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   שופט ירו! לויה כבוד :לפני 

  
  מאשימהה

  
  מדינת ישראל 

  
  

  
  נגד

 

   016599326  ת.ז. פאינה קירשנבאו� 1.  נאשמי�ה

   050227073  ת.ז. רמי כה! 3.

   050564434  ת.ז. בתיה כה! 5.
  
  

#>2<#  1 
 2  נוכחי�:

 3  עקירבמשה קוקוי ועו"ד נטלי אב! ח!, עו"ד מאור ב"כ המאשימה עו"ד 

 4  קליי!אור! אדרת ועו"ד  עו"ד גיורא אדרת, עו"ד אור! 1וב"כ הנאשמת  1הנאשמת 

 5  וייס משה וב"כ עו"ד  �3 הנאש

 6  , מר יקותיאל צפרי22. ע.ת/1:העדי�

 7  , גב' אלה סימנטוב23. ע.ת/2

  8 

  9 

  10 

 11 פרוטוקול

  12 

  13 

 14, מדינת ישראל נגד קירשנבאו  ואחרי , 17�08�16512בוקר טוב, כ�, תיק פלילי   כב' הש' לוי:

 15  הנוכחי  הנאשמי , באי כוח הצדדי . בבקשה,

 16  אדוני, קוד  לנו יש הודעה, אנחנו אמרנו בדיו� הקוד  שאנחנו היו  בשעה,  עו"ד וייס:

 17  ,11:30  כב' הש' לוי:

 18  הסדר טיעו�. בשל פערי  קלי  שיש,נציג  11:30  עו"ד וייס:

 19  מה?  כב' הש' לוי:

 20  לא אדוני, אנחנו אומרי  ככה, יש לנו,  עו"ד וייס:

 21  אבל קראתי בעיתו� שיש הסדר כבר,  כב' הש' לוי:

 22  לא, יש לנו הסדר, אדוני יש לנו הסדר סגור לעניי� העונש,  עו"ד וייס:

 23  וזהו,כ�, אני לא יודע למה לא גוזרי  את הדי�   כב' הש' לוי:
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 1אני חייב, לא אדוני, אני חייב רק להגיד שבגלל שאדוני באמת מדקדק ורוצה   עו"ד וייס:

 2  שהנאשמת תעמוד כא� ותדע בדיוק במה היא מודה ואי.,

 3  לא, זה לא הדי�?  כב' הש' לוי:

 4אדוני צודק, ולכ� אנחנו רוצי  באמת לדקדק ג  בעובדות, כדי שלא יהיו פערי ,   עו"ד וייס:

 � 5  כתב האישו  לבי� ההודאה,אדוני, בי

 6  ואת זה לא הספקת  עוד לעשות?  כב' הש' לוי:

 7לא אדוני, קיבלנו את כתב האישו  רק שלשו , למרות שהוא אותו כתב אישו    עו"ד וייס:

 8  למעשה,

 9  זו בקשה משותפת?  כב' הש' לוי:

 10  כ�, אנחנו נרצה להציג,  עו"ד וייס:

:� 11בקשה, מבחינתי ממשיכי  את המשפט. כשיהיה  אי� לי התנגדות, אי� פה עניי� של  עו"ד אב� ח

 12  מוכ�, יהיה הסדר? יהיה הסדר. לא יהיה הסדר? אנחנו ממשיכי  לנהל את התיק.

 13  יש עדי  שנוגעי  לה היו ?  כב' הש' לוי:

 14  לא,  עו"ד וייס:

:� 15  לא,  עו"ד אב� ח

 16אנחנו  אי� עדי  שנוגעי  לה היו , ואי� עדי  למעשה שנוגעי  לה ג  שבוע הבא.  עו"ד וייס:

 17  אבל נרצה להציג את ההסדר ביו  שני במידת האפשר.

 18  בסדר,   כב' הש' לוי:

 19  אדוני אל תצהיר הצהרות,  דובר:

 20לא, אמרתי במידת האפשר, אנחנו ננסה, אנחנו נדבר ע  חבריי, ה  מאוד עסוקי    עו"ד וייס:

 21  אדוני, יש לה  כמה משפטי , לא רק זה,

 22  בסדר. החלטה,   כב' הש' לוי:
  23 

#>3<#  24 

 25  החלטה

 26  במר�. 26יידחה ליו�  5הדיו! בעניינה של נאשמת 
  27 

#>4<#  28 
 29  במעמד הנוכחי�. 21/03/2018, ' ניס! תשע"חהניתנה והודעה היו� 

  30 

 

  

  שופט, לוי ירו!
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  1 

 2  בסדר, בבקשה, בוקר טוב.  כב' הש' לוי:

 3  בוקר אור,  העד, מר צפרי:

 4  מה שמ.?  כב' הש' לוי:

 5  צפרי,יקותיאל   העד, מר צפרי:

 6אתה מוזהר להעיד את האמת, את כל האמת ורק את האמת, אחרת תהיה צפוי   כב' הש' לוי:

 7  לעונשי  הקבועי  בחוק.

 8  אוקי.  העד, מר צפרי:

 9  תואיל להשיב לשאלות התובע.  כב' הש' לוי:

  10 

 11  מר יקותיאל צפרי, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה ראשית לעור/ הדי! עקירב: 22ע.ת/

 12  בוקר טוב,  עו"ד עקירב:

 13  בוקר טוב.   העד, מר צפרי:

 14  ,2012תספר בבקשה במה עבדת החל משנת   ש:

 15הייתי יוע/ התקשורת של סגנית, חברת הכנסת תחילה, ולאחר מכ�  2012בשנת   ת:

 16  סגנית השר פאינה קירשנבאו .

 17  כמה זמ� עבדת בתפקיד הזה?  ש:

 18  בער. שנתיי  וחצי, עד, בעצ  עד פרישתה.  ת:

 19  ?2015�ות בשזה אומר הבחיר  ש:

 20  .2015�ב  ת:

 21  במה אתה עובד היו ?  ש:

 22  היו  אני דובר במשרד לשוויו� חברתי.  ת:

 23  ומה הקשר של. ע  הגברת פאינה קירשנבאו  היו ?  ש:

 24  אי�, אי�, אי� קשר, אנחנו מדי פע  מסתמסי , ברכות ליו  הולדת.  ת:

 25התפקיד של. כדובר, כיוע/ תקשורתי של סגנית השר אז פאינה אוקי. מה כלל   ש:

 26  קירשנבאו ?

 27טוב, יוע/ תקשורת אמו� לייע/ על כל העבודה ע  כלי התקשורת, כתיבת נאומי ,   ת:

 28ניהול רשתות חברתיות, פייסבוק, להיות במעקב אחרי, אחרי החדשות, להציע 

 29  הצעות פוליטיות, זה בגדול.

30  '.5� במשטרה '(לא ברור) פר/ אני אציג ל. מסמ. שסומ  ש: 

 31  כבודו, לפני שאדוני מסמ�,   עו"ד ג. אדרת:

 32  סליחה?  כב' הש' לוי:
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 1לפני שאדוני מסמ�, המסמ. הזה לא הוצג לעד בהודעותיו ובחקירותיו במשטרה,   עו"ד ג. אדרת:

 2בערב קיבלנו ריענו� של העד שנעשה באותו ערב  20:00הוא לא עלה. אתמול בשעה 

 ,� 3שבו הציגו לו את המסמ. הזה והתייחסות שלו למסמ. הזה. ע  שעה קוד  לכ

 4כל ההבנה של העומס על חבריי, אני חושב שזה לא תקי� להכניס נושא חדש שלא 

 5  עלה בחקירות ואנחנו נחשפי  אליו ערב קוד .

 6  זה מסמ. שהעד ער.?  כב' הש' לוי:

 7  לא.  עו"ד עקירב:

 8  לא?  כב' הש' לוי:

 9  לא,  עו"ד ג. אדרת:

 10  והוא היה מצוי בחומר החקירה?  י:כב' הש' לו

 11  הוא מצוי בי� עשרות אלפי המסמכי  שבחומר החקירה.  עו"ד ג. אדרת:

 12  טוב, מה את  אומרי ?  כב' הש' לוי:

 13ואני רק אומר לתביעה, וה  יודעי , יש דר. להגיש את המסמ. הזה ע  אותו   עו"ד ג. אדרת:

 14עקיפה ע  העד הזה אד  שה  רוצי  לחקור בנושא את העניי� הזה, ולא בדר. 

 15  בלילה. 20:00�כשפע  ראשונה אנחנו שומעי  את זה אתמול ב

 16המסמ. כ� נמצא בחומר החקירה, זה נכו�, ולא הוגש עד עכשיו. אני כ� יכול להגיד   עו"ד עקירב:

 17שהוא הוגש בתיק המקביל, ואנחנו מעבירי  באופ� שוט2 בתיק המקביל, לא שזה 

 18  בכל מקרה, מדובר פה בפגישה שהעד נכח בה, אמור להיות, אבל הוא כ�, כ� עבר.

 19  הוא, אבל הוא לא עומת ע  המסמ. הזה במהל. החקירה,  כב' הש' לוי:

 20  הוא לא עומת ע  המסמ., זה נכו�,  עו"ד עקירב:

 21  זאת אומרת, את התגובה שלו הסנגורי  ישמעו היו  בפע  הראשונה?  כב' הש' לוי:

 22  ה  למעשה,  עו"ד עקירב:

:� 23  שמעו אתמול,ה    עו"ד אב� ח

 24  א , ככל שזה עוזר,  עו"ד עקירב:

 25  ה  שמעו אתמול?  כב' הש' לוי:

 26  ה  שמעו את זה אתמול,  עו"ד עקירב:

:� 27  שמעו אתמול,  עו"ד אב� ח

 28  בערב?  כב' הש' לוי:

:� 29  ג  אנחנו שמענו את זה אתמול בערב,  עו"ד אב� ח

 30  בסמו., כ�.  עו"ד עקירב:

 31  מה, זה עלה מיוזמתו?  עו"ד ג. אדרת:

 32  לא, זה עלה מיוזמתנו,  קירב:עו"ד ע
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 1  אז סליחה,   עו"ד ג. אדרת:

:� 2  את התגובה שמענו ג  אנחנו אתמול.  עו"ד אב� ח

 3אנחנו יודעי  שבראיונות של עדי , א  העד מעלה מיוזמתו נושא זה דבר אחד,   עו"ד ג. אדרת:

 4אבל א  שואלי  אותו שאלה ספציפית שאנחנו נחשפי  אליה רק בהתראה של 

 5אנחנו לא חייבי  לעבוד ג  בלילות, אני לא חושב שזה נכו� להציג מספר שעות, ו

 6  את זה לעד הזה. 

:� 7  אדוני, אני,  עו"ד אב� ח

 8  העד הזה נחקר על דברי  אחרי .  עו"ד ג. אדרת:

 9טוב, אני אאפשר, עור. הדי� אדרת אני יודע שאדוני לא מערי  קשיי  מיותרי ,   כב' הש' לוי:

 10טרחה נוספת לעד. בסופו של דבר המטרה היא מצד שני לא הייתי רוצה לגרו  

 11  חתירה אחר האמת. א  אדוני יעמוד על זה ויהיה צור., העד יזומ� שוב.

 12לא, אני לא ארצה להזמי� את העד הזה שוב, זה לא עניי� של העד. אני רוצה   עו"ד ג. אדרת:

 13  שאנחנו, עוד דרכינו ארוכה בתיק הזה, אז,

 14  תקינה, אבל בסופו של דבר אני צרי.,אני מקבל שההתנהלות   כב' הש' לוי:

 15אז עכשיו, עוד פע , אי� לנו טענות לחבריי, אנחנו ברוב רוב  המכריע של המקרי    עו"ד ג. אדרת:

 16מגיעי  להסדרי  והסכמות, אבל ע  כל הלח/ שמוטל עליה  אני חושב, א', שלא 

 17ר יהיה, סביר שייער. ריענו� לעד יו  לפני עדותו, ושנקבל את הריענו�, יהיה אש

 18בלילה. דבר שני, אני חושב שעל פי הכללי  בראיו� עד התביעה לא צריכה ליזו  

 19נושאי  חדשי . כ. אני מכיר את, את הפרקטיקה ואת הפסיקה. א  עכשיו 

 20שמענו שזה לא עלה מהעד, זה לא בא מיוזמתו, אז אני חושב שזה לא תקי�. אני, 

 21שהעד יוזמ� עוד פע , אז  א  השאלה היא שאי הגשת המסמ. עכשיו תגרו  לזה

 22אני לא מעוניי� שהעד יוזמ� עוד פע , אני לא רוצה לגרו  לו נזקי  ומשאיר את 

 23  זה לשיקול דעת אדוני.

 24  טוב, החלטה.  כב' הש' לוי:

  25 

  26 
#>5<#  27 

 28  החלטה

  29 

 30מבעוד מועד לבי! יש טע� בהערות הסנגור. ע� זאת, באיזו! בי! זכות הנאש� להיחש0 לחומר חקירה 

 31האינטרס הציבורי בגילוי האמת, נוטה הכ0 לטובת האחרו! ומצדיקה קבלת המסמ/ כראיה. ע� 

 32זאת, א� יסבור הסנגור שלאור השיהוי או לאור העיתוי המאוחר של הגשת המסמ/ הוא זקוק לזמ! 
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 1מתקבל נוס0, כפי שהוסבר לו לא תהיה מניעה לזימו! העד במועד מאוחר. לאור האמור, המסמ/ 

 2  .219ומסומ! ת/

  3 
#>4<#  4 

 5  במעמד הנוכחי�. 21/03/2018, ' ניס! תשע"חהניתנה והודעה היו� 

  6 

 

  

  שופט, לוי ירו!

  7 

 8  בבקשה.  כב' הש' לוי:

 9  אוקי, אנחנו, המסמ., אתה יודע לספר על הפגישה שמתוארת במסמ. הזה?  עו"ד עקירב:

 10נושאי  תקשורתיי  שקשורי , לקד  נושאי   זו הייתה פגישה מקצועית לגבי  העד, מר צפרי:

 11  תקשורתיי  ונושאי  שוני , חשיבה על נושאי  אסטרטגיי , בנושא תקשורת.

 12  אוקי. מה הוא משרד רונ� צור?  ש:

 13  הוא משרד יחסי ציבור,  ת:

 14  משרד מה?  כב' הש' לוי:

 15  יחסי ציבור,  העד, מר צפרי:

 16  שמה הקשר של. אליו?  כב' הש' לוי:

 17  אי� לי קשר אליו, רק במסגרת העבודה.  העד, מר צפרי:

 18  אי. הוא קשור לענייני  שלכ ?  כב' הש' לוי:

 19  רונ� צור היה בעצ ,  העד, מר צפרי:

 20  כ�,  כב' הש' לוי:

 21  רונ� צור נשכר כמשרד יחסי ציבור חיצוני,  העד, מר צפרי:

 22  על ידי מי?  כב' הש' לוי:

 23  פאינה.אני לא יודע, על ידי, אני מאמי� על ידי   העד, מר צפרי:

 24  באותה תקופה שאתה שימשת כיוע/ תקשורת?  כב' הש' לוי:

 25  כ�,  העד, מר צפרי:

 26  ואתה לא יודע מזה?  כב' הש' לוי:

 27  אני יודע מזה, אני לא יודע מי, מי הב� אד ? אני לא הבנתי את השאלה, כבודו.  העד, מר צפרי:

 28  ה לא,שאלתי אות. מה הקשר שלו לענייני  שלכ , זאת אומרת שאת  כב' הש' לוי:
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 1  הוא משרד יחסי ציבור שנת� ייעו/ חיצוני של יחסי ציבור,  העד, מר צפרי:

 2  אבל למה צרי. א  יש אות.?  כב' הש' לוי:

 3כי בדר. כלל מקובל לחשוב חשיבה אסטרטגית ג  ע  אנשי  שה  קצת חושבי    העד, מר צפרי:

 4  מחו/ למסגרת ולמערכת.

 5  ב. כ�,אתה חושב מתו. המסגרת? הבנתי, טו  כב' הש' לוי:

 6  על איזה נושאי  עבדת ע  משרד רונ� צור?  עו"ד עקירב:

 7היה את הנושא של תאגידי מי  אזוריי , העלינו נושא של ארנונה ועסקי    העד, מר צפרי:

 8קטני , מה אני זוכר זה, ג  דיברנו על נושא של דו"חות חניה, שזה דבר שמעיק 

 9  ידו  צעירי .המו� על האזרחי , וזהו, זה, וכל הנושא של צעירי , ק

 10  למי ניתנו השירותי  של רונ� צור?  ש:

 11  לה, לסגנית השר.  ת:

 12בסדר. תספר לי בבקשה לאילו נסיעות לחו"ל נסעת במסגרת עבודת. ע  הגברת   ש:

 13  פאינה קירשנבאו .

 14לאוקראינה,  2�לארצות הברית ו 2נסיעות במהל. השנתיי  וחצי,  6�ל 4היו בי�   ת:

 15  גאורגיה, וזהו.אחת מה� בהמש. לסרביה, ואחת ל

 16  אוקי, תוכל לספר לי מתי היו הנסיעות האלה?  ש:

 17  תאריכי  אני לא זוכר בדיוק,  ת:

 18  חודשי ,  ש:

 19אני זוכר נסיעה לארצות הברית שהייתה במאי, לרגל יו  העצמאות, המצעד.   ת:

 20נסיעה הייתה ג  נסיעה שהייתה לאו"  בארצות הברית. גאורגיה אני לא זוכר. 

 21לקרואטיה, לאוקראינה סליחה, וסרביה, הייתה בסו2, סו2 מבצע צוק אית� זה 

 22  היה, סביב אוגוסט, משהו כזה, אוגוסט ספטמבר, לקראת החגי .

 23, לקייב וסרביה, ובמאי יוני 2014בחקירה אתה מתייחס לנסיעה באמת בספטמבר   ש:

 24ב וסרביה, תספר . טוב, בקשר לנסיעה לקיי2014ג , שנת  2014לארצות הברית, 

 25  בבקשה ע  מי נסעת בנסיעה הזאת?

 26היה את שלומי שהוא היה ג  יוע/ מקצועי, אמנו� ב� עמי שהיה מנכ"ל רשות   ת:

 27  ההגירה בזמנו, דאוד גודובסקי,  וסגנית השר ואני. 

 28  מי שיל  על הנסיעה הזאת?  ש:

 29  לא יודע, לדעתי המפלגה, לא יודע, לא התעסקתי בזה.  ת:

 30  תה הנסיעה הזאת לקייב?ומטע  מי היי  ש:

 31  מטע ,  ת:

 32  אתה לא שילמת?  כב' הש' לוי:
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 1  לא, מטע  משרד הפני .  העד, מר צפרי:

 2אתה אומר שהנסיעות תמיד  2015בינואר  28אני ג  פה ארענ�, כי בחקירה מיו    עו"ד עקירב:

 3מטע  משרד הפני , למעט הנסיעה האחרונה בתחילת ספטמבר לסרביה, שאז זה 

 4  ישראל ביתנו. יכול להיות שאז זכרת יותר טוב?היה מטע  מפלגת 

 5  יכול להיות, כ�.  ת:

 6  מה עשית  במסגרת הנסיעה הזאת?  ש:

 7בדר. כלל זה היה נסיעה מקצועית שמאורגנת על ידי משרד, בתיאו  ע  משרד   ת:

 8החו/ והשגרירות. היה לו"ז מאוד, מאוד ברור, על פי מה שהשגרירות קבעה. 

 9נה היה, הייתה נסיעה שהיא הייתה בעצ  שליחות, הרבה פגישות, לקייב אוקראי

 10ג  פגישה ע  קהילות יהודיות וראשי, בעצ  ראשי המחוזות במיוחד לקראת חג 

 11ראש השנה, שהיה לאומ�, תמיד היה צור. בתיאומי , ג  ביטחוניי , ג  להרגיש 

 � 12את השטח, ג  להראות שיש נוכחות של המדינה ש , כי מגיעי  לש  המו

 13יה הייתה נסיעה ג  כ�, זאת אומרת, בסרביה הייתה אחרי צוק אנשי . בסרב

 14אית�, הייתה נסיעה שג  כ� אורגנה על ידי משרד החו/ והשגרירות, ש  ג  נפגשנו 

 15ע  ראשי ממשל, לאחר, למיטב זיכרוני והבנתי, שלא היה ש  בעצ  אישיות 

 16סג� שר בחירה שני  קוד , וה  מאוד העריכו את זה שהגענו. נפגשנו ג  כ� ע  

 17  החו/, ע  בכירי ממשל, קהילה יהודית א  אני זוכר.

 18אני חוזר רגע לקהילות היהודיות, בחקירה התייחסת למחנה עולי , שביקרת    ש:

 19  במחנה עולי  יהודי  שברחו מאזורי הקרבות באוקראינה.

 20  נכו�,  ת:

 21  מלבד זאת היו קהילות יהודיות נוספות שפגשת ?  ש:

 22ש , בדר. כלל בקייב הוא, כשמגיעי  משלחות אני חושב שנפגשנו ע  הרב   ת:

.� 23  מישראל אז הוא ג  מארח, הוא מארח אות

 24  היו עוד נסיעות שהתלווית לדאוד?  ש:

 25  מתי?  ת:

 26  אליה�, שנסעת ע  דאוד אליה� בחו"ל,  ש:

 27  לא, זו היחידה.  ת:

 28  זו הנסיעה היחידה. באילו הוצאות נשאת במסגרת הנסיעה הזאת?  ש:

 29  אילו? סליחה,  ת:

 30  הוצאות, סליחה,  ש:

 31  מסעדות, בדר. כלל,  ת:

 32  ומלבד זאת? הכל שול ?  ש:
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 1  כ�.  ת:

 2  כמה זמ� מראש תוכננה הנסיעה הזאת?  ש:

 3  לא זוכר.  ת:

 4  אוקי. בחקירה אישרת שזה תוכנ� מעכשיו לעכשיו, כלומר לא בדיוק תוכנ�. אז,  ש:

 5  אז יכול להיות, אוקי.  ת:

 6על קרובי המשפחה של פאינה, של גברת קירשנבאו , אוקי, בסדר. תספר בבקשה   ש:

 7  שהצטרפו לנסיעות, לנסיעה לסרביה.

 8לסרביה אני זוכר רק את בעלה מיכאל, בסרביה פגשנו אותו, לדעתי זה היה ביו    ת:

 9  השני, וזהו.

 10  אוקי, מה הוא עשה במסגרת הנסיעה הזאת?  ש:

 11  לא יודע.  ת:

 12נשאלת מה הוא עשה ענית 'כלו , אוקי. ג  כא� אני ארענ� מהחקירה של., כש  ש:

 13  טיול',

 14  כ�, זה נכו�,  ת:

 15  בסרביה, אוקי, ככל הידוע ל. כמוב�,  ש:

 16  לא, רק תגיד 'כ�', שישמעו,  עו"ד וייס:

 17  תגיד 'כ�', אתה מוקלט,  עו"ד עקירב:

 18  כ�,  העד, מר צפרי:

 19  אוקי. מי זאת אירנה וולדברג?  ש:

 20  אי� לי מושג.  ת:

 21  מה הקשר של. להתאחדות היזמי ?  ש:

 22  אי� לי קשר.  ת:

 23  מה הקשר של גברת קירשנבאו  להתאחדות היזמי ?  ש:

 24  לא יודע.  ת:

 25  אוקי, טוב. אני מציג ל. לו"ז נסיעה למוסקבה,   ש:

 26  ,220ת/  כב' הש' לוי:

 27  , אתה זוכר את הנסיעה הזו?2013ממאי   עו"ד עקירב:

 28  כ�.  העד, מר צפרי:

 29  מי נסע למוסקבה בנסיעה הזאת?  ש:

 30  ויקה היועצת, אני, סגנית השר, ורנית אני חושב, הבת שלה,לדעתי היו   ת:

 31  רנית קירשנבאו , הבת של גברת קירשנבאו ,  ש:

 32  כ�,  ת:
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 1  היא מלשכת עורכי הדי�?  כב' הש' לוי:

 2  מה? סליחה,  העד, מר צפרי:

 3  מלשכת עורכי הדי�? כ�?  כב' הש' לוי:

 4  כ�.  העד, מר צפרי:

 5  הלו"ז הזה מייצג את מה שהתרחש בנסיעה הזאת?   עו"ד עקירב:

 6  כ�. לפי זיכרוני, כ�.  ת:

 7  מה רנית קירשנבאו  עשתה במסגרת הנסיעה?  ש:

 8  לא יודע.  ת:

 9  לא יודע?  ש:

 10  לא.  ת:

 11  מי מימ� את הנסיעה הזאת עבור.?  ש:

 12  משרד הפני ,  ת:

 13  ועבור,  ש:

 14  היא עורכת די�?  כב' הש' לוי:

 15  לא.  העד, מר צפרי:

 16  כ�,   כב' הש' לוי:

 17  מי מימ� את הנסיעה הזאת עבור הגברת קירשנבאו ?  עו"ד עקירב:

 18  לא יודע.  העד, מר צפרי:

 19  כשטסת  למוסקבה באיזו מחלקה נסעת ?  ש:

 20  אני טס רק רגיל,   ת:

 21  רגיל?  ש:

 22  אני טסתי תמיד רגיל,  ת:

:� 23  לא שומעי  אות.,  עו"ד אב� ח

 24  זה אומר,  עו"ד עקירב:

 25  טסתי רק רגיל,  העד, מר צפרי:

 26  תואיל להרי  את הקול.  הש' לוי:כב' 

 27  מחלקה רגילה.  העד, מר צפרי:

 28  כ�, מחלקת,  כב' הש' לוי:

 29  תיירי ,  העד, מר צפרי:

 30  , כ�.economy  כב' הש' לוי:

 31  וגברת קירשנבאו ?  עו"ד עקירב:

 32  עסקי , אני חושב.  העד, מר צפרי:
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 1  אוקי.   ש:

 2  והבת?  כב' הש' לוי:

 3  רגיל.  העד, מר צפרי:

 4  את.?  כב' הש' לוי:

 5  א  אני זוכר, כ�,  העד, מר צפרי:

 6  אז נשלי , ויקה?  עו"ד עקירב:

 7  ג , רגיל.  העד, מר צפרי:

 8  , מה הייתה המטרה של הנסיעה?2014טוב, אני עובר לנסיעה לניו יורק במאי   ש:

 9הייתה נסיעה לאו" , קצרה מאוד, שבו, זה היה נציגות של המדינה בעניי� של יו    ת:

 10גנית השר נאמה ש  ביחד ע  שגריר ישראל הציו� החדש לשואה, שנקבע, ס

 11באו"  אז, רו� פרושאר היה, אחרי יומיי  סגנית השר חזרה ואני נשארתי לדעתי, 

 12ימי  לדעתי, אצל גיסי שמתגורר ש , וחיכיתי, היא חזרה חזרה במשלחת של  4

 13  הכנסת למצעד ע  הקהילות היהודיות לקראת יו  העצמאות.

 14  אוקי, מטע  מי נסעת ?  ש:

 15  משרד הפני ,  ת:

 16  ג  משרד הפני . מי השתת2 בנסיעה הזאת חו/ ממ. והגברת קירשנבאו ?  ש:

 17  זה היה רק פאינה ואני, ולדעתי בנסיעה השנייה היו איתה הבנות,  ת:

 18  בנסיעה השנייה,  ש:

 19  כ�,  ת:

 20  לניו יורק, כלומר פאינה נסעה, חזרה לאר/, ואז הגיעה שוב לניו יורק?  ש:

 21  כ�.  ת:

 22  ר, א  אני מבי� אות., הבנות ג  היו בניו יורק?אוקי, ואז בחזו  ש:

 23  זה, כ�.  ת:

 24  ככל הידוע ל., מה ה� עשו במסגרת הנסיעה הזאת?  ש:

 25  לא יודע, אי� לי מושג.   ת:

 26  תיארת עכשיו, וג  בחקירה, בהודעה של. במשטרה, שהיית  בחלק מתהלוכה,  ש:

 27  כ�,  ת:

 28  של צה"ל, נכו�?  ש:

 29  נכו�.  ת:

 30  בתהלוכה הזאת?מי עוד השתת2 אתכ    ש:
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 1חברי כנסת, צעדנו במהל. כל  8�7היו חברי כנסת, לדעתי היו ש  משלחת של   ת:

 2היו  בעצ  הלו. חזור ג  במשלחת רשמית ע  ראש עיריית ניו יורק, וג  ע  כל 

 3  הקהילות היהודיות שביקשו בעצ  שנצטר2 אליה  למסע הזה, 

 4  הבנות של פאינה היו אתכ  בתהלוכה?  ש:

 5  ר, אני מניח שכ�, אני לא זוכר.אני לא זוכ  ת:

 6  למה אתה מניח שכ�?  ש:

 7כי זה היה יו , לא, כי היו המו� אנשי , אני מאמי� שזה היה אירוע כזה של, אתה   ת:

 8יודע, של מדינת ישראל ושל הזדהות, אז אני, בגלל זה אני מניח, זאת אומרת, אני 

 9  לא זוכר.

 10  הגיוני ל. פשוט שה� הצטרפו?  ש:

 11  כ�.  ת:

 12  ה ההיכרות של. ע  תנועת עזרא?מה, מ  ש:

 13  אי� לי, אי� לי היכרות,  ת:

 14  סייעת לה  באיזושהי צורה בפעילות שלה ?  ש:

 15  לא.  ת:

 16  במסגרת איזושהי נסיעה לחו"ל,  ש:

 17  לא.  ת:

 18  קידמת את הענייני  שלה  בחו"ל?  ש:

 19  לא.  ת:

 20  טוב, תודה רבה.  ש:

 21  תודה.  ת:

 22  חקירה נגדית לעור. הדי� אדרת.  כב' הש' לוי:

  23 

 24  מר יקותיאל צפרי, משיב בחקירה נגדית לעור/ הדי! אדרת: 22ע.ת/

 25  בוקר טוב מר צפרי,  עו"ד ג. אדרת:

 26  בוקר טוב,  העד, מר צפרי:

 27 2013כפי שאמרת, אתה שימשת יוע/ תקשורת של הגברת קירשנבאו  בי� השני    ש:

 28  , 2015�ל

 29  נכו�,  ת:

 30  נכו�?   ש:

 31  כ�.  ת:
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 1לקייב מוסקבה  2014עכשיו בוא נתייחס לכמה נושאי , נושא הטיסה בספטמבר   ש:

 2  ,2014לספטמבר  15�ל 9�ובלגרד, אוקי? זו הייתה טיסה שלפי המסמכי  בי� ה

 3  כ�,  ת:

 4ולגבי הטיסה הזו, כמו שאני מבי� ג  לגבי נסיעות אחרות של., אתה לא טיפלת   ש:

�, תשלומי , נכו�?ולא היית קשור לנושא של סידורי הטיסה, מימו  5 

 6  נכו�,  ת:

 7  זה לא, לא עסקת בזה מעול  בשו  טיסה וג  לא במקרה הזה,  ש:

 8  נכו� מאוד.  ת:

 9  עכשיו, במקרה הזה מי שטיפל, לפי ידיעת., בנושא הטיסה, היה דאוד?  ש:

 10  נכו�.  ת:

 11וכפי שאמרת בהודעה של., לא עלתה שו  שאלה א  יש בעיה לגבי המימו�, א    ש:

 12ה כלו  בנושא הזה, זה היה שגרתי. יש טיסה, אתה עולה על אי� בעיה, לא על

 13הטיסה, טס, אתה יודע שזה ממומ�, ואתה לא נכנס לפרטי  כי לא התעניינת בזה 

 14  א2 פע ,

 15  נכו� מאוד.  ת:

 16במסגרת התפקיד של. כיוע/ תקשורת אז אתה היית אחראי בי� היתר על המדיה   ש:

?� 17  החברתית, נכו

 18  נכו�,  ת:

 19  רעיונות,  ש:

 20  ו�,נכ  ת:

 21  תגובות, שאילתות, יוזמה של מאמרי ,  ש:

 22  נכו�,  ת:

 23  של ראיונות בתקשורת, הכנת נאומי ,  ש:

 24  נכו�,  ת:

 25תגובות לכתבות, וזה הקי2 את כל המדיה התקשורתית. טלוויזיה, רדיו,   ש:

 26  אינטרנט, עיתונות כתובה?

 27  נכו� מאוד.  ת:

 28שבתקופה שאנחנו מדברי  עליה מעמדה עכשיו, תסכי  איתי, א  תסכי  איתי,   ש:

 29  של הגברת קירשנבאו  במפלגת ישראל ביתנו היה מעמד חזק מאוד?

 30  אני מסכי ,  ת:

 31  נכו�?  ש:

 32  כ�.  ת:
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 1וג  בנושא של חשיפה תקשורתית היא הייתה מאוד חשופה, כלי התקשורת מאוד   ש:

 2  רצו לראיי� אותה, היו לה הרבה מאוד הופעות וחשיפות בתקשורת,

 3  כו� מאוד,כ�, נ  ת:

 4  זה מדויק?  ש:

 5  מדויק.  ת:

 6עד כדי כ., לפחות כ. אומרת לי הגברת קירשנבאו , שהרבה פעמי  אפילו   ש:

 7  נאלצת  לדחות פניות אליכ  לראיונות ולהופעה בתקשורת.

 8  כ�, לפעמי  זה היה מוגז , אז החלטנו,  ת:

 9  לוותר?  ש:

 10  לוותר.  ת:

 too much?  11איש ציבור להיחש2 מה שיותר, אבל זה היה למרות ששאיפה של כל   ש:

 12  כ�, נכו�.  ת:

 13חקר אות. חברי ושאל אות. וענית שהלווית כעוזר לפאינה קירשנבאו  במספר   ש:

?� 14  נסיעות לחו"ל, נכו

 15  נכו�.  ת:

 16  עכשיו, מה תפקידו של עוזר לסגנית שר או לשר בנסיעות כאלה? למה צרי. עוזר?  ש:

 17לל זה, יש את עניי� הנאומי , צרי. לעבור עליה , לשכתב אחד, קוד  כל בדר. כ  ת:

 18אות , זה נאומי  בפני פורומי  מאוד מכובדי . המסגרת שלי, כיוע/ תקשורת, 

 19היה בעצ  לכתוב הודעות, ג  לאר/, ג  לייצר בעצ  תקשורת זרה, כתבות על 

 20 הביקור, לפרס  את זה בכל הרשתות החברתיות, עשינו את זה ג , עשינו את זה

 21יחסית טוב ג  במיוחד בסרביה, שה  היו, זה היה צוק אית� אז היה, התדמית 

 22של ישראל הייתה לא ממש טובה וש  הצלחנו ככה להעביר את העמדה של מדינת 

 23  ישראל בצורה טובה. כ�, זהו, זה תפקידי, אני נות� רק כדוגמה.

 24  בדר. כלל לנסיעות כאלה יש תכנית מראש, נכו�?  ש:

 25  כ�, נכו�.  ת:

 26  יש ג  מקרי  שהתכנית משתבשת, לא יוצאת אל הפועל כפי שתוכנ�?  ש:

 27  נכו�, כ�,  ת:

 28  דברי  שקורי ,  ש:

 29  זה לו"ז שנתו� לשינויי ,  ת:

 30  לו"ז גמיש?  ש:

 31  גמיש, נכו�.  ת:
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 1וג  בנושאי  האלה של שינויי  בתכניות, קביעת פגישות, דברי  כאלה, מטבע   ש:

 2  הדברי  זה ג  נושא שהמלווה העוזר מטפל?

 3  נכו�.  ת:

 4  אתה דובר אנגלית טוב?  ש:

 5  כ�.  ת:

 6  ולכ� במסגרת נאומי  באנגלית סייעת לגברת קירשנבאו ,  ש:

 7  נכו�,  ת:

 8  היא ניצלה ג  את, נוצלה שליטת. בשפה האנגלית,  ש:

 9  נכו�.  ת:

 10  אתה לא דובר רוסית,  ש:

 11  לא.  ת:

 12ר ולכ� בכל מה שקשור בקשר ע  רוסי , ע  דוברי שפה רוסית, אתה לא יכול לעזו  ש:

 13  ולסייע?

 14  נכו�.  ת:

 15אתה ג  לא היית קשור לפעילות של גברת קירשנבאו  בכל מה שנוגע לתנועת   ש:

 16  עזרא,

 17  לא,  ת:

 18  לא נתבקשת מעול  לעזור, לא עזרת בפועל, ולא היה ל. שו  קשר לפעילות הזאת,  ש:

 19  נכו�.  ת:

 20  את הבנות של גברת קירשנבאו , מיטל ורנית, הכרת נכו�?  ש:

 21  נכו�.  ת:

 22  יטל, אתה יודע שהיה לה ג  תפקיד בסיעת ישראל ביתנו?לגבי מ  ש:

 23כ�, היא הייתה בכנסת, זה מה שאני יודע, לפני שהגעתי, כ�, היא הייתה, אני לא   ת:

 24יודע מה בדיוק היה התפקיד שלה, אבל היא הייתה מרכזת, לדעתי פרלמנטרית 

 25  או משהו של המפלגה בכנסת.

 26  לנסיעות לחו"ל,ובמסגרת הזאת ג  ראית אותה, מעבר   ש:

 27  בוודאי, בוודאי,  ת:

 28  שהיא הצטרפה,   ש:

 29  כ�,  ת:

 30  ראית אותה בפעילות במסגרת מפלגת ישראל ביתנו?  ש:

 31  נכו�.  ת:
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 1שהציגו ל., זה אותו סיכו  פגישה, לגבי רונ� צור, רונ� צור  219ת/לגבי המסמ.   ש:

 2  הועסק כאיש יחסי ציבור חיצוני?

 3  נכו�.  ת:

 4  מקובל?וכפי שאמרת, זה דבר   ש:

 5  נכו�.  ת:

 6להעשיר את החשיבה, את הראייה האסטרטגית, זה לא דבר יוצא דופ�   ש:

 7  שמעסיקי  ג  יוע/ חיצוני,

 8  לא,  ת:

 9  בדברי  מסוימי ,  ש:

 10  ממש לא, לא, זה, לש  זה המטרה בדר. כלל.  ת:

 11עכשיו, בנושא של רונ� צור, אתה נקבת פה במספר נושאי  שאתה זוכר שהוא היה   ש:

 12אבל תסכי  איתי שהדבר העיקרי, וג  זה ציינת בריענו� שהיה ל. קשור אליה , 

 13  אתמול, היה הנושא של שת"פ בנושא של צעירי  וכנס גדול של צעירי  בכנסת?

 14  נכו�,  ת:

 15זה היה הנושא שהוא טיפל בו, שהוא הוביל אותו, שעיקר העיסוק שלו, ככל   ש:

 16  ל צעירי ?שקשור לישראל ביתנו ופאינה קירשנבאו , היה בנושא הזה ש

 17  נכו� מאוד.  ת:

 18  תודה רבה אדוני.  ש:

 19  חקירה חוזרת? טוב, תודה רבה ל. סיימת, אתה מבקש שאפסוק ל. הוצאות?  כב' הש' לוי:

 20  לא, זה בסדר. תודה רבה.  העד, מר צפרי:

 21  תודה, העד הבא. בוקר טוב,  כב' הש' לוי:

 22  בוקר טוב,  העדה, גב' סימנטוב:

 23  מה שמ.?  כב' הש' לוי:

 24  אלה סימנטוב.  ימנטוב:העדה, גב' ס

 25  את מוזהרת להעיד את האמת, את כל האמת ורק את האמת,  כב' הש' לוי:

 26  כ�,  העדה, גב' סימנטוב:

 27  אחרת תהיי צפויה לעונשי  הקבועי  בחוק. בבקשה.  כב' הש' לוי:

 28  כ�.  העדה, גב' סימנטוב:

  29 

 30  גב' אלה סימנטוב, לאחר שהוזהרה כחוק, משיבה בחקירה ראשית לעורכת הדי! קוקוי: 23ע.ת/

 31  אלה מה, במה את עוסקת?  עו"ד קוקוי:

 32  חבילות נופש, כרטיסי טיסה, מלונות, מאורגני , הכל כלול.  העדה, גב' סימנטוב:
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 1  מאיפה את מכירה את דאוד גודובסקי?  ש:

 2  ו� ועשיתי כרטיסי , זהו.אני לא מכירה את, אני רק דיברתי בטלפ  ת:

 3  אז את, זאת אומרת הוא היה לקוח של.?  ש:

 4  כ�,  ת:

 5  את מכירה אותו בתור לקוח?  ש:

 6  כ�, כ�, כ�, כ�,  ת:

 7  אוקי,  ש:

 8  רק בתור לקוח.  ת:

 9  מתי את הכרת אותו לראשונה בער.?  ש:

 10  , או יותר, לא זוכרת בדיוק.2014אולי שנת   ת:

 11  אני רק מזכירה ל. שבהודעה של.,  ש:

�,כ  ת:  12 

 13  , אמרת,2014�שמסרת אותה ב  ש:

 14  אני אישרתי לחברתי להדרי. בכל הקשור לתאריכי , לסכומי , למועדי .  עו"ד ג. אדרת:

 15  אני מאוד מודה,  עו"ד קוקוי:

 16  אמרתי ל. את זה מראש,  עו"ד ג. אדרת:

 17  אז אני מודה ג  מראש וג  עכשיו.  עו"ד קוקוי:

 18  אוקי.  עו"ד ג. אדרת:

 19שני  לפני כ�, זאת אומרת זה  3אמרת שהכרת אותו בער.  2014�אז בהודעה ב  עו"ד קוקוי:

 20  . זה, אז זכרת יותר טוב?2011משהו כמו 

 21  אולי, לא לפני, 2013לא, אני לא זוכרת בדיוק, אני חושבת  2011לא,   העדה, גב' סימנטוב:

 22טוב. אילו סוגי  של נסיעות דאוד הזמי� דרכ.? משפחתי, עסקי, לבד, יחד ע    ש:

 23  אחרי ?

 24  ע  משפחה ועסקי.  ת:

 25ועסקי. אני רוצה להציג בפניי. תמליל, מה שאני רוצה לשאול לפני כ�, כשמדובר   ש:

 26  בנסיעות משפחתיות,

 27  אוקי,  ת:

 28  אי. דאוד שיל ? את זוכרת?  ש:

 29  הוא שיל  בתל אביב, אני בחיפה, הוא שיל , אני חושבת, במזומ�.  ת:

 30  ברי  בשיחה הזאת?, מי הדו16816אני מציגה בפניי. תמליל של שיחה   ש:

 31  , נכו�?220ת/  כב' הש' לוי:

 32  לא, זה,  עו"ד קוקוי:
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 1  אני חושב, 21  דובר:

 2  אדוני, 21  עו"ד קוקוי:

 3  ., כ�221ת/  כב' הש' לוי:

 4  מי הדוברי  בשיחה?  עו"ד קוקוי:

 5  אני ודאוד.  העדה, גב' סימנטוב:

 6  את ודאוד,  ש:

 7  כ�,  ת:

 8  אנשי  דאוד מדבר את.? 2�על איזו נסיעה ל  ש:

 9  מוסקבה אוקראינה וסרביה.  ת:

 10  ומי מסר ל. את כל הפרטי  עבור הנסיעה? תאריכי , יעדי , לו"ז?  ש:

 11אני חושבת שאני קיבלתי דר. המחשב, איזה דר. אני צריכה לעשות באיזה   ת:

 12  תאריכי ,

 13  אבל מי מסר ל. את זה? מי, ממי את קיבלת את זה?  ש:

 14  בטלפו� מדאוד,  ת:

 15    את הזמנת את הכרטיסי  ובתי המלו�?אוקי, ומי היו האנשי  שעבור  ש:

 16  שני אנשי ,  ת:

 17  שני אנשי ,  ש:

 18  דאוד ועוד מישהו,  ת:

 19  עוד מישהו,  ש:

 20  כ�,  ת:

 21  יכול להיות שהמישהו הזה היה קותי? יקותיאל?  ש:

 22  ממש לא זוכרת.  ת

 23  אנחנו יודעי  שכ�,  עו"ד ג. אדרת:

 24  אז כ�, טוב,  עו"ד קוקוי:

 25  אז אפשר להתקד . זה לא חידו�.  עו"ד ג. אדרת:

 26  מי שיל  עבור הכרטיסי  ועבור בתי המלו� בנסיעה הזאת?  עו"ד קוקוי:

 27ה  קיבלו שיק בתל אביב, אני חושבת, אני יודעת רק ש  אירנה, זהו, אני   העדה, גב' סימנטוב:

 28  יודעת רק זה, ש , אירנה. 

 29  אז אירנה?  ש:

 30  כ�,  ת:

 31  אירנה,  ש:

 32  כ�, זהו.  ת:
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 1  אירנה שילמה על הנסיעה?  כב' הש' לוי:

 2אני לא יודעת, אני בחיפה, אבל קיבלו שיק בתל אביב, כי יש לנו סניפי    העדה, גב' סימנטוב:

 3באשדוד, בתל אביב ובחיפה. את התשלו , היה בתל אביב. כשאני ראיתי זה היה 

 4  שיק.

 5  טוב,  כב' הש' לוי:

 6  אוקי,  עו"ד קוקוי:

 7ו�? שאירנה שילמה, זהו. מי זאת אירנה, מה מי מו, מה אני קיבלתי בטלפ  העדה, גב' סימנטוב:

 8  אני לא יודעת.

 9של  1עכשיו, שיחה אחת לגבי מי, שאלה אחת לגבי מי זאת אירנה, באמצע עמוד   ש:

 10השיחה, של התמליל, דאוד אומר ל. "כלומר התשלו , את התשלו  עושה אירנה, 

 11סות, כפי שעולה בפע  שעברה כבר עשינו אותה", ואת אומרת "כ�". אילו עוד טי

 12  מהשיחה הזאת, אילו עוד טיסות או בתי מלו� הזמנת עבור דאוד דר. אירנה?

 13  היה הזמנה אחת, למי אני לא זוכרת, זה היה בחודש אפריל,  ת:

 14  אני אעזור ל.,  ש:

 15  כ�,  ת:

 16  , 1194אני מציגה בפניי. חשבונית   ש:

 17  כ�, נכו�.  ת:

 18  .222ת/  כב' הש' לוי:

 19  כתב את החשבונית?מי ער. את, מי   עו"ד קוקוי:

 20  כ�, אני.  העדה, גב' סימנטוב:

 21  ועבור מי הוזמנה הנסיעה הזאת? מי טס?  ש:

 22  לא זוכרת בדיוק.  ת:

 23  לא זוכרת בדיוק?  ש:

 24  כ�.  ת:

 25החשבונית שאת רשמת פה היא להתאחדות היזמי  בישראל, איזה נסיעות את   ש:

 26  הזמנת בשביל התאחדות היזמי ? חו/ מהנסיעה הזאת,

 27  היה,לא היה, לא   ת:

 28  לא היה?  ש:

 29  לא,  ת:

 30ואני, א  אנחנו מדברי  על הנסיעה לסרביה וקייב, אני רוצה להציג ל. את   ש:

 31, שניה, הנה, מי ער. את החשבונית 815החשבונית שקשורה אליה, חשבונית 

 32  הזאת? מי כתב את החשבונית הזאת?
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 1  ,223ת/  כב' הש' לוי:

 2  שלי,  העדה, גב' סימנטוב:

 3  זה את כתבת?  עו"ד קוקוי:

 4  כ�, כ�, כ�, אני,  ת:

 5הנסיעות  2�החשבוניות האלה, פרט ל 2�עכשיו, החשבונית הזאת היא, פרט ל  ש:

 6  האלה, איזה עוד נסיעות את הזמנת בשביל התאחדות היזמי ?

 7  היה רק הזמנה באפריל וזהו,  ת:

 8  באפריל וזהו?  ש:

 9  כ�, כ�,  ת:

 10הנסיעות  2רק את עכשיו, אני רק אזכיר ל. שבריענו� של. את אמרת שאת הזמנת   ש:

 11האלה להתאחדות היזמי , וזה רק בשביל דאוד. זאת אומרת את לא עבדת ע  

 12  התאחדות היזמי  באופ� ישיר,

 13  נכו�.  ת:

 14  נכו�, אוקי, בסדר.  ש:

 15  זאת אומרת הוא הזמי� נסיעות והתאחדות היזמי  שילמה?  כב' הש' לוי:

 16  כ�.  העדה, גב' סימנטוב:

 17  אוקי,  עו"ד קוקוי:

 18  כל המחירי , את כל הסכומי , היא בדקה את  ת:

 19  היא זאת מי?  ש:

 20  פעמי , אירנה, 20  ת:

 21  אירנה זה מטע  התאחדות היזמי ?  כב' הש' לוי:

 22  כ�,  העדה, גב' סימנטוב:

 23  היה ל. קשר ישיר איתה אבל?  כב' הש' לוי:

 24כ�, היא, היה המו� שאלות למה המחיר גבוה, איזה מחירי , אפשר להוריד   העדה, גב' סימנטוב:

 25  מחיר, מה מי מו, ככה, רק לגבי המחירי .

 26  וידעת למה היא משלמת עבור נסיעות של מישהו אחר?  כב' הש' לוי:

 27  לא,  העדה, גב' סימנטוב:

 28  לא שאלת?  כב' הש' לוי:

 29  לא,  העדה, גב' סימנטוב:

 30  לא התעניינת?  כב' הש' לוי:

 31  לא, לא, לא,  העדה, גב' סימנטוב:

 32  כ�,העיקר שמשלמי . בסדר.   כב' הש' לוי:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  21  �  2018מר

  

 993

 1, 17225אני רוצה לחזור לנסיעה לסרביה וקייב, ואני מציגה בפניי. תמליל שיחה   עו"ד קוקוי:

 2  מי הדוברי  בשיחה?

 3  .224ת/  כב' הש' לוי:

 4  מי הדוברי ?  עו"ד קוקוי:

 5  אני ודאוד.  העדה, גב' סימנטוב:

 6  למה את מחכה לשיק מאירנה?  ש:

 7תי ואני צריכה לקנות את כי היא לא נתנה בזמ�, אני הזמנתי כרטיסי  ושילמ  ת:

 8  הכרטיסי , בגלל זה אני מחכה לשיק.

 9  אי. את, אי. את ידעת שאירנה היא זאת שצריכה לשל ? מי אמר ל.?  ש:

 10  דאוד.  ת:

 11בשיחה הזאת את מזכירה כרטיס של פאינה שהועבר אליי., לצור. מה דאוד   ש:

 12יס של העביר, הרי הוא, לא ברור מי העביר, אבל לצור. מה את קיבלת ג  כרט

 13  פאינה?

 14  איפה כתוב כרטיס? כתוב לגבי המחיר של פאינה,  עו"ד ג. אדרת:

 15  לגבי המחיר, אבל את, זה מוזכר פה,  עו"ד קוקוי:

 16  תדפיס טיסה,  עו"ד ג. אדרת:

 17  תדפיס טיסה, זה לא, זה תדפיס?  עו"ד קוקוי:

 18  אני לא יודע מה זה,  עו"ד ג. אדרת:

 19  מה את קיבלת, של פאינה?  עו"ד קוקוי:

 20אני מפאינה לא קיבלתי שו  דבר, רק קיבלתי את המסלול שאני צריכה   גב' סימנטוב:העדה, 

 21לעשות, אותו מסלול, ואני זוכרת שבמסלול ג  היה מחיר של כרטיס, והמחיר שלי 

 22  היה יותר גבוה כי זה היה זמ� אחר, לא היה באותו מחיר כרטיסי , זהו.

 23  נה?ומי ביקש ממ. להתאי  את המסלול למסלול של פאי  ש:

 24  לעשות את המסלול? דאוד,  ת:

 25  , 17480מי ביקש? דאוד. אני מציגה בפניי. תמליל שיחה   ש:

 26  .225ת/  כב' הש' לוי:

 27  מי הדוברי ?  עו"ד קוקוי:

 28  אני ודאוד.  העדה, גב' סימנטוב:

 29פרט לתשלו  עבור הנסיעה, מה הייתה התרומה של אירנה? לו"ז, מקומות, אי.   ש:

 30  משהו?לנסוע, בתי מלו�? אמרה ל. 

 31  לא, היא אמרה רק לגבי המחירי , זהו.  ת:

 32  , 17687אני מציגה בפניי. שיחה   ש:
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 1  .226ת/  כב' הש' לוי:

 2  אולי אפשר להוציא את הנתו� במקו  להעמיס כל כ. הרבה מסמכי ,  עו"ד ג. אדרת:

 3  יש בזה היגיו�, אלא א  באמת יש משהו,  כב' הש' לוי:

 4  תאשר ל., חבל סת .יש שאלה, תוציאי, היא   עו"ד ג. אדרת:

 5  כ�,  כב' הש' לוי:

 6  בסדר, אני עוד, די לקראת הסו2, זה לא,   עו"ד קוקוי:

 7  כ�, מה יש פה?  כב' הש' לוי:

 8  מה היה פה, שניה,  עו"ד קוקוי:

 9  עוד מחפשי ,  כב' הש' לוי:

 10  עכשיו מחפשי , ויש עוד שיחה אחת שאני רוצה, לא משנה, בשתי השיחות האלה,  עו"ד קוקוי:

 11  ,226ת/איזה?   וי:כב' הש' ל

 12  , 17769�עוד שיחה אחת, ו  עו"ד קוקוי:

 13  , כ�.227ת/  כב' הש' לוי:

 14למה אירנה קשורה לענייני הכס2? למה את כל הזמ� חוזרת לאירנה? שאירנה,   עו"ד קוקוי:

 15  שחשוב ל. שאירנה תשל ,

 16  כי העבודה שלי לקבל כס2.  העדה, גב' סימנטוב:

 17, מי עשה, קוד  כל מי 2014לספטמבר  8  בסדר, אני מציגה בפניי. הזמנה מיו  ש:

 18  ער. את ההזמנה הזאת?

 19  ,228ת/  כב' הש' לוי:

 20  כל הסכומי  אני,  העדה, גב' סימנטוב:

 21  כל הסכומי  את,  עו"ד קוקוי:

 22  כ�,  ת:

 23  ובשביל מה או לצור. מה נערכה ההזמנה הזאת, המסמ. הזה? מי ביקש אותו?  ש:

 24, זה גבוה, 5,000�למה היא צריכה לשל  את האירנה ביקשה, כי היא אמרה ש,   ת:

 25  מה זה המחירי , ואני עשיתי לכל מסלול ולכ� מלו� ע  המחירי .

 26  , מי הדוברי  בשיחה הזאת?18069טוב, אני מציגה בפניי. שיחה   ש:

 27  אני ודאוד.  ת:

 28  בבקשה,   ש:

 29  .229ת/  כב' הש' לוי:

 30  אש, למה את מתכוונת? בשיחה הזאת את אומרת שאירנה עושה ל. חור בר  עו"ד קוקוי:
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 1כי אני צריכה לקבל את הכס2 והיא כל פע  לא משלמת ותמיד יש שאלות   העדה, גב' סימנטוב:

 2'למה ככה, איזה סכו , למה את הסכו ', ובגלל זה. העבודה שלי זה לעשות את 

 3  ההזמנה, לקבל כס2, ולקנות את הכרטיסי  מהחברה. זהו.

 4צה לקלל והוא לא רוצה להתחכ , ואז את ובסו2 העמוד דאוד אומר שהוא לא רו  ש:

?� 5  צוחקת, למה הכוונה? למה הוא מתכוו

 6  אני אמרתי שאני קיבלתי שריטה בראש, בגלל זה.  ת:

 7  בגלל אירנה?  ש:

 8  כ�, כ�, חוכמה, זהו,  ת:

 9אוקי, ומה עשית, מה בסופו של דבר עשית בעקבות השיחה הזאת? ע  ההזמנות,   ש:

 10  ת?ביצעת הזמנות או לא ביצעת הזמנו

 11  לא, אני עשיתי את כל ההזמנות.  ת:

 12  , מי הוציא את החשבוניות האלה?945�ו 943חשבוניות  2אוקי. אני מציגה בפניי.   ש:

 13  ,231ת/�ו 230ת/  כב' הש' לוי:

 14  במשרד,  העדה, גב' סימנטוב:

 15  אפשר רק אחד?  עו"ד קוקוי:

 16  אחד?  כב' הש' לוי:

 17  כ�,  עו"ד קוקוי:

 18  ,230ת/  כב' הש' לוי:

 19  במשרד בתל אביב.  סימנטוב:העדה, גב' 

 20  זה קבלות?  עו"ד קוקוי:

 21  כ�,  ת:

 22  אוקי, במשרד בתל אביב?  ש:

 23  כ�.  ת:

 24אוקי, בסדר, אז את לא קשורה לזה. אני, אני רוצה רק להציג שיחה אחרונה,   ש:

 25  . השאלה, שוב, מי הדוברי  בשיחה?18080

 26  אני ודאוד.  ת:

 27  ,231ת/  כב' הש' לוי:

 28  את אומרת בשיחה שע  אירנה יש ל. סיפור ארו., למה את מתכוונת?  עו"ד קוקוי:

 29  אני מתכוונת שאני עדיי� לא, לא קיבלתי סכו  אחרו�.  העדה, גב' סימנטוב:

 30  לאיזה סכו  את מתכוונת?   ש:

 31  של, כ�, זה בתארי.,  ת:

 32  לספטמבר, 8�השיחה היא ב  ש:
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 1  כ�,  ת:

 2  אוקי,  ש:

 3  אז,בדצמבר,  17�ושיק אחרו� אני קיבלתי ב  ת:

 4  בספטמבר?  ש:

 5  כ�,  ת:

 6  לספטמבר, לא בדצמבר, אוקי, 17�ב  ש:

 7  כ�, בספטמבר, ועדיי� אני קיבלתי רק את החלק,  ת:

 8  אז זאת אומרת,  ש:

 9  בגלל זה, כ�,  ת:

 10  אז את בזמ� של השיחה הזאת,  ש:

 11  לכל הזמנה יש תאריכי  שאני צריכה לקנות, זהו,  ת:

 12  הבנתי,  ש:

 13  ואחרי זה אי� את אות  המחירי .  ת:

 14  אוקי, בסדר, אני סיימתי.  :ש

 15  תודה רבה, חקירה נגדית,  כב' הש' לוי:

  16 

 17  גב' אלה סימנטוב, משיבה בחקירה נגדית לעור/ הדי! ג. אדרת:  23ע.ת/

 18  ע  פאינה קירשנבאו  לא דיברת בנושא,  עו"ד קוקוי:

 19  לא,  העדה, גב' סימנטוב:

 20  הנסיעות האלה,  ש:

 21  לא,  ת:

 22  לא עבדת איתה,  ש:

 23  לא,  ת:

 24  עבדה את.,היא לא   ש:

 25  לא,  ת:

 26  אי� ל. היכרות?  ש:

 27  אנחנו לא מכירות.  ת:

 28בכל הנושא של הנסיעות שהתובעת שאלה אות. לגביה�, הקשר של. הישיר היה   ש:

 29  ע  דאוד?

 30  בטלפו� ע  דאוד,  ת:

 31  נכו�? הוא זה שנת� ל. את הנתוני , שביקש את המסלול,  ש:

 32  כ�,  ת:
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 1  ע  אותה אירנה לעניי� התשלו ? הוא היה היחיד שדיבר את., ובנוס2 היו שיחות  ש:

 2  אירנה בעניי� התשלו , מסלול זה דאוד, ככה היה,  ת:

 3  הגורמי  האלה לא דיברת ע  א2 אחד, 2�אוקי. פרט ל  ש:

 4  לא,  ת:

 5  בקשר לנסיעות האלה,  ש:

 6  לא,  ת:

 7  נכו�?  ש:

 8  נכו�.  ת:

 9עכשיו, ע  אירנה, כמו שאמרת, השיחות נסבו סביב נושא התשלו , היא   ש:

 10התמקחה על הסכו , היו לה טענות שזה גבוה מדי, היא משכה את הזמני , זה 

 11  היה השיחה ביניכ ?

 12  נכו�.  ת:

 13  לא מעבר לזה?  ש:

 14  נכו�.  ת:

 15  את לא יודעת למה היא שילמה, מי ביקש ממנה, מי פנה אליה, אי� ל. מושג?  ש:

 16  אי� לי מושג.  ת:

 17  לא היא ולא דאוד לא דיברו את. על הנושא הזה?  ש:

 18  ו�.נכ  ת:

 19  תודה רבה.  ש:

 20  חקירה חוזרת?  כב' הש' לוי:

 21  אי�,  עו"ד קוקוי:

 22  תודה רבה.  כב' הש' לוי:

 23  תודה, הוצאות?  העדה, גב' סימנטוב:

 24  כ�,  עו"ד קוקוי:

 25  כ�, יש ל. הזמנה? טוב, היו , כ�, יו  ארו. לפנינו אני מבי�.  כב' הש' לוי:

 26  התאר.,  דובר:

 27  לאור מצוקת היומ� זה זמ� יקר מפז. חבל. מאיפה את מגיעה?  כב' הש' לוי:

 28  מחיפה, מקרית מוצקי�.  העדה, גב' סימנטוב:

 29תיגשי למזכירות. טוב. זה בהחלט לא, לא משמח, אבל אי� מה לעשות. מה קורה   כב' הש' לוי:

 30  בישיבה הבאה?

 31  עדי , 4יש   דובר:

 32  מי?  כב' הש' לוי:
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 1  אלכס סולטנובי/' ואירנה וולדברג, (לא ברור) פלס, קלאודיה כ/,   דובר:

 2  באפריל, 11�שלושת העדי  הראשוני  היו מיועדי  ל  כב' הש' לוי:

:� 3  נכו�, מנסי  להקדי .  עו"ד אב� ח

 4  טוב בסדר, אני, תעשו כל מאמ/ שלא יחזרו ימי  כאלה, זה,  כב' הש' לוי:

:� 5  אנחנו משתדלי  שלא, אנחנו מקדימי .  עו"ד אב� ח

 6סדר. כ�, למרבית הצער נסתיי  היו  מוקד  מהצפוי, המש. הדיו� בישיבת טוב ב  כב' הש' לוי:

 7   במר/. תודה רבה. 26

 8  �ההקלטה הסתיימה�

   9 
#>6<#  10 

 11  במעמד הנוכחי�.  25/03/2018, ט' ניס! תשע"חניתנה והודעה היו� 

  12 

  13 

  

  

  שופט, לוי ירו!

  14 
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 17 

  18 

    19 

 20 רוהר אורלי ידי על הוקלד




