
  
  יפו �אביב �המשפט המחוזי בתל�יתבב

  2019ינואר ב 07    מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ

  

 4735

 #>1<#  

 בפני: כבוד השופט ירו� לוי 

 

 בעניי�: מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 

 

 מדינת ישראל      :המאשימה

ע"י ב"כ עו"ד מאור אב� ח�, עו"ד יונת� קרמר, עו"ד משה 
� עקירב ועו"ד יעל שח

       

 �נ ג ד  �           

 

 . גב' פאינה קירשנבאו�1      הנאשמי�:

ע"י ב"כ עו"ד גיורא אדרת, עו"ד אור� אדרת ועו"ד אלו� קליי�      

   
 . מר רמי כה� 3      

 ע"י ב"כ עו"ד אבי חימי ועו"ד משה וייס      

 

                    ב"כ המאשימה עו"ד יונת� קרמר, עו"ד משה עקירב   :נוכחי�
 ועו"ד יעל שח'

  עו"ד גיורא אדרת, 1וב"כ הנאשמת  1הנאשמת 
 עו"ד אור� אדרת 

  פטורי� מהתייצבות – 2ובאי כוחו של נאש�  2נאש� 

 שופטת מגרמניה

 מתורגמ� לשפה הגרמנית, מגרמניה

  

  . ע.ת, מר מיכאל קלגנוב (בעדות מגרמניה)1      :העד

  

  

  

  פרוטוקול

  

 1מדינת ישראל נגד קירשנבאו) ואחרי), נוכחי) הנאשמי). רק  16512$08$17  כב' הש' לוי:

 2הגברת קירשנבאו). אדו� כה� לא נמצא היו), הוא שוחרר. ובאי כוח 

 3הנאשמת. ובאי כוח המאשימה. זהו? אפשר להתחיל. הדיו� יתנהל באנגלית? 

 4  בגרמנית?
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 1לגרמנית פה אצלנו  בעברית. יש לנו מתורגמ� לעברית ש) ויש מתורגמ�  עו"ד אב� ח�:

 2  למקרה שנצטר-. 

 3  זו השופטת?  כב' הש' לוי:

 4  השופטת, העד.   עו"ד אב� ח�:

 5  היא שומעת אותי?  כב' הש' לוי:

 6  כ�, היא שומעת.   עו"ד אב� ח�:

 7  גוטה מורג�.   כב' הש' לוי:

 8  לדעתי שומעי) אות-. טוב, אנחנו יכולי) להתחיל מבחינתנו.   עו"ד אב� ח�:

 9  חנו מוכני). בסדר, תודה, אנ  דובר:

 10קוד) כל שלו), ראשית כל ברצוני לקבוע את הנוכחי) כא� אצלנו ולהעביר   שופטת מגרמניה:

 11אליכ) כמה הוראות חוק גרמניות. שמי גברת דוקטור הרמ�, אני שופטת כא� 

 12  בבית המשפט בערכאה ראשונה בבאד� באד�. (באמצעות מתורגמ�) 

 13  טוב.   כב' הש' לוי:

 14  � מוסמ- נוכח מר גולדברג, זה אני. (באמצעות מתורגמ�). המתורגמ  שופטת מגרמניה:

 15אני ג) מתייחס ומתבסס על השבועה שעברתי לפני סג� נשיא בית המשפט    מתורגמ� בגרמניה:

 16  המחוזי בפרנקפורט. 

 17  ע) העד.   שופטת מגרמניה:

 18אני לא קרוב משפחה ולא מיוחס אליו בצורה כלשהי אל העד מיכאל    מתורגמ� בגרמניה:

 19  גולקנוב.

 20 24.10.1974הוא מזוהה על פי תעודת זהותו כמיכאל גולקנוב. תארי- לידתו   שופטת מגרמניה:

 21בבאד� באד�. נשוי מורה  11אזרח ישראל, המתגורר בביידל שטראסל 

 22לספורט במקצוע. ראשית כל שאלה, מי הוא הנתבע או הנתבעת בהלי- 

 23  המשפטי באר2?  (באמצעות מתורגמ�). 

 24תאמר לה קוד) כל בוקר טוב, תודה רבה על שיתו� הפעולה. הנאשמת   כב' הש' לוי:

 25  במשפט היא הגברת פאינה קירשנבאו). 

 26סליחה, הא) אתה תוכל לדבר קצת יותר באיטיות כי הקול של- בעיכוב, זאת   מתורגמ� בגרמניה:

 27אומרת כל מה שאנחנו מקבלי) כא� מגיע בעיכוב קל כ- שהצלילי) 

 28  מתבלבלי) קצת. 

 29  בוקר טוב שמעת?  לוי:כב' הש' 

 30  בוקר טוב, כמוב�.   מתורגמ� בגרמניה:

 31תודה על שיתו� הפעולה. שמי ירו� לוי ואני שופט בית המשפט המחוזי בתל   כב' הש' לוי:

 32אביב, הנאשמת במשפט היא הגברת פאינה קירשנבאו). ומה היא מבקשת 

 33  עוד לדעת?
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 1לה את העד הא) הוא קרוב זה כל מה שהיא רצתה לדעת. עכשיו היא שא  שופטת מגרמניה:

 2משפחה של הנתבעת. תשובתו לא. עכשיו הוראת חוק שהיא מכוונת לעד 

 3שהוא אינו חייב למסור מידע שהוא מאשי) את עצמו והיא לא רלבנטית. 

 4והדבר הנכו� א� לגבי קרובי משפחה, זאת אומרת א) שאלה זו או אחרת 

 5כלומר עכשיו נית� נוגעת לקרוב משפחה שלו הוא ג) לא חייב לענות עליה. 

 6  להתחיל. (באמצעות מתורגמ�). 

 7רק להבהיר, אתה השתמשת במינוח נתבעת ומאחר ומדובר בהלי- פלילי אז   כב' הש' לוי:

 8  הגברת היא נאשמת. 

 9  הא) זהו עדיי� לא הלי- משפטי במלוא המוב�? (באמצעות מתורגמ�).   שופטת מגרמניה:

 10זה הלי- משפטי במלוא המוב� אבל זה הלי- פלילי שבו המדינה הגישה כתב   כב' הש' לוי:

 11  אישו) נגד הנאשמת וזה לא הלי- אזרחי, הנתבעת זה בהלי- אזרחי. 

 12כ�, זהו עניי� של מינוח לכאורה שהוא קצת שונה מאשר בגרמניה, אבל זה לא   שופטת מגרמניה:

 13יה בצורה אחרת משנה. החשוב הוא שהעד הוא לא קרוב משפחה ומיוחס אל

 14  כלשהי. (באמצעות מתורגמ�). 

 15אוקי. עכשיו, לפי השיטה בישראל כרגע התובע יפתח בחקירה ראשית ויציג   כב' הש' לוי:

 16שאלות לעד. לאחר מכ� הוא ייחקר בחקירה נגדית על ידי הסנגור של 

 17  הנאשמת. 

 18זמ� לתרג).  אנו רק מבקשי) שזה לא יקרה בקצב מהיר מידי ושיהיה מספיק  שופטת מגרמניה:

 19  (באמצעות מתורגמ�).

 20  בהחלט, א) קצב מהיר תודיעו לנו ואנחנו נתאי) את עצמנו.   כב' הש' לוי:

 21עכשיו, התמונה קפואה על הצג כרגע, אני שמעתי אות- היטב אבל התמונה   שופטת מגרמניה:

 22  היא קפואה. (באמצעות מתורגמ�).

 23  עי) מה לעשות?ההשפעה שלי על זה היא לא רבה. את) יוד  כב' הש' לוי:

 24  קר בחו2.   עו"ד ג. אדרת:

 25  עכשיו אתה רואה בסדר?  עו"ד אב� ח�:

 26  יותר טוב?  כב' הש' לוי:

 27  כ�.   מתורגמ� בגרמניה:

 28  יכול להיות שלא זזתי קוד).   כב' הש' לוי:

 29  בסדר, אז ברשותכ) אנחנו נתחיל.   עו"ד אב� ח�:

 30  כ�. (באמצעות מתורגמ�).   שופטת מגרמניה:

 31ב, ראשית אני רוצה להגיד שהעד קלגנוב היה חשוד בפרשה, התיק נגדו טו  עו"ד אב� ח�: 

 32נסגר, הוא כרגע לא חשוד וכל מה שהוא יגיד היו) לא ישמש נגדו למעט 

 33  במקרה של עדות שקר. 

  34 
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 1  בבקשה.   כב' הש' לוי:

 2  כמוב�. (באמצעות מתורגמ�).   שופטת מגרמניה:

  3 

 4אמת, משיב בחקירה ראשית לשאלות עו"ד אב� העד, מר מיכאל קלגנוב, לאחר שהוזהר כדי� לומר 

 5  ח� באמצעות וידאו קונפרנס:

 6  תספר בבקשה במה אתה עוסק היו). בעברית תענה.   ש:

 7  אני עובד כרגע זה נקרא בגרמנית (לא ברור) זה (לא ברור) נייד.   ת:

 8  למה עזבת את ישראל ועברת לגור בגרמניה?  ש:

 9לא מצאתי והתחלתי לחפש בחו2 כי הייתי בבית חצי שנה, חיפשתי עבודה ו  ת:

 10  לאר2 אחרי זמ�. 

 11  למי פנית כדי שיעזור ל- למצוא עבודה באר2?  ש:

 12להרבה גופי), למשרד החינו-, עיריית טבריה והמועצה האיזורית עמק   ת:

 13הירד�, ג) קר� נדמה לי (לא ברור) מפלגה ישראל ביתנו. א) זה לא חוקי אני 

 14קשתי עזרה וג) דיברתי ע) (לא ברור לא ידעתי, אני פשוט פניתי לכול) כי בי

 15איבגי ספורט הישגי וכל הגופי) האלה, ספורט הישגי, אי- זה נקרא, חצי שנה 

 16  של וועד אולימפי. 

 17 למה לא היתה ל- עבודה?  ש:

 18  כי אני סיימתי את הקריירה שלי ספורטיבי וחיפשתי עבודה.   ת:

 19  לפני שנבחרת למועצת עיריית טבריה איפה עבדת?  ש:

 20  איפה אני עבדתי ע) המנהל הראשי קייקי).   ת:

 21  ולמה הפסקת לעבוד ש)?  ש:

 22כי זה היה בדיוק לפני הבחירות והמועמד לראשות העיר יוסי ב� דוד, היתה   ת:

 23לי שיחה איתו והוא כאילו ניסה לשכנע אותי לתמו- בו שהוא יהיה ראש עיר 

 24ואני אהיה כמוב� וראיתי שהוא יהיה ראש העיר שאנחנו נתמו- בספורט חזק 

 25זה שמוביל את הספורט בעיר. ואחרי זה, אחרי זה איתו ביחד אנחנו נסענו 

 26לירושלי) והוא הציג בפני פאינה את הרעיו� שלו שאני אתמו- בו שאני אהיה 

 27  מקו) שלישי ברשימה שלו. 

 28אתה היית בהפסקה קצרה, התמונה נעלמה אבל עכשיו שוב חזרה. (באמצעות   שופטת מגרמניה:

 29   מתורגמ�).

 30  אוקי.   כב' הש' לוי:

 31אנחנו רואי) אתכ) כל הזמ�. אוקי, אז יוסי ב� דוד הציע ל- להיות מקו)   עו"ד אב� ח�:

 32  שלישי ומה קורה אחר כ-?

 33  אז לפי החוק הייתי צרי- להתפטר מהעבודה שלי כמאמ� וכ- זה התחיל.   ת:

  34 
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 1  ביקשת מיוסי ב� דוד שיעזור ל- למצוא עבודה?  ש:

 2א הציע את עצמו, את כל העזרות שלו אחרי שהוא ינצח אני לא ביקשתי, הו  ת:

 3  הוא הבטיח עד סו� העול), ואתה יודע אי- זה הול- אחרי הבחירות. 

 4  מתי ואיפה הכרת את גברת קירשנבאו)?  ש:

 5ע) אני מכיר את פאינה הרבה שני) לפני שאנחנו, לפני שהתחלנו את העבודה   ת:

 6היוסי ב� דוד. אבל לא היתה עבודה כזאת כאילו צפופה ולא אנחנו לא נפגשנו 

 7ודיברנו אחד ע) השני. תמיד היה שמח לדבר איתה, אני חושב שהיא אישה 

 8מדהימה. ועד עכשיו אני אתה אמרת לי, מה שאני יודע בזמ� הפוליטיקה היא 

 9  עזרה להרבה אנשי). 

 10  ל-? אתה פנית אליה וביקשת ממנה לעזור  ש:

 11  אני מבקש שהתובע ישאל שאלות,   עו"ד ג. אדרת:

 12  רק רגע, עצור. יש התנגדות של הסנגור.   כב' הש' לוי:

 13אני מבקש שהתובע ישאל שאלות בעדות ראשית, ישאל שאלות של עדות   עו"ד ג. אדרת:

 14  ראשית ולא יגדיר מראש את התשובה שהוא רוצה לקבל. 

 15  כ�, התובע ינסח מחדש את השאלה. כ�. תנסח מחדש את השאלה.   כב' הש' לוי:

 16  ויקפיד בהמש-.   עו"ד ג. אדרת:

 17  בבקשה.   כב' הש' לוי:

 18  למי פנית אחרי שנבחרת כחבר מועצה כדי שיעזור ל- למצוא עבודה?  ש:

 19אני כבר כמוב� אחרי שהראש העיר נבחר זה היה יוסי ב� דוד, התחלנו לדבר   ת:

 20ומה עושי) עכשיו. הוא  איתו, להסתכס- איתו לגבי התעסוקה שלי מה קורה

 21כזה שאי אפשר  כל הזמ� ניסה לדחות את הפגישות והיה כמו (לא ברור)

 22לתפוס אותו. אז כל הזמ� הייתי מתקשר אליו ואמרתי לו בוא ניסע 

 23בהזדמנויות או שאתה רוצה שאני אדבר שייכנס ברשימה של- מישהו אחר 

 24י-, ומכא� זה המשי- ואז אני אהיה פנוי כדי לעבוד בעירייה. ואחר כ- זה המש

 25ואז הוא אמר לי על השאלה אתה יודע מה ל- תפנה למפלגה של- אולי ש) 

 26  יעזרו ל-. 

 27  ולמי פנית במפלגה?  ש:

 28אני דיברתי חו2 מפאינה ע) עוד אנשי), אני לא יודע את התפקידי) שלה),   ת:

 29  אני לא ידעתי שזה כאילו אסור. 

 30) מי דיברת. ע) פאינה לא, אני לא אמרתי שזה אסור, אני רק שואל ע  ש:

 31  כשדיברת מה אמרת לה?

 32אני זוכר שהיא היתה אצלנו בסיור אחרי הבחירות והיא כאילו, סיפרתי לה   ת:

 33כל מה שקורה בעיר, היא כאילו עמדה שהיא תנסה לדבר ע) ראש העיר 

 34  החדש שנבחר ושהוא כאילו יעמוד על ההבטחות שלו. 
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 1  נו, ומה קרה ע) זה?  ש:

 2  דבר. הוא כל הזמ� היה מתנהג כמו שהוא היה לפני נגיד. לא, לא קרה שו)   ת:

 3  באיזה דרכי) נוספות גברת קירשנבאו) ניסתה לעזור ל- לעבוד?  ש:

 4אנחנו ביחד ע) המועצה עמק הירד� ניסינו לעשות פרויקט של, זה כמו   ת:

 5  בווינגייט פנימייה כזאת לספורטאי) צעירי). 

 6  מי זה גיורא אסתרי?  ש:

 7עמק הירד�, גיורא אסתרי ומשה יצחק. ומשה יצחק, זה נציגי) זה נציגי) של   ת:

 8של עמק הירד�. אנחנו נפגשנו ע) פאינה בתל אביב לגבי הנושא הזה שהיא 

 9  אמרה שזה נשמע מאוד יפה והיא אמרה שהיא תנסה לעזור לנו. 

 10  מאיפה היה אמור להגיע מימו� לפרויקט בעמק הירד�?  ש:

 11ט היו צריכי) להגיע דר- המועצה כאילו התמיכה והכס� של הפרויק  ת:

 12  האיזורית עמק הירד�. 

 13  ועמק הירד� מאיפה היו אמורי) לקבל את הכס�?  ש:

 14כאילו לא ציינתי כי בפגישה ע) פאינה היה עוד ב� אד) אחד, הש) שלו משה   ת:

 15  קלינסקי הוא היה צרי- להיות האיש קשר בי� פאינה ובי� עמק הירד�. 

 16  כס� לעמק הירד� מאיפה היה אמור להגיע?אני חוזר לשאלה הקודמת, ה  ש:

 17אה, אוקי, מה שאני הבנתי, מה שהסבירו לי זה כס� שנמצאי) במפלגה   ת:

 18והמפלגה כאילו, המפלגה תומכת ע) הכס� הזה ונותנת עזרה כאילו לנכי), 

 19  לבתי חולי), לספורט. 

 20  מי הסביר ל- את זה?  ש:

 21מי זה, זה שדיברנו בתו- הפגישה, אני לא יכול להגיד הוא תשמע, אי� לי מושג   ת:

 22  או הוא, זה מה שאני הבנתי. 

 23  מי היה באותה פגישה?  ש:

 24אנחנו היינו חמישה בפגישה. משה, אני הייתי, אני חושב פאינה, גיורא, אני   ת:

 25  צרי- להגיד ע) שמות משפחות? 

 26  . לא, בסדר. הצלחת לשמוע את כל השמות? פשוט היתה קטיעה  ש:

 27  הוא אמר את כל השמות, אני הצלחתי לשמוע.   כב' הש' לוי:

 28  בסדר.   עו"ד אב� ח�:

 29  כ�.   כב' הש' לוי:

 30  טוב. מה היה אמור להיות החלק של- בפרויקט של הקייאקי)?  עו"ד אב� ח�:

 31  אני הייתי אמור להוביל את הפרויקט הזה.   ת:

  32 

  33 

  34 
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 1  מה היה אמור להיות התפקיד של משה קליסקי?  ש:

 2אילו סגרנו שהתפקיד שלו יהיה הקשר בי� פאינה ובי� המועצה עמק משה כ  ת:

 3הירד� וביני כי פאינה בזמנו היתה סגנית שר ואנחנו בצד שלנו המועצה עמק 

 4הירד� ואני היינו צריכי) כאילו להכי� את הפרויקט שזה יהיה מיטב והיינו 

 5צריכי) לדאוג אי- הכס� מהמפלגה יגיעו לעמק הירד� כדי להרחיב את 

 6  הפרויקט. 

 7  מי היה צרי- לדאוג שהכס� יגיע?  כב' הש' לוי:

 8זה היה איש קשר בי� המפלגה ובי� המועצה עמק הירד�, זה סגרנו שזה יהיה   העד, מר קלגנוב:

 9  משה קליסקי.  

 10היא מסומנת  12387מעמדה  34אוקי. אני רוצה להציג ל- שיחה מספר   עו"ד אב� ח�:

 A1 .  11בקלסר אצלכ) 

 12  בבקשה.  כ�,  כב' הש' לוי:

 13  הא) מותר להראות לעד דברי) של אותה שיחה? (באמצעות מתורגמ�).   שופטת מגרמניה:

 14  אני רוצה,   עו"ד ג. אדרת:

 15  מיד, יש התנגדות של הסנגור. מיד תתקבל החלטה.   כב' הש' לוי:

 16. למיטב $29.12.14אני רוצה להתנגד להציג לעד שיחות, העד נחקר במשטרה ב  עו"ד ג. אדרת:

 17זו החקירה היחידה שלו. באותה חקירה לא הוצגו לו שיחות כלשה�, ידיעתנו 

 18  לא הושמעו לו, לא הוצגו לו והוא לא התייחס לא� אחת מהשיחות. 

 19סליחה, אפשר לחזור על כל מה שנאמר כרגע? כי לא שמענו את זה טוב מספיק   מתורגמ� מגרמניה:

 .� 20  עד הסו

 21. העד נחקר במשטרה פע) אחת אני אתמצת את ההתנגדות של הסנגור  כב' הש' לוי:

 22ובמהל- החקירה הזו לא הוצגו לו שיחות כלשה� ולכ� מתנגד הסנגור לכ- 

 23  שהיו) לראשונה יוצגו לו השיחות. 

 24  יתרה מזאת,   עו"ד ג. אדרת:

 25  רגע שיתרג). זה הכל יל- היו) יותר מהר.   כב' הש' לוי:

 26  �, יתרה מזאת, העיד פה, השיחות ברוב� א) לא כול  עו"ד ג. אדרת:

 27  חלק�.   עו"ד אב� ח�:

 28  חלק� ע) משה קליסקי.   עו"ד ג. אדרת:

 29  הוא צד לה)?  כב' הש' לוי:

 30  מי צד?  עו"ד ג. אדרת: 

 31  העד.  כב' הש' לוי:

 32  קלגנוב? הוא צד לשיחות. אבל השיחות לא הוצגו לו מעול),   עו"ד ג. אדרת:

 33  לא נכו�, הוצגו לו ביו) חמישי.   עו"ד אב� ח�:

 34  נהדר.   עו"ד ג. אדרת:
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 1  אל תגיד מעול).   עו"ד אב� ח�:

 2  תית� לי לסיי) את המשפט,   עו"ד ג. אדרת:

 3  בבקשה עור- די� אדרת, זה לא יפה, בבקשה.   כב' הש' לוי:

 4השיחות לא הוצגו לו מעול) עד לריענו� שהיה לפני ימי) ספורי) בגרמניה.   עו"ד ג. אדרת:

 5עד לשיחות. ג) ש) לפי הריענו� שקיבלנו לא קיבלנו שו) התייחסות של ה

 6  צוי� רק שהוצגו לו השיחות. 

 7  אוקי.   כב' הש' לוי:

 8  ג) לעד קליסקי שהעיד כא� לא הוצגו השיחות הללו והוא לא נשאל לגביה�.   עו"ד ג. אדרת:

 9  עיתוי מעולה.   כב' הש' לוי:

 10  ההתנגדות התקבלה.   עו"ד ג. אדרת:

 11  לפחות טלוויזיונית, זה מספק אתכ)?  כב' הש' לוי:

 12  הכל היו) תקשורת.   אדרת:עו"ד ג. 

 13  אתה יכול להמשי-.   כב' הש' לוי:

 14המצב שיקרה כא� זה שפע) ראשונה אנחנו נשמע תגובה של העד והתייחסות   עו"ד ג. אדרת:

 15  לאות� שיחות היו) וזה לא מצב אפשרי במשפט פלילי. תודה. 

 16  כלומר לא להראות לעד? (באמצעות מתורגמ�).   שופטת מגרמניה:

 17  כבוד השופט כא� צרי- להחליט בעניי� בהתא) להחלטתו.   עו"ד ג. אדרת:

 18תסביר, לפי הפרוצדורה עכשיו התובע יגיב ואחרי זה בית המשפט יחליט.   כב' הש' לוי:

 19  אוקי?

 20  סליחה, לא שמענו אות- טוב.   מתורגמ� מגרמניה:

 21התובע ישיב להתנגדות של הסנגור ולאחר  מכ� בית המשפט יקבל החלטה   כב' הש' לוי:

 22  תא) לכ- יימש- ההלי-. בבקשה. ובה

 23קוד) כל השיחות ה� חלק מחומר החקירה שהועבר לחבריי ע) הגשת כתב   עו"ד אב� ח�:

 24  האישו). 

 25  אני מבי� שעל כ- אי� חולק עור- די� אדרת?  כב' הש' לוי:

 26  אי�.   עו"ד ג. אדרת:

 27  טוב.   כב' הש' לוי:

 28העד נחקר פע) אחת ולאחר מכ� הוא עזב את האר2 כ- שהמשטרה, ג) א)   עו"ד אב� ח�:

 29רצתה, לא יכלה לחקור אותו כמו שעשו ע) עדי) אחרי) והציגו לה) שיחות 

 30  כי במועד החקירה עוד לא היו התמלילי) של כל השיחות. בכל מקרה, 

 31  מה זה לא יכלה? זה עניי� של סדרי עדיפויות.   כב' הש' לוי:

 32  זה עניי� של,   עו"ד אב� ח�:

 33  תקציב.   כב' הש' לוי:

 34  לא, לא רק תקציב,   עו"ד אב� ח�:
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 1  לא? מתמללי) ושולחי),   כב' הש' לוי:

 2זה לא כל כ- פשוט לשלוח, התיאו) ע) הגרמני) לא היה פשוט, ג) מה   עו"ד אב� ח�:

 3  שקורה פה עכשיו לא היינו בטוחי) שנצליח לעשות. 

 4  וזה לא היה בהפתעה. מתי הוא יצא את האר2?   עו"ד ג. אדרת:

 5שיחות  80זה לא עניי� של הפתעה. בכל מקרה ביו) חמישי הוצגו לעד מתו-   עו"ד אב� ח�:

 6  שיחות להציג לו,  25שהעד צד לה�, אנחנו בחרנו רק 

 7  שיחות? 25היו) את) מתכווני) להציג לו   כב' הש' לוי:

 8השיחות שאנחנו מציגי),  הוצגו לו ביו) חמישי, אנחנו עדכנו את חבריי לגבי  עו"ד אב� ח�:

 9  שהצגנו לעד ושאנחנו מתכווני) ג) לשאול עליה) שאלות. 

 10  ואמרנו לכ) שאנחנו נתנגד.   עו"ד ג. אדרת:

 11  נכו�. והשיחות,   עו"ד אב� ח�:

 12  כ�, מה היא אומרת?   כב' הש' לוי:

 13  מנסי) להבי�.   עו"ד אב� ח�:

 14  זה בסדר, זה בסדר, אפשר להמשי-.   מתורגמ� מגרמניה:

 15אוקי. השיחות כול� נוגעות לנושאי) שהעד נחקר עליה), אי� כא� איזה שהיא   אב� ח�:עו"ד 

 16הפתעה שחבריי לא יכלו לצפות מבחינת התוכ� של השיחות. אני חושב 

 17שבסופו של דבר התכלית של ההלי- כא� היא להגיע לחקר האמת. כל עוד 

 18שיחות אנחנו לא פוגעי) בזכות של הנאשמת להגנה ואני לא חושב שהצגת ה

 19הספציפיות האלה היו) כשה) היו בחומר חקירה ושהעד צד לה) תגרו) 

 20  לפגיעה כזאת. 

 21  יש אפשרות שההלי- הזה לא יסתיי) היו)?  כב' הש' לוי:

 22  זה יכול להיות מאוד מורכב מבחינת הגרמני). אני לא יודע.   עו"ד אב� ח�:

 23  כל השיחות האלה, בכל השיחות הוא צד?  כב' הש' לוי:

 24  כ�.   �:עו"ד אב� ח

 25  בינו ובי� קליסקי או צדדי) אחרי) ג)?  כב' הש' לוי:

 26לא, קליסקי וגודובסקי, הוא ג) התייחס באופ� כללי ג) בריאיו� ביו) חמישי   עו"ד אב� ח�:

 27על השיחות וההתייחסות הועברה, התייחסות כללית שהוצגו השיחות הוא 

 28  אמר כמה משפטי) לגביה). 

 29  ה על השיחות. הוא לא אמר א� מיל  עו"ד ג. אדרת:

 30  בשיחות יש התייחסות ג) לנאשמת?  כב' הש' לוי:

 31  כ�, ברור.   עו"ד אב� ח�:

 32  טוב.   כב' הש' לוי:

  33 

  34 
#>2<#  35 
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 1  החלטה

 2יש טע� בהתנגדות הסנגור, אכ� מ� הראוי היה שהשיחות שאי� חולק שה� חלק מחומר החקירה 

 3על מנת לאפשר להגנה להיער- לתגובתו לשיחות אלה, זאת במיוחד לאור כמות השיחה יוצגו לעד 

 4שאינה מבוטלת. ע� זאת, לאור העובדה שאי� חולק ששיחות אלה נכללו בחומר החקירה שהועבר 

 5מבעוד מועד להגנה ולאור מטרת ההלי- להגיע לחקר האמת, לא ימנע בית המשפט מהתובע הצגת 

 6  קש הסנגור שהות כדי להיער- לחקירה הנגדית יתאפשר לו הדבר.  השיחות. ע� זאת, א� יב

  7 
#>3<#  8 

 9  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  10 

  

  שופט, לוי ירו�

  11 

  12 

  13 

 14  בבקשה. אתה צרי- זמ� לתרג)?  כב' הש' לוי:

 15  הא) הבנתי נכו�? סליחה.   מתורגמ� מגרמניה:

 16  אני לא הבנתי טוב את הגרמנית של-.   כב' הש' לוי:

 17  כ�, מה השאלה?  עו"ד אב� ח�:

 18  השורה התחתונה היא שכרגע,   כב' הש' לוי:

 19  הקו התחתו� הוא שכ� נית� להראות לעד את הפרוטוקול של אות� שיחות?  מתורגמ� מגרמניה:

 20לסנגור אפשרות לחקור אותו, א) הוא יבקש דחיה נכו� מאוד, ובלבד שתינת�   כב' הש' לוי:

 21  לצור- זה יכול להיות שנצטר- לחזור על החוויה שוב. 

 22  מי יבקש דחיה? העד?  מתורגמ� מגרמניה:

 23הסנגור, הסנגור, אבל דיה צרה בשעתה. כרגע ההצגה מותרת. כ�. עור- די�   כב' הש' לוי:

 24  אב� ח�, בבקשה. 

 25. א) אפשר 1Aע) שיחה שמסומנת בקלסר אצלכ)  טוב, אז אנחנו נתחיל  עו"ד אב� ח�: 

 26  להראות אותה לעד. 

 $1A .  27עכשיו מונח לצידו הדברי) של שיחה המסומנת ב  שופטת מגרמניה:

  28 

  29 

  30 
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#>4<#  1 
 2  החלטה

 3  . 1082הוגש וסומ� ת/

  4 
#>5<#  5 

 6  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  7 

  

  שופט, לוי ירו�

  8 

  9 

  10 

 11  . 1082    מגרמניה:מתורגמ� 

 12  לכ) זה פחות חשוב. כ�.   כב' הש' לוי:

 13, בשיחה הזאת אתה מתקשר למשה קליסקי ואני 11.9.14השיחה היא מיו)   עו"ד אב� ח�:

 14  שואל על איזה כס� קליסקי אומר שפאינה ודאוד צריכי) להעביר?

 15   זה הכס� שהיו צריכי) להגיע למועצה עמק הירד�, חלק מהכס�.  העד, מר קלגנוב: 

 16. אדוני, $4Aו 2A  ,3Aאוקי. עכשיו אני מבקש שתציגו לו את השיחות שסומנו   עו"ד אב� ח�: 

 17  בתיק.  206היא ת/ 797אחת השיחות כבר הוגשה, שיחה שמסומנת 

 18  נית� לעד אפשרות לקרוא במהרה? (באמצעות מתורגמ�).   שופטת מגרמניה:

 19  כ�, כ�, בהחלט.   כב' הש' לוי:

 20  וצה שיקרא. כ�, אני ר  עו"ד אב� ח�:

 21  סומ�? 797בזמ� שאני אסמ�, שיקרא.   כב' הש' לוי:

 22  . את היתר צרי- לסמ�. 206זה ת/ 797שיחה מספר   עו"ד אב� ח�:

 23  אוקי.   כב' הש' לוי:

 24  השיחות מונחות בפניו.   מתורגמ� מגרמניה:

 25  שיקרא אות�.   עו"ד אב� ח�:

  26 

  27 

  28 

  29 

  30 

  31 
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#>6<#  1 
 2  החלטה

 3  . 1083הוגש וסומ� ת/ 1076

 4  . 1084הוגש וסומ� ת/ 1025

  5 
#>7<#  6 

 7  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  8 

  

  שופט, לוי ירו�

  9 

  10 

  11 

 12  התובע רוצה לשאול אות- שאלות לגבי השיחות האלו.   כב' הש' לוי:

 13בגלל רציתי להגיד לכבוד השופט, אני שמעתי שכאילו אני עזבתי את האר2   העד, מר קלגנוב:

 14  שהתחילה הפרשה הזאת, 

 15  לא, א� אחד לא אמר את זה.   עו"ד אב� ח�:

 16  אני ג) שמצאתי את העבודה בגרמניה אני הייתי חצי שנה אחרי זה באר2.   העד, מר קלגנוב: 

 17  מתי בדיוק עזבת את האר2?  כב' הש' לוי:

 18וכל מי שרצה לדבר ' וחצי שנה אחרי זה הייתי באר2 15. 2015עזבתי ביולי   העד, מר קלגנוב:

 19  איתי, להגיד, היה בטלפו�. 

 20  אוקי, בסדר. בבקשה.   כב' הש' לוי:

 21שקליסקי מדבר ואומר, הוא  2Aלגבי השיחות שבפני-, אנחנו רואי) בשיחה   עו"ד אב� ח�:

 22  אל� שקל שמיועדי) א- ורק לפרויקט.  300מדבר על 

 23  זורית. כ�, נכו�, זה היה חלק מהסכו) שהיה צרי- להגיע למועצה אי  ת:

 24  מאיפה היה אמור להגיע הכס� הזה?  ש:

 25זה הכס� שהיו אמורי) להגיע מהתקציב של המפלגה מה שאני הבנתי. א)   ת:

 26  במקור לקחו ממישהו אחר זה אני לא ידעתי, אני את הכס� הזה לא ראיתי. 

 27אוקי. אתה סיפרת קוד) על פגישה שהיית) ש) אתה, גברת קירשנבאו),   ש:

 28מעמק הירד�. חו2 מהפגישה הזאת, מלבד הפגישה  קליסקי ושני הנציגי)

 29  הזאת היו ל- עוד פגישות ע) גברת קירשנבאו) לגבי הפרויקט הזה?

 30הייתי ג), הוא היה בענייני) ג) הייתי בקשר ע) דאוד, שכחתי את הש)   ת:

 31  משפחה שלו. 
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 1  גודובסקי.   ש:

 2  כ�.   ת:

 3ששלחת מסומ�  SMSכ�. אבל אני שואל לגבי. אני רוצה להראות ל- הודעות   ש:

5A  .4  אצלכ). אתה שולח לגודובסקי 

  5 

#>8<#  6 
 7  החלטה

 8  .1085הוגש וסומ� ת/

  9 
#>9<#  10 

 11  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  12 

  

  שופט, לוי ירו�

  13 

  14 

  15 

 16  אתה שולח הודעה לגודובסקי "יש משהו חדש בשבילי?" והוא,   עו"ד אב� ח�:

 17  תשמע, התכוונתי לפרויקט הזה מה קורה ש). אני   ת:

 18  אוקי. והוא עונה ל- "עוד לא, פאינה חוזרת עוד יומיי)".   ש:

 19  כנראה שהיא היתה צריכה לתת הסבר שזה היה פרויקט חשוב.   ת:

 20  אוקי. אני רוצה להציג ל-,   ש:

 21ו ע) כבודו, אני רוצה לשי) לב שהמסמכי) לא לפי סדר כרונולוגי, התחלנ  עו"ד ג. אדרת:

 22  ספטמבר אוקטובר, עכשיו אנחנו מיוני, רק שהעד יהיה ער לזה. 

 23  כ�. אוקי. הפנית את תשומת ליבו להערה של הסנגור?  כב' הש' לוי:

 24  אצלכ).  6Aאני רוצה להציג ל- עוד קבוצה של מסרוני), סומנו   עו"ד אב� ח�:

 25  אדוני סימ� את המסרוני) הקודמי)?   עו"ד ג. אדרת:

 26  ת, מסרוני) זה פע) ראשונה שאני רואה. שיחו  כב' הש' לוי:

 27  . 1085לא, היה מסרו�   עו"ד ג. אדרת:

 28  כ�.   כב' הש' לוי:

 29  והיה עוד מסרו� התשובה.   עו"ד ג. אדרת:

 30  התשובה "עוד לא, פאינה חוזרת עוד יומיי)".   כב' הש' לוי:
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 1  אפשר ביחד.   עו"ד אב� ח�:

  2 

#>10<#  3 
 4  החלטה

 5  א.1085הוגש וסומ� ת/

  6 
#>11<#  7 

 8  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7והודעה היו�, ניתנה 

  9 

  

  שופט, לוי ירו�

  10 

  11 

  12 

 6A .  13עכשיו   עו"ד אב� ח�:

  14 

#>12<#  15 
 16  החלטה

 17  . 1086הוגש וסומ� ת/

  18 
#>13<#  19 

 20  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  21 

  

  שופט, לוי ירו�

  22 

  23 

  24 

 25במסרוני) האלה אתה מבקש מגודובסקי שידבר ע) מנכ"ל עמק הירד� דודו   עו"ד אב� ח�:

 26  פר2. למה ביקשת מגודובסקי לדבר ע) דודו פר2?

 27  דודו פר2 זה שמו של אותו מנכ"ל?  מתורגמ� מגרמניה:
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 1  דודו פר2, כ�.   כב' הש' לוי:

 2ת שהוא, אני תשמע,  זה כנראה היתה לנו (לא ברור) לגבי הפרויקט ויכול להיו  העד, מר קלגנוב:

 3נזכרתי לא נכו� שהוא רצה לדבר ע), כנראה שהוא רצה לדבר ע) האנשי) 

 4שתרמו לקופה או לא יודע קשור לכאלה שמחליטי) לגבי העסק. וכנראה 

 5שהוא רצה לקבוע אית) ולשאול אות) מה קורה כי יכול להיות שאני לא 

 6  הסברתי לו נכו�. 

 7  אצלכ).  SMS 7A אני רוצה להציג ל- עוד הודעת  עו"ד אב� ח�: 

  8 

#>14<#  9 
 10  החלטה

 11  .1087הוגש וסומ� ת/

  12 
#>15<#  13 

 14  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  15 

  

  שופט, לוי ירו�

  16 

  17 

  18 

 19  דאוד גודובסקי, גודובסקי שולח אלי- הודעה, הוא כותב ל-   עו"ד קרמר:

 20  הא) זה,  $7Aל 6Aיש כא� כמה עמודי ביניי) בי�   מתורגמ� מגרמניה:

 6A .  21זה המש- של   כב' הש' לוי:

 $7A .  22עמודי). תעברו ל 4זה  6A  עו"ד אב� ח�:

 23  אנחנו בסדר, תודה רבה.   מתורגמ� מגרמניה:

 24. גודובסקי שולח ל- הודעה וכותב "תזכור 7Aאוקי, אז אני עכשיו שואל על   עו"ד אב� ח�:

 25ו פגישה מלו� אסטוריה טבריה" על איז 10:30 26.6את פגישה ע) פאינה 

 26  מדובר כא�?

 27שני), אני לא זוכר בדיוק על איזו נושא דיברנו, יכול  4תשמע זה היה לפני   העד, מר קלגנוב: 

 28להיות שדיברנו על הנושא של הפרויקט וג) יכול להיות שדיברנו על 

 29  ההתנהגות של ראש העיר כלפינו, כאילו האנשי), יכול להיות. 
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 1פה רוצה לעשות הפסקה של דקה כדי לנתק ולחבר  אוקי. טוב. האיש הטכני  עו"ד אב� ח�: 

 2  שוב את הקו. 

  3 

 4   (המש- הקלטה)

 5 

 6  לשירותי), הוא חוזר עוד רגע.   מתורגמ� מגרמניה:

 7  נמתי� בסבלנות.   כב' הש' לוי:

 8היו שני עדי) בחו"ל, ניסינו מאוד להביא את שניה), אחד הסכי) להגיע   עו"ד אב� ח�:

 9  ואחד לא. 

 10  אדרת, את) תצליחו לחקור היו)?עור- די�   כב' הש' לוי:

 11עד כא� כ�. אני חושב שג) כל ההצגה של התמלילי) האלה זו משיכת זמ�   עו"ד ג. אדרת:

 12מיותרת לפי מה שאני רואה עד עכשיו. על כל העובדות כבר העידו אנשי) ואי� 

 13מחלוקת לגביה) ואפשר לקצר את זה במקו) להקריא לו מהתמלילי) האלה 

 14  ס�, בינתיי). שאי� לה) שו) ער- מו

 15  לא התנגדת קוד).   עו"ד אב� ח�:

 16סליחה, אני מתנגד לצורה שאת) עושי) את זה, זה לא ייתכ� שפע) ראשונה   עו"ד ג. אדרת:

 17  מציגי) לעד פה במהל- המשפט. 

 18טוב, עור- די� אדרת. תשאל אותו בבקשה א) יש לה) מגבלה, א) מבחינתה   כב' הש' לוי:

 19  יש מגבלת זמ�. 

 20  לשופטת יש משפט בשעה שלוש, שעת גרמניה כמוב�.   יה: מתורגמ� מגרמנ

 21  מה השעה אצלכ) עכשיו?  כב' הש' לוי:

 22  כרגע,   מתורגמ� מגרמניה:

 23  אצל).  10:05  עו"ד אב� ח�:

 24  שעות.  5וכמה דקות. כמעט  10  מתורגמ� מגרמניה:

 25  היא רוצה הפסקה באמצע ג)?  כב' הש' לוי:

 26  סליחה?  מתורגמ� מגרמניה:

 27  הכל בסדר. אני מקווה שתעמדו בזה.  כב' הש' לוי:

 28  כ�, כ�, ברור, זה לא הרבה. שוב, עניי� טכני אבל החקירה לא ארוכה.   עו"ד אב� ח�:

 29  אפשר להמשי-? בבקשה.   כב' הש' לוי:

 30  .8.7.14מתארי-  8Aאוקי, אני רוצה להציג ל- את שיחה   עו"ד אב� ח�:

  31 

  32 

  33 

  34 
#>16<#  35 
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 1  החלטה

 2  .1088הוגש וסומ� ת/

  3 
#>17<#  4 

 5  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7והודעה היו�, ניתנה 

  6 

  

  שופט, לוי ירו�

  7 

  8 

  9 

 10  כ�.   כב' הש' לוי:

 11ובשיחה הזאת, בתחילת השיחה דאוד בא אלי- בטענות, גודובסקי, ובהמש-   עו"ד אב� ח�: 

 12הוא אומר שהוא "סיכ) שבשבוע הבא תיער- פגישה במשרד הפני) ע) מנכ"ל 

 13  על הפגישה הזאת?המועצה". מה אתה יודע 

 14  כנראה שזו היתה פגישה לגבי הפרויקט שאנחנו רצינו.   ת:

 15בהמש- השיחה גודובסקי אומר ל- שהוא ופאינה מחזקי) אות- איפה   ש:

 16  שאפשר. למה הוא מתכוו�?

 17  תפנה אותו למה שהוא אומר שורה קוד).   עו"ד ג. אדרת:

 18אתה יוצא עלי, אני ג)  טוב, שורה קוד) אתה אומר לו "תראה, אני ג),  עו"ד אב� ח�:

 19תראה, אני שנה במצב לא ברור, תבי� אותי" ואז גודובסקי עונה ל-, אתה 

 20יכול לראות את זה מופיע, גודובסקי עונה ל- "נו בסדר יקירי, אני ופאינה 

 21מחזקי) אות- איפה שאפשר, עושי) מה שאפשר, אני יודע אבל מה אני יכול" 

 22  כשהוא אומר את הדברי) האלה? אז אני שואל למה הוא מתכוו� גודובסקי

 23  הוא לא אמר מתכוו�, מה הבנת א) הבנת.   עו"ד ג. אדרת:

 24  נכו�.   כב' הש' לוי:

 25אני הבנתי, זה יכול להיות שני דברי) מה שאני רואה. דבר אחד כי היוזמה   ת:

 26שלנו לגבי הפרויקט ספורט ודבר שני אני זוכר היה פרויקט יחד ע) מפלגת, 

 27לדחות את הפרויקט, לבנות בית מלו� למבוגרי), זה המפלגה שאנחנו רצינו 

 28  נקרא , זה לא בדיוק, 

  29 

  30 
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 1  בית אבות אתה מתכוו�?  ש:

 2הוסטל, הוסטל, זה היה מאוד חסר, פשוט ביקשו מידע (לא ברור) כי הייתי   ת:

 3נציג של המפלגה ופשוט ביקשו ממני לבדוק מה הפרויקט, ראש העיר, א) 

 4ש העיר היה לא מתנגד ישירות אבל לא ראש העיר מוכ� לתמו- בזה. אבל רא

 5היה ניגש אלינו והיה טלפונית בורח מאיתנו ולנו זה היה מאוד חשוב כי רוב 

 6המבוגרי) זה דוברי רוסית והאנשי) האלה שבחרו בי כל הזמ� היו 

 7ושואלי) אותי כי זה היה ג) כ� החלק הפחות של  מתקשרי) אלי ו(לא ברור)

 8א ברור) הוסטל חדש למבוגרי). יכול ראש העיר שהוא יתמו-, שיהיה (ל

 9  להיות שזה יחד שני הדברי). 

 10  אוקי.   כב' הש' לוי:

 9A .  11סומנו  SMSאני מציג ל- שוב הודעות   עו"ד אב� ח�:

  12 

#>18<#  13 
 14  החלטה

 15  .1089הוגש וסומ� ת/

  16 
#>19<#  17 

 18  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  19 

  

  שופט, לוי ירו�

  20 

  21 

  22 

 23אתה כותב לדאוד "יו) טוב, יש חדשות בשבילי לגבי עבודה?" והוא עונה ל-   אב� ח�: עו"ד

 24  "זז". 

  25 

  26 

  27 

  28 

  29 

  30 
#>20<#  31 
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 1  החלטה

 2  א. 1089הוגש וסומ� ת/

  3 
#>21<#  4 

 5  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  6 

  

  שופט, לוי ירו�

  7 

  8 

  9 

 10  כ�, מה השאלה?  כב' הש' לוי:

 11  שיסיימו לקרוא ש). מה הבנת מהתשובה של דאוד "זז" מה זז?  עו"ד אב� ח�:

 12  אני מקווה שזה ייקבע שזה לגבי הפרויקט.   ת:

 13  לפי מה שאתה הבנת מגברת קירשנבאו) ה) היו,   ש:

 14  לא, לא,   עו"ד ג. אדרת:

 15  מה?  עו"ד אב� ח�:

 16  מה הבנת. לא לפי מה שהבנת.   עו"ד ג. אדרת:

 17  שאלה אחר כ-, חכה. ת� לי לשאול את ה  עו"ד אב� ח�:

 18לא, אחרי זה אומרי) ניסחתי את זה אחרת אחרי שאתה כבר טוע�. התחלת   עו"ד ג. אדרת:

 19  כחקירה נגדית. 

 20  כ�.   כב' הש' לוי:

 21מה הבנת מהדברי) של גברת קירשנבאו) לגבי מימו� הפרויקט במידה ואתה   עו"ד אב� ח�:

 22  לא תעמוד בראש הפרויקט?

 23ה מוביל, לא אני הייתי מוביל את הפרויקט לא הבנתי, כאילו א) אני לא אהי  ת:

 24  מה קורה?

 25  כ�.   ש:

 26  בדיוק.   עו"ד ג. אדרת:

 27אנחנו סגרנו ע) המועצה עמק הירד� וע) הנציגי) של עמק הירד� בתפקיד   ת:

 28הזה ימלא ב� אד) שהיה הכי מתאי) וקבענו שיהיו כאילו מכרז בחירות 

 29  לתפקיד הזה שבו אני ג) ישתת� וזה יהיה חוקי. 

  30 
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 1  א) אתה לא זוכה במכרז, הכס� היה עובר?ו  ש:

 2  תשמע, זה לא דיברנו, זה.   ת:

 3  . 259, זה ת/Bטוב, אני רוצה להציג ל- מסמ- שמסומ� אצלכ)   ש:

 4  כ�.   כב' הש' לוי:

 5  זה בתחילת הקלסר אמור להיות.   עו"ד אב� ח�:

 6  ?29.12.14כ�, מצאנו. הא) מדובר בתארי-   מתורגמ� מגרמניה:

 7  לא, הכותרת זה מכרז למנהל פרויקט מצוינות.   עו"ד אב� ח�:

 8  הוא מתכוו� כנראה לתארי- החרמה של המסמ-.   כב' הש' לוי:

 9  כ�.   מתורגמ� מגרמניה:

 10  אוקי. אז אני רוצה רק שהעד יגיד א) הוא מכיר את המכרז הזה.   עו"ד אב� ח�:

 11  כ�. אני מכיר.   ת:

 12  מה זה המכרז הזה?  ש:

 13  הפרויקט.  זה המכרז למלא את התפקיד של  ת:

 14  אוקי. ומה קרה בסו� ע) המכרז הזה?  ש:

 15תשמע, יכול להיות שהמכרז הזה לא יצא לפועל כי אני לא השתתפתי בסופו   ת:

 16  של דבר. 

 17  למה אבל לא יצא לפועל?  ש:

 18תשמע, זה יכול להיות שזה נתקע איפה שהוא בגלל שהכס� לא הגיע או בגלל   ת:

 19  צא. הדברי) האחרי) שלא סיפרו על זה למה לא י

 20  אצלכ).  10Aמסומנת  19.10.14כ�. אני רוצה להציג ל- שיחה מתארי-   ש:

  21 

#>22<#  22 
 23  החלטה

 24  .1090הוגש וסומ� ת/

  25 
#>23<#  26 

 27  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  28 

  

  שופט, לוי ירו�

  29 

  30 
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 1  כ�.   כב' הש' לוי:

 2כתוב ש) "הוא כבר צרי- להוציא את המכרז, אני  12בשיחה בשורה תסתכל   עו"ד אב� ח�:

 3  רוצה לדבר איתו, יש לי הרגשה לא טובה, שיגיד לי כ� או לא". על מה, 

 4זה היה ברור, כ�, זה יכול להיות שהמנכ"ל מתנגד למכרז הזה, הפרויקט היה   ת:

 5  (לא ברור). למרות שהיו בעיות אחרות ע) המכרז. 

 6בשיחה הזאת, אתה אומר "גיורא מחכה", אומר "אני  8תסתכל בשורה   ש:

 7מחכה עד שהכס� יבוא. המנכ"ל צרי- להעביר מכרז. מנסה לתפוס אותו", מי 

 8  זה גיורא?

 9  גיורא אסתרי זה שהיה נוכח בפגישה אצל פאינה.   ת:

 10  מה היה התפקיד שלו?  ש:

 11  הוא היה יושב ראש, הוא היה יושב ראש מחלקת הספורט עמק הירד�.  ת:

 12  ולאיזה כס� הוא אומר שהוא מחכה?  ש:

 13  כנראה שזה כס� של הפרויקט זה שאנחנו ייחלנו לו ביחד.   ת:

 14בשיחה, משה קליסקי אומר "אני אדבר, אני אדבר  15עכשיו תסתכל בשורה   ש:

 15  ע) גיורא שאני עוצר את העברת הכס� עד שהוא לא סוגר אית-". 

 16ט יגיעו לעמק הירד� זה יכול להיות שמשה היה דואג שהכס� של הפרויק  ת:

 17ויעשו ע) הכס� האלה משהו אחר. א) לא היה את הפרויקט הזה, לא היה 

 18  את הרעיו� שלנו אולי משהו אחר. 

 19  טוב.   ש:

 20  . 16תפנה אותו ג) לשורה   עו"ד ג. אדרת:

 21  ?16כ�. אתה רואה את שורה   עו"ד אב� ח�:

 22  כ�, כ�, אני אית-.   ת:

 23  על איזה מכרז מדברי)?  ש:

 24  היה צרי- לצאת לפועל. זה המכרז ש  ת:

 25  אוקי.   ש:

 26  שהייתי בו צרי- להשתת�.   ת:

 27  . 13הדברי) די עולי) משורה   כב' הש' לוי:

 28בסדר, חברי ביקש אז נחסו- את זה, אבל א) כבר מפני) אז בוא תסתכל על   עו"ד אב� ח�:

 29. אתה שואל את משה "אתה עוד לא העברת את הכס�, נכו�?" והוא 22שורה 

 30  , נדמה לי, אני מקווה". עונה ל- "לא, לא

 31  מה השאלה?  כב' הש' לוי:

 32  למה אתה שואל את משה א) הוא עוד לא העביר את הכס�?  עו"ד אב� ח�:

 33זה כאילו  כי יכול להיות שגיורא שאל אותי א) כס� הגיעו לא הגיעו (לא ברור)  ת:

 34  שאלה. 
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 $1מה 11A. שיחה $12Aו 11Aאוקי. אני רוצה להציג ל- שתי שיחות נוספות   ש:

 2  . $30.11.14היא מ $12Aו 20.10.14

  3 

#>24<#  4 
 5  החלטה

 6  . 1091הוגשה וסומנה ת/ 11Aשיחה 

 7  . 1092הוגשה וסומנה ת/ 12Aשיחה 

  8 
#>25<#  9 

 10  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  11 

  

  שופט, לוי ירו�

  12 

  13 

  14 

 15. משה אומר ל- "אני אומר 4. תסתכל על שורה 11Aעכשיו, אנחנו נתחיל ע)   עו"ד אב� ח�:

 16שדיברתי ע) גיורא וסיכמתי איתו שעד שאתה לא תזכה במכרז אני לא 

 ."� 17  מעביר את הכס

 18  אוקי, זה היה לא חוקי כאילו?  העד, מר קלגנוב: 

 19  השאלה היא רק עובדתית, אתה יכול להתייחס לזה עובדתית.   כב' הש' לוי:

 20  בנתי. מה השאלה לא ה  עו"ד ג. אדרת:

 21אני לא שואל א) זה חוקי או לא חוקי. אני שואל מה ידעת בשלב הזה על   עו"ד אב� ח�:

 22  הקשר בי� העברת הכס� לבי� הזכייה של- במכרז?

 23תשמע, מה שאני כאילו התכוונתי ומה שאנחנו החלטנו ע) המכרז, לא היה   העד, מר קלגנוב: 

 24. אני הייתי הרבה ב� אד) כזה שיכול להתחרות איתי במקצוע הזה בקייקי)

 25משחקי אולימפיי), יש לי הרבה  3שני) במקצוע, היו לי אחרי הגב שלי 

 26  קשרי) בחו2 לאר2 והרבה ניסיו�. 

 27א) זה ככה למה צרי- להתנות את, אדו� קלגנוב, א) זה כ- למה צרי-   כב' הש' לוי:

 28  להתנות את העברת הכס� בכ- שאתה תזכה במכרז?
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 1לי בעמק הירד� שאני לא יכול להיכנס לתפקיד כאילו ישירות  זה מה שהסבירו  העד, מר קלגנוב:

 2לתפקיד הזה אלא קוד) חייבי) לעשות מכרז כדי שזה יהיה חוקי וכמוב� 

 3  אחוז.  90אפשרות שלי לזכות במכרז היה 

 4  טוב. כ�.   כב' הש' לוי:

 5. תסתכל $30.11.14, השיחה השניה מ12Aטוב, אני רוצה שתסתכל על שיחה   עו"ד אב� ח�:

 6, אתה אומר "אז כנראה שהוא לא הוציא 10ובוא נתחיל משורה  11ל שורה ע

 7קליסקי עונה ל- "אנחנו  11מכרז", "הוא הכי�, הוא הכי� חוזה זמני" ובשורה 

 8לא נעביר את הכס� לפני שאנחנו יודעי) שיש ל- הסכ) איתו. אני לא אעביר 

 9וא ייקח לה), תראה הוא יעשה חוזה אית- אנחנו נעביר את הכס� ומחר ה

 10  מישהו אחר או לא ייקח א� אחד". 

 11  מה השאלה?  כב' הש' לוי:

 12  אני שואל אות- למה קליסקי אמר את הדברי) האלה?  עו"ד אב� ח�:

 13כי המכרז לא יצא לפועל ועדיי� לא השתתפתי במכרז וזה מה שאני (לא ברור).   ת:

 14  יכול להיות ש(לא ברור) על דברי) אחרי). 

 13A .  15- את השיחה אוקי. אני רוצה להציג ל  ש:

  16 

#>26<#  17 
 18  החלטה

 19  .1093הוגש וסומ� ת/

  20 
#>27<#  21 

 22  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  23 

  

  שופט, לוי ירו�

  24 

  25 

  26 

  27 

  28 

  29 

  30 
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 1אתה אומר לגודובסקי "דאוד, צרי- להיפגש ע)  26.10.14השיחה מתארי-   עו"ד אב� ח�:

 2לא יודע מה יהיה בהמש-" וגודובסקי עונה ל- "נו, תחכה, פאינה, אית- אני 

 3תחכה כמה ימי) צרי- להעביר כס� למועצה. אוקי? כבר הכל סגור" ואתה 

 4עונה לו "ה) משגעי) אותי, אני כבר התקשרתי למנכ"ל ומפילי) את אחד 

 5  השני". אני שואל למה פנית לגודובסקי וביקשת להיפגש ע) פאינה?

 6ה ענייני) לא זזו בכלל לגבי הפרויקט ושזה יהיה, ושזה מוב� אוקי. כי ברגע הז  ת:

 7אחרי הבחירות הייתי חבר מועצת העיר טבריה וזה תפקיד, זה לא משכורת, 

 8אני יושב בלי משכורת ויש לי שני ילדי) ואישה שאני צרי- לסבסד אות) 

 9וכשאני פונה לאנשי) כל הזמ� ושאני פונה לאנשי) ואנחנו דיברנו על כמה 

 10  רציני ושמטרפדי) אות- מטלפו� לטלפו� זה מרגיז.  באופ�

 11  מתי היו הבחירות?  כב' הש' לוי:

 12  לא שמעתי.   העד, מר קלגנוב:

 13שאלתי, בעצ) אני רוצה לדעת כמה זמ� היית בלי עבודה, מתי התפטרת ומתי   כב' הש' לוי:

 14  היו הבחירות. 

 15  הבחירות היו מסתיימות נדמה לי באוקטובר.   העד, מר קלגנוב:

 16  אוקי.   הש' לוי: כב'

 17  בעבודה שמצאתי, מצאתי אותה, התחלתי בינואר.   העד, מר קלגנוב:

 18  , אני שואל מתי התפטרת. 2015לא, אתה מדבר על ינואר   כב' הש' לוי:

 19  '. 13' נובמבר 13  עו"ד ג. אדרת:

 20  נובמבר? אז. ומתי התפטרת מהעבודה?  כב' הש' לוי:

 21ישר לפני הבחירות, זה היה כאילו, אני לא זוכר בדיוק תארי- אבל זה היה   העד, מר קלגנוב:

 22  כל, 

 23  שבועות? חודשי) לפני כ�?  כב' הש' לוי:

 24  חודשי) נדמה לי, חודשיי) שלושה חודשי).  $3לפני ה  העד, מר קלגנוב:

 25', 15' היית מובטל? או עד ינואר 14עד אוקטובר  2013זאת אומרת מאוגוסט   כב' הש' לוי:

 26  קיבלת משכורת?לא 

 27לא, הייתי מקבל משכורת עד שראש העיר נבחר כי זה היה הכס� לאלה   העד, מר קלגנוב:

 28  שנותני) לבחירות. זה מה שהסבירו לי. 

 29  אבל זה,   כב' הש' לוי:

 30לפני הבחירות, לפני הבחירות או בזמ� הבחירות יש את הכס� שמשלמי)   העד, מר קלגנוב:

 31  שיבחרו בה).  לאלו שמציגי) את עצמ) (לא ברור)

 32  אוקי. אז בנובמבר,   כב' הש' לוי:

 33  אחרי הבחירות,   העד, מר קלגנוב:
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 1 2014הוא נבחר ואני רואה פה שיחה באוקטובר  2013אוקי, אז בנובמבר   כב' הש' לוי:

 2  ואתה עדיי� מובטל בכל התקופה הזאת? אתה לא מקבל שכר?

 3בר ועד ינואר הייתי בלי משכורת, לא, אני אמרתי שבחירות הסתיימו באוקטו  העד, מר קלגנוב:

 4  בינואר היתה לי עבודה מצאתי עבודה. 

 5זאת אומרת כמה חודשי), אתה יכול להגיד לי כמה חודשי) היית בלי   כב' הש' לוי:

 6  משכורת?

 7  שלושה או חודשיי) הייתי.   העד, מר קלגנוב:

 8  אוקי. בסדר. טוב, תמשיכו.   כב' הש' לוי:

 13A .  9, לא, 11Aלחזור לשיחה שהצגתי ל- קוד),  טוב, אני רק רוצה  עו"ד אב� ח�:

 10  כ�, זו היתה השיחה האחרונה.   כב' הש' לוי:

 11אני רק רוצה לשאול, אתה סיפרת שהעבירו אות- מאחד לשני אז  13Aלגבי   עו"ד אב� ח�: 

 12  אני רק שואל למה אתה רוצה להיפגש ע) פאינה? מה היא אמורה לעשות?

 13) האלו ב� אד) אחד שאומר אמת. וככה כי פאינה היתה כאילו כל הדברי  ת:

 14  היה פיתרו� והיא אומרת כ- וכ-, שלי שלי, חיובי אז היה חיובי. 

 15, זה יו) אחרי השיחה שראינו 14A ,15Aאני רוצה להציג ל- עוד שתי שיחות   ש:

 16  עכשיו. 

  17 

#>28<#  18 
 19  החלטה

 20  . 1094הוגשה וסומנה ת/ 14Aשיחה 

 21  .  1095הוגשה וסומנה ת/ 15Aשיחה 

  22 
#>29<#  23 

 24  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  25 

  

  שופט, לוי ירו�

  26 

  27 

  28 

  29 

  30 
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 1אתה אומר לגודובסקי "שומע בקשר לזה לפגישה ע) פאינה על  14Aבשיחה   עו"ד אב� ח�:

 2זה רציתי לדבר" גודובסקי אומר ל- "כ�, כ�, עכשיו אני אבדוק" והשיחה 

 3מתקשר לגודובסקי ואתה אומר לו "מה השניה מאותו יו) אתה שוב 

 4הענייני)? אתה כל הזמ� שוכח אותי" וגודובסקי אומר ל- "לא, אני לא שוכח 

 5אות-, תתקשר אלי- בחורה מפאינה, ולריה. אני כבר העברתי" וגודובסקי 

 6אומר ל- "תתאפק, כ�, כ�, תתאפק טוב" ואתה אומר לו "אני פשוט רוצה 

 7  ". להיפגש לראות אתכ) באופ� אישי

 8  כ�, אתה שואל א) אני אמרתי או לא?  ת:

 9  לא, אני שואל למה רצית להיפגש באופ� אישי ע) קירשנבאו)?  ש:

 10אני רציתי לשמוע את התשובה שלה בגלל זה פרויקט זז או לא, הייתי חושב   ת:

 11שזה כבר לא (לא ברור) ורציתי לשמוע ממנה זה ר2 או צריכי) לסיי) ע) כל 

 12  העניי� הזה. 

 13  יתה בסו� אחרי השיחות האלה?נפגשת א  ש:

 14  מה זאת אומרת? פגשתי או לא פגשתי?  ת:

 15  כ�.   ש:

 16נפגשנו. אנחנו כ�, אנחנו נפגשנו אחרי זה בראשו� לציו� זה כנראה שזה היה   ת:

 17משהו של המפלגה, היו מגיעי) שרי) או סגני שרי) כאילו לגבי, נפגשנו נראה 

 18  לי (לא ברור). 

 19  מה אמרת לה בפגישה?  ש:

 20דיברנו ג) על זה, היא אמרה שצרי- לחכות עוד קצת אבל באותו, כאילו   ת:

 21באותו רגע אני הכרתי את הב� אד) שהיה כאילו מוביל את עמותת "איילי)" 

 22והוא הציג את עצמו שהוא יכול לתת לי עבודה, שיכול להיות שזה יתאי) לי. 

 23  הוא אמר לי, הוא אמר לי שהוא רואה בי כדמות לצעירי). 

 24ו נגיע עוד מעט ל"איילי)". אני רק רוצה, כי נראה לי שיש ל- פה בלבול אנחנ  ש:

 25, אתה התחלת 2014בתאריכי). אנחנו, השיחות שהצגתי ל- ה) מאוקטובר 

 26. אז הפגישה של- ע) מת� 2014לקבל שכר, שכר מ"איילי)" בינואר 

 27  '. 14מ"איילי)" היתה לפני אוקטובר 

 28  אוקי.   ת:

 29', אחרי 14ישה של- ע) קירשנבאו) באוקטובר אז אני שואל רק לגבי הפג  ש:

 30השיחות האלה לפחות ואני רוצה רק לדעת מה שאני שואל זה מה היא אמרה 

 31  ל-, 

 32  לא, קוד) כל א) נפגשת), הוא לא ענה על זה עוד.   עו"ד ג. אדרת:

 33  הוא אמר שכ�.   עו"ד אב� ח�:

 34  הוא אמר על שנה קוד). על ראשו�.   עו"ד ג. אדרת:
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 1' נפגשת ע) 14וקי. אז אני שואל שוב. אחרי השיחות האלה באוקטובר א  עו"ד אב� ח�:

 2  קירשנבאו) ודיברת איתה על הפרויקט?

 3שני). זה יכול להיות שדיברנו על  4תשמע, זה שאני מבלבל זה בגלל שעברו   ת:

 4הנושא הזה על המשכורת, זה אותה פגישה. אני לא מבי�, אתה רוצה לתפוס 

 5אני פשוט לא בעניי� וזה מה שדיברתי בטלפו� אותי בתאריכי) זה קל מאוד, 

 6  אני חתמתי מה שדיברתי. 

 7בסדר, אני לא רוצה לתפוס אות- בתאריכי), בגלל זה אנחנו מראי) את   ש:

 8השיחות ש) יש תאריכי). מה שאני שואל בפגישה שכ� דיברת ע) 

 9קירשנבאו) על הפרויקט מה היא אמרה ל- מבחינת האפשרות שהפרויקט 

 10  יח?הזה בסו� יצל

 11  אבל סליחה, על איזו פגישה אתה מדבר?  עו"ד ג. אדרת:

 12  היא אמרה שזה עדיי� בפועל.   העד, מר קלגנוב:

 16A .  13אני רוצה להציג ל- שיחה   עו"ד אב� ח�:

  14 

#>30<#  15 
 16  החלטה

 17  .1096הוגש וסומ� ת/

  18 
#>31<#  19 

 20  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  21 

  

  שופט, לוי ירו�

  22 

  23 

  24 

 25. אתה שוב מבקש מגודובסקי לתא) ל- את הפגישה ע) $29.10.14מ  עו"ד אב� ח�:

 26קירשנבאו) ואתה אומר לו "ת� לי את המספר שלה אני אתקשר אליה 

 27בעצמי" וגודובסקי אומר ל- "לא, תחכה בינתיי), המזכירה שלה מחפשת 

 28אני שואל למה ביקשת  תארי-" והוא אומר ל- "הבטיחו שיתקשרו אלי-".

 29  להתקשר ישירות לקירשנבאו)?

 30  כי חשבתי באותו רגע שדאוד לא דיבר איתה.   ת:
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 17A .  1אני רוצה להציג ל-   ש:

  2 

#>32<#  3 
 4  החלטה

 5  .1097הוגש וסומ� ת/

  6 
#>33<#  7 

 8  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  9 

  

  שופט, לוי ירו�

  10 

  11 

  12 

 13. שוב אתה שואל את גודובסקי "יש משהו לגבי העבודה שלי?" $11.11.14מ  עו"ד אב� ח�:

 14  והתשובה שאתה מקבל זה "מחכה לתשובה מפאינה". 

  15 

#>34<#  16 
 17  החלטה

 18  א. 1097הוגש וסומ� ת/

  19 
#>35<#  20 

 21  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  22 

  

  שופט, לוי ירו�

  23 

  24 

  25 

 26  "מחכה לתשובה מפאינה". אני שואל לאיזה תשובה חיכית)?תרגו) זה   עו"ד אב� ח�:

 27  אני חושב שלגבי הפרויקט.   ת:
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 1  כ�, על הפרויקט אבל איזו תשובה בדיוק? מה היתה אמורה להיות התשובה?  ש:

 2  אני חיכיתי שהיא תדבר ע) מנכ"ל עמק הירד� לראות מה קורה.   ת:

 3  . 14.12.14תארי- היא מ 18Aאני רוצה להציג ל- שיחה של- ע) קליסקי,   ש:

  4 

#>36<#  5 
 6  החלטה

 7  . 1098הוגש וסומ� ת/

  8 
#>37<#  9 

 10  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  11 

  

  שופט, לוי ירו�

  12 

  13 

  14 

 15שקליסקי מדבר אית-, הוא אומר  $24או בוא נתחיל מ 25תסתכל על שורה   עו"ד אב� ח�:

 16ל- "נניח שהכס� כבר בבנק" ואז הוא בא ואומר ל- "אני רוצה שאתה תעבוד 

 17באל� שקל בחודש" ואתה אומר לו "אני לא עובד בשביל אל� שקל בחודש" 

 18 25, בשורה 25"מה יהיה?" זה קליסקי שואל אות- ואז אתה עונה לו בשורה 

 19אתה אומר לו "אתה שואל אותי שאלות קשות. אני דיברתי ע) החבר'ה לפני 

 20  שסגרנו את כל העסקה. היינו אצל פאינה, אני דיברתי אית)", 

 21  אחרי זה.   עו"ד ג. אדרת:

 22  כ�. "אחרי זה אני דיברתי אית) ואמרתי לה) כמה אני רוצה לקבל על הכל".   עו"ד אב� ח�:

 23  כ�.   ת:

 24  כמת מה יהיה השכר של- בפרויקט?אני שואל ע) מי סי  ש:

 25אנחנו לא סיכמנו, דיברנו רק על המספרי) פחות או יותר. כמה זה יעלה   ת:

 26  עבודה שלי כי הייתי צרי- לייצג את עצמי. 

 27  אוקי.   ש:

 28  ג) לפני מכרז, ג) לפני מועצה.   ת:

  29 

  30 
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 1תסתכל אתה אומר לקליסקי "משה, אתה זוכר היה איזה רגע  35ובשורה   ש:

 2משה תעצור הכל? דיברתי ג) ע) פאינה כי משהו לא בסדר ש)". שאמרתי ל- 

 3אני שואל למה התכוונת במשפט הזה ומתי ביקשת לעצור הכל ודיברת על זה 

 4  ע) פאינה?

 5אני לא ביקשתי מפאינה שתעצור הכל, אני פשוט ראיתי שבמועצה עמק   ת:

 6שר הירד� התחילו לדבר דברי) אחרי) ולא בעניי� ואז משה שהוא היה איש ק

 7בי� פאינה לבי� מועצה עמק הירד� יכול להיות שבמצב רוח רע אמרתי לו שזה 

 8  חלאס, להפסיק את זה. 

 9  לא הבנתי, מה היתה הבעיה ע) המועצה? למה חשבת להפסיק את זה?  ש:

 10כי הזמ� היה ר2 והמכרז עוד לא יצא לפועל ואנחנו יו) אחרי יו) היינו   ת:

 11  ל הפרויקט. רחוקי) מכל הדברי) האלה, כל העניי� ש

 12, קליסקי אומר ל- "אוקי, חו2 מזה נתחיל 70טוב. עכשיו תסתכל על שורה   ש:

 13לעבוד לבחירות" ואתה אומר לו "כ�, כ�, עובדי)" ואתה עונה לו, אתה רואה 

 14? ואתה אומר לו "כ�, כ�, עובדי) לאט, מדברי) אנשי), לא יהיה 70שורה 

 15  פשוט". על איזה בחירות מדברי)?

 16ירות שכבר הסתיימו כי משה לא היה בכלל עניי� בבחירות, כנראה שהבח  ת:

 17  משה, אני הכרתי אותו אחרי דאוד בגלל הפרויקט הזה. 

 18, הרבה אחרי $14.12.2014אני רוצה, אני רוצה שתשי) לב, השיחה היא מ  ש:

 19  הבחירות בטבריה. 

 20  אחרי הבחירות.   ת:

 21- "חו2 מזה נתחיל יופי. אז אני שואל אות- על איזה בחירות קליסקי אומר ל  ש:

 22  לעבוד לבחירות"?

 23תשמע, זה יכול להיות שהוא התכוו� לבחירות מוניציפאליות שהיו, יכול   ת:

 24  להיות שבבחירות של המכרז, לא יודע, המכרז זה בחירות? אי� לי מושג. 

 25אז תגיד לי למה אתה עונה לו, אתה עונה לו "עובדי) לאט, מדברי) אנשי) ,   ש:

 26  לא יהיה פשוט"?

 27תראה, זה ג) לא מתאי) לזה ולזה. ג) בענייני) מוניציפאליי) וג) עמק   ת:

 28הירד� זה היה מתאי) לאותו רגע שני דברי). כי היתה כאילו, אני אסביר ל- 

 29מה קורה, כי היתה הפתעה מאוד גדולה בטבריה פע) ראשונה בהיסטוריה 

 30  נציג של ישראל ביתנו נכנס למועצה ולא דובר רוסית. 

 31פוזרה הכנסת והכריזו על  $8.12.14אני אנסה להזכיר ל- משהו. בתראה, בוא   ש:

 32  בחירות. זה מזכיר ל- משהו? בחירות ארציות, לא מוניציפאליות. 

 33  אחרי זה היו בחירות לראש ממשלה?  ת:

  34 
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 1  כ�.   ש:

 2  אוקי.   ת:

 3  מזכיר ל- אולי על איזה בחירות קליסקי אומר שנתחיל לעבוד?  ש:

 4  יכול להיות שזה הבחירות, כ�, של הממשלה. אה, אוקי, אוקי,   ת:

 19A .  5טוב. אני רוצה להציג ל- שיחה   ש:

  6 

#>38<#  7 
 8  החלטה

 9  .1099הוגש וסומ� ת/

  10 
#>39<#  11 

 12  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  13 

  

  שופט, לוי ירו�

  14 

  15 

  16 

 17ימי) לפני שהתחילה  5 . השיחה הזאתי היא$19.12.14השיחה היא מה  עו"ד אב� ח�:

 18החקירה בתיק. בשיחה אומר ל- קליסקי "שהתחייבו להעביר עד סו� החודש 

 19  את הכס�". אני שואל בסופו של דבר עבר הכס� לעמק הירד�?

 20  מה שלי ידוע, לא.   ת:

 21  למה לא?  ש:

 22כי כמה ימי) אחרי זה אמרת שהתחילה הפרשה. והזמינו אותי למשטרה,   ת:

 23  . יכול להיות שזה בגלל זה

 24  אוקי. תגיד לי,   ש:

 25תשמע, אחרי כל מיני סיבות שהתקשרו אלי ואז היו שמועות זה כל הזמ� היה,   ת:

 26כמה ימי) שמועות עד שאני מקבל תשובה, אתה מבי�? על זה שחיכיתי, כבר 

 27אחרי שהוא אמר לי שכס� יעבור, זה פשוט היה כמה ימי), אני חשבתי שא) 

 28  הוא אמר אז יעברו, חיכיתי פשוט. 

  29 

  30 
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 1תגיד לי, על איזה, בשיחה הקודמת על איזו עבודה בבחירות קליסקי מדבר   ש:

 2  אית-?

 3על זה שהוא אמר תשמע זה הייתי מופתע קוד) כל, מה שזכור לי הוא לא   ת:

 4היה איש פוליטי, א) הוא (לא ברור) על זה זה היה ברור מאליו שהיו בחירות 

 5  יכי) לתמו- בנציג שלנו. של הממשלה ואנחנו נציגי) של ישראל ביתנו והיו צר

 6  מי זה מת� דה�? אתה זוכר?  ש:

 7  האמת אני לא זוכר, א) אתה תזכיר לי.   ת:

 8  בחקירה של- במשטרה אני מזכיר ל-, אתה יכול לראות אותה היא אצל-,   ש:

 9  אתה יכול להזכיר לו.   עו"ד ג. אדרת:

 10ילי)"?" זה "מה ידוע ל- על עמותת "אי 95אוקי. שואלי) אות- בשורה   עו"ד אב� ח�:

 11אצלכ) החקירה, שואלי) אות- "מה ידוע ל- על עמותת  Cמסומ� 

 12  "איילי)"?" 

 13  כ�, עמותת "איילי)" נדמה לי שמינואר,   ת:

 14  רגע, בוא אני אקריא ל- מה אמרת. שניה.   ש:

 15  אני התחלתי לעבוד ש), כ�.   ת:

 16ע נגיע לעבודה, אני רק אומר לגבי מת� דה� אני אומר, שאלו אות- "מה ידו  ש:

 17, אתה אומר "זו עמותה שמטפלת בנוער 95ל- על עמותת "איילי)"?" שורה 

 18פגשתי בחור, הוא אמר לי שהוא מנכ"ל  2013בסיכו�, בחודש נובמבר 

 19  העמותה, שמו מת�, פגשתי אותו בכנס של ישראל ביתנו בירושלי)". 

 20  אתה מתכוו� לזה שמת� הוא יושב ראש של העמותה?  ת:

 21  ' במשטרה. 14מבר זה מה שאתה סיפרת בדצ  ש:

 22  אוקי.   ת:

 23  אתה נזכר עכשיו מי זה מת� דה�?  ש:

 24  עכשיו כ�.   ת:

 25  אוקי.   ש:

 26  שהזכרת לי, כ�.   ת:

 27  מה אתה יודע על פעילות עמותת "איילי)"?  ש:

 28זה מה שהסבירו לי ומה שהוא הסביר לי ה) עובדי) ע) הצעירי) ומשכנעי)   ת:

 29אות) לבוא ארצה מארצות אחרות, לעשות כאילו עליה ובהסכ) ע) אותה 

 30  עמותה הייתי אמור לעשות את הדברי) האלה. 

  31 

  32 

  33 
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 1 96נגיע להסכ) אני רק רוצה שוב להחזיר אות- לחקירה במשטרה שורה   ש:

 2'. אז 14אתה אומר שזאת עמותה שמטפלת בנוער בסיכו�. זה אמרת בדצמבר 

 3  ידעת אז מה העמותה עושה? אני שואל א) אתה יודע, מה

 4תראה, א) אני טעיתי וא) אני אמרתי דברי), כאילו לא אמרתי דברי) מה   ת:

 5שעושה העמותה זה אני לא הקמתי את העמותה הזאת, פנו אלי ורצו שאני 

 6  אעבוד אצל). 

 7' 14לא, בסדר, אני אי� לי טענות אלי-, אני רק שואל מה אתה ידעת בדצמבר   ש:

 8  עושה? על מה העמותה הזאת

 9  זה מה שאני ציינתי למשטרה ומה שאני יודע עד עכשיו.   ת:

 10  אוקי.   ש:

 11היה לי, היה לי הסכ) עבודה ע) הגור) הזה ואני חתמתי והתחלתי לעבוד.   ת:

 12וג) כ� אחרי שנה קיבלתי הסכ) פיטורי) ג) חתמתי על זה, ככה סיימתי 

 13  לעבוד אית), לא הייתי מופתע שזה ככה יקרה.

 14ת� בפע) הראשונה, אי- הצגת את עצמ-? מה אמרת לו מי כשפגשת את מ  ש:

 15  אתה?

 16אנחנו נראה לי שנפגשנו ג) כ� ע) חברי) (לא ברור) מישהו מהמפלגה או   ת:

 17  מהחברי) שלי הציג את עצמי כ- וכ- וקלגנוב, ספורטאי. 

 18  סיפרת לו מה אתה עושה במועצה בטבריה?  ש:

 19  אני לא זוכר.   ת:

 20  ? הוא אמר ל-?מה מת� עשה בכנס של המפלגה  ש:

 21  תשמע, הוא לא אמר מה הוא עושה, פשוט אמרו לי מי הוא.   ת:

 22  אוקי. אני רוצה,   ש:

 23  אנחנו פשוט המשכנו.   ת:

 24  אני רוצה,   ש:

 25  המשכנו לדבר.   ת:

 26אוקי. אני רוצה להפנות אות- שוב לחקירה של- במשטרה, תסתכל בשורה   ש:

 �27 בכנס המפלגה . שואלי) אות- "הא) כאשר נפגשת ע) מת112, שורה 112

 28של ישראל ביתנו בירושלי), הוא ידע שאתה פעיל של ישראל ביתנו? שאתה 

 29חבר מועצה בטבריה מטעמה של ישראל ביתנו?" התשובה של- "בוודאי 

 30  שהוא ידע, אמרתי לו את זה". 

 31זה, זה מה תשמע, א) אני אמרתי את זה במשטרה אז כנראה שעשיתי את   ת:

 32שהיה (לא ברור) , זה שהיה לא זכור לי עכשיו שאמרתי מה שלא אמרתי, 

 33  שני). אני לא פרופסור גדול שאני זוכר את כל הדברי) האלה.  4תשמע, זה 
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 1בסדר. אי� בעיה. עכשיו תגיד לי, אי- הגעת לכ- שאתה מקבל שכר חודשי   ש:

 2  אות- אית)?מעמותת עמותת "איילי)"? מי הציע ל- לפנות? מי חיבר 

 3תשמע, אני כבר, אני אומר ל- א) זה כתוב בפרוטוקול שלי שנתתי למשטרה   ת:

 4זה היה הכל כתוב אבל מה שזכור לי התקשרו אלי או מת� או  מישהו 

 5מהעמותה והציעו לי לעבוד בעמותה. כי באותו רגע שנפגשנו כנראה שאני 

 6מה קורה, מה אמרתי לו שאני בינתיי) בלי עבודה, הוא אמר אנחנו נבדוק 

 7  אפשר לעשות. 

 8, 571אני רוצה להראות ל- את ההסכ) עבודה ע) עמותת "איילי)" זה ת/  ש:

 9  אצלכ).  Dמסומ� 

 10  , כ�?571זה ת/  כב' הש' לוי:

 11  כ�. אני רוצה לשאול, אתה חתו) על ההסכ)?  עו"ד אב� ח�:

 12  זו החתימה של-.   ת:

 13  ה דני גליקסברג?זו החתימה של-. בש) העמותה חתו) דני גליקסברג, מי ז  ש:

 14  תשמע, או שזה מזכיר של העמותה או שזה סג� שלו.   ת:

 15  אתה נפגשת ע) דני גליקסברג לפני שחתמת?  ש:

 16  לא, אני חתמתי בהסכ) ושלחתי בפקס או במייל.   ת:

 17  מי ראיי� אות- לפני שקיבלו אות- לעבודה?  ש:

 18  לא היה לי ראיו� ע) א� אחד. אני חושב.   ת:

 19  ) לעבודה? לתפקיד?מי בדק א) אתה מתאי  ש:

 20תשמע, אל תשאל אותי שאלות קשות, מאיפה אני יודע, יכול להיות שיש   ת:

 21באינפורמציה מה שכתוב באינטרנט ע) החברי) שלו. מה שהיה לי חשוב 

 22  הייתי צרי- לעבוד איפה שהוא. 

 23  מי הסביר ל- מה העבודה שאתה אמור לעשות?  ש:

 24שחתו) בחוזה או שזה ע) מת�.  תשמע, אני דיברתי בטלפו� ע) הב� אד) הזה  ת:

 25זה לא היה משהו גרנדיוזי, בגלל זה אני לא זוכר, או שזו היתה שיחת טלפו� 

 26  או שאנחנו נפגשנו איפה שהוא. 

 27  ומה הוא אמר ל- מה אתה צרי- לעשות? מה העבודה?  ש:

 28  מה שאני הבנתי זה לעבוד ע) הצעירי).   ת:

 29  מה זה אומר לעבוד ע) צעירי)?  ש:

 30נתי לשכנע אות) לעלות ארצה, להיפגש כל מיני פגישות, על כ- זה מה שהב  ת:

 31שיהיה משהו ויתקשרו אלי שאני אבוא. אני חושב שזה היה חלק מהעבודה 

 32  שלי, הייתי כל הזמ� הייתי צרי- להיות זמי�. 

  33 

  34 
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 1אתה אומר כשחתמתי חוזה  109אתה, אני רוצה להחזיר אות- לחקירה שורה   ש:

 2  אית), 

 3  איזה מסמ- זה מסומ�, סליחה? (באמצעות מתורגמ�).   שופטת מגרמניה:

 C .  4  עו"ד אב� ח�:

 5  , נכו�? (באמצעות מתורגמ�). 109שורה   שופטת מגרמניה:

 6  כ�.   עו"ד אב� ח�:

 7  איזה מסמ- זה?  כב' הש' לוי:

 8  מה?  עו"ד אב� ח�:

 9  זה ההסכ)?  כב' הש' לוי:

 10אתה אומר בחקירה במשטרה "כשחתמתי חוזה לא, ההודעה שלו. ההודעה.   עו"ד אב� ח�:

 11אית) אמרו לי שאני אעבוד ע) נוער בסיכו� ואני הצעתי שאוכל לעשות 

 12פעילות של ספורט ימי או פעילות אחרת, מה שיבקשו" ובהמש- אתה אומר 

 13  "אמרתי את זה למת� אבל לא קראו לי לעבוד". 

 14לפני שלא הייתי מופתע  כ�, כ�, זה מה שהיה, כ�. בגלל זה, בגלל זה אמרתי ג)  ת:

 15  שמפטרי) אותי. 

 16נגיע לזה, אני רק אומר קוד), אתה אומר פה שכשחתמת על החוזה אמרו ל-   ש:

 17שתעבוד ע) נוער בסיכו� ואתה עכשיו אומר אמרו ל- על עולי) חדשי). אז 

 18אני רק שואל שוב מי הגדיר ל- את העבודה ומה היתה אמורה להיות 

 19  העבודה?

 20- סיטואציה כי פע) ראשונה בחיי) שלי הזמינו אותי תשמע, אני אגיד ל  ת:

 21למשטרה. אני יושב מול החוקר והוא שואל אותי שאלות והייתי פשוט בלח2, 

 22א) לא הוספתי ש) מילה, פה מילה, תסלחו לי. אני אמרתי שזה, זה מה שהיה 

 23כתוב וחתמתי על זה, זה מה שאמרתי. אני נסעתי ג) למשטרה בלי עור- די� 

 24לשו) דבר. אי� לי מה להסתיר ומה, אי� לי מה להסתיר ומה שהיה ולא פניתי 

 25הכל אמרתי וג) עכשיו אני מדבר אית- על כל מה שכתוב זה כ� אמרתי, ג) 

 26  בטלפו� וג) בפרוטוקול. 

 27  היו) אתה זוכר מה היית צרי- לעשות? במה היית צרי- לעבוד?  כב' הש' לוי:

 28ה רעש ברקע, עובדי) לכאורה בחדר הסמו- רק שניה בבקשה, יש כא� איז  מתורגמ� מגרמניה:

 29  והשופטת רוצה לבקש שיפסיקו. 

 30  הצליח לה.   כב' הש' לוי:

 31  ש) ה) ממושמעי).   עו"ד ג. אדרת:

 32  אנחנו נית� לה) דוגמה ג). הוא הסביר לה.   כב' הש' לוי:

 33  עכשיו שוב שקט, למרות שהיא לא השיגה א� אחד אבל עכשיו שקט.   מתורגמ� מגרמניה:

 34  טוב, כ�, אתה זוכר את השאלה אדו� קלגנוב?  לוי:כב' הש' 
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 1  כ�, כ�, אני זוכר. תשמע, עד עכשיו אני מופתע שלא פנו אלי לעבוד.   העד, מר קלגנוב:

 2  אבל מה שאני שואל אות-, מה היית אמור לעשות?  כב' הש' לוי:

 3 זה מה שאני אמרתי לחוקר ומה שאני אומר עכשיו, זו היתה עבודה ע)  העד, מר קלגנוב:

 4  הצעירי). 

 5  לעשות מה?  כב' הש' לוי:

 6  פגישות, לדבר אית), אי� לי מושג, על ההתנהגות או מה זה.   העד, מר קלגנוב:

 7  אי- אתה יודע לעשות מה שאי� ל- מושג? א) אי� ל- מושג, אי- תעשה?  כב' הש' לוי:

 8מבי�,  לא, כי עברו הרבה זמ� ואני כבר רואה שזה היה משהו לא בסדר, אתה  העד, מר קלגנוב:

 9אני לא יכול לענות ל- על השאלות האלו. מבחינתי, מבחינתי הייתי כל הזמ� 

 10  בטלפו�. 

 11אדו� קלגנוב, א) היו אומרי) להשיט קייק אני לא בטוח שהייתי יודע מה   כב' הש' לוי:

 12  לעשות. 

 13שמעסיק צרי- להתקשר אלי- ולהגיד תבוא בזמ� הזה, תעשה כ- וכ- הייתי   העד, מר קלגנוב:

 14  הייתי עושה, אבל לא היה דבר כזה. נוסע, 

 15אז מה שאתה אומר לי בעצ) זה שאמרו ל- שתהיה עבודה, אבל מה לעשות   כב' הש' לוי:

 16  אתה לא ידעת בכלל מה אתה צרי- לעשות?

 17זה לא, מה שהסבירו לי זו עבודה ע) הצעירי), זה מה שאמרתי, נוער בסיכו�   העד, מר קלגנוב:

 18  מר עכשיו. מה שאמרתי במשטרה, מה שאני או

 19  אבל אתה לא ידעת מה אתה צרי- לעשות אית).   כב' הש' לוי:

 20  שני) יותר טוב.  4זה יכול להיות שהסבירו לי בפירוט של לפני   העד, מר קלגנוב:

 21  כ�. טוב. תמשיכו.   כב' הש' לוי:

 22  ע) מי סיכמת את השכר שתקבל מהעמותה?  עו"ד אב� ח�:

 23בפקס או במייל, לא זכור לי , ש) אני לא סיכמתי, אני קיבלתי את החוזה   ת:

 24היה  עומד המספר שהיו משלמי) לי.  באותו רגע הייתי מסכי) כי הייתי 

 25  מחפש עבודה. 

 26  אתה לא יודע מי קבע את המשכורת של- בעמותה?  ש:

 27  כנראה המזכירות, המזכיר.   ת:

 28  עכשיו, אנחנו יודעי) שבפועל לא עבדת, אני שואל למה לא עבדת?  ש:

 29  ה נכו� שבפועל לא עבדת?ז  כב' הש' לוי:

 30תראה, אני ניסיתי להתקשר ולשאול מה קורה ע) זה אבל אמרו לי בינתיי)   העד, מר קלגנוב:

 31  תחכה ושאנחנו נצטר- אות- נזמי� אות-. 

 32  אז זה נכו� שלא עבדת?  כב' הש' לוי:

 33תשמע, יכול להיות שזה חלק מהעבודה שהייתי צרי- רק את התמונה שלי,   העד, מר קלגנוב:

 34  ו אומרי) זה ב� אד) כזה עובד, הוא אלו� אולימפי. הי
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 1  העבודה של- היתה להיות בכוננות מתמדת?  כב' הש' לוי:

 2  לא שמעתי.   העד, מר קלגנוב:

 3  שאלתי א) העבודה של- היתה בכוננות כל הזמ�?  כב' הש' לוי:

 4י) זה לא, זה שאני אמרתי אני הייתי כל הזמ� מוכ�, ברגע שהיו מתקשר  העד, מר קלגנוב:

 5  וצריכי) אותי הייתי צרי- לנסוע. 

 6  אדו� קלגנוב, מה כל כ- מסוב-? עבדת או,   כב' הש' לוי:

 7  אני לא יודע במה ה) השתמשו.   העד, מר קלגנוב:

 8  מה כל כ- מסוב-? עבדת או לא עבדת?  כב' הש' לוי:

 9  אני לא קמתי כל בוקר והייתי עובד ע) העמותה.   העד, מר קלגנוב:

 10  ה בוקר אחד שכ� עבדת?יש איז  כב' הש' לוי:

 11אז אני אומר ל-, זה היה מוזר אבל מצד שני חשבתי אולי ה) צריכי) אותי   העד, מר קלגנוב:

 12  כפרסומת, אני אי� לי מושג. 

 13אדו� קלגנוב, אתה אמנ) רחוק אבל לא מסוב-, למה אתה לא עונה לי? אל   כב' הש' לוי:

 14  � או לא?תגיד לי מוזר או לא מוזר. הא) עבדת במסגרת העמותה כ

 15  מה שהיה כתוב פה בפרוטוקול אמרתי שלא עבדתי.   העד, מר קלגנוב:

 16  לא מה כתוב, מה היה בחיי)? מה היה במציאות?  כב' הש' לוי:

 17  במציאות אני לא, לא, לא הרגשתי שאני עובד בעמותה הזאת.   העד, מר קלגנוב:

 18  לא השטת שו) קייק, כ�, לא עבדת. קיבלת כס�?  כב' הש' לוי:

 19  כ�. כס� קיבלתי.   קלגנוב: העד, מר

 20  על מה קיבלת כס�?  כב' הש' לוי:

 21  על מה קיבלתי כס�,   העד, מר קלגנוב:

 22  כ�.   כב' הש' לוי:

 23  זה כתוב בחוזה.   העד, מר קלגנוב:

 24עזוב אותי מהחוזה, תגיד לי אתה על מה קיבלת, על מה אתה חושב שאתה   כב' הש' לוי:

?� 25  יושב בבית ומקבל כס

 26אני ברגע שאני מקבל כס� אני לא שואל, זה שהיה נות� לי עבודה יכול להיות   העד, מר קלגנוב:

 27  לא עשיתי.  שזה היה מספיק לו בשביל שהיה משל) כס� (לא ברור)

 28  טוב, לא הטריד אות- אולי אתה מקבל פחות מידי?  כב' הש' לוי:

 29  ככה אמרו לי.   העד, מר קלגנוב:

 30  ו) וזה לא מטריד אות-?אתה יושב בבית ומקבל כס� על כל  כב' הש' לוי:

 31תשמע, אני חתמתי על החוזה שהיה כתוב שאני עובד בעמותה הזאת ומקבל   העד, מר קלגנוב:

 32כס� וזה שאני עובד ושלא עובד לא מעניי� אותי, אני לא עושה משהו לא חוקי 

 33א) המעסיק חות) את החוזה ומשל) ל- כס� ואתה לא עובד בעצ) אז אני 

 34  לא אש). 
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 1  ה זמ� קיבלת כס� על העבודה הזאת?כמ  כב' הש' לוי:

 2  נדמה לי ששנה.   העד, מר קלגנוב:

 3אוקי. עכשיו, במהל- השנה הזאת אתה לא מתקשר להגיד לו 'תשמעו,   כב' הש' לוי:

 4  שכחת) אותי? אולי צרי- שאני אעשה משהו?'?

 5  לא, לא, אני דיברתי, מה שאני אמרתי, אני התקשרתי, שאלתי מה קורה.   העד, מר קלגנוב:

 6  למי התקשרת? למי התקשרת?  כב' הש' לוי:

 7  אני התקשרתי נראה לי דיברתי ע) המזכירה.   העד, מר קלגנוב:

 8  ע) המזכירה? אי- קוראי) לה?  כב' הש' לוי:

 9  או ע) המזכירה או ע) הסג� של המנכ"ל.   העד, מר קלגנוב:

 10  כ�. ומה אמרת לה)?  כב' הש' לוי:

 11  אלי-.  אמרו שנצטר- אות- יתקשרו  העד, מר קלגנוב:

 12  הבנתי. טוב. בבקשה, תמשיכו.   כב' הש' לוי:

 D ,  13, אצלכ) זה 571אני רוצה להפנות אות- רגע להסכ) ת/  עו"ד אב� ח�:

 14  ? (באמצעות מתורגמ�). 751עמוד   שופטת מגרמניה:

 15, הסכ) עבודה. רק אני רוצה להפנות Dלא, לא, מסמ- שמסומ� אצלכ)   עו"ד אב� ח�:

 16עוניינת להעסיק את העובד בתפקיד רכז תחו) אות-, תראה, כתוב "החברה מ

 17סטודנטי) מחבר העמי)", כלומר ההגדרה של העבודה של- היא בחוזה 

 18שחתמת. אז אני שואל שחתמת על החוזה למה לא שאלת מה אתה אמור 

 19  לעשות בתפקיד רכז תחו) סטודנטי) מחבר העמי)?

 20הסבירו לי לא אני לפני שחתמתי ושחתמתי הסבירו לי דברי), יכול להיות ש  ת:

 21טוב אז יכול להיות שאני הבנתי לא טוב, אבל בחוזה כתוב, בחוזה כתוב ואני 

 22עבדתי בעמותה הזאת שנה, א) עשיתי משהו לא חוקי אז אני מוכ� לקבל 

 23  עונש, אבל, 

 24כמו שאמרתי ל- בתחילת הדיו�, אתה עד, לא חשוד ולא נאש). אני שואל   ש:

 25  בהמש- לחוזה, 

 26  ת את זה אדו� קלגנוב? לא נראה לי שהוא הבי�. אתה הבנ  כב' הש' לוי:

 27  כ�, במאה אחוז.   העד, מר קלגנוב:

 28אוקי. לא תקבל על זה שו) עונש, אתה לא צפוי לשו) סנקציה. פשוט   כב' הש' לוי:

 29  מבקשי) ממ- להסביר את ההתנהגות של-, זה הכל. 

 30משכורת, א� אחד לא קורא אני שואל שוב, אתה שנה שלמה מקבל כל חודש   עו"ד אב� ח�:

 31ל-, א� אחד, שנה שלמה אתה מקבל כל חודש משכורת, א� אחד לא קורא 

 32  ל- לעבוד, למה אתה לא מתקשר למת�? לדני? לשאול אות). 
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 1תראה, מצד אחד זה היה מאוד מוזר אבל מצד שני אני מקבל משכורת ואני   ת:

 2קט ואני יודע יכול לסבסד את המשפחה שלי וזה אני, בצד הזה אני כאילו ש

 3  שזה לא בסדר, שמשהו לא. 

 4אתה יודע למה מת�, עמותת "איילי)" הסכימו לשל) ל- שנה שלמה משכורת   ש:

 5  בלי שאתה עובד?

 6  לא, זה לא דיברנו.   ת:

 7מה אתה יודע על הקשר בי� עמותת "איילי)" לבי� התקציב שהיה אמור   ש:

 8  להגיע לפרויקט הקייאקי) בעמק הירד�?

 9דע זה היו דברי) אחרי) לגמרי. פרויקט של הקייאקי) זה זה מה שאני יו  ת:

 10היה, זה היה (לא ברור) איפה שהוא, ו"איילי)" זה היה המש- כאילו. זה כבר 

 11היה אבוד וקיבלתי עבודה ע) "איילי)". או שזה, זה אני כאילו הרגשתי 

 12אישית אבל יכול להיות שזה בפועל היה ר2, יכול להיות שמאחורי הקלעי) 

 13  עוד ר2. אי� לי מושג.  זה היה 

 $21A .  14ו 20Aאני רוצה להציג ל- שיחה   ש:

  15 

#>40<#  16 
 17  החלטה

20A /ת �18  . 1100הוגש וסומ 

12A /ת �19  . 1101הוגש וסומ 

  20 
#>41<#  21 

 22  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  23 

  

  שופט, לוי ירו�

  24 

  25 

  26 

 27  אדוני? היה?  99מה היה   עו"ד ג. אדרת:

 28  . $19.12מ 4858זו שיחה   לוי:כב' הש' 

 19A .  29  עו"ד קרמר:

 30  עכשיו.  $21Aו 20Aאנחנו מדברי) על   עו"ד אב� ח�:
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 1  ?$6.7.14מדובר בשיחה מה  מתורגמ� מגרמניה:

 2  כ�.   עו"ד אב� ח�:

 3  כ�.   כב' הש' לוי:

 4בשיחות האלה אתה מעדכ� את גודובסקי במה שקורה במועצת עיריית   עו"ד אב� ח�:

 5  מה אתה מעדכ� אותו?טבריה. אני שואל ל

 6  זה היה בזמ� הבחירות, נכו�?  ת:

 7  לא, לא, זה אחרי, זה חצי שנה אחרי הבחירות.   ש:

 8  חצי שנה אחרי הבחירות?  ת:

 9  '.14אנחנו מדברי) על יולי   ש:

 10תשמע, יכול להיות שזה לגבי הבחירות של הממשלה? או שזה לגבי המצב   ת:

 11  בעיריית טבריה. 

 22A .  12אני רוצה שתראה את שיחה   ש:

  13 

#>42<#  14 
 15  החלטה

 16  . 1102הוגש וסומ� ת/

  17 
#>43<#  18 

 19  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  20 

  

  שופט, לוי ירו�

  21 

  22 

  23 

 24דקות? אני חייב להתקשר לעבודה ולהודיע  5אנחנו יכולי) לעשות הפסקה של   מתורגמ� מגרמניה:

 25  לה) שאני מאחר או שכמה זמ� זה ייקח?

 26  החלק שלי לא עוד הרבה אבל יש עוד את הסנגור.   ח�:עו"ד אב� 

 27  כ�. מה אומרת השופטת?  כב' הש' לוי:

 28ורק  25Aהא), היא שואלת את העד הא) נוכל להמשי- עד עמוד או המסמ-   שופטת מגרמניה:

 29  אז לעשות הפסקה קצרה? (באמצעות מתורגמ�). 

 30  אנחנו בעד, אנחנו בעד.   כב' הש' לוי:
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 1  נו בסדר, שתחליט ע) העד. מבחינת  עו"ד אב� ח�:

 2  תשאל אותו.   כב' הש' לוי:

 3  כ�. כ�. (באמצעות מתורגמ�).  שופטת מגרמניה:

 4  מה דאוד מבקש ממ- פה? 22Aאז אנחנו עוד מעט מסיימי). שיחה   עו"ד אב� ח�:

 5  שהוא מבקש מאיתנו כאילו מהנציגי) של ישראל ביתנו?  ת:

 6  כ�, ממ-. הוא אומר ל-.  ש:

 7להיות שאנחנו נתחיל לעבוד יותר חזק על הבחירות של כ�, כ�, זה יכול   ת:

 8הממשלה. יכול להיות שמבחינתו כאילו אנחנו עושי) פחות ממה שאנחנו 

 9  יודעי). 

 10תראה, הוא אומר ל- "א) את) לוקחי) על עצמכ), צרי- להוכיח את עצמ-   ש:

 11כל פע), כל שבוע, כל חודש. עכשיו יש את המבצע הזה, את) אספת) חמש 

 12  ה לא רציני" אתה זוכר על מה הוא מדבר?אנשי), ז

 13כנראה שאנחנו חילקנו את האיזורי) של הבחירות ואנשי) היו צריכי) לעבוד   ת:

 14  על האיזורי) שלה), חברי), משפחות. 

 23A .  15טוב, אני רוצה להציג ל- את שיחה   ש:

 16  תראה לו במה הקשר,   עו"ד ג. אדרת:

 17  זה שוב פע),   העד, מר קלגנוב:

 18  כתוב ש) לא יורי) ש) כבר, זה דרו) אית�,   עו"ד ג. אדרת:

 19  אני יודע אבל לא רוצה,   עו"ד אב� ח�:

 20אבל אתה מטעה אותו, ת� לו לקרוא את כל המסמ-. אדוני, כתוב ש) "לא   עו"ד ג. אדרת:

 21יורי) ש) כבר" זה מתקשר ע) דרו) אית� ובאי) בטענות אי- גייסת) רק 

 22  איזה חידו�. חמישה אנשי) לש), זה ההקשר ולא לעשות פה 

 23  זה מזכיר ל- משהו אדו� קלגנוב?  כב' הש' לוי:

 24אתה זוכר, אתה זוכר שהיה מבצע דרו) אית� שהיית) צריכי) להביא   עו"ד אב� ח�:

 25  פעילי) של המפלגה?

 26יכול להיות. כ�, זה אני אומר ל- אולי זה מה שאני חושב אולי היה מבצע   ת:

 27  אחר, (לא ברור). 

 28  אוקי.   כב' הש' לוי:

 23A .  29טוב, אני רוצה להראות ל- שיחה   אב� ח�: עו"ד

  30 

  31 

  32 

  33 

  34 
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#>44<#  1 

 2  החלטה

 3  .1103הוגש וסומ� ת/

  4 
#>45<#  5 

 6  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  7 

  

  שופט, לוי ירו�

  8 

  9 

  10 

 11  מי זאת סופה שהגיעה אליכ)? על מי מדובר?  עו"ד אב� ח�:

 12  סופה?  ת:

 13  כ�, כתוב. מי זאת סופה?  ש:

 14  סופה, סופה.   כב' הש' לוי:

 15תשמע, יכול להיות שזה שרית סופה, יכול להיות שזה המזכירה או שהפועלת   העד, מר קלגנוב:

 16של המפלגה, אי� לי מושג. אבל היה לנו ביקור של סופה לנדבר ואני לא זוכר 

 17  את התאריכי) בדיוק. 

 18  תסתכל בשורה רביעית מלמעלה. זה מזכיר ל- על מי אתה מדבר?  ש:

 19  שורה רביעית מלמעלה?  תורגמ� מגרמניה:מ

 20  כ�.   עו"ד אב� ח�:

 21  אוקי, כ�, כ�, זה היה איזה מבצע של השרי) והגיעה,   ת:

 22  של השרה אתה מתכוו�, כ�? של השרה סופה?  ש:

 23  לא שרה, כ�, יכול להיות שזו הפגישה הזאת.   ת:

 24  אוקי.   ש:

 25ת כאשר הוא ואנחנו התלוננו על ראש העיר שלנו החדש שלא עומד בהבטחו  ת:

 26מפריע לנו וזה היה, זה היה נראה לי, זה היה נראה לי בפרויקט של ההוסטל 

 27  למבוגרי). 

 28  אוקי.   ש:

 29כי זה מה שאני זוכר שזה היה צרי- להגיע אישור מסופה לנדבר קוד) כל,   ת:

 30  האישור מגיע לעירייה ואז העירייה היתה צריכה לתת ג) לפרויקט הזה. 

  31 
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 1  עכשיו, בהמש-,  ש:

 2  וראש העיר היה עושה הפו-.   ת:

 3תגיד לי, בהמש- השיחה אתה שואל את גודובסקי "דר- אגב, מה לגבי הזה?   ש:

 4נו, של המצילי)?" וגודובסקי עונה ל- "נו, כ�, אני אחזור אלי-. פאינה עוד 

 5לא ענתה לי, טוב? אני אתקשר יותר מאוחר". על איזה מצילי)? על מה אתה 

 6  מדבר?

 �7 פרויקט או שאני הצעתי את עצמי לקחת איזה, יש את זה נראה לי שהיה מ  ת:

 8המצילי) מסביב לכינרת וה) עובדי) דר- קבלני) נראה לי ופתאו) אני 

 9גיליתי שיש חלק שעובדי) דר- המדינה או לא יודע מה ורציתי לבדוק את 

 10  הפרויקט הזה ואולי להיכנס לפרויקט כתומ-, כי אני במקצוע ג) מהמצילי). 

 11שאתה שואל את דאוד על זה אתה אומר לו "תגיד לי, דר- בהמש- אחרי   ש:

 12  העמותה של וודיק אפשר לסדר את זה?" על מה אתה מדבר פה?

 13  תוכל בבקשה לחזור על השאלה, מה הוא שאל את מר גודובסקי?  מתורגמ� מגרמניה:

 14  הוא שואל "תגיד לי, ודר- העמותה של וודיק אפשר לסדר את זה?".   עו"ד אב� ח�:

 15א) זה מדובר על וואדי) שגר, חבר שלי, מה שאני יודע יש לה) מועדו� תשמע,   ת:

 16ספורט ש) בטבריה וה) כל הזמ� עובדי) ומבקשי) תקציבי), תמיכות מכל 

 17מיני ארגוני), יכול להיות שוואדי) ביקש ממני לדבר ע) דאוד א) הוא יכול 

 18  לעזור לו. 

 19  אי- דאוד יכול לעזור?  ש:

 20  נגד לשאלה הזאת. כבודו, אני מת  עו"ד ג. אדרת:

 21  כ�.   כב' הש' לוי:

 22יש פה משהו שולי שלא שמענו עליו א� פע), מצילי), וואדי), פע) ראשונה   עו"ד ג. אדרת:

 23שאנחנו שומעי), בטח ובטח הוא לא נשאל על זה א� פע) קוד). הוא צרי- 

 24  לפרש מה דאוד יכול לעזור? כבר חצינו. 

 25  אני מוותר על השאלה.   עו"ד אב� ח�:

 26  כ�.   ' לוי:כב' הש

 24A .  27אני רוצה להציג ל-   עו"ד אב� ח�:

  28 

  29 

  30 

  31 

  32 

  33 

  34 
#>46<#  35 
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 1  החלטה

 2  .1104הוגש וסומ� ת/

  3 
#>47<#  4 

 5  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  6 

  

  שופט, לוי ירו�

  7 

  8 

  9 

 10  כ�.   כב' הש' לוי:

 11בעיתו�. אי- דאוד אתה מתקשר לדאוד, מבקש ממנו כס� כדי לפרס) כתבה   עו"ד אב� ח�:

 12  יכול לסדר ל- כס� לפרס) כתבה בעיתו�?

 13תראה, יכול להיות שאני טועה בתאריכי) אבל זה מדובר על הבחירות   ת:

 14  המוניציפאליות או על הבחירות בממשלה?

 15  תקרא,   ש:

 16  באיזה זמ� זה?  ת:

 17' זה שנה אחרי המוניציפאלי, 14תקרא את השיחה, השיחה היא מנובמבר   ש:

 18  ) מה אתה מבקש. תקרא את השיחה. אבל תקרא קוד

 19כ�, יכול להיות שזה מדובר על הבחירות, לתת כתבה נדמה לי. תשמע, או   ת:

 20  שאני טועה, אי� לי.  

 25A .  21טוב, אני רוצה להציג ל- את שיחה   ש:

  22 

  23 

  24 

  25 

  26 

  27 

  28 

  29 

  30 
#>48<#  31 
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 1  החלטה

 2  . 1105הוגש וסומ� ת/

  3 
#>49<#  4 

 5          הנוכחי�., במעמד 2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  6 

  

  שופט, לוי ירו�

  7 

  8 

  9 

 10דאוד אומר ל-, אתה שואל אותו קוד) "אתה עוד לא ראית?" דאוד אומר ל-   עו"ד אב� ח�:

 11"אני ראיתי, שלחתי לפאינה אבל עדיי� לא הספקתי לדבר. מחר אדבר 

 12איתה". על מה את) מדברי)? מה ביקשת ממנו? מה הוא היה צרי- להראות 

 13  לפאינה?

 14תשמע, אתה יכול להרוג אותי אני לא זוכר, היו הרבה דברי), אני דיברתי   ת:

 15איתו הרבה פעמי). כנראה שזה לגבי בחירות ושזה דברי) אחרי), אי� לי 

 16  מושג כי הוא היה איש קשר בעניי�. 

 17  מה דאוד היה?  כב' הש' לוי:

 18פאינה לביננו,  איש קשר ע) פאינה, ברשות המפלגה, הוא היה איש קשר בי�  העד, מר קלגנוב:

 19לבי� האנשי) בטבריה, האנשי) של ישראל ביתנו. יכול להיות שזה היה 

 20  מסמ- שראש העיר חת) נגדנו או שהוא הבטיח וחת) נגד. 

 21  אי- אתה יודע שהוא היה איש הקשר?  כב' הש' לוי:

 22  כי היה ברור, הוא הציג את עצמו כמה פעמי) נפגשנו הוא היה מדבר על זה.   העד, מר קלגנוב:

 23  מי השתת� בפגישות האלה?  כב' הש' לוי:

 24  בפגישות של דאוד או של פאינה?  העד, מר קלגנוב:

 25  אתה תגיד.   כב' הש' לוי:

 26דאוד היה מגיע לפעמי) לבד, לבד זה דאוד. לפעמי) אנחנו נפגשנו במקומות   העד, מר קלגנוב:

 27אחרי), הוא כאילו היה איש פעיל של המפלגה, זה מה שאני הבנתי, תשמע, 

 28לא שאלתי אותו תציג את התעודה ומי אתה וזה, מה שהוא אמר לי הייתי  אני

 29  מקבל. 

 30  ?$טוב. זהו, הגענו ל  כב' הש' לוי:
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 1  כ�, אי� לי עוד שאלות אדוני.   עו"ד אב� ח�:

 2טוב, זה סו� החקירה הראשית וכעת העד אמור להיחקר בחקירה נגדית על   כב' הש' לוי:

 3  קצרה? ידי הסנגור. את) מבקשי) לעשות הפסקה

 4  כ�.   מתורגמ� מגרמניה:

 5  כמה זמ� את) מעריכי) עוד?  כב' הש' לוי:

 6  כשעה.   עו"ד ג. אדרת:

 7  שעה?   כב' הש' לוי:

 8  כמה דקות?  עו"ד ג. אדרת:

 9  דקות.  5  כב' הש' לוי:

 10  לא, לא, קצת יותר, רבע שעה.   עו"ד ג. אדרת:

 11  . 14:00אנחנו רוצי) לסיי) עד   כב' הש' לוי:

 12  ?14:00למה   עו"ד ג. אדרת:

 13  יש אירועי) בלתי צפויי), כרגיל.   כב' הש' לוי:

 14  דקות הפסקה כ� אפשר לעשות עכשיו, כ�? 5אז   שופטת מגרמניה:

 15  . 12:55, 12:48בסדר, אז אנחנו נתראה, אצלנו   כב' הש' לוי:

 16  , אנחנו לא נספיק, רוצי) קצת שירותי), לשתות משהו. $13:00אדוני, ב  עו"ד ג. אדרת:

 17  ז, א  כב' הש' לוי:

  18 

 19  (המש- הקלטה) 

  20 

 21  שלו) רב.   כב' הש' לוי:

 22  שלו).   מתורגמ� מגרמניה:

 23  הדיו� מתחדש לאחר הפסקה. חקירה נגדית לסנגור, עור- די� אדרת. בבקשה.   כב' הש' לוי:

  24 

 25  העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד ג. אדרת:  

 26  שלו).   ש:

 27  שלו).   ת:

 28ג את הגברת פאינה שלו) מר קלגנוב, שמי גיורא אדרת ואני מייצ  ש:

 29קירשנבאו). אני אחקור אות- ואשאל אות- מספר שאלות. מבחינת 

 30  ' נולדת בטשקנט.74הביוגרפיה של- אתה יליד שנת 

 31  כ�. בדיוק.   ת:

 32  '. $96עלית לישראל ב  ש:

 33  ' באוקטובר, לא חשוב. 95נדמה לי   ת:
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 1 אז נתק� בוויקיפדיה כי אני מקריא מהוויקיפדיה. אתה התגוררת תקופה  ש:

 2  בדגניה, נכו�?

 3  נכו� מאוד. כ�.   ת:

 4  עבדת במועצה איזורית עמק הירד�.  2009' עד 97בשני)   ש:

 5  כ�.   ת:

 6וש) ג) הכרת את האנשי) שהזכרת את שמותיה) אחר כ- כמו גיורא   ש:

 7  אסתרי, נכו�?

 8  גיורא אסתרי. כ�.   ת:

 9  כ�?  ש:

 10  כ�. גיורא אסתרי ומשה יצחק.   ת:

 11   בהמש- עברת להתגורר בטבריה.  ש:

 12  כ�.   ת:

 13  ש) אימנת את נבחרת הנוער של הפועל טבריה.   ש:

 14  כ�.  ת:

 15  וג) בהמש- נכנסת לפוליטיקה המקומית כנציג ישראל ביתנו.   ש:

 16  כ�.   ת:

 17  אתה נבחרת לחבר מועצת העיר.  2013בבחירות שהיו בנובמבר   ש:

 18  כ�, נכו�.   ת:

 19  וזה תפקיד ללא שכר.   ש:

 20  כ�.   ת:

 21יכולת להמשי- בעבודה של- בעיריית טבריה כי היית ג) ש) איש וג) לא   ש:

 22  פוליטי. 

 23  כ�, נכו�.   ת:

 24עכשיו, למעשה אפשר לומר ואנחנו נתייחס עוד מעט לעניי� של "איילי)" אבל   ש:

 25אתה מחפש  2013אפשר לומר בגדול, הא) אתה מאשר לי שמסביבות נובמבר 

 26  עבודה, תעסוקה, פרנסה?

 27  נכו�. נכו� מאוד.   ת:

 28אתה באותה תקופה אוחז, זה סוג של הצגה, אוחז רקורד מאוד רציני   ש:

 29  כספורטאי, נכו�?

 30  יכול להיות.   ת:

 31  בלי להצטנע מר קלגנוב, אתה מדליסט,   ש:

 32  לא נעי) לו מהשופטת.   כב' הש' לוי:

 33  אתה מדליסט אולימפי מאולימפיאדת סידני, נכו�?  עו"ד ג. אדרת:

 34  כ�.   ת:
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 1לגרמניה, בישראל אי� הרבה מדליסטי) אולימפיי), אפשר בניגוד כנראה   ש:

 2  לספור אות) על יד אחת, נכו�?

 3תראה, ע) האולימפיאדה האחרונה אתה תצטר- שתי ידיי) אבל אי� הרבה,   ת:

 4  אי� הרבה, אתה צודק. 

 5 $4$5נהיינו חזקי) בג'ודו אבל לפני זה בתקופה של- היה מספר בודד של כ  ש:

 6  ימפית. נכו�?כאלה שיש לה) מדליה אול

 7  נכו�.   ת:

 8עכשיו, מעבר למדליה האולימפית אני אעשה את זה בקיצור, קיבלת מדליות   ש:

 9זהב אני רואה פה בחמישה אירועי), נכו�? אירועי) בינלאומיי) אני מדבר. 

 10  נכו�?

 11  יכול להיות שאתה מדבר על אליפויות העול).   ת:

 12' זהב, ואליפות עול) 99נו ' זהב, במילא$98נכו�. אליפות עול) בקייק וקנו ב  ש:

 13  . זה נכו�?$2006מטר וארד ב $1000וג) ל $500, ל2000זהב בשנת 

 14  כ�. זה מה שהיה כתוב.   ת:

 15  א) זה זה כתוב כנראה שזה נכו�.   ש:

 16  זה ככה זה, כ�.   ת:

 17וא) נסכ) מר קלגנוב ובאמת בלי להצטנע אתה דמות מוכרת למי שמתעניי�   ש:

 18  ט. בספורט בכלל ובענ� החתירה בפר

 19  אפשר להגיד, כ�.   ת:

 20וע) כל הרקורד הזה והניסיו� הזה והעובדה שאתה ג), תאשר לי, מוכר   ש:

 21בעול), כי ראינו זה אליפויות בינלאומיות. כשאתה מחפש עבודה לא רצי) 

 22  אלי- ע) מאות הצעות, אי� כמעט מי שעוזר ל- בנושא, נכו�?

 23  כ�, יותר גרוע מזה אפשר להגיד.   ת:

 24רי) ואני קראתי כתבות לגבי- בתקשורת כשקיבלת את כשאנחנו מדב  ש:

 25ההחלטה הקשה לרדת מהאר2, היו ל- טענות קשות לאיגוד הספורט, למנהל 

 26הספורט, לשרת הספורט והגדרת את זה בצורה ציורית אולי של לעלות על 

 27הפודיו) ולשמוע את התקווה ולקבל את הכבוד כול) רצי), אבל כשצרי- 

 28  לעזור כול) בורחי). 

 29  זה מה שהיה בכתבה, נכו�, זה מה שאמרתי.   ת:

 30  וזו ג) היתה לצערנו מר קלגנוב המציאות, לא רק הכתבה.   ש:

 31תראה, אני עכשיו מסתכל על הדברי) קצת בזווית אחרת אבל הסיטואציה   ת:

 32  היא כזו אתה צודק. 

  33 

  34 
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 1של-, מפלגת ומי שניסה לעזור ל- ועשה ניסיונות אמיתיי) זו היתה המפלגה   ש:

 2  ישראל ביתנו, לעזור ל- למצוא עבודה, למצוא פרנסה. 

 3נכו�, זה מה שאמרתי, בגלל זה אנחנו התחלנו את הפרויקט הזה. ה) היו   ת:

 4  היחידי) שניסו לעזור. 

 5נושאי), אחד זה הנושא הפוליטי. בכל התקופה  $3עכשיו בוא ניגע בקיצור ב  ש:

 6טרה, אתה פעיל פוליטי הזאת שאנחנו מדברי) עליה עד החקירה במש

 7  בטבריה מטע) ישראל ביתנו, נכו�? 

 8  נכו�.   ת:

 9  ובנושא הפוליטי אתה בקשר ע) אנשי) ונציגי) של ישראל ביתנו.   ש:

 10  נכו�. הייתי חייב להיות בקשר, זה התפקיד שלי היה.   ת:

 11  וזה קשר כמו שאתה אומר, טבעי, הכרחי ובמסגרת התפקיד של-?  ש:

 12  כ�.   ת:

 13בי� היתר שמענו פה שנפגשת ע) סופה לנדבר, ע) פאינה קירשנבאו), היו ג)   ש:

 14פגישות ע) דאוד שהיה לו תפקיד במפלגה, אני אומר ל- הא) אתה יודע, זה 

 15  נכו�?

 16נכו�, היו, כל השרי) של ישראל ביתנו, ג) שר התיירות היה, ג) היו סגני),   ת:

 17הדבר הזה, אפילו למחוק שני), אני ניסיתי לשכוח את  4מנכ"לי). זה עברו 

 18את זה. תקופה שהיו מגיעי) כול) כי ראש העיר היה נבחר מטע) ישראל 

 19  ביתנו. 

 20הא) ידעת שלדאוד גודובסקי במפלגה היה תפקיד של איש קשר ע) עיריות   ש:

 21  ומועצות מקומיות?

 22תראה, יכול להיות שהוא אמר לי מתי שהוא, אני פשוט לא שמתי לב. אבל   ת:

 23) כזה שהוא איש קשר ע) כול), אתה שואל אותו יש לו כל דאוד הוא ב� אד

 24  הזמ� תשובות. אני לא אופתע א) תגיד לי עכשיו עוד תפקידי) שלו במפלגה. 

 25בסדר. עכשיו מר קלגנוב, בוא נתייחס בקצרה לנושא של הפרויקט של   ש:

 26הקייאקי) בעמק הירד�. אתה אמרת בהודעה של- במשטרה, אני מפנה 

 27להקי) ולקד) את תחו) הקייאקי) היה של-. אתה  שהרעיו� 39משורה 

 28  מאשר?

 29  כ�, נכו�. כ�.   ת:

 30  והרעיו� היה להקי) פרויקט שקשור ג) לנוער ושיהיה ג) עממי וג) אולימפי.   ש:

 31  כ�, נכו�.   ת:

  32 

  33 
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 1וכשהתחלת לגבש את הרעיו� אתה יצרת קשר ע) גיורא אסתרי וע) הסג�   ש:

 2  שלו, משה יצחק. 

 3ריה לא הייתי יכול לעשות את זה בזמ� שאני הייתי עובד נכו�. נכו�, כי בטב  ת:

 4  בעירייה, עובד (לא ברור) העירייה. 

 5  וה) קשורי) לענ� הספורט הימי בעמק הירד�.   ש:

 6כ�, בעמק הירד� יש לנו מרכז אימוני) של איגוד הקייאקי), ה) ג) כ� (לא   ת:

 7יושב ראש  ברור) על איגוד הקייאקי) בישראל. באותו זמ� גיורא אסתרי היה

 8  איגוד הקייאקי). 

 9  ואחרי שבדקת אית) את הנושא ואני מבי� שה) תמכו ברעיו�, נכו�?  ש:

 10  נכו�.   ת:

 11  אתה ג) היו ל- שיחה או שיחות ע) אורי שפר, מנכ"ל מנהל הספורט, בנושא.   ש:

 12  נכו� מאוד, אורי שפר ג) היה מסכי) והיה תומ- בפרויקט הזה.   ת:

 13  ת איתו בנושא זה גילי לוסטיג, אתה זוכר?דמות נוספת שהזכרת שדיבר  ש:

 14  גילי לוסטיג, כ�.   ת:

 15  מנהל יחידת ספורט הישגי בווינגייט. נכו�?  ש:

 16  כ�, בזמנו, עכשיו נראה לי הוא יושב ראש האיגוד האולימפי.   ת:

 17  והוא ג) כ� התלהב מהרעיו�.  ש:

 18  נכו�.   ת:

 19ע) האנשי) וקיבלת רוח גבית, תמיכה, צרי- אחרי שגיבשת רעיו� ודיברת   ש:

 20  לדאוג למימו� לפרויקט כזה, נכו�?

 21  נכו�.   ת:

 22ובעניי� הזה אתה פנית לפאינה לברר הא) מפלגת ישראל ביתנו תהיה מוכנה   ש:

 23  לתמו- בפרויקט. נכו�?

 24  נכו�.   ת:

 25וג) להמש- ההודעה  64עכשיו, אמרת בהודעה של-, אני מפנה לשורה   ש:

 26שפאינה ג) ביקשה, אני מקריא ביקשה שתקיימו פגישה נוספת ע) מנהל 

 27, א) 66הספורט ע) אורי שפר, א) אתה רוצה לראות את זה אמרת בשורה 

 28  אני לא מדייק חברי יתק� אותי. 

 29תשמע, באותו תקופה אנחנו הגענו להרבה פגישות, ג) ביחידת ספורט הישגי,   ת:

 30וד הקייאקי), ג) ברשות הספורט היו ג) בוועד אולימפי, נדמה לי ג) באיג

 31  יודעי) על הפרויקט הזה. 

 32  וא) הזכרנו,   ש:

 33  כול),   ת:
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 1רק עוד שניה, א) הזכרנו שמות אז ג) דודו מלכה, סגנו של אורי שפר, היה   ש:

 2  בתמונה. דודו מלכה. 

 3  כ�, זה אנשי) מרשות הספורט, מה שאמרתי.   ת:

 4תה יוז) את הרעיו� לפרויקט, אז א) ננסה לראות מצב דברי) עד עכשיו, א  ש:

 5אתה משת� את אנשי המקצוע ומקבל מה) מה שנקרא רוח גבית, התלהבות 

 6  לפרויקט עצמו, 

 7הייתי חייב לעשות את זה כי הייתי חייב לעשות את זה כי אנחנו לא לבד,   ת:

 8אנחנו צריכי) לקבל אישור מוועד אולימפי, מספורט הישגי ומרשות הספורט 

 9  ). וג) מאיגוד הקייאקי

 10עיניי)  $4וזה ברור, אבל אני צרי- לשאול את זה, זה לא היה משהו מחתרתי ב  ש:

 11  בינ- ובי� גברת קירשנבאו), משהו סודי?

 12לא, כל האנשי) האלה ידעו על הפרויקט, ה) תמכו בזה, א� אחד לא היה   ת:

 13  נגד. 

 14עכשיו, כשפאינה קירשנבאו) שמעה על הפרויקט והביעה התעניינות היא   ש:

 15  לקבל תוכנית כתובה, נכו�?ביקשה 

 16  נכו� מאוד.   ת:

 17  לא שמעתי את השאלה.   מתורגמ� מגרמניה:

 18אז אני אחזור עליה. כשגברת קירשנבאו), אני חוזר מההתחלה, כשגברת   עו"ד ג. אדרת:

 19קירשנבאו) הביעה התעניינות בפרויקט על מנת להחליט סופית א) לתמו- 

 20מפורטת על הפרויקט, על בו ובכמה כס� היא ביקשה לקבל תוכנית בכתב 

 21  העלויות, נכו�? נכו� מר קלגנוב?

 22  כ�, כ�.   ת:

 23ושמענו פה, ג) העיד בתיק ג) גיורא אסתרי ושמענו שהוא בסיוע של- הכנת)   ש:

 24  תוכנית מפורטת. 

 25כ�, אנחנו היינו עושי) משהו על הפרויקט ועל המספרי), כ�, זה זכור לי, זה   ת:

 26ד הקייאקי) וגיורא אסתרי היה בזמנו היה צרי-, זה היה צרי- לצאת מאיגו

 27  ראש איגוד הקייאקי). 

 28אני אנסה להזכיר ל- מבחינת היקפי) כספיי) ותגיד לי א) אתה זוכר. שעל   ש:

 29  אל� שקל. אתה זוכר? 900פי התוכנית הראשונה שלכ) ההיק� היה בסביבות 

 30וס פל 900לא. אל תתפוס אותי במילה, יכול להיות שיותר, יכול להיות שזה   ת:

 31מינוס. אני רק זוכר שהכס� היה צרי- לעמק הירד� חלוקה, חלקי. יכול להיות 

 32שזה היה פחות, יכול להיות שא) היה פרויקט לא מוצלח הכס� היה עוצר 

 33  בדר-, ככה היה סוכ). 
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 1בכל מקרה, מה שסוכ) נכו� לאותו שלב זה סכו) שראינו אותו מופיע ג)   ש:

 2  אל� שקל.  300במסמכי) של תקציב של 

 3כ�, זה מה שהיה בפרוטוקול של המשטרה זה מה שחתמתי, כ�, זה היה מדובר   ת:

 4  על הסכו). 

 5עכשיו, לפי מה שאתה ידעת, נאמר ל-, מדובר בכס� שמקורו בכספי)   ש:

 6קואליציוניי) של ישראל ביתנו שאמור היה לעבור למנהל הספורט ומש) או 

 7  נכו�?למועצה האיזורית עמק הירד� או לאיגוד הקייאקי). זה 

 8פאינה מה שביקשה, לא, פאינה מה שביקשה אותנו לבדוק אפשרות א)   ת:

 9הכס� יכול להגיע ישר לרשות הספורט, א) זה לא רשות הספורט או לאיגוד 

 10  הקייאקי) או שזה, זה נראה לי או שזה לעמק הירד�. 

 11איזה  כ�, כ- הצגתי ל- את זה. ובנושא הזה של אי- מועבר הכס�, דר- מי,  ש:

 12  אישורי) צריכי), בנושא הזה אתה לא התעסקת?

 13  אני לא התעסקתי בעניי� הכס�, לא הייתי איש קשר בקשר לכס�.   ת:

 14רק שמעת והבנת לאור- תקופה לא קצרה שיש עיכובי), שיש איזה שה)   ש:

 15  בעיות בהעברת הכספי). 

 16ק זה מה, זה מה שסוכ), כ�, האיש קשר ביננו כאילו מועצה איזורית עמ  ת:

 17הירד� לבי� המשרד של פאינה או לפרויקט הזה זה היה משה קליסקי, הוא 

 18  היה צרי- לכוו� אות). אבל זה חשבתי שזה בסדר, לא ידעתי. 

 19עכשיו, כמי שיז) את הרעיו�, הרי2 אותו, קיבל אישורי) מקצועיי) עליו, יצר   ש:

 20קשר ע) פאינה ישראל ביתנו למימו� ובנוס� לזה בעל הידע הכישורי) 

 21הקשרי) המקצועיי) בתחו), היה ברור ל- וג) ברור לכל מי שהזכרנו פה ו

 22  את כל השמות שבפרויקט כזה א) יצא לפועל אתה צרי- לנהל אותו. 

 23זה היה מוב� בכל הפגישות של רשות הספורט, ספורט הישגי. ג) יכול להיות   ת:

 24  שזה ג) יש חלק שבגלל זה תמכו בזה. 

 25ינת פרוצדורלית יש צור- ג) במכרז כי מדובר ולמרות כל זה היה, הבנת שמבח  ש:

 26  פה במועצה וצריכי) לערו- מכרז. 

 27ככה הסבירה לנו מנכ"ל המועצה האיזורית של עמק הירד�, כ�, הוא אמר שזה   ת:

 28  יהיה באופ� חוקי, הוא צרי- לעבור. 

 29ובנתוני) של- אתה סברת, אתה אמרת קוד) בחקירה של חברי שיש ל-   ש:

 30  אחוז סיכוי לזכות.  90לפחות, לפחות, או לא אמרת 

 31  כ�, ככה חשבתי.   ת:

 32  העדת קוד) שהמכרז התעכב.   ש:

 33  כ�.   ת:
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 1וראינו בחלק מההקלטות שהציגו ל- שקליסקי אומר לא נעביר כס� לפני   ש:

 2  שהנושא של הפרויקט והמכרז ייפתר. נכו�?

 3  נכו�.   ת:

 4ותסכי) איתי שהחשש שעלה בשיחות ביניכ) היה שא) יעבירו כס�   ש:

 5  והפרויקט עוד לא סגור, המועצה יכולה לעשות בו שימוש לענייני) אחרי). 

 6  זה כ�, זה היה אחד מהחששות, דאגות.   ת:

 7ולכ� הרצו� היה לקד) את הנושא של הפרויקט, את הנושא של המכרז ורק   ש:

 .� 8  אז להעביר את הכס

 9  נכו�.   ת:

 10לנות, מפעיל בשיחות שהציגו ל- אנחנו רואי) שאתה בשלב מסוי) מאבד סב  ש:

 11  לח2 מסוי), מתקשר, מעביר מיילי), לבדוק מה קורה. 

 12כ�, כי רציתי קצת לדחו� ענייני) שהפרויקט יתחיל או שהפרויקט היה צרי-   ת:

 13  להיות נסגר, ככה או ככה. 

 14ואתה רוצה לדעת איפה הנושא עומד ולכ� אתה מתקשר לדאוד, מתקשר   ש:

 15  מבקש לדעת מה קורה.  WhatsAppלקליסקי, מעביר 

 16  נכו�.   ת:

 17מבחינת הצפי מה שצפית לקבל כס� אתה אמרת שאתה חשבת שסכו) ראוי   ש:

 18  אל� שקל ברוטו לחודש, היית ג) מוכ�,  15הוא בסביבות 

 19  אתה מדבר על המשכורת שלי?  ת:

 20אחוז מזה, אני מצטט מדברי)  25כ�, כ�, היית ג) מוכ� להוריד בסביבות   ש:

 21  שאמרת. 

 22, זה מה זה, זה לא סת) , זה מה שהיה בשיחות או בעמק הירד� או, זה תראה  ת:

 23דברי) ידועי) לא יודע מה, יכול להיות שזה בספורט הישגי ג) ידעו על זה, 

 24על כל המספרי) ועל כל, אל תתפוס אותי במילה איפה אני אמרתי את זה, 

 25  א) יש ל- מספרי), נתוני), אז כנראה שאמרתי.

 26שהסכו) שמאושר לתשלו) הוא  257במסמ- שהוצג פה ת/אבל אנחנו רואי)   ש:

 27  ברוטו. אתה זוכר? 4 8,000

 28  לא, אני לא זוכר, לא זוכר את המספר הזה.   ת:

 29שהוצג פה שזה התוכנית שהוצגה לפרויקט דובר בתקציב שכר  257במסמ- ת/  ש:

 30חודשי) עלות  $10חודשי), שכר ל 10, 4אל�  100חודשי) עלות מעביד  $10ל

 31שזה כשמנתחי) את זה והעיד על זה גיורא אסתרי, אומר  4אל�  100מעביד 

 32  שקל ברוטו לחודש. אתה זוכר? $8,000כ

 33מה אתה רוצה שאני? זו היתה שיחה בי� גיורא לביני או שזו היתה שיחה   ת:

 34  יותר, 
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 1  לא, זה לא,   ש:

 2תו) על זה שכתבתי וחתמתי על הסכו) הזה שני), א) הייתי ח 4זה היה לפני   ת:

 3  זה כנראה שזה אמת. 

 4אני רוצה להראות, מר קלגנוב, שלמרות שאתה חשבת שאתה ראוי לשכר   ש:

 5שקל ברוטו,  8,000יותר גבוה, בעמק הירד� גיורא אסתרי דיבר על שכר של 

 6  לא על סכומי עתק. 

 7בר צרי- לשל) את תשמע, זה זכויות של גיורא אסתרי, הוא זה שבסופו של ד  ת:

 8  הכס�. אני זה שהיה מסכי) או לא מסכי). 

 9  אצלנו. אתה רואה? 1097, ת/8Aתסתכל בבקשה בהקלטה   ש:

 10  כ�. אני רואה.   ת:

 11  ,49תסתכל בשורה   ש:

 8A .  12רגע, אז זה לא   עו"ד אב� ח�:

 13  למה לא?  עו"ד ג. אדרת:

 14  אי� שורות.  $8Aכי ב  עו"ד אב� ח�:

 15. מיכאל קליסקי אומר 49. שורה 1098בבקשה. ת/ 18A, 18רי. , סו18? 18מה?   עו"ד ג. אדרת:

 16אל� ברוטו", סליחה, זה אתה  8ל- "מה שיצא מהפה של גיורא פע) אחרונה 

 17  אומר, מיכאל זה אתה. אתה רואה?

 18  כ�.   ת:

 19זאת אומרת אתה אומר פה שפע) אחרונה הצעה של גיורא אסתרי היתה    ש:

 20בר הכס� לא הגיע, הפרויקט לא יצא ברוטו, נכו�? עכשיו, בסופו של ד 8,000

 21  לפועל. 

 22  כ�, בסופו של דבר כ�.   ת:

 23  והנושא הזה שהשקעת בו זמ�, מאמ2 של חודשי), לא יצא ממנו כלו).   ש:

 24  נכו�.   ת:

 25עכשיו אני רוצה להתייחס אית- בקיצור לנושא של "איילי)". ב"איילי)"   ש:

 26  , 571ה ת/אנחנו ראינו שנחת) הסכ) אית-, הסכ) עבודה שהוצג ל- פ

 27  את) סיימת) ע) הפרויקט הזה של עמק הירד�?  כב' הש' לוי:

 28  כ�.   עו"ד ג. אדרת:

 29אז ברשותכ), בשביל שלא נצטר- לחזור לזה. אתה יכול להגיד לי אדו�   כב' הש' לוי:

 30קלגנוב איזה מאמצי) אתה נקטת לצור- השגת הפרויקט הזה? לצור- הקמת 

 31  הפרויקט?

 32יש קשר בי� הוועד האולימפי לרשות הספורט, התקשרתי לש) אני הייתי א  העד, מר קלגנוב:

 33  ואני מכיר באופ� אישי. 

 34  מעבר לשיחות טלפו�, אז מעבר לשיחות טלפו� עשית עוד משהו?  כב' הש' לוי:
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 1לא, על הכתב לא ביקשתי את הפגישות, לא היה על הכתב רק את השיחות   העד, מר קלגנוב:

 2  טלפו�. 

 3  נית?וכתבת איזו תוכ  כב' הש' לוי:

 4  התוכנית היה, כ�, ע) אנשי מועצה איזורית.   העד, מר קלגנוב:

 5  אתה כתבת את התוכנית?  כב' הש' לוי:

 6  אנחנו ביחד כתבנו.   העד, מר קלגנוב:

 7  מי זה אנחנו?  כב' הש' לוי:

 8  ע) גיורא אסתרי ומשה יצחק.    העד, מר קלגנוב:

 9  ומי כתב את התוכנית?  כב' הש' לוי:

 10  תראה, אני אישית לא כתבתי אבל הייתי מעורב.   העד, מר קלגנוב:

 11  הבנתי, זאת אומרת המעורבות של-, סליחה, סיימת?  כב' הש' לוי:

 12  כ�.   מתורגמ� מגרמניה:

 13המעורבות של- בפרויקט התבטאה בשיחות טלפו� ובמעורבות מסוימת   כב' הש' לוי:

 14  בכתיבת תוכנית הפרויקט, כ�?

 15בשיחות טלפו� ונוכחות, בכתיבה אני לא חזק, כי אני  לא, המעורבות שלי זה  העד, מר קלגנוב:

 16  כותב גרוע. אני כותב קורא אבל לא מסמכי) האלה. 

 17  אוקי.   כב' הש' לוי:

 18  ואז החלטנו שזה עמק הירד� יכתוב את התוכנית ואנחנו נשב ונדבר על זה.   העד, מר קלגנוב:

 19  טוב. תודה.   כב' הש' לוי:

 20  כל הגופי) האחרי).  זה ג) היה סוכ) ע)  העד, מר קלגנוב:

 21  טוב, בבקשה.   כב' הש' לוי:

 22אז עוד שאלה אחת בנושא הזה בעקבות שאלת כבוד השופט, תאשר לי מה   עו"ד ג. אדרת:

 23שכבר אמרת שהמעורבות של- בפרויקט היתה שאתה בכלל היית היוז), בעל 

 24  הרעיו�, נכו�?

 25  כ�, ככה זה היה.   ת:

 26ת) אנשי) שראינו, מנהל ואתה ג) היית בקשר ורתמת לנושא את או  ש:

 27  הספורט, וועד אולימפי, ווינגייט. 

 28זה מה שאני אמרתי כי בלי תמיכה של הגופי) האלו הפרויקט לא היה ר2   ת:

 29  כאילו. 

 30ופה לדמות של-, לאישיות של-, למקצועיות של-, היתה תרומה משמעותית   ש:

 31  כדי שיבינו שמדובר בפרויקט רציני. 

 32  את עצמי, כנראה שאתה צודק, אי� לי מושג. תראה, אני לא יודע לפרס)   ת:
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 1טוב, עכשיו נעבור בקצרה לנושא "איילי)". אני הבנתי ותגיד לי א) זה נכו�   ש:

 2או א) לא הבנתי נכו�, שהיתה איזה שהיא פגישה ע) מישהו מ"איילי)", 

 3  אתה לא זכרת אבל הזכירו ל- ואמרת שזה היה מת�. 

 4  כ�, זה היה בפרוטוקול של המשטרה.   ת:

 5  ותו- כדי שיחה והציגו אות- בפניו ומי אתה ומה כישוריי-,  ש:

 6  כ�.   ת:

 7ואתה ג) באותה הזדמנות אמרת את מה שהציק ל- לאור- תקופה שאתה   ש:

 8  מחפש עבודה, א) אפשר למצוא ל- עבודה, תעסוקה, פרנסה. 

 9  נכו�.   ת:

 10אלי- מ"איילי)" וחתמת על הסכ) וקיבלת במש- ואמרת שבהמש- התקשרו   ש:

 11  שנה תשלו). 

 12  נכו�.   ת:

 13עכשיו, אנחנו ג) יודעי) וג) אתה אישרת שבפועל, בפועל אתה לא עבדת   ש:

 14  במוב� זה שקמת בבוקר והלכת למקו) עבודה. 

 15  זה מה שאני אמרתי.   ת:

 16דת וכששאלו אות- ג) בחקירה בדיעבד אי- למה לא פנית יותר, למה לא נדנ  ש:

 17להודעה של- אתה אומר "אני הייתי כל כולי  189לה), אתה עונה בשורה 

 18ברעיו� של הפרויקט שלי בעמק הירד�, עכשיו אני חושב על כ- זה טעות שלי, 

 19לא חשבתי על זה. במחשבה עכשיו הייתי צרי- להתקשר אליה) ולשאול 

 20  אות) למה לא מזמני) אותי לעבודה". 

 21  כ�.   ת:

 22  זה נכו�?  ש:

 23  כ�.   ת:

 24עכשיו תראה, מר קלגנוב, ואני מבקש שתשמע את השאלה ותבי� אותה.   ש:

 25, מההתחלה הסיכו) היה day one$הטענה פה במשפט שמלכתחילה מ

 26שאתה בכלל לא תעבוד, שתקבל כס� ולא תעבוד, שזה היה הסיכו) ובי� 

 27  "איילי)". 

 28כדי  לא, זה לא היה סיכו) כזה, א� אחד לא הסביר לי אני צרי- לחתו) חוזה  ת:

 29  לא לעבוד.

 30כשדובר על עבודה ונחת) החוזה, אתה מבחינת- הבנת שאתה צרי- למלא   ש:

 31  את תנאי החוזה ולעבוד לפי דרישות ובקשות שיפנו אלי-, נכו�?

 32  כ�.   ת:
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 1ותאשר לי שמעול) אית- לא דיברו על משהו כמו חוזה פיקטיבי, נחתו) על   ש:

 .� 2זה לא היה א� פע). הסכ) שיהיה כיסוי, אל תבוא לעבוד, תקבל כס

 3  מאשר?

 4  לא היה א� פע), מה פתאו), לא הייתי חות) על זה.   ת:

  5 

 6   (המש- הקלטה)

  7 

 8  מר קלגנוב אני מודה ל-, אני סיימתי את החקירה. תודה.   עו"ד ג. אדרת:

 9תודה רבה. חקירה חוזרת? תודה רבה, הסתיימה העדות. תודה רבה לכבוד   כב' הש' לוי:

 10  מתורגמ�. השופטת ותודה רבה ג) ל- ה

 11  תודה רבה לכ).   מתורגמ� מגרמניה:

 12  תודה רבה לכ).   העד, מר קלגנוב:

 13  שלו) שלו).   כב' הש' לוי:

 14  בהצלחה מר קלגנוב.   עו"ד ג. אדרת:

 15  תודה.   העד, מר קלגנוב:

 16  רוצה לומר לכ) שלו) השופטת. אז עכשיו ננתק את הקשר?   מתורגמ� מגרמניה:

 17  כ�.  בהחלט, תודה ויו) טוב.  כב' הש' לוי:

  18 

  19 
#>50<#  20 

 21  החלטה

 22חקירתו הנגדית של מת� דה�, העד היחיד לאותו יו�. הישיבה   �9.1.2019המש- הדיו� ביו� ד' ב

 23  ננעלה.

  24 
#>51<#  25 

 26  , במעמד הנוכחי�.2019בינואר  7ניתנה והודעה היו�, 

  27 

  28 

  

  שופט, לוי ירו�

 29  �ההקלטה הסתיימה�

 30 לאופר$לדר$דוננפלד סוניה ידי על הוקלד




