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כבוד כבודלפני  כבודלפני  כבודלפני              עמית צבי גורפינקלעמית צבי גורפינקלעמית צבי גורפינקלעמית צבי גורפינקלההההשופט שופט שופט שופט הההה    לפני 

  1 

  מדינת ישראל  מאשימהה

כ   " ב י  " ד  ע " ו ר ע " ד  ד " ו ע  , � ח $ � ב א ר  ו א ר מ " )ד ה ח מ ת מ ) ט  ר ל ר  מ ו ת ר  מ ו ר  מ ר ק  � ת נ ו   י

 נ  ג  דנ  ג  דנ  ג  דנ  ג  ד

   דניאל אלינסון .1  נאשמי�ה

    

  מתן דהן .2  

כ   " ב י  " �  ע ו ז ל ו א ש ד  ע י ב א ד  " ו ע ו  ( י ל ט ס ו ק  � ו ר י ד  " ו   ע

  דני גליקסברג .3  

כ   " ב י  " ד   ע " ו תע י ז ג ד  ד ו   ע

  סטיבן לוי .4  

כ   " ב י  " ז  ע ר ו פ  ) ה ר ב א ד  " ו   ע

  (עניינה הסתיי�) אירנה וולדברג .5  

  2 
#>2<#  3 

 4        המאשימההמאשימההמאשימההמאשימה    כוחכוחכוחכוח				איאיאיאיבבבב    נוכחי�:

 5        ווווכוחכוחכוחכוח				באיבאיבאיבאיבעצמו ובעצמו ובעצמו ובעצמו ו    2222נאש( נאש( נאש( נאש( 

 6        כוחוכוחוכוחוכוחו				ובאובאובאובאבעצמו בעצמו בעצמו בעצמו     3333נאש( נאש( נאש( נאש( 

 7        כוחוכוחוכוחוכוחו				בעצמו ובאבעצמו ובאבעצמו ובאבעצמו ובא    4444נאש( נאש( נאש( נאש( 

 8        פטור מהתייצבות)פטור מהתייצבות)פטור מהתייצבות)פטור מהתייצבות)    1111    (נאש((נאש((נאש((נאש(

  9 

 10 ל ו ק ו ט ו ר פ

  11 

 12  :)עו"ד קרמרב"כ המאשימה (

 13, שאני של הנאשמי�אז ראשית, אני מגיש שיחות  בסו� הישיבה האחרונה סיכמנו שנגיש מסמכי�.

 � 14 ההוגש ההקלטה בו מאוחסנתכונ� שרשימת השיחות בצירו� (מבי� מחבריי שאי� מחלוקת עליה

 15  .‘)388/ת‚ נהוסומ

  16 

 17  :)עו"ד קוסטלי�( 2ב"כ נאש� 

 18את הרשימה עצמה אנחנו מקבלי� עכשיו. זאת אומרת, לא עברנו עליה. אני רוצה שהדברי� ייכתבו 

 19אלו הבנות. א� הרשימה כוללת שיחות טלפו� ומסרוני� שבה� #לפרוטוקול, שלא יהיו אחרי זה אי

 20  מסכימי� להגשתה. זו הסכמתנו.אנחנו כמוב�  –אחד מהצדדי� ומי מהנאשמי� 
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  1 

 2  ב"כ המאשימה:

 3(הוגש וסומ� רי, שזה מייל ע� דני גליקסברג יוסי חוגעכשיו אני מגיש מסמ% שנתפס במחשב של 

 4(הוגש וסומ� , ובכלל זה הכתבה 2013אני מגיש מזכר לגבי כתבה בידיעות אחרונות משנת  .‘)389ת/‚

 5בי� אחרי קעו .2014בנובמבר  16עוקבי� מיו� פעילות סיכו� של דוח . ואני מבקש להגיש ‘)390‚/ת

� 6  ע� דאוד גודובסקי. דה� דאוד גודובסקי, שתיעדו פגישה של מת

  7 

 8  :2ב"כ נאש� 

 9שש  –אני מבקש שהדברי� ייכתבו  –פרשת התביעה הסתיימה. אתמול בערב, בשעה שש וארבעי� 

 10סמכי� נוספי�. הוא ביקש �, אנחנו מקבלי� מייל מהתובע, שאומר: אני מבקש להגיש מיעוארב

 11ולא נת� לנו אפשרות רי העיד כא�, גרי, הג� שיוסי חויש מסמ% שנתפס במחשבו של יוסי חוגלהג

 12אנחנו מסכימי� להגיש. ואת הכתבה של נחו�  –אדוני רואה את הענייניות שלנו  –לשאול. חר� זאת 

 13דברי�, #מייל. זה זיכרו� אני מבקש להגיש, שאדוני יראה מה כתוב במייל. זה לא –ברנע. והינה 

 14שסמוי, שעוקב אחרי דאוד גודובסקי  עוקב זה אד� –אני מניח, כ�?  –שמדובר בעוקב. מה זה עוקב 

 15בעזריאלי, והעוקב  ‘קפה הלל‚לכל מקו� שבו הוא הול%. ואז דאוד גודובסקי מתיישב במקו� פומבי, ב

 16הייתי שמח אילו  –שומע קטעי דברי�. אינני יודע א� הוא מקליט את זה או רק שומע מילי�, ואי� לי 

 17לטה המלאה של מת�, אימא של מת�, שהייתה באותה קהייתי שמח מאוד לקבל את הההיה הפו%. 

 18דע שמונח לפני אדוני פגישה, ודאוד גודובסקי. אז ההתנגדות שלי היא לא לקבל את המידע, אלא המי

 19הוא מידע חסר. זאת ההתנגדות שלי, היא התנגדות מהותית, לא טכנית. אני רוצה לקבל את כל המידע 

 20שנאמר בשיחה. אבל אני רוצה לשמוע אי% העוקב כתב: הוא שמע? או הקליט? לא ברור לי מה הול% 

 21  כא�. ההתנגדות היא מהותית.

  22 

 23  עו"ד קרמר:

 24אי� לה� התנגדות להגשת דוחות ואי� לה� טענות לגבי קבילות. א� חבריי הצהירו לאור% הדר% ש

 25 –פרשת ההגנה  – – –שחברי חולק על התוכ� שלו חושבא� שאינני  –חברי מתנגד להגשת המסמ% 

 26, כ% הבנתי מחברי, ואולי יותר מזה. אנחנו יכולי� להביא ביו� �תיקח לפחות היו –החקירה הראשית 

 27  ה.ראשו� בבוקר אולי לעדות קצר

  28 

 29  :2ב"כ נאש� 

 30  כרגע אינני צרי% אותו. אני רוצה לדעת מה נאמר.

  31 

 32  עו"ד קרמר:

 33   העד יוכל לבוא ולהעיד ולהסביר מה הוא עשה.
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 1  :2ב"כ נאש� 

 2  פרשת התביעה הסתיימה.

  3 
#>5<#  4 

 5 ה ט ל ח ה

  6 

 7אינני מקבל את המסמ%, שלכאורה נחזה כקטעי שיחה או שיחה חלקית. אי� מניעה כי בעת  בשלב זה

 8או שיהיה אפשר להגיש את המסמ% , ואז חקירה נגדית ג� על שיחה זוהוא ייחקר  2שיעיד נאש� 

 9, א� יכחיש הנאש� את במהל% חקירתו או שיהיה נית� לזמ� כעד הזמה את מי ששמע את השיחה

 10  השיחה עצמה.
#>6#<  11 
  12 

 13  ), במעמד הנוכחי�.2018במארס  20( ד' ניס� תשע"חניתנה והודעה היו�, 

   

  שופט עמית, גורפינקל צבי

  14 

 15  ב"כ המאשימה:

 16יש כא� שלוש שיחות שבה� הנאשמי� אינ� צדדי�. חבריי מתנגדי� להגשת השיחות. אלה שיחות של 

 17ויטיה. שתי שיחות ע� פאינה  רשנבאו�, ע� אד� שקוראי� לוידאוד גודובסקי ע� פאינה ק

 18  ע� אד� שקוראי� לו ויטיה.שיחה קירשנבאו� ו

 19  חבריי לא חלקו ולא טענו טענת קבילות. המסמ% הוא קביל.

  20 

 21  ביהמ"ש:

 22  בתור מה? –המסמ% קביל 

  23 

 24  ב"כ המאשימה:

 25  בתור שיחה שהתקיימה, ואני יכול להציג אותה לנאש�.

  26 

 27  :2ב"כ נאש� 

 28לא יודע  –מחזיק אחרי בית המשפט. שיחה #שאני, הקט�, מחרה –תירש� אני רק רוצה שהעמדה שלי 

 29  – – –ת� לתיק המוצגי�במה הכנסת� או הגנ

  30 

 31  ב"כ המאשימה:

 32  לא הגנבנו שו� דבר.

  33 

 34  :2ב"כ נאש� 

 35שיחה שהוקלטה בהאזנת סתר בי� אנשי� שאינ� צדדי� למשפט זה ולא העידו, ולא ניתנה בידי 

 36הצדדי� האפשרות לחקור אות� על תוכ� דבריה�, היא לפי הדי� עדות שמועה. עדות שמועה איננה 
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 1ציג את זה. חבל על הזמ�. נית� להזאת #לא אתייחס לשאלה א� בכל קבילה כראיה, ואני בשלב זה

 2  המועד.כשיגיע 

  3 

 4  ב"כ המאשימה:

.� 5  יש פה שיחות שה� תי"ווי� בתיק. העדי� התייחסו אליה

  6 

 7  :2נאש�  ב"כ

 8נה, המפורטת של אדוני, מספטמבר ואי� תי"ווי� בתיק הזה. בהחלטה הראש“. כאילו„שחקי� באי� ְמ 

 9איננו  –דבר שאי� לו הסכמה  .צרי% הסכמת הגנה –', נכתב שיוגש תיק מוצגי� מוסכ�. מוסכ� 17

 10לא ידענו מוצג. הדברי� ה� מושכלות יסוד. אמרנו מלכתחילה, ואני חוזר ואומר: בתחילת המשפט 

 11או� תבוא להעיד. ואז ככלי עזר ביקשה התביעה בנרשיקא� דאוד גודובסקי יבוא להעיד. א� פאינה 

�שיחות. שא� פאינה ודאוד יבואו וייחקרו עליה –ככלי עזר, לא כמוצג  –להגיש שיחות  � 12, ודאי שה

 13חנו מקבלי� תהיינה קבילות. אבל התביעה בחרה שלא להעיד לא את פאינה ולא את דאוד. תמיד אנ

 14  ברגע האחרו� רשימות ותיקוני�. אינני יודע. אנחנו מקבלי� רק שיחות קבילות. תודה.

  15 

 16  ב"כ המאשימה:

 17תיק המוצגי� הוסכ� על חברינו. אנחנו, בלי שו� סייג ובלי שו� אמירה אחרת. נוס� על  לראשית, כ

 18כ% אנחנו לא הבאנו אד� מהצוות של המשטרה להגיש דרכו את השיחות, משו� שחבריי נתנו הסכמה. 

 19  יש פה מוצגי� שהעדי� התייחסו אליה�.

 20  ו לשיחות.יש כא� שיחות ששמות של עדי� עלו בה�; הצגנו אות�; ה� התייחס

   21 

 22  :ראשית בחקירה 2ב"כ נאש�  לאחר שהוזהר כחוק, משיב לשאלות, מת� דה� מר, 2נאש� 

 23  א� תוכל להציג את עצמ& לפני בית המשפט בקצרה.  ש:

 24אני אשמח לרו7 ע� הדברי�, וא� תראה שיש  –רק הערה לפני שאני אתחיל, בהקשר שלנו   ת:

 25בתיק הזה.  2ג� נאש� מספר  מכונהאיזו נקודה שבה... קוד� כול בוקר טוב. אני מת�. אני 

� 26אד� כמוני נתו� בה, אז אתה משער בנפש% שאתה #ומטבע הדברי� סיטואציה כזאת, שב

 27להשמיע את עמדת%. עכשיו, יש פה סיפור ייחודי. שתוכל  מייחל לרגע הזה, שלוש שני�

 28פועלי� ורוצי� שמדינת ישראל תיראה טובה הייחודיות שלו נובעת מזה שכל הצדדי� פה 

 29  – – –יותר. ומכא� ג�

 30אני חושב שיש לזה משקל גדול בהיבט של ההבנה  –בהקשר של מי אני ומה אני ומה אנחנו   ת:

 31 באיזשהו חלק של משהו שיכול להיות פלילי. ומכא� החשיבותשלא יכול להיות מצב שהיינו 

 32  של ההקדמה הזאת.

 33  ספר מי אתה.  :ש

 34רה שהקימה את עמותת ו, אני מתכוו� תמיד לחב“אנחנו„כשאני אומר  –אז אני אספר. אנחנו   ת:

 35י� מלכתחילה, למי שמכיר את העיר, לשואיילי�. אנחנו קבוצה של חבֶרה ירושלמי�, שיר
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 1ות. מרכז החיי� שלנו אהירל מוקד� מאוד לאי% המדינה צריכה לודעה בגימגבשת אצל% ת

 2אנחנו שייכי� לקבוצה שאני חושב, הלכה והתמעטה, שהרגישו שפספסנו דור. היה הצופי�. 

 3או במקרה שלנו, שני דורות. התחושה הזאת שלא זכינו להיות בדור של מייסדי המדינה תמיד 

 4, ו ג� קצת שובבי�, ו... אני עצמי בא מבית שהואהיכתה בנו באיזשהו מקו�, עשתה אותנ

 5התחנכתי תחת חוסר ההפרדה בי� האני ללאומי.  :הייתי מגדיר, לא ידע לעשות הפרדה, או

 6כמעט  היה תמיד קשור למצב של המדינה. למה אני מתכוו�? מצב הרוח המשפחתי אצלנו

� 7זה  ת הפרטיות שלנו.ופוריטני, הייתי אומר, לא היה ראוי לתת הדגשי� של הבעי ...באופ

 8לאר7.  #1917הורי� שלי: סבתא שלי מצד אימא עלתה בהמגיע משילוב מעניי� מאוד של 

 9קי� את קיבו7 הה. ה� זכו לישל נהרי ‘קבוצת החוגי�‚ת של והייתה משבע הבנות הראשונ

 10ל הפילוג לא דיברה בינה, בגלהמשפחה אחרי זה  –הפילוג  חרוד, עוד לפני#השיטה, את עי�#בית

 11אני חושב שבכיתה דל"ת,  –. סבא שלי הגיע מווינה, ואני כילד שהיה, בי� איחוד למאוחד

 12רי� של הפרשה שאימא שלי לקחה אותי; ואימא שלי היא דמות. אני אחזור אליה ג� בהק

 13שלי,  פור, שסבאסי והשלי איז תומספר תהזאת. אז אימא שלי באה אליי יו� אחד בכיתה דל"

 14ו ברכבת בדר% שלו ליוו אותוהחברי� חזר לווינה,  #1937שלא זכיתי להכיר אותו, ב

 15שב וומאז הוא לא ראה אות�. ואני ח ,?“מה יש ל% לחפש במדבר הזה„לפלשתינה, ואמרו לו: 

 16במחתרת  שזה צרב אצלי איזושהי הבנה שמאז לא הצלחתי להתחמק ממנה. אבא שלי, שלח�

 �17 אחת י עגנו�. הוא אמר לאימא שלי פעלמד עברית מסיפוריו של ש" –במרוקו והגיע לאר7 

 18כי ככה הוא הבי� מה זה מרפסת, ואימא שלי בחוצפתה תיקנה לו “, בואי נצא לגזוזטרה„

 19פשר לומר ואה� שניה� אחרי זה היו מרצי� באוניברסיטה העברית.  – שגיאת כתיב בהרצאה

 20אני אומר את זה בלשו� חיובית  –חד, ובהקשר הזה ההורי� שלי אחראי� לזה שאני שילוב מיו

 21ישבות של אנשי העלייה השנייה מצד שני. יאל מול אתוס ההת ,לתודעה חיובית מצד אחד –

 22כשלמדתי לתולדות ע� ישראל לבגרות, נושא הסיפור של גדודי העבודה של טרומפלדור 

 23בעצ� עליו מאוחר יותר היה הבסיס שילי�. זה הפעי� את ליבי. ומכא� צמח הרעיו� של אי

 24  קמה התנועה הזאת.

 25 הו, אנחנו חבֶר תרא מה, למה התנועה הזאת באה ומאיזה מקו� היא הגיעה?, תראו

 26אני מדבר  – ישמאלצד הקא לאגב, ברובנו שייכי� דוו –ליברליות  ילוניי�, באי� ממשפחותח

 27אני אומר היו� בחוכמה  –בתחושה שלנו  יישבות,בחינו%. וברבות השני� אתוס ההת

 28נלקח  –שבדיעבד; אני לא חושב שבזמ� שהקמנו את העמותה כל הדברי� האלה היו לי 

 29חנו לא נישבות ג� בגלל ההתיישבות ביהודה ובשומרו�. זאת אומרת שאימאיתנו אתוס ההת

 30בצבא,  רי� שסבא וסבתא שלי הקימו. בניווט בנגב בקורסבהדמהיינו יכולי� להיות חלק 

 31קרקע האחרונות של כשאתה רואה שהחלקי� האלה ריקי�, ואתה יודע שאלה עתודות ה

 32לכדי מעשה. וכדי לייעל לבית המשפט, כי אני הדברי� מתחילי� להתגבש  מדינת ישראל, אז
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 1יודע שהיעילות והמהירות חשובי� לבית המשפט, אני מבקש להראות סרטו� קצר של ארבע 

 2  תר. זה חשוב ג� להבנת העמותה.וכדי לחסו% מלל מידקות על פעילות העמותה, 

 3  כ& נראה.)תגיד למה העמותה קרויה איילי�, מתי הוקמה, ואחר –רק לפני זה   ש:

 4 פ"א#"�אז אני כמוב� השתחררתי מהצבא... תיכ� תראה, ג� ב� הדוד של אימא שלי, שהיה מ  ת:

 5בפלמ"ח, נז� בי שאני נוסע לחו"ל. ג� הטיול לחו"ל גר� לי לרגשי אשמה. במהל% טיול 

 6בדר% ע�  –כ%, אני מקווה שהוא יבוא #שאמור להגיע אחר –ע� דני גליקסברג בלדאק, 

� 7  – – –האנפילדי� ללדאק, מקבל טלפו

  8 

 9  קריאה:

 10  אופנוע.

  11 

 12  הנאש� ממשי&:

 Enfield?  13רק תסביר: מה זה   ש:

 14  אופנוע. אנפילד זה  ת:

 15  איפה זה לדאק? –ולדאק   ש:

 16  לדאק זה בהודו, בצפו� הודו.  ת:

  17 

 18  :2ב"כ נאש� 

 19  לדאק זה חבל אר7 בהודו.

  20 

 21  הנאש� ממשי&:

 22אייל היה חבר ילדות שלנו, היה לוח� במגל�  –י� של אייל שורק רתופס אותנו טלפו�. ההו  ת:

 23את  –וזה תפס אותנו, החבורה, בצורה מאוד... זה ג� היה הפע� הראשונה שהבנו  – שנרצח

 24ה... את המשמעות של הרעיונות שאנחנו מאמיני� בה�. החבורה התגבשה אחרי שנה וחצי 

 25ותה, והעמותה שלא היינו באר7, מהשחרור. ובמהל% הישיבה באר7 החלטנו להקי� את העמ

 26על שורק, ואני מקווה שאנחנו לא פוגעי� בש� שלה� רק ישל אייל ו נקראת איילי�, לזכרו

 27זה ג� חלק מהעניי�, שחשוב לנו ג� לחל7 את האמת כפי  –בהקשר של מה שקרה פה, ואני 

 28  ראינו אותה. אז א� אפשר להראות את הסרטו� הקצר? אנחנוש

 29  מתי העמותה הוקמה? –רק   ש:

 30  .#2002העמותה הוקמה ב  ת:

 31  ב�...? &, בהיות2002)ב  ש:

 32  ושתיי� וחצי.#עשרי�  ת:

  33 

 34  הסרטו� מוקר�.
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  1 

 2  הנאש� ממשי&:

 3ותר. ראינו את שמעו� פרס ואת *, את� נראי� צעירי� הרבה ישאל"ראיתי  שאלה טכנית:  ש:

� 4  וג� הכתב ש� אומר: נפלה קטיושה. אז מתי הסרט הזה נעשה? – – –אריאל שרו

 5  .#2006ב  ת:

 6  .2006)ב  ש:

 7  לבנו� השנייה, אחרי מלחמת לבנו� השנייה. מלחמת  ת:

 8זיכרונו לברכה,  ,עכשיו אני רוצה להתחבר לדברי� שלנו. אנחנו רואי� את אריאל שרו�  ש:

 9עדיאל באשלי�, אומר: מת�, אל תחכו לתוכניות, כי א� תחכו לא תעשו )רפבטקס חניכת כ

 10היישו� המעשי של מה ס לְ נכיתעשו. אני רוצה להכ&. )התוכניות יבואו אחרשו� דבר. 

 11  הדברי� של אריאל שרו� אז.

 12הנקודה הזאת היא משמעותית מאוד, כי אני מלקה את עצמי שלוש שני� אי% הגעתי   ת:

 13הרי לא  –לסיטואציה הזאת. זאת אומרת, מה היה בתו% התהלי% שמאפשר בכלל אופצייה 

 14ת�. אבל אי% יושבי� אנשי� רעי� שהחליטו להגיש נגדנו כתב אישו�. כ�? עושי� את עבוד

 15וזה מתקשר לנקודה של אריאל שרו�. קד�  –הטרגדיה שקרתה בחוסר ההבנה של המציאות 

 16הגעה שלו אלינו. אני ודני חצי שנה  או כמעט שנה קוד�, לביקור הזה, בטקס, שנה קוד�,

 17קוד� ראינו שאנחנו מתבחבשי� במחס� של ההורי� שלי בירושלי�. שמנו את כספי השחרור 

 18ובינתיי� לא  שמי� את כספי השחרור ומדברי� בינינואנחנו מי בא לנגב? עזבו, שלנו ואמרנו: 

 19היית יכול  )3(לנאש�  – יו� למוחרת ‘ניס� נתיב‚היה אמור להתחיל ב –. ודני קורה כלו�

 20שלושה חודשי� אריק  חריבא איתי ושמנו שני קרוואני�. א –לחסו% לעצמ% הרבה עוגמת נפש 

� 21נגב #וליק ריפמ�: תגיד, יש משהו חדש ברמתמשגוריו� ואומר ל#שרו� יוצא מטקס אזכרה לב

 22 נגב.#ר חו7 משמ� זית ברמתדבשאי� שו�  ת? זאת הייתה תמיד הבדיחה:שלא קשור לשמ� זי

 23הוא אומר: תראה, יש משהו חדש, אבל הפע� יש שני משוגעי�, שנדמה לי שה� משוגעי� 

 24, והוא אומר לי: בחור צעיר, אליהו#ע� ב� לישיבה יותר מהפעמי� הקודמות. ואנחנו מגיעי�

ה צריכי� מבני�. יש לנו  אנחנורי%? אמרנו: תה צמה א  25צעירי� שמוכני� מחר להתיישב. חבֵרֶ

 26י� לצמצלהו. הוא אומר: יורדי� עשרי� קרוואני�. אנחנו חשבנו שהוא צוחק. אלי#היה ב�זה 

 27בטח. אנחנו מחכי�  :נורמהחטיבה. אומרי�: את� ערוכי� לקלוט עשרי� קרוואני�? אמ

 28קבוצה של ארבעי�  ,כ%? במש% יו� ולילה עבדנו#י� כלהשלושה שבועות. למה את� מתמהמ

 29 ,“מה זה, מכרז?„אי% לאכול אותנו. ה חיברנו אות� לתשתיות, והמדינה לא ידע ,החבֶר 

 30יות, פתאו� אני תלמה אני מספר את זה? כי אחרי שמחברי� לתש .“נותני� לה� חומרי�?„

 31  – – –וועדה המחוזיתהו� ממקבל טלפ

 32  לתכנו� ולבנייה. –הוועדה המחוזית   ש:
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 1. אומרי� לנו: אתה ודני מוזמני� אצלנו מחר לחקירה הוועדה המחוזית לתכנו� ולבנייה  ת:

 2אילו היה הפע� הראשונה שהבנתי כבוועדה. ואני זוכר שאני ודני הסתכלנו אחד על השני. זה 

 3הרמוני. זאת אומרת, ראש הממשלה יכול להוריד ג הזה, מדינה, הוא לא דבר ששהמו

 4וחשבו� למה לא יצאו היתרי #כול לקבל טלפו� שאני צרי% לתת די�יי נקרוואני�, ומצד שני א

 5כלל לא ידעתי באותו גיל, אז בכלל לא ידעתי מה זה בכלל היתרי בנייה. והנושא שאני ב –בנייה 

 6ואני ש� את זה על זה  –ופה. יש פה הזה בעצ� מלווה את כל הפעילות שלנו לאור% כל התק

 7לא ממוסדת ב... אנחנו כל הזמ� כמדינה מדברי�  שהמדינה עוד צעירה, וזה בסדר, היא עוד

 8אגע ואראה אי% הדבר מתקשר אנשי� שנמצאי� בעשייה. ואני  בכמה קולות. וזה נורא מבלבל

 9  פילו לפרשה שאנחנו נמצאי� בה היו�.א

 10לשמעו� פרס, שהיה השר לפיתוח הנגב והגליל, והגענו לשמעו� ואז אריק החליט לחבר אותנו 

 11 –אני זוכר שישבנו כולנו והוא שאל אותנו, ככה בהגייה אירופית, שקצת הצחיקה אותנו  –

 12מה את� לומדי�? ולא היינו סטודנטי� אז. ומהר  :כפרי סטודנטי�זה  – הוא שאל אותנו

 13אמר: יפה, יפה מאוד. הסברנו לו מה פסיכומטרי. אז שמעו� בפקולטה לר: מיובל יצא וא

 14 רוצה לקרואר שלו, ע� מכתב ממנו. ואני זואנחנו רוצי�. ויו� למוחרת מגיע ג'וחא, שהוא הע

 15  ציטוט.י זה ארבע שורות. הוא מביא ל –

 16ת�, אנו שייכי� לתנועה שאינה רואה את תפקידה מל„של כצנלסו�. הוא כותב לי ככה: 

 17דעת לשמור אמוני� לכמה מילי� ישנות. תפקידנו להפו% דווקא יוובהכרזת מילי� חדשות, 

 18זאת תהיה זכותנו ההיסטורית הגדולה, א� כמה מאות� המושגי� את המילי� למעשי�. 

 19והרעיונות שעליה� גדלה תנועתנו ושבה� שקוע ממיטב המחשבה של דורנו וממיטב הירושה 

 20חיינו בבנייני�, בנטיעות  של דורות שקדמו לנו, א� המושגי� והרעיונות האלו יתגלמו בימי

 21  “.וביישובי� חיי�

  22 

 23  :2ב"כ נאש� 

 24  זה המקור. אני רק רוצה שאדוני יראה. ניקח, נצל� ונית� לאדוני.

  25 

 26  הנאש� ממשי&:

 27  אחבר את זה עכשיו. יאנה של כתב האישו�. ומספר את זה כי זה נוגע כבר לנקוד אני  ת:

 28עיר, כמעט ערי� שלמות. מאי� ראיתי בסרט: בנית�  –עוד לפני כתב האישו�   ביהמ"ש:

 29  הכס*?

 30וזית המח אז זה בדיוק, בזה אני רוצה לגעת. אחרי הסיפור שהיה ע� החקירה של הוועדה  ת:

 31אותנו הלחי7 מאוד. בעיקר את ההורי�. עכשיו, שתבי�: אנחנו באי� מבית  –לתכנו� ולבנייה 

� שאנחנו שהנושא שהמטרה לא מקדשת את האמצעי� הוא נושא יסוד בה. לכ� העלבו  32 

 33  – – –חשי�

 34  מקדשת את האמצעי�. אאאאללללשהמטרה   ש:
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 1מבית המשפט שיית�  שאחרי זה אני אבק –לא מקדשת את האמצעי�. וזה עובר כחוט השני   ת:

 2תו% הכתובי�, לפחות יה, ולהראות אי% הדבר הזה זועק ברא#שיחה, ראיה#לי לעבור שיחה

 3שאריק שרו� חיבר  ,לעוזי קר�, שהיה יוע7 ראש הממשלה להתיישבות צללמצבעיניי. ואני 

 4אומר לי: תבוא מוחרתיי� לישיבה. ישבתי אצלו. אני ודני מגיעי�... וברק, אגב.  אותנו, והוא

 5אי� מצב , ומכניסי� אותנו ללשכה של אריק שרו�. והוא אומר לנו: תקשיבו. אני ודני מגיעי�

 6ולא נכנסי� הנה. אני רוצה לדעת בכל פע� שאת�  שאת� מגיעי� למשרד ראש הממשלה

 7ראש מועצת #מגיעי� הנה. והייתה ישיבה, שאריק היה בה; שמעו� פרס; שמוליק ריפמ�, יושב

 8אני חושב שג�  –אותי  עה, אני לא רוצה שבית המשפט יתפוסא� אינני טו –נגב; ואפילו #רמת

 9ה, הייתה בישיבה. ואריק שולמית פרגו, שהיא היועצת המשפטית של משרד ראש הממשל

 10. אני וקרטיההאלה יתעסקו בביורשהחבֶרה אמר: חבֶרה, ק� פה דבר אמיתי. אני לא רוצה 

 11ה אני לא רוצה לקשר לשולמית פרגו הזאת, כי ז –היועצת המשפטית חושב שהוא שאל את 

 12: אי% עושי� את זה? הוא אומר: תעשו החלטת ממשלה ייעודית עשרה שנה#היה לפני חמש

 13לאיילי�. אני רוצה שבית המשפט יבי� את המשמעות הייחודית של ההחלטה הזאת מלפני 

 14ידי היועצי� המשפטיי� #שבאה על בפרשנות ,זאת אומרת שמדינת ישראלעשרה שנה. #חמש

 15ראו בהחלטה הזאת בעצ� עוק� חוק חובת המכרזי�. זה מה שסיב% אותנו,  ,והחשב הכללי

 16ו וכמה שלאחר מעשה, ה� רצו לעזור, קלעו אותנבח ד,בהיו� בדיעותכ� אני אס... 

 17פרט אותה בהמש%. המשמעות היא שמדינת ישראל, לסיטואציה בלתי אפשרית, ואני א

 18בש�  –לא תמיכות, לא מכרז  –במסגרת תקנה שקמה בחטיבה להתיישבות, בש� איילי� 

 19יקס או איילי�, יכולה להחליט בכל בוקר לקו� ולהעביר כס� למקו� הזה, ולבקש בקשה א

 20אבל אני רק רוצה ויי ממת�. או מדני. או מנחמי, בשלב מאוחר יותר. אני אקדי� את המאוחר, 

 21יבט של הההיבט של הטיעוני� לעונש. לא בבה את של ה... שמעתי הר להסביר, לא בהיבט

 22ה לנו הטיעוני� לעונש. באותו זמ� הפכו אותנו לשומרי הס� של הקופה הציבורית, בלי שהיית

 23ואני אומר  –שאני אומר  פי#על#לנהל את זה כמו שצרי%, א� שו� יכולת אמיתית באותה עת

 24פשר לנו לעשות את החינו% של ההורי� שלנו וארגז הכלי� שקיבלנו ש� ִא : את זה באופ� ברור

 25לא עברנו על  –הדברי�, ג� כשאתה בוח� אות� היו� בעיניי� של טובי המשפטני� באר7 

 26קצה  יו� להפיל עלינו איזהו מעשה שיש בוהזאת, או את הניסההבנה  תלא אקבל אהחוק. אני 

 27א� בית המשפט יית� לי את הזמ�,  – חמק משו� דברתא קצהו של עבירה על החוק. ואני לא

 28אתחמק משו� דבר כדי לשכנע אות% שלא עברנו על החוק, לא  אויש ג� החקירה נגדית. אני ל

 29  בידיעה וג� לא שלא בידיעה.

 �30 הזה בעצ� הגיע מהמדינה. אבל עיקר הכס� מגיע מתורמי�. סכי הכ פאוזה,אני עושה רגע 

 31וקר� היסוד, נמצאי� היהודית , הסוכנות המוסדות הלאומיי�, מה שנקרא –גופי� למה? ה

 32לגופי� כמונו,  � לא מצליחי� לגייס כס�. ה� משוועי�: האדירהבשני� האחרונות במצוקה 

 33תקציבי�. ואז  –היו� אני אומר: על גבנו  –ולגייס בשביל שה� יוכלו לשי� אותנו בפרונט 



  

  יפו–אביב־בתל בית המשפט המחוזי

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

        2018201820182018    במארסבמארסבמארסבמארס    20202020        
        ד' בניס� תשע"חד' בניס� תשע"חד' בניס� תשע"חד' בניס� תשע"ח

  

    כוחו	ראשית לבא :2נאש( 
474

 1ת, ע� פחד טיסה. ואני לא טסתי יהבר#יוצא שדני, מסכ�, מוצא את עצמו בכל יו� בארצות

 2אני לא טסתי בחיי� על חשבו�  –דיברו פה בטיסות על חשבו� המדינה של פאינה  –בחיי� 

 3הזמינו  2006חרדה. ואז בשנת  העמותה. אני לא סובל טיסות. מאז מלחמת לבנו� זה עושה לי

 4"לית של אייפאק, שאני לא זוכר את שמה, כנהמ. ומגיעה AIPAC#את דני בפע� הראשונה ל

 5ואומרת לי: אתה חייב ג� לבוא. ואני אומר לה: תשמעי, אני מפחד לנסוע, יש לי מצוקה, אני 

 6כרטיס הטיסה לא התאוששתי עוד מהמלחמה. היא אומרת: אתה חייב לבוא. אני קניתי את 

 7 3,500זה היה נראה לנו המו� כס� אז. זה עלה  –לסבול את המחשבה  ילש�, כי לא יכולת

 #8הוחמש, שפותחי� את #תבי� את הסיטואציה: ילדי� בני עשרי� רק ,כבוד השופטשקל. 

plenary ודני; שאומר ביטוי ביידיק. מי פותח אותו? (אשל האייפ � 9(נוקב בשמו של אד�) ) אית

 10; ודיק צ'ייני, הלברה; ציפי לבני, כסגנית ראש הממשהח תתה שנה, אני חושב, אשמכר באו

 11הזה הביא שלושה מיליו� דולר.  באייפאק. המהל% ,ארבעה שנואמי� ש�כסג� הנשיא. ה� ה

 12גו� של מאר מזכיר את זה כי הייתה פה... זאת אומרת,ואני  – הסתובבנו ג� במסדרונות

 13אני חושב, אולי בכמעט אל�  ,גדלנובו�.  – #2006פתאו�, במיליו� בשנה,  1.2מחזורי� של 

 14ה... נומינ... במושגי� של אחוזי�. ולמה אני מטריד את בית המשפט בנושא אחוז במושגי�, אֶ 

 15במשמעות שה� אומרי�: אנחנו,  הזה? כי בעצ� אנחנו הופכי� להיות חביבי התורמי� בעול�.

 16חפצי� בה�. נמאס לנו שהסוכנות  חנונשאמוסדות הישני�. לנו יש משימות הנמאס לנו מ

 17ה. הקמת� תה טובי�, את� עמוהיהודית וקר� היסוד גוזרי� שלושי� אחוז בדר%. את� חבֶר 

 18 ו. נסענו לטקסס, הבאנו מכונהנתבי�, הקמנו חברת בנייה כי רצינו לבנות בעצמ חברת בנייה.

 �19 יהפעילות שלנו. אומרבסרט. התחיל לרעוש ולגעוש סביב י אדמה דחוסה שראית� פה ללבנֵ 

 20הול% חלק , נעביר לכ� ישירות את הכס�. ג� א� אס לנו מהגופי� הישני�לנו: תשמעו, נמ

 21ובפרשת התביעה אתה  –נדע שזה מגיע למטרות טובות. וזה כאילו היה הקו המנחה  ,בדר%

 22 , תראו מה כתוב לגבי מטרותחבֶרהפוצ7, כי אתה צרי% לשכנע פה: קוד� כול, יושב ואתה מת

 23רוצה למנות לפני בית  ואני –העמותה. אבל אי% התגבש הסיפור? והסיפור הזה התגבש 

 24  ת של העמותה.יוהמשפט כמה מהפעילו

  25 

 26  :2ב"כ נאש� 

 � 27(רשימת פרויקטי) הוגשה וסומנה עכשיו העד יעיד עליו  –אנחנו רוצי� להגיש ככלי עזר, נו"

 28  .‘)191נ/‚

  29 

 30  הנאש� ממשי&:

 31. א� “מי�פרויקטי� משותפי� של עמותת איילי� במימו� תוררשימת „הכותרת היא   ש:

 32  תסביר כיצד מתבצע השיתו* לגבי כל עניי� ועניי� שמופיע פה.
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 1ורמי� תהברית, מאירופה פחות; אני מדבר ב#אגב, מארצות –י� יי� פרטמאז פוני� תור  ת:

 2 אות�., בואו תעשו איילי� :לאיילי� ואומרי�שבאי� ע� משימות. ובאי�  –יהודי� 

 3של  ,שאנחנו מגדירי� פעילות הליבה המ ,האלה מכפילות ומשלשות את הפעילותהמשימות 

 4שופט, בית חולי� קדמי כבוד המקימי� מרכז רפואי בדימונה: אנחנו כפרי הסטודנטי�. 

 5 ,מרכז מסחרי בערד); תנוקב בעל>(בוקר #בית ספר יסודי בשדהמיליו� שקל;  13בעלות של 

 6מה בעצ� אני מנסה לומר? אני  .האני חושב שהמטרה ברורו� שקל. בעלות של תשעה מילי

 7אנחנו הוא ידע, אבל לפחות  :ד ידע שקוראי� לו דאוד... אוו, הרבה לפני שדא#2007חושב שב

 8י סד שהוא... הייתוהארגו� הזה הפ% מארגו� שטיפל בכפרי סטודנטי� למ –ידענו את שמו לא 

 9שאנחנו ראינו את זה, אני  י%אחנו ראינו את זה, הקר� לפיתוח הנגב והגליל. נ, אי% שאאומר

 10. נו מדברי� בכספי התורמי�י הסטודנטי�. ופה אנחרפו� של כודני, זה עבר מזמ� את התח

 11אומר לאלוהי�  יאז היית ,אני ג� אז ידעתי את ההפרדה. ואני מודה... אילו האמנתי באלוהי�

 12אני היו� חושב על בחור לפני עשר שני�,  –להבי� ולא לטעות  ג� אז טינקטהיה לי האינס –

 13ותר. תור� זה בוטה הרבה יהוא פועל מול תורמי�. מול  –הטעות  כמה קל היה לעשות את

 14הוא יכול להגיד: אני נות� ל% כס�, אבל אני רוצה שמוישה יבנה את המקו� וירוויח ארבעי� 

 15של כס� ציבורי. אז תראו מה נדרש  תפה מעורבושאי� אחוז. זאת זכותו. זה כס� שלו. ובתנאי 

 16נוצר פה  ההפרדה: מה קורה? שות אתעהאלה, להאינסטינקטי� ועובדה שהיו לנו כבר אז  –

 17לבצע פרויקטי� לאומיי� בנגב ובגליל בלוחות זמני�  מאוד גדולות#ת מאודוגו� ע� יכול

 18לעשות אות�. ואז, בכל פע� שאיש ציבור בא ע� פרויקט או  התרגלה לא לישרא שמדינת

 19ואני עכשיו אפרוט לפני  –, למע� המדינה, ומרגיש שידיו כבולות ראוימשהו שהוא  ע�תקוע 

 20 –בית המשפט; אני פשוט לא רוצה להלאות אות%. אני יכול לשבת פה יו� של� ולהסביר ל% 

 21ות. תקנה של איילי� בחטיבה להתיישבה את כל הכספי� והתמיכות שעברו דר% –נספיק  אל

 � 22 ,נופלת עלייה הזאת עתבאיזה עול� אני חי בו, ולמה ההפ היראני רוצה להב –טלפו� למת

 23את זה צרי% פשוט לזעוק. אני  –שמגישי� נגדי כתב אישו�, ועוד טופלי� עליי קונספירציה 

 24שלי. כי אפשר להבי� זה הכעס  לא יכול להבי� אי% מביני� אותה אפילו מחומר הראיות. ועל

 25משפט צרי% להידרש לשאלה הזאת, איפה עובר ויכול להיות שבית האותה, את הטעות. 

 26ס. מבחינתי זה פשוט לא נתפ –הגבול. אבל להגיד שאנחנו היינו חלק מקונספירציה, קנוניה 

 27  אני רוצה לחזור רגע... ירו�, תמקד אותי, אני...

 28משפט הלבית משותפי� ע� התורמי�. אמרת אמרת, הסברת אי& עובדי� הפרויקטי� ה  ש:

 29מה הול& . ולְ אחוזנכבד: התור� אומר, אני אתרו� לכ� כס*, אפילו תיקחו עשרי� ה

 30  השמוני� האחוז הנותרי�?

 31  שהוא קבע אות�. projects#ל  ת:

 32ק, כמה מהכס� הוא ירוויח ובאיזה צבע תהיה הכניסה. זה העול� הס= – יכול להתנות ,בואג  ת:

 33אני מקבל אחריות לכול. אני לא צרי%  ,חלילהשהייתי חי בו. וידעתי לעשות את ההפרדה. 
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 1להתגונ�, בטח מאחורי דני. א� רוצי� לעשות דיו� עקרוני צרי% להרוס שתי משפחות. אני 

 2הזה. למה שתי משפחות צריכות להיות מעורבות על הגב שלי את הדיו� ושתנהלו מוכ� לעמוד 

 3לי מה סטיב� עושה פה. זאת פשוט בדיחה. כאילו היית�  רבדבר הזה; ועוד יותר לא ברו

 4  – – –הוא לא קשור לכלו�, אבל כירה שלי. סטיב�, הוא היה מבחינתי חברזלוקחי� את המ

 5  עכשיו אני רוצה רגע להסביר אי% בעצ� התהלי% קרה.  ת:

 6אני את� לבית המשפט הנכבד את החלטת הממשלה, שמפורט בה אי& כספי  אז אולי  ש:

 7  ).43המדינה... (נ/

 8מקד במה שכתוב בהחלטה ולענות לבית המשפט על ההחלטה. כתוב תאני רוצה ממש שת

 9לעמותת איילי�. ואז  בהחלטה שהיא בהמש& להחלטה קודמת, החלטה ייחודית וייעודית

 10ר? וג� תתאר את ההתפתחות במהל& השני�. כי יש תקציבי�, מהממשלה. אי& זה עוב

 11, 2006, 2007–נו את כל ההחלטות ש, והג2007)ההחלטה שלפני בית המשפט ולפני& היא מ

2012.  12 

 13ל ההחלטה. אז אני רוצה לגעת, בשביל לעשות סדר לבית המשפט, מה הייחודיות קוד� כול ש  ת:

 14הרחבת „ג�:  –). תראו אחרי זה, בנושא ההחלטה “איילי)„ומדגיש  שימו לב: הכותרת (קורא

 15המשמעות המעשית היא “. במסגרת פרויקט איילי)והקמת כפרי סטודנטי� בנגב ובגליל 

 16 שנמצאת בחטיבה ייעודיתשמשרדי הממשלה יכולי� לארג� תקציבי�, להעביר אות� לתקנה 

 17ראויה. וזה  להתיישבות, ולבקש מאיתנו בעצ� לבצע כל דבר שהוא בעל חשיבות לאומית

 18מקבלי  day one#צרי% ג� לדייק פה: לא מ – #2010אומר מ י, היית#הפוזיציה, שאנחנו מ

 19, בעניי� להתיישבותההחלטות הבינו את הנושא הזה. הוא קרה ביתר שאת לאחר שהחטיבה 

 20לכל  פעול. בעצ� איילי� הייתה חלופה במספר חודשי�ל יטי בי� יאיר לפיד לבנט, הפסיקהפול

 21שנתקעה. ונית� להוכיח את זה בנקל, כי... כי זה דברי� שקרו  ,החטיבה להתיישבותפעילות 

 22  בפועל.

 23  אז מי העביר לכ� את הכס*?  ש:ביהמ"

 24  – – –. אני ודניאת התהלי%י הממשלה. כל משרד, לצור% ה... אז אני אסביר משרד  ת:

 25החלטת  לשמתנהל. אנחנו מגבשי� החלטת ממשלה. תוק�  אז אני רוצה להסביר אי% זה  ת:

 26מתחיל סופרמרקט. ממש ככה. בעצ� . ואז שני�ממשלה במדינת ישראל נע בי� שלוש לחמש 

 27טי� של הארגו�, מתחילי� לשחר לפתח� של שרי� בממשלה, פורסי� ובודני, בעיקר, כפיאני 

 28י� כרגע החלטת ממשלה; שה שלנו, ואומרי� לה�: חברי�, אנחנו מגבהמשנָ  לפניה� את

 29בגלל  משהו. עכשיו,שתיתנו ה מוביל אותה. אנחנו מבקשי� זה גליל במקר#משרד נגב

 30 –ואנשי� לא מביני� את זה  –רוב התקציב  חשוב:#רוזה הי= – הפרויקט של תיוהייחוד

 31שיי�? במסגרת ההסכמי� פי� חויש כספ. איפה כ%#שאי� כס� חופשי כל –מנותב. האמת 

 32 –שנקרא יתרות שר. ככה המושג. זה במסגרת מה ניי� שנחתמי� בי� המפלגות, ווהקואליצי
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 1הקופה הקטנה של השר. תארו לכ� שהיו מקליטי� שר: אני בעצ� זה  –תמיד היו צוחקי� 

 2  אביא מהקופה הקטנה שלי. תארו לכ� אילו דברי� הוא היה צרי% להסביר.

 3א� ניקח לדוגמה את ההחלטה שנמצאת לפני בית המשפט, רואי� בעצ� אי% כל משרד מעביר   ת:

 4  – – –וזה נורא חשוב –זאת אומרת שכל משרד  (קורא). 2ניקח נגיד את סעי�  כס�.

 5  כל משרד מעביר מתו& התקציב שלו.  ש:ביהמ"

 6 אאו שהשר מחליט לנתב מתו% הכספי� הקואליציוניי�. אני ל –מעביר מתו% התקציב שלו   ת:

 7 �וג� ידעתי שזה מישראל ביתנו, מכספי –יודע את זה. זאת אומרת, אני היו� יודע בדיעבד 

 8  קואליציוניי�, אני לא מסתיר את זה. זה במסגרת המשרד.

 9  אנחנו נגיע לזה. – – –ואני ג� אסביר ל% למה בנושא הזה... בעצ�  ת:

 10 ב,ביתנו. נצלול. שו ללישראנעבור ד. ואז חא). טבלה ונעבור אחד)אני רוצה לתת טבלה (מציג  ש:

 11  .‘)‘)‘)‘)192192192192נ/נ/נ/נ/‚‚‚‚    נהנהנהנהוסומוסומוסומוסומ    הההה(הוגש(הוגש(הוגש(הוגשביתנו בא מאוחר יותר  ל, כי ישראכרונולוגית

 12  יש עוד עשרות דוגמאות. אפשר לשבת ימי� ולתת עשרות דוגמאות. (מעיי�)  ת:

 13  בית המשפט.ל בבקשה? תסביר “גליל משרד נגב„ “מימו� קייטנות„מה זה   ש:

 14אליי דרור סורוקה, שהעיד  צללמצ –אגב, בעזה  –אני בשירות מילואי�  ‘צוק אית�‚במהל%   ת:

 .� 15יש לנו בעיה, . תחילותתקציב�. אומר לי: מת�, יש לנו בעיה. ככה אגב רוב השיחות מהכא

 16ת רק אפס עד שבע. מה המשמעות? אפס עד שבעה קילומטר ונתקצב קייטל יכולי�שאנחנו 

 17אני כבר  –לי ג� אשקלו� ואכי, ואמל#שבע ובקריית#ת בבארונמצב שהקייטול. נוצר במגדר הג

 18ויות שתעביר מחר לר 600 .נעביר ל% מיליו� שקלאת זה. שתממנו אנחנו רוצי�  –לא זוכר 

 19ר אר לשוט�, שלכ�, מה שנקרא. מה אני אומַ שהינה, נהנית�. שיי – #400והאלה, ו#האלה

 20מלחמה? ה� בבעיה? מרי� טלפו� ליוסי חוגרי, אומר: אנא מכ�, תהיה  צעמא לכ�? ראוי?

 21מתבצעת שעל זה הייתה  שער בנפש% .י� בה�בקשר ע� דרור סורוקה, תראה אי% מטפל

 22  חקירת משטרה.

 23  שוחד לדרור סורוקה. נות�התבצעה. במשטרה אתה נחקרת ואמרו ל& שאתה   ש:

 24  נכו�. נכו�.  ת:

 25  לשאלה.אז עכשיו תענה לבית המשפט   ש:

 26אבל בחקירה החוקר צועק  –נת עבר מסנטות לא האשימו אותנו בזה, זה ליקבפר –במשטרה   ת:

 27הסיגריה למטה, שאיפה זה? איפה  החקירה וישאתה נתת שוחד. בשיחות רקע. יש  עליי:

 28הוא אומר לי: אתה ידעת שה� חברי ליכוד? אתה ידעת שכל חברי  ומההתקצירי� של זה? 

 29המועצות האלה ה� חברי ליכוד. זה היה חשוב לסילב� שלו�. אמרתי: לא ידעתי, ואילו 

 30ה� צמצמו; היינו הפרקליטות אליי לעזור לקייטנות. בהגינות� של צלצלו ? so whatידעתי, 

 31  יכולי� לשבת פה במסגרת עצומה. לעבור הלאה?

 32  אל תעבור לכתב אישו� שלא הוגש.  ש:ביהמ"

 33  – – –שאני חי בו state of mind#לי חשוב שכבוד השופט יבי� את ה  ת:
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 1השופט הזה  הסתבכת ע� שופט שמבי� עניי�. מיינד.)או*)אני מבי� את הסטייט  ביהמ"ש:

 2  קצת מבי� עניי�. צרי& לאחוז את השור בקרניו.

 3אני מבקש מבית המשפט רק עוד משפט אחד, ואני מבטיח ל% שאני אצלול לשור בקרניי�...   ת:

 4במקרה  –� פוני� לדני צביתנו. בע לאחד ישראל#כדוגמה. שש� זה אחד היהודיקח את הבית 

 5נעביר „לו:  �יאומר .משמעית#קח את ההחלטות בארגו�, חדהזה זה היה דני, אבל אני זה שלו

 � 6אל�  750, והעדנו על זה במשטרה. “במסגרת הכספי� הקואליציוניי� חצי שקלול% מיליו

 7ו דרישה שזה לא יהיה בעל @סי�, שנתַ ופבתי מדרש בקמשל  פנימה, לפעילותמזה הולכי� ל

 8) אז או שתרדו מאיתנו, בפ� שלנו הפרטי, לתובעי�בהתניה. ( –עוברי�  #750אופי דתי, ו

 9עוד איש ציבור שסרח. או שתטפלו בזה  ל ביתנו. לא ע� פאינה, חלילה,אבפרשת ישר

 10  מערכתית או שאל תטפלו בזה בכלל.

  11 

 12  :2ב"כ נאש� 

 13. המסמ% כולל שני עמודי�. בעמוד השני יש מסמ% של אלי (מציג) זה מסמ% שעכשיו העד העיד עליו

 14תקציב זהות יהודית לטובת חוזה חברה  ת]ח[הצר[...] „לבנו� מהמשרד לשירותי דת. הכותרת היא 

 15 –א� אדוני רואה בעמוד הראשו�  –. ובמייל, אדוני ‘)193נ/‚(הוגש וסומ�  “וקליטה עמותת איילי�

 16מחצית  “.מאיילי� לפנימה כפי שסוכ�בכפו� להעברת תקציב  ,כמוב� .אני מאשר את המסמ%„

 17  אל� ש"ח. 1,500,750מהסכו� שבו מדבר לבנו� היא מתו% 

  18 

 19  :2נאש� 

 20ו חקירת חצי. אז או שעכשיו תפתח–פה זה חצי“. חמישי�–חמישי�„או בהגייה של כתב האישו�, 

 21.. .אל ביתנו. לא יכול להיותריששל זה, או שתרדו מאיתנו בעניי�  די� ג� עלל משטרה, ואני מוכ� לעמוד

 22סביר לה� מה הלאני לצור% העניי� יושב היו� מול אנשי�, רוצה  .הדעת לא סובלת את העניי� הזה

 23  אסור. מישהו יכול להסביר לי?מותר ומה 

  24 

 25  ממשי&:הנאש� 

 26  עכשיו א� תוכל להסביר לי מה הפיקוח על עמותת איילי�.  ש:

 C'est 27, ומנהל הכספי� שלי חשב שראוי להעביר. 46סעי�  יששו� פיקוח, למעט העובדה ש  :ת

tout.  מהר � 28יש עשרות  –עכשיו, אני רוצה להגיד כא�. אני רואה שבית המשפט, הוא מבי

 29  דוגמאות כאלה. עשרות של דוגמאות כאלה. זה העול� שבו אנחנו חיי�.

 30קת ואמרת: עז, שאתה נ�שקל במזוממיליו� אנחנו יודעי� שהייתה הצעה של חצי   ש:ביהמ"

 31  לא יקו� ולא יהיה.

 32  נכו�.  ת:

 33תאר אי& זה היה; ובי"ת, ברגע שהוצעה ל& הצעה מגונה כזאת, הבנת אז אל"*,   ש:ביהמ"

 34  שיש משהו מסריח.
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 1  משמעית.#חד  ת:

 2אז כא� זה לא ישראל ביתנו והעמותות הדתיות, אלא כא� אתה רואה שאיש מושחת   ש:ביהמ"

 3. ה� טועני� שאתה סיכמת אית� להעביר את זה ומציע ל& הצעה פונה אלי&

 4  .יצירתיותבדרכי� שה� קוראי� לזה דרכי� 

 5  .לאחוז את השור בקרניורשה מבחינתי. זה אגב, זו ה=  ת:

 6  סיפור המעשה. –אני פשוט אגיע לעניי� כפי שהוא   ת:

 7  פרט.אי& זה הגיע, וג� ת  ש:ביהמ"

 8תגבה אותי במסמכי�, כדי שג� הדברי� מירו�:  . לפרוטרוט, ואני רק אבקשלפרוטרוט  ת:

 9  האלה... יהיה לנו תוק�.

 10  ענה לשאלה של בית המשפט.  ש:

 11  מצוי�.  ת:

 12  – – –אבל –אבל   ש:

 13  , אני אעשה את זה ממש קצר.2009שר לישראל ביתנו התחיל בשנת הק  ת:

 14  – – –הקשר ע� ישראל ביתנו התחיל בשנת  ת:

 15למועצה  ורקואליציוניי� שהועב �כספי במסגרת, 2009הקשר לישראל ביתנו התחיל בשנת   ת:

 16את הכס� הזה, והמועצה לתפעל נגב, שהמועצה הייתה סוברנית להחליט אי% #האזורית רמת

 17  מימנה ארבעה מיליו� שקל בסיוע להקמת הכפר באשלי�.

 18  ..?.הַ ואת הכס* קיבלת ְמ   ש:ביהמ"

 19  .מהמועצה  ת:

 20ושל דני,  ישל “תאופיינ>„זה? כי אנחנו, ב המשפט אתאני מספר לבית ללא ישראל ביתנו. למה   ת:

 21  שכחנו להזמי� את איווט ליברמ�. וזה יצר קרע. –ה בטקס שבו הגיע נשיא המדינ

 22בה שהייתה אצל אורית לרנר במשרד, , בישי2012אנחנו... נוצר נתק ע� המפלגה. ובשנת   ת:

 23וחוזרי� למפלגת זאת מגייסי� #דובר אי% בכל –שלצערו של סטיב� הוא במקרה היה ש� 

 24ישראל ביתנו, כי אני הבנתי אז שהכס� היה אצל רוברט אילטוב והיו� הוא אצל פאינה 

 25  קירשנבאו�.

 26  יש ל& משרדי� בכירי�. ?אתה צרי& דווקא את ישראל ביתנולמה  אבל  ש:ביהמ"

 27תי את זה רהסבדות המפלגות. ממאחוריה� עו –אסביר. המשרדי�  ואני ,שאלה טובה  ת:

 28כס�.  אני, אי� לי„משרד הקליטה אומר:  –ל ביתנו אטה זה ישרליהק דמשר, שא� �מקוד

 29  בהחלטת הממשלה. י, שאני אוכל להשתת�יונאליצהקו �. מהכס“פאינה �עמה חיבור? דברו 

 30  המשרדי� מפני� אות&.  ש:

 31  – – –ברור. אני אגיע לכול. ואז אני פוגש את  ת:

 32  לפני זה: רק ישראל ביתנו? ,ערג  ש:
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 1פוי של המפלגות. אומרי� ככה: ישראל ביתנו, יש מיה. כל המפלגות. עושי� לוחלי#לא, חס  ת:

 2. תמיד יש לה� הכי הרבה, מאתיי� מעניי� –היהודי . הבית קואליציונימיליו� כס�  150לה� 

 3  .במשרד האוצר יקחזמאי� לי, והוא  תמיד הוא אומר: מי אי� לו? –�. הליכוד ומילי

 4ו� קשה להגיד דברי� על י. אגב, דמות גרוטסקית. ה#2011גודובסקי בוד אאני פוגש את ד  ת:

 5ישהו אחר. הוא אומר מבמדובר � פוליטיי�, אבל פה נימכיר עסק� הומור חד. אני עדאוד. 

 6את איווט. אמרתי: הזמנת� פה לא � עושי� עבודה טובה, ותאנחנו שומעי� שא ,תשמע לי:

 7להעביר לכ� מיליו�  ,לחדש איתכ� את הקשרחנו מוכני� נאומר: א . הואתשמע, פה שכחנו

 8. הוא ביקש ממני... והוא בכפרי�יל% להגדלת מספר העולי� וחצי שקל. חצי מיליו� מתוכו 

 9 –ניסינו שאחרי שיש לי בכפרי�. האמת היא  י�ביקש ממני הסבר כמה עולהיה רציני. הוא 

� 10תיי�. אני אמרתי לו: משמעולא הגענו לדברי�  ,לגרד מהיקב ומהגור� – אני חייב להיות כ

 11זה לא הליבה שלי, אני לא יודע אי% להוביל דבר כזה. בוא נעשה את זה יחד. הוא  תשמע,

 12רוסית. תשבו אית� השל הקהילה  ‘!וואלה‚. שהוא הIzrus תראה, יש אתר ששמו אומר:

 13לקהילה הרוסית, ואני כפרי הסטודנטי� פה של או א� דר% זה אפשר יהיה לקד� חשיותר

 14  – – –הוא ג� אמר ליר שזוכ

 15 פרת מסלרגע, אז עוד פע�: המיליו� חצי, הוא נת� ל& בתנאי שחצי מיליו� יל& להגד  ביהמ"ש:

 16  ס?יזר5אדר&  העולי�

 17אית�.  דבועיזרוס זה פורטל וואלה! של הקהילה רוסית. תאיזרוס. אי% הוא מסביר לי: אדר%   ת:

 18ליגרכי� הרוסי�. שזה יחשו� אותנו ג� לאו א אמר ליאני לא יודע א� זה טוב או רע לי, אבל הו

 19לעול� התרומות של  �שחיצאתי מהישיבה ואמרתי לדני שזה מעניי� אותי יותר, כי אולי ני

 20. וככה זה קורה. נסגר חוזה כדת וכדי�, יזרוסאה של הסיפור הז את מתחיל לנהלהרוסי�. ודני 

 21כאילו...  �כי התובע הציג היו ברנע.ע� נחו� לסיפור  –ע יגנאנחנו לא מואשמי� עליו. ועכשיו 

 22מה אמר. נחו� חבר שלי ושל דני, וליווה את הפרויקט שלנו מתחילת ההקמה שלו. ואני 

 23  – – –, כי זה היה במהל2013%, ואני זוכר את זה במהל% 2013במהל% 

 24זוכר לא  –זוכר את זה. זה היה בצפו�  אני �, לכעו�זה היה סיכו� רב –את העיתו� פותח אני   ת:

 �25 חבר עהיה. ואני פותח את המוס�, ואני קורא ריאיו� שנחו� ברנע עושה ה כרגע איפה ז

 26יזרוס מעבירי� תקציבי� אשדר% . והוא אומר ש� ו�דני אייל –שפרש  ,הכנסת לשעבר

 �27 אני רואה צעשב – #2013אז, אני מדבר ב –זו הייתה הפע� הראשונה בחיי  ,שיועכ .הלגלמפ

 28 –ל לדני צבוקר של יו� שבת מצלבשיכול להיות פה סיפור. שאני לא מבי� אותו עד הסו�. אני 

 29יזרוס. אואני אומר לדני: דני, איזה מזל שהפסקנו לעבוד ע�  –חבל שלא הקליטו אותנו אז 

 30ועוצרי� קראת את נחו� ברנע? אז הוא אומר לי: כ�. אמרתי לו: ואללה. עד כא� טוב ויפה, 

 31, ואני �מגיע אליי צחי חבקיהמשטרה אני בחקירת חוזר? אותי אחרי שנה וחצי. למה אני 

 32ל צקורא כתבה של נחו� ברנע ואני מצלמספר לו, אני אומר לו: תקשיב. כטענת הגנה. אני 

 33לדני, אומר לו: איזה מזל שהפסקנו. אי% אתה מאשי� אותי בזה? זה היה כמה חקירות אחרי 
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 1ת הכתבה הזאת את� עוד משלמי� לי: מה זאת אומרת, בזמ� קריא המעצר. ואז הוא אומר

 2אני  ,זה לא נעי� ייזרוס. מבחינתאציא לי חוזה שאני רואה שאנחנו משלמי� לורוס. מיזאל

 3כ% #את� כל ב.אי� מצ ,תקשיב :לו יר, ומה זה, אני זועק את זה בחדרי החקירה. אמרתמאו

 4אני ודני לא היינו יכולי� , כי�. עכשיושאת� כבר ממציאי� מסמ ונמתוסכלי� אולי מאית

 5. עכשיו, #2013לדבר. ויו� למוחרת אני שומע שקראו לדני ללהב. ומתברר שהמשכנו לשל� ב

 6  – – –אני עשיתי

 7  למה שמאשימי� אות&.ר וקשאבל זה לא   ש:ביהמ"

 8  נכו�.  ת:

 9  – – –כרקע  ש:ביהמ"

 10  – – –נכו�, אני רוצה שתבינו  ת:

 11  המזומ�? שלעכשיו, אי& זה הגיע, הנושא   ש:ביהמ"

 12  לא, מה זה מלמד?  ש:

 13  – – –חשוב לי  ת:

 14אני לא מפריע. אני אוהב מאוד שאדוני שואל. רק חייבי� לסיי� את  –חייבי� להסביר   ש:

 15  הנקודה.

 16ויכול להיות  –, אחרי החקירה, אי% קרו הכשלי� האלה. כי קרו פה כשלי� אני ניסיתי לנתח  ת:

 17יש פרויקטי� שבאי� מלמטה למעלה.  ככה: עליה� את הדי�. מה שקורה זה שאני צרי% לתת

 18נקודת זמ� מסוימת שה� באי� מהשטח. קל מאוד לגייס את המערכת אליה�. באיזושהי 

 �19 פרויקטי�, שה� פרויקטי� ע% להיות טיפה הממסד. אתה בא עכשיו אתה כמייסד הופ

 20החדשי�? אנחנו  י�ת לנו את נושא העולנסמה עכשיו הכ„לגיטימיי� וראויי�, אבל זה לא... 

 21נו נחזה חלק משיתו� הפעולה. א ,ה. אני אומר: חבֶר “את הזהלתפעל בקושי מצליחי� 

 22, מקבלי� תקציבי�, זה האג'נדה שלה�, חבֶרהזה הכול היה ידוע.  .� מה� תקציבי�ילמקב

 23שמור... אני י מיליו� שקל. שאלוהי� יהינה דוגמה של חצאז בסדר, יש מחיר לדבר הזה. אז 

 24מהארגו�  גמיליו� שקל שזלל. חצי "מתבייש בהיבט הניהולי, אני לא חושב שאני יכול כמנכ

 25יזרוס, ה� רצו לתת שירות. א� אזה מה שנורא. ה .לא שה� לא רצו לתת שירות ת�. עכשיו,ס

 26  אחד לא היה שיפעיל אות�.

 27  מו שהיה ע� התורמי�.כ &זה סיפור מבחינת  ש:ביהמ"

 28' 12' או אמצע 13חשוב. לקראת #רזה היפ –ודני כסמנכ"ל שימשתי מנכ"ל אני  2013נכו�. עד   ת:

 29דה לזה. ראינו את גאימא שלי התנ � קר� השקעות. עושי� לביתנו. אני מתנצל:ימו מקיאנחנ

D רכל החברי� שלנו, באנו ע� עשרי�, ואנחנו ע�EקE30מטר, שממנו עצרו  ושבעה#עשרי� עקט 

 31ר שלוש שני� אומר באני כ ;בוא נתקד�. ודני אומר לי: אתה אומר לילדני: אותי. ואני אומר 

 32, 2013–#14ל% את זה. והקמנו קר� השקעות, גייסנו עשרי� מיליו� דולר לעסקי�. וזה קורה ב

 33הכול, מההתחלה  ות.אז אני לא מסיר שו� אחרי .קופה שמייחסי� לנו את כתב האישו�הת
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 1יר ממני, א� אחד לא ר שני� בכלא, אני לא מסאני מספר. ג� א� צרי% לשבת עש ,עד הסו�

 2קורה שקלגנוב, את ההחלטות. אבל בואו נראה אי% הדברי� מתגלגלי�. אי%  נילקח חו7 ממ

 3נתי יאי% הגעת� לזה בכלל? אז אני מבח –� אחד לא יודע שהוא לא עובד. נושא השוחד א

 4שהייתה פה.  ,חמימורכבת מאוד לנמערכת ני מוריש א כולראש. קוד� #יושבלהיות הופ% 

 5. כי זאת מערכת מורכבת מאוד יחאי� לה, לא היה לה סיכוי להצל ,שבדיעבדמה כשהיו�, בחו

 6 .בתורמי� מבחינת הפעילות שלה. זה כולבויניק, כמעט כל דרישה של מישהו באר7. והפגיעה

 7את� לא סומכי� עליי? יוסי חוגרי, מנהל  ,זה עצב� אותי, שהביאו את יוסי חוגרי. מה זה

 8ל הסוכנות ש מנהל הכספי� י חשוב. חוגרי,ל נראהטיח. פשוט באני אגיע, אני מ –הכספי� 

 9לקחו ממני  ו, הוא חות� על הצ'קי�. זה כאיללמערכת. אומרי� לי: הוא נכנס ל% היהודית

.� 10  וזה הרקע. את הארגו

 11נה, כדי שאחרי ברוצה שזה ייכנס לפרוטוקול בה אני, מה קרה בעמותה. #2013דיברנו באז 

 12  .זה בית המשפט ג� יזכור

 13. עולי� חדשי�על דאוד, על המיליו� וחצי. תמורת  תהסבר ר שנייה אחורה. אמרת,זאני חו  ש:

 14)אני רוצה שתעיד על עוד פרויקטי� חשובי� לפני השיחה המגונה. אחד, אני מפנה אות& ל

2012.  15 

  16 

 17  :2ב"כ נאש� 

 18יש בג"7. אני מגיש שלושה מסמכי� (מציג), שכול� באותו עניי� אז אפשר לאגד אות� יחד, כדי שלא 

 19המסמכי) מוגשי) ומסומני) יחד (יקרא, אז אני לא אעמיס  טפשבינתיי� בית המלהעמיס. רק 

 20  .‘)194/נ‚

 21הדי� #%עורשל . המימו� 7"שה� אותו אחד. בידיעה העיתונאית יש עתירה לבג ,כא� שלושה דברי�יש 

 22 ש"חמעמותת איילי� ועוד עשרת אלפי� אל� ש"ח  25מו� משות�. ישמגיש את העתירה הזאת הוא מ

 23בהודעה לעיתונות ומברכת את פאינה  on-recordמישראל ביתנו. ואחרי זה עמותת איילי� יוצאת 

 24  קירשנבאו�.

  25 

 26  הנאש� ממשי&:

 27  א� אתה יכול להוסי*.  ש:

 28מה המעמד השווה ע� ישראל ביתנו זה דווקא בהיבט Fֶ  השיתו� שאני באופ� אישי ראיתי  ת:

 29ק. כי בנושא מחיר למשתכ�, עזה היה משהו שמדינה הזאת. ופבשהחילוני� צריכי� לקבל 

 30ה� לא  �בגלל שהמפלגות היו במשרדי� הרלוונטיי�, ה� לא נתנו כושר השתכרות. לא סת

 31הזה. ועל הרקע הזה היה החיבור ע� פאינה. א� שואלי� אותי: ההשתכרות נתנו את כושר 

 .� 32הא� פאינה עשתה את זה לש� שמיי�? כ�. הא� היא עשתה את זה ג� לש� פרסו�? ג� כ

 33 לפוליטיקאי�הא� ידעתי מזה? כ�. זה חלק מהמחיר שאנחנו צריכי� לשל� על החיבור 

 34  ל, שצריכי� להיבחר.אבמדינת ישר
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 1אני עובר לשיתו* הפעולה הנוס*, בדיוק באותה מתודה. מייל (מציג) שאתה שולח לאורית   ש:

 2תוכנית כספי� [...] „. הכותרת היא 2. סעי* ‘)‘)‘)‘)195195195195נ/נ/נ/נ/‚‚‚‚(הוגש וסומ� (הוגש וסומ� (הוגש וסומ� (הוגש וסומ� ' 12לרנר מארבעה במארס 

 3). אתה כותב את זה לאורית לרנר. תסביר 2. אתה אומר כ&: (קורא מסעי* “מהממשלה 2012

 4  מה זה עכו ואי& אורית לרנר תעבוד על זה? ,למה זה כרמיא לי:

 5ניה, כפי שהמדינה רואה שניות, כי יש פה ג� עניי� של הת וחמש#ארבעי�אז זה ייקח לי כ�   ת:

 6זה  –לא כפי שאני ודני ראינו התניה. הבעיה בבחירה איפה כפרי סטודנטי� יקומו  –התניה 

 7י� קשור לאיזו מפלגה ה� קשור קי�זתלוי איפה ראשי רשויות חזקי�. איפה ראשי רשויות ח

 8שבה� יש מה שנקרא  תוווקא העיריד, נוצר מצב אבסורדי שיושעכזקי� במפלגה. וכמה ה� ח

 9אל, ולא יכול להזיז שו� דבר יושב ש� כוח צביקה, גיבור ישר –ועדה קרואה, כמו אופקי� 

 10נטי�. דפר סטותקימו לי כ Hְ,רG#יל'דח מר:ופונה אלינו ואכי אי� א� אחד שדואג לו. הוא  ,בעיר

 11לדרור. דרור אומר: מה זה מעניי� אותי, אופקי�? ראש העיר ש� זה ועדה קרואה.  נהפוהוא 

 12זה תמורה פוליטית. זה העול�. הוא אומר: אני  “בתמורה„תת לי בתמורה? ל הוא יכולמה 

 13וא ר סטודנטי� בכרמיאל. למה כרמיאל? כי עדי אלדר חזק ש�. אמרתי: בפרוצה להקי� כ

 14לא יודע א�  ניא – נעשה התניה. נקי� את הכפר באופקי�. מהכס� שיש לכ�. נביא מפאינה

 15, כי ש� חשוב לה�, לכס� לכרמיא –הפרטי�  את ראינה או מישראל ביתנו, לא זוכפזה היה מ

 16וק� הכפר באופקי�.  בכרמיאלכי יש מצביעי� של ישראל ביתנו בכרמיאל. וככה ק� הכפר 

 17י לעשות את תה אועכשיו, למה אני זועק את זה? כי בעצ� המדינה, אותה מדינה ששלח

 18, במנותק מנושא בלשלה� יתק � הקוא –המשימות האלה ומאשימה אותי היו� 

 19רציה יא� הייתה קונספ .קונספירציהאני אומר ל%: זה קשקוש... לא הייתה  –ציה ירפסנהקו

 �20 צובעי� את כל העשייה שלנו בשוחד. זה היה שוחד בעצי� לכלא. את� שלח אותי לעשר שנת

 21את הקונספירציה בצד, לא הייתה קונספירציה.  ובעז –אחד גדול. א� זה הקו שאת� מתווי� 

 22לה�  שובאי% המערכת הפוליטית עובדת: כ�, ה� רוצי� קרדיט; אתה נות� לה� את מה שח

�מיליו 300אז הכול שוחד. כל  –ומקבל בתמורה   � 23השקל שהושקעו באיילי� ה� שוחד. ולכ

 24  זה אבסורד. ולכ� זה ג� מסוכ�. את� פשוט תעצרו את הכול.

 25  עכשיו אני מגיע לשאלה של בית המשפט הנכבד.  ש:

  26 
 27 ~–ה פ ס ק ה    –~

  28 

 29  הנאש� ממשי&:

 30או, סליחה, יותר מזה: מבחינת כל  –שקיבלת�  יציוניי�מבחינת כל הכספי� הקואל  ש:

 31י� שקיבלת� מכל היעדי�, מה היה האחוז של הכספי� שקיבלת� מישראל ביתנו, פהכס

 32  מיאיר לפיד וכל המפלגות האחרות?ואחרי זה 

 33  אכנס.לא אני אני לא רוצה להיכנס למתמטיקה, אז  .יהתשובה שלכלו�. זו   ת:

 34  זאת. כמה?)בכל  ש:
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 1, היינו בהתקשרויות ע� #2014ההיקפי� של ישראל ביתנו סביב העשר, ובאותה שנה, ב  ת:

 2הגיע  25מפאינה, אבל קל הגיע מיליו� שקל. שדרות, מתוכו חצי מיליו� ש 150המדינה סביב 

 3תוצר ישיר של חוזה  –באותה נקודה. דיור לגרעיני� חושב,  נגיע לזה, אני –האוצר  רדממש

.� 4  בינינו לבי� קר� היסוד, שהממשלה הייתה שותפה לו. בקיצור, רק בשביל לשבר את האוז

 5', לשאלת בית המשפט, הפגישה ע� דאוד. לפני 13 נובמברעכשיו אנחנו מגיעי� לחודש   ש:

 6, ואני אתה שולח מכתב למשרד הקליטה (מציג) ,'13פגישה ע� דאוד, בחודש אוקטובר ה

 7(הוגש וסומ� (הוגש וסומ� (הוגש וסומ� (הוגש וסומ� דאוד הזה לבי� ב הנכבד מה הקשר בי� המכת המשפט תמבקש שתסביר לבי

 8  .‘)‘)‘)‘)196196196196נ/נ/נ/נ/‚‚‚‚

 9הסטודנטי�  1,500התכנסות של כל זו  –פאינה מגיעה ליו� איילי�  2013(מעיי�) במהל%   ת:

 10ת סרט התדמית שבית המשפט בכפרי� למקו� אחד, שקורית פע� ברבעו�. והיא רואה א

 11אפרש את הרגשות שעברו עליה, אבל היה ניכר שהיא התרגשה מהסרט. ובדר%  לא יראה. אנ

 12לא י לא... אנ –החוצה היא אמרה לי: אנחנו נסייע. ובאמת אחרי שלושה שבועות, או חודש 

 13, הייתה לי היכרות עכשיודאוד פונה אליי.  –פסו אותי על נקודת הזמ� המדויקת תרוצה שת

 14חצי. הוא אומר לי: בוא מיליו� יי� עובדי� במסגרת של המיליו�, תאיתו, כי אנחנו כבר שנ

 15מתקציב ... 2014מתקציב ניפגש, פאינה התרגשה מאוד וכולי. הוא אומר לי: תשמע, אנחנו 

 16מיליו� וחצי שקל יל% נעמיד לעמותה שישה מיליו� שקל. מתוכו וזה חשוב.  – #2014' ל13

 17אני אמרתי לדאוד: תשמע. מיליו� וחצי שקל זה סכו� גדול. אני אבקש לפעילות ע� עולי�. 

 18להתחבר למשרד הקליטה, לבנות תוכנית של מיליו� וחצי שקל. מצוי�. ואז  שלימהמנכ"לית 

 19[...] „אני שולח את המכתב הזה. שאני בעצ� מספר מה איילי� עושה, ואנחנו אומרי�: 

 20מהמקומות בכפרי� לטובת תוכניות  20%לאחרונה החליטה הנהלת העמותה להקצות 

 21מר א אההיא הוה של דאוד. בישיבה דריש הייתהזה “. עולי� חדשי�לל ו"מחולסטודנטי� 

 22? האמת היא, שנתיי�ו כבר @חצי שקל האלה, שנתַ , כמה עולי� יש בעקבות המיליו� ולי: שמע

 23כמו „בואו, תתחיל לדבר במספרי�. ואני ממשי%:  :רנומלא הייתה לי תשובה טובה אליו. וא

 24מוציא כדי להראות אני סת� זה “. שיצאו מהכפרי�התיישבות גרעיני  17כ�, העמותה מלווה 

 25שלנו באותו עניי�. התקיימה פגישה ע� משרד , את הפעילות את ההיק� ש�המשפט  תלבי

 26כרוני אינו מטעה אותי, נחמי וסטיב� היו ש�. מיליו� יהקליטה שאני לא צד לה. שאני, א� ז

 27  שקל ממשרד הקליטה, להגדיל את כמות העולי� בכפרי�. וחצי

 28  “.שיווק„תתייחס למילה   ש:

 29זה אומר שמייצרי�  ,להסביר מה זה פרויקט משות�. פרויקט משות� עכשיו, אני רוצה רגע  ת:

 30תוכנית, מגייסי� פרויקטורי�. בכל אות� פרויקטי� משותפי�, ג� ע� מפלגות אחרות, 

 31שה� רכזי�, וניסו להגיד: רגע, התחלה בהפרויקטורי�, שנטע�  –רויקטורי� הרבה פעמי� הפ

 32ר מגיע מתו% המפלגות האלה. אני אענה ל%, כשנאחז את וטרויקהפ – מרוויח ככה ,זה רכז

 33„[...] השור בקרניו, אני אענה ל%, א� תרצה להבי� אי% זה סדרתי, בכל הגופי�. ופה מדובר: 
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 1זאת אומרת, “. �י� עוליטנדהכוונת העמותה למקומות בה� נית� לשווק את הפרויקט לסטו

 2אבל תלכו למקומות  .זרוס, הכול טוב ויפהיאלא רק לשווק. הוא אמר: עשית� פרויקט ע� 

 3? י�מצפו� אפריקה בשנות החמישי� ה� לא עול למה, עולי� שעולי� נמצאי� ש�. אמרתי:

 4עולי�. האמת, בקטע הזה הוא צדק. זאת הייתה התוכנית ותו לא.  הוא אמר: ה� כבר לא

 � 5בימי  :המשפטואני רוצה להסביר לבית  –הכס�  תקצר אחרי העברעכשיו, מה קרה? זמ

 6. במסגרת הזאת ההעברות התקציביותרביעי ועדת הכספי� של הכנסת מתכנסת ומאשרת את 

 � 7צד „לא במשמעות של  –יש פניות תקציביות. המשמעות היא שהצד המקבל והצד הנות

 8, יי�. זה תהלי% מעתמוציאי� פניו –שמקבל ; המשרד שמעביר והגו� “צד נות�„ו “מקבל

 9י שטיפלה, ללא מעורבות שלי ושל דני, הייתה אורית לרנר. מ ,בות. אג, כאור% הגלביורוקרטי

 10נקודה. בשביל זה החזקנו את המשרד הזה. בריטיינר קבוע, לא כפו� לכמה מביאי� או לא 

 11חלק  הבחודש, א� זיכרוני אינו מטעה אותי. וזה הי אל� שקל 13מביאי�. שלפי דעתי, 

 12ניפגש בדובנוב. אני אומר לו: בשמחה. אנחנו , אומר לי: בוא מהתפקיד. דאוד מצלצל אליי

 13קט� הוא פונה אליי, אומר לי: מתו%  small talkמגיעי�, נמצא ג� סטיב� איתי. ואחרי איזשהו 

 14צי שאת� מגייסי� חצי מיליו� שקל אני צרי% במזומ�, לתשלו� לפעילי� של חהמיליו� ו

 15לא בסדר, נקודה.  –ד� כול ישראל ביתנו. זה חשוד מאוד מבחינתי. מה עובר לי בראש? קו

 16אני מבי� שאי� במשפט  –אצלי בראש יש ככה: לא בסדר, תביא לי חצי מיליו� שקל 

 17אד� #אד�. יש ב�#כב� ימיינד של#�או#הזאת. אני מדבר מבחינת הסטייט “תדרגתי>ִמ „ה

� 18אד� שבא ל% לתת לו סטירה ולא לראות אותו #שאומר: תביא לי חצי מיליו� שקל לכיס. זה ב

 �19 פוליטיי�. בהתחלה לא הבנתי י מיליו� שקל לשל� לפעילייותר. הוא אומר: אני רוצה חצ

 20ייד. אמרתי: מזומ�, שהפרויקט ייעשה מ רגע היה לי בראש:לבדיוק מה הוא מנסה להגיד לי. 

 21יבה דאוד הנחמד, היש מה זאת אומרת, מזומ�? הוא אומר לי: מזומ�. קמתי, אמרתי לו:

 22לרכב. בטווח הזמ� המיידי הזה, שמהרגע שאני ק� מהישיבה, אני  הזאת הסתיימה, ועליתי

 23ל לשלושת האנשי� האלה. כדי צלצמ טלפוני�. ואני רוצה להסביר למה אני עושה שלושה

 24ל לאורית לרנר. אומר לה: אוריתי, צבו. דבר ראשו� אני מצל שתבינו את העול� שאני חי

 25שאלו אותה בחקירת צרי את הכס�. הגיונית מבחינתי. קוד� כול תע#ביקשו פה בקשה לא

J26שלקוח ביקש ממ% לעצור כס�. היא אמרה:  המשטרה, בעימות, הא�, כמה פעמי� קרה ל 

 � 27פעמיי�, ופעמיי� ממת�. ואני אגע ג� בפע� השנייה. ו... היא אומרת לי: בסדר. שיחת טלפו

 28שקר� היסוד אחד ל ליוסי חוגרי. יוסי חוגרי הוא מנהל הכספי�. אותו אני מצלצ –שנייה 

 29היה.  %וכ#התחייבות של שלושה מיליו� שקל בשנה. אני אומר לו: יוסי, כ% הצניחה לנו אל מול

 30בי� אתה מ הוא אומר לי: קוד� כול טוב מאוד מה שעשית, אבל כמנהל כספי� הוא אומר לי:

 31שאני  איש השלישישזה תוקע אותנו עכשיו. אמרתי לו: בסדר. נמצא לזה פתרו� אחר. ה

 32היה היוע7 המשפטי של העמותה. אני רוצה להסביר  וינברג. רונ� וינברגליו זה רונ� ל אצמצל

 33ל% את תחושת המועקה שלי: לא חקרו אותו במשטרה. לא חקרו אותו במשטרה. לא שאלו 
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� 1אד� הזה. יכול להיות ש... בוא נאמר כה: שאלת הקונספירציה בטוח #אותי שאלות לגבי הב

 2היינו מגיעי� להסדר טיעו� הגיוני. הרי  –היה מעמיד אותנו הייתה יורדת מהפרק. זה כבר 

 3  שאלת הקונספירציה היא... לא חקרו אותו.

 4  אמרת לה�?  ש:ביהמ"

 5כ% קרה. הוא אומר לי: תשמע, ו#רונ�, תקשיב, כ% בוודאי, בחקירת המשטרה. ואני אומר לו:  ת:

 6זה שפניתי יש משהו שאני צרי% לעשות, מעבר ל , מה שאתה מספר לי. אמרתי לו:ילעמגזה 

 7לאורית לרנר ולזה? הוא אומר: לא. מצוי�. אבל בישיבה השבועית הבאה שניפגש אני מציע 

 8יבי�: בשבילי שישה מיליו� שקל  המשפטשנדו� בעניי� הזה. וכ% הווה. עכשיו, אני רוצה שבית 

 9וטט יות משמעותי. זה לא היה ממבאותה נקודת זמ�, זה סכו� שהוא... לשוט� שלנו יכול לה

 10יהיו ברורי� פה. זה לא היה ממוטט את העמותה. זה לא את העמותה, אני רוצה שהדברי� 

 11שהייתי ע� האקדח ואני יכול פה לזעוק... היה לי ג� האפשרות לסרב. ואכ� סירבתי. ואורית 

 12אני  – מרתזאת אואפשר לעצור את ההעברה התקציבית. #חוזרת אליי ואומרת לי: תשמע, אי

 13שמאשימה אותי היו� במת�  ,מדינת ישראל עות שהיא אומרת:מרוצה שיהיה ברור מה המש

 14ר כרגע בקשה שלי לעצור שישה נכנס לזה, לעצו אהיא, אני ל#שוחד, לא יכולה מסיבותיה

 15כבר נעשתה, לא רוצה להיות מעורב בדבר הזה. שחררו אותי. לא רוצה. הפנייה  –� שקל מיליו

 16את בית המשפט כי זה המשמעות, הרכז והרפרנט,  האני לא אלא –מות ישתי החת נחתמו

 � 17 –אותי במילה  פוסאז, אבל לא לתוראש אג� התקציבי�; אני חושב שזה היה אודי ניס

 18  והכס� עובר לתקנה של החטיבה להתיישבות.

 19  הכס* עבר?  ש:ביהמ"

 20  בות.שהתייעובר לתקנה של החטיבה ל  ת:

 21לא “. איילי�„ה שכתובה נקתלחטיבה להתיישבות, ל כל ההעברות עברובנקודת הזמ� הזאת   ת:

 22דבר שקרה מאוחר יותר, אני אספר ל% אי% הוא קרה. ו... אני אומר: אני  זה –לחשבו� הבנק 

 23שהוא אחד התורמי�  ,ל לדורו� לבנתלא נוגע בכס�. הוא בחטיבה, שֵישב ש�. אני מצלצ

 24רו�, לא רוצה לפחות, נחקר. ואומר לו: תקשיב, דוהישראלי� הגדולי�. נחקר... למזלנו, 

 25זה סכו� שהיה צרי% להגיע מהממשלה, לא יכול לקבל אותו. זה תוקע  .להלאות אות% בדברי�

 26  – – –אותי ברמת התזרי�

 27  אמרת: ביקשת ממנו מימו� ביניי�.  ש:ביהמ"

 28את הדברי�:  רלהסביאני רק רוצה לא מימו� ביניי�, קיבלתי ממנו הלוואה של מיליו� שקל.   ת:

 29ראית  –מצלצל לדיוויד מיראז'  .“ה...לואל –אמר לי חצי מיליו� „אני פועל, אני עושה. לא: 

 30ניס כ; אפשר להוכיח שההעברות לא נעשו. אמרתי לו: תשמע, קרה משהו. עזוב, לא א�בסרטו

 K31בשנה קש שתדחה לי במ אני .קציב, לא הגיע תקציב. היה אמור להגיע תראס#ע א'גְ אות% לו 

 32אומר לי: בסדר. ואז דאוד  .את התשלו� הזה, של החזר ההלוואה, לא רוצה להיות בלח7
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 1מצלצל. א� אינני טועה סטיב� צלצל אליי, בנקודה הזאת באמת, ואמר שדאוד רוצה להיפגש 

 2  בשנית. ומתקיימת פגישה שנייה.

 3רוטוקול מזמ� אמיתי לפני הפגישה, כי אנחנו יודעי�, יש פ –שנייה. לפני הפגישה אני רוצה   ש:

 4  של מבקר הפני�, שאותו לא הזכרת.

 5  אה, רגע, אני...  ת:

 6  בסדר.  ש:

 7  זה דבר משמעותי., בלהט הדברי�. שנייה  ת:

 8  .(מתיישב) שבאני א  ש:

 9  – – –אני מכנס ישיבה ללא היוע7 המשפטי של העמותה  ת:

 10  מתי זה היה?  ש:ביהמ"

 11שבית המשפט יבי� מה זה משרדי העמותה. שבט יומיי� אחרי. יו� או יומיי� אחרי. אני רוצה   ת:

 12זה המשמעות שלו. אי� מאחורי הק... א� בית המשפט יוכל לבוא אותנו לסיור,  –של הצופי� 

 � 13 למהבעמותת איילי�. יודעי� כל אחד כמה הוא מרוויח,  “,כי�במחש„אי� דבר כזה,  –שתבי

 14ה, את� לא אני אומר: חבֶר כי חברית שיכולה להיות. ההוא מרוויח ככה. הכול באווירה 

 15  ישראל גור.ס, משה קקו� וימאמיני� מה קרה לי. מי ישב בישיבה הזאת: נחמי גיינ

 16  גור. לחשבו� ישרא)הרוא  ש:

 17חשבו� ישראל גור, שהעיד פה? רק שתבי� את #ל גור. מי זה אותו רואהאחשבו� ישר#ורואה  ת:

 18באמת לא יודע מאיפה היה  שבה. אני לא תמי� או משהו, שלא תתבלבלו. אבל אניחהל% המ

 19שהמספרי�  –ות שהציקו לי לי כל החשיבה הזאת, לעשות דברי�... כשיוסי הגיע, אחת הבעי

 20אני באמת לא יודע למה זה הציק לי. אז בגלל שכל העמותה זה  –לגדול בעמותה  התחילו

 21        יודע,  משה... אתה ,מתו% האספה הכללית, שזה אני, ברקהחבֶרה, והגו� המבקר נבחר 

 22שלא ראוי שהגו� המבקר יהיה מישהו מתו% העמותה,  אז אני, נראה לי .ירושלי�בורה מ#הח

 23כי בוא, אנחנו על בירה בכל יו�. אז אמרתי ליוסי: תמצא מבקר פני� שיגיע הנה. והוא הביא 

 24החשבו� #רושלי�. לא יודע מאי� הוא הכיר אותו. וזה רואהיאת מי שהיה מבקר הפני� בקר� ל

 25פתאו� מראי� לי  –בישיבה ואני מספר את הסיפור. אני נעצרתי  גור. ואנחנו יושבי� לישרא

 26והוא העיד על זה פה בבית המשפט מתו% השיחה  –ראל גור, למזלי, תמלל לעצמו שמסמ% שי

 27וכ% #ר: תקשיבו, כ%והזאת. בפרהסיה. לא הלכתי ע� זה הביתה. ואני מספר לה� את הסיפ

 � 28: אני מציע שנוציא פרוטוקול ג� עוד אומרמשת� אות� בסיפור. ואני  –היה, הלכתי לדורו

 29ועד מנהל, ואני כ� זוכר שישראל גור אמר: תקשיב, אולי לא הבנת אותו נכו�. תוציא פרוטוקול 

 30צה ג� רו יאנ ור... בואו,, זה יעשה סיפתזה לרש� העמותו תח אנצטר% לשלו –ועד מנהל 

 31זה לא שאני מחר אפיפיור כזה, שאומר: תשמע, אני עכשיו שור�  .פה יהיו ברורי�שהדברי� 

 32את  ה.יהסיטואצ את ת לארגו�. אני אומר: בואו ננהלוהול% לזה... יש לי אחרי ,את הקשרי�
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 1 .הגיעה שיחת הטלפו�החלק שלי אני עושה הכי טוב שיכול להיות. זה הייתה הסיטואציה. ואז 

 2  מסטיב�. שא� אינני טועה, הגיעה

 3זאת ביקורת בעמותה  ,(מציג) 83רגע. ברשות&, אני רוצה לעבור על משהו קט�. זה ת/  ש:

 4ת הטלפו�. אנחנו שזה לפני שיח. ומת�, כרונולוגית אנחנו יודעי� 2013בנובמבר  24 מתארי&

 5  רואי� את זה מהטקסט.

 6הכול היה בצעקות... אני בפע� הראשונה רואה את הפרוטוקול  –ממה שנשאלתי במשטרה   ת:

 7מת� „הזה בחקירת המשטרה. עכשיו, תראה אי% הוא ניסח. מבקר הפני� של העמותה ניסח: 

 L  “[...]8מיליו�  #6תקציבית מאחר ואנו אמורי� היינו לקבל כבעיה כרגע כי נוצרה דיווח לי 

 9הקליטה, וכיוצא בה, המפגש ע� מנכ"ל משרד המכתב שהול% למשרד  –ראה ער%  וגו' (קורא).

 10ה� ניסו „הקליטה של נחמי, שאני חושב שסטיב� היה בו. ואז תראה אי% הוא ניסח את זה: 

 11אני אומר פה: אני  –“ [...]עבור תוכניות שונות ]קלי�[ו נשל� כמה עשרות אלפי ש]חנ[שאנ

 � 12כספי� דר% העמותה ל[יע]די� א% מת� חש כי מדובר כא� רק בהעברת „ –דיברתי בחצי מיליו

 � 13שאי� לו ודאות שה� עבור העמותה ולכ� סירב לבצע את התשלומי�. זה עורר כעס אצל� ולכ

 14אני משער, כי זה יגיע ה? הפריע למשטרמה . עכשיו, “כרגע עושי� בעיות בהעברות כספי�

 15הפער, לחקירה נגדית. אז הינה, אני מנסה לקצר לבית המשפט ג� את החקירה הנגדית. מה 

 16, ושאני זה שסירבתי להעביר את הכס�, לבי� זה שישראל גור בא �שאני מספר על חצי מיליו

 17י: תואומר: עשרות אלפי שקלי�, ולא שאני סירבתי, אלא שזה יצר כעס. אני במשטרה אמר

 18היה לו איזה רעיו� מכונ�, שהוא אמר  – גור, אמר בצורה יפה לישראלא היה הסיפור. הגיע  זה

 19בהקשר של מה שדיווחתי לבית המשפט, של פרוטוקול של הוועד המנהל. לא לעורר את זה ג� 

 20דובי� ישני� יותר מדי. זה פרוטוקול שהוא ש� בקלסר של דוח הביקורת. עכשיו, יותר מזה, 

 21והוא העלה  –אני רוצה שבית המשפט יבי�  –אני רוצה להסביר: הוא כתב את זה בכתב ידו 

 22  את זה לכתב אחרי שנעצרתי.

 23  לדפוס.  :ש

 24ש, הצעה מגונה בעיניי... אני לא נכנס ילדפוס. וזה מה שהוא הדגיש: אמרו לו לעשות והוא הרג  ת:

 25כביכול, שאני מספר למשטרה.  לפרטי�. בהקשר הזה צרי% להבי� מאי� נובע הפער בי� הדיווח

 26 לבי� אותו מסמ% של מבקר הפני�, –תי למשטרה, חזרתי עליה בכל אחת מהעדויות שלי סיפר

 27  החשבו� ישראל גור.#רואה

 28  תמשי& לקרוא את שתי הפסקאות.  ש:

 29הוא רוצה להעביר החלטה על הנושא בישיבת ועד מנהל קרובה, א% ג� חושש מיצירת קבלת „  ת:

 30 .אגב, זאת תוספת שלו, אבל אני מקבל אותה על עצמי “.החלטות שייראו פרוב[ו]קטיביות

 31מנכ"ל בתחילת הישיבה הקרובה וכ% העמותה על ידו ברמת דיווחי הצעתי לו שהנושא יועבר „

 32הוא נשאל על הדברי� . “ג� מכוסה בכ% שהיה נושא כזה ונתקבלה בגינו החלטה לדחותה

 33ד מאיתנו ככה, אני סיפרתי את זה ככה. א� אח ת זההאלה. זה, זה, זה מה שהיה. הוא כתב א
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 1פרש את זה ל. אני יכול ת זה בוודאות, לא הוא ולא אני. היה פה פערלא שקר�, אני אומר ל% א

 #2או�#יטהסטי. שfor granted, אל תיקח את זה עכשיולבית המשפט, אבל זה ברמת הפירוש 

 3: זה לא משהו �גר� לו לעד� את הדיווח שלי. אבל עוד פע –מיינד שלו לא היה לעורר דובי� 

 4  – – –שאני יכול להוכיח לבית המשפט. עכשיו בסדר

 5  רש� לא תוא� את מה שאתה טוע�.ברור ל& שהרישו� שהוא   ש:ביהמ"

 6  משמעית.#חד  ת:

 7במזומ�. כא� עולה שחלק  מיליו� שקלהציעו ל& שתעביר חצי ה שיבאתה אמרת שבי  ש:ביהמ"

 8  – – –מששת המיליו� של התקציבי�, בתמורה

 9  נכו�.  ת:

 10  י�.מדובר כא� במשהו שרק עשרות אלפי שקל  ש:ביהמ"

 11  נכו�. נכו�.  ת:

 12. זה פער בכל �רק, של חצי מיליו� מול עשרות אלפיזה לא פער של כספי�   ש:ביהמ"

 13  הקונספציה.

 14 אתמאי� נובע הפער הזה. אני ראיתי פע� ראשונה  המשפטמשמעית. אני רק מסביר לבית #חד  ת:

 15מו זה הוא התכתבות פנימית שלו ע� עצרת משטרה. הפרוטוקול החקיהפרוטוקול הזה ב

 16  – – –לתיק הביקורת שלו. אני יכול להעיד פה

 17דווקא משו� שזה פנימי הוא לא חשש שזה ֵיצא החוצה ויעורר פרובוקציה. ולכ�   ש:ביהמ"

 18  הרישו� שלו, לכאורה, הוא רישו� אותנטי של דברי� שהוא שומע באותו רגע.

 19ויש  –אוקיי, אני... אני שומע את הדברי�, ואני עדיי� אומר בצורה חדה וברורה: אני סיפרתי   ת:

 � 20פעלתי. עשיתי. אבל למזלי לא רק הוא  –בנו לו מיליו� שקל, סירשעבר חצי  –עדי� לעניי

 21  – – –“ע7 המשפטי לממשלה...והי„אה,  –מעורב. אילו חקרו את היוע7 המשפטי לממשלה 

  22 

 23  :2ב"כ נאש� 

 24  מסכימה. כול המדינהקוד� 

  25 

 26  ב"כ המאשימה:

 27  מה אנחנו מסכימי� ולמה לא.אל תגיד לְ 

  28 

 29  :2ב"כ נאש� 

 30ישראל גור נשאל בדיוק את השאלות האלה מפי אדוני, והוא השיב למה הוא החשבו� #דבר שני, רואה

.� 31  עיד

  32 

 33  ב"כ המאשימה:

 34  הוא השיב עוד דברי�.
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  1 

 2  הנאש� ממשי&:

 3חס אליה. אני רוצה יראה. עוד לפני, עוד לפני שיחת הטלפו�, שאתה תכ* תתי –עכשיו   ש:

 4  שתספר על הדברי� שאמר סטיב� לוי בחקירת המשטרה.

 5  חשבתי להגיע לזה אחרי זה.חשוב. אני #זה היפר –עכשיו   ת:

 6ת. סטיב� ושקרה פה, לפחות בינינו ובי� הפרקליט “ותעמאור„הרי נוצר פה... תבי� את ליקוי ה  :ת

 7שהייתה לא פחות מזוועה. הוא היה ש�. אני מייד איפסתי את  –בחקירתו במשטרה 

 8ננסה לחל7 את האמת יחד. אני מכיתה אל"� רואה סרטי שוטרי�. אמרתי: בואו  –השוטרי� 

 9והוא בעצ� שתל את הנושא של מה שנקרא דרכי� יצירתיות. בעצ� כל התזה שהפרקליטות 

 10ואני  –זה נאמר  �. א“רתיותידרכי� יצ„הסיפור הזה, שסטיב� אמר  אהו –בעצ� מביאה 

 11משמעית: לא נאמר הדבר הזה בא� אחד מהמקרי�. אבל א� נאמר, ג� #אומר ל% פה חד

 12יטות זה נאמר בשיחת הסירוב של החצי מיליו� שקל. אילו דיברתי בזה... לקהפרלדידה של 

 13ת התלמודיות. וא� זה ולויפממה נפש%? לצור% העניי�, אני כבר יותר מדי זמ� ע� ירו� בהתפל

 14  נאמר? אז בסדר. ג� זה נאמר. אני קמתי והלכתי.

 15זאת לקרב )כלבשיחה השנייה, אחרי שסטיב� אמר: בואו נראה אי& אפשר ב  ש:ביהמ"

 16  ביניכ�, הוצעה הצעה אי& מתגברי� על הנושא.

 17 –אמירה שאתה מצטט מכתב האישו�  התלבטות של סטיב� לוי, שבה נאמרהמצוי�. אז ה  ת:

 18  הוא אומר בעצמו: זה נאמר בישיבה הראשונה, בישיבת החצי מיליו� שקל.

 19  זה נאמר או לא נאמר?  ש:ביהמ"

 20  נאמר.לא אני אומר ל% ש  ת:

 21  שייאמר. הגיונילא   ש:ביהמ"

 22  – – –בסדר... יש פה נקודה שחייבי� לקשור אותה  ת:

 23  והא� נאמר אחרי זה? –אז לא נאמר בישיבה הראשונה   ש:

 24, בסדר? יותר: אני זוכר שלא נאמר דבר כזה נכו� –אני אומר : לא נאמר, אני לא זוכר שנאמר   ת:

 25הוא  – זכר טוב יותר ממני אבל נגיד שזיכרוני מטעה אותי, וסטיב� אכ� בחקירתו במשטרה

 26  עצמו אומר שזה קשור לישיבה הראשונה.

 27  ברור.  ש:ביהמ"

 28ירציה, בבעיה לא, שזה נאמר בישיבה הראשונה. אתה מבי� את כוונתי? שא� יש קונספ  :ת

 29ואז רתיות וכולי. יבואו נראה אי% פותרי� בדרכי� יצ ,נה של: חבֶרהוה הראשבינתקלנו ביש

 30אני מבי� שיש פה בעיה.  כיבאתי ע� דני. י בא ע� דני. לא סת� מגיע טלפו� מדאוד. ואז אנ

 31זה מה שאני זוכר. אז אנחנו יושבי�, כרוני, כי אני זוכר היו�... יאני דולה אותה מז –והשיחה 

 32  “.לנו כיפה אדומה �תעשי„ –וא אומר לי הזה המשפט הראשו� שאני זוכר ש –והוא אומר לי 

 33עשית� לנו כיפה אדומה. אני ממש זוכר את זה, כי זה הפתיע אותנו דאוד אומר לי, לי ולדני:   ת:

 34אני אומר לו: דאוד, “. עשית� לנו כיפה אדומה„הקשר בי� עול� התוכ� שלנו,  הכאילו, מ –



  

  יפו–אביב־בתל בית המשפט המחוזי

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

        2018201820182018    במארסבמארסבמארסבמארס    20202020        
        ד' בניס� תשע"חד' בניס� תשע"חד' בניס� תשע"חד' בניס� תשע"ח

  

    כוחו	ראשית לבא :2נאש( 
491

 1על מה אתה מדבר? אתה מקשיב לעצמ%, מה אתה מבקש? הוא אומר לי: מה אני מבקש? 

 2ה. אז הוא אומר לי: מי ביקש ממ% דבר מאיתנו כס� לפעילי המפלג תאתה ביקש אמרתי לו:

.� 3  כזה? לא הבנת אותי נכו

 4עכשיו, אני רוצה רגע להגיד ל% משהו. כי זה יבוא לאור% כל החקירה, ובטח ג� בחקירה 

 5הנגדית. משהו במבנה האישיות שלי, אולי הוא לא טוב, אבל אני רוצה שתבי� אותי. הוא 

 6. אני מיישב את יהאמנתרגע או לא  באותו אומר לי: לא התכוונת. לא משנה א� האמנתי לו

 7נתתי לו את הקרדיט שהוא צודק, אבל בשבילי.  –. אמרת לי: התכוונת, לא התכוונת 7ראה

 8לא בשבילו. אני רוצה שיהיה ברור, שלא תחשבו שאנחנו איזה... עכשיו, היו� בדיעבד, על מה 

 9בסיטואציה הזאת. דלתו של ארז שאני מתבייש שאני  ,בתיק הפליליחטא? רק (על) אני מכה 

 10קמיני7, היוע7 המשפטי, הייתה פתוחה לפניי. ממש, הוא היה גבר שבגברי� איתנו. אז למה 

 K11 – אמרת, לא אמרת ראס. אבל הוא אמר לי:#ע א'גְ לא הלכתי? הוא היה פותר לי את כל הו 

 12ע שאנחנו רויקטי�, אתה יודבוא ניהנה ונמשי% הלאה. אמרתי לו: לנו יש יכולת לעשות פ

 13ברטא. אי� לי מושג אי% מזה #רטא'רי� הכי גדולי� במדינה. אבל עזוב אותי מכל החהבולדוז

 14הזוי. לא פחות מהזיה. תשמע, שלוש שני� מה אתה עושה? “... יותתרידרכי� היצ„יצאו כל ה

 15אתה כל היו� יושב על החקירות. אתה עובר על החקירות, יושב על התמלילי�, אתה מנסה 

 16ה, טיקילפה פו. זה צובע את כל התזה. יש להשתכנעפה הביאו את זה. אתה יכול להבי� מאי

 17“. בוא תעשה שמה„, “בוא תקבל את הקרדיט„. ויש פה פוליטיקה. שאולי זה חלק מהעבודה

 18אני מבי� בזה. אתה יודע מה? אני תותח בזה. אני יודע לרתו� גופי� למטרות שאני רוצה. 

 19ולכ� ההקדמה הייתה חשובה. לא מתו% תוכ� הדברי� ולא לא הייתה. קונספירציה אבל שו� 

 20  – – –מתו% הראיות עצמ�. אי� פה שו� בדל ראיה שאומרת את זה

 21  מה יצא מהישיבה? יוגע. עכשר  ש:ביהמ"

 22וזה “, ו� חצייחוזרי� למיל –חביבי, אתה רוצה „חשוב. #וזה היפר ,חבֶרה –ה מהישיב מה יצא  ת:

 23ית תלעשייה חבר זוכר את זה: שנגדיל את זה ג� לא זוכר ואני שדני�, ופה נעשה די – – –קלגנוב

 24עשר שעות  –עושי�  טי�נלטובת עולי� חדשי�. א� אתה רוצה מתו% בנק השעות שהסטוד

 25  אי� לי בעיה. –מחויב לה�  בשבוע, כל סטודנט

 26  זה הסיכו�?  ש:ביהמ"

 27  זה הסיכו�. ותו לא. ותו לא.  ת:

 28  מה יוצא לו מזה?  ש:ביהמ"

 29  לו? מה שיוצא לו.מה יוצא   ת:

 30ה הראשונה הייתה כשלא קיבלת את ההצעה. מצד שני הוא עוצר את בשמע, הישי  ש:ביהמ"

 31  התקציבי�.

 32  ל% סברה הגיונית. את�אני   ת:
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 1הכס� עבר. אי� דר% להחזיר אותו. לכ�  .עליה יססלא רוצה לחתו� עליה, כי אי� לי באני  אבל  ת:

 2  – – –אמרתי לחכות, אמרתי לבית המשפט קוד�

 3ולא רצית להתיישבות אות& על ששת המיליו�. אמרת שזה נשלח לחטיבה  שאלתי  ש:ביהמ"

 4  אות�.

 5בדצמבר סו� שנה, מתחילה להיות מכירת חיסול. חבֶרה, תדעו לכ�: מכירת  ...לקראת סו�  ת:

 6 לא ניצל, דבחודש, א� המשר 31עד  חיסול. למה? כי המשרדי� לא ניצלו תקציבי�, ויש כלל:

 7 העבירואו שגפני ק� בוקר אחד ואומר: לא  –לאוצר. אז ה� מתחילי� מלחמות הכול חוזר 

 8 – כס� לישיבות. אז זה בסדר. זה לא שחיתות. מת� ודני, ה� המושחתי�. באג� התקציבי�

 9אנחנו באג� התקציבי� אומרי� לי: אני רק פותח סוגריי�, מייד חוזר לדבר הזה. זאת בדיחה. 

 10רפורמה. שולח אותי לישיבה הזאת, לישיבה הזאת, כפקיד �) ב(נוקב באומד� סכו� כסעושי� 

 11הכספי� האלה, בישיבות? אולי הב� של גפני.  תמי ש� מקבל א אוצר. כפקיד אוצר. עכשיו,

 12  לה. וחלי#לא, סת� אני אומר, חס

 13סברה.  –זיר את הכס� אפשר להח#ו מדברי� בה. איחנעוד פע� לנקודה שאנ ראז אני חוז

 14נקודה,  י� שהוא תקוע איתי כבר, ואי� לו הרבה ברירות לעשות שו� דבר.יכול להיות שהוא הב

 15 האפשר להתקד� בהבנ#סו�. אבל בואו קוד� כול נוריד מסדר היו� דבר אחד, כי אחרת אי

 16רציה, אז אי� לנו זו המצוקה; א� יש קונספי –של מערכת היחסי�. כי א� באי� ואומרי� 

 17נו�. אפילו שמעתי את בית המשפט אומר: אז לא ברירה. אז כל דבר צובעי� תחת אותו מנג

� �18. יי� חדשי�, עולטמיליו� הוחזר לפרויק, אז קלגנוב. אבל לא ככה זה עובד. החצי חצי מיליו

 19פעילות ע�  את זה. אז בסדר. אני זוכר שאמרתי: ג�שהייתה הרחבה, דני לא זוכר  יזכרתאני 

 20של בנק שאפשר לעשות. עכשיו אני רוצה  חעולי�. אגב, פעילות ע� עולי�, זה מייצר עוד נפ

 21  – – –להמשי%

 22ד ואיצא לדד מכרמיאל? מה וד מזה. מה יצא לדאו. שאל בית המשפט: מה יצא לדאערג  ש:

 23. בית המשפטל לטובתו או לטובת ישראל ביתנו? תסבירמעכו? הא� דאוד מבחינת& פועל 

 24  תסביר.

 25וחשבו� למצב שאתה אחרי אירועי�. כ�? #, אתה צרי% לתת די�עכשיואני נתתי פה סברה.   ת:

 26אני כאילו נדרש לתת הסברי� ביחס לידע  יועכשיו דאוד הוא מושחת, פאינה היא גנבת, ועכש

 27שבזמ� אמת לא היה לי. היה לי איש ססגוני ביותר, ע� מנטליות קצת שונה ממה שאנחנו 

 28 יודע... זה אני רגילי� באי% הוא רואה את המדינה, ומה המקו� של המפלגה ואי% המדינה

 29בוודאות. כי... היו� בדיעבד אני יודע להסביר ג�... אני מעול� לא חשבתי שהאיש לוקח 

 30כאילו,  –כיסו. ואני כמעט בטוח בזה. אני כ� חושב שהוא התבלבל בי� המקו� של המפלגה ל

 31אחי, אנחנו לא... זה לא שנות החמישי� ברוסיה. היה “. המפלגה„ כאילוהיה לו מושג כזה, 

 32 אני חושבשבשביל המפלגה הוא היה מוכ� להתאבד.  אני חושבלו הנושא הזה של המפלגה. 

 33  וא היה מוכ� למות בשביל המפלגה הזאת. אבל בוא נחזור לנושא שאיתו אנחנו מתמודדי�.שה
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 1, מה עושי� לצור& העניי� בששת מיליו� זאת אומרת מה הסיכו�. המשפטשאל אות& בית   ש:

 2  השקל שקיבלת.

 3, שאומר שמתו% יש�א סיכו� חדש. זה חזרה לסיכו� . זה להמשפט תבכוונה מחדד לביאני   ת:

 4  להגדלת עולי� חדשי�. לפעילותמיליו� וחצי שקל הולכי� 

  5 

 6  קריאה:

.� 7  מתו% שישה מיליו

 8  הנאש� ממשי&:

�מתו% שישה מיליו –� שישה מיליו�... טוב שיש אימא באולו% מת  ת: � 9חצי הולכי� ו, מיליו

 10שסוכ� עליה מלכתחילה. לגיטימי. זה התפקיד שלה� ג� במפלגה. בראייה  ת הזאתולילפע

 11  שלי. אחרת למה מוכרי� אות�?

 12העידה כא� אורית לרנר שהייתה פגישה משותפת  –הפגישה הזאת, השנייה  יעכשיו, אחר  ש:

 13תגיד  זאת.הפנימית שלכ�. של&, של דני, של סטיב� ושל אורית. והיא תיארה את הפגישה 

 14  את פגישה פנימית שלכ�.זזה נורא חשוב.  ,הזאתזוכר מהפגישה  לי מה אתה

 15תחושות שיש אצלי ואצל את ה המשפטהיא רק בשביל לתוו% לבית  –שלנו  מיתהפגישה הפני  ת:

 16אנחנו „זמ� הזאת אבירי שלטו� החוק. כאילו, ה תי� בנקודמרגיש יותר#או#פחותדני. אנחנו 

 17ועוד  – בקשה. אי� לא ימינה, לא שמאלה ההוא בא, רצה“. גברי�. איתנו לא מתעסקי�

 18זה מה שהיה לי בראש. אני זוכר בשיח ביני ובי� דני: תראה, ג� לא הסכמנו, ג� עבר  .הרווחנו

 19הקשר  תהכס�, ג� אנחנו תותחי�. הינה, הכי טוב שיש. וג� מבחינתי, זה קריטי כדי להבי� א

�20�. ת... לא דרו� אית�, צוק אי‘דרו� אית�‚בו ‘עופרת יצוקה‚אד�. זה קצת כמו ב#ע� הב 

 21 –זה כל הזמ�  –קטי�. במערכות היחסי� ע� כל העסקני�, ע� כול� יהתבלבל לי ע� הפרו

 �22. ה� כל הזמ� נשחקי�, ואז עוד יואני מספר פה סיפורי�. זה כל הזמ� לייצר קווי� אדומ

 23משפט פע� צרי% לייצר קווי� אדומי�. אפשר לבוא ולהגיד: מת�, אני מצפה ממ% כבית ה

 24ה נגמר העניי�. אני את זבדרכ% ותל% ל ,: תנתק קשר, תסגור את העמותהאביב#י בתלהמחוז

 25זה לא עשיתי. א� על זה אני צרי% להיענש, אי� לי אי% להתווכח ע� זה. לא עשיתי את זה. 

 26לממש את התפקיד  –ה את זה, זה זועק. כמה שיותר אוזה, אתה תר –ה בצורה מרתי כחומש

 27יבי� לעמותה, ולא לעבור על החוק. עכשיו, אי% אני יודע צהתק תאלהביא  ראש,#שלי כיושב

 28אי% אני מבחינתי יודע א� אני עובר על החוק? אחד, יש לי ארגז הכלי� שאני בא איתו  –

 29מהבית. זה לא מספיק. יש יועצי� משפטיי�, יש מנהל כספי�, שמגיע מקר� היסוד. מה עוד 

 30ג� זה חשוב, אולי  .בסדר של התנועה לאיכות השלטו�. במסלול רוצי� שנעשה? אני לא בחרתי

 31בחרתי להתנהל בעיסה  אני .עושה, אבל זה לא מה שבחרתי לעשותחשוב יותר ממה שאני 

 32, בשביל לנתב כמה שיותר תקציבי� לכמה שיותר אליתהפוליטיקה הישר תהזאת שנקרא
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 1מאוחר  –ל בנגב ובגלילהביא למעמד הביניי� הישראלי, זאת ההתיישבות  –ברי� ברוכי� ד

 2  יותר זה ג� התרחב, עוד נחזור וניגע בזה.

 � 3ו יוע7 משפטי שלא חקרו. הרי זה חרפה ת. אווינברגאחרי הישיבה הזאת ע� דאוד מגיע רונ

 4אני לא יודע א� זה חרפה או לא.  יותר מדי ברצינות.אותי אל תיקחו בעיניי. אני לא, בוא... 

 5. רת ישיבות שבועיות. הוא לא הגיע במיוחדגבמס התהעמו י זה חרפה. הוא מגיע למשרדיבעיני

 6שצרי% לעשות, הוא אמר לי  מיוחדכי השיחה הזאת הסתיימה. שאלתי אותו א� יש משהו 

 7מסכמי� איתו לחזור שבי� ע� דאוד וובה שאנחנו יילא. הישיבה הזאת היא אחרי היש

 8בזמ� אמיתי: תגיד  ברגוינשאלה את רונ�  לאילו רק משטרת ישרא . עכשיו,למתווה הקוד�

 9שכתוב בו שהוסרו החששות? מה התכוונת, לכל הרוחות  ללי, אתה חתו� על פרוטוקו

 10זה הדבר היחיד  והשדי�? מה אמרת למת�, או מה מת� אמר ל%, שגר� לזה שהוסרו החששות?

 11  שהיה נדרש מהתיק הזה. בעיניי לפחות. ואני רוצה רגע שנעבור על הפרוטוקולי� האלה.

  12 

 13  :2נאש� ב"כ 

 � 14, מיו� אחד וינברגאני רוצה להגיש שלושה מסמכי�. המסמ% הראשו� הוא מסמ% שחתו� בידי רונ

 15. המסמ% השני הוא מסמ% וינברגהדי� רונ� #למטה, מדבר בתארי% החתימה שלו, עור% –' 13בדצמבר 

 16בינואר  16כותב  '. אדוני רואה, כשאני14בינואר  16יעקובובי7', מיו� #הדי� יעל רז#שחתו� בידי עורכת

17� אמיתי, למזלנו, זמ, אז אני מפנה למה שכתוב בשולי העמוד. והמסמ% השלישי, הוא מראה לנו ב2014 

 #18שקובי יפרח מעמותת איילי� מעביר ליעל, לעורכת 2014בינואר  #16ת המיילי�. יש לנו מסמ% מא

 19י הרי זה לא כ –עקובובי7' י#הדי� יעל רז#יעקובובי7', את הפרוטוקול, שאחרי זה עורכת#הדי� יעל רז

 20 01.12.13פרוטוקול הוועד המנהל שאומת ביו) ( מאשרת אותו, ע� החתימה של מת� –תצהיר 

 21מכתב ‘; ב197נ/‚התקבל וסומ�  16.01.17הפרוטוקול שאומת ביו) ‘; א197נ/‚התקבל וסומ� 

 22  .‘)ג197נ/‚הדוא"ל התקבל וסומ� 

  23 

 24  הנאש� ממשי&:

 25תייחס בצורה יסודית לכל פרוטוקול כזה ותבאר את תעכשיו מת�, מה שאני אבקש ממ&:   ש:

 26  הדברי�.

 27  אני הבנתי שדובר מקוד� בשישה מיליו� שקל, וכא� דובר בארבעה מיליו�.   "ש:ביהמ

 28  כ�.  ת:

 29  למה זה?  ש:ביהמ"

 30זה לא  זה פע� בחודש.אני אענה. אז הוא מגיע אלינו למשרד בישיבות השבועיות השלנו...   ת:

 safe 31#בי מצא לנכו� לגעת פטי, נראה לשיבה שבועית. דיברנו על דאוד, והוא, כיוע7 משי היה

side � 32, רצה שֵיצא שוב פרוטוקול מסודר שלנו. סיפרתי לו שוב את הדברי�. בוודאי הזיכרו

 33  , אז בוודאי דייקתי יותר בפרטי�.�שלי אז היה טוב יותר מהיו
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 1  (מציג). 47& נ/, אז שיהיה ל47ית המשפט שאל על נ/ב –רק שיהיה ל& המוצג מסודר   ש:

 2אז באותה ישיבה, בסופה, או סמו% אליה, בעצ� יוצא הפרוטוקול שאני קורא לו לטובת הדיו�   ת:

 3יכרונה , זזה אני, דני וענבר זיידמ� –הפרוטוקול הראשו�. שבו הנוכחי� זה אות� נוכחי� 

 4עדכו� פגישה ע� נציג מפלגת „את העמותה. ועל סדר היו� כתוב: לברכה, שהקימה איתנו יחד 

 5עד כא�  ).א197נ/(“ ליו"ר האסיפה נבחר מת� דה�ישראל ביתנו בנוגע לכספי האוצר. 

 6שיש עוד פרוטוקול. שהוא בעיניי ג� מדויק יותר, וג� צרי%  לימי� נודע לי פרוטוקול אחד.

 7אותו ועד מנהל. אבל שימו לב  –המנהל  ועדהולהבי� למה נעשו שני הפרוטוקולי� האלה. 

 8 ‘,כספי� קואליציוניי�‚להעברת [...] „כתוב “ אוצר[]כספי [...]„במקו� להבדלי�: אחד, 

 9תקינה הוחלט שלא לקבל את  נוכח חשש להתנהלות שאינה: „1שניי�, בסעי� “. לעמותה

 #10שנערכה. זה היפר לאחר בדיקה –“ [...] שבועיי�, לאחר בדיקה שנערכה[]הכספי� הנ"ל. לפני 

 11הרי... למה יש שני זה לא אני (מוסי� לקרוא). עכשיו, מה קרה?  ,די�#חשוב, כי זה עור%

 12בדקנו את זה. לקראת הדיו�. כבר שלוש שני� אנחנו יודעי� את זה, אבל... פרוטוקולי�? 

 13כר. הדי� קיבל את הפרוטוקול הראשו� מיעל... אי% קוראי� לה? אני לא זו#בדקנו את זה. עור%

 14רצה לדייק את הדברי�, כדי ש... להג� עליי, בדיוק יעל יעקובובי7', אני חושב. הוא 

 15זה  אני בכלל לא ידעתי. –“ כספי אוצר„לסיטואציה שאני נמצא בה עכשיו. לא ערטילאית, 

 16מר כול� פה מעמעמי� את הסיפור. אז הוא או – המזל. אחרת היית� אומרי�: ג� ישראל גור

 17הוא רצה  –“ לאחר בדיקה שנערכה„יי�, ישראל ביתנו. י� קואליציונבצורה מפורשת: כספ

� 18בו� שאשכרה בוצעה בדיקה, לראות אי% אפשר שוח#להביא לידי... מי שנצטר% להביא לו די

 19הוא לא כתב “, כל„אני מוסי� את ה –זאת לחזור למתווה היש�, ולראות שהוסר כל חשש #בכל

 20ילה נעבור על החוק. עכשיו, שאל בית המשפט שיהיה פה איזושהי סיטואציה שחל –את זה 

 21למה השש הפ% לארבע. פשוט במסגרת הניתוב ארבע הל% לחטיבה להתיישבות, ושניי� הל% 

 22אתה מבי� למה לי זה חשוב? כי זה  –? כי זה ג� מבחינתי טובלמשרד הקליטה. למה לי זה 

 23טה. זה לא עכשיו: ילהקשחמבחיתנ ג�... זה עובר למשרד מוכיח ל%, לכבודו, שאני בעצ�... מ

 24ואללה, הינה עושי� פה איזשהו משהו מאחורי הגב של מישהו בשביל להוביל איזשהו מהל% 

 25. זה הכס� ו�ה� נשארו הבעיה. ולכ� הוא כותב: ארבעה מילי –כשר. ולכ� הארבעה מיליו� #לא

 26ה. בות ומחכה לביצוע. ונדבר בחברה לקליטה... נדבר בכול פשששוכב כרגע בחטיבה להתיי

 27  כמה זמ� שייקח.

 28. עכשיו מת�, מה אתה זוכר היו ההתוויות, 47. אני מדבר לפרוטוקול. לנ/47הפנית לנ/ –רק   ש:

 29  ? אי& להתקד� קדימה?וינברגדי� רונ� )ההתוויה, של עור&

 30חבֶרה, אני עומד פה  – ותההדי� נת� לנו. והעמ#הנחיות שעור%העכשיו אני שואל את עצמי מה   ת:

 31ותה, זאת המסגרת. אני שאלתי אותו: מאת זה לעצמי. זה הע יהעמותה ולא עשיתראש #כיושב

 32בשנייה, לחזור אית% אחורה. כי בעצ�,  ,עעושי� במצבי� כאלה? ואני רוצה רג התגיד, רונ�, מ

 33ת: תעביר בית ושאלינו כל הזמ� בקהגיעו ? ברגע שציוניי�יאי% נגלה לנו נושא הכספי� הקואל
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 1דרור סורוקה, אתה זוכר? אורי אריאל, שר השיכו�, מבקש ממני להעביר ר על זה נחק –כנסת 

 2כו� בכבודו ובעצמו לא יכול לעשות את זה, אז הוא יוציות למפוני�. שר השלבית כנסת מהח

 3 ונמבקשי� מאיתחוקית. רוצי� לרכ%. ואז #בצורה לא להר אלדד ליי. גרעי� הראל עולהאפונה 

– � 4 המדינה –להתיישבות , שקל, לפונדק רמו�, מהחטיבה תקשיבו טוב למספר: חצי, מיליו

 5ת. יהצרחה, נעשה תנועה סיבוב ידק רמו�. ונעשה איזושהחצי מיליו� שקל לפונא יכולה לממ� ל

 6, תרו�, וע� זה תשל� לפונדק רמו�תסי�, מיליו�, תוי� ש� חצי אריקסו�, נוס#מקא�לגבי 

 7המזל שעשו לנו פאוזה. אני אומר  –לגרעי�. כל הזמ� אתה בתו% מערכת כזאת. רק היו� 

 8כ% כבר על אוטומט, אתה אפילו לא מבי�. ואתה יודע מה ראיית הזהב? א� #לעצמי... זה כל

 9מטר.  27תתפלא לשמוע את זה, השיחה ע� החוקר מהיו� שהוא עוצר אותי מהקרווא� של 

 10ה� שעה שיש להוא מספר לי  –יעבד אני חושב שהכול תרגילי חקירה דב –כשנשבר הדיסטנס 

 11שהיא שעת זהב. חשבתי שיש סיפור של סמי� בכפרי� שאני לא מודע אליו. פתאו� הוא סיפר 

 12, ממש “אה, זה שטויות„תשמע את הדברי�:  –לי על דאוד וכל הדברי� האלה. אמרתי לו 

 13, סטודנטי�אתה יודע, זה  –מישהו מגדל לי  אותו בבוקר... אוליי� רעוצ –נרגעתי. חשבתי 

 14  אומרי� את זה? מסיח...ענייני�. אי% 

  15 

 16  קריאה:

 17  לפי תומו.

  18 

 19  הנאש� ממשי&:

 20  תומו. פי#עלמסיח   ת:

 21 יציוניי�מר לו: תקשיב, רונ�, אנחנו מכירי� את נושא הכספי� הקואלואז אני פונה אליו וא  ת:

 22 ני יודע שהכספי�י� האלה? כי אפיינתי לשאול: מאי� כל הכסנדר% כל הבקשות. כי אני התע

 23וזה חופש הפעולה שיש לשרי�. בוא תסביר לי אי%  יציוניי�כספי� קואל יש –מנותבי� האלה 

 24הדבר הזה. הוא אומר לי: תשמע, יש ל% מבח� חשוב מאוד. מטרות העמותה. מה התנהלת ע� 

 25בעיה ע� זה. עכשיו,  שי – ותהאי� בעיה ע� זה. מה שלא במטרות העמ – שבמטרות העמותה

 26יסתי היה קצת... תשמע. הוא פשמשהו שלת ג� אמרהגיד ל% ג� יותר מזה. הוא אני רוצה ל

 27ה ס� ומתנֶ � בא אלי% איש פוליטי, מעביר ל% כאמר משהו שאני רוצה להגיד ל% יותר מזה: א

 28שלא קרה בחיי� אצלנו בעמותה, סת� מתו%  מה –את הכס� בעבודה ע� קבל� ספציפי 

 29אני רוצה להסביר מי  שוק, ג� אתה יכול. עכשיו, א� המחירי� שלו ה� מחירי – ינקטאינסט

 � 30  ולמה פנינו למשרד הזה. המשרד הזה הוא שפירא, שניידר... וינברגזה רונ

 31  קרמר.  ש:

 32, שנגיע שמטובקרמר. המשרד של מבקר המדינה. זה מתקשר לכבודו ג� בהקשר של ליה   ת:

 33מופתע, אומר: אני אפנה למבקר  אני ראיתי: בית המשפט קצת –אליה. מה פתאו� צ7 

 34רונ� אומר לי: אנחנו מתמחי� ג� בתחו�  ת.חברת הכנס לשהמדינה. בהקשר של ההעסקה 
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 1כאלה. אז תפנה.  דברי�י� להוציא שאילתות למבקר המדינה ושל מנהל ציבורי, וג� כשצריכ

 2חינתי מאוד ברורה. עכשיו, מב#אל תשאיר דברי� באוויר. וזה הייתה ההתוויה. בצורה מאוד

 � 3עכשיו, שימו לב לסמיכות. זה קורה באחד בינואר. זאת  –קלגנוב זה חזרה לפרויקט היש

 4שאני וסטיב�, ע� דני  הזמ� שמתרחש כל התהלי% הזה, ויש הישיבה זה קורה בנקודת אומרת,

 � �5 עולי� : פעילות עקרי –יחד, נמצאי� ע� דאוד, שבה אנחנו קובעי� שחוזרי� למתווה היש

 6רי� זווח –יסי� את הפרויקטי� שהיו כבר בהלי% של קליטה לתו% התהלי% הזה חדשי�; מגי

 7הכול לרגיל. עכשיו, אני רוצה פה להיות חד. א� מישהו פה על הרשלנות שלי חושב שהוא יוכל 

 8אני קוד� כול חושב שזה לא רשלנות שלי, ואני רוצה להגיע ג�  –להלביש עליי סעי� שוחד 

 9לי ויכוח על  ח על זה... אני חושב שכ� ישוכל הכי טוב, ואי� לי ויני לא המנהללמה... בסדר, א

 10טות, בחוסר הגינות בעיניי יפור זה קלגנוב. עכשיו, מה ה� ניסו לצייר לנו, הפרקלכל הסיזה. 

 11מת�, יש פה חצי „. shiftingבואו נשי� את הדברי� על דיוק� בסיטואציה. כאילו יש איזה  –

 � 12לא. לא היה דבר כזה, לא בפריפריה של  –. אז קוד� כול “נובאז בוא תיקח את קלג –מיליו

 13אני חוזר על זה כמו  –� שהגיעו י. אני רוצה לומר לכ� בצורה גורפת: כל הפרויקטההדבר הז

 14 �י� שמגיעי� מלמעלה למטה ולא שצומחיטקכל הפרוי :, אני ג� אחזור על זה עודמנטרה

 15קוראי� לזה אנחנו המדינה מנחיתה... מלמטה למעלה, ה� לא יוצאי� הכי טוב. 

 16לא עניי� אותנו  ,הונל. שלא יהיו פה הפתעות. חבֶר האקזקוטיבה. האקזקוטיבה, הפרופש

 17  לעשות ומה לא. �מה ה� יכולי ופוליטיקה ולא עניי� אותנ

 18  ספר מה קורה ע� קלגנוב.  ש:ביהמ"

 19של דני בתו% התהלי% הזה. שלי והפוזיציה מזכיר לכבודו מה  אני .קלגנוב מגיע באחד בינואר  ת:

 �20. אי� לי בעיה. אני ולקחתי במק לאה, אני אפילו משכורת ראש בהתנדבות. חבֶר #אני יושב

 21של העמותה. את�  י�במשרד נמצא. אני אפילו לא Hְ רG#יל', וכל הרעיונות... אבל דחמעורב

 22. 33בחלו7. ל העמותה ש �שאני לא נמצא יותר במשרדי זאת אומרתמביני� את המשמעות? 

 23לי%. התכל הומנ� לא רחוק מש�. אני לא חי בתו% א – 110 7יש לי משרדי� חדשי� בחלו

 24שהבחורה הייתה בבית בגלל שהיה לה תאונת דרכי�.  ,ר'נחמי העידה כא�. היה פה ג� פנצ

 25מחר יתבעו  –להתגלגל. אני אומר לכ� פה: מי שמצפה שאני אדע מה כל עובד התחיל והסיפור 

 26  ישכנעו אותי בנושא הזה.אותי. ולא 

 27  אי& הוא הגיע אליכ�?  ש:ביהמ"

 28המיליו�  תדני, במסגר בבקשה ברורה של דאוד. ואני ג� זוכר אי% זה היה. הוא פנה לדני, אמר:  ת:

 29זה נראה לי “. �וס#�, סואו N. „אמרתי לו... אני ג� זוכר מה אולימפיוחצי; האיש מדליסט 

 30ראיונות.  מי האיש. למה לא עשית� לו :. שאלוושל מה העבודההפנמה ראוי. כאילו הייתה פה 

 31 גאות שיש לותל? מי לא רוצה להש במדינת ישראיי� יפימכמה מדליסטי� אול תגידו,

 32  י? כול� ידעו את זה.א ידע שהוא מדליסט אולימפל שהומימדליסט אולימפי בעמותה? 

 33  קבל?תמה הוא הלְ   ביהמ"ש:
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 1  י שקל.צוחהפרויקט של מיליו�  רתגהתקבל במס הוא  ת:

 2  מה הוא נשכר לעשות?  ביהמ"ש:

 3, כי אני התוויתי את מה שיש לו יהתווית שאניאני אסביר מה הוא נשכר לעשות. במסגרת   ת:

 4יה הרוסית, הוא היה צרי% ג� י. הוא, בגלל שהוא מקור השראה להמו� צעירי� מהעללעשות

 5לילדי� הפעלה ג� ל עלייה הרוסית; אני זוכר ע� דני שהרחבנו את זהלי� רלשווק את הכפ

 6ונוער, מתו% המגזר של עולי� חדשי�, ובחוזה זה בא לידי ביטוי. עכשיו, למה זה לא הופעל 

 7  כמו שצרי%? לא הופעל כמו שצרי%.

 8ה. אז תגיד, אני דביל? ירצינספותקשיבו, ג�... נגיד, שערו בנפשכ�, באמת שזה... נגיד שזה ק  ת:

 9אומרי�. מה, יש בעיה הייתי עושה מראית עי�, כמו שפחות אז אני אומר ל%: דביל אני לא. ל

� 10שקל.  7,000אד� מקבל משכורת של #להגיד: בכלל, רשלנות פושעת, כי זה מה שיש פה. ב

 11לעמותה.  סחעות אות%, זה לא משכורת גבוהה בית, להטאגב, בניגוד למה שמנסי� להראו

 12 –אד� לא עבד #. הב�החציו� של כל העמותה %זה בעראומרי�: המשכורת של הרכזי�... 

 13היינו עושי�  –זיו�. א� הייתה קונספירציה, ואני לא כזה אהבל יביזיו�. אני אומר פה: ב

 14משהו. מפה, ש�, לבוא עכשיו לבית המשפט, להגיד ל%: כבוד השופט, תשמע, נת� הרצאה 

 15עבוד. א� זאת הטענה, אני חושב שזה שהוא לא אד� רצה ל#... מה, זה בעיה? הב�לסטודנטי�

 16מי�, ברמת... שאנחנו מטומטקונספירציה. או  אה שלא הייתה פהר�, זה רק מרעבד, באופ� גו

 17י�, או מחתי� וג� מטומטשמי�, יחד, כלומר ג� מואילו, או שאנחנו מושחתי� ומטומטכ

 18  שפשוט קרה פה פנצ'ר. זה הכול. זה הכול.

 19מפי. יש טענה אוליקלגנוב הוא לא רק מדליסט  לכאישו� שמייש טענה עובדתית בכתב הא  ש:

 20שאתה ידעת ות ישראל ביתנו, גשל מפל פעילפעילפעילפעילעובדתית בכתב האישו� שמיכאל קלגנוב הוא 

 21סיטי שלו לא פקתו תחת הוקיבלת אביתנו, ולכ� אתה ישראל שהוא פעיל של מפלגת 

 22  רוסי, אלא כפעיל של מפלגת ישראל ביתנו. יפכמדליסט אולימ

 23הבנות. יכול להיות #שלא יהיו פה אי –אילו ידעתי . אבל קוד� כול לא ידעתי, נקודה, סו�  ת:

...� 24  שאילו ידעתי שהוא סג

 25  סג� ראש עיריית טבריה.  ש:

 26לא היה מעורר אצלי כאלה נקודות  להיות שזהשאילו ידעתי שהוא סג� ראש העירייה, יכול   ת:

 27  אזהרה. מה?

 28  – – –אני רוצה רגע לסדר לבית המשפט את האישומי�. כי זה רגע, עזוב...  ת:

 29הא� אתה  –לא מה אתה היו� יודע, כי אנחנו היו� חכמי� הרבה יותר  – ידעתידעתידעתידעת אתההא�   ש:

 30  עבד?לא , א� הוא עבד או 2014ידעת בזמ� אמיתי, בשנת 

 31שטרה חצי מגעו אותי בשיראה שיחת טלפו� שעליה ואני רוצה שOַ  ,התשובה היא: לא ידעתי  ת:

 32  יו�. אחרי זה השופט לא יקבל ויגיד לי...

 33  )שיחה תמליל (מציג  ש:
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 1טענת הידיעה, ידיעה שלי בזמ� אמת שקלגנוב לא  –התבססו  ,על השיחה הזאת, לפי דעתי  ת:

 2. (קורא) קוד� כול, אתה תראה את זה כחוט ‘)198נ/‚(תמליל השיחה הוגש וסומ� עובד 

 3אד� שעונה לטלפו�. היו� #אגב, לא רק ע� דאוד. אני פשוט לא ב� –שלי  בכל השיחותהשני, 

 4רצו אותי בקר� ההשקעות שהקמתי וג� לא המשכתי בעמותה, אז  לאכפו עליי חופשה. ג� 

 5אני [נמ]צא בחתונה „[...] היו� באמת יש לי זמ� לענות לטלפו�. לא היה לי זמ�, אז עניתי לו: 

 6חת� ע� הבת שהת –לחת� “, לו ועזרנ“. „עזרנו לו„ “.יש חינה„ .“של איזה עובד של העמותה

 7. מי זה החת� הזה, רק הערת ביניי�? “כל היו�„הזה  “הייתי ע� החת�„ –של ציו� אילוז, אגב 

 8אני עד  ואנחנו כל היו� טיפלנו בו. (קורא)בפרויקט, החת� הזה הוא אחד שקקו� לקח אותו, 

 9  – – –היו� לא מבי� מה הבעיה בשיחה, ואני

 10המשטרה. מה זה הבדיחה הזאת? למה זה  עכשיו אני אסביר ל% מה עבר עליי בחקירת  ת:

 11, וג� שבית המשפט יבי�. הרי הסיטואציהאני רוצה להסביר לכ� את  ,מצחיק? עכשיו... חבֶרה

 12חלק� לא נעי�  –את השיחות  ותשמעלדאוד חצי שנה וג� לי ארבעה חודשי�.  “ציטטו„

 13 –כל השיחות יפות שיש ש�. תרכז את #לשמוע, לא בגלל שלא קשור, רק בגלל המילי� הלא

 14יהדהד לבית המשפט בתו% הראש, מה רק שזה  –אתה לא מגיע לשלוש שעות ש�. בחצי שנה 

 15זה הצחיק ו% החיי� שלי. שלוש שעות בתו% חצי שנה. למה תאלמנט של השיחות ע� דאוד בה

 16 ;שנעתרתי לו באופ� מודע. שאל אותיהיחיד קלגנוב. זה העובד  ? דאוד ביקש אתאת השוטר

 17מוצלחת. האמת שזה ג�  %כ#כל דיחהלגנוב. זה הצחיק אותו. אולי זה לא בק :אמרתי לו

 18, אפשר#י. זה א, את� השתגעת�החבֶר  ?קונספירציההייתה פה (לתובעי�) הצחיק אותי. 

 19  לחיות במדינה כזאת.

 20זה לא הסברת. אי& קלגנוב הוסבר מבחינת ת א –אי& ראית� “. עזרנו לו„אמרת את המילה   ש:

 21  תי.זה אני פספסהעזרה? אולי את 

 22ו מה היה. בעצ� החוקר אומר לי... ואני, בעדות הראשונה נתבי – אני, ג� בחקירת המשטרה  ת:

 23מה פאינה קירשנבאו� ביקשה ממ%? מניתי את כל הדברי�  :שלי במשטרה ה� שאלו אותי

 24לא עלה בדעתי שזה  –לאחד. זאת אומרת, אפילו... אני מדבר אית% #. אחדשבכתב האישו�

 25. באופ� מוחלט. עכשיו, הוא שאל מה קלגנוב, ואני אומר לה�: חבֶרה, מה זה קלגנוב? לא בסדר

 26 בכתבאד� מדליסט אולימפי. כשלנו ב... #וכל הדברי� האלה. הב� וחצי עוד למיליו� לא נגענו

 27  תאשי� אותי על קלגנוב? למה, מדינת ישראהו. אז שאישו� צרי% להיות מ

 28  ומבחינת& הוא עבד? לעבודההוא התקבל  &מבחינת  ש:ביהמ"

 29  משמעית. וא� צרי% לחזור על זה עשר פעמי� אני אחזור.#משמעית. חד#חד  ת:

 30  איזו פעילות לסטודנטי� ושבו היה שיח בינ& לבינה. והיה איזה יו� בצפו� שבו עש –פאינה   ש:

 31ל� לא התעסקתי במה מעוזה יוצא מ� הכלל שמעיד על הכלל, אבל אני רוצה שתבינו: אני   :ת

 32מסוימת.  זהת פי#עלאפשר למתוח את הגבולות רק #אי ה,עושה או לא עושה. חבֶר עובד 

 33את . אז מה היה האירוע? וג� תבי�: זה בעיניי משק� סליחה... אני מנסה לשכנע את ירו� כבר
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 1י שיש בארגו� הזה. עושי� יו� שיט לכל מרחב כינרת בצפו�. עכשיו, הברדק החיובי והשליל

 2  י.אד� מדליסט אולימפ#וב. הב�יש לה� עובד. עובד, קלגנ

  3 

 4  קריאה:

 5  יט.בשַ 

  6 

 7  הנאש� ממשי&:

 8מי  . זה יו� ספורט. בתוכו ה� עשו את זה, ספורט וכזה. אני שואל:בשיט, על זה הוא קיבל  :ת

� 9: לא, ומרי� לי? בתו% החשיבה של זה, לא המהל% שאחרי זה יבואו אליי בטענות. אאד�#הב

 10 שמונה, הוא יז� את זה וג� הוא בעצמו#סטודנט בקרייתחשבנו שזה יהיה קלגנוב, אבל איזה 

 11יש פה מדליסט  צב� אותי. מה,שזה עִ  שייט, אז הוא רצה להוביל את המשחה הזה. אני זוכר

 12אתה  –. השני� עוברות מוביל ארגו� אתהנט. תבי�: די. אז בסדר, אז איזה סטופמאולי

 13 קטני� יותריינו הלה חת. בהבסטודנטי�ה� נשארי� באותו גיל. אני מדבר  ;מתבגר

 14של בקרת עובדי�. אתה יודע איזו הנושא הזכירו את  ע� השני� התבגרנו. .מהסטודנטי�

 Oִב –ה צ'פאִאנ ?� �15 שעו� נוכחות? כשנחמי החליטה להוסי� יסכשהחליטו להוהיה  –סוגריי�, כ

 16שהיא ג�  ,הוארבע שעות; ואביבית הגיע#עשרי� שעו� נוכחות. ואני מבי� אות�, שה� נותני�

 17שהיא רוצה שהדברי� יתנהלו אי% שה� צריכי�  ,בהיבט הטוב –קטנה #כ� נודניקית לא

 18  להתנהל. אז תבינו. בוא נעבור לקיאקי�, לא?

 19, כל השנה 2014דני גליקסברג מסר הודעות בחקירה. והוא אמר כ&: לקראת סו* שנת   ש:

 20, ע� 2014השנה, בדצמבר  *שקלגנוב עובד אצלכ�, או אמור לעבוד אצלכ�, הוא דיבר בסו

.� 21  מנהל מרחב צפו

 22  .דניאל ב�  ת:

 23 קלגנוב הזה, אנחנואומר לו:  �שדניאל ב ,דע לו בפע� הראשונה, כ& הוא מספרנכו�. ואז נו  ש:

 24אני כ� זוכר שלקראת סו* „ –יחס לזה יתאני רוצה שת –י� אותו. ואז הוא אומר לא מפעיל

 25“. העסקתועובד, צרי& להפסיק את  אינודיברנו יחד ע� מת� שא� קלגנוב  2014שנת 

 26  ה.בבקש תייחס,ת

 27לא  הוא –. אבל מההיכרות שלי ע� דני, לשקר פגישהזוכר את ה אל אל"�, קוד� כול אני  ת:

 28, שדבר נראה מופר%, הגיוני אפילוטוב יותר מאשר שלי בהקשר הזה. לא  שקר, וזיכרונו היהמ

 29  כזה יתרחש במציאות.

 30להעסיק את קלגנוב אצלכ�  , שדאוד הוא שביקשהנכבד המשפט לשאלת ביתהזכרת,   ש:

 31המלאה. מי זאת דפנה  התמונהור. אני רוצה שתהיה לפני בית המשפט הנכבד כפרויקט

 32שיל� את שכרה והא� פיקחת� א� היא עבדה  ק אותה אצלכ�, מייהראל, מי ביקש להעס

 33  שאלתי המו� שאלות. לא עבדה? או

 34  – – –הנושא הזה  ת:
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 1  ל&.ואני אראה   ש:

 2חב של הפעילות של ופרויקטי�, הוא לאור% ולר �שבאי� ע רויקטורי�הנושא הזה, של פ  ת:

 3שהבית היהודי ביקש שנעסיק, שתלווה את אותו גרעי� הזכיר בחורה העמותה שלנו. הוא 

 4היו� זה נראה לי הזוי, ששילמנו את זה,  .תי שג� שילמנו לו חצי מיליו� שקלהראל, ש... סיפר

 5לא לי  –אות� ש�, בפונדק רמו�. ולא היה  ס�חצי מיליו� שקל בשביל לאכאבל לא משנה. 

 6הייתה שו� יכולת למסגרת הארגונית. לא  – ותיראש העמותה, כי לא היה אמור לה#כיושב

 7  .רנישטגP#מיט#רנישטעל הבחורה הזאת. כלו�. גPלפקח 

 8  אבל שילמת� לה שכר.  ש:

 9א� תיפתח חקירה בנושא הבית היהודי, סביר להניח שג� היא תהיה בכתב  ,נכו�. ואגב  ת:

 10  האישו�.

 11תיתנו כס* בעבור השהות (מציג מסמ&) תגיד לי א� זאת הבקשה של הבית היהודי, שאת�   ש:

 12  שלה.

 13  זה מה שסיפרתי.“, שהות במלו� קלאב רמו�[...] „ה, הינ  ת:

 14  רק תגיד א� היא התבקשה לסייע לעניי� הזה.  ש:

 15  .‘)199נ/‚(המסמ1 הוגש וסומ� כ�, כ�   ת:

 16  אני מציג לפני&, בדיוק בנושא של הפרויקטורי�...  ש:

 17  שזה כל הזמ� יחזור בפרוטוקול ג�. .רכזי�לא  –פרויקטורי�   ת:

 18ות השוטפת להנאנחנו רואי� את ההת(מציג מסמ&) אני מציג ל& שאתה כל הזמ� מול דאוד.   ש:

 19 בקשה לעזרה בהקמת שלוחה של מכינה קד�בעוז  פניית נחל„'. 14בספטמבר  29של&. 

 20ותו, מי שיל� את שכרו, והא� א, מנהל הפרויקט, מי הביא י זה אריה כה�. מ[...]“ תיצבא

 21  פיקחת� עליו? לבכל

 22אני כבר לא  –, או של פנחס ולרשטיי� להתיישבות, של החטיבה היהודיבית של הזאת בקשה   ת:

 23זאת עוז, והוצמד לזה מנהל פרויקט. #צבאית בנחל#�דבקשה להקי� מכינה קזוכר. הייתה 

 24שאגב,  – שהוא יוביל את ההקמה, בחור ששמו אריה כה�שאמרו ל הפרויקט, ה, מנאומרת

 #25נחלולאיילי� ל. מה ‘)200נ/‚(הוגש וסומ� יו למבוטל ע#לא �אני חושב שהעמותה שילמה סכו

 26לכ� מה. פשוט אגיד ה? אני פונדק רמו�? מבמיליו� שקל  תשלו� של חציולאיילי� לעוז? מה 

 27  זה איילי�. אבל אנחנו נגיע לזה.

 28י�. אני רק ממק� קיאקי�. ת� לי את הסיפור של הקיאק –אני מקשיב לבית המשפט הנכבד   ש:

 29  – – –את בית המשפט הנכבד, כדי שלנו לא יהיה סלט במועדי�

 30ו& השיט בקיאקי�. תרתי משמע. היינו באוגוסט תאני עושה את כל הסדר ואני זורק אות& ל  ש:

 31', ראינו את הפנייה של& למשרד הקליטה ע� אות� עשרי� אחוזי� מיטות עולי� וכיוצא 13

 32'. לאחר 13בזה. היינו בפגישה שבה הוצעה ההצעה, אנחנו יודעי� לתעד אותה, בנובמבר 

 � 33  – – –להשממל� המשפטי היוע עמדתשה שבה הדברי� חודדו, את יהפגאת מכ
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 1  י?מה זה היוע7 המשפט  ת:

 2  .של העמותה. רונ� וינברג  ש:

 3  העמותה.של   ת:

 4נובמבר,  ,ימה. ספטמבר, אוקטוברדודשי� קחת. אני קופ� תשעה לשקיב ואז ההנחיה  ש:

 5המשפט, ולא  , כדי שלא לעיי* את ביתעכשיוזה לא  –זה  את'. אנחנו נציג ל& 14דצמבר 

 6  שיחה.)שיחה למהות של הטענה, ואחרי זה נעבורייחס למהות, תתאותי. אני רוצה ש

 7  הקיאקי�.של לא, רוב השיחות בתיק הזה זה בנושא   ת:

 8  תייחס.תש אז אני מבקש  ש:

 9יה ע� דאוד באותה ישיבה ד. אחרי הסיפור שהואקוד� כול אני רוצה נקודה חשובה מלא,   ת:

 10שהיה לו איזשהו סוג  לא ההחלטות חלילה, אני רוצה לדייק פה. אני חושב –הקשר  לשנייה, כ

 11  של רתיעה ממני. אחרי הסיפור הזה.

 12  לדאוד?  ש:ביהמ"

 13ג� קלגנוב  לכ� –לדאוד. והוא את כל הקשר ניהל ע� דני. במש% מספר חודשי� כל הבקשות   ת:

 14שזה מה שסיב% את דני. אי� לו קשר לעניי�  ושבהגיעו מדני. אני ח –הגיע, מבחינתי, מדני 

 15ראש אני רוצה שניכנס רגע להזה. זה מבחינתי צינור. עכשיו, בהיבט של ה... הקיאקי�. עכשיו 

 16, ומה צרי% להדליק נורות אזהרה? שדיברנוראש עמותה, כ�? אחרי כל מה #אז. אני יושב שלי

Qשלא להתבלבל ח. דאוד מבחינתי הוא שקוד� כול יש מושג שנקרא שור נ ?� 17בעניי� ור נגח, כ

 18 ותשת איתו. אי� חולק על זה. עכשיו, אני מקבל טלפו... הבקהזה. היה סיטואציה בעייתי

 19  – – –שמגיעות ממנו

  20 

 21  :2ב"כ נאש� 

 22  “.שור מועד„או “ שור נגח„דיו� א� זה פשוט יש פה 

  23 

 24  הנאש� ממשי&:

 25רוצה להסביר לכ� למה אבל אני  .נת טיפה הייתה קצת סמיכה יותרנאז באמת המס  ת:

 26הקיאקי�... ושמישהו יסביר לי איפה לא הייתי בסדר פה. מצלצל אליי דאוד, ואחרי תקופה 

 27, בהקשר של � ג� המסה של השיחות ה� שלי ושלוובי� דאוד. לכ וארוכה התחדש הקשר בינינ

 28, תקשיבו טוב: עמותת בת של המועצה האזורית עמק עכשיו –הקיאקי�  תאיילי�. עמות

 29שלי כבות. כי יכולי� להגיד ל%: עמותה  הד�. כשאני שומע דבר כזה, כל נורות האזהרהיר

 30תכ� שני אנשי� באי�, מקימי� עמותה, רצי� וזה. את הסיפור הזה:  כבר מכירוזה... אני 

 31  טועה בזה?מיליו� וחצי שקל חדש. ירו�, אני  –נגיע לשיחות 

 32  וא סת�.ה. בהתחלה האתה טוע  ש:
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 1י שקל חדש אני צו� וחימיל רתגבמס„ודה היא ברורה. נקשזה לא עקרוני. הבסדר... באמת   ת:

 2עמותת בת של עמק הירד�, מועצה  ת הקיאקי�,עמותממ� את אל� שקל ת #300רוצה שב

� 3  – – –. מה אני אומר לו? אני אומר לו“אזורית עמק הירד

 4הניירת. ואני אומר: אני אומר לו: בסדר גמור. בוא, יש לי מנהל כספי�. תעביר לו את כל 

 5נחנו נגיע לזה. הנושא עלה פה ג� בסיפור ע� רוח חדשה, אוזה  –ת בוא נראה בכלל בי� עמותו

 6זה פסאדה.  .תוטויזה שטויות, זה ש, הוא קריטי. וכל הזמ� במשטרה אמרו: 46הזה, של סעי� 

 7י�, , דר% הפעילות שלה ראויה לקבל תקציבועדת הכנסת קבעה שהעמותה הזאת אני אומר:

 8 ק אתליוסי חוגרי והוא יבדו תעביר את כל הניירת לו: שינוכו לתורמי� במס. אז אני אומר

 9היה קורה. אני אומר:  א מבי� למה... נגיד שזהלראה לי שתהיה בעיה. אני עד היו� ה. לא נז

 10וא� יש בעיה, אז  –זה לא קרה. אבל נגיד שזה היה קורה. איפה הבעיה? את זה חייבי� פה 

 11קשר שלי ושל אפיקי� שלכ�, המדינה. מה הבבזה על הגב שלנו. אז תטפלו בזה  אל תטפלו

 12, לשאול את השאלה א� סביר שדאוד גודובסקי, שקשור לחברת כנסת שמחזיקה כספי� דני

 13אל� שקל לעמותת בת של  300ראש עמותה להעביר #, סביר שיבקש מיושביציוניי�קואל

 14, אני לא ידעתי על זה, ואני ואני אומר לכ� –קלגנוב המועצה האזורית עמק הירד�? ונגיד שזה 

 #15ת זה ודני כ� זוכר, וובי� דני, שאני לא זוכר א טרה, וא� שיש סתירה ביניעל זה במש חזרתי

whatever – � 16, דובד אצלי. הינה, אני כבר חשואד� ע#היה לי עניי� להסתיר את קלגנוב? הרי הב

 17מה הבעיה להיענות  :וצה שמדינת ישראל תסביר ליע� מיכאל קלגנוב. ריבונו של עול�, אני ר

 18אל� שקל לעמותת בת של מועצה אזורית עמק הירד�  300לבקשה של דאוד גודובסקי להעביר 

 19עכשיו, א� חושבי� שזה לא בסדר, אז  לטובת הקמת בית ספר לשיט? זה מה שהוצג לי.

 20ט, אי� פה מעבר לזה... שיטפלו בזה. לא דר% בית המשפט הזה. כי זה הסיפור פה, כבוד השופ

 21דבר, אתה תראה: זה ליבה... אילו עשיתי עבודה פה היית #אני אומר ל%, אנחנו נעבור דבר

 22, זה בסדר או לא בסדר? זה בסדר. אני עכשיו .לצור% העניי� הזהמבי�. זה השאלה המשפטית 

 23ג�  יראית, אנ –חשובה. אני מסתכל מהצד #פט שהיא היפרשהמ תרוצה פה לחדד נקודה לבי

 24, ואתה סלח� אלינו ואני לבית המשפטיציע, שיש לי הערות זורק כל הזמ� מהצד הערות מה

 25בדיו� הראשו�, הביא את  ,די� קוסטלי#7עמד פה ירו�, עור% –מערי% את זה. עומד פה מהצד 

 26סר נורמטיבי, והמפלגות חשבו שזה ההנחיה של היוע7 המשפטי לממשלה. שאמר: היה פה חֶ 

 27בצדק יונת�: בוא, הוא לא צרי% להגיד שלא נותני� שוחד. ואני אומר קניינ�. אמר פה 

 28כול� צדיקי�, ואי� פה זה. לא  ,חושב אני –לה ילשלנו נופל על זה. אני לא רוצה ח שהסיפור

 29שלחנו אנשי� לחו"ל, לא קנינו אייפדי�. לא היה פה ריח של ריח של ריח של טובות הנאה 

� 30 יכולשכי א� יש משהו  ,חשבו שניגע ברוח חדשה אישיות. אפילו בקצה של הקצה. ולכ

 31בעיניי� שלי כמשהו שיכול להיתפס  –אני לא מדבר כרגע כמשפט�  –פס בעיניי� שלי תלהי

 32  – – –כטובות הנאה של פאינה, זה הסיפור של רונ� צור. אני אומר

  33 
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 1  :2ב"כ נאש� 

 2  להכות אותה. –אני רוצה שכל טענה  –עש� וכל זה  שלא יגידו שאני עושה מס% –אני רוצה שכל טענה 

 3  בול. –בשיחות רואי�, למזלי הרב, בשיחות רואי� שכל מה שמת� אומר 

  4 

 5  :2נאש� 

 6שיחה. שבית המשפט יית� לי את #אני מבקש שא� לא נספיק היו� את הכול, אני רוצה לעבור שיחה

 7  שיחה, כי זה עניי� של ניואנסי� פה.#האפשרות לעבור שיחה

  8 

 9  :2ב"כ נאש� 

 10  אנחנו נדגו� כמה מכתבי�, כדי להבהיר כמה ענייני� שאמרת.

  11 

 12  הנאש� ממשי&:

 13(שיחה (שיחה (שיחה (שיחה מדבר על עובדות, שכל פרשת הקיאקי� תיפרס  עכשיוואני  –תראה, מת�, אמרת   ש:

 14אני אומר ל& את זה כי דאוד  .2014זה משבעה באוקטובר  .‘)‘)‘)‘)201201201201נ/נ/נ/נ/‚‚‚‚מדגמית הוגשה וסומנה מדגמית הוגשה וסומנה מדגמית הוגשה וסומנה מדגמית הוגשה וסומנה 

 .� 15והשאלה  .(קורא) וגו'[...]“ שני דברי�„אמר ל&: עוד כס*. לא, אי� עוד כס* על השולח

 16תה מדגיש: זה טוב, או �,שלי אלי&: למה אתה מפנה את דאוד ליוסי חוגרי, מנהל הכספי

 17  שזה יגיע ממנו?

 18ע� בא . הוא ד דר%דר%. אי� עועמותת איילי�. אי� עוד בכזאת  האי� דר% אחרת לבצע פעול  :ת

 19זאת לא מעלה לי תמרורי אזהרה. עמותת בת של מועצה אזורית עמק הירד�. ההבקשה  .בקשה

 20להקי� בית ספר לשיט בכינרת.  –רעיו� של פאינה, מ� הסת�, כי אני יודע שה� מחוברי� 

 21י% לבדוק � שלי, יש דר% לבצע את זה, צרנה למנהל הכספיאתה רוצה לבצע את זה? תפ קיי.וא

 22, יא� אפשר לבצע את זה או לא לבצע את זה. את� לא מביני� כמה היא אזוטרית בשביל

 23  . אפשר לראות את כל השיחות.ביו�זאת. יש לי עשרי� כאלה ההשיחה 

 24שמע, נעביר „; “%שאולי נעביר בהמ„; “אולי נעביר„ “;שמע, אתה יכול לעזור לי שמה?„  ת:

 25רוצה שזה  ילא לבד בהל�, אנת. אנחנו בהל�. ואנחנו וזה העול� של העמות ,. חבֶרה“יותר

 26בהל� מכתב האישו�  ללא יוצא מ� הכלל, ,וטוקול. כל העמותות במדינת ישראלבפר �יירש

 27  בהל�. .הזה

 28, ליוסי חוגרי. מה 46, את סעי* זהאת  העברת�? יקשל הקיאפור הזה מה קרה ע� הסי  :ש

 29זה חד: מדינת ישראל טוענת ת ל& א הועבר כס*? לא הועבר כס*? אני אעשהקרה? 

 30  – – –שהסיבה

 31  קוד� כול לא מדינת ישראל. בתו% מדינת ישראל הפרקליטות טוענת...  :ת

 32 נפלהנפלהנפלהנפלהיאקי�, זה בגלל שדק. הפרקליטות טוענת שהסיבה שהכס* לא הועבר לקואתה צ  ש:

 33שהוא העיד, אני לא רוצה להתייחס  יוסי חוגרי העיד מה ,עכשיו. המשטרה עלי& חקירת

 34  לזה.



  

  יפו–אביב־בתל בית המשפט המחוזי

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

        2018201820182018    במארסבמארסבמארסבמארס    20202020        
        ד' בניס� תשע"חד' בניס� תשע"חד' בניס� תשע"חד' בניס� תשע"ח

  

    כוחו	ראשית לבא :2נאש( 
505

 1כ� #א�#קוד� כול לא נכו�, ושתיי�, אני אומר: ג� א� כ� נכו�, זה בסדר גמור מבחינתי. אלא  ת:

 2  .לפני%.. �נבית המשפט יקבע אחרת, ואז אני אתח

 3  .תעובדו –ורה בוא נתחיל: עובדות. מה ק  ש:

 4ליוסי חוגרי. יוסי חוגרי מטפל בזה. מטפל בזה ברמה של לראות א� זה עומד באותה  אני פונה  ת:

 � 5זה כסת"ח. אבל #אני בעול� שלי אומר: אחי, זה מה ., זה הדבר היחידוינברגהנחיה של רונ

 6  – – –מבחינתי אני לא משנה,

 7  מבחינת& הול& למה? זה תחת סטודנטי�?זה   ש:ביהמ"

 8  זה בדיוק הנקודה.  ת:

 9  תחת מה זה חוסה?  ש:ביהמ"

 10  זה בדיוק השאלה. השאלה עלתה לרונ� ע� יוסי חוגרי.  ת:

 11קשר ע� מטרות העמותה. כל התקופה דאוד מצלצל אליי. אני אי% זה בדיוק מתהשאלה:   ת:

 12פתור את זה. שאפשר ל אני חושבכ�, כ�, לא, לא, לא סת� בשביל למרוח אותו.  אומר לו:

 13בסדר, אפשר לחשוב... כל  –קי� בעמק הירד� יאהק תאל� השקל לעמות 300להעביר את 

 14. לא זו הבעיה. אבל עכשיו צרי% לבחו� א� זה כ� עומד או לא “נו„הזמ� אימא שלי אומרת: 

 15ולכ� ג�  – cruise#עומד במטרות העמותה. בא יוסי חוגרי, אחרי תקופה שהוא נמצא ב

 16כי ניסיתי לשק�  מרחתי אותולדאוד. בהקשר הזה מרחתי אותו. לא  תי ע� התשובהבהתעכ

 17  את הכס�, אבל... ובעצ� אני לא הול% להעביר לדווקא צג שלו איזה מ

 18  מה בדקת�? זא  ש:ביהמ"

 19  – – –קא, אמרתיוהוא בדק. הוא אמר: לא מתחבר. אני התעצבנתי דו  ת:

 20  רגע, ְלמה לא מתחבר?  ש:ביהמ"

 21בוא, ת� לי לבדוק בעצמי את הסיפור הזה של לא מתחבר למטרות העמותה. אמרתי ליוסי:   ת:

 22כי אני רציתי לעזור, רציתי לעזור. אז אני  –. יכול להיות שמה שאני רואה הזאתהעמותה 

 23  – – –שאי� פה... זה. אז זאת אומרתבודק, ואני רואה שבאמת מדובר פה בספורט הישגי. 

 24  אי� פה מה? אתה לא ברור.  ש:

 25 התותו מתווה שהיוע7 המשפטי של העמואי� פה יכולת, את אאי� פה יכולת לפרויקט משות�.   ת:

 26. דובר במיליו� וחצי עכשיוכ% טוב בזמני� #אני לא כל –אמר שזה בסדר. את אותו כס�, ת� לי 

 27של הפרויקט  הקיאקי�. זה צרי% להיכנס לקטגוריה תאל� יל% לעמות 300שקל חדש, שמתוכו 

 28כ� או לא. הגיע היוע7  –לנו? מטרות עמותה  המשות�. נכו�? הרי זה המתווה. מה התווה

 29כול יאל� שקל שומאתיי� י למסקנה שלו. אני, קצת היה חבל לי על המיליו� המשפטי של

 30לו: ת� לי לבדוק בעצמי, אני רוצה לבוא אלי% ע� חוות דעת אמרתי להישאר מהדבר הזה. 

 31 רה יכול להתחבר. לא עבשזה ספורט הישגי. לא ראיתי אי% ז זה לא... ראיתי ;תנגדית. בחבר>

 32  – – –הכס�

 33  &?הנחיית פי)על  ש:ביהמ"
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 1  – – –הנחייתי פי#על  ת:

 2  פתיחת החקירה?בלי קשר ל  ש:ביהמ"

 3  פתח. בוא נית� קרדיט ג� לתביעה.הסיפור מת בלי שו� קשר. אבל רגע,  ת:

 4ה� לא  –'. כמוב� החקירה הגלויה. החקירה הסמויה 14בדצמבר  24)תחת בהחקירה נפ  ש:

 5מעיד, ואני רוצה יו� לפני זה. דני מעיד במשטרה יו� לאחר מכ�. הוא  – 23)ב יודעי�.

 6  – – –להתייחס

 7  אז אני אספר את הסיפור לבית המשפט.  ת:

 8ואני, אני חייב  –ואז, בשיח ביני לבי� דני  .דר% העמותה נגמר הסיפור, לא מעבירי� את הכס�  ת:

 9. מה ההסכ� הזה אומר? ג� ה� לא שתבינו את הנקודה הזאת: לנו יש הסכ� ע� קר� היסוד

 10. כל מה בשנהלי�, כ�? אנחנו נית� לעמותת איילי� שלושה מיליו� שקל ותמימי� כאלה גד

 11  הול% אלינו. – על הסכו� הזה on topשהוא 

 12  סליחה? – – –היינו לקר� היסוד. ואני ודני,  ת:

 13  ת.ומתרו  ש:

 14באוסטרליה. באירופה, בדרו� אמריקה וגייס כס� זה הגו� שמ ,אז אני אסביר. קר� היסוד  ת:

 .� 15מהעול� היהודי. ה� מגייסי� בכל שנה לא יודע מה, סכו�, ובכל שנה הכס� הזה הול% וקט

 16פוני� לגו� כמו בבעיה. אז מה ה� עושי�? ה�  היהודיתא� ה� מגייסי� פחות, הסוכנות 

 17נחנו גליי� שלי. א: דני, אל תל% ברטיבי מאוד בעיני התורמי�. אומרי�, שהוא אטרקאיילי�

� שקל בכל שנה, ומה שנגינבטיח אתכ�. קחו שלושה מיליו� 18לזה הול% לטובת  טופ#יס או

 19 –של הסוכנות היהודית. סת� כדי לשבר לכ� את האוז� של העול� הזה. הכול  ביהתקצ

 20תנועות סיבוביות, כ�? רק ש... שנבי�. עכשיו, שלושת מיליו� השקל האלה הגיעו ע� התניה. 

 21, כמו שאני רואה אותה. שמנהל הכספי� יהיה יוסי לגיטימיתאמת מפורשת, אבל התניה ב

 22בסוגריי�: מעת לעת מגיע תור� ואומר, אה, אבל פה  המשפטחוגרי. אני רק אגיד לבית 

 23י�, ואני קופ7 קופ7 לקיאק�... עכשיו אני י. סכומתרמתי ארבעהתרמתי שני מיליו� דולר. פה 

 24  – – –ג� לנושא המדליות

 25  ככה אנחנו דוחסי�. אל תקפו�.ג�   ש:

 26זו  .2014בדצמבר  18. ‘)‘)‘)‘)202202202202נ/נ/נ/נ/‚‚‚‚(תמליל שיחת טלפו� הוגש וסומ� (תמליל שיחת טלפו� הוגש וסומ� (תמליל שיחת טלפו� הוגש וסומ� (תמליל שיחת טלפו� הוגש וסומ� הראינו שיחה מקוד�   ש:

 27  שיחה שבעיניי באמת מראה את הכול. זה שלושה ימי� לפני המעצר. (קורא)

 28  – – –לא, אבל אני רוצה כ�  ת:

 29  תקרא אותה. נכו�.  ש:

 30. אני ג� מוכ� “לקחנו על עצמנו משימות[...] דאוד.  [,]מת�: אנחנו חייבי� כס�„אני אומר:   ת:

 31פרויקט ל לפרט לבית המשפט אילו משימות לקחנו על עצמו. אז הוא אומר לי: (קורא).

 32  בשדרות. לפרט את הדברי� האלה?

 33  .כ�. כ�  :ש
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 1  – – –הל% נמצאי� בה. יאיר לפיד שאנחנועכשיו בוא תראה כמה... כמה מבאס הסיטואציה   :ת

 2  העמותה. תתה בדקת וראית שזה לא עומד במטרוהיינו בשלב שא  ביהמ"ש:

 3  נכו�.  ת:

 4  ואז הורית לעצור.  ביהמ"ש:

 5  – – –עיו� שתור� מעבר לשלושת מיליו� השקלנכו�. ואז היה ר  ת:

 6  שהכס* לעמותת הקיאקי� יגיע מתור�?  ביהמ"ש:

 7  מקר� היסוד.  ת:

 8  אפשר כל הזמ�...). אירגע, עצור. בית המשפט חד. ל& לשורה האחרונה של התמליל  ש:

  9 

 10  :2ב"כ נאש� 

 11  “.[...] שבוע הבא קר� היסוד[...] „שאיננו ממציאי�. כתוב:  –דוני אמה שאני רוצה להראות ל

  12 

 13  הנאש� ממשי&:

 14רציה. הינה דר% ינספקו. ה� באי� ואומרי�: הייתה של התביעה בואו רגע ניכנס לראש  ת:

 15ביר לי�? הינה, נעילא יכול דר% עמותת אי אנייושב במחשכי� ע� עצמו ואומר:  מת�. תיצירתי

 16  היסוד. �את זה בתנועה סיבובית דר% קר

 17זור לה� אתה מחפש דר& עדר& העמותה, אבל כדי ל לא יכולאתה אומר שאתה   ש:ביהמ"

 18  התרומות.

 19הבי� לא משפט� גדול, אבל אני רוצה רגע ל; אני מבחינה משפטיתאני רוצה להקשות על עצמי   ת:

 20מחויבי� להעביר  קר� היסודהשקל ש מיליו�יינד. א� מתו% שלושת מ#או�#את הסטייט

 21אני כ� רואה  – ותהאל� תעבירו לעמ #300בכל שנה אני אומר: תעבירו רק מיליו�, ו לעמותה

 22  בזה בעיה.

 23  למה?  ש:ביהמ"

 24ושיח? דני גייס תורמת ספציפית, הוא גייס אותה. אבל #גיהיה השעת מזה. מה העמותה נפג  ת:

 25ורכב להסביר לכ�. מ זהכמה תבינו  –. אפשרות אחת הייתה overאל� הדולר האלה היו  130

 26 ,שנייהקר� היסוד. אפשרות  %אל� השקל האלה להעביר דר 160את  אפשרות אחת הייתה

 27 י�יש פרויקט נחמדה מול קר� היסוד, זה ללכת לתורמת ולהגיד לה:#שהיא קצת אפשרות לא

 28  – – –עליה� נחנו סומכי�אש

 29  ?“תעבירי ישירות„  ש:"ביהמ

 30דיבר ע�  –תראה איזה חוצפה הייתה לחקירה  –תעבירי ישירות. דני יו� לפני החקירה   ת:

 31  מנהלת הכספי� של קר� היסוד. אמר לה: אנחנו יורדי� מהסיפור הזה.

 32  – – –יורדי� מהרעיו� הזה. עכשיו, מה עלה לדני בראש? אני רוצה שתבינו: לא ש...  ת:

 33  “?יורדי� מהרעיו� הזה, „אומרתזאת רגע, מה   ש:

 34  – – –יורדי�  ת:
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 1  .. נגמרעובדותבדות, ותתחיל בע  ש:

 2של קר� היסוד, הכספי� עכשיו, אילו רק הביאו את רונ� מרו�, מנהל  �.יקנגמר, אי� קיא  :ת

 3היה אפשר למצוא דברי� אחרי� לפחות אני לא יודע,  –, אז הוא היה אומר �סמו% לאירועי

 4. קוש בלבושקשחקירת המשטרה, זה אבל להגיד שהנושא של הקיאקי� לא קרה בגלל  –פה 

 5  וכספי ציבור. זהו. בנוגקל ו רק ע� הנושא שלננשאר

 6'. הוא מדבר 14אני חוזר אחורה. אנחנו בספטמבר  ‘)‘)‘)‘)203203203203נ/נ/נ/נ/‚‚‚‚הוגש וסומ� הוגש וסומ� הוגש וסומ� הוגש וסומ� ; שיחה תמליל(מציג   ש:

 7  אית& על הקיאקי� האלה.

 8  רגע, השיחה מתי?  ת:

 9קר� היסוד  –רי שמטרות העמותה נבדקו. אתה רוצה להגיד: מילה שלי חספטמבר. אב 18)ב  ש:

 10  תעביר, וסיפרת שירדת� מזה.

 11  למה ירדנו. המשפטירדנו. אני לא סיפרתי לבית   ת:

 12  בבקשה.  ש:

 13 300למה ירדנו מזה. לא בגלל שחשבנו שלא ראוי להעביר  המשפטאני רוצה להסביר לבית   ת:

 14יברנו איתה על השדרות, דאל� שקל לקיאקי�. אלא דני אמר לי: תקשיב, זאת תורמת חדשה. 

 15 ,לה: תקשיבי אליה עכשיו, כתורמת חדשה, ולהגידדיברנו איתה על הפרויקט בשדרות. לפנות 

 16זה  –מהממשלה יא לנו עוד תקציבי� אנחנו סומכי� את ידינו על פרויקט חדש, זה ג� יב

 17פני חקירת תהיה פה מחשבה שקמנו בבוקר, דקה ללשרו� את הקשר איתה. אני לא רוצה ש

 18המשטרה, חשבנו שזה לא ראוי. לא, זה ראוי. אבל לא רצינו לשרו� את הקשר. היא תורמת 

 19  של העמותה וזה חשוב לנו.

 20יבדוק  –, יוסי חוגרי ד לגו* שלישישל תור� מקר� היסו ביציאה אשר לי שג� כשמדברי�  ש:

 21  .את זה

 22  נכו�.  ת:

 23  יאשר את זה.  ש:

 24אני אסביר ל% ג� למה. אני לא מעוניי� להיות קבל� של הוצאות כספי�  אבל .משמעית#חד  ת:

 25ליגה את ידי לז לא למטרות העמותה. אבל אני לא את� שזהאולי לא למטרות... אי� לי בעיה 

 26הייתי בהיר.  לא אולי –ציבוריי�. אני רוצה רגע לסכ�, להסביר של כספי� אולי לדברי� שה� 

 27משמעית, לא #עובר דר% העמותה. חד –מה הקו שמנחה אותי? מה שהוא במטרות העמותה 

 28אנחנו מנסי� למצוא תורמי�.  –בורחי� מש�. מה שהוא לא למטרות העמותה אבל חשוב 

 29ת התרומות מעבירי� לנו. לתת שהוא מעבר לתקציבי הליבה, שהגופי� שמגייסי� עבורנו א

 30  דוגמה אחרת? ממקו� אחר?

 31תעבור לכובע של& כנאש�. אתה בעצ� צרי& לעצור בזה שהורית שלא להעביר את   ביהמ"ש:

 32הכס* כי הגעת למסקנה שזה לא למטרות של העמותה. ולכ� כל הטענה שרצית 
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 1לא יכולה להיות. כל הדברי� האחרי� ה�  גודובסקילהעביר כס* כדי להיטיב ע� 

 2  .כבר הציונות

 3עכשיו הכדור יעבור לידיי� של התביעה. ה� צריכי� להוכיח. א� הטענה של&   ביהמ"ש:

 4  תתקבל, היא תתקבל.

  5 

 6  :2ב"כ נאש� 

 7  ברו% הש�, אנחנו לא בתיק של אמו�. הכול מספרי� ושיחות.“. לא מאמיני� לכל מילה„אדוני אמר 

 8  עבור על השיחות, אדוני.לכ� אני רוצה ל

 9 

 10  הנאש� ממשי&:

 11  צלול לשיחה שלפני&. אני צולל לאמצע העמוד.  ש:

  12 
 13 ~–ה פ ס ק ה    –~

  14 

 15  העד ממשי&:

 16מ�: עוד לפני מיליו� ז. אני חוזר אחורה ב203הראיתי ל&, מת�, ולבית המשפט הנכבד את נ/  ש:

 17 מת�:„ ע העמוד אתה אומר לדאוד כ&:. ובאמצ2014בספטמבר  18וחצי ודברי� כאלה, 

 18צרי& לשמוע ממ& , טיפלתי בדברי� אצלי במערכת ועכשיו אני רק קיבלתי את המסמכי�

 19אלה שלי אלי& היא שתסביר לי את שה ).את המילי� המודגשות וגו' (קורא“ הנחיות

 20 א� זה יהיה חד„[...] השיחה הזאת. השיחה הזאת ע� הקיאקי�. אתה אומר: דאוד, רק 

 21  .“לו לשאול שאלותילהיות כל פע� אז כבר יתחא� זה יתחיל [...] „ו, “פעמי

 22. ועכשיו א� אתה רוצה לשמוע את 46נושא של סעי� זה קשור ל“, המסמכי� קיבלתי את„אז   ת:

 23זה קשור לשינוי שהיה אצלו ביחס לעניי� הזה. כי הוא בהתחלה ביקש, ואז הוא אמר:  –דעתי 

 24שיו אני מבקש חזר בו, לכ� היה: עכנושא הקיאקי�, אנחנו כפי הנראה יורדי� ממנו. ואז הוא 

 25אבל, „הקיאקי�. כ� להעביר או לא להעביר. עכשיו, שאלה: תיקח...  ממ% הנחיות בהקשר של

 26וגו' (קורא). עכשיו אני רוצה להיות ברור וחד למה התכוונתי “ פעמי דאוד א� זה יהיה חד

 27עביר כס� בי� במשפט הזה. אנחנו עמותה שמבוקרת חדשות לבקרי�. הסוגיה הזאת, של לה

 28קשר שקשור למשהו לא עלה על דעתי בכלל הֶ  .דבר פשוטלא עמותות, זה לא דבר פשוט. זה 

 29גליל, וה� #לי. עכשיו, תבינו את המשמעות. א� מחר יש ביקורת של משרד נגבהשהוא לא מנ

 30אל� השקל האלה? ואני אומר: אני העברתי את זה לדאוד  300באי� ואומרי� לי: מה זה 

 31אחרי זה ה� יכולי� להגיד:  יכולי� להגיד: רגע, רגע, רגע, זה לא נראה לנו טוב. ה� ;כתמיכה

 ֵRשאלות את� עו .� 32י דברה של מפלגה בישראל. מה החידוד שחשוב לי? לא פנימה בתו% הארגו

 33החוצה. שלא תהיה... אי% שירו�... הטביע לי מושג, לזות שפתיי�. שלא תהיה לזות שפתיי� 

 34בתו% העמותה פנימה כול� מיושרי� על העניי�: מנהל הכספי�,  .כלפי חו7, בהקשר הזה

 � 35מבקר פני�, היוע7 המשפטי. אותו סיפור חוזר ברוח חדשה. בכלל לא קשור אלינו. רצו



  

  יפו–אביב־בתל בית המשפט המחוזי

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

        2018201820182018    במארסבמארסבמארסבמארס    20202020        
        ד' בניס� תשע"חד' בניס� תשע"חד' בניס� תשע"חד' בניס� תשע"ח

  

    כוחו	ראשית לבא :2נאש( 
510

 1א הזה ג� יוסי לא אהב. הוא שסיפור לא פשוט. בנו – 9מזא"ה לולהעביר כספי� לרוח חדשה 

 2  העניי� הזה. תמאוד לא אהב א

 3  נגיע לזה.  ש:

 4 –ת מבחינת הנרא> –אל� השקל  #300הוסי� עוד דבר. לי חשוב יותר בעכשיו אני רוצה רגע ל  ת:

 5י�, ת� לי, לאיילי�, להקי� בית ספר לקיאקי� ואל תעביר קיאת� לי להקי� בית ספר לק

 6הירד�, קל לי ע� זה  כמוב� זה שהיא עמותת בת של המועצה האזורית עמק –לעמותת בת 

 7  .יותר. מבחינה ציבורית

 8. תעבור לעמוד ‘)‘)‘)‘)204204204204נ/נ/נ/נ/‚‚‚‚(התמליל הוגש וסומ� (התמליל הוגש וסומ� (התמליל הוגש וסומ� (התמליל הוגש וסומ� ' 14בדצמבר  17(מציג). זאת שיחה חדשה   ש:

 9האחרו�. זה פשוט מתקשר למה שהעדת כא� מקוד�. אני רוצה שהדברי� יהיו חדי� 

 10  וברורי�.

 11  אבל ת� לי את השורה.  ת:

 12  , כדי שכל הטקסט יהיה מלא. (קורא)20יל משורה חודאי, ודאי. אני מת  ש:

  13 

 14  :2נאש� ב"כ 

 15  זה דני. 26זה מת�, ובשורה  27בתמלולי� של המשטרה יש היפוכי� בי� מת� לדני. בשורה 

  16 

 17  :3ב"כ נאש� 

 18  .22נדמה לי משורה 

  19 

 20  :2ב"כ נאש� 

 21  צרי% להגיד במקו� מת� דני, ואז הכול מסתדר. 22די� גזית צודק כתמיד. משורה #אה, נכו�, נכו�. עור%

  22 

 23  הנאש� ממשי&:

 24בשיחה פנימית שלכ�, שאת� לא מעלי� על “. להגיד את האמת –הדר& היחידה „ )קורא(  ש:

 25  הדעת שמישהו מאזי� לכ�.

 26  נכו�.  ת:

 27יוסי  ד, את כל השיח הזאת. מהיו אני רוצה שתבאר לי, או תבאר לבית המשפט הנכבעכש  ש:

 � 28לא „מה זה  –צרי& לעשות... אני חושב שאמרת את זה, אבל עכשיו ג� רואי� את זה כא

 29  “.להגיד את האמת –הדר& היחידה „ומה זה “ זהוהתערבבנו 

 30לאר7. אני מחכה שהוא יחזור. אגב, #ז, בחו7אז הסוגיה פשוטה מאוד. יוסי חוגרי נמצא בקר>  ת:

 31של יוסי חוגרי שזה לא קשור למטרות העמותה. אני לא יודע  סופיתזה עוד לפני ההחלטה ה

 32ההחלטה. ואז אני מציע שהסוגיה של הקיאקי� תועבר דר%  ניא� זה חשוב, אבל זה עוד לפ

 33א� הכס� הזה לא הול%  :over and above#השלושה מיליו� של ה במסגרתקר� היסוד 

 34“ הדר% היחידה להגיד„לקיאקי�, אז הוא הול% לקר� היסוד. הוא לא יגיע לאיילי�. עכשיו, 
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 1זה  –“ מילה לא ברורה„. יש פה ה לינדה מירלסז –“ להגיד לה„זה “, ל%„לפי דעתי זה לא  –

 2של  יה, תגיד לה שיש שינוי של הפרוג'קטסשאתה בא אללינדה מירלס. שלא יהיה מצב... 

 3  ייעוד התרומה. וזה לפני חקירת המשטרה.

 4  “?לא התערבבנו„ומה זה   ש:

 5זה. נקודה, השאנחנו, עמותת איילי�, לא נהיה חלק מהדבר  זאת אומרת“, זהלא התערבבנו ו„  ת:

 6. לפי מה שאנחנו, בשיח הפנימי בינינו, העמותהסו�. למה? למה? כי זה לא חלק ממטרות 

 7  הגענו למסקנה.

 8אני אשאל  זהאז לפני  ,שהיא פרשה גדולה מאוד אני הול& לנושא הבא, שזה פרשת רונ� צור.  ש:

 9אינו ות. אמרת שסירבת לדאוד לבקשה של החצי מיליו� שקל במזומ�. ררשתי שאלות קצ

 10דאוד לטיסות של דאוד  בחומר עוד שתי בקשות של דאוד שסירבת לה�. אחת היא בקשה של

 11  ושל פאינה.

 12 סה. היה ברור לילבקשות של הט –אגב, לא אליי  –מותה עהתשובה היא: הגיעו פניות ל  ת:

 13ב בהבנה. דני ניהל את זה חשו עכשיו, –שהתשובה היא לא, ולא. ביוזמתו של דני, פע� אחת 

 14ווה. זאת הטיבה קסלו הוא פנה לדאוד לנסוע לכנס במושאבי�. ביוזמה שגיוס המאג� 

 15 –ה. באותו זמ� אגב ציפי לבני נסעה לקנדה. בדיוק באותו מתווה. אבל נהיחידה שכ� מומ

 16זה  –בעניי� הזה יוסי ואני היינו תמימי דעי�  –כשהגיעו בקשות שהיוזמה הגיעה מה� אלינו 

 17מאה  –מה שבמטרות העמותה  –המבח� מבחינתי  חשוב שיודגש:זה לא. ו –בנושא הזה  לא.

 18אני מוכ� לסייע. מוכ� לסייע.  –אחוז. מה שלא במטרות העמותה והוא מטרה ציבורית ראויה 

 19וזה הקו שעומד. מה שיש חשש הכי קט� לזליגה כזאת או אחרת לכס� שימצא את דרכו 

 20צא מהעמותה ולא במסגרת שימוש מה שיו אנחנו לא ש�. לא במסגרת –יות ורא#למשימות לא

 21  שלנו לטובת הפעלת הדבר הזה. זה הנקודה. networking#ב

 22הבקשה הנוספת, שהיא כ� מופיעה בכתב האישו� אבל מאוחרת יותר, בסדר של כתב   ש:

 23רסו�. אני מדגיש: לא רונ� אל* ש"ח לטובת חברת פ 300קש ממ& האישו�, היא שדאוד בי

 24  מקביל אליו.צור, אלא נוס* לרונ� צור או 

 25  קוד� כול תמקד אותנו מבחינת לוח הזמני�.  ש:

 26זה לקראת הסו�. לקראת חקירת המשטרה. אני אמרתי קוד� לבית המשפט שע� הבחור   ת:

 27, היה צרי% לייצר קווי�. היה צרי% לייצר קווי�. זה לא איזה מערכת גודובסקיהזה, דאוד 

 28 למתוח את הקו וצור% של% לצייר את הגבול.. זה כל הזמ� ניסיו� שלו “קליר#קאט„יחסי� של 

 29  – – –היו דברי� לקראת סו� החקירה

 30  .2014סו*  ,לא החקירה  ש:

 31ובחירות  יציוניי�לי לנורות אזהרה. פע� אחת נקבע בחירות, וכספי� קואל ו. שגרמ2014סו�   ת:

 32זה קו אדו�. לא אצלי, אצל כול�. פע� שנייה היה במסגרת החלטת הממשלה אפשרות  –

 33גדיל את התמיכה לאיילי� בעוד שישה מיליו� שקל. א� בית המשפט יראה, אז אני אכוו� לה
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 1אותו בהחלטה. אז הצור% הזה של בחירות, פלוס העניי� הזה של... הרצו� שלנו לקבל 

 2תראה,  –מעלה אצלי את החשש, ע� הזיכרו� על החצי מיליו�  –תקציבי� חדשי� מדאוד 

 3רי% פה להיות זהירי�. עכשיו, למזלי עקבו אחרי דאוד. שצ –תשעה חודשי� –מדובר בשמונה

 4בוא איתי לפגישה תאני מבקש מאימא שלי שואני קובע איתו פגישה על הענייני� האלה, 

 5הזאת. ואני אומר לה: תקשיבי, בגלל שהבחור שור מועד, כמו שאמרנו, בשביל שלא יבקש 

 6אל� שקל לפרסו�  300מנו לממ� בכלל בקשות... קצת התפזרתי, כי לפני זה עלה איזו בקשה מ

 7אני עשיתי את הקישור בראש.  –משהו. ואני לא הבנתי על מה, ואני הבנתי שע� הבחירות 

 8אמרתי לאימא שלי: אימא, מה אכפת ל%? אני ג� ככה לוקח אות% לאיכילוב לבדיקה, אז 

� 9  ?זה התעצב� מהסיטואציה הזאת... אנחנו נגיע לזה#אד� מה#תצטרפי אליי לפגישה. הב

 10  '...14בנובמבר  16אנחנו נגיע לזה. אתה מדבר, אז אני זור� אית&. יש שיחה יו� למוחרת,   ש:

 11גרתי להביא את אימא לישיבת עבודה. אני אני רוצה שתבי�: לא ִש  –רק בזמ� שאתה מחפש   ת:

 12  עשרה.#לא ילד ב� שלוש

 13  וצצה?תפהאז הישיבה   ש:ביהמ"

 14אתה מבי�? בשיחה “. עד הורי�„נו שאומרי� צלולא העז. יש מושג אהוא רצה לבקש בקשות   ת:

 15ה הזאת נהזק ,זאת הזקנה הזאת? אמרתי לו: דאוד שהייתה אחרי זה הוא נורא התעצב�: מי

 16  זו אימא שלי.

 17בגלל שבאתי ע� אימא שלי, הוא  –ואני עכשיו רק מפרש� אותו  –זאת, לפי דעתי הבישיבה   ת:

 18  לא העז לנסות עוד פע� למתוח את הקווי�.

 19  אז מה כ� היה?  ש:ביהמ"

 20לא היה כלו�. והוא התעצב� על זה. וחשוב לי שתבי� באיזה עול� אני חי. סמו% לחקירת   ת:

 21המשטרה. בזמ� שטועני� שאני נות� שוחד, בלי שו� מחשבה, בלי בקרה, עושה דברי� 

 22  חריג.#זה סופר –במחשכי�. אז אני עושה איזשהו קו אדו�, מביא את אימא שלי 

 23  ביקש לפרסו� ומה ענית?מה הוא   ש:

 24ככה אני הבנתי את זה, ואני אמרתי לו:  – אל� שקל לפרסו� לצורכי המפלגה 300הוא ביקש   ת:

 25  לא. לא יהיה. לא הפו%, לא דר% תור�, לא דר% קר� היסוד, לא שו� דבר. נקודה.

 26  – – –טוב. אז א� כבר עסקינ� בסירובי� של  ש:

 27  רגע.  ת:

 28  כ�.  ש:

 29ה. זה לא עומד בחלל ריק, לעלות לי בכס� שאמור להגיע כתקציבי� לעמותזה כביכול יכול   ת:

 30  , הלוא. אתה לא יודע מה התוצאה וההשלכות של האמירות האלה.האמירות

 31מאחר שכבר עסקינ� בסירובי� של&, והזכרת מקוד� לבית המשפט קוד� שהיו פעמיי�   ש:

 32ו לה לא לקבל כס*, וזה שאורית לרנר העידה שהיו מקרי� שאנשי� שרצו לקבל כס*, אמר
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 1לרנר ואמרת לה לא לקבל. את הפע� לאורית  פע� שהתקשרתאתה, אז אתה העדת על 

 2  השנייה היא זכרה פחות.

 3  נכו�.  ת:

 4שיחה ע� הגברת סתיו וי�, שהיא במקרה אחותו  &סט אני רוצה להראות לכדי לקבל קונטק  ש:

 5  – – –של העיתונאי גידי וי�

 6  שהוא חבר שלנו.  ת:

 7  מנהלת מחוז דרו� בעמותה. הייתהשהיא   ש:

 8ותה משהע יודעי�7, ואנחנו ואת גידי וי ,נכו�, בתקופה הזאת. וא� כבר מזכירי� את סתיו וי7  ת:

 9 –זאת, הכול חשו� בה, הכול ידוע בה, ואי� שו� דבר במחשכי�, וזה בליבת הניהול שלה ה

 10בתחו� השחיתות יושב האח שלה, שהוא בעיניי אחד העיתונאי� המבריקי� במדינה, 

 11  אז כביכול, זה היה אמור לצו�. –הציבורית 

 12. ואתה חושש... אתה ‘)‘)‘)‘)205205205205נ/נ/נ/נ/‚‚‚‚(התמליל הוגש וסומ� (התמליל הוגש וסומ� (התמליל הוגש וסומ� (התמליל הוגש וסומ� ' 14באוקטובר  25השיחה היא מיו�   ש:

 � 13  .‘האר�‚לא חושש, אתה מברר. שעושי� תחקיר בעיתו

 14ו מעיתו� סתווית[,] תקשיבי רגע. יש איזה תחקיר שעושי� עלינ„. 16אני מפנה אות& לשורה   ש:

 15ואתה מעלה את שלוש  “.האר�. אנחנו לא יודעי� מי זימ� אותו, יש לנו שלוש השערות

 16אבל מה שאתה לא מעלה על הדעת  .מעט נתייחס אליה�, כי ה� חשובות ההשערות, שעוד

 17  זה איזו קונספירציה ע� דאוד, שאותה יפרסמו. תתייחס.

 18פה לבית המשפט זה  חלהוכי שאני מנסהטוב, התשובה היא בגו� השאלה. אבל במהות, מה   ת:

 19בזמ� אמת, בהקלטת סתר, יש חשש, של העמותה, חשש לגיטימי. שעושי� כתבת תחקירי�  –

 20על איילי�. זה יכול להיות הרסני, דבר כזה. אז אנחנו מעלי� בדעתנו אילו דברי� יכולי� 

 21ש�! הרי לכאורה, להיות שיצופו במסגרת תחקיר כזה. כל נושא ישראל ביתנו אפילו לא עולה 

 22אילו הייתה קונספירציה כפי שהמדינה טוענת, ואתה מתהל% באיזשהו... מערכת יחסי� 

 23מושחתת ע� אד� בעייתי מאוד, אז זה צרי% להיות החשש הראשו� של%, בתו% המסגרת 

 24הזאת. אז אילו הביאו לי איזו ראיית זהב ואמרו: הינה, יש פה תחקיר ואתה חששת שנושא 

 25י בתו% התחקיר הזה, אז אני אומר: וציוניי� ע� ישראל ביתנו יבוא לידי ביטהכספי� הקואלי

 26באמת, אני נמצא בתו% הקלחת הזאת ואני מבי� מה הול% סביבי. מה אני כ� חושש, וזה 

 27         חששתי? וזה יחבר אותנו לרונ� צור בצורה נפלאה. פונה אליי דני ואומר לי: מזכיר 

 28  – – –עמידר

 29“. ער� מעמידר„זה  22. (קורא) בשורה 22–21נפנה את בית המשפט לשורות רגע, לפני כ�   ש:

 30  רונ� צור.לבית המשפט למה זה קשור ל תסבירואז אתה אומר לה כ&: (קורא) עכשיו 

 31, האירועי�, ה� באותו זמ�. פונה אליי יותר#או#פחותתו זמ�. זה וקוד� כול בתארי% זה בא  ת:

 32ראש הכנסת. #של הליכוד. א� אינני טועה, אפילו קשור ליושב יציונידני ואומר: כס� קואל

 33נעביר לעמותה שניי� וחצי מיליו� ש"ח, ובמסגרת מיליו� ש"ח מתו% השניי� וחצי יופעל 
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 1פרויקט משות� לחברת עמידר ולאיילי�. מה הקשר שלנו? חלק מכפרי הסטודנטי� נמצאי� 

 2אותה,  נפתור –בעיה ע� זה. א� זה בעיה בדיור הציבורי של עמידר. עד כא� אני לא רואה שו� 

 3אני לא חושב שבית המשפט צרי% לפתור אותה. אנחנו קובעי� פגישה, לפרוט את הדבר הזה 

 4דקה „בשהמשרדי� היו אפילו  אני חושב –. אני ודני מגיעי�, יושבי� עבודהלתוכנית 

 5יליו� הול% ואז פתאו� אומרי� לנו: תקשיב, מתו% הכספי� של הקמפיי� חצי מ“. לשמונה

 6טגי? ולמה טרמר: למה אני צרי% יוע7 אס. והינה הוא יושב כא�. אז אני אוגיטיוע7 אסטרל

 � 7שדיברתי ע� דאוד. אני אומר: חבֶרה, וחצי חצי מיליו�? ועל מה? זה מתחבר לי למיליו

 8אנחנו  הזאת שמולהקי� האלה אנחנו לא משחקי�. קמי� והולכי�. החבורה חתקשיבו, במש

 9ל לאורית לרנר, בחור, ומצלצלי� אלינו... אני מצלצומדי� זה ראש הלשכה של נתניהו, ועוד ע

 �10 לטות. שלא יעבור הכס�. ה� מצלצליאשלא יהיה לי פ –אומר לה: אורית, תקשיבי, הפע� 

 11לא עבר הכס�. והיה ממש...  �. למה? כ... לא עבר הכס�, בפועלחנו נשרו� אתכנואומרי�: א

 12חייב להגיד, כי אני חושב שג� הוא לא י סוגיה הזאת. אגב, לא מצד ער�, אנלא נעי�, סביב ה

 13לפאינה... עבור הסו� בפרטי�. וזה קורה במקביל לזה שאני מואש� במת� שוחד  היה עד

 14באותו זמ�. עכשיו, זו לא טענה  בדיוקפאינה קירשנבאו�, בדמות יחסי ציבור לרונ� צור. 

 15מהות שלו. אבל קוד� כול תבי� הצעירי�, ומה היה  מספיק טובה; חכה, נגיע עוד לפורו�

 16שהראיות וכתב האישו� מדברי� בשני אנשי� שוני�. מהפגישה הדרמטית של סירוב החצי 

 17מי�, או שבועיי� חק של עשרה יזאת אומרת, במר –וקונספירציה “ י� יצירתיותכדר„מיליו� ל

 18רותי, וכל הדברי� שאנחנו מדברי� ו (נוקב בש� אביו)אד�, מהב� של #משתנה ב� – האו שלוש

 19מחשכי� ועכשיו תופר ע� דאוד גודובסקי איזו מערכת בבה� פה, לאיזה אד� שיושב 

 20ר פאינה קירשנבאו� בדמות יחסי ציבומושחתת. אותו דבר, אותה דואליות: אחד נות� שוחד ל

 21ת. זה ... זה חמור. כי זה אישי. זה מה שנקרא מתת אישיפיקטיביי� שבעצ� משרתי� את פָ 

 22. יש לזה מדרג מוסרי, אני לא “לקד�רוצי� „אליה. זה כבר לא קיאקי� ועמק הירד� ו –ממש 

 23הינה, מגיע לסכו� אחר; משתנה; דוחה כס�; מקבל  –מר על זה. ופה ויודע מה בית המשפט א

 24. עושי� תחקיר פתחתית. על העמותה ועל היכולת שלה להלא אישיי�, לא פיז –איומי� 

 25לא עולה רונ� צור. אני לא אומר לסתיו: תקשיבי, יש פה סיפור ע� רונ� צור.  –בעיתו� האר7 

 26אני אומר לה: יש עניי� של חצי מיליו� שביקשו מאיתנו במסגרת הזאת. את זה אני לעצמי לא 

?� 27  מבי�... בסדר, אולי בחקירה הנגדית נגיע לאי% ה� מחברי�. נגיע לרונ� צור, נכו

 28). שהמדינה טוענת שאתה מקבל תמליל שיחה(מציג  2014שישה באוקטובר  .עוד שנייה  ש:

 29את הקונטקסט.  המשפט. אני רוצה לקרוא ושתסביר לבית ‘)‘)‘)‘)206206206206נ/נ/נ/נ/‚‚‚‚(הוגש וסומ� (הוגש וסומ� (הוגש וסומ� (הוגש וסומ� פסאדות 

 30 אי[...] „ע העמוד. דני אומר ל&: (קורא). אני דולג. ואז אתה אומר לו כ&: צאמבאני מתחיל 

 31שלי: מי זה דוידי, מה הוא  והשאלהוגו' (קורא). “ אפשר להביא מישהו שלא מתאי�[...]

 32ביקש מכ� לקחת, מה היחסי� שלכ� איתו ומה משמעות הסירוב לא לקחת את מי שהוא 

 33  שתיקחו? מבקש
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 1דוידי הוא ראש העיר של עיריית שדרות. אגב, עושה פעילות מבורכת למע� העיר. במסגרת   ת:

 2אית� בעיר שדרות, הבקשה של יאיר לפיד להקי� כפר בחמישי� מיליו� שקל במהל% צוק 

 3כספי� ושי�, הדבר קורה בעיר שדרות. כל השמתוכ� העמותה עשרי� והממשלה של

 4שדובר בה� בכתב האישו� לא שווי� כאי� וכאפס ממה שדוידי יכול להחליט  יציוניי�הקואל

 5באבחה. ואני רוצה לפרט. הכפר נבנה בהיק� של שלושי� מיליו� שקל. עולה השאלה מי יהיה 

 6י יהיה בעל המבני�. אני בא ואומר: חבֶרה, כשאני התחייבתי לשר האוצר בעל הקרקע, מ

7� שקל מהעמותה, זה לא שכבר בטלפו�, בשיחה ע� השר, היה לי עשרי�. ויהביא עשרי� מילל 

 8שההחלטה א� להקצות את  זאת אומרתאני חשבתי שנוכל לשעבד את הקרקע ולקבל כס�. 

 9להשאיר אותה בעירייה היא דרמטית, מבחינת ההסתכלות שלי. ופתאו�  והקרקע לעמותה א

 10יש איזה סיפור קטנט�, בשאלה מי יהיה מנהל הכפר. אני אפילו לא ידעתי מי זו הדניאל הזאת. 

 .� 11 לאאמרתי: אני אני רק ידעתי שהגורמי�: נחמי, שלומית... לא חשבו שהיא מתאימה לעניי

 12טוב וכל העניי� הזה. יש א מתאי�. זה באותו זמ� של שמו שלמישה חושב שזה לעניי�, לקחת

 13נעימה. אני אומר לו: תקשיב, דוידי, אני מצטער, זה לא יכול לעבוד #שיחה ע� דוידי, שיחה לא

 14 אניואחד דברי�. #י כפיתי על הדרג המקצועי שלי אל�והוא אומר: אתה מדבר? אנ .ככה

 15  התנהלות שונה. –תו פרק זמ� וי�, אהבנתי אותו. אז אי% זה מתקשר? עוד פע�: שני אנש

  16 

 17  :2ב"כ נאש� 

 18שיחה הזאת. ואנחנו פנינו לתביעה וביקשנו ה הזאת. לכ� לא קיבלנו את החישאמר פה מת�: אי� לנו ה

 19ות. ואז ה� אמרו: המשטרה צריכה לסווג, לא צריכה לסווג. ואז הבוקר התובע הרבה מאוד שיח

 20מצאנו שיחה שבה דוידי ע� מת� משוחח. אני משבח אותו. די� קרמר, מתקשר ואומר: #בהגינותו, עור%

 21  – – –רק אני אומר: הטיימינג

  22 

 23  ב"כ המאשימה:

 24  – – –אז ע� תשבחות כאלה עדי� בלי תשבחות. אדוני

  25 

 26  :2ב"כ נאש� 

 27  .עוד לא סיימתיאני 

 28רי. אני משבח אותו, אני מנומס. הסיבה היא עובדתית: יש המו� בבדיוק. הסיבה היא לא לעלוב בח

 29חשוב לנו, שעוד לא קיבלתי אות�. יש “ קצת„, שהוא וינברגדי� #יש ג� למשל שיחות ע� עור% –שיחות 

 30  לזה משמעויות, שאני באמצע פרשת הגנה ואי� לי חומר החקירה.

  31 

 32  :2נאש� 

 33עיקר השיחות היו באמצע חקירת המשטרה. איפה  –אני יכול להגיד עוד משהו? איפה החומר 

 34  “...נסדר ל% ככה“, „תגיד ככה„מגונות, מגונות. התרשומות? הצעות 
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  1 

 2  ב"כ המאשימה:

 3  א� יש לחברי טענות בנושא ההגינות שלנו, זה לא הזמ� לזה. בבקשה שיטע�. במועד.

  4 

 5  הנאש� ממשי&:

 6, בקשה של מפלגת קדימה. החקירה בחומרראיתי  –דבר אחרו� ואז אני צולל לרונ� צור. עלה   ש:

 7  שביקשו כספי�. –זוכר, אתה תזכיר לי  אל ניא –של יעקב אדרי, שהיה שר 

 8  היא ביקשה שנקנה חולצות לאיזה כנס, ואמרנו לא.  ת:

 9זה היה ג� תקופת פריימריז, היא פנתה אלינו. המו� תקציבי� עברו מהמשרד באותה שנה. 

 10שזה  –עוזרי� לכ� מאוד. א� את� יכולי� ג� להביא פעילי�  אנחנו: בואו, תקשיבו, ואמרנ

 11 יב, שיבוא. לגשרוצה ימ –לצות. אמרתי לו: לגבי פעילי� וג� לקנות חו –, בעיניי תנורא פחו

 12לא. אנחנו לא מוציאי� על כנס פוליטי שלכ� כס�. וזה כחוט השני עובר בכל השני�  –חולצות 

 13  אפשר למצוא אפילו גרגיר.#בפעילות שלנו. אי

 14 – ל& מסמ& ותתייחס אליו ואני תופס אות&, ואז מראה –שו� רונ� צור. הטענה בכתב האי  ש:

 15רוצה לממ� יחסי ציבור שלה. התאריכי� ה� חשובי�. זה קורה, לפי  קירשנבאו�פאינה 

 16, ואז 2014אצלה בראש בחודש אפריל  “ניבט„הרעיו�  – 2014כתב האישו�, בחודש אפריל 

 17  היא דורשת ממ& באמצעות דאוד כס* לממ� את יחסי הציבור שלה. שנייה.

 18  – – –לפניאני רוצה עוד   ת:

 19  לא. תזכור את זה.  ש:

 20  בסדר.  ת:

 21בה רעיו�, ואז הכול פסאדה. כדי להפרי& את הטענה  “ניבט„ 2014זאת הטענה. שבאפריל   ש:

 22' 13 בדצמבר 23)בה קוד� לכ�, זאת אני רוצה להראות ל& מסמ& שאתה שלחת, חצי שנה

 23 ). אני רוצה להראות את המסמ& ואז לשמוע את ההתייחסות של&.83(מציג את נ/

 24וזה מוצג חדש, כי זה מראה את השרשור (מציג), את השרשור... של מה קורה (לביהמ"ש) 

 25סטיב�  .', חצי שנה לפני שהתביעה טוענת13בדצמבר  23)ע� זה. זה מאותו יו� עצמו, מ

 26. “תוכנית לישראל בי[תנ]ו פורו� צעירי�„[...] ותרת היא . הכלגודובסקימעביר את המסמ& 

 27הי, מצ["]ב המסמ&, לדעתי מצוי�[.] שווה להיפגש ולתכנ� כדי [ש]לפאינה „וסטיב� כותב: 

 28תסביר  –עכשיו תצלול לתוכנית ותסביר מי יז�, מה יז� (לנאש�) . “יהיה את כל הקרדיט

 29  .‘)‘)‘)‘)207207207207נ/נ/נ/נ/‚‚‚‚(הוגש וסומ� (הוגש וסומ� (הוגש וסומ� (הוגש וסומ� הכול 

 30נושא פורו� הצעירי�. הוא התחיל במאבק  “ניבט„ל צרי% להבי� איפה (מעיי�) קוד� כו  ת:

 31. איילי�, בהיותה הגו� המאורג� ביותר בהתאחדות הסטודנטי� הארצית, #2011החברתי ב

 32 שישב ברוטשילד.וכזו שמוכרת כתנועת ההתיישבות של ההתאחדות, הייתה הגו� המרכזי 

 33 400–300היו  –חשוב #יבי� את זה, כי זה היפר המשפט, ואני רוצה שבית זאת אומרת

 34; כול� היו של איילי�, ע� חולצות של התאחדות הסטודנטי� הארצית. זה הפעיל �סטודנטי
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 1בל שטייני7, אמר לי: תשמע, את� וצל אליי ילעליי לחצי� מטורפי�. יש לומר: טיפה בצדק. צ

 �2. אי% את� משתפי� פעולה הגוני�. אנחנו מחבקי� אתכ�, מעבירי� לכ� תקציבי#טיפה לא

 3ש. וקור. הפער בי� ההיצע והביע� הדבר הזה? היו שיחות: יש פה מאבק מוצדק, על מחירי הדי

 4לרתו� את הדבר הזה למקומות שבה� מדינת להוביל תהלי% של שינוי א� נצליח נצליח א� 

 5את ייתה יוצמה נוכל לעשות? שערו בנפשכ� שה –ישראל לא בנתה בעשר השני� האחרונות 

 6י המדינה לא רממשלה: כפרי סטודנטי� בדימונה, אופקי�, ירוח�. הע� היה מגיע. ה החלטת

 7בנתה. קוד� כול מה שהבנתי זה המגבלות ביכולת המנהיגות של דני ושלי. כי חשבנו: אנחנו 

 8שא של מחירי ונבוא, נצליח לרתו� את איציק שמולי וכל אלה, לפקוח את עיניה� מעבר לנ

 9. אני לא הצלחנו. יצאנו מש�, הקמנו את היישוב שיז�, שחלקכ� פה מכירי�הדיור וקוטג'. 

 10הקריטית, שזה  נה על הדור. בנקודה� אתה בווד. כי בסואהייתי בתחושת תסכול גדולה מ

 11לבי� הציבור. הממשלה בי� ראש  –זוכר את זה טוב  דני –היה צומת, שבו היינו ג� גור� מתוו% 

 12פורו�  לשו� לי הרעיאצ “ניבט„להסביר ל% איפה  מבקש נכשלנו ש�. אני .חשבנו שנצליח

 13לי מסמ%, כמה משפטי� של א' ד' גורדו�, שאני אחרי זה משמיע שולחת הצעירי�. אימא שלי 

 14הבו  !הבו לנו מתייאשי� !הבו לנו יחידי�„זול. רק שתבינו. גא אלאני  לסטודנטי�.את זה ג� 

 15המשקיעי�  ,המערכה, והבו לנו מתייאשי�אינ� עוזבי� את ששאינ� מתבטלי� ו ,לנו יחידי�

 16מה יחידי� מתייאשי�, מה יחידי� בכלל,  ,אז תראו ונוכחת� !את ייאוש� בבניי�, בבניי� אחד

 17זו, שרבי� ה� עתה  אלישר#מ� הכלל, יכולי� לברוא באר7 אפילו לא יוצאי� כל כ%

 18י� לברוא באר7 יצירה יכולשל איזה כוח של תחייה ו ,המתייאשי� ממנה. אז תראו ונוכחת�

 19ילי� זה קט� מדי. כדי להוביל פה יועל הרקע הזה אני ודני אומרי�: תקשיבו, א“. [...]ישראל

 20קצת יותר מיוקר תהלי% של שינוי צרי% לרתו� את כל הגופי� האקטיביסטיי� שעוסקי� ב

 21שמעו� פרס לקח  .שקצת הייתה חברה שלי בעבר – המחיה. הרקע לפעילות שלי ושל אלישבע

 22תאו� פשנפגשנו פע� בכמה שבועות. והיינו צוות חשיבה צעיר. לא מוזכר בסיפור הזה. צוות 

 23יו� אחד צ7 רונ� צור. זה אבסורד. וניסינו לחשוב אי% יוצרי� גו� אחד ממספר ארגוני� 

 24שאתה מבי� שרעיונות גדולי� בלי  שמוביל תהליכי�. יש נקודת זמ� בחיי�, בעשייה הזאת,

 25טובות. אתה כבר לא #זה נורא מבאס; זה מוביל אות% למחשבות לאכס�, זה לא שווה כלו�. 

 26ד. יפלדברי� האלה. אני מדבר ע� יאיר להצעיר שק� בבוקר ע� רעיונות. צרי% לגייס כס� 

 27וע� נעמה שול7. וע� אורי שני. אני אומר: א� נצליח לקבל כס�, נעשה מזה משהו אמיתי. 

 28הזדמנות להביל מהל% של צעירי� שהוא לא בתחו� ואני אומר: יאיר, אתה ג� תקבל מזה. יש 

 29וכל אחד מש%  – הזה במסגרת הפורו� מה היה. הוא אמר: של הבימה, רוטשילד, אני יודע

 30ינה עכשיו אוצר. ההשישי� מיליו� שקל, ואנחנו יודעי� לקבל כס� מ–יש חמישי� –לכיוו� שלו 

 31יש לישראל  יציוניי�ואלי� קפשתבינו. אני אומר לנעמה: כמה כס ,היצירתיותי� הדרכ

 32 ,ה, אני חושבזה התקשר לי ג� לאמיר – – –מיליו� שקל 160, 150ביתנו? היא אומרת: כמעט 

 33תחו� של צעירי�. אמרנו: בואו ננסה שפאינה אמרה לסטיב�, שהיא רוצה מאוד להתחבר ל
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 1 יתנו,%. כבר יש לנו משרד האוצר אילהוביל ולחפש פיבוט, לחפש מי הגור� שיוביל בתו% התהל

 2אגב, ישראל ביתנו בנו את בית החולי� באשקלו�  –עכשיו בואו נראה. וה� עשו דבר כזה 

 3וכי, אי% נ� אני אסביר ל%, או אתכ –, או באשדוד. זה היה הקרדיט יציוניי�מהכספי� הקואל

 4זה לא היה. עכשיו, כמו שירו� אמר, אני רוצה שנדבר בנייר העמדה שיוצא מתו% לרתו� את 

 5את הפנייה. יש לזה משמעות בעיניי קריטית.  אני רוצה שתבינו: אנחנו יוזמי� פאינה. אבל

� 6אני פונה, אנחנו, אנחנו, הארגוני�, פוני�  –וקח הזה שמנסי� לשוות לנו #בהיבט הזה של הת

 #7שיוצא לסטיב�, וסטיב� לדאוד, ע� המלצה שהוא אומר את דעתו. מה בס%במכתב רשמי 

 8ה א. מ“וק, אני חושב שהיא יכולה לקבל מזה אחלה קרדיטאחי, תבד„הכול אנחנו עושי�? 

 9עכשיו, בואו נראה מה נייר העמדה הזה אומר. מעבירי�. אחוז. בזה הוא תיוו% לשוחד? אנחנו 

 10לאחד מה שהיה בפועל. חברי�, זה חצי שנה לפני האירועי�, לפני שרונ� צור ידע מי זה #אחד

 11  רונ� צור.

  12 

 13  :2ב"כ נאש� 

 14  זה נספח.

  15 

 16  ממשי&:הנאש� 

 17  פסקה, בשקט...)אני מבקש ממש, שתעבור, מת�, תתמצת לנו. תקרא פסקה  ש:

 18הארגוני� שאנחנו מזהי� כארגוני� בעלי יכולת  חבֶרה, יש נספח עלויות. (קורא) אז (קורא).  ת:

 19אגב, את� רואי� בואו נסתכל על מיפוי הנושאי� (קורא).  – “מיפוי הנושאי�„אקטיביסטית. 

 20בתו% התהלי% הזה הוא חמישית. או הייתי אומר: שלושי� אחוז, כי  שהאלמנט של איילי�

 21אני פותח סוגריי�: זה  עכשיושהוא עניי� שלנו, וג� מצוקת הדיור.  ,זה ג� פיתוח הנגב והגליל

 22בתי על הכספי� שחציתי לרתו� את יאיר לפיד אליו. ומתקשר לפרויקט הזה שר

 23אני ארתו� את פאינה . שמה שחשבתי של ישראל ביתנו. אני מתנצל שזה יציוניי�הקואל

 #24אחת, לא )(נוקב במספרואולי היא תעביר שמוני� מיליו� שקל לדבר הזה. לא שש, אגב, לא 

 25        מילת „בהתחלה זה , 188שמוני�. אתה יודע כמה נחקרתי על הסיפור הזה?  –עשרה 

 26  – – –“קוד

 27  לא, אבל בית המשפט לא שמע על זה. תסביר.  ש:

 28אי� אות�. יש  –שלנו. הקרקעות במדינת ישראל  כי זה לא רלוונטי לסיפור ,במילה אגידאני   ת:

 29שטחי� האלה הוא בהשימוש  המו� שטחי� חומי�. שטחי� חומי� זה שטחי� ציבוריי�.

 30, שבה 188גנית שר הפני�. יש תקנה סלהזכירכ�: פאינה היא  –מוגבל לפי החלטת שר הפני� 

 31  – – –כולי� להיות לצורכי ציבורל קובעת אילו שטחי� יאמדינת ישר

  32 

 33  :4ב"כ נאש� 

 34  .לחוק התכנו� והבנייה 188סעי� 
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  1 

 2  הנאש� ממשי&:

 3אי% מותחי� את זה. מי שחת� על . עכשיו כל הסיפור הוא ..)צורכי ציבורזה גני ילדי� (מונה   ת:

 4הוא לא הכיר אני לא הכרתי אותו ואני לא הכרתי אותו לפני כתב האישו�,  –הוא פורז  188

 5אותי. עכשיו, נשאלת שאלה אי% מבנה ציבורי יכול להיבנות על שטח חו�. שטח חו� זה קרקע 

 6, שנסמכה על (מציי� את ש� המשפחה) אפס. עכשיו, הייתה חוות דעת נפלאה של שרגאבשווי 

 7די� של עדנה ארבל בעליו�. שטח ציבורי, הוא ג� משתנה ביחס לאירועי�. ובגלל #פסק

 8של מצוקת הדיור הוא היו� צור% ציבורי, אז היא פתחה את הפתח. עכשיו אני  עי�ושהאיר

 9 הסטודנטי�דונ� בלוד, שבקצה שלו יש כפר  1,500רוצה להגיע לנקודה. היה שטח חו� של 

 10חידות דיור. פרויקט מדהי�, י. אל� one-stop shop –אמרתי לשר: בוא נקי� מער% שלנו. אני 

 11ח, והגליל לא נפOֵ  באביב. אז הנג#לשכ� זוגות צעירי� שלא יגורו בתל. שבו נוכל שזה נעצר חבל

 12ז עיו�. ואיב, שווי הקרקע אפס. נית� לה� תחבורה. זה היה הראב#אבל עשרי� דקות מתל

 13 –סטיב� מ. עכשיו, תבינו: זה מייל שיוצא לדאוד, שיוצא דובר במבנה הארגוני של הפורו�

 14 הרי שאלו פה בצדק:“. מה יוצא ל% מזה„לפאינה פה  רי�מוכְ , אנחנו כבר זאת אומרתלדאוד. 

 15חברת הכנסת  – נשיאת הפורו�„כותבי�, כבר בהתחלה:  אוקיי, מה יוצא לה? אז הינה אנחנו

 16אז למה שהיא תירת�? אז  –מה זה... איזה טרר� עשו לי מזה. ברור “. קירשנבאו�פאינה 

 17תתכנס פע� בחודש  מנכ"לי הגופי� המשתתפי� – הנהלת הפורו�„היא תהיה נשיאת פורו�. 

 18חודשית הזאת הצרי% את הפגישה  אאני אגיד ל% את האמת, כבודו: אני ל“. יחד ע� הנשיאה

 19ע� פאינה. זה כאב ראש בשבילנו. אנחנו באי� כי נכו� לנו לעשות את זה. אחרי זה יש 

 20. חבֶרה, “נשי מקצועיכלול מזכיר בשכר+משרד יח"צ+משרד לובי+[]א – מזכירות הפורו�„

 21שניסו למכור פה במש% כל פרשת  לאחד קרה. הפיקטיביות#זה קריטי, כי תראו אי% אחד

 22כינוס „נספח העלויות. התביעה. עכשיו, בואו נראה מה דובר מבחינת תוכנית העבודה וב

 23אני מקווה שיש  ,התכ� ניגע בז “.ההנהלה: גיבוש הארגוני� ואישור הנושאי� שהפורו� יקד�

 24את הנושא שקרוב ב[ו] תתכנס הועידה וכל פעיל [יב]חר יתקיי� יו� עיו� [...] „הוכחות לזה. לנו 

 25פעמי� לגיבוש תוכניות  4לליבו, בסו� היו� יתחלקו הפעילי� לוועדות משנה ש[ית]כנסו 

 26אה, הינה, זה, ולמה לקחת „ –חבֶרה, אני מזכיר לכ� את פלס"ר כנסת שדובר פה  .“עבודה

� 27עכשיו (קורא) זה החזו�.  תכ� נגיע ותראו אי% זה קשור לכל הפרשה הזאת. –“ את ויקה רבי

 L .“28 100,000 –משרד לובי [;] L 100,000 – צמשרד יח" – מזכירות„בואו נדבר בעלויות. 

 29שהוצאנו פחות. חסכנו שמוני� אל� שקל. תכ� ניגע איפה הפער  –הדבר היחיד שלא נכו� פה 

 30הסיפור פה. אבל קוד� כול זה הרעיו�  לזה לא כ ,ש פה דברי� שצרי% לתת בה� הסברי�י –

 31  המכונ�. זה התוכנית.

 32ל המאשימה שלפיה משרד יחסי הציבור רונ� צור חד. אבל הטענה ש שזהרק בוא נחדד. א*   ש:

 33  והמציאו על זה. –ידי פאינה )על 2014נשכר בדצמבר 
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 1. לא אבל המזל שבבית המשפט צרי% ראיותלהגיד את זה אל� פע�, ה� יכולי�  לא מסתדר.  ת:

 2  רוצה לענות עליה�. אני .משאבי נפש. ברור שיש פה סיפורי�

 3) ההסכ� הוא פשוט: (קורא מנספח העלויות –עכשיו, מבחינת&, כשאתה שולח אליה�   ש:

 4  .פורו� הצעירי� משרד יח"�, שייחצ� את

 5  נכו�.  ת:

 6  , תיהנה מזה.קירשנבאו�, פאינה עולה, שחברת הכנסת ונשיאת הפורו�ברור, או אפילו מ  ש:

 7חלילה שלא ניכנס לתחו� ההיתממות או הצדקנות. למה אני שולח נספח תקציבי לסטיב�?   ת:

 8ו�. שהיא תראה שיש תקציב פרס –ו� זה, פאינה, שהיא תהיה נשיאת הפורשהיא תקרא את 

 9ווציה הרגילה שלה, שאיש ציבור רוצה מטבע ימוטה מעבר לודאי שתהיה לה עוד מוטיווצי

 10אבל ה� צריכי� את  –הדברי� לקד� ענייני�, ואני מאמי� לה� שה� רוצי� לקד� ענייני� 

� 11חורי�, זה עלה פה. אז למה צרי% לקחת משרד יחסי #הקרדיט. העמותה מממנת את איתי ב

 12חורי� הוא המשרד שיעשה #ל% יותר מזה: בהתחלה דובר ג� שאיתי ב�ציבור אחר? אני אגיד 

 13פרדה מוחלטת בי� עמותת איילי� לבי� הנושא של ה7. ואני עמדתי על כ% שתהיה "את היח

 14י�, יכול להיות שהייתה מערכת רפורו� צעירי� שאני, אלמלא חקירת המשטרה ואלמלא הדב

 15לא  .החורי� לא מתאי� לעניי� הז#שאיתי ב� שלא הייתי רוצה שה� יתחרו זו בזו, ולכ� אמרתי

 16רי% הפרדה את זה טוב, אלא כי צלעשות ל ויכ אלא כי לא יכול להיות שהוכי אי� לו הכישורי�, 

 17תה. אגב, רק בשביל לשבר את האוז�: זה הנושא שאני ודני עסקנו בי� הנושא הזה לבי� העמו

 18. כי וב להיות חברי כנסתלא כי לא טסירבנו.  – שנה. הציעו לנו להיות חברי כנסת בו באותה

 19: אנחנו עושי� וחנו לא מתאימי� לזה. עושה לנו בחילה. מי לא הציע? יש עתיד... אמרננא

 20רי� שנראה לנו להוביל. יכול לביתנו, ואנחנו מוכני� ברמת המקרו, באסטרטגיה, להוביל דב

 21לפקח על קלגנוב, היא שנוצר פנצ'ר. כי היו� אפשר להגיד: אי� דבר כזה. היא צריכה להיות 

 22במש% שעות. זו הייתה טעות את עצמ%  ר... אחרי זה אתה צרי% פה להסבירצריכה יחסי ציבו

 23... אסטרטגיי�מבחינתי לחשוב שאני אוכל לג'נגל פה עשרי� דברי�: זאת תוביל מהלכי� 

 24 אינה. אני שומע את זה, אניפתכ� ג� נגיע לנושא הזה של רונ� צור. אומרי� שהלקוח היא 

 25  חושב: אי% אני אצא מהדבר הזה בכלל?

 26 23)דבר. התחלנו ב)דבר בשביל זה אני רוצה ללכת אית& לנושא הזה. שתעבור בדיוק  ש:

 27בפסח יהיה הכנס כתוב ש 1זה לפני רונ� צור. בסעי*  –ח ש� שבפס'. וכתוב 13בדצמבר 

 28  של ירידת ה... להילח� בירידה. ו�הרעי מי נבט, אצל “ניבט„הראשו�. ואנחנו רואי� מי 

 29  נו, באמת...  ת:

 30. המסמ& נושא 112אבל התאריכי� ה� חשובי�. אדוני, זה מסמ& שכבר הוגש (מציג). נ/  ש:

 31מצ"ב „ש לפני שרונ� צור, נשכרי� שירותיו. והכותרת היא ד', חו14התארי& שמונה באפריל 

 32ואני רוצה “. המסמ& שהכנו לפאינה והמסמ& ששלחנו לסטודנטי� שלנו לגבי פסח
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 1וגו' (קורא). ואז יש תוכנית ע� “ תופעה זו[...]„שתסתכל במסמ& המצור*. ברקע כתוב כ&: 

 2  ו, כמוב�.דרכי פעולה. תעבור בבקשה על דרכי הפעולה. פאינה מוזכרת ב

 3בעצ�,  וגו' (קורא).“ קואליציית הארגוני� תבקש מסגנית שר הפני�[...]„(קורא) שימו לב:   ת:

 4פרויקט. כ�? כי זה, זה #מה שהמאשימה מאשימה אותנו, זה שאנחנו במחשכי� מקימי� מגה

 5לא נרחיב עליו.  –המשמעות. רותמי� את הסטודנטי� בעבודות פסח. זה מושג של איילי� 

 6מאיזושהי , וכל זה חלק היוני חשיבה בשולחנות עגולי�, מנסחי� ניירות עמדעושי� ד

 7יושבי� באיזה חדר חשו% וחושבי� אי% לנהל פה  –�? כ –. שאנחנו, דני ואני קונספירציה

 8איזשהו... זה מה שעשו מאיתנו, שתבינו. המשמעות של כתב האישו� זה זה. לא פחות מזה. 

 9ביתנו, בהקשר  לותה לא דוחה בקשה של מפלגת ישראעמא� ה ,אילו באו ואמרו: תקשיבו

 10של עמותת הקיאקי�, כי יש ל% חשיבה שאתה רוצה להיעזר מה� בפרויקט, זה שוחד כ� או 

 11זה בית  , זה כללי המשחק,ת זהמקבל שמי שצרי% לקבוע א נישזה לא שוחד. א אני חושבלא? 

 12צה שהוא יקבע, אפילו י רופט יקבע את הקביעה שאנששבית המ המשפט, לא אני. אני מקווה

 13אבל זה לא מה שה� אומרי�. כתב האישו� אומר  .לשל� על זה מחיר נוראי א� אני אצטר%

 14שהכול פסאדה. שהכול לשחד את סגנית השר. זה מה שה� תדרכו את העיתוני�. זה בלתי 

 15נסלח בעיניי, ואני לא אסלח על העניי� הזה. על העניי� הזה אני לא אסלח. יש פה סוגיה 

 16. הרסו אותנו, את המשפחות שלנו, לא נסלחעקרונית שצרי% לדו� עליה, אבל החלק הזה אנחנו 

 17  שמו עלינו אות קי�. אנחנו כבר מסולקי� מהדבר הזה.

 18יש פה שלבי�: אל"*, בי"ת, גימ"ל, דל"ת. מבחינתכ�, מבחינת העמותה. בוא נראה א� זה   ש:

 19  קרה. שלב א: (קורא).

 20  – – –קרה  ת:

 21  אדוני, שיסתכל בעמוד אחרי זה. זה זה. נכו�? –אני מפנה אות& לעמוד, לעמוד   ש:

 22  משמעית כ�.#חד  ת:

 23  “.עגולי�שולחנות יתקיימו „כתוב:   ש:

 24מו�. היא ג� הגיעה, ר#סטודנטי�, שמגיעי� לימי עיו�, שלושה ימי� במצפה 1,300זה  ,בוא  ת:

 25יט שתקבלי בעתיד. דיש לזה קר י.ידשהיא תראה בעי� שזה קורה, שזה עתסגנית השר, רצינו 

 26  משמעית.#�, חדתביאי את התקציבי� לעניי� הזה. כ תירתמי,

 27, מנהלת צפו�; אודי, מנהל דרו�. אי� מת� לחתומי� על המסמ& הזה נחמי, שלומית; דניא  ש:

 28  ואי� דני.

 29  – – –בסדר  ת:

 30  אל למה אתה לא מופיע.וש ילא, אנ  ש:

 31 לדור שמנהל את השוט� שראש. ק� #ראש וסג� יושב#יושב להיותהפכנו  #2013בסדר, אנחנו ב  ת:

 32זה מתסכל, פתאו� זה לא קורה. כשאתה מקבל  –אני חייב לומר שיש פער הארגו�. אגב, 
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 1החלטה ואתה צרי% שמישהו אחר יבצע אותה, פתאו� זה נורא מעצב�. כי זה לא... זה לא 

 2  קורה בקצב שאתה רגיל אליו.

 3  קרה. על זה אתה מועמד לדי�. שלב א קרה. שלב ב: (קורא).נחזור לעקרונות. הראינו ש  ש:

 4  . כ�? זה עוד, עוד חלק בכתב האישו�.ynet#ועל זה שרצינו שזה יופיע בשידור חי ב  ת:

 5  עכשיו זה הנושא המרכזי, שאתה שאפת אליו. זה השלב השלישי. –ג   ש:

 6  נכו�.  ת:

 7כדי להראות את הסיסטמטיות של&, אני רוצה להראות את המכתב  ממש לפי הסדר (קורא).  ש:

 .� 8[...] „הנושא:  ' (מציג). לדאוד.14באוגוסט  28ששלחת בדיוק בשלב ג. באמצע צוק אית

 9. (קורא) אז לפרוטוקול שיהיה לנו: מי זאת ‘)‘)‘)‘)208208208208נ/נ/נ/נ/‚‚‚‚(הוגש וסומ� (הוגש וסומ� (הוגש וסומ� (הוגש וסומ� “ תוכנית צעירי� לפאינה

 10  אלישבע, מי זה מיכאל?

 11, פורו� הצעירי� של 9מנהל מזא"ה  –לית רוח חדשה. מיכאל וולה "מנכ –אלישבע מזי"א   ת:

 12  אביב.#עיריית תל

 13נצא ו„ – מלפיד –“ לפידנביא מצ'ינג מ ],[ימו את כל הכס* שלכ� בזהש [.]נתקד� ]א[בו„  ש:

 14  . את זה תסביר.“לדר&

 15את האוצר , לרתו� זה מתקשר לשיחות שלי ע� אורי שני וע� נעמה שול7. אני מציע את עזרתי  ת:

 16ה יהיא רצתה שזה יה – עירי�. היה דיו� ביני ובי� אלישבעהקמת שכונת צ של ,למהל% גדול

 17רוצי� לתת אנחנו האוצר:  דר עוד. אמרו משרנושא סגו הי�, בלוד... בסדר, זה לא הילשוביר

 18. אני פונה לישראל ביתנו, אומר לה�: תבדקו א� יש לזה כספי� מיליו� שקללזה חמישי� 

 19פרויקט. #שימו לב: את כל הכס�. היה ברור שזה מגה“. שימו את כל הכס�. „וניי�יציקואל

 20שימו את כל הביצי� אצלנו. אצלנו, בסל שלנו. אני חושב שג� מזה הייתה הטעות. מזה הייתה 

 21ו את כל הכס�. לכ� פתאו� הש� נ: שמוהזה. אמרנ“ עותמאור„הטעות שממנה נבע ליקוי ה

 22  הכול בסו� מתנקז לאיילי�.שלנו צ�. זה נראה כאילו 

 23  ר?מדוב בכמה כס*  ש:

 24  ה שנעמה שול7 אומרת לי.מלמיטב זיכרוני, דובר בשמוני� מיליו� שקל. כי זה   ת:

 25  מי זאת נעמה שול�?  ש:

 26  ? היא העוזרת של שר האוצר.נעמה שול7  ת:

 27  לפיד.  :ש

 28  לפיד.  :ת

 29דווקא הזהות שלנו ע� יאיר זה  – יציבורבאופ�  העמותההבעיה שהייתה לי באופ� פרטי, ושל   :ת

 30לי  . הוא ג� הציע�לפיד. שלא תתבלבלו, זה למה ההפתעה. הוא שש� את הכס�, הוא שדח

 31שמטע� הסטודנטי� ג� קצת הורמו גבות שארַגנו זוכר . אני להיות חבר כנסת מטע� יש עתיד

 32י שפה נוח. הרגשת#נוח. הרגשתי לא#פני המעצר שלי. והאמת, הרגשתי לאלו כנס בלוד. יו� ל

 33  דברי�... לא מתחברי� לי.



  

  יפו–אביב־בתל בית המשפט המחוזי

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

        2018201820182018    במארסבמארסבמארסבמארס    20202020        
        ד' בניס� תשע"חד' בניס� תשע"חד' בניס� תשע"חד' בניס� תשע"ח

  

    כוחו	ראשית לבא :2נאש( 
523

 1ר את המעגל, ג� . וכדי לסגו188זכרת תקנה ווכולי, מ“ צעירי� שכונות„בתוכנית הזאת,   ש:

 2 22מיו�  & שיחה'. אני מראה ל14', אפריל 14וגוסט ', א13ו: דצמבר נראי – בכרונולוגיה

 3  מי זה קותי? ,בינ& ובי� קותי. קוד� כול '14באוקטובר 

 4  .‘)209נ/‚(התמליל הוגש וסומ� הדובר של פאינה   ת:

 5. בסו* הוא אומר ל&: מה נדרש ממני? 188השיחה היא ארוכה. אתה מסביר לו את כל תקנה   ש:

 �6 ביקשת ). מה בעצ4ר לו הכול (קורא מעמ' כתוב. אחרי שאתה מסבי – 49אז בשורה 

 7  ?קירשנבאו�מפאינה 

 8מושג הזה, שנקרא דיור דיור לגרעיני�. את ה #188ו לרשימה הסגורה של השה� יוסיפ  ת:

 9את� לא מביני� את המהפכה שזה היה עושה במדינה.  – עצו)לגרעיני�. זה היה פותח פתח 

 10יש משהו שדאוד אומר  ,משטרהרוצה עוד להגיד: יש, בחקירה של ה אני #188ובהקשר של ה

 11. לא #188תי הזה זה ההמהו %.לי: זה לא לטלפו�, יש עוד משהו מהותי שאני רוצה לדבר אית

 12י צרי% ת קוד. מה אד� נורמטיבאחרי שעברנו שזה לא מיל ,. הסברתי לה�: חבֶרהלהיותיכול 

 13אומרי� האבסורד? לעשות כשהוא נקלע לסיטואציה כזאת וא� אחד לא מצליח לעצור את 

 14י מגיע אליי יגמר. אימא שלי אמרה... רק כדי שתבי� מי זה ההורי� שלנו. אבא שליל%: זה 

� 15, תזכור שאלה השופטי� שלנו ואלה השוטרי� שלנו. זה מה שהוא מצא למעצר, אומר לי: מת

 16, ואני הול% ע� זה בהל� שאני נמצא בו. אני יודע. כשאומרי�: את� כשאני במעצר להגיד לי

 �17 פה. צרי% לעצור את הדבר הזה. וה� עקשני� וה� ממשיכי�. אתה אומר: רגע, לא ימגזימ

 18  ר. זה לא ייגמר.מאתה אומר: זה לא ייג ר.נוכל להגיע לשו� דב

 19בו�, לרונ� צור. המדינה טוענת בכתב האישו� שאתה השתמשת  –עכשיו אני מגיע   ש:

 20באלישבע מזי"א, היא לא ידעה דבר וחצי דבר, והכול מאחורי גבה, לעשות פסאדה. עכשיו 

 21ההתקשרות  מציג), מתנועת רוח חדשה. לפניייל מזכה, לטעמי. זה מייל מאלישבע (יש מ

 22נהלת פרויקט . מי שחתומה עליו זה מ‘)‘)‘)‘)210210210210נ/נ/נ/נ/‚‚‚‚(הוגש וסומ� (הוגש וסומ� (הוגש וסומ� (הוגש וסומ�  2014במאי  11ע� רונ� צור. מיו� 

 23 – רוח חדשה„סיכו� הפגישה בי� שלוש העמותות:  שהמתמחי� בעמותת רוח חדשה. וי

 24  . ואני מבקש ממ& שתעבור דבר דבור על אופניו על כל התוכנית.“[...] 9 ]א"ה[מז – איילי�

 25  מייל הזה.#כול אני לא מכיר את הבחורה הזאת. ומזל שמצאת� את האיקוד�   ת:

 26  את מי אתה לא מכיר?  ש:ביהמ"

 27מייל הזה. והיא עובדת של אלישבע ברוח חדשה. (קורא) ואני #את הבחורה שכתבה את האי  ת:

 28מודע לתוכ�. רק שתבי� כמה זה מתקיי� בעול� של רוח חדשה (קורא). אני, מבחינתי מה 

 29י זה הנושא של הדיור להשכרה. הנושא של מימו� צהרוני� זה הנושא של מיכאל שמעניי� אות

 30התחברתי לעניי� הזה. והטווח של הקמת קר� השקעות ליזמי� חברתיי�  כ%#אני לא כלווולה, 

 31מ� היו בינינו קצת ויכוחי� לא� מושכי� את השמיכה זה היה בייבי של אלישבע. וכל הז –

 32כס� גדול (קורא). אגב, המדינה השמיעה פה איזו שיחת טלפו�, זאת, בחשיבה שהול% להגיע ה

 33  – – –דע א� אתה זוכר את זה, שהיא שואלת א� מיכה, ההיא צריכהוכאילו אני... אני לא י
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 1  אלישבע.  ש:

 2אז פה המיכה. “. סייד#ידי, שיהיה ל% על הסיי�אז תג„ה מכרז, אלישבע, א� היא צריכ– – –  ת:

 3אני הינה. ראיית הזהב. אז  –לכאורה “. ציח"הפנייה לאיתי ב� חורי� לביצוע „עכשיו תראה: 

 4ההבדלה. את חורי�, בשביל לייצר #יהיה איתי ב� חוזר ואומר: אני עמדתי על כ% שלא היח"7

 5יה יותר שהחיבור של ישראל ביתנו לפורו� הצעירי� יה – הדבר שאני ודני הכי חששנו ממנו

 6 ., נגיע תכ� לשיחותתמדי בולט, יותר מדי מזוהה. ויש תשובות: מה זה, דאוד לוח7... יש שיחו

 7ושי� לב [...]“ הצהרה ביו� העיו� בכנסת „, יש לו הבייבי שלו. �כל גו: הסברתי קוד�(קורא) 

 8ידי פאינה. עובד זוטר, באמת, שנמצא ברוח חדשה. א� אני כזה #מה בסוגריי�: על

 9בחוצפתו מישהו  –קומבינטור... באמת. אני צרי% להוציא, להסביר אי% זה. וזה קצת חוצפה 

 10לא ידעה. הייתה איזו היא  ,ד אמר בסו� העדות של אלישבע: טובפה, מטע� התביעה, עו

 11 –שיו� לפני “, עבד עליה. „כ�? חברה שלי לשעבר“. � עבד עליההוא ג„אמירה כזאת באוויר, 

 12(לתובעי�) לא היה ביו� המעצר.  ל הזמ� אנחנו צוחקי� איזה מזל שזה� אצלה בבית. כישֵ 

 13חלקו באופ� הוצאות יתכל [...] „להבנת המהל%:  חשוב#ניידת. עכשיו זה היפר חסכתי לכ�

 14ר את הסיפור של רוח חדשה. ותבי�: בחקירת המשטרה ניסו יזה מסב“. שווה בי� הארגוני�

 15 נהביר כס� דר% רוח חדשה. והינה, והיאתה מע לטפול עליי. להגיד לי: אתה עושה פסאדה,

 16אתה חושב: מה יהיה? “. להסתיר את זה שאתה משל� לרונ� צורמנסה אתה „עקת, וו.. וצ.הז

 17ליו� העיו� בכנסת צריכי� להגיע „לא� עוד זה יגיע? לא� עוד הדבר הזה הול% להתפתח? 

 18חבֶרה, כ�.  “.הצעירי� שלוכל ארגו� ידאג להביא את צעירי� על מנת להפגי� תמיכה במהל%. 

 19שלא יהיה אול� ריק. שלא תתבלבלו. אול� ריק, זה אומר: אי� כס�. רעיו� טוב  –ושפאינה 

 20זה רוח חדשה.  –“ ]וד[פגישה שבוע הבא ע� דא„מספיק. צרי% ג� אנשי�.  אזה הכרח, אבל ל

 21 ]קל[ודרישה לחצי מיליו� ש„ –תקשיבו לדבר הזה  –“ ודרישה הצגת עיקרי הדברי�[...] „

 22  זה אלישבע. אז עבדתי על אלישבע? ,לא אני כותב את זה“. [...]בור הנעת המהל%]ע[

 23  יכה להישאל.האלה יש שאלה שצרעכשיו, אחרי הדברי� 

 24  נעבוד. אנחנו עובדי� לפי סדר.  ש:

 25  וקיי.א  ת:

 26התוכנית חדה; באה מארגוני�, בכלל לא מפאינה. יו�  – 2014במאי  11)ראינו את זה. ב  ש:

 27. קוד� כול 22אחרי זה נחת� ההסכ� ע� רונ� צור. אני רוצה להראות ל& אותו (מציג). נ/

 28  , מת�. מי כתב את ההסכ� הזה?תעובדו

 29ידיי באופ� אישי זה שני #ההסכ� הזה זה פורמט של רונ� צור. הדבר היחיד שהוס� על  ת:

 30את זה. עוד היו... זה עוד היה מחזק את  �תי מוסיישלא הי בנפש% שער י�. עכשיו,“הואיל„ה

 31 האלה. פחד אלוהי�. אני האינסטינקטי�הטענה: הינה פסאדה. לא יודע בכלל מאי� היו לי 

 32אומר לכ�. פחד אלוהי�. אני לא יודע מאי� היו לי האינסטינקטי� האלה. אבא שלי כל השני� 

 33 למהעכשיו, “). הואיל„אמר לי: תחשוב שאתה עומד מול ועדת חקירה. ואני כותב: (קורא מה
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 1כי חשבתי שאני אידרש יו� אחד ל... לשאלה. אני פשוט לא  אהזה? ל“ הואיל„כתבתי את ה

 2, לא אקבל שירות מרונ� צור. נכו� יה שבה אני, בחלק שלי באיילי�אצרציתי שתהיה סיטו

 3אז רציתי שזה יהיה לו  דשה, אבל דובר פה בשלושת הארגוני�.חשהוא מקבל תשלו� מרוח 

 4ט... חבֶרה, צריכה #הסֶ “. לות זויינו הגו� שמרכז פעהואיל ורוח החדשה ה„ול העיניי�. מ

 5  – – –הזה back-to-back#אז מה זה השאלה: להישאל 

 6  ההסכ� הזה מול רונ� צור? תלייש� אשנייה. מי היה אמור   ש:

 7פשוטה: היא ג� הייתה ה הבאלישבע מזי"א, מהסי – – –אלישבע מזי"א, מהסיבה הפשוטה  ת:

 8 –חודש ונבי� מה קרה פה #פשוט ננתח חודש –פנויה יותר לזה, ותכ� נראה ג� מה קרה בדר% 

 9  .פשוט טובה יותר בזהוהיא ג� 

 10אנחנו יודעי�  – עכשיו, בית המשפט הנכבד שאל את רונ� צור, כמי שעשה את ההסכ� הזה  ש:

 11   – – –שעיקר העבודה של העובד של&, ניס� זאבי

 12  הוא אמר.  ת:

 13  לא מופיעה כלקוחה. בית המשפט שאל את רונ� צור למה פאינה  ש:

 #14להדגיש, שלא יתבהר לאוצה אבל ג� קשר בי� פאינה לחוזה הזה? אני רהמה פאינה פה? מה   ת:

 �15 יבשאנחנו שולחי� לדאוד שאנחנו מתקצואני חוזר עוד פע� לתקציב. זה  נכו�, התמונה.

 16 קציב,ת יש ג�„� הזה, זה לא... יל להבי� שהיותה נשיאה של הפורויחסי ציבור, זה בשב

GחG17ראש. זה #היא היושב נהסביר שהפורו� הזה הוא דבר גדול. ואל תשכח שפאיהל ,“יי 

 18לאינטרסי� יש לו תפקיד. הוא עובד שלה, הוא דואג  הזה,סדר... כל אחד בעול� . בקידותפ

 19  . זה בסדר.שלה

 20מת�, אני עכשיו רוצה להראות את ההסכ� שנחת� חודש מאוחר יותר בי� עמותת איילי�   ש:

 21הסכ� להפעלת „(מציג). זה חודש לאחר מכ�. הכותרת היא  51לבי� עמותת רוח חדשה. ת/

 22ע� בשיתו*  ‘,י�אייל‚עמותת „. כתוב: “משות* לעידוד יזמות צעירה בישראלפרויקט 

 23יפעילו פרויקט משות* לעידוד  –ויחידת הצעירי� של עיריית תל אביב ‘ רוח חדשה‚עמותת 

 24עבור תנהל את המיז� המשות*  ‘רוח חדשה‚עמותת „ “.2014יזמות צעירה בישראל בשנת 

 25(קורא). והשאלה שלי אלי&, מת�: ראינו קוד�  וגו'“ הארגוני� ואת הפעילות השיווקית

 26שווה  דשה שהוצאות יתחלקושל הגברת טניה אשכנזי מעמותת רוח ח בתוכנית העבודה

 27  ?לרוח חדשה הסכו� הזהאיילי� משלמת את כל עמותת בשווה. מדוע 

 28ותר מרוח חדשה בהיבט של הכס�. סוכ� בי� הארגוני� שכל ארגו� יקבל חצי איילי� חזקה י  ת:

 29שאיילי� מקבלת מישראל ביתנו. זה נקודה שאת�  –מהתקציב שאיילי� מקבלת  מיליו� שקל

 30לא מביני� אותה בכלל. מתו% הכס� חצי מיליו� אני מעביר לרוח חדשה וחצי מיליו� למיכאל 

 31למשטרה ה� אמרו לי: אתה ראש הקנוניה. אתה  הגעתילפעילות שלה�. תבי�, כשאני  –וולה 

 32לא רק שאתה מושחת, אתה ג� משחית ארגוני� אחרי�, ואתה  ראש הנחש. אתה בעצ�,

 33ואתה מציג ג� לה� „, גודובסקיכאילו... אני זוכר שהוא השתמש במושג ספסר, של דאוד 
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 1, והינה אתה מרכז אות� סביב איזשהו פורו� צעירי� . אתה נות� לה� חצי מיליו�“שוחד

 2 –רוצה שתבי�  אני ושא של חצי מיליו�,פיקטיבי, ו... אלוהי� ישמור. ואני... עכשיו, סביב הנ

 3חנו באותה חבורה. נהיה ריב ביני לבי� אלישבע. הינה, היא פה, היא עדה. אנחנו חברי�, א

 4ולמה? יוסי חוגרי שנא את העניי� של העברת כס� בי� עמותות. אז אני הבטחתי מצד אחד 

 5שיחות: מה ע� החצי יש המו�  –שקל. ואתה קורא  יו�לשבע שאני אעביר לה חצי מיאליל

 6בעיתו� הרבה דברי�, כתבו עליו  מיליו� שקל? מה ע� החצי מיליו� שקל? אתה פתאו� רואה:

 7ת, דר% ומותעלהעביר את החצי מיליו� ל והוא בכלל לא ידע שהוא כזה. עכשיו, הוא לא רצה

 8מאוד  ה הרבהת. וסביב זה הייותה לעמותה. בגלל עניי� טכני, לא קשור לפלילי בכללעמ

 9אני חושב שזה רלוונטי, לסדר הדברי� שירו�  למה ,עכשיוחנו תכ� נגיע אליה. נתנהלות, שאה

 10, נוצר מצב שכל זאת אומרתשוא� אליה�? כי בעצ� לא היה החצי מיליו� ביני לבי� אלישבע. 

 11הכס� היה אמור להתקבל באיילי�, וחצי יל% לאלישבע וחצי יל% למיכאל וולה. ואלישבע 

 12לרכז את התוכנית, ולשל�, אבל אני לא יודעת לממ� כרגע את הפרויקט  אי� לי בעיהאמרה: 

 13אל� של רונ� צור  #23החלק של ה אתאני אמרתי ליוסי: יוסי, תקשיב, בוא, לפחות  הזה. אז

 14  – – –בק. בשביל שהיא תוכל לעמוד בזה תזרימית#טו#בוא נעביר בק

 15  – – –להסבירעכשיו, לא היה פה שו� דבר מעבר לרעיו� הזה. אני רוצה 

 16  רוח חדשה היה בפרויקט הצעירי�, נכו�? הקשר של& ע�  ביהמ"ש:

 17  נכו�.  :ת

 18אנחנו ראינו שרונ� צור טיפל בכנס וטיפל בפרסו�, אבל אנחנו ראינו שהיו עוד הרבה   ביהמ"ש:

 19  בה�. לטיפא הוששל פאינה  �ברידמאוד 

 20  מתוודעי� לזה. אנחנושרק בחקירת המשטרה   ת:

 21  מודע?לא היית   ביהמ"ש:

 22  לא היה לי שמ7. אנחנו נראה את זה.  ת:

 23  קט הצעירי�?ירונ� צור היה קשור רק לפרו בחינת&מ  ביהמ"ש:

 24  משמעית. רק לפורו� הצעירי�.#חד  ת:

 25   – – –כי אנחנו ראינו פה: קידו� חוק הנכבה וקידו�...  ביהמ"ש:

 26אד� ערכי וכולי ה שזה משתק�, שאני וושאני בחור... אני מקה ? אתה רוא7מי היה לו שמ  ת:

 27  – – –למתוח את הקוא עניי� פה, כול� ערכיי�. מנסי� וכולי. אבל זה ל

 28  מגיע פה עובד, שכביכול אומר: פאינה... זה אבסורד. אז בואו תראו אי% הדברי� מתנהלי�.  ת:

 29  אז אי& זה קורה באמת?  ביהמ"ש:

 30  אלה.בפגישות האלה. ידעת על הפגישות ה� לפגישות האלה? היית תהא� זומנ  ש:

 31  מעול� לא.  ת:

 32אבל בוא נעבור רגע על התהלי%. בעצ� יש פה שני עולמות מקבילי�, אני ואלישבע, שחיי�   ת:

 33  פורו� צעירי�.
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 1. אנחנו מתקשרי� מול רונ� צור. תע� הראיו הדברי� משתלבי�עכשיו בוא תראה אי%   ת:

 2. הרי אי� ת.א.ר.אלכאורה. הכול בסדר. נשאלת השאלה מה זה, שישיבת ההתנעה היא אצל 

 3 א לאהו. הרי רונ� צור אמר שה� לא ידעו. ורונ� צור העיד פה –רשר כס� ולנו מושג שמש

 4  – – –דיווח

 5  צרי& להסביר. –? עובד יחזקאל תאראשנייה. מי זה   ש:

 6חושב שאת השלב הזה עברנו,  אז אני אחזור ואומר. קוד� כול מה הטענה? שהכול פסאדה. אני  ת:

 7כי זה שוחד, בעיניי.  של מהל% שהוא לא תקי� בעליל. הבלחהלצור%  –� צור פסאדה זה לא. רונ

 8. אנחנו מתקשרי� מול רונ� צור לנושא של א תקי� לחלוטי�. עכשיו בואו נראהמהל% שהוא ל

 9כמה  – קרדיט לפאינה ,חבֶרהברורה: , את זהואנחנו אומרי�  –שלנו  שי�. בראפורו� הצעיר

 10. מה אני יודע תאראאצל  ישיבה שא� היא תשי� אותנו. עכשיו יצה. ג� לא חשוב לנו ור שהיא

 #11דע שהיא עובדת אצל פאינה. אני רק לא יודע, וזה היפריואני  –גי טרט? ייעו7 אסתאראל ע

 12משלמי�, באיזושהי צורה, משורשר לפאינה. עכשיו אני  חשוב, שעשרי� אל� השקל שאנחנו

 13 אני רק יכול להגיד ל% .קוד� כול זה נכו� � עשו למע� המדינה.שה לא אסקור את כל הדברי�

 14לפחות מסביר חלק  זאת. זהה ו על החקירהידי� זה אני ודני. כול� ידעחישהפראיירי� ה

 15. ברור שפאינה יושבת בראש תאראנחנו באי� לישיבה אצל , אעכשיו. ת בעינייוחלפי�, מהדבר

 16זאת. הייתה בישיבה הזאת? היא לא ה הפורו�. מה הבעיה שהיוע7 האסטרטגי ישב בישיבה

 17כרנו לו הז. ואז אותנור כהוא לא ז בהתחלה –שיבה, זכור לי, שעובד נכנס אגב, באותה י

 18  – – –שהוא היה המזכיר של אולמרט...“, אהל�–. אהל�„ שאנחנו מאיילי�,

 19שהוא חיבק אותי, אמר: בואו  וזוכר אפיל , אני“י�יילא ,Pה„ “,אהל�, אהל�„אז עובד נכנס.   ת:

 20 א יודע א� את� זוכרי�ל. אני ה ש�, והיה ש� בחור ששמו רו� נחמ�לחדר. פאינה ישב תיכנסו

 21. והתחילו לדבר איתו על זה שנקי� כפר אריאלהוא היה ראש עיריית ו, הוא נפטר. ותא

 22לנו  אמרנו לה�: אנחנו פועלי� בנגב ובגליל. לא היה .ולא עניי� אותנובאריאל, סטודנטי� 

 23 מקדמי�בפגישה? פעולה. אי% עניי� להתחיל ויכוח פוליטי. והתחילה הפגישה. עכשיו, מה היה 

 24עכשיו, תשי� לב, כבוד השופט, שהעיד  –של פורו� הצעירי�. עכשיו, מה אותי  י%לאת התה

 25פה... ראיית הזהב של התביעה, כ�? אומר הלקוח לפאינה, כ�? מעיד פה הבחור ואומר שהיה 

 26. אני לא יודע א� את� זוכרי�, הפרוטוקול בוודאי ציי� את זה, שהיו צעקות בינו �יודבר#י�ד

 27  – – –לביני

 28  ניס� זאבי וחגי פיינגולד.  ש:

 29פי מה שהציגו לנו. #החגי הזה אני זכרתי, שהוא היה מעל. לפחות על תא –ניס� זאבי וחגי   ת:

 30משו% אות� ל לי. אני מנסההלקוח, כי זה ברור עכשיו, מה אני זכרתי שהיה הצעקות? לא מי 

� 31  – – –למה שאותי מעניי

 32  רגע. מי הלקוח שלה�?  ש:
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 1ה. וה� ו� של הדירות להשכרסאנחנו. הפורו�, לא איילי�. אני מנסה לדחו� אות� לפר  ת:

 2זה ג� הגיע לטוני� גבוהי�. � אותי, ולכ� מי שמכיר אותי יודע כמה זה מעצב אומרי� לי...

 3 חלילה. אבל אתה“, מי אתה„לא  ?. עכשיו, מי אתה...אפשרילהגיד לי למה זה לא  התחילו

 4 חת לא ירדו לי אז. אני לא הבנתי למה יש ויכווהנורי ?. מה אתה ופורו� צעירי�..."7ל יח"מנכ

 5היו�  –דיט שתקבלו � יותר, בקריא של דברי� מיידימקצועי, למה את� דוחפי� לנוש

 6ודברי� וצעקות, #ש�. וזה מגיע לדי�לאחר מעשה, אני מבי� מה היה בדיעבד, בחוכמה ש

 7אנחנו משלמי� פה הרבה כס�,  על ניס� עזב את החדר. אמרתי: חבֶרה,היה משוהבחור ש� 

.� 8  – – –עכשיו אנחנו רוצי� שזה מה שיוביל את העניי

 9פע� עובד יחזקאל, רונ� צור, ניס� זאבי, חגי פיינגולד, )אני רוצה שאלה חדה. הא� אי .רגע  ש:

 �10 הבאות: מי אתה � האלה אמר ל&, רמז ל&, את המיליישהו מחמשת האנשימ –בנה ר� לִ 

 11  בכלל? מה אתה מבקש ממנו שירותי�? הלקוח זה פאינה, ומה אתה מדבר איתנו בכלל?

 12יעה אותה התביעה, משההתשובה היא לא, באל"� רבתי, ויותר מזה: הרי יש שיחה, ש  ת:

� �13. למה ה� לא אומרי� לנו: מי את� בכלל? הרי לכאורה זה מה שה� יודבר#שכביכול יש די

 14מי את� „ה� לא אמרו לנו:  למהלא יודע. אבל  ילהגיד. או שה� ידעו שמאזיני�, אנצריכי� 

 15 תככה נגמר . עכשיו,“� לנו את המוחי� ע� איזו טרוניה אחרת, מבלבליבכלל? בכל פע� בא

 16יי� שלי. אני ור? ופה תבי� מה אני רואה בעינהסיפ שיבה. ככה נגמרת הישיבה. מה היהיה

 17המקו� שלה� בתו% השיקולי� שלי גדול יותר ממה ש �ו�, חושבימאנשי� שלא... במקסי

 18מה הייתה  –כאילו ה� דיברו ג� על אסטרטגיה, ואמרו שאני רגיל אצל מי שעובד אצלי. ואז, 

 19הזויה. ה� אמרו לי:  רוצה להיות חד, שתבינו. הטענה שלה� לא הייתה טענה ניהטענה? א

20� לנו אי% להציג את זה. זה יא ,דברשל שמוני� מיליו� שקל, כמו שאתה מתקשיבו, פרויקט  

one shot .21א לפועל, כמו כל פע� אחת. זה לא ֵיצנצא לעיתונות „, ככה ה� קראו לזה 

 22לתוכניות  כי הכנס בכנסת, זה מתקשר לי –ורו� הצעירי� של פ ו�. ואז עלה הרעי“הפרויקטי�

 23עובדי�. טלפוני�, . אני חי בעול� שיש עבודה. בוא'נה, ה� ממילאשלנו בכנסת ממילא. 

� 24המיקו� של איילי�.  ה? רק את התביעה זה עניי�, מאותו מביאי�, מוציאי�. אז מי זה מעניי

 25מה שאת רוצה.  –פאינה  .“?איפה איילי�„לא יעניי� ג� עשרי� שנה.  – אני יכול להראות

 �26. הכנס של הצעירי� היה אחלה כנס. והוא היה אחד ילהתגלגל. וככה אנחנו מתגלגלמתחיל 

 27שקשרנו  הייתה דפני לי�, טנברג. היה ארי שביט מהאר7.כרייחודי. במגוו� שלו. היה מנואל טו

 28“ חבר אותייודעי� ל החבֶרה האלה, ה�„המחאה. הייתה פאינה.  תאיתה קשרי ידידות בעקבו

 29א הייתה יושבת בלעדינו דפני לי� ל“. למעגלי� שאני לא יכולה„ –בראש שעבר לה  חאני בטו –

 30איזו „קונפרנס ע� בחור שירד. #את זה. עשינו וידאו שונא, למה? כי אני יתאיתה. אני לא דיבר

 31תחליט לנו איזה פרויקטי�  עכשיוהמדינה  .“?מה את� וכנס יורדי�„אמרו לנו, “, הפצחו

 .� 32כמה זמ�  – היה אירוע מכובד מאוד. זה מביא אותי לתארי%אנחנו רוצי� לקד�? זה שיגעו

 33  , כאילו.קורהזה חשוב להבי�. מה  יכאחרי תחילת ההתקשרות ע� רונ� צור? 
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 1תחלה, במייל של הגברת החדה. ראינו במייל, ב זה, עוד שאלה, ילפנ אני עושה סדר. רק  ש:

 2לצעירי�; שכר... לא זוכר, ו בשלושה נושאי�: דיור נס ידברהרעיו� היה שבכ – טניה אשכנזי

 3זה קר� יזמות. ובסו* הנושא שנדו�  ,אלישבע דחפה אליו, שא השלישילנשי� עובדות; והנוש

 4אל, אני חושב, את רונ� צור או שזה למנוע ירידת צעירי� מהאר�. ובית המשפט הנכבד 

 5  .שתסבירמישהו אחר, מה הקשר בי� ירידה מהאר� ובי� פרויקט הצעירי�. אני רוצה 

 6וסיית כלאו י� ביהודה ובשומרו�.לאוכלוסיית היעד שלנו זה לא המתנחבקצרה: אני אסביר   ת:

 7לאט היא לא מוצאת את עצמה במדינה #ל, שלצערי, לאטד שלנו זה מעמד הביניי� בישראהיע

 8אני רוצה להזכיר לכ�: ו –הצעירי� שלנו  שלנו. והרעיו� היה לגשר, דווקא באמצעות פורו�

 9ובר הרבה בירידת הצעירי� לברלי�. היה רצו� לתת תגובת נגד לזה. רק זה היה נושא ח�. ד

 10מה עשו  .“נו, פאינה הייתה מבסוטה מזה?„ :אני מתקשר לרונ� צור – שתבינו את האבסורד

 11מה מעניי� אותי? אני רוצה ממנה  .“?מבסוטהתהיה שפאינה למה מעניי� אות% „לי מזה: 

 12מספיק בפרונט? הרגשת שאת  הייְת „כס�. כ�, אני רוצה לרתו� אותה לפרויקטי� שלנו. 

 13. אני רק אומר שאלתיזה לא כל את  .“?יהוי בי� הפורו�...זמספיק מקבלת קרדיט? שעושי� 

 14  טה.וסא� פאינה מבאת זה שתבינו מה עניי� אותי 

 15שלפני החתימה על החוזה, ביו�  דמי. הוא העיאאמיר נאו מי נאמי. עששמו אד� העיד כא�   ש:

 16ת שכר עלבינ&, על קבי גודובסקי', הייתה פגישה משולשת בינו לבי� דאוד 14במאי  12

 17  הטרחה של רונ� צור.

 18  נכו�.  ת:

 19  – – –המחיר אתאיתו, ולהוריד  חקד שאתה ניסית להתמוהוא העי  ש:

 20  נו, ומה רע בזה?  ת:

 21הוא העיד שדאוד אמר ל&: מת�, עשרי� אל* שקל זה בסדר גמור. התביעה שנייה. ואז   ש:

 22 בדיוק בשיחה טוענת שהשיחה הזאת מעידה שדאוד מנהל אות&. תספר לי בבקשה מה היה

 23  הזאת.

 24במחיר, אותו האמת היא שמה שהתביעה אומרת זה בדיוק מה שהיה. אני רציתי קצת להוריד   ת:

 25  – – –ספקי�. אני לא מבי� אי% זה מכשיל אותי כי זה מי� טבע כזה כשאתה מתנהל ע�

 26  המחיר. תאיא שדאוד קובע הטענה של התביעה וה  ש:

 27. אותותי קצת להוריד יל� שקל. אני רצי� אריבה דובר בעשישבמהל% ה .איא להתשובה האז   ת:

 28. אני רוצה רגע שתבי� מה עובר לי גודובסקידאוד  ?לרונ� צורו תנוזה הכי חשוב: מי קישר א

� 29חורי�. אני אסביר #בראש כשפונה אליי דאוד ואומר לי... אני קוד� כול לא רוצה את איתי ב

 30צלצל  אילואת. הז בהתנהלותת ההבדל בנורות האזהרה שאתה חי במהל% החיי�, לכ� א

 31זה מייד מדליק ל% נורה אדומה.  – שרד יח"7מ ,תקשיב, מוישה פלוני :אליי דאוד ואמר לי

� 32ר. עכשיו, מה העול� הזה. זה לא מישהו שלא מוU אני מכיר את –צור  ברגע שאומרי� לי רונ

 33רוצה הוא בחור לא טיפש. הוא, בטח יש לו קשרי� אצל רונ� צור, והוא „בראש? עובר לי 
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 1מודה משמעית. אני #לי בראש. חדשעובר זה מה  “.של הפורו� הזה ח"7שליטה מסוימת על הי

 2יש פה יח"7, שפאינה תקבל את המקו� שלה. זה  תוודה. אני זור� איתו. אני חושב: א�ומ

 3שמקדמי� פרויקטי� ע� תורמי�, ה� כחשוב. אגב, זה קורה כל הזמ�. הרבה פעמי� #היפר

 4רי�: אבל אנחנו היח"7. אנחנו נממ� את היח"7. למה? כי אות� מעניי� היח"7. ע� מאו

 5  טוב. למה? א3ר3ו3נהסוכנות היהודית זה עובד 

  6 

 7  קריאה:

 8  .קרדיט

  9 

 10  הנאש� ממשי&:

 11ינה בתו% הדבר הזה. � של פאובמיק ,7"הוא רוצה שליטה ביח שלי הקרדיט. בראש שלהנושא   ת:

 12שזה לא בסדר, אבל אז היה לי ברור שזה לגמרי בסדר. יש שיחות. המנכ"ל  אני היו� חושב

 13קי�. אני אראה עשרי� שיחות לקבל את הצ' –ל חביב מי, שהצטייר כבחור כביכואעמי נ הזה,

 14. מה עובר לי “מה ע� הכס�“, „מה ע� הכס�“, „מה ע� הכס�„ ,“מה ע� הכס�„בזה:  ל%

 15  בראש? את� צריכי� להבי� מה עובר לי בראש.

 16  ).‘‘‘‘211211211211נ/נ/נ/נ/‚‚‚‚(הוגש וסומ� (הוגש וסומ� (הוגש וסומ� (הוגש וסומ� ' (מציג; 14 שניי� ביונישיחה מיו�   ש:

 17  בראש. אבל שבית המשפט יבי� מה עובר ליחשוב , �ירו  ת:

 18רונ� צור יהיה ש, שמנהל את זה, ואומר לי: בנושא של פורו� הצעירי� אני רוצה יש דאוד  ת:

 19שלי מייד, בהקשר שלי, אני אומר לעצמי: הוא רוצה שליטה ביח"7, זה  שהיח"7. אני ברא

 20נראה לי בסדר, בנושא של פורו� הצעירי�. אני מניח שג� יש לו קשר מוקד� ע� רונ� צור, כי 

 21הבנתי שהיה קשר כשישבנו בישיבה וסגרנו את המחיר אני ג�  אחרת למה הוא רוצה אותו.

 22הכס�, אז דאוד  אתתוריד כי עובדה שכשאני בא ומדבר ואומר:  ,לכס�. דובר כבר מראש

 23הכס�. מה עבר לי  את, דאוד לח7 נורא להעביר עכשיוזה היה לי בראש.  אומר לי: זה בסדר.

 #24כל מה שניסית� לשק�. שהב� – של דאודלא שדאוד מנהל אותי, לא שאני עושה דברו בראש? 

 25, עכשיוללחו7. הכס� בשביל התשלו�. אז הוא מתחיל . עכשיו הוא צרי% את אד� סגר איתו

 26ל�, אז נשל�. מה קורה ע� הכס�? חבֶרה, אמרנו שנשאתה לא מאמי�. טלפו�:  –המנכ"ל הזה 

 27  מה קורה איתכ�? איפה השיחה?

 28  .6יתי. תקרא משורה אמרת בזמ� אמ –לפני&. כל מה שאמרת   ש:

 29עוזב את “? עוזב את הכול„(קורא) אז במשטרה אומרי�: הינה, אתה עוזב את הכול. מה זה   ת:

 30אני אמרתי: עוזב את הכול? אני לא יכול לסבול  .של% ע� דאוד מערכת היחסי� המושחתת

 31את הצד... שאת� משגעי� אותי ע� השיחה הזאת. (קורא) אבל באיזה הקשר יש לי גבולות? 

 32“. [...]זה ייקח שבועיי� –אמרתי לו שבועיי�  לה,אני לא יכול שתלחצו אותי בענייני� הא[...] „

 �33 עשרי� אל� שקל, פלוס מע"מ, א לשל�,מתכווני� שאנחנו תי לו שבועיי� בתשלו�, אמר
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 1אפילו יוסי  –שבועיי�. את� מטרללי� לי את המערכת. טלפוני�  ה. זה ייקח ליאני לא טוע

 2  קיבל טלפוני�. ואלישבע מקבלת. 

 3  .“פוני�לעשר ט„  ש:

 4לא גבולות. כ� שוחד, לא שוחד. זה שיגעו�. זה (לתובעי�) זה מסביר.  “.טלפוני� בשעה עשר„  ת:

 5  ו�.עאומר לכ�: חבֶרה, זה שיג שיגעו�. אני

 6ושאלת אותו: תשמע, אני מקי� פורו� צעירי�  וינברגדי� רונ� )הא� התייעצת ע� עור&  ש:

 7בסדר? הא�  לאור. בסדר? אוד ביקש, או הפנה אותי, לרונ� צוכולי, אני רוצה יחסי ציבור. ד

 � 8  את השאלה הזאת? וינברגשאלת את רונ

 9  לא.  :ת

 10  הזאת.ה באת התשו המשפטתסביר לבית   :ש

 11לי� הבר לא אהיה. אבל אני לא מסוג המנלא, כי זה לא קשור לי, למתווה. מנהל אני כנראה כ  ת:

 12של מה שהוא דיבר.  אז שהוא ינהל. זה מבחינתי הליבה די�.#י מתקשר לעור%שכל דקה וחצ

 �13 מות של כמה גופי� יחד, שבאי� ורוצי� לקדתהכי אמיתית. הכי פרויקט משות�. הכי היר

 14ושב שהיה צור% להתייע7 ע� יחד משהו חיובי. ג� מצד המפלגה, ג� מצד הגופי�. אני לא ח

�.די#עור%  15 

 16ל"*, הנקודות הקריטיות מבחינת&, א ילצור& האישו� הזה, א� אני מסכ� את שת  ביהמ"ש:

 17  רק בנושא פורו� הצעירי�.הקשר ע� רונ� צור היה מבחינת& 

 18  משמעית.#חד  ת:

 19   – – –דבר שני: לא ידעת� שהכס* שאת� משלמי� לרונ� צור עובר  ביהמ"ש:

 20  משמעית.#דח  ת:

 21  לא ידעת שזה נעשה מאחורי גב&?  ביהמ"ש:

 22מאחורי גבי, אבל יש כמה דברי� שצריכי� להבי�. זה לא מספיק, לנעו7,  שזהברור שלא ידעתי   ת:

 23  – – –יבי�. שתבי�, אני לא יש� שלוש שני� המשפטכדי שבית 

 24  .2014'. אנחנו נגיע לאוקטובר 14יש סדר לדברי�. את� משלמי� לרונ� צור מיוני  נגיע.  ש:

 25  '.14אני קופ� אית& לנובמבר   ש:

 26לפני כ� אני רוצה להסביר רגע לבית המשפט. אני רוצה שנל% רגע כרונולוגית, נל% יחד      ת:

 27  – – –עכשיו

 28במאי, איפשהו  –פה #זוכר בעלוירו�, תעקוב אחריי, כי אני לא  –אנחנו מתחילי� את הקשר   ת:

 29  – – –במאי. ביוני קורה

 30 9העדת כא� שלא ידעת ששקל אחד מהשקלי� ששילמו עמותת רוח חדשה, עמותת מזא"ה   ש:

 31  – – –ועמותת איילי�

 32  לא הייתה שותפה בסו�, עקב סכסו% שהיה איתה. 9מזא"ה   ת:
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 1יה להישאל היא שעשוילמו לעובד יחזקאל. והשאלה לא משנה, אני מדבר על ההסכ� שש  ש:

 2אחת, ראינו בסו*; ודבר שני, את� מדברי� ע� אדו� ר�  – תארא ישהיו פגישות במשרד

 3דע וכ� משל�. אתה י. התביעה תטע�: הינה, אתה תאראלבנה, שמתברר בדיעבד שהוא מ

 4  . תתייחס.תאראשאתה כ� משל� ל

 5דר% רונ� צור במסגרת התשלו� החודשי שרוח חדשה  תאראאני לא יודע שאני משל� ל  ת:

 6. ולכ� פגישה במשרדי קירשנבאו�יועצת אסטרטגית של פאינה  תאראמעבירה. אני כ� יודע ש

 7מיתוג, שפאינה קשורה בו,  לשא שהגיוני, א� מדובר בנו#א, לא היה נראה לי משהו לתארא

 8  בהקשר של פורו� הצעירי�.

 9שה מהעבודה שרונ� צור עוהמשפט אי& אתה התרשמת  עכשיו אני רוצה שתסרטט לבית  ש:

 10  ראית עבודה. – ynet)&. אמרת: נושא כנס הצעירי� ברעבו

 11שאני  ,ק שמציק. ודאודשרות סת� בהיבט של ס=קת סביב ההתונעימ#יש אי –מהי התקשרות   ת:

 12כס�. ה הבטיח לו מהר יותר אתאולי זה, והוא  וישהגיש ממנו לח7 בהקשר שהוא סגר ע� ממר

 13שיחה דר% אגב: אני  , שהוא אומר לי באיזויאית דקויות הגיעותבי� לאילו  –ואני לא קישרתי 

 14יבות היש א שלשנוחמישי אצל�. אצל רונ�, ע� החבֶרה של רונ�. זה מתקשר כנראה ל ביו�

 15יות. אנשי� ה� לא סופרמ�. אני לא אמור עכשיו להבי� שבגלל זה נובע הלח7 שלו. ויש השבוע

 16רה ו. וקיותר טווח#הזאת שדובר בה. שאני רוצה לדחו� למשהו ארו% ישיבת הפיצו7 הפיצו7,

 17ושה, וג� אלישבע חיה בתחושה דת צעירי� לחו"ל. ואז אני חי בתחכנס בכנסת בנושא ירי

 18. בנושא הזה אני אומר לכ� בוודאות. כי עבודה. ששווה יותר מעשרי� אל� שקלהזאת, שיש 

 19שפונה אליי ואומר  –מדאוד  –משנה. אחרי זה הבקשה הקשה בנושא הזה, לארג� כנס... לא 

 etny .20#בשידור חי בר דר בשידור חי. ישודאנחנו רוצי� שהכנס ישו –  ynetלי: תגיד לי, לגבי

 21  – – –אחוזי�ו� בדיעבד אני יודע שהוא ג� הרוויח מזה עשרה יה

 22  לא ידעת את זה.  ש:

 23שזה אינטרס ג� של פאינה, אבל קוד� כול שלי, ובראש  להיותלא ידעתי את זה. יכול   ת:

 24אגב, לא היה לי קשר  – מתקשר לפאינה, וג� לדאוד יובראשונה שלי. והכנס יצא מוצלח. ואנ

 25רוצה? הוא אומר בינו. ואני שואל את דאוד: פאינה מאירועי� ציבוריי�, שתע� פאינה מעבר ל

 26ודשי� לא יכול לזהות שו� תמרורי אזהרה בהיבט אנחנו כבר ביוני, שאני כבר עשרה חלי: כ�. ו

 27לי� ליפול קסאמי�. על מדינת של הדבר הזה. להזכירכ�: משבעה או שמונה ביולי מתחי

 �28 אותי ולא אותו, או א� יני פותח סוגריי�: לי ולדני יש בעיה. א� מגייסל. עכשיו אראיש

 29מגייסי�. את הצוות שלי תו אוומגייסי� אותו ולא אותי, זה לא סיפור פשוט. יש לנו בעיה. 

 30יודע, יש רגעי� שאתה  ק. ולא מעניי� איילי�. אתהו. מדינת ישראל נכנסת לשיתלא מגייסי�

 31מחכה שיגייסו. ואני  ניצוות שלי, ואה את י�סוגיות שה� לא החיי�. ולא מגייס מתכנס לתו%

 32אותו גייסו.  –ד גפ� כשיו, דני, יגייסו אותו, ויהיה סיפור... חבר שלי משה קקו�, סמג"ע אומר:

 33מצוי�. „. אני אומר: 1אני מרי� אליו טלפו�, אומר: משה, איפה אתה? הוא אומר: בבה"ד 
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 1כמעט . ככה “אני עולה על מדי�, אני מגיע. עכשיו אני בחפ"ק של%. אתה מסדר לי מדי�

 2י בשירות מילואי�... תבינו, יומיי� אחרי שאנחנו נכנסי� אנ מצאוחמישה יו� אני נ#שלושי�

 3ת שמג"ד גפ� נהרג. ובתפר, עד שהגיע מואטי, המג"ד, קקו� היה המג"ד. וזה גדוד ובהיתקל

 4כר מי זה רונ� צור, אני לא בטוח זה. כל הזמ� הזה אני לא זונכנסי� ויוצאי� מעסדיר. ואנחנו 

 5אשמות. והינה עוברי� בה ,בד איתו. אז תבינו כמה זה קטנונישידעתי שמישהו בכלל עו

 6ג� יש חגי� בדר%;  –אוגוסט. אנחנו חוזרי� –ה עוברי� לכ� חודשיי�, מיוליחודשיי�. הינ

 7עזוב, זה פירוט שקשה לקבל אותו. אבל אני רוצה שתבינו מה קורה מבחינתי ומבחינת 

 �8 שהארגוני� הדברי י�שיי� שהכול בפאוזה. מטבע הדברדאלישבע. אתה חוזר אחרי חו

 9ודשיי� זה ח� פנימה. ג� אני, בקר� ההשקעות. וגשבליבה, באר �מתעסקי� בה� ה� דברי

 10לא קופצי� “... לח� והחמאה„לות. לא קופצי� כרגע ל... לחמאה. כאילו, ביבפע ישלא היית

 11אלישבע: תשמע, החבֶרה של רונ� צור לא מדברי� איתי.  תואז מתקשר .over and above#ל

 12לנושא של דרו� אית�, הזאת, שמעת� אותה. זה מתקשר ג�  שיבהיואז נקבעת הישיבה. וה

 13זה  –שאנחנו לא הלקוחות אני לא רוצה לעשות סלט. בישיבה הזאת א� אחד לא אומר לנו 

 14. א� אחד לא אומר אנחנולא  התביעה,וזרי�, חודש וחצי, משהו כזה. חחודש אחרי שאנחנו 

 15חורי� #קוד� אומרי� שאיתי ב� שבה יש שני דברי� חשובי�. השיחה, לא הלקוחות.שאנחנו 

 16  – – –יהיה

 17זו שיחה מיו� שבעה  –שיחה שהדוברי� שבה  ).192את ת/ זאת השיחה שבה דיברת (מציג  ש:

 18  '.14באוקטובר 

 19זה חוברי�  יאתה, אלישבע ודני גליקסברג, ואחר וברי� בה בהתחלהיא ארוכה. דההשיחה   ש:

 20ידעת . שאני לא יודע א� אתה בכלל תאראלה אדו� ניס� זאבי מרונ� צור ואדו� ר� לבנה מ

 21  .תאראשבשלב הזה את ה... שהוא מ

 22  א משנה., זה להתשובה היא לא. ואגב  ת:

 23  למה זה לא משנה?  ש:

 24היועצת האסטרטגית של פאינה, ויש פה  , היא בסדר, כי היאתארא, ג� א� יאני מבחינת כי  ת:

 25  סיפור שפאינה קשורה בו.

 26  וד� כול אלישבע מתרעמת למה לא הגעת לפגישה.ק  ש:

 27  אביב.#יו� לנסוע לתלבאותו  מה... לא היה לי כוחהיא צודקת,   ת:

 28ה� שיעשו. אבל אני מפנה אות& לעמוד ואת� מסבירי� מה את� רוצי�. מֵ  –אני מפנה אות&   ש:

 .� 29זה לא מת� דה�. זה רק ניס� זאבי. והוא  ,זה אדו� ניס� זאבי 86). הדובר ב86שורה האחרו

 30לו:  חומרי� זה מה שאת� מעבירי� – “אני, ברגע שאני אקבל את כל החומרי�„אומר כ&: 

 31סי* לקרוא). אני אגיד ל& מה כתוב פה: שמשרד יחסי הציבור וכולי וכולי (מו 2כתבה בערו� 

� 32אומר  –זה מת�  87 –חורי�, לא יחשוב שאנחנו מנסי� לגנוב משהו. ואז אתה )שלכ�, איתי ב

� 33  חורי�.)לו: (קורא). אתה מדבר בב
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 1  משמעית.#חד  ת:

 2ה, 'חבר„המשפט למה התכוונת:  תאומר לו כ&. ואני מבקש שתגיד לבי(קורא) ואז אתה   ש:

 3ואז הוא  ,“הלקוחות. אנחנו צריכי�, ע� כל הכבוד לכול� אנחנו� באמת. בוא, יאת� מגזימ

...� 4  אומר ל&: אי� בעיה. זה לא דני, זה ניס

 5  זה ניס� זאבי.  ת:

 6  של מי אתה לקוח?  ש:

 7. הוא מתחיל לספר לי סיפורי� למה זה קשה. ‘אולפ� שישי‚של רונ� צור. וזה מתקשר לנושא   ת:

 8זה מעצב�. הוא לא אומר למה זה קשה. הוא מתחיל להגיד... מתחיל לעשות לי סדר: לא, 

� 9חבֶרה זה לא  –חורי�... תגיד לי, את� עובדי� שלנו. את� לא הבנת�. כתוב: חבֶרה #שאיתי ב

� 10(קורא) מה אנחנו צריכי�, רק שתבינו? כתבה באולפ� שישי לגבי הנושא של  חורי�.#איתי ב

 11  הסיכו� של ה... דרו� אית�, א� אני לא טועה, אבל אני לא רוצה ל...

 12דני או מישהו אחר,  להיות שזהשיכול  ,רהדוב 93חנו בתמונה המלאה. בשורה אנ –אחרי זה   ש:

 13ע לה. יגקבל את הקרדיט שמאינה תדר. תעשה מה שצרי& לעשות כדי שפסאומר: הכול ב

 14  חס לזה. התביעה תטע� שהכול זה פאינה.יזהו. תתי

 15רדיט לפאינה קלא, א� היא תטע� שהכול זה פאינה, התשובה היא לא. א� היא תטע� שלתת   ת:

 16  בוא נילח� על זה. –זה בסדר 

 17  הא� את� היית� מרוצי� מהתוצרי� של משרד רונ� צור משבעה באוקטובר ואיל&?  ש:

 18  לא. התשובה היא לא.   ת:

 19  ומה קרה? מה קרה?  ש:

 20 היא באה על רקע זה שאלישבעהרי השיחה הזאת,  –לי  תלת אליי, אומראלישבע מצלצ  ת:

 21פשוט להחלי�  י� תוצרי�. אז מנסי� להבי� א� צרי% לשנות משהו אונה� לא נותששה ימרג

 22החומרי� „של  =הייתי בל>סי ציבור. לא קרה כלו�. דני מנסה להבי�... אני פחות משרד יח

 23עלמו לי. אני אומר לה: קוד� כול נוכל זה. אז אלישבע אומרת לי: ה� עוד פע�  “הועברו

 24ה�  –ור: א� היה צוק אית� תפסיקי לשל�. עכשיו, בנושא של רונ� צור, אני רוצה שיהיה בר

 25תפסיק חוזרי�, כל זה. קוד� כול תפסיקי לשל�. יש שיחה שבה דאוד אומר לי:  נעלמי�,

 26שק� את לאני מנסה לשל�. היא שיחה מאוחרת לכל הדבר הזה. הרי מה אמרו לי במשטרה? 

 27  – – –מיינד#או�#הסטייט

 28  .רגע, אתה מהיר מדי. יש שיחה שמראי� ל& במשטרה  ש:

 29ק לי ודתב„. ודאוד אומר ל&: ‘)‘)‘)‘)212212212212נ/נ/נ/נ/‚‚‚‚(התמליל הוגש וסומ� (התמליל הוגש וסומ� (התמליל הוגש וסומ� (התמליל הוגש וסומ� ' 14ר במבנוב 25שיחה מיו�   ש:

 � 30, הוא כנראה זאת אומרת(קורא) “. הרונ�ה... ע� נפסק ע� ודצמבר לשאנחנו באמת בראשו

 31נפסק. והתביעה אומרת שדאוד הוא שביקש  הוא מוודא שזה כבר יודע שהפסקת�, רק

 32  שבע ואתה מעידי� אחרת.אלי את ההתקשרות ע� רונ� צור, ואילו להפסיק
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 1נסה למכור לנו שאתה ואלישבע יזמת� את קר�. אתה מיותר מזה: במשטרה אומרי�, אתה ש  ת:

 2והינה אנחנו רואי� שדאוד בכלל ביקש ממ%. קוד� כול הוא לא ביקש, הוא רק  הזה,הדבר 

 3וא הנחנו מפסידי�. ונגיד שרצה לוודא. נגיד שהוא ביקש. אני רוצה שתיכנסו אליי. נגיד שא

 4אנחנו הפסקנו בלי קשר ל ואומר להפסיק ג�. אז מה אני צרי%? להתקשר, להגיד: דאוד, מצלצ

 5בלי קשר אלי% הפסקנו, יש  –י� , אז אתה רוצה שהדברי� יהיו תפורכי מישהו מאזי� –אלי% 

 6לה. אנחנו פשוט רצינו לראות שה� עחשדות לזליגה של כס�... מה שלא עלה, דר% אגב, לא 

 7שפט מרגע משהו לבית ה אי% לאכול את זה. אני רוצה להגיד עושי� עבודה טובה, לא ידענו

 8זה רונ� צור. הרי  כמשפט�: יש פה משהו שזועק. א� יש פה קנוניה, מי שצרי% לעמוד במרכז

 9הוא שמשלשל כס� לאדו�... עובד יחזקאל, מקבל מדאוד כס�.  כל המערכת. וא זה שיודע אתה

� 10י� במת� שוחד. לא מנאש –ודני  ,. אני, מת�האד� לא נחקר באזהרה. לא נחקר באזהר#הב

 11ל סל העבירות. שוחד, מושחתי�. הכי גרוע שיכול להיות בהיבט הציבורי, והוא תגידו... את כ

 12עכשיו, מישהו פה באול� יכול ליישב לי את  .הנחקר באזהר אל .אזהרהלא נחקר אפילו ב

 13 שב לי אני אבי� שיש פה לוגיקה, בתביעה? א� מישהו ייַ תהדבר, את הלק>נה המשפטית הזא

 14לכ� מה קרה פה, אי� לי הוכחות לזה, וירו�  להגידלא רוצה  זאת. יש איזשהו קו מנחה. ואניה

 15  לא רוצה שאני אגיד.

 16רואי�, יוצא על הפסקת  שאנחנו sequence)) אשר לי שהמכתב הזה, מה7נ/ את(מציג   ש:

 17  ה ע� דאוד.חהשילפני � רונ� צור. יוצא בכלל עשרות קההת

 18אומרת: רונ� צור הפסיק לדבר איתי. זה אלישבע שלחה אליי בעקבות זה שהיא  .משמעית#חד  ת:

 19  אני אומר לה: קוד� כול תפסיקי לשל�. זהו.

 20)�א)מגיש שלושה אסאסי� בינ& לבי� אלישבע. אני )א�)ת ל& אסועכשיו אני רוצה להרא  ש:

 21אס הראשו� )א�)האס אסי� יחד, כי זה הכרונולוגיה. כול� מאותו יו�, זה הבדל של שעות.

 22אס השלישי )א�)השני הוא מאלישבע אלי&, וג� האס אס)א�); האסהוא ממ& לאלישבע

 23  . ונעבור דבר דבור על אופניו.‘)‘)‘)‘)213213213213נ/נ/נ/נ/‚‚‚‚(שלושת המסמכי) הוגשו וסומנו (שלושת המסמכי) הוגשו וסומנו (שלושת המסמכי) הוגשו וסומנו (שלושת המסמכי) הוגשו וסומנו הוא מאלישבע אלי& 

 24  ונעשה ג� סדר מה שיי% למה.  ת:

 25אס הראשו� אתה כותב לאלישבע כ&. זה ממש מאוד )א�)כ�, כ�, בשביל זה אתה פה. באס  ש:

 26הי[,] מותק[,] דאוד רוצה אולי איזה „. אתה כותב לאלישבע כ&: 2014זה נובמבר  –בסמו& 

 27  � כול תסביר.וד. אז ק“ע[וזרת] פרלמנטרית לשעבר של פאינה כפרוייקטורית

 28  להל�: ויקה רבי�.  ת:

 29  רק תגיד מילה, ונחזור לזה בשבוע הבא.  ש:

 30  טרי�.ה שנקרא, אי% אימא שלי אומרת, רמז מַ זה מ  ת:

 31  כ�.  ש:

 32ר כנסת שדובר בו בפרשת התביעה סוכ� שיגויס פרויקטור, שיעשה את במסגרת פלס"  ת:

 33של הצעירי� לתו% ועדות הכנסת. כחלק מאותו פרויקט של פורו� התיאומי� של הכניסה 
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 1אוד מצלצל אליי ואומר הצעירי�. אלישבע בחרה פרויקטור. אגב, פעיל של מפלגת העבודה. ד

 2לגבי העוזרת הפרלמנטרית של  –נגיע לשיחה הזאת בשבוע הבא  –לי שיש לו איזושהי בעיה 

 3ת של הדבר. בגלל הנרא> –היא לא יכולה לעבוד אצלנו  ,ויקה רבי�, ואני אומר לו: שמעפאינה, 

 4ארבע ולא ני לא נכנס עכשיו למבחני�, אבל קוד� כול היא לא יכולה. אני אומר: ת� לי א

 5 יגידו: איילי� זה ישראל –עכשיו  רה שהיא עובדת של פאינה לא יכולה לעבודואותה. כי בח

 6  ביתנו.

 7  איילי� היה חשוב להיות? איזו תנועה?מה ל  ש:

 8ציבי� מכול�. הבחורה קתלנו. לכ� ג� היינו יכולי� לקבל פוליטית. הרי זה היה המהות ש#א  ת:

 .� 9 ורי�שאנחנו מחפשי� פרויקט שעולה לי ברא ואזהזאת, ויקה רב... אני מנתק את הטלפו

 10בוד ע� רת הפרלמנטרית, שזה עתה סיימה לעאת העוז ביאהלפלס"ר כנסת. ובהקשר הזה, ל

 11 ישבע, אומר לה: אולי תגידלילא מעבר לכל דבר אחר. אני מצלצליש לזה היגיו�.  –פאינה 

 12  י... אנחנו נגיע לשיחות האלה?ל

 13  כ�.  ש:

 14  אז אני אקצר. ובזה מסתיי� העניי�. ואז אני מסמס ל...  ת:

 15  אלישבע.  ש:

 16  �.ירפרויקטוה ל. קד� לזה השיח בינינו, ע(קורא)אלישבע, ואני אומר לה:   ת:

 17אס שהיא )א�)היא אומרת ל&: לא מתאי�, כ� מתאי�. אבל עכשיו אני רוצה שתתייחס לאס  ש:

 18  – – –כנראה ,. לא מתאי� לה2711)ל& בנה וע

 19  “.להסתב%„רוצה להסביר את  לא, אני  ת:

 20ג� ככה אנחנו  ].[וג� צרי& ממש להיזהר„וגיה. ואז היא אומרת ל& כ&: תסתכל בכרונול  ש:

 21  – – –וכא� תבוא התביעה ותטע�“. [...] חצ� את פאינה[י]י]צ שמ"[יח משלמי� למשרד

 22  הסיפור. לכאורה נגמר  ת:

 23& אלישבע: בנובמבר כותבת ל 14)עד עכשיו לא ידעת שרונ� עובד עבור פאינה, אבל ב רגע.  ש:

 24  פאינה. את� שמייצג אנחנו משלמי� למשרד יח"

 25 שה� לא שיגה הזאת? כי היא מתחילה להרנעכשיו, מאיפה אלישבע הסיקה את המסק  ת:

 26עכשיו, מזל שזה לא חוזרי� אליה. אני אגב, זאת הפע� הראשונה שהחשד הזה עולה בינינו. 

 #27את עצמה כא� על העניי� הזה. זה אס ע. היא עוד הייתה יכולה למצוא ג�סיב% את אלישב

 28היית�  תרחול שמישהו גידר פה. אדעות. מזל גלחת עליי. כאילו יש לה מודואס שהיא ש#א�

 29  מכניסי� את כולנו.

 30שור מועד. א� יש פה  ישיר. זה צלצל לי ע� החצי מיליו�.הפסקת ההתקשרות קשורה קשר   ת:

 31  לעצור את התשלו�. נקודה. –קוד� כול  יכול להיות קשר, אזשהו אלישבע מדווחת לי מש

 32אמת שלא בא לי להסתב&. „. 11:27:10)אס שהיא כותבת ב)אס)עכשיו תסביר את האס  ש:

� 33  “.מצאנו מישהו מצוי
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 1לעבודה, ועכשיו  שזה לפנות למישהו שהיא קיבלה – “לא להסתב%„רבי�.  זה קשור לוויקה  ת:

 2ה הכי ר. זאת אומרת, היא הבחו“מצאנו מישהו מצוי�„ – ביקש אודזור בה, בגלל שדחל

 3מה. מצאתי בחור. לא בא #יודע#מי רעיו� לא –ת על הדעת. העלית רעיו� עניינית שאפשר לעלו

 4  ו שלא., ועכשיו החלטנ%אמרנו לעבוד איתאד�: #גיד לב�סתב% ע� זה. לההלי עכשיו ל

 5  ה חזרת לדאוד.וע� ז  ש:

 6  ג� ויקה רבי� על זה. אני אמרתי לא. לא נסתדר. הנכו�. והעיד  ת:

 7 לשלושהשיחה בינ& לבי� דאוד. אני מחזיר אות& '. 14, לשלושה ביוני עכשיו אני חוזר אחורה  ש:

 8וד� כול שורה. אני ק). ומת�, אני רוצה שנעבור שורה‘)‘)‘)‘)214214214214נ/נ/נ/נ/‚‚‚‚(התמליל הוגש וסומ� (התמליל הוגש וסומ� (התמליל הוגש וסומ� (התמליל הוגש וסומ� ביוני 

 9ראינו שבשניי� ביוני דאוד שואל אות&  ,במאי 12)� בשהחוזה נחת ובזמ�. ראינמחזיר אות& 

 10מציק ל&, ואז השיחה  –י מאנ –או אמיר  –מה קורה ע� הכס*, ואתה אומר לו שאדו� עמי 

 11ומאחר שענית על זה, אז חבל לחזור על זה. ואז אתה  הולכת ככה. דאוד אומר ל&: (קורא).

 12 ]חק[רק תגיד לחרא הקט� שימ„איפה זה יהיה. אתה אומר: השאלה  –רונ� צור  לעאומר 

 13  מי, נכו�?אהכוונה לעמי נ“. את הטלפו� שלי

 14  נכו�.  ת:

 15“, כי..[.] אתה יודע, היו� בעיד� של ראש הממשלה הקוד�[...]„דאוד אומר ל&:  (קורא)  ש:

 16לא מי שלא גנב „ואתה אומר לו: “, כ�?„, והוא אומר: “דאוד[?] דאוד?„ואתה אומר לו: 

 17  עכשיו תסביר. “.חושב כמו גנב

 18מה שאני מבי�  .אני מנסה לשחזר עכשיו את התהלי% שקורה לי בראש. הוא אומר לי: (קורא)  ת:

 19הוא אומר לי: תשמע, אתה מביא לי פה עוד אנשי�. שמהשיחה הזאת בנקודת הזמ� הזאת, זה 

 20קרי: זה  – זהאתה רוצה שאלישבע היא שתשל� לרונ� צור? אחי, תדסקס איתי על הדבר ה

 21מה, #הי� מתייחסי� לזה כאל שיחה לא לטלפו�. אמיבא שיחה לטלפו�. מה שאנשי� נורמטיל

 22תי בטלפו� כי זו לא שיחה תדבר אי? הוא אומר לי: אתה צודק. אל הכמו שאומרי� החבֶר 

 23לטלפו�. מי בכלל שיער בנפשו, בחיי� שאנחנו חיי� פה, שיש פה מערכת שלמה שמתנהלת? 

 24הוא דיבר באהוד אולמרט. אני אומר  –ראש הממשלה הקוד�  ר לי: בעיד� שלואז הוא אומ

 25אותי זה הפתיע  – – –זאת שיחה לא לטלפו�. ואז הוא בא לי ביציאהלו: בוא נדסקס על זה, 

 26צדיקי�. נכו�?  וי"ו#כי אני חושד בו, הוא לא אחד מלמ"ד במירכאות, “הפתיע„אני אומר,  –

 27  אני אומר לו: דאוד, למה העלית בכלל את העניי� של אולמרט?

 28חושב '. אני 14 בספטמברעכשיו אני רוצה להראות ל& שיחה נוספת, מיו� שלושי�   ש:

 29  רוצה לעג� את זה בשיחה. ישהתייחסת לזה מקוד�, אבל אנ

 30 ינוגמול האיש הססות להבהתנ שאמרתיהשיחה הזאת, בהקשר  לסי�, עולה האני רק רוצ  ת:

 31פה כל הזמ�, כ�? ניסיו� כל הזמ� להגיד לו:  שכי יש פה רקע לדברי�. י .בעייתי הזהההזה ו

 32  ֶאה, דאוד, מי שלא גנב לא חושב כמו גנב.
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 1לבי� אלישבע מיו� לזה. שיחה בינ& להתייחס רוצה  יאת זה מקוד�, אנ תהזכר –עכשיו   ש:

 2. מאחר שהיא ארוכה אני ממש ‘)‘)‘)‘)215215215215נ/נ/נ/נ/‚‚‚‚    הוגש וסומ�הוגש וסומ�הוגש וסומ�הוגש וסומ�התמליל התמליל התמליל התמליל (((( 2014 שלושי� בספטמבר

 3למה נזפת באלישבע, מה היא עשתה, מה (קורא)  אתמצת, אתמצת ואמקד אות&. ככה,

 4  השבת לה? תסביר לנו את השיח.

 �5 חצי יליו לאישיעבר יציוניי�, סוכ� שמתו% הכספי� הקואלהמשפט תכמו שהסברתי לבי  ת:

 6 .באמצע הסיפור הזה הוא שפרצה מלחמהיל% לרוח חדשה וחצי למיכאל וולה. מה שקרה 

 7לי: אני רוצה לעשות פרויקט גדול בשדרות. אני אומר לו: אי�  ואומרויאיר לפיד מצלצל אליי 

 8רק שתבי� במה העול� שלנו  –את הסיטואציה  שיבי� רגע משפטש מבית הלי... אני מבק

 9סטודנטי� הכי גדול את כפר ה ו� של דני. אומר: בוא נקי�מתעסק. האמת, אני חושב שזה רעי

 10שלנו באיילי�. על פרויקט מכולות, שעשינו בלוד. שהוא תמ% בו. אז אני אומר לו: אפשר 

 11חבֶרה. ואז נעמה שול7 שואלת: כמה זה יעלה? עשינו בדיקה, מאות #שלושלעשות פרויקט של 

 12ממש, ככה... במקרו. אני אומר לה: חמישי� מיליו� שקל. היא אומרת: כמה העמותה יכולה 

 .� 13לתת? תבי�, התשובה הזאת סיבכה אותי. לא במוב� הפלילי. אני אומר לה: עשרי� מיליו

.� 14  ולא שהיה לעמותה עשרי� מיליו

 15 ע של צוקפע� אחת; המבצ –? הש� של איילי� מה הנחנו, אני ודני –עכשיו, עשרי� מיליו�   ת:

 � 16דע לעשות הכול. תו% כדי תנועה נ –חו"ל שלנו ע� התורמי� בפע� שנייה; הקשרי�  –אית

 17 אבל לקחנו על עצמנו התחייבות של עשרי� מיליו� שקל. שלושי� מיליו� השקל שהמדינה

 18עשרי� מיליו� יגיע מתו% אג�  :ככהנעמה שול7 אומרת לי  – הזה %חייבת בתו� התהלי

 19מיליו�, ועוד עשרה  עשרי�ביר עכשיו הע: משרד האוצר נות� הנחיה ברורה לקרי  –התקציבי� 

 20אומר:  נתי אדיש. אנייקרקעות. אני מבח ת, על מכירישראל ינהל מקרקעמִמ ע יל יגשק �וימיל

 21יציוניי� לא היו מושחתי� בעיניי. מצלצל אליי אריאל מצוי�. רק תבינו כמה הכספי� הקואל

 22. היו� הוא סג� ראש אג� התקציבי�. אומר לי: כמה כל השני� עזרנו כיפHְ #יוצר, בחור עלא

 23אפילו יותר ממני. הרעיו� רה של%. אתה עכשיו חזק אצל השר זאת העלכ�? אני עכשיו צרי% 

 24אל, יפתח כא� פתח שמי ישורנו. שהגבייה ריש ישל עשרה מיליו� שקל ממנהל מקרקע הזה,

 25ידי המנהל, א� היא לא תנותב רק לפיתוח תשתיות כפי #שנעשית ממכירת הקרקעות על

 26 אנה, אבל לייחס לזה כאל קופה קטשקורה, והדבר הזה ישתנה, יתחיל כל פוליטיקאי להת

 27מבקש ממ%: תפעל אצל השר לרדת מהרעיו� הזה. אני חוזר לנעמה,  ימיליארדי�. אנ –קטנה 

 28ה צעירי�, טובת ב, וג� מסביר לה למה. זה חבֶר וט#לא ו�זה רעי ,אני אומר לה: תקשיבי

 29הקשר הכי טוב שהיה לנו, תבינו את זה, זה  – �המדינה עומדת לנו מול העיניי�. תבינו. ובסו

 30ינה. את רוב מִא אי�, לא פאינה, לא ְש �, לא פוליטיקהתקציבי� באוצר. בסוע� אג� 

 31  יותר כמו%. אני עוד יושב אית� בחגי�. #או#ה פחותהפרויקטי� עשינו ע� חבֶר 

 32ת משרד ליכ"יתה מנימאיפה נביא עשרה מיליו�? אני מדבר ע� סיגל. סיגל ה אומרי� לי:

 33ו, אי% אני העשרה מיליו� שקל. עכשי תאני אנסה לרתו� אותה שתביא היא אהנגב והגליל. ו
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 1גליל זה סיפור גדול, בטווח זמ� קצר. אני #ת זה? כי אני יודע שעשרה מיליו� שקל לנגבאעשה א

 2נגיע  –, שעליו יש שיחה מרשיעה בל חמישה וחצי מיליו� שקל, מדאודאומר: אני עומד לק

 3  – – –אליה

 4תנתבי לשדרות.  –נו , את החמש וחצי שמגיעי� אליכ� מהכס� של ישראל ביתואני אגיד לה

 5הכול לסגור את בעיית העשר. הפרויקט הופעל מהנגב #ס% ,חצי מיליו�ו הארבע ואז תביאו עוד

 6וחשבי� ה� בדר% כלל הבעיה.  –ישראל  פשוט אוהבה הפשוטה שהיה ש� חשב בוהגליל מהסי

 7  ע אליו.יגאנחנו חייבי� לה

 8  ד רק את שמו.תגי  ש:

 9ה: כל הפרויקט, הוא ררובה ה. הוא נפטר, ואני אומר פה בצור. זיכרונו לברכעמנואל מודריק  ת:

 10הפרויקט יוק� במסגרת התקשרות  פשוטה:לא היה ק� א� לא האיש הזה. ואני אומר בצורה 

 11בי� איילי� לבי� המשרד. רק שתבינו, ביו� שנעצרתי אומר לי החוקר: אתה מואש� בקבלה 

 12. על פרויקט שדרות. וזה ג� פורס� בעיתונות. אגב, בשלושי) מיליו� שקלשל דבר במרמה 

 13אנגלית, , של... האר7 בת, כי זה פורס� בעיתונות האנגליתמזה העמותה לא יכולה להתנקו

 14מיליו� בשלושי� דבר במרמה  תקבל“, „שלושי� מיליו�„התורמי�.  וזה מחק אותנו אצל

 15כל הסיפור ע? למה אני מספר לכ� את שבע� אליצרה בעיה ובעיה? למה נהעכשיו, מה “. שקל

 � 16היה אמור לעבור לשוט� של עמותת איילי�, שמתוכו היינו צריכי� הזה? החמישה מיליו

 17שבע וחצי למיכאל ולה. אני אמור, כי המדינה פנתה אליי לפתור לה אלי י לעמותה שלחצלתת 

 18לי ארז קמיני7 הרי� ותח לבעיה וסיבכתי אות�. אפבעיה, שגור� מקצועי חשש שזה יפתח 

� 19רב בפרויקט הזה, שאני וכ% היה מע#איתו מאז. אבל הוא כל תייודע, לא דיבר ני לאא – טלפו

 20שקל של ישראל ביתנו  ו�ימנתב את החמישה וחצי מיל מערי% שזה מה שהיה. ואנחנו... אני

 21לי בעיה: אי� לי כס� להעביר לאלישבע. עכשיו, אני לא עניתי  , אלא לזה. ואז נוצרהלא לשוט�

22�, ואחרי זה ישנתי אצל דפנה בבית, והיא אומרת לי: ה הרבה זמ� בגלל שהייתי בצוק איתל 

 23א להיא רואה שאני  –ליי, ואומרת לי תדע ל% שאלישבע מאוד פגועה ממ%. והיא מצלצלת א

 24הוא העביר את הכס�. הוא לא יודע  –לדאוד. עכשיו, דאוד מבחינתו  היא מצלצלת –ונה לה ע

 25 �הכס ול משרדי הממשלה לא� לנתב אתליט מחאת ההתחשבנות הפנימית, של אי% אני מ

 26ני אומר לה: הזה. עכשיו, לא היה לי נעי� מול דאוד, כי הוא מבחינתו את שלו עשה. אז א

 27וחצי  ההוא את שלו עשה. הוא את החמישאוד? לדמצלצלת  תגידי, מה, את משוגעת? מה את

 28קיד, וניתבתי את זה לפרויקט זה שאני מספיק מטומט� לענות לכל בקשה של פמיליו� העביר. 

 29  נו, אז הסכמתי לזה, אבל זה לא פשע. –בשדרות 

 30ר ואז אתה אומ ורה בצד ימי�. החירור. (קורא)אדוני, אני ליד הנקודה השח –אתה מסביר לה   ש:

 31שלי מפחד מאוד להעביר את זה. אז אני צרי& הבעיה היא שהמנהל כספי� [...] „לה כ&: 

 32 לי קר� היסוד[,]ולעשות את זה דר& א„ –“ לנסות„זה כנראה “, לנסוע„כתוב  –“ ת][לנסו

� 33הול&  אל י] אנ.[סבלניי� ריכי� להיות� צאת ],[מה שאמרנו אז או משהו כזה. וזה ייקח זמ



  

  יפו–אביב־בתל בית המשפט המחוזי

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

        2018201820182018    במארסבמארסבמארסבמארס    20202020        
        ד' בניס� תשע"חד' בניס� תשע"חד' בניס� תשע"חד' בניס� תשע"ח

  

    כוחו	ראשית לבא :2נאש( 
540

 1משטרתית נשאלת, הבחקירה  – (קורא). השאלה שלי“ להסתב& בגלל השטות הזאת

 2א יודע, ל –הכוונה היא “, אני לא הול& להסתב& בגלל השטות הזאת„ :כשאתה אומר לה

 3  כא�? דאוד בשוחד. מה אתה בעצ� אומר להלהסתב& בגלל 

 4 ר של כספי� שאמורי� להגיע מישראלהוא בהקשאל ביתנו. הנושא הזה בכלל לא קשור לישר  ת:

 5ביתנו. אבל הוא קשור לבעיה של להעביר כס� מעמותה לעמותה. בהקשר הזה אני חייב להגיד 

 6מבחינת  –צא תר להעביר לעמותת הקיאקי�, בגלל המיקו� הגאוגרפי, שנמושהיה פשוט י

 7בעמק הירד�, מאשר בגלל שזה  –לא  �קה של מטרות העמותה, לא משנה שהחלטנו בסויבדה

 8 תעביר את הכס�. עכשיו, היוהלי�. ויוסי חוגרי לא רצה לשבירו להעביר לרוח חדשה, שפועלת

 9העניי� של הסנקציה של החתימה. א , שתבינו. זה לזה בחבר>תה, רשה חתימה... חבֶר ושהוא מ

 10יר מתו% הכספי� להעב כספי�, הוא לא רצה להעביר. אולי רצה, כמנהל אזה עניי� שהוא ל

 11  דר שדובר בו בקיאקי�. אותו מנגנו�. זה הכול.סבאותו ה

 12“. אישה„ת קראה לה ל. המתמל'14באוקטובר  28מיו� שיחה & עכשיו אני רוצה להראות ל  ש:

 13“ אישה„זאת אלישבע. אדוני ישי� לב להערה של המתמללת, זאת הערה נכונה: כשכתוב 

 14. והיא מספרת ל& שהיה ‘)‘)‘)‘)216216216216נ/נ/נ/נ/‚‚‚‚    (הוגש וסומ�(הוגש וסומ�(הוגש וסומ�(הוגש וסומ�זאת אלישבע “ מת�„זה מת� מדבר, וכשכתוב 

 15, שכתוב ש� 27איזה ויכוח בי� מיכאל וולה לבי� יוסי חוגרי. ועכשיו אני מפנה אות& לשורה 

„� 16  – – –אבל זאת אלישבע. זה לא מת�. זאת אלישבע. (מתחיל לקרוא)“, מת

 17את  כתוב (קורא). כל הכס� הזה הל% לפרויקט שדרות. עכשיו יוסי ואני שוברי� 10בשורה   ת:

 18את הדבר הזה, שהייתה ייעודית. תבינו: יש לי טיפה סלחנות... ג�,  אהראש אי% להוצי

 19המערכת הזאת מורכבת. אתה כל הזמ� משחק פה בעשרה דברי� במקביל, וזה כמו מי� פאזל 

 20אי� לזה סו�. אגב, זה יכול לתת  –ג� ובכל בוקר רכזה, כמו סודוקו, שאתה כל הזמ� צרי% לא

 21  צירתיות. כי אתה כל הזמ� צרי% לפתור בעיות. כל הזמ�.תחושה של המו� י

 22אני יודע „זה לא אישה, זה מת�. “. אישה„. כתוב 24לשורה  –אני שכחתי  –אני מפנה אות&   ש:

 23שהכס* מיועד לשדרות. זה שעכשיו אנחנו מנסי� לעשות איזה שהוא תנועה סיבובית ע� 

 24י וטהמשפט מה זה הבי תשתסביר לביי מבקש נוא [...]“.בשביל שנוכל  כס* של תרומה

 25שהו יטע� שעושי� פה איזה עוד מעט מיכי אולי  “.ובית ע� כס* של תרומהתנועה סיב„

 26  ס.ר?ֶ ִש 

 27ט ה כ� היא. פשוג� חצי יו� חקירות. מה זה התנועה הסיבובית? כשמ –אבל טענו, במשטרה   ת:

 28ה. אני את� לכ� דוגמ – יציוניכשמה כ� היא, כמו שאת� מביני� אותה. ניקח את הכס� הקואל

 29במנחמייה. אנחנו אומרי�: רגע. התור� תר� ילדי� כ�? לא... ג�  ג� ילדי� ב... שאנחנו יוזמי�,

 30אל� שקל לג�. אז אנחנו אומרי�: לא. תקשיבו מה נעשה. אנחנו... עכשיו, תבינו כמה זה  250

 31נו מהכספי� זה העבודה שאתה מוצא את עצמ% עושה. אנח .וזה עשר פעמי� ביו� –דורש 

 32לו:  להגידע� אחת. פע� שנייה, עכשיו צרי% ללכת לתור�, יציוניי� נבנה את הג�. זה פהקואל

 33אהבו אותנו? ה� התורמי� עכשיו, למה  – הג� נבנה הג� נבנ... את� מביני� כמה זה מסוב%?

 34 זה המצוקה ,תפנו אות�. אנחנו אומרי�: תקשיבולא תורמי� לקר� היסוד. אנחנו תמיד שי
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 1אנחנו נעביר לעמותה שעובדת  –שקל  �אל #250שלנו. מה דעתכ� שהמדינה תבנה את הג�, וב

 2רט. לא תנועה סאת האיתנו. אנחנו מביני� שזה לא המטרה. אתה תבוא, אתה תוכל לגזור 

 3  אי� את זה. אבל זה המשמעות. תסיבובית, כי באנגלי

 4(קורא מש� ואיל&). ואז אתה  27 שיפטינג. יש את זה באנגלית. שיפטינג. אני קורא משורה  ש:

 5מה זה סוכ�? ברור שזה סוכ�. אבל א* אחד לא יל& „: 30אומר לה כ&, בעמוד הבא, בשורה 

� 6ייחס ת. אני רוצה שת“לכלא בשביל זה[,] נכו�? אז אה... צרי& לראות אי& עושי� את זה נכו

 7  .גודובסקיזה דאוד “ לא יל& לכלאא* אחד „לטענת התביעה ש

 8ד במדינה הזאת. וזה קונספציה. ברגע שאתה נקלע לקונספציה מסוימת אתה אבתראו מה   ת:

 9רקע הל ביתנו. לא קשור בכלל לישרא“. ישראל ביתנו –כלא „תלמדו מהמקרה שלנו. זהו. 

 10לא באמת חשבתי שאני אל%  ,בס� בי� איילי� לבי� רוח חדשה. אגברת הכעהוא ה “ביוגרפי„ה

 11הכס� הזאת  תישראל שעל זה ישלח אותי לכלא. העבר כי אני לא מכיר שופט במדינת לכלא,

 12נעי�: אני האיש #ל. היה לאא� אחד לא הול% על זה להסתכ –דשה ילי� לבי� רוח חבי� אי

 13הטוב, יוסי חוגרי האיש הרע. אתה מבי� מה שקרה. עשינו, פעלנו, צעירי� וזה. איפה הכס�? 

 14שלי. השיחה  �ע� מנהל הכספי ובואו תדבר ,החבֶר  כמו שיאיר לפיד אומר. אז אני אומר לה�:

 15ולה. אני אומר: בואי דברי ע� יוסי. אני ומה ש�, בעיקר מצד מיכאל יענ#הייתה מאוד לא

 16 הייתהשנל% לכלא? זה  ?שר. מה את רוצהאפ#אפשר, אי#אומר לה: נכו�, הבטחנו, אבל א� אי

 17  המשמעות ש�.

 18. באוקטוברע� ר� לבנה וע� ניס� זאבי. בשניי�  שניי� באוקטובריו� מראינו מקוד� שיחה   ש:

 19אביב ע� פאינה וע� סגני ראשי הערי�, וג� אתה )בתל באוקטובר יש מפגשבשניי� 

 20חובר אליכ� אדו�  ואזוהריי� בקפטריה, ארוחת צרדי� לאכול וואלישבע באי� לש�, ואת� י

 � 21היה. אני מבקש מאוד על בדיוק מה  רהשי ,לבנה העיד פה עדות, בעינייר� לבנה. ור

 22מר כא� אחלקה על מה שהוא  – תייחס למה הוא אמר במשטרה. כי המדינה הגישהתש

 23תתייחס לזה מהזווית של&. באחת ששהוא אמר במשטרה, אז אני מבקש  את מה והגישה

 24  – – –מההודעות הוא אומר שאתה אמרת לו שאתה מממ� יחסי ציבור

 25  לפאינה.  ת:

 quid pro ...26, זאת אומרתאחרי�.  יציוניי�תמורת כספי� קואל קירשנבאו�לפאינה – – –  ש:

 27ר דבר כהנכבד שהוא לא זו המשפטהוא אמר לבית  –שוחד. וכא�, אני מציג לבית המשפט 

 28  זאת.תייחס לטענה התרוצה שהסיק. אני שהוא כזה, וזאת מסקנה 

 #29הב� .האת ז קנה אחרת. ואני רוצה להסבירהוא הסיק... לא הייתה לו אפשרות להסיק מס  ת:

 30 פה. שקרתהגדיית הטעויות אד� יודע שאני משל� לרונ� צור... שבית המשפט יבי� את טר

� 31; תאראשקל ל 7,000, משרשרלרונ� צור; רונ� צור משל�, משלמי� אד� יודע שאנחנו #הב

 32יודע מה שאני  הואה? את� מביני� מה שקרה פ , מתברר, ר� לבנה.תאראהוא אד�, עובד של 

 33לפאינה. אסטרטגי יודע. הוא יודע שאני משל... עכשיו, הוא יודע שהוא רק נות� שירות  לא
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 1עזבו את אלישבע, היא לא קשורה. אתה יודע,  –, שאני, מת�, דר% איילי� זאת אומרתקרי, 

 2  – – –ע� השוטר. היא בעיניי... הה... ה... אמר... תשמעו את השיחה הראשונ

 3  גולש. ה. אתתחזור, תחזור  ש:

 4, אי% הוא יחשוב? אני מערי% עכשיו. אז ברור שזה מה שהוא יחשוב. משנה, אני בורחלא   ת:

 5רה ובתמ יציוניי�זאת הוא אמר פה: כספי� קואל#זה כבר הערכה, זה לא עובדה. בכל –עכשיו 

 6כי אני ש? יות, התחברה לו בראהזאת, יכול להמסקנה הלתשלו� יח"7 לפאינה. עכשיו, אי% 

 � 7א מעניי� אותנו קרדיט. שפאינה תקבל את הקרדיט. אנחנו ל ,עזוב אומרי�:ודני כל הזמ

 8. לא לרונ� צור, שהוא עובד אצלי. לגו� שכל מה תארא, תאראזה עלה בישיבה. נאמר ל ,אמרנו

 9ושב שמעניי� אותי מה יהיה הגודל , אתה חשמעניי� אותו זה פאינה. אז אני אומר: בואו, חבֶרה

 10א הזדמ� ובחקירת המשטרה לע, ראיתי אותו שלוש פעמי� בחיי�, איילי� בלוגו? לא יודשל 

 11  לי לפגוש אותו.

 12  ג� לא עימתו אות& איתו בחקירה.  ש:

 13  ביקשתי. יאנ  ת:

 14  .עליו לא שאלו אות&  ש:

 15שהוא לא אומר לי. הוא ג� לא אמור לומר לי, הוא רק עובד יודע מה הוא פאינה, כ�? הוא   ת:

 16יודעי� שהוא  אנחנודע שהוא מקבל את הכס� מרונ� צור. כי � משל� והוא יוצש�. שאני בע

 17, שוחדמיילי� שהיו. ואחרי זה אני נעצר בתו% פרשת #רב בתו% התהלי% הזה. באיוהיה מע

 18אחד. מה עוד הוא יכול להגיד #ועוד#הגדולה ביותר שמדינת ישראל ייצרה. אז הוא עושה אחד

 19אי% יי�? לא שלוש ולא ארבע. אי% תצא מזה? תשווה ש , חו7 מאשר אחת ועוד אחתבמשטרה

 20  אני אומר ל%, ירו�, אלמלא אתה אני לא יודע מה היינו עושי�.יוצאי� מזה? 

  21 

 22  :2ב"כ נאש� 

 23  אדוני, אנחנו סיימנו, ותודה על הקשב. סיימנו את פרשת רונ� צור.

  24 
#>3<#  25 

 26 ה ט ל ח ה

  27 

 28  .2של נאש� , להמש% עדותו 3009, בשעה 25.03.18המש% הדיו� נקבע ליו� 

  29 

 30  .0010, בשעה 01.05.18יו) , לנקבעת ישיבה נוספת 24.04.18לאחר ישיבת 
#>4<#  31 
  32 

 33  ), במעמד הנוכחי�.2018במארס  20( ד' ניס� תשע"חניתנה והודעה היו�, 

   

  שופט עמית, גורפינקל צבי
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 35 לביא ארנו� ידי על הוקלד




