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   לפני כבוד השופט ירו� לוי 

  

  מדינת ישראל  המאשימה

  
  נגד

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

   050227073ת"ז  . רמי כה�,3
  1 

#>2<#  2 
 3  נוכחי�:

 4 יונת� קרמ�, משה עקירבב"כ המאשימה עוה"ד דר' מאור אב� ח�, דר' 

 5  גב' פאינה קירשנבאו!   בעצמה  1הנאשמת מס' 

 6  ע"י עו"ד גיורא אדרת  1ב"כ הנאשמת מס' 

 7  מר רמי כה� –בעצמו  3הנאש! מס' 

 8  ע"י עוה"ד אבי חימי ומשה וייס  3ב"כ הנאש! 

  9 

 10 פרוטוקול

  11 

 12מדינת ישראל נגד קירשנבאו! ואחרי!. נוכחי!  17 08 16512תיק פלילי   כב' הש' לוי:

 13 הנאשמי!, באי כוח!. כ�. בוקר טוב ל,. 

 14  בוקר טוב.   גב' פיל.:

 15  מה שמ,?  כב' הש' לוי:

 16  רותי פיל. בורשטיי�.  גב' פיל.:

 17את מוזהרת להגיד את האמת, כל האמת ורק האמת אחרת תהיי צפויה לעונשי!   כב' הש' לוי:

 18  י! בחוק. הקבוע

 19  כ�.   גב' פיל.:

 20  בבקשה.    כב' הש' לוי:

  21 

 22העדה, גב' רותי פיל' בורשטיי�, לאחר שהוזהרה כדי� לומר אמת משיבה בחקירה ראשית לשאלות 

 23  עו"ד קרמר: 

 24  בוקר טוב רותי, תספרי על עצמ, בכלליות, בעיקר על התפקיד של, במכו� ווינגייט.  ש:

 25מנכ"לית של מכו� ווינגייט, לפני כ� ניהלתי ש! את המרכז  2013אני הייתי עד סו1   ת:

 26  '. 13לרפואת ספורט ולמחקר. סיימתי בדצמבר 

 27  ומתי התחלת להיות מנכ"לית המכו�?  ש:

 28  הייתי מנכ"לית המכו�.  2009 ממלאת מקו! ומ 2008 הייתי ב  ת:

 29  אוקי. מה! מקורות המימו� של ווינגייט?  ש:
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 1התקציב הוא הכנסות עצמאיות בעיקר מבית ספר למאמני!, מוכר  מרבית  ת:

 2קורסי! בתחומי! שוני! של ספורט. מקורות הכנסה נוספי! זה השכרה של 

 3מתקני! ואולמות, יש ש! מלונית שמשמשת ספורטאי!. קצת מבדיקות מאמ., 

 4  מחקרי!. אבל מפע! לפע! אירועי! שמתקיימי! במכו� ווינגייט. 

 5  המדינה?מה ע! תקציב מ  ש:

 6אחוז מהתקציב הגיע ממשרד  15בער,, לא מעודכנת להיו!, אבל בזמני בער,   ת:

 7  התרבות והספורט. 

 8  ועל התקציבי! שהגיעו ממשרד התרבות והספורט היית! משלמי! עמלה?  ש:

 9  לא.   ת:

 10  אוקי. עכשיו, תסבירי בבקשה על הקשר בי� מכו� ווינגייט לבי� איגודי הספורט.   ש:

 11איגודי הספורט ה! עקרונית ה! לקוח, ה! אחד מהלקוחות של מכו� ווינגייט,   ת:

 12ה! ג! משתמשי! במתקני! ומשלמי! משכורות, ה! מקיימי! במכו� מחנות 

 13אימוני!, אירועי! מפע! לפע! ונקודה נוספת זה איגודי! מסוימי! שיש לה! 

 14עצ! מעורבות באקדמיה למצוינות בספורט, זה מחלקה במכו� ווינגייט שב

 15מכשירה נוער מאוד מאוד מוכשר בענפי ספורט שוני! ע! המטרה להגיע להישגי! 

 16  בזירה הבינלאומית. 

 17  ואי, ממומנות האקדמיות הללו?  ש:

 18מאוד סכמתית, שליש ממומ� על ידי המשפחות של הספורטאי!, משפחות שלא   ת:

 19 יכולות לממ� את זה משרד החינו, נכנס בצורה מסוימת בנעלי המשפחה, שליש

 20ממומ� על ידי משרד התרבות והספורט ושליש על ידי האיגוד הרלבנטי לפי 

 21  האיגודי! שיש לה! ספורטאי! באקדמיה. 

 22  אוקי. עכשיו, מי מממ� את שכר המאמני! באקדמיה?  ש:

 23האיגודי! מממני! את שכר המאמני! למעט מאמ� אחד מענ1 השחייה שהוא   ת:

 24  קצת חריג. 

 25!? איזה חלק בפעילות של האקדמיה ה! אז, מה בעצ! החלק של האיגודי  ש:

 26  ממוני!? אמרת מאמני!,  

 27  שכר המאמני!.   ת:

 28  זה הדבר שמממני!?  ש:

 29זה המאמני! המקצועיי!, לפעמי! ג! מאמני כושר במידה שיש צור, במאמ�   ת:

 30  כושר. 

 31  זה השליש שלה!?  ש:

 32  כ�.   ת:
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 1  שכר המאמני!?  ש:

 2  כ�.   ת:

 3  תשלו! למאמני!?אוקי. עכשיו, את! ווינגייט מעורבי! ב  ש:

 4כל המאמני! שמשולמי! על ידי האיגודי!, האיגוד משל! לה! תקופות מסוימות   ת:

 5כשהמאמני! שאנחנו קיבלנו כספי! עבור השכר של המאמני!, אז לפרק זמ� 

 6מאוד מוגדר המאמני! היו בעצ! תפ של מכו� ווינגייט וקיבלו שכר דר, מכו� 

 7  ווינגייט. 

 8  ה של המיליו� שקל?זה את כבר מדברת על התמיכ  ש:

 9  נכו�. כ�. זה היה המקרה היחיד והתקופה היחידה.   ת:

 10  אז בואי תסבירי במסודר על התמיכה של מיליו� שקל באקדמיה לכדורסל.   ש:

 11' אני לא זוכרת, המדינה הגדילה את התקציב בעוד מיליו� וחצי 13או  2012בשנת   ת:

 12פי! קואליציוניי! שהועברו שקל למכו� ווינגייט. לפי מה שהוסבר לנו זה היו כס

 13אל משרד התרבות והספורט, משרד התרבות והספורט הגדיל לנו את התקציב 

 14במיליו� וחצי שקל שהתקציב הזה אמור היה להיות ברובו מיליו� שקל לטובת 

 15הפעילות של האקדמיה של הכדורסל במסגרת האקדמיה וזה היו כספי! מיועדי! 

 16, עד לתו! אות! מיליו� שקל, מכו� עבור השכר של המאמני!. באותה תקופה

 17  ווינגייט שיל! את השכר של מאמני הכדורסל. 

 18  אוקי. את מדברת על מיליו� וחצי,   ש:

 19 500אל1 שקל היו, האמת היא שאת הקטע הזה אני פחות בפרטי!, עוד  500עוד   ת:

 20  אל1 שקל היו עבור איגוד הכדור יד, 

 21  מה קד! למה מבחינת הזמני!?  ש:

 22  הכדורסל.   ת:

 23  אוקי, אז בואי נדבר רגע על הכדורסל, לכדורסל אמרת שיועד מיליו� שקל.   :ש

 24  נכו�.   ת:

 25אז עד לאותו רגע שהגיעה התמיכה הזאת, התקציב הזה, מי שיל! את שכר   ש:

 26  המאמני!?

 27  איגוד הכדורסל.   ת:

 28  איגוד הכדורסל. ומאותו רגע שהגיעה התמיכה?  ש:

 29מאותו הרגע שהגיעה התמיכה ועד שהסתיי! הבנק הזה של המיליו� שקל, מכו�   ת:

 30  ווינגייט שיל! את השכר של המאמני כדורסל. 

 31מדוע כס1 שמגיע לווינגייט מממנת את תשלו! המאמני! שהוא באחריות איגוד   ש:

 32  הכדורסל?
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 1 מאחר שמשרד הספורט העביר למכו� ווינגייט את התקציב הזה, זה היה תקציב  ת:

 2מוגדל מעבר למה שקיבלנו באופ� רגיל והוא יועד במפורש עבור התקציב של 

 3  האקדמיה למצוינות ובתוכה עבור איגוד הכדורסל. 

 4  ובתוכה עבור מה?  ש:

 5  עבור השכר של המאמני! של איגוד הכדורסל.   ת:

 6  עמלה עבור מיליו� השקלי! הללו? 2אל1  100 את ידעת שהאיגוד משל! כ  ש:

 7  לא, ממש לא.   ת:

 8  את! היית! מעורבי! בפרטי המשא ומת� לקראת השגת התקציב?  ש:

 9שו! דבר, אנחנו לא היינו מעורבי! בזה, אנחנו קיבלנו את הכס1 ממשרד   ת:

 10הספורט, כמו שאמרתי הגדלת התקציב וקיבלנו הנחיה מפורשת עבור מה 

 11  התקציב הזה מיועד. 

 12  אמני!?עכשיו, מה קרה בתו! המיצוי של מיליו� השקל של שכר המ  ש:

 13האמת היא שזה כבר היה סו1 התקופה שלי אבל הפורמט הזה שהמאמני! היו   ת:

 14תחת התשלו! של מכו� ווינגייט ברגע שההקצבה הזאת הסתיימה ה! חזרו להיות 

 15  תחת כספי האיגוד. 

 16  כלומר עשו הסכ! מול האיגוד.   ש:

 17  חזרו להיות מה שהיה עד קבלת הכספי!.   ת:

 18  ו� מהעברת התמיכה? קיבלת! איזה שהוא כס1?אוקי. עכשיו, מה יצא למכ  ש:

 19אני לא יודעת להגיד ספציפית על זה, זה כספי! שהגדילו לנו מהמדינה. כ� קורה   ת:

 20א! יש איזה שהוא גו1 מסוי! שמעביר כספי! למכו� ווינגייט, למשל היחידה 

 21 7לספורט הישגי שהיא תחת הוועד האולימפי, המכו� לוקח עמלה בדר, כלל של 

 22הגו1 שמקבל את הכס1, במקרה הזה זה כספי! שהועברו מהמדינה, לא אחוז מ

 23  היה לנו שו! נגיעה לשו! תשלו! של עמלה. 

 24  אחוזי!? 6 את יודעת שהתקבלה עמלה או לא יודעת שהתקבלה עמלה של כ  ש:

 25אני ידעתי את זה משאילתה שאחד מחברי ווינגייט עד לאחרונה היתה עמותה,   ת:

 26החברי!, חברי העמותה שאל, הוא אמר קראתי היתה אסיפה כללית ואחד מ

 27בעיתו� שווינגייט שיל! עמלה ואנחנו הגבנו על זה, לא שילמנו עמלה ואנחנו לא 

 28  משלמי! עמלות א1 פע!. 

 29  שיל! או קיבל?  כב' הש' לוי:

 30  לא, ווינגייט לא שיל! ולא קיבל. אנחנו לא מתעסקי!,   ת:

 31אחוזי! מהתקציב שמתקבל  6 אני אחדד ל, את השאלה, את ידעת שנלקחי! כ  ש:

 32  לטובת ווינגייט?
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 1  לא, ממש לא.   ת:

 2אוקי. עכשיו, תספרי בבקשה על הביקור של חברת הכנסת פאינה קירשנבאו!   ש:

 3  באקדמיה. 

 4חברת הכנסת פאינה קירשנבאו! הגיעה לביקור באקדמיה ע! נציג של איגוד   ת:

 5באימוני!,  הכדורסל, כמו אורחי! אחרי! שהגיעו למכו� ערכנו לה! ביקור

 6באולמות, ע! דגש כמוב� על האימוני! של הכדורסל, הסברנו קצת על מהות 

 7האקדמיה, על המטרות שלה, זה פחות או יותר הסתיי!. זה היה ביקור של אחר 

 8  הצהריי!, אני חושבת שעה, שעה וחצי. 

 9  . 192אוקי. עכשיו אני רוצה שתעייני בת/  ש:

 10  זה סומ�, לא?  כב' הש' לוי:

 11  כ�, כ�, זה רק לנוחות.   ש:

 12  אוקי. כ�.   כב' הש' לוי:

 13עכשיו, אני רוצה לשאול אות, מה הקשר בי� הביקור לבי� העברת התקציב של   ש:

 14  ?2מיליו� 

 15תכוו� קצת את השאלה, אני לא מבינה מה הקשר, אני אמרתי שהיה ביקור, אני   ת:

 16  אמרתי כמו שדיברנו שקיבלנו הגדלה של תקציב מהמדינה, 

 17שחברת הכנסת קירשנבאו!  24.6.2012ני אחדד, כתוב פה בפרסו! מיו! אז א  ש:

 18שהועברו לטובת האקדמיה  2שהייתה אחראית באופ� ישיר על העברת מיליו� 

 19לכדורסל של איגוד הכדורסל במכו� ווינגייט, סיירה בי� מתקני האקדמיה, צפתה 

 20ר בי� הסיור באימו� וכו'. אז אני שואל, הא! מדובר בסיור על התקציב? מה הקש

 21  לתקציב?

 22איתי לא דובר שו! דבר על התקציב, אנחנו ידענו אחר כ, שאיגוד הכדורסל מקבל   ת:

 23תמיכה, אבל הביקור עמד בפני עצמו, הגיעה חברת הכנסת, אירחנו אותה כמו 

 24  שמארחי! כל אד! אחר שמגיע ומעניי� אותו מה קורה באקדמיה למצוינות. 

 25  ר להעברת הכספי! או ההיפ,?מה קד! למה? הביקו  כב' הש' לוי:

 26לדעתי הביקור קד! להעברת הכספי!. אנחנו קיבלנו את הכספי! מאוחר יותר   ת:

 27  וכמו שאמרתי קיבלנו אות! ממשרד התרבות והספורט. 

 28  , אני אגיש את זה. 13.4.15, 60אוקי. אני רוצה שתעייני באור� גבאי   ש:
#>3<#  29 

 30  החלטה

  31 

 32  .423התקבל וסומ� ת/
#>4<#  33 
  34 
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 1 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, כ"א סיוו� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  2 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  3 

 4  יש כא�,   ש:

 5  אדוני, זה נ שישי! ו,   עו"ד אדרת: 

 6  אבל יש פה איזה, תראה את העמוד האחרו�.  62זה כמעט נ/  עו"ד קרמר: 

 7  ת מה?   עו"ד אדרת: 

 8  . כ�. 423  כב' הש' לוי:

 9תראי בבקשה את הנייר, זה בעצ! הודעת דוברות של איגוד הכדורסל, קוד! כל   ש:

 10  בעמוד השני יש תמונה, את מזהה את עצמ, בתמונה? 

 11  בוודאי.   ת:

 12  אז מה זה התמונה? מתי היא צולמה?  ש:

 13התמונה היא בבית הנבחרות, בית הנבחרות זה אותה מלונית שהסברתי עליה   ת:

 14  ! אבל אני מניחה שזה היה במהל, הביקור. קוד! ואני לא זוכרת את הצילו

 15חברת  24.6אוקי. עכשיו תסתכלי בבקשה בטקסט של הודעת הדוברות, ג! מיו!   ש:

 16הכנסת פאינה קירשנבאו! שהייתה אחראית באופ� ישיר לכ, שמיליו� שקל 

 17הועברו לטובת האקדמיה לכדורסל של איגוד הכדורסל במכו� ווינגייט הגיעה 

 18במתקני האקדמיה. זה מרענ� את זיכרונ, לגבי השאלה הא! למכו� וערכה סיור 

 19  כבר במהל, הסיור ידעת! על התקציב?

 20אנחנו לא ידענו על התקציב במהל, הסיור, אנחנו ידענו לאחר מכ� שאיגוד   ת:

 21הכדורסל אמור לקבל כספי!, אנחנו ג! לא ידענו לא מתי זה יגיע לווינגייט ולא 

 22לא יכולה להיזכר כמה זמ� הבנו שמה שיקרה דר, העברה, זמ� מה לאחר מכ� אני 

 23  שהמדינה תגדיל את התקציב השנתי שעובר למכו� ווינגייט. 

 24  ,2012אוקי. את ידעת שעוד בחודש מר.   ש:

 25  זה נגדית?  עו"ד אדרת:

 26  אני שואל א! היא ידעה, אני מדרי, אותה?  עו"ד קרמר: 

 27  שאלו אותה את זה בחקירה שלה בריענו�?   עו"ד אדרת:
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 1  ככל שידעת,   מר:עו"ד קר

 2  למה אנחנו עושי! חזרה על החקירה במשטרה? מה קשור?  עו"ד אדרת:

 3  ככל שידעת שכבר,   ש:

 4  רגע, מותר לי לשאול נושאי! חדשי!?  עו"ד אדרת:

 5  זה לא נושא חדש.   עו"ד קרמר:

 6  זה לא נושא חדש.   עו"ד אב� ח�:

 7  למה ככל שידעת זה מדרי, של הדרכה,   עו"ד אדרת:

 8אני מסכי! שזה אותו דבר אבל זה לא היתה, מלכתחילה זו לא היתה שאלה   עו"ד אב� ח�:

 9  מדריכה. 

 10  למה לא שאלת! אותה בריענו�?  כב' הש' לוי:

 11נעשתה פניה מטע! ישראל ביתנו למשרד  2012ככל שידעת שעוד בחודש מר.   ש:

 12  האוצר כדי להעביר את אות! מיליו� שקלי!, ספרי על כ,. 

 13אני לא ידעתי, אני לא ידעתי מה קורה עד באמת עד לאותו הסבר שקיבלנו   ת:

 14באסיפה הכללית במכו� ווינגייט מפי חשב של משרד הספורט אני לא יודעת א! 

 15מנהל אג1 בכיר שאלא כספי! קואליציוניי!, לנו לא היה שו! מושג מי מעביר למי 

 16  וכל התהליכי! האלה היו זרי! לנו לחלוטי�. 

 17כשיו, שאלתי אות, קוד! לגבי אחוזי! של תקורה שמכו� ווינגייט קיבלו, אוקי, ע  ש:

 18  שמכו� ווינגייט קיבל בעקבות העברת מיליו� הש"ח, אני מבקש לרענ� את זיכרונ,, 

 19אנחנו לא קיבלנו תקורה על הכספי! האלה, הכספי! האלה ה! היו תקציב נוס1   ת:

 20  יבלנו עליה! שו! עמלה. מהמדינה, תקציב נוס1 ממשרד התרבות והספורט, לא ק

 21אוקי. אז אני מעוניי� שתסתכלי בהודעה של, ותסבירי את הדברי! שאמרת, אני   ש:

 22. תראי מה את נשאלת כא� ומה את 94משורה  25.12.2014מפנה להודעה מיו! 

 23  משיבה ותסבירי לנו. 

 24אנחנו, א! היינו מקבלי!, סליחה, א! היינו מקבלי! כספי! שווינגייט היה   ת:

 25, אני לא יודעת להגיד, צינור, זה לא המקרה זה, אני מדגישה זה לא המקרה מהווה

 26הזה, לפעמי! היינו צריכי!, היינו מקבלי! נגיד כספי! מהוועד האולימפי והיינו 

 27צריכי! לתת אות! ליחידה לספורט הישגי דוגמא, ואז ווינגייט היה לוקח תקורה 

 28  אחוז, במקרה הזה,  7של 

 29  למה?  כב' הש' לוי:

 30  זה הנוהל וזה נוהל שמקובל בהרבה מאוד עמותות שיש העברה בי� עמותה,   ת:

 31  איפה מעוג� הנוהל הזה?  כב' הש' לוי:

 32  אני לא יודעת, אני לא משפטנית. אבל,   ת:
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 1  קוד! לוקחי! את הכס1 ואחרי זה מבררי! למה.   כב' הש' לוי:

 2  אני לא יודעת, אני יודעת שבהרבה מקרי!,   ת:

 3  ? את! צ'יינג'?את! בנק  כב' הש' לוי:

 4אנחנו לא בנק, אבל אנחנו מטפלי! בכספי! שמעבירי!, יש הרבה עבודה של   ת:

 5הנהלת חשבונות, הרבה עבודה של דיווחי! ומקובל, אני לא יודעת לעג� את זה 

 6  בחוק שכאשר גו1 אחד מעביר, 

 7  אחוז אז? נשמע לי מעט.  6למה רק   כב' הש' לוי:

 8יל את זה אבל זה כבר לא בשליטתי. יש גופי! אז יכול להיות שנגיש הצעה להגד  ת:

 9דר, אגב שלוקחי! הרבה יותר מזה, במקרה הזה אני חוזרת ואומרת, המקרה 

 10  שאנחנו מדברי! היו!, 

 11  אי, את יודעת?  כב' הש' לוי:

 12  אי, אני יודעת מה? שלא,   ת:

 13  שיש גופי! שלוקחי! יותר.   כב' הש' לוי:

 14  אני יודעת, א' כי ידענו,   ת:

 15  יש תחרות בתחו! הזה?  לוי:כב' הש' 

 16  כ�. בהחלט.   ת:

 17  מי לוקח יותר?  כב' הש' לוי:

 18  בהחלט. לא, מי לוקח פחות כדי שהגו1 ידע דר, מי הוא מעביר את הכספי!.   ת:

 19  כדאי להיות צינור להעברת כספי!.   כב' הש' לוי:

 20לפעמי! כדאי, כ�. אבל זה עושי! את זה רק במקרי! שהעיסוק הוא רלבנטי, א!   ת:

 21חידה לספורט הישגי יושבת במכו� ווינגייט ואנחנו משלמי! את השכר של הי

 22העובדי! שלה ואנחנו מטפלי! בהרבה אדמיניסטרציה שלה, יש היגיו� לקחת את 

 23אחוזי! עבור הטיפול בכספי!. א! זה גו1 שאי� לו שו! שייכות לעיסוק  7אות! 

 24  יקבל ולא יעביר.  של מכו� ווינגייט, מכו� ווינגייט לא יעביר את הכספי!, לא

 25  תמיד אפשר לשקול התרחבות.   כב' הש' לוי:

 26  יכול להיות, אבל זה כבר לא במסגרת תפקידי.   ת:

 27 8 6תראי, נשאלת פה ווינגייט נהנתה מהסידור הזה והרוויחה כס1, מדובר על   ש:

 28סכו! שהועבר עבור (לא ברור) ווינגייט גבתה את הסכו! עבור הטיפול בכספי!? 

 29לא חריג. כלומר התשובה של, במשטרה, אני מניח שאז זכרת טוב את אומרת זה 

 30  אחוז בעיני, זה לא חריג.  6יותר שהמקרה הזה של לקחת 

 31אז אני חוזרת ואומרת מה שהסברתי לכבוד השופט, במקרי! שזה היה וזה לא   ת:

 32המקרה הזה כי במקרה הזה הכספי! היו במסגרת הגדלת התקציב שקיבלנו 
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 1רט, זה לא דומה לכספי! שגו1 מסוי! מעביר דר, מכו� ממשרד התרבות והספו

 2  ווינגייט כדי שאנחנו נשל! לגו1 שיושב בתו, המכו�, זה לא אותו מקרה. 

 3את בעצמ, אמרת קוד! שהתקציב הקטי� את החבות של האיגוד, האיגוד שיל!   ש:

 4למאמני!, היו לו הסכמי! ע! המאמני!, בתקופה של המיליו� שקל, את! 

 5  י! ע! הכס1 הזה, שילמת! למאמנ

 6  נכו�.   ת:

 7  ואחר כ, עוד פע! האיגוד שיל!.   ש:

 8  נכו�.   ת:

 9  אז הכס1 כ� עשה סיבוב.   ש:

 10אני לא אמרתי שהכס1 לא עשה סיבוב, אני אמרתי שמכו� ווינגייט לא גבה עמלה   ת:

 11  על אות! מיליו� שקלי!. 

 12  אז מה אמרת לגבי הכס1? מה אמרת שהכס1 עשה?  ש:

 13רט העביר את המיליו� שקל במסגרת תקציב המדינה למכו� משרד התרבות והספו  ת:

 14ווינגייט, באותה תקופה עד לסיו! אות! מיליו� שקל הכספי! שמגיעי! 

 15למאמני!, שכר המאמני! באיגוד הכדורסל באקדמיה שול! על ידי מכו� ווינגייט, 

 16  ה! היו, 

 17  במקו! האיגוד.   ש:

 18  � ווינגייט. ה! היו לצור, העניי� לתקופה מוגבלת עובדי מכו  ת:

 19  במקו! האיגוד.   ש:

 20  במקו! האיגוד.   ת:

 21  את! בעצ! חסכת! לאיגוד כס1. במקו! שהאיגוד יוציא,   כב' הש' לוי:

 22נכו�, אבל זה לא ווינגייט חס, אלא זה תקציב ייעודי שקיבלנו מהמדינה , לא   ת:

 23יכולנו להשתמש בזה למשהו אחר, התקציב הזה היה עבור תשלו! למאמני 

 24  הכדורסל. 

 25  מה את! הרווחת! מזה?  כב' הש' לוי:

 26אנחנו לא הרווחנו מזה שו! דבר. מהסכו! הזה אנחנו לא העברנו שו! דבר, לא   ת:

 27  הרווחנו שו! דבר. 

 28  טוב. עכשיו, תספרי על ההיכרות של, ע! משה קליסקי.   ש:

 29אי� לי הרבה מה לספר והאמת היא שאני בקושי זכרתי את הש! הזה, אותו אד!   ת:

 30נלווה לביקור שהיה ע! חברת הכנסת פאינה קירשנבאו! במכו�, לאחר מכ�, לא, 

 31  אני לא זוכרת שהיה לי איזה שהוא שיח איתו בביקור הזה, 

 32  זה פע! ראשונה שפגשת אותו?  כב' הש' לוי:
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 1כ�, זה היה פע! ראשונה. לאחר מכ�, היתה פניה שלו אלי, הוא ביקש להיפגש   ת:

 2ו. למכו�, לא זוכרת בדיוק איפה והוא הציע שווינגייט, איתי ואני נפגשתי איתו מח

 3הוא הציע את עצמו שווינגייט ישכור את שירותיו לשיווק, לגיוס כספי!, לפיתוח 

 4משאבי! וכו', ואני הסברתי לו שבאותה תקופה מכו� ווינגייט נמצא בתהלי, של 

 5אז קצת קיצוצי!, בתהלי, של הבראה, אנחנו לא קולטי! עובדי! חדשי!, היה ג! 

 6תהלי, של פיטורי עובדי! ובזה הסתיי! הקשר שלי איתו. לא פגשתי אותו יותר 

 7  ולא שמעתי אותו, ולא שמעתי ממנו. 

 8אוקי, עכשיו תספרי בבקשה על התמיכה בכדור יד. תשתדלי לסדר את זה מבחינת   ש:

 9  זמני!. 

 10אותה  מעט מאוד יש לי להוסי1, אני יכולה להגיד פחות בנושא של הכס1 שבמהל,  ת:

 11שנה מי שהיה יו"ר איגוד הכדור יד נפגש איתי ואמר שאיגוד הכדור יד הופ, להיות 

 12ענ1 מועד1, ה! רוצי! להשתלב באקדמיה במכו� ווינגייט, לפגישה הזאת באותו 

 13זמ� לא היה המש,. לאחר מכ�, הוא הגיע והוא אמר שמקבלי! כספי! להרחבת 

 14מקבלי! כספי! להרחבת  הפעילות שלה!, הוא עוד לא דיבר על האקדמיה,

 15הפעילות שלה! ואז כמו כל איגוד ה! שכרו שירותי! במכו�, ג! למתקני! וג! 

 16אל1 שקל הגיע אלינו מהמדינה,  500למחנות אימוני! והתקציב אותה תוספת של 

 17ממשרד התרבות והספורט. מה קרה אחר כ,, זה היה ממש בשלהי התקופה שלי 

 18יד. אני יודעת להגיד שאחרי שסיימתי את אז הרבה יותר מזה אני לא יודעת להג

 19  תפקידי, האיגוד הזה ג! נכנס לאקדמיה למצוינות בספורט כאחד הענפי!. 

 20  תראי, ראשית, כשאת אומרת יו"ר איגוד הכדור יד, את מתכוו� לדורו� שמחי?  ש:

 21  כ�.   ת:

 22  איפה זה היה בזמ� יחסית לכדורסל? אחרי? לפני? את אומרת שזה היה בשלהי,   ש:

 23הפגישה הראשונה שלו שהוא בא ואמר על כוונות האיגוד להיקלט באקדמיה   ת:

 24  היתה לפני כ�, 

 25  אני מדבר על התקציב.   ש:

 26  אני חושבת שזה היה אחרי, אבל,   ת:

 27  אחרי מה?  כב' הש' לוי:

 28  אני לא יכולה להגיד בוודאות. בבקשה?  ת:

 29  אחרי מה?  כב' הש' לוי:

 30  כרגע לגבי,  אחרי אותו ביקור, אחרי כל מה שהסברתי  ת:

 31  אחרי שהתקבל התקציב של המיליו� שקלי!?  כב' הש' לוי:

 32  לא, המיליו� וחצי שקל הגיעו כתוספת מתקציב המדינה.   ת:
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 1  ביחד?  כב' הש' לוי:

 2אני חושבת שיחד, אני חושבת שיחד. אני ממש לא זוכרת. לא זוכרת פרטי!, אבל   ת:

 3  . אני חושבת שהתקציב גדל במיליו� וחצי שקל באותה שנה

 4עכשיו, אי, הכס1 יצא חצי מיליו� מכ! לאיגוד הכדור יד? הרי בא שמחי, מסביר   ש:

 5  ל, שה! גייסו כס1 לטובת איגוד הכדור יד, אי, הכס1 יצא מווינגייט לאיגוד?

 6תראו, מה שבדר, כלל קורה, עוד פע! אני אומרת את זה לא ספציפית לגבי   ת:

 7  הסיפור הזה, 

 8  אני שואל א! את יודעת.   ש:

 9לא. אני לא יכולה, בהרבה פחות, כאילו על איגוד הכדורסל התהלי, היה לי ברור,   ת:

 10  אני יודעת בדיוק לא� הל, הכס1. לאיגוד הכדור יד אני הרבה פחות, 

 11  אי, זה שאת הרבה פחות יודעת על הכדור יד?  ש:

 12עוד פע!, אני אומרת שכל מה שנוצל היה כבר ממש בסו1 התקופה שלי, אני לא   ת:

 13  שהיו ש! דברי!, זוכרת 

 14  כלומר הכדור יד היה בסו1 התקופה של,?  ש:

 15  כ�, הכדור יד.   ת:

 16  הכדורסל לא היה בסו1 התקופה?  ש:

 17את הליווי של נציג לא, הכדורסל אני זוכרת את הביקור של פאינה, אני זוכרת   ת:

 18האיגוד הכדורסל, אני זוכרת את השאילתה שהייתה כמו שהסברתי לפני כמה 

 19  דקות בחבר הנאמני!, אני זוכרת שזה היה, זה היה סיפור שדיברנו עליו. 

 20  והכדור יד היה יותר מאוחר?  ש:

 21  לגבי הכדור יד, היה יותר מאוחר ואני באמת לא זוכרת פרטי!.   ת:

 22. ככל שידעת שהאופ� שבו ווינגייט מעביר את 201שתעייני בת/אוקי, אני רוצה   ש:

 23הכס1 לאיגוד הכדור יד, שיטה היתה הפניית חשבוניות של ספקי! של איגוד 

 24הכדור יד לווינגייט, ספרי על כ,. וזו דוגמא, יש פה חשבונית של קליסקי שבמקו! 

 25ט פרעו את להוציא אותה לאיגוד הכדור יד הוא הוציא אותה לווינגייט וווינגיי

 26  החוב.

 27  א' אי� לי מושג שזאת חשבונית של קליסקי אבל אני מקבלת את דברי,.   ת:

 28  כ�.   ש:

 29  אני רואה את אותו דבר שאתה רואה, אי� לי מה להוסי1 על זה.   ת:

 30  זה היה בתקופת,?  כב' הש' לוי:

 31  זה היה בתקופתי, כ�.   ת:

 32  מי מאשר תשלו! כזה?  כב' הש' לוי:
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 1  מנהלת אג1 הכספי!.   ת:

 2  היא לא שואלת אות,?  כב' הש' לוי:

 3  לא, על דברי! כאלה לא.   ת:

 4  אז אי, את יכולה להסביר את זה אבל?  כב' הש' לוי:

 5א! הגיעו כספי! מיועדי! עבור איגוד הכדור יד למכו� ווינגייט, ואיגוד הכדור יד   ת:

 6  צרי, אות! עבור מטרות שלו, משימות שלו, הכס1 הזה יכול לשמש אות!. 

 7  עוד מקרה שהיית!. איזה   ש:

 8  אל1 מתו, מיליו� וחצי.  500 אני אומרת זה אות! מיליו� וחצי, זה ה  ת:

 9אבל אמרת שזה הגיוני בעיני, לשל! לגו1 שהוא במסגרת המכו�, אדו� קליסקי   כב' הש' לוי:

 10  עוד היה במסגרת המכו�?

 11  לא, ממש לא.   ת:

 12  נות� לאיגוד?אז מה פתאו! את! משלמי! על השירותי! שהוא   כב' הש' לוי:

 13אבל הכס1 הזה הוא הכס1 שאיגוד הכדור יד קיבל עבור צרכי! שלו, במקרה זה   ת:

 14הצור, הזה לפי מה שאני רואה עכשיו, זה פרסו! ושיווק. אי� לנו שליטה מה הוא 

 15  עושה ע! הכס1 הזה. 

 16  אבל מכוח מה את! משמשי! צינור להעברת הכספי! לשירותי! מהסוג הזה?  כב' הש' לוי:

 17  מדינת ישראל ראתה לנכו�,  א!  ת:

 18  שתשל! לו ישר.   כב' הש' לוי:

 19  בבקשה?  ת:

 20  אז שתשל! לו ישר.   כב' הש' לוי:

 21יכול להיות. יכול להיות שמדינת ישראל לא משלמת עבור שירותי! של איגוד   ת:

 22  מסוי!. 

 23  את לא רואה בזה שו! פג!? זה תקי� בעיני,?  כב' הש' לוי:

 24  אשאל משהו אחר, א! זה היה עבור שימוש, אני   ת:

 25  לא, את לא שואלת. אני שאלתי.   כב' הש' לוי:

 26  קוד! כל עובדתית שזה קרה.   ת:

 27  את זה הבנתי.  כב' הש' לוי:

 28  יפה.   ת:

 29  זו לא תשובה טובה.   כב' הש' לוי:

 30יכול להיות, אבל עדיי� זאת התשובה וזאת האמת ואתה שואל אותי א! אני   ת:

 31  אל1 שקל,  180ונית של יודעת כל חשב

 32  לא שאלתי את זה, אני שואל א! זה בסדר,   כב' הש' לוי:
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 1  שמוציאי!, אז עניתי ל, שאני לא ידעתי.   ת:

 2  זה בסדר ואת לא רואה בזה שו! פג! בתהלי, הזה?  כב' הש' לוי:

 3אני רואה בזה פג! בדיעבד בגלל שאנחנו מביני! היו! את כל ההקשרי! ואת כל   ת:

 4שואל אותי א! ברגע האמת זה היה מדליק לנו נורה אדומה? אני מה שקרה. אתה 

 5לא בטוחה, כי איגוד זכאי לעשות שימוש בכס1 כדי לשווק את עצמו, כדי למתג 

 6את עצמו, זה שבדיעבד ברור לנו שנעשו פה דברי! לא כשרי! אנחנו לא יודעי! 

 7תקי�, להגיד את זה מראש. אנחנו בוחני! עכשיו משהו שבדיעבד היה נראה לא 

 8  אבל לא היה לנו שו! כלי! לחשוב בזמ� אמיתי שמשהו לא תקי� כא�. 

 9  את יודעת שבסכו! הזה מגולמת עמלה בשביל קליסקי על גיוס התקציב?  ש:

 10ממש לא, אני חוזרת ואומרת, ווינגייט לא שיל! עמלות, לשו! גו1, לא1 אחד עבור   ת:

 11  גיוס כספי!, לא שילמנו עמלות, חד משמעית. 

 12  אנחנו סיימנו אדוני.   ר: עו"ד קרמ

 13  בבקשה עור, די� אדרת. חקירה נגדית לעור, די� אדרת.   כב' הש' לוי:

 14  העדה משיבה בחקירה נגדית לשאלות עו"ד אדרת: 

 15  בוקר טוב.   ש:

 16  בוקר טוב.   ת:

 17כמה שאלות, שמי עור, די� גיורא אדרת ואני מייצג את גב' פאינה קירשנבאו!.   ש:

 18  שאלות. האקדמיה היא מחלקה בתו, ווינגייט, נכו�?אני אשאל אות, מספר 

 19  נכו�.   ת:

 20ובאקדמיה למצוינות בספורט בתקופה הרלבנטית היתה, היה איגוד הכדורסל   ש:

 21  ובהמש, איגוד הכדור יד?

 22כמו שאמרתי, איגוד הכדור יד נכנס אחרי שאני סיימתי את תפקידי במכו�. איגוד   ת:

 23  הכדורסל היה בזמני. 

 24הביקור של גברת קירשנבאו! בווינגייט את סיפרת ואת זוכרת, היא  עכשיו, לגבי  ש:

 25  ביקרה ומטרת הביקור היתה היכרות ע! המכו�, נכו�?

 26  נכו�, ע! האקדמיה.   ת:

 27  שההתמקדות היתה באקדמיה למצוינות בספורט ובעיקר באקדמיה לכדורסל.   ש:

 28  נכו�.  ת:

 29וג! בהודעות של, וג! בריענו�, לא עלה ולא במהל, הביקור כ, אמרת ג! היו!   ש:

 30  דובר כלל על נושא התקציב. 

 31  נכו�.   ת:
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 1מזיכרונ, כפי שאמרת, את זוכרת שגברת קירשנבאו! התפלאה מאוד מהפעילות   ש:

 2  של האקדמיה והיא בשיח ביניכ� היא סיפרה שהספורט מאוד חשוב לה. 

 3  אמת.  ת:

 4! הביקור הזה באיזה פגישה את ג! נפגשת ע! גברת קירשנבאו! ללא קשר ע  ש:

 5  ודנת� בנושא קידו! נשי! בספורט?

 6לא בדיוק דנו, חברת הכנסת קירשנבאו! יזמה לפני כמה שני! או רצתה, אני לא   ת:

 7יודעת א! בסו1 זה יצא לפועל, איזה שהוא מהל, לקידו! נשי! בספורט. אני 

 8יא ניהלה נפגשתי איתה, יחד איתנו בפגישה היתה מור� בצר טיאש באותו זמ� ה

 9את האקדמיה למצוינות, נפגשנו בבית קפה בתל אביב. פאינה ג! הזמינה אותנו 

 10לאיזה שהוא אירוע, נדמה לי שזה היה בכנסת שש! היא רצתה לחנו, את המיז! 

 11הזה, אני לא יכולתי להגיע לכנסת לאותו מיז! אבל שמעתי על כוונותיה לקד! 

 12  את ספורט הנשי! בישראל שאני בעדו כמוב�. 

 13  מאות! מפגשי! שהיו ל, ע! פאינה שמענו עליה! עכשיו,   :ש

 14  אות! מפגשי! זה רק שני מפגשי!, אחד בווינגייט ואחד מחו..   ת:

 15  כ�, כ�, ברור. לא היה לכ! קשר נוס1?  ש:

 16  ממש לא.   ת:

 17אבל הבנת שנושא הספורט מעניי� אותה, היא פועלת בתחו! הזה והיא ג!, עד   ש:

 18  לקידו! ספורט בכנסת.  כמה שהבנת היא הקימה שדולה

 19אני הבנתי לפי מה שהיא אמרה ולפי מה שהיא סיפרה שהיא מעוניינת להקי!   ת:

 20  שדולה לקידו! ספורט בכנסת, לא נוכחתי, 

 21  הוזמנת ולא יכולת להגיע.   ש:

 22  נכו�.   ת:

 23עכשיו, לגבי אותו תקציב של מיליו� ומיליו� וחצי או מיליו� וחצי כמו שאמרת.   ש:

 24בעדות, שקיבלת! הנחיה מיוחדת עבור מה מיועד הכס1. ממי  את אמרת ג! כא�

 25  קיבלת הנחיות בעניי� הזה?

 26לא הנחיה מיוחדת. אני חוזרת ואומרת, משרד הספורט הגדיל את התקציב שלנו   ת:

 27בכס1 שהוא היה, שמשרד הספורט מעביר לנו, מעביר למכו� ווינגייט כספי! 

 28ציב עבור האקדמיה, יש תקציב הכספי! ה! מנותבי! לפי מטרות ברורות. יש תק

 29עבור הספורט ההישגי וכו' וכו', יש תקצוב עבור מחקר ורפואה. הכס1 הזה היה 

 30  מסומ� תחת התקציב של האקדמיה למצוינות בספורט. 

 31  כ, הוא עבר לווינגייט?  ש:

 32  נכו�.   ת:
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 1ולכ� ידעת! או את ידעת ג! למה הוא מיועד בדיוק והוא הל, לאותו מקו! שאליו   ש:

 2  היה מיועד.הוא 

 3  לשכר עבור מאמני הכדורסל באקדמיה.   ת:

 4עכשיו, כל הנושא הזה שנחקרת ושאלו אות, בהודעות של,, את אמרת שהנושא   ש:

 5  קיבל ביטוי בדו"חות הכספיי!, נכו�?

 6  בדו"חות הכספיי! זה קיבל ביטוי בזה שהתקציב היה גדול יותר משני! קודמות.   ת:

 7  מכו�, הנושא עבר ביקורת?לגבי הביקורת של רואה חשבו� ה  ש:

 8  בוודאי, לפני שהוא מוצג לחבר הנאמני! הנושא עובר ביקורת.   ת:

 9  ג! של רואה החשבו�? ג! של מבקר הפני!?  ש:

 10  יש וועדת ביקורת, יש משרד רואה חשבו�.   ת:

 11  יש יוע. משפטי?  ש:

 12  בוודאי.   ת:

 13  וכל הגורמי! האלה בדקו את הנושא הזה, נכו�?  ש:

 14  נכו�.   ת:

 15  מה את ידעת בזמ� אמת לגבי הנושא איזה בעיה ראית בו בזמ� אמת?  ש:

 16אני לא ראיתי בו בעיה, אנחנו, כשאנחנו מקבלי! כספי! מהמדינה אי� לנו סימני   ת:

 17שאלה על זה, המדינה זה הגו1 שמעבר למה שאמרתי ההכנסות העצמאיות שלנו, 

 18  סימני שאלה.  זה הגו1 שמממ� חלקית את מכו� ווינגייט ולכ� אי� לנו על זה

 19  אני רק,   ש:

 20זה ג! הוצג דר, אגב באותה שפה כללית של חבר הנאמני! זה הוצג על ידי נציג   ת:

 21  של משרד התרבות והספורט, גיא אטיאס. 

 22שורות לסיכו! מה שאמרת בהודעה ואמרת את זה אני רוצה להקריא ל, כמה   ש:

 23"ברגע שאנחנו מקבלי! כס1 מהמדינה זה  65כא� עכשיו. אני מקריא משורה 

 24  בסדר כי אנחנו גו1 שנתמ, על ידי המדינה", נכו�?

 25  כ�.   ת:

 26"מה ג! שזה המשרד שבאופ� שוט1 ובסיסי תומ, במכו�" זה הכוונה למשרד   ש:

 27  התרבות והספורט?

 28  נכו�.   ת:

 29"לשאלת, אני לא הלכתי להתייע. ע! גור! אחר, אבל הגדלת התמיכה הופיעה   ש:

 30  " נכו�?2012בדו"חות הכספיי! של 

 31  כ�.   ת:
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 1"כלומר זה עבר ביקורת של רואה החשבו� של המכו�, של מבקר הפני! ושל היוע.   ש:

 2  המשפטי והוצג לחבר הנאמני!". מדויק?

 3  נכו�.  ת:

 4  תודה רבה.   עו"ד אדרת: 

 5  חקירה נגדית לעור, די� וייס.  :כב' הש' לוי

  6 

 7  העדה משיבה בחקירה נגדית לשאלות עו"ד וייס: 

 8  בוקר טוב.   ש:

 9  בוקר טוב.   ת:

 10  אני מייצג את רמי כה�, את לא יודעת מי זה רמי כה�, נכו�?  ש:

 11  לא.   ת:

 12לא פגשת מעול! את רמי כה�, לא דיברת מעול! ע! רמי כה�. גברת בתיה כה� את   ש:

 13  איתה לא שוחחת? לא דיברת? נכו�? ג! לא מכירה, ג!

 14  נכו�.   ת:

 15  חברת (לא ברור) את ג! לא מכירה? המכו� לא עשה איתה שו! עסקי!, נכו�?  ש:

 16  אני לא מכירה את הש!.   ת:

 17אוקי. ואת חברת ברק רעות השקעות את ג! לא מכירה? עכשיו, א1 אחד   ש:

 18  מהגורמי! האלה לא פנה אלי, בקשר לכספי התמיכה, נכו�?

 19  לא.   ת:

 20  וג! א1 אחד מה! לא אמר ל, יגיעו כספי! תייחדי אות! לאקדמיה, נכו�?  ש:

 21  נכו�.   ת:

 22  וא1 אחד לא ביקש ממ, לקבל עמלה ולא קיבל ממ, עמלה, נכו�?  ש:

 23  נכו�.   ת:

 24עכשיו, כספי התמיכה מגיעי! אליכ! דר, משרד התרבות והספורט, נכו�? למעשה   ש:

 25  והספורט. הכספי! האלה הגיעו דר, משרד התרבות 

 26  כ�.   ת:

 27והגור! שמנחה אתכ! מה לעשות ע! הכספי! זה ג! משרד התרבות והספורט,   ש:

 28  נכו�?

 29זה לא בדיוק הגור! שמנחה, זה הגור! כמו שהסברתי לפני דקה לעמית,   ת:

 30שכשאנחנו מקבלי! כס1 ממשרד הספורט זה לפי סעיפי!, לפי נושאי!, תקנות, 

 31תא! לתקנה מסוימת, זאת מידת אי, שתקרא לזה והכספי! האלה היו בה

 32  ההנחיה. 
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 1את אומרת בחקירה של, שהכספי! הועברו ממשרד התרבות והספורט ואני   ש:

 2מצטט "ככספי תמיכה צבועי! עבור פעילות האיגוד באקדמיה למצוינות" כלומר 

 3כשאת אומרת שכספי התמיכה הגיעו צבועי!, מי שצבע אות! זה משרד התרבות 

 4  כספי! האלה יגיעו. והספורט, ה! אמרו לא� ה

 5נכו�. שמשרד התרבות והספורט מגדיל בשנה מסוימת את התמיכה הוא מסביר   ת:

 6  עבור מה הוא הגדיל את זה. 

 7עכשיו, לא יכול להיות למשל שנגיד במפלגת ישראל ביתנו יבוא אלי, ויגידו ל,   ש:

 8אנחנו רוצי! להעביר כס1 אבל אנחנו נעביר, תקבלי כס1 ממשרד הספורט אבל 

 9  נאי להעברה הוא שהוא יל, למטרה כזו או אחרת. הת

 10  לא היה אירוע כזה.   ת:

 11  לא היה אירוע כזה. כי יש אד! בש! יוגב גורדוס, את מכירה?  ש:

 12  לא.   ת:

 13ביתנו אוקי. יוגב גורדוס הוא ממשרד האוצר, הוא אומר שייתכ� ומפלגת ישראל   ש:

 14או מי מטעמה פעלו מול מכו� ווינגייט על מנת שהכספי! הקואליציוניי! האלה 

 15ישמשו בסו1 לאקדמיה לכדורסל אז לדברי! האלה אי� שחר, נכו�? זה לא שיכול 

 16  להגיע נציג ממפלגה ולהגיד לכ! מה לעשות ע! הכס1. 

 17גייט. מה כשאני אומרת אי� שחר זה אומר שלא היתה שו! פניה כזאת למכו� ווינ  ת:

 18  נעשה מאחורי גבינו מול משרד הספורט אי� לי שו! מושג. 

 19לא, אבל משרד הספורט הוא זה שאמר לכ! להעביר את הכספי! לאנשי (לא   ש:

 20  ברור).

 21משרד הספורט הגדיר שהתוספת הזאת היא עבור האקדמיה למצוינות בספורט   ת:

 22  עבור שכר מאמני הכדורסל. 

 �23 לחברי, ההעברה הזאת היתה שקופה, היא אוקי. עכשיו, וכמו שהבהרת כא  ש:

 24הופיעה בדו"חות הכספיי!, היא עברה ביקורת של רואה החשבו�, של מבקר 

 25  הפני!, של היוע. המשפטי ושל חבר הנאמני!, נכו�?

 26  נכו�.   ת:

 27  כלומר לא היה שו! ניסיו� להסתיר שהכספי! האלה מגיעי! לאקדמיה לכדורסל.   ש:

 28  נכו�.   ת:

 29שחבריי עכשיו הגישו אותו ע! איזה שהיא תמונה  62כא� את נ/ ואפילו הראו ל,  ש:

 30שפה כתוב שחברת הכנסת קירשנבאו! הגיעה לבקר במכו�  423והוא נקרא ת/

 31והאיגוד מודה לה, איגוד הכדורסל ומודה לה ומודה לה ומשה קליסקי מודה לה 
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 1י! על העברת הכספי!, כלומר עשו את זה בריש גלי, ג! האיגוד לא הסתיר שהכספ

 2  האלה מיועדי! אליו ומסרו הודעה לעיתונות. נכו�?

 3  אני מניחה ככה.   ת:

 4  לא, את זה ראית?  ש:

 5  זה לא ראיתי.   ת:

 6  זה עוזר דובר איגוד הכדורסל, איגוד הכדורסל מוציא מודעה שאומר,   ש:

 7  עור, די� וייס, גבירתי לא,   כב' הש' לוי:

 8נעשה בריש גלי. עכשיו, הכספי! האלה, כל הכספי!, כל המיליו� שקל האלה הלכו   ש:

 9  א, ורק לתשלו! שכר המאמני!, נכו�?

 10  כמו שאמרתי, השכר מאמני! שול! עד שסיימנו את הקופה.   ת:

 11עד שנגמר הכס1. כ�. עכשיו, את כא� אולי את לא זוכרת, אבל אני יכול להגיד ל,   ש:

 12אחוזי! מהכס1  6וקת, מכו� ווינגייט כ� לקח עמלה של שזה נתו� שלא שנוי במחל

 13  הזה. 

 14אנחנו לא יכולי! לקחת עמלה מכספי! שהמדינה מעבירה לנו, ממי אנחנו לוקחי!   ת:

 15  עמלה? מהמדינה?

 16אני אגיד ל, מעבר לזה. בגלל שהיו מיליו� שקלי! שיוחדו לתשלו! של המאמני!,   ש:

 17מספיק כס1 לתשלו! שכר  אחוזי!, לא היה 6שכר המאמני! ואת! לקחת! 

 18המאמני! ואיגוד הכדורסל העביר לכ! כס1 השלמה כדי שיהיה כס1 לשכר 

 19  המאמני!. 

 20  לא ידוע לי דבר כזה.   ת:

 21אבל אני אומר ל, שזה קרה, אי, את, בואי תסבירי, אי, את בתור המנכ"לית,   ש:

 22הנה תראי, יש כא� את חבריי מהפרקליטות ה! מכירי! את חומר החקירה. זה 

 23אחוזי! מהכס1 הזה עמלה, אני שואל אי,  6ברי! חשבונאיי!, רואי! שנתקבלו ד

 24  אחוזי! עמלה? 6את בתור מנכ"לית ווינגייט לא יודעת שלקחו 

 25 6אני חוזרת ואומרת שאני לא יודעת ולא ידעתי ששילמו כמו שאתה אומר עכשיו   ת:

 26  אחוז,  6 אחוז, אני לא יודעת למי שילמו את ה

 27אחוז, ש! בכיס  6ינגייט, לווינגייט . ווינגייט לקח, היה מיליו�, לקח לווינגייט, לוו  ש:

 28של ווינגייט ואז כשלא היה כס1 לשכר המאמני! לקחו מאיגוד הכדורסל והוא 

 29  העביר כספי! לווינגייט. 

 30  לא ידוע לי.   ת:

 31  אז אני שואל אי, זה לא ידוע ל,?  ש:

 32  עובדה. לא ידוע לי.   ת:
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 1  אחוזי! תוספת לתקציב של ווינגייט? 6יבלת! עוד את המנכ"לית, לא ראית שק  ש:

 2  לא.   ת:

 3לא. עכשיו תראי, אבל כשאמרו ל, וחברי מהפרקליטות הפנה אות, לזה, כשאמרו   ש:

 4  ל, בחקירה במשטרה את לא הכחשת ואמרת לא לקחנו כס1, אמרת זה לא חריג. 

 5יש מקרי! לא, אני לא אמרתי את זה, סליחה, אני אמרתי ואני חוזרת ומדגישה,   ת:

 6שווינגייט לוקח עמלה עבור כספי! שהוא צרי, להעביר ונתתי ג! דוגמא שהיא 

 7מאוד ספציפית, שהיא ברוטינה שזה יחידה לספורט הישגי ואמרתי על המקרה 

 8  הזה לא, על המקרה הזה לא לקחנו עמלה. 

 9אבל זה לא מה שאמרת במשטרה, במשטרה אומרי! ל, ווינגייט נהנתה (לא ברור)   ש:

 10  ות שזה מכו�, ולמר

 11  אי, את יודעת שלא לקחת!?  כב' הש' לוי:

 12  אני אומרת שאני לא יודעת שלקחנו,   ת:

 13  אבל את לא יכולה לשלול את האפשרות.   כב' הש' לוי:

 14אני חוזרת ואומרת, מכספי מדינה אנחנו לא לוקחי! עמלה, אנחנו לא לוקחי!   ת:

 15ה כמו שהסברתי עמלה מתקציב שהמדינה נותנת לנו, אנחנו כ� לוקחי! עמל

 16  בדוגמאות אחרות. 

 17  תראי, ראש אג1 התקציבי! בווינגייט זה שושנה הר פז, נכו�?  ש:

 18  מנהלת אג1 תקציבי!, כ�, היתה.   ת:

 19 212אחוזי! אומרת בשורה  6אחוזי! ולקחה  6שושנה הר פז שיודעת שלקחו   ש:

 20שלה "פעלתי בהנחיית הנהלת ווינגייט" מי זה הנהלת ווינגייט? מי להודעה 

 21  הממונה על גברת שושנה הר פז? 

 22  בזמנו אני הייתי הממונה,   ת:

 23  אז היא אומרת שהיא פעלה בהנחיה של,.  ש:

 24אז אני חוזרת ואומרת, אני לא זוכרת הנחיה כזאת, במקרה הספציפי הזה של   ת:

 25  לי שלקחנו עמלה, א! לקחנו.  המיליו� שקל לא זכור לי ולא ידוע

 26ואת ג! לא זוכרת שפנית! לאיגוד הכדורסל ואמרת! לה! את! עכשיו צריכי!   ש:

 27  לשל! לנו כס1 כי לא נשאר כס1. 

 28  ממש לא. דר, אגב, א! היה דבר כזה זה עדיי� לא עובר,   ת:

 29  היה דבר כזה, לא א!. היה דבר כזה.   ש:

 30  אני יודעת להתייחס רק למה שאני יודעת, לא למה שאני לא יודעת.   ת:

 31  מי פנה?  כב' הש' לוי:

 32  אדוני, אני לא יודע, בחומר החקירה עולה,   וייס 
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 1  אי� בחומר?  כב' הש' לוי:

 2  לא, יש בחומר של איגוד הכדורסל העביר,   עו"ד וייס:

 3  מה הבעיה ע! זה? הוא שיל! בהתחלה ושילמה כס1.   עו"ד קרמר:

 4אחוזי! לא היה מספיק כס1 לשכר  6לא, ה! אומרי!, ה! מספרי! שבגלל שלקחו   עו"ד וייס:

 5המאמני! ואז איגוד הכדורסל, מי פנה אדוני אני לא יודע מי פנה למכו�. אני מניח 

 6אגב שאולי גברת שושנה הר פז שהייתה אחראית על הכספי!, יכול רק להניח. אני 

 7  שואל אי, את לא יודעת?

 8  יתי. אני ענ  ת:

 9  היא אמורה להעיד?  כב' הש' לוי:

 10  כ�, כ�, היא עדה.   עו"ד קרמר:

 11עכשיו תגידי לי, מישהו פע! העידו פה כל מיני עדי! שאמרו שכשמסתבר שהיו כל   ש:

 12מיני דברי! לא תקיני! ע! הכס1, ע! התמיכות לאור כל התפוצצות הפרשה את 

 13מישהו פנה אליכ!  אומרת דברי! שיודעי! אחרי דבר, צרי, להחזיר את הכס1.

 14  וביקש את הכס1 חזרה? מישהו במכו� ווינגייט, 

 15בבקשה? סליחה. אני חוזרת ואומרת, קוד! כל, כל הפרשה הזאת עלתה לא�   ת:

 16שהיא עלתה אחרי שאני כבר לא הייתי במכו� ווינגייט. בתקופה שאני הייתי במכו� 

 17  א1 אחד לא פנה לבקש כספי! חזרה. 

 18  מווינגייט?אוקי. מישהו עמד לדי�   ש:

 19  לא.   ת:

 20לא. ג! א1 אחד לא הועמד לדי� בווינגייט. עכשיו תגידי לי, מי שהיה מעורב בעניי�   ש:

 21התקציב בכדורסל את ראית אותו בביקור זה משה קליסקי, נכו�? הוא ראית אותו 

 22  בביקור, 

 23אני חוזרת ואומרת, אני, הזכרת! לי שאני ראיתי אותו בביקור, אבל מעבר   ת:

 24  בר לאותה פגישה שתיארתי לפני כמה דקות אני לא מכירה אותו. לביקור ומע

 25כלומר הוא דמות שמופיעה ל, ג! בביקור בכדורסל שלאחריו התקבל התקציב   ש:

 26  וג! אחר כ, בעניי� הכדור יד שהוא פנה וג! היה מעורב בעניי� של הכדור יד. 

 27י את החשבונית בעניי� של הכדור יד אני עכשיו רואה את החשבונית, עכשיו ראית  ת:

 28ומהחשבונית הזאת עד שלא קישרת! אותה לא היה לי שו! דר, לדעת שמדובר 

 29  באותו אד!, אני לא רואה פה את הש!, אני רואה ש! של חברה. 

 30  זה משה קליסקי.   ש:

 31  אוקי. אז לי אי� שו! דר, לדעת את זה.   ת:
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 1לא מסתירי! כא� שזה תשלו! כביכול , ג! 201עכשיו תראי, הקבלה הזאת, ת/  ש:

 2 2013לספקי! של איגוד הכדור יד, כתוב עבור מת� שירותי ניתור ופרסו! לשנת 

 3לאיגוד הכדור יד, לא כתוב לאקדמיה למצוינות, כלומר מכו� ווינגייט מוציא 

 4, כביכול לספק של איגוד הכדור יד, זה לא 2אל1  188ממנו, מקבל את זה, משל! 

 5  הוצאות? עובר דרכ, כאלה

 6  לא. לא.   ת:

 7  אז את רוצה להגיד לי מה עשו את זה על דעת עצמ!?  ש:

 8אני אחזור על דברי! שכבר אמרתי, א! היו כספי! עבור איגוד הכדור יד, דר,   ת:

 9  אגב, בתקופה הזאת איגוד הכדור יד לא היה באקדמיה עדיי�.

 10  יד.  לכ� לא שילמת! שכר מאמני! אלא שילמת! לספקי! של איגוד הכדור  ש:

 11יכול להיות, אבל איגוד הכדור יד השתמש בשירותי! שוני!, הוא קיבל תקציב   ת:

 12  אל1 שקל לא עוברת דרכי.  180אל1 שקל עבורו וסכו! כזה, קבלה כזו של  500של 

 13  אוקי. עכשיו,   ש:

 14  זה מותנה בסכו!?  כב' הש' לוי:

 15המכו�, זה  זה, כ�, זה לא סכומי!, זה סכומי! שה! מתנהלי! באג1 הכספי! של  ת:

 16  אל1 שקל לא עובר.  180לא סכו! של 

 17אבל הייחוד של הקבלה הזאת הוא לא בהכרח בסכו! שלה אלא בכ, שהיא   כב' הש' לוי:

 18  תשלו! עבור ספק של מישהו אחר וזה לא משהו שצרי, לעבור דרכ,?

 19  ההסתכלות על הקבלה הזאת היא הסתכלות בדיעבד,   ת:

 20  מה זה בדיעבד?  כב' הש' לוי:

 21  זה בדיעבד? קבלה של גו1, מה   ת:

 22בזמ� אמת, א! מכו� ווינגייט צרי, לשל! עבור תשלו! של איגוד שבכלל לא קשור   כב' הש' לוי:

 23  אליכ!, 

 24  הוא משתמש במתקני! שלנו, הוא משתמש במחנות אימוני!, הוא לקוח שלנו.   ת:

 25  נו, אז שישל!.   כב' הש' לוי:

 26  ות שלו. אל1 שקל עבור הפעילוי 500הלקוח הזה קיבל   ת:

 27  וזה לא מריח שזה אולי שימוש שלא,   כב' הש' לוי:

 28  לא.   ת:

 29  לא. אוקי. בסדר.   כב' הש' לוי:

 30תגידי, א! למשל סת! באיגוד הכדורסל זה די ברור, באיגוד הכדורסל משרד   ש:

 31הספורט אמר לכ! תייחדו את זה לאקדמיה למצוינות, ש! את יש את האקדמיה 

 32  ! את שכר המאמני!. לכדורסל ולכ� ה! משלמי
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 1  נכו�.   ת:

 2א! איגוד הכדור יד לא היה באותו זמ� בכלל באקדמיה למצוינות באיזה תקנה   ש:

 3  העבירו כס1 לאיגוד הכדור יד?

 4  את זה אתה צרי, להפנות את השאלה למשרד התרבות והספורט.   ת:

 5 לא, אבל א!, סיפרו לנו כא� על כל מיני תקנות ונגיד ויש תקנה של האקדמיה  ש:

 6  למצוינות, איזו תקנה יש לאיגוד הכדור יד?

 7  הוא איגוד שפועל במסגרת מכו�,   ת:

 8איזה תקנה יש לאיגוד הכדור יד בתו, ווינגייט? הרי שמענו שיש ככה, מספרי! כל   ש:

 9העדי!, יש ווינגייט, יש וועד אולימפי, יש אקדמיה למצוינות, איזה תקנה יש 

 10? בואי תגידי לי מה אמרו ל, במשרד לאיגוד הכדור יד? אי, צבעו ל, את הכס1

 11  הספורט להעביר את הכס1 לאיגוד הכדור יד? אי, צבעו ל,?

 12הגדילו את התקציב במיליו� וחצי, אמרו מיליו� שיי, לאיגוד הזה וחצי מיליו�   ת:

 13  שיי, לאיגוד הזה. 

 14  לא. אמרו ל, שמיליו� שיי, לאקדמיה למצוינות, נכו�?  ש:

 15  נכו�.   ת:

 16  שש! יש רק את הבית ספר לכדורסל.   ש:

 17  נכו� וחצי מיליו� שיי, לאיגוד הכדור יד.   ת:

 18  אבל אי� לכ! בית ספר לכדור יד.   ש:

 19  נכו�.   ת:

 20את לא מבינה שאת! עושי! פה אולי שימוש בכס1 שלא למטרה שלו? אולי את!   כב' הש' לוי:

 21  נותני! יד לצינור להעברת כספי!? להטיית מי הירד� למקו! אחר?

 22  אני חוזרת ואומרת,   ת:

 23  לא? אני שואל א! את לא מבינה את זה.   כב' הש' לוי:

 24  אני מבינה היו! בדיעבד.   ת:

 25  ובזמ� אמת את לא מבינה את זה?  כב' הש' לוי:

 26  לא.   ת:

 27  לא. אוקי. היא נחקרה תחת אזהרה העדה?  כב' הש' לוי:

 28  לא.   עו"ד וייס:

 29  למה?  כב' הש' לוי:

 30ה מאוד עדי! בתיק הזה שהיה איזה שהוא שמ. של פעילות שהיא אדוני, היו הרב  עו"ד קרמר:

 31עשויה להיחשב (לא ברור) , השתדלנו להתמקד, המשטרה השתדלנו במחלקה 
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 1להתמקד בעיקר, ג! ככה היו הרבה מאוד חשודי! ובסופו של דבר ג! לא מעט 

 2  נאשמי!. 

 3   כ�, טוב, אני לא בטוח שהרעש ששמת! הוא במקו! המתאי!.  כב' הש' לוי:

 4טוב, רק שאלה אחרונה. הכס1, א! זה זכור ל, הגיע ביחד מיליו� וחצי בנובמבר   ש:

 5  , זה זכור ל,?2012

 6  לא. אני לא זוכרת, אני לא אומרת שלא, אני לא זוכרת.   ת:

 7  אוקי, אבל זכור ל, שהכס1 הגיע ביחד? שהגיע מיליו� וחצי.   ש:

 8  אני לא זוכרת א! זה הגיע ביחד.   ת:

 9  תודה.  אוקי.  עו"ד וייס:

 10  חקירה חוזרת?  כב' הש' לוי:

 11  כ�.   עו"ד קרמר:

  12 

 13  העדה משיבה בחקירה חוזרת לשאלות עו"ד קרמר: 

 14גברת פיל., בואי נפריד בי� שני דברי!, את! קיבלת! מיליו� שקל ואחר כ, חצי   ש:

 15  מיליו� שקל לטובת האקדמיה לספורט, נכו�?

 16ביחד או לא ביחד, אבל בגדול אני אומרת עוד פע! שאני לא זוכרת א! זה הגיע   ת:

 17  קיבלנו מיליו� וחצי. 

 18לא משנה, את העיקרו�, את המיליו� שקל קיבלת! לטובת האקדמיה לכדורסל   ש:

 19  בווינגייט. 

 20  נכו�.   ת:

 21מי אמר ל, ותדייקי בתשובה, שהמיליו� שקל בתו, האקדמיה צרי, לשרת את   ש:

 22  המטרות של האיגוד ולא את ההוצאות שלכ!?

 23  מי אמר שהכס1 הזה אמור,   ת:

 24  לא צרי, להגיע לאקדמיה אלא בתו, האקדמיה צרי, לשרת את האיגוד.   ש:

 25  זה מוגדר מאוד בבירור,   ת:

 26  על ידי מי?  ש:

 27  האיגוד ועבור שכר מאמני! של האיגוד.   ת:

 28  מי הגדיר את זה?  כב' הש' לוי:

 29  על ידי מי זה הוגדר?  ש:

 30  משרד הספורט.   ת:

 31  ל, כי היתה פה שורה ש  ש:

 32  אי, את יודעת? את זוכרת את זה?  כב' הש' לוי:
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 1אני זוכרת שזה דובר ואני עוד פע! אני חוזרת ואומרת, אני ג! זוכרת שנציג של   ת:

 2משרד התרבות והספורט שהיה באותה אסיפה כללית של מכו� ווינגייט חזר ואמר 

 3  שהכס1 הזה הוא עבור שכר מאמני! באקדמיה. 

 4  ת משהו כתוב?אבל בכתב ראי  כב' הש' לוי:

 5  קוד! כל זה מופיע בפרוטוקול של אותה אסיפה.   ת:

 6  אז אני רוצה לראות, תראו לי את זה.   כב' הש' לוי:

 7  אני לנו את זה, אנחנו לא חושבי!, רגע.   עו"ד קרמר:

 8  כ�.   כב' הש' לוי:

 9תראי, ג! בהודעה של, שהסברת על האסיפת חבר נאמני! וג! בריענו� עד, אמרת   ש:

 10  נציג ממשרד התרבות והספורט שהוזרמו כספי! קואליציוניי!, שמה שאותו 

 11  שקיבלו את זה עבור כספי! קואליציוניי!.   ת:

 12  שהמקור הוא כס1 קואליציוני.   ש:

 13  נכו�.   ת:

 14אני שוב אחדד ל, את השאלה ותביני את ההבדל, משרד התרבות והספורט העביר   ש:

 15  כס1 לווינגייט,

 16  נכו�.   ת:

 17  לטובת האקדמיה לכדורסל.   ש:

 18  נכו�.   ת:

 19מי קבע שהכס1 צרי, לשמש את האיגוד? להפחית חבות של האיגוד? א! את לא   ש:

 20  זוכרת, זו ג! תשובה, או לא יודעת. 

 21  לדעתי זה הוגדר על ידי משרד התרבות והספורט.   ת:

 22  יש פה נציגי משרד התרבות והספורט,   ש:

 23  יכוח ע! העדה? העדה אמרה, חזרה, סליחה אדוני, בחוזרת זה ו  עו"ד אדרת:

 24  אני שאלתי והתובע. השאלה במקו!.   כב' הש' לוי:

 25  במקו! בחקירה חוזרת?  עו"ד אדרת:

 26  אני שאלתי.   כב' הש' לוי:

 27  לא שמעתי שאדוני שאל.   עו"ד אדרת:

 28אני שאלתי אותה, אני מבקש שאת תסבירי לי אי, את יודעת שהכס1 זה יועד   כב' הש' לוי:

 29  שכר מאמני!, שאלתי את זה כמה פעמי!.  לטובת תשלו!

 30  אז אני חוזרת ואומרת זה הוגדר על ידי משרד התרבות והספורט.   ת:

 31  על מה מבוססת התשובה הזאת?  כב' הש' לוי:
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 1אני לא יודעת להגיד א! קיבלנו את זה בכתב, אני לא יודעת, אבל יכול להיות   ת:

 2אותו גיא אטיאס זה בפירוש שכ�, אבל בפירוש בשיחות בעל פה ע! אותו ראש אג1 

 3  הוסבר. 

 4  למי? ל,?  כב' הש' לוי:

 5  ג! למי שניהלה את אג1 הכספי!, שוש הר פז,   ת:

 6  אי, את יודעת?  כב' הש' לוי:

 7  היא משוחחת, היא היתה משוחחת איתי.   ת:

 8  זאת אומרת שאת שמעת את זה ממנה? זה מה שאת אומרת?  כב' הש' לוי:

 9  אני שמעתי את זה ממנה ושמעתי את זה ממנו באסיפה הכללית.   ת:

 10מה הוא אמר באסיפה הכללית? כי אצלנו בריענו� וג! בהודעה אמרת שמה שגיא   ש:

 11  אטיאס אמר זה שהמקור לכספי! היה כס1 קואליציוני?

 12  נכו�, אני חוזרת ואומרת את זה.   ת:

 13  זה מה שהוא אמר?  ש:

 14  כ�.   ת:

 15  ר בישיבה?זה מה שגיא אטיאס אמ  ש:

 16  כ�.   ת:

 17  שהמקור הוא כס1 קואליציוני?  ש:

 18  נכו�.   ת:

 19  שהמקור לתוספת של מיליו� וחצי שקל.   ש:

 20  נכו�.   ת:

 21עכשיו, והפגישה הזאת של חבר הנאמני! היתה הרבה אחרי שהכס1 עבר, אחרי   ש:

 22  שהתקציב עבר?

 23  . 2013נדמה לי שחבר הנאמני! היה באוגוסט או בספטמבר, משהו כזה,   ת:

 24אז תסבירי בבקשה מה הקשר בי� זה שהכס1 הקואליציוני לבי� העברה שלו   ש:

 25  למטרות של איגוד הכדורסל? כי הכס1 נכנס בתקנה תקציבית של ווינגייט . 

 26  נכו�.   ת:

 27אז מה הקשר בי� מה שגיא אטיאס אמר בישיבה מאוחרת, לבי� ההסבר של,   ש:

 28  שהכס1 הקטי� את החבות של איגוד הכדורסל?

 29רת ואומרת, השאלה עלתה מתו, אחד מחברי חבר הנאמני! שבא ואמר אני חוז  ת:

 30  קראתי בעיתו� ככה וככה. 

 31  מה זה ככה וככה?  ש:

 32  קראתי בעיתו� שאיגוד הכדורסל העביר כספי! למכו� ווינגייט,   ת:
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 1  שיל! עמלה את מתכוונת?  ש:

 2  בבקשה?  ת:

 3  למה את מתכוונת?  ש:

 4  לא, לא, לא.   ת:

 5  אז תסבירי.   ש:

 6הוא שאל על העמלה ואני עניתי על העמלה אבל לפני כ� מה שהתכוונתי אחר כ,   ת:

 7זה שהוא שאל לגבי כספי! שנדמה לי שהשאלה היתה הא! ישראל ביתנו העבירה 

 8כספי! למכו� ווינגייט ואז ק! גיא אטיאס ואמר אנחנו קיבלנו כספי! במסגרת 

 9התרבות הסכמי! קואליציוניי!, הכספי! האלה הגדילו את התקציב של משרד 

 10והספורט העביר למכו� ווינגייט באותה שנה, כספי! האלה מיועדי! לתשלו! שכר 

 11מאמני! באקדמיה למצוינות ואז מישהו שאל לגבי העמלה ואני הגבתי ואמרתי 

 12  מכו� ווינגייט לא שיל! עמלה ולא משל! עמלה עבור גיוס כספי!. 

 13  טוב, עוד?  כב' הש' לוי:

 14  לא.   עו"ד קרמר:

 15  ודה רבה ל,. את משוחררת. לפסוק ל, הוצאות?ת  כב' הש' לוי:

 16  סליחה?  ת:

 17  את מבקשת שאפסוק ל, הוצאות?  כב' הש' לוי:

 18  עוד פע!.   ת:

 19  הוצאות, הוצאות, שכר עדה.   עו"ד וייס:

 20  שכר עדה? לא יודעת. מה שמקובל.   ת:

 21  יש ל, את הזימו� של,?  כב' הש' לוי:

 22   יש לי זימו� שלי לא בכתב, קיבלתי אותו בהודעה.  ת:

 23  טוב, תקראו לעד הבא. רק תאמרי לי את תעודת הזהות של,.   כב' הש' לוי:

 24  . תודה רבה. 009043852  ת:

 25  בוקר טוב.   כב' הש' לוי:

 26  בוקר טוב.   גב' גולק:

 27אדוני, רק שני העדי! שנותרו, העדי! הקצרי! שנותרו לא רלבנטיי! לחלוטי�   עו"ד וייס: 

 28  אלינו, לכ� עור, די� אדרת יחלי1 אותנו, הנאש! כמוב�. 

 29 3רק דבר אחד לפני שאת! הולכי! אז אני כ� ארצה. בדיו� הקוד! הגשת!   עו"ד אב� ח�:

 30  חקירות. 

 31  הגשנו דיסק או� קי, זה לא החקירות זה התשאולי!.   עו"ד וייס:



  
 

  
  יפו �המחוזי בתל אביב בית המשפט 

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

  2018יוני  04  

  

 2323

 1תשאולי! והייתה ג! חקירה שהצגת! ממנה קטעי! ובית המשפט קבע שצרי,   עו"ד אב� ח�:

 2  להגיש אותו ולא הגשת!. 

 3לא, אנחנו הצגנו באותה חקירה קטע אחד, למיטב זכרוני לא נקבע שצרי, להגיש   עו"ד וייס:

 4  ה של העד במשטרה. את החקירה. זה ממש חקירה, הודע

 5  יוגש.  קטעי! לפחות ובית המשפט קבע שכל דיסק שיוצג ממנו קטע   3הצגת!   עו"ד אב� ח�:

 6  הצגנו קטע אחד רק ע! המסמכי! , מתי שהביאו לו את המסמכי!.   עו"ד וייס:

 7  קטעי! אני יכול להראות ולהפנות אות,,  3  עו"ד אב� ח�:

 8  יוחד, לא על חשבו� זמ� העדה. אני רואה שזה דיו� קצר במ  כב' הש' לוי:

 9לא, אני פשוט אעשה את זה אחרי העדה אבל ה! מתכווני! לא להיות פה, זאת   עו"ד אב� ח�:

 10  הנקודה. 

 11  מתי שהוא ה! יבואו.   כב' הש' לוי:

 12  אוקי, אז שנסיי! ע! העדי!.   עו"ד אב� ח�:

 13  חשבנו לעשות את הדיו� המהותי הזה,   עו"ד וייס:

 14  ר טוב, שוב, מה שמ,?כ�, בוק  כב' הש' לוי:

 15  סבטלנה גולק.   גב' גולק:

 16  הבאתי, אני מגיש את זה.   עו"ד אב� ח�:

 17  סליחה, אדוני, אולי בכל זאת אפשר לבקש מחברי שנעשה,   עו"ד וייס:

 18  אמרתי לא על חשבו�,   כב' הש' לוי:

 19לחודש, לא  13 לא, הבנתי, אבל חברי יכול להביא את הניילונית בשבוע הבא ב  עו"ד וייס:

 20  יקרה כלו!. 

 21כ�. את מוזהרת להעיד את האמת, כל האמת ורק את האמת, אחרת תהיי צפויה   כב' הש' לוי:

 22  לעונשי! הקבועי! בחוק. בבקשה, תשיבי לשאלות התובע. 

  23 

 24העדה, גב' אורלי סבטלנה גולק, לאחר שהוזהרה כדי� לומר אמת, משיבה בחקירה ראשית לשאלות 

 25  עו"ד אב� ח�: 

 26  שלו! בוקר טוב.   ש:

 27  בוקר טוב.   ת:

 28  ספרי היכ� את עובדת, כמה שני!.   ש:

 29  שנה.  20 עובדת במונה טורס כ  ת:

 30  שנה מונה טורס. מה התפקיד של, ש!? 20  ש:

 31  סוכנת נסיעות.   ת:

 32  סוכנת. מה ההסכ! של, ע! מונה טורס לגבי השכר שאת מקבלת?  ש:
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 1  תלוש משכורת.   ת:

 2  ל,?לפי מה? אי, נקבעת המשכורת ש  ש:

 3  לפי מה שהחליטה ההנהלה ולפי כמות המכירות שלי.   ת:

 4, את 5בעמוד הראשו� שורה  31.12.14אני רוצה להזכיר ל, מהחקירה של, מיו!   ש:

 5אומרת שיש ל, עמדה במשרד ואת עובדת ג! מהבית ואת מקבלת אחוזי! על כל 

 6  נסיעה שאת צוברת, נכו�?

 7  בדיוק מה שאמרתי, לפי המכירות שלי.   ת:

 8  וקי. זאת אומרת אחוזי! מכל טיסה שאת סוגרת את מקבלת אחוזי!. א  ש:

 9  נכו�.   ת:

 10  מתי וכיצד הכרת את גברת קירשנבאו!?  ש:

 11  שנה.  15 10לפני   ת:

 12  אי, הכרת�?  ש:

 13  דר, לקוחות, מפה לאוז�.   ת:

 14  מי הלקוחה?  ש:

 15  אני כבר לא זוכרת.   ת:

 16דר, לקוחה שלי נלי "הכרתי אותה  31.12.14אז אני אזכיר ל,. עדות שוב,   ש:

 17  ".2008דינובצקי בשנת 

 18  יכול להיות. נכו�.   ת:

 19  כ� או לא?  ש:

 20  כ�.   ת:

 21  רק תואילי להרי! את הקול.   כב' הש' לוי:

 22  כ�, אי� שו! בעיה.   ת:

 23  כ�.   כב' הש' לוי:

 24  מה הקשר שיש ל, היו! ע! הגברת קירשנבאו!?  ש:

 25  שו! קשר אי� לנו.   ת:

 26  את� לא מדברות?  ש:

 27  לא.   ת:

 28  מתי בפע! האחרונה דיברת איתה?  ש:

 29  לפני שנה שנתיי! אולי.   ת:

 30  שנה שנתיי!. מה את יודעת על הקשר שהיה בי� נלי דינובצקי לגברת קירשנבאו!?  ש:

 31אני לא כל כ, נכנסת מה היה ביניה�, אני יודעת שהיו איזה שהוא פרויקטי!   ת:

 32  עבר לזה. משותפי! כנראה מטע! המשרד התרבות כמה שאני מבינה. אבל לא מ
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 1  אוקי. אי, את יודעת את זה?  ש:

 2  כי יצאו ביחד לכל מיני משלחות, לימי תרבות ומדינה למדינה.   ת:

 3  לגבי נסיעות שגברת קירשנבאו! שילמה בעצמה. אי, היא שילמה ל,?  ש:

 4  מזומ�, אשראי, העברה בנקאית. כל האופציות האפשרויות.   ת:

 5בי נסיעות של גברת קירשנבאו! שאלו אות, לג 31.12.14בחקירה של, מיו!   ש:

 6  שילמה התשובה של, היתה "תמיד במזומ�". 

 7אבל זה לא היה תמיד מזומ�, עובדה שיש לכ! קבלות, זה בטח ג! היו העברות   ת:

 8  בנקאיות וכרטיסי אשראי. 

 9  לא, מה שהיא שילמה מהכיס שלה, לא מההעברות של מישהו,   ש:

 10  ו את כל, אני לא, אי� לי את המסמכי! להעלות עכשי  ת:

 11אנחנו נראה ל, תיכ1 את המסמכי!, אני רק אומר במשטרה ששאלו אות, אמרת   ש:

 12"תמיד במזומ�. או שהיא שולחת לי את הנהג שלה או שאני נפגשת איתה כשהיא 

 13  בצפו�, מעבירה אלי במזומ�".

 14אבל שוב, יש לכ! מסמכי! שלא היו רק מזומני!, אני לא יודעת מה שיי, לאיזה   ת:

 15  נסיעה. 

 16  בסדר, אני שואל אות,,   :ש

 17  הוא שואל לגבי הנסיעות שמימנה מכיסה, לא לגבי נסיעות אחרות.   כב' הש' לוי:

 18אז כנראה הרוב במזומ�, באמת קשה לי בלי מחשב ובלי לראות את כל הקבלות   ת:

 19  להיזכר. 

 20  אמרת את הדברי! האלה במשטרה?  כב' הש' לוי:

 21  זה בסדר.   ת:

 22  את זה? על סמ, מה אמרת  כב' הש' לוי:

 23  על סמ, שישבתי ע! המחשב שלי כמה שעות והוצאתי את כל הדו"ח.   ת:

 24  אוקי. כ�.  כב' הש' לוי:

 25  כשהייתה משלמת ל, במזומ�, אי, הכס1 הגיע אלי, בפועל? אי, זה היה קורה?  ש:

 26  או שנפגשתי איתה, או שהגיע הנהג או שמישהו בא אלי למשרד.   ת:

 27  איפה היית נפגשת?  ש:

 28ו שבאיזה שהוא איזור כשהיא היתה באה לצפו� כי אני גרה בצפו� או שבמשרד א  ת:

 29  או מישהו היה מגיע למשרד. 

 30  והיא היתה מגיעה ואי, היתה מעבירה אלי, את הכס1?  ש:

 31  היתה נותנת לי את הכס1 והייתי מכניסה אותו למשרד ושולחת לה קבלה במייל.   ת:

 32  ל,? הכס1 אי, היה? איפה היא החזיקה אותו כשהיא הביאה  ש:
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 1  במעטפה.   ת:

 2  במעטפה. את היית סופרת במקו! את הכס1?  ש:

 3  תמיד.   ת:

 4  וזה מקובל ככה?  כב' הש' לוי:

 5  כ�.   ת:

 6  שנפגשי! ע! לקוח מחו. למשרד, שהוא משל! במזומ�.   כב' הש' לוי:

 7כ�, א! לקוח לא רוצה להעביר לי מזומ� אז מקובל לכל הלקוחות. כ�. ומיד אני   ת:

 8שאני מגיעה למחשב, כמוב� שזה בהסכמה של הלקוח שאני מעבירה לו קבלה אי, 

 9  לא נותנת קבלה באותו רגע על המקו!. 

 10שאת היית נפגשת איתה שאלו אות, "איפה?" את  31.12.14את סיפרת בחקירה   ש:

 11אומרת "אלוני!, תחנת דלק קרובה וג! בצומת טבעו� בתחנת אוטובוס, מסרה לי 

 12  תמיד מזומ� במעטפה סגורה".

 13  איפה המשרד שלכ! ממוק!?  לוי:כב' הש' 

 14אני עובדת מהבית ברמת ישי, בגלל זה אלוני! או טבעו� שזה האיזור. המשרד   ת:

 15  שלי שאני שייכת בו נמצא בחיפה. 

 16  והיו עוד לקוחות שהיית נפגשת אית!,  כב' הש' לוי:

 17  כ�.   ת:

 18  באלוני!?  כב' הש' לוי:

 19בטכניו� למשל אני נוסעת,  לא באלוני!, אבל כ�, יש מקרי! שאני נוסעת, מישהו  ת:

 20נפגשי! בצ'ק פוסט, מוסרי! לי את הכס1 כי לאנשי! קשה להגיע למשרד ואי� 

 21  חניות והכל ואז אני מביאה אותו למשרד. 

 22  אי� חניה במשרד ברמת ישי?  כב' הש' לוי:

 23  לא, אי� חניה במשרד בחיפה, ברמת ישי אי� לי כספת.   ת:

 24  כ�.   כב' הש' לוי:

 25  ?2014 2010קירשנבאו! העבירה אלי, בשני! כמה כס1   ש:

 26  לא יכולה להגיד, לא זוכרת אינפורמציה כזאת.   ת:

 27  לא זוכרת. טוב, אני אגיד ל,, אנחנו סיכמנו את מה שאת מסרת בחקירה.   ש:

 28  אי� בעיה.   ת:

 29  אל1 דולר.  20 זה מגיע בס, הכל כ  ש:

 30לקוחות,  100ו! יש לי יכול להיות, אני באמת לא יכולה דברי! כאלה לדעת, כל י  ת:

 31  שני! כמה סכו! בס, הכל, זה בלתי אפשרי.  4 3אז להיזכר מה היה לפני 

 32  למה דולר?  כב' הש' לוי:
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 1  מה זה?  ת:

 2  למה דולר?  כב' הש' לוי:

 3  למה דולר? לא הבנתי את השאלה.   ת:

 4  ל, החוקי! במדינת ישראל זה שקלי!, לא?  כב' הש' לוי:

 5  של! בכל מטבע. כ�, אבל במשרדי נסיעות אפשר ל  ת:

 6  באיזה מטבע היא היתה משלמת?  כב' הש' לוי:

 7  בדולר.   ת:

 8  בדולרי!?  כב' הש' לוי:

 9  כמה שזכור לי הרוב בדולרי!, כ�.   ת:

 10  לפעמי! היה ג! יורו, נכו�?  ש:

 11זה מה שאני אומרת, אפשר לשל! בכל מטבע במדינת ישראל. כרטיסי אשראי זה   ת:

 12  רק דולר ושקלי!, במזומ� בכל מטבע. 

 13  ולמי מבני המשפחה של קירשנבאו! העביר אלי, כס1 מזומ�?  ש:

 14  דר, מי? לא,   ת:

 15  היו בני משפחה שלה שנפגשו אית, ונתנו ל, כס1 מזומ�?  ש:

 16אולי פע! אחת ראיתי אחת מהבנות שלה, אני לא זוכרת את האמצעית או את   ת:

 17  הקטנה אבל לא, באמת לא, קשה לי להיזכר בדברי!. 

 18שאלו אות, לגבי בני המשפחה אחרי!  23.2.15יר ל,, חקירה אז בואי אני אזכ  ש:

 19  שטסו ושילמו, 

 20  טסו כ�, אבל א! העבירו כס1 זה קשה לי להיזכר.   ת:

 21  אז את אמרת באמת "א1 אחד , תמיד פאינה משלמת לי במזומ�, לפעמי!"  ש:

 22  בקול, רק בקול, כי הדברי! מוקלטי! וכשאת,   כב' הש' לוי:

 23  אי� בעיה.   ת:

 24  "לפעמי! היא בישיבות אז היא שולחת את הנהג שלה", נכו�?  ש:

 25  נכו�.   ת:

 26  מי זה הנהג? אז אי, את יודעת שזה הוא?  כב' הש' לוי:

 27כי היא שלחה לי את הנהג, אמרה לי שיגיע נהג ונתנה לי תמיד את הטלפו� שלו   ת:

 28  ואצלו היה תמיד את הטלפו� שלי. 

 29  והוא בא אלי, למשרד?  כב' הש' לוי:

 30  במשרד או נפגשנו בדר,. או   ת:

 31  מי זה הנהג? אי, קוראי! לו?  כב' הש' לוי:

 32  אנחנו לא יודעי!.   עו"ד אב� ח�:
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 1  מה זאת אומרת? לא יודעי! מי?  כב' הש' לוי:

 2  היא לא מסרה ש!,   עו"ד אב� ח�:

 3  אני באמת לא מכירה.   ת:

 4  נהג זה לא עובד שירות המדינה?  כב' הש' לוי:

 5  . 2009 בתקופה שהיא היתה סגנית שר, ואנחנו מתחילי! מ זה לא כל הזמ�  עו"ד אב� ח�:

 6  טוב.   כב' הש' לוי:

 7  . 1אני מציג ל, מסמ, שאת העברת למשטרה, סומ� ליאור רייס   ש:
#>5<#  8 

 9  החלטה

  10 

 11  .424התקבל וסומ� ת/
#>6<#  12 
  13 

 14 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, כ"א סיוו� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  15 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  16 

  17 

 18רואי! פה טיסה לניו יורק של קירשנבאו! ואנה אוליקב. מי שיל! על הטיסה   ש:

 19  הזאת?

 20הקבלה על ש! של פאינה אבל כדי לראות, אני רואה שיש כא� אסמכתא זה   ת:

 21  העברה בנקאית. 

 22  מי הזמי� את הטיסה את יודעת?  ש:

 23  את כל הטיסות הזמינה תמיד פאינה.   ת:

 24  את כל הטיסות הזמינה פאינה. מי זאת אנה אוליקב?  ש:

 25  לא יודעת.   ת:

 26  לא יודעת. מי מסר לה את הפרטי! שלה?  ש:

 27  כנראה שפאינה.   ת:

 28  ג'.  א ו 2פאינה. מציג ליאור רייס   ש:

 29  דולר? 7,261דולר?  7,200בקוד! הסכו! הכולל זה   כב' הש' לוי:
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 1  ניות. חשבו 2כ�, זה מה שקיבלנו העברה מראש, כנראה   ת:

 2  שזה מה? כרטיסי טיסה הלו, וחזור?  כב' הש' לוי:

 3  לניו יורק.   ת:

 4  לא כולל מלו�?  כב' הש' לוי:

 5  כולל מלו�.   ת:

 6  אוקי.   כב' הש' לוי:
#>7<#  7 

 8  החלטה

  9 

 10  .425התקבל וסומ� ת/
#>8<#  11 
  12 

 13 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, כ"א סיוו� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  14 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  15 

  16 

 17לחודש פברואר. אי, שילמו ל,  13עד  9זאת טיסה של רנית לניו יורק בתאריכי!   ש:

 18  על הטיסה הזאת?

 19  דולר וכרטיס אשראי.  500מזומ� אני רואה   ת:

 20  אוקי. מי שיל! ל, מזומ�?  ש:

 21נפגשתי איתה בחיי!, המזומ� יכול להיות שמסרו לי לא רנית אישית כי אני לא   ת:

 22  אבל הקבלה הוצאתי על הש! שלה, מי שנוסעת. 

 23  בחקירה את אמרת שפאינה שילמה ל, על זה במזומ�. נכו�?  ש:

 24  אמרתי, לא ראיתי את רנית א1 פע!.   ת:

 25  אוקי. אני מציג ל,,   ש:

 26  אי, ידעת שפאינה שילמה ל, במזומ�?  כב' הש' לוי:

 27  שלו! בעבור, כי שוב כנראה נפגשנו והיא מסרה לי ת  ת:

 28  לא, אבל אי, זכרת בחקירה שאת התשלו! הספציפי הזה?  כב' הש' לוי:

 29  כי לא נפגשתי ע! רנית, אני, פאינה מסרה לי את הכס1.   ת:
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 1  זאת אומרת א! זה היה מזומ� זה תמיד היה פאינה?  כב' הש' לוי:

 2  או פאינה או כמו שהיה אולי פע! או פעמיי! שהיא שלחה מישהו, נהג שלה.   ת:

 3  הבנתי.   כב' הש' לוי:

 4  כ�. לא משפחה שלה, לא הכרתי אות! בכלל.   ת:

 5  אוקי.   כב' הש' לוי:

 6שהוגש, אני רוצה לסמ� את זה בנפרד כי  119, זה חלק מת/3מציג ל, ליאור רייס   ש:

 7  יש פה מעבר לזה. 
#>9<#  8 

 9  החלטה

  10 

 11  .426התקבל וסומ� ת/
#>10<#  12 
  13 

 14 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, כ"א סיוו� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  15 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  16 

  17 

 18 23עד  20זה טיסה של פאינה קירשנבאו! ורנית קירשנבאו! ללונדו�, בתאריכי!   ש:

 19  . מי הזמי� את הטיסה?2012למאי 

 20  פאינה.   ת:

 21  פאינה. מי שיל! פה?  ש:

 22  שניה, עוד לא עברתי על. יש כא� העברה בנקאית מעזרה עולמית.   ת:

 23  עזרה שילמו על מי?  ש:

 24  על פאינה. זה בדיוק הסכו!.  ת:

 25  מה הסכו! שה! שילמו?  ש:

 26  תמיד לוקחי! עמלה.  2.5. 2,564.50  ת:

 27  ועל רנית מי שיל!?  ש:

 28  מזומ�.   ת:

 29  מזומ�. למה יש הבדל במחיר כל כ, בי� הכרטיס של פאינה לרנית?  ש:
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 1  יכול להיות הבדל במחלקת טיסה.   ת:

 2  ג!.   ש:

 3  מלו� אני רואה בחשבונית של פאינה. ויש פה ג!   ת:

 4זאת אומרת עבור הטיסה של הגברת פאינה קירשנבאו! והמלו� שיל! עזרה   כב' הש' לוי:

 5  עולמי?

 6  עזרה עולמית, כ�.   ת:

 7  ועבור הטיסה של הבת שילמה?  כב' הש' לוי:

 8  מזומ� פאינה.   ת:

 9  מזומ� פאינה?  כב' הש' לוי:

 10  כ�.   ת:

 11  כ�.   כב' הש' לוי:

 12ששאלו אות, למה הטיסה  9 8שורה  4בעמוד  31.12.14מה שאת אמרת בחקירה   ש:

 13של רנית זולה את אמרת קוד! כל טסה במחלקת תיירי! ובנוס1 רנית שילמה 

 14  חלק מהכרטיס על חשבו� נקודות הנוסע המתמיד של פאינה. 

 15תראו, הדברי! האלו אני באמת לא יכולה להיזכר, העניי� של נקודות ששוב   ת:

 16י!, תבינו כל יו! כמויות של כרטיסי! אבל ג! עכשיו אמרתי שכנראה היה עובר

 17  הבדל במחלקה של הטיסה. 

 18  בסדר, אני אומר זה בחקירה ישבו אית, על המחשב וזה מה שאמרת.   ש:

 19  כ�. כי זה הרבה יותר קל כבר לראות איזה סוג כרטיס היה.   ת:

 20  אוקי. עכשיו, מהיכ� היו לפאינה קירשנבאו! נקודות של הנוסע המתמיד?  ש:

 21  מהטיסות שהיא טסה.   ת:

 22  מהטיסות. ג! הטיסות שעזרה שילמו?  ש:

 23  כ�. זה צבירה אישית, זה לא צבירה כחברה.   ת:

 24  זאת אומרת לא משנה מי משל! על הטיסה, הצבירה היא,   ש:

 25  הלקוח צובר אישית, כ�.   ת:

 26פה שעזרה שילמו על הכרטיס הזה ללונדו�, אני שואל אות, באופ�  אנחנו ראינו  ש:

 27  כללי, מה אמרה ל, גברת קירשנבאו! לגבי תנועת עזרה?

 28שו! דבר, היא רק נתנה לי איש קשר ואמרה לי איזה נסיעה משולמת מהארגו�   ת:

 29  הזה.

 30  מה היא הסבירה ל, לגבי הנסיעות עצמ! שעזרה משלמי!?  ש:

 31  אלה. לא נכנסתי לפרטי! כ  ת:
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 1לא נכנסת לפרטי!. עכשיו, אני רוצה רק להבי� את התהלי,, גברת קירשנבאו!   ש:

 2  מתקשרת, מזמינה טיסה, מלו�, 

 3  נכו�.   ת:

 4  ואחר כ, אומרת ל, למי להפנות את החשבונית?  ש:

 5כשאני שואלת אותה מי משל! ואי, משלמי! אז א! זה היה מחברת עזרה אז   ת:

 6  היתה אומרת לשלוח חשבונית. 

 7  אוקי. את דיברת ע! דני אלינסו�?  ש:

 8  אולי רק פע! פעמיי! רק לשאול שישלח לאישור העברה.   ת:

 9  אישור העברה.   ש:

 10  כ�. לא לסגור נסיעות, רק עניי� של התשלו!.   ת:

 11אוקי. דני אלינסו� פע! התקשר ואמר ל, לגבי תאריכי! של טיסות? מסלול של   ש:

 12  הטיסה?

 13  לא זכור לי,   ת:

 14  היה לקוח שלכ!?הוא   כב' הש' לוי:

 15  לא.   ת:

 16  ותנועת עזרה היתה לקוח שלכ!?  כב' הש' לוי:

 17  לא.   ת:

 18אני שוב רוצה להגיש את זה  39. זה הוגש חלקית בת/4אני מציג ל, ליאור רייס   ש:

 19  מלא. 
#>11<#  20 

 21  החלטה

  22 

 23  . 427התקבל וסומ� ת/
#>12<#  24 
  25 

 26 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, כ"א סיוו� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  27 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  28 

  29 

  30 
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 1  . 2012ליולי  15עד  12טיסה של פאינה לקייב, תאריכי!   ש:

 2  כ�.   ת:

 3  מי שיל! על הטיסה?  ש:

 4  עזרה עולמית.   ת:

 5  עזרה עולמית. מי הזמי� את הטיסה?  ש:

 6  פאינה.   ת:

 7  , 121פאינה. אוקי. אני מציג ל, ת/  ש:

 8  הטיסה הזאת?באיזו מחלקה   כב' הש' לוי:

 9  מחלקת עסקי!. עסקי!.   ת:

 10  עסקי!.   כב' הש' לוי:

 11  באיזו מחלקה בדר, כלל היית מזמינה לגברת קירשנבאו! כרטיסי!?  ש:

 12  תלוי.   ת:

 13  במה?  ש:

 14א! זה טיסה ארוכה זה תמיד היה מחלקת עסקי!, אבל שוב, זה בשני! יותר   ת:

 15  אחרונות, לא שני! שהתחלתי לעבוד איתה. 

 16  והלאה.  2010ת, על שני! אני מדבר אי  ש:

 17  עסקי!, הרוב טיסות עסקי!.   ת:

 18  הרוב טיסות עסקי!.   ש:

 19א! זה טיסות קצרות ה! היו ג! בתיירי!, א! זה טיסות משפחתיות ה! היו   ת:

 20  בתיירי!. 

 21  אנחנו רואי! טיסה של פאינה ורנית קירשנבאו! לניו יורק,  121אוקי, ת/  ש:

 22  אה, הנה, אני רואה.  זה מה שנתת! לי זה משהו אחר, לא?  ת:

 23  זה מה שנתנו.   ש:

 24  כ�.   ת:

 25  .2.10.12 עד ה 27תאריכי!   ש:

 26  כ�.   ת:

 27  מי שיל! פה על הטיסה?  ש:

 28עזרה. אבל צרי, לקחת כא� בחשבונית, אני רואה על החשבונית, הקבלות לא אני   ת:

 29  מוציאה, הקבלות מוציאי! בהנהלת חשבונות בתל אביב. 

 30  אוקי.   ש:

 31אז כשיש שני אנשי! בדוקט ה! יכולי! לעמוד מול ב� אד! אחר כדי להוציא את   ת:

 32הקבלה, כשיש שני אנשי! לעמוד מול ב� אד! אחר כדי להוציא את הקבלה אז 
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 1אני רואה שאני הוצאתי חשבונית על פאינה וקבלה עשו על רנית. שיש פה אי 

 2  י. התאמה בקבלה ובקבלה הוא ציי� בהנהלת החשבונות אנט, לא אנ

 3  אז מי טס פה?  ש:

 4  פאינה.   ת:

 5  פאינה. ומי שיל!?  ש:

 6  עזרה.   ת:

 7  אוקי.   ש:

 8אבל רק צרי, לשי! הכותרת מה שאני עונה זה מלמעלה, עבור מי שיל! ולא מי   ת:

 9  שבפני! יש את הש! של הב� אד!. 

 10  אוקי.   ש:

 11זאת אומרת יש פה אי התאמה בי� חשבונית לבי� מה שעשו בהנהלת חשבונות   ת:

 12  שלנו. 

 13 1,300עכשיו אנחנו רואי! בהמש, לגבי אותה טיסה, לגבי רנית יש תשלו! של   ש:

 14  דולר, נכו�?

 15  אני אי� לי מסמ,. אי� לי אותו.   ת:

 16  אי�.  121לא, בת/  כב' הש' לוי:

 17  לא מופיע ההמש,? אז תגיש את ההמש, ג!.   עו"ד אב� ח�:

 18  כ�, זה אותו מספר נסיעה.   ת:

 19  אותה טיסה?  ש:

 20  כ�.   ת:
#>13<#  21 

 22  החלטה

  23 

 24  .428התקבל וסומ� ת/
#>14<#  25 
  26 

 27 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, כ"א סיוו� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  28 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  29 
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 1    רואי! באותה טיסה שג! רנית טסה.  ש:

 2  כ�.   ת:

 3  אי, שול! הכרטיס של רנית?  ש:

 4  מזומ�.   ת:

 5  מזומ�. מי שיל!?  ש:

 6  פאינה.   ת:

 7  העבירו אלי, את המזומ�?פאינה. אי,   ש:

 8  אחת מהדרכי!.   ת:

 9אחת מהדרכי!. עכשיו, הטיסות אני מניח הוזמנו בפע! אחת, זאת אומרת   ש:

 10  התקשרו והזמינו טיסה, 

 11אני רואה שזה אותו מספר דוקט, אני לא יודעת א! זה באותו יו!, אבל אותה   ת:

 12  מספר נסיעה. 

 13  אותה נסיעה, אותה טיסה.   ש:

 14  כ�.   ת:

 15  ל, למי להוציא את החשבונית ואי, ישול! כל כרטיס? מי אמר  ש:

 16  כל הענייני! היו לי רק מול פאינה.   ת:

 17  רק מול פאינה.   ש:

 18  כ�.   ת:

 19ליוני  13עד  9, טיסה של רנית למוסקבה בתאריכי! 122אוקי. אני מציג ל, ת/  ש:

 20  . מי הזמי� את הטיסה?2013

 21  פאינה.   ת:

 22  פאינה. מי שיל! פה?  ש:

 23  ה עולמית. אני רואה עזר  ת:

 24  עזרה. למה עזרה שילמו על טיסה של רנית?  ש:

 25  לא יודעת.   ת:

 26  מה?  ש:

 27  לא יודעת.   ת:

 28  לא יודעת.   ש:

 29  בחקירה היא ידעה?  כב' הש' לוי:

 30  לא.   ש:

 31  אז מה את! רוצי! ממנה?  כב' הש' לוי:

 32  אולי.   ש:
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 1  כ�.   כב' הש' לוי:

 2  ב.  א ו 7מציג ל, ליאור רייס   ש:
#>15<#  3 

 4  החלטה

  5 

 6  .429וסומ� ת/התקבל 
#>16<#  7 
  8 

 9 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, כ"א סיוו� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  10 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  11 

  12 

 13  רואי! פה טיסה למוסקבה של פאינה קירשנבאו! ודאוד גודובסקי. נכו�?  ש:

 14  הנה, פאינה אני רואה, כ�, אני עוברת פשוט.   ת:

 15  תעברי לאט לאט.   ש:

 16  כ�.   ת:

 17  מי שיל! עבור קירשנבאו!?  ש:

 18  עזרה.  ת:

 19  עזרה. מי שיל! עבור גודובסקי?  ש:

 20  יש פה ש! של החברה. ע. ניהול,   ת:

 21  כתוב ע. איילי! ניהול כפרי!.   ש:

 22  כ�.   ת:

 23  מי זה ע. איילי! ניהול כפרי!?  ש:

 24  זה מה שאמרו לי להוציא חשבונית, אני לא מכירה אותו, הזמינו עבורו אצלי.   ת:

 25  ית! פע!?דיברת א  ש:

 26  בחיי! לא.   ת:

 27  בחיי! לא. ה! שילמו על הטיסה?  ש:

 28  ה! שילמו על הטיסה. אני רואה שהייתה העברה בנקאית.  ת:

 29  כ�. מה הסבירה ל, קירשנבאו! לגבי מי זה ע. איילי!?  ש:
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 1שו! דבר, ביקשה להוסי1 כרטיס עבור אדו� גודובסקי ואמרה לא� להעביר   ת:

 2  חשבונית מי ישל! עבורו. 

 3  למה הטיסה לגודובסקי יותר יקרה משל פאינה?  הש' לוי:כב' 

 4  כתוב כא� טיסה ובית מלו� וטרנספר.   ת:

 5  אבל ג! אצלה זה טיסה ובית מלו�.   כב' הש' לוי:

 6ללא טרנספר, הטרנספר היה על חשבונו. בתו, החשבונית שלו, העברות משדה   ת:

 7  התעופה מהמלו� וחזרה. 

 8  אוקי.   כב' הש' לוי:

 9  קירשנבאו! לגבי איילי! מי אלה? מה אמרה ל,  ש:

 10אני באמת לא יודעת, הרבה פעמי! פוני! אלי אנשי! ואומרי! לי לשלוח חשבונית   ת:

 11על ש! חברה כזאת וכזאת וישלמו, לא קשור לפאינה בכלל באופ� שוט1 בעבודה 

 12שלי אז אני באמת לא מכירה את הב� אד! ולא מכירה את החברה ולא יודעת 

 13  סקי!. במה ה! עובדי! ומתע

 14  את לא דיברת ע! איילי! א1 פע!, זאת אומרת,   ש:

 15  בחיי! לא.   ת:

 16  היא אמרה תשלחי לה! חשבונית,   ש:

 17  כ�.   ת:

 18  שלחת?  ש:

 19  כ�.   ת:

 20  אי, ידעת לא� לשלוח?  ש:

 21יכול להיות דר, מייל שלה, יכול להיות נתנו לי את המייל שלה!, אני באמת לא,   ת:

 22  פעמי אז קשה לי להיזכר ולענות. זה משהו חד 

 23  איזה מחלקה זה?  כב' הש' לוי:

 24  מחלקת תיירי!.   ת:

 25  זה טיסה קצרה נחשב?  כב' הש' לוי:

 26  שעות.  4  ת:

 27  כמה זמ� אני יודע, אני שואל במונחי! של,, זה נחשב קצר?  כב' הש' לוי:

 28  כ�. כשאמרתי ארוכה או קצר, כ�, קצר.   ת:

 29  מה הגבול?  כב' הש' לוי:

 30  ות, ארצות הברית, מזרח, זה כבר ארוכה. שע 8  ת:

 31  זה ארו,. כ�.   כב' הש' לוי:
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 1ב. הוגש  א ו8טוב. בוא נראה טיסה קצרה שלא היתה קצרה. מציג ל, ליאור רייס   ש:

 2  , אני רוצה עכשיו להגיש את זה מלא. 127חלקית בת/
#>17<#  3 

 4  החלטה

  5 

 6  .430תקבל וסומ� ת/ה
#>18<#  7 
  8 

 9 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, תשע"חכ"א סיוו� ניתנה והודעה היו� 

  10 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  11 

  12 

 13 22עד  20זאת טיסה של קירשנבאו! משווי. לאתונה ומש! לישראל, תאריכי!   ש:

 14  '. מי הזמי� את הטיסה?14למר. 

 15  פאינה.   ת:

 16  פאינה. מי שיל!?  ש:

 17  עזרה.   ת:

 18  ומש! לישראל? עזרה. עכשיו תסבירי לי למה לטוס משווי. לאתונה  ש:

 19כי כנראה שהייתה ש!, עוד פע!, אני צריכה לראות. כתוב כא� תל אביב אתונה   ת:

 20, פשוט חשבונית, חבל שאי� לכ! את הטינרי! מסודר יותר כי 22למר.,  23 ב

 21  למר.,  21', 14בחשבונית לא רואי! טוב. זה שנת 

 22  בואי אני אזכיר ל, מה אמרת במשטרה.   ש:

 23  בשמחה.   ת:

 24, את אמרת "אני זוכרת שזה היה כשהיא כבר היתה בחו"ל, 6בעמוד  31.12.14  ש:

 25בשווי., אולי בחופשת סקי שהתקשרה אלי, הייתי בחו"ל ביקשתי מפקידה 

 26  מחליפה ששמה מילה, היא טיפלה בטיסה הזאת". 

 27  כ�. נכו�.   ת:

 28כלומר גברת קירשנבאו! היתה כבר בשוויי. ואז היא מתקשרת אלי, ומזמינה   ש:

 29  עה הזאת חזרה דר, אתונה?את הנסי
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 1  לא שומעי!.   כב' הש' לוי:

 2שוב, אני באמת צריכה את המחשב שלי כדי לראות, מילה זה באמת פקידה   ת:

 3שמחליפה אותי ברוב הזמ� כשאני בחו"ל, יכול להיות שבאמת הייתי בחו"ל כי 

 4סביר להניח חודשי חור1 כמו שאנחנו קוראי! לה!, מר., אני הרבה נוסעת לחו"ל 

 5יא באמת מחליפה אותי אבל באמת אני, א! היה לי כא� מחשב הייתי רואה ג! וה

 6  מי הוציא כרטיס ומי הוציא ביטוח, 

 7בחקירה את היית מול המחשב, ואמרת שאת זוכרת שהיא התקשרה אלי, כשהיא   ש:

 8  היתה בשווי.. 

 9אני לא מסרבת את זה, א! אמרתי ככה ישבתי מול המחשב ואמרתי את זה,   ת:

 10  י הנתוני! שיש לי במחשב. כאילו לפ

 11  והיא הסבירה ל, למה היא בשווי. ופתאו! צריכה טיסה לאתונה?  ש:

 12לא, יכול להיות שהיא באמת היתה ש! בחופשת סקי ע! המשפחה, אני שוב, לא,   ת:

 13באמת לא זוכרת. זה לא שאני לא רוצה לענות, אבל לא זוכרת בלי לראות את 

 14  הדוקט שלה. 

 15  דולר? 2,223הוא למה המחיר של הטיסה   ש:

 16זה בנוי מטיסה, מעוד טיסה, ממלו� ומטרנספר. יש כא� שני כרטיסי טיסה, יש   ת:

 17כא� שתי חברות שונות, יש כא� מלו� באתונה, זה מה שאני כ� יכולה לראות 

 18מהחשבונית ויש כא� טרנספר שהוא מאתר סקי כנראה, סנט מורי. לצירי, 

 19ג!. הטרנספר הפרטיי! ש! לא  איירפורט שזה בטוח מאתר סקי והוא לא זול

 20  זולי! בכלל. 

 21אוקי. עכשיו, קירשנבאו! כבר היתה ש! בשווי.. אז למה היא צריכה לשל! כדי   ש:

 22לחזור דר, אתונה? אני הרי מניח שא! היא קנתה כרטיס לשווי., היא קנתה 

 23  כרטיס חזרה, 

 24לילות באתונה, כנראה היתה  2רואה שהייתה כא� עצירה באתונה, היה כא� אני   ת:

 25  עצירה באתונה. 

 26  אוקי. היא הסבירה ל, למה?  ש:

 27  לא.   ת:

 28  לא.   ש:

 29  ישראל.  שווי.  אבל הכרטיס במקור היה הלו, חזור ישראל  כב' הש' לוי:

 30ילה כ�, אבל זה לא כל הכרטיסי! היא קנתה אצלי, יכול להיות שהיא קנתה חב  ת:

 31  לסקי ע! המשפחה באינטרנט או לא יודעת מה. 

 32  את לא יכולה לראות מפה א! הכרטיסי! לשווי. דרכ,?  כב' הש' לוי:
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 1א! אי� ל, דו"ח כזה נסיעה אז כנראה לא היתה דרכי כי כא� המסלול מתחיל   ת:

 2  משווי.. 

 3  אוקי.   כב' הש' לוי:

 4  את הנסיעה שטיפלתי אני או מילה מחליפה, אז,   ת:

 5  ישראל.  –אתונה  –אז רק שווי.   ' לוי:כב' הש

 6  נכו�.   ת:

 7  רק את הלד הזה.   כב' הש' לוי:

 8  כ�. כ�.   ת:

 9  אוקי.   כב' הש' לוי:

 10  , זה מייל מהסוכנות נסיעות שלכ! לויקה. 403טוב. אני רוצה להציג את ת/  ש:

 11  מה אני יכולה להבי� פה?  ת:

 12  את מכירה את ויקה רבי�?  ש:

 13  כ�.   ת:

 14  מי זאת?  ש:

 15  עוזרת כמה שזכור לי, אישית של פאינה.  היתה  ת:

 16  תסתכלי, בואי אני אעזור ל, לראות את זה.   ש:

 17  כ�, צרי, מיקרוסקופ פה.   כב' הש' לוי:

 18  פה, כתוב נושא המייל חזרה פיקטיבית. זה לגבי הטיסה הזאת.   ש:

 co.il.  19אבל מי שלח, זה לא אני שלחתי, שוב, כתוב כא� ממילה מונה   ת:

 20  מהסוכנות שלכ!.   ש:

 21  כ�.   ת:

 22  אני שואל אות, א! ל, יש השערה, מושג, למה היא כתבה,   ש:

 23  מי כתב בכותרת חזרה פיקטיבית?  ת:

 24  מילה.   ש:

 25קוד! כל מילה בחיי! לא כותבת בעברית, א! את! תעלו את כל המיילי! שלה   ת:

 26  היא אפילו כמעט לא יודעת לכתוב בעברית. 

 27   זה מה שאני רואה פה שכתוב.  ש:

 28  אי, אתה יודע שזה מילה?  עו"ד אדרת:

 29  כי היא שלחה את המייל. מישהו אחר שלח במקומה?  עו"ד אב� ח�:

 30  אני לא יודע, אבל אתה לא יודע את זה, אז אתה לא יכול להגיד לה שמילה כתבה.   עו"ד אדרת:

 31דעת אני אומר לה שזה כתוב שזה נשלח ממילה לויקה רבי�, אני שואל א! היא יו  עו"ד אב� ח�:

 32  למה כתוב חזרה פיקטיבית. 
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 1  אבל זה לא היה חזרה פיקטיבית, מצירי, לאתונה? מה שכא� בחשבונית?  ת:

 2  זה מתייחס לטיסה הזאת. אני שואל.  ש:

 3אני לא יודעת למה כתוב בכותרת חזרה פיקטיבית, אני לא רואה את התוכ� של   ת:

 4  המייל, באמת לא יודעת לענות, לא שלחתי את המייל הזה. 

 5  אוקי.   ש:

 6שנה, היא קשה לה ע! עברית, לכתוב  20ובאמת לפי מה שאני מכירה את מילה   ת:

 7  במיוחד, ועוד לכתוב ככה ברמה בלי טעויות. 

 8 21א עד ג. טיסה של קירשנבאו! לניו יורק, תאריכי!  9אני מציג ל, ליאור רייס   ש:

 9  '. 14למאי  22עד 
#>19<#  10 

 11  החלטה

  12 

 13  .431התקבל וסומ� ת/
#>20<#  14 
  15 

 16 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, כ"א סיוו� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  17 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  18 

  19 

 20  מי הזמי� את הטיסה הזאת?  ש:

 21  פאינה.   ת:

 22  פאינה. מי שיל!?  ש:

 23  מזומ�.   ת:

 24  תסתכלי בעמוד הראשו�, החשבונית למי יצאה?  ש:

 25  שניה. לעזרה.   ת:

 26  לעזרה. בעמוד השני אנחנו רואי! חשבונית,   ש:

 27  אז רגע, לא הבנתי, כשאת אומרת מזומ� מי שיל!?   כב' הש' לוי:

 28  פאינה. א! זה מזומ� זה רק פאינה, לא נפגשתי בחיי!,   ת:

 29  אז למה החשבונית יוצאת לעזרה?  כב' הש' לוי:
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 1י יצאה דקה. כ�, אבל החשבונית הזאת אמורה להיות אצלי במערכת מבוטלת, כ  ת:

 2  נגדה חשבונית חדשה, לא לעזרה. 

 3  אבל זו החשבונית שאת העברת למשטרה.   ש:

 4  כ�, אבל היא מבוטלת.   ת:

 5  איפה זה כתוב?  ש:

 6  המספר של חשבונית החדשה היא הבא בתור.   ת:

 7  לא הבנתי.   כב' הש' לוי:

 8  החשבונית,   ת:

 9  אי, את יודעת שהיא מבוטלת? איפה את רואה?  כב' הש' לוי:

 10  זה אפשר לראות קוד! כל אצלי במערכת וחו. מזה המספר,   ת:

 11  אבל עכשיו אי� ל, את המערכת.   כב' הש' לוי:

 12  לא, אי� לי מערכת.  ת:

 13  אז אי, רואה עכשיו?  כב' הש' לוי: 

 14כי המספר של חשבונית החדשה היא יותר בספרה גבוהה מהחשבונית המקורית,   ת:

 15נאמרו לי שזה תשלו! פרטי. ואז זאת אומרת שיכול להיות שהוצאתי לעזרה ואז 

 16הוצאתי חשבונית ללא מילה עזרה, רק לפאינה בלבד. החשבונית של עזרה נגמרת 

 17  . 947, החשבונית החדשה זה 350 ב

 18  אז זה לא באחד.   ש:

 19 500משרדי!, לפעמי! ביו! אחד מוציאי! אצלנו  30זה לא באחד, זה רשת של   ת:

 20  חשבוניות. 

 21  קירשנבאו!.אז יצאה אחר כ, חשבונית ל  ש:

 22  כ�.   ת:

 23אז אני שואל למה הוצאת חשבונית על אותה טיסה פע! אחת לעזרה ופע! אחת   ש:

 24  לקירשנבאו!.

 25תראו, או שנאמר לי לשלוח לעזרה או שאני הוצאתי לעזרה כי הייתי בטוחה שזה   ת:

 26אולי מעזרה ואז אמרו לי שזה נסיעה במזומ� כנראה פרטי ואז להוציא חשבונית 

 27  עזרה. פרטית ולא על 

 28  עכשיו, בעמוד השלישי אנחנו רואי! קבלה ששול! ל, במזומ�, נכו�?  ש:

 29  כ�.   ת:

 30  דולר. מי שיל! ל, את זה? 8,079  ש:

 31  פאינה.   ת:

 32  פאינה. עכשיו, אני שואל קוד! כל למה אז הוצאו שתי חשבוניות את לא יודעת?  ש:
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 1ת! כמו הרבה פעמי! אנחנו מתקני! חשבוניות, הרבה פעמי! אני מוציאה, ס  ת:

 2  שהיה לנו מקוד! אי, קראו לאדו� גוזובסקי?

 3  גודובסקי.   ש:

 4כ�, למשל הוצאתי על ש! שלו ואז מתקשרי! אלי ואומרי! תעשי חשבונית על   ת:

 5  חברת בע"מ אז אני מוציאה חשבונית מתוקנת חדשה. 

 6  ?8,000 אוקי. עכשיו, אי, שילמו ל, את הסכו! הזה? את ה  ש:

 7  מזומ�.  ת:

 8  מזומ�. עכשיו תסבירי, הטיסה הזאת, כמה זמ� פאינה היתה בניו יורק?  ש:

 9  יו! אחד עד כמה שזכור לי. לפי מלו� אני רואה.   ת:

 10  יו! אחד. זה מקובל שטסי! לניו יורק ליו! אחד?  ש:

 11  כ�.   ת:

 12  למה היא טסה את יודעת?  ש:

 13  לא יודעת.   ת:

 14  לא יודעת?  ש:

 15  , אני רואה לפי מלו�. זה לא אומר לי כלו!. לא עדכנו אותי, לאו"! אולי, לא יודעת  ת:

 16    למה היא שילמה סכו! כזה במזומ� לטיסה ליו! אחד, את יודעת?  ש:

 17  לא.   ת:

 18א עד ב. טיסה של מיכל קירשנבאו!  1לא. טוב. מציג ל, מסמ, סומ� יעל אפוטה   ש:

 19  לבלגרד. 
#>21<#  20 

 21  החלטה

  22 

 23  .432התקבל וסומ� ת/
#>22<#  24 
  25 

 26 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, סיוו� תשע"חכ"א ניתנה והודעה היו� 

  27 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  28 

  29 
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 1  מי הזמי� את הטיסה הזאת?  ש:

 2  פאינה.   ת:

 3  פאינה. אי, שילמו ל,?  ש:

 4  מזומ�.   ת:

 5  מזומ�. מי העביר אלי, בפועל את הכס1?  ש:

 6  פאינה.   ת:

 7  , טיסה של רנית ומיטל למוסקבה. 2יעל אפוטה פאינה. אוקי. מציג ל,   ש:

 8  לא� היתה הטיסה הקודמת?  כב' הש' לוי:

 9  לבלגרד.   עו"ד אב� ח�:

 10  סרביה.   ת:
#>23<#  11 

 12  החלטה

  13 

 14  .433התקבל וסומ� ת/
#>24<#  15 
  16 

 17 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, כ"א סיוו� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  18 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  19 

  20 

 21  זאת טיסה של רנית ומיטל למוסקבה.   ש:

 22  כ�.   ת:

 23  אי, שילמו ל, על הטיסה הזאת?  ש:

 24  מזומ�.   ת:

 25  מזומ�. מי העביר אלי, את הכס1?  ש:

 26  פאינה.   ת:

 27  פאינה. מי הזמי� את הטיסה?  ש:

 28  פאינה.   ת:

 29  פאינה.   ש:
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 1  אולי רנית אולי פאינה.   ת:

 2  דיברת ע! רנית או מיטל לפני הטיסה?  ש:

 3לפעמי!, מעט מאוד. רק שפאינה היתה עסוקה היא היתה לפעמי! יכול ע! רנית   ת:

 4  להיות התקשרה אלי, אולי בנסיעות פרטיות, אבל מעטי! מאוד. 

 5  אי, קיבלת את הכס1?  ש:

 6  מפאינה.   ת:

 7  , טיסה של קירשנבאו! לבאקו. 4מפאינה. מציג ל, מסמ, יעל אפוטה   ש:
#>25<#  8 

 9  החלטה

  10 

 11  .434התקבל וסומ� ת/
#>26<#  12 
  13 

 14 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, כ"א סיוו� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  15 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  16 

  17 

 18  אי, שילמו ל, פה?  ש:

 19  מזומ�.   ת:

 20  מזומ�. מי שיל!?  ש:

 21  פאינה.   ת:

 22, טיסה של פאינה ומיטל קירשנבאו! לברצלונה. מי 5פאינה. מציג ל, יעל אפוטה   ש:

 23  הזמי� פה את הטיסה?
#>27<#  24 

 25  החלטה

  26 

 27  .435התקבל וסומ� ת/
#>28<#  28 
  29 

 30 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, כ"א סיוו� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  31 
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  שופט, לוי ירו�

  1 

  2 

 3  פאינה.   ת:

 4    ואי, שילמו?  ש:

 5  מזומ�.   ת:

 6  ,6מזומ�. מציג ל, יעל אפוטה   ש:
#>29<#  7 

 8  החלטה

  9 

 10  .436התקבל וסומ� ת/
#>30<#  11 
  12 

 13 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, כ"א סיוו� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  14 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  15 

 16  מה אנחנו רואי! פה?  ש:

 17  טיסה למינכ�.   ת:

 18  מינכ�. של מי?  ש:

 19  מה רואי!?  כב' הש' לוי:

 20  מינכ�, גרמניה.   ת:

 21  מי טס?  כב' הש' לוי:

 22  פאינה.   ת:

 23    פאינה.   ש:

 24  שול! במזומ�.   ת:
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 1  שול! במזומ�. מה הסכו!?  ש:

 2  דולר.  660  ת:

 3  טיסה של פאינה, מיכאל ותמיר קירשנבאו!.   7דולר. מציג ל, יעל אפוטה  660  ש:
#>31<#  4 

 5  החלטה

  6 

 7  .437התקבל וסומ� ת/
#>32<#  8 
  9 

 10 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, כ"א סיוו� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  11 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  12 

  13 

 14  הטיסה פה?לא�   ש:

 15  דקה. לניס.   ת:

 16  אי, שילמו?  ש:

 17  במזומ�.   ת:

 18  מה קיבלת במזומ�?  ש:

 19  יורו ודולר.   ת:

 20  יורו ו?  ש:

 21  דולר.   ת:

 22  מי שיל!?  ש:

 23  פאינה.   ת:

 24  , 8פאינה. מציג ל, יעל אפוטה   ש:
#>33<#  25 

 26  החלטה

  27 

 28  .438התקבל וסומ� ת/
#>34<#  29 
  30 
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 1 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, כ"א סיוו� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  2 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  3 

  4 

 5  מה אנחנו רואי! פה?  ש:

 6  דקה, עוד לא פתחתי. טיסה לבאקו.   ת:

 7  טיסה לבאקו.   ש:

 8  מי טס?  כב' הש' לוי:

 9  פאינה.   ת:

 10  לא� הטיסה?  ש:

 11  זה קוד של באקו. GYDלבאקו   ת:

 12  אנחנו רואי! פה קוד ללנגרד.   ש:

 13  זה דר, ללנגרד.   ת:

 14  אוקי.   ש:

 15  שעות.  3ע! המתנה של   ת:

 16  טוב.   ש:

 17  אי� טיסות ישירות לבאקו?  כב' הש' לוי:

 18  יש, אבל פע! בשבוע, לפעמי! פעמיי!. עכשיו כבר יש כל יו!.   ת:

 19  ?1,880למה המחיר זה   ש:

 20  יכול להיות שהיו עוד אנשי! בדוקט, אני לא רואה את הדוקט.   ת:

 21  דולר.  1,888  ש:

 22  יכול להיות שהיו עוד כרטיסי!, לא רק כרטיס אחד.   ת:

 23  יכול להיות כרטיס אחד?  כב' הש' לוי:

 24  לא, לא יכול להיות כרטיס במחיר כזה בדר, כלל, לבאקו במיוחד.   ת:

 25  כמה זמ� טיסה?  כב' הש' לוי:

 26 3ג! א! זה במחלקת עסקי!. ואני רואה שזה מחלקת תיירי!. א! זה ישיר זה   ת:

 27  . 8ישיר זה יכול להיות הערכה של שעות, א! זה לא 
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 1  עכשיו, תגידי, מי שיל! על הטיסה הזאת?  ש:

 2  רמתי אלימיט.   ת:

 3  מי אלה?  ש:

 4  לא יודעת, חברה שהעבירה כס1.   ת:

 5  אי, ידעת לפנות אליה!?  ש:

 6  לא ידעתי לפנות אליה!, שלחתי חשבונית ואז שוב קבלה אני לא מוציאה.   ת:

 7  של החברה הזאת?אי, ידעת להוציא חשבונית לש!   ש:

 8  כי היא אמרה לי פאינה כנראה.   ת:

 9  פאינה אמרה ל,.   ש:

 10  כ�.   ת:

 11  מה זה החברה הזאת?  ש:

 12  לא יודעת.   ת:

 13  את לא יודעת.   ש:

 14  לא.   ת:

 15  למה ה! שילמו?  ש:

 16  לא יודעת.   ת:

 17  , 9לא יודעת. אוקי. מציג ל, יעל אפוטה   ש:
#>35<#  18 

 19  החלטה

  20 

 21  .439התקבל וסומ� ת/
#>36<#  22 
  23 

 24 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, כ"א סיוו� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  25 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  26 

  27 

  28 

   29 

  30 
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 1  יש לנו פה טיסה של פאינה, מיכאל, תמיר, רנית ומיטל למילאנו.   ש:

 2  כ�.   ת:

 3  אי, שילמו ל, על הטיסה הזאת?  ש:

 4  במזומ�.   ת:

 5  מזומ�. מי שיל!?  ש:

 6  פאינה.   ת:

 7  , 10פאינה. מציג ל, יעל אפוטה   ש:
#>37<#  8 

 9  החלטה

  10 

 11  .440התקבל וסומ� ת/
#>38<#  12 
  13 

 14 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, כ"א סיוו� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  15 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  16 

  17 

 18  טיסה של פאינה ומיכאל לצירי,.   ש:

 19  כ�.   ת:

 20  מי הזמי� את הטיסה?  ש:

 21  פאינה.   ת:

 22  שילמו ל,?פאינה. אי,   ש:

 23  במזומ�, אני רואה דולר ויורו.   ת:

 24  , 11מזומ� דולר ויורו. מציג ל, יעל אפוטה   ש:
#>39<#  25 

 26  החלטה

  27 

 28  .441התקבל וסומ� ת/
#>40<#  29 
  30 

 31 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, כ"א סיוו� תשע"חניתנה והודעה היו� 
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  1 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  2 

 3  מי טס פה?  ש:

 4  פאינה.   ת:

 5  פאינה.   ש:

 6  לא�?  כב' הש' לוי:

 7  לדיבילסי, גיאורגיה.   ת:

 8  גיאורגיה. מי שיל!?  ש:

 9אני לא יודעת למה הש! הזה מופיע כא�, לא זכור לי, משהו בטח עניתי לכ!   ת:

 10  כשהייתי אצלכ!. לטיינצ'קי ליאו�. 

 11  מי זה?  ש:

 12  לקוח שלי.   ת:

 13  את בחקירה אמרת שזה בטעות רשמת את זה.   ש:

 14  גלל זה אני אומרת שאי� התאמה בי� נסיעה ובי� תשלו!. יכול להיות, ב  ת:

 15  למה לא הוצאת איזה שהיא חשבונית מתקנת כמו שאמרת שמקוד! עשית?  ש:

 16  אי� פה בכלל חשבונית, יש פה רק קבלה.   ת:

 17  קבלה מתוקנת?  ש:

 18רואה את הסכו! כמה לא יודעת, א! לא מבקשי! אולי לא הוצאתי. אני ג! לא   ת:

 19  עלה כרטיס כדי להשוות את זה. 

 20  את הקבלה הזאת ע! הש! הזה, למי את שולחת?  ש:

 21אני לא יכולה בלי לראות את המחשב להיזכר, בגלל זה אמרתי שישבתי איתכ!   ת:

 22  הייתי ע! המחשב אז יכולתי לענות לכ! במדויק. 

 23  ישבת ע! המשטרה, לא איתנו.   ש:

 24  ע! המשטרה.   ת:

 25  ל, מסמ,,  מציג  ש:

 26  כמה זמ� עוד את! מעריכי! את החקירה שלה?  כב' הש' לוי:

 27  דקות.  20רבע שעה.   עו"ד אב� ח�:
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 1  אז נעשה, יש ישיבת שופטי!, אז אנחנו נעשה הפסקה. כמה עדי! נותרו?  כב' הש' לוי:

 2  יש לנו עוד עד אחד ועוד עדה שהגענו להסכמה, אנחנו נגיש אותה בהסכמה.   עו"ד אב� ח�:

 3  והעד הזה (לא ברור)?  ש' לוי:כב' ה

 4  לא.   עו"ד אב� ח�:

 5  וחצי.  11  כב' הש' לוי:

 6  (המש, לאחר הפסקה)

  7 

 8  לאחר הפסקה, המש, חקירה ראשית לעור, די� אב� ח�. בבקשה.   כב' הש' לוי:

 9  , טיסה של קירשנבאו! לקנדה ולארצות הברית. 3נמשי,. אני מציג ל, יעל אפוטה   ש:
#>41<#  10 

 11  החלטה

  12 

 13  .442ת/ התקבל וסומ�
#>42<#  14 
  15 

 16 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, כ"א סיוו� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  17 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  18 

  19 

 20  מה היתה המטרה של הטיסה הזאת?  ש:

 21  לא שמעתי.   כב' הש' לוי:

 22  היא עוד לא ענתה. מה היתה המטרה של הטיסה הזאת?  ש:

 23  עד כמה שזכור לי טיול משפחתי.   ת:

 24  טיול משפחתי. לפני הטיסה,   ש:

 25  לא�?  כב' הש' לוי:

 26  לקנדה וארצות הברית.   ת:

 27  כ�. מי טס?  כב' הש' לוי:

 28  בחשבונית הזאת אנחנו רואי! רק את הכרטיס של פאינה קירשנבאו!.   ש:

 29  אוקי. טוב, תמשיכו, כ�.   כב' הש' לוי:
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 1  לפני הנסיעה הזאת אח של פאינה דיבר אית,, את זוכרת?  ש:

 2  כ�.   ת:

 3  על מה דיברת!?  ש:

 4  כנראה על התכנו� של הנסיעה.   ת:

 5  מה מבחינת התכנו�?  ש:

 6מתי טסי!, לא� טסי!, כי אני רואה שיש כא� כמה יעדי!, טורונטו, מטורונטו   ת:

 7  לקלגרי, וחזרה מונקובר ע! עצירה בניו יורק. 

 8  אוקי. אי, שילמו את הכרטיס של הגברת קירשנבאו!?  ש:

 9  כא� לא נכונות כי פאינה שילמה לי במזומ�. מה שאני הסברתי, הקבלות   ת:

 10  כמה היא שילמה ל, במזומ�?  ש:

 11  דולר.  4,500סביב   ת:

 12  אוקי. ומה הקבלות?  ש:

 13כמו שהסברתי, הלוויתי כס1 שהיו אצלי בבית לגברת נלי דינובצקי שביקשה ממני   ת:

 14להלוות לה כס1 לכמה ימי! ולא החזירה אות!, הדבר היחיד שהחזירה זה הצ'ק 

 15  מתנ"ס באשדוד שעבור המזומ� שהבאתי לה והכנסתי אותו כא� את הקבלה. של 

 16רגע, תיכ1 נגיע לקבלות. בואי תסביר, מה זאת אומרת הלווית לנלי את הכס1   ש:

 17  שפאינה שילמה?

 18ביקשה ממני להלוות לה כס1, היו אצלי כס1 של פאינה בבית כי עוד לא הספקתי   ת:

 19  להביא אות! למשרד בחיפה. 

 20  יבלת למה?כס1 שק  ש:

 21  עבור הנסיעה של פאינה.   ת:

 22  עבור הנסיעה. ואז מה קורה?  ש:

 23  הלוויתי אות! לנלי.   ת:

 24  אי,? אי, זה הגיע?  ש:

 25  נתתי לה, ביד, מזומ�.  ת:

 26  למה?  ש:

 27  כי היא ביקשה ממני.   ת:

 28  למה היא ביקשה ממ,?  ש:

 29  מי ביקש?  כב' הש' לוי:

 30  כי היא בצרות.   ת:

 31  נלי.   ש:

 32  ה ממ,, נלי ביקש  כב' הש' לוי:
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 1  כ�.   ת:

 2  כס1 להלוות לה כס1?  כב' הש' לוי:

 3כ�, הלוויתי לה המו� כס1 ולא קיבלתי שו! דבר חזרה, אני כבר לא אדבר כמה   ת:

 4  היא חייבת למשרד שלנו. 

 5  נגיע ג! לזה, את זוכרת מה היה האירוע הספציפי שבגללו ביקשה את הכס1?  ש:

 6שהגיעו, שהבאתי אות!, במשרד שלנו הבאנו כ�, היה הופעה של, הופעת זמרי!   ת:

 7  אות! להופעה באשדוד. 

 8  אוקי.   ש:

 9לשל! מזומ� לזמרי! ואני כי אני והיא אמרה שהיא בברו, גדול כי אי� לה כס1   ת:

 10נשמה טובה, נתתי לה את כל מה שהיה אצלי בבית וזה במקרה היה כס1 של 

 11פאינה שעוד לא הבאתי אות! למשרד, היו בדיוק חגי! משהו, תקופת אוקטובר, 

 12  ספטמבר, לא זוכרת. 

 13  כמה כס1 זה היה?  כב' הש' לוי:

 14כמה שזכור לי ועוד ביו!  4,500דולר נתתי לה. נתתי לה בהתחלה  5,000סביב   ת:

 15  שזה לא קשור לפאינה.  500ההופעה הבאתי לה עוד 

 16  אבל זה במזומ� נתת לה?  ש:

 17  מזומ� נתתי לה.   ת:

 18  בחקירה את סיפרת שאת נתת את הכס1 לאיגור.   ש:

 19  בעלה.   ת:

 20  שהוא בעלה.   ש:

 21  אצלי זה, טוב, זה גוש אחד גדול. אני לא מפרידה ביניה!.   ת:

 22  וצה להבי� אי, הכס1 פיזית, תסבירי. לא, אני רק ר  ש:

 23איגור הגיע אלי הביתה ע! עוד איזה שהוא חבר שלו, נתתי לו את הכס1 מזומ�   ת:

 24והוא נסע. יו! למחרת שהייתי בהופעה, כמארגנת, דאגתי למלונות ועל הכל, 

 25  דולר.  500הבאתי לה עוד 

 26  דולר.  500זאת אומרת ביו! למחרת נתת לה עוד   ש:

 27  , 10,964! של ההופעה היא נתנה לי צ'ק של מתנ"ס עוזיאל על נכו� וביו  ת:

 28תיכ1 אני אגיע למתנ"ס, אני רוצה לשאול, ביו! של ההופעה את באת ונתת לה   ש:

 29  עוד סכו! מזומ�?

 30  דולר. כ�.  500עוד   ת:

 31  במזומ�.   ש:

 32  כ�.   ת:
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 1  ויו! לפני נתת לאיגור מעטפה.   ש:

 2  איגור אצלי בבית, כ�.   ת:

 3  עמיי! העברת כס1. זאת אומרת פ  ש:

 4  כ� . הוא הגיע אלי במיוחד הביתה.   ת:

 5  זאת אומרת פעמיי! העברת לה את הכס1.   ש:

 6  כ�.   ת:

 7  כ�. עכשיו אני רוצה להבי�, מה זה מתנ"ס עוזיאל?  ש:

 8כס1 על ההופעה מתנ"ס עוזיאל זה הארגו� שהיה צרי, לשל! לי הרבה יותר   ת:

 9הזאת, לא הופעה, על הכרטיסי טיסה שהבאתי לכא� זמרי!, על הבתי מלו� והיא 

 10  שקל.  70,000שקל במקו!  10,000זייפה חשבוניות, ה! העבירו לי רק 

 11  אני לא מבי�, זה היא נתנה ל, כס1 תמורת הדולרי! שהעברת?  ש:

 12  �. היא נתנה לי, היא נתנה לי את זה ביו! ההופעה, היא אמרה צ'ק אחד מוכ  ת:

 13  ועל כמה היה הצ'ק?  ש:

 14  . 10,964  ת:

 15  אז למה הוצאת את החשבונית למתנ"ס עוזיאל ולא לנלי?  ש:

 16כי הייתי צריכה, הכנסתי את זה פשוט לתיק של פאינה. שוב, פאינה שילמה לי   ת:

 17מזומ�, הכנסתי, לא הכנסתי לתיק של נלי כי ג! ככה הצ'ק לא היה מספיק נכו� 

 18קוד! כל הכנסתי את זה לתיק של פאינה כי הייתי צריכה להכניס לסכומי!, אז 

 19  לתיק של פאינה. 

 20את זה אני מבי� אבל למה לא כתבת את החשבונית עבור נלי דינובצקי? למה   ש:

 21  מתנ"ס עוזיאל?

 22  כי הצ'ק היה ישירות ממתנ"ס עוזיאל, לא ממנה.  ת:

 23  ?אוקי. ומה זה החשבונית השנייה שאנחנו רואי! פה ששולמה  ש:

 24זה חבר שלי שיל! על נסיעה אז בגלל שבתיק של פאינה היה חסר כס1 אז הכנסתי   ת:

 25  קבלה בתיק של פאינה. 

 26  מי זה?  ש:

 27  לקוח שלי, חבר שלי, ידיד.   ת:

 28  ברק.   ש:

 29שחר ברק. ברק�. בגלל שהייתי צריכה כמו שאומרי! מהכיס שלי להשלי! את   ת:

 30  המזומני! שנתתי לנלה ולא קיבלתי אות! בחזרה. 

 31  והגברת קירשנבאו! לא ידעה מזה?  כב' הש' לוי:

 32  לא יודעת שו! דבר.   ת:
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 1  לא יודעת מזה שו! דבר?  כב' הש' לוי:

 2לא. זה פשוט היה במקרה הכס1 שלה היה בבית, עוד לא הבאתי אות! לכספת,   ת:

 3  היא ממש לא קשורה. 

 4  ולבוסי! של, במשרד את מספרת?  כב' הש' לוי:

 5  כ�, ה! יודעי! על כל הפרשה של אברורה הפקות.   ת:

 6  לא, לפני כ� סיפרת לה!?  כב' הש' לוי:

 7  לא. רק שנכנסתי לברו,. לא, ה! יודעי! את כל הסיפור,   ת:

 8  עכשיו. אבל אז? ולמה את עושה את זה? את עושה באלג�.   כב' הש' לוי:

 9  אני עושה באלג�, כ�, עשיתי באלג�.   ת:

 10  בחיו,.   כב' הש' לוי:

 11  נופלי!. לפעמי!.   ת:

 12  תראי, שחר ברק� הזה, הוא חבר של, או של נלי?  ש:

 13  שלי, הוא לא קשור לנלי, פשוט,   ת:

 14  , 23.2.15את בחקירה, בואי אני אגיד ל, מה, בחקירה   ש:

 15  לקוח שלי, לא קשור.   ת:

 16  רגע, אני אגיד ל,,   ש:

 17  אוקי.   ת:

 18הטיסה של פאינה, היא , את אומרת ש"היא לקחה ממני, היא ידעה על 12שורה   ש:

 19הסכימה ונתנה לי כרטיס אשראי של שחר ברק�, אני לא יודעת א! הוא אח או 

 20חבר שלה, אבל לפחות את זה היא החזירה לי" את סיפרת במשטרה שהשחר הזה 

 21  זה כרטיס שנלי הביאה ל,, שילמה את הכס1, 

 22התיק של לא, זה לקוח שלי, שחר ברק� זה לקוח שלי, הייתי צריכה לכסות את   ת:

 23  פאינה מכס1 שהלוויתי לנלי. 

 24אז במשטרה את אמרת שנלי הביאה ל, את הש! הזה והיא נתנה ל, כרטיס   ש:

 25  אשראי. 

 26  לא, זה שחר ברק� זה לקוח שלי, אפשר לראות אותו לא קשור לנלי אצלי במערכת.   ת:

 27  אני לא יודע, אני יודע מה שאמרת בחקירה.   ש:

 28  בוודאות יודעת, אבל, אז אני אומרת עכשיו מה שאני   ת:

 29  אבל את לוקחת ממנו כס1 שהוא שיל! עבור משהו אחר.   כב' הש' לוי:

 30הוא שיל! עבור נסיעה שלו, אבל קוד! אבל תשלו! הכנסתי לתיק הזה איפה   ת:

 31  שהיה חסר כס1. 

 32  ומאיפה כס1 לנסיעה שלו?  כב' הש' לוי:
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 1  מהכיס שלי שילמתי.   ת:

 2  נלי הביאה?אז למה במשטרה אמרת שזה מישהו ש  ש:

 3  אני לא יודעת, אני לא קשורה, הוא לא קשור לנלי.   ת:

 4למה לא שילמת את ההפרש בכרטיס של פאינה ישר מכיס,? בשביל מה כל הדר,   כב' הש' לוי:

 5  חתחתי! הזאת?

 6כי היו ש! הרבה חובות שנתתי לנלי והיא עשתה לי הרבה באלג� בזמנו אז לאט   ת:

 7  ת הנסיעות הישנות יותר ולהתקד!. לאט הייתי צריכה קוד! כל לכסות א

 8  זה הכל בראש את זוכרת?  כב' הש' לוי:

 9  כ�, כי גברת דינובצקי אני זוכרת הכל מצוי�.   ת:

 10  את זה לא תיעדת?  כב' הש' לוי:

 11  מה?  ת:

 12  זה לא מתועד בשו! מקו! כל הדר, חתחתי! הזאת?  כב' הש' לוי:

 13  ת כל ההסברי!. מתועד כשאני הגשתי תביעה נגדה במשטרה, ש! בטח יש א  ת:

 14  טוב, את לא זוכרת למה במשטרה אמרת שבעצ! נלי הביאה את השחר הזה?  ש:

 15  לא.   ת:

 16  אוקי.   ש:

 17אבל מה שכ� אני מדגישה שלא הצ'ק הזה ולא קבלה של שחר לא קשורי! בכלל   ת:

 18  לפאינה. 

 19  לא שאלתי.   ש:

 20  לא, מקוד! בדיוק אמרנו את זה.   ת:

 21  חייבת ל, כס1, נכו�? עכשיו תגידי, את סיפרת נלי היתה  ש:

 22  כ�, המו�.   ת:

 23  אי, גברת קירשנבאו! עזרה ל, לקבל את החוב של נלי?  ש:

 24  היא לא קשורה גברת קירשנבאו! לזה.   ת:

 25  לא קשורה לזה?  ש:

 26  לא.   ת:

 27  במשטרה שאלו אות,,   ש:

 28היא קשורה שאנחנו הכרנו אחת את השנייה, אבל לא קשורה להוציא את הכס1   ת:

 29  בזה טיפלה חברת מונה טורס ע! העור, די� שלה.  מנלי דינובצקי,

 30  היא עזרה ל, קירשנבאו! מול נלי בחוב? את זוכרת משהו?  ש:

 31יכול להיות שאני סיפרתי לפאינה על הסיפור הזה שהיא חייבת לי כס1 אבל הכס1   ת:

 32  לא ראינו. 
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 1את  4בעמוד  23.2.15לא, זה שלא ראית! אני מאמי� ל,. את סיפרת בחקירה   ש:

 2רת "אני יודעת שפע! היא דיברה ע! נלי ונלי סיפרה לה" את מדברת על אומ

 3אחוז מהסכו!, פאינה התקשרה אלי  50פאינה "שהיא שילמה למונה טורס כבר 

 4  לברר א! זה נכו�",

 5  נכו�, עכשיו שאתה מקריא אני זוכרת שהיה כזה דבר. כ�.   ת:

 6  אז פאינה דיברה ע! נלי על החוב שלה?  ש:

 7אינה דיברה ע! נלי, אני לא יודעת א! פאינה באמת דיברה ע! נלי, יכול להיות שפ  ת:

 8  אבל כמוב� שסיפרתי לפאינה על החוב שחייבת לנו למשרד שלנו. 

 9את מספרת פה על שיחה שפאינה מתקשרת אלי, ואומרת ל, שהיא דיברה ע! נלי   ש:

 10  ונלי אמרה שהיא החזירה כבר מחצי החוב, 

 11  וסיפרתי שזה בכלל לא נכו�,   ת:

 12  את אומרת שהיא לא החזירה.   :ש

 13  היא לא החזירה כלו!. ככה נלי אמרה לפאינה אני מבינה.   ת:

 14  כ�, זה מה שאת סיפרת .  ש:

 15  נכו�. אבל בפועל היא אמרה את זה לפאינה, אבל היא לא החזירה שו! דבר לנו.   ת:

 16  בסדר, אני שואל למה נלי מספרת לפאינה על זה שהיא החזירה ל, חובות?  ש:

 17  יודעת. כי פאינה שאלה אותה כנראה. לא   ת:

 18  למה היא שאלה אותה?  ש:

 19  כי אני סיפרתי שהיא חייבת למונה טורס המו� כס1.   ת:

 20  למונה טורס? או ל, באופ� אישי?  כב' הש' לוי:

 21  אני עובדת של מונה טורס.   ת:

 22  אז למי היא חייבת?  כב' הש' לוי:

 23  למונה טורס.   ת:

 24  של מונה טורס?את לקחת כס1 מהקופה   כב' הש' לוי:

 25לא, מכרתי לה כרטיסי טיסה בלי שהיא שילמה, צ'קי! חזרו, לא העבירה תשלו!   ת:

 26  בזמ�. 

 27  וזה מעבר להלוואות אישיות,   כב' הש' לוי:

 28  שאישית נתתי, כ�, מהכיס שלי כמו שאומרי!.   ת:

 29  למה קירשנבאו! מתקשרת לעדכ� אות, בשיחה ע! נלי?  ש:

 30ראתה אותה, א! היא יודעת מה מצבה, כי אצלי  כי יכול להיות ששאלתי א! היא  ת:

 31ניתקו כל הקשר איתה מאז שכבר הבנו שכנראה כס1 אנחנו לא נראה ואני במצב 

 32  לא פשוט הייתי כמה חודשי! מול חברה שלי שאני עובדת בה. 
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 1  אז דיברת ע! קירשנבאו! על החוב ועל הבעיות של,?  ש:

 2  כ�.   ת:

 3  מי זה דוד גודובסקי?  ש:

 4  אותו, כמו שאמרתי מקוד!. לא מכירה   ת:

 5  לא מכירה אותו.   ש:

 6  הוא נסע כמה פע!, פע!, אולי פעמיי!, לא זוכרת.   ת:

 7  את דיברת איתו?  ש:

 8  אישית לא.   ת:

 9לא. אנחנו יודעי! שגודובסקי פנה לנלי ואמר לה להחזיר חלק מהחוב שהיא   ש:

 10  חייבת ל, ולמונה טורס. 

 11  אני לא מכירה את דוד גודובסקי בכלל.   ת:

 12  אז למה הוא דיבר ע! נלי על החוב של,?  ש:

 13  אני אמרתי את זה? אני לא יודעת על זה.   ת:

 14, את אומרת "אולי 6בעמוד  23.2.15בואי אני אגיד ל,. שאלו אות, את זה בחקירה   ש:

 15פאינה פעלה, אני יודעת רק על השיחה שהיא התקשרה לשאול א! החזירו לנו 

 16  יקשה ממנו, אבל לי אי� איתו ענייני!".כספי!. לגבי דאוד זה בטח כי פאינה ב

 17נו, זה מה שאמרתי עכשיו, אני באמת לא, אי� לי שו! עניי� ע! הב� אד! הזה, לא   ת:

 18  מכירה אותו בכלל. 

 19  אוקי. טוב. אי� לי עוד שאלות.   עו"ד אב� ח�:

 20  תודה רבה. חקירה נגדית לעור, די� אדרת.   כב' הש' לוי:

  21 

 22  העדה משיבה בחקירה נגדית לשאלות עו"ד אדרת: 

 23הציגו ל, פה שורה שלמה של קבלות, חשבוניות על נסיעות, פאינה היתה לקוחה   ש:

 24  של, לאור, הרבה, תקופה ארוכה, נכו�?

 25  מאוד. כ�.   ת:

 26  ואת הנסיעות שלה לפי מיטב ידיעת,, לפחות את רוב�, היא עשתה דרכ,?  ש:

 27  כ�.   ת:

 28ו שאמרת קוד! , נהוג ואפשר לשל! בכל סוגי מטבע, נהוג לשל! בענ1 הנסיעות כמ  ש:

 29  ג! במטבע חו. א! אפשר. 

 30  נכו�.   ת:

 31  ג! הקבלות אנחנו רואי! שמשלמי! במטבע חו. מוציאי! במטבע חו..   ש:

 32  נכו�.   ת:
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 1  אי, נערכת ג! ההתחשבנות הפנימית? בשקלי!? בדולרי!? את יודעת?  ש:

 2  הכל. המערכת שלנו היא בדולרי! כמעט   ת:

 3  מערכת דולרית.   ש:

 4  דולרית או יורו א! זה מוצר שקשור לבתי מלו� למשל באירופה זה ביורו.   ת:

 5  אוקי. אבל בענ1 הזה ההתחשבנויות המערכות פועלות במטבע חו..   ש:

 6  במטבע חו., כ�.   ת:

 7התשלומי! ששילמה פאינה במזומ� אפשר לראות ג! בקבלות, אבל ראינו בדר,   ש:

 8  !, היו ג! מספר מקרי! ביורו.כלל היה בדולרי

 9  נכו�.   ת:

 10ראינו ג! שהיו ג! תשלומי! בהעברות בנקאיות והיו ג! תשלומי! בכרטיסי   ש:

 11  אשראי. 

 12  נכו�.   ת:

 13  נכו� שמי שמשל! בדולרי! במזומ� חוס, לעצמו עמלות של המרת מטבע?  ש:

 14  נכו�.   ת:

 15  שא! את משלמת בשקלי!, מחשבי! ל, את דולר לפי שער גבוה?  ש:

 16  נכו�.   ת:

 17  וא! את משלמת בדולרי! אז זה הסכו!.   ש:

 18  נכו�.   ת:

 19ולכ� מי שיש לו כס1 מזומ� בדולרי! עדי1 לו לשל! במזומ� מאשר להעביר העברה   ש:

 20  בנקאית שיהיה לו תוספות על זה. 

 21  נכו�, ג! אני על הנסיעות שלי הרוב משלמת בדולרי! מזומני!.   ת:

 22משהו פיקטיבי, את מכירה משהו פיקטיבי לגבי הטיסה לאתונה, הציגו ל, ש!   ש:

 23  בזה?

 24  לא.   ת:

 25  מבחינת, זו הזמנה של טיסה מצירי, לאתונה ע! לינה, ע! העברות,   ש:

 26  נכו�.   ת:

 27  ומאתונה לתל אביב.   ש:

 28  נכו�.   ת:

 29  את פע! ראשונה שהציגו ל, והראו ל, שכתבו ש! משהו פיקטיבי ואת לא יודעת,   ש:

 30  נכו�, אני לא ראיתי את זה א1 פע! עד עכשיו.   ת:

 31בקשר לנסיעה שהראו ל, שהייתה נסיעה של פאינה והייתה ג! נסיעה של דאוד   ש:

 32  גודובסקי באותה נסיעה.
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 1  כ�.   ת:

 2  . אני מראה ל,, זה זה. 429זה ת/  ש:

 3  היה יחסית בהתחלה, הנה. מצאתי.   ת:

 4  ,460235רואה? זה בחשבונית  עכשיו, הראו ל, בקשר לנסיעה של גודובסקי, את  ש:

 5  כ�, אני רואה, כ�.   ת:

 6  הראו ל, שכתוב עבור ע. איילי! ניהול כפרי!.   ש:

 7  נכו�.   ת:

 8שואלי!  31.12.14 עכשיו, בחקירה שנשאלת על זה, אני מפנה לחקירה של, מה  ש:

 9"שאלה: מי  2משורה  6ובעמוד  21משורה  5אות, לגבי הנסיעה הזאת בעמוד 

 10זו ג! לפאינה וג! לדאוד גודובסקי למוסקבה?. תשובה: על שיל! עבור טיסה 

 11פאינה עזרה שילמו וגודובסקי לפי הבקשה שלו התשלומי! בוצעו בהעברות 

 12  בנקאיות מע. איילי! ניהול". 

 13  נכו�.   ת:

 14"אני שלחתי לו במייל את החשבונית, הוא כנראה העביר לה!" זה מה שאמרת   ש:

 15  והנסיעה הזאת היתה נסיעה ממתי? '14אז. עכשיו, החקירה היתה בדצמבר 

 16  '. 14מר.   ת:

 17  מר.. זאת אומרת זה היה כמה חודשי! קוד!.   ש:

 18  נכו�.   ת:

 19  לא תקופה ארוכה.   ש:

 20  לא.   ת:

 21בקשר לנושא של נלי, אמרת כבר נלי היתה חייבת הרבה כספי!, ג! ל, אישית,   ש:

 22  ג! למונה טורס, נכו�?

 23  , לי אישית, לעוד כמה משרדי!. למונה טורס  ת:

 24  ידוע ל, על תביעה שמונה טורס הגישה נגדה?  ש:

 25מונה טורס רק הגישה, לא היה לה! מספיק מסמכי! כנראה כמה שאני מבינה   ת:

 26  להגיש נגדה תביעה, אני אישית הייתי בתחנת המשטרה והגשתי נגדה תביעה. 

 27  רגע, את הגשת תלונה במשטרה?  ש:

 28  נכו�.   ת:

 29  אות?על רמ  ש:

 30  על רמאות וזיו1 מסמכי! ע! החתימה שלי.   ת:

 31  , זאת תביעה של מונה טורס נגד נלי דינובצקי,  29עכשיו, אני מציג ל, פה את נ/  ש:

 32  כ�.   ת:
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 1  ועוד מישהי, לודמילה,   ש:

 2  זו הדודה שלה שהשתמשה בצ'קי! שלה, כ�.   ת:

 3  אל1 שקל, את רואה? 300 וזו תביעה על כ  ש:

 4  כ�.   ת:

 5תביעה הזאת ואני מניח שג! בתלונה של, שלא ראיתי אותה, את, לפי עכשיו, ב  ש:

 6ידיעת, נלי, בואי נשי! את זה בצורה גלויה על השולח�, עקצה ורימתה וזייפה 

 7  ופגעה כספית בהרבה אנשי!. 

 8  אלופה בזה.   ת:

 9  נכו�?  ש:

 10  כ�, נכו� מאוד.   ת:

 11  ואת היית אחת הקורבנות שלה?  ש:

 12  נכו�.   ת:

 13וכשניסית לברר מה עלה בכספ, היא התחמקה בתירוצי! שוני! ומשוני!   ש:

 14  בסיפורי! אל1 לילה ולילה. 

 15היו! תאונת דרכי!, מחר התפנצ'ר הגלגל בזמ� הנסיעה, מחרתיי! מאושפזת   ת:

 16  בבית חולי!, עוד יומיי! מישהו נפטר וכל פע! סיפורי!. 

 17  ג אותה. ובשלב מסוי! היא לגמרי התנתקה. אי אפשר היה להשי  ש:

 18אי אפשר להשיג אותה אחרי שפניתי לדודה שלה שהיא הביאה לה קבלה נוספת   ת:

 19מזויפת ממני שהיא שילמה עבורה ודודה שילמה פעמיי! , מאז היא ניתקה איתי 

 20  קשר, לא רצתה בכלל לדבר איתי. 

 21ואת מטבע הדברי! שפגשת באותה תקופה ודיברת ע! פאינה, סיפרת לה את פני   ש:

 22  הדברי!. 

 23  נכו�, כי ההיכרות את פאינה כמו שהכרתי אותה זה היה מהפרויקטי! של נלי.   ת:

 24ופאינה בשלבי! האלה שאת כבר, את כבר אי� ל, אמו� בנלי ויודעת שהיא מרמה,   ש:

 25  פאינה ג! אומרת ל,, אי� לה סיכוי לראות את הכס1. נכו�?

 26  לגמרי ככה. נכו�.   ת:

 27  אל1? 300 בעקבות התביעה הזאת של ה את יודעת א! נתקבל כס1 בסופו של דבר  ש:

 28כמה שאמר לי עור, די� של מונה טורס, לא חושבת שהוא כל כ, מתעסק בזה,   ת:

 29  אבל לא נראה לי. 

 30  ל, לא ידוע?  ש:

 31  לי לא ידוע.   ת:

 32  את החובות האישיי! שהיא חייבת ל, עד היו! היא לא?  ש:
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 1א חייבת למונה את החובות האישיי! כמוב� שילמתי מכספי ואת החובות שהי  ת:

 2  טורס כבר הסדר שלי ע! מונה טורס שחתמנו ע! המנכ"ל. 

 3ואת כתוצאה מהקשרי! והיחסי הידידות שהתחילו ע! נלי שבמש, השני! ניצלה   ש:

 4  אות,, יצאת נפסדת בסכומי! מאוד גבוהי!?

 5  כ�, אני כבר לא אדבר על הנפשי.   ת:

 6  תודה רבה. תודה.   ש:

 7  חקירה חוזרת?  כב' הש' לוי:

 8  אי� לי. תודה.   אב� ח�: עו"ד

 9  יש ל, זימו�?  כב' הש' לוי:

 10  לא.   ת:

 11  מאיפה את מגיעה?  כב' הש' לוי:

 12  מרמת ישי.   ת:

 13  זה פע! ראשונה שבאת?  כב' הש' לוי:

 14  כ�.   ת:

 15  מה תעודת הזהות של,?  כב' הש' לוי:

 16  . 310049168מספר תעודת זהות שלי?   ת:

 17   (המש, הקלטה)

 18  אורלי? בבקשה.  הש! המלא זה סבטלנה  כב' הש' לוי:

 19  תודה רבה. זהו? אני משוחררת?  ת:

 20  כ�.   כב' הש' לוי:

 21  יו! טוב.   ת:

 22  איפה הוא? שלו! ל,, מה שמ,?  כב' הש' לוי:

 23  יגאל אובישייבי..   מר אובישייבי.: 

 24  אי,?   כב' הש' לוי:

 25  יגאל אובישייבי..   מר אובישייבי.:

 26מוזהר להגיד את האמת, כל אמת ורק את האמת, אחרת תהיה צפוי לעונשי!   כב' הש' לוי:

 27  הקבועי! בחוק. בבקשה. 

  28 

 29העד, מר יגאל אובשייבי', לאחר שהוזהר כדי� לומר אמת משיב בחקירה ראשית לשאלות עו"ד 

 30  עקירב: 

 31  שלו!. תספר לנו בבקשה במה אתה עוסק?  ש:

 32  היו!?  ת:
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 1  כ�.   ש:

 2  עור, די�.   ת:

 3  פרטי?משרד   ש:

 4  כ�.   ת:

 5  ?2014עד  2008במה עסקת בי�   ש:

 6  סג� ראש עיריית באר שבע.   ת:

 7  אוקי. באותה תקופה מה היה הסטטוס של, כעור, די�?  ש:

 8  לא עבדתי כעור, די�. הרישיו� היה מוקפא.  ת:

 9  רישיו� מוקפא. אוקי. מה מערכת היחסי! של, ע! הגברת פאינה קירשנבאו!?  ש:

 10  מה זאת אומרת?  ת:

 11  טיב מערכת היחסי!? אתה מכיר אותה במציאות?מה   ש:

 12  בוודאי.   ת:

 13  אוקי, אז תספר לנו בבקשה.   ש:

 14היא היתה מנכ"לית המפלגה, ואני הייתי סג� ראש עיריית באר שבע מטע! ישראל   ת:

 15  ביתנו. 

 16  באר שבע או בית שמש?  כב' הש' לוי:

 17  באר שבע.   ת:

 18  באר שבע, אוקי. כ�.   כב' הש' לוי:

 19  מטע! ישראל ביתנו, יחסי עבודה כמוב�.   ת:

 20  אוקי. מעבר ליחסי עבודה יחסי! אישיי! היו?  ש:

 21  מה זה יחסי! אישיי!?  ת:

 22  היו יחסי חברות מעבר ליחסי עבודה?  ש:

 23  לא בדיוק חברות, זה כאילו היו יחסי! טובי!, אבל לא חברות.   ת:

 24  בסדר, יחסי חברות טובי!.   ש:

 25  ג! הפרש בגילי!.   ת:

 26  מה היחסי! של, ע! רנית קירשנבאו!? בסדר.  ש:

 27  מכיר אותה ג!. כ�.   ת:

 28יחסי! טובי!? מיודדי!? למה אתה מכיר אותה? נל, אחורה, למה אתה מכיר   ש:

 29  אותה?

 30כי נפגשנו, היא היתה ג! בכנסי! של מפלגה, אז הכרתי. אני הייתי, עוד פע!, אני   ת:

 31גה היו אני יודע, דרו! הייתי יושב ראש ישראל ביתנו בדרו!, אז יש כאלה במפל

 32  אנשי! שהיו מובילי! בתחו! המוניציפאלי.  6 5צפו�, אולי 
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 1  אוקי. באמת ג! בחקירה אמרת שאתה מכיר אותה מצוי�, שאת! ביחסי! טובי!.   ש:

 2  בוודאי.   ת:

 3  אוקי. יפה. ומאיפה אתה מכיר את נלי דינובצקי?  ש:

 4  מבאר שבע.   ת:

 5  מה טיב היחסי! ביניכ!?  ש:

 6מה זה טיב היחסי!? ג! היו יחסי! בהתחלה נגיד היו יחסי! יותר טובי!, אבל   ת:

 7אחרי איזה תקופה לא כל כ, כי הגיעו אלי הרבה תלונות על נלי שהיו דברי! שהיא 

 8  בעדינות, רימתה הרבה אנשי! בבאר שבע. 

 9  רימתה הרבה אנשי!?  ש:

 10  כ�.   ת:

 11  אוקי.   ש:

 12ה את עצמה כקשורה לישראל ביתנו ואז ואז ג! היתה, היו מדברי! שהייתה מציג  ת:

 13  אני כיושב הראש בסני1 באר שבע היו פוני! אלי מטבע הדברי!. 

 14  אוקי. ובלי,   ש:

 15א! אני יכול לעשות משהו שהיא תחזיר את הכס1 שהיא חייבת ודברי! כאלה,   ת:

 16  אמרתי אי� לי קשר לזה בכלל. 

 17  ישיי!?אז היחסי! איתה אבל היו דר, ישראל ביתנו או יחסי! א  ש:

 18  לא, מה זה אישיי!? עוד פע!, בוא תגדיר מה זה יחסי! אישיי!?  ת:

 19  היית מיודד איתה? בחקירה סיפרת שלמשל הוזמנת לאירועי! שלה,   ש:

 20נכו�, נכו�. בהתחלה כ�, בוודאי, הוזמנתי לאירועי! וג! נסעתי איתה איזה פע!   ת:

 21  אחת לחו. לאר., לא איתה, במסגרת המשלחת. 

 22  אוקי.   ש:

 23במסגרת המשלחת נסעתי כיושב ראש משלחת שאיתה מביאה אומני! מארמניה,   ת:

 24  אני לא זוכר, אז הייתי יושב ראש משלחת ג!. 

 25  אוקי. טוב. מאיפה אתה מכיר את דאוד גודובסקי?  ש:

 26  מהמפלגה.   ת:

 27  מהמפלגה. והיחסי! איתו ה! יחסי עבודה לפי התשובה של, אני מבי�?  ש:

 28! דאוד וזה, היינו כמו, עוד פע!, היה איזה שהוא תשמע, יש ש!, זה לא רק ע  ת:

 29גרעי� במפלגה של אנשי! מובילי! מכל מיני מקומות, אז היינו יותר מיודדי! 

 30בינינו, ג! נגיד מאיזור הצפו� ג! היו לנו, צפו�, מרכז, כל האנשי! המובילי! היו 

 31  כאלה שהיו כאלה האנשי! המרכזיי! במישור המוניציפאלי,  15זה, נגיד 

 32  בסדר.   :ש
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 1ואז היה כ� כי היינו מדברי! נגיד ע! אחרי! הייתי מדבר פע! בחודש, אז פה   ת:

 2הייתי בתו, הקבוצה שלנו היינו מדברי! עוד פע! על ענייני עבודה של מפלגה 

 3ודברי! כאלה, היינו מדברי! יותר בתדירות, ג! ע! פאינה, ג! ע! דאוד, יש עוד 

 4! ביותר תדירות, לפעמי! כל יו!, כמה אנשי! במפלגה, היה כאילו שמדברי

 5  לפעמי! פע! בשבוע, לפעמי! פעמיי! בשבוע. 

 6  טוב.   ש:

 7  והיו כאלה שהיו מדברי! פע! בחודשיי! בשלוש, רק בכנסי! שהיינו נפגשי!.   ת:

 8  בסדר, אז ההיכרות ע! דאוד א! אני מסכ! היא דר, יחסי עבודה בישראל ביתנו.    ש:

 9  כ�, בוודאי.   ת:

 10   אוקי. תודה.  ש:

 11  הוא לא גר בבאר שבע.   ת:

 12  אוקי, בסדר. מה אתה יודע על חברת דו� טבק?  ש:

 13  מה אני יודע על חברת דו� טבק? מה אני אמור לדעת על חברת דו� טבק?  ת:

 14  אתה שומע את הש! הזה בפע! הראשונה?  ש:

 15  לא, אני לא שומע בפע! הראשונה.   ת:

 16  אוקי, אז מה אתה יודע?  ש:

 17  ת דו� טבק שהייתה של רנית, אני יודע שהייתה, שחבר  ת:

 18  של רנית קירשנבאו!?  ש:

 19כ�, של רנית, ושל איגור. אבל נודע לי רק את זה לא מההתחלה, נודע לי באיזה   ת:

 20  שהוא המש,, האמת אני לא זוכר מתי נודע לי. 

 21  שקיימת החברה.   ש:

 22  שקיימת החברה, כ�.   ת:

 23  מה, איזה פניות היו אלי, בעניי� העברת מניות,  ש:

 24  לי?א  ת:

 25  בחברת דו� טבק?  ש:

 26  לא היו שו! פניות אלי.   ת:

 27  לא שמעת על פניות?  ש:

 28  אלי? לא.   ת:

 29אוקי. אז באמת לא יצא לנו לעשות ריענו� אז אני ארענ� אות, מהחקירה, את   ש:

 30סיפרת בחקירה של, שרנית קירשנבאו! או נלי פנו אלי, בשאלה א! אתה יכול 

 31  זה שנשאלת מה זה חברת דו� טבק. לעזור לה! בהעברת מניות. 

 32  אוקי.   ת:
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 1  זה מוכר ל,?  ש:

 2כ�, אבל כנראה שהפניתי אות! למישהו אחר כי אני באותה תקופה לא עבדתי   ת:

 3  כעור, די�. 

 4נכו�, אתה אומר ג! "שאלתי על מה מדובר אמרו לי שהייתה לה! חברה ביחד   ש:

 5ועכשיו נלי לוקחת את כל החברה על עצמה, ה! הסבירו את זה בשפה לא 

 6  משפטית. כשאמרתי לה! שאני לא יכול, שיפנו לבת דודה שלי אלה שיינפלד".

 7  נכו�.   ת:

 8  שהיא עורכת די�.   ש:

 9  נכו�.   ת:

 10  ,? מה שזכרת אז היה נכו�?אוקי, אז זה מוכר ל  ש:

 11  בדיוק, נכו�.   ת:

 12אוקי, יפה. אז א! נסכ! את זה, אתה זוכר שהייתה אלי, איזה שהיא פניה   ש:

 13  בבקשה להעביר את המניות, 

 14  בקשה, כביכול התייעצות, או משהו כזה,   ת:

 15  והפניתי אות! למישהו מקצועי.   ש:

 16  כי אני לא עובד כעור, די�, כ�.   ת:

 17  וכר מתי זה בוצע?אוקי. ואתה ז  ש:

 18  לא.   ת:

 19  ודיברת על לפני שנתיי! שלוש.  2014 נחקרת ב  ש:

 20  יכול להיות.   ת:

 21  אז כנראה. אוקי. בסדר. טוב. זה הכל בעצ!. תודה רבה.   ש:

 22  כ�.   כב' הש' לוי:

  23 

 24  העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד אדרת: 

 25אר שבע הקפאת שלו!. כמה שאלות קצרות. בתקופה ששימשת סג� ראש עיריית ב  ש:

 26  את עור, הדי� של,, 

 27  נכו�.   ת:

 28  לא עבדת כעור, די�,   ש:

 29  לא.   ת:

 30  אבל המשרד המשי,.   ש:
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 1זה לא שהמשרד המשי,, אני העברתי את המשרד שלי לבת דודה שלי עורכת די�   ת:

 2שיינפלד שהיא המשיכה לעבוד באותו משרד, כ�, והיו! אני ג! חזרתי לאותו 

 3  משרד, כ�. 

 4  עכשיו, את גברת פאינה קירשנבאו! אתה מכיר מהמפלגה,  ש:

 5  נכו�.   ת:

 6  , נכו�?2003 2002מלפני הרבה שני! אתה אמרת מסביבות   ש:

 7  נכו�.   ת:

 8  וההיכרות שלכ! היא היכרות במסגרת יחסי עבודה?  ש:

 9  נכו�.   ת:

 10  עכשיו, אתה ציינת ג! שפאינה פתחה לשכה בבאר שבע.   ש:

 11היא היתה, אני מכיר את פאינה עוד שלא היתה חברת נכו�. לא בהתחלה, אחרי ש  ת:

 12כנסת, היתה רק מנכ"לית המפלגה, בהמש, כשהיא היתה חברת כנסת היא פתחה 

 13  לשכה בבאר שבע. 

 14  וזה לא היה דבר נפו. שחברי כנסת פותחי! לשכה בבאר שבע?  ש:

 15לא היתה לשכה לפי אני יכול רק להגיד לתקופתי, אני יודע ג! שלפניי מי שהיה   ת:

 16מה שזכור לי, ואני לחצתי, אני לחצתי שכ� תהיה לשכה בבאר שבע ופאינה פתחה 

 17  לשכה בבאר שבע, כי זה עיר גדולה ויש הרבה כאילו, 

 18  עכשיו, במסגרת זו היא היתה מגיעה מידי פע! לבאר שבע, לעיר.   ש:

 19  לפחות פע! בחודש.  ת:

 20  לפעמי! ג! פע! בשבועיי!.   ש:

 21   תלוי, כ�.  ת:

 22  עכשיו,   ש:

 23  א! זה יותר לבחירות אז כמוב� שזה יותר, אבל לפחות לפחות פע! בחודש כ�.   ת:

 24  ובמסגרת הזו היא טיפלה ג! בענייני! שקשורי! לתושבי באר שבע,   ש:

 25  בוודאי.   ת:

 26  לדוגמא בנושא של פנסיות של עולי! מרוסיה.   ש:

 27אלינו אנשי! שרצו פגישה בוודאי, מה שהיינו עושי! היינו כבר מראש, היו פוני!   ת:

 28ע! פאינה והיינו קובעי! יו! מסוי! בשבוע, פע! בשבוע, פע! בשבועיי!, פע! 

 29בחודש, אי, זה יצא, תלוי, ופאינה היתה מקבלת את אות! אנשי!. כל מפגש היה 

 30  אנשי! משהו כזה.  15  10איזה 

 31ל והנושאי! שאתה זכרת וציינת שאתה זוכר שהיא טיפלה בה! היו הנושא ש  ש:

 32  פנסיות של עולי! מרוסיה ואוקראינה ונושא,  
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 1ביטוח לאומי, כמוב�, ג!, לא רק, היו ג! ענייני! מוניציפאליי! שפאינה היתה   ת:

 2מעבירה אלי שאני אטפל בה!. המו� דברי!, זה כל מיני כמו, מי שמגיע זה 

 3האוכלוסייה שלא עשירה, עולי! חדשי! שג! לא דוברי! עברית, כמוב� שיש לה! 

 4  ה בעיות. כל אלה טיפלנו בה!. הרב

 5  וזה הרקע והקשר בינ, לבי� פאינה.   ש:

 6  שהוא יותר קרוב, כ�.   ת:

 7  לכ� הוא יותר קרוב מחברי כנסת פעילי! אחרי!.   ש:

 8  נכו�, כי היא היתה מגיעה יותר. נכו�.   ת:

 9  עכשיו, לגבי דאוד גודובסקי,   ש:

 10  דוד גודובסקי.   ת:

 11  של המפלגה, נכו�?דוד. הוא היה ראש מטה הארגו�   ש:

 12  נכו�.   ת:

 13עכשיו, במסגרת התפקיד הזה הוא היה בקשר יותר תדיר ע! בנושאי!   ש:

 14  המוניציפאליי!, נכו�?

 15  נכו�.   ת:

 16  היה בקשר ע! סגני ראשי ערי!.   ש:

 17סגני ראשי ערי!  15 ל  1, בי� 15זה בדיוק מה שאמרתי שהתחלנו קבוצה של בער,   ת:

 18זה לא רק דוד גודובסקי, היו עוד כמה אנשי!  שה! ג! יושבי ראש באיזור שלה!,

 19חו. ממנו. אבל הוא זה שהוביל את כל הקבוצה הזאת לנושאי! מוניציפאליי!, 

 20  כ�. 

 21  ומטבע הדברי! הוא הכיר טוב את כל אות! סגני ראשי עיר,   ש:

 22  בוודאי.   ת:

 23  שהיו בחבורה הזאת.   ש:

 24  בוודאי.   ת:

 25 67שורות מההודעה של, משורה אתה אמרת לגביו, אני אקריא ל, רק כמה   ש:

 26ששאלו אות, א! אתה מכיר את דוד גודובסקי אתה אמרת "בוודאי, אני מכיר 

 27אותו מיו! שהצטרפתי למפלגה, ראש מטה ארגו� של המפלגה ודווקא איתו 

 28העבודה היא כמעט יו! יומית ובתקופת בחירות ממש יו! יומית ואנחנו משוחחי! 

 29  אפילו מספר פעמי! ביו!".

 30  �. נכו  ת:

 31  נכו�?  ש:

 32  נכו�.   ת:
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 1  וזה היה טיב הקשר איתו?  ש:

 2  בוודאי.   ת:

 3  כי הוא עסק במיוחד בנושאי! המוניציפאליי!.   ש:

 4בנושאי! המוניציפאליי! וכל מה שקשור לבחירות ותקופה לפני הבחירות הוא   ת:

 5היה הכתובת לפנות אליו, א! סת! דוגמא חסרי! דברי! או איפה ג! לגבי פרסו! 

 6  הכל מרוכז. כי זה היה 

 7עכשיו, לגבי מה ששאלו אות, כא� לגבי דו� טבק, אחרי שהקריאו ל, מההודעה   ש:

 8ונזכרת אז היתה אלי, פניה א! אתה יכול לעזור, אולי לא ידעו שאתה עובד כעור, 

 9  די�, או יכול להפנות בקשר להעברת מניות מרנית לנלי. נכו�?

 10  נכו�. עכשיו נזכרתי כי זה היה לפני,   ת:

 11י אתה לא זוכר מי, הא! רנית פנתה אלי, או נלי כי את שתיה� הכרת. זה לפחות ומ  ש:

 12  מה שאמרת בהודעה. 

 13  נכו�, זה קשה לי לזכור אבל לדעתי פנתה אלי ראשונה נלי.   ת:

 14  בנושא הזה?  ש:

 15  כ�.   ת:

 16  ואתה הפנית לבת דודת,.   ש:

 17  לעורכת די� אלה שיינפלד, כ�.   ת:

 18  לי אלי,, את איגור אתה מכיר? איגור? עכשיו תראה, שאלה אחרונה שיש  ש:

 19  איזה איגור?  ת:

 20  איגור ריז? הב� זוג של נלי.   ש:

 21  (לא ברור), מכיר אותו כאיגור, לא מכיר אותו כריז.   ת:

 22  לכ� שאלתי,   ש:

 23  איגור מכיר.   ת:

 24שקל שהוא לגרסתו נת� לרנית עבור  10,000איגור העיד בבית המשפט לגבי צ'ק של   ש:

 25לה! בדו� טבק, הוא אמר אני אקריא ל, קטע ואני אשאל  ההתחשבנות שהייתה

 26אות, מה אתה יודע א! אתה יודע על העניי� הזה. אני הצגתי לו, אמרתי לו ככה 

 27  בריענו� זה לא חשוב, זה כשהיה בפרקליטות, 

 28  שנה.  16בסדר, אני יודע מה זה ריענו�, אני עור, די�   ת:

 29ק הזה, שהצ'ק הזה חזר הוא עבר שכחתי. כ�. "בריענו� אמרת כ,, כאשר הצ'  ש:

 30לטיפול משפטי של איגור אובשייבי." רגע, ואז הוא עונה לי, זה מה שהוא אמר 

 31בריענו�, בבית המשפט הוא אמר "לא לזה התכוונתי, לטיפול משפטי של עורכת 

 32הדי� שהיא מהמשרד שלו, שלו אישית או לא יודע" זאת אומרת הוא אמר שהוא 
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 1רד, לא אלי,. בריענו� הוא אמר אלי, ובזה הוא אמר העביר את זה לטיפול המש

 2  לטיפול המשרד. 

 3  באיזה שנה זה היה? קוד! הוא לא העביר אלי, לא קיבלתי ממנו שו! צ'ק.   ת:

 4  אתה אישית לא?  ש:

 5מכל שנה שלא היה לא קיבלתי ממנו שו! צ'ק, אני ג! לא טיפלתי ג! כעור, די�   ת:

 6תי סג� ראש העיר לא טיפלתי בשו! נושא לפני וג! כעור, די� אחרי התקופה שהיי

 7  משפטי שקשור או לאיגור או לנלי, בכלל. 

 8ל, יש מושג הא! שמעת אי פע! מבת דודת, שביקשו ממנה לטפל בנושא כזה של   ש:

 9  שקל? 10,000צ'ק על 

 10לא שמעתי, היא ג! כמעט כמעט ולא מתעסקת בנושא גביה של הוצאה לפועל,   ת:

 11העבודה שלה זה דיני משפחה וג! חברות ענייני!  כמעט כמעט ולא עוסקת, עיקר

 12פשוטי!, לפתוח חברה, להעביר מניות, החלפת דירקטורי!, כאילו דברי! ממש 

 13  לא פרוצדורליי! מה שקשור. 

 14  הוצאה לפועל לא?  ש:

 15  כמעט ולא, כמעט ולא.   ת:

 16  תודה רבה.   ש:

 17סג� ראש ג! א! הייתי יודע שזה היה קשור א! אתה אומר שהייתי בתקופה של   ת:

 18  העיר ופאינה היתה סגנית שר אז בטח שהייתה פונה אלי ואומרת לי. 

 19  תודה.   ש:

 20  ג! הייתי אומר לה שלא לעשות את זה.   ת:

 21  חקירה חוזרת?  כב' הש' לוי:

 22  אי�.   עו"ד עקירב:

 23  אתה רוצה שאפסוק ל, הוצאות?  כב' הש' לוי:

 24  כ�.   ת:

 25  מאיפה אתה מגיע?  כב' הש' לוי:

 26  מבאר שבע.   ת:

 27  תעודת זהות?  הש' לוי:כב' 

 28. אפשר להגיש לבית המשפט בבאר שבע ג! או שרק פה או שאדוני לא 305833105  ת:

 29  יודע?

 30  הגזמת. אני לא יודע, אני לא מתמחה בתחו!, אי� לי מושג. כ�.  כב' הש' לוי:

 31  אנחנו נבקש להגיש קוד! כל את העדות של מיכל טווילי.   עו"ד אב� ח�:

 32  ברשימה של היו!. כ�. היא לא   כב' הש' לוי:
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 1  הקדמנו אותה.   עו"ד אדרת:

 2  אנחנו מגיעי! להסכמות.   עו"ד אב� ח�:

 3  מצוי�. סימנת!? לא. הודעה אחת, כ�?  כב' הש' לוי:

 4  כ�.   עו"ד אב� ח�:
#>43<#  5 

 6  החלטה

  7 

 8  .443מתקבלת ומסומנת ת/ 1.1.2015הודעת העדה מיכל טווילי מיו! 
#>44<#  9 
  10 

 11 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, תשע"חכ"א סיוו� ניתנה והודעה היו� 

  12 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  13 

  14 

 15  נוס1 אני רוצה להגיש עובדות מוסכמות לגבי העדה יוכבד כה�.   עו"ד אב� ח�:
#>45<#  16 

 17  החלטה

  18 

 19  .444התקבל וסומ� ת/
#>46<#  20 
  21 

 22 במעמד הנוכחי�. 04/06/2018, כ"א סיוו� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  23 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  24 

  25 

  26 
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 1  כ�.   כב' הש' לוי:

 2בנוס1 אנחנו בדיו� הקוד! הבאנו את התמליל שהמשטרה בדקה לגבי השיחה של   עו"ד אב� ח�:

 3  נלי ואלי זרחי�, 

 4  כ�.   כב' הש' לוי:

 5רק אתמול קיבלנו על דיסק או� קי את ההקלטה, אנחנו רוצי! ג! לתת למישהו   עו"ד אדרת:

 6  שישמע אותו. 

 7אוקי, אז את זה אני לא מגיש בינתיי!. וכמו שאמרתי ג! קוד!, אדוני, בדיו� של   ח�:עו"ד אב� 

 8  העד איגור ריז, 

 9  כ�.   כב' הש' לוי:

 10  תוגש.  –קבע שכל חקירה או הקלטה שהוצגה לו   עו"ד אב� ח�:

 11  כ�.   כב' הש' לוי:

 12  אז חבריי הגישו   עו"ד אב� ח�:

 13  קש שזה יהיה בתחילת הישיבה הבאה. אני הייתי מבקש לחכות לחברינו, בי  עו"ד אדרת:

 14הקלטות והקלטה רביעית שהוצגה לו ולא הוגשה. אנחנו נבקש  3חבריי הגישו   עו"ד אב� ח�:

 15  להגיש אותה, נעשה את זה בדיו� הבא. 

 16  טוב. זהו להיו!?  כב' הש' לוי:

 17  כ�, זה מה.   עו"ד אב� ח�:

 18  מה בהמש,? יש עוד שני עדי! או שתי עדות,   כב' הש' לוי:

 19  לא, יש את יואל משה נוימ� ואת בת אל סיני.  עו"ד אדרת: 

 20לא, אני מסתכל על היו!. היו! אמורה, היו! אמורות להעיד רשלה ליברמ� ובת   כב' הש' לוי:

 21  אל. כ�. 

 22  לגבי כה� הגשנו בהסכמה. יוכבד כה� הוגש בהסכמה.   עו"ד אב� ח�:

 23  נכו�, אני שואל על בת אל סיני.   כב' הש' לוי:

 24  בת אל סיני אנחנו כרגע לא נביא אותה יש איזה שהיא בעיה, אנחנו דוחי! את זה.   ח�: עו"ד אב�

 25  אוקי, רשלה ליברמ�?  כב' הש' לוי:

 26  אדוני.  11 היא לא אמורה, ב  עו"ד אדרת:

 27  רשלה ליברמ� בדיו� הבא.   עו"ד אב� ח�:

 28  היתה החלפה.   עו"ד אדרת:

 29  יכול להיות שהחלפנו ולא עדכננו.   עו"ד אב� ח�:

 30  אולי לא עדכנת! את בית המשפט.   ו"ד אדרת:ע

 31  כ�.   עו"ד אב� ח�:

 32  טוב, זה באמת לא קשור אליה!.   כב' הש' לוי:
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 1  שוב, עדי! מתקשרי!, יש לה! בעיה אישית, אנחנו משתדלי! להחלי1.   עו"ד אב� ח�:

 2  מה התוכנית לישיבה הבאה?  כב' הש' לוי:

 3  בישיבה הבאה,   עו"ד אב� ח�:

 4  איל� ב� יוס1, רשלה ליברמ�, מיכל טווילי שהגשנו היו! וצח דוד.   עו"ד אדרת:

 5  זה ימלא לנו חצי יו!? של!?  כב' הש' לוי:

 6אני לא יודע לגבי רשלה להערי, כמה זמ�, א! יהיה אפשר לנסות להקדי! עד   עו"ד אב� ח�:

 7  נוס1. 

 8  עור, די� אדרת? פשוט, השעה צורמת לי.   כב' הש' לוי:

 9  בבקשה?  עו"ד אדרת:

 10  השעה צורמת לי.   ב' הש' לוי:כ

 11  אני מבי�.   עו"ד אב� ח�:

 12  זה לא רק הזמ� שלי, זה ג! עינוי די� לנאשמי!, אפשר לסיי!,   כב' הש' לוי:

 13  כמה את! מעריכי! את הזמ�,   עו"ד אב� ח�:

 14מספר העדי!. הרי מצטבר ואת! רואי! שאת! מגיעי! להסכמות אז תכפילו את   כב' הש' לוי:

 15  תתחילו ע! מספר גדול יותר, באמת, זה לא אמור, למה למשו, את זה? 

 16  לנו אי� אינטרס למשו, את זה.   עו"ד אב� ח�:

 17אבל זה יוצא ככה. תפיקו לקחי!. תכפילו את מספר העדי!. בס, הכל החקירות   כב' הש' לוי:

 18י! מרכזיי!, ה� לא ארוכות. אפשר להתקד!. לכ� אני שואל, הנגדיות למעט עד

 19  אני נות� לכ! קרדיט אבל רצוי שלא תישארו בחוב. 

 20  . 11 נקדי! אותו ל 13 אנחנו נביא אולי את אחד העדי! מה  עו"ד אב� ח�:

 21שהוא מה? עד שעדותו ארוכה או שזה עד שתגישו ג! בסו1 בהסכמה ולא עשינו   כב' הש' לוי:

 22  כלו!. 

 23לא, אני מניח שכל הרשימה הועברה לחבריי, מי שיש הסכמות קיבלנו, א! יהיו   אב� ח�: עו"ד

 24  עוד הסכמות, 

 25  החקירות קצרות עוד יותר.  4עדי! בשעה  20תוסיפו עוד, מהניסיו� שמזמיני!   כב' הש' לוי:

 26  כ�, אבל היו לנו מקרי! שבסו1 לא סיימנו באותו יו!.   עו"ד אב� ח�:

 27  נורא, עדי1, עדי1 מבחינתי, עדי1 מאשר לסיי! בשעה כזו. ג! לא   כב' הש' לוי:

 28ולחזור לדיו�  4 לא, ברור מבחינתנו, מבחינת נוחות של עדי! שה! צריכי! ללכת ב  עו"ד אב� ח�:

 29  אחר כ, עוד פע!. 

 30  אי� מה לעשות.   כב' הש' לוי:

 31  ולפצל את העדות שלה! זה ג! לא נוח.   עו"ד אב� ח�:
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 1עדי! לישיבה הבאה, זאת רשימת כל עדי  2אז תוסיפו לפחות אי� מושל!.   כב' הש' לוי:

 2  התביעה?

 3  לא.   עו"ד אב� ח�:

 4  לא? אז בכלל.   כב' הש' לוי:

 5  תשלימו לנו רק עד הפגרה.   עו"ד אדרת:

 6  זה לא עד הפגרה? אנחנו נשלי! עד לפגרה.   עו"ד אב� ח�:

 7  לא נסיי! את פרשת התביעה בפגרה?  כב' הש' לוי:

 8  נחנו לא הרבה אחרי, אבל אנחנו לא נסיי! אדוני. לא, א  עו"ד אב� ח�:

 9טוב, אולי צרי, ללחו. קצת על הדוושה, תעשו קצת מאמ. שביו! שני הבא לא   כב' הש' לוי:

 10  ייראה כמו היו! הזה. טוב, תיהנו בטיול. 

 11  תודה.   עו"ד אב� ח�:

 12  אני נועל את הישיבה.   כב' הש' לוי:

  13 

 14  �ההקלטה הסתיימה�

   15 

 16 שוור. גיל ידי על הוקלד




