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   כבוד השופט ירו� לוי :לפני 

  

  מדינת ישראל  המאשימה
  עו"ד משה עקירבעו"ד יונת� קרמר,  ידי ב"כ�על

  
  נגד

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

  עו"ד גיורא אדרתידי ב"כ �על
   050227073ת"ז  . רמי כה�,3

  ועו"ד משה וייס ב"כ ידי�על
#>1<#  1 

 2  : ב"כ המאשימה עו"ד יונת� קרמר ועו"ד משה עקירבנוכחי�

 3  וב"כ עו"ד גיורא אדרת 1הנאשמת               

 4  וב"כ עו"ד משה וייס 2הנאש�              

 5  , מר רועי וולר1: ע.ת/העד

  6 

  7 

 8  פרוטוקול

  9 

  10 

 11, מדינת ישראל נגד קירשנבאו' וכה�. נוכחי' 16512�08�17כ�, תיק פלילי   כב' הש' לוי:

 12  הנאשמי' ובאי כוח הצדדי', בוקר טוב.

 13  בוקר טוב אדוני.  העד, מר וולר:

 14  מה שמ-?  כב' הש' לוי:

 15  שמי רועי וולר.  העד, מר וולר:

 16האמת ורק האמת אחרת תהיה צפוי לעונשי' וולר? מוזהר להעיד את האמת, כל   כב' הש' לוי:

 17  הקבועי' בחוק. תואיל להשיב לשאלות התובע, בבקשה.

  18 

 19  :, מר רועי וולר, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה ראשית לעור( הדי� משה עקירב1ע.ת/

 20  רועי, תספר בבקשה על הקשר של- ע' סטס מיסז'ניקוב.  עו"ד עקירב:

 21   בשנת, שומעי' אותי?  העד, מר וולר:

 22  תרי' את הקול, כי האקוסטיקה פה,  כב' הש' לוי:

 23התחלתי להתמחות בכנסת אצל חבר הכנסת, דוקטור יורי שטר�,  2005בשנת   העד, מר וולר:

 24שהיה אז יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, מטע' עמותת רוח חדשה, שניהל 

 25אותה ניר ברקת, עמותה שמטרתה הייתה להשאיר צעירי' בירושלי'. אז 
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 1יתי אצל דוקטור יורי שטר� ועשינו מספר פעילויות. לאחר מספר חודשי' התמח

 2, ולאור העובדה שאהבתי את התחו', הוא 2006התקיימו הבחירות לכנסת, בשנת 

 3הציע לי להמשי- איתו או בעצ' להמשי- ע' חבר כנסת צעיר שנכנס בש' סטס 

 4עד  2006משנת מיסז'ניקוב, והתחלתי לעבוד כעוזר הפרלמנטרי שלו. עבדתי איתו 

 5הוא הציע לי להיות ראש המטה  2009, לקראת הבחירות בשנת �2009, ומ2009

 6וסיימתי את תפקידי  �1.4.2009שלו במשרד התיירות, ואכ� נכנסתי לתפקידי ב

 7  .2012ביולי  �1כראש המטה שלו ב

 8  אוקיי, זה היה כשהוא היה שר התיירות?  עו"ד עקירב:

 9  ת ושר התיירות, כ�.חבר כנסת, חבר כנס  העד, מר וולר:

 10  אוקיי. מה התפקיד כלל כשעבדת במטה שלו?  ש:

 11התפקיד כלל ניהול של המטה, כלומר צוות היועצי', המזכירות ואנשי הלשכה,   ת:

 12  למעט אחת היועצות, טלי קידר, שלא נוהלה על ידי.

 13  אוקיי. תכ/ נחזור לטלי, אבל תספר על היועצי' קוד', כמה יועצי' היו בלשכה?  ש:

 14היו מספר יועצי'. היה יוע0 תקשורת בש' אמנו� ליברמ�, היה יוע0 כלכלי בש'   ת:

 15מיכאל דולמ�, הייתה מנהלת לשכה, בהתחלה הייתה לימור ברזילי ואחר כ- אינה 

 16, 3אמחנצקי, היה יוע0, היו מספר יועצי' בתחו' השטח, קשר ע' השטח, היו 

 17  האחרו� שבה' היה יפי' טרכטנברג.

 18  ,3על משהו כמו  אוקיי, אז מדובר  ש:

 19  והייתה, שנייה רגע, והייתה טלי קידר שג', כמו שאמרנו, הייתה מצוות היועצי'.  ת:

 20  ?4, 3אוקיי, כמה זה בס- הכול?   ש:

 21  יועצי', כ�. 4  ת:

 22  אוקיי, למה אתה מתייחס באופ� נפרד לטלי קידר? מה היה מיוחד בה?  ש:

 23לה. זה לא תחומי' טלי קידר הייתה אחראית על הקשר ע' הכנסת וע' הממש  ת:

 24שלי הייתה איזושהי הבנה או מומחיות בה', זה נדרש קשר יותר אישי ע' חברי 

 25כנסת או ע' שרי', וזה היה משהו, מינוי של השר, זה לא משהו שהוא במסגרת 

 26  התפקיד שלי.

 27  אוקיי, היא הייתה מינוי של השר אמרת?  ש:

 28  כ�, כ�, כול' היו מינויי' של השר.  ת:

 29  ות, אי- היית מתאר את טלי?ומבחינת בכיר  ש:

 30  טלי ואני היינו באותו מעמד.  ת:

 31  כלומר, למי את' מדווחי',  ש:

 32  כול' היו מדווחי' לשר, תחתיי ישב רוב המטה וזהו.  ת:
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 1  למעט טלי?  ש:

 2  למעט, כ�. רוב המטה אמרתי, למעט טלי, כ�.  ת:

 3  אוקיי, ומה הקשר של- ע' סטס מיסז'ניקוב מאז שסיימת לעבוד איתו?  ש:

 4אני פגשתי אותו פע' או פעמיי', פע' אחת בלשכה במסגרת חפיפה שעשיתי   ת:

 5למחליפה שלי, עוד פע' אחת בראשו�, בראשו� לציו�, סליחה, ומאז לא היה לי 

 6  .2015או  2014קשר, אולי שיחת טלפו� פע' ב, אבל האחרונה בשנת 

 7  אוקיי. מאז שנודע ל- על החקירה היית' בקשר כלשהו?  ש:

 8  לא.  ת:

 9  , איפה עבדת?�2012י שסיימת לעבוד בלשכת השר באחר  ש:

 10כיהנתי כמנכ"ל המועצה האזורית גוש עציו� וסיימתי את  �1.7.2012החל מה  ת:

 11  .�1.7.2017תפקידי ב

 12  אוקיי. עכשיו, תספר לי בבקשה אי- הכרת את רמי כה�.  ש:

 13הכרתי את רמי כה� בזמ� עבודתי בכנסת, זאת אומרת, ראיתי את רמי, לא היה   ת:

 14יזשהו קשר, אבל הפרצו/ היה מוכר. כשנכנסתי למשרד התיירות פגשתי את א

 15  רמי, הייתה לו היכרות, כמוב�, ע' השר,

 16  מה זה כמוב�, איזו היכרות?  ש:

 17אני לא יודע מה היה טיב ההיכרות, אבל הייתה לו היכרות ע' השר והייתה לו   ת:

 18  היכרות ע' טלי קידר.

 19  אוקיי.  ש:

 20  יודע. מה טיב ההיכרות אני לא  ת:

 21  אי- היית מתאר את הקשר ביניה'?  ש:

 22  קשר חברי, קשר חברי אני חושב.  ת:

 23  קרוב?  ש:

 24  אני לא יודע להגיד.  ת:

 25 �11בחקירה של- תיארת יחסי' חמי' וקרובי' ע' השר, זה בחקירה של- ב  ש:

 26  למאי, הדברי' נכוני'?

 27וח של זמ� כ�, הדברי' נכוני', אבל אנחנו, צרי- לזכור שאנחנו מדברי' פה על טו  ת:

 28  שאני לא יודע להגדיר באיזו נקודה היחסי' חמי' או לא חמי'.

 29  אבל זה מה שחווית מעבודת- בלשכה ואמרת אמת במשטרה, נכו�?  ש:

 30  אמת.  ת:

 31אוקיי. עכשיו, תספר לי אי- הוצג בפני-, אי-, כשהכרת' ישירות, לא בכנסת,   ש:

 32  ה בלשכה?כשרק היית מודע לקיומו, אי- הוא הוצג, מה בדיוק הוא עש
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 1רמי כה� הוצג בתור מישהו ע' ניסיו� עשיר, אלו/ משנה במילואי', בעל רקע,   ת:

 2היכרות, ניסיו� ניהולי, ניסיו� ניהולי עשיר. אני זוכר, וראיתי עבודות שהוא עשה, 

 3עבודה, סליחה, שהוא עשה עבור משרד התיירות או עבור החברה הממשלתית 

 4זו נקודת זמ�, אבל זה היה יחסית בהתחלה, לתיירות, עוד פע', קשה לי לדייק באי

 5והתרשמתי מאוד מהמקצועיות שלו ומהעבודה המקצועית שהוא עשה 

 6  ומהנוכחות,

 7  זו העבודה שהוא עשה למע� משרד התיירות?  ש:

 8  או עבור החברה הממשלתית לתיירות, אני לא יודע להגיד.  ת:

 9  מעבר לזה, איזו עבודה הוא סיפק לשר?  ש:

 10או  �2012דה מסוימת, אני חושב, אני לא יודע לדייק א' זה במעבר לזה, בנקו  ת:

 11, יחסית קרוב לתחילת העבודה, הוא עשה עבודת ייעו0, לא יודע א' זו עבודת 2013

 12ייעו0, אבל הוא נת� ייעו0 לשר בנושא המטה, קרי, אי- מבצעי' עבודה מיטבית 

 13לית במטה של היועצי' ושל המזכירות, עבודה ניהולית, שיפור העבודה הניהו

 14  השר.

 15  אוקיי, מה נבדק במסגרת העבודה הזאת?  ש:

 16אני זוכר שרמי הגיע ע' אחת העובדות שלו, הגיע ע' אחת העובדות שלו, ה'   ת:

 17  ראיינו את,

 18  אי- קראו לה?  ש:

 19  אני לא זוכר, אני לא זוכר.  ת:

 20  ענת?  ש:

 21גדולה. יכול להיות, אני כבר לא זוכר, אני זוכר שהייתה בחורה ג'ינג'ית, יחסית   ת:

 22ה' ראיינו, באמת באופ� מקצועי, אותי, את היועצי' האחרי', את המזכירות, 

 23הסתכלו על העבודה, ניתחו תקני' מול העבודה בפועל, ובסופו של דבר הגישו 

 24לשר, הוא הגיש לשר איזושהי מסקנה או לקחי' או איזשה� המלצות שלו, זו לא 

 25י חושב, להבנתי, על הניסיו� הייתה איזושהי עבודה גדולה אבל היא הסתמכה, אנ

 26  המקצועי הגדול שלו.

 27  על?  ש:

 28  הניסיו� המקצועי שהיה לו.  ת:

 29  הוא בדק את היועצי'. יש, איזה יועצי' הוא בדק?  ש:

 30  כל היועצי', לדעתי, טלי, שהוגדר מלכתחילה שהיא לא תיבדק.  ת:

 31  אוקיי, כל היועצי' חו0 מטלי?  ש:

 32  כ�.  ת:
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 1  אתה יודע למה?  ש:

 2יודע למה. אני יכול להגיד שאני, זאת אומרת, העבודה באמת לא, אני לא   ת:

 3התרשמתי ממנה באופ� מקצועי וה' השקיעו לא מעט זמ�. אני חלקתי על חלק 

 4מהמסקנות שלו, אני חלקתי על חלק מהמסקנות, בעיקר לעניי� ניהול יועצי' מול 

 5  מזכירות ברמה המקצועית, לא,

 6  מה ההכשרה של-?  כב' הש' לוי:

 7  סליחה?  לר:העד, מר וו

 8  מה ההכשרה של-?  כב' הש' לוי:

 9יש לי תואר, הייתי בצבא קבע, יש לי תואר ראשו� ושני במשפטי', אדוני השופט,   העד, מר וולר:

 10  אבל אי� ספק שההכשרה שלי נופלת והניסיו� שלי נופל משל רמי. המחלוקת,

 11  לא לא, לא שאלתי,  כב' הש' לוי:

 12תה לגבי כמה סוגיות נקודתיות בממשקי' בי� היועצי' לא, בסדר, המחלוקת היי  העד, מר וולר:

 13  לבי� המזכירות, לא במהות, עד היו'.

 14  באיזו שנה זה היה? הבדיקות האלה?  עו"ד עקירב:

 15, אבל אני זוכר שזה �2013או ב �2012כמו שאמרתי, אני לא יודע להגיד א' זה ב  העד, מר וולר:

 16  היה יחסית קרוב להתחלה, אני לא יודע להגיד.

 17  אוקיי, ומתי הוא נכנס לתפקיד?  ש:

 18  , סליחה, סליחה,�1.4ב  ת:

 19  סטס, מתי סטס נכנס לתפקיד.  ש:

 20סליחה, סליחה, אני חוזר ומדייק, סליחה, מתבלבל, סליחה. סטס נכנס לתפקיד   ת:

 21  , והעבודות,�1.4.2009ב

 22  לתפקיד הכוונה לשר התיירות?  כב' הש' לוי:

 23קיד שר התיירות, כ�, אדוני השופט, והעבודות היו, אני לא זוכר א' זה היה לתפ  העד, מר וולר:

 24  , אני מתנצל, סליחה.�2010או ב �2009ב

 25  אתה זוכר שאלה היו השני'?  עו"ד עקירב:

 26  כ�, כ�, אלה היו השני', זה היה יחסית בהתחלה.  העד, מר וולר:

 27  אוקיי. עכשיו, אמרת שרמי לא בדק את טלי קידר.  ש:

 28  זה לא הוגדר לו.נכו�,   ת:

 29  איזו אינטראקציה, איזה קשר היה ביניה'?  ש:

 30כמו שאמרתי, היה ביניה' קשר טוב, הוא היה מתייע0 איתה, כשהוא היה מגיע   ת:

 31  לשר הוא היה קוד' כל נכנס אליה למשרד. היה ביניה' קשר,

 32  היו ישיבות פתוחות? מה,  ש:
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 1א, נכנס למשרד של טלי כמו אני לא חושב שהישיבות האלה היו סגורות, אבל זה ל  ת:

 2  שהוא היה נכנס למשרד שלי. הוא היה יושב איתה יחסית,

 3  למה זה כל כ- מעניי�?  כב' הש' לוי:

 4  אנחנו רוצי' להראות את, טוב,  עו"ד עקירב:

 5טלי קידר לא עדה במשפט, אדוני, לא הייתה במשפט ולא כתוב שו' דבר עליה   עו"ד וייס:

 6  בכתב האישו' אבל זה נורא חשוב.

 7טוב, אתה מתאר את הקשר אבל ג' בעדות של- אתה מתאר קשר חזק מאוד,   עו"ד עקירב:

 8אתה מתאר שהיו מסתגרי' אצלה במשרד, זה לא בדיוק הקשר שהוא היה עובר 

 9  אצלה כמו שהוא היה אצל-.

 10  אדוני, הוא מקריא לעד, הוא אומר היה קשר חזק מאוד,  עו"ד וייס:

 11  ההודעה שלו.אני מקריא מתו-   עו"ד עקירב:

 12  זה חשוב, אבל זה לא (מדברי' ביחד)  עו"ד וייס:

 13אני אנסה לדייק. רמי כה� היה ונכנס אליי למשרד, הוא היה נכנס, הוא היה נכנס   העד, מר וולר:

 14ללשכה, היה נכנס ללשכה של טלי. הא' הישיבות, מאחר ולא היה ג' קשר עי� 

 15היה אצל טלי. הטיב של  בי� שני המשרדי', אני לא יודע להגיד כמה זמ� הוא

 16  הקשר, להתרשמותי, היה יותר חזק ע' טלי מאשר איתי.

 17  אוקיי.  עו"ד עקירב:

 18  זהו, זה מה שזכור לי.  העד, מר וולר:

 19  ובאיזה תדירות רמי היה מגיע ללשכה?  ש:

 20אני העדתי במשטרה והתרעננתי לפני מספר ימי', אני אמרתי שאחת לחודשיי',   ת:

 21  חוזר.זה מה שאמרתי ועל זה אני 

 22  אוקיי, בסדר.  ש:

 23  לא זכור לי ג'.  ת:

 24אי- הייתה ההתקשרות ע' רמי בנוגע לשירות שנית� ללשכה של השר? אני מדבר   ש:

 25  על השירות שנית� בעניי� הצוות.

 26אני לא יודע אי- הייתה ההתקשרות או הא' הייתה התקשרות, במוב� הזה שאני   ת:

 27י חושב שהשר שלקח את רמי חושב שהיו איזשה' פערי ציפיות, ואני אסביר. אנ

 28ביקש איזשהו ייעו0 או עזרה לאור ניסיונו של רמי, ואולי רמי ראה בזה עבודה, 

 29איזושהי עבודה או איזושהי הזמנת עבודה, כי זכור לי שהיה איזשהו דיו� בנושא 

 30הזה בנוכחותי ובנוכחות מנכ"ל המשרד, אי- משלמי' לו. הא' הייתה הזמנת 

 31  טב ידיעתי לא.עבודה חתומה או לא? למי

 32  אי- הנושא של התשלו' התעורר?  ש:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018יוני  20  

  

 2756

 1אי- הנושא, אני חושב, רמי ציי� את זה פע' אחת באוזניי, אמרתי שאני לא מכיר   ת:

 2את זה, ואני חושב שהייתה עוד שיחה בנוכחותי ובנוכחות מנכ"ל המשרד בנושא 

 3  הזה, לא כממש ישיבת עבודה אלא נושא על הדר-, אני חושב,

 4  מישהו חשב אחרת?ו  כב' הש' לוי:

 5  אני לא יודע להגיד א' מישהו חשב אחרת, אני חושב שהיו איזשה' פערי ציפיות.  העד, מר וולר:

 6  לא הבנתי, לגבי הא' או כמה?  כב' הש' לוי:

 7  לא, הא'.  העד, מר וולר:

 8  הא' זה בכלל?  כב' הש' לוי:

 9  הא' בכלל. עוד פע', למיטב התרשמותי.  העד, מר וולר:

 10  � מישהו חשב אחרת?אז כ  כב' הש' לוי:

 11  אני חושב שרמי חשב אחרת והנושא הזה הועלה,  העד, מר וולר:

 12  לא, רמי חשב שזה עבודה ושצרי- לשל' עבורה.  כב' הש' לוי:

 13  כ�, ואני חושב,  העד, מר וולר:

 14  ומי חשב אחרת?  כב' הש' לוי:

 15  אני חושב שסטס, סליחה, שר התיירות חשב אחרת,  העד, מר וולר:

 16  דאז,  כב' הש' לוי:

 17  דאז,  העד, מר וולר:

 18  חשב שמה, שזה שירות לציבור?  כב' הש' לוי:

 19  חשב שזה,  העד, מר וולר:

 20  או התנדבות?  כב' הש' לוי:

 21  אני לא יודע,   העד, מר וולר:

 22  שזה בכל מקרה, שלא צרי- לשל' תמורה? זה מה שאתה אומר? תגיד בעברית.  כב' הש' לוי:

 23  אני אנסה לדייק,   העד, מר וולר:

 24  רצוי.  לוי: כב' הש'

 25אני חושב שהוא חשב שלאור ניסיונו של רמי, ו"רמי תסתכל, תגיד לי מה אתה",   העד, מר וולר:

 26יש הבדל בי� "רמי תסתכל, תגיד לי מה אתה חושב לאור ניסיונ-", שזה להסתכל 

 27ולהביט ולהגיד לשר "תשמע, זה לא בסדר כ� בסדר" לבי� עבודה ממש, שיושבי' 

 28  הו פער בי�, לצור- העניי�, עצה,ומראייני', יש פה איזש

 29  השר ראה בזה עצה חברית?  כב' הש' לוי:

 30עצה חברית, ואני חושב שזה קצת, לאור הניסיו� והידע של רמי, זה קצת התרחב   העד, מר וולר:

 31  כי הוא רצה לעשות עבודה מקצועית ומפה הפער.

 32  ופה על כמה פגישות נערכו ע' היועצי'?  עו"ד עקירב:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018יוני  20  

  

 2757

 1יתי נערכה ישיבה אחת, ע' היועצי', כל אחד מה' נערכה ישיבה נוספת ואחר א  העד, מר וולר:

 2  כ- הוגשו הממצאי'.

 3  הוגשו ג' ממצאי'?  ש:

 4  הוגשו ג' ממצאי'.  ת:

 5  אוקיי.  ש:

 6  כ�, זאת אומרת, היו מספר ניירות,  ת:

 7  אז זה יותר עצה או יותר שירות?  ש:

 8  אני חושב שזה יותר שירות.  ת:

 9  מה התפקיד של החברה הממשלתית לתיירות. אוקיי. טוב, תספר בבקשה  ש:

 10החברה הממשלתית לתיירות מהווה זרוע ביצועית של משרד התיירות בתחו'   ת:

 11פיתוח תשתיות תיירותיות ציבוריות, ולמעשה היא מקבלת ג', היא נותנת ג' 

 12שירותי' עבור משרדי ממשלה שוני' בתחו' התיירות, ג' עבור החטיבה 

 13  הפרויקטי', זרוע ביצועית. להתיישבות. היא מבצעת את

 14אוקיי. עכשיו, תספר קצת על התהלי-, ממש בקצרה, של הגשת בקשת תקצוב   ש:

 15  עבור פרויקט תיירות במשרד התיירות או מהחברה הממשלתית, אי- זה עובד?

 16משרד התיירות מפעיל נוהל צת"פ, שזה צוות תשתיות פיתוח. בעצ' מדובר על   ת:

 17התיירות יחד ע' אנשי משרד האוצר בבקשות בחינה מקצועית של אנשי משרד 

 18השונות שמגיעות למשרד. ה� נידונות, ה� מקבלות ניקוד, מדורגות, ובהתא' 

 19להחלטה, החל מס/ ניקוד מסוי', ה� מתוקצבות בכפו/ לקיומו של תקציב, וה� 

 20  יוצאות לביצוע על ידי החברה הממשלתית לתיירות.

 21  ל פרויקטי'?אוקיי. איזו השפעה יש לשר על תקצוב ש  ש:

 22השר לא חבר בוועדת הצת"פ, הוא לא משפיע על הניקוד של הצוות, אבל השר,   ת:

 23באג'נדה שלו ובאמירה שלו, בנוס/ לכל סיכומי הסיור שמגיעי', שהוא מסייר 

 24לאור- השנה, כל כול' מתנקזי' לאותו מי שמרכז את ועדת הצת"פ והדברי' 

 25אבל האמירה שלו והדגשי' האלה עולי'. השר, כמו שאמרתי, הוא לא חבר, 

 26שהוא נות� ה' אלה המשמעותיי'. הא' יכול להיות פרויקט של השר, לשאלת-, 

 27הא' יכול להיות פרויקט שהשר אוהב אבל הוא לא יתוקצב? התשובה היא כ�, 

 28  וכנ"ל ג' הפו-.

 29  אבל א' זה קרוב ללבו של השר?  ש:

 30  א' זה קרוב ללבו של השר אז הוא יית� משקל יותר גדול.  ת:

 31  והסיכויי' משתני'?  ש:

 32  והסיכויי' משתפרי' במקרה הזה, נכו�.  ת:
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 1  אוקיי, בסדר. ציינת באופ� אגבי את סיורי שר? מה זה?  ש:

 2כ�, מה שעשיתי כראש המטה, לא השתתפתי ברוב המכריע של הסיורי', כל סיור   ת:

 3שהשר מסייר במהל- האר0 אז מוכ�, בסופו יש סיכו' של הסיור ע' הנחיות מה 

 4ודאגתי שסיכו' הסיור יעבור למנכ"ל ולסמנכ"ל התשתיות, שהוא זה  לבצע,

 5שמרכז את ועדת הצת"פ, על מנת שהמסקנות יועלו ג' לצת"פ בכל זמ� שהוא, 

 6זאת אומרת, שתהיה התייחסות לדברי' שהשר אומר, חושב ומנחה במסגרת 

 7  הצת"פ.

 8  בתל שילה. אוקיי. תספר בבקשה מה ידוע ל- על העברת תקציב לפרויקט תיירות  ש:

 9אל/ שקל, ולאחר מכ�  �600תל שילה במטה בנימי�. הפרויקט תוקצב בתחילתו בכ  ת:

 10  הוא יצא, הוא קיבל תקצוב של מיליו� וחצי שקל לטובת הביצוע.

 11  אל/ שקל על איזו תקופה בער- אנחנו מדברי'? 600אוקיי,   ש:

 12ל שילה עולה פע' אדוני, אני לא ראיתי בחומר הראיות שו' שאלה, המילה ת  עו"ד וייס:

 13הודעות לפי דעתי, ולא  5אחת, בשתי שורות, בהודעה הראשונה של העד. יש לו 

 14  ראיתי שו' שאלות על התקצוב, על כמה כס/ ואי- תקצבו, למה תקצבו.

 15  עובדתית זה לא נכו� וג' הוצגו לו מסמכי' שרלוונטיי' לזה שנמצאי' בחקירה.  עו"ד עקירב:

 16  תפנה אותי.  עו"ד וייס:

 17  ,�13.4מה 21אני מפנה אות- לפני שאני מגיש, לאור� גבאי   קירב:עו"ד ע

 18  אני לא יודע מה זה אור� גבאי,  עו"ד וייס:

 19  תראו לו, תראו לו את זה.  כב' הש' לוי:

 20  הוא נשאל בהודעות שלו על זה?  עו"ד וייס:

 21  הוא מספר על,  עו"ד עקירב:

 22  תראו לו.  כב' הש' לוי:

 23  בינתיי'.אוקיי, את זה תסתכל   עו"ד עקירב:

 24  לא, אני מבקש שתפנה אותי.  עו"ד וייס:

 25  הפניתי, ביקשת לראות ג' קשיח ואני מביא ל-.  עו"ד עקירב:

 26  לא, זה אני לא מכיר, מצטער.  עו"ד וייס:

 27  האימייל הזה נמצא ככפו/ לחקירות.  עו"ד עקירב:

 28  הנה, אדוני, בוא רגע, שנייה,  עו"ד וייס:

 29  זה בחומר החקירה?  כב' הש' לוי:

 30  כ�.  קירב:עו"ד ע

 31  אדוני ישמע,  עו"ד וייס:

 32  בחקירות של העד.  עו"ד עקירב:
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 1  רגע, רגע, סליחה,  עו"ד וייס:

 2  כ�.  כב' הש' לוי:

 3  אני רוצה שתפנה אותי להודעה מסוימת של העד,   עו"ד וייס:

 4  עור- די� וייס, זה לא,  כב' הש' לוי:

 5  וזה ג' נמצא ברענו� של העד שהוא עבר.  עו"ד עקירב:

 6  חומר חקירה זה לא רק הודעות.  כב' הש' לוי:

 7כ� אדוני, אז בוא אני אספר לאדוני סיפור מהחיי' האמיתיי', מאתמול. יש חומר   עו"ד וייס:

 8חקירה, יש טבלת אקסל, אדוני, אני כבר העליתי את זה פע' ואדוני לא קיבל את 

 9דעתנו, אני רוצה להעלות את זה עוד פע' כי הנה, אני לא יודע, שיראו לי הודעה 

 10שניות. אנחנו, כשעולה  60זאת. אז הנה אני מנסה להסביר ואדוני יקדיש לי כ

 11להעיד, יש רשימת אקסל, יש טבלת אקסל, אתה מקיש את הש' של העד וכביכול 

 12כל חומר חקירה שעולה אתה אמור למצוא אותו, אחרת אי� דר- להתמצא בו. 

 13כ- וכ-  אנחנו אתמול, עשיתי את המילה "וולר", מצאתי כ- וכ- הודעות,

 14אימיילי', כ- וכ- דברי', ואז פתאו' ראיתי שסת', בחומר שמודפס לנו, יש עוד 

 15, כתוב עליו "רועי וולר". פניתי לחבריי אתמול, אמרתי 3משהו שמתחיל בעמוד 

 16לה' "חבריי, מה זה הדבר הזה?" ואז פתאו' ענו לי ואמרו "יש הודעה של העד, 

 17  זה ברקוד ככה וככה",

 18  אצל-. שמצויה  עו"ד קרמר:

 19שנייה, וצור/ לה ערימה כזאת של נספחי', אוקיי? אדוני, אי� שו' דר- למצוא   עו"ד וייס:

 20את זה. א' אדוני יקיש "רועי וולר", "וולר" באיזושהי דר-, אי אפשר למצוא את 

 21זה, ועובדה שלא רק אני, ג' המשרד של עור- די� אדרת לא היה מודע לחומר הזה, 

 22, שג' אצל 3שיש לנו איזו הודעה שמופיעה בעמוד  א' לא היינו שואלי', בגלל

 23. אז א' חבריי, וביקשתי את זה ג' קוד', יש 3עור- די� אדרת הופיעה בעמוד 

 24הודעות לעד, מה הבעיה? ה' יודעי' את הברקודי', מה הבעיה להגיד לנו "לעד 

 25  הזה יש ברקוד", אי- את זה אפשר למצוא, בוא תסביר לי,

 26זו לא, סליחה, זו לא בעיה קונקרטית לכרגע כי בסופו של דבר זה נכתב. אוקיי, אז   עו"ד עקירב:

 27א' הבעיה היא כללית, א' הבעיה היא כללית, אנחנו נמשי- להעביר לכ' את 

 28ההודעות של העדי', כרגע אי� עוד בעיה קונקרטית בנוגע לדברי' שלא עלו שהעד 

 29  מספר עליה'.

 30  אני רוצה שהעד יאמר שהוא מדבר,  עו"ד וייס:

 31אני יכול לצאת? תקראו לי כשתצטרכו אותי? כ�? אני לא מקבל את זה, לא מקבל   ב' הש' לוי:כ

 32  את זה.
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 1  אי- אני יכול לדעת?  עו"ד וייס:

 2  לא יודע,   כב' הש' לוי:

 3  מה שאני לא יכול למצוא?  עו"ד וייס:

 4חומר לא יודע, כשאני אדע אני אולי אעבור תפקיד, סנגור, אבל א' החומר נמצא ב  כב' הש' לוי:

 5החקירה, אי אפשר להטיל על התביעה את החובה לוודא שאת' מתמצאי' 

 6  בחומר.

 7  אדוני, אי� דר- להתמצא בחומר, אדוני.  עו"ד וייס:

 8  עור- די� וייס,  כב' הש' לוי:

 9  יש הרבה פרשיות שבסו/ לא הבשילו לכתב אישו', שלא נחקרו, שלא כ-,  עו"ד וייס:

 10רבותיי, מספיק, כ�, הגזמת'. ההתנגדות נדחית מאחר יכול להיות. טוב, מספיק   כב' הש' לוי:

 11שאי� חולק שהחומר אכ� מצוי בחומר החקירה, א- לטענת הסנגור לא הגיע אליו, 

 12  אי� למנוע מהתביעה (מדברי' ביחד),

 13  אני רוצה לחדד (מדברי' ביחד) שכ� הגיע אליו.  עו"ד עקירב:

 14' בהתנגדות, אבל א' הוא היה א' החומר לא היה בחומר החקירה, אז יש טע  כב' הש' לוי:

 15  בחומר החקירה ויש אינדיקציה לזה, נכו�? 

 16  כ�.  עו"ד עקירב:

 17  הדינמיקה היא כזאת שמטביעי' איזה סימ� על,  כב' הש' לוי:

 18לא, אבל זה העניי�, שאי� אינדיקציה לזה, אדוני, אי� אינדיקציה לזה. אני   עו"ד וייס:

 19  ד,הקשתי, אומר לאדוני, ישבתי אתמול וג' המשר

 20  טוב, תראו לי למה את' אומרי' שזה היה בחומר החקירה?  כב' הש' לוי:

 21  זה נמצא בתו- חומר החקירה שנוגע לפרשיית משרד התיירות.  עו"ד עקירב:

 22  מה זה פרשיית משרד התיירות?  עו"ד וייס:

 23  יש לכ' רשימת חומר,  כב' הש' לוי:

 24  שהועברה אליכ'.  עו"ד עקירב:

 25  התיירות? מה זה פרשיית משרד  עו"ד וייס:

 26  עור- די� וייס,  כב' הש' לוי:

 27  כ- נקראת התיקייה.  עו"ד עקירב:

 28  כ�, תראו לי, אז תראו לי אינדיקציה.  כב' הש' לוי:

 29רגע, אבל מעבר לזה ג' שלחנו את ההודעה הזאת ספציפית לחברי אחרי שהוא   עו"ד עקירב:

 30  הבחי� בזה שהיא קיימת.

 31  אה, זו ההודעה הזאת?  עו"ד וייס:

 32  לא, זו לא ההודעה, זו לא ההודעה שממנה זה עולה,  עקירב:עו"ד 
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 1  (מדברי' ביחד),  עו"ד וייס:

 2  זה מההודעה של,  עו"ד עקירב:

 3  את ההודעה הזאת שלחו לי אתמול יחד ע' עוד המו� נספחי',  עו"ד וייס:

 4  א' כל החומר הועבר, אי� שו' חובה,  כב' הש' לוי:

 5  אבל מה זה הועבר אדוני?  עו"ד וייס:

 6  להעביר עוד פע'.  ' לוי:כב' הש

 7  זה מופיע בהודעה ממאי.  עו"ד עקירב:

 8אדוני, א/ אד' אנושי לא יכול לקרוא את כל חומר החקירה. אדוני, יש כא�   עו"ד וייס:

 9פרשיות שלא נחקרו, שלא הובשלו, מה זה פרשיית משרד התיירות? אני מכיר 

 10תל שילה, מה  פרשייה, א' היו קוראי' לזה תל שילה, קראתי את כל החומר של

 11  זה פרשיית משרד התיירות?

 12  אוקיי, אז תראו לי שהחומר, בסדר, הבנתי.  כב' הש' לוי:

 13שיראו שיש אינדיקציה שאני יכול למצוא אותו, לא שזה מצוי בהררי' של הארד   עו"ד וייס:

 14דיסקי'. אדוני, החומר זה לא כמו פע', הוא לא מועבר כעותק קשיח שיש לי 

 15  ארד דיסק.ניירות, מעבירי' לי ה

 16  אז מה עושי'?  כב' הש' לוי:

 17אז ה' צריכי' לתת לי את הכלי' למצוא את החומר. אדוני, לזה קוראי' רשימת   עו"ד וייס:

 18  חומר חקירה. רשימת חומר חקירה,

 19  עור- די� וייס, את ההודעה מחודש מאי הייתה ל-?  עו"ד קרמר:

 20  ות יש לי.איזו הודעה מחודש מאי? אני אגיד ל- איזה הודע  עו"ד וייס:

 21  ',15למאי  11בבקשה, המסמכי' מנופפי' להודעה,   עו"ד קרמר:

 22  רבותיי,  כב' הש' לוי:

 23  אני מניח שאת' כפופי' להודעות, אתה מכיר.  עו"ד קרמר:

 24  אבל אני אומר,  עו"ד וייס:

 25  אי- אתה יכול להגיד שזה לא בחומר החקירה א' זה כפו/ להודעה?  עו"ד קרמר:

 26  לי את רשימת החומר שבה זה כלול,מספיק שתראו   כב' הש' לוי:

 27  (מדברי' ביחד)

 28  נמצאת אצל- הודעה מחודש מאי?  עו"ד עקירב:

 29  במאי. 11כ�, יש לי   עו"ד וייס:

 30  אוקיי, אז אני אגיש מסמ- שהוצג לעד בחקירה שלו בחודש מאי.  עו"ד עקירב:

 31  ועל זה יש מחלוקת שהועבר או לא?  כב' הש' לוי:

 32  ה הזאת פה.אבל יש ל- את ההודע  עו"ד קרמר:
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 1במאי, אבל הוא שואל אותו שאלות שלא עלו  �11אדוני, אני מכיר את החקירה מ  עו"ד וייס:

 2  בחקירה, אז מה א' יש מסמ-?

 3  הנושא של תל שילה לא היה בחקירה?  עו"ד קרמר:

 4  אז תפנו אותי בחקירה (מדברי' ביחד),  כב' הש' לוי:

 5  במאי? 11בחקירה הזאת?   עו"ד וייס:

 6  .כ�  כב' הש' לוי:

 7  זה עלה.  עו"ד קרמר:

 8אז תראה לי, איפה זה מופיע. קראתי את ההודעה בעיו� כי סימנתי עליה דברי',   עו"ד וייס:

 9  איפה המילה תל שילה מופיעה?

 10  אל/? �600זה כזה קריטי ה  כב' הש' לוי:

 11  כ� אדוני, לא, זה קריטי כי לי מותר לדעת מה ישאלו את העד,  עו"ד וייס:

 12  הסביר לי למה, כ�.לא צרי- ל  כב' הש' לוי:

 13  ותראה לי שהוא ג' נשאל על מסמ- כזה.  עו"ד וייס:

 14  לחקירה הזאת. 253שורה   עו"ד עקירב:

 15הא' המועצה גוש עציו� התקשרה ע' החברה הממשלתית לתיירות, וא' כ�,   עו"ד וייס:

 16  באיזה פרויקטי'? 

 17  לא.  עו"ד עקירב:

 18  בינואר. 11, אה, �11זאת ההודעה שיש לי מה  עו"ד וייס:

 19  במאי. 11  עו"ד עקירב:

 20  במאי, מצטער. �11אה, לא, אי� לי הודעה מה  עו"ד וייס:

 21  היא מופיעה בטבלה הרגילה שאתה עובד איתה.  עו"ד עקירב:

 22  טוב, זה עדיי� לא אומר שזה לא הועבר. זה היה בחומר,  כב' הש' לוי:

 23  אי- אני יכול למצוא, א' אני אתמול הקשתי,  עו"ד וייס:

 24  לא, טוב, כ�. יש מחלוקת שזה היה בחומר, עור- די� וייס?לא   כב' הש' לוי:

 25לא, יש מחלוקת, אדוני, כתוב "כפופי'" ו"לרועי". אני לא יכול למצוא את זה.   עו"ד וייס:

 26  אבל אדוני, אני עכשיו אגיד שבעבר כ� קראתי את ההודעה הזאת.

 27  טוב, כ�, בבקשה, תמשיכו.  כב' הש' לוי:

 28  אגיש שני מסמכי',אז קוד' כל אני   עו"ד עקירב:

 29  אני מכיר את השאלה, כ�.  כב' הש' לוי:

 30  ,�22ו 21אור� גבאי   עו"ד עקירב:

 31  . זה אותו דבר?552ת/�ו 551זה ת/  כב' הש' לוי:

 32  שני אלה עותקי' שזהי' לזה. זה העותק המשוד- פשוט.  עו"ד עקירב:
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 1  ?552וזה  551תראו לי את שניה'. זה   כב' הש' לוי:

 2  אדוני.כ�. תודה   עו"ד עקירב:

 3  כ�, להתקד'.  כב' הש' לוי:

 4  אלה שתי הודעות מייל, תוכל להסביר לי אות�? אנחנו חוזרי' אלי-.  עו"ד עקירב:

 5  אי- זה סומ� אדוני?  עו"ד וייס:

 6  . כ�.52, �22וה 51זה  21. 552ת/�ו 551ת/  כב' הש' לוי:

 7  כ�, תסביר בבקשה.  עו"ד עקירב:

 8 �29וב 2012במאי  �23רוני שנשלחו (לא ברור) ביש פה שתי הודעות דואר אלקט  העד, מר וולר:

 9, אחת מה�, הראשונה, מדובר על העתק של מכתב מנכ"ל המשרד 2012למאי 

 10לראש המועצה האזורית מטה בנימי� שהפרויקט נמצא בשטחה, שמודיע על 

 11למאי,  �29וחצי מיליו� שקל, והמסמ- השני, סליחה, והמייל השני מה 1תקצוב של 

 12מנת העבודה החתומה של המשרד אל החברה הממשלתית מדובר על בעצ' הז

 13  לתיירות.

 14  מה המעורבות של השר בהעברת התקציב הזה?  ש:

 15  המעורבות. כמו שאמרתי, כמו שאמרתי מקוד',   ת:

 16  מקוד' דיברנו באופ� כללי,  ש:

 17  הבנתי.  ת:

 18  אני מדבר על התקציב הזה באופ� ספציפי.  ש:

 19נקודת זמ� בתחילת הקדנציה שלו. אני השר סייר במועצה האזורית מטה בנימי� ב  ת:

 20לא יודע להגיד, אני לא זוכר להגיד מתי, אני לא הייתי בסיור הזה, ובעקבות זה 

 21יצא סיכו' של הסיור. השר ראה בזה חשיבות אזורית תיירותית וביקש להכניס 

 22  את זה לרשימת הפרויקטי' שיידונו בצת"פ.

 23  אוקיי.  ש:

 24  הפרויקט הזה נדו� ותוקצב. הפרויקט הזה נדו�, סליחה שנייה,  ת:

 25בסדר, אז מבחינת ההחלטה על זה מה הייתה המעורבות של השר? ההחלטה   ש:

 26  הספציפית על ההעברה הזאת?

 27הפרויקט הזה, השר ראה בו, השר ראה בו חשיבות וביקש לתקצב אותו. אני לא   ת:

 28יודע א' הוא נקב בסכו', ייתכ� שכ�, אבל הוא אמר "אני רוצה לתקצב את 

 29  הפרויקט",

 30"השר מחליט בשלב  213בחקירת-, אז אני אחדד, בחקירת- אמרת בשורה   ש:

 31הראשו� ומחליט כמה כס/ להעביר אליה'". זה מדויק היה באותו זמ� שאמרת 

 32  את זה?
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 1השר מחליט כמה כס/ להעביר לה' כשהוא עומד בקורלציה, שזה צרי- לעמוד   ת:

 2מיליו� שקל לפרויקט שתכנונית  100באיזושהי קורלציה. הוא לא יכול להעביר 

 3  אל/ שקל. 60הוא 

 4  אוקיי.  ש:

 5זאת אומרת, יש פה איזשהו קשר בי� הדברי', אבל השר בא ואומר "אני רוצה   ת:

 6לתקצב סכו', סכו' מסוי' או גודל מסוי' כי אני רואה בזה חשיבות תיירותית", 

 7  כמו פרויקטי' אחרי'.

 8  ורבות שלו בפרויקט?עכשיו, אתה שולח את זה לרמי כה�. מה המע  ש:

 9אני לא יודע מה המעורבות שלו בפרויקט, אני יודע שאני נתבקשתי להעביר את   ת:

 10  זה מהשר, על ידי השר, לרמי כה�.

 11  ?551אתה מדבר על ת/  כב' הש' לוי:

 12  לי כתוב,  העד, מר וולר:

 13  זה זה, אני אומר ל-. 551ת/  עו"ד עקירב:

 14  מדבר על שני המסמכי', שני המוצגי'.אני מדבר, כבוד השופט, אני   העד, מר וולר:

 15  מה שאתה אומר שנתבקשת על ידי השר להעביר אות' לרמי כה�?  כב' הש' לוי:

 16  נכו�. אני אדייק, לעדכ� את רמי כה�.  העד, מר וולר:

 17תנסה בכל זאת להיזכר איזו מעורבות הייתה לרמי כה� בפרויקט של תל שילה.   עו"ד עקירב:

 18  זכורה ל- מעורבות כלשהי?

 19א' זכורה לי מעורבות כלשהי? אני בשלב מאוחר יותר, בחקירתי במשטרה, אני   ד, מר וולר:הע

 20הבנתי שרמי היה מעורב יותר, זאת אומרת, שות/ בפרויקט, לא רק עדכו� אלא 

 21  בעל תפקיד בנושא.

 22  ממה הבנת את זה?  כב' הש' לוי:

 23  מהחקירה במשטרה.  העד, מר וולר:

 24  אה.  כב' הש' לוי:

 25  יי, בחקירה במשטרה הבנת את זה? כי בחקירה במשטרה תיארת את זה.אוק  עו"ד עקירב:

 26  אני אשמח שתרענ� את זיכרוני.  העד, מר וולר:

 27, ג', שאלו אות- מה היה חלקו של רמי כה� בתהלי- �11.5אני מקריא ל- אז מה  ש:

 28, אתה משיב "רמי כה� היה מעורב בישיבה אחת �215לאישור התקציב, החל מ

 29ני יודע שהוא היה מעורב בפרויקט הזה. אני מניח שבמהל- שהוא ייצג אות', א

 30 23ועד להודעת מנכ"ל משרד התיירות ביו'  2011במאי  �3השנה, בי� הסיור ב

 31, אני מניח שנעשתה עבודה של רמי והמועצה מול משרד התיירות, מול 2012במאי 

 32  סמנכ"ל תשתיות ומול מנכ"ל משרד התיירות.
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 1  אוקיי.  ת:

 2  עומד מאחוריה'?זה דברי' שאתה   ש:

 3  כ�.  ת:

 4  אמרת אמת במשטרה?  ש:

 5  כ�.  ת:

 6  אוקיי, אז תסביר בבקשה מה הוא עשה.  ש:

 7אני, עוד פע', אני חושב שאני אמרתי במשטרה, אני מניח, אני לא השתתפתי   ת:

 8באיזושהי ישיבה, אני לא הייתי באותו סיור שהיה אז במטה בנימי�, אני לא מכיר 

 9עבור, או טיב מעורבותו של רמי כה� עבור הפרויקט את טיב עבודתו של רמי כה� 

 10הזה. אני יודע שהשר ביקש ממני והוא רצה לעדכ� אותו, אבל מה בדיוק ואי- הוא 

 11  בדיוק נפגש ע',

 12  "מניח" זה לגבי דברי' שלא ידעת, אני מבי� את זה,  ש:

 13  כ�.  ת:

 14 אבל אתה אומר "הוא היה מעורב בישיבה אחת שהוא ייצג אות'", זה משהו  ש:

 15  קונקרטי להבנתי.

 16  אוקיי.  ת:

 17  יש דברי' שאתה, מה אתה בעצ' יודע? אז אני מניח שזכרת ואמרת אמת.  ש:

 18  כ�. איזו ישיבה? הא' הישיבה,  ת:

 19  לא איזו ישיבה, אבל אתה,  ש:

 20  כ�.  ת:

 21  האמירה הזאת שהוא ייצג אות'?  ש:

 22  שהוא ייצג אות'? כ�.  ת:

 23  היא הייתה נכונה אז?  ש:

 24  היא הייתה,  ת:

 25  ייצג את מי?  לוי:כב' הש' 

 26  את מטה בנימי� או את העמותה או, הוא היה שות/ איכשהו לפרויקט.  העד, מר וולר:

 27  מה זה איכשהו?  כב' הש' לוי:

 28לא, אני לא יודע הא' זה עבור המועצה, עבור עמותת התיירות, עבור עמותה   העד, מר וולר:

 29שלו הוא נת� אחרת של תל שילה רלוונטית שאני לא יודע מי הגו/ שאותו הוא, 

 30  שירות.

 31  אז אנחנו לא יודעי' איזה גו/, אבל מה השירות שהוא נת�? מה הוא ניסה לקד'?  עו"ד עקירב:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018יוני  20  

  

 2766

 1את הפרויקט, את ההצלחה של הפרויקט ובסופו של דבר את הפרויקט התיירותי   העד, מר וולר:

 2  של שילה הקדומה או תל שילה.

 3עבור מי שזה לא יהיה שהוא  שאי- בסופו של דבר, מה התוצר שהוא מנסה להשיג  ש:

 4  ייצג אותו?

 5  התוצר הוא,  ת:

 6  התוצאה או התוצר,  ש:

 7הוא הזמנת עבודה ממשרד התיירות שתאפשר תכנו� וביצוע של הפרויקט   ת:

 8  התיירותי.

 9  אי- זה בא לידי ביטוי בתקציב?  ש:

 10  בהוצאה של הסכומי' שמוזכרי' פה.  ת:

 11  באישור התקציב למעשה?  ש:

 12  באישור התקציב.בהזמנת עבודה, כ�,   ת:

 13  אוקיי.  ש:

 14  אל/ שקלי'. �600אז מה, אמרת בהתחלה שהפרויקט הזה תוקצב בהתחלה ב  כב' הש' לוי:

 15  זה מה שזכור.  העד, מר וולר:

 16  אני לא הבנתי אי- זה קשור, כי אני לא (לא ברור) במיליו� וחצי.  כב' הש' לוי:

 17  עבור תכנו�.נכו�. למיטב זיכרוני יש עוד הזמנה קודמת   העד, מר וולר:

 18  של אותו פרויקט?  כב' הש' לוי:

 19  של אותו הפרויקט.  העד, מר וולר:

 20  בסכו' אחר?  כב' הש' לוי:

 21  יש סכו' עבור התכנו� ויש סכו' עבור הביצוע.  העד, מר וולר:

 22  כ�.  כב' הש' לוי:

 23  יש, לדעתי,  העד, מר וולר:

 24  ופה המיליו� וחצי שקלי' מה זה?  כב' הש' לוי:

 25  ו� וחצי,המילי  העד, מר וולר:

 26  זה ג' תכנו� וג' ביצוע או רק תכנו� או רק ביצוע?  כב' הש' לוי:

 27כבוד השופט, אני מפנה אות- מתחת, בהחלטת צת"פ, פרוטוקול ובהמש- להזמנה   העד, מר וולר:

 28  מיליו� שקל, 2.1על ס- 

 29  מאי? �29? המייל מ552זה ת/  כב' הש' לוי:

 30  למאי, כ�. �29זה המייל מה  העד, מר וולר:

 31  כ�, לא� אתה מפנה אותי?  ש' לוי:כב' ה

 32  ",4500633, "בהמש- להזמנה מספר 3, היא מסומנת 3לשורה   העד, מר וולר:
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 1  כ�.  כב' הש' לוי:

 2  מיליו� שקל". 2.1"על ס-   העד, מר וולר:

 3  אוקיי.  כב' הש' לוי:

 4אל/ שקל עבור התכנו� ועוד  600ההזמנה הזאת, זאת אומרת, הפרויקט הזה היה   העד, מר וולר:

 5  וספת לפיתוח, לביצוע,ת

 6  מיליו� וחצי.  כב' הש' לוי:

 7  מיליו� וחצי.  העד, מר וולר:

 8  ? הבנתי. טוב.2.1וזה עושה את זה   כב' הש' לוי:

 �9אל/ אתה יודע להגיד מתי בער- זה היה? פה אנחנו יודעי' שזה היה ב �600ה  עו"ד עקירב:

2012.  10 

 11  אז כנראה זה,   העד, מר וולר:

 12  התכנו�?מי עשה את   כב' הש' לוי:

 13  ? לא, לא, 2012לא,   העד, מר וולר:

 14  ,2012המיליו� וחצי אנחנו רואי' במסמ- שזה   עו"ד עקירב:

 15  אל/ שקל היו ראשוני', �600כ� ה  העד, מר וולר:

 16  כ�, אז,  ש:

 17  קוד' כל, קוד' כל תכנו� ואחר כ- ביצוע.  ת:

 18  מי עשה את התכנו�?  כב' הש' לוי:

 19ברה הממשלתית לתיירות היא זאת שמקבלת את מי ביצע את התכנו�? הח  העד, מר וולר:

 20  הפרויקטי' לתכנו� ולביצוע.

 21  אל/ שקלי' תמורת התכנו�? 600אבל מי קיבל   כב' הש' לוי:

 22למיטב ידיעתי, החברה הממשלתית לתיירות. זו הזמנת עבודה, כבוד השופט,   העד, מר וולר:

 23  ",2.1כתוב פה "בהמש- להזמנה מספר על ס- 

 24  אוקיי.  כב' הש' לוי:

 25  זאת אומרת, זו הרחבת ההזמנה הקיימת.  העד, מר וולר:

 26  וזו החברה עצמה עושה את זה או שהיא מעבירה את זה לקבל� משנה?  כב' הש' לוי:

 27אני חושב, למיטב היכרותי, חלק מהפרויקטי' מתוכנני' בתו- החברה וחלק   העד, מר וולר:

 28  מהפרויקטי' מתוכנני' מחוצה לה, על ידי יועצי', מתכנני',

 29  והביצוע?  ב' הש' לוי:כ

 30  הביצוע, הביצוע פה?  העד, מר וולר:

 31  כ�.  כב' הש' לוי:
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 1זה מופנה לחברה הממשלתית לתיירות. הא' החברה הממשלתית לתיירות היא   העד, מר וולר:

 2  זאת שעושה בפועל את הביצוע? אני לא יודע.

 3  אוקיי.  כב' הש' לוי:

 4  ייצוג הפרויקט הזה,ככל שידעת שרמי כה� מבקש תשלו' עבור   עו"ד עקירב:

 5  ממי?  העד, מר וולר:

 6  מעמותת תל שילה,  ש:

 7  אוקיי.  ת:

 8  ה' בעד הסדרת העברת התקציב. מה עמדת- לגבי זה?   ש:

 9  אדוני, זאת ג' שאלה (לא ברור),  עו"ד וייס:

 10  כ�.  כב' הש' לוי:

 11  מה ידעת על זה?  עו"ד עקירב:

 12  פה ההתנגדות מוצדקת.  כב' הש' לוי:

 13  ידעתי שרמי כה� מקבל תשלו' עבור הפרויקט הזה.אני לא   העד, מר וולר:

 14  וככל שנדרש תשלו' על דבר כזה, מה העמדה של-?  עו"ד עקירב:

 15  סליחה,  עו"ד וייס:

 16  מה זה משנה?  כב' הש' לוי:

 17  הוא יכתוב את הכרעת הדי�?  עו"ד וייס:

 18  כ�, ע' כל הכבוד, אמנ',  כב' הש' לוי:

 19  ו' מתמחה,אמנ' סטודנט למשפטי', אבל הוא הי  עו"ד וייס:

 20  למה סטודנט? תואר שני.  כב' הש' לוי:

 21  לא, הוא היו' מתמחה אדוני, לא, הוא היו' מתמחה במשפטי'.  עו"ד וייס:

 22  אני כ� חושב שיש אבל מקו',  עו"ד עקירב:

 23  לא.  כב' הש' לוי:

 24  הוא היוע0 המשפטי של משרד התיירות? הוא ראש המטה.  עו"ד וייס:

 25  משפטית.אני לא מסתכל מבחינה   עו"ד עקירב:

 26  הוא ראש המטה של הלשכה.  עו"ד וייס:

 27אני חושב שחשוב להראות מה הל- הרוח מבחינת, אפילו ברמת האווירה במשרד   עו"ד עקירב:

 28  לגבי,

 29אדוני, תפקיד של עדי' זה לספק תשתית עובדתית, לא חוות דעת ערכית או   כב' הש' לוי:

 �30 עובדתי. משפטית. ההתנגדות במקו'. תמקדו את השאלה בהתייחס לנתו

 31  בבקשה.

 32  אוקיי.  עו"ד עקירב:
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 1  אפשר רק לחזור לשאלה?  העד, מר וולר:

 2  עובדי' על הניסוח שלה.  עו"ד וייס:

 3כ�, אני שומע. הא' ידעתי? לא, לא ידעתי שרמי כה� מקבל תשלו' מגו/ כלשהו   העד, מר וולר:

 4  עבור הפרויקט.

 5  בסדר. כמה שאלות קטנות.  עו"ד עקירב:

 6  הוא עשה פה? לא הבנתי. מה אתה יודע שהוא עשה?אבל מה   כב' הש' לוי:

 7  מה אני יודע שהוא עשה? אני,  העד, מר וולר:

 8הרי התכנו� עשתה החברה הממשלתית, נכו�? את הביצוע העבירו לחברה   כב' הש' לוי:

 9  הממשלתית, מה הוא עשה?

 10  מה רמי כה� עשה?  העד, מר וולר:

 11  כ�.  כב' הש' לוי:

 12אני חושב שאני אמרתי את הדברי', למיטב ידיעתי. אני חושב שהוא השתת/   העד, מר וולר:

 13בישיבות, עוד פע', למיטב ידיעתי. מה מאחורי הקלעי', סליחה, לא מאחורי 

 14הקלעי' אלא במשרד, עבודה מקצועית כזאת או אחרת על מנת לשפר את ההגשה 

 15הייתי חשו/  של הפרויקט, את האיכות של הפרויקט, להגדיל את התקציב, אני לא

 16  לזה.

 17אז אי- אתה יכול להעיד על זה? אי- אתה יכול להעיד על דבר שלא היית חשו/   כב' הש' לוי:

 18  לו?

 19  אני לא יודע מה הייתה העבודה של רמי לוי עבור,  העד, מר וולר:

 20  רמי כה�, רמי לוי זה מקו' אחר.  כב' הש' לוי:

 21  ור הפרויקט הזה. אני לא יודע.רמי כה�, סליחה, אתה צודק, רמי כה�, עב  העד, מר וולר:

 22  טוב. הסתיימה החקירה הראשית והנגדית ג'?  כב' הש' לוי:

 23  כ�, אני סיימתי.  עו"ד עקירב:

 24  כ�.  כב' הש' לוי:

 25  תודה רועי.  עו"ד עקירב:

 26  בבקשה, עור- די� אדרת.  כב' הש' לוי:

  27 

 28  :, מר רועי וולר, משיב בחקירה נגדית לעור( הדי� גיורא אדרת1ע.ת/

  29 

 30', 14לדצמבר  �28שלו'. שאלה אחת. נשאלת, לדעתי בחקירה הראשונה של- מה  ת:עו"ד אדר

 31אני אקריא ל- כמה שורות. השאלה הייתה כזאת, "מחומר החקירה עולה שסטס 

 32מיסז'ניקוב ניסה לקד' יוזמה תיירותית אל מול חברה בש' אברורה הפקות 
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 1תרבות במולדובה מיליו� שקל, ועניינה של היוזמה היה קיו' ערבי  12בעלות של 

 2ואוקראינה. ספר על כל הידוע ל- בהקשר זה", ואז התשובה של- "זכור לי 

 3רעיו� של סטס בנושא הזה. מי שקיד' את  2010או תחילת  2009במעומע' בסו/ 

 4  הנושא הזה מקצועית הוא מיכאל דולמ�, היוע0 הכלכלי של סטס". עד כא� נכו�?

 5  אמת.  העד, מר וולר:

 6זוכר ישיבה אחת בלשכת מנכ"ל משרד התיירות, בהשתתפות  "יחד ע' זאת, אני  ש:

 7היוע0 המשפטי של המשרד, סמנכ"ל שיווק, מנכ"ל המשרד, שבה הרעיו� הזה, ואז 

 8הדרג המקצועי סיפק נתוני' והערכה מה הפוטנציאל התיירותי של הדבר הזה. 

 9איש  �5,000כשהוב� שמדובר על מדינה שהתיירות הנכנסת ממנה עומדת על כ

 10ה, הוב� שאי� תוחלת לפרויקט הזה. אני לא חושב שנושא העלות בכלל נבח�, בשנ

 11לאור אי הכדאיות השיווקית תיירותית בזה, זאת אומרת, א' היו מגיעי' מיליו� 

 12איש זה היה שווה. אני זוכר שהיה פרוטוקול מסודר בנושא הזה, היה דיו�, ירד 

 13  מהפרק, הפרויקט נגמר".

 14  לאמיתו, אמת לאמיתה.  ת:

 15  תודה רבה.  ש:

 16  חקירה נגדית לעור- די� וייס.  כב' הש' לוי:

  17 

 18  :, מר רועי וולר, משיב בחקירה נגדית לעור( הדי� משה וייס1ע.ת/

  19 

 20במאי, אתה אומר "אני לא ידעתי  �11תגיד לי, אגב, קראתי את החקירה של- מה  עו"ד וייס:

 21ילה? שרמי כה� מקבל כס/ בתל שילה". מי אמר ל- שרמי כה� קיבל כס/ בתל ש

 22  השוטר?

 23  השוטר, כ�.  העד, מר וולר:

 24  אתה יודע שרמי כה� לא קיבל כס/ בתל שילה?  ש:

 25  א' אני יודע? אני יודע,  ת:

 26  אני אומר ל-,  ש:

 27  אני יודע שבחקירה התגלה לי,  ת:

 28  השוטר אמר ל-.  ש:

 29  סליחה, סליחה, נאמר לי על ידי שוטר שרמי כה� קיבל כס/ עבור הפרויקט.  ת:

 30מר ל- עובדה שלא שנויה במחלוקת, ג' ע' חבריי, רמי כה� לא אז הנה, אני או  ש:

 31קיבל כס/. אז הטעו אות- בחקירה? ניסו שאתה תגיד כל מיני דברי' על בסיס 

 32  עובדות נכונות?
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 1  או שחשבו ככה בזמ� החקירה? ג' יכול להיות.  עו"ד קרמר:

 2  סליחה, מה?  עו"ד וייס:

 3  לו ידיעה או אי�.יש ל- ידיעה? זה מה שמעניי�, יש   כב' הש' לוי:

 4  אי� לי ידיעה שרמי,  העד, מר וולר:

 5  אי� לו ידיעה, כ�.  כב' הש' לוי:

 6  אי� לי ידיעה שרמי כה� קיבל כס/. נאמר לי בפע' הראשונה בפע'.  העד, מר וולר:

 7אוקיי. אני ג' אומר ל- שכל ההנחות של-, שרמי כה� היה בישיבות ודיבר, ג' לא   עו"ד וייס:

 8ו/, לא עבד בשביל המועצה בשביל לקד' את תל שילה ולא נכונות. רמי כה�, בס

 9  קיבל שקל בשביל תל שילה, זה (לא ברור).

 10  אוקיי.  העד, מר וולר:

 11  אוקיי? עכשיו, אתה סיפרת,  ש:

 12  אתה לא יכול לשלול את האפשרות הזאת?  כב' הש' לוי:

 13  אני לא יכול לשלול את האפשרות הזאת.  העד, מר וולר:

 14  כ�.אוקיי,   כב' הש' לוי:

 15ואז פה כבר היית  עכשיו, אתה סיפרת אמת כמוב� בחקירות של- במשטרה, נכו�?  עו"ד וייס:

 16סטודנט, כבר למדת משפטי', היה ל- כנראה תואר, אתה מבי� את המשמעות של 

 17  אמירת אמת במשטרה?

 18  לא הייתי סטודנט אבל היה לי תואר, נכו�.  העד, מר וולר:

 19כשאתה מדבר על ההיכרות ע' רמי כה�, אז אוקיי. אז אני רואה שדבר ראשו�,   ש:

 20בינואר, סליחה, אתה אומר שהיה מדובר בעבודה  11במאי,  11בהודעה של- מיו' 

 21, אתה אומר "רמי עשה עבודה ע' חברת 10שרמי עשה עבור חברת אמ"�, בעמוד 

 22  אמ"� עבור משרד התיירות בהיק/ קט�". נכו�?

 23  כ�.  ת:

 24  זאת הייתה העבודה?  ש:

 25  נכו�. שמוכרת לי,  ת:

 26  יופי.   ש:

 27  עבודה,  ת:

 28  זו עבודת הייעו0 של המטה או משהו אחר?  כב' הש' לוי:

 29  לא לא לא, כבוד השופט,  העד, מר וולר:

 30  לא לא, זו עבודה,  עו"ד וייס:

 31  כשנכנסתי,  העד, מר וולר:

 32  הייתה חברת אמ"� ע' ענת גור�, אדוני, שהעידה כא�.  עו"ד וייס:
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 1  אבל אי- זה,  כב' הש' לוי:

 2לא, זה עוד לפניי, זה לא קשור לחלוטי�, זו עבודה מקצועית עבור משרד התיירות   וולר: העד, מר

 3או עבור החברה הממשלתית לתיירות, שהכרתי או שראיתי אותה והתרשמתי 

 4מאוד מהמקצועיות שלה. היא לחלוטי� לא קשורה לעבודת המטה. זאת אומרת, 

 5רגי' המקצועיי', כאלה זו עבודה שהוזמנה על ידי משרד התיירות, על ידי הד

 6  ואחרי', אני חושב שאפילו עוד לפני כניסת השר לתפקידו.

 7  אז זה אומר שלא התייחסת אליה' בחקירת- הראשית עד כה?  כב' הש' לוי:

 8  לא.  העד, מר וולר:

 9  זה משהו שקד' לכניסת- לתפקיד?  כב' הש' לוי:

 10  כ�, אני חושב שכ�.  העד, מר וולר:

 11  אוקיי, כ�.  כב' הש' לוי:

 12וג' בהמש- אני אומר ל-, שהעבודה שרמי עשה עבור משרד התיירות הייתה   ד וייס:עו"

 13עבודה מטע' חברת אמ"�. הוא הגיע ע' אותה ג'ינג'ית, קוראי' לה, אמרת 

 14  ג'ינג'ית כמילת גו/, קוראי' לה ענת זלמה גור�,

 15  אוקיי.  העד, מר וולר:

 16  וה' היו מגיעי' ביחד, נכו�, ועושי' את העבודות.  ש:

 17  מת.א  ת:

 18  ה' לא היו עובדי' של משרד התיירות, נכו�?  ש:

 19  לא.  ת:

 20ואתה אומר שהעבודה הייתה מקצועית והיה בה תוכ�, זה אתה אומר בהודעה   ש:

 21  בדצמבר, זה עוד הייתה עבודה מקצועית והיה בה תוכ�, נכו�? �28הראשונה של- מ

 22  ככה התרשמתי, כ�.  ת:

 23שהוא עשה בבנק ישראל  וג' סיפרת ג' פה שהוא הציג לכ' את העבודה  ש:

 24  והתרשמת' שהוא עשה ש' עבודה טובה ומקצועית.

 25  אמת.  ת:

 26  ואתה ג' אומר "מאחורי הדבר הזה הייתה עבודה אמיתית ורצינית".  ש:

 27  כ- התרשמתי.  ת:

 28ואחרי זה אתה מספר על אותו מקרה שבו סטס ביקש מרמי לייע0 בעניי� המטה   ש:

 29נראה לי שממרחק הזמ� יכול להיות שלו, בעניי� תפקוד המטה, ואתה אומר פה, 

 30  שאתה זוכר לא נכו�, אתה אמרת בהודעה שזה היה בהתנדבות.

 31  אני חשבתי שזה היה בהתנדבות.  ת:
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 1וזה ג' היה בהתנדבות, אני אומר ל- חד וחלק, רמי לא קיבל כס/, הוא עשה את   ש:

 2  זה בהתנדבות.

 3  אוקיי.  ת:

 4  בהתנדבות.אמרת את זה ג' בהודעה של-, שזה היה   ש:

 5  רק א' תשיב בקול, אתה מוקלט.  כב' הש' לוי:

 6  כ�, כ�.  העד, מר וולר:

 7  כ�.  כב' הש' לוי:

 8כשאנחנו, כשהיועצי' ישבו ע' רמי כה� לא הוצג שהעבודה הזאת היא עבודה   העד, מר וולר:

 9  בתשלו' אלא בהתנדבות, כ�.

 10בדצמבר אתה  �28זמ� חושבי'", זה, בהודעה מ"חבריי כל ה 144בעמוד, בשורה   עו"ד וייס:

 11  אומר "נראה לי שזה אפילו היה בהתנדבות".

 12ולאחר מכ� אני אמרתי במשטרה שהיה, אני חושב בהמש- אותה ההודעה,   העד, מר וולר:

 13שהייתה איזושהי מחלוקת או חילוקי דעות או פערי ציפיות הא' העבודה הזאת 

 14  באמת הייתה בהתנדבות או,

 15  / היא הייתה בהתנדבות.אבל בסו  ש:

 16  בסדר. אני לא יודע, אני לא יודע הא' רמי כה� קיבל תשלו',  ת:

 17  הוא אומר "נראה לי שאפילו זה בהתנדבות", אז כ�, זה נראה לו.  ש:

 18אני לא יודע הא' רמי כה�, הא' רמי כה� קיבל תשלו' בסופו של דבר עבור אותה   ת:

 19  עבודה.

 20  תשלו'.אתה לא יכול לשלול שהוא לא קיבל   ש:

 21  הוא לא יודע, הוא לא יכול לשלול ולא יכול לאשר, כ�.  כב' הש' לוי:

 22עכשיו, אתה ג' אומר שבשלב מסוי', כשאתה התחלת לחשוב לא� להתקד'   עו"ד וייס:

 23בעבודה וכבר מיצית, מה שנקרא, את התפקיד כראש מטה, אז רמי כה� היה אחד 

 24  מהאנשי' שהתייעצת אית'.

 25  י' שהתייעצתי אית', נכו�.אחד מהאנש  העד, מר וולר:

 26  ואתה אומר "בגלל שאני מערי- אותו מאוד ברמה המקצועית".  ש:

 27  נכו�.  ת:

 28  כלומר, אי� מחלוקת שרמי היה איש מקצוע.  ש:

 29  בוודאי.  ת:

 30  הוא לא, לא התרשמת שהוא חאפר ולא התרשמת שהוא מאכער ולא משהו כזה.  ש:

 31  לא, ממש לא. אני חושב שאמרתי את זה ג' פה.  ת:

 32  בפתח דבריו העד אמר.  הש' לוי: כב'
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 1עכשיו תגיד לי, הצת"פ. כשהשר, אוקיי, הציעו לשר פרויקט, השר תומ- בפרויקט,   עו"ד וייס:

 2  אבל השר לא יכול לעשות מה שהוא רוצה ויש את הצת"פ, נכו�?

 3  נכו�.  העד, מר וולר:

 4  מי יושב בצת"פ?  ש:

 5מנכ"ל, היוע0 המשפטי, בצת"פ יושבי' אנשי מקצוע ממשרד התיירות, ביניה' ה  ת:

 6  אולי ג' החשב, ויושב ג' מטע' משרד האוצר הרפרנט או הרכז של אותו התחו'.

 7  אוקיי, ורק א' הצת"פ מאשר אפשר להעביר את התוכניות לביצוע?  ש:

 8רק א' הפרויקט מקבל מעל ציו� מסוי', בהסתמ- על מדדי' תיירותיי' כאלה   ת:

 9  וציא הזמנת עבודה.ואחרי', אז אפשר להוציא את הפרויקט, לה

 10והשר, ברור שתמיכה שלו משפיעה על הצת"פ, אבל השר לא יכול להחליט בשביל   ש:

 11  הצת"פ,

 12  נכו�.  ת:

 13  בסו/ הצת"פ הוא הגור' המחליט?  ש:

 14אמרתי את זה ג' פה, השר עצמו הוא לא מנקד. עמדתו חשובה ומשמעותית, אבל   ת:

 15  הוא לא קובע בנושא הזה. יש,

 16אגב, מההודעות עולה, שג' כשהשר רצה, נגיד, לתת המלצה כ�, ואני ג' מבי�,   ש:

 17  חמה לצת"פ, אז הוא לא היה עושה את זה בעצמו, הוא היה שולח אות-.

 18אני הייתי הבנאד' שהיה בקשר רוב הזמ� ע' מנכ"ל המשרד, ע' סמנכ"ל   ת:

 19  התשתיות, נכו�.

 20קט, ואתה לא הפעלת איזה לחצי' מאסיביי', כבירי', בקשר לאיזשהו פרוי  ש:

 21  "הפרויקט הזה זה ייהרג ובל יעבור, השר חייב את הפרויקט הזה"?

 22אי� ייהרג ובל יעבור, יש פרויקטי' שחשובי' מאוד לשר שהיו במרכז האג'נדה   ת:

 23שלו, ואני, כראש המטה, נמצא ש', ויש פרויקטי' שאמרתי, לצור- העניי�, סיור 

 24רוטוקול הסיור עבר שהשר היה בו, במקו' מסוי', והועבר, כמו שאמרתי אז, פ

 25  לצת"פ, אמרתי, השר לא רואה בזה חשיבות בסופו של דבר.

 26  עכשיו,  ש:

 27אבל יש פרויקטי' שה' תיירותיי' שהשר בא ואומר "זה חשוב, זה מרכז   ת:

 28  האג'נדה, משמעותי".

 29אוקיי. עכשיו, תל שילה לא היה מהפרויקטי' האלה שהיה בראש מעייניו של   ש:

 30  השר, נכו�?

 31  לא היה?  א' תל שילה  ת:

 32  למשל, הבנתי שי' המלח זה היה,  ש:
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 1  י' המלח הייתה,  ת:

 2  פרויקט דגל, ש' השר לח0, נכו�?  ש:

 3  נכו�.  ת:

 4  תל שילה לא.  ש:

 5  א' תל שילה לא?   ת:

 6  למיטב זיכרונ-.  ש:

 7לא, תל שילה היה משמעותי, היה משמעותי, ואני אומר שבתקופה הזאת לא רק   ת:

 8תיירותיי' ביהודה ושומרו� קיבלו עדיפות. עוד תל שילה, אלא הרבה פרויקטי' 

 9פע' אני אומר, הרבה אתרי' ביהודה ושומרו� קיבלו עדיפות, ביניה' תל שילה, 

 10כי זו הייתה האג'נדה של השר, לא שונה מי' המלח, אולי פחותה בעוצמה, אבל 

 11  לא שונה מהותית.

 12  אגב, יפי' טרכטנברג,  ש:

 13  כ�.  ת:

 14  שמה היה התפקיד שלו?  ש:

 15א היה במש- מרבית התקופה שבה אני הייתי ראש המטה, הוא היה יוע0 השר הו  ת:

 16  לסיורי', לקשר ע' השטח.

 17  והוא ג' היה בסיורי' ואתה לא?  ש:

 18  נכו�.  ת:

 19אתה יודע שיפי' טרכטנברג סיפר על תל שילה, שדווקא השר רצה אבל לא יצא   ש:

 20  מגדרו.

 21  אוקיי.  ת:

 22  אתה מאשר את זה?  ש:

 23  אומר, אני חושב שכ�.א' זה מה שהוא   ת:

 24  אוקיי. עכשיו,  ש:

 25אני, עוד פע', אני לא יודע לדרג כמה השר רוצה או לא רוצה. יש חשוב, הא' יש   ת:

 26לזה איזושהי קורלציה למה שהפרויקט צרי- או למה שיש לח0 מהשטח, אני לא 

 27  יודע להגיד.

 28  אוקיי. עכשיו תגיד לי מי זה ישראל יהושע.  ש:

 29  - אני אגדיר,ישראל יהושע היה, אי  ת:

 30  מאכער?  ש:

 31אני קראתי לו ככה בחקירתי במשטרה, שקיד' פרויקטי' או שהיה מעורב   ת:

 32  בפרויקטי' כאלה ואחרי'.
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 1  מה, באיזה פרויקטי' כאלה ואחרי'?  ש:

 2  בעיקר,  ת:

 3  שמגילות ובתמר.  ש:

 4  מגילות ותמר.  ת:

 5  נכו�?  ש:

 6  נכו�.  ת:

 7  והוא היה,  ש:

 8  בעיקר.  ת:

 9  כו�?הוא היה לוביסט שלה�, נ  ש:

 10א' הוא היה לוביסט? הוא קיד' את הפרויקטי' שלה�, אני לא יודע מה ההגדרה   ת:

 11ללוביסט, הוא קיד' את הפרויקטי'. הוא נכנס אליי לחדר, שאל "רועי, מה קורה 

 12  ע' זה? אי- זה מתקד'?".

 13  ולגביו השר אמר ל- שהוא ב� בית, נכו�?  ש:

 14שר אמר, סליחה, אני לא זוכר א' אני לא יודע א' זה השר או, אני לא יודע א' ה  ת:

 15השר אמר או שככה זה פורש מההתנהגות שלו ומהעובדה שהוא נכנס אליו יחסית 

 16  הרבה לחדר.

 17, אמרת "הפרצו/ שלו היה לי קשר 11לאוגוסט, בהודעה של- בעמוד  �12תראה, ב  ש:

 18איתו, הפרצו/ היה מוכר, סטס אמר לי משהו בסגנו� של 'אהל� רועי, זה ישראל, 

 19  חבר, יכול להיות ב� בית"'.הוא 

 20  אוקיי.  ת:

 21ולישראל יהושע הייתה ממש דלת פתוחה במשרד, נכו�? הוא לא קובע פגישות,   ש:

 22  הוא מגיע מתי שהוא רוצה,

 23  לא במשרד, בלשכת השר.  ת:

 24  בלשכת השר, כ�.  ש:

 25  כ�.  ת:

 26, הוא לא צרי- לדפוק הוא לא קובע פגישות, הוא מגיע מתי שהוא רוצה, הוא נכנס  ש:

 27  בדלת? לא שומעי' את ההנהוני' של-.

 28  לא, סליחה, אני מניח שנכו�.  ת:

 29נכו�, והוא לא רק נכנס לשר, הוא ג' נכנס אלי-, שואל מה קורה ע' פרויקטי',   ש:

 30  ה' מתקדמי', ה' לא מתקדמי', הוא לוח0.

 31, "רועי, מה ברמה של, אליי, לפחות, ברמה של להכניס את הראש לדלת המשרד  ת:

 32  קורה? זה מתקד'? חתמו?" לא מעבר לכ-. אליי, אישית.
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 1  אוקיי, והוא לא גור' מקצועי, נכו�?  ש:

 2  א' הוא לא גור' מקצועי מטע'?  ת:

 3  לא גור' מקצועי נקודה.  ש:

 4  אני חושב שלא.  ת:

 5אתה חושב שלא. אתה לא רק חושב, בוא אני אראה ל- מה אתה אומר עליו   ש:

 6אומרי' ל- "מי זה ישראל יהושע?" אתה אומר "ישראל  בהודעה הראשונה של-.

 7יהושע הוא לוביסט, אני הכרתי אותו במשרד התיירות". אחרי זה אומר ל- 

 8החוקר "אני החוקר אומר ל- שישראל יהושע קיבל ס- של עשרות אלפי שקלי' 

 9וכל תקופת הקדנציה של סטס  2009בכל חודש ממועצת מגילות מאז שנת 

 10אתה עונה ככה, "עבודת ייעו0 מאוד מאוד טובה (הנחקר  מיסז'ניקוב", ואז

 11  צוחק)".

 12  אני חושב שזה לא הציטוט המלא.  ת:

 13לא, אז אני אקריא ל- את הציטוט המלא. "עבודת ייעו0 מאוד מאוד טובה   ש:

 14  (הנחקר צוחק)",

 15  לא, כמה שורות קוד'.  ת:

 16ספי' טוב, "ישראל יהושע התעניי� בפרויקטי' במגילות, מה קורה ע' הכ  ש:

 17שאמורי' לעבור לטובת הפרויקטי' שבוצעו בשטח מגילות" ואמרת ש"בפועל 

 18הכספי' לא עוברי' ישירות למגילות או לתמר או לא/ רשות אחרת אלא דר- 

 19החמ"ת", נכו�? זאת התשובה? אבל בסו/ הכספי' כ� עברו ישירות למועצות, 

 20  נכו�?

 21  בסופו של דבר כ�.  ת:

 22  בסופו של דבר כ�?  ש:

 23  ספי' עברו ישירות למועצות.חלק מהכ  ת:

 24  למועצות, בהוראה של סטס?  ש:

 25  נכו�.  ת:

 26ואז אומר ל- החוקר, "אני אומר ל- שישראל יהושע קיבל ס- של עשרות אלפי   ש:

 27שקלי' בכל חודש ממגילות וכל תקופת הקדנציה של סטס", ואז אתה עונה 

 28אומר  "עבודת ייעו0 מאוד מאוד טובה (הנחקר צוחק). אתה מפתיע אותי שאתה

 29את זה. אני רוצה לומר שמולי הוא לא עשה שו' עבודת ייעו0 או שו' עבודה 

 30שמצדיקה כס/ כלשהו. הוא היה שואל רועי מה קורה, מה ע' הפרויקט במגילות, 

 31  זו התערבותו ותרומתו נטו מולי".

 32  אמת.  ת:
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 1  אמת. אתה ג' אומר שהוא לא הוצג כיוע0 או כבעל עניי�.  ש:

 2  עתי שהוא קיבל כס/, ככה אני כותב, ככה הדברי' נאמרי'.נכו�, אני ג' לא יד  ת:

 3אתה אומר שג' בעניי� ישראל לא הייתה שו' ישיבה, מקסימו' דוח/ את הראש   ש:

 4  למשרד מבעד הדלת.

 5  למשרד שלי.  ת:

 6  כ�.  ש:

 7  אכ�.  ת:

 8ואתה ג' אומר "ומעול' לא חשבתי שהוא מקבל ולו אגורה בשביל הדבר הזה.   ש:

 9  סכומי'?", כ�?בשביל זה לשל' כאלה 

 10  כ�.  ת:

 11ובאמת, הגורמי' שישראל יהושע ייצג, שזה מגילות ותמר, ידועי' ג' כמוצי דמ�   ש:

 12  ודב,

 13  ליטבינו/.  ת:

 14  ליטבינו/, ה' באמת היו יקירי השר, נכו�?  ש:

 15  אני חושב שמוצי יותר, דב פחות, או דב בתקופות אחרות.  ת:

 16  אבל הפרויקטי' שלה' בסו/ היו פרויקט הדגל?  ש:

 17הפרויקטי' שלה' תוקצבו, תוקצבו בתחו' התשתיות ובתחומי' אחרי',   ת:

 18אירועי' כאלה ואחרי', אופרה במצדה שלא היה לפני כ�. ה' תוקצבו, אבל אני 

 19ג' מזכיר שבא השר ואמר, לא בהתחלה אלא קצת אחרי, הוא הציב את י' המלח 

 20א השר בראש האג'נדה, זאת אומרת, יש פה איזושהי קורלציה בי� הדברי'. ב

 21ואמר "י' המלח", ואני יכול להעיד כראש המטה שלו, התעסקנו בזה הרבה מאוד 

 22  מאוד מאוד זמ�.

 23כ�, אבל זה קצת עולה מההודעה של- שאולי זה קצת בזכות ישראל יהושע, כי   ש:

 24  השר בכלל יותר טיפוס של אילת.

 25  בהתחלה,  ת:

 26וא יותר טיפוס עזוב את החקירה של-, אומר ל- השוטר "אתה אמרת לי שהשר ה  ש:

 27  של אילת מי' המלח, ופתאו'",

 28אז אני ג' מפנה אות- לאחד הראיונות הראשוני', והשר ג' קיבל הרבה מאוד   ת:

 29ביקורת כשהוא אמר "אילת לא חשובה", ממש בכניסתו לתפקיד, והיה, השר לא 

 30נשאר כמו כל אחד, לא נשאר סטטי בעמדתו. זאת אומרת, אני יכול להגיד שי' 

 31עדיפויות לא בפרויקטי' תיירותיי', לא רק בפרויקטי' תיירותיי', המלח קיבל 

 32אלא בכלל ההתייחסות שלו, זה קרה ברמה של השיווק, אני מזכיר ג' את 
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 1, יחד ע' השר להגנת 5המעורבות של השר בכל הנושא של הקציר, של פתרו� מספר 

 2  הסביבה, זאת אומרת, הייתה הרבה מאוד התעסקות בנושא הזה.

 3  עכשיו, אוקיי,  ש:

 4  וזה היה, י' המלח היה במרכז האג'נדה.  ת:

 5  אוקיי. עכשיו, אתה העברת ג' לישראל יהושע דיווחי', נכו�?  ש:

 6  אמת.  ת:

 7  היית בהוראת השר מעביר לו אימיילי', החלטות של המשרד,  ש:

 8לא החלטות של המשרד אלא דברי' דומי' למה שצוי� פה, קרי הודעות של מנכ"ל   ת:

 9  המשרד והעתקי',

 10  כ�, אבל בהיקפי' גדולי'.  ש:

 11  שאלת לגבי ההודעות,  ת:

 12  כ�.  ש:

 13כ�, התשובה היא כ�. מה כתוב בכל אחת מה�? יש שוני, ודאי. לא אותו אזור, זה   ת:

 14  לא אות' ההיקפי'.

 15ואתה אומר, שואלי' אות- מי זה ישראל יהושע, אתה אומר "ישראל הוא   ש:

 16  .להודעה של- 199מאכער". אתה אמרת מאכער בשורה 

 17  אוקיי.  ת:

 18ואמרת שג' השר היה נות� כל מיני מכתבי' לישראל כי המכתבי' נותני' לו   ש:

 19  מכובדות.

 20  אוקיי.  ת:

 21  אוקיי נכו� או,  ש:

 22  אוקיי נכו�, א' זה מה שאמרתי אז אמרתי נכו�.  ת:

 23  אוקיי. עכשיו, אתה רואה פה את ישראל יהושע?  ש:

 24  לא.  ת:

 25  תודה.  ש:

 26  תודה רבה ל-, סיימת עדות-. אה, יש? חקירה חוזרת?  כב' הש' לוי:

 27  יש לי.  עו"ד עקירב:

 28  בבקשה.  כב' הש' לוי:

  29 

 30  :, מר רועי וולר, משיב בחקירה חוזרת לעור( הדי� משה עקירב1ע.ת//

  31 

 32  בקשר לפרויקטי' שהשר לא מעוניי� בה', איזו שליטה יש לו עליה'?  עו"ד עקירב:
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 1שהוא אומר, הכוונה לפרויקטי'  פרויקטי' שהשר לא מעוניי� בה'? או  העד, מר וולר:

 2  תיירותיי' או תשתיתיי'?

 3  פרויקט שהשר רוצה להרוג בו, נהיה קיצוניי'.  ש:

 4  הסיכוי שה' יקרו הוא נמו-. פרויקטי' שהשר רוצה להרוג?  ת:

 5  אוקיי, בחקירת- אתה אומר "השר יכול להחליט לפסול על הס/",  ש:

 6  כ�.  ת:

 say 7' תג מחיר, כלומר, לשר יש או לתת לאישור להמשי- בנוהל המקובל ע  ש:

 8  מהבחינה הזאת בצת"פ.

 9בצד החיובי, זאת אומרת לתקצב פרויקט, הוא יכול ג' להרוג  sayכמו שיש לו   ת:

 10את הפרויקט, הוא לא חשוב. לצור- העניי�, עיריית תל אביב רוצה לשפ0 את כיכר 

 11א אתרי', תגיש בקשה ויהיה סיור של השר, אומר השר "ע' כל הכבוד, זה ל

 12  מעניי� אותי כי לעיריית תל אביב יש מספיק כס/ לשפ0 בעצמה א' היא רוצה".

 13  אז יש ייהרג ובל יעבור.  ש:

 14  נכו�, כ�.  ת:

 15  אוקיי, טוב, תודה רבה.  ש:

 16  עכשיו סיימת את עדות-. אתה מבקש שאפסוק ל- הוצאות?  כב' הש' לוי:

 17  בבקשה, אדוני השופט.  העד, מר וולר:

 18  מגיע?מניי� אתה   כב' הש' לוי:

 19  אני מגיע מירושלי'.  העד, מר וולר:

 20  תעודת זיהוי?  כב' הש' לוי:

 21  סליחה?  העד, מר וולר:

 22  תעודת זיהוי.  כב' הש' לוי:

 23  .031168537  העד, מר וולר:

 24  גש למזכירות, תקבל את ההוצאות של-. יו' טוב. כ�.   כב' הש' לוי:

 25  אי� עוד עדי' אדוני.  עו"ד קרמר:

 26  אוקיי.  כב' הש' לוי:

 27  עדי'. 4לי יש   קרמר:עו"ד 

 28  כמו בתוכנית העבודה?  כב' הש' לוי:

 29  בועז (לא ברור), שמש פרג'י, אור� דרורי, (לא ברור).  עו"ד קרמר:

 30  אה, זה לא שלומית נקש?  כב' הש' לוי:

 31  לא.  עו"ד קרמר:

 32  יוני, אני נועל את הישיבה.  2טוב, תודה רבה. המש- הדיו� בישיבת   כב' הש' לוי:
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  1 

 2  �ההקלטה הסתיימה�

   3 

 4 גזלה אתי ידי על הוקלד




