
  

  יפו–אביב־בית המשפט המחוזי בתל

        מדינתמדינתמדינתמדינת    17171717				08080808				16563165631656316563    ת"פת"פת"פת"פ
        ואח'ואח'ואח'ואח' ישראל נ' אלינסו�ישראל נ' אלינסו�ישראל נ' אלינסו�ישראל נ' אלינסו�

        2018201820182018    במארסבמארסבמארסבמארס    25252525        
        ט' בניס� תשע"חט' בניס� תשע"חט' בניס� תשע"חט' בניס� תשע"ח

  

 543

כבוד ה כבוד הלפני  כבוד הלפני  כבוד הלפני              שופט העמית צבי גורפינקלשופט העמית צבי גורפינקלשופט העמית צבי גורפינקלשופט העמית צבי גורפינקללפני 

  1 
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 3        כוח המאשימהכוח המאשימהכוח המאשימהכוח המאשימה				באיבאיבאיבאי    נוכחי�:

 4        ווווכוחכוחכוחכוח				באיבאיבאיבאיבעצמו ובעצמו ובעצמו ובעצמו ו    2222נאש( נאש( נאש( נאש( 

 5        כוחוכוחוכוחוכוחו				ובאובאובאובאבעצמו בעצמו בעצמו בעצמו     3333נאש( נאש( נאש( נאש( 

 6        כוחוכוחוכוחוכוחו				בעצמו ובאבעצמו ובאבעצמו ובאבעצמו ובא    4444נאש( נאש( נאש( נאש( 

 7        פטור מהתייצבות)פטור מהתייצבות)פטור מהתייצבות)פטור מהתייצבות)    1111(נאש( (נאש( (נאש( (נאש( 

  8 

 9 פ ר ו ט ו ק ו ל

 10 

 11  מוזהר להעיד אמת וממשי� בחקירה ראשית לעו"ד קוסטלי�: –חוזר לדוכ� העדי�  – 2נאש� 

 12 לות של עמותת איילי�התחלנו לפי שכתוב כתב האישו� בפע� הקודמת הראית את כל הפעו  ש.

 13מול תורמי� ומשרדי ממשלה, התחלנו בפרשת איזרוס שלא יוחס ל� אישו�, לאחר מכ� 

 14 ש"חהתייחסנו למה שהמדינה מודה בכתב האישו� לפיה דאוד ביקש ממ� חצי מיליו� 

 15ספירציה וצללנו נחסנו לטענת התביעה לקויבמזומ� ודחית את הדבר הזה, לאחר מכ� התי

 16קי� ורונ� צור. סיפרת לנו על הצעות או בקשות אקי גנוב,ללפרטי האישו� ועברנו למיכאל ק

 17חס לעניי� הבא שעליו ישל דאוד שדחית אות�, התייחסת לטיסות לכס# לחב' פרסו�. תתי

18� לעמותת רעמדת בחקירה במשטרה הצעה של דאוד לפיה הוא יסייע בהבאת תרומה מאוליג 

 19  מיליו� דולר.  3איילי� בס� של 
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 1חוגרי שיבח!  כחלק מהפעילות הרגילה שלי הפניתי אותו ליוסיאכ! הגיעה פניה מצד דאוד,   ת.

 2את הדברי�. ביקשתי שיסביר לי מי התור� מה הייעוד של התור�. אמרתי לו שנשמע לי קצת 

 3לר. ומיליו! ד 3ד� שלא מכיר את העמותה לא יסתובב איתי בכפרי� יחליט להעביר שאהזוי 

 4איתי שהוא ת הפעילות שלנו. רה אביקשתי שיעביר את כל הפרטי� שניפגש איתו וירא

 5  מתמהמה להעביר את הפרטי� ואמרתי לו שלא נראה לי העניי!. 

 6, כותרת פרטי חשבו� בנק להעברה 23.3.14התביעה הגישה שבוע שעבר מוצג התאריכי� ה�   ש.

 7יוסי מעביר ל� את פרטי החשבו� של עמותת איילי� אתה מעביר לדני. דני כותב "בגלל 

 8ק צרי� הסכ� תרומה ע� זהות התור� וההעברה תהיה ע� פרטי המעביר שהסכו� גדול הבנ

 9  ). 389שיתאי�...אחרת לא יקבלו את הכס#. (ת/

 10  כ!.   ת.

 11  מיליו� דולר.  3לא לחצת� את דאוד על סכו� של   ש.

 12מיליו! שקל. ג� א� הכס+ היה  12הסכו� הוא יותר גדול מכל מה שמדובר בכתב האישו�. זה   ת.

 13ח של הארגו! מול הבנקי� אפשר למנ+ והיה נעשה בו שימוש מבחינת הכשוכב רק בנק ולא 

 14  בצורה בלתי רגילה. 

 15שיחות ע�  4שהיה החשב בתקופה הרלוונטית. אני מזכיר ל�  הזכרת את עמנואל מודריק  ש.

 16  החודש שהחלה החקירה הגלויה.  2014משתי שיחות מחודש דצמבר  –עמנואל 

 17  .ב'.(א' 217החקירות מוגשות ומסומנות נ/

 18  אני סובל מליקוי למידה חרי+ שנגיע לחקריה הנגדית תראה לי מראה מקו�.   ת.

 19. כתוב "בוקר זה עמנואל מודריק –, שכתוב "גבר" �2.12.14 אני מפנה לשיחה הראשונה מיו  ש.

 20אומר עמנואל "חבל.. אתה צרי� לחזק את הקשרי� של�  6נפרדי� מיאיר, ובשורה  ...טוב

 21אומר ל�  3אני עובר לשיחה השנייה עשרה ימי� לאחר מכ�, שורה  –" ע� פאינה ואורי...

 22יש נכונות הבנתי...תעבוד חזק שיחזרו  .עמנואל "הי מת�, יש וועדת כספי� שבוע הבא...

 � 23ויחזירו בוועדה הבאה. אתה אומר שאתה צרי� לדבר ע� דאוד. שעמנואל ביחסי� שלו את

 24תר ע� פאינה ודאוד, הא� הכוונה למברק שצרי� לעבוד ע� ישראל ביתנו כמה שיו אומר

 25  ברכה או משהו אחר. 

 26תפקידו  היה כמו אבא שלנו השני וזה בא לידי ביטוי במהל, הדר,. שעזב את עמנואל מודריק  ת.

 27צאי� כי אמר עד שמת! ודאוד יו 70ולדת היה חולה מאוד הוא לא הסכי� לחגוג יו� ה

 28לדת. את סיפור החצי מיליו! שקל שדאוד מהחרפה הזאת, לא חוגג והמשפחה לא חגגה יו� הו

 29בזמ! אמת. לא חיכיתי וג� הודעתי על זה  י� דיווחתי למודריקילפעילי� פוליט ביקש

 30במשטרה. שהוא אומר לי תחזק את הקשרי� ע� פאינה וע� אורי אריאל, הוא מכיר את 

 31החשב רי� נאמרו. הוא הרקע של הסיפור שלנו ישראל ביתנו ולא מגיע מתו, חלל שבה הדב

 32גליל בעול� שלנו החשב זה שומר הס+ האולטימטיבי ויותר מיוע. משפטי. -של משרד נגב

 33תפקידו לא להוציא כס+ וכ, ה� רואי� את תפקיד� בעול�. ה� מנסי� לבדוק אי, לא 
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 1לאוצר. ה� לא סומכי� על הפוליטיקאי�.  להעביר תקציבי� כדי שבסו+ שנה יחזור הכס+

 2  מה זה חשב משרד נגב.

 3  ?בחינתו עבודהמשמעות מהמה  ",תעבוד על פאינה"שאומר ל� עמנואל כ :י�תשל  ש.

 4ביקורות עשה לעמותה במהל, הזמ! שהיה.  ארבעלא לעבוד עליה�. היה קשה איתנו מאוד.   ת.

 5אני אפילו התמרמרתי בפניו שאנחנו לא עובדי� ומתעסקי� רק בביקורות. הוא אמר שעובר 

 6ות פלס. שהוא אומר לעבוד הכוונה לשיתו+ פעולה יהיותר מדי כס+ דרככ� ואת� חייבי� ל

 7לא משהוט אחר במוג לעבוד. הוא אומר שלעשות אי תה הכי טוב ולעשות פרויקטי� משותפי� 

 8  שעובדי ציבור יקבלו וראוי שיקבלו. 

 9השיחה הראשונה  – לש בינ� לבי� דאוד ועמנואל מודריקמציג ל� שיתו# פעולה משו ינא  ש.

 10  . 29.9והשיחה האחרונה מיו�  20.9.14בי� דאוד, השיחה השנייה מיו� , בינ� ל3.7.14מיו� 

 11  . 218סומ� נ/מתקבל ומ

 12שיחה ראשונה דאוד אומר ל� שצרי� עזרה קטנה ישבו ע� קורב� ההעפלה, ואתה שואל ע�   ש.

 13דאוד אומר שעמנואל הוא קורב�  14.9.מי, ודאוד אומר קורב� ההעפלה. בשיחה של ה

 14תסביר  –ודאוד אומר שישבו ע� קורב� ההעפלה...  3.7.14.ההעפלה. אני חוזר לשיחה מה

 15  מה אומר ל� דאוד. 

 16אליי ואומר לי שצרי, עזרה בהקמת בריכה ציבורית בעיר נצרת. בחקירה במשטרה  דאוד פונה  ת.

 17כל הזמ! דיברו איתי למה אני ממ! בריכה בנצרת. בגלל שהיה אירוע חד פעמי לא זכרתי את 

 18זה. לימי� שאני קורא את הפרוטוקול אני מבי! מה קרה בי! חשב משרד לבי! דאוד. את 

 19היו�. דאוד רצה בריכה, עמנואל רצה כפר סטודנטי� סמוס שבו אנו מואשמי� וקהמיקרו

 20דנטי� ומהמימו! ועמנואל אמר לו שיתנו דבר בדבר, והוא מהכס+ הקואליציוני יממ! כפר סטו

 21גליל יקימו את הבריכה. בגלל העול� שאני חי בו עמדתי כחומה פצועה לא להגדיר -של נגב

 22ול להיות שדבר כשר בדבר כשר טציה שהמדינה מנסה לשיי,. לא יכואת המושג התניה בקונ

 23  תקרא התניה. הדעת לא יכולה לסבול את זה. 

 24שדיברנו  �חרת ואז אתה אמר באמצע העמוד "סדרתי ל� את הענייואני מפנה לשיחה למ  ש.

 25שהסידור הוא על דעת עמנואל עליו, עצרת עלית וג� בעניי� פייסבוקי� וכו'. תאשר לי 

 26  . מודריק

 27אני מהתקציב של  ,אתה מהכספי� הקואליציוניי� תממ! כפר סטודנטי� – הברטר הזה נכו!.  ת.

 28  ליל אממ! את הבריכה. דבר טוב תמורת דבר טוב וכ, המדינה מתפתחת. ג-בנג

 29  לה. זוכר מה זה הפייסבוק והשטויות האהא� אתה   ש.

 30בקשה מהעמותה. הוא רצה שאגיד דברי� טובי� על מפלגת  הייתהג� בבקשה של דאוד לא   ת.

 31ישראל ביתנו. הוא לא ביקש מהעמותה לממ! את הקמפיי! הזה. הוא שאל א� אני מכירה 

 32רצה שאנשי� יכתבו ישראל ביתנו כל הכבוד. אני אמרתי  לקד� דברי� והוא יודעתחברה ש

 33  ק וכו'. לו שאי! בעיה ואבדוק מי החברה הטובה. ועל זה דובר פייסבו
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 1.. מנואל מכיר שצרי� לעשות וישל עמנואל מודריק 50מפנה לנ/אני  –אני מציג התכתבויות   ש.

 2  מולכ�.  תייחסות של� על קפדנותו של מודריקנט...הה

 3מרקר גמר  מיליו! שקל. דה 30-מיליו! הא לה דיווחתי שבהתחלה האשימו אותי ב 30-לגבי ה  ת.

 4מיילי�. בעניי! של -י!. אני מוכ! להראות אמותו זי� להיות באאת כל התרומה שהיו צריכ

 5ובי! דני לא אהבתי את הרעיו!  יק. ביניויסט כי זה לא מדואני רוצה לתת טו –הפיקוח 

 6תפת התקשרות עוברת בי! הקבלני� ועמותת איילי�. דרשתי שתהיה וועדת מכרזי� משושה

 7והחשב מרו�, ישבנו וה� בחרו את הסכ� המסגרת של  , החשב עמנואל מודריקלאיילי�

 8 ,מייל לעמנואל ושאלתי א� אי! ברירה והכס+ עובר דרכייהקבל! להתיישבות. אני כותב א

 9 ,ליל שמי שחות� על החשבונות זה מפקח מטע� משרד גלילג-שיכניסו בהתקשרות בי! נגב

 10   שלא יבואו אליי בטענות. אני צינור פה.

 11או מר  יציוניי� התכתבות בי� ישראל מודריק ולמטה מודריקפי� קואלמייל שכותרתו כס  ש.

 12שצרי� להדגיש את העבודה ע� מרכז גליל. חייבי� להראות שזו פעילות חדשה ולא קיימת 

 13שלא יפול במלכודת של תמיכות...השאלה שלי התביעה עשויה לטעו� בדומה לשלנו. דרור 

 14  בלשו�.  סורוקה חייבי� להראות פעילות חדשה שלא ניפול

 15 ,צרי, להבי! מי הנפשות הפועלות בזירה שירו! מעלה. אריאל זה היוע. המשפטי של ישראל  ת.

 16נגב והגליל. מה בעצ� ה� מנחי� אותי שאהיה יצירתי. א� אני לצור, העניי!ו ל א היתי ה

 17עיני� לעיירות הפיתוח כי ה להביא את הגרבעי הייתהלנו  –מגדיר את פרויקט דיור הגרעיני 

 18, אסטרטגי ביא אליו צעירי�. אמרנו שנל, למהלב הכפרי יותר משבע או יותר קל לההמרח

 19מיליו! שקל. החשש של דרור  150ות הפיתוח שטחי� ואז עשינו פרויקט של יונקי� בעיר

 20תפס על ידי היועמ"ש כהמש, לכפרי הסטודנטי�. לא יכול ללכת במסגרת הצעת יועמנואל שי

 21  מחליטי�. 

 22מיוחס ל� אישו� על שלושת  שבו לא ,מתחילה במבצע דרו� אית� –ופנס אני מפנה לפרשת צ  ש.

 23  החודשי� הראשוני� שבו. 

 24  הג� שהיטיתי בהקמת היוזמה שלו.   ת.

 25  20.714השיחה הראשונה מ  ש.

 26  . 214ומסומנת נ/ תהשיחה מתקבל

 27כל השיחה הזו תסביר מה הפרויקט למה צרי� לפתוח חשבו� תרומות  – 214אני מפנה לנ/  ש.

 28  � ע� יוסי חוברי. עולמה אתה מבקש להתיי

 29הפרויקט הזה הוא פרויקט דרו� אית! והרעיו! היה להביא תושבי� לקנות בבתי עסק בדרו�   ת.

 30האר. שסופגי� את עיקר האש שקשורה למבצע. דאוד פונה אליי ומבקש להעביר תרומות 

 31בת חשבו! בנק אחר. מבקשי� תור� שיתבע בחשבו! ואז יהיה קשה לדעת מה נעשה ע� לטו

 32הכס+. שא ני אומר חשבו! רדו� זה חשבו! לא פעיל. בכל מקרה תהלי, כזה שה ג� שהוא 

 33בסדר שאי! בעיה איתו. להביא אנשי� ממרכז האר. לדרו� אני אומר לו תדבר ע� יוסי חוגרי. 

 34על דרו� אית! שהייתי בהתחלה של הדבר הזה, אני מבי!  הכיצד המדינה לא תובעת אותי
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 1י! המבצע של העלאת מיליו! וחצי עולי� וקלגנוב ישהמבצע הא מבח! הביצוע. א� לצור, הענ

 2א� זה המבח! אי! לי אי, להתגונ! מולו. מדובר על מיקרוקוסמוס של כל פרויקט. היה עובד 

 3אחרות ואחרי זה נות! לחמי לבצע את  אני תווה מדיניות כללית ע� דאוד ואחרי� במפלגות

 4ב אישו�, במקו� שלא הצליחו הפרויקט. במקו� שנחמי ביצע את הפרויקט היטב אי! כת

 5עדיי, אני חוזר קט מתנהל בלרויקט יש כתב אישו�. אני יוצא למילואי� והפבפרוי

 6פו! כחודש וחצי אחרי המילואי� שלי ולא הייתי מעורב למעט השיחה מהמילואי� מקבל טל

 7קט. מצלצל אליי דאוד ואומר לי משהו לי מושג מי ומה על מה נעשה בפרויהזאת לא היה 

 8בקשר לצופנס ואני אפילו לא יודע מי זה, בהתחלה אני לא יודע מי זה ותו, כדי ה שיחה יש 

 9רי� לי שזה קשור לדרו� אית!. שצופנס החל אנשי� סביבי כשהייתי במשרדי העמותה אומ

 10לעבוד בשלושה החושדי� הראשוני� לא הייתי בעבודה הייתי במילואי�. לא אני קיבלתי 

 11ש�, וישבה ג� נטליה  הייתהאני מדבר בטלפו! ושואל מי שסביבי כשרעות  אותו לעבודה.

 12!, וזה מתקשר המנהלת חשבונות ושואל מי זה הצופנס ואומרי� לי שזה הבחור מדרו� אית

 13לזה שנחמי. אני יודע שאני חוזר ונחמי אומרת לי שהפרויקט של דרו� אית! רוצי� להמשי, 

 14במבצע של שיקו� ואני אומר לו מעולה אבל צרי, להארי, את החוזה. מבחינתי יש עובד 

 15ומבחינתי הוא יכול להמשי, לעבוד רק צרי, להארי, לו  –שרוצי� להמשי, להעסיק אותו 

 16  אני רואה את זה כעניי! פורמלי. את החוזה. 

 17   –. 10.11.2014מיו�  –אני מציג את השיחות בזמ� אמת   ש.

 18  . 220של דאוד מוגש ומסומ� נ/המסרו� 

 19זה קוד� לשיחה. אני לא חושב ששמתי לב לזה בזמ! אמת. אני שואל אותו מי זה המייק   ת.

 20  הזה???

 21  . 221השיחה ע� דאוד מוגשת ומסומנת נ/

 22  למה לא עידכנת את שני.   ש.

 23  פה בית המשפט, והפרויקט הוא מטע� דרו� אית!.  הייתהשני צור   ת.

 24הפרויקט נפתח בחודש עשירי, ומייק עובד אצל� ואתה שואל מי זה ואתה ענה שהוא קיבל   ש.

 25אס שלא קראת אותו ש. .א�.דאוד אומר ששלח ל� אס – בסו# חודש שעבר שהופסק....

 26 אתההחודש. התביעה טוענת ש שאומרת שהחוזה עומד להיגמר בסו#שומעי� את האישה 

 27מהשיחה הזאת יודע שדאוד מייק עובד של דאוד ולא קשור לאיילי� ונות� לו עוד כס# בי� 

 28  במידה וא� עובד או לא. 

 29  המושג עובד אצלי מבחינתי בפרויקט. זו המשמעות.   ת.

 30, והחשבת שולחת 146כותב לו סומ� נ/יש מייל שאינ� מ 10.12.ל� לאחר השיחה ב אני מציג  ש.

 � 31. המדינה טוענת שאתה מחליט ואתה 2 7,000מכתב לקובי יפרח שהאריכו לו חוזה על ס

 32  יודע שהאיד לא יעבוד. 

 33י! קלגנוב. אי, אני יכול יר לענשקומי� לעובדי�. זה מתבאותו זמ! אני בכלל לא מאשר תשל  ת.

 34ו לא. מבחינתי דאוד מבקש להמשי, את לאשר תשלו� כאשר אני לא יודע א� הוא עובד א
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 1יט יקט, מי שצרי, להחלשלו ומתחבר לי שזה דרו� אית! ונחמי רוצה להמשי, בפרו ההעסקה

 2, אז קובי "לית נחמיבסו+ החדש א� לשל� לו או לתא זה לא אני. מי שמקבל עובדי� זה המנכ

 3ת המדיניות. זה יפרח. וה� שני האנשי� שניהלו את השוט+ של האירגו!. אני רק קבעתי א

 4  עדיי! לא אומר שאי! לי אחריות עת מה שנעשה בארגו!. 

 5   –אני מגיש את המצגת של נושאי התפקידי� בארגו� בזמ� אמיתי   ש.

 6  . 222המצגת מוגשת ומסומנת נ/

 7את רו"ח חוגרי העמוד  לית, יש". כתוב שנחמי המנככתוב הגדרות התפקיד בעמוד הראשו!

 8  אתה יודע מי זה.  .קטור מסעשנקרא פרוי

 9קטור. החברה הרבה ידי המדינה בי! המושג רכז לפרוי . חל בלבול עלעובדי� 115לא. היו   .ת

 10שקל,  700-800! קט והיה פער בי! משכורת של רכז שנעשה ביכז את הפרויפעמי� שהוא מר

 11אות� קטורי� בד"כ בממוצע החציוני של הארגו!. אלה אנשי� שמביאי� למשכורות של פרוי

 12  קט הספציפי שיש לו התחלה אמצע וסו+. קופה קצרה רק לצור, הפרוילת

 13חס לפרויקט יקטורית שנשכרה לטובת גרעו! הראל, תתיהזכרת בפע� הקודמת את הפרוי  ת.

 14לשיטת� של המדינה זה אוי ואבוי החקלאי בבקעת הירד! שלטובתו שילמה עמותת בועז גול!. 

 15י� בית ספר חקלאי ואת הממ! והא� אנחנו כי החטיבה פונה אליי ואומרת לו שרוצי� להק

 16קלגנוב מבחינתי כ! מישהו מהעמותה. לא מכירי� ואמתי שכ!, ואמרתי שמי שמפקח עליו זה 

 17, צרי היה צרי, להיות מפוקח על ידי העמותה. זה כמו יותר הקיאקי�. בנושא של קלגנוב היה

 18קט שבו דובר על יעדי� מוגדרי� שמופעל דר, המערכת של לנהל או לפחות להיות חלק מפרוי

 19הארגו!. בדיעבד יכול להיות שזה מה שיצר את התקלה. אני הבאתי לארגו! תוכנית שלא 

 20קטור חיצוני שא+ יי! הזה. היו� בדיעבד זה לא פרוייכולה להכיל והשינוי גברה בענ הייתה

 21קטור אבל לא ת לזה. הוא פרוימצוינ א עושה. אריה כה! הוא דוגמהאחד לא יודע מה הו

 22  הארגו! מפקח עליו. 

 23לכתב האישו�. המדינה לא  24עוד לפני פרשת ויקה רבי� שמופיעה בעמ'  ליה שמטובהגב'   ש.

 24  טוענת נגד� בעניי� ויקה. 

 25דאוד פונה אליי ואומר לי בשיחת טלפו! שצרי, לאיזה שהוא חצי שנה, ואני מבי! שהוא מחפש   ת.

 26א יכול לקרות. היא עוזרת פרלמנטרית של פאינה במשכ! ואמרתי לש ור עבודה ואומר לוסיד

 27 הייתהשלא יגידו שאיילי� זה סני+ אחורי של יש עתיד. הטענה  ,במקומה ארבעלו שיביא 

 28שאיילי� היא סני+ אחורי של יש עתיד. ג� ע� העניי! של ישראל ביתנו היה לי חשש. מתנתקת 

 29א לעבור על החוק. אנחנו אנשי עשייה א� לבד שלאש שלנו בנוי אי, לעשות ומהשיחה כל הר

 30כנסת.  קבענו לפלס"ר � את זה. אלישבע מזי"אזה ר אוי טוב ואפשרי צרי, לראות א, עושי

 31הכנסת על מנת שתבח! את מימוש ההחלטות של צעירי� למדינה.  להכניס צעירי� פלס"ר

 32אפרופו שאתה לעבוד. ויקה באה מהמשכ! ואני מרי� לדאוד טלפו! ושואל אותו א� היא באה 

 33תי חצי שנה מל ל משהו שלא קשור ואני שואל אותו תגיד לי היא אומר לי שאתה שומע או
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 1 כנסת. דאוד אומר לי שהסכו� הוא מת? ואז אני אומר לו שיש את, פלס"רבאה לעבוד בא

 2  אס לאלישבע. -א�-מהות. אני מסיע את השיחה שולח אסקט! מדי. אמרתי לו בוא נדבר על ה

 3 –, אלישבע כותבת שצרי� להחזיר תשובות 22.10.14אס מאלישבע אלי� מיו� .א�.האס  ש.

 4הא� היה קשר ישיר. היא אומרת שצריכה להחזיר תשובות לפאינה. הא� היה קשר ישיר 

 5  בי� אלישבע לפאינה, ואחרי זה מה הרו� לקחת רכז לחצי משרה. 

 6  . 223מוגש ומסומ� נ/ מסרו�ה

 7 או קותירי, שלהרי� טלפו! לפאינה זה או עשבע לפאינה. אני מלא, לא היה קשר בי! אלי  ת.

 8דה אכז במסגרת הפסשל פלס"ר כנסת שחיפשנו משהו שיר קטדאוד. מדובר על אותו פרוי

 9קט פיקטיבי להכניס צעירי� לוועדות לפאינה אנחנו ג� עושי� עוד פרוי שלנו לממ! יחסי ציבור

 10  .אס הזה-א�-זה משמעות האס (בטו! סרקסטי)הכנסת וצרי, משהו לרכז את זה. 

 11  . 224שיחת טלפו� מוגש ומסומ� נ/

 12  דאוד שואל אות� א� פתרו� לא מצאת למי הכוונה.   ש.

 13  לויקה רבי!, ואני אומר שלא.   ת.

 14  הוא אומר שיעלה ל� ביוקר.   ש.

 15   הוא צוחק פה שלא תאשימו אותו באיומי�.  ת.

 16 188ל בסדר מתקדמי� שזה ג� והכשאז הוא אומר ל� שאתה הול� פגוש אתו ואז אתה אומר   ש.

 17  וג� פלס"ר כנסת. 

 18  זה שונה ממה שאמרה אלישבע.   ת.

 19יחס שוב לטענת ה שנבה שכל המשכורות של החברה יע� מי הוא צרי� לדבר. תת דאוד אומר  ש.

 20  שלנו. 

 21זה קשור לדרו� אית!. שאני חזרתי מהמילואי� ונכנסתי למערכת שהתנהלה בדרו� אית!   ת.

 22ה ולא אהבתי מה שראיתי. הוא רצה רשימה לא של המשכורות אלא של כל שלא הייתי צד ל

 23הספקי� ששילמו בא תו זמ! בדרו� ת. נשלח מסמ, מורט של נחמה שבו מפורט של המבצע 

 24של דרו� אית!. אני לא כל כ, אהבתי. הסיבה שלא אהבתי היא מהחשש של הקלי� שכס+ 

 25ה חלילה לא שיש פה שוחד, אני לצערי כבר ציבורי יכול לזלוג לידיי� פרטיות. אני בהקשר הז

 26  נעשיתי פחות תמי�. 

 27. יומיי� לפנטי הפגישה ע� אמ� ותוכ� הדברי� 14.11אני מפנה לשיחה בינ� לבי� דאוד ביו�   ש.

 28  צ#. באמצע העמוד הוא אומר שרוצה לשבת את� במקו� שאי� בו הרבה אנשי�. 

 29  . 225השיחה מוגשת ומסומנת נ/

 30לא אהבתי את זה. צרי, להבי! למה לא אהבתי. מדובר באד� שמספר חודשי� קוד� ביקש   ת.

 31  חצי מיליו! שקל במזומ! עבור פעילי� של המפלגה. 

 32אני ממשי� שורה אחרי זה והוא שואל אות� הא� מצאת פתרו� ואמרת לו שלא. השאלה א�   ש.

 33  הבחורה. אתה חושב שמצאנו פתרו� ואתה או מר לו שלא יכו ל להיות שזו 

 34  זה ויקה רבי! העוזרת הפרלמנטרית של פאינה.   ת.
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 1  מדוע אתה אומר לו לא היא כדי להסתיר שוחד.   ש.

 2  ה מה הזיהוי שיצור למפלגה נשי� הבעיברור, אי! בעיה שיבקש א  ת.

 3הוא אומר שחייב להוציא אותה לחצי שנה מאיפה שהיא היו�, ואז אתה אומר לו שהיא לא   ש.

 4  יכולה להיות בפירו� של העמותה. ואז אתה אומר שלא שיעורר הרבה שאלות . 

 5  א+ אחד לא מעלה על דעתו בקונסטלציה שמתקרבת להיות פלילית.   ת.

 6  רי� טלפו� לדאוד , מיד לאחר מכ� אתה מ09:17בשעה  14.11.14.השיחה מה  ש.

 7  . 226השיחה מתקבלת ומסומנת נ/

  8 

 9ל השיחות וביקשתי מאביעד שיבדוק לי מה היה היק+ השיחות שלי ע� דאוד מתו, ס, הכ  ת.

 10  בלבד ע� דאוד.  44שיחות מתוכ�  1,331שצוטטו לי. צוטטו לי 

 11גייס אתה מיד לאחר מכ� אומר "תגיד היא יכולה להמש� בעבודה. "אני ואלישבע רוצי� ל  ש.

 12אד� שיטפל בוועדות הכנסת, למה שלא תעשה את זה ואז אתה או מר לו תעזוב את 

 13  המשכורת ודאוד או מר שיכול להיות שיהיה מעולה. 

 14  נכו!, מה שיש בשיחה.  ת.

 15קטור. לישבע ואומר לה שאפשר להשיג פרויאס לא.א�.מיד לאחר מכ� אתה שולח אס  ש.

 16סי� ע� דאוד. זה הול� מלמטה א.א�.כל חילופי האס –לקחנו את הרצ# של התשובות 

 17  אס מאלישבע. .א�.למעלה. לפני זה יש אס

 18  . 27נת נ/מהרשימה מתקבלת ומסו

 19סבבה  :תב להככה משלמי� למשרד...ואתה כוהיא משיבה ל� שכבר סגרנו ע� משהו ג�   ש.

 20  .כותבת שהסביר לרכז.. אדבר אתו. ואז היא

 21מסיבה בירושלי� שהיינו בה ובסמו, לאירועי�  הייתהה. דפנה נמצאת פה שהיא ג� צד פ  ת.

 22האלה אלישבע במסיבה מעבר לשיחות שיש אומרת לי שרונ! צור אי אפשר להשיג אותו. והיא 

 23חוששת שזה יתפרש כיחסי ציבור לפאינה. אני ממש לא חשבתי שזה העניי! ואחרי זה יש את 

 24והיא מתכוונת מקורב  זהלאי מחפש ג'ובינו שאני אומר לה שנראה לי שהוא ההתכתבויות בינ

 25רמוז באיזה לקטור אלא למשהו אלא לתחושות שיש לה ע� רונ! צור. המדינה ניסתה לא לפרוי

 26לי  שהוא מקו� שעדתי על אלישבע ולא נראה לי שאתה עובד ע� אד� ואתה אמר לו נראה

 27  אי! דיבור. היא מצאה משהו ממפלגת העבודה וזה בסדר.  שאני...

 28  י קיס שה משהו שעלה עכשיו ולא חודשי� שאת� יודעי� שרונ� צור לא עובד. הרס מ  ש.

 29  ברור, הסברתי בצורה ברורה.   ת.

 30אתה מגיע לפגישה ואתה מנטרל שדאוד רצה מעט אנשי� ומביא את אמ� לאותה  16.11.ב  ש.

 31 16.11.15.) והשיחה מ 301פגישה. משיחה מאוחרת יותר של דוד מדבר ע� ויקה ואית� (ת/

 32, אתה לא צד לשיחה הזאת, ואני מנסה באמצעות מה שדאוד מספר לויקה 16.34בשעה 

 33מא של�. דאוד אומר לה שאיו� לי תשובה סופית ברור שזה ילהבי� מה היה בשיחה ע� א
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 1, ואז דאוד אומר לזה לא מתא� לנו 8.00.16.00.לומר אפשרי לעבוד ש� מכבלתי אפשרי. 

 2  גול. ,ולכ� אני ממתי� לתשובה מהבני� הע

 3  . תאראזה   ת.

 4ה� מתחילי� פרויקט חדש ויהיה צור� פרויקט מעניי� וכל זה גדול יהיה צור� לעשות משהו.   ש.

 5נה וכ� העידה כא�, אני עובר לאמצע העמוד שדאוד אומר "אני ואז ויקה מדברת על פאי

 6שה� מוכני� כ: "הוא אומר לה . ואז"שיכולי� לקחת שירותי� מהבניי� העגול סגרתי...

 7הבחורה תהיה  .ל יראה"וו צריכי� שהכולנאנחנו רוצי� שיעשו משהו בשבילנו וכ. לשכור..

 8ואז דאוד אומר שהשטות נקראת ויקטוריה שאתה  הרפרנטית שלנו אבל הילד משגע אותנו,

 9 הלשיחה הזאת אתה לא צד. זה נות� לנו זו� מה היה בשיחה בקפ עושה משהו עבורה...

 10  הילל בעזריאל. 

 11מא שלי. בשיחה הזו ישבאתי ע� א בר בשיחה הזאת מבחינתי. הוא מעוד התעצב!לא היה ד  ת.

 12דיברתי על אולמרט ושולה זק!. לא הייתי מעוניי! להיכנס למסגרת שאני לא מעוניי! על זה. 

 13קט מעניי! וגדול שאנחנו הולכי� לעשות ואז מיליו! שהוא פרוי 80-פרויקט של הדובר על ה

 14גי ואמרתי לו שהצעה טיו! שקל את� תצטרכו משרד אסטרמיל 150קט של הוא אומר פרוי

 15 אתה רוצה תכניס את ויקה תאראיקט הזה אפשר לקחת את , לפרושלי אמרתי לו שא� נל

 16חרת וולא ראיתי בכ, פסול. הוא כבר רצה להתקד� ויו� למ תאראנטית למשרד של כרפר

 17כי� מאחורי מנהל מראה את מערכת היחסי� שמעלי� רעיונות. אי! אצלי שאני הול, במחש

 18העמותה ועובד על כול� כדי שיונת! קרמר יקבל את התווית של קונספירציה. עוד רחוקה 

 19  הדר, מלבצע אותה. אני לא יודע זה לא הגיע למימוש ונראה את זה מהשיחה הבאה. 

 20מא של�. הוא כותב שמציע יאס אחרי הפגישה שהבאת את א.א�.לפני כ� אתה מקבל אס  ש.

 � 21שלהבא נדבר דר� סטיב�, כמו כ� א� יש רצו� להפסיק התקשרות בינינו נא להודיע דר

 22  סטיב�. אז אתה מתקשר אליו. 

 23  . 228מוגש ומסומ� נ/ אס.א�.האס

 24  נכו!.   ת.

 25  אס..א�.אני מציג שיחה בעקבות האס  ש.

 26  . 229השיחה מוגשת ומסומנת נ/

  27 

 28מא ישה ע� האישה הזאת, ואתה אומר לו שהאישה הזו זו אהוא אומר ל� אתה בא לפגי  ש.

 29את אמ�  ית הראיה של� הוא כועס למה הבאתושלי...תשק# לבית המשפט את הפער בי� זו

 30  ואתה דווקא הבאת אותה. 

 31מא שלי שהקשר בינינו יתנתק. רציתי להציב קו ילא רציתי במהל, הזה שאני אביא את א  ת.

 32המשותפת והוא לקח את זה הרבה יורת קשה ממה אדו� שנוכל להמשי, את הפעילות 

 33סיתי להעביר מסר ישחשבתי שיקח. אני מנסה באיזה שהוא מקו� לפייס אותו, על אולמרט נ

 34  דק וא+ אחד לא רואה או תו כפושע, עד היו� אני לא חושב שעשה רע לביתו. 
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 1מעשה  עשה ני תמיד מנסה לפתור את הבעיות ואני חושב שהואא" :ומרבסו# העמוד אתה א  ש.

 2  ".חכ�

 3ר וממנו אני צרי, לפרש שאי! לו דב הנושא הזה שאני הול, לעשות אותו חכ� זה היה המהות  ת.

 4וחצי דבר לסיפור הזה. הדברי� כמו שה� נשמעי�. לבדוק את הדברי� כמו שצרי,, ללכת 

 5רטיבית ואי, יליועצי� א� אפשרי זה מה שנקרא לעשות חכ�. לא שעושי� מערכת קונספ

 6תחמני� את כל המערכת על מנת שכספי� יגיעו לאיילי�. אני דיברתי על המתווה אנחנו מ

 7כו את הייעו. האסטרטגי. א� תארא ונפעיל דרקח את ימיליו! שקל שאולי נ 80-בהיבט של ה

 8  קט וזאת זכותו. התשובה צריכה להיות חלק מהפרוי –ויקה רבי! והוא חושב ש

 9, התביעה טענה שאתה אומר "נו הסתדר ל� 17.11.14.חרת אתה שואלת את דאוד בויו� למ  ש.

 10  . תאראוזה בכלל התשלו� שרונ� העביר ל תאראע� 

 11  . 230מוגש ומסומ� נ/

 12לא שאני יודע  ,תארא. אני אומר לו שהסתדר ע� תאראי! יאותו רעיו! א! באמת יצא לפול ענ  ת.

 13כס+ והנה אני מנסה לראות אי, אני עוזר לו  אתאר, ואני יודע שרונ! צור מעביר לתאראעל 

 14וב מזל ששלחת� יו� . ראיתי מאוחר מכ! את העיקללא קשור בכלוזה , תאראומקבל כס+ מ

 15  א שומע את הרעיו!. ווב הקלפני, בעי

 16. 14.11ויקה רבי� לא גיסה לאיילי� בגלל החקירה מיו� וו� טוענת ששהאי המדינה בכתב  ש.

 17לא  תאראמר ל� שע� המייל הזה הוא שלושה ימי� אחרי שדאוד או. 40ואני ממציג � את נ/

 18תבת שלקחנו רכז בנושא, ונראה לי שצרי� לתא� פגישה ע� פאינה. תאשר מסתדר. ויקה כו

 19  לי שהרכז זה לא הגב' ויקה. 

 20  נכו!.   ת.

 21  הנושא של ויקה ירד מהפרק בחודש לפני החקירה הגלויה.   ש.

 22  אז האופציה תמיד קיימת.  –שנה עשרי� וד נפתחת חקירה בע הייתהנכו!. א�   ת.

  23 

  24 

 25, הטענה שדאוד 2014ועוברי� לתחילת דצמבר  2014היינו בנובמבר  – ליה שמטובפרשת   ש.

 26, מוכ� 2014בר ממתקשר לסטיב� ואומר לו שאישר לאיילי� מיליו� וחצי שקלי� בסו# דצ

 27ליה קטי� שא� תעשה. הוא מבקש שהגב' מיליו� לטובת פרוי 1.5יילי� עוד להעביר לא

 28  תהיה מועסקת בעניי� הזה על ידי איילי�.  שמטוב

 29חלק מהישיבה. כל הדברי�  הייתהכל כתב האישו� מתבסס על שיחה אחת. אורית לא סטיב!   ת.

 30המהותיי� עברו רק דר, אורית ואני חושב שבא לידי ביטוי ההתנהלות שלי. אורית מצלצלת 

 31רבנו, אני ודני בקשה בוטה ולכ! סי הייתהלות את הסוגיה ואמרת שוה� מתלבטי� א� להע

 32. ה� יכולי� להציע הצעה ולתת לי להחליט. 100%אומרי� טוב מאוד שאנחנו סומכי� עליה 

 33הוא יכול להציע לי כל הצעה ואני ילד גדול. מציעי� את ההצעה ואני באינסטינקט עובר את 

 34מבח! העבודה שבית המשפט קבע, הג� שלא בטוח שהיה יוצא לפועל. אי אפשר לקחת שיחה 
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 1לי� רעיונות ולקבוע בו עבירת שוחד. למזלי א� היא ראויה שדאוד מבקש את שבה עו

 2להיכנס לזה. אחרי השיחה רצינו להיפגש ע� אורית  ההעסקה שלה, בגלל הנראות לא רצינו

 3וסטיב! מעיד שא� ואני אמר לה מה היא נכנעה לטייקוני� האלה, ואחרי זה אמרתי לסטיב! 

 4קיימת חברת כנסת לשעבר וכס+ שעובר נפנה למבקר ה בגלל הרגישות שנחליט לעשות את ז

 5המדינה. אני לוקח את משרד שפירא קרמר שניידר ולא פע� אמר לי עו"ד רונ! א� יש סוגיות 

 6מועסקת היה עובר  הייתה ליה שמטובמהותיות שתמיד אפשר לפנות למבקר המדינה. א� 

 7פשר קונספירציה. ג� א� . זה לא מערכת שיכולה לא-דר, המערכת הזאת. כל דבר זה כפו+ ל

 8  אני איש מאוד רע, ומושחת הקונסטלציה של המערכת לא יכולה לאפשר קבלת החלטות. 

 9השיחה ארוכה וממקד אות�  –אני מציג שיחה של אורית שהיא טוענת את הטענות שלה   ש.

 10. 3בעמוד  49.ו 48השיחה מתחילה בינ� לבי� דני, אני מפנה לשורה  –י� ילדברי� הרלוונט

 11ואז אתה אומר  .של דאוד צרי� שתדבר איתו... 1.5.אומר "לא יודע מה יהיה ע� זה, והאתה 

 12יחס לנושא של השיט ולמילי� להגיד לו שזו יתת –שזו הדר�.."  בסדר שצרי� להגיד לו

 .� 13  הדר

 14-דר, השיט. העו"ד קרמר דיבר באחד הפעמי� שיש נקודה שאני מנסה להתנות דר, דאוד   ת.

 15מיליו! החדש אלא קשור למיליו! יש!. זה  1.5-קט משות+ שלא קשור ליאל+ שקל זה פרו 300

 16יחות שהיו. אני אומר לו תגיד לדני שא� זו הדר, שא� יעבור המיליו! וחצי נוכל זועק מכל הש

 17  אקי� שזה ראוי וצודק. יאל+ לעמותת ק 300להעביר 

 18לה הצעה למשהו מאוד בוטה ודחינו  הייתהש, אורית אומרת 140שורה  7אני מפנה לעמוד   ש.

 19וב מאוד מבלי שתדעו מה ההצעה. אורית א ומרת שתפרט שתיפגשו טאותה, ואז דני אומר 

 20  אותה. א� אורית אומרת ל� לא לעשות. 

 21  אי! חיה כזו שלא יודעת מה סטיב! עושה.   ת.

 22או מר לו אתה  .מיליו�... 1.5.אורית אומרת שא� אנחנו אל נעשה מה לא יתנו לנו את ה  ש.

 23מיליו� שמוכ� לעבור שלהיות בסטנד ביי...מה שאמור  1.5שיש עוד  8הקשב. עוברי� לעמ' 

 24זה לא כזה פשוט אורית אומרת ש –לעבור יעבור, כמוב� שצרי� לגמור את השטות בצפו�..." 

 25יה הזו היא כבר חברת כנסת לשעבר, ודני אומר אז מה, אתה שואל א� וסטיב� אומר שהבע

 26שא� תעבוד באמת  166שורה צלנו באמת, וסטיב� אומר שתעבוד. מ� אומר בהיא תעבוד א

 27ה, א� באה לעבוד על פי הנחיות העמותה והצרכי� של העמותה. ואז דני שואל מה אי� בעי

 28נופל על דני ואז ה, בסו# זה טיב� אומר שאתה לא רואה כלו� בעיס – עת לעשות...א יודהי

 29סטיב�  –איתנו וסטיב� אומר שהיא יכולה... באה לעבוד מת� שואל א� היא  –דני צועק עלי... 

 30אחרי שהיא מאשרת את הדברי� תית� לנו את ההסבר  – אומר שתעשה עבודת שיווק על...

 31של מה שקורה בשיחה הזאת בדגש על המילי� של סטיב�. בהקשר א� באה לעבוד 

 32  סי. לית שיווק למגזר הרו"כסמנכ

 33טואציה וזה מה שסיב, אותנו בכתבה אישו� הזה. הפער שאנחנו וסטיב! קלטנו את הסי  ת.

 34מבחינתנו רחוק מלהיות סופי. בשיחה שסטיב! מנהל ע� דאוד אומר שלהפתעתי ה� הסכימו. 
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 1שהוא חשב שזו הצעה שאי! סיכוי שדני ומת! יסכימו עליה. הפער נבע משיחה  את אומרתז

 2ה מה את נכנסת ע� אורית שלא היה שול+ לה כשעה וחצי אחרי זה שאני בא ואומר ל

 3לטייקוני� האלה, ולמה היא מציעה לי הצעות שברמת הנראות ה� אפס. זה לא שנראה לי 

 4נורא ואיו� שא� חברת כנסת מחפשת עבודה תבוא. נראה לי בעייתי ההקשר של כס+. לכ! 

 5אחרי השיחה שלו ע� דאוד א ני אומר לסטיב! שא� נעשה בגלל ההקשר אפנה מבקר המדינה 

 6  ו. על מה כתב אישו�?לקבל את אישור

 7שעתיי� אחרי השיחה הזאת. אורית אומרת שקיבלו הצעה לא  88דיברת על השיחה נ/  ש.

 8שעתיי� על אות� כספי� השיחה מתחילה כ� "מה את משחק לידיי�  ראויה ודחו אותה.

 9תאשר לי שאתה מבי� מאורית שאי� בעיה לשיטתה ע�  –קוני� האלה..." ישל הטי

 10  מיליו� האלה.  1.5.טוב תמורת השמה העסקתה שלה גב' לי

 11חד משמעית כ!. אורית מבחינתי לא מספיקה שא� אני אקבע א� זה בסדר או לא. ישל לי   ת.

 12משרד וה� יכולי� להביא לי איזה בקשות שעולות על דעת�. לכ! לקשור את סטיב! בתיוו, 

 13ומה לא, לי יש לשוחד זה לא יאומ!. אי, הוא יכול באיזה כלי� סטיב! יכול להחליט מה כ! 

 14  משרד.  יועצי� והוא עובד שכיר באיזה שהוא

 15העובדה שנפתחה חקירה  הייתהלא יצאה לפועל  ליה שמטובהסיבה של העסקתה של גב'   ש.

 16  ימי� לאחר מכ�.  20.גלויה כ

 17  אז התביעה צודקת.  ליה שמטובא� המבקר היה מאשר את העסקתה של   ת.

 18, תחדד את הנתח בי� לעבוד אצלנו אי� בעיהא� היא באה ראינו בשיחה שאתה אומר ש  ש.

 .� 19  הבקשות של דאוד שיעבדו אצלו לבי� אצל

 20. המשמעות שהיא באה לעבוד איתנו זה תאראבחורה כמו ויקה רבי! שתועסק כרפרנטית ב  ת.

 21  אומר מאה אחוז איילי�. 

  22 

 23  לאחר הפסקה

  24 

 25  המש� חקירה ראשית

 26  לבקשת המדליות תית� תמצית של הנטע� כלפי� ומה היה.   ש.

 27דאוד פנה אליי בבקשה לקנות מדליות לאנשי� שהשתתפו במלחמת העול� הראשונה. אמרתי   ת.

 28לו שמהעמותה לא יכול לצאל ואני אבדוק ע� דני א� הוא יכול למצוא תור� העניי! מעניי 

 29  אותו ודני לא מצא תור� ובזה נגמר העניי!. 

 30.וזה ב 15.12.הטענה שהשיחה הראשונה היתה ב – 11.12.14.לשיחה ראשונה ב מפנה  ש.

 31, יש ארגו� שנקרא ברית וותיקי המלחמה..." 5. "שכחתי לשאול אות� משהו, שורה 11.12

 32והוא אומר ל� מה שאמר לו בבוקר אתה יכול  – שנה... 70, שנה הבאה זה 46אי� לה�  –

 33ת� ל� לבדוק ישי 18עבוד, ואז אתה או מר לו בשורה לגייס ואומר שכ�, דאוד אמר שיתחילו ל
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 1אתה הבנת אותו...צרי� לבדוק א� אני יכול למצוא תור� שיעניי�  17.3.לפני ה –את זה..." 

 2  ממ�.  ש..". מה הוא מבקאותו, ודאוד אומר שזה משימה חשובה.

 3  . 231השיחה מתקבלת ומסומנת נ/

 4הכוונה לבחירות והבנתי ג� מהשיחה  17.3-השיחיה מדברת בעד עצמה, שהוא אומר ב  ת.

 5עצמה בזמ! אמת. היה ברור שמהעמותה לא יצא ולחפש לזה תור�. הוא בהתחלה חשב 

 6שהעמותה תממ! ואני אמרתי לו שזה בלתי אפשרי ואני יכול לבחו! לחפש תור�. לא 

 7  הסכמתי שיבוא מכספי העמותה. 

 8שאתה מעדכ� את דני בפע�  15.12"זו שיחה מיו� ביניכ� בשיחות בזמ� אמיתי. ל עולה והכ  ש.

 9תגיד דאוד רוצה שנמצא איזה תור�  –הראשונה על השיחה של� ע� דאוד. "אתה אומר לדני 

 10"אני לא רוצה שיצא מהעמותה..." דני שואל  –שיהיה כאילו כמו הצרכה, אתה מבי�..." 

 11חס לטענת התביעה שדני אומר שיכול להגיד לו יתתי –ישירות מתור� ואתה אומר כ�..." 

 12צא ישירות מהעמותה אלא ישירות שיֵ  וצהלעובדה שאתה אומר לדני שאתה לא רשטות כזו. 

 13  מתור�. 

 14  . 232ת נ/שיחה נוספת מוגשת ומסומנ

 15אני לא טיפלתי בקשר ע� התורמי�, ולדני היה תמיד חשוב להיות שקו+ מול�. זו הסיבה   ת.

 16המו! כס+ כי נוצר אמו! מאוד גדול לשני החברה האלה שנקראי� מת! ודני.  שהצלחנו לגייס

 17! אותו ולהגיד לו שזה חשוב לבחירות, יידני עושה אינוונטר בראש למי אפשר לפנות שיכול לענ

 18יו"ר קר! היסוד העולמית דובר שתהיה היו"ר ישראל ביתנו  הייתהיוקי במקביל לזה ש

 19  שה לו את החיבור בראש. מה שע העולמית אז אני מערי, שזה

 20  שדני אומר שטות כזאת.   ש.

 21בהקשר של מטרות העמותה, זה לא במטרות העמותה ולא נוכל לעק� את זה למטרות   ת.

 22  העמותה. 

 23  את� ישר קושרי� את הבקשה של דאוד ג� ללפיד וליברמ� לעבודה וסיבוני ע� בנט.   ש.

 24החשש הגדול שלנו היה מזיהוי שלנו של יאיר לפיד. יומיי� לפני המעצר בעיר לוד שבה הגיעו   ת.

 25כל הסטודנטי� שלנו ושל תוצרת האר. הגיעו לערב שפתחנו במה ליאיר לפיד. לי היה חשוב 

 26ועולה מהשיחה ע� דני לפתוח לכול� ולא רציתי שתעלה טענה שיגידו איילי�. אנחנו יודעי� 

 27  ש מהיו� למחר, וזה כוח לכ! הפוליטיקאי� רצו להתחבר אלינו. אי 1000להביא 

 28אל# דולר למדליות,  20 –דני אחרי שדיברת� על המפלגות שומע ממ� פע� ראשונה   ש.

 29שלכ�  סות של� להצעה שדני אומר אולי העמותה כ� יכולה וההחלטהחההתיי –מעניי�..." 

 30  שלא יצא מהעמותה. 

 31ה התכוו!. בחקירה א� היה אפשר לתת מכות על המשפט הז דני מעלה רעיו! גרוע והוא לא  ת.

 32אני לא רחוק מזה. אני אמרתי לו לא ומיד קיבל את דעתי סביר להניח שהיו מכי� אותנו, ו

 33יקה פו.,  ,מה אתה :אומר ל והוא"ובזה נגמר העניי!. אני מפרש! את דני צלצל אליו המנכ

 34פחדתי ולא רציתי להסתב,  ,ני שמר!בראש. אלי שואה, ואני מערי, שזה מה שהיה לו ניצו
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 1לה�,  תא יכול לענולאני דו. אחת הבקשות שבזה. לקראת המעצר הרגשתי הרבה לח. מצי

 2  תפוצ. הפרשה. הושנית רק אני ודני לא ידענו שהולכת ל

 3  לפו�. מתי דאוד מבקש ממ� להוציא את הט  ש.

 4כי יש לי את הזכרו! שהוא מתחילת נובמבר אני מתחיל להרגיש לא בנוח ע� האיש, (דאוד),   ת.

 5שור מועד, ואני יודע שיש סיפור של ב! אד� שהיה איתו משהו לא בסדר. אחרי זה נכנסי� 

 6ועושי� דברי� נפלאי� ביחד ואז לקראת הסו+ עולי� כמה דברי� שמעוררי� בי תחושה לא 

 7אני  ) ואז5אל+  300-נוחה האחד שהבחירות מתקרבות, והגוו! שלו מתחיל להיות לא ברור (ה

 8חיזקה אצלי את התחושה שמשהו  הייתה. התגובה שלו 16.11-מא שלי לפגישה ביהול, ע� א

 9מהחיי� שלי. זה לא שאני ק� בבוקר חי את דאוד והול, לישו!.  2.3%לא בסדר. אני מזכיר זה 

 10דרדרות מגיעה והשיא של זה היה שאני מגיע לישיבה ודאוד יהתעסקתי כל היו� ע� דאוד. הה

 11מא שלי שזה עושה לי כל הדבר יהטלפו!. אני זוכר שיצאתי מהרכב ואני אומר לאלוקח לי את 

 12, 23.12.14-יו� לפני המעצר, ב נו יוצאי� מהבית של עמנואל מודריקהזה מרגיש רע. אנח

 13ואומר לדני ויוסי שלא מדליות, ולא קיאקי� אני לא רוצה שו� קשר ע� הדבר הזה. אני זוכר 

 14מדי� שלושתנו ש� ואני אומר שיצאתי עכשיו ונראה לי יותר וע שאנחנו יושבי� היה פח ירוק,

 15מדי, אנחנו לא מביני� מה קורה, לא כלו�. באותו ערב דני מצלצל לרונ! מרו� מנהל הכספי� 

 16אל+ דולר אנחנו יורדי� מזה והוא אומר  160-של קר! היסוד ואומר לו הסיפור שדיברנו על ה

 17חרת לפחות חצי מכתב האישו� היה ויו יו� למאת זה לרונ! מרו� ולא חקרו אותו. א� ה

 18הול,. המדליות והקיאקי� היה יורד, זה לא חקירת המשטרה ויו� לפני המעצר ואנו זועקי� 

 19את זה בחקירה. לא רק רונ! מרו� ג� שושי ברנדמ! עשה טלפו! שמוודא שלא מעבירי� לא 

 20צלת ועונה השוטר היא מא שלי מצליבבוקר עוצרי� אותי, א 6.30-לקיאקי� ולא למדליות. ב

 21מצלצלת לדני ואומרת לו שהיא רואה בתקשורת שיש פרשת ישאל ביתנו, ודני אומר לה מ את 

 22מבלבלת במוח שאנחנו לא קשורי� לזה. הוא אומר לה מה הקשר בי! פרשת שחיתות לדני. 

 23שה לפני חודשיי� באתי לרונ! ואמרתי לו אתה זוכר שדני צלצל אלי, ואמר לי לא, נו אז מה נע

 24  ע� זה?

 25. השיחה האחרונה 22.12והשיחה ששדאוד מבקש להוציא את הט לפו� היא  24.12.היינו ב  ש.

 26שיחה משולשת בינ� לבי� דאוד ודני ו"אתה שואל את דאוד בכמה  17.17.�ב 15.12.ב הייתה

 27אני מפנה לשורה באמצע שדאוד אומר כ� וחייב  –אל# דולר..."  20הסכו� מדובר והוא אומר 

 28התביעה טוענת שזה פסול שהוא כאילו מתנה שיהיה  –ו# ינואר את המדליות..." לחלק בס

 29  לו כח פוליטי ולישראל ביתנו יהיה לה כוח לעזור לנגב ולגליל. הא� היה פסול. 

 30  . 233נ/ נתסוממו תמוגש 17.12.השיחה מ

 31מבחינתי. קראתי את השיחות אמביוולנטית  הייתהזו הסיבה שמערכת היחסי� ע� דאוד   ת.

 32זה שפאינה אומרת  ביניה� ואתה רואה פער בי! הרצו! של דאוד לעזור לנו "לש� שמי�" ולבי!

 33מצידו. הוא האמביוולנטיות בשיחה מה יוצא לנו מה� ה� רק מדברי�..." אתה רואה את 
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 1את הנגב ליישב גב והגליל וא� יהיה לו כוח יעזור לה� ליישב את הנאומר שנעזור לו כי צרי, 

 2  ות הדמוקרטיה. והגליל, וזה מה

 3  חודשי�.  3.4התרומה בלוחות הזמני� קצרה, ויכול להגיע מהחברה האלה בתו�   ש.

 4ר� וא� או העמותה או החברה שמספקת את המדליות. הסיבה שדני אמר שיקח זמ! לגייס תו  ת.

 5, נקודת המוצא שלא רוצה להסתתר מאחורי אימרה שרוצי�, לא חודשי� אי! בעיה 3-4יחכו 

 6  לעזור.  שלא רוצה לא

 7הוא עוד פע� מעלה את עניי� הקיאקי� ואתה אומר שדיברת ותעביר עד סו# החודש. ובסו#   ש.

 8העמוד רואי� את המקור. בעמוד השני לשיחה אתה אומר "לי אמרת שתעשה בסו# 

 9  השבוע..." 

 10  נכו!. מעל השלושה מיליו! שקל שקר! היסוד צריכה להעביר.   ת.

 11וצה שה� יעבירו את הכס# כי מנהל הכספי� יוסי חוגרי תה רדאוד אומר ל� אל תסביר לי וא  ש.

 12ויו� ראשו� חוזר לעבודה, ואז דאוד מפקפק בתשובות של� א� דיברת ע� יוסי..."  19.חוזר ב

 13  תספר את מעורבות מנהל הכספי� בנושא התרומות והמדליות. 

 14בישו עליי יש שתי נקודות אחד לא נעשה שו� דבר מבלי שיוסי יהיה מעורב. אפילו תל  ת.

 15קונספירציה זה לא אפשרי מבחינת הארגו!. כל מה שקשור לממשק של קר! היסוד יוסי היה 

 16ע� שני כובעי�, בכובע הראשו! היה מנהל הכספי� של איילי� ובכובע השני היה הגור� 

 17המפקח מטע� קר! היסוד. כי היה מנהל הכספי� של קר! היסוד לפני שהגיע אלינו ולפני כ! 

 18במערכת היחסי� ביני ובי!  חלקה של הכספי� בסוכנות היהודית. מצד שניהיה מנכ"ל המ

 19צי� ה. מנהלי כספי� באופ! כללי לא רוא שאני ילד קט! היו לי וויכוחי� איתו, והרביוסי ל

 20  להוציא כס+ וה� מחפשי� אי, לא. בדר, מוצאי� בסו+ מגיעי� לסידורי� כאלה ואחרי�. 

 21הוא שואל אות�  –את� מחר והוא אומר בשדרות..." השיחה מסתיימת שדאוד שואל איפה   ש.

 22דני אומר תשלח בפקס ודאוד אומר ל� תעשה משהו  .איפה אתה ואתה או מר לו בדרו�...

 23  י את זה בפקס. תמה העקיצה שדני אומר שלח –ע� האידיוט הזה..." 

 24החשש כבר קיי� אני ודני ג� מדברי� בינינו וצרי, לראות אי, מתנתקי� מהדבר הזה. הוא   ת.

 25שלנו א�  state of mind-המתכו! להגיד שהתקשר מטלפו! קווי ודני התכוו! לעקו. אותו. 

 26הנושא הוא לא לטלפו! אז תעזוב אותנו, א� כ! לטלפו! ואתה רוצה להגיע לאיזה משרד, אז 

 27  בפקס, מה ישלח בפקס את בקשת השוחד? זו הכוונה.  דני עוק. אותו תשלח

 28בינ� לבי� דני והוא אומר ל� "אני פתאו� קולט שלא יכול להיות תרומה..."  17.12.שיחה מה  ש.

 29מה נאמר בשיחה ומה הקשר בי� השיחה זו לשיחה שדני מנהל ע� תסביר את הקשר  –

 30  . 85האד� ב� 

 31  .233שיחה מו גשת ומסומנת נ/

 32י! אותו, ובדר, מתערבב לו יצה לפרש! את דני. אומרי� לדני שיחפש תור� שמעני לא רואנ  ת.

 33תור� צרי, להיות  ל יוצאי המלחמה, אני הול, לעניי!לשל� לספק ואני אומר לו לעמותה ש
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 1שבוכה לו  85על מה העמותה ומה הסיפור שלה שיעבירו לי ניירת. הב! אד� מצלצל לב! 

 2בהודעה אמר פע� לחוקר שהוא מבי! שאת� הולכי� בטלפו! שהמדינה שכחה אות�, ודני 

 3הבנו  .ק מהחקירה במשטרהלכתוב עלינו כתב אישו� על מצוות שעשינו. שיצאנו בשו 6

 4  ני מצוות שעשינו. ישהולכי� להגיש נגדנו כתב אישו� על כל מ

 5 20.דני אומר "ה 18את� מדברי� על סיגל. בעמוד השני בשורה  – 204נ/ 17.12.השיחה מה  ש.

 6מדני  22צרי� להחלי# משורה  –אל# דולר ע� מי אתה באוטו, ואתה אומר שאתה לבד..." 

 7אומר "כי זה תרומה". אתה אומר "לא, אני אגיד ל� מה אני  26דני בשורה  –למת�..." 

 8סגרנו את הפינה  29אתה אומר בשורה זה הכי טוב, ו 28ודני אומר ל� בשורה  –רוצה..." 

 9ואי� חובות לא# אחד לא התערבבנו ודני אומר "טוב מאוד". דני אומר הדר� ה יחידה להגיד 

 10לתורמת את האמת. מה המעורבות של יוסי בהקשר הזה. לפני הפגישה של� ע� דאוד 

 11.שמבקש שתמשו� את הטלפו�, ומה המשימה שאתה או מר ליוסי בהקשר הזה. מה זה ה

 12  אל# דולר, קיאקי� רוח חדשה, אי� חובות לא# אחד לא התערבבנו...".  160

 13 אל+ דולר, ואני אומר שלא, שיש 20-מה שדני בא ואומר שיחזור יוסי חוגרי אגש אליו בעניי! ה  ת.

 14י� לו שיש לו משימה אחת בחי להגידלי פתרו! אחר, ואני אומר לו מה אני רוצה שיוסי חוזר 

 15, בקר! היסוד, א� זה ימומש ס תורמת שיושבת בניו יורקינדה מירלאל+ דולר של ל 160ש 

 16אל+ לקיאקי�  30אל+ דולר ילכו למדליות ועוד  20-אנחנו רוצי� שהקט הזה א� לא, ולפרוי

 17והיתרה. בסו+ זה מתנקז להצעה שבסופה לאחר שהוא לו קח לי את הטלפו! אני יוצא 

 18תי מהב! אד� הזה לא זה ולא זה, ובזה מעמנואל ואומר ליוסי ודני ואומר לה� שיעזבו או

 19י! של י!. בנקודת הזמ! הזאת אז לא התערבבנו, קרי לא עובר דר, העמותה. הענינגמר העני

 20  החובות היה בהקשר של אלישבע ומתקשר לשיחה של אלישבע ומיכאל. 

 21כמה מקלטי� חסרי�  5דאוד שואל בשורה  –שיחה בינ� לבי� דאוד על נושא של מקלטי�   ש.

 22. מה הנשוא של .נדבר ביו� ראשו�..."  –כה גודל של כל אחד..."  –..." 12ואתה אומר  לכ�,

 23  המקלטי�. 

 24  . 234שיחה נוספת מוגשת ומסומנת נ/

 25וראי� מנסה לראות א� יש לנו דת הזמ! הזאת לא הבנתי עד הסו+ כמו שכולכ� קוקבנ  ת.

 26קט בניה שיכול להלביש לנו איזה קבל!. באופ! עקרוני שאתה יו"ר העמותה שעוברי� פרוי

 27דרכ, מיליוני� ואומרי� ל, רונ! צור יורד הסנסורי�, שאומרי� קבל! אפילו היועמ"ש של 

 28כל  –העמותה אפילו שדאוד יפנה אלי, קבל! אתה רק צרי, לבדוק שעומד במחירי השוק..." 

 29על הפרסו�  5אל+  300-י לא טוב כי ברגע שאמרתי לו לא על ההדברי� האלה יחד התקשרו ל

 30  אני חשבתי שהוא עושה את זה בראש. הוא לא מהנדס בניי! ואי, הוא יביא קבל!. 

 31  טוענת בכתבה אישו� שהנושא של מדליות נעצר בגלל חקירת המשטרה.  התביעה  ש.

 32  אי! מה לעשות.   ת.

 33צע הקמת הכפר בשדרות, ואז יש את אני רוצה להשמיע שיחה ושל דאוד, אתה באמ  ש.

 34  ינתי זה לב התיק. מבח –השיחה...(השיחה מושמעת) 
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 1  235מתקבלת ומסומנת נ/ 21.9.14השיחה מיו� 

 2השיחה הזאת אני שונא או תה בגלל השפה הגסה בה. כל הכתב אישו� הוא על זה. מראה לי   ת.

 3ואני אומר כמה  5.5 צח אחד ומשמיע לי את השיחה ואומר לי "נמאס לי ממ,, יש לי עוד

 4לא יכול להיות שאמרתי דבר כזה זה יכו ל להיות או  –להביא ל, ומנתק את השיחה..." 

 5אז הוא  –בהומור. אני לא זוכר את כל השיחות והוא או מר זה נאמר "בכמה להביא ל,..." 

 6שכח להמשי, את השיחה על הפעילויות המשותפות שלנו ע� הליכוד וע� ישראל ביתנו. זה 

 7יו� שני לחקירה שהבנתי שלא מחפשי� לחל. את האמת ומנסי� להרשיע אותנו. אני  היה

 8אמרתי לו שישמע טוב שא� יעש האת זה עוד פע�...אחרי זה הוא משמיע לי את המילי� על 

 9הפעילות המשותפת. אניא מרתי שא� רוצי� שאשת+ את� פעולות שלא יעשו לי מניפולציות 

 10רכת אכיפה החשש שלי שה� יגיעו לחקירה ע� ההתוויה כאלה. מדינה צריכה שתהיה לה מע

 11ל מכוו! מכל כיוו! שלי ושל סטיב! דני והעדי� שקשורי� סביב הדבר ושל הקונספירציה. הכ

 12  וותה בי! האנשי�. טהזה להראות שיש קונספירציה שנ

 13של�  4ואתה שואל כמה על הפעילויות המשותפות ואומר  5.5מה שיח שאומר ל� שיביא ל�   ש.

 14  ומיליו� וחצי של פעילויות משותפות. 

 15שהוא מעביר יש אמירה למפלגה להחליט מה ה� רוצי� לעשות ע� הכס+ ובתנאי  5.5-בתו, ה  .ת

 16יא את רצו! הע� שזה עומד במטרות שלנו. המפלגות במדינת ישראל זה הכלי הדמוקרטי להב

 17ודא את האג'נדה שלה�. מהכס+ לו לידי ביטוי. א� נתנו לה� כספי� קואליציוניי� זה חלק

 18נדה שלה� לידי 'רגוני� כמונו לאחד ולשת+ פעולה על מנת להביא את האגה� מבקשי� מא

 19אני טוע! שזה לא סוגיה  –פעילות. זה כל הסיפור הזה. ברגע נמקד את הסיפור בעניי! הזה 

 20  או לתקשורת ואולי למבקר המדינה. ! ציבוריילדי! פלילי. אני מבי! את זה כסוגיה לעני

 21אני מצטט התייחסות של� לסטיב� אמרת במשטרה שהתקשרת לאורית לרנר שקיבלת את   ש.

 22ההצעה של החצי מיליו� במזומ� וביקשת לפנות לאג# התקציבי�, אורית לא זכרה את זה 

 23דברי� שאתה אומר לאורית  41רות שלה עד שעשו ביניכ� אימות ואישרה או תו מעמ' בחקי

 24שיבה אצל אורית במשרד שאני סטיב� ואת ישבנו ואני  הייתה –"דברי אמת לא יעזור..." 

 25אומר את זה להגנת� אמרת לסטיב� לידי שיזהר אל תדחו# איפה שאתה רואה שזה נראה 

 26ואומר "לא היה לי כזה קשר ע� סטיב� כחל  43עמ' ל� לא בסדר. אחרי זה אתה ממשי� ב

27� אתה צורח על החוקרי�, מה שמת� את סטיב� ייודע א י היה ע� אורית, ואני לאהקשר של 

 28פה, עשית� אותו בניי� חיי�. סטיב� מבחינתי היה פקיד שלה, אני יודע שאורית אגיד 

 29לאורית ואמרתי לה  להגנתה במקומות שהייתי בה� הזהירה כל הזמ� את סטיב�. צלצלתי

 30שתדעי ל� שיש לי תחושה קצת מגזי�. כל דבר שהיה קשור לישראל ביתנו היה מבחינתי 

 31גזי� ועל המשולש שנקרא במה סטיב� התחת זכוכית מגדלת א� זה סביר או לא סביר. 

 32  סטיב� ומת�. .  ,אורית

 33ה מושחתת. לא ברגע שפרשת התביעה התגמגמה בראייתי הלכו לסטיב! הציעו לו בעיניי הצע  ת.

 34אל+ או לא. הציעו לו שיודה שהטיית הדרכי� היצירתיות ונפתור ל, את  20א� נתנו לויטרני 
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 1ה לסטיב! הבעיה. לאור, החקירה במשטרה. זה הכאיב לי כי אני התכוונתי להגיד שמה שקר

 2ו אחרי הרעיו! ולכ! אני מגע איתי וע� דני וע� העמותה. נסחפקרה להרבה אנשי� שבאו ב

 3מיליו! שקל,  16תה חייבת לו יה מקרה ע� קבל! בש� ליבי מחל+ שהעמותה הישקראומר 

 4תה תחושה קצת אחרת. סטיב! כל כ, רצה לעזור ואמרת יקוד� לא היו יביו� המעצר שלי. הי

 5לו שו� מנגנוני בקרה שהיו לי. לי יש יוע. משפטי ומבקר פני� ומנהל כספי� שתפקידו להג! 

 6  מבית מאוד חזק.  ! הצעות כדי להביא כס+ לעמותה. אני באעליי מבוקר עד ערב. כל הזמ

 7הוא הגזי� ומה הייתה  אתה אמרת לאורית לרנר בתחושה של� שסטיב� מעט מגזי�, במה  ש.

.� 8  התשובה של

 9הגזי� ברצו! שלו להביא תקציבי� לעמותה. כי זה תפקידו הלוביסט. אני חשבתי שבמקרה   ת.

 10ברי� ההיהודי, ש� חשבתי שצרי, לעשות את ההספציפי ע� דאוד בשונה מהבית 

 11  בהתייעצויות ובזכוכית מגדלת. 

 12  בהקשר של� יש את הזכוכית המגדלת על מטרות העמותה מאשר לסטיב�.   ש.

 13  ברור, אני לא חושב שקרה את מטרות העמותה.   ת.

 14  תתאר לי את מה שעבר עלי� בחקירת המשטרה והצעת שהחוקרי� הציעו� ל�.   ש.

 15 40%שטרה ה� מתחלקות לשניי�, יש מה שנעשה בתו, חדרי החקירה שזה חקירות במ  ת.

 16. שני חקירות מקבילות 60%מהחקירה ויש מה שנעשה מחו. ש זה בהפסקות סיגריה וכו' שזה 

 17ני רעיונות. הרבה פעמי� רואי� מפרוטוקול החקירה שברור ישש� מנסי� לשתול ל, כל מ

 18עי� תי הכעיס שבכל הרגוטוקול הקוד�. אושיש המש, למשהו שכבר דובר בו שלא נמצא בפר

 19את דאוד ואת  עניי! שאת! לה�רות כל מה שצחי אמר לי שאני לא משיצאנו מחדר החקי

 20תה רוצה שאני אודה במשהו שלא עשיתי. כל הזמ! מרח+ איו� להמש, פאינה. אמרתי לו שא

 21תית! לי  המעצר. אתה צרי, להיות איש מאוד חזק. הוא אומר שתודה אתה לא הסיפור פה,

 22אל+ דולר, והוא  20את פאינה ודאוד, ואני אומר לו מה אתה רוצה שאת! ל, שהוא ביקש 

 23אומר לנו כל הזמ! שקלגנוב זה שטויות. תדע ל, שעכשיו אתה מארי, את המעצר של, וה� 

 24מיליו!  16-17בעצמ� לא חשבו שזה הסיפור. המשטרה לא האמינה שיכול להיות שעבר 

 25ול� נהיו עדי מדינה. אני לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. שעלינו לחדר במצטבר וזה הסיפור. כ

 26החקירות אמרתי לו שאני לא אוהב את הדואליות הזאת בשיח בינינו בי! חדר החקירות 

 27ק. זה רק כדי להבי! לשיחות ב חצר, וראיתי שהוא לא אהב את המשפט הזה הדבר הזה הפסי

 28  אי, החקירות מתנהלות במדינת ישראל. 

 29פעמי� במשטרה וכל חקירה הוקלדה והוקלטה.  13אחת אתה נחקרת  י מציג דוגמהאנ  ש.

 30אתה נשאלת ועונה מיוזמת� מה דאוד ופאינה ביקשו ממ� לכס# שנתנו לעמותת  41בשורה 

 31   .איילי� ואתה אומר שמעול� לא בקשו משהו ספציפי..." 

 32  בדקה שעוצרי� אותי אני שומר על זכות השתיקה.   ת.

 33  עמותת איילי� ואתה היו� ע� משרדי הממשלה אחרי הפרשה. הקשר בי�    ש.
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 1אני ודני התפטרנו מיד מהעמותה לא כי חשבנו שעשינו משהו רע. אני חשבתי שלא ראוי שיש   ת.

 2עננה סביב אד� מ! הראוי ורק מי שהפעיל מפעל חיי� כזה יודע. לי אי! שו� קשר ע� משרדי 

 3רי סטודנטי� נוצרה תקנה. יש היו� הרבה כפהממשלה לעמותה עצמה ג� אחרי כל הסיפור 

 4הוביל ויחד ע�  ! הואתה שלא אנחנו יודעי� אי, לאכול אתכ�, ולכובנט אמר שהבעיה היי

 5כל שנה יבקשו את ההקצאה ובזה נגמר כל העניי! הזה. הוא בוויונית שאיילת שקד תקנה ש

 6  אמר שה� אשמי� במה שקרה והיינו צריכי� לחזר אחרי תקציבי�. 

  7 
 8  :חקירה נגדית לעו"ד גזית

 9תה מדני ודני פנה אלי�. הממשק יאמרת שאתה זוכר שהפנייה של דאוד בעניי� קלגנוב הי  ש.

 10  בינ� לבי� דני בנוגע לקבלת ההחלטה. 

 11. אני אחראי לטוב ולרע על יכל ההחלטות בעמותה נלקחו על ידי –חד וברור ואמרתי את זה   ת.

 12אני אשא באחריות  –יחשוב בית המשפט אחרת  ;גמורכל מה שנעשה. אני חושב שהייתי בסדר 

 13זכויות בהקמת  . שנינו בעלי אות�בהייררכייהמבלי לזרוק רפש. דני בהקשר הזה לא היה 

 14 :יה בינינוירכירהעמותה, שנינו אכלנו מאותו מקו� כל השני�, ע� הקמת העמותה נוצרה ה

 15פני� ויוע. משפטי ומבקר הקר אני היו"ר ודני סג! היו"ר. לאחר שהתייעצתי ע� דני וע� מב

 16  ההחלטות היו שלי.  –ספי� כה

  17 
 18  חקירה נגדית לעו"ד פורז:

 19  . אימפקטלראשונה ע� המשרד של מתי התקשרת�   ש.

 20  לפני הרבה שני�.   ת.

 21  יתה אורית. יהמוח שהיה צרי� להנחות אתכ� וכל הפעילות הלוגיסטית ה  ש.

 22  נכו!.   ת.

 23  מבחינת� סטיב� היה נושא כלי� או עושה עבודות טכניות בעיקר.   ש.

 24  העוזר שלה.   ת.

 25  עות. רית לרנר לא ציפית מסטיב� הוגה דקציה ע� אואלא היה באינטר  ש.

 26חד משמעית לא. אורית לרנר היא הבעלי� של המשרד, אנחנו איילי� לקוח גדול והמשמעות   ת.

 27שאתה לקוח גדול הבעלי� מלווה באופ! צמוד את הפעילות של העמותה. זה לא מקרה שלקוח 

 28  קט! שנות! לרפרנט או עוזר לנהל. 

 29בכל ד חשוב ממלא תפקי גבי העמותה שלכ� אני רואה שסטיב�אני קורא את כתב האישו� ל  ש.

 30  מה יש ל� להגיד על המעורבות שלו.  המסכת הזאת. הוא דוח#, משכנע.

 31מעורבת בקשר ישיר אי, שנתפס לוביסט. לאור ההתרשמות של אנשי� מהעדות שלי  הייתה  ת.

 32בחור צעיר  וסי חוגרי) איזה מריונטות שסטיב!מביני� שלא מדובר בילדי� קטני� (אני דני וי

 33  מערכתית. -, פה ינהל איזה שהיא קנוניה רב16שעלה ממרוקו לבד בגיל 

 34  בתמונה.  הייתהי� של פרויקטי� משותפי� החל עוד לפני שאימפקט יהענ  ש.
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 1  אני הייתי בתמונה בחיי�. עוד לפני ש  ת.

 2  י� יצירתי המצאה של סטיב�. יפרויקטי� משותפי� וענ  ש.

 3לא. הנושא של פרויקטי� משותפי� ודרכי� יצירתיות זה עולה מהדברי� שאמרה אורית   ת.

 4  לרנר. 

 5עודד את  2014זה סטיב� החל מהפגישה השנייה שהציעו מה שהציעו, עד סו# שנת  4נאש�   ש.

 6ואת גודובסקי לפעול בהתא� למתווה...הציע רעיונות ותיוו� בי� הצדדי�  3ונאש�  2נאש� 

 7  למימוש המתווה. 

 8  קשקוש בלבוש. הזיה.   ת.

 9  אמרת באיזה שהוא שלב שהיית בסמו� לחקירה ושמעת מה עושי� לסטיב�.   ש.

 10נה עשיתי אנזיבושה וחרפה למדינת ישראל. אני עברתי סדנת שבי בצבא, ואי, שנכנסתי לז  ת.

 11נה והוא לא, הוא קיבל התק+ חרדה והיו לו לחצי� בחזה. אנזיואמרתי שאני בסדנת ז 'סווי.

 12ות של החוקרי� שה� תפסו אותו ואמרו שהוא החוליה שאותה ישברו, והחלו לצעוק הרשע

 13עליו ועשו לו תרגילי חקירה. אני יושב בחקירה ושומע את צחי וגיל לוי מדברי� ביניה� שיעשו 

 14סא, ואני כל כ, התביישתי בשביל� אמרתי לה� יהוא יצעק עליו יזרוק את הכ 4 לעוד תרגי

 15  הוא יצא מהמסדרו! והיה איש אחר לגמרי. בושה. לפחות תחסכו ממני את ה

 16  הא� ההחלטות שקיבלת לגבי ליאה וקלגנוב היו משתני�.   ש.

 17לא מיני ולא מקצתה. אי! לו מה לתת לי. מה הוא מבי! בהיבט של מטרות עמותה ומה אסור,   ת.

 18הוא צמח מאפס, ובעשר אצבעות הגיע למה שהגיע, איזה ארגז כלי� היה לו כדי לאפשר לי 

 19  לעזור לו. 

  20 

 21  חקירה נגדית לתובע

 22  הית מנכ"ל בשכר.  2013עד ד  ש.

 23  עוד לפני הייתי יו"ר.   ת.

 24  עשית עסקי� קשורי� בנדל"�.  2012.עוד קוד� ב  ש.

 25  נכו!, הייתי שות+ לדני ולמשה קקו!.   ת.

 26  עבדת� בחברת אי.בי.א�.סי.   ש.

 27  . 6.7%נכו!. היה לנו חלק מהנדל"!   ת.

 28  בעל השליטה היה דיויד מירג' התור� הגדול שלנו.   ש.

 29  נכו!.   ת.

 30  עסקי� שלכ�. ניבי הקבל� שזה הקבל� שבנה עבור העמותה היה שות# ב  ש.

 31ממש לא. ניבי מחל+ היה פה בלבול לחטיבה להתיישבות יש שני ק בלני� שה� עובדי� איתה   ת.

 32כל הכספי� של הבנייה  2013זה נמרוד האח הגדול וניבי האח הקט!. עד  ארד ומחלב. מחלב

 33של העמותה עברו דר, החטיבה להתיישבות כל הפעילות שלה בנייה עברה מהחטיבה 

 34ידעה אי, לאכול אותנו מהסיבה  ות� קבלני מסגרת. החטיבה להתיישבות לאלהתיישבות לא
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 1ני� ה� שיעבדו בעצמ� בהקמת כפרי הסטודנטי�. לכ! "שי-"!שדרשנו שהסטודנטי� והשי

 2חיברו אותנו לאות� קבלני מסגרת. מי שאני הכי התחברתי הוא אותו ניבי מחלב שיש לו 

 3  חברה שנקראת קרניה שה� אחי�. 

 4  בשביל העמותה.  ניבי בנה  ש.

 5איתו כל הפעילות של הבנייה נעשתה בהתקשרויות בי! החברה  הייתהההכרות שלי   ת.

 6ישירות איתנו. יו�  הייתהלהתיישבויות לבי! חברת מחלב לפי מחירי בנייה. ההתקשרות לא 

 7 ה תחליפי� לדלק, ניבי פנה אליי ואמר לי שיש חברת סטרטאפ שמצא2012או  2011-אחד ב

 8רוצה להשקיע בזה. ניבי אמר לי שאנחנו נביא מיליו! שקל והוא בגלל שהביא את א� אני 

 9אל+ שקל מההורי�  300מהחברה. אני לקחתי  50%העסקה לא מביא כלו� אבל הוא יקבל 

 10ו הכנסנו לחברה. אני בגלל 5אל+  300מההורי� שלו וקקו! לקח  5אל+  300שלי, ודני לקח 

 11של העמותה. אמרתי לו  תו בעבודות פניתי ליועמ"ששאני מכיר אותו שהחטיבה תקשרה אי

 12ה ע� ההתקשרות הזו ואמר לי שלא. אני שאלתי אותו א� הוא בוחר את שא� יש בעי

 13הקבלני� ואמר לי לא, וא� יש קשר להעברת התקציבי� וענה לא. הכנסנו את הכס+ ואחרי 

 14שפצי� נכסי� יה בדיוק משלושה חודשי� הפסדנו מיליו! שקל. לימי� באותה קונסטרוקצ

 15מניעה ואמר  ' הקבל! ניבי, ואני פונה בשנית לעו"ד ושואל אות� שאלות א� ישלדיויד מיראז

 16 2014שלא. איפה הבעיה פתאו� עד אז העמותה לא עסקה בבניה בכלל. פתאו� בשנת 

 17מחליטי� שאנחנו עמותת איילי� אלה שהתקשרו מול הקבלני�. אני אמרתי לדני שעבדנו 

 18ל לכפר בשדרות. פניתי מיליו! שק 15א היחיד שיכול להעמיד אשראי של בעבר ע� ניבי והו

 19 15חשב המשרד ואמרתי לו שהוא היחיד שמוכ! ללכת לבנק אגוד ולהביא  קדרילעמנואל מו

 20שב הגיע יאיר לפיד ועמנואל מיליו! שקל לקד� את הבנייה, ואני זוכר לפני שהתחלנו אני יו

 21שלה שבנובמבר פותחי� את המקו�. אני אומר שו� החלטת ממ הייתהנמצא. לא  מודריק

 22מיליו! שקל מבנק אגוד תסתכל לו בעיניי� לשל� לו והוא אומר לנו  15לעמנואל שהוא לוקח 

 23שוועדת המכרזי� תקבע שלא  שנשל� לו. אני אומר לו שהיה לי עבר ע� האיש הזה, ואני רוצה

 24  אני אהיה בה. 

 25  . 2012.שית� אתו את הסיפור של הדלק בבאיזה הקשרי� היית קשור לניבי פע� אחת ע  ש.

 26  . 2012-13לא זוכר   ת.

 27  פ�ע� שניה הוא הקבל� שבנה עבור העמותה.   ש.

 28  לא.   ת.

 29  הוא בנה את כפרי הסטודנטי�.   ש.

 30בי! השאר בנה בהתקשרויות בי! החטיבה לבינו את כפרי הסטודנטי� ופע� שלישית בנה את   ת.

 31  שדרות. לא עשינו איתו עסקי�. 

 32  .אי.בי.סי הוא עשה בשבילכ� עסקי�  ש.

 33  הוא עשה שיפו. למבני�.   ת.

 34  מי זה ארז אלה.   ש.
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 1  , לכפר בשדרות. זה האדריכל שעשה את התכנו! לשדרות  ת.

 2  , מה אתה מציע לארז אלה. הוא האדריכל של�. 213אני משמיע שיחה ת/  ש.

 3  לא שלי של העמותה בשדרות.   ת.

 4ורוצה להעביר לזינגר. כלומר  2אל#  88.אתה אומר שאתה צרי� להגדיל בינינו את הסכ� ב  ש.

 5  לפרויקט.  2אל#  88אתה תגדיל פיקטיבית כי אתה מוסי# עוד 

 6  זה לא פיקטיבי.   ת.

 7  תסביר.   ש.

 8שלו� זינגר נשכר על ידי העמותה בכפר בשדרות המדינה מדברת בשני קולות פע� אחת היא   ת.

 9קטובר תקימו את הכפר, פע� שנייה אנחנו מוציאי� היתר בניה לעבודות הכפר אומרת עד או

 10וג� יוצקי� יסודות. אג+ האכיפה של פרקליטות המדינה ומדינת ישראל שא לה הא� עבודות 

 11עפר כוללי� יסודות או לא, ארז המשנה ליוע. המשפטי לממשלה (תכנו! ובנייה אזרחי) מבי! 

 12ואומר לי בוא אליי הוא אמר לי שאקח את שלו� זינגר שהיה את הדואליות מרי� אליי טלפו! 

 13היוע. המשפטי של משרד הפני�, אגב הוא השות+ של שרית דנה, והוא כתב חוות דעת 

 14משפטית שעל סמ, החוות דעת הזו התאפשרו עבודות העפר הג� שמדובר על יציקות. הוא 

 15הל הפרויקט, יש אדריכל נ. ארז אלה היה מ5אל+  88ביקש שכר טרחה על החוות הדעת הזו 

 16קט והוא מרכז סביבו את כל היועצי�, יוע. חשמל וכו' וג� יועמ"ש. אני פונה ויש מנהל פרוי

 17גליל -יקט וצרי, לקבל את הכס+ מנגבואומר לו שהוא מנהל הפרו ,אמיתי ,קטיבייאליו לא פ

 18ח "אל+ ש 88-ולא יכול להסדיר חשבונית של יעו. משפטי, שאני רוצה שיגדיל את החוזה ב

 19  ל בסדר. ואני אעביר ל, את הכס+ של שלו� זינגר והכ

 20א� זה היה אמיתי במוב� שאתה צרי� לשל� לזינגר דר� האדריכל של� כל השיחה לא   ש.

 21  . 2אל#  88.מתקיימת כ�. אתה אומר שצרי� להגדיל את החוזה ב הייתה

 22  כתוב לשלו� זינגר.   ת.

 23  אתה ודני חברי� קרובי�.   ש.

 24  מעולי� כמו משפחה.   ת.

 25  הקמת� את העמותה ביחד.   ש.

 26  נכו!.   ת.

 27  בינכ� תקשורת.  הייתה  ש.

 28  כ!.   ת.

 29  אמרת בחקירה במשטרה שלא עשית שו� דבר בלעדיו.   ש.

 30  במהות כ!.   ת.

 31  כלית העמותה היית� בקשר חברות. "אתה ומיכל סמנ  ש.

 32  ד היו�. ע –מנכ"לית   ת.

 33  היא מנוסה.   ש.

 34  כ!. חכמה ורצינית.   ת.
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 1  שלכ�.  �איתי ב� חורי� זה משרד היח"  ש.

 2  נכו!. בתקופה הרלוונטית הוא עשה עבודה טובה.   ת.

 3  . 13.14כמה סטודנטי� היו לכ� בכפרי�   ש.

 4  קרוב לאל+.   ת.

 5  יואנה ארביב מי זו.   ש.

 6בקשר  הייתהיו"ר קר! היסוד העולמי. הכינוי שלה יוקי. דר, התמיכה של קר! היסוד היא   ת.

 7  איתנו. 

 8  לכ� תוכנית להקי� בורד חדש.  הייתה 2014בסו# שנת   ש.

 9  נכו!.   ת.

 10   מי היה אמור לשבת בבורד הזה.  ש.

 11ו"ר אמורה להיות הי הייתההרבה אנשי� מאוד רציניי� שברחו אי, שהחקירה החלה. יוקי   ת.

 12י� ועד לקר! היסוד, ובגלל הפרשה הפכה ליו"ר הקר! לירושתפקידה ב והיא בדיוק סימה את

 13  היו� היא עושה את זה. 

 14  . 2015הבורד היה אמור להתחיל בינואר   ש.

 15  כ!.   ת.

 16  אל# דולר שזה תרומה לעמותה.  20כל חבר בורד היה אמור לשי�   ש.

 17  נכו!.   ת.

 18מיליו� דולר, אתה אומר שוויתרת�  3.לגבי התרומה הגדולה מחו"ל שדאוד סידר לכ� של ה  ש.

 19  על הכס#. 

 20  חד משמעית.   ת.

 21  אמורה לשמש.  הייתה, למה התרומה 389ני מפנה לת/א  ש.

 22  תשאל את דני.   ת.

 23  דני אומר שזה היה אמור להיות למחקר.   ש.

 24  תשאל את דני.   ת.

 25  דני אומר שזה היה עבור מחקר אי� זה אמור לשרת אתכ�.   ש.

 26  אתה מבי! שהתרומה הזו לא הגיעה לעמותה? לכ! וויתרנו על הכס+.   ת.

 27  ר לשמש. במקור למה היה אמו  ש.

 28ו! שקל כל מי שיודע ימיל 12אני אמרתי אי, יכול לשרת אותנו ג� א� היה יושב סת� בחשבו!   ת.

 29  זה היה אמור לשמש אותנו מול הבנקי�. 

 30  מה היית� אמורי� להרוויח מהתרומה הזו.   ש.

 31  אנחנו אמורי� להרוויח.  מיליו! שקל 12ג� א� ישב בבנק   ת.

 32  אני רואה מיל שאת� שולחי� לדאוד את פרטי הבנק.   ש.

 33ברה תהיה ע� פרטי הסכ� תרומה ע� זהות התור� ושההע בגלל שהסכו� גדול הבנק צרי,  ת.

 34  המעביר שיתאי� להסכ� התרומה אחרת ה� לא מסכימי�. 
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 1  אתה לא ויתרת על התרומה.   ש.

 2מיליו! דולר, וכמוב!  3נו לגבי אתה טוע! שלא, ואני טוע! שכ!. אנחנו בצורה ברורה פנו אלי  ת.

 3ת� אומרי� אבל זה צרי, לעבור הלי, מסודר כי ישלא או מרי� לא מיד וג� את� לא הי

 4  אחרת ג� הבנק לא יקבל את זה בגלל הלבנת הו!. 

 5כשאתה מותר על תרומה אתה לא צרי� להעביר את פרטי הבנק של�, זה מראה לפי שאלת   ש.

 6  התובע שלא וויתרת. 

 7  א את זהות התור� ומביא הסכ� כדי! היינו מקבלי� את הכס+ בשמחה רבה. היה ומבי  ת.

 8  ני מקורות. יאת� קיבלת� לאור� השני� תקציבי� מכל מ  ש.

 9  נכו!.   ת.

 10  גליל. .מיליו� שקל רק ממשרד נגב 40.50.דובר בדרור סורוקה העיד שמ  ש.

 11  נכו!, שתהיה לבית המשפט יחסיות של ישראל ביתנו של הכס+ הזה.   ת.

 12  חגיגת תורמי�.  הייתהשאתה העדת   .ש

 13  נכו!.   ת.

 14  מישראל ביתנו קיבלת� באופ� יחסי מעט.   ש.

 15  באופ! יחסי ליחסיות.   ת.

 16  אמרת בחקירה במשטרה שפחות כס# מהמפלגה.   ש.

 17  האמת היא שכ!.   ת.

 18  ה� יחסית העבירו ל� פחות כס#.   ש.

 19  א� זה מה שאמרתי במשטרה אז זה מה שהיה.   ת.

 20, זו טבלה 329על הכספי� שהועברו, תעיי� בת/ 2013.14החצי השני של  אני מדבר על  ש.

 21מייל  , זה295מיליו� שקל, תראה את ת/ 5מתקבל  27.11.13.שהעביר דרור סורוקה. ב

 22מיליו� האלה יועדו בהתחלה לעבור דר� החטיבה  5ואי� במייל ויקה העידה עליו, וכפי שרוש

 � 23  ל. נגב והגליהלהתיישבות ובסו# ה� עברו דר

 24ראל, בעצ� שבלבל בעובדות. יש שתי צורות להעברה תקציבית במדינת ינראה לי שאתה מת  ת.

 25ג� החטיבה להתיישבות, זה התכתבות פנימית,  הייתהגליל התחנה הסופית -במקרה של נגב

 26  גליל ורק אחר כ, להתיישבות. -יכול להיות שמה שהיה ש� העבירו בגגות אז הכס+ עבר לנגב

 27  גליל. .בנגב נחתו 25.11.ב  ש.

 28  א� אתה אומר.   ת.

 29  מיליו� עבור הכפר בשדרות.  5.5, התקבל בנגב עוד סכו� של 12.11.14.בהמש� ב  ש.

 30  עבר הכס+ מתי עבר הכס+ לחברה להתיישבות? 27.11-א� ב  ת.

 31  מיליו� עבור כפר בשדרות.  5.5קיבלת� עוד  12.11.14.ב  ש.

 32  כ!,.   ת.

 33  ית של הכפר והחל לשל� את הסכומי� הכלליי�. סורוקה העיד שהכס# נכנס לקופה הכלל  ש.

 34  . יאוקי  ת.
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 1  , אתה ביקשת את הכס# הרבה קו ד� כבר ביולי. 177ת/  ש.

 2  נכו!.   ת.

 3  מיליו�.  5.5דאוד מעדכ� אות� שהכס# הגיע. בספטמבר הוא מעדכ� אות� שיש  28.9.ב  ש.

 4נהל היה אמור שהִמ ו! ימיל 10-מאג+ התקציבי� של ה הייתהסיפרתי בשבוע שעבר הפניה ש  ת.

 5להעביר ובסו+ החליטו שלא וביקשו ממני לפעול במשרד האוצר ולהוריד את השר מעניי! 

 6קטי� לשרי� ולכ! נוצר מול לה� היה שיהפו, לקופה קטנה לפרויהמנהל. החשש ש

 7מיליו! שקל שהיה צרי, לגייס  10ו! שקל בשדרות פער של ימיל 30ההתחייבות של לפיד על 

 8מיליו! ראשוני� ואמרתי לה� שיבדקו בישראל ב יתנו כמה יש,  5.5ה יש אותו. פע� ראשונ

 9מהכספי�  5.5האלה נביא  10-אחרי שהתייעצתי ע� עמנואל ואומר לה� שאת ה

 10מהאוצר, ואני אומר ללפיד  20מהתקציב של המשרד, עוד  4.5הקואליציוניי� ישראל ביתנו, 

 11ת נתקע פה. שהגיע עוד התחייבות כי אחר ורצה שיקרה רק אצל עמנואל מודריק שא� הוא

 12סיגל, שא�  הייתהל בחוצפתו ולא עמנואל זו יגל-ל עוד כס+ מישראל ביתנו משרד נגבנוספת ע

 13מיליו! שלה, היא תצבע עוד כס+ מישראל ביתנו  4.5-מגיע כס+ במקו� שתית! את ה

 14קחת כס+ . ה� ניסו ל28.9-גליל לא נצטר, בכלל לשי� כס+, וזה מה-ומהתקציב של משרד נגב

 15 5.5מהאוצר,  20מיליו! שקל.  30קט של גליל) וקיבלו פרוי-התחייבו (נגב לאיילי�. ה�

 16מיליו!,  4.5מה�. סיגל אמרה שמגיע לה עוד כס+ מישראל ביתנו למה שתשי�  4.5-מהאוצר ו

 17מיליו!. ביקשתי מפאינה שתוציא מכתב מסורוקה  4.5וראיתי כבר שאנחנו הולכי� להפסיד 

 18מיליו! לפעילות חברה וקליטה של איילי� (משכורות, רכבי�,  5לשדרות ועוד  5.5-שתקבע ש

 19של שדרות, ויצא שעמותת איילי� יצבעו  4.5-דלקי�). לא יהיה מצב שיצבעו אות� על ה

 20גליל) -הוא שואל אתי למה ואני אומר לה� "ה� התחמני�" (נגבבמסגרת הכספי� האלה. 

 21-זה. היית� צריכי� לשבת איתי דבר להבי! אתאפשר -ל לשדרות. איורוצי� לקחת את הכ

 22  דבר ולא מעל לראש שלנו ונפתור. אי! פה כלו�. 

 23לטובת מיליו�  5.5קיבלת�  12.11.14.גליל, ב.מיליו� שקל עבור נגב 5.5קיבלת�  27.11.13.ב  ש.

 24  כ� אות� שההחלטה הזו תעבור. הוא עד 28.9.הכפר בשדרות. ב

 25  נכו!.   ת.

 26  מיליו� לשוט#.  5.5חו� מזה באותה שיחה הוא עדכ� אות� שיועברו עוד   ש.

 27  נכו!  ת.

 28מיליו� בשדרות וראינו שבספטמבר  5.5יש  14, נובמבר 5.5סורוקה מעביר  13נובמבר   .ש

 29  מיליו�.  5.5הכס#. חו� מזה בספטמבר היו� עוד  תמעבירי� א

 30  נכו!.   .ת

 31מיליו�  11לשוט#. סה"כ  5.5הכפר בשדרו ת ועוד  מיליו� על 5.5ספטמבר דאוד עדכ� אות� על   ש.

 32  שקל. 

 33  נכו!.  ת.

 34  . 4מיליו� הנוספי� הוא חות� לכ�  5.5.. מה2.11.אני מגיש הו דעות טקסט מה  ש.
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 1  . 391ת טקסט מוגשת ומסומנת ת/עהוד

 2  אוקיי.   ת.

 3 אתה הוא מוריד. 4והודיע ל� שמתו� זה  5.5לשדרות, והיה אמור לעבור עוד  5.5באוקטובר   ש.

 4מיליו�. ההבטחה של דאוד שינסה  7כותב לו שזה נורא בשבילנו, כלומר באוקטובר אתה ע� 

 5  לעשות משהו בסו# שנה. 

 6  אוקיי.   ת.

 7  שדאוד הבטיח ל�.  1.5שדרות הסתדר, ויש עוד  5.5.ה  ש.

 8  הוא הבטיח יותר.   ת.

 9  שעומד להעביר את המיליו� וחצי נוספי�.  4.12.הוא מעדכ� אות� ב  ש.

 10  . יקיאו  ת.

 11  . 4.12.הוא מעדכ� שהכס# עובר ב  ש.

 12  כ!.   ת.

 13בעמוד השני, סעי# ג' אתה מעדכ� את המכותבי�  7.12.זה מסמ� מה – 333אני מפנה לת/  ש.

 14  . ש"ח מיליו� 1.5חרת מועברי� ושזה סיגל דרור סורוקה וכו', שלמ

 15  נכו!.   ת.

 16  מיליו� שקל.  1.5אמורי� לעבר ל� עוד  8.12.חרת בולכפר בשדרות ולמ 5.5קיבלת  7.12.ב  ש.

 17מיליו! שקל  11בסדר. אני זכרתי שהסכומי� אמורי� להיות יותר גדולי�. אני זוכר שהבטיח   ת.

 18  של שדרות.  5.5-בנוס+ ל

 19  היה חודש שלה עברות תקציבי�, אתה ודני היית� עסוקי� בגיוס כספי�.  2014בדצמבר   ש.

 20  שלנו כיו"ר.  בטח. עשינו את העבודה  ת.

 21  דיברת� ע� דאוד.   ש.

 22  בוודאי.   ת.

 23  אלה סוג השיחות שניהלת� ע� דאוד להביא את הכס#.  – 2926מס'  2.12מגיש שיחה מיו�   ש.

 24  . 332השיחה מתקבלת ומסומנת ת/

 25  לגמרי.   ת.

 26  ביקשת� כס# מדאוד.   ש.

 27  חד משמעית כ!.   ת.

 28  . 268ת/ 18.12מיו�  שיחה  ש.

 29עמותת איילי� פעלנו מול כל המפלגות לרבות ישראל ביתנו בתוכ� דאוד גודובסקי לטובת   ת.

 30  קבלת תקצבי� לאיילי�. 

 31  מיליו�.  3קיבלת� מתוכ� רק מיליו� וחצי ומבקש עוד כס# עוד  268בשיחה ת/  ש.

 32  נכו!. אני אומר לו שאנחנו חייבי� כס+ כי לקחנו על עצמנו משימות.   ת.

 33  אתה אמר לדני שאתה לא מפסיק ללחו� על דאוד.  21.12.אני מציג ל� שיחה מה  ש.

 34  . 393מוגשת ומסומנת ת/ 21.12השיחה מ
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 1  בטח עליו ועל עוד הרבה מפלגות.   ת.

 2  בבוקר  23.בבוקר נפגשת ע� דאוד אני מראה ל� הודעת טקסט ע� דאוד מה 23.12.ב  ש.

 3  . 394הודעת טקסט מוגשת ומסומנת ת/

 4  לקח לי את הטלפו!. פה הוא   ת.

 5  בפגישה הזו סיכמת� שדאוד יעביר לכ� עוד מיליו� שקל ע� כל זה שלקח את הטלפו�.   ש.

 6  לא זוכר. אני אזכור ברגע שתראה לי.   ת.

 7  מעולה.  הוא שואל אי� היה ע� דאוד ועונה 274., ו273יש הודעות טקסט ע� סטיב�   ש.

 8  נכו!. אבל זה לא מזכיר לי מה היה בפגישה.   ת.

 �9 הוא אמר ואתה יוצא מדאוד ואומר לדני שעוד מילי – 272, ת/9.26יש שיחה ע� דני בשעה   ש.

 10  לדרור שיעביר לנו, ומנסה לארג� עוד מיליו�. 

 11  אוקיי.   ת.

 12   . 287אחרי הפגישה אתה שולח לדרור סורוקה הודעה ת/  ש.

 13  זה לא פאינה זה דאוד.   ת.

 14 8.12עד  4.12.ינו בעוד מיליו� וחצי עבר, ורא ת עבר,לשדרו 5.5שה ע� דאוד ימצב אחרי הפג  ש.

 15  עבר לנגב וגליל. 

 16  נראה לי שכל הסכו� עבר לנגב וגליל.   ת.

 17  מבטיחי� ל� עוד מיליו�. ודאוד אומר ל� ומסכ� איתו שית� ל� עוד מיליו�.  23.12.ב  ש.

 18מצלצל אליי ואומר לי  מיליו! שקל. עמנואל מודריק 15ש�  גליל וישוב-כל הכס+ עבר לנגב  ת.

 19גליל מפעיל אותי ואומר לי ל, תחזק את -שאחזק את הקשר ע� פאינה. החשב של משרד נגב

 20הקשר ע� אורי אריאל וע� פאינה, אני עושה את זה ומלבד שלא אעבור על החוק. הראיות 

 21ויו� לפני החקירה, וגל לסדר הדברי� שקרו לא  מנואל מודריקמראות ובתו� השיחה ע� ע

 22י את המש, הקשר כי הנושא עבד באוויר ע� נשוא הקיאקי� והמדליות. אתה טועה רצית

 23מיליו! שקל  20גליל -נוס+ למיליו! וחצי. ישב בקופת נגב 5.5ומטעה את בית המשפט. לא היה 

 24מא ילח� על נתח מתו, הדבר הזה. אני הבאתי את אישהיו של ישראל ביתנו, וכל גו+ מנסה לה

 25הבית של עמנואל ואומר ליוסי ודני שהוא לקח ממני את הטלפו! שלי ובכל מקרה יוצאי� מ

 26  את כל זה, וכל הנושא היה תחת הקיאקי� והמדליות.  הואני לא רוצ

 27ות היה של�, רמיליו� לפר בשד 5.5שנוכל להגיע לעמנואל צרי� לעבור לקיאקי� ומדליות.   ש.

 28מעדכ� שהכס#  אתה 7.12.גליל. ב.מלו� של�, חו� מזה שכב תקציב של נגב 5.5 27.11.ב

 29  חרת. ויעבור למ

 30  נכו!.  ת.

 31  הוא נות� ל� עוד מיליו� ואתה כתב לדני שיש עוד מיליו� על הפרק.  23.12.חו� מזה ב  ש.

 32הלכו לעפולה. ממה  4מיליו! ואז  11-ת! את הייר ל, למה הבלבול. הוא בא ואמר שיבאני מס  ת.

 33ו! למיליו! וחצי. שסטיב! שלח לח ימיל 11-שאני רואה בהתכתבויות בינינו שהסכו� יורד מ

 34אי, היה ע� דאוד אני אומר מעולה בלי ענייני�. הירידה נובעת מתו, השיחה ע� אולמרט 
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 1היו אמורי� להגיע מאיילי� ובסו+ הגיע  11גליל והל, -מיליו! בשולח! של נגב 20ושולה. היה 

 2ו אותו. אי, זה מיליו!. המיליו! הנוס+ לא הגיא אחרי הפרו. שאנחנו עוד נדרש 2.5רק 

 3הבטחה של דאוד. א� פאינה בפרקטיקה מוציאה  הייתה 11-? למה. ה2.5-ל 11-מצ� מטהצ

 4ו! ואמר לי ל, ימיל 20רואה  ה משמעות. בהיבט של עמנואל מודריקגליל יש לז-מכתב לנגב

 5  מיליו!.  11תפעל. אני מדבר ע� דאוד ואומר לי 

 6  .5.5 ו� על השולח�,ימיל 11ו יה 2014סורוקה הסביר דבר כזה בכל   ש.

 7  אתה טועה כי אתה לא יודע מה היה בסיכומי� בינינו.   ת.

 8  . 5.5לשדרות ועוד  5.5ג� בשיחות דאוד הבטיח   ש.

 9לא נכו! מה שסורוקה אומר, לא מבחינת הרישומי� אלא מבחינתה דוח שיח ביני ובי! דאוד.   ת.

 10  שקל.  2.5-למצמו שהלכו והצט 11של שדרות על עוד  5.5-דאוד דיבר מעבר ל

 11  ו�. יגיע למילהזה  23.12.אי� שבור  ש.

 12יחה שלקח ממני את יו!. המדליות והקיאקי� בעקבת השמיל 2.5נישאר רק  11-מתו, ה  ת.

 13  הטלפו! אמרתי לדני ויוסי שמתחיל להרגיש לי לא טוב הסיפור הזה לא זה ולא זה. 

 14  בעקבות השיחה.   ש.

 15  לא השיחה.   ת.

 16  , מיליו� ש"ח 5.5גליל .התקבל בנגב 27.11.13.שבראינו בטבלה של דרור   ש.

 17  אוקיי.   ת.

 18  .לכ� פגישה ע� דאוד הייתהכמה ימי� לפני העברה זו   ש.

 19  קיי. או  ת.

 20  סטיב� ג� נכח בפגישה.  ש.

 21  אני יודע ברגע שהכס+ נכנס לעמותה להתיישבות או שהכס+ עובר לחשבו! הבנק.   ת.

 22כמה ימי� לפני ההעברה הזאת נפגשת� ע� דאוד. אתה אומר שלושה ימי� לפני ההעברה   ש.

 23  נפגשתי ע� דאוד. 

 24גליל לחטיבה -גליל או מנגב-לא יכול לענות ל, א� זה מתייחס להעברה בי! משרד מקרו לנגב  ת.

 25גליל לחטיבה היא העברה -להתיישבות. בי! אג+ מקרו לנגב זה העברה בגגות העברה בנגב

 26גליל. זה -קפות וש� אני נמצא בתמונה כי יש פנייה של החשבת מול פניה שמגיעה מנגבבהשת

 27  נוחת בתקנה של החטיבה. 

 28  נוי. אתה אומר שכל עוד שהכס# לא עובר אליכ� דאוד יכול לעשות שי  ש.

 29  מבי! את השאלה.  לא  ת.

 30  א� אמרתי בחקירה אז זו התשובה. או שלושה ימי� אחר כ�.   ש.

 31ה סורוקגליל שאליבא ד-להתייחס לשני מועדי� מועד אחד העברה בי! אג+ מקרו לנגבזה יכול   ת.

 32  , והמועד השני מהחטיבה להתיישבות. 27.11-התביעה ב

 33  בחקירה אתה אומר ששלושה ימי� לפני ההעברה שזה לכל המוקד�   ש.

  34 
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 1  עו"ד קוסטלי�:

 2. 24.11.ראל גור כתב פרוטוקול בשהכס# הועבר. בכתב האישו� כתוב שי 25.11.מת� אומר שב

 3  ואנחנו מסכימי� לטענה הזו. 

  4 

 5  . 25.11.אתה נפגשת שלושה ימי� לפני ה  ש.

 6  מה זה משנה.   ת.

 7  אמרת בחקירה ששלושה ימי� לפני העברת הכס# נפגשת ע� דאוד.   ש.

 8  כל דבר שאמרתי בחקירה אמת.   ת.

 9  בפגישה ג� סטיב� נכח.   ש.

 10  כ!.   ת.

 11  ו� במזומ�. יבפגישה שעוד כמה ימי� יש העברה ודרש חצי מילדאוד אישר ל�   ש.

 12י מיליו! שבו דובר על הפעלת פרויקטי� שבה� אוקיי. הוא אמר שמתו, ה מיליו! וחצי חצ  ת.

 13ליו! שקל יגיע לטובת פעילי� של ישראל יקטי� לעולי� חדשי�, חצי מדובר על הפעלת פרוי

 14  ביתנו. 

 15לא מיליו� וחצי אלא הוא דרשר חצי מיליו� במזומ�.  אתה בחקירות במשטרה לא דיברת על  ש.

 16  אומר שו� דבר על מיליו� וחצי. 

 17  בחקירות זה נאמר בצורה מפורשת.   ת.

 18  הוא אמר ל� שזה כס# לפעילי� של המפלגה.   ש.

 19  נכו!.   ת.

 20  אמרת בחקירה שהנושא של הפעילי� צעק ל�.   ש.

 21תי נכו!. מה שהפריע לי זה הדרישה יכול להיות. זה היה לב הנכונות שלי לחשוב שלא הבנ  ת.

 22  במזומ!. 

 23  אמרת שלא הבנת נכו� אבל הוא אמר ל� בפגישה ניירות.   ש.

 24  אני זכרתי את זה.   ת.

 25אמרת שנושא הפעילי� צעק ל� ג� דני סיפר בחקירה שאמרת לו אחרי הפגישה שתשלמו   ש.

 26  כס# לפעילי�. 

 27  נכו!.   ת.

 28בפגישה הבנת שהדברי� תלויי� אחד בשני, כלומר שמבחינת דאוד את� מקבלי� את   ש.

 29  התקציב ובתנא י שתעביר את החצי מיליו� שקל. 

 30  נכו!. ז פע� יחידה שראיתי את הבקשה של דאוד כהתניה.   ת.

 31  אי� הפגישה התקיימה. ומה אמרת לו.   ש.

 32  ת. רה הראשיידיווחתי בחקירה הראשית. חוזר על דבריי בחק  ת.

 33  אתה אומר שאמרת לדאוד שאינ� מוכ� לשל� חצי מיליו� שקל.   ש.

 34  נכו!   ת.
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 1  א� היית מסכי� אי� יכולת לעשות את זה.   ש.

 2  . 5אל+  500זו שאלה היפוטטית. לא יכולתי לשל� לו מהעמותה   ת.

 3  דאוד יצא כועס מהפגישה הזאת.   ש.

 4תימה בפיצו. וביצית.חי כצה סזה אתה אמר. אני זוכר שאני קמתי והלכתי. היא לא ה את  ת.

 5  שיחות. דיברתי ע� רונית לרנר ואמרתי לה לא להעביר את הכס+. 

 6  את הבנת שבעקבות הסירוב של� להעביר את החצי מיליו� שקל ל א תקבל את התקציב.   ש.

 7  ברור.   ת.

 8  10.4.זה מסמ� שהעברת� למשטרה ב –הפרוטוקול מהביקור בעמותה  83ת/  ש.

 9  שרד הייתי בהרחקה משהמ  ת.

 10  �. מצוי  ש.

 11  ישראל גור אמר שרש� מילה במילה מה שאמרת לו.   ש.

 12  אני דיווחתי על האירוע.   ת.

 13  כתוב שסירבת לבצע תשלומי� ועורר כעס אצל� ולכ� עושי� בעיות בעברת כספי�.   ש.

 14  לא. א� רוצי� לעשות את הראשית עוד פע� .  ת.

 15  אני מפנה למסמ�   ש.

 16  אני לא מתכוו! לענות   ת.

 17  ה ואני קורא שהוא יצא כועס ועושה בעיות בהעברת התקציבי�. שמהפגי דאוד יצאהא�   ש.

 18הפער בי! מה שהיה לבי! מה שישראל גור כתב שאנחנו החלטתנו לא להעביר את הכס+ של   ת.

 19מיליו! ש קל. יצא כאילו ה� כעסו עלינו ואל  6החצי מיליו! והמשמעות שאנחנו מוותרי� על 

 20חד שלכ�. הוא אמר שחשב שיהיה לא נכו! לשרו+ את אא ההעבירו את הכס+. ישראל הו

 21. בחקירה ,הכשרי� ע� ישראל ביתנו ועל כ! ניסיתי לכתוב את הפרוטוקול באופ! מרוכ

 22הפני�  אמרתי שלא ראיתי את הפרוטוקול עד לחקירה במשטרה. תשי� לב שמבקר הרשאית

 23ל הנראה ע� זה הוא הוא כתב בכתב ידו והכניס את זה ככ אמר שהוא כתב את זה כטיוטה

 24. המשטרה הציעה לו הצעה מושחתת בתנאי שיפליל אותי והל, הר. לירו! להעביר למשטר

 25  לפרקליט המדינה ואמרו לו שיפנה למשטרה. 

  26 
 27  לאחר הפסקה

 28  המש� חקירה נגדית

 29, אמר מבקר העמותה שהיה פה שזה נייר שאנחנו מחזיקי� הוקלד אחרי 83אני מפנה לת/  ש.

 30  התפוצצות הפרשה. 

 31  נכו!.   ת.

 32  למה לא הביא את הנייר המקורי.   ש.

 33  כי זה היה כתב ידו ופחד שלא יהיה קרי. אי! לי מושג למה לא הביא.   ת.

 34  יו� שקל במזומ�.חצי מיל וד מבקש ממ� שוחד שלדא  ש.



  

  יפו–אביב־בית המשפט המחוזי בתל

        מדינתמדינתמדינתמדינת    17171717				08080808				16563165631656316563    ת"פת"פת"פת"פ
        ואח'ואח'ואח'ואח' ישראל נ' אלינסו�ישראל נ' אלינסו�ישראל נ' אלינסו�ישראל נ' אלינסו�

        2018201820182018    במארסבמארסבמארסבמארס    25252525        
        ט' בניס� תשע"חט' בניס� תשע"חט' בניס� תשע"חט' בניס� תשע"ח

  

 573

 1  זה קשור לפעילי�.   ת.

 2  אתה מדוח למבקר.   ש.

 3  ק, מציג בישיבה. לא מדוי  ת.

 4ישראל יושב את� ומציע ל�, ממ� ביקשו את החצי מיליו� וג� סברת בחקירה הראשית בתור   ש.

 .� 5  יו"ר האחריות עלי

 6  נכו!.   ת.

 7  אני מפנה למסמ� תראה לי איפה כתוב שהחלטת לוותר על הכס#.   ש.

 8כפי שהזכרתי קוד� הפע� הראשונה שראיתי את המסמ, הזה היה בחקירה במשטרה. מבקר   ת.

 9  תובת פנימית שלו. כקלסר שלו כתזה לעצמו בכתב יד והכניס את זה ל את הפני� כתב

 10  חצי מיליו� זה אירוע דרמטי לפעילי� והאחריות עלי� ולא הול� לראות מה הוא כתב.   ש.

 11יותר  ממה שעשיתי? אתה היית עושה? אתה מתייחס לפרוטוקול שהוא תכתובת פנימית של   ת.

 12ולא המבקר פני�, וכותב את זה בכתב יד  המבקר פני� שהוא הגו+ המבקר של העמותה

 13ומכניס לתו, הקלסר. אני לא הייתי ש�. המזל הגדול שיש פרוטוקול של היועמ"ש של 

 14העמותה שהוא זה ובצדק צרי, לתת את הפתרונות לסיטואציה כזו, רק חבל שבגלל רשלנות 

 15  דרשת� ממשטרת ישראל לחקור ממי שכתב שהוסרו הבעיות.  שלכ� לא

 16ת ועד ולפי מה שאת� בסרו הבעיות. אתה רוצה להביא החלטה בישיוה עוד לא הבשלב הז  ש.

 17  מספרי� היע ל� שלא לעשות כ� הוא כותב פרוטוקול אתה לא הל� לבדוק מה הוא כתב. 

 18כותב על סמ, שאינני יודע עליו שהודעתי  אלא. כי זה תכתובת פנימית שלו. בעיניי מה נאמר הו  ת.

 19לו שהנושא יועבר על ידו ברמת דיווח מנכ"ל וכ, ג� העמותה מכוסה והתקבלה בגינו לדחותה. 

 20למה הוא עשה את זה האיש עמד פה כעד של, הוא שאני אמרתי למת! ואחרי שבוע הוא משנה 

 21והוא אמר לי שלא כי זה יעשה את פרצופו והול, לכיוו! דאוד. אני אמרתי לו לכתוב וועד מנהל 

 22רעש. א� הייתי בא לבית המשפט הוא היה זורק אותי מהמדרגות. יש לו מכתב שהוא כתב 

 23ווח מנכ"ל שזה מתקשר שאני רציתי ללכת הרבה "הצעתי לו שהנושא יועבר ברמת די לעצמו

 24  יותר רחוק. 

 25  למה ההצעה לא כתובה, ואיפה החצי מיליו� במזומ�.   ש.

 26  ל, הזדמנות איפה במהל, הפרשת תביעה.  הייתה  ת.

 27  שאלנו אותו והעד אמר שלא אמרת לו באותו היו� על החצי מיליו�.   ש.

  28 
 29  ד קוסטלי�:"עו

 30  פני בית המשפט. לחברי מטעה את העד, הפרוטוקול 

  31 
 32זבז את אני אענה לשאלה, אתה ואני מסכימי� לכתב האישו� של החצי מיליו!? למה אתה מב  ת.

 33  הזמ!?

 34  למבקר שביקשו ממ� חצי מיליו� במזומ�. אמרת   ש.
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 1בהחלט. תשאל אותו. אני לא דיווחתי למבקר אני דיברתי בישיבה שהמבקר היה בה. הוא   ת.

 2ק וחלקו פחות מדויק. מה שבעיניי מרעיש מבחינת, בכתב ידו מה שהוא כתב. חלקו מדויכתב 

 3א ואמר בצורה שהוא אומר שהצעתי לו. משמע לפוצ. את העניי! בחו. ומבקר הפני� ב

 4מפורשת שלא יודע א� הבנת או לא, אל תשרו+ גשרי�. יש נקודה שהיא ברורה לנו. הטענה 

 5שלי ושל, הולכת ומתפצלת אתה אומר שהלכתי עשיתי קנוניה ע� דאוד, ואני אומר עלי, 

 6  שו�). תשכנע או ת מאיפה הגעת למסקנה שיש קנוניה. ישאתה קשקש! (כתב הא

 7  יה נפתרה. בעמיליו� במזומ� ופה אי� פרוטוקול שמסביר אי� המציעי� ל� חצי   ש.

 8  זה מכתב שלו לעצמו.   ת.

 9  מה, מסתפק בצעטלע של המבקר?  ש.

 10לא. המסמ, הזה הוא מסמ, של מבקר הפני� שכתב לעצמו בעצמו בכתב יד ולא קראתי כי   ת.

 11  לא הייתי צד לזה. אני רק דיווחתי. 

 12  אתה האד� שהציעו לו את הכס# ויו"ר העמותה.   ש.

 13קצועית היית� רואי� שהצד המתבקש שלי כיו"ר על תר מלגמרי. א� היית� עושי� עבודה יו  ת.

 14נברג. אני ועד המנהל, שנכתב על ידי רונ! ויא+ שהמבקר הפני� לא רצה להוציא פרוטוקול לו

 15  לא חושב ע� כל ההכרות שלי את, היית פועל אחרת. 

 16  ורית ג� לא אמרת מזומ� וג� לא אמרת לה חצי מיליו�. לא  ש.

 17  אמרתי לה שאני לא רוצה את הכס+ חד משמעית.   ת.

 18  אורית מחזירה ל� תשובה שאי אפשר לבטל את העברת הכס#.   ש.

 19  נכו!. המדינה באשמתה כניסה אותי לברו, הזה ועכשיו תובעת אותי.   ת.

 20   אתה סיפרת שהיית בקשרי� ע� משרד המשפטי�.  ש.

 21  בשלב מאוחר יותר.  ,המשנה ליועמ"ש ,.יהייתי בקשר ע� ארז קמינ  ת.

 22  הגליל. .סיפרת שהיית בקשר ע� בכירי� בנגב  ש.

 23  סיפור של החצי מיליו!. על ה אני דיווחתי ג� לעמנואל מודריק  ת.

 24  איפה אמרת את זה בחקירה.   ש.

  25 
 26  ד קוסטלי�:ו"ע

 27  אמר את זה.  כי חברי אמר לא 24.12.14בפרוטוקול מיו�  80-83שורות  4אני מפנה לעמ' 

  28 
 29ח את המעורבות של ורציתי לפתהחת! של מאור, אני מכבודו של עמנואל לא  קודריעודד מ  ת

 �30. י הגיע מאור לבית החוליהידע שידע על קלגנוב. על ערש דוובתו, העמותה ובתו, כל  מודריק

 31  . יושבת פה הבת של עמנואל מודריק

 32  למה לא אמרת את זה בחקירה.   ש.

 33וה� אחד האנשי� היקרי� שקמו למדינת ישראל. אי,  לא רציתי לסב, את עמנואל מודריק  ת.

 34שראיתי את הטרר�. עמנואל ביקש ממני שאפעל אצל שר האוצר להארי, את התקופה של 
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 1ומר גליל ואכ! פעלתי. שהגיע השלב לבקש כס+ שומעי� שיחה ביני ובי! דני ואני א-חשב נגב

 2לדני שאני לא רוצה לפנות לעמנואל בענייני כס+ שמא הדבר קשור בדבר. את� עוד מעיזי� 

 3  להגיש נגדי כתב אישו�. אתה יודע ובתו, המשפחה אומרי� ל, את זה. 

 4  דרור סורוקה העיד פה ולא שאלת� אותו ולא אמרת� לו שהציעו ל� שוחד.   ש.

 5ועל כבודו של מאור. אני חושב שדברי� כאלה  בשונה מ, שומר על זכותו של מודריקאני   ת.

 6ה שלי ושל דני שמכל ות שלנו שאנחנו אחלה אנשי�. הבעייכולי� לצאת מהקשר�. הטע

 7המערכת הזו יודעי� מה זה ער, חברות ומה זה לשמור אחד על השני, ומה זה לא לשקר, מה 

 8  זה לא להיות מושחת ואנחנו לא כאלה. 

 9ו� יסי� של� ע� ישראל ביתנו בטר� הבקשה של החצי מילאמרת בחקירה שכל מערכת היח  ש.

 10  תמימה לחלוטי� בתפיסת�.  הייתה

 11  חו� ברנע שבה הוא מדבר על איזרוס. מה זה תמימה? סיפרתי לבית המשפט על הכתבה של נ  ת.

 12  תמימה למה התכוונת.  הייתהאמרת שלפני הבקשה של החצי מיליו� מערכת היחסי�   ש.

 13 2014-שיתו+ פעולה של העולי� החדשי� ע� הנושא של איזרוס. בהיה את הפרויקט של ה  ת.

 14נחו� ברנע כותב שחבר כנסת מישראל ביתנו שדר, איזרוס מעבירי� כספי� למפלגה ויו� 

 15אחרי אני מצלצל לדני ושואל אותו א� קרא את נחו� ברנע ואמרתי לו איזה מזל שאנחנו 

 16  מפסיקי� לשל� לאיזרוס. 

 17  ו� איבדת את התמימות. מה היה אחרי החצי מילי  ש.

 18  לא.   ת.

 19  תקינה, אחרי כ� איבדת את התמימות.  הייתהאמרת שמערכת היחסי�   ש.

 20כ!. הבנתי שאני צרי, להסתכל בזכוכית מגדלת על כל בקשה שמגיעה ספציפית מישראל   ת.

 21  ביתנו, ועל הדיווח הזה צרי, להיות קצת יותר חשד!. 

 22שהמליצו לכ� לעבוד ע� רו� ואז אתה אומר חבורה אומרי� ל�  15.9.14.אני מפנה לשיחה מ  ש.

 23  של מושחתי�. 

 24  .395מכתב מוגש ומסומ� ת/

  25 
 26  אחרי שהוא מבקש את החצי מיליו� אתה מבי� שדאוד מושחת.   ש.

 27  אני מבי! שהוא מועד לפורענות.   ת.

 28  אני תכ+ אגיד לשופט אי, מתגבשת תודעה של ב! אד�. זה לא אפס או אחת.  ת.

 29. אתה הסברת פה בראשית שמייד לפעילי� ממ� חצי מיליו� שקל במזומ�אתה, מבקשי�   ש.

 30אתה מבי� שהב� אד�  , שהדרישה הזאת זעזעה אות�. רצת, עשית פעולות.אמרת לא

 31  מושחת.

 32,. יש השיחה, אכ! כ, הווה, וכל הדברי� ... אז עכשיו שאלת, אז אני אענה ללא. אז יש  ת.

 33שבה אני כבר לא מגיע לבד. ואז הוא אומר לי: היו. אחרי יש השיחה השנייה,  –שפירטנו 

 34. ואז חוזרי� להסדר היש! והטוב שכולנו מכירי� העניי!ת א� זוכרי� תעשינו כיפה אדומה. א
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 1אותו, שקורה ע� כל המפלגות. ומתחיל לנהל כמו שצרי,, מערכת יחסי� פורייה ע� המפלגה. 

 2אית,? כי בעול�  אני מתקטנ!ה כרו! של ב! אד� שביקש ממני חצי מיליו! שקל. למיי זיש ל

 3 ,י�לא בעול� המשפטי, אגב. אני מבי! שהעול� המשפטי לא יכול להפריד בי! שני הדבר –שלי 

 4זה בסדר מבחינתי. אבל בעול� שלי יש הבדל גדול בי! ב! אד� שבא ואומר, מבחינת האישיות 

 5לי�. חמור בשני מיליו! שקל לפעי ישקל לכיס הפרטי, לעומת חצ ו לי חצי מיליו!תנ שלו:

 6בשת מתודיקה זה, כשמתגהמקרי�. אסור להיות מעורב בזה בשני המקרי�. אחרי 

 7, לא במה שניסית� לטפול עלינו בקונספירציהלא  –להמשי, הלאה בצורה חוקית  שמאפשרת

 8ת� אותו בצבעי� היה טוב. ואילולא צבע עירי�הצ פורו�אז הדברי� יוצאי� ג� טוב. כי  –

 9שיש פה התודעה ה יוצא טוב. וחבל שעצרת� אותו. אז נכו! שמתגבשת , הוא הישל שחיתות

 10שיש לי בראש. אז  הזה משור מועד. אני אמרתי שור נגח, אבא שלי אמר שזה שור מועד. 

 11ת,, א� חשתי שדאוד מושחת? התשובה היא לא. התשובה היא שהוא שור מועד. אחת, ללשא

 12המשפט בצורה יפה מאוד: רואי� את סורי� שלי. אמר בית נאת כל הסלהפעיל אני צרי, 

 13 ".� הראשו!. "מה דאוד ופאינה ביקשו ממ,?ביו. מה שואל החוקר? יראשונה שלרה ההחקי

 14כתב האישו�. אני אחזור ואומר שכשיצאנו מהחקירה דאוד אמר... סעיפי לו את כל  האני מונ

 15טויות. אל תדאג, , בשבילי זה ששטויותזה כבר אותו דבר. צחי חבקי! אמר: ילי בלא דאוד, בש

 16ראה את המוזמני� שעברו. קלגנוב זה נ ואז נטלטל אות, קצת. אז יהיה עוד כמה ימי מעצר,

 17  שטויות. אתה בסו+ תישבר.

 18ד. כל טלפו! קאתמ אל. יונת!, אני לצתנאני נורא מ לא. א� כבר העלית. יונת!,, לא, לא, לא  ת.

 19שתית! לי, אז אני עד הסו+. אז תחשוב טוב מאוד א� אתה רוצה להציג פה טלפוני� או לא. 

 20קיבלנו אגב. לא  ,קיבלנו אותה אלש ,אתה העלית שיחת טלפו!אני מכבד אות, מאוד. אבל 

 21ות. ועכשיו אני רק אראה לבית המשפט את הראש שלי. כי יבחומר הרא אותה ולא נמצאת

 22ני בכלל לא מבי! לא! אתה מכוו!. תראו האזנת סתר. שני זאת הבחורה שעמדה ממה נפש,? א

 23י� שלי עובדי�. לא נראה לי. זה לא פורו� רוס". למה? הסנלמושחתי� תפה. "אה, חובר

 24  – – –צעירי�

 25  למה? כי הוא מושחת.  ש.

 26. משו, אותי. ההתגבשות של הדעה על דאוד הלכה והתגבשהמנסה לכי הוא שור מועד. אתה   ת.

 27בסדר, זה נחמד. אמרו ל, ג� להיות יותר אסרטיבי.  –אתה מנסה לייצר פה מס, עש! לשופט 

 28  אז הינה, זה חלק מהעניי!, כנראה. 

 29  דצמבר.ב 24.אתה נעצרת ב  ש.

  30 
 31  עו"ד קוסטלי�:

 32  גליל.-אני שואל א� אתה נות! לבית המשפט את התמונה המלאה, של משרד נגב

  33 
 34  קרמר: "דעו
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 1  תשאל בחוזרת.

  2 
 3גליל. אפרופו עמנואל -שבה הוא צועק על משרד נגבאחרי השיחה הזאת יש שיחה עוקבת,   ת.

 4  מודריק.כול� יודעי� מי זה דאוד. ג� עמנואל מודריק. 

 5  בדצמבר פעמיי�. 24.אתה נחקרת ב  ש.

 6  זה היו� של המעצר, נכו!?  ת.

 7  .לתקציבי� אות� מה דאוד ביקש בתמורהכ�. שתי חקירות ארוכות. ושואלי�   ש.

 8  נכו!.  ת.

 9  ואתה אומר: מעול� לא ביקשו ממני משהו ספציפי בתמורה.  ש.

 10  נכו!.  ת.

 11  אני אמרתי ביוזמתי.  ת.

 12תקשיב, או שמדייקי� או שלא. זה תיק של ניואנסי�. זה הטעות שלכ�. לכ! אנחנו יושבי�   ת.

 13  פה. אז תדייק בדברי� של,.

 14  לאחד.-האישו� אחדלא דיברתי. הוא שאל אותי מה ביקשו. מניתי את כל כתב   ת.

 15  דיברת בדרו� אית�, דיברת ביח"�. אמרו ל�: היה עוד משהו?  ש.

 16  באותו יו�.  ת.

 17  – – –ד שני אירועי� שביקש בה� כס#אתה אומר: יש עו  ש.

 18  נכו!. עכשיו אתה מדייק.  ת.

 19  אבל זה לא קשור לחקירה.– – –  ש.

 20  נכו!.  ת.

 21  ר: אני מזועזע וכולי.למוחרת אומרי� ל�: יש ל� עוד משהו להוסי#? אתה אומ  ש.

 22  נכו!.  ת.

 23  על המזומ� אתה לא מספר.  ש.

 24  אני כ! מספר.  ת.

 25  , אתה לא אומר.�עד שלא אמרו ל� החוקרי� שדאוד ביקש חצי מיליו� שקל במזומ  ש.

 26לי� יודע שיכומצוי!, ואני אסביר. זה לא חלק מהעול� שאני בא איתו. יש פה שתי סוגיות. אני   ת.

 27להכניס אנשי� לכלא. אני עוד לא מבי! מה, מו. הסוגיה השנייה זה הכספי� ע� הליכוד. אותו 

 28. אלה שתי הסוגיות שיושבי� לי בראש, שיש פה הצוללותלא מזמ!, בפרשת שעצרת� נתי מור 

 29 ללא בשביל להג! ע –אני רוצה להבי! מי  לכומגיע לחקירת משטרה. קוד�  ינאלמנט פלילי. א

 30את� רוצי� לזרוק רפש? את� חושבי� שבני אד� ה� יצור ש� הייתי הכי טוב.  עצמי. כי

 31ה� מוכרי� את בהיבט של... ה� עלובי� בסיטואציות האלה. קוד� כול  חלשמאוד חלש. לא 

 32 ,עזוב, זה לא כתב אישו� שהוא אמר לי: .כתב האישו�את כל מונה לו ה�. אני החברי� של

 33ת מזומני�, אנחנו יודעי� את זה. זה גר� ג� לדעתי זה שטויות. אנחנו יודעי� שאתה נת

 34להארכת מעצר, למה? דני כ! דיווח לדעתי. אני ג� מבי! אותו, השופט מזרחי: היא כאילו 
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 1שני הדברי� האלה. אמרתי: א� ת כול. אז היא הראתה לו אההראתה לו שהוא לא אומר 

 2  את גרסתי. וכ, הווה. בפרוטרוטנפתח, אני אספר 

 3  – – –ירוע הכי דרמטי ששופ� אור על כל הנושא הזהאתה את הא  ש.

 4  ברור.  ת.

 5  לא מוותר תו� שבוע. –ב� אד� שמבקש חצי מיליו� שקל במזומ� אני אגיד ל� למה.   ש.

  6 
 7  עו"ד קוסטלי�:

 8. היו 4די! קרמר אמר שמת! לא אמר את זה בחקירה הראשונה. מת! כ! אמר. אני מפנה לעמוד -עור,

 9  .(קורא) התמליל מפורט הרבה יותר. וזה בפרוטוקול התמצית. . וזאת4בעמוד  ,שתי פעמי�

  10 
 11כשבאו ועצרו אותי לא מצאתי לנכו! לסגור את כל הרפש שיש לי בראש עכשיו, להכניס את   ת.

 12  לכלא. –כל מדינת ישראל עכשיו 

 13זרח, לא באתי למשטרה והסתרתי. יש שני אאני כ! חושב שהחידוד חשוב. לא הסתרתי, אני כ  ת.

 14רועי� שלא עומדי� יע אליה�, מה זה, יישאר סתו�? יש שני איבואו, ברור שנג אירועי�.

 15  במטרות העמותה, ובואו, נגיע לזה.

 16נושא החקירה. אתה עוד זה לא קשור לתראה, מת�, לא רק זה. אתה ג� אומר לחוקרי�:   ש.

 17  מרחיק אות� מהנושא הזה.

 18  – – –שוב מסבירנכו!, נכו!, זה נאמר. אני   ת.

 19מיליו�    ת� מה דאוד ביקש בתמורה לתקציבי�. אחרי שאמרו ל� על החצי שאלו או  ש.

 20   – – –במפורש

 21    מה זה אומר עליי? תסביר לי. אולי אני לא מבי! משהו. .רגע  ת.

 22  קוד� כול העובדות. עד שהחוקרי� לא אמרו ל� על החצי מיליו� במזומ�, אתה לא אמרת.  ש.

 23כה!, אני אריה י, אחרי שהוא דיבר איתי, נדמה לי, על קוד� כול זה לא נכו!, כי אני ביו� השנ  ת.

 24  פתחתי את הנושא הזה ביוזמתי.

 25  – – –24.שתי חקירות ב  ש.

 26...? אני חייתי ש�, אז אני יודע מה היה. הייתה חקירה קַ , מה אתה ְמ 24-אי! שתי חקירות ב  ת.

 27  דקות. זה מה שהיה. 25של 

 28  הייתה חקירה באוטו לחוקר?  ש.

 29לפני החקירה באוטו, אני מבקש שתשמיעו אותה לשופט, כי היא מגלמת בצורה הכי מזוקקת,   ת.

 30, דבר דבור על אופניו את המצב. אי, הדי!, לפני שמבלבלי� את המוח-רכיע� עו �שמדברי

 31אותי בשעה שש וחצי מהמיטה שלי בקרוו!. אני מייד הבנתי שיש פה קרקס. אני  שתלשו

 32רה ישאי! פה סיכוי. ראיתי את ההמולה, ראיתי את חדוות היצמתנצל. בחושי� שלי הבנתי 

 33  של החוקרי� להרע, והבנתי שמפה לא יהיה אפשר לצאת.

 34  – – –24.ראה, מת�, נחקרת פעמיי� בת  ש.
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 1  – – –פעמיי�, אתה סת� אומר לשופט לא נחקרתי  ת.

 2שתי משפט�. ברגע שאתה נות� .של אד� מ� היישוב, או כלא י�אתה מדבר במונח  ש.ביהמ"

 3  הודעות באותו יו�, זה נחשב שתי חקירות.

  4 
 5  עו"ד קוסטלי�:

 6  אדוני, אי! אפילו הודעות.

 7כחקירה. לפני זה אי! הודעה. יש הקלטה  1ה את הודעה מספר נאדוני, אני צודק. אפילו המדינה סימ

 8  בטי"ת.

  9 
 10  – – –העלות פה תזהמנסה לל, מה. אתה ני אגיד , אבוא, בוא יונת!,  ת.

 11  דות.להעלות תזה, אני מדבר אית� בעוב סהאני לא מנ  ש.

 12. בעצ� מה הוא מנסה לשדר? שכל העול� תוהוא מתחיל לזרוק ל, שמו ,מכניסי� אות, לרכב  ת.

 13: ניבי. ניבי, ניבי, מכירי� את איתייודעי� הכול", הוא מתחיל לדבר  חנוסביב, חשו+. "אנ

 14נתי, זה הסיפור ברגע, לא הביתנו, אני אומר:  ללהסביר לי שזה ישרא �שמתחיליניבי. ברגע 

 15  של ישראל ביתנו? שטויות. תשמעו את זה. "שטויות, עזוב. אז זה שטויות".

 16  – – –מת�  ש.

 17  מבחינתי זה לא חקירה.  ת.

 18זה הייתה חקירה של בער, עשרי� דקות,  .הזוכר לגמרי את החקיראני  התשובה היא לא.  ת.

 19אגב,  –לא שאל כלו�, ה� רק הכינו להארכת מעצר. אחרי שהגענו להארכת מעצר  הוא

 20בשמונה בערב הפסיקו את הדיו!. ה� הוציאו החוצה למהדורות. אתה כאזרח הקט! מסתכל 

 21  ואומר: מה, זה המדינה שלנו?

 22  – – –24.ואחרי זה בחקירה השנייה בשאלו אות� בחקירה באוטו,   ש.

 23שמות לאוויר וניסו להלחי.  וזרקבאוטו. שו� דבר לא שאלו באוטו. לא שאלו אותי שו� דבר   ת.

 24וא ה. לא הבנתי על מה "מדליות, זה דבר חשוב ,דאוד, אה" ?מה הוא אומר לי – – –אותי

 25  קי�, קיאקי�".אמדבר איתי. "קי

 26  – – –שאלו אות�  ש.

 27  הדקות שהוא חקר אותי. 25-ב  ת.

 28  שאלו אות� מה דאוד ביקש בתמורה לתקציבי�.  ש.

 29  תקריא אותה, תקריא אותה.  ת.

 30  מתחיל לקרוא).שואל אות� ( .נפתחת ככה –בחודש  25.תראה, בחקירה ב  ש.

 31  אני לא הול, לענות ל, על שו� שאלה א� אתה לא תציג לי.  ת.

 32של,. אני ודני נדאג שזה לא ימשי,. לא יכול להיות מניפולציה לא תמשיכו ע� שו�  �תא  ת.

 33. את� פשוט לא מביני� את של אנשי� ישראל. לא ישפכו ד�שככה יתנהלו חקירות במדינת 

 34  זה.
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 1  כ! בית המשפט יורה לי, אז ככה אני אעשה.-א�-אלא  ת.

 2(מציג) מת�, מה שאמרת בחקירה הראשונה זה שיש שני אירועי� שלא קשורי� לחקירה   ש.

 3  הזאת.

 4מה הוא שואל  תראה יונת!, אתה תית! לי עכשיו לקרוא את זה, ואז אני אענה ל,. (מעיי!)  ת.

 5ממ, לעשות בתמורה לכס+ שנתנו לעמותת איילי�?"  ומה דאוד ופאינה ביקשאותי: "

 out of the blue ,6 ו� ראשו! תולשי� אות, בשש בבוקר,ואני מסביר לכ�: בי –התשובה שלי 

 7התשובה) תראה איזה מניפולטור: (קורא את ההמש,). "הייתה העסקה את מהמיטה. (קורא 

 8די! עודד -(קורא את ההמש,). זה הסיפור ששאל אותי עור, –ביוזמתי  –של מיכאל קלגנוב" 

 9  – – –גזית, אז אני סיפרתי. (קורא את ההמש,)

 10 רק הוא שכח להוסי+ "לשאלת,, החוקר", מה ביקשו ממני, ואז הסיפור של כל כתב    ת.

 11  – – –האישו�

 12  הוא שאל מה התמורה.  ש.

 13  זה לא בתמורה! זה פרויקטי� משותפי�.  ת.

 14  זה החצי מיליו! שקל.בתמורה הדבר היחיד שהיה   ת.

 15  דיברת על זה?  ש.

 16  – – –לא דיברתי על זה. אמרתי שהיו שני אירועי�  ת.

 17  שה� לא קשורי� לחקירה.  ש.

 18  – – –נכו!, אמרתי את זה, שה� לא קשורי� לחקירה  ת.

 19  אז מה הבעיה להגיד?  ש.

 20  אה, נכו!. סיימנו.  ת.

 21: "בהמש� לחקירת� מאתמול" (קורא מש� ואיל�). ואז 25.� בבוקר של התאו �שואלי  ש.

� 22את בקשתו של דאוד גודובסקי ממ� לשל� לו  תאתמול בחקירת� לא הזכר" :שואלי� אות

 23  קורא).(חצי מיליו� שקל במזומ�'' וגו' (קורא). ואז אתה אומר: 

 24  דקות של החקירה. 25-אני מחבר אותו למה שאמרנו יו� קוד�, ב  ת.

 25עכשיו אני מבי! מאיפה זה מגיע. כל העול� של, מעוות. לא של, ספציפי. חבֶרה, כל העול�   ת.

 26שלכ� מעורבב ע� עברייני�. את� פשוט לא מסוגלי� להבי! שיח של אנשי� נורמטיביי�. אני 

 27. דני גליקסברג , העברה של כספי�רואי� הצרחהסיבובית, את� תנועה מצטער. את� רואי� 

 28'' וגו' (קורא) ]על הכס+. מי שהשתתפו [... ה. "הנהלת העמותה ויתר"מלבי! הו!"הוא בכלל 

 29ומספר לו את כל הסיפור. וזה יו� לאחר המעצר. אתה מנסה לטפול עליי כאילו ניסיתי 

 30להכי! אותי להארכת  דקות שהוא עשה לי איזשהו... משחק כדי 25-להסתיר מהמשטרה, ב

 31יח ל,, יונת!. לא יצלהמעצר. אתה לא תצליח, כי זה לא אמת. אתה תל, ככה ותל, ככה. זה 

 32  הסיפור הזה נגמר.

 33  קשור לנושא החקירה?ברור ל� שזה   ש.
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 1הדברי�, שדעת, של, תנוח. כי שלה� זה לא כזה  לכבוד השופט, אני רוצה עוד פע� לחזור ע  ת.

 2הכול מה שהיה זה שביו� הראשו! עצרו אותי. בדר, -כבר. בס,משנה. זה ג� לא רלוונטי 

 3שו� שאלה קונקרטית: קיאקי�, מדליות. הוא אמר לי ככה: אתה  –התחילו לזרוק לי שמות 

 4ועמנואל מודריק גונבי� סוסי� יחד, נכו!? לכ! אתה דואג שזה יישאר. אחרי זה נכנסנו לחדר 

 5דקות. ה� יגידו שעה, אני לא יודע אי, ה� מגיעי�  25-אני אומר ל,, לא יותר מ –החקירות 

 6איזה מזל. ירו!, צלצלת אליי תו, כדי שאני יושב ש�. ישבתי ש� איזה  –לזה. בדר, צלצל לי 

 7לציו!. -מעצר בראשו! תארבע שעות, חשבתי שהדבר נגמר. פתאו� התברר לי שהולכי� להארכ

 8שידעתי שה� חמורי� כלפי האחר; ה� טובי� לי. אני צרי, לזעוק  ,שיש שני אירועי�ידעתי 

 9לחפותי. אני לא ר. ומטיל רפש על כל העול�, כי אני לא כזה. אחרי זה, אני טוע! את זה, כי 

 10הבנה גדול. -הבנה, אבל אי-והוא אי –הבנה -כשאני מבי! שמדובר כא! באירוע שהוא לא אי

 11בי! כל מה שנאמר פה בחקירה הראשית. י במשטרה לה שלאי! שו� הבדל, שו� הבדל בי! הגרס

 12את זה עכשיו לשופט. א� אתה רוצה  אי! מה להמשי,, כי זהו, אני הסברתישו� הבדל. עכשיו 

 13  להמשי,, תמשי, ב...

 14  – – –עכשיו שי� לב, זה עקיב. זה שאתה לא  ש.

  15 
 16  עו"ד קוסטלי�:

 17. למזלנו מדינת "שיו ממציא חצי מיליו!זה לא היה. אתה עכ"אני הייתי יכול להבי! שאלה אילו אמרו: 

 18ישראל בכתב האישו� טוענת: הוא דחה בקשה של חצי מיליו!. היו יכולי� לומר: הוא כבש את 

 19  עדותו... אבל ה� טועני� את זה!

  20 
 21ה, יונת!, אי, הגעת� למסקנה שהייתה קונספירציה של חצי אבל אי, הגעת� למסקנה? אֶ   ת.

 22  סת�. מיליו!? כל השאר זה בולשיט, זה

 23  ר.בבנובמ 27.גליל ב.התקציב עבר מנגב  ש.

 24  א� אתה אומר.  ת.

 25  זה. תראינו א  ש.

 26  אתה יודע יותר ממני בעניי! הזה. .אני לא מאשר או לא מכחיש  ת.

 27אתה אומר בחקירה שבפע� הבאה פגשת את דאוד שלושה שבועות אחרי הפגישה   ש.

 28  הראשונה.

 29הזמ!, ה� תואמי� יכול להיות. לא, יכול להיות שזה מה שהיה, אבל אני לא חושב שהיקפי   ת.

 30  .היו� את מה שאנחנו יודעי�

 31של�, אומר: ישבתי ע� דאוד אחרי  שדצמבר, כשהכול עוד טרי יחסית בראב 25.אתה ב  ש.

 32  שלושה שבועות.

 33  זה מה שזכרתי.  ת.
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 1ה זה "הכול טרי"? שואלי� אות, שאלות : מהמשפט תיונת!, אתה ג� פה מטעה את בי עכשיו,

 2  שנה אחרי.

 3  אמרתי "הכול יחסית טרי".  ש.

 4  אי, את� אומרי�? מזמ! אמת... –שואלי� אות, שנה אחרי. זה לא   ת.

 5  ישבת איתו אחרי שהכס# כבר עבר לחטיבה להתיישבות.  ש.

 6  נכו!.  ת.

 7  הספיק להיכנס לנגב ולגליל ולעבור לחטיבה להתיישבות. כלומר הכס#  ש.

 8  .אז כ!. אנחנו לחלק הזה לא מודעי�, כעמותה ,גלגול של הכס+א� זה היה ה  ת.

 9  איתו שבועיי� אחרי שהכס# עבר לחטיבה". יתישב" אתה אומר:  ש.

 10  אוקיי.  ת.

 11  אני רוצה לקרוא את העדויות. –כל דבר שאתה שואל אותי  וג� תביא לי את כל העדויות.

 12  זה ממק� אותנו בדצמבר.  ש.

 13  תקשיב. – – –מתי זה ממק� אותנו, אני ג� לאאני לא יודע   ת.

 14  דצמבר. –הכס# נכנס בסו# נובמבר. ראינו את זה. אתה אומר: כמה שבועות אחרי זה   ש.

 15  מעולה, אז? מה זה אומר?  ת.

 16  סטיב� אומר שהוא ארג� את הפגישה.  ש.

 17  מה זה אומר?  ת.

 18  סטיב� ומי עוד?  ש.

 19  אני ומשה קקו! ודאוד.  ת.

 20  הוא אמר לכ� שעשית� לו כיפה אדומה.דאוד הגיע כועס.   ש.

 21  נכו!.  ת.

 22   – – –מה זה אומר, כיפה אדומה? שהתקציב עבר  ש.

 23, עשית� לי כיפה אדומה, ולא סיכמנו מה עושי� עברזה מה שהוא אמר. הוא אמר: התקציב   ת.

 24  ע� החלק המשות+ של המיליו! וחצי.

 25ל אותה. זה בעצ� ציטוט כשאתה מגיע לפגישה אתה יודע, אתה תופס את זה, שדאוד אכ  ש.

.� 26  של

 27אל. את� רבמדינת יש �אפשר להחזיר כספי-לא יודע א� הוא אכל אותה, אבל הכס+ עבר. ואי  ת.

 28ת הכס+? הבנתי כמה את� לא מביני� את התחו�. א �פע� אחת אמרת�: למה לא החזרת

 29    כי אתה יודע, זה לא איזה חשבו! בנק. זה מדינת ישראל.

 30  שעבר הכס#. .לזה התכוונת, שדאוד בעצ� אכל אותה. כזאת אמרת שהייתה סיטואציה  ש.

 31י נכו!. שאי! סיכו� לגבי החלק המשות+, שאמורי� לעשות בו פרויקטי� משותפי�, כפ  ת.

 32היחידי� שלא יודעי� את זה ה� אתה ומאור, כנראה.  .שעושי� בכל מפלגה במדינת ישראל

 33  כבר יודעי� את זה.בפרקליטות כי 

 34  שהוא נדפק. –אני משתמש בביטויי� של�  –אתה ג� אמרת   ש.
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 1  ת זה, אבל בהנחה שזה נכו!, אז כ!.איפה אתה מביא י לא יודע מאנכו!. אנ  ת.

 2הייתי שמח לראות מאיפה אתה מביא את זה. סת� שנראה את ההקשר. כי את� הרי אלופי� 

 3  בהוצאת דברי� מההקשר.

 4  – – –אתה בעדות של�  ש.

 5  זכותי כנאש�? זאת אני רוצה לראות מאיפה זה.  ת.

  6 
 7  עו"ד קוסטלי�:

 8כ! התביעה טוענת -א�-התביעה אומרת: דצמבר. זה לא נכו!, כי יש פרוטוקול של רונ! וינברג. אלא

 9  עכשיו שרונ! וינברג זייפ!.

  10 
 11  עו"ד קרמר:

 12  מבר, ושלושה שבועות אחרי.עבר בנובהכס+ 

  13 
 14  :2נאש� 

 15-א�-משפט. אלאמנסה לשקר את בית התה א –חייב להיות שהפגישה הייתה בי! לבי!. כל דבר אחר 

 16קרנית. שאמרת שנחמי שקרנית, וכמו שאמרת שאלישבע ש נברג שקר!. כמודי! וי-כ! אתה מניח שעור,

 17ח! ויונת! -. חו. ממאור אב!כול�כולנו שקרני�. בוד השופט, שה� יגידו בסיכומי� שאני אומר ל,, כ

 18  קרמר.

  19 
 20  המשכת� לעבוד ע� דאוד. נכו�?  ש.

 21  זועק מחומר הראיות.זה...   ת.

 22  במזומ�. למבקש חצי מיליו� שקיש פה סיטואציה כזו. הוא  –עכשיו   ש.

 23  .לפעילי� של המפלגה  ת.

 24  .פעילי� של המפלגהל  ש.

 25  שו� דבר רע. ,עכשיו תתחיל ג� אתה לנסות ולדייק. לא יקרה ל  ת.

 26  הוא מגיע לפגישה השנייה כשהוא כועס.  ש.

 27לפני, לפני הפרוטוקול השני של רונ! וינברג. כי אחרת למה אוקיי. שעכשיו ברור לנו שהיא   ת.

 28הוא חושב שאי! סכנה? עכשיו תבי!, כבוד השופט. אי! סיכוי לצאת מזה. א� המערכות האלה 

 29  נושכות אות,, אתה אבוד.

 30  הוא מבקש חצי מיליו� שקל במזומ�.  ש.

 31  מעצר.רק תחשבו שאי! כל הדבר זה (מצביע על האול�). שאתה לבד ע� עצמ, ב  ת.

 32הוא מגיע לפגישה השנייה כשהוא כועס. אומר שעשית� לו כיפה אדומה, הוא נדפק. עכשיו   ש.

 33    אנחנו רוצי� להבי� מה קרה בפגישה השנייה.

 34  או.  ת.

 35  א (מציג). אתה אמרת בראשית שהתי"ו מדויק יותר.97. תעיי� בנ/77עכשיו תעיי� בת/  ש.
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 1  המשפטי דייק אותו. ועמדנו על הדיוקי�. כ!. לא מדויק יותר. רונ! דייק אותו. היוע.  ת.

 2  ליכי�.העכשיו אני רוצה להבי� אית� את הת  ש.

 3  – – –מעולה. אז עכשיו, בוא נסדר  ת.

 4  רק תקשיב לשאלה.  ש.

 5  אה.  ת.

 6כמה שבועות אחרי שהתקציב עבר. אחרי שהוא כבר היה  אתה אומר שישבת ע� דאוד  ש.

 7 את בנובמבר. אז תסביר לי 27.בחטיבה. אנחנו יודעי� שרק לנגב ולגליל התקציב עבר ב

� 8כתוב "לפני מספר שבועות התקיימה פגישה ע� נציג מטע�  1פה. אי� בסעי#  התהלי

 9  מפלגת ישראל ביתנו, במסגרתה הוצע לעמותה בסדר כלשהו".

 10  – – –בואאז   ת.

 11  .בנובמבר 28כשהתארי� הוא   ש.

 12משפט את האירועי�, ותראו אי, הכול זועק מחומר הראיות. יש האז בואו נסדר לבית   ת.

 13  .הפרוטוקולהפגישה ע� דאוד, שהיא בהכרח לפני 

 14  ?יודעי� שלפניאי� אנחנו   ש.

 15הציעו  :ללפרוטוקוזה אני רוצה שייכתב  – – –כי יש הפרוטוקול של ישראל גור, שכתב לעצמו  ת.

 16  ושחתת, בתמורה לזה שהוא יפליל אותי. הוא פנה לפרקליטות בשבוע האחרו!.לו הצעה מ

 17  – – –אתה ג� לא סיפרת שהוא דיווח בזמ� אמת לקוסטלי�  ש.

  18 
 19  קוסטלי�: "דעו

 20  אי, הוא יכול לדווח? הוא עד. הוא נחקר.

  21 
 22בספקולציות.  י�לא עוסקעוסקי� במשפט, את� לפי חומר הראיות. את�  ,חזקה –עכשיו   ת.

 23שקל מיליו! של המזומני� שבה דאוד מבקש ממני חצי ה מחומר הראיות עולה בבירור שהשיח

 24  ?– – –. למה24-, בטוח קרתה לפני ה!במזומ

 25  .27.לפני ה  ש.

 26גור בעצמו לעצמו,  לחשבו! ישרא-הפרוטוקול שכתב רואה יש 24-. למה? כי לפני ה24-לפני ה  ת.

 27, כ!? 28-לתארי, של הפרוטוקול של אדו!, אה... רונ! וינברג, קרי: ה 24-הללא ידיעתי. בי! 

 28כי  –ה? בהנחה שרונ! וינברג לא שקר! בעצ� מתרחשת הישיבה השנייה. למה אני יודע את ז

 29הוא כותב פה: "לפני  –קר! שא לא ד שהוהרי כול� שקרני�, אבל בהנחה שיש אח

 30(קורא) , שתבינו את השינוי שנעשה. כשבועיי�כשבועיי�"... את הדיוק הזה הוא כותב אחרי 

 31ה שאתה מנסה ירציזה כבר אחרי שיחת הקונספ ,ה, במעמד הפרוטוקול הז28-זאת אומרת שב

 32  לטפול עליי.

 33  – – –אז ישבת ע� דאוד  ש.

 34  לפני. בהכרח.  ת.
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 1  ואז ישבת ע� דאוד. ,אתה פשוט מספר סיפור שקוד� הכס# עבר  ש.

 2תבינו, יש פה שתי מערכות חיי� שמתנהלות במקביל. יש  עכשיו הבנתי את הטעות שלכ�.  ת.

 3 ,יר ל,, ויש העול� שלנועול� של חשבי�, שאילו עמנואל מודריק היה פה הוא היה יכול להסב

 4 �מנסה פה לחבר דבריפי�. אי! לי יכולת לדעת. אתה סהכ ולא יודע מתי עבר. אני הפוליטי

 5בי! את זה? כי זה השופט, אתה משלא קשורי� זה בזה. אני חי את העול� מול דאוד. כבוד 

 6ביא, אני אביא, נעשה ככה... ברקע יש עול� של פה אתה ת חשוב. יש העול� של דאוד:

 7לי שלי. מה שברור  scheduleה�, העברה בגגות, לא בגגות. אני חי ה� מתנהלי� ביני חשבי�:

 8אני של הדברי�. שנייה, שמבחינתי הכס+ כבר עבר. במהות הבה ייששבישיבה ע� דאוד, ה –

 9. חזקה על הראיות בוועדת הכספי� או לא הצביעלא יודע עכשיו לדייק ל, א� גפני כבר הצביע 

 10בחודש. למה? כי  28בה קרתה לפני יהיש –רוצה לפרוטוקול  ואני עכשי –שזה בוודאות קרה 

 11ה זה אומר, הוסר מבמסגרתה הוסר החשש".  ,הנערכ"לאחר פגישה ש: כותבדי! וינברג -עור,

 12: רונ!, כ, הווה, והוא כותב: הוסר. כותבי� את ר לומהחשש? שעכשיו יושבי�, אני או

 13  הפרוטוקול. ובזה נגמר החשש.

 14  – – –אתה בחקירה של� במשטרה אמרת  ש.

 15אז מה? זה שנה אחרי! נו מה, זה  –צי, שבוע חיכול להיות. אז מה? אז מה, אז אמרתי שנה ו  ת.

 16  .הילאינטליגנציעלבו! 

 17  אתה בחקירה אמרת שישבת ע� דאוד רק אחרי שהכס# עבר.  ש.

 18  ה הבסיס לקונספירציה.זל, לכתב האישו�? אני רוצה שתגיד לשופט ששזה הבסיס   ת.

 19, כי אחרת 24-ההתשובה, כמו שאמרתי: שיש בסיס ברור מאוד: בוודאות הפגישה הייתה לפני   ת:

 20הסרת החששות, קרי: ההבנה של דאוד שאיתנו לא  את הדבר. 24-ישראל גור לא היה מציי! ב

 21 –יטימי, הקוד� של העברת כס+ לעולי� חוקי, הלגה לפרויקטצי� לחזור משחקי�, וא� רו

 22משטרה, כי לא הציגו הבחקירת יש פרוטוקול של רונ! וינברג. עכשיו, לא משנה מה אמרתי 

 23שבועות.  שנה וחצי אחרי זה. אומרי� לי: פע� אמרת שבועיי� וחצי, פע� אמרת שלושהזה  לי.

 24? על זה הרסת לי את החיי�? תגידו לנו פע� הקונספירציהאת  תמה זה משנה? על זה ביסס

 25  אחת על מה ביססת.

 26  – – –אתה אמרת שישבת ע� דאוד  ש.

 27ישראל גור כותב את שנייה, לפני שישב ע� דאוד, בואו נעשה סדר באירועי�.   .ביהמ"ש

 28  בנובמבר? 24.הפרוטוקול ב

 29  נכו!.  .ת

 30  אז היה רק הדיווח?  ביהמ"ש.

 31  .נכו!  ת.

 32  ואז היה החשש שהשלושה מיליו� לא יעברו.  ביהמ"ש.

 33  נכו!.  ת.
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 1  – – –בנובמבר 28.עכשיו, פרוטוקול וינברג הוא מ  ביהמ"ש.

 2  נכו!.  ת.

 3  שש� הוא אומר שלפני שבועיי� נערכה הבדיקה שש� הוסר החשש.  ביהמ"ש.

 4  נכו!.  ת.

 5  אז זה אומר ששבועיי� לפני כ�.  ביהמ"ש.

 6  לא.  ת.

 7גור; על זה אי! חולק.  ל! ע� ישראהיה הדיו 24-. בשאלה שאפשר ג� לענות עליה +סו-+סו  ת.

 8 –תארי,. הפרוטוקול הראשו! � מאותו פה שני פרוטוקולי�. ה� שניה שי ה?, מה קורעכשיו

 9. אי, אני יודע? כי הוא . הוא כתב שבועיי� אחרי, של� איתונראהרונ! לא היה מספיק, ככל ה

 10אריכי�, יונת!. כי רונ! כותב: תה כותב "לפני שבועיי�". זאת אומרת, "לפני שבועיי�" זה בסד

 11יע לתאריכי� להג בדעי� ללא יוד �]". עכשיו, אני צרי, להגיד: את...[ � נערכהילפני כשבועי"

 12  האלה?

 13  רונ� היה?  ש.

 14  זה פרוטוקול ועד מנהל.  ת.

 15  יפה. שאתה כותב.  ש.

 16  מה פתאו�? אז אתה לא מבי! כלו� אי, עמותות עובדות.  ת.

 17  מי ישב בישיבה הזאת?  ש.

 18  סברג וענבר זיידמ!.קאני, דני גלי  ת.

 19  ?28.הישיבה התקיימה ב  ש.

 20  .28-הלבי!  24-תקיימה בי! ההישיבה ה  ת.

 21  הישיבה הזאת.  ש.

 22פרטציות ולא על האינטר שלי ו!י!. על מה אני נסמ,? לא על הזיכראני אומר ל, שהיא בי! לב  ת.

 23  שהוא כותב "לפני שבועיי� נערכה בדיקה". ,של,. השופט נגע בנקודה החשובה

 24-, אותו עור,28-ית פה. א� הוא בטנטליגדה האיני(לביהמ"ש) אתה שאלת את השאלה היח  ת.

 25ר, כי הישיבה שבה הוסרו החששות שלי ע� דאוד. דזה לא מסת"לפני שבועיי�", די! כותב 

 26הוא השאיר  מ! אמת. אחרי זה, בפרוטוקול השני,הוא כתב פרוטוקול ראשו!, ככל הנראה, בז

 27הראשית.  קירה, אבל הוא דייק בו. מה הוא דייק? ועמדנו על זה בח28-תארי, של ה ואת אות

 28ה לדייק: נחתמה, הראשונה. אז אני רוצהיה של� ע� הטיוטה שעליה... ש אהוא ככל הנראה ל

 29זאת אומרת,  –ר: לפני שבועיי� יציוניי�. והוא רצה לכתוב יותלא כספי האוצר, כספי� קואל

 30-או-, פחות15-יח שהוא כתב את זה ב, סביר להנ28עד  24-על המדבר אני  א� פני שבועיי�.ל

 31  כ! הוא שקר!.-א�-כ! הוא שקר!. אלא-א�-!? אלאיותר, נכו

 32  בחודש. 27.מנגב וגליל בהכס# עבר   ש.

 33  עזוב, יונת!, אתה לא מבי!.  ת.

 34  בחודש. 27.הכס# עבר ב  ש.
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 1  אבל זה לא מענייני.  ת.

 2אתה מסביר בחקירה של� במשטרה שיבת� ע� דאוד אחרי שהתקציב כבר היה בחטיבה   ש.

 3  להתיישבות.

 4  – – –אחי  ת.

 5  .28.זה חייב להיות אחרי ה  ש.

 6  – – –אתה שואל אותי ואני מסביר עוד פע�  ת.

 7  לא נכו�. הז  ש.

 8אבל אני מסביר ל, שיש שני  .נכו!, כי א� יש דבר שאני לא זה שקר!-אל תנסה לטפול עליי לא  ת.

 9 ופקטו. בינינ-שמתכוונני� פה מתי עבר הכס+ דה ,למות במקביל. יש העול� של החשבי�עו

 10  – – –ה כבר עבר? הוא יצא כבר מהידיי� של אג+אוד הכס+ כבר עבר. מה זדלבי! 

 11  תראה, ל� יש גרסה.  ש.

 12  זה לא "יש לי גרסה"! זה המציאות! מה זה "יש לי גרסה"?  ת.

 13  לי גרסה?פה. אתה עדיי! אומר  אנחנואתה עוד ממשי, להגיד לי גרסה? יומיי� וחצי   ת.

 14עניי! הדווקנות של לי, לרמוז ל, עכשיו, שלא לָ אני מסביר ל,, והשופט כבר ניסה, נראה   

 15בשביל שתבסס את העמדה של, צרי,  .אנחנו חיי� את הסיטואציה :בי!ת ".הכס+ עבר"

 16להגיד שיש מספר רב של אנשי� שה� שקרני�. אתה מבי! את המציאות המשפטית שאתה 

 17לשופט? כשרונ! נמצא בה או לא מבי!? כול� צריכי� להיות שקרני�. אז מה אתה מנסה להגיד 

 18  וינברג כותב (קורא) הוא משקר?

 19  הוא היה בבדיקה?  ש.

 20  ודאי שהוא היה.  ת.

 21  באיזו בדיקה?  ש.

 22  איתי!   ת.

 23אי! טע� שיהיו יועצי� משפטיי� יותר. צרי, ללכת ליונת! קרמר. אנחנו  –מה שאני הבנתי   ת.

 24שה� אומרי� לא י� משפטיי�, עזבו שומרי ס+. ממילא כל מה צעכשיו נודיע לכול�: עזבו יוע

 25שהוא  ,ד שצרי, לסמו, עליו במדינת ישראלהוא לא יג! עליכ� ביו� פקודה. היחי .שווה כלו�

 26  .הפרקליטותזה  –לא יגיד מה שמאשימי� אות, 

 27בלי שאתה רצית. כבר לא היה אפשר לעצור  –עבר אליכ�  ,אתה מספר שהכס#, או התקציב  ש.

 28  את זה.

 29  נכו!.  ת.

 30  .רק אחרי שהתקציב עבר..  ש.

 31  נכו!.  ת.

 32  ...ישבת ע� דאוד.  ש.

 33  בצבא? נו, באמת. 300לזה? אתה יודע מה זה שאלו!  אתה עוד פע� חוזר  ת.

 34  אתה ישבת ע� דאוד כבר כשלא היה אפשר לעצור את העברת הכס#.  ש.
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 1  – – –א יודעל  ת.

 2  זה מה שאתה אומר.  ש.

 3-איא אמרה: הי –שתעצור וד אחרי שכבר ביקשתי מאורית א� דאני יודע שאני ישבתי ע לא,  ת.

 4. לאוריתשי� דברי�, אני חי. אני מצלצל ואפשר. זה הדבר היחיד שהיה לי בראש. אנחנו ע

 5אני יודע: זה עבר. עכשיו אתה דווק! איתי. אפשר כבר לעצור את הכס+. -אומרת: אי היא

 6ורית, אומר לה: תעצרי אצל לשאני מצל – ינתי כשאני בחקירת המשטרהחהדבר היחיד מב

 7לא יכול לתת אני  .הכס+ עבר ,אפשר-יגי שלא יעבור הכס+. היא אומרת: אהכס+, שתדא את

 8שאלו אותי, אמרתי שהכס+ עבר. הוספתי ג� את לא חשב.  . אני"חשבית"ה משמעות זל

 9החטיבה החטיבה להתיישבות, כי מבחינתי אני יודע שהתחנה האחרונה של הכס+ הייתה 

 10אני משקר. ואני לא  14-השופט, לא בשביל,. א� זה בלהתיישבות. עכשיו אני חוזר, בשביל 

 11הג� שהוא נשאר באותו  ,זהיני�? אנחנו מביני� שהפרוטוקול המשקר. אז מה אנחנו מב

 12תארי,, של (מציי!), הוא תוק!, בגלל שהיוע. המשפטי לא אהב את הניסוחי�. הוא השאיר 

 13  תארי,, אבל הוא שינה את הניסוחי�. ואת אות

 14-אומרת שעל התארי, הזה הוא היה צרי, לשנות פה. אילו הוא שינה את זה לקורא). זאת (

 15  – – –תשאל אותו – 14

 16  אי, אני יודע את זה? בגלל הפרוטוקול של רונ! וינברג.  ת.

 17. רק אחרי שקיבלת אותו ישבת ע� וקציב, קיבלת אותו בלי שרצית אותתאתה אומר שה  ש.

 18  דאוד לסכ� מה קורה. זה נכו�?

 19א יודע. כי כל מה שאתה מכניס לי לפה אני לא יודע א� נכו! או לא נכו!. אני לא רוצה נו? אני ל  ת.

 20  לענות נכו! או לא נכו!, כי אני רוצה לשמוע שאלה.

 21  עכשיו, מאורית כבר הבנת שהכס# עבר.  ש.ביהמ"

 22  י מצפה, בהגינות, ג� מהתביעה.ייתאו. זה הדיוק שאני ה  ת.

 23אתה לא החלטת לקבל את הכס#. כבר לא היה  ו תראה."לפני כשבועיי�..." (קורא). עכשי  ש.

 24  ?– – –פשר לעצור את זה. אי� אתה כותב פה שעשית בדיקהא

 25  אבל זה היוע. המשפטי.  ת.

 26  אבל אתה היית בבדיקה, לא היוע� המשפטי.  ש.

 27  אתה לא מבי! אי, הדברי� עובדי�...  ת.

 28אמת. קוד� כול תקשיב. המתקשיב, אתה לא תעיי+ אותי, ואני ימינה או שמאלה לא אסטה   ת.

 29הרי... את�  –את הפרוטוקול  ה ציינת, לא אני ציינתי, מי שמנסחכמו שאת דרמטי,באירוע 

 �30 אי, זה עובד. יושבי� אני ורונ! ודני, הוא הגיע למשרדי� של העמותה. פשוט לא מביני

 31ה הוא זלא תמליל. אחרי טה, טה, טה. זה  על כמה נושאי�: טה, ברי�,ומדויושבי� ומדברי� 

 32  כותב פרוטוקול.

 33  אתה לא היית נוכח.  ש.

 34  בה, ע� דאוד? הוא לא היה!יויי, אתה מבלבל. איזו יש  ת.
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 1  ב פה: נוכחי� (קורא).לא, בוועד המנהל. כתו  ש.

 2ל הייתה ידאוד, ללא רונ! וינברג. במקב �הייתה הישיבה ע 28-ל 24-אז אני אסביר. בי! ה  ת.

 3זה  את רדי�. הבאתע� רונ! יחד. הוא הגיע למש ,הה של מה שאנחנו קוראי� החבֶר יבהיש

 4ג� הוא היה ברק לא היה למזלו, אחרת  –אני, דני ה? ה, מי זה החבֶר בראשית. יושבי� החבֶר 

 5   – – –האישו�לכתב  משתרבב

  6 
 7  עו"ד קוסטלי�:

 8  .לברכה נהוזיכר ,וענבר

  9 
 10הדי! -יי, ועור,בח זה מה קורה? אני ממשי, יול. אחרוענבר. אחרי זה מחליטי� שֵיצא פרוטוק  ת.

 11אחרי  .ככל הנראה, פרוטוקול ראשו! פרוטוקול. וכ, הווה. הוא מנסח, ותפקידו לנסח עכשי

 12נגע בזה השופט, בית  –ל שני. אחרי זה מכניס וזה הוא לא מבסוט ממנו, מנסח פרוטוק

 13רנו את העניי!. מה זה "הוסרו החששות"? הוסרו החששות זה שאנחנו , והסבהמשפט

 14אית, שהישיבה ע� דאוד הייתה  מתעקש י! מה קרה בישיבה ע� דאוד. לכ! אננמסבירי� לרו

 15משפטי . כי אחרת אי, הוסרו החששות? מה הניח את דעתו של היוע. ה28-לבי! ה 24-בי! ה

 16זה? כשאני אומר שהוא כתב, אני מתכוו! שהוא הל, הפרוטוקול התב את וא כשבעקבותיו הו

 17. משפטי, וביקש משפטי, במילי� של יועכיוע. ניסח,  – ו ניסחיעכשו ,לביתו, שמע מה שאמרנו

 18  ככה זה עובד. .ממני לחתו�

 19  מת�, החששות של� הוסרו רק אחרי הפגישה ע� דאוד.  ש.

 20  משמעית. כי אחרת אי, אני אומר את זה?-חד  ת.

 21  אפשר לעצור את הכס#..בפגישה ע� דאוד אתה כבר ידעת שאי  ש.

 22  מה זאת אומרת?  ת.

 23  מת� הסביר.  ש.

 24  אבל הוא אומר לי. "עשית� לי כיפה אדומה". הכס+ כבר עבר.  ת.

 25  אז מה שכתוב פה זה לא נכו�.  ש.

 26  פנה. אני לא מבי! את מה שאתה אומר.תַ   ת.

 27  שלא החלטת. את הכס#". אתה אומר "הוחלט לקבל  ש.

  28 
 29  עו"ד קוסטלי�:

 30  ה, לא אצלו. יואו, כמה טעויות!באז זה התקבל בחטי

  31 
 32 המשפטג� בית ששש הבנת אז אני חות, כי א� לא ישלחקריה הראאז אני אחזור עוד פע�   ת.

 33איילי�. ההחלטה להעביר  תאנחנו, עמותת איילי�, לא קיבלנו כספי� לעמות 14לא הבי!. עד 

 34יק. על בסיס מה? הוא, בפרשנות שלא בטוח ותת איילי� הייתה של עמנואל מודרכספי� לעמ

 35שזה בעצ� מאפשר לו להעביר ישירות לחשבו! שהייתה עומדת בפרשנות של החשבות, החליט 
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 1א לעניי!. למה אני כ! מטריד אתכ� בעניי! היה על זה ויכוחי�. הוא רב. זה ל הבנק של איילי�.

 2-. ה� הגיעו לחטיבה להתיישבות, או לנגבלעמותהלא הגיעו  הכספי�כי בזמ! שלפני כ! הזה? 

 3? זאת אומרת עלה שלה�להפ גליל. ה� יושבי� ש� ומחכי� להפעלה שלה�. מה זה אומר,

 4  . זה הסביר ל,?י� מה ייעשה ע� השישה מיליו! שקל, ומחליטשאנחנו יושבי�

 5  – – –ה. הסיפור של�מר ל� ליבלא. אני אס  ש.

 6  לא הסיפור שלי! מה שהיה.  ת.

 7  – – –הטענה של�  ש.

 8  לא הטענה. מה שהיה.  ת.

 9ב. יהתקצל את ההעברה ש ע� דאוד, אתה אומר שהמצב היה כזה שלא יכולת לעצור הבפגיש  ש.

 10לאיילי� אחר? אתה אומר: לא  זהת א בשואלי� אות�: היה איזשהו שלב שהיה אפשר לנת

 11  – – –לי� אחריהיה מצב שאפשר לנתב את זה לאי

 12  מה זה "איילי� אחר", נו...?  ת.

 13תה. אנחנו יושבי�, אבל זה לא אני כותב. אני מסביר ל, אי, זה עובד בהתנהלות שלנו בעמו  ת.

 14הדי!: תכתוב. יש ג� ארבע ושש. למה ארבע ושש? כי שתיי� הל, למשרד -ואומרי� לעור,

 15את� לא חוקרי� למה הקליטה. אני אומר: מבחינתי זה היה ההסבר למה משרד הקליטה. 

 16  תבינו מה היה ש�. ס!+-+את זה? סו

 17  – – –בדצמבר 25.בחקירה של� מ  ש.

 18  עה.את ההוד י. רק א� תביא להתביא לי את ההודע  ת.

 19  מה בעצ� היה בפגישה ע� דאוד, שהוא אמר ל� שהייתה כיפה אדומה?  ש.ביהמ"

 20  שאלה. סו+-+סו  ת.

 21  ?ת ההדורי�א תמה היה שפתאו� יישר  ש.ביהמ"

 22  אמרתי לו: דאוד, אתה לא יכול לבקש בקשות כמו שאתה מבקש.   ת.

 23איזה מז!מ!?  איזה כס+,"פעילי�, דאוד. הוא אמר לי: אמרתי לו: אתה מבקש כס+ במזומ! ל  .ת

 24  – – –. אני אומר ל,, כבוד השופט"לא הבנת אותי

 25  לא האמנת לו.  ש.ביהמ"

 26ע� פעילות ללו: תשמע, יש לנו כס+ מתו, השש שהול, ז אמרתי ואאני זור� איתו. נכו!.   ת.

 27ר. לא הול, אית,. אתה יודע שאני בולדוז�. א� אתה רוצה לחזור למתווה הזה, אני יעול

 28  – – –ירתיות"דרכי� יצ"נאמר ש� 

 29  – – –המשפט שבחקירה הראשית תאני מזכיר לבי  ת.

 30הסדר היש�, לחוזרי�  שיהיה ברור כא�. סיכמת ע� דאוד שמתו� השישה מיליו�  ביהמ"ש.

 31  צי עוברי� למה?חתוכו מיליו� ושמ

 32  , בהקשר של עולי� חדשי�.לפרויקטי� משותפי�  ת.

 33  עות שנפתרה הבעיה?מזה המש ,ואז  ביהמ"ש.
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 1ת המסר. אני חושב שקצת תאמי! ב, הוא הבי! אחוזר לרונ!, אומר לרונ!: תקשיב טואז אני   .ת

 2שהוא אמר: לא הבנת. זה פתח לי פתח לחזור לשיתו+  ,בוט שאני לא האמנתי לו. זה היה לי

 3  הפעולה.

 4  דאוד.אמרת על שיתו# הפעולה ע�  אני רוצה שתראה מה  .ש

  5 
 6  עו"ד קוסטלי�:

 7  איזה עמוד?

  8 
 9. שאול אות� החוקר: למה? אתה מסביר: כי עבר מסביר שדאוד אכל אותה. אתה 79מוד ע  ש.

 10הכס#. עכשיו הוא אומר ל�: הוא לא יכול לקחת אותו בחזרה? ואתה מסביר: (קורא). אתה 

 11 , "לפני שבועיי�,77טב, בת/מסביר שבשלב הזה זה היה יכול ללכת רק לאיילי�. פה כת

 12ס#. כהוחלט לקבל את ה –פגישה ע� דאוד שאתה מתכוו� כמוב� ל –לאחר בדיקה שנערכה" 

 13אתה צרי� להחליט: או שלא היה כבר אפשר לנתב את זה למקו� אחר, או שאתה יכול לקבל 

 14  את הכס#.

 15  אני נשבע ל, שאני לא מבי! את השאלה.  ת.

 16  או שתשאל אותי אתה, כבוד השופט.  ת.

 17  אז אתה החלטת לקבל את הכס#.  ש.

 18  טוב, די. בסדר. הבנתי.  ת.

�, ואני רוצה להבי�. דאוד ביקש ממ� חצי מיליו� שקל במזומ�.בית המשפט שאל אות. תראה  ש.  19 

 20  לפעילי� פוליטיי�.  ת.

 21  לפעילי� פוליטיי�. ותו� זמ� קצר את� נפגשי� שוב.  ש.

 22אוקיי. אני לא זוכר כבר את ה... את לוחות הזמני� האלה, אבל זה בטח עניי! של שבועות, כל   ת.

 23  רי� האלה.והסיפ

 24  מוותר על טובות ההנאה האלה? ניא ?ההוא אמר ל� בפגישמה   ש.

 25  ?"טובות הנאה"איזה   ת.

 26  ממה שביקשתי".רד "אני יו  ש.

 27  אני אגיד ל� מה סטיב� אמר ותתייחס.  ש.

 28  בבקשה.  ת.

 29  בדצמבר. 25קוד� כול בהודעה מיו�   ש.

  30 
 31  עו"ד קוסטלי�:

 32  מה זה הודעה, מהטקסט המתומצת?

  33 
 34  עו"ד קרמר:

 35  כ!.
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  1 
 2  עו"ד קוסטלי�:

 3  אז לא מעניי! אותי, תעבור הלאה.

  4 
 5  עו"ד קרמר:

 6  מה זה "לא מעניי!"? אות, לא מעניי!.

  7 
 8  עו"ד קוסטלי�:

 9  מעניי!, זה בושה.לא אותי לא 

  10 
 11. סטיב� אומר 27–26. שורות 49, עמוד 2015תראה למשל בתמליל מיו� תשעה בפברואר   ש.

� 12  – – –שדאוד אמר ל

 13  דאוד אמר לכ� שהוא חייב כס#, חייב להראות פעילות לטובת המפלגה. זה נכו�?   ש.

 14  תראה לי איפה אתה קורא?  ת.

 15  (מציג)  ש.

  16 
 17  עו"ד קוסטלי�:

 18  שנייה?העל איזו פגישה אתה מדבר, הראשונה או 

  19 
 20  עו"ד קרמר:

 21  אני מדבר באופ! כללי.

  22 
 23  עו"ד קוסטלי�:

 24  לבית המשפט. הוא מדבר בפגישה הראשונה. אי! "באופ! כללי". אז אני אגיד כרגיל את האמת

 25את כל התשובות של סטיב!. החוקר  –מה לעשות, זה ארו,  –אני כ! מבקש שבית המשפט יראה 

 26ממש מכניס לו מילי� לפה, רואי� את זה. סטיב! אומר לו: תגיד לי אתה מה היה. עד כדי כ,. סטיב! 

 27ממש  –יס לו מילי�, ואז סטיב!, במצוקתו אומר לחוקר: תגיד לי אתה מה היה. כל הזמ! החוקר מכנ

 28  "מה אתה רוצה שאני אגיד ל,?" ככה זה היה. זה פשוט מאל+. באל"+ ובעי"!. –רואי� את זה 

  29 
 30  אוד אמר לכ� שהוא חייב להראות פעולה לטובת המפלגה. זה היה?דש מת�, סטיב� אומר  ש.

 31, מיליו! שקל במזומ! לפעילי�שדאוד ביקש חצי זה  הראשונהאני, מה שאני זוכר מהפגישה   ת.

 32אני זוכר באופ!... אני לא  –ואני קמתי והלכתי. אגב, אגב, הנושא של הדרכי� היצירתיות 

 33זוכר שהוא נאמר, ואני יותר זוכר שהוא לא נאמר משהוא נאמר. ג� א� זה נאמר, זה נאמר 

 34  ?– – –לדעת�. אז ממה נפש, –הראשונה  הבפגיש

 35שסטיב! בחקירתו אמר "דרכי�  �נאמר דבר כזה. ה� אומרילא זוכר ש יה� אומרי�. אנ  ת.

 36  יות" בפגישה הראשונה.תרייצ
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  1 
 2  :קוסטלי�עו"ד 

 3כשדאוד אומר חצי מיליו! בפע� הראשונה, סטיב! שואל: דאוד, על מה אתה מדבר? ואז דאוד אומר 

 4  רתיות.ילו: ילד, דרכי� יצ

 5חצי מיליו!, ה ה הראשונגישבפמר אלא להפריע לי! סטיב! אומר, סטיב! אומר לחוקר, כשדאוד 

 6  ואז מת! ק� והל,. ברי�, סטיב! לא מבי!.ח ל מה אתה מדבר? דאוד אומר לאחרי�:סטיב! שאל: ע

  7 
 8  אתה מספר שאי� שדאוד ביקש את החצי מיליו�, אתה קמת והלכת.  ש.

 9  נכו! מאוד.  ת.

 10קמתי והלכתי ה עולה. יכול להיות שאני אני חושב שיכול להיות שמה שקרה עכשיו... עכשיו ז

 11  ואז נשארו רק שניי�.

 12  שהוא ק� ויצא אית�. רסטיב� אומ  ש.

 13  אז אני אומר ל, שזה לא נכו!.  ת.

 14בפגישה שנייה, שנאמר "דרכי� יצירתיות". בשו� שלב, לא בפגישה ראשונה ולא  אני לא זוכר  ת.

 15זה בסד אמר דבר כזה. יכול להיות שאמר דבר כזה, אני יותר נכו! זוכר שלא נשנ רוכאני לא ז

 16הזמני� שקמתי, כשסטיב! עוד נשאר ע� דאוד לעוד שנייה וחצי, אולי הוא אמר לו: מה... אני 

 17יצירתיות". אני הול, על זה שנאמרו "דרכי�  כתב האישו� שלכ� מבוססלא יכול לפרש!. כל 

 18הראשונה בפגישה הועלו בפע� הראשונה ירתיות � היציא� הדרכ ,אית,, אבל זה לא נכו!

 19. אני מציע ל,: אל תל, ע� יצירתיותוהלכתי, אני אמרתי שלא יכול להיות דרכי� ואני קמתי 

 20  קו החקירה הזאת, כי לא יל, ל,.

 21בואו,  ). הוא אומר שהוא אמר לכ�:36ורה , ש36, עמוד 25.12.14סטיב� אומר ככה (תמליל   ש.

 22  – – –תהיו יצירתיי�

 23  השנייה? הישיבההראשונה או  מתי, בישיבה  ת.

 24  "אני צרי� להראות תקציבי�".– – –  ש.

 25  מתי? בישיבה הראשונה או השנייה?  ת.

 26  בשנייה.  ש.

  27 
 28  עו"ד קוסטלי�:

 29  נכו!. סטיב! הוא חד כתער. -אתה מצטט לא לא, זה לא נכו,

 30ה השנייה. במזומ!. דובר בשיתופי פעולה אמיתיי�. זה מה שהוא אומר בישיבלא היה מדובר בכלל 

 31  '.11, 2010-סטיב!, הוא מדייק. התחילו שיתופי פעולה בהוא צודק,  –, אגב ושהתחיל

  32 
 33  – – –, ותתייחס לזה, שאמרת� לדאודאומרסטיב�   ש.

 34  מתי?  ת.

 35  – – –שאת� לא מוכני� לעבוד ע� כס# 5ָ   ש.
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 1  באיזו פגישה?  ת.

 2  תגיד לי א� דאוד אמר לכ� את זה או לא.  ש.

 3  יונת!.  ת.

 4ובדי� רק ע שאת�ע� כס# שחור.  שאמרת� לדאוד שאת� לא מוכני� לעבוד סטיב� אומר  ש.

 5  את זה לדאוד? �ע� חשבוניות כחוק. אמרת

 6בה ! אותי רק בית המשפט. הנקודה חשושכ!. אתה לא מעניי! אותי כבר, מעניי להיותיכול   ת.

 7ת . זאת אומרהדרכי� היצירתיות, שבה אני ק� והול,מאוד, כי ה� מעלי� את הנושא של 

 8  – – –� והול,אליבא דתביעה, א� אני קש

 9  אליבא דתביעה, זה אליבא דסטיב�. זה לא  ביהמ"ש.

 10  האישו�. בביססו את כת אבל סטיב! אמר ועל זה ה�  ת.

 11  רכי� יצירתיות, ה� לא בהכרח מקבלי� את זה.אבל א� הוא אומר שדאוד דיבר בד  ביהמ"ש.

  12 
 13  עו"ד קוסטלי�:

 14 היא עושה פלגינא בדברי� של סטיב!.

  15 
 16קר! שהרי הוא לא  –עכשיו, א� את כל התזה מבססי� על סטיב!, זאת אומרת שהוא בעדותו   ת.

 �17 ככה, אז נגמר הראשונה, של דחיית המזומ!. אוכר את זה בפגישה זהוא בעדותו  –חצי, כ!? 

 18בואו נל, הביתה. אני טוע! שלא, כי לא נאמר. אבל זה לא עושה איתי חסד, כי  ,התיק. חבֶרה

 19  נגמר הסיפור. – ירתיות, ג� דרכי� יצצב. אני טוע! שג� המזומ!זה לא המ

 20שקיבלו כספי� השגת התחייבות מצד גורמי� ב"היית מעורב שואלי� את סטיב� דבר כזה:   ש.

 21מאת ישראל ביתנו כי חלק מהכס#  יציוניי�או היו אמורי� לקבל כספי� קואל יציוניי�קואל

 22"תמיד  ל ביתנו ימצאו לנכו�?" הוא עונה:אשהועבר לה� ישמש לצרכי� אשר גורמי� מישר

 23סטיב� אומר שהפרויקטי�  י� של ישראל ביתנו ואיילי�".פהגדרנו את זה פרויקטי� משות

 24  – – –�, זו הייתה דר� להחזיר כס#המשותפי

  25 
 26  עו"ד קוסטלי�:

 27  איפה הוא אומר את זה?

  28 
 29  עו"ד פורז:

 30  התמלילי� אל+ פע�.הוא אומר כל הזמ! שזה דרכי� חוקיות. אני עברתי על 

    31 
 32(קורא). והוא אומר:  אני אקרא ל� עוד פע�: "הא� היית מעורב בהשגת התחייבות [...]'' וגו'  ש.

 33  תמיד הגדרנו את זה פרויקטי� משותפי�.

  34 
 35  עו"ד גזית:

 36  חוקיי�.
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  1 
 2  עו"ד קוסטלי�:

 3  !(קורא את ההמש,). ואת זה אתה לא אומר לו? איזו בושה! איזו חקירה :ואז שואלי� אותו

  4 
 5שמח כאזרח  יאני היית –מקו� שחשבת� שיש שחיתות אי! שחיתות במקו� לשמוע שAַ   ת.

 6לות, והמדינה. אתה חושב: תנועה יפה כזאת כמו איילי�, נתנו בה אמו!. אני הייתי יוצא במח

 7ות. את� היית� צריכי� לשמוח מזה, לא להתבאס מזה, כי אומרי� ובמחולבתופי� 

 8ארי בחיי� לא -בחיי� לא היה קורה דבר כזה, וליאת ב!אביב -לשבמחלקה הכלכלית בת

 9  הייתה מגישה כתב אישו� כזה.

 10  – – –זה לא עניי� של אגו  ביהמ"ש.

 11אבל זה אגו. אתה חושב שהאנשי� האלה זה לא אגו, בסו+ יתברר שזה אגו. כמו כל   ת.

 12  הפוליטיקאי� הקטני� שהיינו אית� בקשר בחיי�.

 13  ת התחייבות. זה מוכר ל�?שואלי�: אתה היית מעורב בהשג  ש.

 14  בחקירה? ני יודע בכלל מה סטיב! אמרמאיפה אני יודע? מאיפה א  ת.

 15 לאורית לרנר, י את הטלפוני�. עשית, שבה אני קמתי24-זוכר שהיו שתי שיחות: לפני ה אני  ת.

 16ל העמותה. וג� ע� כל החבֶרה, במשרדי� ש. והייתה ישיבה ול(נוקב בש�) ואחרי זה לחוגרי

 17ע ב פרוטוקול, לעצמו, בכתב ידו, שאחרי זה נודהחשבו! ישראל גור ישב ש�, כת-האדו! רוא

 18ישיבה שבה הוחלט שלא עושי� קונספירציה, לא עושי�  הלי רק במשטרה. ואחרי זה היית

 �19 מושחתי�. אי, אני זוכר את זה? אי, יודע את זה? אני פשוט י אנחנו לא אנשיכ דבר מושחת,

 20? אותי ישקרשחת. בשביל זה הוא ומלא איש וינברג. שהוא  די!-רואה פרוטוקול של עור,

 21בצדק: מה זה אומר,  המשפט תביכבוד אותי וא יאבד את הרישיו! שלו? שאל הבשביל זה 

 22על  . שאל ג� בית המשפטלפרויקטי� �החששות, זה אומר שחוזריהוסרו החששות? הוסרו 

 23  ערד, פורו� צעירי�., שסטיב! מונה: לוד, כרמיאל �הפרויקטי� המשותפי הזמני�.

  24 
 25 ~–ה פ ס ק ה    –~

  26 
 27 רבע שבי� היה שהסיכו� ואמר, המשותפי� הפרויקטי� על סיפר, בחקירות אמר סטיב�  :ש

 28 לפעילויות יחזור, אליכ� יעבירו ביתנו שישראל מהתקציבי� מכובד נתח לזה נקרא, לשליש

 29  .תתייחס. המשותפות

 30 הכספי� של בהיבט מקובל מאוד-מאוד דבר זה ושליש רבע של הזה הנושא כול קוד�  :ת

 31 מתו, החלק מה החלטה איזושהי יש הנתמ, הגור� לבי! המפלגה בי! תמיד. הקואליציוניי�

 32 הקואליציוניי� הכספי� של במקרה – המממ! לגור� שבעצ� המשות+ החלק הוא התקציב

 33 שנדרש מה כל הנתמ, הגו+ מצד. יל, זה פרויקטי� סוג לאיזה ביחס say לה יש, המפלגה זה

 34 נית! לא, שלא במידה. לממש נית!, שכ! במידה. העמותה במטרות עומד זה א� לבחו! הוא

 35  .לממ!
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 1 ל� אמר. המשותפות הפעילויות של העניי� את, בחקירה, 2014 בדצמבר 25.ב ל� הציגו  :ש

 2 ל� אומר אני. ביתנו ישראל ע� שעשית המשותפות הפעילויות על נדבר בוא: החוקר

 3 שימש וחלק, ולאחרי� לדאוד חזר נתח, לפעילות שהוקצה הכס# מתו�, האלה שבפעילויות

 4 כששואלי�, אומר אתה מה. לשעבר הכנסת חברת והעסקת לקלגנוב הכס# כמו בדיוק, לבצע

� 5 דבר היה שלא אומרת זאת: החוקר אות� שואל ואז", כזה דבר מכיר לא: "אומר אתה? אות

 6  .שותק אתה? היה לא זה מכיר לא? כזה

  7 
 8  :קוסטלי� ד"עו

 9  ".כזה דבר היה לא, כזה דבר מכיר לא" רואה אני כי? מפנה אתה איפה? מה

 10  .אמר החוקר שזה טוע! קרמר די!-עור, ועכשיו) מציג(

  11 

 12' עמ את מציג( המשותפות הפעילויות של הנושא את מכיר אתה א� אות� שואל החוקר, מת�  :ש

 13  ).התשובה ואת השאלה את קורא: (אות� שואל החוקר. כזה דבר מכיר לא: אומר אתה). 79

 14  .לא היא שהתשובה לו אומר אני שפשוט, פה טענה טוע! הוא שרק רואה אני) מעיי!(  :ת

 15  .כזה דבר מכיר לא שאתה  :ש

 16. הנקרא והבנת הנשמע הבנת פה יש? יונת!, הזאת השאלה את שואל הוא רקע איזה על. ברור  :ת

 17 עד. הזה הדבר ע� פעולה לשת+ מוכ! לא אני. שוחד שנַתנו? day one-מ לטעו! מנסי� ה� מה

 18 מוכ! לא אני. בצורה כחומה זה על עומד אני היו� עד. פעולה לשת+ מוכ! לא אני ג� היו�

 19  .זה את סובלת לא הדעת, סביר לא זה. משותפי� שה� בפרויקטי� ההתניה של להגדרה

 20 אנחנו, בסדר הכול? שלישי� שני–שליש של, סיכו� לנו יש: לו אומר לא אתה למה, מת�  :ש

 21  ?המפלגות כל ע� ככה עושי�

 22 כי, שליש שני–שליש של העניי! את ברצינות לקחתי לא ממילא: מוסי+ אני, לו אומר אני  :ת

 23  .העמותה למטרות לא זה ממילא

 24  .בדצמבר 25.ב הזה לקטע אות� מפנה אני  :ש

 25  .הטענה ע� מסכי� לא: לו אומר אני. החוקר, חבקי! צחי, טענה טוע! הוא  :ת

 26  – – –מכיר לא  :ש

 27 של המשמעות זו. תקציבי� לקבל כדי שוחד נית! לא. נברא ולא היה לא, כזה דבר מכיר לא  :ת

 28  .הזה הדבר

 29  ?– – –לו אומר לא אתה למה  :ש

 30. זה את זעקנו, אמרנו לא. האישו� כתב את חוס, היית, קורא לא שאתה חבל. לו מספר אני  :ת

 31 רוצה אני. הליכוד את העלינו, היהודי הבית את העלינו. המפלגות כל זה ככה, חבֶרה: אמרנו

 32 המלאה זכות� זאת. בסדר ה�. בסדר לא שה� לא, בסדר ה�: היהודי הבית לגבי משהו לחדד

 33 בתי לעשיית, ולפנימה לקמפוסי� מה� חצי, וחצי מיליו! לכ� מעבירי� אנחנו: לנו להגיד

 34 זאת. מיסיו! יהיה שזה רוצה לא אני? מה אבל. אבל – כ!: להגיד זכותי. בקמפוסי� מדרש
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 1 לי יבוא רונצקי הרב שלא, דתית תהיה שהאוריינטציה רוצה לא שאני קובע אני א�, אומרת

 2 אז, נפשות עושה קצת שהוא כשראיתי. בכפר אצלנו גר ג� הוא? רונצקי הרב ולמה – עכשיו

 3    .מאשלי�, מאצלנו עדינה בצורה אותו הוצאנו

 4 לפרויקטי� הול� מהתקציב לשליש רבע שבי�, ביתנו ישראל ע� כללי סיכו� ל� יש פה  :ש

 5  .משותפי�

 6  ?זה ע� הבעיה מה, נו, נכו!  :ת

 7  ?זה את אומר לא אתה למה אז  :ש

 8  .זה את זועק. זה את אומר לא אני. החקירה כל את תקרא. זה את אומר לא, זה את זועק אני  :ת

 9 היוע. זה על עמד. ישראל במדינת קואליציוניי� כספי� מתנהלי� אי, של הבנה חוסר פה יש  :ת

 10  .לממשלה המשפטי

 11 כספי� זה מה של שבפרקליטות הכלכלית המחלקה של אימננטי הבנה חוסר פה יש  :ת

 12  .המשפטי לייעו., קומה לעלות זה מה� נדרש שהיה מה כל. קואליציוניי�

 13  – – –בעצמו לממשלה המשפטי היוע. כי  .ת

 14  .האישו� כתב את שאישר  :ש

 15 התביעה. נורמטיבי חוסר פה שיש כתב. שלו הפרטי� את יודע לא אפילו הוא? אישור איזה  :ת

 16 ל"לחו מישהי לשלוח. צדק חוסר: פה צעקו. אוז! הטיתי אני – הראשו! בדיו! בצדק אמרה

 17 הוא איפה. הנורמטיבי החוסר, התכוו! הוא לזה לא, המשפטי היוע. – תענוגות... לנסיעת

 18 ממש שה�? קניינ! זה מה. קניינ! הוא שהכס+ במפלגות תחושה נוצרה: אמר הוא? התכוו!

 19 יונת! די!-עור, שאומר ממה? זה את הסיק הוא ממה. הספציפי הפרויקט על להשפיע יכולי�

 20  – – –המפלגות בכל, העמותות כל. קרמר

 21  .מפלגה עוד ע� של� סיכו� עוד לי תראה  :ש

 22  ?בגלובס כותרת עוד מחר רוצה אתה  :ת

 23  .סיכו� עוד לי תראה  :ש

 24 אדוני – דאוד ע� אני כי. עלה לא זה למה ג� אסביר אני. ל, אסביר אני. ל, אענה אני אז  :ת

 25 מגדלת הזכוכית בגלל, דאוד של בהקשר. חשוב זה, אומר אני למה רגע תקשיב, השופט

 26 להיות רוצה אני: אמרתי. ההחלטות את לוקח אני, דאוד ע� בקשר היה דני הרי – שהייתה

 27 וע� דני ע� רק דיבר הוא. איתי דיבר לא הוא, נעי� היה לא המשטרה אחרי. דאוד ע� בקשר

 28 את גייס הוא. איתו בקשר להיות רוצה אני: אמרתי, מתהדק שהחבל שראיתי ברגע. סטיב!

 29 הזה שהמתווה רואי� היית� עמדו אילו אבל, שלו הקו על עמדו שלא מזל. לעמותה הכספי�

 30, שקל וחצי מיליו! – היהודי הבית. פתח פתחת כי. אות! ל, אמנה ואני, המפלגות כל ע� עומד

 31 עמותה? פנימה עמותת זה מה. פנימה לעמותת מפורשת בהתניה אחוז חמישי� מתוכו

 32 לבית הראינו? מאור, אומר אני מה שומע אתה. בהתניה – בקמפוסי� מדרש בתי שמפעילה

 33  .מייל-באי לא אותה כותבי� לא, כזאת התניה יש א� הרי. מייל-באי, ההתניה את המשפט

 34  ?מייל.האי איפה אז  :ש
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 1  !מייל-האי את הראינו  :ת

  2 
 3  :קוסטלי� ד"עו

 4  .מגישי� שאנחנו מה את קוראי� לא. הנקרא בהבנת בעיה פה יש

  5 
 6 א� כי. קטני� היו עוד, בתקציבי� לשלוט הרצו! מבחינת, ביתנו שישראל ל, אומר אני אז  :ת

 7 ע� היה כ,. בסדר זה – לגיטימיי�, חוקיי� לפרויקטי�, אחוז חמישי� רוצי� היהודי הבית

 8 בא, התקציבי� אג+ על לממונה המשנה, קוג! ראוב!. קואליציוניי� כספי� לא. ביתנו ישראל

 9 מיליו! – אחד בתנאי, אחד ובתנאי, לאשלי� מיליו! שלושה: לי אומר, השופט כבוד, אליי

 10, הינה? ל, אכפת מה אז. אריקסו!-במקא! לחבֶרה מגורי� מעונות להקמת הול, שקל וחצי

 11 שה� באוצר התקציבי� באג+ בחברה חושד מישהו, לי תגיד. איתי מטיב ואתה, את, הטבתי

 12, שקל מיליו! שלושה נותני� ה�. ולמעני. למענ, פועלי� ה�? מושחתת פעולה איזו עושי�

 13  .אריקסו!-במקא! החברה עבור מגורי� תבנה שקל וחצי מיליו!, מזה קח. בהתניה

 14  – – –ל, אסביר אני עכשיו  :ת

 15  ?– – –לחוקר אמרת לא למה  :ש

 16  !לחוקר זה את אמרתי  :ת

 17  .אית� אתקד� אני  :ש

 18 ציבור איש הנראה ככל היא – אותה שיַזכו מקווה אני – פאינה. פה להתקד� מה אי!, לא  :ת

 19 של הנושא את בזה קשרו, בטיפשות�, האלה החבֶרה. אחרי� וכמו" הירשנזו!" כמו, שסרח

 20 כיוו! השתרבבנו אנחנו. לשחת מחט בי! הקשר מה מבי! לא אחד א+. קואליציוניי� כספי�

 21 תעזבו. איתנו לעבוד רצו כול�. הממשלה במשרדי ביותר האטרקטיבי הגו+ היינו שאנחנו

 22 אומר שאתה, המשפטי ליוע., למעלה תלכו, הזה מהתיק אותנו תשחררו, במנוחה אותנו

 23 כמו טובי� אנשי�, הינה כי. בלג! ויש נוהל פה יש. הזה מהתיק מושג לו ואי!, חתו� שהוא

 24 שני� שלוש, ולנו לשופט הזמ! את לבזבז במקו� אז. הזה בדבר הסתבכו דני וכמו מת!

 25. נורמטיבי חוסר של מצב פה נוצר. בשבילי לא, בשביל, – הזה הדבר בתו, שלנו המשפחות

 26 איילי� של לנושא, התכוו! הוא לזה. המשמעות מה ממני יותר טוב יודע אתה, משפט! אתה

 27 לא זה כי לו תספר לא ואתה. המשפטי� משרד בתו, זה את אומרי� ואנשי�, התכוו! הוא

 28, קטנה פוליטיקה בגלל, עומדי� את� רק. התכוו! המשפטי היוע. שלזה יודעי� כול�. ל, נוח

 29 תנסה, מכא! אותי להטעות תנסה, הפרוטוקולי� ע� תמשי, אז. הזה מהדבר משחררי� ולא

 30 מערכת, משותפי� פרויקטי� על שמסכ� מפלגה ראש-יושב יש בסו+. מכא! אותי להטעות

 31 יעזור ולא, העמותה מטרות לא, העמותה מטרות כ!: מגדלת בזכוכית זה את שבוחנת שלמה

 32 קטני� אתכ� עושה, אות, מסב, סת� זה, החקירתיות הטקטיקות כל. שמאלה או ימינה ל,

 33 נסחפת שלא באוכלוסייה הנתח בדיוק אנחנו. המשפט במערכת האמו! את לנו ומאבד

 34 שהייתה חושבי� באמת ה�". המשפט ומערכת קונספירציה עושה הפרקליטות, פוליטיקה"ל
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 1 מה. שחיתות הייתה, הכול נחלת שהייתה, הזאת שהקונסטרוקציה חושבי� ה�. שחיתות פה

 2  . בעצמכ� זה את תפתרו? מאיתנו רוצי� את�

 3  – – –לחקירה אית� חוזר אני  :ש

 4  ? לחקירה איתי חוזר פע� עוד אתה, טוב  :ת

 5 אני... החוקר אות� שואל בינואר. זה את מכיר לא שאתה אמרת – שבדצמבר ל� הראיתי  :ש

 6' וגו שליש שני שלפיו סיכו� לכ� שהיה שלו בחקירה אמר סטיב�. זה לפני שאלה אכניס

 7  ). בינואר 23.מ מההודעה קורא(

 8. הסיכו� היה לא שזה אומר אתה. ל� אומר הוא ככה. סטיב� של הטענה את ל� מציג הוא  :ש

 9, והלאה מש� קורא. (להגיד יודע לא: אומר אתה ואז? הסיכו� היה זה: אות� שואל הוא ואז

 10  – – –אומר אתה ג� כלומר"). רשמי באופ� לא, אה" עד

 11  ...אומר אתה אי, תראה! ואB  :ת

 12  ".רשמי באופ� לא" לו אומר אתה  :ש

  13 
 14  :קוסטלי� ד"עו

 15  .מהקשר� דברי� להוציא פע� עוד פשוט זה התובע עכשיו שעשה מה

  16 
 17  :2 נאש�

 18  ...נפש גועל זה, נו, עזוב

  19 
 20  :קוסטלי� ד"עו

 21 בית לפני וזה במפורש מת! אומר – השל� הטקסט. נכו!-לא טקסט קרמר די!-עור, קרא עכשיו

 22  .השל� הטקסט את יקרא שאדוני מאוד אשמח אני. שלו התמצות, הנכבד המשפט

  23 
 24  :קרמר ד"עו

 25  .הכול על איתו עובר אני

  26 
 27  :קוסטלי� ד"עו

 28  .עומדת בעינה והתנגדותי, והתנגדתי קמתי

  29 
 30  .שליש ושני שליש על דיבור שהיה פה אומר אתה  :ש

 31 רמת. העמותה למטרות היה זה ככה ג� כי, מבחינתי רלוונטי לא שזה אומר אני  :ת

 32  .ברורה לא היא שלכ� האינטליגנצייה

 33 באופ�, "אומר זה מה. רשמי.לא באופ� בו שדובר מה זה, הסיכו� היה לא זה: אומר אתה  :ש

 34  "?רשמי.לא

 35. תקשיב, יונת!. ל, אגיב אני ואז התמליל כל את תקרא. התמליל כל את תקרא, אמרתי לא אני  :ת

 36  .התשובה את ל, אענה אני ואז התמליל כל את תקרא
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 1  – – –תקרא  :ש

 2 את שמע מאור וג�, אמרתי. התמליל כל את תקרא. לומר מה לי אי!. התמליל כל את תקרא  :ת

 3  .זה

 4  – – –הזה הסיכו�  :ש

 5  ...זה מה, אתה רק. שקרני� פה שהיו התביעה עדי כל, שקר! וינברג רונ!, שקר! אני  :ת

 6  "?רשמי באופ� לא" זה מה, כול קוד�  :ש

 7  ?מעניי! זה מה, מעניי! לא זה כי  :ת

 8  – – –היהודי הבית שע� אמרת  :ש

 9  .צנועי� היו עוד ביתנו ישראל, מהסכו� חצי שביקשו, בדיעבד, היהודי הבית שע� אמרתי  :ת

 10  ?הכתב על זה את העלית לא למה אז  :ש

 11 עליו שהוחלט נתח היה תמיד. דבר אותו פעלו המפלגות כל. חדה, ברורה היא שלי התשובה  :ת

 12. הווה כ, ביתנו ישראל של במקרה ג�. העמותה מטרות תחת, משותפי� לפרויקטי� שהול,

 13 מבחינתי היה לא, שליש שני–השליש של, הזה שהנושא, היטב הבהר לחוקר זה את הבהרתי

 14 מקד� אני. העמותה למטרות הוא עושי� שאנחנו הזה הפרויקט ככה ג� כי. מהותי כזה

 15. אחלה זה? הירד! בעמק לקיאקי� ספר בית להקי� ביקשה פאינה א� לי אכפת מה. נדות'אג

 16. ראוי כ! ג� – קלגנוב למיכאל עבודה לחפש כדי שזה ידעתי אפילו. שלי נדה'האג במסגרת זה

 17 המשפטני� טובי – חברי� שלי ההורי�, המשפטני� טובי. שוחד שזה חושב לא אחד א+

 18 לבלבל כבר תפסיקו. הסיפור נגמר. זהו. שוחד שזה חושב לא אחד א+ – השופטי�, ברחביה

 19  .המוח את לנו

 20  .השנייה בפגישה עלה שזה מסביר אתה". מיליו� החצי על הסכמה האי לאחר"  :ש

 21 נעשה. התמליל כל את תקרא. משפטי� לי זורק. פה ממני רוצה אתה מה מושג לי אי!  :ת

 22  .התמליל כל את תקרא. פה פיליבסטר

 23  .רוצה שאתה מה שזה יודע אני  :ש

 24 להראות היא של, המטרה כל כי. פה החקירה את מנהל שאתה הצורה את אוהב לא אני כי  :ת

 25  ?הזאת החקירה ע� פעולה אשת+ שאני רוצה אתה אי, אז. מושחתי� שאנחנו

 26  – – –בדובנוב ישיבה הייתה: אומר ואתה, משפטי.לא דיבור: אומר אתה  :ש

 27  ?רואה אתה איפה  :ת

 28  )וקורא מצביע. (ל� שפתחתי בעמוד  :ש

 29  ".העמותה למטרות בהתא� לעשות נצטר, דבר כל אבל"  :ת

 30  – – –הבנתי ג� זה את  :ש

 31  ?הבנת לא מה אז  :ת

 32  .בדובנוב בישיבה היה הזה שהסיכו� אומר אתה ג�  :ש

  33 
 34  :קוסטלי� ד"עו
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 1  !תענה אז. אות, שואל שהוא מה זה. חדש סיכו� זה הא�: אות, שואל הוא

  2 
 3, נגה כא! יושבת. הקרדיט את ל, נות! אני. בחברות, יונת!, ל, להסביר פע� עוד רוצה אני  :ת

 4 נוגעי� לא ג� את�. הגיעה לא פאינה. בחודש פע� איילי� ימי יש. אשלי� של הכפר מנהלת

 5 וחצי המיליו! אי, לדעת רוצה הייתי אתה הייתי אילו. בקרניו בשור אוחזי� לא את� – בשור

 6 ופתאו� וחצי מיליו! של תמיכה שמקבלת שעמותה קרה מה. שמעניי! מה זה. לשש קפ.

 7 פאינה ביציאה. הסרט את הראו. איילי� יו� של האירוע היה: הסברתי אז. שש מקבלת

 8 החצי לפני הרבה מדבר אני. לכ� עוזרי� אי, לראות צרי,, חשוב דבר עושי� את�: לי אומרת

 9 הפע�. מיליו! שישה לכ� נות! אני, חבֶרה: חיובית פצצה. פצצה נת! דאוד שלי בישיבה. מיליו!

 10 פעולה לשת+ מוכ! לא אני, 75–25 לזה לקרוא רוצה אתה א�. וחצי מיליו! לכ� נותני� אנחנו

 11 נבחרי ע� עובדי� אנחנו כי מושחתי� ואני שדני להגיד מנסי� את� כי. שלכ� התזה ע�

 12  .הדעת על יעלה לא זה. ציבור

 13  ?שליש שני–שליש של סיכו� ל� היה  :ש

 14 בדר,. התלהבה פאינה, התדמית סרט את הראו. איילי� יו� היה. 75–25 של סיכו� היה  :ת

 15 אותי תופס. לכ� עוזרי� אי, לראות צרי,, חשוב דבר עושי� את�: לי אומרת היא החוצה

 16 שישה לכ� נותני� אנחנו: לי אומר, במילה אותי תתפוס אל, אחרי שלושה–שבועיי� דאוד

 17, העמותה לית"מנכ את תופס? עושה אני מה. משותפי� לפרויקטי� מזה וחצי מיליו!. מיליו!

 18 מיכאל של החזרה. גדול סכו� זה וחצי מיליו!? העמותה למטרות זה, מותק, נחמי: לה אומר

 19 אמרת לא למה: הדולר מיליו! שאלת את אותי תשאל עכשיו. לזה קשורה לפרויקט קלגנוב

 20? מה אלא. פעמיי� ולא פע� לא, בחקירה זה את אמרתי כ! כול קוד� אז? בחקירה זה את

 21 מעבירי� לא שאת� – הסיגריה משיחות וג� מהתמלילי� עולה שזה, חבקי! צחי של בחוצפתו

 22: הוא שנשאל מה, הרישומי� את לנו מעבירי� לא את� בכדי ולא, שלה! הרישומי� את לנו

 23: לו אומר ואני? עבודה ריאיו! לו לעשות בלי? אותו מכיר לא שאתה עובד לקחת אתה אי,

 24 לריאיו! אותו לקחת צרי, אני אז. אולימפי מדליסט. לח� לפת שהגיע אד� ב! זה, חביבי

 25  ?קלגנוב את עברנו. זהו? עבודה

 26  .234/ת את ל� להשמיע רוצה אני אז  :ש

  27 
 28  :קוסטלי� ד"עו

 29   .היו� זה את השמעתי אני

  30 
 31  .השיחה הקלטת את משמיע התובע

  32 
 33 ל� מודיע דאוד 2014 שבספטמבר, הנגדית חקירה... ה בתחילת ראינו כבר זה, מת�, תראה  :ש

 34 אילו. תראה עכשיו. הזאת השיחה את מנהלי� את� ואז. לשדרות מיליו� שישה שיש
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 1 עולי� לקד�? חדשי� לעולי� להוציא ממני מצפה אתה וכמה: לו אמרת הזאת בשיחה

 2  – – –אחד דבר זה בכפרי� חדשי�

 3 ייכנס זה, תאזי! במקרה אתה שא� מפני, אשאל אני כזאת סיטואציה לי ֵיצא א�, הבאה פע�  :ת

 4  .הדברי� של הנכו! להקשר ל,

 5  – – –קשור שזה ברור אז. שלנו המשותפות לפעילויות להכניס: אומר אתה  :ש

 6  ?ברור זה אי,, קשקש! איזה  :ת

 7  ?אית� נדיב דאוד מה אז  :ש

 8, היהודי מהבית בשונה, העמותה מטרות את לקבוע רוצה הוא וחצי במיליו! שרק נדיב הוא  :ת

 9  .הנדיבות זה. חצי שרוצי�

 10 מחספסת כ! שהיא, עושה שהעשייה הבעיות אחת – לכ� אומר אני זה ואת – הבעיות אחת  :ת

 11  – – –ו. האד� את

 12 זאת? אית� נדיב הוא מה, משותפת פעילות זה א�. אית� נדיב הכי שהוא ל� אומר דאוד  :ש

 13  ?אותה רוצה אתה; משותפת פעילות

 14  ?אותה ארצה לא שאני למה, אותה רוצה שאני ברור  :ת

 15  .ישראל על. רכז על נחמי ושל של� שיחה זו). מציג( 339 שיחה את שתראה רוצה אני  :ש

 16  )צוחק(  :ת

 17  – – –בחודש שקל 800 שהרוויח רכז זה  :ש

 18  .שקל 7,000 שמרוויח, מפרויקטור בשונה  :ת

 19  .מלאה במשרה כ� פרויקטור, מלאה במשרה לא הוא. מפרויקטור בשונה. שמעתי, פה הייתי  :ש

 20 לא הוא. פה טוחני� וחצי חודש שאנחנו, מבי! לא שאתה דברי� אומר ג� אתה. קשור לא זה  :ת

 21  .מלגאי הוא רכז. מלגאי הוא, משרה

 22  ...לנחמי פה אומר אתה  :ש

 23  ?אותה משמיעי� לא את� למה. השיחה את תשמיעו, תשמיעו  :ת

 24  .זמ� אי�  :ש

 25  .השיחה את רוצי� את� א�, להקדיש יו� עוד מוכ! אני? למה  :ת

 26  .יותר עבד שהוא אומר. כס# עוד מבקש אד� הב�  :ש

 27  ?אד� הב! זה מי? מי  :ת

 28  .ישראל  :ש

 29  ?ביתנו לישראל קשור הוא? רוסי הוא  :ת

 30  .יותר לתת שלא מעדי# שאתה לנחמי אומר אתה עכשיו. בלוד שלכ� רכז, ישראל  :ש

 31 ולא יכריע המשפט שבית אז, ציבורי כס+ זה. יכריע המשפט שבית מעדי+ אני. נכו!, מיוזמתי  :ת

 32  .אני

 33  .שלה� העבודה משעות כס# פחות הרבה מקבלי� שרכזי� אומר אתה  :ש

 34  .בה! מצדדת שהפרקליטות יגידו עוד ה!. ומאיה נגה ע� עכשיו אותי מסב, אתה. בוודאי  :ת
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 1  ?נכו� זה. התשלו� תוספת את לו מאשר לא אתה זאת.ובכל  :ש

 2  .הזאת לשאלה להגיב אי, יודע לא אפילו אני) מגח,(  :ת

 3  .כס# עוד רוצה והוא. ומעבר מעל השקיע שהוא ל� אומרת נחמי  :ש

 4  .מלגאי הוא, מרוויח לא הוא  :ת

 5 עבד שהוא מסביר הוא – כס# עוד ומבקש מלגה בחודש שקל 800 שמקבל, אד� ב� אותו  :ש

 6  .לו לתת אפשר.אי, ציבורי כס# זה, לא: לנחמי מסביר אתה, יותר הרבה

 7 עבד לא קלגנוב שמיכאל יודע שאני, להיות יכול זה אי,, שלימיינד -או+-סטייטה זה א� אז  :ת

 8  ?כס+ לו משל� ואני

 9  .אות� שואל אני  :ש

 10  – – –העובדי� רוב שזה, אצלכ� המלגאי�  :ש

 11  .סת� שה� דברי� אומר אתה? מקשקש אתה מה! העובדי� רוב לא זה  :ת

 12  .אומר אני מה המשפט לבית תצטט  :ת

  13 
 14  :קוסטלי� ד"עו

 15  .שלמי� פלפולי� יש. וכולי וכולי) קורא(

  16 
 17 שלי שאימא מבית בא אני א�. שתענה אותי מעניי! לא כי, לפרוטוקול אות, שואל אני עכשיו  :ת

 18 כס+ שזה המוח את לנחמי לבלבל מתחיל אני רכז על אפילו א� אז, פו. יקה ואני, יקית

 19 מסכי� הרוחות לכל אני אי, אז – המשפט מבית יבוא שזה, מעדי+ ואני, מוכ! ואני, ציבורי

 20 תגיד אז? משכורת יקבל שהוא מעדי+ ואני, עובד לא שהוא יודע ואני, יעבוד קלגנוב שמיכאל

 21  !התיק נגמר בזה, וזהו! ככה בנוי לא אני כי, יכול לא ואני. שוחד שזה

 22". בחודש שקל 800.מ יותר הרבה עושי� שרכזי� ידענו כי. "הרכזי� על אית� מדבר אני  :ש

 23  .לקבל אמורי� שה� ממה פחות הרבה מקבלי� שה� ידעת�. עמו� אית� ההסכ�

 24  .עובד לא הוא רכז, טוב  :ש"ביהמ

 25  .מלגאי הוא  :ת

 26 זה שקלגנוב להראות צרי,. בה! לדו! שצרי, סוגיות פה יש. הלאה תעברו, נגמר זה, אחי, די  :ת

 27  .שהקיאקי� להראות צרי,, שוחד לא

 28  .הכול זה. עובדי� פשוט אנחנו. להגזי� צרי, לא, חבֶרה  :ת

 29  ).מציג( משכורת תלוש זה. א343/ת את שתראה רוצה אני עכשיו  :ש

 30, בחוצפתכ� את�. בחקירה, זה על יודע לא שאני לכ� אמרתי, זה על אותי שאלת�, מצוי!  :ת

 31  . לחקירה נחמי את זימנת�, החקירה שהתחילה אחרי

 32 מה יודע לא אני. הזה בעניי!, נחמי את חקרת� – עכשיו – ההוכחות פרשת אחרי הלכת�  :ת

 33 לא אני, זוכר לא כבר אפילו אני – הנגדית בחקירתה זה על נחקרה היא, תשובתה הייתה
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 1 להיות הפכת� הזאת בחקירה את�, צייד להיות הופ, אתה אי, אותי שואל אתה א�. מקשיב

 2  .ציידי�

 3  ?פרויקטור הוא בננסו�. הזה לעניי� נחזור, טוב  :ש"ביהמ

 4 לא הוא וא�. עבד הוא – משכורת קיבל הוא א�: אחד דבר להגיד יכול רק אני. יודע לא אני  :ת

 5  .הכול זה. עבד שהוא להניח שסביר לכ� אומר אני. תקלה קרתה אז, חלילה, עבד

 6 את בדיוק מקבלי� וקלגנוב שבננסו� רואי� אנחנו. שלכ� דוחות שזה, 323/ת את ל� הראיתי  :ש

 7  – – –שכר אותו

 8  – – –מצוי!  :ת

 9  )בסכו� נוקב(  :ש

 10  .פנטסטי  :ת

 11  .שכר אותו וקיבלו בינואר אצלכ� לעבוד התחילו שניה�  :ש

 12  .זה את רואה אני ג�  :ת

 13  )מציג... (קלגנוב של ההעסקה הסכ� את תראה עכשיו  :ש

 14  ?ההסכ� על חתו� מי  :ת

 15  .גליקסברג דני  :ש

 16  .פה שלי היא השנייה החתימה דעתי לפי) מעיי!(  :ת

 17  ?איפה  :ש

 18  .קלגנוב של  :ת

  19 
 20  :קוסטלי� ד"עו

 21 האישו� כתב את לתק! ניסתה התביעה – שכח כנראה התובע כי, מזכיר אני – בננסו! של הנושא

 22 דוכ! על שהייתה היחידה העדה. שלה הבקשה את דחה המשפט ובית, חודש לפני, עכשיו... באלפיי�

 23 אבל, אותו אחזיר ואני המסמ, את יראה המשפט שבית לי אכפת לא, אגב. גייניס נחמי הייתה העדי�

 24  .הוגש לא הוא

 25  – – –העדה באמצעות הוגש שלא הסכ� לקבל לא מבקש אני

  26 
 27  :קרמר ד"עו

 28  .נחמי של להודעה כפו+ זה

  29 
 30  :קוסטלי� ד"עו

 31  .ההודעות כל הוגשו לא? פתאו� מה

 32  .ואיו� נורא דבר אמר פה התובע

 33  – – –שלי במייל לבדוק מוכ! אני – הזה היו� עד: לפרוטוקול מצהיר אני. קיבלנו לא

  34 
 35  :קרמר ד"עו
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 1  .קיבלת

  2 
 3  :קוסטלי� ד"עו

 4  .זה את קיבלתי לא – כרגיל פישלת� ואת�, בודק אני

  5 
 6  :קרמר ד"עו

 7  .תבדוק

  8 
 9  :קוסטלי� ד"עו

 10  .בדקתי

  11 
 12  :קרמר ד"עו

 13  .התייחסה רק היא לדעתי, הוגש לא זה מדוע ש"ביהמ לשאלת

  14 
 15  :קוסטלי� ד"עו

 16  – – –פתח פה פותחי�. האלה מהשיפורי� כבר נמאס, נמאס, אדוני

  17 
 18  :קרמר ד"עו

 19  .קודמי� וכמקרי� כחיזוק אותנו לשמש יוכל בננסו! של שהנושא הייתה המשפט בית של ההחלטה

  20 
 21  – – –העדות את להביא תוכל אתה. פה ג� ל, אענה אני המשטרה בחקירת שעניתי מה  :ת

 22  ?לא או בננסו� את מכיר אתה  :ש"ביהמ

 23 מה – – –פעמי� עשר במשטרה החקירה את לי לקרוא תוכל) לתובע, (בננסו! את מכיר לא  :ת

 24  .רכזי� אי! שבתוכ� – העובדי� מאה כל את מכיר לא? לעשות

 25  – – –בינואר לעבוד התחילו שניה�  :ש

 26  .בננסו! את מכיר לא  :ת

 27  .לנקודה תגיעו. פה חמור אישו� כתב יש  :ת

 28  .האלה האנשי� שני את הביא דאוד  :ש

 29  .פה תעיד היא, נחמי את תשאל. יודע לא  :ת

 30  .שניה� את הביא שדאוד אמרה שהיא להיות יכול לא  :ת

 31, אגב. אותו מכיר לא שאני אמרתי, במשטרה נשאלתי – בננסו! לגבי. קלגנוב את מכיר אני  :ת

 32  .זה את רואה אני ככה. בננסו! ולא בלינסו! אמרו ה� לדעתי

 33 ושצרי� ביתנו ישראל ע� פעולה שיתו# במסגרת הגיע שהוא בננסו� על אמרה נחמי, תראה  :ש

 34  .עושה הוא מה אות� לשאול

 35  .מכיר לא: ל, אומר אני, אותי שאלת, הינה אז  :ת

 36  – – –'14 בינואר באחד מתחילי� שניה�  :ש
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 1  ?אותו מכיר לא שאני אד� בב! או בקלגנוב נוגע אתה  :ת

 2  .האנשי� בשני נוגע אני  :ש

 3 זה קלגנוב שבעצ� טועני�. חמור אישו� כתב פה יש – קלגנוב לגבי. מכיר לא – השני לגבי אז  :ת

 4  .לזה נגיע בוא. במזומ!, משכורת לא – מיליו! חצי. שיפטינג

 5  .אותו הבאת אתה, שקלגנוב אומר דני  :ש

 6  .טעות  :ת

  7 
 8  :קוסטלי� ד"עו

 9  .שורה, לעמוד תפנה. בלבולי� פה מבלבל אתה

  10 
 11  .17 עמוד', 14 בדצמבר 24  :ש

 12  .מחליט אני. קובע אני? משנה זה ומה  :ת

 13  ?נכו� זה) קורא(  :ש

 14 אני? אחרת זכרתי אני ולמה. אחרת זכרתי ואני, אומר דני? לעשות מה, אחרת זכרתי אני אז  :ת

 15 ממני נעי� לו היה שלא בגלל תקופה טלפו! אליי להרי� העז לא שדאוד במשטרה טוע!

 16 של גר� מסיר לא זה עדיי!. לסטיב! או לדני עבר הקשר. מיליו! החצי של מהסיטואציה

 17 הוא. אני רוצה לא, אני רוצה: להחליט יכול אני כי, אליי לפנות יכול דני. ממני האחריות

 18  .שליח. בלדר מבחינתי

 19  – – –השקל מיליו� חצי על מדברי�, יושבי� את� דצמבר בסו#  :ש

 20  – – –ישיבה יש) בנובמבר( 28-ל 24-ה בי! – – –אותי תתפסו אל, הפרטי� את יודע לא אני  :ת

  21 
 22  :קוסטלי� ד"עו

 23  .בנובמבר? במה 28-ל 24 בי!

  24 
 25 מה: קרי – היש! למתווה לחזור מחליטי� אנחנו שבה ישיבה יש בנובמבר 28-ל 24 בי! – כ!  :ת

 26  .במילה אותי תתפוס אל – חודשיי� או חודש לפני שדיברנו

 27 אותו: קרי, היש! למתווה לחזור הוחלט שבה הישיבה הייתה 28-ל 24 בי!. לדבריי תיכנס אל  :ת

 28 קשור קלגנוב של הסיפור. חדשי� לעולי� פרויקטי� להפעלת שיל, השש מתו, חצי מיליו!

 29 שהודעתי בגלל? קרה מה. משכורת שקל מיליו! חצי לא, לשיפטינג לא? מבי! אתה. לזה. לזה

 30. זה אחרי קצת נמש, שלא חבל – חודשי� מספר של דאוד ובי! ביני נתק שהיה, ולמשטרה, ל,

 31 מספר עוד קלגנוב את נעסיק שאנחנו רוצה דאוד: ואמר, סטיב! או, אליי פנה שדני זוכר אני

 32 אבל, היו� שלי תוספת זו", מעולה" אמרתי לא. מעולה. או 6: אמרתי. הזה בפרויקט חודשי�

 33 כבוד, לדני זה את אמרתי לא. הועבר המסר. הגיוניי� לפסי� חוזרי� הינה. או: אמרתי

 34  .בראש זה את אמרתי, השופט

 35  – – –בנובמבר 28.ל 24 שבי� אומר אתה  :ש
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 1  .נכו!  :ת

 2  .דאוד ע� יושבי� את�  :ש

 3  .נכו!  :ת

 4  .שכר אותו לקבל מתחילי� ביתנו ישראל מפלגת של פעילי� שני חודש תו�  :ש

 5 לא: המשפט לבית אומר אני. אותו מכיר לא אני, בננסו! כי, אחד, שניי� לא? שניי� איזה  :ת

 6 מיתממי� לא אנחנו כי. אותו להעסיק ממני מונע היה שזה בטוח לא, ידעתי אילו וג�, ידעתי

 7 הוא החוק בעינינו כי. החוק את להערי, צרי,, חוק יש: אחד קו לנו יש. כמוכ� וצדקני�

 8  .אנדרלמוסיה זה אחרת. לא – משפטי יוע. לא. כ! – משפטי יוע.. חוק באמת

 9  – – –ל� אומר  :ש

 10  ?השנייה בישיבה או הראשונה בישיבה  :ת

 11  – – –'15 בפברואר מתשעה ישיבה  :ש

 12 חלילה עלול אני כי. ל, לענות אי, לי אי! אחרת. שנייה או ראשונה ישיבה זו א� לי תגיד אתה  :ת

 13  .המשפט בית את להטעות

 14 מביני� אנחנו. מושגי� עול� באול� פה לנו יש היו�. פגישה לאיזו אתי תכוו! שאלה לכל לכ!  :ת

 15 כולי על. מיליו! החצי של הדרישה יש הראשונה בפגישה. שנייה ופגישה ראשונה פגישה שיש

 16 א� השאלה נשאלת עכשיו. זה את שדחינו האישו� בכתב כבר מוסכ�. להתחכ� תנסה עלמא

 17 ומציג זועק אתה מה על? קנוניה שהייתה מסיק אתה מאיפה. קנוניה נוצרה השנייה בישיבה

 18 שהייתה בזה מסתמ, אתה מה על תגיד. משפט! אתה? מה על? קנוניה שהייתה האישו� בכתב

 19 בזה מסתמ, אתה ראיות אילו על תגיד. בסדר וזה, לי יאמי! לא שהשופט להיות יכול. קנוניה

 20  .כולנו של הזמ! את פה מבזבז אתה. קנוניה שהייתה

 21  .מבזבז אתה  :ש

 22  .מבזבז אני, אה  :ת

 23  – – –אומר אתה  :ש

 24  ?השנייה או הראשונה בפגישה  :ת

 25 אני: אומר סטיב� חקירה באותה"). עבודה שמחפשי� אנשי� הרבה יש" המילי� עד קורא(  :ש

 26  .פגישה באותה זה א� יודע לא

 27  .או  :ת

 28 זה את לכ� אמר דאוד". לאנשי� לדאוג וצרי� עבודה שמחפשי� אנשי� הרבה יש. לעזור"  :ש

 29  ?פגישה באותה

 30 אני אבל. בשבת לזה להגיע כוח לי היה לא כבר. חבל. פגישה באותה זה את שמעתי לא אני  :ת

 31  ?נפש, ממה אז, הראשונה לישיבה נוגע הדבר א�. טיפה מארי, עכשיו

 32  ?הראשונה בישיבה ל� אמר הוא  :ש

 33 המיליו! מתו,, ביקש הוא. +"אל-ד"למ היא התשובה: שייכתב מבקש אני, לפרוטוקול. לא  :ת

 34  – – –ביתנו לישראל הפעילי� של וחצי
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  1 
 2  :קוסטלי� ד"עו

 3  – – –וחצי המיליו! מתו,. החדשי� העולי� של

  4 
 5  :2 נאש�

 6  .טוב-לא מרגיש כבר אני

  7 
 8  :קוסטלי� ד"עו

 9  .הבנתי

  10 
 11 את. לפעילי� במזומ! יגיע מיליו! שחצי ביקש הוא הזאת בישיבה, ח"ש וחצי המיליו! מתו,  :ת

 12, זה על אחזור אני? רוצה אתה. בה� שדיברתי הטלפוני� את עשיתי. הלכתי, קמתי. דחינו זה

 13 לדאוד סטיב! בי! שיח איזה היה זה אחרי א�. מבחינתי העניי! נגמר ובזה, זה על אחזור אני

 14 לא לי. להיות יכול לא אבל. כזה דבר שהיה חושב לא אני, חושב לא ואני, להיות יכול, בהמש,

 15  .כזה דבר לי נאמר לא מעול�, כזה דבר נאמר

 16  ?השנייה בישיבה לא ג�  :ש"ביהמ

 17 חAיAי יא: לו אמרתי אני. אותה הוביל דאוד לא, אותה הובלתי אני כי, השנייה בישיבה לא ג�  :ת

 18 בעיה לי אי!: לו אמרתי. אדומה כיפה לנו עשית�: אמר הוא. ככה זה את לו אמרתי לא –

 19 ג� הוא, העמותה מטרות לו אמרתי לא. ההגיונית במסגרת אבל, משותפי� פרויקטי� לקיי�

 20 שהייתה ביססת מה על לשופט ותגיד גבר תהיה עכשיו. העמותה מטרות זה מה להבי! יכול לא

 21 על. הסיטואציה את הבנתי לא אולי, ואללה: אגיד אני אולי. I rest my case אולי. קנוניה פה

 22  ?קנוניה פה שהייתה מבסס אתה מה

 23 הדר� מה. איילי� לעמותת שקשורי� דברי� לעשות יכולי�: אומר החוקר) קורא(  :ש

 24  ?מצאת� שאותה היצירתית

 25  ?הפרוטוקול את קוראי� לא את�. אומר שהחוקר מביני� את�? יצירתית דר, איזה  :ת

 26  .לפה הדברי� את מכניס החוקר  :ת

 27  .אומר שהוא מה זה  :ש"ביהמ

 28  .שני� שלוש? האלה השני� כל זה את ראו לא ה� אי, אבל  :ת

 29  ")עבודה שמחפשי�, שרוצי� אנשי� פה יש" המילי� עד קורא(  :ש

 30  – – –זה את מכיר לא  :ת

 31  .לכ� אמר שדאוד מה שזה אומר סטיב�  :ש

 32 את פה לקחת מוכ! אתה, מאור. קנוניה פה שהייתה טועני� את�. זה את שמעתי לא  :ת

 33 מדינת שחצי טועני� את�? הקנוניה את פה ביססת� מה על: המשפט לבית תסביר? המושכות

 34 אתה מה יודע לא או, שבועות שלושה אחרי אי,. whatever או של, החת! את כולל, ישראל

 35 את�, תקשיבו? שחיתות על? שוחד על קנוניה ועושה הול, אני, המשפט בית את לבלבל מנסה
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 1 שזה נעשה: ואומרי� יושבי� ודני שאני אומרי� את�. טועני� את� מה מביני� לא אפילו

 2  ? טועני� את� אי,. העמותה במטרות עומד שזה, פני� כלפי, חו. כלפי ייראה

 3 ג� היה אבל. זה את שמעת� שלא אומרי� את�. ואתה דני היית� הזאת בפגישה  :ש"ביהמ

 4  .היה לא זה: להגיד יכול אתה. נאמר שזה אומר וסטיב�. סטיב�

 5. ביזיו! זה בחקירה לסטיב! שעשו מה, שניי�. נאמר שזה שמעתי לא אני, אחד, השופט כבוד  :ת

 6 ה� כמה לחשו+ מנסה אני. המשטרה חקירת על ויתלונ! יבוא שלא ישראל במדינת עבריי! אי!

 7  .לCֶה הזה העניי! את לו הכניסו ה�. המילה מוב! במלוא רשעי�, ורשעי� מניפולטיביי� היו

 8  ...של� הכספי� איש, חוגרי יוסי עכשיו  :ש

 9  .היסוד קר! מטע� והמבקר  :ת

 10 הבי� שהוא סיפר חוגרי. לפרוטוקול 143 עמוד. במשטרה שלו מהחקירה קטעי� לו קראנו  :ש

 11 הכספי�, סליחה, מתו� – וחצי המיליו� מתו� באה קלגנוב של שההעסקה מדני

 12  – – –הקואליציוניי�

 13  ?נו, קייס מיי רסט איי  :ת

 14  – – –ביתנו ישראל של הקואליציוניי� הכספי� מתו�  :ש

 15 מסתב, פשוט אתה – לעד לקרות שאמור מה כאילו – פה יוצא שאתה מבי! אתה. הפו, זה  :ת

 16  .שלכ� השקרי� ע�

 17  )קורא(  :ש

 18  ?אומרי� שאנחנו מה את סותר זה במה? הבעיה במה, נו  :ת

 19  "...קלגנוב למיכאל לדאוג רוצה דאוד"  :ש

 20  ?זה את אומר מי  :ת

 21  .החוקר  :ש

 22  .אומר החוקר. תגיד אז. החוקר, אה  :ת

 23  .אומר החוקר, אומר חוגרי יוסי לא. יתבלבלו שלא, המשפט לבית תגיד – אומר החוקר  :ת

 24  ). קורא' (וגו[...]" קלגנוב למיכאל לדאוג רוצה שדאוד שמעת ממי"  :ש

 25  ?דני את מכניסי� את� ְלמה, ההחלטות את שלוקח זה אני? משנה זה מה, אחראי אני אבל  :ת

 26  .אומר חוגרי יוסי זה  :ש

 27  .סדר רגע נעשה בוא אז, זה את אומר לא חוגרי יוסי  :ת

 28 מה אי! אז. דני ולא אני זה בעמותה ההחלטות את שלוקח מי כול קוד�. סדר רגע נעשה בוא  :ת

 29 שהוא מה לעשות, לייע. יכול דני. ההחלטות את לוקח אני אבל. מדני זכר הוא אז. לשרבב

 30 מה ע� מתכתב זה ודווקא. יער ולא דובי� לא. הזה לעניי! עכשיו. ויפה טוב הכול, רוצה

 31 על: יונת!, אות, שואל פע� עוד ואני. למצב חזרנו. שקל חצי מיליו! היה. אמורי� שאנחנו

 32 אחוז השמוני� במקו� – מהר מבי! השופט כי, ל, אענה אני אז? קנוניה שיש קבעת מה בסיס

 33 שקרה מה כל זה. קנוניה שיש פירשו ומזה קדימה המעשי� ואת לקחו ה�. בו מדבר שהוא

 34 נכנסת אתה. קונספציה זה? מבי! אתה, קונספציה זה. קונספציה זה. יותר חמור אי!, פה
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 1 דבר אי!. הקונספציה בסיס על קדימה שהגיעו המעשי� כל את פירשת� זה אחרי. לקונספציה

 2 אל? ל, אומר אני מה מבי! אתה. חמור זה. חמור זה. לתביעה הזה מהדבר יותר וחמור גרוע

 3  .מאחורי, מסתתר הוא... תסתת

 4 מהכספי� לצאת צריכה קלגנוב של שהמשכורת לו הסברת� שאת� אמר חוגרי  :ש

 5  – – –הקואליציוניי�

 6  .המשותפי� הפרויקטי� של וחצי מהמיליו!) הדוכ! על דופק(  :ת

 7  .בעמותה לעשות אמור היה קלגנוב מה בדצמבר 25.ב בחקירה אות� שאלו  :ש

 8  ?עונה אני מה  :ת

 9  ?אמרת מה אז  :ש

 10  ?עונה אני מה  :ת

 11  – – –ל� אסביר אני  :ש

 12  .נכלולי תהיה אל. אומר אני מה מההודעה תקרא פשוט. אותי תפרש אל. לי תסביר אל  :ת

 13  )קורא(  :ש

 14  ?נו, קייס מיי רסט איי  :ת

 15  .פרויקטי� על דבר שו� פה אומר לא אתה  :ש

 16. שלי מהעדות יוצא זה. מתכוו! אני שלזה מבי! לא אתה. בהודעה שאמרתי מה בדיוק זה  :ת

 17 האישו� כתב על חות� אתה, העדות כל את קורא לא אתה. הסו+ עד החקירה כל את תקרא

 18  .הזאת לסיטואציה שנגיע בטח אז –

 19  ?ביתנו ישראל ע� פרויקטי� ואיפה זה איפה. "whatever" אומר אתה  :ש

 20 מיליו! החצי ע� תקלה הייתה באמצע. משותפי� לפרויקטי� שיל, הוחלט – וחצי מיליו!  :ת

 21? זה את מסיק אני מאיפה. בחודש 24 לפני הייתה הזאת הישיבה בוודאי. במזומ! שקל

 22. בהדפסה אותה העלה ואחרי, יד בכתב לעצמו גור ישראל חשבו!-רואה שכתב מהפרוטוקול

 23 למתווה חוזר ואני, קנוניה, בחוצפתכ�, לנו מייחסי� את� שבה הישיבה הייתה זה אחרי

 24 כי? 28-ל 24-ה בי! היה שזה יודע אני אי,. חדשי� לעולי� יל, וחצי שמיליו! דובר שבו, היש!

 25 המשפט בית של בחוכמתו. החששות שהוסרו כותב הוא שבו, וינברג רונ! של המסמ, לי יש

 26 לדייק רוצה הוא כי, אחרי שבועות שלושה כתב שהוא פרוטוקול שזה הסברתי. אותי שאל הוא

 27, ישראל לא, רכז לא – פרויקטור מבחינתי הוא קלגנוב. היש! למתווה חוזרי� אנחנו ואז. אותו

 28, צופנס כמו. שמו את זוכר לא אפילו שאני, רכז על נחמי ע� בשיחה אותנו להלאות שניסית

 29  . וסו+ אמצע, התחלה לה� שיש, פרויקטי� יש. העניי! לצור,

 30  ? למה פרויקטור  :ש

 31  – – –תקרא אז  :ת

 32  – – –אותו הוביל וקלגנוב חדשי� לעולי� שעשית� אחד פרויקט לי תראה  :ש

 33  .ההעסקה חוזה את תקרא  :ת
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 1  .וטאוור: אומר אתה  :ש

 2 מיכאל של התפקיד היה מה ותבי!, העסקה חוזה את תקרא, ההעסקה חוזה את תקרא  :ת

 3  .קלגנוב

 4  .תפקיד לו היה שלא אומר אתה  :ש

 5 נאמר. תפקיד לו היה שלא שלי בהודעה פע� א+ נאמר לא: שייכתב רוצה אני לפרוטוקול, ֶאה  :ת

 6  – – –חדשי� עולי� ע� בפרויקטי� השתלב שהוא

 7  .וטאוור: אומר אתה  :ש

  8 
 9  : גזית ד"עו

 10  .האחרונה המילה הייתה זאת, אוי

  11 
 12  :קוסטלי� ד"עו

 13 מפנה אני. לשאלה מתנגד אני אז? אומר אתה איפה: ואמר להודעה הפנה הוא עכשיו, אדוני, אדוני

 14 בתחו� פעילות עשה קלגנוב ואז. לעבודה קלגנוב את לקלוט החלטנו: "מצטט אני. כ! לפני יו� להודעה

 15  ".הצפו! במחוז ולנוער לילדי� הספורט

  16 
 17  :קרמר ד"עו

 18  .אמת לא שזו מודה הוא

  19 

 20  :קוסטלי� ד"עו

 21  .מבלבל אתה

  22 
 23  :2 נאש�

 24  .נברא ולא היה לא. לשופט עש! מס, פה עושה אתה

  25 
 26 והוברר הוסבר תקופה באותה. לעבודה להיקלט אמור היה הוא. היה מה אסביר אני אז  :ת

 27 – להכעיס צB אוי+. לעבודה אותו לקלוט אמורה הייתה, לית"מנכ שהייתה, גייניס שנחמי

 28  ?אופצלוחס זה מה יודע אתה

 29 מה מנתחי� א�, שבדיעבד בחוכמה, שהיו� חושב אני. הזמ! באותו דרכי� תאונת לה הייתה  :ת

 30 להגיד בכוח רוצה אתה. הזאת לתקלה קשור הנראה ככל זה – עבד לא בפועל שהאיש קרה

 31 ובזה, לשקר להמשי, אפשר-אי. נגמר זה, די. יאמינו לא אבל. תגיד אתה? מושחתי� שאנחנו

 32. לאמיתי יהפו, לא זה אבל. לאמיתי יהפו, זה, פע� ועוד, פע� ועוד, פע� עוד זה את שתגידו

 33? למה. עבדו שלא עובדי� של סיפורי� הרבה תקופה באותה יש, אורחא אגב, אורחא אגב

 34 תנועת של סוג שהוא בארגו! פה מדובר. לפרוטוקול ככה המושג את אסביר אני עכשיו. ככה

 35  – – –לי מאמי! לא אתה א� – העובדי� של הקשרי� כל. נוער
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  1 
 2  :קוסטלי� ד"עו

 3  .העובדות. תמשי,. ההערות ע� מספיק

  4 
 5 – עובדי� את�? אומרת זאת מה. אמו! בסיס על הייתה העובדי� של הקשרי� מערכת כל  :ת

 6, איתכ� מתחשב! לא אחד א+. לכ� שמשלמי� ממה יותר הרבה עובדי� ככה ג� את�. תעבדו

 7. זה את לשנות רצתה היא, ל"המנכ של לתפקיד נכנסה כשנחמי. דני ושל שלי, דוחות אי!

 8 השלב את רואה אתה. אפי�-סטארט קחו. בעמותות רק לא, ארגו! בכל אגב קורה זה. ובצדק

 9 של סוג יש – אפי�-סטארט זה אחרי� במקרי�, ואני דני זה הזה במקרה – היזמי� שבו

 10 התקלות. האלה התקלות נוצרות ואז, מתאי� לא זה מתרחבת שהיא שברגע, מסוימת פעילות

 11 ואז. ה'ִאנִתפאצ הייתה. נוכחות שעו! הכניסה היא לדוגמה. הזה המעבר בגלל נוצרו האלה

 12    ?בסדר לא אנחנו, מה: אמרו

 13    ?– – –לעבודה קולט אתה  :ש

 14  .פרויקט היה. מחליט אני, קולט אני לא  :ת

 15  – – –פרויקט על יודעת לא שהיא אומרת נחמי  :ש

 16  .הזה הדבר את אמרה היא למה ל, הסבירה היא אז  :ת

 17... חושב לא אחד שא+ דבר שלה בעדות אמרה נחמי. אמרה נחמי מה מזכיר אני, השופט כבוד  :ת

 18 את הקטנתי אני: לכ� אמרה היא. מעיד לא עד שא+ חושב אני אבל, ניסיו! לי אי! – לפחות

 19 שהיא תגידו את� כי, יעזור לא זה, עכשיו. משטרה בחקירת, סיטואציה באותה עצמי

 20 שופט מול, משפט בבית תשקר ולא, תשקר לא שנחמי יודע אני. להתווכח מה פה אי!. שקרנית

 21 טחנו. סיטואציה באותה בלח. הייתי כי, עצמי את הקטנתי אני :אמרה היא. ישראל במדינת

 22 אמרו לי. זה את לו אמרו שלא היחיד אני. מושחת דני, מושחת מת!: לי אמרו, המוח את לי

 23  .פאינה, מושחת שדאוד

 24  – – –תראה  :ש

 25 במדינת מחוזי משפט בבית שופט מול, שבועה תחת, בעדות פה אמרה נחמי. ל, עניתי אז  :ת

 26 תשובה בעלי שבו במקו�. עליה כועס לא אני. ללח. נכנסה היא". עצמי את הקטנתי. "ישראל

 27. נמצא הוא סיטואציה באיזו אד� א+ שופט לא אני. הזה לעניי! פה נכנס לא אני... עומדי�

 28  .הזאת בסיטואציה היית אילו מגיב היית אתה אי, יודע לא אני

 29  .עבודה עשה לא בסו# שקלגנוב יודעי� שאת� אומרי� דני וג� אתה ג�, תראה  :ש

 30  .בסו+. בסו+. בסו+  :ת

 31  – – –אומרי� את�, לא  :ש

 32. עבודה שאי!, מהשטח, למעלה עלה, התברר, השנה סו+, שבסו+ שלו בהודעה אומר דני. בסו+  :ת

 33  – – –אות לקחנו. נחמי לא ג� זה קלגנוב של הפעילות את לנהל, אגב, אמור שהיה מי
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 1 אני – שמתברר מה. ב! דניאל ששמו בחור זה קלגנוב של הפעולה את לנהל אמור שהיה מי  :ת

 2 מה – העמותה בתו, בירורי� שעשינו אחרי אבל, החקירה בזמ! זה את ידעתי לא בכלל

 3, זה את זכרתי לא אני – הנראה ככל אני, הדרכי� בתאונת הייתה שנחמי בגלל זה, שהתברר

 4 במסגרת קלטנו, איציק: לו אמרתי. העמותה של התפעול מנהל, ממ! לאיציק פניתי. לי הזכירו

 5. שמה לא שלי המשרדי�, בה חי לא אני, בעמותה נמצא לא אני. קלגנוב מיכאל את הפרויקט

 6 מרחב של שהמטה. צפו! מרחב מנהל, ב! לדניאל פנה הוא". לעבודה אותו שיכניסו תדאג"

 7  .שאי! דברי� לטפול תפסיקו! הכול זה. הכשל ג� מכא!. במנחמייה יושב בעמותה צפו!

 8  – – –אתה, מת�  :ש

 9  "...אתה, מת!"  :ת

 10   – – –בכינרת אירוע יש שבפסח העידה נחמי  :ש

 11  .מצוי!  :ת

 12  .לש� הגיע לא קלגנוב  :ש

 13  .נכו!. נכו!  :ת

 14  ?– – –עובד לא שהוא, הזה בשלב למה  :ש

 15  .עובד לא שהוא ידעתי לא אני  :ת

 16  ?כלו� אמרת לא למה אז  :ש

 17 כבוד, טוב תקשיב – פרויקט עשו. אסביר אני. אותי משגע וזה. כלו� מבי! לא אפילו אתה אז  :ת

 18 של תחרות של פרויקט עשו. בתוכ� ואני. מטומטמי� להיות יכולי� צעירי� כמה. השופט

 19 שייט יש. לב בתו� אבל – בטמטו� להתנהל יכולה עמותה אי,. מאיה, נגה פה יושבת. שיט

 20. שמו את זוכר לא, שמונה-מקריית, המשחה את שהוביל שסטודנט שומע אני. בשכר, אולימפי

 21 לא – אולימפי שייט פה יש, הכבוד בכל כי – עצמו את חושב לפחות או, שייט שהוא שבגלל

 22 אופייני כ,-כל זה. זה את מוביל שהוא בגלל, בעניי! קלגנוב מיכאל את לשת+ לנכו! חשב

 23 רואה, חושב הוא. ילדי� נשארי� ה�, גדלי� אנחנו? קורה מה: לשופט והסברתי. הזה לארגו!

 24 עצב! זה. גיגית איזו על שט שהוא להיות יכול. מה יודע לא אני – הוא שייט איזה. שייט בעצמו

 25 בקיאקי� שייט יו� עושי� אי, אלא. עובד לא קלגנוב שמיכאל שחשבתי בגלל לא. אותי

 26  .שות+ לא קלגנוב ומיכאל בכינרת

 27 יודע מת! שג� חושב והוא, לאוזניו הגיע שנה סו+ שלקראת אמר, שלו בחקירה, שדני יודע אני  :ת

 28  .שצרי, כמו מועסק לא שהאיש, מזה

 29  ?– – –לא למה אז  :ש

 30, אחד: שנהיה מצפה שאתה כמו, מתוחכמי� כ, כל אנחנו א�: המשפט לבית אמרתי  :ת

 31-על-הפו, זה. במחשכי� יושבי�, גודובסקי דאוד ע�. קנוניות עושי�, שתיי�; מושחתי�

 32 על התעצבנתי כ, כל א�. שוחד היה שלא מראה זה דווקא – בכלל עבד לא שהוא זה: הפו,

 33 שאתה כמו. פסאדה, הינה – אירועי� ארבעה–שלושה לעשות הבעיה מה, בפסח האירוע

 34 מבחינתנו. משרה רבע, לא: פה להתפתל ולהתחיל השופט לכבוד לבוא הבעיה מה. מציי!
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 1. שוחד לא. תקלה. לנו שנודע מה זה. עבד לא האיש! לא... שבעי� שווה הוא, אולימפי מדליסט

 2 מחכה עדיי! ואני, בינינו שהייתה קנוניה לשו� קשור לא זה, לשוחד קשור לא זה, שוחד לא זה

 3. קנוניה שהייתה קבעת מה סמ, על. קנוניה שהייתה קבעת מה סמ, על המשפט לבית שתגיד

 4  .הזה התיק של הליבה, הלב זה

 5   – – –בננסו� שאלכס העידה היא. רבי� ויקה פה העידה  :ש

 6  .אותו מכיר לא שאני ל, אמרתי  :ת

 7 האיש, עכשיו. ביתנו ישראל של פעיל היה בננסו� שאלכס העידה היא. לשאלה תקשיב  :ש

 8  – – –ביתנו מישראל שכר קיבל 2013 בשנת

 9  .זה את יודע אתה, פנטסטי  :ת

 10  – – –מהעמותה שכר מקבל הוא 2014 ומינואר  :ש

 11  .הזה האיש מי מכיר לא, יודע לא. נהדר  :ת

 12, 138 בשורה, נשאלת בחקירה: "ככה נשאלה היא, 264 עמוד, גייניס נחמי של פה בעדות  :ש

 13  ).קורא' (וגו" בעמותה עשה בננסו� מה

 14  – – –הנראה וככל, קשר אי!: רואה אתה אז, מצוי!, נו  :ת

 15  ).קורא' (וגו[...]" השאלות לאחת אות� אחזיר אני. "שלה לתשובה תקשיב בוא  :ש

 16  ?זה את אומר מי זה  :ת

 17  .נחמי  :ש

 18  ?לחוקר? למי אומרת נחמי זה  :ת

 19  ?שני� ארבע? שני� שלוש אחרי

 20  )קורא(  :ש

 21 למכונת ללכת רוצה אתה. הזה הבננסו! זה מי יודע לא אני. תשובה אי!, ישבה היא, הינה אז  :ת

 22 כבר זה. הזאת הפינה את ונסגור, צור רונ! ועל קלגנוב ועל, הזה הנושא על נל, בוא? אמת

 23  .פה אחר סיפור אי!, אמו! של נושא

 24"? דאוד לבקשת העסקת� מי את: "דני את שאלו. גליקסברג דני של מהחקירה ל� קורא אני  :ש

 25  .29 עמוד, בדצמבר 24.מ זה. ככה אומר והוא

 26 שעשית� המשותפי� הפרויקטי� במסגרת העסקת� מי את: לשאול במקו�. תראה, בבקשה  :ת

 27  ?המפלגה ע�

 28  .סיפר סטיב� זה. המשותפי� הפרויקטי� על שידעו לפני עוד זה  :ש

 29  .משותפי� פרויקטי� שיש ידעת�, לטלפו! האזנת� את� אבל. לפני זה, אה  :ת

 30 את יודע שאינני, רוסי אחד ועוד קלגנוב אחד: מקרי� שני יש) קורא. (לשאלה תקשיב בוא  :ש

 31  ")מת� אצל ג� עבר שזה לעצמי מתאר אני" המילי� עד קורא. (שמו

 32  ?הבעיה מה  :ת

 33  .עובד לא שבכלל, רוסי� בתחו� רכז, אצלכ� שעובד אד� ב� עוד  :ש

 34  .ר'פנצ עוד. האד� מי יודע לא בכלל שאני ל, אומר אני כול קוד� אז  :ת
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 1 מקרה בכל. עבד כ! שהוא יתברר אולי. המשטרה חקירת במסגרת, זה את לתחקר מוכ! אני  :ת

 2 מי יודע לא. נעליי� ולא דפוס שלא המשפט לבית אומר אני אז. דפוס פה לייצר תנסה אתה

 3 אילו, זה את ג�. דבר שו� להסתיר בלי, למשטרה אמרתי שידעתי דבר כל. הזה הבננסו! זה

 4  .אומר הייתי, ידעתי

 5  .ויטיה ששמו אד� לבי� דאוד בי� שיחה זאת. 344/בת שתסתכל רוצה אני, מת�  :ש

 6  ?הזה הבננסו! את חקרת�: שאלה שואל אני  :ת

 7  .השאלות את פה שואל אתה לא זה  :ש

 8 אומר היה שהוא להיות יכול. הבעיה נפתרת שהייתה להיות יכול, בננסו! את שאלת� אילו  :ת

 9, עובד לא שהוא אומר שהיה להיות יכול. היו� מסדר יורדת הבעיה הייתה ואז, עובד שהוא

 10  .תקלה עוד הייתה ואז

 11  – – –)לקרוא מתחיל( 4 בשורה  :ש

  12 
 13  :קוסטלי� ד"עו

 14 לא. ל"גימ צד לבי! דאוד בי! שיחה זאת. נגמר הזה הסיפור. קרקס ממני לעשות אפשר-אי, סליחה, לא

 15 כפו+ רק בהסכמתי הוגשה הזאת השיחה. לעדות הובאו השלישי הצד ולא דאוד לא. לה שות+ מת!

 16 נכתב, אותה הגישה והתביעה, דאוד של בהודעה. יחד עימה תוגש דאוד של ההודעה, שההסבר לכ,

 17 לשאול מה אי! ולכ!. איילי� עמותת לבי! הזאת השיחה בי! קשר שאי!, הזאת השיחה כל לגבי, במפורש

 18 ויש, דאוד של ההודעה להגשת הסכימה שהתביעה ג� מה, בה היה לא שהוא צד על שאלה העד את

 19  .עד של הודעה להגשת משפטית משמעות

  20 
 21 אתה: "לדאוד אומר 4 בפסקה הגבר. בבוקר 07:25. 2014 באוגוסט 28, התארי� את תראה  :ש

 22 17 בפסקה?". לדבר עוד שאפשר או סופי בכלל זה? בננסו� את להעי# עכשיו סופית החלטת

 23 אחרי". שלי האישי מהכס# פשוט, שלי האישי מהכס# משכורת לו משל� אני: "אומר דאוד

 24 ודאוד? עושה אתה מה? של� מהמשכורת משל� אתה. נורמלי לא זה: לו אומר דבר אותו זה

 25 שוקל שהוא פה אומר דאוד). קורא: (אומר הוא. 27 בפסקה תסתכל זה אחרי). קורא: (אומר

 26  .החוזה לפי לו שמגיע שהוא מה את יקבל ושהוא, בננסו� את לפטר

  27 
 28  :קוסטלי� ד"עו

 29 שלו בהודעה הסביר דאוד. לאיילי� קשורה לא הזאת השיחה שכל פה אמר דאוד. מתנגד אני, לא

 30  .לאיילי� קשור לא וזה, ביתנו ישראל ממפלגת בננסו! את לפטר התכוו! שהוא

  31 
 32  ?בננסו� בעניי� אלי� פנה דאוד  :ש

 33 מי מושג לי שאי! אמרתי במשטרה וכבר. במשטרה זה את אומר הייתי אחרת, לא בחיי�  :ת

 34 כספי� הרבה ש� היו, שומע שאני מה שלפי לי נראה בעיתוני� כתבות לפי, שכ! מה. האיש
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 1 אינטרפרטציה בסת�, יותר מערי, אני. למיניה� ארגזי� מיני בכל ש� שעברו מזומני�

 2  . עלינו תטפלו אבל. אלינו מאשר ביתנו לישראל יותר קשור שזה, אישית

 3 מוציא שהוא אס.א�.אס. דאוד לבי� בינ�, הזה אס.א�.האס את שתראה רוצה אני עכשיו  :ש

� 4         אלי

 5  .366/תהמסרו� מתקבל ומסומ� 

 6  – – –שולח הוא, אחרי שעות כמה, יו� באותו        ש:ש:ש:ש:

 7  ?אליי נשלח זה  :ת

 8  .כ�  :ש

 9  .בחיי אותו ראיתי לא, הזה אס-א�-האס את מכיר לא  :ת

 10  ).קורא' (וגו[...]'' לאלכס מכתב ע� חכה: "ל� כותב הוא, אחרי שעות כמה, יו� באותו  :ש

 11  – – –הזה אס-א�-האס את מכיר לא  :ת

 12  )לקרוא ממשי�(  :ש

 13 קשורי� הדברי� אי, אבדוק אני, ימי� כמה לי תיתנו שא� בטוח אני. מדובר במה יודע לא  :ת

 14  . קשור לא שזה ספק לי אי!. לשני אחד

  15 
#>10<#  16 

 17 ה ט ל ח ה

  18 
 19 ועל, 3017 השעה עד תסתיי� הנגדית החקירה. 3009 שעה, 27.03.18 ליו� נדחה הנגדית החקירה המש,

 20  .בהתא� להתארג! התובע

  21 
 22  .התייצבות בחובת מוזהר הנאש�

#>11<#  23 
  24 

 25  במעמד הנוכחי�. ),2018במארס  25( ט' ניס� תשע"חניתנה והודעה היו�, 

  

  שופט עמית, גורפינקל צבי
 26  רשמו ט' בונפיל וא' לביא

 27 בונפיל טלי ידי על הוקלד




