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   שופט עמית צבי גורפינקלה לפני כבוד

  
  מאשימהה

  
  מדינת ישראל 

  
  
  נגד

 

   031934870  ת.ז. דניאל אלינסו� 1.  נאשמי%ה
  

   037306412  ת.ז. מת� דה� 2.
  

   036494714  ת.ז. גליקסברגדני  3.
  

   301924312  ת.ז. סטיב� לוי 4.
  

   011659273  ת.ז. אירנה וולדברג 5.
  
  

 

  

  

 1  נוכחי%:

 2  נטלי קופר משה עקירבעוה"ד יונת� קרמר  –ב"כ המאשימה 

 3  עוה"ד ירו� קוסטלי� ואביעד שאולזו� – 1,2ב"כ נאשמי� 

 4  נוכחי� – 1,2נאשמי� 

 5  עו"ד עודד גזית – 3ב"כ נאש� 

 6  פטור מהתייצבות – 3נאש� 

 7  עו"ד אברה� פורז – 4ב"כ נאש� 

 8  נוכח – 4נאש� 

 9  עוה"ד בכור ליאת אורי שפיגל – 5 תב"כ נאשמ

 10  נוכחת 5נאשמת 

  11 
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#>1<#  1 
  2 

  3 

 4  פרוטוקול

  5 

  6 

 7  עו"ד קרמר:

 8להגיש כעת  העברנו לחבריי רשימה של מוצגי� מוסכמי� לאחר שהבערנו לה� את החומר עצמו. תכננו

 9את הרשימה וה� את החומר לבית המשפט. לפני כמה דקות חבריי עידכנו אותי שיש שגיאות ברשימה 

 10ולכ� נבקש להגיש את המוצגי� המוסכמי� בימי� הקרובי�. בינתיי� תו, כדי הדיו� סיכמנו שנגיש 

 11תשובה לכתב  ע� מספרי ה"ת". לאחר הדיו� הראשו� פנינו בהמלצת בית המשפט לחבריי להברות לגבי

 12  האישו�. 

  13 

 14בתיק הזה בי� היתר בעיקר בפרשת איילי� יש האזנות סתר. אנחנו לא נגיש את רוב העדי� כי ה� 

 15  משוחחי� ע� הנאשמי�. 

  16 

 17  מבחינת התביעה יש שלוש נקודות מרכזיות שאנו מתכווני� להוכיח במהל, המשפט. 

  18 

 19נקודה ראשונה נוגעת לפאינה קירשנבאו� שהיתה דמות מאוד חשובה עבור כל גו- ציבורי ועבור כל 

 20דוגמת כגו- חברתי. גופי� ואירוגוני� רבי� חיזרו לפתחה וזה לא יהיה מוגז� להגיד שהגופי� השוני� 

 21 י�הגופי� שבכתב האישו� התחרו על תשומת הלב שלה, וה� נאבקו על תשומת הלב שלה. למעשה ב

 22הגופי� השוני� שיש במדינה היתה תחרות מי יקבל תשומת לב מפאינה קירשנבאו�. זה נובע מהמעד 

 23מהיכולת שלה לתרג� את המעמד הציבורי של פאינה קירשנבאו�, מהמלכי� שלה במשרדי הממשלה, 

 24הציבורי שלה להשפעה על תורמי� פוטנציאליי� בעלי ממו�, ולא פחות חשוב מכ, לצד הדברי� 

 25י ג� העובדה שהיתה אחראית על הכספי� הקואליציוניי� שהיו בשליטת ישראל ביתנו. אפשר שאמרת

 26לומר שזה נדבח מאוד חשוב. למעשה קירשנבאו� באמצעות דוד שלטה על ברז התקציבי� והיא נדבה 

 27  אות� על פי החלטותיה. הנאשמי� הבינו זאת וביקשו להינות מתמיכתה. 

  28 

 29מכה בשלושת האירגוני� שהנאשמי� עמדו בראש�. הדבר התבטא קירשנבאו� אכ� ת –נקודה שנייה 

 30בכ, שתקציבי� גבוהי� מאוד באופ� יחסי עברו אל אות� אירגוני� ג� בדמות תקציבי מדינה 

 31קואלציוניי� וג� בדמות השפעתה על מוסדות לאומיי� כמו קק"ל, על תורמי� פרטיי� להעביר 

 32  כספי� מהאירגוני�. 

  33 
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 1יכה בקירשנבאו� וכדי שתפעלת תתמו, באירגוני� וכדי לרצותה אותה בשל התמ –נקודה שלישית 

 2ואת בידובצקי נתנו לה ולבידוצבקי הנאשמי� טובות הנאה. בעניינ� של חלק מהנאשמי� מדובר 

 1.3בטובות הנאה רבות מגוונות המסכת הזו נפרשה לאור, זמ� רב. אני מדבר על עניינ� של נאשמי� 

 4כספי� של פאינה קירשנבאו� או מעבירה לעמותות או מגייסת הוא שונה. אחוז מה 5, נאשמת 4

 5באמצעות הקשרי� הפוליטיי� שלה חוזר אליה, כלומר נתח מהתקציבי�. זה מצב מובהק של מת� 

 6  שוחד וכא� המקו� להעביר שאנחנו ערי� לטענות הנאשמי� בדבר המאפייני� היחודיי� של הפרשה. 

 7ות� בחשבו� לפני הגשת כתב האישו� וג� לאחר. חשוב אנחנו ערי� לטענות בדבר הפרשה ולקחנו א

 8  וג� ההגנה וג� בית המשפט ישמעו את הטענה שלנו ואני חשוב שזה יכול ליעל את הדיו�.

  9 

 10שעולה ביחס למאפייני� שהאירגוני� של הנאשמי� אי� מחלוקת שהארגוני� שבראש�  הטענה ראשונ

 11לה, מדובר בארגוני� שפעלו למע� מטרות בארגוני� א 4עמדו הנאשמי� וכמוב� התמיכה של נאש� 

 12טובות. אי� מחלוקת שהנאשמי� עשו פעולות ציבוריות מבורכות לאור, השני�. אנחנו חשובי� שסוג 

 13הטיעוני� האלה נתו� לשלב הטיעוני� לעונש. לעניי� ההרשעה חשוב לנו לעמוד על העובדה 

 14ות לא פוגעת בעבירת השוחד. מטרות חיובי גוני� שהנאשמי� עמדו בראש� לפעמי� למטע�רשהאי

 15עבירת השוחד מגנה על טוהר המידות של הציבור והאמו� הציבור בעובדי הציבור. המשמעות שבו 

 16ארגו� חברתי נות� טובת הנאה כדי שעובד ציבור יפעל לעבוד אתו היא פגיעה משמעותית בתקינות 

 17ישנ� במדינת ישראל ארגוני� המינהל ובאמו� הציבור. זו נקודה חשובה שאנחנו רוצי� לעמוד עליה. 

 18רבי� שה� ארגוני� חשובי� ערכיי� טובי� שעושי� עבודה משמעותית שתמיכה של פאינה בה� 

 19  היתה יכולה להוות עבור� חבל הצלה כלכלי והעדי� יספרו על כ,. 

 20תקציבי מדינה כספי� קואליציוניי� תרומות ה� משאבי� נדירי� בפני המציאות,. תמיכה בארגו� 

 21  ד באה בחשבו� על ארגו� אחר. סוג החלטה כזו בהכרח מעוות את המציאות ופוגע בשלטו�. אחד תתמי

 22מהרגע שהנות� נות� טובת הנאה נוצר לו פיתוי וזה בא על חשבו� אחרי�. יש עוד ארגוני� חשובי� 

 23במדינה אולי פחות חשובי�, וברגע שמכניסי� את אלמנט טובת הנאה נוצר מצב שההחלטה לא נקייה 

 24  תת. מבחינת עבירת השוחד אי� לוקח א� אי� נות�. ומעוו

 25כשאתה מסתכל על המשט הזה  –מה שמכונה פרשת הולילנד השופט הנדל כתב "תרבות השוחד..." 

 26אתה מסתכל על נות� השוחד ומקבל השוחד אבל המשפט הזה מתקיי� כ, או כ,. התרגו� הזה מול 

 27  ל המשאב היקר הזה. הציבור, מול פאינה ויש עוד הרבה ארגוני� שיתחרו ע

  28 

 29קשר בתיק הזה לא האנחנו חשבי� שב –יש טענה בדבר עמימות שאפפה את הכספי� הקואליציוניי� 

 30ת שנתנה את הזרקור. הנאשמי� פה לא עומדי� לדי� בגי� שימוש לא תקי� בכספי� יטענה מוטור

 31ו� לא עוסק שאיקואליציוניי� או בכ, שה� הפרו את הכללי� והתנאי� שמגדירי� את התחו�. כתב ה
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 1מימ� את  1יות מה ה� כספי� קואליציוניי� ומדובר בכספי� של שוחד. הנאש� בשאלה ובדקו

 2  קירשנבאו� בטיול לחו"ל ומימ� עבורה מכשירי טלפו� יוקרתיי�. 

 3מבחינת יסודות עבירת השוחד זה מצב של שוחד וזה מצב של שוחד. בית המשפט דיבר על רמת 

 4- הפלילי של יסודות העבירה. אנו סבורי� שמבחינת רמת השחיתות השחיתות אחרי שעברנו את הר

 5יש הבדל במצבי� שוני�. למשל כשהיא אורמת לו שהיא מעוניינת שהכס- יל, למטרה ציבורית אחרת 

 6מהדברי� היא  50%ובי� מצב שהוא קונה לה מצלמה. אני לא יודע מה הוא ידע מראש, אני יודע ש

 7  שוחד מתקיימות כ, או כ,. תקבע. בכל מקרה יסודות עבירת ה

 8   –לגבי הטענה לגבי עמימות של הכספי� הקואליציוניי� 

  9 

 10  עו"ד קוסטלי(:

 11 –חברי חוזר על כתב אישו� ואני מראה בשלושה משפטי� שאי� בסיס למשהוא אומר. העבירה שוחד 

 12. זה השחתת הזמ� של כל הצדדי�.  ג� א� אחליט בסו- האנשי� האלה לא ראויי� לעונש מאסר בפועל

 13  עצ� העובדה שאנחנו כא�, וזה השחתת זמ� בלבד. להודות בשוחד שלא היה זה ברור.  –התנאי לגישור 

  14 

 15  ב"כ המאשימה:

 16אנחנו לא חולק� על העובדה שקירשנבאו� ויבוצקי הפעילו לח� על  –הטענה של האי� ברירה 

 17קשה אחת. אנחנו לא חולקי� שקירשנבאו� ויבודצקי השחיתו את הנאשמי�. הנאשמי� ה� לא מ

 18  האנשי� שבאו אית� במגע.

 19מה היה בפועל? ראשית צרי, לראות את הדברי� בפרופורציה. לא הפעילו לח� על  גופי� ונבי� במה 

 20ה שעמד כא� על הפרק א� הארגוני� הללו יקבו תוספת תקציבית. עמותת אילי� היא מדובר. מ

 21תוקצבה בעשרות מיליוני� על ידי גופי� שוני� ורבי�. מה שעמד פה על הפרק כמה יוכו להכיל את 

 22הפעילות שלה�. אנחנו חושבי� שזו טענה מסוכנת ואומרת שזו השיטה וזה אור, המציאות. ההחלטה 

 23קבל� שיש לו ק בל� גדול ופונה לעובד ציבור כמו שמגיע לו, פה מדובר על לח� יורת. הזו נכונה ג� 

 24הטענה היא בכל המגרש של השוחד, בכל מקו� שי שעובד ציבור מושחת נקבל אותה בכל מקו� אחר 

 25שיש לח�. מבחינה עובדתית ביתה משפט התרש� מהראיות א� אנחנו מחפשי� דימוי. ביתהמשפט 

 26ה� מראות תמונה אחרת הוא עשה את זה כי פאינה דאגה לו לתקציבי� לא היה ו 1התרש� מהתובע 

 27זה תקופת זמ� מתמשכת ובית המשפט מתרש� שו� לח�. אני מדבר על עמותת איילי� ועמותת עזרא. 

 28  מההודעות. 

 29לגבי עמותת איילי� אנחנו לא חולקי� שהופעל לח� מצידו של וידובצקי. יחד ע� זאת, התמונה יותר 

 30  ידעו. אני לא אומר שיזמו את השיטה או שקבעו את הכללי�. , 4וג� נאשמי� אפורה 

 31תסביר לי שזו הדר, לשל� לקלגנוב. א�  הוא צרי, להעביר את  3נשמע אומר לנאש�  2למשל נאש� 

 32  הכספי�. 
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 1הטענה הזו שזו השיטה ואי� מה לעשות איתה היא לא נתונה לעובדות האלה, וטענה משפטית היא 

 2  ת. מאוד בעייתי

  3 

 4נקודה אחרונה כדי לחדד את הדיו� עלתה טענה שלפאינה יש שני כובעי� שהיא מעבירה כספי� 

 5קואליציוניי� והיא עובד ציבור. אבל א� הולכת למשרד אחר מבקשת כס, עבור עזרא, א� היא הולכת 

 6בור לתורמי�. א� יש טענה שברגע שפאינה קירשנבאו� מגייסת כספי� עבור עמותת עזרא ולא עובד צי

 7ומותר לשל� לה שכר. בית השמפט העליו� קבע בשורה של פרשות שפעולה שקשורה בתפקידו שלצור, 

 8  עבירת השוחד א רק התפקידי� הפורמליי� של עובד ציבור.  פה נטע� שברגע שניגשת להביא כספי�. 

  9 

 10  עו"ד קוסטלי(

 11א שומע אותו. בפרשה ע אותו והיועמ"ש לא� לאד� יש כמה הובעי� מגייס כספי� לליכוד הבונס שומ

 12הראשונה פאינה ממלאת בו תפקיד במנותק מהיותה סגנית שר הפני�, זה מקובל בכל האריגוני� 

 13והבאנו לכ, רשימה ארוכה עבור ארגוני� הנוער שלו, א� זה תנועת מפגת עבודה. איש מעול� לא 

 14בית"ר שהיא העלה את הטענה שא� נוסעת חברת הכנסת רוחמה אברה� לגייס תרומות עבור תנועת 

 15של הליכוד זזה קבלת שוחד מהב� אד� שמימ� לה את הטיסה. הוא מימ� לה את הכרטיס. אנחנו 

 16עוסקי� בשאלה א� זה ניגוד ענייני� ולא שוחד. לא אסרו על קבלת תרומות על גיוס תרומות ג� א� 

 17כל אחד , אמר שמנגנו� הכספי� הקואליציוניי� יצר פתח ו2015אתה מקבל מימו�. היועמ"ש בשנת 

 18הבי� שזה קניינ�. אנחנו במשפט פלילי וא� היועמ"ש קבע שיש חסר אז אי אפשר להעמיד לדי� פלילי 

 19נוצר מצב של נורמה. היא אומרת שהיא רוצה למטרות  2015שהיועמ"ש כותב במפורש שעד שנת 

 20ות משותפות ה�� את מפלגת ישראל ביתנו העולמית. הצומת שבו היא עומדת ואנחנו העמותות עומד

 21  זה צומת אחרת לחלוטי� ואני לא צד בכלל. כשהיא אומרת תעביר לכא� מותר לי להעביר את זה.  

  22 

 23  ב"כ המאשימה:

 24ד ובהפרשת האמוני� די בכ, , ובהרבה פרשות ג� בהקשר פרשת השוח79מבחינה משפטית בשנת 

 25התפקיד  שנעשה בתו, המסגרת הארגונית שפועל הציבור. יותר חשוב שדי בכ, שיוצר קשרי� בתו,

 26הציבורי כדי שהדבר יחשב לפעולה שקשורה בתפקידו. ברור שמתי שהיא פונה לארגוני� כמו קק"ל 

 27היא עושה את זה מתו, הפעילות שלה. חברי שב ואומר שמימנו את ה טיסה של אס� שטס כדי 

 28להשתת- בהרצאה. כא� אנו מדברי� על מצב הרבה יותר רחב הוא מימ� לה טיסות לבני משפחתה, 

 29ל בהרי ההוקי בקנדה ע� אחיה וגיסתה, פלאפוני� שמצאו דרכ� לבנותיה, איפד עדשה למצלמה. טיו

 30יש לא מעט נסיעות שפאינה יזמה או ת�. קוד� היא מבקשת לטוס ואז מוצאי� את הסיבה. בשנת 

 31המחוקק קירב את העונש בי� נות� השוחד ובי� לוקח השוחד. המחוקק קירב והמסר הוא ברור  2010



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מדינת ישראל נ' אלינסו� ואח' 16563�08�17 ת"פ
  

  2017דצמבר  24  

  

 17

 1ני שוחד לא יהיה מקבלי שוחד. כאשר רוצי� להילח� בנות� השוחד אי אפשר להילח� ג� בלי נות

 2  במקבל השוחד. 

  3 

 4  "ד גזית:עו

 5  ולכ� לא אשאר לחקירתו.  3העד שמעיד היו� אינו מתייחס לנאש� 

 6ראשית, אני חושב שחלק מהנחות העובדתיות שבית המשפט הציג נובעות מנוסח כתב האשיו� ומדברי 

 7כתב התביעה, ואני מאמי� שככל שיחשפו הראיות חלק מההנחות ואפילו העובדות לא נכונות בדברי� 

 8  ה� אומרי� שזה לא ראוי ופע� אחת אומרי� אולי ימצאו תור�. הכי מובהקי�. 

 9אני מאמי� שזה תיק ע� סיכוי טוב לזיכוי ואני חושב שכ, יהיה. בשביל הנאש� שלי זה יותר מס, 

 10השעות באירועי� עובדתיי�. אני לפחות וג� נאשמי� אחרי� היו מוכני� לגמור את הדבר הזה. א� 

 11ו מדינת ישראל והתובע במדינת ישראל יכול להסתכל לה� בעיניי� והוא הול, לעמוד בפני בח� השצ]

 12לטעו� שאתה עומד מאחורי סורג ובריח זו זכותו. התמונה העובדתית תהיה יותר קרובה למה שאנחנו 

 13אומרי�. ג� א� יש עבירה בעיניי זה סיוע ולא תהיה כוננה לסיוע. כמו שבאי� בחשבו� ע� נאשמי� 

 14י לא יכול שלא מודי�. א� בסו- נגיע לאותה תמונה שאני חושב שהיא נכונה שזה יבוא לידי ביטוי. אנ

 15  לעשות את זה שזה תיק של מאסר בפועל. טענות מקדמיות אני שומר לי אות� בסו-. 

 16ה� סירבו. ה� לא רצו את הכס-, הוא וא בסדר לבמקרה שלנו ה� עשו יותר כי שדרשו יותר משהו ש

 17  ר� מתקשר ואומר שיעצרו א  הכס- ואומרי� לו שאי אפשר שזה עבר כבר. 

  18 

 19  עו"ד בכור:

 20  לדיוני� הקרובי�.  5ור את הנאשמת אני אבקש לפט

  21 

 22  לאחר שהוזהר כדי� ומעיד לתביעה –מר ר� ליבנה  1עת/

  23 

 24  . 2012תספר על עצמ- בקצרה, השכלה מקומות תעסוקה מאזור שנת   ש.

 25שבעליה עובד  –עבדתי ראש מטה בחברת הייעו� תארא  2012., גר בנס ציונה ב33אני ב�   ת.

 26  מש כמנכ"ל קר� רמו�. אני נמצא ומש 2015יחזקאל. ומיוני 

 27  א% תוכל לספר על חברת תארא ומה היא עושה.   ש.

 28תארא היא חברת ייעו� אסטרטגית ורגולטורית שלמעשה נותנת שירותי� של יעו� וליווי של   ת.

 29  אסטרטגיות והליווי שלה� בעיקר לגופי� מהמגזר הציבורי והמגזר השלישי. 

 30  מי היו העובדי% המרכזיי% בתארא.   ש.
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 1שזה אומר שהיתי אחראי על שלושה  –עובד הוא הבעלי� והמנכ"ל, אני הייתי הראש מטה ש�   ת.

 2תחומי� בחברה, אחד תהליכי עומק בחברה, להביא לקוחות חדשי� לחברה, ושלוש תמיד 

 3  טיפלתי כיוע� בי� תיק אחד לשלושה תיקי�. 

 4  מי זה אור� לסטר.   ש.

 5  היה סמנכ"ל הכספי� של החברה.   ת.

 6  איפה יושבת חברת תארא.   ש.

 7  . 17ישבה אז בבניי� עזריאלי במגדל העגול קומה   ת.

 8  מה ההבדל בי� העיסוק של חב' תארא לעיסוק של חברת יח"(?   ש.

 9חיברת יחסי ציבור עובדת מול התקשורת בעיקר חברה לשירותי אסטרטגיות אנחנו עבדנו   ת.

 10שבנינו אבל לא מול גורמי�  מול לקוחות ועוד גורמי� רלוונטיי� לתוכנית האסטרגית

 11  בתקשורת. חברות שירותי ציבור ה� נותני� מידע לתקשורת.

 12  לפעמי% עשית% שיתפי פעולה ע% חברת יח"(?   ש.

 13כ�. א� אתה בונה תוכנית אסטרגית ללקוח שיש בה אלמנטי� מול התקשורת הישראלית   ת.

 14  אחנו היינו צריכי� גור� שיש לו התמחות בנושא הזה. 

 15נייני% שקשורי% לכנס הצעירי% ושירותי היח"( לפאינה מה היו הקשרי% של מלבד הע  ש.

 16  המשרד שלה% לפאינה קירשנבאו% ומתי היית% פוני% אליה ובאיזה נושאי%. 

 17של החברה היו קוחות היו לה� ממשק כזה או אחר, פאינה בתפקידי� השוני� שלה מול   ת.

 18  הגור� הרלוונטי. 

 19  מה היית% צריכי% את פאינה.   ש.

 20פאינה היתה סגנית שר הפני� והיו לקוחות שהיו לה� תחומי עיסוק ממשיקי� לגנדה שלה   ת.

 21  או למשדר שלה הינו את� בקשר. 

 22ככל שידוע ל- שעובד מתארא היו� פוני% לפאינה בקשות להעביר כספי% תקציביי%   ש.

 23  ללקוחות תארא הא% היו פניות לפאינה לעברת תקיציבי%. 

 24  תה גור� מאוד מרכזי. אני מניח שהיו כי הי  ת.

 25  תסביר מה זה גור% מאוד מרכזי.   ש.

 26פאינה היתה אישה חזקה בישראל ביתנו. אני מניח כמו שעבדה מול הרבה גורמי� במערכת   ת.

 27הפוליטית פנינו אליה. סביר מאוד להניח שזה קרה שפנינו לפאינה שתסייע ללקוחות והיה 

 28  לה או ממשק דר, משרד הפני� או לגנדה שלה. 

 29   �בקלסר שיוגש בישיבה הבאה מהתביעה  55תעיי� במייל של- למצגת שמצורפת (ת/  ש.

 30  אני מכיר אותו.   ת.

 31  . מה זה המייל הזה מה אומר. 28.4זה  מייל שאתה שולח לעובד יחזקאל ביו%   ש.
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 1המייל הוא לפני ישיבה שהיתה לנו ע� פאינה והצוות שלה ומתארת מצע לדיו� לקביעת   ת.

 2  נה. אסטריגה מול פאי

 3  מי הכי� את המצגת.   ש.

 4  אני.   ת.

 5תסביר מה המשימה שאת%  –אני עובר לעמוד השלישי של המצגת הגדרת המשימה   ש.

 6  נתבקשת לתעמוד בה. 

 7אנחנו נתבקשנו לעמוד במשימה לשפר את הסיכויי� של פאינה ללמיקו� גבוה יותר ברשימה   ת.

 8  של ישראל ביתנו. היא רצתה להתקד�. 

 9  היא היתה סגנית שר.   ש.

 10  רצתה להיות שר.   ת.

 11  תדבר על הפרטי%. מה התבקשת% לעשות.   ש.

 12מה שאומר במצגת הזה שאנחנו רוצי� לחזק את התדמית של פאינה לקראת הבחירות   ת.

 13האלקטורט שלה  –הבאות, באמצעות כשאנו מגדריי� שלושה קהלי יעד כלל הציבור בישראל 

 14ת בסופו של דבר להיות הגור� היותר מכריע בעתיד והגו- הבוחר שזה מי שאמור להיו

 15  הפוליטי שלה. 

 16  מי זה רונ� צור.   ש.

 17הוא י וע� תקשורת שעבד ע� תארא על הרבה מאוד לקוחות ואחד מיועצי התקשורת   ת.

 18  המובילי� בישראל. 

 19  אי- הוא נכנס לתמונה.   ש.

 20אינה צריכה יחסי ציבור חלק גדול מהמצגת הזו הדיו� הפנימי בתארא ועיקר המשימה היה שפ  ת.

 21ובעיקר אסטרטגיה וליש� אותה. אנחנו המלצנו שרונ� צור יקח את העבודה הזו. למיטב 

 22הזכרו� שלי יצאנו מהתמונה הזו. ישבנו ע� הצוות של פאינה ואמרנו לה� שעדי- לה� לעבוד 

 23הזה  ע�  משרד יחסי ציבור כי אנחנו מיצרי� תוכ�. אני לא זוכר בדיוק את הזמני� א� בזמ�

 24  נתנו שירותי� לפאינה.   

 25  בשלב הזה לאחר המצגת מה קרה מה הוחלט ומי התחיל לתת שירותי% לפאינה.   ש.

 26הוחלט בסופו של דבר שרונ� יתחיל לעבוד איתנו, לא זוכר בדיוק את ציר הזמ�. הוא פנה אלינו   ת.

 27ת הוא נת� שנכנס פנימה לתת שירותי ייעו� תוכ� והוא ית� אל המעטפת. כלומר היינו צוו

 28  שירוצתי� ואנחנו נתנו שירותי�. 

 29  . אתה יודע כמה כס0 פאינה שילמה עבור השירותי% האלה  ש.

 30  . 3אל-  20לא ידעתי, אבל במשטרה אמרו לי שהיא שילמה   ת.

 31  איזה אחוז קיבלה חברת תארא.   ש.

 32  אל- החודשיי�.  20.מתו, ה 3 7000.נאמר לי ש  ת.
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 1  למה רונ� קיבל אתה חלקה גדול.   ש.

 2  אני מניח שהעבודה שלו היתה יותר גדולה.   ת.

 3  צור מתחילי% לתת שירותי% לפאינה אז מי חשבת שישל%.  9בשלב הזה שאת% ורונ�  ש.

 4  אני  הייתי משוכנע שפאינה משלמת.   ת.

 5  למה.   ש.

 6  כי היא זאת שקיבלה את השירות.   ת.

 7  דיבר ע% עובד עת העניי� הזה.   ש.

 8שהתחלנו את הקשר ע� פאינה וניהה יותר אינטנסיבי ושאלתי מי הול, לשל� ואני לא זוכר   ת.

 9  א� היה לפני המצגת או אחרי, אבל הוא אמר שפאינה תשל�. 

 10  מאיזה מקורות.   ש.

 11אני חשבתי שאז או מהכיס שלה או מהתקציב של הבוחר שיש לה מהכנסת, או מהקופה של   ת.

 12  ישראל ביתנו. 

 13בה התחלת% לעבוד, אי- נעשתה העבודה בפועל מי היה מהצד של רונ� צור הסתימה הישי  ש.

 14  מי היה מהצד שלכ% ואי- התנהלו הענייני%. 

 15ימות אחת לתקופה מסוימת א� זה אחת לשבוע או ייש יעדי� שמציבי� לנו הפגישות מתק  ת.

 16י� יותר, לא זוכר בדיוק, אנחנו מקציבי� לעצמנו יעדי� ומשתדלי� לעקוב אחריה� ומנס

 17לממש אות�. אני מהצד של עובד הצוות הוא אני ניס� זאבי מהמשרד של רונ� צור, ומהמשרד 

 18  של פאינה דאוד והדובר שלה קוטי. קוטי היה דובר סגנית השר. 

 19הפגישות הצד של עובד שזה אתה, צד של רונ� צור וניס� זאבי ואנשי% של פאינה שזה דאוד   ש.

 20  וקוטי. 

 21  כ�.   ת.

 22תעיי� בעמוד הראשו� ובשני העמודי%  – 288פגישת עבודה מתקבל ת/ אני מגיש סיכו%  ש.

 23  שמצורפי%, תסביר מה זה העמוד הראשו� ושני העמודי% אחר כ-. 

 24  שעשינו ע� הצוות של פאינה.  זה סיכומי פגישות  ת.

 25  אתה זוכר מי כתב את המסמכי% האלה.   ש.

 26  לא, אבל כנראה שזה לא אני.   ת.

 27  שניה% לא אתה.   ש.

 28  הראשו� בטוח לא אני. השני יכול להיות שאני רשמתי.   ת.

 29  מה הוא אומר בעמוד הראשו�.  – 3תסביר על סעי0   ש.

 30כמו שאמרתי זה דוגמא לסיכו� פגישה של הצוות ועולי� כל מני נושאי� שאנחנו חושבי�   ת.

 31שפאינה צריכה לטפל בה� כמו ארנונה מי� דוחות חנייה כדי לשפר את מעמדה ולקד� את 

 32  נדה שלה. האג
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 1תעיי�  –קוב( של כמה סיכומי פגישות  –מהקלסר שהוגש  57אני מציג לפניי- את ת/  ש.

 2  בסיכומי% מה הסיכומי% האלו. 

 3זה סטטוס שבועי שניס� הציג. אני חושב שזה מסמ, פנימי של רונ� צור שבו הוא מדווח   ת.

 4  להנהלה של רונ� צור, אני מניח, לא יודע אולי לצוות של פאינה על סיכו� הפגישות שלה. 

  5 

 6  עו"ד פורז:

 7  אינני מתנגד לעדות בתנאי שרונ� צור יעיד. 

  8 

  9 

 10  אתה היית נוכח בישיבות האלה.   ש.

 11ות כ�, אני לא חושב שהציגו את המסמכי� האלה, לא בטוח . אני מכיר את התכני� ע� הלקוח  ת.

 12  אבל לא ראיתי את המסמכי� האלה. 

 13של הסטטוס הלקוח  בעמוד השני – �24.6סטטוס שמתחיל מה –אני מפנה לסטטוסי%   ש.

 14  מרוצה מאוד מהכנס האחרו� שיזמנו... מה זה אומר. 

 15ינו איתו. מדובר בכנס של הצעירי�. הוא רוצה שניפגש הלקוח היה מאוד מרוצה מהכנס שעש  ת.

 16  יותר והלקוח זה פאינה. 

 17  קיי% קושי להניע את צוות יועציה בשטח.   ש.

 18קורה די הרבה ע� לקוחות ש אתה לא מצליח להניע את כל המהלכי� שא ה רוצה ליזו�.   ת.

 19  רצינו לקיי� פגישות ע� פאינה כדי לקד� את הצוות. 

 20בהתחלה פרסומי% אחרוני%, בעקבות  –הראשו�  �14.5ועי של הס השבאני מפנה לסטטו  ש.

 21ניסיו� לקיי% פגישה ע% פולארד ועוד כל מני נושאי% בי� היתר אני רואה  �יו% הנקבה...

 22  תסביר בבקשה על הנושא הזה.  �באיטמי% על הפרק גיבוש כנס צעירי% לכנסת...

 23אחד מהדברי� שפאינה יזמה היה נושא של הצעירי� בישראל בזמנו היה גל תקשורתי על   ת.

 24החיילי� שיורדי� מהאר� והיו הרבה איטמי� בתקשורת על זה. הוחלט לעשות כנס בנושא 

 25  בכנסת. 

 26  מי העלה את נושא הכנס.   ש.

 27  אני לא זוכר א� זה אנחנו או פאינה.   ת.

 28שדאוד הוא שפנה אלי- בנושא הכנס לצעירי%, בחקירה ראשונה של- במשטרה אמרת   ש.

 29  עכשיו אתה אורמ או הצוות שלכ% או הצוות של פאינה. 

 30אני מניח שא זכרתי יותר. אני זוכר שהנושא הזה עלה לתקשורת של ירידת צעירי� מישראל.   ת.

 31  או אנחנו או ה� העלו את זה. 
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 1כי הצוותי% ימשיכו לעבוד על עמוד ראשו� סוכ%  4סעי0  –אני חוזר לסיכו% פגישת עבודה   ש.

 2  ... מי זה הצוותי%. �25.6כנס הצעירי% ב

 3  זה הצוות שלנו הצד של עובד, הצד של רונ� צור והצד של פאינה.   ת.

 4  מה היה בכנס.   ש.

 5בכנס עצמו היה שיח על ירידת צעירי� מישראל. אני לא זוכר מי האנשי� שדיברו, אבל אני   ת.

 6  י מעוז ג�היה אני חושב, או שהבריז. מניח שפאינה ועוד אנשי� כששלומ

 7  למע� מי ולאיזה מטרה נער- כנס הצעירי%.   ש.

 8  כנס הצעירי� נועד לקד� את השיח הזה שפאינה תהיה במרכזו ותנהל אותו.   ת.

 9  מבחינתכ% את% ורונ� צור שמתגבש לשפר את התדמית של פאינה מה היתה מטרת הכנס.   ש.

 10  להבליט את פאינה.   ת.

 11בכנס הצעירי% חו( מפאינה שהיתה הדוברת הראשית השתתפו ג% עמותות איילי% והרוח   ש.

 12  החדשה. מבחינת- העמותות איילי% והרוח החדשה היו לקוחות של-. 

 13  לא.   ת.

 14  מה היה תפקיד% מבחינת- בכנס הזה.   ש.

 15  . . מדובר בעמותות שחלקו את אותה הגנדה ודחפו את הכנסעמותות שיחלקו את אותה הגנדה  ת.

 16חו( מהנושא של הכנס וההתכוננת לכנס הזה הא% נציגי%ש ל עמותת הרוח החדשה או של   ש.

 17  איילי% היו נוכחי% בפגישות השבועיות. 

 18כמו שזכור לי אני מניח שלפני הכנס או דברי� שקשורי� לצעירי�, בעיקר לפני הכנס היינו   ת.

 19  בקשר את�. 

 20הא% ה% השתתפו בפגישות שדיברת% על שי% את נושא הכנס הצעירי% בצד, חו( מהכנס   ש.

 21  חוק הנקבה. 

 22  לא שזכור לי.   ת.

 23  ה% השתפו או לא.   ש.

 24  לפי מה שאני זוכר לא כי ה� לא מופיעי� בסיכומי�.   ת.

 25, בכל הפורומי% 286, שורה 26.1.2015אני ארענ� את זכרונ- מההודעה האשונה  מיו%   ש.

 26שציינתי לעיל, אות% פגישות קוטי עובד אני רונ� ניס� צור0 מת� ואלישבע לא היו נוכחי% 

 27  א0 פע% למעט העזרה שלה% בכנס. 

 28א זוכר שה� אני מניח שאמרתי דברי� נכוני� בחקירה. למעט הישיבות כמו שאמרתי, אני ל  ת.

 29  השתתפו בישיבות שלנו. 

 30  יש עוד גור% כלשהו שמבחינת- היה לקוח של- חו( מפאינה.   ש.

 31  לא.   ת.
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 1יכול להיות בשלב מסוי% נאמר ל- על ידי אד% מסוי% שלא פאינה משלמת את שירותי   ש.

 2  היח"( ושירותי% שהיית נות� לה. 

 3א על ידי עמותת אילי�. אנחנו בשלב מסוי� נאמר לי שהכס- לא משול� על ידי פאינה אל  ת.

 4  צריכי� לתת שירותי� לאיילי� ולרוח החדשה. 

 5  מי אמר ל-א ת הדברי%.   ש.

 6  א� אני לא טועה מת� ואלישבע שה� האנשי� של הרוח החדשה ואיילי�.   ת.

 7  ואלישבע מזר אמרו ל- את הדברי%.  2נאש%   ש.

 8  כ�.   ת.

 9  מה ה% בדיוק אמרו ל-.   ש.

 10אמרו לי שאנחנו צריכי� לתת איזה שה� שירותי� של ייעו� לעמותות כי בסופו של דבר ה�   ת.

 11משלמי� על זה וא� אני זוכר נכו� אלישבע אמרה שהוועד המנהל שלה לא יאשר את העברת 

 12  הכספי� א� ה� לא יקבלו את השירותי�. 

 13  ככל שנושא מינהל תקי� עלה בשיחות האלה תסביר.   ש.

 14להוצאות כבדות ובטח שחבר וועד לשקיפות בנושא ההוצאות שלה� בעיקר  עמותות נדרשות  ת.

 15מנהל חשו- לכל ההוצאות. א� משלמי� לספק שנות� שירותי� והוא לא נות� לה� שירותי� 

 16  זה עלול לעלות שאלות. 

 17  ה מוטרד סביר. ינאמר ל- על ידי דה� ואלישבע יכול להיות שמישהו מה% יה  ש.

 18  שאלישבע היתה יותר מוטרדת. אני לא זוכר, נראה לי   ת.

 19  , אמרת שאלישבע היתה יותר מוטרדת. 13.12אתה בראיו� במשרדינו ביו%   ש.

 20  נכו�, אני זוכר שהיא דיברה על הועד המנהל.   ת.

 21  היא העלתה את הנושא של ניהול לא תקי�.   ש.

 22  אני חושב שכ�.   ת.

 23  מה הציפייה של גב' מזי ממ-.   ש.

 24  ג� שירותי� לה�.  שנית�  ת.

 25  מה אמרת לה%.   ש.

 26  אני מניח שמה שאמרתי לה� אז בסדר והלכתי למשרד.   ת.

 27  אתה יודע א% איילי% ורוח חדשה ביקשה בקשה דו מה מרונ� צור.   ש.

 28אני מניח שכ�. אני זוכר שעשינו ישיבה ע� אלישבע כדי לנסות אולי לתת לה איזה שה�   ת.

 29  וי� שחשבו שג� לה� מגיע שירותי. שירותי�. קרה לנו ע� כמה לקוחות שהיו לנו גורמי לו

 30יח"( מרונ� צור בשעה שיש לה%  תימה חשבת על הסיטואציה שאיילי% מבקשי% לית� שירו  ש.

 31  יחצ� שעובד את% באופ� קבוע. 
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 1איילי� היא עמותה חזקה ביחסי ציבור והיה נראה לנו די תמוה. מצד שני זה ג� זה לא משהו   ת.

 2  שלא נתקלנו א- פע�. 

 3  ל הסיטואציה שגור% אחר עמותה ממנת את השירותי% של פאינה. מה חשבת ע  ש.

 4  אז חשבתי שא� זה כ, זה לא בסדר. א� היא הלקוח היא צריכה לשל� עליו.   ת.

 5למה שירותי יחסי אתה מסביר רוח חדשה שי – 204בחקירה הראשונה במשטרה בשורה   ש.

 6שבכלל הענקנו לפאינה ולא לרוח החדשה או איילי%. כל מה שעשינו  �...1אל0  20ציבור של 

 7  ע% אלישבע היה במסגרת של פאינה. תסביר את הדברי%. 

 8כמו שאמרתי. אני אמרתי שזה לא הגיוני שעמותות רוח חדשה או אילי� משלמות לחוזה   ת.

 9  הזה. 

 10  אי- פעלת.   ש.

 11  זה לעובד.  העליתי את  ת.

 12  מה אמרת.   ש.

 13  אמרתי לו שצרי, לבדוק את זה וזה נראה לי לא תקי�.   ת.

 14  אתה זוכר מתי נאמרו ל- הדברי% על ידי אלישבע.   ש.

 15  מה פגישה אקראית במשרד הממשלה, אני זוכר שנאמר אחרי. ילא זוכר, התקי  ת.

 16  מה היה בפגישה.   ש.

 17בפגישה היה פורו� צעירי� ע� פאינה או רק ע� הצוות שלה. ירדתי למטה שפגשתי את מת�   ת.

 18  ואלישבע והתיישבתי את� לצהריי� ואז אמרו לי את הנושא של לתת לה� שירותי�. 

 19  ככל שמת� דה� הסביר ל- למה איילי% ממני% את היח"( והשירותי% של עובד יחזקאל.   ש.

 20ה ומי נות� נות� את השירותי�. היה ברור שה� עושי� הרבה אני לא זוכר שהסבירו לי למ  ת.

 21  פרוייקטי� ע� פאינה. 

 22  בחקירה של- אמרת אמת.   ש.

 23  כ�.   ת.

 24, החל משורה 1.2.15אני מדבר על הודעה מיו%  –אני מרענ� את זכרונ- בחקירת- במשטרה   ש.

 25לי לדוגמא  "באותה ארוחה מת� סיפר לי כי פאינה העבירה כספי% קואליציוניי% וסיפר 24

 26מכספי% קואליציוניי% ובנוס0  1מיליו�  5על עיר הסטודנטי% בשדרות שפאינה נת� 

 27  לכספי% שקיבלו מהאוצר. עד כא� מדוייק. 

 28  אני לא זוכר שאמר, אני בטוח שלא שיקרתי. במשטרה אמרתי אמת.   ת.

 29  תענה לי בדיוק אמרת אמת במשטרה.   ש.

 30  כ�.   ת.

 �31 אמר לי שפאינה מעבירה כספי% קואליציוניי% איילי% י% מתיבנוס0 באותה ארוחת צהר  ש.

 32  לקידו% תדמיתה הציבורית.  �והרוח חדשה מעבירי% לה כספי%...



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מדינת ישראל נ' אלינסו� ואח' 16563�08�17 ת"פ
  

  2017דצמבר  24  

  

 25

 1לא זוכר שאמר לי את זה זה היה לפני הרבה מאוד שני�. קשה לי לענות א� זה במילי� האלה.   ת.

 2שלה וה� עוזרי� היה ברור שפאינה כ� היה ברור ונאמר שפאינה עזרה לאיילי� וה� מהאגנדה 

 3  לה. 

 4אתה אומר "נכו� מת� אמר לי שבגלל שמעבירה לה% כספי%  57ה בשורה רבהמש- החקי  ש.

 5הוא אמר לי שחשוב לו שפאינה תהיה  –מת� דאג לשל% לה כספי% ..." קואליציוניי% 

 6  מרוצה. 

 7בוודאות נאמר שאיילי� עובדי� בשביל פאינה והיא שותפה שלה� וה� עוזרי� לה. הנושא   ת.

 8  של התשלו� אני לא זוכר שנאמר, אבל אני בטוח שלא שיקרתי במשטרה. 

 9  הבנת שזו נקודה מרכזית בחקירה של-.   ש.

 10  זוכר. אני מניח שלא שיקרתי.  אני זכרתי אז יותר ממה שאני זוכר היו�. היו� אינניכ�.   ת.

 11  % במשטרה. יאמרת דברי% מדויק  ש.

 12  כ�.   ת.

 13בניגוד לפרויקטי% נוספי% שש% נאמר לי מפורשות על  – 107בהמש- לאותה חקירה שורה   ש.

 14ומר שמת� אמר ל- ידי מת� איילי% ...שה% משלמי% את שירותי הייעו( של פאינה. אתה א

 15מפורשות שהוא משל% את היח"( ופאינה מעבירה לו כספי% קואליציוניי%. אמרת אמת 

 16  בחקירה במשטרה. 

 17  אני לא זוכר, אבל אני מניח שכ�.   ת.

  18 

 19  התובע:

 20אבקש להגיש את ההודעות העד במשטרה לא מחמת הכרזתו כעד עוי� אלא כיוו� שהיו� אומר שאינו 

 21  � הוא בטוח שבמשטרה אמר את האמת. זוכר את הדרי� שנאמרו אול

 22  ד') �(א' 289ההודעות מוגשות ומסומנות ת/

  23 

 24  עו"ד קוסטלי(:

 25  אי� לנו התנגדות להגשת ההודעות אול� זאת א, ורק ביחס לדברי� שהעד מעיד עליה� היו�. 

  26 

  27 

 28  הסברת אי- פעלת וניגשת ליחזקאל ומה הי תה התגובה שלו.   ש.

 29  התגובה של עובד היתה שיבדוק ע� היועמ"ש.   ת.

 30  להתרשמות- היה מופתע.   ש.

 31  להתרשמותי היה מופתע.   ת.

 32  ברי% האלה לראשונה בפני עובד יחזקאל. דאתה הבאת את ה  ש.
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 1  כ�.   ת.

 2  כל הא% היתה לפני או אחרי כנס הצעירי%. אתה זוכר את הפגישה בחדר האו  ש.

 3  לא זוכר. אבל אפשר לראות את זה.   ת.

 4  בחקירות במשטרה אמרת שהיה אחרי.   ש.

 5  אז זה היה אחרי.   ת.

 6מוגש ומסומ�  –תעיי� בתמליל שיחה אני מגיש לבית המשפט בי� העד לבי� דוד גודובצקי   ש.

 7   – 290ת/

  8 

 9  עו"ד קוסטלבי(:

 10  מה שכתוב באמצע גבר זה ר�, שמענו את השיחה שאמר לעובד. בשורה הארוכה הראשונה. 

  11 

 12  תסביר מה זו השיחה הזו.   ש.

 13  היא שיחה ביני לבי� דאוד אחרי שנתבקשתי לברר הא� הכס- צרי, להגיע לרונ� צור.   ת.

 14  מה אתה מתכוו� כשאתה אומר שהסיפור ירד   ש.

 15  הא� ההתקשרות הסתיימה.   ת.

 16  מה זה אומר ממשי- כרגיל.   ש.

 17של פאינה והמשכנו לתת  טועה זה שלב שהורדנו את המינו� בעבודה מול הצוות א� אני לא  ת.

 18  לה� שירותי� בעצימות נמוכה. 

 19  למה.   ש.

 20הפסקנו לתת לה� שירותי�. בד"כ ג� ע� לקוחות פוטנציאליי� וג� לא תחזוקת לקוח   ת.

 21מינימלית. אומנ� מופיע שאנחנו ממשיכי� כרגיל אבל המשכנו לייע� לפאינה אבל לא באותה 

 22  התדירות. 

 23  תסביר למה דאוד מתכוו�.  �ירד מהפרק ודאוד אומר ל- בסדר תקשיב עכשיו בחירות...  ש.

 24  צלחת ישראל ביתנו. היו בחירות וכול� התעסקו בבחירות בה  ת.

 25בהמש- הוא שוב אומר ל- "רונ� מחפש אותי ודאוד אומר כ� נכנסנו לתקופת בחירות. זה לא   ש.

 26  מעני� אותנו הקשר. 

 27חרי� זה לא זמ� שיגרה שאפשר לקד� את הלידי�. בתקופת ה� מתעסקי� בדברי� א  ת.

 28  הבחירות לא יכלה להתעסק מבחינתה בלידי� שנתנו לה. 

 29  אני מפנה לשורה של התכתבויות שבחקירה במשטרה הוצג ל- רק חלק מה%.   ש.

 30מההסכ% שאתה לא אוהב את ההסכ% ועובד במשטרה הוצג ל- חלק  .291התקבל וסומ� ת/

 31  שואל אות- למה. 
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 1יש כא� תכתובת שאנחנו מדברי� על ההסכ� ע� פאינה וה� הסדרנו את זה מה הסכומי�.   .ת

 2הסדרנו את הכספי� וסמנכ"ל הכספי� אומר שכ�, אני כותב לו בפרוטוקול שאני לא אוהב 

 3  את הסידור הזה.

 4  עובד מחזיר ל- וכותב צרי- להעביר ליועמ"ש. מה לא אהבת בהסכ% הזה.   ש.

 5  בזמ� הזה הבנתי שיש עמותה  שמשלמת א ההסכ� והעליתי את זה לעובד.   ת.

 6המיילי% ה% לפני כנס הצעירי%, ואתה בחקירה במשטרה אמרת שלאחר כנס הצעירי% מת�   ש.

 7ואלישבע דיברו אות-. אתה בטוח שבמיילי% האלה הבנת שלא פאינה ממנת את השירותי%. 

 8  לה אילי% לא מופיעה. למשל יכול להיות שהפריע ל- משהו אחר והמי

 9. הכוונה היתה שלי לא הפריע אני חושב שבעיקר מה שהפריע לי זה הנושא שהעמותה משלמת  ת.

 10שהכס- יגיע מרונ� צו�ר והיו לנו הרבה מאוד מקרי� כאלה שכס- הגיע מיחצ� אחר או 

 11שהעברנו למשרד יח� אחר. מה שהפריע לי זה זהות הגור� המשל�. אני מניח שנאמר לי מי 

 12   גור� .ה

 13  ככל שדוד גודובצקי פנה אלי- תסביר לי.   ש.

 14  דאוד ביקש וחיפש לויקה רבי� עבודה. (העוזרת של פאינה קירשנבאו�).   ת.

 15  מה הוא ביקש ממ-.   ש.

 16שאני אעזור. הראת לי חומרי� את ההודעות שלי שהבאנו אותה לתארא לראיו�. הוא ביקש   ת.

 �17 ההצעה לעובד וברענו� הראית שעובד העי- שנכנס אותה לתארא ובעוד אירגוני�. באתי ע

 18  אותי מהמדרגות. 

 19  מה הוא אמר ל-   ש.

 20  שהיא לקוחה שלו וזה רעיו� לא טוב להעסיק אותה.   ת.

 21  מההכרות של- בשני% שע% עובד יחזקאל היו עוד מקרי% שבה% דחה הצעות לא כשרות.   ש.

 22כ�. עובד לאור, השני� שעבדתי איתו וג� לפני כ� עובד מאוד הקפיד על הנושא של מינהל   ת.

 23תקי� והוא נכווה בעבר בנושאי� האלו. הוא מאוד השתדל להימנע מדברי� שמריחי� לא 

 24  טוב. 

  25 

 26  לאחר הפסקה

  27 

 28  קוסטלי(חקירה נגדית לעו"ד 

  29 

 30  יש לנו את תארא חב' ייעו( אסטרטגית ברשותו של עובד יחזקאל.   ש.

 31  כ�.   ת.

 32  החברה לא עוסקת ביחסי ציבור.   ש.



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מדינת ישראל נ' אלינסו� ואח' 16563�08�17 ת"פ
  

  2017דצמבר  24  

  

 28

 1  נכו�.   ת.

 2  אי� לה מחלקה שעניינה יחסי ציבור.   ש.

 3  לא.   ת.

 4  חיש לנו את החברה של רונ� צור שהוא וותיק ביחסי ציבור.   ש.

 5  כ�.   ת.

 6שלימי% ככלל כי את% מתעסקי% בעול% התוכ� את% לא מתחרי% תארא ורונ� צור, את% מ  ש.

 7  ייעו( אסטרטגי ורונ� צור ביחסי ציבור. 

 8  כ�.   ת.

 9  הפרסונות בתארא יש את עובד יחזקאל.   ש.

 10  עובד שהוא הבעלי� של החברה.   ת.

 11  אור� לסטר   ש.

 12  סמנכ"ל כספי� בתארא. ואני ראש המטה.   ת.

 13  בחברה של רונ� צור שי את רונ� צור הבעלי% של רונ� צור, ניס� זאבי הרפרנט שעבד מול-.   ש.

 14  כ�.   ת.

 15  יש את המנכ"ל ששמו עמיר נעמי  ש.

 16  כ�. המנכ"ל של חב' רונ� צור.   ת.

 17   �מקבלי שירותי% יש את חברת הכנסת הגב' קירשנבאו%, דאוד גודובצקי   ש.

 18  אבל ראש המטה ש�.  כ�, דאוד אינני בטוח מה היה תפקידו  ת.

 19  קוטי צפרי.   ש.

 20  לא יודע את ש� המשפחה הוא היה הדובר של פאינה.   ת.

 21  יש שתי עמותות אחת רוח חדשה מי המנכלית.   ש.

 22  אלישבע הבת של עדנה מזיה.   ת.

 23  מה היא עושה הרוח החדשה.   ש.

 24  עמותה שמתעסקת בצעירי� מירושלי�. מקדמת צעירי� בירושלי�.   ת.

 25  יש את עמות איילי%.   ש.

 26  היא פותחת כפרי סטודנטי� בפריפריה. אני חושב ג� בפריפריה החברתית.   ת.

 27  מי שהיה בעמותת אילי% מת� דהא�.   ש.

 28  מת� ודני גליקסברג.   ת.

 29  עובד יחזקאל אמרת שמדובר באד% שמהכירותי מקדש את שירות החוק והיושרה.   ש.

 30  אמת.   ת.

 31  ה נוצרו יחסי חברות. שעובד יחזקאל לבי� פאינ אמרת  ש.
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 1לא נוצרו, עובד בקשר חברי ע� הרבה אנשי� בולטי� בישראל ופאינה היתה אחת     ת.

 2  מה�. 

 3עוד לפני שאתה נכנס לתמונה באותה פגישה בעזריאלי ע% רונ� צור וע% פאינה קירשנבאו%   ש.

 4  היא כבר באה כחברה של עובד.  2014בחודש אפריל 

 5  . 2014והיא ביניה�. עוד לפניה פגישה באפריל  לא היא לא, הרבה פוליטיקאי�  ת.

 6מרוח חדשה שאלו אותה על מה היא יודעת על תארא ואני מציג מה שהיא  –אלישבע מזיה   .ש 

 7אמרה. לפני זה אמרת בחקירה הראשית בהתחלה הפגישה היתה בי� פאינה עובד אני ורונ� 

 8מרת% תפאינה שמה צורהיא באה לרונ� ואת% הבאת% את רונ�. במהל- אותה פגישה א

 9  השהיא צריכה זה יחסי ציבור. 

 10  לא זוכר פגישה ספציפית בהרכב הזה . הפננו לרונ� צור למיטב זכרוני.   ת.

 11  מי שהחזיר או תכ% לתמונה היה רונ� צור.   ש.

 12  כ�.   ת.

 13מי שלא היה בכל הפגישות האלה ואמרת בהגינות שבכל הפגישות האלה לא מת� דהא� לא   ש.

 14  אלישבע בכל הפגישות ע% פאינה ורונ� צור. 

 15  בפגישות השוטפות לא נכחו.   ת.

 16צור. רונ� צור היה הוא זה שפעל  9יכול להיות שר� ליבנה עובד של עובד יחזקאל ולא של רונ�  ש.

 17  מול העמותות ואתה היית ש%. ה% בכלל לא יודעי% שאת ה עובד של תארא. 

 18  אני לא יודע.   ת.

 19"אנחנו ברוח חדשה לא לקחנו  – 12.3.15להודעה מיו%  79�83אלישבע אומרת בשורות   ש.

 20בד יחזקאל ולא ידעתי על זה, אני חשבתי שהוא משהו נפרד שפאינה שכרה שירותי% של עו

 21  אותו, מעול% ל א דיברו איתי על עובד יחזקאל בנושא. אתה ידוע את הדברי%. 

 22  לא ידוע לי.   ת.

 23שואלי% אותה עלי- ואתה מופיע באס.א%.סי% שלה כר� ליבנה יחסי ציבור ושואלי% אותה   ש.

 24ת שמות הנציגי% אית% היית בקשר ממשרד רונ� צור ומשרד א 88�92"פרטי בפניי בשורות 

 25תארא של רונ� צור. היא אומרת "בהתחלה חשבתי שר� ליבנה ממשרדו של רונ� צור, ורק 

 26אחר כ- הבנתי שהוא עובד של תארא אפילו בנייד שלו רשמתי ר� ליבנה יחסי ציבור ואחר 

 27ליבנה. זה לא נראה מופר-  כ- שיניתי. בכל התקופה שאתה מעיד עליה א ה מבחינתה ר�

 28שהא חשבה. מעול% לא עשית אתה שיחה ואתה עובד, והיתה לכ% פגישה ע% רונ� צור, 

 29  ועוסק בייעו( אסטרטגי. 

 30  א היתה שיחה כזו. ל  ת.

 31מציגי% בפניה את  מה שהציגו בפניי- בחקירה אתה את מערכת ההסכמי% בי� רוח חדשה   ש.

 32  לרונ� צור לא ראית עד לחקירה. 
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 1  ראיתי. איש לא הראה לי.  לא  ת.

 2שומעי% את אלישבע ומראי% לה את התכתובת הפנימית בי� עמיר נעמי לבי� אור� לסנר   ש.

 3  איש הכספי% של תארא היא אומרת שזו פע% ראשונהש לא ידעה מי זה אור�. 

 4  לא יודע לאשר.   ת.

 5  אית- לא היתה פגשיה ביח� אלישבע לאור�.   ש.

 6  לא.    ת.

 7למה דווקא לתארא  290�293הא� בחקירה שלו באח מהודעותיו בשורות שואלי% את מת� ד  ש.

 8והוא עונה"א0 אחד לא ביקש מאיתנו לעבוד בייעו( אסטרטגי, ואז שואלי% הא% אתה יודע 

 9שרונ� צור שרשר חלק מהכס0 שקיבל לעובד יחזקאל "אי� לי מושג ולא ידעתי על זהולא 

 10ה. המערכת הפנימית בי� תארא לרונ� צור היה לי מושג". ג% ל- אתה לא יודע להתייחס לז

 11  לא היתה שיחה כזו. 

 12  לא.   ת.

 13, (א') המיילי% בי� ר� לבנה לעובד יחזקאל 55ג% למייל ששלחת לרונ� צור המצגת סומנה ת/  ש.

 14  לרונ� צור לניס�, אתה לא צד למיילי%. 

 15  לא.   ת.

 16  . 25.6.14תיערו- הדברי% והעובדות שהעדת בראשית, הכנס היה ביו%   ש.

 17  או.קיי.   ת.

 18הודעות במשטרה, בראשונה  4אתה אומר בהודעה ראשונה שחברי שאל אות- כאשר נתת   ש.

 19אתה אומר כ-"עד שיחתי ע% מת� ואלישבע באותה ארוחת צהריי% לא ידעתיש איילי% ורוח 

 20חדשה שילמו את החוזה, ג% שאמרו לי עדיי� לא הבנתי את זה. עד לאותה ארוחת צהריי% 

 21  % שילמו את יחסי הציבור. לא ידעת שאיילי

 22  אני מבולבל ע� התאריכי� וההודעות, אבל כ�.   ת.

 23  אמרת אמת   ש.

 24  כ�.   ת.

 25אמרת שאת הפגישה בארוחת הצהרי% יודע לתאר- לפגישה במשרד הפני% שהיה משהו   ש.

 26מעפולה וסג� ראש עיריית ראשל"צ. מתי היתה הפגישה בלשכת משרד הפני% ע% רז פיצלי( 

 27  ואז תדעו מתי היה. 

 28  כ�.   ת.

 29  חודשי% אחרי הכנס.  3, כמעט 2.10.14המועד שבו התקיימה אותה פגישה   ש.

 30  כ�.   ת.

 31  . 1מוגש ומסומ� נ/ – 2.10.2014מיו% � יומד0 ה

  32 
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 1  אתה אומר שאחרי הפגישה מת� ואלישבע ירדו לארוחת צהריי% והתחברת אליה%.   ש.

 2  או.קיי.   ת.

 3  לא ידעת שאיילי% משלמת לרונ� צור.  2.10אתה אומר שעד לאותו מועד   ש.

 4  יש לי קצת סלט ע� התאריכי� אבל את הכספי� קיבלו לפי החקירות.   ת.

  5 

 6  :קוסטלי( עו"ד

 7אל0 לרונ� צור. אי� מחלוקת  20אי� מחלוקת שעמותת רוח חדשה שעומדת בראשנה אלישבע שילמה 

 8אבל  1אל0  20במסגרת ההסדרי% בי� איילי% לרוח חדשה איילי% העבירו לרוח חדשה את אות% 

 9 1 7,000הכס0 הזה הל- לרונ� צור ורונ� צור העביר מהכס0 בלי ידיעת מת� דהא� ואלישבע מזיה 

 10  חזקאל. העד בהגינותו אמר שלא ידע על כ-. רונ� צור מעיד שנת� שירותי% לעמותות. לעובד י

 11  רונ� צור הוא עד כא�. 

  12 

 13, 2.10מוביל ל 25.6.14בהודעה ראשונה אתה אומר שהיה כנס, אחרי שלושה חודשי% אחרי   ש.

 14אותה ארוחת צהריי% היתה שלושה חודשי% אחרי הכנס. חברי הראה ל- חלופת מיילי% 

 15  ית את הכל. רא �13.12שבמשטרה הראו ל- את העמוד הראשו� וב

 16  או.קיי.   ת.

 17. �25.6.14לפני הכנס, הכנס היה ב 2014חלופת מיילי% מתחילת יוני  – 291אני מפנה לת/  ש.

 18(ארבעה חודשי% אחרי). אמרת שהיה בוריס ורז סג� ראש  2.10השיחה שבה הוא ידע היא 

 19לארוחת צהרי%, ואז ניגשת אליה% ואמרת לה% שלו%.  עיריית ראשל"צ ומת� ואלישבע ירדו

 20  חודשי% אחרי . 3אתה בפע% הראשונה אמרת שזה לא היה לפני הכנס היה 

 21  כ�.   ת.

 22אני מציג ל- את המיילי% ע% תאריכי% שוני%, לעמוד האחרו� מעובד יחזקאל לאור� לסטר   ש.

 23אלישבע ומת� לא צד למייל ור� ליבנה הכותרת פאינה...אי� זכר לאילי%. עמיר נעמי מנכ"ל 

 24  הזה. 

 25  כ�.   ת.

 26  שהוא בשקר ע% עמיר, ועדי� לא קיבלו הסכ% ממנה הכוונה לפאינה.  �5.6אז כותב אור� ב  ש.

 27  כ�.   ת.

 28  אי� אילי%.   ש.

 29  נכו�.   ת.

 30  . ועובד מאשר שאלה הפרטי%. 7000וה% משלמי%  20ממה שנאמר שהיא משלמת   ש.

 31  כ�.   ת.

 32  מי בי� רונ� צור לתארא. אי� זכר לאיילי%. ה% מדברי% על ההסכ% הפני  ש.
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 1  אמת.   ת.

 2אור�  116עובד אמר שאלה הפרטי% שהכס0 לא מגיע. בעמ' המסומ�  �6.6אתה זוכר שב  ש.

 3"לפרוטוקול אני ל אוהב את הסידור הזה צרי- לוודא  �11.6משיב לו  טופל. אתה כותב כ- ב

 4לא אוהב...אנא טיפולכ% ועידכוני".  אותו ע% הלפרי� ויש ל- חלופה, ואז עובד אמר למה אתה

 5עובד אמר חד משמעי מהמייל הזה עולה שמה שר� אמר שמוטרד זה על החלוקה הפנימית 

 6בי� רונ� צור לעובד, ואתה כו תב לו שאתה מוטרד והוא עונה למה אתה מוטרד. ליתר בטחו� 

 7  בשלב הזה אי� איילי%. הוא כותב שצרי- לגבות ע% אור�. 

 8עשית לי סלט ע� התאריכי�. קשה לי להגיד שמהש הטריד אותי זה חלוקת  –אני מודה   ת.

 9  הכספי�. 

 10  יכול להיות דבר אחר שקשור לאיילי%.   ש.

 11  לא.   ת.

 12בו אור� מכתב אות-  2014אני מקריא מה שעובד אמר שואלי% אותו "מציג ל- מיילי% מיוני   ש.

 13תארא קיבלה  –פאינה. תשובה מדוע כונה הסכ% זה  –ואת ר� לבנה בעניי� הסכ% פאינה..." 

 14את שכ"ט מרונ� צור...זה כונה הסכ% פאינה כי נתנו שירותי% לפאינה...אחרי שסיפרתי 

 15  מה שעובד אמר הא% יש טע% בדבריו. 

 16  לא יודע מה לומר ל,.   ת.

 17  כשאתה כותב אותי זה מטריד אי� ל- בעייה פלילית..."  ש.

 18עד לרגע זה שאתה עשוה לי סכרוני� ע� תאריכי� הייתי די משוכנע שיש חוזה בי� רונ� צור   ת.

 19  לאיילי� בחקירה נדלקה לי נורית וניגשתי לרונ� צור. 

 20אתה לא ידעת שהיא משלמת את יחצי הציבור של רונ� צור ואי� זכר לאיילי%. כתוב על   ש.

 %21 מציע חלופה ומה שהפריע ל- שאלת החלוקה בינ- לבי� רונ� צור. הא% בשלב הזה ואתה ג

 22  את עובד והחלוקה הפנימית בינ- לבי� צור. 

 23  אני לא יודע.   ת.

 24  .2את נ/, אני מציג בפניי- �25.6.14מה זה הכנס שנעשה ב  ש.

 25  . 2מסמכי% הקשורי% לכנס הצעירי% מוגש ומסומ� נ/

 26  יש לנו לוגו וכתוב חברת הכנסת מתכבדת להזמינכ% לכנס...  ש.

 27  כ�.   ת.

 28בעמוד השני יש את הכותרת של הכנס שמשני% כיוו� אלישבע מזיה הא% נכו� לומר שזה   ש.

 29כנס משות0 שמצד אחד הנושא שלו משני% כיוו� המאבק ביורדי% החדשי% ששותפי% לו 

 30  עמותות חברתיות, ומי שמקד% את הנושא הזה זה פאינה חברת הכנסת. 

 31  כ�.   ת.
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 1מקומות...יש חלוקה לפי התרומה של  120עמוד השלישי יש תקציר של הכנס, האול% מכיל   ש.

 2, מרכז צעירי% בת"א מביא 50משתתפי%, עמותת איילי%  40כל ארגו� שרוח חדשה מביא 

 3אנשי%. יש את נושא הדוכני% שמארגנת אלישבע. היא לקחה על עצמה לרכז את העניי�  1�0

 4  הזה. 

 5  כ�.   ת.

 6 –הכותרת היא "הצטרפו אלינו לוועדות חברי הכנסת..."  –לעמוד השלישי אני עובר   ש.

 7הכותרת בואו תקחו חלק בוועדות הכנסת וג% בזה פאינה היתה שותפה. השילוב הוא שילוב 

 8משות0. פאינה מקדמת צעירי% ישתתפו בועדות הכנסת ומצד שני העמותות דוחפי% 

 9  מהכיוו� שלה%. ה% ניסו לקד% את זה. 

 10  סו לקד� את הפרוייקט הזה ולא יצא. ה� ני  ת.

 11  אני מפנה לתמצית תוכנית הכנסת, הא% היית מעורב בה.   ש.

 12  הייתי מעורב בה.  ת.

 13  השלישי זה מיכאל וולה, וג% איילי%.   ש.

 14  כ�.   ת.

 15  בעמוד הרביעי הצטפו אלינו בוועדות...  ש.

 16  כ�.   ת.

 17  בשיחות הטלפו של- זה לא משהו המצאה של-.   ש

 18  כ�.  ת.

 19תוכ� העבודה אני מקריא מההודעה של ל אלישבע. "לי היו אי� ספור שיחות ע% רונ� לגבי   ש.

 20  יאתה מאשר את הדברי%. צור עיקר ע% ניס� ...

 21  אני כמעט לא עבדתי מולה. אני יודע שניסתה לעבוד ע� ניס� מרונ� צור.   ת.

 22  ברור שלא עבדה את- כי אתה עובד מול רונ� צור ופאינה.   ש.

 23  כ�.   ת.

 24  א מכירה אות- כמי שנות� לה שירות. היא ל  ש.

 25  כ�.   ת.

 26הוא  �"מבחינתנו מי שמקבל את השירות אלו ה% העמותות"... 35רונ� צור אמר בשורות   ש.

 27נשאל "נית� לומר כי מדובר בשירותי יח"צ דר- אייי%...אי� ספק כי פאינה זכתה לחשיפה 

 28  לישבע ואיילי%). א 9ממה שאנחנו ועובד עשינו לטובת השותפי% בפרוייקט. (מזא"ה

 29  אני מסכי�.   ת.

 30  אתה עבדת ע% רונ� צור.   ש.

 31  א� עבד מול העמותות יכול להיות שהוא צודק, אבל הוא עבד ג� מול פאינה.   ת.
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 1רונ� צור אומר את הדברי% הבאי%: הפרקטיקה של נבחרי ציבור שמאמצי% ...כאשר הגיע   ש.

 2אלינוה פרוייקט הזה מבחינתנו היה במודל שמוכר לנו, כלומר עמותות שמבקשות לקד% 

 3  נושא חברתי וחבר כנסת שהתגייס לעזור לה%. 

 4  מוכר לי  ת.

 5מקבל כספי% מעמותה שמיעדת  רונ� צור –לעדותו של עובד  230�240אני מקריא משורות   ש.

 6  את הכספי% למטרות עמותה ולא למע� פאינה. 

 7  או.קיי.   ת.

 8מנכ"ל רונ� צור תתיחס מה שאתה יודע, ]אנה החיא  –אני מקריא ל- מה שאמר עמיר נעמי   ש.

 9הפרונט ונהנתה מהפעילות...אבל זה ג% משרת את העמותת. לעניי� הרוח האישי של פאינה 

 10ת העמותות היו חלק מ תכנו� מהנהנות אבל לא בלעדי. פאינה וצוואני חושב שהיתה אחת 

 11הכנס והוצאתו לפועל, פאינה היתה הדוברת הראשית בכנס. כמו כ� אנשי העמותות נאמו, 

 12הרעיו� היה למנוע את ירידת הצעירי% לחו"ל למנוע הגירה שלילית ופאינה היתה מובילת 

 13  ל העמותות.הדגל א% כי השיח היה בתחו% העמותות באינטרס ש

 14  היה אינטרס משות-.   ת.

 15שואלי% את עמיר נעמי על הנושא של וי נט אתר החדשות שעשה פרסומחי% לכנס הזה ומי   ש.

 16. "אל 3. יש כתבה מהעיתו� נ/�25.6שממ� היתה עמותת איילי%. בפרסומי% זכו פאינה. ב

 17הא%  �תרפו מהנושאי% הבועלי%" בשורה שנייה כתוב פאינה קירשנבאו% חברת כנסת...

 18  זה משק0 את הכנס. 

 19  כ�.   ת.

 20  כתבה לא מגיעה סת% כ- מישהו עובד שיגיע לאעית� ה מרקר ומי שעבד זה רונ� צור.   ש.

 21  כ�.   ת.

 22והיא נותנת קרדיט ארגוני צעירי% כמו  4דפני ליפט מפר סמת ליו% למחרת כתבה נוספת נ/  ש.

 23עמותה של הרוח החדשה. תאשר לנו ג% כדי לפרס% תור בוואלה משהו צרחי- לעשות את 

 24  זה. 

 25  כ�.   ת.

 26  י שעשה את זה זה רונ� צור. מ  ש.

 27  כ�, המשרד של רונ� צור.   ת.

 28  שאלו אות- בחקירה הא% לא נראה ל- תמוה שעמותת איילי% מימנו את הפרסו% בוי.נט.   ש.

 29  לא נראה לי מוזר.   ת.

 30תראה כמה איטמי% משבי(  25.6.14, רונ� צור בסטטוס השבועי שלו מה57בזמ� אמיתי ת/ש  ש.

 31  זה עבודה ששווה כס0.  �חי%...נהינו מדינת צח'צ זאבי.

 32  כ�.   ת.
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 1  משלמי% עליה כס0 והיא ג% מועילה.   ש.

 2  כ�.   ת.

 3אמרת שעמותה שפועלת בעיר  25.5.15אני מציג מהודעת- בקשר לעיריית נצרת עילית מיו%   ש.

 4  מסוימת כמו בנצרת עילית שמשלמת עבור פרויקט שקשור בעיר נראה ל- תקי�. 

 5  כ�.   ת.

 6  . 5אני מבקש להציג את ההסכ% מוגש ומסומ� נ/  ש.

 7בעמוד הראשו� יש טיוטת הסכ% בי� נצרת עילית לטארא. בעמוד השני יש אותו תוכ� ומי 

 8שמתקשרת זה עמותה בש% רגבי% ונישאר אותו תוכ� . בהסכ% שכחו לתק�. מי שהול- לקבל 

 9  ית. לאת השירות בפועל רק נצרת עי

 10  כ�.   ת.

 11  מי שמימ� עבור נצרת עילית זה עמותת רגבי%.   ש.

 12  כ�.   ת.

 13  נפגשת% ע% תור% שרצה לקד% את נצרת עלית.   ש.

 14  כ�.   ת.

 15  זה נראה ל- תקי�.   ש.

 16  כ�.   ת.

 17  מי שיז% את פרויקט נצרת עילית אתה זוכר מי.   ש.

 18  לא בדיוק.   ת.

 19מוגש  –נצרת עילית ששלח עובד לר� לפאינה ודאוד. אני מציג ל- הודעת דואר אלקטרוני של   ש.

 20  . 6ומסומ� נ/

 21  . �23.7.14זה מיל שעובד שולח ל- ב  

 22  כ�,   ת.

 23  הוא מעלה ל- את הנקודות לדיו�.   ש.

 24  כ�.   ת.

 25  למעלה הוא מדבר על פאינה מחר ישב ע% אדיר וכו'.   ש.

 26  חלק אני כותב וחלק הוא.   ת.

 27  תגיד לנו מה היה. זה נכו� שאותו הסכמי% של נצרת עילית.  2.2סעי0   ש.

 28כ�. זה היה לפני הרבה זמ�. בגדול רצינו לחתו� מול העירייה ודאוד היה קשור לעיריה   ת.

 29  והתייעצנו אי תו ואמר שינסה לקד� את זה 

 30נע אמרת במשטרה "פאינה הציעה שתארא תבצע את העבודה ולכ� לא היינו אמורי% לשכ  ש.

 31  את נצרת עילי . לא נפגשת%בכלל. 

 32  אני חושב שראש העיר נכחת באחת הפגישות אבל ה� חיפשו גור� מקצועי.   ת.
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 1פאינה מבקשת שתינת� החלטת ממשלה שעולה כס0 העמותה שלכ% ואז באה עמותת רגבי%   ש.

 2  שפאינה מבקשת. 

 3  אני חושב שהעירייה ביקשה ופאינה המליצה.   ת.

 4שנקרא "דרו% אית�". א% ננפה את העבודה של- מול אלישבע ואיי% אני עובר לפרוייקט   ש.

 5  . 2014היו שלושה פרויקטי% עיקריי%. הראשו� כנס משני% כיוו� מיוני 

 6  כ�.   ת.

 7הנושא השני פלס"ר כנסת. והנושא השלישי דרו% אית�. במבצע צוק אית� תנועת איילי%   ש.

 8  ותנועת רוח חדשה וישראל ביתנו רצו לעודד שאנשי% ירדו לערי עוט0 עזה ויקנו מוצרי%. 

 9  או שהעלו דברי� מדרו� לצפו�. מי שהביא א  האנשי� זה עמותת אייי�.   ת.

 10  כ�.   ש.

 11, יורדי� צעירי� יחד ע� ישראל ביתנו כדי לתמו, בישיבי 2014וסט צוק אית� היה ביולי אוג  ת.

 12  הדרו�. 

 13  היה על זה ג% פירסומי%.   ש.

 14  כ�.   ת.

 15  ג% על זה שילמו.   ש.

 16  כ�.   ת.

 17מהפרסומי% האלה מי שנהנה זה ג% חברת כנסת פאינה שמביאה עולי% חדשי% לקנות   ש.

 18  ר הזה. מוצרי% בדרו% וג% עמותה חדשה וכול% נהני% מהדב

 19  כ�.   ת.

 20אמרת בהודעת- שאלישבע ביקשה ממ- למצוא עוד פרוייקטי% שאת% יכולי% לסייע לה%.   ש.

 21  היא חושבת שאתה רונ� צור ולא יודע שאתה תארא. 

 22  זה קצת מוזר לי שהיא חושבת שאני מרונ� צור ולא מתארא.   ת.

 23ל הסקת ואתה שואל את דאוג שאתה מבי� שהודיעו ל- ע 290הראו ל- שיחה שסומנה ת/  ש.

 24  ההתקשרות. 

 25  כ�  ת.

 26  רונ� צור הודיע שאיילי% מפסקי% את ההתקשרות ולכ� ג% ל- הוא לא מעביר כס0.   ש.

 27  כ�  ת.

 28  מי שהפסיק את ההתקשרות ע% רונ� צור זה עמותת איילי%.   ש.

 29  נכו�.   ת.

 30  . 7מוגש ומסומ� נ/ – 26.11.14אני מציג ל- מכתב מיו%   ש.

 31  נכו�.   ת.  

 32  אתה יודע מדוע הודיעו על הפסקת ההתקשרות.   ש.
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 1  לא.   ת.

 2יכול להיות כמו שאלישבע כמו שביקשה ממ- או מי ששירת אותה לה לרוח חדשה ולאיילי%   ש.

 3  ולא נעשה, אז ה% מודיעי% על הפסקת התקשרות. 

 4  יכול להיות.   ת.

 5וד ג% ללא אתה אומר לדאוד שאת% ממשיכי% לעבוד והסברת בחקירות שעובד דממשי- לעב  ש.

 6  תמורה כי אולי בעתיד '

 7זה לא ממשי, לעבוד ללא תמורה אלא ממשי, להיות מעורב ע� כמה פעולות סמליות. יש   ת.

 8  פוטנציאל שה� חוזרי� אליה�. 

 9חו( מזה אמרת שיש הרבה לקחות שזקוקי% לכספי% של פאינה. א% אני שומר קשר ע%   ש.

 10  תי%. פאינה זה לא יזיק ללקוחות שאני נות� לה% שירו

 11  זה לא יזיק לא- אחד.   ת.

 12  הוא שואל אחי- מתקד% האירוע, על איזה אירוע אתה מסייע לו.   ש.

 13  לא זוכר.   ת.

 14  ש%". ובסו0 השיחה כתוב "יד   ש.

 15  זה מיקה רבי�. דאוד ביקש מאיתנו לסייע למיקה למצוא לה עבודה ורצינו לסייע לה.   ת.

 16ת% גופי%א דאוד אמר ל- שיסייע לא שבדר- אגב 496�497אמרת בהודעות של- בשורות   ש.

 17  שימצאו למיקה רבי� עבודה. 

 18שהוא יסייע לגופי� שיעסיקו את ויקה. אני לא יודע לפרש אותו. א� עובדת שלי תעבוד   ת.

 19  במקו� אחר אני אשמור איתה על קשר. 

 20מה אתה הבנת כצד לשיחה "אני ישבתי ע% דאוד בקפה עזריאלי, ודאוד הציעאת ויקה והוא   ש.

 21  שמפסיקה לעבוד...הציע שתעבוד בתארא או שמצא לה עבודה במקו% אחר..." .  אמר

 22  זה נכו�.   ת.

 23  בדר- אגב ציי� שיסיע לגופי% שיעסיקו את ויקה.   ש.

 24  כ�.   ת.

 25  אתה היית צד לשיחה.   ש.

 26או שיסיע לה� מתו, הממשלה,  או באמצעות כספי� קואליציוניי� או באמצעות חברה   ת.

 27  אחרת. 

 28שאלתי למה איילי% הודיעו על הפסקת ההתקשרות ואלישבע אמרה "אני לא מוכנה לשל%   ש.

 29  למשרד יח"צ שלא עובד בשבילנו ומת� אמר שאני צודקת. 

 30  כ�.   ת.
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 1רונ� צור מתקשר בהסכ% ע% עמותת רוח חדשה איילי%, רונ� צור אומר שעושה לה% עבודה,   ש.

 2חלק מהכס0 שקיבל מה%. ה% לא נפגשי% אית- רונ� צור מאחורי גב% מתקשר לתארא ומעביר לה% 

 3  כי ה% לא מכירי% אות-. 

 4  נפגשנו רק בכניסה.   ת.

 5  ה% לא יודעי% שאת% עובדי% בשביל%.   ש.

 6  נכו�. היו פגישות אצלנו וזה קצת מוזר לפגוש אותי במתו, משרדי� של חברה.   ת.

 7בכלל שמת� דה� עד שהתובע הראה ל- את ההודעה השנייה תאשר לי שאמרת ולא הזכרת   ש.

 8  אמר ל- מילה על הכספי% הקואליציוניי%. 

 9  אני לא זוכר את ארוחת הצהריי�.   ת.

 10  פעמי% במשטרה.  4בהודעה הראשונה של- כאשר אתה נחקרת   ש.

 11  כ�.   ת.

 12  פע% ראשונהש נחקר זכרת הכי טוב.   ש.

 13  סביר אמאוד.   ת.

 14היזכרת שש פעמי% את ארוחת הצהריי% . דיברנו על פתרונות לדיור לצעירי%, אי� זכר   ש.

 15למונח כספי% קואליציוניי%. אנחנו מבקשי% שיתנו לנו שירות תמורת כספי% שה% 

 16  משלמי%. אלישבע לא אמרה ל- שאתה תית� לה שירות. היא אומרת "את%". 

 17  אני לא זוכר את תוכ� השיחה.   ת.

 18לה כספי% קואליציוניי% שמת� אמר ל- ואי� זכר להתניה לתשלו% כספי% ליחסי אי� זכר למי  ש.

 19  ציבור תמורת קבלת כספי% קואליציוניי%. 

 20אני לא זוכר בשו� שלב שנאמר לי שיש קשר סיבתי. אני הבנתי בשלב מסויי� שאיילי� ממני�   ת.

 21  את החוזה. 

 22  לא נאמר ל- הקשר הסיבתי.   ש.

 23  לא.   ת.

 24  ו שה% משלמי% הוא אמר לת- משה  ש.

 25  לא זוכר.   ת.

 26  מדבר על כספי% קואליציוניי%. אתה עוד שש פעמי% מזכיר את הארוחה ולא   ש.

 27  נכו� יותר מזה.   ת.

 28. דאוד אומר 14והפגישה באוקטובר  2014אחרי שנפסקה ההתקשרות ע% רונ� צור בדצמבר   ש.

 29שימצא קשר לתת שירותי% ...אתה אומר שעשית את הקישור ונראה לי ברור שא% מת� 

 30  היה אומר ל- באותה פגישה לא היית צרי- לעשות קישורי%. 

 31  נכו�.   ת.

 32  אמרת ג% פה שדיברו אית- בסדר ותחזור למשרד  ש.
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 1  כ�.   .ת

 2שה% אומרי% ל- שה% לא מקבלי% שירותי% ראויי% אתה לא אומר לה% מה    ש.

 3  פתאו% מי את%. מי ששומע אות- הוא יודע שנקבל הסכ% 

 4  אני נפנפתי אות�.   ת.

 5משמיעי% אחרי שבהודעה השנייה הסברת את עמדת-, ומשמעי% מה שאמרת לאלישבע.   ש.

 6  תארא"היא אומרת "שאי� סיכוי וא הבינה שיש קשר ל

 7  כ�.   ת.

 8  וסיפרת לאור�.  2014אחרי השיחה מאוקטובר   ש.

 9  כ�.   ת.

 10אור� אמר שר� בא אליי ואמר לי שאיילי% לא מרוצי%, ודיברנו על זה. ז"א מה שאור� תפס   ש.

 11מהשיחה הזו שאיילי% לא מקבלי% שירות יחסי ציבור כמו שצרי- אתה ר( לאור� ואומר לו 

 12  את זה. לא אמרת לאור� דבר כזה שיש כספי% קואליציוניי%.  

 13  נכו�.   ת.

 14ט את הקשר ואתה אומר "ה% היו חברי% והיה לה% בהודעת- הראשונה שואלי% אות- פר  ש.

 15אז אתה אומר בשורות האחרונות "כחל הממשקי% ע% פאינה היו ממשקי  �קשר אישי...

 16חשבוניות אישיות שלה או עבודה ובה% היה נדרש סיוע ממנה, ומפאינה מעול% לא קיבלנו 

 17ת חשבוניות של ישראל ביתנו. מה הקשר בי� פאינה שבה אתה מדגיש לחוקר שלא קיבל

 18  ממנה עבור מה שעשית% לעיריית ת"א. 

 19כשאני קורא אני לא מציחח להבי� ונראה לי מוזר. עיריית ת"א היתה לקוח שלנו וישנ� שני   ת.

 20ממשקי� מול משרד הפני�, אחד קשור לויזות סטודנט או ויזות יז�, וזה היה באחריות 

 21  ה�. פאינה, והנושא של קהל מברית המועצות שפאינה קשורה אלי

   22 

 23פאינה מסייעת ללקוח שלכ% לעיריית ת"א עמותה שאת% נותנ% שירות לגב' פאינה. א%   ש.

 24  את יחסי הציבור לא משלמת פאינה או ישראל ביתנו אאל עירית תא יכולה להיות לנו בעייה. 

 25  לא הבנתי.   ת.

 26  אתה אמרת וסיפרת לעירייי תא. אני מנסה להבי� מה היה ש%.   ש.

 27  לא יודע.   ת.

 28מהקטע הבא שואלי% אות- תמנה לי כל הלקוותת של טרה ואתה נות� סדרת לקוחות ארוכה    ש.

 29אתה אומר את מאוד שצריכי% רכספי% קואליציוניי% מפאינה ואת% מטפל% ג% בה. 

 30בכל הדיוני% שבה% נ כחתי עלה הנושא של גיוס כספי% קואליציוניי% של  המשפט הבא

 31ות עולה הנושא של לקבל כספי% פאינה. בכל הדיוני% שאת% מיצגי% לקוח

 32  קואליציוניי%מכל המפלגות. 
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 1הקשר מאוד ברור את% נותני% שירות מקצועי ללקוחות ועולה הנושא שאת% יכולי% לסייע   ש.

 2לה% מכל המפלגות, ואת% ג% נותני% שירתי תוכ� לפאינה. לא ראית% בעיה של ניגוד עניי 

 3  י%. 

 4  כ�.   ת.

 5  כספי% קואליציוניי%. בחלק  מהפעילות היתה הבשלה ל  ש.

 6  . ראיתי בזה ניגוד ענייני�  ת.

 7  אחרי שהנשוא עלה מכל אות% לקוחות או יותר נכו� לא דיברת% .   ש.

 8לא ליוויתי  את כל הלקוחות אבל לא הפסקנו לעבוד את�. מול הרבה לקוחות יש ל, לידי�   ת.

 9  ובחלק מהמקומות בוחני� א� יש פוטנציאל או לא. 

 10בכל המקומות עלה הנושא הקואליציוני "איגוד מדרשות נאות קדומי%, מכלת אורני%, בית   ש.

 11  טרומפלדור, בית מוריה, בית מורשה ער�. 

 12מול כל החברות של החברה זה לא מדויק. ניסינו לגייס כספי� קואליציוניי� עבור כל   ת.

 13  הלקוחות האלה. 

 14  % פאינה. אתה אמרת שלא הפסקת לעבוד ע% כל הלקוחת ולא ע  ש.

 15  נכו�.   ת.

 16תאשר לי נט"ל א   24.11.2014אני מציג ל-א ת הראשונה מיו%  –אני מציג ל- האזנות סתר   ש.

 17הוא אומר ל- שיהיה ל- תארי-  10תה מבקש שהו�א יפגש או ע% דאוד או ע% פאינה. בשורה 

 18קה ואתה עונה בסדר, אני אעדבר איתו. דאוד אמר ל- שתקבל עבודה עד שימצא עבודה לוי

 19  רבי�. הא% שמורת הטבע יכולה להיות בה סמנכ"ל. 

 20  . 8האזנת סתר מוגשת ומסומנת נ/

 21  ניסינו לבדוק א� ויקה יכולה להיכנס לנאות קדומי� שהיא לקוחי שלנו.   ת.

 22  דאוד אומר ל- אתה מבקש פגישה ע% נט תשאל אותו מה קורה ע% הגב' ויקה רבי�.   ש.

 23   מיילי�. 30.049ו אני לא הבנתי את זה כ,. כל יו� הי  ת.

 24ר� מתקשר לדאוד והוא אומר לו שיד וש% חרטה....תאשר לי שהיא זה  �14.12.14שיחה מ  ש.

 25  ויקה. 

 26  כ�, הכוונה לויקה. מאשר שדאוד אומר לי שיד ויש� חרטה.   ת.

 27  בסו0 השיחה ר� שואל את דאוד אי- הוא יכול לעזור לו לעוד.   ש.

 28  דאוד מנסה למצוא אבודה לויקה.   ת.

 29  הקשר שלכ% נוצר מזה שאתה עובד ונות� שירות מקצועי ויעו( אסטרטגי לגב' פאינה.   ש.

 30  אני אומר עוד פע� כארגו� אנחנו עוזרי� להרבה אנשי� שא נחנו עובדי� את� למצוא עבודה.   ת.

  31 

  32 
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 1  חקירה נגדית לעו"ד פורז

 2נפגשת  והא% 4אני מצטר0 לחקירה נגדית על עו"ד קוסטלי(. הא% אתה מכיר את הנאש%   ש.

 3  איתו. 

 4  לא.   ת.

 5כשאת% קיבלת% כס0 מרונ� צור היה לכ% עני� לברראי- רונ� צור מקבל את הכס0 שמעביר   ש.

 6  לכ% את חלקו.  

 7  אני לא יודע ולא מבחי� את השאתה.   ת.

 8בסיפור של אפאינה ואת% מקבלי% כל חודש כספי% מרונ� צור. את% לאמתענייני% במקור   ש.

 9  הכס0. 

 10  ה להיות מופנית לע�בד זאת שאלה שצריכ  ת.

 11  ). 52אי� זכר לפאינה ממה שאני מציג ל- (ת/  ש.

 12  אי� לזה קשר.   ת.

 13  בחברה בתארא את% לא מ תענייני% בכלל מה מקור כס ואי- מגיע.   ש.

 14  אני לא התעניינתי.   ת.

 15  סביר שבמש- חודשי% פאינה מטופלת במשרד שלה וא0 אחד אי� מושג מה עלה בכס0.   ש.

 16  המשרד המרכזי ומאוד נהוג במקצוע הזה.  רונ� צור היה  ת.

 17נייהה ראשונה אליכ% , ואת% לא  מתענייני% במשרד מה את% הפנת% לרונ� צור בפ  ש.

 18  התחייברות צור כנגד  כס0 הזה. 

 19  אני לאמכיר את התקשרות ע� רונ� צור.   ת.

 20  את% א מתענייני% של זה שמשל% לכ% וכנגד מה.   ש.

 21אתה מגדיר אותי ראש קט� וא� היית שואל אותי מול מי חתמנו את ההסכ� מול נצרת עילית   ת.

 22  לא הייתי יודע לענות. 

 23פונה אליכ% פאינה  ובשביל מה היא צריכה אותכ%, אי� פריימריס ואי� ג% מוסדות   ש.

 24  שבוחרי% זה קר איש אחד. 

 25אני ממלי� ל, לעבור על המצגת . היה צרי, לשפר את האמינות הציבורית של פאינה כדי   ת.

 26  שיקד� אותה. 

 27א% היא רוצה לקד% את מעמדה הציבורי לשדרג כשיש אד% אחד שקובע, הא% זה באמת   ש.

 28  משנה. אמרת שהיא רוצה להיו תשרה. 

 29יק שתסתכל על הרשימה אתה שואל אותי על עודות שה� לא עובדות אלא על פרשנות. מספ  ת.

 30של כל המפלגות בכנסת ותבי� שהאופ� בו המועמדי� נראי� בציבור משפיע על הרשיימה וג�� על 

 31  הדירוג. 

 32  זה מה שמשפיע על לירמ�.   ש.
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 1  כ�.   ת.

  2 

 3  חקירה חוזרת

  4 

 5, פגישות הסטטוס השבועיות בחקירה ראשית הסברת שברוח חדשה לא 57תעיי� שוב בת/  ש.

 6ג ל- בחקירה נגדית שאולי צור היה לקוח של-, ולטעמי התשובה לא היו לקוחות של-. הוצ

 7  היתה ברורה. אני מפנה לתארי- מי מופיע ש%. 

  8 

  9 

 10  עו"ד קוסטלי(:

 11  רונ� צור יהיה כא�. 

  12 

 13  פאינה קירשנבאו� ר מופיעה כלקוח.   .ת

 14  , חקיקות חסינות והמטרה להוביל את שלטי זועבי מי אמור להוביל את הסיפור. חוק זועבי  ש.

 15  פאינה. היא אמורה להוביל את כל הנושאי�.   ת.

 16  מבי� ששת הנוסעי% חידדוד הקשר המדיני.  5נושא   ש.

 17  לא איילי� אמורה להוביל.   ת.

 18  זה נושא אחד מבי� ששת הנושאי% יורדי% כל שבוע לעשות קניות בדרו% לשקול יוזמה.   ש.

 19  אנחנו רוצי� לשלב עוד ארגוני� כדי למנ- את הפרוייקט של פאינה.   ת.

 20ראיו� אצל רזי ברקעי,  10רואה פרסומי% אחרוני%, בתו- ערו-  �25.10השבוע שמתחיל ב  ש.

 21  שתי הצעות חוק לסילוק זועבי של מי כל החוקי% האלה. 

 22  של פאינה.   ת.

 23נאמר פה שרונ� צור נמנה ע% הלקוחות שלה. יש ססטוס ארו- מאוד שי% לב להתייחסות   ש.

 24  של רוח חדשה ומנסה להרי% כתבה. 

 25  צרי, לשאול אותו.   ת.

 26בהודעה השנייה שאמרת שדהא� שג% אמר בקשר לכספי% הקואליציוניי%. בהדועה   ש.

 27ת אד% נוס0 והאד% הנוס0 ראשונה לא נשאלת מה שקרה בי� ההודעה הראשונה לשנייה שמסר עדו

 28  הזה זה ניסי% זאבי. 

 29  ניסי� זאבי מי שטיפל בתיק במקו� רונ� צור.   ת.

 30ניס� זאביכותב כ- "שאני לא אדאג ואז שאלתי את דאוד מה איילי% קשורי% לירידה   ש.

 31מהאר(. לשאלת- עוד אומר רונ� צור "אני חד משמעית הבנתי שאני משל% את הכס0 עבור 
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 1מתקבלי% כספי% קואליציוניי%. מציגי% ל- פע% ראשונה מה שאמר ל- פאינה לוי נט כי 

 2  אמר לי שפאינה סגרה את זה. זאבי ואתה אומר לגבי ההתייחסות של עובד ו

 3  אני אמרתי אמת במשטרה.   ת.

 4אתה מוסי0 ואתה אומר שאתה אמרת לניס� שאיילי% ורוח חדשה של פאינה וזאת כיוו�   ש.

 5  את זה נת� אמר לי. . שמקבלי% כספי% קואליציוניי% 

 6לא נאמר לי על קשר סיבתי. אני אומר ל, מה שאני זוכר. אני לא זוכר היו� שיחות שלי ע�   ת.

 7מת� וע� אלישבע מילה במילה. אני לא זוכר שהציגו לי קשר סיבתי בי� הכספי� 

 8  הקואליציוניי� לסיוע לפאינה. אני כ� הסקתי מסקנות. 

 9  ר לי למה התכוונת. כשאתה אומר את זה מת� דהא� אמ  ש.

 10  למה שאמרתי. קשה לי להאמי� שהמצאתי כי היה ש� לח� ולא סיטואציה נעימה.   ת.

  11 
#>5<#  12 

 13  החלטה

  14 

  15 

 16  . 09:00בשעה  27.12.2017המש- הדיו� נדחה ליו% 

  17 

 18  . התביעה תוודא התייצבות העדי% שזומנו לאותו יו%

  19 

 20  הנאשמי% מוזהרי% בחובת התייצבות%. 

  21 
#>6<#  22 
  23 

 24  במעמד הנוכחי%. 24/12/2017, ו' טבת תשע"חניתנה והודעה היו% 

  25 

 

  

  שופט עמית, גורפינקל צבי

  26 

  27 

  28 

 29 בונפיל טלי ידי על הוקלד




