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   5735/18ע"פ  תיק בית המשפט העליון     
 
 

  לפני כבוד השופט ירון לוי
 

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

 עקירב, ועו"ד נטלי קוקוי
 

 נגד
 

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

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

 1 
#<1># 2 
 3 

 4 :נוכחים

 5 יעל שחף עו"ד דן אלדד, עו"ד מאור אבן חן, עו"ד יונתן קרמר, עו"ד משה עקירב, ועו"ד

 6 הנאשמת בעצמה 
 7 ידי ב"כ עו"ד גיורא אדרת עו"ד אורן אדרת ועו"ד אלון קליין-על

 8 הנאשם בעצמו  
 9 ידי ב"כ עו"ד אבי חימי ועו"ד משה וייס-על

 10 

 11 . ע.ה, גב' פאינה קירשנבאום1  העדה:

 12 

 13 פרוטוקול

 14 

 15 הדיון מתקיים בהקלטה ע"י חברת איטייפ

 16 

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

 18 נוכחים הנאשמים ובאי כוח הצדדים. בוקר טוב גברת קירשנבאום. 

 19 בוקר אור.  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 המשך חקירה ראשית. אפשר לכבות את זה? כב' הש' לוי:

 21 סגרתי, זה בדיוק מה שעשיתי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 22 תודה רבה. בבקשה.  כב' הש' לוי:

 23 כבודו, הבוקר נתחיל עם הנושא של 'עזרא'.  עו"ד ג. אדרת:

 24 כן.  כב' הש' לוי:
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 1רק לפני, אדוני, בישיבה הקודמת שאל את גברת קירשנבאום לגבי  עו"ד ג. אדרת:

 2גרשון מסיקה, להסבר למה שהוא יעיד כפי שהעיד, כך זה הובן לפחות 

 3א תסביר אבל ההסבר הוא לא על ידינו וגברת קירשנבאום אמרה שהי

 4עדות. ההסבר הוא ניתוח של ראיות ואני חושב שמקומו בסיכומים 

 5 ולא בעדות. 

 6 לגמרי. אפשר לחסוך את החלק הזה.  כב' הש' לוי:

 7 אז לכן, רק שנסביר שלא התחמקנו מתשובה.  עו"ד ג. אדרת:

 8 בסדר גמור.  כב' הש' לוי:

 9 תודה.  עו"ד ג. אדרת:

 10 . בבקשה כב' הש' לוי:

 11 

 12 העדה, גב' פאינה קירשנבאום ממשיכה להשיב בחקירה ראשית לשאלות עו"ד קליין: 

 13טוב, פאינה, אני רוצה שנדבר רגע ברמה כללית, תסבירי לנו מה זה  ש:

 14 ארגון ישראל ביתנו עולמי, מה המטרות שלו. 

 15כמו לכל מפלגה ציונית בארץ גם לישראל ביתנו יש ארגון עולמי, זה  ת:

 16לא ישראל ביתנו עולמי אלא ביתנו עולמי כמו שיש ליכוד עולמי כמו 

 17שמזרחי למפד"ל הוא המשך לבית יהודי ככה לישראל ביתנו יש את 

 18ביתנו עולמי שזה ארגון גג לכל הפעילות של המפלגה בעולם. ובהמשך 

 19מה, למה זה נחוץ. המטרות של ביתנו עולמי יש לה אני אפרט ואגיד ל

 20מספר מטרות. דבר ראשון שזה תואם את האג'נדה של המפלגה לקרב 

 21יהדות בתפוצות ליהדות, לציונות, למדינת ישראל. המטרה השניה זה 

 22לעודד עליה בתפוצות למדינת ישראל והמטרה השלישית היא המטרה 

 23ה, מטרה היא להצביע ופה אני עושה איזה שהוא אולי הצידה טיפ

 24לקונגרס היהודי הציוני. אז ולכך יש, לא יודעת, כאילו אני יכולה 

 25 להיכנס, 

 26עוד מעט נגיע לקונגרס, עוד טיפה על הארגון העולמי, מי זה יורי  ש:

 27 שטרן. 

 28ביתנו עולמי נוסדה עוד לפני שאני הגעתי אני חושבת למפלגה או  ת:

 29יה אחראי על כל הנושא של בתחילת תפקידי, אני לא זוכרת כי מי שה

 30ההקמת ביתנו עולמי היה חבר הכנסת יורי שטרן והוא הקים את 

 31ביתנו עולמי, הוא מינה את אריק, מינה או בחר אני לא יודעת מה היה 

 32 נודלמן אריק את מינה הוא, לזה שותפה ישם תהליך כי לא היית
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 1 והקימו הברית לארצות נסעו שניהם בהמשך, עולמי ביתנו ל"למנכ

RAJE -    Russian American Jewish of Israel ,2 בעצם שזה 

 3-ל הפך RAJE לימים. הברית בארצות עולמי ביתנו של השלוחה

American forum of 4 זה על ארחיב ואני התהליך ובסוף ביתנו ישראל 

 American forum . 5 נהיה זה בהמשך

 6 ?עולמי ביתנו בארגון תפקיד היה לך האם. אוקי :ש

 7כל עוד יורי שטרן היה בחיים, כל הניהול של ביתנו עולמי היה תחת  ת:

 8כנפו, הוא היה אחראי על זה לגמרי. הוא נסע בעולם, הוא הקים את 

 9וכשיורי שטרן  2007-הסניפים והוא גם ניהל את זה. יורי שטרן נפטר ב

 10נפטר אז באופן טבעי הניהול על כל כמו שכל המוסדות המפלגה היו 

 11י אז גם ביתנו עולמי הפך לעוד ארגון שהיה תחת מנוהלים על יד

 12אני רק למדתי כי  2009-ו 2007פיקודי אפשר להגיד. בשנים הראשונות 

 13באמת להבין את כל המבנה של המוסדות לאומיים, של הקונגרס, של 

 14הבחירות, זה תהליך, תהליך מסובך ובאמת למדתי והתעמקתי בנושא 

 15ואמר שאני חייבת להיכנס  אביגדור ליברמן פנה אלי 2009-הזה. ב

 16הבחירות הן לא  2011-2010-יותר לעובי הקורה של הניהול מכיוון שב

 17מתקיימות ביום אחד בקונגרס אז זה תקופה שבחירות מתקיימות. 

 18הוא ביקש ממני להיכנס יותר לנושא כדי להכין את כל, את הסניפים 

 19 שלנו בעולם לקראת הבחירות לקונגרס. 

 20 טוי אחרי הבקשה שלו? מה התפקיד שלך?איך זה בא לידי בי ש:

 21אחרי שהוא ביקש אני התחלתי קודם כל נסעתי יותר, התחלתי לנהל,  ת:

 22, צריך להבין באמת איך כל הניהול הזה 2009-ו 2007עם עד אז בין 

 23מתקיים. אני מרוב הארגונים שאני ניהלתי והמוסדות היה לי איזה 

 24ם הארגונים הייתי שהוא לו"ז קבוע עם מי אני יושבת כמה. אז ע

 25יושבת פעם בחודש שעה, זה הזמן שהיה מוקצה. סתם למען העניין אז 

 26נגיד, לא חשוב, הייתי יושבת שם, אז פעם בחודש אריק נודלמן היה 

 27מגיע, היה מדווח לי על הפעילות של ביתנו עולמי, על הקמת סניפים, 

 28 מכיוון שכבר נהייתי יותר מעורבת והייתי 2009-על ההתקדמות ומ

 29צריכה לקחת את זה על עצמי יותר וראיתי שהדברים לא ממש זורמים 

 30לפי שביעות הרצון שלי אז התחלתי לרדת יותר לעומק של הדברים, 

 31התחלתי יותר לנסוע לארצות הברית, נכנסתי יותר לניהול של הפורום 

 32וגם להכנה של הפורום לקראת הבחירות ואני בכוונה מדגישה יותר 
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 1כך ארחיב על כל הפעילות בעולם מכיוון שעם בפורום אבל אני אחר 

 2 השנים בקונגרס המקום המשמעותי לבחירות נשאר צפון אמריקה.  

 3אוקי. בואי נחזור טיפה אחורה. האם בתקופה של יורי שטרן נעשו  ש:

 4 איזה שהם סקרים?

 5כן. היה סקר אחד שנעשה בתקופה של יורי וזה בתקופה שבאמת רק  ת:

 6ו עולמי ואני חושבת שהסקר הוא לא נעשה התחילה הפעילות של ביתנ

 7רק בארצות הברית, הוא נעשה בעוד תפוצות. אני יודעת שהיה סקר, 

 8לא התעמקתי בו כי באמת זה לא היה התפקיד שלי, אבל אני יודעת, 

 9זוכרת את התוצאה והיא זו שדירבנה אותנו ליותר פעילות. הסקר 

 10שאם בעולם  דיבר על, בכלל על היהדות רוסיה בתפוצה. והתברר

 11אחוז  50ההתבוללות בתפוצה יהודית באופן כללי היא סדר גודל של 

 12אחוז, יש לזה  68-אז ההתבוללות בתפוצה הדוברת רוסית מגיעה ל

 13הרבה הסברים גם בגלל המשטר שמשם הם יצאו, חוסר דעת, חינוך 

 14כזה וגם כנראה בגלל, כל מיני דברים היו שם כל מיני מסקנות. ולכן 

 15שהארגון שם לעצמו היא בהחלט לקרב את התפוצה אחת המטרות 

 16הדוברת רוסית ליהדות, לציונות כמו שאמרתי למדינת ישראל וכמה 

 17 שיותר למנוע התבוללות של היהדות הזאת. 

 18אוקי. בואי תעשי לנו קצת סדר, תספרי לנו מה זה הקונגרס הציוני  ש:

 19 העולמי בכמה מילים. 

 20הרצל שעומד בבאזל על אז בטח כולם מכירים את התמונה של  ת:

 21הוקם הקונגרס היהודי הציוני והקונגרס הזה  1897-המרפסת, אז ב

 22הוא מייצג את כל היהדות של התפוצות ומחשיב את עצמו לממשלת 

 23עם היהודי. הקונגרס היה מתכנס כל מיני תקופות, פעם בשנה 

 24 4-בהתחלה, אחר כך זה לפי החלטה של הנהלה שלו הפך לפעם ב

 25המדינה ההתכנסות של הקונגרס עברה לירושלים וכל שנים. מאז קום 

 26שנים היא מתכנסת בירושלים, בדרך כלל זה בבנייני האומה בגלל  4

 27, התקנון מדבר 520הגודל של הנציגים וכל מה שקורה. הקונגרס ישנם 

 28חברי כנסת שלהם כאילו ויש להנהלה  500נציגים, כאילו כמו  500על 

 29ונים יהודיים וככה הקונגרס גדל אחוז לארג 10אפשרות להוסיף עוד 

 30נציגים כשזה כולל כל חבר כנסת מהמפלגות הציוניות  520-ל 500-מ

 31מנדטים לקונגרס, יש עוד ארגונים יהודיים כמו שאמרתי  2מביא 

 32'הדסה' ואחרים, והשאר זה או בחירות או מינויים של התפוצות 
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 1 לקונגרס. אז בהתחלה הבחירות התקיימו כמעט בכל העולם, חוץ

 2מברית המועצות. זאת אומרת היו בחירות בדרום אפריקה ובאנגליה 

 3ובאירופה, בצרפת, בגרמניה ובדרום אמריקה, בצפון אמריקה, איפה 

 4שיש תפוצות, באוסטרליה וכדי להשתתף בכלל בבחירות לקונגרס 

 5סניפים עולמיים. לכן זה היה חשוב להקים  5צריך להיות לפחות 

 6יש סניף אחד רק. לימים, בגלל כמו מספר סניפים, זה לא מספיק ש

 7שאנחנו מכירים את המלחמות היהודיים וויכוחים והכל אז אני 

 8חושבת שהסניף הראשון שהפסיקו שם לנהל בחירות בגלל החיכוכים 

 9בתוך הקהילה זה היה צרפת, בהמשך אנגליה, גרמניה ובעצם 

 10הבחירות המשמעותיות נשארו בצפון אמריקה. צפון אמריקה עצמה 

 11אחוז נציגים לקונגרס ולכן זה כל כך  30ה סדר גודל של מביא

 12משמעותי צפון אמריקה. בשאר המקומות, איפה שכבר אין בחירות 

 13אז הקהילות בעצמן מממנות את השליחים. זאת אומרת בהסכמים 

 14פנימיים וברור שאם באותו מקום שכבר אין בחירות אבל אין נציגות 

 15ם, שעושה פעילות בתוך פעילה שעובדת עם הקהילה, עושה אירועי

 16האירועים, אין לה גם מעמד ביהדות הזאת וגם היא לא מקבלת 

 17נציגות לקונגרס. לכן גם במדינות שאין שם ולא מתקיימות בחירות, 

 18כל תנועה עולמית של המפלגות דואגת שתהיה להם פעילות מקומית 

 19כדי שיוכלו לזכות בסופו של דבר בחלוקת המנדטים גם לנציגות 

 20קהילות  2נציגים ויש  8אז סתם כדוגמה נגיד בגרמניה יש  לקונגרס.

 21משמעותיות שהן מחלקות מנדטים ויש עוד ביתנו עולמי שמאוד 

 22נציגים לקונגרס מתוך  3-מנדטים ו 3פעילה בגרמניה אז יש לנו שם 

 23הפעילות בתוך הקהילה דוברת רוסית שגם בגרמניה היא גדולה וכן 

 24יד, בבריטניה, בצרפת ולימים גם הלאה באנגליה, בבריטניה נכון להג

 25במדינות חבר העמים, כי פעם היה להם קבוטה אחד לכל ברית 

 26המועצות וכשברית המועצות התפרקה אז הקבוטות התחלקו לנציגות 

 27רוסיה, אוקראינה, קיצור כל המדינות האלה, לא בכל המדינות לחבר 

 28 העמים לשעבר היתה לנו פעילות אבל במדינות הגדולות עם ריכוז

 29מאוד גבוה של האוכלוסייה יהודית דוברת רוסית כמו בלה רוס , 

 30אוקראינה ורוסיה שאלה המדינות בעיקר עם האוכלוסייה הזאת היה 

 31 לנו סניף שם. 
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 1ובמדינות האלה שאין בחירות? מה המעורבות שלך בפעילות  ש:

 2 העולמית?

 3אז כמו שאמרתי יש את המעורבות שלי כי אני חייבת שהפעילות  ת:

 4, אני בדרך כלל המעורבות שלי היתה בעיקר להגיע, לפקח על תתנהל

 5הפעילות שאכן מתקיימת ולנהל משא ומתן עם נציגות של התנועה 

 6היהודית שם במקום כדי שידעו שאנחנו שם, אנחנו פועלים ואנחנו 

 7בחלוקה של המנדטים, שלא, כשיגיע יום הדין לא יגידו פתאום אתם 

 8אנחנו לא מחשיבים אתכם. פעילות לא שם, לא מכירים, לא יודעים, 

 9כאילו בעיקר במגעים וכמובן לפקח על הפעילות של הסניפים שלנו 

 10 במקום. 

 11 אוקי. יש איזה נושא של שריון צעירים? ש:

 12אוקי. התקנון של הקונגרס היהודי הציוני מדבר על כך שכל נציג רביעי  ת:

 13י חייב להיות צעיר מהתנועה הצעירה של התנועה הגדולה, אז אנ

 14מביאה דוגמה נגיד במזרחי שהתנועה הצעירה שלהם זה בני עקיבא אז 

 15כל רביעי זה נציג של בני עקיבא או צעירים שנמצאים שם בעבודה זה 

 16'השומר הצעיר', במרץ זה 'דרור', בליכוד זה 'בית"ר', כאילו תנועות 

 17מאוד ידועות, זה לא משהו שזה כאילו זה לא משהו שנוצר עכשיו, זה 

 18וכמובן שגם בישראל ביתנו יש את התנועה שלה ואני כבר, היסטורי. 

 19התנועה הצעירה של ישראל ביתנו בעולם זה 'עזרא עולמי', 'עזרא 

 20 ביתנו'. 

 21אני רוצה רגע להציג רף שיעשה לנו קצת סדר. לגבי הקונגרס הציוני  ש:

 22העולמי. בואי תסבירי לנו בכמה מילים מה אנחנו רואים ומה 

 23 המשמעות, 

 24 כן, הועברה אליכם עורך דין אבן חן? י:כב' הש' לו

 25 זה מה שהם הכינו, שיסביר.  עו"ד אבן חן:

 26 אני אסביר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 27ומה המשמעות בעצם של הצלחה בבחירות בקונגרס הציוני העולמי  ש:

 28 עבור ישראל ביתנו? איך זה משפיע הצלחה בבחירות?

 29 

 30 החלטה

  31 

 32 . 176הוגש וסומן נ/
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 1 

 2 , במעמד הצדדים.2019במרץ  20היום, ניתנה והודעה 

 3 

 4 

_________________ 5 

 6 ירון לוי, שופט

 7 

 8אוקי. אז זאת, אז זאת, כאילו ההיררכיה בקונגרס הציוני העולמי, יש  העדה, גב' קירשנבאום:

 9שנים. בין  4-את הקונגרס כמו שאמרתי שהוא מתקיים פעם ב

 10זה  הקונגרס מי שמפלגת האם שלו או ממשלה שלו כאילו בגדול

 11ההסתדרות הציונית העולמית, אם הם מתחתיה נמצא הועד הפועל 

 12ותחתיה נמצא מוסדות הלאומיים שאנחנו הרבה פעמים שומעים את 

 13המונח הזה אבל לא באמת יודעים איפה לשייך. אז מוסדות 

 14הלאומיים זה קרן היסוד, סוכנות היהודית וקרן קיימת לישראל. כל 

 15ר להגיד בגדול לממשלת ישראל הארגונים האלה הם לא שייכים אפש

 16ולא מקבלים תקצוב של ממשלת ישראל, אלא כל התקצוב שלהם הוא 

 17בא מקונגרס שקרן היסוד התפקיד שלה הוא גיוס הכספים, הסוכנות 

 18היהודית בגדול זה עידוד עליה ועבודה בתפוצות, חינוך יהודי וכל מיני 

 19שוב דברים וקרן קיימת זה רכישת קרקעות והכשרת קרקעות ליי

 20היהודי. צריך להבין מה שלא מופיע פה זה רק הערה כזאת כי שמענו 

 21על זה פה כמה מילים, לימים כשהיהודים גייסו כסף לסוכנות 

 22היהודית והסוכנות היהודית עסקה גם, סוכנות יהודית, קרן קיימת, 

 23' 67עסקו ביישוב היהודי בארץ אז כל הכסף הגיע בדרך הזאת. משנת 

 24מעבר לקו הירוק וקמה באיזה שהוא שלב כשהתחילה התיישבות 

 25התנגדות של היהודים שהם תורמים כסף רק להתיישבות בתוך הקו 

 26הירוק, הם לא היו מוכנים או חלקם לא היו מוכנים לתרום שהכסף 

 27הזה יגיע מעבר לקו הירוק בגלל חילוקי דעות בתפוצה והוקמה חטיבה 

 28ת היא כפופה להתיישבות שעליה אנחנו שמענו פה. חטיבה להתיישבו

 29כמו כל הגופים האלה להסתדרות הציונית העולמית וזה הגוף שיושב 

 30בהסתדרות הציונית העולמית, היא הגוף היחידי מכל המוסדות 

 31הלאומיים שאכן מתוקצבת על ידי ממשלת ישראל וזה היה ההסכם 

 32עם המוסדות הלאומיים בגלל הסיפור שסיפרתי אז התקצוב לחטיבה 
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 1לת ישראל אבל הפעילות שלה מפוקחת על ידי להתיישבות מגיע מממש

 2 קונגרס וההסתדרות הציונית. בגדול. 

 3 זה הסברת על הגופים עצמם.  ש:

 4 כן.  ת:

 5 אבל מה לגבי הצעירים, אם גדל מספר הצעירים מה המשמעות.  ש:

 6אוקי. אז כמות, הכמות הצעירים היא משמעותי לתפקידים במוסדות  ת:

 7שיו מה המשמעות? כמה שיש יותר הלאומיים, זה ברור, כאילו, עכ

 8נציגים במוסדות הלאומיים ככה אתה יכול להתוות או להטמיע את 

 9האג'נדה שלך במוסדות האלה, לכוון את הפעילות שלהם וכמובן גם 

 10לקבל תפקידים בכירים, כמו למשל כשיושב ראש של קרן קיימת היה 

 11בין אפי שטנצלר הוא היה מטעם מפלגת העבודה וזה בגלל, צריך לה

 12שיש בחירות ויש סיעות שמקבלות את הקולות ובסופו של דבר זה 

 13עובד בדיוק בממשלה, נעשית קואליציה ויש קואליציות נגיד ישראל 

 14ביתנו או ביתנו עולמי היה בקואליציה מזרחי, ביתנו עולמי, חירות 

 15ואני לא זוכרת עוד משהו ומפלגות שמאל היו, היה להם קואליציה 

 16המנדטים של הגוש שאנחנו הרכבנו אז היה לנו  שלהם, אנחנו במסגרת

 17יושב ראש של ההסתדרות הציונית שזה אחד התפקידים הבכירים 

 18שזה היה אברהם דובדבני, דובדב, ולמשל סוכנות היהודית זה תפקיד 

 19מסורתי של מפלגת ליכוד אז זה היה שרנסקי, דווקא עכשיו בוז'י 

 20יכוד בגלל הגוש קיבל את התפקיד הזה. קרן היסוד זה גם היה הל

 21הגדול וברור שגם לליכוד, גם בעולם, היה הכי הרבה נציגים. אבל שוב 

 22אני אומרת, כמה שיש יותר מנדטים כמו בממשלה יותר השפעה על 

 23המדיניות של הגופים האלה, יש יותר השפעה על חלוקת התקציבים, 

 24יש יותר השפעה לא רק על חלוקה אלא הכוונת התקציבים לאיזה 

 25 ציבים הופנו. מטרות התק

 26אז אני רוצה קצת  American forumאוקי, הזכרת קודם את ארגון  ש:

 27שנרחיב עליו. אני רוצה להציג לך עמוד מתוך אתר האינטרנט של 

 28ישראל ביתנו העולמי בקשר לפעילות בארצות הברית. אז בואי 

 American 29תסבירי לנו עוד פעם קצת יותר לעומק מה זה ארגון 

forum 30 . עולמי לביתנו הקשר ומה 

 31 ?חן אבן דין עורך? כן, התנגדות אין :לוי' הש' כב

 32 . אין :חן אבן ד"עו
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 1 

 2 החלטה

  3 

 4 .177הוגש וסומן נ/

 5 

 6 , במעמד הצדדים.2019במרץ  20ניתנה והודעה היום, 

 7 

 8 

_________________ 9 

 10 ירון לוי, שופט

 American 11 -כמו, על ההוא מספר פה בגדול על הנציגות, על הפורום,  העדה, גב' קירשנבאום:

forum 12 של התפרקות מאז האחרונות שנה 25-ב כל קודם, ככה היה אז 

 13 גם אז לישראל גם גדולה ועליה השערים ופתיחת המועצות ברית

 14 כמו למדינות גדולה מאוד הגירה היתה אבל עליה לא, עליה היתה

 15 רק לא, הגדולות אחת, והתפוצה. ואחרים גרמניה, הברית ארצות

 16 של תפוצה גם אלא הברית בארצות היא הגדולות אחת כללית תפוצה

 17 זה יורק ניו במדינת רק, הברית בארצות גדולה הכי היא רוסית דוברי

 18 הכל בסך. רוסית דוברי יהודים אלף 700-800, אלף 700 של גודל סדר

 19 שאמרתי כמו אז. וחצי למיליון כמעט מגיע זה הברית בארצות

 Russian American Jewish of 20 היה שזה RAJE היה זה בהתחלה

Israel   אחר כך זה היהAmerican forum of Israel Beitenu 21 ובאיזה 

 22 היה מקום בכל כמו עכשיו, לבחירות התקרבנו שאנחנו שלב שהוא

 23 חושבת אני, רוסית דוברי בקהילה שטיפלו, דוברי ארגונים של ריבוי

 24 וכשהתקרבו הזה בנושא שהתעסקו ארגונים 20 של גודל סדר שהיה

 25 שם קיבלנו אנחנו הברית לארצות נסעתי ואני לקונגרס הבחירות

 26 רוסית דוברת ביהדות שמטפלים הארגונים כל את לאחד החלטה

 27 כדי ביתנו ישראל הורדנו לכן American forum נוצר וכך אחד לארגון

 28 ביהדות שמטפלים הארגונים כל את לכלול יוכל American forum -ש

 29 הנהלה אותה נשארה American forum של ההנהלה. רוסית דוברת

 30שזה דימיטרי שיגליק , American forum of Israel Beitenu של

 31 כל שנכנסו כמו American forum -ודוקטור איגור ברנובן ומתחת ל
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 1' ביתנו עזרא' גם נכנסה רוסית דוברת בקהילה שטיפלו הארגונים

 2 '. ביתנו עזרא'-ל' עזרא'-מ הפכה היא לפורום נכנסה שהיא ומיום

 3 '?ביתנו עזרא' קיימת ממתי :לוי' הש' כב

 4 , צריכה אני, טועה לא אני אם? נכון, 2010-מ. 2010-מ :קירשנבאום' גב, העדה

 5 הקשר בין 'עזרא' לישראל ביתנו? נוצר מתי :לוי' הש' כב

 6 את זה אני אספר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 כן.  כב' הש' לוי:

 8 אז הקשר,  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 אנחנו ממש עוד רגע מגיעים לזה.  עו"ד קליין:

 10 קלעתי לדעת גדולים.  כב' הש' לוי:

 11אבל אני  אספר לכבוד השופט לפי מה שהוא רוצה, אחר כך נחזור  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 ונשמע. 

 13 כן, בדיוק.  כב' הש' לוי:

 14 הקשר לא נוצר על ידי. כמו שדני סיפר פה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 קודם כל מתי? כב' הש' לוי:

 16. כמו שדני סיפר שהם מצאו שם הרבה, שמע, ובאמת 'עזרא' 2008-ב העדה, גב' קירשנבאום:

 17עשו שם פעילות מאוד מבורכת, טיפלו בעיקר בצעירים והכוונה לעשות 

 18הם ועוד אירועים משותפים שהם יתחתנו אחד בין השני, לשמור עלי

 19פעם למנוע התבוללות, כל אותן המטרות כמו שהיו לנו. ומי שהכיר 

 20עוד  RAJEלאז, דאז זה היה  RAJE-אותם היה היושב ראש של ה

 21שזה דימיטרי שיגליק. הוא הכיר את הפעילות שלהם ואז הוא קרא 

 22לארצות הברית לאריק נודלמן, אריק נודלמן כמו שאמרתי הוא היה 

 23 מנכ"ל, 

 24 אז בין מי למי נוצר הקשר?  כב' הש' לוי:

 25בין דימיטרי שיגליק לבין דיוויד רויטמן, דיוויד רויטמן היה מנכ"ל של  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 'עזרא ארצות הברית', 

 27 לפני אלינסון? כב' הש' לוי:

 28 אלינסון הוא מנכ"ל כללי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 29 תקופת אלינסון?מנכ"ל כללי. אז לא, אבל האם זה היה ב כב' הש' לוי:

 30 אלינסון היה מההתחלה, מההקמה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 31 זאת אומרת הוא היה כפוף לו.  כב' הש' לוי:

 32 כן, דיוויד רויטמן היה כמו,  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 בסדר, הבנתי.  כב' הש' לוי:

 2 כמו שאריק נודלמן היה מנכ"ל,  העדה, גב' קירשנבאום:

 3 רציתי לוודא. הבנתי. רק  כב' הש' לוי:

 4הבנת. אז דיוויד רויטמן הוא היה מנכ"ל של 'עזרא ארצות הברית'  העדה, גב' קירשנבאום:

 5דימיטרי שיגליק לדיוויד  RAJE-והקשר נוצר בין יושב ראש של ה

 6רויטמן. ואז דימיטרי שיגליק קרא לאריק נודלמן להגיע לארצות 

 7משותפת,  הברית ולנסות ליצור קשר עם 'עזרא' , התחלנו פעילות

 8הפעילות המשותפת היתה בכך שהם ערכו יחד אירועים, חגים, ציון 

 9חגים, כנסים שלהם וכש'עזרא' היו מביאים קבוצות, כבר אז 'עזרא' 

 10טיפלו בקבוצות של תגלית כשהם היו מביאים קבוצות של תגלית הם 

 11היו מגיעים לכנסת לכנסת וישראל ביתנו היתה מארחת את הקבוצות 

 12פרת על ישראל, על פעילות, כמו שזה מקובל. וזאת של התגלית, מס

 13היתה התחלה של השיתוף פעולה. בהמשך כשאריק נסע וניהל שם 

 14שיחות, חזר לפה, פה בארץ כבר היתה פגישה בין אלינסון, אריק 

 15נודלמן, אני באיזה שהוא דיוויד הגיע לארץ, גם עם דיוויד היו ישיבות, 

 16ן וזאת אני חושבת שזאת היתה גם ישיבה אחת עם אביגדור ליברמ

 17היתה ישיבה מכרעת, שוב יכתבו שאני לא זוכרת אבל אני באמת לא 

 18מתי זה היה אבל  2010-ל 2008יכולה לנקוב בדיוק בתאריכים בין 

 19בתהליך בין השנתיים האלה של פעילות משותפת הוחלט שאנחנו 

 20 נכנסים לארגון אחד, מתחילים לעבוד ואז, 

 21-נו. בחיבור הזה אני רוצה להגיש כתבה מהנגעת בזה כבר, קצת דילג ש:

Jerusalem post 22, תענייני רגע בכתבה, תספרי לנו על 6.7.2010-מה 

 23 החיבור של מפלגה עם 'עזרא' כתנועה, 

 24כראיה, פה צריך להיזהר. ראיות כתבות מהתקשורת הן לא ראיה  כב' הש' לוי:

 25 קבילה לנכונות הדברים, אם היא מעידה היא מעידה. 

 26 אדוני, קודם כל הוגשו המון כתבות בתיק הזה גם על ידי התביעה.  ין:עו"ד קלי

 27השאלה כראיה למה? לא, זה לא לעצם נכונות התוכן. יש לכם? אתם  כב' הש' לוי:

 28 מסכימים שזו ראיה לאמיתות תוכנה?

 29לא, אין לנו התנגדות להגיש את הכתבה ככתבה שפורסמה, אני מניח  עו"ד אבן חן:

 30 שלא זייפו את הפרסום שלה וזה מה שפורסם. מה התוכן, 

 31 מה המשמעות של עצם פרסום, בסדר.  כב' הש' לוי:
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 1זה ממקם אותנו בזמן ומראה גם משהו אובייקטיבי לגבי תיאור  עו"ד ג. אדרת:

 2ח על העובדות שכמובן הן לוחות זמנים והקשר. אנחנו לא נתווכ

 3 נכונות. 

 4אני מציע שאם אתם מסכימים לעובדות אז בסדר. לי יש קושי לקבל  כב' הש' לוי:

 5את זה כי זה יכול להיות בסיכומים. הכתבה יכולה להיות כל, לכל 

 6 היותר ראיה לכך שהיא פורסמה, זה הכל. 

 7 נכון, זה הכל מבחינתה.  עו"ד אבן חן:

 8 אז אני לא צריך את זה.  כב' הש' לוי:

 9 , 2010-אוקי, אז ב העדה, גב' קירשנבאום:

 10 אני לא מקבל את זה כראיה.  כב' הש' לוי:

 11 אדוני, אני רק רוצה להזכיר הוגשו הרבה כתבות,  עו"ד ג. אדרת:

 12 ראיה למה? כב' הש' לוי:

 13 לא, על עצם הפרסום,  עו"ד ג. אדרת:

 14 עם זה? זה פרסום אין בעיה, מה תעשו כב' הש' לוי:

 15 על עצם הפרסום,  עו"ד ג. אדרת:

 16 ראיה לעצם הפרסום. זה בסדר.  כב' הש' לוי:

 17 והמועדים,  עו"ד ג. אדרת:

 18 המועדים זה כבר תוכן.  כב' הש' לוי:

 19 המועד של הפרסום.  עו"ד ג. אדרת:

 20 המועד של הפרסום זה משהו אחר.  כב' הש' לוי:

 21 זה מה שאנחנו מבקשים.  עו"ד ג. אדרת:

 22 אבל הפרסום נעשה בצמוד לאירוע.  גב' קירשנבאום:העדה, 

 23 זו השאלה.  כב' הש' לוי:

 24 אפשר לראות בתוך הכתבה שזה בדיוק בתוך האירוע.  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 על זה את תעידי.  כב' הש' לוי:

 26 

 27 החלטה

  28 

 29 . 178הוגש וסומן נ/

 30 

 31 , במעמד הצדדים.2019במרץ  20ניתנה והודעה היום, 

 32 
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 1 

_________________ 2 

 3 ירון לוי, שופט

 4 

 5היה מתאגרף יהודי דובר רוסית בשם דימיטרי סליטה  2010-אז ב העדה, גב' קירשנבאום:

 6שזכה שם באליפות באגרוף או אליפות אגרוף בארצות הברית, כבר 

 7לא זוכרת בדיוק מה זה היה, שוב, ואז אנחנו, הוחלט לקרוא למועדון 

 8'עזרא' על שם דימיטרי סליטה. לאירוע של מועדון המשותף לפורום ול

 9הזה נסענו גם היה גם אביגדור ליברמן, היה גם דני איילון, אני נסעתי 

 10וכמובן שהיו את כל הראשי פורום וגם ראשי 'עזרא'. ופה רק מה 

 11שחשוב אולי להגיד שזה לראשונה מופיע 'עזרא' ביתנו כבר כי זה מועד 

 12 דול של 'ביתנו עולמי'. שנקבע ש'עזרא' הופכים לחלק מהארגון הג

 13 יש החלטה כתובה בעניין הזה? כב' הש' לוי:

 14 זה לא מספיק שזה מופיע על הדגל שלהם? אם זה לא מספיק אז,  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 גברת קירשנבאום,  כב' הש' לוי:

 16 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 17ת, את אני מבקש ממך לנהוג לפי המקובל, את לא שואלת שאלו כב' הש' לוי:

 18 אמורה להעיד. 

 19 אז אני מעידה על כך,  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 זאת לא, שאלה זו לא עדות.  כב' הש' לוי:

 21שזאת החלטה של 'ביתנו עולמי' לא של ישראל ביתנו, זו החלטה של  העדה, גב' קירשנבאום:

 22פורום ויש החלטה של פורום אבל זה לא נמצא בידי , החלטה של 

 23הברית שבו הוחלט ש'עזרא' נכנסת לתוך פורום נמצאת בארצות 

 24 הפורום, 

 25 מה הבעיה להשיג את זה? המשפט מתנהל איזה יומיים שלושה.  כב' הש' לוי:

 26 אנחנו נביא פה את מר שיגליק שיעיד.  עו"ד ג. אדרת:

 27 שיעיד על זה, אנחנו נביא לפה עדים.  העדה, גב' קירשנבאום:

 28 טוב.  כב' הש' לוי:

 29 שיעידו על זה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 כרגע אין ראיה בכתב לאיחוד הזה.  כב' הש' לוי:

 31 עדות היא גם ראיה.  עו"ד ג. אדרת:

 32 אוקי. נכון מאוד.  כב' הש' לוי:
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 1 אבל אנחנו נביא עוד עדים שיעידו על זה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 אוקי. בסדר. הלאה.  כב' הש' לוי:

 3יק, נביא עוד עדים שיעידו על זה. אז לא יודעת ולא רק דימיטרי שיגל העדה, גב' קירשנבאום:

 4 מה השאלה עכשיו. 

 5מה השתנה בעקבות זה ש'עזרא' הפכו לתנועת הצעירים שלכם?  עו"ד קליין:

 6 מבחינת הפעילות שלך, מבחינת המפלגה. 

 7בעצם הם הפכו לגוף מנוהל על ידי כמו שאני ניהלתי את 'ביתנו  ת:

 American forum 8עולמי', כמו שבכפוף ל'ביתנו עולמי' ניהלתי את 

 9 כל על אחראית הייתי גם הזאת בהיררכיה בכפיפות גם בהמשך ככה

 10, בעצם ההיררכיה זאת, וזה. הפורום בתוך ביתנו' עזרא' של הפעילות

 11 . נקבע זה ככה

 12 ?אלינסון לבין בינך ההיררכיה ומה :לוי' הש' כב

 13 הסניף, בארצות שייך שלו הגוף, הוא כי, מתחת, בגדול לי כפוף הוא :קירשנבאום' גב, העדה

 14 את מנהלת אני, לביתנו שייך פורום, לפורום שייך הברית בארצות שלו

 15 פעילות של הנושא בכל אלי בכפיפות הוא ובעצם האלה הארגונים כל

 16 , מכיוון, זה על ארחיב אני, הברית בארצות פעילות רק ולא, בארצות

 17 ?לך כפוף שהוא ידע הוא :לוי' הש' כב

 18 לו הקשיבו לא רק בעדות פה זה על דיבר גם הוא. ידע שהוא בוודאי :קירשנבאום' גב, העדה

 19 שהוא התרגש כך כל והוא. זה על דיבר הוא אבל מספיק חושבת אני

 20 . ידע לא

 21 תתרכזי היום, הקודמת בישיבה הציונים הספיקו,  קירשנבאום גברת :לוי' הש' כב

 22 ?בסדר, בעובדות

 23 . מתרכזת בעובדות רק אני :קירשנבאום' גב, העדה

 24 . ציונים לחלק מספיק :לוי' הש' כב

 25 ?ציונים עכשיו חילקתי למי :קירשנבאום' גב, העדה

 26 . זה עם מספיק אבל יודע לא אני :לוי' הש' כב

 27 . העובדות את מציינת רק אני, ציונים מחלקת לא אני :קירשנבאום' גב, העדה

 28 . טוב. כן :לוי' הש' כב

 29 של סניף למשל אז פעילויות עוד להרחיב צריכים שהיינו בגלל ובהמשך :קירשנבאום' גב, העדה

 30 כל את שניהל ומי במוסקבה ביתנו של לסניף הפך זה במוסקבה' עזרא'

 31 ביתנו' עזרא', 'עזרא' היה זה' עולמי ביתנו' מטעם ברוסיה הפעילות

 32 היה זה באוקראינה' עולמי ביתנו' של הפעילות כל את שניהל ומי
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 1 היום עד ויש גדולים מאוד סניפים שני היו' עזרא'ל,  ביתנו' עזרא'

 2 לסניף מתחת היה שבאודסה באודסה והשני בקייב אחד, באוקראינה

 3 חבר של המרחב בכל לתגלית צעירים בגיוס שעסק  call center גם

 4 . העמים

 5נגעת במבנה הארגוני, אני רוצה להציג לך מערך ארגוני שקצת יעזור  עו"ד קליין:

 6 לנו להבין, לעשות סדר בכל הבאלגן. 

 7 שמי עשה אותו? כב' הש' לוי:

 8 אנחנו אדוני.  עו"ד קליין:

 9 אפשר גם לא לקבל, אני יכולה רק לספר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 10ספיק עם זה. אני מתרה בך בפעם לא יודע כמה גברת קירשנבאום מ כב' הש' לוי:

 11 היום וזה מספיק, לשלב המוקדם הזה של היום. כן. 

 12אדוני, זה מסמך שהוכן על ידי ההגנה, זה יכול להיות מסמך עזר  עו"ד אבן חן:

 13 כמובן שלא מקובל עלינו המבנה הזה כמו שהוא מופיע כאן. 

 14 זה מסמך עזר לצורך הבנת העדות של העדה.  עו"ד ג. אדרת:

 15 כן.  כב' הש' לוי:

 16 החלטה

  17 

 18 .179בכפוף להבנת הסנגור מתקבל ומסומן נ/

 19 

 20 , במעמד הצדדים.2019במרץ  20ניתנה והודעה היום, 

 21 

 22 

_________________ 23 

 24 ירון לוי, שופט

 25 

 26אז זה פחות או יותר מתאר את מה שאמרתי קודם. יש את ישראל  העדה, גב' קירשנבאום:

 27ביתנו, לישראל ביתנו יש תנועה עולמית שקוראים לה 'ביתנו עולמי'. 

 28ב'ביתנו עולמי' יש מספר סניפים שציינתי שכדי להתמודד לקונגרס 

 29סניפים עולמיים. אז יש את ארצות הברית  5צריך להיות לפחות 

 30ית הגוש שמייצג את 'ביתנו עולמי' זה שארצות הברית, בארצות הבר

American forum וב- American forum 31 ארגונים 20-ה את יש 

 32והיא Canadian forum  יש בקנדה. רוסית דוברת בתפוצה שפועלים
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 1מתבססת, היה שם רדיו )לא ברור( ומשם התחילה הפעילות אז זה 

 2אבל הוא כולל גם  European forum -צוין ככה. באירופה יש את ה

 3את הפעילות בבריטניה וגם פעילות בגרמניה כי הפורום האירופאי 

 4הוא היה אחראי על שני מוקדים, זה לא חילקנו אותם כי המרכז ישב 

 5במינכן, לא בבריטניה. בבריטניה עצמה היתה פעילות רק של 'עזרא'. 

 6 ברוסיה, כמו שאמרתי, הגוף שייצג את ביתנו היה 'עזרא' והיא עשתה

 7שם פעילות שלה גם בתפוצה וגם בין הצעירים ובאוקראינה אני כבר 

 8סיפרתי. הסניף האחרון, השישי שנפתח, ממש לאחרונה לפני הקונגרס 

 9 או פחות זה כי Australian forumהאחרון היה אוסטרליה ושם זה 

 10 בתפוצה עובדים הם האלה הארגונים כל. הפעילות את מתאר יותר

 11 . רוסית דוברת

 12 ?ויניקוב רוני זה מי :ש

 13רוני ויניקוב הוא היה שליח של הסתדרות הציונית לארצות הברית  ת:

 14והוא נשלח לשם כדי באמת, מה שקרה זה שבגלל התפוצה 

 15וההתבוללות שלה וריבוי הארגונים לא היתה כמעט נציגות של יהדות 

 16דוברת רוסית, פעם אחת לקונגרס כי הם לא היו מעורים בבחירות 

 17יה לא היתה מעורבות שלהם בפדרציות לקונגרס ופעם שנ

 18אמריקאיות. אני רק אעשה פה איזה שהיא כזה במרקר הצידה, 

 19פדרציות אמריקאיות זה גופים שמגייסים כסף בארצות הברית רק 

 20אחוז מהכסף הזה נשאר לפעילות קהילות בתוך ארצות  90להבנה 

 21, יש קייטנות ליהודים, בתי Jewish center-הברית, יש להם את ה

 22אחוז עובר למדינת ישראל  10-פר, כל מה שמנוהל שם בתוך זה וס

 23לפעילות בתוך מדינת ישראל. אז חשיבות של האיחוד הגופים ומעמד 

 24שלהם בתוך הפדרציות ומעמד שלהם כאיחוד להביא אותם תפוצה 

 25הזאת לבחירות לקונגרס היה מאוד משמעותי וזה בעצם היה התפקיד 

 26ה של מיליון איש בממוצע לבחירות של רוני ויניקוב כי לעודד תפוצ

 27לקונגרס זה היה כאילו לקונה איזה שהיא ומה שקרה שבעצם הקמת 

 28 בתפוצה שמטפלים הארגונים כל של ואיחוד American forumשל 

 29 בליווי איתי בתיאום וכמובן ויניקוב רוני ידי על נעשה רוסית דוברת

 30 . משותף

 31הציונית? לרוני היה מה לגבי איזה שהם דו"חות ביצוע להסתדרות  ש:

 32 חלק בזה?
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 1רוני, הרי הסתדרות הציונית מממנת או דרך ההסתדרות הציונית עבר  ת:

 2מימון לכל הפרויקט שנקרא 'זהות יהודית' לכל הפעילות היהודית, 

 3חינוך יהודי בתפוצות ומכיוון שהוא היה שליח של הסתדרות הציונית 

 4פקח על אז מעבר לתפקידים שכבר אמרתי, התפקיד שלו היה ל

 5הפעילות של הגופים שנתמכים על ידי הסתדרות הציונית, לא רק 

 6'עזרא' כי פה הוזכר 'עזרא' אבל היו עוד הרבה ארגונים שפעלו 

 7בארצות הברית וקיבלו מימון של הסתדרות הציונית והיה פרויקט 

 8'חפציבה', היו עוד הרבה פרויקטים שם ורוני היה צריך לפקח, לקבל 

 9ה עם הרואה חשבון, לקבל עוד, צילומים של דו"חות, לבדוק את ז

 10האירועים או להיות נוכח באירועים ורק אחרי אישור של רוני 

 11הסתדרות הציונית בהחלט העבירה כסף. צריך להבין שהמבנה הוא 

 12כזה שהארגונים שעושים פעילות בארצות הברית הם צריכים לעשות 

 13הסתדרות אחוז הם מקבלים תמיכה דרך  60-אחוז מהכסף שלהם ו 40

 14הציונית אבל להתחלה הם צריכים להשקיע את כל הכסף שלהם, 

 15לעשות את הפעילות ורק אחרי שהפעילות כבר הסתיימה ונעשתה 

 16 ורוני מאשר את הפעילות, רק אז עובר התקציב מהסתדרות הציונית. 

 17אני מבקש להציג תמונה, תספרי לנו מה אנחנו רואים, מה זה המפגש  ש:

 18 הזה? מה מדובר?

 19 אז עוד לפני,  ת:

 20 

 21 החלטה

  22 

 23 . 180הוגש וסומן נ/

 24 

 25 , במעמד הצדדים.2019במרץ  20ניתנה והודעה היום, 

 26 

 27 

_________________ 28 

 29 ירון לוי, שופט

 30 והפכו American forumעוד לפני שכמו שאמרתי הם נכנסו תחת  העדה, גב' קירשנבאום:

 31 היו' עזרא, 'משותפת פעילות לנו היתה שכבר ציינתי ביתנו' עזרא'ל

 32 זה אז בכנסת אותם מארחים היינו ואנחנו התגלית את מביאים
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 1 אז, אני אז אותם אירחתי פשוט אני ופה לכנסת תגלית של משלחת

 2 . התגלית את שמלווה חייל פה ויש בתמונה פה אני

 3אוקי, מה הקשר בין הפורום לתנועת 'עזרא'? נגענו בזה קצת טיפה,  ש:

 4 תרחיבי. 

 5כאילו הפורום אחראי על כל, בעיקר פורום אחראי הקשר ביניהם זה  ת:

 6על כל האוכלוסייה דוברת רוסית אבל יותר מבוגרת כי גם בתוך 

 7הפעילות של הפורום גם בגלל כנראה גיל של ההנהגה שלה וגם בגלל 

 8כל מיני ארגונים ונגישות לאוכלוסייה המבוגרת יותר קל היה להם, 

 9ים פרט ל'עזרא' בארצות רוב הארגונים או אפשר להגיד שכל הארגונ

 10הברית עסקו באוכלוסייה המבוגרת ו'עזרא' הם היו היחידים שעבדו 

 11עם האוכלוסייה הצעירה. מעבר לכך שהם הביאו תגלית לארץ, הם, 

 12ילדים של התגלית חזרו בחזרה לארץ והם עשו איתם פעילות, היה 

 13להם חלק מדריכים, פעילים, היתה פעילות מאוד נרחבת שלהם לפני 

 14וס לתגלית, אחרי גיוס לתגלית. בהמשך הם גם הקימו מספר הגי

 15מוקדים לזהות היהודית ועשו שם לימודי יהדות יותר מעמיקה ולכן 

 16הקשר היה מאוד צמוד, גם הקשר הפיננסי. אני רוצה להגיד שעוד 

 American 17 -עוד לפני ש'עזרא' נכנסו בכלל ל 2009-ו 2008בשנת 

forum ,ה- American forum 18 44-ב 2008-ב' עזרא' את מימן פורום 

 American forum 19 2010 ומאז דולר אלף 35-ב 2009-ב, דולר אלף

 20 הברית ארצות בתוך' עזרא' של לפעילות דולר אלף 70 שנה כל מעביר

 21 וכל American forum', עולמי ביתנו' של הכפפה עושים אנחנו אם אז

 22 וניםהארג אחד בתוך אז American forum תחת שיושבים הארגונים

 American 23 ידי על ממומנים היו' עזרא' American forum שתחת

forum 24 לפעילות, המבנה של לשכירות, שנה כל דולר אלף 70-ב 

 25 לפעילות הצרכים לכל, לכנסים, לאירועים, לחגיגות, המשותפת

 26 . שלהם המקומית

 27הסברת לנו מקודם איך הבחירות לקונגרס הציוני העולמי משפיעות  ש:

 28עולמי'. אני רוצה שתסבירי לנו איך הבחירות האלה על 'ביתנו 

 29מסייעות ל'עזרא'. האם הן מסייעות ל'עזרא' בכלל? מה הקשר של 

 30 'עזרא' שם?

 31קודם כל מכיוון ש'עזרא' הפכו לחלק מהפורום או חלק מ'ביתנו  ת:

 32עולמי' אז הצלחה של 'ביתנו עולמי' בקונגרס היתה הצלחה ישירה של 
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 1יוון שציינתי שכל רביעי לקונגרס הוא חייב 'עזרא' אבל מעבר לכך מכ

 2להיות צעיר אז יצא ככה שלמשל אחרי שדיוויד, דיוויד רויטמן היה 

 3נציג של פורום או של 'ביתנו עולמי' לקונגרס ואינה שריכזה את כל 

 4המדריכים בארצות הברית גם כן היתה נציגה של 'ביתנו עולמי' 

 5ל על הקבוטה הישראלי לקונגרס. דני אלינסון היה נציג מתוך ישרא

 6לקונגרס היה חלק חבר בוועד הפועל של הקונגרס. הנציגות שלנו 

 7לקונגרס מטעם רוסיה ואוקראינה היתה בלעדית של 'עזרא' כי הם 

 8מנדטים  2ניהלו את הפעילות במדינות האלה, אז כל הנציגות אם היו 

 9נציגים מרוסיה שניהם היו מטעם 'עזרא'. כנ"ל באוקראינה  2או 

 10ה פעילות נרחבת יחד עם פורום אירופאי בגרמניה כי שם היתה והית

 11באמת תנועה מאוד גדולה אז גם היה להם נציג בתוך גרמניה. זאת 

 12מנדטים אז חמישה היו לפחות  20אומרת כל רביעי אם היה לנו 

 13חמישה היו, לפחות חמישה היו צעירים. וכמובן זה נותן להם כבוד 

 14ע לתורם או כשגוף כזה לפדרציה אבל מעבר לכבוד, כשגוף כזה מגי

 15והוא אומר לפדרציה אני חלק מהקונגרס הציוני, אני מייצג את 'ביתנו 

 16עולמי', אני נציג של פורום ואני רוצה להשתתף בפעילות הציונית של 

 17הפדרציה אז לא יכולים להתעלם ממנו כמו שיכלו להתעלם ממנו 

 18בארצות הברית, כשהוא בא ואמר אני 'עזרא' ועושה פעילות של תגלית 

 19יש פה הקפצה, שדרוג של המעמד גם בפני תורמים, גם בפני פעילות 

 20לתוך ארצות הברית וגם כמובן בקונגרס הציוני העולמי שהם חלק, 

 21שהם חלק מהמתווה המדיניות, שהם מקבלים החלטות, יושבים. אם 

 22דני אלינסון יושב בוועד הפועל שזה כאילו הקבינט השרים של 

 23תווה שם מדיניות והוא מייצג את 'עזרא' אז יותר הממשלה הזאת ומ

 24 מזה אני כבר לא יודעת מה להגיד.  

 25מה את יכולה לספר לנו באופן כללי על דני אלינסון? על ההשקעה  ש:

 26 שלו? על הפעילות שלו לאורך השנים?

 27תראו, אני חושבת שהבן אדם הזה השקיע, יגידו פה שזו עמדה שלי,  ת:

 28דעת. השקיע את כל מרצו לפעילות היהודית, דעה שלי, אני כבר לא יו

 29זה היה חשוב לו, זה היה בדמו. אני לא יודעת אם זה עכשיו אבל 

 30למשל אחת הפעולות שעשינו בהמשך עם 'עזרא' שאנחנו ניסינו באמת 

 31גם לגייס לתגלית וגם לחבר אותם למדינת ישראל ודני ראה בזה 

 32ת שהוא עשה זה המטרה העליונה זה היה עליה אצל דני וכל הפעילו
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 1היה כדי להביא אחר כך את הצעירים שהיו פה בתגלית, שעשה להם 

 2פעילות בארצות הברית, הוא רצה להביא אותם בסוף לעליה למדינת 

 3צעירים לעליה אז אני  6,000ישראל ואם הוא הביא מארצות הברית 

 4חושבת שזה הישג מאוד מכובד. אז דני בעצם, באמת בתוך אותה 

 5הביאו משלחות של קצינים מישראל לנאום בפני פעילות 'עזרא' 

 6הצעירים וזה הכל היה באותו מבנה, באותה מסגרת של הפורום 

 7שהרצו בפני צעירים, שיגייסו את הצעירים של ארצות הברית שיבואו 

 8ויתגייסו בארץ, בסופו של דבר דני יחד עם דיוויד רויטמן הקימו שני 

 9שבאו לישראל והתגייסו בתים חמים בתוך מדינת ישראל כי הצעירים 

 10בהמשך לפעילות של תגלית ובהמשך לפעילות של 'עזרא' היה להם 

 11בית במדינת ישראל, הבית הזה מומן על ידי פורום בחלקו או ברובו 

 12ולצעירים האלה שבאו והתגייסו היה להם פינה חמה כי אלה היו 

 13 בעיקר חיילים בודדים. 

 14צעירים של מפלגות אחרות? האם את מכירה תנועות נוער, תנועות  ש:

 15 ספרי לנו מה את יודעת על כך.

 16אני לא יכולה להגיד, אני לא יודעת בדיוק מה עושים תנועות נוער  ת:

 17במפלגות אחרות כי לא, באמת זה אולי היה צריך לשאול את דני, הוא 

 18בטח יודע מה הם עושים. אבל אני יודעת שלכל תנועה עולמית כמו 

 19 עה הצעירה שלה אז במזרחי זה, שכבר ציינתי יש את התנו

 20 אמרת את זה.  כב' הש' לוי:

 21 אמרתי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 22 אין צורך. כן. אחרי זה עוד תגידי שאני לא מקשיב.  כב' הש' לוי:

 23 אבל גם,  העדה, גב' קירשנבאום:

 24 אין צורך, היא גם לא יודעת, היא אומרת אני לא יודעת, מה? אז,  כב' הש' לוי:

 25למה לא? אני לא יודעת מה הם עשו, אני יודעת שיש את התנועות  גב' קירשנבאום:העדה, 

 26 האלה. 

 27 זה אמרת, לא צריך לחזור.  כב' הש' לוי:

 28 אוקי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 29רק אדוני שאל קודם אם יש הסכם משהו ש'עזרא' היא תנועת  עו"ד קליין:

 30 הצעירים של 'ביתנו העולמי', 

 31 אם יש הסכם, כן. שאלתי  כב' הש' לוי:
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 1אז אני רק רוצה להראות שבכל תנועות נוער האחרות אין שום אזכור  עו"ד קליין:

 2 של המפלגה או קשר פוליטי, 

 3אנחנו נסיים את המשפט הזה , אחרי זה נדבר עליהם. אנחנו עוסקים  כב' הש' לוי:

 4 במשפט הזה, לא, 

 5 אל אותו, זה גם עלה בחקירה של דני אלינסון, התובע ש עו"ד קליין:

 6 יש בקשה? כב' הש' לוי:

 7 כן.  עו"ד קליין:

 8 מה? כב' הש' לוי:

 9 אני מבקש להגיש את הדפים דרך האינטרנט, עו"ד קליין:

 10 לצורך מה? כב' הש' לוי:

 11לצורך כך להראות שלא מופיע שום אזכור פוליטי ושום השתייכות  עו"ד קליין:

 12 מפלגתית. 

 13 של תנועות אחרות? כב' הש' לוי:

 14 כן.  ' קירשנבאום:העדה, גב

 15כן. כי זה עלה בנושא של דני אלינסון, התובע אמר לו תראה לי איפה  עו"ד קליין:

 16כתוב ישראל ביתנו למרות שהיה כתוב בגופים שעובדים עם ישראל 

 17 ביתנו, בתנועות נוער אחרות אין אפס אזכור לגבי השתייכות פוליטית. 

 18 כן.  כב' הש' לוי:

 19 אות לך את זה לפני. אני יכול להר עו"ד קליין: 

 20 שוב, אני לא רואה את הקשר למקרה שלנו,  עו"ד אבן חן:

 21 אתה שאלת,  העדה, גב' קירשנבאום:

 22  אתה שאלת את דני אלינסון תראה לי איפה כתוב. עו"ד קליין:

 23 נכון.  עו"ד אבן חן:

 24 אז אני רוצה להראות שגם מפלגות אחרות אין קשר פוליטי,  עו"ד קליין:

 25אני לא יודע מה היחסים במפלגות אחרות, אני לא יודע מה הם נתנו,  עו"ד אבן חן:

 26 לא יודע מה קנו להם שם, 

 27 תנועת בית"ר אתה יודע של איזו מפלגה זה? עו"ד קליין:

 28 ציוד אלקטרוני או לא, אני לא יודע,  עו"ד אבן חן:

 29 זה לא קשור לציוד אלקטרוני,  עו"ד קליין:

 30 דע מה קורה , לא יודע, אני לא יו עו"ד אבן חן:

 31 מה אתה מכניס עכשיו ציוד אלקטרוני? העדה, גב' קירשנבאום:

 32 לא, לא, גברת קירשנבאום.  כב' הש' לוי:
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 1 שוב, אני לא יודע מה היחסים ואיך היחסים.  עו"ד אבן חן:

 2 אתה יודע שבית"ר קשורה לליכוד? עו"ד קליין:

 3 לא.  עו"ד אבן חן:

 4 לא יודע? עו"ד קליין:

 5 ורך דין קליין, יש פה משולש, ע כב' הש' לוי:

 6 לא יודע, לא בדקתי את זה.  עו"ד אבן חן:

 7 סליחה אדוני.  עו"ד קליין:

 8 אתם מבקשים, התובע מתנגד ואני מחליט.  כב' הש' לוי:

 9 אז,  העדה, גב' קירשנבאום:

 10לא, גברת קירשנבאום את מצטרפת? לא, תודה. אין צורך בעזרה, אני  כב' הש' לוי:

 11מבטיח לך שכשאני אזדקק לעזרה אני אפנה אלייך, מסתדר, אני 

 12 בסדר?

 13 בסדר גמור.  העדה, גב' קירשנבאום:

 14 תודה.  כב' הש' לוי:

 15אדוני, פשוט מי שהעלה את הנושא הזה זה התובע, אנחנו לא היינו  עו"ד קליין:

 16 מעלים את זה אם זה, 

 17 כן, אתם רוצים החלטה? כב' הש' לוי:

 18 הנושא זה אלינסון ואני שאלתי אותו,  לא, מי שהעלה את עו"ד אבן חן:

 19 לא, מספיק רבותי.  כב' הש' לוי:

 20 אנחנו מבקשים להגיש.  עו"ד קליין:

 21 

 22 החלטה

  23 

 24 ההתנגדות מתקבלת. הראיה אינה רלבנטית. 

 25 

 26 , במעמד הצדדים.2019במרץ  20ניתנה והודעה היום, 

 27 

 28 

_________________ 29 

 30 ירון לוי, שופט

 31 

 32 הלאה. בבקשה.  כב' הש' לוי:
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 1 בית"ר פועלים בעולם מטעם הליכוד,  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 אדוני, רק ברור איזו ראיה רצינו להגיש? עו"ד ג. אדרת:

 3 כן, הסכמים, מודל הסכמים בתנועות אחרות. מה זה מעניין אותי?  כב' הש' לוי:

 4 בסדר, זה מה שרצינו, זה מה שרציתי שיהיה.  עו"ד ג. אדרת:

 5 הכל מוקלט, כל פיפס מוקלט.  וי:כב' הש' ל

 6 אבל לא הוגדר קודם מה ביקשנו.  עו"ד ג. אדרת: 

 7 עורך דין קליין תיאר את זה כמיטב כשרונו.  כב' הש' לוי:

 8 בסדר גמור.  עו"ד ג. אדרת:

 9 כן, הלאה. רבותיי, מספיק. בבקשה. שאלה הבאה.  כב' הש' לוי:

 10 מפלגה זה שייך? רק בשביל הפרוטוקול, בית"ר לאיזו עו"ד קליין:

 11בית"ר שייך לליכוד ומנהל את הפעילות של התנועה הצעירה של ליכוד  ת:

 12 בעולם. 

 13 אוקי.  ש:

 14 ומי שעמד בראש בית"ר לדעתי זה היה דני דנון.  ת:

 15 השומר הצעיר? ש:

 16 השומר הצעיר שייך למפלגת העבודה, הפעילות שלה,  ת:

 17 בר, למה פעמיים. אבל אמרנו את זה, היא אמרה את זה כ כב' הש' לוי:

 18 היא אמרה על בני עקיבא אדוני.  עו"ד קליין:

 19 לא, היא אמרה גם השומר הצעיר,  כב' הש' לוי:

 20 היא אמרה גם על זה.  עו"ד אבן חן:

 21 אתם לא מקשיבים? היא תגיד לכם את זה תיכף. כן.  כב' הש' לוי:

 22 ודרור ישראל הזכרת? עו"ד קליין:

 23 שייך למרצ.  דרור ישראל העדה, גב' קירשנבאום:

 24 גם זה היא אמרה.  כב' הש' לוי:

 25 סליחה אדוני.  עו"ד קליין:

 26 כן. הלאה.  כב' הש' לוי:

 27, ראינו שזה סמוך 2010אני רוצה שנעבור לדבר על הסקר שנערך ביולי  עו"ד קליין:

 28, בואי תספרי לנו איך Jerusalem postלכתבה שהוגשה קודם, של 

 29 הסקר.  34ות של הסקר. זה ת/נולד הרעיון של הסקר, מה היו המטר

 30אחרי שאיחדנו את, או הכנסנו את 'עזרא ביתנו' כאגף הצעירים בתוך  ת:

 bench 31הפורום, הוחלט לעשות איזה שהוא סקר שהוא יהווה 

marker  32לפעילות המשותפת. זאת אומרת אנחנו רצינו לבדוק מצב 
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 1לקראת הבחירות לקונגרס, רק  American forumבתפוצות גם של 

 2'עזרא' ומנקודה הזאת שמתחילה פעילות משותפת הכוונה היתה של 

 3לקראת הכינוס של הקונגרס הבא לחזור על הסקר ולראות האם 

 4הפעילות המשותפת שאנחנו מקיימים ביחד, שאנחנו משקיעים ביחד 

 5מביאה לתוצאות וזה ברור שרוצים לראות מאיזו נקודה התחלנו 

 6 מן. ובאיזה נקודה אנחנו נמצאים לאורך כל הז

 7 מי יזם את הסקר? כב' הש' לוי:

 8הסקר היה יוזמה שלי ושל דימיטרי שיגליק, דיברתי על זה עם דני  העדה, גב' קירשנבאום:

 9אלינסון. הוא אמר שהוא חושב שהסקר הזה חשוב. הוא שאל אותי מי 

 10לדעתי יכול לעשות את הסקר הזה, אני אמרתי לו שבארצות הברית 

 11ירה שעושה סקרים וזה ארתור אני מכירה רק בן אדם, לא מכ

 12פינקלשטיין כי הוא היה יועץ אסטרטגי של ישראל ביתנו והעברתי 

 13לדני את כל הפרטים של ארתור פינקלשטיין ומאותו רגע דני ניהל את 

 14הנושא של השאלות והרכבת הסקר וגם דני קיבל בהמשך את 

 15 התוצאות הסקר. דני הגיע אלי עם הסקר, אנחנו עשינו ניתוח ביחד של

 16 הסקר ועל בסיס הסקר גם התווינו מדיניות ופעילות שלנו בהמשך. 

 17 מה למשל? כב' הש' לוי:

 18 מה היתה המסקנה? עו"ד קליין:

 19המסקנה היתה דבר ראשון שצריכה להיות מעורבות יותר גדולה גם  העדה, גב' קירשנבאום: 

 20 כי American forum -של ישראל ביתנו לא רק ב'עזרא' אלא גם ב

 RAJE 21-ב 2000 שנת מתחילת שנים ארוכת שפעילות חשבנו אם, אנחנו

 22 וכל American forum -וב ביתנו ובישראל American forum -וב

 23 הרי, של ההיכרות שעדיין ראינו, יביא שזה חשבנו אם האלה הדברים

 24 שדווקא להיות ויכול זה לכל מודע היה ממש לא הציבור, ההיכרות

 25 שאנחנו הבנו אבל, יודעת לא, באלגן שם היה הארגונים של ריבוי בגלל

 26 בסופו הגענו הזה ארגון-ולרה לגמרי ארגון-רה איזה לעשות צריכים

 27פעילות משותפת  של וההתוויה ויניקוב רוני עם באמת דבר של

 28ולעשות  data base-ועבודה, ועל בסיס זה הוחלט להקים את ה

 29מעקב יותר צמוד ופעילות יותר צמודה עם החניכים של התגלית, 

 30היתה תוכנית עבודה, היתה תוכנית עבודה שלמה עם התקצוב שלה 

 31 לכל המשך הפעילות. 

 32 את יודעת אם בסדר שאלו על ארגונים אחרים חוץ מ'עזרא'? כב' הש' לוי:
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 1 זה לא עניין אותנו ארגונים אחרים.  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 אני שואל אם את יודעת אם שאלו.  כב' הש' לוי:

 3לא, אני לא חושבת ששאלו על ארגונים אחרים. שאלו רק על  העדה, גב' קירשנבאום:

American forum ,על RAJE לי נדמה שאלו  ,American forum 4 ועל 

 5 את הרכבתי לא יאנ כי אחרים ארגונים על ששאלו לי זכור לא', עזרא'

 6 עניין לא זה כי נשאל לא לדעתי אבל ניתחנו מה זוכרת לא אני, זה

 7 . אותנו

 8 , שדווקא להבין היה אפשר מזה בדיוק איך אז :לוי' הש' כב

 9 '. עזרא' פעילות רק זה אותי שעניין מה אבל :קירשנבאום' גב, העדה

 10 . רגע :לוי' הש' כב

 11 . פורום ושל :קירשנבאום' גב, העדה

 12 '?עזרא' על נשאלו שאלות כמה זוכרת את :לוי' הש' כב

 13 גם או ביתנו בישראל גם סקר כשעושים, שכשאני לך להגיד רוצה אני :קירשנבאום' גב, העדה

 14 היא שלהן שהמשמעות מסביב שאלות מספיק יש המפלגות בכל

 15 איזה, נשאלו רוסית דוברי יהודים כמה, למשל. המצב להבנת קריטית

 16, פונים אנחנו אוכלוסייה לאיזה להבין צריך כי אקונומי סוציו מעמד

 17 גם אנחנו כי אנשים אותם של נדה'האג מה למשל לשאול חשוב היה

 18 האם, הבחירות לקראת הזה הציבור עם לעבוד מה על לדעת צריכים

 19 פוליטית אישיות איזה, ככה רואים הם אם או מדינות שתי בעד הם

 20 כדי שייכים הם פחות פוליטית מפה לאיזה לדעת כדי מכירים הם

 21 אתם, רק מתבססת לא היא והפעילות ללכת כיוון לאיזה לדעת

 22 הפעילות את לבנות כדי. פורום את מכירים אתם, תזו את מכירים

 23 . שאלות היו ואלה הנתונים של נרחב יותר קו צריך

 24 אז היית מעורבת בשאלות? כב' הש' לוי:

 25אני לא הייתי, אני קראתי את הסקר בהמשך, אמרתי אני קראתי יחד  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 עם דני את תוצאות הסקר. 

 27 טוב.  כב' הש' לוי:

 28 האם הסקר רלבנטי עבור מפלגת ישראל ביתנו בישראל? עו"ד קליין:

 29לצערי בישראל היא אחת המדינות הבודדות שלבחירות בתוך ישראל  ת:

 30ירות בארצות הברית אז אי אפשר להצביע בתפוצה, למשל כשיש בח

 31אזרחים עם הדרכון האמריקאי יכולים להצביע או כשיש בחירות 

 32ברוסיה אז אזרחים עם הדרכון הרוסי יכולים להצביע. במדינת 
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 1ישראל לבחירות במדינת ישראל חוץ מהצוות הדיפלומטי אף אחד לא 

 2יכול להצביע, גם לא אלה שנסעו לטייל, גם אלה שעובדים בתוך 

 3והם לא שווים לדיפלומטים אין להם זכות הצבעה, לכן השגרירויות 

 4שום דבר מתוך מה שנשאל או שום דבר בעמדות של ארצות הברית לא 

 5יכול להיות קשור או יכול להשפיע על הבחירות של ישראל ביתנו או 

 6על ההתנהלות של ישראל ביתנו בתוך ישראל ביתנו לכן אני לא מבינה 

 7 אל ביתנו. איך אפשר היה לקשור את זה לישר

 8תראי, ג'ורג' בירנבאום העיד כאן, הוא אמר שהסקר משרת גם את  ש:

 9'עזרא' אבל בעיקר אולי את מפלגת ישראל ביתנו. מה יש לך להגיד על 

 10 הטענה הזאת?

 11תראה, קודם כל חוץ מזה שמימנו לג'ורג' את החופשה השנתית שלו  ת:

 12 בארץ עם אשתו, מלון, טיסה ואש"ל, 

 13 נכון. זה לא  עו"ד קרמר:

 14כל מה שהוא אמר פה זה היה אי הבנה טוטאלית, מכיוון שדבר  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 ראשון, 

 16 את יודעת את זה? כב' הש' לוי:

 17 הם אמרו פה שהם מימנו לו, כשאתה שאלת אותם כבוד השופט, העדה, גב' קירשנבאום:

 18 הם לא אמרו לאשתו וטיסה וילד,  עו"ד קרמר:

 19ם לשלם להם הוצאות אז הם אמרו לא צריך אנחנו כבר שילמנו א העדה, גב' קירשנבאום:

 20 הכל. אז מה צריך פה להגיד? פה זה מתנהל כמו בבית משפט. 

 21אדוני, הדבר היחיד שהוא קיבל זה טיסה. לא מלון ולא אישה ולא  עו"ד קרמר:

 22 ילד. 

 23 אוקי, אבל הוא,  העדה, גב' קירשנבאום:

 24 את זה?נראה לך שהוא באמת צריך  כב' הש' לוי:

 25קודם כל לא יודעת, כי אחרי שארתור נפטר אני לא כל כך בטוחה  העדה, גב' קירשנבאום:

 26במצבו הכלכלי למרות ההתפארות שלו וכולו היה שוליה של ארתור 

 27 פינקלשטיין. 

 28 אבל את יודעת מידיעה אישית על מה את מדברת? כב' הש' לוי:

 29 אני, מה ששמעתי פה בבית המשפט,  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 אז את לא יודעת את זה,  כב' הש' לוי:

 31 שאמרו שהם שילמו לו,  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 גברת קירשנבאום,  כב' הש' לוי:
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 1שאתה שאלת אם צריך לשלם לו הוצאות אז הם אמרו אנחנו שילמנו  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 הוצאות. 

 3ת זה שוב, קודם כל את לא נכנסת לדבריי, ברור? חבל שצריך להגיד א כב' הש' לוי:

 4כשאני מדבר את מקשיבה עד הסוף, אחד. שניים, אני מבקש ממך 

 5להתמקד בעובדות שאת יודעת מידיעתך האישית. ואם לא, אז תגידי 

 6מאיפה את יודעת את זה כי זה, אם, זה נשמע לי קצת תלוש להגיד 

 7 כזה דבר בלי שאת יודעת. 

 8 אני יודעת מתוך מה שפרקליטות אמרה בבית משפט.  ום:העדה, גב' קירשנבא

 9 אז הנה הם אומרים דברים אחרים.  כב' הש' לוי:

 10 טוב.  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 בבקשה להמשיך.  כב' הש' לוי:

 12אז קודם כל האי הבנה של ג'ורג'. ג'ורג' לא היה מעורב בסקר הזה  העדה, גב' קירשנבאום:

 13איתו, לא שום דבר. כשהוא מדבר על  בכלל, לא פנו אליו, לא דיברו

 14הבחירות שזה קשור לישראל ביתנו זה רק אומר שהוא לא מבין שאין 

 15שום קשר לישראל ביתנו ולהצבעה לישראל ביתנו בארצות הברית, 

 16אבל הדבר המצחיק שאותי לפחות ככה גיחכתי על העניין, כשנשאל על 

 17הזה נעשה ידי התביעה פה ואני שמעתי 'ואם אני אגיד לך שהסקר 

 18עבור קונגרס' אז הוא אומר 'נו, אם זה היה נעשה עבור קונגרס אז 

 19הייתי שואל לגבי אישים' רק אומרת כמה הוא לא מעורה, הרי 

 20בקונגרס הציוני אין הצבעה לאישים, זה הצבעה בדיוק כמו בממשלת 

 21מתמודד  American forumישראל, זו הצבעה סיעתית. זאת אומרת 

 22למי' מתמודדת בקונגרס, אין איש שהוא יכול, הוא בקונגרס, 'ביתנו עו

 23אפילו לא יכול לשאול דימיטרי שיגליק כי כשפונים לאנשים ואומרים 

 24 ברור אז, American forumלהצביע אז אומרים להם להצביע על 

 25, שיגליק דימיטרי את מכירים מופיע שיגליק שדימיטרי ממי שחלק

 26 על ומדברת מגיעה קירשנבאום שפאינה, מופיע גרונובן שאיגור איפה

 27 פאינה את מכירים גם אז' עזרא' על, פורום על', עולמי ביתנו'

 28 דיוויד את מכירים אז לתגלית מגייס רויטמן וכשדיוויד. קירשנבאום

 29' ורג'ג פה שדיבר מה ולכן American forum -מ כחלק' עזרא'ו רויטמן

 30 בנושא בלבד היחידי הקשר, הדבר. למציאות קשר שום לו היה לא

 31 מאיזו יודעת לא, שלב שהוא שבאיזה היה זה' ורג'ג עם שהיה סקר

 32 המערך מכל שהוא מכיוון' ורג'וג הזה הסקר על שילם לא דני, סיבה
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 1, הנוהל היה זה כי, שלום שרון את הכיר הארץ בתוך ביתנו הישראל

 2 אביגדור ידי על הוחלט הסקר ביתנו ישראל עבור נעשה כשהסקר

 3 האסטרטגיה של התחום כל על אחראי היה שלום שרון, ליברמן

 4עם שרון שלום וכשלא שילמו על  היה' ורג'ג של הקשר ולכן וסקרים

 5הסקר אז הוא שאל את שרון, שרון אמר 'אני לא יודע מה קרה, אני 

 6לא מכיר את הסקר אני אשאל את פאינה' הוא פנה אליי ואני עניתי לו 

 7מה קורה? יש פה איזה אוקי, אחרי שעניתי אוקי שאלתי את דני 'דני 

 8תלונה שלא שילמת על הסקר' ובזה הסתיים הסיפור. אבל, משהו 

 9 רציתי להגיד עכשיו. 

 10טוב, בואי נדבר קצת על כספים. האם ומה המפלגה סיכמה עם דני  ש:

 11 אלינסון בנושא תקציב?

 12כמו שאמרתי שהמשאים ומתנים או כל הקשר התחיל עוד קודם אז  ת:

 13כשהם הגיעו אלי לפגישה הראשונה שזה היה אריק נודלמן ודני 

 14אלינסון ולהערכתי דיוויד לא היה באותה פגישה, היינו שלושתנו. אז 

 15עלה באמת הנושא של התקצוב של 'עזרא' וחלוקת התקציבים. ושם 

 16נו או ביתנו עולמי מעבירה עלתה הצעה שבכספים שישראל בית

 17אחוז יקבל הפניה לנושא הבחירות לקונגרס ובהמשך, כמו  50ל'עזרא' 

 18שאמרתי, גם נבנה תוכנית שבדיוק מפרטת מה הכסף שצריך ללכת 

 19 70לפעילות של הקונגרס. לא, לא נכנסנו לפרטים ולא אז דיברנו האם 

 20זה, זה אלף דולר שפורום מעביר זה חלק מאותו כסף, זה משהו היה כ

 21לא נחתם, זה דובר ביננו, זה היה סיכום בעל פה שבהחלט הכספים 

 22אחוז יופנו לבחירות בקונגרס. וזה, זאת  50שאנחנו מעבירים ל'עזרא' 

 23אחוז אני לא  50היתה הפניה. להגיד שהכסף הזה הגיע לרמה של 

 24יודעת, לא עקבתי ממש על התקציבים, זה לא עניין אותי כי בסופו של 

 25שהמימוש של הכספים האלה לא מתקרב לסכומים אז לא דבר ראיתי 

 26 הגענו לשלב של באמת פיקוח ובדיקה. 

 27 מתי היו אמורות להיות בחירות לקונגרס הציוני? ש:

 28אז כשאני נכנסתי אמרתי לעניין של ביתנו עולמי, הבחירות היו  ת:

 29, כי שוב אני אומרת 2011תחילת  2010אמורים להתקיים בסוף 

 30יום אחד בגלל המרחבים, בגלל המדינות זה מתנהל שהבחירות זה לא 

 31חודשים ויש וועדת בחירות ויש שופט בדימוס שעובד  3סדר גודל של 

 32בוועדת בחירות, כאילו הכל מפוקח ומאוד נבדק כל הצבעה ולא מעט 
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 1קולות גם נפסלים, כאילו יש שם בדיקה מאוד דייקנית על כל הנושא 

 2כלי, וכמו שאמרתי שרוב של ההצבעה. אז, אבל בגלל המשבר הכל

 3ההצבעות או המסה העיקרית של הבחירות מתקיימות בצפון 

 4ובגלל קשיים עקב זה גם  2008-אמריקה, בגלל המשבר הכלכלי ב

 5בקהילות הוחלט להשאיר את ההרכב של הקונגרס כפי שהוא היה 

 6שנים ולכן הבחירות הבאות  4לפני זה ולדחות את הבחירות בעוד 

 7, זה פחות או יותר הזמנים, 2015עד אפריל  2014התקיימו מסוף 

 8 שהבחירות היו אחרונות. 

 9, האם ראית את הטבלה הזאת בזמן 25אני רוצה להציג לך את ת/ ש:

 10 אמת ומה ידעת עליה?

 11אז כן, אני ראיתי את הטבלה הזאת אבל ראיתי אותה בדיוק כמו  ת:

 12 שמופיעה פה, אני כמו שאתם רואים שונאת להרכיב משקפיים אז אני

 13לא הולכת עם המשקפיים וכמו שאתם רואים ככה היא גם הגיע אליי 

 14בכיתוב כל כך קטן, דני היה מגיע אלי עם הטבלה הזאת, מנסה 

 15להסביר ומה שעניין אותי יותר זה מה הפעילות שנעשית ומה 

 16התוכניות ומה מבוצע ומה לא מבוצע ופחות התייחסתי באמת ולא 

 17א עניין אותי, אנחנו לא הגענו בדקתי את החלוקה שלו, כי באמת זה ל

 18אחוז כדי שאני אשב ואפקפק ואבדוק אותו  50-ולא התקרבנו בערך ל

 19סעיף אחרי סעיף, אבל הוא הגיע אלי כל פעם עם הטבלה הזאת שזה 

 20באמת הוא הגיע עם הטבלה הזאת ואני יכולה לקחת ואולי על אחריות 

 21 דני, שלא התעמקתי בזה ולא ראיתי בזה יותר. בהמשך גם היו ל

 22מה, אני רוצה להבין מה את אומרת, שלא קראת את זה כי זה  כב' הש' לוי:

 23 באותיות קטנות?

 24אני גם לא, שני דברים לא התעמקתי. בגלל שקודם כל זה בקטן מאוד,  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 אתה זה נוח לך לקרוא כבוד השופט מה שזה? לי לא. 

 26 עוד פעם את שואלת אותי? כב' הש' לוי:

 27 כן. אז לי לא נוח, אני לא ראיתי את זה,  , גב' קירשנבאום:העדה

 28 אני גם לא מחלק מיליארד שקל.  כב' הש' לוי:

 29 נכון.  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 כן.  כב' הש' לוי:

 31 נכון.  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 נו.  כב' הש' לוי:
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 1 אתה רואה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 אז את לא מסתכלת? כב' הש' לוי:

 3כי יש דברים, שדברים חשובים לי אז אני בהחלט מסתכלת ומקדישה  העדה, גב' קירשנבאום:

 4 לזה מירב תשומת ליבי, 

 5 ולא היה חשוב לך על מה הולך הכסף? כב' הש' לוי:

 6זה היה פחות חשוב כי רוב הכסף מידיעה הלך לפעילות של 'עזרא'  העדה, גב' קירשנבאום:

 7ראיתי את הפעילות, ראיתי  עצמה וידעתי את זה כי הייתי שם,

 8שהכסף לא מבוזבז אלא הולך באמת למטרות ולכן זה פחות הדאיג 

 9'עזרא' באמת  2011-. עכשיו, הרי ב50-ל 50אותי. החלוקה הזאת בין 

 10נקלעו לקשיים מתוך הסיפור הזה שהם לקחו על עצמם פעילות של 

 11ד הזהות היהודית ולא קיבלו מימון של ההסתדרות הציונית והוא מאו

 12היה חרד על כל העניין של הכסף והוא מאוד דאג ואמרתי עזוב יש לך 

 13פה את הכסף תשתמש תעשה את הפעילות באמת לא הטריד אותי, כי 

 14 לא, לרגע לא היה חשש שהכסף הזה נזרק, הולך למטרות לא לעניין. 

 15 אמרת לו זה לא מעניין אותי מה כתוב פה? כב' הש' לוי:

 16 ני, אני לא הייתי שם? אני לא ראיתי פעילות שלו?לא. א העדה, גב' קירשנבאום:

 17 אני שואל אם אמרת לו את זה? כב' הש' לוי:

 18אני אמרתי לו? אני אמרתי לו? הוא מביא לי, אני אומרת לו בסדר,  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 מקבלת את הדף הזה ובזה נגמר הסיפור. 

 20 טוב.  כב' הש' לוי:

 21 ך לאותה פעילות משותפת?אחוז יל 50-האם הקפדת ש עו"ד קליין:

 22אחוז ילך לפעילות כי לא היה  50לא היה, לא הגענו למצב הזה של  העדה, גב' קירשנבאום: 

 23אחוז. הוא בהמשך פנה אלי  50היקף של פעילות משותפת בגובה של 

 24אחוז כדי לאזן? אני יכול  50ואמר תגידי אני יכול להכניס את זה בתוך 

 25 50י הרי לא הגענו למצב הזה של זה? אמרתי תעשה מה שאתה רוצה כ

 26 אחוז. 

 27 אבל איך את יודעת שזה לא הגיע אם את לא קוראת בכלל? כב' הש' לוי:

 28 הוא אומר לי את זה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 29 והוא אומר לך מה כתוב? כב' הש' לוי:

 30-להוא אומר לי, הוא לא אומר מה כתוב, הוא אומר אנחנו לא מגיעים  העדה, גב' קירשנבאום:

 31אחוז, אני רושם פה את ההוצאות, אמרתי בסדר תרשום את  50

 32ההוצאות, תרשום את כל מה שאתה חושב לנכון תרשום לך אם אתה 
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 1אחוז תעדכן אותי. אבל  50-, כשנגיע ל50רוצה ותקפיד על זה ואם אין 

 2נדמה לי  2013-נעשה רק ב data base-ידעתי שלא מגיעים כי את ה

 3, היו עוד דברים 2014ראת הקונגרס ' כשהתחלנו לעבוד לק12או 

 4שידעתי הם נכנסו יותר מאוחר ההוצאות אז מה היה פה בכלל, איזה 

 5פעילות משותפת הוא עשה כזאת גדולה שאפשר היה להגיע, אנחנו 

 6מימנו לו את המבנה שכירות, אנחנו מימנו לו את השכר רכזים 

 7ז כי אחו 50-מהכסף של הפורום והרי כסף הזה בכלל לא מופיע פה ב

 8 כאילו זה משהו אחר, 

 9 איך את יודעת מה מופיע אם את לא קוראת? כב' הש' לוי:

 10 הוא אמר לי שזה לא מופיע, שזה הוא לא מכניס את זה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 טוב. כן.  כב' הש' לוי:

 12, אז אני רק מפנה זה מופיע בעמודה date base-הזכרת פה את ה עו"ד קליין:

 data base 13-ה זה הוצאות עבור בחירות בהשמאלית שהכותרת של

 data base 14-אלף דולר. למה 'עזרא' שילמו את זה? מה זה ה 24, 2012

 15 הזה?

 16זה, זאת היתה החלטה משותפת על חלוקת ההוצאות  date base -ה ת:

 17לקראת הקונגרס היהודי, מה כל גוף לוקח על עצמו בתוך הוצאות 

 18זה. לא חושבת שהם בסוף הבחירות וזה היה החלק של 'עזרא' לעניין 

date base  19עלה את כל הסכום הזה, אבל זה היה כאילו התקרת 

 20 אוצר. 

 21 אז מה, בפגישות עם דני, במה הן עסקו בעיקר? ש:

 22בעיקר עסקו, אני אגיד ככה, קודם כל היו כמה נושאים חשובים, מה  ת:

 23אתה עושה, מה אתה מתנהל, מה הבא, מה האירועים הבאים, מה 

 24אתה הולך לעשות, איפה אתה צריך שאני אהיה, איפה אני חושבת 

 25הרבה מאוד  2011שאני צריכה להיות, איזה, מה קורה ומשנת 

 26ני שהוא נכנס בפעילות של התעסקנו איך לכסות את הגירעון של ד

 27הזהות היהודית. שזה לא קשור לפורום, זאת היתה פעילות שלו בלבד, 

 28 של 'עזרא'. 

 29אני רוצה שנדבר, נעבור לדבר על כספים שהגיעו ל'עזרא'. תתחילי  ש:

 30ממשרד הקליטה, האם ביקשת להעביר כספים קואליציוניים דרך 

 31 משרד הקליטה עבור 'עזרא'?
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 1מזה שהועבר למשרד הקליטה כסף קואליציוני  קודם כל לא, חוץ ת:

 2שנכנס לתקציב של משרד הקליטה, אבל ספציפית ל'עזרא' לעולם לא 

 3ביקשתי, אבל דני בא ואמר תקשיבי אני עושה פעילות שהיא עידוד 

 4עליה גם ביוצאי תגלית, גם בכל מיני דברים, האם את חושבת שאני 

 5שלי? אמרתי לו אני יכול לקבל תמיכה של משרד הקליטה לפרויקטים 

 6לא מכירה את הנהלים של משרד הקליטה, אני מציעה לך להיפגש עם 

 7המנכ"ל של משרד הקליטה עודד פורר. הוא חזר אלי ואמר שהוא 

 8ניסה כמה פעמים לקבוע פגישה עם עודד פורר ולא הצליח, אמרתי לו 

 9בסדר אני אקבע לך את הפגישה, הצוות שלי קבע פגישה לדני עם עודד 

 10, אני בסוף לא הצלחתי להגיע לפגישה הזאת, הודעתי לעודד פורר פורר

 11שאני לא מגיעה אבל ביקשתי ממנו בפירוש להיפגש עם דני ולראות 

 12אם הפעילות של דני תואמת את המטרות או תואמת מה שקורה 

 13במשרד הקליטה ואם הם יכולים לעזור. אני לא יודעת, עכשיו אני 

 14נכון, אני לא חושבת שהוא אפילו יודעת שהוא קיבל שם כסף במועד ה

 15 עדכן אותי שהוא קיבל מהם כסף. אני לא זוכרת שהוא עדכן אותי. 

 16 מה זה אופק ישראל? ש:

 17בהמשך, על בסיס רעיון של דני והוא בא עם הרעיון הזה, הוא אמר  ת:

 18'תראי, יש גוף נפש בנפש שעובדת מטעם הסוכנות ועושה גיוס של 

 19ם גוף דומה שעוסק בעידוד עליה העולים בארצות הברית ואין שו

 20במזרח אירופה ואני חושב שאנחנו על בסיס הפעילות שלנו יכולים 

 21להגדיל את העלייה משם', זה גם היה בשנים שהתחילו בעיות בין 

 22רוסיה אוקראינה והיתה אפשרות בגלל המצוקת יהודים להביא ליותר 

 23טה עליה והוא בא עם הרעיון הזה. בסוף הרעיון הזה משרד הקלי

 24קיבלה רעיון, נעשה פרויקט משותף לקרן קיימת, לשכת ראש 

 25הממשלה, משרד הקליטה והפרויקט נקרא אופק ישראל, הפרויקט 

 26הזה עובד עד היום ולפרויקט הזה היו קבלני משנה ודני, לא דני, 

 27'עזרא' הפכו לאחד הקבלנים של אופק ישראל. בעצם הוא, היו לו 

 28ת העולים והוא דיווח על שליחים במדינות האלה, הוא גייס א

 29הפעילות שלו ועל הפעילות הזאת הוא קיבל כסף, כנראה לא יודעת 

 30באיזה קריטריונים כי אני לא מכירה את הקריטריונים של אופק 

 31 ישראל. 

 32 האם יש קשר למפלגת ישראל ביתנו לתקציב שעבר מקק"ל ל'עזרא'? ש:
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 1אני, אני לא יודעת אם יש קשר, אני רק יודעת דבר אחד, קודם כל כמו  ת:

 2שאמרתי אפי שטנצלר אני הכרתי אותו מצוין, היה לי איתו מספר 

 3מפגשים לא מעטים, גם בגלל הקונגרס, גם בגלל הפעילויות האחרות 

 4המשותפות, ישראל ביתנו לעולם לא העבירה כסף קואליציוני או 

 5י זה לא המסלול. בדרך כלל קרן קיימת משהו כזה לקרן קיימת כ

 6ממכירת קרקעות, נכסים או דברים אחרים, היא מעבירה כסף 

 7לממשל ישראל אבל מכיוון שדני רצה ופנה אז אני לא פוסלת שיכול 

 8להיות שאפילו אמרתי לאפי שטנצלר משהו על דני אבל זה לא היה 

 9אז אני כאיזה פגישה מכוונת, איזו בקשה מכוונת, דני העיד על זה 

 10 יכולה לחשוב שסביר שעשיתי את זה. 

 11מה את יכולה לספר לנו כספים קואליציוניים שעברו למשרד הדתות  ש:

 12 לטובת 'עזרא'?

 13אז אני כבר התחלתי לספר על זה. בערך בשנת, מיד אחרי ש'עזרא'  ת:

 14ודני  American forumהפכו לעזרא ביתנו והסניף שלנו באותה 

 15ת היהודית ופתח מספר מוקדים לא רק הרחיב את הפעילות שלו בזהו

 16בברוקלין, אלא גם במנהטן. הוא התחיל לעסוק בכל התחום הזה של 

 17זהות היהודית, דני די בחור דתי זה היה גם מאוד חשוב לו. והוא פנה 

 18אלי ואמר שהוא יודע שמשרד הדתות יש תקנה של הזהות היהודית 

 19רצות הברית והכסף הזה דרך ההסתדרות היהודית עובר לקהילות בא

 20ושאל אם אני יכולה לתמוך מכסף קואליציוני בפעילות הזאת. אני 

 21חשבתי שהפעילות הזאת היא מבורכת וכן, החלטתי שזה הנושא שאני 

 22כן רוצה להעביר כסף ל'עזרא' ואז באותו מועד אני הכרתי את יהודה 

 23פולישוק. עכשיו, יהודה פולישוק עסק הרבה בעולם היהודי וגם עסק 

 24הודי בארצות הברית וידעתי שהוא מכיר את הנהלים. בעולם הי

 25 שאלתי את יהודה אם הוא יכול, לא יודעת, 

 26 מתי הכרת אותו לראשונה את יודעת? ש:

 27את יהודה אני הכרתי לראשונה הרבה לפני זה, הרבה לפני זה, זה אולי  ת:

 28 שנה לפני זה. במשרד הקליטה היה פרויקט, 

 29 מתי בערך? כב' הש' לוי:

 30בערך. במשרד הקליטה היה פרויקט של הקהילה הקווקזית.  2010 ' קירשנבאום:העדה, גב

 31בקהילה הקווקזית בארץ היו הרבה בעיות של אי גיוס לצה"ל, רמת 

 32ההשכלה נמוכה ומשרד הקליטה לקח לעצמו משימה לטפל בקהילה 
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 1הזאת. וליהודה פולישוק היה איזה מערך כזה שהוא עבד הקהילה 

 2ות והתרשמתי מאוד מפעילות שלו ומשם הזאת ואני ראיתי תוצא

 3בעצם לראשונה מי שהכירה לי אותו היתה שלומית כנען, כי שלומית 

 4כנען לדעתי עשתה יחד איתו את הפרויקט הזה של הקווקזים ומכיוון 

 5שהיא היתה ידידה והרבה דיברנו על כל מיני דברים אז היא אמרה, 

 6היהודי אז אני מעריכה שהיא סיפרה לי שהוא גם קשור בעולם 

 7ביקשתי להיפגש איתו ולדבר איתו על הנושא של 'עזרא' בארצות 

 8הברית. אז מתוך ההיכרות הזאת היתה פגישה עם פולישוק, בהתחלה 

 9אני נפגשתי איתו לבד ואמרתי שיש לנו את 'עזרא ביתנו' שרוצים 

 10לעשות או להרחיב את הפעילות של הזהות היהודית בארצות הברית 

 11ר לנו להיכנס לתקנה של משרד הדתות כדי שהכסף ואם הוא יכול לעזו

 12דרך הסתדרות הציונית יגיע בסופו של דבר ל'עזרא'. הוא אמר שהוא 

 13ייפגש עם דני ושאני אעשה לו פגישה עם דני והוא ידריך את דני איך 

 14למלא, איך לגשת לתקנה, איך למלא טפסים לתקנה והם ישבו ביחד. 

 15ובסופו של דבר כסף לא הגיע  ובעצם דני עשה את מה שיהודה אמר לו

 16ל'עזרא', הגיע לתקנה ולא הגיע ל'עזרא', יש חילוקי דעות, אני לא 

 17התעמקתי מאיזו סיבה, מזה שלא מילאו נכון, מזה שתקנה היתה כבר 

 18מחולקת. בסופו של דבר את הכסף שאני העברתי ל'עזרא' לא הגיעו 

 19שמילא  ל'עזרא' ו'עזרא' נקלעו לקשיים כי הוא על בסיס זה שהוא

 20טפסים וזה שהבטחתי לו כסף קואליציוני, זה שהוא הרחיב את 

 21מיליון כי זה היקף של  2הפעילות, הוא פתאום נכנס לברוך של איזה 

 22אחוז  60הפעילות אז היה לו את הכסף שלו שהוא שם בזה אבל 

 23שההסתדרות הציונית היתה צריכה להחזיר הוא לא קיבל את הכסף 

 24 ינות להגיד, לשגע אותי. ומאותו רגע הוא התחיל בעד

 25 מי נהנה מהכסף הזה שהעברת? ש:

 26ועוד עמותות  Jewish spirit-הרי רוב התקנה, יהודה היה קשור עם ה ת:

 27שישבו בארצות הברית ובאמת עשו עבודה, היה שם רב טוקלסקי 

 28שעשה עבודה מטעם פולישוק ועמותות שהוא היה קשור אליהם או 

 29ת, הכסף התחלק ביניהם. ואז, עמותות שכבר היו בתוך התקנה הזא

 30וכמו שאמרתי אז דני התחיל לנדנד וזה ולבוא אלי ולהתקשר אלי כי 

 31אני מבינה, הוא היה טרוד ברמות על הנושא של הכסף והוא התחיל 

 32להגיד 'תקשיבי, אני עשיתי פעילות, אני נדפקתי, אני לא יודע מה 
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 1ישוק, בואי לעשות, אני בבעיה כספית, אני צריך, בואי תדברי עם פול

 2תנסי לארגן, בואי תעשי משהו' ואני נרתמתי לעזרה אז פעם אחת 

 3פניתי, קראתי לפולישוק שיבוא ונדבר על זה ואחר כך כל פעם שהייתי 

 4אומרת לו תקשיב פולישוק בא אני אדבר איתו, 'לא, לא, אני רוצה 

 5לבוא, אני רוצה לבוא, אני גם רוצה לדבר איתו', אמרתי תבוא תדבר 

 6איתו אבל מעבר לזה גם נסעתי לארצות הברית בניסיון לגייס  גם אתה

 7 ל'עזרא' כסף כדי לסגור את הבור הזה שנוצר לו שם. 

 8אנחנו נעבור לנושא תרומות. לפני שאנחנו נוגעים בתרומות ספציפיות,  ש:

 9בואי תספרי לנו באופן כללי מה המשמעות של לבקש תרומה, במה זה 

 10 כרוך מבחינתך. 

 11לה רק להגיד שזה הג'וב הכי מגעיל שאפשר להמציא אותו, זה אני יכו ת:

 12אני לא יודעת איך אנשים עושים זה לאורך זמן, אני פשוט לא יודעת 

 13איך עושים את זה. השנוראי הזה וללכת עם יד מושטת ולבקש כסף 

 14וניתן היה לגייס כסף  2008וכשהזמנים היו טובים וזה לפני באמת 

 15זרם אבל עם השנים הגיוס כספים  ביתר קלות אז זה עוד איך שהוא

 16הפך לעסק מגעיל ברמות וללכת ואני ממעמד של חברת כנסת או 

 17סגנית שר מגיעה ואני מתחילה לשכנע בואו תראו יש פעילות, תתנו 

 18כסף, אז אם אתה יוצא עם איזה שהוא רבע או אם אתה יוצא עם 

 19 איזה שהוא כסף בסופו של דבר אז אתה אומר טוב ניחא בחילה והכל

 20אחוז  80-והבושה אבל לפחות זה השתלם, אני אומרת לכם ש

 21מהסיפורים נגמרים באפס תוצאה, בעלבון ואתה חוזר ואתה אומר 

 22וואלה בשביל מה אני השפלתי את עצמי וביקשתי אבל אין מה לעשות 

 23זה חלק מהפעילות וכולם עושים את זה ומנסים לגייס את הכסף. 

 24בקשת אז זה מצב אחד ואם ו'עזרא' ברור שאם אני מגיעה ואני מ

 25'עזרא' בא אז בכלל המצב קשה עוד יותר אם רק הם מגיעים בלעדיי. 

 26 כן. 

 27את יכולה טיפה יותר להרחיב מה ההבדל, למה הם צריכים אותך?  ש:

 28 למה הם לא יכולים לפנות לבד לבקש תרומות?

 29הם יכולים לפנות, הם פנו, אבל התוצאה של זה היתה כמעט אפס כי  ת:

 30שאמרתי המצב קשה וגם זה הבדל בין, זה כמו שאני אגיד אם גם כמו 

 31אני מגיעה ואני מבקשת תרומה או מגיע מישהו יותר בכיר ממני 

 32ואפילו ממפלגות אחרות ואפילו לדעתי, אני לא רוצה עכשיו להגיד כי 



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

 2019מרץ  20 

 

 5188 

 1זה באמת לא יפה אבל ממפלגות אחרות מגיעים ומישהו יותר בכיר 

 2מהר אליו ואני עדה, אני נפגשתי עם  ממני אין ספק שהיד נפתחת יותר

 3הרבה אנשים, עם הרבה תורמים, גם, לא רק בתפוצה דוברת רוסית 

 4ברור, עם ז'אק רוזן, או מלקולם ליין, עם מי רק לא ישבתי? בכל 

 5הסיפורים האלה. ועם רון לאודר, הידיד והיושב ראש הקונגרס 

 6ף ופעילות משותפת ואתה מדבר ואתה נשפך ואתה בא ואתה מלט

 7אותו ועוטף אותו באהבה ובסוף הוא אומר לך 'תקשיבי אני לא תורם 

 8השנה' אז אתה יוצא באכזבה מאוד גדולה, אבל זה אני. ואם מגיע דני 

 9 או דיוויד אז בכלל לא שמים לב אליהם. 

 10 למה בכלל ניסית לעזור ל'עזרא' בנושא תרומות? ש:

 11צמי, זה אני, זה לעזור ל'עזרא' בנושא תרומות זה היה כמו לעזור לע ת:

 12ביתנו, זה 'עזרא', זה פורום, זה הכל, זה הכל גוף אחד אבל שנית אני 

 13גם רציתי לעזור גם בגלל אותו ברוך שנוצר לו וגם כדי להרחיב את 

 14הפעילות שלו. הרחבת פעילות של 'עזרא' בסופו של דבר היתה הצלחה 

 15ה ישירה של פורום והצלחה ישירה שלי, אני אומרת את זה זאת הית

 16הצלחה שלי כי אם אני בתור מנכ"לית אביא יותר מנדטים לקונגרס, 

 17אם אני בתור מנכ"לית אביא יותר הצלחה אז זה הצלחה שלי, אפילו 

 18לא בפני מישהו, הצלחה אישית שלי, כלפיי, כלפיי, אני מרגישה 

 19 שהצלחתי בתפקיד. 

 20 אז הצלחת בסופו של דבר לגייס תרומות? כב' הש' לוי:

 21 כן. לא הרבה, לא כמו שרציתי אבל הצלחתי.  שנבאום:העדה, גב' קיר

 22אז בואי באמת נדבר על כמה תרומות ספציפיות שכן הצלחת. תספרי  עו"ד קליין:

 23 לנו על תרומה ל'עזרא' מאהרון וולפסון והרב בטלר. 

 24אז כמו שאמרתי אז שעם הסיפור של הזהות היהודית זה היה בעיה  ת:

 25אחת הנסיעות בחורף נפגשת עם ואז דני ביקש ממני ואני נוסעת ב

 26אהרון וולפסון והרב בטלר ביחד, אנחנו יש לנו פגישה, אחר כך 

 27אוכלים ארוחת ערב ואז אני מבקשת מהם לצאת יחד איתי, זה היה 

 28במנהטן עם שניהם ואז ביקשתי לצאת איתי לסיור באותן נקודות 

 29ש שדני כבר העביר וקיבלנו את הארוחת ערב לימים, הרי לא כל יום י

 30לי את הפעילות של הזהות היהודית היא מתקיימת פעמיים בשבוע אז 

 31כיוונו לאותו יום וביקשתי מהם לצאת איתי לסיור, יצאנו לשני 

 32מוקדים שדני העביר את הזהות היהודית, הם נפגשו עם הצעירים 
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 1שהיו בתוכנית, הם דיברו, אני דיברתי בפני הצעירים, חזרנו בחזרה 

 2תרום לדני. לא זוכרת כמה הם תרמו אבל מהמפגשים והם הסכימו ל

 3 זה בטח רשום, אני זוכרת שנסגר ששניהם יתרמו ל'עזרא'. 

 4 תספרי לנו בבקשה מי זה מיכאל פרוינד והאם הוא תרם ל'עזרא'. ש:

 5עם מיכאל פרוינד לא יודעת אם אנשים מכירים את השם הזה בארץ  ת:

 6שבט מנשה אבל הוא עומד בראש 'שבי ישראל' והוא זה שהביא את ה

 7מהודו לפה ועבדתי איתו הרבה כי אנחנו לא רצינו, הוא לא רצה 

 8ודיברתי איתו על זה הרבה ונוצר ביננו קשר, לא ליצור מוקדים של 

 9הקליטה רק של בני מנשה כי ראינו שיש לזה איזה שהוא כישלון 

 10וניסינו לפזר אותם בין האוכלוסייה באופן כללי ואני פניתי לנציגים 

 11וביקשתי מהם שהם יקלטו גרעינים קטנים כדי לעשות  שלי ברשויות

 12את הקליטה שלהם יותר טובה וככה, וככה בעצם נוצר הקשר. כשדני 

 13התחיל לעסוק יותר בנושא של העלייה ובעידוד עליה וכל הפרויקטים 

 14שלו אז ביקשתי, הצגתי למיכאל פרוינד את הפרויקט של דני וביקשתי 

 15ם דני, אני אראה מה הוא עושה ואני ממנו לעזור, הוא אמר 'אני אשב ע

 16אקבל החלטה' הוא נפגש עם דני ובסופו של דבר הוא באמת תרם 

 17 נדמה לי רבע מיליון דולר לפרויקטים של דני. 

 18הזכרת מקודם את השם רון לאודר. אז בואי תסבירי מה הקשר  ש:

 19 ל'עזרא' ומה המעורבות שלך בקשר ללאודר ול'עזרא'. 

 20 אז כמו שאמרתי,  ת:

 21 גם מי זה רון לאודר.  ש:

 22כן, אמרתי רון לאודר הוא איש מאוד ידוע, פוליטיקאי אמריקאי בשם  ת:

 23עצמו, במעמד שלו, נבחר להיות יושב ראש של הקונגרס העולמי 

 24הציוני ומידי תקופה היה עושה ארוחת ערב של ההנהלה אצלו בבית 

 25ולארוחות ערב האלה הוא היה מביא את כל הכבדים האלה שתרמו 

 26כסף לקונגרס, את כל האנשים התורמים המשמעותיים בארצות  שם

 27הברית. ואני הייתי מוזמנת לארוחות הערב האלה אז פעם הגעתי 

 28וראיתי את הארוחת ערב הזאת ואז סיפרתי לדיוויד ואמרתי לו בוא 

 29בפעם הבאה שאני מגיעה לארוחת הערב הזאת אני רוצה שתצטרף 

 30ן אז הוא אמר לי 'לא, לא אלי, ובפעם הראשונה שאני ביקשתי מרו

 31מתאים, לא יכול' אז אמרתי לדיוויד 'בוא תצטרף אליי, אולי אם הוא 

 32יכיר אותך ויתרשם ממך ואולי אתה תספר יותר יפה ממני באנגלית' 
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 1כי הרמה של דיוויד יותר טובה, אני יודעת, למרות שגם אני דוברת, 

 2לדיוויד  וחוץ מזה מכיוון שהיו שם כל כך הרבה תורמים אז אמרתי

 3תשמע אם לא יצא לך שום דבר עם רון לאודר אולי לפחות תכיר עוד 

 4כמה אנשים שתוכל אחר כך לגייס. ואז הבאתי את דיוויד יחד איתי 

 5לארוחת ערב, היינו שם, הרי זה מתחיל במינימום כזה שכולם 

 6נפגשים, מדברים, אוכלים ארוחת ערב ושוב כזה הסתובבויות ושיחות, 

 7ה הסתובבתי עם דיוויד הכרתי לו אנשים, תכירו זה אז במפגשים האל

 8מנכ"ל של 'עזרא' ביתנו, נציגים שלנו של צעירים חשוב אולי אתם 

 9יכולים לשתף פעולה ופה והלאה השארתי לו את הדרך פתוחה 

 10 להמשיך בגיוס כספים. 

 11 מי זה מיכאל רייף? ש:

 12מיכאל רייף הוא, אני לא יודעת אם עכשיו, אבל הוא היה חבר מועצה  ת:

 13של ראשון מטעם ישראל בעלייה, בסוף הוא הפך לליכוד אבל מיכאל 

 14רייף היה יושב ראש של התאחדות יוצאי רוסיה בארץ ומתוקף 

 15תפקידו הכיר גם את כל האנשים, אפשר להגיד את כל האוליגרכים 

 16רבה שנים כמתחרים, כאילו אנחנו הרוסים. אני הכרתי את מיכל ה

 17תמיד בזמן בחירות מוניציפליות היה ביננו מלחמות על הקולות 

 18בראשון לציון כי אנחנו היינו ברשימות מנוגדות אבל בחירות זה 

 19בחירות והמציאות זו המציאות והכרנו ולא פעם דיברנו על כל מה 

 20ולה שקורה בכלל בארץ וכשדני התחיל לעסוק בנושא של העלייה הגד

 21באופק ישראל אז היה צריך שם גם לאופק ישראל היה צריך להביא 

 22מאצ'ינג וכסף ולבנות את המערך של השליחים והרכזים, אז פניתי 

 23למיכאל רייף ושאלתי אם הוא יכול למצוא או להכיר לי איזה שהוא 

 24אוליגרך כזה שיוכל להירתם לנושא. בערך אחרי חודש מהבקשה שלי 

 25מגיע לארץ ואז לראשונה הוא הביא אותי  הוא אמר שבוריס שפיגל

 26אליו הביתה בסביון והכרתי אותו שם. בוריס שפיגל הוא יהודי מאוד 

 27עשיר, הוא היה חבר פרלמנט ברוסיה, מעמד מאוד מכובד בהמשך 

 28שאני כבר באמת בתור סגנית שר מגיעה לשם אז הוא מקבל אותי 

 29ה לו שם בפרלמנט בנושאים של, בנושאים של משרד הפנים אבל הי

 30מעמד מאוד גבוה. וחוץ מזה הוא היה איש עסקים מאוד מוצלח כי 

 31הוא היה זכיין של טבע ברוסיה אז מזה הוא באמת עשה שם הרבה 

 32כסף ואז אני מספרת לבוריס, זה לקח לי כמו שאמרתי, הגיוס תרומות 
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 1זה דבר הכי לא נעים שיכול להיות, אני הייתי צריכה להיות אצלו 

 2כל מה שאפשר ולסבול את כל הדברים האלה בבית ולעשות את 

 3פעמים עד שבסוף הוא השתכנע הוא אמר 'טוב, תביאי את  3לפחות 

 4הבחור שלך, אני רוצה לדבר איתו' ואז אני מביאה לשם את דני ודני 

 5מפגשים בערך ואז  2פורס בפניו את כל הנושא של העלייה, לוקח עוד 

 6מיליון דולר אבל אני לא  בוריס אומר 'אוקי. אני מוכן לתת לנושא חצי

 7נותן לכם את זה כתרומה. אני נותן לכם את זה כהלוואה שאם אני 

 8אשתכנע שהכסף באמת הלך לנושא של העלייה, עידוד עליה, קליטת 

 9עליה' כי אופק ישראל לא עסקו רק בלהביא עולים אלא גם להטמיע 

 10אותם בחברה הישראלית. 'אז אם אני אשתכנע שהפעילות הזאת 

 11ת במטרות כמו שאתם מציינים זה יהפוך לתרומה אבל אם מתקיימ

 12אני אראה שאתם מזייפים ואתם משתמשים בכסף למטרות אחרות 

 13אז זאתי הלוואה' והוא הביא עורכי דין שלו ועם העורכי דין שלו דני 

 14כבר ניהל את המשא ומתן וככה נחתם חוזה עם בוריס שפיגל. באחת 

 15ה את כל, מיכאל מלווה את כל אותן הפגישות הוא אמר, ומיכאל מלוו

 16התהליך הזה, מיכאל נמצא בכל הפגישות כי אני לא מגיעה לבוריס 

 17לעולם לבד כי זה תמיד בתיאום עם מיכאל ומיכאל מביא אותי ואנחנו 

 18מדברים. ואז בוריס אומר 'מי שאני שם לפקח על הפרויקט הזה, אני 

 19וא יגיד רוצה שמיכאל רייף יהיה בפרויקט הזה מטעמי, הוא, אם ה

 20שהכסף הולך למטרות אז זה מענק כאילו זה תרומה ואם מיכאל יגיד 

 21שזה לא אז מבחינתי זאת הלוואה' והוא קובע שכרו של מיכאל, אני 

 22פוגשת את דני ואני אומרת לו שזה התנאי של בוריס ודני אומר 'אין לי 

 23עם זה בעיה' ואמרתי זה השכר שבוריס קבע למיכאל וזהו, אני יודעת 

 24רים אני עוד, אני ראיתי את מיכאל לא פעם אחת אחרי זה והוא מסיפו

 25סיפר לי שהוא נסע בערך פעמיים שלוש מטעם דני לאותם המוקדים 

 26 להרצות וגם לפקח שבאמת נעשית פעולה שם. 

 27את יודעת אם מיכאל רייף המשיך לעבוד אצל 'עזרא' אחרי אותו  ש:

 28 הסכם ששלח?

 29אני לא חושבת כי האמת שהכוונה היתה שמיכאל יביא עוד תורמים  ת:

 30אבל זה לא כל כך, כנראה שזה, שוב אני אומרת, זה קורה פעם בכמה 

 31זמן שמצליחים למצוא כזה תורם משמעותי, מיכאל לא הצליח להביא 

 32 יותר תורמים ובזה הסתיים התפקיד שלו ב'עזרא'. 
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 1א של הטיסות, אני אבקש הפסקה קצרה אדוני, אנחנו עוברים לנוש עו"ד קליין:

 2 של כמה דקות. 

 3 למה?  כב' הש' לוי:

 4 אני צריך לשירותים ואני לא יודע לגבי גברת קירשנבאום.  עו"ד קליין:

 5 צאו לשירותים. נותן לכם.  כב' הש' לוי:

 6 

 7 )המשך לאחר הפסקה( 

 8 

 9מדברים טוב, אז בואי נדבר קצת על הנושא של הטיסות. לפני שאנחנו  עו"ד קליין:

 10על כל טיסה באופן ספציפי, תספרי לנו באופן כללי מדוע טסת 

 11 בשליחות של 'עזרא', מה עשית בחו"ל ברמה הכללית. 

 12אז קודם כל כמו שכבר ציינתי זה מתחלק ככה, אנחנו יושבים עם דני,  העדה, גב' קירשנבאום:

 13מדברים ולפעמים דני אומר לי תקשיבי יש לי אירוע כזה וכזה חשוב 

 14תגיעי לנאום ולפעמים אני אומרת לו הגיע הזמן שאני אגיע לי ש

 15פעמים בשנה אני  3למקום אני רוצה לראות ואני מציינת שלפחות 

 16נסעתי לסניף הזה, ביוני בעיקר כי היה מצעד ישראלי אז השתדלתי 

 17להיות עם 'עזרא' ופורום במצעד הישראלי. נסעתי בתקופת החגים 

 18ש, לדבר, חגי ישראל, דברים כאלה בראש השנה כי זה הזמן היה להיפג

 19ועוד פעם אחת לעקוב, לראות מקרוב מה קורה, התקדמות. כל פעם 

 20שהגעתי המטרה היתה, היום, כאילו זה היה איזה שהוא תסריט 

 21קבוע, זה היה פגישה בברוקלין עם מדריכים, פגישה בברוקלין עם 

 22. הילדים או אלה שמיועדים להגיע לתגלית או פעילים שם בתוך זה

 23כמובן שעם כל ההנהלות, ישבתי עם הנהלות של הארגונים האחרים 

 24בתוך הפורום, עם )לא ברור(, עם טוקלסקי שבסוף נכנס תחת פורום 

 25כמובן עם שיגליק ודרנובן ומעבר לזה ישיבות עם הארגונים האחרים 

 26שמתמודדים לקונגרס כי זה אחד, כל העניין של איך מתקיימים, איך 

 27ירות מה אתם עושים, מה אני עושה, איך מתארגנים לקראת הבח

 28אתם מתקדמים, איפה אתם נמצאים מבחינת הבחירות, כאילו כל 

 29השיחות הפוליטיות והרבה פגישות שאו 'עזרא' לקחו אותי לאיזה 

 30שהיא פגישה שהיה חשוב להם שאני אופיע כמו בור של 'עזרא' או 

 31ה דברים אחרים שזה שלהם, או פגישות שההנהלה של פורום לקח

 32אותי עם ז'אק רוזן כמו שאמרתי, מלקולם ליין, עם אנשים אחרים 
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 1שהיה חשוב להם בפדרציות להתניע עם גטריי היו הרבה פגישות עם 

 2גטריי שזה עוד ארגון אחד יהודי מאוד משמעותי שם, קיצר 

 3האירועים, כל הנסיעות האלה היו מיועדות להכין את הארגון לקראת 

 4 הבחירות לקונגרס. 

 5 איזה תפקיד טסת לחו"ל? באיזה כובע?מכוח  ש:

 6כאחראית על כל המערך הזה. אחראית על הבחירות לקונגרס העולמי  ת:

 7ציוני מטעם ביתנו עולמי, מטעם ישראל ביתנו, בפורומים, ב'עזרא', 

 8בכל מקום. אני הייתי לא רק בארצות הברית, אני גם הייתי במוסקבה 

 9רא' כי גם בנסיעות וגם הייתי בקייב ולא תמיד נסעתי מטעם 'עז

 10שנסעתי בתפקידים שלי, זה במימון של או כנסת או משרד הפנים 

 11תמיד דאגתי להשאיר לי ערב פנוי להגיע לסניפים ולראות מה קורה 

 12בסניפים האלה ואיך זה מתקדם אז, עכשיו, מכיוון שהרבה נסיעות 

 13בתפקיד היו לי דווקא מתוך החלוקה למדינות דוברי רוסית אז פחות 

 14ת בתפקיד מטעם 'עזרא' היו למדינות האלה אבל הייתי שם, נסיעו

 15פעם נסעתי עם שי חרמש מהקונגרס היהודי העולמי, אנחנו שנינו 

 16טיפלנו בכל השיח בין דתות אז נסענו לקייב ולמוסקבה ונאלצתי 

 17לגרור את שי יחד איתי לפגישות ב'עזרא' כי הייתי צריכה להופיע שם, 

 18שכת עורכי דין למוסקבה שם חתמנו גם באירוע של, שנסעתי מטעם ל

 19איזה הסכם עם האקדמיה המשפטית ונאמתי שם אז גם באחד 

 20הערבים הופעתי בפני 'עזרא' וישבתי שם עם המדריכים ועם ההנהגה 

 21 המקומית. כן. 

 22נגיע לטיסה הזאת למוסקבה. מה את יכולה לספר לנו באופן כללי על  ש:

 23בחו"ל לזמן קצר בדרך  החוויה במרכאות בלטוס למשימה עבור 'עזרא'

 24 כלל?

 25זה, אני יכולה להגיד רק שכנראה שמי שלא נוסע הרבה אז בשבילו זה  ת:

 26 3-4-אולי חוויה אבל מי שנוסע באופן קבוע ולהתנתק ממשפחה ל

 27ימים ומהעבודה ולחזור לפה ולהשלים את כל מה שלא נעשה בימים 

 28גיע שעות לה 12האלה וגם כל הטיסות הטרנס אטלנטיות, טיסה של 

 29לשם, להתארגן, להתחיל להופיע, לנאום, בהתחלה גם לנאום באנגלית 

 30היה לי, זה לא פשוט, לא בגלל שאני לא יודעת אבל ההתרגשות, 

 31הקושי, החשש מהשפה איך יקבלו, האם יבינו, המבטא, ענייני, ועם 

 32הזמן זה משתפשף נהייה קצת יותר קל, בהתחלה זה היה ממש קשה 
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 1ת עם דימיטרי שיגליק לכל הפגישות וגם השיחות כשאני הולכ

 2וההתרגזות הזאת שמה אני לא אבין משהו שהם אומרים או שמה אני 

 3אענה משהו לא בכיוון הנכון כי אולי לא הבנתי מה שהם אומרים, 

 4כאילו זה הלחץ של, בהתחלה הלחץ של השפה היה לי מאוד קשה. וזה 

 5וחצי שלושה, הופך, נוסעים לשם, מגיעים, נשאר לעבוד איזה יומיים 

 6 חוזרים בחזרה, אז תענוג גדול זה לא. 

 7 מה ידעת לגבי אפשרות לצירוף מלווה מטעמך לטיסות? ש:

 8לי היה ברור שאני יכולה לקחת מלווה, גם בגלל הנוחיות וגם, אני  ת:

 9ראיתי שכולם באים עם הילדים אז אני ידעתי. עכשיו, צריך גם להבין 

 10גיעה לארצות הברית, במעמד ואני בטוחה שאנשים מבינים את זה. מ

 11של חברת כנסת, מנכ"לית, סגנית שר וצריך תמיד יש שינויים, תמיד 

 12יש שינויים, תמיד יש תזוזות, זה לא יכול פתאום, פה זה פתאום יכול 

 13פה, צריך לשנות, צריך לדבר עם המזכירויות שלהם, עם עוזרות 

 14ם שלהם, זה לא מקובל שאני אתחיל עכשיו להתקשר ולהגיד שלו

 15לאיזה מזכירה ולהגיד שלום אני חברת כנסת או אני פאינה 

 16קירשנבאום באה מהפורום מביתנו עולמי עכשיו אני בואו תזיזו לי 

 17פגישה, תעשו לי פגישה. מי שמבין את המציאות האמריקאית הוא 

 18מבין שזה לא יכול להתנהל שם ככה, אני מורידה, בזה אני מורידה את 

 19עצמי, אני לא יכולה לעשות, אני לא  הערך המעמד שלי ומקטינה את

 20יכולה להרשות לעצמי את זה. אז תמיד צריך להיות מישהו שמתלווה. 

 21עכשיו, בארצות הברית יש את המנכ"ל הפורום יבגני פלח, כשמנכ"ל 

 22הפורום נמצא במקום בתיאום ואומר לי 'אני נמצא' והוא יכול לעשות 

 23המלווים כי הוא לי את השירות הזה אז אני לא צריכה להביא את 

 24עושה את כל השירות של הלוגיסטיקה בגדול אבל מכיוון שמנכ"ל 

 25הפורום הוא אחראי לא רק על ניו יורק אלא הוא אחראי על כל 

 26הסניפים לוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, בוסטון והוא מסתובב די הרבה 

 27אז היו נסיעות שאני הגעתי ומנכ"ל הפורום לא היה, היה הנהגה, 

 28יק לא יכול לעשות לי תיאום פגישות והכוונות, הוא יכול דימיטרי שיגל

 29להגיד לי אנחנו צריכים פה, אנחנו צריכים שם אבל זה גם מתחיל 

 30להגיע הפגישה שם כמה זמן צריכים להגיע, מתי מגיעה מונית, מתי 

 31יורדים, מתי עולים, מי פוגש אותי, מי לא פוגש אותי, מי מגיע איתי 

 32ום פגישה כדי שנדע אחר כך מה נעשה לפגישה, מי עושה איתי סיכ
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 1ואיך נתקדם ומה עושים עם זה. זאת אומרת אני לא יכולה, זה לא 

 2 ריאלי לעשות את זה לבד. 

 3 מכוח מה אבל היה ברור לך העניין הזה? כב' הש' לוי:

 4 מי הם אמרו לי? העדה, גב' קירשנבאום:

 5 מי? כב' הש' לוי:

 6 מי אמר לי? העדה, גב' קירשנבאום:

 7 לא, שאלתי מכוח מה היה ברור לך העניין הזה של צירוף מלווה? לוי: כב' הש'

 8לי היה ברור, קודם כל אני לא ראיתי בעיה שאי אפשר להביא, לא  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 בשום מקום כתוב לי שאסור לי להביא מלווה. 

 10 לא שאלת אף אחד.  כב' הש' לוי:

 11י אנשים אחרים מגיעים עם מלווים אז אני אני הבנתי, אני גם ראית העדה, גב' קירשנבאום:

 12הבנתי שגם, שזה בסדר וגם כשבאתי אז זה כאילו היה מתבקש שאני 

 13אבוא עם מישהו כי מי יטפל בך, מי יטפל, מי יעשה את כל הארגונים 

 14האלה. אז אם יבגני נמצא אז הוא עושה את זה, אבל אם יבגני לא 

 15ם. עכשיו, כשדיוויד נמצא מי יטפל בך, מי יעשה לך את כל התיאומי

 16עוד היה בארצות הברית אז זה עוד לפעמים זה איך שהוא אפשר היה 

 17אולי לסמוך עליו, דיוויד נמצא בעיקר בברוקלין ואני נמצאת, לא 

 18נמצאת כי רוב הפגישות עם הארגונים היהודיים זה במנהטן כי כל 

 19הפדרציות יושבות במנהטן אז הפגישות מתקיימות שם. אבל כדיוויד 

 20ב את ארצות הברית אז נהיה עוד יותר קשה מהבחינה הזאת והכל עז

 21על נפל על אינה או על יבגני או מישהו הגיע יחד איתי ותיאם וארגן את 

 22 כל הפגישות האלה. 

 23 כשנוסעים מטעם המדינה גם זה ככה? כב' הש' לוי:

 24 כשאני נוסעת מטעם המדינה בוודאי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 כללים לזה?יש  כב' הש' לוי:

 26 כן. כשאני,  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 יש כללים? כב' הש' לוי:

 28כן, כשאני נוסעת, כשאני נוסעת, לא, כשאני נוסעת מטעם המדינה  העדה, גב' קירשנבאום:

 29 תמיד יש איתי מלווה מטעם המדינה. 

 30 שמי קובע אותו? כב' הש' לוי:

 31 הפנים מקבל. משרד הפנים. אני קובעת ומשרד  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 צריך לאשר.  כב' הש' לוי:
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 1 משרד הפנים מאשר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 או מישהו,  כב' הש' לוי:

 3כשאני נוסעת מטעם הכנסת אני יודעת שעוזר פרלמנטרי לא יכול  העדה, גב' קירשנבאום:

 4לנסוע איתי כי זה אני ידעתי, זה אמרו לי, עוזר פרלמנטרי את לא 

 5 אולי הכי נוח.  יכולה לקחת, היה לי

 6 כשנוסעים מטעם הכנסת נגיד בן משפחה יכול לנסוע? כב' הש' לוי:

 7 בן זוג לא יכול לנסוע.  העדה, גב' קירשנבאום:

 8 ובן משפחה אחר כן? כב' הש' לוי:

 9 לא כתוב.  העדה, גב' קירשנבאום:

 10 לא כתוב.  כב' הש' לוי:

 11 לא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 ועשית את זה? כב' הש' לוי:

 13 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 14 מטעם הכנסת? כב' הש' לוי:

 15 גם עשיתי את זה מטעם הכנסת, כן, כשנסעתי כבר,  העדה, גב' קירשנבאום:

 16 באישור? כב' הש' לוי:

 17אני ביקשתי אישור רק לעצמי. קודם כל צריך להבין שבכנסת כתוב  העדה, גב' קירשנבאום:

 18שארגון זר או גוף זר מזמין אז ככה וככה, לא כתוב דרך אגב בן 

 19משפחה, כתוב רק על בן זוג וכתוב על העוזר הפרלמנטרי. אני לא 

 20ראיתי ב'עזרא' בכלל גוף זר. אני ראיתי לנכון לדווח על הנסיעות שלי 

 21ת לדווח על כל הנסיעות שלי לכנסת אבל 'עזרא' לכנסת כי אני מחויב

 22זה כמו שאני אגיד שישראל ביתנו שולחת אותי, זה גוף זר ישראל 

 23ביתנו? לא. ישראל ביתנו זה ביתנו עולמי, ביתנו עולמי זה פורום, 

 24פורום זה 'עזרא' אז אני לא רואה, אז אנחנו כולנו אותו ארגון, כולנו 

 25י לא רואה בזה גוף זר ואם היה אותו ארגון שמיוצג בקונגרס, אנ

 26מזמין אותי למשל, כשהזמינו אותי אוונגליסטים וידעתי שזה גוף זר 

 27 אז לשם דיווחתי על כולם. 

 28 טוב. כן, הלאה.  כב' הש' לוי:

 29האם ראית הבדל בצירוף בנותייך לעומת מלווה אחר? ומה בנותייך  עו"ד קליין:

 30 עשו כמלוות?

 31וים אחרים, פעם אחת נסע איתי אז היו מקרים שנסעו איתי מלו ת:

 32מנהלת סיעה אנה אוליקר ופעם אחת נסע איתי דאוד ואין שום הבדל 
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 1בין מלווים. והיו נסיעות, שוב, שאף אחד לא נסע כי יבגני היה במקום 

 2אז אני לא הייתי צריכה שמישהו יתלווה אלי אבל בגדול באמת היתה 

 3משתי סיבות.  לי נוחיות מאוד גדולה כמישהי מהבנות שלי הצטרפה

 4דבר ראשון, הן דוברות רוסית ודוברות אנגלית והן יכלו להשתתף 

 5איתי גם באירועים וגם במפגשים, גם לסכם וגם לעבוד איתי. שנית, 

 6חסכתי כסף בזה שלא היה צריך עוד חדר אחד כי אם אני מגיעה עם 

 7מישהו, כאילו עם מישהו לא מהמשפחה אז אני צריכה לקחת חדר, 

 8בחדר לא עם דאוד ולא עם אנה אוליקר. ודבר שלישי, אני לא אשן 

 9בגלל שכבר שציינתי שמאוד התרגשתי לקראת הנאומים ודוברות אז 

 10הייתי בלילות כשהג'ט לג עבר הייתי יושבת איתן ומדקלמת להן את 

 11הנאומים שלי והן היו מתקנות אותי ומלהקות אותי, כאילו אומרות 

 12עוד פעם אומרת, זה באמת זה לא ככה, זה לא ככה, זה ככה. אני 

 13נראה כאילו זה שיא האושר אבל אני זוכרת את אחד הנאומים 

 14הראשונים שלי ואני כל כך התרגשתי, אפילו התרגשתי יותר ממה 

 15 שהתרגשתי פה בבית משפט, 

 16 זה לא צרם לך? כב' הש' לוי:

 17 למה צרם לי? העדה, גב' קירשנבאום:

 18 למראית עין לפחות? כב' הש' לוי:

 19מה? אם הן נוסעות, אם הן עובדות, הן לא מקבלות על זה כסף, הן  קירשנבאום: העדה, גב'

 20עובדות שם, מגיעות, נפגשות יחד איתי עם המדריכים, עם הפעילים, 

 21מדברים עם הצעירים, מספרים על הגיוס שלהם, על הפעילות שלהם, 

 22הבת שלי שהתלוותה אלי עבדה גם בסיעה בכנסת כשהם הגיעו לכנסת 

 23אותם, קיבלה אותם, שיבצה אותם לחברי כנסת. היה  היא אירחה

 24ביניהם קשר לאורך זמן, זה לא היה משהו חד פעמי, אז זה היה נראה 

 25לי כאילו הכי טבעי גם. אם אני צריכה משהו לכתוב, להקליד, היא 

 26מקלידה באנגלית, כותבת, מתקנת, מגיעים לי לחדר, עושה תיקונים, 

 27ככה זה פה זה שם, ראיתי את זה זה לא אמרת נכון זה צריך להגיד 

 28 הכי נכון לעשות את זה, סמכתי עליה. 

 29 אז גם היום היית עושה אותו דבר? כב' הש' לוי:

 30 מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 31 גם היום היית עושה אותו דבר? כב' הש' לוי:

 32 לגמרי.  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 טוב.  כב' הש' לוי:

 2את יכולה לספר לנו אבל טיפה יותר נגעת בזה קצת קודם. מה  עו"ד קליין:

 3בהרחבה על נושא הלו"ז שמתוכנן לטיסות, שראינו שהוגש לכנסת 

 4 לגבי הטיסות. 

 5אז כמו שאמרתי, יש הרבה תוכניות שהרבה פעמים משתנים, יש  ת:

 6פגישות שרק המועד שלהם משתנה ויש פגישות שמתבטלות ובמקומן 

 7יש הרבה שינויים תוך נכנסות פגישות אחרות וזה רק תוכנית והכל, ו

 8כדי התארגנות ופגישה, ולפעמים מתווספות פגישות ולפעמים 

 9מתבטלות פגישות, לפעמים פתאום מגיעים ואומרים תקשיבי אבל 

 10כבר סיפרתי את זה, זה מאוד דינאמי כל הסיפור הזה, זה לא איזה, 

 11כשיש איזה שהוא, כאילו יש איזה שהם משהו דברים קבועים אז זה 

 12אם אני צריכה להופיע בברוקלין בפני 'עזרא' וכבר זימנו לא משתנה. 

 13את 'עזרא' וזימנו את הכנס של אלה שארגנו לתגלית אז זה כבר לא 

 14משתנה כי כבר יש זימון, אני מגיעה, רואה את הזימון, מבקשת זימון, 

 15שדני מזמין אותי אומר יש לי פה כנס אני מבקש שתגיעי, אני אומרת 

 16שיש התגייסות, תראה לי שיש אנשים שאני  תראה לי זימון תראה לי

 17לא נוסעת לחינם אז אני נוסעת אבל סביב זה, סביב המוקד העיקרי 

 18תמיד יש עוד מיליון דברים, תמיד נוספת עוד ארוחת ערב, עוד פגישה 

 19עם זה, עוד פגישה לפה, תלכי לשם, תעשי את זה, כל אחד מנסה 

 20לת, לנסות לו עוד איזה למשוך אותי לכיוון כדי לפתוח לו עוד איזה ד

 21שהוא קישור, כל אחד חושב שהוא מביא אותי בתור חברת כנסת או 

 22בתור סגנית שר לעוד איזה שהוא מפגש זה מעלה את המעמד שלו, זה 

 23משפר, זה, ואני בגלל שזה ארגון שלי וחשוב לי הצלחה שלהם אז אני 

 24 הולכת לכל מקום שאני מובלת לשם. 

 25איזה שהוא החזר אש"ל או החזר הוצאות  האם קיבלת מדני אלינסון ש:

 26 עבור ההוצאות שלך באותן טיסות?

 27יש נסיעה אחת, גם לא יודעת למה דווקא בנסיעה הזאת אבל יש  ת:

 28נסיעה אחת שאני כן קיבלתי החזר אש"ל. ובדרך כלל גם כשנסעתי 

 29לבד וגם כשנסעתי עם בנות וגם כשנסעתי עם המלווים לא קיבלתי 

 30ברור ביננו שזה כסף שהוא חייב לי וכמו שאני, ממנו אש"ל וזה היה 

 31כמו שאתה שואל כבוד השופט 'מה לא הקפדת לבדוק פה בטבלה 

 32הזאת?' אז גם עם זה לא ממש הקפדתי, ידעתי שדני לא יברח, ידעתי 



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

 2019מרץ  20 

 

 5199 

 1שדני ישלם ובאמת הייתי צריכה להיות יותר אולי מקפידה על 

 2, לפעמים אני העניינים האלה אבל אני מגיעה לפעמים אוספים אותי

 3לוקחת מונית, ארוחות, כל האלה זה בסופו של דבר זה שילמתי, 

 4 דיווחתי לו, הוא ידע בדיוק שהוא חייב לי את הכסף. 

 5האם ומה את יודעת על טיסות של חברי כנסת אחרים במימון תנועות  ש:

 6 נוער עולמיות וגופים פרטיים?

 7וכל החברי  תראה, יש אתר בכנסת שאפשר להיכנס ולבדוק ולראות ת:

 8כנסת, לא כל החברי כנסת, כל החברי כנסת שקשורים לתנועות נוער 

 9נוסעים וזה מקובל ואני גם בטוחה שכשהם נוסעים הם עושים בדיוק 

 10את אותה עבודה שאני עשיתי כי כל אחד המטרה שלו בסופו של דבר 

 11להצליח ואני מאמינה שכל מי שנסע ואני הייתי באחת הנסיעות עם 

 12ני ראיתי את העבודה שלו ואני יכולה להגיד שאני יכולה דני דנון וא

 13הרבה ללמוד ממנו בעבודה ואיך הוא מתקשר ואיך הוא שומר על 

 14הקשר עם כולם וזה ובאמת בעניין הזה, האמת שדני גם דיברת 

 15ספרדית בצורה מעולה שזה פתח לו עוד תחום בארצות הברית. לא 

 16 חשוב. 

 17 כן.  כב' הש' לוי:

 18 אז אני ראיתי את האנשים עובדים וגם כשראיתי מחלקם למדתי.  באום:העדה, גב' קירשנ

 19 כן, הלאה.  כב' הש' לוי:

 20טוב, אני רוצה עכשיו שנעבור על הטיסות שטסת עבור 'עזרא' לפי סדר  עו"ד קליין:

 21כרונולוגי. יש טיסות שהן בכתב האישום ויש טיסות שהן לא בכתב 

 22נתחיל בטיסה הראשונה, זו האישום, אני אציין את זה לגבי כל טיסה. 

 23, זו טיסה שלא בכתב האישום, נגעת 2010טיסה לניו יורק בחודש יוני 

 24בה קצת קודם, עוד טיפה תרחיבי, אני רוצה להגיש את המסמכים 

 25 מטעם 'עזרא' שלא הוגשו, ואני רוצה להגיש, 

 26 מה זה? כב' הש' לוי:

 27 חומר החקירה. זה הזמנה מטעם 'עזרא' לאותו מפגש, זה מתוך  עו"ד קליין:

 28 

 29 החלטה

  30 

 31 .181הוגש וסומן נ/

 32 
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 1 , במעמד הצדדים.2019במרץ  20ניתנה והודעה היום, 

 2 

 3 

_________________ 4 

 5 ירון לוי, שופט

 6 

 7 זה כרטיס הטיסה של גברת קירשנבאום ושל אנה אוליקר.  424ות/ עו"ד קליין:

 Jerusalem post 8-אז זה אותו מפגש שגם היתה עליו כתבה ב ת:

 9שאנחנו פתחנו בברוקלין, הם כבר עבדו ביחד, כבר התחילו לעבוד 

 10ביחד הפורום ו'עזרא' ואז 'עזרא' הולכים לתנועה הצעירה של הפורום 

 11ופותחים ביחד מועדון על שם דימיטרי סליטה. אז יש פה את הסיפור 

 12ומאחורה יש פה תמונה, הבחור הנמוך שעומד עם העץ שם ורושם 

 13יטרי סליטה ולידו עומד מנכ"ל של 'עזרא' משהו על הכפפה זה דימ

 14באמריקה דיוויד רויטמן וזה אנשים והיה שם כנס מאוד גדול לאיחוד 

 15הזה ולפתיחה של המועדון שם אביגדור ליברמן נאם, דני איילון נאם, 

 16דימיטרי שיגליק, אני נאמתי. אחר כך היו שורה של מפגשים. לאותה 

 17נה אוליקר היתה איתנו נסיעה הצטרפה אלי אנה אוליקר ובאמת א

 18בכל המפגשים, היא גם צילמה את המפגשים האלה, אני חושבת, היא 

 19כתבה, היא במקרה הזה רק טסה, רק היה לה כרטיס טיסה מכיוון 

 20שהיתה לה חברה שגרה במנהטן קרוב למלון שאנחנו היינו אז היא 

 21ישנה אצל חברה שלה והצטרפה אלינו רק לפעילויות שלנו, נסעה 

 22 רוקלין, היתה איתנו, איתנו לב

 23 מה היה התפקיד שלה? כב' הש' לוי:

 24 מנהלת סיעה בישראל ביתנו בכנסת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 ומי מימן אותה? ש:

 26 'עזרא'.  ת:

 27, גם 2011אוקי. טיסה הבאה זו טיסה עוד פעם לניו יורק בפברואר  ש:

 28הטיסה הזאת לא בכתב האישום. אני רוצה להגיש, להציג לך את 

 29, הזמנה מטעם 'עזרא', אני מבקש להגיש נאום שלה והטיסה. 40ת/

 30 תעייני בנאום ובמסמכים ותספרי לנו מה היה באותה טיסה. 

 31 

 32 החלטה
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  1 

 2 . 182הוגש וסומן נ/

 3 

 4 , במעמד הצדדים.2019במרץ  20ניתנה והודעה היום, 

 5 

 6 

_________________ 7 

 8 ירון לוי, שופט

 9 

 10 

 11 ממתי זה?אז זאת הטיסה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 . 2011פברואר  ש:

 13אצל יושבת  dinnerזאת הטיסה שדני פנה אלי ואמר שהוא עושה  ת:

 dinner 14-שלו בארצות הברית דינה לידר, ומגיעים ל board-ראש של ה

 15הזה הרבה תורמים והוא ביקש ממני שאני אבוא לנאום בפני דינר, זה 

 16תי הנאום שכל כך התרגשתי אמרתי. כי זה באמת בהתחלה שהתחל

 17לנסוע אז אני מגיעה לארצות הברית, אנחנו, מי שמתלווה אלי זה דוד 

 18גודובסקי, מכיוון שאנחנו רק, זה כבר אחרי סקר, אנחנו כבר יודעים 

 19מה המעמד של פורום ומה המעמד של 'עזרא' בציבור דוברי רוסית. 

 20דאוד מגיע וכמו שאמרתי פה הרי הוא עסק הרבה בתקשורת רוסית, 

 21ויש לי שורה של ראיונות גם בתקשורת דוברת רוסית אני מגיעה לשם 

 22בארצות הברית והתקשורת הדוברת רוסית בארצות הברית מאוד 

 23מפותחת כי הקבוצה מאוד גדולה אז אני מופיעה בטלוויזיה, ברדיו, 

 24בכל מיני מקומות, אני מדברת שם על הפורום, על 'עזרא', על 

 25השפעה שלהם החשיבות של ההצבעה לקונגרס, על ההשפעה, על ה

 26לקהילות שלהם, על האיחוד שלהם. אני מגיעה גם לדינר וקורה עוד 

 27משהו, באותם שנים היה חבר מועצה בניו יורק הראשון, דובר רוסית 

 28שנכנס אלכס ברוקנסני שלימים התחברנו, נהיינו אפילו ידידים 

 29ובאותו אירוע הפורום מארגן אירוע של פרס אשת השנה לנשים 

 30מארגן, כי אנחנו כבר יודעים שצריך לעשות, זה יהודיות שהפורום 

 31הכל פעילות שהתווינו אותה אחרי שראינו את הסקר. אז אני מגיעה 

 32יחד עם אלכס ברוקנסני לפורום, אנחנו מחלקים פרסים לנשות, אשת 
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 1השנה, יש כאילו יש פעילות שלמה סביב זה וזאת הנסיעה בגדול. זה 

 2 מה שאני זוכרת. 

 3 וג'ונתן. בנאום רשום דינה  ש:

 4היתה וג'ונתן זה בעלה  boardאמרתי, דינה לידר היא היושבת ראש  ת:

 5וארוחת הערב היתה אצלם בבית וסתם בתור קוריוז אני כל היום 

 6מרוב ההתרגשות לא יכולתי לאכול, אני מגיעה לארוחת הערב לא 

 7אוכלת לא אוכלת, אני נואמת, איך שאני מסיימת לנאום, יורד המתח, 

 8אוכל, נשארתי רעבה אבל ככה זה , אלה פחות או יותר  לא נשאר שום

 9 ההשתלשלויות של האירועים. 

 10 מי טס איתך כמלווה בטיסה הזאתי? ש:

 11 דאוד.  ת:

 12 על ידי מי הוא מומן? ש:

 13 'עזרא'.  ת:

 14, אנחנו רואים שגם רנית היתה 425אוקי. אני רוצה להציג לך ת/ ש:

 15 בטיסה הזאתי, מי מימן את רנית?

 16היא מימנה את עצמה, אני מימנתי אותה, רנית מתלווה אלי. דאוד לא  ת:

 17דובר אנגלית כל כך, כאילו בקושי אז אני בלילות עם רנית עבדתי על 

 18 הנאומים ורנית נסעה על חשבוננו. 

 19 , 2011טוב. הטיסה השלישית זו טיסה לניו יורק בחודש  ש:

 20 למה פה בעצם? כב' הש' לוי:

 21 י דאוד נסע בתור מלווה. כ העדה, גב' קירשנבאום:

 22 היית מוותרת עליו.  כב' הש' לוי:

 23 אני לא יכולתי לוותר,  העדה, גב' קירשנבאום:

 24 למה? כב' הש' לוי:

 25כי אני עכשיו הסברתי בדיוק. זה היה אחרי סקר והיינו חייבים לחזק  העדה, גב' קירשנבאום:

 26את המעמד של 'עזרא' ופורום וערכנו מספר ראיונות ברוסית, 

 27 קשורת הרוסית בארצות הברית שזה היה גם בטלוויזיה וגם ברדיו, בת

 28 הבנתי.  כב' הש' לוי:

 29ואני הייתי חייבת שמישהו ינהל את כל הנושא הזה של הראיונות,  העדה, גב' קירשנבאום:

 30רנית לא יכולה לנהל את התקשורת רוסית אבל דאוד עם הקשרים 

 31תחנה אחת מתחנה שלו ועם הכל ביחד עם דימיטרי שיגליק ורצתי מ

 32 שניה ודיברתי על הפורום, על 'עזרא', 
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 1 אבל היא עזרה לך? כב' הש' לוי:

 2 היא עזרה לי באנגלית, היא עזרה לי רק,  העדה, גב' קירשנבאום:

 3 נו,  כב' הש' לוי:

 4 מה זה קשור? העדה, גב' קירשנבאום:

 5 אז לכאורה גם, אז לממן גם אותה, אם כבר אז כבר.  כב' הש' לוי:

 6 אבל לא יכולה להביא שני מלווים.  גב' קירשנבאום: העדה,

 7 למה? כב' הש' לוי:

 8כי זה, אני לא חושבת שאני צריכה להביא שני מלווים. מלווה אחד  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 שאחראי על הכל מספיק, היא נסעה על חשבוני. 

 10 טוב, כן.  כב' הש' לוי:

 11, רגע, סליחה, 2011דש ספטמבר טיסה שלישית זו טיסה לניו יורק בחו עו"ד קליין:

 12טיסות שלא בכתב האישום. יש מבחינתך  2לפני, אז ראינו פה עכשיו 

 13 איזה שהוא הבדל בין הטיסות האלה לטיסות האחרות?

 14 שום הבדל.  ת:

 15 כל הטיסות מה המטרה שלהן? ש:

 16 לא דיברתי על כל המטרות, פגישות, קידום מעמד, סידור, לנאום.  ת:

 17, זו טיסה שכן 2011זה לניו יורק בחודש ספטמבר  אוקי. טיסה הבאה ש:

 18 בכתב האישום, אני רוצה, 

 19 אוגוסט, לא? כב' הש' לוי:

 20 ספטמבר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 21 ספטמבר, זה,  עו"ד קליין:

 22 הטיסה באוגוסט.  העדה, גב' קירשנבאום:

 23ההזמנה באוגוסט. אני רוצה להציג את המסמכים שהוגשו בנושא, זה  עו"ד קליין:

 24הזמנה שלך, תראי את זה. ואני מבקש להגיש נאום שלך באותה  43ת/

 25טיסה, באותה נסיעה. תספרי לנו על הנאום, תספרי לנו מה היה 

 26 באותה טיסה. 

 27 אבל האישום לא מתייחס למימון הנסיעה שלה, נכון? כב' הש' לוי:

 28 הוא כן מתייחס אדוני.  :עו"ד קליין

 29 לא, למימון,  כב' הש' לוי:

 30בכל האישומים גם הכרטיס טיסה של הגברת קירשנבאום מופיע וגם  עו"ד קליין:

 31 הכרטיס טיסה של אחד המלווים, הכניסו את זה כמכלול.  

 32 
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 1 החלטה

  2 

 3 . 183הנאום הוגש וסומן נ/

 4 

 5 , במעמד הצדדים.2019במרץ  20ניתנה והודעה היום, 

 6 

 7 

_________________ 8 

 9 ירון לוי, שופט

 10 

 11 בבקשה.  כב' הש' לוי:

 12טוב, זה הנאום וזה ההזמנה אבל כמו שאמרתי בדרך כלל הדברים  העדה, גב' קירשנבאום:

 13משתלבים מאוד, לא היה פעם שלא נסעתי ולא נאמתי ואם, אם מופיע 

 14נאום אז קרוב לוודאי שברור שנאמתי אותו באנגלית בפני גורמים. 

 15צריך להבין שכשנאמתי ב'עזרא' אז רוב הנאומים שלי היו ברוסית 

 16ג לכתוב נאומים כי ברוסית אני לא צריכה ולכן לא הייתי צריכה לדאו

 17להכין את עצמי כאילו לנאום. אז הנסיעה הזאת היתה אחת הנסיעות 

 18מגיע רוני ויניקוב  2011הבאת חשובות. אני רוצה להזכיר שבאוגוסט 

 19לארצות הברית ואנחנו מתחילים לראות מה אנחנו עושים, צריך 

 20ראות איך אנחנו להתעדכן, לארגן, לעשות, להתניע את הפעילות, ל

 21מעלים רמה, משדרגים את הפעילות שלנו ואני נוסעת לארצות הברית 

 22אז הנאום היה ביום השני של, אני פשוט זוכרת את זה שהיה ביום 

 23השני שהגעתי אבל היום הראשון אני רק נוחתת, אני מגיעה לגמרי לא 

 24מאופסת ורוני מתייצב אצלי, אנחנו קודם מדברים עם רוני מסדרים 

 25יות, מדברים, אני לגמרי אאוט, מיטל נסעה באותה נסיעה יחד תוכנ

 26איתי כי היא עשתה, כן, היא עשתה רישומים של הסיכומים של 

 27הפגישה ובערב אנחנו באותו יום בערב אנחנו יושבים עם דיוויד 

 28רויטמן, עם רוני ויניקוב, עם דימיטרי שיגליק ואנחנו כותבים תוכנית 

 29שנים לפעילות של  4-ינים תקציב לפעולה של, תוכנית פעולה ומכ

 30הפורום והכנה שלו לקראת הבחירות. ואחר כך יש את הנאום ועוד יש 

 31פגישות ב'עזרא' עצמה, ואם אני לא טועה היה לנו איזה ארוחת ערב 
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 1עם המדריכים באותו מועד, אבל אני לא יכולה בדיוק לשייך לאיזה, 

 2 לפי מה שאני רואה. 

 3עשיתם. אני מבקש להגיש אדוני. הוגש פה הזכרת פה תוכנית עבודה ש ש:

 4על ידי, בעדות של דני אלינסון בלי תרגום, זה עם תרגום מטעמנו.  7נ/

 5 צריך לסמן מחדש. 

 6 אז זה כמו,  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 א.  7אז נ/ כב' הש' לוי:

 8 א אדוני, זה מסמך אחר קצת שדני אלינסון. 7יש כבר נ/ עו"ד קליין:

 9 

 10 החלטה

  11 

 12 .184נ/ הוגש וסומן

 13 

 14 , במעמד הצדדים.2019במרץ  20ניתנה והודעה היום, 

 15 

 16 

_________________ 17 

 18 ירון לוי, שופט

 19 

 20 כן.  כב' הש' לוי:

 21 מה אנחנו רואים כאן והאם זה קשור לאותה טיסה? עו"ד קליין:

 22 4-כן, זה קשור לאותה טיסה ואנחנו יושבים ואני רציתי, רוני מגיע ל ת:

 23, אז 2014, סוף 2015-שנים ואני רציתי מכיוון שגם הקונגרס הוא ב

 24שנים אבל רוני התעקש שנעשה אותה רק  4-רציתי שנדחוף תוכנית ל

 25לשנתיים ומתוך הביצוע של התוכנית של שנתיים נצא ונתכנן שלב 

 26לא חושב שאנחנו יכולים כרגע'. )לא ברור( הבא, הבא. הוא אמר 'אני 

 27הוא בחודש הזה לפני שאני הגעתי אמר יש פה באלגן אדיר, לא מבין 

 28איך מקשרים עדיין קצוות, עובד עם כולם מנסה לארגן ואז אנחנו 

 29יושבים ומכינים את התוכנית הזאת. ואם תקרא אז יש פה בדיוק את 

 30 דוברי American forumהשלבים, רה ארגון והרחבה של פעילות 

 31 , יורק בניו רוסית

 32 . קורא אני אנגלית, בסדר :לוי' הש' כב
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 1 . יותר להקריא צריכה לא אני :קירשנבאום' גב, העדה

 2 ?שם הכנתם זה אז :לוי' הש' כב

 3 ?מה :קירשנבאום' גב, העדה

 4 .שם הכנתם זה :לוי' הש' כב

 5  , ופה שהכנו אחד חלק זה אבל, הכנו זה :קירשנבאום' גב, העדה

 6 מי הכין את זה? ש:

 7אנחנו הכנו קודם כל את זה אני ורוני. אבל בערב באותו יום אנחנו  ת:

 8ישבנו בפורום יותר רחב עם רויטמן ועם שיגליק ואחר כך עשינו עוד 

 9שינויים, שינינו את זה קצת, כתבנו, אבל פה יש גם בתקציב גם מסומן 

 10מי צריך לממן מה ומאיזה כסף ומה העלות פחות או יותר, זה הערכות 

 11ני עוד פעם אומרת, הכספים זה היה הערכה של רוני כי לי של רוני, א

 12אין מושג בהערכות כספים בארצות הברית, בעלויות לפחות של 

 13 הדברים בארצות הברית. 

 14בשורה השישית כתוב 'הקמת קבוצת מנהיגים צעירים מתוך  ש:

 15המדריכים של 'עזרא ביתנו' והכנתם לניהול מערך הבחירות'. מה 

 16 הכוונה פה?

 17בר קודם כי אחד, הרי הדברים, החיבורים שכל זה היה זה היה אז כ ת:

 18להכין לקראת הבחירות. עכשיו, הבחירות לקונגרס זה מאוד, בגדול 

 19מאוד דומה לבחירות שאנחנו מכירים בארץ, זה הכנה של, זה חלוקה 

 20לאיזורים, זה אחראיים, ועכשיו, אותו דבר קורה ב'עזרא' אנשים נסעו 

 21יכים אבל צריך להכין אנשים שיעבדו בבחירות לתגלית, חזרו, יש מדר

 22ולכן יש פה צריך לבנות איזה שהוא ארגון שהוא יעבוד לבחירות בין 

 23הצעירים כי בין המבוגרים עבד פורום עצמו והארגונים האחרים בתוך 

 24הפורום, אבל בצעירים עבדו רק 'עזרא' אז היה תוכנית רוני היה צריך 

 25לעשות, להדריך הם ידעו יותר טוב  לשבת עם דיוויד, להכין, להדריך,

 26מאיתנו אבל להכין אותו קו של המנהיגים שלהם שבסוף יעבדו 

 27בבחירות, שיביאו קולות, הם אלה שיביאו קולות, אלה שיפנו 

 28לצעירים אחרים, שיארגנו אותם, שיביאו קולות, שידעו למי להצביע, 

 29, יש כמו שקורה בבחירות, זה לא שונה בהרבה. אבל אם אני לא טועה

 30פה גם החלטה ללכת ולהקים פורום דוברי רוסית קנדים. עכשיו, אני 

 31רוצה, אני יודעת שאני מקדימה פה אבל אני רוצה להגיד שאנחנו 
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 1בקנדה הרבה זמן ניסינו להקים פורום ודיוויד נסע לשם וניסה לארגן 

 2 את הצעירים, 

 3 איזה דיוויד? ש:

 4ניסה להקים שם איזה  דיוויד רויטמן, סליחה. הוא נסע לקנדה, הוא ת:

 5צוות של, להתחיל את זה מצעירים ודימיטרי שיגליק והכוונה היתה 

 6שנקים פורום בטורונטו כי בראש שלנו היה שטורונטו זה המקום 

 7שצריך להקים את הפורום כי כאילו זה ככה התחבר לנו, אבל מה 

 8שקרה במציאות שלא מצאנו שום מנהיג או שום בן אדם שיכול לקחת 

 9את התפקיד, זה כאב ראש מאוד גדול ולא מצאנו שום דבר  על עצמו

 10ואז דימיטרי שיגליק נוסע לוונקובר ומוצא שם עיתונאית בשם 

 11אלכסנדרה גרסון ויחד איתה הם פותחים רדיו וורה, רדיו וורה היא 

 12 -משדרת עבור יהודים דוברי רוסית וככה מתחילה פעילות של ה

Canadian forum 13 פורום ראש יושבת נהיית ןגרסו אלכסנדרה ולימים 

Canadian  .14 , היא עובדת בבחירות בקנדה וכן הלאה 

 15אוקי. אני רוצה לעבור לטיסה הרביעית, הטיסה לניו יורק בפברואר  ש:

 16 , עכשיו, 2012

 17פה אני רוצה להבין. למה פה, למה פה אי אפשר היה לקחת מישהו  כב' הש' לוי:

 18 אחר?

 19 ?מישהו אחר לאן העדה, גב' קירשנבאום:

 20 לנסיעה? שיעזור לך. לנסיעה הזאת.  כב' הש' לוי:

 21 את מי אני צריכה לקחת? העדה, גב' קירשנבאום:

 22 מישהו ששייך לארגון. כב' הש' לוי:

 23 לאיזה ארגון? העדה, גב' קירשנבאום:

 24 לארגון שלכם, שמממן.  כב' הש' לוי:

 25אלה הזאת. יבגני אבל מה, מה, אני לא, אני לא מבינה באמת את הש העדה, גב' קירשנבאום:

 26לא נמצא במקום, אני נוסעת, אני צריכה גם לנאום באנגלית, נוסעת 

 27איתי הבת שלי שעובדת איתי גם על הנאום באנגלית, היא נוסעת איתי 

 28גם מסכמת וכותבת את הדברים. אנחנו עובדים על זה, היא מתאמת 

 29פגישות, אני לא רואה שום פסול בזה שהיא נוסעת, נמצאת איתי 

 30חד. לא עולה לי עוד חדר אחד, אין עוד עלויות. אני לוקחת בחדר א

 31 מישהו אחר אני צריכה לקחת עוד חדר. 

 32 מה הקשר של מיטל למפלגה? ש:
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 1אמרתי היא עבדה בסיעת ישראל ביתנו בכנסת. אבל כל מלווה שאני  ת:

 2לוקחת מצריך לקחת עוד חדר, אני גם עושה שיקולים של למה לי 

 3 ה לחסוך את הכסף הזה?לשלם עוד חדר כשאני יכול

 4 מה שאת אומרת לי שצירפת אותה לנסיעה משיקולי חיסכון? כב' הש' לוי:

 5לא רק, אבל גם. לא אמרתי שרק, אמרתי היא עבדה איתי על הנאום,  העדה, גב' קירשנבאום:

 6 היא עשתה לי עבודת לוגיסטיקה וגם חסכתי כסף. 

 7 הבנתי. בסדר. כן.  כב' הש' לוי:

 8הטיסה הבאה היא הטיסה הרביעית שהיא עוד פעם לא בכתב  עו"ד קליין:

 9. אני רוצה להציג 2012האישום עכשיו, זו טיסה לניו יורק בפברואר 

 10מסמכים שלא הוגשו בקשר לטיסה. אפשר לראות במסמכים שגם 

 11 אביגדור ליברמן ואריק נודלמן נכחו במפגשים. 

 12 אז בנסיעה הזאת זה באמת היה,  ת:

 13 

 14 החלטה

  15 

 16 .185וסומן נ/הוגש 

 17 

 18 , במעמד הצדדים.2019במרץ  20ניתנה והודעה היום, 

 19 

 20 

_________________ 21 

 22 ירון לוי, שופט

 23 

 24זה היה שם לא, אני לא רואה פה אבל היה שם לא אירוע אחד, היה  העדה, גב' קירשנבאום:

 25שם שורה של אירועים שבהם נאמנו, גם אני וגם אביגדור ונסע אריק 

 26תי צריכה לקחת איתי מלווה כי בעצם אריק נודלמן אז אני לא היי

 27נודלמן הוא עשה את כל הנושא של הלוגיסטיקה אני לא הייתי צריכה 

 28שמישהו יתלווה אלי. כאילו זה היה ברור, אם יהיה נושא מישהו והוא 

 29בתור מנכ"ל מבצע את כל העבודה ומתאם ועושה ומכוון ולוקח 

 30. עכשיו, אריק ומארגן אז הכל בסדר, אני לא צריכה עוד מישהו

 31נודלמן, אנחנו הולכים ומתקרבים לנושא של הבחירות והולכים גם 

 32לעשות עוד כל מיני שינויים ואריק נודלמן נוסע לארצות הברית 



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

 2019מרץ  20 

 

 5209 

 1לתקופה יותר ארוכה, אנחנו מגיעים, אני לא זוכרת אם הוא הגיע לפני 

 2או היה איתנו בנסיעה הזאת אבל אני יודעת שאני חוזרת ואריק 

 3אחרי פגישות,  follow upדיין נשאר בארצות הברית לעשות נודלמן ע

 4 כנסים, לעשות עבודה. זה בגדול. 

 5 לאחרים היו מלווים? כב' הש' לוי:

 6 ככה, אביגדור ליברמן,  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 מה הוא היה אז? כב' הש' לוי:

 8 שר החוץ אני חושבת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 מחבר כנסת?מעמדו לא פחות  כב' הש' לוי:

 10 לא, אבל הוא מגיע בוודאי עם מלווים, לא אחד.  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 היו לו מלווים? כב' הש' לוי:

 12 בוודאי,  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 ומי עוד היה? כב' הש' לוי:

 14הוא מגיע עם מלווים של המשרד החוץ וגם עוזרים שלו מגיע ומגיע על  העדה, גב' קירשנבאום:

 15חשבון משרד החוץ כמו שכשאני הייתי סגנית שר היו נסיעות, אם 

 16נסעתי מטעם העבודה אז נסעתי מטעם משרד הפנים. אז כשהוא נסע 

 17מטעם משרד החוץ הוא נסע מטעם משרד החוץ עם העוזרים שלו 

 18 כך הרבה שם שהוא כבר היה בסדר. וכשהוא נסע, אבל הוא נסע כל 

 19 היו עוד נוסעים? כב' הש' לוי:

 20 מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 21 היו עוד משתתפים בנסיעה הזאת? כב' הש' לוי:

 22חוץ ממני ואביגדור ליברמן ונודלמן אני לא יודעת, אני בטוחה, אני לא  העדה, גב' קירשנבאום:

 23אותנו שם וכמובן שכל יודעת אם דני היה, אני לא זוכרת, דיוויד פגש 

 24 ההנהגה המקומית היתה שם, 

 25 טוב.  כב' הש' לוי:

 26 אני לא זוכרת אם מישראל בא עוד מישהו,  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 לא, לא, מישראל אני שואל.  כב' הש' לוי:

 28 לא, לא זוכרת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 29 טוב. הלאה.  כב' הש' לוי:

 30 בחלקה השמאלי,  25אם תנסי להסתכל בת/ עו"ד קליין:

 31 ?25מה זה ת/ ת:

 32 לטבלה של דני.  ש:
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 1 הטבלה עם האותיות הקטנות.  כב' הש' לוי:

 2כן. יש פה כל מיני הוצאות שקשורות לאריק נודלמן, מלון, אש"ל של  עו"ד קליין:

1600 , 3 

 4 היא לא יכולה לקרוא, את יכולה לקרוא? כב' הש' לוי:

 5 לא רואה את הדף,  אני לא רואה, אני גם העדה, גב' קירשנבאום:

 6 בגלל זה אני מקריא לך.  עו"ד קליין:

 7 אני רואה, לא יכולה לקרוא, זה לא,  העדה, גב' קירשנבאום: 

 8 כרטיס טיסה, מלון, מכונית,  עו"ד קליין:

 9 אין לך משקפיים בכלל? כב' הש' לוי:

 10ם. רק יש לי משקפיים, אני לא הולכת איתם, אני לא אוהבת משקפיי העדה, גב' קירשנבאום:

 11כשאני עובדת בבית מול המחשב אני שמה אותם כשאף אחד לא רואה 

 12 אותי. 

 13 זה לא משהו שאפשר להתגבר עליו? כב' הש' לוי:

 14 פעם ניסיתי לשים עדשות זה עשה לי דלקת בעיניים.  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 לא, בדרך אחרת? כב' הש' לוי:

 16 לא יודעת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 את יכולה בכל זאת להתאמץ ולהסתכל,  כב' הש' לוי:

 18 הוא יגיד לי מה כתוב פה, מה הבעיה? העדה, גב' קירשנבאום:

 19 כן.  כב' הש' לוי:

 20את מכירה את ההוצאות האלה? את ביקשת לממן את החלק של  עו"ד קליין:

 21 נודלמן בהוצאות?

 22אני לא הייתי צריכה לבקש בשביל נודלמן לממן את ההוצאות, זה  ת:

 23ן היה מנכ"ל ביתנו עולמי, מה אני צריכה, זה כמו שאתה אריק נודלמ

 24תגיד אביגדור ליברמן ביקש ממך לממן לפאינה את הנסיעות? לא, 

 25פאינה פנתה, לא צריך פה לתת הוראות. אריק נודלמן היה מנכ"ל של 

 26ביתנו עולמי, הוא נתן הוראות בדיוק כמו שאני נתתי הוראות, אריק 

 27פורום, לכל אחד, הוא מנכ"ל של ביתנו היה יכול לתת הוראות לדני, ל

 28 עולמי. 

 29 למה הוא קיבל אש"ל? ש:

 30תן לראות, כי מגיע לכל מי שנוסע מגיע לו אש"ל. זה לא, יש מישהו  ת:

 31שנוסע לחוץ לארץ ולא מקבל אש"ל? כולם נוסעים ומקבלים אש"ל, 

 32יש הוצאות, זה לא שהוא מקבל את זה, יש הוצאות, אני, גם יש, 
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 1ות, מקבלים על ההוצאות, זה לא איזה שהוא בילוי מגישים חשבוני

 2 שמממנים. 

 3אוקי. עוד פעם, הטיסה הזאת היא לא בכתב האישום, יש איזה שהוא  ש:

 4 הבדל מבחינתך לגבי הטיסות לעומת הטיסות שכן?

 5 אני לא רואה שום הבדל בין כל הנסיעות האלה? ת:

 6 אוקי.  ש:

 7בפני קהילה דוברת  דרך אגב, בנסיעה הזאת גם כל הנאומים היו ת:

 8 רוסית אז גם דיברתי רק ברוסית, 

 9 אז אין נאום.  כב' הש' לוי:

 10יש נאום, אין, ברוסית אין נאום כתוב כי אני ברוסית אני לא צריכה  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 נאומים כתובים. 

 12 כן, הלאה.  כב' הש' לוי:

 13מה זה הדבר אגב, בנאומים באנגלית ראינו איזה סמל כזה טאק.  עו"ד קליין:

 14 הזה?

 15 המורה שלי לאנגלית, זה הבית ספר שלה.  ת:

 16 בית ספר לאנגלית? ש:

 17 כן, משהו כזה, שעבדה איתי על הנאומים. מה לעשות? ת:

 18אוקי. טיסה הבאה, טיסה חמישית, זו טיסה שכן בכתב האישום,  ש:

 19. 117. אני רוצה להגיש, להציג את ת/2012טיסה ללונדון בחודש מאי 

 20יעה ובואי תספרי לנו על הטיסה הזאת, מדוע טסת, מה לו"ז של הנס

 21 הקשר של 'עזרא'?

 22כל, כש'עזרא'  UGIAיש פה, ל'עזרא' היתה שם איזה תקלה עם  ת:

 23התחילו לעבוד בבריטניה בנושא של התגלית אז היה להם שם בעיה, 

 24היתקלויות בין ציבור דתי, חרדי, חילוני והיה שם נתק וזה הקשה 

 25דה ואז רוני ויניקוב ודימיטרי שיגליק ארגנו עליהם מאוד את העבו

dinner 26 -מאוד גדול בלונדון ואמרתי לדני 'תשמע, אני מגיעה ל 

dinner  27הזה, בוא נעשה גם פגישות ואני אפגש עם כל אלה שאני אנסה 

 28לפתור לך את הפלונטר שנוצר לך באנגליה'. כשאנחנו כבר, דיברנו 

 29נכ"ל של הפורום הזה איתם, הם אמרו שאנחנו ניפגש איתם עם המ

 30הזה. ואני לא יודעת איך אבל זה מה  UGIA-שם, לא פורום של ה

 31שקורה שהתקרבנו לקראת הנסיעה, ויקה מתקשרת לאשר את הלו"ז 

 32סופית, ויקה לא נסעה אבל היא היתה מראש מכינה גם בודקת את 
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 1הלו"ז, פתאום מתברר שהמנכ"ל הזה בכלל לא שם והם טענו שהוא 

 2לא יודעת אם הוא הגיע לארץ, זהו, אני לא יודעת אם  הגיע לארץ, אני

 3זה היה ניסיון שלו להתחמק מהפגישה הזאת, לא תמיד אני יכולה 

 4להסביר את הדברים. אז אני מגיעה, אבל אנחנו כבר נוסעים, אני 

 5 פוגשת דימיטרי שיגליק, 

 6 לא, אבל מתי זה נודע לך? כב' הש' לוי:

 7 ה, ממש לקראת הנסיעה. לקראת הנסיע העדה, גב' קירשנבאום:

 8 מה זה לקראת הנסיעה? כב' הש' לוי:

 9 ימים שכבר הכרטיסים,  3שבוע לפני הנסיעה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 10 והנסיעה רק לצורך הזה? כב' הש' לוי:

 11מאוד גדול בבית שגריר  dinner, אמרתי שגם היה dinnerלא, לא, גם  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 של ישראל בלונדון. 

 13 זה קשור ל'עזרא'? הש' לוי: כב'

 14קשור לגיוס כספים לארגונים יהודיים. כל אחד, היו שם הרבה נציגים  העדה, גב' קירשנבאום:

 15של יהודים ארגונים בביתו של השגריר ועשינו שם, נעשה שם גיוס 

 16לארגונים יהודיים. אז אני מגיעה, פוגשת את שיגליק, מספרת לו על 

 17וא אומר לי 'תקשיבי, בואי כבר את הבעיה של 'עזרא' בבריטניה וה

 18אנגליה וניפגש עם שמואל חיאק שאני  GNF-נמצאת פה, בואי נלך ל

 19'. אז אני כבר GNF-מכיר אותו וננסה לפתור את הבעיה של 'עזרא' ב

 20נמצאת שם, אנחנו נוסעים עם שיגליק, נפגשים עם שמואל חיאק, 

 GNF 21 מספרים לו על 'עזרא' ומאותו רגע יש שיתופי פעולה בין

 22שבו נוכחים אריק  dinner -בריטניה ו'עזרא'. ומעבר לזה, יש את ה

 23נודלמן, דימיטרי שיגליק, רוני ויניקוב, אני, היו שם עוד נציגים של 

 24ארגונים שאני לא יודעת, כמו שאמרתי בביתו של שגריר בלונדון. אני 

 25 יודעת, רוני ויניקוב, למה רוני ויניקוב ארגן? כי רוב התורמים הם היו

 26דוברי רוסית כאלה שגרים בלונדון, זו תקופה שיהודים עשירים 

 27מרוסיה עוזבים את רוסיה ובגלל הטבות מס עוברים ללונדון ואנחנו 

 28מכירים כאלה שקנו שם חברות, קבוצות כדורגל ועוד כל מיני כאלה, 

 29הזה ושם  dinner -אז בין היהודים האלה דוברי רוסית מתקיים ה

 30  אנחנו מנסים לגייס כסף.

 31 האם היה לך מלווה באותה טיסה? ש:
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 1אני נסעתי, היה פה רוני ויניקוב, דימיטרי, אריק נודלמן נסע אני לא  ת:

 2הייתי צריכה מלווה כי אריק נודלמן היה איתי שם ביום הזה. 

 3כשאריק נודלמן נוסע איתי בתור מנכ"ל וכשהוא עושה את כל הדברים 

 4 האלה אז אני לא צריכה מלווים. 

 5 רנית באותה טיסה? מה לגבי ש:

 6רנית נסעה באופן פרטי, נסעה לחברים שלנו בלונדון ובאמת אם זה  ת:

 7 פשע אז היא חטאה היא ישנה איתי בחדר וחסכה לעצמה מלון. 

 8 אוקי.  ש:

 9 היא יכלה גם לישון אצל חברים שלנו אבל היא העדיפה לישון איתי.  ת:

 10 ית בלונדון?מה את יכולה להגיד על הטענה שזה בעצם חופשה פרט ש:

 11אפשר לטעון כל מה שרוצים, לא היתה שום חופשה פרטית בלונדון.  ת:

 12אני בשביל לנסוע ללונדון לא צריכה את 'עזרא' ולא צריכה את אף 

 13אחד ויש לי מספיק חברים בלונדון שגם אני לא צריכה לשלם כרטיס, 

 14יכולים להזמין אותי אם אני רוצה לנסוע לחופשה פרטית ללונדון, אני 

 15א צריכה בשביל זה מימונים של 'עזרא' וגם לא צריכה להתעסק עם ל

 16 'עזרא' אם אני נוסעת לחופשה. 

 17אוקי. אני רוצה להציג לך מתוך אתר של ישראל ביתנו העולמי, יש שם  ש:

 18פעילות של ישראל ביתנו העולמי ברוסיה ואוקראינה בעברית 

 19הפעילות  ובאנגלית ונגעת בזה קצת קודם, בואי תרחיבי עוד פעם מה

 20ברוסיה ואוקראינה, איך 'עזרא' קשורים לזה? את יכולה גם להיעזר 

 21 . 179בגרף שהוגש פה נ/

 22אני, זה, אם אני לא טועה, פשוט אני, עוד פעם אתה מביא לי  ת:

 23באותיות, לא חשוב. אני רואה פה בתמונה פשוט יש פה את אלכסנדר 

 24כסנדר לוין לוין שהוא כמו דימיטרי שיגליק בארצות הברית ככה אל

 25באוקראינה הוא היושב ראש ביתנו עולמי בפורום הזה או 'עזרא' 

 26שנמצא שם באוקראינה ואני רואה פה חיילים אבל אני כבר סיפרתי 

 27שמה ש'עזרא' עשו מעבר, הרי 'עזרא' באוקראינה וברוסיה שהם ייצגו 

 28את ביתנו עולמי הם עסקו בגיוס צעירים לתגלית במדינות האלה וכדי 

 29עה למדינת ישראל כדי לחבר יותר הם עשו משלחות של לעודד הג

 30קציני צה"ל אז יש פה משלחת של החיילים לאוקראינה ושם הם 

 31נפגשו עם הפעילי 'עזרא' באוקראינה אבל זה מופיע תחת אתר של 
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 1ביתנו עולמי כי פעילות של 'עזרא' באוקראינה זו פעילות של ביתנו 

 2 עולמי. 

 3 זה מקביל לפורום בעצם? ש:

 4ה כמו פורום, כמו פורום באירופה, כמו פורום באוסטרליה, כמו ז ת:

 5פורום בקנדה, כמו פורום בארצות הברית, ברוסיה ובאוקראינה זה 

 6 'עזרא' והם יושבים תחת שם ביתנו עולמי. 

 7 

 8 החלטה

  9 

 10 . 186הוגש וסומן נ/

 11 

 12 , במעמד הצדדים.2019במרץ  20ניתנה והודעה היום, 

 13 

 14 

_________________ 15 

 16 לוי, שופטירון 

 17 

 18אוקי. אני רוצה שנדבר על הטיסה השישית, זו טיסה לקייב ביולי  עו"ד קליין:

 19. זאת טיסה שכן בכתב האישום. אני רוצה להציג לך פה תמונה, 2012

 20 , 39ות/

 21 

 22 החלטה

  23 

 24 . 187הוגש וסומן נ/

 25 

 26 , במעמד הצדדים.2019במרץ  20ניתנה והודעה היום, 

 27 

 28 

_________________ 29 

 30 ופטירון לוי, ש

 31 
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 1זה כרטיס הטיסה, תספרי לנו מה אנחנו רואים בתמונה ולמה  39ת/ עו"ד קליין:

 2 .2012טסת לקייב ביולי 

 3דיוויד רויטמן בגלל שנפתח 'עזרא' ופעל כבר 'עזרא'  2012-ב ת:

 4באוקראינה וברוסיה, חלק מהפעילות של דיוויד רויטמן שהיה מנכ"ל 

 5של 'עזרא' בארצות הברית הוא מעתיק את הפעילות שלו לאוקראינה 

 6כדי לחזק את הסניפים האלה וכדי לתגבר גיוס לתגלית משם. 

 7ה הוא בתחילת דרכו הוא נתקל כשדיוויד מגיע לראשונה לאוקראינ

 8שם בפילוג מאוד אדיר של הקהילה, באוקראינה פועלים שני רבנים, 

 9רב אסמן מטעם חב"ד ועוד לא זוכרת את השם של הרב השני, פשוט 

 10הרב אסמן זה אישיות אז אני זוכרת. אז דיוויד מתקשר אלינו ואומר 

 11ו לא 'תקשיבי, יש פה, יש פה משהו לא בריא קורה בקהילה ואנחנ

 12יכולים לפעול כשהרבנים כל כך מפלגים את הקהילה וצריך לעשות פה 

 13סדר קצת ואני מאוד מבקש שתגיעי לפה'. עכשיו, אני לא אישיות 

 14שיכולה, בסדר, אני לא אישיות שממש כאילו אני כן אישיות אבל אני 

 15מבינה שעם רבנים צריך לעשות פה משהו יותר עמוק אז אני ביקשתי, 

 16דור אם יש מועד שהוא נוסע לקייב, הוא אמר לו שיש שאלתי את אביג

 17לו תאריך אמרתי 'תשמע אני מצטרפת לנסיעה הזאת אני רוצה 

 18שאנחנו ניפגש עם הרבנים וננסה ללבן שם מה שקורה בתוך הקהילה' 

 19וזה מה שקורה, אני נוסעת, אני חושבת שאני נוסעת רק ליומיים לשם, 

 20 אם אני לא טועה. לכמה זמן נסעתי?

 21 . 15.7-עד ה 12.7-מה ש:

 22אוקי, עם הנסיעות זה יומיים רק כי אני זוכרת שהנסיעה היתה מאוד  ת:

 23קצרה. אנחנו הגענו לשם, ישבנו עם דיוויד, כאילו אני רק הצטרפתי 

 24לחלק מהנסיעה של אביגדור, הנסיעה שלו היתה יותר ארוכה. אז 

 25ים עם אנחנו נפגשים עם דיוויד, שומעים את הבעייתיות, אנחנו יושב

 26אלכסנדר לוין, אני חושבת שפה בתמונה לא רואים אותו, אבל 

 27בתמונה השניה יושב איתנו שגריר של ישראל באוקראינה רובקה 

 28דניאל, משמאל זה הרב אסמן, כאילו משמאל בתמונה אם אני 

 29מסתכלת עליה וגם הוא נואם פה. ואנחנו נפגשנו עם הקהילה, דיברנו, 

 30י כנסת, ארוחת ערב היתה בבית כנסת נסענו לכל הרבנים, יש שני בת

 31ברודצקי אבל יש שני בתי כנסת ומריבה מי יותר חכם, מי יותר חזק, 

 32מי יותר עובד, מי יותר זה. כן, תמיד מלחמה בין היהודים. בסוף 
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 1הצלחנו להשלים לחלק ביניהם, זה תמיד תלוי בהשפעה, אחד 

 2ום כי כל המתיחויות בגולה זה בגלל ההשפעה על המוסדות חינוך במק

 3אחד רוצה שיהיה לו יותר מוסדות, שהוא יוציא יותר חניכים, שהוא 

 4יגיד מה, מי סמכות יותר גדולה, אז נסענו לשם, ניסינו להסדיר, אני 

 5מקווה, אני חושבת שזה בסוף הצליח כי זה כמה שהיה בסדר, וזה 

 6 עזר. 

 7 מה את עשית באותו מפגש בבית הכנסת? ש:

 8סעתי, נסענו גם היה בית ספר שלהם, נסענו דיברתי איתם, אנחנו, נ ת:

 9לבתי ספר, לגנים שלהם, נוכחנו, דיברנו, פעילות היהודית הרגילה היא 

 10 לימוד במוסדות היהודים. 

 11 טוב, סיימתם עם הטיסה הזאת? כב' הש' לוי:

 12 כן.  עו"ד קליין:

 13 אז יש איזה אילוץ. אנחנו נעשה הפסקה. העוזרת תודיע לכם. תערכו כב' הש' לוי:

 14 לסדר גודל של כחצי שעה. 

 15 חצי שעה.  עו"ד קליין:

 16 

 17 )המשך לאחר הפסקה( 

 18 

 19הדיון מתחדש לאחר הפסקה. המשך חקירה ראשית. בבקשה גברת  כב' הש' לוי:

 20 קירשנבאום. 

 21היינו לפני זה בטיסה בקייב. עכשיו אנחנו עוברים לטיסה לניו יורק  עו"ד קליין:

 22ד פעם, לא בכתב האישום. , עכשיו זו טיסה שעו2012בחודש ספטמבר 

 23 . תספרי לנו מדוע טסת לניו יורק. 120אני רוצה להציג לך את ת/

 24מישהו, אף אחד לא טס איתי? לא היה פה מלווה? כנראה, כאילו  ת:

 25נסיעה שגרתית לגמרי, אין פה שום דבר חדש, כל הפגישות אותו דבר 

 26 ואם לא היה, 

 27 פה אין סיכוי שיהיה שינוי? כב' הש' לוי:

 28בגדול כמו שאמרתי יש איזה שהוא מתווה קבוע לפעילות שלי  ה, גב' קירשנבאום:העד

 29בארצות הברית. מפגשים בברוקלין, בסניף של 'עזרא' שמתחילים 

 30קודם כל עם המדריכים, אחר כך עם פעילים. בסוף יוצאים לישיבת 

 31 ההנהלה, ממשיכה משם, 

 32 את הפגישות האלה לא צריך לסכם? כב' הש' לוי:
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 1רגע, אם לא היה פה מלווה סימן שיבגני פלח, המנכ"ל של הפורום היה  ב' קירשנבאום:העדה, ג

 2 בארצות הברית, 

 3 את יודעת או מסיקה מסקנה?  כב' הש' לוי:

 4 אין סיבה אחרת, זה לא יכול להיות אחרת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 5 את זוכרת את זה? כב' הש' לוי:

 6שבנסיעות שלי שלא היה לי מלווה יבגני התלווה  תקשיב, אני זוכרת העדה, גב' קירשנבאום:

 7אלי, או יבגני או אריק נודלמן. לא היתה נסיעה שלא היה מלווה, לא 

 8 היתה נסיעה. 

 9 רואים שגם רנית הצטרפה לטיסה הזאת במימון עצמי.  428בת/ ש:

 10בסדר, אם יבגני ליווה אותי ועשה את הפעילות של המלווה וקבע  ת:

 11ז אז רנית לנסוע על חשבון 'עזרא', זה לא, אין פגישות וניהל את הלו"

 12פה משהו, אם אני צריכה מלווה ומישהו מצטרף אז אם יש מישהו 

 13בארצות הברית שמלווה אותי זה אחלה כי אז גם לא צריך גם חדר 

 14נוסף. אם אריק רוצה לנסוע ונוסע, אז בתור מנכ"ל הוא נוסע ומלווה 

 15ות הברית מלווה אותי אז אותי ואם אף אחד לא נוסע ואין מי שבארצ

 16אני לוקחת מישהו שיהיה איתי, שילווה אותי, שיסכם, שיכתוב, 

 17שינהל את הלו"ז שלי ומה נוח שמישהו גם שלא עולה לי החדר. זה 

 18הכל. עכשיו אני, אני לא זוכרת, מתי זה, זה בספטמבר, לא. כי, אוקי. 

 19, ספטמבר זה גם, כמו שאמרתי בפתיח שנהגתי פעמיים בשנה להגיע

 20פעם אחת ביוני להשתתף במצעד אם אפשר ופעם שניה בתקופת 

 21החגים כי לדעתי זאת תקופה שיש ריכוז של האירועים גם ב'עזרא', זה 

 22גם ראש השנה, וגם סוכות וגם שמחת תורה וזה יש אירועים ותמיד יש 

 23אפשרות להיכנס, לדבר, לדבר על ישראל, חגי ישראל, על כל מה 

 24והטוב ביותר לנסוע. מה כן שגם בכנסת זה  שקורה ולכן זה הזמן הנוח

 25 זמן פגרה אז זה לא פוגע בעבודה שוטפת. 

 26הטיסה הזאת, ציינתי, היא לא בכתב האישום  יש איזה שהוא הבדל  ש:

 27 לעומת טיסות אחרות?

 28אין שום הבדל. אין שום הבדל בין טיסה לטיסה לגמרי, כל הפעילות  ת:

 29נעשית אותה פעילות, מפגש עם הבוס, 'עזרא' מפגש עם הבוס של 

 30פורום, פגישה עם הארגונים היהודים, פגישה עם המדריכים. יש פק"ל 

 31 4 3 2 1קבוע לנסיעה שלי כאילו הם יודעים שאני מגיעה והדרישה שלי 
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 1נבנים עוד פגישות נוספות שלפעמים הן נקבעות  לפחות ומסביב לזה

 2 מראש ולפעמים הן נקבעות במועד ההגעה שלי. 

 3זו טיסה  2013אוקי. הטיסה הבאה זו טיסה למוסקבה בחודש יוני  ש:

 4, פה אנחנו יכולים 122שכן בכתב האישום. אני רוצה להציג לך את ת/

 5ומנה על כרטיס טיסה של רנית קירשנבאום, תאמרי לנו מדוע רנית מ

 6 ידי 'עזרא' ומטעם מי את טסה.

 7אז אני כבר דיברתי על הנסיעה הזאת קודם. זאת הנסיעה שנסעתי  ת:

 8מטעם לשכת עורכי דין, נאמתי במוסקבה בכנס של, מעורב עורכי דין 

 9רוסים ומישראל, נחתם שם הסכם עם האקדמיה למשפטים בין לשכת 

 10מפגשים ובאחד  עורכי הדין ובין אקדמיה רוסית. היו שם שורה של

 11הימים ידעתי שיש לי ערב פנוי, לא ערב, היה שם מהצהריים עד הערב 

 12ואני היה לי חשוב לנצל את הנסיעה הזאת ולהגיע לסניף 'עזרא' 

 13ולראות מה קורה שם ולראות את ההיקפי פעילות שלהם כי אני 

 14רציתי לראות מה מתנהל וצריך גם להבין שהיו סניפים של 'עזרא' 

 15על ידי מדריכים של 'עזרא' נגיד אם דיוויד רויטמן עבר  שהיו מנוהלים

 16מארצות הברית לאוקראינה אז אני הייתי מאוד רגועה לגבי פעילות 

 17באוקראינה, אבל למשל הייתי מאוד מוטרדת מפעילות בארצות 

 18הברית כי דיוויד הוא כוח, הוא מנוע, הוא מפעיל וכשאינה מרכזת אז 

 19בל עדיין זה לא דיוויד ואותו דבר גם היא בחורה טובה ויש לה ניסיון א

 20במוסקבה. היו מדריכים , היו מצוינים, עשו עבודה, דיוויד פיקח 

 21מלמעלה, היה מגיע לפעמים למוסקבה, לפעמים דני היה מגיע אבל 

 22אני רציתי להגיע ולראות במו עיני גם מה קורה במוסקבה ולכן ניצלתי 

 23ת נסעה איתי כי אני את הנסיעה הזאת גם לביקור בסניף 'עזרא'. רני

 24לא הייתי צריכה פה מלווה למשל לנושא של הלשכה כי בתור מלווה 

 25שלי לכנס של הלשכה נסעה ויקה מטעם, הנה זה למשל דוגמה שאני 

 26נוסעת בזמנה של הלשכה וויקה ממומנת לדעתי על ידי משרד הפנים 

 27בתור מלווה שלי, זאת אומרת משרד הפנים מקבל שאני צריכה את 

 28זה לא שאני ממציאה שמגיע לי מלווה. אבל ויקה לא יכולה המלווה, 

 29לטפל ב'עזרא', ויקה לעולם לא טיפלה ב'עזרא', היא לא יודעת מה 

 30קורה ב'עזרא' בסניפים, היא לא מוכשרת ואני גם מאוד הקפדתי לא 

 31לערבב שמחה בששון, ויקה עובדת של משרד הפנים, עושה עבודה של 

 32א צריכה להפעיל אותה ב'עזרא', יועצת שלי במשרד הפנים ואני ל
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 1'עזרא' זה ישראל ביתנו, זה לא משרד הפנים ולכן רנית נסעה לשם, 

 2הכינה יחד עם הרכזת את המפגש שלי, עשו כינוס של הצעירים, נסענו 

 3לשם והייתי עם רנית, ויקה לא היתה איתי בכנס הזה, רק רנית היתה 

 4י לסניף, דיברתי, איתי. רנית ואני נסענו לשם, הכל היה מוכן, הגעת

 5דימיטרי שיגליק הצטרף אלי לכינוס הזה במוסקבה כי הוא הרי איש 

 6עסקים נמצא גם במוסקבה וגם בארצות הברית, עשינו שם אירוע, 

 7דיברנו איתם. אחרי האירוע דיברתי עם הרכזת הסניף, רציתי לראות 

 8מה קורה, מה קורה עם הגיוס לתגלית, מה קורה עם השמירה, דברים 

 9ם שאני שואלת תגידי כמה גייסתם לתגלית, אוקי, עכשיו תגידי רגילי

 10אנשים חזרו מהתגלית תגידי עם כמה אנשים נשארת בקשר, תראי לי 

 11איזו פעילות את עושה עם אלה שחזרו, כאילו אני לא צריכה לתאר, 

 12זה משהו שזה שגרתי לגמרי, זה כאילו חוזר על עצמו, זה, זאת 

 13 הפעילות בגדול. 

 14 כמה זמן נמשך הביקור הזה בסניף 'עזרא'? :כב' הש' לוי

 15 כל הביקור היה שם של יומיים שלושה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 16 יומיים שלושה היית שם בסניף? כב' הש' לוי:

 17 לא. הייתי יום בסניף,  העדה, גב' קירשנבאום:

 18 שאלתי כמה זמן נמשך הביקור בסניף.  כב' הש' לוי:

 19 , 13-עד ה 9-יא מהלא, הטיסה אדוני ה עו"ד קליין:

 20 ראיתי, ראיתי. שאלתי כמה זמן נמשך הביקור בסניף.  כב' הש' לוי:

 21אני הייתי שם ערב, הייתי מהצהריים עד הערב יום אחד. כל השאר  העדה, גב' קירשנבאום:

 22פעילות מה שעשתה רנית, הכנה, מפגשים, זה היא עשתה בזמן שלה. 

 23משהו, משלוש עד  אני הייתי ב'עזרא' יום אחד אחרי, מהצהריים

 24 הערב. 

 25 ויש תיעוד לעניין הזה? כב' הש' לוי:

 26אני יכולה לשאול אם יש להם תמונות או משהו כזה, אבל לא כל דבר  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 היה מתועד. זה אחד הבעיות התיעוד שלהם. 

 28 לא, להכנות, מה שרנית הכינה בכתב, יש? כב' הש' לוי:

 29 ם תגיד איזה תיעוד יכול להיות להכנות, איזה, א העדה, גב' קירשנבאום:

 30 אז תגידי, למה היא צריכה אותה? כב' הש' לוי:

 31היא צריכה לנסוע, היא צריכה לשבת עם הרכזת, לראות איך מכנסת  העדה, גב' קירשנבאום:

 32את הסניף, לראות כמה אנשים. איך, טוב. צריך להבין ש'עזרא' זה רוב 
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 1שכר, כל המדריכים זה  הארגון חוץ מרכזת שיושבת שם ומקבלת

 2התנדבותיים, מישהו, אם מישהו פעם עבד עם המתנדבים ויודע כמה 

 3קשה לארגן אותם, לכנס אותם, לנתב אותם למסלול העבודה שוטף 

 4זה לא דבר פשוט וזו עבודה מתמדת. אז כשאני מגיעה, אני לא מוכנה 

 5 איש, זה לא, לא שזה גם לא מכובד מבחינתי 10להגיע לסניף ולפגוש 

 6אבל זה מראה לי התחושה של הסניף, אז אני כשהיא מגיעה לשם היא 

 7יושבת עם הרכזת והם עושים טלפונים, מכנסים, בודקים כמה אנשים 

 8מגיעים, בודקים מי מגיע, עם הרשימות, עם הכל, זה עבודה, זה לא 

 9 משהו שהופ פאינה באה ואנחנו מכנסים, 

 10 פונים אי אפשר לעשות מהארץ?ואי אפשר לדאוג לזה מהארץ? טל כב' הש' לוי:

 11 אני לא חושבת שזה נכון לעשות את זה מהארץ.  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 טוב.  כב' הש' לוי:

 13, טיסה לקנדה. בואי תספרי לנו 2013טוב, הטיסה הבאה זה בספטמבר  עו"ד קליין:

 14לפני שאנחנו נוגעים ביותר פרטים, מדוע טסת לקנדה, תספרי לנו 

 15 ברמה הכללית. 

 16אז ברמה הכללית זה הנסיעה אחת ויחידה שבה אני שילבתי את  ת:

 17הנסיעה הפרטית שלי עם הנסיעה לעבודה. ברוב הפעמים לא שילבתי 

 18את הנסיעות, הייתי חוזרת ואם היה צריך הייתי נוסעת פעם נוספת, 

 19זה הנסיעה אחת שהחלטתי לשלב כמו שהרבה בישראל נוסעים מטעם 

 20נסיעה הפרטית, לפעמים נשארים העבודה , לפעמים מקדימים את ה

 21אחרי העבודה לנסיעה פרטית. אני, זה התאים לי בזמן הזה לשלב את 

 22 הנסיעה הפרטית לנסיעה בקנדה. 

 23אני מבקש להגיש עמוד אינטרנט מתוך ביתנו העולמי בקשר לקנדה.  עו"ד קליין: 

 24זה הגרף הארגוני של  179ופאינה, אני מבקש ממך גם להסתכל על נ/

 25זו תוכנית העבודה המתורגמת ותסבירי לנו,  184מי ועל נ/ביתנו עול

 26 נגעת בזה קודם. 

 27 

 28 החלטה

  29 

 30 . 188הוגש וסומן נ/

 31 

 32 , במעמד הצדדים.2019במרץ  20ניתנה והודעה היום, 
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 1 

 2 

_________________ 3 

 4 ירון לוי, שופט

 5 

 6תסבירי לנו על הפעילות של ביתנו עולמי בקנדה, מה זה הפורום  עו"ד קליין:

 7 הקנדי, מה אנחנו רואים פה. 

 8אז אני התחלתי עוד לספר על הפורום קנדי מנסיעה שלי בספטמבר  ת:

 9, כשרוני הגיע לארצות הברית עשינו את התוכנית הזאת וקבענו 2011

 10מה של שאנחנו צריכים לעשות רה ארגון או רה חשיבה אולי על ההק

 11הפורום. סיפרתי גם שנסע לשם דיוויד רויטמן ובסוף נסע לשם גם 

 12דימיטרי שיגליק ואז הם פתחו את הרדיו וורה שזה התחיל את 

 13 הפעילות הראשונה, 

 14 איך שיגליק קשור לפעילות של קנדה? ש:

 15שיגליק הוא יושב ראש, שיגליק הוא יושב ראש של פורום בצפון  ת:

 16הקנדי כדי לבנות אותו, לקחת את זה  אמריקה והוא לקח את הפורום

 17תחת כנפו כזה, לעזור לי להקים את הפורום הקנדי. אז הוא הקים את 

 18הרדיו וורה שזה בבעלות שלו, של דימיטרי וורה, הוא העסיק שם את 

 19העיתונאית אלכסנדרה גרסון והיא, כמו שאמרתי, לימים אמרה שהיא 

 20אני מנסה לעשות צעד מוכנה לקחת על עצמה ניהול של פורום. עכשיו, 

 21אחורה ולהתייחס לקונגרס. בקנדה לביתנו עולמי לא היה מנדט אחד 

 22בבחירות הקודמות וידענו שבקנדה יש אחת הקהילות הגדולות והבנו 

 23שזה נון שלנו שלא עשינו איזה פעילות ולא זכינו באיזה נתח שאפשר 

 24 להגיד של המנדטים האלה, לכן בתוכנית העבודה עם רוני כשהוא בא

 25הוא אמר שחייבים להקים את הסניף בקנדה, חייבים ללכת ומפה 

 26התחילה להתגלגל פעילות והאמת שהיא התעכבה הפעילות ואני 

 27הסברתי למה היא התעכבה כי אנחנו כל הזמן כיוונו את עצמנו 

 28לטורונטו, אני, עד היום כאילו אני לא יודעת, הם כיוונו ואני זרמתי 

 29ו אנחנו לא מצליחים להרים, דרך איתם ורק אחרי שהבינו שטורונט

 30אגב עכשיו שיש כבר פעילות בוונקובר ששם התבססנו, עכשיו כבר יש 

 31לנו גם סניף בטורונטו, אבל כנראה שהיה צריך להרים את הקהילה 

 32איך שהוא, הרי זה לא עוד פעם נוצר ביום אחד, מתחילים עם משהו 
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 1ות. עכשיו קטן וכשהגלגל הזה מצטברים כוחות אז מצטרפים עוד כוח

 2יש סניף גם בטורונטו אבל אז היה רק סניף בוונקובר וכשזה כבר נוסד 

 3וכבר התחילה הפעילות עלה הצורך שאני אסע לשם ואני אכין אותה 

 4לקראת הבחירות לקונגרס ואני אתדרך אותה, אבדוק מה אני רואה, 

 5כל אחד נתן את הזווית ראיה שלו. דימיטרי היה מגיע מכוון אותה, 

 6נסע ניסה לחבר לה צעירים בוונקובר וכשאני מגיעה אני עושה דיוויד 

 7מפגש, אני מחזקת אותה, נותנת לה מעמד , טוב, אני לא יודעת, אני 

 8כבר זרמתי הלאה קצת. נותנת לה מעמד, בונה איתה את הסניף , בונה 

 9 איתה את הפעילות וכשאני נוסעת, 

 10 אז הפגישה בוונקובר היתה? כב' הש' לוי:

 11 עם הפעילים שהיא אספה איתה,  קירשנבאום:העדה, גב' 

 12 מתי? כב' הש' לוי:

 13זה היה ביום, תביא, אני לא זוכרת תאריך אבל זה היה ביום שאני  העדה, גב' קירשנבאום:

 14הייתי בוונקובר יומיים ויומיים הייתי בפעילות יחד איתה. גם 

 15 הופעתי, 

 16 כמה פגישות היו? כב' הש' לוי:

 17אני אגיד לך ככה. היה קודם כל זה התחיל מזה שנתתי ריאיון ברדיו  העדה, גב' קירשנבאום:

 18וורה וזה היה חשוב לתת ריאיון ולהגיד הנה אני הגעתי, אנחנו 

 19פותחים פה סניף , אנחנו מחזקים את הפעילות, אני מזמינה אתכם 

 20ואתם  Canadian forumלהגיע למחרת, יש מפגש בסניף של 

 21ת האנשים. למחרת מגיעים אנשים, מוזמנים להגיע, היא כבר כינסה א

 22היה שם, זה לא היה מאות, כי זה היה ממש בהיווצרות שלה, היה שם 

 23איש שהופעתי בפניהם, דיברתי, סיפרתי על הקונגרס, סיפרתי  50-60

 24על הקהילה, סיפרתי על הפעילות, סיפרתי מה אנחנו עושים בארצות 

 25פגש. אני רק הברית, מה המקומות האחרים וזה פחות או יותר היה מ

 26רוצה להגיד שכתוצאה מפעילות שהניבה כל ההכנה הזאת אנחנו 

 27 מנדטים.  2קיבלנו בקנדה  2015-בקונגרס ב

 28 טוב. אז כמה זמן נמשכה הפעילות בוונקובר? יומיים? כב' הש' לוי:

 29 הייתי שם יומיים, בוונקובר הייתי רק יומיים, כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 יתה פעילות נוספת,הבנתי וה כב' הש' לוי:

 31 זה מה שהיה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 לטובת 'עזרא' מלבד זאת? כב' הש' לוי:
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 1 בקנדה? העדה, גב' קירשנבאום:

 2 כן.  כב' הש' לוי:

 3 רק בוונקובר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 4 וכל היתר היה טיול פרטי? כב' הש' לוי:

 5 כל היתר היה טיול פרטי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 6 מי התלווה אלייך? ש' לוי:כב' ה

 7אח שלי, אח שלי עובד בהייטק והוא היה במפעל שלהם בסן  העדה, גב' קירשנבאום:

 8פרנסיסקו ולכן אנחנו תכננו שכשהוא מסיים את העבודה שלו בסן 

 9פרנסיסקו הוא יגיע לקנדה, אני אגיע לקנדה, אני אקדים את הטיול 

 10מקנדה יחזור בחזרה  הזה לימי עבודה שלי, אנחנו נטייל בקנדה. הוא

 11 לארץ עם אשתו ואני אמשיך לפעילות שלי. 

 12 שילמו לו גם? כב' הש' לוי:

 13 מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 14 אבל הוא מימן, איך הוא מימן את,  כב' הש' לוי:

 15אח שלי טס לבד ומימן את הטיסות שלו לבד. את הבתי מלון שלי ושל  העדה, גב' קירשנבאום:

 16א'. וזה בא מתוך הסכום ש'עזרא' היה חייב אח שלי בקנדה מימן 'עזר

 17לי על כל האש"ל ועוד נשאר חייב לי עד היום. אז אני פשוט אמרתי 

 18לדני, תקשיב בוא נעשה קיזוזים תשלם לי את הבתי מלון שאני הולכת 

 19 דולר סך הכל על כל קנדה,  2000להזמין שזה היה איזה 

 20 אבל איך ידעת? אמרת שלא רשמת.  כב' הש' לוי:

 21אני אמרתי שדני ידע בדיוק כמה הוא חייב לי, אני הצהרתי, אני  ה, גב' קירשנבאום:העד

 22 אמרתי על כל נסיעה דני, 

 23 אבל את לא ידעת.  כב' הש' לוי:

 24אני לא עקבתי על הרבה חשבונות אבל דני עקב אחרי זה, דני הקפיד  העדה, גב' קירשנבאום:

 25סעת, אם במסגרת לרשום כל דבר. אז אני אמרתי לדני 'תקשיב אני נו

 26שאתה חייב לי אש"ל תזמין מה שלא במסגרת אני אוסיף כסף' וזה 

 27מה שהיה. דני הזמין ולא אמרת שאת חרגת ואני צריכה לשלם ואני 

 28 מבינה מתוך זה שעוד נשאר חייב לי. 

 29 כן, הלאה.  כב' הש' לוי:

 30 מה הקשר בין הפעילות בקנדה ל'עזרא'? עו"ד קליין:

 31 רגע, ב'עזרא',  ת:

 32 אמרת שרויטמן טס.  ש:
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 1כן, אבל, שוב, אני לא מבדילה, אני אצלי לא מבדילה בדיוק 'עזרא',  ת:

 2פורום, ביתנו עולמי כי מבחינתי זה הכל מקשה אחת. כשאני מגיעה 

 3ל'עזרא' אני מדברת עם 'עזרא' ועם פורום ועם כל הארגונים. דרך אגב, 

 4שלם אני גם בהתנהלות של הסניפים כל הכסף מעורבב, פורום מ

 5ל'עזרא', 'עזרא' משלמים לפורום לפי החלטה לאיזה אירוע מי משלם, 

 6יש חגיגות ראש השנה משלם 'עזרא', שמחת תורה באותו בניין עם 

 7אותו הציבור משלם פורום, אני לא, אני לא נכנסת שם בהתנהלות 

 8והתחשבנות, מבחינתי כל זה מקשה אחת, כל זה שייך לביתנו עולמי 

 9 הולית שלי. וכל זה באחריות הני

 10תוכנית העבודה שהוגשה בשורה השלישית מלמטה כתוב "רה  184בנ/ ש:

 11ארגון והרחבת הפורום הקנדי דוברי רוסית וורה. הקמת תפקיד רכז 

 12 תוכניות ציוניות בקנדה בסיס הפורום בוונקובר". 

 13זה כל מה שסיפרתי בעצם, למה רה ארגון? כי אמרתי אנחנו קודם כל  ת:

 14התמקדנו בטורונטו וראינו שזה לא עובד אז אמרנו אנחנו נעשה איזה 

 15רה ארגון או רה חשיבה ונלך לוונקובר ועל בסיס רדיו וורה גייסנו את 

 16אלכסנדרה גרסון שהיא הפכה לרכזת בסניף שם וסביבה בנתה איזה 

 17לות. וברור ש'עזרא' הצטרפו לפעילות שלה בתור שהוא גרעין פעי

 18מגייסים לתגלית בקנדה וניסו להרחיב ולחזק את הפעילות שלה על 

 19 ידי צעירים. 

 20ראינו שאלינסון שילם על כרטיס  123אוקי. תראי, פאינה, בחומר בת/ ש:

 21 הטיסה של מיכאל ולא שלך, למה?

 22אומרת כל תראו, ההחלטה על הנסיעה נפלה בחודש אוגוסט, זאת  ת:

 23ההתארגנות התחילה בחודש אוגוסט שאח שלי אמר שהוא טס לסן 

 24פרנסיסקו. עכשיו, באוגוסט אין וועדת אתיקה ואני כדי, אני אגיד את 

 25זה, ניסיתי לעקוף את הבירוקרטיה זאת אומרת אם אני עכשיו מגישה 

 26בקשה לוועדת אתיקה זה יכול להימשך, אז מה יותר פשוט? אני 

 27נו כרטיס למיכאל ואני לעצמי אקנה לבד כרטיס. אבקש ש'עזרא' יק

 28ואז אני לא צריכה לקבל אישור של וועדת אתיקה אבל מצד שני זה 

 29אותו דבר, אם 'עזרא' היו קונים לי כרטיס ואני הייתי קונה למיכאל 

 30כרטיס אז זה היה אותו דבר אבל אני כדי לא להיכנס לסכסוך הזה 

 31עצמי לקבל אישור של וועדת ואיך אני עכשיו בחודש אוגוסט דואגת ל
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 1אתיקה, ניסיתי לעקוף את הנהלים ואם בזה חטאתי אז חטאתי 

 2 ופשעתי בזה. 

 3בשביל הפרוטוקול מיכאל זה מיכאל קירשנבאום, בעלה של גברת  ש:

 4 קירשנבאום. 

 5 בעלי. כן.  ת:

 6 שלא יהיה ויכוחים.  ש:

 7 לא מישהו אחר כאילו, בעלי, כן.  ת:

 8טיס של מיכאל זה הכרטיס שלך והמימון אז בעצם הכרטיס אבל הכר ש:

 9 של 'עזרא'. 

 10זה בעצם עשיתי החלפה ובמקום ש'עזרא' יממנו לי כרטיס ביקשתי  ת:

 11שהם יתנו כרטיס למיכאל ואני עצמי שילמתי על הכרטיס שלי ואז לא 

 12נדרשתי לגשת לוועדת אתיקה ולבקש ואז זה פתר לי את כל התהליך 

 13 הבירוקרטי הזה. 

 14 של המימון אין קשר לחופשה הפרטית? אז לרכיב הזה ש:

 15לא. אין קשר כי זה, ואם היו מממנים לי זה אותו דבר, כאילו הרי זה  ת:

 16לא, זה לא חופשה, כאילו זה אותו דבר. אני מבחינתי מבחינת כסף 

 17ידעתי שזה אותו דבר, או שאני קונים לי כרטיס או שקונים לו כרטיס 

 18 ין כאב ראש של האתיקה. ובזה נגמר הסיפור, זה אותו דבר ואז א

 19אוקי. עכשיו תראי, אני רוצה קצת לעשות סדר כי הטיסה הזאת  ש:

 20לקנדה היא קיבלה הרבה כותרות. ממה שאנחנו בדקנו המלונות 

 21 שבעצם, 

 22 והיא עוד תקבל.  עו"ד עקירב:

 23 אני סמוכה ובטוחה שאתם כבר תדאגו לזה.  העדה, גב' קירשנבאום: 

 24 לא, לא,  כב' הש' לוי:

 25 הוא אמר, הוא אמר,  ה, גב' קירשנבאום:העד

 26 גברת קירשנבאום,  כב' הש' לוי:

 27 לא אני אמרתי, הוא אמר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 28 רבותי,  כב' הש' לוי:

 29"היא עוד תקבל" אז אמרתי בטוחה שאתם תעשו את זה, אני סמוכה  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 ובטוחה, 

 31 ן הזה. כן. אני חשבתי שהסתיים העניי כב' הש' לוי:

 32 לא אני התחלתי.  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 זה גנון?  כב' הש' לוי:

 2 לא, אבל גם ההערות של התביעה לא היו במקום.  עו"ד ג. אדרת:

 3 לא שמעתי שהתביעה העירה, רבותי, כן. נא לחדול מכך. בבקשה.  כב' הש' לוי:

 4 אז הטיסה קיבלה כותרות,  עו"ד קליין:

 5 אנחנו יושבים בשקט אדוני.  עו"ד ג. אדרת:

 6 לא, אני מדבר עם הנאשמת.  כב' הש' לוי:

 7 תדבר עם התביעה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 8 את עוד פעם מחלקת לי הוראות? כן.  כב' הש' לוי:

 9מהבדיקה שלנו הסכום של כל המלונות בקנדה גם עבורך ומיכאל וגם  עו"ד קליין:

 10זה גם יש את המלונות דולר וב 2,239-עבור אחיך ואשתו הגיעו ל

 11בוונקובר, זאת אומרת לצורך הפעילות. האם זה בעצם המימון שלכם 

 12 הפרטים?

 13זה בעצם המימון אבל לדעתי צריך להוריד את המימון של ונקובר כי  ת:

 14בוונקובר הייתי רק בתפקיד, לא הייתי, כאילו זה, צריך להוריד את 

 15 התעריף של ונקובר. 

 16דולר כהוצאות  7,852תב האישום מופיע רק אני מציין לאדוני שבכ ש:

 17הנסיעה לקנדה וזה לא מדויק כי רוב ההוצאות הן בניו יורק שעכשיו 

 18 אנחנו נגיע לזה. 

 19 רגע, יש עוד חלקים במסלול. יש טיסות של הבת והבן.  כב' הש' לוי:

 20 זה לא בקנדה, זה לא קשור לקנדה, אדוני.  עו"ד קליין:

 21 ול. יש עוד חלקים במסל כב' הש' לוי:

 22אנחנו עכשיו נגיע לכל החלקים, רק בכתב האישום זה פשוט טעות,  עו"ד קליין:

 23עבור מלונות שלך ושל אחיך בקנדה. שזה לא נכון, הסכום  7,852רשום 

 24 123ואפשר לראות את זה גם בעמוד האחרון של ת/ 2,239הזה הוא 

 25 דולר ואין קשר.  2,200שהוגש ואפילו מופיע רק  124וגם בת/

 26 טוב, תתייחסו לבתי המלון ולאתרים אחרים.  לוי: כב' הש'

 27 עכשיו אנחנו נתייחס להכל.  עו"ד קליין:

 28 לקלגרי, לג'ספר,  כב' הש' לוי:

 29 אבל זה אני אמרתי,  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 זה היא העידה.  עו"ד קליין:

 31' כחוב אני אמרתי שג'ספר וויקטוריה וכל זה זה שולם על ידי 'עזרא העדה, גב' קירשנבאום:

 32 של אש"ל שלי, התייחסתי לכל אחד מהם. 
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 1 זה לא רק העניין של טיסה של בעלך? כב' הש' לוי:

 2קודם כל נסיעה של בעלי אני חושבת שזה צריך ליפול כמשהו כמימון  העדה, גב' קירשנבאום:

 3פרטי שלי כי היו צריכים לממן לי את הנסיעה. אז זה שהם שילמו 

 4ס לי, אני לא חושבת שזה בא כרטיס למיכאל במקום לשלם כרטי

 5כתוספת. הרי היו צריכים לשלם לי כרטיס על הנסיעה. עכשיו, לגבי 

 6בתי מלון אני אמרתי זאת היתה נסיעה פרטית, הודעתי על זה לדני 

 7שאני נוסעת באופן פרטי וביקשתי שיזמין לי בתי מלון על חשבון אותו 

 8 חוב אש"ל שהוא חייב לי. 

 9העיד פה שהנסיעות היו רק לצרכי עידוד עליה בקהילות אז מה שהוא  כב' הש' לוי:

 10 יהודים, 

 11 רק, בוונקובר בוודאי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 וג'ספר איזה קהילה יש? כב' הש' לוי:

 13הוא לא אמר שלג'ספר נסעתי לשם לפגוש יהודים? הוא לא אמר את  העדה, גב' קירשנבאום:

 14ט, לא היתה הערה זה, אני לא זוכרת, זו היתה הערה של הבית משפ

 15 של דני. 

 16מה סוג המלונות האלה שהיית בג'ספר ? במקומות שבית המשפט  עו"ד קליין:

 17 שואל. 

 18 זה היה טיול פרטי שנסעתי לשם,  ת:

 19 זה מלונות יוקרה? ש:

 20לא, איזה מלונות יוקרה. אם כל המלונות של השבועיים שנסענו  ת:

 21דולר אז אפשר  2,000בקנדה לשתי המשפחות לשני זוגות הכוונה עלו 

 22 להבין איזה מלונות היינו. 

 23 כן. הלאה.  כב' הש' לוי:

 24אוקי. אז ראינו, אגב לבית המשפט, אין טיסות פנימיות בקנדה  עו"ד קליין:

 25 שמומנו. זה לא חלק מהמימון. 

 26 הטיסות של הילדים? כב' הש' לוי:

 27הטיסות של הילדים לניו יורק זה עכשיו נגיע, בואי תסבירי פאינה  עו"ד קליין:

 28 מדוע טסת מקנדה לניו יורק.

 29דיוק יוצא ספטמבר כהמשך פעילות של 'עזרא' וכמו שאמרתי שזה ב ת:

 30ואני ידעתי שב'עזרא' הולכים לחגוג את השמחת תורה ואת החג וזה 

 31היה התוכנית שאני מגיעה לשם, לחגיגות של שמחת תורה, אני טסה 
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 1ימים, אני עושה פעילות בתוך סניף של  3-מקנדה, מגיעה לניו יורק ל

 2 'עזרא', חוגגים את השמחת תורה ואני חוזרת לארץ. 

 3 רים בטיסה הזאת לגבי הפורום?היו עוד דב ש:

 4כל הדברים הרגילים. כאילו פגישות, הפגישות רגילות, זו טיסה לשם  ת:

 5שהיא לגמרי לא שונה משום טיסה אחרת. את כל, כמו שאמרתי, את 

 6 כל הפק"ל של הפגישות, חגיגה של שמחת תורה וחזרה לארץ. 

 7 מדוע,  ש:

 8לפני חזרה, כי קודם אני חושבת ששמחת תורה אנחנו חגגנו ממש יום  ת:

 9 הגעתי היו פגישות, אם אני לא טועה אבל זה היה המהלך שם. 

 10 מדוע מיטל טסה לניו יורק? ש:

 11 אז אני נמצאת בתור מלווה שלה, אני נמצאת בקנדה,  ת:

 12 לא שמעו רק בתור מה? ש:

 13 בתור המלווה.  ת:

 14 אוקי.  ש:

 15'עזרא', היא שהיא מגיעה, היא מגיעה לניו יורק, עובדת עם הסניף של  ת:

 16מגיעה יומיים לפניי, מכינה את הפגישות, אני מגיעה להכל מוכן וזאת 

 17 הפעילות. 

 18 טוב. מדוע תמיר טס לניו יורק? ש:

 19נסיעה של תמיר לא קשורה בכלל, לא פגשתי את תמיר אפילו לשתי  ת:

 20 דקות בניו יורק. 

 21 אז למה זה שולם על ידי 'עזרא'? כב' הש' לוי:

 22אז אני כבר מסבירה. תמיר בתקופה זאת מתחיל לעבוד ב'עזרא'  :העדה, גב' קירשנבאום

 23בנושא של הדף נחיתה ופרסום לתגלית וגיוס צעירים לתגלית. הוא 

 24ליווה את התגלית בארץ, עבד עם הצעירים ואז כשהוא מתקבל 

 25לעבודה דני אומר לו, הם מחליטים ביחד, תמיר רצה לנסוע לארצות 

 26ת ויזה ודני אומר לו תשמע אם אתה הברית פנה לדני שיעזור לו לעשו

 27נוסע אני רוצה שתיפגש עם הצעירים בניו יורק, עם הסניף שלי של 

 28'עזרא', תדבר איתם, תבין מי הם, מה יכול לתרום, לגייס, אתה 

 29תאסוף את החומר שאתה צריך ותיסע וזה מה שקרה. תמיר טס לניו 

 30לא עבד  יורק, עבד עם 'עזרא', נפגש, אסף את החומר ובימים שהוא

 31עם 'עזרא' הוא לא קיבל לא לינה, לא שהות ולא שום דבר והוא היה 
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 1ימים הוא היה  5ימים עם 'עזרא' ועוד  4עוד איזה, הוא היה נדמה לי 

 2 לבד והוא עזב את ניו יורק לפני שאני הגעתי. 

 3 לא פגשת אותו בניו יורק? ש:

 4מלון, לא לא פגשתי אותו דקה, לא ראיתי אותו לא בשדה תעופה, לא ב ת:

 5בשום מקום, לא פגשתי אותו דקה. הוא טס יום לפני שאני בכלל 

 6 הגעתי לניו יורק. 

 7. אני רוצה 2014אוקי. הטיסה הבאה זאת טיסה למוסקבה במרץ  ש:

 8 . שניה אחת. 429ת/-ו 126להציג לך את המוצגים שהוגשו ת/

 9 היו גם תמונות של תמיר.  ת:

 10 תעייני רגע בלו"ז. ש:

 11 טיסות התענוג המענגות ביותר שהיו לי אי פעם. כן, זה אחת ה ת:

 12 זה הכרטיסי טיסה, תעייני בזה גם בבקשה.  429ת/ ש:

 13 הפרוטוקול לא קולט,  עו"ד ג. אדרת:

 14 ציניות, אני מצטערת, זה נאמר בציניות, בציניות.  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 עכשיו נקלט.  כב' הש' לוי:

 16עכשיו כולנו יודעים. כמו שאמרתי שתמיד או לאורך זמן ניסיתי לגייס  העדה, גב' קירשנבאום:

 17אוליגרכים רוסים לפעילות של 'עזרא' ולצערי חוץ מבוריס שפיגל 

 18באמת לא הצלחתי אבל היו לא מעט ניסיונות. היה ניסיון כושל 

 19בלונדון למשל שהייתי בטוחה שהיינו שם סוללה מכובדת ולא 

 20רא' ואני נוסעת למוסקבה להיפגש עם הצלחנו, לא לפורום ולא ל'עז

 21אחד האוליגרכים שהוא בעלים של נמל נובורוסיסק וקוראים לו דוד 

 22קפלן. עכשיו, זה גם כן בן אדם כזה שלתפוס אותו זה תהליך, לתפוס 

 23אותו באיזה מקום בשביל להיפגש איתו. ואז החבר שחיבר ביננו, אני 

 24ע במוסקבה הכרתי אותו פעם ראשונה בכלל באיזה שהוא אירו

 25כשהייתי בתפקיד ואז ידעתי שיש לנו מישהו שיכול לחבר והבן אדם 

 26מתקשר אומר 'תקשיבי דוד קפלן נמצא ביום כזה וכזה במוסקבה 

 27בלילה'. בסדר, אני מסיימת את, ביקשתי  11-והוא מוכן לפגוש אותך ב

 28מ'עזרא' אמרתי 'תקשיב אני נוסעת אני מקווה שאני אצליח לגייס לך 

 29-'. אני מסיימת הצבעות בכנסת, יוצאת מהכנסת בערך באת התרומה

 30בערב למוסקבה,  8, מגיעה בסביבות 2בצהריים, עולה לטיסה של  12

 31דבר ראשון אני רצה להיפגש עם שגרירה כי מעבר להכל זאת היתה 

 32התקופה שדני 'עזרא' התחילו לעבוד באופק ישראל, סליחה שאני 
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 1בלו"ז אז אני נזכרת, עכשיו  מערבבת אבל אני פשוט זה נכנס לי עכשיו

 2מה שקורה דני עובד לגיוס עולים ונוצרים תורים מי שנותן ויזות זה 

 3לשכת הקשר, הנתיב, ודני אומר אני מגייס עולים והם מחכים שנה, 

 4חצי שנה עד שמקבלים אותם לראיון ראשון הוא אומר, זה אבסורד, 

 5להגיע  אני משקיע פה מאמצים, אני עובד פה ואנשים לא מצליחים

 6בערב אני רצה להיפגש עם שגרירה, אני  8-לריאיון בכלל. אז אני ב

 7מגיעה לשגרירות כי הלשכת הנתיב יושבת קומה מתחת לשגרירות אז 

 8אני רצה לשגרירה ואני מדברת איתה ואני אומרת תקשיבי זה 

 9אבסורד אז היא אומרת לי 'תראי, הנתיב עכשיו כבר סגור בערב. אני 

 10נה, אני מבטיחה לך שמחר על הבוקר אני אדבר שומעת על זה לראשו

 11פה עם האנשים אני אראה מה אני אוכל לעשות' זה לא אומר אני 

 12טיפלתי גם בלשכת הנתיב בארץ, לא תמיד מצאתי את האוזן ועשיתי 

 13את כל המאמצים כדי לפתור את הבעיה, לא חושבת שהיא נפתרה עד 

 14ני מסיימת את היום כי גם היום אני מקבלת תלונות ואז אחרי שא

 15וחצי בערב אני טסה לפגישה  10הפגישה בשגרירות שזה סדר גודל של 

 16עם דוד קפלן, הפגישה היתה בבית קפה מול המלון שישנתי שם. אז 

 17 1-אני מקיימת את הפגישה עם דוד קפלן, מסיימת אותה סדר גודל ב

 18בבוקר אני יוצאת כבר ממלון כדי להגיע  5-בלילה, חוזרת למלון וב

 19בא להצבעות בכנסת, אז זה באמת היתה נסיעה, אני לא יכולה ליום ה

 20להסביר למה הנסיעה הזאת למה היא גם כן בכתב האישום כי כאילו 

 21 בבוקר למחרת?  5בערב עד  8-מה כבר יש לי לעשות במוסקבה מ

 22 מה שם השגרירה רק? ש:

 23 דורית גולנדר.  ת:

 24ת, על ידי מי אפשר לראות שגם דאוד מומן בטיסה הזא 429אוקי. בת/ ש:

 25 הוא מומן ומה הוא עשה בנסיעה?

 26אז אני אומרת שכזה איש לגייס זה סיפור, אמרתי לדאוד שאני נוסעת  ת:

 27והוא שאל אותי אם אני יכולה לנסות לגייס גם כסף עבור "איילים", 

 28אמרתי לו 'תקשיב, אני לא מערבבת שמחה בששון, אם אני באה לדוד 

 29' או תן לי כסף ל"איילים", קרוב ואני אומרת לו תן לי כסף ל'עזרא

 30לוודאי שאני לא אקבל לא לשם ולא לשם, בוא אתה רוצה תצטרף 

 31לנסיעה, אני אייצג את 'עזרא', אתה תייצג את "איילים", אם הוא 

 32ירצה לתת לך או ירצה לתת לי זה משהו אחר, אבל אם אני לבד באה 
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 1בל שום ואני מייצגת שני ארגונים, אני חותמת שאף אחד מהם לא מק

 2דבר מהאיש הזה'. וככה, אז הוא טס איתי בדיוק אותה נסיעה, הגענו 

 3בערב, חזרנו בלילה ואני יכולה לציין שלא קיבל, לא "איילים" לא 

 4קיבלו תרומה ולא 'עזרא' לצערי לא קיבלו תרומה אבל רק שרפנו את 

 5 הבריאות ואת הכוח לנסיעה הזאת. 

 6 מי מימן את דאוד בנסיעה רק? ש:

 7 לים". "איי ת:

 8, אני רוצה להגיש את 2014אוקי. טיסה הבאה זו טיסה לאתונה במרץ  ש:

 9קצת קטן  709. את הכרטיסי טיסה ות/127המסמכים בנושא זה ת/

 10 התביעה הגישה את זה אבל אפשר לראות את הפירוט של הטיסה. 

 11 אני לא רואה.  ת:

 12יהיה קצת קשה. עכשיו, זאת טיסה שהגעת אליה מחופשת סקי  ש:

 13יץ. הנושא הזה עלה פה מכל מיני מסמכים. אני רוצה להגיש גם בשוו

 14 את כרטיסי הטיסה וההזמנה שלך. 

 15 

 16 החלטה

  17 

 18 .189הוגש וסומן נ/

 19 

 20 , במעמד הצדדים.2019במרץ  20ניתנה והודעה היום, 

 21 

 22 

_________________ 23 

 24 ירון לוי, שופט

 25 

 26 בואי תסבירי לנו מה היה כאן.  עו"ד קליין:

 27פעם בשנה אני מנסה לתת את התשומת לב גם קצת למשפחה, לבעל  ת:

 28ואנחנו נוסעים שבוע ימים, זה כמעט חופשה יחידית אנחנו נוסעים 

 29לסקי. אז זאת החופשה שתוכננה ושילמתי את כל השבוע בסנט מוריץ 

 30עם בעלי ועם אח שלי ואשתו וגם מלון וגם שהיה, וגם סקי פס מי 

 31סעת לנסיעה. עכשיו, לפני זה היתה איזה שיודע לשבוע ימים. ואני נו

 32פניה של דני שיש בעיה עם קהילה, כדאי לנסוע, אמרתי לו 'דני תעזוב 
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 1אני באמת לא נוסעת, אני יש לי חופשה ואני נוסעת לחופשה ואני לא 

 2מוכנה, הפעם אני לא מזיזה את החופשה שלי בשביל שום עניין'. אלא 

 3ובערך ביום שני לחופשה מה קורה? אני מגיעה כבר לסנט מוריץ 

 4מתקשר אלי דימיטרי שיגליק ואומר שהוא טס ממוסקבה לארצות 

 5הברית, הוא יודע שאיווט מגיע לאתונה, הוא רוצה לבוא לאתונה ויש 

 6לו משהו דחוף לדבר איתנו. אמרתי גם לדימה 'תקשיב דימה, אני 

 7בחופשה, תעזוב, תדבר עם אביגדור ותסגור איתו מה שצריך, הוא 

 8לי את ההנחיות' אבל זה למחרת מתקשר אביגדור ליברמן  יעביר

 9ואומר 'תקשיבי אני לא מכיר את ביתנו עולמי, אני לא מתעסק עם זה, 

 10דימיטרי מבקש פגישה, אני מבקש ממך שתגיעי', אמרתי 'אבל אני 

 11בחופשה' אז הוא אומר 'אז תסיימי את החופשה קצת קודם'. ומה 

 12לא חבר, אני מתקשרת ואני שקורה שבכל זאת זה מנהל שלי, זה 

 13אומרת שאני תקשיב פה יש בעיה בביתנו עולמי, דימיטרי מבקש שאני 

 14אגיע ואני לצערי נאלצתי ביום שישי, יום חמישי בערב לעזוב את 

 15החופשה הפרטית שלי ולטוס לאתונה לפגישה הזאת, אבל מה 

 16שמעצבן עוד יותר קרה בחופשה הזאת זה שכשאני כבר מגיעה לאתונה 

 17טרי שיגליק אומר שהוא נאלץ להישאר במוסקבה הוא לא יכול דימי

 18לצאת כי יש לו בעיה באיזה עסק והוא לא מגיע ואז קרה שאני עזבתי 

 19את החופשה הפרטית שלי, הגעתי לאתונה ולמחרת טסתי הביתה. זה 

 20 מה שקרה. 

 21 היו עוד איזה פגישות באותה טיסה? ש:

 22הבעיה בקהילה וכבר הייתי נפגשתי, מכיוון שכבר דני דיבר איתי על  ת:

 23שם אז נפגשתי עם השגריר, ישבתי איתו בערב כאילו אני הגעתי 

 24בלילה בין חמישי לשישי , ביום שישי בבוקר כשפגשתי את אביגדור אז 

 25הוא אמר שעכשיו דימיטרי הודיע שהוא לא מגיע שזה שרף לי את 

 26ב הכל, כאילו אני כל כך כאב לי על החופשה שלי אז ביום שישי בער

 27 נפגשתי עם השגריר ובשבת טסתי הביתה. 

 28 אז ראינו,  ש:

 29אין שם, יש קהילה מפולגת, אין כמעט, הם לא שומרים כמעט יהדות,  ת:

 30אין כמעט מניין בבית כנסת, אין מה לאחד, מי שרצה לעזור עזר. 

 31כאילו היתה שיחה רגילה על המצב של הקהילה. דני אמר שיש 
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 1רי, תבדקי. מהשיחה הזאת אני אפשרות, יש שם אפשרות לעליה, דב

 2 לא התרשמתי שיש מקום לעבוד שם בנושא הזה. 

 3ימים  4אז בעצם רואים שקטעת את החופשת סקי באמצע אחרי  ש:

 4 והיית באתונה בסך הכל יום אחד בלבד. 

 5 כן.  ת:

 6ומה יש לך להגיד על הטענה שזו בעצם חופשה פרטית על חשבון  ש:

 7 'עזרא'?

 8לא קולטת את השפה אז אני לא יודעת איך אני, מכיוון שההקלטה  ת:

 9לענות על זה אבל אני לא מציעה כזאת חופשה פרטית לאף אחד, 

 10 לקטוע את הסקי בסנט מוריץ ולהגיע לאתונה ליום אחד. 

 11, טיסה לניו 12אוקי. טוב. אני רוצה לעבור לטיסה האחרונה. זו טיסה  ש:

 12, רוצה להגיש מסמכים בקשר למצעד למען ישראל 2014יורק במאי 

 13 . 9בניו יורק. מסמך אחד כבר הוגש זה נ/

 14 אבל אני לנסיעה הזאת טסתי מטעם הכנסת.  ת:

 15ות בנוגע שניה אחת. אני מבקש להגיש מסמכים של הכנסת וכתב עו"ד קליין: 

 16 לאותו מצעד. 

 17 האישום זה לא על המימון של הטיסה שלה.  כב' הש' לוי:

 18האישום הוא על המימון של הבנות באותה טיסה. המצעד הזה קשור  עו"ד קליין:

 19 ל'עזרא' והבנות טסו לצורך המצעד ויש רלבנטיות לזה. 

 20 אוקי. אז,  העדה, גב' קירשנבאום:

 21 זה סומן? עו"ד קליין:

 22 אני אענה.  ירשנבאום:העדה, גב' ק

 23 

 24 החלטה

  25 

 26 . 190הוגש וסומן נ/

 27 

 28 , במעמד הצדדים.2019במרץ  20ניתנה והודעה היום, 

 29 

 30 

_________________ 31 

 32 ירון לוי, שופט
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 1 

 2 כן.  כב' הש' לוי:

 3פה סביב האירוע הזה זה היה התשה טוטאלית מה שנקרא, התשה  העדה, גב' קירשנבאום:

 4אנושית טוטאלית. פונה אלי פורום, לפני זה אני חייבת לעשות איזה 

 5הקדמה. פונה אלי פורום ואומר שיש רעיון יחד עם יהודי אחד רוסי 

 6להעביר חוק במדינת ישראל שיציין יום הניצחון על הגרמניה הנאצית 

 7דות העם היהודי ולצורך זה הם עושים כינוס במאי כיום הישר 9שזה 

 8מאוד גדול באו"ם, מכנסים את כל הווטרנים של ארצות הברית, 

 9מכנסים שם את כל הדיפלומטים, שגריר, שגריר באו"ם, מכנסים גם 

 10הנהגת ארגונים יהודיים, עושים משהו אירוע מאוד גדול באו"ם והם 

 11ום אחד, אני יוצאת מבקשים ממני להגיע. אז אני טסה לאירוע הזה לי

 12בבוקר נואמת באו"ם ובערב  12-בלילה מישראל, מגיעה בבוקר ב 1-ב

 13בערב עולה למטוס וחוזרת לארץ. וכשאני מגיעה לארץ אז הכנסת  7-ב

 14 אומרת שיש משלחת, 

 15 אבל למה חזרת רק אחרי יום אחד? ת:

 16כי היה פה חוקים, דינים, אני לא יודעת, היתה איזה פעילות בכנסת  ש:

 17תי צריכה לחזור בחזרה לארץ, אני לא זוכרת כבר בשביל מה שהיי

 18אבל חזרתי לארץ לפעילות הרגילה שלי. דרך אגב, אני מנסה להגיד 

 19שבהחלט בסופו של דבר עבר החוק בכנסת שמציין יום הניצחון על 

 20גרמניה כיום הישרדות העם היהודי בעקבות אותם האירועים, 

 21ת ובאירופה, בסוף התאריך הפעילות היהודית שנעשתה בארצות הברי

 22הזה הוכר ביום הישרדות העם היהודי. אז, ואז אני מגיעה ויש 

 23משלחת של הכנסת למצעד, אני כבר דיברתי על זה שאני באופן כללי 

 24הייתי נוסעת כל פעם למצעד כי מצעד זה משהו, אני לא יודעת אם 

 25מישהו מכם היה אבל זה מפגן הכוח של קהילה יהודית בארצות 

 26-, אני לא יכולה לקרוא את זה אחרת. זה בדרך כלל מתקיים בהברית

 27ליוני, תלוי איך זה נופל על היום ראשון, כי המצעד מתקיים  3ליוני,  4

 28ביום ראשון. והולכים את כל השדרה החמישית, מתחילים מהדרום, 

 29, לא, כאילו אחרי הסנטרל פארק שם 52הולכים עד רחוב אני יודעת, 

 30יש לו את הטור שלו שהוא הולך, המצעד הולך  ויש טורים, כל ארגון

 31בטורים אז אני מגיעה עם המשלחת למצעד הזה, משלחת מאוד 

 32מכובדת, יש שם כל מיני פגישות שהכנסת ארגנה ואז מגיעים למצעד 
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 1ולמצעד הזה אני הולכת פעם אחת בטור עם המשלחת של חברי 

 2כת הכנסת עם ראש העיר ואחר כך אני רצה מהר בחזרה ואני הול

 3בטור של הפורום כי זה ארגון היהודי ואז אני מגיעה לשם, עכשיו אי 

 4אפשר לנסוע במוניות כי כל האיזור הזה סגור אז אני רצה עוד פעם 

 5לדרום ואז אני מצטרפת ל'עזרא ביתנו' שהולכים במצעד ואני הולכת 

 6גם בטור של 'עזרא ביתנו'. ועוד צריך לקחת בחשבון שזה הולך פורום 

 7הם הולכת 'עזרא' כי זה כאילו המשך של הפורום אז אני ומיד אחרי

 8הולכת בראש הטור ואיך שאני מגיעה צי'ק אני רצה בשביל להגיע 

 9לראש הטור של 'עזרא'. הרבה ספורט היה באותו מצעד. זהו. זה 

 10 המצעד. 

 11 למה רנית ומיטל טסו באותה טיסה? ש:

 12בארצות  אז אני כבר אמרתי שבשנים האלה דיוויד כבר מעט נמצא ת:

 13 הברית, 

 14 מי זה דיוויד, רק שיהיה ברור.  ש:

 15דיוויד רויטמן שהיה מנכ"ל של 'עזרא' ארצות הברית. ויש שם את  ת:

 16איש, אם  100אינה וצריך פה, זה מפגן הכוח, פה אי אפשר להביא 

 17אנחנו הולכים בשנה הבאה לבחירות ואנחנו צריכים להפגין את הכוח 

 18יות, אני צריכה להגיע אחר כך שלנו לפדרציות, לקהילות היהוד

 19למעמד לנהל משא ומתן עם ארגונים אחרים על חלוקה תקציבית 

 20כזאת או אחרת בתוך הפדרציות אז אני חייבת שזה יהיה מאוד 

 21מרשים. אז הן נוסעות שם והן עובדות עם ה'עזרא' בברוקלין ובסופו 

 22 1,000איש למצעד, להוציא  1,000של דבר באותו מצעד 'עזרא' הוציאו 

 23צעירים בארצות הברית, בניו יורק למצעד, זאת עבודה שרק מי 

 24שבאמת אולי מתעסק בזה הוא יכול להבין עד כמה זה אינטנסיבי 

 25ועמוס להוציא וזה אני מדברת בלי פורום כי פורום הוציאו את 

 26איש אז זה צריך לעבור על כל  1,000המבוגרים ורק הצעירים הוציאו 

 27את כל הטלפונים ולהגיד 'שלום, אני הרשימות של התגלית, לעשות 

 28רנית קירשנבאום, אני מגיעה מישראל, חברת הכנסת פאינה 

 29קירשנבאום הולכת בראש הטור שלכם, חשוב לנו שתגיעו למצעד, 

 30האם אתם מגיעים? אם לא הנה יש טלפון, תודיעו, תעדכנו, נעשה 

 31הסעות, נעשה הובלות, אתם יכולים לצאת מפה, אתם יכולים להגיע 
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 1ם' ארגון הסעות, הובלות, ארגון מקום יציאה, מקום מפגש, זה מש

 2 לוגיסטיקה לא קטנה. אינה לבד לא יכולה להרים דבר כזה. 

 3 אבל בשביל זה צריך להטיס את הבנות שלך? כב' הש' לוי:

 4כן, למה לא? הם מכירים את הכל, הם מכירים את העבודה, הם  העדה, גב' קירשנבאום:

 5יודעים את הנהלים, הם מכירים הרבה מהצעירים, מכירים את כל 

 6 המדריכים כי הם כבר עובדים, 

 7 כל צעירי ארצות הברית אין אף אחד שיכול לעשות את זה? כב' הש' לוי:

 8לעשות את זה, אבל יש לא יש בארצות הברית מיליונים שיכולים  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 מיליונים יהודים לעשות את זה, הם יכולים אבל לא יודעים.

 10 הבנות,  עו"ד קליין:

 11 כל ארצות הברית רק הן יודעות? כב' הש' לוי:

 12אני לא מבינה האם רק בגלל שהן בנות שלי הם לא יכולים לעשות את  העדה, גב' קירשנבאום:

 13וקחת את אלון קליין התפקיד הזה? זאת אומרת אם אני הייתי ל

 14ואומרת אלון תבוא איתי לארצות הברית ותגייס ילדים או לתגלית או 

 15למצעד זה היה בסדר, רק בגלל שזה מיטל קירשנבאום או פאינה 

 16 קירשנבאום הם לא יכולים לעשות את זה?

 17 הבנתי. טוב.  כב' הש' לוי:

 18 טוב.  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 מצעד?לגבי המצעד, הבנות השתתפו גם ב ש:

 20בוודאי. איך הם יכולים לארגן , להוביל ולא להיות במצעד? בוודאי  ת:

 21 שהן השתתפו, שתיהן הלכו במצעד. 

 22 4-טיסות ש 12אוקי. לפני שאנחנו עוברים נושא, ראינו פה בעצם  ש:

 23טיסות כן בכתב האישום, אפילו שרוב  8-מתוכן לא בכתב האישום ו

 24האם מבחינתך יש הבדל בין , בטבלה של דני, 25הטיסות מופיעות בת/

 25 הטיסות?

 26מבחינתי אין שום הבדל, זה טיסות לעבודה פרופר, ומבחינתי אין שום  ת:

 27 הבדל. 

 28האם אמרתי לדני אלינסון באיזה שהוא שלב סוג של התניה 'לא תממן  ש:

 29 לי טיסה נפסיק את המימון? נפסיק את הכספים הקואליציוניים?'?

 30קואליציוני לא מימנו את 'עזרא', רק  קודם כל את 'עזרא' מימנו בכסף ת:

 31את הפעילות בזהות היהודית, הכסף היחידי ש'עזרא' קיבל בכסף 

 32קואליציוני זה היה לפעילות של הזהות היהודית. לפעילות שקשורה 
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 1לדברים האחרים ובטח לפורום לא קיבלו שום כסף. שנית, 'עזרא' כמו 

 2כת ומתנה ל'עזרא' שאמרתי זה מבחינתי זה כמו ארגון שלי אז אני הול

 3אלף דולר, למה לי  70איזה התניות? שנית, פורום מעביר להם כל שנה 

 4להתנות כסף קואליציוני? יכולתי להתנות את הכסף הזה ולא התניתי 

 5שום כסף, המשיכו לקבל כסף עד יום האחרון מימנו גם את הפעילות 

 6שלהם, גם משותפת, זה ארגון שלי, ראיתי את טובת הארגון שאני 

 7נהלת אותו ולי המטרה וההישג המטרה של הצלחה לבחירות מ

 8 לקונגרס היה מעל ההתחשבנויות. 

 9טוב. הוגשו פה כל מסמכים בנושא של מוצרים ש'עזרא' רכשו, אני  ש:

 10רוצה שנדבר רגע ברמה הכללית למה ביקשת מ'עזרא' לרכוש? בשביל 

 11 מה היו המוצרים?

 12 ני רואה, אני רואה, קודם כל זה כלי עבודה, כמו שאני, כמו שא ת:

 13 את מאשרת שאת ביקשת רכישת כל המוצרים האלה? כב' הש' לוי:

 14 בוודאי, כל המוצרים אני ביקשתי, אני מאשרת. וכמו שכל אחד בא,  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 טלפונים, מצלמה, עדשת מצלמה,  כב' הש' לוי:

 16 אני תיכף אספר, אפרט על כולם.  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 טוב.  לוי: כב' הש'

 18כמו שכל מי שמגיע לעבודה מקבל מהעבודה טלפון ומחשב ואני רואה  העדה, גב' קירשנבאום:

 19פרקליטים לשלושה ואני בטוחה שזה מחשבים של  3פה יושבים 

 20פרקליטות, על אחד מהם אפילו יש מדבקות שהם בטח לא מדבקות 

 21של הפרקליטות, אבל זה כלי עבודה וכמו שהם בטח לוקחים את 

 22חשבים האלה הביתה למרות שזה מחשבים של הפרקליטות, הם המ

 23הרי לא מגיעים לפרקליטות ומשאירים שם את המחשבים, הולכים 

 24איתם הביתה. אני גם מכירה כאלה שמקבלים טלפון ומגיעים איתם 

 25הבית והילדים משחקים עם הטלפון של העבודה במשחקים. זה 

 26צריכה ואני ביקשתי  העולם היום, כן, אני היו מספר דברים שהייתי

 27ממנו כי אני ראיתי בזה כמו שישראל ביתנו קנתה לי טלפון ככה 

 28הרגשתי לנכון ונתתי לדני הוראה. אני מגיעה לסניף 'עזרא' ומספרת לי 

 29אינה שחסר להם טלפון וטלפון נייח שנמצא לא עונה לדרישות כי 

 Apple 30-צריך להתקשר לניידים ואני הולכת, אני הולכת קונה טלפון ב

 31מביאה אותו לאינה לעבודה וגובה מדני את הכסף עבור הטלפון 

 32שקניתי לאינה. אני קונה לאינה את האייפד שהיא צריכה אותו, 
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 1מביאה אותו לסניף 'עזרא' ואני לוקחת מדני אחר כך את הכסף שהוא 

 2צריך לשלם לי על אייפד שקניתי עבור סניף 'עזרא'. מבחינתי זה אותו 

 3ם. אני הייתי צריכה טלפון שבו אני אוכל דבר כמו כל שאר הדברי

 4להכניס את הסים האמריקאי וכשאני מגיעה לא לעשות טלפונים 

 5היקרים על חשבון ואני רוצה להזכיר לך כבוד השופט שהיום יש 

WIFI 6' עוד השיחות מארצות 13' עד 09כבר מפותח וכל הדברים, מ 

 7להכניס  הברית לארץ היו מאוד יקרות אז אני העדפתי לקחת טלפון,

 8בו סים אמריקאי כי כשאני מגיעה לארצות הברית יש לי טלפון עם 

 9הסים עם אותו מספר כי כשאני מגיעה יודעים באיזה מספר להשיג 

 10 אותי ואני חושבת שזה כלי עבודה שנחוץ שאני ראיתי את זה כמערך, 

 11 אז למה צריך שניים? כב' הש' לוי:

 12 ואחד לקחתי לי לעבודה לסים. אחד השארתי ב'עזרא'  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 עדשות? 2-למה צריך מצלמה ו כב' הש' לוי:

 14אני מסבירה לך. אני אסביר את הכל. אם אחרי שאני אגמור לדבר  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 אתה תראה שלא הסברתי משהו, אני אשמח לענות. 

 16 כבוד השופט שאל על מצלמה, בואי תענה על המצלמה.  ש:

 17אני אענה על המצלמה. אני, כמו שאתה שואל אותי למה זה לא  ת:

 18מתועד, אני באמת מגיעה, מגיעה לאירועים ב'עזרא' ואני רואה ששום 

 19דבר לא מתועד כמו שצריך, לא, אין תמונות, אין פרסום באינטרנט 

 20כמו שצריך על האירועים אז אני אומרת להם איך אפשר להיות אם 

 21א משתמשים כבר, אני מגיעה, אני כבר זה לא מתועד? ולא מנוצל ול

 22נואמת, כבר יש זה וזה לא מפורסם בשום מקום. ואז אני מתייעצת 

 23עם בעלי שהוא באמת מבין בתחום הזה איזה מצלמה צריך לקנות 

 24ואני נותנת לדני ואני אומרת זאת המצלמה שאני רוצה לקנות. עכשיו, 

 25ם, אני יש פה עדשה ויש פלאש ויש את המצלמה, אני מגיעה לש

 26משאירה בארצות הברית את מה שצריך לצילום המקצועי, את 

 27הפלאש והעדשה נשאר בארצות הברית בסניף של 'עזרא'. אבל כן, את 

 28הכרטיס צילומים שהיה שם השארתי שם ולקחתי את המצלמה איתי 

 29והשתמשתי בה גם בארץ עם הסים, עם הכרטיס הישראלי, אז 

 30ת הפלאש וגם את העדשה השתמשתי בה גם שם וגם פה. אבל גם א

 31 נשארו בארצות הברית, הם לא פה. 

 MacBook Air? 32מה לגבי  ש:
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 1אז אני נוסעת, אני צריכה, כמו שאמרתי, כולם היום, אני צריכה  ת:

 2מחשב, אני צריכה לעבוד על הנאומים, אני צריכה לכתוב, אני צריכה 

 3זה, אז אני ביקשתי שאני צריכה מחשב לעבודה. מחשב שאני אוכל 

 4 לנסוע איתו, מחשב שאני אוכל לעבוד איתו גם בנסיעה. 

 5פון נתפסו אצל מיטל, אחד והאיי -MacBookבחומר חקירה ה ש:

 6 האייפונים. 

 7מכיוון שרוב  -MacBookזה שהבאתי לפה, כן. אז ככה, קודם כל ה ת:

 8היא  -MacBookהנסיעות באמת נסעה איתי מיטל, מיטל עבדה על ה

 9כבר  -MacBookרשמה את הסיכומי פגישות, היא עבדה על הכל אז ה

 10וע או שבועיים נשאר אצלה ואם הייתי צריכה לקחתי. שנית, בדיוק שב

 11לפני זה נשבר לה הטלפון, אז אמרתי תראי אני נותנת לך חודש עד 

 12שתתארגני אני נותנת לך את הטלפון הזה ואני אקח את הטלפון הזה 

 13 בחזרה, זה לא שנתתי לה את הטלפון הזה. 

 14 אוקי. ומוצר אחרון זה מחשב נייח,  ש:

 15 זה אלי הביתה.  ת:

 16 למה ביקשת מדני? ש:

 17, הייתי צריכה מחשב הביתה, ראיתי בזה כלי עבודה, זה כן, ביקשתי ת:

 18לא מכונת כביסה, זה לא טוסטר, זה לא מגהץ אדים, זה מחשב שאני 

 19עובדת איתו, ביקשתי שיקנה לי וראיתי את זה, זה כמו, אני לא רואה 

 20בזה שום יוצא מן הכלל, אני ראיתי בזה כאילו אני אומרת לישראל 

 21כל ארגון, כל מה ששייך למפלגה אני  ביתנו או לפורום או לכל מי,

 22ראיתי בזה כשלי ואמרתי תקנה לי מחשב אני צריכה לעבוד על זה. זה 

 23 הכל. זה היה מחשב עבודה. זה לא, זה לא איזה מותרות. 

 24אוקי. נושא האחרון שנשאר לנו זה העבודה של תמיר, הבן שלך,  ש:

 25ל בואי ב'עזרא'. אז נגעת בזה קצת בקשר עם הטיסה לניו יורק אב

 26תספרי לנו מה המעורבות שלך בנוגע להעסקה שלו, מה את יודעת על 

 27 ההעסקה שלו על ידי 'עזרא'. 

 28אז תמיר משהו לקראת הקיץ מתחיל לחפש עבודה והוא אומר לי  ת:

 29שהוא מחפש עבודה. עכשיו, דני מגיע אלי לפגישה וכמו שאני שאלתי 

 30מיר מחפש את רמי ועוד חברים אם יש לכם משהו, אם יש משהו ת

 31עבודה אז אני אומרת גם לדני תקשיב תמיר מחפש עבודה ואז הוא 

 32מספר לי, דני, שבדיוק יש לו ניסיון עם איזה פרויקט אחר שהם עשו 
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 1משהו במחשב ויכול להיות שתמיר יתאים לזה אז הוא אומר תשלחי 

 2לי אותו לפגישה, אני אדבר עם תמיר, אני אראה אם, אני אראה אם 

 3אים או לא מתאים ואני אחליט. עכשיו, הוא נפגש עם זה, אם הוא מת

 4שקל לחודש, זה  2,000-תמיר, החליט שתמיר מתאים, העסיק אותו ב

 5באמת ביג דיל, תמיר עשה עבורו עבודה אבל כמו שאני מכירה את דני 

 6שאם תמיר לא היה מתאים לו, כמו במקרים אחרים שפניתי לדני 

 7לא מתאים, לא מעסיק, אז בהעסקה של אנשים אחרים, והוא אמר לי 

 8אני חושבת, לי הוא ענה לא למישהו אחר, אז כמו שאם תמיר לא היה 

 9מתאים לו גם הוא היה אומר לי גם במקרה הזה לא מתאים לא 

 10 מעסיק אותו. 

 11 האם חייבת את דני להעסיק את תמיר? היתה איזה שהיא התניה? ש:

 12תנות, אני לא לא, אנחנו כבר, לא היו שום התניות, לא יכולתי לה ת:

 13יכולה לבוא למישהו שכפוף אלי ולהתנות לו ולהגיד תקשיב לי, גם דני 

 14איש עצמאי, הוא מנהל את הארגון שלו, נכון שהוא כפוף שלו אבל 

 15בניהול של הארגון שלו הוא עצמאי. אני יכולה לבוא לדני ולהגיד 

 16שקל אז אני לא  2,000-'תקשיב, אם אתה לא תעסיק לי את תמיר ב

 17עביר לך" מה אני אפגע בעצמי? ארה לעצמי ברגליים? כשאני אתן לה

 18זקוקה ל'עזרא' לכל קול שלהם, לכל פעילות שלהם אני זקוקה 

 19 לקידום העניינים בקונגרס אז אני אעשה איזה התניות ל'עזרא'?

 20 אוקי. תודה רבה בנושא של 'עזרא'.  עו"ד קליין: 

 21 

 22 העדה משיבה לשאלות עו"ד א. אדרת: 

 23 נו עוברים לאישום בעניין אירנה גולדברג. אוקי, אנח ש:

 24 וולדברג.  ת:

 25וולדברג. סליחה. תספרי לנו בבקשה מתי הכרת את אירנה וולדברג,  ש:

 26 על איזה רקע, מה היה הקשר ביניכן. 

 27אז אירנה וולדברג זה עוד אחד, אני אומרת את זה בחיוב אני לא  ת:

 28רי שטרן. יורי אומרת את זה בציניות, אבל עוד אחד הירושות של יו

 29שטרן התחיל את הפעילות שלו אז, יורי שטרן שהיה חבר כנסת מטעם 

 30ישראל ביתנו. הוא התחיל פעילות שלו, לא יודעת איך אומרים את זה 

 31בעברית בדיוק אבל זה משהו שמתעסק ביחסים כלכליים בין רוסיה 

 32וישראל ומשם הוא הגיע גם לפוליטיקה וכשהוא נכנס לכנסת הוא 
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 1לו חשוב מאוד להקים את התאחדות יזמים עולים וזה גוף רצה, היה 

 2שהוקם ואירנה וולדברג נבחרה, זה היה לפני שהייתי מנכ"לית אפילו 

 3לדעתי ואירנה וולדברג נבחרה והיא נהייתה מנכ"לית של האיגוד. וכל 

 4השנים שבדיוק כמו ביתנו, כל השנים שיורי היה בחיים הוא התעסק 

 5  וניהל את הארגונים האלה. 

 6 אוקי. מה היתה הפעילות,  ש:

 7הוא ניהל את הארגונים האלה ובהמשך כשהוא נפטר אז איך שהוא  ת:

 8 היא פנתה אלי וביקשה שאני אמשיך למלא את תפקידו. 

 9טוב. איזו פעילות ככל הידוע לך עשתה אותה רשות של עסקים קטנים  ש:

 10 מה שהיא ניהלה? של. 

 11יא עשתה באמת את כל הנושא אז כמו שאני יודעת, היא דבר ראשון ה ת:

 12של הפיתוח יזמות ובהתחלה התמקדה בציבור של עולים דוברי רוסית 

 13ולכן זה נקרא התאחדות יזמים עולים אבל לימים ההתאחדות 

 14התמודדה למכרז של תמ"ת, אני חושבת שזה היה תמ"ת או שזה היה 

 15כבר משרד הכלכלה, אני כבר לא זוכרת איך זה היה וזכה במכרז של 

 16ונהיה מת"י מרכז תל אביב. אבל פעילות שלה מעבר לפעילות  מת"י

 17הפיתוח העסקי של הפרויקטים היא עשתה, עסקה גם בעידוד עליה. 

 18היא הוציאה משלחות למדינות חבר, היה לה פול, אני חושבת שהיא 

 19 דיברה על זה גם פה, 

 20 כן.  ש:

 21שהיה לה פול של המרצים בתחום הכלכלה, קליטה, ניהול עסקים  ת:

 22ארץ והיא הוציאה משלחות שם לעידוד עליה וכשהם הגיעו לפה אז ב

 23היא היתה כאילו מקום שיכלו לפנות. בהמשך שהייתי חברת כנסת 

 24ויכולתי לעסוק בחקיקה כי אני רוצה לציין בנקודה הזאת שבתור 

 25סגנית שר כבר לא יכולתי לעסוק בחקיקה כי רק חברי כנסת עוסקים 

 26 בחקיקה אז, 

 27 כשהיית חברת כנסת.  ש:

 28כן, כשהייתי חברת כנסת אז היו גם שורה של החוקים שהיתה יוזמה  ת:

 29 של אירנה וולדברג, ימי אשראי של עסקים קטנים זה היה יוזמה שלה. 

 30 מעבר לחקיקה, איזה עוד קשר או סיוע של המפלגה לאירנה וולדברג? ש:

 31ילו אני לא אני, אז, בסדר, אחרי שכאילו כשהתחלתי לטפל בה וכא ת:

 32זוכרת באיזה שלב, אני יודעת שאני גם דאגתי לכספים קואליציוניים 
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 1עבורה. זאת אומרת אני במקרה הזה למשל, זה בין המקרים הבודדים 

 2שהעברתי כסף לתמ"ת, לא יכולתי לכוון אותה רק להתאחדות יזמים 

 3עולים כי זה היה תנאי שלהם ואז הסכמתי שזה יתחלק בין 

 4קיבלה חלק מתוך הכסף הקואליציוני שהעברתי. ההתאחדויות והיא 

 5בהמשך הפעילות המשותפת והיא ידעה על כל מה שאני עושה, היא 

 6פנתה אלי ואמרה שאני, שהיא יודעת שאני עוסקת בנושא של הרשות 

 7למלחמה בסמים ובאותה שנה אנחנו החלטנו שכדי לעזור לנגמלים 

 8שתי בעיות לחזור לשוק העבודה שזה אחת הבעיות הגדולות. יש 

 9גדולות עם נגמלים, אחד לחזור למקום מגורים שמשם הם נפלו 

 10לסמים ושנית זה לחזור לשוק העבודה כי הם רובם לא בשוק העבודה, 

 11אז החלטנו עם הרשות למלחמה בסמים לעשות להם, גם קשה להם 

 12להיכנס למקום עבודה כי לא תמיד מקבלים אותם, מי שהוא אומר 

 13רוצה אותו, זאת אומרת ראינו שהיזמות  שהוא נגמל אז אף אחד לא

 14זה יכול להיות פתרון לנגמלים להיכנס לשוק עבודה, לפתוח עסקים 

 15קטנים ודברים כאלה. ואז פתחנו להם קורס יחד עם הרשות למלחמה 

 16בסמים, הרשות פתחה להם קורס במכללה למנהל בראשון והיא 

 17תה, שמעה את זה והיא אמרה שאלה אותי אם אני יכולה לקשר או

 18אמרתי 'תראי, אני לא מתעסקת בזה, אני באמת העברנו כסף 

 19קואליציוני להרבה נושאים שם אבל אני לא מנהלת רשות ואני אחבר 

 20אותך עם יאיר גלר ותראי אם את יכולה להציע לו משהו במסגרת' אני 

 21יודעת שהיא פנתה, היא עדכנה אותי על כל צעד ושעל שהיא עשתה, 

 22ליאיר, הוא אמר לה גם שאני רק מנהל ואת היא אמרה לי שהיא פנתה 

 23צריכה להיפגש עם מנהל המכללה ולהציע לו להכניס את, כאילו 

 24הרצאות שלך או דברים שלך בסילבוס וזה מה שהיא עשתה. היא 

 25פנתה למנהלה, היא נפגשה עם המנהל שם, אני לא יודעת עם מי היא 

 26א העבירה נפגשה, דוד אחד אני חושבת. בקיצור הוא קיבל אותה והי

 27חלק מההרצאות לנגמלים דוברי רוסית כי היו במכללה שני מסלולים. 

 28היה לדוברי רוסית והיה לדוברי עברית. אז היא השתלבה בקורס 

 29 לדוברי רוסית. 

 30אוקי. אני רוצה להציג לך פה עמוד מתוך האתר של התאחדות  ש:

 31היזמים ושניים שלושה עמודים מתוך העיתון שלהם ולשאול אותך 

 32 שאלות. כמה 
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 1 אז,  ת:

 2 

 3 החלטה

  4 

 5 . 192הוגש וסומן נ/

 6 

 7 , במעמד הצדדים.2019במרץ  20ניתנה והודעה היום, 

 8 

 9 

_________________ 10 

 11 ירון לוי, שופט

 12 

 13 ?191איזה מהם היה נ/ עו"ד אבן חן:

 14 בעברית.  כב' הש' לוי:

 15אז תראי, קודם כל אני רוצה לשאול אותך מה ידוע לך על אותו  עו"ד א. אדרת:

 16 עסקיתון של הרשות הזאת של התאחדות היזמים, מה המטרות שלו?

 17קודם כל הוא , היא הוציאה אותו תקופתית, אני לא יודעת כמה אבל  העדה, גב' קירשנבאום: 

 18אני יודעת שהיא הוציאה אותו תקופתית והיא נתנה שם כל מיני 

 19חדשות, עשתה כל מיני דברים וגם כאילו הכנסים שהיא פרסמה 

 20ה, אני יכולה רק לתרגם, אני באמת לא הייתי באמת קוראת אותם, הי

 21 של עסקיתון. 

 22 אין צורך.   כב' הש' לוי:

 23 אין צורך.  עו"ד א. אדרת:

 24 אין צורך, אין צורך.  כב' הש' לוי:

 25אבל לא צריך. זה הכל כתוב. והיא בין היתר היא עסקה גם בעידוד  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 עליה. 

 27להפנות אותך לעמוד הראשון שם מתוך האתר שכתוב אוקי. אני יכול  ש:

 28'העיתון פונה ליזמים בעלי עסקים בישראל ולעולים פוטנציאליים, 

 29בעלי עסקים או המעוניינים לעסוק ביזמות עסקית עם עלייתם 

 30 ארצה'. דברים שאת מכירה? הכרת בזמנו היטב?

 31ני היא עשתה את זה כל הזמן, זה היה פעילות מאוד נרחבת שלה, א ת:

 32באמת, היא השקיעה את מירב מאמציה ואני ראיתי, הכנסים שלה 
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 1בדרך כלל היו עם שר הכלכלה או שר התעשייה והמסחר לפני זה, 

 2נמור, בין חברי כנסת, שרים וגם הנוכחות בכנסים. בכנסים היו 

 3מחלקים פרס כזה של עסק השנה, היא עשתה דברים, עשתה דברים, 

 4תם, הכינה להם תוכניות עסקיות, עזרה להרבה עסקים בזה שעבדה אי

 5היא עזרה להם במימוש הלוואות, במבנה, כאילו היא עשתה מה 

 6שעושה מת"י מה שעושה מת"י, מה שעושה ההתאחדות, מה שזה 

 7 התפקיד שלה. 

 8לסנט פטרסבורג  2014אוקי. מה ידוע לך טיסה של דאוד באפריל  ש:

 9 שמימנה הגברת וולדברג?

 10, לא זכרתי בדיוק מתי זה היה אבל אני אז אני, עכשיו אני יודעת ת:

 11זוכרת שדאוד טס מטעם אירנה וולדברג לסנט פטרסבורג כי הוא נסע 

 12שם לאיזה שהוא כנס שלה להרצות. הוא בא אלי, ביקש ממני אישור 

 13לחופש בתור מנכ"לית, שאלתי אותו למה, הוא אומר 'אני נוסע לכנס 

 14ה', נתתי לו חופש של אירנה וולדברג ואני הולך לדבר שם על העליי

 15 והוא נסע איתה. 

 16ב. רגע. זה לגבי -א ו342אוקי. אני רוצה להציג לך פה לצורך עזר את ת/ ש:

 17, זאת נסיעה שכפי 2014נסיעה שלך לסריה ואוקראינה בספטמבר 

 18שאפשר לראות פה את קיבלת אישור ומימון לך ולשלומי, שלומי פלס, 

 19 לא שלומי פלס, 

 20 לא שלומי פלס.  ת:

 21 י מה שמו?שלומ ש:

 22 לוי.  עו"ד אבן חן:

 23 לוי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 24שלומי לוי. סליחה. אז בואי קודם כל תספרי על מטרות הנסיעה  עו"ד א. אדרת:

 25 מבחינתך. 

 26אז אני נסעתי לנסיעה הזאת לא לבד, זה עם שלומי לוי הוא המלווה  ת:

 27אבל נסעתי לנסיעה הזאת עם אמנון בן עמי ראש רשות ההגירה 

 28וכלוסין. ולכל שלב של הנסיעה היו מטרות שלה. דבר ראשון זה והא

 29היה לקראת החגים והיינו חייבים להגיע לאומן, באותה שנה באומן 

 30היה חיכוך מאוד גדול בין המיזם היהודי לאוכלוסייה הנוצרית כי 

 31הנוצרים העמידו צלב ענק בעבר השני של הגדה וכמו שיהודים הלכו 

 32שם חיכוך והיה שם צפי לבעיות מאוד לשם, שרפו את הצלב, היה 
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 1גדולות, כשמגיעים כמויות גדולות של החסידים. אז אני נסעתי, נסענו 

 2עם אמנון, קודם כל נסענו היינו בקייב, כל מיני סידורים שניגשנו עם 

 3רשות ההגירה בקייב כי היו עוד דברים שהיינו צריכים ללבן ותיכף אני 

 4ל הנושא אבטחה ולראות, לדבר אגע בזה ונסענו לאומן להסדיר את כ

 5בעיקר ולהוריד להבות בתוך אוכלוסיית החסידים שלנו, זה היה יותר 

 6חשוב כי את הנוצרים לקח על עצמו ראש העיר, עשינו פגישה עם ראש 

 7העיר אז הוא לקח על עצמו את הצד האוקראיני והתפקיד שלנו היה 

 8שהיה קצת להוריד את המפלס המתיחות בצד היהודי. ועוד נושא 

 9חשוב באוקראינה, אני רוצה להזכיר שזו השנה שהתחילה רוסיה 

 10לקחה את האי קרים, התחילה מלחמה בין רוסיה לאוקראינה ובצד 

 11הזה על הגבול רוסיה אוקראינה נפגעו הרבה מאוד ערים והיה, כמו 

 12שדיברתי שזה היה חשוב היה כאילו גל עליה אבל מעבר לזה היו 

 13סמן שכבר הזכרתי אותו בביקור שלי מחנות פליטים יהודים, רב א

 14שנסעתי לקייב, הוא רב ראשי של כל אוקראינה לא רק של קייב, הוא 

 15הקים מחנות פליטים ליהודים ואחד המחנות היה בסמיכות לאומן. 

 16היו כמה מחנות כאלה. עכשיו, למה היה חשוב להגיע עם אמנון? ולמה 

 17ה של רשות היה חשוב גם שאמנון יהיה ברשות ההגירה? כי הדריש

 18האוכלוסין וההגירה שלנו היתה להביא מסמכים אותנטיים מאושרים 

 19על ידי נוטריון ומשפחות שכל הרכוש שלהם נפגע, נשרף או דברים 

 20כאלה לא יכולים להביא שום מסמך אותנטי ואז היה, היינו צריכים 

 21לפתור את הבעיה הזאת, זאת אחת הבעיות שנסענו בגללה 

 22סיעה לסרבסקיה, אתה כבר ראית שאני לאוקראינה. והמשך היה נ

 23 הייתי חברה בקשרים, 

 24 ידידות,  ש:

 25ידידות, איגוד הידידות, ושוב זה היה אחרי, אחרי צוק איתן, אנחנו  ת:

 26היינו קצת בבעיה תדמיתית וזאת מדינה מאוד ידידותית כלפינו 

 27וגילינו שם פרסומים אנטי ישראליים ונוצר, והיה צורך להגיע לשם 

 28ן הישראלי ולהחזיר אותם למסלול של ידידות. וזה היה ולתת את הפ

 29 המטרה וזה, לשם כך נסעתי לשם. זהו בגדול. 

 30אני רוצה לשאול אותך על העניין של דאוד בנסיעה הזאת, עוד מעט  ש:

 31נתייחס גם למימון. אני קודם כל שואל על העניין שלו, איך הוא קשור 

 32 לנסיעה הזאת. 
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 1במפלגה אנחנו מדברים שהנה אני נוסעת אז ברור שדאוד יודע שהרי  ת:

 2לפה ושם, יודע שאני נוסעת והוא אומר 'תקשיבי הייתי רוצה להצטרף 

 3לנסיעה הזאת, הייתי רוצה להגיע לשם למחנות פליטים לדבר' ואני 

 4אמרתי לו 'תקשיב, אני לא יכולה לעזור לך בעניין הזה, אני לא יכולה. 

 5 אתה רוצה', 

 6קודם כל שאלתי על העניין. עכשיו, אז ענית.  תיכף נגיע למימון, אני ש:

 7 תמונות מאותה נסיעה ושתתייחסי אליהם.  5אני רוצה להציג פה 

 8 איך אנחנו יודעים? עו"ד אבן חן:

 9 מה? עו"ד א. אדרת:

 10 מתי צילם, מי צילם.  עו"ד אבן חן:

 11 מצולמת מפה ומפה.  עו"ד א. אדרת:

 12 מי שצילם זה כנראה קותי צילם.  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 יש הסכמה? כב' הש' לוי:

 14 אני לא יכול לדעת איפה זה צולם ומתי.  עו"ד אבן חן:

 15 בשביל זה יש עדה.  עו"ד ג. אדרת:

 16 בסדר.  עו"ד אבן חן:

 17יש נסיעה אחת בלבד מכל הנסיעות שלי בתפקיד שנסעתי עם אמנון בן  העדה, גב' קירשנבאום:

 18משרד הפנים, זה לא בעיה ולכן יש נסיעה אחת עמי. זה אפשר לבדוק ב

 19ויחידה אז מכיוון שאמנון בן עמי מופיע בתמונות לידי אז אין עוד 

 20 נסיעה אחרת. 

 21אז אולי תתייחסי רגע לתמונות ועל כל תמונה תגידי כמה מילים איפה  ש:

 22 זה צולם ומי נוכח שם. 

 23 אם, בצד, עם נמצאים אנחנו שאמרתי כמו זה הראשונה התמונה אז :ת

 24, אמנון יושב הבמה צד על שלי ימין בצד אז התמונה על מסתכל אני

 25 שהוא באוקראינה ימים באותם שגריר יושב השמאל ומצד באמצע אני

 26 בלשכת נמצאים אנחנו זה פה והפגישה. בלוצרקובסקי אלי התחלף

 27 אמנון ליד שיושב לשכה והראש בוויזות מטפלת שהיא בקייב הקשר

 28 פותרים אנחנו ואיך בוויזות הבעייתיות של המצב את לו לתאר מנסה

 29 אישור לתת אפשר אי שבלעדיה שלנו אוכלוסין הרשות עם הבעיה את

 30 . עליה

 31 ?השניה בתמונה, אוקי :ש

 32 , אומן העיר ראש אצל הפגישה כבר זה, אנחנו בהמשך :ת
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 1 ?מתייחסת את השניה התמונה :ש

 2 התמונה השניה, כן.  ת:

 3 כן.  ש:

 4זה אנחנו חזרנו מאומן, כמו שאמרתי, ואז עשינו שם את התיאומים  ת:

 5של האבטחה ושוב יושב לידי במקרה הזה בסדר הפוך, כן, יושב קודם 

 6 הצד זה מולי ומצד. בלוצרקובסקידאוד, אחר כך אמנון, אני ואלי 

 7 . יושב האוקראיני

 8 ומי זה בצד שלך הבחור האחרון עם הזקן? ש:

 9ה בגלל שהמחנות פליטים שייכים לתנועת חב"ד האחרון הצטרף לנסיע ת:

 10ואמרתי כבר שהרב אסמן הוא רב חב"ד, מצטרף אלינו לוי אדרי. לוי 

 11אדרי הוא שליח שכאילו כזה אחראי על כמה מקומות, רוסיה, 

 12אוקראינה, אוקראינה בעיקר זה המקום שלו והוא ליווה אותנו 

 13לאומן כי  למחנות פליטים ולפעילות במחנות והוא כבר הצטרף גם

 14 משם מיד נסענו למחנה פליטים. 

 15 ותמונה שלישית, יש לך מה להוסיף? להתייחס? ש:

 16אני חושבת שזה עוד חלק מהפגישות באותו סיור, אני באמת, אבל  ת:

 17 הפגישה הרביעית, 

 18 תמונה רביעית, סליחה, לא פגישה.  ש:

 19סליחה, התמונה הרביעית זה אנחנו כבר עם בן של הרב אסמן שהוא  ת:

 20ניהל את המחנה פליטים ופה אנחנו כבר הגענו למחנה פליטים, אנחנו 

 21פוגשים את הפליטים הראשונים ובהמשך עוד אז היה לנו מפגש גדול 

 22איתם ואחרי זה שחלק מהם התפזרו אז היה לנו ארוחת צהריים ואז 

 23 אנשים. הצטרפו אלינו גם מלא 

 24 זו התמונה החמישית סליחה? הארוחת צהריים זו התמונה החמישית? ש:

 25 כן.  ת:

 26 אוקי.  ש:

 27 ושוב, אנחנו פה כולנו ודאוד גם.  ת:

 28אוקי. בסדר. אוקי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי המימון של  ש:

 29דאוד. ההפניה שלך את דאוד לאירנה וולדברג, מדוע הפנית? מתי 

 30ני עוד מעט גם אציג לך שיחה אבל לפני השיחה אני הפנית? באיזה, א

 31 רוצה התייחסות חופשית לשאלה הזאת. 
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 1פשוט אני ידעתי שאירנה מטפלת בנושא של העלייה, אני כבר ידעתי  ת:

 2שדאוד אצלה באותו מאגר אנשים כי הוא כבר נסע מטעמה אז אמרתי 

 3לו תשאל את אירנה אולי היא מוכנה שתיסע לשם ותדבר בשמה או 

 4 מטעמה תייצג אותה בפגישות עם העולים. 

 5 אוקי. איזה קשר היה לדאוד עם אירנה? מעבר להפניה שלך. ש:

 6 אני, אני לא יודעת.  ת:

 7 טוב. היכרות קודמת ביניהם היתה היכרות? ש:

 8אני מעריכה, אין, אין איש מישהו שבמפלגה או איש מישהו בארגון  ת:

 9שלא הכיר את אירנה וולדברג, לא ידע על הפעילות שלה, לא נפגש 

 10איתה, אז זה כאילו, זה ברור שהוא הכיר אותה, זה לא משהו, זה לא 

 11איזה שהוא אדם שפתאום נחת, היא היתה דמות בציבוריות הדוברת 

 12 רוסית. 

 13 ה באותה נסיעה מעבר להתלוות אליך?מה דאוד עש ש:

 14אבל אני אמרתי כבר שהוא קודם כל במפגש עם האנשים בתוך המחנה  ת:

 15פליטים, הוא דיבר איתם. אני צריכה לעשות קצת, אנחנו נתקלנו 

 16בתופעה מאוד מוזרה. אנשים איבדו את הבתים, אנשים איבדו את 

 17ליטים, גרו המגורים, כאילו עבודה, איבדו את הכל, הגיעו למחנה פ

 18בתנאים לא תנאים ולא רצו לעלות למדינת ישראל. לא רצו לעלות 

 19למדינת ישראל. זה כאילו היה, היתה הפתעה גמורה. לא רצו לעלות כי 

 20אלה שכבר הגיעו למדינת ישראל כתבו להם אל תבואו אין פה מה 

 21לעשות, אין עבודה, לא יחס, לא חיים, לא שום דבר, עדיף לכם 

 22חנו היינו צריכים לשבור את המיתוס הזה, זה לא להישאר שם. ואנ

 23משהו שאנחנו מוכנים לקבל את זה כעמדה. ואז מה שהוא עשה, הוא 

 24היה צריך להגיע למחנה פליטים הזה , לדבר עם העולים ולשכנע אותם 

 25ולהגיד אין לכם לאן לחזור, לא בדונייס, לא בלוגנס, אין, כבר לא 

 26שם. תמשיכו להיות פה במחנה, נשאר כלום, אתם לא יכולים לחזור ל

 27תבואו למדינת ישראל, נעזור לכם עם הקליטה, הנה התאחדות 

 28היזמים תפתח בפניכם עסקים, תעזור, תלווה אתכם, תעשה לכם וזה 

 29 בעצם מה שהוא אמר, זה הכל היה במקשה הזאת.  

 30-אוקי. טוב, אני רוצה להתייחס פה לשיחה בינך ובין דאוד מה ש:

 31 ציג אותה. . מ859, ת/27.8.14

 32 ?22:04? בשעה 22:04 כב' הש' לוי:
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 1 כן.  עו"ד א. אדרת:

 2 אוקי. יש לנו.  כב' הש' לוי:

 3השיחה הזאת מתחילה עניינים פחות רלבנטיים ואז יש פה קטע שאני  עו"ד א. אדרת:

 4רוצה שתתייחסי. דאוד אומר פחות או יותר בפסקה השלישית "נו 

 5אני דיברתי, הם צריכים אם  בסדר אני עדיין לא יודע אם אני נוסע כי

 6הם ימצאו פתרון, אם לא אז לא, למה לי לנסוע?" ואת אומרת "אני 

 7חשבתי קודם כל אני רוצה להגיד לך אני לא יודעת, אני חשבתי לדבר 

 8 עם אירנה וייסברג" זה בטח וולדברג. 

 9 טעות בזה, עם אירנה וולדברג.  ת:

 10 חשבת. אז בואי תתייחסי רק למקטע הזה. תסבירי מה  ש:

 11אני חשבתי שמתאים שאם הוא רוצה לנסוע ואם הוא הולך להופיע  ת:

 12שם במחנה פליטים אני חשבתי שזה מתאים לאג'נדה שלה ולמטרות 

 13 שלה שהוא יכול לנסוע מטעמה, זה מה שאני חשבתי. 

 14אוקי. עכשיו, דאוד, לדעתי פה מתפרץ, אומר לך "את לא הקשבת לי  ש:

 15תי עם הבן האדם הזה" ואת שואלת פעם אחת, נו, אז עכשיו שישב

 16"איזה בן אדם?" ועונה פה שזה מתן, מתן דהן אני מניח ואומר לך 

 17"אני אומר לו נו הנה אני צריך, אפשר לחשוב על משהו? הוא אומר לי 

 18תשמע אתה הרי הבאת אותי לאירנה, אני הרי אמרתי בוא אני אתן 

 19יש לה מספיק לשם, אני מוכן לתת לשם" ואת נכנסת לדבריו ואומרת "

 20עשיתי לה" ודאוד אומר "זה לא מה שתגידי אבל הוא אומר אני אתן 

 21לשם והיא" ואת אומרת בכעס "לא צריך, אני עשיתי לה מספיק. היא 

 22עובדת עכשיו גם הרשות למלחמה בסמים, עושה תוכניות במכללה", 

 23דאוד "כן, כן", פאינה "היא עובדת מספיק", דאוד "בסדר, מה 

 24אומרת לו, פאינה "נו, אז צריך ללכת אליה ושהיא  שתגידי" ואז את

 25 תסגור אותך וקותי". אני מבקש התייחסות למקטע הזה. 

 26אז קודם כל יש פה שני נושאים שהם מעורבבים. אחד דאוד מספר לי  ת:

 27שהוא לוקח את אירנה ל"איילים" כי אירנה רצתה גם לעבוד גם עם 

 28ה, עסקים ואני לא "איילים" כי גם "איילים" עבדו בתחום התעסוק

 29רציתי שהיא תמשיך, אני לא חשבתי ולכן אני אומרת יש לה מספיק, 

 30אני, יש לה את מת"י, יש לה את המכללה, ולדעתי להתפזר על יותר 

 31מידי נושאים זה לא מביא את התועלת ואני לא חשבתי שנכון 

 32מבחינתה לעבוד עם "איילים" אז אמרתי לה אני לא חושבת, היא 
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 1והיא לא צריכה לקבל עוד גם את "איילים", אני קיבלה מספיק 

 2כעסתי בכלל על דאוד בעניין זה שהוא בכלל לקח אותה למתן. זה לא 

 3היה. זה לא היה בהוראה שלי, לא בהנחיה שלי, לא בהסכמה אלי, זה 

 4היה יוזמה של דאוד, ואני אמרתי אני לא רוצה, זה לא נראה, אני לא 

 5א תעבוד שם. זה הכל. אבל בין זה חושבת שזה נכון ואני לא רוצה שהי

 6ובין אמרתי תלך אליה ותבדוק אם היא מוכנה באמת, אם מתאים לה 

 7 שתיקח אותך ואת קותי לנסיעה הזאת. 

 8אוקי. ודאוד, הסברת מה התפקיד של קותי אבל למה, איך עולה השם  ש:

 9 של קותי פה?

 10כל הרי היא מוציאה את העיתון הזה והיא, והיה צריך, והיא עושה  ת:

 11מיני דברים גם בארץ בעברית פה שם. וחשבתי שאם הוא נוסע ויצלם 

 12 וייתן לה לעיתון ואולי זה יסתדר איתה. 

 13 מה הוא יעשה? לא הבנתי.  כב' הש' לוי:

 14 שילווה את דאוד, שיצלם,  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 גם דאוד צריך מלווה? כב' הש' לוי:

 16בל דאוד לא יכול גם לנהוג ולצלם את עצמו. דאוד לא צריך מלווה א העדה, גב' קירשנבאום:

 17 אני לא מצלמת את דאוד. 

 18 הבנתי.  כב' הש' לוי:

 19 אוקי.  עו"ד א. אדרת:

 20 הוא נסע בתור צלם? כב' הש' לוי:

 21הוא גם, היו שני דברים. זה לא רק אוקראינה, אנחנו המשכנו  העדה, גב' קירשנבאום:

 22י, אירנה אז לסברסקיה ובסברסקיה מה שעשה דאוד ומה שעשה קות

 23 רצתה להיכנס גם לנושא של היקבים הפרטיים כפיתוח עסקי, 

 24 יקבים? כב' הש' לוי:

 25יקבים. ובסברסקיה שאנחנו התקבלנו לנסיעה אז אמרנו לשגריר שגם  העדה, גב' קירשנבאום:

 26הם מפתחים את זה בשלב, הוא סיפר לי השגריר שהם מפתחים את 

 27וקה עם אמנון בדברים שלנו, זה בתיירות. אז הם נסעו, אני הייתי עס

 28יקבים,  2-3-שאנחנו נפגשנו עם האנשי ממשל והם נסעו לסיור של ה

 29 צילמו את היקבים איך זה עובד בעסק משפחתי. 

 30 אני רוצה שתתייחסי,  עו"ד א. אדרת: 

 31 אמרת שאת לא רוצה שהיא תתרחב ליותר מידי נושאים.  כב' הש' לוי:

 32 אבל זה בתחום שלה לגמרי.  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 טוב.  כב' הש' לוי:

 2אני רוצה שתתייחסי לדברים של אירנה וולדברג שלמרות שלא היה  עו"ד א. אדרת:

 3ביניכן קשר ישיר בנושא הזה, היא חששה שאם היא לא תממן את 

 4 הנסיעה לדאוד ולקותי הקשר ביניכן ייפגע בהמשך. 

 5 זה תחושה אובייקטיבית שלה,  ת:

 6 סובייקטיבית.  לוי:כב' הש' 

 7 סובייקטיבית.  עו"ד א. אדרת:

 8סובייקטיבית, אני מצטערת. אני כבר, אני גם בשעה הזאת של היום  ת:

 9מאבדת את הקול לגמרי, זה בסדר, אני חולה עוד. אז זאת התחושה 

 10שלה, אני לא יכולה להתמודד עם תחושה שלה. אני כל מה שהיה 

 11סים שלה, עזרתי לה לאורך קשור להתאחדות יזמים נוכחתי בכל הכנ

 12דרך ואני חושבת שאני רק כיוונתי אותה וגם לא היתה לי שום, לא 

 13יכולה, אני לא חושבת שזה אנטיתזה שלי פתאום ללכת ולפגוע 

 14 במישהו או משהו כזה, זה אף פעם לא עמד על הפרק. 

 15את חושבת שמשהו לא היה בסדר בהתנהגות הזאת שלך? בפרשה  כב' הש' לוי:

 16 הזאת?

 17 למה אתה מתכוון? מה אתה שואל בפרשה? במה בפרשה? עדה, גב' קירשנבאום:ה

 18 במעורבות שלך עם אירנה.  כב' הש' לוי:

 19 לא. אני לא חושבת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 לא.  כב' הש' לוי:

 21אני חושבת שאם דאוד נוסע מטעמה ומרצה ומביא לה תוכנית עסקית  העדה, גב' קירשנבאום:

 22 הדגמות אז אני לא רואה בזה משהו פסול. להקמת יקבים עם ה

 23אז למה ענית כששאלו אותך בחקירה שלך אם יש קשר בין אירנה  כב' הש' לוי:

 24 לוולדברג לנסיעות שלך ושל דאוד, אמרת שום קשר?

 25אני לא זכרתי על הנסיעה של דאוד, לנסיעות שלי לא היה שום קשר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 ברג לנסיעה שלי? איזה קשר היה לאירנה וולד

 27 אבל של דאוד.  כב' הש' לוי:

 28 דאוד, דאוד נסע מטעם אירנה, אבל אני, אני כבר אמרתי,  העדה, גב' קירשנבאום:

 29 אז אני שואל למה אמרת אין קשר.  כב' הש' לוי:

 30אני אגיד לך למה ואני הסברתי את זה בחקירה הראשית שלי,  העדה, גב' קירשנבאום:

 31 בראשונה, 

 32 מה שאמרת קודם,  :כב' הש' לוי
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 1לא, אני מגיעה לחקירה, קודם באמת גם מהתרגשות, גם מחשש  העדה, גב' קירשנבאום:

 2לילדים, גם מכל הסיטואציה הלא נעימה הזאת, אני לא מאחלת לאף 

 3אחד אבל אני ראיתי שלא רק אני לא דייקתי, הרבה אנשים שמגיעים 

 4, כי לסיטואציה הזאת לא מדייקים בדברים כי חושבים אחרת

 5דואגים, כי מנסים להרחיק עצמם מדברים מסוימים אולי אז אני לא 

 6 יודעת, היו דברים, 

 7 אבל למה להרחיק את עצמך ממשהו שהוא בסדר? כב' הש' לוי:

 8היו דברים יותר, יותר כאלה שצעקו עלי שקראתי את העדות שלי  העדה, גב' קירשנבאום:

 9כולתי להגיד כי אני שאמרתי שאני לא יודעת, לא מכירה, אמרתי איך י

 10יודעת ואני מכירה אבל באותו מועד כשהם שאלו אני הרגשתי, לא 

 11זכרתי שאני מכירה את זה או לא זכרתי את זה, אבל זה היה במועד 

 12 של החקירה. 

 13 אז למה לא אמרת 'לא זוכרת'? כב' הש' לוי:

 14 גם שאלה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 לא, אני ביקשתי תשובה.  כב' הש' לוי:

 16לא יודעת. אם תחזיר אותי עוד פעם לחקירה ואני אעבור את השלב  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 הזה עוד פעם אולי היום יהיו לי יותר תובנות ויותר תשובות. 

 18 לא יודעת זו תשובה. טוב.  כב' הש' לוי:

 19אגב, יש לך הסבר למה בתחילת החקירה שלך גם לא ידעת להגיד  עו"ד א. אדרת:

 20 ' נכון ליום החקירה?14עובד בדצמבר  איפה תמיר בנך

 21 כנראה במסגרת, הכל אותו לא מבינה לא יודעת.  ת:

 22אוקי. נחזור לשם. אני רוצה רק לשאול שאלה אחרונה בנושא הזה.  ש:

 23האם היה לך באותו עניין של נסיעות איזה שהוא קשר, דיבור ישיר עם 

 24 אירנה וולדברג לפני, אחרי הנסיעות?

 25לא לפני ולא אחרי הנסיעה הזאת. לא פניתי אליה לא דיברתי איתה  ת:

 26 ולא דיברתי איתה על זה לעולם. 

 27אני רוצה לעבור לנושא של איגוד הכדורסל. את יכולה, את צריכה  ש:

 28 הפוגה?

 29אני יכולה עוד קצת , אני פשוט לא רוצה לפגוע, אבל אני עוד קצת ואני  ת:

 30מחה שיש עכשיו אאבד את הקול אז עד שיש לי קול בוא נמשיך. אני ש

 31הפסקה של כמה ימים שהדבר הזה יעזור, פשוט יש לי בעיה עם מיתרי 

 32 קול, לא משהו אחר. 
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 1טוב. אז כדורסל, יחד עם כדוריד. תספרי בבקשה, קודם כל באופן  ש:

 2כללי לפני שמגיעים לנושא הכדורסל על ההיכרות שלך עם משה 

 3 קליסקי, מתי, באיזו סיטואציה. 

 4כיר לי רמי כהן וכשהוא הביא, לפני שהוא הכיר את משה קליסקי ה ת:

 5הוא אמר שיש לו מישהו שהוא מכיר אותו מהצבא עוד ושאיש יש לו 

 6חברת פרסום פרטית, פרסום זה לא כזה כמו בדק, כאילו כזה שדפוס, 

 7משהו כזה. לא יודעת. בקיצור משהו בתחום הפרסום. ושהוא מחפש 

 8אני נפגשתי עם קליסקי  עבודה ושאם אני יכולה אני אפגש איתו. אז

 9ומהפגישה הזאת התגלגלה שיחה. קודם כל אני אמרתי עכשיו אין לי 

 10מה לעשות אבל כשיגיעו בחירות אני אולי, הוא הציע לי, הוא הציע לי 

 11 איזה מודל שאני מאוד התלהבתי ממנו. מה שקורה, 

 12 מי זה הוא? קליסקי? כב' הש' לוי:

 13 רה שבבחירות היום אולי בגלל המדיה, קליסקי. מה שקו העדה, גב' קירשנבאום:

 14 האינטרנטית.  ש:

 15מדיה אחרת, אינטרנטית וזהו, באותם שנים המון כסף יצא על הנושא  ת:

 16של הפליירים, פלקטים וכל פעם היינו צריכים לשבור ראש על הבתי 

 17אלף פליירים  50דפוס, על הספירה של החומרים, אם אני מזמינה 

 18בכפילות זה יוצא המון והוא הציע לי אז  1,000-ומספיק שגונבים ב

 19שהוא יבוא למטה, מה שהוא יעשה הוא יעשה סקר שוק, יביא את זה 

 20אלי, יראה, אנחנו נחליט מי יותר זול, נלך על היותר זול והדבר החשוב 

 21ביותר שהוא הציע שהוא יהיה זה שיהיה אחראי על הספירה של כל 

 22יון ויש לו ידע וזה החומר המודפס ובדיקה, איכות, והוא יש לו ניס

 23הוריד לי כאב ראש ענק אז אני מאוד שמחתי ובאמת בהמשך בשתי 

 24מערכות בחירות הוא עבד אצלי בדיוק בתחום זה ושילמתי לו כסף. 

 25 המפלגה שילמה לו כסף. 

 26 , ההיכרות, 2013מערכות הבחירות זה ינואר ואוקטובר  ש:

 27 בבחירות מוניציפאליות וגם בבחירות לכנסת.  ת:

 28 , בנסיבות, 2012ל אני מחזיר אותך לתחילת אב ש:

 29באותה פגישה כשהרחבנו את הנושאים לשיחה אינטרסים פה ושם אז  ת:

 30הוא מספר לי שהוא באיגוד כדורסל בראשון נדמה לי ושהוא בכלל 

 31עוסק בספורט, סיפרתי לו כמה אני אוהבת ספורט וכל זה וזה ואז, 

 32יון שלו היה, הוא ודיברנו גם על הרשות למלחמה בסמים ואז הרע
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 1אומר 'בואי תעזרי לאיגוד הכדורסל כי הכל ספורט' או 'תעזרי 

 2לכדורסל' הוא אמר כי כל הספורט מונע מילדים להיגרר לסמים ואני 

 3אמרתי לו לא מתאים לי, זה לא התחום, זה לא מעניין, אני מספיק 

 4תורמת לרשות למלחמה ותורמת, מספיק תומכת ברשות למלחמה 

 5ני לא הולכת להשקיע עוד בתחום הזה. אבל אם יש בסמים ולכן א

 6איזה פרויקט לאומי בתחום הכדורסל אז לזה אני מוכנה להירתם. 

 7ואז הוא חזר אלי אחרי פרק זמן ואמר שהאקדמיה לכדורסל 

 8בווינגייט סובלת במחסור מאוד קשה ואם לא תהיה תמיכה אז יש 

 9 סיכוי ששנה הבאה זה ייסגר. 

 10 יחה, אוקי. אני רוצה, סל ש:

 11 לא, בסדר, תשאל, פשוט אני מתגלגלת עם הסיפור.  ת:

 12-ות  4בסדר. אני רוצה להציג לך פה שני מיילים שהתביעה הגישה, ת/ ש:

 13 . להציג לך. בבקשה. 382

 14 זה ההבדל שגם אתה יודע שאני לא יכולה לקרוא את זה.  ת:

 15אגב, לפעם הבאה באמת נבקש שתבואי עם משקפיים וגם יש בקשה  ש:

 16יש שם  382התובע ובצדק. אז אני אפנה אותך כי אנחנו רואים ת/של 

 17בעמוד השני בחלק העליון איזה שהוא מייל ממך לויקה, את שואלת 

 18מיליון לבית ספר לכדורסל",  1אותה "אני נתתי לך לעשות העברה של 

 19, היא כותבת "כן ומבקשים לדייק למה 27.3.12-ויקה עונה לך, זה מ

 20ה "לווינגייט דרך משרד התרבות והספורט" זה זה בדיוק" ואת עונה ל

 21זו התכתבות בין ויקה לבין יוגב גורדוס גם כן מאותו יום  4. ות/382

 22אם אני רואה נכון שהיא כותבת לו "הכסף לבית הספר של כדורסל 

 23בווינגייט". אז אני רוצה לשאול אותך, היתה פה מחלוקת, אולי עדיין 

 24 ף ולאיזה צורך?יש מחלוקת לאיזה גוף העברת את הכס

 25אני קודם כל כשאמרתי לקליסקי אני רוצה להעביר לפרויקט לאומי  ת:

 26והוא בא אלי עם הצעה לאקדמיה לכדורסל בווינגייט. בהמשך, 

 27התכנסו אצלי בחדר דודו מלכה ועוד שפר, לא זוכרת כבר שם פרטי 

 28שלו, והם אמרו 'אנחנו דואגים לך לאישור של השרה כי זה נחוץ 

 29מיה באמת יש לה בעיה ואנחנו ניתן לך תקנה והכל ביותר והאקד

 30ותעבירי את זה לווינגייט' וזה מה שיצא. הם העבירו לי תקנה, הכל 

 31היה, הם תיאמו עם השרה, אני לא הייתי צריכה לתאם עם השרה, זה 

 32הכל נעשה דרך מנהל הספורט, אני נתתי הוראה והכסף עבר 
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 1התעכב, זה לא עבר לאקדמיה. עכשיו, היה שם תקלה עם התקנה זה 

 2בזמן, עקבנו אחרי זה אבל בסוף האקדמיה הזמינה אותי לסיור נוסף 

 3 אליהם. 

 4שהגישה  192אז רגע, זה פה אני רוצה לעצור. אני רוצה להציג לך ת/ ש:

 5על  24.6.12-התביעה, זה איזה שהוא פרסום מאתר ישראל ביתנו מ

 6 אותו ביקור שלך באקדמיה. 

 7ני חושבת על זה שהעברתי כסף לאקדמיה אז האיגוד מודה לי פה א ת:

 8 לכדורסל, זה מה שקורה פה. 

 9 , 2012אז בואי, עד כמה שאת יכולה לזכור כי זה יוני  ש:

 10 הנה כתוב פה, כתוב שהועברו,  ת:

 11 כן עורך דין אבן חן.  כב' הש' לוי:

 12 שהועברו לטובת האקדמיה לכדורסל.  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 זה מוצג שהוגש.  עו"ד אבן חן:

 14 כן, מוצג שהוגש.  כב' הש' לוי:

 15אז עכשיו, אז בחודש יולי בערך מזמינים אותי לווינגייט ואני מגיעה  העדה, גב' קירשנבאום:

 16לשם עם היועצים ואנחנו כולם נמצאים שם, דודו מלכה, עוד פעם 

 17אורי היה מנכ"ל, היה שם עוד אנשים, עשו לנו סיור  מאוד מכובד, 

 18ר של, יש איזה שהוא חדר מדעי כזה שהם בודקים שם מסת היינו בחד

 19שריר, משקל, פגשנו שם עתודה של כדורסל, ילדים שנמצאים 

 20באקדמיה והם גם לקחו אותנו, אני אחר כך גם מבינה, אני כבר אז 

 21הבנתי למה לוקחים אותי כי היה להם מגורים של המאמנים 

 22ם חשבו שאני ומתאמנים באותו מקום והם ראו שזה לא נכון אז ה

 23אוכל גם לממן להם את התוספת מגורים שהמאמנים לא יגורו יחד עם 

 24המתאמנים, בסוף זה לא התאפשר ומה שנשאר זה אותו מיליון של 

 25 כדורסל לאקדמיה. 

 26סליחה. יש פה  2012, 2017אוקי. אני עובר חודש מאוחר יותר, ליולי  ש:

 27ה להפנות זה קובץ כתבות שהתביעה הגישה. אני רוצ 196מתוך ת/

 28זה בעמוד השלישי, יש  196אותך לכתבה הישנה, מיד אני אציג לך מת/

 29 100-פה כתבה של הכתב גידי ליפקין, 'ישראל ביתנו תרמה לאיגוד ו

 30מגלה כי לפני שנה תרמה המפלגה מיליון  oneנעלמו. תחקיר ₪ אלף 

 31אלף שקל נעלמו, הועברו לחברת  100שקל לאיגוד הכדורסל אבל 

 32באום: "לא מודעת"'. ובהמשך יש דברים שבעמוד השני ייעוץ. קירשנ
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 1של הכתבה מתחת לכותרת "קירשנבאום: 'אין לי מושג אם עברו 

 2 כספים'", יש התייחסות שלך לכתב, את רואה את ההתייחסות? 

 3אני, אני גם, אני זוכרת כי זו היתה פניה אני חושבת היחידה או כמעט  ת:

 4אם נתתי לאיגוד אני אמרתי  יחידה אלי באותו זמן, הוא שואל אותי

 5לא נתתי לאיגוד, אני נתתי נדמה לי לכדורסל אז הוא אומר ידוע לך 

 6שמישהו קיבל על זה עמלה? אז אמרתי אני לא חושבת שמישהו צריך 

 7לקבל על זה עמלה כי אני היה לי קשר ישיר מול האקדמיה, מול מנהל 

 8ף אחד הספורט ואני לא חושבת, מאיפה באה פה עמלה? אין פה לא

 9לתת עמלה. זה מה שאני אמרתי לו. ופה הוא מה שהוא שאל אותי, 

 10 נכון, האם, זה מה שאמרתי. 

 11הוא שאל אותך 'האם את מכירה את גברת בתיה כהן?' ואת עונה  ש:

 12 "לגמרי לא, לא ידוע לי". 

 13אני לא קישרתי פשוט, כשאני מדברת על כדורסל, פתאום שואלים  ת:

 14את זה בכלל למי אז אמרתי לא, לא אני אותי בתיה כהן, לא קישרתי 

 15לא מכירה את בתיה כהן, היום אני יודעת שהכוונה לבתיה כהן אשתו 

 16של רמי אז זה גם כן דברים אבל כשמתקשרים אני נותנת כסף 

 17לאקדמיה לכדורסל אומרים בתיה כהן אבל לא מקשרת לבתיה כהן, 

 18גרתי לו אני רוצה להגיש את זה למשטרה? אני צריכה בכלל להגיש? ס

 19את הטלפון, אני צריכה להגיש דברים למשטרה? מי שיש לו תלונה 

 20 שיגיש, אני נתתי לאקדמיה אז אני עוד צריכה להגיש תלונה למשטרה?

 21אוקי. האם ידעת בזמן אמיתי, קרי עד לפני החקירה, על שכר או על  ש:

 22 עמלה שמישהו קיבל בגין אותה תקופה?

 23 אני לא ידעתי.  ת:

 24, כחצי שנה, בנך 2013עד אמצע  2012נחנו יודעים מסוף אוקי. כפי שא ש:

 25תמיר עבד בחברה של רמי כהן. אני רוצה לשאול אותך מדוע, באיזה 

 26 הקשר הוא, איך קרה שהוא עבד אצלו?

 27 אבל אני כבר סיפרתי את הסיפור הזה, עם השירות הצבאי.  ת:

 28 סיפרת את הסיפור לפני השירות. עכשיו אנחנו אחרי השירות.  ש:

 29אז עוד פעם, אז הוא היה בשירות ורמי נתן לו מוטיבציה, חזר רמי  :ת

 30הסכים לקחת אותו לעבודה והוא עבד אצל רמי ובכל התקופה שעבד 

 31אלף שקל משהו כזה, הכל מדווח למס  27אצל רמי הרוויח שם איזה 

 32 הכנסה, לביטוח לאומי. 
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 1יבל לכתב האישום הטענה היא שאחרי שרמי ק 371עכשיו, לפי סעיף  ש:

 2כספים על העבודות שביצע בחל"פ שומרון בסכום של כחצי מיליון 

 3שקל ואחרי שהוא קיבל, הם קוראים לזה עמלה, רמי אומר שזה שכר 

 4אלף שקל מאיגוד הכדורסל, אז התמורה שקיבלת זה  100-של כ

 5'. אני רוצה לשאול אותך 13' ליוני 12העסקה של בנך תמיר בין דצמבר 

 6ין אותם אירועים? בין העסקה של בנך לבין מה הקשר, אם יש קשר, ב

 7 העבודות שביצע רמי כהן.

 8קודם כל אין שום קשר. דבר שני, אם רמי הרוויח מהעניין הזה כמו  ת:

 9אלף שקל, ככה בספירה גסה אני עושה עכשיו ושילם  600שהם טוענים 

 10אלף שקל זה הקשר באמת אולטימטיבי אבל מעבר לכך אני  27לתמיר 

 11מיר בתור משוחרר מצה"ל זכאי להטבת מס בשכר עד רוצה להגיד. ת

 12שקל אז אם רמי הולך לשלם לי איזו טובה אז למה לי לא לנצל  8,000

 13את מלוא הגובה של הטבת מס? למה לי לבזבז את ההטבה הזאת של 

 14שרמי משלם לתמיר? אם הוא היה חייב לי הייתי  2,000חצי שנה על 

 15זה הגובה ונגמור את זה  שקל כי 8,000אומרת תקשיב רמי תשלם לי 

 16שקל? אני מפסידה חודש  2,000חודשים לפחות. אבל למה שישלם  3-ב

 17שקל, איך זה בדיוק  2,000של זכאות של תמיר להטבת מס, משלם לי 

 18מתקשר אני לא יודעת, אבל אני באמת לא יודעת איך מקשרים את 

 19 זה. 

 20ין העסקה האם עלה בינך ובין רמי בשיחות, מדוע, זאת אומרת קשר ב ש:

 21 לבין העבודה שלו, 

 22אין שום קשר אז לא יכול היה להעלות את זה כי לא היה שום קשר  ת:

 23ביננו, הקשר היחידי שהיה שרמי הבטיח לתמיר שיעזור לו עוד בשנת 

 24 כשתמיר הלך לצבא. הוא אמר לך אני אעזור לך עם התעסוקה.  2010

 25 אוקי.  ש:

 26עוד לא עבד לא בחברה כשרמי הבטיח את זה לתמיר הוא  2010-וב ת:

 27לפיתוח שומרון, לא בשום דבר אז אני, כל ההבטחות שלו מאז, אני לא 

 28יודעת על בסיס מה עוד ימציאו שגם אז הוא נתן הבטחות על בסיס 

 29 משהו. 

 30אני רוצה לשאול אותך לגבי השדולה לקידום ספורט הישגי ולהציג לך  ש:

 31 . 2012שזו הזמנה )לא ברור(  676את ת/
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 1השמועות בארץ הן תופסות כנפיים מהר. ברגע שיצא פרסום  אז זה, ת:

 2ונודע ושמועה שנתתי כסף לאקדמיה לכדורסל אני הוצפתי, הוצפתי 

 3פשוט בים של פניות. גם לפני זה היה אבל מאז עוד יותר, מכל מיני 

 4איגודים ומכל מיני ארגונים ובעיקר זה באמת פתח איזה שהיא ראיה 

 5ספורטאים שלה. ספורטאים שנוסעים של הגישה של מדינת ישראל ל

 6לייצג את מדינת ישראל בעולם לא מקבלים מימון לנסיעות שלהם. 

 7ואם יש איגוד חזק ובארץ יש מעט איגודים חזק, כדורסל כדורגל 

 8ויותר לא תמצאו. אז הם יכולים לממן את הנסיעות אבל אם יש איגוד 

 9וד כמו סייף שזכאי למדליות עולמיות אבל הוא לא ממש האיג

 10המפורסם ביותר ואי אפשר להצטלם ולהביא ממנו משהו אז כל 

 11הילדים שנוסעים שם וכל המתחרים משלמים את הכסף שלהם על 

 12הנסיעות ולפעמים נדמה לי גם על השתתפות בתחרויות אז התחילו גל 

 13של פניות 'בואי תעזרי, בואי תעזרי, בואי תעזרי, בואי תממני, בואי 

 14כל אחד? איך אני יכולה, אז איפה שיכולתי זה', איך אני יכולה לממן 

 15לשייך אותם לנציגים ברשויות שהרשויות ייקחו על עצמם אז עשיתי 

 16את זה, איפה שיכולתי לקשר לעמותות שתורמים אז קישרתי. אבל 

 17בסוף הרמתי את הידיים והבנתי שאני לא יכולה, שזה גדול עלי 

 18עלתה הצעה בואי וסיפרתי את זה לרמי ולקליסקי ודיברנו על זה ואז 

 19נקים שדולה לספורט ההישגי. ואולי מהשדולה הזאת נפעיל לחץ 

 20למשרד הספורט ואולי מזה תצא הישועה מהסיפור. וככה נולד הרעיון 

 21של השדולה לספורט ההישגי וצריך, היה צריך לראות את העולם הזה 

 22שהיה מפוצץ עד אפס מקום והגיעו כל הענפי ספורט וכולם רצו 

 23ם היה מה להגיד וכולם זה, אי אפשר היה הרבה להשתתף, לכול

 24ללחוץ, לא על אף אחד. הקמנו את השדולה, לא חושבת שיצא ממנה 

 25איזה תועלת רבתית למתאמנים בארץ. אבל הכוונה היתה מאוד 

 26 טובה. 

 27טוב. לנושא הכדורסל העידו פה כל מיני גורמים, מווינגייט ומאיגוד  ש:

 28של דבר שהכסף לווינגייט שימש הכדורסל על מה שנעשה בפועל בסופו 

 29בעצם עבור שכר מאמנים של האיגוד, מה הקשר שלך אם יש לך קשר 

 30 לנושא הזה?

 31קודם כל אין לי קשר אבל לדעתי שכל אלה גם, אם זיכרון לא מטעה  ת:

 32אותי, כל אלה שהעידו פה גם אמרו שאין לי קשר, שזה נעשה לא 
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 1א היה בהנחיה בידיעתי. שזה היה החלטה שלהם לעשות את זה, ל

 2שלי, לא בידיעה שלי, שאין לי שום קשר להחלטה פנימית שלהם איך 

 3להשתמש בכסף, אני כל מה שעשיתי העברתי מיליון שקל לטובת 

 4האקדמיה לכדורסל וזה, וזאת הידיעה שלי וזאת המטרה שלי. אבל 

 5החלטות פנימיות שלהם אני חושבת שאפילו כבוד השופט שאל אז 

 6למה הם לא נמצאים פה? ההחלטה שלהם למה לא שפטו אותם? 

 7 היתה לאן להעביר כסף, לא שלי. 

 8, זה 675נדמה לי עד ת/ 671הזמנות, אני מפנה לת/ 6או  5אוקי. יש פה  ש:

 9לא בפנייך, הזמנות מאיגוד הכדורסל שמזמינים אותך לכל מיני 

 10אירועים ואליפויות ומי שתמיד מזמין זה קליסקי. אז בואי תספרי 

 11בבקשה איך זה תמיד, למה, מה הקשר של קליסקי לנושא הזה ומדוע 

 12 הוזמנת. 

 13קודם כל קליסקי הרי אמרתי הוא מעורה שם, הוא, הוא היה כן, אז  ת:

 14שם בכל ההסתובבויות האלה. וכשהוא זיכה לעצמו את ההצלחה, אני 

 15הבאתי, פאינה קירשנבאום היא תרמה כסף לאקדמיה לכדורסל אז בן 

 16אדם עם יכולות לפנות לפאינה קירשנבאום אז עוד יותר כנראה העלה 

 17הרבה, אני לא הגעתי לכל ההזמנות לו את המעמד. הוא הזמין אותי 

 18שלו מפאת מחסור זמן אבל אני דווקא השתדלתי להגיע למקומות 

 19שרציתי שכן לשם למשוך את הקהל, למשל כדורסל לנשים כי כשאתה 

 20מגיע לכדורסל לגברים אז אולם יד אליהו, נוקיה, הכל מפוצץ, 

 21 2.5וכשמגיעים לכדורסל לנשים שיש הצלחות מעולות אבל מגיעים 

 22איש יושבים באולם בעיקר אבא ואמא של אחת השחקניות. אז אני כן 

 23רציתי להגיע לשם, כי חשבתי שאם אני מגיעה ויצלמו ויגידו אולי זה 

 24ימשוך קהל, אולי זה יחזק את הכדורסל לנשים. אז לכדורסל לנוקיה 

 25 בחיים שלי אולי הגעתי פעמיים. 

 26בבקשה איך נוצר  אוקי. אני עובר לכדוריד, זה קצר יותר. תספרי ש:

 27 הקשר בינך לבין דורון שמחי מאיגוד הכדוריד. 

 28אז קליסקי בא אלי, עם קליסקי בכלל נוצר קשר שבהמשך אנחנו בטח  ת:

 29עוד נדבר גם על זה, אבל על כל הנושא כאילו של הספורט והוא ראה 

 30את עצמה כמי, הוא ידע שאני חובבת ספורט והוא רצה כזה לפתח את 

 31 א התנגדתי כי אני, אני זרמתי איתו מאוד. התחום הזה ואני ל

 32 בסדר, רק איפה נפגשתם? איך? אולי לא שמתי לב אם אמרת.  ש:
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 1 אמרתי שרמי הכיר ביננו בהתחלה.  ת:

 2 אוקי, סליחה.  ש:

 3אז, שניה. אז דורון שמחי, שניה, קודם כל הוא בא אלי קליסקי ואמר  ת:

 4הם נכנסים לוועד  שאיגוד הכדוריד זקוק לאיזה שהוא מימון ביניים,

 5האולימפי, הם מוכרים כענף האולימפי ועד שיקבלו תמיכה זה לוקח 

 6להם שנה ויש להם, בקיצור, הוא מאוד לחץ שאני אפגש עם ראש 

 7האיגוד. האמת שזה לא קרה כי אני, לא יודעת מאיזו סיבה, גם לא 

 8הבנתי כל כך בכדוריד, זה לא כל כך משך אותי כאילו וגם לא הסתדר 

 9ני, ואז אני, ואז באחד המשחקים של כדורסל כשאני יושבת על לי. א

 10הכיסא שם מתעסקת עם הטלפון שלי, מישהו בא אלי מאחורה ואומר 

 11'שלום אני דורון שמחי, אני יושב ראש איגוד הכדוריד, קליסקי אמר 

 12שדיבר איתך' אז אני 'כן' כאילו, אמרתי ראיתי את הבן אדם הזה 

 13אני כשראיתי אותו פה אז, אמרתי לו 'כן, אולי פעמיים בחיים שלי אז 

 14הוא דיבר איתי אבל תקשיב זה לא הזמן לשיחה, בוא תיפגש איתי 

 15בפגישה מסודרת ונדבר' ואז הוא קובע איתי פגישה, אנחנו נפגשים 

 16בבית קפה דובנוב, כי זה היה, זה הזמן שהם מצאו המזכירות והוא 

 17פר לי את הכל, מגיע עם המחשב, מראה לי מצגת מאוד מסודרת, מס

 18מביא, אני אמרתי לו בפגישה 'תקשיב, אם אתה מגיע לפגישה תבוא 

 19מסודר עם כל החומרים תסביר למה יש לך פגישה אחת, זה מה 

 20שתצליח, תצליח, תצליח' ואז הוא מגיע מאוד מסודר, עם התוכנית 

 21מה הוא עושה, עם התקציב מחושב לשנתיים, עם כל מה שצריך והוא 

 22ממני, ואני כששאלו אני לא זכרתי אם זה היה חצי  מבקש, והוא ביקש

 23אלף שקל, לא, באמת מכל הסכומים לא זכרתי אבל מה  300מיליון, 

 24שהוא ביקש ממני זה מה שהוא קיבל והעברתי לו את הכסף. בהמשך 

 25 קליסקי אמר, 

 26 לפני קליסקי, סליחה.  ש:

 27 אוקי.  ת:

 28על הכדוריד?  אני רק רוצה לשאול האם את זוכרת מה הוא סיפר לך ש:

 29 על ענף הכדוריד בארץ?

 30אמרתי שהוא אמר שזה נכנס לספורט אולימפי והוא אמר לי שאם  ת:

 31הוא יעבור, הוא אמר שהוא גייס כסף, יש לו הבטחה לכסף לשנה, חצי 

 32שנה, הוא צריך איזה מימון עד שמגיע כסף ועד שמגיע כסף של הוועד 
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 1ו, חסר לו אולי האולימפי אז הוא אמר לי שזה בדיוק מה שחסר ל

 2טיפה יותר אני לא יודעת, אמרתי לו תשמע הנה חצי מיליון שקל, זה 

 3מה שאני יכולה לתת לך, הוא אמר זה יהיה מצוין, אני אסתדר עם זה 

 4וזאת היתה הפגישה ואחר כך עוד פעם אחת, זה ראיתי אותו יותר 

 5מפעמיים עכשיו אני זוכרת ועוד פעם אחת הוא הזמין אותי למשחק 

 6יד ופעם אחת גם הייתי במשחק כדוריד לראות איך זה ומה זה כי כדור

 7 באמת לא הכרתי את המשחק הזה. 

 8 אוקי. ומה רצית להגיד על קליסקי? ש:

 9אז באחת הפגישות קליסקי אמר לי שדורון אמר בזמן המשחקים יש  ת:

 10את הלוחות מסביב, שהלוחות, אתם מכירים את הלוחות 

 11 שמסתובבים עם הפרסומות? 

 12 לטי חוצות. ש ש:

 13כמו שלטי חוצות שמסתובבים וכל פעם יוצא פרסומת אחרת  ת:

 14והאיגודים זה אחד המקורות מימון שלהם, הם מוכרים את הלוחות 

 15פרסום האלה והכסף מתחלק בין מפרסמים ובין האיגודים. אז 

 16קליסקי אמר שאם אני אדאג לזה יכול להיות שאם יש לו התנגדות 

 17לוחות פרסום בכדוריד, אני אמרתי לי אין שהוא יקבל את הזיכיונות ל

 18שום בעיה תקבל זכיינות, אם דורון רוצה שאם יש לך דרך ואתה זוכה 

 19בזכיינות של הלוחות פרסום מה אכפת לי, מה הקשר שלי, זה החלטה 

 20 של דורון. זהו. זה כל הסיפור. 

 21 להערכתך, למה הוא סיפר לך את זה? והאם יש לזה קשר,  ש:

 22שב שזה נכון לספר לי שאם הוא יקבל שזה לא יתפרש כנראה שהוא ח ת:

 23אצלי אחרת, הוא בא לי, הוא סיפר לי את זה לדעתי עוד לפני 

 24שהעברתי אפילו את הכסף או במקביל שהעברתי כסף, במקביל 

 25 לקבלת החלטה לגילוי נאות מה שנקרא. 

 26 ומה עמד בבסיס החלטתך להעביר את הכסף? את אותם חצי מיליון? ש:

 27המצגת ורק את התוכנית של דורון ובטח הלוחות פרסום של  רק את ת:

 28קליסקי לא ממש עניינו אותי ואם הוא הולך במקביל וירוויח מזה אז 

 29מה אכפת לי? אבל אני נתתי לאיגוד ודרך אגב, כדי להעביר את הכסף 

 30לאיגוד אני שוב פניתי לדודו מלכה ושוב הטלתי עליו לקבל אישור של 

 31יה תהליך הנכון לעשות נגיד ככה. והשרה השרה כי אני, כי זה ה

 32הסכימה ומה שאמרו לי באוצר שהדרך להעביר את זה לאיגוד 
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 1הכדוריד זה רק יכול להיות דרך ווינגייט והעברתי את זה לווינגייט, 

 2לאיגוד הכדוריד. לא לאקדמיה לכדורסל, זאת אומרת שאם הייתי 

 3ה לכדוריד, מעבירה שם לאקדמיה לכדוריד אז הייתי מעבירה לאקדמי

 4אבל אני העברתי את זה לאיגוד הכדוריד. ולכדורסל העברתי את זה 

 5 לאקדמיה לכדורסל. 

 6אוקי. אנחנו סיימנו גם את שתי הפרשיות האלה. השאלה אדוני אם  ש:

 7 להמשיך?

 8 אתם רוצים להמשיך? בבקשה.  כב' הש' לוי:

 9 אני,  העדה, גב' קירשנבאום:

 10 לא, אדוני, הפרשה,  עו"ד ג. אדרת:

 11 אם להמשיך אז,  העדה, גב' קירשנבאום:

 12תני לי גם להגיד משהו היום. הפרשה שנשארה זה פרשת "איילים"  עו"ד ג. אדרת:

 13שהיא יחסית, אדוני רואה שאנחנו לא מעריכים יותר מידי, יחסית 

 14ארוכה. היינו מבקשים לא להתחיל היום. אני מעריך שזה לישיבה 

 15יים. ואולי יהיו קצת הבאה זה יכסה לנו חצי ישיבה עד הצהר

 16 השלמות. זה מה, 

 17 יש עוד כמה שיחות נוספות.  עו"ד א. אדרת:

 18 זה לא משהו שאפשר לסיים היום?  כב' הש' לוי:

 19הכל אפשר אבל זה קשה, זה קשה לעמוד על דוכן העדים שעות, פורים  עו"ד ג. אדרת:

 20 היום, 

 21אני את כל הפרשה לא אשרוד בגלל הקול, כאילו אם היה משהו זניח  העדה, גב' קירשנבאום:

 22 אז כן, אבל בגלל הקול אני לא אשרוד את זה. 

 23אם אדוני יאות להפסיק היום ולסיים את החקירה הראשית בישיבה  עו"ד ג. אדרת:

 24 הבאה. 

 25 טוב. אתם תוכלו להמשיך ביום רביעי? כב' הש' לוי:

 26 ביום רביעי, אדוני, לנו יש קושי  עו"ד וייס:

 27 לכן שאלתי, זכרתי שביקשתם.  כב' הש' לוי:

 28לא, אנחנו לא נוכל אדוני, הוגשה בקשה של הפרקליטות, פרקליטות  עו"ד וייס:

 29נאשמים,  3המדינה, לדחות את הדיון בבית משפט העליון, יש שם 

 30מייצג דוד יפתח זה לא בעיה, את שני הנאשמים האחרים  1נאשם 

 31עורך דין חימי ואחד מייצג אני. וחוץ מזה, יש  מייצג אחד, מייצג אחד
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 1לנו עורך דין חדש במשרד שלא ממש יתרום כאן לדיון אז אנחנו נאלץ 

 2 בלב כבד לבקש לדחות את הדיון ביום רביעי. לבטל יותר נכון. 

 3 ומה עמדתכם? כב' הש' לוי:

 4 יש להם דיון בעליון, אין לי, אני לא מתנגד לדחות את הדיון.  עו"ד קרמר:

 5אלמלא הבקשה הזאת, אתם הייתם ערוכים להתחיל בחקירה נגדית  כב' הש' לוי:

 6 ביום רביעי?

 7 בעיקרון כן, אבל כמובן שזה יאפשר לנו עוד כמה ימים, אנחנו,  עו"ד קרמר:

 8 לא תתנגדו? כב' הש' לוי:

 9 לא נתנגד בכלל.  עו"ד קרמר:

 10 זה יאפשר להם לקבל פרוטוקולים אדוני.  עו"ד ג. אדרת:

 11 כן, עוד אין לנו פרוטוקול.  קרמר:עו"ד 

 12 אני יודע, לכן,  כב' הש' לוי:

 13 אני לא יודע אם יהיה פרוטוקול ביום רביעי.  עו"ד קרמר:

 14סביר להניח, וודאי לא של יום שני. אני מסופק אם של ישיבת היום  כב' הש' לוי:

 15אבל של יום שני בוודאי לא יהיה. אבל ליום, איפה היומן שלי. ליום 

 16 חרי אתם תהיו ערוכים?שני שא

 17 כן.  עו"ד קרמר:

 18 בטוח? כב' הש' לוי:

 19 שוב, צריכים פרוטוקול,  עו"ד קרמר:

 20 אתם צריכים את הפרוטוקולים,  כב' הש' לוי:

 21עדיף שיהיה פרוטוקולים. אני לא יודע להגיד מתי. מישהו יודע להגיד  עו"ד קרמר:

 22 מתי יהיה לנו פרוטוקולים?

 23לחודש תסתיים  25-מאמץ שזה יהיה. אז ככה. ב אנחנו נעשה כל כב' הש' לוי:

 24 החקירה הראשית עורך דין אדרת?

 25 כן, כבודו.  עו"ד ג. אדרת:

 26אתם מצטרפים לבקשה, גם מטעמים שלכם. לעיתים  27-אוקי. ה כב' הש' לוי:

 27כשנאשם שומר על זכות השתיקה אז התביעה מבקשת יותר זמן 

 28ענו את הגרסה להיערך לחקירה נגדית כי אומרים רק עכשיו שמ

 29ואנחנו זקוקים לזמן. אבל אם זה מבסדר מבחינתכם וודאי שאני לא 

 30 אכריח אתכם. 

 31 שמענו, אנחנו נשמח שיהיה לנו פרוטוקול ואנחנו עבדנו תוך כדי.  עו"ד קרמר:

 32 אתם אמורים להיערך לתחילת החקירה הנגדית.  1.4אז  כב' הש' לוי:
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 1כן, אני מקווה שיהיו פרוטוקולים, יוכל לעזור לנו. מה שכן אבקש אם  עו"ד אבן חן:

 2 אפשר לדעת מי עדי ההגנה שאמורים גם להגיע שנוכל להיערך גם לזה. 

 3 זה לפי מיטב ידיעתי אין חובה,  כב' הש' לוי:

 4 לא, אין חובה אבל,  עו"ד אבן חן:

 5 אנחנו נמסור.  עו"ד ג. אדרת:

 6ר אותם במקום, אחרת אולי נצטרך דחיה כדי חבל לערבב ולחקו עו"ד אבן חן:

 7 לחקור אותם נגדית, זה הכל. 

 8 ?1.4-אם זה טוב להתחיל את פרשת החקירה ב עו"ד ג. אדרת:

 9 אני בכוונה לא התבדחתי על זה.  כב' הש' לוי:

 10 קצת. פורים היום.  עו"ד ג. אדרת:

 11ישיבות, לכם מותר. כמה זמן אתם מעריכים את החקירה הנגדית? ב כב' הש' לוי:

 12 לא בשעות. 

 13לא, לא, אני אומר, קשה לי להעריך, תלוי גם איך נתקדם אבל לפחות  עו"ד אבן חן:

4-5 . 14 

 15 טוב. אנחנו צריכים גם להיערך בהתאם. בסדר.  כב' הש' לוי:

 16אדוני, בישיבה הבאה יש קטע קצר של כמה דקות שאנחנו רוצים  עו"ד ג. אדרת:

 17 להקרין. 

 18 

 19 החלטה

  20 

 21 . 9:00בשעה  25.3.2019בישיבת  1שית של הנאשמת המשך חקירתה הרא

 22ועל מנת לאפשר לתביעה להיערך לחקירתה הנגדית של  3לבקשת באי כוח הנאשם 

 23 . 27.3.2019הנאשמת, מבוטלת ישיבת 

 24 . 9:00בשעה  1.4.2019התביעה תיערך לחקירתה הנגדית של הנאשמת ביום 

 25תעשה כל מאמץ לוודא שהפרוטוקולים של ישיבות בית המשפט כולל  -המזכירות

 26 יועברו לצדדים מבעוד מועד.  25.3-ישיבת ה

 27-בית המשפט תיערך באמצעים המתאימים להקרנת חומר בישיבת המזכירות 

25.3.2019 . 28 

 29 אני נועל את הישיבה. 

 30 

 31 , במעמד הצדדים.2019במרץ  20ניתנה והודעה היום, 

 32 
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 1 

_________________ 2 

 3 ירון לוי, שופט

 4 

 5  -ההקלטה הסתיימה  -

 6 וייס קרן ידי על הוקלד


