציבורי לכל בר דעה. 

 22אוקיי. עכשיו אני רוצה שתראה מייל, ג( תכתובת מיילי( בינ. לבי� ר� ליבנה   קרמר: עו"ד

 23  . 2014לאוגוסט  21מה

 24  אי� התנגדות.  עו"ד ג. אדרת:

 25  . 619ת/  כב' הש' לוי:

 26  כ�? שוב תמק( אותי.  העד, מר יחזקאל:

 27שא . הכותרת "פאינה השבוע התמקדנו בנו2אני מפנה אות. לעמוד השני לפסקה   עו"ד קרמר:

 28  החניות פלוס בפתרו� לבעיית ג� הילדי(",

 29  איפה? איפה אתה?  העד, מר יחזקאל:

 30  בעמוד השני. 2פסקה   עו"ד קרמר:

 31  כ�?  העד, מר יחזקאל:

 32  כא�.  עו"ד קרמר:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018יולי  16  

  

 2821

 1  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 2  בדיוק.  עו"ד קרמר:

 3  בנושא החניות פלוס בנושא,  העד, מר יחזקאל:

 4  יבת מאמר שלה בנושא התמיכה בדרו(,פיתרו� לבעיית ג� הילדי( וכת  עו"ד קרמר:

 5  של שגריר בלרוס (לא ברור).  כב' הש' לוי:

 6  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 7  ג( באזור שגרה.  עו"ד קרמר:

 8  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 9  אוקיי. מי כותב את זה?  עו"ד קרמר:

 10  ר�. זה מייל שר� שולח אליי.  העד, מר יחזקאל:

 11  שמה זה בעצ(?  עו"ד קרמר:

 12  עדכו�.  העד, מר יחזקאל:

 13  עדכו� לגבי מה?  עו"ד קרמר:

 14  לגבי העבודה. לגבי התיקי( השוטפי(, מה הסטטוס לגבי התיקי( השוטפי(.  העד, מר יחזקאל:

 15  וזה העדכו� לגבי התיק של חברת הכנסת קירשנבאו(?  עו"ד קרמר:

 16  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 17  ומה זה אומר כתיבת מאמר, בוא תסביר את הנושאי(.  עו"ד קרמר:

 18אוקיי. כשאתה רוצה לקד( נושא ציבורי אז אתה בי� היתר ג( מבטא את עמדת.,   ר יחזקאל:העד, מ

 19ובמסגרת השירות שנית� ג( נכתבו מאמרי( לתקשורת אוקיי? שכמוב� היה בה( 

 20את הנקודות החשובות שהועברו לאישורה של פאינה, שכמוב� ג( אחרי זה 

 21  אישרה אות� ויצאו לפרסו(.

 22  ? שאת( כותבי( את המאמר?מה הכוונה  כב' הש' לוי:

 23  זה חלק מהשירותי( שחברות יחסי ציבור ואסטרטגיה עושות ללקוחות שלה(.  העד, מר יחזקאל:

 24  זו תשובה ארוכה לכ�?  כב' הש' לוי:

 25  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 26  ותחת ש( מי מפורס( המאמר?  כב' הש' לוי:

 27שכותב אותו עובר על  לא, לא, המאמר בסו/ עובר את מי שכותב אותו, מי  העד, מר יחזקאל:

 28הטיוטה, מתק� אותה, מאשר אותה, מעיר את ההערות שלה, משנה אות�. המאמר 

 29הוא מאמר של מי שפרס( אותו. מכיני( טיוטות והטיוטות מועברות להתייחסות, 

 30  כמו בפסקי די�. מתמחי( מכיני(,

 31  מניסיו� אתה מדבר?  כב' הש' לוי:

 32  מה.  העד, מר יחזקאל:
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 1  �?מניסיו  כב' הש' לוי:

 2  ממה שאני קורא על הלכי הרוח (מדברי( ביחד),  העד, מר יחזקאל:

 3  (מדברי( ביחד).  כב' הש' לוי:

 4  אוקיי. וסעיפי(,  עו"ד קרמר:

 5  לא, זה כבר סטודנטי( עכשיו.  כב' הש' לוי:

 6  עכשיו זה כבר סטודנטי(, כ�.  העד, מר יחזקאל:

 7  וסעיפי( קטני( א' עד ג'?   עו"ד קרמר:

 8אמרתי נושא החניה, שלצערי א/ אחד לא הרי( אותו מאז ואנחנו עדיי� נגזלי(   העד, מר יחזקאל:

 9במחירי החנייה שאנחנו משלמי(. נושא האנטישמיות, עדיי� שונאי( אותנו 

 10בעול(, ופגישה שלה ע( נפגעי טראומה לאומית, שזה ארגו� חשוב שעוזר להלומי 

 11  קרב בישראל.

 12וד תכתובת בי� ר� ליבנה לטל חכי( שאתה אוקיי. עכשיו אני רוצה שתראה ע  עו"ד קרמר:

 13  . 2014לספטמבר  11בהעתק. זה מיו( 

 14  כ�?  כב' הש' לוי:

 15  בוא נעשה את זה קצר, זה שוב נושא אנטישמי,  העד, מר יחזקאל:

 16  רק רגע.  כב' הש' לוי:

 17לחקור כבודו אני לא מתנגד מאחר והוא צד שקיבל עותק. אבל לדעתי צרי. היה   עו"ד ג. אדרת:

 18את ר� ליבנה שכותב את המייל הזה והוא לא נחקר על זה. בהסתייגות הזו אי� לי 

 19  התנגדות.

 20  . 620ת/  כב' הש' לוי:

 21  אוקיי, אז מה זה רשימת משימות פאינה? כלומר במסגרת מה המשימות האלה?  עו"ד קרמר:

 22  מסגרת ניהול התיק.  העד, מר יחזקאל:

 23  ל קוד(.מה זה "פאינה המלכה" תשא  עו"ד ג. אדרת:

 24  זה אני לא שאלתי.   עו"ד קרמר:

 25  אה.  עו"ד ג. אדרת:

 26  אתה רוצה (מדברי( ביחד),  עו"ד קרמר:

 27  לא חבל שלא שאלת (מדברי( ביחד),  עו"ד ג. אדרת:

 28  זו שאלה של חקירה נגדית.  כב' הש' לוי:

 29  צרי. לשאול את ר� ליבנה.   עו"ד ג. אדרת:

 30  ?�מה אמרת עובד? שזה משימות ב  עו"ד קרמר:

 31  משימות שוטפות, שוט/ של ניהול תיק, ניהול לקוח.  מר יחזקאל:העד, 

 32  הלקוח של פאינה קירשנבאו(. עכשיו מה זה נושא זועבי?  עו"ד קרמר:
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 1חברת הכנסת זועבי, בזמנו, בזמנו הוחלט שזה יהיה אחד הנושאי( שפאינה   העד, מר יחזקאל:

 2  קירשנבאו( תעסוק בה(.

 3בעיה העיקרית היא שה( עדיי� לא אישרו את נושא אוקיי. עכשיו כתוב בסו/ "ה  עו"ד קרמר:

 4  המשפטני( ואת נושא החניה". מי זה לא אישר?

 5  אני לא יודע.  העד, מר יחזקאל:

 6אוקיי. עכשיו אני רוצה שתראה מייל בינ. לבי� יונת� גורפונק. מי זה יונת�   עו"ד קרמר:

 7  גורפונק?

 8  היה עוזר שלי באותו זמ�.  העד, מר יחזקאל:

 9  . 2014לאוקטובר  27וקיי. זה מייל מהא  עו"ד קרמר:

 10  כ�?  כב' הש' לוי:

 11  אי� התנגדות.  עו"ד ג. אדרת:

 12  . 621ת/  כב' הש' לוי:

 13  מה השאלה?  העד, מר יחזקאל:

 14כ�, בוא נתחיל ע( החלק העליו�. מה זה כנס האנטישמיות? שר החו0 אמור להגיע?   עו"ד קרמר:

 15  תסביר את הקטע הראשו�.

 16הנושאי( שחשבנו שנכו� שחברת הכנסת פאינה תעסוק בה( זה המאבק אחד   העד, מר יחזקאל:

 17  באנטישמיות. יש פה התארגנות לכנס.

 18  , סיכו( פגישה פאינה והצוותי(.332אוקיי. עכשיו אני עובר לחלק התחתו�. דיו�   עו"ד קרמר:

 19  זה בעמוד הראשו�?  העד, מר יחזקאל:

 20  כא�, תראה.  עו"ד קרמר:

 21  אה כ�, נו?  העד, מר יחזקאל:

 22  לא, כא� תסתכל.  עו"ד קרמר:

 23  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 24  תעיי� בבקשה במייל הזה, בעמוד הראשו�, בעמוד השני, שלישי.  עו"ד קרמר:

 25  כ�?  העד, מר יחזקאל:

 26אז קוד( כל אני רוצה להבי� מה זה הפורמט הזה שאנחנו רואי( בעמוד השני.   עו"ד קרמר:

 27  , סיכו( פגישת פאינה והצוותי(.332דיו� מספר 

 28  זה מעקב אחר ביצוע.  העד, מר יחזקאל:

 29  זה פורמט של מה? של המשרד שלכ(?  עו"ד קרמר:

 30זה פורמט של המשרד שלנו של תוכנת מעקב אחר ביצוע. אני חושב שכשמבטיחי(   העד, מר יחזקאל:

 31ללקוח משהו צרי. לוודא שהוא קורא ויש פה מעקב באמצעות תוכנת מעקב שיש 
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 1נושאי( השוני( שהיו על סדר היו( מול לנו בחברה שבודקת את הסטטוס ב

 2  פאינה.

 3  אוקיי ומה זו הפגישה הזו?  עו"ד קרמר:

 4  זה סיכו( פגישה.  העד, מר יחזקאל:

 5  זה סוג פגישות הסטטוס האלה,  עו"ד קרמר:

 6  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 7  שדיברת עליה� קוד(?  עו"ד קרמר:

 8  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 9אית. על הנושאי(. חני� זועבי זה נושא שדיברת  אוקיי. עכשיו אני רוצה לעבור  עו"ד קרמר:

 10  עליו קוד(?

 11  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 12"עובד מבקש לראות את הרשימות שפנו אליה( באחריות ר�". אתה מבקש   עו"ד קרמר:

 13  להוסי/ את פרופסור אס/ מיד�. זו עבודה שוטפת?

 14  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 15  בתו. חני� זועבי. 2יית אונו"? בסעי/ אוקיי. מה זה אומר "רונ� ידבר ע( קר  עו"ד קרמר:

 16  אני רואה קריית אונו והבינתחומי, כנראה לרתו( גופי( אקדמיי( לכנס.  העד, מר יחזקאל:

 17  אוקיי. נושא האנטישמיות תעבור.  עו"ד קרמר:

 18  אנטישמיות, 20בפע( ה  העד, מר יחזקאל:

 19  .4סעי/ , כ�, לא, רגע אני רוצה לשאול אות. שאלה, תסתכל בתו. 4  עו"ד קרמר:

 20  כ�?  העד, מר יחזקאל:

 21"אושר מליברמ�. ר� יתק� את המכתב כדי שיהיה בנוסח דיפלומטי", מה זה   עו"ד קרמר:

 22  אומר?

 23  לא זוכר, לא זוכר.  העד, מר יחזקאל:

 24  אבל מה המשימה פה של ר�?  עו"ד קרמר:

 25  לתק� את המכתב.   העד, מר יחזקאל:

 26  י(, פאינה תדבר ע(",אוקיי. "ביו( ראשו� פאינה תזמי� אנש  עו"ד קרמר:

 27  איפה? כ�, אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 28  .5כ�, פסקה   עו"ד קרמר:

 29  שוב זו היערכות לכנס,  העד, מר יחזקאל:

 30  אי. את( יודעי( שהיא הולכת להזמי� את האנשי( ולדבר?  עו"ד קרמר:

 31  עובדי( מולה. חלוקת עבודה.  העד, מר יחזקאל:

 32  ושא החניות.אוקיי. עכשיו אנחנו רואי( את נ  עו"ד קרמר:
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 1  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 2  למה הכוונה "קיבלנו תשובות על המכתב מעפולה וחיפה"?  עו"ד קרמר:

 3  לא זוכר. כנראה יצאו מכתבי( לעפולה וחיפה וקיבלנו תשובות.  העד, מר יחזקאל:

 4  יונה יהב א/ כינס צוות בנושא, אתה זוכר?  עו"ד קרמר:

 5ראה שכ�, אני לא זוכר אבל כנראה שכ�. כאילו למיטב יכול להיות. א( כתוב אז כנ  העד, מר יחזקאל:

 6  דעתי ג( בחיפה עדיי� אתה משל( הרבה על חניה.

 7"פאינה דיברה ע( ביבס, הוא הבטיח לתת לה תשובה. אמורה לעלות כתבה   עו"ד קרמר:

 8  בעניי�".

 9  טוב.  העד, מר יחזקאל:

 10  אתה זוכר את העניי� הזה?  עו"ד קרמר:

 11שוט/ של ניהול נושא החניות. לנסות לשנות את הגזל שיש בנושא  לא, אבל זה  העד, מר יחזקאל:

 12  חניות בישראל. 

 13  אוקיי.  עו"ד קרמר:

 14  חבל שנכשלנו.  העד, מר יחזקאל:

 15  , צעירי(.10עכשיו אנחנו רואי( נושא נוס/, אחרי   עו"ד קרמר:

 16  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 17  מה זה הנושא הזה?  עו"ד קרמר:

 18  צעירי( כשותפי( לוועדות. 50שקופה, גיוס פרויקט כנסת   העד, מר יחזקאל:

 19  מה זה נושא הצעירי(?  עו"ד קרמר:

 20נושא הצעירי( כמו שכבר אמרתי היו(, זה אחד מהנושאי( שנבחרו שנכו�   העד, מר יחזקאל:

 21  שפאינה תפעל בו ציבורית.

 22  אוקיי. אגב מי זה טל חכי(? אני לא זוכר א( שאלתי.  עו"ד קרמר:

 23  � ג( היה העוזר שלי.באותו זמ  העד, מר יחזקאל:

 24טוב, בסדר. עכשיו ככל שבשלב מסוי( הבנת שלא פאינה קירשנבאו( משלמת או   עו"ד קרמר:

 25לא הכספי( הפוליטיי( שדיברת עליה( מממני( את השירותי( של. ושל רונ� 

 26  צור, תסביר.

 27נ� בישיבת כספי( שקיימתי ע( אור� התברר לי שלא הגיע תשלו( ממשרדו של רו  העד, מר יחזקאל:

 28צור. שוב אנחנו היינו ספק משנה, כל האירוע הזה לא היה אירוע שאנחנו ניהלנו 

 29מבחינת ההתקשרות, למרות מה שמערכות התביעה והחקירה החליטו לעשות ע( 

 30זה, ויושב איתי אור� בישיבת כספי( ואומר לי שהכספי( מרונ� צור לא מגיעי(. 

 31א קיבל את הכס/ מעמותת כשאני שואל אותו למה הוא אומר לי "כי הוא עוד ל

 32איילי(". ואז אני אומר לו מה זה אומר? אז הוא אומר "כ�, עמותת איילי( 
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 1משלמת לרונ� צור". באותו זמ� אני מבי� שמקור הכס/ הוא לא המקור שאני 

 2חשבתי שמממ� את הפעילות, ולכ� באותו רגע אני מורה לעצור את ההתקשרות. 

 3הכס/ ומפסיק את ההתקשרות והעבודה אני מחזיר את הכס/, מבקש להחזיר את 

 4  נפסקת באותו זמ�.

 5  מה חשבת על הסיטואציה הזו? שמקור התשלו( הוא עמותת איילי(?  עו"ד קרמר:

 6  שאני מבי� פתאו( שהכס/, שהכס/ שמממ� את העבודה הוא לא הכס/ שחשבתי.  העד, מר יחזקאל:

 7  אבל למה אתה עוצר את ההתקשרות?  עו"ד קרמר:

 8כיוו� שמסתבר שגור( ציבורי מממ� פעילות ולא מקבל עליה שירות והשירות מ  העד, מר יחזקאל:

 9  נית� לגור( אחר.

 10  מה הטריד אות. בסיטואציה הזו? שמה?  עו"ד קרמר:

 11מה שמטריד אות., שהסתבר לי שמקור הכס/ הוא לא מקור תקציבי פוליטי אלא   העד, מר יחזקאל:

 12ו לא נותני( לו שירות. מקור תקציבי ציבורי ושבעצ( משל( אותו גור( שאנחנ

 13שוב לא לי, אני ספק משנה בהתקשרות הזאת וכשאני מבי� את זה אני מבקש 

 14  לעצור את ההתקשרות.

 15  אוקיי, היית מופתע מהנתו� הזה?  עו"ד קרמר:

 16  התגובה שלי אומרת שכ�, כי עצרתי את ההתקשרות.  העד, מר יחזקאל:

 17  הבעת פליאה על העניי� הזה?  עו"ד קרמר:

 18כ�, היו לי שיחות טלפוניות ג( ע( רונ� וג( ע( פאינה שאמרתי לה( שאני חושב   אל:העד, מר יחזק

 19שאנחנו, שאסור להמשי. את ההתקשרות, שהיא לא תקינה. ביקשתי להחזיר את 

 20  כל הכס/ והפסקתי את ההתקשרות.

 21  להחזיר מה הכוונה?  כב' הש' לוי:

 22  להחזיר את הכס/.  העד, מר יחזקאל:

 23  שקיבלת?  כב' הש' לוי:

 24כולל הכס/ שקיבלנו. עובדתית לאחר מכ� בהתערבות היוע0 המשפטי של החברה   ד, מר יחזקאל:הע

 25שלנו הוחלט להחזיר רק כס/ עתידי של התחייבויות צ'קי( שכבר ניתנו לנו ולא 

 26  להחזיר את הכס/ לשירות שכבר כ� נתנו.

 27  ע( מי,  עו"ד קרמר:

 28ירות, שאתה מפסיק, מה היא עכשיו כשאמרת לה שאתה לא יכול להמשי. בש  כב' הש' לוי:

 29  אמרה? מה הייתה התגובה?

 30  שהיא מבינה את זה.   העד, מר יחזקאל:

 31  עובד אתה בטוח שדיברת ע( פאינה?   עו"ד קרמר:

 32  למיטב זכרוני כ�.   העד, מר יחזקאל:
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 1. 26.1תראה אני רוצה להראות ל. שתי הודעות של. בעניי� הזה. תביא לי את ה  עו"ד קרמר:

 2  רק שנייה. 

 3  כבוד השופט, מותר בהמתנה לראות וואטסאפי( או אסור?  מר יחזקאל:העד, 

 4  הגזמת.  כב' הש' לוי:

 5  מותר?  העד, מר יחזקאל:

 6  לא. אי. אתה, אי. היה נראה ל. שאני רואה וואטסאפי( כשאתה מעיד?  כב' הש' לוי:

 7  לא, בזמ� שה( בעניי� טכני.  העד, מר יחזקאל:

 8  אז מה?  כב' הש' לוי:

 9  קיי, שאלתי.או  העד, מר יחזקאל:

 10  זה נראה ל. מכבד?  כב' הש' לוי:

 11  ולכ� שאלתי כדי חלילה לא לכבד.  העד, מר יחזקאל:

 12  כ�.  כב' הש' לוי:

 13  אני רק לא מבי� את הפרוצדורה,  עו"ד ג. אדרת:

 14  של מה, שהוא רוצה לראות וואטסאפ?  כב' הש' לוי:

 15  לא, של עכשיו. שמרי( לו מהודעות שלו,  עו"ד ג. אדרת:

 16  כ�,  כב' הש' לוי:

 17  אני לא מבי�.  עו"ד ג. אדרת:

 18  בינתיי( אני לא רואה שהוא מראה לו כלו(.  כב' הש' לוי:

 19  לא, זה מה שהוא אמר לו.  עו"ד ג. אדרת:

 20  טוב, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. כ�?  כב' הש' לוי:

 21כ�, אני רוצה, אתה אמרת שדיברת ע( פאינה. אני רוצה להראות ל., בוא נעשה   עו"ד קרמר:

 22  פשוט יותר. תראה בחקירה הראשונה, את זה

 23בכלל רצוי לסגור את הטלפו� כשנכנסי( לאול( בית המשפט. זה שהציבור ש(   כב' הש' לוי:

 24  עושה את זה הוא, 

 25  כ�, אני אסגור אותו.   העד, מר יחזקאל:

 26  תראה בחקירה הראשונה של.,  עו"ד קרמר:

 27  כדאי לשי( ש( איזה פתק קט� על הדלת.  העד, מר יחזקאל:

 28לא, עיתונאי( נמצאי( באול(, זו גזירה שקשה לה( לעמוד בה. יש שופטי( שג(   הש' לוי: כב'

 29  את זה אוסרי(.

 30"א( אגיד  424אתה נשאל בשורה  26.1.2015תראה בחקירה הראשונה של. מיו(   עו"ד קרמר:

 31  ל. שדיברת ע( פאינה בנושא הזה" ואתה משיב "לא זכור לי שדיברתי על כ.".

 32  ל איזה, על איזה נושא?ע  העד, מר יחזקאל:
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 1  לאחר שגילית שעמותת איילי(,  עו"ד קרמר:

 2  כ�?  העד, מר יחזקאל:

 3  מממני( את השירות.  עו"ד קרמר:

 4  שוב למיטב זכרוני דיברתי ע( פאינה. התשובה הזאת ניתנה בחקירה,  העד, מר יחזקאל:

 5  הוא בחקירה ראשית.  כב' הש' לוי:

 6  אני רוצה להציג את התמונה.  עו"ד קרמר:

 7למה את( צריכי( לעמת אותו ע( גרסה אחרת? יש חקירה נגדית, ירצה הסנגור   הש' לוי: כב'

 8  יעמת אותו.

 9  טוב.   עו"ד קרמר:

 10  בשביל מה זה?  כב' הש' לוי:

 11  תראה לו את החקירה הנוספת שהוא אמר, התחלת תמשי..  עו"ד אב� ח�:

 12  לצור. מה זה?  כב' הש' לוי:

 13  לא, לא, לא,  עו"ד אב� ח�:

 14  זה מה שהעד העיד עכשיו, את( חולקי( על זה?  כב' הש' לוי:

 15  לא.  עו"ד אב� ח�:

 16  אז למה לקעקע את המהימנות שלו?  כב' הש' לוי:

 17  יש שתי גרסאות בחקירות (מדברי( ביחד),  עו"ד אב� ח�:

 18  תשאירו את זה לסנגור.  כב' הש' לוי:

 19  בסדר.  עו"ד אב� ח�:

 20  את זה תשאירו לסנגור ולבית המשפט.  עו"ד ג. אדרת:

 21  או שאני אדע מזה או שאני לא אדע מזה. עכשיו אני כבר יודע מזה.  ש' לוי:כב' ה

 22  נכו� והתחיל אז שיסיי(.  עו"ד אב� ח�:

 23אמרת "אני מתקשר לפאינה ואני מודיע לה על  1.9.2016עכשיו בחקירה מיו(   עו"ד קרמר:

 24הפסקת ההתקשרות ושאני מודיע לה כי אני לא מוכ� לעבוד בשו( פני( ואופ� 

 25  עו0 שהמקור הוא עמותות". זה מדויק? ולתת יי

 26  אז אני אומר שלמיטב זכרוני דיברתי איתה.  העד, מר יחזקאל:

 27  במה זה שונה ממה שהוא אמר?  כב' הש' לוי:

 28  ומה היא אמרה?  עו"ד קרמר:

 29שזה, שהיא מבינה. למיטב זכרוני היא אמרה שהיא מבינה והגיבה כהרגלה   העד, מר יחזקאל:

 30  בהרבה כבוד ונימוס.

 31  זה אתה לא מקריא לו מה שהוא אמר ש(?  ד ג. אדרת:עו"

 32  ג( את זה הוא אמר עכשיו.  כב' הש' לוי:
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 1  לא, לא ש(.   עו"ד ג. אדרת:

 2  מה?  עו"ד קרמר:

 3  מה הייתה תגובתה? א( אתה כבר מקריא את (מדברי( ביחד),  עו"ד ג. אדרת:

 4  אי� לנו פה, אי� פה את תגובתה.  עו"ד קרמר:

 5  טוב.אי� פה?   עו"ד ג. אדרת:

 6  אני לא רואה.  עו"ד קרמר:

 7  לא� הפנית?  עו"ד ג. אדרת:

 8  .1.9.2016ל  עו"ד קרמר:

 9  איזו שורה?  עו"ד ג. אדרת:

 10  .54  עו"ד קרמר:

 11  אני מתגעגע לימי( שהייתה אווירה יותר נעימה.  כב' הש' לוי:

 12  מאוד נעימה.  עו"ד ג. אדרת:

 13  כ�.  כב' הש' לוי:

 14  ל אדוני באול(?זה נחשב לאווירה לא נעימה אצ  עו"ד ג. אדרת:

 15  לא, תלוי איזה.  כב' הש' לוי:

 16  טוב אז,  עו"ד קרמר:

 17  הכל יחסי.  עו"ד אב� ח�:

 18  תלוי איזה אול(. את( רוצי( לבוא לראות ש(, את( מוזמני(.  כב' הש' לוי:

 19כ� אז אחרי שאתה אומר שאור� לסטר דיבר אית., ע( מי דיברת במשרד על   עו"ד קרמר:

 20  העניי� הזה?

 21  ( כול(.ע  העד, מר יחזקאל:

 22  ומה אמרת?  עו"ד קרמר:

 23שיש פה מעשה שגגה ושאנחנו עוצרי( אותו מיד. שלחתי את אור� לדבר ע( אמיר   העד, מר יחזקאל:

 24  נאמי, מנכ"ל משרד רונ� צור וג( להחזיר לו את הצ'קי(. 

 25  כ�?  עו"ד קרמר:

 26  ולהסביר שאנחנו לא מוכני( להמשי. ככה.   העד, מר יחזקאל:

 27  עשית? כ� ומה עוד  עו"ד קרמר:

 28  ע( היוע0 המשפטי שלי.  העד, מר יחזקאל:

 29  ע( מי עוד דיברת?  עו"ד קרמר:

 30, הוריתי לעצור את ההתקשרות מיד, להחזיר את 1שוב נקטתי סדרה של פעולות.   העד, מר יחזקאל:

 31הכס/. דיברתי ע( מנהל הכספי(, שלחתי אותו להיפגש, אמרתי לו "אתה לא 
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 1שולח לו מיילי(, ל. תשב איתו. תחזיר את הכס/ בפועל ותסביר לו למה אנחנו 

 2  לא מוכני( להמשי.". התייעצתי ע( היוע0 המשפטי שלי, ע( גורמי( נוספי(.

 3  ע( רונ� צור דיברת?  עו"ד קרמר:

 4  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 5  מה אמרת לרונ� צור?  עו"ד קרמר:

 6שות/ אחר שהיה לנו באותו זמ�. ביקשתי ממנו לסור נפגשנו בפגישה אצל לקוח מ  העד, מר יחזקאל:

 7  הצידה ואמרתי לו שאני חושב שההתקשרות לא תקינה ושצרי. להפסיק אותה.

 8אתה אמרת בחקירה במשטרה שאמרת לו שה(, אמרת דברי( חריפי( יותר.   עו"ד קרמר:

 9  שאמרת לו שה( לא נורמליי(.

 10שירה ע( לקוח, זה צרי. להיות הלקוח אני חושב שכשאתה מתקשר התקשרות י  העד, מר יחזקאל:

 11  שמקבל את העבודה.

 12  אבל למה חשבת שזה כל כ. לא תקי�?  עו"ד קרמר:

 13  כי יוצא שמי שמשל( על העבודה הוא לא מי שקיבל אותה.  העד, מר יחזקאל:

 14  מה דיברת ע(, דיברת ע( ר� ליבנה על הנושא הזה?  עו"ד קרמר:

 15  .א על הנושא הזה.דיברתי ע( כל עובדי ת.א.ר  העד, מר יחזקאל:

 16  ומה היה ע( ר�?  עו"ד קרמר:

 17  תזכיר לי ספציפית, דיברתי ע( ר� המו�.  העד, מר יחזקאל:

 18  ביקשת ממנו בקשות בעניי� הזה? הוא מנהל התיק.  עו"ד קרמר:

 19  להפסיק מיד את הפעילות.  העד, מר יחזקאל:

 20  .606טוב. עכשיו אני רוצה שתראה שני צ'קי( שה( חלק מת/  עו"ד קרמר:

 21  כ�?  העד, מר יחזקאל:

 22  מה אלה הצ'קי( האלה? הראשו� רשו(,  עו"ד קרמר:

 23צ'קי( שמתוכנני( לחודשי( נוספי( שהחזרנו ברגע שהפסקתי את העבודה ולפני   העד, מר יחזקאל:

 24  פרו0 החקירה. לא כי פרצה חקירה, כי זו הייתה החלטתנו המוסרית, אתית. 

 25  הייתה להחזיר את כל הכס/,אוקיי. ואמרת קוד( שההנחיה של.   עו"ד קרמר:

 26  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 27  אז למה רק שני צ'קי( חזרו?  עו"ד קרמר:

 28כי היוע0 המשפטי של החברה סבר שלא נכו� לייצר מצב שבו נית� שירות ללא   העד, מר יחזקאל:

 29  קבלת תמורה. 

 30  לא הבנתי, סליחה?  עו"ד קרמר:
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 1שלי סברו שלא נכו� להחזיר כס/ על שירות הייעו0 המשפטי שלנו ומנהל הכספי(   העד, מר יחזקאל:

 2שנית�, מתו. אותו הסבר שנית� ג( מלכתחילה, שלא נכו� לתת שירות ללא 

 3  תשלו(.

 4  מה הייתה ההנחיה של.?  עו"ד קרמר:

 5  להחזיר את כל הכס/. חשבתי,  העד, מר יחזקאל:

 6  אז הפרו את ההנחיה של.?  עו"ד קרמר:

 7  התייעצות ע( היוע0 המשפטי.התקבלה החלטה אחרת לאחר   העד, מר יחזקאל:

 8  אית. דיברו?  עו"ד קרמר:

 9  איתי דיברו בדיעבד.  העד, מר יחזקאל:

 10  אתה ידעת בזמ� אמת שלא מחזירי( את כל הכס/?  עו"ד קרמר:

 11  לא.  העד, מר יחזקאל:

 12  אני לא מבי�, אתה לא מקבל ההחלטות בחברה?  כב' הש' לוי:

 13לי שלאחר התייעצות של מנהל הכספי(  קיבלתי החלטה ובשלב מסוי( התברר  העד, מר יחזקאל:

 14שלי והיוע0 המשפטי ה( החליטו לא להחזיר את הכס/. מנהלי( שלי שעובדי( 

 15אצלי זוכי( לאמו� מוחלט וזו ההחלטה שה( קיבלו, שעליה נודע לי בדיעבד, אני 

 16אישרתי אותה. אבל א( אני אדע על כל החלטה שמתקבלת אצלי בחברה אני 

 17  כנראה לא איש�.

 18  מה שאתה אומר שה( לא סיפרו ל. על ההחלטה הזו בזמ� אמת?  לוי: כב' הש'

 19  לא, אלא בדיעבד.  העד, מר יחזקאל:

 20  כמה זמ� אחרי?  כב' הש' לוי:

 21  לא הרבה, זה נודע לי אחר כ. במסגרת החקירה.  העד, מר יחזקאל:

 22  עובד,  עו"ד קרמר:

 23י עוד פע( הנחיה להחזיר אני לא זוכר את הפרטי(, אבל נודע לי שזה, ואז נתת  העד, מר יחזקאל:

 24את הכס/ ושוב התקבלה החלטה בסו/ לא להחזיר את הכס/ ואז אישרתי את 

 25  ההחלטה לא להחזיר את הכס/.

 26  . 592טוב. תראה אני רוצה שתראה את ת/  עו"ד קרמר:

 27  כ�, מה השאלה?  כב' הש' לוי:

 28  עיינת?  עו"ד קרמר:

 29  במה? זה המו� דפי(.  העד, מר יחזקאל:

 30  למשל.  111בד/ תסתכל   עו"ד קרמר:

 31  כ�?  העד, מר יחזקאל:

 32  . 2014זה מייל מיוני   עו"ד קרמר:
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 1  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 2עכשיו ר� כותב ל. "לפרוטוקול אני לא אוהב את הסידור הזה. צרי. לוודא אותו   עו"ד קרמר:

 3  ע( אור� הלפרי�. יש לי ג( חלופה, אציג ל. מחר".

 4  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 5  מה הוא כותב ל. שהוא לא אוהב את הסידור? עכשיו על  עו"ד קרמר:

 6אני לא זוכר, אבל אני כ� אומר לדבר איתי על זה ובכל מקרה אני מורה להעביר   העד, מר יחזקאל:

 7  את זה לבדיקה משפטית.

 8  מתי אתה ידעת שאיילי( ה( מי שמממני( את השירות?  עו"ד קרמר:

 9בישיבת כספי( ואומר לי שאיילי( לא העבירו את הכס/ לרונ� כשאור� יושב איתי   העד, מר יחזקאל:

 10  צור.

 11  איפה זה לאור. ציר הזמ�?  עו"ד קרמר:

 12  בזמ� עצירת ההתקשרות.  העד, מר יחזקאל:

 13  שמתי זה?   עו"ד קרמר:

 14  לא זוכר תאריכי( מדויקי( מתי עצרנו את ההתקשרות.  העד, מר יחזקאל:

 15  חודשי(.אתה אומר שנתת( שירות ארבעה   עו"ד קרמר:

 16  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 17  ראינו בהסכ( שהוא התחיל בחודש מאי.  עו"ד קרמר:

 18  אז ארבעה חודשי( לאחר מכ�.  העד, מר יחזקאל:

 19  אז פה אנחנו נמצאי( בנקודת זמ� קרובה יחסית לתחילת ההתקשרות.  עו"ד קרמר:

 20  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 21  אז אני שואל מה הפריע לר�?  עו"ד קרמר:

 22אני לא זוכר מה הפריע לר�. אני ג( לא זוכר שהוא דיבר איתי על זה. אני בכל   :העד, מר יחזקאל

 23מקרה אומר לו א( משהו לא מוצא ח� בעיני. דבר איתי וג( תפנה לייעו0 

 24  המשפטי, תוודא שאנחנו בסדר.

 25  אוקיי. עכשיו ככל שנעשתה אלי. פנייה בעניי� חברת הכנסת לשעבר,  עו"ד קרמר:

 26  הצ'ק הזה, למעשה קיבלת( ארבעה צ'קי(?מתי היה   כב' הש' לוי:

 27  נכו�, למיטב זכרוני ארבעה צ'קי(.  העד, מר יחזקאל:

 28  מתי הצ'ק הראשו�?  כב' הש' לוי:

 29  אני לא זוכר, מאי.  העד, מר יחזקאל:

 30  לא, שישה ושניי( הוחזרו.  עו"ד קרמר:

 31  אז הוא שאל הא( בפועל ארבעה צ'קי( נפדו.  העד, מר יחזקאל:

 32  שאל כמה קיבלת(. לא, הוא  עו"ד קרמר:
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 1  ,2נפרעו ו 4המחאות,  6לא, לא, הוא הבי�, זה נכו�. ניתנו ס. הכל   כב' הש' לוי:

 2  אחרונות, 2  עו"ד קרמר:

 3  הוחזרו. אז שאלתי מתי הצ'ק הראשו�, זה הכל.   כב' הש' לוי:

 4  אני לא זוכר. יש לכ( את זה. שווה לבדוק, למה להטעות?  העד, מר יחזקאל:

 5  אביא את זה. אני כבר   עו"ד קרמר:

 6  יש פה כרטסת של צור,  כב' הש' לוי:

 7  בדיוק.  עו"ד קרמר:

 8  אפשר לראות.   כב' הש' לוי:

 9  היה תשלו( על חלק מחודש מאי, חלקי.  עו"ד ג. אדרת:

 10  כ�, תשלו( חלקי.  עו"ד קרמר:

 11  שקל. 2900למאי. אדוני יראה זה  18התחילו לעבוד ב  עו"ד ג. אדרת:

 12  זה בתו.,  עו"ד קרמר:

 13  יו(. 13זה החלק היחסי של   אדרת:עו"ד ג. 

 14  .606זה בתו. ת/  עו"ד קרמר:

 15  .7000אחרי זה היה עוד שלושה של   עו"ד ג. אדרת:

 16פלוס מע"מ. ככל, עובד, ככל שנעשתה אלי. פנייה בעניינה של חברת הכנסת   עו"ד קרמר:

 17  לשעבר ליה שמטוב תספר על כ..

 18ל חברת הכנסת ליה שמטוב שהיא מחוסרת כ�, בשלב מסוי( פאינה דיברה איתי ע  העד, מר יחזקאל:

 19עבודה וא( אפשר לסדר לה עבודה. פרקטיקה נהוגה ובכל מקו( שאני יכול לעזור 

 20  למישהו לקבל פרנסה, להתפרנס אז בשמחה רבה. וניסינו לסדר לה תעסוקה.

 21  איפה?  כב' הש' לוי:

 22ר ראשו� ואז עברנו בשלב הראשו� בגו/ אקדמי, אבל אז התברר לי שאי� לה תוא  העד, מר יחזקאל:

 23  לניסיונות במקומות אחרי(.

 24  איזה למשל?  כב' הש' לוי:

 25  לא זוכר, לא זוכר, לא הצלחנו.  העד, מר יחזקאל:

 26  לא הצלחת(.  כב' הש' לוי:

 27  נאמר ל. למה דווקא לליה שמטוב?   עו"ד קרמר:

 28עד היו(, ופוני( אליי כמה בשבוע כדי לבקש ממני לנסות לחבר כל מי שיפנה אליי,   העד, מר יחזקאל:

 29  אות( לאפשרות להתפרנס, אני אעשה את זה באהבה רבה ובמסירות גדולה.

 30לא, אבל אני שואל א( נאמר ל. למה גברת קירשנבאו( מתעניינת דווקא בליה   עו"ד קרמר:

 31  שמטוב?
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 1חברת כנסת, נשארה ללא עבודה, לא כי היא הייתה, ה( מאותו מיליה, הייתה   העד, מר יחזקאל:

 2  מתפרנסת, הא( אפשר לעזור בפרנסה. למה לא? הכי אנושי בעול(.

 3  והיא אמרה ל. מה צרי. להיות השכר שלה?  עו"ד קרמר:

 4אני לא זוכר א( פאינה אמרה לי מה אמור להיות השכר שלה, אבל אתה יודע היה   העד, מר יחזקאל:

 5בוד. כחברת כנסת היא הרוויחה הרבה הרבה ניסיו� לייצר מנגנו� שיודע לפרנס בכ

 6הרבה יותר ממה שהיא הייתה מקבלת בכל עבודה א( היינו מצליחי( לסדר לה, 

 7  אבל ג( לא הצלחנו נו.

 8 562, אני ארענ� את זיכרונ., אמרת בשורה 26.1.2015תראה בחקירה מיו(   עו"ד קרמר:

 9. פאינה הסבירה "פאינה ביקשה ממני לבדוק א( אוכל למצוא עבודה לליה שמטוב

 10  .2אל/  20לי שליה הייתה חברת כנסת וצרי. לדאוג שתהיה לה משכורת סביב 

 11  זה לדעתי עדיי� חצי ממה שהיא הרוויחה כחברת כנסת. 2אל/  20יש מצב.   העד, מר יחזקאל:

 12  זה מדויק מה שאמרת בחקירה? זכרת טוב יותר?  עו"ד קרמר:

 13  קרה. א( אמרתי את זה אז זה מה ש  העד, מר יחזקאל:

 14  . 2014לאוגוסט  31אוקיי. אני רוצה שתעיי� בשיחה בינ. לבי� דאוד מיו(   עו"ד קרמר:

 15  כ�? עוד פע( רק איפה? במה להתמקד?  העד, מר יחזקאל:

 16  א( הוא מכיר את העניי� של ליה. 2אתה שואל את דאוד בפסקה   עו"ד קרמר:

 17  כ�.   העד, מר יחזקאל:

 18  אי� התנגדות.  עו"ד ג. אדרת:

 19  . 622ת/  לוי:כב' הש' 

 20  ומה הנושא פה?   עו"ד קרמר:

 21  ליה שמטוב.  העד, מר יחזקאל:

 22  נושא חיפוש העבודה.  עו"ד קרמר:

 23  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 24  "מה גובה המשכורת היא אמרה לי". 16ואתה אומר בפסקה   עו"ד קרמר:

 25  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 26  למי אתה מתכוו� היא אמרה ל.?  עו"ד קרמר:

 27 20ה. אתה הזכרת לי עכשיו שהיא אמרה לי שהמשכורת צריכה לנוע סביב פאינ  העד, מר יחזקאל:

 28  אל/ שקל.

 29  מי מתקשר למי? מי יוז( את השיחה הזו?  כב' הש' לוי:

 30  אני לא יודע.  העד, מר יחזקאל:

 31  אני כבר אומר. אדוני אנחנו נבדוק (מדברי( ביחד), בדר. כלל כתוב.  עו"ד קרמר:

 32  וא מתחיל ע( דאוד "כ� עובד?" ואחרי זה עובד אומר לו,אבל רואי( מהתוכ� שה  עו"ד ג. אדרת:
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 1  זה נשמע כאילו עובד יוז(.  עו"ד קרמר:

 2  "לא רוצה להפריע ל.".  עו"ד ג. אדרת:

 3  כ�, אפשר להשמיע.  עו"ד קרמר:

 4  לא רוצה להפריע לה, לה.  כב' הש' לוי:

 5  אדוני אנחנו יכולי( להשמיע,  עו"ד קרמר:

 6  כ� תשמיע את זה.  עו"ד אב� ח�:

 7  "לכ� אני שואל אות.",  ד ג. אדרת:עו"

 8  בוא נשמע את השיחה.  עו"ד אב� ח�:

 9  זה מראה רק מי יז(.  עו"ד ג. אדרת:

 10  את( מחליטי(.  כב' הש' לוי:

 11  תפעיל, תפעיל.   עו"ד אב� ח�:

 12אז אדוני רק אותה בקשה כמו בדיו� הקוד(, יש פה עיתונאי( באול(, א( אפשר   עו"ד קרמר:

 13  להורות שלא להקליט.

 14כ�, אמרתי לכ( אני לא צרי. להורות לשמור על החוק. האיסור לפחות לפי   הש' לוי:כב' 

 15  הפרשנות של בתי המשפט,

 16  אז לחדד את האיסור.  עו"ד קרמר:

 17  כ�.   כב' הש' לוי:

 18  (מושמעת הקלטה באול()

 19השיחה הזו הושמעה לצרכי תקשורת והיו פה חילופי מבטי( בי� הפרקליטות לבי�   העד, מר יחזקאל:

 20  עיתונאי בזמ� שהשיחה הזו הושמעה.

 21  אני לא ראיתי. המשפט הוא,  כב' הש' לוי:

 22  אז אני ראיתי.  העד, מר יחזקאל:

 23  אי� שו( מניעה, חלק מהראיות. מה השאלה?  כב' הש' לוי:

 24  עובד,  עו"ד קרמר:

 25  אתה יודע מי יז( את השיחה?  העד, מר יחזקאל:

 26  לא, שומעי( שדאוד.  עו"ד אב� ח�:

 27  ?כ�  כב' הש' לוי:

 28  אתה יזמת את השיחה?  עו"ד קרמר:

 29  אני לא מבי� מה קורה פה.  העד, מר יחזקאל:

 30  מה הבעיה מר יחזקאל?  כב' הש' לוי:

 31השיחה הושמעה והיה שיתו/ פעולה בי� התביעה לבי� התקשורת בזמ� השמעת   העד, מר יחזקאל:

 32  השיחה במבטי( ובהנהוני ראש.
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 1א פומבי. אי� שו( דר. לאסור ויכול שזה ג( אנחנו מדינה דמוקרטית, ההלי. הו  כב' הש' לוי:

 2  טוב שזה כ.. אי� מניעה שהתקשורת תשב כמו חלק מהציבור.

 3  ותדווח בהגינות?  העד, מר יחזקאל:

 4  רק בהגינות. אני מקווה, אבל אנחנו לא אחראיי( על זה.  כב' הש' לוי:

 5  והתקשורת הישראלית הגונה?  העד, מר יחזקאל:

 6  � יחזקאל לי אי� מומחיות בזה והגדרת נכו�.  טוב אנחנו, אדו  כב' הש' לוי:

 7  כשאתה אומר,  עו"ד קרמר:

 8  כ�?  כב' הש' לוי:

 9"מה גובה המשכורת היא אמרה לי" הכוונה לליה שמטוב או לחברת הכנסת   עו"ד קרמר:

 10  קירשנבאו(?

 11  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 12  כ� מה?  עו"ד קרמר:

 13  אל/ שקל. 20  העד, מר יחזקאל:

 14  שמי אמרה ל.?לא, הכוונה   עו"ד קרמר:

 15  חברת הכנסת פאינה קירשנבאו(.  העד, מר יחזקאל:

 16  אוקיי. תראה ככל שנעשתה אלי. פנייה בעניי� של ויקטוריה רבי�,  עו"ד קרמר:

 17  כ�?  העד, מר יחזקאל:

 18  תפרט על כ. בבקשה.  עו"ד קרמר:

 19  ר� אמר לי שדאוד ביקש ממנו שנעסיק אותה ואני אמרתי שאני לא מוכ�.  העד, מר יחזקאל:

 20  למה?  ו"ד קרמר:ע

 21  מה הכוונה? שתעסיק אותה במשרד.,  כב' הש' לוי:

 22  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 23  או למצוא לה עבודה ג(?  כב' הש' לוי:

 24  להעסיק אותה במשרד ואני אמרתי שאני לא מוכ�.  העד, מר יחזקאל:

 25  מדוע?  כב' הש' לוי:

 26  למה אמרת שאתה לא מוכ�?  עו"ד קרמר:

 27  לא מעסיק אנשי( שאני לא צרי. להעסיק אות(.מכיוו� שאני   העד, מר יחזקאל:

 28  בסדר, הגיוני.  כב' הש' לוי:

 29  היו ל. שיחות בעניי� ע( דאוד עצמו?  עו"ד קרמר:

 30למיטב זכרוני, רוב השיחות שלו היו ע( ר� בנושא ור� דיבר איתי. למיטב זכרוני   העד, מר יחזקאל:

 31  ג( יכול להיות שהייתה שיחה ע( דאוד בנושא.

 32  ה חשבת שלא נכו� להעסיק אותה?למ  עו"ד קרמר:
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 1  אני לא מעסיק אנשי( שאני לא צרי. להעסיק אות(.  העד, מר יחזקאל:

 2  אוקיי, תודה.  עו"ד קרמר:

 3  אתה זקוק להפסקה מר יחזקאל?  כב' הש' לוי:

 4לא, אנחנו נמשי.. אני כ� מצפה מהתביעה לטפל אחר כ. בשיתו/ הפעולה ע(   העד, מר יחזקאל:

 5  התקשורת,

 6  טוב.  לוי:כב' הש' 

 7כדי שהדברי( ייצאו בצורה מסודרת ונקייה. יש לאנשי( פה ש( טוב כבוד השופט   העד, מר יחזקאל:

 8  ואני מבקש שהש( הטוב יישמר של מי שמגיע לכא� ומנסה בכבוד לעזור ל.,

 9  מר יחזקאל,  כב' הש' לוי:

 10  להגיע לחקר האמת.  העד, מר יחזקאל:

 11אני לא מבי� מה הבעיה? להציג ראיות זה חלק מהתפקיד של התביעה. התקשורת   כב' הש' לוי:

 12צריכה לסקר בהגינות. אסור להקליט, החוק אוסר את זה. אני לא מבי� מה 

 13  הבעיה. חקירה נגדית.

 14  כמה דקות הפסקה?  עו"ד ג. אדרת:

 15  אי� בעיה. לכמה זמ� את( זקוקי(?  כב' הש' לוי:

 16  רבע שעה.  עו"ד ג. אדרת:

 17  .13:45, אנחנו נתכנס בשעה 13:30טוב אז   ' לוי:כב' הש

 18  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 19  (הפסקה בהקלטה)

 20הדיו� מתחדש לאחר הפסקה. בבקשה חקירה נגדית לעור. די�  13:45כ�, השעה   כב' הש' לוי:

 21  אדרת.

 22  מר עובד יחזקאל, משיב בחקירה נגדית לעור. הדי� גיורא אדרת: 1ע.ת/

 23  פעמי( נכו�? 3זקאל. אתה בפרשה הזאת נחקרת באזהרה שלו( מר יח  עו"ד ג. אדרת:

 24  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 25ואתה הוחשדת בעבירות של שוחד, הלבנת הו�, רישו( כוזב, קבלת דבר במרמה.   עו"ד ג. אדרת:

 26  עבירות חמורות מספר החוקי( נכו�?

 27  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 28  י( ל. חשדות נכו�?ואתה הכחשת את החשדות נגד. והתרעמת שמייחס  עו"ד ג. אדרת:

 29  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 30ואנחנו יודעי( היו(, שמענו את זה מהתביעה, אתה יודע את זה כבר קוד(,   עו"ד ג. אדרת:

 31  שהתיק נגד. נסגר מחוסר ראיות.

 32  כ�.  העד, מר יחזקאל:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018יולי  16  

  

 2838

 1  נכו�? עכשיו,  עו"ד ג. אדרת:

 2  אני רק יודע את זה כבר שנה, אבל אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 3  כ�, אמרתי אתה יודע את זה קוד(.  אדרת:עו"ד ג. 

 4  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 5אנחנו שמענו את ההצהרה היו(, אבל אני מניח שאמרו ל.. אתה ג( העדת בתיק   עו"ד ג. אדרת:

 6  מקביל?

 7  באיילי(.  העד, מר יחזקאל:

 8באיילי(. עכשיו למעשה תזת השוחד שניסו לייחס ל. והציגו ל., אני מפנה כיצד   עו"ד ג. אדרת:

 9. אומר ל. החוקר "אני 212המשטרה ניסחה את זה בהודעה הראשונה משורה 

 10אגיד ל. שכל המתואר למעשה מדובר במקרה מובהק של שוחד שמתנהל בצורה 

 11הבאה, פאינה מקבלת ממ. טובות הנאה באמצעות קבלת שירותי ייעו0 

 12ואסטרטגיה עבורה אישית בחינ(. בתמורה לא זו בלבד שפאינה מעבירה 

 13של ת.א.ר.א כספי( קואליציוניי( היא א/ מפנה אלי. לקוחות כמו ללקוחות 

 14גדלקי� נצרת עילית" וביקשו את תגובת.. זאת אומרת, לפני שנראה את תגובת., 

 15בנו פה איזשהו מבנה של מת� שוחד של. לפאינה וניסו לקשור כספי( 

 16  קואליציוניי( ושירות בחינ( וטובות הנאה נכו�? 

 17  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 18ואתה זוכר מה הייתה תגובת.? אני אקריא ל.. "אני כופר בפרשנות הזו והיא   ד ג. אדרת:עו"

 19  מעוררת בחילה". כ. אמרת נכו�?

 20  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 21  ואלו מילי( שיצאו מהלב?  עו"ד ג. אדרת:

 22  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 23המבנה הזה ואמרת "את( קוראי( את התמונה ואתה שללת מכל וכל את כל   עו"ד ג. אדרת:

 24  בצורה מעוותת, לא היה ולא נברא" נכו�?

 25  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 26עכשיו במש. כל אותה תקופה שהיית בקשר ע( גברת קירשנבאו(, כמו ג( ע(   עו"ד ג. אדרת:

 27אנשי( פוליטיי( אחרי(, שרי( וחברי כנסת במה שאתה קורא פגישות על קפה, 

 28כל אותה תקופה שטיפלת בלקוחות וניסית להשיג עבור( שיחות חולי�. וב

 29מימוני( מתקציבי ממשלה, כולל תקציבי( קואליציוניי(, מעול( לא נתבקשת 

 30מפאינה קירשנבאו( לקבל משהו עבורה, איזושהי טובת הנאה ומעול( לא הצעת 

 31  דבר כזה ולא היה דבר כזה?

 32  נכו�.  העד, מר יחזקאל:
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 1  ?מאשר חד משמעית  עו"ד ג. אדרת:

 2  חד משמעית.   העד, מר יחזקאל:

 3שזה היה יחסית מועד רחוק מפרו0  15לינואר  26אתה נחקרת בפע( הראשונה ב  עו"ד ג. אדרת:

 4  החקירה והפרסומי( בתקשורת לגביה נכו�?

 5  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 6  ואתה ידעת שמתנהלת חקירה נכו�?  עו"ד ג. אדרת:

 7  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 8  את על הפרשה בתקשורת,ואתה ג( קר  עו"ד ג. אדרת:

 9  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 10  ואתה ג( היו ל. שיחות ופגישות בנושא ע( אור� לסטר ואור� הלפרי�?  עו"ד ג. אדרת:

 11  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 12  זה לפני שנחקרת, שהוזמנת לתת עדות?  עו"ד ג. אדרת:

 13  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 14אתה הייתה ל. קריירה פוליטית מגיל  עכשיו בוא נתייחס קצת בקיצור לרקע של..  עו"ד ג. אדרת:

 15  .20צעיר נכו�? שנות ה

 16א( אתה קורא לפעילות סטודנטיאלית קריירה פוליטית אז כ�, אבל הפעילות   העד, מר יחזקאל:

 17  הפוליטית היחידה שלי כשהייתי סטודנט.

 18  והיית עוזר של אולמרט שהוא היה ראש עיריית ירושלי( נכו�?  עו"ד ג. אדרת:

 19  כ�.  :העד, מר יחזקאל

 20  , התחלת,28היית אז בחור בגיל   עו"ד ג. אדרת:

 21  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 22  והמשכת לייע0 לאולמרט כשר התמ"ת נכו�?  עו"ד ג. אדרת:

 23  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 24  זה מוקלט, אני לא,  עו"ד ג. אדרת:

 25  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 26כשהחלפת את יור( היית משנה לראש הסגל של אולמרט כראש ממשלה   עו"ד ג. אדרת:

 27  טורבובי0'.

 28לא, הייתי המשנה של יור( טורבובי0' והחלפתי את ישראל מימו� כמזכיר   העד, מר יחזקאל:

 29  ממשלה.

 30  .16שנה, מונית למזכיר הממשלה ה 11, כעת חיה כמעט לפני 2007ביולי  18וביולי,   עו"ד ג. אדרת:

 31  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 32  וכה יוע0 ועבדת בצמידות ע( מר אולמרט.ולמעשה היית תקופה אר  עו"ד ג. אדרת:
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 1  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 2נכו�? ומעבר לקריירה ולטוב שהיה ל. בעקבות זה, ג( היו כמה דברי( פחות   עו"ד ג. אדרת:

 3  טובי( ונחקרת במשטרה בפרשת מרכז השקעות ובפרשת המינויי( הפוליטיי(?

 4  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 5שטרתית פה לא הייתה הפע( הראשונה שהתייצבת בפני זאת אומרת החקירה המ  עו"ד ג. אדרת:

 6  חוקרי להב נכו�?

 7  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 8במסגרת העבודה של. בת.א.ר.א כמשרד שעוסק במת� ייעו0, אתה למעשה יצרת   עו"ד ג. אדרת:

 9  או המשכת או חיזקת קשרי( ע( גורמי( בממשל נכו�?

 10  ת הסביבה הטבעית שלי.אני איש ממשל וחי בזירת הממשל וזא  העד, מר יחזקאל:

 11וקשר של יועצי( מהסוג של. ע( אנשי ממשל, אנשי ציבור, חברי כנסת, שרי(,   עו"ד ג. אדרת:

 12  סגני שרי( הוא קשר שקיי( מימי( ימימה, היה, הווה ויהיה?

 13  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 14בו� וא( אני מצטט ל. אמירה, אני מצטט "משחר האנושות הכוח מרוכז בידי הרי  עו"ד ג. אדרת:

 15ושומרי( על קשרי( ע( הריבו�", אני אומר ל. שזה ציטוט של. אז אתה עומד 

 16  מאחוריו?

 17  איפה הציטוט הזה?  העד, מר יחזקאל:

 18  .19מול שורה  93מהתיק השני בעמוד   עו"ד ג. אדרת:

 19זה משפט שצרי. להבי� אותו בתו. הקשר רחב יותר. אני מאמי� שאנחנו בעיד�   העד, מר יחזקאל:

 20של פיזור הכוח ולכ� אני כרגע חושב שהמשפט הזה צרי. לבוא בתו. הקשר רחב 

 21  יותר א( אני מדייק מקצועית, נקודה.

 22  ובמסגרת העבודה של. אתה מדבר ע( הרבה אנשי( מהמערכת הממשלתית נכו�?  עו"ד ג. אדרת:

 23  אני חי בסביבה הממשלתית.  העד, מר יחזקאל:

 24  ק( כידידי( וחברי( של..אתה מגדיר לפחות את חל  עו"ד ג. אדרת:

 25  ידידי(. חבריי הפרטיי( ה( מעטי( מאוד.  העד, מר יחזקאל:

 26  ,281לפחות אני בהודעה של. בשורה   עו"ד ג. אדרת:

 27  אי� בעיה, כ�. רוב( ידידי(.  העד, מר יחזקאל:

 28אתה אומר "אני כ� מדבר ע( הרבה אנשי(, חלק( הגדול מהמערכת הממשלתית   עו"ד ג. אדרת:

 29  חברי(".שה( ידידי( ו

 30  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 31  ואתה ג( אומר שאת( מחליפי( דעות נכו�?  עו"ד ג. אדרת:

 32  נכו�.  העד, מר יחזקאל:
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 1  על הופעות תקשורתיות,  עו"ד ג. אדרת:

 2  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 3  אפשרויות פעולה,  עו"ד ג. אדרת:

 4  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 5באותה מסגרת של יחסי( חבריי(, ידידותיי(, שיחות על כוס קפה, שיחות וכל זה   עו"ד ג. אדרת:

 6  ידידות, לא משהו ממוסד? 

 7  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 8ולמיטב ידיעת., כי אתה ותיק ומעורה בתחומי( הללו, השיח הזה הוא לא ייחודי   עו"ד ג. אדרת:

 9  לעובד יחזקאל נכו�?

 10  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 11מקובל בחברה הישראלית ובממשל הישראלי וכמו שאמרנו הוא קיי( זה שיח ש  עו"ד ג. אדרת:

 12  ומתקיי( והוא ידוע וגלוי והוא לא סודי?

 13  אני מפספס אות.. מה השאלה?  העד, מר יחזקאל:

 14א( שיח כזה בי� יועצי( לבי� פוליטיקאי( הוא דבר שלא ייחודי לעובד יחזקאל,   עו"ד ג. אדרת:

 15  (,אלא הוא קיי( בי� יועצי( לפוליטיקאי

 16  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 17  לאו דווקא בי� עובד יחזקאל לפאינה קירשנבאו(?  עו"ד ג. אדרת:

 18  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 19ואתה היית באות( קשרי( ואות( יחסי( ע( עוד פוליטיקאי(, חברי כנסת,   עו"ד ג. אדרת:

 20שרי(, סגני שרי(. לא, התיק הזה מטבע הדברי( הזרקור הוא על פאינה 

 21  קירשנבאו(,

 22  כ�.  מר יחזקאל: העד,

 23אבל בתקופה ואני מדבר לפני ההתקשרות, עוד מעט נגיע, לא היה שוני בי� הקשר   עו"ד ג. אדרת:

 24  של. ע( פאינה קירשנבאו( לקשר של. ע( פוליטיקאי( אחרי(?

 25  אני חי בסביבה הממשלתית, כאילו אני יכול להגיד את זה,  העד, מר יחזקאל:

 26  אומר?אז אתה מאשר מה שאני   עו"ד ג. אדרת:

 27אני יכול להגיד את זה עוד הרבה פעמי( אבל, אפשר לחסו. את השאלות האלה   העד, מר יחזקאל:

 28  פשוט, נחסו. זמ�.

 29עזוב את הזמ� שלנו פה, זה משפט פלילי, זה דיני נפשות, אתה צרי. להגיד את   עו"ד ג. אדרת:

 30  הדברי( האלה.

 31  לא, פשוט השאלות האלה, זו תהיה תשובתי.  העד, מר יחזקאל:
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 1בסדר, יש משהו, זה שאלות חוזרות, הוא השיב כבר. זה די, המסר הובהר. אבל   כב' הש' לוי:

 2  בסדר את( רוצי( לשאול בבקשה.

 3  אדוני אני לא חושב שאני כל כ. מארי..  עו"ד ג. אדרת:

 4  אני לא הפרעתי לכ(. העד העיר ואמרתי בצדק שהשאלות קצת חזרו על עצמ�.  כב' הש' לוי:

 5  העד לא העיר אחרי כל שאלה ששאל אותו ומי הלקוח ומי הלקוח ומי הלקוח, אז,  עו"ד ג. אדרת:

 6  תשאלו עור. די� אדרת,  כב' הש' לוי:

 7  תנו לי לשאול בדרכי.  עו"ד ג. אדרת:

 8  אי� לי בעיה.  כב' הש' לוי:

 9עכשיו בי� יתר העבודה והשירות שאת( נותני( ללקוחות שלכ(, הוא ג( עזרה   עו"ד ג. אדרת:

 10  נכו�? בהשגת מימו�

 11  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 12  מכספי(, בי� היתר מכספי( ממשלתיי( נכו�?  עו"ד ג. אדרת:

 13  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 14כשאנחנו מדברי( על כספי( ממשלתיי( אז הכספי( הקואליציוניי( ה( חלק   עו"ד ג. אדרת:

 15  קט� מתו. התקציבי( הממשלתיי( נכו�?

 16  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 17עוסקי( רק בכספי( קואליציוניי( אלא מחפשי( ומאתרי( מקורות ואת( לא   עו"ד ג. אדרת:

 18  תקציב ממשלתיי( שיכולי( לענות על הצרכי( של הלקוחות שלכ(?

 19  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 20וזה דבר, התנהלות רגילה, טבעית וכ. אתה רואה חלק מהתפקיד של. במקצוע   עו"ד ג. אדרת:

 21  של.?

 22  בהחלט.  העד, מר יחזקאל:

 23וכשנשאלת פה בשביל מה צרי. אתכ(? זה ממשלה. למה לא יכול לקו( פלוני,   עו"ד ג. אדרת:

 24אלמוני, ראש מועצה או מנהל עמותה ולדפוק על דלתו של שר הפני( או חבר כנסת 

 25  אחר ולומר לו "הב לי תקציב" אז מה התשובה של. לזה?

 26צמו וגורמי( לבד שרגולציה וממשל זה אזורי( מאוד מורכבי(, ה( מקצוע בפני ע  העד, מר יחזקאל:

 27לא יכולי( לטפל בה( באופ� מיטבי כמו שמי שנזקק לשירותי( משפטיי( לא 

 28יעשה את זה בלי עור. די� או מי שנזקק לשירותי( כלכליי( לא יעשה את זה בלי 

 29  רואה חשבו�. האזור הזה מתמקצע וכדאי שיכירו בעובדה הזאת כמה שיותר מהר.

 30ת� שיחות שאתה, את( מנהלי( ע( פוליטיקאי( אז עכשיו תראה, במסגרת או  עו"ד ג. אדרת:

 31  מחליפי( ג( דעות נכו�?

 32  כ�.  העד, מר יחזקאל:
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 1  מדברי( ג( ונותני( א( צרי. פידבקי( על הופעות בתקשורת?  עו"ד ג. אדרת:

 2  מתקיי( שיח חופשי בזירה הממשלתית בי� כל חבריה.  העד, מר יחזקאל:

 3  אבל אני שואל כדוגמה.  עו"ד ג. אדרת:

 4  כ�?  יחזקאל: העד, מר

 5פידבקי( על הופעות בתקשורת, א( הייתה הופעה של גברת קירשנבאו(   עו"ד ג. אדרת:

 6  בתקשורת,

 7והא( יועצי( או אני יכולי( לשלוח לה פידבק אחר כ. להגיד לה היית מעולה או   העד, מר יחזקאל:

 8  היית לא טובה, התשובה היא כ�.

 9  וזה נעשה?  עו"ד ג. אדרת:

 10  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 11  בפועל?  עו"ד ג. אדרת:

 12  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 13. הראו ל. את זה קוד(, זה 614עכשיו ראה למשל, אני מסתכל לדוגמה על ת/  עו"ד ג. אדרת:

 14  המסמ. ותתעל( רגע,

 15  תראה לי מה שאתה רוצה, אני אסתכל.  העד, מר יחזקאל:

 16ליאור. הוא עובד אי� לי בעיה שתראה את הכל. פה אנחנו רואי( איזשהו מייל מ  עו"ד ג. אדרת:

 17  של.? 

 18  הוא היה אז מנהל התיק.  העד, מר יחזקאל:

 19  אל ר� ליבנה נכו�?  עו"ד ג. אדרת:

 20  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 21ואנחנו רואי( פה התאחדות סטודנטי( וכתוב כ. "פאינה כספי( קואליציוניי(   עו"ד ג. אדרת:

 22  " נכו�?שיועברו בהתא( למתווה שגיבשנו לחיזוק מעמדה של פאינה בקרב צעירי(

 23  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 24  .13עכשיו וזה מדצמבר   עו"ד ג. אדרת:

 25  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 26  זאת אומרת זה עוד לפני ההתקשרות נכו�?  עו"ד ג. אדרת:

 27כ�. כמו שאמרתי שנשאלתי, הלקוח כא� הוא התאחדות הסטודנטי( והפעילות   העד, מר יחזקאל:

 28  ס מקור עבורה.הזאת מתבצעת עבור התאחדות הסטודנטי( בגיו

 29  ומי עמד אז בראש הסתדרות הסטודנטי( אתה זוכר? איציק שמולי?  עו"ד ג. אדרת:

 30  אני לא זוכר א( זה היה איציק שמולי או המחלי/ שלו, אני לא זוכר.  העד, מר יחזקאל:

 31  אוקיי. אתה עבדת הרבה ע( איציק שמולי נכו�? היו ל. קשרי( איתו?  עו"ד ג. אדרת:

 32  י מכיר אותו הרבה מאוד זמ�, לא זוכר כמה זמ� עבדנו.אנ  העד, מר יחזקאל:
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 1  אבל יש ביניכ( הכרות?  עו"ד ג. אדרת:

 2  יש הכרות.  העד, מר יחזקאל:

 3  והפעילות פה הייתה פעילות עבור אגודת הסטודנטי(.  עו"ד ג. אדרת:

 4  התאחדות הסטודנטי(.  העד, מר יחזקאל:

 5התאחדות. ומה הכוונה שנאמר פה "בהתא( למתווה שגיבשנו לחיזוק מעמדה של   עו"ד ג. אדרת:

 6  פאינה בקרב צעירי("?

 7  אני לא יודע.  העד, מר יחזקאל:

 8  מול מי גיבשת(, ע( מי עבדת(?  עו"ד ג. אדרת:

 9  זה מייל, זה לא מייל שלי. זה מייל בי� ליאור לר�.  העד, מר יחזקאל:

 10  רד.כ�, אבל אתה מנהל המש  עו"ד ג. אדרת:

 11  אני לא בקיא בכל הפרטי(.  העד, מר יחזקאל:

 12  אתה לא בקיא?  עו"ד ג. אדרת:

 13אני לא בקיא. אני מניח שה( גיבשו מתווה בי� ההתאחדות לבי� פאינה כמו שהוא   העד, מר יחזקאל:

 14  כותב.

 15שיחות חולי�, עזרה שלכ( וכל זה בהתא( להנחה של. במסגרת אות( מפגשי(,   עו"ד ג. אדרת:

 16  להתאחדות הסטודנטי(. לא במסגרת פעילות משולמת על ידי פאינה?

 17התאחדות הסטודנטי( הייתה אז לקוח שלנו. פעלנו מול פאינה באופ� הכי תקי�   העד, מר יחזקאל:

 18  כדי לגייס כספי( קואליציוניי( ללקוחות, נקודה. ג( במקרה הזה.

 19ומקובל שכאשר מפלגה, חבר כנסת עוזרת לגו/ כזה למטרה עכשיו זה א. טבעי   עו"ד ג. אדרת:

 20  ציבורית מאוד רצינית וראויה, ג( המפלגה/חבר הכנסת זוכה לחשיפה בגי� זה?

 21ברור. זה עניינ( של כספי( קואליציוניי(. כל עוד המדינה מחליטה שה(   העד, מר יחזקאל:

 22  ה שלה(.לגיטימיי(. היא מאפשרת לחברי הקואליציה לקד( נושאי( שבאג'נד

 23  וזה לא נראה משהו תמוה ולא סביר?  עו"ד ג. אדרת:

 24  זה לא תמוה, זה מעשה השגרה.  העד, מר יחזקאל:

 25  שאותו איש ציבור נהנה מאותה פעילות וזוכה לחשיפה תקשורתית?  עו"ד ג. אדרת:

 26  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 27ה נהנה וזה אינו עכשיו בסופו של דבר הרי בדברי( האלה יש איזה סימביוזה. ז  עו"ד ג. אדרת:

 28חסר נכו�? חבר כנסת או סג� שר מקדמי( או עומדי( בראש איזושהי פעילות 

 29מהצד הפוליטי, לקד( איזושהי אג'נדה ביחד ע( גופי( שיש לה( את אותה 

 30  אג'נדה ושני הצדדי( נהני( מזה? 

 31  כ�.   העד, מר יחזקאל:
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 1ל אותו פוליטיקאי היא אבל יש הבדל א( הפעילות היא המטרה, או הקידו( ש  כב' הש' לוי:

 2המטרה נכו�? יכול להיות שהמטרה תהיה הפעילות החברתית והפועל היוצא, 

 3התוצאה, הער. המוס/ שלה יהיה קידו( מעמדו של אותו פוליטיקאי. שוני( ה( 

 4  הדברי(? אני שואל הא( שוני( ה( הדברי( כשהמטרה היא קידו( הפוליטיקאי?

 5יציוניי(, ששוב פרקטיקה נהוגה עדיי�, עדיי� עד היו( דר. בכספי(, בכספי( קואל  העד, מר יחזקאל:

 6אגב. יש לגורמי( קואליציוניי( כס/ שבאמצעותו ה( יכולי( באישור המדינה 

 7לקד( נושאי( שקרובי( אל השקפותיה(, עמדותיה( וכולי וליהנות מזה שה( 

 8  בעצ( תקצבו את הפעילות הזו.

 9וריה זה? קוד( כל הא( יש הבדל בי� שתי זה בסדר, אז אני שואל באיזה קטג  כב' הש' לוי:

 10  הקטגוריות? את השאלה אתה מבי�?

 11  לא, עוד פע( א( אפשר בבקשה.  העד, מר יחזקאל:

 12  כשהמטרה היא פעילות חברתית שמקד( אותה מטבע הדברי( פוליטיקאי,  כב' הש' לוי:

 13  אולי נכו� להגיד פעילות ציבורית.  העד, מר יחזקאל:

 14  ציבורית,  כב' הש' לוי:

 15  אוקיי.  , מר יחזקאל:העד

 16  חברתית, ערכית, מוסרית, מה שאתה רוצה.  כב' הש' לוי:

 17  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 18  בסדר? קדושה.  כב' הש' לוי:

 19  כ�?  העד, מר יחזקאל:

 20  כשמקד( אותה פוליטיקאי אז הער. המוס/, התוצאה של זה שהוא נהנה מזה.  כב' הש' לוי:

 21  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 22  לזה ערכי( מוספי(, שוני(, תקשורתיי(,יש   כב' הש' לוי:

 23  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 24  ציבוריי( ואחרי( אוקיי?  כב' הש' לוי:

 25  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 26  זו קטגוריה א'.  כב' הש' לוי:

 27  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 28הא( יש הבדל בי� הקטגוריה הזו לבי� מקרי( שבה( המטרה, כשהמטרה היא   כב' הש' לוי:

 29  יטיקאי?לקד( את הפול

 30  ברור.  העד, מר יחזקאל:

 31  והפעילות היא אמצעי. יש הבדל בי� שני הקטגוריות?  כב' הש' לוי:

 32  כ�.  העד, מר יחזקאל:
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 1בי� שני הסוגי( האלה? עכשיו אני שואל אות. הא( האירוע הזה של התאחדות   כב' הש' לוי:

 2  הסטודנטי( הוא בקטגוריה הראשונה או השנייה?

 3  בראשונה, ראשונה.הוא   העד, מר יחזקאל:

 4  תודה. כ�?  כב' הש' לוי:

 5הא( פעילות כלשהי מהפעילויות שאתה הזכרת, וראינו אנטישמיות, חניה,   עו"ד ג. אדרת:

 6צעירי(, כל, הא( משהו מהפעילויות האלה הייתה פעילות מלאכותית, פעילות 

 7לא אמיתית, פעילות לא ראויה, פעילות שלא היה מקו( אמיתי למנ/ אותה 

 8  לפעול?

 9  מקצועית, אמיתית, ראויה, מדויקת, נכונה.  העד, מר יחזקאל:

 10בוא ניגע, למרות שבי� השורות כבר אמרת, אבל נעשה את זה קצת מסודר, לגבי   עו"ד ג. אדרת:

 11כספי( קואליציוניי(. עכשיו כספי( קואליציוניי( זה דבר מקובל בממשל 

 12  הישראלי נכו�?

 13  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 14זה כספי( שמפלגות מעבירות לגופי( וארגוני( שה( בוא נקרא לזה  ולמעשה  עו"ד ג. אדרת:

 15  מתחלקי( באות( רעיונות, אג'נדות, חפצי( בעיקר(?

 16  אתה יכול לחזור בבקשה על השאלה?  העד, מר יחזקאל:

 17כ�. כספי( קואליציוניי( ה( כספי( שמפלגות מעבירות לגופי( וארגוני( שיש   עו"ד ג. אדרת:

 18  ינטרסי(, רעיונות משותפי(,אג'נדה משותפת, זהות, א

 19  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 20  ביניה( נכו�?  עו"ד ג. אדרת:

 21  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 22ואמרת כבר, אבל תאשר לי שבתקציב הכולל ובכספי( הכוללי( הממשלתיי(   עו"ד ג. אדרת:

 23שעומדי( לסיוע לגופי(, לעזרה, לתקציבי(, הכספי( הקואליציוניי( ה( חלק 

 24  קט�?

 25  כ�.   :העד, מר יחזקאל

 26. שאלה 9מול שורה  90עכשיו כשאתה נשאלת בתיק של איילי(, אני אפנה לעמוד   עו"ד ג. אדרת:

 27"הא( מקובל היה שנותני( לפי שיטת הממשל בישראל כספי( קואליציוניי( 

 28למפלגות?" ואתה אומר "נותני( כספי( פוליטיי( למפלגות שיש לה( כספי( 

 29  הקרובות לליב(".להעדי/ פרויקטי( שקרובי( אליה( למטרות 

 30  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 31  אמת?  עו"ד ג. אדרת:

 32  כ�.  העד, מר יחזקאל:
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 1עכשיו אתה ג( נחקרת בנושא הזה בצורה קצת יותר מקיפה, אני אשאל אות.   עו"ד ג. אדרת:

 2דברי( ותגיד לי א( אתה מאשר. וכל מה שאני שואל אות. תאמר לי א( זה 

 3שאתה יודע מידיעת. מהתקופה שג( היית יחד ע( מר אולמרט או מהתקופה 

 4שאתה בת.א.ר.א ומצוי ביחסי( ע( אנשי ממשל, דברי( שאתה יודע מידיעה 

 5אישית. אז הא( זה נכו� שלמעשה מה שעומד מאחוריי הכספי( הקואליציוניי( 

 6ות זה שהאוצר על מנת שחברי הקואליציה יתמכו בתקציב מקצה למפלג

 7  הקואליציה כספי(?

 8  אפשר להגיד את זה ככה לצערי.   העד, מר יחזקאל:

 9והכספי( האלה ניתני( למפלגות והמפלגות מחלקות אות(, תיכ/ נראה למי,   עו"ד ג. אדרת:

 10כשהמטרה מאחוריי זה זה מ�, לא נעי( לומר את זה במילי( בוטות. זה קחו 

 11  איזשהו אתנ� ותתמכו בנו בתקציב?

 12  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 13  קשה לומר אבל זה המצב נכו�?  עו"ד ג. אדרת:

 14  פרקטיקה נהוגה.  העד, מר יחזקאל:

 15פרקטיקה. עכשיו חברי הכנסת של הקואליציה שמקבלי( את אות( כספי( ה(,   עו"ד ג. אדרת:

 16וזה אני עוד פע( שואל אות. ממה שאתה יודע, מכיר ומהעיסוק של.. ה( 

 17רטיי( שיש לה( זכות לקבוע לא� מתייחסי( לכספי( האלה כאילו ה( כספי( פ

 18  יעברו?

 19  הכספי( האלה ה( כספי( ציבוריי(, יש לה( זכות לקבוע לא� ה( יעברו.  העד, מר יחזקאל:

 20  כשאני אומר פרטיי( זה לא שזה נכנס לכיס.  עו"ד ג. אדרת:

 21  ה( ציבוריי(.  העד, מר יחזקאל:

 22  בסדר.  עו"ד ג. אדרת:

 23וע לא� ה( יעברו. כמוב� בתיאו( ע( גורמי הממשל, אבל יש לה( את הזכות לקב  העד, מר יחזקאל:

 24  אבל כ� יש לה(, זו מטרת הכספי( האלה.

 25והמטרה בשורה התחתונה שמי שמחליט להעניק כספי( קואליציוניי( לגו/ כזה   עו"ד ג. אדרת:

 26  או אחר, זה שה( יגיעו למטרות שאותו גו/ פוליטי מזוהה אית(?

 27  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 28ה מה שקורה ע( כספי( קואליציוניי(, היה לפני התיק הזה, אולי ישתנה משהו, וז  עו"ד ג. אדרת:

 29  אני לא יודע מה, אבל קיי( ג( היו(.

 30  למיטב ידיעתי ע( שינויי( כאלה ואחרי(, עדיי� כ�.  העד, מר יחזקאל:

 31  אי� מגבלה על המטרות?  כב' הש' לוי:

 32  בפועל אי�.  העד, מר יחזקאל:
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 1  ול לעבור ג( למטרות פרטיות?זאת אומרת זה יכ  כב' הש' לוי:

 2  לא, לא, לא חלילה,  העד, מר יחזקאל:

 3  אז יש?  כב' הש' לוי:

 4  מטרות ציבוריות בלבד.  העד, מר יחזקאל:

 5  אה ציבוריות רק?  כב' הש' לוי:

 6  ברור, אנחנו מדברי(,  העד, מר יחזקאל:

 7  אז יש מגבלה.  כב' הש' לוי:

 8  ציבוריי(, כספי( נועדו לקד(,אנחנו מדברי( על אזורי(   העד, מר יחזקאל:

 9  דיברנו על אזורי( ציבוריי( בלבד.  עו"ד ג. אדרת:

 10  נושאי( ציבוריי(.   העד, מר יחזקאל:

 11  לא התרשמתי שיש ל. קושי בשפה, אז רק ציבוריי(?  כב' הש' לוי:

 12  רק ציבוריי(.  העד, מר יחזקאל:

 13סו הפרטי, מעול( לא זו הייתה ג( השאלה. לא דובר שמישהו ישלשל כס/ לכי  עו"ד ג. אדרת:

 14נטענה טענה כזו. עכשיו, והתיאור הזה שאנחנו מתארי( הוא תיאור נכו� לכל 

 15  המפלגות נכו�? 

 16  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 17  הוא לא מיוחד לישראל ביתנו?  עו"ד ג. אדרת:

 18  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 19  שי?נושא של שיתופי פעולה בי� עמותות, אי. קראת לה�? העול( השלי  עו"ד ג. אדרת:

 20  חברה אזרחית.  העד, מר יחזקאל:

 21  לא,  עו"ד ג. אדרת:

 22  המגזר השלישי,  העד, מר יחזקאל:

 23  המגזר השלישי.  עו"ד ג. אדרת:

 24  וחברה אזרחית.  העד, מר יחזקאל:

 25בי� עמותות לבי� דמויות ציבוריות לקידו( אינטרסי( משותפי(, זו תופעה   עו"ד ג. אדרת:

 26  כו�?מוכרת, ידועה והייתי מוסי/ ג( מבורכת נ

 27  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 28  מאשר?  עו"ד ג. אדרת:

 29  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 30  היא ג( תופעה נפוצה?  עו"ד ג. אדרת:

 31  כ�.  העד, מר יחזקאל:
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 1. הציגו ל. את זה ג( בתיק 59ואני רוצה להציג ל. פה את מה שהוצג אצלנו נ/  עו"ד ג. אדרת:

 2  איילי(.

 3  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 4  רת שקשה לקרוא כי זה באותיות קטנות,וג( ש( אמ  עו"ד ג. אדרת:

 5  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 6  אתה זוכר?   עו"ד ג. אדרת:

 7  כ�?  העד, מר יחזקאל:

 8  ולמעשה מדובר פה על הקמת פורו( כ�?  עו"ד ג. אדרת:

 9  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 10של עמותות של צעירי( בקשר ע( גברת קירשנבאו(, שקובעי( ג( מימו� ליחסי   עו"ד ג. אדרת:

 11  על מנת לעבוד בשיתו/ פעולה בנושאי צעירי(?ציבור 

 12  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 13  ופרקטיקה כזו היא פרקטיקה שקיימת ומוכרת?  עו"ד ג. אדרת:

 14  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 15  אתה הכרת את המסמ. הזה? הכרת את הפורו( הזה? אני מראה ל.,  עו"ד ג. אדרת:

 16  צעירי( אוקיי? אז אני לא, א( אני, תלוי, שוב היה פורו( צעירי( והיה כנס  העד, מר יחזקאל:

 17  כ�, אבל אני אמק( אות. בזמ�. הפורו( צעירי(, הכנס צעירי( היה ביוני.  עו"ד ג. אדרת:

 18  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 19  .13, ואנחנו מדברי( פה על דצמבר 2014אנחנו מדברי(, יוני   עו"ד ג. אדרת:

 20  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 21אל/ שקל למימו� יחסי ציבור  100הקמת הפורו( הזה ותקציב של עד זאת אומרת   עו"ד ג. אדרת:

 22זה דבר קוד( בהרבה, יותר מחצי שנה לכנס הצעירי(. אני אזכיר ל. ג( שהמצגת 

 23  שאנחנו דיברנו עליה היא מסו/ אפריל וההתקשרות אתכ( היא במחצית מאי.

 24  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 25  .59ורה בנ/זאת אומרת אנחנו הרבה הרבה אח  עו"ד ג. אדרת:

 26  לא הרבה, ההתקשרות של סו/ אפריל היא לקראת תחילת עבודה.  העד, מר יחזקאל:

 27  לא, לא.  עו"ד ג. אדרת:

 28  זה,  העד, מר יחזקאל:

 29  ,59נ/  עו"ד ג. אדרת:

 30  , הבנתי. אוקיי?2013הבנתי, זה אתה מדבר   העד, מר יחזקאל:

 31נשי הצוות שלה וע( רונ� צור, אז אני שואל אות. א( בכל השיח של. ע( פאינה וא  עו"ד ג. אדרת:

 32  מצא ביטוי, עלה, או בכלל לא ידעת מזה? 59הנושא הזה של נ/
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 1עלה בזמ� העבודה  2013האירוע, אני לא מבי� את השאלה. הא( מה שקרה ב  העד, מר יחזקאל:

 2  ? אני לא מבי� מה אתה שואל אותי.2014ב

 3תות של צעירי( שעובדות ע( של עמו 59הא( הקמת הפורו(, המבנה שמתואר בנ/  עו"ד ג. אדרת:

 4גברת קירשנבאו( ומממנות, יש לה� תקציב למימו� פעילות, היה מוכר ל. לפני 

 5  אותה פגישה? התקשרות ע( פאינה?

 6  בוא אני אקל עלי. אוקיי?  העד, מר יחזקאל:

 7  כ�.  עו"ד ג. אדרת:

 8מעורבת סגנית השר פאינה קירשנבאו( הייתה סגנית שר אקטיביסטית מאוד,   העד, מר יחזקאל:

 9מאוד, מחויבת מאוד, התרשמתי ממנה מאוד, היא הייתה מחויבת לנושאי( 

 10ציבוריי(, היה איכפת לה מנושא הצעירי( מהיו( הראשו� שהכרת אותה ועד 

 11היו( שלצערי הנסיבות גזרו עלינו את מה שגזרו. והיא הייתה פעילה באזורי( 

 12א הזה וג( האלה וראיתי פעילת ציבור שאיכפת לה, רוצה לקד( את הנוש

 13  מרוויחה ממנו פוליטית.

 14  זה בסדר גמור. עכשיו כשאני מתרכז, לחדד את השאלה. הא(,  עו"ד ג. אדרת:

 15  רק שתהיה פשוטה בבקשה.  העד, מר יחזקאל:

 16  היא מאוד פשוטה.  עו"ד ג. אדרת:

 17  כ�?  העד, מר יחזקאל:

 18  ,59הא( ידעת על אותו פורו( כפי שמוצא ביטוי בנ/  עו"ד ג. אדרת:

 19  אני לא זוכר.  יחזקאל:העד, מר 

 20  כאשר פנתה אלי. גברת קירשנבאו( לראשונה למיסוד קשר?  עו"ד ג. אדרת:

 21  אני לא זוכר את הפורו(, אני זוכר שגברת קירשנבאו( עסקה בנושא צעירי(.   העד, מר יחזקאל:

 22תראה עוד מעט נגיע לקשר וכיצד נוצר הקשר ומה היה תפקידכ( של ת.א.ר.א   עו"ד ג. אדרת:

 23בל אני רוצה כמה אמירות של. להציג ל. ותאמר לי א( אתה מאשר. בקשר, א

 24בהודעה הראשונה של. שאתה נשאל על השירות שנית� לפאינה אתה אומר 

 25"השירות שנתתי לפאינה היה ציבורי ומקצועי בלבד מתו. כוונה לקד( אינטרסי( 

 26  ציבוריי( לתועלת החברה בישראל".

 27  ע( אל/ סימני קריאה.  העד, מר יחזקאל:

 28, "נושאי( בחברה הציבורית שנכו� שדמות ציבורית תקד( 400אני ממשי. לשורה   עו"ד ג. אדרת:

 29  אות(".

 30  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 31 129בהודעה השלישית של., אני מציי� כדי שה( יעקבו שאני מצטט. מול שורה   עו"ד ג. אדרת:

 32צועי אתה אומר "פאינה לא קיבלה ממני שירותי( אישיי(, היא קיבלה שירות מק
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 1מאוד ממוקד שעסק באסטרטגיה של הנושאי( הציבוריי( אות( היא קידמה". 

 2  מדויק?

 3  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 4  מה ההבדל בי� שירות מקצועי לשירות אישי?  כב' הש' לוי:

 5אני לא יודע מה שאלו אותי אבל אני, נתנו לגברת קירשנבאו( שירות מאוד   העד, מר יחזקאל:

 6י( שהיא טיפלה בה(, שחשבנו שנכו� לטפל בה(. מקצועי שמיפה נושאי( ציבורי

 7למיטב זכרוני ג( בהרבה מאוד אכפתיות ומחויבות ציבורית, על מנת לקד( את 

 8  הנושאי( הציבוריי( ולמצב את מעמדה הציבורי באמצעות הנושאי( האלה.

 9  אז אפשר, אי אפשר לומר שזה שירות מקצועי לצור. קידו( עניי� אישי?   כב' הש' לוי:

 10לצור. קידו( מעמדה הציבורי. א( אתה חושב שמעמדה הציבורי הוא עניי� אישי   ר יחזקאל:העד, מ

 11  אז זה עניי� של הגדרה. אנחנו עסקנו בקידו( מעמדה,

 12  אני שואל מה אתה חושב?  כב' הש' לוי:

 13לגורמי( ציבוריי( א( ה( לא מקדמי( את עצמ( ציבורית ה( לא יהיו במפה   העד, מר יחזקאל:

 14  שגורמי( ציבוריי( מקדמי( את מעמד( הציבורי.ולכ� זה בסדר 

 15  לא שאלתי א( זה בסדר או לא.  כב' הש' לוי:

 16  שאלת מה אני חושב.  העד, מר יחזקאל:

 17הא( אתה חושב, הא( נכו� יהיה לומר שמת� שירות מקצועי מהסוג שאתה מדבר   כב' הש' לוי:

 18  עליו לפוליטיקאי זה שירות אישי ג( שיש לו,

 19  הוא שירות מקצועי מתוק/ היותו גור( פוליטי שצרי. ליצור בולטות, לא,  העד, מר יחזקאל:

 20  הבנתי.  כב' הש' לוי:

 21  בחברה הציבורית.  העד, מר יחזקאל:

 22  בסדר.   כב' הש' לוי:

 23עכשיו בוא נתייחס לנושא, נקפו0 קצת קדימה ואחרי זה נחזור אחורה. דובר פה   עו"ד ג. אדרת:

 24  על כנס צעירי(.

 25  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 26זה היה בכנסת. אני לא יודע מה היה חלק. ומה הייתה מעורבות., אבל אתה מכיר   עו"ד ג. אדרת:

 27  את הנושא?

 28  התקבלה החלטה בי� היתר לקיי( בכנסת כנס צעירי(.  העד, מר יחזקאל:

 29עכשיו נושא הצעירי( היה נושא מאוד חשוב באותה תקופה בסדר היו( הישראלי   עו"ד ג. אדרת:

 30  נכו�?

 31  כ�.  קאל:העד, מר יחז

 32  זה היה תקופה לא ארוכה אחרי המחאה נכו�?  עו"ד ג. אדרת:
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 1  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 2המחאה החברתית. ופאינה בתוק/ תפקידה הייתה מזוהה ע( נושא הצעירי(   עו"ד ג. אדרת:

 3  נכו�? 

 4  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 5  פעמיי(. זה לא היה סוד, זה היה דבר ידוע, גלוי. הוא עלה לא פע( ולא  עו"ד ג. אדרת:

 6  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 7  ,534ומטרת הכנס הזה הייתה, אני מצטט מפי. מההודעה השנייה שורה   עו"ד ג. אדרת:

 8  רק שנייה, שנייה, סליחה גיורא.  עו"ד קרמר:

 9  "לרתו( כמה שיותר גופי( צעירי( לטובת קידו( הנושא בציבוריות הישראלית".  עו"ד ג. אדרת:

 10  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 11אמרת ש"א. טבעי הוא כי  19מול שורה  71נכו�? וכשנשאלת בתיק השני בעמוד   . אדרת:עו"ד ג

 12  עמותות כמו איילי( ורוח חדשה ייקחו חלק בכנס שכזה".

 13  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 14  אתה זוכר איזה דמויות ציבוריות השתתפו בכנס?  עו"ד ג. אדרת:

 15  לא. לא נכחתי בכנס אז אני לא זוכר.  העד, מר יחזקאל:

 16  אבל ממה שאתה יודע ומפידבקי( שקיבלתי זה היה כנס מאוד רציני?  ו"ד ג. אדרת:ע

 17  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 18השתתפו בו הרבה אנשי ציבור. זה היה כנס שלמעשה בא לעלות לתודעה   עו"ד ג. אדרת:

 19  הציבורית את אחד הנושאי( הציבוריי( המרכזיי( בחברה הישראלית?

 20  כ�.   העד, מר יחזקאל:

 21עכשיו בוא נראה ונעבור רגע מהמצב שכינית אותו קשרי( חבריי(, פגישות קפה,   דרת:עו"ד ג. א

 22  שיח ידידותי לבי� קשר ממוסד.

 23  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 24בסדר? עכשיו אני אגיד ל. אי. אתה הצגת או מציג את הדברי( ואי. הדברי(   עו"ד ג. אדרת:

 25אתה העדת ג( פה  הוצגו על ידי עדי( אחרי( ואני אבקש את תגובת.. קוד( כל

 26ואמרת שכשפאינה פנתה אלי. וביקשה את הייעו0 אתה שאלת אותה א( יש לה 

 27  מקור מימו� נכו�?

 28  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 29וכאשר היא חזרה אלי. ואמרה "יש מקור מימו�" אתה אומר בהודעה של., אני   עו"ד ג. אדרת:

 30"לאחר כמה זמ�", תקשיב מה אמרת, פה  446בשורה מקריא מההודעה הראשונה 

 31  , די סמו., חצי שנה אחרי האירועי( נכו�?15שזה היה בינואר 

 32  כ�.  העד, מר יחזקאל:
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 1אתה אומר ככה "לאחר כמה זמ� פאינה וצוותה יצרו איתי או ע( רונ� קשר שיש   עו"ד ג. אדרת:

 2פנה ואל מי פנו? אפשרות להסדיר את ההתקשרות הכס/ חוקית". אז תגיד לי מי 

 3  כי פה יש לי פנתה פאינה וצוותה פנו, יצרו אית. או ע( רונ� קשר. 

 4אתה יודע שאחרי זה אישרתי שהייתה שיחה ביני לבי� פאינה ופאינה אמרה לי   העד, מר יחזקאל:

 5  שיש מקור תקציבי תקי�.

 6  אני לא יודע את זה, אני יודע רק מפי..  עו"ד ג. אדרת:

 7  אתה יודע ממני, מפי בלבד.אני,   העד, מר יחזקאל:

 8  אבל אני שואל אות. לא בכדי,  עו"ד ג. אדרת:

 9  כ�?  העד, מר יחזקאל:

 10כי בהזדמנות הראשונה שאתה מדבר על זה אז אתה לא אומר משהו נחר0 "פאינה   עו"ד ג. אדרת:

 11  דיברה איתי ואמרה", אתה אומר "פאינה וצוותה יצרו איתי או ע( רונ� קשר".

 12ביו( החקירה שזה יו( נורא, חקירה מיותרת והזויה בעיניי שהיה יו( קשה,  כ�,  העד, מר יחזקאל:

 13  הדברי( נאמרו תחת התנאי( האלה.

 14אז לא זכרת נכו�? לא זכרת מי פנה, ע( מי דיברו, א( פנתה פאינה או פנה דאוד,   עו"ד ג. אדרת:

 15  א( דיברו אית. או דיברו ע( רונ�. לא זכרת?

 16  י מה שאתה מקריא לי זה מה שאמרתי.ביו( החקירה לפ  העד, מר יחזקאל:

 17  עכשיו,  עו"ד ג. אדרת:

 18  ועכשיו אתה בעדות.?  כב' הש' לוי:

 19  כבר אמרתי את זה,  העד, מר יחזקאל:

 20  זוכר שהיא פנתה אלי.?  כב' הש' לוי:

 21שהייתה שיחה ע( פאינה שבה היא אמרה לי שאפשר לצאת לדר. ושאלתי הא(   העד, מר יחזקאל:

 22  והתשובה היא כ�.מקור הכספי( הוא תקי� 

 23  אוקיי.  כב' הש' לוי:

 24עכשיו ממתי ולמה אתה שואל לקוח שפונה אלי. א( מקור הכספי( הוא תקי�   עו"ד ג. אדרת:

 25  וחוקי?

 26הסברתי ג( קוד(, אני קיבלתי חוות דעת משפטית שהתקשרות ע( גור( ציבורי   העד, מר יחזקאל:

 27  צריכה להיות התקשרות משפטית, גלויה,

 28  , לא, אתה לא עונה לי על השאלה.לא  עו"ד ג. אדרת:

 29  אני אענה ל. על השאלה, אני רק אומר ל. את מה שאני יודע.  העד, מר יחזקאל:

 30  כ�?  עו"ד ג. אדרת:

 31כ�, אתה יכול אולי אחרי זה לנסות להגיד דברי( שאני לא יודע, אבל אז ה( יהיו   העד, מר יחזקאל:

 32ל עוד לא היה מקור תקציבי של.. ועל פי עצת עור. הדי� שלי אנחנו לא התקשרנו כ
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 1ומכיוו� שמדובר בגור( ציבורי צרי. לוודא שהמקור התקציבי הוא מקור תקי�, 

 2  ציבורי.

 3אני שואל אות. ממתי אתה מוודא שלקוח פועל פונה אלי. ורוצה לקבל שירות   עו"ד ג. אדרת:

 4  בתשלו( מה מקור הכס/ שלו?

 5  מרכיב בהסכ(. בכל מקרה. בכל מקרה מקור הכס/ הוא  העד, מר יחזקאל:

 6  אתה שואל מה מקור הכס/ של.?  עו"ד ג. אדרת:

 7  בוודאי.  העד, מר יחזקאל:

 8  הא( הוא חוקי?  עו"ד ג. אדרת:

 9  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 10  הא( הוא תקי�? כל לקוח שפונה אלי.?  עו"ד ג. אדרת:

 11  בדר. כלל מקור הכס/ הוא הגור( עצמו. במקרה של גור( ציבורי,  העד, מר יחזקאל:

 12  כ�?  אדרת:עו"ד ג. 

 13אתה עור. די�, אתה יודע, יש לה( מקורות תקציביי( למימו� פעילות ציבורית   העד, מר יחזקאל:

 14  שלה( ושאלתי הא( זה מהמקור הזה.

 15היה ל. איזה חשש? משהו שלא תקי�, שמקור הכס/ הוא לא חוקי? שיש איזושהי   עו"ד ג. אדרת:

 16  בעיה? או זה סטנדרט לשאול א( מקור הכס/ חוקי?

 17כמו שאמרתי אנחנו חברה מאוד מדויקת וכשנתנו ייעו0 לגור( ציבורי ווידאתי   מר יחזקאל: העד,

 18  שהמקור התקציבי הוא תקי�.

 19  ומי אמר ל. על זה שזה תקי�?  עו"ד ג. אדרת:

 20  פאינה.  העד, מר יחזקאל:

 21אתה אומר "דאוד או פאינה אמרו שכמוב�  449למרות שבאותה חקירה בשורה   עו"ד ג. אדרת:

 22  �".הכל תקי

 23  זה מה שאמרתי באותה חקירה.  העד, מר יחזקאל:

 24. "שאלתי הא( ההסדר על פי חוק, 450עכשיו המשכת ואמרת, אני מקריא משורה   עו"ד ג. אדרת:

 25  אמרו לי שכ�". מה הכוונה הא( ההסדר על פי חוק?

 26י את אני לא, א( תקריא את הקטע כולו אני אולי אזכר על מה אני מדבר. תזכיר ל  העד, מר יחזקאל:

 27  השאלה.

 28"דאוד או פאינה אמרו שכמוב� הכל תקי�. שאלתי הא( ההסדר על פי חוק, אמרו   עו"ד ג. אדרת:

 29לי שכ�. לא שאלתי מה מקור הכספי(". אז אני שואל אות. מה הכוונה "שאלתי 

 30  הא( ההסדר על פי חוק"?

 31  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 32  איזה הסדר? מה זה על פי חוק?  עו"ד ג. אדרת:
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 1  אתה יכול להקריא את השאלה שאני מתייחס אליה?  יחזקאל: העד, מר

 2  אמרתי ל. מה השאלה.  עו"ד ג. אדרת:

 3  מה השאלה? אני למיטב זכרוני לא אמרת את השאלה.   העד, מר יחזקאל:

 4. השאלה הייתה "אמרת שבהתחלה פאינה אמרה ל. שאי� לה כס/ לתת ל., 444  עו"ד ג. אדרת:

 5ופה לא נשאלת שאלה פרטנית לגבי זה. הסבר" ואז אתה מתחיל את ההסבר, 

 6, אתה אומר "שאלתי הא( 450במסגרת ההסבר שאתה נות�, סליחה  451ובשורה 

 7  ההסדר על פי חוק, אמרו לי שכ�".

 8אוקיי, אני מניח שהתכוונתי לכ., אנחנו בת.א.ר.א הקפדנו שכל התקשרות תהיה   העד, מר יחזקאל:

 9וק ואמרו לי שכ�, שההתקשרות התקשרות על פי חוק ושאלתי הא( זה על פי ח

 10  תקינה בעצ(". 

 11  אתה לא יכול להסביר לי עכשיו למה התכוונת "שאלתי הא( ההסדר על פי חוק"?  עו"ד ג. אדרת:

 12  כרגע הסברתי.  העד, מר יחזקאל:

 13  איזה הסדר?  עו"ד ג. אדרת:

 14  א(, אני מניח שהתכוונתי שהא( ההתקשרות תקינה, נקודה.  העד, מר יחזקאל:

 15אולי ההסדר הוא שיש פה ג( עמותות, עמותות שיש לה� אג'נדה משותפת ע(   אדרת:עו"ד ג. 

 16  גברת קירשנבאו( ומי שמשל( זה העמותות, אולי זה ההסדר?

 17  לא.  העד, מר יחזקאל:

 18  לא.  עו"ד ג. אדרת:

 19  לא התייחסתי לדבר כזה.  העד, מר יחזקאל:

 20בוא עוד מעט נראה. עכשיו תראה, בהמש. של אותה חקירה כשהחוקר חוזר   עו"ד ג. אדרת:

 21, ועוד פע( זו לא חקירה 469ושואל אות. על אותו נושא אתה אומר כ., שורה 

 22מלחיצה ולא מטיחי( ב. ולא כלו(. שואלי( אות. תסביר ואתה אומר בשורה 

469,  23 

 24  אליות נהגו ש(? אז בוא.אתה היית איתי בחדר? אתה יודע באיזה ברוט  העד, מר יחזקאל:

 25  לא, בוא תספר קצת.  עו"ד ג. אדרת:

 26לא משנה, עזוב תשאל את השאלות של., אבל אל תניח שאתה יודע באיזה אווירה   העד, מר יחזקאל:

 27  (מדברי( ביחד), אני אתייחס.

 28אני קורא. לא דיברתי על אווירה ואתה מר יחזקאל לא נולדת אתמול ועברת   עו"ד ג. אדרת:

 29ני לא מניח שבגלל לח0 החקירה נסתמו מחשבותי. ופי. ולא זכרת חקירות. א

 30 469דברי( שה( לכאורה מהותיי(. אבל בוא נמשי., בלי לחלק ציוני(. שורה 

 31  אתה אומר כ. "לאחר כמה חודשי(",

 32  אני מציע ל. לא לחלק ציוני(. אני אגיד ל., אני אגיד רק,  העד, מר יחזקאל:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018יולי  16  

  

 2856

 1  ח.בוא, בוא לא נתווכ  עו"ד ג. אדרת:

 2  אוקיי? אז בוא, חבל.  העד, מר יחזקאל:

 3  אני לא מחלק ל. שו( ציוני(.  עו"ד ג. אדרת:

 4  אז אוקיי, תודה רבה.  העד, מר יחזקאל:

 5אני מצטט. "לאחר כמה חודשי(", אני פותח סוגריי(, זה מאותה גרסה של.   עו"ד ג. אדרת:

 6דאוד חזרו שפאינה אמרה שאי� כס/, אני סוגר סוגריי( ממשי. לצטט. "פאינה או 

 7אליי או לאחד העובדי( שלי ונאמר שנמצא מקור כספי לממ� הפעילות הזו, ואני 

 8אמרתי לה( 'זה חוקי ותקי�' ואמרו לי שכ�. לאור. כל הפגישות שלי ע( פאינה 

 9הבהרתי לפאינה שהיא אשת ציבור וחייבת לנהוג על פי חוק ולא לנהוג בשטויות". 

 10  0 משפטי של פאינה?אז בוא נתחיל רגע מהסו/, אתה ג( יוע

 11  לא.  העד, מר יחזקאל:

 12מה זה "הבהרתי לפאינה שהיא חייבת לנהוג על פי חוק"? אתה צרי. להבהיר   עו"ד ג. אדרת:

 13  לסגנית שר שהיא צריכה לפעול לפי חוק?

 14  לא.  העד, מר יחזקאל:

 15  אז מה האמירה הזאת?  עו"ד ג. אדרת:

 16וירה מתנהלת הפעילות הציבורית היו(, כל גור( ציבורי ואתה יודע באיזה או  העד, מר יחזקאל:

 17  צרי. להבטיח שהפעילות שלו היא פעילות תקינה וחוקית. 

 18מה זה להבטיח? אתה אומר אתה הבהרת שהיא אשת ציבור וחייבת לנהוג על פי   עו"ד ג. אדרת:

 19  חוק ולא לנהוג בשטויות. מה זה לנהוג בשטויות?

 20  לנהוג על פי חוק.  העד, מר יחזקאל:

 21  אתה נתקלת שהיא נהגה לא על פי חוק קוד(?  :עו"ד ג. אדרת

 22  לא.  העד, מר יחזקאל:

 23  אז זה הסבר שאתה נות� לכל איש ציבור שאתה עובד איתו?  עו"ד ג. אדרת:

 24  כל גור( ציבורי שרוצה לשמור על עצמו צרי. להיות מאוד זהיר באזור המשפטי.  העד, מר יחזקאל:

 25  ייבי( לפעול על פי חוק, זה מה שאתה אומר?ואתה מתנדב ומייע0 לאנשי( שה( ח  עו"ד ג. אדרת:

 26  אני לא אמרתי את זה. אני ג( מעדי/ להתעל( מהשאלה של.,  העד, מר יחזקאל:

 27  זה מה שאמרת.  עו"ד ג. אדרת:

 28  אלא א( תנסח אותה אחרת.  העד, מר יחזקאל:

 29  זה מה שאמרת.  עו"ד ג. אדרת:

 30קשר חיובי וח( שהיה איתה "תשמרי על עצמ., האזור אמרתי לפאינה מתו.   העד, מר יחזקאל:

 31המשפטי הוא אזור רגיש. תוודאי שהפעילות של. ה� תקינות" וכ� זה נאמר לכל 
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 1גור( באזור הציבורי, בעיד� המשפטי שהשתלט על המערכות שלנו בשני( 

 2  האחרונות.

 3  הבנתי. אתה משפט�?  עו"ד ג. אדרת:

 4הודיע ל. שאני מרגיש שעור. הדי� קצת מטריד אותי. אני כבוד השופט אני נאל0 ל  העד, מר יחזקאל:

 5  לא משפט�, הוא יודע את זה. שישאל אותי שאלות אני אענה לו. אני לא מבי� את,

 6  אני לא מטריד שו( דבר, אני שואל אות. שאלות.  עו"ד ג. אדרת:

 7  אני לא משפט�, אתה יודע שאני לא משפט�. אני מכבד אות. כמשפט�,  העד, מר יחזקאל:

 8  יפה.  כב' הש' לוי:

 9  אני מבקש שזה יהיה הדדי.  העד, מר יחזקאל:

 10  מה לא בסדר? שאלתי אות. א( אתה משפט�?  עו"ד ג. אדרת:

 11  אני לא משפט�.  העד, מר יחזקאל:

 12  אז זהו, אז תענה בקיצור שאתה לא משפט� ונמשי. הלאה.  עו"ד ג. אדרת:

 13  אז אתה לא מכבד אותי, אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 14אני מתעל( מההערות. מר עובד אי� לי שו( עניי� להיכנס אית. לעימותי(. אני   דרת:עו"ד ג. א

 15עושה את עבודתי ואני חוקר אות. ואתה פה עד תביעה על דוכ� העדי( ותפקיד. 

 16לענות על שאלות. א( בית המשפט יחשוב שהשאלות ה� לא במקו( בית משפט 

 17"פאינה או דאוד  469יודע אי. להתנהל. עכשיו אני חוזר למה שאמרת בשורה 

 18  חזרו אליי או לאחד העובדי( שלי".

 19  זה מה שאמרתי אז.  העד, מר יחזקאל:

 20  פע( שנייה באותה הודעה.  עו"ד ג. אדרת:

 21  זה מה שאמרתי אז.  העד, מר יחזקאל:

 22  אוקיי.  עו"ד ג. אדרת:

 23  מה השאלה?  כב' הש' לוי:

 24  היו( הוא אומר שפאינה פנתה אליו.  עו"ד ג. אדרת:

 25  אוקיי.  כב' הש' לוי:

 26נכו�? היו( אתה זוכר בוודאות שפאינה, לא היא או עוזר שלה או דאוד, פנתה   עו"ד ג. אדרת:

 27  אלי., לא לעובד של. ולא לצור אלא אלי.. זה מה שאתה זוכר היו(?

 28  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 29  טוב. אדוני רוצה לעזוב, נעבור הלאה.  עו"ד ג. אדרת:

 30  לא, לא, לגיטימי.  כב' הש' לוי:

 31לא, אדוני שאל מה השאלה. עכשיו אתה זוכר את העיתוי של אותה שיחה שאתה   ג. אדרת:עו"ד 

 32  מתאר אותה?
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 1  לא.  העד, מר יחזקאל:

 2, אלא יחסית לאירועי( שאנחנו 1.1.2017לא מצפה שתגיד לי זה היה ביו(   עו"ד ג. אדרת:

 3  מדברי( עליה(?

 4  לא.  העד, מר יחזקאל:

 5  בכלל לא?  עו"ד ג. אדרת:

 6  לא.   ל:העד, מר יחזקא

 7אז בוא ננסה לברר את הנתוני( ותיכ/ נגיע לפרטי(, אבל אני נות� ל. כמה נקודות   עו"ד ג. אדרת:

 8  .14למאי  18ציו�. ההסכ( ע( רונ� צור ועמותות הוא מה

 9  אוקיי.   העד, מר יחזקאל:

 10  . 5.6.14התשלו( הראשו� של העמותות לרונ� צור הוא ב  עו"ד ג. אדרת:

 11  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 12  עכשיו אור�, אור�?  עו"ד ג. אדרת:

 13  אור�.  העד, מר יחזקאל:

 14אור� לסטר אמר שלמעשה את( התחלת( לעבוד ביחד ע( רונ� צור בנושאי(   עו"ד ג. אדרת:

 15  . 18.5.14שקשורי( לפאינה מה

 16  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 17  אני רוצה להציג ל. פה מיילי( וחשבוניות. תעיי� בה� רגע.  עו"ד ג. אדרת:

 18  כ�. במה בדיוק?  יחזקאל: העד, מר

 19  .72נ/  כב' הש' לוי:

 20  זה הוגש כבר?   עו"ד קרמר:

 21  אמיר, אור� פונה לאמיר,  עו"ד ג. אדרת:

 22  כ�?  העד, מר יחזקאל:

 23  ואומר לו "מצור/ שתי חשבוניות, אחת חלקית עבור מאי ואחת מלאה עבור יוני".  עו"ד ג. אדרת:

 24  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 25יג ל. בתחתית העמוד ג( אור� פונה לאמיר ואומר "הא( זה בסדר עכשיו אני מצ  עו"ד ג. אדרת:

 26  ".2935מבחינת. שאוציא חשבונית יחסית עבור חודש מאי, 

 27  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 28של ת.א.ר.א, על  1460עכשיו אני מראה ל. פה שתי חשבוניות, הראשונה חשבונית   עו"ד ג. אדרת:

2935.48.  29 

 30  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 31. זה 31ימי( חלקי  13שקל כפול  7000עכשיו אני אומר ל. שהחישוב הוא שזה   עו"ד ג. אדרת:

 32  אגורות אוקיי? 48בדיוק החישוב המדויק ע( הנקודה של 
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 1  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 2זאת אומרת שת.א.ר.א התחילה לתת שירות בשכר בהקשר לייעו0 שהיא נתנה   עו"ד ג. אדרת:

 3  למאי. 18יחד ע( רונ� צור ב

 4  זה יו( תחילת העבודה, כ�.  יחזקאל:העד, מר 

 5והמצגת  584זה יו( תחילת העבודה. עכשיו בוא נתייחס רגע לנושא של המצגת, ת/  עו"ד ג. אדרת:

 6  נכו�? 2014לאפריל  29הזאת היא מיו( 

 7  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 8  אוקיי?   עו"ד ג. אדרת:

 9  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 10עכשיו ר� ליבנה כשהעיד פה אמר שהמצגת הוכנה על ידו, הוא הכי� אותה על   עו"ד ג. אדרת:

 11  דעתו, נת� ל. ג( לעיי� בה, לקראת הפגישה הראשונה ע( פאינה קירשנבאו(.

 12הוא ג( אמר עוד דברי(, שעוד אנשי( עיינו בה. א( אתה מציג לו תציג לו את מה   עו"ד קרמר:

 13  שהוא אמר.

 14  שב שרונ� צור ואחרי זה הוא חזר בו מזה.הוא אמר שהוא חו  עו"ד ג. אדרת:

 15  הוא אמר שעובד ורונ�,  עו"ד קרמר:

 16  עובד אמרתי עכשיו.  עו"ד ג. אדרת:

 17  ורונ� העביר הערות.   עו"ד קרמר:

 18אי� לנו את הפרוטוקול, אני זוכר שהצגתי לו שלגבי רונ� צור הוא חשב שזה כתב   עו"ד ג. אדרת:

 19שנה, הוא אמר שזה הוכ� לקראת ידו ואחרי זה הוא חזר בו מזה. אבל לא מ

 20הפגישה הראשונה ע( פאינה, שהוא הכי� את זה על דעת עצמו. הוא בדק חומרי( 

 21  על פאינה לקראת פגישה ראשונה ע( לקוח. מה תגובת.?

 22  אז הוא אמר.  העד, מר יחזקאל:

 23  ומה אתה אומר?  עו"ד ג. אדרת:

 24  תשאל אותי, מה אתה רוצה שאני אגיד?  העד, מר יחזקאל:

 25  אתה מאשר את זה, אתה שולל את זה?   ג. אדרת:עו"ד 

 26  אני מאשר את מה?  העד, מר יחזקאל:

 27, שהוצגה בישיבה 584שהמצגת הזו, השאלות לא כל כ. מסובכות. המצגת הזו, ת/  עו"ד ג. אדרת:

 28נערכה על ידי המשרד של., משרד ת.א.ר.א. מי שער. אותה זה  2014לאפריל  29ב

 29הפגישה הראשונה ע( גברת קירשנבאו( לפני  ר� ליבנה. הוא הכי� אותה לצור.

 30  שבכלל הייתה התקשרות.

 31אוקיי. כמו שאתה יודע, ג( אתה עור. די� ויש ל. לקוחות, התקשרות זה לא עניי�   העד, מר יחזקאל:

 32של מהרגע להרגע. יש מספר ימי( שלוקח זמ� להכי� את ההתקשרות. יכול להיות 
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 1נות וכולי. הפגישה התקיימה לקראת שהפגישה הייתה כדי לבדוק כיווני(, התארג

 2  תחילת עבודה, אמרתי את זה.

 3הא( יש ל. מידע אחר למה שהעיד פה ר� ליבנה שזה הוכ� לצור. הפגישה   עו"ד ג. אדרת:

 4  הראשונה וזה הוכ� על ידו ועל, הוא הכי� את זה עצמאית?

 5  ?מה יותר ברור מלהגיד שזו מצגת שהוכנה לקראת תחילת עבודה  העד, מר יחזקאל:

 6  וזה דבר נהוג?  עו"ד ג. אדרת:

 7  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 8זאת אומרת שאת( קובעי( פגישה ע( לקוח לקראת תחילת עבודה את( מנסי(   עו"ד ג. אדרת:

 9  למפות נושאי( שאת( חושבי( ה( יכולי( לעניי� את הלקוח? 

 10  תהלי. התקשרות לפעמי( ג( יכול להיות ב� חצי שנה, כ�.  העד, מר יחזקאל:

 11  וזה חלק מתהלי. ההתקשרות?  אדרת:עו"ד ג. 

 12אני לא יודע, אני רק אומר ל. שזו מצגת שהוכנה לקראת תחילת עבודה כי   העד, מר יחזקאל:

 13  התחילה עבודה אחר כ..

 14ואת( מיפית( פה נושאי( שחשבת( שה( נושאי( שיכולי( לעניי� את חברת   עו"ד ג. אדרת:

 15  הכנסת קירשנבאו(?

 16  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 17עכשיו אני אגיד ל. מה שהעיד פה ר� ליבנה. ר� ליבנה, אגב אמרת ג( פה לחברי   אדרת: עו"ד ג.

 18  שר� ליבנה היה תפקיד בכיר אצל. בחברה נכו�?

 19  היה ראש המטה.   העד, מר יחזקאל:

 20  את( בקשר עד היו(?  עו"ד ג. אדרת:

 21  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 22  ראית בו איש רציני? מקצועית?  עו"ד ג. אדרת:

 23  כ�.  קאל:העד, מר יחז

 24אגב כי הצגתי את זה ג( לו, מה קרה לפר0 של. בסו/ החקירה הראשונה שבאת   עו"ד ג. אדרת:

 25  והשתלחת בנושא המהימנות שלו? 

 26  כי נאמרו ש( דברי( שלדעתי לא היו מדויקי(.  העד, מר יחזקאל:

 27  זה היה,  עו"ד ג. אדרת:

 28  על ידי מי?  כב' הש' לוי:

 29  על ידי ר�.  העד, מר יחזקאל:

 30  ואמירות של. לגבי האמינות שלו ה� אמירות שבאו בעידנא דריתחא או זה נכו�?  אדרת: עו"ד ג.

 31  הופתעתי מאוד מהדברי( שהוא אמר.  העד, מר יחזקאל:
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 1לא, אבל לא זה שאלתי אות.. הופתעת ממה שהוא אמר. א( אני מופתע ממישהו   עו"ד ג. אדרת:

 2ת ואמרו לי את זה שאמר לי משהו אז אני לא בא ואומר והאיש הזה חסר אמינו

 3א', ב', ג' וכל הדר. חשדתי בו בחוסר אמינות ואני מצטער על זה שלא שמעתי 

 4מאחרי( להפסיק לעבוד איתו. אז זה לא אמירות שאתה אומר בגלל ששמעת 

 5והתרגזת, אז אני שואל א( ה� אמיתיות, יש אמת מאחוריה� או זה בגלל עידנא 

 6  ו?דריתחא אז אי. אומרי( בלשו� הע( נכנסת ב

 7  אני רואה אצל כל אד( ג( את מעלותיו וג( את מגרעותיו.  העד, מר יחזקאל:

 8  וא( אני מפרש את זה אז מה שאמרת לגבי נושא המהימנות שלו,  עו"ד ג. אדרת:

 9  התייחס לדברי( שהוא אמר שלא היו.  העד, מר יחזקאל:

 10שבעיניי לא כל כ. חשובה. אתה אמרת לא, אבל אני מצטער שאני בנקודה הזאת   עו"ד ג. אדרת:

 11ש( כשקיבלת אותו לעבודה הזהירו אות., נקבת במישהו מעמותת תפוח, שהאיש 

 12  לא אמי� וג( במהל. העבודה ראית נושאי( של חוסר אמינות.

 13אתה חייב להעביר את זה לאזור הציבורי. מדובר בב� אד( שיש לו המש. של   העד, מר יחזקאל:

 14הוא אמר דברי( שלא קרו וכשנתבקשתי להסביר למה חיי(, שיש לו ש( טוב. 

 15לדעתי הדברי( האלה קרו אמרתי מגרעותיו ואני מציי� פה שיש לו ג( הרבה מאוד 

 16  יתרונות ועד היו( האיש מחויב להרבה מאוד דברי( טובי( שהוא עושה.

 17  אני בעיניי לא חושב שהוא לא אמי�, אבל אתה אמרת את הדברי(.  עו"ד ג. אדרת:

 18  אוקיי.  יחזקאל:העד, מר 

 19טוב. עכשיו הוא העיד פה ובגדול אמר כ. "הייתה פגישה ראשונה ע( גברת   עו"ד ג. אדרת:

 20", מועד המצגת. על המצגת כבר דיברנו. ומה שהוא 2014לאפריל  29קירשנבאו( ב

 21אומר שבעקבות הפגישה הדעה של. ושלו הייתה שגברת קירשנבאו( לא זקוקה 

 22  יח"צ.לייעו0 אסטרטגי אלא לשירותי 

 23  זקוקה בעיקר לשירותי יח"צ.  העד, מר יחזקאל:

 24  אני אומר ל. מה הוא אמר.  עו"ד ג. אדרת:

 25  אוקיי.   העד, מר יחזקאל:

 26זקוקה לשירותי יח"צ. ולכ� הפנית( אותה לרונ� צור, המלצת( על רונ� צור והוא   עו"ד ג. אדרת:

 27, אני מנסה לצטט, אי� לנו פרוטוקול אבל זה היה לא מזמ�, אפילו אמר שבשלב זה

 28את( יצאת( מהתמונה כ. הוא אמר וחזרת( אליה רק בהמש.. מה יש ל. לומר 

 29  על העמדה הזאת שלו?

 30  שאני מבי� שזה מה שהוא אמר.  העד, מר יחזקאל:

 31  אני שואל אות..  עו"ד ג. אדרת:

 32  אז מה אתה שואל אותי?  העד, מר יחזקאל:
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 1  א( כ. זה היה?  דרת:עו"ד ג. א

 2אני מלכתחילה אמרתי שעיקר העבודה כא� הוא יחסי ציבור. אני כ� חשבתי   העד, מר יחזקאל:

 3שצרי. שיהיה פה תהלי. אסטרטגי למיצוב הנושאי( שבה( תעסוק פאינה, אבל 

 4מלכתחילה אמרתי שעיקר העבודה היא תקשורתית, עיקר העבודה צריכה 

 5  י אסטרטגי שלנו. להתבצע על ידי משרד יח"צ ובליוו

 6  אתה יודע שמשרד רונ� צור ג( עוסקי( בייעו0 אסטרטגי.  עו"ד ג. אדרת:

 7  אני לא בטוח עור. די� אדרת,  כב' הש' לוי:

 8  מה?  עו"ד ג. אדרת:

 9שהוא אמר שבלעדית היא זקוקה לשירותי יח"צ. ג( למיטב זכרוני הוא אמר   כב' הש' לוי:

 10  שבעיקר, זה מה שאני זוכר.

 11  אדוני אולי זוכר,  עו"ד ג. אדרת:

 12  בסדר, אבל (מדברי( ביחד),  כב' הש' לוי:

 13  אבל אני ישבתי וחקרתי אז אני יודע מה היו השאלות.  עו"ד ג. אדרת:

 14  בסדר, העד בכל מקרה,  כב' הש' לוי:

 15  בסדר, העד יכול,  עו"ד ג. אדרת:

 16  אמר את תגובתי.  כב' הש' לוי:

 17  כ�. העד העיד מה שהעיד, זה בסדר.  עו"ד ג. אדרת:

 18  כ�.  ' הש' לוי:כב

 19  הוא אפילו אמר ש"בשלב זה יצאנו מהתמונה". זה דברי( שהוא אמר,  עו"ד ג. אדרת:

 20  טוב, בסדר.  כב' הש' לוי:

 21  אבל אפשר לבדוק את הפרוטוקול.  עו"ד ג. אדרת:

 22  בסדר, כ�.  כב' הש' לוי:

 23  עכשיו שאלתי אות. א( משרד רונ� צור הוא ג( עוסק בייעו0 אסטרטגי?  עו"ד ג. אדרת:

 24למיטב ידיעתי כ�. אני חושב שהאסטרטגיה שלו היא אסטרטגיה תקשורתית,   ד, מר יחזקאל:הע

 25אולי ג( אחרת. אני חושב שהוא לא נות� את השירותי( שאנחנו נותני( בהקשרי( 

 26  שקשורי( למרחב המדינתי.

 27  ששאלתי את אמיר נאמי, אתה מכיר אותו?  עו"ד ג. אדרת:

 28  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 29  מי הוא?  עו"ד ג. אדרת:

 30  מנכ"ל רונ� צור.  העד, מר יחזקאל:
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 1א( משרד רונ� צור עוסק ג( בייעו0 אסטרטגי והוא ענה כמוב� שכ�, זה ג( בלוגו   עו"ד ג. אדרת:

 2שלה( מופיע. ושאלתי הא( ה( היו יכולי( לספק את השירות ג( בפ� של ייעו0 

 3  אסטרטגי, הוא אמר שכ�.

 4  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 5  חולק עליו? אתה חושב שה( לא היו מסוגלי(? אתה  עו"ד ג. אדרת:

 6זה לא מה שאני אומר, אני אומר שבאותו זמ� הייתה בינינו הבנה של שיתו/ פעולה   העד, מר יחזקאל:

 7  בי� שני המשרדי(, כמו ג( בתיקי( אחרי( שעשינו.

 8זאת אני לא חולק על ההבנה הזאת בינ. לבי� רונ� צור, אבל אני אומר שההבנה ה  עו"ד ג. אדרת:

 9נבעה מזה שאתה העברת את הטיפול לרונ� צור ובמסגרת היחסי( של. מול רונ� 

 10  צור החלטת( על חלוקת עבודה.

 11החלטנו שבמקרה הזה עיקר העבודה הוא יח"צ ולכ� עיקר העבודה יעשה באזור   העד, מר יחזקאל:

 12היו מקרי( שבה( עיקר העבודה הייתה אסטרטגית של יחסי הציבור. 

 13  וההתקשרות המשנית הייתה של יחסי ציבור.

 14ההחלטה הזו על חלוקת העבודה ביניכ( ועל חלוקת הכספי( ביניכ( הייתה   עו"ד ג. אדרת:

 15  החלטה פנימית שלכ( מול משרד רונ� צור נכו�?

 16  קר העבודה היא יח"צ, כ�.הייתה הבנה בינינו לבי� משרד רונ� צור שעי  העד, מר יחזקאל:

 17  וג( החלוקה הכספית?  עו"ד ג. אדרת:

 18  נכו�, אמרתי את זה ג( כ�,  העד, מר יחזקאל:

 19וג( המבנה שרונ� צור מתקשר מול הלקוח, הוא מקבל את מלוא הכס/ ומפריש   עו"ד ג. אדרת:

 20  לכ( את חלקכ(, ג( זה סוכ( ביניכ( לבי� רונ� צור?

 21התקשרות ע( משרד רונ� צור הייתה כאשר התקיימה אותה הידיעה שלי על ה  העד, מר יחזקאל:

 22שיחה שעסקה בנושא המקור התקציבי, שההתקשרות תהיה ע( רונ� צור ואנחנו 

 23  נהיה בהתקשרות משנה. וזה היה מקובל עליי.

 24  וזה היה מקובל וכ. פעלת(?  עו"ד ג. אדרת:

 25  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 26להכניס לתמונה את רונ� צור הייתה  עכשיו, תראה אתה מאשר שההחלטה  עו"ד ג. אדרת:

 27  החלטה של. בעקבות הפגישה הראשונה ע( גברת קירשנבאו( נכו�?

 28כשנפגשתי ע( גברת קירשנבאו( ודיברנו חשבתי שהנושא התקשורתי הוא נושא   העד, מר יחזקאל:

 29שהיא צריכה בו מאמ0, ריכוז מאמ0 והצעתי לה, לא החלטתי עבורה, הצעתי לה 

 30  שורת, מעשה שגרה.להיפגש ע( יוע0 תק

 31  ודיברת ע( רונ� צור?  עו"ד ג. אדרת:

 32  דיברתי ע( רונ� צור, אמרתי לו מה אני חושב ויזמתי את הפגישה.  העד, מר יחזקאל:
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 1  אז בוא, אני רוצה להקריא ל. מה אומר רונ� צור. את( בקשרי(?  עו"ד ג. אדרת:

 2  קשרי עבודה מאוד מאוד מצומצמי(.  העד, מר יחזקאל:

 3  היו( או בעבר או בכלל?  :עו"ד ג. אדרת

 4  ג( היו(.  העד, מר יחזקאל:

 5  ומבחינת משרד יחסי ציבור, הוא נחשב לאחד המובילי( באר0?  עו"ד ג. אדרת:

 6  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 7  והיה ביניכ( איזשהו, עבר חתול שחור, היה ריב?  עו"ד ג. אדרת:

 8  לא.  העד, מר יחזקאל:

 9, בחלק הראשו�. באותו יו( 15לינואר  5תראה בהודעה של רונ� צור מיו( עכשיו   עו"ד ג. אדרת:

 10הוא אומר כ. "בחודש שקד( להתקשרות שלי ע(  26יש לו שני חלקי(. שורה 

 11, דיבר איתי עובד יחזקאל 2014מאי  �הרוח החדשה ולפרויקט, לדעתי אפריל 

 12ירי( והיא ואמר לי שהייתה לו שיחה ע( פאינה והיא עושה פרויקט בענייני צע

 13מתוסכלת שהיא אינה מצליחה למנ/ את הפרויקט הזה בתקשורת. עובד יחזקאל 

 14  המלי0 לפאינה להתקשר איתי ולהשתמש בידע המקצועי שלנו.

 15  מה השאלה?  העד, מר יחזקאל:

 16  אני רוצה את תגובת., זה נכו�? כ. הצגת לו את הנושא?  עו"ד ג. אדרת:

 17בה לפני ההתקשרות את השיחה שלי ע( פאינה ואת אני הצגתי לרונ� צור הר  העד, מר יחזקאל:

 18ההתרשמות שלי מפאינה, את הצור. שלה בייעו0 תקשורתי. בעקבות זה הוא ואני 

 19נפגשנו ע( פאינה לפחות פע( אחת, אולי פעמיי(, עוד הרבה לפני ההתקשרות. 

 20לא התקשרנו איתה כי לא היה מקור תקציבי וכשיש מקור תקציבי אני מתקשר 

 21  לו שנמצא מקור תקציבי ואפשר להתקד(. ואני אומר 

 22אבל אמרת שההחלטה שצרי. לצר/ את רונ� צור הייתה אחרי הפגישה הראשונה   עו"ד ג. אדרת:

 23  על המצגת, אז אי. זה מסתדר?

 24  תשמע אני לא אחראי על הבנת הנקרא. אני לא אמרתי דבר כזה.  העד, מר יחזקאל:

 25  לא אמרת דבר כזה?  עו"ד ג. אדרת:

 26  לא אמרתי דבר כזה.  קאל:העד, מר יחז

 27טוב, אז נראה את הפרוטוקול אחר כ.. ואני מבקש לא להעיר הערות, כי הוא   עו"ד ג. אדרת:

 28  שומע שאתה אומר לא אמרת דבר כזה והוא חוזר אחרי..

 29  תשמע לא שמעתי, אבל אוקיי. לא שמעתי שו( דבר, אבל אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 30רגישות גבוהה. באוז�, כ�. תעבירו בפתקי(, מה הבעיה?  כ�, תמנעו מהערות, יש  כב' הש' לוי:

 31  ביניכ(, לא לתקשורת. כ�?

 32  אז השאלה שלי היא פשוטה, מה שאומר פה רונ� צור זה לא נכו�?  עו"ד ג. אדרת:
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 1  מה שאני אמרתי זה מה שהיה.   העד, מר יחזקאל:

 2והיא מתוסכלת  וא( הוא אומר שאתה אמרת לו שהיא פנתה אלי. בנושא צעירי(  עו"ד ג. אדרת:

 3שהיא לא מצליחה למנ/ את הפרויקט ואז אתה המלצת לה להתקשר איתו, אי� 

 4  בזה לבי� האמת ולא כלו(?

 5  אני חוזר ואומר, נפגשתי ע( פאינה,  העד, מר יחזקאל:

 6  לא, לא, אל תחזור על מה שאמרת,  עו"ד ג. אדרת:

 7  חשבתי, רגע, לא,  העד, מר יחזקאל:

 8  א( זה לא נכו�.אני שואל אות.   עו"ד ג. אדרת:

 9רק רגע, רק, כ� לסנגור יש שליטה מלאה על השאלות. אי� לו שו( שליטה על   כב' הש' לוי:

 10  התשובות שלו.

 11  אז אני ממקד את השאלה,  עו"ד ג. אדרת:

 12  לא,  כב' הש' לוי:

 13  כי מה שהוא אומר פה לא נכו�.  עו"ד ג. אדרת:

 14  לא,אדוני ימקד רק אחרי שהוא יסיי(. כ�, וא(   כב' הש' לוי:

 15  שירצה לנו כמה שהוא רוצה.  עו"ד ג. אדרת:

 16  עור. די� אדרת. כ�, בבקשה.  כב' הש' לוי:

 17  פעמי(. 4שמענו את זה כבר   עו"ד ג. אדרת:

 18  עור. די� אדרת אני לא שמעתי, אי� לי מושג מה הוא יגיד, מה הוא הול. להגיד.   כב' הש' לוי:

 19  שבחקירות מלמדי( כל מיני טכניקות,זה בסדר, אני לא משפט�, אבל שמעתי   העד, מר יחזקאל:

 20  כ�, אתה, ג( אתה תתאי( את עצמ.,  כב' הש' לוי:

 21  אבל,  העד, מר יחזקאל:

 22  אי� צור., כ�? שליטה עצמית.  כב' הש' לוי:

 23  כבוד השופט אפשר היה לנסח את השאלות,  העד, מר יחזקאל:

 24  יכול להיות,  כב' הש' לוי:

 25  י נשאל.אני עונה על כל השאלות שאנ  העד, מר יחזקאל:

 26אדו� יחזקאל בית המשפט נלח0 להג� עלי., אז אתה תשיב לשאלה ואל, תואיל   כב' הש' לוי:

 27  לא לחלק ציוני( בתחו( שאינו תחו( מומחיות..

 28  קיבלתי.  העד, מר יחזקאל:

 29  בבקשה.  כב' הש' לוי:

 30דר. רונ� צור, אני המלצתי לרונ� צור, אני המלצתי קוד( לפאינה קירשנבאו(.   העד, מר יחזקאל:

 31אגב התלבטתי ע( פאינה מי נכו� שיהיה יוע0 התקשורת. היא שאלה את השאלה, 

 32התלבטנו בי� כמה. אמרתי לה שאני חושב שרונ� צור הוא הכתובת בגלל הניסיו� 
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 1התקשורתי שלו. נפגשנו איתה לפגישה אחת או שתיי(, דיברנו על מה היא צריכה. 

 2ע מקור תקציבי ואני מתקשר היא רצתה להתקשר, לא היה כס/ ובשלב מסוי( מגי

 3ואני אומר לו שאפשר להתקד(. כאשר החלוקה היא שהוא היוע0 הראשי ואני 

 4  היוע0 המשני, שוב כי סברתי שרוב התיק הוא יח"צ.

 5  טוב. עכשיו תענה לי על השאלה.  עו"ד ג. אדרת:

 6  כ�?  העד, מר יחזקאל:

 7מאי ואמרת  �בחודש אפריל  שרונ� צור אומר ש"הייתה לי", שאתה דיברת איתו  עו"ד ג. אדרת:

 8לו שהייתה ל., עובד יחזקאל, שיחה ע( פאינה והיא עושה פרויקט בענייני צעירי( 

 9והיא מתוסכלת שהיא אינה מצליחה למנ/ את הפרויקט הזה בתקשורת ובעקבות 

 10זה המלצת לו, המלצת לה להתקשר ע( רונ�. זו גרסת רונ� על השיחה של. איתו 

 11  אינה לפנות אליו.כשאמרת לו שאתה ממלי0 לפ

 12  הא( אתה מאשר את תוכ� השיחה, כפי שאומר רונ� צור?  כב' הש' לוי:

 13  לא.  העד, מר יחזקאל:

 14  את גרסתו?  כב' הש' לוי:

 15  לא.  העד, מר יחזקאל:

 16  לא. העד מכחיש אותה,  כב' הש' לוי:

 17  בסדר גמור.  עו"ד ג. אדרת:

 18  והוא הסביר את גרסתו.  כב' הש' לוי:

 19  שאלה שאפשר לענות עליה. אבל הנה  העד, מר יחזקאל:

 20  כ�, ובית המשפט יחליט איזה גרסה לקבל. כ�?  כב' הש' לוי:

 21  אי� בעיה בכלל, אני חייב להציג לו.  עו"ד ג. אדרת:

 22זה בסדר גמור אדוני. רק בנימוס ובכבוד ויאפשר לו לסיי( להשלי( את   כב' הש' לוי:

 23  התשובות. שאלה הבאה.

 24. אומר כ. 7ההודעה שלו, של רונ� צור באותו יו(, בחלק השני משורה בהמש.   עו"ד ג. אדרת:

 25"צרי. לזכור כי הקשר בי� צור תקשורת, הכוונה שלי ושל אמיר נאמי לתיק הנ"ל 

 26הייתה באמצעות עובד יחזקאל אשר חיבר אותנו ג( לפאינה וג( לעמותות איילי( 

 27פני החתימה על ורוח חדשה. אני כלל עד לאותו מועד, קרי הפגישה שנערכה ל

 28  ההסכ( לא הכרתי את העמותות". תגובה?

 29אני חיברתי את רונ� צור לפאינה כי חשבתי שהיא זקוקה לייעו0 תקשורתי,   העד, מר יחזקאל:

 30  נקודה.

 31מה תגובת. לעניי� מה שאומר רונ� צור שחיברת אותו לפאינה וג( לעמותות   עו"ד ג. אדרת:

 32  איילי( ורוח חדשה?
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 1  יה ולא נברא.לא ה  העד, מר יחזקאל:

 2  אתה הכרת אות� מקוד(, את העמותות האלה? איזה מה�?  כב' הש' לוי:

 3מכיר את העמותות מתקופת עבודתי בממשלה. עמותות מצוינות. לא פגשתי   העד, מר יחזקאל:

 4אות�, לא דיברתי אית� ולא שמעתי עליה� עד כאשר תו. כדי העבודה ע( פאינה 

 5ס הצעירי(, שלא השתתפתי בה, והדבר קירשנבאו( ה� הגיעו לפגישה בנושא כנ

 6היחיד היה לחבק אות( ולהגיד לה( שיופי שה( פה. מעבר לזה לא היה לא 

 7איילי( ולא רוח חדשה עד לאותה נקודה ועד שאני מבי� שההתקשרות היא ע( 

 8  עמותת איילי( ועוצר את ההתקשרות. 

 9  לא הכרת את איילי( קוד( לכ�?  עו"ד ג. אדרת:

 10  מר,הוא א  כב' הש' לוי:

 11  לא, מעבר להכרות של שמעתי על העמותה הזאת, לא היה ל. קשר אית(?  עו"ד ג. אדרת:

 12  לא היה לי קשר אית(,  העד, מר יחזקאל:

 13  מעול(?  עו"ד ג. אדרת:

 14  מאז שסיימתי, כרגע אמרתי,  העד, מר יחזקאל:

 15  ע( מת� היה ל. קשר?  עו"ד ג. אדרת:

 16אחד, אני הייתי פקיד ממשלתי שהייתי אחד מהראשוני( שעזר מאז, מת� היה   העד, מר יחזקאל:

 17לעמותת איילי( לעשות את הציונות המדהימה שהיא עושה, נקודה. לא היה לי 

 18איתו קשר משסיימתי את עבודתי בממשלה ועד שפגשתי אותו באותה פגישה של 

 19  כנס צעירי(,

 20  אוקיי.  עו"ד ג. אדרת:

 21צמי לא השתתפתי בפגישה. אתה יודע אפשר לשאול את פגישת מסדרו� כי אני ע  העד, מר יחזקאל:

 22  השאלות ככה, אבל אמת יש אחת.

 23  לא, אל תלמד אותי לשאול שאלות,  עו"ד ג. אדרת:

 24  אז אל תשנה את האמת שלי.  העד, מר יחזקאל:

 25  אדו� יחזקאל, כ� מה קורה לכ(? כ�, בבקשה.   כב' הש' לוי:

 26"בהזדמנות מסוימת שאיני זוכר בדיוק, זה  .12ממשי. ואומר רונ� צור בשורה   עו"ד ג. אדרת:

 27היה מספר חודשי( לפני החתימה על ההסכ(, יוצר איתי קשר עובד יחזקאל. איני 

 28זוכר א( בטלפו� או בפגישה, ואומר לי הא( אני מעוניי� להשתלב בפרויקט 

 29שמובילי( פאינה וארגוני( בסוגיות של צעירי(, ירידה מהאר0 וכולי. השבתי לו 

 30  גובה?שבשמחה". ת

 31  מה, מה השאלה?  העד, מר יחזקאל:

 32  הא( התנהלה שיחה בתוכ� הזה,  כב' הש' לוי:
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 1  לא.  העד, מר יחזקאל:

 2  שהסנגור הציג ל.?  כב' הש' לוי:

 3  לא, התוכ� היה הצור. של פאינה בייעו0 תקשורתי.  העד, מר יחזקאל:

 4  ו�?אז מה שאומר פה עובד אתה, סליחה רונ�, אתה אומר שזה לא נכ  עו"ד ג. אדרת:

 5א( במסגרת השיחה, ואני לא זוכר, אפשר היה להגיד שהיא מקדמת נושאי(   העד, מר יחזקאל:

 6בתחומי( האלה ובתחומי( האלה, אולי. השיחה עסקה בזה שהיא צריכה ייעו0 

 7  תקשורתי.

 8  כשרונ� אומר שהשיחה עסקה בנושא של צעירי( ועמותות אתה אומר זה לא נכו�?  עו"ד ג. אדרת:

 9  זה לא נכו�.  יחזקאל:העד, מר 

 10  טוב. הנושא של העמותות עלה בפגישות של., בשיחות של. ע( רונ� צור?  עו"ד ג. אדרת:

 11  לא ע( אל/ סימני קריאה.  העד, מר יחזקאל:

 12  לא הוזכר בכלל?  עו"ד ג. אדרת:

 13  לא.  העד, מר יחזקאל:

 14פדת(, אתה . תראה אמרת שהק594טוב. עכשיו בוא נתייחס לנושא ההסכמי(. ת/  עו"ד ג. אדרת:

 15הקפדת מאוד במסגרת ת.א.ר.א שכל התקשרות תהיה בהסכ(, שההסכ( יהיה 

 16  מאושר על ידי עור. די�, הא( זה נכו�?

 17  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 18  אתה אומר שאתה לא ראית אותו בזמ� אמת? 594ההסכ( ת/  עו"ד ג. אדרת:

 19  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 20  מתי ראית אותו לראשונה?  עו"ד ג. אדרת:

 21  בחקירה.  ר יחזקאל:העד, מ

 22  הא( נאמר ל. על ידי מי מעובדי. או מעובדי רונ� צור על קיומו של הסכ( כזה?  עו"ד ג. אדרת:

 23אמרתי קוד( שהבנתי שההתקשרות העיקרית היא ע( משרד רונ� צור ומשרד רונ�   העד, מר יחזקאל:

 24צור יתא( איתנו את ההתקשרות המשנית. ביקשתי מאור� לסטר להיות בקשר 

 25  שרד של רונ� צור ולתא( את העניי�. ע( המ

 26  ולא עניי� אות. לראות את ההסכ( של רונ� צור?  עו"ד ג. אדרת:

 27  אני לא יכול לראות את ההסכמי( ואת כל הניירות בחברה שלי, לא.  העד, מר יחזקאל:

 28אבל זה משהו מיוחד, זה הסכ( של רונ� צור שאת( מקבלי( מתו. זה עמלה או   עו"ד ג. אדרת:

 29כל כ. חרד שמקור התשלו( יהיה חוקי, אז הא( אתה לא דבר א', ב', חלק ואתה 

 30  בואו נראה את ההסכ( בי� רונ� צור ע( מי הוא עושה את ההסכ(.
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 1באותה תקופה היו לנו כמה תיקי( משותפי( ע( רונ� צור שבחלק( אנחנו היינו   העד, מר יחזקאל:

 2נו�, מנהל בהתקשרות משנה, בחלק( הוא היה בהתקשרות משנה. יש לנו מנג

 3  שמטפל בחוזי(, יוע0 משפטי שמטפל בחוזי(, אני לא רואה את החוזי(.

 4  וההתקשרות שלכ( מול רונ� צור אי. היא נעשתה?  עו"ד ג. אדרת:

 5  על ידי אור� לסטר.  העד, מר יחזקאל:

 6  אתה ביקשת שיערו. הסכ(?  עו"ד ג. אדרת:

 7ושכמוב� יאשר את זה ע(  ביקשתי שיטפל בהתקשרות ויש את זה ג( בכתב,  העד, מר יחזקאל:

 8  הייעו0 המשפטי.

 9  והיה הסכ(? ראית הסכ(?  עו"ד ג. אדרת:

 10בדיעבד התברר לי שאור� ומנכ"ל רונ� צור, אמיר, הסתפקו בחליפת מיילי(   העד, מר יחזקאל:

 11  ביניה(.

 12זאת אומרת לא היה ג(, בניגוד לבקשה, להוראה של., ג( לא נער. הסכ( ביניכ(,   עו"ד ג. אדרת:

 13  .ר.א לבי� רונ� צור?בי� ת.א

 14  כמו שאמרתי לנו אי� שו( הסכ( ע( א/ אחד.  העד, מר יחזקאל:

 15אי� לכ( הסכ(. וכל מערכת היחסי( הכספיי( והמקצועיי( מבוססת על מיילי(   עו"ד ג. אדרת:

 16  בי� אור� לסטר ואמיר נכו�?

 17  זה מה שהתברר לי בדיעבד, נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 18  לא בדקת? לא ביקשת לראות א( יש הסכ( התקשרות ע( רונ� צור?וג( את זה   עו"ד ג. אדרת:

 19בפרויקטי( האחרי( שאמרת, המשותפי( האחרי( שאמרת שהיה לכ( ע( משרד   כב' הש' לוי:

 20  רונ� צור, ש( כ� הקפדת( על הסכ( כתוב?

 21אני לא יודע, מכיוו� שלפי, שוב כל מקרה לגופו. אבל בהתקשרויות משנה ג(   העד, מר יחזקאל:

 22ובת מיילי( יש לה תוק/ משפטי לפי חוות דעת משפטית שקיבלנו. אז כל תכת

 23  מקרה לגופו. 

 24  טוב.  כב' הש' לוי:

 25  כ� הייתה כא� תכתובת מיילי( שהסדירה את הנושא הכספי.  העד, מר יחזקאל:

 26  זה עניי� ראייתי. ג( להסכמה בעל פה יש תוק/.  כב' הש' לוי:

 27  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 28  א( זה במקרקעי�, אלא  כב' הש' לוי:

 29  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 30  אבל לא משנה, לא נלמד פה.  כב' הש' לוי:

 31  אתה אמרת מקוד( שאתה ביקשת להסדיר הסכ(, שיהיה הסכ(.  עו"ד ג. אדרת:

 32  ביקשתי להסדיר את ההתקשרות.  העד, מר יחזקאל:
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 1  שפטי?התכוונת לתחלופת מיילי( או להסכ( שמקבל את האישור של היוע0 המ  עו"ד ג. אדרת:

 2ביקשתי בכפו/ לרוח ההתקשרויות בחברה לייצר את ההתקשרות ולבדוק אותה   העד, מר יחזקאל:

 3  ע( יוע0 משפטי ולוודא שהכל בסדר.

 4והפע( הראשונה שנודע ל. שאי� הסכ( כזה ביניכ( לבי� רונ� צור זה היה ג(   עו"ד ג. אדרת:

 5  בחקירה?

 6  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 7  ?599שלמעשה ההתקשרות היא במיילי( ת/וראית בחקירה   עו"ד ג. אדרת:

 8  כ� זה מה שראיתי בחקירה.   העד, מר יחזקאל:

 9  זה לא הסכ( עור. די� אדרת? במייל זה לא טוב?  כב' הש' לוי:

 10  אני לא מחווה דעה מה טוב או לא טוב.  עו"ד ג. אדרת:

 11  אז למה אי� הסכ(? אולי כ� יש הסכ(?  כב' הש' לוי:

 12ר אצלו זה הסכ( מסודר, שהוא נת� הוראה לשבת מול היוע0 העד אמר שכל דב  עו"ד ג. אדרת:

 back to back.  13המשפטי לעשות הסכ( 

 14  אמרתי את זה כבוד השופט, רק בלי הפתוס, כ�.  העד, מר יחזקאל:

 15  אז אמרת את זה. והתפלאת בחקירה כשראית שאי� הסכ(?  עו"ד ג. אדרת:

 16  אני לא זוכר.   העד, מר יחזקאל:

 17. זה אותו מייל, זה אותו מייל שר� אומר ל. שהוא 592או ל. פה מייל ת/עכשיו הר  עו"ד ג. אדרת:

 18  לא אוהב את הסידור הזה, אתה זוכר?

 19  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 20ואתה בחקירות לא ידעת להסביר למה הוא מתכוו�. אני מבי� שג( עד עכשיו אתה   עו"ד ג. אדרת:

 21  לא מבי�, לא יודע?

 22אמרתי, התייחסתי לזה בחקירת עמית. שאני לא הבנתי למה הוא חושב שמשהו   העד, מר יחזקאל:

 23לא בסדר. אמרתי לו לדבר איתי על זה ובכל מקרה ליישר קו ע( הייעו0 המשפטי. 

 24  כתוב.

 25כשאתה אומר "למה אתה לא אוהב את זה? מה מפריע ל.? זה הסכ( מקובל ונכו�   עו"ד ג. אדרת:

 26  �".שצרי. לגבות אותו מול אור� הלפרי

 27  בדיוק ככה, היא הנותנת,  העד, מר יחזקאל:

 28  על מה, סליחה,  עו"ד ג. אדרת:

 29  שההסדר,  העד, מר יחזקאל:

 30  עוד לא השלמתי את השאלה.  עו"ד ג. אדרת:

 31  סליחה.  העד, מר יחזקאל:

 32  למה אתה מתכוו� שזה הסכ( מקובל?  עו"ד ג. אדרת:
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 1  צור.ההתקשרות המשנית שלנו ע( משרדו של רונ�   העד, מר יחזקאל:

 2  שלמעשה לא ראית אותה?  עו"ד ג. אדרת:

 3  שביקשתי שתוסדר.  העד, מר יחזקאל:

 4  לא ראית אותה?  עו"ד ג. אדרת:

 5  לא ראיתי אותה.  העד, מר יחזקאל:

 6  ג( את המיילי( כבר אמרת שלא ראית אות(?  עו"ד ג. אדרת:

 7  לא ראיתי.  העד, מר יחזקאל:

 8, זו הודעה 12שורה  1בעמוד  28.1.15העכשיו תראה אור� לסטר בהודעה שלו מ  עו"ד ג. אדרת:

 9בכתב יד אז כל עמוד יש לו שורות משלו. אומר כ., הוא אומר שהוא יודע, זה ג( 

 10ברור מההתכתבות, שההסכ( היה בי� רונ� צור לעמותות וכששואלי( אותו הא( 

 11הוא עדכ� אות. בזה אז הוא אומר "ברגע שהבנתי שההסכ( הוא למעשה מול 

 12וני שציינתי זאת בפני עובד יחזקאל". ואז אומרי( לו "אמרת איילי( נראה לי הגי

 13הוא אומר "קשה לי מאוד להאמי� שלא  19או לא אמרת?" ואז בהמש. בשורה 

 14  אמרתי שהחוזה הוא מול איילי(", שהוא לא אמר ל..

 15הפע( הראשונה שאני שומע שהחוזה הוא מול איילי( זה באותה פגישת כספי(   העד, מר יחזקאל:

 16מודיע לי ואני בלי קשר לחקירות ולמה שקורה נות� הוראה לעצור את  שבה אור�

 17  ההתקשרות ומפסיק אותה.

 18אור� אומר שמדר. עבודתו, התנהלותו והיחסי( בינו לבינ. קשה לו להאמי� מאוד   עו"ד ג. אדרת:

 19שהוא לא עדכ� אות. שההסכ( של רונ� צור הוא מול העמותות. אתה אומר שהוא 

 20  לא אמר ל. את זה?

 21  הוא לא אמר לי. בפע( הראשונה שהוא אמר לי הגבתי כמו שהגבתי.  ד, מר יחזקאל:הע

 22  למה זה לא מתיישר אבל?  כב' הש' לוי:

 23  מה זאת אומרת?  עו"ד ג. אדרת:

 24  כי הוא לא אומר מתי הוא אמר לו את זה.  כב' הש' לוי:

 25  לא, הוא אומר זמ�,  עו"ד ג. אדרת:

 26  מתי?  כב' הש' לוי:

 27  הבנתי שההסכ( הוא למעשה מול איילי(","ברגע ש  עו"ד ג. אדרת:

 28  מתי זה הרגע הזה?  כב' הש' לוי:

 29  יש מסמ. שהוא חות(, אור� לסטר,  עו"ד ג. אדרת:

 30  הוא חות(?  כב' הש' לוי:

 31  בטח.  עו"ד ג. אדרת:

 32  אור� לא חתו(, אור� מתכתב במיילי( ע( אמיר נאמי.  העד, מר יחזקאל:
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 1מיילי( שלו ע( אמיר נאמי מיוני אדוני. תיכ/ נראה את נכו�. לא חתו(, אבל יש   עו"ד ג. אדרת:

 2  . 2014זה. מיוני 

 3  א', הוא לא העיד כא�? הוא יעיד נכו�?  כב' הש' לוי:

 4  הוא יעיד, כ�.  עו"ד אב� ח�:

 5  כ� אבל בסדר. לא ראיתי שהסתירה חזיתית כא�, אבל בסדר.   כב' הש' לוי:

 6  אדוני אני לא עכשיו מסכ(,  עו"ד ג. אדרת:

 7לא, לא, לא מסכ(, זה רק לצור. השאלה, תגובה מהעד. הוא מסכי( שהוא אמר   לוי:כב' הש' 

 8  לו, הוא אומר "ברגע שהוא אמר לי ישר אמרתי להפסיק", זה מה שהוא אומר.

 9  זה מה שהוא אומר,  עו"ד ג. אדרת:

 10  נכו�.  כב' הש' לוי:

 11 2014שזה היה ביוני  אבל לסטר אומר שנודע לו בחלופת המיילי( בינו לבי� נאמי,  עו"ד ג. אדרת:

 12  ואז הוא אמר לו את זה. תראה לי את לסטר.

 13  זה ג(,  כב' הש' לוי:

 14  הוא לא אמר שהוא אמר.  העד, מר יחזקאל:

 15  הוא ג( מסייג את זה עור. די� אדרת.  כב' הש' לוי:

 16  הכל בסדר,  עו"ד ג. אדרת:

 17  מה שאדוני אומר,  כב' הש' לוי:

 18  כשיו, אני שואל שאלות.אנחנו לא מסכמי( את המשפט ע  עו"ד ג. אדרת:

 19  רק לצור.,  כב' הש' לוי:

 20  משהו לא לגיטימי בשאלות?  עו"ד ג. אדרת:

 21  בסדר גמור. רק, בסדר, רק להציג אות� נכו� בפני העד. בסדר, בסדר.  כב' הש' לוי:

 22  אבל ה� הוצגו מאוד נכו�.  עו"ד ג. אדרת:

 23  בסדר גמור.  כב' הש' לוי:

 24  אוקיי.  עו"ד ג. אדרת:

 25  הגרסה הקיצונית שלו? זו  כב' הש' לוי:

 26  מה זאת אומרת?  העד, מר יחזקאל:

 27  של מי?  עו"ד ג. אדרת:

 28  של אדו� לסטר. יש לו גרסה אחת?   כב' הש' לוי:

 29  כ�.  עו"ד ג. אדרת:

 30  זו?  כב' הש' לוי:

 31  כ�. יש לו שתי עדויות, אבל פה הוא מתייחס לזה.  עו"ד ג. אדרת:

 32  טוב.   כב' הש' לוי:
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 1  (הפסקה בהקלטה)

 2, 2014ליוני  5אדוני זה חלופת מיילי( בי� אמיר נאמי לאור� לסטר מה 595ת/  אדרת:עו"ד ג. 

 3  שלה זה איילי(, subjectשה

 4  אני רואה, הסכ(, הסכ( חתו( עמותת איילי(.  כב' הש' לוי:

 5ביוני ולכ. מתייחס לסטר שהוא  5עמותה, ע( עמותה הסכ(. והוא מכמו שאמרתי   עו"ד ג. אדרת:

 6  שונה שההסדר של רונ� הוא מול העמותה, הוא צד לזה. אומר לו שנודע לו לרא

 7  אז תראה ג( את זה.  עו"ד קרמר:

 8  מה זה זה?  עו"ד ג. אדרת:

 9  שעובד, 592זה ה  עו"ד קרמר:

 10הראנו כבר. מה זה קשור? מי  592. 595אבל זה לא קשור. אני עכשיו מתייחס ל  עו"ד ג. אדרת:

 11או איש משרדו, נאמר פה שנות� כותרת, הכותרת פה שזה לא נות� אותה עובד 

subject 12ליוני וזו התכתבות בי�  5איילי( עמותה הסכ(. ואני חוזר ואומר זה מ 

 13  אור� לסטר שהוא מנכ"ל המשרד של. נכו�?

 14  לא, מנהל הכספי(.  העד, מר יחזקאל:

 15  מנהל הכספי( לבי� נאמי שהוא מנכ"ל המשרד של רונ� נכו�?  עו"ד ג. אדרת:

 16  איתי, בסדר. יבוא העד.טוב, ראיתי, ר  כב' הש' לוי:

 17  יגיע, וודאי יגיע אבל אדוני צרי. לשאול את השאלות שלא יגידו אחרי זה,  עו"ד ג. אדרת:

 18  לחלוטי�.   כב' הש' לוי:

 19  למה לא שאלת.  עו"ד ג. אדרת:

 20  בהחלט.   כב' הש' לוי:

 21  עכשיו בוא תספר לנו מה ומתי נודע ל. וממי שההסכ( הוא ע( העמותות?  עו"ד ג. אדרת:

 22בישיבת כספי( שקיימתי ע( אור� לסטר בער. ארבעה חודשי( לאחר תחילת   מר יחזקאל:העד, 

 23  העבודה.

 24  מה הייתה תגובת.?  עו"ד ג. אדרת:

 25חשבתי שזה לא תקי�. הוריתי על שורה של צעדי(, להחזיר את הכס/. שלחתי את   העד, מר יחזקאל:

 26בפועל הוריתי אור� להיפגש ע( אמיר, דיברתי ע( פאינה ודיברתי ע( רונ� צור ו

 27  לר� להפסיק את העבודה וכמו שג( רואי( מאותו רגע אי� יותר פעילות.

 28תיכ/ נראה מי הפסיק את העבודה וא( יש פעילות או אי� פעילות, אבל בהודעות,   עו"ד ג. אדרת:

 29אתה אומר "ברגע ששמעתי על כ. סמרו  86בהודעה של. הראשונה בשורה 

 30  שערותיי". זו תגובה נכונה?

 31  כ�, כי הבנתי שאנחנו, הכס/ מגיע ממקור שהוא שונה מהמקור שסברתי.  יחזקאל:העד, מר 

 32  אז זו הייתה ל. איזושהי הפתעה גמורה שהגדרת אותה סמרו שערותי..  עו"ד ג. אדרת:
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 1  הופתעתי שאת הכס/ משלמי( גופי( ציבוריי(.   העד, מר יחזקאל:

 2ה ברגע הראשו� ששמעת את זה, שאת 559וג( העדת בהודעה השנייה של. בשורה   עו"ד ג. אדרת:

 3  "שאור� דיווח לי על כ. והצעקות שלי נשמעו בכל המשרד".

 4  אכ� כעסתי על כ..   העד, מר יחזקאל:

 5  עד כדי כ., סמרו שערותי. וצעקת בכל המשרד. מילי( של., לא שלי.  עו"ד ג. אדרת:

 6  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 7עכשיו אתה יודע שר� ליבנה העיד ואמר שמי שסיפר ל. על העובדה שההסכ( הוא   עו"ד ג. אדרת:

 8  מול איילי( זה הוא ולא רונ�, ולא אור� לסטר.

 9  הראשו� שאמר לי שהכס/ מגיע מעמותת איילי( הוא אור� לסטר.  העד, מר יחזקאל:

 10א משקר וכשמטיחי( ב. את עמדתו של ר� ליבנה אתה אומר שזה לא נכו�, שהו  עו"ד ג. אדרת:

 11  אפילו, אתה אומר את המילי( האלה. 

 12  אני אומר שהראשו� שאמר לי שהכס/ מגיע מעמותת איילי( הוא אור� לסטר.  העד, מר יחזקאל:

 13ולכ� א( ר� אומר שהוא אומר ל. ואתה, תגובת. הייתה מאוד נסערת, אז זה לא   עו"ד ג. אדרת:

 14  נכו�?

 15, לאחר שאור� אמר לי שהכס/ מגיע החברה עסקה הרבה בנושא לאחר שר�  העד, מר יחזקאל:

 16  מעמותת איילי( ואני אכ� חשבתי שזה לא תקי�.

 17ר� העיד פה שהוא הבי� שפע( ראשונה שאתה שומע על הנושא הזה זה מהדיווח   עו"ד ג. אדרת:

 18  שלו.

 19  אז לא, אז פע( ראשונה זה מהדיווח של אור�.  העד, מר יחזקאל:

 20יו אתה העדת שהנושא עלה, אני מצטט מהודעה אז ג( זה לא נכו�, טוב. עכש  עו"ד ג. אדרת:

 21. "נכנס אליי מנהל הכספי( שלי אור� לסטר ועדכ� אותי 83הראשונה של. משורה 

 22על ענייני תזרי(. בי� היתר אור� סיפר לי על כס/ שאמור להגיע ממשרדו של רונ� 

 23צור, שאותו הוא מקבל מעמותת איילי(". ואז אתה ממשי. "ברגע ששמעתי על 

 24שערותיי, הסתכלתי על אור� ואמרתי לו 'מה זאת אומרת עמותת  כ. סמרו

 25איילי(?'. אור� אמר לי שהבי� מהמשרד של רונ� צור שהמימו� של ההתקשרות 

 26הזאת בעניי� פאינה מגיע מעמותת איילי(". ואז אתה אומר "אמרתי לו 'אתה 

 27מבי� מה אתה אומר לי? שאנחנו נותני( ייעו0 לפאינה והכס/ מגיע מגור( 

 28תוקצב מהממשלה ושאנחנו לא נותני( לו שירות?'. באותה שנייה נתתי לאור� מ

 29  הנחיה לעצור את כל ההתקשרות ולהחזיר את כל הכס/ לרונ� צור. 

 30  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 31  זה התיאור של. נכו�?  עו"ד ג. אדרת:

 32  כ�.  העד, מר יחזקאל:
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 1  עכשיו אור�,   עו"ד ג. אדרת:

 2  ה מה שקרה?ואתה מאשר היו( שז  כב' הש' לוי:

 3  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 4  כ�?  כב' הש' לוי:

 5. "מה שהיה זה שסיפרתי 3אומר כ., משורה  28.1.15אור� לסטר בעדות שלו מה  עו"ד ג. אדרת:

 6לעובד יחזקאל שאיילי( אמרו לר� ליבנה שה( אינ( מרוצי( כי ה( לא מקבלי( 

 7ו( מרונ� מספיק תשומת לב. עובד אמר לי שאבדוק בכמה כס/ שול( לנו עד הי

 8צור כי הוא שוקל להחזירו. אני חזרתי לעובד ע( תשובה לאחר יומיי( ואמרתי", 

 9  ",24ל 6000זה בכתב יד, זה לא ברור. "ואמרתי משהו בי� 

 10  אל/. 16  עו"ד קרמר:

 11  אל/. 16  עו"ד ג. אדרת:

 12  בסדר זה כתוב (מדברי( ביחד),  כב' הש' לוי:

 13  ברור, ברור.  עו"ד קרמר:

 14אל/ כולל מע"מ ואז עובד הנחה אותי להתייע0 ע( עור. די� ולשאול  24אל/ ל 16"  עו"ד ג. אדרת:

 15הא( יש משהו בעייתי בהתקשרות, כדי שנבי� איפה אנחנו עומדי(". תיאור קצת 

 16שונה, פחות דרמטי, "סמרו שערותיי, צרחתי", "אי. הוא הציג את זה". הוא הציג 

 17תשומת לב, זה מה שהוא  ל. שהעמותות באות בטענות שה� לא מקבלות מספיק

 18  הציג ל.. ואז ביקשת לברר כמה ה( משלמי( לכ(.

 19אור� ואני אנשי( שוני( אוקיי? אני כעסתי מאוד שהבנתי שהכס/ מגיע מעמותת   העד, מר יחזקאל:

 20איילי( ונתתי שורה של הנחיות אוקיי? היה צרי. לבדוק כמה כס/ קיבלנו, היה 

 21שלי הייתה להחזיר את כל הכס/. אור� צרי. לבדוק כמה כס/ עוד נשאר. ההנחיה 

 22מבצע את עבודתו אוקיי? ההנחיה שלי הייתה לעצור את ההתקשרות ולהחזיר את 

 23  הכס/.

 24אבל לא זה מה שהוא אומר. הוא אומר שביקשת ממנו לבדוק כמה שילמת(, הוא   עו"ד ג. אדרת:

 25  חזר אלי. אחרי יומיי(. אמרת לו לבדוק ע( היוע0 המשפטי,

 26  גיורא. 11יא לו ג( את תקר  עו"ד קרמר:

 27  שונה לחלוטי�, לא יודע אצלי הקטע, גמרתי אותו.  עו"ד ג. אדרת:

 28  קח.  עו"ד קרמר:

 29  עכשיו עוד מעט נגיע לנושא של ההנחיה להחזיר את הכס/.  עו"ד ג. אדרת:

 30  לא, ג( תקריא לו על תחושת הבט�, את הפסקה על תחושת הבט�.  עו"ד קרמר:

 31  אצל(.אי� לו, זה חתו.   עו"ד אב� ח�:

 32  איזו תחושת בט�?  עו"ד ג. אדרת:
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 1"דיברתי ע( עור. די� הלפרי� וממנו הבנתי (לא ברור) הרישו( תקי� ואיני מסתיר   עו"ד קרמר:

 2  דבר",

 3  בסדר.  עו"ד ג. אדרת:

 4"הלפרי� הסכי( ע( תחושת הבט� של עובד שכדאי להפסיק לקחת כס/, אבל אמר   עו"ד קרמר:

 5  יותר צדיק מהאפיפיור. שבנושא החזרת הכס/ לא צרי. להיות 

 6  הלפרי�, הוא יהיה עד פה?  עו"ד ג. אדרת:

 7  לא.  עו"ד קרמר:

 8  לא, הוא לא נחקר אפילו נכו�?  עו"ד ג. אדרת:

 9  אתה יכול להזמי� אותו כעד הגנה.  עו"ד קרמר:

 10בסדר. עד הגנה, נהדר. אני אומר ל. שמה שאומר אור� לסטר שונה לחלוטי�   עו"ד ג. אדרת:

 11ת להציג פה של סמרו שערותי. וצרחת וצעקת והוא מספר מהתגובה שאתה ניסי

 12את זה שעלה הנושא שהעמותות התלוננו שה� לא מקבלות מספיק תשומת לב, כ. 

 13  הוא הציג ל. את זה.

 14אני חוזר ואומר שכשאני מבי� מאור� בישיבת כספי( שהכס/ מגיע מעמותות אני   העד, מר יחזקאל:

 15אגב למיטב זכרוני עוד באותו רגע  עושה את מה שכבר אמרתי שאני עושה. דר.

 16ג( אפילו דיברנו ע( היוע0 המשפטי. אור� מתאר פה תהלי. שהוא עושה מול 

 17היוע0 המשפטי במסגרת ההנחיות שלי לבדוק, להחזיר את הכס/, להפסיק את 

 18  ההתקשרות. 

 19ה הרי אור� לסטר יודע שההסכ( של רונ� צור הוא מול העמותות, הוא יודע את ז  עו"ד ג. אדרת:

 20  עוד מיוני.

 21  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 22אז איפה פה, הייתי מצפה שא( אתה מתאר את זה כמו שאתה מתאר הוא יבוא   עו"ד ג. אדרת:

 23ויאמר ל. "אבל זה לא היה פה שו( דבר סודי. זה היה ידוע חודשי( אחורה ממועד 

 24  ההתקשרות",

 25  הוא לא,  העד, מר יחזקאל:

 26"מה אתה", רגע. "מה פתאו( אתה סומרות שערותי. ואתה צועק ומתרגש   עו"ד ג. אדרת:

 27  מזה?".

 28הוא לא טוע�, הטענה שלו היא בסיסית. הוא טוע�, הוא ראה הרי את החוזי(   העד, מר יחזקאל:

 29האלה. אני, לי נודע על זה ארבעה חודשי( לאחר מכ�, נקודה. א( הייתי יודע לפני 

 30  שרות הזאת לא הייתה באה לאוויר העול(.כ�, א( הייתי רואה את החוזה ההתק

 31זה שמענו את הגרסה של.. אני שואל אות. רק אי. אתה מסביר את ההתנהגות   עו"ד ג. אדרת:

 32  ואמירות של אור� לסטר?
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 1  שה� משלימות את מה שאני אומר.  העד, מר יחזקאל:

 2  משלימות, אוקיי. עכשיו אתה דיווחת על הנושא הזה לעובד?  עו"ד ג. אדרת:

 3  למי?  הש' לוי:כב' 

 4  סליחה, צור. השעה, זה,  עו"ד ג. אדרת:

 5  זקוקי( להפסקה?   כב' הש' לוי:

 6  לא.  עו"ד ג. אדרת:

 7  כמה זמ� עוד אדוני מערי.?  כב' הש' לוי:

 8  שעה וחצי. אני חושב. אני מקווה להתקד( יותר מהר.  עו"ד ג. אדרת:

 9  אתה בסדר אדו� יחזקאל?  כב' הש' לוי:

 10  מאוד א( נסיי( את הכל היו(.אני אשמח   העד, מר יחזקאל:

 11  אז אולי אנחנו נעשה הפוגה של כמה דקות בסדר?  כב' הש' לוי:

 12  עכשיו?  עו"ד ג. אדרת:

 13  כ�. אנחנו נסיי( היו( אי� בעיה. נישאר ככל שיהיה צור., אי� מניעה.   כב' הש' לוי:

 14  אני מבחינתי אפשר להמשי., אבל כבוד השופט יחליט.  העד, מר יחזקאל:

 15  .15:40, 15:24כ� זה ג(, ג( בכל מקרה אחר.   :כב' הש' לוי

 16  (הפסקה בהקלטה)

 17  , הדיו� מתחדש לאחר הפסקה. בבקשה.15:40כ� השעה   כב' הש' לוי:

 18אז כשנודע ל. מה שנודע ל. על הקשר של העמותות להסכ( ע( רונ� צור, דיברת   עו"ד ג. אדרת:

 19  ע( רונ� בעניי�?

 20  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 21אתה נשאל שאלה "מדוע אמרת לרונ� צור שאתה מרגיש  317של. בשורה  בהודעה  עו"ד ג. אדרת:

 22לא נוח ע( הכס/ שקיבלת? ממה בדיוק אתה מרגיש או הרגשת לא נוח?" ואתה 

 23עונה תשובה "לא אמרתי דבר כזה. אמרתי לרונ� צור כשנפגשנו שהתברר לי 

 24סיק שהכס/ הוא מעמותת איילי( ואמרתי לה( 'את( לא נורמליי(' והוריתי להפ

 25  את ההתקשרות אתכ( ואני ממלי0 ג( ל. לא לעשות דברי( כאלה". זה מדויק?

 26  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 27. אני מצטט 56גרסה דומה אתה מוסר ג( בהמש., בהודעה השלישית מול שורה   עו"ד ג. אדרת:

 28"אני פוגש את רונ� צור בפגישה שקיימנו אצל לקוח אחר שלנו, אמישראגז ואני 

 29ואני אומר לו שרונ� את( לא נורמליי(. המקור של הכס/ הוא לוקח אותו לשיחה 

 30עמותות ואסור לעשות את זה' ואני ג( אומר לרונ� שאני מציע לו שלא לעשות את 

 31  זה ע( א/ אחד אחר. אני מודיע לרונ� שאני מיידית מפסיק את העבודה. 

 32  כ�.  העד, מר יחזקאל:
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 1  מה, מה הייתה התגובה של רונ�?   עו"ד ג. אדרת:

 2  אני לא זוכר במדויק. הוא התייחס לזה ברמה של הבנה.   , מר יחזקאל:העד

 3לא, אני לא מבי� דברי(, אתה זוכר מה הייתה התגובה או לא זוכר מה הייתה   עו"ד ג. אדרת:

 4  התגובה?

 5  התגובה הייתה באופ� כללי שהוא מבי� אותי.  העד, מר יחזקאל:

 6  אמר ל. "אני מבי� אות."?  עו"ד ג. אדרת:

 7באופ� כללי, אני לא זוכר במדויק. אלא א( כ� אתה רוצה שאני אגיד משהו שאני   יחזקאל:העד, מר 

 8  לא זוכר.

 9  אז אני רוצה שתגיד רק אמת. אתה זוכר א( הוא הגיב ומה הוא הגיב?  עו"ד ג. אדרת:

 10אני לא זוכר מה הוא אמר במדויק. באופ� כללי התגובה שלו הייתה תגובה של   העד, מר יחזקאל:

 11  תי. הבנה לעמד

 12, אני מצטט "בחודש 104בחלק הראשו� בשורה  5.1.15בהודעה של רונ� צור מה  עו"ד ג. אדרת:

 13למיטב זכרוני דיבר איתי עובד יחזקאל והוא אמר לי שהוא לא  2014אוקטובר 

 14, כי הוא אינו מרגיש נוח ע( 2 7000מרגיש נוח ע( התשלו( שהוא מקבל בס. של 

 15ת. א( הוא הסביר ל., הא( הוא הסביר מאיתנו. לשאל 2 7000זה שהוא מקבל 

 16למה הוא מתכוו� אני משיב שלא. אמרתי לעובד שייצור קשר ע( איש הכספי( 

 17  של המשרד שלי ויסגור את כל הסוגיות הכספיות". זו עמדת עובד, סליחה צור.

 18  כ�.   העד, מר יחזקאל:

 19  הוא לא מדייק לגרסת.?  עו"ד ג. אדרת:

 20אמישראגז אמרתי לו שאני חושב שהוא עושה טעות,  כשנפגשנו במשרדי  העד, מר יחזקאל:

 21שההתקשרות לא תקינה ושצרי. לעצור אותה ושאני ממלי0 לו לא לעשות דברי( 

 22  כאלה ע( א/ אחד אחר.

 23הוא, שמעת מה הוא אומר ומה שהוא אומר לגרסת. לא משק/ את מה שהיה   עו"ד ג. אדרת:

 24  נכו�?

 25  אני אומר מה שהיה.  העד, מר יחזקאל:

 26אז הוא ג( כ�, עוד אחד שלא משק/ מה שהיה, שאני לא יודע אי. להגדיר את זה,   אדרת:עו"ד ג. 

 27הוא נשאל כ. "אתה אמרת קוד(  174משקר או לא אומר אמת. בהמש. שורה 

 28. פרט לי 7000שעובד הרגיש לא בנוח ולכ� החזיר לכ( שני צ'קי(, כל אחד על ס. 

 29משהו שהוא לא מרגיש כל כ. מדוע שעובד יחזיר לכ( כס/?", תשובה "הוא גמג( 

 30נוח. אני אמרתי לו שיאמר לאיש הכספי( שלו שידבר ע( אמיר ויסגרו את זה וכ. 

 31  היה". זו תגובתו.

 32  לא גמגמתי ושפתי הייתה ברורה וחדה.  העד, מר יחזקאל:
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 1  אוקיי, אז כשהוא אומר שגמגמת הוא לא מדייק?  עו"ד ג. אדרת:

 2  לא.  העד, מר יחזקאל:

 3עכשיו בוא נראה מה בקשר לעדכו� של פאינה. אתה עדכנת את פאינה, דיווחת   עו"ד ג. אדרת:

 4  לה?

 5  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 6  מיד אחרי שנודע ל.?  עו"ד ג. אדרת:

 7  לא יודע א( מיד, סמו..  העד, מר יחזקאל:

 8 112אז בוא נראה מה אמרת בהודעה במשטרה. בהודעה הראשונה של. מול שורה   עו"ד ג. אדרת:

 9קר "אתה אמרת שהיית מופתע מאוד שהמימו� הוא מעמותת שואל אות. החו

 10איילי(, עמותה שאת( לא נותני( לה שירות. אז מדוע לא הפנית הערה או כעס 

 11או טרוניה לפאינה קירשנבאו( או דאוד גודובסקי לה( נתת שירות?". אתה זוכר 

 12  לא נעשה בדיקת זיכרו�. מה ענית?

 13  תזכיר לי בבקשה אתה.  העד, מר יחזקאל:

 14  תשובה "אני",  "ד ג. אדרת:עו

 15  כמו הקרואטי( אתמול, אבל ננסה.  העד, מר יחזקאל:

 16  מה זה?  עו"ד ג. אדרת:

 17  אתה כמו הקרואטי( אתמול אבל, סת(, סת(.  העד, מר יחזקאל:

 18  לא הבנתי.  עו"ד ג. אדרת:

 19  אני מערי. את הקרואטי(, יאללה.  העד, מר יחזקאל:

 20  שר של פאינה קירשנבאו( וזה לא התפקיד שלי". תשובה "אני לא ממונה על היו  עו"ד ג. אדרת:

 21  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 22  זה מה שענית.  עו"ד ג. אדרת:

 23  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 24מה אוקיי? אמרת פה, שאלו אות. למה לא הפנית הערה או כעס או טרוניה   עו"ד ג. אדרת:

 25שירות ואתה אומר "אני לא ממונה על היושר של פאינה לפאינה או דאוד לה( נתת 

 26  וזה לא התפקיד שלי".

 27תשמע האמת היא אחת ויש פה, אני מתנצל אבל איזשהו ניסיו� לעשות   העד, מר יחזקאל:

 28מניפולציה. אני דיברתי ע( פאינה קירשנבאו( ואמרתי לה שאני חושב 

 29  שההתקשרות לא תקינה ואני מפסיק את ההתקשרות.

 30  סליחה, אל תייחס לי מניפולציות,   אדרת:עו"ד ג. 

 31  כשנשאלתי,  העד, מר יחזקאל:

 32  אני מוחה על זה.  עו"ד ג. אדרת:
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 1  כשנשאלתי על ידי החוקר,  העד, מר יחזקאל:

 2  כ�?  עו"ד ג. אדרת:

 3ת� לי להשיב בבקשה. כשנשאלתי על ידי החוקר הא( אני צרי. להיות הממונה   העד, מר יחזקאל:

 4  מרתי לו שלא אוקיי? זה שני ענייני( שוני(.על היושר של פאינה אז א

 5  טוב.  כב' הש' לוי:

 6השאלה לא הייתה על היושר. השאלה הייתה למה לא הפנית הערה או כעס או   עו"ד ג. אדרת:

 7  טרוניה לפאינה?

 8  על המהות.  העד, מר יחזקאל:

 9רתי הוא לא שואל על המהות. תשובה של אד( שזו הייתה האמת היה אומר "דיב  עו"ד ג. אדרת:

 10  ע( פאינה, אמרתי לה על העניי� ואמרתי לה שאנחנו מפסיקי( את ההתקשרות", 

 11  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 12  אתה לא אומר את זה.  עו"ד ג. אדרת:

 13  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 14  יש ל. הסבר?  עו"ד ג. אדרת:

 15  אני אומר את מה שאני אומר.  העד, מר יחזקאל:

 16  מר. בוא נראה את ההמש..אתה אומר את מה שאתה או  עו"ד ג. אדרת:

 17  את( רוצי( להגיש את ההודעה עור. די� אדרת?  כב' הש' לוי:

 18אתה נשאל שאלה "א( זה  414לא. אני מתייחס לסתירות נקודתיות. בשורה   עו"ד ג. אדרת:

 19מטריד אות. עניי� החוקיות, מדוע לא הרמת טלפו� לפאינה?", תשובה "פאינה 

 20לי שמדובר בגור( שאני לא נות� לו שירות לקוחה שמקבלת שירות. ברגע שנודע 

 21עצרתי את העניי� וביקשתי להחזיר את הכס/. אני אמרתי לר� להגיד לצוות של 

 22פאינה שאני עוצר את ההתקשרות. אני אמרתי לר� להגיד לצוות של פאינה שאני 

 23  מפסיק כי אני מקבל כס/ מגור( שאני לא נות� לו שירות".

 24  ( אמרתי אישית לפאינה ולרונ� שאני עוצר את ההתקשרות.מדויק ואני ג  העד, מר יחזקאל:

 25זה אתה לא אומר פה. זה אתה יודע מתי אתה אומר? בהודעה האחרונה של.,   עו"ד ג. אדרת:

 26וכא� אנחנו  1.9.16שאתה יודע מתי היא ניתנה? ההודעה האחרונה של. ניתנה ב

 27. פע(, . שנה ותשעה חודשי( אחרי שהחוקר שואל אות15מדברי( על ינואר 

 28למה לא דיברת ע( פאינה? ואתה לא אומר "כ� דיברתי ע( פאינה,  3פעמיי( ו

 29  אתה נזכר. אי. אתה מסביר את זה? 16פתאו( בספטמבר 

 30  לא אני קבעתי את לוחות הזמני( של החקירה,  העד, מר יחזקאל:

 31  לא, לא, זו לא התשובה.  עו"ד ג. אדרת:
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 1סליחה אני אענה את תשובתי. לא אני קבעתי את לוחות הזמני( של החקירות   העד, מר יחזקאל:

 2האלה. החקירה הראשונה התקיימה בינואר. אמא שלי באותו זמ� גססה למוות. 

 3התחננתי בפני המערכת שיושבת פה שיזמנו אותי לחקירה כדי שאשיב על כל 

 4החלטה השאלות. נכשלתי, אמא שלי הלכה לעולמה כשהעננה הזאת על ראשי ו

 5לזמ� אותי שנתיי( כמעט אחר כ. היא לא שלי. אני אמרתי את מה שהיה, נקודה. 

 6  א( היו מזמיני( אותי לפני הייתי אומר לפני.

 7  אבל ראינו מה ענית שהזמינו אות. לפני.  עו"ד ג. אדרת:

 8  אתה רואה מה עניתי בחקירה הראשונה, אתה רואה מה ענית בחקירה השלישית,  העד, מר יחזקאל:

 9  פעמי(.  3שאלו אות.   ג. אדרת: עו"ד

 10  כ�?   העד, מר יחזקאל:

 11הוא שואל אות. שאלה  424החוקר מנסה להוציא ממ. איזשהו מידע ובשורה   עו"ד ג. אדרת:

 12"א( אגיד ל. שדיברת ע( פאינה בנושא זה" בהתייחסות לאותו נושא, תשובה 

 13  "לא זכור שדיברתי על כ.".

 14  זה מה שאמרתי.  העד, מר יחזקאל:

 15וכל אלה הדברי( שאמרת אתה בא היו( ואומר לנו "ה( לא נכוני(, אני כ� אמרתי   . אדרת:עו"ד ג

 16  לפאינה"?

 17  אתה בעצמ. אמרת לפני דקה שג( בחקירה השלישית אמרתי את הדברי( האלה.  העד, מר יחזקאל:

 18  נכו�, רק בחקירה השלישית.  עו"ד ג. אדרת:

 19י( אחרי, לא בגללי. הפכתי עולמות כדי ואני הסברתי ל. למה ה( נאמרו שנתי  העד, מר יחזקאל:

 20  שיקצרו את לוחות הזמני(. נכשלתי.

 21  נזכרת פתאו( ובאת וביקשת מהחוקרי( לתק�?  עו"ד ג. אדרת:

 22  לא קורה ל. א/ פע(?  העד, מר יחזקאל:

 23  בבקשה?  עו"ד ג. אדרת:

 24  לא קורה ל. א/ פע( שאתה נזכר פתאו(?  העד, מר יחזקאל:

 25  ת ההודעות אחרי שהעדת ותיקנת וחתמת? לא? רגע, לא קראת א  עו"ד ג. אדרת:

 26  קראתי.  העד, מר יחזקאל:

 27  ותיקנת מה שחשבת לתק�?  עו"ד ג. אדרת:

 28  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 29  וחתמת על ההודעות?  עו"ד ג. אדרת:

 30  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 31פעמי( במקומות שוני( שלא אמרת לפאינה, לא  3ובנושא הזה שאתה אומר   עו"ד ג. אדרת:

 32  ו� לתק�?מצאת לנכ
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 1אי� לי סיבה להמציא פתאו( שיחת טלפו� ע( פאינה. כואב לי מאוד לראות את   העד, מר יחזקאל:

 2מצבה והלוואי וזה היה אחרת. אני ראיתי סגנית שר פני( מחויבת למדינה שלנו, 

 3  נקודה. כשנזכרתי שהייתה שיחה ע( פאינה וע( רונ� אמרתי את זה, נקודה. 

 4ת. אי. פתאו( נזכרת אחרי שנה ותשעה חודשי( מהעדות הראשונה אני שואל או  עו"ד ג. אדרת:

 5פעמי( לא אמרת את  3ואחרי יותר משנתיי( מהאירועי(? פתאו( נזכרת אחרי ש

 6  זה.

 7  אני שוב חוזר,  העד, מר יחזקאל:

 8כי זה דבר שבא לקשר את פאינה לידיעה, כי אי� שו( דבר אחר שקושר אותה   עו"ד ג. אדרת:

 9  . לידיעה על הנושא הזה

 10  מה שאלת.?  העד, מר יחזקאל:

 11  אי. נזכרת?  עו"ד ג. אדרת:

 12לאחר החקירה מטבע הדברי( הלכת ובדקתי בזיכרוני כל פינה של מה היה אוקיי?   העד, מר יחזקאל:

 13וכשזומנתי לא מבחירתי בלוחות הזמני( שאתה מתייחס אליה(, אמרתי את מה 

 14  שנזכרתי. 

 15  הסבר אי. נזכרת פתאו( דווקא (מדברי( ביחד),אני שואל אות. א( יש ל.   עו"ד ג. אדרת:

 16עניתי כרגע שלאחר החקירה מטבע הדברי( הלכתי ועברתי על האירועי( שוב   העד, מר יחזקאל:

 17  ושוב בזיכרוני.

 18  מה בדקת? יש לזה איזה תרשומת, יש לזה איזה מייל?  עו"ד ג. אדרת:

 19  לא.  העד, מר יחזקאל:

 20  יש לזה איזה מכתב?  עו"ד ג. אדרת:

 21  לא.  מר יחזקאל:העד, 

 22  יש איזה פנייה מתועדת?  עו"ד ג. אדרת:

 23  לא.  העד, מר יחזקאל:

 24  אי� כלו(?  עו"ד ג. אדרת:

 25  לא.  העד, מר יחזקאל:

 26  זאת אומרת פשפשת בזיכרונ. ופתאו( נזכרת? זה מה שאתה אומר לנו?  עו"ד ג. אדרת:

 27  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 28  כ�?  עו"ד ג. אדרת:

 29  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 30  טוב. ומה פאינה אמרה ל.?   ג. אדרת:עו"ד 

 31  אני לא זוכר, אבל היא הבינה שאני מפסיק את ההתקשרות.  העד, מר יחזקאל:

 32  נדמה לי שבעדות הראשית הרחבת יותר.  עו"ד ג. אדרת:
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 1  אז א( תזכיר לי אני אתייחס.  העד, מר יחזקאל:

 2  זה היה היו(, אני לא זוכר. מה הוא ענה על זה?  עו"ד ג. אדרת:

 3  שבאדיבות או משהו בסגנו� הזה.  רמר:עו"ד ק

 4  היא הבינה ובאדיבותה, משהו כזה.  עו"ד ג. אדרת:

 5  זה ג( מה שאני אומר עכשיו.  העד, מר יחזקאל:

 6טוב. עכשיו בהודעה השלישית, זו שכבר נזכרת אחרי שפשפשת בזיכרונ., בשורה   עו"ד ג. אדרת:

 7ו מספר במסגרת אחרי שאתה אומר ונזכר, אתה לא אומר נזכר, אתה אפיל 166

 8אמירה של. שדיווחת לפאינה ואז אתה מוסי/ ואומר "כשאני מבי� מאור� שהכס/ 

 9הוא מעמותות אני עוצר את ההתקשרות. הודעתי לפאינה על הפסקת 

 10ההתקשרות. לשאלת. מה פאינה אמרה לי אני משיב שאני לא זוכר כיצד פאינה 

 11  הגיבה, אבל בפועל ההתקשרות הופסקה". 

 12  אוקיי.  ל:העד, מר יחזקא

 13זאת אומרת לא אתה לא זוכר מילה או את רוח הדברי(, אתה בכלל לא זוכר אי.,   עו"ד ג. אדרת:

 14  כיצד פאינה הגיבה. אי. זה יכול להיות?

 15  פאינה הגיבה באדיבות והבינה שאני מפסיק את ההתקשרות.  העד, מר יחזקאל:

 16  אתה כבר לא בלח0, .16אז למה זה לא נאמר? זה כבר בחקירה מספטמבר   עו"ד ג. אדרת:

 17  ג( עכשיו אני לא זוכר מה היה בכלל.  העד, מר יחזקאל:

 18אתה פשפשת בזיכרונ. ובאת ע( גרסה חדשה שסיפרת לפאינה וכששואלי( אות.   עו"ד ג. אדרת:

 19  מה הייתה התגובה "לא זוכר כיצד פאינה הגיבה". זה הגיוני בעיני.?

 20  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 21אתה פתאו( בא, מטיח בה שגילית דבר אחרי שהיא אמרה ל. על נושא כזה   עו"ד ג. אדרת:

 22לגרסת. שהכל תקי� וישר ופתאו( אתה מגלה ההיפ.. אתה לא זוכר אי. היא 

 23  הגיבה?

 24  מה השאלה? הא( זה הגיוני?  העד, מר יחזקאל:

 25  אתה זוכר אי. היא הגיבה או לא זוכר?  עו"ד ג. אדרת:

 26באופ� כללי באדיבות והבינה שאני מפסיק את  באופ� כללי, באופ� מפורט לא.  העד, מר יחזקאל:

 27  ההתקשרות.

 28  וכשאמרת פה "לא זוכר כיצד פאינה הגיבה" אז לא דייקת?  עו"ד ג. אדרת:

 29דייקתי. נשאלתי א( אני זוכר, אמרתי שאני לא זוכר אוקיי? אני אומר ל. שבאופ�   העד, מר יחזקאל:

 30פאינה. לא היו צעקות, כללי התגובה הייתה, התגובה הכללית הייתה באדיבות. זו 

 31  לא היה ריב, לא היה עימות וכולי.

 32  למה לא אמרת?  עו"ד ג. אדרת:
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 1  לא זוכר את הפרטי( עד לרגע זה. אתה יכול לעשות אל/ תרגילי(,  העד, מר יחזקאל:

 2  אני לא עושה שו( תרגילי(,  עו"ד ג. אדרת:

 3  לא זוכר את הפרטי(.  העד, מר יחזקאל:

 4  מול הגרסה של..אני מעמת אות.   עו"ד ג. אדרת:

 5  אז הגרסה היא הגרסה, לא זוכר את הפרטי(.  העד, מר יחזקאל:

 6אני שואל אות. למה לא אמרת "לא זוכר כיצד היא הגיבה, אבל באדיבותה אני   עו"ד ג. אדרת:

 7  זוכר",

 8הוא שאל אותי, אמרתי לא זוכר, נשאלתי פה. אני אומר שהאווירה של השיחה   העד, מר יחזקאל:

 9  קודה.הייתה אדיבה, נ

 10פע( ראשונה שאתה מדבר על תגובה של פאינה, על שיחה שאנחנו אומרי( שלא   עו"ד ג. אדרת:

 11  הייתה, הייתה פה בבית המשפט נכו�?

 12  אתה יכול להגיד את זה.  העד, מר יחזקאל:

 13  נכו� או לא נכו�?  עו"ד ג. אדרת:

 14  דפי( היו פה?שוב אני לא זוכר את כל הפרטי( של החומר, אתה יודע כמה   העד, מר יחזקאל:

 15  אז אני הקראתי ל. עכשיו.  עו"ד ג. אדרת:

 16  אוקיי, אז זה מה שאמרתי אז נכו�, וג( היו( אני אומר אני לא זוכר.  העד, מר יחזקאל:

 17  אתה לא זוכר?  עו"ד ג. אדרת:

 18  אני לא זוכר.  העד, מר יחזקאל:

 19  הבנתי.  עו"ד ג. אדרת:

 20  אתה לא כעסת עליה?  כב' הש' לוי:

 21  לא ביטאתי כעס, לא כלפי פאינה ולא כלפי רונ�. ביטאתי כעס כלפי המערכת שלי.  העד, מר יחזקאל:

 22למה? זה בעצ( יש, יש פה קושי. כי לכאורה לפי מה שאתה מספר היא יצרה בפני.   כב' הש' לוי:

 23מצג שאחרי זה הסתבר שאי� לו כיסוי. מצג שמקור המימו� תקי�, חוקי ואחרי זה 

 24  זה לא יוצר איזושהי תגובה רגשית?הסתבר ל. לשיטת. משהו אחר. אז 

 25כ�, אבל אני אומר כלפי המערכת הפנימית שלי אני חשבתי, אני הבעתי כעס כי   העד, מר יחזקאל:

 26  חשבתי שא( הדברי( האלה היו מגיעי( אליי לפני כ� לא הייתי מאפשר אות(.

 27  זה בסדר המערכת הפנימית, זה הבנתי.  כב' הש' לוי:

 28  אמרתי, תשמע אמרתי,כלפי חו0   העד, מר יחזקאל:

 29היא אומרת ל. וג( מה שאתה אומר בס. הכל נוצר איזה בסיס של יחסי אמו�,   כב' הש' לוי:

 30  בסיס אישי ג( לא? 

 31  בהחלט.  העד, מר יחזקאל:

 32  ע( לקוח.  כב' הש' לוי:
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 1  בהחלט.  העד, מר יחזקאל:

 2  וכמו שאני רואה אתה מבי� משהו ביחסי אנוש.  כב' הש' לוי:

 3  �.כ  העד, מר יחזקאל:

 4אז א( אתה נפגע מזה שמישהו פוגע באמו� של. אתה ג(, אני מתרש( שאתה   כב' הש' לוי:

 5  יודע להפגי� את זה.

 6  לא ביטאתי כעס. שאלת א( ביטאתי כעס,  העד, מר יחזקאל:

 7  שאלתי למה?  כב' הש' לוי:

 8(. כי אני חושב שכלפי גורמי( חיצוניי(, אתה יודע, אני לא צרי. לבטא כעסי  העד, מר יחזקאל:

 9אמרתי שלדעתי זה לא תקי� והודעתי שאני מפסיק את ההתקשרות. זאת אומרת 

 10מבחינתי היעדי( של להגיד זה לא תקי� בעיניי ואני מפסיק את ההתקשרות 

 11  הושגו.

 12  טוב.  כב' הש' לוי:

 13אוקיי. עכשיו מה, מה היה התהלי. של ההנחיה, הוראה של. להחזיר את   עו"ד ג. אדרת:

 14  הצ'קי(?

 15  לא היה תהלי., נתתי הנחיה להחזיר את הצ'קי(.  ל:העד, מר יחזקא

 16  ומה קרה ע( זה?  עו"ד ג. אדרת:

 17  אוקיי, אז אני אחזור על מה שכבר אמרתי.  העד, מר יחזקאל:

 18לא יודע א( תחזור, אבל אני רוצה את הסדר מתי, עיתוי. מתי אמרת, מה נעשה   עו"ד ג. אדרת:

 19  ע( זה, מה דווחת, מה נודע ל.?

 20אי� בעיה. כשרונ�, כשאור� מעדכ� אותי שמקור הכס/ מרונ� צור, לא לת.א.ר.א,   העד, מר יחזקאל:

 21לרונ� צור מעמותת איילי(, אני עוצר את ההתקשרות, נות� הוראה לאור� להחזיר 

 22את הצ'קי( ואת הכס/. שולח אותו לפגישה אצל אמיר נאמי כדי להחזיר בפועל 

 23  את הצ'קי( ומנחה להחזיר את הכס/ כולו.

 24  כ�?  אדרת:עו"ד ג. 

 25  אוקיי? בשלב מסוי( אני מבי� שהכס/ לא מוחזר.  העד, מר יחזקאל:

 26  מתי?  עו"ד ג. אדרת:

 27  אני לא זוכר.  העד, מר יחזקאל:

 28  לא, לפני החקירה, אחרי החקירה? לפני פיצו0 הפרשה אחרי פיצו0 הפרשה?  עו"ד ג. אדרת:

 29מגלה שהכס/ עדיי� לא הוחזר. אני שוב נות� הנחיה, אני לא זוכר. אני זוכר שאני   העד, מר יחזקאל:

 30  הפע( השנייה בוודאות שבה אני מבי� שהכס/ לא הוחזר היא בתקופת החקירה.

 31  ממי הבנת ואי. שהכס/ לא הוחזר?  עו"ד ג. אדרת:

 32  אור� לסטר.  העד, מר יחזקאל:
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 1  מה הוא בא ואמר ל. "לא החזרתי את הכס/"?  עו"ד ג. אדרת:

 2  י הבנתי שהכס/ לא הוחזר?ממ  העד, מר יחזקאל:

 3  כ�.  עו"ד ג. אדרת:

 4  סליחה, אוקיי אני חוזר. הבנתי במהל. החקירה שהכס/ לא הוחזר.  העד, מר יחזקאל:

 5  רק אז?  עו"ד ג. אדרת:

 6  אז הבנתי שהכס/ לא הוחזר, כ�.  העד, מר יחזקאל:

 7אמר לא מתי היה הסיפור ע( היוע0 המשפטי? ע( ההנחיה של. והיוע0 המשפטי   עו"ד ג. אדרת:

 8  צרי. להיות יותר צדיקי( מהאפיפיור?

 9  שהבנתי שהכס/ מגיע מעמותת איילי( בשיחה ע( אור�.  העד, מר יחזקאל:

 10  אז זו הייתה עמדת היוע0 המשפטי כבר אז.  עו"ד ג. אדרת:

 11  נכו�, ואני אז בכל זאת אמרתי שאני מבקש להחזיר את כל הכס/.  העד, מר יחזקאל:

 12אמרת שהיה דיו� והוחלט בניגוד לדעת. לא להחזיר את כל הכס/ אלא רק אבל   עו"ד ג. אדרת:

 13  שני צ'קי(.

 14  שזה התברר לי בדיעבד, נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 15  לא מבי�. מה בדיעבד? אתה עושה לנו פה סלט.  עו"ד ג. אדרת:

 16  סליחה מה סלט?  העד, מר יחזקאל:

 17  אור� פרנקל? מה בדיעבד, מה בזמ� אמת? הייעו0 המשפטי ע(  עו"ד ג. אדרת:

 18  הלפרי�.  העד, מר יחזקאל:

 19  הלפרי�.  כב' הש' לוי:

 20הלפרי�. מתי היה שהלפרי� אמר את דעתו שלא צרי. להחזיר את כל הצ'קי( אלא   עו"ד ג. אדרת:

 21  רק שניי( שטר( נגבו?

 22למיטב זכרוני אוקיי? אני מבי�, קוד( כל בשלב הראשו� אני נות� הוראה להחזיר   העד, מר יחזקאל:

 23כס/. שאני מבי� שחלק מהכס/ לא הוחזר אלא רק החלק העתידי ולא את כל ה

 24החלק של העבר, למיטב זכרוני אני ג( מבי� את זה במהל. החקירה. אנחנו 

 25מקיימי( על זה התייעצות נוספת ואני מקבל את עמדת היוע0 המשפטי שלי שלא 

 26  להחזיר כס/ על שירות שנית�. 

 27  ת אתה מורה להחזיר את כל הכס/?אני רוצה להבי�, בזמ� אמ  עו"ד ג. אדרת:

 28  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 29  ואתה אומר לנו שאתה בדעה שכל הכס/ הוחזר?  עו"ד ג. אדרת:

 30  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 31ללא ידיעת. היוע0 המשפטי ואור� לסטר מחליטי( להחזיר רק שני צ'קי( ולא   עו"ד ג. אדרת:

 32  מעדכני( אות.?
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 1  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 2  ככה זה היה?  אדרת:עו"ד ג. 

 3  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 4זו צורת עבודה שנראית ל. הגיונית, תקינה במשרד של., בחברה של.? כשאתה   עו"ד ג. אדרת:

 5כל כ. מקפיד על ניהול תקי�? ששני בכירי(, כולל יוע0 משפטי מקבלי( החלטה 

 6  שונה מדעת. ולא מעדכני( אות.?

 7המשנה הרבה מאוד חופש פעולה. כשזה מתברר לי כ�. אני מאפשר למנהלי   העד, מר יחזקאל:

 8  שהכס/ לא הוחזר אני מקיי( על זה התייעצות נוספת ומקבל את העמדה.

 9לפני, לפני. כשאתה אומר שעשית שערורייה במשרד וצעקת וסמרו שערותי.   עו"ד ג. אדרת:

 10והורית מיד להחזיר את כל הכס/ וה( המרו את פי., בלי להודיע ל.? זה מה 

 11  צה לומר כ�?שאתה רו

 12אני לא מקבל את המונח. התקבלה החלטה אחרת בחברה שלי, מותר למנהלי   העד, מר יחזקאל:

 13משנה לקבל החלטות אחרות. כשאני מבי� את זה אני מקיי( על זה חשיבה נוספת 

 14  ומקבל את עמדת היוע0 המשפטי.

 15  בדיעבד אחרי התפוצצות הפרשה.  עו"ד ג. אדרת:

 16  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 17  ועד אז אתה לא יודע משו( דבר ואתה בדעה שכל הכס/ הוחזר?  ג. אדרת: עו"ד

 18  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 19  כשהפרשה התפוצצה ולטענת. רק אז שמעת לראשונה, צעקת על אור� לסטר?  עו"ד ג. אדרת:

 20  הבעתי את אי שביעות רצוני מהעניי�, כ�.  העד, מר יחזקאל:

 21  רת(? אי. פעלת( בניגוד לדעתי?".מה? שאלת אותו "למה לא החז  עו"ד ג. אדרת:

 22אמרתי שההנחיה שלי הייתה להחזיר את כל הכס/ ואז התקיי( דיו� שבו קיבלתי   העד, מר יחזקאל:

 23  את העמדה של אור� ושל היוע0 המשפטי.

 24  תראה אתה העדת בתיק של איילי( נכו�?  עו"ד ג. אדרת:

 25  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 26בעקבות זה שנודע ל. לטענת. שהעמותות משלמות, כששואלי( אות. מה עשית   עו"ד ג. אדרת:

 27. "נקטתי בשורה של צעדי(. האחד, 23לפרוטוקול מול שורה  72אני מפנה לעמוד 

 28צרי. לעצור את זה מיידית. שתיי(, מיד יצרתי קשר ע( היוע0 המשפטי של 

 29החברה. עדכנתי אותו וכמוב� הוא ליווה אותי בפעולות שנקטתי לאחר מכ�. 

 30להחזיר את הצ'קי( הנוספי( שהופקדו כבר אצלנו ולהודיע  ביקשתי מאור�

 31  לחברת היח"צ שאנחנו מפסיקי( את ההתקשרות".

 32  נכו�.  העד, מר יחזקאל:
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 1  מה נכו�?  עו"ד ג. אדרת:

 2  מה לא נכו�?  העד, מר יחזקאל:

 3"ביקשתי מאור� להחזיר את הצ'קי( הנוספי( שהופקדו כבר אצלנו", אתה מדבר   עו"ד ג. אדרת:

 4  י הצ'קי(.פה על שנ

 5  ביקשתי מאור� להחזיר את כל הכס/, כולל הכספי( שהופקדו.  העד, מר יחזקאל:

 6אבל אני מסביר ל. מה העדת בפני בית משפט, כבר לא בחקירה בלח0, בתיק השני   עו"ד ג. אדרת:

 7. "ביקשתי מאור� להחזיר את הצ'קי( הנוספי( שהופקדו 25מול שורה  72בעמוד 

 8  כבר אצלנו". מה אתה אומר?

 9  אני באמת לא מבי� מה אתה רוצה.  העד, מר יחזקאל:

 10  אתה לא מבי�.  עו"ד ג. אדרת:

 11  כ� נו ג( תראה את ההמש., ומה קרה?    עו"ד קרמר:

 12  אני לא מבי� מה אתה רוצה.  העד, מר יחזקאל:

 13  תקריא לו ג( את ההמש..  עו"ד קרמר:

 14  לא, לא, הוא מתכוו� פה לארבעה לדעתי.  עו"ד אב� ח�:

 15  "ומה קרה? העבודה הופסקה וכל הכס/ של החודשי( קדימה הוחזרו".  עו"ד ג. אדרת:

 16  ותמשי., איזה עמוד,  עו"ד קרמר:

 17  לא, על,  עו"ד ג. אדרת:

 18  אבל שואלי( אותו,  עו"ד קרמר:

 19  אבל יש ל. חוזרת.  עו"ד ג. אדרת:

 20  זה יהיה אחרי זה לחוזרת? תגידו שזה לא לחוזרת.  עו"ד קרמר:

 21  לא, יש טענה,  כב' הש' לוי:

 22  לא (מדברי( ביחד),  ד ג. אדרת:עו"

 23  (מדברי( ביחד),  עו"ד קרמר:

 24  א( יש טענה שההצגה מוטעית אז את( צריכי( לומר. א( לא זה בסדר.  כב' הש' לוי:

 25לא עניי� של מוטעית, עניי� שצריכי( להציג לו את התמונה המלאה. כמו אחרי זה   עו"ד קרמר:

 26  הוא נשאל "איזה הנחיה נתת?".

 27  "אני חשבתי שצרי. להחזיר את כל הכס/", הנה  עו"ד ג. אדרת:

 28  אוקיי.  עו"ד קרמר:

 29"כולל הכספי( שניתנו לנו. לא רציתי שקל אחד מהכספי( אצלנו. היוע0 המשפטי   עו"ד ג. אדרת:

 30  שלי סבר שזה לא נכו�, כי בחודשי( שניתנה עבודה זה צרי. להיות ממומ� בשכר".

 31ני מציע ל. לבדוק כי מה שאני אומר פה ומה אוקיי, עכשיו עור. די� אדרת א  העד, מר יחזקאל:

 32  שאמרת ש( אותו דבר, באמת חבל.
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 1  אז אני אומר ל. שהוא לא אותו דבר,  עו"ד ג. אדרת:

 2  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 3  כי פה אתה אומר שנתת הוראה להחזיר את שני הצ'קי(.  עו"ד ג. אדרת:

 4  כרגע.אחרי זה הוא אומר את כל הכס/, הקראת לו את זה   עו"ד קרמר:

 5  טוב תקשיב, באמת,  העד, מר יחזקאל:

 6  אדו� יחזקאל,  כב' הש' לוי:

 7  כ�, סליחה.  העד, מר יחזקאל:

 8  אתה תאמר לי את גרסת.. מה יש ל. לומר על זה? זהו, לא צרי. להתרגז.  כב' הש' לוי:

 9  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 10מלאכתו. בבקשה, כ�? תאמר זו חלק מהדינמיקה בבית המשפט. הסנגור עושה את   כב' הש' לוי:

 11  את עמדת.. הוא חושב שמה שאמרת ש( זה (מדברי( ביחד).

 12כבוד השופט אמרתי את זה ג( ש(. נתתי הנחיה להחזיר את כל הכס/, נקודה.   העד, מר יחזקאל:

 13ג( את הצ'קי( קדימה וג( את הכס/ שהיה אצלי ואמרתי שאני לא רוצה כס/ 

 14ר לי בדיעבד שההנחיה שלי לא בוצעה. של עמותות אצלנו בחשבו� אוקיי? הסתב

 15על  overrulingהא( זה תקי�? כ�, כי למנהלי המשנה שלי יש אפשרות לעשות 

 16החלטות שלי. כשאני מבי� את זה אני מקיי( דיו�, אני מבי� ג( מאור� מנהל 

 17הכספי( שאני מאוד סומ. עליו וג( מעור. הדי� שלי, שלא נכו� להחזיר את הכס/ 

 18אני מקבל את עמדת( וה( מחזירי( רק את הצ'קי( של על שירות שנעשה ו

 19  קדימה ולא את הצ'קי( על העבודה שנעשתה.

 20  אוקיי, זאת גרסת העד. את( רוצי( להגיש את הפרוטוקול של העדות שלו?  כב' הש' לוי:

 21  לא.  עו"ד ג. אדרת:

 22  זה כתוב ש( אותו דבר, אבל מה שה( יחליטו.  העד, מר יחזקאל:

 23  תוב אותו דבר,זה לא כ  עו"ד ג. אדרת:

 24  אז תגיש.  העד, מר יחזקאל:

 25  אתה אל תנחה אותי מה להגיש ומה לא להגיש.  עו"ד ג. אדרת:

 26  אז אתה אל תגיד לי א( כתוב אותו דבר או לא כתוב אותו דבר. באמת אתה,  העד, מר יחזקאל:

 27אומר לא, אבל עור. די� אדרת לפחות תגישו את שני העמודי( האלה, כי אתה   עו"ד קרמר:

 28  שזה לא כתוב אותו דבר. אני מבי� את זה אחרת, עמודי(,

 29  אז תגיש אות( בחקירה החוזרת.  עו"ד ג. אדרת:

 30בכל אופ� ג( א( את( מגישי( ג( את זה או את ההודעה זו לא ראייה לאמיתות   כב' הש' לוי:

 31התוכ�, זה ס. הכל לסתירה ויש לזה משמעות ג( לזה שאת( לא מגישי(. אבל 

 32  .אדוני יחליט
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 1הודעות, שלושה תמלילי( ואני הוצאתי את הקטעי( הרלוונטיי(  3אדוני יש   עו"ד ג. אדרת:

 2והקראתי לו את כול(. א( חברי טוע� שאני לא מציג את התמונה המלאה שיראה 

 3  לי מה החסרתי.

 4  טוב, בסדר.  כב' הש' לוי:

 5  אני אמשי..  עו"ד ג. אדרת:

 6  כ�?  כב' הש' לוי:

 7המשפטי המלי0 ל. להחזיר רק את הצ'קי( שנועדו לחודשי( שאלה "היוע0   עו"ד ג. אדרת:

 8הבאי(, אבל לא להחזיר את הכספי( שכבר נתקבלו על החודשי( שניתנה 

 9עבודה?" תשובה "נכו�, החזרנו בפועל את הצ'קי( של החודשי( הבאי(". שאלה 

 10"אתה הבנת שרק שני צ'קי( שעדיי� לא הופקדו הוחזרו ולא כל הכס/?", "אני 

 11רי. להחזיר את כל הכס/ שקיבלנו, ג( עבור העבודה שעשינו כשגיליתי חשבתי שצ

 12את מקור הכס/, אבל היוע0 המשפטי המלי0 להחזיר רק את הצ'קי( שטר( 

 13נפדו". אחרי זה שואלי( "מתי הבנת שלא כל הכס/ הוחזר?", "לא זוכר". "לפני 

 14ה קורה או אחרי החקירה?", "הייתה נקודה שג( לפני החקירה הבנתי. שאלתי 'מ

 15  ע( הכס/?', אבל היוע0 המשפטי עמד על עמדתו. זה מדויק?

 16  מדויק.  העד, מר יחזקאל:

 17יופי. אור� לסטר בהודעה שלו, השנייה בכתב יד בעמוד השני. הוא מספר את   עו"ד ג. אדרת:

 18הוא אומר ככה  21הסיפור מה שנודע לו שהעמותות לא מרוצות ובשורה 

 19אותי לא להפקיד את הצ'קי( שטר( קיבלנו "כשחזרתי ע( זה לעובד, עובד הנחה 

 20  ולא לגרו(", אתה יכול לעזור לי? 

 21  אני אעזור ל.. איפה?  עו"ד א. אדרת:

 22  לא ברור פה בכתב יד.  עו"ד ג. אדרת:

 23  לקחו לי את המחשב.  עו"ד קרמר:

 24  לגרו(?  עו"ד ג. אדרת:

 25  לגרו( יותר,  עו"ד קרמר:

 26  ל עלי..אתה יכול מר יחזקאל א( זה יכול להק  כב' הש' לוי:

 27  לא, זה בסדר. אני בדיוק עכשיו בתקופה של למידה של סכנה של ישבנות יתר.  העד, מר יחזקאל:

 28  כא� לא מכירי( את הבעיה.  כב' הש' לוי:

 29  כדאי ל. ללמוד את זה.  העד, מר יחזקאל:

 30  כ�.  כב' הש' לוי:

 31ולא לגרו( יותר", לא "עובד הנחה אותי לא להפקיד את הצ'קי( שטר( קיבלנו   עו"ד ג. אדרת:

 32הצלחנו לפענח אני וחברי. "כשהגיעו שני הצ'קי( האחרוני( החזרנו אות( 
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 1לנאמי". שאלה "מכא� אני מבי� שעובד יחזקאל מעול( לא אמר ל. 'תחזיר את 

 2כל הכס/'". תשובה "היו רגעי( שעובד חשב להחזיר את הכס/, אבל הזכרתי לו 

 3הנחה אותי להחזיר את כל הכס/ אלא את עצת עור. די� הלפרי� ובסו/ הוא לא 

 4רק מה שטר( גבינו. כלומר בפירוש לא קיבלתי הנחיה להחזיר את כל הכס/ ולא 

 5  ביצעתי". 

 6  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 7, שאלה "מעול( לא הייתה הנחיה", עוד פע(, "כלומר 7שורה  3בהמש. בעמוד   עו"ד ג. אדרת:

 8א לפני התפוצצות הפרשה ולא מעול( לא הייתה הנחיה להחזיר את כל הכס/, ל

 9  אחרי נכו�?", משיב אור� לסטר נכו�.

 10אוקיי. ג( מה שאומר ל. אור� שאני שואל למה לא כל הכס/ מוחזר הוא אומר   העד, מר יחזקאל:

 11שהוא מזכיר לי את עמדת היוע0 המשפטי שלא נכו� להחזיר את הכס/ על תקופת 

 12  העבודה, נקודה זה הסיפור.

 13יכו( הוא שמעול( לא הייתה הנחיה להחזיר את כל הכס/, לא לפני לא, הס  עו"ד ג. אדרת:

 14  התפוצצות הפרשה ולא אחרי והוא מאשר,

 15  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 16  זה הסיכו(.  עו"ד ג. אדרת:

 17חד משמעית הייתה הנחיה להחזיר את כל הכס/ ורק אחרי שהיוע0 המשפטי של   העד, מר יחזקאל:

 18ור בחודשי( שבה( עבדנו אני מאשר החברה ממלי0 לי להשאיר את הכס/ שקש

 19  את זה.

 20אז ג( פה אור�, ג( בנקודה זאת לא מדייק לדברי., טוב. מי הורה על הפסקת   עו"ד ג. אדרת:

 21  ההתקשרות? 

 22  אני.   העד, מר יחזקאל:

 23  מי מימש אותה? מי הוציא אותה לפועל?  עו"ד ג. אדרת:

 24צור, מר� ליבנה לצוות של פאינה.  ביקשתי מאור� לסטר להודיע למשרד של רונ�  העד, מר יחזקאל:

 25  אני עצמי דיברתי ע( רונ� צור וע( פאינה.

 26  ר� אמר שהוא לא דיבר בעניי�.   עו"ד ג. אדרת:

 27  יכול להיות.  העד, מר יחזקאל:

 28ר� אמר שמי שלמעשה הפסיק את ההתקשרות זה העמותות. ה( שלחו מכתב על   עו"ד ג. אדרת:

 29  הפסקת ההתקשרות אחרי שישה חודשי(.

 30סליחה, ר� אמר פה עוד דברי(, שאחרי כמה חודשי( בגלל הסיטואציה הזאת   ד קרמר:עו"

 31  היה מסמוס של הקשר מול הלקוח.

 32  נו בסדר.  עו"ד ג. אדרת:
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 1  לא,  עו"ד קרמר:

 2  רגע אבל,  עו"ד ג. אדרת:

 3  לפני הפסקת ההתקשרות של העמותות.  עו"ד קרמר:

 4  לפני?  עו"ד ג. אדרת:

 5  בעדות שלו. זה מה שהוא הסביר פה  עו"ד קרמר:

 6בסדר. אני לא הבנתי את זה ככה. ר� אמר קוד( כל שהוא לא פנה ודיבר ע( אנשי   עו"ד ג. אדרת:

 7צוות פאינה על הפסקת ההתקשרות, הוא ג( אמר שהוא לא נתבקש והוא לא 

 8דיבר. הוא ג( אמר שמי שהפסיק את ההתקשרות זה העמותות והוא  אמר שהיה 

 9  אמר שג( הייתה בשיחה בעל פה ע( מת�.ג( מסמ. בכתב מגברת מזי"א והוא 

 10  לא, זה לא ר� אומר את זה.  עו"ד קרמר:

 11  אמיר נאמי אמר. 607אני מפנה לת/  עו"ד ג. אדרת:

 12  כ�, אבל זה לא ר� אמר.  עו"ד קרמר:

 13  אמיר נאמי.  עו"ד ג. אדרת:

 14  ר� לא מכיר את המסמ. הזה.  עו"ד קרמר:

 15  אמיר נאמי סליחה.  עו"ד ג. אדרת:

 16  אוקיי, אוקיי.  עו"ד קרמר:

 17  כל השמות, נאמי, ר�, יש דייסה. אוקיי מה יש ל. לומר על זה?   עו"ד ג. אדרת:

 18  אני הפסקתי את ההתקשרות.  העד, מר יחזקאל:

 19ר� אמר והשמיעו לו שיחה ע( דאוד שהוא אומר "אבל אני לא מפסיק את   עו"ד ג. אדרת:

 20  ההתקשרות. ההתקשרות תמשי. בעצימות נמוכה".

 21  ההנחיה שלי הייתה להפסיק את ההתקשרות ולהחזיר את הכס/.  ל:העד, מר יחזקא

 22וא( הוא מדבר על המש. ההתקשרות בעצימות נמוכה זו אחריות שהוא לקח על   עו"ד ג. אדרת:

 23  דעת עצמו?

 24  ההנחיה שלי הייתה להפסיק את ההתקשרות ולהחזיר את הכס/.  העד, מר יחזקאל:

 25  . (מדברי( ביחד).אז הוא לא מילא את ההנחיה של  עו"ד ג. אדרת:

 26וההתקשרות בפועל הופסקה. לא הייתה אחרי זה עצימות נמוכה, לא הייתה   העד, מר יחזקאל:

 27  עצימות בכלל. על הצג היה קו, נד( ליבו.

 28  רק תציג לו שר� ג( אמר שזה חלק משימור לקוחות, שזה לא המש. התקשרות.  עו"ד קרמר:

 29  אני לא אמרתי לו המש. או לא.  עו"ד ג. אדרת:

 30  לא, כי אתה אומר לו שהוא לא מפסיק. הוא אמר שזה מ� עניי� של שימור לקוחות.  "ד קרמר:עו

 31  המשי. לתת שירות בעצימות נמוכה, זה המילי( שלו.  עו"ד ג. אדרת:

 32  כחלק משירות ללקוחות.  עו"ד קרמר:
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 1  כחלק משירות ללקוחות.  עו"ד ג. אדרת:

 2הידידות שהייתה לי ע( פאינה באותו זמ� א( הייתה לי את האפשרות לשמור על   העד, מר יחזקאל:

 3  הייתי עושה את זה עד היו( נקודה, אוקיי?

 4אחרי שהיא רימתה אות., אמרה ל. מקור חוקי, אמרה ל. הכל בסדר, פתאו(   עו"ד ג. אדרת:

 5  זה מתפוצ0 ל. בפני(, סמרו שערותי., זה הכל בסדר?

 6הבנתי עצרתי את ההתקשרות כשאני גיליתי שמקור הכס/ שונה ממה שאני   העד, מר יחזקאל:

 7  ואמרתי שאני חושב שהתהלי. הזה איננו תקי�, נקודה.

 8  וא( אני אומר ל. שלא אתה עצרת אלא העמותות אז אתה אומר זה לא נכו�?  עו"ד ג. אדרת:

 9  חד משמעית אני עצרתי.  העד, מר יחזקאל:

 10  טוב.  עו"ד ג. אדרת:

 11  ע( אל/ סימני קריאה.  העד, מר יחזקאל:

 12  הוצאת איזה מכתב בעניי�?  עו"ד ג. אדרת:

 13  אתה הקראת שורה של פעולות שעשיתי,  העד, מר יחזקאל:

 14  לא, זה עדות.  עו"ד ג. אדרת:

 15  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 16מכתב, מסמ., פנייה בכתב, במייל, במכתב מעור. די� שאתה עובד איתו   עו"ד ג. אדרת:

 17ההתקשרות  בצמידות? "שומו שמיי(, גיליתי דבר כזה, אני מודיע על הפסקת

 18  במיידית, על החזרת הכס/". יש נייר אחד בנושא הזה?

 19  אני לא יודע א( יש נייר,  העד, מר יחזקאל:

 20  הראו ל. בחקירה נייר אחד?  עו"ד ג. אדרת:

 21אני לא זוכר א( יש נייר שמודיע. בפועל בפרקטיקה של החיי( באותו יו(   העד, מר יחזקאל:

 22  הפעילות הופסקה.

 23  אות. שאלה, אני שואל  עו"ד ג. אדרת:

 24  לא.  העד, מר יחזקאל:

 25  אי� מכתב, אי� מסמ. בכתב,  עו"ד ג. אדרת:

 26  לא זוכר, אמרתי ל., עניתי אני לא זוכר. יכול להיות שיש, אני לא זוכר.  העד, מר יחזקאל:

 27  אתה ראית איזשהו מסמ. עד היו(? בכל החקירות שעברת, ברענוני(,   עו"ד ג. אדרת:

 28  לא זוכר.  העד, מר יחזקאל:

 29  כשהיית בפרקליטות?  עו"ד ג. אדרת:

 30  לא זוכר.  העד, מר יחזקאל:

 31  לא זוכר? אני אומר ל. שאי� מסמ. לכיוו� הזה, שו( דבר. מה אתה אומר על זה?  עו"ד ג. אדרת:

 32  שאתה אומר.  העד, מר יחזקאל:
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 1  לעומת זאת יש מסמ. בכתב של העמותה על הפסקת ההתקשרות.  עו"ד ג. אדרת:

 2  א יודע מה אתה רוצה,אני ל  העד, מר יחזקאל:

 3  טוב.  עו"ד ג. אדרת:

 4  אני הפסקתי את ההתקשרות,  העד, מר יחזקאל:

 5  בסדר.  עו"ד ג. אדרת:

 6  כשהבנתי שמקור הכס/ שונה ממה שחשבתי.  העד, מר יחזקאל:

 7זה שמעתי את הסיפור של.. אני אומר ל. שזה לא נכו� ולא הגיוני ומעמת אות.   עו"ד ג. אדרת:

 8  ו( ביטוי בשו( דבר בכתב.מול העובדה שאי� לכ. ש

 9  זכות..  העד, מר יחזקאל:

 10  ועימתי אות. ג( מה אמרו אחרי(, זה תפקידי.  עו"ד ג. אדרת:

 11  יהיו אנשי( שיחליטו למי להאמי�.  העד, מר יחזקאל:

 12  אוקיי,  עו"ד ג. אדרת:

 13  זכות..  העד, מר יחזקאל:

 14  בסדר גמור. לא אתה ולא אני נחליט.  עו"ד ג. אדרת:

 15  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 16  טוב. עכשיו תאמר לי, העדת פה על נושא של נצרת עילית.  עו"ד ג. אדרת:

 17  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 18נכו�? בטיפול של. בנושא של נצרת עילית היה משהו בזמ� אמת, בדיעבד, נכו�   עו"ד ג. אדרת:

 19  לרגע זה משהו שלדעת. לא תקי�?

 20  ממש לא.  העד, מר יחזקאל:

 21עילית הקשר של פאינה היה שהיא שאלה אות. א( את( מכיני( ובנושא של נצרת   עו"ד ג. אדרת:

 22  איזה,

 23  הצעות מחליטי(.  העד, מר יחזקאל:

 24  הצעות מחליטי(. אמרת לה שכ� ואז היא הפנתה אות. לעיריית נצרת?  עו"ד ג. אדרת:

 25  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 26לעמותה  בהמש. מה שקרה ש(, מאחר ולעירייה לא היה מקור מימו� התחברו  עו"ד ג. אדרת:

 27  מסוימת שהיו לה תורמי( וה( מימנו את הפעילות.

 28  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 29  זה מה שקרה?  עו"ד ג. אדרת:

 30  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 31  עכשיו אתה, אתה נזכרת והעדת על פעילות מול מוזיאו� טרומפלדור נכו�?  עו"ד ג. אדרת:

 32  כ�.  העד, מר יחזקאל:
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 1  הזאת פרו בונו?אמרת שעשית( את הפעילות   עו"ד ג. אדרת:

 2אמרתי שעשיתי את הפעילות פרו בונו ושא( תהיה תוצאה כספית אז נדו� א(   העד, מר יחזקאל:

 3  נקבל.

 4  עכשיו מה זה תוצאה כספית?  עו"ד ג. אדרת:

 5יש בפרקטיקה של ייעו0 ג( אפשרות לעבוד במה שנקרא מדד הצלחה, שא( יש   העד, מר יחזקאל:

 6  מאמ0 מתחלק בי� הצדדי(.הצלחה אתה מקבל על זה שכר, א( לא ה

 7  ומבנה השכר הוא ג( סכו( קבוע וג( אחוז מהכספי( שאת( מגייסי(?  עו"ד ג. אדרת:

 8לא, זה מה שאמרתי, שבמקרה שבו זה מדד הצלחה זה רק מאחוזי הצלחה   העד, מר יחזקאל:

 9  שלאחר פעולה.

 10  מה זה אחוזי הצלחה? אני, אחוז מהכספי( שגייסת( לפרויקט?  עו"ד ג. אדרת:

 11  אני לא, כל מקרה לגופו. זה לא,  העד, מר יחזקאל:

 12  במקרה הזה של מוזיאו� טרומפלדור.  עו"ד ג. אדרת:

 13  אני לא זוכר את הפרטי(.  העד, מר יחזקאל:

 14  את( נהגת( לקחת אחוזי( מכספי( ממשלתיי( שגייסת( עבור לקוחות שלכ(?  עו"ד ג. אדרת:

 15  לא, לא.  העד, מר יחזקאל:

 16אמרת בצורה מאוד החלטית באחד המקומות "חרטנו על דגלנו בחברה שלא   עו"ד ג. אדרת:

 17  לקחת אחוזי( מכספי( ממשלתיי(" נכו�?

 18שוב, יש שני מודלי( של עבודה. במודל עבודה שבו משלמי( ל. באופ� קבוע אנחנו   העד, מר יחזקאל:

 19לא מקבלי( גמולי( על כספי( שאנחנו מגייסי(. יש מקרי( שבה( לא הייתה 

 20אוקיי? שאמרנו שקוד( נביא את הכס/ וא( נביא את הכס/ נראה מה תוצאה 

 21  נעשה. 

 22  אני שואל אות.,  עו"ד ג. אדרת:

 23  אז תשאל במדויק.  העד, מר יחזקאל:

 24  אני שואל אות. במדויק,  עו"ד ג. אדרת:

 25  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 26ול( הא( נכו� שכשנשאלת וענית שמכספי( ממשלתיי( את( לא לוקחי( לע  עו"ד ג. אדרת:

 27  אחוזי(,

 28  תקריא לי את השאלה ואת התשובה.  העד, מר יחזקאל:

 29  אני שואל אות. עכשיו, לקחת, בוא נשאל אחרת,  עו"ד ג. אדרת:

 30  אני רוצה לענות ל..  העד, מר יחזקאל:

 31  לקחת( אחוזי( מכספי( ממשלתיי( שגייסת( עבור לקוחות? כ� או לא?  עו"ד ג. אדרת:

 32  אני מנסה להסביר ל., בוא תהיה יותר ממוקד ואני אענה ל.. אני אומר עוד פע(,  העד, מר יחזקאל:
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 1  לא, שאלת כללית.  עו"ד ג. אדרת:

 2אז השאלה הכללית היא שיש שני מודלי(. מודל אחד זה מודל התקשרות ומודל   העד, מר יחזקאל:

 3  שני זה מודל הצלחה,

 4  כ�?  עו"ד ג. אדרת:

 5  אוקיי?  העד, מר יחזקאל:

 6  ת( אחוזי( מכספי( שגייסת(?באיזה מודל לקח  עו"ד ג. אדרת:

 7  לא לקחנו, למיטב זכרוני לא לקחנו.  העד, מר יחזקאל:

 8  א/ פע(.  עו"ד ג. אדרת:

 9  למיטב זכרוני.  העד, מר יחזקאל:

 10  וזה לא מופיע אצלכ( בהסכמי( האחוזי( האלה?  עו"ד ג. אדרת:

 11  ללה שאיננה.בכל, אני לא, צרי., כל מקרה לגופו. שוב אתה מנסה ליצור פה הכ  העד, מר יחזקאל:

 12  כי אתה הכללת שאת( מעול( לא לקחת( אחוזי( מכספי( ממשלתיי(.  עו"ד ג. אדרת:

 13  א( תקריא לי את מה שאמרתי במדויק,  העד, מר יחזקאל:

 14  אני אמצא ל. את זה.  עו"ד ג. אדרת:

 15  אז תמצא לי את זה, בבקשה. תשאל ואני אגיד.   העד, מר יחזקאל:

 16  רק רגע אדוני.   עו"ד ג. אדרת:

 17עד שימצא את זה מר יחזקאל, אתה הסברת לי בשלב מוקד( יותר של היו(   הש' לוי:כב' 

 18  שאת( סייעת( בשביל ללקוחות לגייס כספי ממשלה. 

 19  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 20  ועכשיו אתה אומר שיש שני מודלי(, התקשרות ומודל ההצלחה.   כב' הש' לוי:

 21ודלי( שקיימי(. אנחנו לא עובדי( מודל ההצלחה לא קיי( אצלנו, זה שני מ  העד, מר יחזקאל:

 22  במודל הזה.

 23אה זה משהו אחר. אז השאלה מתייתרת. כ� עור. די� אדרת, בהפוגה, אני לא יודע   כב' הש' לוי:

 24א( הצלחת( להקשיב ג(, הוא השיב שבפרויקטי( של גיוס, שכמוב� ה( גיוס 

 25  כספי ממשלה, ה( לא פעלו על פי מודל הצלחה. 

 26  ה שהוא אומר אז בוא,טוב זה מ  עו"ד ג. אדרת:

 27  אז,  כב' הש' לוי:

 28  בוא נעמת אותו ע( זה.  עו"ד ג. אדרת:

 29  התשובה היא "לא לקחנו אחוזי(", זו גרסתו עכשיו.  כב' הש' לוי:

 30, שאלה "הא( האחוזי( 5שורה  87זו גרסתו. עכשיו בתיק של איילי( בעמוד   עו"ד ג. אדרת:

 31טרומפלדור זה ג( שאתה מקבל מגייס כספי( לאותה מטרה נעלה של בית 
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 1מכספי( ממשלתיי(?", תשובה "ת.א.ר.א קבעה בקוד האתי שלה שהיא לא 

 2  מקבלת אחוזי( מכספי( ממשלתיי( שהיא מגייסת מלקוחותיה".

 3  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 4מדויק? אני רוצה להראות ל. את טיוטת ההסכ( ע( מוזיאו� טרומפלדור ותאשר   עו"ד ג. אדרת:

 5  ( עורכי( אצלכ( יחד ע( היוע0 המשפטי שלכ(. נכו�? לי שזה נוסח הסכמי( שאת

 6  אני מאשר שזה מסמכי(, זה חוזה שתוא( לחוזי( בת.א.ר.א.  העד, מר יחזקאל:

 7, "ת.א.ר.א תסייע למקבלי השירות בגיוס 2אוקיי. עכשיו בוא תסתכל על סעי/   עו"ד ג. אדרת:

 8  כספי( ממקורות שוני(",

 9  . 73זה נ/  כב' הש' לוי:

 10. היה 3"בכלל( גורמי( ממשלתיי( ו/או כספי תרומות ו/או כל מקור אחר.   אדרת:עו"ד ג. 

 11ות.א.ר.א תהווה גור( יעיל בגיוס כספי( למוזיאו� ת.א.ר.א תהיה זכאית לעמלה 

 12בשיעור של עשרה אחוז מכל סכו( ו/או תמורה בעל ער. אשר יגויסו למקבלי 

 13  השירות".  

 14  כ�, מה שאלת.?  העד, מר יחזקאל:

 15  אי. זה עומד ע( הקוד האתי?  אדרת: עו"ד ג.

 16  החוזה הזה חתו(?  העד, מר יחזקאל:

 17  לא, אבל החוזה הזה נכתב.  עו"ד ג. אדרת:

 18  החוזה הזה חתו(?  העד, מר יחזקאל:

 19  העותק שיש לי הוא לא חתו(.  עו"ד ג. אדרת:

 20  כבוד השופט,  העד, מר יחזקאל:

 21  רגע,  עו"ד ג. אדרת:

 22  שלא אושרה ולא נחתמה מעול(. החוזה הזה זו טיוטה  העד, מר יחזקאל:

 23  מי הכי� אותה?  עו"ד ג. אדרת:

 24היא כנראה הוכנה על ידי אחד מהאנשי( שלי. היא לא אושרה ולא נחתמה   העד, מר יחזקאל:

 25  מעול(.

 26  האיש שהכי� את זה לא מכיר את הקוד האתי?  עו"ד ג. אדרת:

 27  יכול להיות. יכול להיות,  העד, מר יחזקאל:

 28  י שמכי� הסכמי( זה היוע0 המשפטי ביחד ע( אור� נכו�?אמרת שמ  עו"ד ג. אדרת:

 29  בית טרומפלדור, אני יכול לענות?  העד, מר יחזקאל:

 30  לא, אני שואל אות. שאלה לא סיפור.  עו"ד ג. אדרת:

 31  כ�, אור�.  העד, מר יחזקאל:

 32  אור� ביחד ע( היוע0 המשפטי.  עו"ד ג. אדרת:
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 1  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 2  ירי( את הקוד האתי הזה?וה( לא מכ  עו"ד ג. אדרת:

 3  מכירי(.  העד, מר יחזקאל:

 4  ולמרות זאת בטיוטת ההסכ( ה( הכניסו סעי/ אחוזי(?   עו"ד ג. אדרת:

 5  אני יכול לענות?  העד, מר יחזקאל:

 6  רצוי.  כב' הש' לוי:

 7  כ�.  עו"ד ג. אדרת:

 8ד היו( אוקיי, תודה. בית טרומפלדור זה אחד המכאובי( הכי גדולי( שיש לי ע  העד, מר יחזקאל:

 9אוקיי? פאינה נרתמה מאוד לעזור לשיקו( מוזיאו� טרומפלדור באופ� מעורר 

 10הערצה אוקיי? אנחנו עשינו את הפעילות שלנו ש(, השקענו בזה עשרות ומאות 

 11שעות ללא קבלת תמורה. בשלב מסוי( נעשה ניסיו� להסדיר את זה, נכתבת 

 12  טיוטה והטיוטה לא חתומה.

 13  למה לא נחת(?  כב' הש' לוי:

 14  לא זוכר את הפרטי(, אבל עובדתית לא נחתמה.  העד, מר יחזקאל:

 15  עכשיו,  עו"ד ג. אדרת:

 16  אתה ידעת אבל על החלק הזה במסמ.?  כב' הש' לוי:

 17אני לא זוכר. אני ראיתי את המסמ. הזה פע(, נדמה לי בעדות הקודמת או באחת   העד, מר יחזקאל:

 18  החקירות, אני לא זוכר מתי בדיוק.

 19את( עוד למע� הסר ספק כל סכו( כס/ שיתקבל מטע( התוכנית  4ראה סעי/ ת  עו"ד ג. אדרת:

 20להעצמת המורשת הלאומית ומשרד ראש הממשלה, בהתא( לאישור שנית� 

 21, יראה 12לאוקטובר  31במכתבו של מנהל התוכנית, מר ראוב� פינסקי מיו( 

 22  כתרומה שת.א.ר.א היוותה גור( יעיל בגיוסה". שומע?

 23  טה שלא נחתמה.טיו  העד, מר יחזקאל:

 24  מי זה ראוב� פינסקי?  עו"ד ג. אדרת:

 25ראוב� פינסקי אחד האנשי( היותר טובי( שאני מכיר בשירות הציבורי, שג( הוא   העד, מר יחזקאל:

 26נרת(, כמו שאמרתי ביו( שבו לצערי פרצה החקירה היינו אמורי( פאינה ואני 

 27כדי לקד( תוכנית אב להסדרת להיות בפגישה במשרד ראש הממשלה ביחד איתו 

 28  מוזיאו� טרומפלדור. 

 29  זאת אומרת אתה רוצה להגיד, אתה ראית את טיוטת ההסכ( הזו בזמ� אמת?  עו"ד ג. אדרת:

 30  שאל אותי כבוד השופט, אמרתי שלא,  העד, מר יחזקאל:

 31  לא.  עו"ד ג. אדרת:

 32  ואני לא זוכר באיזה, שוב, אתה רוצה שאני אענה?  העד, מר יחזקאל:
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 1  בוודאי.  ג. אדרת:עו"ד 

 2  אלא או בעדות הקודמת או באחת החקירות, אני לא זוכר מתי.  העד, מר יחזקאל:

 3בנוס/ לעמלה ת.א.ר.א תהיה זכאית לתשלו(  5עכשיו תראה יש פה בסעי/   עו"ד ג. אדרת:

 4. 15.8.10אל/ שקל בגי� שירותי( שניתנו למוזיאו� החל מ 144רטרואקטיבי בגובה 

 5טיוטת ההסכ( ג( אחוזי(, ג( תשלו( רטרואקטיבי וג(  זאת אומרת ג( אחוזי(,

 6  אל/. 12, תשלו( קבוע מכא� ואיל. חודשי של 10אני מפנה אות. לסעי/ 

 7אוקיי. לא יעזור כלו(. סיפור בית טרומפלדור הוא סיפור של מעשה טוב שפאינה   העד, מר יחזקאל:

 8ונכשל. קיווינו  מנסה לעזור למוזיאו� הזה 2010רצתה להיות שותפה לו. אני אכ� מ

 9שהמהל. שאנחנו עושי( ע( פאינה טרומפלדור יעזור, ע( פאינה סליחה, ע( 

 10פאינה יעזור לשיקו( המוזיאו� הזה. כל העבודה שלי מאז ועד היו( נעשתה ללא 

 11קבלת תמורה, אלא הכל מזמני החופשי ומהתנדבותי המלאה. יש פה טיוטה שלא 

 12  נחתמה. 

 13על הפעילות שאני מסכי( אית. שפעילות מאוד רצויה ולסייע  אני שואל אות. לא  עו"ד ג. אדרת:

 14למוזיאו� טרומפלדור זה מאוד חשוב. אני שואל אות. רק א( יש ל. הסבר אי. 

 15היוע0 המשפטי ורונ� לסטר מנסחי( טיוטת הסכ( שמדברי( ג( על אחוזי( ג( 

 16  על תשלו( רטרואקטיבי וג( על תשלו( חודשי? יש ל. הסבר או אי� ל.?

 17  אי� לי הסבר.  ר יחזקאל:העד, מ

 18  אוקיי.  עו"ד ג. אדרת:

 19וכמו שלאדוני יש אל/ טיוטות לפני שהוא מגיש סיכומי( לבית משפט, זו טיוטה   העד, מר יחזקאל:

 20  שלא נחתמה.

 21אבל אי� אל/ מקרי( בחברות שחורטות את הקוד האתי שלה� לא לקחת אחוזי(   עו"ד ג. אדרת:

 22  ומכניסי( את זה לטיוטת הסכ(.

 23  אני חושב שאתה עושה פה מניפולציה זולה, תסלח לי.  יחזקאל: העד, מר

 24הכל אני מניפולטור, תודה. עכשיו אני מציג ל. פה מסמ. שכותרתו "עיקרי הצעה   עו"ד ג. אדרת:

 25  להתקשרות עמק לוד". זה מסמ. שלכ(?

 26.א.ר.א יכול להיות, אני לא זוכר. זה אני רואה שזה מסמ. שיש בו את הלוגו של ת  העד, מר יחזקאל:

 27  שר� חתו( עליו.

 28  אז מה זה יכול להיות? יש ל. פקפוק?  עו"ד ג. אדרת:

 29  אני לא יודע. זה מסמ., אני רואה שזה מסמ. ת.א.ר.א שר� חתו( עליו.  העד, מר יחזקאל:

 30  יפה.  עו"ד ג. אדרת:

 31  .74נ/  כב' הש' לוי:
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 1ו�. פעילות, זה בי� מטרות ההתקשרות, לא, בעמוד הראש 2.3עכשיו תראה בסעי/   עו"ד ג. אדרת:

 2  צרי. להיות השגת,

 3  כנראה, כ�.  העד, מר יחזקאל:

 4  השגת,  עו"ד ג. אדרת:

 5  להגדלת.  העד, מר יחזקאל:

 6  להגדלת ס. התקציבי( שמקבלת המועצה,  עו"ד ג. אדרת:

 7  איזה סעי/ זה?  כב' הש' לוי:

 8  .2.3  עו"ד ג. אדרת:

 9  אוקיי, כ�?  כב' הש' לוי:

 10  נכו�?ממשרדי הממשלה השוני(   עו"ד ג. אדרת:

 11  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 12בוא נעבור לעמוד השני. סעי/ ב', ייעו0 וליווי למועצה האזורית עמק לוד   עו"ד ג. אדרת:

 13בתהליכי( אל מול כל גורמי הממשלה ורגולציה, לרבות כנסת, ממשלה, משרד 

 14  החינו., אוצר, מפעל הפיס, קק"ל וכיוצא בזה נכו�?

 15  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 16, "במידה ות.א.ר.א תהווה גור( יעיל ומשמעותי בגיוס Bמטה בתמורה בסעי/ ול  עו"ד ג. אדרת:

 17כספי( עבור המועצה האזורית עמק לוד היא תהיה זכאית לעמלת גיוס על ס. 

 18  עשרה אחוז כמקובל בשוק". 

 19  אני לא אומר שזה לא מקובל, אבל מה השאלה של.?  העד, מר יחזקאל:

 20  אתה לא מבי� מה השאלה?  עו"ד ג. אדרת:

 21  תשאל תקבל תשובה.  ד, מר יחזקאל:הע

 22  אי.,  עו"ד ג. אדרת:

 23  אתה יודע כשהאמת היא אלטרנטיבה זה פשוט.  העד, מר יחזקאל:

 24אי., אל תפי0 לנו פה סיסמאות. אי. זה עומד מול גרסת. שאת( חרטת( בקוד   עו"ד ג. אדרת:

 25  האתי שלכ( לא לקחת אחוזי( מגיוס כספי( ממשלתיי(?

 26מול, לא הייתה התקשרות בסו/ ע( עמק לוד. ג( זו טיוטה שלא נחתמה.  זה עומד  העד, מר יחזקאל:

 27  העשרה אחוז לא מתייחסי( לכספי ממשלה אלא לכספי( פילנתרופיי(,

 28  איפה זה כתוב? אתה ממציא המצאות עכשיו.  עו"ד ג. אדרת:

 29  תסלח לי,  העד, מר יחזקאל:

 30  תהווה גור( יעיל,  עו"ד ג. אדרת:

 31  א( ההסכ( היה חתו(,תסלח לי,   העד, מר יחזקאל:

 32  כ�?  עו"ד ג. אדרת:
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 1  היית יכול להגיד שאני ממציא המצאות. ג( זו טיוטה.  העד, מר יחזקאל:

 2זה מסמ. שהוכ� על ידכ(, על ידי ר� ליבנה שהוא ראש המטה של החברה שלכ(   עו"ד ג. אדרת:

 3ואתה לא יכול להתנער ממנו, שהוא פועל בהתא( להנחיות והקוד האתי של 

 4  החברה.

 5  ההנחיות והקוד האתי זה לא לקבל כספי( מכספי מדינה, וא( ההתקשרות,   , מר יחזקאל:העד

 6  אז כול( המרו את פי.? כול( הכינו טיוטות והסכמי( בניגוד להנחיה? אוקיי.  עו"ד ג. אדרת:

 7  א( די� טיוטה הוא די� הסכ( אז מה אני אגיד? אוקיי.  העד, מר יחזקאל:

 8  טוב.   עו"ד ג. אדרת:

 9  מבחינה משפטית אולי אתה צודק,  :כב' הש' לוי

 10  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 11  אבל בכל זאת יש פה משהו שאולי ראוי הבהרה.  כב' הש' לוי:

 12  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 13חלק(, אני מניח שהעובדי( של. רוצי( לפעול בהתא( לנהלי החברה, לקוד שלה.   כב' הש' לוי:

 14חלק התרשמתי שה( אנשי( אינטליגנטיי(. אז יש פה משהו שדרוש הסבר 

 15לפחות. אי. זה שאפילו במהל. משא ומת� שלא מתגבש לכלל הסכ( ה( פועלי( 

 16  בניגוד לקוד האתי של החברה? לרוח המפקד?

 17הכוונה היא לגיוס, האחוזי( בחברה ששוב, ג( פה זו מלאכה מאוד קשה, ה(   העד, מר יחזקאל:

 18  ספי( לא ממשלתיי(. מכ

 19  למרות הכתוב?   עו"ד ג. אדרת:

 20  אבל תראה,  כב' הש' לוי:

 21  הכתוב הוא טיוטה.  העד, מר יחזקאל:

 22  טיוטה, אבל כבוד השופט הסביר ל..  עו"ד ג. אדרת:

 23, אני רק קורא, תסביר לי "פעילות להגדלת ס. התקציבי( 2.3כתוב בסעי/   כב' הש' לוי:

 24  וני(".שמקבלת המועצה ממשרדי הממשל הש

 25נכו�. מהחלק הזה, מהחלק הזה, שוב דר. אגב כבוד השופט אני חושב שמה   העד, מר יחזקאל:

 26שמנסה הפרקליט להגיד וא( הוא היה שואל את זה בדר. אחרת אז ג( אפשר 

 27היה לקצר את הכל וג( לקבל את התשובות הנכונות. הנוהל הזה נהוג, יש נוהל, 

 28שה( מגייסי(. לא אנחנו. א( זה  יש חברות שלוקחות כס/ ג( מכספי ממשלה

 29היה מגיע לכלל הסכ( חתו( הייתה הבהרה בהסכ( שהוא מתייחס לכספי( 

 30  שאינ( כספי מדינה.

 31אז מה שאתה אומר לי עכשיו בעצ( שמה שכתוב פה עשרה אחוז מתייחס לכספי(   כב' הש' לוי:

 32  שאינ( כספי מדינה,
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 1  שאינ( כספי מדינה.  העד, מר יחזקאל:

 2  זו ההצעה?וש  כב' הש' לוי:

 3  נכו�.   העד, מר יחזקאל:

 4  למרות שאי� שו( הסתייגות בהסכמי( ולא עושי( שו( הפרדה,  עו"ד ג. אדרת:

 5  אי� פה שו( הסכ(, יש פה טיוטות.  העד, מר יחזקאל:

 6למע�  4בטיוטות ולמרות שבהסכ(, בטיוטת ההסכ( בעניי� טרומפלדור, בסעי/   עו"ד ג. אדרת:

 7שלה, כספי משרד ראש הממשלה ואת( רואי( הסר ספק ברור שמדובר בכספי ממ

 8  בה( כספי( שגייסת( שלגביה( מגיע אחוזי(.

 9טיוטה שלא נחתמה וכל מאות השעות שהשקעתי במוזיאו� טרומפלדור עד עכשיו   העד, מר יחזקאל:

 10  ה� פרו בונו ובאהבה גדולה.

 11ר מקובל מאיפה אתה יודע שגביית אחוזי( והשיעור של עשרה אחוזי( זה דב  עו"ד ג. אדרת:

 12  וקיי(?

 13  אני חי בעול( הזה וזה נוהל קיי(.  העד, מר יחזקאל:

 14  זה נוהל קיי(?  עו"ד ג. אדרת:

 15  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 16  הבנתי. אתה יכול לתת עוד פרטי(? מאיפה הנוהג הזה?  עו"ד ג. אדרת:

 17  זה נוהל, אני יודע שיש חברות שלוקחות אחוזי( על גיוסי כספי(.  העד, מר יחזקאל:

 18  ואי פע( שמעת איזושהי דעה, גישה, הנחיה שזה לא כשר, שאסור לעשות את זה?  אדרת:עו"ד ג. 

 19  לא שאני זוכר.   העד, מר יחזקאל:

 20טוב. עכשיו עוד כמה דברי( נקודתיי(. ר� ליבנה העיד פה, הוא אמר ל. שבשלב   עו"ד ג. אדרת:

 21, מאחר ואתה ג( מייע0 מסוי( הוא הזהיר אות. ממצב של ניגוד אינטרסי(

 22לפאינה וג( מטפל עבור לקוחותי. בכספי( קואליציוניי(. ואתה בהודעה 

 23  שללת ואמרת שזה לא נכו�. 152השלישית של. בשורה 

 24  תקריא לי מה אמרתי.  העד, מר יחזקאל:

 25מצטטי( ל. פה ציטוט ארו. מר�, הוא אומר "כאשר החלה ההתקשרות ע( פאינה   עו"ד ג. אדרת:

 26על כ. ע( עובד. הוא, הכוונה לעובד, טע� בפניי כי ג( הוא, ג( פאינה  אני דיברתי

 27יודעי( להפריד בי� הייעו0 לפאינה שנעשה על בסיס מקצועי לבי� הפניות של עובד 

 28לפאינה לקבלת כספי( קואליציוניי( עבור לקוחות שג( ה( נעשי( על בסיס 

 29( פאינה וג( מקצועי" ואז הוא אומר שהוא דיבר אית. בתחילת ההתקשרות ע

 30עיניי(. ואז אתה אומר "לא זכור לי שר� דיבר איתי על  4דיבר אית. עוד פע( ב

 31  ניגוד הענייני(".

 32  אוקיי.  העד, מר יחזקאל:
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 1  מה אתה אומר?  עו"ד ג. אדרת:

 2  שלא זכור לי.   העד, מר יחזקאל:

 3שאמרת לא פע( ולא פעמיי( שזו לגבי עמותת איילי( אמרת כבר, אבל רק תאשר   עו"ד ג. אדרת:

 4עמותה ערכית, הפעילות שלה מבורכת. כל תמיכה וסיוע לעמותה הזאת חשובי( 

 5  ומבורכי(?

 6  כל הפעילות שלנו ע( פאינה ראויה למשפט הזה.  העד, מר יחזקאל:

 7  עכשיו אני שואל אות.,  עו"ד ג. אדרת:

 8  וג( עמותת איילי(.  העד, מר יחזקאל:

 9של איילי(. עכשיו אמרת שהיו פגישות שהשתת/ כל הפורו( והיו על העמותה   עו"ד ג. אדרת:

 10  פגישות יותר מצומצמות.

 11  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 12תסכי( איתי שכאשר יושב צוות של שר, סג� שר מטפל בנושאי(, השר לא מקבל   עו"ד ג. אדרת:

 13  דיווח מדויק ומלא מכל מה שנעשה בכל התייעצות כזאת?

 14  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 15  בהקלטה) (הפסקה

 16הקשר של. ע( גברת קירשנבאו(, אות� פגישות, אות� שיחות, אות( חילופי דעות   עו"ד ג. אדרת:

 17  על כוס קפה, הוא קשר שהיה חשוב ומפרה ג( מבחינת. נכו�?

 18  באיזה מוב�?  העד, מר יחזקאל:

 19 לדבר על נושאי( פוליטיי(, להבי� מה קורה, לשמוע דברי( אולי מבפני(, כמו  עו"ד ג. אדרת:

 20  ידיעה על הקדמת בחירות או דברי( מהסוג הזה?

 21נוצרה כימיה. א( לא הייתה נוצרת כימיה בפגישה הראשונה כנראה שלא היה   העד, מר יחזקאל:

 22נשאר קשר. נוצרה וכימיה והיה קשר המשכי, חיובי, טוב, ציבורי שאני מתגעגע 

 23  אליו.

 24שיו אני שואל מבחינה של.. הא( עכשיו אני, נשאלת כל הזמ� מבחינת פאינה. עכ  עו"ד ג. אדרת:

 25הקשר הזה מבחינת. הוא היה קשר רצוי, מועיל? קיבלת באות� שיחות, שמעת 

 26דברי(, קיבלת אינפורמציה כזו או אחרת? דברי( שהיו חשובי( ל. במסגרת 

 27  העבודה של.?

 28  כ�, כמו כל קשר אחר שמתקיי( במיליה הממשלתי, זה לא ייחודי.  העד, מר יחזקאל:

 29  זה לא ייחודי וזה לא חריג.  ת:עו"ד ג. אדר

 30  לא.  העד, מר יחזקאל:

 31אבל כשאנחנו היו( במשפט של גברת קירשנבאו( אז אני שואל אות. על הקשר   עו"ד ג. אדרת:

 32  הזה.
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 1  אז כ�.  העד, מר יחזקאל:

 2  זה נכו�, זה היה ואתה אומר ג( זה מקובל ולא חריג?  עו"ד ג. אדרת:

 3  נכו�.   העד, מר יחזקאל:

 4  אתה ידעת מה היה מעמדה של פאינה קירשנבאו( בתו. המפלגה?  עו"ד ג. אדרת:

 5  כ� זה היה אחד הנושאי( שדיברנו עליו.  העד, מר יחזקאל:

 6  מה היה מעמדה?  עו"ד ג. אדרת:

 7בזמנו היא הייתה מצד אחד בתחושה שיש לה מספיק עוצמה בידיי(, מצד שני   העד, מר יחזקאל:

 8  עוצמה הזאת ג( בעתיד.היא הייתה מוטרדת בדבר יכולתה להבטיח את ה

 9  אתה ידעת על הקשרי( שלה ע( מר ליברמ�?  עו"ד ג. אדרת:

 10  כ� ה( עלו.  העד, מר יחזקאל:

 11  בבקשה?  עו"ד ג. אדרת:

 12  עלו.  העד, מר יחזקאל:

 13  אתה ידעת שכמזכ"לית המפלגה המקו( השביעי ברשימה משוריי� לה?  עו"ד ג. אדרת:

 14  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 15  יי� כ. שאי אפשר להזיז אותו לא כלפי מעלה ולא כלפי מטה.והוא משור  עו"ד ג. אדרת:

 16תלוי מה זה אי אפשר במפלגה דיקטטורית, אבל זה היה, זאת הייתה נקודת   העד, מר יחזקאל:

 17  המוצא.

 18  זה מקו( שמשוריי� למזכ"ל.  עו"ד ג. אדרת:

 19  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 20  ואתה כשאתה אומר מפלגה של אד( אחד,  עו"ד ג. אדרת:

 21ג( יאיר לפיד וכחלו� זה מפלגות דיקטטוריות, זה לא ביטוי שמיוחס למפלגה אחת   יחזקאל: העד, מר

 22  בלבד.

 23בסדר. אז הדבר החשוב ביותר למי שרוצה להתקד( הוא קשר ע( מי שעומד   עו"ד ג. אדרת:

 24  בראש המפלגה?

 25  בי� היתר. הקשר,  העד, מר יחזקאל:

 26  הכי חשוב?  עו"ד ג. אדרת:

 27  מאוד חשוב. הוא קשר  העד, מר יחזקאל:

 28  הכי חשוב.  עו"ד ג. אדרת:

 29הוא מאוד חשוב, הוא לא עומד בפני עצמו, הוא מאוד חשוב. הוא מאוד מאוד   העד, מר יחזקאל:

 30  חשוב.
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 1וא( ראש המפלגה מכיר, יודע, מערי., מוקיר את הפעילות אז הוא יכול על דעת   עו"ד ג. אדרת:

 2אי. הוא רוצה לנהוג ע( עצמו להחליט א( הוא מקד( או א( הוא לא מקד( או 

 3  אותו חבר כנסת?

 4  נכו�.  העד, מר יחזקאל:

 5  תודה אדוני.  עו"ד ג. אדרת:

 6  חקירה חוזרת?  כב' הש' לוי:

 7  מר עובד יחזקאל, משיב בחקירה חוזרת לעור. הדי� קרמר: 1ע.ת/

 8קצרה מאוד אדוני. מר יחזקאל קצת הסתבכנו בשאלה ציבורי ופרטי. אני רוצה   עו"ד קרמר:

 9  בעמוד של הגדרת המשימה. 594תסתכל במצגת שהיא חלק מת/ששוב 

 10  כ�?  העד, מר יחזקאל:

 11  זו הייתה משימה של הצוות שנת� שירות לפאינה קירשנבאו(?  עו"ד קרמר:

 12  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 13  שיפור התדמית לקראת מיקו( ברשימת ישראל ביתנו לכנסת הבאה.  עו"ד קרמר:

 14  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 15לאפריל  28. אחד מה615יו הראיתי ל. קוד( שני דפי יומ� שסומנו ת/עכש  עו"ד קרמר:

 16  ושהנושא זה פגישה טלפונית ע( רונ� צור פלוס ניס�, הכנה לפגישת פאינה.

 17  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 18  לאפריל. 28נכו�? זה ב  עו"ד קרמר:

 19  כ�,.  העד, מר יחזקאל:

 20  ו( אצלנו.לאפריל פגישה ע( פאינה פלוס רונ� צור, מיק 29ב  עו"ד קרמר:

 21  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 22  .2014לאפריל  29עכשיו אנחנו רואי( שהמצגת הוכנה לקראת יו(   עו"ד קרמר:

 23  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 24  כשהכנת( את המצגת,  עו"ד קרמר:

 25  לא, לא, לא, מה השאלה?  עו"ד ג. אדרת:

 26  ת� לי לשאול.  עו"ד קרמר:

 27  אתה עכשיו מכי� לו מילי( לפה.  עו"ד ג. אדרת:

 28  לא הכנסתי שו( דבר.  רמר:עו"ד ק

 29  רק רגע עור. די� אדרת.  כב' הש' לוי:

 30  לפי ההתחלה.  עו"ד ג. אדרת:

 31  מר יחזקאל אל תשיב עד שאני אומר ל. בסדר? תסיי( להציג את השאלה.  כב' הש' לוי:
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 1אני מראה ל. את המצגת ואת התארי., אני מראה את דפי היומ�. כשהכנת( את   עו"ד קרמר:

 2  היה בתמונה? המצגת רונ� צור כבר

 3  כ�, יש התנגדות לשאלה?  כב' הש' לוי:

 4  לא.  עו"ד ג. אדרת:

 5  את( רואי(. כ�?  כב' הש' לוי:

 6  היא השתנתה אחרי מה,  עו"ד ג. אדרת:

 7  לא, היא לא השתנתה.  עו"ד קרמר:

 8  את זה כבר לא נדע.  עו"ד א. אדרת:

 9  טוב.  כב' הש' לוי:

 10  מידע פני(.  עו"ד ג. אדרת:

 11  לשאלה. בבקשה תשיב  כב' הש' לוי:

 12  כ�.  העד, מר יחזקאל:

 13  אוקיי, תודה.  עו"ד קרמר:

 14  סיימת(?  כב' הש' לוי:

 15  כ�.  עו"ד קרמר:

 16  סיימת את עדות., תודה רבה.  כב' הש' לוי:

 17  תודה רבה.  העד, מר יחזקאל:

 18  אתה מבקש שאני אפסוק ל. הוצאות?  כב' הש' לוי:

 19  לא, לא, תודה רבה.  העד, מר יחזקאל:

 20נוהל. התביעה, אני מבקש לקבל את רשימת כל המוצגי( עד כה. אנחנו טוב, ענייני   כב' הש' לוי:

 21צריכי( לעבור על המוצגי( ויש לנו חסרי(, אז אני מבקש שתשלימו את רשימת 

 22המוצגי( באופ� מלא. א( יש צור. אז כמוב� הכל בתיאו( ע( הסנגורי(. תגישו 

 23בל זה התעכב דר. העוזרת המשפטית. יש מוצגי( נוספי( שדובר על כ. שיוגשו, א

 24  .2בגלל שלא היה ברור מה קורה ע( נאש( 

 25  כ�.  עו"ד אב� ח�:

 26  למה את( מתמהמהי( ע( זה? למה את( מחכי(?  כב' הש' לוי:

 27  אנחנו, יש דברי( שעוד לא הגענו להסכמות, זה,  עו"ד אב� ח�:

 28  רק זה?  כב' הש' לוי:

 29  לא, לא רק זה.  עו"ד אב� ח�:

 30  אז תתקדמו. אז כל מה שזה לא רק זה,  כב' הש' לוי:

 31  אנחנו, כ� אנחנו עד עכשיו היינו,  עו"ד אב� ח�:

 32  אז תגישו.  כב' הש' לוי:
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 1ברצ/ של דיוני(. אנחנו ננצל את הפגרה ליישר קו ג( בנושא הזה. לגבי השיחות,   עו"ד אב� ח�:

 2  זה מזכיר לנו את הבקשה שלנו להוסי/ את דאוד גודובסקי כעד תביעה.

 3  יש התנגדות?  כב' הש' לוי:

 4  אנחנו משאירי( לשיקול דעת.  ג. אדרת: עו"ד

 5  וא( לא תשאירו זה לא לשיקול דעת שלי?  כב' הש' לוי:

 6  לא, אני לא רוצה להגיד שאני מסכי(, אני לא רוצה להגיד שאני מתנגד.  עו"ד ג. אדרת:

 7  טוב, החלטה.  כב' הש' לוי:

  8 

  9 
#>6<#  10 

 11  החלטה

  12 

 13  גודובסקי כעד מטע� התביעה.מתיר תיקו� כתב האישו� כמבוקש באמצעות הוספת מר דאוד 

  14 
#>5<#  15 
  16 

 17  במעמד הנוכחי�. 16/07/2018, אב תשע"ח ד'ניתנה והודעה היו� 

  18 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  19 

 20  אוקיי.  עו"ד אב� ח�:

 21  הלאה.  כב' הש' לוי:

 22  זהו. יש ל. משהו להגיש עכשיו?  עו"ד אב� ח�:

 23  עניי� טכני,  עו"ד קרמר:

 24אז שוב כל, ההחלטה היא כזו, שכל המוצגי( שנית� להגיש בהסכמה, בעצ( מה   כב' הש' לוי:

 25  שעושי( בתיקי( מהסוג הזה,

 26  בסדר, מה שרצינו לעשות בעבר עדכנו.  עו"ד אב� ח�:

 27  אז לא הגיע הזמ�?  כב' הש' לוי:

 28  אנחנו ננצל את הפגרה,  עו"ד אב� ח�:

 29  כ�,  כב' הש' לוי:
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 1  ש. ומה שלא אנחנו נביא (מדברי( ביחד).כדי להגיע להסכמות ולהגי  עו"ד אב� ח�:

 2 15אז אני, הפגרה ברשותכ( תהיה בחלק ממנה, לא כולה ואת( תגישו עד ה  כב' הש' לוי:

 3  באוגוסט, בסדר?

 4  כ�.  עו"ד אב� ח�:

 5כ�, זה צרי. להספיק לכ(. עכשיו כמו שאמרתי זה, הענני( מתחשרי( מעל התיק   כב' הש' לוי:

 6ויהיו, יש כבר עכשיו כמה מועדי( שאני יודע  הזה, לפחות מעל המועדי( לצערי

 7  שלא התקיימו.

 8  אדוני קיבל עוד תיק שלנו.  עו"ד אב� ח�:

 9לא בטוח שהוא, נראה. כ�, לא רק בגלל זה. יש תיקי( נוספי( ומשימות נוספות.   כב' הש' לוי:

 10ספטמבר,  17אז ככה, המועדי( הבאי( לא התקיימו דיוני( במועדי( הבאי( 

 11  אוקטובר. 15עשרה אוקטובר,  שמונה אוקטובר,

 12  רגע, שנייה אדוני. שמונה, עשרה?  עו"ד ג. אדרת:

 13  וחמישה נובמבר וכל דצמבר. בלוח הזמני( הזה, 29, 22, 17, 15  כב' הש' לוי:

 14  זה יהיה פסק זמ� טוב בי� התביעה להגנה.  עו"ד ג. אדרת:

 15לו� הזמני( הזה יש סיכוי לא, אז מה שאני, לא, כמוב� ללא התחייבות, אבל יש בח  כב' הש' לוי:

 16  שנסיי( את התביעה?

 17  קשה לי להערי. כמה נשארו, אנחנו נראה.  עו"ד אב� ח�:

 18  אנחנו לא סגורי( על כמה נשאר.  עו"ד קרמר:

 19  כמה עדי( נשארו?  כב' הש' לוי:

 20  אני ג( עוד לא יודע להגיד, אבל אני יכול להערי. שרק כמה מועדי( נשארו עד,  עו"ד אב� ח�:

 21  לא, תראו ספטמבר זה לא קשור בנו.  :כב' הש' לוי

 22  אי� פה כמעט כלו(, ספטמבר אי� מועדי( כמעט.  עו"ד אב� ח�:

 23ספטמבר, שלושה  12זה מועדי ישראל, חגי ישראל. אבל אני אגיד לכ( כרגע   כב' הש' לוי:

 24. יש 28, 21, 19, 14, 12אוקטובר, שבעה נובמבר,  31אוקטובר,  24אוקטובר, 

 25  מועדי(.

 26  אנחנו נשתדל מאוד לסיי( בנובמבר.  :עו"ד אב� ח�

 27  אז,  כב' הש' לוי:

 28  נשתדל. יש לנו ג( עד אחד שאמור להגיע מחו"ל.  עו"ד אב� ח�:

 29  כ�?  כב' הש' לוי:

 30יכול להיות שהוא יגיע דווקא בתקופת הפגרה, אנחנו נעדכ�. ויש עד שכנראה לא   עו"ד אב� ח�:

 31ס את זה למועדי( יגיע ונעשה את זה בוידיאו קונפרנס. ג( נשתדל להכני

 32  שקבועי(. אבל,
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 1  ואת( יודעי( להערי. את מש. פרשת ההגנה הצפוי?  כב' הש' לוי:

 2  עדיי� לא.  עו"ד ג. אדרת:

 3  הנאשמת תעיד אמרת( כ�?  כב' הש' לוי:

 4  בבקשה?  עו"ד ג. אדרת:

 5  הנאשמת תעיד?  כב' הש' לוי:

 6  כ�.  עו"ד ג. אדרת:

 7  להגיד לי,וצפויי( עדי הגנה רבי(? לא צרי.   כב' הש' לוי:

 8לא רבי(, אבל צפויי(. פרשת ההגנה לא תתקרב למספר הישיבות של פרשת   עו"ד ג. אדרת:

 9התביעה. היא רחוקה מאוד מזה. אנחנו כמוב� ובמיוחד לאור מה שאדוני אמר 

 10עכשיו נבקש פסק זמ� התארגנות בי� סיו( התביעה, במיוחד א( יהיה דצמבר 

 11  פנוי.

 12  ז את( תכוונו, תעשו כל מאמ0,אז זה נראה ככה. א  כב' הש' לוי:

 13  כ�.  עו"ד אב� ח�:

 14  אז אני חושב שכתוכנית שיש לשאו/ אליה זה צרי. להיות המצב.  כב' הש' לוי:

 15  לא, זה מה שנעשה וא( נראה שצרי. עוד מועד או משהו,  עו"ד אב� ח�:

 16  בדיוק.  כב' הש' לוי:

 17  נבקש כדי לסיי( לפני.  עו"ד אב� ח�:

 18  שבת פנוי, אי� בעיה. אבל תגישו, �כמעט כל שישי   כב' הש' לוי:

 19  מוצאי שבת.  עו"ד ג. אדרת:

 20  כ�, כמוב�.  כב' הש' לוי:

 21  אחרי זה יצטטו אדוני.  עו"ד ג. אדרת:

 22  אבל תגישו,  כב' הש' לוי:

 23  לא נשארו, נשברו.  עו"ד אב� ח�:

 24כ�. תגישו בקשות מבעוד מועד שנפסיק להכי�. א( יהיה צור. אני אבטל מועדי(   כב' הש' לוי:

 25יקי( אחרי(. זה כרגע המתווה הנכו� שבחודש דצמבר תהיה הפסקה ובינואר בת

 26? את( מייצגי( אותו 3תתחיל פרשת ההגנה. את( יודעי( משהו לגבי נאש( 

 27  עכשיו לא?

 28  כ�.  עו"ד ג. אדרת:

 29  מה השאלה?  עו"ד א. אדרת:

 30  לגבי פרשת ההגנה.  כב' הש' לוי:

 31  כמה זמ� אתה מערי.? כמה עדי(?  עו"ד ג. אדרת:
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 1א( ה( לא ימשכו את כתב האישו( עד אז, אז נראה לי שיהיו מעט עדי( וזה יהיה   "ד א. אדרת:עו

 2  קצר.

 3  טוב, אוקיי. טוב אז פגרה נעימה.  כב' הש' לוי:

 4  תודה.  עו"ד ג. אדרת:

 5  תודה אדוני.  עו"ד קרמר:

 6  אני נועל את הישיבה.   כב' הש' לוי:

 7  �ההקלטה הסתיימה�

  8 

  9 
#>7<#  10 

 11  במעמד הנוכחי�.  06/08/2018, אב תשע"חכ"ה ניתנה והודעה היו� 

  12 

  13 

  

  

�  שופט, לוי ירו

  14 

  15 

  16 

 17 

  18 

    19 

 20 ששה ענת ידי על הוקלד




