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  לפני כבוד השופט ירון לוי
 

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

 משה עקירב, ועו"ד יעל שחף
 

 נגד                                                                             
 

  016599326ת"ז  . פאינה קירשנבאום,1 הנאשמים
 ידי ב"כ עו"ד גיורא אדרת ועו"ד אלון קליין-על

  050227073ת"ז  . רמי כהן,3
 ידי ב"כ עו"ד אבי חימי ועו"ד משה וייס-על

 
 :נוכחים

 , יונתן קרמר, משה עקירב ויעל שחףמאור אבן חןעוה"ד 

 הנאשמת בעצמה
 ע"י ב"כ עוה"ד גיורא אדרת, אורן אדרת ואלון קליין

 הנאשם בעצמו
 ע"י ב"כ עוה"ד אבי חימי ומשה וייס

#<1># 

 

 

 

 פרוטוקול

 

 1 טייפ.-הדיון מוקלט על ידי חברת אי

 2 

 3 

 4מדינת  16512-08-17פלילי כן, הנאשמים נוכחים? בוקר טוב. כן. תיק  כב' הש' לוי:

 5ישראל נגד קירשנבאום ואחרים. נוכחים הנאשמים ובאי כוח 

 6 הצדדים. כן. יש סיבה, אדוני מוכן כבר?

 7 הכל מוכן.  עו"ד ג. אדרת:

 8 טוב. מה שלומך הבוקר? כב' הש' לוי:

 9 יותר טוב, תודה רבה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 10 אני שמח. בבקשה.  כב' הש' לוי:

 11 

 12 

 13 

 14 
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 1 גב' קירשנבאום פאינה, לאחר שהוזהרה להעיד אמתהעדה, 
 2 ממשיכה להעיד בחקירה ראשית לשאלות עו"ד א. אדרת:

 3בוקר טוב, אני רוצה להתחיל בנושא של מה שנקרא קודים שטענו  ש:

 4שיחות  4בינך לבין דאוד, אני מתמקד בנושא של ירוק ועץ, איתרנו 

 5ור איתך עליהם. בינך ובין דאוד בהם עולה המלל הזה ואני רוצה לעב

 6 אני מציג לכם.  799אני מתחיל מת/

 7 ?799ת/ כב' הש' לוי:

 8 כן.  עו"ד א. אדרת:

 9 יש לנו, יש לנו, זה בסדר. נערכנו לאפשרות.  כב' הש' לוי:

 10מדברים על ירוק, עץ,  30עד  20תתייחסי בבקשה בעמוד השני שורות  עו"ד א. אדרת:

 11, זו 3.9.2014ך, זה תסבירי בבקשה על מה מדובר, אני רק אמקם אות

 12 שיחה ארוכה ואני מתמקד כרגע בקטע הספציפי הזה. 

 13טוב. קודם כל אני רוצה להתייחס בכלל בעניין של הקודים. אז אפשר  ת:

 14לקרוא לזה קודים אבל לדעתי זה פשוט להוציא את הדבר מהקשר כי 

 15זה לא קוד, זה סגנון של השיחה, סגנון של ביטויים ועובדה שבטח 

 16ידעתי שמאזינים או משהו כזה כדי להשתמש בקודים,  בספטמבר לא

 17כאילו מה היתה לי סיבה להשתמש בקודים? אז זאת שיחה שפשוט 

 18כמו שכבר ציינתי בעבר שדאוד היה לוקח לפעמים הלוואות מהמפלגה 

 19אחוז מהשכר שלו ועדיין היה לו קושי  20וכשגובה ההחזרים היה עובר 

 20ותו האמת אני נתתי לו כסף הייתי מלווה לו כספים ואני שואלת א

 21בשקלים אבל לא ידעתי אם יש לו, מה יש לו בבית ואיך הוא רוצה 

 22להחזיר לי. בסופו של דבר אם הוא אמר שיש לו את זה בשקלים אז 

 23אני אמרתי בסדר אז זה בדיוק מה שאני הבאתי לך כאילו אז אני 

 24אשמח לקבל את זה חזרה. זאת השיחה. אין פה, אין כאילו אפשרות 

 25 לפרש את זה יותר. זאת מהות השיחה. 

 26 , 833, ת/28.10.14-השיחה הבאה מ ש:

 27 אם אין לנו נגיד לכם. כב' הש' לוי:

 28 , גם כן תתייחסי בבקשה. 833ת/ עו"ד א. אדרת:

 29אז מה שקורה אני יכולה להישאל, כאילו אני באמת זה מה שזכור,  ת:

 30ביקשתי אני לא, אני מקווה שאני מדייקת. כנראה בפעם הקודמת ש

 31ממנו והוא היה אמור להגיע אלי ולהביא כסף הוא לא הגיע, לא הביא 

 32מסיבה לא אצלי שכחתי לא הצלחתי לא הבאתי ואני מבינה שזה נובע 

 33מהקושי של ההחזר שלו אז אני מחכה קצת זמן ואני שוב אומרת אני 

 34מרגישה שכאילו אני באיזה שהוא שלב של גביית החובות אז אני 
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 1אומרת לו 'תגיד, אז יש לך משהו? אתה מביא לי? מה  מזכירה לו, אני

 2 קורה עם זה כאילו?' בגדול זה מה שאני שואלת אותו פה. 

 3 וחצי בבוקר, 6-זאת שיחה, מה שהראיתי לך עכשיו זה מ ש:

 4 כן. ת:

 5 בערך.  15:30-זה מאותו יום בצהריים ב 807ועכשיו אני מציג לך ת/ ש:

 6 ריכה, זה לא שהוא מסרב לחזור. אבל איך זה, כמה את צ כב' הש' לוי:

 7אני אגיד לך מה קורה, הרי אין לו כנראה את כל הסכום להחזיר לי אז  העדה, גב' קירשנבאום:

 8הוא אומר לי 'טוב כמה את צריכה?' כי הוא היה צריך להחזיר לי סדר 

 9שקל אז הוא לא החזיר בפעם הקודמת למרות שהוא  10,000גודל של 

 10יע ואני אומרת לו בוא תביא כסף אז הוא אמר בסדר בסדר ואז כשמג

 11אומר 'טוב, כמה את צריכה עכשיו?' כאילו אין לו את כל הסכום 

 12להחזיר אז אני אתן לך כמה את צריכה ואחר כך אני אביא לך עוד, 

 13 זה, 

 14 זה את זוכרת או שאת מפרשת את זה? כב' הש' לוי:

 15שאני מנסה להיזכר איך זה אני משערת שזו, בתחושה, בתחושה  העדה, גב' קירשנבאום:

 16בדיוק התנהל, הוא לא, זה שבפעם הראשונה הוא לא הביא לי כסף זה 

 17 בטוח, הוא לא הביא כסף, הוא לא הגיע לפגישה, הוא לא,

 18תגידי מה שאת רוצה, אני רוצה שתגידי לי עכשיו מה שאת מעידה זה  כב' הש' לוי:

 19 עכשיו?מזיכרון של מה שהיה או שאת מפרשת את מה שאת קוראת 

 20 לא, זה מזיכרון של מה שהיה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 21 את זוכרת מה היה? כב' הש' לוי:

 22כן. אני זוכרת שלא הביא בפעם הראשונה את הכסף. ואז אני זוכרת  העדה, גב' קירשנבאום:

 23שאני הגעתי לאיזה שהוא שלב שאמרתי אוקי צריך לשים לזה סוף 

 24 כמה את צריכה?'. ואתה צריך להחזיר אז הוא אומר 'טוב,

 25 אם את כל כך זוכרת, על כמה כסף היה מדובר? כב' הש' לוי:

 26שקל, אני אמרתי  10,000אני אמרתי, הוא היה חייב לי סדר גודל של  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 את זה. 

 28 שנתת לו מתי? כב' הש' לוי:

 29 10,000ל אני נתתי לו את זה בשלבים, אני לא נתתי במכה אחת ש העדה, גב' קירשנבאום:

 30 שקל, נתתי, 

 31 באיזו שנה? כב' הש' לוי:

 32', זה לא 14' 13אבל אני כנראה נתתי לו במשך  2014אנחנו מדברים על  העדה, גב' קירשנבאום:

 33שקל נתתי, אחר כך נתתי  1,200משהו שנתתי לו בחודשיים, זה פעם 
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 1שקל, אחר כך, כל פעם שהיה לו איזה קושי אז נתתי  2,000עוד 

 2 שלב אמרתי אוקי צריך לשים סוף לזה ואמרתי, ובאיזה שהוא 

 3 

 4 שקל? 10,000אז זה סך הכל זה  כב' הש' לוי:

 5 , -סדר, לא יותר מ העדה, גב' קירשנבאום:

 6 זה הכל? כב' הש' לוי:

 7, אני לא זוכרת 9,700, 9,800שקל, זה היה  10,000-זה הכל. לא יותר מ העדה, גב' קירשנבאום:

 8 . 10,000-אבל לא יותר מ

 9 והיה לזה איזה ביטוי בכתב? הש' לוי:כב' 

 10תקשיב, אנחנו עובדים ביחד, יש ביננו מערכת אמון אני צריכה משהו  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 בכתב על זה?

 12 אז איך,  כב' הש' לוי:

 13אני מלווה למישהו מהחברים שלי אני לוקחת ממנו משהו בכתב שהוא  העדה, גב' קירשנבאום:

 14 חייב לו כסף שהלוויתי?

 15 אז התשובה היא לא? הש' לוי: כב'

 16 לא. בטח שלא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 וזכרת כל פעם כמה, איזה סכומים,  כב' הש' לוי:

 18קודם כל זכרתי כמה היה אז, בטוח. שנית, גם סמכתי שהוא זוכר  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 כמה שהוא חייב לי. 

 20 טוב. כן.  כב' הש' לוי:

 21 . 807, ת/15:36בצהריים  28.10שה עכשיו לאותו יום אז תתייחסי בבק עו"ד א. אדרת:

 22טוב נו, זה, זה לא קשור עכשיו לדאוד בכלל. היה לנו סגן ראש העיר  ת:

 23בבאר שבע, אני חושבת שהוא יגאל אובשייביץ, עכשיו היתה לו איזה 

 24בעיה משפטית והוא היה במעצר בית. כשהוא היה במעצר בית אני 

 25. 2014נסעתי, זה היה, אם אני זוכרת נכון זה היה משהו מרץ אפריל  

 26תו בבית ידעתי שהוא כאילו סגרו לו את הגישה וכשנסעתי לבקר או

 27לחשבונות בנק ודברים כאלה והוא גר אצל אמא שלו וידעתי שהוא 

 28שקל ובמשך זמן הוא כבר חזר ויצא  6,000בבעיה כלכלית, הלוויתי לו 

 29ממעצר בית וחזר לעבודה ולא הביא כסף ולא היה לי נעים לפנות אליו 

 30ליגאל ויגיד וישאל אותו מתי אז אני דווקא ביקשתי מדאוד שיתקשר 

 31הוא מתכוון להחזיר לי את הכסף ואז באמת יגאל באותו יום הגיע 

 32והביא לי כסף, הביא לי כסף והחזיר לי אותם בדולרים וזה מה שאני 

 33אומרת שבסופו של דבר הוא יצא בן אדם כי הוא כן החזיר את הכסף 

 34 רק לא החזיר את זה בשקלים. 
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 1כרונולוגית היא  681הביטויים ירוק ועץ זה ת/אוקי. שיחה אחרונה עם  ש:

 2 . 28.8.2014-קודמת אבל אני רוצה שתשיבי עליה, מ

 3טוב, אבל בהתחלה, תחילת השיחה זה משהו פוליטי לגמרי ואחר כך  ת:

 4 אנחנו בעצם מדברים פה עם דאוד על טבריה.

 5עכשיו, בטבריה היה לנו מישהו פעיל, הוא לא היה איזה שהוא 

 6ישהו מאוד פעיל, מרכזי, בעלים של מלון אסטוריה, ברשימה, אבל מ

 7אלכסנדר. והוא באיזה שהוא שלב, זה מלון פרטי בבעלות פרטית 

 8ובאיזה שהוא שלב הוא שקל אם למכור את המלון הזה או להפוך 

 9אותו לדיור מוגן, בית אבות, כל מיני דברים ואנחנו מדברים על העלות 

 10ל מישהו אולי במגזר של המלון שמישהו הוא ביקש שאנחנו נשא

 11הרוסי אם רוצים לקנות את המלון, עובדה שאנחנו מדברים פה ושוב 

 12משתמשים, זה כבר לא הלוואות ביננו אלא בעלות של המלון ואנחנו 

 13, עץ, מדברים על העץ, לא, כאילו זה רק להראות 4, 5.5אומרים, עולה 

 14הו שבאמת השפה הזאת של עץ, ירוק, זה משהו שהוא שגור, זה לא מש

 15שזה קשור רק בהתחשבנות ביננו אלא בשיחות באופן כללי, כל פעם 

 16 שזה נוגע לכסף אז לא קוראים לכסף כסף אלא בביטויים האלה. 

 17אוקי. טוב. עכשיו אני רוצה לעבור לפרשת "איילים". פרשה ארוכה  ש:

 18יחסית. ואני הולך לפי סדר כתב האישום. אז נתחיל מהפתיחה, נפתח 

 19זה שהיה נתק בין "איילים" לבין המפלגה בעצם כתב האישום ב

 20בעקבות איזה שהיא אי נעימות של נציגי המפלגה לא הוזמנו לפתיחת 

 21כפר סטודנטים באשלים ובהמשך באמצעות סטיבן יצר קשר עם דאוד 

 22והחליטו לחדש את שיתוף הפעולה. אני רוצה לשאול אותך לפני שאני 

 23ים" , תתארי מתי, מתייחס לזה, אל ההיכרות שלך עם  עמותת "אייל

 24 את מי הכרת, באיזה נסיבות. 

 25קודם כל אני לא ידעתי על שום נתק וגם לא ידעתי על חידוש היחסים.  ת:

 26כמו שכבוד השופט שאלת אם אני ידעתי במועד, אז במועד לא ידעתי. 

 27אני רק מחומר החקירה שראיתי שהקשר היה בכלל עם רוברט בשלב 

 28 איתי בכלל. של ניתוק וחידוש קשר, זה לא היה 

 29 רק מי זה רוברט? שיהיה רק לפרוטוקול.  ש:

 30רוברט אילטוב, חבר כנסת מטעם ישראל ביתנו. אז זה לא היה איתי,  ת:

 31 אני לא ניתקתי קשר ולא חידשתי איתם קשר.

 32אני לראשונה לגמרי הכרתי את "איילים" בכנס בנושא התיישבות 

 33המועצה של שארגן אותו בכנסת פנחס ולרשטיין שהיה לשעבר ראש 

 34מטה בנימין ולימים נהיה יועץ ההתיישבות של בנימין נתניהו ובתור 
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 1כיועץ כזה הוא ארגן כנס התיישבות בכנסת והוא הזמין אותי. הגעתי 

 2 לכנס הזה ושם היה הרבה אנשים, גם היו חברה צעירים, 

 3 באיזה תפקיד היית אז? כב' הש' לוי:

 4 מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 5 

 6 איזה תפקיד היית אז?ב כב' הש' לוי:

 7אם אני לא טועה, זה היה כשהייתי  2011חברת כנסת. זה היה בשנת  העדה, גב' קירשנבאום:

 8חברת כנסת. ושם היו הרבה אנשים, אני חוץ,  לא זוכרת כבר מי, מתן 

 9אני זוכרת כי למה אני זוכרת את מתן? כי הוא ניגש אלי, הוא ניגש 

 10 ה יודע, אלי והוא ניסה לדבר איתי וכאילו את

 11 איך התרשמת,  ש:

 12אז מלא אנשים, היכרות, אבל לא יותר מזה. אחר כך בהמשך הגיעה  ת:

 13אלי הזמנה לכנס של "איילים" בנגב. אז שוב, היום אני חושבת שזה 

 14היה אשלים אז אני לא ממש זכרתי את זה. ואני נסעתי לכנס הזה כי 

 15אתה יודע  לא יודעת אם אני רציתי או העוזרים הפרלמנטרים שיבצו,

 16איך זה לפעמים אתה נוסע כי אומרים לך שזה בלו"ז שלך ואתה צריך 

 17לנסוע לשם, אני נסעתי לכנס הזה. ועם הרבה קיטורים כי זה רחוק 

 18לנסוע אבל כשהגעתי לשם באמת ראיתי כאילו זה הדהים כמות 

 19צעירים,  500-600הצעירים שהיתה שם, פשוט זה היה סדר גודל של 

 20ושם באמת הקרינו את הסרט תדמית של "איילים" זה היה כנס אדיר 

 21שגם ריגש אותי, גם באמת זה נגע אצלי באיזה שהיא נקודה שהנה 

 22סוף סוף יש באמת צעירים נהדרים שמה שבראש שלהם זה ליישב את 

 23הארץ ולא מחפשים רק את התל אביב ומרכז הברנז'ה זה תל אביב, 

 24תחברתי גם אלא מנסים ליישב מאוד התחברתי כי אני כזאת, ה

 25אליהם. ואז כשמתן ליווה אותי לאוטו בחזרה אמרתי לו שאני מאוד 

 26התרשמתי מזה ואני אחשוב איך אנחנו יכולים לשתף פעולה ובהמשך 

 27הגיעה אלי הזמנה להגיע אליהם לכפר סטודנטים לעכו ולמתחם 

 28שלהם במרכז לוד וזה מה שהיה, כי בשלב הבא אני נסעתי לעכו. אז 

 29ו נמצא, זה בניין ישן בתוך העיר העתיקה וצריך כפר סטודנטים בעכ

 30להבין את כל הקושי של העיר העתיקה ולהיות שם ולפרוץ את העיר 

 31 העתיקה באמת ליישוב היהודי ומאוד התרשמתי מזה.

 32אני לא זוכרת כבר באיזה שלב החלטתי שאני אתמוך בהם בכסף 

 33הם קואליציוני ואני באמת לא זוכרת מתי בדיוק התחלתי להעביר ל

 34את הכספים, אני רק זוכרת שבהמשך הייתי במתחם שלהם נהדר 
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 1בלוד שזה כבר משהו אחר כי זה היה לשנות את פני העיר ולתת והם 

 2עשו שם פעילות כמו פר"ח אתה יודע כל מי שגר היה צריך לעשות את 

 3הפעילות חברתית קהילתית ואז אחרי שראיתי את שני הכפרים 

 4חושבת שזה צריך להבחין  את זה  האלה, באמת דיברתי, אמרתי אני

 5גם קצת לתת לאיזורים שיש ריבוי של או יש אוכלוסייה דוברת רוסית 

 6אולי יותר ואז חשבנו שהמקומות המתאימים זה כרמיאל שיש שם 

 7אורט בראודה שיש הרבה סטודנטים דוברי רוסית באורט בראודה, 

 8 לערד ולשדרות. כשאני אומרת דיברנו אני רוצה להבהיר פה את

 9הנקודה, שכל הזה דיברנו זה כולל סילבן שלום שאז היה שר נגב וגליל 

 10כי כל הפרויקטים של אם זה כרמיאל הייתי בכרמיאל יחד עם סילבן 

 11וראינו וציינו ואם זה ערד או אם זה שדרות, כל העניינים האלה זה 

 12 כאילו ברמה ממלכתית שחשבנו שזה מה שזה צריך להיות. 

 13שבאותה פגישת חידוש יחסים בין דאוד לבין  אוקי. אחת הטענות זה ש:

 14מתן דהן, דאוד אמר לו שאם רוצים תמיכה קואליציונית צריך להגדיל 

 15את מספר הסטודנטים העולים בכפרים והוא הציע להשתמש באיזרוס 

 16כדי לשווק את "איילים" לסטודנטים ממוצא דוברי רוסית. תתייחסי 

 17 מה ידעת בזמן אמיתי, אם ידעת. 

 18ז קודם כל דאוד היה יכול להגיד מה שהוא רוצה לגבי כסף טוב, א ת:

 19קואליציוני, לא הוא החליט כמה לתת, למי לתת, למה לתת. אבל 

 20 אנשים אוהבים לקחת לעצמם אחריות, אבל, 

 21 את החלטת בלעדית? כב' הש' לוי:

 22 אני לבד החלטתי,  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 במפלגה? את לא התייעצת עם גורמים אחרים כב' הש' לוי:

 24 לא. אני, בתחום הזה שהיתה לי סמכות אני החלטתי בלעדית.  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 מה זה בתחום הזה? כב' הש' לוי:

 26אני סיפרתי קודם לכבוד השופט שהחלוקה של הכסף הקואליציוני  העדה, גב' קירשנבאום:

 27נעשה במדרגים. קודם היה מדרג משרדי ממשלה שהיו תחת שרים, 

 28אחר כך פרויקטים מיוחדים של משרדי הממשלה וכשהגענו לתמיכה 

 29 בפרויקטים זה היה תחום בלעדי שלי ואני קיבלתי החלטות לבד. 

 30 

 31 התייעצת או שהיית צריכה לקבל אישור? ובתחומים האחרים כן כב' הש' לוי:

 32 באיזה תחום אחר? לא היה תחום אחר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 33 של החלוקה במשרדים.  כב' הש' לוי:
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 1המשרדים היתה החלטה של אביגדור ליברמן, הוא ישב עם שרים  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 והחליט. 

 3 הבנתי.  כב' הש' לוי:

 4דיברתי עם המשרדים לגבי פרויקטים מיוחדים ושם גם היתה  אני רק העדה, גב' קירשנבאום:

 5לי השפעה על החלטה אבל התחשבתי מאוד ברצונות של השרים כי סך 

 6 הכל רציתי לקדם את המשרדים שלנו. 

 7 

 8 

 9 טוב.  כב' הש' לוי:

 10אז, אבל אני למרות מה שהוא אמר אני רוצה להתייחס לזה. אני רואה  העדה, גב' קירשנבאום:

 11מבורך לאכלס את הכפרי סטודנטים בסטודנטים דוברי שזה נושא 

 12רוסית, אני בעד זה, כאילו זה לא שאני אומרת לא מעניין, אם הוא 

 13אמר את זה זה תואם גם את השקפת עולם שלי, זה לא קשור לכסף 

 14אבל זה תואם את השקפת עולם שלי ובהחלט גם בהמשך אמרתי 

 15ת רוסית יותר. אבל שהלכנו גם לכפרי סטודנטים עם אוכלוסייה דובר

 16רגע, לגבי איזרוס לא היה לי שום מושג, לא הפניתי עוד פעם את 

 17איזרוס לשם, לא ידעתי שאיזרוס עבדו אבל שוב אני רוצה להגיד, אם 

 18אנחנו רוצים לפנות או אם "איילים" רצו לפנות לסטודנטים דוברי 

 19 רוסית אז לא היה מקור מידע יותר מתאים מאיזרוס, אתר ידוע וגדול

 20בשפה הרוסית אחד הגדולים שהיה בארץ וברור שהסטודנטים 

 21משתמשים יותר בתקשורת אינטרנטית או במדיה אינטרנטית ממה 

 22שקריאת העיתונים ברוסית, זה ברור שלא תמצא היום בטח סטודנט 

 23דובר רוסית שקורא עיתון ווסטי או עוד משהו, בדרך כלל את רוב 

 24איזרוס לא השתמשה רק המידע הם מקבלים דרך האינטרנט ובאתר 

 25ישראל ביתנו , אתר איזרוס ליכוד פרסום, יש עתיד, כל המפלגות, 

 26כאילו כל מי שרצה להגיע לציבור דוברי רוסית הוא השתמש באתר 

 27 איזרוס כי זה היה המקום המקור מידע. 

 28בקשה  240, 236אוקי. בכתב האישום גם מיוחד לדאוד בסעיפים  ש:

 29מתוך סכום של כספים קואליציוניים  לקבל חצי מיליון שקל במזומן

 30. אני רוצה שתתייחסי לנושא הזה, אם ידעת, מתי 2013שעבר בסוף 

 31 ידעת. 

 32קודם כל לא ידעתי ואני חושבת שכבר העדתי על זה אבל אני אחזור  ת:

 33ואני אגיד. לא ידעתי. לא ידעתי את זה מדאוד, אף אחד מ"איילים" 

 34ולים ש"איילים" דיברו על לא אמר לי את זה, לא ראיתי שום פרוטוק



 
 יפו -אביב -המשפט המחוזי בתל-יתבב

 2019אפריל ב 01  מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ

 

 5272 

 1זה בכלל וגם אני אמרתי שאני בתחושה שלי אז לא ידעתי וכשאני 

 2קראתי את החומר ומהיכרות את דאוד אני חושבת שזה היה איזה 

 3משפט מסכן של התחכמות שלו כי זו השפה שלו ואי הבנה בינו ובין 

 4י "איילים" אבל אני לא הפרשנית של העניין הזה אז אני לא יודעת. אנ

 5 לא ידעתי על הסיפור הזה. 

 6אוקי. טענה נוספת שעלתה פה בחקירות זה שהיה סיכום שכספים  ש:

 7קואליציוניים שמועברים ל"איילים" מתחלקים ככה ששני שליש 

 8 לפרויקט ושליש הולכים לפעילות של המפלגה. תתייחסי לזה. 

 9אז זה פשוט לקחת דברים ולהציג אותם, זה רק מי שלא מכיר את  ת:

 10יה יכול לחשוב שבמקרה של "איילים" זה בכלל ניתן לביצוע המטר

 11 ואני מסבירה למה.

 12שקל לכפר סטודנטים, האישור הזה  5.5אני מחליטה לתת לדוגמה 

 13עובר את האוצר פעם אחת, פעם שניה זה עובר למשרד נגב וגליל, 

 14יושבים בנגב וגליל גם החשב עמנואל מודריק שהוא היה אחראי על 

 15 5.5חלוקת הכסף הזה ועמנואל מודריק משלם ל"איילים" מתוך 

 16ת, אני הבנתי להקמת כפר מיליון שקל אך ורק תמורת חשבוניו

 17סטודנטים אז הם מביאים להם תשתיות מים וביוב עלו מיליון שקל 

 18 2, עוד 800הוא משלם להם מיליון שקל, הובלת הקרוואנים עלה עוד 

 19מיליון שקל, זאת אומרת אין איזה שהוא  2מיליון, הוא משלם עוד 

 20 כסף שעבר ל"איילים" בלי שהם הוציאו את הכסף הזה ושילמו. אז

 21 2-עכשיו איך אפשר פה לחלק את הכסף? אז מה אני אגיד ה

 22 קרוואנים, שני דירות, 

 23 לא, הטענה היא שהחלק היחסי שעליו הוסכם שליש,  כב' הש' לוי:

 24 איך הם יכולים להעביר לי את זה? העדה, גב' קירשנבאום:

 25 בדרכים ששמענו עליהם כאן.  כב' הש' לוי:

 26באיזה דרכים? אני לא, אני לא מכירה את הדרכים האלה. כי אם אני  העדה, גב' קירשנבאום:

 27העברתי כסף וכל הכסף הלך להקמת הכפר אז אני לא מבינה מאיזה 

 28 כסף יכולה להיות עוד התחשבנות. 

 29 "איילים" משלמת ממקור,  כב' הש' לוי:

 30 אבל "איילים" רוב הכסף שלהם לפי מה שאני יודעת לפחות, העדה, גב' קירשנבאום:

 31"איילים" כל הכסף שלהם בא או מהחלטות ממשלה שגם החלטות 

 32ממשלה הכסף עובר דרך נגב וגליל ומפוקח עד השקל האחרון או דרך 

 33כאלה, הרי לא רק אני העברתי כסף קואליציוני ל"איילים" הרי גם 

 34בית יהודי העביר כסף, וגם ליכוד העביר להם כסף קואליציוני מעבר 
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 1הזה מפוקח. אני לא מכירה את זה ואני להחלטות ממשלה וכל הכסף 

 2לא יודעת איך אפשר לחלק את הכסף הזה ולהחליט שחלק מהכסף 

 3הולך לפה וחלק מהכסף הולך לשם כשעד השקל האחרון הכסף הזה 

 4 מושקע בהקמת הכפרים. 

 5מה הטענה שלך? שאת לא יודעת? לא שיתפת פעולה או שזה לא יכול  כב' הש' לוי:

 6 לקרות?

 7אני אומרת לא ידעתי, לא היה דבר כזה מבחינתי לא היה כזה סיכום,  שנבאום:העדה, גב' קיר

 8 לעולם לא היה כזה סיכום, לעולם לא התניתי את הסיכום, 

 9 אז למה את צריכה להגיד שזה לא יכול לקרות? כב' הש' לוי:

 10ל לא, וגם זה, לדעתי גם לא יכול להיות, אני לא ראיתי דרך שזה יכו העדה, גב' קירשנבאום:

 11לקרות. אני, עד היום לא יודעת איך זה יכול לקרות כשכל הכסף 

 12שעובר אליהם עובר תמורת חשבוניות הקמת הכפרים אז אני לא 

 13 מבינה איך הכסף, 

 14 

 15 נגיד שזאת תרומה,  כב' הש' לוי:

 16 מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 17 נגיד שכאילו תרומה.  כב' הש' לוי:

 18  אוקי, גם תרומה, העדה, גב' קירשנבאום:

 19אלף  300ומהתרומה הם מחליטים סתם, דוגמה היפותטית, לשלם  כב' הש' לוי:

 20 שקל למימון יחסי ציבור של ראש מפלגת הימין החדש. זה אפשרי?

 21 אני לא חושבת, אני מכירה את "איילים", אני יודעת,  העדה, גב' קירשנבאום:

 22 את מסבירה, אני שואל אם זה אפשרי, לא אם קרה או לא. האם זה,  כב' הש' לוי:

 23 לא יכול להיות.  העדה, גב' קירשנבאום:

 24 את אומרת לי לא יכול להיות? כב' הש' לוי:

 25 לא, זה לא יכול להיות, גם אני אסביר למה זה לא יכול להיות? העדה, גב' קירשנבאום:

 26 זה לא יכול להיות? כב' הש' לוי:

 27 לא יכול להיות.  העדה, גב' קירשנבאום:

 28 למה? כב' הש' לוי:

 29כי קודם כל זה לא יכול להיות עם "איילים", דבר שני הם לא יכולים  ה, גב' קירשנבאום:העד

 30לשלם פרסום של איזה שהוא ראש וזה, כי עוד פעם אני כבר אמרתי 

 31שכל הפרסומים והכל מפוקח באופן כללי אז זה לא יכול להיות דבר 

 32 כזה, אז אני לא רואה את הדרך איך אפשר לעשות את זה. 

 33 טוב.  לוי:כב' הש' 
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 1והדבר היחידי שבאמת הם גייסו כספים לדעתי זה לפעילויות,  העדה, גב' קירשנבאום:

 2לפעילויות חברה משהו כזה, לא למשהו אחר. וגם מזה היה צריך להם 

 3כספים אז אני לא רואה בזה, לי לא היה איתם סיכום. לעולם לא 

 4נות בין דיברתי עם מתן על זה, לעולם לא התנהלנו ביננו בין התחשב

 5כמה נתתי וכמה כסף אתם צריכים להחזיר או להשקיע או משהו כזה, 

 6זאת שיחה הזאת לא התנהלה ביננו לעולם. לעולם ושמישהו יבוא 

 7 ויגיד שדיברתי איתו על זה. 

 8אני רוצה להתמקד רגע בכפרי סטודנטים. איזו השפעה יש, אם יש לך,  ש:

 9יגירו בהם, על בחירת המקומות לבנות כפרים, האוכלוסיות ש

 10 הפעילויות שיעשו שם. 

 11לי אין, אני יכולה להמליץ, אני יכולה להציע אבל, ואני מעריכה שהם  ת:

 12מיליון לכפר  5.5יקשיבו לי כי אם אני אומרת 'תקשיבו אני מביאה 

 13 סטודנטים בכרמיאל' אז הם ישמחו ללכת ולהקים.

 14 

 15 

 16 

 17המטרה שלהם להקים כפרים ואם אני מביאה כסף אז אני חושבת 

 18שהם יקבלו את זה אבל תמיד לכסף שאני הבאתי תמיד הגיע גם 

 19מאצ'ינג של המשרד נגב וגליל, זה לעולם לא היה רק על כסף 

 20קואליציוני של ישראל ביתנו  ולכן אני עוד פעם אמרתי זה תמיד היה 

 21 לם ביחד. בתיאום עם האוצר, עם האוצר ועם כו

 22אוקי. עכשיו אעבור לדברים הקונקרטיים. נתחיל בקלגנוב. אני מפנה  ש:

 23לכתב האישום, הטענה היא בעצם שקלגנוב את רצית  251לסעיף 

 24שהוא ייכנס וישמש חבר מועצה בטבריה לכן הוא נאלץ להתפטר 

 25מהעבודה שלו בעיריית טבריה ואת היה באחריותך למצוא לו מקום 

 26 לטענה הזאת.  עבודה. אז תתייחסי

 27קודם כל אני לא רציתי שקלגנוב יתמודד ברשימה לטבריה, זה לא  ת:

 28היה עניין שלי ואני חושבת שכבר גם דיברתי על זה, מי שרצה את זה 

 29זה היה מי שהתמודד לרשות יוסי בן דוד. הוא אפילו לא פנה לקלגנוב 

 30דרכי, שכאילו היה מקובל, כן, לעשות את זה. הוא פנה לקלגנוב 

 31ירות וברור שהוא רצה את קלגנוב ברשימה שלו כי הוא ידע שזה יש

 32דמות שתמשוך את הקולות בעיר טבריה, גם, גם דמות באופן כללי 

 33בתחום הספורט וגם בציבור, ציבוריות דוברת רוסית, ברור שזה היה 

 34דמות מושכת קולות אז הוא הציע לו מקום וקלגנוב אז אמר לו אבל 
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 1אני אומרת מה שידעתי אחר כך בדיעבד, אם אני אבוא, ושוב עכשיו 

 2כן, לא בחקירה אבל בדיעבד לפני החקירה, שקלגנוב אמר 'אבל יוסי 

 3הבטיח לי שאם אני אתמודד ברשימה אז הוא ידאג לי לעבודה כי אני 

 4 אצטרך להתפטר מעיריית טבריה' ויוסי לא דאג לו. 

 5 קלגנוב, למי קלגנוב אמר את זה? כב' הש' לוי:

 6הוא אמר לי שיוסי בן דוד הבטיח לו לסדר לו עבודה אחרי שהוא  רשנבאום:העדה, גב' קי

 7יתמודד ברשימה ויוסי בן דוד לא דאג לעבודה ואז למי יש לפנות? אז 

 8פונים אלי, וכמובן שהוא אומר 'תראי, משפחה, אין מה זה, הנה אני 

 9הלכתי לקראת יוסי, עשיתי את מה שהבטחתי, הוא לא דואג לעבודה 

 10לסדר, תעזרי לי למצוא את העבודה' וככה התחילה כאילו תעזרי לי 

 11הדאגה שלי אליו, אבל אני, קודם כל יוסי התמודד ברשימה של ליכוד 

 12לדעתי בכלל לא ליכוד ביתנו אז היינו, זה לא היה ישראל ביתנו , יוסי 

 13 הרכיב את הרשימה לבד וניהל את זה לבד שם. 

 14 ת טבריה לפני הבחירות?אוקי, את יודעת במה עסק קלגנוב בעיריי ש:

 15אני חושבת שגם כן משהו בספורט, גם כן משהו בתחום שלו,  ת:

 16 בקייקים, בהדרכה, אני לא, זה מה שאני זוכרת. 

 17 

 18 אוקי.  ש:

 19 לא יכולה להגדיר בדיוק את התפקיד.  ת:

 20לגבי ההעסקה של קלגנוב ב"איילים", מה ידעת? מי יזם את זה? מתי  ש:

 21 ידעת על זה?

 22אני לא זוכרת שידעתי שקלגנוב מועסק ב"איילים", אבל אני בטוח  ת:

 23יודעת שדאוד ידע שאני מחפשת לו תעסוקה ויכול להיות שגם הוא 

 24פנה וביקש שהוא יעבוד שם. עכשיו, אני גם לא פוסלת את העניין, אני 

 25לא ידעתי, לא זכור לי שידעתי שהוא עבר ב"איילים" אבל שוב אם אני 

 26שהו צריך לגייס סטודנטים לכפרים והוא הדמות עושה ניתוח אם מי

 27הזאת, אני הייתי, אם היו אומרים לי לא הייתי רואה בזה איזה שהוא 

 28דבר קריטי, חוץ מזה שאני לא חשבתי שהוא צריך, אני חשבתי, אני 

 29חשבתי לאורך כל הזמן לדאוג לו שיעסוק בתחום שהכי מתאים לו וזה 

 30 אמץ שלי היה מופנה לשם. בנושא של השייט, זה מה שאני, כל המ

 31תיכף נגיע. לגבי "איילים", את התפקיד ותנאי ההעסקה שלו את  ש:

 32 הכרת? בשלב מסוים?

 33אני אומרת שאני לא ידעתי בכלל, לא זוכרת, לא זוכרת שידעתי את  ת:

 34 הדבר כזה אז אני בטח לא ידעתי מה תפקיד ומה תנאי העסקה. 
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 1 אוקי. טוב. שאלה,  ש:

 2 יכולה להסביר לי מה זאת אומרת "לא זוכרת שידעתי"?את  כב' הש' לוי:

 3אני לא זוכרת שאני, אני לא זוכרת שבזמנו ידעתי, אני לא, אני קראתי  העדה, גב' קירשנבאום:

 4בחומר אז עכשיו אני לא יודעת אבל ששואלים אותי אני לא זוכרת 

 5 שמישהו עדכן אותי אז שדאוד עובד ב"איילים". 

 6 לא דאוד. קלגנוב.  ש:

 7לא זוכר שדאוד עדכן אותי שקלגנוב עובד ב"איילים" כבר הכל  :ת

 8 התבלגן לי. 

 9 כמה זמן חיפשת לו עבודה? כב' הש' לוי:

 10 הרבה זמן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 אז איך זה הגיוני? את מחפשת לו הרבה זמן עבודה, עושה מאמצים,  כב' הש' לוי:

 12 אבל אני,  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 גע אני אשאל, ר כב' הש' לוי:

 14 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 את כבר יודעת מה אני רוצה לשאול? תעני.  כב' הש' לוי:

 16 לא, אז,  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 

 18 

 19 תעני, תעני.  כב' הש' לוי:

 20אז אני אגיד לך מה אני, אני מחפשת לו בתחום השייט יחד איתו  העדה, גב' קירשנבאום:

 21כת ממקום למקום ומחפשת, אני ביחד. ואני מחפשת לא שאני הול

 22מחפשת, אני עושה איזה שהיא פעולה מכוונת, הוא הולך, אז אני 

 23מסבירה מה אני עושה פעולה מכוונת. הוא הולך יחד עם מנהל 

 24הספורט וגיורא אסתרי מכינים תוכנית, פונים עם התוכנית הזאת 

 25לאיגוד הקייקים, אחר כך פונים עם התוכנית הזאת לשרה, למה? כי 

 26ינו הרי להעביר כסף דרך ווינגייט ושרה לא הסכימה להעביר את זה רצ

 27דרך ווינגייט את הכסף, באיזה שהוא שלב לשרה נמאס שאני, לא 

 28 רוצה להתייחס לזה. היא לא הסכימה להעביר את הכסף, 

 29 חתיכת מאמץ, לא? כב' הש' לוי:

 30 אני, זאת,  העדה, גב' קירשנבאום:

 31 עבודה לקלגנוב?להגיע לשרה למצוא  כב' הש' לוי:

 32 אני לא צריכה להגיע לשרה דרך אגב,  העדה, גב' קירשנבאום:

 33 אבל עשית את זה.  כב' הש' לוי:

 34 אני גם לא הגעתי לשרה. אני לא נפגשתי עם שרה.  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 ידעת על המאמצים האלה.  כב' הש' לוי:

 2 נעשה יום יום, אנחנו מדברים, אני כיוונתי את המאמצים אבל זה לא  העדה, גב' קירשנבאום:

 3 אדרבא נמשך תקופה ארוכה,  כב' הש' לוי:

 4 נכון.  העדה, גב' קירשנבאום:

 5 את מחפשת, ובסוף כשמוצאים עבודה את לא יודעת מזה? כב' הש' לוי:

 6אני מוצאת לו עבודה בתחום השייט, אני מכוונת את הפעילות שלי  העדה, גב' קירשנבאום:

 7לכיוון השייט כי אני חושבת שבתור אלוף אולימפי בתחום השייט זה 

 8 התעסוקה שהוא צריך לעשות. 

 9 הסתייע בסופו של דבר? כב' הש' לוי:

 10 אני חושבת שאם לא היתה פורצת את החקירה זה היה מסתייע.  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 אבל הסתייע? הש' לוי: כב'

 12 אני מסבירה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 עד אז,  כב' הש' לוי:

 14 זה היה לקראת הסיום.  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 אבל לא הסתייע, נכון? כב' הש' לוי:

 16 כי פרצה הפרשה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 יופי,  כב' הש' לוי:

 18 אם לא היתה פורצת הפרשה כן היה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 

 20 עכשיו בינתיים הוא מועסק, בינתיים הוא מועסק ואת לא יודעת מזה? כב' הש' לוי:

 21 אני לא ידעתי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 22 הרי הוא רוצה מקור פרנסה, נכון? כב' הש' לוי:

 23 נכון.  העדה, גב' קירשנבאום:

 24 וכמו שהתרשמנו הוא לא בחור,  כב' הש' לוי:

 25 אבל הוא מגיע אלי, מדבר,  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 הוא נודניק.  כב' הש' לוי:

 27 אבל הוא נודניק, מגיע אלי אבל,  העדה, גב' קירשנבאום:

 28הוא לא מפסיק לנג'ס, אז הוא מקבל עבודה והוא מפסיק לנדנד ואת  כב' הש' לוי:

 29 לא יודעת מזה?

 30אלי לפחות פעם בחודש חודשיים ומדבר לא, אבל הוא, כי הוא מגיע  העדה, גב' קירשנבאום:

 31איתי, הוא לא אומר 'את יודעת שאני עובד'? הוא לא אומר לי את זה. 

 32 הוא מדבר, 

 33 הוא מפסיק לנדנד ונראה לך הכל בסדר? כב' הש' לוי:
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 1אני לא יודעת מה הוא עושה, יכול להיות שהוא שומר בחניה בינתיים,  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 מאיפה אני יודעת?

 3 ואת לא מתעניינת? ב' הש' לוי:כ

 4 אתה יודע מה? לא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 5 אני התרשמתי שאכפת לך מאוד מהאנשים.  כב' הש' לוי:

 6 אכפת לי, אתה  יודע מה? קודם כל נכון,  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 אני רואה,  כב' הש' לוי:

 8 באופן כללי אכפת לי מאנשים,  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 אז איך זה מסתדר? לוי: כב' הש'

 10באופן פרטני היה מאוד אכפת לי מקלגנוב ובאופן עוד יותר פרטני  העדה, גב' קירשנבאום:

 11בתור מנכ"לית, סגנית שר הפנים, חברת כנסת, היה לי כל כך הרבה 

 12כאבי ראש שכשאתה מסתכל באופן כללי זה הופך לכזה קטן ובאמת 

 13ה לא עובד?' אבל אם לא התעסקתי בזה עד כדי כך 'אתה עובד? את

 14אני מקיימת פגישות איתו, עם אסתרי גיורא ולמה ביקשתי מקליסקי 

 15להיכנס לסיפור הזה? למה? אם אני יכולתי לעשות את הכל אז לא 

 16הייתי מבקשת מקליסקי לנסות, בגלל שלא היה לי זמן להתעסק בזה 

 17 על מה שנעשה.  super visionאז אני יכולתי לעשות מן 

 18 טוב.  כב' הש' לוי:

 19ואני, ויכולתי לפקח על העניין. עכשיו, לא שאלתי לעולם את קליסקי  העדה, גב' קירשנבאום:

 20'אתה יודע אם קלגנוב עובד?' לא שאלתי, לא שאלתי את קלגנוב 'אתה 

 21 עובד?'.

 22 טוב. את אומרת לא זוכרת שידעת.  כב' הש' לוי:

 23 לא זוכרת שידעתי שהוא עובד.  העדה, גב' קירשנבאום:

 24 האם את יכולה להעיד שאת זוכרת שלא ידעת? ש' לוי:כב' ה

 25 אני זוכרת שלא ידעתי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 אז למה את אומרת לא זוכרת? כב' הש' לוי:

 27 אני לא יודעת, מה ההבדל אבל כבוד השופט? העדה, גב' קירשנבאום:

 28 לא יודע, את בחרת.  כב' הש' לוי:

 29אני אומרת שאני לא זוכרת, לא זוכרת שידעתי. מה ההבדל אם אני  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 זוכרת שלא ידעתי? לא יודעת, זה התחכמות של ניסוח, אני לא יודעת. 

 31אז אני אחזיר אותך. בואי נניח שהיית יודעת שקלגנוב עובד  עו"ד א. אדרת: 

 32שקל, איך זה  8,000 – 7,000ב"איילים" בתפקיד מקבל משכורת של 

 33ע, אם זה היה משפיע, על ניסיון שלך למצוא לו עבודה היה משפי

 34 בעמותת השייט?
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 1 לא היה משפיע. אני רציתי שהוא יעבוד בשייט.  ת:

 2אוקי. מה העמדה שלך לגבי הטענה שהיה סיכום מראש שקלגנוב רק  ש:

 3 יהיה רשום ב"איילים", יקבל משכורת ולא יעבוד?

 4ידעתי שהיה סיכום אבל עם מי היה סיכום? אני לא ידעתי על זה, לא  ת:

 5יתרה מזאת אם כבר אנחנו מדברים, אם קלגנוב לא עובד ומקבל 

 6משכורת מה אני צריכה כאב ראש ולהמשיך לחפש לו עבודה בשייט? 

 7אני לא צריכה, אם הוא מקבל כסף, לא עושה שום דבר, שיתעסק 

 8בפוליטיקה בטבריה, מה אני צריכה כאב ראש ולהמשיך לחפש לו 

 9מקבל כסף ולא עובד ואם אני יודעת על זה אז למה  עבודה? אם הוא

 10אני הייתי צריכה לחפש לו עבודה? הרי מה היה יותר פשוט להוריד את 

 11הכאב ראש הזה להגיד יאללה מקבל משכורת ונגמר. אבל יתרה 

 12מזאת, אני אומרת שלעולם, לאף אחד במדינת ישראל לא פניתי ולא 

 13בוד. ואם יביאו לי אחד ביקשתי תשלם למישהו משכורת בלי שהוא יע

 14כזה, רבע בן אדם שאמרתי או רמזתי לו תיקח מישהו לעבודה בלי 

 15שהוא יעבוד אני אשמח שיביאו אותו לפה, לעולם לא פניתי לאף אחד 

 16ולא התניתי או לא ביקשתי שמישהו יקבל עבודה או אם מישהו יקבל 

 17י תשלום בלי לעבוד. לא מתאים לי, לא אני, לא האישיו שלי, לא אנ

 18כפאינה קירשנבאום, לא אני כישראל ביתנו ולכן זה לעולם לא נעשה, 

 19 לא ידעתי גם שם זה קורה. 

 20 

 21 

 22 

 23אוקי. דיברת על זה קודם במענה לשאלת כבוד השופט אבל אני רוצה  ש:

 24יותר מסודר ללכת עם הנושא של עמותת השייט. אז תגידי בבקשה, 

 25 איך זה עלה על הפרק?

 26ב הוא אמר שנראה לו שהוא יכול להשתלב אז בגלל השיחות עם קלגנו ת:

 27בנושא של העמותת שייט בעמק הירדן. הוא בא עם היוזמה, הוא 

 28הביא לי יוזמה, הוא הגיע אלי ודיבר איתי באופן כללי, אני אמרתי לו 

 29שהמילים שהוא אומר אני לא יכולה לעשות שום דבר, אני מבקשת 

 30ת התוכנית מה הם ממנו שיחזור לעמותה, לגיורא אסתרי, ויכתבו לי א

 31רוצים לעשות, כמה זה צריך לעשות, אני צריכה לדעת כמה זה יעלה 

 32והם כתבו באמת תוכנית שזה גם תוכנית עבודה איך הם רואים 

 33שהעמותה, שהעמותה הזאת ובתוך העמותה, איך הפרויקט הזה בתוך 

 34העמותה יעבוד וכמה כסף צריך. לדעתי, עד כמה אני זוכרת, הם 
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 1צי מיליון שקל ואני אמרתי 'לא, זה הרבה כסף, ביקשו בהתחלה ח

 2תתחילו במשהו מינורי, תתחילו נראה שזה עובד' בשלב הזה שהם כבר 

 3הגישו לי תוכנית והראו מה הם רוצים אני ביקשתי מקליסקי להיכנס 

 4לעניין כי ראיתי שאני כבר לא יכולה וידעתי שקליסקי עם העבודה עם 

 5ות, האקדמיה בכדורסל אני האקדמיה מכיר את כל הנפשות הפועל

 6מתכוונת, וביקשתי מקליסקי שילך איתם לדודו מלכה ויקדם את 

 7הנושא של השייט מול מנהל הספורט. מפה הקשר שלי לפרויקט היה 

 8רק שיחות עם קליסקי לראות איפה זה עומד ומה קורה עם זה כי 

 9קליסקי הוביל את הפרויקט, אני שאלתי, והוא עשה את זה 

 10וא רצה פשוט להיות מעורה בסיפור. אז והוא היה בהתנדבות כי ה

 11מעדכן אותי וקליסקי עדכן אותי שאיגוד השייט לא הסכים ומי שרץ 

 12איתו לאורך כל הדרך זה קלגנוב, זה לא אני, כאילו קלגנוב יזם, הוא 

 13דחף את הפרויקט הזה, הם הלכו וקליסקי אמר לי שדודו מלכה אמר 

 14שהכסף יעבור דרך ווינגייט, ככה לו שגם עדכן אותו שהשרה לא מוכנה 

 15 נודע לי. אני לא דיברתי עם שרה, אני לא טיפלתי בעניין הזה. 

 16אז אחרי שירד מהפרק העברה דרך ווינגייט, איזה דרכים חשבתם  ש:

 17 להעביר כסף לפרויקט?

 18אז שוב, אני פניתי לאוצר ותיארתי למי שאני עובדת שזאת, זה הרצון  ת:

 19להעביר את הכסף ואני רוצה לדעת איך  שלי, זאת המטרה שאני רוצה

 20אני יכולה להעביר את הכסף אם שרת הספורט לא מוכנה להעביר את 

 21זה דרך ווינגייט או דרך ערוצים שלה. והם אמרו שאפשר להעביר את 

 22 זה דרך הרשות, דרך, כאילו, דרך הרשות של עמק הירדן.

 23 

 24י עם הרשות וכשאני פניתי, אני כבר לא זוכרת איך אני דיברתי, דיברת

 25אז הם סירבו לקבל כסף לרשות כי העברת כסף לרשות מקטינה את 

 26המענקי איזון שלהם, כל כסף שהם קואליציוני שמגיע לרשות מקטין 

 27את המענקי איזון והם לא הסכימו לקבל. ואז עלה הנושא של העמותה 

 28כמו שהנחו אותי באוצר ואמרו שיש  46ואני שאלתי אם יש להם סעיף 

 29ואז אפשר היה להעביר להם. זאת אומרת אני הייתי  46להם סעיף 

 30אלף שקל שהחלטתי  300-להעביר כסף מיוחד ל"איילים" את ה

 31"איילים" היו צריכים להעביר את זה לעמותת השייט. אני שאלתי את 

 32"איילים" לפני שאני מעבירה אליהם כסף אם הם מוכנים לעשות את 

 33 אלף שקל,  300להם  זה, אם "איילים" היו מאשרים הייתי מעבירה

 34 עם מי דיברת ב"איילים"? כב' הש' לוי:
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 1 אני לא דיברתי עם "איילים" אני,  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 את אמרת 'אני שאלתי את "איילים"'.  כב' הש' לוי:

 3לא, אני העברתי את זה דרך דאוד, אני חושבת שדאוד דיבר עם  העדה, גב' קירשנבאום:

 4 ם "איילים" ישירות אבל אמרתי, "איילים", אני לא דיברתי ע

 5 אבל ביקשת מדאוד שיבדוק את זה? כב' הש' לוי:

 6 כן, עם "איילים".  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 והוא חזר אליך עם תשובה? כב' הש' לוי:

 8הוא חזר שהם עדיין חושבים, לא יכולים, מתלבטים, אני לא זוכרת  העדה, גב' קירשנבאום:

 9ל זה. אם הם היו מאשרים לי שהם מה אבל הוא אמר שהם חושבים ע

 10אלף שקל ל"איילים" עבור הפרויקט הזה  300מעבירים הייתי מעבירה 

 11 ו"איילים" היו מעבירים את זה לעמותת השייט. 

 12אוקי. האם היתה, היה איזה שהוא תנאי או הבהרה שהפרויקט הזה  עו"ד א. אדרת:

 13 כפוף לכך שקלגנוב מנהל אותו?

 14ה אבל לדעתי זה היה ברור וגם בטח בשיחות אני לא שמתי איזו התני ת:

 15הבהרתי את זה, אבל לא התניתי כי עדיין לא היה מה להתנות בכלל. 

 16אבל הוא זה שיזם את הפרויקט, הוא זה שדחף את הפרויקט, הוא, 

 17כמה עוד אלופים אולימפיים בשייט יש לנו פה בארץ שיכולים לעשות 

 18ן אמר שבשביל נוהל את זה? אבל אני זוכרת שהמנכ"ל של עמק הירד

 19תקין חייבים לצאת למכרז אמרתי בסדר תצאו למכרז ובאמת הוא 

 20השתתף במכרז הזה והוא זכה בו בסוף. אם לא היה זוכה אני לא 

 21יודעת מה אני הייתי עושה אבל אני בהחלט חשבתי שמי שצריך לנהל 

 22את הפרויקט הזה זה קלגנוב, ולדעתי זה לא הוסתר מאף אחד 

 23רון ידעו שזה מכוון אליו ולא הסתרתי לא מהאוצר ומהראשון עד האח

 24 ולא מאף אחד, כולם ידעו שזה הפרויקט שמכוון לקלגנוב. 

 25, 833שיחות שאני רוצה להציג לך. הראשונה זה ת/ 2-3אוקי. עכשיו יש  ש:

 26, סליחה. זו שיחה שלך עם דאוד 833לא, טעות. סליחה רגע. הנה, ת/

 27ה קצרה אז תתייחסי לכל מה , אני רוצה שתתייחסי, שיח 8.7.14-מ

 28 שמדובר. תתחילי מ'מה הכוונה הפכתי להיות ראש העיר של טבריה'?

 29טוב, זה לא קשור לשייט, זה שיחה פוליטית לגמרי. מה שקרה זה כמו  ת:

 30בהרבה מקרים שאני צריכה לפתור פלונטרים ברשויות אז מה שקרה 

 31רשימה ואז זה שקלגנוב, כמו שאמרתי יוסי בן דוד גייס את קלגנוב ל

 32מתקשר אלי קלגנוב ומספר שיוסי בן דוד לא מעלה נושאים לישיבת 

 33הקואליציה שלו לרשימה אלא מגיע להנהלת המועצה ומביא נושאים 

 34לדיון ומצפה שקלגנוב יתמוך בכל הצעה שלו וקלגנוב אומר אני לא 
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 1עושה את זה אז אני אומרת אני לא ראש העיר אני לא מתכוונת עכשיו 

 2יה, מה כאילו פונה אלי? זה צריך להיות עוד פעם לנהל את טבר

 3החלטה של יוסי ואם יוסי לא מתכוון לשתף את חברי הרשימה שלו 

 4 בהחלטות אז שיצפה בפעם הבאה קלגנוב לא יצביע איתו. 

 5 זה לא בדיוק מה שכתוב פה.  כב' הש' לוי:

 6 מה כתוב שם? העדה, גב' קירשנבאום:

 7לא משקף בדיוק, את אומרת "בינתיים כשאני  קודם כל גם מה שכתוב כב' הש' לוי:

 8עוסקת במשהו מתקשר אלי קלגנוב , כל היום הוא שיגע לי את 

 9 השכל", זה פועל אחר ברוסית, 

 10 לא, כי פה לא אני העדה, גב' קירשנבאום:

 11לא שיגע, צריך להקשיב "כל היום לא עניתי, לא יכולתי. מה עם  כב' הש' לוי:

 12 המשכורת שלי בעמק הירדן?"

 13 בעמק הירדן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 14 נו, אז מה זה קשור בכלל להצבעות? כב' הש' לוי:

 15 אבל אחר כך,  העדה, גב' קירשנבאום:

 16 זה קשור לזה שאין לו עבודה.  כב' הש' לוי:

 17 לא, אבל הלאה בהמשך.  העדה, גב' קירשנבאום:

 18 זה בסדר, אם כבר,  כב' הש' לוי:

 19 ופט, אני אסביר לך מה, כבוד הש העדה, גב' קירשנבאום: 

 20 זה בסדר להגיד מה שאת רוצה אבל רק,  כב' הש' לוי:

 21 אני אסביר, אני אפרט,  העדה, גב' קירשנבאום:

 22 אבל כשאני רואה את זה אז מילה מילה,  כב' הש' לוי:

 23 בוא נקרא,  העדה, גב' קירשנבאום:

 24 

 25 

 26 ראיתי, קראתי הכל, תאמיני לי  כב' הש' לוי:

 27אני יודעת שקראת, אבל לא ניקח משפט אחד נוציא את זה מהקשר,  קירשנבאום:העדה, גב' 

 28 בוא נקרא את כל השיחה. 

 29 ראיתי מה יש בהם.  כב' הש' לוי:

 30הרי הוא לא מתקשר רק בשביל לשגע לי את השכל על העבודה, הוא  העדה, גב' קירשנבאום:

 31ר גם מדבר איתי על זה שיוסי לא משתף אותו בהחלטות, ושהוא אומ

 32שהוא יותר, ומה התשובה של, מה המשפט הראשון שאני אומרת 

 33 לדאוד? מה המשפט הראשון שאני אומרת לדאוד?

 34 היום לא אני עונה על השאלות. גם היום.  כב' הש' לוי:
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 1לא, אז אני אומרת "אתה מבין? אני הפכתי להיות ראש העיר טבריה".  העדה, גב' קירשנבאום:

 2ני הפכתי להיות ראש העיר טבריה אם אני אומרת במשפט הראשון א

 3אז, אז הדגש הוא לא על זה שהוא משגע לי את השכל פה רק על השכר 

 4שלו אלא על זה שיוסי בן דוד לא משתף אותו בהחלטות ועכשיו הוא 

 5 מצפה שאני אנהל את העיר גם בשבילו. 

 6 טוב.  כב' הש' לוי:

 7מק הירדן, העבודה האם יש קשר בין הנושא הזה של השכר שלו בע עו"ד א. אדרת:

 8 שלו שם, לבין מה שיש בהמשך עם, 

 9 אבל רק הנקודה,  ת:

 10 "תגיד אני ראש העיר טבריה?" ש:

 11אבל רק לנקודה, אתה שאלת אותי אם ידעתי שהוא עובד לא עובד,  ת:

 12אתה רואה שהוא משגע לי את השכל עם עבודה בעמק הירדן אז אם 

 13את השכל אם הוא היה עובד ב"איילים" מה הוא צריך לשגע לי 

 14העבודה בעמק הירדן? איך אני ידעתי על זה? הוא מדבר איתי על זה 

 15שהוא לא מקבל משכורת בעמק הירדן ומה קורה עם הפרויקט בעמק 

 16 הירדן. 

 17 טוב.  כב' הש' לוי:

 18השאלה אם יש חלק בין, יש קשר בין הנושאים האלה בשיחה של  עו"ד א. אדרת:

 19העבודה שלו בעמק הירדן לבין טבריה זה שראש העיר לא דיבר איתו 

 20 ושדאוד לא יכריח אותו להצביע. 

 21אבל זה כנראה שיחה, הרי הוא מתקשר, אותי זה חירפן מה שנקרא  ת:

 22צריכה  העניין שהוא מתלונן על יוסי בן דוד ואני אומר מה אני גם

 23להיות ראש העיר עכשיו? אבל הוא מתקשר אלי כי יש לו שתי שאלות, 

 24פעם אחת מה עם המשכורת שנותנת "איילים" ופעם שניה שיוסי בן 

 25דוד לא משתף אותו בהחלטות, אז מה אני צריכה עכשיו לנהל גם את 

 26 טבריה ולשתף אותו בהחלטות? זה הפחות או יותר. 

 27. 26.8.14אני אציג לך. בבקשה. מיום  855אוקי. שיחה הבאה זה ת/ ש:

 28 בואי, למעשה עד אמצע העמוד הראשון זה הקטע הרלבנטי לדעתי. 

 29אנחנו פה מדברים על הסיפור של העברת הכסף, זה קליסקי כאילו,  ת:

 30אני מספרת לדאוד שהיתה לי שיחה עם קליסקי והוא אמר שלימור 

 31אמרתי צריך לא נותנת להעביר כסף דרך ווינגייט, זה הנושא. ואז 

 32ואפשר להעביר את זה דרך מועדון  46לשאול אם לעמותה יש סעיף 

 33 החתירה שבעמק הירדן. 

 34 ובהמשך יש פאינה,  ש:
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 1כן, אבל בהמשך מה שקרה שהרי קליסקי כל הזמן אמר מה אני  ת:

 2צריכה את האישור של השרה כדי להעביר דרך ווינגייט, מספיק 

 3אני לא יכולה להעביר אם אין שכאילו, הוא לא הבין את העניין הזה ש

 4אישור של השרה, גם אוצר לא יעביר לי כסף אם אין אישור של השרה 

 5ואני גם אומרת לו במילה מאוד פשוטה, מה אני צריכה לגנוב כאילו 

 6מה אני צריכה לעשות בגניבה את זה? לא רוצה לעשות בגניבה, אני 

 7אעשה את זה, עושה את זה בגלוי, אני כמו שיגידו לי באוצר ככה אני 

 8יגידו לי להעביר דרך עמותת שייט אז דרך עמותת שייט, מה שיגידו, 

 9זה לא, כולם ידעו על הכסף הזה, שום דבר לא נעשה במחשכים. 

 10כאילו, מה יש פה לעשות? אני מעבירה כסף, זאת המטרה שלי ואני 

 11 עושה את זה הכי גלוי שיש. 

 12זה  7.10.14-זה מ 260ת/. 260אוקי. עכשיו, אני רוצה להציג לך את ת/ ש:

 13מסמך בין גיורא אסתרי למשה קליסקי אז אם את מכירה אותו בזמן 

 14 אמיתי?

 15 את זה תיתנו לי.  כב' הש' לוי:

 16בבקשה. נדמה לי שזה רק העמוד הראשון מתוך המסמך כי אליו אני  עו"ד א. אדרת:

 17עם  205מתייחס, המסמך ארוך יותר לדעתי. ויש גם מסמך דומה ת/

 18אבל זה לא קריטי. אז אני רוצה לשאול אותך על המסמך תאריך אחר 

 19 ב' מה המהות שלו פה?-הזה. א' אם את מכירה אותו ו

 20הרי אחד החששות בכל, אוקי, כשאני מעבירה כסף למשל דרך נגב  ת:

 21וגליל או דרך דברים כאלה אני יודעת שיש מישהו שמפקח על ביצוע 

 22ין לי איזה שהיא הפרויקטים אבל כשאני מעבירה כסף לעמותה אז א

 23דרך לפקח מה נעשה שם בסופו של דבר ואני חששתי שאני אעביר כסף 

 24והכסף הזה ילך לצרכים של העמותה, יכסה חובות, יתנו כסף לדברים 

 25אחרים ואני רציתי ואמרתי, אני אמרתי לקליסקי 'תקבל מגיורא 

 26התחייבות שאם אני מעבירה כסף, הכסף הזה יגיע למטרה שלה אני 

 27 וכנראה שקליסקי פנה וקיבל את התשובה הזאת. מכוונת' 

 28 אוקי. והעובדה שכתוב פה שקלגנוב ינהל את הפרויקט? ש:

 29אבל זה לא מוסתר, זה לא היה מוסתר לאף אחד. זה לא היה איזה  ת:

 30סוד, שוב אני אומרת, זה היה גלוי וכולם ידעו, גם כשפניתי לאוצר 

 31קייקים שינהל  וחיפשתי, אמרתי שאני רוצה להעביר כסף לעמותת

 32 אותה קלגנוב, זה כאילו כולם ידעו את זה, זה בשום מקום לא הוסתר. 



 
 יפו -אביב -המשפט המחוזי בתל-יתבב

 2019אפריל ב 01  מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ

 

 5285 

 1אוקי. עכשיו אני עובר למר בלנסון שאמנם זה לא באישום נגדך אבל  ש:

 2הוגשו פה שיחות שלך עם דאוד אז אני רוצה, קודם כלי בלי שיחות, 

 3 מי זה בלנסון? מה ההיכרות שלך איתו?

 4ן שהגעתי למפלגה, הוא היה שם, הוא עבד תחת אני הכרתי את בלנסו ת:

 5דאוד. הוא היה אחד משלושת הרכזים, כאילו הארץ היתה מחולקת 

 6לצפון, דרום וירושלים ככה כמה שאני זוכרת. והוא היה רכז ירושלים. 

 7והוא עבד במפלגה הרבה זמן, היה רוצה בעיקר הקמת מטות, כאילו 

 8ל דאוד, כאילו אני הכרתי בתוך מטה ארגון, הכרתי אותו בתור עובד ש

 9 אותו מצוין, הכרתי את הבן אדם, כאילו אבל זה הכל. 

 10 2014עכשיו, יש פה שתי שיחות שאני רוצה שנתייחס. זה מיוני  ש:

 11אני סימנתי פה מה  1013. נתחיל לפי הסדר. תראי בת/1014-ו 1013ת/

 12שרציתי להתייחס, יש שם "נפלתי על גרשוב" דאוד אומר , "ככה 

 13לבלנסון לזמן אותו דחוף לבנות מטה". וגם בהמשך מסומן שנתקשר 

 14 באדום דברים של דאוד. מה את זוכרת מהנושא הזה?

 15אז קודם כל באיזה שהוא שלב בלנסון עבד את המפלגה, פיטרנו אותו  ת:

 16או שהוא יצא כבר לפנסיה, כאילו ההעסקה שלו הסתיימה. הסתיימה 

 17הברית או קנדה, לא יודעת גם כי הוא, הילדים שלו עברו לגור בארצות 

 18אפילו איפה והוא נסע אליהם שם. ובשלב מסוים הוא חזר לארץ ואני 

 19רציתי, אני אמרתי שהוא היה, עזר לנו הרבה בהקמת מטות, היה לו 

 20גם שיטה מסוימת שהוא עבד איתה שמאוד הערכתי אותה וזה היה 

 21לקראת הבחירות, שאני מדברת, אני אמרתי לדאוד היה לנו בעיה 

 22ניף באשדוד כי היה שם התפלגות של הסניף והאנשים שבעבר בס

 23הקימו את המטה עזבו מסיבות שלהם ואז נשאר גרשוב שהוא היה 

 24סגן ראש העיר אבל הוא נשאר בלי האנשים המרכזיים שיכולים 

 25להקים לו את המטה ואז אמרתי לדאוד, עכשיו, לא כולם אוהבים 

 26המפלגה כאילו מה  שמסתובבים להם שם בין הרגליים, עובדים של

 27שאני הם יגידו מה קורה פה ודברים כאלה. ואני התעקשתי שבלנסון 

 28ייסע לאשדוד ויקים שם את המטה ואני אמרתי לדאוד שזאת הנחיה 

 29שלי ולכן הוא אומר לי שהוא נפל, כאילו הוא כעס על גרשוב ובסוף 

 30 גרשוב יצר קשר עם בלנסון שיבוא להקים לו את המטה. 

 31, השיחה השניה, בעמוד השני. הקטע 1014בת/ אוקי. תפתחי ש:

 32שהדגשתי. מדובר פה, דאוד אומר אני לבד עכשיו בלנסון נוסע 

 33לחודשיים צריך לעשות לעצמו לגליזציה, מה זאת אומרת? ומדובר פה 

 34על גרין קארד שהוא צריך לגור תקופה מסוימת ואז את שואלת אם 
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 1ים לו. על מה אתם משלמים לו משכורת חודשיים או שאתם לא משלמ

 2 מדובר? איזה משכורת זה?

 3אז בתקופה הזאת שהוא נסע כאילו לשם, הרי גם, ממתי השיחה  ת:

 4 הזאת, רגע, 

 5 . 27.6השיחה מסוף יוני לדעתי,  ש:

 6הרי מה שקרה הרי, הוא היה אמור להתחיל לעבוד אצל גרשוב כבר  ת:

 7ביוני ואז פתאום נוסע לחודשיים לשם, אני אחרי שאני כעסתי 

 8קשתי שיעבוד באשדוד אז הוא אמר מה הסוד? אז אמרתי לא, ובי

 9בחודשיים האלה שהוא נוסע הוא לא יקבל משכורת, מה זאת אומרת? 

 10 בן אדם נוסע לעשות לעצמו לגליזציה יחזור וימשיך לעבוד באשדוד. 

 11טוב. היתה לך איזה שהיא ידיעה על עבודה שלו ב"איילים"? העסקה  ש:

 12 שלו ב"איילים"?

 13תה לי שום ידיעה על העסקה שלו ב"איילים", בכלל לא היה לי לא הי ת:

 14מושג שהוא עובד ב"איילים", לא ראיתי צורך שהוא צריך לעבוד 

 15ב"איילים", לא מתאים, לא נראה לי שהוא מתאים לעבודה, לא 

 16 יודעת. 

 17תראי, לפי התזה של האישום אז דאוד ביקש סכום מזומן של חצי  ש:

 18תדר והדרך החלופית שנמצאה זה העסקה מיליון שקל פעילים, לא הס

 19פיקטיבית של קלגנוב ובנלסון ב"איילים" שיקבלו שכר בלי לעבוד. 

 20 תתייחסי לזה בבקשה. 

 21אני כמו שאמרתי לא ידעתי על חצי מיליון שקל, לא ידעתי על עבודה  ת:

 22של בלנסון ועם כאב גדול בעניין הזה אני לא יודעת אבל דאוד הוא 

 23ארגון, הוא לא איזה פיון של פאינה שמבצע  איש עצמאי ומנהל אגף

 24את דברה, יש לו גם יוזמות שלו. אם הוא יזם את ההעסקה של בלנסון 

 25וקלגנוב, לא יודעת שם ב"איילים" אני אומרת לכם אני לא יודעת על 

 26 זה. 

 27אוקי. אני עובר למה שנקרא פרויקט הצעירים ולפני שנעבור על כמה  ש:

 28ך נוצר הפרויקט הזה, מי יזם אותו, מסמכים. אני רוצה שתספרי אי

 29 מתי הוא הוקם, על מה מדובר?

 30כל הנושא של הצעירים באופן כללי עלה לא רק אצלנו, אני חושבת  ת:

 31כשהתחילה מחאת  2011אצל כל עם ישראל על השולחן בקיץ 

 32 האוהלים ברוטשילד.

 33לא יודעת איך היה, אני מעריכה שאצל כולם זה היה באמת בשיחת 

 34היום שישי, לפחות ככה זה היה אצלי בבית ודיברנו רבות על מצוקת 
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 1הדיור ועל יוקר מחיה והילדים שלי אמרו שנכון להיום ולא רק ילדים, 

 2לא היה צריך להיות ילדים שלי להגיד את זה כי זה היה ברור לכולם 

 3יכולים לקנות לעצמם דירה, לא יכולים לרכוש  שצעירים בארץ לא

 4דירה כי זה צריך הון עצמי גדול יחסית ואם אין הורים או סבים 

 5שנותנים כסף אז אין סיכוי שלצעירים תהיה פה דירה וכל יוקר 

 6המחיה זה כל הזמן היה בשיחה בינינו. אני, ואז התחלתי כאילו 

 7אפשר לעשות. להתעסק בעניין הזה, התחלתי להתעסק ולחשוב מה 

 8התחלתי, יצרתי שורה של פגישות, קשרים עם אנשים שהתעסקו 

 9' אצל אריק שרון כשהיתה עליה גדולה, 90-בפתרונות דיור בשנות ה

 10כשהיתה עליה גדולה מברית המועצות. הרי אז היתה  2000' תחילת 90

 11תנופת בניה אדירה וכאילו פתרו בעיה של מיליון תושבים כמעט 

 12קרה, ראיתי את הדרכים שאז פתרו שזה היה, וחיפשתי באמת מה 

 13עבדו עם קבלנים בשיטה של התחייבות לרכישה שאני חושבת שזה 

 14היה פיתרון טוב, כאילו הקבלנים בנו, מה שמכרו מכרו ואם היה שם 

 15אחוז או משהו כזה לא נמכר המדינה התחייבה לרכוש ואז לא  30עד 

 16זה היה רעיון מאוד  העלו מחירים כי זה היה במחירים של שוק, כאילו

 17טוב. אז גם למדתי את הנושא הזה וגם התחלתי להתעסק ולבדוק, אני 

 18זוכרת שבאיזה שהוא שלב גם רציתי לעשות איזה שהוא סקר ולראות 

 19 איך, משהו כזה, 

 20תיכף נגיע, סליחה, לדברים ספציפיים. אני רק רוצה, איך נוצר הקשר  ש:

 21 בינך ובין "איילים" בנושא הזה?

 22ושבת שבגלל כל הקשר הקודם כבר אז היה טבעי שיהיה כי גם אני ח ת:

 23למתן, מתן היה חלק מהמחאה הזאת, לא מתן, נכון, נגיד "איילים" 

 24היו חלק מהמחאה הזאת ואחר כך מתן בא עם איזה שהוא רעיון 

 25מיליון  150גרנדיוזי כזה להקים עיר סטודנטים משהו בעלות של איזה 

 26ני אמרתי כאילו בסדר, זה הרבה שקל, לא זוכרת, משהו אדיר. וא

 27כסף, אני לא יודעת איך עושים את זה, כאילו בבת אחת אני לפחות לא 

 28יודעת איך עושים את זה ואני בתחושה שדיור זה חשוב אבל יש עוד 

 29דברים מסביב. יש עוד דברים מסביב שגם פיתרון הדיור בלבד לא, לא 

 30של איך אנחנו  יביא לפיתרון הבעיה אבל התחיל ביננו דין ודברים

 31עושים את זה ומה באמת קורה שם במגזר הזה של הצעירים ומה 

 32הצרכים שלהם. אז ,ואז עלה הנושא של אולי נעשה סקר ונראה מה 

 33באמת הבעיה. האם בעיה היא בשכירות גבוהה, ברכישה גבוהה, 

 34 ביוקר מחיה, מי מבחינתם, 
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 1פה של איזה אני רוצה ללכת כרונולוגית כי את דיברת עכשיו על תקו ש:

 2שנתיים. אני רוצה, אני אתחיל הדבר הראשון שיש לנו תיעוד עליו זה 

 3 , 123-4-5הבג"צ, זה נ/

 4עם הבג"צ דווקא זה ממש השתלבות של הדברים שהיא, כאילו אני  ת:

 5שמעתי פה את סטיבן מספר שהוא הביא את הרעיון של הבג"צ ואני 

 6ניין של הבג"צ אני קצת נדהמתי כי אני לא זכרתי את זה ככה. אני, בע

 7זוכרת איך הסיפור רקם עור וגידים. יצא הנושא של, לא זוכרת אם 

 8כבר אז היה מחיר למשתכן אבל היה שם, היו קריטריונים לדיור בר 

 9השגה, זה מה שהיה, היה דיור בר השגה. עכשיו, יש הרבה צעירים 

 10אצלנו ביישוב שמנסים לרכוש גם דירה וטבעי שהם מתמודדים 

 11ים בעיר מודיעין כי זה כאילו העיר הקרובה ביותר שיש שם לקריטריונ

 12דיור בר השגה. ואז אחרי שהיה נגמר המכרז אני מדברת עם הצעירים 

 13והם אומרים שאף אחד מילדי נילי לא זכה במכרז לדיור בר השגה. 

 14ואני מתחילה לבדוק למה, מי כן זכה? אני פונה למשרד השיכון, אני 

 15מכרז ואני רואה שבמכרז זכו רק חרדים רוצה לקבל רשימה מי זכה ב

 16אז אני אומרת רגע איך חרדים יכולים להשתלב בעיר מודיעין? זו לא 

 17אוכלוסייה שלהם, מה הם יעשו עם דיור בר השגה במודיעין? הרי הם 

 18לא יכולים לחיות שם ואז מסתבר שזה התפתח כל הבירורים האלה, 

 19ת הדירה בכסף הזה שהם זוכים לדיור בר השגה במודיעין, משכירים א

 20הולכים ושוכרים דירות בקרית ספר וככה, אז אני אומרת אבל למה 

 21רק חרדים? איפה חיילים משוחררים? איפה סטודנטים? ואז אני 

 22מגיעה לקריטריונים, באותו זמן מי שהיה שר השיכון היה אריאל 

 23אטיאס ואני מגיעה לקריטריונים ששם נאמר שהקריטריון הראשון זה 

 24י, הקריטריון השני זה כמות הילדים, הקריטריון השלישי וותק נישוא

 25זה הכנסה פר נפש ואז הכל נהיה לי ברור כי עד שהילד חילוני, ילד 

 26 –כאילו שלנו גומר צבא, עד שהוא קצת לומד, עד שהוא מתחתן 

 27ילדים, יש לו וותק נישואים וההכנסה שלו ברור  5-6לחרדי כבר יש 

 28של אף אחד ואז אני, ואז אני שפר נפש היא לא משתווה להכנסה 

 29אומרת זה לא יכול להיות, אני כמובן פונה לאריאל אטיאס עם 

 30הדרישה שלי והוא מנפנף אותי אומר זה החלטה ואין מה לעשות אז 

 31אמרתי אם זו ההחלטה נלך עם ההחלטה שלך לבג"צ ונערער אותה 

 32וככה נוצר החיבור עם "איילים" ובאמת הלכנו לבג"צ ביחד והיתה פה 

 33טענה אבל ישראל ביתנו  השתתפה בעלות בבג"צ, לא חושבת שבהרבה 

 34כסף אבל חלק מהכסף בהחלט ישראל ביתנו  שילמה עבור הבג"צ 



 
 יפו -אביב -המשפט המחוזי בתל-יתבב

 2019אפריל ב 01  מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ

 

 5289 

 1הזה, אנחנו גם זכינו בבג"צ, גם קיבלנו החזר ההוצאות שכל החזר 

 2ההוצאות חזרו ל"איילים", זה לא התחשבנות, כל מה שקיבלנו זה 

 3 חזר חזר ל"איילים".  

 4. באותו הקשר מאוחר יותר תספרי על הנושא של תיקון סעיף אוקי ש:

 5 לחוק התכנון והבניה.  188

 6זה כבר היה בשלב ממש מאוחר יותר וזה באמת היתה יוזמה של  ת:

 7"איילים", אני לא הייתי מודעת לסעיף הזה בכלל. ועם זה בא מתן או 

 8תי דרך סטיבן, זה בא מ"איילים", דרכם, לא יודעת איך ואני כבר היי

 9זה מה שנקרא בתוכנית  188-ו 2013סגנית שר הפנים אז זה היה משנת 

 10מתאר ערים שטח חום לבנייה ציבורית. שטח חום לבנייה ציבורית 

 11היה מיועד להקמה של מבני ציבור לחינוך בלבד אז, אבל מה קרה? 

 12שיש ערים שיש מספיק מבני חינוך ויש צורך בדברים אחרים ואז 

 13שזה בנייה  188-ה בוועדת תכנון ובניה שבהעברנו את התקנה שתיקנ

 14ציבורית ניתן יהיה להקים גם מעונות סטודנטים או דיור לסטודנטים 

 15 188וזה מה, וזה התיקון שנעשה. אם אני לא טועה במסגרת של 

 16ותיקון לסטודנטים עבר גם תיקון שזה יכול להיות לא רק מעונות 

 17א, נראה לי שזה לסטודנטים אלא דיור מוגן גם לקשישים אבל אני ל

 18 היה ביחד. 

 19דיברת קודם על סקר  2012אוקי. אני חוזר לסדר הכרונולוגי, יולי  ש:

 20 . תתייחסי בבקשה. 682בעניין משבר הדיור, זה ת/

 21כשהתחלתי, זה מה שאמרתי שכשהתחלתי קצת באופן כללי להתעסק  ת:

 22עם כל הדיור הזה ורציתי להבין מה איפה הקושי איפה באמת בעיה 

 23מת הבעיה, האם שכירות, האם רכישה, אז לא ידעתי איך ומה בא

 24לעשות את זה ואז פניתי לרון צור בתור ככה ידיד אמרתי אם יש לו 

 25איזה שאלות שהיה כדאי לשאול בסדר, הוא שלח לי שאלות, לא עשינו 

 26בסוף את הסקר, הוא רק שלח שאלות אבל סקר לא נעשה. בסוף לא 

 27מו שאמרתי פניתי לכל מיני עשינו סקר אבל מעבר לזה אני גם כ

 28גורמים, שאלתי וגם אחד הגורמים שפניתי זה היה רמי כהן כי אז הוא 

 29 היה יועץ בכל מיני, 

 30 . 2012, זה מדצמבר 1125אז לגבי רמי כהן יש לנו את ת/ ש:

 31אז זה גם בתור ידיד פניתי לרמי ואמרתי שאני רוצה להתעסק בדיור  ת:

 32ואז רמי שולח לי את המצגת ואם הוא חושב, מה הוא יכול לעשות 

 33להשכלתי הכללית מה שנקרא מה יש מה מקובל, מה קורה, איפה 

 34המחסומים של הבניה כי לפעמים מספיק לפתור איזה חסם כדי אולי 
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 1לגלגל את )לא ברור(, אנחנו יודעים בסופו של דבר שאחד החסמים 

 2הגדולים בתחום הבניה היו וועדות מקומיות וועדות מחוזיות של 

 3לקבל היתר  2012 – 2011שם היתר בניה זה היה לוקח, בשנת  לקבל

 4שנים וזה היה החסם הכי גדול לבניה,  8-ל 6לבניה היה לוקח בין 

 5שנים  6-8כאילו הקבלנים היו רוכשים קרקע, מחזיקים את הקרקע 

 6בתהליכים היתר שבאופן ישיר מייקר את הדירה כי להשקיע כסף 

 7שנים זה ישר מקפיץ את  8בעוד בשטח, במגרש, ולחכות לתשואה שלו 

 8המחיר של הדיור ואז בהמשך הוקמו ות"לים, הכנסת כן פעלה לעניין 

 9הזה לקצר, לעשות וועדות, זה לא רק פאינה, הכנסת כולה היתה אז 

 10מגויסת לעניין של פיתרון הבעיה אז מה שרמי שלח זה פחות או יותר 

 11 מדבר על אותן הבעיות. 

 12לנו למה שנקרא פורום הצעירים הוא  אוקי. התיעוד הראשון שיש ש:

 13שבהמשך הוגש גם בצורה ברורה יותר  59זה נ/ 2013מסוף דצמבר 

 14, אני רוצה לעבור איתך על המסמך הזה. קודם כל אנחנו 991כת/

 15רואים פה, אמנם סטיבן כותב לדאוד אבל האם את יכולה להתייחס 

 16 לזה "שלפאינה יהיה את כל הקרדיט"?

 17ים" כבר פה בסיפור, אנחנו התחלנו עם הבג"צ אנחנו הרי עם "אייל ת:

 18והתגלגלנו עם הרעיון של מתן להקמה של העיר הסטודנטים ואני 

 19בלמתי את זה כל הזמן כי גם לא יכולתי כאילו לתת פיתרון וגם 

 20חשבתי שזה לא רק זה, צריך לראות את הבעיה בכלליותה ואז עלו עוד 

 21הרעיון שלי שצריך כל מיני דברים ו"איילים" באו והם קיבלו את 

 22להקים איזה שהוא פורום צעירים שלא אני ומתן או לא אני סטיבן 

 23מתן דאוד יקראו לאותו פורום מצומצם פתאום יחליט מה באמת 

 24חשוב לצעירים, אלא צריך להקים איזה שהוא פורום שהוא ייתן את 

 25הדעה לאן הצעירים רוצים ללכת והפורום הזה יקבל כאילו הוא יוביל 

 26ים האלה וברור כמו בהרבה פרויקטים משותפים, את המהלכ

 27אינטרסים משותפים הם הציעו שאני אעמוד בראש הפורום אז, כי 

 28כבר היה ביננו קשר אבל אני אז, גם מתן , אני זוכרת שמתן עמד פה 

 29ואמר פאינה עוד לא נולדה לסיפור הזה, היא עוד לא ידעה אפילו שאני 

 30קנו בזה אבל זה לא רעיון שלי מציע אותה לפורום הזה כי אנחנו התעס

 31היה שאני אעמוד בראש הפורום, זה היה רעיון שלהם והם באו עם 

 32 ההצעה הזאת. 
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 1אוקי. תסתכלי בעמוד השני, נתחיל מהסוף. את ממונה לנשיאת  ש:

 2הפורום, מה המשמעות שאת בראש הפורום? מה המשמעות עבור 

 3 "איילים"? עבור כל הפורום?

 4כים שאני מייצגת אותם, שאני דוחפת אותם, כשאני מובילה את המהל ת:

 5זה מה שנשיא הפורום עושה כזה. עכשיו, זה ברור שהרי אם יקום 

 6איזה פורום צעירים מי מכיר אותם בארץ? מי יודע? איך הם יקבלו? 

 7מה הם יעשו? זה מקובל בהרבה פרויקטים שמתמנה מישהו בעל 

 8ונותן  עמדה שמקדם את הפרויקטים האלה ונותן להם פלטפורמה

 9להם מעמד לפורום הזה. ובעצם אני זאת שנתתי מעמד לפורום הזה 

 10 ולא כאילו. 

 11אוקי. תסתכלי באמצע מיפוי הנושאים, הנושאים בהם מתמקד  ש:

 12הפורום זה נושאים שביוזמה שלך? באג'נדה שלך? מה? תתייחסי 

 13 אליהם בבקשה. 

 14כך אבל אני אוקי. שוויון בנטל זה היה אחד הנושאים , לא נעים לי כל  ת:

 15חושבת ששיווין בנטל זה היה אחד הנושאים שאני הרמתי אותו עוד 

 16ואפשר לראות אותי  2011בשנת, עוד לפני בכלל שהתחילה המחאה של 

 17'. בגלל שאנחנו אז עשינו סקר 10-' ו09נואמת בפורום כלכליים בשנת 

 18אחוז ממדינת ישראל הם אלה שנושאים בנטל כלכלי של  37-וראינו ש

 19אחוז משלמים מיסים והם מממנים את כל  37זאת אומרת מדינה. 

 20השאר, למה יש לנו בקצוות ערבים, יש חרדים שכמעט לא מכניסים 

 21שום דבר, הנטל מתחלק בין כולם ובאמצע אלה שמשרתים בצבא, 

 22אחוז שהם  37אלה שעובדים, אלה שמשלמים מיסים, זה אותם 

 23ושא של שוויון נושאים בנטל הכלכלי של מדינת ישראל. ואז עלה הנ

 24ואפילו  2009בנטל ולדעתי זה היה אחד הנושאים במערכת בחירות של 

 25' כי אנחנו, אני כבר דיברתי על זה שם. עכשיו, אז הנושאים שהם 13

 26פה מפרטים זה ממש משהו שטיפלתי, זה משהו שלא הביאו וזה נוצר, 

 27זה משהו שהתחברנו לגמרי לבד. קליטת עליה, עידוד עליה התעסקתי 

 28כל הזמן, פיתוח נגב וגליל , מצוקת דיור, כאילו כל הנושאים  בזה

 29אנחנו כבר חזרנו ודיברנו וראינו שזה נושאים שזה הייתי אני, הרבה 

 30התעסקתי בנושאים האלה ולכן היה טבעי שהפורום הזה כאילו שזה 

 31 יהיה טבעי לי להתחבר עם הפורום הזה. 

 32, 110עגולים, זה נ/כמה חודשים אחר כך יש את מה שנקרא שולחנות  ש:

 33 אני רוצה להציג לך, תתייחסי. 
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 1אז כמו שאמרתי שמתן כל הזמן דחף להקמה של העיר סטודנטים  ת:

 2ואני אמרתי לו 'תשמע, אנחנו לא יכולים לקבל החלטה ולהחליט, בוא 

 3נעשה איזה פורום חשיבה, בוא נחשוב מה באמת צעירים חושבים, 

 4בוא נוביל את העניין הזה, בוא ניתן לצעירים יותר הובלה של העניין 

 5י, אנחנו לפני פסח עושים פרויקט מה הזה' ואז הוא אמר 'תשמע

 6שנקרא מתיחת פנים למצפה רמון ואנחנו ביום עובדים ואחרי 

 7הצהריים יש לנו שולחנות עגולים בואי נעשה את השולחנות העגולים 

 8נחלק את המשימות ונראה מה הצעירים רוצים, בעצם שם נקבל את 

 9הצעירים זה וזה מה שקרה, אני הגעתי למצפה רמון בבוקר, הייתי עם 

 10במתיחת הפנים, הסתובבתי, לא שעבדתי, לא יצקתי שם בטון וזה, הם 

 11באמת עשו עבודה נהדרת, צבעו, יצקו, מגרשי משחקים עשו כל מה 

 12שצריך ואחרי הצהריים היו שולחנות עגולים ואני עברתי משולחן 

 13לשולחן כי זה היה אולמות ובכל אולם היה, כאילו זה לא שולחן והיו 

 14והם עבדו כל אולם לקח נושא אחר ורצינו בסופו,  כמה שולחנות,

 15בערב, אחרי ארוחת ערב, כל אולם, כאילו כל אולם כל שולחן כאילו 

 16היה צריך להציג את המסקנה שלו ולמה הם הגיעו וזה מה שהיה, הם 

 17בסופו של דבר הציגו דברים וראו והיה כיוון, אבל זה היה עוד צריך 

 18רבה לחשוב איך אנחנו באמת הרבה לגבש אותם, עוד היה צריך ה

 19מנווטים, אבל זה היה הרעיון. ואחר כך באותו מועד במצפה רמון 

 20הוחלט לעשות איזה שהוא כנס גדול בכנסת שהכנס הזה יציג את 

 21הפורום, שהפורום יוצג ויגידו שיש כבר מישהו שהוא כן דואג 

 22 לצעירים, זה היה הרעיון הראשוני. 

 23ך העקרונות העמוד השלישי? שם סליחה, את מתייחסת בעצם למסמ ש:

 24 מדובר פשוט בשלב ב' טיול יום בכנסת. 

 25 כן.  ת:

 26אז אני רוצה לשאול אותך גם פה ברקע וגם במסמך בעמוד השני  ש:

 27מדובר על זה שמצוקה של צעירים מתבטאת בבריחת מוחות 

 28 מבטיחים, עזיבת צעירים. עזיבת הארץ, מתי זה עלה הנושא הזה?

 29ילקי אז לא עלה עכשיו בפסח זה כבר נושא שאני תראה, הנושא של המ ת:

 30חושבת שחצי שנה, הרי דובר פה בארץ על זה שיש הגירה לגרמניה 

 31שאותי, לי זה חרה מאוד כאילו זה תמיד היה לי בראש את התמונה 

 32, ועכשיו שוב -של ליל הבדולח שלפני זה יהודים חיו מאוד טוב עד ש

 33הזה, בשביל המחיר של  יהיה יהודים מהגרים לגרמניה בשביל השקל

 34המילקי. אז כאילו זה מאוד הפריע לי ובאמת זה גם קיבל ביטוי 
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 1בשולחנות של הצעירים אבל שוב, איך קיבל ביטוי? כמו שאמרתי אני 

 2עברתי בין השולחנות, אני דיברתי, אני הצגתי להם איך אני רואה, הם 

 3ה וזה עשו אחר כך מסקנות אז יכול להיות שזה גם בא מהשיתופי פעול

 4גם חלק ממני וחלק בא מהם ובסופו של דבר באמת, זה איך שהוא 

 5 התגבש הדבר הראשון שצריך לעשות צריך לדבר על ההגירה. 

 6. אני מבקש 29.4זה מסוף אפריל,  685אוקי. אני מציג את ת/ ש:

 7  שתתייחסי מה זה, זה פה תכתובת מייל, על מה מדובר?

 8הוחלט שאנחנו נעשה איזה  אז אחרי, אחרי השולחנות עגולים ששם ת:

 9יום בכנסת שמציג את הפורום ומדבר על ההגירה וכל הנושאים שעלו 

 10בשולחנות עגולים, אז דאוד מנסה לתאם את התאריך לכנס הזה והוא 

 11כותב אולם גליל כאילו שעה וזה, אין עדיין תאריך, למה אין עדיין 

 12שר תאריך? כי צריך להזמין בכנסת להזמין אולם זה זמן, אי אפ

 13מהיום למחר אז הוא כותב שזה פחות או יותר הלו"ז וצריך דחוף 

 14להזמין תאריכים לאולם. וזה כאילו ההמשך של העבודה עם 

 15 השולחנות עגולים. 

 16אוקי. עכשיו אני עוצר רגע את הכרונולוגיה והולך אחורה, מבקש  ש:

 17שתספרי על ההיכרות שלך עם עובד יחזקאל ובהמשך עם רונן צור. 

 18 ותר מועד על רקע מה. פחות או י

 19', בפרק הזמן הזה. יש 12, 2011אז את עובד אני הכרתי נדמה לי בשנת  ת:

 20לי חבר ידיד שהוא פעם היה גר בנילי, קוראים לו עופר לאופמן, לימים 

 21הוא עזב את נילי אבל הוא היה עוזר של שר מרידור ואחר כך עבר 

 22של חטיבה לקדימה, למפלגת קדימה, והתמנה ליושב ראש והמנכ"ל 

 23להתיישבות. הוא היה, אחריו התמנה שם דני קריצ'מן, אבל הוא היה 

 24לפני דני קריצ'מן. ואני רק רוצה לציין שכשאני מדברת ואני מדברת 

 25על מינוי מטעם הקונגרס הציוני העולמי שכל כך הרבה דיברנו עליו 

 26והמוסדות הלאומיים אז עופר ייצג את קדימה במוסדות הלאומיים 

 27ה ליושב ראש ומנכ"ל של החטיבה להתיישבות. ואנחנו והוא התמנ

 28הרבה דיברנו כי הוא גם מנילי וגם הכרתי את סליי בתקופתי בהיותי 

 29בליכוד ודיברנו הרבה ואז הוא אמר לי 'תשמעי, אני מציע לך שתיפגשי 

 30עם עובד יחזקאל' אמרתי לו 'מה', 'תראי, הוא היה מזכיר הממשלה 

 31ן, כדאי לך מאוד להכיר את הבן אדם'. בתקופת אולמרט, יש לו ניסיו

 32אמרתי טוב. להכיר בן אדם זה אף פעם לא מפריע. אז באמת קבענו 

 33איזו פגישה ברמת גן, אני הגעתי לשם בערב, היתה איזו פגישה, 

 34שיצאתי מהפגישה הזאת מהתחושה שלא הבנתי מה זה היה, פשוט לא 
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 1י, לא, הוא הבנתי מה זה היה הפגישה הזאת ואז חזרתי לעופר ואמרת

 2התקשר אני חושבת אלי אמר 'נו איך היתה הפגישה?' אמרתי לו 

 3תשמע לא הבנתי כלום, לא הבנתי מה הוא רוצה, לא מבינה מה הקשר 

 4שלי איתו, איך, לא מבינה מה יש לנו במשותף. הוא פתח איזה חברה 

 5בעזריאלי, מה יש לי איתו כאילו? אומר 'לא, לא, תקשיבי אני מציע לך 

 6עוד פעם אחת את תראי שאולי הוא לא הצליח להסביר את תיפגשי 

 7עצמו', בסדר, זה עוד לקח זמן, לא מיידי, לקח עוד כמה חודשים, אני 

 8כבר לא זוכרת, אני קבעתי פגישה, הוא קבע, אני לא זוכרת, נפגשנו 

 9ואז בפגישה השניה הוא כבר דיבר איתי אחרת, הוא אמר 'תראי, אני 

 10, אני מייצג, אני החלטתי שאני פועל  פתחתי פה חברה, אני עובד

 11לתועלת הציבור, אני עובד עם רוב הגופים, אני עובד פרו בונו' היום 

 12אני יודע שהפרו בונו זה בהתחלה, אחר כך יש סעיף של אחוזים אבל 

 13אז לא ידעתי, אמר פרו בונו, כשאומרים לי פרו בונו זה ישר עושה לי 

 14לא יודעת, בסדר, סבבה, כאילו טוב, אוקי, מישהו עובד למען הציבור, 

 15 אני שמחה לעזור.

 16ואז הוא אומר 'בואי אנחנו נתחיל לשתף פעולה', כשאומרים לי לשתף 

 17פעולה אז אני כבר הבנתי כאילו, יש לך כסף קואליציוני אני עובר פרו 

 18בונו בואי נשתף פעולה, אבל דבר יותר לעובד היה קשה מאוד מאוד 

 19נת ישראל ותמיד כל הפגישות שלנו להתנתק מההווי הפוליטי של מדי

 20התחילו בזה נו תספרי מה קורה מה קורה פוליטיקה, מה הוא, מה 

 21היא, מה הם, מה, איך זה הולך, מה פה, מה שם, זה אני יודעת, אני 

 22לא אומרת את זה לשלילה זה הרבה אנשים שהיו בפוליטיקה זה 

 23זו היתה החיידק הזה שאי אפשר להתנתק ממנו , זה שם. אז כאילו אז 

 24השיחה ואחר כך, 'אז תגידי מה את עושה' אחר כך אני כבר הבנתי, 

 25בשלב יותר מאוחר אבל עוד אז הבנתי איך העסק הזה עובד, נגיד. אני 

 26נוסעת לבאר שבע והחבר'ה שלי מבאר שבע מביאים אותי למכללה 

 27הטכנולוגית בבאר שבע, והמנהל המכללה אומר שהחינוך הטכנולוגי 

 28כי הממשלה מסבסדת את האוניברסיטאות,  בארץ הולך למות

 29המכללות הפרטיות מתקיימות כי כולם השכלה גבוהה ובעצם אין 

 30כמעט מימון להשכלה הטכנולוגית וזה קורס. ואז אני בפגישה הבאה 

 31אני יושבת עם עובד ואני מספרת לו כמו לידיד, תקשיב הייתי בבאר 

 32גי הולך למות שבע, באמת נדהמתי ואני מספרת הנה החינוך הטכנולו

 33והם מספרים, אני לא יודע איך לעצור והנה הפלא ופלא אני מגיעה 

 34למפגש הבא שזה עוד חודש חודשיים ואומר תקשיבי אני מייצג עכשיו 
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 1את ההתאחדות של המכללות הטכנולוגיות ואני עושה את זה פרו בונו 

 2ובאמת הנה את אמרת שאכפת לך הנושא אז אני דואג. עכשיו, אני 

 3תי אבל לא אכפת, מה אכפת לי? אני באמת דואגת לחינוך כבר הבנ

 4הטכנולוגי ואני באמת רוצה לתמוך אז במקום להתעסק עם המכללה 

 5בבאר שבע אם הוא מביא לי את כל ההתאחדות של המכללות ואני 

 6יושבת עם הדירקטוריון של ההתאחדות ואני אומרת להם 'אוקי, תני 

 7וד את השנתיים הבאות, לי תחזית כמה כסף אתם צריכים כדי לשר

 8 לאיך הכסף הולך, למה הולך, אם תשכנעו אותי אני אעביר לזה כסף', 

 9 את באמת צריכה אותו בשביל זה? כב' הש' לוי:

 10 אני לא צריכה אבל אתה יודע מה, אבל אני לא צריכה אף אחד,  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 לך לא? אם היית פונה להתאחדות ומציעה להם הם יגידו כב' הש' לוי:

 12 אין ספק, אני לא צריכה אותו, אני אמרתי שאני צריכה אותו? העדה, גב' קירשנבאום:

 13נו, אז למה את ממשיכה עם המפגשים האלה שאת מתארת אותם  כב' הש' לוי:

 14 כנטל?

 15 אבל אני, תקשיב, כי זה חברתי כזה ומדברים,  העדה, גב' קירשנבאום:

 16 

 17 חברתי להיפגש איתו? חסר לך חברים? הבנתי שחסר לך זמן.  כב' הש' לוי:

 18נכון, אבל אם אני נפגשת איתו פעם בחודשיים לאיזו חצי שעה שעה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 19לא קורה שום דבר. ואם הוא מביא והוא עושה את זה במקום שאני, 

 20באמת לא היתה לי בעיה. העברתי בסופו של דבר למכללות טכנולוגיות 

 21מיליון שקל. אחר כך הוא הביא גם את הגרעין של נצרים  10תי לדע

 22באריאל שהיה חסר להם מבנים, אז גם נתתי כסף לנצרים שיהיה 

 23והוא הביא עוד מספר פרויקטים שזה היו פרויקטים באמת שלא כל 

 24כך דבר היה לי נגיעה לזה, למשל הוא הביא פרויקט של מוזיאון 

 25הביזיונות שכל המבנה הזה  טרומפלדור והוא אמר שזה למשל אחד

 26של העלייה השניה מרוסיה הולך שם רעוע, המסמכים היסטוריונים 

 27נרקבים וזה ואם יש מישהו שיכול לעזור ולטפל בזה ואני מאוד רציתי 

 28באמת לעזור בעניין הזה אבל במקביל הוא גם אמא 'תראי אני עובד 

 29למים הרבה פרו בונו, אולי את יכולה גם למצוא לי קליינטים שמש

 30כסף?' ומכיוון שאני ככה, אני מאוד התרשמתי ממנו, הוא באמת איש 

 31 מרשים אז הבאתי לו את תיאטרון גשר, 

 32 עברת מהפך.  כב' הש' לוי:

 33 לא, לא עברתי מהפך, אני אף פעם לא זלזלתי בו,  העדה, גב' קירשנבאום:

 34 בהתחלה לא הבנת כלום.  כב' הש' לוי:
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 1 לא הבנתי מה הוא רוצה ממני אבל שכעובד יושב ,  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 מה הוא רצה ממך? כב' הש' לוי:

 3הוא רצה איזה שהוא חיבור, הוא רצה חיבור אלי, לכסף קואליציוני  העדה, גב' קירשנבאום:

 4אין לי ספק. הוא רצה דרכי חיבור לפוליטיקה ישראלית ולשמוע מה 

 5ה לא, זה לא איזה קורה ואני גם רציתי לפעמים לשמוע את דעתו, ז

 6שהוא פוסל ושאתה עומד בן אדם והוא מרשים ומדבר והיה מזכיר 

 7הממשלה אני לא חושבת, אני חושבת שזו איזה שהיא התרשמות אבל 

 8מה שהתחלתי להגיד כשהוא, אז הבאתי את תיאטרון גשר שהוא 

 9התחייב לגייס להם, עשו איתו ריטיינר של שנה שהוא התחייב להם 

 10, אני לא חושבת שהוא הצליח, אבל פרויקט אחד לגייס כסף עבורם

 11שהוא כן הצליח ועזב וזה היה גם לי חשוב למשל, בזמנו אלכס גדלקין 

 12התמנה לראש העיר בנצרת עילית והם היו צריכים להעביר הצעת 

 13מחליטים בממשלה ואלכס לא ידע איך לעשות את זה ובתור מזכיר 

 14רתי ביניהם ובאמת הממשלה זה, זה באמת הניסיון והידע שלו וחיב

 15עובד הכין הצעת מחליטים מעולה שהם הלכו עם הצעת מחליטים 

 16 הזאת לממשלה וקיבלו אחר כך תיעדוף בתיקצוב. 

 17שאלה קטנה, היו גם בקשות שלא נענית להם, אם את יכולה לתת  ש:

 18 דוגמה, דוגמאות. 

 19היו בקשות שהם לא היו לגמרי באג'נדה שלי, כאילו לא היה לי איתם  ת:

 20דבר אז לא, הוא פנה למשל, הוא רצה שאני אתמוך בנאות  שום

 21קדומים, אני אוהבת את הטבע, אני אוהבת את הכפר התנ"כי שיש 

 22שם וגידולים תנ"כים אבל זה לא משהו, לא ראיתי בזה משהו שזה 

 23מתאים לאג'נדה שלי ולכן לא תמכתי ברעיון הזה. אולי הוא גם, לא 

 24 זוכרת. 

 25 ואליציוניים לפרויקטים שמהם הוא השתכר?נתת כספים ק כב' הש' לוי:

 26 אני לא ידעתי שהוא משתכר כי הוא תמיד אמר לי,  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 עובדתית כן? כב' הש' לוי:

 28 מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 29 עובדתית זה קרה? כב' הש' לוי:

 30 אני לא יודעת, אני לא יודעת, כי הוא אמר,  העדה, גב' קירשנבאום:

 31 עד היום את לא יודעת? :כב' הש' לוי

 32לא יודעת, צריך לבדוק בהסכמים שלו, אני לא חפרתי בהסכמים שלו,  העדה, גב' קירשנבאום:

 33הוא אמר לי שהתאחדות הסטודנטים הוא עושה את זה פרו בונו 

 34ונצרים הוא עושה את זה פרו בונו, אני לא ידעתי שהוא קיבל מזה 
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 1פרו בונו הבאתי לו שני כסף. אני בגלל זה שכל הזמן אמר אני עובד 

 2 פרויקטים שהוא מרוויח מזה גם. 

 3אני לא מבין מה את אומרת לי. את אומרת, אם את אומרת שלא ידעת  כב' הש' לוי:

 4 אז בדיעבד מתברר שהוא כן קיבל? 

 5אני לא יודעת, אני עד היום לא יודעת אם הוא קיבל שם כסף. אני לא  העדה, גב' קירשנבאום:

 6כסף. אני טענתי? אני לא יודעת אם הוא קיבל  טענתי שהוא קיבל שם

 7 כסף. 

 8 עלה בהסכמים שלהם אדוני זוכר, היה שם סעיף,  עו"ד א. אדרת:

 9 בזמן אמת, לא בזמן אמת ועד היום את לא יודעת? כב' הש' לוי:

 10לא יודעת אם הוא קיבל שם כסף, מאיפה אני יודעת אם הוא קיבל  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 שם כסף? 

 12 זה עניין אותך? לוי: כב' הש'

 13הוא אמר לי שהוא עובד פרו בונו, זה צריך לעניין אותי יותר? אני  העדה, גב' קירשנבאום:

 14 צריכה ללכת ולחטט ולהגיד לו תביא לי הסכם, 

 15 זאת אומרת כל פרויקט שהוא דיבר איתך הוא אמר לך פרו בונו? כב' הש' לוי:

 16 רו בונו, דוגמה אתה יודע אבל, הוא אמר לי אני עובד פ העדה, גב' קירשנבאום:

 17 אבל את אמרת שהוא אמר לך תראי, כב' הש' לוי:

 18 הוא אמר שאני עובד פרו בונו,  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 שהוא אמר 'אני רוצה גם',  כב' הש' לוי:

 20 אז הוא פנה לנאות קדומים שהוא אמר שהוא כן מייצג אותם.  העדה, גב' קירשנבאום:

 21 פרויקט שלישי?היה  כב' הש' לוי:

 22 הוא אמר שאת טרומפלדור הוא גם מייצג אותם.  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 נו.  כב' הש' לוי:

 24 אבל אני עם טרומפלדור היתה בעיה עם להעביר כסף לטרומפלדור.  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 תיכף נגיע לטרומפלדור. עו"ד א. אדרת:

 26טרומפלדור, ולא היה אכפת לי שמישהו אני כן רציתי להעביר כסף ל העדה, גב' קירשנבאום:

 27 גם מייצג אותם או משהו כזה כי אני חשבתי שזה נכון היה לעשות. 

 28 טוב.  כב' הש' לוי:

 29טוב, את יודעת מה? אם התחלת לדבר על טרומפלדור, לא, אני רוצה,  עו"ד א. אדרת:

 30שניה אחת. מבחינת הצד השני, האם את נתרמת באותן פגישות? מה 

 31 יחזקאל?קיבלת מעובד 

 32אז הוא מאוד רצה, אמר אני רוצה לייעץ לך, תראי איך להתנהל איך  ת:

 33פה ושם, מה את צריכה לעשות. אני לא, אני לא הרגשתי שאני, כאילו, 

 34אני, לא יודעת איך להגיד את זה, אולי הוא חשב שהוא מנסה לתרום 
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 1לי את זה ואני גם רציתי אולי שייתן קצת מידע ומניסיון שלו, רק 

 2ע וניסיון שלו לא יצא לי ממש תרומה כי כנראה שאנחנו מפלגה מיד

 3קצת אחרת ופועלים קצת אחרת ולכן זה לא פשוט לייעץ אולי משהו 

 4שעובד בקדימה לא ממש עובד בישראל ביתנו אז לכן זה לא, העצות 

 5 האלה לא, זה לא היתה את המציאות שלי. 

 6 לא, מה הכוונה? הוא נתן לך עצות אבל הן  כב' הש' לוי:

 7 אני, אתה רוצה אני אכנס עכשיו? העדה, גב' קירשנבאום:

 8 לא, אני לא,  כב' הש' לוי:

 9 אפשר להיכנס גם בהמשך לזה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 10 אני רוצה להבין מה את אומרת.  כב' הש' לוי:

 11אני אומרת שהוא, היו פה כמה דברים, הוא רצה להתקרב אלי כי הוא  העדה, גב' קירשנבאום:

 12בכל זאת לגייס דרכי גם את הכספים והוא הרגיש רק אני מבקש?  רצה

 13לא, אז בואי אני קצת אתרום ומה הוא יכול לתרום? הוא יכול לתרום 

 14קצת מידע פה ושם אבל הידע שלו הוא לא יכול היה לתרום לי כי זה 

 15הידע שלו חי בפרספקטיבה אחרת מהמציאות שלי ולכן התרומה שלו 

 16 ה שאני אומרת. לא תאמה למציאות שלי מ

 17 בואי תתייחסי בבקשה להצעות שלו סביב נושא הבחירות לכנסת.  עו"ד א. אדרת:

 18 אז למשל,  ת:

 19 

 20 לפני שנראה מסמכים.  ש:

 21קודם כל אמר בואי לי יש מאוד ניסיון, הוא גם, עד היום הוא לדעתי  ת:

 22עוד מופיע בטלוויזיה, בכל מיני תוכניות אבל אז הוא הופיע הרבה גם 

 23כנסת ואז הוא אמר תעדכני אותי מתי את מופיעה אז אני אתן בערוץ 

 24לך את ההערות שלי להופעות שלך אולי אני יכול לשפר לך אותם, 

 25אמרתי בסדר, אבל אני עוד רציתי, טוב, אני אסיים את זה ואני אגיד. 

 26ואז אני באמת שלחתי לו איזה הופעה שלי בטלוויזיה ואז הוא כותב 

 27מרת לא היה לו מה להעיר לי אבל כשאתה לי פאינה המלכה, זאת או

 28אומר לתרום ולהיות מותרמת, למשל הוא יודע שאני מתעסקת עם 

 29הצעירים כי גם אני מספרת את כל הנושא שאני מתעסקת בצעירים 

 30ואז יום אחד אני מגיעה אליו לפגישה ומחכה לי אצלו בחדר איציק 

 31י, אני שמולי. אז הוא אומר תראי הנה אני מקדם את איציק שמול

 32עובד, אולי אתם יכולים לעבוד ביחד עם צעירים אז אבל אני אומרת 

 33לו בסדר, מה, איפה אני? איציק שמולי מתמודד במפלגת עבודה, אני 
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 1בישראל ביתנו, אנחנו עכשיו מה? אנחנו הולכים, לא יצא מזה שום 

 2 דבר. 

 3 מה לגבי הקשר עם רונן צור שהכרת דרכו? ש:

 4כבר לא, הוא הבין שאין לו מה אז הוא  אז כנראה שכשהעצות שלו ת:

 5אמר את יודעת מה בואי אני אכיר לך את רונן צור שהוא אולי ייתן לך 

 6על מה צריך להיות. עכשיו, אני את רונן צור הכרתי כבר  visionיותר 

 7קודם, לא היה צריך להכיר לי את רונן צור. אני חושבת שכל מי 

 8צור. אז אמרתי אוקי, שבפוליטיקה פחות או יותר מכיר את רונן 

 9בסדר תביא את רונן צור, נראה מה יהיה, אבל היתה פגישה אחת או 

 10 שתיים ובאמת לא יצא מזה שום דבר. 

 11 אוקי.  ש:

 12אבל זה היה הכל ברמה ידידותית, אף אחד לא אמר לי שזה תמורת  ת:

 13תשלום, אף אחד לא אמר לי את מעבירה לי כסף זה אני נותן לך או 

 14את צריכה לשלם לי על זה, לא רונן צור, לא עובד, הכל היה ברמה 

 15חברית עד כדי כך חברית שרונן צור מגיע אלי הביתה לכוס קפה, 

 16בית מנהלים עניינים תמורת תשלום? אף יושבים, מדברים, מה אני ב

 17אחד, מי מגיע אלי הביתה? חוץ מחברים אף אחד לא, אף אחד 

 18 מכאילו, לא היה אצלי בבית. 

 19 אוקי.  ש:

 20 אז הכל זה כזה מן חברי.  ת:

 21על הנושא של פרויקט טרומפלדור נרחיב בהמשך דרך התייחסות  ש:

 22נקודות מה זה  לנושא של ליה שם טוב, רק תני קצת בלי שיחות, בכמה

 23 הפרויקט הזה, מה רציתם לעשות איתו. 

 24אז כמו שאמרתי שמוזיאון טרומפלדור נמצא שם בקיבוץ, בצפון,  ת:

 25באיזה מקום ואמר עובד שהוא היה שם, הוא ראה מבנה רעוע, דולף, 

 26הכל נרקב שם וצריך לעזור. עכשיו, אני כבר קודם מאוד רציתי לעשות 

 27יוצאי ברית המועצות או יוצאי חבר מרכז מורשת ליוצאי רוסיה או 

 28העמים, כאילו משהו, איזה שהוא מרכז מורשת. אני פניתי קודם עוד 

 29רציתי להעביר עוד כשהייתי חברת כנסת ויכולתי להעביר חקיקה, 

 30ניסיתי להעביר חוק של הקמת מרכז מורשת כזה ואז לימור לבנת 

 31כי  התנגדה ואמרה שהיא לא מוכנה להקים מרכזי מורשת בודדים

 32עכשיו על כל פינה יקומו כל מיני מרכזי מורשת, היא רוצה שבית 

 33התפוצות יכלול את, שזה יהיה המרכז המורשת הגדול ושם לכל 

 34תפוצה תהיה פינה. ובסופו של דבר זה לא יצא ובלי חוק או ככה, כל 
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 1אחד באופן פרטי מקים איזה שהוא מרכז מורשת, אין שום דבר שזה 

 2ם מרכז מורשת. לכן, כשעלה הנושא של מאחד אותם אבל שם לא ק

 3טרומפלדור זה מאוד התחבר לי ואמרתי אוקי אם בבית התפוצות 

 4ובזה אנחנו לא הצלחנו בוא נעשה אולי אני אצליח גם לשחזר את 

 5המוזיאון של טרומפלדור וזה טבעי שאני אכניס בתוך המוזיאון של 

 6היה  טרומפלדור גם את המורשת, מרכז מורשת ליוצאי רוסיה. זה

 7 החשיבה שלי. 

 8ולפי  29.4.2014-אוקי. נחזור לזה בהמשך. אני עובר עכשיו, נשאר ב ש:

 9הנטען וגם לפי המסמכים היתה ישיבה שלך עם האנשים של צור 

 10ועובד יחזקאל ושם נקבע שהשירות שתקבלי מהם הוא שיפור 

 11התדמית לקראת מיקום ברשימת ישראל ביתנו  לכנסת הבאה ורק 

 12, אני רוצה שתתייחסי אליה, אני אציג לך 584צגת, ת/ליבנה גם הכין מ

 13 אותה. 

 14אז לאורך כל הזמן שעובד אומר בואי את צריכה יותר, את צריכה  ת:

 15להיכנס אנחנו לקראת הבחירות כי אנחנו גם מדברים שהאווירה 

 16מתחממת כנראה שהולכים לקראת הבחירות, את צריכה יותר עצה. 

 17צעה, תכתוב מה אתה חושב אמרתי לו אתה יודע מה? תביא לי ה

 18שצריך לעשות ואני אראה, אם זה יהיה רציני אז נראה את זה ואני כן 

 19רוצה שפעם אחת אנחנו נתייחס למצגת הזאת מההתחלה ועד הסוף כי 

 20המצגת הזאת עלתה פה הרבה פעמים בעדויות שונות אז אולי כדאי 

 21שפעם אחת ניתן לה דעה עד הסוף. אז כמו שקוראים למצגת הזאת 

 22 'שיפור תדמית ומיקומה של פאינה קירשנבאום בכנסת', 

 23 

 24 רשימת ישראל ביתנו  לכנסת.  ש:

 25ישראל ביתנו . אז אני כמו שאתם יודעים, אי אפשר לקדם את המקום  ת:

 26של פאינה קירשנבאום או מיקום שלה בישראל ביתנו כשאתה אומר 

 27, כי כמו שהזכרתי לפי 1איזה אי הבנה, הנה זו אי הבנה מספר 

 28, אני יכולה לעמוד על 7תקנות של המפלגה אני ממוקמת במקום ה

 29הראש, לתלות את עצמי רגליים מלמעלה לתקרה, אני אהיה במקום 

 30. שום דבר שאני אעשה לא יקדם אותי במיקום הזה. אז אם היה 7

 31קצת קורה או מי שהכין את המצגת הזאת גם קצת לומד על ישראל 

 32 לזה שום קשר,  ביתנו  היה מבין שמה שהוא כותב אין

 33 למה אי אפשר? כב' הש' לוי:

 34 מה? העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 למה אי אפשר? כב' הש' לוי:

 2 . אי אפשר. 7אי אפשר, כי אני, איך אפשר? אני בתקנון מספר  העדה, גב' קירשנבאום:

 3 ? 7כתוב פאינה קירשנבאום מספר  כב' הש' לוי:

 4 מזכ"לית המפלגה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 5 נו.  ' לוי:כב' הש

 6 אבל אני מזכ"לית המפלגה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 מה הבעיה לשנות את התפקיד שלך? כב' הש' לוי:

 8 אי אפשר, קודם כל אף אחד לא התכוון לשנות את זה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 למה? כב' הש' לוי:

 10 כי זה לא היה מתוכנן, היה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 11נגיד שהיה מנהיג, לא יודע מי זה, בא ומציע לקדם אותך למספר נגיד,  כב' הש' לוי:

 12 , זה אסור?2

 13 הוא לא יכול היה לקדם אותי כל עוד אני מזכ"לית המפלגה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 14 הוא לא רוצה שתהיי מזכ"לית,  כב' הש' לוי:

 15 אבל הוא כן רצה שאני, עד הכנסת,  העדה, גב' קירשנבאום:

 16 הוא יראה את המצגת והוא לא ירצה יותר.  כב' הש' לוי:

 17 הוא לא, אין דבר כזה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 18 לא? אין? כב' הש' לוי:

 19 לא, אין דבר כזה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 טוב.  כב' הש' לוי:

 26זה השערות, המציאות היא אחרת לגמרי. המציאות היא כזאת  העדה, גב' קירשנבאום:

 27היא  19-ים שפאינה קירשנבאום עד הכנסת השפאינה, וזה סיכומ

 28ועובדה שאני אפילו לא  7מזכ"ל המפלגה והיא נכנסת למקום 

 29מתראיינת בוועדה המסדרת כי אני משוריינת, זה לא, כל מי שמכיר 

 30את ישראל ביתנו  יודע שזאת המציאות אז עכשיו אם עוד פעם, אם 

 31ת מהבוקר עד שעו 24היו קצת מתעמקים גם אם אני אופיע בטלוויזיה 

 32הערב, כולם יודעים מי זאת פאינה קירשנבאום, זה לא ישנה את 

 33בכנסת התמניתי לסגנית השר,  7המיקום שלה לכנסת. אני ממקום 

 34זאת אומרת אני, אם הייתי נשארת, אם הפרשה לא היתה פורצת אז 
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 1הייתי שרה, זה במפלגת ישראל ביתנו  לא ממנים  7ממקום  19בכנסת 

 2. אלא יש יושב ראש מפלגה והוא קובע מי שר ומי סגן 4, 3, 2, 1שרים 

 3שר. ולכן המקום שלי, אני יכולתי להיות גם אם היו משריינים אותי 

 4והראש המפלגה היה מתרשם והיה מעריך אותי אז גם  22במקום 

 5יכולתי להיות סגנית שר ושר, לכן המיקום בישראל ביתנו  22ממקום 

 6  לא משנה בכלל לתפקידים שאני ממלאת.

 7 אוקי, אז אולי לא המיקום אבל התפקיד כן יכול להיות? כב' הש' לוי:

 8אבל זה לא משנה, אני עובדה שכשהכרתי את עובד וכבר עבדתי איתו ,  העדה, גב' קירשנבאום:

 9הייתי סגנית שר, אני צריכה עוד יותר למקם את עצמי?  7כבר ממקום 

 10 אני צריכה עוד יותר להוכיח את עצמי?

 11 מה? לא רצית להיות שרה? כב' הש' לוי:

 12אני שוב אמרתי, אם לא היתה פורצת הפרשה גם הייתי שרה בלי  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 עבודה של עובד או כל מה שהוא חשב, 

 14בלי קשר לעבודה אני שואל, זה לא, זה בלתי טבעי שאדם לא רוצה  כב' הש' לוי:

 15 להתקדם, בטח פוליטיקאי, יש פוליטיקאי שלא רוצה להתקדם?

 16 אבל בישראל ביתנו לא כל מי שקופץ בראש מקבל את התפקידים.  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 זה משהו אחר.  כב' הש' לוי:

 18אוקי. אז אני, זה לא חוכמה לצאת ולדבר, זה צריך לדעת מה להגיד,  העדה, גב' קירשנבאום:

 19איפה להגיד, מתי להגיד ותאמין לי עם העבודה שאני ביצעתי במפלגה 

 20כשהבאתי את המפלגה לא לבד כמובן, אבל להישגים כמו  2003משנת 

 21שהבאתי ולתוצאות כמו שהבאתי ועבודה שביצעתי גם בכנסת וגם 

 22בתור סגנית שר אני לא הייתי צריכה להוכיח את עצמי לאף אחד. מי 

 23 שהיה צריך לקבל החלטות ידע בדיוק מה הערך של המפלגה. 

 24 אז אם כל זה כל כך עוצמת,  כב' הש' לוי:

 25 רגע, בוא ניכנס,  העדה, גב' קירשנבאום:

 26לא, אל תיכנסי, רגע. אם זה כל כך עוצמתי, מה את הולכת לשמוע מה  כב' הש' לוי:

 27 יש לו לדבר? מה זה תורם?

 28הוא כל הזמן אומר בואי אני אתרום, בואי אני אראה לך מה את  העדה, גב' קירשנבאום:

 29 יכולה לעשות, אז אני אומרת לו תראה לי. 

 30 הוא בכלל לא מדבר את השפה שלכם, מה את צריכה אותו? הש' לוי:כב' 

 31נכון, אז המצגת הזאת רק עוד פעם אחת מראה שהוא לא מדבר את  העדה, גב' קירשנבאום:

 32השפה שלי. אז אחרי המצגת הזאת אמרתי כל מה שאתה מציע לא 

 33 רלבנטי ובזה נגמר הסיפור. 

 34 ולפני כן לא הבנת את זה? כב' הש' לוי:
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 1אבל כל, אני, תקשיב, אני הבנתי אבל אני צריכה גם להראות לו שהוא  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 לא מבין. 

 3 למה? כב' הש' לוי:

 4 מה זה למה? העדה, גב' קירשנבאום:

 5 מה את חייבת לו? כב' הש' לוי:

 6 כי במקום שהוא כל הזמן יגיד לי תראי אני ככה אני ככה, אז אני אגיד העדה, גב' קירשנבאום:

 7לו תקשיב כל מה שאתה הצעת או כל מה שאתה רוצה להציע אין לזה 

 8שום אחיזה במציאות. וגם, אם נלך פה במצגת הזאת אני בכל זאת 

 9 תרשה לי כבוד השופט, 

 10 המצגת הזאת כמה זמן זה אחרי שהכרת אותו? כב' הש' לוי:

 11ה, אבל היה פרק ' וזה שנתיים אחרי ז12' 11אם אני הכרתי בסביבות  העדה, גב' קירשנבאום:

 12זמן שכמעט באמת, הקשר היה מעט מאוד, זה לא שאנחנו כמו שזה 

 13נראה פה מה שאנחנו תוך שעה אומרים נפגשתי, נפגשתי, נפגשתי ויש 

 14 3-רושם שאנחנו נפגשנו כל שני וחמישי, היו פעמים שנפגשנו פעם ב

 15חודשים, לא היה צורך, זה לא משהו שרצנו בכל  4-חודשים, פעם ב

 16 מפגשים.  6הזאת של שנתיים אולי היו לנו התקופה 

 17 לאדם עם חושים כמו שלך שנתיים זה לא פרק זמן קצר.  כב' הש' לוי:

 18לא, אבל אני, תקשיב, אני לא מזלזלת באף אחד לעולם. ומה שנראה  העדה, גב' קירשנבאום:

 19לי היום זה לא תמיד שנראה מחר ואני אומרת אני רוצה לשמוע את 

 20אם אני לא מסכימה עם דעתם וגם אם אני דעתם של אנשים גם 

 21חושבת שמה שהם אומרים זה לא בדיוק תואם, אני בן אדם שאני 

 22פתוח לשמוע את הדברים. אני, אבל כשהוא אמר את צריכה ואת 

 23צריכה אני אמרתי אני לא צריכה, ותאמין שגם לפני זה אמרתי לו אני 

 24אומר שמה וזה שהוא כותב את זה במצגת זה רק  7משוריינת במקום 

 25שאני אומרת לא חודר את ההבנה הזאת אז, אבל אמרתי אתה יודע 

 26 מה, תכין מצגת ונראה מה אתה מציע, זה הכל.

 27עכשיו, אם נראה מה הוא מציע גם אז קודם כל כשאני מסתכלת על 

 28המצגת הזאת אז כל סטודנט של שנה א' במנהל עסקים לומד מה זה 

 29הזאת, זה לא משהו חוזקות, חולשות ואיך כותבים את המצגת 

 30שעכשיו צריך תואר שני באסטרטגיה בשביל לדעת שזה מה שצריך 

 31לכתוב אבל אני כשאני מסתכלת על הרעיונות שהוא כותב פה אז צריך 

 32להבין אני במסגרת הסגנית שר הפנים היו לי שני מנדטים, הוא ידע 

 33את זה כי כולם ידעו, זה בתקשורת ידעו. היה לי כל הנושא של 

 34שהייתי אחראית עליו, על התעודות הביומטריות ונושא של  ביומטריה
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 1העובדים זרים בסיעוד בלבד ושם באמת עשיתי כל מיני תיקונים 

 2והעברות. אז הוא כותב פה אכיפת עבירות חוקי בנייה, זה לא אני. 

 3זה אם אני רציתי שגדעון סער יפטר אותי מחר  –טיפול בתאגידי מים 

 4תי צריכה להתעסק בזה. איחוד מהסגנית אז בדיוק זה מה שהיי

 5זה מי שמכיר את ליכוד יודע זה אנטיתזה של הליכוד ממש.  –רשויות 

 6 –לא שלי. מתן פתרונות ברישוי עסקים  –טיפול בבעיות חופי רחצה 

 7כאילו כל מה שפה הוצג אין לזה קשר לנושאים שהם בסמכותי 

 8לי את  ובאחריותי. מה מתוך זה אני יכולה לעשות? שבא בן אדם ומציג

 9זה ואני אומרת לו עובד תקשיב מהדף הראשון של המצגת הזאת ועד 

 10הדף האחרון שום דבר לא רלבנטי, לא לי, לא לתפקידיי, לא למה 

 11שאני עושה ומה שאתה מציע זה לא מתאים, אני לא צריכה את זה 

 12 עכשיו, לא צריכה ואני מסתדרת בלי עצה ובלי עזרה. 

 13 חברי?וכל זה )לא ברור(  כב' הש' לוי:

 14הוא אמר, הוא אמר אני אכין לך מצגת, אם זה ייראה לך אז אולי  העדה, גב' קירשנבאום:

 15נוכל וזה, אבל זה לא נראה לי ובמצגת הזאת כל הסיפור של הנראה 

 16תיקחי אותי או לא תיקחי נגמר. אמרתי אתה רואה, מה שאתה מציע 

 17ך, לא תואם לי, לא מתאים לי, נגמר, אני לא צריכה את העצה של

 18 תמורת תשלום. 

 19בעמוד החמישי למצגת 'הגדרת המשימה' כתוב פה בין היתר חיזוק  עו"ד א. אדרת:

 20 המוכרות של סגנית השר בקרב כלל הציבור בישראל. 

 21 כן.  ת:

 22אז אני רוצה לשאול אותך מה היתה מידת המוכרות שלך בתקופה  ש:

 23 . 2014, 2013-' ו14שקודמת לפגישה הזאת? אם אנחנו באפריל 

 24קודם כל, שוב, אני אומרת אתה מדבר עם המפלגה כמו ישראל ביתנו   :ת

 25ואתה אומר, כותב להנהלת המפלגה הגוף הבוחר, הנבחר, אז זה צריך 

 26לדעת מה זה הגוף הנבחר בהנהלת המפלגה ישראל ביתנו , זה כאילו 

 27 באמת, או אלקטורט או כלל הציבור בישראל. 

 28 

 29 כן, אני מדבר על,  ש:

 30ת שלי, תראה, אני באמת, גם קותי היה פה הדובר שלי אבל המוכרו ת:

 31לשעבר ואמר שנאלצנו לסרב לכל ההופעות, לא לכל אבל לחלק מאוד 

 32גדול של ההופעות. אני כל נושא מפלגתי אם היה עולה איזה נושא, לא 

 33רק ישראל ביתנו  כל המפלגות נושא דברים, עולה, לוקחים את פאינה 

 34ל נושא, כל פעם שרצו לפרשן את קירשנבאום מזכ"לית המפלגה. כ
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 1משהו שאמר אביגדור ליברמן ולא הבינו לקחו את פאינה קירשנבאום 

 2שהיא תפרשן גם את אביגדור ליברמן. כל פעם שרצו נושא ביומטרי 

 3היה נושא מאוד אוהד כי אנחנו אז בדיוק נכנסנו עם התיעוד 

 4ן הביומטרי, פתחנו, נפתחו סניפים, דברים כאלה, זה היה כל הזמ

 5בתקשורת גם כן התראיינתי על זה. היה לי כל כך הרבה ראיונות זה 

 6מצב הגיע שכל חבר, אני אומרת כבוד השופט באמת, אין תוכנית יום 

 7שישי בערב שחברי כנסת והשרים עומדים בתור להיכנס לתוכניות של 

 8היום שישי בערב, זה הרי האייטם הכי גבוה, ברור, אני לא הסכמתי 

 9ניות של יום שישי בערב או ימי שבת, באופן עקרוני יותר להגיע לתוכ

 10אמרתי אני לא מגיעה יותר, לא יום שישי לא מעניין אותי ולא שבת, 

 11 5שעות  24יש לי משפחה, אני לא יכולה יותר להתראיין אני עובדת 

 12ימים בשבוע, שישי שבת אני רוצה להיות יותר עם המשפחה כי 

 13י אומרת לך, אבל בסדר. אפשר הסיפור, אני, היה לי כל כך הרבה ואנ

 14 להבין ואפשר לא להבין, זה המצב. 

 15 את פנית למכון יפעת והוצאנו,  ש:

 16 אני כשהסיפור הזה עלה אני כן פניתי למכון יפעת, וביקשתי,  ת:

 17 חודשים הקודמים.  5-ל ש:

 18כן. ביקשתי שיתנו לא מה שנאמר כאילו עובד נתן, כמה אני הופעתי  ת:

 19לפני היוולדות של עובד בתקשורת וזה רק תקשורת ישראלית לא 

 20דוברת רוסית אז אם תוסיף לזה עוד ראיונות בתקשורת רוסית אז זה 

 21יגיד בפני עצמו וזה אני ביקשתי בכוונה בתקופה לא להתפרס, כאילו 

 22אלה ההופעות שלי. אז עכשיו אם  30.4.14 עד 1.12.13-מינואר, מ

 23תחלק את זה לכמות ימים כבוד השופט תראה כמה אני הופעתי 

 24 בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונים, בכל, 

 25 אבל למה היית צריכה את זה? כב' הש' לוי:

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
#<13># 31 

 32 החלטה

 33 . 194הוגש וסומן נ/

 34 
#<14># 35 

 36 , במעמד הצדדים.2019באפריל  1ניתנה והודעה היום, 
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 1 

 
 שופט, לוי ירון

 2 

 3 

 4 כי זה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 5אם הכל כל כך, מה את צריכה? הכל ברור, מסודר, אז מה את צריכה  כב' הש' לוי:

 6 את זה?

 7 את מה אני צריכה את זה? העדה, גב' קירשנבאום:

 8 את הדבר הזה.  כב' הש' לוי:

 9אבל הרי פה טענו שאני חיפשתי פרסום, אני צריכה להראות שאני לא  העדה, גב' קירשנבאום:

 10חיפשתי פרסום, אני לא הייתי צריכה פרסום אז היה לי כל כך הרבה 

 11 פרסום שאני לא הייתי צריכה לחפש אותו. 

 12אוקי. אני רוצה שתתייחסי לטענה של כתב האישום שבשלב כלשהו  עו"ד א. אדרת:

 13צה להמשיך להתייעץ להיפגש איתו עובד יחזקאל אמר לך שאם את רו

 14צריך לגבות תשלום ואז היתה הפסקה של מספר חודשים עד שנמצא 

 15 מקור תשלום. 

 16לא עלה נושא כזה, תשלום או דברים כאלה, הוא אמר אני אשמח לתת  ת:

 17לך ייעוץ, שלח את המצגת אבל זה היה כבר אחרי זה, הוא לא דיבר 

 18, אני לא ככה. אני לא זוכרת איתי על תשלום, לא התניה, אני לא עושה

 19 את זה. 

 20 או שלא? או שלא זוכרת? כב' הש' לוי:

 21לא, לא דובר, לא דובר, לא יודעת אפילו כמה כסף, אף פעם לא דובר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 22הוא אמר אני רוצה לתת לך ייעוץ, הוא לא אמר אני רוצה לתת לך 

 23י לא מתאים לי. אז ייעוץ בתשלום. אני גם אמרתי שייעוץ שהוא נותן ל

 24היה, הייעוץ שאתה נותן לא מתאים, הוא לעולם לא אמר שהייעוץ 

 25שלו עולה כסף, זה לא נושאים, אבל גם, עם הזמן זה נהיה עול כל 

 26 הסיפור הזה אז גם הקשר נהיה יותר לעיתים רחוקות.

 27מפגשים,  2-3' אולי היה עוד 13רק שנהייתי סגנית השר באמת בסוף 

 28למה? כי אני עבדתי במשרדים של המשרד  הפנים בבנייני משרדים 

 29 מול עזריאלי והוא ישב שם אז היה אולי, אבל אחר כך היה ממש נתק. 
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 1אוקי. עכשיו, איך הגיע פרויקט הצעירים אל משרדו של צור? איך נוצר  עו"ד א. אדרת:

 2 הקשר?

 3אז כמו שראיתם החלטנו ללכת לכנס בכנסת וכבר התחלנו להזמין את  ת:

 4האולם לאירוע, החלטנו שצריך לקחת, אנחנו לא יכולים לבד לעשות 

 5את היח"צ לאירוע והלכנו להיפגש עם כמה משרדי פרסום, אני שכחתי 

 6לגמרי על רונן איך שהוא והלכנו לגיטם וישבנו עם גיטם , הם נתנו 

 7ת מחיר איזו מופרזת לגמרי ואז אני סיפרתי את זה לעובד איזו הצע

 8שהלכנו והנה אני מתקדמת עם פרויקט צעירים, הלכנו לגיטם והיתה 

 9הצעה מאוד גדולה אז הוא אומר מה את הולכת לגיטם? הנה יש לך 

 10רונן צור, את מכירה אותו, את יודעת את היכולות שלו, למה את לא 

 11ה? ואז אמרתי טוב שישלח לי הצעת לוקחת את רונן צור לפרויקט כז

 12 3-מחיר, נראה אם המחיר שלו סביר ואז אמרתי שצריך לקחת אותו ל

 13, גם  3-חודשי ניסיון ולראות, גם רונן צור ידע שזה הולך להיות ל

 14כשדיברתי עם רונן אמרתי תשמע אנחנו הולכים עם איזה פרויקט של 

 15 ה עובד. חודשי ניסיון ונראה איך ז 3-צעירים, ניקח אותך ל

 16 אוקי. ומה הקשר של משרד עובד יחזקאל לפרויקט הצעירים? ש:

 17כל הזמן בסיפור היה שם אבל אני לא ידעתי על שיתופי פעולה, כאילו  ת:

 18לא ידעתי, לא רונן צור שעובד מקבל מקבל כסף, גם עובד לא אמר לי 

 19שהוא מקבל כסף מצור. מכיוון שידעתי שעובד הוא חבר של צור, אני 

 20תי איך הם משתפים שם פעולה ואולי עובד מביא פרויקטים לא ידע

 21לצור אולי צור מביא פרויקטים לעובד אבל אני ידעתי שיש שיתוף 

 22 פעולה בין משרדי. 

 23לגבי העניין הטכני יותר של זהות המשלם מטעם פורום הצעירים,  ש:

 24 . 594ההסכם ת/

 25ם לצור. אני ידעתי שיש הסכם כי זה היה ברור שיש הסכם בין צעירי ת:

 26עכשיו, אני לא ראיתי הסכם, לא ידעתי אם "איילים" חתומים או מי 

 27חתום שם אבל ידעתי שיש הסכם וידעתי שהם הולכים לשלם כי זה 

 28דובר בפגישות ביננו ודרך אגב מה שכן, הרי אנחנו רצינו לצאת לכנס 

 29ולדבר ולהציג את הפורום צעירים ותוך כדי זה לדבר על ההגירה וכל 

 30רעיון של רונן היה לקרוא לכנס הזה שינוי כיוון, זה כבר הדברים וה

 31רונן הביא לכנס הזה וקרא לו שינוי כיוון והוא אמר שלפי מה שהוא 

 32חש כדאי להתחיל מהגירה ומהגירה ללכת לפרויקטים אחרים. וזאת 

 33 היתה ההצעה שלו וככה זה נעשה. 

 34 אוקי. מבחינתך, להבנתך, מי הלקוח של רונן צור? ש:
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 1לים" צעירים, מי היה , היו שם אלישבע מזי"א וכל הגופים "איי ת:

 2ומיכאל )לא ברור( מתל אביב שהם התאחדו כגוף ואז הם, הרי הם 

 3 הובילו את זה. 

 4טוב. תיכף אני אציג לך את קובץ פגישות הסטטוס הדו שבועיות. לפני  ש:

 5זה אני רוצה שתתייחסי מה זה מבחינתך הפגישות האלה? מה 

 6 פגישות סטטוס? התכלית של אותן

 7אני לא הייתי חלק מהפגישות האלה. אני לא הייתי בפגישות האלה,  ת:

 8אני שלחתי את האנשים שלך בפגישות האלה כי זה פגישות שהיו 

 9צריכים ללוות את הפרויקט הצעירים. עכשיו אני עומדת לנשיאה הם 

 10קראו לזה, אני לא קראתי לעצמי נשיאה לעולם, אני עמדתי בראש 

 11הזה ולי היה חשוב שהדבר הזה יעבוד כמו שצריך אז אני הפרויקט 

 12שלחתי את האנשים שלי שילכו לישיבות ויראו שהדברים מתנהלים 

 13 כמו שצריך. 

 14תיכף אנחנו נראה, בחלק יש רישומים לפחות שאת נוכחת. את רוצה  ש:

 15 להתייחס? היית בחלק? בכמה? פגישות במשרד של עובד או צור.

 16ול להיות שגם הייתי שם. אני זוכרת, אנחנו כנראה אם כתוב אז יכ ת:

 17 2-3נפגשנו. הפרויקט הזה זה לקח לא מעט זמן בטח היו לפחות 

 18 פגישות שהייתי שם גם כן, זה לא שהתנהל לגמרי בעולם החופשי. 

 19שהוא כולל  75אוקי. אז אני אציג לך את הקובץ שכולל את הכל, זה נ/ ש:

 20ישה עם עוד, עם עוד גם את, כולל פה גם את המוצג שהתביעה הג

 21זה שהתביעה הגישה  586נספחים, אני רגע אגיד בדיוק מה זה. ת/

 22כולל את כל הפגישות, רק אני אציין שזה קובץ  75נ/-ו 587ביחד עם ת/

 23 פנימי כך שאת לא מכירה את המסמכים, 

 24 לא, זה לא שאלה כבר. זה לא שאלה.  כב' הש' לוי:

 25 אז לא,  עו"ד א. אדרת:

 26 ה לא במקום. זה לא חקירה ראשית. ז כב' הש' לוי:

 27 אדוני, החקירות של התביעה היו פחות ראשיות,  עו"ד א. אדרת:

 28 קודם לא מתקנים את העוול בעוול,  כב' הש' לוי:

 29 חלילה,  עו"ד א. אדרת:

 30 לא נסחפנו עד כדי כך.  עו"ד אבן חן:

 31 כן.  כב' הש' לוי:

 32 אוקי. אז אפשר למחוק את זה, אני ממש לא צריך,  עו"ד א. אדרת:

 33 לא מוחקים שום דבר. הכל מוקלט.  כב' הש' לוי:

 34 בבקשה.  עו"ד א. אדרת:
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 1 כן.  כב' הש' לוי:

 2 למה לאדוני יש מחלוקת על,  עו"ד ג. אדרת:

 3 יש מחלוקת? אין מחלוקת,  עו"ד א. אדרת:

 4 . יש, אין מחלוקת על זה שלא צריך להדריך כב' הש' לוי:

 5 אין מחלוקת שזה גם לא מה,  עו"ד ג. אדרת:

 6 לא צריך להכניס תשובות לפה של העד.  כב' הש' לוי:

 7אדוני, עד עכשיו החקירה מתנהלת ראשי פר אקסלנס, אז יכול להיות  עו"ד ג. אדרת:

 8 שיש איזה טעות קטנה ולא צריך לעשות מזה יותר מזה. 

 9 אוקי. טעות, אנחנו פה.  כב' הש' לוי:

 10אוקי. סליחה אם השאלה לא של ראשית. אני רוצה לשאול אותך ככה,  א. אדרת:עו"ד 

 11אנחנו  10לקובץ, הקובץ ממוספר. בעמוד  10תתייחסי למשל בעמוד 

 12רואים, ניקח את זה כדוגמה מייצגת, מתייחסים פה לחוקי זועבי, 

 13למאבק באנטישמיות, לרפורמת חניות. מה, זה עניינים שהם חורגים 

 14עירים, אני מבקש שתתייחסי האם הנושאים האלה קצת מפורום הצ

 15 דוברו בנוכחותך? איך הגבת לנושאים האלה?

 16כל, אני לא הייתי חלק, גם אם הייתי חלק מהישיבות אני לא ראיתי  ת:

 17את הדפי סטטוס האלה. גם כשהייתי בישיבות לא הגיעו אלי בעקבות 

 18בל הישיבות האלה איזה דפי ססטוס שאני אוכל לעבור ולהגיד. א

 19באמת כמו שאתה אומר, בוא אני אתייחס לדברים שעולים פה. קודם 

 20כל, שוב אני חוזרת לנושא של אי הבנת המציאות. בתור סגנית שר אין 

 21באפשרותי לעשות חוקים, אני רשות המבצעת, לא רשות מחוקקת. 

 22רשות מחוקקת היא כנסת. לכן פאינה קירשנבאום לא יכולה בשנת 

 23כי חוק ממשלתי מעביר גדעון סער מטעם  להעביר שום חוק 2013-14

 24משרד הפנים וחוקים רגילים מעבירים בכנסת אז פאינה לא יכולה 

 25להעביר חוק זועבי. עכשיו, מעבר לכך, שוב אני אומרת, למה צריך 

 26להבין גם את המטריה? מפלגה כמו ישראל ביתנו  יש לכל ח"כ יש את 

 27י העביר בזמנו חבר הנגזרת פעולה שלו, נגזרת פעולה שלו. וחוק זועב

 28כנסת זכרונו לברכה דודו רותם, אז אני לא יכולה עכשיו להיכנס לדודו 

 29רותם באמצע להפריע לו בחקיקה שלו או מה אני יכולה לעשות? אני 

 30 לא יכולה, זה לא התחום שלי, אני לא יכולה להתעסק בחקיקה.

 31 

 32 

 33 

 34 
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 1 דודו מעביר חוק זועבי, אני סגנית שר, איפה זה משתלב? עכשיו

 2המאבק באנטישמיות, אני רוצה להזכיר לכבוד השופט שאני בקונגרס 

 3כבר התעסקתי באנטישמיות והעדתי פה  2010היהודי העולמי משנת 

 4הייתי בכנס באבי יאר או באירוע לזכרם של באבי יאר  2010-שכבר ב

 5בקייב, אז בטח עכשיו פתאום אני נולדת למה? זה משהו חדש 

 6במאבק כזה הרבה מאוד זמן. אז,  האנטישמיות? אני כבר מתעסקת

 7אז מה חדש פה בסטטוס הזה? אם אני הייתי שם הייתי מעירה את 

 8הדברים האלה. או אם הייתי רואה את זה בדיעבד גם הייתי מעירה 

 9 את זה. 

 10וכשמגיעים נושאים כאלה לפתחך, בין ישירות בשיחות, בין באמצעות  ש:

 11 העוזרים שלך. איך את מתייחסת לזה?

 12תראה, העוזרים, העוזרים הפרלמנטריים או כל עוזרים לא משנה מה,  ת:

 13כולם רוצים להתקדם ורוצים להצטיין וזה לא פסול. ואם נותנים להם 

 14כל מיני ראיות והם שואפים לקבל רעיונות אחרים אז אני לא פוסלת 

 15שאולי הם שאפו גם להביא איזה רעיונות אלי וכשזה מגיע אלי אני 

 16 א, לא מתאים, לא במקום, לא אני. זה הכל. מסבירה להם שזה ל

 17. כתוב שזה מסמך רקע 75בקובץ נ/ 2-3תלכי רגע אחורה לעמודים  ש:

 18והכנה לפגישה עם הצוות שלך. תסתכלי רגע על העמוד הראשון, על 

 19 מה, למה הוא מתייחס?

 20אז קודם כל מדברים על הכנס הזה איך עוצרים את הנטישה של דור  ת:

 21וק שהוחלט שקוראים לו את נדמה לי שינוי כיוון או צעיר וזה , זה בדי

 22משהו כזה, יש פה את בונים את המבנה של הכנס הזה וכתוב פה שמי 

 23שמדברת זה אלישבע מזי"א וגם אני ולכל אחד מוקצה את הזמן ואחר 

 24כך יש, אנחנו מביאים אנשים, אנשי מקצוע ועושים פאנל, מדובר פה 

 25 על הכנס הזה, זה ממש. 

 26 אוקי.  ש:

 27 זה מה, אבל אם אני עוברת לדף הבא, העמוד השני,  ת:

 28 כן, בעמוד השני תתייחסי, 'סוגיות נוספות בקשר עם פאינה'.  ש:

 29אז בסוגיות הנוספות הרי כמו שאמרתם כל הזמן באו באיזה רעיונות,  ת:

 30באיזה הצעות שאני פסלתי את כולם ופסלתי גם את האנשים שנשלחו 

 31הרעיונות האלה אז הם לא שיתפו איתם אחר כך כמו יועצים שלי עם 

 32פעולה בתחומים האלה אז הם התעצבנו שכאילו הם שולחים רעיונות 

 33וזה לא מתקדם לשום מקום לא מתקדם לשום מקום כי זה היה לא 

 34 לשום מקום. 
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 1 

 2 

 3אוקי. לגבי העניין שעלה על אנטישמיות תיכף נתייחס, אני רוצה  ש:

 4השם הכינוי שלו, החוק עצמו  להתייחס רגע לחוק של חנין זועבי. זה

 5נקרא אחרת. אז אני רוצה א' להציג פה כתבה שהתראיינת אליה 

 6אני רוצה להציג לך. את מתייחסת בסוף.  24.11.14-מעיתון הארץ מ

 7 תסתכלי רגע בכתבה, מדוע בעצם את מתראיינת, 

 8 

#<15># 9 
 10 החלטה

 11 . 195הוגש וסומן נ/

 12 
#<16># 13 

 14 , במעמד הצדדים.2019באפריל  1ניתנה והודעה היום, 

 15 

 
 שופט, לוי ירון

 16 

 17 

 18 

 19בכתבה את מתראיינת בסוף בנושא הזה של רק נגיד את  195מדוע בנ/ עו"ד א. אדרת:

 20זה לפרוטוקול זה תיקון לחוק יסוד הכנסת שמאפשר לחברי כנסת 

 21להדיח חבר כנסת בשל תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. חוק 

 22שמכונה חוק חנין זועבי. בסוף בפסקה לפני האחרונה של העמוד השני 

 23 יש התייחסות שלך. 

 24ריך לזכור שאנחנו ברשימה מאוחדת עם ליכוד בתקופה הזאת ואני צ ת:

 25מברכת את נתניהו על זה שהוא קיבל את ההחלטה לתמוך בחוק הזה. 

 26זה תהליכים כאילו. אבל נדמה לי שבכתבה, הנה כתוב, בכתבה עצמה 

 27כתוב החוק הוגש על ידי חבר הכנסת דודו רותם מישראל ביתנו 

 28ועוד זה ושם, אבל זה רק אומר, הרי לא וחתומים עליו עוד חברי כנסת 

 29אני פניתי לעיתון הארץ זה ברור, כן, אלא העיתון פונה אלי, למה? 

 30מזכ"לית, הנה, כתוב קירשנבאום מזכ"ל ישראל ביתנו  וזה פונים אלי 

 31 לתגובות אין סוף אז נתתי מברכת את נתניהו על התמיכה בחוק הזה. 
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 1 יש את הצעת החוק עצמה. אוקי. אני רוצה גם להג עו"ד א. אדרת: 

 2 
#<18># 3 

 4 החלטה

 5 . 196הוגש וסומן נ/

 6 
#<17># 7 

 8 , במעמד הצדדים.2019באפריל  1ניתנה והודעה היום, 

 9 

 
 שופט, לוי ירון

 10 

 11 

 12 

 13אני לא יכולתי גם להיות תומכת של החוק, לפי, הרשות המבצעת לא  העדה, גב' קירשנבאום:

 14יכולה להיות חתומה על החוקים אז אני גם, גם אם אידיאולוגית 

 15 תמכתי בחוק של דודו רותם לא יכולתי לחתום לו על החוק כאילו זה. 

 16אוקי. עכשיו אני רוצה להתייחס לנושא של המאבק באנטישמיות שזה  ש:

 17, שיחה שכבר 799שיחות. אחד זה ת/ 2ולהציג לך  נושא שכן עסקת בו

 18 צריכה להיות אצלך ממקודם. אם אין אני אביא שוב. 

 19 איזו שיחה? ת:

 20 עמודים.  9, זו שיחה קצת ארוכה של איזה 799 ש:

 21 מההתחלה כאילו? ת:

 22 כן, אחת השיחות הראשונות.  ש:

 23 כן, יש לי אותה.  ת:

 24תתייחסי בבקשה לסעיפים  68עד  61יש לך? תסתכלי בעמוד, בסעיפים  ש:

 25 האלה ואחר כך נמשיך גם. 

 26 ?799 כב' הש' לוי:

 27 כן.  עו"ד א. אדרת:

 28 תנו לי עותק בבקשה. זה די ארוך, פחות נוח. תודה. כן.  כב' הש' לוי:

 29, להבנתי מדובר על האנטישמיות, 68עד  61תתייחסי בשורות  עו"ד א. אדרת:

 30 יחסי. תתי
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 1לא, לא, יש פה שני דברים. יש פה בשיחה הזאת יש גם בלבול ביני ובין  ת:

 2דאוד בין הנושאים ואני מתקנת אותו, הוא מתקן אותי, הוא מתקן 

 3 אותי.

 4 

 5 

 6מתחיל גל התחממות של אנטישמיות  2014קודם כל, באמת בשנת 

 7בעולם ואני מרגישה את זה גם בנסיעות שלי לחוץ לארץ ואני שומעת 

 8זה ואז חשבתי שמה שצריך לעשות, צריך לפחות להוציא וזה  את

 9בהתייעצות עם שי חרמש כאילו מהקונגרס, להוציא מכתב לשגרירים 

 10שלנו בעולם שזאת התחושה ואני חושבת שמתחיל אנטישמיות גדול, 

 11אבל אביגדור ליברמן שאני לא יכולה להוציא מכתבים לשגרירים כי 

 12זה התערבות בעבודה של משרד זה פרופר עבודה של משרד החוץ ו

 13החוץ אז אני לא עשיתי את זה. ופה דאוד אומר שצריך להוציא מכתב 

 14ליהודים אמריקאים, אז אני שאלתי אותו מה זה בקשר לאנטישמיות? 

 15אז הוא אומר לי 'לא, אנחנו מדברים על הקונגרס' ופה בפייסבוק פה 

 16 מוזכר, מה שקרה אני שוב, 

 17 , נכון? 68-את עכשיו קצת התרחקת מ ש:

 18 כן.  ת:

 19 באיזו שורה את? שנבין.  ש:

 20 כי פה זה,  ת:

 21 את מדברת על אנטישמיות ודאוד אולי משהו אחר.  68, 61יש  ש:

 22לא, אז דאוד מדבר איתי כשהוא מדבר אני לא ראיתי את זה אבל  ת:

 23כשדאוד מדבר אני שלחתי כבר את המכתב הזה ליהודים אמריקאים 

 24צריך להתחיל  2014שבסוף  2014-ים באז הוא מתכוון, אנחנו עומד

 25בחירות לקונגרס הציוני העולמי והכוונה היתה לשלוח מכתב לכל 

 26היהודים האמריקאים דוברי רוסית שם וגם לפרסם אותו בפייסבוק 

 27וגם לפרסם אותו בארץ ברשתות חברתיות ולהגיד למי שיש משפחה 

 28נחנו, בארצות הברית תקראו להם לבוא ולהצביע לקונגרס. זה מה שא

 29כי שוב, אני אומרת אנחנו מדברים על הקונגרס שמתחילים שם 

 30בחירות, חשוב לנו לצבור שם כוח ואנחנו מדברים על הצבעה לקונגרס 

 31אז אני חשבתי שמדובר על אנטישמיות ודאוד מדבר על המכתב 

 32 ליהודים בנושא הצבעה לקונגרס. 

 33או הקשר אוקי. רק אני לא שמעתי אם אמרת את זה, באיזה פורום  ש:

 34 ומתי התחלת לעסוק בנושא של אנטישמיות?
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 1 בקונגרס היהודי העולמי.  ת:

 2 מתי? ש:

 3כבר הייתי חברה  2009-, להערכתי ב2009-אני נבחרתי לכנסת ב ת:

 4 בקונגרס. 

 5להפנות אותך. אדוני צריך? כן.  881אוקי. אני רוצה שיחה נוספת ת/ ש:

 6, סימנתי פה כמה דברים מודגשים, תתייחסי באופן כללי 881ת/

 7 לשיחה ואם יש לך מה לפרט. 

 8אז באופן כללי זה שאנחנו דיברנו על זה, דיברתי עם שי חרמש על זה  ת:

 9איזה שהיא  שכמו שאמרתי גם על המכתב וגם עלה רעיון שכל, שניצור

 10משלחת מטעם מדינת ישראל וניסע לנאום באו"ם בנושא 

 11 2014האנטישמיות אבל בגלל שאנחנו מתקרבים כבר לקראת סוף 

 12והבחירות פה בפתח אף אחד לא, כמובן אי אפשר היה פה לגייס אפילו 

 13חברי כנסת לעניין הזה כי כולם היו מגויסים פה לבחירות אז זהו. זה 

 14 כאילו, זה לא היה. 

 15 את זוכרת את השיחות האלה? ב' הש' לוי:כ

 16אני זוכרת במעורפל אבל אני קוראת אז אני נזכרת. איך אני יכולה  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 לזכור את כל השיחות? לא, לא יכול להיות מצב כזה. 

 18 הקשבתם לשיחה הזאת עורך דין אדרת? כב' הש' לוי:

 19 אפשר להקשיב לה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 אנחנו לחלק, למה שנראה לנו שיכולות להיות שיש שגיאות,  . אדרת:עו"ד א

 21 אפשר להקשיב לה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 22 פה מצאתם טעות? כב' הש' לוי:

 23 אני לא זוכר שפה מצאנו טעות.  עו"ד א. אדרת:

 24תראו למטה בשורה השלישית מלמטה, דאוד אומר 'את יודעת לעשות  כב' הש' לוי:

 YNET .' 25תוב וצריך להיות כתוב 'לעשות שת"פ עם שת"פ איתכם' כך כ

 26 אני לא, מה,  עו"ד א. אדרת:

 27 תקשיבו.  כב' הש' לוי:

 28 אני מאמין לאדוני.  עו"ד א. אדרת:

 29אתה רוצה  YNETבסדר, אני לא, אבל אם לנושא של השת"פ עם  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 שעכשיו אני אתייחס לו?

 31 אני לא רוצה כלום. אני רק רוצה שהראיות ישקפו את המציאות.  כב' הש' לוי:

 YNET 32זה נושא שעלה מאוד פשוט, השת"פ עם  YNETכי השת"פ עם  העדה, גב' קירשנבאום:

 33עלה בכלל מתוך "איילים" כי בא מתן ואמר שלתחושתו מעבר 

 34לנוכחים בכנס האירוע הזה לא יקבל את התהודה הציבורית ולא 
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 1ם זה מתן הציע או רונן צור הציע למתן, אני אלי יודעת מי הציע, א

 2הגיע את זה מדאוד, שדאוד אומר לי שהם רוצים, הם זה הצעירים 

 3לשת"פ של שינוי  YNETיחד עם רונן צור חשבו שצריך לקחת את 

 4כיוון כדי שיעשה את הליווי און ליין של הכנס עצמו כי אחרת זה לא 

 5ת אם פה אבל אני שאלתי יקבל תהודה ואני שאלתי גם, אני לא זוכר

 6את דאוד 'וזה מקובל על מתן?' אמר 'כן, מקובל על מתן, הם מובילים 

 7את זה, מקובל עליהם', מה אכפת לי מזה? זה לא אני נתתי הוראה, לך 

 8לפרויקט הזה. בשום מקום  YNETעכשיו תביא לי את השת"פ עם 

 9תי עם , לא דיברYNET -אין, אני לא פניתי לא לדאוד, לא למתן, לא ל

 10, זה היה רעיון שלהם YNETאף אחד, זה לא עניין אותי הליווי של 

 11 לפרויקט הזה. 

 12 נגיע בהמשך, אני לא ידעתי שיש פה את המלל הזה.  YNET -אוקי. ל ש:

 13אבל גם אם זה עלה פה אני אומרת לכם, לעולם לא פניתי ולא ביקשתי  ת:

 14לא מאף אחד. לא מ"איילים", לא מרונן צור,  YNETשת"פ עם 

 15מדאוד, אפילו לא מדאוד אלא הפוך, הם באו אלי ואמרו שרונן צור 

 16חושב או מתן חושב שכדי שזה באמת יקבל את התהודה אנחנו כבר 

 17מרימים אירוע כל כך משמעותי בכנסת וכדי שזה יקבל את התהודה 

 18הציבורית חייבים לעשות איזה שיתוף, אני לא ידעתי, מבחינתי 

YNET19נתי מה שהם החליטו, החליטו שזה , מבחינתי וואלה, מבחי 

YNET  ,20הביאו את זה כגמור, אני רק אמרתי אוקי, בסדר, החלטתם 

 21 אתם הגוף המבצע, מעולה. 

 YNET? 22מה שאת אומרת בוודאות שזו לא היתה יוזמה שלך  כב' הש' לוי:

 23מיליון אחוז, אני יכולה אם תראו לי אני אשמח מאוד, אני לעולם לא  העדה, גב' קירשנבאום:

 YNET . 24היתה יוזמה שלי להביא את 

 25 ואם יראו לך, מה תעשי? כב' הש' לוי:

 26 תראה לי, אני לא  זוכרת, לא היתה יוזמה שלי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 יכול להיות שבאחת השיחות את אומרת,  כב' הש' לוי:

 28 תביאו, תראו. אני לא אמרתי, העדה, גב' קירשנבאום:

 29 רגע,  כב' הש' לוי:

 30 לעולם לא היתה יוזמה שלי בכלל. כן, סליחה כבוד השופט.  קירשנבאום:העדה, גב' 

 31יכול להיות שבאחת השיחות את אומרת 'אם לא הייתי אומרת אם לא  כב' הש' לוי:

 32 ', יכול להיות?YNETניקח את 
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 1 אני, יכול להיות,  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 אז מה זה אומר? כב' הש' לוי:

 3 . לא זוכרת. YNETי לא זוכרת שאני גם אמרתי תיקחו את אבל אנ העדה, גב' קירשנבאום:

 YNET? 4אז מה זה אומר אם לא היית אומרת בואו ניקח את  כב' הש' לוי:

 5 אז לא יודעת, אולי בשיחה זה עלה, אתה יודע מה? אני מצטערת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 6 

 7 ? כן, טוב, אני אשאיר לכם לחקירה הנגדית. 487יש לכם ת/ כב' הש' לוי:

 8 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 9אני מכיר את האמירה הזאת. אני רוצה להגיע לכנס. כנס הצעירים  עו"ד א. אדרת:

 10לכתב האישום שם נטען  273בכנסת. אני רוצה להתחיל מסעיף 

 11רוצה  שהרעיון שאת תובילי את הכנס בא בעצם ממשרד צור. אז אני

 12 לשאול אותך מי יזם את הכנס, איך הוא נולד, מה הוא בא לקדם. 

 13אבל כנס אנחנו יזמנו כבר אמרתי קודם שזה עוד בשולחנות עגולים  ת:

 14במצפה רמון הוחלט שנלך לכנס ונעשה את הכנס וכבר מסוף אפריל 

 15התחלנו לנסות להזמין את האולם בכנסת, אז לכנס הזה נשכרו  2014

 16 ן צור. שירותים של רונ

 17זה, בעצם בואי  79. נ/79אוקי. עכשיו אני רוצה להציג לך את נ/ ש:

 18 תתייחסי מה זה המסמך הזה?

 19 זה ההזמנה לכנס. זה כאילו סיכום עבודה לזה.  ת:

 line up .20מה, מה החלק שלך בכנס הזה מבין, תסתכלי בעמוד השני  ש:

 21 מה התפקיד שלך בכנס?

 22זה כל מה שהיה לי. בעצם  כתוב נאום קצר עם אמירה )לא ברור( ת:

 23המקום בכנס הזה ניתן בעיקר לצעירים ולאנשים שחשבתי שהם 

 24יכולים כן להביא לשינוי כמו פרופ' טרכטנברג, כמו ארי שביט, כמו 

 25אנשים שירדו מהארץ וחזרו כי לא מצאו את עצמם שם וזה פחות או 

 26 יותר מה שהיה. אבל יש פה את כל הצעירים שהם מופיעים. 

 27איזה שהוא פאנל.  12:20-יש ב line up-מבחינת, תסתכלי עוד ב אוקי. ש:

 28 על מה תוכנן שיעסוק הפאנל הזה?

 29אז כמו, בדיוק זה הנושאים שהופיעו פה, האם זה באמת תופעה  ת:

 30אמיתית או זה רק בועה תקשורתית, יש קשר בין התופעה ליוקר 

 31ים מחיה, מי צריך למלא את הוואקום ולהתמודד עם התופעה, זה דבר

 32 שעלו מהשולחנות וזה הופיע פה בפאנל. 

 33 רק שניה.  ש:
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 1גם שלמה מעוז אני רואה הבאנו פה, כן, בתור איש כלכלה חשבנו  ת:

 2 פשוט שיהיה. 

 3, רק תגידי לי אם את מכירה אותו בזמן 80אני מציג לך עוד מסמך, נ/ ש:

 4אמיתי, אם את יכולה לדעת, אם לא אז אני לא אשאל אותך עליו. 

 5ת הוא קצת קודם , הוא קודם אני חושב, תסתכלי בתאריך, כרונולוגי

 6 אם זה משהו שאת מכירה אותו. 

 7 אבל זה עוד לפני, זה לפני רונן אני מבינה.  ת:

 8 

 9 כן.  ש:

 10 כי זה עוד באפריל שאנחנו דיברנו עם הצעירים על כל הנושא הזה,  ת:

 11 למאי כתוב.  11 ש:

 12מאי. אבל אני לא יודעת, אני חושבת שעם רונן זה נסגר בסוף מאי,  11 ת:

 13תחילת יוני. עד כמה שאני זוכרת. אבל אני כבר אמרתי שאנחנו אז, 

 14אבל עדיין לא קוראים לכנס הזה שינוי כיוון כי שינוי כיוון אני חושבת 

 15שזה באמת השם שנתן לו רונן אז אנחנו די ידענו שהולכים להיות כנס, 

 16ים להעלות נושאים אבל הצעירים בכלל רצו שזה יהיה מן כנס הולכ

 17קודם כל הכרזה על הקמת הפורום ושאיזה משימות הפורום הזה 

 18לוקח על עצמו ואני הרגשתי שזה לא, שזה לא מספיק, שאין בזה 

 19מספיק, נו אז הכרזנו על הפורום אני כבר הייתי בהרבה הכרזות כאלה 

 20, יותר מעשי, יותר משהו כזה ואז פורומים ושצריך לעשות משהו יותר

 21כשכבר בא רונן אז הוא הציע שזה יהפוך לשינוי כיוון ולדבר על 

 22ההגירה ומתוך ההגירה לצאת לפעילות נוספת ועובדה שאחרי הכנס 

 23 יצאנו לפעילות נוספת עם הצעירים. 

 24כן, תיכף נגיע לזה. לפני זה אני רוצה לשאול אותך, שתתייחסי לסעיף  ש:

 25ישום ששם נטען שהשירות שצור ועובד נתנו זה יחסי בכתב הא 277

 26ציבור עבורך ונמצאה דרך יצירתית להצדיק את המימון של זה בידי 

 27"איילים" והיא שמתן דהן יצר קשר עם ארגוני צעירים נוספים 'רוח 

 28חדשה' ויחידת הצעירים ואמר להם שאת רוצה לשתף אותם בפרויקט 

 29ציב בסך מיליון וחצי שקל נרחב כולל בכנס ובתמורה הם יקבלו תק

 30 לשלושת העמותות. 

 31קודם כל אני לעולם לא הבטחתי לעמותות כסף, לא יודעת מה מתן  ת:

 32הבטיח, אני לא דיברתי עם עמותות על הכסף. לעולם לא דיברתי 

 33איתם. שנית, בסדר הכרונולוגי שכבר דיברנו, הקשר עם עמותות נוצר 

 34הזה, הוקם פורום צעירים  הרבה לפני שנוצר עובד ורונן צור לפרויקט
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 1ינואר ואחר כך היו שולחנות עגולים ואחר כך הביאו  –עוד בדצמבר 

 2אותם לתוך הפרויקט של הצעירים ולא הפוך שהם הביאו את 

 3הצעירים לתוך משהו. עכשיו, אם רוצים להציג שמה שפאינה 

 4קירשנבאום עשתה כנס שינוי כיוון נגד ירידה של הצעירים אם זה 

 5שורות בפרסום בעיתונות אז זה עוד  2דולה כדי לקבל פאסדה אחד ג

 6פעם אחת אני אומרת שזה שינוי המציאות או עיוות המציאות אמיתי, 

 7כי אני כמו שכבר ראית כבוד השופט, לא הייתי צריכה עוד את 

 8הפרסום, היה לי מספיק אותו ובשביל זה לא הייתי צריכה שיקום 

 9אני מאוד הערכתי אותם  איזה שהוא, לא איזה שהוא, שיקום פורום

 10אז זה לא נכון להגיד איזה שהוא, שיקום פורום צעירים כדי שהוא 

 11יפרסם אותי, ההיפך, אם אנחנו באותו זמן הפרסום הוא אותו זמן 

 12קיום של הכנס ניקח את הרייטינג של פאינה קירשנבאום וניקח את 

 13 הרייטינג של הצעירים, עמותות, כולל "איילים" שאני מאוד מעריכה

 14אותם, באמת נהדרים הילדים, 'רוח חדשה', "איילים", צעירים של תל 

 15אביב, כולם ביחד ופאינה קירשנבאום אז נראה מי מפרסם פה את מי? 

 16את "איילים", 'רוח חדשה' וצעירי  2014מי? מי הכיר באפריל מאי יוני 

 17תל אביב? בוא נשאל מי הכיר את פאינה קירשנבאום .אז ברור שמי 

 18פורום הזה, מי שנתן לו פרסום זה הפוך, אני הבאתי שמשך את כל ה

 19אותם, אני פרסמתי אותם כי אני חשבתי שזה נכון, כי אני חשבתי 

 20שזה נכון כי זה יעזור לפעילות שלהם לא רק בשינוי כיוון, לא רק בגלל 

 21הירידה אלא בגלל הפעילות הציבורית הנהדרת שהם עשו ומאוד 

 22שאני מעלה אותם וכמה שיותר רציתי לתמוך אז אני חשבתי שכל מה 

 23ידעו על "איילים" וכמה שיותר ידעו על הפעילות שלהם זה יבורך. אז 

 24דקות האלה בפרסום בתחילת הכנס, לא  2-אני לא הייתי צריכה את ה

 25הייתי צריכה לעשות את זה באמת בשביל זה אני לא הייתי צריכה את 

 26 הכנס הזה. 

 27פה במימון של יחסי הציבור אוקי. למה בעצם ישראל ביתנו  לא השתת ש:

 28 של פורום צעירים?

 29כי זאת הפרקטיקה המקובלת, לעולם חבר כנסת ולמה עכשיו אתה  ת:

 30שואל ישראל ביתנו? מה קשור ישראל ביתנו ? היתה פה פאינה 

 31קירשנבאום, מה פתאום עכשיו ישראל ביתנו? מתי ליכוד משתתף 

 32מו על זה בדברים כאלה? מתי מפלגת עבודה או מירב מיכאלי שיל

 33שמירב מיכאלי השתתפה באירוע למיגור הזנות שמומן כולו על ידי 

 34מכינת קדם צבאית בני ציון? מתי מישהו מימן אירוע של אורלי לוי 
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 1שעשתה יום ללא רעב עם הכפר ויצ"ו? אז מה? מי? איפה זה? איפה זה 

 2 קורה בפרקטיקה הפוליטית?

 3תסקר  YNET -ה שאוקי. שאלה שעלתה, נחזור עליה עכשיו, היוזמ ש:

 4, כיצד היא עלתה? מה ידוע לך על היוזמה 26.6.2014-את הכנס, כנס ב

 5 הזאת?

 6אני לא זכרתי, אבל כבוד השופט אמר שהיתה שיחה שבה אמרתי  ת:

 7אני היום לא זכרתי  YNETשאם אני לא הייתי מעלה את הנושא של 

 8את זה לגמרי, אבל החלטה אם לקחת או לא לקחת בטח לא היתה 

 9 שלי.  החלטה

 10ובאחת  603, אחד זה ת/YNET -טוב. הוגשו פה קבצים, כתבות מ ש:

 11דקות שזה מה שמופיע עד  3מהן בעצם מופיע לינק לסרטון קצר של 

 12 ואני רוצה להציג אותו. וגם להגיש אותו.  YNET -היום ב

 13 רוצים להציג אני יושבת.  ת:

 14 את יכולה לשבת גם ככה.  כב' הש' לוי:

 15 זה נמוך לי מידי.  ם:העדה, גב' קירשנבאו

 16 רק בישראל.  כב' הש' לוי:

 17 . 603אני רוצה בינתיים גם להגיש את הסרטון, הוא מתוך ת/ עו"ד א. אדרת:

 18 בבקשה.  כב' הש' לוי:

 19 זה לא עולה? העדה, גב' קירשנבאום:

 20 יעלה.  עו"ד א. אדרת:

 21 יעלה, יעלה.  עו"ד אבן חן:

 22 אתם רוצים שהוא יסומן בנפרד? כב' הש' לוי:

 23 כן. אם אדוני ירצה לעיין בו בהמשך.  עו"ד א. אדרת:

 24 

#<19># 25 
 26 החלטה

 27 . 197הוגש וסומן נ/

 28 
#<20># 29 

 30 , במעמד הצדדים.2019באפריל  1ניתנה והודעה היום, 

 31 
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 שופט, לוי ירון

 1 

 2 

 3 

 4 את רואה משם? או שאת רוצה לבוא לפה? עו"ד א. אדרת:

 5 לא, זה בסדר, ראיתי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 6 

 7 )המשך הקלטה( 

 8 

 9 טוב, זה עתה ניתקת את ההתקן לשמע, אולי זה ההסבר לשקט? כב' הש' לוי:

 10 הפעלתי.  עו"ד א. אדרת:

 11 

 12 )הקרנת סרטון באולם( 

 13 

 14דקות, את זוכרת כמה זמן היה הכנס ואם זה  3זה הקטע שמשודר זה  עו"ד א. אדרת:

 15 משקף?

 16עם הפאנלים אבל אני באמת ניסיתי  הכנס היה איזה שעתיים כולו ת:

 17לצמצם את הקטע שלי כי אני חשבתי שיותר חשוב שישמעו את 

 18האנשים האחרים ולא אותי, לכן גם אני אומרת שכל הסיפור הזה 

 19שזה פסאדה לפאינה קירשנבאום קצת מוגזם אבל בהחלט היו אנשים 

 20שהיה להם הרבה להגיד שם ואני חושבת שזה היה אירוע מבורך 

 21 ומשם יצאנו לפעילות נוספת, זה לא הסתיים בכנס.  ביותר

 22 אז זהו, הפעילות נוספת אני רוצה, אפשר להמשיך? ש:

 23 כן.  ת:

 24 אני רוצה להציג לך,  ש:

 25 דקות הפסקה אדוני? 10לא, בוא נעשה איזה  עו"ד ג. אדרת:

 26 כמה זמן? את זקוקה להפסקה? כב' הש' לוי:

 27 שירותים אולי וזה,  העדה, גב' קירשנבאום: 

 28 אנחנו זקוקים.  עו"ד ג. אדרת:

 29 וחצי.  11בכל זאת  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 כמה זמן אתם מעריכים את החקירה? כב' הש' לוי:

 31 אני נורא קשה לי אבל לדעתי כשעה.  עו"ד א. אדרת:

 32 אוקי. בסדר. רבע שעה הפסקה? כב' הש' לוי:
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 1 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 . 11:45-, בסדר, ב11:32עכשיו  כב' הש' לוי:

 3 

 4 )המשך לאחר הפסקה(. 

 5 

 6כן, הדיון מתחדש לאחר הפסקה. המשך חקירתה הראשית של הגברת  כב' הש' לוי:

 7 קירשנבאום. בבקשה. 

 8 

 9 

 10 

 11אני מפנה אותך למסמכים שעוסקים בפעילויות אחרי הכנס משנים  עו"ד א. אדרת:

 12היה הרעיון לאחר הכנס  , נעבור עליהם. מה85, נ/84, נ/81כיוון, זה נ/

 13 הזה?

 14קודם כל אחרי הכנס רצינו לדעת מה הלאה, מה אנחנו עושים הלאה  ת:

 15אז עשינו כנס, מה הלאה. ואז כינסנו איזה פורום שבו היו גם את 

 16העמותות שהובילו את הפורום, את הכנס ואנשים שהיו בכנס עצמו 

 17א ידענו מה כמו דפני ליף ועוד. ובאמת התלבטנו לא פשוט, התלבטנו, ל

 18לעשות ודווקא רעיון, לא דווקא, באמת דפני הביאה איזה רעיון בכלל 

 19הפזיזות שלה, חריפות החשיבה שלה מאוד התרשמתי מהבחורה 

 20הזאת, והיא הביאה רעיון שיש איזה שהוא נתק או יש תחושה, זה 

 21ככה נכון להגיד כנראה, שלצעירים שיש נתק בין ממשל או תקראו לזה 

 22כל המגזר הזה של הממשל, לבין הצעירים והצורך של  משרדים, כנסת,

 23הצעירים ומה כאילו לא קוראים אותם, לא מבינים, לא יודעים מה 

 24הם רוצים, אמרתי טוב אני לא יכול לפתור בעיה של כל הממשל, איך 

 25אנחנו, איך את רוצה שנעשה את זה? ואז היא העלתה רעיון שאנחנו 

 26היה פעם נושא של המשמרת נעשה משמרת צעירה, דרך אגב בכנסת 

 27הצעירה ואפילו היה יושב ראש של המשמרת הצעירה אבל באיזה 

 28שהוא שלב זה מת ונעלם מהכנסת ואז היא אמרה בואו נעשה את 

 29המשמרת הצעירה שלנו, אנחנו נכניס את אנשינו לכל הוועדות בכנסת 

 30בוועדה וכדי  sayוהם גם יעקבו אחרי החלטות אבל כדי שיהיה להם 

 31להביע ויתחשבו בהם צריך מישהו לסגור את הנושא הזה, אז  שיוכלו

 32אני לקחתי על עצמי את העניין של לסגור עם כל יושבי ראש וועדות 

 33שהם יאפשרו כניסה לוועדה של הנציגות של המשמרת הצעירה הזאת 



 
 יפו -אביב -המשפט המחוזי בתל-יתבב

 2019אפריל ב 01  מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ

 

 5322 

 1וזה היה התפקיד שלי והם היו צריכים לארגן את הצעירים, זה גם לא 

 2לכנסת בימי דיונים, לנושאים, כאילו פשוט לארגן צעירים שיבואו 

 3אנחנו, אני הייתי אמורה לרכז את הדיונים בוועדות, לשלוח נושאים, 

 4הם היו צריכים לרכז את הצעירים וצריכים היו לקחת איזה, מישהו 

 5שירכז את הפעילות הזאת שמטעמם. זה מה שאני זוכרת. בסופו של 

 6לצערי הרב הפרויקט דבר אני כן סגרתי עם כל יושבי ראש וועדות אבל 

 7הזה לא יצא בכלל, לא התרומם אפילו כי מיד אחרי הכינוס התחיל 

 8צוק איתן ואחרי צוק איתן התחילו בחירות וכשהתחילו בחירות 

 9 התחילה פרשת ישראל ביתנו. 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14זה תוכנית של מתן, אני מציג רק את העמוד הראשון,  82יש פה את נ/ ש:

 15היתה התוכנית שלו ומה, איך רק להזכיר לך ותתייחסי בבקשה מה 

 16 היא המשיכה, אם המשיכה. 

 17אז מתן לא ויתר על הרעיון שלו של העיר סטודנטים או שכונת  ת:

 18הסטודנטים כמו שהוא כותב פה ולמשהו. מתן בכלל כולו היה מכוון 

 19מאוד מטרה, כל מה שאנחנו עשינו זה טוב ויפה, הוא צריך כפרי 

 20ם, זהו, הוא מכוון מטרה הזאת, סטודנטים, הוא צריך דיור לסטודנטי

 21התיישבות וזה. ואז אני אמרתי לו אוקי בסדר, אני מוכנה לבדוק 

 22ואנחנו נראה איך אנחנו מתקדמים עם השכונת סטודנטים הזאת 

 23תעביר לי תוכנית כרגיל אבל מה שקרה בסופו של דבר שבעקבות צוק 

 24עוטף  מיליון שכבר דיברתי על זה לאוצר לחיזוק 80איתן אני העברתי 

 25מיליון אז  80עזה ואז אמרתי לו מכיוון שהיה צוק איתן והעברתי 

 26אתה מבין שאין ביכולתי בשנה הזאת אז אנחנו נדחה את זה ואם 

 27בשנה אחרי זה יהיה לי כסף קואליציוני שוב אז אני בהחלט רואה 

 28 לנכון כחלק מפיתרון דיור לחשוב גם על שכונת הסטודנטים. 

 29אני רוצה לשאול אותך על נושא הפסקת אוקי. לפני צוק איתן  ש:

 30ההתקשרות בין פורום הצעירים למשרד צור. מה המעורבות שלך 

 31 בזה? מי יזם את זה?

 32כרגיל זה בטח באיזה שהוא מקום משתלב. קודם כל אני כבר העדתי  ת:

 33חודשים לניסיון ואני  3-קודם שאני אמרתי לקחת את רונן ל

 34-נחנו, שההעסקה שלו היא לכשדיברתי עם רונן הבהרתי לו את זה שא
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 1חודשים של ניסיון כי לא ידענו קודם כל מה יהיה עם הפרויקט, איך  3

 2הוא יתרומם, מה יהיה צורך, מה יהיה צורך ביח"צ ואז אחרי שכבר 

 3אני לא הייתי חלק בעניין של ההסכם ואחר כך כשהנושא עלה פתאום, 

 4י, נודע לי לא זוכרת כבר איך זה עלה אבל זה עלה ואני פתאום אמרת

 5פשוט שההסכם נחתם לשנה עם המועד יציאה אחרי חצי שנה, שבכלל 

 6לא הבנתי למה ואיפה אנחנו ובשביל מה צריך את כל הסיפור הזה 

 7ומאוד התרעמתי על זה ואז התחיל הפרויקט דרום איתן אז עוד איך 

 8שהוא רונן צור התעסק בזה ואחר כך שוב העליתי את הנושא לדאוד 

 9אני לא מבינה למה זה קורה וצריך להקפיד ולסיים  ועוד פעם אמרתי

 10את התעסוקה שלו אחרי חצי שנה כי גם יש בחירות עכשיו, יש 

 11בחירות, מה צריך עכשיו? שום פרויקט צעירים לא יתקדם כי אנחנו 

 12כבר בבחירות, מה, מי בזמן הבחירות מי יתעסק בצעירים ואיזה יח"צ 

 13 לצעירים צריך? 

 14 

 15 

 16אז צריך להקפיד ולסיים את ההעסקה ואני מבינה, אני לא במועד כמו 

 17שאתה שואל כבוד השופט, אז לא ידעתי באמת שגם צעירים במקביל 

 18רצו את זה, רק מהחומר חקירה ראיתי שהיתה פה הצטלבות של 

 19 הרצונות כי גם הם רצו להפסיק את זה כבר ואז ככה זה נגמר. 

 20. אני רוצה שתתייחסי לחלק 8.8.2014-מ 847טוב, אני מציג לך את ת/ ש:

 21התחתון של העמוד הראשון מ'החבר'ה האלה של רונן ועובד' דאוד 

 22 אומר 'הם חבר'ה מאוד טובים, מעניין' והלאה. 

 23 איפה אתה רוצה? סליחה, אני פשוט קראתי בהתחלה אז לא שמעתי.  ת:

 24החלק הרלבנטי לפי דעתי זה מהשליש האחרון של העמוד. שאת  ש:

 25ת, דאוד אומר 'אגב' מודגש האגב, 'אני רוצה להגיד לך סתם אומר

 26חומר למחשבה החבר'ה האלה של רונן ועובד' את אומרת 'כן', דאוד 

 27אומר 'הם חבר'ה מאוד טובים אבל מעניין אני עוד רוצה לשאול את 

 28קותי איך בתפוקה' ובהמשך את אומרת 'אני אמרתי, מלכתחילה 

 29חודשי ניסיון, אני לא מבינה למה  3-אמרתי לרונן שאני רוצה את זה ל

 30 3-חתמו איתם לשנה'. ואת אומרת בהמשך 'אמרתי לרונן בוא ניקח ל

 31 חודשי ניסיון, ננסה', 

 32 זה מה שהיה, זה מה שהעדתי שזה מה שאמרתי.  ת:

 33ואחר כך את שואלת בעמוד הבא שאלה 'האם אפשר להגיד בהסכם  ש:

 34תקראי קצת הלאה,  אוקי לא מתאים?' זה, תתייחסי, זה מה שאמרת,
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 1את מדברת על 'אני חושבת שצריך להפסיק את זה, להגיד שאנחנו 

 2 מרגישים, אנחנו הולכים לקראת בחירות'. 

 3אני גם מבינה שיש פה עוד איזה משפט שאני אומרת שאני לא צריכה  ת:

 4שהוא יכניס אותי לעיתונות, כנראה שבאיזה שהוא שלב גם רונן אולי 

 5את היכולת שלו לצעירים אז הוא ניסה  הרגיש שהוא לא ממש ממצה

 6לעזור להכניס, שאל אם אני רוצה שהוא יכניס אותי לעיתונות, אמרתי 

 7אתה לא צריך להכניס אותי לעיתונות, אני לא צריכה אותך בשביל 

 8להיכנס לעיתונות, אני שני וחמישי, אני רק, אני אם אני רוצה אני 

 9זה. ואני באמת חשבתי נכנסת לעיתונות, אני לא צריכה אותך בשביל 

 10שצריך לסיים איתם כי כמו שאמרתי עשינו את השינוי כיוון או 

 11משנים כיוון, לא משנה, עשינו, אם היה קם הנושא של המשמרת 

 12חודשים,  3הצעירה אז היה אולי צורך גם בליווי אבל אני חשבתי שיש 

 13לא הסתיים, חיפשתי כל הזדמנות לצאת, שהם יצאו מההסכם הזה, 

 14צורך בהסכם הזה. עכשיו, אני רק רוצה לציין כבוד השופט, לא היה 

 15אתה יודע, אנחנו פה נמצאים חודשיים לפני הבחירות, עכשיו, אם יש 

 16לי כמו שטוענת התביעה שבעצם אני קיבלתי את השירות תגיד לי והם 

 17רוצים לשנות את המקום שלי ולשפר, מה אני צריכה באמת לדאוג 

 18י חינם יכולה לקבל לפני בחירות שיפסיקו את ההעסקה שלהם שאנ

 19את השירות? חינם כמו שנאמר, אבל אני לא רוצה שיכניסו אותי 

 20לעיתונות, ואני לא רוצה שייתן לי שירות כי השירות לא ניתן לי ואני 

 21אומרת שצריך להפסיק כי הפרויקט צעירים לא יכול עכשיו להתרומם 

 22עם להעסיק כי גם בגלל צוק איתן וגם בגלל הבחירות ואין שום ט

 23אותם אז איפה לינק יש ביני ובין ההעסקה שלהם לטובתי כביכול, 

 24הרי בזמן בחירות יכולתי מה זה לעשות על זה כאילו שיא החגיגה, 

 25הנה הוא מקבל כסף מ"איילים" שזה הדרך היצירתית כמו שהם 

 26טוענים, זה באירוניה אני אומרת כי אני לא מתכוונת לזה, זה 

 27י יכולה לקבל את זה חינם אבל אני לא צריכה לפרוטוקול כמובן, ואנ

 28את זה. ואני אומרת בפירוש שזה לא, זה לעולם לא היה בשבילי, 

 29לעולם לי היה אינטרס של העניין הזה, לא, עשינו עם זה מה שעשינו, 

 30צריך היה להפסיק את הפרויקט הזה ולא כל מה שקרה, כל מה שפה 

 31אות ושל הצורך שלי הוצג זה כמו שאמרתי עיוות טוטאלי של המצי

 32 לפחות בעניין הזה, כי זה פשוט מעליב אותי. 
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 1תתייחסי בבקשה לשורה קודם השופט שאל, זה שורה שגם מרקרתי  ש:

 2חודשים האלה עשו רק כנס אחד וגם הכנס היה נופל אם  3-אותה "ב

 3 ". את יכולה להתייחס לזה?YNETלא הייתי אומרת בואו ניקח את 

 4זוכרת, אני לא זוכרת שזאת היתה יוזמה שלי, אני עוד פעם, אני לא  ת:

 5אני בפירוש לא זוכרת שזו היתה יוזמה שלי, אבל יכול להיות שכשהם 

 6באמת באו ושמתן אמר, או מתן או נמי או מי מהם שם בא ואמרו 

 7ואני אישרתי את זה, אני בהחלט אישרתי ויכול  YNETבואי ניקח את 

 8, אני לא זוכרת שזה בא . אין ליYNETלהיות שאמרתי בואו ניקח את 

 9מיוזמה שלי, אני בהחלט אישרתי את זה ואמרתי את זה גם קודם 

 10 שאישרתי, אני לא זוכרת שזה בא מיוזמה שלי. 

 11. מה קורה 887, ת/20.11-אוקי. אני מציג לך עוד מסמך, עוד שיחה מ ש:

 12 פה בנובמבר, את שוב אומרת צריך לסיים את הפרויקט של הצעירים. 

 13שבנובמבר זה החצי שנה הרי חתמו איתם בתחילת יוני כי כנראה  ת:

 14ואני, אני כל הזמן עם, כאילו מה קורה, למה ממשיכים לשלם להם, 

 15שילמו, זה היה הסכם, צריך לא לפספס את הנקודה הזאת כי אם לא 

 16מפסיקים את ההסכם בנקודת יציאה זה חס וחלילה עוד יכול 

 17סיק את זה בזמן, להמשיך הלאה, אז אני אומרת צריך לדאוג להפ

 18 עכשיו. 

 19 

 20 

 21טוב. עכשיו אני רוצה להתייחס קצת לדרום איתן, תסבירי על  ש:

 22 הפרויקט, מי יזם אותו, מה המשמעות שלו. 

 23בפרויקט דרום איתן אני דווקא חושבת שהיוזמה באה יותר מכיוון  ת:

 24המפלגה. צריך להבין, אבל עוד פעם, צריך להבין את ההקשר. אנחנו, 

 25אני בקשר שוטף עם כל הצעירים, עם נחמי, עם אלישבע ועם כולם ופה 

 26מתחיל צוק איתן. עכשיו, בצוק איתן אני כמו כל הנוכחים פה בטח 

 27סובל, שהעסקים סובלים כי אף אחד לא בא,  באולם שמעו שהדרום

 28לא יוצא מהבית, לא קונים, כולם בורחים מהדרום וזה ואז בא איזה 

 29שהוא רעיון מתוך המפלגה אבל ממי מהמפלגה לא יודעת אם זה ממני 

 30או מדאוד או עוד ממישהו, איך שהוא בישיבות שלנו של הסטטוס, 

 31להוציא סיעה, ככה  שלנו בישיבות של המפלגתיות מישהו אמר שצריך

 32זה התחיל כנראה, צריך להוציא סיעה ישירות, אבל סיעה מה כמה 

 33סיעה תצא? סיעה זה חברי כנסת כאילו, אמרתי זה לא מספיק, בואו 

 34נעשה, בואו נדבר עם "איילים" ובואו נוציא ציבור רחב לדרום ונביא 
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 1אותם בימי שישי לעשות קניות בערים. ואז פניתי לנחמי והיא, 

 2ים לא היו כאילו כל הגברים היו שם מגויסים אז היה רק פורום הגבר

 3נשי כזה ונחמי אמרה את יודעת מה בואי ניקח אבל אני יכולה לדאוג 

 4בכוח שיש לי רק לאדמיניסטרציה , אני אמנה מישהו שידבר עם 

 5משרד הביטחון ויקבל אישור איפה אפשר לעשות את האירוע ואני 

 6י לא מטפלת בזה ואז קרה שבאמת אדאג לאוטובוסים, כל השאר אנ

 7כל הלוגיסטיקה המקומית כזאת באיזה רחובות אפשר לעשות כי גם 

 8היה הגבלה בערים האלה איפה אפשר לעשות, באיזה שכונות אפשר 

 9לעשות את זה ואני דאגתי, לא אני, המפלגה בהחלט דאגה, אני פניתי 

 10ייס ולא לכל הראשי סגני ראשי רשויות בארץ ולכל הנציגים שלנו, לג

 11רק שלנו כי גם הגיעו אוטובוסים ממטה בנימין, וגם מכל הרשויות 

 12והגיעו אנשים בימי שישי והיה, איציק אהרונוביץ' הצטרף ועוזי לנדאו 

 13הצטרף אלינו בימי שישי ואני והיה אלכס מילר ואנחנו היינו מגיעים 

 14לכל מקום שאישרו לנו להגיע לשם לפי התור, כי לא רצינו כל הזמן 

 15ת יכולנו להיות בשדרות כל הזמן, אבל רצינו ללכת לכל מקום כי אחר

 16כל הדרום סבל ואנחנו עשינו שם, אנשים עשו קניות ושוב אמרנו גם 

 17שאנחנו לא, זה )לא ברור( אנחנו לא רצינו שילכו לסופרים כמו 

 18שופרסל או זה, ביקשנו להתמקד במכולות הפרטיים כי שופרסל עוד 

 19פים האחרים אבל מכולות פרטיים זה יכול לפצות את עצמו בסני

 20ההכנסה היחידה שלהם אז התמקדנו בחנויות הפרטיות, במכולות 

 21הפרטיות וללכת לעשות קניה וגם הצטרפו אלינו ביוזמתם בסופו של 

 22דבר גם כל מיני אמנים, אפילו ילדים שהשתתפו בכל מיני תחרויות 

 23ה מה שירה וזימרה שבאו לשם ושרו ורקדו וניסו לעודד אותם, ז

 24 שעשינו בימי שישי, עד שהסתיים. 

 25. תעייני אם 115עד  112אוקי, אני רוצה רק להפנות אותך למסמכים נ/ ש:

 26 יש לך מה להתייחס להוסיף. 

 27מה, אני לא יודעת, מה שעוד רצינו לעשות, לא יודעת אם זה דובר על  ת:

 28זה פה או לא, זה שרצינו לפתוח באמת חשבון, אני חושבת נחמי 

 29לזה קצת, רצינו לפתוח חשבו ולגייס לשם תרומה שתתמוך התייחסה 

 30בעסקים הקטנים. עכשיו, אני רק רוצה להזכיר ולהחזיר אותנו, כשאני 

 31' היתה פה אחדות שאני לא זוכרת עוד כזאת 73עליתי לארץ אחרי 

 32אחדות וכל מי שהיה, עמד בצומת היה עובר רכב, היה עוצר והיה 

 33ך, כל אחד היה פה עזרה הדדית אומר לאן אתה צריך, לאן אתה צרי

 34שקל, אמרנו,  2ואני אמרתי מה צוק איתן, יש פה כזה סבל, כל אחד 
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 1שקל כי אמרתי  2אנחנו פרסמנו חשבון ואמרנו מי שיכול שיתרום רק 

 2אלף שקל לחלק  100שקל יש לנו  2אלף איש שיתרמו  50מספיק 

 3מכל לעסקים. כבוד השופט, שקל לא נכנס, זה רק אתה יודע אכזבה 

 4מה שקורה פה. אז זה היה חשבון אחד שלא הצליח. וזהו. ואז ניסינו 

 5לפחות לעשות את מה שאנחנו יכולים אבל אפשר לראות שבכל 

 6הפרויקט הזה לא מוזכרת לא פאינה קירשנבאום, לא ישראל ביתנו , 

 7גם בפרסומים, בשום מקום אין פה שום פרסום, בשום מקום לא היה 

 8, לא היה מפורסם ישראל ביתנו , לא שום מפורסם פאינה קירשנבאום

 9 דבר, הכל היה "איילים" כי באמת הם הרימו את הפרויקט הזה. 

 10, בינך 665אוקי. אני רוצה להפנות לשיחה מהתקופה של "איילים", ת/ ש:

 11ובין דאוד. בבקשה. ושתסבירי על מה, על מה מדובר שם. שיחה קצרה 

 12 אז אין לי מה להקריא. 

 13מחזק את מה שאני כבר אמרתי, כאילו היה איזה זה הסיפור רק ש ת:

 14אירוע של השגרירות אוקראינה בתל אביב, עשו פה ביפו באיזה שהוא 

 15מקום, אני או לא הגעתי או הגעתי יותר מאוחר ודאוד פגש פה את 

 16דרור סורוקה והם מדברים על הכספים על כל זה ודרור מספר לו, 

 17היה  07 –ק איתן לדאוד, שבעצם כל הכסף לקייטנות בתקופת צו

 18זה כבר נפל והיו הרבה רשויות שנפלו מחוץ למרות  07-ממומן וקצת מ

 19שהיו זקוקים, אשקלון או דברים כאלה. אז דרור סורוקה העביר את 

 20הכסף הזה דרך "איילים" והוא מספר את זה שהוא העביר ל"איילים" 

 21והם העבירו את זה כבר לעירייה, אז זה רק מוכיח שזה התהליך, זה 

 22 נוהל, זה לא פאינה קירשנבאום המציאה את זה. ה

 23 

 24מה המעורבות של משרד צור בתקופה הזאת ובפרויקט של דרום  ש:

 25 איתן?

 26 סיימתם עם השיחה הזאת? כב' הש' לוי:

 27 עם השיחה כן.  עו"ד א. אדרת:

 28 למה זה לא לטלפון? כב' הש' לוי:

 29 מה לא לטלפון? העדה, גב' קירשנבאום:

 30 לא יודע.  כב' הש' לוי:

 31 בוא נקרא. זה דף שני? העדה, גב' קירשנבאום:

 32 בעמוד שני.  עו"ד א. אדרת:

 33דאוד אומר לך 'טוב, בסדר, זה כבר לא לטלפון'  11-כן. את רואה? ב כב' הש' לוי:

 34 ואת אומרת לו, 
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 1 לא יודעת, לא יודעת מה דאוד מתכוון,  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 נחנו פשוט נגמור אותם' זה את אומרת. למה?'אנחנו לא יכולים, א כב' הש' לוי:

 3 לא, את מי נגמור? העדה, גב' קירשנבאום:

 4 אין לי מושג.  כב' הש' לוי:

 5 גם אני לא יודעת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 6 אולי "איילים"? כב' הש' לוי:

 7לא יודעת אבל דאוד, לשאול את דאוד למה הוא התכוון כשהוא אמר  העדה, גב' קירשנבאום:

 8 לפון. לא לט

 9 למה את התכוונת 'אנחנו פשוט נגמור אותם'? כב' הש' לוי:

 10לא יודעת, ויכול להיות שהכוונה היא שאי אפשר לגמור, להעביר עוד  העדה, גב' קירשנבאום:

 11כספים דרך "איילים" כי זה יפגע בהם, אני לא יודעת מה היתה 

 12 הכוונה. 

 13 טוב.  כב' הש' לוי:

 14 בסדר? עו"ד א. אדרת:

 15 כן.  י:כב' הש' לו

 16מה המעורבות של משרד רונן צור בפרויקט דרום איתן ככל הידוע לך?  עו"ד א. אדרת:

 17 ככל הזכור לך. 

 18הם המשיכו לתת שירות לעמותות האלה בדרום איתן אבל אני כבר  ת:

 19 לא זוכרת בדיוק מה, לא זוכרת היום.

 20 , אם זה מזכיר לך. 9אם תפתחי בעמוד  75יש אצלך את הקובץ נ/ ש:

 21 ?75זה נ/ מה ת:

 22 זה קובץ הסטטוסים.  75נ/ ש:

 23 אוקי. כן, איזה עמוד? ת:

 24 

 25 

 26 

 27'צעירים דרום איתן, יורדים  5סעיף  11.8.2014-. כתוב שם מ9עמוד  ש:

 28 כל שבוע לעשות קניות'. 

 29אז זה רק אומר שהם ליוו את הפרויקט הזה, עוד פעם זה דרך אגב  ת:

 30שהוא בכלל לא הדברים מוזרים כאילו שנמי העיד פה אז הוא אמר 

 31טיפל בצעירים, הוא בכלל לא ידע שצעירים מעורבים, שרונן צור נותן 

 32שירות לצעירים והוא אחר כך נפגש ושאל מה הם רוצים לפרסם 

 33כשהוא כותב את הסטטוסים והוא כותב 'צעירים דרום איתן יורדים 

 34 כל שבוע' פעילות צעירים בכנסת, שזה המשך של שינוי כיוון.
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 1 וא כותב את הסטטוס?ה כב' הש' לוי:

 2 מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 3 אמיר נמי כותב את הסטטוסים? כב' הש' לוי:

 4 נמי, נמי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 5 את בטוחה שהוא כותב? כב' הש' לוי:

 6 הוא אמר, הוא העיד פה. הוא העיד פה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 נראה לי שאת מתבלבלת עם מישהו אחר.  עו"ד א. אדרת:

 8 לא? העדה, גב' קירשנבאום:

 9 נמי זה הסמנכ"ל שלו.  ש:

 10 לא נמי, לא נמי, סליחה, התכוונתי לקטנצ'יק הזה מקרית שמונה.  ת:

 11 זאבי.  ש:

 12 ניסן, סליחה.  ת:

 13 ניסן זאבי.  ש:

 14אני מצטערת. התכוונתי לניסן. כן. לזה. אני, טוב שהארת את תשומת  ת:

 15 ליבי, 

 16 אני מקשיב לך.  כב' הש' לוי:

 17התכוונתי לבחור הקטן הזה מקרית שמונה. כן. אז הוא אמר שהוא  , גב' קירשנבאום:העדה

 18בכלל לא זכר, נכון נמי בכלל היה, לא יודעת איך אמרתי, אני 

 19 מתבלבלת לפעמים בשמות. 

 20 בסדר. אני מגיע לליה שם טוב. קודם אני רוצה התייחסות כללית,  ש:

 21 ם, אתה יודע, שפה. אתה רואה 'קטנצ'יק מקרית שמונה', עוד פע ת:

 22בעצה אחת  4.12.14-הטענה היא שב 299, 296בכתב האישום סעיף  ש:

 23איתך ולבקשה שלך דאוד פונה אל סטיבן לוי ואומר לו להציע 

 24ל"איילים" להעסיק את ליה שם טוב בתמורה לתקציב נוסף של 

 25מיליון וחצי שקל מעבר למה שהובטח להם. אז קודם כל אני רוצה 

 26 הזאת.  שתתייחסי לטענה

 27קודם לא התניתי אף פעם כסף ושנית גם לא נתתי לדאוד הוראה  ת:

 28לטפל בליה ב"איילים". אני כן הרבה זמן חיפשתי לליה שם טוב 

 29כשהיא נבחרה  2003-עבודה, צריך להבין אני הכרתי את ליה באמת ב

 30להיות סגנית ראש העיר בנצרת עילית ואחר כך היא היתה חברת 

 31ישראל ביתנו ואחר כך היא התמודדה קדנציות מטעם  2כנסת 

 32לראשות נצרת עילית והפסידה את זה והאישה היתה בלי הכנסה ובלי 

 33אפילו לא עניין של הכנסה אבל באמת בלי עבודה ואני מאוד מאוד 

 34רציתי לעזור לה למצוא את העבודה ולהעסיק את עצמה ואני כמו 
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 1ויקטים שתמיד, אני חושבת שבמה אני יכולה כאילו לשלב אותה בפר

 2שניתן לשלב אותה וניסיתי לעזור. בסופו של דבר, בסופו של דבר אני 

 3לא הצלחתי לעזור לה עם העבודה, זה היה בסופו של דבר אבל בדרך 

 4 היו הרבה ניסיונות. 

 5את זוכרת, באופן כללי לפני שנגיע לכמה שיחות על הניסיונות האלה.  ש:

 6 באיפה  חשבת שהיא יכולה להשתלב?

 7אז אני חשבתי שכל הנושא של ההתעסקות בדוברי רוסית זה מאוד  ת:

 8מתאים לה, אז בהתחלה אני חשבתי שאם במוזיאון טרומפלדור 

 9באמת יקום מרכז מורשת יוצאי רוסיה אז זה מאוד יתאים לה לנהל 

 10את המקום הזה, כי גם יש לה ידע, ניסיון ונראה לי היה שהיא 

 11לא הצליח. אחר כך אני  מתאימה לזה אבל גם זה בסופו של דבר

 12חשבתי שכל הנושא של באמת טיפול כזה משהו עם העולים זה יכול 

 13להתאים ואז אני פניתי לנתן שרנסקי והיתה לי איתו פגישה והוא אמר 

 14שהוא הולך, הפגישה היתה בכלל על הנושא עליה וקליטה וכל הדברים 

 15ם ומה שעלה בתוך הפגישה זה שבעצם העולים מגיעים לכאן ולפעמי

 16הם לא מוצאים את עצמם בתעסוקה, לא בגלל שאין להם כישורים 

 17אלא בגלל שמה שהם עבדו שם לא תואם את הדרישות השוק בארץ 

 18ולפעמים יש פה הרבה דרישה שעם הכשרה מינימלית יכלו כן למצוא 

 19תעסוקה הולמת, כי תעסוקה תמיד מי שרוצה אפשר אולי בפשוטים, 

 20דוקטורים, פרופסורים כל זה, שמירה בחניונים כמו שהם עושים, 

 21אפשר למצוא, אבל משהו של להתאים אותם ואז עלה הנושא שבאמת 

 22לעשות עם משרד הקליטה, עם הסוכנות קורסים של הכשרה. לא 

 23איזה הכשרה של שנתיים אלא המשרד הקליטה יעשה אבחון של שוק 

 24העבודה, יגיד לאיזה מקצועות צריך להכשיר, מה מתאים וכאילו אני 

 25י שליה גם יכולה להתאים לעניין של ריכוז כאלה קורסים כי זה חשבת

 26מתאים אבל גם זה לא יצא לפועל. אז מה שאני חשבתי זה חשבתי, 

 27 בפועל זה לא יצא. 

 28 . 24.6.14, 821אז כמה שיחות, אני רוצה להתחיל מת/ ש:

 29 כן, תנו לנו גם בבקשה.  כב' הש' לוי:

 30 לתת לאדוני? עו"ד א. אדרת:

 31 כן, ת' איזה? :כב' הש' לוי

 32 . 821 עו"ד א. אדרת:

 33 כן.  כב' הש' לוי:
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 1תתייחסי בבקשה, אפשר להתחיל ממה שהדגשתי פה, את אומרת  עו"ד א. אדרת:

 2 לדאוד על בית מורשת. תתייחסי. 

 3בעדות הקודמת לא רציתי, לא כל כך רוצה באמת להתעכב על העניין  ת:

 4 התפוצות,  הזה כי כשלימור אמרה, לימור לבנת, אמרה שכל בית

 5 שמה תפקידה רק? ש:

 6 מה? ת:

 7 מה תפקידה? ש:

 8היא היתה אז שרת הספורט והתרבות. כשהיא אמרה שהיא לא רוצה  ת:

 9שיקומו מרכזי מורשת אלא לעשות הכל בבית התפוצות אז אצלנו 

 10במפלגה זה נתקל בהתנגדות כי היה איזה שהוא סכסוך עם ההנהלה 

 11ז, ואז עלה שוב חזרנו לנושא של בית התפוצות ולכן זה לא הסתדר. וא

 12 של בית טרומפלדור. 

 13 אוקי.  ש:

 14 אבל מה, זה משהו אחר היה פה.  ת:

 15 אתם מדברים על בית מורשת.  ש:

 16 כן.  ת:

 17הוא אומר לך בית התפוצות, בשבילו זה סמרטוט אדום. בהמשך יש  ש:

 18פה שורה 'ועכשיו חכה עכשיו הוא רוצה שניקח את ליה לפרויקט 

 19מייבב , הוא אומר אני לא לוקח מומחים למה אני  עידוד עליה, דני

 20 צריך את ליה', תתייחסי לשורה הזאת. 

 21 אני גם כשדיברתי על דני אני אמרתי שבסך הכל למרות שאני כן,  ת:

 22 איזה דני זה? כב' הש' לוי:

 23דני אלינסון מ'עזרא', למרות שכאילו הייתי מנהלתית, אחראית עליו  העדה, גב' קירשנבאום:

 24שאומרים לי שאפשר, אני לא כל כך התערבתי לו במצבת כוח ועובדה 

 25אדם שלו כי אני לא חשבתי שזה נכון לעשות, אני לא, אני בדרך כלל 

 26לא התערבתי לאף אחד במצבת כוח אדם ואז דני אמר, ואנחנו פה 

 27מדברים דווקא על הפרויקט עידוד עליה שהזכרתי שזה אופק ישראל 

 28רן קיימת, משרד הקליטה ומשרד הפרויקט שקם בשיתוף פעולה של ק

 29ראש הממשלה. ו'עזרא' היו הקבלן משנה של זה, ודני אלינסון מאוד 

 30רצה, ואני מבינה אותו לגמרי שזה יהיה פרויקט מוצלח ומקצועי והוא 

 31אנשים שהם היו מגייסי עולים. עכשיו, זה באמת אנשים  4או  3גייס 

 32ולים וסדרו להם שהיו נמצאים בשטח כמו שליחים והם עבדו וגייסו ע

 33ניירת מההתחלה, מא' ועד הסוף וכשהציעו את ליה אז הוא אמר אני 

 34לא לוקח כי היא בעניין הזה היא לא מקצועית, היא לא עבדה, היא לא 
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 1גייסה עולים, היא יכולה לעבוד בקליטת עליה היא לא יכולה, זה 

 2דברים שונים לגמרי, קליטת עליה וגיוס עליה זה שני דברים שונים 

 3יא לא יכולה לעבוד ואני לא לחצתי עליו והוא לא לקח אותה וה

 4 לעבודה. כי אני חושבת, אני כיבדתי את הדעה שלו בעניין הזה. 

 5כן, בהמשך את מדברת, סוף העמוד הראשון, 'אני צריכה לסגור את  ש:

 6זה ג'וינט' ותראי בעמוד השני מדברים על להעביר כסף לג'וינט שייקח 

 7 אז תתייחסי, תסבירי. את את ליה בכסף הזה. 

 8אז פה מה שמדובר זה, הרי אני אמרתי שאני התחלתי לחפש  ת:

 9אלטרנטיבות לטרומפלדור והיה טבעי לי שמי שייקח על עצמו זה יהיה 

 10פדרציה דוברי רוסית אבל, ולהעביר להם כסף שהם יעבירו את זה 

 11לטרומפלדור והם יחזיקו, הם ינהלו את הטרומפלדור וליה תיכנס שם 

 12ודה עצמה. אבל פדרציה לא הסכימה לקבל ממני כסף כי היא בעב

 13אמרה שזה יביא לזיהוי פוליטי והיא לא רוצה זיהוי פוליטי, הם 

 14פוליטיים. אז אמרתי בסדר ואז נפגשתי עם הנהלה -רוצים להישאר א

 15של ג'וינט ובג'וינט זה היה נראה לי יותר טוב, למה? כי קודם כל אני 

 16התהליך, אני יכולה לתת כסף להתחלה  יכולה לתת כסף רק להתנעת

 17לשיפוץ וכל זה וג'וינט כבר ידעו לגייס כסף להמשך שזה פותר אותי 

 18מלדאוג כל הזמן למקום הזה, כאילו ג'וינט אם הם לוקחים את זה על 

 19עצמם אז הם כבר מביאים את התרומות ומארגנים וכל זה. נפגשנו, 

 20ן אבל זה לא יצא, חוץ דיברנו, זה לא הלך לשום כיוון. הם הביעו רצו

 21 מהרצון לא יצא שום דבר. 

 22, אני רואה שגם פה דאוד מדווח לך שסגרנו עם YNETטוב, אפרופו  ש:

YNET  23תסתכלי על השורה הזאת, אולי זה מזכיר לך על המעורבות 

 24 שלך בנושא הזה. 

 25 איפה זה? ת:

 26 דאוד "אוקי, אה, הנה, מה שרציתי להגיד לך", ש:

 27 באיזה עמוד קודם? ת:

 28 בעמוד השני, סליחה.  ש:

 29 כן.  ת:

 30 

 31 

 32לקראת הסוף. "מה שרציתי להגיד לך הנה לגבי ואוו אוקי סגרנו עם  ש:

YNET  33 ". 65נתתי אוקי קדימה. הוא סגר 
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 1בסדר, זה מה שאמרתי, הם, הם אמרו, הם אמרו שסוגרים, אני לא  ת:

 2 התנגדתי, נתתי להם אישור, החלטתם תסגרו ובזה נגמר הסיפור. 

 3ומה זה  אחר כך את שואלת "מה באמת קורה עם טרומפלדור?"  טוב. ש:

 4 ודאוד אומר אני לא יודע, בסדר, זה עובד או שזה עובד?

 5 עובד עובד, כי הרי עובד הביא את טרומפלדור אז זה שייך לעובד.  ת:

 6 . בבקשה. 797כן. שיחה הבאה ת/ ש:

 7 זה,  ת:

 8 תתייחסי אליה.  ש:

 9לה תעסוקה, אני, אז היינו בקשר עם  כן. זה המשך של הניסיון לחפש ת:

 10התאחדות התעשיינים ובחור שהכרתי אותו הוא עבד שם והוא כל, 

 11מידי פעם כשהיו להם, הוא ידע שאני תמיד מחפשת תעסוקה ותמיד 

 12פונים אלי אז שהיה להם איזה תפקיד הוא היה מדווח לי 'תשמעי 

 13אוד אנחנו מחפשים זה, תשמעי אנחנו מחפשים זה' ואז אמרתי לד

 14תשמע צפריר מידי פעם מחפש אנשים, תשאל את צפריר אולי יש לו 

 15 משהו בשביל ליה. זה הניסיונות של לחפש תעסוקה. 

 16, עוד ניסיון. בבקשה. עולה פה שליה 863טוב. אני מפנה עכשיו לת/ ש:

 17מתלוננת על איזה מקום שרציתם לסדר לה, הכניסה את אחיה, מה 

 18 את יכולה לפרט על זה?

 19בר, בעיית התעסוקה מה שנקרא, פעם מישהו אמר את מסדרת כי כשכ ת:

 20לאחד עבודה , עשר כועסים והכי כועס זה שמצאתי לו עבודה כי מה 

 21שמצאת זה לא מתאים לו. אז מצאתי לליה איזה מקום עבודה אבל 

 22כשהיא הלכה שם לריאיון אז הוא אמר שזה עבודה זמנית, שזה, 

 23זמנית אז היא אמרה טוב אם שהיא לא יכולה כרגע, שזה עבודה כרגע 

 24זה זמנית אז אני לא צריכה אבל אח שלי מחפש עבודה זמנית והכניסה 

 25לשם את אח שלה ואחרי שהכניסה את אח שלה היא התקשרה שוב 

 26לאיווט שוב להגיד שאין לה עדיין עבודה ואם הוא יכול לסדר לה אצל 

 27יה, מיכאל פרונט שאנחנו כבר דיברנו עליו לא מעט שמתעסק פה בעל

 28אבל הוא לא לקח אותה כי הוא מתעסק מנשה וזה בכלל לא התחום 

 29 הזה וככה זה נגמר. 

 30 

 31 

 32 

 33 
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 1שיחות שאת  3אוקי. עכשיו אני מתקדם עם הזמנים לדצמבר. יש פה  ש:

 2, 393לא צד להן אבל מדברים עלייך. ואני רוצה שתתייחסי אליהן, ת/

 3דים, השיחה . זה לפי סדר כרונולוגית, זה גם לפי המוע395, ת/394ת/

 4שיחה בין ויקה לדאוד שמה  19:42בערב  3.12-זה מ 393הראשונה 

 5שיותר מעניין אותי זה החלק למטה שדאוד שואל 'אי אפשר לשאול 

 6את פאינה, היא לא יודעת שאת מדברת איתי' וויקה אומרת 'היא לא 

 7 יודעת שאני מדברת איתך'.

 8מרוצה, כי אנחנו, כבוד השופט פעם שאל אותי אם תמיד הייתי  ת:

 9אמרתי שאני מרוצה מויקה וסך הכל אני חושבת שהיא עשתה עבודה 

 10טובה ואתה שאלת אותי אם תמיד הייתי מרוצה מויקה, אז אמרתי 

 11לך כבוד השופט שאתה יודע, זה כמו בחיים, בדרך כלל מאוד מרוצה 

 12ולפעמים יש נפילות. אז היה איזה, אז אני הגעתי לאחת הוועדות של 

 13בסיעוד והיועץ, היועץ, אף אחד מהיועצים שלי לא  העובדים הזרים

 14הגיע, אני הגעתי לבד למשרד הפנים לוועדה והיא היתה ראש הצוות 

 15היועצים אז היא חטפה ממני באמת נזיפה מאוד רצינית שזה לא יכול 

 16לקרות אז זה נסע לחופש, זה נסע לפה, מה? איך אני? מה זה הדבר 

 17או בלי יועץ אחד לפחות או  הזה שאני מגיעה לוועדה בלי יועצים

 18מזכירה שמסכמת פרוטוקול, משהו. ואז היה לי איתה שיחה מאוד 

 19רצינית על זה שהיא חייבת קצת להגדיל יותר ראש ולקחת אחריות על 

 20עצמה והיא כנראה במסגרת להגדיל ראש, כל אחד מפרש את זה איך 

 21שהוא רוצה, אז היא במסגרת להגדיל ראש, היא יודעת הרי אנחנו 

 22כאילו אפשר להגיד חיים ביחד, אני הייתי יותר בעבודה ממה שהייתי 

 23בבית והיא היתה רוב הזמן איתי אז היא ידעה שאני מחפשת עבודה 

 24לליה אז היא החליטה להגדיל ראש ולחפש עבודה לליה ביוזמתה ואז 

 25כשדאוד שואל אותה פה 'אז אפשר לשאול את פאינה' אז היא לא 

 26א את זה כעובדה מוגמרת, היא לא רוצה רוצה, למה היא רוצה להבי

 27שרק יגידו שהיא פנתה עם זה, אבל אני, זה לא שאני הכוונתי אותה 

 28 לעניין הזה. 

 29דאוד שואל 'אם אני יכול לשאול את  8גם כן בשורה  394תראי את  ש:

 30פאינה בנוגע ל"איילים" אם היא רוצה שאני ארשום אותה לשם?' 

 31דבר' ואם תסתכלי בהמשך וויקה אומרת 'לא צריך לשאול שום 

 32ויקה אומרת, אני מניח עליך 'יש לה שיגעון חדש' ובשורה  13בשורה 

 33'את מנהלת אצלנו או שאת לא מנהלת אצלנו'. זה מה שהתכוונת  15

 34 קודם?
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 1זה פחות או יותר מה שאני התכוונתי שיש לי שיגעון חדש, היו לי  ת:

 2 אחרת לגמרי.הרבה כנראה שיגעונות, היום אני רואה את הדברים 

 3אז, אז כן, היא ניסתה פה לעשות משהו כי היא רצתה להצטיין 

 4במשהו והיא לא ידעה מה לעשות אז היא ניסתה לפתור בעיות שהיו 

 5בעיות שלי כדי לתת לי תחושה שהיא גם פותרת לי בעיות ולא רק זה, 

 6 בסוף הם עדכנו אותי 

 7 אז זהו, אני רוצה להגיע,  ש:

 8, זה לא היה שכאילו הם עשו, בסוף הם שהם מחפשים לה עבודה ת:

 9 עדכנו אותי. 

 10 5.12.2014-אז אני רוצה להגיע לשיחה הזאת, שזה מיום למחרת מ ש:

 11. שוב זו שיחה לא ארוכה, אני רוצה שתתייחסי אליה בצורה 893ת/

 12 רחבה. 

 13אז זה שיחה שאני חושבת שזו שיחה שאנחנו פה בשיחת ועידה אנחנו  ת:

 14פגישה, נוסעת איתי באוטו לדעתי ודאוד מדבר עם ויקה נוסעים לאיזו 

 15איתה, מעבירים אלי, אני לא זוכר כבר איך זה נעשה שם ואז הם 

 16מספרים לי שהם יכולים לסגור את ליה אם אני מעבירה ל"איילים" 

 17עוד מיליון וחצי ואני אומרת שקודם כל אני לא צריכה להעביר מיליון 

 18ה, אני העברתי להם וחצי ל"איילים" בשביל זה, אני לא מסכימ

 19לפרויקטים שאני חשבתי לנכון מספיק כסף ואני לא מעבירה כסף, 

 20רוצים, אני גם לא חושבת, אני לא יודעת איך אמרתי את זה פה, אני 

 21יכולה לקרוא, אבל אני לאורך הדרך לא חשבתי שהיא באמת צריכה 

 22לעבוד ב"איילים" אז אני לא זוכרת אם זה נאמר פה או נאמר להם 

 23נות אחרת, אבל אמרתי נוכל לפתור את הבעיה גם בלי להעביר, בהזדמ

 24אני לא ראיתי לנכון להעביר את הכסף ושוב אני אומרת אני לא 

 25העברתי כספים בהתניה לעבודה של אף אחד, אז אני גם אליה לא 

 26 הייתי מוכנה להעביר כסף שזה יהיה בהתניה. אבל. 

 27 תסתכלי רגע, או שאת רוצה להמשיך על זה? ש:

 28לא, אני פשוט, אני לא זוכרת איפה זה היה, הרי זה אנחנו נמצאים פה  ת:

 29בדצמבר, לקראת סוף שנה ולי נשאר כסף קואליציוני, עכשיו כמו 

 30שהעידו פה גם אנשי אוצר שאם אני לא משתמשת בכסף הזה עד 

 31-שנסגרים המחשבים, לא עד סוף השנה, המחשבים נסגרים בערך ב

 32צר והפיתרון אז הוא להעביר כספים לדצמבר הכסף החוזר לאו 22-23

 33לרזרבות של המשרדים כי ככה זה עובד אצל כולם, לא רק אצל פאינה 
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 1קירשנבאום באמת אצל כולם וגם אצל משרדי ממשלה ובהרבה 

 2 דברים. 

 3 

 4 

 5 

 6מיליון מהכסף הקואליציוני והכי טבעי  14אז אני החלטתי שנשאר לי 

 7בשנה הבאה זה גם לא היה לי להעביר את זה לרזרבה של נגב וגליל ו

 8משתחרר מיד, זה רק אחרי שקמה ממשלה וכל זה ועד שיש תקציב 

 9ודיון תקציב אבל אז יש את הרזרבה שקודם כל משרד יכול להשתמש 

 10בינתיים בכסף ששמתי לו ברזרבה והוא לא נשאר חנוק בקצב עד 

 11שמופעל התקציב ושנית אני יכולה להשתמש הזה ככסף קואליציוני 

 12 וחר. בשלב יותר מא

 13 7שהיא ערב קודם,  819אני חושב שאת מתכוונת, אני יודע, בשיחה ת/ ש:

 14 . 4.12-בערב ב

 15 יש לי אותה, לא זה.  ת:

 16לא. אני מבקש שתתייחסי לשיחה הזאת וגם לעמוד השני של המסמך  ש:

 17 גם שם יש התייחסות לנושא של רזרבות.  893הקודם ת/

 18אז אנחנו מדברים פה באמת על הכסף שעובר לשנה הבאה ועכשיו נגב  ת:

 19וגליל הרי הם יכולים להעביר כסף לא רק ל"איילים", צריך להבין את 

 20זה, כי פה מוצג כאילו נגב וגליל עובדים אצל "איילים" אבל נגב וגליל 

 21זה מכסה את כל הרשויות בנגב וגליל ולפעמים אני יכולה גם דרך נגב 

 22עביר כסף לרשויות וזה גם פרקטיקה מקובלת גם פרקטיקה וגליל לה

 23מקובלת באוצר כי למשל כשאני הייתי סגנית שר הפנים ורציתי 

 24להעביר כספים קואליציוניים , חלק דרך משרד הפנים אז במשרד 

 25הפנים העדיפו שזה יעבור דרך משרדים אחרים כי לכל משרד יש איזה 

 26ה אחד. אבל פה אני פשוט הקצאה של הכסף שיכול היה לעבור. אז ז

 27 14אומרת שאני סגרתי עם יעל, יעל זו בחורה מהאוצר, שהיא תוסיף 

 28מיליון וביום שני יהיו העברות, כאילו וזה, ופה ויקה שואלת אותי ואז 

 29מיליון אלא מעבירה  12.5ואני אמרתי לא , אני מעבירה לא  1.5מה עם 

 30את המיליון וחצי מיליון וזה מדגיש שאני לא מעבירה ל"איילים"  14

 31שהם דיברו על זה כביכול התניה להעסקה של ליה, לא הסכמתי 

 32 לנגב וגליל.  14-ואמרתי אני מעבירה את כל ה

 33 , תתייחסי אליה בבקשה. 14.12-מ 895אוקי. שיחה אחרונה זה ת/ ש:
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 1אנחנו כבר נמצאים פה בשיא הבחירות כאילו ומכיוון שלא הצלחתי  ת:

 2ום ואני עדיין חושבת שלבחורה יש לסדר לליה עבודה בשום מק

 3כישורים אז לגלדקין שהתמודד אז לראשות העיר או להתמודד שם, 

 4זה לא רשות, זה בחירות שלנו לכנסת סליחה, אז אמרתי שאני רוצה 

 5שגדלקין שהוא היה היושב ראש מטה שלנו בנצרת עילית שייקח את 

 6דברת ליה שם טוב לעבודה ואני אוסיף לו כסף, אבל פה אני לא מ

 7בכובע של כסף קואליציוני ולא של סגנית שר הפנים אלא אני מדברת 

 8בכובע של המזכ"ל שמחלקת תקציבים לסניפים בזמן הבחירות ואז 

 9אני אומרת לו שאני מהתקציב שלי, מהתקציב של המפלגה אוסיף לו 

 10 כסף למטה בחירות בנצרת עילית ושהוא יעסיק את ליה שם טוב שם. 

 11אחרון זה המדליות לווטרנים, תספרי לנו קצת כמה  טוב. אוקי. נושא ש:

 12 משפטים, מי הם הווטרנים, מה זה המדליות, מה זה הנושא הזה?

 13אז ווטרנים אנחנו מדברים על לוחמים של נגד גרמניה הנאצית  ת:

 14במלחמת עולם שניה ושהם הגיעו לפה לארץ ויש להם פה התאחדות 

 15ווטרנים ומקיימים מן מסורת כזאת, חגיגות של יום הניצחון שזה 

 16מאוד חשוב, זה כל אלה שלחמו דרך אגב היום בדרך לפה ברכבת 

 17יע לארץ ליאוניד ברונשטיין קראתי שאחד הגדולים הפרטיזנים שהג

 18 , שהוא זה שפוצץ את הרכבות ולחם בגרמנים, 98נפטר היום בגיל 

 19 זה לא היה אתמול? כב' הש' לוי:

 20 היום בבוקר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 21 אתמול הוא נפטר.  כב' הש' לוי:

 22לפה יכול להיות, קראתי בעיתון היום. אמרתי את זה. ברכבת, נסעתי  העדה, גב' קירשנבאום:

 23קראתי. וכתוב שהוא נפטר בדלות רבה שזה גם עוד אחד הכאבים. אז 

 24שזה נחשב ליום הניצחון אז פה עושים מצעדים,  9.5בדרך כלל כל 

 25עושים ציון תאריך אבל רוסיה שולחת לפה מדליות שהם מחולקים 

 26לווטרנים, כל שנה הם מקבלים מדליות, גם כשרואים אותם הולכים 

 27אז עד לפה זה מדליות שקיבלו ממלחמה עם מדליות מפה עד לפה 

 28ומפה והלאה זה מדליות שקיבלו כל שנה לזכר זה, אבל אני לא 

 29מזלזלת, אני מעריכה את האנשים האלה, הקריבו את חייהם באמת 

 30להצלה של האנושות. אז באותה שנה אני פוגשת, אני באתי לאיווט 

 31וטרנים לפגישה ויוצא ממנו אברהם גרינזייד שהוא היושב ראש של הו

 32והוא מספר לי שהגיעו מדליות מרוסיה אבל בכמות כזאת שהוא לא 

 33יודע מה לעשות איתם, או לא לחלק בכלל או אם לחלק למי לחלק, 

 34לאן לחלק, יש כמות לא מספקת וזה שאלתי אותו מה הבעיה? אז הוא 
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 1אלף דולר אני פה בחברה הזאת שמדפיסה מדליות  20אומר אני 

 2ה כזאת יש פה בארץ שעושה גם כל מיני, לא ודברים, חברה מאוד ידוע

 3חשוב, אני מדפיס אצלהם, בדיוק הם יכולים להדפיס לי בדיוק אותם 

 4מדליות ואז זה יספיק לי. אמרתי לו תראה אני אנסה לבדוק ואז אני 

 5עוד פעם, הרי לא מתעסקת בהכל אז אני אמרתי בשיחה עם דאוד 

 6אחד לעודד פורר,  שתקשיב אני לא יודעת אבל צריך להפנות אותם,

 7עודד פורר הוא מנכ"ל משרד הקליטה שהיה נראה לי טבעי שמשרד 

 8הקליטה יתנו להם כסף לעניין הזה וכשכנראה זה לא הסתייע אז אני 

 9אמרתי שצריך לפנות גם לשגרירה שלנו דורית הולנדר במוסקבה 

 10שהיא תנייד, תנסה לגייס תרומות בין הרוסים שם, יהודים רוסים או 

 11שהיא מכירה למדליות האלה וזהו, זה פחות או יותר. ואחר כך בין מי 

 12הבנתי גם שהוא גם פנה ל"איילים" שהם יגייסו תרומה למדליות 

 13 האלה. 

 14אוקי. עלתה טענה, יש טענה שהיה חשוב לקבל את הכסף למדליות  ש:

 15כי אז סוג של תעמולת בחירות. תתייחסי  2015כמה חודשים לפני מרץ 

 16 בבקשה. 

 17ר בינואר פברואר מרץ לחלק מדליות שמחלקים אותם בזמן איך אפש ת:

 18? זאת אומרת זה עוד פעם, 9.5-או יומיים לפני מצעד ב 9.5-מצעד ב

 19לקחת דברים ולהציג אותם כראות עיניהם, אבל אין שום קשר בין 

 20 מדליות לבחירות והחלוקה של מדליות מתקיימת בחודש מאי. 

 21מאתר משרד העלייה והקליטה שאני רוצה  טוב. יש פה פלט שהוצאנו עו"ד א. אדרת:

 22להגיש לגבי הכנס הזה במאי. רואים גם את המדליות שאמרת. 

 23 . 10.5במקרה הזה אני רואה זה 

 24 , המצעד, 10.5-תקשיב, יכול להיות, קודם כל יכול שכתבה מ ת:

 25 

 26 
#<21># 27 

 28 החלטה

 29 . 198הוגש וסומן נ/

 30 
#<22># 31 

 32 הצדדים. , במעמד2019באפריל  1ניתנה והודעה היום, 

 33 
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 שופט, לוי ירון

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9יוצא שבת אז  9.5זה היום שמציינים אז אם  9.5יכול להיות, אבל הרי  העדה, גב' קירשנבאום:

 10כנראה לא מציינים, אני לא יודעת, צריך להסתכל בלוח, אני כבר לא 

 11הייתי בפוליטיקה אז אני כבר לא יודעת מה היה שם במצעד הזה, אבל 

 12בדרך כלל רואים פה את אלקין, רואים פה עוד אנשים שיושבים, אני 

 13אלקין, אשתו ואני רואה את סופה וליד סופה אברהם  רואה ככה את

 14 גרינזייד. לא הראשון, מצד השני אני רואה אותו. 

 15 מופיע? איפה הוא? ש:

 16 יש פה,  ת:

 17 אני רואה, האיש עם כובע המצחייה.  כב' הש' לוי:

 18 כן, נכון, לבנה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 כן.  כב' הש' לוי:

 20-מ 829, ת/829אני רוצה להציג לך שיחה בהקשר של מה שדיברת ,  עו"ד א. אדרת:

1.7.2014 . 21 

 22טוב, נו, אז זה אמרתי ששלחתי את דאוד לדבר עם דורית, אנחנו  ת:

 23קוראים לה דורה, בעברית השם שלה דורית אבל אנחנו קוראים לה 

 24דורה, אז הוא דיבר עם דורה על משהו אחר שאני לא יודעת על מה 

 25יתה אבל שאלתי אותו אם הוא דיבר על הווטרנים אז הוא פה דיבר א

 26הוא אמר שהוא עוד לא דיבר, אמרתי צריך לדבר על הווטרנים, על 

 27 המדליות שחסר. 

 28, זה לא בדיוק 1154טוב, שיחה אחרונה שאני רוצה בעניין הזה זה ת/ ש:

 29שיחה, זה מתוך הטלפון הנייד שלך. כבר אני אציג. אני כבר אפנה 
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 1קודם כל אני רוצה שתתייחסי בעמוד השני למסמך,  . אז1154אותך. 

 2 יש פה, קשה לראות אבל, 

 3לא, אז אני פה אני שאלתי את דאוד אם הוא טיפל בנושא מדליות מול  ת:

 4 עודד פורר. אני חושבת. כי הוא אומר, 

 5זה מתחיל קצת נראה לי שמקודם את פגשת, את אומרת לו "פגשתי  ש:

 6אין לו כסף למדליות אפשר לעזור?"  אצל איווט את גרינזייד בוכה לי

 7דאוד אומר "בוכה גם לי. אנסה" לפי הבנתי אחר כך זה קופץ פה איפה 

 8 שאת אומרת "אבל אמרת שמצאתם פיתרון". 

 9אז אני, אני יודעת, אוקי, צריך לראות פה בתאריכים באמת, אני  ת:

 10 מצטערת שאני, 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15לא, לא, סליחה. אני , 6לפי השעות אז, לא זה קופץ, דאוד כותב זה  ש:

 16 חושב שיש ערבוב פה בשעות, פחות חשוב. על מה אתם מדברים פה?

 17אני זוכרת שכאילו, זה מה שהיה, כאילו הייתי אצל איווט, יצאתי אני  ת:

 18אומרת את זה ציורית, פגשתי את גרינזייד הוא בוכה אבל הוא לא 

 19ו בכה הוא פשוט התלונן לי שלא קיבל מספיק מדליות ואז אמרתי ל

 20שצריך לדבר עם עודד פורר אז הוא אומר שעודד טיפל אבל כנראה 

 21שלא הצליח אז הוא אמר שהוא יחפש פטרון חלופי, פיתרון חילופי 

 22 הוא התכוון פה. 

 23 לא פטרון.  ש:

 24זה כתוב ככה, זה דאוד כותב עם הטעויות אז הוא כתב פטרון כאילו  ת:

 25 תכוון לפיתרון. אבל אין לי ספק שהוא לא התכוון לפטרון אלא הוא ה

 26אוקי. עכשיו תסתכלי בעמוד האחרון של המסמך הזה, יש קטע  ש:

 27שהתביעה תרגמה לעברית אז הקטע הראשון זה דברים שדאוד כותב 

 28 , 20-ב

 29 בעמוד שני עדיין? ת:

 30 לא, לא, זה בעמוד האחרון של כל הקובץ.  ש:

 31 כן.  ת:

 32סאפים קטע ראשון תרגום של זה, תרגום של שני סמסים או וואט ש:

 33הוא כותב לך לפני הבחירות,  15:28 12.9.14שדאוד כותב לך. הראשון 

 34 תתייחס לזה, מה זה המלל הזה?
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 1אני נוסעת לאיזה שהוא כנס בחירות ואני צריכה לדבר ברוסית שם  ת:

 2ואני שאלתי אותו שיכתוב לי נושאים שאני צריכה לדבר שלדעתו 

 3רוטים של מה שהוא כדאי להעלות בנאום שלי אז הוא כותב לי את הפי

 4 חושב שאני צריכה להדגיש, סיוע תעסוקה, אני עכשיו מסתכלת. 

 5 אני רואה שם בין היתר סיוע לווטרנים. תתייחסי.  ש:

 6סיוע לווטרנים שאנחנו מסייעים להם אולי, לווטרנים סייענו בהרבה  ת:

 7דברים, לא רק במדליות. הרי למשל, עוד פעם אגרות רדיו וטלוויזיה 

 8טבות, גם לדעתי היתה חקיקה איזה שהיא בעניין זה, אני והנחות וה

 9כבר לא זוכרת. אבל גם אם אמרנו שאנחנו מסייעים ומנסים לגייס 

 10להם תרומה למדליות אז אמרתי שמנסים, לא אמרתי שגייסנו ולא 

 11אמרתי שנותנים, מנסים לגייס להם תרומה למדליות. בסוף אני לא 

 12 קרה עם המדליות בסוף.  יודעת אם גייסו אפילו. לא יודעת מה

 13 

 14 

 15 

 16 

 17אני לא יודע למה הוא תורגם אבל את יכולה  12.12.14-והקטע השני מ ש:

 18 להגיד על מה מדובר. 

 19מישהו נפטר אצלו, אבא או אמא ואני לא ידעתי איך כותבים את זה  ת:

 20ברוסית, זה מישהו שברוסית הייתי צריכה לנחם אותו אז ביקשתי 

 21מדאוד שינסח לי ברוסית, אמרתי שאני ככה, אז הוא שלח לי איך 

 22 כותבים ברוסית ניחומים ושלחתי. זה הכל. 

 23 אשית אדוני. טוב. אוקי. אני סיימתי חקירה ר עו"ד א. אדרת: 

 24 טוב. בבקשה. חקירה נגדית.  כב' הש' לוי:

 25 יש, עו"ד וייס:

 26 חקירה ראשית, אתם רוצים לחקור? כב' הש' לוי:

 27 כן אדוני, קצרה.  עו"ד וייס:

 28 בבקשה.  כב' הש' לוי:

 29 יש לנו כיומיים אדוני.  עו"ד וייס:

 30 של חקירה? כב' הש' לוי:

 31 כן.  עו"ד וייס:

 32 באום?לגברת קירשנ כב' הש' לוי:

 33 ויש לנו,  1.4כן אדוני, גם זה  עו"ד וייס:

 34 הבהלתם אותי.  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 אתם ערוכים לחקירה נגדית? כב' הש' לוי:

 2 כן.  עו"ד אבן חן:

 3 אתם מעוניינים להתחיל היום? כב' הש' לוי:

 4 כן.  עו"ד אבן חן:

 5 טוב.  כב' הש' לוי:

 6 

 7 ראשית:העדה משיבה לשאלות עו"ד וייס בחקירה 

 8 פאינה, בחקירה הראשית שלך,  עו"ד וייס:

 9 כן, זו חקירה ראשית עורך דין וייס, כן? כב' הש' לוי:

 10כן. אני אשתדל אדוני, אני מודה ומתוודה מראש אני כרוב הסנגורים  עו"ד וייס:

 11 קצת חלש בחקירה ראשית, אני אשתדל ואעשה כמיטב יכולתי. 

 12 כן, בבקשה חקירה ראשית לעורך דין וייס.  כב' הש' לוי:

 13 

 14 

 15 

 16 

 17בחקירה הראשית שלך את, עלה הנושא של העבודה של תמיר אצל  עו"ד וייס:

 18רמי, הציגו לך גם האזנות סתר בנוגע לסיוע במציאת עבודה לרנית, 

 19זכורים לך עוד מקרים שבהם פנית, אם פנית לרמי בנושא לסיוע 

 20 בנושא מציאת עבודה?

 21לא היה מקרה שחיפשתי עבודה ולא פניתי לרמי כי היה לא חושבת ש ת:

 22בשבילי כזה מקושר, יכול, אם אם הייתי צריכה לחפש משהו אז הייתי 

 23פונה לרמי, לרמי ועוד כמה כל מי שהכרתי וכל מי שחשבתי שיכול 

 24למצוא עבודה פניתי לרמי, זה לא אומר שתמיד כמו שברור זה 

 25פניתי אליו, הבת שלי, אחת הסתייע והערכתי את דעתו אז למשל אני 

 26הבנות שלי חיפשה עבודה והיא עלתה למכרז ואני שאלתי את רמי אם 

 27הוא מכיר שם משהו ומה הוא חושב ורמי אמר שאני הגזמתי ושהיא 

 28עדיין צעירה בשביל התפקיד הזה ואני קיבלתי את עמדתו וכאילו היו, 

 29בלת היו עוד מקרים, היה פעם חיפשתי לאיזה בחורה מוגבלת, מוג

 30תנועתית אני מתכוונת, עבודה, והתייעצתי עם רמי גם כן לגבי מקום 

 31עבודה והוא אמר שבמקום הזה אין נגישות כמו שצריך ויש בעיה עם 

 32 תעסוקה של המוגבלים אז גם לא הלך, כאילו שגרתי לגמרי. 

 33אוקי. עכשיו, גם בחקירה ראשית את סיפרת לבית המשפט על ההפניה  ש:

 34אבל אני מבקש ממך, אם תוכלי לנסות להיזכר שלך את רמי לנלי. 
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 1בבקשה בתוכן הדברים שאת שוחחת עם רמי כהן לגבי הקשר שלו עם 

 2 נלי. מה בדיוק אמרת לרמי?

 3אבל אני חושבת שבעדות שלי אני ממש פירטתי את זה ואני אמרתי  ת:

 4שאני הכרתי את נלי ובאותה תקופה שהכרתי אותה לרמי אני מאוד 

 5שהיא עשתה, אני ראיתי את ההפקות שלה, אני הערכתי את העבודה 

 6הייתי בהפקה שלה בקייב כשהיא עשתה את ההפקה של באבי יאר את 

 7האירוע זיכרון ואז אני אמרתי, והיא גם הכירה לי את סגן שר 

 8התרבות ומכיוון שידעתי שרמי מנסה להוציא את הפעילות שלו מחוץ 

 9תי לו עליה בדיוק לגבולות ישראל ושהוא כבר נסע לאוקראינה , סיפר

 10כמו שאני מספרת פה בבית משפט, שאני מכירה מישהו שעושה הפקת 

 11אירועים, שהיא יש לה קשר רדיו טלוויזיה, מה שהיא סיפרה לי 

 12בגדול. ושהיא מכירה את סגן שר התרבות שאני הייתי בארוחת ערב 

 13איתו ומכירה ושאם זה מעניין אותו אז אני אכיר, אעשה ביניהם קשר 

 14 וזהו. 

 15 אוקי.  ש:

 16 עד הנקודה הזאת.  ת:

 17תשמעי, נלי העידה כאן בבית המשפט והיא העידה שכאשר התשלום  ש:

 18לא הגיע מרמי כהן, הצ'ק לא הגיע, היא עדכנה אותך ואת עדכנת את 

 19 רמי. מה יש לך לומר על הטענה הזאת?

 20אמרו לי שלא אומרים בבית משפט שקר, מילת שקר, נכון? אומרים  ת:

 21אני נמנעת בשביל לא להגיד את המילה הזאת שאמרו מצג שווא, אז 

 22לי לא להגיד ואני אומרת שזה מצג שווא של הגברת שכבר הוכחנו את 

 23האמינות שלה. קודם כל נתחיל מזה שאני לא ידעתי אם יצא משהו 

 24מהקשר שלה עם רמי כי לא רמי ולא היא לא עדכנו אותי מזה. דבר 

 25לום למישהו מהם או אם שני, אני בטח לא ידעתי אם יצא איזה תש

 26רמי שילם לה, לא שילם לה, כמה שילם לה, רמי לא עדכן אותי. 

 27עכשיו, אני שאלה מאוד גדולה, לא מבינה למה רמי לא עדכן אותי 

 28כשאנחנו בכזה קשר טוב יכול להיות שהוא התבייש שהיא עקצה גם 

 29אותו, לא יודעת, זה אני מעלה זה לא שידעתי, זה עכשיו ברגע זה אני 

 30עלה את הגרסה הזאת. אבל היא בטח לא פנתה אלי ולא עדכנה אותי מ

 31 ולא ביקשה לטפל בעניין הזה. 

 32 אוקי. עכשיו, תאמרי לי, את שיתפת את רמי בכל הנוגע לדון טבק? ש:

 33אני חושבת שלא הכיר את הסיפור דון טבק עד המשפט, למה, קודם  ת:

 34א חברה שלי. כל דון טבק זה חברה שהבת שלי היתה שם אז אני, זה ל
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 1שנית, מה העניין של רמי לדון טבק בכלל? אני לא מבינה מה הקשר, 

 2אנחנו חברים אבל אני לא ראיתי לנכון, זה לא משהו שזה עלה 

 3 בסיכום ביננו, זה גם היה משהו קצר תקופה בקושי. 

 4טוב, פאינה, עכשיו אני חייב לשאול, האם את למעשה אפשר לומר,  ש:

 5 צורך העברת תשלום לדון טבק דרך נלי?האם את ניצלת את רמי ל

 6 עכשיו אתה אומר שאני עקצתי את רמי? ת:

 7 אני שואל. אני אמרתי שאלה היא לגיטימית ואני שואל.  ש:

 8לא טוטאלי.  –קודם כל אני לא חושבת , קודם כל לא, דבר ראשון  ת:

 9שנית, אני לא הייתי מנצלת את רמי בחיים כי אני לא חושבת שרמת 

 10 נו כזאת שאני יכולה לעשות לו את זה. הידידות בינ

 11אוקי. עכשיו, נעבור נושא לאיגוד הכדורסל. מי פנה אלייך וביקש  ש:

 12 שתתמכי באיגוד הכדורסל?

 13קודם כל לא פנו אלי ולא ביקשו שאני אתמוך באיגוד הכדורסל ואני  ת:

 14רוצה לתקן משהו. פנו אלי שאני אתמול באקדמיה לכדורסל ומי שפנה 

 15 קליסקי, מי שהכיר לי את קליסקי זה רמי כהן.  אלי פנה אלי 

 16 

 17 

 18 אוקי.  ש:

 19אבל רמי כהן הכיר לי אותו כמו שהעדתי, לסיפור אחר לגמרי. רמי,  ת:

 20קליסקי חיפש עבודה, רמי הכיר לי אותו לעבודה בזמן הבחירות, תוך 

 21כדי ההיכרות, אני פשוט עושה את זה בקיצור נמרץ כזה, קליסקי ידע 

 22שאני אוהדת ספורט באופן כללי, דיברנו על זה, שאל אותי אם אני 

 23זה למניעת סמים, אמרתי לא, לספורט כן, הגיעה רוצה להפנות את 

 24אלי האקדמיה לכדורסל והכסף ניתן לאקדמיה לכדורסל כמו 

 25שכשרציתי לתת לארגון כדור יד נתתי כסף לאיגוד כדור יד ולא 

 26לאקדמיה לכדור יד וכשלא רצו שאני אעביר כסף דרך ווינגיט  לשייט 

 27 אז לא העברתי כסף דרך ווינגייט לשייט. 

 28 . תגידי מי נכח באותו מעמד שבו קליסקי ביקש ממך שתתמכי?אוקי ש:

 29 רק הוא ואני.  ת:

 30 רק הוא ואת? ש:

 31 רק הוא ואני. אולי דאוד היה, אני לא יודעת, אבל הוא ואני, בגדול.  ת:

 32שזה שנה אחרי התמיכה באקדמיה, היו  2013עכשיו, פאינה, ביולי  ש:

 one 33פרסומים על עמלה, על כל מיני פרסומים כאלה שעלו באתר 
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 1ובמקומות אחרים. האם לאחר מכן את שוחחת עם רמי? רמי שוחח 

 2 איתך? לגבי הנושא הזה. 

 3 אני ארחיב את זה טיפה.  ת:

 4 אין בעיה.  ש:

 5כאילו אני פשוט חלק מהדברים אני זוכרת  כי אני, זה לא ממש ככה. ת:

 6וחלק מהדברים אני פשוט נזכרת מתוך הקריאת החומר החקירה, אני 

 7חייבת לציין את זה. אני ראיתי את, אני זכרתי שפנה אלי כתב ולא 

 8זכרתי אפילו מה עניתי לו במועד לא זכרתי מה אני עניתי וכשקראתי 

 9ה, זה, אף אחד לא בחומר החקירה שאני אמרתי שם שלא צריך, וז

 10צריך לקבל כי אני העברתי את הכסף ישירות לאקדמיה לכדורסל, לא 

 11היו מתווכים ביננו אז אף אחד לא צריך, אבל הוא שאל אותי על בתיה 

 12כהן ואז אני אמרתי לו אני לא מכירה בתיה כהן ובאמת אני לא 

 13הצלחתי לקשר באותו מעמד שהוא שאל אותי בתיה כהן איזה בתי 

 14מכירה כאילו? אני לא יודעת אם מישהו מבין את הסיטואציה  כהן אני

 15הזאת שכתב מתקשר מדברים על האקדמיה על הכסף, פתאום שואל 

 16אותי אם אני מכירה את בתיה כהן, לא זכרתי בכלל בתיה כהן, כנראה 

 17שכשסגרתי טלפון והתחלתי לגלגל את זה בראש בתיה כהן בתיה כהן, 

 18אז הבנתי שיכול להיות שהוא מתכוון  על איזה בתיה כהן הוא מתכוון,

 19לבתיה של רמי כהן כאילו ככה אני מכירה בתיה של רמי כהן ואז אני 

 20התקשרתי לרמי ושאלתי את רמי 'תגיד לי' זה אני זוכרת את השיחה 

 21שלי עם רמי, זה אני כבר זוכרת, שאני שאלתי את רמי 'תגיד, אתה 

 22אמר ואמרתי  קיבלת משהו מהתשלום לאקדמיה לכדורסל?' אז הוא

 23לו 'מה בתיה, למה שואלים אותי על בתיה?' אז הוא אמר שלא הוא 

 24אלא בתיה עשתה איזה עבודה ולא לאקדמיה שאין קשר לזה, היא 

 25עשתה את זה לאיגוד הכדורסל וזה היה לפני, אחרי, לא יודעת, אני לא 

 26 זוכרת כבר מה הוא סיפר לי אבל מבחינתי זה נמחק ונסגר הסיפור. 

 27 אוקי. טוב, תודה רבה אדוני. אין לנו יותר שאלות.  ס:עו"ד ויי

 28 רוצים להתחיל? כב' הש' לוי:

 29 כן.  עו"ד אבן חן:

 30 אולי נעשה הפסקה כבוד השופט? רק שתיה, אוכל , סנדוויץ'? העדה, גב' קירשנבאום:

 31 אין בעיה. אין בעיה. בסדר גמור.  כב' הש' לוי:

 32 תודה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 33 . חצי שעה?12:50 כב' הש' לוי:

 34 כן, תודה.  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 . 13:20 כב' הש' לוי:

 2 

 3 )המשך לאחר הפסקה( 

 4 

 5הדיון מתחדש לאחר הפסקה. חקירה נגדית של גברת קירשנבאום  כב' הש' לוי:

 6 לעורך דין אבן חן. בבקשה. 

 7אם אפשר, אם אתם יכולים להכין את הסרט שהראיתם קודם אני  עו"ד אבן חן:

 8לשאול עליו כמה שאלות ואחר כך אני אמשיך. אם אתה יכול ארצה 

 9להדליק. עד שיעלה הסרט אני רק רוצה להבהיר שתי נקודות שעלו בין 

 10היתר מהחקירה הראשית. נקודה ראשונה זה שמבחינת התביעה 

 11, אנחנו לא קוראים לתיק הזה תיק ישראל 242התיק הזה נקרא תיק 

 12אחריותו, זה לא קשור אלי.  ביתנו , זה מי שבוחר בשם הזה זה על

 13נקודה שניה שאני רוצה להבהיר ושוב זה עלה מהחקירה הראשית, 

 14באף לא אחד משלבי החקירה הזו אביגדור ליברמן לא היה חשוד ויש 

 15 פה לא מעט חשודים ונאשמים ואין צורך לשרבב חשודים נוספים.

 16 הדברים נרשמו.  כב' הש' לוי:

 17 על זה? או שזה רק הערות שלו? מותר לענות העדה, גב' קירשנבאום:

 18זה הערות אבל אם תרצי בסוף החקירה שלך לומר דברים אני לא  כב' הש' לוי:

 19 אמנע ממך. 

 20 תודה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 21 בבקשה.  כב' הש' לוי:

 22 ?197אתה יכול להקרין? זה היה נ/ עו"ד אבן חן:

 23 , כן. 197נ/ עו"ד ג. אדרת:

 24 ת זה? תשאיר, תן לזה לרוץ רגע. אתה יכול לפתוח א עו"ד אבן חן:

 25 מההתחלה אתה רוצה? עו"ד א. אדרת:

 26 תריץ, אני אגיד לך איפה לעצור.  עו"ד אבן חן:

 27 

 28 )הקרנת סרטון באולם(

 29 

 30 אתה יכול לעצור עכשיו.  עו"ד אבן חן:

 31 

 32 העדה משיבה בחקירה נגדית לשאלות עו"ד אבן חן: 
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 1אני רוצה לשאול, אנחנו לא נשמע את הכל, שמענו מקודם את הכל.  ש:

 2 את מי הסרטון הזה נועד לשרת?

 3 צעירים. בוודאי את הצעירים.  ת:

 4 מי אלה הצעירים? איזה צעירים? ש:

 5 צעירי תל אביב, 'רוח חדשה', "איילים".  ת:

 6 איפה הם מופיעים בסרטון פה? ש:

 7 הם בסרטון הזה לא הופיעו אבל אלישבע מזי"א פתחה את הכנס,  ת:

 8 לא, אני שואל על הסרטון,  ש:

 9 אתה שואל אני עונה לך.  ת:

 10 אני שואל על הסרטון.  ש:

 11אבל גם דפני היא לא שייכת לאף אחד מהצעירים וגם פרופסור  ת:

 12טרכטנברג לא שייך לאף אחד מהצעירים אז זה אין לזה קשר, 

 13הצעירים היו נוכחים שם לאורך כל הזמן. מי שפתח כנס היתה 

 14אלישבע מזי"א, מי שהנחה את הפאנל היה מיכאל וורר. אז אני לא 

 15ה, אני אירחתי את הכנס הנחיתי לא את הכנס, לא את הפאנלים אז ז

 16הזה בכנסת, צעירים לא יכולים לארח את הכנס הזה בכנסת. כנסת 

 17מניחה את, מכינה את הסטנדים האלה כי זה מטעם הכנסת, והיא 

 18עורכת וכותבת שחברת כנסת פאינה קירשנבאום מארחת את הכנס 

 19 הזה בכנסת. 

 20 

 21 

 22ע, לא בסרטון עצמו אנחנו לא רואים לא את מיכאל, לא את אלישב ש:

 23 את מתן. 

 24תקרא מה קורה בכתבה. הרי אנחנו הוצאנו את הכתבה הזאת  ת:

 25 מהאינטרנט. בוא תוציא את הכתבה הזאת, 

 26 יש לנו, בסדר.  ש:

 27 לא, יש לך הרגל להוציא דברים,  ת:

 28 יש לזה כתבה, נוציא אותה.  ש:

 29 יש כתבה, אז תוציא אותה.  ת:

 30 אז נוציא.  ש:

 31 ים מהקשרם. מה כתוב שם, לא להוציא דבר ת:

 32 גברת קירשנבאום, כב' הש' לוי:

 33ולהראות את הסרט, תוציא את כל הכתבה תראה מה כתוב בכתבה  העדה, גב' קירשנבאום:

 34 ונדבר על הכל בנפרד. 
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 1 אני אראה גם את כל הכתבה,  עו"ד אבן חן:

 2גברת קירשנבאום, אני מקווה שאני לא אצטרך להעיר על זה שוב.  כב' הש' לוי:

 3 בות דיבור זה, קודם כל תר

 4 אבל מה אני לא אמרתי נכון? העדה, גב' קירשנבאום:

 5 דיברתי על תרבות, על צורה,  כב' הש' לוי:

 6 מה לא אמרתי,  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 את נכנסת לדבריו וגם לדבריי.  כב' הש' לוי:

 8 אוקי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 אז קודם כל,  כב' הש' לוי:

 10 י לא אכנס יותר. אנ העדה, גב' קירשנבאום:

 11לא להיכנס לדברים זה פעם אחת. פעם שניה שאני צריך לשמוע את זה  כב' הש' לוי:

 12 פעם כדי לכתוב הכרעת דין, 

 13 אני מסכימה איתך.  העדה, גב' קירשנבאום:

 14 זה קקפוניה מוחלטת.  כב' הש' לוי:

 15 אוקי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 16 אז משני הטעמים האלה בבקשה.  כב' הש' לוי:

 17 טוב, מקבלת את ההערה שלך.  העדה, גב' קירשנבאום:

 18 תודה רבה. בבקשה.  כב' הש' לוי:

 19 לשלט שמופיע שם מאחוריך.  עו"ד אבן חן:

 20 הסברתי.  ת:

 21 רגע, אני שואל. מוזכרים שם "איילים"? 'הרוח החדשה'? ש:

 22 אתה לא רואה את כל הרול אפ התחתון? ת:

 23 אני רואה מלמעלה את מה שכתוב בגדול,  ש:

 24אבל זה מה שכתוב בגדול כי אני מארחת את הכנס הזה בכנסת.  ת:

 25הצעירים לא יכולים לארח את הכנס הזה בכנסת. אבל אני מבטיחה 

 26לך שבתחתית הרול אפ מוזכרים את כל הצעירים שעומדים מאחורי 

 27 הפורום הזה. 

 28החוקרים בחקירה הסבירו לך אוקי. בסדר, אתה יכול לכבות את זה.  ש:

 29 את המשמעות של זכות השתיקה?

 30 כן.  ת:

 31הסבירו. החוקר אומר לך בחקירה הראשונה שהחלטת לשמור על  ש:

 32זכות השתיקה שאת הופכת את העבודה שלהם לקלה יותר כי עכשיו 

 33הגרסה היחידה שנאספת היא הגרסה שמחשידה אותך ואת עונה לו 

 34 'מצוין'. למה אמרת לו מצוין?
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 1שהגעתי לחקירה  12.1עד  24.12-כי במילא כבר אין שום גרסה, מ :ת

 2כבר זימנו אותי לחקירה ופתאום ביטלו,  25-למרות שאמרו לי שב

 3במשך כל הימים האלה פרסו על פני כל התקשורת את כל הגרסאות, 

 4ולא ישראל  242את כל הדברים, לא אני קראתי לפרשה הזאתי לא 

 5כי אני חתמתי על מסמך שלי אסור ביתנו  , אני בטח לא הדלפתי 

 6להיות בקשר עם התקשורת. מי שהדליף זה היה או בהתחלה 

 7המשטרה ואחר כך הדוברות שלכם לצערי של הפרקליטות וככה קראו 

 8לפרשה הזו אבל אני אמרתי 'מצוין' כי זה במילא לא משנה מה אני 

 9אגיד, לגמרי לא משנה מה אני אגיד, לא חיפשו פה את הצדק, לא 

 10שו פה את האמת כי אם היו מחפשים את האמת אז אני אגיד לך, חיפ

 11קודם כל לא היו מפרסמים ואנחנו כבר פה אחרי שלב של עדויות 

 12ואנחנו יודעים שלא הסעתי לקנדה בעשרות אלפי דולרים את 

 13המשפחה שלי שזה מה שיצא בתקשורת ואנחנו כבר יודעים הרבה 

 14יכולתי, לא היתה לי  יותר דברים מה שאז הודלף לתקשורת ואני לא

 15זכות אפילו לענות לאף אחד על מה שהדליפו ולכלכו את השם שלי 

 16ומרטו את הנוצות שלי אז אני שכבר הגעתי וכשהם כבר אמרו 'עכשיו 

 17 נציג', אז אמרתי 'מצוין' כי במילא מציגים רק את הצד שלכם. 

 18תראי, בהמשך אותה חקירה אומרים לך החוקרים שהם מוכנים  ש:

 19 לבחון כל גרסה שתתני. לבדוק ו

 20 אני אמרתי,  ת:

 21 רגע, רגע, אני אסיים.  ש:

 22 סליחה.  ת:

 23אני לא אפריע לך לענות מה שאת רוצה. "גם כזו שתשלח אותנו  ש:

 24למחוזות הרחוקים ביותר" והתגובה שלך "אני שומרת על זכות 

 25השתיקה". ואני שואל שוב, יש לך טענות, יש לך הסברים, חלק מהם 

 26 לא הצגת אותם לחוקרים? הצגת פה, למה

 27אני אמרתי לך, אני העדתי פה שכשהחלטתי לקחת את זכות השתיקה  ת:

 28באמת והגעתי לחקירה הזאת וכשהם אמרו לי תתני אנחנו תומכים, 

 29אנחנו נמצא את האמת ואני היה לי באמת בלב עוד התלבטות אולי 

 30באמת אני עושה, אולי אני טועה למטרה ואולי באמת אני צריכה 

 31ר. דרך אגב, למחוזות הרחוקים הם הגיעו עם עדות שלי ובלי עדות לספ

 32שלי אז לא אני שלחתי אותם למחוזות הרחוקים אבל זה לא משנה. 

 33ואני עוד התלבטתי אמרתי אולי אם אני אעיד אולי באמת אני אצליח 

 34אבל בדיעבד אני אומרת שאף אחד לא חיפש את האמת כי גם 



 
 יפו -אביב -המשפט המחוזי בתל-יתבב

 2019אפריל ב 01  מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ

 

 5350 

 1תי ביום הראשון הדברים כשהעדתי ביום הראשון, גם כשהעד

 2שהודלפו לתקשורת זה לא דברים שאני העדתי, אני, הודלפו דברים 

 3 שלא נאמרו על ידי. אז מי חיפש פה את האמת? 

 4את זוכרת וגם יש לך את החקירה, שחקרו אותך על הרבה מאוד  ש:

 5 נושאים, נכון?

 6 כן.  ת:

 7ת רק חלק מהם הגיעו לכתב אישום. אז אולי בכל זאת חיפשו א ש:

 8 האמת?

 9לא חיפשו את האמת ולא חלק הגיעו, לא הגיעו לכתב האישום ומה  ת:

 10שהגיע לכתב האישום הגיע בצורה מעוותת ועם הדברים הלא נכונים, 

 11אני לא רוצה להתייחס, אני אומרת ואנחנו, כבוד השופט אמר שעוד 

 12תהיה לי זכות להגיד את הדברים שלי. אני בטוחה בחפותי. ואני 

 13ה. ולכן אני, כל מה שאמרתי שם בהתחלה ביום אומרת את זה פ

 14הראשון של החקירה אמרתי את כל האמת ואחר כך פשוט לא רציתי 

 15לדבר כי כל מה שהייתי אומרת לא היה לו שום משקל, אני אמרתי א' 

 16בתקשורת פורסם ב', אני לא דיברתי כלום בתקשורת פורסמו כל מיני 

 17 10עם וויזניצ'ר שאני חקירות שלא היה להם קשר אלי, קישרו אותי 

 18שנים בנתק טוטאלי איתו, למה עוד לא קשרו אותי? רק למאפיה עוד 

 19 לא קישרו אותי. אז אני החלטתי שכנראה לא מחפשים פה את האמת. 

 20בחודשים הראשונים של החקירה את נהנית מחסינות, היית חברת  ש:

 21 כנסת עדיין. לא נעצרת, לא נערך אצלך חיפוש בבית. החוקרים שאלו

 22אותך אם את מוכנה לוותר על החסינות כדי לאפשר להם להגיע לחקר 

 23 האמת וגם אז את שמרת על זכות השתיקה. למה?

 24 כי החלטתי שאני שומרת על זכות השתיקה. מה זאת אומרת למה?  ת:

 25 אני שואל.  ש:

 26אני שמרתי על זכות השתיקה, אני לא חושבת, חסינות זו פריווילגיה  ת:

 27לא היתה לכם בכלל זכות לחקור  2005של כל חברת כנסת, עד שנת 

 28את החברי כנסת, זה אחר כך שונה. אז קיבלתם את הזכות, תחפשו, 

 29תבדקו, הכל סבבה. אבל אני רוצה לציין שהסתיימה החסינות שלי 

 30ועשו אצלי בבית חיפוש שני דברים אני  והגיעו חוקרים אלי הביתה

 31רוצה, אני, הם לא מצאו את הכספות, הם לא ידעו איפה כספות, אני 

 32פתחתי להם את הכספות, אם אני לא הייתי פותחת הם לא היו 

 33מגיעים לשם לעולם. אבל דבר שני אם אתה כבר אומר הם הגיעו אלי 

 34ו מהבית הם הביתה עם הארגז, ריק, ויצאו עם ארגז ריק. כשהם יצא
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 1שאלו איפה העיתונאים? אני לא הבנתי מה הם רוצים אבל חצי שעה 

 2אחרי זה התפרסם 'בביתה של פאינה נתפסו אלפי מסמכים יצאו 

 3ממנה' וצילום של שוטרת שיוצאת עם הארגז אז תגיד לי איזה אמת 

 4 3בדיוק חיפשו? זה כבר לא היה בשבועיים אחרי חקירה, זה היה 

 5  חודשים אחרי חקירה.

 6נגיע לחיפוש, נראה מה מצאו ומה לא. את הכספים הקואליציוניים של  ש:

 7 המפלגה את ניהלת, נכון?

 8 אני.  ת:

 9 מיליון שקל? 200כל שנה עמדו לרשות המפלגה בערך  ש:

 10 , תלוי בהסכם קואליציוני. 220-ל 170סדר גודל, בין  ת:

 11 כסף קואליציוני זה בעצם חלק מתקציב המדינה שניתנת למפלגה ש:

 12האפשרות לקבוע למי להקצות אותו בכפוף לכללי התמיכה ולחלוקת 

 13 התקציב )לא ברור( , נכון?

 14 נכון.  ת:

 15נכון. את קיבלת הרבה פניות כל שנה מגורמים שרצו חלק מהכסף  ש:

 16 הזה, נכון?

 17 נכון.  ת:

 18 ואת החלטת במי לתמוך ובמי לא. ש:

 19ולפי שיקול לפי הקריטריונים של המפלגה, לפי האג'נדה המפלגתית  ת:

 20 דעת שלי. 

 21מי שהיה מטפל מטעמך בעצם בקשר מול משרד האוצר, בכספים  ש:

 22 הקואליציוניים זו ויקה. 

 23היא היתה פקידותית לגמרי, כן? אתה מבין? זאת אומרת אני נותנת  ת:

 24הוראה והיא עושה, מבצעת את זה. כאילו לא היה איזה פה יוזמה או 

 25 איזה משהו בעניין. 

 26 

 27 ה החלק של דאוד בכספים?אוקי. מה הי ש:

 28 יכול היה להעביר אלי פניות, בקשות, לא יותר מזה.  ת:

 29 הוא היה מציג בקשה ואת היית מחליטה אם לקבל או לא? ש:

 30 כן.  ת:

 31 הוא לא היה מחליט? ש:

 32לא, אף פעם. יכול היה לבקש ממני, יכול היה לבקש ממני כמה פעמים  ת:

 33 אבל לתת זה היתה החלטה שלי. 

 34 היית מעבירה כל שנה תקציב לחטיבה להתיישבות?את גם  ש:
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 1מיליון של לשכת  25מיליון יחד עם  25 –נכון, בהסכם קואליציוני  ת:

 2מיליון שנקבע בהסכם קואליציוני הייתי  25-ראש הממשלה ומעבר ל

 3מעבירה עוד כספים לחטיבה להתיישבות לפרויקטים שחשבתי שהם 

 4ביישובים ותיקים או עוד נכונים . למשל פרויקט של השיקום תשתית 

 5 דברים אחרים. 

 6 עכשיו, את היית בקשר עם העובדים, המנהלים של החטיבה והיה,  ש:

 7 דני,  ת:

 8 רגע, רגע, אני אסיים תעני.  ש:

 9 אוקי.  ת:

 10 ואת היית מנחה אותם לאן להעביר את הכסף שאת מעבירה אליהם? ש:

 11נכון. חד משמעית. זה החלטה שלי למי להעביר כסף, לאן להעביר כסף  ת:

 12ואיך להעביר כסף. אני הייתי מנחה אותם לאן להעביר והכל היה 

 13מאושר. שום דבר לא נעשה בהחבא. ולא רק פאינה קירשנבאום עשתה 

 14את זה, כולם עשו את זה, כולל בית יהודי וכולל איחוד לאומי וכל מי 

 15כולם עושים את זה ככה, לא רק קירשנבאום ולא שזה, כולל ליכוד, 

 16 רק ישראל ביתנו. 

 17 איפה תמיר עבד כשהיה סטודנט? ש:

 18תמיר עבד אצל, כשהיה סטודנט הוא עבד ב"איילים", לא ב"איילים"  ת:

 19 ב'עזרא'. 

 20ב'עזרא'. כששאלו אותך בחקירה, החקירה שענית, איפה תמיר עובד  ש:

 21 את זוכרת מה אמרת להם?

 22וכרת מה אמרתי להם. כאילו אני ראיתי שאמרתי, אני, כמו לא, לא ז ת:

 23שאמרתי הרבה דברים לא יודעת למה עניתי ככה כי גם כששאלו אותי 

 24אם אני זוכרת שהוא עבד אצל רמי כהן, גם אמרתי שאני לא זכרתי, 

 25למרות שסך הכל קיבל תלוש משכורת, שילם מזה מה שצריך לשלם, 

 26זה ככה. אולי זה ברח לי מהראש, אני לא יודעת למה אני אמרתי את 

 27אולי מהתרגשות, אולי מדאגה לילדים ואולי בגלל שלא ידעתי בדיוק 

 28 מה רוצים ממני. 

 29 אוקי. בכל מקרה את אמרת שאת לא יודעת איפה הוא עובד.  ש:

 30 נכון.  ת:

 31בהמשך החוקר שואל אותך לגבי העבודה של תמיר אצל רמי כהן. את  ש:

 32עבד באיזו חברה אבל את לא חושבת  אומרת לו שאת יודעת שתמיר

 33 שזה קשור לרמי או לבתיה כהן. 
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 1כן, אני עניתי את זה בשאלה קודמת שאתה שאלת על 'עזרא' אני כבר  ת:

 2 עניתי לך גם על רמי כהן. 

 3 אותה סיבה? ש:

 4אותה סיבה, אני באמת לא יודעת, אני באמת לא יודעת להגיד למה  ת:

 5מופתעת מהתשובה הזאת. אני  אני, כי יותר מזה, אני היום אפילו

 6בעצמי לא יודעת למה באמת עניתי ככה כי אני יודעת שהוא עבד אצל 

 7רמי כהן, אנחנו נפגשנו כי היה שם נזיפה של רמי על תמיר שלא עשה 

 8עבודה ואני נסעתי לרמי עם תמיר ורמי נזף בתמיר שהיה איזה פישול 

 9עתי. למה ותמיר לא עשה את מה שהיה צריך לעשות. אז אני כן יד

 10 עשיתי את זה? אני היום אין לי הסבר לזה. 

 11 אתה יכול רק להפנות לתמליל בנושא הזה? עו"ד ג. אדרת:

 12כן, אני אפנה אותך לתמליל. אין מחלוקת שזה מה שהיא ענתה אבל  עו"ד אבן חן:

 13 תסתכל בתמליל, 

 14 אני לא זוכרת מה עניתי, אתה אומר לי שזה מה שעניתי.  ת:

 15 , 3:07להראות לך. סביב שעה לא, אני יכול  ש:

 16 איזה עמוד? עו"ד ג. אדרת:

 17 איזה עמוד זה,  עו"ד אבן חן:

 18 , כן? באיזה עמוד זה עורך דין אבן חן?88זה נ/ כב' הש' לוי:

 19 יש לי כאן את השעה, אין לי כאן את העמוד, יש לי קטע,  עו"ד אבן חן:

 20 בתמליל.  88עמוד  עו"ד עקירב: 

 21 ?88עמוד  עו"ד אבן חן:

 22 . 625כן. ת/ "ד עקירב:עו

 23 , 8שורה  עו"ד אבן חן:

 24 . 29שורה  עו"ד עקירב:

 25 . 8גם בשורה  עו"ד אבן חן:

 26 אתה יכול להפנות לעמוד הזה? כי זה קצת שונה ממה שכתוב בהודעה.  עו"ד א. אדרת:

 27 אני אשאל,  8שורה  עו"ד אבן חן:

 28 אני יכולה לראות את זה גם? העדה, גב' קירשנבאום:

 29"אני אשאל שאלה מפורשת ואת תגידי את התשובה האם תמיר בנך  עו"ד אבן חן: 

 30עבד אצל רמי ובתיה כהן?" תשובה "אצל בתיה אני לא חושבת שהוא 

 31 עבד בכלל. אני לא יודעת" "השאלה אם את יודעת?" "אני לא יודעת". 

 32על  היא מדברת 26בשורה  88אבל רגע, זה לא, עמוד קודם, עמוד  עו"ד א. אדרת:

 33דברים אחרים קצת. לא יודע למה אתה מפנה, אם אני יכול להקריא 

 34 או להראות לה את זה. 
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 1 אולי תראו לי?  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 ?625זה ת/ כב' הש' לוי:

 3 כן.  עו"ד א. אדרת:

 4 . 89אני מקריא בעמוד  עו"ד אבן חן:

 5 יש התייחסות קודמת לעבודה של תמיר.  88אז בעמוד  עו"ד א. אדרת:

 6 אוקי. אז תראו לה את שניהם.  כב' הש' לוי:

 7 בסדר. שוב,  עו"ד אבן חן:

 8 אז תראו לי שאני אדע מה אמרתי, מה לא אמרתי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 9שואלים אותך "לבן שלך היה קשר לחברה של רמי?" "למי" "לבן שלך  עו"ד אבן חן:

 10 תמיר יש איזה שהוא קשר לחברה של רמי ובתיה?" "אני אמרתי

 11שתמיר עסק בהקמת אתרים, נדמה לי שהוא גם עשה משהו עבורם 

 12אבל זה היה ממש מזמן לפני מספר שנים" את אומרת "כן", ואז הוא 

 13שואל אותך "אני אשאל שאלה מפורשת ואת תגידי את התשובה, האם 

 14תמיר בנך עבד אצל רמי ובתיה כהן?" תשובה את אומרת "אצל בתיה 

 15אני לא יודעת, ואם הוא עשה או  אני לא חושבת שהוא עבד בכלל,

 16 היתה איזה פניה?" "אני לא יודעת".

 17 נו, אז מה, מה כזה גדול פה עניתי? ת:

 18 מה כל כך מסובך להגיד עבד עבודה,  ש:

 19 לא, אני לא זכרתי.  ת:

 20 עבד,  ש:

 21 אמרתי,  ת:

 22 עבד בשכר הכל תקין, תגידי עבד אצל רמי קיבל שכר.  ש:

 23אצל רמי, הקים אתרים, עשה משהו אמרתי שאני לא זוכרת, עבד  ת:

 24 באינטרנט לרמי, מה? 

 25 את אומרת שם זה היה לפני הרבה שנים.  ש:

 26 , זה לא הרבה שנים שנתיים?2013זה היה תחילת  ת:

 27 

 28 

 29 

 30 לא.  ש:

 31ישב פה שוטר אורן גבאי שהחקירה התנהלה לפני שנתיים וכל מה  ת:

 32לאורן שהוא אמר לא זוכר לא זוכר ואתם קיבלתם את זה, אז למה 

 33גבאי מותר היה להגיד הכל לא זוכר ואני שנתיים אחרי שזה לא חייבת 

 34 לזכור את זה?
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 1 אני רוצה להראות לך,  ש:

 2 זה לא מה שאת אומרת שאת זוכרת.  כב' הש' לוי:

 3 אני אמרתי לא זוכרת שם.  העדה, גב' קירשנבאום:

 4 נכון, שאלו אותך אם את יודעת ואמרת לא.  כב' הש' לוי:

 5אני יודעת שהוא עסק באתרים, אני יודעת שהוא עשה איזו עבודה  קירשנבאום:העדה, גב' 

 6 לרמי, לא עבד אצל בתיה כהן, לא עבד, אבל אצל רמי עבד. 

 7 . 693אוקי. אני רוצה להראות לך ת/ עו"ד אבן חן: 

 8 כן.  כב' הש' לוי:

 9שור , הנושא של המיילים זה אי26.12.12יש פה שרשור מיילים מיום  עו"ד אבן חן: 

 10עבודה תמיר קירשנבאום מדובר פה על אישור העבודה של תמיר 

 11שהיה חייל. את שולחת את הטופס לרמי, רמי מחזיר לך אותו חתום. 

 12 איך תמיר הגיע לעבוד אצל רמי?

 13אני סיפרתי, עוד פעם לספר את כל הסיפור? אני אספר עוד פעם את כל  ת:

 14של שייטת  הסיפור. בתחילת הגיוס כשהוא נפל פעמיים ממיונים

 15והיתה לו מן ירידה במוטיבציה אז פניתי לרמי שקצת יעודד אותו 

 16ותמיר אז אמר אם אני לא הולך לשייטת ולא הולך למדלן אולי אני 

 17אעשה משהו פקידותי אלך לעבוד, רמי אמר לו אל תבייש את הפירמה 

 18מה שנקרא, לך תעשה שירות כמו שצריך ובאמת ראינו והבאתי 

 19שה שירות כמו שצריך ורמי אז אמר אם תרצה תעודות שהוא אכן ע

 20עבודה אז בבקשה תפנה אלי אני אעזור לך. כשהגיע סוף השירות וכבר 

 21היה בתפקיד לפני שחרור שכבר היה, אתה מכיר את התפקידים האלה 

 22של רס"פים כאלה, שנמצאים שם, אז הוא אמר 'אמא אני יכול, רוצה 

 23תי תדבר עם רמי, עכשיו בחודשיים האלה לעשות משהו', אז אמר

 24דיבר עם רמי, שלח דרכי לרמי את האישור מהצבא שמותר לו לעבוד 

 25 שקל, כן.   2,000ועבד. בשביל 

 26 למה את שולחת את האישור הזה גם לגודובסקי? ש:

 27יכול להיות שאני שלחתי, באמת לא יודעת עכשיו להגיד למה, יכול  ת:

 28 . להיות ששלחתי לגודובסקי שישלח את זה, אין לי מושג

 29 

 30 

 31 עכשיו, תגידי, אנחנו רואים,  ש:

 32אתה מבין שלא גודובסקי אישר לתמיר לעבוד אצל רמי, נו באמת, מה  ת:

 33 השאלה הזאת?

 34 אני שואל כי אני רואה שאת שולחת.  ש:



 
 יפו -אביב -המשפט המחוזי בתל-יתבב

 2019אפריל ב 01  מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ

 

 5356 

 1 בסדר.  ת:

 2לא יודע למה. אם הייתי יודע לא הייתי שואל. אנחנו רואים שהמעסיק  ש:

 3 ס עצמו, זו בתיה כהן, נכון?של תמיר, אם תסתכלי בעמוד השני בטופ

 4אבל אני לא ידעתי שהוא עבד אצל בתיה, אני ידעתי שהוא עבד אצל  ת:

 5 רמי. 

 6 בסדר, רק אומר.  ש:

 7אני לא הסתכלתי בכלל, זה שלחתי לו אישור של תמיר ולא התעסקתי  ת:

 8עם זה, לא ידעתי שהוא עבד אצל בתיה, אני גם כל השיחות שלי היו, 

 9ם רמי. אני לא יודעת אם תשאל את תמיר אם כל השיחות שלו היו ע

 10הוא יודע שהוא עבד אצל בתיה, גם תמיר בטח יגיד שהוא עבד אצל 

 11 רמי. 

 12 אז למה בתיה רשומה כמעסיק? ש:

 13יכול להיות שזה החברות שלהם שעשו חברה אחת ככה, חסר חברות  ת:

 14במשפחה שהם עושים מבחינת המיסוי דברים אחרים? שיקולים 

 15 שלהם?

 16 זמן תמיר עבד אצל רמי?כמה  ש:

 17 כמה חודשים.  ת:

 18 למה הוא הפסיק לעבוד? ש:

 19כנראה שרמי לא היה מרוצה מהעבודה שלו, אולי תמיר רצה להפסיק,  ת:

 20רצה לעשות משהו אחר, אני, רמי יעלה פה לדוכן תשאלו את רמי למה 

 21הוא הפסיק לעבוד אצל רמי, מה אני צריכה לענות במקום רמי? לא 

 22 יודעת.

 23. אנחנו רואים שבחודש מרץ תמיר עובר 765רוצה להראות לך ת/אני  ש:

 24 לעבוד משרה מלאה,

 25 כי הוא סיים את השירות הצבאי.  ת:

 26 בסדר. אני אומר.  ש:

 27אז הוא סיים את השירות הצבאי ועבר לעבוד משרה מלאה, כמה הוא  ת:

 28 שקל? 4,000הרוויח במשרה מלאה? 

 29 לא, כתוב פה, לפי המייל,  ש:

 30 כמה? ת:

 31 

 32 

 33אלף, זה מה שכתוב  11ברוטו, והעלות שלו תהיה  9,765צריך לקבל  ש:

 34 במייל. 
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 1זה לא היה מקרה ובוא נוציא את התלושי שכר של תמיר שהוא קיבל  ת:

 2 שזה השכר של תמיר. 

 3 אני לא מתייחס,  ש:

 4 אתה כן מתייחס, אתה מעלה את זה, זה מוקלט בפרוטוקול,  ת:

 5 מה שכתוב,  ש:

 6ביא תלושי שכר ותביא, תראה לי כי תמיר לעולם, אז אני אומרת לך ת ת:

 7הרי יש לך תלושי שכר, נכון מאור? הרי יש לך את זה בתיק, תביא 

 8תלושי שכר ונראה שלעולם תמיר לא השתכר בסכום הזה, למה 

 9 להטעות פה, לא את העיתונאים ולא את כבוד השופט. 

 10 בסדר הזה.  כב' הש' לוי:

 11 שופט ואת העיתונאים ואני מתנצלת.את כבוד ה העדה, גב' קירשנבאום:

 12 ברור, ברור,  כב' הש' לוי:

 13אצלי אני מבטיחה לך שקודם כל אתה, יש פה כאלה שעוד לפני  העדה, גב' קירשנבאום:

 14 שיוצאים הכל מודלף החוצה, אצלהם באמת קודם כל עיתונאים. 

 15 בסדר.  כב' הש' לוי:

 16יות שהיא לא צד להן אז רק אני מבקש שאם אתה מציג לה התכתבו עו"ד ג. אדרת:

 17 להפנות את תשומת הלב. 

 18 אמרתי, זו התכתבות של רמי כהן.  עו"ד אבן חן:

 19 כן, אבל לא אמרת עם מי. זה לא התכתבות עם גברת קירשנבאום.  עו"ד ג. אדרת:

 20 לא, זה לא התכתבות.  עו"ד אבן חן:

 21 אוקי, אז היא צריכה לדעת ששמים בפניה מיילים.  עו"ד ג. אדרת:

 22אבל אפשר להוציא תלושי שכר ולראות כמה הוא באמת הרוויח כי  גב' קירשנבאום: העדה,

 23 אני לא יודעת, 

 24 מה שאת אומרת שזה לא נכון? כב' הש' לוי:

 25לא, אני אומרת חד משמעית, אני לא יודעת זה לא נראה לי שזה  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 הסכום שהוא הרוויח. 

 27 אז את לא יודעת? כב' הש' לוי:

 28 לא, אני לא יודעת.  , גב' קירשנבאום:העדה

 29 אז לפי מה את אומרת שזה לא נכון? כב' הש' לוי:

 30אני לא זוכרת שהבן שלי הרוויח כזה סכום כשהוא השתחרר מהצבא,  העדה, גב' קירשנבאום:

 31אני לא זוכרת. ואני חושבת שגם בחומר החקירה אני ראיתי את 

 32 התלושים שלו,

 33 לא, כשאת אומרת אני  כב' הש' לוי:
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 1אלף שקל, אבל אם יש  4.5-ולא ראיתי שהיה שם תלוש שהיה יותר מ העדה, גב' קירשנבאום:

 2 כבר כזאת הוכחה אז תביאו תלושי שכר שנראה. 

 3מהניסיון עד עכשיו כשאת אומרת לי 'אני לא זוכרת' את מתכוונת אני  כב' הש' לוי:

 4 זוכרת שלא. נכון?

 5 יל. אני לא יודעת להבד העדה, גב' קירשנבאום:

 6 את מתכוונת שאת זוכרת שלא? את ראית תלושי השכר של בנך? כב' הש' לוי:

 7אני לא ראיתי אותם, אני ראיתי אותם רק בחומר החקירה. אני אענה  העדה, גב' קירשנבאום:

 8על זה. כמו שאתה תמיד שואל אותי כבוד השופט, האם אני ידעתי בו 

 9תי את התלושי בזמן אז אני לא ידעתי אבל בחומר חקירה אני ראי

 10 שכר וזה לא היה השכר הזה. 

 11 אז כמה הוא הרוויח? כב' הש' לוי:

 12 שקל בטופ שהוא כבר השתחרר מהצבא.  4,000 העדה, גב' קירשנבאום:

 13 אוקי. בסדר. וזה עבור משרה מלאה? כב' הש' לוי:

 14אני לא יודע מה הוא העסיק אותו רמי, תשאלו את רמי כשהוא יעלה  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 מה הוא העסיק אותו , כמה שעות עשה וכמה הוא קיבל עבור זה. 

 16 טוב.  כב' הש' לוי:

 17 כמה זמן ויקה רבין עבדה איתך? עו"ד אבן חן:

 18 מרגע שבאתי למפלגה ועד הפרוץ החקירה.  ת:

 19 מתי זה היה? ש:

 20 . 2014עד  2003-מ ת:

 21תקדמה בשורה של תפקידים וכל פעם היתה עוזרת שלך בגרסה ה ש:

 22 אחרת, בהתאם לתפקיד?

 23בסוף היא לא היתה, היא כבר היתה ראש צוות יועצים, זה לא ממש  ת:

 24 עוזרת, זה ראש צוות יועצים, זה תפקיד. 

 25 ויקה עבדה בעוד מקומות במקביל לעבודה איתך? ש:

 26אני לא ידעתי בזמן אמת שהיא עבדה תוך כדי חקירה פה התגלה  ת:

 27 משהו שהיא עבדה אצל אלי זרחין, לא ידעתי על זה לעולם. 

 28 מי זה אלי זרחין? ש:

 29אחד, נדמה לי גר ברחובות, ראשון, אחד הפעילים יש לו איזו עמותת  ת:

 30 ילדים. זהו. 

 31 את מכירה אותו? ש:

 32מכירה אותו כאילו לא היה לי איתו אני מכירה אותו מצוין. אבל אני  ת:

 33שום, אני מכירה אותו. כשאם אני אצא לרחוב וישאלו אותי אם אני 

 34 מכירה את מאור אבן חן אני אגיד שאני מכירה אותו. 
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 1 מה הקשר של זרחין לנלי ואיגור? ש:

 2 אין לי מושג.  ת:

 3נלי סיפרה פה שגודובסקי הכיר לה את אלי זרחין כדי שיעזור לה  ש:

 4בקשות תמיכה נוספות ולקבל תמיכה יותר גדולה. מכירה את להגיש 

 5 זה?

 6לא. אבל היא אמרה, נלי. שגודובסקי הכיר לה את זרחין, אז מה אתה  ת:

 7 שואל אותי מה אני, 

 8 אני שואל מה את יודעת.  ש:

 9 אני לא ידעתי.  ת:

 10 לא ידעת.  ש:

 11 לא. חוץ. ת:

 12 את העברת כסף לעמותות של אלי זרחין? ש:

 13ת, אבל לא יודעת, לא זוכרת. אבל אני כמו שאתה יודע, לא זוכר ת:

 14מיליון כי חלק  200-העברתי בשנה, אתה בעצמך ציינת אז לא כל ה

 15מיליון העברתי ושאפילו  80מזה הלך למשרדים אבל סדר גודל של 

 16ישבתי עם עורך דין גיורא והוא ביקש ממני תנסי לעשות רשימה של 

 17ולתי להיזכר, לא בחקירה הארגונים שהבאת להם כסף אני לא יכ

 18נגדית אלא בישיבה פרטית כי תנסה לזכור באמת למי חילקת את כל 

 19מיליון שקל האלה, אז היו עמותות קטנות, אחר כך נזכרתי עיר  80-ה

 20דוד, מנהרות הכותל, עוד כל מיני דברים אבל אני לא זכרתי שהעברתי 

 21 כסף לעמותות של זרחין. 

 22 את לא זוכרת שהעברת? ש:

 23  לא. ת:

 24 . 492, זה חלק מת/24אני רוצה להראות לך מסמך ארז דפנה  ש:

 25 אתם רוצים לסמן אותו בנפרד?  כב' הש' לוי:

 26 אפשר, אולי זה יהיה יותר נוח, כן.  עו"ד אבן חן:

 27 
#<23># 28 

 29 החלטה

 30 (. 492)חלק מת/ 1189הוגש וסומן ת/

 31 
#<24># 32 

 33 , במעמד הצדדים.2019באפריל  1ניתנה והודעה היום, 

 34 
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 שופט, לוי ירון

 1ומעביר אותו  2010זה מייל שגודובסקי מקבל מאלי זרחין במאי  עו"ד אבן חן:

 2 אלייך, את המייל. 

 3 כן.  ת:

 4וזרחין מתלונן שהכסף לא הגיע וגודובסקי פונה אלייך ושואל מה  ש:

 5 עושים. 

 6אז יכול להיות שהוא פנה ויכול להיות שלא העברתי בסוף כסף כי  ת:

 7 הכסף לא הגיע. 

 8 בסדר, אז אני אומר, את זוכרת את הפניה הזאת? ש:

 9 זה יכול להיות שהיתה פניה, אני אמרתי שהיו הרבה פניות דרך דאוד.  ת:

 10 אוקי.  ש:

 11אני לא אמרתי שהיתה פניה אחת, היו הרבה פניות דרך דאוד, לא  ת:

 12מיד עניתי, לא תמיד העברתי. ולפעמים גם כשרציתי להעביר לא ת

 13תמיד יכולתי להעביר, זו גם אופציה, גם אם רציתי וגם אם חשבתי 

 14 שפרויקט נכון, לפעמים האוצר אמר שאין דרך להעביר את זה. 

 15תראי מה את עונה לגודובסקי, תסתכלי בעמוד, בתחילת העמוד  ש:

 16 ני לא טועה ראיתי את זה גם","באוצר טוענים שהכסף עבר, אם א

 17בסדר, אז באוצר, אז יכול להיות שזה היה, אני עוד פעם אומרת אני  ת:

 18יכולה לקרוא את זה, אם תשאל אותי אם אני זוכרת אני לא זוכרת 

 19 שהעברתי כסף לשם. 

 20 מה הקשר של זרחין לויקה רבין? ש:

 21ותו, לא יודעת. היא אמורה להכיר אותו בדיוק כמו שאני מכירה א ת:

 22נמצא בכנסים של ישראל ביתנו , מגיע לימי עצמאות, נמצא בוועידה, 

 23פעיל של המפלגה, אפילו לא מהפעילים של רשימות מוניציפליות או 

 24 משהו כזה, אחד הפעילים. 

 25, זה מסמך שכולל מספר מסמכים, 485אני רוצה להראות לך את ת/ ש:

 26 מה שאני מפנה אותך זה לתלושי שכר של ויקה רבין. 

 27 אבל אני אמרתי שאני לא ידעתי שהיא עבדה שם.  :ת

 28 בסדר.  ש:

 29וזה מה קשור אלי? אני לא ויקה רבין ואני לא אלי זרחין גם ואני לא  ת:

 30ידעתי שהיא עבדה שם, נודע לי על זה תוך כדי קריאת חומר החקירה 
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 1ותוך כדי פה עדויות, דברים כאלה, לא ידעתי על זה עד הרגע שזה 

 2יא עבדה בשעות פרטיות שלה מעבר לשעות קרה. עכשיו, אם ה

 3העבודה היא לא עבדה, זה לא שהיא נעדרה מהעבודה שלה והלכה 

 4לעבוד אצל זרחין. אם היא היתה נעדרת או אם היא היתה פונה אלי 

 5ומבקשת, אם תראה לי שנתתי לה אישור לעבוד אצל זרחין אז אני 

 6שום אישור אקבל את זה, לעולם היא לא פנתה אלי, לא ביקשה ממני 

 7 אצל זרחין ולא ידעתי שהיא עבדה שם. 

 8 זרחין סיפר שויקה עבדה אצלו, הוא אמר שהיא היתה מדריכת נוער.  ש:

 9 ויקה העידה פה, יכולת לשאול אותה על זה.  ת:

 10 שאלנו את ויקה. ש:

 11 נו, אז מה,  ת:

 12 ויקה אמרה שהיא עבדה אצל זרחין תרגמה מסמכים.  ש:

 13  נו, אבל מה אני יודעת? ת:

 14 אני שואל אותך מה את יודעת.  ש:

 15אבל לא פיקחתי, לא שלחתי אותה לעבוד, לא ידעתי שהיא עבדה וגם  ת:

 16לא פיקחתי על העבודה שלה אצל זרחין, לא יודעת מה היא עשתה שם 

 17בכלל, לא ידעתי שהיא עשתה שם משהו. אז מה, מה אני יכולה לתרום 

 18 עכשיו לשאלות האלה?

 19 יא ידעה עורך דין אבן חן?יש טענה שה כב' הש' לוי:

 20לא, אני שואל, אני לא יודע. אני יודע שהיא עובדת צמוד עם ויקה,  עו"ד אבן חן:

 21 אנחנו רוצים לשאול. 

 22 24אני עובדת איתה צמוד מהבוקר עד סיום העבודה, לא עובדת איתה  ת:

 23שעות. אז אני לא  24שעות, זה אף פעם לא ציינתי שאני עובדת איתה 

 24עשתה, היא לא פנתה אלי, לא ביקשה ממני לאשר לה יודעת מה היא 

 25לעבוד שם, לא ידעתי מתי היא עבדה, לא ידעתי מה היא עשתה שם, 

 26 אני חוזרת על זה שוב. 

 27טוב, אני מניח שגם לא ידעת שהיא רשומה כגזברית העמותה? שהיא  ש:

 28 רשומה כחברת הנהלה של העמותה? את לא ידעת על כל זה?

 29 לא.  ת:

 30, זה 2014אוקי. נלי הקליטה את זרחין בפגישה שנפגשו באוגוסט  ש:

 31א. אנחנו לא נעבור על כל התמליל אבל אם 271תמליל שסומן ת/

 32 , 5תסתכלי בעמוד 

 33 אני לא הייתי עדה לשיחה הזאת, זרחין העיד פה? ת:

 34 כן.  ש:
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 1 שאלת אותו על השאלה הזו? ת:

 2 שאלתי אותו על כל התמליל.  ש:

 3 הוא ענה? ת:

 4 מה שענה, ענה.  ש:

 5 מעולה.  ת:

 6 

 7 אני שואל אותך.  ש:

 8אני לא יודעת, לא הייתי נוכחת לא בשיחה בין נלי לזרחין, לא  ת:

 9אחראית על מה שזרחין אומר, מכירה אותו כמו שאני מכירה פחות או 

 10יותר אותך חוץ מזה שאני נפגשת שלום שלום, מה אני צריכה לפרש 

 11 ני פרשנית של זרחין פה?את מה שאמר זרחין בשיחה עם נלי? א

 12 אני נותן לך אפשרות להתייחס,  ש:

 13 אני לא מכירה אותו, לא הייתי,  ת:

 14 גברת קירשנבאום.  כב' הש' לוי:

 15 את לא צריכה,  עו"ד אבן חן:

 16 אבל אני לא יכולה לפרש את מה שזרחין אמר.  העדה, גב' קירשנבאום: 

 17 להמתין לסוף השאלה את יכולה? כב' הש' לוי:

 18 כן. סליחה.  ב' קירשנבאום:העדה, ג

 19 כן.  כב' הש' לוי:

 20למעלה. זרחין מספר שהוא שילם לגודובסקי מאות  5תסתכלי בעמוד  עו"ד אבן חן:

 21 אלפים, ידעת על זה משהו?

 22 לא, אבל אתה יכול, היה פה זרחין, שאלת אותו על זה? ת:

 23 שאלנו אותו.  ש:

 24מה הקשר בין  מצוין, אני לא מפרשת את מה שזרחין אמר. לא יודעת ת:

 25זרחין לדאוד, אני לא קשורה לא לזרחין לא לדאוד בעניין זה, לא 

 26 יודעת מה אתה רוצה ממני בחקירה הזאת. 

 27 מתי הכרת את רמי כהן? ש:

 28 . 2003, 2002בנובמבר דצמבר  2002-2003בבחירות  ת:

 29 אוקי. אפשר להגדיר אתכם חברים? ש:

 30 כן.  ת:

 31 היו לכם גם עסקים משותפים? ש:

 32 לא.  ת:

 33 עשיתם איזה שהיא פעילות עסקית ביחד? ש:
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 1עזרתי לו קצת בפעילות אבל לא עשינו איזה פעילות. אני סיפרתי את  ת:

 2זה, אני איפה שהוא רצה ואיפה שיכולתי לעזור לו זה לא היה בתחום 

 3העיסוק שלי לכן חיברתי לו בחור שזה היה בתחום העיסוק שלו והם 

 4וון שאנחנו חברים אז כשהגיעה עשו שם את העבודה, זה, אבל מכי

 5משלחת ורמי אירח אותה פה והם נפגשו אז רמי שאל אותי אם אני 

 6מוכנה להצטרף ואז לא הייתי חברת כנסת, לא היתה שום בעיה 

 7להצטרף אז הצטרפתי לרמי לפגישות האלה שזה היה מעניין 

 8לכשעצמו וחוץ מזה לי זה גם תרם מכיוון שאני עשיתי שם עסקים 

 9את אז לארח את המשלחת שלהם פה ולהיות חלק במדינה הז

 10 ממארחים זה נתן לי עוד פלטפורמה להמשך שיתופי פעולה. 

 11 זה עשית לו על רקע חברות?  ש:

 12 כן.  ת:

 13 קיבלת על זה תמורה? ש:

 14אני לא זוכרת שקיבלתי על זה תמורה, אני יודעת שהוא שילם לבחור  ת:

 15 הזה. לי הוא לא שילם. 

 16 לא, לך אני שואל.  ש:

 17לי הוא לא שילם. גם, אבל גם אם היה משלם אז היה מותר לי לקבל  ת:

 18 כי לא הייתי חברת כנסת, אבל הוא לא שילם אז. 

 19 לא שילם.  ש:

 20 לא.  ת:

 21רמי שולח  5.11.2007, מייל מיום 733אני רוצה להראות לך את ת/ ש:

 22 אלייך. 

 23 כן, כן, אני מכירה.  ת:

 24 ברק רעות השקעות', כותב לך 'נא הגישי חשבונית נוספת ל ש:

 25 אז,  ת:

 ₪26  40,000רגע רגע תני לי לסיים את השאלה ותעני. 'החשבונית על סך  ש:

 27 מוגשת כחלק שני ליצירת קשרים באזרבייג'אן'.  6,200פלוס מע"מ , 

 28 כן.  ת:

 29 אז הוא כן שילם? ש:

 30הוא העביר את זה דרכי ורמי אולי חשב שדווקא לא הוא מתחשבן  ת:

 31שעבד בשבילו מתחשבן איתי, אני מתכוונת איתי אלא הבחור 

 32לאלכסנדר נוב, ולכן הוא חשב שזה דרכי אבל אני רוצה להזכיר לך 

 33שהיה מייל נוסף ששלחתי לרמי ובו כתבתי 'אל תשכח שאני רק 
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 1חיברתי ביניכם אבל עבודה לא אני עשיתי אלא עשה אלכסנדר נוב' 

 2 אתה תציג את ההתכתבות הזאת?

 3 שאלה,  רגע, אני שואל אותך ש:

 4לא, אז אני עונה לך, כי היה גם המשך, אל תוציא דברים מהקשרם.  ת:

 5אני אומרת שהיה, שהוא שלח לי 'תציגי חשבונית' כי רמי חשב שאני 

 6עובדת יחד עם אלכסנדר נוב, אני העברתי את זה לאלכסנדר נוב שהם 

 7יתחשבנו ביניהם, וכתבתי בתשובה לרמי 'אבל אל תשכח שאני רק 

 8 יכם ואת העבודה עשה הבחור ממוצקין'. חיברתי בינ

 9 

 10 

 11 אני שואל שוב, הוצאת חשבונית,  ש:

 12לא, לא, אני לא עשיתי עבודה, אני לא הוצאתי חשבוניות כי אני לא  ת:

 13עשיתי, אני העברתי את זה לאלכסנדר נוב והוא התחשבן עם רמי על 

 14 זה, על העבודה שהוא עשה עבורו. 

 15אבל פה כתוב 'נא הגישי חשבונית נוספת', זאת אומרת שכבר הוגשה  כב' הש' לוי:

 16 חשבונית בעבר, קודמת בעבר. 

 17 אני לא יודעת מה הוגש ביניהם, אני יודעת קודם כל,  העדה, גב' קירשנבאום:

 18 אבל הוא שולח אלייך, הוא לא שולח אליו.  כב' הש' לוי:

 19שילם שכר בכלל לאלכסנדר נוב בשלב אני יודעת שהיתה תקופה שרמי  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 שאלכסנדר נוב עזב את הארץ והשתכן שם, 

 21 אבל למה,  כב' הש' לוי:

 22 אני לא יודעת למה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 אני לא יודע מי האלכסנדר הזה, לא שמעתי,  כב' הש' לוי:

 24 תשאלו את רמי,  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 למה,  כב' הש' לוי:

 26 'תגישי חשבונית', אני לא הגשתי לו חשבוניות.  אום:העדה, גב' קירשנב

 27 למה הוא כותב לך 'הגישי חשבונית נוספת'? כב' הש' לוי:

 28אני לא הגשתי לרמי לעולם חשבוניות ורמי לעולם לא שילם לי, לא  העדה, גב' קירשנבאום:

 29חשבונית ראשונה, לא חשבונית שניה ולא חשבונית שלישית ושום 

 30 חשבונית לא הוצאה. 

 31 זאת אומרת המינוח פה שהוא נוקט פה הוא שגוי? כב' הש' לוי:

 32 אני לא יודעת למה הוא התכוון,  העדה, גב' קירשנבאום:

 33 תראו לה את זה.  כב' הש' לוי:

 34 אני רואה את זה, אבל לא יודעת,  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1ף פעם אז כתבת לו מייל 'על מה אתה מדבר איזו חשבונית? בכלל לא א כב' הש' לוי:

 2 לא קיבלתי אף חשבונית', כתבת לו את זה?

 3אבל אני עניתי לרמי על זה ש'אני עשיתי לך רק חיבור והעבודה אל  העדה, גב' קירשנבאום:

 4תשכח עשה בחור ממוצקין', זאת תשובה למייל הזה? כשרמי אומר 

 5'תגישי חשבונית' אז אני אומרת לו 'לא אני עשיתי עבודה, מי שעשה 

 6ור ממוצקין, אני בכלל לא משלמת, לא שולחת שום לך עבודה זה בח

 7 חשבונית'. 

 8 טוב. כן.  כב' הש' לוי:

 9אבל רמי יעלה ויעיד ותשאל אותו את השאלה הזאת למה הוא שאל  העדה, גב' קירשנבאום:

 10 את השאלה. ולא רחוק היום. 

 11 

 12 מה הקשר של רמי למיטל? עו"ד אבן חן:

 13לו אז אני אגיד את זה, אני אם אני אגיד שהוא אוהב אותה כמו הבת ש ת:

 14 לא יודעת, אנחנו חברים. 

 15 בסדר, תשובה טובה.  ש:

 16 כן.  ת:

 17 רמי דאג שהיא תקבל שכר באיזה שהוא מקום? ש:

 18האמת היא שכשרמי התחיל לעבוד עם אזרביג'אן ולרמי אין רוסית  ת:

 19ואני כבר העדתי כשדיברתי על 'עזרא' שהילדים שלי הם דוברי שפה 

 20רוסית אנגלית חופשית אז חשבנו שאולי מיטל תעשה איזה, שהיא 

 21תעשה איזה עבודה אצל רמי והיא התחילה אפילו לעבוד אצל רמי 

 22שכר ולא שום דבר, היא עשתה לו את אבל בסוף היא לא קיבלה על זה 

 23העבודה והתקשרה ועשתה לו הקשר עם אנשים ברוסית כי צריך לדעת 

 24שבאזרביג'אן האנגלית שלהם היא לא ממש טובה אז לרמי היה קצת 

 25 קושי לדבר איתם. 

 26, תראי בחלק למטה קודם של העמוד 729אני רוצה להציג לך ת/ ש:

 27לחודש או ₪  2,500טל הראשון רמי שואל אותך 'האם מתאים למי

 28 יותר במצטבר שנתי?'.

 29 אבל בסוף היא לא עבדה אצלו. לא עבדה, לא קיבלה ממנו שקל.  ת:

 30 למה הוא שואל אותך? ש:

 31שקל זה בסדר?  2,500שואל אותי בתור אמא שלה אם אני אשלם לה  ת:

 32שואל אותי, אנחנו חברים הוא הולך להעסיק אותה אז הוא שואל 

 33שקל נראה לך בסדר?' אבל מיטל בסוף  2,500אותי 'אם אני אשלם לה 

 34סיימה לימודים, התקבלה לעבודה יותר מסודרת, יותר טובה, עשתה 
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 1שקל, שקל אחד לא קיבלה ממנו, כל מה  לרמי עבודה ולא קיבלה ממנו

 2 שעשתה היה תרומה לחברות שלנו עם רמי. 

 3הוא גם כותב בשורה מעל 'בדקי ביום חמישי האם מתאים לאלכס נוב  ש:

 4 לחודש החל מנובמבר'.₪  4,500

 5 אתה רואה? אתה רואה? נולד פתאום אלכסנדר נוב.  ת:

 6 למה הוא שואל אותך האם מתאים לאלכסנדר נוב,  ש:

 7 שאני אבדוק אם אלכסנדר נוב אם זה מתאים לו. שאני אדבר,  ת:

 8 למה? ש:

 9אני יודעת? כי לרמי היה יותר נוח שאני אדבר כי חיברתי ביניהם, לא  ת:

 10 יודעת. 

 11 

 12 

 13 לא יותר הגיוני שהוא ישאל אותו ישר? ש:

 14 2011-12-13אתה יודע מה? יותר הגיוני אבל אם זה היה קורה בשנת  ת:

 15לרמי 'תקשיב, תפנה ישירות לנוב ותעזוב אותי בשקט' הייתי עונה פה 

 16 , 2009עוד היה לי זמן, עוד, זה כאילו  2009-אבל ב

 17 . 2007 ש:

 18 היה לי עוד מספיק זמן לשחק בכל מיני משחקים מסביב.  2007 ת:

 19מייל שרמי כהן שולח לאיילת  214טוב. אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 20 ל. אליאב, הוא מצרף קורות חיים של מיט

 21 כן.  ת:

 22 למה? ש:

 23את התואר השני שלה, חיפשה  2013-מה למה? כי מיטל סיימה ב ת:

 24עבודה, אני פניתי לרמי ורמי כמו שאני פונה לרמי , ממשיך לפנות 

 25הלאה ושואל אם זה, אם היא יכולה לסדר עבודה. זהו? אתה יודע 

 26כמה כאלה קיבלתי ושלחתי לרמי? חבל שלא הוצאתם יותר, היה שם, 

 27היא הבת שלי זה עדיין לא אומר שום דבר, שלחתי לרמי קורות זה ש

 28 חיים מפה עד להודעה חדשה וגם הבת שלי. 

 29, הנה קודם התמליל שתוכלי 209אוקי. אני רוצה להשמיע שיחה, ת/ ש:

 30 לעקוב. 

 31זאת שיחה שאני כבר דיברתי עליה, שאמרתי שאני פניתי לרמי ורמי  ת:

 32ועדיין לא יודעת ואמרתי  אמר שזה לא בליגה שלה, שהיא צעירה

 33 אוקי, בסדר. אוקי. אני לא פסלתי, אני אמרתי שפניתי לרמי. 

 34 
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 1 )השמעת שיחה באולם( 

 2 

 3 תעצרי פה. למה הכוונה שהוא אמר שיעשה איזה מאצ'ינג? תסבירי.  עו"ד אבן חן:

 4כנראה שהוא עזר למישהו לסדר עבודה במקום אחר ואולי הוא יכול  ת:

 5לסדר למיטל במקום זה, אז אומר שאני מזיז חיילים מצד לצד, זה מה 

 6שקורה. זה מה שאני מפרשת את זה, אני לא יודעת, אבל הוא יהיה פה 

 7אז שהוא יגיד את זה. אבל עובדה אני רק אגיד שבסופו של דבר רמי 

 8ום מקום, לא במאצ'ינג, לא בשמצ'ינג, לא בשום לא סידר למיטל בש

 9דבר אז אתה יודע, העניין של הפנייה לחיפוש עבודה לגיטימי, עובדה 

 10שכמו בדיוק שהעדתי קודם כשרמי חשב שזה גדול עליה, שאין לה 

 11עדיין ניסיון אז הוא אמר שאני לא, היא לא בליגה שלנו, הוא אמר את 

 12בליגה, זה בסדר, אני מקבלת לא בליגה אבל הוא התכוון שהיא לא 

 13ממנו הכל בהבנה אז, והוא אומר אבל אני יכול לנסות למצוא לה 

 14 עבודה שתואמת את הכישורים שלה במקום אחר אולי. מה פסול בזה?

 15 מי אלה סיגל ואורנה? ש:

 16 אין לי מושג, חברות שלו, יש לו הרבה חברות, לא יודעת מי הן.  ת:

 17נמצא אצלך, תסתכלי ממש בהתחלה ש 729אני רוצה לחזור רגע לת/ ש:

 18אחוזי שליטה בהר  55את מודיעה לרמי 'היום הודיעו לי שניתן לרכוש 

 19 חברות סלולריות, האם יש מישהו שמעוניין?'. 

 20 ?-ו ת:

 21 אני שואל אותך על מה מדובר. מה זה? ש:

 22 על מה אתה שואל אותי.  ת:

 23 על מה מדובר? מה את מודיעה לו? ש:

 24היתה לי חברה פרטית שעסקה  2007-קודם כל באבל אני אמרתי לך ש ת:

 25בתיווך בינלאומי, אמרתי את זה והעדתי שהעבודה שלי היתה 

 26אחוז  50באזרביג'אן כי השותפה שלי היתה באזרביג'אן וכשהודעתי 

 27סלולרי זה אמרתי את זה, העדתי גם שאחד הדברים שאחר כך רמי 

 28ית ניסה עם אלכסנדר נוב לקדם זה רכישה של החברה סלולר

 29באזרביג'אן, אנחנו לא מדברים על שום חברה בארץ, אני לא עשיתי 

 30שום עסקים בארץ, כלום, שום עסק לא היה לי בארץ, כל העסקים 

 31 שלי, כל מה שעשיתי היה אך ורק באזרביג'אן. 

 32 מי זה אייל קרני? ש:

 33זה מנהל של חברת האוטובוסים, לא זוכרת, סופרבוס או משהו כזה,  ת:

 34 שלחת ממשרד התחבורה מאזרביג'אן שהגיעה. הוא אירח את המ
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 1 מה הקשר שלך אליו? ש:

 2 לי אין קשר, רמי הביא אותי לשם יחד עם המשלחת.  ת:

 3 אוקי.  ש:

 4לא הכרתי אותו לפני זה וגם לא ראיתי אותו אחרי זה, זה היה המפגש  ת:

 5היחידי שבאנו, אני אם אני לא טועה החברה שלו היתה באיזה שהוא 

 6אני לא טועה, משהו שם באיזה שהוא מקום, לא  רחוב המסגר אם

 7זוכרת, הגענו עם המשלחת, דיברו, בסוף לא קנו פה אוטובוסים, קנו 

 8 בסין. כרגיל. 

 9, זה מייל בינך ובין רמי כהן, תראי את החלק 734אני מציג לך ת/ ש:

 10 הראשון שאת כותבת לרמי למעלה. 

 11 ה לשאול, יש פה עוד איזה שהוא, נתת לי פעמיים. אני יכול ת:

 12 

 13 

 14 בחלק הראשון למעלה,  ש:

 15לא הייתי חברת כנסת, הייתי אדם  2008-2007-אני יש לי שאלה, ב ת:

 16פרטי לגמרי. הקשר שלי עם רמי, איך זה, אני פשוט מנסה לעצמי 

 17 ליצור תמונה ולשאול איך זה קשור לחקירה הזאת?

 18 אנחנו שואלים את השאלות.  ש:

 19 אני עונה.  ת:

 20 את עונה. ככה זה עובד.  ש:

 21 אין בעיה, אני אמשיך לענות.  ת:

 22 אני מסתכל על החלק הראשון, למעלה,  ש:

 23 כן.  ת:

 24 כותבת 'היי רמי, האמת שאני',  ש:

 25 . 2007-אין להם מספיק פרשיות בכתב האישום אז צריך ללכת ל עו"ד ג. אדרת:

 26 אם יש התנגדות אז בבקשה.  כב' הש' לוי:

 27לא, אני מתביישת להרים טלפון לאיש מבוקו, נו, אילן קבע תאריך,  ם:העדה, גב' קירשנבאו

 28 זה. הרי, בהמשך, 

 29 תסבירי על מה את מדברת פה.  עו"ד אבן חן:

 30על אותה משלחת, משהו ביניהם שם היה, הוא ביקש כנראה. הרי אני  ת:

 31ייצרתי באיזה שהוא מקום תיווך בין אלכסנדר נוב, קודם תיווכתי את 

 32לרמי, בסוף נהייתי ביניהם בטווח, ועזרתי מה שיכולתי אלכסנדר נוב 

 33לעזור. לי אין בעיה לעזור גם לאנשים אז הוא ביקש רמי שאני ארים, 

 34 . 2008ההוא ביקש שאני אדבר עם רמי. מה? 
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 1 מי זה הנשיא שלוחץ להתקדם? ש:

 2רגע תן לי לקרוא אני אגיד לך. לא יודעת, כנראה שהנשיא אזרביג'אן  ת:

 3עם העסקה ובסוף זה לא יצא, זה מה שאני יכולה  לחץ שיתקדמו

 4לפרש. עכשיו אני לא, אין לי קשר לנשיא או לגורמים שלי בבוקו אמרו 

 5שיש לחץ מנשיא להתקדם עם העסקה או אלכסנדר נוב אמר שיש לחץ 

 6מהנשיא ואני העברתי את זה לרמי אבל בגלל שפה לא התקדמו ושם 

 7רו בארץ, קנו בסין, לא היה לנו זה, ופה נהיה יותר יקר הרי בסוף לא ק

 8שום קשר לרכישה של האוטובוסים. חוץ מכאבי ראש גם לא יצא 

 9 כלום. כמו בהרבה עסקאות. 

 10 את היית בקשר עם הנשיא של אזרביג'אן? ש:

 11מה זה? הוא כל בוקר התקשר לשאול מה שלומי. לא. ציניות, ציניות.  ת:

 12 לא, לא היה לי שום קשר. 

 13 , בינך ובין רמי. 795יחה ת/אני רוצה להשמיע ש ש:

 14 שנים מאוחר יותר.  7 עו"ד א. אדרת:

 15 )השמעת שיחה באולם( 

 16 

 17 . 2014השיחה הזאת מאוקטובר  עו"ד אבן חן:

 18 כן.  ת:

 19 ?2014מה התפקיד של רמי באוקטובר  ש:

 20 מנכ"ל משרד החקלאות.  ת:

 21 אוקי. עכשיו, למה את פונה לרמי בעניין של יאיר גלר? ש:

 22אני לא פונה, אני מתלוננת לו על יאיר גלר. אני מתלוננת לו על יאיר  ת:

 23גלר, אני אגיד לך למה. אני העברתי לרשות במלחמה בסמים בתחילת 

 24סכום שיאיר עשה טבלה למה הולך הכסף, הרכזים ברשות  2014שנת 

 25שנים בלי דירוגים ובלי תוספת שכר.  6למלחמה בסמים עבדו איזה 

 26סף לתוספת שכר, אמרתי תביא לי תוכנית טבלה יאיר אמר שאין לו כ

 27ותגיד כמה אתה צריך כסף כדי לשדרג את השכר של העובדים. הוא 

 28כסף. אני  Xמביא לי טבלה ואומר אני כדי להעלות שכר צריך ככה 

 29את הכסף לטפל בעובדים שלו והוא מורח  2014מעבירה לו בתחילת 

 30ט והנה עוד מעט אותי כל השנה עם זה שהנה עוד מעט, הנה עוד מע

 31ואז הוא מבטיח לי שלראש השנה הוא בטוח ייתן להם כסף ואז אני 

 32מגלה שפתאום הוא לא נתן להם כסף אפילו לראש השנה, הוא כל 

 33השנה קיבל כסף ולא נתן לעובדים אז כשאני מתקשרת, אני לא צריכה 

 34לפרש את עצמי בשיחה הזאת אבל אני התקשרתי ליאיר להגיד לו שנה 
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 1חתימה טובה והוא אומר 'נו, האנשים מרוצים?' איזה  טובה וגמר

 2אנשים? על מה מרוצים? אתה עדיין לא העברת להם כסף, הוא אמר 

 3'אני אבל הוצאתי מכתב שהם בנובמבר יקבלו' אז אני כמעט מתתי, 

 4כל שנה אתה מקבל תקציב לשדרג את התנאים של העובדים ואתה 

 5ז אני, מה זה נשרפו לי מורח אותי עכשיו ואתה בנובמבר רוצה לתת א

 6פיוזים אז למי אני יכולה להתקשר? לרמי להתקשר ולקטר, לרמי 

 7תראה איך זה, כי הוא הכיר את יאיר אז למי אני עוד אתקשר עוד 

 8כבר לא פה ולא שם ואני  72להגיד את זה ויושב שם סמנכ"ל בן 

 9אומרת ליאיר תצעיר את הארגון שלך קדימה, תצעיר אותו, תביא 

 10נאמי יותר, אז הוא לא, אתה יודע לפעמים אנחנו נתקעים מישהו די

 11בתנאי הנוחות שלנו שאף אחד לא רוצה להזיז את האצבע, למה? ככה 

 12נוח. ההוא מכיר את כל הדברים, עושה לי את כל העבודה השחורה, 

 13 מה עכשיו אני הולך לעשות כאב ראש?

 14 

 15 

 16 היה לך מועמד ספציפי לתפקיד? כב' הש' לוי:

 17לא היה לי מועמד אבל הייתי אפשר להגיד, איך אני אגיד את זה נכון?  רשנבאום:העדה, גב' קי

 18תקשיב, אני אמרתי שהרשות למלחמה בסמים התחלתי לטפל בה 

 19עוד הרבה לפני שהייתי חברת כנסת, זה התקציב  2004-5בשנת 

 20הראשון שהבאתי להם זה היה לי קו אדום ובאמת הדבר הראשון כל 

 21לתי תקציב של הרשות כי ראיתי בזה לנכון שנת תקציב הגדלתי והגד

 22והייתי מן, לא אחראית אבל באמת היה לי מילה שם בארגון כי מה זה 

 23מילה? אני לא מיניתי עובדים, לא היה לי קשר לעובדים, לא הכרתי 

 24את הרכזים האלה ולא ידעתי אבל אני גם בגלל המצב ובגלל שהיה לי 

 25הוא לא היה, אני עשיתי חשוב הבאתי את הארגון הזה לרמות כאלה ש

 26קשר ברוסיה עם הרשות למלחמה בסמים רוסית והוצאנו פה בתיאום 

 27שלי משלחת מהרשות למלחמה בסמים ברוסיה, הקשר היה הם הגיעו 

 28לפה למדו שיטות הגמילה שאנחנו עובדים פה בארץ, הם התרשמו 

 29מאוד מהעבודה של הרשות למלחמה בסמים, לקחו את הספרים של 

 30בסמים שלנו, תרגמו אותם לרוסית והפכו את זה  הרשות למלחמה

 31לשיטת עבודה אצלהם. כאילו אז רציתי, זה לא רק עניין כסף כי אני 

 32ראיתי את העבודה באמת הם עשו עבודה מעולה ואני כל הזמן רציתי 

 33לפתח אותם כדי לאפשר ליותר ויותר ציבור לקבל מי שמגיע את 
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 1אני הבאתי כסף, הוא אמר הטיפול הנכון. אז כן, אז כשאני, עכשיו, 

 2 שכדי לשפר תנאי שכר של הרכזים חסר לו תקציב. 

 3 את זוכרת מה שאלתי? כב' הש' לוי:

 4כן, כן, באותו עניין, כבוד השופט, אומר לי מנכ"ל הארגון אני כדי  העדה, גב' קירשנבאום:

 5מיליון שקל לשנה. אמרתי בסדר, אני  2לשפר שכר של הרכזים צריך 

 6מיליון שקל בתחילת שנה לשכר רכזים  2קואליציוני מעבירה לו מכסף 

 7וכשנודע לי בספטמבר שהוא עדיין לא שילם או לא שיפר שכר של 

 8העובדים אני צריכה לכעוס או לא? אני רק שואלת, אולי אסור לי 

 9לכעוס אפילו ולהגיד אבל העברתי לך כסף, למה לא שיפרת שכר של 

 10 העובדים? 

 11 אחרת, את זוכרת מה שאלתי?אני שאלתי שאלה  כב' הש' לוי:

 12 אני כבר לא זוכרת,  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 אני יכול לשאול את השאלה בשינוי קצת? עו"ד אבן חן:

 14 כן.  כב' הש' לוי:

 15 היתה לך מועמדת מסוימת לתפקיד הזה? עו"ד אבן חן:

 16לא בשלב זה, אבל בשלב מסוים חשבתי שויקה כן אבל רמי אמר  ת:

 17 שויקה לא מתאימה ולכן לא קידמנו אותה שם. 

 18 

 19 מה רמי ממשרד החקלאות קשור,  ש:

 20אבל רמי מכיר את הארגון, הוא היה שנים יועץ של הרשות למלחמה  ת:

 21בסמים, הגעתי למלחמה ברשות בסמים כי רמי היה שם יועץ ורמי 

 22 מתאימה להיות שם.  אמר שויקה לא

 23 טוב.  כב' הש' לוי:

 24אבל זה לא בכתב אישום, אז מה אתה רוצה עכשיו? רק שאני אבין,  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 אבל אתה שואל שאלות, אני עונה. אתה צודק. 

 26אז אני, בואי נחזור רגע לפי הסדר. את מספרת פה שגלר אומר לך  עו"ד אבן חן:

 27ידברו על הסמנכ"ל, מה קשור מנכ"ל שרמי ייפגש איתו בשבוע הבא. 

 28 משרד החקלאות? מה הוא צריך להתעסק עם זה?

 29קודם כל אני אמרתי הם היו חברים, הם הכירו הרבה שנים אז בגלל  ת:

 30 שנהיה מנכ"ל משרד החקלאות הוא לא נפגש איתו?

 31 טוב.  ש:

 32 אבל עוד פעם, הוא יעלה פה, תשאל אותו.  ת:

 33ושהיא תהיה הסמנכ"לית של הרשות, טוב. את רצית לקדם את ויקה  ש:

 34 נכון?
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 1אני רציתי לקדם, ויקה, נגיב ככה, ויקה מאוד רצתה להתקדם ואני  ת:

 2חשבתי שמגיע לה להתקדם ואם הייתי יכולה לעזור הייתי עוזרת לה. 

 3אבל כמו שאני כבר ציינתי אני כן חשבתי, אני כן רציתי, אני חשבתי 

 4שהיא לא יכולה להיות שהיא יכולה להיות סמנכ"לית ורמי אמר 

 5 סמנכ"לית כי זה לא מתאים. 

 6 ורמי קובע? ש:

 7רמי אומר את החוות דעת שלו. הוא לא קובע. אבל גם רמי לא קובע  ת:

 8בנס טכנולוגיות אם מיטל שלי מתאימה או לא, נכון? לא קובע בנס 

 9טכנולוגיה, הוא עדיין לא עובד שם וגם לא יועץ שלהם אבל הוא אומר 

 10שהוא חושב שהיא לא מתאימה והוא גם קובע עמדה את העמדה שלו 

 11 שלו שהוא חושב שויקה לא מתאימה לרשות למלחמה בסמים. 

 12 מי זאת הילדה מאחד המצפים בצפון שאתם מדברים עליה? ש:

 13אני לא זוכרת כבר, מישהו פנה אלי באחד הסיורים מהמצפים של  ת:

 14, פניתי לעזור לבת שלו לסדר, סיפרתי, זה לא מקרה יוצא מן הכלל

 15לרמי ורמי אומר ילדה ממצפה עזרתי לה. אז אני, אוקי. לי אין ילדים 

 16 במצפים ואין אף אחד אז זה לא ילדים שלי. 

 17ויקה ידעה שאת מנסה לעזור לה להחליף את הסמנכ"ל ברשות  ש:

 18 הסמים?

 19 אני מעריכה שהיא כן ידעה, לא יודעת, מניחה שידעה.  ת:

 20ה בין ויקה לגודובסקי מתאריך , שיח384אני רוצה להציג לך ת/ ש:

 21וויקה מספרת בשיחה לגודובסקי שאת דיברת עם רמי  27.10.2014

 22 אבל גלר לא רוצה לפטר את איתן גורני. 

 23 כן.  ת:

 24ויקה גם אומרת שאת איימת לקצץ את התקציב של הרשות למלחמה  ש:

 25 בסמים אם גלר לא ייקח אותה לתפקיד. 

 26 היא שמעה את זה? ת:

 27 ך, אני שואל אות ש:

 28זאת הערכה של ויקה, מה שהיא חושבת. ויקה אומרת פה מה שהיא  ת:

 29חושבת, תשאל את יאיר אם אני איימתי פעם על יאיר גלר שאני 

 30 מקצצת לו תקציב, הרי הוא נחקר, אפשר להביא את החקירות שלו. 

 31, השיחה הזאת הוצגה לך בחקירה 1018אני רוצה להשמיע שיחה ת/ ש:

 32 ואת סירבת לענות. 

 33 אני סירבתי לענות לאיזו שיחה? ת:

 34 בחקירה.  ש:
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 1 אה, חקירה.  ת:

 2 בחקירה הראו לך את השיחה, שאלו אותך מה התגובה ואת סירבת.  ש:

 3 כמו הרבה שיחות.  עו"ד א. אדרת:

 4 לא, לא, חלק כן וחלק לא.  עו"ד אבן חן:

 5 סירבתי לכל השיחות להגיב.  העדה, גב' קירשנבאום:

 6 אוקי.  עו"ד אבן חן:

 7 ל מה שהוצג לי סירבתי להגיב. כ ת:

 8 לא הכל הציגו לך אז אני אומר את זה,  ש:

 9אני לא זוכרת, אני לא זוכרת שבחקירה הראשונה הציגו לי שיחה  ת:

 10 אחת, אז כל השיחות שהציגו היו בהמשך וסירבתי לענות. 

 11 . 9.9.14-אוקי. שיחה מה ש:

 12 

 13 )השמעת שיחה באולם( 

 14 

 15 התקציב? מה רמי מבקש לגבי עו"ד אבן חן:

 16הרי אני סיפרתי שאני טיפלתי גם בסגירת התקציבים של המשרדים  ת:

 17מול האוצר. באותה שנה רמי היה צריך לצאת, לא רמי, משרד 

 18החקלאות היה צריך לצאת לפיילוט שהיה קיצוץ רוחבי, לא משנה, 

 19והם היו צריכים לצאת לפיילוט שהם מקבלים את כל התקציב שלהם 

 20טיפול בערבים היה שם משהו, כבר לא זוכרת  והם מנהלים אותו כולל

 21בדיוק מה וזה נסגר ברמות גבוהות וזה מה שהוא אומר 'לא ירד 

 22לילדים' הכוונה זה לא ירד לרפרנטים הצעירים ואמרתי לו אני אסגור 

 23כי זה תפקידי היה לסגור את התקציבים של המשרדים אחרי שהוחלט 

 24 על הגובה תקציב ועל הדרך סגירת התקציב. 

 25 מי זאת הבחורה שרמי הזמין לריאיון? :ש

 26עוד פעם אחת מישהי שביקשה עבודה, מישהי מהצפון הפניתי לרמי,  ת:

 27היה מלא פניות, אני אמרתי שהיה לי מלא פניות, העברתי הרבה פניות 

 28לרמי שאם משהו יכול לסדר , מה שלא יכול לא יכול לסדר. אבל מה 

 29תי אבל כנראה שהיה שהיה עם תל אביב למשל, לא זוכרת למה צחק

 30 גם איזה פרויקט עם תל אביב. 

 31מי זאת הבחורה השניה שאמרת לה שלא תעז להראות שהיא מכירה  ש:

 32 אותך?

 33היתה בחורה מישהי שרצתה נדמה לי אפילו עורכת דין, אני לא  ת:

 34זוכרת, אבל אני כל מי שאני שלחתי לעבודה אמרתי אל תגידו רק 
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 1מכירים את פאינה קירשנבאום, שאני שולחת אתכם ואל תגידו שאתם 

 2למה? כי ברגע שיש איזה שהיא זהות פוליטית אבוד עליכם, לא תקבלו 

 3בכלל את העבודה. לכן, אם מה שאמרתי לה זה לא יוצא מן הכלל, 

 4כשאני שולחת מישהו לעבודה דבר ראשון אני אומרת אל תגידו שאני 

 5ם שלחתי אתכם כי זה שתגידו שפאינה שלחה זה לא יתרון זה ג

 6 חיסרון. 

 7 רמי ניסה לסדר עבודה גם לרנית? ש:

 8לא יודעת, רנית, כן, היה איזה, לא ניסה לסדר, ניסה משהו לעשות.  ת:

 9שנים בתשן והיא אמרה שהיא כבר הגיעה שם עד, כאילו  6רנית עבדה 

 10עד התקרה שיכלה להתפתח והיא רצתה, היא חיפשה איזה מקום אבל 

 11, כן, רמי חיבר אותה וגם חיבר אותה עוד פעם, פנינו, יכול להיות שרמי

 12נדמה לי בחברת אתרים אבל בסוף לא יצא מזה שום דבר, היא לא 

 13הלכה לשם, לא הלכה כי העבודה שהם הציעו לה לא תאמה את 

 14 לעניין זה.  over qualityהכישורים שלה, היא היתה 

 15 . 13.10.14, שיחה בינך לבין רמי, 1022אני רוצה להשמיע שיחה ת/ ש:

 16 

 17 שמעת שיחה באולם( )ה

 18 

 19 )המשך הקלטה( )המשך השמעת שיחה(

 20 

 21 על מי אתם מדברים פה? עו"ד אבן חן:

 22אמרתי, רנית אז יצאה עם, הם לא התחתנו ולא שום דבר, יצאה עם  ת:

 23איזה בחור, ואחותו עורכת דין ובעלה היה עורך דין והם נסעו לעבוד 

 24והיא  34ל באיזו חברה באנגליה והוא קיבל דום לב ונפטר שם בגי

 25התאלמנה מאוד צעירה והיא חזרה לארץ עם הילדה ולא מצאה את 

 26עצמה ופנתה אלי ואני ניסיתי דרך רמי לסדר לה עבודה, בסוף זה לא 

 27 הסתדר, היא לא קיבלה שם עבודה. 

 28 עם מי רנית היתה צריכה לדבר? ש:

 29רנית היתה צריכה לדבר משהו בקשר לעבודה שלה, לא קשור לבחורה  ת:

 30בל אם אתה רוצה להראות שאני התעסקתי בתעסוקה אז אני הזאת. א

 31אחוז מהעבודה התעסקתי  80-כבר עכשיו יכולה להגיד את זה ש

 32בתעסוקה של מיליון אנשים אז כל שיחה שתעלה לא תהיה יוצאת מן 

 33הכלל, היו אלי המון פניות ואמרתי שהרבה פניות העברתי לרמי, 
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 1שיכולתי עזרתי, למי שלא הרבה פניות העברתי לגורמים אחרים ולמי 

 2יכולתי, אבל יותר יהיה קשה להראות מקרים שעזרתי ממה שפניתי כי 

 3 פניתי המון, עזרתי מעט מאוד. 

 4 .20.10.14שיחה מיום  1024אני רוצה להשמיע לך ת/ ש:

 5 

 6  )השמעת שיחה באולם(

 7 

 8 זה צריך? עו"ד שחף:

 9 תעצרי, זה בסדר.  עו"ד אבן חן:

 10לא, נשמע בדיחה, זה דווקא אחלה, אני לא זוכרת מה סיפרו לי על בן  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 אז אני אשמח לשמוע את זה.  31שהתחתן עם אחת בת  74

 12 לא סיפרת את הבדיחה עד הסוף.  ש:

 13 בסוף לא סיפרתי? עכשיו אני לא אזכור אותה לעולם.  ת:

 14 טוב, אני רוצה לשאול אותך מי זאת הבחורה מהצפון שמדברים עליה? ש:

 15אני לא זוכרת, אתה יודע, אני באמת קודם כל באמת חלשה בשמות,  ת:

 16לכל אחד מאיתנו יש זיכרון מסוים, יש כאלה שיש להם זיכרון 

 17ויזואלי, אני טובה במספרים אני עוד זוכרת אותם אם אני רואה אבל 

 18שמות זה כמו שאמרתי נמי בסוף התברר שקוראים לו זאבי, אני 

 19נה, אז אחת בחורה מהצפון, זה בערך זוכרת אחד קטן מקרית שמו

 20ככה אני מדברת וככה אני זוכרת, לא זוכרת שמות ואם תשאל אותי 

 21 גם אם, לא זוכרת על מי מדובר פה. 

 22תראי, רמי אומר לך 'יש לנו עניין גדול מאוד שם שהיא תהיה  ש:

 23 מסודרת, שתעשה לך שקט'.

 24משגעים  כן, כנראה שמישהו שיגע לי את השכל ואמרתי לו תקשיב ת:

 25 שכל רוצים עבודה בחורה מהצפון, לא יודעת מי זאת. 

 26 מי מהצפון שיגעה לך את השכל את לא זוכרת? ש:

 27 לא זוכרת. אבל אתה יודע כמה היו מהצפון ששיגעו לי את השכל? ת:

 28 טוב.  ש:

 29אבל אתה רואה, גם עד הסוף לא סידרנו עבודה. תראה מישהו  ת:

 30 שסידרנו כבר סוף סוף עבודה. 

 31ראי, בהמשך את מדברת על שילוב רשויות, את אומרת לו 'אני כל ת ש:

 32 הזמן מדברת על זה'.

 33אני מדברת על זה עם גדעון אבל זה תפקיד של גדעון ואנחנו לא  ת:

 34מדברים על מה שעובד הציע על איחוד רשויות, שים לב. לא, אתה לזה 
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 1 מכוון אז אני אומר לך, אנחנו מדברים על יצירת אשכולות לפעילות

 2משותפת והיום כשאני שומעת את השיחה הזאת אני אומרת וואלה 

 3היית מטומטמת, באמת אמרת דברי חוכמה כי אני נוסעת עם האוטו 

 4ואני רואה היכל ספורט פה, היכל ספורט מעבר לכביש כבר שייך 

 5לרמת גן, בפתח תקווה פה ושם, הקימו מפלצות ולהחזיק את זה עולה 

 6איחוד פעילויות למה היה צריך להקים  ים כסף, עכשיו, אם היו עושים

 7שני כאלה מתקנים? מספיק היה אחד לשני רשויות, מממנים את זה 

 8חצי חצי תחזוקה, תשמע זה רעיון, ככה מעלים את הארנונה ומי 

 9משלם ארנונה עוד פעם? הרי כל האלה המסכנים, לא רוצה עכשיו 

 10ילדים או אחוז, יש להם פטור בגלל ריבוי  37-להגיד שהם לא בתוך ה

 11חוסר הכנסה ומי עוד פעם משלם את הארנונה? אלה הצעירים שירתו 

 12 בצבא, שלמדו ועובדים והכל על הכתפיים שלהם. 

 13 מי זאת הגיאולוגית שאתם מדברים עליה? ש:

 14אני  לא יודעת מי זו הגיאולוגית, בטח היתה מישהי גיאולוגית שגם לה  ת:

 15  ניסיתי לסדר עבודה. באמת לא יודעת מי זאת.

 16 בסדר.  ש:

 17 אבל סידרנו? ת:

 18 . 2.11.14, שיחה שלך עם רמי ביום 1027משמיע לך ת/ ש:

 19 

 20 )השמעת שיחה באולם( 

 21 

 22 טוב, אני רוצה בהתחלה, מי זאת שרון שאתם מדברים עליה? עו"ד אבן חן:

 23זאת העורכת דין שהתאלמנה וניסינו לסדר לה עבודה ובסוף, אני לא  ת:

 24יודעת אם היא ניגשה למשרד אם לא התקבלה או לא ניגשה למכרז 

 25 אבל לא עבדה בסוף. לא. 

 26 פה אתם מדברים על לסדר לה במשרד החקלאות.  ש:

 27כן. אבל לא, זה בסוף לא עלה, כי אני לא יודעת, רמי בטח יודע אם  ת:

 28למכרז או לא ניגשה למכרז, כי הרי גם אם ממליצה אני  היא ניגשה

 29אומרת תיגש למכרז אבל מי שעושה במכרז במשרד החקלאות זה לא 

 30משרד החקלאות, זה איך קוראים לגוף הזה שבוחר עובדים? נציבות 

 31שירות המדינה. אז היא צריכה דרכם לעבור את המכרז, זה לא משרד 

 32ועצים משפטיים כי זה החקלאות לוקח את העובדים ובטח לא י

 33נציבות המדינה בוחרת דרך לשכה משפטית שלה, היא עושה את 

 34 המכרז, אני יכולה להמליץ אבל הם צריכים לעבור את המכרז שלהם. 
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 1 זו האחות של חבר של רנית? כב' הש' לוי:

 2 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 3 לשעבר.  עו"ד ג. אדרת:

 4 לשעבר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 5 הכל פה לשעבר.  לוי:כב' הש' 

 6 בסדר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 7תראי, בהמשך אתם מדברים בעמוד השני על מכרז לסמנכ"ל ברשות  עו"ד אבן חן:

 8 למלחמה בסמים. 

 9כן. אתה רוצה להגיש כתב אישום על רשות המלחמה בסמים? כי  ת:

 10 נראה ככה אתה מתמקד פה בחקירה, אז זה בסדר. 

 11 חוזר על הכל.  ש:

 12 ל, אולי כדאי. תשקו ת:

 13 יכול להיות.  ש:

 14 אני רואה שהמצב רוח משתפר.  כב' הש' לוי:

 15כבוד השופט, אני באמת רוצה לענות על כל השאלות של התובע שזה  העדה, גב' קירשנבאום:

 16קשור לכתב אישום, לתיקים, לאשמות. אנחנו יכולים עכשיו לשבת לא 

 17תביעה אנחנו יכולים ימים, אנחנו כמו שהיה לנו שנה ששמענו עדי  5

 18לשבת לשמוע פה עוד כמה שיחות כאלה אבל אני לא רואה פשוט מה 

 19הקשר. רשות למלחמה היא לא בכתב אישום, רוצים אני אענה על כתב 

 20 אישום.

 21 

 22 

 23אתה רוצה שאני אענה לך בדיוק? אני מוכנה לפרט הכל, אתה יודע לי 

 24, 72היה בן אין בעיה לפרט הכל, הסמנכ"ל הזה גורני זה לא רק שהוא 

 25ניהל רומן עם מירב דימרי שהתנהלו ברשות לא כנאות להתנהל 

 26 ברשות וכשאמרו, משך אותי, אני לא רציתי, 

 27 מה לא בסדר שהיה לו רומן עם מישהי? כב' הש' לוי:

 28אז אני התנגדתי שהיא תתמנה שם ובכלל כל ההתנהלות שם לא היתה  העדה, גב' קירשנבאום:

 29 תקינה. 

 30 י. הבנת כב' הש' לוי:

 31 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 היא עובדת ברשות? כב' הש' לוי:

 33 היא היתה עובדת ברשות.  העדה, גב' קירשנבאום:

 34 זה משהו אחר. כפופה לו גם.  כב' הש' לוי:
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 1 כפופה לו, העדה, גב' קירשנבאום:

 2 אז זה משנה את התמונה, לא? כב' הש' לוי:

 3היו מספרים שנכנסים לחדר ויושבת לו על  יועצת משפטית והעובדים העדה, גב' קירשנבאום:

 4 הברכיים אז איך אחר כך היא לא תתמנה לסמנכ"ל? 

 5התחיל להיות מעניין. וגורני הוא גם אבא של פרקליט בפרקליטות  עו"ד ג. אדרת:

 6 המדינה. 

 7באמת? אז למה לא אמרת קודם? אני עכשיו הסמקתי, אני לא הייתי  העדה, גב' קירשנבאום:

 8 אומרת את זה. 

 9 א' אז מה?  עו"ד אבן חן:

 10וואי, נראה לי פעם ראשונה בחיים הסמקתי למה עכשיו בפרקליטות  העדה, גב' קירשנבאום: 

 11 אני אחטוף עוד מכה בראש אחת. 

 12 היתה אחות,  עו"ד ג. אדרת:

 13 מספיק מספיק.  כב' הש' לוי:

 14 אתה רוצה גם להעלות להעיד אני אעלה אותך.  עו"ד אבן חן:

 15 כן.  כב' הש' לוי:

 16 רק שלא יגיע לאשתו כל השאר בסדר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 בסדר.  כב' הש' לוי:

 18 כל עוד זה נשאר באולם הזה, זה בסדר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 אבל אני חושב שזה לא מוקד השיחה שאתם רוצים. נכון? כב' הש' לוי:

 20 נכון. השאלה שלי,  עו"ד אבן חן:

 21 ניין בשיחה. כן. תתמקדו במה שמע כב' הש' לוי:

 22 

 23 

 24כן. תגידי עכשיו, את אומרת פה ש"יאיר יודע את המשימה הוא צריך  עו"ד אבן חן:

 25 לבצע אותה", 

 26 צריך להחליף את הסמנכ"ל.  ת:

 27 "אם הוא לא יבצע אותה, הוא ישלם את המחיר". ש:

 28נכון, הוא צריך להחליף את הסמנכ"ל, אני כל הזמן אמרתי שצריך  ת:

 29 72והוא צריך להחליף את הסמנכ"ל, שמישהו בן להצעיר את הארגון 

 30לא מתאימה גם להיות  72לא מתאים ומישהי שיושבת על הברכיים בן 

 31 סמנכ"ל, מה לעשות? 

 32עכשיו תגידי, רמי אומר לך "את צריכה להתחיל גם עם התקצוב של  ש:

 33המערכת" את אומרת לו "כבר התחלתי, אל תדאג". על מה את 

 34 מדברת?
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 1לא יודעת, מדברים על התקצוב של המערכת, לא  אנחנו מדברים, ת:

 2יודעת. מדברים על התקצוב, אנחנו מדברים כולם, יושבים כבר עם 

 3 המשרדי אוצר על כל התקציב. 

 4 על התקציב של הרשות? ש:

 5אני לא חושבת שאנחנו פה מדברים על התקציב של הרשות. אבל גם  ת:

 6תוכנית  אם כן, אז גם תקציב של הרשות יאיר צריך להגיש לי

 7תקציבית ואני צריכה לאשר לו או לא לאשר לו. זה הכל. כל שנה. אני 

 8-מיליון שקל, אני חושבת שב 2-התחלתי, אם התחלנו ברשות משהו ב

 9מיליון שקל מהכסף  30הם קיבלו סדר גודל של  2013-2014

 10 הקואליציוני. 

 11 אבל זה נשמע כאילו יש קשר בין שני הנושאים? כב' הש' לוי:

 12 לא, אין שום קשר.  ' קירשנבאום:העדה, גב

 13 לא? כב' הש' לוי:

 14תקשיב, אם יכול להיות שהפעלתי על יאיר לחץ, אני חשבתי שהארגון  העדה, גב' קירשנבאום:

 15הזה צריך להיות יותר צעיר וצריך להצעיד אותו, להצעיר אותו. אני 

 16עם כל הכבוד גם אני עוד מעט  72אומרת שאני חושבת שמישהו בן 

 17וכנראה שאני אראה מהנקודה ההיא אני אולי אראה את  72אהיה בת 

 18 72זה אחרת אבל אתה יודע, כשאתה יותר צעיר נראה לך שבגיל 

 19צריכים ללכת לפנסיה במיוחד במשרד ממשלתי אז אני לחצתי עליו, 

 20אבל אני אומרת ויאיר ידע מצוין שלעולם לא התניתי לו שום העברת 

 21ולא קידומים ולא שום דבר תקציבים בשום לא תפקיד ולא פיטורים 

 22ויכולתי לשחק ויכולתי לעשות דברים אבל אני, המטרה היתה יותר 

 23חשובה מכל דבר ולכן לעולם לא פגעתי בתקציב של הרשות ולא 

 24 התניתי את התקציב של הרשות ויאיר ידע את זה. 

 25 איזה משרד אחראי על המשרד לרשות במלחמה בסמים? ש:

 26 חראי. בט"פ אני חושבת בסוף היה א ת:

 27 בט"פ? ש:

 28 בט"פ.  ת:

 29 אז איך את קשורה אליו? ש:

 30 אבל אני סיפרתי, אתה רוצה שעוד מעט אני אספר את כל הסיפור? ת:

 31 לא, לא, תחסכי לנו, מספיק.  כב' הש' לוי:

 32 אוקי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 33 כן.  כב' הש' לוי:

 34 . 919אני רוצה להציג ת/ עו"ד אבן חן:
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 1 "אם הוא לא פותר לי את הבעיה אין לו מה לחפש שם"?אבל מה זה  כב' הש' לוי:

 2 אני רציתי שהוא יחליף את הסמנכ"ל.  העדה, גב' קירשנבאום:

 3 למי אין מה לחפש? כב' הש' לוי:

 4שיעשה, ליאיר אמרתי, אבל אתה, כבוד השופט לא צריך לתפוס כל  העדה, גב' קירשנבאום:

 5האי שביעות  מילה במילה כי לפעמים בתוך הכעס או לפעמים בתוך

 6 רצון נאמרים דברים גם שלא תמיד מתכוונים אליה. 

 7 אז למה לא התכוונת פה? כב' הש' לוי:

 8אני לא התכוונתי שאין לו מה לחפש שם אבל אני כן הפעלתי עליו לחץ  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 להחליף את הסמנכ"ל. 

 10 ?רק להחליף או שהיה חשוב לך גם שיהיה מישהו ספציפי כב' הש' לוי:

 11לא, להחליף. אבל אני, האמת היא שבתחילת הדרך עוד לפני כל מה  העדה, גב' קירשנבאום:

 12שפה משמיעים אני באמת חשבתי שאולי ויקה יכולה להתקדם אבל 

 13 ברגע פסל אותה אז העסק ירד מהפרק. 

 14 טוב. כן. הלאה. הבא.  כב' הש' לוי:

 15אפשרות לשלוח את מישה . תראי בעמוד השני, רמי כותב לך "יש 919 עו"ד אבן חן:

 16 לריאיון בנושא שליטה ובקרה. האם יש לכם עניין?" על מי מדובר?

 17בעל שלי. היה בעל שלי אמרתי הוא עובד בחיל אוויר ובזמנו היה  ת:

 18חשיבה של אולי לצמצם, הוא לא ידע דרך אגב שאני מנסה לחפש לו, 

 19  3מחלקות ומנהל  3כי מאז שנעשו צמצומים הבעל שלי קיבל 

 20קות אבל אני היה לי איזה חשש שאולי משהו יקרה, אולי זה, מחל

 21שעות בעבודה והבעל  18ולא, לא, יותר מכל לא רציתי שאני עסוקה 

 22שלי יהיה מובטל בבית, אתה יודע איזה צרה זה. אז אני רציתי שזה 

 23לא יקרה, אז פשוט ניסיתי לחפש את, לראות, אבל בסופו של דבר הוא 

 24ון, הוא לא היה צריך עבודה, קיבל קידום לא היה צריך ללכת לריאי

 25 ובא גואל לציון, לציון גואל. 

 26 .730אני מציג לך ת/ ש:

 27 זה מה שסיפרתי.  ת:

 28 

 29 תקריאי בסעיף תשלומים והוצאות.  ש:

 30כן, נו, מה אני סיפרתי שבהתחלה רמי, אלכס נוב  זה הבחור שדיברתי  ת:

 31עות. ומיטל, אלכס נוב, הוא לא אלכס הוא אלכסנדר כנראה שפה זה ט

 32 2005-אני אמרתי שבהתחלה חשבנו שמיטל, עוד רמי שאל אותי ב

 33בסוף מיטל עשתה עבודה ולא קיבלה שכר כי היא הלכה לעבוד במקום 

 34 אחר. וזה נבחן אפשרות אבל זה לא נעשה עם זה שום דבר. 



 
 יפו -אביב -המשפט המחוזי בתל-יתבב

 2019אפריל ב 01  מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ

 

 5381 

 1 . 731אני מציג לך את ת/ ש:

 2 נו, זה,  ת:

 3 מיילים בין מיטל לרמי.  ש:

 4 במיילים האלה? אני ידעתי על קיום המיילים האלה?אני צד  ת:

 5 אני שואל אותך אם ידעת שמיטל עובדת עבור רמי? ש:

 6אני אמרתי לפני דקה את זה. לפני דקה אמרתי שאני ידעתי שמיטל  ת:

 7עוזרת לרמי ושהיא עובדת שם עם אלכסנדר נוב ועם רמי ומנסה ולפני 

 8סוף היא הלכה דקה אמרתי שהיא אפילו התחילה לעשות משהו, ב

 9לעבודה אחרת וכל מה שעשתה לא קיבלה על זה שקל כי גם לא רצינו, 

 10היא עשתה לרמי וזהו, וזה המשך, אני בחיים לא ראיתי את המיילים 

 11האלה. לא יודעת, לא יודעת גם מה היא עשתה שם חוץ מזה שאני 

 12 יודעת שרמי ניצל את היכולת הידע שפה שלה. 

 13 ה לך באזרביג'אן. את סיפרת על פעילות שהית ש:

 14 כן.  ת:

 15 מה היה לך שם? ש:

 16 מה זה מה היה שם? ת:

 17 מה עשית? איזו פעילות? ש:

 18אני גם את זה סיפרתי, אני סיפרתי שאנחנו עשינו, עסקנו בתיווך  ת:

 19בינלאומי אבל מה שעשינו הבאנו חברות ישראליות לבצע פרויקטים 

 20ת, דברים מטעם המדינה שלהם, הבאנו חברות שעשו כבישים, תשתיו

 21 כאלה. 

 22 באיזה שנים זה היה? ש:

 23אולי,  2008 2009-זה הכל היה לפני, הפרויקט עצמו נגמר נדמה לי ב ת:

 24שנבחרתי  2009-והחברה המשיכה להתקיים ב 2005-החברה נפתחה ב

 25לכנסת העברתי את המניות שלי או את הזכות שלי לבעל אבל כי פשוט 

 26מה זה, לא רציתי לסגור אמרתי אני לא יודעת אם אני אהיה בכנסת כ

 27 את החברה.

 28 

 29 

 30בשלב מסוים ראיתי שבלי מעורבות שלי ובלי דחיפה וגם חברה שלי 

 31שם התגרשה והיתה בתקופה קשה אז בסוף לא יצא שום דבר וגם היה 

 32שם הפסד כספי מאוד גדול אז אני רציתי לסגור חברה, היא העדיפה 

 33וקנתה לקנות את החברה הזאתי, היא רצתה להישאר עם החברה 

 34 ממני, מאיתנו את הבעלות. 
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 1 מתי זה היה? ש:

 2זה היה, קנתה את זה אני חושבת שהיא, אני לא יודעת להגיד כי אני  ת:

 3כבר לא הייתי מעורבת  אז זה רק בעל, אבל אני יכולה להסתכל 

 4 בדו"חות של המס הכנסה, הכל מדווח. 

 5 מתי את הפסקת להיות מעורבת שם? ש:

 6כל המניות לבעלי וכבר לא היה לי כבר זמן  העברתי כבר את 2009-ב ת:

 7להתעסק אפילו, הוא סיפר, דיברנו, זה היה ברמת השיחות אבל לא 

 8 ברמת המעורבות כבר. 

 9 טוב. מה היה החלק של רמי כהן בבחירות לכנסת? ש:

 10מה זה? רמי כהן הוא חלק מהבחירות לכנסת. כל בחירות לכנסת רמי  ת:

 11 כהן הוא חלק בלתי נפרד מהמטה בחירות. 

 12 מה הוא עושה? ש:

 13הוא אחראי, גם את זה אמרתי, וואלה אתה לא היית פה בחקירות?  ת:

 14אני לא מבינה. אני אמרתי שרמי ניהל את כל המערך של המתנדבים 

 15והיו שנים שזה היה ממש גדול כי  והיו שנים שזה היה יותר קטן

 16בשנים למשל שהלכנו עם נאמנות אזרחות והגיוס וזה היה קמפיין ענק 

 17אז היה לנו מלא מלא מתנדבים בין הצעירים כאלה שתמכו בגיוס 

 18 ורמי ניהל את כל המערך הזה. 

 19. על מה 30.5.11. זה מכתב שממוען אלייך, 1127אני רוצה להציג לך ת/ ש:

 20 מדובר פה?

 21 לא יכולה לזכור את זה? 2011-ני קוראת, כן, אתה מבין שאני מא ת:

 22 תקראי לאט לאט, תעני.  ש:

 23זו היתה שנה שנכנס כל המערך של, לא  2011-כן, אז אני זוכרת ש ת:

 24יודעת אם לקרוא רשתות חברתיות אנחנו קוראים לזה רשתות 

 25נדמה לי שחוץ  2011-חברתיות אבל זה היה ממש בחיתולים כי ב

 26זה  WhatsAppוק לא היה ממש רשתות חברתיות, אולי קצת מפייסב

 27לא כמו שהיום רשתות חברתיות זה אינסטגרם ועוד כל מיני דברים 

 28שאני כבר לא מכירה אותם. אבל מערך הבחירות נכנס גם ברשתות 

 29 לא קיים, מה שנקרא. –חברתיות ובכל מיני דברים וגם מי שלא שם 

 30 

 31ורמי היה אז יועץ, עבד יחד עם אמן וזה היה תחום הפעילות שלהם 

 32ואני זוכרת שרמי הביא אותם למפלגה כדי שמפלגה תשתמש 

 33בפלטפורמה הזאת לצורך הקידום שלה בבחירות. וזה מה שהיה. הם 

 34עשו, בסופו של דבר אני אסכם, אני אסכם את זה בקצר כי אני בטוחה 
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 1אתה אוהב לשאול הכל נרחב. אז שאתה עוד תשאל אותי נרחבות כי 

 2מה שנגמר זה ככה, אמן עבדו רק עם צעירי ישראל ביתנו  ועשו 

 3פרויקט ברשתות חברתיות רק עבור צעירי ישראל ביתנו , בפרויקט 

 4גדול של המפלגה הם לא זכו למרות שהם עשו מצגת שלדעתי היתה 

 5מאוד מרשימה אבל אביגדור ליברמן לא קיבל את זה, לדעתו היתה 

 6ברה אחרת שהיה נראה והצוות שבחר בסוף הלך בדרכו ובחרו חברה ח

 7אחרת. ותוך כדי זה שהם אמרו, עזרו לצעירי ישראל ביתנו  מכיוון 

 8שאני גם ניהלתי את כל המפלגה גם ניהלתי ישראל ביתנו  ולי מי 

 9שהיתה אז דוברת שלי באותם זמנים היתה קרן אבישי, היא התייעצה 

 10בוק שלי בעברית ובזה הסתיים הסיוע של איתם איך לנהל את הפייס

 11אמן לי בייעוץ שלהם איך לקרן איך לנהל את הפייסבוק שלי, כדי, כי 

 12אני יודעת שתרחיב ותגיד למה נתנו לך שירותים ופה ושם אז אמרת 

 13נתנו ייעוץ, אבל שירות הם נתנו לצעירי ישראל ביתנו  ועל זה המפלגה 

 14, השירות מא' עד ת' הכל שילמה להם כסף, שום דבר לא ניתן חינם

 15 שולם. 

 16 . 524, 523טוב. אני מציג לך ת/ ש:

 17תפסיק לכתוב לי מיילים, אתה רואה מה קורא בסוף עם כל המיילים  ת:

 18 שאתה כותב?

 19 זה מייל שרמי שולח אלייך.  ש:

 20 כן.  ת:

 21 ושואל אותך לפני שמפיצים את רוצה להעיר הערות? ש:

 22רתי את אמן לפני כולם כאילו רמי כן, זה, אז זאת ההצעה, הרי אני הכ ת:

 23הביא אותם אלי, אני הכרתי אותם, אני הבאתי אותם לעבוד עם 

 24צעירים. אני ראיתי את העבודה שלהם עם צעירים ומתוך העבודה עם 

 25צעירים הבאתי אותם למפלגה כאילו רציתי לקדם אותם לעבודה עם 

 26ה אז המפלגה ולכן כשאמן הכינו את המצגת או תוכנית עבודה למפלג

 27רמי שולח לי את זה שאני אעיר את ההערות שלי אם יש משהו שכדאי 

 28לשפר, לקדם, אם אני יודעת שמשהו נדרש יותר, אולי למשהו צריך 

 29 לשים יותר תשומת לב ואני לא זוכרת מה עניתי לו. 

 30רואים פה בפעילות שבוצעה בסעיף הראשון "קידום פאינה  ש:

 31 קירשנבאום ברשתות החברתיות".

 32 י. אוק ת:

 33 זאת היתה המטרה של ההסכם? ש:

 34 זו לא היתה המטרה של ההסכם, אתה רואה זה לא הסכם, זה הצעה,  ת:
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 1 לא, היה הסכם,  ש:

 2 איפה היה הסכם? ת:

 3 מה שאת דיברת עליו.  ש:

 4 אבל לא היה הסכם, יש הסכם כתוב כמו שאתה שואל אותי,  ת:

 5 הסכם עם הצעירים.  ש:

 6 היה הסכם עם צעירי ישראל ביתנו.  ת:

 7 נכון.  ש:

 8נכון, לא היה הסכם עם פאינה קירשנבאום, הם מה שהם עשו, אבל  ת:

 9נחקרה בחקירה גם הדוברת שלי קרן אבישי וגם היה פה עדות של 

 10 הבחור צעיר, איך קוראים לו? 

 11 אלון.  עו"ד ג. אדרת:

 12מצטערת, אני באמת לא זוכרת שמות.  אלון. אני לא זוכרת שמות, אני העדה, גב' קירשנבאום:

 13היה פה אלון שהוא נתן עדות ואלון אמר פה על הדוכן, לא בחדר הזה 

 14אבל הוא אמר 'כל מה שעשינו היה רק להמליץ לדוברת של פאינה איך 

 15לנהל את הפייסבוק', זה הכל, לא עבודה, לא עבדנו בפייסבוק במקום 

 16יסבוק ואמרנו צריך הדוברת או במקום פאינה, כולה הסתכלנו על פי

 17, אם זה נקרא עבודה ועל העבודה הזאת שילמה ישראל  3 2 1לשפר 

 18ביתנו, לא פאינה, לא כנסת, לא כסף קואליציוני, לא שום דבר, ישראל 

 19ביתנו  שילמה ואם גם ישראל ביתנו היתה רוצה שהוא יעשה את 

 20הפייסבוק לפאינה הוא גם היה עושה את הפייסבוק, אבל לא היה 

 21 צורך. 

 22 בהמשך.  524תסתכלי בת/ ש:

 23 מה זה בהמשך? יש עוד ת'? זה באותו דף? ת:

 24 העמוד האחרון.  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 העמוד האחרון.  עו"ד אבן חן:

 26 כן.  ת:

 27 מה שאלון מעדכן את רמי כהן, שולח אליו מייל יחד עם העתק אלייך.  ש:

 28 כן.  ת:

 29וד שלה", לא, העתק לענת זלמה, כותבים "החל מאתמול העמ ש:

 30 מתכוונים אלייך, "בפייסבוק, פעיל, מלא תכנים, שיחות".

 31זה בדיוק מה שאמרתי. הוא נתן לקרן הנחיות מה לעשות ואלון מעדכן  ת:

 32אותה שבעקבות ההמלצה שהוא נתן הפייסבוק של פאינה קיבל צורה 

 33 אחרת. זה בדיוק מה שהוא אומר. 

 34 
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 1 למה רצית לקדם את הפייסבוק? ש:

 2מה זה למה רציתי לקדם? מי לא רוצה? תראה לי חבר כנסת שלא  ת:

 3שקל כל חודש כדי שרק ינהל, לא  700רוצה? אני שילמתי לקליבצקי 

 4ישים תכנים, כדי שרק ינהל את הפייסבוק שלי ברוסית. אז מי לא 

 5רוצה מחברי כנסת שהפייסבוק שלו יהיה פעיל? אבל זה שהוא נתן 

 6זה מה הבעיה? אתה יודע כמה המלצה איך לנהל את הפייסבוק 

 7המלצות אני נתתי וייעלתי והמלצתי ושיפרתי? כבוד השופט, אני 

 8כאילו, תגדיר בבקשה עד מתי? כי אני יכולה עוד אבל אתה יודע, לי 

 9יש, אני מצטערת, יש לי קצת בעיה עם מיתרי קול, באמת לא סתם, יש 

 10שעה זה  –עה לי יבלות, פשוט אני יכולה עוד לדבר אבל בטח עוד חצי ש

 11בבוקר מדברת אז רק אם אפשר לדעת יותר  9-ייגמר לי הקול, אני מ

 12 מידי. 

 13 בלילה אבל אם קשה לך,  10מבחינתי אין מניעה להישאר גם עד  כב' הש' לוי:

 14אין לי מבחינת זמן אין לי בעיה, אם הקול יאפשר אין לי ילדים  העדה, גב' קירשנבאום:

 15ישאר רק אני אומרת זה יהיה לי קשה קטנים, אין לי זה, אני יכולה לה

 16 פיזית להישאר. 

 17 שזה,  כב' הש' לוי:

 18אנחנו בכל מקרה נסיים היום ואני כן רוצה שהעדה תוכל להעיד  עו"ד אבן חן:

 19 בצורה רצופה וברורה. 

 20חצי  –דקות  20סיימתם נושא עכשיו? יש לכם נושא קצר שיכול לארוך  כב' הש' לוי:

 21 שעה?

 22דקות  20זה לאו דווקא מחולק לפי נושאים אבל אפשר להמשיך עוד  עו"ד אבן חן:

 23 חצי שעה, מה שאדוני יחליט. 

 24 מבחינתי וודאי שאין בעיה, השאלה איך היכולת שלך.  כב' הש' לוי:

 25 אני אומרת,  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 נמשיך עוד קצת וכמובן המשך ביום רביעי.  כב' הש' לוי:

 27 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 28 מוצי דהמן, היה לך קשר טוב איתו, נכון? עו"ד אבן חן:

 29לא היה לי שום קשר עם מוצי, ממה אתה לקחת שהיה לי קשר טוב  ת:

 30עם מוצי דהמן? אני לא ראיתי אותו בחיים אולי פעמיים או שלוש 

 31 פעמים. לא היה לי שום קשר עם מוצי דהמן. 

 32 לא היה לך שום קשר? ש:

 33אצלו בסיור והיה עוד פעם או פעמיים שהוא לא, אני פעם אחת הייתי  ת:

 34 הגיע ללשכה וזהו. לא היה לי שום קשר איתו. לא טוב ולא לא טוב.
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 3הוא היה עוד אחד ראשי המועצות שחשבתי שנכון לפתח את המועצה 

 4שלו, שכן זה היה באג'נדה שלנו, שכן הסכמתי לתמוך בו מכסף 

 5קואליציוני אבל קואליציוני ותמכתי בהרבה פרויקטים אצלו בכסף 

 6 איתו אישית לא היה לי שום קשר. 

 7 תראי, בחקירה שלך הראשונה שואל אותך החוקר,  ש:

 8 אני רק מכירה את מוצי דהמן. ת:

 9"את מכירה את מוצי דהמן?" את  07זה בשעה בתמליל שעתיים  ש:

 10אומרת לו "כן", שואל אותך "קשר?" את עונה לו "קשר טוב למוצי. כן 

 11 אלף שקל", 400, העברתי העברתי כסף למוצי

 12זה בדיוק מה שאני אמרתי עכשיו, קשר טוב, נשאלתי אם אני מכירה  ת:

 13אותו, אם יש קשר איזה שהוא, אני מכירה אותו, מכירה אותו טוב 

 14 אבל לא היה לנו איזה, לא, תזכיר לי איך שאלת שאלה ראשונה? לא, 

 15 את אמרת קשר טוב למוצי.  ש:

 16 שלך?מה היתה השאלה הראשונה  ת:

 17 שאלתי מה הקשר שלך עם מוצי.  ש:

 18אז אמרתי שאין לי שום קשר למוצי אבל אם היית שואל אותי מה  ת:

 3-19הקשר עם מוצי הייתי אומרת אני מכירה אותו, ראיתי אותו בחיים 

 20פעמים, אחד מראשי המועצות שבאג'נדה של ישראל ביתנו  ומכירה  4

 21 אותו, מכירה אותו טוב. 

 22 טוב למוצי". בחקירה אמרת "קשר ש:

 23 קשר טוב, נו, קשר טוב.  ת:

 24 בסדר.  ש:

 25 לא איזה חברים, זה לא קשר עם רמי כהן.  ת:

 26 קליסקי, העסקתם אותו במטה הבחירות של המפלגה, נכון? ש:

 27 כן, העסקתי אותו גם בבחירות מוניציפליות וגם בבחירות לכנסת.  ת:

 28וכרת מה שאלו אותך בחקירה מה הקשר של קליסקי לקלגנוב. את ז ש:

 29 ענית?

 30 לא.  ת:

 31 ענית "אני לא יודעת אם יש ביניהם קשר". ש:

 32וכששואלים אותי מה הקשר זה כמו שאתה שואל אותי מה הקשר,  ת:

 33אני לא ידעתי אם יש ביניהם קשר, לא שאלתי, אם היו שואלים אותי 

 34 קליסקי עזר לקלגנוב לפתור בעיה של השייט? שאלו אותי את זה?
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 1אני ממשיך "האם פנית אי פעם בעניינו של  שאלה הבאה בהמשך, ש:

 2 קלגנוב" מתכוונים לקליסקי, את, 

 3 אתה יכול להפנות אותה? עו"ד ג. אדרת:

 4את עונה, כן, אני כבר אפנה אותך, "אני לא זוכרת שפניתי לקליסקי  עו"ד אבן חן:

 5בעניינו של קלגנוב". עכשיו את אומרת "אולי בהקשר שביקשתי ממנו 

 6 ות של החתירה".לחבר אותי להתאחד

 7 נו, ומה? ת:

 8 אני אומר.  ש:

 9 אז אמרתי, פניתי לקליסקי שיחבר את קלגנוב,  ת:

 10לא, לא את קלגנוב "שיחבר אותי" את אומרת "להתאחדות  ש:

 11 החתירה".

 12אוקי. אותי אני, אותי ומה, אני לא יודעת מה, אני כנראה, אני לא  ת:

 13מכחישה שאני, אני אומרת שאני ביקשתי מקליסקי ללוות את קלגנוב 

 14בכל התהליך הזה מהמנהל הספורט, שרה, עמק הירדן והוא ניהל. 

 15 עכשיו, 

 16 אז למה בחקירה לא אמרת את זה?  ש:

 17רואה כמה טוב שאחר כך  אני לא יודעת למה לא אמרתי, באמת. אתה ת:

 18לא אמרתי שום דבר? לא היה, מה קליסקי קשור לחקירה ולקלגנוב? 

 19אם כבר אם יש קונספירציה או איזה חשיבה שרציתי משהו להסתיר, 

 20מה היה לי להסתיר בין קליסקי לקלגנוב? קליסקי כולו היה סייען 

 21 שם. מה היה לי להסתיר? אם רציתי להסתיר, מה היה לי להסתיר?

 22 אני לא יודע.  ש:

 23אז אני אומרת לך זה רק מראה שבמעמד הזה יש דברים , זה כמו  ת:

 24 שאמרתי, כמו שאמרתי דברים אחרים שאני לא יודעת למה. 

 25 בחקירה את אמרת שקליסקי עוסק בספורט,  ש:

 26 כן.  ת:

 27 אבל לא מרוויח מזה אלא תמיד עובד בהתנדבות.  ש:

 28 נכון.  ת:

 29הוא סיפר פה, קליסקי, שהוא אמר לך שאם תעבירי כסף לאיגוד  ש:

 30 הכדור יד אז יעסיקו אותו. 

 31 תקשיב, אתה רוצה להמשיך לעוות את המציאות? ת:

 32 לא מעוות, אני שואל, תסבירי.  ש:

 33לא, אתה בשאלה אחת מערבב שני דברים ואתה עושה דברים לא, זה  ת:

 34לא מנסה לבדוק את  לא הכוונה שלך לבדוק עכשיו, גם עכשיו אתה
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 1האמת, אתה מסובב אותה. קליסקי, כל מה שהוא עסק בכדורסל 

 2ובאיגוד הכדורסל היה בהתנדבות והוא לא קיבל כסף. וגם מה שהוא 

 3עזר לי היה בהתנדבות ולא קיבל כסף. כשהגיע נושא כדור יד אני 

 4 העדתי על זה פה.

 5הוא בא ואמר לי שכדור יד רוצים לעשות פרסום של הלוחות 

 6המסתובבים האלה באולם ושאם אני אעזור להם עם המימון אז יכול 

 7להיות שהוא יקבל את הפרויקט הזה של הפרסום הלוחות, זה מה 

 8שאני ידעתי. יותר מזה לא ידעתי כלום. ואני לדעתי גם דורון שמחי 

 9העיד על זה פה שלא היה לי שום מושג על מה שקורה בהקשר ביניהם, 

 10י לא מכחישה, הוא בא אלי ואמר 'אם למה שקליסקי אמר לי ואנ

 11באמת כדור יד יקבל מימון ייתכן שיהיה להם תקציב גם לפרסום 

 12בכסף הזה, ואם יהיה תקציב לפרסום יכול להיות שאני אקבל את 

 13הלוחות האלה, יש לך עם זה התנגדות?' אין לי עם זה התנגדות, אם 

 14ר זה מקצוע שלך ואתה מתחרה על שמישהו בודק את הצעות מחי

 15ואתה מתאים והוא מוכן אז למה, איזה התנגדות יכולה להיות לי? אני 

 16אמרתי לדורון שמחי אני נותנת לך כסף בתנאי שתעביר את זה 

 17 לקליסקי? אמרתי דבר כזה? לא. 

 18תראי, בחקירה שאלו אותך גם במקרה של איגוד הכדורסל וגם  ש:

 19שידוע במקרה של איגוד הכדוריד לגבי ההתנדבות ואת עונה "זה מה 

 20לי שהוא עושה את הכל בהתנדבות" אז שאלו אותך במפורש גם על 

 21 הכדור יד, 

 22 לא ישאלו, בכדור,  ת:

 23 את אמרת "גם בכדור יד".  ש:

 24אבל הוא עשה הכל בהתנדבות. זה שאחר כך אם אני אצליח להביא  ת:

 25 כסף אולי הוא יזכה באיזה שהוא פרויקט שהוא במקצוע שלו, מה?

 26 ך לאירועי ספורט, נכון?קליסקי הזמין אות ש:

 27 כן. מלא.  ת:

 28 מלא. למה הוא הזמין? ש:

 29אני אמרתי הוא הזמין אותי הרבה, בהתחלה הוא עוד היה מזמין  ת:

 30אותי דרך רמי, לא יודעת למה, אחר כך הוא הזמין אותי כבר ישירות 

 31ואני עוד יותר מתוך מה שהוא הזמין לא הלכתי והעדפתי ללכת דווקא 

 32שהעדפתי ללכת לכדורסל של נשים כי ידעתי ששם  וגם על זה העדתי,

 33יש פחות עיתונאים, פחות זה ורציתי כן לעודד את הכדורסל של נשים 

 34והיתה שם אחת רואת חשבון שהיתה יושבת ראש של האיגוד כדורסל 
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 1נשים ואני איתה שיתפתי פעולה ובאתי. אבל אני הייתי לדעתי בחיים 

 2ה בנוקיה כאילו, כן, הוא שלי פעמיים בחצי גמר או בגמר מה שהי

 3 הזמין אותי. 

 4 מה הוא הסביר לך? למה כדאי לך לבוא? ש:

 5 כדאי, מה, מה כדאי לי לבוא? ת:

 6 למה? אני שואל.  ש:

 7 כדאי לבוא כי,  ת:

 8 את בן אדם עסוק, יש לך הרבה דברים.  ש:

 9קודם כל זה מעניין, שנית אני אוהבת ספורט, שלישית בעלי הוא  ת:

 10שחקן כדורסל אז יש הרבה למה ואני הגעתי לחצאי גמר עם הבעל שלי 

 11בדרך כלל כי רציתי שגם הוא ייהנה וזה גם בילוי משותף אז הכל 

 12 סבבה. 

 13תראי, קליסקי העיד פה, הוא סיפר שזה היה סוג של יחסי ציבור  ש:

 14ג לייצר עבורך, הוא גם הסביר לך הוא אומר שזה בחשיפה שהוא דא

 15 יכול לעזור לך מאוד בקרב הציבור הרחב. 

 16ראית פעם פרסום בעיתון של צילום מגרש כדורסל ופאינה יושבת  ת:

 17מאחוריו? ראית פעם שידור טלוויזיה שמראים את המשחק כדורסל 

 18ורואים את פאינה מנופפת שם? אז איזה בדיוק פרסום זה עשה לי? 

 19ה אני חילקתי, אני ירדתי למגרש ללחוץ ידיים של שחקנים? אני מ

 20חילקתי להם פרסים? אני הופעתי באיזה שהוא מקום? איזה סוג של 

 21 יחסי ציבור זה בדיוק נתן לי?

 22כשהגעת לחקירה הראשונה במשטרה, את ידעת על החקירה בעניין  ש:

 23 הכדורסל, נכון? בחקירה שהתחילה קודם. 

 24 י. לא. אני לא ידעת ת:

 25 היתה לך שיחה עם הכתב קודם.  ש:

 26 אבל, סליחה, היתה שיחה עם הכתב שהוא אמר לי שיש חקירה על זה? ת:

 27 אני שואל אותך מה ידעת.  ש:

 28אתה עכשיו אמרת, קבעת עמדה, סליחה אתה עכשיו קובע עמדה  ת:

 29וככה אתה מעוות את המציאות. כשאתה אומר שהגעת לחקירה ידעת 

 30שיש חקירה בכדורסל. אמרתי אני לא ידעתי. אז אתה אומר הכתב 

 31אמר. שאלתי אותך האם כתב אמר שיש חקירה או שאל אותי מה 

 32 קורה, אז תשאל אותי מה קורה. 

 33 אני שואל מה ידעת?אוקי,  ש:

 34 אני לא ידעתי שיש, לא ידעתי שיש חקירה.  ת:
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 1 לא ידעת? ש:

 2 לא.  ת:

 3 לא ידעת.  ש:

 4 לא.  ת:

 5 את סיפרת בחקירה שהכסף הקואליציוני עבר לאיגוד הכדורסל,  ש:

 6 לא אמרתי לעולם איגוד הכדורסל. לעולם.  ת:

 7 

 8 

 9 

 10 רגע, אני אשלים את השאלה,  ש:

 11להשלים אבל אני כבר מתקנת שלעולם לא תשלים שאלה, אתה יכול  ת:

 12אמרתי שהכסף עבד לאיגוד, תמיד אמרתי שהכסף עבר לאקדמיה 

 13 לכדורסל. 

 14 הכסף עבר לאקדמיה לכדורסל,  ש:

 15 כן.  ת:

 16 הרבה אחרי שבתיה הפסיקה לעבוד עם האיגוד. ש:

 17כי אמרתי שזה מה שרמי סיפר לי. הרי סיפרתי שאחרי שהעיתונאי  ת:

 18התקשר אלי, נכון? ואמר בתיה ואני לא הבנתי על איזו בתיה ואחר כך 

 19התחלתי לחשוב ואמרתי רגע זה בטח בתיה של רמי כהן והתקשרתי 

 20לרמי ושאלתי אותו אז הוא אמר 'תקשיבי זה לא קשור, בתיה עבדה 

 21בוד' לפני או לא יודעת מה הוא סיפר לי, באיגוד והיא סיימה שם לע

 22לפני הכדורסל, אז כששאלו אותי בחקירה זה מה שאמרתי. אבל אף 

 23 אחד לא אמר שהיתה, רמי לא אמר שהיתה חקירה. 

 24 מה הוא סיפר לך? מתי היא הפסיקה לעבוד עם האיגוד? ש:

 25אני לא חושבת שהוא סיפר לי, אני לא חושבת ששאלתי, הוא אמר לי  ת:

 26בדה באיגוד, סיימה לפני זה וזה סיפק אותי ולא התעניינתי, מה היא ע

 27אני צריכה תגיד לי ממתי היא עבדה? עד מתי היא עבדה? ולמה ככה. 

 28מה זה קשור? היא לא קשורה אלי, אני לא קשורה אליה. אני נתתי 

 29 כסף לאקדמיה, מה, מה קורה שם אצל רמי תשאל את רמי עוד פעם. 

 30 שואל אותך מה הוא אמר לך בשיחה?אני אשאל אותו. אני  ש:

 31הוא אמר, אני חוזרת ואומרת, הוא אמר שבתיה עבדה, נתנה איזה  ת:

 32שירות לאיגוד הכדורסל וזה לא קשור להעברה שלי לאקדמיה 

 33 לכדורסל. 

 34 אוקי. מי פנה אליך בבקשה לעזור לאקדמיה לכדורסל? ש:
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 1ישהו קליסקי. אתה שאלת אותי כבר. אתה שאלת או אורן שאל? מ ת:

 2 שאל אותי היום. לא? קליסקי פנה אלי. 

 3 רמי מה עשה בחלק הזה? ש:

 4רמי לא עשה בזה שום דבר, רמי רק הכיר לי את קליסקי שאני אתן לו  ת:

 5 עבודה בבחירות. 

 6 רמי לא קשור לכסף של הכדורסל? ש:

 7לא, אין לי שום קשר, אני עם רמי לא דיברתי על כדורסל חוץ מאותה  ת:

 8 שיחה אחרי זה, 

 9 

 10 

 11 על זה, אוקי.  ש:

 12אבל הכל היה טיפול שלי היה מול קליסקי, אני עם קליסקי נסעתי  ת:

 13לסיור בווינגייט, עם קליסקי דיברתי, אני את רמי שיתפתי בנושא 

 14הספורט רק בדבר אחד וזה בהקמת השדולה לספורט. ושוב, זה אחרי 

 15כל, וגם על השדולה דיברנו אני פשוט באמת חבל להוציא מילים 

 16 תרות כי אני עוד מעט אאבד את הקול לגמרי. מיו

 17את בחקירה אמרת שיכול להיות שרמי המליץ לקליסקי לפנות אלייך  ש:

 18 כי הוא מכיר את הפעילות שלך ותחום הכסף הקואליציוני. 

 19יכול להיות. ולא אמרתי שרמי פנה אלי ולא אמרתי שרמי היה  ת:

 20 בפגישה, 

 21 לא, לא, אני שואל אותך.  ש:

 22ותי יכול להיות? אמרתי יכול להיות, רמי הכיר מצוין את שאלו א ת:

 23הפעילות שלי אבל רמי לא פנה אלי, פנה אלי קליסקי, דיבר איתי 

 24קליסקי, טיפלתי בנושא עם קליסקי, עם קליסקי נסעתי לסיור שוב 

 25 אני אגיד ועם רמי הנושא עלה רק אחרי העיתונאי.

 26את קליסקי לבקש החוקר שואל אותך "איך את יודעת שרמי הפנה  ש:

 27 סיוע לכדורסל?" ואת אומרת שזה מה שקליסקי אמר לך. 

 28 אוקי. מה זה שונה ממה שאני אמרתי? ת:

 29 לא, אני שואל.  ש:

 30אני לא יודעת, אני, אני שוב מציינת עובדה, אתה רוצה שאני אגיד מה  ת:

 31 רמי אמר לקליסקי? לא. 

 32 לא, אני שואל מה קליסקי אמר לך.  ש:

 33מה, אני זוכרת שקליסקי בא אלי, שוב, אני אספר עוד  אני לא זוכרת ת:

 34פעם את הסיפור מההתחלה. קליסקי בא לי ואמר שהוא יודע שאני 
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 1נותנת כסף לרשות למלחמה בסמים ושהוא חושב שאם אני אתן כסף 

 2לספורט אז זה ימשוך את הילדים מהסמים לפה והוא רצה גם לאיזה 

 3ב אני לסמים נותנת נושא של הסמים עם ספורט, אמרתי לו תקשי

 4מספיק, שום סמים יותר אני לא נותנת כסף אבל ספורט זה נושא 

 5מבורך ואני כן מוכנה לעזור לספורט ואז הוא בא עם הרעיון של 

 6 האקדמיה לכדורסל. בגדול אני מספרת את זה. 

 7 קליסקי העיד פה והוא סיפר על פגישה משולשת, שלך, של רמי ושלו.  ש:

 8הפגישה המשולשת היחידה היתה אצל רמי בבית בארוחת ערב כשהיו  ת:

 9 שם עוד שניים שלושה זוגות חוץ מאיתנו. 

 10 ושם רמי הציג לך את הבקשה לתקציב ואת הסכמת.  ש:

 11לא זכור לי דבר כזה. אבל שוב, קליסקי העיד, תתייחסו לעדות של  ת:

 12 קליסקי, אני לא קליסקי, לא העדתי, לא יודעת.

 13לו, עניתי על השאלות גם בחקירה וגם פה. לא היה בחקירה שא

 14בפגישה עם קליסקי, רמי אצלי לא היה. אני הפגישה המשולשת, אני 

 15חושבת שגם רמי לא הביא אלי את קליסקי, הוא רק אמר לי שיבוא, 

 16אני לא זוכרת איך הקשר הראשוני נעשה. אבל בהמשך הקשר היה רק 

 17אחת אצל רמי בבית שהיו מול קליסקי והפגישה המשותפת היתה פעם 

 18שם קליסקי, אני, אנחנו, רמי והיתה עוד זוג אחד או שניים, עוד שני 

 19 זוגות. 

 20. זו התכתבות מייל בינך ובין ויקה. 382אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 21 תסתכלי בעמוד השני, 

 22 כן, אני רואה.  ת:

 23את שואלת את ויקה "אני נתתי לך לעשות העברה של מיליון לבית  ש:

 24 לכדורסל".ספר 

 25 נכון.  ת:

 26וויקה עונה לך "כן, הם מבקשים לדייק למה זה בדיוק" ואת עונה  ש:

 27 "לווינגייט דרך משרד התרבות והספורט". 

 28 נכון. כל מילה בסלע.  ת:

 29 מה שכתוב, כתוב.  ש:

 30 מה שכתוב, כתוב.  ת:

 31 למה הכסף עובר לווינגייט? ש:

 32 כי האקדמיה לכדורסל יושבת בווינגייט.  ת:

 33הרבה דברים בווינגייט, איך דואגים שהכסף יגיע לאקדמיה  יש ש:

 34 לכדורסל?
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 1 כתוב בית ספר לכדורסל.  ת:

 2 טוב, זה אני רואה זה מה שאת כותבת. ש:

 3 אבל זה לווינגייט וזה, תקשיב,  ת:

 4 השאלה איך,  ש:

 5 אני אומרת עובדה,  ת:

 6יגיע את מעבירה תקציב לווינגייט, זה גוף גדול. איך דואגים שהכסף  ש:

 7 לאן שאת רוצה?

 8זה לא אני דואגת, זה האוצר דואג. אני נותנת הוראה לאוצר, אוצר  ת:

 9מה שמבקש ממני דבר אחד ולפעמים אני עושה את זה ולפעמים אוצר 

 10עצמו עושה, לתאם את זה עם משרד הספורט. אם משרד הספורט 

 11מוכן, אין שום בעיה, אני אומרת לאוצר משרד הספורט או שרת 

 12וכנה לחתום על זה, זה עובר לאוצר והאוצר דואג להמשך הספורט מ

 13 ההעברה. כאילו אין לי יותר מה לעשות עם זה. 

 14, שוב התכתבות מייל בינך ובין ויקה. את 779אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 15מדברת איתה פה על הכסף לקידום נוער בספורט. על מה אתם 

 16 מדברים פה?

 17 איפה זה? תראה לי.  ת:

 18  תסתכלי פה. ש:

 19 פה? ת:

 20 כן. על איזה כסף מדובר פה? ש:

 21אין לי מושג, שניה. אתה מבין שאני לא יודעת מה זה קשור כי כל מה  ת:

 22שכתוב מתחת לא קשור לקידום נוער בספורט, כתוב לעוזרת. אז אני 

 23 לא יודעת, 

 24אני מניח מספר נושאים שאתם מדברים, לא אמרתי על הנושאים,  ש:

 25 . שהם לא רלבנטיים, אני שואל

 26אני לא יודעת מה, לא הבנתי מה זה. אני לא מבינה מה כתוב פה  ת:

 27בשביל להסביר לך אפילו, בטח שאני לא זוכרת מה היה שם, אבל זה 

 28, אז בטח שאני לא זוכרת מה היה שם אבל כדי 2019-, אנחנו ב2012-ב

 29להסביר אני לפחות צריכה לקרוא מה כתוב שם אז כתוב פה כסף 

 30ואחר כך מדובר על העוזרת האישית, אז מה אני  לקידום נוער וספורט

 31 יכולה, איך אני יכולה להתייחס לזה?

 32 אני לא כתבתי, את כתבת.  ש:

 33 טוב. מה עוד? באמת.  ת:

 34 תגידי למעלה, בהמשך.  ש:
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 1 כן.  ת:

 2את כותבת שלחת לרמי מטרות העמותה לבדיקה. למעלה למעלה. ואז  ש:

 3את הרביעי לחודש ויחזור היא עונה לך ויקה "כן, רמי בודק עכשיו 

 4 אליך".

 5אז קרוב לוודאי  2012אני חושבת שאנחנו מדברים פה, בגלל שזו שנת  ת:

 6שאנחנו מדברים ואולי כשאנחנו מדברים כסף לקידום נוער בספורט 

 7זה הכל קשור אולי לשדולה בספורט, אני יכולה רק לקשר את זה לפי 

 8שבמקום שדולה נכתב  הזמן, אני לא יכולה להגיד יותר. אז יכול להיות

 9עמותה או משהו כזה, כי זה שגוי אבל סך הכל דובר על וזה במרץ 

 10והשדולה הוקמה אם אני לא טועה ביולי יוני, משהו בקיץ אני זוכרת. 

 11 אז לכן זה מן הכנות כאלה אבל יותר מזה אני לא יודעת מה זה. 

 12 

 13 

 14 

 15רכו אחרי שנתת את ההוראה להעביר את הכסף לאקדמיה לכדורסל, ע ש:

 16 לכבודך ביקור באקדמיה, את זוכרת?

 17אפריל, הכסף לא עבר  –זה היה ככה, הכסף היה צריך לעבור במרץ  ת:

 18בגלל התקלה בהעברות בגלל התקנה שלא היתה כתובה כמו שצריך, 

 19דרך אגב אני לא זוכרת, אני נזכרתי בזה בחקירה, ברור לך שלא זכרתי 

 20את זה קודם כבר. אבל אני זוכרת, אני משום מה בזיכרון שלי וגם אני 

 21ו לא נחקרתי על זה, אני כבר לא יודעת, אבל חושבת כשנחקרתי א

 22בזיכרון שלי היה שכן אני הלכתי וסיפרתי על הביקור שלי בווינגייט, 

 23הלכנו לאקדמיה לכדורסל והם הראו לי את המעבדה שלהם שריר 

 24ומאסת שריר ואיך הם בודקים ואיך הם מפתחים וכל הטכנולוגיות 

 25סף להפרדת מגורים וכל ההשקעה שלהם ואחר כך הם רצו ממני עוד כ

 26בין מתאמנים למאמנים. אמרתי, את כל זה סיפרתי כבר. אני משום 

 27מה בזיכרון היה לי שהכסף העברתי אחרי הביקור בווינגייט, אבל יכול 

 28להיות שהזיכרון שלי הטעה אותי כי במסמכים שראיתי בחקירה, 

 29ראיתי שהכסף עבר כנראה לפני כאילו קליסקי פנה, כנראה התהליך 

 30זה, קליסקי פנה, העברתי כסף, ואחר כך הגעתי לווינגייט היה כ

 31 לביקור שהם ערכו לי. כן. ככה זה כנראה היה. 

 32אני אגיד לך, מהתאריכים את כבר במרץ אמרת להעביר את הכסף,  ש:

 33 הביקור היה ביוני. 
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 1יכול להיות, אז לכן אני אומרת, אני משום מה הייתי בטוחה מיליון  ת:

 2מרת, תקשיב, בכמויות הכסף שהעברתי אני לא אחוז אבל שוב אני או

 3מזלזלת בשום דבר ויכול להיות שהיתה טעות, אני בליבי הייתי 

 4בטוחה שנסעתי לווינגייט ואחרי זה העברתי את הכסף וכשהתחלתי 

 5לקרוא את החומר אמרתי כמו הרבה שאלות שהיו לי אחר כך אמרתי 

 6זה, זה העובדה, רגע אני הייתי בווינגייט אחרי שהעברתי כסף? אבל 

 7העובדה שהייתי בווינגייט אחרי שהעברתי כסף. אבל טעויות. טעות, 

 8המוח האנושי אי אפשר לתאר אותו, לפעמים אנחנו תופסים זוויות 

 9 כמו שנראה לנו. 

 10את ניסית למנוע חקירה של הפרשה הזאת בוועדה לביקורת המדינה  ש:

 11 בכנסת?

 12 מה פתאום? ת:

 13 אני שואל.  ש:

 14 תקשיב, כבוד השופט, אני חייבת תשומת לב שלך אם אפשר לדקה.  ת:

 15 

 16 

 17 כל הזמן.  כב' הש' לוי:

 18אני יודעת שכל הזמן אתה עם תשומת לב. אני רק רוצה להראות לך  העדה, גב' קירשנבאום:

 19איך מוציאים את הדברים מהקשרם. דוגמה, היו אי סדרים באיגוד 

 20רת הכסף שלי. האי הכדורסל, האי סדרים בכלל לא קשורים להעב

 21 סדרים היו כי לא מינו מבקר, אי סדרים תמימים, 

 22 יהודה שרף סיפר והרחיב.  כב' הש' לוי:

 23בדיוק. עכשיו מה קורה? הם מגיעים האיגוד הכדורסל לוועדת ביקורת  העדה, גב' קירשנבאום:

 24לכנסת ואם אני אוציא אני מוכנה להתנדב, לא קשור לזה, להוציא 

 25וועדת ביקורת שאיגוד הכדורסל מגיע לכנסת פרוטוקול של אותה 

 26וכולו מדברים על הביקורת של מבקר על הנוהלים, על הגשת דו"חות 

 27שלהם, על המינוי של המבקר, על דברים כאלה. אבל כשהם מגיעים 

 28אז הם אומרים תראי אנחנו חברים אולי יש לך שם מישהו שלא ירדו 

 29נמצא, אני לא בוועדת עלינו במיוחד, אז אני ניסיתי לראות מי באמת 

 30ביקורת, לא הייתי בוועדת ביקורת, גם לא ידעתי אם זה היה בשנה 

 31שעוד הייתי חברת כנסת, לא הייתי, אבל אני חושבת שאני כן ביקשתי 

 32ממישהו מחברי הכנסת שלנו, היה שם חבר כנסת השני הדתי שלנו, 

 33, אני לא זוכרת איך קראו לו, אני גרועה בשמות, אני מתנצלת, באמת

 34 לא ממציאה את זה, 
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 1 אוחיון. עו"ד אבן חן:

 2 מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 3 אוחיון.  עו"ד אבן חן:

 4אוחיון, בדיוק. ואני חשבתי שהוא בוועדת ביקורת והוא יכול להיות,  העדה, גב' קירשנבאום:

 5כאילו הרי הוא לא יגן עליהם אבל שיהיה עם אוזן קשבת שלא יעשו 

 6לוועדה והוועדה נוהלה על ידי אמנון  להם משהו. הוא לא הגיע בסוף

 7כהן? מש"ס נדמה לי, עלה הנושא של הביקורת, היתה שם ירידה הרי 

 8באיגוד, אני לא יודעת מה קורה שם עכשיו אבל אז באותה תקופה הם 

 9אכלו אחד את השני בגלל התפקידים ומינויים ובחירות ועניינים. ומזל 

 10מזל שנתתי  שבאמת לא התעסקתי איתם ולא נתתי להם כסף,

 11לאקדמיה כי שם זה בכלל בור. אז הם הגיעו לשם וזה לא קשור לגמרי 

 12לכסף שאני העברתי, לכן כשאתה  מציג לי שאלה ואומר האם 

 13 התערבת בביקורת, בוועדת ביקורת בגלל שהיה אמור להעלות נושא, 

 14 הוא שאל אם ניסית למנוע חקירת הפרשה בוועדת הביקורת.  כב' הש' לוי:

 15אבל אין לזה שום קשר למציאות, רק אני מנסה להראות לך כבוד  ' קירשנבאום:העדה, גב

 16 השופט, 

 17 

 18 אז התשובה היא לא.  כב' הש' לוי:

 19כן. שום קשר לא היה. לא היה שום דיון בכנסת, לא בוועדת ביקורת,  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 לא בוועדת ספורט, לא בשום וועדה. 

 21 חבר הכנסת אוחיון?אז מה ביקשת מעצם מ כב' הש' לוי:

 22 רציתי שיהיה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 מה ביקשת ממנו? כב' הש' לוי:

 24 שיהיה נוכח בוועדה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 אמרת לו רק תהיה בוועדה? כב' הש' לוי:

 26 כן, ותראה מה קורה שם.  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 ובסוף גם זה הוא לא עשה.  כב' הש' לוי:

 28 גם זה הוא לא עשה.  באום:העדה, גב' קירשנ

 29 מי ביקש ממך לדאוג שמישהו יהיה שם?  עו"ד אבן חן:

 30אני לא זוכרת, קליסקי כנראה ביקש ממני, מי עוד יכול לבקש ממני?  ת:

 31 אני מכירה קשר יחידי זה קליסקי. 

 32 . 208אני רוצה להשמיע שיחה ת/ ש:

 33אבל אם אתה נותן לי, למה צריך להשמיע? למה צריך לעשות פעמיים?  ת:

 34 בוא נעבור על מה שכתוב ונגמר, חבל, נחסוך על הזמן. 
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 1 מה שאפשר לשמוע אנחנו שומעים ומה שלא אנחנו נקרא.  ש:

 2 אוקי, סבבה. אני אשב.  ת:

 3 

 4 )המשך הקלטה(

 5 

 6  )השמעת שיחה באולם(

 7 

 8 אתה רואה כמה הייתי בתקשורת? אפילו הוא אומר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 או שהוא חנפן.  כב' הש' לוי:

 10 גם.  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 

 12 )המשך השמעה( 

 13 

 14 בדיוק מה שאמרתי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 עם מי דיברת בעקבות השיחה הזאת את אומרת? עו"ד אבן חן: 

 16עדה, אוחיון אמר אמרתי, עם אוחיון, שאלתי אם הוא יכול להיות בוו ת:

 17לי אם אני לא טועה כמה שאני זוכרת שבדיוק בזמן הזה יש לו וועדת 

 18חינוך ויותר חשוב לו להיות בוועדת חינוך וככה נגמר. הרי לכל חבר 

 19וועדות שהוא מתרוצץ לפי הנושאים אחד לשניה, צריך  2-3כנסת יש 

 20להבין את התזמון הזה. העוזרים הפרלמנטריים יושבים בוועדות 

 21 וא לא יושב והוא יושב בוועדה זאת. מי שחושב שזה שם. שה

 22 את ביקשת מגודובסקי שידבר עם אוחיון? ש:

 23יכול להיות גם שביקשתי מגודובסקי. יכול להיות שדיברתי עם  ת:

 24אוחיון, אני כבר לא זוכרת. לא זוכרת אם אני דיברתי, או גודובסקי 

 25, כאילו ואם פניתי דיבר, לא זוכרת. אבל אין לי ספק שאני רציתי לדבר

 26לדאוד אז פניתי כי רציתי לדבר עם אוחיון שיהיה שם וישמע מה 

 27קורה, זה הכל. הוא חבר בוועדה הזאת, זה תפקיד שלו, ואם אני 

 28 ביקשתי אז. 

 29את העברת לאיגוד הכדוריד חצי מיליון שקל בעקבות הפניה של  ש:

 30 קליסקי, נכון?

 31ראשונה של קליסקי ואני  אפשר להגיד ככה ואפשר להגיד שהיתה פניה ת:

 32לא התרשמתי מהפניה הזאת ואחר כך בחצי הגמר תפס אותי דורון 

 33שמחי והוא ניסה להסביר לי וגם אני בחצי גמר לא רציתי לדבר איתו 
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 1ואמרתי תקבע פגישה מסודרת, תביא חומרים מסודרים, תביא 

 2תוכנית, תראה מה אתה צריך ונדבר. מהרגע שקליסקי רק דיבר איתי 

 3א היה שותף לשום שיחה שלי עם דורון שמחי, הוא לא היה הוא ל

 4בפגישות, הוא לא היה כשדורון הביא לי מצגת, הוא לא היה כשדורון 

 5הציג לי את התוכנית, אני לא יודעת אם קליסקי בכלל ידע שבסוף 

 6העברתי כסף, אני מעריכה שאולי דורון אמר, אני לא, אתה יודע מה? 

 7אני עדכנתי את קליסקי או לא עדכנתי אני כבר לא רוצה להגיד אם 

 8את קליסקי שבסוף העברתי את הכסף, אני התרשמתי ממצגת שדורון 

 9הציג לי, החלטתי ודורון, מה שאני הכי מצא חן בעיני שדורון אמר לי 

 10'אני צריך את זה עכשיו לשנה כי משנה הבאה אנחנו מקבלים מעמד 

 11לעבור את השנה  של ענף האולימפי ויש לי מספיק תמיכה, אני צריך

 12הזאת' וזה כאילו, זה עשה לי את זה כי אמרתי אוקי עוזרים למישהו 

 13 בבעיה ומשם הוא צועד הלאה? סבבה, זה הכי טוב. 

 14 הכרת לפני זה את דורון שמחי? ש:

 15לא, לא הכרתי אותו, הוא בא אלי במשחק והוא בא אלי ככה מאחורה  ת:

 16וגם פנים אני לא זוכרת והציג את עצמו. ומרוב שאני לא זוכרת שמות 

 17אז גם כשהוא בא לפה להעיד אני כאילו ראיתי פה לראשונה כי כולו 

 18 ראיתי אותו פעמיים שלוש בחיים שלי.

 19בפעם השלישית ראיתי אותו כשהוא הזמין אותי למשחק כדוריד כי 

 20לא היה לי מושג מה זה משחק כדוריד. אני יודעת מה כדורעף, 

 21 פים האלה אבל כדוריד לא ידעתי.  כדורסל, כי שיחקתי את שני הענ

 22את אמרת במשטרה שקליסקי אמר לך שאיגוד הכדוריד סובל, זקוק  ש:

 23 לתמיכה.

 24 לא מכחישה את זה. אמרתי.  ת:

 25 למה הכסף עבר לווינגייט ולא לאיגוד הכדוריד? ש:

 26ככה החליטו בספורט ובאוצר, לא אני מחליטה. הם החליטו להעביר  ת:

 27ה שהפעם זה עבר לווינגייט  לאיגוד שככה זה עובר. אבל עובד

 28הכדוריד, זה לא עבר לבית ספר לכדוריד, זה עבר לאיגוד הכדוריד כי 

 29 הכסף היה מיועד לאיגוד. 

 30 אז למה לא להעביר ישר לאיגוד? ש:

 31תשאל את האוצר, מה אני מעבירה כסף? אני אומרת לאוצר אני רוצה  ת:

 32עביר, הם שואלים להעביר כסף לאיגוד כדוריד, תנו לי דרך איך לה

 33ואומרים אנחנו יכולים להעביר דרך ווינגייט תביאי אישור של השרה. 

 34אני שולחת או מישהו מהעוזרים או מישהו מהאוצר רפרנט, אני זה, 
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 1אני לא דיברתי עם לימור אף פעם והם בדרך כלל אפילו מנהל הספורט 

 2 זה היה הפיתרון הכי טוב שדודו מלכה ילך לחתום על זה, להחתים.

 3הם היו מביאים מישהו, מאיפה מעבירים? מעבירים לאוצר והאוצר 

 4מעביר. מה אני מעבירה כסף? מה זה אצלי בכיס? אני באה ומעבירה 

 5 כסף?

 6 מי באוצר אמר שצריך להעביר דרך ווינגייט? ש:

 7 מישהו מהרפרנטים. מה עכשיו? ת:

 8 אני שואל אם את יודעת.  ש:

 9יודעת. גם ויקה בטח טיפלה בזה  לא יודעת, לא יודעת. לא זוכרת, לא ת:

 10בהמשך. הרי כנראה נתתי לויקה הוראה ובהמשך ויקה טיפלה בזה, 

 11 אז קרוב לוודאי שהיא התכתבה עם מישהו על העניין הזה ולא אני. 

 12 את יודעת שיש מבחני תמיכה לאיגודים? איגוד הספורט? ש:

 13 לא.  ת:

 14 את לא יודעת? ש:

 15 מאיפה אני יודעת? ת:

 16 אני שואל.  ש:

 17 לא.  ת:

 18 לא יודעת.  ש:

 19מה אני מתמודדת לאיגודים? שאני צריכה לדעת מבחני תמיכה  ת:

 20שלהם? מה אני הולכת לקבל מהם כסף? אמרו, שאלתי באוצר לאן 

 21להעביר, רוצה להעביר לאיגוד חצי מיליון, איך אני להעביר, איך 

 22מעבירה? אמרו אנחנו בודקים, חזרו אמרו אפשר דרך ווינגייט, 

 23תחתימי את השרה, התקשרתי לדודו מלכה, 'דודו אני רוצה להעביר 

 24לאיגוד ככה כסף, תחתים את השרה' החתים שרה, העברתי לאוצר, 

 25 עבר הכסף. תיק תק. 

 26 וני, אנחנו בנקודה טובה לעצור עכשיו. טוב, אד עו"ד אבן חן:

 27אוקי. טוב. ענייני סדר. לכמה ישיבות תזדקקו עוד לצורך החקירה  כב' הש' לוי:

 28 הנגדית?

 29 . קשה לי עוד להעריך. 2-3 עו"ד אבן חן:

 30 , 10.4אוקי. טוב, יש שתי ישיבות שאנחנו נאלץ לבטל. ישיבת  כב' הש' לוי:

 31ואז מה? לא נגמור עד פסח. רציתי לנקות את הפסח ולסיים את העניין  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 הזה. 

 33 אפשר לנקות דברים אחרים.  כב' הש' לוי:

 34 זה מה שרציתי לנקות אותם.  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1לא יתקיים. אחרי זה אנחנו נתקדם. המשך חקירתה הנגדית  17.4גם  כב' הש' לוי:

 2 של גברת קירשנבאום, 

 3 אדוני, אנחנו רוצים רק להגיש משהו,  :עו"ד אבן חן

 4 כן.  כב' הש' לוי:

 5 לנו יש בקשה, עו"ד ג. אדרת:

 6 רק רגע.  כב' הש' לוי:

 7 תמשיך, תמשיך את ההקלטה.  עו"ד אבן חן:

 8 כן.  כב' הש' לוי:

 9 117אדוני, חבריי הגישו במסגרת החקירה של דובי אודסר את נ/ עו"ד קרמר:

 10כהן שהגישו את זה באופן חלקי, שזה פלטי שיחות של רמי  118ונ/

 11 אנחנו מגישים את כל פלטי השיחות בדיסק וגם לחברי. 

 12 ? אז למה שניים?118נ/ 117שזה בעצם יהיה נ/ כב' הש' לוי:

 13 לדעתי עדיף ככה.  עו"ד קרמר:

 14 . 118אז נבטל את נ/ עו"ד ג. אדרת:

 15 זה דיסק אחד.  עו"ד קרמר:

 16 . אז למה זה פעמיים לא הבנתי כב' הש' לוי:

 17 כאן יש עותק מלא.  עו"ד קרמר:

 18הם לא הגישו את המקור בכלל? אז יהיה מקור זה יסומן באופן  כב' הש' לוי:

 19 עצמאי. זה יהיה החדש. 

 20 אם אנחנו מגישים אז שזה יהיה הת' הבא.  עו"ד אבן חן:

 21 אוקי.  כב' הש' לוי:

 22 

#<25># 23 
 24 החלטה

 25 . 1180הוגש וסומן ת/

 26 
#<26># 27 

 28 , במעמד הצדדים.2019באפריל  1ניתנה והודעה היום, 

 29 

 
 שופט, לוי ירון

 30 

 31 
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 2 כן.  כב' הש' לוי:

 3זה מייל שמוציא דובי אודסר לרמי כהן, עכשיו  953עכשיו, נקודה נוספת בת/ עו"ד קרמר:

 4 שמנו לב שלפחות אצלנו אין את הצרופות למייל. אז אנחנו רוצים להשלים. 

 5 המכתב החתום.  עו"ד ג. אדרת:

 6 שזה בעצם המכתב החתום של )לא ברור( ומכתב של )לא ברור(.  קרמר:עו"ד 

 7 אז אתם מבקשים להוסיף את הצרופות? כב' הש' לוי:

 8 בדיוק.  עו"ד קרמר:

 9 איזה? מה מספר המוצג? כב' הש' לוי:

 10 . 953ת/ עו"ד קרמר:

 11 

#<27># 12 
 13 החלטה

 14 א. 953הצרופה מתקבלת ומסומנת ת/

 15 
#<28># 16 

 17 , במעמד הצדדים.2019באפריל  1ניתנה והודעה היום, 

 18 

 
 שופט, לוי ירון

 19 

 20 תודה אדוני.  עו"ד קרמר:

 21 זהו? כב' הש' לוי:

 22 כן.  עו"ד קרמר:

 23 עכשיו אדוני, לנו יש בקשה קטנה.  עו"ד וייס: 

 24 כן.  כב' הש' לוי:

 25מר כהן יבקש לעזוב את האולם באופן חריג, הוא  13:00ביום רביעי בשעה  עו"ד וייס: 

 26צריך ללכת לאוניברסיטה לקבל אישור לעשות את הדוקטורט שלו והוא ניסה 

 27לשנות את המועד אדוני אבל זה לא הסתייע. ביקשתי מחברי וחברי לא התנגד 

 28 שבשעות האלה הנושא של רמי כהן לא יעלה. 

 29 נשתדל.  עו"ד אבן חן:

 30 יעשה מאמץ.  עו"ד וייס:

 31 נשתדל, כי שוב, הדברים מעורבים ואם יהיה משהו.  עו"ד אבן חן:
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 1 הוא יהיה מיוצג?  כב' הש' לוי:

 2 כן אדוני. בוודאי. אנחנו פה.  עו"ד וייס:

 3 אז לא נראה לי שיש בעיה, בהסכמת התביעה.  כב' הש' לוי:

 4 כן.  עו"ד אבן חן:

 5 ונשתדל שהחקירה לא תעסוק בכך. עוד?  כב' הש' לוי:

 6 זהו.  עו"ד אבן חן:

 7בשעה  3.4כמו שאמרתי המשך חקירה נגדית של הגברת קירשנבאום בישיבת  כב' הש' לוי:

 8 . אני נועל את הישיבה. 17.4-ו 10.4. מבוטלות ישיבות 9:00

 9 

 10 -ההקלטה הסתיימה  -

 11 

 12 בלנגה לילי ידי על הוקלד


