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   לפני כבוד השופט ירו� לוי
  

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

  עקירב, ועו"ד נטלי קוקוי
  
  נגד

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

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

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

#>2<#  2 
 3  נוכחי�:

  4 

  5 

 6  ב"כ המאשימה עו"ד מאור אב� ח�, עו"ד יונת� קרמר, עו"ד משה עקירב, ועו"ד נטלי קוקוי.

  7 

 8  ועו"ד אלו� קליי�הנאשמת וב"כ עו"ד גיורא אדרת 

 9  הנאש� וב"כ עו"ד אבי חימי ועו"ד משה וייס

  10 

 11 מר חיי� דולגופולסקי  1ע.ת/

 12  מר אלכס מגידוב 2ע.ת/

  13 

  14 

  15 

 16 פרוטוקול

  17 

  18 

 19 (הפסקה בהקלטה)

  20 

 21  בעניינ, של קירשנבאו, ורמי כה�, בבקשה, שלו, ל+,   כב' הש' לוי:

 22  שלו,,  העד, מר דולגופולסקי:

 23  מה שמ+?  כב' הש' לוי:

 24  חיי, דולגופולסקי,   דולגופולסקי:העד, מר 

 25אתה מוזהר להעיד את האמת, את כל האמת ורק האמת, אחרת תהיה צפוי   כב' הש' לוי:

 26  לעונשי, הקבועי, בחוק. תשיב בבקשה לשאלות התובעת.

  27 
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 1979

 1  מר חיי� דולגופולסקי, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה ראשית לעורכת הדי� קוקוי: 1ע.ת/

 2  במה אתה עוסק?חיי,,   עו"ד קוקוי:

 3אני עוסק בכתיבה, עריכה, תרגו, וייעו1 לפרויקטי, בתחומי, מסוימי,,   העד, מר דולגופולסקי:

 4  ייעו1 לארגוני, שמבצעי, פרויקטי,.

 5  אתה יכול בבקשה להמחיז מה זה ייעו1 לפרויקטי,?  ש:

 6  מה זה ייעו1 לפרויקטי, או מה אני עושה?  ת:

 7  מה אתה עושה,  ש:

 8  יקטי, זה תחו, רחב ביותר,אוקי, ייעו1 לפרו  ת:

 9  לא, לא, מה אתה עושה?  ש:

 10  אני עוסק בסיוע לארגוני, לבנות פרויקט, להגיש פרויקט, ולפעמי,,   ת:

 11  אתה יכול, תדביקו לו את המיקרופו�,  כב' הש' לוי:

 12  אוקי, זהו?  העד, מר דולגופולסקי:

 13  אני חושבת שזה דלוק,  עו"ד קוקוי:

 14  איזה פרויקטי,?  עו"ד אב� ח�:

 15  כל מני פרויקטי, בכל מני תחומי, שקשורי,,  , מר דולגופולסקי:העד

 16  אל תדבר קרוב מדי,  דובר:

 17אוקי, בסדר. תחומי,, בתחו, של אמנות, חינו+, תרבות, דברי, כאלה.   העד, מר דולגופולסקי:

 18  עמותות שעוסקות בתחומי, האלה. 

 19  זה נשמע לי מאוד,  כב' הש' לוי:

 20  ג,,  העד, מר דולגופולסקי:

 21  יש ל+ איזה הכשרה מקצועית?  ' לוי:כב' הש

 22  לא כל כ+, לא כל כ+, אני עבדתי בשתי"ל בכמה שני,,  העד, מר דולגופולסקי:

 23  מה זה שתי"ל?  כב' הש' לוי:

 24שתי"ל זה שירותי תמיכה וייעו1 לארגוני, לשינוי חברתי ליד הקר� החדשה   העד, מר דולגופולסקי:

 25הייתי רופא הכפר, אחד, זאת אומרת לישראל, אנחנו עסקנו בסיוע לארגוני,, ואני 

 26לעבוד ע, ארגו�, אי+ לבנות תכניות, לבנות פרויקטי,, להגיש אות,, לבקש 

 27  כספי,,

 28  אתה עצמאי?  כב' הש' לוי:

 29  כעת כ�, כרגע אני,  העד, מר דולגופולסקי:

 30  אתה עוסק מורשה?  כב' הש' לוי:

 31  אני עוסק מורשה, כ�.  העד, מר דולגופולסקי:

 32  י, טוב. בבקשה,הבנת  כב' הש' לוי:
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 1כשאתה מדבר על הזה, על הסיוע להגיש את הפרויקטי, לקבלת המימו�, למה   עו"ד קוקוי:

 2  אתה מתכוו�?

 3אני מתכוו� שהגופי, המממני, יש לה, קריטריוני, מסוימי, וג, דרישות   העד, מר דולגופולסקי:

 4מסוימות להגשת פרויקטי,. בחלק מהארגוני,, הארגוני, עצמ, לא כל כ+ 

 5י, באי+ לגשת וה, צריכי, איש מקצוע שיישב ויעזור לה, לבנות את בקיא

 6  הפרויקט ולהגיש אותו,

 7  ומניי� הידע של+?  כב' הש' לוי:

 8  מה?  העד, מר דולגופולסקי:

 9  מניי� הידע של+?  כב' הש' לוי:

 10  למדתי את זה משתי"ל, כי ש,,  העד, מר דולגופולסקי:

 11  מ?  כב' הש' לוי:

 12  משתי"ל,   עו"ד קוקוי:

 13  משתי"ל, שתי"ל, שתי"ל, ארגו� שמסייע לארגוני,,  ר דולגופולסקי:העד, מ

 14  ומי משל, ל+ על הייעו1?  כב' הש' לוי:

 15  מה?  העד, מר דולגופולסקי:

 16  מי משל, ל+ על הייעו1?  כב' הש' לוי:

 17הארגוני, עצמ, משלמי, על הייעו1, או לפעמי, יש גופי, שאומרי, 'אוקי,   העד, מר דולגופולסקי:

 �18חנו מעסיקי, אות+ על מנת שתעזור לארגוני, אלה, א', ב', ג' ועכשיו אתה, אנ

 19  ד', לעשות את העבודה שלה, במה שאתה יודע לעזור לה,',

 20  ואז מי משל, ל+?  עו"ד קוקוי:

 21  ואז הגופי, משלמי, לי שאני אעשה את העבודה, או שהגופי, הנעזרי, משלמי,.  ת:

 22  הבנתי, טוב. כ�,  כב' הש' לוי:

 23  מה הקשר של+ למפלגת ישראל ביתנו?אוקי.   עו"ד קוקוי:

 24  רופ2 למדי האמת. זאת אומרת אני א2 פע, לא הייתי חבר במפלגת,  העד, מר דולגופולסקי:

 25  לא, לא מה עוצמתו, מה הקשר,  כב' הש' לוי:

 26  מה זאת אומרת?  העד, מר דולגופולסקי:

 27  רופ2 זה עוצמה, מה הקשר? יש קשר?  כב' הש' לוי:

 28  המהות, המהות,  עו"ד קוקוי:

 29האמת אי� כל כ+ קשר לישראל ביתנו פר סה, אני פשוט הועסקתי על ידי   העד, מר דולגופולסקי:

 30  המפלגה למטרות מסוימות, לפעולות,

 31  איזה מטרות? מתי?   כב' הש' לוי:
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 1הועסקתי על ידי המפלגה בסיוע לארגוני, בשטח שרצו לקד, את   העד, מר דולגופולסקי:

 2  הפרויקטי, שלה,, אוקי?

 3  מה, מה זאת אומרת? כשאתה אומר לקד, את הפרויקטי, למה אתה מתכוו�?  קוקוי:עו"ד 

 4לקד,, עכשיו אני, למשל הארגו�, יש, קיי, ארגו� והוא רוצה לקבל סיוע חיצוני,   ת:

 5כי בדר+ כלל לארגוני, האלה כס2 אי�, כל הכס2 שלה, זה כס2 שמגיע מכל מני 

 6הממשלה, אוקי? עכשיו, חלק  גופי,, גורמי,, מקרנות או מעיריות או משרדי

 7מהארגוני, לא יודעי, להגיש בקשה, לא יודעי, לבנות פרויקט. אני מגיע ואני 

 8עוזר לה, לבנות את הפרויקט ולהגיש לגו2 המתבקש, אוקי? זו העבודה שאני 

 9  עושה.

 10  אוקי, באיזה שני, אתה הועסקת על ידי מפלגת ישראל ביתנו בתפקיד?  ש:

 11  , אני לא זוכר בדיוק,12, 11, 2010למשהו כמו  2006 עוד פע,, להערכתי בי�  ת:

 12  אוקי,   ש:

 13  כשאתה אומר שהועסקת זה אומר שקיבלת שכר קבוע?  כב' הש' לוי:

 14קיבלתי שכר, לא, לא קיבלתי שכר קבוע, קיבלתי שכר עבור העבודה   העד, מר דולגופולסקי:

 15  שעשיתי.

 16  פר פרויקט?  כב' הש' לוי:

 17פר שעות עבודה. הגדרתי ששעות העבודה שלי יהיו, עלות שעת  פר, לא,  העד, מר דולגופולסקי:

 X,  18העבודה תהיה 

 19  מי שיל, ל+? המפלגה?  כב' הש' לוי:

 20  המפלגה שילמה לי את הכס2,  העד, מר דולגופולסקי:

 21  ע, מי עבדת, מול מי עבדת במפלגה?  כב' הש' לוי:

 22החשבונות, ה, הוציאו לי במפלגה עבדתי מול דאוד ומי ששיל, זה הנהלת   העד, מר דולגופולסקי:

 23  את השיק,

 24  והוא אישר ל+ את השעות בעצ,?  כב' הש' לוי:

 25  הוא כנראה, כנראה שכ�.   העד, מר דולגופולסקי:

 26אוקי, אני רק רוצה להזכיר ל+, בהודעת+ כשנשאלת באילו שני, עבדת במפלגה,   עו"ד קוקוי:

 27  ,2013, אמרת שסיימת בתחילת שנת 78ואני מפנה לשורה 

 28  היות שזה,יכול ל  ת:

 29  אוקי,  ש:

 30  יכול להיות שזה האמת, כ�.  ת:

 31עכשיו, כשאני מדברי, על תחילת עבודת+ במפלגה, מי היו אנשי המפלגה שהציעו   ש:

 32  ל+ את העבודה? אי+ נוצר הקשר?
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 1הקשר נוצר דר+ שלומית כנע� שעבדתי איתה בפרויקט של ייעו1 לארגוני,, והיא   ת:

 2י� דאוד, והקשר נוצר עקב הצור+ במפלגה הפנתה אותי, היא קישרה בעצ, ביני לב

 3לסייע לכמה ארגוני, בעלי זיקה זו אחרת למפלגה בשטח שרצו להגיש פרויקטי,, 

 4  ובפרט פרויקטי, של מה שנקרא וועדת הארבעה או בני, עולי,.

 5  לפני שאנחנו נדבר על הפרויקטי,, אי+ הוצג ל+ התפקיד? ע, מי נפגשת?  ש:

 6  , פאינה היושבת כא�, זהו, פגישה קצרה ביותר,נפגשתי ע, דאוד, נפגשתי ע  ת:

 7  רק רגע, איפה,  כב' הש' לוי:

 8  וחו1 מזה,  העד, מר דולגופולסקי:

 9  רק רגע,  כב' הש' לוי:

 10  כ�, אוקי,  העד, מר דולגופולסקי:

 11  איפה עור+ די� חימי או וייס?  כב' הש' לוי:

 12  אנחנו,  דובר:

 13  אוקי, אז רק תפרט,  עו"ד קוקוי:

 14  אדוני, כ�, עור+ הדי�,רק   כב' הש' לוי:

 15  אני חימי וחברי וייס.  עו"ד חימי:

 16  כ+ יצא.   עו"ד וייס:

 17  את, שקטי, יחסית היו,.  כב' הש' לוי:

 18  כ�. תכ2 נתחיל.  עו"ד וייס:

 19  כ�.  כב' הש' לוי:

 20כ�, אז אפרופו פגישות ע, פאינה קירשנבאו,, זכורה, זכורות ל+ פגישות נוספות   עו"ד קוקוי:

 21  שנבאו,? א, בכלל,שהיו ל+ ע, פאינה קיר

 22היה לי אולי עוד פגישה אחת קצרה ביותר ע, פאינה קירשנבאו,, בנושא   העד, מר דולגופולסקי:

 23  תנועות נוער, הייתי צרי+ לבדוק משהו אני לא זוכר מה, בדקתי, דיווחתי, זהו.

 24  לא היה,  ש:

 25  מעבר לזה לא היו לי פגישות ע, פאינה קירשנבאו,?  ת:

 26א נדבר על ועדת הארבעה ועל הגופי, שלה, אתה היית צרי+ אוקי, אוקי. עכשיו בו  ש:

 27  לעזור. אי+ ידעת לאיזה גו2 ספציפי לעזור? 

 28  אוקי,  ת:

 29  מי קישר בי� הגו2, בינ+ לבי� הגו2?  ש:

 30  מי, מי שהפנה אותי,  ת:

 31  מטע, המפלגה, אני,  ש:

 32  אוקי, מי,  ת:
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 1983

 1  רגע שניה, חיי,,  ש:

 2  אוקי,  ת:

 3  על עבודת+ במסגרת המפלגה. אוקי? כל מה שאני שואלת בינתיי, זה רק  ש:

 4אוקי. עד כמה שזכור לי מי שקישר אותי, ביני לבי�, או הפנה אותי לגופי,, היה   ת:

 5דאוד. אולי ג, חברת הכנסת ליה ש, טוב, יכול להיות. אוקי? זה שני אנשי, 

 6שהפנו אותי, ואני הכנתי איזושהי רשימה שהבאתי לדאוד, אמרתי 'אוקי, זה 

 7  נשי,, זה הארגוני,, אני עובד מול,', זהו.הסיכו,, זה הא

 8  אוקי. מה הייתה תדירות המפגשי,,  ש:

 9לא הבנתי, זה גופי, שאתה אמור לסייע לה, מכוח המפלגה, או שזה גופי,   כב' הש' לוי:

 10  שמול, אתה יודע לסייע?

 11  אוקי, לא. זה גופי,,  העד, מר דולגופולסקי:

 12  הראשו�,  עו"ד קרמר:

 13  הראשו� זה הנכו�, עכשיו, זה, זה גופי, שאני אמור בעצ, לבדוק, וא, ה,,  העד, מר דולגופולסקי:

 14  הוא מעיד, לא? כ�,  כב' הש' לוי:

 15לבדוק הא, ה, בכלל עומדי, בקריטריוני,, א, ה, יכולי,, מסוגלי,.   העד, מר דולגופולסקי:

 16  הייתה לי רשימה, בדקתי מול,, חלק, הצליחו חלק, לא.

 17  טוב.  כב' הש' לוי:

 18  אוקי. מה הייתה תדירות המפגשי, של+ ע, דאוד במסגרת העבודה הזאת?  י:עו"ד קוקו

 19לעתי, רחוקות ביותר, כי אני לא הייתי זקוק לדאוד כדי לבצע את העבודה.   העד, מר דולגופולסקי:

 20הוא קישר ביני לבי�, לפעמי, היו, עכשיו, א, אנחנו מדברי, על ועדת הארבעה, 

 21  ,כי נוס2 לזה היו עוד דברי, שעשיתי

 22  לא, בינתיי, אנחנו נתמקד בוועדת הארבעה.  ש:

 23  מאה אחוז, אוקי.  ת:

 24  ג, הידע, ג, לגבי וועדת הארבעה הידע של+ זה משתי"ל?  כב' הש' לוי:

 25  לא, לא,  העד, מר דולגופולסקי:

 26  אז מאיפה?  כב' הש' לוי:

 27בדוק מה אוקי, אני קיבלתי תדרו+, אני ניגשתי למשרד הקליטה קוד, כל ל  העד, מר דולגופולסקי:

 28  הכללי,, ה, הסבירו לי.

 29  רגע, תעצור כא�,  עו"ד קוקוי:

 30  אוקי,  ת:

 31  בעקבות מה אתה ניגשת למשרד הקליטה?  ש:
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 1אחרי הפגישה ע, דאוד ניגשנו יחד ע, דאוד למשרד הקליטה, ואני אזכיר כא�   ת:

 2את האנשי, ש,, ניגשנו יחד, שדאוד היה בזמנו עובד משרד הקליטה והכיר 

 3  קיבלתי את התדרו+ מה,, את הדו"ח המקצועי, 

 4  מי זה 'ה,'?  כב' הש' לוי:

 5נדמה לי שישבתי ע, קלאודיה כ1, נדמה לי שהיא זו שהסבירה לי אי+ עושי,   העד, מר דולגופולסקי:

 6  את העבודה.

 7  זאת אומרת את, איתרת, פלח שוק שזקוק לידע,  כב' הש' לוי:

 8  בדיוק,  גופולסקי:העד, מר דול

 9  הלכת ללמוד את הידע,  כב' הש' לוי:

 10  בדיוק,  העד, מר דולגופולסקי:

 11  ואחרי זה מכרת את מרכולת+?  כב' הש' לוי:

 12  נכו�.  העד, מר דולגופולסקי:

 13  טוב, כ�.  כב' הש' לוי:

 14  כמו כול,.  העד, מר דולגופולסקי:

 15שהפגישות לא היו תדירות אוקי, אז אתה קיבלת תדרו+ ואחרי זה, אתה אמרת   עו"ד קוקוי:

 16  במיוחד,

 17  לא.  ת:

 18  אוקי. מה תדירות הביקורי, של+ במפלגה באופ� כללי?  ש:

 19  אחת לחודש, אחת, פעמיי, בחודש, משהו כזה, לא כל יו, וג, לא כל שבוע.  ת:

 20  הבנתי, ומה היה גובה שכר+? כי אמרת שזה לפי שעות.  ש:

 21  זה לפי שעות, זה תלוי כמה עבדתי,  ת:

 22  מה,לא, אבל כ  ש:

 23  הממוצע של+, כמה, מה ממוצע העבודה של+,   כב' הש' לוי:

 24  אלפי, בודדי,, אלפי, בודדי, בחודש,  העד, מר דולגופולסקי:

 25  כמה לשעה?  עו"ד אב� ח�:

 26  כמה לשעה?  עו"ד קוקוי:

 27  ש"ח לשעה,  80  העד, מר דולגופולסקי:

 28  כ�, והשאר אפשר לחשב לבד.  כב' הש' לוי:

 29  שר לחשב לבד. כ�, בדיוק. כ�, אפ  העד, מר דולגופולסקי:

 30כ�. א, אנחנו מדברי,, עכשיו בוא נעבור לפרטי,, לאילו גופי, ספציפיי, עזרת   עו"ד קוקוי:

 31  בהקשר של וועדת הארבעה? שוב, כשאתה עובד בשביל מפלגת ישראל ביתנו.
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 1היה, הייתה לי רשימה די ארוכה, אני כמוב� לא זוכר אותה, אני ג, לא זוכר למי   ת:

 2  שהיו לי ברשימה עזרתי.מהגופי, 

 3  אוקי,  ש:

 4יכול להיות שבמהל+ העבודה צורפו עוד גופי,. חלק מהגופי, לא היו קשורי,   ת:

 5  בכלל לישראל ביתנו, אבל,

 6  לא, רגע, אני מדברת על אלה,  ש:

 7  אוקי,  ת:

 8  שעזרת לה, במסגרת העבודה במפלגה, ת� דוגמאות,  ש:

 9עמותה, יש כל מני, מי עוד היה, לתת דוגמאות. העמותה 'עזרה לעולי, נצרת', ה  ת:

 10העמותה של אלי זרחי�, העמותה, מי עוד היו ש,, כל מני, העמותה 'מיתרי 

 11  אשקלו�', ויש עוד, עוד כל מני.

 12  טוב, אנחנו נעצור כא�.  ש:

 13  כ�.  ת:

 14  אני רוצה שנתעכב על אלי זרחי�. אי+ סייעת לאלי זרחי�? במה?  ש:

 15  א, אנחנו מדברי, על,  ת:

 16  כ�, כ�,  ש:

 17  על 'אמני, עולי,',  ת:

 18  רק ש,,  ש:

 19רק ש,, 'אמני, עולי,' היא, היו, אלי זרחי� היה, העמותה של אלי זרחי� הייתה   ת:

 20אחד הגופי, שהפעילו פרויקט בוועדת הארבעה. אני סייעתי לה, לבנות את 

 21  הפרויקט בהתא, להנחיות שקיבלתי,

 22  ממשרד הקליטה?  ש:

 23לבנות את הפרויקט, לבנות את התקציב ולהגיש. ממשרד הקליטה, עזרתי לה,   ת:

 24זהו, כעבור זמ� מה ה, ביצעו את הפרויקט והיו צריכי, לדווח. עכשיו, לדווח לא 

 25  ידעתי, אז למדתי שוב, כדי,

 26  לדווח?  ש:

 27  לדווח על ביצוע הפרויקט, אוקי?  ת:

 28  דו"חות ביצוע מה שנקרא,  ש:

 29  הלכתי ללמוד ג, את זה. דו"חות ביצעו, להגיש דו"חות ביצוע. לא ידעתי,  ת:

 30  ג,, ג, במסגרת משרד הקליטה?  ש:

 31  לא, התקשרתי כבר לוועדת הארבעה, למי שיש ש,, לאנשי, של,  ת:

 32  מי זה? מי לימד אות+?  כב' הש' לוי:
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 1מי היה ש,? ראשלה ליברמ� היא הייתה הדמות המרכזית, התייעצתי איתה   העד, מר דולגופולסקי:

 2  וקיבלתי ממנה את ההנחיות,

 3  א, אני אל+ אליה היא תלמד אותי ג,?  הש' לוי: כב'

 4  אני מניח שכ�,  העד, מר דולגופולסקי:

 5  זאת אומרת כל אזרח שיבוא ילמדו אותו?  כב' הש' לוי:

 6טוב, זה אני לא יודע. אני, אני, אני הצגתי את עצמי כמי שמסייע לארגוני,,   העד, מר דולגופולסקי:

 7ב שסביר להניח שראשלה ליברמ� תנחה כמי שיכול לתפוס ומבי� בתחו,, ואני חוש

 8אותי כדי שאני אעזור לארגוני, וזה יהיה כדאי לה יותר מאשר להתחיל להסביר 

 9  ב'. �א'�לכל אחד את ה

 10  טוב,  כב' הש' לוי:

 11  כ+ אני הבנתי את זה, על כל פני,.  העד, מר דולגופולסקי:

 12את הנושא של דו"חות  אוקי. בוא נחזור לאלי זרחי�, אז אתה אמרת שאתה למדת  עו"ד קוקוי:

 13  ביצוע, ו?

 14ועזרתי לה, ג, לדווח וראיתי שבדיווח, אני יודע שהייתה איזושהי בעיה והייתי   ת:

 15  צרי+ להתערב, כ�,

 16  אנחנו נחזור, נחזור לבעיה אחר כ+,  ש:

 17  כ�, אוקי,  ת:

 18  כי זה משהו ספציפי.  ש:

 19  אוקי.  ת:

 20, שוב אני חוזרת, א, אנחנו מדברי, בכללית, לכמה פרויקטי, של זרחי� עזרת  ש:

 21  במסגרת עבודת+ במפלגה?

 22  לדעתי, לדעתי לשניי,.   ת:

 23  אוקי. בסדר. מה ידוע ל+ על הקשר בי� זרחי� לגודובסקי?  ש:

 24לא ידוע לי דבר על הקשר בי� זרחי� לגודובסקי למעט העובדה שנפגשתי ע, שניה,   ת:

 25  פע, או פעמיי, במפלגה. 

 26  אוקי, זאת אומרת,  ש:

 27  לכל מני פעילויות ספציפיות שה, תכננו ביחד.  ת:

 28  זאת אומרת לפעילויות משותפות?  ש:

 29  לפעילויות משותפות הקשורות לנוער.  ת:

 30אוקי. עד כמה גודובסקי דאוד היה מודע לזה שאתה עוזר לזרחי� במסגרת   ש:

 31  עבודת+ במפלגה? לשני הפרויקטי, האלה שהזכרת.
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 1, אבל יכול להיות, אני חושב שכ� הוא היה לדעתי הוא היה מודע אבל קצת בדיעבד  ת:

 2מודע מכיוו� שכשהתחלתי לעבוד ע, הגו2 של זרחי� הייתי צרי+ לדווח לדאוד ע, 

 3מי אני עובד, כ�? כי אני לא יכול סת, למצוא מישהו ברחוב ולהתחיל לעבוד, וג, 

 4  לפנות למפלגה בשביל לבקש שכר,

 5  אז דיווחת לו או לא דיווחת לו?  כב' הש' לוי:

 6  בוודאי שדיווחתי לו.  עד, מר דולגופולסקי:ה

 7  אוקי.  כב' הש' לוי:

 8  כ�,  העד, מר דולגופולסקי:

 9  בסדר. מי זו ויקטוריה רבי�?  עו"ד קוקוי:

 10ויקטוריה רבי� היא אחת מעובדות המפלגה שעבדה במשרד של המפלגה, בכל מני   ת:

 11  תפקידי, במהל+ השהות שלי ש,, זהו.

 12  ל?איזה תפקידי, למש  כב' הש' לוי:

 13  לא יודע א, זה מזכירה, מנהלת מזכירות,   העד, מר דולגופולסקי:

 14  מזכירה של מי?  כב' הש' לוי:

 15של מישהו במפלגה, אני לא יודע, של, אולי של פאינה, אולי לא, אני לא כל   העד, מר דולגופולסקי:

 16  כ+ בקיא בנעשה במפלגה. את, מצאת, את האיש הלא נכו�.

 17  אני רק אזכיר ל+,  עו"ד קוקוי:

 18  כ�,  ת:

 19  שבהודעת+ שאלו אות+ מי, שאלו אות+ מי זאת ויקה,   ש:

 20  כ�, כ�,  ת:

 21  ,�217אני מפנה ל  ש:

 22  כ�,  ת:

 23  , ואמרתי "עוזרת פרלמנטרית של פאינה",217שורה   ש:

 24היא ג, הייתה, לדעתי, עוד פע,, לדעתי היא הייתה עוזרת פרלמנטרית של פאינה   ת:

 25  בשלב מאוחר יותר. 

 26  אוקי.  ש:

 27  כאשר הגעתי,לא, לא   ת:

 28  אז עכשיו נזכרת?  כב' הש' לוי:

 29  מה?  העד, מר דולגופולסקי:

 30  עכשיו נזכרת?  כב' הש' לוי:

 31  כ�, כ�, לא אני פשוט עוד לא הספקתי להשלי, את המשפט.  העד, מר דולגופולסקי:

 32  אוקי. עכשיו, מה אתה יודע על הקשר של ויקטוריה רבי� לזרחי�?  עו"ד קוקוי:
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 1  למעט העובדה, על הקשר של ויקטוריה רבי� לזרחי�,לא ידוע לי שו, דבר   ת:

 2  אוקי,  ש:

 Association ,3שהיא הייתה, ישבה בהנהלה של העמותה שלו, שזה, אי+ זה,   ת:

 4  האגודה למע� ילדי, עולי,, משהו כזה.

 5  זאת אומרת זה ש, העמותה?  ש:

 6  זה ש, העמותה.  ת:

 7  ויש עוד וועד?  ש:

 8  והיא ישבה בוועד בשלב מסוי,.  ת:

 9  אתה יודע את זה? אי+  ש:

 10אי+ אני יודע את זה? כי כשעבדתי אחר כ+ ע, העמותה של זרחי� בכל מני ענייני,   ת:

 11אחרי,, הייתי צרי+ להחתי, ולקבל שיק על העבודה שעשיתי, הייתי צרי+ 

 12להחתי, שני חברי וועד, שני חברי וועד, וא, חברי הוועד האלה נמצאי, בערי, 

 13  .שונות אז אני עובר ומחתי, אות,

 14  אוקי,  ש:

 15ויקטוריה רבי� הייתה אחת מאות,, מאות, חברי הוועד שהייתי צרי+ להחתי,.   ת:

 16  אז אני הגעתי אליה כדי להחתי, אותה.

 17  אוקי.  ש:

 18  אגב, בלי שו, קשר למפלגה, אני כבר לא הייתי אז בזיקה ע, המפלגה.  ת:

 19  אתה מדבר על תקופה יותר,  ש:

 20  נכו�,  ת:

 21  יותר מאוחרת?  ש:

 22ג,, ג, אמרתי לגבי העוזרת הפרלמנטרית, זה לא היה בתקופה, עד כמה  נכו�, ולכ�  ת:

 23  שאני זוכר, שמדוברת כא� כרגע. 

 24  אבל ג, כשהיית, כשעבדת בשביל המפלגה,  ש:

 25  בדיוק,  ת:

 26  ג, אז הכרת אותה במפלגה?  ש:

 27  ג, אז הכרתי אותה, היה לה תפקיד מסוי, כלשהו במפלגה.  ת:

 28נחזור לוועדת הארבעה ולדמויות הפועלות ש,, כבר אמרת שראשלה אוקי. בוא   ש:

 29  ליברמ� לימדה אות+ דברי, והתייעצת איתה,

 30  הנחתה אותי,  ת:

 31  הנחתה אות+. מה הייתה תדירות הקשר בינ+ לבי� ראשלה.  ש:

 32  תלוי, זה תלוי בבעייתיות הארגו� מגיש הבקשה או מגיש הדיווח. אוקי? אבל,  ת:
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 1  ו,ת� לנו ממוצע, משה  ש:

 2  ממוצע, זה יכול להיות אפילו פע, בשבוע, פע, בשבועיי,,  ת:

 3  ואיזה סוג של קשר? טלפוני? הגעת?  ש:

 4סוג, לפעמי, היא התקשרה אלי, לפעמי, אני התקשרתי אליה כדי לבדוק דברי,   ת:

 5או להציג שאלה הקשור לנהלי הדיווח, הא, אני צרי+ לדווח כ+ או כ+ או מה, 

 6  איפה טעיתי או לא טעיתי.

 7כמי שעבד מול וועדת הארבעה, מה אחוז הבקשות שמוגשות לוועדת הארבעה   ש:

 8  שה� מתקבלות? זאת אומרת מקבלות תמיכה בסופו של דבר.

 9זה משתנה, העניי� הוא שזה די, לדעתי זה די השתנה משנה, בהתחלה אחוז   ת:

 10  הבקשות שהתקבלו היה די נמו+,

 11  רגע, כשאתה אומר בהתחלה,  ש:

 12  ה שלי,בהתחלת העבוד  ת:

 13  ?2006�7שזה   ש:

 14, כי זה, חלק מהארגוני, זה, היו גופי, שבסופו של דבר לא היו 2006�7שזה   ת:

 15  מסוגלי, לבצע את העבודה,

 16  אוקי,  ש:

 17למרות שה, הגישו, וכנראה שראשלה בחרה את הגופי, שכ� יכולי, לבצע את   ת:

 18  העבודה.

 19  כשאתה מדבר על אחוז נמו+, ת� לנו איזשהו סדר גודל,  ש:

 20  . משהו כזה,25%סדר גודל   ת:

 21  הבנתי,  ש:

 22  זה היה די נמו+.  ת:

 23אוקי. א, ראית, א, רצית לדעת הא, הבקשה שהגשת לוועדת הארבעה אושרה   ש:

 24  או לא אושרה, איזה דר+ הייתה ל+ לברר את זה? א, בכלל הייתה דר+,

 25אוקי, אני פניתי לראשלה, הקשר שלי היה ע, ראשלה ושאלתי אותה, והיא הייתה   ת:

 26עונה לי את התשובה הסטנדרטית שהיא עונה לכל מי שהיה פונה, שהוועדה עוד 

 27לא התכנסה, היא תיכנס ואז נעדכ�. זהו, לא היה לי שו, פריווילגיות בעבודה ע, 

 28  ראשלה בתחו, הזה.

 29אוקי. א, אנחנו מדברי, על התכנו� של וועדת הארבעה, כמה פרויקטי, גו2 אחד   ש:

 30  הוא יכול לקבל? יכול, תמיכה לכמה פרויקטי,

 31  נדמה לי שהכללי, אז וג, היו, ה, שני פרויקטי, שגו2 יכול להגיש,  ת:

 32  שני פרויקטי,,  ש:
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 1  לוועדת הארבעה,  ת:

 2  לאיזה טווח זמ�?  ש:

 3  לשנה, בשנה,  ת:

 4  בשנה,  ש:

 5  בשנה בדר+ כלל מתקבל אחד במקרה הטוב.  ת:

 6ולקבל תמיכה של יותר משני פרויקטי, אוקי. א, הגו2 רוצה בכל זאת להגיש   ש:

 7  בשנה מה הוא יכול לעשות?

 8אי� לי  מושג. לדעתי הוא לא יכול לעשות כלו, כי זה מנוגד להנחיות הכתובות,   ת:

 9  עד כמה שאני יודע.

 10אוקי, וא, מדובר לא בגו2 הספציפי אלא בחברת הפקה נגיד? עד כמה חברת   ש:

 11  את כמות הפרויקטי,, הפקה יכולה לגשת לוועדת הארבעה ולהגדיל

 12זהו, אני, אני, אני חושש שאני לא הכתובת הנכונה לענות על השאלה, אי� לי מושג.   ת:

 13אבל עד כמה שאני יכול לדעת, חברת הפקה היא כמו כל גו2 אחר, ולכל גו2 מותר 

 14להגיש שני פרויקטי,, אז ההערכה שלי, סביר להניח שחברת ההפקה ג, נמנית 

 15  ע, אותה קבוצה.

 16כמה חברת הפקה יכולה להיעזר בגו2 אחר לצור+ הגדלת כמות הפרויקטי,  עד  ש:

 17  שוועדת הארבעה תתמו+ בה,?

 18  אוקי, המצב של היו,, במצב של היו,?  ת:

 19  לא, לא, המצב של היו,,  ש:

 20  המצב הוא לא,  ת:

 21  אתה מדבר על עכשיו.   ש:

 22  על, כ�,  ת:

 23  אני מדברת על השני, שבה, אתה עבדת במפלגה,  ש:

 24  אוקי,  ת:

 25  שוב פע,, אני מחזירה אות+,  ש:

 26בשני, שעבדתי, לדעתי בשני, שעבדתי במפלגה חברת הפקה יכלה, גו2 יכול היה   ת:

 27לשכור את שירותיה של חברת ההפקה כדי לממש את הפרויקט, כ�? באותה 

 28  תקופה. כנראה שכ�. 

 29  אוקי.   ש:

 30  פעמי,? 8וזו יכולה להיות אותה חברת הפקה ג,   כב' הש' לוי:

 31  פעמי,. 8זו יכולה להיות אותה חברת הפקה ג,   דולגופולסקי:העד, מר 

 32  אבל הגו2 יכול רק פעמיי,?  כב' הש' לוי:
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 Y ,1או  Xהגו2 יכול רק פעמיי,, אז יש כל מני גופי, שפוני, לחברת הפקה   העד, מר דולגופולסקי:

 2  או שנעזרי, במישהו כדי לבצע את הפרויקט. זהו.

 3  כ�.  כב' הש' לוי:

 4  הקשר של+ לאיגור ריז, נלי דינוביצקי? א, בכלל,מה   עו"ד קוקוי:

 5א, בכלל, אוקי. אני פגשתי את איגור ריז בער+ פעמיי, בחיי או שלושה   העד, מר דולגופולסקי:

 6  פעמי,, שלוש פעמי,, ואת נלי כנ"ל.

 7  באיזה הקשר?  ש:

 8ועדת הארבעה, �בהקשר, אוקי, פע, זה היה בתחילת העיסוק שלי ע, העמותות ו  ת:

 9ת נלי אצל חברת הכנסת ש, טוב. אחר כ+ פגשתי את נלי ואיגור, ה, פגשתי א

 10  הגיעו אלי הביתה כדי שאני אעזור לה, או אלמד אות, לבנות תקציב פרויקט.

 11  אוקי, אז בוא נעצור כא�,  ש:

 12  כ�,  ת:

 13תה תלמד אות,? אחר כ+ נדבר על הפעמי, האחרות. כיצד ה, הגיעו אלי+ כדי שא  ש:

 14  אתה מדבר על פרויקטי, של וועדת הארבעה, נכו�?

 15  של וועדת הארבעה, כ�,  ת:

 16  כ�, אז כיצד ה, הגיעו אלי+? כיצד נוצר הקשר בהקשר של וועדת הארבעה?  ש:

 17עוד פע,, עוד פע,, אני מנסה לשחזר את האירועי,, אני מניח שקוד, הייתה   ת:

 18ה, הגיעו אלי. ה, הגיעו אלי,  פגישה אצל חברת הכנסת ש, טוב, ואחר כ+

 19תדרכתי אות,, זהו, וה, הגישו את הפרויקטי, שלה,. אולי בדקתי שה, עשו 

 20  את כל מה שצרי+ נכו�. 

 21רגע, כשה, מגיעי, אלי+, זאת אומרת, ה, מגיעי, אלי+, ובמיוחד כשה, מגיעי,   ש:

 22  כבר אלי+ הביתה, זאת אומרת, את, כבר יודעי, לאיזה מטרה את, נפגשי,?

 23  כ�, כ�, כ�, אנחנו, כ�,  :ת

 24אז כיצד את,, נוצר החיבור הזה בשביל, בשביל שתסייע לה, בכל מה שקשור   ש:

 25  לוועדת הארבעה?

 26ה, הגיעו אלי בעקבות, נלי התקשרה אלי אני מניח, ושאלה א, ה, יכולי, להגיע   ת:

 27  אלי כדי שאני אדרי+ אות,. בסדר, אז התקשרה והגעתי,

 28  יכולה להתקשר אלי+?ומאיפה היא ידעה שהיא   ש:

 29  כי נפגשנו אצל חברת הכנסת ש, טוב.  ת:

 30  אוקי, ו?  ש:

 31וזהו? והכרנו ש, ודיברנו ש, על הנושא הזה. אולי ג, על נושאי, אחרי, של סיוע   ת:

 32  לעוד עמותות, לעוד כל מני ענייני,,
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 1  זאת אומרת במסגרת הפגישה הזאת,  ש:

 2  במסגרת, בדיוק,  ת:

 3  הארבעה, עלתה, עלה העניי� של וועדת  ש:

 4  בדיוק,  ת:

 5  ואז היא פנתה אלי+.  ש:

 6  בדיוק.  ת:

 7  עכשיו,  ש:

 8  ואתה מייע1 לה בשכר?  כב' הש' לוי:

 9אז כ�, בשכר ששול, על ידי מפלגת ישראל ביתנו, היא העסיקה אותי כדי   העד, מר דולגופולסקי:

 10  שאני אסייע אז בשלבי, האלה, שאני אסייע לארגוני,,

 11  לנלי ואיגור?  עו"ד קוקוי:

 12  בדיוק,  מר דולגופולסקי: העד,

 13  לא הבנתי אי+ זה קורה.  כב' הש' לוי:

 14  עוד פע,,  העד, מר דולגופולסקי:

 15  לא עוד פע,, לא אמרת.  כב' הש' לוי:

 16  אוקי,  העד, מר דולגופולסקי:

 17  למה אתה אומר 'עוד פע,'?  כב' הש' לוי:

 18  אוקי, אז יכול להיות שאני באמת לא,  העד, מר דולגופולסקי:

 19  כ�, מספיק פע, אחת שתגיד, לא צרי+,  כב' הש' לוי:

 20  אוקי,  העד, מר דולגופולסקי:

 21  כ�,  כב' הש' לוי:

 22בסדר גמור. המפלגה שוכרת את שירותיי על מנת שאסייע לארגוני, להגיש   העד, מר דולגופולסקי:

 23  פרויקטי,, אוקי?

 24  כ�,  כב' הש' לוי:

 25פרויקטי,. נלי ואיגור הגיעו אלי  נלי ואיגור ה, היו, שאסייע לגורמי, להגיש  העד, מר דולגופולסקי:

 26כדי להגיש פרויקט בש, או בסיוע או דר+ או באמצעות עמותה אחרת, העמותה 

 27  של אלי זרח� שהוזכר כא� כבר.

 28  למה?  כב' הש' לוי:

 29  אי� לי מושג. אי� לי מושג למה,  העד, מר דולגופולסקי:

 30  למה, ה, לא יכולי, להגיש בעצמ,?  כב' הש' לוי:

 31לא, יכול להיות שה, כבר הגישו בעצמ, וה, רוצי, עוד. יכול להיות שה,   סקי:העד, מר דולגופול

 32  הגישו בעצמ,. יכול להיות שה,,
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 1  מה זה יכול להיות? אתה יודע או לא יודע?  כב' הש' לוי:

 2  אי� לי מושג.  העד, מר דולגופולסקי:

 3  לא אמרו ל+?  כב' הש' לוי:

 4  לא.  העד, מר דולגופולסקי:

 5  ?ולא שאלת  כב' הש' לוי:

 6  לא.  העד, מר דולגופולסקי:

 7  אי+ זה יכול להיות?  כב' הש' לוי:

 8  יכול להיות, מותר לי לא להתעניי�. סליחה.  העד, מר דולגופולסקי:

 9  אני בכל זאת רוצה להחזיר אות+,  עו"ד קוקוי:

 10  כ�,  ת:

 11  לפגישה הראשונה הזאת שנלי ואיגור מגיעי, אלי+ הביתה,  ש:

 12  כ�,  ת:

 13  ומי ששיל, עבור העבודה של+ זאת הייתה המפלגה,אתה אומר שאתה עזרת לה,   ש:

 14  המפלגה,  ת:

 15  אז אי+ סיוע לנלי ואיגור קשורה להעסקת+ במפלגה?  ש:

 16נלי ואיגור הגיעו אלי לא מהרחוב אלא בהפנייתה של חברת המפלגה, חברת   ת:

 17  הכנסת ש, טוב.

 18  אוקי,  ש:

 19  דיווחתי לדאוד,  ת:

 20  אלי+?היא אמרה ל+ שהיא תשלח אות,   כב' הש' לוי:

 21אני לא זוכר א, היא אמרה לי, אבל היינו, נפגשנו בכנסת, היא הזמינה אותי   העד, מר דולגופולסקי:

 22  ללשכתה בכנסת, ש, ישבנו וש, דיברנו וש, פגשתי את נלי.

 23  שהוצגה בפני+ כמה?  כב' הש' לוי:

 24  שהוצגה בפני כמארגנת פסטיבלי, וארועי,.  העד, מר דולגופולסקי:

 25ואי+ מש, מגיעי, לזה שאתה צרי+ לעזור לה תמורת שכר שאתה מקבל  אוקי,  כב' הש' לוי:

 26  מישראל ביתנו?

 27  מכיוו� שדובר על זה שאני מסייע לה ע, פרויקטי, של וועדת הארבעה.  העד, מר דולגופולסקי:

 28  דובר ע, מי?  עו"ד קוקוי:

 29  בפגישה ע, חברת הכנסת?  כב' הש' לוי:

 30  בדיוק,  העד, מר דולגופולסקי:

 31  היא אמרה ל+ 'תשמע, אתה תעזור לה,',  כב' הש' לוי:

 32  כ�,  העד, מר דולגופולסקי:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018מאי  16  

  

 1994

 1  בהקשר,  כב' הש' לוי:

 2  לוועדת הארבעה,  העד, מר דולגופולסקי:

 3  לוועדת הארבעה, לקבל פרויקטי, מוועדת הארבעה?  כב' הש' לוי:

 4  לא לקבל פרויקטי, מוועדת הארבעה, אלא,  העד, מר דולגופולסקי:

 5  להגיש?  כב' הש' לוי:

 6  להגיש פרויקטי, לוועדת הארבעה.  מר דולגופולסקי: העד,

 7  אוקי, ואז היא באה אלי+ כדי שתסביר לה אי+ עושי, את זה?  כב' הש' לוי:

 8  כדי ש, בדיוק, כדי שאני אסביר לה אי+ בוני, תקציב לפרויקט.  העד, מר דולגופולסקי:

 9  אוקי.  עו"ד קוקוי:

 10  כ�.  כב' הש' לוי:

 11ת+ עוד משהו. הרי אתה אמרת שאתה דיווחת לדאוד על עכשיו אני אשאל או  עו"ד קוקוי:

 12השעות שבה� סייעת לנלי ואיגור, אי+ אתה ידעת שמה שאתה תדווח דאוד יאשר? 

 13זאת אומרת אי+ אתה ידעת, מי שהפגיש ביניכ,, ביניכ, לבי� איגור לצור+ העניי� 

 14  זה ליה ש, טוב, אי+ אתה ידעת, ליה ש, טוב לא מאשרת ל+ את שעות העבודה,

 15  לא,  העד, מר דולגופולסקי:

 16אז אי+ אתה ידעת שכשאתה אחר כ+ בא ומדווח לדאוד על שעות העבודה הוא   ש:

 17  יאשר ג, את אלה?

 18אני מספר לדאוד ע, מי אני עובד, ואני לא, לא עובד ע, א2 אחד, אני, זמ� ההווה   ת:

 19  מתייחס להווה של אז,

 20  כ�, לתקופה הרלוונטית,  ש:

 21כ�, אוקי? אני דיווחתי לדאוד ע, איזה גופי, אני עובד ועל איזה פרויקטי, אני   ת:

 22, רוצה שאני אעבוד Xעובד, והייתי צרי+ לקבל את אישורו. פנה אלי גו2 מעיר 

 23איתו. אני שואל את דאוד 'מי אלה? לעבוד אית, או לא? הא, אתה מממ� או 

 24  לא?', זהו.

 25  אוקי,  ש:

 26  בקשר לאדו� ריז,אז ככה היה ג,   כב' הש' לוי:

 27  בדיוק,  העד, מר דולגופולסקי:

 28  וגברת דינוביצקי?  כב' הש' לוי:

 29  בדיוק, בדיוק. עכשיו היות ו,  העד, מר דולגופולסקי:

 30  ומה הוא אמר ל+?  כב' הש' לוי:

 31  'כ�'. אמר לי 'כ�, אתה עובד אית,'.  העד, מר דולגופולסקי:

 32  כ�.  כב' הש' לוי:
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 1גשת,, מה קרה בפגישות האלה? זאת אומרת, קוד, כל טוב. עכשיו, אמרת שנפ  עו"ד קוקוי:

 2  מה סיפרת לה, על עבודת הארבעה?

 3סיפרת, לה, את כל מה שסיפרו לי במשרד הקליטה, כל מה, כל החומר,   העד, מר דולגופולסקי:

 4כל מה שקיבלתי מוועדת הארבעה, סיפרו לי, ה, סיפרו לי מה ההנחיות ומה 

 5ת ומה הכללי,, זה הכל, ואי+ בוני, הכללי, והסברתי לה, מה, מה ההנחיו

 6  פרויקט.

 7, זה אחד המיילי,. אי+ אתה קשור א' 302ת/טוב, אני רוצה להציג בפני+ את   ש:

 8  למייל?

 9  איזה חלק מהמייל? עליו�? תחתו�? אמצעי?  ת:

 10  אני אתחיל,  ש:

 11  מהעליו�, עליו�,  ת:

 12  מהעליו�,   ש:

 13  אוקי, עליו�,  ת:

 14  שבו, שבו נאמר,   ש:

 15  אוקי,  ת:

 16  נאמר "שלו, נלי", שבו  ש:

 17"שלו, נלי, אני מצר2 את חבילת המסמכי, שקיבלתי ממשרד הקליטה, נהיה   ת:

 18  בקשר. מחכה לחדשות",

 19  "מחכה לחדשות",  ש:

 20  אוקי? זה הטקסט.  ת:

 21  כ�,  ש:

 22עכשיו, מה זה המסמכי,? זה הטבלאות שצריכי, למלא. תקציב, דו"ח זה, דו"ח,   ת:

 23מני טפסי,, זה מה, שלחתי לה, את הטפסי,, לא, לא דו"חות, טופס בקשה, כל 

 24  זהו.

 25  איפה, אי� לנו את זה בתיק המוצגי,, את התרגו,.  כב' הש' לוי:

 26  לא, אבל זה רוסית פה,  דובר:

 27  העד, העד, יש לנו בתצהיר,  עו"ד קוקוי:

 28  העד, העד,   עו"ד אב� ח�:

 29  אני יודע, הבנתי, פשוט אני אומר לכ, שזה לא נמצא.  כב' הש' לוי:

 30כ� אדוני, אני ג, מודה שזה היה באחריותי וזה לא סופק, ואני אשלי, את החסר   קוקוי:עו"ד 

 31  עד הדיו� הבא.

 32  טוב, הודאה זה לא שחרור מאחריות,  כב' הש' לוי:
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 1  לא, אני ג, לא משתחררת מאחריות.  עו"ד קוקוי:

 2  טוב, אז תשתדלו לעשות את זה בהקד,.  כב' הש' לוי:

 3כל הטפסי, שהיה צרי+ להגיש לוועדת הארבעה, שהיו טוב, אז אמרת שזה   עו"ד קוקוי:

 4מצורפי, למיל הזה. עכשיו, איזה סיוע הגשת לאיגור, מעבר לזה ששלחת את 

 5  הטפסי,, היה עוד סוג של סיוע שהגשת,

 6  כ�,  העד, מר דולגופולסקי:

 7  לא, רק לגבי הטפסי,, לגבי עצ, מילוי הטפסי,, אופ� מילוי הטפסי,,  ש:

 8, יכול להיות שה, שלחו לי במייל את הטפסי,, אני בדקתי עצ, מילוי הטפסי,  ת:

 9וראיתי א, זה בסדר או לא בסדר, שלחתי לה, בחזרה, אולי תיקנתי פה וש, 

 10  טעות,

 11  הבנתי,  ש:

 12  והעברתי לה, את זה כדי שה, יוכלו להגיש את זה כמו בני אד,.  ת:

 13בלת מביעי , שזאת טא' 303ת/עכשיו, אני רוצה להגיש, רוצה להציג בפני+ את   ש:

 14  רצו�. מה הקשר של+ למייל הזה? ג, פה אני לוקחת אחריות.

 15  אוקי, הסבר.   ת:

 16  כ�, קוד, כל אתה כותב פה על הגופי, שה, הביעו רצו�,  ש:

 17  אוקי,  ת:

 18  רשימת מביעי רצו�, מביעי רצו� למה?  ש:

 19אוקי, זה גופי, שרוצי, להשתת2 בוועדת הארבעה ויכול להיות, אני פשוט לא   ת:

 20אבל כרגע אני, השאלה הזאת, התשובה לשאלה מתבקשת, התשובה נשאלתי 

 21לשאלה המתבקשת היא מה היה תפקיד, של נלי דינוביצקי ואיגור ריז בסיפור 

 22של וועדת הארבעה. תפקיד, היה, כנראה, אני מניח שחלק מהפרויקטי, או חלק 

 23  ,מהגופי, היו יכולי,, עלולי,, עשויי, להיעזר בשירותיה,, ולכ� אני שלחתי

 24  ואי+ אתה יודע את זה בדיוק?  כב' הש' לוי:

 25  האמת,  העד, מר דולגופולסקי:

 26  רק האמת אומרי,,  כב' הש' לוי:

 27שנה, ולכ� אני עלול שלא  12אוקי. לא, האמת היא שמאז עברו משהו כמו   העד, מר דולגופולסקי:

 28  לזכור הכל. חו1 מזה, 

 29  אתה לא זוכר למה הכנת את הרשימה הזאת?  כב' הש' לוי:

 30לא, הכנתי את הרשימה כדי לדווח לדאוד על מה אני עושה, הוא מבקש ממני   העד, מר דולגופולסקי:

 31איפה יש, יש ארגוני, שאנחנו רוצי, לעבוד אית,, יכול להיות, ייתכ� שדאוד אמר 
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 1לי שיש גופי, שנלי דינובצקי עשויה להיות מעורבת בהפעלה בפרויקטי, האלה. 

 2  א זוכר בוודאות, ולכ� אני לא חות,,יכול להיות, אבל את זה אני ל

 3  מה שאתה אומר זה שאתה לא זוכר על סמ+ מה הכנת את הרשימה הזאת?  כב' הש' לוי:

 4  לא, את הרשימה הכנתי על סמ+ הארגוני, שדאוד שלח לי.  העד, מר דולגופולסקי:

 5  אז למה צרי+ להכי� עוד רשימה א, הוא כבר שלח ל+?  כב' הש' לוי:

 6מכיוו� שזו רשימה של דיווח, זו רשימה, זו טבלה שש, אני ממלא את כל   דולגופולסקי:העד, מר 

 7הפרטי, של כל הגופי,, ואני מעדכ� את דאוד איפה אנחנו נמצאי, בכל פרויקט, 

 8ג', אלה בכלל על הפני, �אלה הגישו, אלה עוד לא הגישו, אלה חסר לה, א' ב' ו

 9  ואי� מה לעשות. 

 10  י, הגופי, האלה לדינוביצקי וריז?ואי+ קשור  כב' הש' לוי:

 11עכשיו, הגופי, האלה כשלעצמ, לא קשורי, לדינוביצקי וריז, אבל ייתכ�   העד, מר דולגופולסקי:

 12מאוד שחלק מהגופי, האלה יכולי, להיעזר בדינוביצקי וריז כדי לקיי, פרויקט 

 13הש, של וועדת הארבעה. עוד פע,, אני לא בקיא בזה, אי� לי מושג, אני רק זוכר ש

 14  של דינוביצקי וריז איכשהו היה קשור לסיפור הזה, לפחות חלקית, אוקי?

 15  כ�.  כב' הש' לוי:

 16רגע, אז אני אשאל אות+, אמרת שאת הטבלה הזאת בעצ, אתה הכנת בשביל   עו"ד קוקוי:

 17  דאוד,

 18  נכו�,  העד, מר דולגופולסקי:

 19  כסוג של דיווח,  ש:

 20  נכו�.  ת:

 21  זאת אתה שולח לנלי,עכשיו אנחנו רואי, פה שאת הטבלה ה  ש:

 22  יכול להיות ש,  ת:

 23  למה,  ש:

 24יכול להיות, יכול להיות שנתבקשתי על ידי דאוד לשלוח, יכול להיות שלא. אני   ת:

 25  כבר לא זוכר,

 26  אז למה אתה החלטת לשלוח?  ש:

 27אני, יכול להיות, יכול להיות ששלחתי, א, שלחתי אז כנראה ששלחתי לפי בקשתו   ת:

 28  של דאוד.

 29  אוקי,  ש:

 30  אבל מה, מה, בסדר אלה הגופי,, מה קשור בעלי התפקידי,?  ' לוי:כב' הש

 31  מה זאת אומרת?  העד, מר דולגופולסקי:

 32  כתוב פה 'ממלא מקו,', אנשי קשר, 'ממלא מקו, ראש העיר', מה, אי+ זה קשור?  כב' הש' לוי:
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 1גות אוקי, ממלאי מקו, ראשי הערי, באר1 הזאת לפעמי, משתייכי, למפל  העד, מר דולגופולסקי:

 2כלשה�, ולמפלגות יש עניי�, ולפעמי, ממלאי מקו, ראש עיר קשורי, ג, לארגוני, 

 3מה שנקרא מגזר שלישי, הפועלי, בעריה,. אז חלק מהארגוני, האלה יש לה, 

 4  זיקה זו או אחרת למפלגת ישראל ביתנו, אוקי? אז כנראה שזו הזיקה וזה הקשר.

 5  כ�.  כב' הש' לוי:

 6יכה שמתקבלת, לתמיכות שמתקבלות מוועדת הארבעה, איזה טוב. נחזור לתמ  עו"ד קוקוי:

 7  סוג של הוצאות התמיכות האלה מכסות?

 8אוקי, מרבית הכס2 יכסה את השכר של האמני, המורכבי, בפסטיבל או   העד, מר דולגופולסקי:

 9  במופע,

 10  בפרויקט,  ש:

 11מהכס2 זה ההוצאות הנלוות של תאורה, תפאורה,  20%בפרויקט, כ�? עכשיו,   ת:

 12  ה'. �ת' ונגמרי, ב�תחבורה ועוד כל מני דברי, שמתחילי, ב

 13הבנתי. שוב, כמי שבקי בכללי, ובדרישות של וועדת הארבעה, מה ה� הדרישות   ש:

 14של הוועדה ביחס לרשימת האמני,? זאת אומרת מי יכול להיות כלול ברשימת 

 15  האמני,?

 16  ות האלה כל הזמ� משתנות,אוקי, הדריש  ת:

 17  באותה תקופה מה היו הדרישות?  כב' הש' לוי:

 18  באותה תקופה הדרישות לא היו כל כ+ ברורות,  העד, מר דולגופולסקי:

 19  מה היה ברור? אחרי זה מה לא היה ברור,  כב' הש' לוי:

 20  מאה אחוז, מצוי�,  העד, מר דולגופולסקי:

 21  כ�,  כב' הש' לוי:

 22מהמשתתפי, לפחות צריכי,  �50%היה ברור? ברור היה קוד, כל שמה   העד, מר דולגופולסקי:

 23להיות מה שנקרא אמני, עולי, זכאי,, וזה אמני, שעברו את הוועדה וה, פחות 

 24הנותרי, זה אמני, שלא חייבי, להיות זכאי,,  50%שני, באר1. אוקי?  �10מ

 25אוקי? ברור ג, שלא כל האנשי, שנמצאי, ברשימה צריכי, להיות אמני, 

 26ופיעי, על הבמה, זאת אומרת שג, אנשי סיוע, הפקה, תאורה, במאי,, שמ

 27מעצבי, ועוד כל מני אנשי, ג, ה,, לצור+ העניי� הזה, במידה זו או אחרת 

 28  המשתנה משנה לשנה, ה, נחשבי, אמני,.

 29  ?�50%, יתרת ה�50%והיתר, ה  כב' הש' לוי:

 30  , עולי, או שאינ, מוגדרי,,שאינ �50%זה עולי, ו 50%אוקי, לא,   העד, מר דולגופולסקי:

 31  רגע, אבל אנשי,  כב' הש' לוי:

 32  אותו דבר,  העד, מר דולגופולסקי:
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 1  ג, אנשי הבמה האלו,   כב' הש' לוי:

 2  ג,, ג,, ג,,  העד, מר דולגופולסקי:

 3  ה', ה, צריכי, להיות ג, עולי, חדשי,?�ת' וב�שמתחיל ב  כב' הש' לוי:

 4ה' זה �ה' זה בכלל לא אמני,, ת' ו�שהו אחר, ת' וה' זה מ�לא, לא, ת' ו  העד, מר דולגופולסקי:

 5  קבלני,,

 6  ,�50%אבל אמרת שה, יכולי, להיות חלק מה  כב' הש' לוי:

 7  לא,  העד, מר דולגופולסקי:

 8  ה, לא?  כב' הש' לוי:

 9  האלה זה רק אומנ, או, �50%לא, לא, לא, זה, זה הזה, בדיוק. ב  העד, מר דולגופולסקי:

 10  שעולי, על הבמה?רק אמני,   כב' הש' לוי:

 11רק אמני, שמקבלי, שכר, משכורת במסגרת ה, זאת אומרת אנשי, שה,   העד, מר דולגופולסקי:

 12  מקבלי השכר. בנוס2 למקבלי השכר יש ג, קבלני,,

 13  בסדר, הבנתי.  כב' הש' לוי:

 14  המציגי,, מציגי, חשבוניות. �20%שה, בתו+ ה  העד, מר דולגופולסקי:

 15ימת האמני,, אז בתו+ רשימת האמני, הזאת שוועדת א, אני אחזור לרש  עו"ד קוקוי:

 16  זה אמני, עולי,, 50%הארבעה מכסה את השכר שלה,, 

 17  זכאי,,  ת:

 18  לא זכאי,? �50%זכאי,, ו  ש:

 19  לא זכאי,,  ת:

 20  יכולי, להיות אמני, ויכולי, להיות אנשי, שקשורי, בדר+ כזו או אחרת,  ש:

 21  בעלי זיקה כזו או אחרת להפקה.  ת:

 22עכשיו, זה מה שנקרא תמהיל. עכשיו, מה סיפרת לגבי התמהיל להפקה, אוקי.   ש:

 23  הזה לנלי ואיגור? מה שנקרא במהל+ התדרו+.

 24אוקי, אני מערי+, עוד פע, אני לא זוכר בעל פה מה סיפרתי, זה היה לפני כ+ וכ+   ת:

 25  שני,, אבל אני מערי+ שסיפרתי בער+ את מה שאני מספר לכ, כא� עכשיו.

 26וע ל+ לגבי הכללת אנשי, שאי� לה, שו, זיקה לפרויקט אוקי. עכשיו, מה יד  ש:

 27  ברשימות האמני, האלה?

 28אוקי. ידוע לי שתיאורטית זה אפשרי, אבל ידוע לי ג, שיש גופי, שבודקי, את   ת:

 29הרשימות ואת הפונקציות, והגופי, האלה יושבי, בוועדת הארבעה. לכ�, על מנת 

 30לה צריכי, להיות בעלי שוועדת הארבעה לא תפסול את הרשימה, האנשי, הא

 31  זיקה לפרויקט. זה מה שידוע לי.
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 1אוקי. עכשיו בוא נפרק את התשובה של+ לחלקי,. כשאתה אומר שידוע ל+   ש:

 2  שתיאורטית זה אפשרי למה אתה מתכוו�?

 3אני מתכוו� שגו2 שמדווח יכול לרשו, כל, כל מה שיעלה בדעתו, ברוחו וכולה   ת:

 4דברי, האלה בדר+ כלל לא עוברי,, לכ� וכולה. אבל היות ובודקי, אז זה, ה

 5ההמלצה שלי הייתה א2 פע, לא להכליל כל מני אנשי, חיצוניי, כי זה יכול 

 6  לפסול את הפרויקט ויכול למנוע את, את הסיוע.

 7  תכ2 נגיע להמלצה,   ש:

 8  אוקי,  ת:

 9  אבל אמרת שוועדת הארבעה בודקת,  ש:

 10  כ�.  ת:

 11  אי+ היא בודקת?  ש:

 12יש כל מני דרכי, לבדוק מה קורה בפרויקט. נתחיל מהדר+ אי+ היא בודקת? היא,   ת:

 13  הכי פשוטה, נציגי וועדת הארבעה מגיעי, לפסטיבל, למופע,

 14  ואז מה ה, עושי,?  ש:

 15  ואז ה, פשוט עוברי, ע, רשימה,  ת:

 16  רשימת האמני,?  ש:

 17רשימת האמני, על הבמה, וא, יש מישהו שהוא לא נמצא על הבמה צרי+ להיות   ת:

 18זוכרת בעל פה את כל האנשי, שנמצאי, ברשימה ויודעת מי הוא הסבר, וראשלה 

 19  מי, וקשה,

 20  באיזה רשימה?  ש:

 21בכל הרשימות של כל הפרויקטי,, וקשה מאוד לעבוד עליה, זה מה, זה לא, זה   ת:

 22  הרוש, שלי מתו+ שני, של עבודה, כ+ וכ+ שני, של עבודה ע, ראשלה.

 23  אוקי. רגע, אתה אומר ראשלה זוכרת?  ש:

 24  ת מי האנשי,,זוכר  ת:

 25  אז מי, מי פיזית מגיע לפרויקט ובודק?  ש:

 26  מי? או ראשלה או מישהו מהמרכז לקליטת אמני, עולי,.  ת:

 27  אוקי,  ש:

 28מגיע ובודק. עכשיו, אני לא אומר שבכל המופעי, בודקי,, אבל בחלק מהמופעי,   ת:

 29מאוד שכול, יהיו, וחשוב ג,, א, כ� בודקי,, ובודקי, ע, הרשימות ולכ� חשוב 

 30  יש איזשהו, איזשהו שינוי חייבי, לדווח ולקבל אישור מראש,

 31  מה בודקי, אבל?  כב' הש' לוי:

 32  מה?  העד, מר דולגופולסקי:
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 1  מה בודקי,?  כב' הש' לוי:

 2  מי האנשי, שנמצאי, על הבמה.  העד, מר דולגופולסקי:

 3  טוב.  כב' הש' לוי:

 4  ומי האנשי, שנמצאי, ברשימה ולא נמצאו על הבמה, מי ה,,  העד, מר דולגופולסקי:

 5  אצל כל האמני,? ג, הזכאי, וג, הלא זכאי,?  כב' הש' לוי:

 6  כול,, כול,, בודקי, את כול,, או אמורי, לבדוק את כול,, אוקי?   העד, מר דולגופולסקי:

 7  טוב.  כב' הש' לוי:

 8  מאיפה אתה, מאיפה אתה יודע את זה?  עו"ד קוקוי:

 9מתו+, הארגוני, סיפרו לי, המארגני, סיפרו לי, אני ג, הייתי בחלק   דולגופולסקי: העד, מר

 10  מהמופעי, ופגשתי ש, את נציגי וועדת,

 11  אוקי,  ש:

 12הארבעה בודקי,, וראיתי את נלי דינוביצקי ע, רשימה של כול,, ומציגה את   ת:

 13  הרשימה לבדוק שהכל בסדר וכולה וכולה, בי היתר.

 14לצה. עכשיו, מה סיפרת לאיגור, לאיגור ונלי, במידה וכ� עכשיו בוא נגיע להמ  ש:

 15  סיפרת, לגבי האפשרות הזאת לכלול ברשימה אנשי, שאי� לה, קשר לפרויקט?

 16  עד כמה שזכור לי את זה לנלי ואיגור לא סיפרתי.  ת:

 17  אוקי,  ש:

 18  אוקי? לא, אני סיפרתי, אני בכלל, אנחנו עסקנו בנושא אחר, אנחנו עסקנו,  ת:

 19  למה אתה אומר 'עד כמה שזכור לי'?   י:כב' הש' לו

 20כי זה היה מזמ�, לכ� אני אומר אני לא, לא יכול לזכור בדיוק מה סיפרתי   העד, מר דולגופולסקי:

 21לה,, אני יכול בער+ מה הרוש, שלי כיו, מה סיפרתי לה,. אז ההתרשמות שלי 

 22  היא שלא סיפרתי לה, את זה. מה ג, שלא הכרתי אות, כל כ+ טוב,

 23  אתה זוכר מה אמרת לה,?  ' לוי:כב' הש

 24אני לא זוכר מה אמרתי לה,. אני לא זוכר מה אמרתי לה,, אני לא זוכר   העד, מר דולגופולסקי:

 25בדיוק מה אמרתי לה,, אני ג, לא, לא אמור לזכור, אבל נראה לי, נדמה לי שאני 

 26הנחיתי אות, על הדברי, הטכניי,, לא אמרתי ש'את, יכולי, לרשו, את מי 

 27רוצי,', כי בוודאי לא חשבתי כ+ באותה, באותה תקופה. זה היה רק, שאת, 

 28בתקופה של תחילת העבודה שלי ע, וועדת הארבעה אני חששתי מכל דבר ורציתי 

 29  (לא ברור), עד כמה שאפשר.  Down to theלהיות 

 30אוקי. עד כמה, עד כמה שזכור ל+, עד כמה אתה בכלל הזכרת את האפשרות   עו"ד קוקוי:

 31ת העובדה הזאת, ולו בתור עובדה תיאורטית, אפשרות תיאורטית כמו הזאת? א

 32  שאמרת עכשיו.
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 1  עד כמה שזכור לי לא עשיתי את זה אז,  ת:

 2  הבנתי, אז אני,  ש:

 3  אתה התרשמת שה, בקיאי, בנהלי,?  כב' הש' לוי:

 4ולכ�  לא. אני התרשמתי שה, לא כל כ+ בקיאי,, לא בקיאי, בכל הנהלי,,  העד, מר דולגופולסקי:

 5  עזרתי לה, במה שיכולתי,

 6מה זה לא בקיאי, בכל הנהלי,? א, ה, היו בקיאי, ה, לא היו צריכי, את   כב' הש' לוי:

 7  עזרת+, לא?

 8  נכו�, נכו�, נכו�, לכ�, לכ�,  העד, מר דולגופולסקי:

 9  אפשר להגיד שה, לא ידעו כלו,?  כב' הש' לוי:

 10ת חלק, ה, יודעי, את העבודה שלה, כמפיקי לא, ה, יודעי,, ה, יודעי, א  העד, מר דולגופולסקי:

 11  אירועי,,

 12  כ�, אבל ה, ידעו אי+ להגיש,  כב' הש' לוי:

 13  לא, את זה ה, לא ידעו,  העד, מר דולגופולסקי:

 14  לא, את זה לא?  כב' הש' לוי:

 15  את זה, את זה ה, לא ידעו.  העד, מר דולגופולסקי:

 16  כ�.  כב' הש' לוי:

 17  בפגישת הריענו� אתה אמרת דברי, טיפה שוני,,אני רק רוצה להזכיר ל+ ש  עו"ד קוקוי:

 18  אוקי,  העד, מר דולגופולסקי:

 19מבחינת האזכור של העובדה התיאורטית של הגדלת אנשי, שלא קשורי,   ש:

 20  לפרויקט,

 21יכול להיות שהזכרתי שיש גופי, שאולי עושי, את זה, עוד פע,, אבל, עוד פע,,   ת:

 22עשות ומה לא לעשות, וא, אני תפקידי בפגישות האלה זה ג, להמלי1 מה ל

 23בהמלצה עסקינ�, אז לא. בוודאי שהמלצתי לה, בשו, פני, ואופ�, א, המלצתי, 

 24לא לעשות את זה. מה ג, שלא כל כ+ הכרתי לא את נלי ולא את איגור, אז אי� לי 

 25  שו, סיבה להמלי1 לה, כל מני דברי, לא ראויי,.

 26  אבל יש ל+ סיבה להמלי1 לה, דברי, ראויי,,  ש:

 27  ויי, כ�,רא  ת:

 28  זאת אומרת מה לא לעשות.  ש:

 29  כ�, בדיוק.  ת:

 30אוקי. באילו נסיבות אתה או מי מבני משפחת+ נרשמת, ברשימות האמני,   ש:

 31  המוגשות לוועדת הארבעה?
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 1אני או מי מבני משפחתי נרשמו לרשימות האמני, בוועדת הארבעה בשלבי,   ת:

 2  הרבה יותר מאוחרי, שכבר לא קשורי, לישראל ביתנו,

 3  אתה יכול,  ש:

 4ואני יכול לפרט. בשלבי, מסוימי,, אחרי כ+ וכ+, אולי שנה שנתיי, של עבודה,   ת:

 5החלטתי שאני יכול לייע1 לגופי, שמגישי, לוועדת הארבעה בלי, אני לא צרי+ 

 6את התמיכה של המפלגה, אני מוותר על התמיכה של המפלגה ואני אעבוד ע, 

 7  עבודתי.האנשי, האלה אישית ואקבל את שכרי תמורת 

 8  ממי?  ש:

 9מהגופי, מגישי הפרויקטי,, ואז אני מפסיק לחייב את המפלגה על הדברי,   ת:

 10האלה, ומחייב את הארגו� שעובד איתי. עכשיו, אחת הדרכי, לחייב את הארגו� 

 11זה לרשו, אותי או את בא כוח או מי שבא בתור אחד מאות, מבצעי הפרויקטי,. 

 12עומדי, על הבמה, כבר סיפרתי שיש עכשיו, זה אות, מבצעי פרויקטי, שלא 

 13  אנשי, שעומדי, על הבמה ויש כאלה שלא עומדי,,

 14  אבל לא זכאי,, זאת אומרת לא,  ש:

 15ה, לא, לא, לא, בוודאי, בוודאי, בקטע של הלא זכאי, אז אני או הבת שלי היינו   ת:

 16רשומי, בחלק מהפרויקטי, בהיקפי, די קטני, בתור המשתתפי,, קיבלנו את 

 17  המגיע לנו.

 18  מה הבת של+ תרמה לפרויקט?  כב' הש' לוי:

 19הבת שלי תרמה לפרויקט את זה שהיא, היא העבידה והעסיקה אותי בפר+   העד, מר דולגופולסקי:

 20  כדי שאני אכי�, אעשה את העבודה הזאת.

 21  לא הבנתי.  כב' הש' לוי:

 22שכר במקומי, אבל היא לא קיבלה שכר על כלו,, היא עוד פע,, היא קיבלה   העד, מר דולגופולסקי:

 23  קיבלה שכר,

 24  מה היא עשתה?  כב' הש' לוי:

 25  היא,  העד, מר דולגופולסקי:

 26  מה זה העסיקה?  כב' הש' לוי:

 27  אני עשיתי את העבודה,  העד, מר דולגופולסקי:

 28  עכשיו אני מעסיק אות+?  כב' הש' לוי:

 29  ת העבודה,אני ראיתי, אני עשיתי א  העד, מר דולגופולסקי:

 30  אז מה היא עשתה?  כב' הש' לוי:

 31  היא לא עשתה כלו,.  העד, מר דולגופולסקי:

 32  אז למה היא צריכה לקבל כס2?  כב' הש' לוי:
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 1  היא עשתה, צריכה לקבל כס2 כי אני עושה את העבודה במקומה.  העד, מר דולגופולסקי:

 2  אז תקבל אתה, מה זה במקומה?  כב' הש' לוי:

 3  יא עשתה את העבודה שלי.ה  העד, מר דולגופולסקי:

 4  במה היא, מה היא עשתה?  כב' הש' לוי:

 5  היא עשתה, היא, היא, היא הייתה עסוקה בהפקת פרויקט.  העד, מר דולגופולסקי:

 6  מה היא עשתה?  כב' הש' לוי:

 7  מה היא עשתה? היא הכינה, עזרה להכי� את הפרויקט, להגיש, לדווח,  העד, מר דולגופולסקי:

 8  הכינה בפרויקט? יש, יש מופע ריקוד, מה היא עשתה? מה היא  כב' הש' לוי:

 9  לא, במופע הריקוד היא לא עשתה כלו,,  העד, מר דולגופולסקי:

 10אז מה היא עשתה בשביל הפרויקט הזה שהש, שלה, שהיא זכאית לקבל כס2   כב' הש' לוי:

 11  מהמדינה עבורו?

 12  קוד,נכו�, אני, אני, אני מסביר. באותו מופע רי  העד, מר דולגופולסקי:

 13  כ�,  כב' הש' לוי:

 14  היה ג, מעצב,  העד, מר דולגופולסקי:

 15  כ�,  כב' הש' לוי:

 16  שלא הופיע על הבמה, שג, הוא קיבל כס2,  העד, מר דולגופולסקי:

 17  כ�,  כב' הש' לוי:

 18  והיה ג, מנהל הארגו�, מנהל פרויקט,  העד, מר דולגופולסקי:

 19  כ�,  כב' הש' לוי:

 20שבלעדיו המופע הזה לא היה קיי,, שג, הוא קיבל כס2, הוא לא היה, הוא   העד, מר דולגופולסקי:

 21לא היה על הבמה, הוא לא רק, והוא לא ניג� ולא זימר, אבל הוא קיבל. עכשיו, 

 22אני כשעשיתי את זה וכשרשמתי את הבת שלי או את עצמי בתור האנשי, שהיו 

 23  בפרויקט, עשיתי את זה מתו+ ידיעה שזה מותר ושא2 אחד,

 24  לא, לא שאלתי מותר או אסור,  הש' לוי: כב'

 25  נכו�,  העד, מר דולגופולסקי:

 26  אני רוצה להבי� מה התרומה של+, את של+ הבנתי,  כב' הש' לוי:

 27  אוקי,  העד, מר דולגופולסקי:

 28  אתה, אתה מכי� את, אתה מכי� את התכנית,  כב' הש' לוי:

 29  נכו�,  העד, מר דולגופולסקי:

 30  מכי� אותו להגשה, אתה כותב, נכו�?את הפרויקט, אתה   כב' הש' לוי:

 31  אוקי, נכו�.  העד, מר דולגופולסקי:

 32  אתה מביא ידע שצברת לתו+ הבקשה שאתה מכי�, נכו�?  כב' הש' לוי:
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 1  נכו�.  העד, מר דולגופולסקי:

 2  זה מה שאתה עושה,  כב' הש' לוי:

 3  נכו�.  העד, מר דולגופולסקי:

 4  בפועל זה, אתה מדפיס, לא?  כב' הש' לוי:

 5  אני, אני מדפיס, אני מכי�, אני, אני עושה הכל,  דולגופולסקי:העד, מר 

 6  יופי,  כב' הש' לוי:

 7  זה די הרבה שעות עבודה,  העד, מר דולגופולסקי:

 8  מה עושה הבת של+? תגיד לי את רשימת הפעולות שהיא עשתה.  כב' הש' לוי:

 9  כל,לא, הבת שלי לא עשתה כלו,, שו, דבר, אני עשיתי את   העד, מר דולגופולסקי:

 10  אז למה מגיע לה כס2?  כב' הש' לוי:

 11  מכיוו� שאני עשיתי את העבודה,  העד, מר דולגופולסקי:

 12  לא, אתה מתחכ,,  כב' הש' לוי:

 13  אוקי,   העד, מר דולגופולסקי:

 14  לא, אז למה, למה,  עו"ד קוקוי:

 15  לא, לא, אני אסביר,  ת:

 16  אני, אני אשאל אות+ שאלה,  ש:

 17  שניה, יש לי, יש לי הסבר,  ת:

 18שניכ,, א, היא לא הייתה עושה, הא, יש ער+ מוס2 למה שהיא עשתה בנוס2   הש' לוי:כב' 

 19  למה שאתה עשית?

 20  לא.  העד, מר דולגופולסקי:

 21  לא. אז מה אתה, באמת,  כב' הש' לוי:

 22  אוקי, אבל אני, אני, אני,  העד, מר דולגופולסקי:

 23  עכשיו ג, היא מעידה? אפשר להגיד שהיא מעידה במקומ+?  כב' הש' לוי:

 24  לא.  העד, מר דולגופולסקי:

 25  למה לא?  כב' הש' לוי:

 26  אני לא יודע,  העד, מר דולגופולסקי:

 27  אותו דבר, תרשו, ג, אותה.  כב' הש' לוי:

 28לא, אני, אני רוצה פשוט א, אפשר, יש לי, יש לי, א, יש מקו, להעיר הערה   העד, מר דולגופולסקי:

 29עבודה, אוקי? הזמנת  כא� בקטע הזה, היו, אני נסעתי ברכבת וקיבלתי הזמנת

 30  עבודת תרגו,, זה משהו, משהו שאני עושה,

 31  מה זה קשור למה ש,  כב' הש' לוי:
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 1אני מיד, שניה, שניה אני אסביר, אני מיד הפניתי אותי לאד, אחר שעשה   העד, מר דולגופולסקי:

 2  את העבודה,

 3  נו,  כב' הש' לוי:

 4בלתי את הכס2, ואני אחר כ+ שילמתי הוא עשה את העבודה במקומי, אני קי  העד, מר דולגופולסקי:

 5  לו את הכס2 שהוא עשה.

 6  מה זה קשור? הבת של+ היא, מישהו הל+ אליה לקבל ממנה את העבודה?  כב' הש' לוי:

 7  א2 אחד לא הל+,  העד, מר דולגופולסקי:

 8  יכול להיות,  כב' הש' לוי:

 9  אוקי,  העד, מר דולגופולסקי:

 10  אדו� דולגופולסקי,  כב' הש' לוי:

 11  כ�,  דולגופולסקי:העד, מר 

 12אתה מעיד פה תחת אזהרה, יכול להיות שרשמת את שניכ, כי מקבלי, כס2 פר   כב' הש' לוי:

 13  ראש?

 14  לא.  העד, מר דולגופולסקי:

 15  אוקי, אז תסביר לי למה מגיע לה כס2,  כב' הש' לוי:

 16  מה זאת אומרת פר ראש?  העד, מר דולגופולסקי:

 17  מקבלי, על כל אחד, הרי מקבלי, כס2 עבור אנשי, שרשומי,,  כב' הש' לוי:

 18  נכו�,  העד, מר דולגופולסקי:

 19  אנשי,, 10א, רשומי,   כב' הש' לוי:

 20  לא,  העד, מר דולגופולסקי:

 21  מקבלי, סכו, מסוי,,  כב' הש' לוי:

 22  לא,  העד, מר דולגופולסקי:

 23  מקבלי, יותר כס2, 30וא, רשומי,   כב' הש' לוי:

 24  לא, לא,  קי:העד, מר דולגופולס

 25  לא?  כב' הש' לוי:

 26  ממש לא, ממש, אוקי, כ�, אוקי,  העד, מר דולגופולסקי:

 27  זאת אומרת, אד, אחד, כמה זה פרויקט ש,?  כב' הש' לוי:

 28  אני חייב פה להעיר הערה מאוד מאוד חשובה,  העד, מר דולגופולסקי:

 29  שאלתי אות+, אתה תשיב.  כב' הש' לוי:

 30  כ�. מאה אחוז,  העד, מר דולגופולסקי:

 31  פרויקט מוועדת הארבעה יכול להגיע למקסימו, כמה?  כב' הש' לוי:

 32  אוקי, אז קוד, כל,  העד, מר דולגופולסקי:
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 1  רק מספר תית� לי,  כב' הש' לוי:

 2  אי� תשלו, מראש,  העד, מר דולגופולסקי:

 3  לא שאלתי מראש,  כב' הש' לוי:

 4  אוקי,  העד, מר דולגופולסקי:

 5  בי שאפשר לקבל עבור פרויקט בוועדת הארבעה,שאלתי מה הסכו, המר  כב' הש' לוי:

 Y,  6, עכשיו זה Xאוקי, זה משתנה משנה לשנה, בהתחלה זה היה   העד, מר דולגופולסקי:

 7  בשני, הה�,  כב' הש' לוי:

 8  אל2 ש"ח, 100אבל בגדול בשני, הה� בסביבות   העד, מר דולגופולסקי:

 9אנשי, זה משנה לעניי�  20אנשי, או  10יופי, מצוי�. עכשיו, א, בפרויקט הזה יש   כב' הש' לוי:

 10  גובה הסכו, שאפשר לקבל?

 11  בוודאי. לא, לא, סליחה, סליחה, לא.  העד, מר דולגופולסקי:

 12  כ�,  כב' הש' לוי:

 13, למשתת2, לקבל �Xלא, מכיוו� שא, עושי, את החישוב רואי, שמותר ל  העד, מר דולגופולסקי:

 14  עד סכו, מסוי,.

 15  יפה,  כב' הש' לוי:

 16  עכשיו, א, אני לוקח את כל הסכומי, האלה שנית�,  דולגופולסקי:העד, מר 

 17  את הסכו, המרבי,  כב' הש' לוי:

 18אני עובר את הסכו, המרבי שה, נותני,. לכ� אי� חשיבות כל כ+ גדולה   העד, מר דולגופולסקי:

 19בתחומי, האלה, וכול,  �20ל 10למספר המשתתפי,, זה יכול להיות, לנוע בי� 

 20לא משנה. זאת אומרת זה לא שא, יש לי יותר משתתפי,  יקבלו את שכר, וזה

 21  אני מקבל יותר כס2.

 22  אז למה היית צרי+ להוסי2 אותה?  כב' הש' לוי:

 23  אני, מה זאת אומרת למה הייתי צרי+ להוסי2?  העד, מר דולגופולסקי:

 24  את הש, של הבת של+ שעשתה כלו,.  כב' הש' לוי:

 25  לו, בזה שהעסיקו אותי ואני עשיתי את הכל,לא, הבת שלי שעשתה כ  העד, מר דולגופולסקי:

 26למה היית צרי+ להוסי2 אותה? לא הבנתי. א, לא היית מוסי2 אותה מה זה היה   כב' הש' לוי:

 27  משנה?

 28  זה היה הדר+ של הארגו� לשל, לי כס2,  העד, מר דולגופולסקי:

 29  היית מקבל פחות כס2, נכו�?  כב' הש' לוי:

 30  ל מקבל כס2, סליחה,לא הייתי בכל  העד, מר דולגופולסקי:

 31  א, לא היית מוסי2 את הבת של+ היית מקבל,  כב' הש' לוי:

 32  בכלל לא הייתי מקבל,  העד, מר דולגופולסקי:
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 1  לא היית מקבל?  כב' הש' לוי:

 2  כלו,.  העד, מר דולגופולסקי:

 3  זאת אומרת הבת של+ זה ההבדל בי� כל הפרויקט לבי� כלו,?  כב' הש' לוי:

 4  �,נכו  העד, מר דולגופולסקי:

 5  למה?  כב' הש' לוי:

 6  נכו�, כי זו הדר+, אחת הדרכי, לקבל כס2 עבור השתתפות בפרויקט,  העד, מר דולגופולסקי:

 7  זאת אומרת שצרי+ למלא מינימו, אנשי,,  כב' הש' לוי:

 8  לא,  העד, מר דולגופולסקי:

 9  אז למה הבת של+ קשורה?  כב' הש' לוי:

 10  אני, אני אשאל שאלת הבהרה כבודו,  עו"ד קוקוי:

 11  כ�,  ב' הש' לוי:כ

 12  כשהיית, זאת אומרת כשבדר+ הזאת היית מקבל את השכר מהארגו�,  עו"ד קוקוי:

 13  בדיוק,  העד, מר דולגופולסקי:

 14  היית מוסי2 רק את הש, של+ או ג, את הש, של+ וג, את הש, של הבת,  ש:

 15  לא, לא, לא,  ת:

 16  או לחלופי�?  ש:

 17  לחלופי�,  ת:

 18  לחלופי�?  ש:

 19  פע,,א+ ורק לחלופי�, א2   ת:

 20  אז למה במקרי, מסוימי, בחרת,  ש:

 21  כ�,  ת:

 22להוסי2 לרשימת אמני, את הש, של+, ובמקרי, אחרי, בחרת לרשו, לא את   ש:

 23  הש, של+ אלא את ש, הבת של+?

 24  אוקי, לדעתי, לדעתי עשיתי את זה כדי,  ת:

 25  מה זה לדעת+?  כב' הש' לוי:

 26  אני מנסה עכשיו להיזכר בזה, כ�?  העד, מר דולגופולסקי:

 27  תדבר איתי עברית.  הש' לוי: כב'

 28  אוקי,  העד, מר דולגופולסקי:

 29  כ�,  כב' הש' לוי:

 30אני, אוקי, אני, נראה לי, נדמה לי שאני עשיתי את זה כדי שהש, שלי לא   העד, מר דולגופולסקי:

 31  יככב בכל הפרויקטי, הקיימי, של,

 32  מה מפריע ל+?  כב' הש' לוי:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018מאי  16  

  

 2009

 1  מפריע למשל לראשלה,יכול להיות שזה היה   העד, מר דולגופולסקי:

 2  למה? אתה כוכב,  כב' הש' לוי:

 3לא, זה לא משנה. אולי היא, היא הרגישה, לא, לא הייתה מרגישה נוח שכל   העד, מר דולגופולסקי:

 4  כ+ הרבה ארגוני, יש לה, ש, דולגופולסקי הכוכב שמככב.

 5  אתה מכי� את זה, לא?  כב' הש' לוי:

 6  נכו�, אז,  העד, מר דולגופולסקי:

 7  נו?  לוי: כב' הש'

 8  אז בסדר, אז השאלה,  העד, מר דולגופולסקי:

 9  משהו לא בסדר בזה?  כב' הש' לוי:

 10  אוקי, השאלה הזאת,  העד, מר דולגופולסקי:

 11  זה לא חוקי?  כב' הש' לוי:

 12  לא, זה חוקי,  העד, מר דולגופולסקי:

 13  אז מה הבעיה?  כב' הש' לוי:

 14  אז יכול להיות,  העד, מר דולגופולסקי:

 15  אתה, למה אתה צרי+ להסתיר מעשה חוקי? מה  כב' הש' לוי:

 16  אוקי, אז קוד, כל,  העד, מר דולגופולסקי:

 17  אני למשל בכל המשפטי, שאני שופט אני כותב את הש, שלי.  כב' הש' לוי:

 18  אוקי.  העד, מר דולגופולסקי:

 19  כ�, אני לא כותב את הבת שלי.  כב' הש' לוי:

 20  אוקי.  העד, מר דולגופולסקי:

 21  י, לזה קצת יותר מדי זמ�, רק אנחנו מקדיש  דובר:

 22  כ�,  כב' הש' לוי:

 23  בתיק, Issueזה לא ה   דובר:

 24  זהו, בדיוק,  העד, מר דולגופולסקי:

 25  כ�, אבל, בסדר.  כב' הש' לוי:

 26  אוקי.  העד, מר דולגופולסקי:

 27  כ�, לפעמי, זה מאוד נעי, כשעדי, מספרי, את מה שצרי+ לספר,  כב' הש' לוי:

 28  ר,כ�, אבל מה זה קשו  עו"ד אב� ח�:

 29  כ�,  כב' הש' לוי:

 30  אז אני בכל זאת,  עו"ד קוקוי:

 31  אני יכול, אני יכול,  העד, מר דולגופולסקי:

 32  הוא לא הנאש, פה,  דובר:
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 1  כ�,  כב' הש' לוי:

 2  לא, אני, אני,  עו"ד קוקוי:

 3  עד תביעה, לא יהיה מהימ�, כ� יהיה,  דובר:

 4  לא אכפת לכ,?  כב' הש' לוי:

 5  לא.  דובר:

 6  כ�, מעניי�.   כב' הש' לוי:

 7  אני אתקד, בכל זאת?  עו"ד קוקוי:

 8  רצוי.  כב' הש' לוי:

 9  כ�. מה ידוע ל+, א, בכלל, על הקשר בי� אלי זרחי� והעמותה שלו לנלי ואיגור?   עו"ד קוקוי:

 10א, ידוע לי ידוע לי מעט מאוד, וידוע לי א+ ורק, ידוע לי א+ ורק שבפרויקט   העד, מר דולגופולסקי:

 11היה פרויקט לפחות אחת שבה, נלי ואיגור ביצעו או הפיקו פרויקט שמי מסוי,, 

 12שהגיש אותו הייתה העמותה של אלי זרחי�, זה כל מה שאני יודע על הקשר בי� 

 13  שני הגורמי,.

 14  ומדוע זרחי� הסכי, לכ+ שהפרויקט שהפיקו נלי ואיגור יוגש דר+ העמותה שלו?  ש:

 15  אי� לי מושג.  ת:

 16  דעת שזה מה שקורה?אבל אתה י  כב' הש' לוי:

 17  אני ידעתי שזה מה שקורה.  העד, מר דולגופולסקי:

 18  ולמה אתה נות� לזה יד?  כב' הש' לוי:

 19אז א', לא היה בזה שו, דבר פסול באותה תקופה. ב', זה לא עניי� אותי,   העד, מר דולגופולסקי:

 20ממש לא. זאת אומרת יש דברי, שלא, שלא, שלא מענייני, אותי. לא מעניי� אותי 

 21מה הקשר ביניה,. אומרי, לי אוקי, ה, רוצי, לעשות פרויקט יחד, מה אכפת 

 22  לי? לא מעניי� אותי.

 23  טוב.  כב' הש' לוי:

 24איזה מסרי,, א, בכלל, אתה באופ� אישי שמעת מזרחי� לגבי מדוע הוא עוזר   עו"ד קוקוי:

 25  במירכאות לנלי ואיגור לעשות את ההפקה?

 26  היה, אוקי, המסר שלי  העד, מר דולגופולסקי:

 27  שלו, שלו,  ש:

 28המסר של זרחי�, עד כמה שאני הבנתי, אני בכלל עושה לה, טובה שאני עושה את   ת:

 29זה, אני לא מרוויח מזה כלו,, רק כאב ראש. זה בער+ מה שזרחי� אמר לי, סיפר 

 30  לי על זה. 

 31  ומה הוא אמר ל+ לגבי סיבות לטובה הזאת?  ש:
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 1יות, הוא, יכול להיות שלא, יכול להיות לא אמר, יכול להיות שהיו לו סיבות פוליט  ת:

 2שהוא היה חשוב לו לעשות למישהו טובה, ויכול להיות שלא. אי� לי מושג ולא 

 3מעניי� אותי, שוב, זה לא התחומי,, הפוליטיקות הפנימיות ש, אני השתדלתי 

 4  שלא להתעניי� בזה ולא להיות מעורב בזה.

 5תכתובת שעוד לא הוגשה. אני  טוב. אני רוצה להציג בפני+ תכתובת מייל, זה  ש:

 6  אחלק פה את המתנות, זה בשביל+,

 7  (לא ברור) ג, כ�? לא,  ת:

 8  לא, אני חושבת שזה דווקא בעברית.  ש:

 9  .327ת/  כב' הש' לוי:

 10  אוקי.  העד, מר דולגופולסקי:

 11  חיי, דולגופולסקי, מי זה חיי, דולגופולסקי?  עו"ד קוקוי:

 12  אנוכי.  ת:

 13למייל שהוא לא המייל ההכי עליו�, אלא מייל יותר אתה. עכשיו, אני מפנה אות+   ש:

 14למטה בעמוד הראשו�, שמתחיל מ"אלי היי", ומי שחו, על המייל הזה זה עופר. 

 15  מי זה עופר?

 16אוקי, עופר הוא רואה החשבו� של אלי זרחי�, או החשב שעובד במשרד רואי   ת:

 17  החשבו� של אלי זרחי�.

 18  זרחי� על ביטול השיקי, לאורורה?אוקי. טוב, ומדוע עופר מודיע לאלי   ש:

 19  מכיוו� שהשיקי, האלה כנראה לא היו רשומי, כמו שצרי+,  ת:

 20  אבל הוא אומר "בעקבות השיחה את+",  ש:

 21נכו�, אז יכול להיות שבעקבות השיחה, יכול להיות שבדקתי ע, ראשלה א,   ת:

 22השיקי, שאורורה, שהעמותה מגישה ה, בסדר, וכנראה שראשלה אמרה לי 'לא, 

 23שיקי, האלה לא בסדר ואורורה צריכי,, העמותה צריכה לרשו, שיקי, ה

 24  חדשי,',

 25  אוקי, מה היה לא בסדר בשיקי,?  ש:

 26אוקי, אני אנסה לקצר. פרויקטי, של וועדת הארבעה יש לה, מאפיי� מעניי�   ת:

 X,  27מאוד, ה, מאושרי, בשנה 

 28  אני לא מצליח לקרוא.  4את עמוד   עו"ד אדרת:

 29  טוב.   עו"ד קוקוי:

 30  לא יכול להיות.  כב' הש' לוי:

 31על מה מגישי, דברי,? לא מתרגמי, אוקי, מה אפשר להבי� מזה? מישהו מסוגל   עו"ד אדרת:

 32  לקרוא את זה?
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 1  הנה, אי� לי מושג,  כב' הש' לוי:

 2  לא, מגישי, את זה צמוד,   עו"ד אדרת:

 3  אוקי, אני, אני יכול להמשי+?  העד, מר דולגופולסקי:

 4  לא.  כב' הש' לוי:

 5  אוקי.  מר דולגופולסקי: העד,

 6  אני, רק הערה, אני אבדוק את המקור ואני,  עו"ד קוקוי:

 7  אבל זה צרי+ לעשות לפני, לא אחרי.  עו"ד אדרת:

 8  נכו�, מה, באמת מה אני אעשה ע, זה? קשה לזהות אפילו באיזו שפה זה,  כב' הש' לוי:

 9  כלו,, בג'יבריש,  עו"ד אדרת:

 10ת המוצג כמו שהוא ג, סומ� במשטרה. מה שאי אפשר אדוני, אנחנו מגישי, א  עו"ד אב� ח�:

 11  להבי� כלו, אנחנו ג, לא נבקש כלו,, אבל אני,

 12  אז מה אני מבי� מזה? את, יודעי, מה המשמעות של זה?  כב' הש' לוי:

 13  אני יכול לבדוק.  עו"ד אב� ח�:

 14, איזה לצור+ מה, מה אני אעשה ע, זה? תגידו לי בסיכומי,, אני אשאל אתכ, מה  כב' הש' לוי:

 15  נפקות ראייתית יש למוצג הזה,

 16  אנחנו מפני, את העד לחלקי, מסוימי, בתו+ הקוב1 הזה,  עו"ד אב� ח�:

 17  אני מפנה את העד רק,  עו"ד קוקוי:

 18  ושואלי, רק על זה.  עו"ד אב� ח�:

 19אדוני, אני אסביר, אני אסביר מה ההגנה יכולה לעשות בסיכומי,, ולטעו� שאנחנו   עו"ד קוקוי:

 20  נו מוצג חלקי והעלמנו,הצגנו, הגש

 21בסדר, יש, שמעת? יש טכניקות ממש מהעת האחרונה, מגדילי, ומתרגמי,, מה   כב' הש' לוי:

 22  העניי�? זה מסוב+?

 23  לא תמיד זה אפשרי, אבל בסדר.  עו"ד אב� ח�:

 24  טוב,  עו"ד קוקוי:

 25  כ�.  כב' הש' לוי:

 26  אנחנו חוזרי, לזה שראשלה אמרה שהשיקי,,  עו"ד קוקוי:

 27לפעמי,  Xלשיקי, הלא נכוני,, זהו, אני, אוקי. הפרויקטי, של שנה   דולגופולסקי:העד, מר 

 28מבוצעי, בדצמבר, נובמבר דצמבר אותה שנה, וגולשי, לשנה שבעקבותיה. 

 29  עכשיו, הנוהל היה שכל,

 30  רגע, אבל התשלו,, התשלו, משול, לאחר מכ�,  כב' הש' לוי:
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 1, ויכול X+1ולא בינואר שנה  Xל בדצמבר שנה שהתשלו, צרי+ לצאת כביכו  העד, מר דולגופולסקי:

 2להיות שזרחי� רש, שיקי, של ינואר במקו, לרשו, שיקי, של דצמבר. את 

 3  השיקי, האלה פסלה וועדת הארבעה, ואז נדרש עופר,

 4  מה קשור וועדת, הוא משל, לה,, הרי וועדת הארבעה היא מוציאה שיקי,,  כב' הש' לוי:

 5ת הארבעה מקבלת או לא מקבלת את השיקי, כאסמכתא לביצוע לא, וועד  העד, מר דולגופולסקי:

 6  הפרויקט. עכשיו, יש לה, נהלי,,

 7  כדי אחר כ+ לשל, את התמיכה?  עו"ד קוקוי:

 8  בדיוק, הנהלי, שלה, כנראה,  ת:

 9  מה שקשור לאמני,?  כב' הש' לוי:

 10  כ� בדיוק, הנהלי,,  העד, מר דולגופולסקי: 

 11  הבנתי,  כב' הש' לוי:

 12הנהלי, שלה, זה לקבל את כל האסמכתאות תקפות לשנה של התמיכה,   סקי:העד, מר דולגופול

 13  אוקי? כנראה שזו הייתה הסיבה. 

 14  עכשיו אני רוצה להפנות אות+ למייל השני, כשמי שחתו, פה זה חיי,,  עו"ד קוקוי:

 15  אוקי,  ת:

 16  מי זה?  ש:

 17  אני.  ת:

 18יל של עופר או בהמש+ למייל של עופר אתה כותב  אוקי, ופה דווקא בתשובה למי  ש:

 19  ש"מחר בבוקר הוא יצליח להחלי,",

 20  להחלי,,  ת:

 21"כ+ אני מקווה ומאמי�. אישורי, וחבילת השיקי, השנייה זו של אלי ויאיר",   ש:

 22  מה,

 23  אלי ויאיר,  ת:

 24  מה השיקי, של אלי ויאיר?  ש:

 25  אלי ויאיר,  ת:

 26  בי� העמוד הראשו� לשני? העמוד לא,רק סליחה על ההפרעה, יש הבדל   עו"ד אדרת:

 27  זה מוצג,  עו"ד קוקוי:

 28  לא יודע, כי זה מופיע ג, בעמוד הראשו� מה שאת מפנה את ה'מחר בבוקר',  עו"ד אדרת:

 29  נכו�,  עו"ד קוקוי:

 30  באותה השעה,  דובר:

 31  , 2באותו עמוד, אבל זה סומ� כעמוד   עו"ד קוקוי:

 32  . 10סומ�, אבל מה ההבדל? יכלו לסמ� אותו ג,   עו"ד אדרת:
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 1  זה אותו עמוד, בסדר.  דובר:

 2  זה בדיוק אותו דבר.  עו"ד אדרת:

 3גברת קוקוי, נניח שהשוטרי, טעו, אבל את, צריכי, לעשות איזושהי, איזשהו   כב' הש' לוי:

 4, ההנחה היא שאת, As isסינו� לפני שמגישי, לבית משפט. לא דוחפי, הכל ככה 

 5  סינו� מושכל. כ�,עושי, 

 6  טוב.  עו"ד קוקוי:

 7אלי יאיר, אלי יאיר היא חברה פרטית של אלי זרחי�, או הייתה חברה   העד, מר דולגופולסקי:

 8פרטית של אלי זרחי�, והייתה אחד הגופי, שהגישו בקשות, שהגישו פרויקטי, 

 9  לוועדת הארבעה.

 10  למה אתה מכתב את נלי?  ש:

 11קט, זה, דובר על פרויקט שבוצע על ידי או בעזרת למה אני, יכול להיות שזה הפרוי  ת:

 12  נלי.

 13  אוקי, ומה קרה אחר כ+ ע, חבילת השיקי, הזאת?  ש:

 14חבילת השיקי,, מה שקרה אחר כ+ ע, חבילת השיקי,, אלי זרחי� הכי חבילת   ת:

 15  שיקי, שניה תקפה ונכונה לשנה הרלוונטית,

 16  כ�,  ש:

 17רבעה, והשיקי, נמסרו וחבילת השיקי, הזאת קיבלה את אישור וועדת הא  ת:

 18  לאמני,.

 19  לאמני,?  ש:

 20  כ�.  ת:

 21  הבנתי. עכשיו, אתה אמרת,  ש:

 22זאת אומרת האמ� מופיע ובמקו, לשל, לו ישירות ה, צריכי, להראות את   כב' הש' לוי:

 23  השיק לוועדת הארבעה?

 24  בוודאי, בוודאי.  העד, מר דולגופולסקי:

 25  טוב,  כב' הש' לוי:

 26  בוודאי.  העד, מר דולגופולסקי:

 27עוד שתי שאלות ואני מסיימת, אמרת שאתה פגשת את איגור ונלי בכמה   ד קוקוי:עו"

 28  הזדמנויות,

 29  כ�,  ת:

 30  פעמיי, בבית,  ש:

 31  פע, אחת בבית,  ת:

 32  פע, אחת בבית, ואז עצרתי, ואצל ליה ש, טוב,  ש:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018מאי  16  

  

 2015

 1  אוקי,  ת:

 2  ואז עצרתי אות+ ואמרתי שאנחנו נחזור לזה,  ש:

 3  אוקי,  ת:

 4  ונלי?איפה עוד פגשת את איגור   ש:

 5איפה עוד פגשתי. באחד הביצועי, של אחד הקונצרטי, בקריית קודש, קריית גת,   ת:

 6  פגשתי את נלי ואיגור,

 7  אי+ ה, היו קשורי, לזה?  ש:

 8ה, היו קשורי,, זה היה פרויקט שבו אני עזרתי לה, לבנות את התקציב. לא   ת:

 9, אמרו הייתי אמור להגיע לש,, אבל התקשרו אלי מהעמותה, אני לא זוכר מי

 10  'תבוא, יש קונצרט, וג, ראשלה תהיה, תבוא, תראה איזה יופי של מופע',

 11  ועוד פע,,  ש:

 12והפע, האחרונה שפגשתי את, זה היה איגור לא נלי, באחד המקרי, שאלי זרחי�   ת:

 13חת, על שיקי, והכי� והשיקי, אושרו, הייתי צרי+ לאסו2 את השיקי, מאלי 

 14  זאת.זרחי� ולהביא אות, לאיגור, ועשיתי 

 15  הבנתי. שיקי, של?  ש:

 16  של, של האמני, של איגור.  ת:

 17  אוקי, אני סיימתי.  ש:

 18  בבקשה עור+ הדי� אדרת, חקירה נגדית.  כב' הש' לוי:

 19  כ�, קצרה.   עו"ד אדרת:

 20  מר חיי� דולגופולסקי, משיב בחקירה נגדית לעור( הדי� ג. אדרת: 1ע.ת/

 21  שלו, ל+,  עו"ד אדרת:

 22  שלו,.  העד, מר דולגופולסקי:

 23  סיפרת שהגעת, הכרת את ישראל ביתנו דר+ גברת שלומית כנע�, נכו�?  :ש

 24  כ�.  ת:

 25  ובעקבות זה הגעת לפגישה במשרדי ישראל ביתנו בהשתתפות פאינה ודאוד?  ש:

 26  נכו�.  ת:

 27  נכו�?  ש:

 28  אמת.  ת:

 29  עכשיו, בפגישה הזאת הפנו את תשומת לב+ לנושא של וועדת הארבעה, נכו�?  ש:

 30  לא.  ת:

 31  אלא?  ש:
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 1את תשומת לבי לנושא של וועדת הארבעה הפנו קוד,, אני בפגישה כבר נפגשתי   ת:

 2לפגישת עבודה ראשונה כשאמרתי 'אוקי, אני מוכ� לעשות את זה, אני, והתנאי, 

 3  שלי ה,' כ+ וכ+, 'והשכר שלי הוא' כ+ כ+, 'הא, את, מסכימי,, הא, לאו?',

 4  ע, מי דיברת קוד,?  ש:

 5  כ+ דיברתי ע, דאוד וע, פאינה.דיברתי קוד, ע, דאוד, ואחר   ת:

 6  זאת אומרת הייתה פגישה מקדימה ע, דאוד,  ש:

 7  בדיוק.  ת:

 8עכשיו, המטרה של מפלגת ישראל ביתנו הייתה לעודד אמני, עולי, כדי שיופיעו   ש:

 9  ברחבי האר1, ג, יתפרנסו וג, ייחשפו?

 10  אני מניח שאחת המטרות הייתה באמת מטרה נעלה זו.  ת:

 11ומדובר בגופי, שלא תמיד מתמצאי, בנבכי הבירוקרטיה ולצור+ זה, מאחר   ש:

 12  ובדרישות, ביקשו ממ+ לסייע לאות, גופי, שיפנו אלי+?

 13  נכו�, אמת,  ת:

 14ובנושאי, האלה יש, בירוקרטיה תקרא לזה, או דרישות מקדמיות, שצרי+ ללמוד   ש:

 15  אות� ולדעת אות�?

 16  אמת.  ת:

 17נכו�? למשל אי+ להגיש בקשה, מי רשאי להגיש בקשה, צרי+ להיות עמותה   ש:

 18  שרשומה לפחות שנתיי,, נכו�?

 19  נכו�.  ת:

 20הזכאי, זה רק עולי, חדשי,, עולה חדש מוגדר לצור+ זכאות כמישהו לא יותר   ש:

 21  שני, באר1, נכו�? �10מ

 22  וכולה, וכולה. רשימה ארוכה, כ�,  ת:

 23  ניהול ספרי, וכולה, וכולה,  ש:

 24  כ�, כ�,  ת:

 25ואתה במסגרת השירות שנתת לישראל ביתנו לגבי אות, גופי, שהפנו אלי+, היה   ש:

 26  לבדוק הא, ה, עומדי, בקריטריוני,, נכו�?

 27  נכו�,  ת:

 28  ולסייע לה, בפרוצדורה,  ש:

 29  נכו�,  ת:

 30  למלא את הטפסי,, להגיש את הבקשות, נכו�?  ש:

 31  נכו�.  ת:
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 1פאינה קירשנבאו, בנושא הזה הייתה הפגישה הפגישה הזו שהייתה ל+ ע, גברת   ש:

 2  היחידה. מעבר לזה לא נפגשת, היא לא הייתה קשורה, לא דיברת איתה, 

 3מעבר לזה לא הייתה קשורה, לא דיברתי איתה א2 פע, חו1 מעוד פע, אחת   ת:

 4  שנפגשנו לאיזה רבע שעה לגבי תנועות נוער,

 5  בנושא אחר, שזה תנועות נוער,  ש:

 6  ,אחר לגמרי, כ�  ת:

 7  לא קשור,  ש:

 8  לא קשור.  ת:

 9זאת אומרת בכל הנושא הזה הייתה פגישה שדיברת אליה, ומאז יצאת לדר+   ש:

 10  והקשר היה ע, דאוד?

 11  רק ע, דאוד, כ�.  ת:

 12עכשיו, הפגישה הזו ג, לא הייתה קשורה למישהו ספציפי, היא לא הייתה קשורה   ש:

 13  לאיגור ונלי,

 14  בוודאי שלא.  ת:

 15נו, פנו אלי+ מפע, לפע, גופי, ועל מנת לדעת הא, בעקבות הפגישה הזאת הפ  ש:

 16  באמת ישראל ביתנו מממנת את השעות של+ אימתת את זה מול דאוד,

 17אני לא זוכר א, ההתקשרות הייתה בדיוק בסוג הזה שה, פנו אלי ושאלו א,   ת:

 18  דאוד מממ�, אבל,

 19  לא, לא, לא זה אמרתי,  ש:

 20  כ�,  ת:

 21  ה, פנו אלי+ לצור+ עזרה,  ש:

 22  אוקי,  ת:

 23  ואמרו ל+ שזה בהפניה של המפלגה,  ש:

 24  כ�, כ�,  ת:

 25  ואתה וידאת ע, דאוד,  ש:

 26  בדיוק,  ת:

 27  לפני שאתה מתחיל להשקיע שעות עבודה, שאכ� זה מקובל והמפלגה תממ�?  ש:

 28  אמת.  ת:

 29  וכמה גופי, כאלה, בלי לזכור היו, שמות אבל, היו בער+?   ש:

 30  .16אצלי בראש מסתובב המספר   ת:

 31  ,16  ש:
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 1הדיווחי,, נדמה לי שמסרתי, של גופי, שעזרתי לה, בתחילת הדר+, זה בער+   ת:

 2  בחודשי, הראשוני, של העבודה שלי מול ישראל ביתנו.

 3  כשבניה, ג, איגור ונלי?  ש:

 4  כשבניה, ג, איגור ונלי.  ת:

 5  היה לדוגמה, ממה שאמרת שזכרת, ברית הווטרני,,   ש:

 6  ברית הווטרני,,  ת:

 7  של מלחמת העול, השנייה,  ש:

 8ה, אמרו אבל לא היו מסוגלי, לעשות את זה, ולכ� חלק מהאנשי, שמופיעי,   ת:

 9ברשימה זה גופי, שלא יכולתי לסייע לה, וה, לא היו מסוגלי, להגיש פרויקטי, 

 10  מהסוג הזה.

 11  התאחדות עולי ברית המועצות,   ש:

 12 כנ"ל, כנ"ל, ה, לא היו, לא היו מסוגלי,. יכול, יכול להיות, בעצ, אני לא זוכר,  ת:

 13  יכול להיות שלה, דווקא כ� עזרתי פע, אחת, אני פשוט לא זוכר את זה כבר.

 14  עזרה לעולי, (לא ברור),  ש:

 15  עולי, (לא ברור), עזרתי ג, עזרתי.  ת:

 16  זאת אומרת היו גופי, שפנו,  ש:

 17  כ�,  ת:

 18נתת לה, עזרה במימו� של ישראל ביתנו, לאור מה שדיברנו קוד,, בהמש+   ש:

 19  לפגישות שתיארת.

 20  �.נכו  ת:

 21עכשיו, נשאלת פה לגבי אחוז הבקשות שהיו מאושרות על ידי וועדת הארבעה מבי�   ש:

 22אלה שהוגשו. עכשיו, העידו, העידה פה קלאודיה כ1 ויש לנו, ג, תעיד פה ראשלה, 

 23  וה� אומרות שתיה� שלמעשה א, היה תקציב כל גו2 שעמד בקריטריוני, אושר.

 24  שהיה מעט תקציב, נכו�, מכא� אני מסיק שלא היה תקציב או  ת:

 25  או שה, לא עמדו בקריטריוני,,  ש:

 26או שה, לא עמדו בקריטריוני, או שה, לא פנו אלי ולא הגישו, או שה, הגישו   ת:

 27  ולא פנו אלי, וע, כל הכבוד,

 28  אתה לא, אתה לא שולל את מה שה� אמרו?  ש:

 29  ממש לא.  ת:

 30ת שמות אוקי. עכשיו, שאלו אות+ על, בוא נקרא לזה בשמו האמתי, תוספ  ש:

 31  פיקטיביי, לרשימות של האמני,, אוקי?

 32  אוקי,  ת:
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 1נשאלת פה. עכשיו, בהודעה של+ אמרת שאכ� היו שמועות, שהסתובבו שמועות   ש:

 2  אבל אתה לא מכיר ולא יודע ספציפית מי וא, בכלל עשו דברי, כאלה,

 3אני לא יודע ספציפית מי בכלל עשו דברי, כאלה, כי כל השמות שאני ראיתי זה   ת:

 4  שי, שה, תכלס קשורי, בדר+ זו או אחרת לביצוע הפרויקט.אנ

 5עכשיו, בחקירה לא הסתפקו בזה אלא הטיחו ב+, ואני אומר ל+ שהעיד פה איגור   ש:

 6ריז ואמר את הדברי, האלה בבית משפט, שאתה לימדת אות, את השיטה אי+ 

 7  לנפח את הרשימות ואי+ לרמות, וזה היה בידיעת+,

 8  נברא.שקר גס. לא היה ולא   ת:

 9  אתה עומד מאחורי המילי, האלה?  ש:

 10בוודאי, אני עומד מאחורי ה, לא היה. יכול להיות, מה שאמרתי כבר, יכול להיות   ת:

 11  שאמרתי לה, שיש כאלה שעושי, את זה, אבל אני מאוד לא ממלי1. 

 12  אז כ� יכול להיות שאמרת לה,?  כב' הש' לוי:

 13יכול להיות שאמרתי שיש כאלה שעושי, את זה, אבל עוד פע,, אני, התפקיד   העד, מר דולגופולסקי:

 14שלי היה להמלי1 ושזה יהיה בסדר ושזה יעבור את הר2 של וועדת הארבעה, אז 

 15  צרי+, אני צרי+ להיות יותר קדוש מהאפיפיור.

 16  ממה ה, אמורי, להרוויח?  כב' הש' לוי:

 17  מי?  העד, מר דולגופולסקי:

 18  הפקה.חברת ה  כב' הש' לוי:

 19חברת ההפקה? אוקי. זה יכול להיות סיפור מאוד מאוד ארו+ א, אני אתחיל   העד, מר דולגופולסקי:

 20  לספר את זה, כי יש כל מני אופציות של אי+ ה, יכולי, להרוויח, אז,

 21  אז עור+ הדי� אדרת יכול להציע ל+ את התזה של אדו� ריז,  כב' הש' לוי:

 22  אוקי,  העד, מר דולגופולסקי:

 23  אדו� ריז אמר שבלי לנפח את הרשימות אי אפשר להרוויח.  רת:עו"ד אד

 24  לא, הוא לא, הוא לא צודק,  ת:

 25  הוא לא צודק?  ש:

 26  לא.  ת:

 27  ואפשר להרוויח?  ש:

 28מי שעושה את ההפקה יכול להרוויח, הוא יכול להרוויח בזה שלמשל, קוד, כל   ת:

 29צאות שה, כספי ההוצאות הנלוות והוא יכול להרוויח את ההו 20%בהפקה יש 

 30  הנלוות, הוא יכול לרשו,,

 31  אז רגע, אני רוצה להבי�,  ש:

 32  כ�,  ת:
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 1  שהולכי, להפקה? 20%בהגדרה יש   ש:

 2שהולכי, להוצאות הנלוות, כשההוצאות הנלוות זה לא הפקה אבל זה סאונד, זה   ת:

 3תפאורה, זה עוד כל מני דברי, שחברת ההפקה יכולה לעסוק בה,, יכולה לקיי, 

 4  אות,,

 5  אוקי,  ש:

 6  חו1 מזה יש,  ת:

 7  אבל זה, יש הוצאות בפועל,  כב' הש' לוי:

 8  יש הוצאות בפועל,  העד, מר דולגופולסקי:

 9  הזה, �20%אז זה לא רווח נקי ה  כב' הש' לוי:

 10  לא, יש, יש, יש הוצאות בפועל,  העד, מר דולגופולסקי:

 11  בוודאי, יש הוצאות,  כב' הש' לוי:

 12ח נקי. עכשיו, אי+ ה, הרוויחו את הכספי, זה לא, זה לא, זה לא רוו  העד, מר דולגופולסקי:

 13  הנוספי,? לא מעניי� אותי, יכול להיות,

 14  זו שאלה אחרת,  כב' הש' לוי:

 15  שה, רימו את כל העול,, אבל זה לא מעניי� אותי.  העד, מר דולגופולסקי:

 16  אז הרווח גדל? 49%נכו� שא, ה, מנפחי,   כב' הש' לוי:

 17  לא.  העד, מר דולגופולסקי:

 18  לא נכו�, למה לא?  כב' הש' לוי:

 19 �50%לא, מכיוו� ש, לא, זאת אומרת א, מנפחי,, אני חייב להביא את ה  העד, מר דולגופולסקי:

 20  אמני, עולי, אחרי,, אוקי?  �50%אמני, עולי, זכאי, ו

 21  מה שהוא אומר זה נורא פשוט,  כב' הש' לוי:

 22  כ�,  העד, מר דולגופולסקי:

 23אר הוועדה לא בודקת בכלל, ומה שאתה אמרת , את הש51%הוא אומר בודקי,   כב' הש' לוי:

 24תרשו, אנשי, שלא קשורי,', כמו הב� של נלי, כמו הבת של+,  49%לו 'תשמע, 

 25  אנשי, שלא קשורי,, 'אתה תקבל כס2 עבור, כאילו ה, השתתפו',

 26  אוקי,  העד, מר דולגופולסקי:

 27  'ומזה אתה תגזור את הרווח של+',  כב' הש' לוי:

 28ולל מכל, לא, לא, לא, לא זו בלבד שלא אמרתי לו את זה, לא יכולתי להגיד ש  העד, מר דולגופולסקי:

 29  לו את זה.

 30  למה?  כב' הש' לוי:

 31מכיוו� שהוא בונה פרויקט שצרי+ לקבל אישור, ואני אז לא, הקשר שלי ע,   העד, מר דולגופולסקי:

 32וועדת הארבעה היה רק בהתחלה ואני פחדתי מכל דבר ומכל צעקה של, של 
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 1ל פשלה. לכ� התפקיד שלי היה להגיד לה, אי+ לעשות את זה בצורה ראשלה, ומכ

 2הכי טובה, ובוודאי לא יכולתי להגיד, יכול להיות שמישהו אחר אמר לו את זה 

 3  והוא,

 4  טוב,  כב' הש' לוי:

 5  מגלגל את, את הכדור הזה עלי, בסדר.  העד, מר דולגופולסקי:

 6אני שואל אות+ ברחל בת+ הקטנה, אתה פה בעדות והתחייבת לומר את האמת, ו  עו"ד אדרת:

 7  הא, אתה ייעצת לאיגור ריז או לנלי לנפח את הרשימות?

 8  בוודאי שלא.  ת:

 9  הא, ידעת שה, מנפחי, רשימות?  ש:

 10  לא.  ת:

 11  ה, אמרו ל+ אי פע, שה, מנפחי, רשימות?  ש:

 12  לא.  ת:

 13  הא, ידעת שה, מכניסי, למשל את שמ+ לרשימות?  ש:

 14אז, א, היו מכניסי, את שמי לרשימות הייתי  א, ה, מכניסי, את שמי לרשימות  ת:

 15  יודע שה, מכניסי, את שמי לרשימות בתור מי שאמור לקבל שכר על העבודה.

 16, 2008, זה רשימת אמני, מחודש נובמבר 314ת/אני רוצה להראות למשל את   ש:

 17  פרויקט שלו, אשקלו�, 

 18  כ�,  ת:

 19  ואני רואה שהכניסו לרשימה את הש, של+,  ש:

 20  כ�, אז זה אומר שאני הייתי אחד המשתתפי, בפרויקט,  ת:

 21  אמתי?  ש:

 22  אמתי.  ת:

 23  וקיבלת כס2?  ש:

 24  קיבלתי כס2.  ת:

 25  בתור מה?  ש:

 26  בתור, בתור המפיק של הפרויקט, בתור המפיק האדמיניסטרטיבי של הפרויקט,  ת:

 27  וזה לגיטימי?  ש:

 28  לגיטימי לחלוטי� לדעתי.  ת:

 29  טוב, אי� לי יותר שאלות לעד.  ש:

 30  חקירה חוזרת?  הש' לוי:כב' 

 31  אי� חוזרת אדוני.  עו"ד קוקוי:

 32  שקל? 3,770זה השכר של+?   כב' הש' לוי:
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 1  כ�. לא עשיתי מי יודע מה עבודה, עשיתי,   העד, מר דולגופולסקי:

 2  אי� חוזרת אדוני,  עו"ד קוקוי:

 3  תודה רבה ל+, אתה משוחרר,  כב' הש' לוי:

 4  אדוני אני אבקש לפסוק הוצאות,  עו"ד קוקוי:

 5  כ�, יש ל+,  כב' הש' לוי:

 6  אי�,  עו"ד קוקוי:

 7  אי� ל+ זימו�?  כב' הש' לוי:

 8  אי�, זימו� אי�,  עו"ד קוקוי:

 9  יש מה?  העד, מר דולגופולסקי:

 10  לא, לא, אי� הזמנה.  עו"ד קוקוי:

 11  אתה מבקש שאני אפסוק ל+ הוצאות?  כב' הש' לוי:

 12  כ�,  העד, מר דולגופולסקי:

 13  כ�,  עו"ד קוקוי:

 14  פה אתה מגיע?מאי  כב' הש' לוי:

 15  אני מגיע מחיפה.   העד, מר דולגופולסקי:

 16  מה תעודת הזהות של+?  כב' הש' לוי:

 17  מה?  העד, מר דולגופולסקי:

 18  תעודת זהות,  כב' הש' לוי:

 19  . 016699423  העד, מר דולגופולסקי:

  20 

 21  (הפסקה בהקלטה)

  22 

 23  תודה.  העד, מר דולגופולסקי:

 24  כ�, תקראו לעד הבא.  כב' הש' לוי:

 25  טוב.  עו"ד קוקוי:

 26  דקות הפסקה? 2  כב' הש' לוי:

 27  ?5  דובר:

 28  דקות? אי� לי בעיה. כ�, שלו, ל+, 5לא, לא, את, רוצי,   כב' הש' לוי:

 29  שלו,,  העד, מר מגידוב:

 30  מה שמ+?  כב' הש' לוי:

 31  אלכס מגידוב.  העד, מר מגידוב:
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 1אתה מוזהר להעיד את האמת, את כל האמת ורק האמת, אחרת תהיה צפוי   כב' הש' לוי:

 2  שי, הקבועי, בחוק. בבקשה, תואיל להשיב לשאלות התובעת,לעונ

  3 

 4  מר אלכס מגידוב, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה ראשית לעורכת הדי� קוקוי: 1ע.ת/

 5אדוני, בפתח הדברי, אני רוצה להצהיר שהעד נחקר באזהרה, התיק נגדו נסגר,   עו"ד קוקוי:

 6  וכל מה שהוא יגיד לא ישמש נגדו. 

 7  כ�, אוקי.  כב' הש' לוי:

 8  טוב, אלכס במה אתה עוסק? במשפט,  עו"ד קוקוי:

 9  אני כלכל� בחברה הממשלתית לתיירות.  העד, מר מגידוב:

 10  מה הקשר ל+ להתאחדות היזמי, בישראל? א, בכלל,  ש:

 11אני נסעתי בעבר מטע, התאחדות היזמי, לישראל לסמינרי,, סמינרי,   ת:

 12הסמינרי, האלה אורגנו על  שקשורי, ליזמות עסקית בחבר המדינות העצמאיות,

 13  ידי הסוכנות היהודית ולשכת הקשר,

 14  אתה,  ש:

 15  הייתי מרצה לכלכה בסמינרי, האלה.  ת:

 16  אוקי, ואי� מימו� אתה היית מקבל עבור ההרצאות של+?  ש:

 17החזר הוצאות, החזר הוצאות ואש"ל כמקובל, הפעילות הייתה בהתנדבות וכמוב�   ת:

 18  טיסה,

 19  וכרטיסי טיסה,  ש:

 20  טיסה הוזמנו על ידי התאחדות היזמי,, כרטיסי  ת:

 21ובאיזו חברה, א, ידוע ל+, הוזמנו, או דר+ איזו סכנות נסיעות הוזמנו הכרטיסי,,   ש:

 22  כרטיסי הטיסה?

 23  החברה הייתה בש, 'אמריק� אקספרס'.  ת:

 24אוקי, עכשיו בוא נעבור לקשר של+, קוד, כל אי+ אתה מונית לתפקיד של,   ש:

 25  ל הכלכל�?לתפקיד שאתה ממלא כרגע, ש

 26אני כלכל� במקצוע, יש לי תואר ראשו� מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני   ת:

 27מהאוניברסיטה העברית בכלכלה ומנהל, עבדתי בכמה בנקי,, גופי, פיננסיי,, 

 28חיפשתי עבודה, הגעתי, מתו+ הצעות שנשלחו שלחתי ג, הצעה  2011ובשני, 

 29  למכרז שהיה בחברה הממשלתית לתיירות.

 30  ? �2011מי היה שר התיירות בעכשיו,   ש:

 31  באותה תקופה שר התיירות היה סטס מיסז'ניקוב,  ת:
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 1ומה הקשר של+ לסטס, קוד, כל נתחיל ממה הקשר של+ למפלגת ישראל ביתנו,   ש:

 2  אחר כ+ נצטמצ,,

 3 �99אני חבר, חבר מפלגת ישראל ביתנו מיו, הקמתה אולי, אני לא זוכר בדיוק, מ  ת:

 4  , 2000או משנת 

 5  זה, אוקי, ועד?משהו כ  ש:

 6  עד היו,.  ת:

 7  עד היו,, ומה הקשר של+ לסטס מיסז'ניקוב.  ש:

 8כשהוא התמודד למועצת ראשו� לציו�, התנדבתי  2002אני הכרתי את סטס בשנת   ת:

 9במטה שלו, הגעתי ביוזמתי למטה שלו ומאז אנחנו מכירי,, אנחנו ג, גרי, לא 

 10תה תקופה באותו בית רחוק אחד מהשני, הילדי, שלנו לומדי,, למדו אז באו

 11  ספר, אנחנו מכירי, מהעיר, ומאז אנחנו מכירי,.

 12  אילו תפקידי,, א, בכלל, אתה מילאת בעיריית ראשו� לציו�?  ש:

 13כפי שאמרתי אני התנדבתי במטה בחירות והייתי פעיל של רשימת ישראל ביתנו   ת:

 14היה  בבחירות המוניציפליות. לאחר שסטס מיסז'ניקוב נבחר לכנסת, נדמה לי זה

 15, אני מילאתי תקופה קצרה תפקיד של חבר מועצת העיר ראשו� לציו�, �2006ב

 16כשש, נערכו בחירות ואני כבר לא נבחרתי  2008מילאתי אותו בהתנדבות עד 

 17  למועצת העיר,

 18  ובמסגרת התפקיד של+ במועצת העיר, על מה היית אחראי? מה היה תחו,,  ש:

 19  במסגרת, במסגרת התפקיד הציבורי שלי?  ת:

 20  כ�, כ�,  :ש

 21הייתי אחראי על תיק רישוי עסקי,. מחזיק תיק רישוי עסקי, בעיריית ראשו�   ת:

 22  לציו�.

 23  מה היה הקשר של+ לדאוד, או מה הקשר של+ לדאוד גודובסקי?  ש:

 24אנחנו מכירי, את דאוד גודובסקי, כפי שאמרתי אני חבר מפלגת ישראל ביתנו   ת:

 25רבה מאוד שני, ואני מכיר את דאוד, דאוד היה, עבד במטה המרכזי של המלגה, ה

 26ואנחנו מכירי,, מכירי, אותו כפי, כפי שאנחנו מכירי,, הכרתי עוד כמה וכמה 

 27  בעלי תפקידי, במפלגה.

 28  ומה הקשר של+ לפאינה קירשנבאו,?  ש:

 29מזכ"לית אותו קשר, פאינה מילאה תפקיד, הייתה מזכ"לית, מזכירת המפלגה,   ת:

 30המפלגה, חברת כנסת מטע, המפלגה, ובוודאי, בוודאי שהכרתי אותה במסגרת 

 31פגישות שהיו, היא הייתה מגיעה לעיר, מבקרת בעיר, כנסי,, חוגי בית, פעילות 

 32  פוליטית.
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 1אוקי, בוא נדבר על עמותת 'מגדל אור', מה הקשר, קוד, כל מה, מה הקשר של+   ש:

 2  לעמותה?

 3  ה?איזו עמות  כב' הש' לוי:

 4  מגדל אור.  עו"ד קוקוי:

 5עמותת 'מגדל אור מרכז צעירי, בראשו� לציו�', זה שמה המלא של העמותה,   העד, מר מגידוב:

 6אני לא זוכר בדיוק, אני לא הייתי מייסד העמותה.  99או  �98נוסדה ב

 7כשהצטרפתי, העמותה הכריזה שאחד ממטרותיה זה פעילות חינוכית בלתי 

 8לי, דוברי רוסית בעיקר, וכשאני הצטרפתי לפעילות פורמלית בקרב בני נוער עו

 9של ישראל ביתנו בראשו� לציו� אז הוצע לי ג, לקחת חלק בעמותה הזאת. חשוב 

 10להזכיר שבעמותה כול, פעלו בהתנדבות ללא קבלת שכר, בכלל בעמותה לא היו 

 11  מועסקי, בשכר. 

 12  מי היה בי� המייסדי,?  ש:

 13היו שלושה מייסדי, לעמותה, היו טיפה, אני לא זוכר בדיוק את כל השמות אבל   ת:

 14  וואדי, קרפיצ'וב ז"ל.�השלושה המרכזיי, זה סטס מיסז'ניקוב, ארתור כזיב ו

 15  אוקי.   ש:

 16ה,, ה, אז ייסדו את מרכז הצעירי,, ואז ה, התארגנו כבר לעמותה, אבל   ת:

 17נו שיש בני נוער, זה אמצע, סו2 בהתחלה ה,, כול, היו אז חבר'ה צעירי, וראי

 18, הגיע כבר הגל הגדול של העלייה ולהרבה בני נוער לא היה מה לעשות, �90שנות ה

 19  וזה היה מ� פעילות למע� בני נוער כדי לעזור לה, להיקלט באר1.

 20  באיזה עוד תחומי, העמותה עסקה? חו1 מבני נוער,  ש:

 21נוער וחינו+ בלתי פורמלי, העמותה, בהתחלה היא עסקה בעיקר בתחו, של בני   ת:

 22אבל לאחר מכ� כשהרחבנו את הפעילות ג, לכל הקהילה דוברת הרוסית, ג, 

 23פעילויות תרבות, פסטיבלי,, אירועי תרבות, מופעי,, קונצרטי,, אבל הכל היה 

 24  למע�, עוד פע,, לטובת הקהילה דוברת הרוסית בעיר ראשו� לציו�.

 25  צטרפת?באיזה שני,, קוד, כל באיזה שנה אתה ה  ש:

 26  , 7או  �2006אני הצטרפתי ב  ת:

 27  ובאיזה שני, העמותה הייתה פעילה?  ש:

 28  , היא עדיי� רשומה אבל היא לא פעילה.2011, 2012העמותה הייתה פעילה עד   ת:

 29  ואיזה תפקידי, אתה מילאת, כשהצטרפת?  ש:

 30אני הייתי, אני הייתי, כשהצטרפתי אני הייתי אחד מחברי ההנהלה אבל לאחר   ת:

 31  יקשו ממני למלא תפקיד של גזבר.מכ� ב

 32  מה הקשר של דאוד גודובסקי לפעילות העמותה?  ש:
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 1  לא היה קשר של דאוד לפעילות העמותה.  ת:

 2  מה הכתובת של העמותה ופרטי ההתקשרות עמה במידת הצור+?  ש:

 3היות ואני הייתי גזבר, וכפי שאמרתי לא היו בעלי תפקידי, בעמותה בשכר, אנחנו   ת:

 4ת, אז היות ואני ניהלתי את כל ההתכתבויות והענייני, הכספיי, פעלנו בהתנדבו

 5אז הכתובת של העמותה, אני, אני רשמתי כתובת, כתובת של, כתובת הבית שלי, 

 6הכתובת הפרטית שלי. ג, הטלפו� של העמותה זה היה הטלפו� שלי, וככה זה 

 7ה הופיע על, על המכתבי, הרשמיי, של העמותה. זאת אומרת לא היה, לא הי

 8  מקו, אחר, לא היה לנו משרד או משהו כזה.

 9אמרת שהעמותה ג, עסקה בפעילות שקשורה לפסטיבלי,, לאירועי תרבות כאלה   ש:

 10  ואחרי, בראשו� לציו�, מאיזה גופי, קיבלת, מימו�?

 11אנחנו, אנחנו פנינו לכל מני גופי,, עוד פע,, בעיקר בגלל שפעלנו בקרב הקהילה   ת:

 12פנינו למשרד הקליטה לקבלת מימו� כזה או אחר,  דוברת הרוסית אז מ� הסת,

 13כדי לארג� משאבי,, ואחד, אחד המוסדות שהיה אפשר לקבל מימו� לטובת 

 14  הפעילות התרבותית והפסטיבלי, זה היה וועדת הארבעה.

 15, זאת הטבלה, מה מתו+ האירועי, האלה, 305ת/טוב. אני רוצה להציג בפני+ את   ש:

 16לוועדת הארבעה לצור+ קבלת התמיכה, מה מתו+ זו טבלת האירועי, אשר הוגשו 

 17  האירועי, האלה זו פעילות שהעמותה של+, עמותת 'מגדל אור' עשתה?

 18  , איפה שכתוב מגדל אור, למעט מתנ"ס שפירא באשקלו�.�2009וב �2008פעילות ב  ת:

 19  טוב. אז קוד, כל מה גודל התקציבי, שהעמותה קיבלה?  ש:

 20פה, סדר גודל, אני לא זוכר בדיוק את אני משער לעצמי שזה מה שרשו,   ת:

 21  המספרי, אבל כ�.

 22  אוקי. עכשיו, אמרת,  ש:

 23  אז מה אמרת, שעשית, את הפרויקטי, האלה?  כב' הש' לוי:

 24  כ�,  העד, מר מגידוב:

 25  שניה,?  כב' הש' לוי:

 26  שלושה. יש פה שלושה. יש פה,  העד, מר מגידוב:

 27  שניי, ושניי,,  עו"ד קוקוי:

 28  כ�,  ת:

 29  ,אז אמרת, למעט  ש:

 30  את פרויקט 'צעד קדימה' עשית,?  כב' הש' לוי:

 31  מה? עוד פע,,  העד, מר מגידוב:

 32  פרויקט 'צעד קדימה'?  כב' הש' לוי:
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 1  כ�, כ� זה הפרויקט שלנו,  העד, מר מגידוב:

 2  והפקת, מופע 'הבה',  כב' הש' לוי:

 3  בני, וג,,כ�, ו'הבה נגילה', פרויקט מופע, מופע, פרויקט באול, המופת וביד ל  העד, מר מגידוב:

 4  איפה עוד שניי,?  כב' הש' לוי:

 5  מה?  העד, מר מגידוב:

 6  יש עוד?  כב' הש' לוי:

 7  לא, זה פעמיי,, זה כל פרויקט,  עו"ד קוקוי:

 8  כל אחד פעמיי,?  כב' הש' לוי:

 9  תאריכי,, 4זה, אדוני, אפשר לראות ג, לפי תאריכי,, יש ש,   עו"ד קוקוי:

 10  כ�, אני רואה.  כב' הש' לוי:

 11  עכשיו,  עו"ד קוקוי:

 12  אז כל הארבעה עשית,?  כב' הש' לוי:

 13  לא, אני אמרתי למעט פעילות במתנ"ס שפירא באשקלו�,  העד, מר מגידוב:

 14  אז את 'צעד קדימה', שהוא באול, מופת בראשו� לציו� את, עשית,,  עו"ד קוקוי:

 15  הבנתי,  כב' הש' לוי:

 16  כ�,  העד, מר מגידוב:

 17  שפירא באשקלו� לא? אבל פרויקט 'צעד קדימה' במתנ"ס  עו"ד קוקוי:

 18  זה לא היה? 2008ביוני  17  כב' הש' לוי:

 19  לא, אנחנו לא פעלנו בשו, ערי,, בשו, עיר אחרת חו1 מראשו�.  העד, מר מגידוב:

 20  אוקי, כ�.  כב' הש' לוי:

 21אז, אז אי+, אי+, קוד, כל אי+ את, השגת, מימו�? זאת אומרת מה, מה   עו"ד קוקוי:

 22  ת, מול וועדת הארבעה?התהליכי,, מה הפעילות שאת, עשי

 23אנחנו, אנחנו קיבלנו טפסי, למלא, היו טפסי, למלא ע, כל המסמכי, שצריכי,   העד, מר מגידוב:

 24לצר2, התקנו� של העמותה, ההתאחדות, ניהול ספרי,, והגשנו את זה. כמדומני 

 25היינו צריכי, לשלוח את זה בדואר, היה ג, תארי+ מסוי, עד מתי צרי+ להגיש 

 26  אלה, וזה מה שעשינו.את המסמכי, ה

 27  מי הגיש את זה?  ש:

 28אני זוכר שאני הגשתי את המסמכי,, אני שלחתי את זה בדואר לוועדת הארבעה   ת:

 29  או בפקס,

 30  במי הסתייעת? אי+ ידעת מה למלא, אי+ למלא את הטפסי,, למי לשלוח?  ש:

 31לא, אי+ למלא, אי+ למלא את הטפסי, אנחנו ידענו אבל אי+, אי+, מה שנקרא   ת:

 32שעזר לנו לכתוב את הפרויקט זה חבר'ה מחברת הפקות אורורה, איגור ונלי,  מי
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 1שאנחנו, אני הכרתי אות, מזה שה, ביצעו אצלנו כמה מופעי, בתור חברת 

 2ההפקה בעיריית ראשו�, ומי שהכיר בינינו זה היה ואדי, קירפיצ'וב זיכרונו 

 3ת, ולקבל לברכה, אז הוא אמר שאפשר ג, לעשות פעילות קצת אחרת באמצעו

 4  מימו� ממשרד הקליטה.

 5  מי אמר את זה?  ש:

 6מי שאמר את זה זה, ואדי, אמר את זה והוא הסביר אי+ אפשר לעשות את זה,   ת:

 7באמצעות, באמצעות פנייה לוועדת הארבעה אפשר לעשות פרויקט, מופע 'הבה 

 8נגילה', טפסי,, נראה לי שאני קיבלתי את זה או במייל או בפקס אני פשוט כבר 

 9  זוכר, ואז מילאנו אות,, מילאנו את כל,לא 

 10אני רוצה להבי� משהו, הרי את, עמותה וכשאת, צריכי,, נגיד את, רוצי,   ש:

 11  לעשות הפקה, אי� לכ, לא אמני,, לא מי שעוסק בהגברה,

 12  אוקי,  ת:

 13או תפאורה, כל מני דברי, שכאלה. מי עושה את כל הפרויקט הזה בשבילכ,?   ש:

 14  'הבה נגילה', את, רוצי, לקיי, פרויקט 

 15  נכו�,  ת:

 16  מי עושה את הפרויקט?  ש:

 17  מי, מי שעזר לבצע את הפרויקט זאת חברת ההפקות אורורה.  ת:

 18אוקי, עכשיו, חברת ההפקות אורורה, עכשיו, כשאת, ממלאי, את הטפסי,   ש:

 19  לוועדת הארבעה צרי+ הרי לספר על הפרויקט, מי האמני,, דברי, מהסוג הזה,

 20  נכו�, אנחנו,  ת:

 21  י אתה קיבלת את כל המידע הזה?ממ  ש:

 22הרשימה של האמני, אנחנו קיבלנו, עוד פע,, לנו לא הייתה רשימה של האמני,,   ת:

 23אני ג, אמרתי את זה שאנחנו ג, לא יכולי, להעסיק בעמותה, לא, לא שלא 

 24יכולי,, אנחנו לא העסקנו, לא הייתה, לא היה לנו איזה הנהלת חשבונות שיכלה 

 25מי שעזר לנו להפיק את האירוע זו הייתה חברת ההפקות, להעסיק פה אנשי,, ו

 26אנחנו העברנו כס2 לחברת ההפקות וחברת ההפקות שילמה לאמני, האלה 

 27  שהופיעו בפעילות הזאת.

 28  רק לא אמרת לי מאיפה קיבלת את רשימת האמני,,  ש:

 29הרשימה, ה,, אנחנו הסתייענו, קיבלנו סיוע לקבל רשימת האמני, מחברת   ת:

 30  ההפקות,

 31  זאת אומרת עכשיו אתה אומר לי שהגיע מחברת ההפקות?  ש:

 32  כ�.  ת:
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 1  אוקי.   ש:

 2המטרה שלנו הייתה להפיק אירוע. כלומר א, יופיע באירוע פלוני או אלמוני לנו   ת:

 3זה לא משנה. חו1 מזה, ג, ראינו אות, בפעולה, את חברת ההפקות, אז ידענו 

 4  שה, מומחי, בתחו, הזה, וקיבלנו סיוע מה,.

 5  , מה הקשר של+ למסמ+ הזה?310ת/רוצה להציג בפני+ את האישור אני   ש:

 6אוקי. טוב, קוד, כל יש פה טעות סופר, וועדת הארבעה, זה מופנה אלי, אני, נכו�   ת:

 7זו הכתובת, הכתובת הפרטית שלי וזה ג, הכתובת של העמותה, היה צרי+ להיות 

 8אור', לי אי�, לי אישית כאלכס מגידוב אי� שו, קשר רשו, פה 'עמותת מגדל 

 9  לוועדת הארבעה ואני לא קיבלתי מימו� מוועדת הארבעה,

 10  הבנתי,  ש:

 11וג, הכספי, שהתקבלו מוועדת הארבעה התקבלו לחשבו� הבנק של עמותת מגדל   ת:

 12  אור ולא, ולא אלי, יש פה פשוט טעות סופר.

 13, יש ש, 077�95פקס שכתוב בכתב יד, אני רוצה להפנות את תשומת לב+ למספר ה  ש:

 14  רק מספר אחד שכתוב בכתב יד, מה זה המספר הזה?

 15  אני לא מכיר את המספר.  ת:

 16  מי זאת ראשלה ליברמ�?  ש:

 17היא רשומה פה, רכזת וועדת הארבעה. כנראה היא אחד המנהלי, בוועדת   ת:

 18  הארבעה.

 19  אני,  ש:

 20מדינת ישראל משרד  ג, הטפסי, שאנחנו מילאנו ה, כול, היו ע, לוגו של  ת:

 21הקליטה, כלומר ידענו שאנחנו ג, מעבירי,, ממלאי, טפסי, שה, טפסי, 

 22  רשמיי,.

 23עכשיו, על מנת לקבל את התמיכה מוועדת הארבעה, בסופו של דבר על מנת לקבל   ש:

 24  את הכס2 אחרי אישור ואחרי הכל צרי+ להגיש דו"חות ביצוע, נכו�?

 25  נכו�,  ת:

 26  מי הגיש דו"חות ביצוע?  ש:

 27  אנחנו הגשנו, עמותת מגדלור,  ת:

 28  אבל ממי קיבלת, את התוכ�?  ש:

 29  מה זאת אומרת?  ת:

 30  ממי קיבלת, את התוכ� לביצוע, מה, מה בוצע, מתי,   ש:

 31הביצוע היה מאוד פשוט. עוד פע,, אנחנו היינו עמותה ולא חברת הפקות.    ת:

 32 התשלו, היה מתחלק לכמה חלקי,, חלק גדול של התשלו, הל+ לחברת ההפקות
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 1כי ה, שילמו כס2 לאמני,, ואנחנו שילמנו, אנחנו כעמותה אי מדבר, העמותה 

 2שילמה לתאורה והגברה, העמותה שילמה למופת, לאול, במקרה הזה, או יד 

 3לבני,, העמותה שילמה כיבוד א, קנינו, כלומר כל ההוצאות שהיו בתו+ 

 4  הפרויקט.

 5  החשבוניות,רגע, אז דו"ח ביצוע זה בעצ, כל, את, שידכת, את כל   ש:

 6  בוודאי,  ת:

 7  ושלחת,?  ש:

 8  נכו� מאוד.  ת:

 �9, אחד זה חשבונית, ב312ת/�ו 311ת/אוקי. עכשיו אני רוצה להציג בפני+ את   ש:

 10  כי היא מתייחסת למגדל אור, החשבונית הזאת, 117אני מפנה רק לקבלה  312ת/

 11  אוקי,  ת:

 12  , שני המסמכי, האלה,117והקבלה   ש:

 13כ�, זו חשבונית, חשבונית מס שחברת אורורה הפקת העבירה לנו כחוק וכדי�, ויש   ת:

 14 �30, שזה בעצ, אחד האירועי, שהיו ביד לבני, ב2009לנובמבר  30פה תארי+ 

 15  . כ�, ויש פה, זה חשבונית מס וג, זה חשבונית מס.2009לנובמבר 

 16  לא, לא, אני, רק הקבלה,  ש:

 17  יש פה קבלה, אני, אוקי, סליחה, אני לא יודע למה  ת:

 18  ,2009לנובמבר  30זה  311ת/לא, לא, אוקי,   כב' הש' לוי:

 19  כ�,  העד, מר מגידוב:

 20  , אתה רואה,2008אבל אחרי, זה   כב' הש' לוי:

 21  , 311ת/כ�, אבל העד לפני כ� דיבר על   עו"ד קוקוי:

 22  אוקי,  כב' הש' לוי:

 23  זה? אוקי,  העד, מר מגידוב:

 24  , וזה מה זה?�2008זה מ 117הקבלה  312ת/�כ�, ומ  עו"ד קוקוי:

 25  כ�,  ת:

 26  למה זה קשור?  ש:

 27עוד פע,, אני לא יודע למה זה קשור, אני חייב להגיד שאנחנו פעלנו, העמותה   ת:

 28פעלה כדת וכדי� והיינו צריכי, לקבל חשבונית מס, וקיבלנו את זה כי יש לנו רואה 

 29  זה הקבלה הזאת, חשבו� שביקר את הדו"חות, הקבלה היא לא, אני לא יודע מה

 30דר+ וועדת הארבעה?  �2008? עשית, אירועי, ב�2008אוקי. איזה אירוע עשית, ב  ש:

 31  בוא נסתכל בטבלה,

 32  תראי, יש פה אירוע שהיה במאי, אבל אי�,   ת:
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 1  אז יש אירוע?  ש:

 2  מה?  ת:

 3  ?�2008יש אירוע שהיה ב  ש:

 4  יש, כ�, כ�,  ת:

 5  כ�, יש אירוע,  ש:

 6יש התאמה בי�, בי� אירוע לבי� חשבונית מס, ופה,  לא, אבל, אבל פה לפחות יש,  ת:

 7  לא רשו, פה,

 8  פה זה, זאת אומרת אתה לא יכול לשיי+ את זה?  ש:

 9  לא.  ת:

 10  טוב.  ש:

 11עוד פע,, אני משער שזו הקבלה, אבל עוד פע,, אנחנו בטוח דרשנו בגי� זה   ת:

 12  חשבונית מס,

 13  אבל זו קבלה עבור אירוע,  ש:

 14  אירוע שהיה פה, הפקה פסטיבל,כ�, כנראה עבור איזשהו   ת:

 15  צעד ראשו�, צעד קדימה, סליחה,  ש:

 16  צעד,  ת:

 17  לא, לא, לא, בטבלה יש את האירוע הזה,  ש:

 18  ,�2008לא, היה אירוע ב  ת:

 19  אוקי,   ש:

 20  אבל היה אירוע אחד,  כב' הש' לוי:

 21  מה?  העד, מר מגידוב:

 22  היה אירוע אחד,  כב' הש' לוי:

 23  נכו�,  העד, מר מגידוב:

 24  , 2ופה יש   כב' הש' לוי:

 25  זו רק קבלה אחת אדוני, �2008לא, קבלה אחת, ב  עו"ד קוקוי:

 26ופה, כ� זה, הסכו, הוא נראה לי  73,530כ�, הנה זה. הסכו, פחות או יותר הוא   העד, מר מגידוב:

 27הגיוני, רק שזה כנראה קבלה על השיק שאנחנו נתנו, ואני משער שקיבלנו ג, 

 28  חשבונית מס,

 29  בסדר,  ש:

 30  חשבונית מס. �2009וצג פה, כפי שג, קיבלנו בוהוא לא מ  ת:

 31  טוב.  כב' הש' לוי:
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 1בסדר. לגבי וועדת הארבעה, באיזו דר+ אתה תקשרת ע, וועדת הארבעה, או שה,   עו"ד קוקוי:

 2  תקשרו את+?

 3למעשה, למע� האמת אני לא כל כ+ תקשרתי אית,, כלומר לא היה צור+ לתקשר,   העד, מר מגידוב:

 4העברנו את זה לוועדת הארבעה, אני חושב שאני קיבלתי אנחנו מילאנו טפסי,, 

 5מה, או מייל אחד או שניי, לגבי איזושהי הבהרה שה, ביקשו, עניתי, וזהו. לא 

 6  היה לי, לא היה לי איזה דיוני, מיוחדי,,

 7טוב. אילו שיחות חריגות, שיחות טלפו� חריגות זכורות ל+ בהקשר של וועדת   ש:

 8  הארבעה? א, בכלל.

 9ר לי שיחות טלפו� חריגות, אני חושב שאולי פע, קיבלתי טלפו� או לא זכו  ת:

 10מהמזכירה של הוועדה או מגברת ראשלה ליברמ�, היא שאלה אותי משהו ועניתי 

 11  לה ובזה הסתיי, הטיפול.

 12  אני רוצה לצטט ל+ מה איגור ריז,  ש:

 13  מה?  ת:

 14לה. אני מפנה מה איגור ריז העיד על איזה שיחת טלפו� מסוימת שאתה היית צד   ש:

 15, אבל מדובר פה על, 12, אני אקריא משורה 1489למאי עמוד  7לפרוטוקול מיו, 

 16הוא מתאר את השיחה הזאת בהקשר של פרויקט שהוא קורא לו "הפקת פסטיבל 

 17שירה הבה נגילה", זה מה שהוא, זה על הפרויקט הזה, הוא מציי� את זה בשורה 

 18ור ל+ לגבי שיחת טלפו� מסוימת בי� . שאלת התובעת "מה זכ�12, אני מקריאה מ6

 19נציגת וועדת הארבעה לבי� אלכס מגידוב בקשר לפרויקט הבה נגילה, הא, אתה 

 20יודע משהו על השיחה הזאת?", ואז איגור ריז מספר את הדבר הבא, "כ�, אני 

 21קיבלתי בעקבות השיחה הזאת", שיחה בינ+ לבי� נציגת וועדת הארבעה, "ג, 

 22י שכנראה לאחד מהפקידות בוועדה הייתה איזו שיחה מראשלה שהסבירה ל

 23שאלה בנוגע לדו"ח ביצוע שהוגש לוועדת הארבעה בש, האגודה", זו אגודת מגדל 

 24אור, "ומכיוו� שבטפסי, צוי� אלכס מגידוב כאיש קשר אז היא יצרה איתו קשר 

 25כדי לברר משהו בנוגע לדו"ח ביצוע וקיבלה ממנו תשובה, לפי מה שסופר לי, 

 26הו בסגנו� 'את, עוד לא שילמת, לי כס2, למה את, בכלל פנית, אלי?', חצופה מש

 27אני פירשתי את זה לעצמי אחרת, אני פשוט ידעתי שלאלכס אי� שו, פרט לגבי 

 28הפרויקט לתרו, לוועדת הארבעה, לא היה סיכוי שהוא יוכל לענות על שאלה 

 29ות ומה מופיע כלשהי בנוגע לפרויקט כי לא היה לו שמ1 של מושג מה מופיע בדו"ח

 30בדו"חות ביצוע, לכ� הוא פשוט התעצב� וגר, לשבירת כלי,. אני קיבלתי נזיפה 

 31מראשלה ודרישה לא להיות יותר בקשר ע, האגודה בגי� הפרויקטי,, לא להגיש 
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 1יותר פרויקטי, בש, האגודה, וועדת הארבעה לא תהיה מוכנה יותר לשת2 פעולה 

 2  ע, האגודה". מה יש ל+ להגיד על זה?

 3אני לא זוכר את המקרה הזה ולא זוכר את השיחה הזאת, אני זוכר, אני רק יודע   ת:

 4שאנחנו כ� הגשנו דו"חות ביצוע, כפי שנתבקשנו לעשות ועשינו את זה, לגבי 

 5  פרויקטי, שהתבצעו בראשו� לציו�.

 6  מדוע הפסקת,, מדוע הגשת, רק שניי,? רק שניי, לצור+ העניי�,  ש:

 7יש מקצוע בתחו, הזה וכפי שאמרתי פעלתי בהתנדבות עוד פע,, אני, אני לא א  ת:

 8, ומאז שלשנת �2009ו �2008בעמותה. אנחנו קיבלנו, פעמיי, הפקנו פעילות, ב

 9ואדי, שפשוט ועדת הארבעה �רצינו להגיש נראה לי שמישהו אמר ל 2010

 10הפסיקה לפעול ואי� כבר מה להגיש, וצרי+ להגיש לפרויקטי, אחרי, וצרי+ 

 11  אחרי,. לחפש פרויקטי,

 12  סיימתי.   ש:

 13  חקירה נגדית לעור+ הדי� אדרת.  כב' הש' לוי:

  14 

 15  מר אלכס מגידוב, משיב בחקירה נגדית לעור( הדי� ג. אדרת: 1ע.ת/

 16שלו,. לגבי עמותת מגדל אור, אמרת שבי� המייסדי, היו ואדי, קירפיצ'וב וסטס   עו"ד אדרת:

 17  מיסז'נקוב, נכו�?

 18  נכו�.  העד, מר מגידוב:

 19  היה ביניה, קשר, קשרי עבודה, קשרי, חבריי,?  ש:

 20קשרי ידידות בהתחלה. ה, היו חברי,, בעבר ה, שיתפו פעולה במסגרת   ת:

 21  המפלגתית,

 22  אוקי,  ש:

 23  אבל ה, היו חברי,.  ת:

 24  טוב. עכשיו,  ש:

 25  ונשארו חברי,.  ת:

 26, אני רוצה להקריא ל+ קטע קצר ותתייחס 2015למאי  �17אמרת בהודעה של+ מה  ש:

 27, "אני רוצה לציי� שמי שפנה אלי בהתחלה ע, 40תה אומר ככה, שורה אליו. א

 28הרעיו� הזה היה ואדי, קירפצ'וב שהיה אחד ממייסדי העמותה, ואמר שיש 

 29אפשרות לקבל תמיכה לאירועי תרבות מוועדת הארבעה, וקישר אותי ע, נלי 

 30  שכבר הייתה מוכרת לי כמי שעשתה מספר אירועי, בראשו� לציו�", זה נכו�.

 31נכו�, ואדי, קירפיצ'וב, ואדי, קירפיצ'וב ז"ל היה סג� ראש העיר באותה תקופה   ת:

 32והיה אחראי על פעילות מטע,, מטע, העירייה, והחזיק נראה לי, נדמה לי א, 
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 1אני לא טועה, תיק התרבות, תיק התרבות בקרב עולי ברית המוצעות, ואחת 

 2ובמסגרת זו הוא ג, אמר  המטרות שלו זה היה להביא יותר, יותר פעילות לעיר,

 3  שא, אפשר, עוד פע,, ס+ הכל זה לגיטימי לבקש,

 4  לא, לא, אי� טענות, אני רק שואל א, מה שציטטתי אות+ זה נכו�,  ש:

 5  נכו�,  ת:

 6  אלה היו העובדות.  ש:

 7  נכו� מאוד.  ת:

 8עכשיו, שאלו אות+ בחקירה מספר פעמי, על קשר של דאוד ועל קשר של פאינה,   ש:

 9אומר "לא היה קשר בי� האירועי, לדאוד או פאינה, אני ראיתי אתה  55ובשורה 

 10כא� את טובת העיר וטובת הקהילה דוברת הרוסית בהפקת אירועי תרבות", זה 

 11  נכו�?

 12  נכו� מאוד.  ת:

 13כששאלו אות+ על הקשר ע, הגברת פאינה קירשנבאו, אמרת שהכרת אותה   ש:

 14ביניכ, קשרי,  בתוק2 תפקידה כמזכ"לית המפלגה ולא מעבר לזה, לא היו

 15אישיי,, לא היו פניות של+ אליה, בקשות, שו, דבר בכלל, ובקשר למופעי, בפרט, 

 16  נכו�?

 17בכלל, בכלל ובקשר למופעי, בפרט. היה לנו קשרי, אנחנו הכרנו בגלל שאנחנו   ת:

 18שני, במסגרת פעילות פוליטית, בוודאי הכרנו, נפגשנו באירועי, פוליטיי,, חוגי 

 19  היה,בית, כנסי,, אבל זה 

 20  זו הייתה המסגרת,  ש:

 21  נכו�.  ת:

 22  כששאלו אות+ בחקירה מה מהות הקשרי, של+ ע, פאינה, אמרת 'אי� מהות',  ש:

 23  אי�, אי�, אי� מהות אישית, כלומר זה לא היה משהו אישי, אנחנו הכרנו,  ת:

 24  קשרי ידידות,  ש:

 25  לא הכרנו, אנחנו מכירי, הרבה שני,   ת:

 26  מהמפלגה?  ש:

 27  מהמפלגה.  ת:

 28  ואני חוזר ואומר, בכל הענייני, האלה של המופעי, אי� לה שו, קשר,  ש:

 29  בכל המופעי, האלה ובכל הענייני, האחרי, ג,.  ת:

 30  עכשיו, בהמש+ לקטע שהקריאו ל+ מה שאומר איגור ריז,  ש:

 31  כ�,  ת:
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 1 אז א, איגור ריז אומר שלמעשה העמותה לא הייתה קשורה בכלל למופעי,, היא  ש:

 2הייתה רק כסות, לא היה לה מושג מה קורה ואת המופעי, למעשה עשו אורורה 

 3  איגור ונלי, והשתמשו רק בש, שלכ,, מה יש ל+ לומר על זה?

 4קוד, כל המופעי, האלה היו, כמדומני ה, היו, יש פה תאריכי,, אנחנו שכרנו   ת:

 5ה, זה לא אול,, הפקנו אירוע. זה שאנחנו נעזרנו בחברת ההפקות זה לא אומר, ז

 6  הופ+ את הדבר הזה ללא לגיטימי,

 7לא, אני לא שאלתי על לגיטימי. הוא אומר שלמעשה את, שימשת, כסות,   ש:

 8  האירוע לא קשור אליכ,, את, לא קשורי, לאירוע, והשתמשו רק,

 9  האירוע היה,  ת:

 10השתמשו רק בש, שלכ,, ולכ� ל+ לא היה מושג על מה מדובר, ומפה בא הסיפור   ש:

 11  חה ע, ראשלה. אז תגיב על זה בבקשה.שלו על השי

 12אני, אני עוד פע,, כפי שאמרתי אני לא זוכר שהייתה שיחה בנוסח הזה אבל יכול   ת:

 13, אמרתי שקיבלתי כמה �2008�2009להיות שהייתה שיחה ואני, עוד פע,, זה היה ב

 14שיחות בנושא הזה, ונתתי הסברי, לגבי אירועי, שקרו בראשו� לציו�, המופעי, 

 15אירועי התרבות, וג, הגשנו דו"חות. בוודאי שאנחנו הפקנו את האירוע, האלה ו

 16עמותת מגדל אור, ונעזרנו בחברת ההפקות אורורה, באמצעותה שילמו שכר 

 17טרחה לאמני, עולי, שהשתתפו באירוע, ואנחנו שילמנו את כל ההוצאות 

 18  האחרות להגברה, תאורה, וכולה.

 19  תודה רבה.  ש:

 20  ות האול,, השכרת האול,.וג, שכירות, עבור שכיר  ת:

 21  חקירה חוזרת?  כב' הש' לוי:

 22  אי�.  עו"ד קוקוי:

 23  תודה רבה ל+, אתה משוחרר,  כב' הש' לוי:

 24  אני מבקשת,  עו"ד קוקוי:

 25  אתה מבקש לפסוק הוצאות?  כב' הש' לוי:

 26  כ�.  עו"ד קוקוי:

 27  סליחה?  העד, מר מגידוב:

 28  יש ל+ זימו�?  כב' הש' לוי:

 29  אי�.  עו"ד קוקוי:

  30 

 31  בהקלטה)(הפסקה 

  32 
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 1  תעודת זיהוי?  כב' הש' לוי:

 2  .309537124  העד, מר מגידוב:

 3  מניי� אתה מגיע?  כב' הש' לוי:

 4  מה?  העד, מר מגידוב:

 5  מאיפה אתה מגיע?  כב' הש' לוי:

 6  מהעבודה בירושלי,.   העד, מר מגידוב:

 7  תיגש ע, זה למזכירות. כ�. אלו העדי, להיו,?  כב' הש' לוי:

 8  י דברי,, כ�, רק עוד שנ  עו"ד אב� ח�:

 9  אני יכול ללכת?  העד, מר מגידוב:

 10  אתה משוחרר. לבקשת, לבקשת בית המשפט אנחנו הצלחנו לפענח את כתב היד,  עו"ד אב� ח�:

 11  את הכל?  כב' הש' לוי:

 12  את, אני מניח, כ�, את הכל. אני אגיש את זה.   עו"ד אב� ח�:

 13  ג, של השופט אברה, יעקב?  כב' הש' לוי:

 14  ו הייתה הבעיה,בעיקר אצל  עו"ד אב� ח�:

 15  כ�,  כב' הש' לוי:

 16  השופטת כתבה,  עו"ד אב� ח�:

 17  כ�,   כב' הש' לוי:

 18  אני חשבתי פע, שרק רופאי, לא מביני, את הכתב,  עו"ד אדרת:

 19  אנחנו חיפשנו רופא,  עו"ד אב� ח�:

 20לא, זה שופטי, שחושבי, שה, רופאי,, או רופאי, מתוסכלי,. אוקי. קיבלת,,   כב' הש' לוי:

 21  עור+ הדי�,

 22  כ�, כ�,  ו"ד אדרת:ע

 23  כ�, כ�, זה עבר דרכ,, זה כבר אושר,  עו"ד אב� ח�:

 24  אוקי, מאה אחוז, יופי, תודה רבה.  כב' הש' לוי:

 25  יש רק, חלק מההחלטות, אדוני חלק מההחלטות במקור ה� ג, מחוקות.  עו"ד אדרת:

 26  מושחרות.  דובר:

 27  מההחלטות עצמ� מושחר, שזו לא השחרה שלנו, יש החלטות שחלק   עו"ד אדרת:

 28  לא, לא, זה מה שבתעודת חיסיו�,   עו"ד אב� ח�:

 29  בסדר. פה קיבלתי רק את מה שמותר לקרוא,  כב' הש' לוי:

 30  כ�, כ�,  עו"ד אב� ח�:

 31  כ�,  עו"ד אדרת:

 32  בסדר גמור,  כב' הש' לוי:
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 1  לא, שג, אנחנו לא ראינו, זה מה שהתכוונתי,  עו"ד אדרת:

 2  בסדר. כ�,  לוי:כב' הש' 

 3  בנוס2 אני רוצה להגיש, יש לנו תכנית עדי, לחודש וחצי הקרובי,,  עו"ד אב� ח�:

 4  בניכוי ימי החופשה?  כב' הש' לוי:

 5  בניכוי,  עו"ד אב� ח�:

 6  כ�.  כב' הש' לוי:

 7  אז שיהיה רק בפני בית המשפט, אנחנו נשתדל לעמוד בתכנית הזאת.   עו"ד אב� ח�:

 8  זה מה,  עו"ד אדרת:

 9  ג, כאילו את, שיהיה לכ,,  � ח�:עו"ד אב

 10  אני אבדוק שלא שינית,,  עו"ד אדרת:

 11  כ�,  כב' הש' לוי:

 12  לא, לא, נשנה בהמש+,  עו"ד אב� ח�:

 13  נוס2 לכ, עד, �30טוב, ב  כב' הש' לוי:

 14כ�, זה היה היו,, בוא נראה א, הוא יגיע, וא, כ� אנחנו עדיי�, אנחנו, אני מניח   עו"ד אב� ח�:

 15  י זמ�.שזה לא ייקח יותר מד

 16  בסדר. זהו? בזה תסתיי, פרשת התביעה?  כב' הש' לוי:

 17  לא, ממש לא. זו תכנית,   עו"ד אב� ח�:

 18  אחרי זה תתחיל הפגרה,  עו"ד קוקוי:

 19  לא, זה עד, אפילו לא עד הפגרה,  עו"ד אב� ח�:

 20  ביולי רק, 2  כב' הש' לוי:

 21  לא, זה לא עד הפגרה.   עו"ד אב� ח�:

 22  צופי,?כמה זמ� את,   כב' הש' לוי:

 23  בהמש+?  עו"ד אב� ח�:

 24  כ�, לפחות תו, פרשת התביעה,  כב' הש' לוי:

 25אני מערי+ שאחרי הפגרה אנחנו נצטר+ עוד מספר דיוני,, לא הרבה. תלוי כמה   עו"ד אב� ח�:

 26חוקרי, נצטר+ להביא, אבל אני מערי+ שעד הפגרה נסיי, את רוב העדי, 

 27  , בהמש+, אבל לא הרבה.המהותיי,. יישארו עוד כמה דיוני, לעדי, מהותיי

 28  ועור+ די� אדרת, בלי לשלו2, בלי לגלות לנו איזה שפני, יש בכובע,  כב' הש' לוי:

 29  למה?  עו"ד אדרת:

 30  לפרשת הגנה.  כב' הש' לוי:

 31  אני לא יכול להערי+ עכשיו,  עו"ד אדרת:

 32  חודשי,?  כב' הש' לוי:
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 1  לא.  עו"ד אדרת:

 2  לא. הנאשמת תעיד?  כב' הש' לוי:

 3פע,, מבלי לחוות דעה, ואני פה צד קט� בתיק, אבל אני חושב שיש עדי, בתיק עוד   עו"ד אדרת:

 4הזה שאפשר היה לוותר עליה,. העדי, של היו,, לפחות ככל שאני רואה, אני לא 

 5  רואה מה ה, תרמו לקידו, התמונה,

 6  שוב, שוב, כל, לפעמי, לא כל עד תור, תרומה מהותית וגדולה,  עו"ד אב� ח�:

 7  ,כ� אבל  עו"ד אדרת:

 8  יש עדי, שה, חלק קט� מהפאזל, אבל צרי+ אות,. אני שוב, הנה, אני אומר,  עו"ד אב� ח�:

 9  ה, חלק קט�,  כב' הש' לוי:

 10  רגע, רגע, אני אומר, הרשימה בפני+. כל עד שתגיד לי שאפשר להגיע להסכמה,  עו"ד אב� ח�:

 11  אי אפשר להסכי,?  כב' הש' לוי:

 12  רשימה,אני אומר שוב, הנה יש פה   עו"ד אב� ח�:

 13  ג,, ג, לפי החקירה הנגדית, אני מסכי, ע, עור+ הדי� אדרת,  כב' הש' לוי:

 14קחו בחשבו�, תפנימו שדאוד לא נאש, יותר בתיק, הוא סיי, את עניינו. עכשיו,   עו"ד אדרת:

 15  לא ראיתי שזה קיבל ביטוי בכלל ברשימת העדי,, זה קצת מפתיע.

 16טוי כי הרשימה הרבה יותר גדולה מהעדי, לא, הוא קיבל, לא, הוא קיבל בי  עו"ד אב� ח�:

 17  שאנחנו מביאי,.

 18אז את, אולי באמת תעשו שיעורי בית, אבל השאלה היא ג, מבחינתכ,, אני, אני   כב' הש' לוי:

 19הבנתי שהעדי, האלה באו היו, בעיקר כי את,, אי אפשר היה להגיש את 

 20  ההודעות שלה, מבחינתכ,?

 21כי בהודעות אדוני יראה, העד השני שהיה עכשיו, יש לא, להגיש את ההודעות לא,   עו"ד אדרת:

 22  הודעות, כל מני דברי,, אבל להגיע לפרפרזות לדעתי אפשר היה.  3

 23  למה צרי+ להיות סג� שר החו1 בשביל שיגיעו לפרפרזות?  כב' הש' לוי:

 24  לא צרי+, זה לא קשור,  עו"ד אב� ח�:

 25מה, ג, התחושה שלי הייתה כזו, לא אכפת לי אבל באמת זה מיותר. רוצי, נו אז   כב' הש' לוי:

 26להחיש את הדיו� ובאמת לשמוע עדי, מהותיי,? אני חושב שההערה הזאת מאוד 

 27מוצדקת, והעדי, היו, ה, דוגמה מצוינת לזה. אפשר היה להגיע, אני לא יודע 

 28  המהות, כמה בסיכומי, תגידו לי, תבקשו להסתמ+ על העד ששמענו היו,.

 29נצטר+ ג, את העדי, האלה. מי שאנחנו בודקי,, אדוני, אנחנו כבר בודקי,, יש   עו"ד אב� ח�:

 30  עדי,, �400למעלה מ

 31  זה בסדר,  כב' הש' לוי:

 32  אנחנו מסנני, אות, אחד אחד, אנחנו מורידי, הרבה,  עו"ד אב� ח�:
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 1  אבל מה שאומר, מה שאני אומר לכ,,  כב' הש' לוי:

 2  נו ננסה שוב להגיע להסכמות,אבל אנח  עו"ד אב� ח�:

 3  כ�,  כב' הש' לוי:

 4  ג, לגבי העדי, האלה.  עו"ד אב� ח�:

 5  כ�.  כב' הש' לוי:

 6עדי, שה, כרגע בחו"ל, אני חושב שכ� נוכל להגיע להסכמה, אני  2יש לדוגמה   עו"ד אב� ח�:

 7  מערי+, מאשר עכשיו לחכות ולהטיס אות, לפה,

 8  היה משהו טוב,למה? אולי ניסע, כ�, לפחות שי  עו"ד אדרת:

 9  , אני נועל את הישיבה.09:00למאי בשעה  21טוב. אז המש+ הדיו� בישיבת   כב' הש' לוי:

 10   תודה לאדוני.  עו"ד אדרת:

 11  �ההקלטה הסתיימה�
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 23 רוהר אורלי ידי על הוקלד




