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   51/5360ע"פ  תיק בית המשפט העליון 

 
 

  לפני כבוד השופט ירון לוי
 

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

 עקירב, ועו"ד נטלי קוקוי
 

 נגד
 

  861522/11ת"ז  . פאינה קירשנבאום,6 הנאשמים
 ידי ב"כ עו"ד גיורא אדרת ועו"ד אלון קליין-על
  /85811181ת"ז  . רמי כהן,/

 ידי ב"כ עו"ד אבי חימי ועו"ד משה וייס-על
 1 

#<1># 2 
 3 
 4 

 5 פרוטוקול

 6 

 7 הדיון מתבצע בהקלטה באמצעות חברת אי טייפ.

 8 

 9 

 10חן, עו"ד יונתן קרמר, עו"ד משה ב"כ המאשימה עו"ד מאור אבן  :נוכחים

 11 עקירב ועו"ד יעל שחף

 12וב"כ עו"ד גיורא אדרת, עו"ד אורן אדרת ועו"ד אלון  6נאשמת 

 13 קליין

 14 וב"כ עו"ד משה וייס /נאשם 

 15 

 16     . ע.ה, גב' פאינה קירשנבאום 6   :העדה

 17 

 18 פרוטוקול

 19 

 20מדינת ישראל נגד קירשנבאום ואחרים.  17511-80-16תיק פלילי  כב' הש' לוי:

 21נוכחים הנאשמים. באי כוח הצדדים. בבקשה. המשך חקירה נגדית של 

 22 . 1הנאשמת 

 23 
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 1 העדה, גב' פאינה קירשנבאום ממשיכה להשיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד אבן חן: 

 2 מה שלומך? ש:

 3אני? אתה באמת רוצה לדעת מה שלומי או שזה סתם? אתה יודע איך  ת:

 4אצל יהודים רגילים סתם לשאול שאלות, אז בסדר, בתשובה סתמית 

 5 זה בסדר. 

 6 בסדר זה גם טוב.  ש:

 7 נכון.  ת:

 8 שאת וגודובסקי מדברים על הבוס, למי אתם מתכוונים? ש:

 9 קרוב לוודאי שלאביגדור.  ת:

 10, שיחה שלך עם גודובסקי מיום 605חה ת/אני רוצה להציג לך שי ש:

 11. בשיחה גודובסקי מעדכן אותך של"איילים" יש סקנדל עם 16.0.12

 12יש סרטון של "איילים" שאת מככבת בו ובהמשך  1סילבן כי בערוץ 

 13השיחה את אומרת לגודובסקי "העיקר הבוס שלי אומר "איילים" 

 14גיד את זה, "איילים" מי צריך אותם" וגודובסקי עונה לך "עדיף שי

 15 אנחנו יותר רגועים". מי זה הבוס שלך שאת מדברת פה?

 16 ?-אני מעריכה שמדובר על אביגדור. ו ת:

 17 למה הוא אומר את הדברים האלה על "איילים"? ש:

 18 לא יודעת.  ת:

 19 את לא יודעת? ש:

 20 לא.  ת:

 21 למה גודובסקי אומר לך שעדיף שיגיד את זה? ש:

 22אני לא זוכרת מה היה הנושא של השיחה ולמה זה היה ככה וחוץ מזה  ת:

 23יש כל מיני אי הסכמות פוליטיות ויכול להיות שהוא לא תמך בכך שאני 

 24תומכת, אנחנו יכולים להיות באותה מפלגה ועם ראיה אחרת. אני 

 25רציתי לתמוך ב"איילים", אולי הוא רצה משהו אחר, אני לא יודעת מה, 

 26סך הכל כבר שאלת אותי ואני אמרתי שבכסף הוא לא חייב, 

 27הקואליציוני אחרי חלוקה למשרדים אני הייתי אחראית ואני קיבלתי 

 28החלטה למי לתת, זה רק מוכיח את זה בדיוק. הוא לא תמך בתמיכה 

 29 שלי ב"איילים", הוא חשב אחרת ואני תמכתי בהם. 

 30 למה גודובסקי אומר "שיגיד ככה אנחנו יותר רגועים"? ש:

 31 לא יודעת מה הוא התכוון.  ת:
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 1בואי אני אגיד , אולי אתם יותר רגועים כי ככה אף אחד לא יודע מה  ש:

 2 אתם באמת עושים עם "איילים"?

 3 איזה שטויות, מה זאת אומרת אף אחד לא יודע? אנחנו לא עשינו,  ת:

 4 אני שואל אותך.  ש:

 5יילים" תשמע, אז ככה אני אגיד לך. קודם כל אנחנו לא עשינו עם "א ת:

 6שום דבר שהוא לא היה ידוע ואני אחזור ואני אגיד מה אנחנו עשינו כדי 

 7 למקם את זה ולהגיד, דבר ראשון, 

 8 אנחנו נעבור על כל מה שעשיתם,  ש:

 9 לא, לא, אני אענה לך. שאלת אותי אז אני עונה לך.  ת:

 10 תעני תעני.  ש:

 11לך מה לא למה, שאלת אם אנחנו עשינו משהו שלא ידוע אז אני אגיד  ת:

 12 היה ידוע, 

 13 לא, אני שאלתי אם אתם אומרים,  ש:

 14 אז אני אומרת,  ת:

 15 שאנחנו יותר רגועים שהבוס לא מתעניין במה שקורה,  ש:

 16אני לא יודעת, אתה שאלת אם היה משהו שאולי אנחנו עושים שלא  ת:

 17ידוע אז אני אגיד מה אנחנו עשינו ועד כמה אפשר היה שזה לא יהיה 

 18שינוי כיוון זה היה משהו לא ידוע? פרויקט צעירים?  ידוע. האם כנס

 19בג"צ נגד קריטריונים לדיור למשתכן? זה משהו שזה לא ידוע? דרום 

 20איתן זה היה משהו שלא ידוע? לגבי כספים קואליציוניים כל כסף עבר 

 21למשרד נגב וגליל, כל הכסף אני העברתי כסף לנגב וגליל, מי שפיקח על 

 22ל מודריק ודרור סורוקה שהם היו צריכים הכסף הזה זה היה עמנוא

 23לדאוג והם קיבלו את כל החשבוניות והכל נעשה באישור של נגב וגליל. 

 24 אז מה היה לא ידוע?

 25את יודעת שאת פה לא בגלל כסף שהעברת, אלא מה שביקשת בתמורה  ש:

 26 לכסף. אבל זה, 

 27 אני דרך אגב לא ביקשתי שום דבר תמורה לכסף וגם לא יכולתי לקבל ת:

 28שום דבר תמורה לכסף כי כל הכסף שהעברתי הלך בדיוק לנקודה שהוא 

 29 מיועד וככה נגב וגליל פיקחו על זה. 

 30מיליון  5.5בסדר. בואי נעבור לאט לאט. תגידי, את העברת ל"איילים"  ש:

 31 שקלים מכספים קואליציוניים, נכון?
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 1על , העברתי אני חושבת בסך הכל אם נחשבן בטח מ5.5-העברתי יותר מ ת:

 2 מיליון, אני לא יודעת על איזה כסף אתה מדבר.  15

 3, זה מסמך שדרור סורוקה הכין. אנחנו 557אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 4 5.5תוכננו עוד  1812-מיליון, ב 5"איילים" קיבלו  1812-רואים שב

 5 מיליון, 

 6 כן, לכפר סטודנטים בשדרות, אמרתי את זה.  ת:

 7 מיליון.  1.5ד נכון. ובנוסף תוכנן להעביר עו ש:

 8 כן.  ת:

 9 בפועל עבר פחות אבל זו היתה התוכנית לאותה שנה.  ש:

 10 אוקי.  ת:

 11 את קבעת כמה כסף "איילים" יקבלו. ש:

 12 נכון.  ת:

 13כשגודובסקי דיבר עם מתן ודני לגבי כספים הוא דיבר בהתאם להנחיות  ש:

 14 שלך?

 15 לא, הפוך.  ת:

 16וכך , לפי מה הוא  מה הפוך? כשהוא אומר להם אתם תקבלו השנה כך ש:

 17 אומר?

 18לא, אז הפוך, כי "איילים" הציגו מה הצרכים שלהם, גודובסקי היה  ת:

 19מעביר לי מה צריכים, אני לפי הצרכים שהם הציגו ולפי החלטה שלי 

 20החלטתי מה אני מעבירה, כמה אני מעבירה ואיך ואני הודעתי 

 21 לגודובסקי שיודיע להם שזה הסכום שאני מעבירה. 

 22. את בשיחה 1.18.12, שיחה מיום 602ה להראות לך שיחה ת/אני רוצ ש:

 23מיליון?" גודובסקי  18אומרת לגודובסקי "תגיד לי, נתת ל"איילים" 

 24 אומר לך "את אמרת לי". 

 25 "את אמרת לי", הוא לא שואל, הוא מאשר. "את אמרת לי. ת:

 26"את אמרת לי" ובהמשך את אומרת לו שאת רוצה להוריד חלק  ש:

 27 לים" מקבלים.מהסכום ש"איי

 28 נכון.  ת:

 29אני אקח, בהמשך הוא שואל אותך  2-ו 7אז את אומרת בוא ניתן לש"ר  ש:

 30 אז תגידי כמה להשאיר להם. 

 31 אז הוא שואל, זה בדיוק התהליך שאני תיארתי אותו.  ת:

 32 נכון.  ש:
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 1מיליון, אחרי שהאוצר ביקש  18אני אמרתי להם קודם שהם יקבלו  ת:

 2יליון לעוטף עזה נאלצתי לקצץ בסעיפים מ 08ממני להחזיר לאוצר 

 3שכבר תיקצבתי אותם אצלי ואז אני אומרת לו 'אתה אמרת להם שהם 

 4" אומר זה מה שאת אמרת לי ואז אני אומרת לו 'לא, אבל 18יקבלו 

 5מיליון כי יש לי צורך לקצץ' זה  2עכשיו אני מקצצת ומורידה להם 

 6 בדיוק התהליך כמו שאמרתי. 

 7 "אני עדיין לא מבינה איזה סגירות מתרחשות שם". בהמשך את אומרת ש:

 8 איזה מה? ת:

 9 "איזה סגירות מתרחשות שם מהם תכלס". ש:

 10 שניה, אני צריכה לקרוא למה זה.  ת:

 11 תקראי. לאט לאט.  ש:

 12אבל אני לא מתכוונת ל"איילים" הסגירות, הסגירות שאני מדברת אני  ת:

 13 ור ל"איילים". מדברת על התקציבים ועל האוצר, זה בכלל לא קש

 14 אוקי. מתי התחיל הקשר בין לבין עמותת "איילים"? ש:

 15 1811אני כבר העדתי על זה ואני אחזור שהקשר התחיל בערך בשנת  ת:

 16אחרי שהיה הכנס של התיישבות בכנסת, לא זוכר בדיוק תאריך. הכנס 

 17שהוביל אותו פנחס ולרשטיין שהיה יועץ של בנימין נתניהו לנושא 

 18ם הכרתי לראשונה אבל זה עוד לא היה שם קשר, זה רק התיישבות. וש

 19 הכרנו והקשר נהיה יותר אינטנסיבי בביקור שלי באשלים. 

 20, זה מייל שגודובסקי מעביר אלייך, 708אוקי. אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 21 הוא מעביר פניה מעמותת "איילים".

 22 רגע, סליחה כבוד השופט אני אקח משקפיים כי זה קטן.  ת:

 23 יכולה להסתכל בעמודים בהמשך זה אותו דבר רק יותר גדול.  את ש:

 24 אוקי, חבל שלא אמרת הייתי חוסכת,  ת:

 25 לא, את צריכה את המשקפיים להמשך בכל זאת.  ש:

 26 אוקי, טוב.  ת:

 27 מה הם ביקשו ממך פה בפניה הזאת? ש:

 28, לדעתי. כי אם זה משרד 100אני דיברתי גם על זה. זה נושא של תיקון  ת:

 29' כבר, זה בדיוק 12-היה קשור למשרד הפנים. זה ב 100הפנים אז רק 

 30שהייתי כבר סגנית שר הפנים ואז העברנו את התיקון שבשטחים 

 31החומים אפשר גם לבנות דיור לסטודנטים, מעונות סטודנטים ולא רק 

 32 מבני חינוך. 
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 1, שיחה בין גודובסקי 1.5.12אוקי. אני רוצה להשמיע שיחה מיום  ש:

 2 . 500לסטיבן לוי, זה ת/

 3 כן.  כב' הש' לוי:

 4 אנחנו משמיעים אותה כבר.  עו"ד אבן חן:

 5 

 6  )השמעת שיחה באולם(

 7 

 8 צריך לשמוע את השיחה בינו לבין האישה ברקע? כב' הש' לוי:

 9 לא.  עו"ד אבן חן:

 10 ישר להמשך, זה מה שאתם רוצים, לא?אז תגיעו  כב' הש' לוי:

 11 

 12 )המשך השמעה(

 13 

 14בסדר. תעצור. טוב, אנחנו הבנו את העיקרון אני רוצה לשאול אותך  עו"ד אבן חן:

 15 לגבי השיחה. למה גודובסקי מחפש עוד גוף כמו "איילים"?

 16 לא יודע, למה לא שאלת את גודובסקי? העדה, גב' קירשנבאום:

 17 ת. שאלנו, הוא כל כך שמח לענו ש:

 18 מאיפה אני יודעת? ת:

 19 למה לא שאלתם את סטיבן? עו"ד ג. אדרת:

 20 סטיבן העיד פה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 21 את סטיבן שאלו.  עו"ד אבן חן:

 22 נשאל אז הוא ענה.  עו"ד ג. אדרת:

 23אני לא יודעת, אני לא צד בעניין הזה, לא צד לשיחה. לא ביקשתי  העדה, גב' קירשנבאום:

 24ל גודובסקי כבר אמרתי לא פעם הוא לא איש קטן, מגודובסקי לחפש אב

 25הוא איש שמשחק, שיש לו, רואה את עצמו כמוביל הרבה דברים, יכול 

 26להיות שהוא חיפש עוד גוף אחד כמו "איילים", אני לא יודעת, ואם היה 

 27מוצא אולי היה מביא אותו אלי. ואז אולי היתה לי תשובה בשבילך, 

 28יתי שם, לא הביאו, לא יודעת, לא אבל כרגע אני לא יודעת, לא הי

 29 מכירה, לא יודעת את השיחה. 

 30 את ידעת שיש בעיה עם כסף שמעבירים ל"איילים"? עו"ד אבן חן:
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 1שוב, אני העברתי כסף לנגב וגליל ואם היתה בעיה איזה שהיא אז או  ת:

 2נגב וגליל או האוצר היו צריכים להודיע לי על זה. אני לא ניהלתי את 

 3 הכסף שלהם אז אני לא יודעת להגיד לך.  

 4תראי, סטיבן אומר לגודובסקי ש"איילים" לא גוף פוליטי, לכן  ש:

 5 ון?מצליחים להסוות את זה. למה הוא מתכו

 6אני לא יודעת, שוב, למה הוא אומר את זה מכיוון ש"איילים" וגם מתן  ת:

 7העיד פה היתרון שלהם היה על זה שהיתה להם תקנה בגלל החלטת 

 8הממשלה ובלי שום קשר אין פה להסוות, מה אפשר להסוות? הכסף 

 9עובר, האוצר מקבל, משרד ממשלתי עוקב אחרי הכסף הזה, מה יש פה 

 10 י, אין פה להסוות. להסוות? הכל גלו

 11 אמרתי לך, מה שנכנס ל"איילים" הכל גלוי, השאלה מה שיוצא.  ש:

 12גם מה שיוצא יש להם מבקר מטעם האוצר שמינו להם, נכון? אז  ת:

 13 המבקר יושב ובודק את הכספים גם שיוצאים. 

 14תגידי, גודובסקי אומר לסטיבן תחשוב שמחר מתן יקום ויחשוב שנראה  ש:

 15 יכול להיראות למתן משהו אחר?לו משהו אחר. מה 

 16תקשיב, אני לא פרשנית של גודובסקי וגם לא פרשנית של סטיבן ולא  ת:

 17מתכוונת לפרשן פה את השיחות ביניהם. לא יודעת על מה הם דיברו 

 18ולא יודעת למה הם התכוונו. אני לא הייתי צד לשיחה, לא הייתי מודעת 

 19 לשיחה הזאת ואין לי מה להעיר עליה. 

 20אני רוצה להראות לך הודעת טקסט שגודובסקי שולח אליך,  טוב. ש:

 21. הוא שואל אותך 'תרצי לשבת אחר כך אם מתן על טבלה או 1817ת/

 22 לשלוח אותו', על איזו טבלה רצית לשבת עם מתן?

 23אני לא זוכרת עכשיו על איזו טבלה אבל קרוב לוודאי שמדובר על  ת:

 24יתי לו? אם כבר אתה העברות תקציביות, מה עוד יכול להיות? מה ענ

 25 מראה תשובה, מה אני עניתי לו? 

 26אם היתה תשובה הייתי מראה לך. אני משמיע שיחה בין מתן  ש:

 27 . 1821לגודובסקי, ת/

 28 

 29  )השמעת שיחה באולם(

 30 
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 1 5.5אנחנו שומעים בשיחה שגודובסקי מעדכן את מתן שהם יקבלו עוד  עו"ד אבן חן:

 2מזה להעביר לך?' וגודובסקי  מיליון, מתן שואל אותו באופן ישיר 'כמה

 3 שלך, אני הכי נדיב איתך'.  2אומר לו '

 4 תקשיב, לי לא,  ת:

 5עכשיו אני שואל אותך למה מתן צריך לשאול 'כמה להביא לך?' ולמה  ש:

 6 שלך ואני הכי נדיב איתך'. 2גודובסקי אומר לו '

 7 כן. אני לא צד לשיחה, מתן לעולם לא דיבר איתי על הכסף, על החלוקות ת:

 8מה להביא מה לא להביא, לא יודעת מה היו הסגירות ביניהם. אני 

 9יודעת שכל הכסף שאני העברתי קודם כל לא היתה התניה לכסף ודבר 

 10שני הכסף עבר למשרד נגב וגליל, עמנואל מודריק ניהל את הכסף הזה, 

 11לדעתי גם לך הוא אמר את זה על ערש דווי שכל הכסף עבר חוקי וטופל 

 12 ?בזה, נכון מאור

 13 אמרתי לך, מה שעבר זה לא השאלה, השאלה מה חוזר.  ש:

 14גם מה שיצא, היה שם מבקר שבדק את כל ההוצאות שלהם. וגם אמר  ת:

 15לך עמנואל שהכל היה כשר ואתה סתם מתנפל על "איילים", נדמה לי 

 16 שזה מה שהוא אמר לך שבאת אליו. 

 17 למה גודובסקי,  ש:

 18אני לא הייתי אצל עמנואל שהוא מתן העיד פה, אני רק חזרתי על מה ש ת:

 19 הלך למות, כי לי אין קרבה משפחתית אליו. 

 20 אפשר למקד את התשובה בעניין ולא בזהות התובע.  כב' הש' לוי:

 21 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 22 ?-אז התשובה שלך היא מה היחס שלך ל כב' הש' לוי:

 23עבר  5.5אז זה עבר  5ם זה , א5.5אני לא יודעת, אני העברתי כסף  העדה, גב' קירשנבאום:

 24לשדרות להקמת כבר סטודנטים, אני לא יודעת מה סגירות שם של 

 25דאוד עם מתן. אני לעולם לא דיברתי על זה עם מתן ומתן העיד את זה 

 26 שהוא אף פעם לא דיבר איתי על זה אז אני לא יודעת על מה מדובר. 

 27 זאת הטענה שלך?אז גודובסקי עשה את הדברים על דעת עצמו?  עו"ד אבן חן:

 28גודובסקי, קודם כל כבר לא פעם אחת אמרתי שהוא איש עצמאי והוא  העדה, גב' קירשנבאום: 

 29עשה הרבה דברים על דעת עצמו. זה שאתם כל הזמן מנסים לחבר 

 30ולקשור אותו אלי אז כנראה שנגמרו לכם הכלים אז זה מה שנשאר 

 31 לכם. הוא עשה הרבה דברים על דעת עצמו. 

 32 ואת זה ממתי את יודעת? לוי:כב' הש' 
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 1 מעכשיו אני רואה את זה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 כמה שנים עבדתם ביחד? כב' הש' לוי:

 3. אבל זה לא אומר שכל דבר דווחתי, דווחתי 1882-עבדנו הרבה שנים, מ העדה, גב' קירשנבאום:

 4 על הרבה דברים אבל לא על כל דבר. 

 5 מיליון, בעינייך, 5.5הקצאה של  אז זה משהו חמור מתוך כב' הש' לוי:

 6 אני לא יודעת למה הוא מתכוון פה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 אם היית יודעת על זה היית רואה את זה בחומרה? כב' הש' לוי:

 8קודם כל הייתי מבררת למה הוא מתכוון, אני לא יודעת למה הוא  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 אני רוצה לדעת.  1.5למה הולך  1.5מתכוון. וכשהוא אומר 

 10 יש משהו,  כב' הש' לוי:

 11 ?1.5, למה הולך 1.5לך, לנו  2, נגיד, כן, אומר 1.5כשהוא אומר  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 אני שואל,  כב' הש' לוי:

 13 , אני לא יודעת, לי אין, אין לי איזה תובנה מזה. 1812-ב העדה, גב' קירשנבאום:

 14 יטימית בעינייך?יש איזו פעילות שהיתה לג כב' הש' לוי:

 15לא היתה שום פעילות בכלל. לא היתה שום פעילות  1812-לא, ב העדה, גב' קירשנבאום:

 16 משותפת כבר. 

 17 שלשמה היה צריך להעביר מיליון וחצי.  כב' הש' לוי:

 18 ממש לא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 זאת אומרת שזה די חריג.  כב' הש' לוי:

 20 לא יודעת למה לקשור. לא, לא מבינה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 21 יכול להיות שגודובסקי היה עושה כזה דבר בלי לדבר איתך? עו"ד אבן חן:

 22גודובסקי עשה הרבה דברים בלי לדבר איתי, עשה דברים טובים בלי  ת:

 23 לדבר איתי ויכול להיות שגם עשה טעויות בלי לדבר איתי. 

 24  .1850אני רוצה להשמיע עוד שיחה בין מתן לגודובסקי. ת/ ש:

 25אבל כשמתן העיד פה, שאלתם אותו על השיחה הזאת? אז הוא בטח  ת:

 26 נתן לכם תשובה. אני לא יודעת מה. 

 27 

 28 )שיחה מושמעת באולם( 

 29בשיחה שגודובסקי מתקשר למתן הוא בא בטענות למה לא הביאו  עו"ד אבן חן:

 30 אנשים לכנס שאת השתתפת, את זוכרת את הכנס?

 31אני זוכרת בדיוק, זה לא כנס שאני, אני השתתפתי בכנס, זה לא, צריך  העדה, גב' קירשנבאום:

 32להבין. זה היה סיום של הדרום איתן ומה שקרה שמפעל הפיס עשה 
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 1מספר אירועים אז באחד האירוע שהוא עשה, לא זוכרת איפה זה הוא 

 2היה והגיע לשם עוזי דיין, נכון? הוא היה המנכ"ל של מפעל הפיס אם 

 3זי הזמין גם אותי כי ידע שאנחנו עשינו את הפרויקט אני לא טועה ועו

 4הזה דרום איתן, והיה שם איזה להקה שמפעל הפיס הביא אותה לשם, 

 5לא זוכרת אפילו איזו להקה, היה שם איזה אירוע מאוד גדול ומפעל 

 6צעירים אז אמרתי  78הפיס השקיע בזה כסף ובסוף הגיעו שם, היו איזה 

 7תשמע מפעל הפיס מביא פה אירוע מביא גם בשיחה עם דאוד אמרתי לו 

 8להקה, מה זה הדבר הזה? זה זלזול ואז מתן הסביר לו שזה בדיוק היו 

 9לו יציקות בשדרות לכפר הסטודנטים ואז הוא אומר אמרתי לפאינה 

 10בואי לשדרות. זה מה שאני מפרשת מהשיחה כי אני לא ידעתי מהשיחה 

 11נוכה והוא אומר הזאת אבל הוא אמר אם היא היתה באה לשדרות לח

 12היא לא מחפשת את זה, הרי אם הייתי מחפשת לעצמי כבוד אז רק כבוד 

 13אז הייתי הולכת לשדרות שנתתי גם כסף ועשו שם יציקות והיה שם 

 14 סטודנטים. לא רצתי לכל אירוע.  1888

 15 בשיחה.  6תגידי, בשורה  ש:

 16 כן, אני רואה.  ת:

 17 מתן אומר נפצה אתכם בכסף, הכל אפשר בכסף.  ש:

 18 לא יודעת, איך הוא יכול לפצות בכסף אני גם לא יודעת.  ת:

 19 אני שואל אותך.  ש:

 20אין לי מושג. אין לי מושג. גם לא ידעתי, היית צריך לשאול את מתן  ת:

 21למה הוא התכוון כשהוא אומר פה לפצות בכסף, מתן אמר, למה הוא 

 22למה  מתכוון פה אני לא יודעת, מה אני צריכה לפרש? הוא הרי היה פה,

 23 לא שאלת מה התכוונת שאמרת לדאוד לפצות בכסף?

 24 אני שואל אותך.  ש:

 25 אני לא יודעת. ת:

 26 היו מקרים ש"איילים" פיצו אותך בכסף? ש:

 27 לא.  ת:

 28 לא.  ש:

 29 אותי? בכסף? ת:

 30 כן.  ש:
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 1לא. "איילים" לא פיצו אותי לעולם בכסף וגם לא היה לדעתי גם אין  ת:

 2גם לא הייתי צריכה שיפצו אותי דרך שהם יכלו לפצות אותי בכסף ו

 3 בכסף. 

 4 אוקי.  ש:

 5 אף אחד לא פיצה אותי בכסף, לא "איילים" ולא אף אחד אחר.  ת:

 6 תראי, מה הקשר של ויקה רבין ל"איילים"? ש:

 7 לא יודעת.  ת:

 8 אני שואל אותך.  ש:

 9 גם ויקה היתה פה יכולת לשאול אותה,  ת:

 10 אני שואל אותך.  ש:

 11 על קשר של ויקה רבין? את יודעת כב' הש' לוי:

 12 לא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 אוקי. הלאה.  כב' הש' לוי:

 14, שיחה שלך עם גודובסקי, מי זה תימור 062אני רוצה להציג לך שיחה ת/ עו"ד אבן חן:

 15 שאתם מדברים עליו? 

 16 רק שניה, תן,  ת:

 17 תקראי לאט לאט.  ש:

 18 אני לא זוכרת מי זה תימור. אני לא יודעת למה התכוונתי כאן.  ת:

 19זה תימור שרוצה לבוא לארץ, חושש שתהיה לו בעיה עם המשטרה  ש:

 20 רוצה לדעת אם יוכל להיכנס ולצאת, לא מזכיר לך כלום?

 21לא, אבל הוא אומר שיש לו פה מפעל שהוא משקיע במשהו אז אני  ת:

 22וא השקיע פה באיזה מפעל מעריכה שיש אחד האנשים מרוסיה שה

 23 באשדוד, אבל אני לא זוכרת בדיוק, גם לא זוכרת שם משפחה גם. 

 24את אומרת לו 'אז שבדקנו אתה זוכר היתה בעיה אצל עמוס שם'. מי זה  ש:

 25 עמוס?

 26כנראה שזה העוזר של איציק, יכול להיות שהוא, שביקשו ממני אם יכול  ת:

 27ל, לא משהו שזה יוצא מן להיכנס או לא יכול להיכנס. משהו שזה רגי

 28 הכלל. 

 29 לא אמרתי יוצא מן הכלל.  ש:

 30אז אני רק אומרת יכול להיות שהוא ביקש אם יכול להיכנס או לא, לא  ת:

 31 יודעת , לא זוכרת, כנראה שזה מה שהיה שביקשו ממני משהו לבדוק. 

 32 עמוס זה עמוס דהרי?  ש:
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 1 כן. דהרי.  ת:

 2 היועץ של השר לביטחון פנים? ש:

 3 כן.  כן. ת:

 4 כן.  ש:

 5 כנראה, אני מעריכה שזה הוא, אני לא מכירה עמוס אחר.  ת:

 6 אתם בדקתם אם אותו תימור יכול להיכנס ולצאת מהארץ? ש:

 7 יכול להיות, אם הוא ביקש אז בדקנו.  ת:

 8בהמשך השיחה גודובסקי מעדכן אותך שמתן דיבר עם קרינה, קיבל  ש:

 9 קורות חיים. על מי מדובר?

 10 העוזרת כנראה של דני איילון, אני לא מכירה קרינה אחרת. קרינה היא  ת:

 11 אני שואל אותך.  ש:

 12 לא יודעת.  ת:

 13 זאת שיחה שאת מדברת.  ש:

 14 כן, אבל אני לא זוכרת, תקשיב, לא יודעת, לא זוכרת על מה מדובר פה.  ת:

 15  את שואלת,  ש:

 16הקרינה היחידה שאני מכירה היתה אצל דני איילון אבל אני חושבת  ת:

 17 היא כבר לא היתה קיימת אז זה לא היא כנראה.  1812-שב

 18 את שואלת את גודובסקי אם יש למתן רעיונות לאן להכניס אותה. ש:

 19יכול להיות שמישהי שחיפשה עבודה פשוט ופנינו למתן, אבל זה לא  ת:

 20מישהי שאני מכירה אפילו, הרי היו הרבה פניות בנושא עבודה אז אני 

 21זוכרת שפעם מישהי שעברה לעיר הבה"דים והתקשרה אלי ושאלה אם 

 22אני מכירה מישהו מהדרום מנהלת חשבונות ואז פניתי לדאוד שישאל 

 23הנהלת חשבונות, הם אמרו לא מחפשים לא אם "איילים" מחפשים 

 24מחפשים. יכול להיות שהיו לא מעט פניות, ושהיה משהו שחשבתי 

 25שאולי מחפשים זה לא משהו שהוא מכתיב, זה משהו שאני שואלת. זה 

 26חיפוש עבודה זה לא יוצא מן הכלל, ואני כבר אמרתי, מיליון פעם פנו 

 27שלא יכולתי לא עזרתי. אלי, מלא אנשים פנו למי שיכולתי עזרתי, למי 

 28למי שהתאים העסיקו אותו, מעטים התאימו ומעטים העסיקו, 

 29המקרים הבודדים שבאמת הצלחנו למישהו במשהו לעזור אבל זה לא 

 30יוצא מן הכלל. כל מי שעבדתי ואם מישהו חיפש, פניתי לא רק 

 31ל"איילים", פניתי לכולם, פניתי לרמי כהן הרבה פעמים, פניתי 
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 1משרדים בדרך כלל אבל כל הגופים שאני מכירה פניתי  למשרדים אין כי

 2 לרשויות פניתי שאלתי. אנשים מחפשים עבודה, רק ניסיתי לעזור. 

 3 את פנית ישירות למתן או דיברת עם גודובסקי? ש:

 4 כנראה שלחתי את גודובסקי.  ת:

 5 זוכרת כמה עוד אנשים שלחת לקבל עבודה ב"איילים"? ש:

 6פעמים ששאלתי אם יש להם עבודה,  5-7בטח לא, לא זוכרת, אבל היו  ת:

 7פעמים, לא יודעת כמה, כשפנו שאלתי, התאים להם  18לפחות, 

 8העסיקו, נדמה לי שאף פעם לא התאים, אף פעם לא העסיקו אף אחד. 

 9כאילו חוץ מהמקרים הידועים של קלגנוב וזה אבל רק קלגנוב עבד עד 

 10 כמה שאני זוכרת, לא יודעת, כל השאר לא ראיתי. 

 11 טוב.  ש:

 12 וגם קלגנוב לא אני פניתי אליהם.  ת:

 13 בהמשך אתם מדברים על אלי אלמקייס, מי זה? ש:

 14לא יודעת מי זה אלי אלמקייס, זה מישהו מהרשויות? יכול להיות שזה  ת:

 15מישהו ממצפה רמון? לא יודעת , נדמה לי שהיה אלי אלמקייס שניסה 

 16להתמודד במצפה רמון, אני לא בטוחה, אני עדיין בשמות, אמרתי כבר 

 17 שאני לא יכולה לזכור. 

 18 אובשייביץ' אנחנו יודעים.  ש:

 19 כן. אנחנו יודעים.  ת:

 20 על מה אתם מדברים פה? מה הבעיה איתו? ש:

 21 כנראה שמדברים על המשפט שלו שלא היתה החלטה.  ת:

 22 מי זה קובי שאתם מדברים עליו בהמשך? )לא ברור( התאכזב ממנו? ש:

 23קובי זה מישהו כנראה מבאר שבע, מישהו, מכיוון שאובשייביץ' היה  ת:

 24ניסינו להכניס שם בתהליכים משפטיים חיפשנו מישהו שיחליף אותו ו

 25 את קובי. 

 26וגודובסקי אומר לך שתבטיחו לו שיהיה סגן ראש העיר רק אז הוא  ש:

 27 יתחיל לעבוד?

 28כסאות שלא הבנתם. כן. אמרנו שקודם  11כן. הנה. זה הסיפור של  ת:

 29יעבוד לבחירות ואחר כך נראה אם נשבץ אותו לרשימה, כמו בספר, 

 30ונתי. רק בספר היה בבוקר כסף בערב כסאות. זה בדיוק מה שהתכו

 31 ההיפך, בערב כסף בבוקר כסאות, אבל פה שיניתי את זה לפי התסריט. 
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 1את העדת פה בעדות שלך ואמרת שמעולם לא ביקשת שישלמו שכר  ש:

 2 לאדם בלי שהוא יעבוד. 

 3 נכון.  ת:

 4אנחנו ראינו לפחות שני עובדים שאנחנו מצאנו, הגיעו ל"איילים"  ש:

 5ן קיבלו שכר במשך שנה את אותו שכר דרך דרככם, גם קלגנוב גם בלנסו

 6 אגב ושניהם לא עבדו. יש לך הסבר לזה?

 7אז קודם כל לגבי קלגנוב לא ידעתי גם שהוא הועסק שם, לגבי שניהם  ת:

 8לא ידעתי שהם מועסקים אבל אחר כך אני לא זוכר אם עדכנו או לא 

 9אבל גם מתן העיד שעם קלגנוב זה היה טעות שלהם ואף אחד לא 

 10ן שהוא לא יעסוק שם והיה לו שם תפקיד. אני בכלל לא התכוו

 11התעסקתי בקלגנוב ב"איילים" כי אני ראיתי לנכון שהוא יעסוק וידריך 

 12את השייטים הצעירים במדינת ישראל ולכך אני הפעלתי את כל הלחץ 

 13שלי. לגבי בלנסון אני בכלל לא ידעתי שהוא עבד שם, ההיפך, שדאוד 

 14תקשיב בלנסון צריך לעבוד באשדוד, לשבץ  פונה אלי אז אני אמרתי לו

 15אותו שיקים שם מטה ולזה אני משלמת לו כסף. ושדאוד שאל אותי אם 

 16לשלם לו כסף או לא, אז אמרתי שהוא בחוץ לארץ אני לא משלמת לו 

 17כסף, נשלם לו כסף כשהוא יגיע לארץ אז אני בכלל לא ידעתי קשר בין 

 18על העניין הזה. ועל קלגנוב  בלנסון ל"איילים". לא היה לי מושג ירוק

 19אני גם לא זוכרת אפילו שהוא עדכן אותי אבל אני עכשיו כל כך הרבה 

 20דובר על קלגנוב ו"איילים" שאני כבר לא יכולה בדיוק להגיד, אני יודעת 

 21שאני, קלגנוב בא אלי ואמר שהוא רוצה להדריך בשייטים ואני, הוא בא 

 22כל מה שעשיתי אני עם היוזמה שלו להקים את הבית ספר לשיט ו

 23הפעלתי את כל המאמצים כי חשבתי שזה לנכון יהיה שהוא ידריך את 

 24השייטים ויעבוד בבית ספר לשייט, זה מה שאני עשיתי. לא ידעתי בכלל 

 25שהוא היה לו קשר ל"איילים". אבל שוב אני אומרת, כל כך הרבה דובר 

 26 כבר שאני מאבדת קצת מרמת הזמן. 

 27  אנחנו פה בשביל לעזור. ש:

 28 כן. ת:

 29 תגידי, בלנסון עבד תחת גודובסקי כרכז ירושלים, נכון? ש:

 30 נכון.  ת:

 31 , נכון?1812-ופיטרו אותו מהמפלגה ב ש:

 32 יצא לפנסיה לדעתי. כן. הוא היה בגיל פנסיה ולכן הוא יצא.  ת:
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 1 ?1812איפה הוא עבד בשנת  ש:

 2 לא יודעת.  ת:

 3 ?1812-את ידעת שבלנסון מקבל שכר ב ש:

 4לא. אני ידעתי שאני רציתי לסדר את בלנסון בבחירות באשדוד וכדאוד  ת:

 5שאל אותי אם בתקופה שהוא נוסע לארצות הברית לשלם לו משכורת 

 6אמרתי מה פתאום לא משלמים לו משכורת כשהוא בחוץ לארץ, כשהוא 

 7 יחזור יתחיל לעבוד באשדוד ויקבל כסף. 

 8 ?1812-ידעת שהוא מקבל משכורת מאיזה שהוא גוף ב ש:

 9 לא.  ת:

 10את העדת פה אמרת שלדעתך בלנסון לא מתאים לעבודה ב"איילים".  ש:

 11 למה אמרת את זה?

 12כי אתם שאלתם אותי או לא יודעת, דיברו פה על זה, אני לא ראיתי  ת:

 13כאילו אמרו פה נאמר שבלנסון עבד ב"איילים", אני לא זוכרת שאני 

 14מתאים ל"איילים"  אמרתי דבר כזה אבל אם היו שואלים אותי אם הוא

 15אני הייתי אומרת שהוא לא מתאים ל"איילים", אם היו שואלים אותי, 

 16לכן אני לא יודעת איך לקשר את זה. אני לא ידעתי שהוא עבד שם, לא 

 17 שלחתי אותו ולא ידעתי שהוא עבד שם. 

 18 למה את חושבת שהוא לא מתאים לעבוד ב"איילים"? ש:

 19תאים, הוא בקושי מדבר עברית, הוא לא מתאים, האיש הזה הוא לא מ ת:

 20הוא מדבר עברית אבל לא בצורה שהוא יכול לעבוד עם "איילים", ככה 

 21אני חושבת . אני לא הייתי מפנה אותו ל"איילים". ולא ביקשתי מהם 

 22 להעסיק אותו. 

 23 . 77אולי גם כי הוא היה בתקופה הזאת כבר בגיל  ש:

 24יין הזה אבל אפשר לא יודעת, אולי, מה קשור? אני לא קשורה לענ ת:

 25 לקשור אלי כל מה שרוצים. 

 26 , שיחה של גודובסקי עם ויקי, 1170אני רוצה להראות לך שיחה ת/ ש:

 27 כבודו, אני רוצה להתנגד. אני מבקש שהעדה תצא רגע מהאולם.  עו"ד ג. אדרת:

 28 בבקשה.  כב' הש' לוי:

 29 

 30 )העדה יוצאת מהאולם( 

 31 
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 1לפרוטוקול התובע הגיש  2205בעמוד כבודו, בסוף פרשת התביעה  עו"ד ג. אדרת:

 2קבוצה של מסמכים של שיחות ואמר שהם אותרו והחליט להגיש אותם 

 3שהוא הכין את החקירה לקראת החקירה של הנאשמת. אלה שיחות בין 

 4ברובם שדאוד צד להם, הצד השני זה אנשים שהעידו כבר בתיק. אני 

 5ם לעדות אז התנגדתי ובית המשפט אמר שאם נרצה נוכל להביא אות

 6אנשים ששניהם  1עכשיו, השיחה הזאת שהשתרבבה לקובץ הזה בין  

 7לא העידו פה. דאוד לא העיד פה וצד ב' כתוב גבר, לא מבינים מי זה 

 8ואנחנו מבינים היום שאותו גבר זה אחד בשם ויתיר שלא העיד כאן, 

 9שמו לא עלה, הוא לא נחקר, הוא לא חלק מהתיק ולכן ההסכמה שלנו 

 10חלטה של בית המשפט שניתנה בעקבות התנגדות שלנו שבסוף או ה

 11התייחסה לשיחות שאחד הצדדים היה עד כאן, זאת השיחה ששני 

 12הצדדים לא עדים ולא העידו ולכן אני מתנגד, ביקשנו מהתביעה להוציא 

 13 את זה מהתיק בהסכמה הם לא הסכימו. 

 14ה בחקירה ההתנגדות היא להצגת הראיה? מותר לו להציג לה את ז כב' הש' לוי:

 15 נגדית בלי לשמש כראיה?

 16 בתור מה? בתור שיחה בין שני אנשים,  עו"ד ג. אדרת:

 17 אם יש בזה משהו מותר לו לשאול? כב' הש' לוי:

 18אבל לא לגבי התוכן שלה, או אמיתות התוכן שלה, משהו שקשור  עו"ד ג. אדרת:

 19 בתוכן. 

 20 איה. כן, לצורך מה אתם מבקשים? קודם כל תתייחסו לר כב' הש' לוי:

 21 קודם כל הראיה הוגשה,  עו"ד אבן חן:

 22רק עוד מילה אחת, להזכיר גם נשכחות שאין אישום בעניין בלנסון  עו"ד ג. אדרת:

 23 לגברת קירשנבאום. וגם לדאוד ביטלו את האישום. 

 24 השיחה קשורה לבלנסון? כב' הש' לוי:

 25 כן.  עו"ד אבן חן:

 26 כן.  כב' הש' לוי:

 27 אדוני, קודם כל השיחה הוגשה בהסכמה,  עו"ד אבן חן:

 28 אבל דיברנו על איך הוגשה ההסכמה, סליחה,  עו"ד ג. אדרת:

 29 בסדר,  עו"ד אבן חן:

 30 בוא לא נתעלם.  עו"ד ג. אדרת:

 31 דיברנו על איך הוגשה, בסוף הוגש בהסכמה.  עו"ד אבן חן:

 32 הפועל המרכזי בטיעון היה השתרבב.  כב' הש' לוי:
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 1 ה לא השתרבב. לא, ז עו"ד אבן חן:

 2 כך הוא אמר.  כב' הש' לוי:

 3לא, זה לא השתרבב, זה דברים ברורים שהועברו מראש, הועברו לבית  עו"ד אבן חן:

 4 המשפט, 

 5 זה ממש לא נכון,  עו"ד ג. אדרת:

 6רגע, זה נכון, גם בית המשפט אמר. במידה ואתם מעוניינים אפשר לזמן  עו"ד אבן חן:

 7יתרתם על העניין הזה, אם הייתם את אותם צדדים שיעידו, אתם וו

 8 מתעקשים היינו מביאים אחד מהם. 

 9 אבל הוא לא העיד קודם, זה ההבדל בינו לבין,  עו"ד ג. אדרת:

 10אבל היינו עוד לפני סוף פרשת תביעה, הוגש בסוף פרשת תביעה, אם  עו"ד אבן חן:

 11 הייתם עומדים על כך שיגיעו העדים הייתי מביא אותם. זו נקודה אחת. 

 12 הוא לא נחקר בכלל.  ו"ד ג. אדרת:ע

 13 את מי הייתם מביאים? כב' הש' לוי:

 14 את גודובסקי.  עו"ד אבן חן:

 15 בשביל השיחה הזאת? עו"ד א. אדרת:

 16זה מה שהיה, כל השאר הסכמתם, אם על שיחה אחת לא הסכמתם אז  עו"ד אבן חן:

 17 מה עכשיו נעשה?

 18 הוא בארץ גודובסקי? כב' הש' לוי:

 19 ובסקי בארץ. גוד עו"ד אבן חן:

 20 אוקי. כן, אז אתם רוצים להביא אותו? כב' הש' לוי:

 21נפגשנו בשבוע שעבר. בכל מקרה, השיחה הרי מוגשת לא לאמיתות  עו"ד אבן חן:

 22התוכן, זו שיחה ששני אנשים מדברים ביניהם זה מה שהם אומרים, 

 23 -אני רוצה להציג את זה לנאשמת ולשאול אותה זה מה שהם אומרים

 24תגיבי, זה שזה מה שהם אומרים זה לא אומר שזה נכון, גם אם בשיחה 

 25 זה לא אומר שזה נכון.  הם היו אומרים שאין כלום

 26עורך דין אדרת, אין מניעה בחקירה נגדית להציג לה את זה. לגבי  כב' הש' לוי:

 27הראיה זו שאלה יותר מורכבת. כן. אתם עומדים על זה שזה יישאר 

 28 כראיה?

 29 כן, זה מה שסוכם, אני אין לי מולי את הפרוטוקול אבל זה מה שסוכם.  עו"ד אבן חן:

 30 בוא נסתכל רגע מה שסוכם, בוא,  עו"ד ג. אדרת:

 31טוב, רבותי, נא את הוויכוח הזה על הבסיס הראייתי אם כן או לא  כב' הש' לוי:

 32 נשאיר לאחר כך. 
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 1 

   2 
#<4># 3 

 4 החלטה

 5 

 6 לגבי ההצגה, ניתן להציג את זה בחקירה נגדית מבלי שזה ישמש ראיה לאמיתות התוכן. 

 7 

 8 
#<5># 9 

 10 
 11 במעמד הנוכחים. 6538431862, י' בניסן תשע"טניתנה והודעה היום 

 12 

 
 

 שופט, לוי ירון

 13 
 14 

 15 

 16 

 17 אני מבין שזה מוסכם? עו"ד ג. אדרת:

 18 כן.  עו"ד אבן חן:

 19 אז אין מניעה. אפשר לקרוא לה.  כב' הש' לוי:

 20 הדבר שעדיין אני,  עו"ד ג. אדרת:

 21 תלוי ועומד.  כב' הש' לוי:

 22 עומד עליו,  עו"ד ג. אדרת:

 23 בסדר, נדבר על זה, זה לא חייב,  כב' הש' לוי:

 24להוצאת הראיה מהתיק כי לטענתנו לא היתה פה הסכמה לעניין  עו"ד ג. אדרת:

 25הספציפי הזה. היתה הסכמה לגבי שיחות שאחד הצדדים להם היה עד 

 26 במשפט. 

 27אם מדובר בעניין משפטי גרידא שום בעיה, פה כל מה שכרגע שנוי  כב' הש' לוי:

 28ניכם, לכן אני מציע שנשאיר את זה להמשך. במחלוקת זו ההסכמה בי

 29אין פה מבחינתי אפשר היה להביא את העדים בכל שלב. טוב, כן 

 30 בבקשה. 
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 1אדוני, זה עד שלא נחקר פה בכלל. לא נחקר בתיק, אין הודעה שלו, כמה  עו"ד ג. אדרת:

 2 אפשר למתוח את זה, 

 3 הוא אמר גודובסקי.  כב' הש' לוי:

 4 גודובסקי היה מביא בשביל השיחה הזאת? כן. אוי, באמת.  עו"ד ג. אדרת:

 5 זה מה שהוא ענה, שאלתי אותו.  כב' הש' לוי:

 6 בסדר, אפילו בית המשפט מגחך מהטענה הזאת.  עו"ד ג. אדרת:

 7, תסתכלי על שורה 1170כי כל שאר המסמכים שלו הסכמתם והגשנו. ת/ עו"ד אבן חן:

 8 בשיחה,  16

 9בפניה כי זו צד שהיא לא צד בה, ששני הצדדים בא לא העידו  רגע, תשים עו"ד ג. אדרת:

 10 פה ועל רקע זה שתעיד. 

 11 ושאר השיחות של גודובסקי עם מתן,  עו"ד אבן חן:

 12 מספיק, מספיק. כן.  כב' הש' לוי:

 13, גודובסקי מספר לויתיה על בלנסון שזרקו אותו מהמפלגה 16שורה  עו"ד אבן חן:

 14וגודובסקי אומר אני משלם לו משכורת מהכסף האישי שלי, פשוט 

 15מהכסף האישי שלי ואז ויתיה אומר לו 'אבל למה אתה משלם מכספך 

 16האישיים? אני כבר הפסקתי להבין' ואז גודובסקי אומר 'אז מי משלם 

 17לו 'אתה לא נורמלי, אתה משלם לו מהכסף  לו משכורת?' ויתיה אומר

 18'זה לא מהמשכורת שלי, יש לי  11שלך?' ואז גודובסקי אומר בשורה 

 19איפה שהוא כסף, לא משנה' ויתיה אומר לו 'הבנתי, הבנתי' וגודובסקי 

 20אומר 'זה כסף שאני צריך בכלל לעניינים אחרים אבל בגלל שזרקו 

 21תי אותו, אני ופאינה אותו, ליברמן זרק אותו מהמפלגה אני אספ

 22אלף שקל בשנה  118-158וסידרתי לו משכורת. זה עולה לי איפה שהוא 

 23 למשכורת שלו'. 

 24 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 25עכשיו אני שואל אם אספתם את בלנסון אחרי שזרקו אותו מהמפלגה  ש:

 26 ואיפה סידרתם לו משכורת?

 27א את דאוד להעיד תשמע, קודם כל נתחיל ככה, אנחנו לא התנגדנו שתבי ת:

 28פה. אתם החלטתם לא להביא אותו, אנחנו לאורך כל הדרך אמרנו 

 29תביאו אותו להעיד. שנית, דאוד כבר אמרתי היו לו כל מיני משפטים 

 30כאלה שהוא אהב להגיד, כן, יכול להיות שזה עוד אחד המשפטים 

 31'אספנו אותו' אני לא אספתי אותו משום מקום, בטח אני והוא לא 

 32ו משום מקום אז אני לא יודעת למי הוא מתכוון ובהגדרות אספנו אות
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 1שלו. אני לא יודעת בכלל, כמו שהוא אומר 'אני שילמתי לו מהכסף 

 2הפרטי שלי'. מה זה כסף פרטי שלי? הוא שילם לו מהכיס? אני לא יודעת 

 3על מה הם פה, לא יכולה להעיד על דברים שאני לא מבינה אותם, לא 

 4זה ככה ואני שוב חוזרת ואומרת הדבר  יודעת למה הוא אומר את

 5היחידי ידעתי שבלנסון לא עובד ואני ידעתי שהוא באמת ההתמחות 

 6שלו היתה בהקמת עמותות, הוא עשה עבודה טובה בירושלים ולכן אני 

 7דאגתי שהוא יעבוד באשדוד ואני וכשאני, ואני אמרתי לדאוד לסגור עם 

 8באשדוד, ואמרתי לך גרשוב שהוא סגן ראש העיר והוא הנציג שלנו 

 9תסגור עם גרשוב, אני אוסיף לו כסף למטה אני רוצה שהוא יפתח שם 

 10את המטה, זה הדבר ואז הוא שאל אותי דאוד, עכשיו אני גם, פחות או 

 11יותר זוכרת, הוא אמר מה לעשות שהוא בחוץ לארץ, אמרתי שהוא 

 12 בחוץ לארץ לא משלמים לו משכורת. 

 13 ס לכסף של "איילים" כאילו זה כסף, תגידי, למה גודובסקי מתייח ש:

 14 שאלה טובה אליו.  ת:

 15 לך אין מושג? ש:

 16 לא.  ת:

 17, תסתכלי בעמוד השני שיחה מתאריך 1812אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 18 בינך ובין גודובסקי. בעמוד השני אנחנו רואים שגודובסקי,  16.7.12

 19עמוד השני, תן לה לראות רגע, תן לה לקרוא, אתה לא יכול ישר לקפוץ ל עו"ד ג. אדרת:

 20 איפה זה, במה זה קשור. 

 21זה מה שאני אמרתי, אני חושבת שזה מה שמדובר שהוא שאל אותי  העדה, גב' קירשנבאום:

 22ואני אמרתי לו שלא משלמים לו משכורת אם הוא נוסע לחודשיים 

 23להערכתי התכוונתי שלא משלמים לו באשדוד משכורת כשהוא נוסע 

 24 לחוץ לארץ. 

 25קודם כל החלק הזה שאנחנו רואים בעמוד השני, ברור לך שכרגע הוא  חן:עו"ד אבן 

 26מקבל משכורת ואת שואלת אם כשהוא נוסע אם הוא ימשיך לקבל 

 27 משכורת, 

 28 אני להערכתי הוא מקבל את זה באשדוד.  ת:

 29 זאת אומרת שכשאת מדברת 'האם ממשיכים לשלם לו?' את אומרת,  ש:

 30 מתכוונת שהמפלגה.  ת:

 31 ונת שהמפלגה משלמת לו באשדוד?את מתכו ש:

 32 כן. זה מה שאני זוכרת.  ת:
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 1 את ראית תלושים שלו מהמפלגה? ש:

 2 לא.  ת:

 3 את ראית שהוא מופיע,  ש:

 4הוא לא צריך, אני לא צריכה לראות תלושים שלו ממפלגה כי אם הוא  ת:

 5מועסק באשדוד אז זה לא אני מוציאה תשלומים, זה יוצא, אני מעבירה 

 6 כסף למטה והמטה משלם. 

 7 יש לך מסמכים? את זוכרת שהעברת כסף למטה באשדוד שישלמו לו? ש:

 8קמנו שם אני ידעתי שהמטה באשדוד מתוקצב, אני ידעתי שאנחנו ה ת:

 9מטה יחסית מוקדם, היתה שם בעיה במטה ולא היה, המטה התפצל 

 10ומי שהיה צריך להקים מטה לא היה איתנו ולכן שלחתי לשם את 

 11 בלנסון. 

 12גודובסקי שואל אותך ואומר לך 'או שמשלמים לו או שלא, נדבר, מה  ש:

 13 שתגידי, מה שתגידי'. 

 14מן שבחוץ לארץ לא לא משלמים. בז –אבל אני אמרתי שאם הוא נוסע  ת:

 15 מקבל משכורת, אז מה לא ברור?

 16 זאת היתה החלטה שלך אם הוא יקבל או לא. ש:

 17הוא שאל אותי הוא נוסע לחודשיים לחוץ לארץ ואני אומרת אם הוא  ת:

 18נוסע לחוץ לארץ אז הוא לא מקבל משכורת, זה לא טבעי? מי שלא עובד 

 19 לא מקבל משכורת. 

 20 בשיחה הזאת? זה אמרת לו את זה כב' הש' לוי:

 21 זה נדמה לי שזה ברור פה נאמר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 22 לא, את אומרת לו 'טוב, נדבר'.  עו"ד אבן חן:

 23 רגע.  העדה, גב' קירשנבאום:

 24אני מחפש, אני לא רואה את זה. איפה את אומרת לו שאם הוא בחו"ל  כב' הש' לוי:

 25 שלא יקבל שכר?

 26 שלמים לו משכורת חודשיים"."אז אנחנו לא מ העדה, גב' קירשנבאום:

 27 אבל איפה לעניין חו"ל.  כב' הש' לוי:

 28 את אומרת 'אני מבינה'.  עו"ד אבן חן:

 29הוא אומר שהוא צריך לנסוע ללגליזציה לחודשיים אז אני אומרת "אז  העדה, גב' קירשנבאום:

 30אני מבינה שלא משלמים לו משכורת". זה מה שאני מבינה מהשיחה 

 31 הזאת. 

 32 אוקי. כן, הלאה.  כב' הש' לוי:
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 1תלושי שכר של בלנסון מ"איילים"  525אני רוצה להראות לך ת/ עו"ד אבן חן:

 2 ובעמודים האחרונים יש גם את הדו"ח מביטוח לאומי של בלנסון. 

 3 נו, ומה אני יכולה להעיד אם אני לא ידעתי על זה בכלל? העדה, גב' קירשנבאום:

 4ת אם נסתכל בדו"ח של אני אשאל אותך. מה שאנחנו יכולים לראו ש:

 5בלנסון  1812-ביטוח לאומי זה העמוד הרביעי מהסוף אפשר לראות שב

 6הגורם היחיד שמשלם לו זה  1812-עובד ומקבל שכר מהמפלגה וב

 7 עמותת "איילים" הוא קיבל שכר במשך כל השנה. מינואר עד דצמבר. 

 8אני יודעת שהוא היה צריך לקבל משכורת מהמטה באשדוד ולשם  ת:

 9תי את התקציב של המטה, לא ידעתי על העסקה שלו ב"איילים" הגדל

 10ולא ברור למה הוא היה צריך לקבל עד סוף השנה אם הוא בכלל עבד 

 11 במטה של אשדוד ושם קיבלו כסף לשכר שלו. 

 12 אז מה,  ש:

 13עוד פעם אני אומרת אני לא משלמת לו משכורת, אני מעבירה כסף  ת:

 14רת זה מטה, אני לא יודעת למטה ומי שהיה צריך להעביר לו משכו

 15  להסביר את הדברים האלה. 

 16 מי במטה היה אמור לשלם לו? ש:

 17גרשוב. גרשוב, הוא ניהל שם את המטה, אני העברתי כסף, נתתי תקציב  ת:

 18 למטה. 

 19 מה היה התפקיד שלו? ש:

 20 הוא היה, הוא סגן ראש העיר באשדוד והוא נציג שלנו שם.  ת:

 21 הוא היה אמור לשלם לו? ש:

 22 כן.  ת:

 23 אז איך יכול להיות שבמקרה הוא מקבל שנה שלמה שכר,  ש:

 24 אני לא יודעת,  ת:

 25 רגע, אני שואל, תעני מה שאת רוצה.  ש:

 26 כן.  ת:

 27שנה שלמה הוא מקבל שכר מ"איילים" ברור שהוא לא עבד שם, נתן  ש:

 28 ודני מה התנדבו לשלם לו שנה שלמה שכר?

 29יילים", אני לא ידעתי שהוא אני לא יודעת, אני לא סידרתי אותו ב"א ת:

 30עסק ב"איילים", אני עבור המשכורת שלו הגדלתי תקציב במטה 

 31אשדוד, אני לא ידעתי שהוא עבד ולא ברור לי למה הוא היה צריך לעבוד 

 32שם עד סוף השנה כשהוא עבד במטה באשדוד. אני אין לי תשובה לך, 
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 1ה שהוא אני לא יודעת, זה לא עבר דרכי איך שהוא, אני הייתי בטוח

 2 עובד באשדוד בכלל. 

 3 יש לך הסבר אפשרי? כב' הש' לוי:

 4לא לגמרי. אם הייתי יודעת שהוא עובד ב"איילים" למה לי היה צריך  העדה, גב' קירשנבאום:

 5להגדיל תקציב של המטה באשדוד? למה הייתי צריכה להעביר כסף 

 6לשכר שלו באשדוד? הייתי מצמצמת את העלויות שלי, לא הייתי 

 7כסף לאשדוד, נתתי תקציב מוגדל לאשדוד כדי שיקימו את  מעבירה

 8 המטה החדש. 

 9 הבנתי.  כב' הש' לוי:

 10 לא היה לי מושג על זה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 11התרחיש שאת מתארת הוא כזה, שהוא עובד מקבל שנה שלמה, הוא  כב' הש' לוי:

 12לא עובד הוא מועסק, הוא מקבל שנה שלמה שכר ללא עבודה ואיש לא 

 13 ומר דבר על זה?א

 14אבל אני לא ידעתי, הוא לא יושב אצלי במפלגה בשנה הזאת, אני לא  העדה, גב' קירשנבאום:

 15יודעת לשאול למה הוא עובד או לא עובד אני לא ידעתי איפה האיש הזה 

 16, אין לי מושג על מה קורה שם. אני ידעתי שהוא, שרציתי לעזור לו, 

 17ת המטה אז זה אמרתי לדבר ואמרתי נכניס אותו לאשדוד שיקים שם א

 18 עם גרשוב. 

 19את אומרת זה גם גודובסקי וגם מתן דהן וגם דני, אף אחד לא אומר  כב' הש' לוי:

 20 דבר?

 21אני לא דיברתי איתם עם אף אחד על זה. לעולם לא הוזכר לי ולעולם  העדה, גב' קירשנבאום:

 22 לא נאמר לי על ידי אף אחד שבלנסון עובד ב"איילים". 

 23ואת מסכימה שזו סיטואציה חריגה שאדם מקבל שנה שלמה שכר בלי  :כב' הש' לוי

 24 לעבוד?

 25נכון, ומתן היה פה, מה שאלתם אותו? אני לא יודעת מה הוא ענה, אני  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 לא ידעתי שהוא הועסק שם. 

 27 כרגע אני שואל אותך. אני רוצה להבין את מערכת היחסים הזאת.  כב' הש' לוי:

 28כבוד השופט, אני לא יכולה לתת תשובות במקום אנשים אחרים, אני,  קירשנבאום:העדה, גב' 

 29מתן לא דיבר איתי על זה, דני לא דיבר, עם דני בכלל לא היה לי קשר 

 30אז גם לא יכול היה לדבר איתי. דאוד לא דיבר איתי על זה. אני שולחת 

 31מה את בלנסון לאשדוד כי אני רוצה שיקים שם מטה, אין לי מושג על 

 32 שקורה בכלל. 
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 1 יש לך רעיון למה הוא יעשה כזה דבר מתן? כב' הש' לוי:

 2 לא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 3 למה כדאי לו? כב' הש' לוי:

 4 לא יודעת מה הסגירות שלו עם דאוד שם.  העדה, גב' קירשנבאום:

 5 זאת אומרת את אומרת שזה משהו שדאוד עשה בלי שתדעי? כב' הש' לוי:

 6 בוודאי.  קירשנבאום:העדה, גב' 

 7 את חושבת שידו היתה בדבר? כב' הש' לוי:

 8 לא יודעת, אבל לפי, מי היה יכול להכניס את בלנסון לשם? העדה, גב' קירשנבאום:

 9 אני לא יודע.  כב' הש' לוי:

 10אני מעריכה שרק דאוד יכול היה להכניס אותו לשם, בלנסון לא הלך  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 היה לו כנראה קשר. אני לא יודעת. אני לא יודעת. לשם ביוזמתו, לא 

 12 למה שמתן יסכים להפניה של דאוד? כב' הש' לוי:

 13 שאלה טובה. שאלה טובה, צריך לשאול אותו, אני לא יודעת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 14 טוב.  כב' הש' לוי:

 15 די'. אנחנו רואים פה בשיחה שגודובסקי אומר לך 'מה שתגידי, מה שתגי עו"ד אבן חן:

 16 מה זה 'מה שתגידי'? העדה, גב' קירשנבאום:

 17גודובסקי מקבל החלטות כאלה לבד? גודובסקי היה הולך וסוגר עם  ש:

 18 מתן תשלמו שנה משכורת לבלנסון בלי שהוא שואל אותך?

 19תקשיב, גודובסקי כבר הראנו פה שעשה לא מעט דברים בלי שהוא עדכן  ת:

 20ותו לדבר, לא יודעת אם הוא אותי ובלי שאמר לי, אני גם לא שלחתי א

 21דיבר או צחק או מה זה היה שם את המקרה המסכן הזה של חצי מיליון 

 22שקל שלא היה לי שום נגיעה. אנחנו ראינו בפרשות אחרות שגודובסקי 

 23עשה דברים בלי ידיעה שלי, שלא ידעתי בכלל, לא וועדת ארבע לא 

 24מה זה דבר  ידעתי לא כל הסיפור של המופעים לא ידעתי מה הולך שם,

 25יחידי שהוא עשה? אני סמכתי עליו והאמנתי לו ואני גם אין לי הסבר 

 26 למה זה נעשה אבל זה נעשה. 

 27 אם היית יודעת מה היית עושה? כב' הש' לוי:

 28 לא הייתי מאפשרת את זה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 29 לא היית מאפשרת? כב' הש' לוי:

 30 לא הייתי מאפשרת את זה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 31עכשיו, זה סביר להניח ששנה שלמה הוא חושב שאין סיכוי שתדעי על  כב' הש' לוי:

 32 זה? 
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 1 אין אני יכולה? העדה, גב' קירשנבאום:

 2 הרי מתן, יכול, שנה שלמה.  כב' הש' לוי:

 3איזו סיטואציה כבוד השופט יכולה להיות שתעלה אצלי שאלה איך  העדה, גב' קירשנבאום:

 4 וא מקבל?ה

 5 לא אצלך, שמתן יגיד לך.  כב' הש' לוי:

 6 אני, מתן לא אמר לי אבל.  העדה, גב' קירשנבאום:

 7דאוד לא יכול לדעת, הוא יכול לקחת את הסיכון שמתן לא יגיד לך כזה  כב' הש' לוי:

 8 דבר?

 9אני לא יודעת מה היה שם ביניהם, לא דאוד לא אמר לי, לא מתן לא  העדה, גב' קירשנבאום:

 10אמר לי, לא בלנסון לא אמר לי, לא היה לי, לא היתה סיטואציה 

 11 שהשאלה הזאת עלתה בכלל. 

 12 אבל זה סיכון גדול שגודובסקי לוקח, נכון? כב' הש' לוי:

 13ו. מה אני אחראית עליו יכול להיות שזה סיכון שגודובסקי לקח על עצמ העדה, גב' קירשנבאום:

 14 עד כדי כך?

 15באותה תקופה את נפגשת עם מתן, אתם עושים דרום איתן, אתם  עו"ד אבן חן:

 16 עושים, 

 17לא, לא, סליחה, בדרום איתן אני לא נפגשת עם מתן. מתן במילואים.  העדה, גב' קירשנבאום:

 18עכשיו, מתן בעצמו העיד שכל הקשר שלו ב"איילים" היה עם דאוד ולא 

 19 יתי. אז אל תהפוך את זה בבקשה. היה א

 20 אני שואל אותך.  ש:

 21 מה אתה שואל אותי? ת:

 22 לא היה מקרה שמתן בא ואמר לך,   ש:

 23 לא היה מקרה שמתן בא,  ת:

 24 מעסיקים שנה את בלנסון ואתם עושים לי בעיות עם התקציב עכשיו? ש:

 25לא, אבל מתן היה פה ולמה לא שאלת אותו? למה לא אמרת לפאינה  ת:

 26ימים  2מעסיק את בלנסון? למה לא שאלת אותו? הוא עמד פה,  שאתה

 27 עמד פה על הדוכן. 

 28 אני שואל אותך.  ש:

 29 לי הוא לא אמר את זה.  ת:

 30 אוקי.  ש:

 31אבל זו שאלה טובה שהיה צריך לשאול אותו למה לא אמרת לפאינה  ת:

 32 שאתה מעסיק את בלנסון. 
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 1 טוב, הלאה.  כב' הש' לוי:

 2גבי המדליות, את סיפרת בחקירה שלא הצלחת למצוא תורמים תגידי, ל עו"ד אבן חן:

 3 שיממנו את המדליות לווטרנים. 

 4 אני אמרתי שאנחנו חיפשנו תורמים.  העדה, גב' קירשנבאום:

 5 חיפשת, לא מצאת.  ש:

 6 כן.  ת:

 7 למי פנית כדי שיתרום? ש:

 8קודם כל פנינו למשרד הקליטה כי חשבתי שזה נכון יהיה שמשרד  ת:

 9ים את הפער ודיברנו, שלחתי שוב את דאוד לדבר עם עודד הקליטה ישל

 10פורר שאז היה מנכ"ל משרד הקליטה. אחר כך אני פניתי לדורית 

 11הולנדר שהיתה שגרירה ברוסיה שהיא תנסה לגייס בין היהודים שם 

 12אלף דולר שיעזרו, זה מה שאני  18את הכסף, זה לא היה כסף גדול, 

 13ם דאוד פנה לדני גליקסברג עשיתי ואני רואה מחומר החקירה שג

 14 שינסה לגייס לו תורמים לנושא הזה של מדליות. 

 15תגידי, בחקירה שאלו אותך אם גודובסקי מסייע בגיוס תורמים אמרת  ש:

 16 שאת לא יודעת וקשה לך להאמין שגודובסקי יצליח לגייס תרומות. 

 17חד משמעי. גודובסקי לא מאמינה שהוא מצליח לגייס תורמים וכשהיה  ת:

 18תורם אני לקחתי את גודובסקי איתי שהוא ידבר עם התורם שאני  לי

 19הבאתי את התורם הזה, ועובדה שגודובסקי לא מצא תורמים, הוא פנה 

 20 לדני שדני יחפש לו תורמים, אז מה אני אמרתי לא נכון פה?

 21 את ביקשת מגודובסקי שינסה למצוא תורמים? ש:

 22וא ידע שאני פונה אני אמרתי לגודובסקי שאני מחפשת תורמים וה ת:

 23לדורית ואני אמרתי לו שיפנה לעודד פורר אז הוא ידע שאני מחפשת 

 24ויכול להיות שהוא חשב, הוא בן אדם יוזם, הוא לא איזה פיון, והוא 

 25ידע שדני גליקסברג עוסק בגיוס תרומות ל"איילים" והוא שאל אותו 

 26 מה?אלף דולר למדליות. אוקי.  18-אם הוא יכול להביא לו גם תורם 

 27 ביקשת מגודובסקי שיבדוק עם "איילים" יכולים לעזור? ש:

 28לא זוכרת אם נתתי לו כזאת הנחיה, קשה לי להאמין. אבל אם הוא  ת:

 29 החליט שהוא יכול לפנות לדני אני לא רואה בזה פסול. 

 30שיחה שלך עם גודובסקי מיום  016אני רוצה להראות לך שיחה ת/ ש:

 31את יכולה לראות באמצע השיחה את אומרת לגודובסקי בעמוד  28.7.12
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 1הראשון 'אני רק רוצה להגיד לך צריך לעזור שם לגרינזאייד עם 

 2 המדליות', 

 3 גרינזאייד עם המדליות, כן.  ת:

 4ליו מחר' ואת אומרת 'לא, וגודובסקי אומר 'כן, אני מתכוון להתקשר א ש:

 5אני חשבתי שעד שיחפש' מה שאמרת כאן. את מבקשת מגודובסקי 

 6 שינסה לעזור לך, נכון?

 7כן. אני גם נתתי לו הנחיה לדבר עם עודד פורר מנכ"ל משרד הקליטה  ת:

 8 שיעזור, כי חשבתי שמשרד הקליטה צריך לעזור. 

 9אחרי השיחה  יום 1.6.12, שיחה מיום 015אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 10שראינו פה. רואים פה שגודובסקי מעדכן אותך שהוא דיבר אתמול עם 

 11 דורה, דורה זו השגרירה ברוסיה?

 12 כן, כן, אבל הוא לא דיבר איתה על המדליות בשיחה הזאת.  ת:

 13ואת אומרת לו 'אמרת לו שהוותיקים שלנו מאוד זקוקים למדליות?'  ש:

 14 את שואלת אותו. 

 15 א. כן, אז הוא אמר של ת:

 16 הוא אומר 'את זה עוד לא אמרתי, אני הבנתי אותך'.  ש:

 17אז הוא לא אמר, אז אני דיברתי אחר כך, זה לא משנה. העלינו,  ת:

 18כשדיברנו על התורמים העלינו מספר אפשרויות מאיפה אפשר להביא 

 19כסף ודיברנו כנראה ביננו, אמרתי צריך לפנות לדורה, צריך לפנות 

 20 ריך לראות איך לעזור להם. לשאול את משרד הקליטה, צ

 21, שיחה של דני ומתן וגודובסקי. 557עכשיו אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 22מתן שואל לגבי המדליות האלה  18שלושתם על הקו. תסתכלי בשורה 

 23כמה סכום מדובר, גודובסקי אומר לו 'מה שהם ביקשו פחות או יותר 

 24השני 'בדיוק כן, גודובסקי אומר בעמוד  15אלף דולר'. ותראי בשורה  18

 25' 16.2-אבל אני חייב לחלק את המדליות הכי מאוחר בסוף ינואר כדי שב

 26שזה תאריך הבחירות שהיה אז 'יהיה לי קצת משאבים כדי לעזור לכל 

 27 מיני שמוקים בנגב וגליל'. 

 28 זה,  ת:

 29 כלומר, אני רק שואל אותך,  ש:

 30 תשאל אותי.  ת:
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 1ני לגבי המדליות, מבקש אנחנו רואים שגודובסקי מדבר עם מתן וד ש:

 2בעצם את העזרה ומסביר שהוא חייב לחלק את זה הכי מאוחר בסוף 

 3 ינואר לפני הבחירות. 

 4אז תראה, קודם כל אני רואה שהוא מדבר עם מתן וכמו שאני מבינה  ת:

 5הוא מבקש מדני כי הוא אמר אחר כך לי וגם נדמה לי גם על זה מתן 

 6ו אצל יוקי ובסוף זה לא הצליח, העיד פה שדני ניסה לגייס תרומה אפיל

 7 16.2אבל היוזמה של דאוד שהוא אומר שאת המדליות צריך לחלק לפני 

 8אז זה עוד פעם, זאת האישיות של דאוד הרי מדליות לא מחלקים לפני 

 9כי זה יום הניצחון, זה שהוא מנסה  5.5-ועובדה שגם חילקו אותם ב 5.5

 10שיעזרו להם אחר כך  להפעיל כל לחץ ולהגיד שהוא צריך ואם רוצים

 11בנגב וגליל או דברים כאלה, יוזמה של דאוד שהוא מנסה לצייר 

 12ולהתנות ולהגיד, מה, אני לא התניתי בטח לא בשביל מדליות לא 

 13ואף אחד לא חילק  5.5-התניתי ולא חשבתי ועובדה שהמדליות חולקו ב

 14. אז דאוד מדבר, 5.5-ולא התכוון לחלק מדליות במרץ כשיום הניצחון ב

 15זה עוד דוגמה לשיחה המסכנה הזאת וליוזמות המסכנות שלו שהוא 

 16מנסה לשחק לפעמים משהו ולא יודעת להסביר את זה. אין לי הסבר 

 17 למה הוא אמר את זה בכלל. 

 18 גודובסקי לא יודע מתי יום הניצחון? ש:

 19 בטח שהוא יודע.  ת:

 20 נו.  ש:

 21ו שואלים אז בתור מי אתה שואל אותי למה הוא אמר את זה? אם הי ת:

 22 5.5-אותי הייתי אומרת שזו שטות גמורה כי את המדליות מחלקים ב

 23ואין להם שום קשר לבחירות. אני בחיים לא הייתי אומרת שאני חייבת 

 24 את הכסף הזה עד הבחירות. 

 25 ?5.5-אי אפשר להודיע לפני ה ש:

 26 מה להודיע? ת:

 27 להודיע על הווטרנים שהשגנו לכם מדליות ולחלק אותם בטקס? ש:

 28מאור, הם אפילו לא ידעו הווטרנים שמגייסים להם כסף למדליות, הם  ת:

 29כולם בטוחים שהמדליות הגיעו מרוסיה. כי הם מגיעים בחבילה ומה 

 30שהיה, היה חסר שם קצת מדליות ועל זה הלך כל העניין, אז מה אנחנו 

 31נגיד? תקשיבו הרוסים לא הביאו מספיק מדליות אז אנחנו השלמנו 
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 1האלה  188-אלף ווטרנים מקבלים מדליות מרוסיה וה 288-לכם אז ה

 2 מקבלים מדליות שאנחנו השגנו להם תרומה? מה? מה להגיד? 

 3 תראי, גודובסקי עדכן אותך לגבי ההתקדמות בעניין של המדליות? ש:

 4יכול להיות שהוא כן עדכן אותי שהוא מגייס, אני זוכרת שהוא דיבר על  ת:

 5זה שהוא דיבר עם דני והם מנסים לגייס כסף דרך התורמים של 

 6 "איילים". 

 7בשיחה , גודובסקי מסביר למתן ואומר לו 'זה  15אוקי. תראי, בשורה  ש:

 8כנס שנתי שלהם , אני מופיע שם ואני מבקש לבשר להם שסידרנו את 

 9 ברים'. הד

 10אני לא הייתי בכנס שנתי שלהם, אני לא בישרתי, אם דאוד חושב שהוא  ת:

 11הולך לכנס ומבשר זה בסדר, אני לא יודעת ושוב לדעתי כל מה שהוא 

 12אומר פה, אוקי, קודם כל הכסף פה עדיין לא גויס. אם מחר יש כנס 

 13ועדיין אין כסף אז מה הוא הולך להגיד להם בכנס? ושוב אני אומרת 

 14ערכתי כל מה שנאמר פה זה מן להפעיל קצת לחץ בואו תזדרזו לה

 15 ותעשו את זה. 

 16 את לא היית בכנס? ש:

 17גם אם הייתי בכנס בטח לא דיברתי על מדליות. אני לא זוכרת שהייתי  ת:

 18 אבל אם הייתי בטח לא דיברתי על מדליות. 

 19 טוב.  ש:

 20מאי  ואני לא יכולה לדבר על מדליות שאמורים לחלק אותם בחודש ת:

 21ושאין עדיין כסף, מה יש להגיד? אני אלך להגיד משהו שעדיין אין לי 

 22 ביד? אני מוציאה הבטחות שאין להם כיסוי? מה?

 23 . 16.11.12אני רוצה להראות לך הודעת טקסט מיום  ש:

 24 איזה ת' זה? עו"ד א. אדרת:

 25 . 1815 עו"ד שחף:

 26 7שיחה מסתיימת. דקות אחרי שה 2, תסתכלי זה בערך 1:22בשעה  עו"ד אבן חן:

 27דקות, אחרי שהוא מסיים לדבר עם מתן ודני גודובסקי שולח לך 

 28 הודעה. 

 29 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 כותב אליך 'מדליות לגרינזאייד לקראת סיום'.  ש:

 31 'לגרינזאייד לקראת סיום'. כן.  ת:

 32 זאת אומרת הוא מעדכן אותך בכל פעולה שהוא עושה.  ש:
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 1הזה הוא מודיע לי, שאתה אומר 'מודיע לך על כל  לא כל פעולה, במקרה ת:

 2 פעולה' אז אתה עושה הכללה והיא לא נכונה. 

 3 אוקי. במקרה הזה? ש:

 4במקרה הזה הוא הודיע שזה לקראת הסיום אבל בשבילי כל עוד לא  ת:

 5הודפסו מדליות אין על מה לדבר אז אני לא הולכת לשום כנס ולא 

 6אומרת להם? מה אני אומרת?  מודיעה להם שהנה, ומה אני עוד פעם

 7תתאר את הסיטואציה שאני עומדת על דוכן, מה אני אומרת? 'אנחנו 

 8הדפסנו את כל המדליות שרוסים שכחו חלק'? 'אנחנו הדפסנו חלק 

 9מהמדליות שהרוסים הביאו חלק מהמדליות'? מה אני הולכת לדבר שם 

 10ן את על זה? את מי אני מביכה בסיפור הזה? אז עוד פעם צריך להבי

 11הסיטואציה שאנחנו מנסים לאורך זמן לשפר יחסים עם רוסיה ואני 

 12הולכת עכשיו בתור סגנית שר הפנים להכשיל את היחסים שלנו עם 

 13 רוסיה בזה שהם לא שלחו מספיק מדליות? מה?

 14גברת קירשנבאום, הבנתי את ההיבט הזה של התשובה שלך. מה שאני  כב' הש' לוי:

 15אלף  18-לה לתת. בכל זאת פה מדובר במצפה לשמוע הסבר אם את יכו

 16 דולר זה סכום גבוה אבל לא אסטרונומי, 

 17 שבסוף לא גייסנו.  העדה, גב' קירשנבאום:

 18 לא משנה. הוא מדווח לך עליו. ואני שואל,  כב' הש' לוי:

 19 כי זה היה לי חשוב,  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 רגע, אפשר לשאול? כב' הש' לוי:

 21 כן. כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 22אלף  18תודה. אני שואל את עצמי על מיליון וחצי הוא לא מדווח? על  כב' הש' לוי:

 23 דולר כן ועל מיליון וחצי לא? 

 24כי על מדליות אני פניתי אליו ואמרתי שצריך לעזור אז הוא מדווח. כי  העדה, גב' קירשנבאום:

 25אני פניתי אליו ואני נתתי לו הנחיות מה לעשות אז הוא מדווח לי. על 

 26מיליון וחצי אני לא פניתי אליו ולא נתתי לו הנחיות, מה יש לו לדווח 

 27 לי? 

 28 טוב. כן.  כב' הש' לוי:

 29 מיליון וחצי.  לא מצאנו מייל דומה על עו"ד ג. אדרת:

 30 כן, הלאה.  כב' הש' לוי:

 31 קלגנוב את העדת שהיה דמות שמושכת קולות, נכון? עו"ד אבן חן:
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 1אני העדתי שיוסי בן דוד רצה אותו ברשימה כי הוא היה לדעתו דמות  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 מושכת קולות, נכון. 

 3 אמרת בעצמך 'ברור שזה היה דמות מושכת קולות'.  ש:

 4 כן. הוא לא היה ברשימה שלי, אני לא התמודדתי בעיר טבריה. בסדר.  ת:

 5 הוא הצליח בבחירות שם, נכון? ראש העיר שתמכתם בו נבחר. ש:

 6 כן.  ת:

 7 כן? ש:

 8כן, בהחלט. אנחנו תמכנו וליכוד תמך, הוא רץ ברשימה משותפת 'ליכוד  ת:

 9 ביתנו'. 

 10 קלגנוב יכול גם לעזור לכם בבחירות לכנסת, נכון? ש:

 11 . לא ת:

 12 למה לא? ש:

 13כי הוא לא מתמודד ברשימה, זאת אומרת הוא לא מביא את הקולות  ת:

 14לרשימה לכנסת ולקלגנוב לא היו יכולות ארגוניות לנושא של המטה 

 15ולכן מי שעמד בראש מטה של ישראל ביתנו בטבריה היה ואדים. כי 

 16קלגנוב לא יכול לנהל מטה, אין לו ניסיון כזה והוא לא מביא קולות כי 

 17הוא לא מתמודד לכנסת, אם הוא היה ברשימה לכנסת אולי היה אפשר 

 18 לבדוק אם הוא מביא קולות. 

 19 זאת אומרת שלבחירות לכנסת הוא לא היה אמור לעשות כלום? ש:

 20הוא יכול להיות שהוא היה במטה אבל לא היה לו תפקיד במטה כי מי  ת:

 21 שהיה ראש מטה זה היה ואדים ספקטור. 

 22, שיחה בין קליסקי לקלגנוב מיום 1850ת לך שיחה ת/אני רוצה להראו ש:

 23זה בעמוד האחרון, קליסקי אומר  68. תסתכלי בשורה 12.11.12

 24לקלגנוב 'אוקי, חוץ מזה נתחיל לעבוד לבחירות?' קלגנוב אומר לו 'כן, 

 25 עובדים לאט, מדברים עם אנשים, יהיה לא פשוט'. 

 26המטה בחירות, אז  אמרתי שהוא לא היה במטה אבל הוא לא ניהל את ת:

 27תיקח כל פעיל של ישראל ביתנו  במדינת ישראל כולם מדברים וגם לא 

 28מי שפעיל וגם לא מי שעובד וגם לא מי שמקבל שכר אפילו בעבודה 

 29בבחירות אבל מי שתומך בישראל ביתנו, למה ישראל ביתנו , כל מי שפה 

 30תומך במפלגה לקראת הבחירות מדברים עם אנשים ומנסים לשכנע, 

 31 ה, זאת הפוליטיקה. מ

 32 מה היה החלק של קליסקי בבחירות לכנסת? ש:
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 1קליסקי בבחירות לכנסת רק עבד אצלי במטה כשהוא התעסק בכל  ת:

 2 הנושא של הדפוס. 

 3 את ניסית למצוא עבודה לקלגנוב ודאגת שהוא לא יתפטר מהמועצה.  ש:

 4 אני דאגתי שהוא לא יתפטר מהמועצה? ת:

 5 זה מה שאמרת במשטרה.  ש:

 6אני לא זוכרת מה אמרתי אבל אין לזה שום קשר ללהתפטר ממועצה,  :ת

 7לי לא היה שום עניין אם הוא מתפטר או לא מתפטר ממועצה ומכיוון, 

 8טוב, לא חשוב. אני לא התעסקתי בנושא של ההתפטרות שלו. לא. אני 

 9כן חיפשתי ודאגתי לקלגנוב לעבודה ואת זה אני לא מכחישה ושקלגנוב 

 10זמה של להקים בית ספר לשייט בעמק הירדן לקחתי את בא אלי עם היו

 11 זה בשתי ידיים וניסיתי לקדם את זה. 

 12את אומרת  1:22:25זה מונה  12.11.12בחקירה שלך במשטרה מיום  ש:

 13'דאגתי שהוא לא יתפטר' ואת מסבירה לפני שאם הוא היה עובד 

 14 בטבריה בחתירה הוא היה צריך להתפטר ולעזוב את התפקיד שלו. 

 15זה מה שיוסי בן דוד אז אמר לו, תתפטר, תתמודד ואז אני אדאג לך  ת:

 16 לעבודה. נכון. 

 17 את אומרת 'דאגתי שהוא לא יתפטר'. זה מה שאמרת בחקירה.  ש:

 18 אוקי. לא זוכרת מה אמרתי, באמת. ת:

 19עכשיו, שהחוקר שואל אותך, שוב באותה חקירה 'איך ניסית לעזור  ש:

 20ת שפנית לראש עיריית טבריה, פנית לקלגנוב למצוא עבודה?' את מספר

 21למשרד הספורט, פנית להתאחדות חתירה בתל אביב. את לא מספרת 

 22 על "איילים", את לא מזכירה את עמק הירדן, 

 23 כי אני לא ידעתי שהוא,  ת:

 24רגע, אני אשאל עד הסוף. את לא מזכירה את עמק הירדן, את גם לא  ש:

 25 מזכירה את קליסקי. 

 26קודם כל לא ידעתי שהוא עובד ב"איילים" לכן לא  טוב, אז ככה, סדר. ת:

 27הזכרתי את "איילים" אבל אמרתי שאני מנסה לסדר לו ופניתי לאיגוד 

 28השייטים, נכון, לאיגוד השייט שהם בתל אביב. לא חשבתי שאני צריכה 

 29להגיד שבשביל זה ביקשתי מקליסקי שיירתם לעזור לי כי אין לי 

 30זה. וכששלחתי את קליסקי והוא מספיק זמן אז שיעזור לי בסידור ה

 31דיבר עם איגוד בהנחיה שלי, בהפניה שלי שלחתי אותו למנהל הספורט, 

 32קליסקי דיבר גם עם דודו מלכה במנהל הספורט אבל גם בהנחיה שלי 
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 1וגם את זה לא אמרתי, גם לא אמרתי שנפגשתי עם אסתרי, גיורא 

 2עיד על זה אסתרי, גם את זה לא אמרתי אבל נפגשתי עם גיורא שהוא ה

 3פה. אז מה? אני, כמו שאמרתי קודם כשקלגנוב בא עם היוזמה הזאת 

 4ואמר שהוא רוצה להקים בית ספר לשייט ושהכי מתאים זה עמק 

 5הירדן, לקחתי את זה בשתי ידיים וכל מה שעשיתי זה לקדם את הבית 

 6ספר לשייט, לצערי שרת הספורט לא ראתה את זה יחד איתי עין בעין 

 7לכן גם, הגזענות כלפי רוסים לא מסתיימת בפאינה והתנגדה לזה ו

 8קירשנבאום אז גם שם לא הסכימו ולכן נאלצתי לפנות לעמק הירדן 

 9 ולנסות ללכת דרך עמק הירדן. זהו. 

 10תראי, שואל אותך החוקר 'למי פנית', את אומרת לו 'ליוסי, יוסי בן  ש:

 11ית לעוד דוד. הוא אמר שהוא לא יכול לעזור', ואז הוא שואל אותך 'פנ

 12 אנשים?' ואת אומרת 'לא, אני לא מכירה שם אנשים'. 

 13 איפה 'שם'? ת:

 14 למה לא סיפרת על עמק הירדן שנפגשת? למה לא סיפרת על קליסקי,  ש:

 15 כי לא חשבתי שזה אני צריכה להרחיב את זה עד כדי כך שם.  ת:

 16 רגע, אבל אולי תמשיך בהמשך אותו עמוד, כמה שורות.  עו"ד א. אדרת:

 17 כן, היא מספרת על משרד הספורט.  אבן חן: עו"ד

 18 נו.  עו"ד א. אדרת:

 19 זה מה שאמרתי, מספרת על התאחדות החתירה בתל אביב.  עו"ד אבן חן:

 20 אבל זה בדיוק אותו דבר,  העדה, גב' קירשנבאום:

 21היא לא מספרת על עמק הירדן, ולא מספרת על קליסקי ולא מספרת על  עו"ד אבן חן:

 22 אסתרי. 

 23 כי לא חשבתי שזה,  קירשנבאום: העדה, גב'

 24 בסדר, לא חשבת.  ש:

 25 כי לא חשבתי שזה, לא חשבתי שצריכה להגיע לרזולוציה כזאת.  ת:

 26תראי, החוקרים אומרים לך שקלגנוב מקבל שכר מ"איילים" ואת  ש:

 27 אומרת שאין לך מושג ולא ידעת. 

 28 כן.  ת:

 29ואומר לך  בהמשך החוקר שואל אותך שאלה יותר כללית לגבי קלגנוב ש:

 30'האם היית מעורבת בהעברת תקציבית שנועדה לממן את העסקתו של 

 31 קלגנוב?' ואת אומרת 'לא'. 

 32 נכון.  ת:
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 1שואלים אותך 'ידוע לך על איזה שהם הסכמים לגבי ההעסקה שלו?'  ש:

 2 את אומרת 'לא'. 

 3 נכון.  ת:

 4 למה אמרת את זה? ש:

 5 כי לא הייתי מעורבת בשום העברה תקציבית להעסקה של קלגנוב.  ת:

 6 כל העברה לעמק הירדן מה זה? ש:

 7אבל זה לא קרה, אם הייתי מעבירה כסף, אם הייתי מצליחה לעשות  ת:

 8אלף האלה  288-את זה והייתי סוגרת עם האוצר והייתי מעבירה את ה

 9תי מעידה שכן לאוצר שיעביר אותם דרך "איילים" לעמק הירדן אז היי

 10 עשיתי את זה. 

 11 אז כשאת אומרת לא אז התכוונת,  ש:

 12אבל התכוונתי שעדיין לא עשיתי וזה לא בוצע, לא שאלו אותי אם  ת:

 13התכוונת לעשות את זה בעתיד, שאלו אם עשית את זה ואם עשיתי אז 

 14 לא עשיתי את זה. 

 15 לא שאלו אם עשית, שאלו אם את מעורבת.  ש:

 16 ת. אם עשית, אם העבר ת:

 17 אם היית מעורבת בהעברה תקציבית. ש:

 18אבל עדיין לא העברתי, אם הייתי מעבירה אז הייתי מעורבת ואין בזה  ת:

 19שום פסול דרך אגב מכיוון שהכסף בשביל זה נועד כסף קואליציוני וכמו 

 20שפאינה קירשנבאום העבירה העבירו כל המפלגות וממשיכות להעביר 

 21ז לא היה לי מה להסתיר בעניין כל המפלגות עם הייעוד של הכסף, א

 22הזה. אם הייתי מעבירה לשייט והייתי מצליחה הייתי רק גאה בזה 

 23 שהצלחתי ושהשארתי את קלגנוב בארץ. 

 24 את היית בקשר קבוע עם קלגנוב? היה פונה אליך כל פעם לגבי עבודה? ש:

 25כן, היה מתקשר וגם היה אומר 'נו מה עם השכר', ראית את השיחה,  ת:

 26כבר אבל ראיתי את השיחה פה, אתם הבאתם לי לדעתי או  לא זכרתי

 27לא יודעת, שהוא שואל אותי 'מה עם השכר שלי מעמק הירדן'. הוא 

 28שאל אותי. הוא רצה לקדם. הוא היה יוזם, הוא היה זה שדחף, אני לי 

 29לא היה, אני מאוד רציתי אבל הוא היה דוחף, הוא כתב תוכנית יחד עם 

 30נית והם רצו ועדכנו אותי, כן, ואני איפה גיורא והם תקצבו את התוכ

 31 שיכולתי. 

 32 היה מנדנד לך הרבה בטלפון? ש:
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 1 היה מנדנד לי, כן, היה מדבר איתי, מה, בוודאי, זו מהות החיים שלו.  ת:

 2תגידי, קלגנוב מספר איך הוא ויוסי בן דוד הגיעו אלייך לפני הבחירות,  ש:

 3רשימה והם ירוצו בעצם הציגו לך את הרעיון שהוא יהיה מקום שלישי ב

 4ברשימה משותפת. למה הם היו צריכים לבוא אלייך להציג לך את 

 5 הרעיון הזה?

 6 כי אני מנכ"לית של המפלגה? ת:

 7 העיד פה יוסי חוגרי רואה החשבון של עמותת "איילים".  ש:

 8 כן.  ת:

 9הוא סיפר שגודובסקי ביקש ש"איילים" יעסיקו את קלגנוב והשכר יגיע  ש:

 10 יציוני שהעברתם לה. מהכסף הקואל

 11הוא אמר שהוא סיכם עם פאינה קירשנבאום? הוא אמר שפאינה  ת:

 12קירשנבאום פנתה אליו? הוא אמר שפאינה קירשנבאום התנתה את 

 13 ההעסקה של קלגנוב או בהעברה תקציבית?

 14אז הטענה שלך שגודובסקי סיכם עם "איילים" ואמר שזה הולך  ש:

 15 מהכסף הקואליציוני, 

 16 עתי, אני לא יד ת:

 17 רגע, אני שואל.  ש:

 18 כן.  ת:

 19 את כל זה הוא עושה בלי שאת יודעת? ש:

 20ראינו הרבה דברים שגודובסקי עשה בלי שאני יודעת. כבר העדתי על  ת:

 21זה ואני יכולה לחזור עליהם שוב. אז אני לא ידעתי שקלגנוב הועסק שם 

 22ולא היה לי לזה קשר ואני רציתי שהוא יעבוד ואם הוא היה, ואם 

 23העסיקו אותו שם "איילים" ואם חשבו שהוא צריך לעשות אני לא 

 24טה שלהם, אני לא העסקתי אותו, לא שלחתי ידעתי אבל זאת ההחל

 25אותו לשם ואני ניסיתי לעזור לו בשייט, ואנחנו נחזור על השאלה הזאת 

 26 שוב ושוב. 

 27 אנחנו יודעים שקלגנוב קיבל שם שנה שלמה משכורת ולא עבד.  ש:

 28אנחנו גם שמענו את מתן מעיד פה שזה תקלה שלהם, כי הם התכוונו  ת:

 29שהוא יעבוד שם ולא עבד אבל לי אין לזה מושג, אתה יכול לשאול אותי 

 30 פעם את השאלה הזאת, אני לא ידעתי שהוא עבד שם.  18עוד 

 31את היית מקבלת כזאת תשובה כמו של מתן? אם את היית מנכ"לית  ש:

 32 היום?
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 1לא בקטגוריה, לא בסנגוריה ולא בשיפוט. אז אין לי מה אני לא יושבת  ת:

 2לקבל. אני פה כדי לתת את הצד שלי מה ידעתי ומה לא ידעתי ואני 

 3אומרת שאני לא ידעתי שקלגנוב הועסק שם ואני כל מה שעשיתי זה 

 4 לעזור לו בבית ספר לשייט. 

 5את חושבת שמתן, דני, נחמי גינייס שהעידו פה היו מסכימים לשלם  ש:

 6 נה שלמה לאדם אם זה היה סיכום מראש?ש

 7 זו שאלה שאתה צריך להפנות אליהם.  ת:

 8 , שיחה שלך עם גודובסקי, 022אני רוצה להראות לך שיחה ת/ ש:

 9 כבודו, אני רק רוצה להעיר.  עו"ד ג. אדרת:

 10 שומע.  כב' הש' לוי:

 11א חברי הציג כמדומני בשאלה שחוגרי אמר שהתשלום לקלגנוב הו עו"ד ג. אדרת:

 12מכספים קואליציוניים, ככה הוא הציג. ובפרוטוקול נאמר בדיוק 

 13ההיפך. חברי עורך דין קרמר שאל אותו 'מה אתה יודע על הקשר בין 

 14הכספים הקואליציוניים שקיבלתם לבין העסקה שלו?' הוא עונה לו 'עד 

 15 לפרוטוקול.  1021לחקירה של המשטרה לא ידעתי כלום' וזה בעמוד 

 16מציג לו עורך דין קרמר 'אני אומר לך כי דאוד  1021כל בעמוד תסת עו"ד אבן חן:

 17ביקש כי חלק מהכספים שהוא העביר לעמותה יהוו חלק מתשלום 

 18 המשכורת לקלגנוב וכך היה, זה מדויק?' העד חוגרי אומר 'כן'. 

 19 הקשר לכספים קואליציוניים תקרא בהמשך.  עו"ד ג. אדרת:

 20 לעמותה.  חלק מהכספים שהוא העביר עו"ד אבן חן:

 21 איפה זה? איזו שורה? עו"ד א. אדרת:

 22 באמצע.  1021 עו"ד אבן חן:

 23 טוב, מאחר שהעדה כבר השיבה אז תתייחסו לזה בסיכומים.  כב' הש' לוי:

 24 כן.  עו"ד ג. אדרת:

 25 כן, הלאה.  כב' הש' לוי:

 26 . 022טוב, נחזור לשיחה ת/ עו"ד אבן חן:

 27 פנו אליה. כן, מה השאלה? שיחה שכבר נחש כב' הש' לוי:

 28בהתחלה את באה ואומרת שקלגנוב מתקשר אלייך כל היום, משגע לך  עו"ד אבן חן:

 29את השכל. בהמשך אומר לך גודובסקי בעניין של טבריה 'תגידי לאיווט 

 30שאף אחד לא יהיה שם עם יד על הדופק בפעם הבאה שקלגנוב מתקשר 

 31אומר לך ואומר אני לא אצביע כי ראש העיר לא דיבר איתי'. ואז הוא 
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 1'אנחנו צריכים עכשיו לסדר עבודה לפרג'י שמש, גם סידרנו עבודה 

 2 '. 12לקלגנוב. כמה עוד?' ואת עונה לגודובסקי 'כן'. השיחה היא מיולי 

 3 אבל,  העדה, גב' קירשנבאום:

 4רגע. בשיחה גודובסקי אומר לך כבר סידרנו עבודה לקלגנוב ואנחנו  ש:

 5 כן', איפה סידרתם לו עבודה?' ואת אומרת לו '12מדברים על יולי 

 6אז אני מבינה שאנחנו מסדרים לו עבודה בעמק הירדן, זה מה שאני  ת:

 7מבינה מזה. וקודם גם אני אומרת שהוא כל הזמן שואל אותי מה עם 

 8המשכורת שלי בעמק הירדן ואני מבינה שאנחנו סידרנו לו עבודה בעמק 

 9 ינה מזה. הירדן שהוא יתחיל לקבל שם משכורת, זה מה שאני מב

 10 ', 12פה אנחנו מדברים על יולי  ש:

 11אבל אני מבינה שאנחנו מסדרים לו והנה הוא כבר מקבל משכורת שם  ת:

 12שזה כבר אוטוטו. זה מה שאני מבינה מזה. וכשאנחנו מדברים פה על 

 13 העבודה בזה, טוב, לא חשוב. מה?

 14' אומר לך גודובסקי 'כבר סידרנו עבודה לקלגנוב, הכסף 12פה זה יולי  ש:

 15 היה אמור לעבור אם בכלל בדצמבר וגם לא עבר. 

 16 אני הבנתי, אני הבנתי,  ת:

 17 אז איפה סידרתם? ש:

 18תקשיב, אני הבנתי  שאנחנו מדברים על עמק הירדן שזה הולך להיסגר,  ת:

 19 זה מה שאני מבינה פה. 

 20 אנחנו צריכים לסדר כמו שהוא אומר לך על פרג'י,  אז היה אומר לך ש:

 21אבל אנחנו מסדרים, לא צריכים, פרג'י בכלל עוד לא התחלנו עוד לטפל  ת:

 22 בו. 

 23 תיכף נדבר עליו.  ש:

 24 תדבר עליו גם. פרג'י גם העיד פה, אפשר היה להגיד,  ת:

 25 הוא אומר לך בצורה ברורה 'גם סידרנו עבודה לקלגנוב, כמה עוד?' ש:

 26אני התכוונתי פה, כן, לזה שאנחנו מסדרים לו את עמק הירדן. אני לא  ת:

 27 ידעתי שקלגנוב עובד ב"איילים". 

 28 למה את צריכה לסדר עבודה לפרג'י שמש? ש:

 29אני לא צריכה אבל אני צריכה לסדר למיליון אנשים שפונים אלי ופרג'י  ת:

 30עם  היה בצינון והוא עזר לנו בבחירות בטבריה וגם רצה שנעזור לו

 31 עבודה, נו, 

 32 עזרתם לו? ש:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 61561-80-61 ת"פ
 

 1862אפריל  65 

 

 5611 

 1 לא. אבל יותר לו ממה שכן בנושא של סידורי עבודה.  ת:

 2 איפה ניסית לסדר לו עבודה? ש:

 3 כבר לא זוכרת אפילו. אבל אתה בטח תזכיר לי.  ת:

 4, זאת שיחה מאותו היום בין גודובסקי 1800אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 5ודמת שראינו. בשיחה דקות אחרי השיחה שלך הק 28לקלגנוב בערך 

 6גודובסקי בא בטענות לקלגנוב למה הוא פונה אלייך היום וגודובסקי 

 7אומר לו 'בסדר יקירי, אני אישית עם פאינה מחזקים אותך איפה 

 8שאפשר, עושים מה שאפשר'. אנחנו רואים שגודובסקי בעצם מסיים 

 9לדבר איתך ומתקשר לקלגנוב וקודם כל אומר שלא ינדנד לך וגם אומר 

 10 ו שאתם מחזקים אותו ועוזרים לו איפה שאפשר. ל

 11אבל זה מתייחס לשיחה הקודמת שזה שיחה פוליטית ואם אתה תקשר  ת:

 12אז אתה תבין. מה שקרה שהיו בעיות במועצה שם עם יוסי בן דוד כי 

 13יוסי בן דוד היה מביא החלטות למליאת המועצה בלי שהוא תיאם 

 14אותם בהנהלה, בסיעה שלו, ואז קלגנוב התעצבן ואמר שבפעם הבאה 

 15עיר כי הוא לא תיאם איתו עמדות. אז הוא לא יצביע יחד עם ראש ה

 16כשדאוד אומר לו שאנחנו מחזקים אז הוא מתכוון שאנחנו מדברים עם 

 17 יוסי בן דוד שלא יתנהל ככה. 

 18תגידי, את סיפרת פה בחקירה ששרת הספורט לא הסכימה שתעבירו  ש:

 19 את הכסף לקלגנוב דרך ווינגייט. 

 20 כן.  ת:

 21כסף דרך ווינגייט זה היה אני אומר לך שמי שהציע להעביר את ה ש:

 22 קליסקי ואת לא רצית להעביר דרך ווינגייט. 

 23לא. קליסקי שאל אם אפשר להעביר דרך ווינגייט ואני אמרתי לקליסקי  ת:

 24שבגלל ששרה מתנגדת אי אפשר להעביר. שלווינגייט אפשר להעביר רק 

 25דרך משרד הספורט ואם השרה לא מסכימה כמו שהיה בכדורסל 

 26 אפשר להעביר לווינגייט. זה מה שאמרתי. וכדוריד אז אי 

 27 , 055אני רוצה להראות לך שיחה ת/ ש:

 28 כבר דיברנו על השיחה הזאת.  ת:

 29 זאת שיחה שהראו לך בחקירה ולא רצית לראות, אבל בסדר.  ש:

 30אני לא רציתי שום דבר לראות כי הכוונה לא היתה לחקור את האמת  ת:

 31אלא הכוונה היתה סימון מטרה וכל מה שנעשה בהמשך היה רק כדי 

 32 לאשר את מה שסימנו כבר קודם. 
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 1ומה זה לא רצית לראות? היא החליטה על זכות שתיקה וזה זכות שיש  עו"ד ג. אדרת:

 2נתה על שום דבר, כולל על לכל נחקר ובמסגרת זכות השתיקה היא לא ע

 3השיחות האלה. אז לא להציג כאילו את זה היא סירבה לראות. ככה 

 4 הצגת את זה. 

 5 לא את זה, כל מה שהראו לה היא לא רצתה.  עו"ד אבן חן:

 6 נכון. מי ששותק, מי ששותק לא עונה.  עו"ד ג. אדרת:

 7 אוקי.  עו"ד אבן חן:

 8 כן, מה השאלה? כב' הש' לוי:

 9את מתקשרת לגודובסקי מספרת על שיחה שהיתה לך עם קליסקי ואז  עו"ד אבן חן:

 10את אומרת לגודובסקי שבדקת עם קליסקי ויש לעמותת עמק הירדן 

 11 ולכן אפשר להעביר אליהם כסף מעמותה אחרת.  27סעיף 

 12 נכון.  העדה, גב' קירשנבאום:

 13בהמשך את אומרת 'למה לי להעביר דרך ווינגייט? מה אני צריכה  ש:

 14 ' למה התכוונת?לגנוב?

 15שאני העדתי פה בראשית נתת לבחורה שלך שדוברת רוסית שתשמע את  ת:

 16השיחה הזאת אז היא בטח שמעה את השיחה הזאת עוד פעם, היא 

 17יכולה להעיד במקומי. כשאני אמרתי 'מה יש פה לגנוב?' אני התכוונתי 

 18שמכיוון ששרה לא מסכימה להעביר דרך ווינגייט אז להעביר דרך 

 19 יט זה כמו לגנוב, אני לא עושה את זה. ווינגי

 20ואז בהמשך השיחה גודובסקי אומר לך 'מחר אני יושב עם מתן' ואז את  ש:

 21אלף משהו כזה  288אומרת לו 'כן, עכשיו קודם כל אפשר להעביר לשם 

 22 שיתחילו'. 

 23נכון. לגמרי נכון, כי כששרה התנגדה להעביר את זה דרך ווינגייט ופניתי  ת:

 24אמרו שהם צריכים עמותה שאני צריכה להעביר בדיוק  לאוצר והאוצר

 25כמו שנגב וגליל העבירו לקייטנות כסף דרך "איילים" בדיוק כמו ש'בית 

 26יהודי' העבירו ל"איילים" כסף על השינוע בית כנסת בנצרת עילית אז 

 27גם אני יכולתי להעביר כסף לעמותת השייט דרך "איילים" כי זה 

 28ה של משרד האוצר ואני, אם זה היה מעמותה לעמותה וזו היתה הצע

 29מסתדר והוא היה צריך לקבל אישור ממתן שהוא מסכים לזה, כי אי 

 30אפשר להעביר דרך "איילים" מתן שמתן לא מסכים, אם מתן מסכים 

 31אלף שקל כמו שלקייטנות, כמו לבית כנסת,  288אז האוצר היה מעביר 
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 1ה מעביר מהכסף כמו עוד מיליון דברים שעברו דרך "איילים" האוצר הי

 2 אלף ל"איילים" שהיו עוברים לעמותת השייט.  288הקואליציוני עוד 

 3 מי במשרד האוצר אמר לך את זה? ש:

 4 מישהו מהפקידים שם.  ת:

 5 אני שואל מי.  ש:

 6אני כבר לא זוכרת ויכול להיות גם שביקשתי מויקה שתבדוק את  ת:

 7חלט באישור העניין, אני לא זוכרת עם מי כבר דובר, אבל זה היה בה

 8של האוצר ונדמה לי שבחורים של האוצר שהיו פה גם העידו שיש 

 9אפשרות כזאת. אני לא יכולתי לעשות שום דבר. שוב אני אומרת, זה 

 10לא כסף שהיה לי בכיס ולא כסף שחילקתי במזוודות, ואם הכסף הזה 

 11לא עובר דרך האוצר ולא מקבל אישור באוצר אני לא יכולה לעשות שום 

 12בדיוק כמו שהכסף, המצאתם שהעברתי כסף לחברה לפיתוח דבר. זה 

 13שומרון שבכלל לא העברתי את זה לחברה לפיתוח שומרון אלא העברתי 

 14את זה לאוצר לכיסוי המשכנתאות אז אותו דבר, כל הכסף 

 15הקואליציוני מנוהל על ידי אוצר ואני לא מסתירה שום דבר, שאני 

 16ת לאוצר אני צריכה צריכה להעביר כסף לעמותת השייט אני אומר

 17להעביר כסף לעמותת השייט, שרה לא מסכימה להעביר דרך ווינגייט, 

 18איך אני יכולה להעביר? אומרים לה את יכולה להעביר לעמותה, 

 19 ואם העמותה הראשית מסכימה.  27מעמותה לעמותה אם יש סעיף 

 20 אין לך שם מישהו באוצר שאמר לך את זה? ש:

 21 לא, אני לא זוכרת.  ת:

 22 לא זוכרת.  את ש:

 23 לא.  ת:

 24אלף  288לפי מה שאת מסבירה עכשיו בעצם המטרה היתה להעביר  ש:

 25 נוספים ל"איילים", 

 26 נכון.  ת:

 27 ומשם להעביר לעמק הירדן.  ש:

 28 נכון.  ת:

 29 למה זה לא קרה? ש:

 30כי מתן לא נתן תשובה, כי חוגרי היה בחוץ לארץ והוא לא, מתן לא רצה  ת:

 31וגרי, מתן העיד על זה פה. אני לא יודעת לעשות את זה בלי אישור של ח

 32מה קרה למה מתן לא נתן תשובה לי, אני חיכיתי לתשובה ממתן, מתן 
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 1לא נתן תשובה ומתן העיד פה בבית המשפט עמד פה, שם באיזה שהוא 

 2מקום שהוא עמד ואמר שהוא חיכה לחוגרי ואם חוגרי היה חוזר היה 

 3 וא לא עשה את זה. מקבל איזה אישור אבל בלי אישור של חוגרי ה

 4 חצי שנה חיכו שהוא יחזור מחו"ל? ש:

 5 לא יודעת כמה. לא יודעת. ת:

 6 אני שואל.  ש:

 7קודם כל לא חצי שנה חיכו מ"איילים" כי בהתחלה ניסינו ללכת בדרך  ת:

 8המלך, דרך ווינגייט, דרך הרשות המקומית ורק כשזה לא הצליח הגענו 

 9 לסיפור של "איילים". 

 10, מה היתה הבעיה מהרגע 17.0.12-שאנחנו עכשיו שומעים מהשיחה פה  ש:

 11אלף ולהעביר  288אלף' להעביר  288הזה פה שאת אומרת 'אני אעביר 

 12 אותם לעמק הירדן?

 13כי אני צריכה קודם כל אישור של "איילים" שהם מוכנים לעשות את  ת:

 14 זה ואם "איילים" לא מאשרים אני לא יכולה להעביר את זה. 

 15 לא הצלחתם לקבל אישור? 17.0-מ זאת אומרת ש:

 16אני לא יודעת. תקשיב, בוודאי אתה חושב בזמן צוק איתן ובזמן פגרה,  ת:

 17אל תשכח שהכנסת נמצאת בפגרה בתקופה הזאת ואין העברות בכנסת 

 18כשיש פגרה אז העברה במילא גם אם היו כל האישורים הכסף היה עובר 

 19ותי? מה? אני פאינה הכי מוקדם אוקטובר נובמבר, אז מה אתה שואל א

 20קירשנבאום אומרת עכשיו ומחר זה עובר? יש תהליכים, זה עובר אוצר, 

 21זה בודק בדיקה, זה עובר וועדת כספים, זה מקבל אישור של וועדת 

 22 כספים, זה לא נעשה במחשכים מתחת לשולחן, זה הכל בתהליכים. 

 23 אלף? 288את נתת הוראה לאוצר להעביר  ש:

 24 אני לא נתתי כי "איילים" עדיין לא אישרו לי את זה.  ת:

 25 אפילו את השלב הראשון של לקבל כן ממתן מאוגוסט לא קיבלת? ש:

 26 אז אני מחכה לתשובה, מה לעשות? ת:

 27טוב. אני אגיד לך, זאת לא היתה התוכנית. כי מה שאתם ביקשתם  ש:

 28 אלף שקל.  288ש"איילים" מהתקציב שאצלהם יוציאו 

 29 ערה שלך לבד. זאת הש ת:

 30 לא השערה וזה מתן לא הסכים לעשות בסוף.  ש:

 31זה לעולם לא דובר שזה יעבור מהכסף של "איילים", למה לי להעביר  ת:

 32את זה מהכסף של "איילים"? אני מעבירה את זה מכסף קואליציוני, 



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 61561-80-61 ת"פ
 

 1862אפריל  65 

 

 5617 

 1מיליון עודפים, למה לי להעביר את זה  12' נשארתי עם 12אני בסוף 

 2 ? מהכסף של "איילים"

 3אם זה היה מכסף קואליציוני למתן לא היתה בעיה, הבעיה היתה  ש:

 4 אלף מהעמותה.  288שלמתן לא היה תקציב, הוא לא יכל להוציא 

 5אני לא דיברתי עם מתן, לא יודעת, אני אומרת פה על הדוכן שנשבעתי  ת:

 6 להגיד אמת ורק אמת, שהכוונה היתה להעביר כסף מכסף קואליציוני. 

 7 א הצלחתם להעביר חצי שנה?אלף ל 288 ש:

 8לא קיבלתי אישור ממתן, אם הייתי מקבלת אישור ממתן הייתי  ת:

 9מיליון כי היה עודף  2, יכולתי להעביר 288מעבירה, יכולתי להעביר לא 

 10 '. 12מיליון בסוף  12של 

 11 תקראי את ההמשך.  055תגידי, לגבי השיחה ת/ ש:

 12 איפה לקרוא? ת:

 13 את ההמשך, עד הסוף.  ש:

 14 כן.  ת:

 15 על מה אתם מדברים פה? ש:

 16אנחנו מדברים פה על, אם אני זוכרת נכון על הקונסול הכבוד. מישהו  ת:

 17שאל אם הוא יכול, אם ישראלי יכול להיות קונסול כבוד במדינה זרה 

 18ואני פניתי לדורית הולנדר והיא אמרה לא, שרק אזרח של אותה מדינה 

 19 ה ולא אזרח ישראלי. יכול להיות קונסול כבוד ישראל באותה מדינ

 20בעמוד השני את אומרת 'אני שאלתי את המנהל והוא אומר אני לא יודע  ש:

 21 כלום'. 

 22 על מה שאלתי? ת:

 23 תקראי עד הסוף תגידי.  ש:

 24אני לא יודעת על מה פה מדובר. לא יודעת על מה מדובר בכלל. זה מה  ת:

 25שראיתי שהיא אמרה שיכול להיות רק אזרח, לא יכול להיות אזרח 

 26 ישראלי, זה מה שאני הבנתי שזה היה הסיבה. 

 27טוב. תראי לקראת הסוף גודובסקי אומר לך 'בסדר, את מחר תיתני לי  ש:

 28 הוראות ונתקדם'. 

 29 על מה? ת:

 30 יודע, תגידי לי את.  לא ש:
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 1כי בהרבה דברים נתתי לו הוראות והוא התקדם ובהרבה דברים לא.  ת:

 2דברים שאני חשבתי לנכון, אתה כאילו, מה? הוא כפוף אלי, בוודאי 

 3 שנתתי לו הוראות. 

 4, יום אחרי 16.0.12, שיחה מיום 182אני רוצה להשמיע לך שיחה ת/ ש:

 5 יסקי לגודובסקי. השיחה שלך עם גודובסקי. שיחה בין קל

 6 

 7 )השמעת שיחה באולם( 

 8 )המשך הקלטה(

 9  )השמעת שיחה באולם(

 10 

 11 גודובסקי פה פונה לקליסקי זה בהתאם להנחיות שלך? עו"ד אבן חן:

 12לא יודעת אם זה בהנחיה, אני זוכרת למה זה הנחיות שלי? אבל הוא  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 יודע שצריכים להעביר, 

 14 שלך שאת אומרת לו. זה יום אחרי השיחה  ש:

 15בסדר, אבל זה לא חייב להיות בהנחיות שלי, הוא יודע שאני מתכוונת  ת:

 16להעביר את זה דרך "איילים" כדי שהעמותה תקבל את זה היא כנראה 

 17צריכה, לא זוכרת אם נתתי אבל אני זוכרת שדיברנו על זה אבל זה ברור 

 18ש לה סעיף שכדי שעמותה תקבל צריך לראות שיש לה ניהול תקין, שי

 19 , שהמסמכים שלה תקינים. כן. 27

 20 גודובסקי עדכן אותך על השיחה עם קליסקי? ש:

 21לא זוכרת. גם לא עדכן אותי על כל השיחות שלו. גם למה הוא לא אומר  ת:

 22פה לקליסקי תקשיב ווינגייט לא יכול להתקיים כי שרה לא עדכנה את 

 23ן לי הסבר לזה זה, לא יודעת למה הוא לא אומר לו את זה למשל?  אי

 24אבל שוב אני לא צד לשיחה ואם הייתי צד לשיחה אז הייתי אומרת 

 25למה אתה לא מסביר ישר לקליסקי שזה לא הולך דרך ווינגייט כי שרה 

 26 לא מסכימה? לא יודעת. 

 27קליסקי פה מדבר על הפרויקט של הכדורסל דרך ווינגייט, הוא מדבר  ש:

 28 על ההעברה של הכספים הקודמת שעשית?

 29א, הוא מתכוון, לדעתי, אני לא יודעת, אני לא התכוונתי להעביר ל ת:

 30לכדורסל עוד כסף לכן אני לא מבינה למה הוא קושר אבל יכול להיות 

 31שהוא שואל פה, אני רק יכולה לשער שהוא שואל אותו למה לא עובר 

 32לשייט כמו שעבר לכדורסל, אבל לכן אני אומרת אני לא מבינה למה 
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 1ר שהשרה לא מסכימה ולא עושים את זה, אני לא דאוד לא אומר לו יש

 2מבינה מה קורה פה, אני לא התכוונתי להעביר עוד כסף לכדורסל, לכן 

 3אני לא יודעת איך זה מתקשר פה. מה שאני עושה זה אני מנסה לפרשן 

 4 שיחה של מישהו אחר שאני לא צד לה. 

 5, שיחה מאותו היום בשעה 056טוב, נעבור לשיחה שלך, אני מראה לך ת/ ש:

 6, כלומר בערך שעתיים אחרי השיחה של גודובסקי עם קליסקי הוא 18

 7מתקשר אלייך. גודובסקי מספר לך שהוא דיבר עם קליסקי, אומר לך 

 8 'הוא ישר אומר לי הנה עוד ווינגייט', את אומרת לו 'שילך להזדיין'. 

 9ני אמרתי שאני לא מעבירה דרך ווינגייט אם שרה לא מסכימה, נו. כי א ת:

 10נו מה יש לחזור על הנושא הזה? כן, אני קצרת רוח ואני עונה לפעמים 

 11 למי שאני יכולה להראות לעצמי לא ממש יפה. 

 12באותו האופן  1בהמשך השיחה את אומרת שזה יהיה מסובך לעשות  ש:

 13זה עם קלגנוב. למה את  מכיוון שקלגנוב יותר חשוב לך את תעשי את

 14 מתכוונת פה?

 15באותו אופן, אני לא יודעת, לא התכוונתי להעביר  1אני לא יודעת מה זה  ת:

 16 שם עוד משהו. כאילו לא יודעת מה זה, איפה זה כתוב? תן לי לקרוא. 

 17 תקראי לאט את כל השיחה.  ש:

 18 באותו אופן? לא זוכרת.  1לא יודעת למה זה הכוונה, מה זה  ת:

 19 זו שיחה שאת מדברת.  ש:

 20כן, אבל אני לא זוכרת. נו, זה היה לפני שנים, אני לא זוכרת מה פה  ת:

 21נאמר ומה עשיתי שניים באותו אופן. מה עשיתי שניים באותו אופן? לא 

 22 יכולה לקשור את זה לשום דבר. 

 23 את גם אומרת שקלגנוב יותר חשוב אז תעשי את זה,  ש:

 24, אבל לכן אני לא יודעת מה זה שניים קלגנוב היה מאוד חשוב, נכון ת:

 25 באותו אופן. 

 26 למה קלגנוב יותר חשוב? ש:

 27כי אני מאוד רוצה לעזור לבן אדם, לי זה היה חשוב, לי אישית זה היה  ת:

 28 חשוב. 

 29 מי זה השני? ש:

 30 לא יודעת, אני לא יודעת מה זה שניים באותו אופן.  ת:

 31וא אמר לקליסקי תראי לקראת סוף השיחה גודובסקי אומר לך שה ש:

 32 שזה ארגון שאתם עובדים איתו, נגב וגליל, ולכן יהיה מסובך. 
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 1 אני לא יודעת למה פה הכוונה, לא זוכרת. לא זוכרת.  ת:

 2טוב. תגידי, ההעברה של הכסף מ"איילים" לעמק הירדן היתה  ש:

 3 מתבצעת בתנאי שקלגנוב יעמוד בראש הפרויקט, נכון?

 4יבלתי מכתב התחייבות והוא ניגש דרך אגב נכון. נכון מאוד. ולכן גם ק ת:

 5גיורא אמר שאי אפשר לעשות את זה בלי מכרז, הוא ניגש למכרז, הוא 

 6זכה במכרז ואז ביקשתי לקבל גם מכתב מגיורא שהכסף לא ילך לשום 

 7דבר רק לפרויקט הקייקים, כן, היה לי, כולם ידעו שזה מה שחשוב לי, 

 8 רה את זה. לא מסתירה את זה, לא הסתרתי ולא מסתי

 9 , שיחה שלך עם קליסקי. 606אני רוצה להשמיע שיחה, ת/ ש:

 10 

 11  )השמעת שיחה באולם(

 12 

 13טוב, תראי, בתחילת השיחה קליסקי אומר לך שהוא הבין מדאוד  עו"ד אבן חן:

 14שבסוף החלטתם רק לנסות לעזור לפרויקט של קלגנוב. מה זה רק 

 15 לפרויקט של קלגנוב? איזה עוד פרויקט היה?

 16 הוא לא אמר רק קלגנוב, לפרויקט של קלגנוב.  גב' קירשנבאום:העדה, 

 17 לנסות לפרויקט של קלגנוב.  ש:

 18רק לנסות לעזור לפרויקט של קלגנוב. לא יודעת למה רק לנסות ולמה  ת:

 19הוא אמר ככה, אני מה שאני מבינה מפה מהשיחה הזאת שאני נזכרת 

 20נגייט יש את פשוט שאני קוראת את השיחה שקליסקי אז אמר שגם לווי

 21להעביר  27אז במקום ללכת לעמק הירדן אפשר עם הסעיף  27הסעיף 

 22לווינגייט והם יעבירו לשייט ופה זה היה, זה כל הסיפור הזה שאני לא 

 23מוכנה לעשות עם ווינגייט שום דבר אם זה לא באישור של השרה, לא 

 24, לא דרך פה ושם ולכן אני אומרת אני אעביר את זה לעמק 27דרך 

 25 ן, כן בהחלט לפרויקט של קלגנוב. הירד

 26מה שקליסקי מסביר פה, זה מה שאני רוצה לשאול אותך. הוא אומר  ש:

 27לך שהשרה באמת לא משתפת פעולה והיא לא מוכנה להעביר ואז הוא 

 28אומר לך הדרך היחידה זה להעביר ישירות לווינגייט, לעקוף את השרה 

 29 זה להעביר לווינגייט , זה מה שאני מבין. 

 30ושרה מתנגדת, אז זה כמו לגנוב, זה  27מבחינתי גם אם יש לווינגייט  ת:

 31לא, אני לא אלך לעשות את זה אם שרה מתנגדת, זה גוף שכפוף אליה 

 32ואני לא צריכה, אנחנו באותה מפלגה באותו זמן אל תשכח ואני לא, יש 
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 1איזה שהיא, יש משהו שלא עושים אז למה לי ללכת לווינגייט אם שרה 

 2 אני יכולה להעביר ישירות לעמק הירדן?מתנגדת כש

 3 מהשיחה פה לא עולה שהיא מתנגדת שתעבירי לווינגייט.  ש:

 4 הוא אומר שהיא מתנגדת לפרויקט אבל,  ת:

 5מתנגדת שתעבירי דרך המשרד שלה. הוא אומר לך 'הדרך היחידה  ש:

 6 להעביר ישירות לווינגייט'. 

 7כי יש להם  27העמותה  אז יש שני דרכים להעביר לווינגייט. אחד דרך ת:

 8סעיף ואחד דרך משרד התרבות, אבל אם שרה מתנגדת שאני אעביר את 

 9זה דרך משרד התרבות, אז אני אעקוף את השרה ואני אעביר לווינגייט 

 10? זה נראה הגיוני? אני הולכת מישהי שאני איתה באותה מפלגה 27דרך 

 11 אני הולכת לעקוף אותה?

 12שמעמותה לעמותה את יכולה רק  עכשיו תגידי, בהמשך את אומרת ש:

 13 אלף.  188להעביר בקטן, 

 14 להעביר.  288, בסוף אמרו באוצר שאפשר 288, 188אני אומרת,  ת:

 15 למה בקטן? מה הבעיה? אם זה בסדר ותקין תעבירי מיליון, מה הבעיה? ש:

 16 לא, כנראה שיש איזה שהם מגבלות באוצר שלא אני כתבתי אותם.  ת:

 17 איזה מגבלות? ש:

 18י לא יודעת, לי זה מה שאמרו לי באוצר שאי אפשר להעביר סכומים אנ ת:

 19 , לא יותר. זה מה שנאמר לי. 288, 188גדולים, אפשר 

 20 מי אמר? ש:

 21 באוצר אמרו לי.  ת:

 22 מי? שם? ש:

 23 אני לא זוכרת עכשיו.  ת:

 24אבל לא זה מה שאת אומרת בשיחה. את לא אומרת לו באוצר אמרו לי  כב' הש' לוי:

 25 כך. 

 26 אני לא אומרת,  גב' קירשנבאום:העדה, 

 27 את אומרת שזה לא סביר.  כב' הש' לוי:

 28 כי האוצר אומר שאי אפשר להעביר את זה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 29 אבל זה את לא אומרת את זה.  כב' הש' לוי:

 30 אני לא אומרת אבל אני אומרת שזה מה שנאמר באוצר, שאי אפשר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 31 טוב.  כב' הש' לוי:

 32 למה קליסקי בכלל היה מעורב בהעסקה של קלגנוב? עו"ד אבן חן:
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 1 אני ביקשתי ממנו. לא בהעסקה, בארגון של,  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 בארגון של כל הדבר.  ש:

 3ביקשתי ממנו לעזור, קליסקי מאוד אהב להתעסק בספורט, רצה להיות  ת:

 4 ר? אמר כן. מעורב, ביקשתי ממנו לעזור. שאלתי אתה יכול לעזו

 5 שילמת לו על העבודה הזאת? ש:

 6לא, עשה את זה בהתנדבות. שילמתי לו על עבודה שהוא עשה במפלגה  ת:

 7 בבחירות. 

 8עכשיו, הוא גם היה אמור, אנחנו רואים פה מהשיחה, להגיע לעמק  ש:

 9הירדן ולהודיע שהוא בעצם המפקח מטעמך שם כדי לוודא שהכסף 

 10 הגיע. 

 11 לא היה צריך להגיע, הוא דיבר איתם בטלפון.  ת:

 12 התפקיד שלו לוודא שהכסף הגיע לקלגנוב.  ש:

 13 נכון.  ת:

 14 גם את זה בהתנדבות? ש:

 15כן. קליסקי עשה הרבה תפקידים שלו בהתנדבות, כל התפקידים שלו  ת:

 16באיגוד הכדורסל הוא עשה בהתנדבות. מה רק זה? כל הנושא של 

 17 הספורט הוא עסק בהתנדבות. 

 18. גודובסקי מעדכן 076ת/ 16.5.12אני רוצה להראות לך שיחה מיום  ש:

 19 אותך ש"איילים" שלחו את המכתב. 

 20 אוקי.  ת:

 21 איזה מכתב? ש:

 22 עם כל הפרטים אני מעריכה. אין הסבר.  27כנראה שטופס  ת:

 23, שיחה בין מתן 1872, יום למחרת, ת/10.5.12אני משמיע שיחה מיום  ש:

 24 לגודובסקי. 

 25 

 26 שיחה באולם( )השמעת 

 27 

 28שמתן אומר לגודובסקי 'קיבלתי מסמכים,  10.5-אנחנו רואים פה ב עו"ד אבן חן:

 29טיפלתי. עכשיו אני רק צריך לשמוע ממך הנחיות'. גודובסקי שואל 

 30אותו 'אז זה אפשרי?' מתן אומר לו 'כן'. כלומר כבר בתאריך הזה 

 31 קיבלתם תשובה ממתן. 
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 1אני זוכרת שהיה עיכוב בגלל שחוגרי אני לא יודעת למה הוא ענה ככה,  ת:

 2לא נתן תשובה. לא זוכרת מה היה בשיחה הזאת, אני זוכרת שבסופו 

 3אמר  10.5-של דבר היה עיכוב, אבל שוב אני אומרת גם אם הוא ב

 4שאפשר להעביר עד שהכסף עובר זה צריך אישור של האוצר, צריך 

 5נדחה. לא אישור של הוועדת כספים בדיוק הכריזו על הבחירות, הכל 

 6נראה לי שבאוקטובר היו איזה העברות תקציביות בגלל הבחירות. אז 

 7 גם אם היו כל האישורים כבר בפועל אי אפשר היה להעביר כספים. 

 8 נתת הנחיה להעביר את הכסף? ש:

 9היתה החלטה, דיבורים על זה, בוודאי שהיה, אבל שוב אני אומרת, כבר  ת:

 10-במצב הזה מתן מאשר שזה ב לא היה, בתקופה הזאת קצת, גם אם פה

 11הוא כבר מאשר שיש לו אישור של חוגרי שאני לא יודעת, אני לא  10.5

 12מבינה מזה פה ככה אבל אם נגיד יש עד שאני אתן אישור ועד שזה יעבור 

 13 זה לוקח זמן וכבר לא יהיה למי לתת אישורים כי הלכו לבחירות. 

 14 חד פעמי'?תגידי, למה מתן אומר לגודובסקי 'אבל זה יהיה  ש:

 15 כנראה שהוא לא רוצה שזה יעבור על דרך העמותה שלו עוד פעם.  ת:

 16הוא אומר לו 'קח בחשבון אם זה יתחיל להיות כל פעם יתחילו לשאול  ש:

 17 שאלות'. 

 18 אז הוא לא רוצה שזה יהיה דרך העמותה שלו.  ת:

 19 מה הבעיה אם משרד האוצר מאשר? ש:

 20עמותה שלו וזכותו להחליט אם  לא יודעת. הוא אמר שהוא לא רוצה, זו ת:

 21 הוא רוצה או לא רוצה. 

 22 אלף? 288מי קבע את הסכום של  ש:

 23כבר לא זוכרת, הם רצו חצי מיליון ואני החלטתי שלא נותנת חצי מיליון  ת:

 24היה בגלל שאי אפשר היה להעביר יותר  288-, יכול להיות ש288נותנת 

 25 , לא זוכרת כבר מה היה. 288-מ

 26 ?288-ה זאת החלטה שלך ש:

 27אז שוב אני אומרת יכול להיות שגם אמרו באוצר שיותר מזה אי אפשר  ת:

 28, לא זוכרת מה היה, הם ביקשו חצי 288להעביר אז החלטנו להעביר 

 29בגלל שאי אפשר  288אבל יכול להיות  288מיליון, בסוף החלטנו להעביר 

 30 . 288-להעביר יותר מ

 31אני רוצה להראות לך שיחה בינך ובין גודובסקי. דאוד בעצם מסיים את  ש:

 32השיחה עם מתן ומחייג אלייך. באותו תאריך, דקה אחרי השיחה עם 
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 1מתן. תראי באמצע גודובסקי שואל אותך 'עכשיו תגידי לי כמה צריך 

 2לתת לקייקים' את אומרת לו 'קליסקי לא יודע? לשאול אותו זה לערב 

 3ה, אני לא יודעת עד כמה יש בזה צורך' ואז גודובסקי אותו בעניין הז

 4?' את אומרת לו 'כן'. ואז גודובסקי אומר 288שואל אותך 'כמה אמרת? 

 5 לך, 

 6קודם כל יש פה תיקונים, לא יודעת, צריך לשמוע את השיחה הזאת כי  ת:

 7פה קודם כל כתוב לקייקים, צריך לשאול את קליסקי, זה לא בתמלול, 

 8 זה אתם ביד תיקנתם את זה. 

 9 זה שמענו את השיחה ותיקנו.  ש:

 10בסדר, אבל אני צריכה גם לשמוע את השיחה בשביל לראות שזה באמת  ת:

 11 ככה. 

 12 שנשמיע אותה? את רוצה ש:

 13 תשמיע אותה, אני לא יודעת מה שאתם, זה לא מה שמתומלל.  ת:

 14 בתיק מוצגים זה בלי התיקונים.  כב' הש' לוי:

 15אז יכול להיות שזה לא עבר. אז אנחנו נבקש להגיש את זה כרגע עם  עו"ד אבן חן:

 16 התיקונים. 

 17 אבל קודם תנו לשמוע.  העדה, גב' קירשנבאום:

 18 י עכשיו. תשמע עו"ד אבן חן:

 19 

 20  )השמעת שיחה באולם(

 21 

 22 זה נגמר, הקטע המסומן נגמר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 אם את רוצה אפשר לשמוע עד הסוף.  עו"ד אבן חן:

 24 אפשר לשמוע, זה כבר הסוף. אפשר לשמוע.  ת:

 25 אז התרגום בסדר?  ש:

 26 מדובר בסוף על החלוקת גמ"ח לפסח או לראש השנה, מה זה שם.  ת:

 27 בסדר.  ש:

 28 אוקי, אז מה השאלה עכשיו? ת:

 29 התרגום בסדר? ש:

 30 כן. פחות או יותר. פחות או יותר.  ת:

 31 אם יש הערות תגידי.  ש:

 32 שיחה, נו, בסדר, בוא תשאל שאלה אני אענה.  ת:
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 1 אז אני אומר שוב, גודובסקי שואל אותך 'כמה צריך לתת לקייקים?'.  ש:

 2 הוא שאל אותי אם לשאול על זה את קליסקי, זה מה שהוא שאל,  ת:

 3 נכון, ואת אומרת לו,  ש:

 4 ואני אומרת לו לא אל תשאל אותו.  ת:

 5 'לא צריך לערב אותו בעניין הזה'.  ש:

 6 נכון, כי לא הוא מחליט על גובה הסכום.  ת:

 7 ?'. 288ואז  גודובסקי אומר לך 'כמה אמרת?  ש:

 8 , כן. 288ני החלטתי על כן, ואני מאשרת, א ת:

 9בסדר. כלומר מי שקובע את הסכום שגודובסקי מבקש מ"איילים" זו  ש:

 10 את, נכון?

 11, אבל זה לא אומר 288לא. אני, זה מה שאני אומרת לו, שהחלטתי על  ת:

 12שזה מה שהחלטתי, אני לא מדווחת לגודובסקי כל דבר, יכול להיות 

 13 . 288שר להעביר כי זה מה שאמרו לי באוצר שאפ 288שהחלטתי 

 14 . 288-אז בואי תסבירי איך הגעת ל ש:

 15 אז אני הסברתי לך את זה קודם.  ת:

 16 מה? באוצר? ש:

 17כן, שדיברנו והם אמרו שאי אפשר, אני לא זוכרת בדיוק אבל להערכתי  ת:

 18כי כשרציתי אז להעביר אז דיברנו על חצי מיליון הם אמרו שאי אפשר 

 19 ה היה בהנחיה של האוצר. ואני חושבת שז 288-להעביר יותר מ

 20 טוב, ואת לא יודעת,  ש:

 21 מעמותה לעמותה יש הגבלה בהעברת הסכום.  ת:

 22 ואת לא יודעת מי זה באוצר? ש:

 23לא, ואני לא זוכרת מה בדיוק ואיזו הגבלה של הסכום, אני זוכרת  ת:

 24להעברה מעמותה לעמותה יש הגבלה. אבל גם אם החלטתי להעביר 

 25אז אני  288ואני החלטתי להעביר  270או  158ואם היה אפשר להעביר 

 26 כי זו היתה החלטה שלי.  288החלטתי להעביר 

 27 בין קליסקי לקלגנוב.  1.18, שיחה מיום 187אני רוצה להשמיע ת/ ש:

 28 

 29 )השמעת שיחה באולם( 

 30 

 31 שקליסקי פונה פה לקלגנוב זה בהתאם להנחיות שלך, נכון? עו"ד אבן חן:
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 1בהמשך לשיחה ביננו, כן. אבל שים לב, הוא אומר פה 'אני מעביר לך את  גב' קירשנבאום: העדה,

 2הכסף, אני דואג להעביר לך' אתה רואה איך אנשים מתהדרים בנוצות 

 3של אחרים? אנשים אוהבים לקחת לעצמם לתת מעמד אז הוא אומר 

 4'אני מעביר לך כסף' מה הוא מעביר כסף? אבל אתה יודע, שבן אדם 

 5צה להראות כמה הוא חשוב וכמה יש לו מעמד אז הוא משתמש רו

 6 בהרבה ביטויים שהם לא תואמים את המציאות. 

 7 הוא אומר שיש אפשרות להעביר מיידית את הכסף.  1.18-רואים פה ש ש:

 8כן, ש'אני מעביר מיידית' הוא אומר 'אני מעביר לך מיידית את הכסף'  ת:

 9כסף? הוא מעביר בכלל כסף?  שילך להביא, הוא יכול להעביר מיידית

 10שמע ממני שיש אפשרות אז הוא אומר ישר 'אני מעביר לך כסף' מה 

 11הוא יודע את המהלכים? הוא יודע שזה צריך לעבור אוצר? וועדת 

 12 כספים? עניינים? הוא מעביר כבר כסף מחר זה בום עבר הכסף?

 13 הוא אומר 'אנחנו', לא? כב' הש' לוי:

 14 את ידעת בזמן אמת,  עו"ד אבן חן:

 15אני אראה לך איפה הוא אומר, 'אני מעביר לך כסף', אני שמעתי את זה  העדה, גב' קירשנבאום:

 16 בשיחה. 

 17 בהתחלה זה אנחנו. כב' הש' לוי:

 18 אבל אחר כך הוא אומר 'אני ישר נותן הוראה מעביר לך את הכסף'. העדה, גב' קירשנבאום:

 19 . כן, בסדר, אין ספק שהוא כב' הש' לוי:

 20את ידעת בזמן אמת שההעברה של הכסף מ"איילים" תקועה? שזה לא  עו"ד אבן חן:

 21 מתקדם?

 22 סליחה? לא הבנתי את השאלה שלך.  ת:

 23אני שואל אם ידעת בזמן אמת על הקושי להעביר את הכסף מ"איילים"  ש:

 24 לעמק הירדן?

 25מ"איילים" עוד לא יכלו להעביר כסף כי הם לא קיבלו את הכסף  ת:

 26" עוד לא הסכימו לקבל כסף בגלל ש"איילים" עוד לא הסכימו ו"איילים

 27לקבל כסף הכסף לא עבר. כל התהליך לא התחיל כי "איילים" לא נתנו 

 28 אישור לקבל כסף. 

 29 אז ידעת, מה שהוא שואל אם ידעת על הקושי.  כב' הש' לוי:

 30שבת שידעתי אני ידעתי שיש קושי שהיו צריכים לקבל אישור, אני חו העדה, גב' קירשנבאום:

 31על הקושי, ידעתי שזה מתעכב, לא יודעת מה אבל ידעתי שמחכים 

 32 לאישור איזה שהוא. 
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 1 את דיברת עם מתן ישירות? עו"ד אבן חן:

 2 לא, לעולם לא דיברתי עם מתן ישירות.  ת:

 3 אף פעם לא דיברת איתו? ש:

 4לא, דיברתי. על זה אני לא חושבת שדיברתי עם מתן, לא זוכרת  ת:

 5זה ישירות. על הרבה דברים אני דיברתי עם מתן באופן  שדיברתי על

 6כללי, אני לא ירדתי עם מתן לזה, אני פגשתי את מתן בפתיחת כפרי 

 7סטודנטים, הייתי אצל מתן כשיצקו את הכפר סטודנטים בשדרות, 

 8הייתי בהרבה דברים אבל לא ירדתי, מי שהיה שם איש קשר בהחלט 

 9 מסרים מפה לשם.  היה דאוד איש קשר והוא כאילו העביר

 10 אלף האלה את דיברת עם מתן ישירות? 288-על ה ש:

 11  אני לא חושבת.  ת:

 12 לא. אז מי דיבר איתו? ש:

 13 דאוד כנראה.  ת:

 14 רק גודובסקי? ש:

 15 כן. אני לא, זה מה שזכור לי, אם תראה לי משהו אחר אז אולי, אני,  ת:

 16 אני שואל.  ש:

 17שבכלל אי פעם דיברתי עם  לא זוכרת. לא זוכרת שדיברתי, לא זוכרת ת:

 18 מתן על הכסף. 

 19 למה לא דיברת איתו על זה? ש:

 20עם הרבה אנשים לא דיברתי, מה? אני יכולה לדבר עם כל העולם? לא  ת:

 21דיברתי, היו אנשים שהיו, זה כמו שתשאל, לא דיברתי עם כולם כי 

 22באמת בתור חברת כנסת, סגנית שר, מזכ"לית המפלגה לא היה לי זמן 

 23 כולם. לדבר עם 

 24 אנחנו רואים שזה פרויקט חשוב לך, רצית מאוד לעזור לקלגנוב,  ש:

 25 פרויקט מאוד חשוב, בגלל זה שמתי את קליסקי.  ת:

 26 רגע,  ש:

 27כי לי לא היה זמן לטפל בזה. אז שמתי את קליסקי ובדברים אחרים  ת:

 28היה לי את דאוד ובדברים אחרים היתה לי ויקה ובדברים עוד אחרים 

 29היה לי שלומי ובדברים עוד אחרים היה לי קותי כי אני לא יכולה לעשות 

 30 את הכל. 

 31 אנחנו רואים שזה תקוע הרבה זמן.  ש:

 32 כן. אבל מעדכנים אותי,  ת:
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 1ואת בכל זאת נפגשת עם מתן מידי פעם, לא יכולת להגיד לו 'מה הבעיה?  ש:

 2 אלף, קלגנוב רוצה לעבוד'? 288-תגמרו את הסיפור של ה

 3לא יודעת להגיד לך, קודם כל לדעתי בתקופה הזאת בכלל לא ראיתי  ת:

 4את מתן כי זה צוק איתן והוא היה מגויס, אני לא חושבת שראיתי אותו 

 5 . בכלל בתקופה הזאת

 6 הוא כבר באוקטובר, זה אחרי צוק איתן.   ש:

 7אז אני לא יודעת, אני לא ראיתי אותו בתקופה הזאת. אני לא זוכרת  ת:

 8שראיתי אותו. גם לא עלה הנושא, לא, אני מבינה שדאוד מטפל, אני 

 9 יודעת שהנושא מטופל מה יש לי עוד לבחוש בנושא?

 10להרים טלפון להגיד למתן בכל זאת חודשים זה תקוע, את לא אפילו  ש:

 11 מה קורה?

 12זה לא חודשים תקוע אצל מתן, אני שוב חוזרת. זה לא חודשים תקוע  ת:

 13אצל מתן אז זה נתקע כי בהתחלה ניסינו להעביר את זה בערוצים 

 14אחרים ושכבר הגענו לשלב של "איילים" אז היה צוק איתן ואחר כך 

 15יה תקוע אצל מתן. כבר היו בחירות וכל הסיפור הזה, אז לא חודשים ה

 16וכן, זה היה חשוב לי ואני כן טיפלתי וכן הייתי בקשר עם קליסקי 

 17 ודירבנתי אותו לדבר ועם מי לדבר וכיוונתי אותו מה לעשות. 

 18את אומרת שמה שהיה תקוע אצל מתן זה שלא קיבלתם אישור ממנו  ש:

 19 אלף? 288להעביר אליו עוד 

 20אלף, שהוא מוכן להיות  288א זה מה שאני זוכרת פחות או יותר, כן. ל ת:

 21הצינור להעברת הכסף, אני לא חושבת שאצל מתן, לא זוכרת אם בכלל 

 22 מתן ידע על איזה סכום מדובר, אני לא זוכרת. אני לא דיברתי איתו. 

 23אני אומר לך שמתן לא העביר את הכסף כי רציתם שהוא יוציא את זה  ש:

 24 מהתקציב של "איילים". 

 25 זה אתה אומר.  ת:

 26 ה אני אומר. ז ש:

 27 זה אתה אומר, כן.  ת:

 28 טוב.  ש:

 29 אני אומרת לא.  ת:

 30אני רוצה להציג לך שיחה. שיחה בין מתן לבין גודובסקי. עכשיו תראי,  ש:

 31גודובסקי אומר למתן 'א' את הקייקים אני חייב שתבצע, עזוב את 

 32השיחות הטלפוניות, תבצע וזהו' ומתן עונה לו 'את הקייקים אני אנסה 
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 1רגע שיהיה לי כסף. אני מקווה שזה יהיה בשבוע הבא' ודאוד לארגן ב

 2ממשיך ואומר לו 'אתה חייב, כבר אמרת לי שבוע הבא' ומתן עונה לו 

 3'אבל אין לי דאוד, אין לי. כרגע אין לי, בגלל הפרויקט בשדרות אין לי 

 4שקל בחשבון עכשיו'. אנחנו שומעים שהבעיה של מתן זה לא אישור של 

 5 חו"ל, חוגרי שמטייל ב

 6 אבל אני,  ת:

 7רגע. אנחנו שומעים שמתן אומר לו 'אין לי שקל בחשבון' איך אני אשלם  ש:

 8 עכשיו לעמק הירדן?

 9אבל מה אתה רוצה? אני לא דאוד ואני לא מתן, אני לא התניתי ודאוד  ת:

 10לא יודע, אני התכוונתי להעביר את הכסף וחיכיתי לאישור של חוגרי 

 11חר. עכשיו, לא אני אומרת למתן, לא יודעת ואני לא חיכיתי לשום דבר א

 12מה מתן הבין, לא יודעת למה דאוד העביר לו ומה דאוד העביר לו מסר, 

 13אני לא חלק מהשיחה הזאת, לא יודעת להסביר לא את דאוד ולא את 

 14מתן. אני אומרת לך שאני הייתי צריכה להעביר את הכסף הזה דרך 

 15 האוצר כי ככה מעבירים כסף. 

 16ר לך שאם העניין היה להעביר כסף למתן, מתן לא היה אומר ואני אומ ש:

 17בזמן אמת כשהוא לא יודע שהוא מוקלט 'אין לי שקל בחשבון עכשיו, 

 18 אני לא יכול להעביר'. 

 19אתה אמרת הרבה דברים שתראה לי בהמשך ולא הראית, זה בסדר. אז  ת:

 20אתה אומר את זה ואני אומרת לך שלא. אני התכוונתי להעביר כסף 

 21ך האוצר ל"איילים" ואני לא צריכים מ"איילים" לקחת כסף, כשאני דר

 22מיליון, מה אני צריכה שהוא ייתן  12שוב אומרת לך יש לי עודפים של 

 23לי כמו שהוא, אם הייתי יודעת כמו שהוא אומר שאין לו גרוש על התחת 

 24מיליון שקל אז אני מה אני, למה  5.5בשדרות אחרי שהעברתי לו שם 

 25אלף מסכנים כשאני  288קחת מכפר סטודנטים איזה אני צריכה ל

 26מיליון? למה לי לעשות את זה?  12יכולה בהינף יד להעביר את זה מתוך 

 27אני לא יודעת, אני לא חלק מהשיחה הזאת, אני לא יודעת למה דאוד 

 28 אומר ככה ולמה הוא מעביר כזה מסר למתן. 

 29 אז לא מתן ולא דאוד יודעים שאין בעיה של כסף,  ש:

 30מתן מבין מה שדאוד אומר לו, אני לא יודעת למה דאוד אומר לו את  ת:

 31זה. כי לי, אני חיכיתי לאישור, ואם הייתי מקבלת אישור הייתי מעבירה 

 32 אלף.  288-את ה
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 1 אז גם בעניין הזה דאוד פעל על דעת עצמו? ש:

 2דאוד הרבה פעמים אמר על דעת עצמו שהם לא תואמים לא עמדה שלי  ת:

 3שאני אומרת ואני רק  18שלי ושוב אתה, אנחנו בשיחה ולא ידיעה 

 4מראה פעם אחר פעם שדאוד עשה דברים שאני לא ידעתי שהוא עשה 

 5 ואמר דברים שאני לא ידעתי שהוא אמר. 

 6תראי, בהמשך השיחה דאוד אומר למתן 'דבר שני אני חייב לקחת  ש:

 7ד שבועות למשהו', מתן שואל אותו 'כמה כסף?' דאו 2-חברת יח"צ ל

 8' מתן אומר לו 'אני יכול להוציא להם התחייבות, הכסף לא 58אומר לו '

 9 יעבור עכשיו, אני אומר לך אני תקוע'. 

 10 אני לא יודעת.  ת:

 11 על מה דאוד פה מדבר? ש:

 12אני לא יודעת, אני לא הייתי צריכה שום יח"צ ולא מפלגה ולא אף אחד  ת:

 13 היה צריך יח"צ, אני לא יודעת על מה מדובר. 

 14 ז מה, גודובסקי מבקש יח"צ לעצמו?א ש:

 15לא יודעת, אולי, אולי יש לו משהו אחר? אולי לאחד הערים הוא רצה  ת:

 16 משהו לקחת יח"צ? מאיפה אני יודעת?

 17 טוב. זה גם לא על דעתך? ש:

 18 לא.  ת:

 19 אוקי.  ש:

 20נדמה לי כבר הכריזו על הבחירות, נכון? זאת אומרת אני לא  11.18-ב ת:

 21מי יח"צ, אני כבר לא שם, אני בשלב של הבחירות, מבינה איזה יח"צ ול

 22אני לא יודעת מה להגיד למי הוא צריך יח"צ. ולטענתכם שאתם מנסים 

 23גם פה ב"איילים" לקשור לי את צור אז צור עדיין נותן שירות, אם צור 

 24עדיין נותן פה שירות למה אני צריכה עוד איזה יח"צ? תחליטו מה אתם 

 25שזה? או יח"צ? תחליטו כבר מה אתם רוצים, אתם רוצים שצור? 

 26 רוצים. 

 27 , שיחה בין גודובסקי לסטיבן לוי. 507אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 28 כן, אתם שואלים? כב' הש' לוי:

 29כן. גודובסקי אומר לסטיבן לוי, מספר לו שקלגנוב התקבל לעבודה  עו"ד אבן חן:

 30 זה מתן?בתנאי שיגיע מימון, המימון זה מתן. למה הכוונה פה המימון 

 31אני יודעת שהכסף צריך לעבור דרך "איילים" ושהכסף יעבור קלגנוב  ת:

 32 יעבוד. 
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 1 2.11.12, מייל שגודובסקי שולח ביום 506אני רוצה להראות לך מייל ת/ ש:

 2לסטיבן לוי ולמתן דהן, מצרף מכתב של דודו פרץ. המכתב כתוב 

 3 1.11.12-שהמועצה תעסיק את קלגנוב בתנאי שיגיע מימון החל מה

 4 וגודובסקי מבקש ממתן וסטיבן לטפל דחוף בעניין. 

 5אולי הוא מבקש דחוף לקבל אישור, לא יודעת מה הוא מבקש דחוף  ת:

 6מהם. אני לא יודעת. אני לא בלופ של הדברים האלה. אני חיכיתי 

 7 לאישור להעביר לשם כסף, זה הכל. 

 8 הכסף?'למה הוא לא כותב לו 'מה עם האישור? יש לך אישור לקבל את  ש:

 9 לא יודעת, למה,  ת:

 10 הוא אומר לו דחוף לטיפול, זה דחוף תעבירו תקציב.   ש:

 11 אבל למה אני לא מכותבת במייל הזה אם אני ידעתי.  ת:

 12 בסדר.  ש:

 13לא יודעת. לפחות היה שולח לי מייל אז הייתי שואלת אותו למה אתה  ת:

 14 מתכוון אם היה שולח לי. 

 15אנחנו ראינו בחומר שלקראת דצמבר, לקראת סוף השנה, אתם לחצתם  ש:

 16על "איילים" לקבל מימון גם למדליות וגם לקלגנוב. באותו זמן 

 17 העמותה היתה בקושי תקציבי. 

 18זה אתה מגדיר את זה ככה. אני לא מסכימה עם השאלה הזאת בכלל.  ת:

 19קודם כל לא הפעלתי לחץ על אף אחד. שנית, מדליות רצינו למצוא 

 20תורם. שלישית, קלגנוב קיבלנו אישור להעביר כסף. אז על אף אחד לא 

 21 לחצנו ולא שום דבר. אתה מטעה בשאלה שלך.  

 22 , 1822אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 23 כמה זמן אתם עוד מעריכים? ' לוי:כב' הש

 24יש עוד זמן, חיכינו לפרוטוקולים, הגיעו והיה שאלות. אני מעריך עוד  עו"ד אבן חן:

 25 שעתיים. 

 26 דקות.  18טוב. אז אנחנו נעשה הפסקה  כב' הש' לוי:

 27 טוב, אז רגע.  עו"ד אבן חן:

 28 לפחות אני אקרא,  העדה, גב' קירשנבאום:

 29 

 30  )המשך לאחר הפסקה(

 31 
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 1. 1הדיון מתחדש לאחר הפסקה. המשך חקירה נגדית של הנאשמת  הש' לוי:כב' 

 2 בבקשה. 

 3שיחה של גודובסקי ומתן, תאריך של השיחה זה  1822אני מראה לך ת/ עו"ד אבן חן:

10.11.12 . 4 

 5 איזה מוצג זה? כב' הש' לוי:

 6מיליון הנוספים? אתה  2-. מתן שואל את גודובסקי 'מה עם ה1822 עו"ד אבן חן:

 7יר לנו אותם?' בהמשך מתן אומר לגודובסקי 'אנחנו חייבים כסף מעב

 8דאוד, לקחנו על עצמנו משימות' גודובסקי אומר לו 'נו בסדר, קיבלתם' 

 9ובהמשך שוב מתן אומר 'דאוד תעשה היום טובה אנחנו צריכים כסף' 

 10וגודובסקי עונה לו 'טוב, תקשיב, אני מבין שאתם צריכים אז תפתור לי 

 11ים, תפתור לי בעיה של מדליות' מתן אומר לו 'פתרתי את בעיה של קייק

 12זה, עזוב. כל אלה פתרתי, תאמין לי. שבוע הבא קרן היסוד מעבירה 

 13כסף לכולם'. רואים פה שיש לחץ גדול על מתן להעביר כסף גם 

 14לקייקים, גם למדליות ומתן לא אומר אין לי אישור מחוגרי לקבל כסף 

 15 א אומר אין לי מאיפה לשלם. כדי להעביר אותו הלאה, אלא הו

 16 מתן אומר ששבוע הבא עובר כסף מקרן היסוד, עבר הכסף? העדה, גב' קירשנבאום:

 17 למה לא עבר? ש:

 18לא יודעת, כמו שאני, כמו שאתה שואל למה לא עבר אני יכולה לשאול  ת:

 19אותך למה אמר את זה. למה הוא אומר שהוא צריך, למה מה זה קשור, 

 20כולה על השיחה הזאת לשאול הרבה שאלות כמו אני לא יודעת, אני י

 21שאתה שואל, אני לא חלק מהשיחה הזאת. לא יודעת למה מתן אמר, 

 22עובדה שכסף לא למדליות לא עבר, לא לקייקים לא הצלחנו להעביר 

 23 כסף אז הם יכולים לדבר מה שהם רוצים עכשיו. 

 24 יציוניים?אבל מתן יודע שאת אחראית על הקצאת הכספים הקואל כב' הש' לוי:

 25 כן. בטח.  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 הוא יודע. אז למה הוא מבקש מגודובסקי? כב' הש' לוי:

 27קודם כל גודובסקי הוא צינור להעברת בקשות. הוא מדבר עם  העדה, גב' קירשנבאום:

 28גודובסקי, גודובסקי מעביר אלי את הבקשות. עובדה שגם למרות שהוא 

 29בסוף לא העברתי למתן והשארתי אומר ואומר שצריך כסף וכסף אני 

 30 את הכסף הזה ברזרבה כי החלטתי שאני, שזה מה שאני רוצה לעשות. 

 31 זאת אומרת שהוא יודע שהמנגנון הזה הוא פועל? כב' הש' לוי:

 32 מה זאת אומרת? לא הבנתי את השאלה.  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 זאת אומרת שהוא פונה לגודובסקי זה מגיע אליך.  כב' הש' לוי:

 2 כן, הוא יודע שזה מגיע אלי, אין ספק.  העדה, גב' קירשנבאום:

 3 טוב.  כב' הש' לוי:

 4את רואה שמתן בעצם, אנחנו שמענו את מתן, מכירים אותו, פה בשיחה  עו"ד אבן חן:

 5הוא מתחנן אומר 'תעשה טובה אנחנו צריכים כסף' והתשובה של 

 6גודובסקי זה 'תפתור את הבעיה של הקייקים, תפתור את הבעיה של 

 7 המדליות'. 

 8 1812זאת אומרת כשאתה אומר כשאתה מראה לי שיחות באוקטובר  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 אתה, 

 10 זה בדצמבר.  ש:

 11שניה. אבל אתה אומר הנה כבר באוקטובר יש לך אישור ממתן להעביר  ת:

 12את הכסף למה את לא מעבירה, פה אנחנו רואים שיחה מדצמבר שעוד 

 13 אין כנראה אישור כי הכסף עוד לא עבר. 

 14 לא, מה שאני אומר,  ש:

 15 לא, איך אתה יודע? ת:

 16ן, גודובסקי רוצה שמתן יעביר זה לא אישור להעביר כסף, מת ש:

 17 מהתקציב של "איילים", ב"איילים" אין לו מאיפה לשלם. 

 18מתן עמד פה על הדוכן, העיד פה ואמר שהכסף לא עבר כי הוא לא קיבל  ת:

 19אישור מחוגרי ואם האישור היה מגיע הוא היה מעביר, הוא היה דואג 

 20  לזה, הוא עמד על זה פה ואמר. אז אני, אז עכשיו, אני, 

 21מתן לא אמר שהכסף לא עבר אליו, מתן אומר שהוא לא העביר, זה  ש:

 22 לפחות ההסבר שלו. 

 23 אני הבנתי,  ת:

 24רגע, שהוא לא העביר כסף לעמק הירדן כי חוגרי אמר לו זה לא מסתדר  ש:

 25עם העמותות של "איילים" אתה לא יכול להעביר לשם תקציב, לא 

 26חות זה היה התירוץ שלו הפוך, לא לא נכנס אליהם כסף. מתן בסוף, לפ

 27 למה הוא לא שילם כי חוגרי אמר לו אתה לא יכול להעביר. 

 28 לא הבנתי מה שאתה אומר עכשיו. לא, אני לא הבנתי מה שאתה אומר,  ת:

 29 מה שאני אומר,  ש:

 30כי אם האוצר אומר שעמותה יכולה להעביר לעמותה שניה אם יש לה  ת:

 31ואם האוצר אומר לי שאני יכולה להעביר דרך "איילים" לעמק  27סעיף 

 32הירדן אז אני לא מבינה מה יש בעיה ואני הבנתי שדווקא זה חוגרי אמר 
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 1שהוא רוצה לבדוק והוא לא יודע ולא יודעת מה ורק בגלל האישור של 

 2 לא עבר. חוגרי הכסף 

 3הכסף לא עבר מ"איילים" לעמק הירדן, לא כסף שאת רצית להעביר  ש:

 4 ל"איילים" כי זה לא הסיפור, הסיפור, 

 5 לא, הכסף שלי לא עבר ל"איילים",  ת:

 6 ביקשו מ"איילים" לשלם ו"איילים" לא שילמו.  ש:

 7 אבל הכסף שלי לא עבר ל"איילים" כי הם לא נתנו אישור.  ת:

 8 חוגרי ולא מתן הסבירו. זה לא מה שלא  ש:

 9אני, זה מה שאני הבנתי ואני לא יודעת סיפור אחר ואני גם לא יודעת  ת:

 10 להיכנס לשיחות של אחרים ולהסביר אותם. 

 11יום אחרי השיחה הזאת.  15.11-. שיחה מה118אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 12קליסקי מדבר עם קלגנוב ומעדכן אותו שהוא דיבר עם גודובסקי ו'הם 

 13 יבו עד סוף החודש להעביר את הכסף'. למה לא עבר בסוף כסף?התחי

 14 אני גודובסקי? ת:

 15 את אחראית על הכספים.  ש:

 16 אני קליסקי? ת:

 17 למה לא עבר כסף? ש:

 18אני, אתה, אני אמרתי לך ועניתי על זה יותר מפעם אחת וכל פעם  ת:

 19שתשאל אותי תקבל בדיוק את אותה התשובה ואתה יכול להביא לי 

 20 של הקדוש ברוך הוא לא יודעת עם מי הוא מדבר,  שיחות גם

 21 לא, זה העובדים שלך, לא שלי.  ש:

 22 הם לא עובדים שלי, לא מיכאל ולא קליסקי הם לא עובדים שלי.  ת:

 23 סיפרת שקליסקי היה נציג שלך,  ש:

 24בהתנדבות. הוא לא עובד שלי, תבדיל. עובד ומתנדב זה שני דברים  ת:

 25 שונים. 

 26 מתנדב שלך.  ש:

 27נו ומה? אני אמרתי אתה, יש שיחה שאמרתי לקליסקי שהכסף עובר  ת:

 28 בסוף החודש?

 29 אני שואל אותך למה לא,  ש:

 30אל תשאל אותי דברים שהם לא מופיעים, אני אמרתי אני הייתי צריכה  ת:

 31אישור של "איילים" להעביר אליהם כסף ואם האישור היה מגיע הכסף 

 32 בר לעמק הירדן. היה עובר ל"איילים", מ"איילים" היה עו
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 1 מי זאת ליה שם טוב? ש:

 2ליה, ליה שם טוב היא היתה, היתה סגנית ראש העיר בנצרת עילית,  ת:

 3 אחר כך היתה חברת כנסת. הרבה דברים. חברת מועצה בנצרת עילית. 

 4 ניסית למצוא לה עבודה, נכון? ש:

 5 כן. מאוד ניסיתי לעזור לה עם העבודה.  ת:

 6 בשביל להעסיק אותה.  היית מוכנה גם לשלם כסף ש:

 7לא נכון, לעולם לא הייתי מוכנה לשלם כסף ולעולם לא התניתי העברת  ת:

 8 כסף תמורת גם העסקה של ליה שם טוב שהיתה חברה וחברה למפלגה. 

 9 היתה חברה שלך? ש:

 10לא, ידידה, אני הכרתי אותה הרבה שנים. כשאני הגעתי למפלגה היא  ת:

 11עילית ואני המלצתי אחר כך כשהיא כבר היתה סגנית ראש העיר בנצרת 

 12הגיעה לוועדה מסודרת אני המלצתי עליה לחברת כנסת כי הערכתי את 

 13הפעילות שלה ורציתי כשהיא פרשה מהכנסת רציתי, חשבתי שהיא 

 14ראויה להרבה תפקידים וניסיתי לעזור לה ולהמליץ עליה אבל כשדני 

 15י ולא אמר שהיא לא מתאימה אז לא התעקשתי ולא התניתי לא לדנ

 16 לאף אחד העברת כספים תמורת העסקה של ליה. 

 17 הייתן חברות טובות? ש:

 18שאלת אותי את השאלה הזאת ואני בדיוק הסברתי לך, לא היתה חברה  ת:

 19 שלי, הכרתי אותה מהמפלגה, הערכתי אותה, 

 20 אין צורך לחזור שוב. כן. שמענו. כן, הלאה.  כב' הש' לוי:

 21, שיחה בינך ובין גודובסקי. בתחילת השיחה 011ת/אני רוצה להציג לך  עו"ד אבן חן:

 22 אתם מדברים על אריק שמבקש ממך לסדר עבודה. 

 23 כן, אריק מאזור, זה עוד אחד שביקש עבודה, ורק אחד? העדה, גב' קירשנבאום:

 24 מי זה אריק הזה? ש:

 25 מישהו פעיל שלנו באזור. כתוב אריק מאזור.  ת:

 26 טוב. איפה ניסית לסדר לו? ש:

 27א זוכרת למי פניתי. דרך אגב הוא לא ביקש בשבילו, נדמה לי כבר ל ת:

 28ביקש לחבר שלו , הנה בגבעתיים, לא זוכרת אפילו לאן פניתי, אבל היו 

 29הרבה פניות אז הפניתי. מה שחשבתי שזה מתאים הפניתי למה 

 30 שחשבתי שזה מתאים. 

 31בהמשך השיחה גודובסקי מספר לך על לנה מבית שמש שמתבכיינת לו.  ש:

 32 זאת?מי 



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 61561-80-61 ת"פ
 

 1862אפריל  65 

 

 5625 

 1 גם פעילה שלנו.  ת:

 2 איך קוראים לה? ש:

 3 לא זוכרת שם משפחה שלה.  ת:

 4 פוניאנסקי? ש:

 5 כן. פוניאנסקי.  ת:

 6 איפה ניסיתם לסדר לה עבודה? ש:

 7 דאוד התעסק בזה, אני לא התעסקתי עם לנה.  ת:

 8בהמשך את שואלת את גודובסקי אם הוא יכול להתקשר לגדלקין לברר  ש:

 9 מה קורה עם ליה. 

 10 כן.  ת:

 11 מי זה גדלקין? ש:

 12מתי זה, זה באותו זמן גדלקין ממלא, הראש העיר שהיה לפניו היה לו  ת:

 13תיק, היה לו איזה תיק פלילי משהו כזה והוא יצא, שכחתי איך קראו 

 14 לו, 

 15 שמעון גפסו.  ש:

 16כן. הנה אתה רואה, בקטע של השמות, ואז גדלקין נהיה ראש העיר  ת:

 17ברת פה על גדלקין ואני אומרת, רגע, אני באותה תקופה. אבל כשאני מד

 18 רוצה לקרוא אם זה אותה, 

 19 תקראי לאט הכל.  ש:

 20כן. בהמשך זה כבר לא עם גדלקין, אני מה שקרה שאני אמרתי, היה  ת:

 21מתיחות בין גדלקין לליה כי באיזה שהוא שלב הם התמודדו אחד מול 

 22ני רציתי, השני ובבחירות האלה גדלקין ניהל את המטה בחירות שלנו וא

 23אמרתי שאני אגדיל את התקציב מטה בחירות שלו כדי שיעסיק את ליה 

 24 ולכן שאלתי פה מה קורה עם ליה. 

 25כלומר את בעצם הצעת לגדלקין להגדיל לו את התקציב של המטה כדי  ש:

 26 שיעסיק אותה?

 27 כן.  ת:

 28טוב. עכשיו, בהמשך השיחה את שואלת את גודובסקי, אתם מדברים  ש:

 29לגנוב אומר לך שהוא היה צריך לחנך את יוסי בן דוד ראש על קלגנוב וק

 30 עיריית טבריה, מה צריך לחנך אותו?

 31אבל הוא מספר פה שהגיע קונסול רוסי ויוסי בן דוד לא זימן את קלגנוב  ת:

 32לפגישה עם קונסול אז הוא אומר בשביל זה אמרתי שזה פוליטי כאילו 
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 1א מזמין אותי? וקלגנוב אמר מה אתה מגיע קונסול רוסי ואתה ל

 2 פוליטי, זה מה. 

 3גודובסקי אומר לך שקלגנוב ישתוק כי זה פלילי והוא לא יכול להיכנס  ש:

 4 לשם, למה הוא מתכוון?

 5כי מה שקונסול רצה זה לא היה חוקי וזה היה קשור משהו עם השטחים  ת:

 6של הכנסייה הרוסית וכל מיני דברים ולכן גודובסקי אמר יותר טוב 

 7 ר הזה. שלא ייכנס לסיפו

 8 את ניסית לסדר ללנה פוניאנסקי עבודה ברשות למלחמה בסמים? ש:

 9אני לא התעסקתי בתעסוקה של לנה, אני אמרתי לך שמי שעסק בזה  ת:

 10 זה היה גודובסקי. 

 11 את רצית להעביר לשם תקציב כדי שגלר יעסיק אותה? ש:

 12מיליון  28לא. לא. אני העברתי לרשות למלחמה בסמים סדר גודל של  ת:

 13 בשנה ושקל מזה לא הותנה לתעסוקה של לנה. 

 14. 12.0.12, שיחה שלך עם גודובסקי מיום 1816אני רוצה להציג לך ת/ ש:

 15גודובסקי מעדכן אותך שלנה מבית שמש היתה בריאיון אצל גלר ואחרי 

 16הריאיון גודובסקי דיבר עם גלר שאמר שיהיה בסדר אבל הוא צריך 

 17ואת אומרת לו שאת זימנת את לבדוק עם הכסף ואת עונה לגודובסקי 

 18גלר ליום שני ואת מתכוונת לומר לו שבזה זה נגמר, שאת לא מעבירה 

 19 לו יותר שום כסף וגם מהכסף שכבר העברת לו את מתכוונת להוריד לו. 

 20 כן.  ת:

 21תסבירי למה את מאיימת על ראש הרשות למלחמה בסמים שלא  ש:

 22 תעבירי יותר תקציב וגם תיקחי לו מה שהוא כבר קיבל. 

 23קודם כל אני עצבנית ואמרתי מה שאני אמרתי אבל בחיים לא הורדתי  ת:

 24לא תקציב ולא התניתי לו תקציב, גלר ישב אצלכם נדמה לי שבועיים 

 25ששאלתם הוא אמר שפאינה  במעצר ואין בשום עדות שלו, כל פעם

 26לעולם לא התנתה את העברת כספים ולא שום דבר, לפי מה שקראתי 

 27לפחות מההודעות שלו. אז אני כמו שלפעמים בעצבים וכמו שאני 

 28אומרת שייזהר ופה ושם זה, אבל למעשה כשמגיע הרגע והרשות היא 

 29חשובה לפעילות אז מה שחשוב זה מה שאני עושה ולא מה שאני 

 30 אומרת. 

 31 אז זאת אומרת שמה שאמרת פה בשיחה אמרת סתם? ש:
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 1כן. לא התכוונתי לזה ממש. ועובדה גם שלא עשיתי את זה. לא קיצצתי  ת:

 2 לו תקציב, לא התניתי לו תקציב. 

 3, 2.5.12שיחה בינך ובין גודובסקי מיום  657אני רוצה להראות ת/ ש:

 4 ב. . אתם מדברים על מציאת עבודה לליה שם טו12תסתכלי משורה 

 5 נכון.  ת:

 6 איפה חשבתם לסדר לה עבודה? ש:

 7פה אני מדברת על צפריר, צפריר זה התאחדות תעשיינים וצפריר היה  ת:

 8ידיד ומידי פעם היה מעביר כשהיה שם צורך בתפקידים היה מעביר כל 

 9מיני, תראי עכשיו אנחנו מחפשים זה, כי הוא ידע שאני כל הזמן 

 10וק עם צפריר אם יש לו משהו מחפשת עבודות אז אמרתי לדאוד תבד

 11 לליה. 

 12 נו, ומה קרה עם זה? ש:

 13כלום לא קרה, לא מצאנו. לא מצאנו לה פה, לא מצאנו לה שם, בשום  ת:

 14 מקום לא מצאנו לה תעסוקה. 

 15 לא מצאת לה שום דבר? ש:

 16 לא.  ת:

 17 , 072אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 18אתה רוצה, בסוף ליה נסעה שליחה של מדינת ישראל במדינה אחרת,  ת:

 19אוקי, בסדר. פעם אחת נתתי לה עבודה וזו היתה עבודה זמנית והיא לא 

 20לקחה ובמקומה הכניסה לשם את אח שלה שזה גם עצבן אותי אבל זה 

 21 קורה בחיים, כמו בחיים. כמו בחיים. 

 22, את מחייגת לגודובסקי 0.5.12שיחה שלך עם גודובסקי מיום  072ת/ ש:

 23להודות' את מספרת לו שליה מתקשרת  ואומרת לו 'אנשים שלא יודעים

 24 לבוס והיא לא אוהבת את מה שמצאת לה. 

 25 כן.  ת:

 26 מה היה? ש:

 27אני כבר לא זוכרת, אבל היו הרבה דברים שאני כאילו המליצו משהו  ת:

 28לעשות והיא לא רצתה לעשות את זה או שזה היה זמני או שזה לא היה 

 29מספיק ענה לדברים שלה, אתה יודע, עבודה זה ככה, אני רוצה לעזור, 

 30אני עושה את המקסימום, לפעמים זה מתאימים לצד המעסיק לפעמים 

 31וסד ולפעמים לא מתאים לא פה ולא שם ושכבר זה מתאים לצד המ

 32מצאתי לה עבודה וחשבתי שזה גם מתאים לכישורים וכל זה אז הוא 
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 1אמר שמישהי יצאה לחופשת לידה אז זו עבודה זמנית אז היא הכניסה 

 2 לשם את אח שלה. כן. 

 3 מי זה הבוס שמתקשרת אליו? ש:

 4 כבר שאלת אותי.  ת:

 5 לא יודע.  ש:

 6? יש לי הרבה. יש לי בעל, יש לי קדוש ברוך הוא כמה בוסים יש לי ת:

 7 ובמקרה הזה איווט. 

 8 אוקי. מי זה זאיקה שלא רוצה לקבל את ליה לעבוד אצלו? ש:

 9פדרציה דוברי רוסית, הוא לא רצה לקבל אותה כי זה היה נותן לו זהות  ת:

 10 פוליטית והוא לא רצה. 

 11וכנות פרויקט בהמשך את אומרת לגודובסקי שזה זמני עד שייפתח בס ש:

 12 תעסוקה. 

 13 נכון.  ת:

 14 מה זה? איזה פרויקט היה צריך להיפתח? ש:

 15 אני סיפרתי את זה שאני נפגשתי,  ת:

 16 מה השם הפרטי של זאיקה? כב' הש' לוי:

 17 חיים.  העדה, גב' קירשנבאום:

 18 חיים? לא יפים? כב' הש' לוי:

 19 חיים ויפים זה אותו דבר. יפים ברוסית, בעברית זה חיים.  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 קוראים לו "המגמגם"? כב' הש' לוי:

 21 גם.  העדה, גב' קירשנבאום:

 22 אוקי. רק לדעת.  כב' הש' לוי:

 23 הפרויקט בסוכנות.  עו"ד אבן חן:

 24 אתה צריך להבין שזאיקה ברוסית זה מגמגם.  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 אוקי.  כב' הש' לוי:

 26אז לפעמים אנחנו לא קוראים לו מגמגם, אבל כשהם תרגמו פה ודיברנו  דה, גב' קירשנבאום:הע

 27זאיקה אז הם חשבו שזה עוד שם קוד והם תרגמו את זה כמגמגם. הרי 

 28 אצלנו, הם חשבו שכל השיחות שלנו זה רק קודים. כן. השאלה. 

 29 איזה פרויקט היה צריך להיפתח בסוכנות? עו"ד אבן חן:

 30נפגשתי עם שרנסקי ואנחנו דיברנו על זה שמגיעים עולים זה גל  אז אני ת:

 31עליה מאוקראינה ולא מסתדרים פה עם עבודות כי ההכשרות שלהם 

 32בחו"ל לא תמיד מתאימים לצורך של שוק העבודה פה ואמרנו שצריך 
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 1לעשות קורסים של הכשרה שבמינימום של השקעה אפשר להכניס את 

 2סקי הסכים ואמרנו וזה, אבל זה האנשים האלה לשוק העבודה ושרנ

 3או אחרי הבחירות הבאות שיהיה תקציב  1815היה צריך להיפתח בשנת 

 4חדש ושיהיה תקציב חדש ייפתחו הקורסים להכשרה והיה טבעי שליה 

 5תועסק בקורסים האלה כי באמת היא גם שפה, גם ידע, גם בנושא 

 6ה ועליה קליטת עליה יש לה נגיעה, היא היתה יושבת ראש וועדת קליט

 7 הרבה שנים אז זה היה מתאים לה. 

 8את מתקשרת  11.5.12-, שיחה מ061אני רוצה להראות לך שיחה ת/ ש:

 9לגודובסקי. בחלק הראשון של השיחה את כועסת על עוזי לנדאו, שר 

 10 התיירות, שלא מוכן להעביר תקציב לדרום איתן, נכון?

 11 נכון.  ת:

 12יחזקאל התקשר אלייך בהמשך השיחה את אומרת לגודובסקי שעובד  ש:

 13 ואתם מדברים על תקציב למוזיאון טרומפלדור. 

 14 נכון.  ת:

 15 מה הקשר של עובד לטרומפלדור? ש:

 16זה אני גם סיפרתי כבר שאחד הפרויקטים שעובד הביא שהוא טען  ת:

 17שהוא עובד אצלהם פרו בונו זה היה כל הנושא של מוזיאון טרומפלדור 

 18נה עם המסמכים והוא הביא תמונות של ההזנחה של המב

 19ההיסטוריונים שנרקבו שם ורצינו לעשות שיפוץ, שיקום של המכון הזה 

 20ורצינו להכניס לשם מרכז מורשת, גם זה סיפרתי ואז אמרנו נאחד את 

 21זה, נעשה מרכז מורשת לדוברי רוסית יחד עם טרומפלדור כעליה 

 22ראשונה ונעשה משם איזה שהוא פרויקט רציני ואז טבעי היה שאם 

 23ט הזה יקום אז ליה תוכל, אם זה יסתדר אז או שם או שם, ליה הפרויק

 24תוכל לעבוד מה כן שזה בצפון וזה קרוב אליה, בסופו של דבר בגלל 

 25שדרך משרד התרבות למורשת לא הצלחנו לקבל ניסינו לגייס לנושא 

 26הזה או ג'וינט או עוד איזה שהם גורמים שדרכם אפשר יהיה להעביר 

 27כדי להעביר כסף אפילו לטרומפלדור אני צריכה כסף קואליציוני כי אני 

 28איזה שהוא גוף שייקח את זה וינהל את זה וחשבנו שאולי דרך ג'וינט 

 29אפשר יהיה להעביר כסף לשם. בסוף שום דבר לא קרה. היו הרבה 

 30רעיונות, הרבה רצונות, לצערי לדעתי מהמבנה של טרומפלדור נשארו 

 31 זיכרונות בלבד כבר נכון להיום. 

 32 ומר ליה גם לא עבדה שם. כל ש:
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 1 לא.  ת:

 2לא. עכשיו, עובד יחזקאל העיד פה הוא סיפר שאת דיברת איתו, ביקשת  ש:

 3אלף  18ממנו למצוא עבודה לליה וביקשת שהשכר שלה יהיה בסביבות 

 4 שקל בחודש. למה ביקשת ממנו למצוא לה עבודה?

 5 בטח ביקשתי מעוד הרבה אנשים למצוא לה עבודה.  ת:

 6 את גם הגדרת לו את השכר,  ש:

 7אני לא זוכרת שדיברתי על השכר ובטח בסוכנות אם היא תעבוד  ת:

 8אלף שקל, לכן אני לא  18בקורסים של ההכשרה אין שם משכורות של 

 9זוכרת שדובר על הסכומים כאלה, אני לא זוכרת שבכלל העליתי את 

 10י הנושא של השכר. וגם בפדרציה אין משכורות כאלה, אז לא יכולת

 11 7-6לדבר, כאילו אם ניסיתי לחפש לה בפדרציה ששם אולי משלמים 

 12אלף שקל, בסוכנות אני לא יודעת מה בכלל המשכורות שם, איך יכולתי 

 13אלף שקל? אבל עובד סיפר פה הרבה מעשיות אז עוד  18להגדיר לעובד 

 14 אחד מהם. 

 15 זאת אומרת זו מעשיה של עובד? ש:

 16כן פניתי לעובד, אני לא דיברתי על אני לא, אני כן חיפשתי עבודה ו ת:

 17 השכר. 

 18 אוקי.  ש:

 19כי אני לא יודעת לאיזה עבודה, איך אני יכולה להגדיר שכר? ואני זוכרת  ת:

 20שעובד גם ניסה, נדמה לי, בדק אם אפשר להעסיק אותה במכללה אבל 

 21 בסוף התברר שאין לה השכלה תואמת לזה, אז גם זה לא הסתדר. 

 22, שיחה בין גודובסקי לעובד יחזקאל. 711יחה ת/אני רוצה להציג לך ש ש:

 23בשיחה עובד יחזקאל מדבר עם גודובסקי על עבודה לליה שם טוב. הוא 

 24בעצם מציע לו איזה שהיא עבודה אחראית בתחום פיתוח קשרי 

 25 אקדמיה, 

 26 לדעתי זה מה שאמרתי במכללה למנהל, איפה שהוא מלמד.  ת:

 27 כן. ואז גודובסקי אומר שלדעתו זה בסדר רק אין לה תואר ראשון.  ש:

 28 אוקי. זה בדיוק מה שאמרתי.  ת:

 29 זה אנחנו מדברים על המכללה למנהל? ש:

 30 כן.  ת:

 31 פה הוא גם אומר לו 'מה גובה המשכורת היא אמרה לי'.  כב' הש' לוי:

 32 לא יודעת מה.  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1יודעת? תגידי, העידה פה ויקה רבין, היא סיפרה שניסית טוב. את לא  עו"ד אבן חן:

 2 למצוא לליה שם טוב עבודה. 

 3 נכון.  ת:

 4שהסכמת להעביר מיליון וחצי שקלים ל"איילים" כדי שייצרו פרויקט  ש:

 5 בנצרת עילית כדי שליה תרכז אותו. 

 6 זה מה שהיא אמרה? ת:

 7 כן.  ש:

 8 קודם כל איזה פרויקט בנצרת עילית ליה מרכזת? ת:

 9 היא אמרה,  ש:

 10 דרך "איילים"? איזה פרויקט בנצרת עילית? ת:

 11 איפה היא אמרה את זה? אתה יכול להפנות אותנו רק? עו"ד א. אדרת:

 12 לפרוטוקול.  1111עד  1186כן, עמוד  עו"ד אבן חן:

 13אני לא, קודם כל אני לעולם, עוד פעם אמרתי, לא העברתי כסף לאף  העדה, גב' קירשנבאום:

 14עסיקו מישהו, לא זוכרת שהיה פרויקט של "איילים" אחד כדי שי

 15בנצרת עילית בכלל. בכלל לא זוכרת שהיה להם שם פרויקט, לא היה 

 16להם שם כפר סטודנטים אז אני לא יודעת על איזה פרויקט אפשר 

 17להעביר. ואני זוכרת מצוין שבאיזה שהוא שלב שויקה רצתה להגדיל 

 18דר באמת לליה עבודה ראש ולהראות כמה היא מצליחה וניסתה לס

 19ב"איילים" והיא סיכמה איתם שהיא תדאג שאני אעביר מיליון וחצי 

 20 אני לא הסכמתי להעביר מיליון וחצי גם תמורת תעסוקה של ליה. 

 21 מה את אומרת שויקה סיכמה עם "איילים" להעביר מיליון וחצי? ש:

 22אני לא יודעת, לויקה, בשלב מסוים, אני חושבת שהעדתי את זה. בשלב  ת:

 23מסוים כשהיה ביני, כשהיה בעיה ולא הייתי, היה איזה שהיא תקלה 

 24בתפקוד של היועצים וויקה היתה ראש היועצים אני אמרתי שהיא 

 25חייבת להגדיל ראש והיא צריכה לעשות דברים ואפשר להגיד בשפה 

 26אז היא ניסתה להגדיל ראש והיא חשבה שאם פשוטה קצת ירדתי עליה ו

 27עכשיו היא תמצא תעסוקה של ליה אז זה נקרא מבחינתי להגדיל ראש, 

 28זה לא היה תפקיד שלה לחפש תעסוקה לליה, אני לא פניתי אליה ולא 

 29ביקשתי ממנה לעולם לחפש את התעסוקה לליה. ואז כשהיא חזרה 

 30ז אולי הם יצליחו ואמרה שאם אני אעביר ל"איילים" מיליון וחצי א

 31להעסיק אותה ואני לא הסכמתי להעביר מיליון וחצי. אמרתי אני לא 

 32 מעבירה מיליון וחצי ולא צריכים להעסיק לי את ליה. 
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 1 זאת אומרת שויקה החליטה לבד להגיד להם אנחנו נעביר מיליון וחצי? ש:

 2רצתה להראות כמה היא ראש גדול ומצליחה לעשות דברים. אבל כשזה  ת:

 3ע לעשייה אני לא הסכמתי, לא העברתי כסף ולא הסכמתי שליה הגי

 4תעבוד שם, מהראש הגדול שלה בסוף לא יצא שום דבר כי אני לא נתתי 

 5 לזה הסכמה. 

 6 מי פנה ל"איילים" לדבר איתם על ההעסקה של ליה שם טוב? ש:

 7 אני לא פניתי.  ת:

 8 מי פנה? ש:

 9יכולה רק להגיד אבל  לא דיברתי. לא יודעת. אני היום מהחומר חקירה ת:

 10 אתה לא רוצה שאני אפרש את החומר חקירה, אני לא פניתי. 

 11 לא מחומר חקירה, רק,  ש:

 12 לא מחומר חקירה, אני לא פניתי ל"איילים".  ת:

 13 את אמרת שאת רצית לעזור לה למצוא עבודה.  ש:

 14 נכון, אבל לא פניתי ל"איילים" בשביל זה.  ת:

 15 לא פנית ל"איילים"? ש:

 16 לא.  ת:

 17 ידעת שמישהו פנה ל"איילים"? לא בחומר חקירה.  ש:

 18 בדיעבד. אחרי,  ת:

 19 לא בדיעבד.  ש:

 20 לא בדיעבד? לא ידעתי.  ת:

 21 לא ידעת? ש:

 22 לא.  ת:

 23 יכול להיות שויקה פונה ל"איילים" על דעת עצמה? אני שואל.  ש:

 24 ויקה פונה לדאוד שהוא יפנה ל"איילים".  ת:

 25 "איילים",ויקה פונה לדאוד שהוא יפנה ל ש:

 26שהוא יפנה ל"איילים" כי יש לו קשר איתם, שוב אני מפרשת את מה  ת:

 27 שכבר קראתי כי בזמן אמת אני לא ידעתי. 

 28 לא ידעת כלום? ש:

 29לא. ידעתי כבר שהם עשו שם משהו והיא עדכנה אותי ואני לא הסכמתי  ת:

 30 לזה. 

 31 , לפני החקירה. 5.11.12טוב. אני רוצה להראות לך שיחה מיום  ש:

 32 זה סומן? כב' הש' לוי:
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 1 . 052כן, ת/ עו"ד אבן חן:

 2 אוקי.  כב' הש' לוי:

 3את מחייגת לגודובסקי. את אומרת לגודובסקי  5.11.12שיחה מתאריך  עו"ד אבן חן:

 4'רק היינו צריכים לפתור את הבעיה של ליה שם טוב, ויקה פנתה אל 

 5 החברים שלנו בדרום'. 

 6 כי זה מה שהיא אמרה לי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 אנחנו רואים שקודם כל את ידעת,  ש:

 8 אני אמרתי שבדיעבד היא אמרה לי, אני לא ידעתי שהיא פונה.  ת:

 9 לא מחומר חקירה,  ש:

 10לא. אז היא אמרה, לא, סליחה. אני אמרתי, לא אמרתי שבכלל לא  ת:

 11ה ידעתי. אני אמרתי שבכלל לא ידעתי שויקה פנתה, במועד שויקה פונ

 12אני לא יודעת שהיא פונה אבל בדיעבד אחרי שהיא פנתה היא אמרה לי 

 13שהיא פנתה אליהם, אני אמרתי שהיא אמרה לי שהיא פנתה אליהם. 

 14היא לא אמרה לי שהיא, אני אמרתי שמחומר החקירה ידעתי שהיא 

 15פנתה לדאוד שהוא יפנה אבל היא לא אמרה אני פניתי לדאוד, היא 

 16היות ראש גדול לרוב והיא אומרת לי שתמורת אמרה אני כי היא רוצה ל

 17 מיליון וחצי הם יכולים להעסיק את ליה ואני לא הסכמתי לזה. 

 18ואנחנו נסגור  1.5טוב. את אומרת פה בשיחה 'אמרו בסדר, תביאו לנו  ש:

 19 את הבעיה עם ליה שם טוב'. 

 20 ומה? ת:

 21 ', 1.5-ואת אומרת 'ואנחנו נוכל לפתור את הבעיה גם בלי להעביר את ה ש:

 22 נכון.  ת:

 23 'נראה לי שיש שם מספיק'.  ש:

 24 נכון. כי אני יכולה,  ת:

 25 מה זה 'נראה לי שיש שם מספיק'? ש:

 26קודם כל אני מעבירה ל"איילים" מספיק כסף, לא רוצה להעביר להם  ת:

 27עוד מיליון וחצי ולא רוצה להעסיק אותה ב"איילים" בכלל, אני 

 28תי ל"איילים", לא נתנה את מתכננת לליה תעסוקה אחרת, אני לא פני

 29ההעברה של מיליון וחצי ואני לא רוצה שהיא תהיה מועסקת 

 30 ב"איילים". 

 31 למה את לא רוצה שהיא תהיה ב"איילים"? ש:
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 1כי אני לא חושבת שזה מתאים לה. אני, כשאני פונה אני פונה למקומות  ת:

 2שאני חושבת שזה מתאים, הכשרה מקצועית, מוזיאון טרומפלדור 

 3וצאי רוסיה אני חושבת שזה מתאים לה, אני חושבת דברים מורשת י

 4 שזה נראים שמתאימים לה. 

 5תראי, בהמשך השיחה גודובסקי אומר לך 'אני עוד לא יודע, זה רק  ש:

 6למקרה, אני התעצבנתי על החבר'ה שבגלל שבהתחלה הם אמרו אוי זה 

 7 לא טוב היא מזוהה אז אני צעקתי שככה שכבר' את אומרת לו 'ככה אי

 8אפשר' ואז גודובסקי אומר לך 'אוקי, אז הם חזרו אלי בפחד. כאן כן, 

 9אנחנו התרחבנו נמצא לה תפקיד הולם', כלומר גודובסקי פה מעדכן 

 10 אותך ואת, אנחנו רואים שאת יודעת מה שקורה, בהתחלה, 

 11במועד הזה אני כבר יודעת שהם מנסים לסדר לה עבודה ב"איילים"  ת:

 12 ואני לא מסכימה לזה. 

 13רגע, שבהתחלה "איילים" אמרו שהם לא רוצים כי היא מזוהה פוליטית  ש:

 14 ואז הוא צעק עליהם ואמר, 

 15 אבל אני לא פניתי ל"איילים" . ת:

 16רגע, אני שואל. ואומר לך שככה ואת אומרת לו 'שככה אי אפשר' ואז  ש:

 17הוא מעדכן אותך שהם חזרו אליו בפחד ואמרו 'כן התרחבנו, נמצא לה 

 18 '. תפקיד הולם

 19 ומה הוא אומר? תקריא כבר את ההמשך.  עו"ד א. אדרת:

 20 אפשר להקריא הכל. עו"ד אבן חן:

 21 אז נקרא.  העדה, גב' קירשנבאום:

 22תקראי הכל. הוא אומר לך 'אני בעצמי לא הייתי רוצה אותה, לא הייתי  עו"ד אבן חן:

 23רוצה כל כך להכניס אותה לשם'. למה גודובסקי לא כל כך רוצה להכניס 

 24 אותה לשם?

 25כשהוא אומר 'אני בעצמי לא רוצה להכניס אותה לשם' זה אחרי שאני  העדה, גב' קירשנבאום: 

 26אמרתי לו שאני לא מוכנה שהיא תעבוד אז הוא רק מאשר אומר שגם 

 27הוא לא רוצה שהיא תעבוד שם, נכון? למה הוא פנה? כי ויקה פנתה אליו 

 28 וביקשה לסדר, כי ויקה רצתה לעשות ראש גדול. 

 29 אם את לא רוצה מה אכפת מה הוא אומר? כב' הש' לוי:

 30 הוא אומר לי,  העדה, גב' קירשנבאום:

 31 מה זה מעניין? כב' הש' לוי:

 32 לא, הוא אומר שגם הוא לא רוצה,  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 למה חשובה העמדה שלו אם את כבר החלטת? כב' הש' לוי:

 2רתי, הוא לא מקדים אותי, הוא חוזר על מה הוא חוזר על מה שאני אמ העדה, גב' קירשנבאום:

 3 שאני אמרתי. 

 4 בשביל מה? כב' הש' לוי:

 5'גם אני לא רוצה שהיא תעבוד שם'. אחרי שאני אמרתי שאני לא רוצה  העדה, גב' קירשנבאום:

 6 שהיא תעבוד שם. 

 7 מה זה חשוב? כב' הש' לוי:

 8 ד שם, מה זה קשור?אז הוא אומר שגם הוא לא רוצה שהיא תעבו העדה, גב' קירשנבאום:

 9 מה חשובה העמדה שלו? כב' הש' לוי:

 10לא חשובה. הוא אומר לי. מה? הוא לא יכול להביע את העמדה שלו  העדה, גב' קירשנבאום:

 11אלי? אם אני אומרת לו אני לא רוצה שליה תעבוד שם ואומר גם אני 

 12לא רוצה אז אני אגיד לו אתה לא יכול להגיד לי דבר כזה? אל תביע 

 13 עמדה שלך בפניי? 

 14 טוב. בסדר.  כב' הש' לוי:

 15עכשיו תגידי לי, את לא רוצה שהיא תעבוד שם, גודובסקי לא רוצה  עו"ד אבן חן:

 16 שהיא תעבוד שם אז מה הוא צועק עליהם והם חוזרים אליו בפחד?

 17ועק ואני לא יודעת, וגודובסקי בגלל היחסים אני לא יודעת מה הוא צ ת:

 18טובים עם ויקה וניסה לעזור לויקה אז אולי הוא פנה אליהם אחרי 

 19שויקה פנתה אליו. אני לא פניתי, לא ביקשתי ולא רציתי שהיא תעבוד 

 20 שם ועובדה שהיא גם לא עבדה שם. 

 21 כשאת אומרת 'ככה אי אפשר', למה את מתכוונת? ש:

 22י מתכוונת, אולי ככה אי אפשר שהם יפנו בלי אישור לא יודעת למה אנ ת:

 23 שלי?

 24 זה לא,  ש:

 25לא יודעת, אני לא יודעת להגיד לך מה היה אבל אני אומרת, אפשר  ת:

 26לקחת כל שיחה ולשים על כל משפט למה אמרת ככה ולמה אמרת ככה 

 27ולמה אמרת ככה, אני מספרת את מה שהיה, לא העברתי כסף כהתניה 

 28י להעביר כסף, לא פניתי ל"איילים" שיעסיקו את לעבודה, לא הסכמת

 29ליה, לא רציתי שהיא תועסק שם והיא לא הועסקה שם בסופו של דבר. 

 30אז עכשיו אתה יכול לשאול את כל השאלות איך שאתה רוצה, זאת 

 31 התשובה לנושא. 
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 1את אומרת בסוף העמוד הראשון 'נחפש פשוט איך לעשות את זה בשנה  ש:

 2 הבאה', למה התכוונת?

 3בהכשרה, שנה הבאה יהיו תקציבים והיא תעבוד בהכשרה. זה מה  ת:

 4היה צריך לעבור תקציב להכשרה והיא היתה אמורה  1815-שאמרתי, ב

 5 לעבוד בהכשרה, זה מה שסוכם. 

 6תסתכלי בעמוד השני בסוף. גודובסקי מדבר איתך 'אם אני לא אעביר  ש:

 7 עכשיו לנגב וגליל אין אפשרות לסכם עם החבר'ה'. 

 8 גודובסקי לחץ מאוד שאני אעביר כבר השנה את הכסף,  :ת

 9 מי זאת הבחורה שאתם מדברים עליה? ש:

 10 לא יודעת. רגע שניה. איפה? תכוון אותי שאני לא אקרא את הכל.  ת:

 11 מה שמסומן.  ש:

 12 לי לא מסומן כלום.  ת:

 13 גם לי לא מסומן.  עו"ד א. אדרת:

 14 מסומן לכם. שורה שישית מלמטה.  עו"ד אבן חן:

 15 תראו לה.  כב' הש' לוי:

 16בסדר. אני אקרא. טוב, לא יודעת למי הוא מתכוון אבל זאתי עם התחת  העדה, גב' קירשנבאום:

 17הגדול אני לא יודעת מי זאת עם התחת הגדול כי אם הוא היה רוצה 

 18יה, להגיד ליה אז אנחנו קודם דיברנו על ליה אז הוא היה יכול להגיד ל

 19 אז מי זאת עם התחת הגדול?

 20 לא יודע, בגלל זה אני שואל.  ש: 

 21אני באמת לא יודעת למי הוא התכוון אז אני לא זוכרת כבר. אבל זה  ת:

 22כמו שדיברנו הקודים וההגדרות הרי גם פה חשבנו שתיכף יעשו מזה 

 23 עניין. לא יודעת. 

 24 טוב.  ש:

 25לא עבדה ולא רציתי אבל ליה לא היתה אמורה לעבוד ב"איילים" וגם  ת:

 26 שהיא תעבוד ולא חשבתי שזה נכון שהיא תעבוד שם. 

 27בהמשך את אומרת, גודובסקי אומר לך 'אנחנו בינתיים הגדלתי, יכול  ש:

 28להיות שנדבר עם צפת. יכול להיות שיש עוד מישהו בשביל להעסיק 

 29אותה, לא עם החברים כי זה לא הייתי רוצה שהיא היתה שמה את הזה 

 30ומרת לו 'את האף המסריח שלה'. מה לא רציתם שליה שלה' ואת א

 31 תעשה ב"איילים"?

 32 אני לא רציתי שהיא תעבוד ב"איילים" נקודה.  ת:
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 1 למה? למה את אומרת את מה שאת אומרת? ש:

 2 אני לא חושבת שזה מתאים לה.  ת:

 3 אתם לא רציתם שהיא תדחוף את האף שלה ב"איילים".  ש:

 4 למה הביטוי הזה? כב' הש' לוי:

 5נו, וליה, בוא, ליה עכשיו מועסקת ב"איילים" באיזה שהוא תפקיד,  עדה, גב' קירשנבאום:ה

 6במה היא יכולה בדיוק להכניס את האף ולהריח שם אם היא כבר 

 7 מועסקת ב"איילים"? מה היא יכולה כבר להריח לטענתך?

 8 לא, את אמרת אז תסבירי למה אמרת את זה.  עו"ד אבן חן:

 9אני לא חשבתי שהיא צריכה להיות מועסקת שם, לא חושבת שהיא   העדה, גב' קירשנבאום:

 10היתה צריכה לעבוד שם, עובדה שהיא לא עבדה שם, עובדה שלא 

 11העברתי כסף כדי שהיא תעבוד שם, עובדה שלעולם לא התניתי כסף 

 12 בעבר כדי שמישהו יעבוד שם אז שוב. 

 13 ה 'האף המסריח שלה'?אז לא יותר פשוט להגיד 'היא לא מתאימה'? למ כב' הש' לוי:

 14 אני לא יודעת אם זה הכוונה בכלל לליה פה בסוף.  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 אז למי? עו"ד אבן חן:

 16 אני לא בטוחה כי זאתי עם התחת הגדול זאת לא ליה, אז אני לא יודעת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 זה את אומרת.  כב' הש' לוי:

 18 . -לא, זה לא קשור לזאת עם ה עו"ד אבן חן:

 19 אנחנו לא מבינים.  כב' הש' לוי:

 20 לא יודעת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 21 כן.  כב' הש' לוי:

 22אני אומר לך שאתם לא רציתם שהיא תדחוף את האף שלה ל"איילים".  עו"ד אבן חן:

 23בגלל זה העדפתם למצוא לה בכל מקום אחר ואם לא תהיה ברירה אז 

 24 אולי תכניסו אותה לשם. 

 25מאור, זה להוציא דברים מהקשרם לגמרי. ליה לא מתאימה לעבוד  העדה, גב' קירשנבאום:

 26ה היא כבר יכלה להכניס ב"איילים" ומה כבר ליה, היא, זה טענתך, מ

 27 את האף שלה ומה היא יכלה שם להריח ולעשות שאני לא רציתי?

 28 טוב, זה כבר נאמר, בסדר. אם יש משהו חדש. הלאה.  כב' הש' לוי:

 29 אבל הוא שואל עוד פעם ועוד פעם.  עו"ד ג. אדרת:

 30 לא, לא, אין צורך, לא לחזור על אותו דבר. כן. הלאה.  כב' הש' לוי:

 31 אני רוצה להשמיע לך שיחה מיום,  חן:עו"ד אבן 
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 1רגע, אם סיימת את הקטע אני חושב שלהציג תמונה מלאה של הנושא  עו"ד ג. אדרת:

 2שהן  252ות/ 252הזה היית צריך להפנות גם לשיחות קודמות, ת/

 3, זה שיחות יומיים קודם 052מראות את הרצף ולא לנחות ישר על ת/

 4 לכן. 

 5 מלא את תפקידו בחקירה החוזרת. טוב, זה אדוני י כב' הש' לוי:

 6 זה לא קשור, חקרנו על זה בראשית, אבל,  עו"ד ג. אדרת:

 7 לאיזה שיחות הפנית? עו"ד אבן חן:

 8 . 252-ו 252 עו"ד ג. אדרת:

 9 של ויקה ודאוד בקשר לזה, מזכירים את פאינה באופן ישיר.  עו"ד א. אדרת:

 10 בסדר.  עו"ד אבן חן:

 11ה לא להראות את האמת, המטרה להמשיך להכפיש את השם המטרה פ העדה, גב' קירשנבאום:

 12שלי אז עכשיו אנחנו נדלג לדברים שמראים את האמת ונדבר על איך 

 13 אפשר להמשיך להכפיש. 

 14 טוב. זהו?  כב' הש' לוי:

 15 ההערה? עו"ד ג. אדרת:

 16 כן.  כב' הש' לוי:

 17ה כי אני לא אני חושב שהיא היתה הערה נכונה ובמקום. יש לי עוד הער עו"ד ג. אדרת:

 18מבין מעמדת חברי, יש אישום על שוחד להעסיק את ליה ב"איילים" 

 19ועכשיו שמענו גרסה שלא רציתם להעסיק את ליה ב"איילים", אבל 

 20 אנחנו נתייחס לזה בהמשך. 

 21 בסדר. כן.  כב' הש' לוי:

 22הגרסה ברורה, העדיפו מקום אחר אבל כן פנו ל"איילים" וכן צעקו  עו"ד אבן חן:

 23 ם כן חזרו בפחד, מה לעשות?עליהם וה

 24אז כן רצו להעסיק או לא רצו להעסיק? לדחוף את האף או לא לדחוף  עו"ד ג. אדרת:

 25 את האף? 

 26 לא עכשיו. תשאירו משהו לסיכומים.  כב' הש' לוי:

 27 נשאיר הרבה, אדוני, לסיכומים.  עו"ד ג. אדרת:

 28 הלאה.  כב' הש' לוי:

 29 שיחה,  עו"ד אבן חן:

 30 עוד לא החליטו מה מתאים יותר לגרסה שלהם.  קירשנבאום:העדה, גב' 

 31 , אנחנו בינתיים שומעים את הגרסה שלך. 2.11.12שיחה מיום  עו"ד אבן חן:

 32 נכון.  ת:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 61561-80-61 ת"פ
 

 1862אפריל  65 

 

 5625 

 1 . שיחה בין גודובסקי לסטיבן לוי. 505ת/ ש:

 2 

 3 )השמעת שיחה באולם( 

 4 

 5דיברתם  השיחה הזאת זה יום לפני השיחה הקודמת, שאת וגודובסקי עו"ד אבן חן:

 6ובעצם מעדכן אותו פה סטיבן לוי אומר לו 'הפתיעו אותי והם הסכימו' 

 7וגודובסקי אומר לו 'תן לי לבדוק, אני מנסה לבדוק לה מקום אחר'. 

 8 כלומר אתם כן פניתם ל"איילים", כן "איילים" הסכימו, 

 9 סליחה, 'אתם'? אתה שמעת אותי פונה? העדה, גב' קירשנבאום:

 10 גודובסקי פונה,  ש:

 11 אוקי.  ת:

 12 טוב.  ש:

 13גודובסקי פונה בהכוונה שלי? אני אמרתי לגודובסקי ללכת ל"איילים"  ת:

 14 ולסדר לליה שם עבודה? 

 15 מה הטענה שלך? הוא פנה לבד? ש:

 16אני הטענה שלי שויקה רצתה להגדיל ראש, פנתה לדאוד שהוא יפנה  ת:

 17י ל"איילים" והוא פנה ל"איילים" בלי שום קשר שהנושא נודע לי אנ

 18אמרתי שהיא לא מתאימה ואני לא מעבירה, וכשגודובסקי רצה להעביר 

 19את המיליון וחצי לא הסכמתי ולא העברתי את המיליון וחצי האלה 

 20ל"איילים" אז לטענתך אם רציתי ואם חשבתי ואם התכוונתי אז הייתי 

 21מעבירה את המיליון וחצי, אבל בפועל לא העברתי גם מיליון וחצי כי 

 22 לא חשבתי. 

 23 , השיחה שלך עם גודובסקי. 052-אני רוצה לחזור איתך ל ש:

 24 כן.  כב' הש' לוי:

 25אתם מדברים בסוף על גדלקין וגם על צפת. מי היה בצפת שיכול להיות  עו"ד אבן חן:

 26 רלבנטי לליה שם טוב?

 27אני לא יודעת, אולי ברשות אפשר למצוא לה שם משהו, לא יודעת מה  העדה, גב' קירשנבאום:

 28 חשבנו. 

 29 היא אמרה אבל שהיא לא בטוחה שזה על ליה, אז אל תכניס לה לפה.  עו"ד ג. אדרת:

 30 נכון.  העדה, גב' קירשנבאום:

 31 לא מכניס לה כלום, אני שואל.  עו"ד אבן חן:

 32 אמרת עכשיו.  עו"ד ג. אדרת:
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 1כי היה שם מישהי עם הדבר הגדול הזה שאני לא רוצה לחזור עוד פעם,  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 אז אני לא יודעת למי הכוונה פה. 

 3 תגידי, בחקירה שאלו אותך אם את מעסיקה משרד יחסי ציבור.  עו"ד אבן חן:

 4 נכון.  ת:

 5 את אמרת שאת לא מעסיקה משרד יחסי ציבור ושיש לך דובר.  ש:

 6 נכון. ושאני מרוצה ממנו.  ת:

 7 מרוצה ממנו.  ש:

 8 נכון.  ת:

 9 למה לא סיפרת על העבודה של רונן צור ועובד יחזקאל עושים? ש:

 10קודם כל רונן צור ועובד יחזקאל עבדו עבור איחוד של שלושת עמותות  ת:

 11הצעירים: 'רוח חדשה', 'צעירי תל אביב' ו'איילים' ביחד, הם לא עבדו 

 12 בשביל פאינה, הם עבדו, 

 13 עבודה?הם לא עשו בשבילך  ש:

 14 לא.  ת:

 15לא. אוקי. העיד פה עובד יחזקאל הוא סיפר שהוא נתן לך ייעוץ בחינם  ש:

 16עד שבשלב מסוים אמרו לו שזה אסור ושאת חייבת לשלם ומכיוון שלא 

 17היה לך כסף לשלם הייעוץ נפסק. בשלב מסוים אחר כך את חוזרת אליו 

 18 ואומרת לו שיש לך מימון. את זוכרת את השיחה הזאת?

 19  לא. ת:

 20 את לא זוכרת.  ש:

 21כי לא היתה כזאת שיחה, אבל עובד יחזקאל עמד פה על הדוכן ואמר  ת:

 22שהוא אף פעם לא לוקח אחוזים מהכסף שהוא מביא ואחר כך התברר 

 23שבכל החוזים מופיע סעיף שהוא לוקח אחוזים על הכסף שהוא מביא. 

 24ד עובד יחזקאל ישב בחקירה ובכה ואמר רק תוציאו אותי מפה אני אגי

 25לכם מה שאתם רוצים, זה מה שהיה בסופו של דבר. והוא היה מוכן 

 26להגיד מה שרק רוצים רק שישחררו אותי, אני לא מעניין, עוד פעם 

 27עשיתי, ואחרי שהוא התחנן ובא אלי ועזרתי לו לכל הגורמים, גם דאגתי 

 28לו לתעסוקה גם בתיאטרון גשר, גם בעיריית נצרת עילית בהצעת 

 29שם, אחרי זה הוא מגיע למשרד וצועק איך אני  המחליטים שהוא עבד

 30יכולתי לעבוד עם המושחתת הזאת? זה אחרי שפרסמתם בעיתונות 

 31והפכתם אותי למושחתת מספר אחת במדינת ישראל, אז אחרי שעשיתי 

 32כל כך הרבה אז היה צריך גם להראות שזה באמת ככה אז הוא יכול 
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 1תת הזאת? באמת היה לצעוק במסדרון איך יכולתי לעבוד עם המושח

 2איך הוא יכול היה? קיבל כסף מכל הגורמים שדאגתי לתיאטרון גשר, 

 3לנצרת עילית, עזרתי לגורמים שהוא אמר שהוא עובד פרו בונו ואני 

 4האמנתי לו שהוא עובד פרו בונו בשבילהם ובסוף התברר שיש סעיף שם 

 5בסוף שכסף שהוא מביא גם הוא מקבל על זה אחוזים. זה עובד 

 6כל הקשר היה, היה קשר ידידותי ממש טוב ואני באתי, אני,  יחזקאל,

 7הוא אמר שהוא צריך, אני עזרתי לו בנושאים שהיו חשובים, הוא הביא 

 8את טרומפלדור, הוא הביא דרך אגב אם אני לא טועה גם את אגמון 

 9החולה ועוד דברים כאלה ושאני חשבתי, גרים נצרים באריאל שאני 

 10להם. כאילו אני לא כל דבר היה פסול, מעריכה ואני שמחה שעזרתי 

 11הוא מאוד רצה להיות גם מחובר וחזרתי ואמרתי את זה שאני גם הייתי 

 12בשבילו איזה מקור לידיעה מה קורה שם בפוליטיקה כי קשה היה לו 

 13להתנתק מזה, אבל הוא לא נתן לי שום ייעוץ וגם לא היה לו מה לתרום 

 14נה של עובד בנושא של ישראל לי לייעץ ואני הראיתי את זה כי חוסר הב

 15ביתנו  היתה כל כך עמוקה שהוא לא יכול היה לעזור לי כי כשהוא בא 

 16אלי וכשהוא אמר אני אעזור לך ואני אמרתי טוב תראה לי מה אתה 

 17יכול לעזור והוא כתב, אז במה שהוא כתב הראיתי לו שהוא לא יכול 

 18אום, טעות לעזור, כי כשהוא אומר לשפר את מעמדה של פאינה קירשנב

 19ראשונה שכבר אי אפשר לשפר מעמדה של פאינה קירשנבאום כי 

 20סגנית שר כבר יותר  6המקום שלה משוריין וממה שאני קיבלתי ממקום 

 21מזה אי אפשר היה לשפר וכשהוא אמר תראי לי מה את, אני אתן לך 

 22חוות דעת על ההופעות שלך בטלוויזיה אמרתי מה אני צריכה, כתבתי 

 23בטלוויזיה ואז הוא כתב לי את המלכה. אז אם אני  לו שאני מופיעה

 24מלכה וההופעות שלי כמו מלכה כאלה טובות אז מה כבר יש לו לתרום 

 25 לי? 

 26 זו תשובה לשאלה אם היתה שיחה? כב' הש' לוי:

 27 בגדול.  העדה, גב' קירשנבאום:

 28 כי זה חוסך,  כב' הש' לוי:

 29 ישאלו,  הרחבתי את זה כי הרי עוד מעט העדה, גב' קירשנבאום:

 30אחוז מהשאלה מהתשובה היתה למה לא  55גברת קירשנבאום, זה  כב' הש' לוי:

 31 צריך להאמין לעובד יחזקאל. 

 32 אוקי.  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 זה לסיכומים.  כב' הש' לוי:

 2 בסדר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 3 כן.  כב' הש' לוי:

 4 יפור הזה?אז את אומרת שלא היתה ושעובד המציא את הס עו"ד אבן חן:

 5 על השכר, כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 6לא, לא על השכר, על זה שאת התקשרת, שהוא התקשר אלייך ואמר לך  ש:

 7 שאי אפשר ובשלב מסוים, 

 8 לא היתה שיחה כזאת לעולם.  ת:

 9 ואמרת לו 'יש לי מימון אפשר לעבוד'.  ש:

 10 לא היתה שיחה כזאת לעולם.  ת:

 11 לא היתה שיחה כזאת? ש:

 12 לא.  ת:

 13 אוקי, זו תשובה. כן.  כב' הש' לוי:

 14 ייעוץ גם מרונן צור, נכון? 1812את קיבלת לפני שנת  עו"ד אבן חן:

 15לא. אנחנו נפגשנו, דיברנו בתור ידידים, הוא ביקר אצלי בבית, שתינו  העדה, גב' קירשנבאום:

 16קפה, הוא פנה אלי פעם רצה לסדר מישהו לעבודה, שלח לי קורות חיים, 

 17פנה אלי עם עבודה שלח לי קורות חיים. אני מידי פעם היו  גם רונן צור

 18 לי שאלות הייתי שואלת בתור ידיד אבל לא קיבלתי ממנו ייעוץ. 

 19, 1811, מייל שרונן צור שולח אלייך ביולי 701אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 20 שאלון לסקר בנושא שכר דירה. 

 21יפור של המחאה אני סיפרתי על השאלון הזה. סיפרתי. הרי, כשכל הס ת:

 22החברתית ברוטשילד התחילה ואני התחלתי להתעסק בנושא של הדיור 

 23אז רציתי לראות מה עושים ושאלתי אותו, בסוף הסקר הזה לא יצא, 

 24רק שאלתי אותו אם כדאי לעשות סקר ואיזה שאלות הוא מציע לשאול. 

 25זה באמת נעשה בידידות ולא בזה כי אחרת גם לרמי הייתי צריכה 

 26י פניתי גם לרמי ושאלתי מה הוא יכול לעזור ורמי הכין לי לשלם, הר

 27מצגת על כל הנושא של הדיור וגם לו לא שילמתי על זה כי פניתי אליו 

 28בתור חבר והוא הכין לי מצגת על בעיות הדיור, אז לפעמים קורה בין 

 29 החברים גם שיש דברים, 

 30 הקשר בינך ובין רונן צור, כב' הש' לוי:

 31 ידידותי.  קירשנבאום:העדה, גב' 

 32 זה כמו הקשר בינך לבין רמי? כב' הש' לוי:
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 1 לא, עם רמי אנחנו ידידים יותר טובים.  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 אז יש הסתברות יותר גבוהה,  כב' הש' לוי:

 3לא, אבל עובדה שרונן צור פונה אלי שאני אעזור לו עם תעסוקה עם  העדה, גב' קירשנבאום:

 4 , איזה שהוא חבר אז

 5 , -התשובה שלך שהוא הכין לך את הסקר הזה כ כב' הש' לוי:

 6 הוא לא הכין סקר, הוא המליץ על השאלות לסקר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 הוא המליץ על השאלות במסגרת יחסי חברות? כב' הש' לוי:

 8תה כן, ידידות, אבל לא, גם. כבוד השופט, גם היום וגם אם לא לחבר, א העדה, גב' קירשנבאום:

 9פונה לאיזה שהוא חברת סקרים ואתה אומר לה 'תנו לי הצעה לשאלון' 

 10 על הצעה לשאלון אם זה לא סקר לא משלמים אף אחד. 

 11 אז את פנית אליו בהצעה לשאלון? כב' הש' לוי:

 12כן, אמרתי, כן, בהחלט, אני אמרתי לו 'תשמע אני שוקלת לעשות איזה  העדה, גב' קירשנבאום:

 13ות שהיית ממליץ לי להכניס לשם?' וזה מה שהוא סקר, יש לך איזה שאל

 14 שלח. 

 15 טוב.  כב' הש' לוי:

 16אבל זה לא אומר גם, אני אומרת לך על השירות הזה אף אחד לא משלם  העדה, גב' קירשנבאום:

 17גם היום לאף אחד. אם עושים סקר משלמים אבל הצעה לשאלון שלא 

 18 בוצע בסוף לא משלמים. 

 19שלך פה שחשבת שהשירות שאת מקבלת מעובד את אמרת בעדות  עו"ד אבן חן:

 20 יחזקאל ורונן צור הוא ללא תשלום. אני רוצה להבין, 

 21 אני אמרתי משפט כזה? ת:

 22 כן.  ש:

 23 תכוון איפה אני אמרתי שאני מקבלת מהם שירות ללא תשלום.  ת:

 24 . 5150עמוד  ש:

 25 ומה אמרתי? ת:

 26 תראה לה.  עו"ד א. אדרת:

 27את אומרת 'הכל ברמה הידידותית, אף אחד לא אמר לי שזה תמורת  עו"ד אבן חן:

 28תשלום, אף אחד לא אמר לי את מעבירה כסף ואני נותן לך ואת צריכה 

 29 לשלם על זה, לא רונן צור, לא עובד, הכל היה ברמה חברית'.  

 30נו, ומה אתה שאלת אותי עכשיו? אם אני מקבלת שירות תמורת כסף  העדה, גב' קירשנבאום:

 31תמורת כסף ואני שוב אומרת אני לא אמרתי דבר כזה, אמרתי  לא
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 1היחסים ביננו היו ידידותיים וכל מה שנעשה נעשה בצורה ידידותית, 

 2 אף אחד לא העלה אפילו רמז שזה עולה כסף או צריך לעלות כסף. 

 3כל מה שהם נתנו לך איך שלא תגדירי את זה, את חשבת שזה על רק  ש:

 4 ? אני שואל אותך אם זה מה שהבנת. יחסי ידידות ושזה בחינם

 5הם לא נתנו לי שום דבר והשיחות ביננו היו שיחות ידידותיות, כמו שאני  ת:

 6תרמתי להם ככה אולי הם תרמו לי וזה היה יחס הדדי שישבנו, הם רצו 

 7לשמוע את זה, אני רציתי לשמוע שם וזה מה שקורה בין החברים בדרך 

 8 כלל או בין הידידים. 

 9א נתנו לך כלום? או שהם נתנו לך ואת חשבת שזה בחינם? אני אז הם ל ש:

 10 מנסה להבין. 

 11לא, לא נתנו לי כלום שאני צריכה לחשוב שהם נתנו לי את זה בחינם  ת:

 12והשיחות ידידותיות, כשהוא אומר לי 'אני חושב שאולי כשאת מופיעה 

 13תעשי ככה או אולי תעשה ככה'  זה לא עצה וכשאני אומרת לו דברים 

 14י מספרת לו על מה שקורה בפוליטיקה והוא משתמש בזה אחר כך ואנ

 15בהרצאות שלו במכללה למנהל השאלה אם הוא צריך לשלם לי על זה? 

 16הוא צריך לשלם לי על זה שאני נותנת לו כלים להרצאות שלו במכללה 

 17 למנהל?

 18 אנחנו תיכף נראה מה הוא עשה ונחליט אם צריך או לא צריך לשלם.  ש:

 19 אוקי.  ת:

 20תגידי, עובד יחזקאל בזמן אמת הוא ראה את ההתקשרות איתך,  ש:

 21 התקשרות אישית, שאת הלקוח ומבחינתו את לקוח שלא משלם. 

 22לעולם לא הייתי בקשר עם עובד בשום התקשרות, לא שילמתי לעובד  ת:

 23והוא לא היה צריך לבצע לי שום דבר, לי לא היתה שום התקשרות עם 

 24 עובד אף פעם. 

 25' עובד 12זה מספר מיילים מחודש יולי  551הראות לך ת/אני רוצה ל ש:

 26כותב לאורן לסטר ורן ליבנה, שואל אותם אם הסדירו מול אמיר נמי 

 27 מהמשרד של רונן צור את החלק שלנו הוא כותב מהסכם פאינה. 

 28 אני מכותבת לזה? ת:

 29לא, אני שואל אותך, זה מה שעובד ידע וכך הוא התייחס לדברים בזמן  ש:

 30 אמת. 

 31 קודם כל אני העדתי,  :ת

 32 פה זה כבר לא עדות שלו,  ש:
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 1 אבל אני העדתי,  ת:

 2 זה בזמן אמת מה שהוא כותב.  ש:

 3אבל אני העדתי שאני בכלל לא ידעתי שעובד פה בלופ. ההסכם נחתם  ת:

 4בין עמותות למשרד של רונן צור וזה שעובד הסתובב שם חשבתי שיש 

 5הו, אף אחד לא עדכן אותי ביניהם איזה שהיא סינרגיה שהם עושים מש

 6ואף אחד בכלל לא אמר לי שעובד מקבל מהם כסף. זה לא, לי לא נכתב, 

 7לי לא נאמר את זה בשום סיטואציה. הצעירים העסיקו את רונן צור 

 8 לנושא של הפרויקטים שלהם. 

 9אז כשעובד כותב פה שמבחינתו את הלקוח, הוא קורא לזה 'הסכם  ש:

 10 ? טעות? הוא לא מבין?פאינה', הוא כותב את זה סתם

 11אני לא יודעת, אני חתומה עם עובד על משהו שהוא יכול לכתוב דבר  ת:

 12כזה? וכששאלתם פה את רונן צור האם פאינה לקוח מה אמר רונן צור? 

 13רונן צור אמר שהלקוח היו העמותות הצעירים אבל מכיוון שפאינה 

 14אינה עמדה בפרונט של הפרויקט אז לפעמים קראו לזה פרויקט של פ

 15 אבל בפועל מי שהיו הלקוח זה היו העמותות. 

 16 אנחנו נראה לאט לאט.  ש:

 17תראה, אתה כל פעם אומר לי 'אנחנו נראה' ולא חוזרים לנראה אחר  ת:

 18 כך. 

 19 נראה נראה, כל מה ששכחתי תשאלי אותי בסוף.  ש:

 20שעות  2טוב, זה זמן טוב להפסקה קצרה. אני חשבתי שהחקירה תימשך  כב' הש' לוי:

 21והיא מתארכת. אז נעשה הפסקה קצרה, לא מגביל אתכם, אין בעיה, 

 22 תמשיכו. 

 23 אנחנו נסיים היום.  עו"ד אבן חן:

 24 כן. אתם תסיימו היום, בהחלט.  כב' הש' לוי:

 25 כמה עוד יש אבל? עו"ד ג. אדרת:

 26 שעתיים? עו"ד אבן חן:

 27 עוד שעתיים? ג. אדרת: עו"ד

 28 לכן לא שאלתי כי בכל רגע נתון ששואלים זה עוד שעתיים.  כב' הש' לוי:

 29 השעון נעמד אצלו.  עו"ד ג. אדרת:

 30 אני לא מתחייב. אבל היום נסיים.  עו"ד אבן חן:

 31בסדר, היום זה יסתיים. בסדר, אתם יכולים לצאת להפסקה קצרה או  כב' הש' לוי:

 32 רוצים.  להישאר פה, איך שאתם
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 1 

 2 )המשך לאחר הפסקה(. 

 3 

 4הדיון מתחדש לאחר הפסקה נוספת. המשך חקירה נגדית של הנאשמת  כב' הש' לוי:

 5 . בבקשה. 1

 6עובד יחזקאל כותב לרן  12.6.12-, מייל מה716טוב, אני מציג לך ת/ עו"ד אבן חן:

 7ליבנה, בין היתר הוא כותב שם על יפית שהיא מנהלת המשרד למה לא 

 8ה עם הצוות של פאינה ורונן צור להיום ורן אומר שביקש תואמה פגיש

 9ממך 'יש לנו סיכום איתה, היא משלמת לנו, לא עושים לה טובה. שאחת 

 10לשבועיים יש פגישה של הצוותים בהשתתפותה ובהשתתפות רונן ואני'. 

 11אני עכשיו שואל, שוב זה לא בחקירת משטרה, לא אחרי שנחשף 

 12כותב שאת לקוחה, את משלמת להם,  הסיפור, בזמן אמת עובד יחזקאל

 13 לא עושים לך טובה. למה הוא כותב את זה? הוא צפה שתהיה חקירה?

 14קודם כל, אני לא, קודם כל אני נתחיל מזה לא לקוחה שלהם. ואני לא  העדה, גב' קירשנבאום:

 15חתומה בטח עם ת.ר.א ואפילו העמותות לא היו חתומות עם ת.ר.א, אז 

 16מסיק את זה. מי שחתום עם הצעירים זה רונן אני לא יודעת ממה עובד 

 17צור, מה רונן צור סיפר לת.ר.א אין לי מושג, רונן צור חתום עם הצעירים 

 18שהם מובילים פרויקט והם משרתים את הפרויקט של צעירים שאני 

 19נשיאת הפורום הצעירים שלהם ואני עומדת בראש הפרויקט הזה. 

 20הוא הבין אבל כנראה עכשיו, עובדה כנראה שאולי, לא יודעת מה 

 21שהחבר'ה שלי לא הגיעו לפגישה איתו כי החבר'ה שלי לא הבינו שהם 

 22בכלל צריכים להגיע לפגישות איתו, אין שום קשר, לא העסקתי אותו, 

 23לא יודעת, לא כתוב, המייל לא אלי, יש מייל אלי של עובד שהוא כותב 

 24 לי למה לא הגעתם לפגישה? למה את משלמת לנו ואת לא מגיעה

 25 לפגישות? אני לא זוכרת דבר כזה. 

 26 מה הטענה שלך? שעובד יחזקאל שהוא כותב פה,  ש:

 27 הטענה שלי שאני,  ת:

 28 רגע,  ש:

 29 לא העסקתי את עובד, שאלת ואני עונה, אני לא העסקתי את עובד,  ת:

 30 עוד לא שאלתי, חכי,  ש:

 31 שאלת בשאלה קודמת ואתה חוזר על אותה שאלה בוורסיה אחרת.  ת:
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 1' כשעובד כותב שאת משלמת ולא 12שואל שאלה אחרת. ביולי  אני ש:

 2עושים לך טובה הוא לא יודע שאת לא משלמת? הוא לא יודע שאת לא 

 3 עובדת אצלהם?

 4לא יודעת מה עובד יודע. הוא היה פה, היית צריך לשאול ולוודא את זה  ת:

 5 איתו, אני לא העסקתי, 

 6 שאלנו והוא ענה.  ש:

 7את עובד, אני לא שילמתי כסף לעובד, עובד לא  בסדר. אני לא העסקתי ת:

 8נתן לי שום שירות, אני לא, לכן כל, הוא גם לא כותב לי על זה, אני לא 

 9יודעת ואני לא חייבת, אני לא צריכה להתעסק בזה. לי היו דברים משלי 

 10שאני התעסקתי ואני הובלתי פרויקטים שחשבתי לנכון להוביל אותם 

 11ובב שם, אני הבנתי שוב אני חוזרת שהוא ועובד היה, גם אם הוא הסת

 12פשוט כי הם היו, הם עבדו בהרבה פרויקטים ביחד אז הבנתי שהם 

 13כאילו משתפים פעולה שם אבל לא ידעתי בדיוק איך וגם לא ידעתי 

 14שהוא קיבל על זה שכר, עד שהפרשה לא התפוצצה לא ידעתי שהוא 

 15 מקבל שכר בכלל. 

 16 רונן צור,תראי, את קיבלת ייעוץ מעובד ומ ש:

 17 לא קיבלתי מהם ייעוץ.  ת:

 18 לא קיבלת כלום, לא דיברו איתך על המיצוב האישי שלך? ש:

 19דיברו ואני הראיתי שכל מה שהם הציעו היה מיותר ולא היה במקום  ת:

 20ולא מתאים לי. הם רצו אולי להיות כאלה אבל זה לא, זה לא עבד, זה 

 21 לא התאים לי, 

 22 ים לך?אז הם נתנו לך ייעוץ שלא התא ש:

 23הם לא נתנו לי ייעוץ, הם רצו לתת לי ייעוץ אני אמרתי להם אפילו תציגו  ת:

 24מה אתם רוצים להציע, כל מה שהם הציגו לא התאים, לא תפקיד של 

 25 סגנית השר, לא תפקיד שלי של מזכ"לית ולכן זה לא התאים לי. 

 26 תגידי, העיד פה רן ליבנה. הוא סיפר על פגישה שלך עם עובד יחזקאל ש:

 27ורונן צור. עכשיו, בפגישה הובהר שמטרת השירות היא כיצד לקדם את 

 28מעמדך האישי והפוליטי, הציגו לך כאן את המצגת שהוא מדבר עליה 

 29וחשבו על שורה של פעילויות שיכולות להבליט אותך, את זוכרת פגישה 

 30 כזאת?

 31 כן.  ת:

 32 מי שילם על הפגישה הזאת? ש:
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 1וא רוצה להראות מה הוא יכול לא היה צריך לשלם. עובד אמר שה ת:

 2לתרום לי, אמרתי לו ואם זה ייראה אז אולי באמת נעשה איתי איזה 

 3שהוא סיכום, אמרתי תראה לי מה אתה יכול לתרום לי, תראה לי מה 

 4אתה יכול להציע לי. הגעתי לפגישה, הציגו לי את המצגת הזאת שאני 

 5טי, זה או פירקתי אותה שם אמרתי כל מה שאתם מציגים זה לא רלבנ

 6משהו שלא רלבנטי או משהו שאני לא יכולה לעשות את זה או משהו 

 7שאני כבר במילא עושה את זה. אתם לא הבאתם שום חידוש בדבר הזה 

 8ולכן לא מתאים לי ואין ביננו בעניין הזה אנחנו לא, אני לא זקוקה 

 9 לייעוץ שלכם. 

 10צגת זה רן זאת המצגת. מי שהכין את המ 502אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 11ליבנה, הוא סיפר פה שזה הוכן לקראת תחילת העבודה איתך. שוב, 

 12אנחנו רואים שזאת מצגת שהשקיעו בה עבודה. מישהו שילם על 

 13 העבודה הזאת? מישהו הזמין אותה?

 14כשאתה בא למישהו ואתה רוצה להציע שירות ואתה עושה לו מצגת  ת:

 15ל המצגת שהוא שלך ובסוף הוא לא לוקח אותך לעבודה אתה משלם ע

 16עשה עבורך? אני לא מכירה כזאת סיטואציה. מלא חברות מגיעות, 

 17 –לוקחים, לא לוקחים  –מציגות את מרכולם, לוקחים אותם לעבודה 

 18אף אחד לא משלם על המצגת שהם מכינים. ומכינים עבור כל אחד שהם 

 19 באים אליו להציג את היכולת שלהם. 

 20 אז את אומרת שהראו לך את המצגת,  ש:

 21 אני פסלתי אותה ובזה,  ת:

 22 ואמרת,  ש:

 23כן, קודם כל אני בעדות הראשית שלי אני דיברתי על המצגת אבל אם  ת:

 24אתה רוצה אז כנ"ל אני יכולה להגיד כנ"ל ואני יכולה לחזור על מה 

 25 שאמרתי קודם. 

 26הראו לך את המצגת, עברת אמרת אתם לא יודעים מה שאתם מדברים,  ש:

 27 לא צריכה אתכם. 

 28אמרתי כל מה שאתם מציעים לא תואם את המציאות או שזה לא  ת:

 29מתאים לי כישראל ביתנו או שזה לא מתאים כסגנית שר הפנים או שזה 

 30לא מתאים לי כי אני כבר במילא עושה את זה ואתם רק מנצלים את 

 31 הידע של העשייה שלי. זה הכל. ולכן לא יצא מזה שום דבר. 
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 1ה של הנושאים האלה במצגת היא תגידי, רן ליבנה הסביר שהמטר ש:

 2להגדיל את החשיפה שלך בתקשורת ולקדם את המעמד שלך באופן 

 3 אישי. 

 4אני הבאתי לפה דו"ח )לא ברור( של החשיפה שלי בתקשורת ישראלית,  ת:

 5לפני רן ליבנה לפני אפריל שהמצגת הזאת, מינואר עד אפריל יש שם 

 6 58-אלת אותך אם בהופעות בחודש, אז עכשיו אני שו 58סדר גודל של 

 7 2יום שזאת אומרת אני הופעתי סדר גודל של  28הופעות בחודש יש 

 8הופעות ביום, האם אני צריכה עוד להוסיף חשיפה? אולי אני צריכה 

 9להפסיק לישון ולהופיע גם בלילה? אז אני לא צריכה לא תוספת חשיפה 

 10ני ולא שינוי מעמד כי המעמד שלי חזק מאוד וכבר נקבע בתקנון אז א

 11לא יודעת מה הם יכלו עוד לעשות. זה רק מראה על החוסר הבנה של 

 12 המצב. 

 13ברור שקידום של המעמד שלך יכול לשפר את הסיכוי שתקבלי תפקיד  ש:

 14 יותר בכיר, לא?

 15 לא.  ת:

 16 לא במיקום ברשימה. ש:

 17 לא בישראל ביתנו.  ת:

 18 לא במיקום ברשימה.  ש:

 19 לא בישראל ביתנו. לא בישראל ביתנו.  ת:

 20הרי המיקום כמו שהסברת לנו הוא לא משפיע, אם רוצה היושב ראש  ש:

 21 לתפקיד שר. נכון? 18יכול למנות גם ממקום 

 22 זה נכון. מאור, אבל אני,  ת:

 23 זה נכון? ש:

 24 נכון.  ת:

 25 זאת אומרת המיקום זה לא מה שמשנה.  ש:

 26 אבל אני,  ת:

 27ה, מה שמשנה זה מה שיושב ראש חושב וכדי שהיושב ראש, לדוגמ ש:

 28יחשוב שגברת קירשנבאום היא אישה עם יכולות, שכדאי לקדם אותה, 

 29שכדאי אולי לתת לה תפקיד של שר ולא סגנית שר אז זה כן יכול 

 30 להשפיע. 

 31תגיד מאור, אתה חושב שאביגדור ליברמן היה נותן לי לנהל את  ת:

 32שנה עד פרוץ הפרשה? עם כל הארגונים שלה  11המפלגה במשך כמה? 



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 61561-80-61 ת"פ
 

 1862אפריל  65 

 

 5678 

 1ל הארגונים הבינלאומיים אם הוא לא היה מעריך אותי? מסביב? עם כ

 2אתה חושב שאביגדור ליברמן היה נותן לי לעמוד בראש מערכת 

 3בחירות, כל מערכות בחירות, מוניציפאליות ולכנסת, אם הוא לא היה 

 4מעריך אותי? אתה חושב שאביגדור ליברמן היה ממנה אותי לסגנית שר 

 5ך אותי? אז אתה חושב שאני אם הוא לא היה מערי 6פנים ממקום 

 6 צריכה עוד משהו לעשות שהוא יעריך אותי? 

 7בכל זאת היתה תחרות בין השרים, נכון? מי יקבל, מי לא יקבל. היה  ש:

 8 את המחנה שלך, של סטס. את סיפרת לנו. 

 9 כן. אבל סטס כבר לא היה בסיפור. נכון? סטס כבר לא היה.  ת:

 10רלי לוי, היו עוד שרים. היתה שאלה לא, זה לדוגמה. היה סטס, היתה או ש:

 11 מי יהיו השרים בממשלה הבאה?

 12לי לא היתה שאלה, לי היתה הבטחה ואני לא הייתי צריכה לקדם את  ת:

 13 המעמד שלי כי לי הובטח להיות שרה. 

 14תראי, בעדות שלך את אמרת לגבי קליסקי, אנחנו מדברים על  ש:

 15יחסי ציבור. את פרסומים, שהזמנות שלך לכדורסל לא היו קשורות ל

 16גם אמרת לי 'פה תראה לי פרסום אחד שלי במגרש כדורסל כי זה בכלל 

 17 לא מעניין אותי'. זוכרת?

 18 נו, אז הלכת לחפש פרסומים שלי? תביא, תביא.  ת:

 19 יכולתי לא לבדוק? ש:

 20 תראה לי, אני אשמח לראות.  ת:

 21 לא הייתי צריך לחפש רחוק, הלכתי לאתר של המפלגה.  ש:

 22ה, אז זה לא בגלל המשחק כדורסל, אתה יודע כמה תמונות יש כן. וממ ת:

 23 לי עם פרס? 

 24 תקראי, תקראי, 'אורחת הכבוד בגמר גביע המדינה בכדורסל'. ש:

 25אבל אני שאלתי אם ראו אותי בטלוויזיה על הפרקט וכל זה. אני אגיד  ת:

 26לך מי צילם את התמונה הזאת, זה לא אכפת לי, אני הייתי ידידה מאוד 

 27 של פרס, טובה 

 28 להגיש? כב' הש' לוי:

 29כן, תגישו. אני הייתי ידידה מאוד טובה של פרס ויש לי הרבה תמונות  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 של שמעון פרס למרות שאנחנו, 

 31 

 32 
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   1 
#<1># 2 

 3 החלטה

 4 

 5 

  6 

 7 . 6606הוגש וסומן ת3

 8 
#<5># 9 

 10 
 11 במעמד הנוכחים. 6538431862, י' בניסן תשע"טניתנה והודעה היום 

 12 

 
 

 שופט, לוי ירון

 13 
 14 

 15למרות שאנחנו ממחנות שונים, פרס מאוד העריך אותי ואנחנו הרבה  העדה, גב' קירשנבאום:

 16פעמים נפגשנו ויש לי הרבה מאוד תמונות עם פרס, עם שמעון פרס נשיא 

 17המדינה לשעבר זכרונו לברכה. אז כשאני באתי לגמר, דווקא לא בגלל 

 18ששמעון קרא לי ואני באתי להגיד לו שלום הגמר הצטלמתי אלא בגלל 

 19 ואז צילמו אותי בגללו ולא בגלל המשחק. אבל זה באמת,

 20 מי העלה את הכתבה הזאת לאתר של המפלגה? עו"ד אבן חן:

 21כנראה שדאוד העלה את זה, אני מעריכה את זה כי הוא היה אחראי,  ת:

 22רס אני לא התעסקתי באינטרנט. אבל התמונה שלח הצלם של שמעון פ

 23 שהיה אחר כך מעביר אלי את כל התמונות שלי. 

 24שאת אומרת שאחרי המצגת שראינו קודם את אמרת לעובד יחזקאל  ש:

 25 שבעצם מה שהוא מציע, 

 26אבל דרך אגב, שהתכוונתי פרסום לא התכוונתי באתר של ישראל ביתנו   ת:

 27כי מי כבר נכנס לאתר של ישראל ביתנו חוץ מפעילים? חשבתי אתה 

 28כשיו תמונה מהארץ, ידיעות אחרונות, לפחות איזה עיתון תראה לי ע

 29תל אביבי משהו, אבל אתה מראה לי מהאתר של ישראל ביתנו? זה 
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 1נקרא פרסום? תביא פרסום שזה מביא פרסום, פה זה לשכנע 

 2 משוכנעים. 

 3את אמרת שאחרי שהראו לך את המצגת את אמרת לעובד יחזקאל שכל  ש:

 4 מה שהוא מציע זה לא רלבנטי ובזה נגמר הסיפור, ככה העדת. 

 5 נכון.  ת:

 6עכשיו, אני רוצה להבין, כלומר כל מה שאחרי המצגת הזאת עשו  ש:

 7בשבילך, אם עשו תיכף נראה, עובד יחזקאל או רונן צור והיה יוזמה 

 8 ת את זה?שלהם בלי שביקש

 9הם לא עשו בשבילי, קודם כל לא עשו בשבילי, אני לא, היה משהו שעשו  ת:

 10לי? עשו משהו, עזוב, פאינה קירשנבאום/ סגנית שר הפנים? אני לא 

 11זוכרת, כל מה שנעשה נעשה עבור פרויקט של צעירים. בהמשך כל מה 

 12 שנעשה נעשה עבור פרויקט של צעירים. 

 13מר שהמצגת שהראינו משקפת את הנושאים ניסן זאבי העיד פה, הוא א ש:

 14 שהוא קידם עבורך כלקוחה, 

 15 ניסן זאבי עוד לא נולד לסיפור שהמצגת הזאת היתה.  ת:

 16 נכון, זה בדיוק העניין.  ש:

 17 איך הוא יודע? איך הוא יודע? ת:

 18 ניסן זאבי התחיל לעבוד בסוף מאי.  ש:

 19איך הוא ידע מה הנושאים? המצגת הזאת כבר לא היתה קיימת במאי,  ת:

 20 לא עלתה בשום הקשר, לא בשיחות, לא בפגישות. איך ניסן זאבי ידע? 

 21 אנחנו הראינו לו,  ש:

 22 אז אתם הראיתם לו, זה משהו אחר. כן.  ת:

 23כשהוא ראה את הנושאים במצגת הוא אמר כן זה הנושאים שעבדנו  ש:

 24 עליהם. 

 25 כן.  ת:

 26'ולמה עבדת עליהם?' שואלים אותו, והוא אומר המטרה היתה לקדם  ש:

 27 אותך כלקוחה. 

 28 אבל העיד פה רונן צור ואמר שהוא לא,  ת:

 29 אני,  ש:

 30אתה שואל. רונן צור אמר שזאבי לא ידע מה הוא מדבר והוא פירש אולי  ת:

 31שפאינה לקוחה אבל רונן צור שהוא בעל המשרד שבו זאבי היה איזה 

 32עובד שם וגם רונן אמר שהוא חושב שכל מה שנאמר זה נאמר פרק קצר 
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 1מתוך כעסו, ככה גם רונן העיד פה. אבל הוא אמר שמבחינתי, מבחינתו 

 2כאילו, מי שהיה לקוח זה היו העמותות אז אני לא יודעת מה אתה אומר 

 3עכשיו. אם בא בעל המשרד, שהוא חתום על ההסכם, שהוא יודע מה 

 4ם עמותות ועבודה שהוא ביצע היה עבור קורה, אומר שהוא חתום ע

 5עמותות ומגיע איזה עובד ממורמר שפיטרו אותו ואומר שהוא עשה הכל 

 6 עבור פאינה, אז אני לא יודעת על מי צריך לסמוך יותר. 

 7ניסן זאבי כשהעיד פה הוא היה אחראי על התיק לקוח שלך במשרד של  ש:

 8 רונן צור. 

 9 ן צור. אני לא הייתי לקוחה של המשרד רונ ת:

 10 זה מה שהוא אומר שהוא היה אחראי על התיק,  ש:

 11 אז תציין מה שזאבי אומר,  ת:

 12 הוא אומר שאת היית הלקוחה.  ש:

 13 לדעתו.  ת:

 14 הוא אומר שהנושאים, הוא עבד,  ש:

 15 לדעתו. כי לדעת בעל המשרד אני לא הייתי לקוחה.  ת:

 16 אז את אומרת שהוא עבד,  ש:

 17 ר. לא אני אומרת, רונן צור אמ ת:

 18 בסדר.  ש:

 19 לא אני, רונן צור אומר שאני לא הייתי לקוחה.  ת:

 20בסדר. אנחנו נראה מה שרונן צור אמר. את אומרת כשניסן זאבי  ש:

 21כשאומר שהוא עבד חצי שנה שאת הלקוחה הוא לא יודע מי הלקוח 

 22 שהוא עובד בשבילו?

 23אני ראיתי באחד הסיכומים שהגשתם לי בדיון הקודם שהוא בפירוש  ת:

 24ותב בסיכומים שאני לא ראיתי אותם, שהוא כתב שם במשרד שלו. כ

 25הוא כותב שהצעירים הם לקוח וצריך לעשות עבורם ככה וככה וככה, 

 26 באחד הסיכומים, לא היה כזה דבר?

 27 זה לא מה שהוא כותב, אנחנו תיכף נגיע.  ש:

 28 לא מה שהוא כותב פתאום? ת:

 29 נגיע לסיכומים נראה בדיוק מה הוא כתב.  ש:

 30 אוקי.  ת:
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 1מה שאני שואל אותך זה איך יכול להיות שאם את ראית את המצגת  ש:

 2וכל הנושאים אמרת הם לא רלבנטיים שאלה הנושאים שניסן זאבי 

 3 מטפל בהם אחר כך?

 4אני לא ראיתי את ניסן מטפל בנושאים האלה, אני לא ראיתי שום דבר  ת:

 5? בוא נגיד מהטיפול של ניסן שיצא. מה יצא? הוא מטפל, מה הוא עושה

 6הוא חושב שהוא מטפל, תראה לי מה הוא עשה מהנושאים האלה. כי 

 7כדי לטפל צריך להיות תוצאה, מה היה התוצאה של ניסן ממה שהוא 

 8 טיפל?

 9 עכשיו תגידי, כשניסן אומר,  ש:

 10לא, אתה אומר, אני לא ראיתי שניסן טיפל במשהו, לא ראיתי שניסן  ת:

 11צור ליווה פרויקט של צעירים  קידם משהו, אני יודעת שמשרד רונן

 12 והתוצרים שראיתי זה היה תוצרים של כנס משנים כיוון ודרום איתן. 

 13תראי, כשניסן אומר שאת הלקוחה, למה הוא אומר את זה? בגלל  ש:

 14 שפיטרו אותו?

 15לא, כי ככה אולי זה יתפרש אני הובלתי. תקשיב, אתה יודע מה? אני  ת:

 16אוי פרויקט של פאינה, כי כשאני אגיד לך מה, גם דאוד לפעמים אמר 

 17עומדת בראש פרויקט אז זה כאילו מתפרש שזה פרויקט שלי אבל זה 

 18לא אני לקוחה, רונן צור העיד שאני לא לקוחה, ההסכם לא חתום איתי, 

 19אני הובלתי פרויקטים וזאת פרקטיקה מקובלת ואני גם אומרת 

 20ה פרויקט של כשמירב מיכאלי הובילה פרויקט של המיגור זנות אז מי, ז

 21מירב מיכאלי? מי הכיר בכלל את המכינה בני ציון? מי ידע שהם 

 22מממנים את הפרסום הזה? עבור מי עבדו? עבור מירב מיכאלי או עבור 

 23מכינת בני ציון? שאורלי לוי קידמה יום ללא רעב, מי ידע שממומן על 

 24 ידי ויצ"ו? מי ידע? מישהו ידע שהם מימנו את זה? או שזה אורלי לוי?

 25פרויקט הצעירים והכנס, זה היה אירוע אחד בתוך שורה של אירועים  ש:

 26 שנועדו לקדם אותך, זה מה שניסן אומר. 

 27לא, לא, הפרויקט של משנים כיוון זה היה אחד הפרויקטים של  ת:

 28 הצעירים שאני עמדתי בראש הפרויקטים האלה.

 29, זאת ההודעה של יפית ברק, מנהלת המשרד של 785אני רוצה לך ת/ ש:

 30עובד יחזקאל, היא הוגשה בהסכמה. יפית מעידה שהמשרד של עובד 

 31 בשיתוף פעולה עם רונן צור נתן לך שירותים. 

 32 יפית ישבה באחד הישיבות? ת:
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 1 ששואלים את יפית מי הלקוח שלכם היא אומרת 'רק מול פאינה עבדנו'.  ש:

 2עבד מול פאינה? יפית עבדה מול פאינה? יפית ישבה איתי בישיבה מי  ת:

 3אחת? יפית דיברה איתי? יפית אולי תיאמה פגישות עם הצוות שלי, לא 

 4היתה בפגישות לא איתי, לא עם עובד, לא עם רונן צור, לא ידעה מה 

 5נעשה בפגישות, לא סיכמה, לא הוציאה פרוטוקולים, לא שום דבר, כל 

 6זה לא יודעת ממה אבל כנראה ממה שעובד אמר לה.  מה שיפית אומרת

 7אני אומרת שהיא לא היתה בשום ישיבה, היא לא מופיעה כמשתתפת 

 8בשום פגישה, כל מה שהיא אומרת זה על, איך אני אגיד את זה, לפי 

 9 הפרשנות שלה. סליחה. 

 10על פגישות סדורות שאת  128בהודעה שלה שורה  7יפית מספרת בעמוד  ש:

 11ות שלך נפגשתם עם הצוות של רונן ועובד וגם עובד העיד יחד עם הצו

 12 כאן על הפגישות האלה שהוא התחייב לקיים איתך. 

 13קודם כל אני העדתי שהיו פגישות סדורות בלי צוות, אני הייתי מגיעה  ת:

 14והייתי נפגשת עם עובד ולפעמים גם רונן צור היה מופיע אבל זה לא היה 

 15הם עדכונים אחד את השני. וכבר פגישות עבודה, זה היו פגישות ש

 16אמרתי שבפגישות האלה דובר על הרבה פוליטיקה שעובד רצה לדעת 

 17מה הולך ואיך הולך ומה פה ומשם וזה היה מן מפגש חברי כזה. זה לא 

 18שום פגישת עבודה. והיא, איזה פגישות עבודה? שתראה לי על איזה 

 19באמת למה פגישות עבודה היא מתכוונת ואם אלה פגישות עבודה אז 

 20לא שולם עליהם. הרי פגישות עבודה לא נוצרו רק אחרי המצגת 

 21באפריל, הרי אנחנו נפגשנו שנתיים לפני זה, בשנתיים נפגשנו בערך פעם 

 22בחודש, אם קוראים לזה פגישות עבודה אז שנתיים מישהו היה צריך 

 23לשלם, אז מה? שנתיים לא שילמתי? נו. ועכשיו פתאום נוצר רונן צור 

 24 משלמים על השנתיים אחורה? ועכשיו

 25 טוב, זה עובד הסביר פה.  ש:

 26 מה הסביר? ת:

 27 בהתחלה נפגשתם בלי תשלום ואז הוא אמר,  ש:

 28אבל אלה פגישות שהיא טוענת, הרי אחרי שנחתם חוזה עם רונן צור  ת:

 29רוב הפגישות היו במשרדו של רונן ולא במשרדים של ת.ר.א, מעט מאוד 

 30 .א אז לאיזה פגישות יפית מתכוונת?פגישות היו במשרדים של ת.ר

 31 שנים בערך הם בקשר איתכם.  2-היא אומרת ש כב' הש' לוי:

 32 נכון, איתי, לא איתכם, איתי.  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 נכון.  כב' הש' לוי:

 2היו פגישות ידידותיות, מה, עם כל מי שאני נפגשת אני משלמת לו או  העדה, גב' קירשנבאום:

 3 הוא משלם לי?

 4 לא, אבל היא אומרת שזה פגישות,  הש' לוי:כב' 

 5אני רק אומרת שמה שהיא מפרשת כפגישות עבודה אלה היו בכלל  העדה, גב' קירשנבאום:

 6 פגישות ידידותיות. הפרשנות שלה היא לא נכונה לדבר. 

 7 מי היה בפגישות האלה? עו"ד אבן חן:

 8 אז למה זה הוגש בהסכמה? כב' הש' לוי:

 9 ביקשו,  העדה, גב' קירשנבאום:

 10היא אומרת  155אין לי בעיה עם ההודעה הזאת, אדוני יראה בשורה  עו"ד ג. אדרת:

 11'אני לא הייתי בישיבות עצמן, אני יכולה רק לשער מה היו הנושאים' 

 12אחרי זה היא אומרת 'פאינה לא היתה לקוח משלם, היא לא רשומה 

 13 אצלנו כלקוח', את זה אתה לא מקריא לה. 

 14יש מחלוקת שלא קיבלה, שלא היתה רשומה כלקוח משלם? הרי  שוב, עו"ד אבן חן:

 15 זה לא היה שילמה. 

 16 אתה אומר שהיא )לא ברור( הלקוח,  עו"ד ג. אדרת:

 17 לא, אני אומר שהיא לא שילמה. אני אומר שהיא קיבלה שירות,  עו"ד אבן חן:

 18 כי אני לא הייתי לקוח, אנחנו נפגשנו כידידים.  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 טוב.  אבן חן: עו"ד

 20אבל אתה מציג לה כאילו היא עברה על הישיבות והיא אומרת 'לא  עו"ד ג. אדרת:

 21 הייתי בישיבות, יכולה רק לשער'. 

 22'היה מדובר בקשר של לקוח עם החברה שלנו. פאינה  121-אני רואה ב כב' הש' לוי:

 23 הגיעה לפגישות עבודה אצלנו'. אז זה לא משהו שצריך להבהיר?

 24 אבל, נכון,  קירשנבאום: העדה, גב'

 25 מי צריך להבהיר? אחרי זה שאלו אותה הבהרה מה היה בפגישות.  עו"ד ג. אדרת:

 26אם זה מוגש, אם זה מוגש בהסכמה אז זה בעייתי. מה? כשאתם  כב' הש' לוי:

 27 מסכימים לקבל הודעה אז ההסכמה היא גם לאמיתות התוכן. 

 28לא יכולה לדעת מה היה בהם, יכולה גם זה שהיא לא היתה בישיבות,  עו"ד ג. אדרת:

 29 רק לשער. אז זה גם כן יש. 

 30 טוב. בסדר.  כב' הש' לוי:

 31 לא היו שום ישיבות עבודה בכלל. ממש מפגשים חברתיים.  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 טוב. תמשיכו.  כב' הש' לוי:
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 1 מי היה במפגשים האלה? מי ישב? עו"ד אבן חן:

 2 ל הגעתי. אני בדרך כל העדה, גב' קירשנבאום:

 3 את עם מי? מי עוד? ש:

 4בהתחלה נפגשתי עם עובד ואחר כך כשנוצר קשר עם רונן אז גם רונן  ת:

 5 פגישות.  2היה מגיע אבל עם רונן היו אולי 

 6 היו עוד אנשים בחדר? ש:

 7אני לא זוכרת, לפעמים אולי דאוד היה מגיע איתי אבל בדרך כלל אני  ת:

 8עם דאוד באיזה פגישות והוא  הייתי לבד. אני הייתי, רק אם הייתי

 9 התלווה אלי אחר כך אבל בדרך כלל הייתי לבד בפגישות האלה. 

 10 ניסן זאבי היה בפגישות? ש:

 11מה פתאום? ניסן עוד לא היה נוצר בסיפור הזה, מה, ניסן נוצר לסיפור  ת:

 12 הזה שהתחיל פרויקט של צעירים. מאיפה ניסן זאבי נוצר לסיפור הזה?

 13 היה בפגישות האלה? פגישות שלך עם עובד, עם רונן?' ניסן 12ממאי  ש:

 14אני קודם כל ממאי אני כבר לא הייתי, לא הייתי בפגישות האלה כי  ת:

 15הפגישות האלה נוהלו על ידי צוות שהוביל את הפרויקט, אני כמעט לא 

 16הגעתי לפגישות האלה כי אלה היו פגישות של הצעירים. אני לא הגעתי 

 17יותר לפגישות, בדרך כלל מי שהגיע לפגישות זה או מישהו מ"איילים" 

 18הצוות שלי שהלך לבדוק מה קורה שם עם הפרויקטים או מישהו מ

 19 האלה. אני בדרך כלל לא הגעתי לשם בכלל. 

 20 איזה,  ש:

 21' חברתכם סיפקה שירותים כלשהם 12שואלים אותה "אם במהלך שנת  כב' הש' לוי:

 22לעמותת "איילים" או עמותת 'רוח חדשה'?", "לא, אני לא מכירה 

 23ומנים של כולם ולא זכור לי לקוחות כאלה. אני בתפקידי רואה את הי

 24 שם כזה של עמותה". אז איך זה מסתדר?

 25לא יודעת איך זה מסתדר, אם היא לא יודעת שהם עובדים עבור בשביל  העדה, גב' קירשנבאום:

 26"איילים", אני יודעת מה יפית יודעת? אני יודעת מה יפית מסיקה ממה 

 27 שקורה?

 28 זה בסדר גמור גברת, זה בסדר,  כב' הש' לוי:

 29כמעט לא  1812לא, כבוד השופט, היא לא תיאמה איתי פגישות, ממאי  עדה, גב' קירשנבאום:ה

 30הגעתי למשרד של עובד כי התחיל הפרויקט ואחר כך התחיל צוק איתן 

 31 אז אני, אני לא יודעת עם מי היא תיאמה ומה תיאמה ומה היה שם. 

 32 טוב.  כב' הש' לוי:
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 1 אי אפשר להקריא חלקים,  עו"ד ג. אדרת:

 2 זה מה שאני רואה.  כב' הש' לוי:

 3"האם פעלתם ביחס לפרויקט בנושא  101אז אני אקרא משורה  עו"ד ג. אדרת:

 4צעירים?"  שהיה לנו פה עשרות עדויות על זה, "אני לא מכירה פרויקט 

 5שכזה, צריך לשאול את רן. רן ליווה את כל מה שקשור בפאינה. הוא 

 6 הגורם שיודע לענות על כל הנושאים". 

 7 בסדר.  ב' הש' לוי:כ

 8 אז צריך לקרוא את כל המכלול.  עו"ד ג. אדרת:

 9 אוקי. אם היא אומרת שהיא לא מכירה זה לא אומר שהיה. כב' הש' לוי:

 10 בבקשה? עו"ד ג. אדרת:

 11 היא אומרת אני לא מכירה,  כב' הש' לוי:

 12 נו.  עו"ד ג. אדרת:

 13 זה לא אומר שהיה.  כב' הש' לוי:

 14ת המשרד, לא מכירה. אבל מה שהיא אומרת שהיא חושבת היא מנהל עו"ד ג. אדרת:

 15שפאינה שהיא לא היתה בישיבות זה כן. בסדר. יש פה מכלול של עדויות 

 16 ואנחנו נבחן את כולן. 

 17 בסדר. אני לא אעשה את מלאכתכם.  כב' הש' לוי:

 18ניסן זאבי העיד פה, הוא סיפר שחלק מפגישות העבודה השוטפות  עו"ד אבן חן:

 19 הצוות שלך שכלל את קותי ודאוד, גם את השתתפת בהם. שנערכו עם 

 20 כמה פגישות השתתפתי בחלק מהם? העדה, גב' קירשנבאום:

 21 הוא אומר שבחלק את היית.  ש:

 22 באיזה חלק? כמה זה חלק? ת:

 23 אבל זה נכון? היית? השתתפת? כב' הש' לוי:

 24 ית. היית בחלק? אמרת שממאי לא היית, אני שואל אותך אם הי עו"ד אבן חן:

 25 אני לא זוכרת אם הייתי במקרה הטוב הייתי אולי בפגישה אחת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 26 זה את כן זוכרת? כב' הש' לוי:

 27 אני לא, אני לא זוכרת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 28 לא זוכרת זו תשובה מצוינת. כב' הש' לוי:

 29 לא זוכרת שהייתי בפגישות,  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 זאת אומרת שאת גם לא יכולה לשלול את האפשרות.  כב' הש' לוי:

 31נכון, אבל אני זוכרת שבעיקר שלחתי את הנציגים שלי לפגישות האלה  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 שיבדקו מה קורה שם. 
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 1 אוקי.  כב' הש' לוי:

 2 אז כשניסן אומר שחלק מהפגישות את היית, מה הוא מדמיין? עו"ד אבן חן:

 3י לא זוכרת וכמה היו פגישות ובכמה פגישות מתוכן הייתי, תגיד. אנ העדה, גב' קירשנבאום:

 4 סליחה, כמה היו פגישות ובכמה מתוכן הייתי?

 5 אני שואל אותך,  ש:

 6 אני אומרת, אז אם הייתי,  ת:

 7 שהיו פגישה,  ש:

 8 אם היו פגישות כל שבוע,  ת:

 9 אני מדבר על פגישות עבודה שוטפות.  ש:

 10 אוקי. אז היו פגישות שוטפות,  ת:

 11 הוא אומר שבחלק מהפגישות השוטפות גם את השתתפת.  ש:

 12אז אני אומרת אני לא זוכרת, אולי, אולי אני זוכרת פגישה אחת אבל  ת:

 13 באמת אני לא זוכרת מה היה. לא זוכרת שהייתי בפגישות. 

 14 תגידי, גודובסקי וקותי, הדובר שלך.  ש:

 15 כן, הם הלכו. ת:

 16 היו בקשר קבוע עם העובדים של רונן צור ועובד יחזקאל. הם  ש:

 17 עם עובדים של רונן צור וכן, עם העמותות, הם היו באמת,  ת:

 18 לא העמותות, עם רונן צור ועובד יחזקאל, היו בקשר קבוע איתם? ש:

 19 אני אומרת שהם היו בקשר עם עמותות ורונן צור.  ת:

 20 הם עדכנו אותך מה קורה בפגישות האלה? ש:

 21 הם עדכנו אותי מה קורה עם הפרויקט, לא מה קורה בפגישות.  ת:

 22 לא עדכנו אותך על הפגישות? ש:

 23לא, הם עדכנו אותי מה קורה עם הפרויקט. מעניין אותי מה קורה שם  ת:

 24 בפגישות? עניין אותי איך מתקדם הפרויקט. 

 25 תגידי, יקותיאל צפרי, הדובר שלך,  ש:

 26 כן.  ת:

 27 הוא העיד פה.  ש:

 28 כן.  ת:

 29הוא סיפר שהוא הבין שאת שכרת את משרד רונן צור. בתקופה שהם  ש:

 30 עבדו ביחד הוא הבין שאת הלקוחה של רונן צור. 

 31הוא שאל אותי? הוא שאל אותי? הוא דיבר איתי על זה? הוא אף פעם  ת:

 32לא שאל אותי, אני אפילו לא העליתי שהוא יכול לחשוב דבר כזה ואם 
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 1לא היה יודע ששכרתי, הוא מעריך שהוא חושב אני שכרתי רונן צור הוא 

 2שאני שכרתי, אני לא שכרתי רונן צור והוא ליווה פרויקט והוא ידע 

 3 מצוין שזה פרויקט של הצעירים. 

 4 אז את אומרת לי שגם הדובר שלך במינוי אישי שלך? ש:

 5 נכון.  ת:

 6הוא לא יודע כשהוא אומר שמבחינתו מה שהוא הבין זה שאת שוכרת  ש:

 7 נן צור ואת הלקוחה הוא לא מבין מי הלקוח?את רו

 8 אני הופתעתי בעצמי לשמוע את זה.  ת:

 9 זה הציטוט המדויק שהוא הבין? עו"ד ג. אדרת:

 10 לפרוטוקול.  560עמוד  עו"ד אבן חן:

 11 כן. הוא אומר שהוא מאמין.  עו"ד ג. אדרת:

 12ורת? כן' 'אני מאמין על ידי פאינה. באותה תקופה שימשת כיועץ תקש עו"ד אבן חן:

 13עמוד הבא 'על איזה נושאים עבדת עם משרד רונן  565בהמשך עמוד 

 14צור?', 'היה את נושא תאגידי מים איזוריים, ארנונה לעסקים קטנים, 

 15דו"חות חנייה. כל זה והנושא של צעירים, קידום צעירים' שואלים 'למי 

 16 ניתנו השירותים של רונן צור?' 'לה, לסגנית השר'. מה יותר ברור?

 17אני עוד יותר מופתעת כדובר שלי הוא ידע שאני לא יכולה לטפל  ת:

 18בתאגידי מים, הוא ידע שזה לא סמכות שלי, הוא ידע שאני לא יכולה 

 19לטפל בחניות כי זה לא הסמכות שלי, אז אני עוד יותר מופתעת על כל 

 20מה שהוא אמר. אני מאוד מופתעת כי הוא באמת היה בעניינים של כל 

 21 דבר. 

 22 הסבר למה הוא אומר כזה דבר?יש לך  ש:

 23לא יודעת. אולי התרגש? אני לא יודעת להגיד אבל הוא ידע שאני לא  ת:

 24 יכולה לטפל בזה. הוא ידע, הוא היה בתוך המשרד. 

 25 אני רוצה,  ש:

 26הוא גם ידע שזה לא סמכות שלי, לי היו שתי סמכויות במשרד הפנים,  ת:

 27עוד, זה הכל, לא זה היה תעודות הביומטריות ועובדים זרים בסי

 28 עובדים זרים בכלל רק עובדים זרים בסיעוד. 

 29, שיחת ועידה משתתפים שם 505אני רוצה להשמיע לך שיחה ת/ ש:

 30גודובסקי, קותי, רן ליבנה וניסן זאבי. דרך אגב, אין אף אחד 

 31 מ"איילים" או מ'רוח חדשה' בשיחה הזאת. 

 32 
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 1 )השמעת שיחה באולם( 

 2 

 3שעות אם נשמע את כל השיחות הארוכות האלה  2-מור עדות גם בלא נג העדה, גב' קירשנבאום:

 4 אבל בסדר. 

 5 רוצה לתת לך הזדמנות לענות.  עו"ד אבן חן:

 6 לא, מה לענות? אני לא צד של השיחה הזאת,  ת:

 7 את לא צד, בסדר, הבנתי. תקשיבי,  ש:

 8 בטח שהבנתי, תביא שיחות שאני צד בהם.  ת:

 9 רגע,  ש:

 10 אוכל להתייחס לזה.  ת:

 11 . 5.18.12-זאת שיחה מה ש:

 12 נכון.  ת:

 13עכשיו אנחנו שומעים פה שמי שמשתתף בשיחה מצד אחד זה גודובסקי  ש:

 14וקותי, מצד שני רן ליבנה וניסן זאבי. אנחנו שומעים פה שגודובסקי 

 15וקותי בעצם מפעילים את רן ליבנה, הם מפעילים את ניסן, מקבלים 

 16מהם ייעוץ, מתכננים איך לפעול בהמשך, יש עוד שיחות כאלה, אנחנו 

 17 יש לנו עדות לסיים היום. משמיעים אחת כי 

 18אין בעיה, אתה יכול להשמיע את כולם. תקשיב, זה לא נעשה בהנחיה  ת:

 19 שלי. אני רוצה להזכיר, 

 20 רגע, אז אני שואל,  ש:

 21 תשאל.  ת:

 22 קותי וגודובסקי פונים פה על דעת עצמם לרן ליבנה ולניסן? ש:

 23ירים ובין יש ביניהם, לא, זה לא ככה. הם עובדים יחד על הפרויקט צע ת:

 24לבין, אני מפרשת את זה ככה, אני לא אמרתי להם לכו תדברו, עכשיו 

 25כל אחד מהם רוצה להצטיין בתפקיד שלו. עכשיו עומדים לידם, 

 26לרשותם כלים של העבודה המשותפת איתם והם מנסים לנצל את 

 27הכלים האלה גם לשיפור העבודה שלהם. אבל אני רוצה להזכיר, קודם 

 28א משרד שעובד הביא, אני רוצה להזכיר שעוד כל אנטישמיות זה ל

 29הופעתי בכנס של אנטישמיות והובלתי את הנושא הזה  1811בשנת 

 30שאלתי  1812בקונגרס. דבר שני ואני רוצה לציין שעוד בחודש אוגוסט 

 31את דאוד למה לא הפסיקו העסקה של רונן צור, אני כל הזמן לחצתי על 
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 1נן צור, לא ברור למה חתמו זה שאני דורשת להפסיק את ההעסקה של רו

 2 איתו לשנה אם התחנה בחצי שנה, לא הבנתי, אני כשדיברתי, 

 3 רגע, בואי,  ש:

 4 לא, דיברנו על זה,  ת:

 5רגע, אני מדבר על ההעסקה, אני רוצה שתסבירי לי מה זה לוחצת  ש:

 6 שיפסיקו? את לא מעסיקה אותו.

 7חתמו איתו אבל, לא, שאלתי אותו, לא לחצתי, שאלתי את דאוד למה  ת:

 8לשנה אם הפסקה בחצי שנה עם מועד יציאה בחצי שנה שדובר היה 

 9 חודשי ניסיון.  2-בשיחה ראשונה שהוא ייקחו אותו ל

 10 אבל את לא מעסיקה אותו,  ש:

 11 אני לא אמרתי שאני מעסיקה,  ת:

 12 שנים, מה עניינך? 18מה אכפת לך חצי שנה, שנה,  ש:

 13של רונן הייתי מעורבת,  תקשיב, אבל אני הייתי בהתחלה בהעסקה ת:

 14אנחנו ישבנו, הוא הציע מה הוא יכול לעשות, אני נוכחתי בפגישה 

 15חודשי ניסיון,  2-ראשונה ששכרו אותו ואז אמרתי להם תיקחו אותו ל

 16 לא מבינה אותך מה אתה חי באיזה עולם לא כזה לא קיים?

 17לא, אני חי בעולם שאם אני לא מעסיק מישהו אני לא שואל מתי  ש:

 18יקים את ההעסקה שלו, זה הכל. עכשיו תסתכלי על הנושאים שהם מפס

 19', כלומר 12מדברים פה בשיחה. קודם כל אנחנו מדברים פה באוקטובר 

 20 חודשים אחרי כנס צעירים.  2חודשים,  2

 21שניה, בכל נושא שאתה לוקח אתה אחראי עליו עד הסוף, נכון? כאילו  ת:

 22 אם אתה אחראי אתה אחראי עליו עד הסוף. 

 23 לא, אבל אני חושב,  ש:

 24 אלא מה? ת:

 25 שהעובדים, הדובר והעוזר,  ש:

 26לא קורה מצב שאתה אחראי על איזה שהוא נושא ואתה וקורה שזה  ת:

 27 לא קורה כמו שאתה רוצה, לא קורה מצב כזה?

 28בהחלט יכול להיות אבל לא נראה לי סביר שגודובסקי וקותי הולכים  ש:

 29ומקבלים שירותים ממשרדים כמו עובד יחזקאל ורונן צור בלי שאת 

 30יודעת על זה ובלי שמישהו משלם למשרדים האלה על השירות הזה. 

 31בואי נראה גם מה הנושאים שעולים פה. הם מדברים פה על מכתב 
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 1נושא אנטישמיות שזה בסוף מכתב שאת למשרד הפנים, לשרי הפנים ב

 2 היית אמורה להוציא, 

 3 הוצאתי.  ת:

 4 הוצאת אפילו.  ש:

 5 כן, יצא, איפה הוא יצא? ת:

 6 ומי שהכין את המכתב הזה זה רן.  ש:

 7אני, הם הכינו, הם הכינו כל מיני דברים, אני לא יכולתי להוציא את  ת:

 8משימה של  המכתב הזה והעדתי על זה כי אביגדור ליברמן אמר שזו

 9משרד החוץ ואני לא יכולה לעסוק בזה אז לא יצא מכתב, אז מה שהם 

 10הציעו לא יצא לפועל, נכון? אז הם יכולים להציע מה שהם רוצים, הם 

 11ואני אומרת את  2, 1, 1באים אלי היועצים ואומרים אנחנו מציעים לך 

 12זה אני מקבלת ואת זה אני לא מקבלת וזה תפקידם של היועצים 

 13 ם של המנהלים מה לעשות. ותפקיד

 14 מדבר על כנס אנטישמיות שאת צריכה לדבר.  60גודובסקי בשורה  ש:

 15 הייתי בכנס של האנטישמיות? דיברתי? ת:

 16 אחר כך אנחנו מדברים, רגע, אני מדבר על מה,  ש:

 17 לא, אבל תקשיב,  ת:

 18לא, זה שגודובסקי מדבר עם רן ליבנה ומתייעץ איתו ונותן לו עצות, אם  ש:

 19וף החלטת ללכת או לא החלטת ללכת לכנס זה כבר משהו אחר, אבל בס

 20עצם זה שהוא מדבר פה עם אנשים שכל שעה שלהם שווה הרבה כסף, 

 21הוא מפעיל אותם, הם מכינים מכתבים, מכינים דברים, מישהו צריך 

 22 לשלם על זה. 

 23אז גודובסקי וקותי היו צריכים לשלם להם כי הם נתנו שירות לקותי  ת:

 24 בסקי.  ולגודו

 25 השירות פה זה לקותי ולגודובסקי? ש:

 26 אז למי? אני קיבלתי משהו מתוך מה שהוצע פה? ת:

 27 הנה, בואי נראה, יש מכתב על חקיקה של זועבי.  ש:

 28 זועבי. אני הובלתי חקיקה? ת:

 29 אנחנו נגיע אליה.  ש:

 30 נגיע אליה.  ת:

 31בסקי רן כותב 'אני אכין את המכתב' למי הוא מכין את המכתב? גודו ש:

 32 יחתום עליו?
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 1 יצא מכתב? כשהם הכינו מכתב, יצא מכתב? אני לא זוכרת.  ת:

 2 יצא מכתב? ש:

 3 אני לא זוכרת שיצא מכתב.  ת:

 4 לא זוכרת.  ש:

 5 לא, אני לא זוכרת.  ת:

 6טוב. מדברים פה על לקדם פגישה, אומרים לבדוק מול פאינה, שורה  ש:

52 . 7 

 8תשמע, אני אחראית על הדברים שאני עושה אותם ועל הדברים שאני  ת:

 9עושה אותם אני מוכנה לשאת בכל האחריות. דברים שאחרים עושים 

 10אותם אני לא מוכנה לשאת עליהם באחריות, להבדיל ממך אולי כי 

 11 אתה היית אחראי על הדברים ולא נשאת באחריות עליהם. 

 12 אני עכשיו הנאשם? ש:

 13הנאשם, אבל אם אנחנו כבר מדברים. היית דירקטור בקרן לא, אתה לא  ת:

 14השתלמות של לשכת עורכי דין שמבקר המדינה פסק שגזלתם של 

 15עמלות על כל העורכי דין ברמה כזאת שלא יאומן ולא נשאת בזה 

 16 באחריות אבל היית שם דירקטור, היית אחראי על קבלת ההחלטות. 

 17 לא הנושא. אין לי מושג מה את מדברת אבל שוב אני  ש:

 18 אני אביא לך את הדו"ח של מבקר המדינה שתקרא אותו.  ת:

 19 תביאי, אני לא הנושא פה.  ש:

 20 כן, גברת קירשנבאום זה לא לעניין,  כב' הש' לוי:

 21 סליחה, סליחה, אתה צודק, אתה צודק.  העדה, גב' קירשנבאום:

 22לה רבות. זה חוזר על עצמו, זה לא במקום, אפשר לשאול שאלות כא כב' הש' לוי:

 23שמענו לא פעם שאמרת שאין לך מושג מה עשה דאוד וגם זה מעלה 

 24שאלה על יכולת הקליטה שלך על הפקודים שלך. אז זה לא, באמת, זה 

 25 לא במקום. 

 26 אני לא שולטת בכל דקה מזמנם של העובדים שלי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 השאלה, זה גם עניין של מינון.  כב' הש' לוי:

 28 10נכון, אבל כשאנחנו עובדים במשך שנים ביחד ועובדים הרבה שעות  רשנבאום:העדה, גב' קי

 29שעות ביחד כל יום אני לא שולטת על מה  10שעות ביחד, אז אם מתוך 

 30 דקות בשבוע אז אני לא חושבת שזה קנה מידה.  18או  5-שהוא עושה ב

 31 , 56תגידי, בשורה  עו"ד אבן חן:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 61561-80-61 ת"פ
 

 1862אפריל  65 

 

 5665 

 1רואה את זה במצבור הדברים כי כשלוקחים ומוציאים  פשוט פה אתה העדה, גב' קירשנבאום:

 2מכלל הפעילות את הדברים האלה , שמים עליהם זרקור ומאירים לך 

 3אותם אז התחושה שנוצרת אצל כבוד השופט שכל הפעילות היא כזאת 

 4 ואני רוצה להבטיח לך שלא. 

 5תתגבש טוב. אנחנו נשמע את המשפט עד תומו. נשמע את פרשת ההגנה ו כב' הש' לוי:

 6 תמונה. 

 7מדברים על מכתב לאקדמיה בעניין זועבי. יצא מכתב  56תראי, בשורה  עו"ד אבן חן:

 8 כזה?

 9 אני לא זוכרת.  העדה, גב' קירשנבאום: 

 10 לא זוכרת.  עו"ד אבן חן:

 11 זאת אומרת יכול להיות שכן? כב' הש' לוי:

 12 לא זוכרת בכלל.  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 לרן לשלוח אליו את המכתב.  גודובסקי אומר עו"ד אבן חן:

 14 אני לא זוכרת את המכתב הזה בכלל.  ת:

 15, זה 5בסדר. שורה מאה, טוב, זה חתוך פה. מדברים על חניות בעמוד  ש:

 16חניות זה נושא שראינו אותו שהתחיל קודם, באוקטובר עדיין מדברים 

 17 על חניות. 

 18זה לא  הם יכולים לדבר מה שהם רוצים. בפועל לא טיפלתי בחניות כי ת:

 19היה בסמכותי ולא עשיתי עם זה שום דבר, יכול להיות שהם גם הגיעו 

 20אלי שוב עם החניות האלה ואני אמרתי להם זה לא בסמכותי ואני לא 

 21 מטפלת בזה. 

 22 ניסן אומר 'החניות, נשלח מכתב'.  ש:

 23 למי נשלח מכתב? ת:

 24 לא יודע, תגידי את.  ש:

 25אני לא יודעת, אני לא שלחתי מכתב לאף אחד. אני לא הסכמתי לטפל  ת:

 26 בחניות. 

 27 טוב, בהמשך מדברים גם על נושא של מסתננים.  ש:

 28ומה אומר, מסתננים, לא, מה שאומר פה דאוד בשיחה שמפלגה  ת:

 29 החליטה לקחת נושא מסתננים ואמרה,

 30 קותי אומר.  ש:

 31להוביל את הנושא הזה. זה לא  קותי. לא יודעת. ובתוך המפלגה נתנו לי ת:

 32 מתוך מה שניסן העלה או משהו כזה, זה קותי מדווח, אומר לו. 
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 1 למה הוא בכלל צריך לדבר איתו? ש:

 2לא יודעת. תשאל אותי שאם אתה תמצא שיחה שלי שאני מדברת עם  ת:

 3 מישהו תשאל אותי למה דיברתי איתו. 

 4דים שלך מדברים אז את אומרת פה שכל השיחה הזאת שבעצם שני עוב ש:

 5עם רן ליבנה, מדברים עם ניסן זאבי, זה על היכרות חברית בלי הנחיה 

 6 שלך? בלי קשר אלייך? בלי שאת יודעת מזה?

 7אוקי, קודם כל בלי הנחיה שלי. שנית, זה הרבה פעמים קורה שאנשים  ת:

 8מתייעצים עם אנשים אחרים ממשרדים שמכירים אותם ומנצלים את 

 9ל איזה שהוא סיוע ואני רואה את זה וראיתי הקשרים שלהם כדי לקב

 10את זה יום יום. עכשיו, אם הם עובדים ביחד על הפרויקט אחר והם 

 11רוצים לנצל את הקשר שלהם עם אנשים האלה כדי לחזק את מעמדם 

 12זה גם קורה יום יום ואם זה מה שקרה אז אני לא רואה בזה פסול. 

 13דבר לא נעשה. זה לא  עובדה שממה שזה הוצע פה, שוב אני חוזרת, שום

 14אומר שמה שמגיע אלי לשולחן אני מקבלת את זה בצורה עיוורת. את 

 15הנושא של האנטישמיות אני טיפלתי לפני שהם הציעו ופה במקרה הזה 

 16לא נעשה עם המכתב הזה שום דבר כי הסברתי למה. נושא של חניות 

 17 פסלתי גם במצגת הראשונה וגם אם חזרו אלי אם חניות פסלתי את זה

 18בהמשך. חנין זועבי זה לא היה חוק שלי וגם ביקשו, שביקשו ממני כבר 

 19להתראיין, גם יש איזו שיחה שדאוד מבקש ממני להתראיין על הנושא 

 20הזה ואני אומרת לו על הנושא הזה אני לא אתראיין. אז אני, אז אני 

 21פשוט אחד אחד אני מראה לך שגם שאנשים מגיעים ומביאים לי את 

 22דווקא אומר שאני מקבלת את ההצעות האלה ולאו  ההצעות זה לאו

 23 דווקא אומר שאני שלחתי אותם לקבל את ההצעות האלה. 

 24 תגידי, גודובסקי עדכן אותך שהוא בקשר עם רונן צור ועם הצוות שלו? ש:

 25 כן, אני ידעתי שהם בקשר.  ת:

 26 הוא מעדכן אותך על איזה נושאים הוא מתייעץ איתם? ש:

 27הוא לא מעדכן אבל הוא אומר שהוא בקשר ואני הייתי בטוחה שהוא  ת:

 28 בקשר בנושא של צעירים. 

 29 הוא לא עדכן אותך על איזה נושאים הוא מדבר איתם? ש:

 30יכול להיות שהוא גם אמר תקשיבי עלו נושאים כאלה כאלה ואני  ת:

 31אמרתי לו תשמע הנושאים האלה לא מעניינים אותי, אני לא מטפלת 

 32זה יכול להיות. יכול להיות שאפילו בפגישה הוא אמר לי בזה. גם 
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 1תקשיבי התייעצתי איתם והם אמרו שאלה הנושאים ואני אמרתי לו 

 2 אני לא מטפלת בנושאים האלה. 

 3 ומי שילם על ההתייעצויות האלה של גודובסקי? ש:

 4 כנראה שגודובסקי היה צריך לשלם כי הם ייעצו לגודובסקי.  ת:

 5 זר לגודובסקי?אז כל הייעוץ עו ש:

 6נו, אני הרי לא עשיתי עם הייעוץ הזה שום דבר, נכון? לי לא יצא מזה  ת:

 7 שום דבר, למה אני צריכה לשלם על זה? 

 8, אנחנו רואים 016ת/ 18.7.12טוב. אני רוצה להראות לך שיחה מיום  ש:

 9שבתחילת השיחה גודובסקי אומר לך 'אני עכשיו התכתבתי, אני הרי 

 10 בר'ה של רונן'. בקשר תמידי עם הח

 11נכון. אני ידעתי שהוא בקשר תמידי רק הייתי בטוחה שהם בקשר  ת:

 12 תמידי בנושא של הצעירים. 

 13 מי משלם על הקשר התמידי הזה? ש:

 14 הצעירים לפרויקטים של הצעירים.  ת:

 15 אוקי.  ש:

 16הוא לא אומר לי 'אני בקשר עם רונן בנושאים שלך', אם הוא היה אומר  ת:

 17נפגש עם רונן באופן קבוע בנושאים שלך' אז הייתי לי 'תקשיבי אני 

 18 שואלת אותו למה. 

 19 אז תקראי את ההמשך.  ש:

 20 כן.  ת:

 21גודובסקי אומר לך 'אני כתבתי להם הנה יש נושא כזה, אם זה מתאים  ש:

 22 לכלי תקשורת רוסים', 

 23אז עכשיו אני שואלת אותך, עכשיו אני אסביר לך סיטואציה, אני  ת:

 24מתארת סיטואציה ותגיד לי, כבוד השופט, אני רק אומר תקשיב 

 25 לסיטואציה ותגיד לי מה אתה חושב. 

 26 מקשיב כל הזמן.  כב' הש' לוי:

 27, אני יודעת. אני יודעת. יאיר לפיד בזמנו עשה כוורת של דירקטורים העדה, גב' קירשנבאום:

 28אסף קובץ של אנשים שהם התודה של הדירקטורים בחברות. אני 

 29עוברת על הקובץ של דירקטורים ואני רואה שאין אחד דובר רוסית 

 30בקובץ הזה, אחד, אין אחד מוצא רוסי שנמצא בקובץ הזה ואז אני 

 31אומרת רגע יש פה איזה שהיא חוסר איזון ואני אומרת אני רוצה לצאת 

 32ומר לי זה רק לתקשורת רוסית ואני אומרת עם זה לתקשורת ואיווט א
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 1לאיווט לא, אני חושבת שזה דווקא צריך להיות לתקשורת כללית. ופה 

 2יש ביננו חילוקי דעות ואני אומרת בוא נשאל את רונן צור מה הוא חושב 

 3על העניין הזה. עכשיו, האם השאלה לרונן צור הנושא של הדירקטורים 

 4שורת רוסית או לתקשורת כללית, בכוורת של לפיד, זה שייך רק לתק

 5על זה אני צריכה לשלם? או שאני יכולה לשאול אותו כאחד שאני 

 6מכירה אותו ושיגיד לי את דעתו? אז רונן אומר לי 'מה פתאום זה לדה 

 7מרקר' זה כל הייעוץ שהוא נתן לי. הוא לא קידם אותי בדה מרקר, הוא 

 8ת המאמר שלי בדה לא כתב לי מאמר על ידי דה מרקר, הוא לא קידם א

 9מרקר, הוא רק אמר לי שהוא חושב שזה לתקשורת כללית, על זה אני 

 10 צריכה לשלם?

 11 גודובסקי דיבר עם החבר'ה,  ש:

 12 גודובסקי אני שלחתי אותו לדבר, נו? ת:

 13 לא, בסדר, אני רק אומר את אמרת,  ש:

 14בסדר, גודובסקי שלחתי לשאול את רונן אם הוא חושב שזה לתקשורת  ת:

 15 לתקשורת כללית ורונן אמר לו זה לדה מרקר. רוסית 

 16שיחה שלך עם גודובסקי מאותו היום  02אני רוצה לך להראות לך ת/ ש:

 17 בערך שעתיים אחרי השיחה שראינו עכשיו. 

 18 לאן להסתכל? לא מסומן פה שום דבר.  ת:

 19 . 26תסתכלי בשורה  ש:

 20 אצלנו זה לא, כן, אוקי. בסדר.  כב' הש' לוי:

 21 . 26, תסתכלי בשורה 02/ת עו"ד אבן חן:

 22 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 23אנחנו רואים שאחרי שגודובסקי מדבר איתך הוא מתקשר לאלכס קוגן  ש:

 24ומדבר איתו ומסביר לו בעצם מה על נבחרת הדירקטורים ואלכס קוגן 

 25 אומר 'הסתכלי אני ונעשה את זה ביום ראשון'. 

 26ם שאני לקחתי על עצמי, נו, ומה? אני אמרתי שדאוד קידם את הנושאי ת:

 27דאוד קידם בתקשורת רוסית. אז הוא בהחלט מקדם את זה ביזרוס כי 

 28זו תקשורת רוסית. איך זה, מה זה קשור לרונן צור עכשיו? שאמר שזה 

 29 לדה מרקר. מה? רונן צור אמר שזה ליזרוס?

 30. גודובסקי בעצם אומר שהוא סגר איתך שזה יהיה 55תסתכלי בשורה  ש:

 31                            ביזרוס,     

 32 נו בסדר.  ת:
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 1 ושאת כאילו תתני תגובה.  ש:

 2נו, ומה? בטח שזה נושא ליזרוס, ועוד איך נושא ליזרוס. גם ליזרוס ורונן  ת:

 3 אומר שזה גם לתקשורת כללית, אז מה?

 4 שגודובסקי מדבר פה עם אלכס וכי את ביקשת ממנו.  ש:

 5י בתקשורת רוסית גם אם אני לא, גודובסקי קידם את הנושאים של ת:

 6ביקשתי וגם אם לא ביקשתי, קרוב לוודאי שזה היה רעיון שלו והוא 

 7קידם את זה אבל לא בהתנגדות שלי. ואם היה שואל אותי הייתי 

 8 אומרת לו מצוין. 

 9 אוקי. ידעת שהוא מדבר עם אלכס על זה? ש:

 10 ידעתי שהוא מדבר איתו כל הזמן, הם דיברו נדמה פעמיים שלוש ת:

 11פעמים ביום. גם קוגן לקח ממנו כל מיני נושאים, כל מיני רעיונות, היה 

 12 ביניהם שם איזה שת"פ כזה. 

 13 . 1825, זה ת/1.7.12אני רוצה להשמיע שיחה בין גודובסקי למתן מיום  ש:

 14 אבל נראה לי שמתן העיד פה שהצעירים העסיקו את רונן צור ולא אני.  ת:

 15 זה,  ש:

 16נראה אחר כך, נכון? כי אתה כל הזמן נראה אחר כך, כנראה גם את זה  ת:

 17 נראה אחר כך. 

 18 

 19  )השמעת שיחה באולם(

 20 

 21מתן פה בשיחה בא בטענות לגודובסקי ומבקש שמהמשרד של רונן צור  עו"ד אבן חן:

 22יפסיקו ללחוץ עליו ולשגע אותו וגודובסקי מסביר לו שהוא חייב 

 23בצהריים יש פגישה ואתם מתחילים  להעביר את הכסף כי ביום חמישי

 24עבודה שוטפת. עכשיו, ביום חמישי באמת היתה פגישה. פגישת עבודה 

 25ראשונה שהצוות של רונן, של עובד, ביחד איתם ועם גודובסקי ועם 

 26 קותי. את זוכרת את הפגישה הזאת?

 27בל לא יכול להיות שהיתה, אני לא פוסלת את זה, אני לא זוכרת, א  העדה, גב' קירשנבאום:

 28פסלתי, אמרתי שיכול להיות שבאמת היה, יכול להיות שבהתנעת 

 29התהליך כן הייתי. ובהמשך לא הייתי או פעם אחת או לא הייתי בכלל 

 30 יותר. אבל זה התנעת התהליך של הכנס אז בוודאי שהייתי. 

 31 לא, זה התנעת התהליך של היחסי ציבור שאת מקבלת.  ש:
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 1עבור צעירים וזה חתום עם צעירים  לא, זה התנעת התהליך של עבודה ת:

 2כבר היה כנס ואתה, זה לא בסדר מה שאתה אומר  17.6-בתחילת יוני וב

 3כי אני לא קיבלתי שום יחסי ציבור רק לפאינה. אני הובלתי את המהלך 

 4הזה, עמדתי בראש הפורום צעירים הרבה לפני שרונן צור ועובד 

 5ן לך כבר מה להגיד יחזקאל נולדו לפרויקט הזה. אז אתה יכול, כשאי

 6אז אתה מציג את זה ככה, אז תציג, כל אחד יש צד שלו וכבוד השופט 

 7 ישפוט. 

 8, זה סיכום הישיבה שהיתה באותו יום 506אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 9חמישי. בואי נראה מי היו הנוכחים שם בפגישה, קודם כל את רואה 

 10השר פאינה שהסיכום שכתוב 'סיכום פגישת עבודה' נערכה עם סגנית 

 11 קירשנבאום. 

 12 אני לא רואה שאני חתומה על הדבר הזה.  ת:

 13 אז שכתבו שהיית אז כתבו סתם? ש:

 14לא יודעת, אולי הייתי אבל אם אני הייתי מקבלת והייתי חתומה אז  ת:

 15 אולי הייתי מתקנת דברים, אולי לא הייתי כותבת שזה לא כתוב נכון. 

 16 ת להגיד מה שאת רוצה. בגלל זה אני מראה לך ונותן לך אפשרו ש:

 17אז אני מגיבה לך כבר, אני אומרת גם אם הייתי בפגישה ואם הייתי  ת:

 18קוראת את הנוסח הזה, אני לא יודעת מה כתוב בתוך הנוסח, אני עוד 

 19לא קראתי אבל אם כבר הייתי רוצה לראות אז כבר הייתי מעירה על 

 20 זה. 

 21 תסתכלי, מי שהשתתף בפגישה זה קודם כל את,  ש:

 22 כן.  ת:

 23 קותי צפרי הדובר שלך, גודובסקי, שלומי לוי, מי זה שלומי לוי? ש:

 24 יועץ שלי.  ת:

 25יועץ שלך. רונן צור, חגי פיינגולד, ניסן זאבי ורן ליבנה. על מה היתה  ש:

 26 הפגישה? מה היתה המטרה של הפגישה הזאת?

 27לא יודעת, אני עוד לא קראתי, אתה רוצה שאני אקרא ואני אגיד לך?  ת:

 28היתה צריכה להיות פגישה שמתניעה את  5.7-יודעת שהפגישה ב אני

 29המהלך של הצעירים ומובילה אותנו לכנס ולדעתי זה גם פגישה שבה 

 30נקבע שהכנס יקראו לו משנים כיוון או משהו כזה שזה היה רעיון של 

 31 רונן צור. 

 32 איפה הצעירים פה בפגישה? ש:
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 1 , אז קודם כל אני לא יודעת אם לא היו צעירים ת:

 2 אז לא כתבו? ש:

 3לא יודעת. שנית, הרבה פעמים הם ראו בי כנציגה שלהם ולא תמיד הם  ת:

 4יכלו להגיע, באיזה שהוא שלב הם התחילו להגיע לכל הפגישות והיו 

 5פגישות שאני לא הייתי שם והיו רק צעירים. זה לא משהו שזה היה 

 6קבוע, אבל הם בהחלט ראו בי כמישהי שהיא מייצגת אותם, מישהי 

 7רבה פעמים סמכו גם על הדעה שלי וגם על שמובילה את המהלך וה

 8 המילה שלי. 

 9יש פה פגישה ראשונה, שמענו קודם את הלחץ של גודובסקי שמתן  ש:

 10ישלם לפני הפגישה הזאת. פגישת התנעה של העבודה המשותפת, את 

 11 אומרת, 

 12 מאור, אתה,  ת:

 13 שניה, את אומרת לפרויקט צעירים, אני אומר ליחסי ציבור שנתנו לך.  ש:

 14 איזה יחסי, תנמק איזה יחסי ציבור.  ת:

 15תיכף אנחנו נעבור על מה שיש שם. עכשיו, אם, בואי נלך לפי הגישה  ש:

 16שלך, פגישת התנעה של פרויקט צעירים, איך יכול להיות שלא הזמינו 

 17 אותם, איפה, 

 18 הזמינו אותם, אולי לא יכול להגיע. זאת גם וורסיה יכולה להיות.  ת:

 19 ? בלי אלישבע? בלי צעירי תל אביב? בלי מתן? בלי דני ש:

 20תראה, אם אתה רוצה להציג פה תזה שכל הכנס של צעירים וכל  ת:

 21הפרויקט של שיבוץ צעירים בכנסת וכל הדרום איתן כל זה היה פסאדה 

 22בשביל לתת יחסי ציבור לפאינה קירשנבאום, תקשיב, ירדתם נמוך 

 23לעשות כנס  מאוד, באמת ירדתם נמוך מאוד כי גם ראית, אם רציתי

 24צעירים ושזה יהיה לקירשנבאום אז לא הייתי מזמינה עוד חברי כנסת 

 25ואם הייתי רוצה שזה יהיה לישראל ביתנו אז בטח הייתי מזמינה שם 

 26את אביגדור ליברמן ולא טרכטנברג ובטח לא את דפני ליף, הייתי כבר 

 27מארגנת שם ככה שזה יהיה יותר ישראל ביתנו ממה שכללי ואם הייתי 

 28צה לעשות, תשמע, אתה יודע מה? זה כל כך מעליב אותי מה שאתה רו

 29עושה אבל מה שאתה עושה עכשיו עשיתם לי את זה בתקשורת במשך 

 30שנים, אז אני צריכה להיות כבר מחוסנת לזה ועדיין אני לא מחוסנת,  2

 31 עדיין זה כואב לי. 

 32 מי שהעיד פה הסביר,  ש:
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 1 מי שהעיד פה והסביר היה רונן,  ת:

 2 הכנס צעירים נועד לקדם אותך זה ניסן זאבי, לא אני. ש ש:

 3לא, ניסן זאבי הוא כלום, אמר רונן צור שהוא לא ידע על מה הוא מדבר.  ת:

 4עמד פה רונן צור, בעל המשרד, ואמר שהשירות ניתן לצעירים. עמד פה 

 5 מתן דהן ואמר שהפרויקט נעשה עבור צעירים, 

 6 ך שוחד על זה. מתן דהן הודה והורשע על זה שנתן ל ש:

 7 לא נכון,  ת:

 8 מה לא? ש:

 9אני לא יודעת על מה הורשע ועל מה עשיתם עסקת טיעון ואתה יודע  ת:

 10מה, אתה אומר לא ניכנס אבל הוא עמד פה והעיד, פה בבית המשפט 

 11הזה, פה, לא שם, עמד והעיד שהכסף ליחסי ציבור תוכנן עוד בדצמבר 

 12לפני שנולד רונן צור, ולפני הכל. אבל אם אתה רוצה לטעון  1812

 13 1.5מה שהיא עשתה היה בשביל לקבל עוד  שפאינה קירשנבאום כל

 14כתבות שהיו לי בתקופה הזאת אז באמת ירדתם  288כתבות לעומת 

 15 נמוך מאוד, אין לי מה לענות לך על זה, פשוט אין לי מה לענות לך. 

 16בואי נעבור על מה שהיה בפגישה ותסבירי. זו פגישה שאת היית. קודם  ש:

 17ר ליישום חוק הנכבה. חוק כל מתחילים לדבר על מהלך תקשורתי באש

 18 הנכבה מה קשור לצעירים?

 19 אני לא ראיתי פרוטוקול הזה, אני לא יכולה להתייחס אליו.  ת:

 20 זה היה בפגישה או שכתבו את זה,  ש:

 21אני לא זוכרת, אני זוכרת שהפגישה היתה בנושא התנעת הפרויקט  ת:

 22ה הצעירים ועל הכנס צעירים ועד כמה שאני זוכרת בפגישה הזאת הי

 23רעיון של רונן צור, הרי בהתחלה רצינו לעשות כנס צעירים שרק יקבע 

 24וייתן מעמד לפורום צעירים שהולך לקום פורום צעירים שיטפל בנושא 

 25של צעירים ואז משולחנות עגולים עלה נושא של הירידה לברלין ועדיין 

 26לא חשבנו איך אנחנו נקרא, כשהגענו לפגישה עם רונן, לפגישה 

 27נולד הרעיון לקרוא לזה משנים כיוון, זה מה שאני זוכרת הראשונה, שם 

 28 מהפגישה הזאת. זה מה שאני זוכרת. 

 29 ואת כל השאר? כב' הש' לוי:

 30אני קודם כל לא קראתי את הפרוטוקול, אני לא מכירה אותו, לא  העדה, גב' קירשנבאום:

 31 ראיתי אותו אז אני לא יכולה להתייחס לכל השאר. 

 32 ראי. עכשיו תק כב' הש' לוי:
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 1עכשיו אני אקרא. אז שוב, תאגידי מים, איך, אם אני הייתי שם והייתי  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 קוראת, 

 3גברת קירשנבאום בהתחלה, תגידי אם היה או לא היה, אחרי זה  כב' הש' לוי:

 4 תיאוריות, הסברים. 

 5אני לא חושבת שהנושא, שוב, אני אקרא. לא יכולה לטפל בנושא  העדה, גב' קירשנבאום: 

 6 תאגידי מים, אני לא יכולה, 

 7 אבל לא זה שאלתי, לא יכולה או לא יכולה, היה או לא היה? כב' הש' לוי:

 8 לא זוכרת שהנושאים האלה שהיו.  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 לא זוכרת זאת אומרת שאת לא יכולה לשלול גם.  כב' הש' לוי:

 10 אני, יכול, אני לא זוכרת שנושאים אלו הועלו בפניי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 11 אוקי. ארנונה? כב' הש' לוי:

 12 גם ארנונה אני לא יכול לטפל , לא זוכרת שאני,  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 היה או לא היה? כב' הש' לוי:

 14ב אומרת אני זוכרת לא זוכרת שהנושאים האלה הועלו בפניי, אני שו העדה, גב' קירשנבאום:

 15שבפגישה הזאת דובר על הכנס, לא זוכרת כל שאר הנושאים וזוכרת 

 16 שבפגישה הזאת, 

 17 האם את זוכרת שעלה או זוכרת שלא עלו? כב' הש' לוי:

 18אני לא זוכרת שעלו, אני לא זוכרת את הנושאים האלה שעלו בפגישה  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 הזאת. 

 20 בסדר. אוקי.  כב' הש' לוי:

 21 ואני זוכרת שעלה הנושא של הכנס.  דה, גב' קירשנבאום:הע

 22 חכי.  2רגע, נגיע, זה סעיף  עו"ד אבן חן:

 23 אוקי.  ת:

 24 ארנונה את אומרת את לא זוכרת שהיה? תאגידי מים,  ש:

 25לא, אני קודם פסלתי את הנושאים האלה ואמרתי שאני לא יכולה לטפל  ת:

 26 ם הנושאים?בהם, אז למה הייתי צריכה להגיע ליוני שוב ע

 27 בגלל זה אני מתפלא, למה את,  ש:

 28אז אני אומרת אני עוד במצגת פסלתי את הנושאים הלאה ואמרתי  ת:

 29 שאני לא מטפלת בהם. 

 30 נו, ואנחנו רואים שביוני יש ישיבה שלפחות כותבים , ש:

 31אני לא כתבתי פרוטוקול הזה, לא אישרתי את הפרוטוקול הזה, אני לא  ת:

 32ה הועלו בישיבה הזאת, אני זוכרת דבר אחד זוכרת שהנושאים האל
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 1בישיבה הזאת הדבר היחידי שנדון זה היה כנס צעירים. עכשיו, לקחת 

 2את זה להביא אז אני גם אכתוב מלא דברים בלי שאתה תחתום ותאשר 

 3ואני אגיד שאתה ידעת והיית בפגישה, היית היום בפגישה ועכשיו אני 

 4תום ואני אגיד אבל אתה אכתוב מה שאני רוצה בתוכן ואתה לא תח

 5 היית נכון היית פה בדיון היום בבית משפט? 

 6 בגלל זה אני נותן לך לענות.  ש:

 7אז אני אומרת לך, זה לא עלה. הדבר היחידי שעלה, עלה נושא של  ת:

 8 צעירים. 

 9 זאת אומרת הקמת רשות לאכיפת חוקי הבניה לא עלה? ש:

 10זרת, אתה יכול לקרוא לא, זה לא בסמכות שלי ולא עלה. אני שוב חו ת:

 11את זה כולם, אני זוכרת שהפגישה הזאת נועדה אך ורק להתנעת 

 12 התהליך של הצעירים והוחלט על הכנס. 

 13תראי, כשכותבים בהתחלה את השביעות הרצון מהמהלך מול שר  ש:

 14 האוצר לגבי יישום חוק הנכבה. 

 15 אני לא טיפלתי גם בחוק הנכבה.  ת:

 16 אוקי.  ש:

 17אם באמת זה רק בעניין הצעירים היה אז זה הגיוני שזה יהיה אבל  כב' הש' לוי:

 18 בלעדיהם?

 19הם לא תמיד יכלו להגיע מהדרום, הרי הם נמצאים כולם שם בדרום,  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 הכי קרוב בדרום זה באר שבע והלאה זה מצפה רמון, אשלים, 

 21 אבל מתאמים, ראינו שמתאמים,  כב' הש' לוי:

 22אז הם מתאמים, אתה יודע מה זה לתאם עם מתן? הוא קובע איתך  ום:העדה, גב' קירשנבא

 23פגישה מיליון פעם ולא מגיע אז גם איתם הוא כנראה קבע ולא הגיע, 

 24 אני לא יודעת. 

 25 אבל היו עוד שם.  כב' הש' לוי:

 26 אני לא יודעת,  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 המזי"א הזאתי עובדת בתל אביב, לא? כב' הש' לוי:

 28 אני לא,  גב' קירשנבאום:העדה, 

 29 בירושלים.  עו"ד אבן חן:

 30 בירושלים.  העדה, גב' קירשנבאום:

 31 היה גם צעירי תל אביב.  עו"ד אבן חן:

 32 וצעירי תל אביב,  כב' הש' לוי:
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 1 אני לא יודעת למה מיכאל גולה לא הגיע, לא יודעת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 מה? זה הגיוני? כב' הש' לוי:

 3אני לא יודעת מה הגיוני או לא מה הגיוני, אני מגיעה לפגישה שלא אני  שנבאום:העדה, גב' קיר

 4מתאמת אותה. לא אני קובעת מי מגיע, לי אומרים יש פגישה עם 

 5 צעירים אצל רונן צור אני מגיעה לפגישה עם רונן צור, לא הגיעו. 

 6 ואת רואה את כל,  כב' הש' לוי:

 7יעו, למה לא הגיעו? אמרו בסדר לא יכולים להגיע ואני רואה לא הג העדה, גב' קירשנבאום:

 8תייצגי אותם, בפעם הבאה אני לא מגיעה, הם מגיעים, הרי היו פגישות 

 9שאני לא הגעתי רק הם הגיעו אז זה אומר שאני מחוץ לעניין? אם טוען 

 10פה תובע שהיחסי ציבור ניתנו לי ואני לא הייתי בפגישות אז איך ניתנו 

 11לא הייתי בפגישות? איך ניתנו לי יחסי ציבור?  יחסי ציבור לי אם אני

 12 הרי לא הייתי בפגישות אז איך נתנו לי יחסי ציבור?

 13 כן. טוב. יכול להיות שיש להם תשובות. כן.  כב' הש' לוי:

 14 . כתוב ניסן וקותי ייפגשו לבניית תוכנית עבודה, 5, סעיף 5תגידי, שורה  עו"ד אבן חן:

 15 ונה? פסחת בכו 2סעיף  עו"ד ג. אדרת:

 16, צוות צעירים זה היא זוכרת שהיא היה, כל השאר היא 2לא, זה שיש  עו"ד אבן חן:

 17 אומרת שלא אז אני עובר איתה. 

 18 המשיכו לעבוד.  עו"ד ג. אדרת:

 19, ניסן וקותי ייפגשו 5נכון. לא אמרנו שלא היה כנס צעירים. סעיף  עו"ד אבן חן:

 20רשנים פוליטיים. לבניית תוכנית עבודה תקשורתית, מיפוי כתבים ופ

 21 היה? את זוכרת?

 22לא יודעת, אני לא הייתי צריכה, לא זוכרת את זה ואני גם לא ישבתי  העדה, גב' קירשנבאום:

 23ולא הייתי צריכה לעשות מיפוי ואם קותי שניסן יעזור לו למפות או 

 24 משהו לעשות, אני, מה לי זה קשור?

 25 קותי עובד אצלך,  ש:

 26 שיגיעו לכנס?אולי הם רצו למפות כתבים  ת:

 27 לא יודע.  ש:

 28גם אני לא יודעת, אני לא ראיתי את הזה ולא הייתי, לא יודעת, אולי  ת:

 29 הם רצו למפות את הכתבים של הכנס. 

 30 פרשנים פוליטיים? ש:

 31 מי מגיע לכנס אם לא פרשנים פוליטיים? לכנס שינוי כיוון? ת:
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 1ך לפחות הוא לגבי הכנס, ניסן זאבי שהיה אחראי על תיק הלקוח שלך, כ ש:

 2אמר, העיד וסיפר שהכנס הוא עוד אמצעי למצב אותך באופן אישי 

 3. העיד פה גם רן ליבנה 2122ולייצר חשיפה תקשורתית עבורך. זה בעמוד 

 4הוא אמר שהעבודה שהוא והצוות של רונן צור השקיעו בכנס נועדה 

 5עבורך, שאת היית הלקוח ולא היה אף גורם אחר. עכשיו תגידי למה 

 6אבי ורן ליבנה אומרים שגם הכנס של הצעירים נועד עבורך שאת ניסן ז

 7 הלקוח? 

 8אני זוכרת בעידוד של רן שהעיד פה הוא אמר שהנושא של הצעירים אני  ת:

 9הבאתי עוד לפני הפגישה הראשונה שלהם איתי, שנושא הצעירים אני 

 10הבאתי וזה נושא שטיפלתי עוד לפני שהם נפגשו איתי בכלל. למה אומר 

 11נה למשל, רן ליבנה לא ממשרד של רונן צור בכלל אז אני לא רן ליב

 12יודעת איך הוא רואה בי לקוח כי אני לא הייתי לקוח של ת.ר.א, לא אני 

 13ולא צעירים לא היו לקוחות שם. ניסן כבר התייחסנו לזה, ואין, שוב 

 14אני אומרת, מאור, אם אתה חושב שפאינה קירשנבאום כל מה שהיא 

 15מנוע ירידה של צעירים מהארץ מכל הנושא של רצתה מכנס צעירים ל

 16הדרום האיתן, אם כל המטרה שלי היתה להוציא שתי כתבות 

 17 באינטרנט או בעיתון אז אין לי מה לענות לך חוץ מלהיעלב ממך אישית. 

 18 אז אני יכול להגיד את לא צריכה להיעלב כי א' זה לא מה שאני חושב,  ש:

 19 אבל זה מה שאתה מציג פה.  ת:

 20, מה שאני מציג זה מה שאמרו האנשים שהיו אחראים על יחסי לא ש:

 21 הציבור בכנס. 

 22אתה מציג שניסן אמר שכל מה שאני עשיתי זה כדי לקבל את הפרסום  ת:

 23אז אני אומרת אם זה אתה מציג את זה ואתה מאמין בזה, אז אין לי 

 24 מה להוסיף על זה פשוט. 

 25ם על יחסי הציבור מה שאני אומר לך זה שמה שאמרו שני האחראיי ש:

 26 לאותו כנס, 

 27 ששניהם לא עובדים,  ת:

 28 זה כנס חשוב וראוי,  ש:

 29מי אמר? הם לא אמרו את זה, הם אמרו שכל מה שנעשה זה כדי להגדיל  ת:

 30 לי את החשיפה של פאינה קירשנבאום. 
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 1אז אני אומר לך זה כנס חשוב וראוי אבל מה שהם אומרים שמבחינת  ש:

 2ך כלקוח והם פעלו בכנס כדי לקדם אותך, זה יחסי הציבור הם ראו אות

 3 מה שהם אומרים, לא אני אמרתי. 

 4אני לא הייתי לעולם לקוחה של ת.ר.א אז הוא לא יכול לראות בי את  ת:

 5הלקוח ואפילו לא הייתי לקוחה של צור וצור העיד פה שלא הייתי 

 6לקוחה אלא לקוחות היו צעירים אז אני שוב תשאל אותי את זה, בכל 

 7יה שאתה רוצה ואני אענה לך בדיוק את אותה תשובה, אני הובלתי וורס

 8את הפרויקט, אני הייתי נשיאת הפורום צעירים בכל מקום שהם 

 9הופיעו אני הופעתי והייתי שם, ייצגתי אותם, הובלתי איתם את הבג"צ, 

 10הובלתי איתם עוד פרויקטים, לא רק את הכנס ולא רק דרום איתן , 

 11הרבה דברים. אבל אם אתה חושב שאת זה הובלתי והייתי איתם ב

 12עשיתי בשביל לקבל חשיפה אז אין לי מה להוסיף על זה פשוט. חוץ מזה 

 13להגיד שזה הזוי, הזוי לגמרי ואם על זה מבסס את הטענה שלך ואת 

 14 התזה שלך אז סליחה, זה עלוב, לא רוצה להגיד מה אתה אבל זה עלוב. 

 15קירשנבאום. גם הרמזים האלה לא  מספיק, מספיק עם זה גברת כב' הש' לוי:

 16 במקום, התובע עושה את מלאכתו. 

 17 לא מספיק, כי תובע,  העדה, גב' קירשנבאום:

 18 לא לחלק לו ציונים.  כב' הש' לוי:

 19אז תובע צריך לחפש את האמת ואני לא מרגישה שבמשפט הזה  העדה, גב' קירשנבאום:

 20ועכשיו  מחפשים אמת, אני מרגישה שבבית המשפט הזה סימנו מטרה

 21 מנסים לצייר את העיגולים סביב המטרה. 

 22גברת קירשנבאום, ניתנה לך ההזדמנות להגיד את זה, את אומרת את  כב' הש' לוי:

 23 זה באופן חופשי אבל מספיק. כן. 

 24. יש פה סיכום פגישה פאינה והצוותים, 711אני רוצה להראות לך ת/ עו"ד אבן חן:

 25. תסתכלי בעמוד השני אפשר לראות 12.18.12אנחנו מדברים פה כבר על 

 26 את הנושאים שעלו בפגישה. 

 27אני מכותבת לזה? זה נשלח אלי? אני חלק מהצוות שיושב פה? אני  העדה, גב' קירשנבאום:

 28 זה אלי? הייתי בזה? מה? איך אתה מקשר את

 29 יש פה צוות של עובד יחזקאל, רן ליבנה, טל חכים, אם תגידי לי,  ש:

 30 מי,  ת:

 31רגע, שההסבר שלך זה שהם כותבים ביניהם שטויות וזה לא קשור  ש:

 32 אליך, בסדר, 
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 1 אז הם כותבים ביניהם שטויות וזה לא קשור אלי.  ת:

 2 אוקי. אז אין צורך לתת לך אפשרות להגיב לזה? ש:

 3 אז הנה הגבתי.  ת:

 4 אוקי. בואי נעבור נראה רק מה השטויות שהם כתבו.  ש:

 5אני לא צריכה על שטויות שהם כותבים כי זה לא אני, אפילו לא נשלח  ת:

 6לדאוד אם אתה טוען, ולא נשלח לקותי כמו שאתה טוען, משהו שהם 

 7 כותבים ביניהם לגמרי. 

 8ת, מדברים על כנס הם מדברים על חנין זועבי, מדברים על אנטישמיו ש:

 9 כתוב.  2שייערך, כנס אנטישמיות שייערך בכנסת. תסתכלי בעמוד 

 10 לא היה כנס אנטישמיות בכנסת.  ת:

 11 כתוב ביום ראשון פאינה תזמין אנשים,  ש:

 12אין, אבל לא היה כנס, לא היה כנס בכלל, לא יודעת מה פאינה תזמין  ת:

 13 ואיזה כנס, לא היה כנס אנטישמיות בכנסת. 

 14 ברים על חניות. מד ש:

 15 לא חוזרת על מה שכבר אמרתי.  ת:

 16 והם מדברים גם על צעירים.  ש:

 17 מה הם עשו בחודש אוקטובר לצעירים? מה? לא יודעת מה עובד,  ת:

 18 . 2, 2תסתכלי בעמוד  ש:

 19לא, תקשיב, אני לא מכותבת, לא חלק מהישיבה הזאת בכלל, לא יודעת  ת:

 20ים של שום משרד. אלא אם מה, אני לא צריכה לפרש מסמכים פנימי

 21אתה רוצה לשלם לי משכורת ולהפוך אותי לפרשנית פה על הדוכן. כי 

 22 את הפנסיה לקחתם לי אז לפחות את המשכורת על הפרשנות תשלמו. 

 23בכל מקרה, מי שלא מוזכרים פה מבחינת נושאים מבחינת שמות, לא  ש:

 24 "איילים", לא 'רוח חדשה', לא צעירי תל אביב, הם לא פה. 

 25 לא רונן צור, לא ניסן, לא אף אחד. עובד יחזקאל ורן ליבנה.  עו"ד ג. אדרת:

 26 בסדר, עובד יחזקאל ורן ליבנה.  עו"ד אבן חן:

 27 כן, כתבו ביניהם.  עו"ד ג. אדרת:

 28 כותבים ביניהם.  עו"ד אבן חן:

 29 התכתבות פנימית.  עו"ד ג. אדרת:

 30 תים מיום שני, , הכנה לקראת פגישת צוו500בואי נראה ת/ עו"ד אבן חן:

 31 זה אפילו לא יודעת מאיזה משרד זה נולד.  העדה, גב' קירשנבאום:

 32 . 11.0.12 ש:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 61561-80-61 ת"פ
 

 1862אפריל  65 

 

 5605 

 1 מי? ממי? למה? לא יודעת מאיפה הומצא הדבר הזה בכלל.  ת:

 2רן ליבנה התייחס למסמך הזה בעדות שלו. הוא הסביר שהמטרה של  ש:

 3העבודה שלהם היתה לעזור לצוות שלך להיות יותר אפקטיבי וזה נועד 

 4לעזור לקידום שלך. עכשיו, שוב, אם נעבור על הנושאים שמופיעים פה, 

 5כמו שאמרתי רן ליבנה העיד פה והתייחס לזה, אנחנו מדברים עוד פעם 

 6 , רשות לאכיפת עבירות בניה, אונר"א, חניות, על חוקי זועבי

 7 לא יודעת אפילו מה זה אונר"א.  ת:

 8צעירים וחידוד המסר המדיני. עכשיו, מה? גם רן ליבנה לא יודע מה  ש:

 9 הוא עושה?

 10לא יודעת מה הוא עושה. אני שכרתי שירותים של רן? אני שכרתי  ת:

 11 או איתו? שירותים של ת.ר.א? אני פסלתי את כל הרעיון שהם ב

 12 אז למה הוא ממשיך לעבוד,  ש:

 13אני לא ידעתי בכלל שת.ר.א מועסקים גם על ידי רונן צור. לא ידעתי.  ת:

 14עכשיו, אם יש ביניהם דין ודברים ונכון אמרתי שאם החבר'ה שלי רצו 

 15לנצל אותם קצת לשאוב, את האונר"א בכלל לא שמעתי על זה, לא 

 16ה אונר"א, לא טיפלתי בזה יודעת מה זה אונר"א, אני יודעת מה ז

 17לעולם, כל הנושאים פה בכלל לא לטיפולי. לא יודעת מה. תקשיב, טוב. 

Speechless  .18 מה שנקרא 

 19 אני לא הייתי שם.  ש:

 20 גם אני לא.  ת:

 21 רן ליבנה היה והוא העיד פה.  ש:

 22 אבל אני גם לא הייתי שם.  ת:

 23אני אין לי איך, חוץ מלהציג לך את מה שרן אמר אין לי מה להסביר,  ש:

 24 רן אומר שהוא, 

 25 אבל אני לא הייתי שם ולכן אני לא יכולה לענות לך על זה.   ת:

 26 אני שואל,  ש:

 27לא כתבתי, לא ראיתי את המסמך הזה, לא התייחסתי למסמך הזה, לא  ת:

 28אין לי מה הוצג לי המסמך הזה בשום מקרה לפני המשפט הזה. 

 29 להתייחס אליו. 

 30 אז כשרן מעיד ואומר שזה עבודה שהוא עשה בשבילך? ש:

 31אבל רן לא עבד בשבילי ות.ר.א לא עבדו בשבילי אז אין לי איך להסביר  ת:

 32 לך את זה. 
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 1. זה סיכומי עבודה שניסן זאבי הכין. 65אני רוצה להראות לך את נ/ ש:

 2כותב בסיכומים שם  קודם כל אנחנו רואים וזה כבר עלה פה שניסן

 3 הלקוח פאינה קירשנבאום ,

 4שאני אגיב לזה עוד פעם שרונן צור אמר שהוא לא ידע מה הוא כותב  ת:

 5ושזה פנימי של ניסן ושרונן עבד עבור צעירים? אבל אני צריכה להגיד 

 6את זה, כי אם אתה כל פעם מעלה שניסן אומר שהוא עבד עבור פאינה 

 7באום אז רונן צור העיד פה שפאינה קירשנבאום והלקוח פאינה קירשנ

 8 לא היתה לקוח שלהם. 

 9 בסדר. בואי נראה מה העבודה שהוא עושה. הוא כתב, הוא לא מבין,  ש:

 10 גם זה הוא כותב לעצמו. אני אפילו לא יודעת אם זה עובר לרונן לאישור.  ת:

 11 זה עובר לרונן.  ש:

 12 איך אתה יודע? ת:

 13 זה מה שניסן העיד פה.  ש:

 14 ה שניסן אמר, רונן אישר שהוא קיבל את זה?אז זה מ ת:

 15 גם אמיר נמי,  ש:

 16 אבל רונן אישר שהוא קיבל את הסיכומים האלה? ת:

 17 גם אמיר נמי וגם ניסן אמרו,  ש:

 18שאלתי אם רונן ראה את הסיכומים האלה והתייחס אליהם? אתה  ת:

 19 יודע?

 20 אבל גברת קירשנבאום, את עושה פה עכשיו עבודה,  כב' הש' לוי:

 21שתובע היה צריך לעשות ולא עשה. כי כשהיה פה רונן צור היה צריך  העדה, גב' קירשנבאום:

 22 לשאול אותו אתה ראית את הסיכומים האלה?

 23 שאלו אותו, הציגו לו.  עו"ד אבן חן:

 24גברת קירשנבאום, אני מודה לך על הניסיון לעזור לי, זה מה שאני צריך  כב' הש' לוי:

 25 לעשות. 

 26 סליחה.  אום:העדה, גב' קירשנב

 27זה בסדר, זו זכותך, אני לא בטוח שזו הדרך הכי טובה להתמודד עניינית  כב' הש' לוי:

 28 עם השאלות. 

 29 אבל אני לא יכולה להתייחס למסמכים,  העדה, גב' קירשנבאום:

 30אז יכול להיות, את תחליטי איך את רוצה להשיב אבל התשובות  כב' הש' לוי:

 31ה באמצעות הפניה לדברים של חוזרות האלה, דפוס התשובות האל

 32עדים אחרים זה לא, מה שמתבקש ממך זה להשיב עובדתית ולא 
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 1פולמוס תשובות שמתפלמסות עם ראיות אחרות. אבל בסדר, אם זו 

 2 התשובה. 

 3אז זו לא התשובה. כבוד השופט, אני לא ראיתי את הסיכומים האלה,  העדה, גב' קירשנבאום:

 4ולתי להתייחס לסיכומים האלה לא הוצגו לי סיכומים האלה, לא יכ

 5בזמן אמת, כל מה שרונן צור לא ראה את הסיכומים האלה זה מה 

 6שהבנתי ממנו אבל אני, מה מבקשים ממני להתייחס? לאיזה שהם 

 7סיכומים פנימיים שבן אדם כותב לעצמו שאפילו הבוס שלו לא מאשר 

 8ולא עובר על זה ומבקשים ממני שאני אאשר את זה? שאני לא ראיתי 

 9את הסיכומים האלה בזמנו שאין, שלא יכולתי להביע את העמדה שלי 

 10לגבי הסיכומים האלה בזמנו וכל פעם חוזרים ושוב עם אותם הנושאים 

 11 שואלים אותי אותן שאלות ואני עונה אותן התשובות. 

 12כן. טוב. הטענה, אם ניקח מכלל התשובה שלה יסוד חדש שהנושאים  כב' הש' לוי:

 13 ולי תחדשו. חוזרים על עצמם וא

 14 א' אנחנו משתדלים,  עו"ד אבן חן:

 15 מאחר שמדובר בשעת בוקר מוקדמת זה לא מופרך.  כב' הש' לוי:

 16 אנחנו משתדלים לחדש.  עו"ד אבן חן:

 17 כן.  כב' הש' לוי:

 18ב' את שאלת אז הראינו את זה לרונן צור, רונן צור אמר שהוא ראה את  עו"ד אבן חן:

 19את רשומה כלקוח אז הוא אומר  הדברים האלה וכששאלו אותו למה

 20שהיו את הצעירים ואם הם הגדירו אותך כמי שמובילה אז הוא ראה 

 21 אותך כלקוח. 

 22 מצוין, תשובה מצוינת.  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 בסדר. בואי נראה מה הנושאים,  ש:

 24אבל זה רונן, אני לא ראיתי את הסיכומים האלה ולא מודעת להם ורונן  ת:

 25את הפרויקט צעירים ולכן הם קראו לי כלקוח? אז  אומר שאני הובלתי

 26 זה גם סידור פנימי של המשרד שלהם, לא כלפיי. 

 27טוב. אנחנו תיכף נעבור פה ונראה מה הנושאים ונראה מה הם ראו  ש:

 28. זה מייל 118אותך כלקוח אבל עוד לפני אני רוצה להראות לך רגע את נ/

 29שולח, שולח את זה בעניין תוכנית לצעירי ישראל שדני גליקסברג 

 30 לאיתי. את יודעת מי זה איתי?

 31 לא.  ת:

 32 איתי זה איתי בן חורין שהוא היה איש יחסי הציבור של "איילים".  ש:
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 1 אוקי.  ת:

 2 עכשיו, ל"איילים" היה בעצם משרד יחסי ציבור שהם עבדו איתו קבוע.  ש:

 3 כן.  ת:

 4 הם לא היו צריכים את רונן צור.  ש:

 5אבל אמר מתן שאמרו שזה לא נכון שאיתי יעבוד גם על השוטף וגם על  ת:

 6הפרויקט צעירים ולכן הוחלט לקחת משרד ולכן בחודש דצמבר הם 

 7 תקצבו את הפרויקט הזה ותקצבו אותו עם משרד פרסום חיצוני. 

 8 את יודעת למה הם לקחו,  ש:

 9ל לעבוד לא, אני לא יודעת אבל זה מה שמתן הסביר שבן חורין לא יכו ת:

 10 גם על הפרויקט הזה ולכן הם מתקצבים משרד נוסף. 

 11 מה את יודעת על זה? כב' הש' לוי:

 12 לא יודעת. זה מה שמתן אמר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 13 אני שואל מה את ידעת בזמן אמת? כב' הש' לוי:

 14 זה מה שאמרתי זה מה שידעתי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 ידעת את זה? כב' הש' לוי:

 16לא, מתן אמר שמתקצבים משרד, אני בכלל לא ידעתי על בן חורין וכל  גב' קירשנבאום: העדה,

 17 זה, 

 18 זה הוא אמר פה.  כב' הש' לוי:

 19 אני לא ידעתי, זה הוא,  העדה, גב' קירשנבאום:

 20 זה מה ששאלתי.  כב' הש' לוי:

 21פרויקט בתוכנית של הצעירים היה מתוקצב לקחת משרד יחסי ציבור ל העדה, גב' קירשנבאום:

 22 של צעירים, זה מה שידעתי. 

 23 אוקי.  כב' הש' לוי:

 24ואם הייתי יודעת שבן חורין, אולי לא הייתי הולכת לגיטן גם, הרי  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 הלכתי גם לגיטן נפגשתי לקבל מהם הצעת מחיר. 

 26 טוב.  כב' הש' לוי:

 27 מתן אמר שמי שהביא את רונן צור זה גודובסקי.  עו"ד אבן חן:

 28נכון, גם אני אמרתי את זה, לא גודובסקי , אני הבאתי את רונן צור  דה, גב' קירשנבאום:הע

 29ואמרתי לדאוד להמליץ להם על זה. כי איך קרה? הלכנו לגיטן, גיטן 

 30אלף שקל לפרויקט  288נתנו מחיר מפוצץ, זה היה משהו סדר גודל של 

 31לגיטן?  הזה ואז כשסיפרתי את זה לעובד עובד אמר לי למה את הולכת

 32יש לך פה את רונן צור, את מכירה את רונן צור תיקחי אותו, אמרתי 
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 1אלף שקל לחודש  18שייתן הצעת מחיר ורונן צור נתן הצעת מחיר של 

 2 78-אלף ל 288חודשים ניסיון, אמרתי בין  2-אמרתי אוקי קחו אותו ל

 3אלף לשלושה חודשים, וואלה זה מציאה, אמרתי לדאוד תמליץ להם 

 4 צור. על רונן 

 5תגידי, העידה פה אלישבע וסיפרה שהיא חתמה על החוזה מול רונן צור  ש:

 6כי מתן הבטיח לה לקבל חצי מיליון שקל מתוך מיליון וחצי שקלים 

 7 שאת הבטחת להעביר לשלושת הארגונים. 

 8 אני לא הבטחתי,  ת:

 9 זה נכון? ש:

 10י דרך לא הבטחתי כסף לארגונים, לעולם לא נתתי כסף לארגונים, אין ל ת:

 11גם להעביר כסף קרוב לוודאי לארגונים, לא העברתי כסף לארגונים, לא 

 12אמרתי לא להתחייב בשמי או משהו כזה כי ביננו הנושא הזה לא עלה 

 13 אף פעם. 

 14 יש לך מושג למה מתן אמר את זה לאלישבע? ש:

 15לא. אין לי מושג. הנושא היחידי שדובר ביננו כשדובר על הצעירים זה  ת:

 16הוא חזר ודיבר איתי על העיר הצעירים האלה שהבטחתי הרבה פעמים 

 17מיליון או משהו כזה אבל בסוף זה לא יצא הרי, אבל  28לתת שם איזה 

 18כן רציתי לתמוך בו בנושא הזה של התיישבות הצעירים אבל העמותות 

 19לעולם לא דיברנו ולא ידעתי גם שהוא התחייב, זה לא עלה ביננו, אני 

 20א התחייבתי ולא העברתי את הכסף. זה אני לא זוכרת שזה עלה. וגם ל

 21יודעת שלא העברתי כסף, גם לא מאמינה, לא התחייבתי, לא התחייבתי 

 22 כי הנושא הזה לא עלה ביננו. 

 23כתבה מעיתון הארץ לגבי חוק חנין  155את הגשת פה בעדות שלך את נ/ ש:

 24 זועבי. את אמרת שלא היית מעורבת בקידום החוק, נכון?

 25נכון. אני לא יכולתי להיות מקדמת וכתוב פה במסמך הזה זה לא כתבה  ת:

 26שלי, במסמך הזה יש רק תגובה שלי, הכתבה כולה כתובה על מי שהוביל 

 27את החוק דודו רותם ובסוף יש איזה תגובה ששאלו אותי כשמתקשר 

 28אלי כתב ושואל מה את אומרת. זה לא שאני עשיתי כתבה, לא קידמו 

 29 תה מציג את זה ככה, איזו כתבה שלי שא

 30 אני אמרתי שקידמו כתבה שלך? רגע,  ש:
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 1אתה יודע כמה כאלה פניות היו? ההערות האלה הן אפילו לא נספרות  ת:

 2ביפעת, הוראות האלה הן אפילו לא נספרות ביפעת. ומה פה לא אמרתי, 

 3 בוא נקרא מה אמרתי. 

 4לכל תסתכלי בתגובה שלך שואלים אותך ואת אומרת 'כפי שכתבתי  ש:

 5חברי הכנסת לא מדובר בעניין של ימין או שמאל ועל כך יעידו חברי 

 6 הכנסת החתומים על ההצעה'. 

 7 נו מצוין.  ת:

 8 אני שואל אותך מה,  ש:

 9 אני אפילו לא חתומה.  ת:

 10 מה כתבת לחברי הכנסת? ש:

 11אני אפילו לא זוכרת שאפילו כתבתי לחברי כנסת על זה אבל גם יכול  ת:

 12צא החוק זועבי יכול להיות שגם כתבתי לחברי להיות שהוצאתי, שי

 13הכנסת בבקשה לתמוך. אבל זאת פרקטיקה מקובלת בכנסת, זה לא 

 14 משהו שזה יוצא מן הכלל עכשיו שפאינה קירשנבאום עשתה את זה. 

 15 אני שואל שאלה פשוטה, מה כתבת להם? ש:

 16 אז אני עניתי לך.  ת:

 17 מה כתבת להם מכתב שיתמכו? ש:

 18 פניה שאני מבקשת לתמוך.  כן. לא במכתב, ת:

 19 פניה? ש:

 20 כן. וזה מקובל במיוחד אם החוק מובל על ידי חבר מסיעה.  ת:

 21 רונן צור, עובד יחזקאל היו מעורבים במכתב הזה? ש:

 22 אני לא יודעת. מי שניסח מכתב זה היה קותי, אני לא התעסקתי בזה.  ת:

 23 שאצלך,  65תסתכלי בנ/ ש:

 24 ?65איפה זה נ/ ת:

 25 . 11זה. תסתכלי בעמוד  ש:

 26 נו.  ת:

 27באייטמים על הפרק אנחנו רואים הנושא  11.18.12ישיבת סטטוס מיום  ש:

 28הראשון מכתב לחברי הכנסת לקראת פתיחת המושב לצורך להעביר 

 29 את חוקי זועבי. 

 30אוקי. אז אם קותי נעזר בו לכתוב לי מכתב יכול להיות שזה היה, אבל  ת:

 31י, לא מתואם איתי. מה, הרי זו פרקטיקה אני לא הייתי, אני לא ידעת

 32מאוד, אם הוא עובד עם קותי על פרויקט צעירים וקותי בין זה מבקש 
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 1ממנו עזרה למשהו, גם זה קורה. אני לא ראיתי, עוד פעם, אני, אתה 

 2יכול לשאול אותי כל זה, אני את המכתב אמרתי לקותי צריך לכתוב 

 3הגהה ושלחתי אותו. אני  מכתב, קיבלתי מקותי מכתב, עשיתי לי מכתב

 4לא ידעתי מי ניסח, לא ידעתי שניסן היה מעורב או לא מעורב בכתיבת 

 5 המכתב, מבחינתי קותי עשה את העבודה שלו. 

 6 כלומר זה שזה מופיע פה בסטטוס של רונן צור,  ש:

 7אבל אני לא ראיתי את הסטטוסים האלה, לא יכולתי אפילו לדעת  ת:

 8 ולתי אפילו לדעת שהוא היה מעורב בזה. שניסן היה מעורב בזה, לא יכ

 9 זה שזה מופיע פה את אומרת את לא ידעת ולא היה לך מושג.  ש:

 10אני לא ראיתי את הסטטוסים ולא יכולתי לדעת. מי שהביא לי את  ת:

 11המכתב זה היה קותי, הוא הביא מכתב כי הוא קיבל ממני הנחיה לכתוב 

 12את המכתב. עברתי, עשיתי הגהה על המכתב, בטוחה שגם תיקנתי 

 13דברים, שיהיו ברוח שלי כי מה שקורה הם כותבים איזה שהיא משהו, 

 14 פה לשלד את הדברים שלי וככה זה יצא. שלד של המכתב ואני מוסי

 15 ואם הוא עשה, אם הוא התייעץ איתו בעניין הזה? כב' הש' לוי:

 16אני לא ידעתי אפילו. אבל אם הוא היה אומר לי, כבוד השופט, 'אני  העדה, גב' קירשנבאום:

 17הולך להתייעץ עם ניסן על המכתב הזה' גם לא הייתי רואה בזה משהו 

 18 פסול. 

 19 אוקי.  כב' הש' לוי:

 20 את נעזרת גם בניסן באופן ישיר? עו"ד אבן חן:

 21אני נעזרתי בניסן בתשלום מלא. אחרי שהתפוצצה הפרשה. לא מהכסף  העדה, גב' קירשנבאום:

 22 של צור או משהו כזה. 

 23 אני מדבר לפני, היו מקרים שנעזרת בו באופן אישי? ש:

 24 לא.  ת:

 25 לא.  ש:

 26 לא זוכרת.  ת:

 27 . 65של נ/ 12תסתכלי בעמוד  ש:

 28 את התייעצת עם ניסן? כב' הש' לוי:

 29 לא יודעת, בוא נקרא, אני אגיד לך אם התייעצתי איתו על הנושא הזה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 לא, את אומרת התייעצתי עם ניסן אחרי שהתפוצצה הפרשה.  כב' הש' לוי:

 31וכמו שאמרתי כן. כן. כי אני, הרי מה שקרה אחרי שהתפוצצה הפרשה  העדה, גב' קירשנבאום:

 32עשו לי לינץ' אופי טוטאלי ואז חשבנו במפלגה צריך את זה איך שהוא 
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 1לעצור. עכשיו, אני חתמתי במסמך במשטרה שלי אסור להגיב על שום 

 2דבר, לכן כל החשיפה היתה חד צדדית לגמרי אז אמרנו אולי ניקח 

 3מישהו לנושא של הקצאת ניהול משברים ודאוד המליץ לקחת את ניסן 

 4 ה בהמלצה של דאוד, לקחתי את ניסן. וזה הי

 5 זה לא עלה בחקירה שלו פה.  כב' הש' לוי:

 6 לזיכרוני אדוני הוא העיד על זה.  עו"ד קרמר:

 7 כן? כב' הש' לוי:

 8 אני חושב שכן, אולי אני מתבלבל בין התיקים? נבדוק.  עו"ד קרמר:

 9 , 12בעמוד בסדר, יש פרוטוקול, אני גם לא זכרתי. לפני, תסתכלי  עו"ד אבן חן:

 10 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 11'. ניסן כותב עדכונים 12לנובמבר  7-ל 1-יש פה סטטוס שבועי בין ה ש:

 12שוטפים ביום ד' נפגשתי עימה לפי רצונה כדי להכינה לקראת פאנל 

 13בכנס אילת של העיתונאים. נפגשת עם ניסן שיכין אותך לפאנל לכנס 

 14 אילת?

 15 רואה. איפה זה כתוב? ביום ד'. אני  ת:

 16 כן.  ש:

 17אני באמת לא זוכרת שהיתה פגישה כזאת. אני באמת לא זוכרת  ת:

 18 שנפגשתי איתו כדי שהוא ידריך אותי לפאנל עיתונאים באילת. 

 19 היה כזה כנס? את זוכרת כנס כזה? ש:

 20תשמע, היו מלא כנסים באילת של , כולם עושים כנסים באילת, זה  ת:

 21 כאילו אתה תשאל אם היית באילת, אתה יודע שכולם עושים כנסים, 

 22 אני שואל אם את זוכרת.  ש:

 23אז היה שם, כן, היה גם כנס גדול של כל העיתונאים שהיו שם, אבל אני,  ת:

 24ל של, מה זה היה? איך הוא יכול היה להדריך אותי כשאני הייתי בפאנ

 25זה היה מסתננים או שזה תעודות ביומטריות או מסתננים, משהו כזה 

 26היה והייתי שם עם איזה עורכת דין שכיסחה לי את הצורה אז אני לא 

 27 יודעת מה בדיוק היה שם. 

 28כשהוא כותב פה ביום ד' נפגשתי עימה לפי רצונה כדי להכינה לפאנל,  ש:

 29 היה?את לא זוכרת? יכול להיות שזה 

 30לא זוכרת. לא זוכרת שנפגשתי, לא זוכרת מה יש לניסן להכין אותי  ת:

 31  לפאנל בנושאים מקצועיים של משרד הפנים. 

 32 מה יש לו לכתוב את זה פה אם זה לא,  ש:
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 1גם שאלה טובה. אבל לא נפגשתי איתו בכלל לעניין הזה. ואני עוד אסע  ת:

 2את הזמן שלי בשביל לתל אביב בשביל להיפגש עם ניסן על, אני אבזבז 

 3להתייעץ עם ניסן היועץ הגדול? אם כבר הייתי צריכה להתייעץ, למה 

 4לא התייעצתי עם רונן צור? מה אני צריכה להתייעץ עם ניסן? אני עם 

 5רונן צור יש לי שיחה פתוחה, אני מחייגת אליו אני צריכה את ניסן 

 6ן רונן שידריך אותי? לא יודעת. אם הייתי רוצה הייתי מתקשרת לאדו

 7 צור, אם כבר לקבל ייעוץ אז ממישהו ברמה כאילו. 

 8עד  11-. עדכונים שוטפים לשבוע של ה15תסתכלי בעמוד הבא, בעמוד  ש:

 9 לנובמבר.  11-ה

 10 כן.  ת:

 11השתתפה בכנס אילת  16.11חלק של עדכונים שוטפים כתוב  ש:

 12לעיתונאים, היתה מרוצה מההחלטה ללכת נוכח מספר אנשי התקשורת 

 13  שנכחו.

 14 הוא בטח את זה כותב לא מדבריי, נכון? ת:

 15 לא יודע, אני שואל אותך.  ש:

 16אתה חושב שאני מדווחת באמת לניסן? לא יודעת. קודם כל בכנס הייתי  ת:

 17עם קותי, אז יכול להיות שקותי דיווח לו משהו. אולי קותי הלך איתו 

 18 להתייעץ לגבי פאנל ולא אני? ואחר כך קותי, 

 19 י עימה'. כתוב פה 'נפגשת ש:

 20 אני לא נפגשתי איתו ואני בטח לא דיווחתי גם לניסן.  ת:

 YNET. 21תראי, לגבי השת"פ עם  ש:

 22 כן.  ת:

 23את אמרת פה בעדות שזה לא היתה יוזמה שלך ולא עניין אותך הליווי  ש:

 24 , זה היה רעיון של מתן או של רונן צור. YNETשל 

 25 ניסן אמר פה על הדוכן שזה היה רעיון שלו.  ת:

 26 בסדר. אני שואל מה את אמרת, את אמרת פה שזה לא היה רעיון שלך.  ש:

 27אני לא זוכרת. נכון. אתה תביא לי עכשיו שיחה שבה אני אומרת לדאוד  ת:

 28לא היה, אבל זה כמו אותם  YNETאם אני לא הייתי אומרת גם 

 29השיחות שכשאתה לפעמים אומר דברים שלא בדיוק אתה יודע כמו 

 30לא אתן להם כסף, אני אתן, אני זה. אז גם שם  שאמרתי על רשות, אני

 31התעצבנתי ואמרתי אם לא הייתי מאשרת אז גם את זה לא היה קורה. 

 32סך הכל לא אני המלצתי. ניסן, או מי שאני חשבתי רונן צור אבל אם 
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 1ניסן אומר שזה היה הצעה שלו אז יכול להיות שזה היה הצעה שלו. 

 2אישר את זה ודאוד התקשר  דאוד הלך עם הצעה של ניסן למתן, מתן

 3 אלי לעדכן אותי. וזה כל מה שהיה. 

 4 אז מי אישר את זה? ש:

 5מתן אישר את זה. ודאוד התקשר אלי ועדכן אותי ודאוד סיפר לי  ת:

 6בשיחה אומר הוחלט, אני לא זוכרת אם הוא אמר שניסן המליץ או 

 7לליווי, דיברתי על זה עם  YNETמישהו אמר הוחלט שלוקחים את 

 8יכול להיות שדובר באחד השיחות, בדקתי את זה עם מתן, מתן מתן, 

 9 אישר אנחנו הולכים לסגור ואני אמרתי לו סבבה. 

 10תגידי, כשהציגו לך את השיחה שאת אומרת אם לא הייתי אומרת  ש:

 11אז את אומרת שזה לא את הצעת אבל את אישרת  YNETלקחת את 

 12 את זה. זה מה שאמרת פה. 

 13 לא אני אישרתי,  בסדר, אני לא זוכרת, ת:

 14 אז אני רוצה,  ש:

 15לא אמרתי שאני אישרתי, אני לא מאמינה שאמרתי את זה אבל אם  ת:

 16אמרתי באמת זאת לא היתה הכוונה. מי שאישר, אני לא שילמתי כסף, 

 17 לא יכולתי לאשר את זה. מי שאישר את זה, זה מתן. 

 18 בפרוטוקול פה, עמוד,  ש:

 19 אני אומרת לך,  ת:

 20 רגע, אני נותן לך את העמוד,  ש:

 21אני אענה לך לפני שאתה תקרא. אני לא אישרתי, לא יכולתי לאשר, מי  ת:

 22מתן, מתן , "איילים" העמותות שילמו כסף, הוא אישר, פנו  -שאישר  

 23הולך מאשר, דאוד עדכן אותי על  YNETאליו הוא אמר אם זה 

 24 התהליך. 

 25להבין. למה התכוונת כשאמרת אם לא אז בסופו של דבר לא הצלחתי  כב' הש' לוי:

 YNET . 26הייתי אומרת לקחת את 

 27אז אני סתם אמרתי את זה כאילו בשיחה ביננו אם לא היו לוקחים  העדה, גב' קירשנבאום:

YNET  אז גם את זה לא היה קורה. אבל אני לא המלצתי עלYNET ,28 

 29, לא, אין  שם אף אחד בשביל להביא, YNETלא הבאתי, לא הכרתי את 

 30 ניסן הציע אותם, מתן אישר אותם, דאוד עדכן אותי. 

 31 אוקי. אז התשובה זה סתם אמרת.  כב' הש' לוי:
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 1כן, אבל אני אומרת שהתהליך היה כזה שניסן הציע, מתן אישר ודאוד  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 עדכן אותי. 

 3 רת זה גם היה סתם?וכשאמרת פה בעדות שאת איש עו"ד אבן חן:

 4לא התכוונתי אישרתי את זה, התכוונתי שהם אמרו לי ואני הסכמתי  ת:

 5לזה. כשהוא אמר לי שהם, שמתן אמר וזה אישר אז אמרתי בסדר, 

 6מצוין. אישרתי, הסכמתי, היה מקובל עלי, סמכתי שעשו את זה כי זה 

 7יתי יכול באמת לפתוח את זה ליותר אנשים, איך שאתה תגיד, אני לא הי

 8 נגד, אני חשבתי שזה מבורך. 

 9בינך לבין גודובסקי. את  12.7.12, שיחה מיום 011אני רוצה להציג ת/ ש:

 10 מחייגת לגודובסקי, מי צריך לבוא אלייך? בהתחלה של השיחה. 

 11 כתוב זאיקה.  ת:

 12ואת אומרת תבדוק איתו אם זה ממשיך להגיע אליו כל חודש או לא.  ש:

 13 מה הכוונה?

 14 ו תרומה לשם. כן. הבאתי ל ת:

 15 למה הכוונה? איזו תרומה? לאן? ש:

 16תרומה לפעילות שוטפת שלהם, זה מה זה פעם אחת? אפילו לא זוכרת,  ת:

 17 מישהו גייסתי, לא סכום גדול אבל גייסתי להם תרומה. 

 18 מי זה החבר מהמגדל העגול? ש:

 19 עובד.  ת:

 20 עובד. ליה שאתם מדברים עליה? זאת ליה שם טוב? ש:

 21 אבל תן לי להגיע, כנראה כן  ת:

 22 תקראי, תקראי לאט לאט.  ש:

 23 

 24 )המשך הקלטה( 

 25 

 26רק שהיא תקרא, תראו גם בתמליל הזה יש הערות בכתב יד. התיקונים  כב' הש' לוי:

 27האלה לא נמצאים במוצגים שהעברתם לנו סרוקים במחשב. כשיגיע 

 28היום ומה שאנחנו נראה זה את המסמכים המקוריים שלא מתוקנים. 

 29 אז בבוא העת תגישו מסמך כולל עדכני. 

 30 ם. כן, אנחנו נגיש את כל מה שיש תיקוני עו"ד אבן חן:

 31 אבל אנחנו צריכים לדעת מי תיקן ולבדוק את התיקונים.  עו"ד ג. אדרת:

 32 כל התמלילים נתונים לבדיקה שלכם, גם מה שלא תיקנו,  עו"ד אבן חן:
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 1 לא, אבל מי תיקן את זה? עו"ד ג. אדרת:

 2מה שבכתב יד זה עובדים שלנו שהקשיבו ובדקו. איפה שיש טעויות  עו"ד אבן חן:

 3 מה שלא תוקן בכתב יד.  תעדכנו אותנו. גם

 4 כן, גברת קירשנבאום.  כב' הש' לוי:

 5 כן, מה שואלים? מה השאלה?  העדה, גב' קירשנבאום:

 6 אני שאלתי אם זאת ליה שם טוב שאתם מדברים עליה.  עו"ד אבן חן:

 7איפה אנחנו מדברים פה על ליה? אני בכלל לא רואה, תכוון אותי איפה  ת:

 8רים על ליה. אתה רוצה שאני אקרא אתה שואל אותי אם אנחנו מדב

 9 את כל השיחה? אני הגעתי פה עד סופה, זה אחרי סופה, לפני סופה?

 10 לפני. לפני.  ש:

 11אנחנו פה מדברים לפני זה רק על בית התפוצות כי אנחנו מדברים על  ת:

 12המורשת, על המוזיאון, מרכז המורשת ואני רציתי קודם כל שמרכז 

 13ת ואז בגלל סכסוכים פנימיים אביגדור המורשת ייכנס דרך בית התפוצו

 14 לא הסכים לזה, 

 15 זה שורה שמינית מלמטה.  כב' הש' לוי:

 16 כן כן.  עו"ד אבן חן:

 17 וגם שורה שביעית, וגם שורה שישית.  כב' הש' לוי:

 18 כן.  עו"ד אבן חן:

 19 אוקי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 20ח מומחים, כשדני אומר לך, את אומרת דני מייבב הוא אומר אני לא לוק ש:

 21 למה אני צריך את ליה. איזה דני?

 22 דני אלנסון ואני הסכמתי איתו.  ת:

 23 למה הוא מייבב? ש:

 24כי הוא אומר שהיא לא מקצועית והוא לא לוקח אותה. ואני הסכמתי  ת:

 25 איתו. הסכמתי איתו לגמרי. 

 26בעמוד השני תסתכלי בשורה שביעית מלמעלה את אומרת 'אני רוצה  ש:

 27להגיד, צריך לבדוק איך להעביר לו את הכסף, אני אעביר לו את הכסף 

 28 ושייקח את ליה בכסף הזה'. 

 29 למי זה? ת:

 30 תגידי לי את.  ש:

 31ג'וינט. אבל אנחנו מדברים פה על ג'וינט. אני דיברתי איתך, אמרתי את  ת:

 32שבשורה הראשונה אני מדברת על ג'וינט כי חיפשנו  זה. אנחנו רצינו
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 1דרכים איך להעביר כסף לטרומפלדור שיקימו בתוך טרומפלדור גם 

 2מרכז המורשת ואני אומרת אני אעביר לו כסף לטרומפלדור שגם ישפצו 

 3 את המבנה, גם יפתחו מרכז מורשת וגם ייקחו את ליה לעבודה. 

 4 בסדר.  ש:

 5אבל תציין שבסופו של דבר התברר שאי אפשר לג'וינט להעביר כסף  ת:

 6ובסופו של דבר לא הוקם מרכז מורשת ובסופו של דבר לא שופץ מוזיאון 

 7 טרומפלדור ובסופו של דבר ליה לא היתה מועסקת. 

 8 אני בדיוק בגלל זה מראה לך את הדברים שתוכלי לענות.  ש:

 9 הנה אני עונה.  ת:

 10 מראים לך דברים. ואת כועסת גם כש ש:

 11 לא, הנה אתה רואה שאני לא כועסת עכשיו.  ת:

 12אז יופי. עכשיו תגידי לי, אנחנו רואים בהמשך גודובסקי אומר לך הנה  ש:

 YNET, 13מה שרציתי להגיד לך לגבי 

 14 אוקי.  ת:

 15, אוקי, 75, נתתי אוקי קדימה הוא סגר על YNET'אוקי סגרנו עם  ש:

 16ימה היום. הוא לא רוצה מראש כדי לא בסדר, שיזדיינו, נתתי אוקי, קד

 17 לשרוף את הנושא'. 

 18 ?-אוקי. ו ת:

 19 אז אני שואל מי סגר? מי נתן אוקי? ש:

 20 מתן.  ת:

 21 גודובסקי אומר פה 'נתתי אוקי'.  ש:

 22אבל הוא, הרי כנראה, אני מעריכה ככה כי אתם מוציאים שיחה  ת:

 23תן משיחה, הרי היתה שיחה שדאוד אומר לי שהוא, שניסן הציע, מ

 24אישר והוא שואל מה אותי, אמרתי לו בסדר אז הוא אמר שכנראה הוא 

 25 גם אמר לו שגם לי אין עם זה בעיה והוא נתן אוקי. 

 26. מי כתב YNET -, זה בעצם הכתבות שפורסמו ב782אני מראה לך ת/ ש:

 27 את התוכן?

 28אני לא יודעת, מישהו מהצוותים, אני רק עשיתי הגהה, אני לא כותבת  ת:

 29י רק עוברת עליהם, עושה הגהה ומוסיפה ואז זה יוצא תכנים, אנ

 30 לפרסום. 

 31 את אישרת את זה? ש:

 32 כן.  ת:
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 1 אוקי.  ש:

 2 אם זה יצא, אז זה מאושר.  ת:

 3, מייל שקותי שולח לרן ליבנה, ניסן זאבי 586אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 4וחגי פיינגולד וגודובסקי, ובמייל הוא בעצם אומר להם שאפשר להוציא 

 5 אושר על ידך. זה בעצם התוכן של אחת הכתבות. שזה מ

 6בסדר. אוקי. הרי זה קשור לפרויקט של צעירים אז אין ספק שהוא דיבר  ת:

 7איתם, כתבו והוציאו את זה, זה עבודה שלהם היתה בפרויקט 

 8הצעירים, זה מה שהם היו צריכים לעשות. אני בתור אחת שהובלתי את 

 9ולהרים, מה, אם מתן הפרויקט בוודאי שהייתי צריכה לצאת 

 10מ"איילים" היה כותב את המאמר מישהו היה קורא אותו? אם אלישבע 

 11מזי"א היתה כותבת מאמר מישהו היה קורא אותו? אבל אם פאינה 

 12קירשנבאום כותבת על זה מאמר אז בוודאי שיקראו ועכשיו תשאל אם 

 13אני מפרסמת את "איילים" וצעירים וכל אלה והפרויקט או צעירים 

 14 ים אותי. מפרסמ

 15שקותי כותב 'תוציא, מאושר על ידי פאינה' זה אחרי שהוא קיבל ממך  ש:

 16 אישור?

 17 כן.  ת:

 18היתה לקדם את  YNETניסן העיד פה וסיפר שהמטרה של השת"פ עם  ש:

 19האינטרסים שלך כלקוחה ולכן גם מי שהוצג בכתבות האלה זה את, 

 20 אין שם לא "איילים" ולא 'רוח חדשה'. 

 21כי היו צריכים להיות פה מוזכרים גם הצעירים וגם כל  כן, זו תקלה, ת:

 22 העמותות של הצעירים. 

 23 אז זה שלא מוזכרים זו תקלה? ש:

 24זו תקלה לגמרי. כי אני יודעת שבכל הדברים אני מאוד הקפדתי שהם  ת:

 25 יהיו גם מוזכרים. 

 26 וכשניסן אומר שהמטרה,  ש:

 27ניסן יכול להגיד מה שהוא רוצה, רונן צור העיד פה שהלקוח היו  ת:

 28 העמותות ואני עמדתי בראש הפרויקט. 

 29תעזבי הלקוח. שהוא אומר שהמטרה של הכתבות האלה היתה לקדם  ש:

 30 אותך, 

 31 אז אני שוב רק יכולה להגיד שאם אתה חושב שכל מה שאני עשיתי,  ת:

 32 מה את מגיבה לעדות שלו? לא מה שאני חושב, זה מה שניסן אומר. ש:
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 1אז אני אחזור ואני אגיד שאם ניסן,  לא אתה, שאם ניסן חושב שכל מה  ת:

 2שאני עשיתי זה היה כדי לקבל עוד חצי עמוד כתבה בעיתון פה ושם אז 

 3 אני אין לי מה להוסיף לעניין הזה כי אתה מבין עד כמה זה קטנוני וקטן. 

 4. 0.0.12ך עם גודובסקי מיום , שיחה של026אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 5 תסתכלי בשליש התחתון של השיחה, 

 6אבל פה בכתבה, סליחה שאני מקלקלת, אבל יש פה בכתבה שבה כתוב  ת:

 7'בכנס שנערך ביוזמתה של סגנית השר יחד עם שורה של ארגונים 

 8צעירים דנו לראשונה בכנסת במאבק  128צעירים ובהשתתפות של 

 9ת אומרת פה כתוב למה לא פירטו גם, תופעה של הירידה מהארץ', זא

 10אבל אפשר לראות, היו אמורים לפרט את כל הארגונים שעומדים 

 11 מאחורי זה אבל באמת זה היה פורום של צעירים והיו צריכים, אז, טוב. 

 12 ?026יש לך את  ש:

 13 כן.  ת:

 14 תסתכלי בשליש התחתון.  ש:

 15 כן.  ת:

 16ד הם חבר'ה טובים גודובסקי אומר לך 'החבר'ה האלה של רונן ועוב ש:

 17מאוד' אבל גודובסקי רוצה לשאול את קותי איך הם בתפוקה ממה 

 18שאנחנו כל חודש, הכוונה משלמים להם ואת עונה לגודובסקי 'אני לא 

 19 יודעת מה להגיד לך. אני בעצמי לא יודעת'. 

 20 כי אני לא יודעת, צריך לדבר עם צעירים ולבדוק גם עם צעירים.  ת:

 21 סקי אומר לך, עכשיו תראי גודוב ש:

 22דרך אגב בטח בשיחה הזאת אמרתי למה הם עדיין מועסקים כי צריכים  ת:

 23 חודשים, לא? זה לא בשיחה הזאת? 2-לקחת אותם רק ל

 24 הנה, זה בהמשך.  עו"ד ג. אדרת:

 25נגיע, נגיע. אני עובר לאט לאט. אבל בואי נתחיל מההתחלה שגודובסקי  עו"ד אבן חן:

 26נן ועובד' כלומר כן ידעתם שעובד אומר לך 'החבר'ה האלו של רו

 27 יחזקאל פה עובד. 

 28אני ידעתי שהם מסתובבים שם, לא ידעתי, אני אמרתי שלא זה? אני  העדה, גב' קירשנבאום:

 29אמרתי שהם הסתובבו שם ולי היה ברור כאילו עושים פרויקטים 

 30משותפים בהרבה תחומים. אני מה שאמרתי 'לא ידעתי' לא ידעתי שהם 

 31 ף. צור קיבל מזה כסף, לא הם. מקבלים מזה כס
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 1לפי מה שאני לפחות רואה מה שגודובסקי אומר, הוא בהמשך מדברים  ש:

 2 על התפוקה, 

 3 אני לא הבנתי, אני רואה שרונן, אני הבנתי שרונן ת:

 4 הוא אומר רונן ועובד הוא מתייחס אליהם ביחד.  ש:

 5 אבל אני יודעת שכסף משלמים רק לרונן.  ת:

 6ת אומרת 'אני מלכתחילה אמרתי שאני רוצה את זה עכשיו, בהמשך א ש:

 7 חודשי ניסיון'.  2-ל

 8 נכון.  ת:

 9'אני לא מבינה למה חתמו איתם לשנה', גודובסקי אומר לך 'אף אחד  ש:

 10חודשים', את אומרת 'אני אמרתי בוא ניקח את זה  2-לא אמר לי שזה ל

 11 חודשי ניסיון'.  2-ל

 12בבקשה. אז אם היה לי, ואם היו נותנים לי כזה פרסום וכל זה, מה יש  ת:

 13 לי , יאללה שיעבדו עד הסוף כבר מישהו משלם. 

 14 2מה שאני שואל זה באמת לא את משלמת אז למה שתגידי אם זה  ש:

 15 חודשים? חצי שנה?

 16כי אני נשיאת הפורום והיה לי מילה מאוד רצינית להם, מה זה אני  ת:

 17 ני עמדתי בראש הפורום, אני כיוונתי, מה השאלה?בובת נייר? א

 18 אני שואל למה,  ש:

 19 אם היית שם נשיא אתה היית בובה או שהיית מעורב בהחלטות? ת:

 20 אני שואל אם את לא הארגון שמשלם יש ארגון,  ש:

 21בעניין כי אני עומדת בראש הפורום הזה. ומה אני  sayנכון, אבל יש לי  ת:

 22 עירים לאוויר?רוצה סתם לזרוק כסף של צ

 23 מי שחתם זו אלישבע.  ש:

 24 נו, ובסדר,  ת:

 25 לא אלישבע צריכה להחליט לכמה זמן,  ש:

 26גם אלישבע במקביל החליטה שצריך לא להעסיק אותם אבל אני, בגלל  ת:

 27שאני לא הייתי מעורבת בחתימת ההסכם זה רק אומר כי אם הייתי 

 28חודשים ניסיון  2מעורבת, אני הבאתי אותם ואמרתי לרונן בוא נתחיל 

 29והייתי בטוחה שבהמשך למה שאמרתי יחתמו את ההסכם. עכשיו, אני 

 30בכלל לא ידעתי איך נחתם הסכם, לא הייתי חלק, לא הייתי מעורבת 

 31בעניין הזה ופה פתאום אני שומעת שחתמו איתו אז אני אומרת למה? 

 32 חודשי ניסיון. עכשיו, אם הם נותנים לי שירות ואני לא 2דיברנו על זה 
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 1משלמת מה אני צריכה להילחם על כמה זמן? שיעבדו כמה שהם רוצים 

 2אם אלה מוכנים לשלם. אבל זה לא ככה, אכפת לי מכל שקל שהם 

 3 מוציאים כי זה צריך ללכת לפרויקט מסוים. 

 4את יודעת שגם רונן ששאלנו אותו הוא לא ידע להגיד שאמרת לו שזה  ש:

 5 חודשים.  2-יהיה רק ל

 6חה ביננו, לא יודעת אם הוא אמר, זה היה בשיחה ביננו מה? זה היה בשי ת:

 7שדיברנו רק על זה שעובד אמר בואי תיקחי אותו ובשיחה הראשונה 

 8אמרתי כמה פה ושם אז הוא אמר 'תראי, אני אשלח הצעת מחיר אבל 

 9אלף שקל לחודש' אז אמרתי אתה יודע במחיר  18זה יהיה סדר גודל של 

 10ניסיון. זה היה בשיחה ביננו ואז  חודשים 2הזה בוא ניקח, נתחיל 

 11העברתי אותם הלאה, לצעירים שיחתמו איתם. סליחה, כבוד השופט, 

 12 דקות לשירותים? 5אני יכולה לעשות הפסקה 

 13 בטח.  כב' הש' לוי:

 14 תודה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 כמה זמן עוד נשאר לכם? כב' הש' לוי:

 16 עוד שעתיים.  העדה, גב' קירשנבאום:

 17 רוצה עוד שעתיים? חן:עו"ד אבן 

 18 אני כבר פה, פספסתי כבר את הנכדים אז הכל בסדר.  העדה, גב' קירשנבאום:

 19 חצי שעה בערך.  עו"ד אבן חן:

 20 ההערכה שלך יותר מדויקת.  עו"ד ג. אדרת:

 21 

 22  )המשך לאחר הפסקה(

 23 

 24כן. הערה נוספת בעניין המוצגים, יש תמלילים שהוגשו ללא תקליטור  כב' הש' לוי:

 25אנחנו מבקשים שהראיות המקוריות תוגשנה. למשל, תראו  השמע.

 26 .16.11-למשל שיחות בהסכמה מ

 27בעיקרון ככל שאנחנו יודעים הכל הוגש עם השמע אז אם יש שיחות  עו"ד אבן חן:

 28 שלא תגידו מה ונעביר. 

 29התמליל  16.11יש. את זה אני אומר לכם, שהשיחות בהסכמה מיום  כב' הש' לוי:

 30הוא כידוע ראיה משנית רק ולאור הניסיון צריך לראות את הראיות 

 31 המקוריות, צריך לשמוע. 

 32 ברור.  עו"ד אבן חן:
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 1 אדוני, אפשר לנצל את ההפוגה לבקשה קטנה? עו"ד וייס: 

 2 כן, בטח.  כב' הש' לוי:

 3 נכון, היום סיימנו עם העדות של פאינה במזל טוב?אם אני מבין  עו"ד וייס:

 4 כן.  עו"ד אבן חן:

 5בשבוע הבא זה אחרי זה יש לנו את פסח ואז יש יום שני מעידים עדי  עו"ד וייס: 

 6לחודש  1-הגנה של פאינה אם הבנתי נכון ואולי יהיה עד נוסף שיגיע ב

 7 לחודש הנאשם אמור להעיד.  1-ואז ב

 8 ע כמה צפויה להימשך פרשת ההגנה, עורך דין אדרת. אני לא יוד כב' הש' לוי:

 9 יימשכו, היא תימשך ביומיים האלה, אני לא יודע,  עו"ד ג. אדרת:

 10 זה כבר שעתיים של התובע? כב' הש' לוי:

 11 אני לא מצהיר הצהרות.  עו"ד וייס:

 12 אוקי, אז בהנחה שזה יימשך יותר מיומיים? כב' הש' לוי:

 13 1-יים, חברי חושב שהנאשם שאני מייצג יתחיל בלא, לא יותר מיומ עו"ד וייס:

 14 לחודש. 

 15 . 1.5-ו 15כרגע יש לנו שתי,  כב' הש' לוי:

 16 נכון.  עו"ד וייס:

 17זה פרשת הגנה עדיין. לפי מה שעורך דין אדרת אומר. הוא צריך להיות  כב' הש' לוי:

 18 מוכן. יש לכם עכשיו את ההפוגה. 

 19 אנחנו מוכנים אדוני,  עו"ד וייס:

 20 מצוין.  לוי: כב' הש'

 21 10לחודש שהדיון יהיה בקומה  1-יש לנו פשוט שתי בקשות. אחת שב עו"ד וייס:

 22אדוני ולא כאן כי לנאשם יש בעיה באוזנו ואם הוא יעמוד כאן, לא יוכל 

 23 לשמוע אדוני. צריכים אולם שהדוכן עדים נמצא בצד הזה. 

 24 תדברו עם העוזרת בעניינים טכניים.  כב' הש' לוי:

 25 אוקי.  ס:עו"ד ויי

 26 יימצא פתרון, אין בעיה.  כב' הש' לוי:

 27אנחנו צריכים פשוט אדוני לדעת איזה שהוא סדר זמנים כי יש לנו עדי  עו"ד וייס:

 28 הגנה שדורשים זימון מבית המשפט, אז, 

 29, אחרי זה שוב פעם 1.5-וה 15הנה סדר גודל. יש את השתי ישיבות  כב' הש' לוי:

 30 הפוגה. 

 31 אנחנו צריכים לדעת אם יש הפוגה. אז זהו,  עו"ד וייס:

 32 לא הודעתי לכם? כב' הש' לוי:
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 1 לא אדוני.  עו"ד וייס:

 2אוקי. אז ככה, הישיבות הבאות לא תתקיימנה, במועדים הבאים לא  כב' הש' לוי:

 3אנחנו  15-בסימן שאלה מה 12. זהו. כרגע. 0.5, 7.5יתקיימו ישיבות: 

 4 חוזרים לתפקוד מלא, רגיל. אוקי? 

 5 לחודש? 1-אז אולי אדוני שהנאשם לא יתחיל להעיד ב וייס:עו"ד 

 6 כדאי כדי שיהיה לנו פרוטוקול.  עו"ד קרמר:

 7 למה? מה הבעיה? כב' הש' לוי:

 8 שלא יהיה איזה שהוא, אדוני,  עו"ד וייס:

 9 כמה זמן צפויה להימשך החקירה הראשית? כב' הש' לוי:

 10לפי דעתי, תלוי, אם אנחנו מתחילים בבוקר אנחנו מסיימים באותו יום  עו"ד וייס:

 11 את החקירה הראשית. אם בבוקר יש את העדי הגנה של פאינה, 

 12 אז יכול להיות, אני לא יודע אבל שיהיה ערוך, אני לא יודע.  כב' הש' לוי:

 13 אנחנו נהיה ערוכים. ובקשה צנועה אחרונה אדוני,  עו"ד וייס:

 14 כן.  כב' הש' לוי:

 15יש לנו עד הגנה אחד שיהיה לו קושי אולי להגיע בהמשך מפאת  עו"ד וייס:

 16התחייבויות שיש לו נסיעה לחו"ל, רוצים שאחד מעדי ההגנה שלנו 

 17 18כמובן בהסכמת חבריי אני מניח שלא יתנגדו, עד קצר אדוני של 

 18 דקות, שיבוא להעיד לפני העדות של מר כהן. כלומר,  18דקות 

 19 צריך הסכמה.  :כב' הש' לוי

 20 אם חבריי מסכימים.  עו"ד וייס:

 21 תעבירו לנו את השם ונבדוק.  עו"ד קרמר:

 22אני אומר לך, השר לשעבר יאיר שמיר שהיה שר החקלאות לעדות  עו"ד וייס:

 23 קצרה. 

 24 אז נבדוק, נחזיר לך תשובה.  עו"ד קרמר:

 25 תבדקו, רק אם אתם יכולים עד הישיבה הבאה.  עו"ד וייס:

 26 בסדר.  עו"ד קרמר:

 27 זו עדות לגופו של עניין? כב' הש' לוי:

 28 לגופו של עניין, כן אדוני.  עו"ד וייס:

 29 אוקי.  כב' הש' לוי:

 30 יש מספר סוגיות,   עו"ד וייס:

 31 אם יש הסכמה, הכלל הוא שהנאשם מעיד ראשון להגנתו,  כב' הש' לוי:
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 1נפסדים אז  אנחנו יודעים אדוני אבל אנחנו לא רוצים אחרי זה להיות עו"ד וייס:

 2 חבריי, אני בטוח, 

 3 מה, הוא יורד מהארץ? כב' הש' לוי:

 4לא אדוני אבל המועדים כיום באמת לא יודעים, יש לי גם עד שאומר  עו"ד וייס:

 5'אני מוכן אפילו רק לדבר איתך להיפגש להכנה אם תביא לי זימון' אני 

 6נמצא באיזה מצב, חבריי לא יודעים כמה ישיבות בדיוק הם יחקרו את 

 7הנאשם, יש אדוני גם אנשים עם חיים, עדי הגנה לא מחכים לעדות 

 8שאומר אני בחודש מאי הולך להיות הרבה בחו"ל אז  שלהם אז יש עד

 9 חשוב. 

 10 אם זה רק מאי זה לא נראה לי נורא. טוב. כן. אפשר לחזור? כב' הש' לוי:

 11בעמוד השני. את אומרת לגודובסקי 'אני  026טוב, אנחנו ממשיכים בת/ עו"ד אבן חן:

 12חושבת צריך להפסיק את זה. להגיד שאנחנו עכשיו מרגישים שאנחנו 

 13 לכים לקראת הבחירות וכל הפעילות הזאת אין לה משמעות'. הו

 14 נכון.  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 גודובסקי עונה לך 'אוקי'.  ש:

 16 כן.  ת:

 17 אני שואל למה אין משמעות לפעילות בבחירות? ש:

 18איזה פעילות של הצעירים יכולה להיות בבחירות? איזה פעילות של  ת:

 19יכול לתפקד? את השיבוץ צעירים צעירים עכשיו, איזה פורום צעירים 

 20לכנסת למרות שסגרתי וגם נפגשתי עם יולי וכל הסיפור הזה אי אפשר 

 21לקיים כי אין כנסת. מה יכול להיות? איזה שירות לצעירים הם יכולים 

 22לתת כשהולכים לבחירות? דווקא, אם אני הייתי רוצה להעסיק אותם 

 23הייתי צריכה והולכים לבחירות זה הזמן להעסיק אותם בשבילי, 

 24לתפוס אותם בשתי ידיים ולהגיד מה פתאום שעכשיו, כמו שאתה אומר 

 25 יחזקו מעמד שלי, יפרסמו אותי, עכשיו זה הזמן החם, זה הזמן החם. 

 26אז את אומרת, כשאת אומרת פה שהולכים לבחירות ואין מה להמשיך  ש:

 27 זה כי אין להם מה לעשות עם הפורום צעירים?

 28 י. עם הצעירים. בוודא ת:

 29 מה קשור הצעירים לבחירות? ש:

 30כי אני כרגע הסברתי, צעירים, איזה פעילות של צעירים אפשר לעשות  ת:

 31במערכת בחירות? איזה צעירים? ירידה מהארץ? שיבוץ בוועדות בכנסת 

 32 שהכנסת לא פעילה? איזה, 
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 1 "איילים", 'רוח חדשה' , אין פעילות? ש:

 2ת? מאור, באמת, באיזה מדינה אבל מה, בזמן בחירות לכנסת יש פעילו ת:

 3אתה חי? איזה פעילות פוליטית יש במדינה צעירים שמיצירים שיש 

 4 בחירות לכנסת?

 5 ועלייך זה לא משפיע? ש:

 6עליי? אם זה היה משפיע עליי הייתי צריכה עכשיו להעסיק אותם,  ת:

 money time . 7-עכשיו זה ה

 8תגידי, כשהעדת סיפרת על קלביצקי ועל השירות שהוא נתן לך שהפעיל  ש:

 9 את דף הפייסבוק. 

 10 כן.  ת:

 11את הסברת פה שלקראת הבחירות הפסקת את השירות כי אין בזה  ש:

 12 צורך בתקופת בחירות. 

 13 נכון. נכון. כי בזמן,  ת:

 14 זה הפוך ממה שאת אומרת עכשיו.  ש:

 15של המפלגה אבל לא אישי שלי, מה כי בזמן הבחירות מנהלים פייסבוק  ת:

 16זה קשור עכשיו? זה צעירים, זה צעירים, איזה שירות הוא יכול לתת 

 17 לצעירים עכשיו בזמן הבחירות? תגיד. 

 18אז את מפסיקה את העבודה של קלביצקי על הפייסבוק שלך לקראת  ש:

 19 בחירות?

 20י על כי בזמן, כי פייסבוק הופך להיות פייסבוק פוליטי ולא דיווחים של ת:

 21 מה עשיתי. מה, איך אתה, טוב, נו בסדר. תקשור איך שאתה רוצה. 

 22בהמשך את שואלת את גודובסקי אם מישהו עוקב אחרי התשלומים  ש:

 23והעבודה וגודובסקי עונה לך שהם עוקבים אבל את צריכה להדריך 

 24 אותם איך מדברים איתם. 

 25 על מה זה מדובר? ת:

 26תסתכלי באמצע העמוד השני. שאת אומרת לו ביולי לא היה שום דבר,  ש:

 27 לא היו פגישות על מה משלמים. 

 28 אוקי.  ת:

 29 את אומרת מישהו עוקב אחרי זה? ש:

 30 נכון.  ת:

 31ואת אומרת אנחנו עוקבים , צריך להדריך אותם איך מדברים איתם  ש:

 32 ואת אומרת לו, 
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 1 מה לא בסדר פה? ת:

 2 לא אמרתי,  ש:

 3לא מבינה, אני שאלתי אותו נכון מישהו צריך לעקוב אחרי זה? אני  ת:

 4מישהו צריך, אני שואלת מישהו עוקב אחרי מה שהם עושים או שככה 

 5 לקחו אותם לחוזה ואין שום מעקב?

 6 מי שמשלם להם זה 'רוח חדשה',  ש:

 7אבל אני עומדת בראש הפורום ואכפת לי מהם אז עכשיו אני אומרת  ת:

 8אה שמעסיקים אותם, משלמים להם כסף והם לא אני עומדת ואני רו

 9מספקים את הסחורה אז אני צריכה לשבת ולשתוק או שאני צריכה 

 10להגיד מישהו בכלל עוקב אחרי מה שהם עושים עבור הצעירים? מישהו 

 11בודק מה שהם עושים משהו? שנפגשים? שתורמים משהו? עכשיו, אם 

 12זה, למה אני צריכה כמו שאתה אומר גודובסקי יושב וקותי יושב וכל 

 13בכלל לשאול אם הם עושים משהו? הרי הם נפגשים, הם עושים משהו 

 14אבל אני אומרת מבחינתי הם לא עושים שום דבר, צריך לראות מה 

 15 קורה, למה משלמים להם כסף. 

 16 למה מתן או אלישבע לא עקבו ולא בדקו? ש:

 17ות כי זה צעירים וככה הם מתנהלים ויש להם הרבה, יש הרבה טענ ת:

 18להתנהלות שלהם אבל אני הייתי שם אדם מבוגר והרגשתי שאני צריכה 

 19לעקוב ולראות אם יש תפוקה או אין תפוקה, שמישהו יבדוק ואני 

 20אומרת לדאוד שמישהו יעקוב ויראה אם יש תפוקה או אין תפוקה. אם 

 21זה היה לגביי ופרסומים שלי אז אני צריכה שמישהו יעקוב? אני יכולה 

 22 סומים שלי. לעקוב אחרי פר

 23בהמשך את מדברת על זה שכבר עברנו, שאת אומרת אם לא הייתי  ש:

 24והסברת על זה. ואז את אומרת גם , גודובסקי  YNETאומרת ניקח את 

 25אומר לך 'מאה אחוז, שת"פ כמו שאנחנו יודעים אנחנו יכולים לסגור 

 26 חד פעמית' ואת אומרת לו 'בלעדיהם'. 

 27 . כי זה לא קשור עכשיו לצעירים ת:

 28 אני רוצה להשמיע לך שיחה,  ש:

 29 אצל אדוני הוא עם התיקונים בכתב יד? 022הת/ עו"ד ג. אדרת:

 30 כן. אבל במחשב לא.  כב' הש' לוי:

 31 לא מה שעכשיו אדוני קיבל, מה שהוא קיבל כמוצג? עו"ד ג. אדרת:

 32 אנחנו נעביר,  עו"ד אבן חן:
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 1 שונה, אבל לא העברתם לנו את זה מראש, פעם רא עו"ד ג. אדרת:

 2אני לא ידעתי, הייתי בטוח שזה עבר גם אליכם וגם לבית המשפט ואם  עו"ד אבן חן:

 3 לא, 

 4 זה לא עבר לא אלינו ולא לבית משפט,  עו"ד ג. אדרת:

 5 בסדר. נעביר, כמו שאמרתי, כל תיקון בתמליל שצריך,  עו"ד אבן חן:

 6 ייקח חצי שנה, נקשיב להכל.  עו"ד א. אדרת:

 7ו צריכים לקבל את זה מראש כדי לבדוק את זה. המוצג שהוגש היינ עו"ד ג. אדרת:

 8 הוגש, זה כמו לקחת מוצג ולתקן אותו. 

 9 מוצג שהוגש זה השיחה, התמליל זה כלי עזר.  עו"ד אבן חן:

 10 לא,  עו"ד ג. אדרת:

 11ואם אנחנו לקראת חקירה שומעים את השיחה ושומעים שיש דברים  עו"ד אבן חן:

 12 לתקן בתמליל, נתקן. 

 13 אז תיידעו אותנו, תעבירו לנו. ג. אדרת: עו"ד

 14 אתה צודק. חשבתי שזה כבר עבר.  עו"ד אבן חן:

 15 צריך לבדוק,  העדה, גב' קירשנבאום:

 16 אבל המוצג זה השיחה.  עו"ד אבן חן:

 17 המוצג זה השיחה,  עו"ד ג. אדרת:

 18 לא שום דבר אחר.  עו"ד אבן חן:

 19 ות, באמת. ונשב עכשיו ונשמע ברוסית אלף שיח עו"ד ג. אדרת:

 20כן. יכול להיות שמה שהיה בקלסר באמת תוקן אבל צריך לעשות את  כב' הש' לוי:

 21זה. תעשו את זה בהקדם. אני אקצוב לכם זמן בהחלטה בסוף הדיון אני 

 22 אקצוב לכם זמן שתגישו מסמך שלם ומתוקן. כן. 

 23 . 1851ת/ עו"ד אבן חן:

 24 

 25 )השמעת שיחה באולם( 

 26 

 27 ין לי פה את התמליל עצמו אבל זה מוצג שהוגש. תקלה שלנו, א עו"ד אבן חן:

 28 כן, אני מבין. תיכף העוזרת תבוא. טוב, תשמיעו. בסדר.  כב' הש' לוי:

 29 מי הצדדים? עו"ד ג. אדרת:

 30 מתן ודאוד.  עו"ד אבן חן:

 31 מאיזה תאריך? עו"ד א. אדרת:

 32 . יומיים לפני הכנס. 1851ת/ 12.7.12 עו"ד קרמר:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 61561-80-61 ת"פ
 

 1862אפריל  65 

 

 5011 

 1 כן. בבקשה.  כב' הש' לוי:

 2 

 3 )המשך השמעת שיחה( 

 4 

 5אנחנו שומעים פה שגודובסקי מעדכן את מתן ואומר לו 'אנחנו סוגרים  עו"ד אבן חן:

 6' ומתן אומר לו 'אין בעיה' וגודובסקי אומר לו 'אבל YNETשת"פ עם 

 7תדע שזה יעלה עוד כסף' ומתן גם מבקש שתבואו לקראתו תזרימית כי 

 8 יש לו בעיה. 

 9 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 10 ומי החליט לסגור? YNETאז אני שואל שוב מי הציע את  ש:

 11 אני חלק מהשיחה הזאת שאתה השמעת עכשיו? ת:

 12 לא, אני שואל אותך.  ש:

 13 -אז אני הסברתי לך, דאוד אמר לי שהחבר'ה של רונן הציעו ללכת ל ת:

YNET 14, הוא אמר את זה למתן, מתן אישר והם סוגרים את זה. ומה 

 15 ממליצים זה בסדר.  אני חושבת? אמרתי אם

 16מי שהלקוח מבחינת החבר'ה של רונן או מבחינת רונן כמו שאת אומרת  ש:

 17 זה מתן. 

 18 צעירים, נכון.  ת:

 19 אז מה הם בכלל פונים לגודובסקי על זה? ש:

 20כי אתה רואה שמתן אי אפשר להשיג את דני, אי אפשר להשיג את מתן  ת:

 21הם לא מוצאים אותו זה בעיה וגודובסקי, אני עומדת בראש הפורום כש

 22 פונים לגודובסקי שיעזור להם להשיג אותו. 

 23לגודובסקי  YNETניסן העיד פה, הוא אמר שהוא הציע את השת"פ עם  ש:

 24ולקותי וחשש שלא תהיה לכם אפשרות לממן את זה כי מדובר בעלויות 

 25גבוהות שבדרך כלל נבחרי ציבור לא יכולים להרשות לעצמם וגודובסקי 

 26 ון טוב ולא תהיה בעיה עם הכסף'. אמר לו 'זה רעי

 27ולמה אני צריכה לשלם שת"פ על הפרויקט של צעירים? כל הפרויקט  ת:

 28של הצעירים, כל הכנס וכל הסיפור הזה של צעירים, לא פנו אלי, לא 

 29אמרו לי בכלל, לא שאלו אותי אם אני צריכה לממן או להשתתף וזה, 

 30ם למה אני צריכה אם אני צריכה לשל YNET -גם הייתי מבטלת את ה

 31לשלם על הפרויקט של צעירים? מירב מיכאלי שילמה משהו על 

 32 הקמפיין שלה? אורלי לוי שילמה משהו על הקמפיין שלה?
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 1 אז אני שואל אז למה,  ש:

 2אז אני גם אומרת אני לא יודעת למה, תקשיב מה שניסן כותב ומה  ת:

 3י אפילו, אני שניסן העיד אני לא אחראית על ניסן כבר, הוא לא עובד של

 4בקושי, כבר כבוד השופט העיר לי שאני בקושי אחראית הייתי כנראה 

 5על העובדים שלי כי הם עשו מה שהם רצו אז עכשיו אני צריכה להיות 

 6גם אחראית על העובדים של רונן צור? שהוא יהיה אחראי, רונן אמר 

 7שמבחינתו הצעירים היו הלקוח, אני ייצגתי אותם, הם רשמו בפנים 

 8מיוצג פאינה קירשנבאום, לא יודעת איך הם רשמו, לא מעניין  שזה

 9אמר לי  YNETאותי. עדכנו אותי שהחליטו לקחת, לעשות שת"פ עם 

 10דאוד שמתן אישר, הסכמתי עם זה. הסכמתי, אישרתי, הייתי שמחה 

 11 ומאושרת קפצתי עד השמיים, לא יודעת מה. באירוניה אני אומרת, כן? 

 12 כשגודובסקי בעצם אנחנו שומעים שהוא זה שפונה למתן ואומר לו,  ש:

 13 לא, גודובסקי אומר שהחבר'ה של רונן הציעו והוא פונה עם זה.  ת:

 YNET .' 14הוא אומר לו 'אנחנו סוגרים עם  ש:

 15 מי אנחנו? ת:

 16 מתן אין לו מושג ואז גודובסקי אומר לו,  ש:

 17וון לחבר'ה של רונן. מה, מי אנחנו? אבל כשהוא אומר אנחנו הוא מתכ ת:

 18 זה לא בא הרעיון מדאוד. 

 19הרעיון לפי שאיך אנחנו רואים את הראיות הגיע לפחות ממה שהוא  ש:

 20 מספר מניסן, ניסן שאל את גודובסקי, גודובסקי אישר, 

 21 שאל את מתן,  ת:

 22 שאל את מתן ומתן שילם.  ש:

 23 כן.  ת:

 24 זה מה שאנחנו רואים.  ש:

 25 מי צריך לשלם את זה? זה פרויקט של צעירים, ת:

 26שיחה בינך לבין גודובסקי  001בסדר. אני רוצה להראות לך ת/ ש:

 27. גודובסקי מספר לך שרן ליבנה הגיע אליו אומר לך זה מטעמו 17.18.12

 28של עובד, את אומרת לו כן. ואז הוא אומר לך 'אני אומר לו זו סיטואציה 

 29מה?' והוא אומר אנחנו מבזבזים סכומי כסף מטורפים' ואת שואלת 'על 

 30'ככה אי אפשר לעבוד, אנחנו לא יכולים לעבוד ככה' ואת אומרת 'נו, 

 31בשביל מה הם ממציאים הכל רק מה שעולה לנו כסף?'. אני שואל, קודם 

 32 כל מדברים על רן מהמשרד של עובד יחזקאל.



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 61561-80-61 ת"פ
 

 1862אפריל  65 

 

 5012 

 1אמרתי שראיתי שהם משתפים פעולה, אני לא אמרתי שום דבר. אני  ת:

 2ראיתי שיש שם שיתוף פעולה בין רונן ובין עובד, אני רק לא ידעתי שרונן 

 3 משלם לעובד. 

 4וכשאת אומרת 'בשביל מה הם ממציאים הכל רק מה שעולה לנו כסף?'  ש:

 5 למה את מתכוונת?

 YNET . 6 -ל ת:

 YNET? 7למי זה עולה כסף  ש:

 8 לצעירים.  ת:

 9 כשאת אומרת 'עולה לנו' את מתכוונת לצעירים? ש:

 10אבל אני רואה את עצמי חלק מהגוף הזה, אני מובילה את הדבר הזה,  ת:

 11זה, מה? בטח שאני רואה שזה, כל מה שממליצים זה רק מה שעולה 

 12כסף ואני רוצה שיעשו משהו שגם לא עולה כסף, שכבר משלמים להם 

 13 ריטיינר. 

 14ומרת 'טוב שניסן נכח שם. בסדר', גודובסקי אומר לך בהמשך את א ש:

 15'לא, ניסן ורן בחורים טובים'. את אומרת 'עובד לא אמר שהוא ישיג 

 16 כסף בשביל זה?' על מה אתם מדברים פה?

 17 לא יודעת איפה זה, בדף ראשון עדיין? ת:

 18כן, בדף ראשון יותר למטה. ובהמשך גודובסקי אומר לך 'אני אמרתי  ש:

 19אבל בסדר, אני אנסה להמציא  78, עכשיו חסר לי 28י לרן שחסר ל

 20עכשיו סיפורים. את אומרת לעיתונות אנחנו לא נבזבז על כסף'. 

 21אנחנו לא  YNETובהמשך גודובסקי אומר לך 'את יודעת לעשות שת"פ 

 22 צריכים אותם'. )לא ברור( להערת בית המשפט. 

 23 כן.  כב' הש' לוי:

 24 מה? העדה, גב' קירשנבאום:

 25 לא, אני אומר,  ן חן:עו"ד אב

 26 בית המשפט הוסיף את זה בדיון שעבר.  עו"ד קרמר:

 27ואז את שואלת בעמוד השני 'מתי נגמר איתם כל הסיפור?' גודובסקי  עו"ד אבן חן:

 28אומר לך 'אני אמור להיפגש עם מתן מחר או ביום שלישי אני אגיד לך 

 29 בוודאות'. 

 30 אוקי.  העדה, גב' קירשנבאום: 

 31 הו, צריך לסיים את זה'. את אומרת 'ז ש:
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 1אוקי. אז אני רק, אני כל מה שאני מבינה מהשיחה הזאת שאני כבר  ת:

 2רוצה לסיים את העבודה עם רונן צור, זה מה שאני מבינה פה. חסרים 

 3, אני לא יודעת על מה, אני היום בטח לא יודעת להגיד, אולי 28, 78

 4י רק אומרת כל לצעירים היה חסר כסף, אני לא זוכרת את זה. אבל אנ

 5 השיחה הזאת אני רק מובילה לזה שצריך להפסיק לעבוד איתם. 

 6 למה רצית להפסיק לעבוד איתם? ש:

 7כי אני הסברתי, דבר ראשון אנחנו נמצאים בתקופת הבחירות, אין מה  ת:

 8לעבוד אין מה לעשות איתם בתקופת הבחירות. דבר שני, באיזה שהוא 

 9וקה שלהם ירדה כבר בדרום שלב ראיתי שהתפוקה שלהם ירדה, התפ

 10איתן, אני כבר שהתחיל דרום איתן זה היתה בהתחלה התלהבות שלהם 

 11מאוד גדולה והם נרתמו והם עבדו מאוד יפה לקראת הכנס ואחר כך 

 12שהתחיל שיבוץ של הצעירים בכנסת הם גם כן לקחו את זה , הובילו 

 13ם לכל ואז היה איזה ירידה, דרום איתן כבר היינו צריכים לדחוף אות

 14הסיפור הזה וראיתי שזה לא הולך, מבחינתי זה לא הלך לשום כיוון 

 15ורציתי, לא ראיתי שהם נותנים שירות לצעירים ורציתי שהם יפסיקו 

 16 לעבוד איתם. 

 17תגידי, עובד יחזקאל העיד פה הוא סיפר שברגע שנודע לו שהכסף  ש:

 18לעבודה שהוא מבצע עבורך, זה מה שהוא אומר, מגיע מעמותה שלא 

 19 מקבלת שירות הוא הורה מיד להפסיק את ההתקשרות. 

 20חבל שהוא לא אמר לי קודם שהוא מקבל כסף, אם הייתי יודעת שהוא  ת:

 21 מקבל כסף אולי גם אני הייתי מפסיקה את זה. 

 22הוא גם אמר שהוא התקשר אליך ואמר לך שהוא מפסיק את  ש:

 23 ההתקשרות והסביר לך למה ואת אמרת, 

 24 לא היתה שיחה,  ת:

 25 רגע, רגע. ואת אמרת שאת מבינה אותו. את זוכרת שיחה כזאת? ש:

 26אני לא זוכרת אבל בזמן הזה אתם כבר האזנתם לשיחות שלי אז אם  ת:

 27 היתה כזאת שיחה אז הייתם צריכים להאזין לה כבר. 

 28 לשיחות שלך לא האזינו.   ש:

 29 איך לא האזינו? כל השיחות שלי נמצאות פה.  ת:

 30 לא, האזינו לשיחות של השותפים.  כב' הש' לוי:

 31שיחות, האזינו לגודובסקי, האזינו למתן. כל אחד בתקופה אחרת,  עו"ד אבן חן:

 32 לשיחות שלך לא האזינו. 
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 1 סליחה, אני חשבתי שכן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 2 חשבת שהאזינו לך? כב' הש' לוי:

 3 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:

 4 עורך דין אדרת?באמת? לא אמרתם לה  כב' הש' לוי:

 5 לא, לא שאלתי אותם, אני, זה פרשנות שלי.  העדה, גב' קירשנבאום:

 6 לא האזינו לך.  כב' הש' לוי:

 7 לשיחות שלך לא האזינו.  עו"ד אבן חן:

 8 חבל, כי היתה עכשיו הוכחה שלא היתה כזאת שיחה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 האזין לה, האזינו לאחרים. אנחנו התנגדנו שעשו פה תרגיל בשביל ל עו"ד ג. אדרת:

 10 כן. מה החלטתי אני יודע.  כב' הש' לוי:

 11 לא, רציתי להזכיר מה טענו.  עו"ד ג. אדרת:

 12 אני גם זוכר אפילו.  כב' הש' לוי:

 13 לא, אני לא, אני הייתי בטוחה שהאזינו לכל השיחות.  העדה, גב' קירשנבאום:

 14 לא, לא האזינו לך.  כב' הש' לוי:

 15 לא חשוב. חבל, עכשיו אני יכולה להגיד חבל שלא האזינו לכל השיחות.  אום:העדה, גב' קירשנב

 16 אז את אומרת של עובד יחזקאל,  עו"ד אבן חן:

 17 אני לא זוכרת בכלל אם הוא היה,  ת:

 18 לא היה כזה דבר? ש:

 19כן. אם הוא היה אומר לי הייתי אומרת תקשיב אני בכלל לא ידעתי  ת:

 20 שאתה מקבל כסף. 

 21 ז היתה שיחה כזאת או לא?א כב' הש' לוי:

 22 לא. לא זוכרת כזאת שיחה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 23 זה אומר שיכול להיות.  כב' הש' לוי:

 24 לא, לא יכול להיות. אני לא זוכרת כזאת שיחה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 לא יכול להיות.  כב' הש' לוי:

 26 פשוט לא זוכרת אותה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 27 .1852בשעה חמש וחצי, ת/ 15.11.12-אני משמיע שיחה מ עו"ד אבן חן:

 28 

 29 )השמעת שיחה באולם( 

 30 

 31 פה אנחנו שומעים,  עו"ד אבן חן:

 32 זה בהמשך לשיחה בטח איתי הוא אומר את זה,  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 גודובסקי אומר למתן 'תבדוק לי שזה נפסק'.  ש:

 2לה, אם עובד היה תגיד, אבל אתה יודע? אני רק רוצה, אני עכשיו מע ת:

 3מתקשר איתי ומדבר איתי על העניין הזה אני בטח הייתי מתקשרת 

 4לדאוד ומספרת את זה לדאוד, דאוד תקשיב התקשר עובד אמר שהוא 

 5מפסיק לשלם, שהוא קיבל כסף, אתה יודע, היתה אמורה להיות כזאת 

 6 שיחה ביני ובין דאוד. 

 7האזינו לגודובסקי, יש לכם שיחות בעל פה בטח. היו גם שיחות שלא  ש:

 8 אני לא יודע, אולי גם לו היתה שיחה כזאת, אני לא יודע. 

 9פשוט, זה כאילו מתבקש היה שאם עובד היה מתקשר שהייתי מספרת  ת:

 10 את זה לדאוד. 

 11בשעה חמש וחצי. אחרי השיחה  15.11-עכשיו, ראינו שזאת השיחה מ ש:

 12 הזאת, חמש דקות אחר כך, מתן שולח לאלישבע הודעה, 

 13 בודק אם הפסיקה את,  ת:

 14 והוא שואל 'מתי הצ'ק האחרון לרונן צור?'.  510ת/ ש:

 15אתה רואה? איזה מזל שאנחנו עקבנו אחרי זה אחרת עוד היו משלמים  ת:

 16 לו שנה שלמה. 

 17אלישבע  17.11אלישבע עונה 'אני לא יודעת. אני אבדוק'. למחרת  515ת/ ש:

 18' 18.11-האחרון היה ל'הצ'ק  528למתן הודעה זה ת/ 5:18-כותבת ב

 19 . 18.11מתן כותב הודעה לגודובסקי  5:16ובאותו יום בשעה 

 20 אתה רואה? בכל זאת יש איזה שהוא תואם.  ת:

 21 גודובסקי כותב למתן, שואל 'זה תאריך פירעון אחרון?' ש:

 22 מה השאלות לעדה פה? עו"ד ג. אדרת:

 23חייג לדאוד ומעדכן אותו רגע, אני שואל, אני קודם מציג לה. ואז מתן מ עו"ד אבן חן:

 24. אחרי רצף השיחות האלה אלישבע שולחת 18.11-שהצ'ק האחרון ל

 25שבו היא בעצם מודיעה לרונן צור שהם  780את ת/ 17.11בתאריך 

 26מבקשים להפסיק את ההתקשרות. ואני שואל, ההפסקה של 

 27ההתקשרות היתה בגלל הבחירות? בגלל שלא היית מרוצה מהשירות? 

 28 בגלל מה?

 29 גם וגם וגם וגם. אמרתי את הכל.  ב' קירשנבאום:העדה, ג

 30 גם בחירות וגם החוסר שביעות רצון? ש:

 31קודם כל השביעות רצון כבר היתה קודם, רק ההסכם נחתם ככה שחצי  ת:

 32שנה, מועד יציאה היה חצי שנה אז לא היה מה לעשות. ואז אמרתי 
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 1 עכשיו בכלל גם זה וגם זה ואני, אבל אני חושבת שזה בא משני

 2הכיוונים, זה לא רק, אתה מציג פה כאילו רק אני דאגתי אבל יש צד 

 3שני שגם אלישבע והם החליטו שהגיע זמן להפסיק את ההתקשרות, זה 

 4לא רק רעיון אבל מזל שבאמת הקפדנו והסתכלנו שני כיוונים וסגרנו 

 5 את ההעסקה שלהם. 

 6 אנחנו רואים שיום לפני ההפסקה אלישבע לא יודעת,  ש:

 7 שבועיים לפני אלישבע דיברה, לא יודעת מה יודעת,  ת:

 8 הוא שואל אותה עד מתי והיא אומרת לו 'לא יודעת. אני אבדוק'.  ש:

 9יש התכתבות ושיחות ביניהם והיא העידה פה שגם היא ידעה שהם כבר  ת:

 10 לא מתפקדים והיא רצתה להפסיק. 

 11 גברת קירשנבאום, את יודעת? כב' הש' לוי:

 12 אני לא ידעתי, אני עד המשפט לא ידעתי.  באום:העדה, גב' קירשנ

 13 אוקי. כן, זה עכשיו מסכמת? כב' הש' לוי:

 14אבל אני לא מכחישה, אני חשבתי שצריך להפסיק, אם הם חשבו  העדה, גב' קירשנבאום:

 15 במקביל אלי מה טוב וטוב שפיקחנו על זה וטוב שהפסיקו. 

 16רן ליבנה לגודובסקי. השיחה  שיחה בין 552אני רוצה להשמיע לך ת/ עו"ד אבן חן:

 17 . 18.11.12-היא מה

 18 

 19 )השמעת שיחה באולם( 

 20 

 21תגיד, מתי עובד העיד שהיתה שיחה שלו איתי? שהוא התקשר אלי? מתי  העדה, גב' קירשנבאום:

 22 הוא העיד?

 23 אחרי,  עו"ד אבן חן:

 24לא, לא, מתי עובד העיד שהיתה לו שיחה הוא התקשר אלי והוא אמר  ת:

 25 עמותה והוא מפסיק את זה, מתי זה היה? שלא ידע שזה דרך

 26 בערך חודשיים לפני.  ש:

 27אז איך רן עובד שלו לא יודע שעובד כבר הפסיק לעבוד כי זה דרך  ת:

 28"איילים" והוא לא מוכן ורן ממשיך פה לעבוד בפול טיים ושעובד מעיד 

 29שהוא כבר הפסיק עם זה, אפילו החזיר צ'קים. איך זה מתקשר פה? מי? 

 30 ובדתית זה קצת לא מתקשר. פשוט לי ע

 31 יכולת לעבוד איתנו. תראי, קודם כל,  ש:

 32 יכולתי לעבוד עם הרבה מקומות.  ת:
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 1 נכון.  ש:

 2בגלל זה הייתי סגנית שר, כי מי שלא יכול לעבוד לא פה לא שם אז הוא  ת:

 3 לא ממש. 

 4 אין ספק לגבי היכולות שלך.  ש:

 5 נכון.  ת:

 6'נגמר הסיפור הזה של ההתקשרות  עכשיו תגידי, כשאומר פה רן ליבנה ש:

 7 דרך "איילים", למה הוא מתכוון ההתקשרות דרך "איילים"?

 8שיעבדו עם הצעירים, אני מבינה שההתקשרות היתה עם "איילים",  ת:

 9 זאת אומרת הם גם ידעו שהם עובדים עם "איילים", נכון?

 10 עובר דרך "איילים". ש:

 11תי אני לא הייתי איתו לא. אני לא אחראית למה שהוא אומר. מבחינ ת:

 12בקשר ואני גם לא יודעת מה הוא הבין, הקשר כולו היה צור, שוב אני 

 13חוזרת אני לא יודעת מה הוא אומר, אם עובד היה כזה צדיק והתקשר 

 14אלי ואמר שהוא לא עובד עם "איילים" הוא לא ידע שהוא ככה וזה וזה 

 15ד, הרי והם ממשיכים ולהבדיל ממשיכים בפרויקטים נוספים של עוב

 16עובד טיפל בנושא של תיירות של תל אביב, הוא היה כאילו לוביסט של 

 17, לא יודעת איך זה נקרא, תיירות של תל אביב עמותה, ודאוד 1888עיר 

 18ממשיך לעזור לעובד בלי שום קשר לפאינה בנושא של התיירות בתל 

 19אביב וכשהוא אומר 'את מי אתה רוצה לפרויקט הזה?' אז הוא אומר 

 20י את אביגדור ליברמן אז אולי גם אביגדור ליברמן היה צריך אני אול

 21 לשלם על זה שהוא עושה פה פרסום לעמותת התיירות של תל אביב?

 22 מה אתם שואלים? כב' הש' לוי:

 23 אני שואל כשהוא אומר 'דרך "איילים"'.  עו"ד אבן חן:

 24 לא יודעת מה הוא מתכוון,  העדה, גב' קירשנבאום:

 25 את לא יודעת.  עו"ד אבן חן: 

 26 כן. הלאה.  כב' הש' לוי:

 27למה הוא בכלל מתקשר לבדוק איתו אם זה מקובל עליו ההפסקה של  עו"ד אבן חן:

 28 ההתקשרות?

 29שאלה באמת טובה למה הוא מתקשר, עובד היה צריך להודיע לו לפני  העדה, גב' קירשנבאום:

 30 חודשיים שהיתה הפסקה, שהופסקה, שהוא לא עובד יותר איתם. 

 31 אנחנו סיימנו אדוני.  עו"ד אבן חן:

 32 לא יאומן.  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1 חקירה חוזרת? כב' הש' לוי:

 2 אין.  עו"ד ג. אדרת:

 3 סיימת את עדותך גברת קירשנבאום.  כב' הש' לוי:

 4 אתה הבטחת לי כבוד השופט שבסוף אני אוכל להגיד כמה מילים.  העדה, גב' קירשנבאום:

 5 בבקשה.  כב' הש' לוי:

 6 ובאמת הפעם אני אגיד רק כמה מילים.  העדה, גב' קירשנבאום:

 7 כן. להבדיל ממה שהיה עד עכשיו.  כב' הש' לוי:

 8להבדיל ממה שהיה עד עכשיו. כשהתחילה החקירה הנגדית אז אמר  העדה, גב' קירשנבאום:

 9 התובע שזה לא היה פרשת ליברמן כי לא הזמינו את ליברמן לעדות, 

 10 א אמר שהוא לא היה חשוד בתיק הזה. לא, הו כב' הש' לוי:

 11 לא היה חשוד בתיק הזה וגם לא נחקר בתיק הזה.  העדה, גב' קירשנבאום:

 12 נכון.  כב' הש' לוי:

 13אבל אז כל העדים, שורה של עדים שהיו פה והעידו כמו סטיבן, כמו  העדה, גב' קירשנבאום:

 14ינה קליבצקי, כמו גולדנשטיין ואחרים שלכולם הציעו להיות עדי מד

 15חוץ מפאינה קירשנבאום שגם אני העדתי על זה, גם נגד ליברמן ניתנו 

 16מיליון שקל היה מוכן להיות עד של  1ואפילו ריז, איגור ריז, תמורת 

 17ליברמן אבל לא לקחו כי כנראה שלא היה לו מספיק מה לתת. ושנית 

 18ולא ישראל ביתנו  אז אני רק  121אמר התובע שהפרשה היא קרויה 

 19איך זה שזה לא ישראל ביתנו  כשאפילו השופט ששפט את  רוצה לשאול

 20קרויה ישראל ביתנו' בטח לא  121קליסקי כתב בפסק דין שלו 'בפרשה 

 21פאינה קירשנבאום קראה לו אם שופט חוזר ואומר שהיא קרויה ישראל 

 22 ביתנו  זה בטח לא מפי פאינה קירשנבאום. זהו. זה כל מה שיש לי. 

 23 להגיד? טוב. תודה רבה.  זה מה שרצית כב' הש' לוי:

 24 , 15.2-לדיון הראשון ב עו"ד ג. אדרת:

 25 זה הדיון הבא.  כב' הש' לוי:

 26 כן. נזדקק למתורגמן מרוסית.  עו"ד ג. אדרת:

 27 אוקי.  כב' הש' לוי:

 28 אדוני, אם אפשר שנקבל רק את שמות העדים כדי שנספיק להכין,  עו"ד אבן חן:

 29 למרות שאין לנו חובה תקבלו מחר.  עו"ד ג. אדרת:

 30 אוקי.  עו"ד אבן חן:

 31 אכן, שני הדברים נכונים. בסדר. מהבוקר אתם צריכים את המתורגמן? כב' הש' לוי:

 32 כן.  העדה, גב' קירשנבאום:
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 1, שיהיה מוכן בסביבות 5:88-לא, הוא יהיה העד השני, אם מתחילים ב עו"ד ג. אדרת:

11 . 2 

 3 טוב.  אוקי. בסדר. כב' הש' לוי:

 4 

   5 
#<1># 6 

 7 החלטה

 8 

 9 

  10 

 11 . 2:88בשעה  12.4.1862בישיבת  6המשך פרשת ההגנה של נאשמת 

 12 .66:88המזכירות תזמן מתורגמן לשפה הרוסית לשעה 

 13 ההגנה תזמן עדיה. 

 14 
#<5># 15 

 16 
 17 במעמד הנוכחים. 6538431862, י' בניסן תשע"טניתנה והודעה היום 

 18 

 
 

 שופט, לוי ירון

 19 
 20 

 21 

 22 -ההקלטה הסתיימה  -

 23 
#<0># 24 

 25 במעמד הנוכחים.  6138531862, י"א אייר תשע"טניתנה והודעה היום 

 26 

 27 
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 שופט, לוי ירון

 1 
 2 
 3 
 4 

 5 

     6 

 7 ששה  ענת ידי על הוקלד


