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  לפני כבוד השופט ירון לוי 

 
 מדינת ישראל המאשימה

ידי ב"כ עו"ד מאור אבן חן, עו"ד יונתן קרמר, עו"ד משה -על
 עקירב, ועו"ד נטלי קוקוי

 
 נגד

 
  016599326ת"ז  . פאינה קירשנבאום,1 הנאשמים

 ידי ב"כ עו"ד גיורא אדרת ועו"ד אלון קליין-על
  050227073ת"ז  . רמי כהן,3

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

<#2#> 2 
 3 נוכחים:

 4 מאור אבן חן, עו"ד יונתן קרמר, עו"ד משה עקירב מטעם המאשימה עו"ד

 5 עו"ד משה וייס, ב"כ הנאשמים עו"ד גיורא אדרת, עו"ד אורן אדרת

 6 ידרור. ע.ת, מר אורן 1העדים:

 7 . ע.ת, גב' אלישבע מזי"א2

 8 ע.ת, מר דוד מלכה. 3

 9 

 10 
 11 פרוטוקול

 12 

 13מדינת ישראל נגד קירשנבאום ואחרים. נוכחים  16512-08-17תיק פלילי  כב' הש' לוי:

 14 הנאשמים ובאי כוח הצדדים. בוקר טוב. מי העד הראשון?

 15 . דרוראורן  עו"ד קרמר:

 16אתה מוזהר להעיד את האמת, את כל האמת ורק האמת אחרת תהיה צפוי  כב' הש' לוי:

 17 לעונשים הקבועים בחוק. בבקשה. 

 18 

 19 , לאחר שהוזהר כדין לומר אמת , משיב בחקירה ראשית לשאלות עו"ד קרמר: דרורהעד, מר אורן 

 20 אורן בוקר טוב.  ש:

 21 בוקר אור.  ת:

 22 תספר על עצמך בכלליות, על העבודה שלך בשנים האחרונות.  ש:

 23שנה, התחלתי כצוער במשרד  26בכלליות. אני עד לפני שנתיים עובד מדינה  ת:

 24התיירות, עשיתי את כל הקריירה במשרד התיירות בתפקידים בארץ ובחו"ל. שתי 

 25ראש  שימשתי כסמנכ"ל שיווק, 2016עד  2006שנים משנת  10-שליחויות בחו"ל וב

 26 מנהל שיווק במשרד התיירות, אחראי על מערך השיווק של מדינת ישראל. 
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 1 אוקי. עכשיו, אחרי כמה עבדת? ש:

 2 שרים.  6שרים, בתפקידי כסמנכ"ל שיווק  17בקריירה תחת  ת:

 3 אוקי. עכשיו תפרט קצת יותר מה זה להיות סמנכ"ל שיווק, על מה אתה אחראי? ש:

 4כמוצר תיירות פשוטו, כפי שזה נשמע, לישראל  אחראי על שיווק מדינת ישראל ת:

 5ובתוכה, זאת אומרת גם נושא תיירות הפנים אבל בעיקר בעיקר הבאת תיירות 

 6נכנסת בישראל, עם כל מערך השיווק שמוכר כמו שמוכרים כל מוצר, מפלחים 

 7 קהל יעד וכו' וכו', לא ניכנס פה לשיעור מקצועי. 

 8 אוקי.  ש:

 9 תפקיד?אתה עדיין ב כב' הש' לוי:

 10 לא, לא, אני פרשתי משירות המדינה לפנסיה מוקדמת.  ת:

 11 אז כמה שנים היית בעצם במשרד התיירות? כב' הש' לוי:

 12 שנה.  26 ת:

 13 שנה.  26 כב' הש' לוי:

 14 התחלתי כצוער. זהו.  ת:

 15 אוקי. בסדר. עכשיו, המינוי שלך זה מינוי פוליטי? מינוי מקצועי? ש:

 16שיכולים להבין מדבריי שגדלתי במשרד התיירות  לא, לא, מקצועי לגמרי כפי ת:

 17מגיוסי כצוער, עבדתי תחת הרבה שרים ונגיד ככה אפילו אשתי לא יודעת למי אני 

 18 מצביע בבחירות כל שנה. אמרתי מספיק. 

 19 עכשיו, כמה שנים עבדת תחת השר מסז'ניקוב? ש:

 20 ק. שנים או משהו, לא זוכר בדיו 4-כל תקופת כהונתו, זה היה קרוב ל ת:

 21 בסדר גמור. היו לך בעיות אישיות איתו? ש:

 22לא, למעט העובדה שברור שהוא בזמנו, איך אומרים? היה אדם מאוד אקטיבי,  ת:

 23אגב ברמה האישית אני מאוד מעריך אותו, גם אז הערכתי אותו. חשב שהוא מבין 

 24גדול בשיווק ואיך אומרים? יש התנצחויות והתנגחויות בכל דרג מקצועי בכיר 

 25 ן שר זה לא הראשון ולא האחרון אבל בגדול לא בצורה דרמטית. לבי

 26 משהו אישי נגדו היה לך? ש:

 27 לי? לא.  ת:

 28אוקי. עכשיו, אתה נחקרת כמה פעמים במשטרה, אתה זוכר מה היו הנושאים של  ש:

 29 החקירות הראשונות שלך?

 30 כן, זה היה סביב הנושא של נתתי עדות בנושא של מסז'ניקוב,  ת:

 31 יזה נושא?כן. בא ש:

 32זה התחיל עם מה שהוא, הורשע או הגיע לעסקת טיעון בסופו של דבר, פסטיבל  ת:

 33 הסטודנטים או מה שזה היה ונושאים שונים נוספים שעלו תוך כדי. 
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 1אוקי. עכשיו, אני רוצה שתעיין בטבלה שאתה מסרת למשטרה. אני מבקש להגיש  ש:

 2 אותה אדוני. 

 3 חדש? כב' הש' לוי:

 4 כן. אדוני, אני יכול את אחד העותקים? אני מיד אחזיר.  קרמר:עו"ד 

 5 יש התנגדות? כב' הש' לוי:

 6 לא.  עו"ד ג. אדרת:

 7 

   8 
<#5#> 9 

 10 החלטה

 11 

 12 . 916הוגש וסומן ת/

 13 

 14 
<#6#> 15 

 16 
 17 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 18 

 
 

 שופט, לוי ירון

 19 
 20 

 21 

 22 אוקי, אני מבקש שתסביר מה זאת הטבלה הזאת.  ש:

 23כתוב בטבלה הזאת, א' אני חייב לומר שזו פעם ראשונה ואחרונה שעשיתי טבלת  ת:

 24מעקב שכזה מהסיבה הפשוטה מאוד, אגב גם לא הייתי היחידי, לא רק סמנכ"לים 

 25 אלא גם אחרים עושים, 

 26 רגע, לא הבנתי.  ש:

 27 אני תיכף, אני אסביר.  ת:

 28 אוקי.  ש:

 29אני אסביר במדויק. די מהר עם כניסתו של שר מסז'ניקוב, אחרי ממש חודש  ת:

 30חודשיים אני התחלתי להבין שיש פה עסק עם, בין היתר, אני לא חושב שהוא 
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 1עומד פה על הדיון, מסז'ניקוב כבר. אבל איך אומרים, הגיע עם כל מיני בקשות 

 2י, הזויות או לא ברורות, נקרא לזה ככה ודי מהר, אחרי לטעמי כגורם מקצוע

 3 חודש, 

 4 מה זאת אומרת? תסביר לי.  כב' הש' לוי:

 5 אתן לך דוגמא.  ת:

 6 דוגמא זה טוב.  כב' הש' לוי:

 7דוגמא זה טוב. אחת הדוגמאות הראשונות שהפכה להיות ככה אנקדוטה  ת:

 8סוסים בארצות בדיחתית אצלנו זה החליט, באו עם איזה מיזם לעשות מסע 

 9הברית עם סוסים כאקט פיארי, אגב בשיווק כמעט כל דבר אין נכון ולא נכון ואין 

 10 , זה הכל תלוי מי מול וכו', לא ניכנס לזה, the eye of the beholderשחור ולבן, 

 11 יש עוד מקצועות כאלה.  כב' הש' לוי:

 12יחד עם זה, כשבאים בבקשה כזאת ויש לזה הוצאות ואתה מבין שזה פה קצת  ת:

 13 מוזר, 

 14 מה הרעיון בלעשות מה? כב' הש' לוי:

 15 לעשות מסע סוסים, רכיבה על סוסים בין עיירות וכפרים נגיד בפנסילבניה,  ת:

 16 אוקי.  כב' הש' לוי:

 17 סתם אומר כדוגמא גם זה,  ת:

 18 ולסוסים?איך זה קשור לישראל  כב' הש' לוי:

 19ולעבור בין קהילות ולעשות סוג של פיארי, הנה ישראלים באים וזה. עכשיו, אתה  ת:

 20יודע מה? מילא אם זה היה מבצע גדול מאורגן וזה, אתה אומר ניחא אבל מדובר 

 21אנשים ואז פתאום תוך כדי שהוא גם ראה שאני לא נעתר לנושא, הוא ככה  4על 

 22היה אחד מהארבעה היה בעלה של העוזרת זורק לי תשמע תאשרו את זה וזה, זה 

 23 שלו, היועצת שלו, והשנייה היתה אשתו. 

 24 אשתו של בעלה של העוזרת? כב' הש' לוי:

 25 לא, אשתו של השר.  ת:

 26 אשתו של השר. אוקי. זאת אומרת,  כב' הש' לוי:

 27 נראה לי מוזר, בקיצור.  ת:

 28 לרוכבים יש זיקה ישראלית, לא לסוסים.  כב' הש' לוי:

 29כבים יש זיקה ישראלית, הסוסים אני לא יודע מאיפה הם, לא כל כך זה, אני לרו ת:

 30 מניח שהם אמורים להיות סוסים מקומיים אמריקאים. 

 31 אז אני חוזר איתך לטבלה, אני רוצה שתסביר מתי יצרת אותה ולאיזה צורך.  ש:

 32כבר  ולכן פחות או יותר בשנה, הוא נכנס לתפקיד במאי, בערך ביולי אוגוסט שזה ת:

 33 אחרי שלושת ארבעת הדברים הראשונים כולל הסוסים שנתתי כדוגמא, 
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 1מה הפריע לך? הקשר האישי של הרוכבים המוצעים או הפרויקט עצמו? או  כב' הש' לוי:

 2 שניהם. 

 3במקרה הזה לקח זמן עד שהבנתי את הקשר האישי, הפרויקט עצמו הוא הזוי  ת:

 4 ברמה השיווקית. נקודה. 

 5 תי. הבנ כב' הש' לוי:

 6 לא רק אני חשבתי את זה, זאת אומרת זאת לא דעת יחיד, אתה מקיים דיונים,  ת:

 7זאת אומרת עוד לפני, אתה חשבת ככה עוד לפני שנודעה לך זהות הרוכבים  כב' הש' לוי:

 8 המוצעים. 

 9כשאני לא, שאני לפחות לא הולך לאשר בוודאי, בוודאי. בוודאי. ולכן כשהוא הבין  ת:

 10את זה אז הוא ברגע של לחץ גילה לי ואז דרך אגב הייתי עוד יותר בתדהמה, זאת 

 11אומרת בכלל לא הבנתי באיזו חוצפה באים ואומרים כזה דבר ואז התחלתי להבין 

 12מקרים, אמרתי אני עושה לעצמי טבלה, אגב לא  2-3-4שהתחיל להיות צבר של 

 13זה יגיע לזה, אני חייב לומר שאני בגישה שלי תמים, גם בנושא חשבתי מעולם ש

 14של הסטודנטים אני אישית לא הייתי מודע לחברה ולזה, לא טיפלתי בזה כי 

 15 מלכתחילה אמרתי שאני לא הולך להריץ את זה, 

 16 אז מה אתה אומר? לשם מה יצרת את הטבלה? ש:

 17כל מיני יוזמות, חלקן היו  הגנה אישית. אנחנו התחלנו להבין שיש פה שר שבא עם ת:

 18טובות דרך אגב, אני לא בא ואומר שכל מה שהוא יזם לא טוב, אבל התחיל להיות 

 19צבר די גדול ולכן הטבלה היא די גדולה של יוזמות שקודם כל עשיתי את זה בשביל 

 20שאני אזכור על מה מדובר, שאחר כך לא יגידו אמרנו לך ככה ועשית ככה וכדומה, 

 21גיע לבתי משפט שזה התחיל, בטח לא חשבתי שיש דברים לא לא חשבתי שזה י

 22 תקינים עומדים מאחורי הדברים האלה. 

 23 זה חריג בהתנהלות? כב' הש' לוי:

 24הקדמתי ואמרתי בהתחלה שמעולם אני לא עשיתי את זה לפני ולא אחרי, כפי  ת:

 25שידוע לי גם אי אילו סמנכ"לים וגורמי מקצוע אחרים ניהלו כאלה ואחרים, לא 

 26יודע איך כל אחד עשה את זה כי זה דברים דיסקרטיים, אתה לא זה, אין לי מושג 

 27אם הם עשו את זה לפני או אחרי, אני מעולם לא עשיתי את זה לפני או אחרי. כן. 

 28 זה חריג. 

 29 אוקי. עכשיו,  ש:

 30 לאיזו תקופה מתייחסת הטבלה? כי זה די הרבה.  כב' הש' לוי:

 31הטבלה בעצם בסופו של דבר רצה כמעט כל תקופת כהונתו, אם כי זה בעיקר  ת:

 32, 2009בשנתיים האחרונות, הוא נכנס במאי אם אני זוכר נכון בסביבות מאי יוני 

 33 , יש תאריכים. 2011, 2010
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 1 . 2009יש לך פה רישומים ממאי  כב' הש' לוי:

 2 כן.  ת:

 3 זה כבר בימים הראשונים,  כב' הש' לוי:

 4ממש איך שהתחיל עם דפש מוד, שאז עוד לא הבנתי מה קורה והטבלה ממש  ת:

 5 עצמה לא התחלתי אותה על ההתחלה, 

 6 אבל הבנת, אבל הבנת מספיק.  כב' הש' לוי:

 7הבנתי מספיק בסביבות יולי אוגוסט שיש לי כבר צבר ואז הלכתי אחורה ומאותו  ת:

 8 רגע עשיתי את זה און ליין. 

 9 הבנתי.   כב' הש' לוי:

 10עכשיו, אני רוצה שנעבור על העמודות ותסביר. העמודה הראשונה היא ברורה,  ש:

 11 פרויקט, נושא, 

 12 כן, רשמתי לעצמי, זה בכתב ידי דרך אגב, זה צילום כמובן.  ת:

 13 בוא תסביר, כן.  ש:

 14 רשמתי מה הפרויקט, מה הנושא וזה עוד פעם, זה באז וורד, זה,  ת:

 15 מה זה האם בוצע? ש:

 16 אם הפרויקט בסוף בוצע, יצא לפועל או לא. האם בוצע זה ה ת:

 17 היה ולא, מדוע? ש:

 18 היה ולא, היה ולא בוצע, מדוע לא בוצע.  ת:

 19 כלומר אם לא ביצעו את הפרויקט אתה מסביר מדוע.  ש:

 20 נכון. לעצמי.  ת:

 21 אוקי.  ש:

 22היה וכן, אגב אף אחד לא ראה את הדבר הזה, הראשון שראה והאחרון מבחינתי  ת:

 23 . 433קר בלהב זה אותו חו

 24 אוקי, אבל בוא נרוץ רגע עם הסדר,  ש:

 25 היה וכן באיזה עלות,  ת:

 26 כן.  ש:

 27 האם הופעל לחץ רב, עוד פעם זה סובייקטיבי כמובן, זה לטעמי, כי זה לא עובדתי.  ת:

 28 שלמה הכוונה? ש:

 29מבחינתי האם הופעל עלי ו/או על גורמי מקצוע אחרים הכפופים לי או הסובבים  ת:

 30ץ, לדוגמא לבוא ולהגיד לי את מה שתיארתי קודם עם המסע סוסים זה אותי לח

 31בהחלט לחץ מאוד משמעותי, שתופסים אותך בחדר בצורה אישית ועושים את 

 32 זה. אז כן או לא. 

 33 כן.  ש:
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 1פה זה כבר גם הערכה, עמודה של הערכה שלי האם מיועד לגורם ספציפי כן או  ת:

 2פעם, אני לא הבנתי בדיוק למה הצבר של הפרויקטים  לא, זאת אומרת עוד

 3ההזויים וניסיתי בתוך עצמי להבין מה עומד מאחורי זה, מה? לחץ פוליטי? תן 

 4 וקח. 

 5 אז מה זה אומר אם זה מיועד לגורם ספציפי? ש:

 6האם אני חושב שכל העסק הזה נגיד היוזמה הזאת , עוד פעם, זה סובייקטיבי,  ת:

 7ני לא חוקר, אני לא שופט ולא זה, ואז אני רשמתי את מה אני אין לי דרך לדעת, א

 8 חושב על הקטע לפי, תשמע, אתה לא, 

 9 כלומר אם הפרויקט מיועד למבצע ספציפי זה הכוונה? ש:

 10 לא, לא,  ת:

 11 אז תסביר.  ש:

 12האם זה מיועד גם לתת, הנה ברוב כתבתי לא שידוע. אבל האם זה למשל בפסטיבל  ת:

 13כך אחרי שהיה את המשפט אני ידעתי על מה מדובר ואני הסטודנטים, רק אחר 

 14חשבתי שזה פשוט תן וקח פוליטי כי זה היה קשור להתאחדות הסטודנטים אז 

 15חשבתי שזה פוליטיקה, האמת לא חשבתי מעבר לדברים כאלה. אז כתבתי שזה 

 16לעצמי, כן, זה מיועד, אתה יודע סוג של תן וקח פוליטי, בוא אני אתן לך זה אז 

 17כך ההתאחדות תתמוך בי. פוליטיקה, אני לא מבין גדול בפוליטיקה אבל זה  אחר

 18 מה שחשבתי לתומי. 

 19 אוקי. והעמודה הבאה? ש:

 20 אחרי,  ת:

 21 תקריא לפרוטוקול את כתב היד שלך כאן.  ש:

 22אני אפילו בלי משקפיים וזה. האם מקצועית, עוד פעם  כן, תן לי רק רגע לראות, ת:

 23נכון לפחות חלקית, זאת אומרת נכון לגמרי או נכון לפחות חלקית או שהזוי ולא 

 24 על פי המטרות, עוד פעם זו עמודה סובייקטיבית, זו הערכה שלי. 

 25 טוב.  ש:

 26אני  אני לא אומר שכל מה שאני חושב זה בהכרח נכון באופן מוחלט. וכן, ופה ת:

 27רושם למשל לא רלבנטי מקצועי, לגמרי לא, אולי חלקית כן וכדומה. זאת אומרת 

 28זו איזה שהיא הערכה לאיזה שהיא סקאלה, נקרא לזה דמיונית שאני עשיתי 

 29 בהיבט המקצועי. 

 30 טוב. ומה זה הערות גילוי נאות וכו'? ש:

 31 פעם,  זה הערות, תמיד יש לי עמודת הערות בכל טבלה שאני עושה אבל עוד ת:

 32 מה הכוונה בגילוי נאות? ש:
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 1גילוי נאות האם מטעם השר או מטעם המבקש היה איזה שהוא, זאת אומרת באו  ת:

 2 ואמרו כן זה קשור, לא קשור, זאת אומרת באו ותפסו בצורה, 

 3 קשור למי? ש:

 4, לא יודע מה. אני רוצה לתמוך בזה, אני רוצה לקדם נושא זה, כי ככה Yאו  X-ל ת:

 5 , וככה או לא

 6 אז מה שכתוב פה הוא רצה,  כב' הש' לוי:

 7 בין אם הוא אמר ובין אם אני הבנתי את זה.  ת:

 8 מה שכתוב פה רצון לייצר במה לשר. מה המקור של זה? כב' הש' לוי:

 9זה הערכה שלי שבמקרה הזה, זה הערכה לא מופרכת לחלוטין הרעיון לחבור  ת:

 10זה הפרויקט הראשון ורצו לדפש מוד, אתה קורא את הדבר הראשון לדוגמא ש

 11שירוצו שם מסכים, אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה כתוב אבל הושכר והוא רצה 

 12אפילו שיראו תמונה של השר, אנחנו לא הסכמנו, בסוף לא היתה תמונה של השר. 

 13דברים שהם גם על פי חוק לפי הבנתי לא, לא, אסורים. בטח לא ראויים, אבל גם 

 14י מקצועי מקסימום תראה סרטון על ישראל אבל אין להם שום היבט שיווק

 15 תמונה של השר? מה קשורה לזה? 

 16 שקל עולה להביא להקה מחו"ל? 5000מה, איך זה  כב' הש' לוי:

 17 לא, לא, מי שהביא את הלהקה זה מפיק פרטי , שוקי, איך קוראים לו, שוקי וייס.  ת:

 18ם בכלל? מה הכותרת של אוקי. אז מה זה העלות המתוכננת? מה כתוב ש כב' הש' לוי:

 19 הרובריקה הזאת? עלות מתוכננת?

 20 עלות מתוכננת או מוצעת.  ת:

 21 ויש שם עוד מילה.  כב' הש' לוי:

 22 ונדחפת אולי, אני עוד בעצמי לא מבין את הכתב שלי.  ת:

 23 מה זה נדחפת? כב' הש' לוי:

 24 נדחפת תשים לב שזה בגרשיים,  ת:

 25 שמתי לב לגרשיים אבל לא הבנתי את המשמעות.  כב' הש' לוי:

 26 מה שנקרא נדחפת, עלות שהיא לאו דווקא קשורה למציאות.  ת:

 27 שקל? לא הבנתי.  5000אז מה, למה צריך לשלם  כב' הש' לוי:

 28שקל זה היה רק בשביל הדברים, כמה דברים קטנים בשביל נושא של לתת  5000 ת:

 29 גב זה היה לדעתי יותר בסוף. במה למשרד התיירות בהקשר הזה, דרך א

 30 זה קרה בסוף? יצא לפועל? כב' הש' לוי:

 31כן, דפש מוד הופיעו והיה סרטונים, לא היה תמונת השר ודברים כאלה כפי שרצו  ת:

 32 בשלב מסוים אבל היה זה, אפשר להתווכח שיווקית נכון או לא נכון. 

 33 טוב.  כב' הש' לוי:
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 1 טוב. אני רוצה שתעבור לעמוד השני.  ש:

 2 כן.  ת:

 3 בשורה הראשונה,  ש:

 4 כן.  ת:

 5 אירועי תרבות,  ש:

 6רגע, אולי הרוכבי סוסים הזה, מה כתוב שם בהערות שם אסף וולפיש, מה זה  כב' הש' לוי:

 7 קשור?

 8 זה לא הכתב שלי.  ת:

 9 הוא תפס את המסמך.  עו"ד קרמר:

 10 זה הסימון של החוקר.  עו"ד אבן חן:

 11 אוקי.  כב' הש' לוי:

 12 זה לא בכתב שלי גם.  ת:

 13 בסדר.  כב' הש' לוי:

 14 את הכתב שלי אני מזהה כי אני פשוט לא מצליח לקרוא אותו אז לכן אני,  ת:

 15 זה לא יצא לפועל הרוכבי סוסים? כב' הש' לוי:

 16 לא, לא.  ת:

 17 טוב. כן.  כב' הש' לוי:

 18לעמוד השני, לשורה הראשונה אירועי תרבות במולדובה אוקי. אז עברנו  ש:

 19 '. 09ובאוקראינה נובמבר 

 20 נכון.  ת:

 21 אז אני מבקש שתסביר על הנושא הזה. מה היה ותתייחס גם לעמודות השונות.  ש:

 22שנים אחורה.  8-9אוקי. עוד פעם, ככל, אני מסתכל גם על זה וככל שאני זוכר זה  ת:

 23שאני מסתכל בעובדות, לעשות שורה של אירועים באו עם מיזם לשכת השר, לפני 

 24או ערב ישראל או שבוע ישראל באוקראינה ומולדובה, זה הבסיס. הגיעו עם הצעה 

 25שמי שיפיק את זה זו איזה שהיא חברה שלא הכרנו את שמה, לא ידענו על קיומה, 

 26ככל שגם אחר כך הצלחנו לבדוק לא התרשמנו שיש שם איזו חברה גדולה, עם 

 27 הובילה את זה בשם נילי משהו, נילי, נלי, ביצקי או משהו כזה. גברת ש

 28 אוקי.  ש:

 29וואטבר. חברת אורורה שנדמה לי שהיא גם הוקמה בדרום, ערד או דימונה, נדמה  ת:

 30לי, אבל יכול להיות שאני טועה. היא מצאה לעשות ערבי ישראל, שבוע ישראל 

 31מקומות כאלה ואחרים שיווקי, שדרך אגב זה דבר שעושים אותו מידי פעם ב

 32בעולם. רק מה , לא באוקראינה ולא במולדובה נכון לאז, להזכירכם זה עוד 

 33שנתיים לפני שהורידו את הוויזות מאוקראינה וכדומה, זאת אומרת לא היה זה, 
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 1אני ישר נעמדתי על הרגליים האחוריות ולא רק אני כי מדובר היה, ההצעה היתה 

 2וי מכמה בחינות, עוד פעם אני אומר לעשות ערב מיליון שקל. זה הז 12בהיקף של 

 3ישראל או שבוע ישראל זה לא הזוי זה דברים שעושים, רק מה? עושים אותם 

 4מאוד מכוון, מאוד מפולח ומשורע, עד אז מולדובה לא היתה בכלל ברשתית, אגב 

 5גם היום לא עובדים שם בצורה יזומה מובהקת, גם היום, אפילו היום. אוקראינה 

 6אז היתה מתוקצבת, כל תקציב הפעולות השיווקיות השנתי שלה באותו זמן נכון ל

 7היה פחות או כחצי מיליון שקל לשנה שלמה. זאת אומרת א' יש פה  2009-נכון ל

 8מיליון בשנה זה  12-פרופורציה אדיר, אדיר ברמה של לקפוץ מחצי מיליון ל-דיס

 9של שבוע אחד פחות או  מיליון על ריכוז 12אחד. שתיים זה בשנה, ופה מדובר על 

 10יותר או שבועיים, שבוע פה שבוע שם, של אירועים שכל מי שעוסק בתחום גם 

 11יודע שגם אם אומרים וואלה בוא נעשה את זה וזה עוד היה מוקדם מידי, זה היה 

 12מה שנקרא לירות עם תותח על סופר זבוב, תותח סופר גדול על סופר זבוב קטן. 

 13ועי, זה לא הגיוני וכמובן שלי לא היה ספק שזה פרופורציה, זה לא מקצ-זה דיס

 14לא יעבור, זה גם באמת לא עבר, אם כי היה לחץ מאוד מאוד גדול ועוד דיון ודיון 

 15 אצל המנכ"ל ודיון של השר ועוזרים שלו שרצים הלוך חזור, 

 16 מה זה אומר לחץ מאוד גדול? ש:

 17ישיבה ומנסים מפה זה לחץ, זה שלא מרפים, זה שקובעים לך לעוד ישיבה ועוד  ת:

 18ומנסים משם ואתה צריך לעמוד כגורם מקצועי ולהגיד תשמעו חבר'ה זה לא עומד 

 19בקנה אחד עם הגישה המקצועית, לא עם אסטרטגיה, לא עם תוכנית עבודה, לא 

 20עם החלופות של מה שיש לעשות עם הכסף כי כסף הוא לא זורם סתם, יש לך 

 21. אני כגורם מקצועי נחטא בענק משאב אחד וצריך לראות איפה אתה שם אותו

 22מיליון שקל במקום כזה, בעיתוי ההוא של כפי שהסברתי  12לתפקידי ואני אשים 

 23 ולא אשים את זה בצרפת או אנגליה או ארצות הברית, לא יודע, סתם, 

 24 אני רוצה שתסביר,  ש:

 25, עם כל סליחה על השאלה הבוטה, אבל אני לא מצליח להבין. אתה גורם מקצועי כב' הש' לוי:

 26הכבוד לבכירותך ולידע המקצועי שלך. בסופו של דבר השר הוא שמתווה מדיניות 

 27ואם הוא אומר אני רוצה להשקיע את הכסף בפרויקט הזה, אז אתה יכול להגיד 

 28 לו לא?

 29 א' כן, כן.  ת:

 30 אבל הוא מחליט.  כב' הש' לוי:

 31זה. הבעיה עם בסדר, הוא יכול להחליט, שייקח ויחתום וייקח את האחריות על  ת:

 32הדברים האלה ששר מחליט זה שהם לא חותמים על כלום, בסוף מי שצריך 

 33לחתום על זה ולהיות האינסטנציה המקצועית והאחראי על זה בכל קנה מידה, 
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 1זה הגורם המקצועי גם כי הוא פיזי הוא זה שחותם על הזמנת העבודה אם תרצה, 

 2ה את המנכ"ל שלו לחתום, מן שר לא חותם על זה. אם הוא עד כדי כך רוצה שינח

 3הסתם אתה יכול להבין שדברים כאלה לא כל כך מהר קרו כי אנשים לא זה, אני 

 4מסיר אחריות, אני לא יכול להתנגד לשר, שר הוא גורם נבחר, פוליטיקאי והכל, 

 5לא לחינם יש תמיד את הסיפור הזה בין, לא לחינם יש גם את המאבק הגדול 

 6כן או לא, לא נכנס לזה, קטונתי מלהיכנס לזה, יש  עכשיו על מה שנקרא משילות

 7לי דעות אבל זה, אבל כן אתה גורם מקצועי באיזה שהוא מקום סוג של גם באפר 

 8וגם גורם מאזן כדי לראות, לכן קוראים לו גורם מקצועי, הוא גדל הוא יודע, הוא 

 9גב, מקצוען בתחום. אתה יכול להקשיב לו יותר, אתה יכול להקשיב לו פחות. א

 10בדברים מסוימים שהיו גם שהם לא הזויים כמו הדוגמה הזאת שיש בהם, כמו 

 11שאמרתי זה לא שחור לבן וזה לא אומר שכל מה שאני חושב או אומר וואלה תורה 

 12מסיני, לא. אבל אם זה פרופורציונלי, הגיוני והכל ויש גם דברים כאלה, לא רק, 

 13לה אני לא יכול להתנגד אם ההיפך, הם לא בטבלה בהכרח, כי לא היה, אז ווא

 14ולא להשתמש בזה בארצות הברית  Xהוא בא ורצה לעשות קמפיין גדול מסוג 

 15לפלח המאוד מסוים שאנחנו עובדים עליו, אני יכול לחשוב שזה אולי פחות טוב 

 16וכן אז אני גם חותם כי באמת הוא שר והכל אבל ברגע שיש דברים שהם חסרי כל 

 17 ציה ואיזון או תובנה מקצועית נכונה אז כן. ממש לא בשום היגיון ופרופור

 18אז מבחינתך האירוע הזה, האירועים האלה המוצעים במולדובה ואוקראינה זה  כב' הש' לוי:

 19 שחור?

 20 לגמרי. בסיטואציה ההיא, בעיתוי ההוא, הסברתי גם בקצרה מאוד,  ת:

 21 כן. כן.  כב' הש' לוי:

 22 הפרופורציה ואת כל שאר הדברים. כן.  ת:

 23 כן. בבקשה.  ' לוי:כב' הש

 24מיליון  12-אני רוצה שנעבור על הטורים ובכמה משפטים תסביר מה שכתבת. אז ל ש:

 25 דיברנו. על האם בוצע לא דיברנו, ₪ 

 26 נכון.  ת:

 27 היה ולא, מדוע. מה זה אומר סגירה בירוקרטית של הדרג המקצועי? ש:

 28של הדרג היה ולא בוצע, מדוע. אני קראתי, במרכאות סגירה בירוקרטית  ת:

 29המקצועי בקיצור לא, מה שנקרא הדרג המקצועי לא אישר וכשאני אומר במקרה 

 30הזה הדרג המקצועי זה לא רק אני נעמדתי על הרגליים האחוריות, גם היועץ 

 31 המשפטי של המשרד וגם החשב. 

 32 אוקי.  ש:

 33 זה הדרג המקצועי,  ת:
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 1 האם הופעל,  ש:

 2 זה. אף אחד מאיתנו לא היה חותם על שום דבר כ ת:

 3 הבנתי. התבקשתם לחתום לקדם את זה? ש:

 4 התבקשנו לקדם את זה, לחתום זה רק אקט טכני, זה לא.  ת:

 5אוקי. עכשיו, האם הופעל לחץ רב דיברנו. האם מיועד לגורם ספציפי על פי שידוע.  ש:

 6 מה כתבת ותסביר. 

 7 כן, חברה אורורה הפקות מה זה? לא מבין בעצמי, בשטח, לא משנה.  ת:

 8 מה הבנת? שמה? ש:

 9 מה שכתבו שישבו בשטח.  כב' הש' לוי:

 10שישבו בשטח. אני הבנתי את החברה הזאת, שהיא חברה, עוד פעם, לא ידעתי מי  ת:

 11 אלה , מה עומד מאחורי זה, לא יכול, אני אמרתי לכם אני לא, 

 12 רה הזו?בדקתם על החב ש:

 13 ככל שיכולנו במה שנקרא בשיטת הגוגל, לא מעבר לזה.  ת:

 14 מה התרשמת? שמה? ש:

 15התרשמנו שזה סוג של, אני קראתי לזה סוג של איזה כמעט חברת קש אבל היא  ת:

 16 חברה אזוטרית, קטנה, לפחות נכון לאז היתה. 

 17 כן.  ש:

 18מחבר העמים שלא הבנתי בדיוק מה הקשר שלה למעט זה שאולי גברת באה גם  ת:

 19ומכירה את השר או דברים כאלה. לא יכולתי לנחש מעבר לזה, לכן כתבתי לחברת 

 20 אורורה, אם עמד משהו מעבר לזה אני לא נכנסתי, אני לא שמתי בתפקיד החוקר. 

 21 עכשיו, האם מקצועית נכון דיברנו הרבה. העמודה של ההערות גילוי נאות וכו'.  ש:

 22 כן.  ת:

 23 ולמה. בוא תסביר מה כתבת  ש:

 24כתבתי הרבה פוליטיקה מעורבת כי הרגשתי, עוד פעם זה סובייקטיבי, כל  ת:

 25העמודות האלה הם סובייקטיבי, שיש פה פוליטיקה. לא הבנתי ממה ולמה כמו 

 26שאני אמרתי בתמימות, תמיד חושב שזה תן וקח פוליטי, ההוא חייב לו, ההוא 

 27עתי דברים שמעבר לזה חייב לו. לא, האמת היא שאני מודה שלא העליתי על ד

 28ברמה כספית או דברים כאלה שיש פה איזה פטנט כזה או אחר. לכן גם לא כתבתי 

 29 כי אני לא מאלה שמעלים את הדברים האלה על דעתם. 

 30 אוקי.  ש:

 31אבל הרגשתי שיש פה מה שנקרא פוליטיקה, ככה הגדרתי את זה , הרבה  ת:

 32י זה והאמת גם לא ניסיתי פוליטיקה מעורבת. לא הבנתי בדיוק מה עומד מאחור

 33 לשבור את הראש. 
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 1בסדר  גמור. אני מגיש מסמך בכותרת מכלול פעולות להגברת תיירות נכנסת  ש:

 2 מאוקראינה ומולדובה. 

 3 יש התנגדות? עורך דין אדרת? כב' הש' לוי:

 4 רגע אדוני, אני רוצה לראות.  עו"ד ג. אדרת:

 5 .  18עד  0 , אני מגיש לו1זה חלק מאסף וולפיש  עו"ד קרמר:

 6 רגע, המסמך הזה הוגש בתיק? עו"ד ג. אדרת:

 7 לא.  עו"ד קרמר:

 8 לא הוגש דרך נלי? עו"ד ג. אדרת:

 9 לא. לדעתי לא.  עו"ד קרמר:

 10 ומה הקשר שלו למסמך? עו"ד ג. אדרת:

 11 הוא כותב את, הוא מסר אותו. התייחס בחקירה.  עו"ד קרמר:

 12 אם יש לו קשר אז אין התנגדות.  עו"ד ג. אדרת:

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

   18 
<#7#> 19 

 20 החלטה

 21 

 22 

  23 

 24 . 917התקבל וסומן ת/

 25 
<#6#> 26 

 27 
 28 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 29 

 
 

 שופט, לוי ירון
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 1 

 2 כן. בבקשה.  כב' הש' לוי:

 3אתה יכול להתייחס בבקשה למסמך, תסביר מה זה המסמך ומה זו הערה בכתב  ש:

 4 היד. 

 5המסמך זה בעצם התוכנית פחות או יותר, כפי שרשום מכלול פעולות שהוגשה על  ת:

 6ידי חברת כפי שאתם רואים עם נלי דינובצקי מנכ"לית אברורה הפקות. בעצם 

 7 יון, מסמך שהיא הגישה שהוא שם על השולחן באיזה שהוא ד

 8 מי זה הוא? ש:

 9 המסמך.  ת:

 10 הושם, הבנתי.  ש:

 11 הושם.  ת:

 12 הושם, הושם, שמעתי הוא שם. אוקי.  ש:

 13 סליחה אם,  ת:

 14 לא, לא.  ש:

 15הישיבה בוצעה, האמת שלא זכרתי שזה כל כך מוקדם ואני רושם לעצמי הערה א'  ת:

 16, זאת אומרת לא הרבה זמן יחסית אחרי הכניסה לתפקיד וציינתי 17.8.09-ב

 17לעצמי פה התקיימו מספר ישיבות בנושא למרות שהבעתי דעתי המקצועית נגד 

 18באופן מודגש, הדגשתי את זה בקו, בכתב ובעל פה מספר פעמים והמשיכו אבל 

 19 יש, מסמכי הצעה כמנוסחים נראה לי בלשכת שר, בכל לזאת להג

 20 מה זה אומר? ש:

 21זה אומר שבאיזה שהוא שלב ראינו והבנו, היה לשר יועץ ספציפי אחד בשם מיכאל  ת:

 22 דולמן, 

 23 דולמן? כב' הש' לוי:

 24מיכאל דולמן זה שמו, הוא עסק פחות בדברים מה שמקובל להגיד יועץ פוליטי או  ת:

 25א לא היה בתחום המקצועי אבל משום מה בקטע הזה דברים כאלה, אני לא, הו

 26הוא היה שושבין מה שנקרא, אני לא יודע, הוא התגורר בערד אז אולי בגלל זה, 

 27אולי בגלל סיבות אחרות, קטונתי עוד פעם. והוא היה רץ הלוך חזור ובאיזה שהוא 

 28ניין שלב ראינו גם כשאנחנו אומרים, אנחנו זה הדרגים המקצועיים, אני לצורך הע

 29ובעצם מתנגדים לזה בצורה הכי ברורה עם כל הטיעונים המאוד  Yאו  X-ו

 30פשוטים שאמרתי קודם ויותר מזה. אז גם ככה נייר ההצעה עבר מה שנקרא 

 31רביזיה ופתאום ראינו שיש שם כתב יד אפילו על המסמך של השר, או לפחות ככה 

 32ת אומרת שהשר או חשבנו הנחנו גורמים שהם יותר מזהים ממני כתב יד, זה, זא

 33לפחות מישהו מטעמו אני אהיה זהיר, עזר לנסח מסמך שאמור להיות מוגש 



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ
 

 2018אוקטובר  31 

 

 3157 

 1כמסמך למשרד התיירות על מנת שמשרד התיירות יאשר אותו. באמת, יש פה, 

 2 שזה בעצם מה שאני, 

 3 אוקי.  ש:

 4מה שאני כותב בהקשר הזה לפחות בעמוד הראשון, אני לא יודע אם יש לי עוד  ת:

 5מניח שכן בפנים. כן, אני רשמתי לעצמי על כל אחד מה זה קשור אלינו הערות, אני 

 6וזה, אני רואה פה עמוד עמוד, מי מציג, מה זה, דברים מקצועיים בהקשר הזה. 

 7אני זוכר שפעם אחת שפשוט השאיר את זה בטעות והוא היה די היסטרי אותו 

 8איבוד מסמך מיכאל דולמן שהמסמך הלך לו לאיבוד בגלל שהוא הבין שהלך לו ל

 9שיש את לשכת השר ו/או השר בכתב ידיו שמנסים מה שנקרא לעזור לנסח את 

 10 המסמך כך שלפחות הגורמים המקצועיים יהיו שבעי רצון ואולי יאשרו אותו. 

 11 כל ההערות בכתב יד במסמך הזה הן שלך? כב' הש' לוי:

 12 לא, למעלה מצד שמאל לא, אסף וולפיש הזה שרשום,  ת:

 13 וב, זה. ט כב' הש' לוי:

 14וגם מימין משהו אודי, רשום, זה גם לא שלי. למטה מי הספק והקבלן והמכרז כן  ת:

 15 זה שלי. זה מה שנקרא הערות שאני רשמתי לעצמי בכלל, 

 16 מתי רשמת אותן? ש:

 17 בזמן אמת. נניח,  ת:

 18באוקטובר, יש שם  24-ל 19תראה גם, יריד התיירות הישראלי בעיר קייב בן  כב' הש' לוי:

 19 האחרונה הערות. אלה שלך? בפסקה

 20כן, מי מזמין וכיצד מזמין, זאת אומרת רשמתי לעצמי הערות ברמה המקצועית  ת:

 21 עברתי סעיף סעיף וכך הלאה. 

 22 אוקי, ובעמוד שאחריו? כב' הש' לוי:

 23 כן, גם.  ת:

 24 שלך? כב' הש' לוי:

 25 זה כתב ידי, כן.  ת:

 26 וגם בהמשך? תעבור תראה.  כב' הש' לוי:

 27 לראות אם כולם, עד עכשיו כן. רק בעמוד הראשון לא.  אני אעבור ת:

 28אוקי, זה הערות של החוקרים. אתה יכול להראות לי במסמך הזה את מה שקראת  כב' הש' לוי:

 29 טביעות אצבע של לשכת השר?

 30הגשתי, אני לא יודע איפה לא, במסמך הזה לא. היה אני חושב מסמך אחר שאני  ת:

 31 זה. 

 32 אוקי. כב' הש' לוי:
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 1זה היה מסמך עם המון הערות של, של גופים אחרים, לא במסמך הזה. וכמדומני,  ת:

 2 גם המסמך ההוא הוגש, אבל אין לי מושג. 

 3 טוב.  כב' הש' לוי:

 4ורה אוקי. אני מגיש עוד מסמך, סיכום דיון בנושא בחינת ספק יחיד לחברת אור עו"ד קרמר: 

 5 בנושא ירידים באוקראינה ומולדובה. 

 6 כן.  כב' הש' לוי:

 7 אין התנגדות.  עו"ד ג. אדרת:

 8 עורך דין וייס? כב' הש' לוי:

 9 אין התנגדות.  עו"ד וייס:

 10 

 11 

   12 
<#8#> 13 

 14 

 15 

 16 

 17 החלטה

 18 

 19 

  20 

 21 . 918התקבל וסומן ת/

 22 
<#6#> 23 

 24 
 25 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 26 

 
 

 שופט, לוי ירון

 27 

 28כן, אורן, בבקשה תתייחס גם לסיטואציה הזו, מה העניין עם הספק יחיד? ואחרי  ש:

 29 זה תעבור להערה בכתב יד להסביר לנו. 
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 1כן, ראשית אתגר מאוד גדול, יש פה הרבה כתב יד שלי ואני לא מצליח לקרוא את  ת:

 2 הכתב יד של עצמי. 

 3 אני בעיקר, ש:

 4 מצטער, זו תמיד היתה בעיה, אני  ת:

 5 אני בעיקר מבקש להתייחס להערה הזו בכתב יד למעלה לנושא עצמו.  ש:

 6כן. וועדת מכרזים מה זה? שהחלה, לא יודע, אני לא מצליח לראות, שראתה את  ת:

 7 החברה כמועמד יחיד ואת כל הקונספט, 

 8 שפסלה את החברה כמועמד יחיד ואת כל הקונספט,  כב' הש' לוי:

 9שפסלה, אתה רואה? תמיד אחרים ידעו לקרוא את הכתב שלי יותר טוב ממני,  ת:

 10 ואת כל הקונספט, 

 11 כן, כנראה שהוא קריא.  כב' הש' לוי:

 12 מה? ת:

 13 כנראה שהוא קריא.  כב' הש' לוי:

 14 אוקי.  ת:

 15 את כל הקונספט ו? ש:

 16 אני באמת לא מצליח.  ת:

 17 בהיקף שהיא הגישה? יכול להיות? כב' הש' לוי:

 18 בהיקף שהיא הגישה, כן, יכול להיות משהו כזה.  ת:

 19 טוב.  כב' הש' לוי:

 20ואחר כך אני רואה שפה מצורף, אני לא זוכר זה, בכתב ידי משהו שכתבתי הנדון  ת:

 21 מכלול פעילות להגברת תיירות בחבר העמים, 

 22 ן בהקשר הזה של ספק יחיד?מה היה הדיון? מה היה נושא הדיו ש:

 23 פעילות של ספק יחיד.  ת:

 24 שמה? אתה צריך להסביר לנו כי אנחנו לא מכירים.  ש:

 25 מה זה ספק יחיד? ת:

 26 מה היתה הבקשה פה לגבי אותה חברה? ש:

 27 לבצע את הפעולות כפי שציינתי קודם ועזוב עכשיו אם הן נכונות או לא נכונות,  ת:

 28 כן.  ש:

 29קודם ובעצם להגיד שהם היחידים שמסוגלים לבצע. זה  כי כל מה שהסברתי ת:

 30 מהותו של ספק יחיד שמגישים בשירות המדינה או בגופים אחרים. 

 31 שמי יזם את ההצעה הזו? ש:

 32 לשכת השר, מה זה מי יזם? ת:

 33 כתוב שם פניה מצורפת הועברה אלי על ידי מיכאל דולמן מלשכת השר.  כב' הש' לוי:
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 1 . 5-ו 4ה את סעיפים כן. עכשיו תסביר בבקש ש:

 2במכתב שלי? לא, במכתב עצמו? מי שרשם את זה פה אני רואה זה רם לוי, החשב  ת:

 3 בזמנו של משרד התיירות באותה תקופה. 

 4 כן. ש:

 5יחיד לחברת אורורה בנושא ירידים. שזה בעצם סיכום דיון בנושא בחינת ספק  ת:

 6מעבר לנימוקים המקצועיים שהועלו ופורטו בישיבה הבוקר עם המנכ"ל, זאת 

 7אומרת שאין מה כל מה שציינתי קודם, בקשר עם נחיצות ונכונות עריכת יריד 

 8תיירותי כפי שמוצע יש לציין כי מנהל השיווק יכול ומסוגל להפיק את האירוע 

 9או באפקטיביות רבה יותר במוצע. זאת אומרת שגם אם במחירים נמוכים יותר 

 10מיליון אתה יכול  12-מחליטים לעשות משהו, בכלל לא בספירות, אתה במקום ב

 11אלף שקל לעשות כזה שבוע, אני מדבר על ההבדלים הם אדירים זה לא  100-גם ב

 12שאני אומר שיש פה איזה זה. אם זה בכלל מגיעים לזה וזה בכלל הדבר הנכון 

 13ת, אבל נשאיר את זה בצד. מבחינה מקצועית לאחר שנבחן הרכב היריד כפי לעשו

 14שמוצע על ידי החברה עולה כי הסכומים הנדרשים מופרזים בעשרות אחוזים 

 15והוא עוד היה עדין פה. כנראה החשב גם לא רצה לעצבן יותר מידי, אבל הספיק 

 16סס על ניסיון לו שהוא פסל את זה ולא זה, בעבור כל פעולה מוצעת וזאת בהתב

 17של מנהל השיווק בהפקת אירועים מעין אלה. הוא בעצם אומר את מה שאמרתי 

 18 קודם, 

 19 התנגדתם לזה שאברורה תהיה ספק יחיד. ש:

 20 זה כבר הוועדה אפילו לא, זה אפילו לא אני יושב פה, תשים לב.  ת:

 21 רם לוי התנגד לכך שאברורה תהיה ספק יחיד? ש:

 22היועץ המשפטי ומי שישב בוועדה זה היה פיני שני רם לוי, אהובה קדמי הסגן  ת:

 23 הסגן שלי שהוא יושב בוועדת מכרזים. 

 24 מתי מקובל שיהיה ספק יחיד? כב' הש' לוי:

 25ספק יחיד זה רק באמת במצב של העבודה שאמורה להיות מבוצעות, אין ספק  ת:

 26ית אחר שיכול לעשות או בגלל שידע מאוד ייחודי שיש לו, טכנולוגיה מאוד ייחוד

 27שיש לו ובאמת אין ביתו בהקשר הזה, או שזה בנושא של אומנות ודברים שאי 

 28אפשר זה, זאת אומרת נושאים שהם נמדדים בהיבט איכותי ולא, זה, זה ברור 

 29שעשרות חברות יכולות להפיק אירוע כזה בפוטנציה, כל חברה שעושה אירועים 

 30 וכנסים וזה, יודעת לעשות את זה ישירות או לא ישירות. 

 31 פה לא היתה, אתה אומר הצדקה עניינית אפילו,  כב' הש' לוי:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ
 

 2018אוקטובר  31 

 

 3161 

 1פה אפילו היה די מגוחך להגיש כזה דבר, סוג כזה של פעילות כספק יחיד כאשר  ת:

 2אין שם שום דבר יוצא דופן, נגיד שאומרים אוקי מאוד חשוב שזה אנשים שידעו 

 3 את השפה ואת הזה, אז מה? חסרים דוברי רוסית?

 4 המשמעות של ספק יחיד זה שלא עושים מכרז? כב' הש' לוי:

 5ספק יחיד אם זה מוכר על ידי וועדת מכרזים כספק יחיד מהטעמים שאמרתי, אז  ת:

 6למעשה זה סוג של מכרז אבל לא עושים מכרז, לא צריך לצאת בעצם ההצעה 

 7 הוכרה כספק יחיד כי אין אף אחד אחר שמסוגל לבצע. 

 8אפשר היה לוותר על העניין של הספק היחיד, היה רצון הבנתי. עכשיו, נניח ש כב' הש' לוי:

 9 בלשכת השר שיימשך הפרויקט בלי קשר לספק?

 10לא, ברגע, לא, ברגע שהעסק הזה נפל אז אין זה, זה ברור שאם אתה מוציא את  ת:

 11דובה זה, אם הרצון האמיתי היה באמת לעשות את הפעילות באוקראינה ובמול

 12אז היו אומרים אוקי בוא נעשה מכרז חיצוני, א' היינו בסוף מגיעים ונגיד שאני 

 13בתור גורם מקצועי הייתי אומר ואללה בסדר, בוא נלך, אני יכול לחיות עם זה אז 

 14חברות בפוטנציה והמחיר  20או  10היינו עושים מכרז והיו מתחרות אני מניח 

 15או במאזן הסביר בין התפשרות שהיה בסוף זה, בלי להתפשר על האיכות, 

 to fit the 16לאיכות, היה מאות מונים קטן יותר ומכיוון שזה לעשות את זה 

purpose  17מבחינתו של איך שראו את זה שם כי עוד פעם המטרה היתה שהחברה 

 18 הספציפית הזאת תעשה, בזה לא היה לי ספק. למה? אני לא יודע. קטונתי. 

 19אומר שמרגע שירד העניין הזה של החברה, חברת אורורה  זאת אומרת מה שאתה כב' הש' לוי:

 20 כספק יחיד, 

 21 ירד כל הנושא והפסיק הלחץ. כן.  ת:

 22 טוב.  כב' הש' לוי:

 23אני רוצה שתראה מסמך שהוצג קצת קודם, פגישה בנושא אירוע באוקראינה עם  ש:

 24 . 17.8.09נלי דינובצקי 

 25 כן.  כב' הש' לוי:

 26 

 27 

   28 
<#9#> 29 

 30 החלטה

 31 

 32 

 33 . 919התקבל וסומן ת/

 34 
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<#6#> 1 
 2 

 3 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 4 

 
 

 שופט, לוי ירון

 5 

 6 זו פגישה שנכחה בה נלי דינובצקי עצמה? ש:

 7 אם רשום שכן אז כן, מה רשום משתתפים? כן.  ת:

 8 אוקי. עכשיו, דולמן זה אותו אדם שדיברת עליו קודם? ש:

 9 כן, יועץ שר התיירות, מה שנקרא לא יועץ מקצועי בשוטף שלו.  ת:

 10 ורועי וולר, מי זה? ש:

 11 רועי וולר היה ראש מטה שר התיירות, כפי שרשום.  ת:

 12 זו סיטואציה רגילה של משתתפים? ש:

 13יש פה אני רואה, כן, לא, לא רגיל שבכלל משתתפים מטעם השר בישיבות לא,  ת:

 14 מקצועיות ובטח לא שניים. לא. לא רגיל. 

 15 איך אתה מסביר את החריגה הזו? ש:

 16 לא יודע, אני לא צריך לענות על זה אני חושב.  ת:

 17 אוקי. עכשיו, תראה את הסיכום בעמוד השני.  ש:

 18 ה והיועץ?מי זה השני? הראש מט כב' הש' לוי:

 19 ראש המטה ומיכאל דולמן.  ת:

 20 הם שניים שלא,  כב' הש' לוי:

 21שני חבר'ה שזה משרות אמון. אנשים שבאו והתהלכו עם השר, הלכו לפני אפילו,  ת:

 22 עזבו משם. 

 23עכשיו, הסיכום המנכ"ל רואה חשיבות בקיום אירוע תיירות באוקראינה שכן  ש:

 24בראשות נלי דינובצקי תגיש בימים המדינה מהווה יעד תיירותי, חברת אורורה 

 25הקרובים הצעה סופית למשרד הכוללת עלויות תקציב של כל האירוע. נכון? זה 

 26 מה שסוכם?

 27כנראה. אם זה מה שרשום, המשרד יבחן הצעה. שואל אותי פה המנכ"ל, לא היתה  ת:

 28לו יותר מידי ברירה אז הוא איך שהוא הלך בין הטיפות מתוך ידיעה שבסוף מה 

 29מתוך ידיעה שיקרה מה שקרה, שהדרג המקצועי ובעיקר במקרים האלה  שקרה,
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 1בראשות היועץ המשפטי והחשב יפילו את זה. פשוטו כמשמעו. זה לא הם המציאו 

 2 פה את התהליכים האלה. 

 3 ישראתור במסגרת פרויקט מסע לישראל באהבה.  2009אוקי. ועוד נייר, תערוכת  ש:

 4 כן. עורך דין וייס? כב' הש' לוי:

 5 אין לי התנגדות.  עו"ד וייס:

 6 עורך דין אדרת? כב' הש' לוי:

 7 אין התנגדות.  עו"ד ג. אדרת:

 8 

 9 

   10 
<#10#> 11 

 12 

 13 

 14 

 15 החלטה

 16 

 17 

  18 

 19 . 920התקבל וסומן ת/

 20 
<#6#> 21 

 22 
 23 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 24 

 
 

 שופט, לוי ירון

 25 

 26 כן.  כב' הש' לוי:

 27אורן, שוב, אני רוצה שתסביר את המסמך מה זה המסמך ואז תקריא את ההערה  ש:

 28 שלך בכתב יד. 
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 1א' אני רואה שאני בעצמי גם נזכר תוך כדי בזה, אבל אני רואה שהועברו פה  ת:

 2כתובות, זה אותו זה, מכלול, זה מראה שהועברו פה במהלך הזמן מכלול הצעות 

 3 זה אותו מסע ישראל באהבה, שמות דומים לאותו פרויקט, אותו פרויקט של, 

 4 הפקת אירועים באוקראינה ומולדובה.  ש:

 5 נכון.  ת:

 6 אוקי. עכשיו, בוא נקרא את ההערה שלך בכתב יד.  ש:

 7בנוכחות אנשי החברה,  26.8.09ההערה שלי למעלה מקריא, חומר מישיבה ביום  ת:

 8 ואיגור,  נלי

 9 פלוס מנכ"ל,  ש:

 10 פלוס מנכ"ל.  ת:

 11 איזה מנכ"ל אתה מתכוון? ש:

 12 מנכ"ל משרד התיירות.  ת:

 13 התיירות, אוקי.  ש:

 14מנכ"ל משרד התיירות. קרן שפר היא אחראית על התקציבים היתה, תקציבים  ת:

 15 של המשרד, לריסה אני מניחה שהייתה אז דסק רוסיה ואוקראינה. 

 16 אוקי.  ש:

 17 עובדת בענייני שיווק. גברת ש ת:

 18 פיני שני ואורן.  ש:

 19 פיני שני ואני.  ת:

 20 עובדים של משרד התיירות.  ש:

 21כן, כן, פיני שני זה סגן ראש מנהל שיווק, הסגן שלי בזמנו. וכתבתי לעצמי הערה  ת:

 22מאופי החומר שמועבר אלינו נראה כי החברה עוברת, עובדת או משהו, ומקבלת 

 23 הוי המטרה. הכנה פנימית הקשורה לזי

 24 בוא תסביר את ההערה הזאת. תעיין במסמך.  ש:

 25מתקשר למה שכבר אמרתי קודם שהתחלנו להבין שכל פעם מגישים לנו מסמך  ת:

 26אחר וכביכול שמה שאנחנו אומרים שלא כל כך בסדר מעבר לנושא של ההיקפים 

 27והתקציבים, מישהו מחדד מה שנקרא להם איך לכתוב את המסמך כך שאולי 

 28 יותר קביל על גורמי המקצוע. יהיה 

 29 אבל איך הבנת את זה? ממה? ש:

 30ופתאום אחר כך מה שאתה אומר אתה  Xמשורה, מזה שאתה מקבל מסמך והוא  ת:

 31אומר אפילו אתה אומר ליועץ השר בישיבה או בשיחת מסדרון תשמע זה צריך 

 32להיות ככה וככה ופתאום אתה רואה שיש לך את התוצרים במסמך הבא בהקשר 
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 1ה ולכן, היה נראה מעבר לזה שגם ראינו אותם מסתובבים, כל פעם לפני הז

 2 הישיבה היא היתה יוצאת מאיזור לשכת השר. 

 3 מי זו היא? נלי? ש:

 4נלי. כן. שדרך אגב, אני לא אזהה אותה היום ברחוב אם אני אראה אותה, אבל  ת:

 5 לצורך העניין. 

 6 והתופעה הזאת, זה לא משהו שקורה? כב' הש' לוי:

 7 לא כל, לא כל כך,  ת:

 8 שנים כמה פעמים זה קרה לך? 26נגיד  כב' הש' לוי:

 9תשמע, א' אני סביר להניח שלא הייתי ער להרבה מהפעמים, אני לא הולך ויושב  ת:

 10 מול לשכת השר ורואה מי יוצא ונכנס שם. 

 11 לא מי יוצא ונכנס. כשאתה מזהה במסמכים פרסום תובנות שאתה,  כב' הש' לוי:

 12 מאוד ייחודי עד כדי כך זה מאוד ייחודי.  מאוד ת:

 13 כמה ייחודי? כב' הש' לוי:

 14 ברמה כזאת ספציפית,  ת:

 15 שנות עבודתך נתקלת בזה? 26-נגיד ב כב' הש' לוי:

 16 ברמה כזאת ספציפית לא.  ת:

 17 לא. טוב.  כב' הש' לוי:

 18 גם לא אצל סטס במקרים אחרים דרך אגב. זאת אומרת זה היה המקרה,  ת:

 19 חוד החנית.  וי:כב' הש' ל

 20 מה? ת:

 21 פה זה היה חוד החנית.  כב' הש' לוי:

 22במקרה הספציפי הזה של תחושה ויותר מתחושה, כולל אמרתי לך המסמך ההוא  ת:

 23יושבים  שהשאיר בטעות דולמן עם הכתב יד והכל, היה ברור שכל הזמן, פשוט

 24בלשכת השר ועובדים על המסמך איך לעשות אותו יותר טוב, על ההצעה יותר 

 25הגורמים המקצועיים יאשרו את  hopefully-נכון כי המסמך זה רק טכני כדי ש

 26 זה. 

 27אוקי. עכשיו יש הערה בכוכבית למטה. זה גם כתב היד שלך? לחברה אין אתר  ש:

 28 אינטרנט בשלב זה?

 29. לחברה אין אתר אינטרנט, כן. ניסינו לבדוק, רצינו, אמרתי כן, כתב היד הוא שלי ת:

 30הרי כל  obvious-לך, במה, בכלים המאוד פשוטים שיש לנו הבסיסיים וגם ה

 31אחד מאיתנו שהולך להיפגש עם מישהו היום נכנס לגוגל רק כדי אפילו לראות 

 32 תמונה כדי לא להיות מופתע. 

 33 אתר אינטרנט? מה זה אומר מבחינתך שאין לה כב' הש' לוי:
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 1זה עוד אינדיקציה לא מוחלטת שהחברה היא מצ'וקמקת, אין לי מילה אחרת, כי  ת:

 2חברה אין לה אפילו אתר אינטרנט שאני מצליח להעלות עליו או לזהות אותו, 

 3סימן שכפי שאני קראתי לזה סוג של איזה חברת קש, ככה הבנתי את זה אני, יכול 

 4צינית, בטח לא חברה שבאה ומתיימרת להיות שאני טועה אבל שום חברה ר

 5 2009-לעשות לך כזה פרויקט ענק ואין לה אפילו אתר אינטרנט, גם נכון לזמנו ב

 6להזכירכם אנחנו עשור אחרי שהתחילו להיות כבר אתרים לחברות חיצוניות, היא 

 7 לא חברה רצינית. אינדיקציה, עוד אינדיקטור, להגיד לך שזה מוחלט? לא. 

 8 עוד מסמך, תקציב פרויקט מסע באהבה לאוקראינה. אוקי. מגיש  ש:

 9 כן.  כב' הש' לוי:

 10 אין התנגדות.  עו"ד ג. אדרת: 

 11 

 12 

   13 
<#11#> 14 

 15 החלטה

 16 

 17 

  18 

 19 . 921התקבל וסומן ת/

 20 
<#6#> 21 

 22 
 23 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 24 

 
 

 שופט, לוי ירון

 25 

 26 נכתב על ידי לריסה סמוילוביץ' שזו אמרת היתה אחראית על התקציבים? ש:

 27 לא, לא, קרן שפר זו היתה אחראית,  ת:

 28 אז מי זאת לריסה? על מה היא היתה אחראית? ש:
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 1לריסה היא כפי שרשום גם ממונה דסק רוסיה, זאת אומרת היא היתה דסקאית  ת:

 2 של רוסיה במנהל השיווק. 

 3 סביר מה זה המסמך ומה זו ההערה שלך בכתב יד?אוקי. עכשיו, בוא ת ש:

 4המסמך עצמו זה איזה שהוא מסמך שהופנה לנלי, אתה מן הסתם במצב כזה  ת:

 5כגורם מקצועי גם אם זה היה רק משהו מקצועי זה לא היה קשור בכלל ללשכת 

 6השר כדי להעביר והייתה נגיד מגיעה גברת אלינו כיוזמה, דרך אגב מגיעות הרבה 

 7גורמים מקצועיים, לאנשים בשטח, חלקן יותר טובות, חלקן פחות, זה יוזמות ל

 8בסדר גמור. אני דרך אגב, ככלל תמיד ידעתי לשמור את הדלת פתוחה לשמוע 

 9רעיונות וכיוונים. הגם שיש הרבה דברים הזויים שבאים אבל זה בסדר. אם נגיד 

 10זמה, לא היא היתה מגיעה או שכמותה מגיע לבדיקה, זאת אומרת מגיע עם יו

 11קשור, לא הופנה מלשכת השר או לא מלשכת השר, גברת אני חושבת שזה, היינו 

 12 שומעים אותה, אומרים לה את כל מה שאמרנו ובזה זה היה יורד. 

 13 אוקי.  ש:

 14כי זה, פה מכיוון שכל הזמן היה הלוך חזור כי זה הרי לא היתה איזה יוזמה שלה,  ת:

 15אמרתי היה ברור שזה, לא הצלחנו היא באה בחסות לשכת השר והשר, וכפי ש

 16להיפתר מזה, לא הצלחנו להוריד את זה , זאת אומרת כל פעם אתה אומר כן לא 

 17ומגישים לך עוד דברים אז למעשה בנקודת זמן הזאת לריסה התבקשה, אני מניח 

 18גם על ידי, בטוח גם על ידי ואולי גם על ידי גופים נוספים להעלות לשורה של 

 19כדי, כדי להוריד את זה בדרך מקצועית. זה לשאלת כבוד ריג'קטים אם תרצה 

 20השופט קודם, גם כשאתה אומר לא, אתה לא כל כך מהר יכול לבוא ולהגיד לשר 

 21לא אני לא איתך בזה, יש איזה, גם בהיבט הבין אישי ואנושי וגם בהיבט של מה 

 22שמקובל. ולכן אתה הרבה פעמים מוכרח, אני רואה את זה ככה כי אם היו 

 23פקים בלשמוע את הגורמים המקצועיים ואומרים חבר'ה תשמעו זה לא מסת

 24לעניין אז יאללה, אבל מכיוון שמה שנקרא אתה מוציא אותם דרך הדלת והם 

 25נכנסים דרך החלון, אתה מוציא דרך החלון נכנסים לך דרך האשנב, לא משאיר 

 26לך ברירה אלא לשחק את המשחק, סליחה שאני אומר ככה, במרכאות או לא 

 27במרכאות. ולהוציא מסמך כזה למשל שבא וכפי שאני כתבתי מכתב מקצועי 

 28אליה, הכוונה לנלי כי זה מופנה לנלי על מנת להוכיח אותם במערומיהם במרכאות 

 29עוד פעם, בסופו של דבר כל הדחיפה של השר ואנשיו שנמשכה חודשים, מה זה? 

 30צועית ועמדה הורדה על ידי וועדת המכרזים אי עמידה בנושאים ועמידה מק

 31 מקצועית ברורה נגד בנושא. 

 32 אז בוא תתמצת לנו. בסוף אתה מסביר שלמרות כל הלחץ, מה? ש:

 33 זה לא יצא לפועל, ברור.  ת:
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 1 בגלל  מה? ש:

 2בגלל שזה לא, מלכתחילה היה ברור שזה לא יחזיק מים, כל השאלה היה מתי הם  ת:

 3ה, סליחה על הזה, כי ירדו מזה כי זה לא היתה שאלה מי יישבר קודם במקרה הז

 4 היה לי לפחות ברור שאני והגורמים המקצועיים הנוספים במשרד לא ילכו על זה. 

 5 אתה כותב הודע על ידי וועדת המכרזים, מה הכוונה? ש:

 6 מהמסמך הקודם שבעצם אומר הוועדת מכרזים שפסלה את זה.  ת:

 7 את הספק יחיד? ש:

 8 זה הוגש כספק יחיד, כן.  ת:

 9  אוקי. עכשיו, ש:

 10 היתה, היה מסמך תשובה לעילות האלו, המקצועיות האלו? כב' הש' לוי:

 11לא יודע, אם, לא זוכר, אם זה מופיע, אם היה וסביר להניח שזה הוגש, יכול להיות  ת:

 12 שלא היה בכלל, אני מניח שלא היה דרך אגב, אבל אני לא זוכר כרגע, אני לא. 

 13 . 916אוקי. אני רוצה שתחזור לטבלה הראשונה, ת/ ש:

 14 זה? ת:

 15 כן.  ש:

 16 ?916מה זה  ת:

 17 הטבלה.  ש:

 18 הטבלה שערכת.  כב' הש' לוי:

 19 כן.  ת:

 20 כן. עכשיו,  ש:

 21 , אוקי. כן. 916זה המסמך  ת:

 22 נושא אחד לפני אחרון, יזרוס. 3בעמוד  ש:

 23 כן.  ת:

 24אני רוצה שתסביר על הנושא הזה וגם אם תעבור בבקשה, תוך כדי ההסבר, על  ש:

 25 העמודות השניות, בטורים. 

 26 בהקשר של יזרוס אתה מתכוון? ת:

 27 כן, עכשיו אנחנו מדברים על יזרוס.  ש:

 28כן. עוד פעם, אחד מהגורמים פרויקט או נושא שראינו שהתחיל לעלות כל הזמן.  ת:

 29ים, להשקיע, אגב שם בסכומים לא גדולים כפי בפשטות עם בקשה כל פעם לש

 30שרשום סכומים יחסית קטנים, אני לא מזלזל לא בשקל, אבל פה לא מדובר על 

 31 , 10000, 5000מיליונים אלא 

 32 מה זה הסכום למטה? כב' הש' לוי:

 33 מה? ת:
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 1 והשני? כמה זה? 5000 כב' הש' לוי:

 2 מהמקרים. רשום גם, זה דרך אגב בוצע בחלק  17,000או  15,000 ת:

 3 אוקי.  כב' הש' לוי:

 4עוד פעם, גם בגלל שהסכומים קטנים וגם בגלל שזה לא מנוגד, יזרוס מסתבר, אני  ת:

 5גם לא הכרתי את זה לפני שבאו אלי בזה ועשינו בדיקה וזה אתר, אתרים חברת, 

 6אתר ברוסית שפונה לקהל רוסי שזה בסדר, דרך אגב, בתקופה ההיא גם רוסיה, 

 7פשוט חבר העמים אחר אבל התחילה לצבור תאוצה ובהחלט היה רוסיה בעיקר, 

 8היגיון מקצועי לעבוד שם, כולל גם מול קהל רוסי דובר רוסית, סליחה, דוברי 

 9רוסית בארץ כי זה גם פונה לזה, כך שלא רק אבל גם בגלל הסכומים הקטנים אבל 

 10 אבל,גם בגלל שזה לא היה מנוגד היגיון לעבוד מול הקהלים האלה נעתרנו, 

 11 אז מה הפריע לך? ש:

 12אז למה זה רשום? קודם כל הפריע כי בדרך כלל אנחנו מזהים את הדברים האלה,  ת:

 13זה לא כזה בעיה, יש לנו גורמי מקצוע כולל אנשים נקרא לזה שבאים מהעולם 

 14הזה גם האינטרנטי וגם דוברי הרוסית. פה פשוטו כמשמעו היה כל פעם בעיקר 

 15רועי וולר שהגיע, הגיעו כל הזמן בקשות מלשכת השר במקרה הזה זה היה בעיקר 

 16בוא תעלו להם עוד קצת, בואו תשימו עוד פעם ביזרוס זה, היה בקשות חוזרות 

 17ונישנות להמשיך, זה גם דברים שבאופן שוטף, זה לא פעם אחת. זה לפעמים כל 

 18 איזה חודשיים שלושה היו בואו נעשה איזה קידום אינטרנטי עם יזרוס, 

 19 יה בא אליך עם העניין הזה?מי ה ש:

 20בדרך כלל שם זה היה רועי וולר כפי שאמרתי שהיה ראש מטה השר וזה הפריע  ת:

 21 לי, אחרת זה לא היה רשום בטבלה. מן הסתם. 

 22 מה? התכיפות? ההישנות של הבקשות? כב' הש' לוי:

 23 לא, זה שבכלל מגיעים מלשכת שר על גורם ספציפי היה יכול לבוא , אם היה אומר ת:

 24תשמע מאוד חשוב לנו לעשות ברוסיה בוא תבחר תבוא עם הצעות איזה צינורות 

 25שווה כדאי ונכון לעשות בהם, בין אם זה אתרי אינטרנט או עיתונים או עיתונות 

 26כתובה, אונליין, אופליין, וואטבר, אז סבבה. יש פה בקשה הגיונית ברמה 

 vehicle 27באיזה האסטרטגית, תבוא אתה עם הפתרונות. פה אומרים לך גם 

 28 לקחת, מי אמר שיזרוס זה היחידי? מי אמר שזה הצ'לר היחידי בהקשר הזה?

 29 מה ביקשו? כב' הש' לוי:

 30 מה? ת:

 31 איזה תכנים, מה ביקשו? כב' הש' לוי:

 32לא, זה קידום, קידום אינטרנטי בהקשר הזה, זאת אומרת זה להשקיע בפרסום  ת:

 33יות לשים באנר, זה יכול להיות כדי שיקדמו כאילו את ישראל בזה, זה יכול לה
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 1מילות חיפוש, יכול להיות כל מיני דברים כאלה בשיטות האינטרנטיות, זה לא 

 2 משנה כל כך מה. 

 3עכשיו תראה, האם מיועד לגורם ספציפי על פי שידוע? אז אתה כותב גורם  ש:

 4 אינטרנטי עסקי, 

 5 אני כתבתי לגורם אינטרנטי עסקי, ת:

 6 קידום חשיפה פוליטית. רק שניה אורן. ויש חץ  ש:

 7כן, זה היתה הערכה שלי שהייתה כאילו יותר מערכה אבל אין לי דרך, עוד פעם,  ת:

 8אני מציין עוד פעם למען הסר ספק שאלה טורים סובייקטיביים, אני אומר 

 9פשוט כי זה כלי בהגינות שזה עוד פעם או חבר או קשור לשר ברמה האישית או 

 10תקשורת מול קהל בוחרים במקרה זה גם פוטנציאלי כי כפי שאמרתי זה גם 

 11לתיירות פנים זה לדוברי רוסית בישראל ולא רק לחו"ל ואחר כך אתה יודע השר 

 12מקבל פה כתבה, פה חשיפה, זה תן וקח די ברורים וידועים, אני לא חושב שאף 

 13 בהקשרים של אנשים אחרים.  אחד פה לא נופל מהכיסא כשהוא שומע את זה

 14 אוקי, והעמודה הבאה? האם מקצועית נכון. תקריא מה כתבת ותסביר.  ש:

 15 האם מקצועית, ייתכן בעיקרון כפי שציינתי הקדמתי ואמרתי,  ת:

 16 בוא תקריא את הפסקה כולה.  ש:

 17אוקי. ייתכן בעיקרון אך לאו דווקא על פי סדרי עדיפות משרדיים, מה זה? סגרו,  ת:

 18ו עימם כנראה על סיקור שר שוטף. זה מה שאני כתבתי, עוד פעם, סגר

 19סובייקטיבי, וכפי שאמרתי קודם, במקרה הזה אין לי יכולת גם לא היום ובטח 

 20לא אז להגיד וואלה זה לא נכון מקצועית. מה שלא נכון זה לבוא והסיטואציה פה 

 21לי ספציפי ולכן זה עלה לטבלה שזה דחיפה חוזרת ונשנית לאפיק ספציפי, לכ

 22באופן מובהק על ידי אנשים, במקרה הזה לא ישירות אבל אנשי לשכת השר שמן 

 23 הסתם בדרך כלל לא ממציאים דברים סתם על דעת עצמם. 

 24אוקי. ועכשיו הערות גילוי נאות. ממשיך לגדול ולהימשך באופן זוחל, לחץ  ש:

 25 מתמשך של רועי ומי? מי זה לצד רועי?

 26ישירות על אהובה, אהובה זו היתה אז המנהלת תיירות  רועי ולא מצליח לראות, ת:

 27פנים אצלנו, רועי ואני לא מצליח לקרוא. רועי זה זה שאמרתי כי אני גם זוכר 

 28 אותו בא, לא זוכר מי זה היה, 

 29 רועי וולר? ש:

 30 רועי וולר, כן.  ת:

 31 טוב. וכשאתה כותב ממשיך לגדול ולהימשך באופן זוחל, זה מה שהסברת קודם? ש:

 32, זה ליווה אותנו במשך איזה שנתיים לפחות, אני one offכן, כן, שזה לא, זה לא  ת:

 33לא יודע להגיד, אולי כל הקדנציה, אולי קצת פחות. לא באופן, בהכרח סיסטמתי, 
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 1זמן עד שאני קלטתי את זה כי  אבל כל פעם היה עולה, דרך אגב אני גם לקח

 2אהובה היתה באה ואומרת לי תשמע עוד פעם הגיע אלי רועי, עוד פעם לוחץ לשים 

 3עוד איזה סכומים קטנים יחסית אבל עוד פעם, מי אני שאקבע מה קטן ומה גדול, 

 4, ניסה גם תמיד להעלות את זה אז היא תמיד הורידה אותו ככל 10000שקל,  5000

 5 ף תיירות הפנים. שאפשר כמנהלת אג

 6 הסכומים האלה זה לכל פעם בנפרד או הסך הכל? כב' הש' לוי:

 7לא, לא, על כל פעם. זה לא סך הכל. אני לא יודע להגיד לך אפילו לכמה זה הצטבר,  ת:

 8 זה לא סכומי ענק, גם הצבר של זה, אבל כמובן במכפלות. 

 9אשונה תכתובת שמתחילה אוקי. עכשיו, אני מגיש כמה תכתובות מייל, הר עו"ד קרמר: 

 10 . 2010בפברואר 

 11 כן.  כב' הש' לוי:

 12הנושא זה ישרופרופייל. אם יש לך מה להוסיף על כל מה שאמרת עד עכשיו,  עו"ד קרמר:

 13 תוסיף. 

 14 אני מבין שאני התנגדות? כב' הש' לוי:

 15 אין.  עו"ד ג. אדרת:

 16 

 17 

   18 
<#12#> 19 

 20 החלטה

 21 

 22 

  23 

 24 . 922התקבל וסומן ת/

 25 
<#6#> 26 

 27 
 28 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 29 

 
 

 שופט, לוי ירון
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 1 למה התכוונת שגם אם השר מתחייב יש להבין כי עדיין נדרש הליך מקצועי רשמי? ש:

 2 כמו שכתוב. עם כל הכבוד,  ת:

 3 למה הכוונה מתחייב? ש:

 4מתחייב לא יודע, לגורם, מתחייב לגורם ההוא, במקרה הזה יזרוס שהוא השקיע  ת:

 5שם או שם שמה כסף לקידום, אנחנו צריכים לעשות את הבדיקות שלנו. זה לא 

 6 הולך, יש הליכים מסודרים בשירות המדינה. נקודה.  

 7 אוקי. ההערה בכתב יד למעלה היא שלך? ש:

 8ולר ראש לשכת השר לקדם התחייבות ליזרוס, כן. לחץ, עוד פעם, לחץ של רועי ו ת:

 9והמייל הזה אני מניח, תוך כדי שאני קורא, עוד פעם, אני רואה את זה, זו תגובה 

 10לרועי, מייל פנימי מה שנקרא שבא ואומר לו תשמע כי התחלנו כבר להבין, אני 

 11גם מציין פה באיזה שהוא שלב, רק רגע, חבל שנכנסים לכעסים מיותרים ואשמח 

 12עביר זאת גם לשר, גם אם השר מתחייב יש להבין כי עדיין, השר כבר היה אם ת

 13 עצבני, כבר היו מקרים מה שנקרא תופס אותי ומנסה, 

 14 מה? ש:

 15ככה להפעיל, אני לא אגיד את זה כי זה בית משפט כאילו, אבל רציתי להגיד לחץ  ת:

 16 פיזי מתון, לא פיזי, לא תיקחו אותי, תמחקו, להפעיל לחץ. 

 17 מה? על יזרוס?על  ש:

 18במקרה הזה על יזרוס. כן. היו גם דברים נוספים כפי שראיתם בטבלאות בהקשר  ת:

 19 הזה. גם ישירות וגם דרך השליחים ומה שאני בעצם אומר לו תשמע, 

 20 מה הוא הסביר לך השר? שמה? ש:

 21 מה? ת:

 22 מה הוא הסביר לך? שמה? ש:

 23מדגיש שבמקרה הזה אני לא  שהוא רוצה לעשות ביזרוס זה, קידום. ועוד פעם אני ת:

 24יכול לשלול את זה מקצועית, אני יכול לשלול את הדרך ולמה דווקא רק הם. אין 

 25לי בעיה שיהיה גם הם וכו' וכו', אבל הכל צריך להיות בהליך בחירה מקצועי וזה 

 26 מה שבעצם אני רושם לו פה במייל. 

 27. 15.5.2010והשני מיום  2.5.2010אוקי. ואני מגיש שני מיילים, אחד מיום  עו"ד קרמר: 

 28 שתתייחס. 

 29 עוד משהו.  ת:

 30 מה זה? יש עוד משהו? עו"ד קרמר:

 31 לא, לא, בסדר, חשבתי שזה אצלי.  ת:

 32 כן.  כב' הש' לוי:

 33 אין התנגדות  עו"ד ג. אדרת:
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 1 

   2 
<#13#> 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 החלטה

 9 

 10 

  11 

 12 . 923התקבל וסומן ת/

 13 
<#6#> 14 

 15 
 16 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 17 

 
 

 שופט, לוי ירון

 18 

 19 אוקי, אז אהובה מעדכנת אותך, אתה היית אחראי עליה? ש:

 20אגפים במנהל.  3-4-5והיא היתה מנהלת אגף אחת ממיני כן. אני ראש מנהל שיווק  ת:

 21 כן. 

 22 אז בוא תקרא ותסביר במה היא מעדכנת אותך.  ש:

 23 אני קורא,  ת:

 24 ולמה היא לא מתקדמת כי חשוב שנדבר.  ש:

 25במייל אורן רק עדכון, בהמשך לבקשתו של אמנון ליברמן שהוא היה יועץ  ת:

 26 תקשורת של השר, 

 27 אוקי.  ש:

 28שלא הוזכרה פה עד עכשיו, להמשיך את ההתקשרות מול הנ"ל  דמות נוספת ת:

 29 לחודשים נוספים. 
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 1 הנ"ל זה? ש:

 2 יזרוס. כי הנושא של המייל הוא יזרוס.  ת:

 3 אוקי.  ש:

 4כתוב בצד שמאל למעלה הנושא יזרוס. מונחת לפניי הצעה מהלפ"מ שזה בעצם  ת:

 5לה בכלל הגוף שקונה את המדיה בדרך כלל בדברים האלה עבור משרדי ממש

 6 ומשרד התיירות בפרט. 

 7 לשכת הפרסום הממשלתית? ש:

 8 כן, כן.  ת:

 9 אוקי.  ש:

 10הכוללת עם הזרוע הביצועי, הזרוע, הכוללת קמפיין באנרים באתרים ברוסית  ת:

 11ההצעה כוללת את זהברות, בקיצור שורה של ₪, אלף  50לשבועיים בסך כולל של 

 12ן דוט קום, אתר חדשות מוביל אתרים, פורטל מבית סמייל מדיה, לא משנה, זמ

 13 אתרים, לא יודע להגיד,  39-, פרסום חבילה דרך ווב וויז ב9של ערוץ 

 14 בכל המקומות האלה, בכל הגופים האלה אפשר לעשות פרסום ברוסית? ש:

 15 כנראה שכן, אני לא מומחה כרגע להגיד לך בשליפה, אני לא זוכר את זה כרגע.  ת:

 16 אוקי.  ש:

 17כי חשוב שנדבר והיא אני מניח דיברה כי זה אני כותב בכתב  אני לא מתקדם כאן ת:

 18ידי, בכתב יד, כל הזמן לחץ לפרסום מושקע באתרים רוסיים וביזרוס בפרט. סך 

 19 הכל לא בלתי, זה אני כותב לעצמי, דרך אגב לעצמי, אף אחד לא ראה את זה עד, 

 20 עד החקירה, כן, הבנתי.  ש:

 21חץ פרסומי מהלשכה באתרים מסוימים עד החוקר ועכשיו אתם. כל הזמן ל ת:

 22וביזרוס בפרט, סך הכל לא בלתי מתקבל על הדעת מול קהל רוסי כי כפי שאמרתי 

 23זה לא, זה לא לא הגיוני מקצועי, זה הגיוני, אבל יחד עם הזאת הלחץ והמגמתיות 

 24של לשכת השר בסוגריים רועי ואמנון, יכול להיות שגם אמנון זה השם שקודם 

 25 לחתי לקרוא קודם במסמך הקודם, פספסנו שלא הצ

 26 אוקי.  ש:

 27והרצון שלהם בהשקעה גדולה הינה חסרת פרופורציה מקצועית. הערה שאני  ת:

 28 כותב לעצמי. 

 29 אוקי. עכשיו תעבור לעמוד השני.  ש:

 30 מה זה השקעה גדולה? הכוונה הסכום? כב' הש' לוי:

 31 גם הסכום וגם הדחיפות,  ת:

 32 בשביל השקעה?זה הרבה כסף  כב' הש' לוי:
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 1אבל בתדירות של פעם  10,000, 5,000דרך אגב באתרים האלה כן, שזה כל פעם  ת:

 2 בחודש חודשיים זה כן. זה עוד פעם, לא דרמטי. 

 3 אלף לשבועיים זה סביר? 50 כב' הש' לוי:

 4אלף בסך האתרים, לא רק באתר אחד, כן, זה סביר. יכול להיות סביר. לכן  50כן.  ת:

 5גב הדברים האלה ברובם בוצעו. לא, אין פה איזה עילה זה, זה אני אומר דרך א

 6 לא, נדמה לי שגם כתוב בטבלה שזה בוצע. 

 7 עכשיו תעבור בבקשה לעמוד השני, מי זו שירי? ש:

 8 שירי? ת:

 9 הסבר לאהובה, קח.  ש:

 10 האמת אני לא זוכר מי זאת שירי.  ת:

 11 עובדת של משרד התיירות.  ש:

 12 משהו, לא של משרד התיירות. לא, כנראה לפ"מ אולי או  ת:

 13 ומה היא מסבירה? ש:

 14 אולי זו האחראית על הדיגיטל אבל האמת אני לא זוכר מי זאת.  ת:

 15לאתר כמו יזרוס שנתן ₪ אלף  40אוקי. כתוב פה לדעתנו לא נכון מקצועית לתת  ש:

 16 אתה יכול להסביר את המשפט הזה?₪.  5,000-לנו בעבר חודש של קמפיין ב

 17 זה כנראה עובדת או אחראית היתה על הדיגיטל בלפ"מ,  זה כנראה, ת:

 18 כן.  ש:

 19לא זוכר, אני אומר את זה בהנחה, והיא נותנת בעצם חוות דעת אלי או לאהובה,  ת:

 20למייל זה, שבעצם אומרת שלדעתנו לא  forwardלאהובה בעצם, אהובה עשתה 

 21של קמפיין  לאתר כמו יזרוס שנתן לנו בעבר חודש₪ אלף  40נכון מקצועית לתת 

 22. אנחנו לא תומכים בהוצאות כספיות לא פרופורציונלית לאתרים כיוון 5,000-ב

 23שזה לא נכון מקצועית, זו חוות דעת מקצועית של האחראית על התחום בלפ"מ 

 24או עוסקת בתחום בלפ"מ. כמו כן, אנחנו לא יכולים להגיד את האתרים הנ"ל או 

 25יצפו לסכומים גדולים, כאשר בדרך  לסכומים כאלה, זה יהיה תקדים ואחר כך הם

 26כלל בקמפיינים השוטפים אין לנו את התקציבים בסדר גודל הזה. כמו כן אנחנו 

 27 שבועות. לא משנה, הערות זה,  4-לא ממליצים לפרסם יותר מ

 28 עכשיו תסביר את ההערה שלך בכתב יד.  ש:

 29ליל עודכן ואז שניה, אז אהובה שהיא קידמה אלי אומרת לי מצורף עדכון, התמ ת:

 30בהתבסס על הערותיו של אמנון ליברמן הכוונה, אותו יועץ תקשורת, למעט 

 31אלף שקל ליזרוס, ראה הנימוקים של לפ"מ בעניין זה. ואני  40הבקשה להקצות 

 32כותב לעצמי למרות המלצת לפ"מ לתקציב מוגבל אמנון ליברמן בסוגריים יועץ 

 33 . ₪אלף  40-התקשורת של השר, לוחץ להגדיל הסכום ל
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 1 את הסכום של הפרסום ביזרוס? ש:

 2 ביזרוס ספציפית. כן.  ת:

 3 אוקי.  ש:

 4 וזה בוצע? כב' הש' לוי:

 5לא יודע להגיד לך, אני לא זוכר. אני בטח לא זוכר אם זה רשום באיזה שהוא  ת:

 6מקום אחר כך, לא מן הנמנע שזה בוצע, אני לא יודע, אני באמת לא זוכר. או שזה 

 7אלף, יכול להיות שבפחות. אבל אני לא  40-לא בטוח שב בוצע, משהו בטוח בוצע,

 8 יודע. 

 9 ₪.  15,000או  17,000ושל  5,000בטבלה כתבת סכומים של  ש:

 10זה התחיל מזה אבל זה כנראה בא בשלב שאפילו כבר לא עדכנתי את הטבלה כן,  ת:

 11 אני מניח. 

 12 אוקי. אנחנו סיימנו אדוני.  ש:

 13 בבקשה. חקירה נגדית לעורך דין אדרת.  כב' הש' לוי:

 14 

 15 העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד ג. אדרת: 

 16 צהריים טובים, בוקר טוב. אתה את גברת קירשנבאום לא מכיר? ש:

 17 לא, לא ראיתי מעולם שלא באמצעות מסך הטלוויזיה.  ת:

 18וככל שאתה יודע בעניינים שהעדת עליהם עכשיו, אתה לא יודע על שום קשר  ש:

 19 שלה?

 20 לא.  ת:

 21 לחלוטין? ש:

 22 נכון. צודק לגמרי.  ת:

 23עכשיו, ידוע לך מה היו היחסים באותה תקופה בין גברת קירשנבאום לשר  ש:

 24 התיירות?

 25 לא, חוץ מזה שכאזרח אני יודע שהם באותה מפלגה, אין לי מושג.  ת:

 26 אתה לא יודע על נתק ביניהם? על,  ש:

 27 שום כיוון.  ת:

 28 איזה שהוא סכסוך? שום דבר? ש:

 29 לא הגיע אלי, לא לכאן ולא לכאן, זה לא עניין אותי ולא מעניין אותי גם היום.  ת:

 30תוקף תפקידך את שר התיירות עד אתה צודק. עכשיו, אמור לי, אתה ליווית ב ש:

 31 שהוא עזב את תפקידו?

 32 כן.  ת:

 33 לאור החקירה והמשפט? ש:
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 1 אני הייתי בתפקיד שלי משך כל זמן כהונתו של סטס מסז'ניקוב כשר התיירות.  ת:

 2 האם ידוע לך באיזה פרשייה בודדת בסופו של דבר הוא הועמד לדין והורשע? ש:

 3 . 2010-יבל סטודנטים באילת בכן. קראתי בעיתון בנושא של הפסט ת:

 4 זה מה שנקרא פנג'ויה? ש:

 5 כן.  ת:

 6עכשיו, מכל הרשימה שאתה ערכת פה וחס וחלילה אני לא טוען שמשהו פה פלילי,  ש:

 7 אבל על שום דבר מהדברים האלה לא ידוע שהוא הועמד לדין?

 8 אני, אני לא אחראי עכשיו על מה הוא הועמד לדין.  ת:

 9 זאת אומרת לא ידוע לך.  ש:

 10 לא.  ת:

 11עכשיו אני רוצה בקיצור נמרץ כי האריכו פה את הנושאים האלה. הנושא של  ש:

 12 אברורה. שאתה, אתה נחקרת הרבה פעמים במשטרה. 

 13 פעמים משהו כזה. בין פעמיים לארבע. אני לא זוכר.  3 ת:

 14 . 4 :עו"ד קרמר

 15התייחסת  17.12.14-עכשיו בחקירה שלך, לא הראשונה אני חושב, השלישית ב ש:

 16 לשני הנושאים שהעדת פה היום אברורה ויזרוס. אוקי?

 17 אם אתה אומר. אני לא זוכר.  ת:

 18 אתה זוכר אבל שהייתה חקירה על הנושאים האלה.  ש:

 19 בוודאי, בוודאי, אני לא זוכר מה ומכל דבר זה.  ת:

 20 גם בנושאים נוספים שקשורים לשר,  נחקרת ש:

 21 בוודאי.  ת:

 22 חקירה מסוימת התייחסה לאברורה ויזרוס.  ש:

 23 כנראה, אם אתה אומר.  ת:

 24על אברורה, אתה  17.12.14-עכשיו, ששואלים אותך בפתח החקירה הזאת מה ש:

 25"אני מתייחס לסיפור של אברורה זה דוגמא לסיפור הזוי בלתי  6אומר בשורה 

 26למעשה לשכת השר צצו עם איזה רעיון לעשות סדרת אירועים במעין מקצועי שבו 

 27 כך,₪". מיליון  12ערבי ישראל, סמינרים באוקראינה בעלות של 

 28 בהחלט, כל מילה,  ת:

 29כך הגדרת את זה כהגדרה ראשונית כללית, נכון? משהו הזוי שבא ביוזמת לשכת  ש:

 30 השר. 

 31 כן. זה מה שאמרתי גם היום פה, כן.  ת:

 32ששואלים אותך איך הנושא  36עכשיו, אתה המשכת ואמרת בהמשך בשורה  כן. ש:

 33הגיע למשרד אתה אומר ככה "אני אומר לכם שזה נראה איזה במרכאות בישול 
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 1של סטס מסז'ניקוב ביחס לכל הפרויקט וזה דפוס פעולה של סטס מסז'ניקוב 

 2 מרת, ביחס לכל הפרויקטים כולל ערוץ האופנה ופסטיבל פנג'ויה". זה מה שא

 3 אני מניח אם אתה זה, זה הגיוני גם, זה נכון, זה מה שאני חושב.  ת:

 4 למה הכוונה "איזה בישול במרכאות של סטס"? למה התכוונת? ש:

 5מה שאמרתי פה קודם. זאת אומרת זה משהו שהוא קודם כנראה מנסיבות לא  ת:

 6אני לא יודע,  ענייניות או ענייניות שלו שאני לא יכולתי לתהות על קנקנם ועד היום

 7לא יכול להגיד, זה לא תפקידי למה. אבל זה לא, זה דבר שלא עומד במבחן 

 8 המציאות בהיבט המקצועי. נקודה. 

 9והתייחסת גם ואמרת כמו שהקראתי לך קודם "דפוס פעולה של סטס" זאת  ש:

 10 אומרת זה לא מקרה בודד, היו עוד מקרים כאלה נכנה אותם בכינוי כללי הזויים. 

 11 לכן יש את הטבלה הזאת, נכון. כן.  ת:

 12עכשיו, לגבי נלי, אותה נלי שהזכרת. אמרת כבר וזה נכון שבאותה תקופה היא  ש:

 13הודעה באותה  28הסתובבה בלשכת השר. אני אקריא לך מה אמרת משורה 

 14"אתם שואלים אותי באיזו קונסטלציה נלי דינובצקי הגיעה אני עונה שאני זוכר 

 15שהיא הסתובבה בלשכתו של השר מסז'ניקוב וזה היה אחרי שהתחילה לדבר על 

 16הפרויקט הזה, מי שהיה מלווה שלה במשרד הוא אדם בשם מיכאל דולמן שהיה 

 17 אחד העוזרים יועצים של סטס מסז'ניקוב", זה נכון?

 18 כן.  ת:

 19 ואותו דולמן, מה היה התפקיד הרשמי שלו? ש:

 20לא יודע מה הרשמי אבל הוא היה אחד מהיועצים, יועץ שר זה ככה מוגדר אבל  ת:

 21 הוא היה יותר בתחום הלא מקצועי בוא נגיד ככה. 

 22לו, הוא היה מלווה את נלי והוא קידם את הנושא ולפי מה שראית, הבנת והיית עד  ש:

 23 של נלי והפרויקט שהיא הציעה מבחינת לשכת השר?

 24 כן. ככה זה היה נראה ברוב המקרים זה היה הוא שמוצמד לנושא הזה.  ת:

 25 מה היה תפקידו של וולר בעניין? מי זה וולר? ש:

 26ראש לשכת השר, רועי וולר, היה ראש לשכת השר או איך שזה נקרא, ראש הסגל,  ת:

 27 כל פעם נותנים טייטלים אחרים, הוא היה איש הבכיר בלשכת השר. 

 28 ומזיכרונך היתה לו מעורבות בנושא הזה? ש:

 29 אם עברנו על זה פה, אם שמו הוזכר אז כן, אם לא אז לא, אני לא זוכר כרגע.  ת:

 30 הבנתי.  ש:

 31 גם אם כן חותם ממיכאל דולמן, זה ברור בנושא הזה.  ת:

 32ו, מה שברור שבכל הנושא הזה של אברורה, ההצעה, הרעיון שקראת לו הזוי עכשי ש:

 33 היתה מעורבות אינטנסיבית של השר והלשכה שלו, נכון?
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 1 על פניו ככה זה נראה, כן.  ת:

 2 כולל כל מה שהעדת, מסמכים ותיקונים  ושינויים,  ש:

 3 כן.  ת:

 4 מת?מעורבות אישית אינטנסיבית בין של השר או מי מעוזריו, א ש:

 5 אמת.  ת:

 6בנושא של יזרוס למעשה פה מי שדחף להתקשרות ולהגדלת ההיקפים היו כמו  ש:

 7 שראינו קודם רועי וולר ואמנון ליברמן. נכון?

 8 נכון.  ת:

 9והם אלה שהתעסקו עם הנושא הזה וכל פעם שבאו עם בקשות להגדיל תקציבים  ש:

 10 וכו' הם דחפו את הנושא. 

 11 אמת.  ת:

 12מבחינת הנושא ומבחינת הפעילות והעשייה של יזרוס, אתה עכשיו, כמו שהעדת  ש:

 13 לא ראית פסול או פגם?

 14ברמה העקרונית לא, כפי שכתבתי. רק עוד פעם, בהיקפים, בדחיפות,  ת:

 15בפרופורציות אבל לא במהות של מול קהל רוסי, אף אחד לא בא לטעון שזה קהל 

 16 שלא נכון להגיע אליו. 

 17לך ביוני בפרקליטות, אני מצטט "הפרסום  אמרת גם לדוגמא בריענון שעשו ש:

 18 ביזרוס היה הגיוני". נכון?

 19כן, כן, זה רשום בטבלה, לא בלתי הגיוני. אני אומר עוד פעם, זה הכל עניין של  ת:

 20 מינונים, פרופורציות ולמה דווקא הם. 

 21 ומבחינת האתר, אתה בדקת את האתר הזה? ש:

 22 ד, אנחנו יודעים, זה אתר קיים, רשמי, בניגו ת:

 23 בניגוד לאברורה שלא מצאתם, ש:

 24לאברורה, שמה שכן הצלחנו למצוא לא בדיוק היה ברור מה הם ומי הם ואם  ת:

 25 בכלל הם קיימים, זה אתר עובד. 

 26 יזרוס זה אתר שעובד במגזר של דוברי רוסית.  ש:

 27 אמת. ת:

 28 ומוכר במגזר הזה.  ש:

 29 זה כן.  ת:

 30 תודה אדוני.  עו"ד ג. אדרת:

 31 חקירה נגדית עורך דין וייס? לוי:כב' הש' 

 32 כן, אדוני, מאוד קצרה.  עו"ד וייס:

 33 
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 1 העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד וייס: 

 2הפגישה שהתקיימה אצלכם שזאת  919הגישו באמצעותך מסמך שנקרא ת/ ש:

 3 במשרד. נכון? ואתה נכחת בפגישה הזאת. 

 4 כן. זה מסמך שכבר הוגש, כן.  ת:

 5כן, כן, אמרתי הגישו באמצעותך, שיהיה בפניך. גם גברת נלי נמצאת בפגישה  ש:

 6 הזאת. 

 7 כן. זה מה שכתוב.  ת:

 8קודות זה מה שכתוב. ואם אני מבין נכון החלק הראשון של המסמך כשכתוב כאן נ ש:

 9שעלו רקע על חברת אברורה, מתי החברה הוקמה, איזה פעילויות היא עושה, זה 

 10 הכל אתם שואבים מה שנקרא מפיה של נלי. 

 11 מניח ממנה. כן.  ת:

 12 אתה מניח, זה הגיוני סך הכל.  ש:

 13 לא זוכר, אבל אני מניח ממנה כי אם זה רשום.  ת:

 14ה לכם שהיא הפיקה מספר רב .א נלי סיפר1עכשיו תראה, אני קורא שם שבסעיף  ש:

 15 של אירועים בארץ ובמדינות חבר העמים. 

 16 אוקי.  ת:

 17.ב היא סיפרה לכם שיש לה זיכיון מטעם משרד התיירות 1ואני רואה שבסעיף  ש:

 18 והתרבות של אוקראינה לביצוע אירועי תרבות ותיירות בישראל ולהיפך, נכון?

 19 אוקי. כן, אם זה כתוב אז כן.  ת:

 20.ג שהחברה עובדת בשיתוף פעולה עם ערוצי 1שהיא סיפרה לכם בסעיף ואני רואה  ש:

 21 המדיה והתקשורת הכי גדולים באוקראינה. 

 22 כן.  ת:

 23נכון. והיא גם סיפרה לכם שהיא כבר ניהלה משא ומתן עם ממשלת אוקראינה  ש:

 24.ו ויש הסכמות אפילו שאוקראינה תממן חלק 2ויש, זה אני מפנה לסעיף 

 25 מהפעילות. 

 26 . אוקי ת:

 27אוקי. עכשיו, שנבין רק את הסיטואציה אתה אומר העבירו לי בהתחלה הצעה,  ש:

 28ההצעה נשמעה לי הזויה, ביקשתי כל מיני הבהרות ובאיזה שהוא שלב נלי מגיעה 

 29ונלי ממש משווקת את עצמה, היא מספרת לכם אני מפיקה גדולה ועשיתי 

 30זה זכור לך שהיא אירועים באוקראינה ויש לי קשרים טובים עם הטלוויזיה, 

 31 שיווקה את עצמה?

 32לא, לא זכור לי, אמרתי לך אני אפילו לא זוכר אותה אבל אם זה כתוב פה כסיכום  ת:

 33 פגישה אז אני מניח שהיא אמרה את זה. 
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 1 אוקי,  ש:

 2 או סיפרה מה שנקרא, )לא ברור(.  ת:

 3אבל אני מניח שהיא שיווקה את עצמה, כלומר היא לא אמרה לכם כמו אוקי.  ש:

 4שאתה אומר יש לי חברת קש אין לי אתר אינטרנט אני לא עושה כלום ואני רוצה 

 5 לקבל כסף.

 6 ברור, ברור, ברור.  ת:

 7 נכון? ש:

 8 כן.  ת:

 9עכשיו, אתה בדקת, היא הראתה לך איזה מסמך שהיא ניהלה משא ומתן עם  ש:

 10 שיש לה זיכיון? היא לא הביאה כלום. האוקראינים 

 11אני לא בדקתי , זה לא מתפקידי גם לבדוק וכפי שאמרתי לא חשבתי שזה בכלל  ת:

 12 יגיע לידי זה שצריך לבדוק את זה. 

 13אוקי. עכשיו אני רוצה ברשותך, יש חומר שגם אספו ממך, אני רוצה אדוני להגיש  ש:

 14ה פרופיל של חברת אברורה, אתה . יש כאן את המסמך הזה, ז78אותו, זה יהיה נ/

 15 פשוט הבאת את זה למשטרה אני מניח שזה משהו שאתם קיבלתם מהחברה?

 16 אני מניח.  ת:

 17 אוקי.  ש:

 18 אני מבקש להגיש, אין התנגדות לחבריי.  עו"ד וייס:

  19 
<#14#> 20 

 21 החלטה

 22 

 23 . 78התקבל וסומן נ/
<#6#> 24 

 25 
 26 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 27 

 
 

 שופט, לוי ירון

 28 אבל.  1שירלי  ת:

 29 לא, אתה לא צריך, אין לנו יותר שאלות. הכל בסדר. סיימנו. רק רצינו להגיש.  עו"ד וייס:
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 1 חקירה חוזרת? כב' הש' לוי:

 2 לא אדוני.  עו"ד קרמר:

 3 מעוניין שאפסוק לך הוצאות?תודה רבה לך. סיימת עדותך. אתה  כב' הש' לוי:

 4 מה? ת:

 5 שאפסוק לך הוצאות בגין התייצבותך? כב' הש' לוי:

 6 לא, לא, זה בסדר.  ת:

 7 תודה רבה.  כב' הש' לוי:

 8 זה עותק לסריקה רק.  עו"ד וייס:

 9 כן, העד הבא.  כב' הש' לוי:

 10 כן.  עו"ד קרמר:

 11 

 12  )המשך הקלטה(

 13 

 14 בוקר טוב.  כב' הש' לוי:

 15 בוקר טוב.  גב' מזי"א:

 16 מה שמך? כב' הש' לוי:

 17 אלישבע מזי"א.  גב' מזי"א:

 18מוזהרת להגיד את האמת, כל האמת ורק האמת אחרת תהיי צפויה לעונשים  כב' הש' לוי:

 19 הקבועים בחוק. 

 20 אין בעיה.  גב' מזי"א:

 21 תואילי להשיב לשאלות התובע.   כב' הש' לוי:

 22רק לפני שנתחיל אדוני אני רוצה רק להצהיר לפרוטוקול שהעדה נחקרה באזהרה  עו"ד אבן חן:

 23בפרשה, התיק נגדה נסגר. כל מה שהיא תגיד היום על דוכן העדים לא ישמש נגדה 

 24 למעט מקרה של עדות שקר. 

 25 טוב. הבנת את הדברים? כב' הש' לוי:

 26 כן.  גב' מזי"א:

 27 בבקשה.  כב' הש' לוי:

 28 

 29"א, לאחר שהוזהרה כדין לומר אמת, משיבה בחקירה ראשית לשאלות עו"ד העדה, גב' אלישבע מזי

 30 אבן חן: 

 31 . 2015עד  2009ספרי על עצמך במה עסקת בשנים  ש:

 32 הייתי, אני מסתכלת לפה, איך? ת:

 33 את מסתכל לכבוד השופט.  ש:
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 1הייתי מנהלת של עמותה שנקראת רוח חדשה שפועלת בירושלים באוכלוסיית  ת:

 2 הצעירים. 

 3 מה עיסוקה של העמותה? הש' לוי:כב' 

 4היא קמה בשביל בגדול להשאיר את האוכלוסייה הצעירה בירושלים דרך  ת:

 5פרויקטים של תעסוקה, של מעורבות חברתית, של החייאה תרבותית של העיר 

 6 וכו'. 

 7 ומה מקורות ההכנסה שלה? כב' הש' לוי:

 8 ממשלה ובעיקר תרומות.  ת:

 9 טוב. בבקשה.  כב' הש' לוי:

 10 עירייה.  ת:

 11  מתי הכרת את מתן דהן? ש:

 12 . 2008-ב ת:

 13 על איזה רקע? ש:

 14 היינו ביחד בפורום צעירים בבית הנשיא.  ת:

 15 אוקי. היום את עדיין בקשר עם מתן? ש:

 16 כן.  ת:

 17 מתי בפעם האחרונה דיברתם? ש:

 18 נפגשנו לפני בערך חודשיים אני חושבת.  ת:

 19 אוקי. מתי הכרת את דני ליקסברג? ש:

 20 קצת אחרי שהכרתי את מתן, לדעתי כמה שבועות או בערך משהו כזה.  ת:

 21 את עדיין בקשר עם דני? ש:

 22 לא.  ת:

 23מי היה הגורם שהציע לך את שיתוף הפעולה עם ישראל ביתנו בתמורה לכספים  ש:

 24 קואליציוניים?

 25 מתן.  ת:

 26 מתן. מה הוא הסביר לך? ש:

 27ט גדול בנושא צעירים בשביל הוא אמר שפאינה קירשנבאום רוצה להוביל פרויק ת:

 28להתמצב כדמות שמתעסקת בעניין של צעירים מבחינה פוליטית ושישראל ביתנו 

 29מיליון שקלים משהו כזה.  130רוצה להשקיע סכום גדול של כסף, דובר לדעתי על 

 30בנושא של קידום צעירים בישראל ושהם רוצים להרים פרויקט שישלב כמה וכמה 

 31ים בישראל. זהו. ואז דיבר איתי על זה בטלפון ארגונים שמתעסקים עם צעיר

 32 ובהמשך נפגשנו יחד עם דני בנושא הזה. 

 33 ומה מתן הסביר לך לגבי קבלת כספים קואליציוניים? ש:
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 1מיליון שקלים  130בפגישה הזאת שעשינו אותה בירושלים מדובר בערך על  ת:

 2י אופציות אבל ושנקדם איזה שהוא פרויקט גדול בנושא דיור או דיברנו על כל מינ

 3שחלק קטן מהכסף, מדובר על כחצי מיליון שקלים לכל עמותה ילך ממש לתקציב 

 4 השוטף של העמותה מתוך הכספים הקואליציוניים. 

 5למה הכוונה? זאת אומרת זה חצי מיליון שילכו לעמותה לדוגמא במקרה שלך של  ש:

 6 הרוח החדשה?

 7 שילכו לפעילות של העמותה.  ת:

 8 לפעילות שלכם,  ש:

 9וחוץ מזה דובר על סכום מאוד גבוה שיהיה לפרויקט חיצוני שהוא לא כסף שנכנס  ת:

 10 לתוך העמותה. 

 11 אוקי.  ש:

 12 מה את צריכה לעשות בשביל זה אבל? כב' הש' לוי:

 13להרים פרויקטים לקידום הצעירים בישראל כשהיה ברור שפאינה קירשנבאום  ת:

 14סי ציבור מהסיפור הזה, וזה, תקבל, איך אני אגיד את זה? נראות תקשורתית ויח

 15 הייתי מעורבת בדברים כאלה לפני כן. 

 16 טוב, תמשיכו.  כב' הש' לוי:

 17 מתן הסביר לך איך החצי מיליון יגיעו לעמותה שלך? ש:

 18לא. זו היתה אחת השאלות הראשונות ששאלתי כי אני יודעת שיש בעיה בנושא  ת:

 19אחרים ממשלה וזה הזה של העברת כספים מממשלה, קיבלנו לעמותה כספים 

 20היה תמיד סיפור איך להעביר, באיזה דרך, תקנה, זה לא כל כך פשוט. הוא דיבר 

 21על כל מיני דרכים שאפשר היה להעביר את הכסף אבל בגדול אמר כשאנחנו נגיע 

 22 לגשר נחצה אותו, זה היה המסר.

 23 ?במשטרה אמרת "זה אמירות של יהיה בסדר תסמכי עלי ואני סמכתי עליו", נכון ש:

 24 נכון.  ת:

 25 את קיבלת בעבר כספים קואליציוניים מישראל ביתנו? ש:

 26 לא.  ת:

 27לא. היית בקשר עם איזה שהוא גורם במפלגת ישראל ביתנו לפני הסיפור הזה עם  ש:

 28 מתן?

 29 לא.  ת:

 30 לא. מה ידעת בזמן אמת,  ש:

 31הכרתי את משה ליאון מהבחירות בעיריית ירושלים, אני אעמיד דברים על דיוקם,  ת:

 32 אז. 

 33 הוא קשור למפלגה? כב' הש' לוי:
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 1 מה? ת:

 2 סליחה על הבורות, הוא קשור למפלגה? כב' הש' לוי:

 3 נראה לי,  ת:

 4 תמכו בו איך שהוא.  עו"ד אבן חן:

 5 תנו אם אני לא טועה. כן, הוא רץ לבחירות לעיריית ירושלים מטעם ישראל בי ת:

 6 טוב, אם את אומרת.  כב' הש' לוי:

 7 לא הפעם, פעם קודמת.  ת:

 8 אבל אז הוא היה קשור לישראל ביתנו? כב' הש' לוי:

 9 הוא רץ לבחירות מטעם ישראל ביתנו.  2013-כן, אני אומרת ב ת:

 10 אבל הסיפור שאת מספרת עכשיו מתרחש מתי? כב' הש' לוי:

 11 אומרת שהכרתי אותו לפני שהכרתי את דאוד ופאינה. אחר כך, בגלל זה אני  ת:

 12אוקי. מה ידעת בזמן אמת על הבקשה של גודובסקי לקבל חצי מיליון במזומן  ש:

 13 מהכספים שהוא דואג להעביר לעמותת איילים?

 14 לא ידעתי.  ת:

 15לא ידעת. את ידעת על התגובה של גודובסקי לכך שאיילים סירבו להעביר חצי  ש:

 16 מיליון במזומן?

 17 לא.  ת:

 18 . הכרת את המסמך הזה?576לא. אני רוצה להציג לך ת/ ש:

 19 רק לפני יומיים אצלך בהכנה.   ת:

 20 מתן לא סיפר לך על הסיפור? ש:

 21זה וכמו שאמרתי סיפר אבל זה היה אולי אפילו לא ממתן, אני שמעתי על הסיפור  ת:

 22לך אני לא זוכרת אם זה היה אחרי שפרצה הפרשה או לפני, בכל מקרה זה לא 

 23 היה בזמן אמת. 

 24 בזמן אמת לא הכרת את זה.  ש:

 25 לא.  ת:

 26 . 6אני רוצה להראות לך מסמך שסומן חי ביטון  ש:

 27 תודה רבה.  ת:

 28 בבקשה.  ש:

 29 כן, עורך דין אדרת? כב' הש' לוי:

 30 מה זה קשור אליה המסמך? עו"ד ג. אדרת:

 31 אני רוצה לשאול אותה אם היא ידעה את זה.  עו"ד אבן חן:

 32מתי היא נשאלה על המסמך הזה? כל מסמך אני יכול להביא לה אלף מסמכים  עו"ד ג. אדרת:

 33 להראות לה ידעת עליו? לא? בשביל מה זה?
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 1 יש לזה חשיבות בהמשך.  עו"ד אבן חן:

 2 י בטוח שיש, אבל מה הקשר של העדה לזה?יכול להיות. אנ עו"ד ג. אדרת:

 3לא אמרתי שיש לה קשר למסמך. רציתי לשאול אותה האם היא ידעה על הסיכום  עו"ד אבן חן:

 4שסוכם בסופו של דבר בין איילים לבין ישראל ביתנו וזה מתקשר בהמשך לשאלות 

 5 שאני אשאל אותה, אני לא רוצה כרגע, אני לא מגיש את המסמך דרכה. 

 6 קודם כל כבר נתת את המסמך,  אדרת: עו"ד ג.

 7 יגיע מתן דהן, יגיע מתן דהן אנחנו נגיש, אפשר גם להגיש עכשיו.  עו"ד אבן חן:

 8 עוד לא סומן.  כב' הש' לוי:

 9 עוד לא סומן, עוד לא ביקשתי.  עו"ד אבן חן:

 10 אדוני, אני מתנגד לדרך.  עו"ד ג. אדרת:

 11 כן.  כב' הש' לוי:

 12 מסמכים שהתביעה יודעת שהיא לא מכירה אותם,  מציג לעדה עו"ד ג. אדרת:

 13 היא כבר נחקרה עליהם בדיון הקודם.  עו"ד אבן חן:

 14 יכול להיות,  עו"ד ג. אדרת:

 15 לא, לא, לא נכון, את זה ראיתי פעם ראשונה אצלך במשרד לפני יומיים.   ת:

 16 לא, לא, גם,  עו"ד אבן חן:

 17  את המסמך הזה ראיתי פעם ראשונה אצלך במשרד. ת:

 18 במה היא קשורה אליו? כב' הש' לוי:

 19 לא ראיתי את זה בחקירה.  ת:

 20 זה לא קשור אפילו לעמותה שלה.  כב' הש' לוי:

 21 זה קשור לסיכום הכספים שעמותה מקבלת מישראל ביתנו,  עו"ד אבן חן:

 22 איזו עמותה? כב' הש' לוי:

 23 עמותת איילים, אבל,  עו"ד אבן חן:

 24 לאיילים?מה היא קשורה  כב' הש' לוי:

 25 יש קשר, אנחנו,  עו"ד אבן חן:

 26 אז תניחו בסיס לקשר אולי, אבל כרגע ההתנגדות מוצדקת.  כב' הש' לוי:

 27 אדוני,  עו"ד ג. אדרת:

 28 אמרתי שההתנגדות מוצדקת.  כב' הש' לוי:

 29אבל אני רוצה לומר עוד משהו. מעבר לזה שהיא לא קשורה למסמך, אני רוצה  עו"ד ג. אדרת:

 30ע מה להעיר ולהפנות גם תשומת לב בית המשפט. לעדה הזאת נערך בפעם המי יוד

 31ריענון שקיבלנו אותו שלשום בשש וחצי בערב. שאתמול היה יום שבתון שלא 

 32עבדנו. שלשום בשש וחצי בערב על עדותה היום בבוקר. באותו ריענון הציגו לעדה 

 33ואנחנו מסמכים רבים שגם לא הוצגו לה בחקירה. אני לא מתנגד לעדותה היום 
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 1גם נחקור אותה היום אבל אני חושב ודיברתי עם חבריי, אז אין לה מועד אחר, 

 2יש להם לחץ, אבל אנחנו לא יכולים להיות אחראיים לצורת העבודה הזאת. לא 

 3ייתכן שנקבל ריענון של עדה בתום יום עבודה כשלמחרת יום חופש והבוקר 

 4 המשפט. 

 5וקים לשהות לצורך הערכות לחקירה נגדית אני, עורך דין אדרת, אם תהיו זק כב' הש' לוי:

 6 תגישו בקשה ואני אשקול אותה. 

 7אנחנו לא נגיש ואנחנו נחקור היום אבל אני חושב שכדאי להפנות את תשומת לב  עו"ד ג. אדרת:

 8אדוני לכך שאדוני יאמר גם כן משהו לתביעה. אין לי ספק שמנסים, אבל סופו של 

 9 ע האחרון וזה לא תקין. דבר אנחנו פה מקבלים דברים ברג

 10 טוב, אין ספק שרצוי שהתנאים יהיו בנהלים, כב' הש' לוי:

 11מקובל גם עלינו, אנחנו לצערי הייתי במשימות שיש לנו ואנחנו לא תמיד  עו"ד אבן חן:

 12 מספיקים. 

 13 אני מבין, אני אומר המבחן בעיני בסופו של דבר,  כב' הש' לוי:

 14 גם לי זה לא נוח לעשות את זה,  עו"ד אבן חן:

 15עורך דין אדרת שלא תיפגע הגנת הנאשמת, אם אדוני יאמר לי שאתם זקוקים  כב' הש' לוי:

 16 לשהות נוספת בנסיבות כאלה אז אני אשקול בחיוב. אין מנוס. כן. בבקשה. 

 17 . 594צה להציג לך את ת/טוב, נמשיך. אני רו ש:

 18 כן, אני מחזיר לכם את המסמך. כן.  כב' הש' לוי:

 19זה הסכם בין עמותת הרוח החדשה לבין רונן צור. אני רוצה לשאול מי אמר לך  ש:

 20 להתקשר עם רונן צור?

 21 מתן.  ת:

 22 למה דווקא המשרד הזה? ש:

 23 לא יודעת. אבל הוא התקשר ואמר לי שזה המשרד שהוחלט לקחת לטובת ת:

 24הפרויקט ולא היה לי מאוד משנה, דיברנו בהתחלה לקחת משרד אחר ששנינו 

 25 מכירים. 

 26 אני רוצה שתפרטי על איזה משרד בהתחלה חשבתם לקחת? ש:

 27על בית חורין אלכסנדרוביץ שעמותת איילים עבדה איתה לפני כן וגם אנחנו בעבר  ת:

 28המשרד יחסי  עבדנו איתם בלי קשר אחד לשני ולכן בהתחלה דיברנו שניקח את

 29ציבור הזה. ואז מתן התקשר אלי יום אחד ואמר לי יש משרד יחסי ציבור אחר 

 30 ולא כל כך סיפק תשובות ללמה. 

 31את במשטרה אמרת בהקשר הזה "זה היה ברור, זה החבר'ה של פאינה מעורבים  ש:

 32בזה ולא ידעתי באיזה רמה הם מעורבים, המחשבה הראשונית שלי היתה לקחת 

 33 ירה".משרד שאני מכ
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 1נכון. הנחתי שחבורה של ישראל ביתנו מעורבת בבחירת משרד היחסי ציבור, זה  ת:

 2לא שזה היה נסתר מעיני וחשבתי שהמשרד הגיע משום מקום אבל זה גם לא 

 3 הפריע לי באיזו צורה יוצאת דופן. 

 4 את הכרת את המשרד של רונן צור לפני? ש:

 5 לא.  ת:

 6 לקראת ההסכם הזה?לא. מי ניהל את המשא ומתן  ש:

 7 מתן.  ת:

 8 מתן. מי סיכם את תנאי התשלום? ש:

 9 מתן.  ת:

 10 איך רונן צור קיבל בפועל את הכסף? ש:

 11 עמותת רוח חדשה שילמה לו.  ת:

 12 מאיפה קיבלתם כסף לשלם לו? ש:

 13בגלל שאני לא רציתי לחשוף את העמותה להוצאות כספיות בלי שאני יודעת  ת:

 14כן מגיעים, הסיכום עם מתן היה שעמותת איילים בוודאות שחצי מיליון שקלים א

 15צ'קים שהעברנו לרונן צור, מה  6-צ'קים בגובה של ה 6תעביר לעמותת רוח חדשה 

 16וככה מימנו את זה ואמרנו שאחר כך שיגיע הכסף וזה  back to backשנקרא 

 17 כאילו נתקזז ככה שההוצאות יתחלקו שווה בשווה בין הארגונים. 

 18 ם עם רונן צור שאמור לתת לך שירותים. את חותמת על הסכ ש:

 19 נכון. ת:

 20 אז למה שלא תשלמי,  ש:

 21לא לתת לעמותה לשירותים, לתת לפרויקט הצעירים המשותף שירותים. זה אני,  ת:

 22 זה די, 

 23 בסדר, שאת שליש מהפרויקט, אתן שלוש עמותות.  ש:

 24הפרויקט  נכון, אני אומרת לא היו אמורים ליחצן את עמותת רוח חדשה אלא את ת:

 25 המשותף. 

 26 אוקי, אז למה שלא תשלמי? ש:

 27כי אני אומרת שוב, היה, אני לא הייתי נכנסת להוצאות בלי שאני יודעת  ת:

 28שהעמותה מקבלת הכנסות מכל הסיפור הזה, זה היה לגמרי על השולחן מהרגע 

 29הראשון שאחת התוצאות של הפרויקט הזה זה שהעמותה תקבל כסף לעשות 

 30ר ולא, סיפור העברת הכסף היה בערפל אמרתי שאני לא, פעילות שלה. ומאח

 31התייעצתי גם עם חברי ועד מנהל שלי, לא רצינו לחשוף את העמותה להוצאות 

 32 ולכן זה הפיתרון שמתן הציע. 
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 1אני לא חושב שזאת היתה השאלה. השאלה של התובע היתה מדוע אם אתם אחד  כב' הש' לוי:

 2ציבור לפרויקט, אז מדוע אתם צריכים  משלושה גופים שאמורים לממן את היחסי

 3 לשאת במאה אחוז תשלום? 

 4 לא, זה לא היה,  ת:

 5 זה היה השאלה השנייה. השאלה הראשונה,  ש:

 6 כן.  כב' הש' לוי:

 7 הראשונה זה למה את לא רוצה בכלל לשלם ואם כן אז למה רק את? ש:

 8 כן.  כב' הש' לוי:

 9אז אני אומרת, זה לא רק אנחנו, הסברתי את זה שאמרנו שבסוף התהליך כשיגיע  ת:

 10 הכסף אנחנו נתחשבן ככה שכל אחד מהגופים יישא בזה שווה בשווה, 

 11 אבל כרגע? כב' הש' לוי:

 12 למה הצ'קים יצאו רק מעמותת רוח חדשה? זו השאלה? ת:

 13 זה מה שהוא שאל.  כב' הש' לוי:

 14בנתי. מתן אמר לי, זאת אומרת, כספית מי שנשא בתשלום כי מתן, בסדר, אז לא ה ת:

 15היה איילים כי זה מי שהוציא בפועל את הכסף, אנחנו קיבלנו את זה חזרה. מתן 

 16לא שילם ישירות למשרד היח"צ כי הוא אמר שהרואה חשבון שלו אמר שזה 

 17ייראה בעייתי בדו"חות הכספיים שעמותה חברתית שהיא יחסית קטנה שהיא 

 18ני משרדי יחסי ציבור זה נראה הוצאה יותר מידי גדולה למשרד יחסי מעסיקה ש

 19ציבור ולכן מתן ביקש שאנחנו שלא שכרנו באותה עת משרד יחסי ציבור אנחנו 

 20 נשלם למשרד. 

 21 עכשיו בלבלת אותי לגמרי. אתם חותמים על החוזה,  כב' הש' לוי:

 22 כן.  ת:

 23 אבל הוא משלם? כב' הש' לוי:

 24ארגונים. של רוח חדשה, של איילים ושל  3עוד פעם, זה היה שיתוף פעולה של  ת:

 25 יחידת הצעירים של עיריית תל אביב, 

 26 מה שאת אומרת בעצם ומה שקוראים לא משקף את המציאות בכלל? כב' הש' לוי:

 27 לא, זה לא נכון,  ת:

 28 המציאות שונה,  כב' הש' לוי:

 29 פעמים, דרך אגב,  לא, זה לא, לא, זה לא נכון. יש הרבה ת:

 30לא כללי, עכשיו תסבירי לי, אני מבולבל. קשה לי להבין. לאט לאט. אתם חותמים  כב' הש' לוי: 

 31 על ההסכם אבל איילים משלמים?

 32אז עוד פעם, אני אסביר. כשעושים שיתוף פעולה בין כמה ארגונים וגם יצא לי  ת:

 33 לעשות דברים דומים לזה בעבר, 
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 1 ה היה פה? לא כללי, אחרי זה כללי. פה, פה. מ כב' הש' לוי:

 2בסדר. אז אני מסבירה. הרבה פעמים יש ארגון אחד שהוא מוציא את הכסף בפועל  ת:

 3 ואחר כך מתחשבנים כי אחרי שנכנס כסף, זה קרה לי בפרויקטים אחרים. 

 4 אז מה היה פה? כב' הש' לוי:

 5רוח חדשה  אז אני אומרת, מתן ביקש ממני שאת ההוצאה בפועל תצא מעמותת ת:

 6בגלל שהרואה חשבון שלו אמר לו שזה ייראה לא טוב שיש שתי הוצאות לשני 

 7משרדי יח"צ שונים לעמותת איילים ולכן הוא ביקש שהכסף, שהתשלום למשרד 

 8יחסית ציבור לא יהיה מאיילים אלא יהיה מעמותת רוח חדשה. בגלל שאני לא 

 9אלף שקל בלי שאני  130רציתי לחשוף את העמותה להוצאה כספית של משהו כמו 

 10יודעת שאני גם מקבלת הכנסות מכל הפרויקט הזה, אז מתן אמר תשלמו 

 11מעמותת רוח חדשה אנחנו נחזיר לכם את הכסף, זאת אומרת את הסיכון אנחנו 

 12נישא על עמותת איילים אבל הוא לא רצה לשלם ישירות למשרד היח"צ בגלל 

 13 יר. הסיבה שציינתי קודם. אני מקווה שהצלחתי להסב

 14 אז הוא שילם לכם? כב' הש' לוי:

 15 כן.  ת:

 16 כמה? כב' הש' לוי:

 17 צ'קים באותו סכום של הצ'קים שאנחנו נתנו לרונן צור, באותו תאריך.  6נתן  ת:

 18 הבנתי. ואיך, תמורת מה ניתנו הצ'קים שלו אליכם? כב' הש' לוי:

 19 מה זאת אומרת תמורת מה? ת:

 20 למה הוא משלם לכם? כב' הש' לוי:

 21 אנחנו נראה הסכם שהם,  בן חן:עו"ד א

 22 אוקי.  כב' הש' לוי:

 23נראה. רק רוצה שהדברים יהיו ברורים, כלומר בפועל הצ'קים של עמותת רוח  עו"ד אבן חן:

 24חדשה עברו לרונן צור, במקביל קיבלתם צ'קים באותו סכום מעמותת איילים 

 25 לפקודת הרוח החדשה וכך יצא שלמעשה מי ששילם זה עמותת איילים, 

 26 נכון. :ת

 27 למרות שהצ'קים לרונן הגיעו מכם.  ש:

 28  נכון.  ת:

 29.א 3אני רואה בסעיף  594ת/-אוקי. עכשיו אני רוצה לשאול, ההתקשרות ב ש:

 30 מדברים על התקשרות לשנה?

 31 נכון.  ת:

 32 צ'קים? 6אז למה  ש:
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 1צ'קים שווים על סך, זה אני  6כי כתוב, הנה במועד חתימת ההסכם יימסרו ליועץ  ת:

 2 חודשים.  6חודשים עם אופציה לעוד  6לא זוכרת, כנראה שסיכמנו שזה 

 3 מי סיכם את זה? ש:

 4מניחה שמתן, אני, את זה אני לא זוכרת, לא נשאלתי גם על השאלה הזאת אז אני  ת:

 5 ין טכני בין המנהל כספים של, לא זוכרת. לא, יכול להיות גם שזה היה עני

 6 את נפגשת עם רונן צור? ש:

 7 לא.  ת:

 8 נפגשת איתו אי פעם? ש:

 9 לא.  ת:

 10 אף פעם? ש:

 11 לא. לא, עבדנו עם אנשים מטעמו.  ת:

 12 אני שואל על רונן צור.  ש:

 13 לא.  ת:

 14 עם המנהל כספים של רונן צור לפני ההסכם בשלב ניהול המשא ומתן נפגשת? ש:

 15 לא.  ת:

 16לא. עכשיו, מתן הסביר לך שהוא לא רוצה לשלם ישירות מעמותת איילים כיוון  ש:

 17 שרואה החשבון שלו אמר שזה לא ייראה טוב?

 18 כן.  ת:

 19 כן. את שאלת את רואה החשבון שלו? ש:

 20 לא.  ת:

 21 דיברת איתו על הנושא? ש:

 22 לא.  ת:

 23הוא אמר במשטרה לא. את יודעת שרואה החשבון הוא מנהל הכספים יוסי חוגרי,  ש:

 24 והוא העיד גם פה שהוא לא אמר כזה דבר. 

 25אמרת לי את זה לפני יומיים, לא ידעתי את זה לפני זה, הוא גם אמר רואה חשבון,  ת:

 26 יוסי הוא לא היה רואה חשבון, הוא היה מנהל כספים, אז לא יודעת אם זה נכון. 

 27 ם?איפה החלק בתשלום של יחידת הצעירים? הם השתתפו בתשלו ש:

 28הם לא השתתפו בתשלום מכיוון שבניגוד לאיילים ועמותת רוח חדשה שהן  ת:

 29עמותות, יחידת הצעירים של עיריית תל אביב כשמה כן היא, היא מחלקה בתוך 

 30עיריית תל אביב ולכן לא יכל, לא לחתום על התקשרויות ולא להוציא כספים והוא 

 31לק מפיתוח הפרויקטים ביקש לא להיות חלק מהמערך הכספי אבל הוא היה כן ח

 32 וכל הנושא הזה. 

 33 אז למה הוא מופיע פה? ש:
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 1בדיוק בגלל מה שאמרתי עכשיו. מבחינה מהותית הוא היה איתנו בתוך כל  ת:

 2 התהליך, 

 3 מי זה הוא? כב' הש' לוי:

 4 היה מנהל של יחידת הצעירים בעיריית תל אביב. מיכאל, הוא  ת:

 5 מה השם שלו המלא? כב' הש' לוי:

 6מיכאל וולה. אבל הוא אמר אני לא יכול לחתום על התקשרויות, אני לא יכול  ת:

 7לשלם ואני גם לא יכול לקבל כספים קואליציוניים כי אין לי דרך, זו יחידה 

 8איתכם בתוך כל הסיפור אבל שמתוקצבת רק על ידי העירייה אז הוא אמר אני 

 9 מבחינה כספית אני לא מעורב.  

 10עכשיו, באותו זמן שאתם חותמים עם רונן צור היה כבר משרד יחסי ציבור שקיבל  ש:

 11 תשלום מאיילים באופן קבוע. 

 12 נכון. אמרתי את זה קודם.  ת:

 13 אז למה לא לבקש מאותו משרד שיעשה את העבודה גם על הפרויקט הזה? ש:

 14ל גם אם היינו עושים את זה היינו צריכים לשלם להם גם מלכתחילה קודם כ ת:

 15שדיברנו על לקחת משרד יחסי ציבור דובר ועכשיו אני לוקחת את אותו משרד, 

 16דובר על לשלם להם בנפרד כי זה פרויקט אחר, הם קיבלו ריטיינר מאיילים 

 17 לעבודת יח"צ לאיילים ופה דובר על ליחצן דברים אחרים. זהו. 

 18ם בדקתם הצעות מחיר נוספות? שאלת את המשרד של בן חורין אולי הוא היה את ש:

 19 עושה את אותה עבודה בחצי מחיר?

 20לא. מתן אמר שהוא התעסק בזה. אז אני לא יודעת מה מתוך זה הוא עשה ומה  ת:

 21לא, אם הוא בדק הצעות מחיר, אני לא יודעת. אני יודעת שדיברנו על לקחת את 

 22' ואז הוא התקשר אלי יום אחד, כמו שאמרתי בהתחלה, בן חורין אלכסנדרוביץ

 23ואמר שיש משרד יחסי ציבור אחר ולא הצלחתי לקבל תשובה למה בדיוק את 

 24 המשרד הזה וזה מה שהחלטנו לעשות. 

 25את נפגשת עם מישהו מהמשרד של רונן צור לפני החתימה והגדרת לו מה השירות  ש:

 26  לעשות מולכם? שאת מעוניינת לקבל? איזו עבודה הם אמורים

 27לא, פגישה כזאת לא היתה, אבל נפגשתי ושוחחתי לא מעט פעמים עם ניסן זאבי  ת:

 28 מהמשרד של רונן צור, 

 29לא, אני שואל לפני החתימה. זה שאחר כך דיברת אני יודע, לפני שחתמתם, אתם  ש:

 30 עושים הסכם. 

 31 לא, לא. לא.  ת:

 32 אז בעצם,  ש:
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 1מי שניהל את המשא ומתן היה מתן וזה בסדר,  לא, אני שוב אומרת, אני מבחינתי ת:

 2זה לא, זה היה פרויקט, זה לא היה פרויקט של רוח חדשה, זה היה פרויקט משותף 

 3לכמה ארגונים אז עובדה שרוח חדשה שילמה, היה עניין טכני ומאחר והוא אמר 

 4לי שזה מה שהוא החליט היה ביננו איזה שהיא חלוקת עבודה לא מאוד הרמטית 

 5 תה חלוקת עבודה בנוגע לכל הפרויקט הזה, זאת אומרת סמכתי עליו. אבל הי

 6 מתי התחיל שיתוף הפעולה בין שלושת הגופים האלה? כב' הש' לוי:

 7 נפגשנו פעם ראשונה באפריל או מאי של אותה שנה. משהו כזה.  ת:

 8 לפני ההצעה לקבלת הכספים הקואליציוניים או אחרי? כב' הש' לוי:

 9רת, כל, פגישה הראשונה היתה סביב העניין הזה של הכספים לא, מה זאת אומ ת:

 10 הקואליציוניים. 

 11 זאת אומרת לא היה שום פרויקט משותף קודם לכן.  כב' הש' לוי: 

 12לא, היתה עבודה משותפת מאוד גדולה בין שלושת הגופים האלה לפני כן על  ת:

 13 דברים אחרים כמו שציינתי. 

 14 ולד לצורך קבלת הכספים הקואליציוניים?כן, אז הפרויקט הזה נ כב' הש' לוי:

 15מיליון שקל שילכו לפרויקט משותף לדיור  130כן, אבל דובר בהתחלה על  ת:

 16 להשכרה לצעירים, מזה זה התחיל, אחר כך זה הלך והצטמצם. 

 17למה? מה הייתם, מה היה הפרויקט המשותף שבתמורה לו הייתם אמורים לקבל  כב' הש' לוי:

 18 קואליציוניים?כספים 

 19מיליון שקל שמתוכם מיליון וחצי שקל ילכו  130אז אני אגיד, בהתחלה דובר על  ת:

 20לשלושת הארגונים וכל היתר ילך לפרויקט גדול, בהתחלה דיברנו על הנושא של 

 21דיור להשכרה לצעירים ברחבי הארץ ודיברנו על אופציה לסבסד מעונות להורים 

 22-נדמה לי ל 130-חר כך הסכום הזה הצטמצם מעובדים, היה כל מיני רעיונות. א

 23מיליון שקלים ואז באנו עם רעיון להקים קרן ליזמות  10-, ואחר כך הצטמצם ל50

 24חברתית בשלושת המוקדים האלה ובנינו לזה תוכנית שלמה, זה מגובה במסמכים 

 25ופאינה היתה אמורה להכריז על הקרן הזו בכנס הזה שנערך בכנסת להשקת 

 26מיליון שקל לקרן הזאת ויהיה רק  10לפני אמרו לנו שאין בעצם הפרויקט ויום 

 27 כסף לארגונים, זה מה שמתן אמר. 

 28אז הפרויקט הזה שזה הפרויקט שבתמורה לו הייתם אמורים לקבל מיליון וחצי  כב' הש' לוי:

 29 שקלים? חצי מיליון שקלים כל ארגון?

 30 כן.  ת:

 31 אבל אמרת שהיחידת הצעירים של תל אביב לא יכולה לקבל כסף.  כב' הש' לוי:
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 1אחר כך, בהתחלה כן דובר על זה שכל גוף יקבל חצי מיליון שקל ואז כשזה שהגיע  ת:

 2לתכל'ס הוא אמר אני לא יכול לחתום, אני לא יכול להוציא כסף, אני גם לא יכול 

 3 לקבל, 

 4 אז נשארתם רק אתם.  כב' הש' לוי:

 5 כן.  ת:

 6 יופי. עכשיו, משהו מהתוכנית הזאת קוים? ש' לוי:כב' ה

 7 מאיזו תוכנית? ת:

 8 בהסכם ההתקשרות. משהו מהשירותים האלה קיבלת? קיבלתם? כב' הש' לוי:

 9 כן, אז אני אומרת, עשינו כנס, לא יודעת, אתה רוצה בטח להגיע לזה,  ת:

 10 נגיע, נגיע לזה.  עו"ד אבן חן:

 11 אוקי.  כב' הש' לוי:

 12 זה בכנס שנערך בכנסת סביב הנושא של עזיבת צעירים את ישראל,  התחלנו את ת:

 13לא אתם, לא אתם, אני שואל אם משהו מהשירותים האלה סופק לכם? את  כב' הש' לוי:

 14 בדקת? את יודעת?

 15 אז אני אומרת, היה כנס בכנסת שנעשה,  ת:

 16 הכנס? כב' הש' לוי:

 17רבה סביב הכנס הזה בכנס  נעשתה, רגע, אני אומרת. נעשתה פעילות יחסי ציבור ת:

 18 וגם יוחצנו עמותות, אחר כך, טוב, זה כל, נראה לי המשך, 

 19 טוב, תמשיך.  כב' הש' לוי:

 20להסכם אני רק שואל שוב, את מנכ"לית  594נגיע. אני רק רוצה לחזור לת/ ש:

 21העמותה, את חותמת על ההסכם, ולא נפגשת עם רונן צור לפני? לא הגדרת לו מה 

 22 את רוצה לקבל?

 23לא. אני מסבירה שוב. זה הסכם שלא ייצג את רוח חדשה אלא ייצג את שלושת  ת:

 24הארגונים. אני היה לי לא מעט פרויקטים משותפים בעבר עם ארגונים אחרים 

 25שלא נחקרתי עליהם כי לא היה שם שום בעיה שאחד מהם מנהלי ארגונים אחראי 

 26י שחתמתי על על זה ואחד ממנהלי הארגונים אחראי על משהו אחר ויצא ל

 27הסכמים שלא אני ניהלתי את המשא ומתן איתם כי אחד הקולגות שלי עשה את 

 28 זה, זה בסדר. זה היה מקרה, 

 29 זאת אומרת את פה בחלוקת עבודה,  ש:

 30 כן, מתן העביר לי את החוזה.  ת:

 31 שאת חותמת על ההסכם ומתן מנהל? ש:

 32כלית לעמותה כן. כן. כי זה מטעם שלושתנו ומאחר ולא היתה חשיפה כל ת:

 33והתייעצתי על כך גם עם חבר ועד מנהל שלי ואמרו לי כל עוד אין חשיפה כלכלית 
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 1לעמותה אין לנו בעיה עם זה. זהו. בדיעבד, הייתי צריכה כנראה לבדוק יותר אבל 

 2 זה לא היה נראה לי משהו בעייתי. 

 3 מי היה אמור לנהל את הפעילות השיווקית? כב' הש' לוי:

 4 וכם, זה לא בדיוק ס ת:

 5 בטוח? כב' הש' לוי:

 6 בטח נדבר על זה, מה? ת:

 7 בטוח שלא סוכם? כב' הש' לוי:

 8 מה זאת אומרת? מביננו אתה מתכוון? ת:

 9 כן.  כב' הש' לוי:

 10שהוא, הייתי בטוחה בגלל שמתן עשה לא, זה לא סוכם באופן ברור ובאמת באיזה  ת:

 11 את המשא ומתן שמתן מנהל אותם ובאיזה שהוא שלב הבנתי שלא. 

 12 את מכירה? הסכם בין עמותת איילים לעמותת רוח חדשה? 572את ת/ כב' הש' לוי:

 13 כן.  ת:

 14 כן? כב' הש' לוי:

 15 אני מציג לה אותו בהמשך.  עו"ד אבן חן:

 16ברזל בעודו חם, אחרי זה לא זוכרים. כתוב עמותת רוח בגלל, צריך להכות על ה כב' הש' לוי:

 17חדשה תנהל את המיזם המשותף עבור הארגונים ואת הפעילות השיווקית. זה 

 18 נקרא לא סוכם במדויק?

 19 בסדר, כן, זה לא סוכם במדויק.  ת:

 20 הבנתי, איך היית מסכמת את זה אחרת? כב' הש' לוי:

 21אז אני אומרת, אנחנו סיכמנו שמי שינהל בפועל את כל הפרויקט הזה היה עמותת  ת:

 22רוח חדשה אבל מתן היה מעורב בהרבה דברים, לתחושתי נושא יחסי הציבור 

 23 טופל על ידו בהתחלה ואחר כך שהבנתי שלא שאלתי אותו, 

 24 אבל כתוב פה שאת תנהלי את הפעילות השיווקית.  כב' הש' לוי:

 25 מה? ת:

 26 כתוב פה שעמותת רוח חדשה תנהל את הפעילות השיווקית.  ש' לוי:כב' ה

 27בסדר, אני מבינה ואני אומרת יש מה שכתוב בפועל ויש מציאות, במציאות מי,  ת:

 28 מאחר ומתן ניהל את המשא ומתן וזה גם מה שהוא אמר לי, סמכתי עליו. 

 29 יש עוד דברים בהסכם הזה? כב' הש' לוי:

 30 הוא לא לפני.  ת:

 31 אני אציג אותו בהמשך, אני רוצה לסיים עם ההסכם הזה.  ן חן:עו"ד אב

 32 טוב.  כב' הש' לוי:
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 1זה את רשומה והטלפון שלך. אם מישהו  594מי שרשום כאיש קשר בהסכם ת/ ש:

 2 אחר אמור לנהל קשר עם רונן צור, למה את רשומה כאשת קשר?

 3תר. הסברתי שזה אני שוב אגיד בפעם הרביעית, אותו דבר, נראה לי שזה קצת מיו ת:

 4היה שיתוף פעולה של שלושת הארגונים, העובדה שרוח חדשה חתמה על ההסכם 

 5הזה היה עניין טכני לבקשתו של מתן, זה לא, בהרבה מסמכים אני ממלאת איש 

 6קשר את השם שלי ובפועל בן אדם בעמותה שניהלתי הוא איש קשר, אז מה? זה 

 7 לא. 

 8קשר מטעם איילים או מטעם עמותת  אני שואל. למה לא מופיעים גם אנשי ש:

 9 הצעירים?

 10 כי מי שמשלם זה מי שחותם על חוזה, ככה,  ת:

 11 חותם, בסדר, את חתומה. אני שואל על האנשי קשר.  ש:

 12כי זה עניין טכני, כי זה לא משנה, נו, כי זה עניין טכני. מה לעשות. אני בכתבי,  ת:

 13רשומה כאיש קשר  בחוזים עם הממשלה והמענקים שאני מקבלת עכשיו אני

 14 ובפועל המזכירה היא אשת קשר. כי כותבים אני, 

 15 את עדיין באותו תפקיד? כב' הש' לוי:

 16 מה? ת:

 17 את עדיין באותו תפקיד? כב' הש' לוי:

 18זה ככה עובד, זה לא לא, אני מנהלת תיאטרון אחד בירושלים. לא, אני אומרת  ת:

 19 איזו המצאה שלי, לא תמיד, 

 20 גם במשרדי ממשלה חותמים דבר אחד ועושים אחר? כב' הש' לוי: 

 21 זה,  ת:

 22 כן? כב' הש' לוי:

 23כן, סלחו לי אבל זה קצת חוסר הבנה של מציאות. אני נושאת באחריות, לא  ת:

 24. מה, אני חותמת על דבר שאני לא קוראת אותו ולפעמים יש איש קשר בפועל אחר

 25 ממציאה פה את הגלגל? אני לא מבינה כל כך את השאלה הזאת, תסלחו לי. 

 26 אני יכול להבין, איש קשר מהעמותה שלך.  ש:

 27 אני לא מבינה מה זה רלבנטי למשפט אבל בסדר.  ת:

 28 אני מציע שפשוט תשיבי לשאלות, הנימה של הדברים לא מוצאת חן בעיני,  כב' הש' לוי:

 29 אני משיבה,  ת:

 30 גבירתי, לא לחלק ציונים, בסדר?  ב' הש' לוי:כ

 31 בסדר.  ת:

 32 לא בטוח, גם אם זאת המציאות יכול להיות שלא היינו רוצים שכך היא תהיה.  כב' הש' לוי:

 33 בסדר, אבל,  ת:
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 1 עכשיו תשיבי,  כב' הש' לוי:

 2 אני לא עומדת למשפט וזה לא נעים שאתם מייצרים לי תחושה שזה המצב.  ת:

 3 יכול להיות. קודם כל אם יש, יש שאלות ומחובתך לענות עליהן,  כב' הש' לוי:

 4 אני עונה עליהן.  ת:

 5 והסיטואציה הזאת שיש סתירה בין מסמך כתוב למציאות בפועל היא בעייתית,  כב' הש' לוי:

 6 בסדר,  ת:

 7אז התמיהה מובנת מאליה ולא מובנת מה לא מובן אצלך. כן, עכשיו תשיבי  כב' הש' לוי:

 8 אל תשיבי לי. בבקשה. לשאלות, 

 9מה ידעת בזמן אמת על הפגישות שנערכו בין הגברת קירשנבאום לבין הצוות של  ש:

 10 רונן צור?

 11 לא ידעתי שום דבר.  ת:

 12 הזמינו אותך לפגישות כאלה? ש:

 13 לפגישות בין פאינה,  ת:

 14 לבין פאינה קירשנבאום לרונן צור. ש:

 15 לא.  ת:

 16 לא.  ש:

 17בישיבות שהיו גם וגם אבל לא נראה לי שלזה אתה מתכוון. אם אני מבינה הייתי  ת:

 18 נכון. 

 19את ידעת בזמן אמת על המעורבות של גודובסקי בסיכום המחיר עם המשרד של  ש:

 20 רונן צור?

 21 לא.  ת:

 22לא. העיד כאן המנכ"ל של המשרד של רונן צור, אמיר נמי, הוא סיפר שהמחיר  ש:

 23גשו איתו יחד. את ידעת שדאוד היה מעורב בסגירת נסגר מול מתן ודאוד, שהם נפ

 24 המחיר?

 25 לא.  ת:

 26 . מה זה ההסכם הזה?572לא. אני רוצה להציג לך עכשיו את ת/ ש:

 27 הסכם בין רוח חדשה לאיילים.  ת:

 28 שלמה חתמתם אותו? ש:

 29 בעיקר בשביל להסדיר את סיפור העברת הכסף מאיילים לרוח חדשה.  ת:

 30 חזירה לכם את התשלום שאתם משלמים לרונן צור?איפה כתוב פה שאיילים מ ש:

 31 . 5. לא כתוב שזה לרונן צור אבל זה מופיע בסעיף 5בסעיף  ת:

 32 לא, כתוב פה שאתם מקבלים כסף מאיילים, לא כתוב אבל למה.  ש:

 33 נכון, אבל אני אומרת זה הסעיף הזה הוא מתייחס לחלק הזה.  ת:
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 1 חודש לרונן צור? הסכום שכתוב הוא הסכום שאתם מעבירים כל ש:

 2 פלוס מע"מ אני מניחה שזה אותו סכום.  20אני מניחה. כן.  ת:

 3הסיכום הזה בינך ובין איילים שאת תשלמי לרונן צור ואיילים יחזירו לך את  ש:

 4 הכסף , זה סיכום לא חוקי?

 5 לא.  ת:

 6 אז למה לא לכתוב את זה בצורה מסודרת בהסכם? ש:

 7אני לא זוכרת מי ניסח ומה ניסחנו בדיוק ולמה,  אני לא זוכרת, אני באמת אומרת, ת:

 8לא, לא חשבנו שיש בזה משהו לא חוקי. הסיפור של העברת כספים מעמותה 

 9ואני מכל מיני סיטואציות  46לעמותה זה עניין בעייתי בגלל הסיפור של סעיף 

 10אחרות שעסקתי בהעברת הכספים נתקלנו בעניין הזה, זה לא עניין פלילי אבל יש 

 11ם זה מבחינת רשם העמותות, צריך להצדיק את זה, צריך להסביר על איזה בעיה ע

 12נושא זה. אני חושבת שבגלל זה הגיע הסיפור של ההסכם הזה. אני חושבת שזה 

 13היה המלצה של רואה חשבון, אי אפשר סתם להעביר כסף מעמותה לעמותה 

 14 בשביל, 

 15יחסי הציבור סתם לא, אבל יכולתם לכתוב עמותת הרוח החדשה משלמת את  ש:

 16לרונן צור, עמותת איילים מחזירה את הכסף. שאני קורא את ההסכם הזה לא 

 17 ברור בכלל שיש קשר לתשלום לרונן צור. 

 18כי זה היה חלק מכל העניין, אני לא, אני באמת אומרת אני לא זוכרת מי ניסח  ת:

 19 ואת הניואנסים פה, באמת, גם לא נשאלתי על זה את השאלה הספציפית הזו. 

 20למה? נשאלת בחקירה ובמשטרה אמרת שאלו אותך אמרת זה המסמך כי שאלו  :ש

 21 אותך לגבי העברת הכסף, את אומרת זה הסכם שאני הכנתי והעברתי למתן, 

 22 4זה אם אמרתי שאני הכנתי אני הכנתי, בגלל זה אני אומרת, אני לא זוכרת כבר  ת:

 23 שנים. 

 24ואמרת שאת הכנת את ההסכם  שנים 4אוקי. אז שאלו אותך במשטרה כבר לפני  ש:

 25ואני שוב שואל למה לא כתבתם בצורה ברורה איילים משלמים לנו על יחסי ציבור 

 26 שאנחנו מעבירים לרונן צור?

 27זוכרת מה היה השיקולים במה לכתוב לא יודעת, אני אומרת לך את האמת. לא  ת:

 28 למה לכתוב, אני באמת לא זוכרת. 

 29 אבל למה לא לכתוב את האמת? כב' הש' לוי:

 30 מה?  ת:

 31 זה נקודת המוצא צריכה להיות, לא? כב' הש' לוי:

 32 כתובה האמת. כתובה האמת, אני לא.  ת:

 33 איפה היא כתובה? באיזה סעיף? כב' הש' לוי:
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 1 . 5בסעיף  ת:

 2 מה כתוב שם? :כב' הש' לוי

 3 תמורת זאת תעביר עמותת איילים לעמותת רוח חדשה,  ת:

 4 תמורת מה? כב' הש' לוי:

 5תמורת כל הפעילות הזאת. אני, אני יש לי איזה זיכרון עמום שמתן הנחה אותי  ת:

 6מה לכתוב, אולי הוא כתב משהו ראשוני ואני באמת לא זוכרת, אני אומרת את 

 7מה בדיוק היה. מה שאמרתי, אם התייחסתי לזה  שנים. 4האמת, לא זוכרת, לפני 

 8 בצורה יותר מפורטת בחקירות קודמות אני עומדת מאחורי מה שאמרתי. 

 9מה שאמרת בחקירה זה שזה ההסכם שעשיתם כדי להבטיח את התשלום  ש:

 10 מאיילים ושאת ניסחת אותו. 

 11 נכון.  ת:

 12 בגלל זה אני שואל אותך.  ש:

 13זה של העברת כסף מעמותה לעמותה רצינו שיהיה אז אני אומרת שוב, הסיפור ה ת:

 14לזה איזה שהוא גיבוי של דוקומנטים, כי זה בעייתי, אחרי זה רשם העמותות נכנס 

 15ללמה עמותה מעבירה לעמותה. בגלל שיש חשד שעמותות מעבירות מאחד לשני 

 16. לכן צריך להסביר על מה וצריך 46בשביל להתגבר על הסיפור הזה של העדר סעיף 

 17ת לזה תוכן. עכשיו, התוכן שכתוב פה הוא באמת היה נכון, אני ניהלתי את להיו

 18 הביצוע של הפרויקט הזה בפועל, 

 19 במה התבטא הניהול שלך? כב' הש' לוי:

 20הכנס צעירים בכנסת אני עשיתי, את זה שפרויקט בזה שאת התפעול של סיפור  ת:

 21שבטח נדבר עליו בהמשך של שילוב צעירים בוועדות הכנסת אני כתבתי והתחלתי 

 22להפעיל ואז הכריזו על בחירות אז הפסקנו עם זה. כל כתיבת התוכניות לקרן 

 23היזמות חברתית, כל הדברים האלה אני עשיתי. כמו שאני, דיברנו בעיקר על 

 24ה של קרן יזמות חברתית כי לזה כן ראינו היתכנות גבוהה, מדובר על הסיפור הז

 25 זה שהעמותה תפעיל את זה בפועל. 

 26 את הפעילות השיווקית את עשית? את ניהלת? כב' הש' לוי:

 27כמו שעניתי קודם, אני התעסקתי עם הסיפור יחסי ציבור בכנס, אחר כך הייתי  ת:

 28סי ציבור זה מתן, היה גם כמו תחת הרושם שמי שהמשיך להתנהל מול משרד יח

 29שאמרתי בהכנה, היה שם חודשיים של צוק איתן ושל חגים, כאילו היה איזה 

 30התמסמסות כללית ואז שחזרנו לפעילות שאלתי את מתן מי מנהל בעצם את 

 31 משרד היח"צ אז הוא אמר לי אני לא יודע ואז נכנסנו להפעיל אותה. 

 32 טוב.  כב' הש' לוי:

 33 י. זה היה כזה בערפל. אני לא סתם שאלת ת:
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 1 ?46מהעמותה שלכם יש סעיף  ש:

 2 כן.  ת:

 3 כן. לרוח החדשה אני מתכוון.  ש:

 4 כן.  ת:

 5 ולאיילים? ש:

 6 אני לא יודעת. ואני לא זוכרת מה היה אז. קל לבדוק את זה.  ת:

 7 אוקי. מחומר החקירה אנחנו יודעים שהפגישה, פגישת העבודה הראשונה,  ש:

 8מה, אני מתנגד לסוג של שאלה כזו, מחומר החקירה יודעים, תשאל חקירה  עו"ד ג. אדרת:

 9 ראשית. 

 10 מה? עו"ד אבן חן:

 11 מה זה? מחומר חקירה יודעים, אתה מכניס לה מילים לפה מתוך החקירה,  עו"ד ג. אדרת:

 12 לא מכניס לה, איזו מילה הכנסתי? עו"ד אבן חן:

 13 תשאל שאלה. בחקירה ראשית.  עו"ד ג. אדרת:

 14 לה. פגישת העבודה הראשונה, שא ש:

 15 כן, תשאל ואת אל תשיבי. אני אשמע. כן.  כב' הש' לוי:

 16פגישת העבודה הראשונה בין הצוות של רונן צור והצוות של הגברת קירשנבאום  ש:

 17. מתן ביקש ממך להביא את הצ'קים לפני הפגישה הזאת לרונן 5.6.14-היתה ב

 18 צור, את זוכרת?

 19מה שהיה, אני לא זוכרת אבל שחזור שעשינו לפני יומיים  לא, אבל אני מניחה שזה ת:

 20כנראה שהייתה עוד פגישה שלנו עם הצוות של רונן צור, לדעתי רונן צור עצמו לא 

 21היה בפגישה הזאת אבל אני לא יודעת. אני לא הייתי בפגישה המדוברת אבל 

 22 כנראה שהפגישה שלנו היתה אחרי או לפני ולשם כנראה שביקשו ממני להביא

 23 את הצ'קים, לא זוכרת שעשיתי את זה אבל יכול להיות שכן. 

 24 אוקי. את ידעת בזמן אמת, מתן סיפר לך על הלחץ של גודובסקי,  ש:

 25 לא.  ת:

 26 לכך שהצ'קים יגיעו בזמן? ש:

 27 לא, לא זוכרת, נראה לי שלא, אבל יכול להיות שכן, אני באמת לא זוכרת.  ת:

 28 אוקי.  ש:

 29 עניתי אז אני אגבה את מה שעניתי. שוב, אם נשאלתי על זה ו ת:

 30רוצה להגיש פלט שיחות, הודעות, לא שיחות. מהטלפון שלך. אנחנו מחקנו  ש:

 31 מהפלט שיחות שלא רלבנטיות, השארתי רק מה שרלבנטי לתיק. 

 32 כן, עורך דין אדרת? כב' הש' לוי:

 33 זה פלט שיחות ממי למי? עו"ד ג. אדרת:
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 1 ה. פלט שיחות מהטלפון של עו"ד אבן חן:

 2 מתן איילים.  fromאני רואה פה  עו"ד ג. אדרת:

 3כן, אם זו הודעה נכנסת אליה אז זה הודעה ממתן, זה הודעות, זה לא שיחות. כל  עו"ד אבן חן:

 4מה שפרטי, לא קשור, מחקנו. השארתי רק מה שרלבנטי. לכם יש את הקובץ 

 5 המלא עם כל ההודעות. 

 6 היא צד להן, אין לי התנגדות. בהנחה שזה פרטים, שיחות ש עו"ד ג. אדרת:

 7 

   8 
<#15#> 9 

 10 החלטה

 11 

 12 

  13 

 14 .924התקבל וסומן ת/

 15 
<#6#> 16 

 17 
 18 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 19 

 
 

 שופט, לוי ירון

 20 

 21 בבקשה.  כב' הש' לוי:

 22לכתב יד  22זה מהמכשיר שלה הוצא. אני רוצה להפנות לעמוד זה הכל היא צד כי  עו"ד אבן חן:

 23את שולחת הודעה לרן ליבנה כותבת  508החוקרת, מספרי עמודים. יש בשורה 

 24 בבוקר בעזריאלי תודה על ההתגמשות". אתה רואה?  8"סגרנו חמישי 

 25 כן.  עו"ד ג. אדרת:

 26 בבוקר בעזריאלי את זוכרת? 8-מה קבעת איתו ב ש:

 27אני מניחה, שוב מתוך השחזור שעשינו שזו פגישה שקבענו בשביל לתכנן את הכנס  ת:

 28שעשינו בכנסת שהיה, נדמה לי שהוא תוכנן בהתחלה לסוף יוני ואחר כך נדחה 
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 1מאיזו שהיא סיבה בכמה שבועות, אז לדעתי זו היתה הפגישה כי אני זוכרת 

 2 שהייתה פגישה כזאת, אז נראה לי שזאת. 

 3 ין מי למי?ב כב' הש' לוי:

 4היו שם אני ומתן, היה שם רן ליבנה שבאותה עת חשבתי שהוא עובד במשרד של  ת:

 5רונן צור כי הוא התעסק עם יחסי ציבור בפועל. היו שם עוד, היה ניסן שהיה, עבד 

 6במשרד של רונן צור, היו שם עוד כמה, אני לא זוכרת, אבל אני זוכרת שעסקנו 

 7 וברים, על כל מיני אופציות. בתכנון מתווה הכנס. דיברנו על ד

 8 כן.  כב' הש' לוי:

 9אוקי. אני רוצה להציג שיחה, אני כבר אומר שיחה בין סטיבן לוי לדאוד גודובסקי  עו"ד אבן חן: 

 10אבל הם מדברים על העדה ואני חושב גם שיהיה יותר נוח אם נסמן אותה היום 

 11 להעיד פה. ומבחינתי זה יכול להיות בכפוף לעדות של סטיבן לוי שאמור 

 12 כן.  כב' הש' לוי:

 13 יותר נוח לפרוטוקול שנבין על מה מדברים.  עו"ד אבן חן: 

 14אני לא בעד נוחות לפרוטוקול, אני בעד פרוצדורה, העדה הזאת לא קשורה לשיחה  עו"ד ג. אדרת:

 15 הזאת, 

 16 לא, מדברים עליה. מזכירים אותה בשיחה, אני רוצה לשאול.  עו"ד אבן חן:

 17 מדברים עליה.  עו"ד ג. אדרת:

 18אז אני רוצה לשאול אותה מה היא ידעה על מה שדיברו עליה, אני יכול לעשות  עו"ד אבן חן:

 19 את זה בלי להגיש ואני אגיש את זה שיבוא סטיבן לוי. 

 20אבל אתה יודע את התשובה שהיא לא ידעה שום דבר אז אתה רוצה להכניס  עו"ד ג. אדרת:

 21 בל תשובה, לפרוטוקול מה שאמרו אחרים בשביל לק

 22 איך היא יכולה להגיד שהיא לא יודעת,  עו"ד אבן חן:

 23 אבל בשביל עשית לה ריענון.  עו"ד ג. אדרת:

 24לא, אני אסביר ככה. יבוא סטיבן, אני אציג לו את השיחה אבל אז אני לא אוכל  עו"ד אבן חן:

 25להחזיר אותה לשאול אותה על השיחה אז אני צריך לשאול אותה עכשיו. מה אני 

 26 ול לעשות?יכ

 27 איפה היא נחקרה על השיחה הזאת?  עו"ד ג. אדרת:

 28תן לי רגע לראות. קודם כל זה הוצג לה בדיון הקודם בתיק השני וזה מופיע  עו"ד אבן חן:

 29 בפרוטוקול והיא גם נחקרה על זה. 

 30 איפה? עו"ד ג. אדרת:

 31 במשטרה.  6.9.16-הודעה מה עו"ד אבן חן:

 32 איזה שורה? עמוד? כן, כן, אני רואה.  עו"ד ג. אדרת:

 33 כן, )לא ברור( ראייתיים אם העד לא יעיד.  כב' הש' לוי:
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 1לא, זה ברור, אני פשוט לא אוכל להשמיע, להציג לה אותה אחרי שהעד יגיע,  עו"ד אבן חן:

 2 מישהו צריך להיות לפני. 

 3 כן, היא אכן נחקרה על זה עורך דין אדרת? כב' הש' לוי:

 4 נשאלה על זה שאלה, כן.  רת:עו"ד ג. אד

 5 אוקי.  כב' הש' לוי:

 6 אבל אני מתנגד להגיש את המסמך, שישאלו, שיציגו לה, שיוגש בדרך הרגילה.  עו"ד ג. אדרת:

 7אני צריכה דקה אחת הפסקה אני צריכה לדחות את הפגישה שלי אחר כך, נכון  ת:

 8 יש פה לפחות עוד שעה, אני חצי דקה רק בשביל להודיע. 

 9 מבקשת הפסקה לחצי דקה.  אבן חן:עו"ד 

 10 לא, רק בשביל לבטל פגישה של אחרי זה כי אני רואה שזה לפחות,  ת:

 11 הבנתי העדות שלך צריכה להיות ארוכה, לא? כב' הש' לוי:

 12 מה? ת:

 13 בסדר, צריכה להיות פה כמה שעות.  כב' הש' לוי:

 14 אז זה מה שאני שואלת, זה לפחות שעה, נכון? ת:

 15 , יותר. כן עו"ד אבן חן:

 16 יותר נראה לי.  כב' הש' לוי:

 17 שניות אני רק.  10 ת:

 18 אתם רוצים הפסקה עכשיו? כב' הש' לוי:

 19 לא,  עו"ד אבן חן:

 20 שניות, רק לכתוב הודעה.  10אני צריכה  ת:

 21 

 22 )המשך הקלטה( 

 23 

 24השיחה היא בין סטיבן לוי  114818מעמדה  259אדוני, אנחנו נשמיע שיחה מספר  עו"ד אבן חן:

 25 גודובסקי.  לדאוד

 26 

 27 )השמעת שיחה באולם( 

 28 

 29 אני לא מבין שום דבר, יש מניעה שאני אראה את התמליל? כב' הש' לוי:

 30 התמליל לא בפני אדוני? עו"ד אבן חן:

 31 כן.  כב' הש' לוי:

 32טוב, מה שאני רק רוצה  לשאול אותך זה אם את ידעת על הלחץ מצד גודובסקי,  ש:

 33 ומחכים לך שתחזרי מחו"ל?מצד סטיבן לוי לגבי התשלום 
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 1את סטיבן בכלל לא הכרתי עד שהייתי פה במשפט, לא פגשתי אותו בחיים. לא  ת:

 2בצורה כזאת, אני ידעתי שיש, אני זוכרת שמתן הלחיץ אותי עם הצ'קים ועם 

 3החתימה אבל לא, לא בצורה שזה מופיע פה, את מידת המעורבות הזאת לא 

 4 הכרתי. 

 5בין מתן דהן לבין גודובסקי.  274וצה להראות לך שיחה נוספת, שיחה אוקי. אני ר עו"ד אבן חן:

 6שוב, אני לא מגיש, זה הוצג לה בדיון הקודם, היא נחקרה עליו, יש אותו 

 7בפרוטוקול, אני לא מגיש את זה, אני רק בשביל השאלה. יבוא מתן, נגיש את 

 8 השיחה. 

 9 כן.  כב' הש' לוי:

 10 

 11 )השמעת הקלטה באולם( 

 12 

 13שך זה לא רלבנטי לעדה. אני רוצה לשאול שוב, את ידעת על הפניות של טוב, ההמ ש:

 14 ?5.6 -גודובסקי לגבי ההעברה של הצ'קים לפני חמישי ה

 15לא, לא באופן קונקרטי, ידעתי שיש לחץ כללי גם מתן אמר לי בעיקר, איך קוראים  ת:

 16מר לו? המנכ"ל של משרד יח"צ, מתקשר אליו כל הזמן, את זה אני זוכרת. הוא א

 17 לוחצים עלי, לוחצים עלי, לוחצים עלי. את זה אני זוכרת. 

 18 ידעת למה הלחץ ספציפית לגבי אותו מועד? ש:

 19 לא. לא שאני זוכרת.  ת:

 20, אנחנו רואים פה סיכום פגישה שנערכה באותו יום חמישי, 587תראי את ת/ ש:

 21 , את היית בפגישה הזאת?5.6.14

 22 לא.  ת:

 23 לא. למה לא היית? ש:

 24 מנתי אליה. לא הוז ת:

 25 מה? ש:

 26 לא הוזמנתי אליה.  ת:

 27אנחנו  5.6של אותה פגישה שנערכה ביום  587לא הוזמנת אליה. מהפרוטוקול ת/ ש:

 28רואים שהנושאים התקשורתיים שדיברו עליהם זה חוק הנכבה, דיברו על זה שעל 

 29נושאים לאומיים מרכזיים, מדובר על תאגידי מים,  4עד  3-פאינה להתמקד ב

 30הקמת רשות לאכיפת חוקי הבניה, מחירי תיווך בתחום החקלאות ארנונה, 

 31והמסחר, הכנסות מדו"חות חניה, מיפוי הכתבים הפוליטיים. בעמוד השלישי את 

 32יכולה לראות מדברים על ביקור של פאינה באו"ם, ביקור אצל פולארד ומופיע גם 
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 1ותה התייחסות הכנס לצעירים. אני שואל אותך, מכל הנושאים שמפורטים בא

 2 ישיבה, מה הרלבנטי לעמותת הרוח החדשה?

 3 כנס צעירים.  ת:

 4 וכל היתר? ש:

 5 לא.  ת:

 6 כל היתר לא קשורים. את קיבלת אי פעם את הפרוטוקול הזה? ראית אותו?  ש:

 7 בחקירות, לא,  ת:

 8 בחקירות. לפני לא? ש:

 9 לא.  ת:

 10 טוב.  ש:

 11 זה לא משהו שהיית אמורה להשתתף בו? כב' הש' לוי:

 12לא. אני לא ידעתי שהמשרד יחסי ציבור עושה פעילות כזאת, מן הסתם אם הייתי  ת:

 13 יודעת לא הייתי כאן היום. לא ידעתי שיש פגישות כאלה, גיליתי את זה בחקירות. 

 14 מה הכוונה לא ידעת? כב' הש' לוי:

 15לא ידעתי שנערכת עבודה בין פאינה קירשנבאום למשרד היחסי ציבור שהיא לא  ת:

 16 שא הצעירים, את זה גיליתי בחקירה. עוסקת בנו

 17 רק בחקירה? כב' הש' לוי:

 18 כן.  ת:

 19 מה הקשר של עובד יחזקאל מחברת ת.ר.א להתקשרות שלכם עם רונן צור? ש:

 20 . 924השאלה אם לשאול אותה לפני כן. תראו לה את ת/ כב' הש' לוי:

 21 זה מולך, כן.  ש:

 22 . 15תסתכלי בעמוד  כב' הש' לוי:

 23 נו עוד נחזור להסכם הזה. אנח עו"ד אבן חן:

 24 זה נראה לי פשוט קשור, לא? כב' הש' לוי:

 25בסדר, זה בנובמבר, מה זאת אומרת? שם כבר הבנתי שיש בעיה, אני מדברת על  ת:

 26חצי שנה לפני כן, אני לא מסתירה שבנובמבר כבר הבנתי שיש בעיה. יש המון 

 27 עדויות לזה שהבנתי שיש בעיה. 

 28 תספרי לי איזו בעיה גילית. מתי גילית?  כב' הש' לוי:

 29 כאילו המשך העדות היא על זה, לא? ת:

 30 כן.  כב' הש' לוי:

 31 כן, אנחנו מגיעים לזה בהמשך ברור, זה לא הודעה שנפספס.  עו"ד אבן חן:

 32 אי אפשר לא לראות את זה.  כב' הש' לוי:
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 1אני אומרת בסיכום פגישה כזה לא ידעתי עליו, גם זה לא איזה עניין שצץ עכשיו.  ת:

 2 לא בנובמבר דרך אגב על רמת העניין. אפשר לא להאמין לי, זה בסדר. 

 3 טוב, בבקשה.  כב' הש' לוי:

 4 אוקי. עובד יחזקאל, מה ידעת על הקשר שלו להתקשרות עם רונן צור? ש:

 5 הנחתי, על זה לא ידעתי שום דבר.  ת:

 6ל זאת בעניין הזה של הפגישה הזאת. בסדר. את אומרת לא ידעת על לא, אבל בכ כב' הש' לוי:

 7כל הנושאים שאינם הכנס. אבל ביחס לכנס, לא היית אמורה להיות מוזמנת? את 

 8 מנהלת את הפרויקט. 

 9היתה ישיבה, זה מה שאני אומרת, באותו יום היתה ישיבה ייעודית על נושא  ת:

 10 חרי, הכנס, היא היתה או לפני הפגישה הזאת או א

 11 אז אני שואל איך זה שלא השתתפת בה? כב' הש' לוי:

 12 השתתפתי בה, זאת ישיבה אחרת, נקבעה ישיבה ממש, אמרתי קודם.  ת:

 13 השתתפתי? 5.6 כב' הש' לוי:

 14 כן, כתוב בסמסים.  ת:

 15 מה שהעדה מספרת זה שהיו באותו יום שתי פגישות,  אדוני, עו"ד אבן חן:

 16 שתי פגישות.  ת:

 17אחת העדה השתתפה ואין לנו פרוטוקול ואנחנו לא יודעים עליה, שם כנראה  עו"ד אבן חן:

 18 דיברו על הכנס והשנייה זאת שאנחנו הצגנו פה את הפרוטוקול. 

 19 לא ידעתי, ת:

 20 למה בזאת לא השתתפת? כב' הש' לוי:

 21 , לא הוזמנתי אליה, מה זה למה?לא יודעת ת:

 22 ולא היית אמורה להשתתף? כב' הש' לוי:

 23 לא, גם לא אני ולא מתן.  ת:

 24 למה? כב' הש' לוי:

 25 אתה שואל אותי? ת:

 26 כן.  כב' הש' לוי:

 27 אני הזמנתי את הפגישה? אני אמורה לענות למה לא הוזמנתי לפגישה כזאת? ת:

 28 זה לא קשור לניהול של הכנס? כב' הש' לוי:

 29לא, היתה ישיבה, אני לא יודעת, אני לא מנהלת של משרד רונן צור. נקבעה ישיבה  ת:

 30בנושא הכנס שבה השתתפתי, דרך אגב אני לא בטוחה שאין לה פרוטוקול, אבל 

 31 לא יודעת. 

 32 אין לנו אותו.  עו"ד אבן חן:
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 1היתה ישיבה בנושא הכנס ונקבעה ישיבה בנפרד עם פאינה שאני לא קשורה אליה,  ת:

 2ני לא אומרת שזה בסדר אבל אני גיליתי על זה בחקירה. מה, מה, מה אני אמורה א

 3 להגיד על זה? אני לא  ידעתי על זה. 

 4 הפגישה שלך קדמה לפגישה הזאת? כב' הש' לוי:

 5אני לא יודעת אם זה היה לפני או אחרי, אפשר לבדוק את זה ביומנים, זה היה  ת:

 6 י, שנים, אין לי יכולת לזכור. אנ 4לפני 

 7אדוני, אני יכול להגיד רק בהקשר הזה, לפי הערכות שלנו אנחנו יודעים שעם  עו"ד אבן חן:

 8בבוקר מהשיחות עולה שגודובסקי מדבר על  8-העדה היו אמורים להיפגש ב

 9פגישה בצהריים עם הצוות של רונן צור. אז ההערכה שלנו שאולי היתה פגישה 

 10 בבוקר עם העדה ובצהריים, 

 11 רת. אני לא זוכ ת:

 12 טוב.  כב' הש' לוי:

 13 יש את זה ביומן, יש את הדף של היומן שלי ואתה רואה באיזו שעה זה.  ת:

 14 טוב. כן, תמשיכו.  כב' הש' לוי:

 15את ידעת בזמן אמת על כך שחלק מהכסף שאתם משלמים לרונן צור עובר לעובד  ש:

 16 יחזקאל?

 17 לא.  ת:

 18 לא. למה לא ידעת? ש:

 19כי לא ידעתי, אף אחד לא אמר לי את זה, גיליתי על זה בתקשורת אחרי שפרצה  ת:

 20 הפרשה. 

 21 עכשיו, אבל את ראית שהצוות של עובד יחזקאל יושב איתכם,  ש:

 22אני לא הנחתי שמתוך הכסף שלנו נכון, הנחתי שהוא יועץ פוליטי של פאינה,  ת:

 23 עוברים לו תשלום. 

 24 מי חשבת, מי חשבת שמשלם לעובד יחזקאל? ש:

 25 לא חשבתי.  ת:

 26 מה חשבת שהוא עושה שם? למה הוא מגיע? ש:

 27לא התעסקתי, לא התעסקתי בזה, הנחתי יועצים שלה, לא, באמת לא הטריד את  ת:

 28 מוחי מה. 

 29 של רונן צור? את זוכרת? היכן היתה הפגישה הראשונה עם הצוות ש:

 30אני חושבת שבמשרד של עובד, נדמה לי, זה מה שכתוב, בעזריאלי, אז זה בטח  ת:

 31 שם. משרד של עובד. 

 32 את כותבת עם רונן צור. ואת מגיעה למשרד של עובד יחזקאל, לא נראה לך מוזר? ש:
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 1אז אני אגיד את מה שאמרתי גם בפעמים הקודמות, אני חשבתי שהפגישה  ת:

 2רד היח"צ נקבע בין מזכירות והגעתי, ראיתי, ידעתי שזה בעזריאלי, הגעתי במש

 3וראיתי שזה משרד של עובד שהכרתי אותו כי הייתי בו פעם פעמיים לפני כן בעבר 

 4לפגישות איתו על דברים אחרים. אני זוכרת שהופתעתי מזה למה הפגישה שם, 

 5 אבל. 

 6"אני חשבתי שהוא משהו  את אמרת במשטרה כששאלו אותך בנושא הזה אמרת ש:

 7 נפרד שפאינה שכרה אותו". 

 8כן, זה מה שאני אומרת, זה לא סותר את מה שאמרתי עכשיו, לא ידעתי מי שילם  ת:

 9 לו, לא חשבתי שאנחנו משלמים. 

 10שוב. רואה  22, תסתכלי על עמוד 924אני רוצה להציג לך שוב את הפלט שיחות, ת/ ש:

 11 . 22עמוד  508את ההודעה שאת שולחת לרן? שורה 

 12 כן.  ת:

 13 בבוקר בעזריאלי".  8-כותבת לו "סגרנו חמישי ב ש:

 14נכון, אז אמרתי, אני ידעתי שזה בעזריאלי, כנראה נתנו לי את הכתובת, אני לא  ת:

 15ידעתי שזה במשרד של עובד. אני זוכרת את העניין הזה שהגעתי לפגישה הראשונה 

 16א, את זה אני זוכרת בוודאות. עם המשרד יח"צ ולא הבנתי למה אני נמצאת בת.ר.

 17מאחר ואני מניחה שזאת הפגישה הראשונה אז מדובר על זה. כנראה שהם נתנו 

 18לי כתובת ולא עשיתי את, לא הבנתי שהכתובת הזאת היא המשרד של עובד, 

 19 הנחתי, אני מניחה שמה שהנחתי שזו הכתובת של רונן צור. 

 20 אל?את שאלת את מתן לגבי המעורבות של עובד יחזק ש:

 21אני זוכרת משהו במעורפל, אבל, אני זוכרת ששאלתי למה אני, למה אנחנו יושבים  ת:

 22בת.ר.א, את זה אני זוכרת, לא זוכרת מה בדיוק, יכול להיות ששאלתי את מתן 

 23 איך הם קשורים, משהו במעורפל אני זוכרת שתהיתי לגבי זה. 

 24ד לפאינה ומתן את אמרת בחקירה "אני גם שאלתי את מתן מה הקשר של עוב ש:

 25 ענה לי תשובה כללית, אמורפית ולא חשתי צורך לברר לעומק". 

 26 כן.  ת:

 27 נכון? ש:

 28זה מה שאמרתי עכשיו בגדול. כן, נשמע לי הגיוני ששאלתי את מתן בגלל שלא  ת:

 29 הבנתי למה הפגישה שם, נשמע לי הגיוני ששאלתי את מתן לגבי העניין הזה. 

 30 בה אמורפית?ולמה הכוונה שהוא ענה לך תשו ש:

 31כל התשובות של מתן היו אמורפיות לאורך כל הסיפור הזה. אז זה היה נשמע לי  ת:

 32 עוד תשובה אמורפית. 
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 1המשרד של רונן צור היה מודע לכך שיש לכם, שלאיילים יש משרד יחסי ציבור  ש:

 2 נוסף?

 3אני לא זוכרת, או שנדמה לי מהחומר של החקירה שמישהו מהם אמר משהו על  ת:

 4 זה.

 5 כן,  ש:

 6אני לא יודעת מה אני זוכרת מאז ומה אני זוכרת מהחומר של החקירה, היה איזה  ת:

 7 שהוא משפט על זה, אני זוכרת שראיתי את זה בחקירה. 

 8ר נמי מהמשרד של אני אזכיר לך מהחקירה. בחקירה הציגו לך את העובדה שאמי ש:

 9רונן צור אומר שהוא 'תמה ומאוד מופתע על כך שבזמן ההתקשרות היה לאיילים 

 10משרד יח"צ נוסף', הוא גם אומר 'יכולנו לחלק עבודה'. ואז שואלים מה התגובה 

 11 שלך ואת אומרת "אני מבינה מה קרה רק בדיעבד". 

 12א קשורים את זה שהמשרד יחסי ציבור התעסק ברובו המכריע בדברים של ת:

 13לצעירים, את זה הבנתי רק בחקירה שאירית הראתה לי את המצגת שלהם ואת 

 14 הפרוטוקולים האלה, לזה התכוונתי. 

 15בחקירה את גם אמרת באותו הקשר שאת הסתמכת על מתן שהפעילות שלכם  ש:

 16היא לא פלילית, ואז את אומרת "הבעיה שלא התעסקתי בעצמי והכל היה דרך 

 17 מתן", למה התכוונת?

 18למה שאמרתי בדיוק. שאני סמכתי על מתן שהוא הרבה פעמים עושה דברים  ת:

 19בתחומים האפורים וקצת בברדק אבל שהוא לא יעז לעשות משהו פלילי מאחר 

 20והוא ניהל את זה והוא יזם את זה ואני סמכתי עליו כי הכרתי אותו הרבה שנים, 

 21 יודע מה הוא עושה.  זה לא מישהו שצץ בחיי שבועיים לפני כן. סמכתי עליו שהוא

 22בשלב מסוים את אומרת את הבנת שמשהו לא בסדר בפעילות של רונן צור. למה  ש:

 23 את מתכוונת? 

 24זה היה שלב, אני לא זוכרת תאריכים בדיוק, אבל כמו שאמרתי קודם, היה חודש  ת:

 25של צוק איתן בגדול באופן כללי לא, אף אחד לא, לא כל כך עבד ואחר כך היו חגים 

 26י זוכרת שפניתי למתן ואמרתי לו תגיד מי, אתה מנהל את משרד יח"צ? מי ואז אנ

 27אומר להם מה לעשות? אז הוא אמר לי לא יודע שאלה טובה ואז הבנתי באמת 

 28שיש בעיה, הוא אמר לי צודקת בואי ניפגש איתם ונפעיל אותם. כי היה את הכנס 

 29א קרה שום דבר ודובר על שנמשיך לעשות כמה פרויקטים לאורך השנה ועדיין ל

 30 בפועל ואז קבענו איתם, זו היתה פגישה שהייתה לדעתי באוקטובר משהו כזה. 

 31 מתי הבנת שאתם גם משלמים לעובד יחזקאל? ש:

 32, את זה אני ממש YNET-את זה רק אחרי שהתפוצצה הפרשה ראיתי את זה ב ת:

 33נתי זוכרת שהיה כתוב שחלק מהכסף הועבר לעובד והעמותות לא ידעו מזה. אז הב
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 1שמדובר עלינו. אבל בפגישה הזאת שדיברתי עליה עכשיו שלדעתי היתה 

 2באוקטובר, שם הבנתי מרן ומניסן שבאמת יש פה איזה בעיה והמצב הוא לא מה 

 3 שחשבתי וזה, ואז באמת התחלנו להפעיל את המשרד יחסי ציבור. 

 4יבנה. מי זה אנחנו נגיע עוד לפגישה הזאת, רק לפני אני רוצה לשאול אותך על רן ל ש:

 5 רן ליבנה?

 6 הוא עובד בת.ר.א.  ת:

 7 עובד בת.ר.א. איך התרשמת ממנו? ש:

 8 אדם, בסדר, ישר.  ת:

 9 אדם ישר. איפה חשבת שהוא עבד בהתחלה? ש:

 10 ברונן צור.  ת:

 11 למה? ש:

 12סביב יחסי ציבור של הכנס אני הייתי בקשר איתו והרבה  כי הוא, כי כל השיח ת:

 13בקשר איתו, היו הרבה טלפונים, ביקשו ציטוטים שלי ושל איילים, ביקשו חומר 

 14על העמותות. לכן אני אומרת ההתנהלות הראשונה שלנו משרד היחסי ציבור היה 

 15עייתי. בסדר גמור, זאת אומרת זה היה לגמרי, לא, שום דבר שם לא היה נראה לי ב

 16אני מניחה שהוא תיווך את זה למשרד יחסי ציבור אבל הוא התנהל כמו איש 

 17 תקשורת, זה ממש היה נראה כך. 

 18 , 924אני רוצה לחזור שוב לת/ ש:

 19 שזה מה? ת:

 20 לאותה הודעה ששלחת לרן.  22ההודעות. עמוד  ש:

 21 כן.  ת:

 22 בטלפון. אם נסתכל בצד שמאל אנחנו רואים איך שמרת אותו בזיכרון אצלך  ש:

 23 נכון.  ת:

 24 איך קראת לו? ש:

 25 רן יח"צ ישראל ביתנו.  ת:

 26 למה יח"צ ישראל ביתנו? ש:

 27,  כי ככה כל הפרויקט הזה היה קשור לישראל ביתנו, זה אני ככה שומרת אנשים ת:

 28לפי מה שזה מתקשר לי בראש. ברור שישראל ביתנו היו קשורים בכל הנושא הזה. 

 29אני לא מכחישה את זה ולא הכחשתי את זה מעולם. לא חשבתי שהוא איש יח"צ 

 30 שלהם אבל. 

 31 לא הבנתי. לא חשבת שהוא איש יח"צ שלהם? כב' הש' לוי:

 32בתי שהוא, עכשיו אתה יודע מה? עכשיו כשאני חושבת על זה יכול להיות שחש ת:

 33שאני אומרת את זה אולי חשבתי שהוא באמת איש יח"צ של פאינה, אני באמת 
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 1לא זוכרת, אני זוכרת שהיה ברור לי שהוא מתעסק ביחסי ציבור , לא חשבתי 

 2שהוא יועץ פוליטי, אני עד עכשיו הייתי בטוחה שהנחתי שהוא עבד ברונן צור, 

 3 עובד במפלגה, אני באמת לא זוכרת.  עכשיו אני באמת יכול להיות שחשבתי שהוא

 4 זה ההסכם שחתמתם עם רונן צור.  594אני רוצה רגע לחזור איתך לת/ ש:

 5 כן.  ת:

 6בהמשך לתשובה שלך לגבי רן יח"צ ישראל ביתנו, איפה מופיעה בהסכם הזה  ש:

 7 ישראל ביתנו?

 8 לא מופיעה אני מניחה.  ת:

 9 פאינה קירשנבאום מופיעה פה? ש:

 10 לא.  ת:

 11 עושים את הפרויקט יחד איתם, לא? אתם ש:

 12אז מה? הם לא צריכים להופיע, עוד פעם אני אומרת, חוזה זה עניין טכני, מי  ת:

 13שמשלם חתום על החוזה, אני לא, אני מבחינתי לא עשיתי חוזה התקשרות ליחצן 

 14את ישראל ביתנו ואת פאינה קירשנבאום ואם הייתי יודעת שזה מה שדורשים 

 15ותמת על חוזה אז אין פה, ידעתי אבל, מה זאת אומרת? ממני, לא הייתי ח

 16 מלכתחילה כל הפרויקט הזה נבנה יחד איתם. 

 17 אז למה הם לא מופיעים פה? מה הבעיה? ש:

 18 כי הם לא צריכים להופיע פה. ת:

 19 למה? ש:

 20 כי תוכנית היח"צ היא לפרויקט הצעירים ומי שחתם על החוזה זה מי שמשלם.  ת:

 21 שלא חתומים, מופיע עיריית תל אביב שלא חתומה. אבל מופיע איילים  ש:

 22 בסדר, אבל זה מי שמוציא לפועל את הפרויקט. מה הבעיה? ת:

 23אני שואל. את יודעת שרן ליבנה, שהעיד פה, הוא היה מופתע מזה שלא ידעת  ש:

 24 שהוא עובד אצל עובד יחזקאל. 

 25ינו בפגישה אני ידעתי אבל לא בשלב, לא בהתחלה, אחר כך ידעתי, ברגע שהי ת:

 26הראשונה בת.ר.א אני מניחה שאז עשו לי סדר, אני לא זוכרת, אבל אני מניחה 

 27שאז כנראה שאלתי והבנתי שהוא עובד בת.ר.א, ברור שבאיזה שהוא שלב ידעתי 

 28 את זה. 

 29 . 586טוב. אני רוצה להציג לך ת/ ש:

 30 ?594סיימתם עם החוזה הזה? ת/ כב' הש' לוי:

 31 , כן. 594עם  עו"ד אבן חן:

 32כן. העניין הזה של מתן, שהחוזה הוא עניין טכני גרידא ושחותם מי שמקבל  כב' הש' לוי:

 33שירות, בכל זאת אותי מטריד, יכול להיות שבאמת אנחנו לא מחוברים למציאות. 
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 1אולי זה הזמן להתחבר. נגיד בתפקיד שלך גם את יכולה, החאן הירושלמי יחתום 

 2 על חוזים שמישהו אחר יקבל שירות?

 3אני עכשיו זה ארגון מסוג אחר, אני יכולה לספר דווקא מהתפקיד שלי ברוח  ת:

 4 חדשה, 

 5 זה לא קורה? כב' הש' לוי:

 6 מה? ת:

 7 זה לא קורה? כב' הש' לוי:

 8 כן, אבל זה אופי פעילות אחר,  ת:

 9 זאת אומרת בעמותות זה קורה אבל בגופים אחרים לא? כב' הש' לוי:

 10עמותות שעושות קואליציות, זה יכול להיות גם עכשיו, אני לא מספיק זמן  ת:

 11 בתפקיד, לא קרה לי משהו כזה מאז שאני בחאן, 

 12 לא קרה לך. תיארתי לעצמי. כב' הש' לוי:

 13אני יכולה להגיד שכשאני ניהלתי, אבל זה אופי אחר של פעילות. אני עשיתי רוח  ת:

 14ים בירושלים שעשתה פעילות בשבתות. חדשה היתה שותפה לקואליציה של ארגונ

 15ואני זוכרת שבפעילות תרבות בשבתות ואני זוכרת שהיה חלק מסוים מהכסף עבר 

 16דרך עמותת רוח חדשה ואנחנו התקשרנו עם ספקים שיכול להיות שמישהו 

 17מעמותה אחרת הפעיל את הספקים האלה, יכול להיות שזה לא בסדר, זה לא 

 18ים אבל זה קרה לי כמה וכמה פעמים שיש כמה פלילי, זה קרה לי לא המון פעמ

 19ארגונים שעובדים ביחד, יש גוף אחד שהכסף עובר דרכו והוא גם מתקשר חוזית 

 20עם הספקים, זה לא אומר שאיש הקשר לא יכול להיות מארגון אחר. באמת אני 

 21 אומרת, 

 22 טוב, אני שמח לשמוע שבתחום התיאטרון המצב אחר.  כב' הש' לוי:

 23 מה? ת:

 24 טוב, תמשיכו. ' לוי:כב' הש

 25לא יצא לי לעשות דבר כזה מאז שאני בתיאטרון אני מודה אבל זה אופי אחר של  ת:

 26 עבודה. איפה שיש קואליציות זה קורה. 

 27 , 586טוב, אני מציג לך את ת/ ש:

 28 כן.  ת:

 29 זה דפי עבודה של המשרד של רונן צור.  ש:

 30 כן.  ת:

 31משרד, את יכולה לראות זה לפי מי שבעצם הכין אותם זה ניסן זאבי שעבד ב ש:

 32'. סוף נובמבר. מתי ראית את 14תאריכים, מתחיל במאי ומסתיים בנובמבר 

 33 המסמכים האלה?
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 1 בחקירה.  ת:

 2 לפני החקירה לא ראית אותם? ש:

 3 לא.  ת:

 4 מי הלקוח שמופיע במסמכים האלה? ש:

 5 פאינה.  ת:

 6 פאינה. את ידעת על זה? ש:

 7 לא.  ת:

 8 חינתו פאינה היא הלקוח?ניסן זאבי אמר לך שמב ש:

 9 לא. בפגישה המדוברת הזאת שהייתה לדעתי באוקטובר,  ת:

 10 נגיע לפגישה,  ש:

 11 לפני כן ממש לא.  ת:

 12 רגע, תן לסיים.  עו"ד ג. אדרת:

 13אני אומרת בפגישה הזאת שהייתה באוקטובר אז הבנתי שהמצב לא ברור, שוב,  ת:

 14הם גם לא אמרו משהו, הם לא אמרו במובהק אנחנו עובדים רק עם פאינה, שם 

 15הבנתי שיש בעיה ויש פה איזה כל צד רואה את זה אחרת. אבל לפני כן ממש לא 

 16 זוכרת.  ואת זה ראיתי רק בחקירה, לדעתי רק בחקירה השנייה רק, לא

 17 את ידעת שיש פגישות שבועיות כאלה? ש:

 18 לא. ת:

 19 הוזמנת לפגישות האלה? ש:

 20 לא.  ת:

 21 לא. אני רוצה שתעברי על הנושאים שמפורטים באותן פגישות,  ש:

 22 כן, ראיתי את זה בהכנה.  ת:

 23 מה מהנושאים האלה רלבנטי לרוח החדשה? לאיילים? ש:

 24 הכנס צעירים.  ת:

 25 חוץ מהכנס צעירים? ש:

 26יכול להיות שיש שם את הסיפור של שילוב צעירים בוועדות הכנסת, אני לא  :ת

 27 זוכרת. אני יכולה לעבור על זה. 

 28 יש שם.  ש:

 29 כן, יש פה פעילות צעירים בכנסת.  ת:

 30 יתר הנושאים? ש:

 31 רוב הנושאים פה לא קשורים אלינו.  ת:

 32זוכרת את  זה קטע מהיומן שלך. את 591לא קשורים. אני רוצה להציג לך ת/ ש:

 33 הפגישה הזאת?



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ
 

 2018אוקטובר  31 

 

 3214 

 1 כן.  ת:

 2 כן. עם מי נפגשתם ואיפה? ש:

 3 זו היתה פגישה במשרד של פאינה בתל אביב,  ת:

 4 איפה זה המשרד של פאינה בתל אביב? ש:

 5 בקרית הממשלה.  ת:

 6 אוקי.  ש:

 7 היינו, אנחנו, אני מתן ומיכאל, והיו שם עוד שורה של אנשים, ת:

 8 מי זה מיכאל? ש:

 9 מיכאל וולך, מיחידת הצעירים של עיריית תל אביב שהזכרתי קודם.  ת:

 10 כן.  כב' הש' לוי:

 11ועוד כל מיני, אני היו שם גם אנשים שהיו בכנס צעירים שעשינו בכנס, דפני ליף  ת:

 12כבר לא זוכרת שמות. אבל היו כל מיני אנשים שמתעסקים עם צעירים ברחבי 

 13הארץ והיו בצורה כזו או אחרת בכנס בכנסת והגיעו לפגישה הזו שזו היתה פגישה 

 14 שניה אחרי הכנס, היתה עוד פגישה בכנסת, כי זה אחרי הכנס. 

 15 אוקי. אחרי הפגישה במשרדים, מה עשית? ש:

 16 כנו לאכול צהריים. הל ת:

 17 מי זה הלכנו? ש:

 18 אני ומתן.  ת:

 19 איפה אכלתם? ש:

 20 בקרית הממשלה.  ת:

 21 באותו בניין? ש:

 22 כן.  ת:

 23 מי הצטרף אליכם? ש:

 24 דאוד.  ת:

 25 ו? ש:

 26 ואחר כך רן, ואת החלק הזה כזכור לא זכרתי אבל.  ת:

 27ני כששאלו אותך לגבי ההצטרפות של רן ליבנה לארוחת הצהריים את אמרת "א ש:

 28 לא זוכרת יכול להיות שזה היה".

 29נכון. לא אמרתי שלא היה, אני באמת לא זכרתי את החלק הזה, הוא כנראה בא  ת:

 30 לזמן קצר. 

 31רן ליבנה סיפר שבאותה פגישה שישבתם בארוחת הצהריים את, מתן והוא, מתן  ש:

 32אמר לו בנוכחותך שאתם משלמים עבור יחסי הציבור של פאינה כדי לקבל כספים 

 33 אליציוניים. קו
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 1שנים אחרי, אני  4אני שוב אגיד, כל הפרטים לגבי הארוחה הזאת אני , אני, זה  ת:

 2לא זוכרת בדיוק מה נאמר, אני יודעת שמה שאמרתי בחקירות ובעדות שמסרתי 

 3לפני שנה, אם אמרתי שנאמר אני עומדת מאחורי מה שאמרתי, אני לא, יש 

 4 דברים, 

 5 אז אני אגיד לך מה אמרת,  ש:

 6אז אני אומרת מה שאמרתי אני עומדת מאחורי זה, אני, יש דברים שאין לי יכולת  :ת

 7 שנים אז אני.  4לשחזר אחרי 

 8שזה יחסית זמן קצר אחרי  12.3.15אז אני אומר לך מה אמרת בחקירה מיום  ש:

 9 הפגישה. 

 10 נכון.  ת:

 11 וכשמציגים לך את הדברים שרן ליבנה שאומר שמתן אמר לידך שאתם משלמים ש:

 12עבור יחסי הציבור של פאינה כדי לקבל כספים קואליציוניים, את אומרת "אני 

 13 לא זוכרת, יכול להיות שזה היה". 

 14נכון, אני לא זכרתי את זה, לא נראה לי מופרך שמתן אמר דבר כזה, אני לא  ת:

 15 חושבת שזה הזוי, אני באמת, אם לא זכרתי אז בטח עכשיו אני לא זוכרת. 

 16 אוקי.  ש:

 17 אתה עוד לא מציין שמתן חזר בו מזה והסביר וגם,  אדרת: עו"ד ג.

 18 מתן יגיע להעיד, מה עכשיו,  עו"ד אבן חן:

 19 כן, אבל אתה מציג גרסה אחת של מתן.  עו"ד ג. אדרת:

 20 אז נציג גם את הגרסה שלו בהסדר שהוא הודה? עו"ד אבן חן:

 21לא, שמתן חזר בו והוא אמר שהוא לא אמר דבר כזה ורן ליבנה אמר שלא נאמר  עו"ד ג. אדרת:

 22 לו דבר כזה, זה אתה לא אומר לעדה. 

 23 לא, אני אומר לה מה הציגו לה בחקירה, ומה היא ענתה.  עו"ד אבן חן:

 24 מה הציגו אבל מאז היו התפתחויות, היא לא ידעה כלום.  עו"ד ג. אדרת:

 25 ת שיכול להיות. אבל היא אומר עו"ד אבן חן:

 26 אז תיכף נחקור אותה על זה גם.  עו"ד ג. אדרת:

 27 בסדר.  עו"ד אבן חן:

 28אבל שמציגים תמונה מה מתן אמר אז צריך להציג לה את כל התמונה. לא תמונה  עו"ד ג. אדרת:

 29 חלקית. ומה שעשו בחקירה, בתחילת החקירה לעדה הזאת אתם יודעים, אז, 

 30 זה לא בתחילת, זה חקירה,  עו"ד אבן חן:

 31לא, לא, בתחילה, לפני החקירה, אז אתם כפרקליטות לא תעשו מה שהמשטרה  עו"ד ג. אדרת:

 32  עשתה.

 33 על זה אני נאלצת להסכים אבל אתה יודע.  ת:
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 1רן אמר והעיד גם פה בבית המשפט שבאותה פגישה שהוא הצטרף אליך ואל מתן,  ש:

 2את אמרת לו שאת והרוח החדשה צריכים להצדיק את הכספים שאתם משלמים 

 3לת.ר.א עבור פאינה מבלי לקבל שירות ולכן את רוצה שהם יעשו עבודה גם 

 4 רת את הדברים?עבורכם. את זוכ

 5בצורה הזאת בטוח לא אמרתי דבר כזה ואני זוכרת שהיו דברים שרן טען שנאמרו  ת:

 6ולא היו, אני לא חושבת שהוא שקרן, אני חושבת שהוא תחת החקירה היה בלחץ, 

 7 זה לא, 

 8 לא חקירה, אני אקריא לך מה הוא אמר פה בבית המשפט.  ש:

 9 זה אותו דבר.  ת:

 10 ותו, פה בבית משפט מול השופט.לא, במשטרה הלחיצו א ש:

 11אנשים לא זוכרים בדיוק ניואנסים בטח שזה קרה אחרי כל כך הרבה שנים וזה  ת:

 12 שנים.  4ציפייה לא סבירה שנזכור כל מילה שאמרנו לפני 

 13הוא אומר שאת אמרת לו שיש נושא של מנהל תקין בעמותה ושאת מוציאה כסף  ש:

 14על מה הכסף ולכן הוא צריך לתת לך ושחברי הוועד המנהל שלך ישאלו שאלות 

 15 שירותים. 

 16אני נהגתי להשתמש בסיפור הזה של הוועד המנהל הרבה בשביל ללחוץ על אנשים  ת:

 17לעשות דברים זה דבר שאנשים עושים. אבל ברור בשום צורה שלא אמרתי שברור 

 18לי שמשרד יחסי ציבור לא אמור לעשות עבודה בשביל העמותה וזה רק למראית 

 19 זה אין סיכוי שאמרתי.  עין, את

 20לא, אני לא אומר, אני אומר שאת אומרת לו שהוא צריך לעשות עבודה כי את  ש:

 21 משלמת ואת לא מקבלת את השירות. 

 22בסדר, אבל זה משהו אחר, זה משהו אחר. אמרת, קודם כל, בגלל זה אני אומרת  ת:

 23לי שאני חלק  הניואנסים פה של המילים זה חשוב, יש פה ניסיון לרמוז שהיה ברור

 24מהסיפור והדברים היו ברורים לי ואמרתי תעשה עבודה בשביל שזה ייראה טוב, 

 25זה לא נכון. מצטערת, זה בשום צורה לא נכון. אני אומרת המשרד יחסי ציבור לא 

 26נשכר בשביל ליחצן את העמותות, הוא נשכר בשביל ליחצן את הפרויקט, אבל 

 27ה? אנחנו משלמים להם, למה שלא מתן אמר לי באיזה שהוא שלב את יודעת מ

 28יעשו גם עבודת יח"צ לעמותות שלא קשורה רק לפרויקט? אנחנו משלמים להם, 

 29לי לא היה משרד יחסי ציבור. ולכן היתה פגישה הזו באוקטובר, אמרתי לו אתה 

 30יודע מה, רעיון טוב, מקבלים הרבה כסף , הפרויקט של הצעירים לא תופס נפח 

 31את כל הפעילות היח"צ הזאת שאתם מראים לי פה, אז  כזה, אני לא ידעתי שיש

 32אמרנו אוקי אז בוא נפעיל אותם לדברים אחרים גם שקשורים, שקשורים אלינו, 

 33 לא, 
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 1רן אמר שהוא אמר לך שמבחינתו הלקוח הוא פאינה, באותה פגישה, וכל פרויקט  ש:

 2 שהוא יעבוד עליו חייב להיות קשור לפאינה. את זוכרת?

 3על זה אני טענתי שהוא לא אמר את זה ואני מאוד ברורה עם זה. עוד  על זה, לא, ת:

 4 פעם, אני לא זוכרת מה בדיוק נאמר שם אבל דבר כזה הייתי זוכרת. 

 5 זה מה שהוא אומר. יש לו סיבה להמציא כזה דבר? ש:

 6 לא נכנסת לנבכי נפשו.  ת:

 7להבין  אבל את בכל זאת אומרת שאחרי אותה שיחה, אותה פגישה, את התחלת ש:

 8 שיש בעיה. 

 9לא, לא אחרי השיחה הזאת, אחרי הפגישה שהייתה בת.ר.א, שהייתה לא זוכרת  ת:

 10 מתי. 

 11 אוקי, אז נגיע גם לזה.  ש:

 12לא, אחרי, בסוף הארוחת צהריים הזאת דווקא סוכם אין בעיה נקבע פגישה  ת:

 13 ונתחיל לעשות לכם עבודת יח"צ. זה היה המסקנה שאז. 

 14 ואז נקבעה פגישה,  ש:

 15 ואז נקבעה פגישה.  ת:

 16 נקבעה פגישה. איפה? ש:

 17 בת.ר.א.  ת:

 18 למה בת.ר.א שוב? ולא אצל רונן צור? ש:

 19היה חלק מכל הסיפור הזה, לא היתה לי בעיה, שוב, לא היתה לי בעיה עם זה, רן  ת:

 20ישראל ביתנו היו שותפים לכל המהלך הזה של הצעירים, רוצים להביא יועץ 

 21 פוליטי שלהם, אין לי בעיה עם זה. לא ראיתי בזה פסול. 

 22 את זה אני יכול להבין אבל רן עובד איפה? ש:

 23 בת.ר.א.  ת:

 24 בת.ר.א. את משלמת למי? ש:

 25  לרונן צור. ת:

 26 אז מה את בכלל מבקשת מרן שיעשה עבודה? ש:

 27אני לא ביקשתי מרן שיעשה עבודה, הפגישה היתה אצלם אבל מי שעושה את  ת:

 28 עבודת היח"צ זה רונן צור. 

 29 לא, הפגישה בארוחת הצהריים.  ש:

 30 לא הבנתי אז את השאלה.  ת:

 31 רן הצטרף אליכם בארוחת הצהריים? ש:

 32 כן.  ת:
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 1ת לא אמרתי לו אתה לא עושה עבודה אתה עושה רק דיברת איתו? את אומר ש:

 2בשביל פאינה תעשה גם בשבילי אלא אמרת לו אנחנו משלמים לך תעשה גם 

 3 בשבילנו, 

 4 לא לך, למשרד יחסי ציבור.  ת:

 5 אוקי.  ש:

 6אפילו לא זוכרת למה זה היה בדיוק ככה, אבל הוא היה איש הקשר אליהם, אני  ת:

 7הוא היה בתוך התהליך, אתה יודע לפעמים יש דינמיקה כזאת של קבוצה שעובדת 

 8ביחד על משהו זה לא בדיוק משנה מה התפקיד הפורמלי של כל בן אדם, הוא היה 

 9 בקשר עם משרד יח"צ. 

 10 ל רונן צור, הוא עובד של ת.ר.א, אני יכול להבין אם היית באה למשרד ש ש:

 11 נכון, אני מסכימה איתך, זה נראה מוזר,  ת:

 12 אומרת לרונן צור אני משלמת לך כל חודש תעשה גם בשבילי משהו.  ש:

 13 תראה, אז עוד פעם, הפגישה בסוף שבה זה נאמר והעבודה נעשתה,  ת:

 14 נגיע לשם.  ש:

 15ניסן, אני מסכימה איתך שזה נראה מוזר, אני אומרת שזו היתה היתה מול  ת:

 16הדינמיקה, רן היה בתוך העניינים, הוא גם היה בן אדם חיובי שהיה לי נוח לעבוד 

 17 איתו והוא היה מאוד מעורב בענייני היח"צ, לא היה נראה לי בעייתי. 

 18 אל בת.ר.א.אבל ביקשת מרן שיעשו עבורכם עבודה ונקבעה פגישה אצל עובד יחזק ש:

 19 כן.  ת:

 20 מי היה בפגישה? ש:

 21 אני, רן וניסן. למיטב זכרוני, ומתן היה בטלפון כי הוא לא הגיע.  ת:

 22 למה מתן לא הגיע? ש:

 23כי הוא נוהג להבריז מפגישות, אני לא חושבת שהייתה שם איזו סיבה  ת:

 24 אידיאולוגית אבל אני לא עוסקת בפרשנות הזאת. 

 25 ישה?אוקי. ומה קורה באותה פג ש:

 26אני מדברת איתם על זה שאנחנו משלמים להם ומאז הכנס צעירים לא היתה  ת:

 27עבודה ושוב אני מדגישה, היה צוק איתן, היו חגים, זה לא סתם שהיה איזה 

 28 הדממה כזאת, 

 29 אנחנו רואים מהפגישות השבועיות שלא היתה הדממה, היו פגישות כל שבוע.  ש:

 30דש, אני כאילו לא היה עם מי לדבר גם אצלנו בסדר, אני אומרת מתן היה בעזה חו ת:

 31היה בירושלים, זה באמת היה איזה התרופפות כללית. אני ניסיתי להשיג את מתן 

 32 שבועות על שבועות על הנושא הזה של איך להתקדם וכאילו לא היה עם מי לדבר. 

 33 התקשרת לרונן צור והוא לא ענה לך? ש:
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 1ם, עד כמה שאני זוכרת. הקשר היה מול לא, אני עם רונן צור לא דיברתי מעול ת:

 2ניסן, אבל שוב מבחינתי, עוד פעם אני אומרת, מי שהתנהל מול משרד היח"צ היה 

 3מתן עד הרגע שדיברתי איתו על זה והבנתי שהוא לא עושה את זה ואז הוא אמר 

 4 את צודקת בואי ניפגש ונפעיל אותם. וזה מה שקרה ולפגישה הזאת אנחנו מגיעים. 

 5 אלף שקל.  20גע, רק לפני הפגישה אני רוצה להבין. את משלמת כל חודש כן, ר ש:

 6 נכון.  ת:

 7 את אומרת יש הדממה לא קורה כלום.  ש:

 8 לא, מה זה הדממה, הכנס,  ת:

 9 למה את לא מתקשרת לשאול? ש:

 10 שוב, הכנס, אני אומרת לא מדובר על תקופה ארוכה, הכנס היה ביוני.  ת:

 11 אוקטובר.  ביוני, אנחנו מדברים על ש:

 12הכנס נדחה, הכנס היה אמור, לדעתי היה אמור להיות ביוני ונדחה ליולי או שאני  ת:

 13 טועה. מה? 

 14 הכנס היה ביוני.  ש:

 15 אז אולי הוא היה אמור להיות במאי ונדחה ליוני. זה היה בסוף יוני,  ת:

 16 הכנס היה ביוני.  ש:

 17זוכרת שזה בסדר, אבל נכון נכון, ואוגוסט היה מלחמה ואחר כך חגים, בסדר, אני  ת:

 18 היה איזו תקופה מתה כזאת. 

 19 ולא חשבת להתקשר לרונן צור? ש:

 20לא, כי עוד פעם אני אומרת, מבחינתי מי שהיה בקשר עם רונן צור עצמו ועם  ת:

 21ההנהלה היה מתן. לא כי הגדרנו את זה בשום צורה, כמו שאתם רואים בחוזה 

 22דינמיקה שאני חשבתי שמתן הכתוב שאני אחראית לזה, אבל זאת היתה ה

 23 מתעסק בזה. 

 24 . 25.6-רק להגיד לך שאנחנו רואים פה בנתונים הכנס היה ב ש:

 25לא, בסדר, אז אמרתי, יכול להיות שהוא היה אמור להיות, אני זוכרת שהוא נדחה  ת:

 26אז יכול להיות שהוא היה אמור להיות במאי ונדחה ליוני. אם אתם רואים שזה 

 27 מה שהיה בפועל. 

 28טוב, אז את מגיעה לפגישה, מתן בטלפון, את הגעת לפגישה, ניסן זאבי ומי היה  ש:

 29 עוד?

 30 רן.  ת:

 31 את יוצאת מהפגישה? מה את מבינה שקורה שם? איך ניסן הגיב לבקשה?רן. ואיך  ש:

 32זה היה מוזר להם, אז הבנתי שמשהו שם, ראיתי שהם חשים חוסר נוחות, הם לא  ת:

 33אמרו דברים ברורים, הם לא אמרו דברים ברורים כמו אנחנו עובדים רק עם 
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 1ו בסוד העניינים פאינה אנחנו, הם הבינו גם שיש פה, נראה לי ששלושתנו לא היינ

 2ולא הבנו שסוכמו כל מיני דברים אחרים, ככה נראה לי ששניהם היו ברמת ידע 

 3 פחות או יותר כמו שלי, זאת אומרת שונה אבל לא, 

 4 איך ניסן הגיב לבקשה? ש:

 5ראיתי שמוזר לשניהם. זה שאני אומרת תשמעו אין עדיין דברים חדשים שאנחנו  ת:

 6נו עליו ואנחנו רוצים שתעשו עבודת יח"צ עושים בפרויקט הארצי הזה שסיכמ

 7לשתי העמותות, אבל הם לא שללו את זה, הם אמרו מאה אחוז ואז רוב הפגישה 

 8היתה מאוד קונקרטית, זה היה לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית ואני 

 9הצעתי לנסות ליזום כתבה סביב פעילות כפרי הסטודנטים של איילים ושל רוח 

 10ארגונים, דיברנו על כל מיני כיוונים ליחסי ציבור, העברתי  חדשה ושל אולי עוד

 11להם כמה מיילים ארוכים עם רעיונות לאייטמים, זה לא היה איזה משהו מונפץ, 

 12יש לזה גם הוכחות אני מניחה. והיה הרבה תכתובות בשבועות שבאו אחרי זה, 

 13לא  אמנם לא הצליחו לייצר שום אייטם אבל אני חשתי שהם ניסו באמת, אני

 14מרגישה שהם מרחו אותי, קשה ליזום אייטמים על דברים חיוביים שקורים. היה 

 15 הרבה טלפונים, 

 16 מכל הבקשות והניסיונות יצא משהו? ש:

 17לא, אז אני אומרת לא, אבל זה לא אומר שהם לא עסקו בזה, זה יש לי הרבה  ת:

 18ביחסי ציבור לדברים מהסוג הזה קשה מאוד ליצר אייטמים, אני ניסיון 

 19התרשמתי שהם התעסקו בזה הרבה באופן חד משמעי אני אומרת, לא יודעת אם 

 20היה לזה איזה אינטרס אחר אבל אני אומרת דה פקטור הם לא סיבנו אותי, ככה 

 21 היתה התחושה שלי. שלחתי אותם, נגיד ביקשתי מהם לצלצל לכמה רכזים שלי

 22בשביל לתחקר אותם על סיפורים והם אכן עשו את זה, זאת אומרת ניסן הוא אכן 

 23 עשה את זה, אז כאילו היה שם לא מעט ניסיון. 

 24. את יכולה לראות בעמוד, זה לא מסומן 586אוקי. אני רוצה להראות לך רגע בת/ ש:

 25ים לנובמבר, ניסן כותב בעדכונים שוטפ 11-21-פה לפי עמודים, בשבוע שמתחיל ב

 26למטה "תמורת רוח חדשה שעובדת איתה מבקשת שנהיה מעורבים גם ביח"צ 

 27שלהם, אני מנסה לעזור להם כמה שאפשר". עמוד לפני תסתכלי, שוב בעדכונים 

 28שוטפים "מנסה גם להרים כתבה על תנועת הרוח החדשה אשר ביקשו זאת 

 29 מאיתנו כיוון שהם משלמים". עדכן אותך ניסן זאבי?

 30 במה? ת:

 31 שהוא מנסה להרים משהו כי אתם משלמים?בזה  ש:

 32 לא כי אנחנו משלמים כאילו כן, על זה דיברתי, אמרתי הם עשו הרבה ניסיונות.  ת:
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 1, זאת מצגת שהוכנה על ידי המשרד של עובד 584אני רוצה להראות לך את ת/ ש:

 2יחזקאל, לפני ההתקשרות עם רונן צור והוצגה לגברת קירשנבאום, מתי ראית 

 3 ונה את המצגת הזאת?בפעם הראש

 4 בחקירה. לא זוכרת באיזו מהן.  ת:

 5 איך הגבת שהראו לך את זה בחקירה? ש:

 6 הייתי בהלם.  ת:

 7 מה? ש:

 8 הייתי בהלם מזה.  ת:

 9 למה? ש:

 10זה, כי זה לא, אה, רגע, זה של ת.ר.א בעצם. לא, חשבתי שזה של רונן צור. וואלה,  ת:

 11 זה, שזה של, האמת את זה אני לא זוכרת אם ראיתי. חשבתי ש

 12 תקראי, אנחנו תיכף נחזור.  ש:

 13 האמת שאת זה אני לא זוכרת אם ראיתי ומתי. אני אומרת את האמת.  ת:

 14 תסתכלי ברעיונות,  ש:

 15 אנחנו מוזכרים פה? אני לא זוכרת את זה.  ת:

 16 תפתחי יש עמוד רעיונות וכיוונים לפעולה. את רואה את זה? תראי, ככה,  ש:

 17מה העדה צריכה להעיד על המסמך הזה שהיא לא ראתה אותו? היא לא צד לו,  עו"ד ג. אדרת:

 18 היא לא צד במצגת.

 19אני רוצה לשאול  אותה לגבי הנושאים כי היה פה עד שהתייחס לנושאים האלה,  עו"ד אבן חן:

 20 אמר דברים שקשורים גם לעדה אבל היה, 

 21עצמו מראש לקראת ישיבה אבל היה פה עד שאמר שהוא עשה את זה על דעת  עו"ד ג. אדרת:

 22 ראשונה ללא שום תיאום עם אף אחד, זה גם היה פה עד. 

 23 אז הכל כתוב, אז מה הבעיה? עו"ד אבן חן:

 24 אז מה אתה רוצה מהעדה הזאת? עו"ד ג. אדרת:

 25 אני רוצה לשאול אותה, מצאת את העמוד הזה? עו"ד אבן חן:

 26 כן.  ת:

 27 אוקי.  עו"ד אבן חן:

 28 לדעת מה אתה רוצה לשאול את העדה ולמה היא רלבנטית. אני רוצה  עו"ד ג. אדרת:

 29 מה מהנושאים האלה קשור לעמותת הרוח החדשה או לאיילים.  עו"ד אבן חן:

 30 מי אמר שזה קשור? עו"ד ג. אדרת:

 31 אמרו פה.  עו"ד אבן חן:

 32 מי? תראה לי מישהו שאמר.  עו"ד ג. אדרת:

 33 אני לא,  עו"ד אבן חן:
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 1 א לא קשור. אף אחד לא קשור. אף נוש ת:

 2 טוב, כן, אני צריך אותה בשביל זה? כב' הש' לוי:

 3, 586אולי אנחנו לא הבנו. אף נושא לא קשור. אוקי. אני רוצה לחזור איתך לת/ עו"ד אבן חן:

 4 את זה אמרת שראית פעם ראשונה בחקירה, נכון?

 5 כן.  ת:

 6 איך הגבת כשראית את זה? ש:

 7 בהלם, לזה התכוונתי.  ת:

 8 . לזה התכוונת ש:

 9 התבלבלתי.  ת:

 10 בסדר. למה היית בהלם? ש:

 11 כי היה ברור פה שרוב העבודה של רונן צור לא היתה קשורה לנושא הצעירים.  ת:

 12. הודעה 15להודעות מהטלפון. תפתחי בעמוד  924טוב, אני רוצה לחזור איתך לת/ ש:

 13כותבת למתן "וגם צריך ממש להיזהר גם ככה אנחנו משלמים . את 886בשורה 

 14למשרד יח"צ שמיחצן את פאינה, באמת שלא בא לי להסתבך, מצאנו מישהו 

 15 מצוין". על מה מדובר פה?

 16על כך, יש פה שני עניינים. בתקופה הזאת התחלנו לקדם את הפרויקט של שילוב  ת:

 17עליו בהקשר של התוכנית צעירים בוועדות הכנסת ואחד הפרויקטים שדיברנו 

 18השנתית סיכמנו לקחת רכז שירכז את התוכנית הזו, שוב, זה קצת כמו מה שקרה 

 19עם התשלום למשרד יחסי ציבור מתן אמר שעמותת איילים תשלם שכר לרכז 

 20הזה, נדמה לי שזה היה בחצי משרה כי שוב אני לא רציתי לחשוף את העמותה 

 21בפועל. הוצאנו כל קורא לחפש רכז ודאוד להוצאות אבל סיכמנו שאני אפעיל אותו 

 22פנה למתן, נדמה לי שגם אלי, כי הוא רצה לדחוף מישהו לתפקיד הזה ואמרתי לו 

 23שאם יש לו רעיון למישהו שישלח קורות חיים ונראיין אותו כמו כל היתר, בחרנו 

 24רכז  שהיה פעיל במפלגת העבודה וכשהם הפעילו לחץ על מתן אז מתן שאל אותי 

 25בתי לו "מצאנו מישהו מצוין" כי זה לרכז הפרויקט הזה. הסיבה שכתבתי, ולכן כת

 26שאמרתי, שכתבתי "גם ככה אנחנו משלמים למשרד יח"צ שמיחצן את פאינה" כי 

 27זה בשלב הזה זה עוד פעם, באמצע נובמבר, זה היה כבר אחרי הישיבה הזאת 

 28ח"צ לפאינה אצל, עם ניסן ורן שהבנתי בישיבה הזאת שהמשרד עוסק גם עבודת י

 29שלא קשורה אלינו, לא העליתי בדעתי שזה בהיקפים שאני ראיתי בחקירה, זה 

 30חשוב לי להגיד. מה שהבנתי שם שהם עושים גם עבודת יח"צ לפאינה, לא הבנתי 

 31 שהיחס הוא כזה. אבל כן, בשלב הזה הבנתי שהם עושים עבורה. 

 32 ממה את צריכה להיזהר? כב' הש' לוי:
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 1שדאוד מבקש שניקח. שלא, לא שקלתי לעשות את זה, אני רק מלקחת עובד  ת:

 2אומרת כאילו זה היה ברור לי בשלב הזה שיש פה בעיה. לא, אם הייתי מבינה 

 3שבהיקף שהבנתי בחקירה, יכול להיות שהייתי עושה משהו, לא יודעת, אבל לא 

 4 הבנתי שזה בהיקף כזה, 

 5 למה,  כב' הש' לוי:

 6 בסדר. ברור שזה היה נראה לי לא  ת:

 7 אף אחד לא רוצה להסתבך. ממה חששת להסתבך? כב' הש' לוי:

 8מזה שיש משהו לא בסדר בזה שאנחנו משלמים למשרד יחסי ציבור שעושה גם  ת:

 9 עבודת יחסית ציבור לסגנית שר. 

 10 מה לא בסדר בזה? כב' הש' לוי:

 11 זה לא חוקי.  ת:

 12 למה? כב' הש' לוי:

 13 מה? ת:

 14 למה? כב' הש' לוי:

 15ו משלמים ליחסי ציבור שתפקידו לעשות יחסי ציבור לסגנית שר? נראה אם אנחנ ת:

 16לי שזה מובן מאליו. ברור שאם זה היה מלכתחילה מה שאנחנו מתבקשים לעשות 

 17 לא הייתי עושה את זה.  

 18 אני רוצה לשאול לגבי הרכז הזה. למה שוב איילים משלמים ואתם מפעילים? ש:

 19הגיע עדיין, העמותה היתה אמורה לקבל חצי שוב, מאותה סיבה, אני, מאחר ולא  ת:

 20מיליון שקלים והם לא הגיעו עדיין אני לא רציתי לחשוף את העמותה להוצאות 

 21כספיות לכל התוכנית הזאת בלי שיש גם הכנסות ולכן מתן אמר אני אקח את 

 22הסיכון עלי, אני אשלם משכורת לרכז אבל מאחר ואני מזכירה לכם שעשינו את 

 23התחלה, סיכמנו שבכל שיתוף הפעולה הזה את הניהול בפועל כל ההסכם הזה ב

 24של הפרויקטים אני לקחתי על עצמי לעשות, מעבר לזה שזה גם היה פרויקט שהיה 

 25לי, בלי קשר לכל הנושא הזה, היה לי ערך לזה שרוח חדשה תעסוק בו כי דובר על 

 26ל סטודנטים שהם בעיקר ירושלמים, זה היה מבחינתי לגמרי עוד פרויקט ש

 27עמותת רוח חדשה אז אמרתי שאני אנהל את זה, שמחתי שאני אוכל לעשות עוד 

 28 פרויקט שהעמותה לא צריכה לממן אותו מתקציביה השוטפים. זהו. 

 29 למה מתן מוכן לשלם? ש:

 30 תשאל את מתן. לא עונה במקומו.  ת:

 31כשאת שולחת את ההודעה הזאת, את אומרת את כבר מבינה שיש בעיה אנחנו גם  ש:

 32ים בצורה ברורה אתם משלמים למשרד שמיחצן את פאינה. למה לא דיברת קורא

 33 עם רונן צור על זה?
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 1לא הייתי בקשר עם רונן צור, אני לא פתאום הייתי מתקשרת לבן אדם שלא הייתי  ת:

 2איתו בקשר ושואלת למה, זה לא, ושוב אני אגיד זה לא היה נראה לי ברמה, באמת 

 3יל לעשות עם זה משהו. זה היה מאוד בתחום בכנות, ברמה מספיק בעייתית בשב

 4האפור וכל פעם שניסיתי לשאול את מתן נעניתי בתשובות מאוד אמורפיות שהכל 

 5 בסדר וסמכתי עליו. 

 6 . 24, לעמוד 924בסדר. נעבור באותו קובץ, ת/ ש:

 7 ?924מה זה  ת:

 8 . 128. תסתכלי על ההודעה בשורה 24אותם הודעות. עמוד  ש:

 9 בור על הרכז, כן. זה על הדי ת:

 10על הרכז. מתן כותב לך "נראה לי הוא מחפש ג'וב לאיזה מקורב" את כותבת לו  ש:

"rest my case ." 11 

 12 אמרתי את זה גם קודם.  ת:

 13 מי מחפש ג'וב? ש:

 14 דאוד.  ת:

 15 דאוד. למה הוא פנה למתן? ש:

 16כי הוא פנה אלי ואני אמרתי לו שבשמחה ישלח קורות חיים ונבדוק כמו את יתר  ת:

 17אנשים ששלחו קורות חיים אז הוא פנה למתן כי הוא חשב שאולי מתן יצליח ה

 18 לעשות את זה בדרך מקוצרת והבהרתי למתן שלא וכבר שכרנו מישהו. 

 19. את כותבת למתן "נו, תחזור 109. שורה 18, לעמוד 924בואי נעבור באותו קובץ,  ש:

 20אלי, אני מחר בחופש אני רוצה לסגור את הפינה של רכז שצריך לקחת, הם 

 21 מנדנדים לי מפאינה על זה". מי מפאינה נדנד לך?

 22דאוד. דווקא פה אין שום בעיה, הם רצו מאוד לקדם כבר את הפרויקט הזה של  ת:

 23ת שזה היה רעיון של דפני ליף שעלה בכנס שנעשה שילוב צעירים בוועדות הכנס

 24בכנסת ואני אמרתי שאני אקח על עצמי להוציא את זה לפועל, והם נדנדו לי שהם 

 25רוצים להתחיל להוציא את זה לפועל ודאוד אמר שפאינה דיברה עם עוד יושבי 

 26ראש בוועדות ואמרתי לו שאני לא יכולה להתחיל להוציא את הפרויקט הזה 

 27 שאנחנו לא מחתימים את הרכז על חוזה ומתחילים לשלם לו.  לפועל עד

 28כשאת כותבת "מנדנדים לי מפאינה" את אומרת דאוד פנה, למה את לא כותבת  ש:

 29 דאוד מנדנד לי? למה פאינה?

 30 כי מבחינתי הוא היה, אני לא, לא הייתי בקשר ישיר עם פאינה מעולם.  ת:

 31 אז למה לכתוב פאינה? ש:

 32ת, זה אנשי פאינה. לזה התכוונתי. אני לא הייתי בקשר ישיר צורת ביטוי כזא ת:

 33 איתה. 
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 1 מה דאוד אמר לך? ש:

 2מה קורה עם הפרויקט, מה קורה עם הפרויקט, למה אתם לא מתקדמים, הסגנון  ת:

 3 הזה. 

 4 היו עוד מקרים שפנו אליך בבקשה להעסיק עובדים? ש:

 5 המלגה?היתה פניה אחת, זה רלבנטי הסיפור הזה עם  ת:

 6 הכל רלבנטי.  ש:

 7לא, כי זה לא עובדים בדיוק. פרסמנו כל קורא לסטודנטים שרוצים להצטרף  ת:

 8לקהילות סטודנטים של רוח חדשה תמורת מלגה, זאת אומרת מלגה תמורה 

 9פעילות חברתית. דאוד התקשר אלי ואמר שיש לפאינה נדמה לי עוזרת 

 10 פרלמנטרית שזה מעניין אותה, 

 11 השם? את זוכרת את ש:

 12 וולריה.  ת:

 13 וולריה.  ש:

 14ואמרתי לו, הוא שאל אם היא יכולה להתקשר אלי להתעניין אז אמרתי לו כן,  ת:

 15הוא נתן לה את המספר, היא התקשרה אלי הסברתי לה במה מדובר ומאז לא 

 16 שמעתי ממנה ולא ממנו. 

 17 למה לא שמעת ממנה? ש:

 18 לא יודעת.  ת:

 19 מה הסברת לה? ש:

 20 מה? ת:

 21 לה בשיחה? מה הסברת ש:

 22הסברתי לה את התנאים של המלגה, שזה תמורת פעילות חברתית, זה לא איזה  ת:

 23מקור כסף, זה לא מקור רווח, סטודנטים שמצטרפים לזה לא מצטרפים בגלל, 

 24בוא נגיד שהכסף הוא לא, זה לא משתלם כלכלית, זה מן, אני יכולה להניח שעניין 

 25 פרשנות.  אותה רק כסף ולכן לא פנתה יותר, אבל זה

 26. למה 20.10.14. הודעה שאת שולחת לדני קליסברג ביום 17אוקי. נעבור לעמוד  ש:

 27 מתן מתחמק ממך?

 28נדמה לי שהוא היה במילואים, כן, זה על סיפור הרכז, זה על אותו עניין, אני הייתי  ת:

 29צריכה שמתן יחתים את הרכז היה כבר רכז ואני הייתי צריכה שמתן יחתים את 

 30ושאיילים יתחילו לשלם לו כדי שנוכל להתחיל לעבוד ומתן  101פס הרכז על טו

 31 לא חזר אלי עם זה ולכן פניתי לדני. 
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 1את אומרת  239. אנחנו רואים פה שאת מדברת בשורה 19טוב. נעבור לעמוד  ש:

 2"אתה לא יכול להעביר לי סכום כסף כזה מאיילים, זה מאוד בעייתי, צריך 

 3 ל מה מדובר פה?להעביר ישירות מקרן היסוד". ע

 4שוב, זה מאותו, על החצי מיליון שקל שהיה ברור שאין דרך להעביר את זה  ת:

 5מהממשלה ישירות לרוח חדשה מכיוון שזה עבר למשרד נגב גליל ואי אפשר סתם 

 6להעביר לעמותה, זה חוזר למה שאמרתי קודם על הסיפור הזה של העברת כסף 

 7של מנהל תקין. אחד הדרכים שמתן מעמותה אחת לעמותה שניה. יש עם זה בעיה 

 8הציע מלכתחילה שדיברנו על העניין הזה שזה היה כמה חודשים לפני כן, על איך 

 9להעביר את הכסף הוא אמר שאיילים מקבלת כל שנה כמה מיליוני שקלים מקרן 

 10היסוד אז יכול להיות שהדרך לעשות את זה, זה להתקזז, זאת אומרת שקרן 

 11חדשה חצי מיליון שקל עבור פרויקטים שזה דבר תקין היסוד תעביר לעמותת רוח 

 12לחלוטין ותיתן לאיילים חצי מיליון שקל פחות ממה שהיא אמורה לתת. שזה 

 13משהו שמתן או מנהל הכספים הציעו ולכן אמרתי אתה לא יכול להעביר סכום 

 14מאיילים, כנראה שהוא כתב, אני לא יודעת מה היתה ההודעה ממנו שעליה עניתי 

 15 נראה כאילו זה תשובה על הצעה שלו. אבל זה 

 16. את כותבת למתן "שאבטל את הצ'קים לרונן 242, שורה 19תסתכלי באותו עמוד  ש:

 17צור? כי אני ממש קרובה לעשות את זה". למה את מאיימת לבטל את הצ'קים 

 18 לרונן צור?

 19לא ענה לי לטלפונים ולא סמסים שבועות ונדנדתי לו לגבי הסיפור בעיקר כי מתן  ת:

 20של חצי מיליון שקלים כי בניתי על זה לתקציב של אותה שנה, אני עדכנתי את 

 21הוועד המנהל על הסיפור הזה, זה לא משהו שעשיתי אותו לבד בלי ליידע ובנינו 

 22 על החצי מיליון שקל האלה על התקציב של אותה שנה. 

 23חתמת הסכם עם רונן צור, הוא לכאורה נותן לך שירות. אנחנו מדברים פה אוקי.  ש:

 24על ספטמבר, את עוד לא הבנת שיש בעיה. אז למה לבטל את הצ'קים הוא נותן 

 25 שירות?

 26כן, למעשה, עוד פעם, הסיפור של היחסי ציבור זה סתם היה איזה דרך לאיים  ת:

 27יחסי ציבור היה חלק מכל  עליו בשביל שיחזור אלי אבל הסיפור של שכירת משרד

 28הפרויקט הזה, זה לא היה משהו שקשור לעמותה ולא קשור לעניין. לכן אמרתי 

 29כאילו אם לא יעבור הכסף אני יוצאת מכל הסיפור, אני לא נכנסתי לפרויקט הזה 

 30רק בשביל שישמעו על פאינה בעיתון, נכנסתי לפרויקט הזה ראשית בשביל לקדם 

 31כך כשזה ירד מהפרק אז לפחות שיהיה מענק  פרויקט גדול לצעירים ואחר

 32 לעמותה. זאת היתה הסיבה המרכזית והאינטרס המרכזי בעניין הזה. 

 33 אמרת שעדכנת את הוועד המנהל.  כב' הש' לוי:
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 1 כן.  ת:

 2 במה? כב' הש' לוי:

 3בכל הסיפור הזה. כולל בהסכם שחתמתי עם רונן צור, שחתמתי עליו לאחר  ת:

 4 שעדכנתי את אחד מחברי, 

 5 איך הצגת את זה? תספרי לי איך הצגת את זה.  כב' הש' לוי:

 6 אני לא זוכרת בפרטי פרטים, אבל כל הוועד מנהל,  ת:

 7 בגדול, לא פרטי פרטים.  כב' הש' לוי:

 8 אז אני אומרת, כל הוועד מנהל עודכן בכל הסיפור הזה עם ישראל ביתנו.  ת:

 9 בכתב או בעל פה? כב' הש' לוי:

 10 באמת לא זוכרת. מניחה שגם וגם. אני לא זוכרת.  ת:

 11 ואיך הסברת את זה שאתם אמורים לקבל חצי מיליון שקלים? כב' הש' לוי:

 12בזה שהולך להיות פרויקט ארצי גדול עם כמה עמותות שיקבל כספים  ת:

 13קואליציוניים מישראל ביתנו ושחלק קטן מהכספים האלה, עוד פעם בהתחלה זה 

 14קטן מהכספים האלה גם יעבור ישירות היה אמור להיות הרבה יותר, חלק 

 15 לעמותה והוועד המנהל היה מאוד מרוצה מזה. 

 16ולמה צריך את החוזה עם רונן צור? למה זה קשור? למה אי אפשר לקבל חצי  כב' הש' לוי:

 17 מיליון שקלים עבור פרויקט כל כך יפה?

 18, אני כי היה ברור, כי פוליטיקאים הם פוליטיקאים, אני לא תמימה, היה ברור ת:

 19מבחינתי איך שראיתי את זה לפאינה קירשנבאום היה אינטרס להיראות 

 20בתקשורת סביב פעילות הארגונים האלה. היא לא הראשונה ולא האחרונה 

 21שעזרה לארגונים חברתיים בכספים קואליציוניים תמורת זה שתהיה פעילות 

 22ור יחסי ציבור סביב זה. אני אומרת אני חיה בתוך עולמי, זה לא, זה בר

 23שכשמישהו עוזר אתה נותן לו קרדיט תקשורתי. וככה ראינו את זה. אז זה היה 

 24ברור שבלי, זה היה ברור שבלי זה לא היה לה עניין לתת כסף לארגונים, אפשר 

 25להגיד שזה נראה לא טוב, אבל זה לא היה נראה לא בסדר. לצערי אף פוליטיקאי 

 26תקשורתי, לצערי זאת לא מסייע לארגונים בלי שהוא מקבל על זה קרדיט 

 27 המציאות. 

 28 את מבינה שיש הבדל בין קרדיט תקשורתי לבין מה שהיה? ש:

 29ברור. אבל אני מדברת על מה, שאנחנו נכנסנו, הוא שאל אותי למה לקחנו משרד  ת:

 30יחסי ציבור ליחצן את הפעילות הזאת אז אני אומרת זה היה ברור שזאת הסיבה 

 31 המרכזית. 

 32ם ישירות את הכסף מישראל ביתנו בלי שזה יעבור למה שלא הייתם מקבלי ש:

 33 לאיילים, בלי קרן חדשה?
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 1כי אין דרך לעשות את זה, אין שום דרך לעשות את זה. אין, אני לא יודעת מה  ת:

 2היה פעם, יכול להיות שפעם היה אפשר להעביר כסף קואליציוני ישירות לארגון 

 3זה כמה שנים, אי אפשר, אבל במה שאני יודעת בתקופה הזאת, אני לא יודעת מ

 4כסף קואליציוני בסוף מגיע למשרד מסוים, המשרד צריך להתקשר עם גוף, אני 

 5להבנתי העמותה היחידה בישראל באותה תקופה שהיה אפשר להעביר אליה 

 6כספים בלי איזה שהוא מכרז או משהו כזה היתה איילים, אני מבינה שלכן עבר 

 7ל, עמותת רוח חדשה מקבלת כספים, הרבה כסף קואליציוני דרך איילים. למש

 8קיבלה בעבר ממשרד ראש הממשלה ואחר כך ממשרד לענייני ירושלים אבל זה 

 9דרך הרשות לפיתוח ירושלים שזה גוף שהתקשר עם עמותת רוח חדשה והוא 

 10מנוהל על דברים מסוימים דרך מכרז ודברים אחרים כספק יחיד, כאילו יש דרך 

 11תי. רוח חדשה לא יכולה לקבל כסף ממשרד מסודרת להעביר כסף ממשרד ממשל

 12 נגב גליל סתם כי בא להעביר. זהו. זאת הסיבה. 

 13 . 20.10.14בינך ובין גודובסקי. שיחה מיום  23760אני רוצה להשמיע שיחה מספר  ש:

 14 כן. זה, מבקשים להגיש? כב' הש' לוי:

 15 כן אדוני.  עו"ד אבן חן:

 16 כן, עורך דין אדרת? כב' הש' לוי:

 17 שיחה שהיא צד לה אין לנו התנגדות.  ג. אדרת:עו"ד 

 18 

   19 
<#16#> 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 החלטה

 26 

 27 

  28 

 29 . 925התקבל וסומן ת/

 30 
<#6#> 31 

 32 
 33 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 34 
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 שופט, לוי ירון

 1 

 2 

 3 )השמעת הקלטה באולם(  

 4 

 5 את חברה של מתן.  ש:

 6 כן.  ת:

 7 צריכה להתקשר לדאוד שיתקשר למתן שמתן יחזור אליך?את  ש:

 8כן, כי זה, השיחה הזאת מדברת על הסיפור הזה של שכירת הרכז, זה אותו נושא.  ת:

 9ואני סוכם שמתקדמים עם הפרויקט הזה, רציתי להתקדם עם זה, ראיתי שמתן 

 10לא עושה את מה שהוא צריך לעשות, ידעתי שלדאוד חשוב לקדם את הפרויקט 

 11אז התקשרתי אליו להגיד לו תנדנד למתן כדי שיחזור אלי כי ידעתי שאם  הזה

 12 דאוד ילחץ עליו יש סיכוי שהוא יחזור אלי, מה שלדעתי לא קרה. לא זוכרת. 

 13 בסופו של דבר, את החצי מיליון שקלים קיבלת? ש:

 14 לא.  ת:

 15 למה לא קיבלת? ש:

 16ה בסדר וזה יעבור עד לדעתי זה שבוע לפני שפרצה הפרשה מתן אמר לי שזה יהי ת:

 17סוף השנה, אם אני לא טועה, ואז פרצה הפרשה, והיה ברור, היה ברור באותו רגע 

 18 שזה לא יגיע. 

 19 את יודעת אם איילים קיבלו את הכסף? ש:

 20 הם קיבלו חלק מהכסף. הוא אמר לי שהגיע חצי מהכסף נדמה לי.  ת:

 21 הוא אמר לך כמה כסף הגיע מתי? ש:

 22אני לא זוכרת אבל אני זוכרת, אני זוכרת שיש סכום, לא, אני זוכרת שזכרתי את  ת:

 23 זה, בוא נגיד ככה. 

 24. מתן שואל 6להודעות, בעמוד הראשון שזה מסומן עמוד  924אוקי. חוזר לת/ ש:

 25 אותך כמה חודשים נשאר של רונן צור, 

 26 ?6מה? בעמוד הראשון? בעמוד  ת:

 27 כן.  ש:
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 1 . 208כן. שורה  כב' הש' לוי:

 2 אה, כן.  ת:

 3 זה מסודר סדר כרונולוגי הפוך, זאת אומרת מלמטה למעלה את צריכה לראות.  ש:

 4 אוקי.  ת:

 5 מדברים על,  ש:

 6 . 22.9 ת:

 7כבר אצלי רק בדצמבר אני מעביר, לא לפני. זה טבע הוא אומר לך "חצי מהכסף  ש:

 8 במינוס סוף שנה של תקציב יעביר" על מה אתם מדברים פה?

 9על החצי מיליון שקל. אז הבנתי, הנה, זה חצי מהכסף כבר אצלנו. אז הוא אמר  ת:

 10שחצי מהכסף עבר והוא צריך להעביר לי אבל שזה טבע במינוס. ואז התעצבנתי 

 11יהיה אפשר להעביר את הכסף נדבר על זה ולא ידעתי שהעבירו כי סיכמנו כאילו ש

 12 את הכל לאיילים. 

 13 כבר בספטמבר בעצם הכסף עבר,  ש:

 14 אז אוקי, אז יכול  להיות, אני לא זכרתי.  ת:

 15לא קיבלת. אוקי. עם מי עוד דיברת לגבי הכסף שלא הגיע? אני מדבר עכשיו על  ש:

 16 החצי מיליון.

 17 עם דאוד.  ת:

 18 ד?ועם מי עו ש:

 19 ועם נחמי אתה הזכרת לי לפני יומיים, את זה אני לא זוכרת אבל.  ת:

 20 מי זאת נחמי? ש:

 21 מנכ"לית של איילים.  ת:

 22 מנכ"לית של איילים. מה דיברת עם דאוד לגבי הכסף? ש:

 23לא זוכרת בדיוק אבל התקשרתי נראה לי, נראה לי שמתן לא ענה לי כמה שבועות  ת:

 24 לדני בטח התקשרתי לשאול מה עם הכסף. או משהו כזה ואז התקשרתי, גם 

 25 ומה אמר לך דאוד כששאלת אותו? מה הבנת מדאוד? ש:

 26נדמה לי שהבנתי שיהיה בסדר אבל לא זוכרת. משהו כאילו כללי כזה, אם אמרתי  ת:

 27 משהו אחר אז תגיד לי, אני לא זוכרת. 

 28 את אמרת שהבנת שדאוד לא ידע על הכסף לרוח החדשה.  ש:

 29ה ידעתי אבל לדעתי מהשיחה עם מתן, אז אולי מהשיחה איתו גם נכון, את ז ת:

 30הבנתי את זה. אני באמת לא זוכרת. אני זוכרת שמתן התקשר אלי אחר כך לכעוס 

 31 עלי למה התקשרתי לדאוד, דאוד לא אמור, דאוד לא ידע מזה. 

 32 מה היתה התגובה של מתן אחרי שהוא הבין שדיברת עם דאוד? ש:

 33 הוא התעצבן.  ת:
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 1 הוא התעצבן. למה? ש:

 2כי הוא אמר לי למה את מערבת את דאוד? הוא לא ידע בכלל שחלק מהכסף אמור  ת:

 3 לעבור לרוח חדשה, לא זכרתי שגם דאוד אמר לי את זה, אבל אם אמרתי. 

 4. אני מבקש 30.9.14מיום  3442אני רוצה להשמיע לך שיחה בינך לבין מתן, שיחה  ש:

 5 לסמן. 

 6 

 7 
<#17#> 8 

 9 החלטה

 10 

  11 

 12 . 926הוגש וסומן ת/

 13 
<#6#> 14 

 15 
 16 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 17 

 
 

 שופט, לוי ירון

 18 

 19 )השמעת שיחה באולם(

 20 טוב, השיחה נקטעת ככה.  עו"ד אבן חן:

 21 כן, כתוב שם.  כב' הש' לוי:

 22רק שני תיקונים שאנחנו שומעים ושאפשר לשמוע ולתקן גם פה, אם קודם כל יש  עו"ד אבן חן: 

 23למעלה, מה שכתוב "אלישבע לא היה בסדר היה  20לחברי יש התנגדות. בשורה 

 24בסדר נדבר בדצמבר כאילו אני אתה יודע הסתבכתי עם הסיפור הזה עם רונן צור 

 25 חבל על הזמן". 

 26 כן. מקובל? כב' הש' לוי:

 27 שמע עוד פעם. אם צריך נ עו"ד אבן חן:

 28 "הסתבכתי עם רונן צור", כן.  כב' הש' לוי:

 29 והתיקון השני,  עו"ד אבן חן:
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 1 "הסתבכתי עם רונן צור חבל על הזמן"? כב' הש' לוי:

 2 כן. במקום סמכתי זה הסתבכתי,  עו"ד אבן חן:

 3 כן.  כב' הש' לוי:

 4 ואיפה שלא ברור זה עם רונן צור.  עו"ד אבן חן:

 5 בכתי עם הסיפור הזה עם רונן צור"?אז "הסת כב' הש' לוי:

 6 כן.  עו"ד אבן חן:

 7 טוב.  כב' הש' לוי:

 8 יש גם למעלה מעכיר את האווירה ולא,  עו"ד וייס:

 9 טוב, זה תיקוני. ובשורה האחרונה,  עו"ד אבן חן:

 10 כן. בעמוד הראשון או בכלל? כב' הש' לוי:

 11 בכלל, בשורה האחרונה בכלל.  עו"ד אבן חן:

 12 . כן כב' הש' לוי:

 13 מתן אומר "הבעיה שאת אתם לא עושים את מה שמבקש מהדבר הזה".  עו"ד אבן חן:

 14 כן.  כב' הש' לוי:

 15עכשיו אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות לגבי השיחה. אז קודם כל למה את  עו"ד אבן חן:

 16 אומרת לו שהסתבכת עם רונן צור בסיפור הזה?

 17 אבל יכול להיות שזה היה אחרי, אני לא זוכרת איפה זה יוצא אל מול הפגישות  ת:

 18 , לפני הפגישה. 30.9-, השיחה היא מה30-זה יוצא ב ש:

 19, בסדר, זה אחרי אבל. לא זוכרת. לא יודעת אז 2.10-כן, אבל זה, הפגישה היתה ב ת:

 20למה התכוונתי, באמת, אני לא, אני לא זוכרת שנשאלתי על זה. נראה לי משהו 

 21 כללי, לא יודעת. 

 22 במה הסתבכת עם רונן צור? מה יכול להיות כללי? מה זה כללי? ש:

 23לא יודעת מה להגיד לך, באמת, אני, יכול להיות שהייתה לי תחושת חוסר נוחות  ת:

 24הסיפור, שברור שהיא היתה באיזה שהוא שלב, אני לא יודעת להצביע על איזה עם 

 25תאריך. יכול להיות, זה איפה שהוא בסמיכות לפגישות האלה. אני לא יודעת מה 

 26 להגיד לך. 

 27 למה מתן כועס? אנחנו שומעים פה שהוא בא בטענות.  ש:

 28 מה? המשפט שהוא אמר בסוף? ת:

 29 נותנת לדאוד לשאול איפה הכסף?"לא, בהתחלה. "מה את  ש:

 30 זה? התעצבן שהתקשרתי לשאול את דאוד על הכסף, אמרתי את זה.  ת:

 31 אבל מה הבעיה? היה לכם סיכום, צריכים לקבל חצי מיליון.  ש:

 32גם אני לא ידעתי למה, אני עד עכשיו לא ממש יודעת למה הוא לא, הייתי בטוחה  ת:

 33זה של לחלק שליש שליש שליש, לא שהוא סיכם את זה עם דאוד את הסיפור ה
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 1משנה שאחר כך היחידה של צעירי תל אביב יצאה מהעסק, אבל הייתי בטוחה 

 2 שזה תואם עם דאוד. למה זה לא תואם איתו אני לא יודעת. 

 3 אוקי.  ש:

 4 לא מצליחה למצוא סיבה לזה.  ת:

 5עכשיו, את אומרת לו שאת מקבלת ממנו, מדאוד, טלפון עם רשימת הוראות  ש:

 6 דברים שאת צריכה לעשות. איזו רשימת הוראות דאוד מעביר אליך?ל

 7מדובר על הסיפור הזה של הפרויקט לשילוב צעירים בוועדות הכנסת, זה היה  ת:

 8העניין, על זה דאוד נדנד לי, כל השיחות האלה על זה מדובר. גם כשמתן אומר 

 9-שיבות האתם לא עושים את מה שמתבקש זה מדובר על הסיפור הזה, שסוכם בי

follow-up  10שהיו לכנס צעירים בכנסת, סוכם שנקדם את הפרויקט הזה ואני 

 11 חושבת שאיפה שהוא אחרי השיחה הזאת התחלנו להוציא את זה לדרך. 

 12אז אם סוכם שתקדמו, אז מה הבעיה שדאוד מעביר לך הוראות? למה את כועסת  ש:

 13 על זה?

 14אתה יודע, אני לא עובדת  על זה שדאוד מתקשר ונובח למה דברים לא קורים, ת:

 15אצלו, אני מניחה שזה מה שהתכוונתי שאמרתי למתן למה הוא מתקשר ונותן לי 

 16הוראות ומצד שני העמותה לא מקבלת כסף, אז מה, אז מה הסיפור פה? מדובר 

 17 על שיתוף פעולה אז כאילו. 

 18 עכשיו, מתן אומר לך לגבי ישראל ביתנו הם כבר עשו את שלהם בסיפור הזה.  ש:

 19 למה הוא מתכוון אתה שואל? ת:

 20 כן.  ש:

 21אני מניחה שלהעברת חצי מהכסף, אני יכולה להסיק כמוך. זה לא משהו שאני  ת:

 22 יודעת. 

 23 אוקי.  ש:

 24 זה מה שאני מבינה מהשיחה.  ת:

 25עכשיו, את אומרת לו, הוא אומר לך "לא בא לי להסתבך בגלל הסיפור הזה" ואת  ש:

 26 מה לא רציתם להסתבך? אומרת לו "גם לי לא בא להסתבך",

 27זה על הסיפור של ההעברות הכספים מעמותה לעמותה, חוזר לאותו עניין. שזו  ת:

 28 סוגיה של מנהל תקין, זה לא. 

 29 אבל אם הכל חוקי ומסודר מה יש להסתבך? ש:

 30זה לא קשור. אי אפשר להעביר סתם כסף מעמותה לעמותה, זו סוגיות, אני  ת:

 31ן, לא בספירה הפלילית, אבל אנחנו לא רוצים, חושבת שזה סוגיות של מנהל תקי

 32 אף אחד מאיתנו לא רצה לאבד את המנהל התקין של העמותה. 
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 1בסוף השיחה מתן אומר לך שאת לא עושה את מה שאת אמורה לעשות כדי לקבל  ש:

 2 את הכסף. 

 3 זה מדובר על הפרויקט של צעירים בוועדות הכנסת. בדיוק מה שאמרתי קודם.  ת:

 4 תך בחקירה לגבי השורה הזאת בשיחה, ששאלו או ש:

 5 מה אמרתי? ת:

 6 את אומרת "אני לא יודעת מה זה אומר, אולי הם פיתחו ציפיות".  ש:

 7 אני,  ת:

 8 למה התכוונת בחקירה כשאמרת את זה? ש:

 9יודעת שהנדנודים של דאוד אלי היו בשלב לא זוכרת. באמת אני אומרת, אני  ת:

 10הראשון סביב הכנס, לא נדנודים, היינו בשיחות סביב הכנס ונדנודים בהמשך היו 

 11סביב הסיפור הזה של הפרויקט שילוב צעירים, בגלל זה גם התקשרתי אליו כי 

 12ידעתי שיש לו אינטרס שהוא מנדנד על זה, התקשרתי ואמרתי לו תנדנד למתן 

 13 ת הפינה הזאת של הרכז. שיסגור כבר א

 14 אוקי.  ש:

 15אז אני לא יודעת, אם היה משהו אחר לא יודעת. לא היה עוד נושא קונקרטי, אני  ת:

 16לא יודעת למה התכוונתי. זה גם דברים שאמרתי בחקירה הראשונה לא בדיוק 

 17 היו מסודרים. 

 18"הבנתי, , את כותבת למתן 6, 178, 6. 178שורה  16עמוד  924אני רוצה לחזור לת/ ש:

 19 אבל צריך להחזיר תשובות לפאינה,"

 20 שוב, זה,  ת:

 21 "אני רוצה לקחת רכז רק בחצי משרה, סיכמנו שאתה משלם לו משכורת". ש:

 22 שוב, זה הכוונה לדאוד, אני לא התנהלתי ישירות מול פאינה.  ת:

 23 אז למה את כותבת שאת צריכה להחזיר תשובה לפאינה? ש:

 24מאותה סיבה שאמרתי קודם, זה צורת, דאוד היה, לא היה פרסונה בפני עצמה,  ת:

 25 הוא היה מנהל את ענייניה של פאינה בתחושה שלי, 

 26 איך קיבלת כזו תחושה שאין לו פרסונה בפני עצמה? ש:

 27הוא התעסק עם העניינים של פאינה, זה היה, אני לא יודעת איך להסביר את זה  ת:

 28ה, כי היה פרסונה ציבורית בפרויקט הזה, דאוד הוא אבל למה השתמשתי במיל

 29 היה על תקן עוזר בחוויה של ההתנהלות מולו. זה לא, 

 30 מה הוא אמר? ש:

 31אני לא הייתי בקשר ישירות עם פאינה על זה, אני חושבת שלזה גם יש הוכחות  ת:

 32 אז אין פה, 

 33 בסדר, אני שואל,  ש:
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 1ת שגם בסיטואציות אחרות מתקשר אלי זו צורת ביטוי כזאת, למה, אני יכול להיו ת:

 2עוזר של ראש העיר ואומר ראש העיר רוצה אז יכול להיות שאני אגיד לעובדים 

 3 שלי ראש העיר ביקש, זה לא אומר שהוא דיבר איתי ישירות, זו צורת ביטוי כזאת. 

 4 איך דאוד הציג את עצמו בפנייך בהקשרים האלה? ש:

 5 מה זאת אומרת? ת:

 6 ת עצמו?איך הוא הציג א ש:

 7 מה? מה הטייטל שלו? ת:

 8 כן.  ש:

 9אני חשבתי שהוא מנכ"ל של המפלגה, זה מה שמתן אמר לי אבל אני מבינה  ת:

 10 מהתקשורת שהוא היה באיזה תפקיד אחר. זה מה שמתן אמר לי.

 11 מה הוא אמר לך על הקשר בינו לבין פאינה? ש:

 12את העניינים של  אני לא זוכרת מילים מדויקות אבל זה היה ברור שהוא מנהל ת:

 13 פאינה מולנו, בוא נגיד ככה הוא איש הקשר אליה. 

 14 אוקי.  ש:

 15 למעט תיאום פגישות ברמת שעה, ברמת לו"ז כל הקשר היה מול דאוד.  ת:

 16 ,27189טוב, אני רוצה להציג שיחה  ש:

 17 הנה זה השיחה שזכרתי,  ת:

 18 

 19 

 20 
<#18#> 21 

 22 החלטה

 23 

 24 

  25 

 26 . 927הוגש וסומן ת/

 27 
<#6#> 28 

 29 
 30 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 31 
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 שופט, לוי ירון

 1 )השמעת שיחה באולם(  

 2 ההמשך שיחה לא רלבנטי.  עו"ד אבן חן: 

 3 אוקי.  כב' הש' לוי:

 4כתוב היה אמור להיות פגישה עם אני רוצה רק לתקן פה, עכשיו ששמעתי זה  ת:

 5 האמל, 

 6 אוקי.  ש:

 7ואני אמרתי נעמה. עכשיו, זה הזכיר לי כי זה מה שאמרתי לך לפני יומיים שנדמה  ת:

 8לי שדיברנו פה על פגישה עם יאיר לפיד, נעמה היא היועצת של יאיר לפיד ואני 

 9 חושבת, 

 10 אוקי.  ש:

 11 . סידר לי את זה. שרוב השיחה פה בכלל לא קשורה ת:

 12 לא, ההמשך לא קשור. אני שואל לגבי על איזה כסף מתן מדבר איתך בהתחלה? ש:

 13 על החצי מיליון שקל.  ת:

 14 על החצי מיליון. ולמה בוטל הסיפור עם הרכז? ש:

 15כי הכריזו על בחירות, לכן אני אומרת החלק הזה של השיחה הוא כן רלבנטי,  ת:

 16להמשיך עם הפרויקט של שילוב הכריזו על בחירות ולכן הגענו למסקנה שאין מה 

 17צעירים בוועדות הכנסת כי הכנסת מתפזרת ואז כדרך אגב דיברנו על זה שהייתה 

 18אמורה להיות לנו פגישה עם יאיר לפיד לקדם את הפרויקט הזה השכירות שהיה 

 19אמור להיות במקור הפרויקט הגדול הזה שדיברתי עליו בהתחלה ואמרו 

 20 שהתקשרו לבטל. 

 21 לא ברור( להוריד דברים אישיים זה לא, ) עו"ד ג. אדרת:

 22 כן, כן, בגלל שזה קטעים אישיים.  עו"ד אבן חן:

 23 הגשת את זה.  עו"ד ג. אדרת:

 24כן, האמת שרציתי להגיד לך את זה לפני יומיים והם הזכירו לי את זה, שתורידו  ת:

 25 את זה. 

 26 אז אם אפשר אדוני להשאיר,  עו"ד אבן חן:

 27 שהיה פעם שעברה אבל נשמח גם שתורידו את זה.  אין שם משהו היסטרי כמו ת:

 28 שוב, לא יאה.  עו"ד ג. אדרת:

 29טוב. אני לא נוהג לחתוך שיחות באמצע. אם אפשר אדוני להשאיר רק את העמוד  עו"ד אבן חן:

 30 הראשון. 

 31 בבקשה. כן.  כב' הש' לוי:
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 1את שולחת הודעה לנדב שמש בשורה  21עמוד  924אוקי, אני רוצה שוב לחזור לת/ ש:

 2 בעמוד הזה, את רואה? 422.2

 3 כן.  ת:

 4 מי זה נדב שמש? ש:

 5 יועץ של משה כחלון. הוא לא היה,  ת:

 6 למה כתבת את מה שכתוב פה? ש:

 7 בהומור.  ת:

 8 מה זה? ש:

 9 בהומור.  ת:

 10 בהומור? ש:

 11 רציתי לכתוב שבגלל זה אני אאחר או משהו כזה. כן.  ת:

 12בשורה הראשונה את מקבלת הודעה, ממי קיבלת את  27באותו קובץ עמוד  ש:

 13 ההודעה הזאת?

 14 אני חושבת שמיפעת קריב שהייתה חברת כנסת אז,  ת:

 15 כן.  ש:

 16 אני חושבת.  ת:

 17 איזה עמוד זה? כב' הש' לוי:

 18 מה? עו"ד אבן חן:

 19 וד?איזה עמ כב' הש' לוי:

 20שורה ראשונה. היא כותבת לך "מה הסיפור עם פאינה קירשנבאום? היא  27עמוד  עו"ד אבן חן:

 21איימה להפסיק להעביר לכם תקציבים אם עוד חברי כנסת ינאמו בכנס שלכם 

 22 בכנסת", על מה מדובר?

 23אנחנו, הכנס המדובר הזה שנערך בסוף יוני בכנסת מאחר והבאנו, היה לרוח  ת:

 24קשור לכל הסיפור הזה ששילב מאות סטודנטים להתמחויות  חדשה פרויקט לא

 25בירושלים מידי שנה וסיכמנו שנביא קבוצה מתוך המתמחים לכנס הזה בכנסת 

 26וסוכם שכל ארגון יביא חבר'ה צעירים מהארגון לכנס ואז כבר אמרנו אם מביאים 

 27אותם לכנס בוא נעשה להם יום שלם, היו לנו מתמחים במשרדי ממשלה, בוא 

 28ה להם כבר יום שלם בכנסת ונארגן להם עוד הרצאות ודברים כאלה וקבענו, נעש

 29אני חושבת שאחד, קבענו הרצאה של איזה שהוא חבר, אולי של יפעת קריב 

 30בעצמה או של איזה חבר כנסת אחר, אני לא זוכרת מי, ואז דאוד התקשר אלי 

 31של אותו יום ושמע שאנחנו קבע לפני כן, זה לא קשור לכנס אבל זה היה במסגרת 

 32שקבענו הרצאה עם חבר כנסת אחר והוא אמר תקשיבי אנחנו עושים את זה עם 

 33פאינה מה פתאום אתם מכניסים חברי כנסת והוא ביקש ממני מאוד אם אני 
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 1מוכנה לבטל את זה וביטלתי את זה. מתן התקשר אלי ואמר תשמעי, הם כועסים 

 2מיליון שקל בשלב הזה, אז  130על זה וזה. אנחנו רוצים להביא, עוד אז דובר על 

 3 ביטלתי את זה והיא כנראה שמעה על זה וכתבה לי. 

 4 למה ביטלת? ש:

 5בגלל מה שאמרתי עכשיו. ביקשו ממני, ראיתי שהם כועסים על זה, לא היה נראה  ת:

 6לי כזה קריטי, לצערי ככה מתנהלים בפוליטיקה, שוב, אני לא אומרת שזה בסדר, 

 7 זה לא דבר חריג. 

 8 אני רוצה להציג לך שיחה שהוצגה גם במשטרה,  אוקי. ש:

 9סליחה שניה, אנחנו עושים הפסקה מתי שהוא? כי אני חייבת לשירותים. כאילו  ת:

 10 אם עושים בקרוב אז אני אחכה, אבל, 

 11 כמה עוד נשאר לנו?  עו"ד אבן חן:

 12 שעה, שעתיים.  עו"ד ג. אדרת:

 13 לקראת הסוף, אולי חצי שעה.  עו"ד אבן חן:

 14 ני אשמח אם אוכל רגע לגשת לשירותים. אז א ת:

 15 אז אם ככה נעשה את ההפסקה עכשיו.  כב' הש' לוי:

 16 אני דקה חוזרת.  ת:

 17 לא, לא, קחי את הזמן.  כב' הש' לוי:

 18 כולנו יכולים לקחת להפסקה.  עו"ד אבן חן:

 19 . 13:15, 12:50את בטח לא היחידה בצורך הזה, אנושי לגמרי.  כב' הש' לוי:

 20 טוב.  ת:

 21 

 22  )המשך דיון(

 23 

 24 כן, הדיון מתחדש לאחר הפסקה. המשך חקירה ראשית.  כב' הש' לוי:

 25השיחה הזאת אדוני בין מתן לגודובסקי אנחנו נגיש אותה שמתן יגיע, אני רק  עו"ד אבן חן: 

 26 רוצה להשמיע כי אני רוצה את ההתייחסות שלה. 

 27 כן.  כב' הש' לוי:

 28 

 29 )השמעת שיחה באולם( 

 30. את ידעת על הפניה של דאוד למתן 17:30בשעה  25.11.14השיחה הזאת בתאריך  ש:

 31 שיבדוק שמפסיקים לשלם לרונן?

 32, אני לא חושבת. שוב, אני, דברים שאני יודעת מהחקירה מתערבבים לי עם לא ת:

 33 מה שאני זוכרת מלפני זה אבל אני לא חושבת שידעתי את זה. 
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 1אוקי. בעקבות השיחה הזאת של דאוד למתן, מתן שולח אליך הודעה. אנחנו נבקש  ש:

 2אוד דקות אחרי השיחה בין ד 5כלומר  17:35להגיש את ההודעה הזאת. בשעה 

 3 למתן, מתן שולח לך הודעה. בהודעה הוא שואל אותך, 

 4 כן, יש התנגדות? כב' הש' לוי:

 5 לא.  עו"ד ג. אדרת:

 6 

   7 
<#19#> 8 

 9 החלטה

 10 

  11 

 12 . 928הוגש וסומן ת/

 13 
<#6#> 14 

 15 
 16 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 17 

 
 

 שופט, לוי ירון

 18 

 19 

 20 , 17:51את עונה לו בשעה  בהודעה הוא שואל אותך "מתי הצ'ק האחרון לרונן?" ש:

 21 

   22 
<#20#> 23 

 24 החלטה

 25 

 26 

  27 

 28 . 929הוגש וסומן ת/

 29 
<#6#> 30 

 31 
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 1 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 2 

 
 

 שופט, לוי ירון

 3 

 4הסביר לך למה הוא שואל מתי הצ'ק את עונה לו "לא יודעת, אבדוק". מתן  ש:

 5 האחרון לרונן?

 6 לא שזכור לי.  ת:

 7את כותבת הודעה למתן, אנחנו נגיש אותה  9:20בשעה  26.11.14למחרת בתאריך  ש:

 8 עכשיו. 

 9 זו תשובת העדה למתן? כב' הש' לוי:

 10 כן.  עו"ד אבן חן:

 11 

   12 
<#21#> 13 

 14 החלטה

 15 

 16 

  17 

 18 . 930הוגשה וסומנה ת/

 19 
<#6#> 20 

 21 
 22 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 23 

 
 

 שופט, לוי ירון

 24 
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 1". באותו יום מתן כותב 10.11-את כותבת למתן הודעה "הצ'ק האחרון היה ל ש:

 2שמתן יגיע אני רק רוצה לצורך השאלה. הודעה לגודובסקי, אנחנו נגיש את זה כ

 3ובאותו יום גודובסקי כותב למתן ושואל אותו "מה  10.11מתן כותב לגודובסקי 

 4, 26.11-זה? תאריך פירעון אחרון?". בעקבות ההתכתבות הזאת בבוקר של ה

 5 מתן מחייג לדאוד.  10:40בשעה  26.11

 6 איזה יום? כב' הש' לוי:

 7 בין מתן לגודובסקי.  21117שיחה  26.11אותו יום,  עו"ד אבן חן:

 8אתם מתכוונים באותו יום של הסמסים או באותו יום של השיחה בינהם? כי  כב' הש' לוי:

 9 . 25.11-השיחה הקודמת היתה מה

 10 . 26-, התשובה שלה ב26-לא, ב עו"ד אבן חן:

 11 באותו יום של ההודעות.  כב' הש' לוי:

 12 ה לו על התאריך מתן מחייג לדאוד. אחרי שהיא חוזרת למתן, מודיע עו"ד אבן חן:

 13 כן.  כב' הש' לוי:

 14אין לכם את זה פה? טוב, אז אנחנו, בסדר, תן, אני אציג את זה. אני לא מגיש  עו"ד אבן חן:

 15 אדוני, אנחנו נגיש כשמתן יגיע, אני רק מציג לצורך השאלה. 

 16 יש מקומות שזה נגמר יותר גרוע. כן.  כב' הש' לוי:

 17 היום אנחנו במצב טוב.  עו"ד אבן חן:

 18 אפשר לקבל עותק? עו"ד ג. אדרת:

 19 זה גם התקציר וגם התמליל? כב' הש' לוי:

 20 כן, שוב, אני לא מגיש, זה רק לצורך השאלה.  עו"ד אבן חן:

 21 אוקי.  כב' הש' לוי:

 22ואל את מתן מה שלחת אלי, מתן את יכולה לעבור על השיחה. את רואה שדאוד ש ש:

 23? כן. ובסוף דאוד 10.11-אומר לו זה הצ'ק האחרון, דאוד שואל זה הצ'ק האחרון ב

 24אומר בסוף אוקי בסדר תעדכן אותי. את ידעת על השיחות האלה בין מתן לדאוד? 

 25ידעת ממתן שכל פעם שהוא שואל אותך לגבי התאריך של הצ'ק האחרון לרונן 

 26 דובסקי?צור, הוא מדבר עם גו

 27לא שזכור לי, אני אומרת את זה בצורה הזאת כי אני בטח לא ברמת פירוט הזאת.  ת:

 28יכול להיות שמתן אמר לי שדאוד שאל אותו, אני לא אומרת שכן, אני פשוט לא 

 29 זוכרת. אלא אם כן נשאלתי על זה שוב בחקירות ועניתי משהו אחר אז אני, 

 30אחרי  26.11לא ענית משהו אחר. אוקי. עכשיו אני רוצה להראות לך מאותו יום  ש:

 31רצף השיחות קודם בינך ובין מתן ואחר כך מתן ודאוד, את שולחת מכתב לרונן 

 32 . 608צור, זה ת/

 33 של סיום העסקה? סיום התקשרות? ת:
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 1במכתב הזה את מבקשת, מודיעה לרונן צור שבהמשך לחוזה שנחתם אתם  ש:

 2חודשי עבודה משותפים. מי אמר  6להודיע על סיום ההתקשרות לאחר  מבקשים

 3 לך להודיע על סיום ההתקשרות?

 4חודשים, עוד פעם  6-לא אמרו לי, אני סיכמתי את זה עם מתן. הרי היו צ'קים ל ת:

 5חודשים. מאחר  6חודשים עם אופציית יציאה כזו אחרי  12-החוזה היה כאילו ל

 6מה בדיוק היה כאילו היה איזה ריפיון בכל היחסים  ולא היה, אני לא זוכרת כבר

 7ומתן אמר בוא נסיים ואני בטח לא הייתי נגד כי כזכור העסק התחיל להיראות 

 8 מוזר אז סיימנו. 

 9את שולחת את המכתב הזה לרונן  26.11לא, אני שואל למה בדיוק בתאריך הזה  ש:

 10 צור?

 11 כי זה מה שסיכמתי עם מתן.  ת:

 12 רת איתו חודשים לפני, לפני יום את מדב ש:

 13 6כן, זה היה באמת אחרי הצ'ק השישי, היה עניין של האם ממשיכים לעוד  ת:

 14חודשים או לא. כן, זה מה שסיכמתי עם מתן, יכול להיות שמתן אמר לי בואי 

 15נוציא להם סיום התקשרות ואני אמרתי בסדר ויכול להיות שזה, אני מניחה שזה 

 16הפוך, אבל זה היה בסיכום איתי, זה לא היה מה שהיה, יכול להיות שזה היה 

 17 בצורה, 

 18בסיכום איתך אני יודע, אני שואל את השאלה היוזמה של מי בתאריך הזה  ש:

 19 להוציא את ההודעה?

 20אז אני אומרת יכול להיות ששל מתן, מניחה שזה מה שהיה, אני לא זוכרת בדיוק.  ת:

 21 . אני מניחה שזאת היתה יוזמה של מתן שאני הייתי בעדה

 22 אוקי. אין לי עוד שאלות אדוני.  עו"ד אבן חן: 

 23 זו היתה חצי שעה קצרה.  כב' הש' לוי:

 24 כן.  עו"ד אבן חן:

 25 בבקשה עורך דין אדרת.  כב' הש' לוי:

 26 מה קצרה? עו"ד ג. אדרת:

 27 חצי שעה שלי,  עו"ד אבן חן:

 28 הוא אמר שחצי שעה,  כב' הש' לוי:

 29 בערך.  עו"ד אבן חן:

 30 ינאלה היתה קצרה. הפ עו"ד ג. אדרת: 

 31 

 32 העדה משיבה בחקירה נגדית לשאלות עו"ד ג. אדרת: 

 33 גברת מזי"א,  ש:
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 1 כן.  ת:

 2צהריים טובים. אפשר לקרוא לך אלישבע? אנחנו יודעים שאת היית מנכ"לית  ש:

 3 העמותה רוח חדשה, נכון? 

 4 כן.  ת:

 5 ממתי עד מתי? ש:

 6 אם אני לא טועה.  2017עד ינואר  2007-מ ת:

 7 אוקי. כולל בתקופה הרלבנטית שאנחנו מדברים עליה.  ש:

 8 כן כן.  ת:

 9האם אני מסכם נכון את מה שטוענת האג'נדה של העמותה שזה עידוד צעירים  ש:

 10 להישאר בירושלים?

 11 כן.  ת:

 12 ונושאים שקשורים לצעירים כמו תעסוקה, אירועי תרבות, קהילות, סטודנטים.  ש:

 13 כן.  ת:

 14ובהקשר לפעילות שלכם אז משלב מסוים היה קשר בין עמותת רוח חדשה לבין  ש:

 15 איילים, נכון?

 16 כן.  ת:

 17"הממשק שלנו עם איילים  544שורה  24.12-אני אקריא לך מה אמרת בהודעה מה ש:

 18קים בצעירים ופרויקט הדגל של העמותה זה קהילת נובע מכך שאנו עוס

 19 סטודנטים וזה במקור כמו המודל של איילים והם עזרו בייעוץ וחשיבה".

 20 נכון.  ת:

 21 מדויק? ש:

 22 כן.  ת:

 23עכשיו, בקשר הזה בין רוח חדשה לאיילים היה גם קשר טוב בהגדרה שלי בינך  ש:

 24 לבין מתן?

 25 נכון.  ת:

 26אמת היה, אני לא חושב שזה אחרת היום אבל אני וכשאני אומר קשר טוב, בזמן  ש:

 27 מדבר, היה אמון הדדי ביניכם. 

 28 נכון.  ת:

 29 את סמכת עליו.  ש:

 30 נכון.  ת:

 31למרות שהדגשת ואמרת שהרבה פעמים הוא נותן תשובות כלליות והרבה פעמים  ש:

 32הוא מתחמק והוא לא בא לישיבות וכל אחד יש לו קצת את הבעיות שלו נקרא 

 33 לזה, 
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 1לא קצת, זה היה מאוד, אבל לא, לא חשבתי שבמשהו פלילי, חשבתי שיש לו  זה ת:

 2 התנהלות בעייתית. 

 3לא פלילי אבל בגדול את יכולה לומר שמתן מבחינתך את ראית אותו איש מאוד  ש:

 4 רציני, 

 5 כן.  ת:

 6 איש של עשייה.  ש:

 7 כן.  ת:

 8 איש שאפשר לסמוך על מה שהוא אומר.  ש:

 9 נכון.  ת:

 10 לו רעיונות טובים, אפשר היה להתייעץ ולדבר איתו.  נכון? היו ש:

 11 נכון.  ת:

 12 וסמכת עליו.  ש:

 13 נכון.  ת:

 14עכשיו, הקשר עם ישראל ביתנו נוצר את אמרת את זה גם היום שדני ומתן אמרו  ש:

 15לך שישראל ביתנו ופאינה רוצים להרים מהלך גדול בנושא צעירים ושיש הזדמנות 

 16לעשות פרויקט גדול ושישראל ביתנו רוצים להפנות כספים קואליציוניים לטובת 

 17 הפרויקט לצעירים. 

 18 נכון.  ת:

 19והיוזמה היתה פרויקט משותף של ארגוני צעירים שפאינה כדמות ציבורית תוביל  ש:

 20 אותו. 

 21 . נכון ת:

 22 עכשיו, זה מודל מוכר.  ש:

 23 נכון.  ת:

 24 זה לא משהו חריג ויוצא דופן.  ש:

 25 לא. ת:

 26ובמודל המוכר הזה והמוכר וידוע שאותה דמות ציבורית, במקרה הזה פאינה אבל  ש:

 27 גם אחרים בדברים מקבילים מקבלים חשיפה. 

 28 נכון.  ת:

 29  ומקבלים תקשורת.  ש:

 30 נכון.  ת:

 31 ומקבלים ציטוטים מה שאת קוראת.  ש:

 32 נכון.  ת:
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 1ואת כל זה ידעתם והבנתם וזה נראה לכם בסדר ולא נראה לכם שום דבר חריג  ש:

 2 ויוצא דופן. 

 3 נכון.  ת:

 4ולמעשה הרעיון היה במקרה הספציפי הזה לאגד כמה עמותות של צעירים עבור  ש:

 5ני וכדי לגייס וגם פרויקטים שתואמים לאג'נדה שלהם שייהנו מתקציב קואליציו

 6על מנת להריץ את הנושא הזה ולתת לו גושפנקא ציבורית, החלטתם לגייס חבר 

 7כנסת או סגן שר במקרה הזה ובחרתם או נבחרה פאינה כי היא באותה תקופה 

 8 היתה מזוהה עם צעירים?

 9 לא, זה לא.  ת:

 10 אז תארי את זה.  ש:

 11ות מול ישראל ביתנו אז אני לא זה לא תיאור נכון. אני לא, אני לא התנהלתי ישיר ת:

 12יודעת מי שצריך לשאול את זה זה מתן אבל ממה שאני מבינה ממה שמתן תיאר 

 13לי זה היה קצת הפוך, היוזמה באה מצד פאינה/דאוד זה לא שאנחנו רצינו להרים 

 14פרויקט בנושא צעירים וחיפשנו מי יוביל את זה בממשלה, זה לא, פשוט לא נכון. 

 15 דר, פשוט לא נכון. אין פה משהו לא בס

 16את יודעת על רעיונות שהובילה איילים לאיגוד תיאגוד של עמותות לפני תחילת  ש:

2014? 17 

 18 לא, אבל יכול להיות שהיו כאלה.  ת:

 19 זאת אומרת מי שהיה יותר דומיננטי בנושאים האלה באותה תקופה היה מתן? ש:

 20 כן. לגמרי.  ת:

 21 3הבנתי. בכל מקרה בנושא הספציפי הזה של פעילות משותפת של תיאגוד של  ש:

 22עמותות, הסיכום היה ששלושת העמותות יובילו את הפרויקטים החברתיים 

 23 והדמות הציבורית הפוליטית תהיה פאינה קירשנבאום?

 24 כן.  ת:

 25ובפועל במשך ההתנהלות של הדברים מבחינתך מנקודת ראות שלך, כך זה פעל?  ש:

 26 ון?נכ

 27 כן.  ת:

 28כאשר הפרויקט הראשון והפרויקט הדגל שהיה באותה תקופה היה אותו כנס  ש:

 29 בכנסת?

 30 לא דגל, זה היה איזה השקה של זה, אבל כן.  ת:

 31עכשיו, בקשר לשיחות שהיו לך עם אנשי ישראל ביתנו אמרת לנו שעם פאינה לא  ש:

 32 היה לך קשר?

 33 נכון. לא היה קשר ישיר.  ת:
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 1 ה?לא דיברת אית ש:

 2 לא ישירה. הייתי בפגישות שהיא היתה בהם.  ת:

 3ברור, לא אומר שהיה נתק או משהו אבל לא דיברת איתה, לא סיכמת איתה  ש:

 4 דברים,

 5 לא.  ת:

 6 לא, גם לא כספיים,  ש:

 7 לא.  ת:

 8 ולא עניינים.  ש:

 9 לא.  ת:

 10 עם דאוד היה לך קשר? ש:

 11 נכון.  ת:

 12 וקשר רציף.  ש:

 13 נכון.  ת:

 14ותאשרי לי שבכל השיחות שלך עם דאוד הן היו שיחות ענייניות  בתקופה ההיא. ש:

 15 בנושא של קידום הפרויקטים עבור הצעירים.

 16 כן.  ת:

 17 שיחות על תוכן, נכון? ש:

 18כן, אין שום שיחה שהתקשרתי לשאול מה עם הכסף, היו עוד דברים מסביב, אבל  ת:

 19 בגדול כן. 

 20ל נושאי תוכן על קידום הרוב המוחלט של השיחות היו שיחות ענייניות ע ש:

 21 הפרויקט. 

 22 כן.  ת:

 23לפני שנתקדם אני רוצה לחזור טיפה אחורה. את נחקרת מספר פעמים במשטרה,  ש:

 24 נכון?

 25 כן.  ת:

 26 חקירות? 2 ש:

 27 אני חושבת ששלוש.  ת:

 28 חקירות. ונחקרת באזהרה, נכון? 3 ש:

 29 נכון.  ת:

 30 בעבירות חמורות. עבירות שוחד.  ש:

 31 נו.  ת:

 32 לא, לא שומעים. ש:

 33 כן, נו.  ת:
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 1 שמענו שהודיעו לך שהודיעו לך שסגרו לך את התיק.  ש:

 2 כן, מזמן.  ת:

 3 את זוכרת באיזו עילה סגרו לך? ש:

 4 מחוסר ראיות.  ת:

 5 חוסר ראיות? ש:

 6 מחוסר ראיות. ולא בצדק בעיני, אני מערערת על זה, זה לא.  ת:

 7בסדר. בכל מקרה שזומנת למשטרה הטילו עלייך, אני, זה מונח שלי אני מניח  ש:

 8 שזה מה שהרגשת, פצצה שאת חשודה בעבירה חמורה של שוחד. 

 9 נכון.  ת:

 10 ואת זוכרת את הנסיעה ברכב המשטרתי? ש:

 11 לא נראה לי שאפשר לשכוח חוויה כזאת.  ת:

 12 איפה? מביתך או ממשרדך?אז תתארי לנו מה היה באותה נסיעה שלקחו אותך, מ ש:

 13. מהבית למשרד לדעתי לא 433בהתחלה מהבית למשרד ואחר כך מהמשרד ללהב  ת:

 14דקות אז לא נראה לי שממש שוחחנו, גם לא ידעתי עד  5ממש, זו גם נסיעה של 

 15שהגעתי למשרד לא ידעתי בכלל על מה הסיפור, רק שהגעתי למשרד ואז אחת 

 16רה שנעצרו אנשים מישראל ביתנו ואז הבנתי העובדות שלי בדיוק נכנסה והיא אמ

 17אירית החוקרת  433שזה הסיפור אבל לא אמרו לי כלום לפני כן. בנסיעה ללהב 

 18התחילה לחקור אותי ואחרי לא מעט זמן שאלתי אותה תגידי אני לא זכאית לדבר 

 19עם עורך דין לפני שאני מתחילה להיחקר, היא אמרה לי כן, אז אמרתי לה אז למה 

 20דקות? ככה שזה היה לחלוטין לא  20אומרת את זה ולמה אני כבר מדברת את לא 

 21תקין והופעלה שם המון מניפולציה לנסות להוציא ממני, ציירו לי תמונה וזה גם, 

 22בבוקר הביתה, חשבתי שאחד  6-אני לא אכנס לפרטים אבל הגיעו לי שוטרים ב

 23ולא באסון, הייתי ההורים שלי מת וכאילו לקח לי זמן עד שהבנתי שבזה מדובר 

 24במצב נפשי מאוד קשה בגלל זה. והם ניסו לצייר לי איזה שהיא תמונה שהכל 

 25תוכנן על ידי מתן ושהוכנסתי לפרויקט הזה בשביל שאני אלבין אותו ושזה הכל 

 26היה איזו קונספירציה כזאת של מתן נגדי, סיטואציה נפשית שנמצאתי בה במקום 

 27ה שעות במהלך החקירה שהתאפסתי אז גם הזה זה היה נשמע לי אמין ואחרי כמ

 28התחלתי לענות אחרת ונעשה עלי לחץ כביר לתת תשובות מאוד מסוימות, זה כן. 

 29 לא חושבת שהחקירה הזאת היתה תקינה. 

 30 את נחקרת גם בתיק איילים, נכון? ש:

 31 כן.  ת:

 32 ושם,  ש:

 33 מה זאת אומרת? בעדות בבית משפט אתה מתכוון? ת:
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 1 כן. כן.  ש:

 2 טוב.  ת:

 3את אמרת דברים בערך דומים אני רק אצטט לך, השאלה היתה  118ושם בעמוד  ש:

 4על אותה נסיעה הם מפמפמים לך והחוקרת אומרת לך שמתן רימה אותך ועשו 

 5בך שימוש ואת כלי ואת קוף של מתן דהן לעשות צ'ירקס עם ישראל ביתנו ואת 

 6 מאשרת שזה מה שהיה. 

 7 נכון.  ת:

 8 נכון? ש:

 9 כן.  ת:

 10ו, אמרת גם בהמשך בריענון שהיה לך שעל רקע המבוא במרכאות הזה שהיה עכשי ש:

 11 לך, את אמרת דברים לא מבחינת העובדות לא נכונים אלא מבחינת הפרשנויות. 

 12 נכון.  ת:

 13נכון? כי את באת לחקירה במצב נפשי ובמצב שהכניסו לך לראש כל מיני דברים  ש:

 14 ת שלא היו בזמן אמת. ופתאום התחלת לפרש אולי דברים בצורה קיצוני

 15 זה נכון.  ת:

 16בנושא של משרד יחסי ציבור אז קודם כל היה ברור שלצורך הרמת פרויקט כזה  ש:

 17 צריך משרד של יחסי ציבור, נכון?

 18כן ולא, עוד פעם, היה ברור שחלק מהסיבה שצריך משרד יחסי ציבור זה בשביל  ת:

 19 את זה.  שיהיו יחסי ציבור לפאינה קירשנבאום. אני לא מסתירה

 20 אבל גם לנושא,  ש:

 21 ברור.  ת:

 22 לפרויקט.  ש:

 23ברור, אבל היה, אבל אני אומר בכנות, היה ברור שחלק מלמה הסיפור של יחסי  ת:

 24ציבור היה מהרגע הראשון על השולחן זה כי ברור שאם פוליטיקאי מעביר כספים 

 25 . קואליציוניים לפרויקט מסוים הוא רוצה לראות שיש לו ערך תקשורתי מזה

 26 מה, שוחחתם על זה? דיברת על זה עם מישהו? ש:

 27 לא, זה היה מובן מאליו כי זה, אני רגילה לזה, זה ככה עובד.  ת:

 28 זאת אומרת ככה הדברים קורים.  ש:

 29לא תמיד שוכרים משרד יחסי ציבור אבל אני יודעת שגם, גם אגב שקיבלנו כספים  ת:

 30כספים קואליציוניים היה לא קואליציוניים אלא כספי ממשלה לא בצורה של 

 31הרבה, תמיד הרבה עיסוק ביחסי ציבור, בציטוטים, בלוודא שיש הוצאות, תמיד 

 32 שמקבלים כסף ציבורי יש עיסוק רב בעניין הזה של תקשורת. 

 33 הפרויקט שלמשל הכנס של הצעירים ולפרסם אותו וליחצן אותו, ולהרים את ש:
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 1 לא, ברור,  ת:

 2 זה לא מטרה חיובית שאת ראית אותה? ש:

 3זה כן, אבל אני אומרת, אני לא, לא מכחישה את העניין שהסיבה המרכזית שהיה  ת:

 4צריך לקחת משרד יחסי ציבור בשביל שיהיה יחסי ציבור לפאינה, זה נאמר גם 

 5 שון. מהרגע הרא

 6 מי אמר את זה? שזה הסיבה,  ש:

 7לא דיברנו על זה מאוד לעומק אבל זה היה ברור, מתן אמר את זה בצורה ברורה  ת:

 8 וזה גם לא משהו שהפתיע אותי, שזה ברור שהיא מצפה לקרדיט תקשורתי. 

 9 שהיא מצפה לקרדיט תקשורתי זה בסדר,  ש:

 10 כן.  ת:

 11 את מכירה פוליטיקאי שלא מצפה? ש:

 12 לא, בגלל זה אמרתי,  ת:

 13יפה, אבל שהנושא של משרד יחסי ציבור נלקח בשביל יחסי הציבור של פאינה,  ש:

 14 זה נאמר ועל זה את שילמת?

 15 לא, לא.  ת:

 16 אז לא הבנתי.  ש:

 17שמתן אמר, אני זוכרת כבר מהפגישה הראשונה נלקח משרד יחסי ציבור לעשות  ת:

 18 יחסי ציבור לכל הפרויקט השנתי הזה. 

 19 . יפה ש:

 20 ועוד פעם, בהתחלה דובר על דברים הרבה יותר גדולים.  ת:

 21והיה ברור שבמסגרת יחסי הציבור וחשיפת הפרויקטים פאינה קירשנבאום  ש:

 22 שהייתה דמות הפוליטית תקבל חשיפה, 

 23 כן.  ת:

 24 זה כבר דיברנו. נכון? ש:

 25 כן.  ת:

 26 אפשר לנהל פרויקט כזה בלי יח"צ? כב' הש' לוי:

 27פרויקט בלי יח"צ, השאלה כמה חשיפה אתה רוצה, לפעמים אפשר לנהל כל  ת:

 28עושים , היתה תקופה שלא היה לעמותה משרד יחסי ציבור, היה תקופות שהיה 

 29 לנו דובר אינהוס והיה תקופות שלא היה בכלל. 

 30 אוקי.  כב' הש' לוי:

 31אם נסכם את הנושא הזה, הנושא של משרד יחסי ציבור ופעילות מסוג כזה  ש:

 32איש ציבור וקבלת קרדיטים זה דבר מקובל, ידוע וכך את ראית את  וחשיפה של

 33 זה גם במקום הזה?



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ
 

 2018אוקטובר  31 

 

 3250 

 1 נכון.  ת:

 2 עכשיו, חקרו אותך פה על המשרד של בן חורין, נכון? ש:

 3 כן.  ת:

 4 המשרד של בן חורין זה היה משרד שעבד באופן קבוע עם איילים.  ש:

 5 נכון.  ת:

 6הפרדה שלא אותו משרד שנותן להם ובשלב מסוים רונן אמר שהוא רוצה לעשות  ש:

 7 יחסי ציבור באופן קבוע, 

 8 רונן? מתן.  ת:

 9 מתן, סליחה. ליחצן גם את הפרויקט הזה.  ש:

 10 נכון.  ת:

 11 ואז הוא בא עם השם של רונן צור.  ש:

 12 נכון.  ת:

 13 נכון? את על השם של רונן צור שמעת ממתן? ש:

 14 נכון.  ת:

 15נכון? שציטטו לך פה בחקירה ראשית שאמרת שאת מניחה שהבנת שבאיזה שהיא  ש:

 16צורה פאינה ודאוד מעוניינים בזה זה היה איזה שהם מחשבות אבל את הוספת 

 17 ואמרת בחקירה לא היה על זה דיון. 

 18 נכון.  ת:

 19זאת אומרת זה אולי היה לך עבר במוחך, אבל מי שהחליט שצריך להעביר למשרד  ש:

 20ור שונה מהמשרד הקבוע של איילים ומי שנקב בשם של רונן צור, היה יחסי ציב

 21 מתן?

 22 כן.  ת:

 23עכשיו, גם לגבי נקרא לזה הקונסטרוקציה של התשלום שההסכם, אתם, העמותה  ש:

 24שלך את חותמת בשם העמותה ואתם משלמים לרונן צור ואיילים )לא ברור( לכם 

back to back ?25 גם זה היה לרעיון ולבקשת מתן 

 26 נכון.  ת:

 27כשהרציונל היה ואת העדת על זה שרואה החשבון שלהם, את מכירה את השם  ש:

 28 יוסי חוגרי?

 29 כן, אבל יוסי הוא לא הרואה חשבון, אני טועה? הוא היה מנהל כספים לדעתי.  ת:

 30 יכול להיות.  ש:

 31 שמנהל הכספים.  הוא אמר לי שהרואה חשבון אמר את זה, הוא לא אמר ת:

 32בכל אופן, שלך נאמר שרואה החשבון אמר שלא טוב שיראו שלאיילים יש שני  ש:

 33 משרדי יח"צ ולכן שאתם תשלמו והם יחזירו לכם?
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 1 נכון.  ת:

 2 וזה היה הרעיון וככה קיבלת את זה וראית את זה בצורה הכי סבירה בעולם,  ש:

 3ה מתעסקים באיזה הוצאות זה לא היה נשמע לי טענה מוזרה. רואי חשבון הרב ת:

 4כתובות בתוך הוצאות של עמותה ומעבירים מסעיף לסעיף כדי שזה ייראה טוב, 

 5 הם מתעסקים בזה. 

 6 היתה פה גם שורה של עדים שהעידו ביניהם למשל נמי שהוא, ש:

 7 מנכ"ל של רונן צור.  ת:

 8י היה מנכ"ל של רונן צור ואנשים נוספים, העידו שזה מקובל לקחת משרד יחס ש:

 9 ציבור חיצוני כשיש תיאגוד של עמותות לצורך פרויקט מסוים. 

 10 נכון.  ת:

 11לגבי מי זה הלקוח של רונן צור, את אמרת  117שנשאלת בתיק איילים בעמוד  ש:

 12הלקוח של רונן צור זה שלושת הארגונים שזה למעשה איילים, רוח חדשה וצעירי 

 13 תל אביב. נכון?

 14 כן.  ת:

 15ואמרת שהעמותות משלמות לרונן צור  118ך בעמוד עכשיו, המשכת ושאלו אות ש:

 16שכר טרחה עבור יחסי ציבור כך זה עובד וגם פאינה כסגנית שר המקדמת את 

 17 הנושא נהנית מיחסי ציבור ומחשיפה. 

 18 אוקי. מה השאלה? ת:

 19 מאשרת? ש:

 20 שאמרתי את זה? ת:

 21 לא, שזה נכון.  ש:

 22 כן.  ת:

 23 שזה  מה שהיה.  ש:

 24 כן.  ת:

 25מבחינתך לא ראית איזה שהיא בעיה על סמך מה שידעת אז בזמן אמת את  ש:

 26 שפאינה מקבלת קרדיט למשל באירוע שהיה בכנסת. נכון?

 27 שמה? שלא ידעתי שהיא מקבלת,  ת:

 28 לא, שלא ראית בעיה בזה.  ש:

 29 לא, בזה לא.  ת:

 30 עכשיו,  ש:

 31 ומה לגבי הנושאים האחרים? כב' הש' לוי:

 32 מה? ת:

 33 בי הנושאים האחרים? כמו ארנונה, כמו, מה לג כב' הש' לוי:
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 1 ברור שזה בעייתי אבל לא ידעתי את זה עד שהייתי בחקירה.  ת:

 2 זאת אומרת כשאת שילמת חשבת שאת משלמת על נושאים, את אומרת,  כב' הש' לוי:

 3לא, לא חשבתי שאני משלמת על זה שיהיה קמפיין נגד חנין זועבי, ברור שלא  ת:

 4 ידעתי. 

 5החשיפה התקשורתית שהתכוונת שהיא מובילה את הפרויקט היא בהקשר של  כב' הש' לוי:

 6 הצעירים, 

 7 של הצעירים, בוודאי.  ת:

 8 לא בהקשרים אחרים? כב' הש' לוי:

 9 בוודאי.  ת:

 10 את יודעת איזו חשיפה היא קיבלה בהקשרים אחרים? ש:

 11 לא, לא. לא התעסקתי עם זה.  ת:

 12הרשימות האלה זה רשימות שלא ראית אותם את כשהראו לך בחקירה את  ש:

 13 מעולם קודם?

 14 לא.  ת:

 15 את התעמקת בהם? את יודעת מה נעשה בפועל? ש:

 16 מה? בחקירה? ת:

 17 בכלל ברשימות האלה דוגמת ת,  ש:

 18 מה זה התעמקת? ראיתי את זה רק בחקירות.  ת:

 19 כן, אבל בדקת מה מזה נעשה? מה יצא לפועל? מה היו רק רעיונות? ש:

 20 כנסתי. לא נ ת:

 21 הראו לך רשימה ואמרו לך תראו על מה שילמתי ולכן אמרת נדהמתי, נכון? ש:

 22כן, אבל זה לא משנה כי זה עסק העיסוק בנושאים האלה זה דבר שלא ידעתי שזה  ת:

 23 מה שעשו. 

 24 אבל בפועל את יודעת,  ש:

 25 אם נכנסתי לראות כמה כתבות היו בדיוק ומה זה? לא.  ת:

 26 לא, אם את יודעת בכלל אם היו כתבות? את ידעת? ש:

 27 לא מעבר למה שכתוב, לא.  ת:

 28את העמקת בכתוב? הרי יש הבדל בין בא איש יחסי ציבור ומציע עשרות נושאים  ש:

 29 לאם משהו מזה בכלל יצא לפועל. 

 30 ות, אני לא, אפשר לראות שם, חבל, אפשר לרא ת:

 31 אני שואל אותך רק אם את יודעת אם משהו מזה יצא בכלל לפועל.  ש:

 32שוב, אני לא זוכרת בעל פה, אפשר לראות, יש תאריכים לדעתי של כתבות, לא?  ת:

 33 נראה לי, 
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 1 את יודעת אם הכתבות האלה מי יזם אותם? ש:

 2 תקשיב, אני לא נכנסתי לפרטים, הראו לי,  ת:

 3 שואל אותך. אבל זה מה שאני  ש:

 4 שניה, אני לא, אני עברתי על המסמכים,  ת:

 5 כן.  ש:

 6הבנתי משם באופן ברור שעסקו בפעילות יחסי ציבור שלא קשורה לנושא  ת:

 7 הצעירים. 

 8 יפה.  ש:

 9 עכשיו אתה שואל אותי פרטים? לא יודעת.  ת:

 10אני שואל אותך פרטים. אז הראו לך פה כמה דפים עם רשימות ארוכות ולמשל  ש:

 11ינטרנט, נענע, וכו' וכו', אני שואל אותך האם מעבר לזה שהראו לך ואמרו לך א

 12 תראי על מה את שילמת,  

 13 לא, מעבר לזה למה שכתוב שם לא ידעתי.  ת:

 14 לא ידעת. לא נכנסת לפרטים, לא הלכת ובדקת,  ש:

 15 לא, לא הלכתי ובדקתי.  ת:

 16 ואת לא יודעת מה אם בכלל נעשה מכל מה שכתוב פה.  ש:

 17 רק מה שכתוב.  ת:

 18 הראו לך ואמרו לך תראי זה מה שנעשה על זה את שילמת.  ש:

 19 אני אומרת אז הנחתי שמה שכתוב פה זה הנכון.  ת:

 20 ומההנחה הזו יצאת לדרך ואמרת שאמרו לך את זה נדהמת. נכון?  ש:

 21 תשמע לי, אני לא מצליחה להבין את הבעיה, אבל.  ת:

 22 אני אומר רק במשטרה,  ש:

 23כן, נדהמתי מזה שמשרד יחסי ציבור עסק בנושאים שלא קשורים לצעירים כי לא  ת:

 24 זה מה שהבנתי כשחתמתי על החוזה. 

 25אבל את לא יודעת כמה הוא עסק בזה, מה הוא עשה בפועל, אם נעשו בפועל מעבר  ש:

 26 לרשימות, 

 27 לא, לא.  ת:

 28 לא ידעת כלום מעבר למה שהחוקרת הציגה לך.  ש:

 29 נכון.  ת:

 30עכשיו, שנשאלת בקשר לקשר שלך למשרד רונן צור את אמרת בהודעה שלך אני  ש:

 31 ,33מצטט משורה 

 32 איפה? 33שורה  ת:
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 1לא, מצטט רק בשביל הפרוטוקול. כך מציגה לך החוקרת שאלה "כיום מחומר לא,  ש:

 2החקירה ברור לנו כי ההסכם המדובר בין רוח חדשה לבין צור תקשורת היה על 

 3מנת להעניק שירותי יעוץ וחשיפה תקשורתית לפאינה מישראל ביתנו. כיום ידוע 

 4"צ על אף שאת כי עמותת רוח חדשה בתקופת ההסכם לא קיבלה שום שירותי יח

 5בעצמך שילמת לרונן צור את הכספים. האם את מאשרת את מה שאנו יודעים?" 

 6והתשובה שלך אני מצטט "לי היו אין ספור שיחות עם משרד היח"צ רונן צור 

 7בעיקר עם ניסן לגבי עבודת יח"צ לרוח חדשה ולאיילים. נעשו ניסיונות אמיתיים 

 8לי את זה במיילים ויש לי כתבות",  שלהם לתפור כתבות על פעילות העמותות, יש

 9 זה נכון?

 10 כן.  ת:

 11את ממשיכה "במבחן המציאות הייתי בשתיים שלוש פגישות איתם והרבה  ש:

 12 מיילים", זה נכון?

 13 כן.  ת:

 14ואת ממשיכה ואומרת "הבנתי לאורך כל הדרך מרגע החתימה על ההסכם עם רונן  ש:

 15פים שאנחנו הובלנו עם צור היתה שעבודת היח"צ תהיה על הפרויקטים המשות

 16פאינה סביב נושא צעירים כמו כנס הצעירים בכנסת. לי היה ברור שפאינה תקבל 

 17 ציטוטים", נכון?

 18 נכון.  ת:

 19 עכשיו לגבי הכנס בכנסת,  ש:

 20 למה עצרת פה? עו"ד אבן חן:

 21 למה לא? דיברנו על מה שהיא ראתה מהחוקרת.  עו"ד ג. אדרת:

 22 . לא, רק המשפט הנוסף עו"ד אבן חן:

 23לא, אותי מעניין מה היא ידעה בזמן אמת. לא מה שפמפמו לה בראש החוקרים  עו"ד ג. אדרת:

 24דרך החקירות. עכשיו, תאמרי לי לגבי כנס משנים כיוון. בכנס הזה בהכנה שלו 

 25ובכנס עצמו את לקחת חלק מאוד גדול בארגון הכנס והרבה מהעבודה היתה 

 26 מולך, נכון?

 27 נכון.  ת:

 28זה מבחינת היח"צ, החשיפה, הדמויות המשתתפות הוא היה כנס עכשיו, הכנס ה ש:

 29 מוצלח. 

 30 כן.  ת:

 31 ואת היית פעילה בו,  ש:

 32 כן.  ת:

 33 גם בהכנות וגם בכנס עצמו,  ש:
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 1 נכון.  ת:

 2 את למעשה היית הדוברת שהצגת את המשתתפים, נכון? ש:

 3 כן, הנחיתי אותו אני חושבת.  ת:

 4 קירשנבאום היו עוד דמויות ציבוריות?הנחית את הכנס. פרט לפאינה  ש:

 5 מה זה דמויות ציבוריות? חברי כנסת? ת:

 6 חברי כנסת.  ש:

 7 היו, אני לא זוכרת מי אבל היו עוד חברי כנסת.  ת:

 8 דפני ליף היתה.  ש:

 9 דפני ליף היתה, ארי שביט,  ת:

 10 טרכטנברג.  ש:

 11 אסף זמיר. היו עוד כל מיני.  ת:

 12 טרכטנברג נאם גם.  ש:

 13להיות, אני זוכרת שדיברו עוד חברי כנסת, אני לא זוכרת מי, אבל זה כתוב,  יכול ת:

 14 אין פה, 

 15 הכל כתוב.  ש:

 16 עשינו שיחה בווידאו קונפרנס עם מורן, שכחתי את השם, מברלין, העיתונאית.  ת:

 17 ולמעשה,  ש:

 18 היה פרופסור, לא זוכרת מי דיבר.  ת:

 19 פרופסור זה טרכטנברג.  ש:

 20 ות אקדמית, לא זוכרת מי. לא, לא. איזה דמ ת:

 21אוקי. עכשיו, למעשה את כנציגה של עמותה, אתכן את העמותות עניין קידום  ש:

 22 הנושא, נכון?

 23 כן.  ת:

 24היה ברור לכם שהקידום, הקידום או הפרסום האישי ייפול על אנשי הציבור לא  ש:

 25 עליכם, הם מקבלים את החשיפה, נכון?

 26 ברור.  ת:

 27אבל מבחינתכם החשיבות היא קידום הנושא שבאותה תקופה היה נושא מאוד  ש:

 28חם של ירידת צעירים מהארץ, במיוחד לברלין ורציתם לקדם את הנושא ולחשוף 

 29 אותו, 

 30אותנו עניין בעיקר לקדם את הפרויקטים, היה ברור שהכנס הוא בשביל לייצר  :ת

 31באז סביב הנושא ובשביל, עוד פעם בשביל לייצר ניראות תקשורתית לפאינה כדי 

 32 שתתמוך בפרויקטים אבל אותנו עניין הפרויקט. 
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 1אני מציג לך איזה שהוא מסמך שכותרות כנס מיוחד משנים כיוון סיכום פגישת  ש:

 2 בודה. מה זה המסמך הזה?ע

 3 זה מסמך הפקה של הכנס.  ת:

 4 מי ערך אותו? מה הקשר שלך אליו? ש:

 5 לא זוכרת מי ערך אותו. קשר שלי, אבל זה תואם איתי, לא זוכרת מי כתב את זה.  ת:

 6 אני מבקש להגיד אדוני.  עו"ד ג. אדרת: 

 7 , לא? 79זה נ/ כב' הש' לוי:

 8 

 9 החלטה

   10 

 11 . 79התקבל וסומן נ/

 12 

 13     ,  במעמד הנוכחים.2018באוקטובר  31ניתנה והודעה היום, 

________________ 14 

 15 ירון לוי, שופט

 16 

 17 

 18 אני רוצה להציג מייל שלך, מה המייל הזה? תוכלי לדעת בבקשה. קשור גם לכנס.  עו"ד ג. אדרת:

 19 כן , מבקשים להגיש? כב' הש' לוי:

 20 כן בבקשה.  עו"ד ג. אדרת:

 21 יש התנגדות? ' הש' לוי:כב

 22 לא.  עו"ד אבן חן:

 23 

   24 
<#22#> 25 

 26 החלטה

 27 

 28 

  29 

 30 . 80התקבל וסומן נ/

 31 
<#6#> 32 

 33 
 34 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 35 
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 שופט, לוי ירון

 1 

 2 מכירה את המסמך? ש:

 3 את המייל? ת:

 4 כן, את כל המייל ואת הצרופה שלו והסיכום פגישה.  ש:

 5 לא, אני זוכרת במעורפל, כי זה לא היה בחקירות לדעתי, זה, אבל,  ת:

 6 את נחקרת על זה בתיק השני.  ש:

 7 אוקי, יכול להיות.  ת:

 8 זה מייל שלך? ש:

 9 כן, זה נשמע לי הגיוני,  ת:

 10 והצרופות? ש:

 11 זה ניסוח שלי ואני פשוט לא בדיוק זוכרת.  ת:

 12 טוב.  ש:

 13לא, אבל את הנושא אני זוכרת, זה מה, הקמת קרן השקעות ליזמות חברתית זה  ת:

 14גם מוזכר פה שזה מה שרצינו שפאינה תכריז בכנסת ואז כמו שאמרתי קודם, יום 

 15 לפני כן נאמר לנו שבסוף לא יהיה כסף לזה ויהיה רק כסף לעמותות. 

 16 . 25.6-וקי, אז הכנס ראינו היה בסוף יוני בא ש:

 17 כן.  ת:

 18ושמענו פה עדויות ורוצה לשמוע את דעתך, כולם אמרו פה אחד שהכנס היה מאוד  ש:

 19 מוצלח. זו גם היתה דעתך?

 20 כן.  ת:

 21 ובעקבות הכנס היה המשך, נכון? המשך פעילות בנושא צעירים.  ש:

 22זה היה יום לפני שפרץ צוק איתן,  היתה ישיבה אולי כמה שבועות אחרי כן אצל, ת:

 23אפשר לבדוק מתי זה, היתה ישיבה אצל פאינה בכנסת עם דפני ליף וכל מיני 

 24דמויות שהיו מעורבות סביב הכנס, לדעתי אפילו ארי שביט היה בעצמו, לא 

 25 זוכרת. 

 26 אז תראי,  ש:

 27 ואז התחלנו לדבר על פרויקטים להמשך השנה.  ת:
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 1 , 7.7.14ורום שינוי כיוון אני מציג לך פה סיכום, פ ש:

 2 זה מאיפה?  עו"ד אבן חן:

 3 מתיק איילים.  עו"ד ג. אדרת:

 4 אז זאת הפגישה לדעתי שדיברת עליה עכשיו.  ת:

 5 להגיש? כב' הש' לוי:

 6 כן בבקשה.  עו"ד ג. אדרת:

 7 

   8 
<#23#> 9 

 10 החלטה

 11 

 12 

  13 

 14 . 81התקבל וסומן נ/

 15 
<#6#> 16 

 17 
 18 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 19 

 
 

 שופט, לוי ירון

 20 

 21"בתחילת יולי היתה  165-בשורה מ 24.12-אני מקריא לך מה אמרת בחקירה ב ש:

 22בכנסת, היו המון אנשים פגישה עם פאינה זה היה לפני תחילת צוק איתן, זה היה 

 23איש, אחד הדברים שסוכם  15וגם דפני ליף היתה בפגישה הזאת, משהו כמו 

 24 שאנחנו רוצים לצאת לפרויקט של שילוב צעירים בוועדות הכנסת".

 25 נכון.  ת:

 26"על פי רעיון של ליף והייתה מן כזה אמירה שאלישבע תהיה אחראית על זה כי  ש:

 27ס להתעסק בפרויקט הזה, זה של צעירים זה יש לי ידע על זה והיה לי אינטר

 28התחבר לי. פאינה אמרה שהיא תפנה לכל היושבי ראש של הוועדות. סוכם שאני 
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 1אבנה תוכנית עבודה וזה נמרח כמה שבועות. היו גם חגים, היח"צ היה אמור 

 2 לשרת גם את זה, אני יודעת שניסו לתפור כתבה באולפן שישי".  זה מדויק?

 3 כן.  ת:

 4 , בסמוך לאחר מכן היה מבצע צוק איתן, נכון? רק לא שומעים. עכשיו ש:

 5 כן, כן, סליחה.  ת:

 6 שגרם לאיזה שהוא הפסקה ונתק, נכון? ש:

 7 נכון.  ת:

 8 בפעילות.  ש:

 9 כן.  ת:

 10 עכשיו, הנושא של, בנושא של דרום איתן את היית קשורה? ש:

 11לקחתי חבר'ה לא ממש, לא, באתי באחד מימי שישי כאילו בשביל לתמוך וזה,  ת:

 12מירושלים ובאנו לעשות קניות, לא זוכרת איפה זה היה אבל עמותת איילים 

 13 ארגנה מן יום כזה של קניות באחת הערים בדרום, נדמה לי אשדוד, לא זוכרת. 

 14 לתמוך בתושבי הדרום.  ש:

 15 כן.  ת:

 16 להביא אנשים ממרכז הארץ, מצפון הארץ, כדי לערוך קניות כדי לתת פרנסה שם.  ש:

 17כן, אז פרסמנו את זה ואפילו הוצאנו לזה אוטובוס לדעתי או משהו בסגנון הזה,  ת:

 18 כבר לא זוכרת במדויק. 

 19 . 28.8.2014-אני רוצה להציג לך פה איזה הוא פלט מסמכים שאת מפנה לדאוד ב ש:

 20 זה לא היא מפנה. זה מתן שולח.  עו"ד אבן חן:

 21 מתן, נכון.  עו"ד ג. אדרת:

 22 זה הפרויקט של הדיור להשכרה. כן,  ת:

 23 זה פרויקט,  ש:

 24מיליון שקלים זה הפרויקט שדיברנו עליו, עוד לא  130זה הפרויקט שכשדובר על  ת:

 25 היה לו נייר אז אבל זה היה הרעיון. 

 26 

 27 

 28 

 29 

   30 
<#24#> 31 

 32 החלטה

 33 
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 1 

  2 

 3 .82התקבל וסומן נ/

 4 
<#6#> 5 

 6 
 7 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 8 

 
 

 שופט, לוי ירון

 9 

 10ואז, אני כבר לא זוכר איך זה קרה ומתן התקשר אלי איזה יום ואמר שהוא נפגש  ת:

 11לפיד ושיש לו עניין לעשות איזה מאצ'ינג מכמה, להביא כספים עם יאיר 

 12קואליציוניים מכמה מפלגות בשביל לקדם את התוכנית הזאת. ישבנו וכתבנו לזה 

 13תוכנית, לדעתי אפילו שכרנו איזה יועץ כלכלי שיעשה לנו מודלים כלכליים לדיור 

 14 להשכרה. 

 15 רגע, אולי שניה אחת,  ש:

 16 כן.  ואז כתבנו לזה תוכנית, ת:

 17 . נכון?28.8-רק שניה, לפני, אני הצגתי לך פה מייל של מתן מ ש:

 18 כן.  ת:

 19 שזה מסמך שאת כותבת.  16.8-אני רוצה להציג לך פה איזה שהוא מסמך מה ש:

 20 נכון.  ת:

 21 רק תספרי לנו על ההקשר.  ש:

 22זה מה שהתחלתי להגיד עכשיו, היה איזה יום שמתן נפגש איתי ועם מיכאל בתל  ת:

 23 ואמר, שכחתי להגיד, שהוא, לא זוכרת בדיוק אבל הוא דיבר עם יאיר לפיד, אביב 

 24 

 25 

   26 
<#25#> 27 

 28 החלטה

 29 
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 1 

  2 

 3 . 83התקבל וסומן נ/

 4 
<#6#> 5 

 6 
 7 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 8 

 
 

 שופט, לוי ירון

 9 

 10מיליון  100והוא דיבר נדמה לי עם עוד איזה מפלגה, בוא נארגן ביחד לא יודע איזה  ת:

 11שקל או לא זוכרת בדיוק את הסכום בשביל לייצר, קראנו לזה שכונות צעירים. 

 12זה היה קשור לצוק איתן כי היה איזה עניין לעזור בעיקר לדרום ואני חושבת שפנו 

 13דנטים בדרום ואז הוא אמר בואו נעשה אל מתן ואמרו לו בוא תקים עוד כפרי סטו

 14את זה כבר בכל הארץ, משהו כזה, אני כבר לא זוכרת בדיוק. ואז ישבנו וכתבנו 

 15תוכנית לזה. והפגישה שהייתה אמורה להיות כמה חודשים אחר כך עם יאיר לפיד 

 16שבוטלה בגלל שהכריזו על בחירות ואחת השיחות טלפון היתה, היתה על הנושא 

 17את הנייר הזה, מתן כתב חלק, אני ערכתי את זה, כאילו כתבנו  הזה. אז כתבנו

 18 את זה ביחד. 

 19 , כן?16.8.14-זה המסמך מ כב' הש' לוי:

 20הוא שלח פחות או יותר את אותו מסמך, זה אותו  28.8-כן, ומה שהוא מראה שב ת:

 21 מסמך רק סופי. 

 22 אותו מסמך רק יותר עבה.  כב' הש' לוי:

 23 כן, עם יותר פרטים.  ת:

 24 אוקי.  ' הש' לוי:כב

 25 זה אותו מסמך רק עם נספחים.  ת:

 26עכשיו, הנושאים הללו שאנחנו רואים פה שהגשנו עכשיו הם המשיכו להיות על  ש:

 27 הפרק אני מבין, 

 28 עד שהכריזו על הבחירות.  ת:

 29 עד שהכריזו על הבחירות שזה היה מתי? בסוף נובמבר?  ש:
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 1 אני לא יודעת, לא זוכרת אבל זה לא בעיה לבדוק את זה.  ת:

 2 אוקי. בכל מקרה, אני רוצה להציג לך, ש:

 3 . 15.12אני אגיד לך בדיוק כי זה השיחה הזאת שהייתה לי עם מתן,  ת:

 4 , אמצע דצמבר. 15 ש:

 5 כן.  ת:

 6מציג לך פה מייל שאת שולחת לדאוד. תאמרי לי למה זה עכשיו תראי פה, אני  ש:

 7 קשור וועדת כנסת, וועדות כנסת מסמך ראשוני. 

 8 זה שילוב צעירים בוועדות הכנסת.  ת:

 9 שזה? אני מבקש להגיש כבודו. שזה? ש:

 10 

   11 
<#26#> 12 

 13 החלטה

 14 

 15 

  16 

 17 . 84התקבל וסומן נ/

 18 
<#6#> 19 

 20 
 21 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 22 

 
 

 שופט, לוי ירון

 23 

 24 ?7.7-זה אותו פרויקט שדיברתם עליו בפגישה של ה ש:

 25, המשכנו לדבר עליו בפגישה השנייה 7.7-התחלנו לדבר עליו בפגישה של ה ת:

 26שהייתה אצל פאינה במשרד הפנים בתל אביב וכל השיחות שאני שאלתי עליהן 

 27לפני כן, על הרכז והזה, זה על הפרויקט הזה. הכוונה היתה לשלב סטודנטים 

 28, וועדות שיישבו בוועדות הכנסת וירימו דגלים בנושאים שקשורים לצעירים

 29 חינוך. 
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 1אני רוצה להראות לך פה איזה שהוא מסמך שכותרתו עקרונות לתוכנית נבחרת  ש:

 2 צעירי הכנסת, לזה את מתכוונת?

 3 כן.  ת:

 4 מי ערך את המסמך הזה? ש:

 5אני לא זוכרת אבל יכול להיות שאני, אני חושבת שאחד הרכזים שלי, אחד  ת:

 6העובדים שלי ואני אחר כך עברתי על זה, אני מניחה שזה מה שהיה. ביקשתי 

 7 מאחת העובדות שלי להכין איזה תוכנית. 

 8זאת אומרת האם זה נכון, אלישבע, שלאחר אותו כנס צעירים בכנסת משנים כיוון  ש:

 9היו עוד רעיונות לפעילות של בנושאים של צעירים בשילוב ישראל  7.7-הפגישה ב

 10 ביתנו ופאינה קירשנבאום?

 11 כן.  ת:

 12 והם למעשה המשיכו ונעצרו רק בגלל ההחלטה על הבחירות? ש:

 13 נכון.  ת:

 14הנושא שפה חברי שאל אותך והראה לך שיחות והשמיע לך שיחות של חיפוש אחר  ש:

 15 רכז. 

 16 כן.  ת:

 17 זה?התייחס לנושא ה ש:

 18 כן.  ת:

 19 מה זה הנושא הזה? עו"ד אבן חן:

 20 לפרויקט הזה.  ת:

 21 לפרויקט שדיברנו עכשיו של צעירים, עידוד,  עו"ד ג. אדרת:

 22 שילוב צעירים בוועדות הכנסת קראנו לזה.  ת:

 23 ולמה היה צריך רכז? ש:

 24שיתפעל  את זה , צריך לגייס סטודנטים, צריך לחבר סטודנטים לכל אחת  ת:

 25סת, צריך לעשות להם הכשרה, מישהו צריך לעבוד בזה, לא יכולתי מוועדות הכנ

 26 להפיל את זה על הצוות הקיים. 

 27 אני שואל מבחינה זאת שזה היה צורך אמיתי,  ש:

 28 כן.  ת:

 29 זה לא היה איזה פיקציה לייצר תפקיד למישהו או לתת ג'וב על הנייר למישהו? ש:

 30לגת העבודה, זה, אתם יכולים עוד פעם, לקחנו לתפקיד מישהו שהיה פעיל במפ ת:

 31 לראות את קורות החיים שלו. זה לא, לא נראה לי שיש הוכחה יותר טובה מזה. 

 32 בסופו של דבר כמו שאמרנו זה לא יצא לפועל בגלל ההכרזה על הבחירות,  ש:

 33 נכון.  ת:
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 1 שמכריזים על בחירות אז כבר כל,  ש:

 2מתפזרת הכנסת, לא, התקשרתי מיד שהכריזו על הבחירות התקשרתי לדאוד  ת:

 3ושאלתי אותו תגיד אפשר להוציא את הפרויקט לפועל עדיין הוא אמר לי לא. זהו. 

 4וכל זה היה שבוע לפני שפרצה הפרשה אז אמרנו אוקי הוא אמר בחירות יהיו, היו 

 5 אמורות להיות במרץ, נעשה את זה איך, אחרי הבחירות. 

 6 עכשיו, אני רוצה, לגבי הפגישה שדיבר איתך פה חברי באותה ארוחת צהריים.  ש:

 7 כן.  ת:

 8 את זוכרת מועד? ש:

 9 מה? את התאריך? ת:

 10 בערך מתי זה היה? ש:

 11 .2.10יש את זה, זה ביום הזה של היומן,  ת:

 12. ולגבי הפגישה הזאת את אמרת שהציגו לך את האמירה שכאילו מתן אמר 2.10 ש:

 13 523לרן שנותנים יחסי ציבור תמורת כספים קואליציוניים ואת אמרת בשורות 

 14 , 528עד 

 15 איפה? עו"ד אבן חן:

 16 בהודעה.  עו"ד ג. אדרת:

 17 לא, איזה? עו"ד אבן חן:

 18ליבנה באותה חקירה בנוסף באותה ארוחת . הקריאו לך ככה "עוד אומר רן 12.3 עו"ד ג. אדרת:

 19צהריים מתן אמר לי שמאחר ופאינה מעבירה לאיילים כספים קואליציוניים 

 20איילים ורוח חדשה עוזרים לה ומשלמים לה את הכספים עבור שירותים 

 21האישיים שהיא קיבלה מטעם ת.ר.א ורונן צור לקידום תדמיתה האישי, הפוליטי 

 22 מת לא זוכרת שנאמר משפט כזה".והציבורי", תגובתך "אני בא

 23נכון. אני גם לא חושבת שנאמר משפט כזה, לא רק שאני לא זוכרת. לא הייתי  ת:

 24 עוברת על דבר כזה על סדר היום. 

 25אבל זה בדיוק מה שרציתי לשאול, כשאת אומרת אני לא זוכרת אז יכולים להגיד  ש:

 26 את לא זוכרת הוא אמר. 

 27 לא, אני,  ת:

 28  אם היית שומעת, ש:

 29אני לא זכרתי שהוא היה בארוחת צהריים הזאת, זאת הבעיה, שלא זכרתי שהוא  ת:

 30היה שם בכלל כי כשאני שאלתי בחקירה הראשונה אמרו לי רן היה בזה ואני 

 31זוכרת שאמרתי לאירית רן לא היה שם. אין, לא זכרתי שהוא היה שם. יש דברים 

 32סיכוי שהוא אמר דבר כזה,  שאני זוכרת טוב ויש דברים שלא אבל אני אומרת, אין

 33באמת, יכול להיות שהוא אמר משהו דומה לזה ושלא משתמע ממנו מה שמשתמע 
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 1ממה שאתה אומר ויכול להיות שזה כן נאמר, אני אומרת דבר כזה במלל הזה לא 

 2 נאמר. 

 3שואלים אותך ככה "אנו  7משורה  128בחקירה שנחקרת בתיק השני בעמוד  ש:

 4לך מהיומן שלך שהייתה פגישה בתל אביב, היו הרבה הראו  2.10.14-יודעים שב

 5איש, המשך  20-אנשים, מישהו לא יודע מעפולה, רז קיסליך" ואת אומרת "נכון, כ

 6של שאלה ואחרי זה ארוחה את יורדת עם מתן ודאוד, את יורדת עם מתן ודאוד 

 7 חובר אליכם, 

 8 נכון.  ת:

 9ן, את זה למדתי מהחקירות". "ונכון שרן ליבנה חובר גם הוא?" את אומרת "נכו ש:

 10 ואז שאלה,

 11 כן, שם זה קלדנית להבדיל מהקלטה.  עו"ד אבן חן:

 12אתה יודע מה זה צריך להיות? כתוב פה מה שהקפדת, לא יודע מה זה, אבל זה  עו"ד ג. אדרת:

 13 לא משנה, 

 14 היו המון טעויות בפרוטוקול של,  ת:

 15סי הציבור של רונן צור אבל ההמשך "שמתן אמר לרן ליבנה שהוא משלם את יח ש:

 16עבור פאינה תמורת כספים קואליציוניים" ואת משיבה "זה לא נכון. אני באמת 

 17אומרת, אני לא זוכרת במדויק את השיחה בוודאות אך זה לא נאמר כפי שהקראת 

 18זאת עתה. נשאלתי את השאלה הזאת לפחות אחת בחקירות ואמרתי שאני לא 

 19שדבר זה לא נאמר שמשרד יחסי הציבור זוכרת במדויק את השיחה אך בוודאות 

 20משרת רק את פאינה. אין שום סיכוי שדבר זה נאמר על ידי", על ידי אני מניח 

 21 שזה היה, ששמעת דבר כזה, לא שנאמר מפיך. 

 22 כן.  ת:

 23נמשיך "כלומר מה שנזכרתי עם לירן הוא שמשרד יחסי ציבור לא עובדים ואכן  ש:

 24 שה, בעקבות זה נקבע" הכוונה שנקבעה פגי

 25 כן.  ת:

 26 שזה סיפרת עליה.  ש:

 27 כן.  ת:

 28זאת אומרת לפי מה שאת זוכרת היום, אמירה כזאת שהמשרד נותן שירותים רק  ש:

 29 לפאינה את לא זוכרת שנאמרה, 

 30אני לא יודעת, יכול להיות שקמתי לשירותים והם דיברו על זה, אני באמת לא  ת:

 31 יודעת, אני אומרת דבר כזה לא נאמר לידי. 

 32 אוקי.  ש:

 33 זה בוודאות.  ת:
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 1 ומה שאת כן זוכרת שהייתה טענה שהמשרד לא נותן מספיק שירותים לעמותות,  ש:

 2 כן.  ת:

 3 ואתם רוצים לדבר על זה.  ש:

 4 כן.  ת:

 5בות זה נערכה אותה פגישה במשרדי ת.ר.א שאת לא ידעת שאת מגיעה ובעק ש:

 6 למשרדי ת.ר.א, דיברת על זה. 

 7לא, אז כבר זה היה לדעתי, לא, אז זה כבר היתה פגישה שניה, אז ידעתי שזה, אז  ת:

 8 ידעתי שרן יודע בת.ר.א בשלב הזה. 

 9 אוקי. ועם מי היתה הפגישה? את זוכרת? ש:

 10 היה על הקו. דיברנו על זה קודם.  עם רן וניסן.  ומתן ת:

 11 וזה היה בנושא של,  ש:

 12 יחסי ציבור לעמותות. ת:

 13יחסי ציבור לעמותות ולמעשה את, היתה לך טרוניה שאתם לא מקבלים מספיק  ש:

 14כי מה שקרה ואמרת את זה בעדות הראשית שאחרי העבודה היותר שירות. נכון? 

 15 מאסיבית שהייתה לקראת כנס משנים כיוון , אחרי זה היה פרק זמן שלא היה, 

 16 נכון.  ת:

 17 למעשה שום עבודה ממשית.  ש:

 18 נכון.  ת:

 19 ואתם המשכתם לשלם, נכון? ש:

 20 כן.  ת:

 21ם שהיה מלכתחילה וחשבתם שמגיע לכם יותר חשיפה גם אולי חורגת מהתחו ש:

 22לעשות יח"צ לפעילות של העמותות, אולי גם אפשר לנצל את זה לעשות יח"צ 

 23 לעמותות עצמן, וזה מה שרציתם. 

 24 כן, זה פעילות אחרת של העמותות. זה לא משנה.  ת:

 25להמשיך לקבל שירותי יחסי ציבור מאותם אנשים שאתם משלמים להם כנגד  ש:

 26  הפעילויות הציבוריות שאתם עושים.

 27 כן.  ת:

 28 ועל זה היתה השיחה.  ש:

 29 כן.  ת:

 30ובשיחה הזאת, אני לא יודע וקשה לפרש תחושות, אמרת היתה תחושה אולי זה  ש:

 31 הבין, זה לא הבין. דברים שהיו, לא תחושות, שהבקשה שלך התקבלה בחיוב. 

 32היה להם מוזר עם הדרישה הזאת, זה כן. היה להם מוזר, אני עוד פעם אומרת,  ת:

 33 היה חד משמעית. 
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 1 מה זה מוזר? איך הם הגיבו? ש:

 2מוזר ברמה שהבנתי שהצורה שבה אני ומתן ראינו את התפקיד שלהם כיחצנים  ת:

 3של הפרויקט של הצעירים שונה מאוד ממה שהם חשבו שהתפקיד שלהם. את זה 

 4ים כי נראה לי, עוד פעם זו אני אומר בכנות. לא נאמרו דברים נורא נורא ברור

 5פרשנות, שהם הבינו שמשהו שם לא בסדר, אבל יכול להיות שאפילו אחד מהם 

 6 אמר לי אני עובד בשביל פאינה, אני לא זוכרת בדיוק אבל יכול להיות, 

 7לא, לא יכול להיות, לא זוכרת, את יודעת, במשפט פלילי כל מילה כזאת יש לה  ש:

 8 משמעות. 

 9 שנים,  4יבו, אני אומרת, תקש ת:

 10 את זוכרת שמישהו אמר לך אנחנו עובדים בשביל פאינה? ש:

 11 שנים אני לא זוכרת דברים מדויקים.  4אני לא, אני עוד פעם, אני אומרת  ת:

 12 אז מה שאת לא זוכרת לא לזרוק לפרוטוקול כי אחרי זה יש לזה משמעות.  ש:

 13ת הפגישה הזו שיש פער אני אומרת שוב, אני זוכרת שכן, היה מה שהבנתי בתחיל ת:

 14גדול בין מה שאני ומתן חשבנו שהתפקיד של המשרד יחסי ציבור לבין מה שניסן 

 15 חשב שהתפקיד שלו. 

 16 מה היה? איך הבנתם את זה? ש:

 17 מזה שהם לא הבינו בכלל למה אנחנו דורשים מהם לעשות עבודה.  ת:

 18 כי אתם מבקשים לעשות עבודה לפרויקטים חדשים.  ש:

 19 בסוף, בסוף זה פרשנות, אבל, תראה, זה  ת:

 20אוקי, אז זה פרשנויות. נצא מהפרשנויות והמחשבות בלב איש, בפועל אתם  ש:

 21ביקשתם, את ביקשת כי רק את היית בפגישה, מתן היה בטלפון, לתת יותר 

 22 שירותי יחסי ציבור לעמותות והתשובה היתה חיובית, 

 23 נכון.  ת:

 24 לכך, ונעשו ניסיונות לעשות את זה.  ש:

 25 נכון. :ת

 26בנושא שחקרו אותך ותשאלו אותך וגם היום שהצגת כאילו את צריכה לתת  ש:

 27תשובות לדירקטוריון על מה את משלמת, את אמרת שזה סוג של דיבור שלך שאת 

 28 רוצה ללחוץ על מישהו אבל זה לא, זה לא ממשי. 

 29 נכון.  ת:

 30החוקרת  השאלה של 439משורה  12.3.15-לגבי סיום ההתקשרות, את נחקרת ב ש:

 31שאלה "מתי החליטה פאינה על סיום ההתקשרות?" ועל זה את עונה "לפאינה לא 

 32היה דבר בנושא. אני אמרתי את זה למתן שאני רוצה לסיים את ההתקשרות והוא 
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 1אמר לי בסדר. אני ביקשתי ממנהל הכספים שלי להוציא מכתב סיום 

 2 ההתקשרות", זה נכון?

 3ודם אז אם זה מה שאמרתי זה מה שאני אם זה, זה שונה קצת ממה שנאמר ק ת:

 4 באמת, אני לא זוכרת את הניואנסים, מצטערת. 

 5 במה זה שונה? זה מהות ההודעה שלך.  ש:

 6נאמר קודם שמתן אמר בוא נסיים את ההתקשרות ואני הסכמתי, הרי הראיתם  ת:

 7לי את המסמך סיום התקשרות ושאלת מי יזם ואני אמרתי שאני לא זוכרת בדיוק 

 8את זה, אני רואה שפה אמרתי שאני שאלתי, אני באמת לא זוכרת. אבל  מי יזם

 9 חודשים אחרי.  3אם זה מה שאמרתי בחקירה, זה מה שהיה. אני, החקירה היתה 

 10"אני לא ביקשתי רשות מפאינה או דאוד ואני  447בהמשך את אומרת כך שורה  ש:

 11למיטב  סיימתי את ההתקשרות. לפאינה או לדאוד לא היה כל קשר בנושא

 12 ידיעתי".

 13 איתי, ממני אף אחד שהוא לא מתן לא דיבר בכלל על סיום ההתקשרות. אבל,  ת:

 14 , 608הציגו לך פה את ת/ ש:

 15 כן, המסמך סיום התקשרות.  ת:

 16 נכון.  ש:

 17 זה מה שאמרתי עכשיו.  ת:

 18שאלו אותך על כל מיני תאריכים ואיך זה בדיוק יוצא בתאריך של שיחות הטלפון.  ש:

 19שהוא אותו נוסח רק את רואה למעלה  607עכשיו, הוצג פה בתיק גם מסמך ת/

 20 . 2014התאריך כתוב במילים נובמבר 

 21 יכול להיות שזה שתי גרסאות שביקשו מאיתנו אחר כך לתאריך.  ת:

 22 ?26.11-האם את יכולה לאשר או לדעת שהנוסח הראשון יצא רק ב ש:

 23יכול להיות שהמזכירה הוסיפה או שאני  אני לא זוכרת. לא יודעת למה יש שניים, ת:

 24 שלחתי למזכירה, אני לא יודעת. באמת לא זוכרת. 

 25 יכול להיות שזה הוכן,  ש:

 26 יכול להיות שאני הכנתי את זה, שלחתי,  ת:

 27 ?607זה  ת/ ש:

 28או את זה, יכול להיות שאחד מהם הכנתי ושלחתי למנהל כספים והוא שינה את  ת:

 29יות שאחד כתבתי את זה ואז מנהל הכספים היה צריך זה, אני לא יודעת. יכול לה

 30 תאריך ספציפי, יכול להיות שהפוך, אני באמת לא יודעת, אני לא זוכרת את זה. 

 31 ואת זוכרת מה נחתם? ש:

 32 לא יודעת.  ת:

 33 מבין השניים? ש:
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 1 לא יודעת, אבל אפשר לראות, יש לכם את זה בטח.  ת:

 2 אני שואל אם את זוכרת.  ש:

 3  לא זוכרת. ת:

 4 ?26.11-הוכן לפני ה 607לא זוכרת. את זוכרת אם המכתב ת/ ש:

 5 לא זוכרת.  ת:

 6שנשאלת על נושא הפסקת העבודה, שורה  127בתיק של, השני שהעדת, בעמוד  ש:

 7, שאלה "בשלב מסוים בחודש נובמבר את משוחחת עם מתן, החוקר אומר 28

 8, "אני זוכרת, היתה וכאן יש ציטוט"  122שורה  3קורא מציטוט של חקירה הודעה 

 9לי שיחה עם מתן, אמרתי לו שלא עובדים מספיק ומתן אמר לי לא לשלם", 

 10"כלומר מתן אמר לך שאם רונן צור לא עובד מספיק אז תפסיקי את התשלום?" 

 11 תשובה "נכון".

 12 נכון.  ת:

 13 זאת אומרת זה מזכיר לך שזה מה שהיה.  ש:

 14שאני רואה את זה, יכול להיות  כן. אני אגיד לך מה אני חושבת שקרה, עכשיו ת:

 15אז  10.11-שאני הוצאתי את זה עם התאריך הזה ובגלל שהצ'ק האחרון היה על ה

 16מנהל הכספים שינה את זה לנובמבר כללי כדי שזה לא יהיה יותר מידי זמן אחרי 

 17 הצ'ק האחרון. יכול להיות שזה מה שהוא עשה. 

 18 הצ'ק האחרון למתי היה? ש:

 19להיות שהוא לא רצה בהנהלת חשבונות שכאילו, הסיום  . יכול10.11-היה ל ת:

 20התקשרות צריך לצאת ביום שיוצא הצ'ק האחרון, יכול להיות שהוא לא רצה שזה 

 21 ייראה כאילו הוצאנו את זה הרבה זמן אחרי אבל השערה שלי, אני לא יודעת. 

 22תי אוקי. אז נשאיר השערות בצד. אין לך הסבר למה יש את הטיוטה או למה יש ש ש:

 23 . 608ות/ 607הגרסאות ת/

 24 לא, נשמע לי שזה מה שאמרתי, אבל אני לא יודעת בוודאות.  ת:

 25 אוקי, תודה רבה.  עו"ד ג. אדרת:

 26 כן, אין חקירה נגדית לעורך דין וייס. חקירה חוזרת? כב' הש' לוי:

 27 כן.  עו"ד אבן חן:

 28 

 29 העדה משיבה בחקירה חוזרת לשאלות עו"ד אבן חן: 

 30 את אמרת קודם שתמיד כאשר מקבלים כסף ציבורי יש עניין של קרדיט.  ש:

 31 נכון.  ת:

 32אני רוצה לשאול האם היה מקרה נוסף בעבר שקיבלת תקציב ממשלתי ומי שנתן  ש:

 33 לכם את התקציב ביקש שתשכרי משרד יחסי ציבור?
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 1חסי ציבור אבל שנדאג ליחסי ציבור , לאו דווקא השם לא, לא שנשכור משרד י ת:

 2 שלי, זה יכול להיות שם של גוף אבל וזה גם דרך אגב לא רק משרדים ממשלתיים, 

 3 בסדר, גוף, משרד, ביקשו ממכם לשכור משרד יחסי ציבור בעבר? ש:

 4 לא.  ת:

 5 לא. היה מקרה בעבר שלמעשה הכתיבו לך איזה משרד יחסי ציבור תשכרי? ש:

 6 לא.  ת:

 7 מה? ש:

 8 לא.  ת:

 9 500-. אני רואה שהעלות שדובר עליה זה כ83לא. אני רוצה להחזיר אותך לנ/ ש:

 10 מיליון שקל. 

 11 מה? ת:

 12 זה מה שכתוב.  ש:

 13 מיליון שקל? 500איך  ת:

 14 תסתכלי בעמוד, זה לא לפי עמודים, בעמוד השלישי. סך הכל עלות התוכנית.  ש:

 15 משרד יחסי ציבור.  אתה מדבר על זה, אוקי, חשבתי על ת:

 16 לא, לא. לא על יחסי ציבור.  ש:

 17 כן, יכול להיות.  ת:

 18 מיליון.  500תוכנית שכונת צעירים עלות סך הכל  83נ/ ש:

 19 כן, בניית דיור להשכרה, ברור.  ת:

 20 מיליון? 500בסדר. מהיכן היה אמור להגיע  ש:

 21שראל, מכספים אני לא זוכרת במדויק, אני זוכרת שמתן דיבר על להביא חלק מי ת:

 22קואליציוניים של ישראל ביתנו וחלק מיאיר לפיד ממשרד האוצר שזה לא כספים 

 23קואליציוניים אני מניחה. נדמה לי שהכוונה היתה שחצי יהיה ממשקיעים 

 24מוסדיים, זאת אומרת שחצי נביא כאילו כמענק ממשלתי וחצי משקיעים 

 25 מוסדיים יתנו כהשקעה שאחר כך חוזרת. 

 26 איר לפיד לגבי הסכומים האלה? לגבי הכסף?דיברת עם י ש:

 27מתן דיבר איתו לדעתי, נפגש או טלפון או לא יודעת מה, סיכמנו אז אני אומרת,  ת:

 28שנכין תוכנית, נקבעה פגישה איתו שהייתה אמורה להיות לא זוכרת מתי אבל אז 

 29הכריזו על בחירות ואני זוכרת זה מה שנאמר פה, שהתקשרה אלי נעמה היועצת 

 30 ום כרגע. שלו כתבה לי שהפגישה מבוטלת כי הוכרזו בחירות ואי אפשר לקדם כל

 31 ואחרי הבחירות קרה משהו עם כל זה? ש:

 32 לא, נו מה, היה פרשה, זה מתן הוביל את זה.  ת:

 33 אוקי.  ש:
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 1 מתן לא קידם כלום אחרי הפרשה.  ת:

 2 אין לי עוד שאלות.  עו"ד אבן חן:

 3 טוב. תודה רבה לך, סיימת את עדותך. את מבקשת שאפסוק לך הוצאות? כב' הש' לוי:

 4 מה? ת:

 5 את מבקשת שאפסוק לך הוצאות? וי:כב' הש' ל

 6 הוצאות על זה שהגעת לדיון.  עו"ד אבן חן:

 7 לא.  ת:

 8 טוב. תודה רבה לך. כן, העד הבא.  כב' הש' לוי:

 9 

 10 )המשך הקלטה( 

 11 

 12 אז אפשר לעבור בינתיים על התאריכים? כב' הש' לוי:

 13 כן.  עו"ד ג. אדרת:

 14 זה. אז ככה, יש כבר? מה?לתיק ה 512יש יחסי גומלין הדוקים בין  כב' הש' לוי:

 15 הוא קורא לו, הוא מגיע.  עו"ד אבן חן: 

 16 בסדר, אז בינתיים עניינים טכניים של המשך ההתנהלות.  כב' הש' לוי:

 17 יש לנו גם דברים להגיש בהסכמה אבל נעשה את זה בסוף.  עו"ד אבן חן:

 18 בסדר, לגבי המועדים אתם כבר יש לכם תשובות? כב' הש' לוי:

 19מבחינתנו כל תאריך בדצמבר מתאים, אני הבנתי שלחבריי לא כל התאריכים  :עו"ד אבן חן

 20 מתאימים. 

 21 אנחנו יכולים את השלושה תאריכים האחרונים.  עו"ד ג. אדרת:

 22 איזה? כב' הש' לוי:

 23 נדמה לי.  23 עו"ד ג. אדרת:

 24 דצמבר, , הכל בדצמבר, מחצית שניה של 19, 17. המועדים המוצעים הם 23לא. לא  כב' הש' לוי:

 25 לא יכול.  עו"ד ג. אדרת:

 26 . 31-, ו24, 19, 17 כב' הש' לוי:

 27 לא, והיה עוד אחד.  עו"ד ג. אדרת:

 28 לא.  כב' הש' לוי:

 29 מועדים לדעתי.  5היו  עו"ד אבן חן:

 30 ארבעה. טוב, זה עדכני.  כב' הש' לוי:

 31 שני האחרונים מתאימים לנו.  עו"ד ג. אדרת:

 32 ?24-וה 31-ה כב' הש' לוי:

 33 מה שקיבלנו.  26היה גם  עו"ד ג. אדרת:
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 1 אתם לא יכולים.  כב' הש' לוי:

 2 אנחנו כן יכולים.  26-ב עו"ד ג. אדרת:

 3 לא, אבל אנחנו לא יכולים.  כב' הש' לוי:

 4 אדוני רצה שלא נוכל.  עו"ד ג. אדרת:

 5 בדיוק, עדיף.  כב' הש' לוי:

 6 ? 17-האני יכול להסתכל אבל אני צריך לבדוק על  עו"ד ג. אדרת:

 7 . 19, 17 כב' הש' לוי:

 8 . רק שניה. 17-אני לא יכול זה בוודאות. אולי אני אוכל ב 19 עו"ד ג. אדרת:

 9גם אם עורך דין אדרת לא יכול, יש אפשרות שתביאו עדים שקשורים רק לנאשם  כב' הש' לוי:

3? 10 

 11אלינו, אנחנו בעד אדוני, אנחנו עם כל התאריכים שהוצעו בדצמבר רלבנטיים  עו"ד וייס:

 12 אנחנו פנויים, אנחנו ערוכים, פינינו לנו בכלל את כל שני ורביעי אדוני. 

 13 מצוין.  כב' הש' לוי:

 14 , 3אנחנו ניסינו לבדוק בתאריך הקרוב למצוא עדים שרלבנטיים רק לנאשם  עו"ד אבן חן:

 15 לחפש מתחת למנורה.  עו"ד וייס:

 16לכה גם והיה לנו מאוד קשה למצוא, אם לא. לא. כי כל עד יש יכולה להיות לו הש עו"ד אבן חן:

 17 נצליח נצליח אבל זה לא. 

 18 אז שיעשו מאמץ אדוני כי אנחנו באמת רוצים,  עו"ד וייס:

 19 בשלב זה, לכם זה מפריע עורך דין אדרת? כב' הש' לוי:

 20 על איזה תאריך אדוני מדבר? עו"ד ג. אדרת:

 21 ?3יביאו עדים שרלבנטיים לנאשם  19-שב כב' הש' לוי:

 22 לדצמבר? 19-ב עו"ד ג. אדרת:

 23 כן.  כב' הש' לוי:

 24 שוב, אני לא יודע אם יהיה לנו כאלה אבל אם יהיה לנו,  עו"ד אבן חן:

 25 יהיה , טוב. לא יהיה , אז לבטל יותר קל מאשר לקבוע מחדש.  כב' הש' לוי:

 26 אין לנו,  עו"ד וייס:

 27 אין מניעה.  כב' הש' לוי:

 28 אריכים בשבוע האחרון של דצמבר שאדוני נקב הם בסדר.  ומבחינתנו שני הת עו"ד ג. אדרת: 

 29 בסדר, אם ככה תישלח לכם החלטה מסודרת בכתב אבל כבר עכשיו.  כב' הש' לוי:

 30 מועדים בנובמבר,  3אדוני נתן  עו"ד ג. אדרת:

 31 לא, אז אני אומר ככה,  כב' הש' לוי:

 32שר שיביאו עדים שלנו אין לנו לא, שניים הם לא נוחים, האחד נוח אבל אותו אפ עו"ד ג. אדרת:

 33 בעיה. 
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 1 לנובמבר כבר קבענו.  5 כב' הש' לוי:

 2 לא, אדוני. נמסרו לנו עוד מועדים בנובמבר.  עו"ד ג. אדרת:

 3 טוב, ההחלטה ככה כדי שנסיים את זה תקבלו החלטה בכתב.  כב' הש' לוי:

 4 
<#27#> 5 

 6 

 7 

 8 החלטה

 9 

 10 

  11 

 12. 28.11-ו 21.11, 19.11מבוטלות ישיבות  512בשל שינויים בהתנהלות הדיונים בפרשה הידועה 

 13. רשמתי בפניי את הצהרת עורך דין 19.12, 17.12תחתיהן תתקיימנה ישיבות במועדים הבאים: 

 14אדרת כי לא יוכל להתייצב במועד זה וכן את הצהרת התביעה כי ייעשה מאמץ במועד זה לזמן עדים 

 15 . 9:00, כל הישיבות תחלנה בשעה 31.12-ו 24.12בלבד.  3ים לנאשם הקשור

 16 
<#6#> 17 

 18 
 19 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 20 

 
 

 שופט, לוי ירון

 21 

 22 כן, שלום לך.  כב' הש' לוי:

 23 שלום רב.  מר מלכה:

 24 בוא, תיגש לדוכן, אני רואה שאתה ממתין.  כב' הש' לוי:

 25 אדוני, יש לי בקשה צנועה בקשר לעד.  עו"ד ג. אדרת:

 26 הבנתי. עורך דין אדרת מסכים.  כב' הש' לוי:

 27 לא, עורך דין אדרת בוודאי מסכים, עורך דין אדרת ויתר,  עו"ד ג. אדרת:

 28 אנחנו הסכמנו להגיש את ההודעה שלו בלי חקירות.  עו"ד וייס:
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 1וחבריי, אני אגיד לאדוני, חבריי שאלו אם אנחנו מוכנים להגיש את ההודעות בלי  עו"ד ג. אדרת:

 2חקירות, הם מוכנים לכך, אנחנו יש לנו חקירה נגדית קצרה, חבריי בנסיבות 

 3האלה רוצים לחקור אותו בחקירה ראשית. אדוני, אני מסכים לכל תו, לכל אות, 

 4רה, את ההודעה, את הריענון, כל מסמך לכל דבר אני מוכן שיגישו את החקי

 5שרלבנטי לעד נחסוך. אני אחקור אותו חקירה נגדית קצרה. עכשיו, אדוני זה לא 

 6, חברי אומרים שהם רואים בזה חשיבות, זה לא אדוני מתלוננת בתיק כזה או 

 7אחר או מישהו שיש חשיבות. לא חושב שהמהימנות שלו כאן מוטלת בספק, 

 8 א בושה. אפשר לייעל גם, זו ל

 9 מה? מה המניעה? פרקטיקה לא בלתי מקובלת.  כב' הש' לוי:

 10אדוני, לא, מבחינתנו אם אנחנו חוסכים את ההבאה של העד אז אנחנו מסכימים  עו"ד אבן חן:

 11להגיש ובפשרה, אם העד כבר מגיע ויש לנו שאלות שאנחנו מעדיפים לשאול 

 12 ולשמוע את התשובות זה אחרת. 

 13 ש, אבל י עו"ד ג. אדרת:

 14 זה גם לא חקירה ארוכה, ככה,  עו"ד אבן חן:

 15 מה, מעבר להודעה? עו"ד ג. אדרת:

 16 גם היה לו ריענון אתמול,  עו"ד וייס:

 17 שלשום.  עו"ד עקירב:

 18 שלשום. כל מה שהוא רצה להוסיף תגישו דרך הריענון.  עו"ד ג. אדרת:

 19לשאול כמה שאלות  זה לא בלתי מקובל פרקטיקה הזאת אבל אם התביעה רוצה כב' הש' לוי:

 20כדאי שתשתדלו להתמקד בעיקר , בסדר? כן תוגש אז ההודעה במקום חקירה 

 21 ראשית?

 22 שתוגש גם ההודעה אדוני, בכל מקרה שתוגש.  עו"ד עקירב:

 23 אז תגישו אותה, בסדר. כן, שלום לך,  כב' הש' לוי:

 24 אתה יכול להגיש את ההודעה ותשאל את השאלות.  עו"ד ג. אדרת:

 25 מה שמך? :כב' הש' לוי

 26 דוד מלכה.  מר מלכה:

 27אתה מוזהר להעיד את האמת, כל האמת ורק האמת אחרת תהיה צפוי לעונשים  כב' הש' לוי:

 28 הקבועים בחוק. תשיב לשאלות הקצרות שישאל אותך התובע. בבקשה. 

 29 

 30 העד, מר דוד מלכה, לאחר שהוזהר כדין לומר אמת, משיב בחקירה ראשית לשאלות עו"ד עקירב: 

 31 טוב, תספר בבקשה איפה אתה עובד ומה התפקיד שלך.  ש:

 32אני עובד במשרד התרבות והספורט, התפקיד שלי הוא סגן ראש מנהל הספורט ,  ת:

 33 הספורט ההישגי בישראל. 
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 1 כמה זמן אתה בתפקיד הזה? ש:

 2 . 2001-בתפקיד הספציפי הזה מ ת:

 3 עד היום? ש:

 4 כן.  ת:

 5 אוקי. מי מנהל אגף התקציבים במשרד? ש:

 6 גיא אטיאס. ת:

 7 מאיזו שנה? ש:

 8 כמדומני.  2005 ת:

 9 מי מרכז את וועדת התמיכות? את הפרוטוקולים של וועדת התמיכות במשרד? ש:

 10 חביב קטן שכפוף לגיא אטיאס.  ת:

 11 ותו כמי שאחראי על זה בהודעה שלך במשטרה. אוקי. וגיא, אתה הצגת א ש:

 12 הוא אחראי על, מתחתיו, הוא כפיף שלו חביב. בפועל חביב עושה את זה.  ת:

 13סליחה, אני עוצר רק לשנייה, לא הבהרתי בתחילת החקירה שלו שהעד נחקר  עו"ד עקירב: 

 14 במשטרה באזהרה אבל התיק נגדו נסגר. 

 15 בקשה. רק תגיד באיזו עילה ב עו"ד ג. אדרת:

 16 בחוסר אשמה.  עו"ד עקירב:

 17 יפה.  עו"ד ג. אדרת:

 18טוב, מי הגורם שבקיא בכללים של תמיכות מה מותר ומה אסור מבחינת אישור  ש:

 19 של פרוטוקולים של וועדת תמיכות?

 20כמה בקיאים, אני אחד מהם אבל בגלל הניסיון והוותק אבל לרוב היועצת  ת:

 21 המשפטית היא הגורם הבקיא וגם רכז הוועדה חביב קטן גם כן בקיא. 

 22 וגם גיא אטיאס? ש:

 23 גם גיא אטיאס אפשר לומר, כן.  ת:

 24עכשיו, תספר בבקשה מה ידוע לך על ההעברה של תמיכה למכון ווינגייט אוקי.  ש:

 25תמיכה על סך מיליון שקלים. קודם כל מאיפה, מה היה מקור של  2012בשנת 

 26 הכספים האלה? אתה רשאי לשבת אגב. 

 27 מה? ת:

 28 אתה רשאי לשבת.  ש:

 29יים לא, זה בסדר. קודם כל זו לא פעם ראשונה, זאת אומרת היום זה כבר לא ק ת:

 30אבל עד להעברה הזו זו לא היה פעם ראשונה שלקראת סוף שנת תקציב היה מגיע 

 31 מה שנקרא תקציב פוליטי, אותי לא מעניין מה המקור, כן?

 32 כן.  ש:
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 1גדל כתוצאה מזה צריך  Xהיו, בסך הכל הייתי מקבל הודעה שתקציב בתקנה  ת:

 2קנה הזאתי, באופן לקיים דיון, כיוון שמכון ווינגייט הוא היה המכון היחיד בת

 3טבעי כל מה שמגיע מתחלק. אם היה גוף נוסף זה היה מתחלק לפי אמות מידה 

 4 בין הגופים. 

 5 אוקי. אז עבור מי נועדה התמיכה הזאת בעצם? ש:

 6התמיכה הזאת עבור מכון ווינגיט אבל כיוון שנמסר שזה אמור לשמש את  ת:

 7לה שם, פעלה שם, האקדמיה, זאת אומרת וגם לתוך המסגרת של האקדמיה שפע

 8פעל שם איגוד הכדורסל אז הפעילות של הכדורסל היתה אמורה להנות מהתקציב 

 9הזה אבל לא להעביר את הכסף לאיגוד אלא הפעילות של האקדמיה בווינגייט 

 10 שהייתה שם קבוצת כדורסל הם נהנו, היו אמורים להנות מזה. 

 11 נגייט. רגע, אז, אבל התקציב למי הוא עבור לעבור? אמרת ווי ש:

 12 מכון ווינגייט. ווינגייט.  ת:

 13 ואיך זה אמור להגיע לאקדמיה? ש:

 14, העברנו, אנחנו העברנו את זה 2012לכסף אין ריח מן הסתם והתקציב שאנחנו,  ת:

 15 למכון ווינגייט שאחת מהמשימות שלהם זה הפעלה של האקדמיה. 

 16 אוקי.  ש:

 17 ם כדורסלנים. ספורטאי 15-20-ספורטאים, מתוכם כ 180באקדמיה יש  ת:

 18 בסדר, אוקי. אז בוא רק תסביר לי, כדי שנחדד את זה, האקדמיה מי מממן אותה? ש:

 19 יש שלושה מקורות לאקדמיה. המשרד שמעביר כסף לווינגייט. ת:

 20 משרד הספורט.  ש:

 21משרד הספורט. ומקור שני זה התלמידים עצמם שהם משלמים בגין ההשתתפות  ת:

 22כל תלמיד משלם. ומקור נוסף זה שהאיגוד  אלף שקל 26שלהם, זה בערך עד 

 23מעסיק שם מאמנים, כל איגוד ואיגודו , כן? אם זה כדורסל, ג'ודו וכדומה מעסיק 

 24 מאמנים מתקציבו הוא. 

 25 האיגוד מעסיק.  ש:

 26 האיגוד, כן.  ת:

 27אוקי. טוב, עכשיו כשדובר על התמיכה הזאתי קודם כל שנדע מי זאת שושנה  ש:

 28 הרפז?

 29כספים במכון ווינגייט. היא עומדת מולי בנושא של הדיווחים,  היא סמנכ"לית ת:

 30 המימוש של התקציב וכן הלאה. 

 31 על מה, על מה היא דיברה איתך בנוגע למיליון שקלים האלה? ש:

 32 שפנו אליה,  ת:

 33 רגע, שאמורים להגיע לווינגייט. ש:
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 1 יה. כן, שפנו אליה ואמרו שזה מיועד עבור הפעילות של הכדורסל ושל האקדמ ת:

 2 אוקי. מה, מה היא שאלה אותך? היתה לה דילמה כלשהי? ש:

 3 איך אני מתנהלת ואז אני הסברתי לה.  ת:

 4 למה היא צריכה לשאול איך להתנהל? ש:

 5אני מניח שפנו אליה אני מניח, אני לא יודע, אם היתה שיחה כזו או אחרת,  ת:

 6 מאיגוד הכדורסל ואמרו לה שהם אמורים לנצל את התקציב הזה לטובתם. מעבר, 

 7אתה אומר שהיא אמרה לך שביקשו ממנה להעביר את המיליון שקלים האלה.  ש:

 8 לאיגוד הכדורסל, זה מה שאמרת במשטרה. 

 9י יודע שהיא אני לא, רגע, אני לא זוכר אם היא אמרה לי בדיוק את הדבר הזה, אנ ת:

 10היתה לה שיחה איתי בנושא הזה. השיחה הזאת היה ידוע שזה מיועד לטובת 

 11 הכדורסל. 

 12 לאיגוד הכדורסל והיא אמרה שהיא יודעת שזה אסור? ש:

 13 לא, היא לא אמרה לי את המילה שזה אסור. היא אמרה,  ת:

 14 זה מה שאמרת במשטרה.  ש:

 15 אוקי,  ת:

 16 זוכר עכשיו?אז זכרת יותר טוב ממה שאתה  ש:

 17 יכול להיות, תראה, אתה מדבר איתי על,  ת:

 18 אתה יכול להגיש את ההודעה.  עו"ד ג. אדרת:

 19 חכה, עוד מעט.  עו"ד אבן חן:

 20 ההודעה מוגשת.  עו"ד עקירב:

 21 אתה מדבר איתי על סוג של שיח כזה,  ת:

 22 אתם עושים כל מה שאתם רוצים.  עו"ד ג. אדרת:

 23 תקשיב לאדרת.  כב' הש' לוי:

 24 סליחה? ו"ד עקירב:ע

 25 אם אתם רוצים שהוא יגיד את מה שהוא אמר,  כב' הש' לוי:

 26אדוני, בהודעה הוא אמר דברים לפה ולפה ולפה, אני לא, אני לא מסכים עם כל  עו"ד אבן חן:

 27 מה שהוא אמר בהודעה. אני רוצה שאדוני ישמע אותו ויתרשם. 

 28 לחקור, אז אתה לא מסכים?אבל הסכמת להגיש את זה בהסכמה בלי  עו"ד ג. אדרת:

 29 לא.  עו"ד אבן חן:

 30 מה היה קורה לו לא היו מבקשים לחקור? כב' הש' לוי:

 31אז העד לא היה מגיע והיינו מגישים את זה ככה והיינו מתייחסים למה שכתוב.  עו"ד אבן חן:

 32 אבל מרגע שהם חוקרים אותו אני גם רוצה לחקור אותו. 

 33 ן. טוב, לא נמנע מכם. כ כב' הש' לוי:
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 1אתה מצפה ממני שאני אזכור בדיוק את השיח, אני יודע שהשיח היה שהיא יודעת  ת:

 2 שזה לטובת הכדורסל. 

 3 אוקי.  ש:

 4 מעבר לזה,  ת:

 5 יש קושי עם זה אבל? כב' הש' לוי:

 6 בעיקרון כסף תמיכה אנחנו לא יכולים לומר לגוף בדיוק מה לעשות איתו.  ת:

 7 זה הקושי? כב' הש' לוי:

 8 אני לא יודע אם לקרוא לזה קושי, זה כסף תמיכה. היא באופן,  ת:

 9 שאלתי אותך אם יש קושי אתה ענית.  כב' הש' לוי:

 10לא, אני, אני רוצה לחדד. מבחינתנו אני כתומך, כאמור לעזור לה איך לנהל את  ת:

 11 התקציב לא אמור להגיד לה בדיוק מה לעשות עם הכסף. 

 12ביר את הכסף לווינגייט, אתה לא אמור להגיד לו אם בדיוק, אתה בא ומע כב' הש' לוי:

 13 להשתמש בזה לכדורסל, כדורגל, 

 14 נכון.  ת:

 15 ג'ודו או טניס שולחן, נכון? כב' הש' לוי:

 16 כן. היא יכולה גם כן לעשות עם זה דברים אחרים.  ת:

 17 אבל בכל זאת היה ברור שרוצים להעביר את הכסף לאיגוד הכדורסל,  כב' הש' לוי:

 18 פעילות של איגוד הכדורסל, כן ידעתי.  לטובת ת:

 19 וכאן ביקשו לגייס את מומחיותך, ניסיונך לכישוריך,  כב' הש' לוי:

 20 נכון.  ת:

 21 איך לגרום לכך שהכסף יועבר דווקא לאיגוד הכדורסל ומצאת פיתרון? כב' הש' לוי:

 22 לא לאיגוד, לטובת הפעילות של הארגון.  ת:

 23 פיתרון שהצעת?לטובת הפעילות. ומה ה כב' הש' לוי:

 24אוקי. ואז הפיתרון שאני מצאתי, אני אמרתי לה את, וזה לא פעם ראשונה דרך  ת:

 25אגב, כמעט כל שנה זה קורה לנו מכל מיני דברים, את יכולה מהכסף הזה לבצע 

 26רכישות, רכישת שירות לטובת הפעילות של הכדורסל, כמו למשל לקנות מתקן 

 27 ה, לא לתת כסף, סל, כמו למשל להעסיק מאמנים היא בעצמ

 28 היא תקנה מהתקציב שלה,  כב' הש' לוי:

 29מהתקציב הזה שהיא קיבלה היא יכולה לחתום חוזה עם מאמן ולהגיד לו אני  ת:

 30מבקשת שתאמן את הקבוצה הזאת כך וכך בימים האלה וכאלה, זה יכולה 

 31 לעשות. אבל היא לא יכולה להעביר את הכסף, 

 32 ישירות, כב' הש' לוי:
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 1לא יכול לתמוך היא לא יכולה להעביר את הכסף לאיגוד הכדורסל  לגוף נתמך ת:

 2 בשום פנים ואופן. 

 3 אז זה מה שהצעת לה? לעשות חוזה אימון? כב' הש' לוי:

 4כל מיני רכישות שקשורות לכדורסל והעצה היתה כללית מידי, לא היתה  ת:

 5 ספציפית, יכלה גם לא להקשיב לי ולעשות כהווייתה. 

 6 כן, בבקשה.  כב' הש' לוי:

 7 נתת דוגמא של מאמנים עכשיו, זה משהו שדובר המאמנים? ש:

 8עד כמה שאני זוכר שאמרתי לה, בין היתר כן יכולה לעשות אחד הדברים שאני,  ת:

 9 את זה. נכון. 

 10 טוב, אני מציג לך מסמך שהוצג לך בחקירה, אני מבקש לסמן אותו.  ש:

 11 לא הוגש? כב' הש' לוי:

 12 לא הוגש, למיטב ידיעתי.  עו"ד עקירב:

 13 

 14 

   15 
<#28#> 16 

 17 החלטה

 18 

 19 

  20 

 21 . 931התקבל וסומן ת/

 22 
<#6#> 23 

 24 
 25 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 26 

 
 

 שופט, לוי ירון

 27 

 28 כן.  כב' הש' לוי:

 29 אתה מכיר את המסמך הזה, נכון? ש:
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 1 אני מכיר את המסמך הזה רק מהחקירה.  ת:

 2 אוקי.  ש:

 3 לא מכיר אותו לפני כן ולא ידעתי על קיומו.  ת:

 4 אני רואה שזה ישיבה שהשתתפת בה? כב' הש' לוי:

 5ברשותך אני אפרט מה היה שם. כיוון שאיגוד הכדורסל ביקש שאני אסייע בידיו  ת:

 6איך להוציא את זה לפועל, ביקש שהחשב של איגוד הכדורסל יחד עם הגברת הרפז 

 7ת שאני אסביר להם בדיוק את אופן השימוש ואיך וביחד איתי נקיים דיון על מנ

 8הם יכולים להשתמש בכסף הזה. אני הגעתי לפגישה הזאת, ישב החשב וכמובן גם 

 9דקות, לא יותר, סיימתי ויצאתי. ואז בחקירה מציגים  5דקות,  3כן שוש הרפז. 

 10לי את המסמך הזה, אמרתי עם כל הכבוד אני ישבתי רק עם השניים האלה, אחרי 

 11ות יצאתי. הם כתבו את הפרוטוקול כראות עיניהם, אני לא הייתי יחד עם דק 5

 12 כל הצוות הזה. 

 13 עם מי לא היית? ש:

 14 אני הייתי רק עם שוש הרפז ובני. בני הוא, אז הוא היה החשב של איגוד הכדורסל.  ת:

 15 בסדר.  ש:

 16 ומה שאמרתי זה מה שאמרתי קודם.  ת:

 17 איך הגעת, מה הוביל לפגישה הזאתי? ש:

 18 היושב ראש של איגוד הכדורסל בשיחת מסדרון אמר לי כך,  ת:

 19 מי זה? מה שמו? כב' הש' לוי:

 20קופל, אבנר קופל, אמר לי תראה דודו אני מבקש שתעזור לנו איך להוציא את זה  ת:

 21לפועל לממש את התקציב הזה לטובת הפעילות של האקדמיה, לא, בכלל, אני 

 22  אמרתי לו שזו הדרך כפי שאמרתי קודם.

 23 כן.  כב' הש' לוי:

 24אני ממקד אותך בפסקה האחרונה של המסמך. תמיכה שתועבר למכון תשמש  ש:

 25 14בעיקר לתשלום שכר למספר מאמנים, יש גם התייחסות לתשלום סעיף 

 26למאמנים האלה. מה, תתייחס בבקשה לאמור שם, אתה דיברת על הדברים 

 27 האלה?

 28ני התייחסתי באופן כללי שהיא אין לי שום מושג מהדבר הזה. הדבר היחיד שא ת:

 29יכולה לרכוש שירותים בין היתר גם, גם אם אמרתי או לא אמרתי אני מצדיק את 

 30 זה שזה אפשרי לרכוש שירותי אימון, כן. 

 31למה פה חברי לא מפנה ואומר לו ששאלו אותו במשטרה ואומר לו זה בדיוק מה  עו"ד ג. אדרת:

 32  שאמר לי. למה חברי מפנה רק למה שנוח לו?

 33 בשביל זה יש חקירה נגדית, מה,  עו"ד אבן חן:
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 1לא, אבל אתם לא יכולים לעשות חקירה ראשית ולהפנות ולא להפנות, אתם  עו"ד ג. אדרת:

 2 יודעים שזה מה שהוא ענה, הרי למה היתה השאלה. 

 3 לא להפנות באופן חלקי.  כב' הש' לוי:

 4 אתה דיברת באיזה שהוא אופן על העברה של מאמנים? ש:

 5אתה מצפה שאני אזכור בדיוק מה אמרתי, אני לא זוכר אבל אני בהחלט זוכר  ת:

 6 אמרתי שאם היו שואלים אותי הייתי אומר שזה אפשרי.  433-שבחקירה ב

 7אוקי. אני עושה איזה שהוא סדר, שנשאלת במשטרה האם דובר להעביר מאמנים  ש:

 8שייגמרו מיליון  להיות שכירים של ווינגייט והם יקבלו שכר ממכון ווינגייט עד

 9השקלים ואז יחזרו להיות שכירים של איגוד הכדורסל ולקבל ממנו את שכרם, 

 10 אתה אומר על זה ממש לא?

 11 ממש לא.  ת:

 12 אם זה דובר אמרת שממש לא.  ש:

 13 אני באופן כללי,  ת:

 14 אמרת גם שמה שהם יכולים לעשות זה לרכוש שירותים בכסף הזה.  ש:

 15 נכון. לרכוש שירותים בין היתר שירותי אימון.  ת:

 16אוקי. איזה עוד מקרים אתה מכיר של רכישת שירותי אימון? מאמנים שנשכרו  ש:

 17 על ידי, 

 18 על ידי מכון ווינגייט? ת:

 19 שעובדים ישירות על ידי מכון ווינגייט אבל הם עובדים של איגוד אחר? ש:

 20 כן, בוודאי, בג'ודו עד לפני מספר שנים הם היו והפסיקו את זה אבל הם היו,  ת:

 21 גם לתקופה קצובה? ש:

 22 שנים.  ת:

 23 לתקופה קצובה מראש? ש:

 24 תראה,  ת:

 25 כמה שנים? ש:

 26של ווינגייט, ווינגייט מקבלת את  שניה, שניה. אמרתי, אני לא מנהל את התקציב ת:

 27התמיכה והוא ניהל משא ומתן עם האיגוד והעסיק את המאמנים, בשחייה עד לא 

 28אלף שקל נדמה לי והוא  20-מזמן המאמן הלאומי קיבל שכר מאוד גבוה קרוב ל

 29אימן את האקדמיה ואימן עוד כל מיני דברים. והתשלום היה, דרך אגב, אני גם 

 30אקדמיה ויש תמיד מחלוקת מי יעסיק את המאמנים, האם בוועדת ההיגוי של ה

 31ישירות מכון ווינגייט או האיגוד. למכון יש אינטרס שהוא רוצה להעסיק, שיהיה 

 32 לו מה להגיד למאמנים. 

 33 מה המטרה? שיהיה לו? ש:
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 1שיהיה לו, יש לו אינטרס להעסיק ישירות את המאמנים בכדי שהם יהיו ת.פ שלו,  ת:

 2 נחות אותם ולא מישהו אחר מנחה אותם. בכדי שהוא יוכל לה

 3 אוקי, כדי ליצור יחסי עבודה ישירים? ש:

 4 כן, כן, בהחלט.  ת:

 5 אוקי.  ש:

 6 זה האינטרס, אני לא כל כך אוהב את זה אבל בסדר.  ת:

 7אז כמה זמן בדרך כלל הם מועסקים? נגיד נתת את הדוגמא של הג'ודו ושל  ש:

 8 השחייה?

 9 שנים. ת:

 10 שנים.  ש:

 11 שנים.  10-מיותר  ת:

 12 בסדר.  ש:

 13 היו עוד ענפים אבל הם הבולטים שבהם.  ת:

 14 מה אתה יודע על התמיכה של ווינגייט בהקשר של כדור יד? ש:

 15שם אני יודע אולי שיחה אחת או שתיים שהתקשרה אלי שוש ואמרה שהם  ת:

 16לוחצים עליה להביא את הכסף וכן הלאה ואני הנחיתי אותה לעשות בדיוק את 

 17מה שהיא עשתה עם הכדורסל אבל זו היתה שיחת טלפון ולא היתה אותו דבר 

 18 פגישה. 

 19 מה הנחית אותה אז בעצם לעשות? ש:

 20רכישת שירות שהיא יכולה לרכוש שירות ישירות בדרך כזו או אחרת. יכולה  ת:

 21להזמין כרטיסי טיסה, יכולה להזמין שירותי לינה בבתי מלון בחו"ל, בארץ, לא 

 22 ריכים. יודע, מה שספורטאים צ

 23 מי זה משה קליסקי? ש:

 24תראה, אני אמרתי, אני חושב שגם אמרתי לך בריענון וגם בחקירה, הוא תמיד  ת:

 25 הסתובב, אף פעם לא זכרתי את השם שלו, בוא נתחיל עם זה. 

 26 אוקי.  ש:

 27אבל בדיעבד אחרי שכל הפרשה התעוררה אז אני הבנתי שהוא היה סוג של איש  ת:

 28קשר כי הוא פנה אלינו אחר כך עם עוד שני אירועים שהוא רצה לעשות וזה לא 

 29 יצא לפועל. 

 30 אוקי, אבל מי הוא? מה התפקיד שלו?  ש:

 31תי אני, אני הכרתי אותו מתחום הכדורסל. זה מה שהכרתי אותו, אני ידעתי, ראי ת:

 32 אותו פעיל נדמה לי במכבי ראשון או משהו כזה, לא הכרתי אותו באופן אישי. 

 33 בסדר.  ש:
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 1 אני לא בטוח שיש לי אותו עכשיו ברשימת האנשי קשר.  ת:

 2 בסדר. איזה ניסיונות היו להעברת כספים לאיגוד הקיאקים? ככל שידוע לך.  ש:

 3ספורטאי אולימפי  לאיגוד הקיאקים היה ניסיון להעסיק את קלגנוב שהוא ת:

 4כמאמן, דרך אגב זה לא היה ניסיון ראשון, אני באופן אישי ניסיתי לעזור לו 

 5בהרבה הרבה מקרים כי הוא בן אדם שזכה במדליה אולימפית ולא מצא את 

 6מקומו ולא הצלחתי ואז הגיעה את ההצעה הזאת, אני קיבלתי אותה בשמחה 

 7יבי להעסיק אותו וזה לא אמרתי יופי הנה אנחנו יכולים למצוא מקור תקצ

 8הצליח. כי האיגוד, זה איגוד מאוד קטן שאי אפשר היה לתת לו את הכסף. רגע, 

 9אני רוצה להבהיר משהו בנושא של תמיכות. אם זה ווינגייט שהוא הגוף היחיד 

 10שמקבל את הכסף אז אין בעיה להעביר את הכסף וזה, אבל אם אני מקבל כסף 

 11ול להעביר לקיאקים אני צריך להעביר לכולם בשביל איגוד קיאקים אני לא יכ

 12 שיווני, זו הסיבה שלא יכולנו לעשות את זה. 

 13 לכולם? ש:

 14 איגודים.  60 ת:

 15 איגודי ספורט אחרים? ש:

 16 נכון.  ת:

 17 כלומר לא לאיגודי קיאקים אחרים? לאיגודים אחרים באופן כללי.  ש:

 18 איגוד קיאקים יש אחד במדינה, אין שניים. בכל איגוד יש רק אחד.  ת:

 19 טוב. אז מה בסוף קרה עם העברת הכסף לאיגוד הקיאקים? ש:

 20 פשוט לא קרה כלום.  ת:

 21 קליסקי?אוקי. איזה ניסיונות של העברת כספים לאיגוד הטניס היו עם  ש:

 22משהו דומה, אנחנו אמרנו לו יש לנו משהו שנקרא סעיף יוזמות שאנחנו יכולים  ת:

 23אלף שקל לרשות מקומית, עירייה, בכדי לעשות פעילות.  20-25לתת פלוס מינוס 

 24ואז אנשי הטניס פנו אלינו אמרו תקשיב יש חצי מיליון שקל אנחנו רוצים לפתח 

 25עיה, אם נקבל את הכסף לאותה תקנה של טניס ילדים וכן הלאה אז אמרנו אין ב

 26רשויות מקומיות נוכל לצבוע את זה לאיזור הצפון, נצרת, עפולה, לכל האיזור, 

 27אלף שקל. זה לא מצא חן בעיניהם, הם רצו שניתן את זה  25שכל אחד יקבל 

 28למקום מסוים, אני לא זוכר לאן וזה לא יצא לפועל. גם באותו מקרה אנחנו לא 

 29י מיליון ולתת לרשות מקומית, זה פשוט, אין לנו קריטריונים יכולים לקחת חצ

 30 כאלה. 

 31אוקי. בנוגע לשימוש במיליון השקלים לתשלום שכר מאמנים. איך דבר כזה צריך  ש:

 32 לבוא לידי ביטוי בספרים של איגוד הכדורסל?
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 1אז אני כפי שאני אמרתי לך את זה בריענון רק בדיעבד מהמקרה של הכדוריד  ת:

 2עומק של החשב הכללי התברר לי ולא ידעתי למרות כל ניסיוני והידע מהביקורת 

 3שלי הלא גדול בראיית חשבון, שגם אם הכסף לא מגיע ישירות להנהלת החשבונות 

 4או לסעיפי הבנק של האיגוד והוא נהנה מזה אז הוא צריך לרשום את זה בספרים 

 5י מנחה את כשווה כסף. ואני ידעתי את זה רק אחר, לא ידעתי, היום כשאנ

 6 האיגודים אני מסב את זה לתשומת ליבם שהם צריכים לעשות את זה. 

 7עוד כמה שאלות אחרונות. אם לווינגייט אסור להעביר את הכסף שהוא מקבל  ש:

 8לאיגוד הכדורסל, מה ההבדל בין זה ובין מתן שירותים שווי כסף כמו שתיארת 

 9 כאן?

 10ן שירותים זה אומר שאם ווינגייט עכשיו אתה עשית לי סלט. בוא נתחיל ככה, מת ת:

 11קיבל מיליון שקל הוא יכול לרכוש שירות בכסף הזה שהוא קיבל לטובת פלוני 

 12אלמוני לרכישת שירות, הוא יכול להזמין כרטיסי טיסה, יכול להזמין לינה וכן 

 13הלאה וכן הלאה. ברגע שווינגייט רכש את השירות ומי שנהנה ממנו זה הגוף 

 14דורסל או הכדוריד הוא צריך היה, הוא צריך גם לרשום את השלישי קרי איגוד הכ

 15 זה בספר זה אני אומר לך, 

 16 לא מדבר איתך על הרישום.  ש:

 17 אז על מה? ת:

 18אני שואל אם בווינגייט , ווינגייט מקבל כסף ואסור לו להעביר אותו לאיגוד  ש:

 19 הכדורסל, 

 20 נכון.  ת:

 21 נכון? ש:

 22 נכון. גוף נתמך אסור לתמוך.  ת:

 23למה הוא כן יכול לתמוך שלא באמצעות כסף, כלומר במתן שירות? אני לא מבין  ש:

 24 את ההבדל בין מתן שירות לבין הכסף. 

 25אז אני אומר לך שזה לא, זו בדיוק הנקודה. הוראות החשב הכללי גוף נתמך לא  ת:

 26 יכול לתמוך. 

 27 שהוא יכול, בכסף או גם בשירות? בשירות הסברת  ש:

 28לא, בכסף. בכסף, אבל זה לא תמיכה, זה לא תמיכה, זה מה שאני מסביר לך.  ת:

 29ברגע שהוא קיבל את הכסף הוא יכול לרכוש שירות, אתה כאילו מתרגם את זה 

 30לתמיכה אבל זה לא, יש הסכם, יש הזמנת עבודה, יש וועדת רכש שמאשרת את 

 31 זה, זה ההבדל. זה ההוראות של החשב הכללי. 

 32אוקי. ועוד קצת אחורה, למה בעצם אסור לאיגוד אם אני, למה אסור להעביר את  ש:

 33 הכסף אל האיגוד?
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 1כי יש הנחיות של החשב הכללי שלא יהיו גופי צינור, שלא יהיה מישהו שמקבל  ת:

 2את הכסף והוא לא עושה את הפעולה הוא רק מעביר. דרך אגב, נדמה לי שאני 

 3ה, בדרך כלל אם יש גוף כמו איגוד הוא יכול זוכר נכון בחקירה הזכרתי את ז

 4לעשות את זה עם אלה שנמצאים תחתיו, האגודות, אבל לא בתמיכה אלא בסוג 

 5 של החלטת הנהלה ואפשר ליצור איזה שהוא, 

 6 האיגוד יכול להעביר לאגודות,  ש:

 7האיגוד יכול להעביר לאגודות שלו, שנמצאות תחתיו. הוא לא יכול להעביר סתם  ת:

 8 ו לתמוך במישהו אחר. למישה

 9מלכתחילה הוא גם מתחלק עם זה עם איגודים אחרים לפי מה שהבנתי ממך. את  ש:

 10 הכסף שהוא קיבל. 

 11לא, אם הכסף שהיה מגיע הוא היה מגיע לתקנה של האיגודים נגיד המיליון שקל  ת:

 12היה מגיע לתקנת האיגודים היינו צריכים לפזר את זה בצורה שוויונית לפי אמות 

 13 ה לכל האיגודים. מיד

 14 ואז האיגוד יכול להעביר. בסדר. טוב, תודה רבה.  ש:

 15 אני יכול ללכת? ת:

 16 לא, עוד לא.  כב' הש' לוי:

 17 עדיין לא.  עו"ד ג. אדרת:

 18 חקירה נגדית.  כב' הש' לוי:

 19 רגע, הגשתם את ההודעות? עו"ד וייס:

 20 אנחנו לא נגיש.  עו"ד אבן חן:

 21 לא, תגיש את ההודעה.  עו"ד וייס:

 22 לא רוצה להגיש את ההודעה. יש עדות.  עו"ד אבן חן:

 23 אז אנחנו נגיש את ההודעה.  עו"ד ג. אדרת:

 24תגיש אתה. יש עדות, למה צריך להגיש את ההודעה. אני לא מסכים עם כל מה  עו"ד אבן חן:

 25 שכתוב שם. 

 26 לא מסכים.  עו"ד ג. אדרת:

 27 . נו, אז אם אני מגיש אני מגיש בהסכמה, לא עו"ד אבן חן:

 28 אז אנחנו נגיש.  עו"ד ג. אדרת:

 29 תגיש.  עו"ד אבן חן:

 30 רק תן לנו.  עו"ד ג. אדרת:

 31 יש הודעה.  עו"ד וייס:

 32 נ' נ' עלינו.  עו"ד ג. אדרת:

 33 
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 1 העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד ג. אדרת: 

 2 שלום מר מלכה.  ש:

 3 שלום וברכה.  ת:

 4 תעיין, תסתכל,  ש:

 5 מכיר את זה. כן, כן, זה לפני יומיים ראיתי את המסמך. אני  ת:

 6 מה שהעדת אז את האמת, נכון? ש:

 7 אמת, אמת.  ת:

 8 אתה עומד מאחורי כל הדברים שאמרת פה, נכון? ש:

 9 ככל שאני זוכר, כן.  ת:

 10 

   11 
<#29#> 12 

 13 החלטה

 14 

 15 

  16 

 17 . 86מתקבלת ומסומנת נ/ 29.12.14הודעת העד במשטרה מיום 

 18 
<#6#> 19 

 20 
 21 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 22 

 
 

 שופט, לוי ירון

 23 

 24 חייבים עוד עותק.  עו"ד ג. אדרת:

 25 מיד אני אתן לכם.  כב' הש' לוי:

 26 לא, לא, אנחנו חייבים לכם.  עו"ד ג. אדרת:

 27 בסדר.  עו"ד אבן חן:

 28 כרגע,  כב' הש' לוי:

 29 הוא מסומן.  עו"ד ג. אדרת:
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 1 זקוקים לזה? כב' הש' לוי:

 2עכשיו, מר מלכה, אתה למעשה אמרת בהודעה את כל מה שהיה לך לא, לא.  עו"ד ג. אדרת:

 3 שאלות.  2-3להגיד, אני רוצה רק 

 4 בבקשה.  ת:

 5קודם כל אתה כסגן ראש מנהל הספורט במשרד הספורט אתה גורם מקצועי  ש:

 6 שעומד בין גופי הספורט לבין וועדות התמיכה של המשרד?

 7 נכון מאוד.  ת:

 8הודעה שהוגשה שנמסר לך מאגף התקציבים של ובמקרה הזה כפי שגם אמרת ב ש:

 9 לטובת האקדמיה בווינגייט.₪ משרד הספורט שאמורים לעבור לך מיליון 

 10 אני זוכר משהו כזה, כן.  ת:

 11 זה ציטוט.  ש:

 12 כן, כן, בסדר.  ת:

 13 וגם אבנר קופל, יושב ראש איגוד הכדורסל אמר לך דברים דומים.  ש:

 14 זה, בצורה ברורה, את זה בטוח אני זוכר. אמר בצורה, בשיחה ישירה אמר את  ת:

 15עכשיו, אתה בתוקף התפקיד שלך, מטבע הדברים כל כסף, תקציב, שמגיע לטובת  ש:

 16 ספורט אתה אומר יבורך. 

 17 חד וחלק.  ת:

 18 ואתה מחפש או עוזר למי שצריך לחפש את הדרך, ש:

 19 חוקית.  ת:

 20 החוקית איך להעביר את זה ליעד, נכון? ש:

 21 בדיוק. בדיוק כך.  ת:

 22היה ונמצאת דרך חוקית מה טוב, והיה ולא לפעמים מרימים ידיים ואומרים אני  ש:

 23 לא יכול להעביר. 

 24 נכון מאוד.  ת:

 25 והיו דברים כאלה מעולם.  ש:

 26 מה שנתתי דוגמא עם הטניס ועם קלגנוב, לא הצלחנו. הלוואי והיינו מצליחים.  ת:

 27פיתרון קיים, ידוע ועושים בו שימוש שהגוף פה הפיתרון שמצאתם לנכון שהוא  ש:

 28שמקבל את הכסף מכון ווינגייט יכול לרכוש שירותים לטובת אותו גוף שרוצים 

 29 לתמוך בו. נכון?

 30 לא לתמוך אלא לסייע בידו.  ת:

 31 לסייע בידו.  ש:

 32 המילה לתמוך מטעה.  ת:

 33 בסדר, מפחדים פה מלתמוך,  ש:
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 1 בדיוק, אני יודע.  ת:

 2 בסדר.  ש:

 3 הוראות חשב.  ת:

 4 והפיתרון שמצאו פה לשלם את המשכורות של המאמנים נופל במסגרת הזו? ש:

 5 נכון מאוד.  ת:

 6 ומבחינתך הוא נראה אז בסדר ונראה היום בסדר? ש:

 7נכון מאוד. אני גם כן אמרתי שאני לא זכרתי שאמרתי להם את זה אבל אם היו  ת:

 8 ייתי אומר שזה בסדר. שואלים אותי ה

 9 לפרטני של מימון המאמנים,  ש:

 10 המאמנים באקדמיה. כן. או באקדמיה או בהשתלמות אחרת שהם ימצאו לנכון.  ת:

 11 זה היתה ההנחיה הכללית,  day one-כי על נושא של רכישת שירותים אמרת מ ש:

 12 כן.  ת:

 13 נכון? ש:

 14 נכון.  ת:

 15 הם פרטו אותה בצורה של,   ש:

 16 נכון.  ת:

 17 של השכר למאמנים,  :ש

 18 נכון.  ת:

 19ועל זה אמרת שזה מבחינתך בסדר ואם היו שואלים אותך פרטני היית אומר להם  ש:

 20 כן. 

 21נכון, אבל אני רוצה, יש לך רגע להקשיב למשהו שאני רוצה להגיד. אני אומר כיוון  ת:

 22שאז אני לא זוכר אם נכנסנו ממש לפרטים אבל אם היו שואלים אותי הייתי אומר 

 23את זה ככה. אבל כמובן שמכון ווינגייט לא יכול לשלם סתם לדוגמא את השכר 

 24 של המאמן הלאומי של מאמן נבחרת שלא קשורים לווינגייט. 

 25 ברור.  ש:

 26 זה להבליט את הנקודה הזאת. כן.  ת:

 27טוב. עכשיו, ודבר אחרון כשהטיחו בך בחקירה והזהירו אותך בעבירה חמורה של  ש:

 28 יום ונורא, נכון?מרמה, זה נראה לך א

 29 בוודאי, אני לא הבנתי מה הם רוצים ממני.  ת:

 30ואתה בחקירה גם התייחסת לזה ואמרת, אני לא אצטט כי זה בפני בית המשפט,  ש:

 31שאתה לא מבין למה מייחסים לזה מרמה ולמה  148עד  141אני רק אפנה לשורות 

 32 קוראים לזה מרמה למה שנעשה פה. 
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 1אם אתה אומר, אני לא זוכר אבל יכול להיות. כן. אני התייחסתי לזה בתמימות  ת:

 2 רבה. 

 3וראית בזה דרך פעילות לגיטימית למציאת פיתרון לבעיה שנוצרה ולרצון להעביר  ש:

 4 את הכסף ליעדו. 

 5 נכון מאוד.  ת:

 6 תודה רבה.  ש:

 7 בבקשה. חקירה נגדית לעורך דין וייס.  כב' הש' לוי:

 8 

 9 העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד וייס: 

 10 כן. אז,  ש:

 11 מה ההבדל בין הנגדי הזה לנגדי הזה? ת:

 12 זה נאשמים שונים, זה פחות צריך לעניין אותך. אתה לא מכיר במילא אף אחת,  ש:

 13 לא, אבל מהנימוס מקובל להגיד אני מייצג את.  כב' הש' לוי:

 14אז עורך דין אדרת מייצג את הגברת קירשנבאום, אני מייצג את אדון רמי כהן.  ש:

 15 בוא תאשר, אתה עם אדון רמי כהן, הוא דיבר איתך פעם?

 16 לא מכיר, לא יודע.  ת:

 17 מעולם לא, לא ראית. בתיה כהן דיברה איתך פעם? ש:

 18 לא מכיר, לא יודע.  ת:

 19 חברת ברק רעות השקעות פנתה אליך פעם? ש:

 20 לא, מעולם לא.  ת:

 21 ב.כ עומר פנו אליך פעם? ש:

 22 מי? ת:

 23 ב.כ. עומר? ש:

 24 לא.  ת:

 25מי זה גם תשובה טובה. לא. אוקי. אז לכן אמרתי בעניין הזה זה פחות רלבנטי כי  ש:

 26 אתה לא ממש מכיר את הנפשות הפועלות. 

 27 לא מכיר. לא.  ת:

 28 אתה שימשת כסגן ראש מנהל הספורט, נכון? ש:

 29 שמש.  גם היום אני מ ת:

 30 וגם היום. מי שבאותה תקופה היה ראש מנהל הספורט היה דוקטור אורי שפר.  ש:

 31 דוקטור אורי שפר, כן.  ת:

 32נכון? עורך דין אדרת גם ציין בפנייך ואישרת את זה שאתה היית הגורם, אתה  ש:

 33 קראת לזה ככה, 
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 1 כן, כן.  ת:

 2 גופי הספורט לבין וועדות התמיכה של המשרד. הגורם המקצועי בין  ש:

 3 נכון מאוד. עד היום.  ת:

 4אז אפשר להגיד גם שתמיכה בכלל כל הנושא הזה של תמיכות, שזה איזה שהוא  ש:

 5 יצור כלאיים של תקציב, 

 6 נכון.  ת:

 7 הוא בתחום מומחיותך.  ש:

 8 נכון מאוד.  ת:

 9ים פנו אליך מאגף נכון. עכשיו, אתה אומר בהודעה שלך גם שבשלב מסו ש:

 10אבל לא אמרו לך ₪ התקציבים של המשרד ואמרו לך שאמורים לעבור מיליון 

 11לטובת ווינגייט אלא מה שאמרו לך זה לטובת האקדמיה בווינגייט. כך אמרת 

 12 בהודעה. 

 13 יכול להיות, אני לא זוכר את הפרט הזה,  ת:

 14 אם אמרת בהודעה,  ש:

 15יכול, אם עכשיו היו שואלים אותי אז אני יכול לאשר, זה סביר, יש מידת סבירות  ת:

 16 גבוהה, כן. 

 17ואז באת ואמרת שגם אבנר קופל וגם את זה סיפרת כאן גם בראשית, הוא פנה  ש:

 18אליך ואמר לך תשמע הכסף הזה זאת תמיכה שאני רוצה שתשמש כביכול את 

 19 האיגוד בוא נמצא לזה פיתרון. 

 20 שב שהוא אמר לי ישירות לגבי האקדמיה. אני חו ת:

 21 כן, כן, אמרתי, הוא אמר ישירות.  ש:

 22 לא, לא פיתרון לאיגוד אלא לאקדמיה.  ת:

 23 לאקדמיה.  ש:

 24 כן. נכון.  ת:

 25 והפניה הזאת היא לא היתה איזה פניה חריגה בעיניך או פניה פסולה? ש:

 26 לא, אני אמרתי לו שזה בסדר, זה אפשרי.  ת:

 27כוון, סיפרת בהודעה שלך שזה נעשה גם בג'ודו וזה נעשה בשחייה, זה לא, אני מת ש:

 28לא איזה משהו שנעשה במחשכים, אמרת אבנר קופל הגיע וישירות אמר לך את 

 29 זה. 

 30 ברור. ברור.  ת:

 31 אחרי זה גם,  ש:

 32 ?55שורה  3אתם מתכוונים לעמוד  כב' הש' לוי:

 33 . 56עד  55ורות וגם לש 41עד  40אני מפנה אדוני לשורות  עו"ד וייס:
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 1אוקי. ואתה מאשר את הדברים האלה שקופל אמר לך שהכסף הזה מחברת  כב' הש' לוי:

 2 הכנסת קירשנבאום ושמיועד לאקדמיה לכדורסל בווינגייט?

 3אדוני השופט, אני מקווה שאני זוכר שזה מה שהוא אמר אבל אני יודע שהוא דיבר  ת:

 4 איתי, 

 5 זה מה שאמרת במשטרה.  כב' הש' לוי:

 6שנים. אני זוכר שהוא דיבר  4כן, יכול להיות אבל אני מהמשטרה זה כבר עבר  ת:

 7איתי בצורה ברורה על הנושא הזה, להגיד לך בדיוק אם אני זוכר את המילים 

 8 האלה אני לא זוכר. 

 9 טוב.  כב' הש' לוי:

 10 אבל בטוח שהוא דיבר איתי על המיליון שקל.  ת:

 11 אוקי. ואז לאחר מכן או במקביל גם שוש הרפז פנתה אליך, נכון? ש:

 12 נכון.  ת:

 13 והיא התייעצה איתך.  ש:

 14 נכון.  ת:

 15אמרה תשמע יש לי מיליון שקל שאמרו לי שאני מקבלת, אני ביקשו ממני להעביר  ש:

 16את זה לאיגוד הכדורסל, איך זה, לשימוש של איגוד הכדורסל, האם זה אפשרי, 

 17 , נכון?ואתה ייעצת לה

 18 נכון.  ת:

 19 וגם הפניה שלה לא היתה חריגה, נכון? ש:

 20 נכון.  ת:

 21 אבל פה כתוב שאתה הפנית אותו לשוש הרפז.  כב' הש' לוי:

 22 . 44עד  42לא, אחר כך אדוני, אני הפניתי לשורות  עו"ד וייס:

 23 קודם כל היתה שיחה,  ת:

 24 בסדר.  כב' הש' לוי:

 25 ת יותר מאוחרות. ואדוני מכוון אחר כך לשורו עו"ד וייס:

 26 כן, נכון.  כב' הש' לוי:

 27 אז הוא עשה את זה אדוני באיזה שהוא סדר יחסית כרונולוגי.  עו"ד וייס:

 28 טוב.  כב' הש' לוי:

 29עכשיו, ואתה באמת הסברת לה מה שהסברת כאן את לא יכולה להעביר את  ש:

 30של הכסף לאיגוד זה פסול, את כן יכולה לרכוש שירותים בין היתר שירותים 

 31 מאמנים. 

 32אני עוד פעם אומר, אני לא יכול להצביע על זה שזה אמרתי לה מהמילים, אני  ת:

 33 השתמשתי, 



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' קירשנבאום ואח' 16512-08-17 ת"פ
 

 2018אוקטובר  31 

 

 3292 

 1 אמרתי בין היתר.  ש:

 2אמרתי, השתמשתי באופן כללי , אמרתי גם כן שאם היתה שואלת אותי על  ת:

 3 המאמנים הייתי אומר שזה אפשרי. 

 4אוקי. עכשיו, גם בריענון שלך שהיה לפני יומיים בפרקליטות בשעות בוקר  ש:

 5לריענון גם שהיום אתה חושב שמותר  2מוקדמות אתה אמרת להם בסעיף 

 6 לווינגייט לקנות שירותים מהאיגוד עבור האקדמיה. 

 7 נכון.  ת:

 8נכון. ואתה גם אמרת השתמשת גם היום במילה הנחיתי, הנחיתי את שוש בצורה  ש:

 9 רורה כי היא יכולה. ב

 10 נכון מאוד.  ת:

 11 נכון. עכשיו, ואז מה,  ש:

 12 אני יכול רגע להוסיף משהו בשביל שיהיה לך,  ת:

 13 כן.  ש:

 14תראה, אני לא חף משגיאות, היו פעמים שנתתי הנחיות שהתבררו לאחר מכן שהן  ת:

 15היו שגויות, רק שיהיה ברור אבל ואז אני לקחתי את זה על עצמי ואנחנו נשאנו 

 16בזה, לא שהתחמקנו מאותו גוף. הגוף לא צריך לסבול אם אני נתתי הנחיות 

 17 שגויות אבל גם במקרה הזה לא היו הנחיות שגויות. 

 18אוקי. לא, זה לא מה שרציתי להגיד. אתה גם היום עומד מאחורי הדברים? לא  ש:

 19 הגעת לריענון ואמרת תשמעו בראיה לאחור, 

 20 לא, בסדר גמור.  ת:

 21 וטעיתי. ש:

 22 נכון.  ת:

 23יפה. עכשיו, אמרו כאן וגם שבעקבות השיחות עם קופל ובעקבות השיחה עם שוש,  ש:

 24עם שוש הרפז, מבחינתך עם שוש הרפז ביקשו ממך להגיע לפגישה והפגישה היתה 

 25 ועם בני שחר. 

 26 כן, לא זכרתי את השם שלו בחקירה דרך אגב.  ת:

 27 אוקי, אני יודע, אמרת האיש כספים,  ש:

 28 כן, הוא הזכיר לי, הראה לך את המסמך נזכרתי.  ת:

 29 , 931ואז הראו לך היום את הפרוטוקול ת/ ש:

 30 נכון.  ת:

 31 להודעה שלך,  218עד  214זה לשורות אוקי, אבל מה שלא הפנו אותך  ש:

 32 באיזה עמוד? כן. זה רציף. כן.  כב' הש' לוי:
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 1ושם אומרים לך "האם אתה מאשר שזה מה שהסברת להם?" מצטטים לך את  ש:

 2 הדברים שלך כאן ואתה לא אומר סתם כן, אתה אומר "כן, בהחלט". 

 3 על כל המסמך? ת:

 4 לא, על המשפט שמיוחס לך במסמך.  ש:

 5 י. אוק ת:

 6שואלים אותך האם זה באמת מה שהסברת להם אתה אומר "כן בהחלט". עכשיו,  ש:

 7שנים אחרי קשה לזכור, אבל החקירה שלך היתה  6אני יודע שהיום אנחנו כבר 

 8רק פחות שנים אחרי, והיה יותר קל לזכור. נכון? ואני מניח שמה שאמרת 

 9 במשטרה אתה דייקת נכון?

 10 שמה? ת:

 11 דייקת? כמיטב יכולתך.  שמה שאמרת במשטרה ש:

 12 ברור.  ת:

 13עכשיו, עורך דין אדרת הפנה אותך לכך אבל לא הקריאו לך, כשאמרו לך בחקירה  ש:

 14שזאת מרמה אתה אמרת ככה "אני לא מבין למה אתה קורא לזה מרמה, 

 15 מבחינתי, "

 16 איפה? כב' הש' לוי:

 17ה מרמה. אז . אמרו לו אדוני העצות שלך ומה שאתה אמרת ז145עד  141לשורות  ש:

 18הוא אומר "אני לא מבין", אתה אומר, "אני לא מבין למה אתה קורא לזה מרמה, 

 19מבחינתי אם איגוד הכדורסל רצה תקציב שיכול לסייע לו להחזיק את האקדמיה 

 20שעולה לו הרבה כסף זה יכול לעזור לאיגוד לתחזק את האקדמיה ברמה מקצועית 

 21 ד מאחורי הדברים האלה?גבוהה ומבחינתי זה מבורך". היום אתה עומ

 22 בהחלט. גם היום. כל כסף שיגיע אני שמח שהוא הגיע.  ת:

 23 אז,  ש:

 24 בהנחה שהכל כשר, כן.  ת:

 25אז עכשיו, אמרנו פנה אליך קופל, שוש, בני שחר, אמרנו רמי כהן מעולם לא פנה  ש:

 26 אליך, נכון?

 27 לא, לא.  ת:

 28בהודעה  50עכשיו, אתה גם היית חבר בוועדת התמיכות, זה אתה מספר בשורה  ש:

 29 שלך. 

 30 כן, נכון.  ת:

 31 באותה תקופה היושב ראש של וועדת התמיכות זה דוקטור אורי שפר, נכון? ש:

 32 כן.  ת:
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 1היו חברים בה, את זה אני רואה פשוט בפרוטוקול, זה לא מבחן זיכרון. אבל היה  ש:

 2האלה היו חברים גיא אטיאס ₪ ספציפית שעסקה במיליון אני רואה שבוועדה ה

 3 מנהל אגף התקציבים במשרד, דליה מרגלית שהיא חשבת המשרד, 

 4 זיכרונה לברכה.  ת:

 5 זיכרונה לברכה. שרון אין שם שם משפחה,  ש:

 6 עופרה שרון. עורך דין עופרה שרון יועצת משפטית.  ת:

 7 היא יועצת משפטית והיה גם משקיף בשם רמי אלחנתי.  ש:

 8 רמי אלחנתי הוא רואה חשבון מטעם החשב הכללי שמלווה את התמיכות.  ת:

 9 5, זה הוגש אדוני כת/5אוקי. ואני מפנה פה אדוני לשני עמודים אחרונים של ת/ ש:

 10. זה הפרוטוקול 5מן אלה שני העמודים האחרונים של ת/אבל לאחר מכן כל הז

 11 של וועדת התמיכות, נכון?

 12 נכון.  ת:

 13 זה עמוד אחד פה.  כב' הש' לוי:

 14אדוני, העמוד השני הוא דף חתימות שהוא ריק, לכן אני רק עכשיו מגיש את זה  עו"ד וייס:

 15 לעיון אדוני, אין שם חתימות. 

 16 אוקי.  כב' הש' לוי:

 17 מנסה להסתיר חס וחלילה שום דבר.  לא עו"ד וייס:

 18 לא, לא. חשבתי טעות.  כב' הש' לוי:

 19תראה. תסכים איתי שביום שאתם התכנסתם לוועדת התמיכות זה כבר אחרי כל  ש:

 20 אותן שיחות מקדימות, נכון?

 21בדרך כלל כן, אני, מהזיכרון יכול לומר לך שהשיחות היו לפני הוועדה, תמיד  ת:

 22 מגיעים לוועדה. כן.  מנהלים שיחות לפני ואז

 23נאמר שם שתקנה זו הגיש גוף אחד  5אוקי. עכשיו כאן במסמך הזה שהוא ת/ ש:

 24בלבד, מכון ווינגייט, הגוף עומד בכל תנאי הסף, התוכנית המקצועית הנלווית 

 25לבקשת התמיכה אושרה על ידי דוד מלכה שזה אתה, סגן ראש מנהל הספורט, 

 26לי, לי לא מצורף כאן את התוכנית  הוועדה אישרה את התמיכה בגוף. אין

 27המקצועית, אוקי? חבריי בחומר החקירה אני לא מכיר את אותה תוכנית 

 28מקצועית ותוכל לעזור לנו, אם אני מבין נכון, התוכנית המקצועית שאישרתם 

 29 היא מן הסתם העברת הכספים לטובת האקדמיה.  

 30נעשה שניה אחת אנלוגיה תראה, אנחנו כיוון שזה גוף יחיד, בוא נעשה כך. בוא  ת:

 31עם תמיכות של רק תקנה שהיא רב גופית. אז יש מבחני תמיכה, יש תנאי סף וכל 

 32אחד מגיש את התוכנית שלו שאנחנו מביאים את זה בצורה מרוכזת. במקרה הזה 

 33סעיפים ובכל סעיף זה אקדמיה, זה רפואה, זה  6הבקשה שאנחנו אוספים יש שם 
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 1לא מפרטים יותר מידי כיוון שזה גוף יחיד שהוא  הפעלת מתקנים וכדומה. ואנחנו

 2מקבל את כל הכסף וזו התוכנית. אני מלווה אותם בשוטף בוועדות היגוי ויודע 

 3מה הם עושים כל פעולה, לא בצורה של יום יום אבל אני יודע מה הם עושים בכל 

 4פעולה ולכן שאני מגיש את התוכנית ושאני אומר שאני מאשר אותה אני יודע מה 

 5 ווינגייט עושה באקדמיה. 

 6אוקי. עכשיו, אני אומר לך גם, העידו כאן כבר, דוקטור שפר העיד כאן, העיד גם  ש:

 7גיא אטיאס, אלה מבין חברי הוועדה אבל גם העידו כאן עוד נציגים. אני יכול 

 8להגיד לך ,כולם אמרו בזמן אמת ידענו שהכסף הולך לשמש את האקדמיה ואת 

 9אמנים. כלומר אתם בזמן אתם כשאתם יושבים בוועדת לתשלום של השכר של המ

 10 התמיכות אתם יודעים את זה ואתם מאשרים. 

 11לא, לא. אני אמרתי לך את זה עוד פעם. אני לא זוכר שנכנסתי איתם לרזולוציה  ת:

 12 מה הם הולכים לעשות בדיוק, אני ידעתי שזה ישמש לאקדמיה. 

 13 לא, אבל,  ש:

 14אבל להגיד לך שזה יהיה שכר מאמנים? בוודאי, אני לא יודע מה הם אמרו לך  ת:

 15החברים שלי אבל בוודאי שלא עשינו דיון ואמרנו כן זה ישמש לשכר מאמנים, 

 16 בשום פנים ואופן. 

 17שזה הישיבה שהייתה לך עם שוש הרפז ועם בני  931לא, אבל תראה, אתה בת/ ש:

 18 ר(. שחר, שבני שחר הוא לא מבין )לא ברו

 19 לא, הוא החשב של,  ת:

 20 הוא החשב של איגוד הכדורסל.  ש:

 21 איגוד הכדורסל.  ת:

 22דודו מלכה הסביר, על כך אתה אמרת בחקירה המשטרתית שלך שזכרת יותר טוב  ש:

 23אמרת כן בהחלט, אלה הדברים שאני אמרתי. דודו מלכה הסביר שמנהל הספורט 

 24הכדורסל עבור פעילות  לשימוש איגוד₪ מיליון  1יעביר למכון סכום של 

 25 האקדמיה למצוינות בספורט. 

 26 נכון.  ת:

 27 אני שואל אז את זה שאושרה תמיכה, את זה ידעת.  ש:

 28 כן. כן.  ת:

 29ישמשו לצרכים של ₪ כלומר ידעתם שהכסף ישמש את ווינגייט אותם מיליון  ש:

 30 האיגוד באקדמיה. 

 31 נכון.  ת:

 32 נכון.  ש:

 33 מנים, נכון. אבל לא ברזולוציה שאמרת מא ת:
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 1אין בעיה, ידעתם שזה ישמש צרכים של האקדמיה ואתה אומר לנו ואמרת את זה  ש:

 2לאורך חמש פעמים ונגיד פעם שישית, אין שום פסול בלשכור את השירות של 

 3 המאמנים. 

 4 נכון. נכון.  ת:

 5, 5שני העמודים האחרונים של ת/ 5עכשיו, תסייע לנו גם בעוד דבר. אני רואה בת/ ש:

 6של וועדת התמיכות, תסתכל בבקשה על המספר בקשה. המספר הפרוטוקול 

 7 , 1000330367בקשה כאן הוא 

 8 ,93-כן, מסתיים ב ת:

 9לא, אני מסתכל, יש שם המותג מכון ווינגייט מספר בקשה. כאן. מה זה מספר  ש:

 10 הבקשה הזה? זו התקנה?

 11 אז אני אסביר, אני אסביר.  ת:

 12 כן.  ש:

 13רך מערכת שנקראת מרכבה. ובתוך המרכבה בקשות תמיכה מגישים ד 2007-מ ת:

 14אתה, גוף יוזם בקשה ותוך כדי זה הוא מקבל את מספר הבקשה. הבקשה הזאת 

 15 מלווה אותו לאורך כל הדרך. 

 16 אוקי. ש:

 17מהיום תחילת שנת התקציב הגיש את הבקשה זה המספר ואנחנו יכולים לתת לו  ת:

 18מיליון ונתנו לו  20קש לעבות את התמיכה בו עד לגבול שהוא ביקש. אם הוא בי

 19, אפשר לתת לו עוד מיליון ועוד מיליון עד שהמקסימום של מה שהוא ביקש.  10

 20 זה המהות של המספר בקשה. 

 21אוקי. עכשיו תראה, היה מיליון שקל שהיו אמורים לעבור או עברו לווינגייט  ש:

 22לטובת שימוש של איגוד הכדורסל ומאוחר יותר עברו חצי מיליון שקל לטובת 

 23 שימוש של איגוד הכדוריד, נכון?

 24 נכון.  ת:

 25שזה אותו מסמך שאתה מדבר  18עכשיו, דיברת על המרכבה, אני מחזיק פה את נ/ ש:

 26אדוני, הרפז, גברת שוש הרפז עליו של המרכבה וגברת שוש הרפז, זה כבר הוגש 

 27כשהיא נחקרה היא הציגה את המסמך הזה והיא אמרה הנה אלה המיליון של 

 28איגוד ששימשו את איגוד הכדורסל וחצי מיליון ששימשו את איגוד הכדוריד אלה 

 29הכספים האלה, אוקי? ואני רואה באמת פה שהמספר בקשה שמופיע בעיגול זה 

 30 אותו מספר בקשה. 

 31 אני אסביר לך איך זה עובד. בסדר?בוא  ת:

 32 כן.  ש:
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 1אנחנו לא מנפיקים את האישורים האלה. בוא נגיד שגוף מבקש מאיתנו להפיק  ת:

 2הוראת תשלום שהוצאנו אותה לפועל, אנחנו מוציאים על המחשב פקודה 

 3מסוימת ומוציאים את זה, זה הכל, זה סוג של מבטא את הכסף שעבר. לא מה 

 4 מה שעבר, לכן,  שאנחנו שמתכננים אלא

 5 20.11.12לא, כתוב תאריך פירעון  ש:

 6 כן, כן, זה בסדר, רק שתדע שזה,  ת:

 7לא, אז אני שואל אם אני רואה פה תאריך הפירעון כלומר הכסף נכנס לחשבון של  ש:

 8 ?20.11.12-ווינגייט ב

 9 נכון.  ת:

 10 כנס. אוקי. זה התאריך שאני יכול להצביע עליו ולהגיד הנה ביום הזה הכסף נ ש:

 11 נכון מאוד.  ת:

 12 אוקי. תודה רבה. עכשיו בוא נתקדם, אין לנו עוד הרבה, אל תדאג.  ש:

 13 אני לא מודאג, זה בסדר. הקדשתי את כל היום לזה.  ת:

 14תראה, בשלב מסוים היו נקרא לזה רעשים, היה איזו תלונות בכל מיני גורמים  ש:

 15 זה מוכר לך, נכון?₪.  באיגוד הכדורסל על כך ששולמה עמלה מתוך אותם מיליון

 16 שמעתי בדיעבד, לא ידעתי מראש.  ת:

 17 לא, שמעת בדיעבד אבל אמרתי באיזה שהוא שלב,  ש:

 18 כן.  ת:

 19 ואז סיפר לנו כאן דוקטור שפר,  ש:

 20 אורי שפר.  ת:

 21שבעקבות אותם רעשים החליטו לעשות מה שאתה מקודם אמרת לנו, בדיקת  ש:

 22רואה חשבון שעשה בדיקת עומק. זה עומק. ופנו באמת לחשכ"ל שהפנה אותו ל

 23 זכור לך?

 24 לא זוכר.  ת:

 25 אתה לא זוכר.  ש:

 26 לא זוכר. יכול להיות.  ת:

 27 אני אומר לך יש בדיקה עומק,  ש:

 28 בסדר, יכול להיות, יכול  להיות, אני לא זוכר.  ת:

 29, של רואה חשבון בולוס אם אתה יכול לעיין בזה תראה אם זה נראה 187שהיא ת/ ש:

 30 אם זה מרענן את זיכרונך. לך מוכר, 

 31 טוב, אני מודיע לך שאני לא זוכר.  ת:

 32 אוקי. אתה לא זוכר.  ש:

 33 אבל זו פעולה שיכולה לקרות, סבירה.  ת:
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 1 אז בוא אני אנסה לרענן את זיכרונך.  ש:

 2 לא, אין לך מה לרענן, לא זוכר דבר כזה.  ת:

 3 לא זוכר.  ש:

 4 ממש, לגמרי.  ת:

 5 אני אספר לך מה הממצאים, אתה מוזמן לשמוע.  אוקי. אז בוא ש:

 6 בבקשה.  ת:

 7תודה. בולוס זה רואה חשבון שמשרד הספורט פנה אליו דוקטור אורי שפר, הוא  ש:

 8שעברו לווינגייט הם כולם שימשו את ₪ בדק, הוא הגיע למסקנה שמתוך המיליון 

 9לאיזה שהוא ווינגייט ושאיגוד הכדורסל שילם, הוא קורא לזה שכר טרחה, אוקי, 

 10 גורם מסוים מכספו שלו. אוקי? 

 11 זה גם אני יודע מזה.  ת:

 12 ואתה יודע.  ש:

 13 מזה אני יודע.  ת:

 14 אוקי.  ש:

 15 בדיעבד, בדיעבד אני יודע.  ת:

 16בדיעבד, אין בעיה. עכשיו, בא אדון שפר, כן, שהוא היה ראש, אגב היום הוא עדיין  ש:

 17 ראש הספורט, 

 18לא, לא, הוא דרך אגב, אני רק אעיר הערת סוגריים, הוא לא היה כל כך בקיא  ת:

 19 בהליכים. 

 20 אוקי. אני אגיד לך מה הוא אומר.  ש:

 21 מבחינתו.  ת:

 22לפרוטוקול, אוקי? הוא אומר מה שאני למדתי מרואה  957הוא אומר בעמוד  ש:

 23לה, אני גם שהועברו למכון ווינגייט לא שולמה עמ₪ חשבון בולוס הוא שהמיליון 

 24בדקתי את הדבר הזה עם מנהלת הכספים של מכון ווינגייט, שאלתי את שושנה 

 25הרפז, מנהלת הכספים באותה עת ברחל ביתך הקטנה, האם שולמו התשובה 

 26היתה שלילית. משאלה היו התשובות, משהונחה לפני תשובתו של רואה החשבון 

 27ומתוך תקציבו של  שהוא לא רואה דופי בהתנהלות איגוד הכדורסל בנושא זה

 28איגוד הכדורסל הוא החליט לשלם לפלוני אלמוני דמי עמלה אני לא ראיתי בזה 

 29בעיה, ברגע שגם רואה החשבון הודיע שזה מה שנעשה וגם הלשכה המשפטית 

 30אצלנו לא, שידעה על הדבר הזה, לא ביקשה מלנקוט שום פעולה נוספת. כלומר 

 31ולמו דמי עמלה מכספי התמיכה אתם אחרי הבדיקה, אוקי, נחה דעתכם שלא ש

 32 ולכן גם לא פניתם מעולם לאיגוד הכדורסל, לווינגייט וביקשתם את הכסף חזרה. 

 33 אני אוסיף לך עוד משהו, אני העליתי את זה לדיון את הנושא הזה של העמלות.  ת:
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 1 אוקי.  ש:

 2אני העליתי בוועדה ולא היה איזה שהיא החלטה כזו או אחרת , אף פעם אנחנו  ת:

 3א נתקלנו בזה ואני לא יודע להגיד לך כן או לא, מה, מה הדין לגבי הדבר הזה, ל

 4אבל השארנו את זה עד היום פתוח דרך אגב אנחנו לא, אני יכול לומר לך שבשיחה 

 5של אחרי, לא יודע כמה זמן, מנכ"ל איגוד הכדורסל הוא אמר לי שיש לו המון 

 6 נותן לפלוני אלמוני.  הסכמים שהוא משלם עמלות לכל מיני משימות שהוא

 7 אוקי.  ש:

 8כן, זה מה שהוא סיפר לי ואני סיפרתי את זה בוועדת התמיכות, הוועדה לא ראתה  ת:

 9 בזה משהו שהוא בלתי סביר. 

 10אוקי. עכשיו תגיד לי  אתה בתור מי שמעורה בתמיכות ויושב בוועדת תמיכות  ש:

 11יפשתי בחקיקה ואתה הרבה מאוד שנים, אני חיפשתי, עשיתי מאמץ, אוקי, ח

 12ראשית, בחקיקת משנה, בתקנות, בצווים, בנהלים, לא הצלחתי למצוא שום 

 13 הוראה שאוסרת על תשלום עמלה אוקי? על גיוס כספי תמיכה, אתה יודע להצביע, 

 14 )לא ברור( אתה מכיר? עו"ד אבן חן:

 15 סליחה? עו"ד וייס:

 16 אני, אני אמרתי,  ת:

 17באמת אם אתה יכול להצביע לי על דוגמא  אתה יודע להצביע, לא, אני רוצה לדעת ש:

 18 על נוהל , נוהל פנימי, צו, משהו?

 19כיוון שאינני בקיא בזה אני הצפתי את זה בוועדת התמיכות ואני אומר לך שעד  ת:

 20זוכר שסיימנו לדון בזה או שמישהו אמר לי זה אסור או משהו כזה.  היום אני לא

 21 זה נשאר ככה באוויר, אבל לא מעבר לזה. 

 22אוקי, שאלה נוספת. אתה בריענון עכשיו שהיה, אמרת כן יש לי חוכמה אחת  ש:

 ₪23 בדיעבד, שהיום אני יודע שהאיגוד כן היה צריך לרשום את אותם מיליון 

 24 בספריו, 

 25 נכון.  ת:

 26 ואז אמרת ככה, אמרת כשווה כסף,  ש:

 27 כן.  ת:

 28 או אפילו כתרומה.  ש:

 29 כן, כן, נכון.  ת:

 30 נכון? ש:

 31 נכון.  ת:

 32 כאילו ווינגייט הוא התורם שלו.  ש:
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 1לא, לא צריך לקרוא לזה כך, הוא נהנה מהכסף הזה לטובת הפעילות שלו ומרואה  ת:

 2ד הוא נתן את חשבון, מהביקורת שהייתה של החשב הכללי על איגוד הכדורי

 3 ההערה הזאתי ומזה למדתי את זה. זהו. 

 4אוקי. עכשיו, תסייע לי בבקשה. אני כן מצאתי איזה שהיא הוראה אחת, יש  ש:

 5הוראה של החשב הכללי שזה משרד האוצר, סעיף, שעוסקת, בבקשה ויש גם עוד 

 6 עותק, הוא דו צדדי העותק הצבעוני. 

 7 אתה רוצה להגיש? כב' הש' לוי:

 8 . 87כן, כן, אנחנו רוצים להגיש את זה אדוני. נ' חברי אחראי,  ס:עו"ד ויי

 9 

   10 
<#30#> 11 

 12 החלטה

 13 

 14 

  15 

 16 . 87התקבל וסומן נ/

 17 
<#6#> 18 

 19 
 20 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 21 

 
 

 שופט, לוי ירון

 22 

 23 

 24זה הגבלת הוצאות הנהלה וכלליות, הנהלה וכלליות עכשיו תראה את הכותרת.  ש:

 25שקשור בפרק ראשי תמיכות ופרק משני תמיכות מתקציב המדינה במוסדות 

 26 .א. 3.א , אנחנו שם , אנחנו בסעיף 3ציבור לפי סעיף 

 27 .א זה חוק התקציב, כן. 3מכיר את זה. רגליים קרות. אוקי.  ת:

 28ל גוף שמקבל תמיכות צריך לדווח כן. עכשיו, פה בעצם ההוראה הזאת אומרת כ ש:

 29 לי מה הוא עושה עם הכסף, נכון?
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 1 נכון.  ת:

 2ואני מאשר לכם עם הכסף לעשות כל מיני דברים אבל אני רוצה שתדווחו לי ויש  ש:

 3 דברים שהם תקינים. נכון?

 4 נכון מאוד.  ת:

 5 עכשיו,  ש:

 6 הוא לא יכול לקנות מטוס עם הכסף.  ת:

 7לנוהל, אוקי?  4נכון, הוא לא יכול לקנות מטוס. עכשיו, אתם גם קובעים בעמוד  ש:

 8לפי הכנסות במיליון שקלים כמה שיעור המירבי של הוצאות הנהלה והוצאות 

 9 40-כלליות ואחוז בסך המחזור, איגוד הכדורסל אם אני לא טועה הוא בערך כ

 10 שלו?מיליון התקציב 

 11 אחוז.  11-לא, אולי אז, היום זה כבר יותר אבל בוא נאמר שהוא לא יכול לחרוג מ ת:

 12 אחוז אתה אומר? 11-מ ש:

 13 אחוז.  11 ת:

 14 אוקי.  ש:

 15 היום. אני לא יודע אז.  ת:

 16 היום. אוקי.  ש:

 17 . 13או  11או  ת:

 18 זה הוא יכול להוציא הוצאות מה שנקרא הוצאות כלליות.  ש:

 19 ת. הנהלה וכלליו ת:

 20 אוקי.  ש:

 21 דברי דואר, טלפון, שכר מנכ"ל, שכירות.  ת:

 22למשל שזה כללי הדיווח, מראים  7אני רואה גם בין היתר, אני מפנה אותך לעמוד  ש:

 23 לך בטבלה מה אתה יכול לדווח. 

 24 נכון.  ת:

 25שמותר גם הוצאות גיוס בין היתר עמלות  2אז אני רואה למשל במספר סידורי  ש:

 26 ם, מדמי ניהול וייעוץ, למגייסים חיצוניי

 27 גיוס תרומות.  עו"ד עקירב:

 28 סליחה? עו"ד וייס:

 29 כתוב פה הוצאות גיוס תרומות.  עו"ד עקירב:

 30כן, כן, הוא הגדיר את זה כתרומה, הוא אמר היו צריכים לרשום את זה בספרים  עו"ד וייס:

 31כתרומה. הרי אתם יודעים שווינגייט לא שילם לאף אחד שום עמלה ושום דבר 

 32 חבריי, אני לא סתם, העד העלה תרומה. 

 33 אחוז עמלה. הוא לקח עמלה.  6ווינגייט לקחה עמלה. לוקח  ת:
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 1שזה גם מותר לו אגב כי הוא יכול, קראת לזה דמי ניהול, אתה הכשרת את זה  ש:

 2 אחוז,  6-למרות שהיו פה כמה דעות אחרות יכול להיות לגבי ווינגייט וה

 3 ה. כן, יש כאלה שחולקים על ז ת:

 4תאשר שגוף נתמך, אוקי? יכול להשתמש בכספי התמיכה כדי להשיג עוד תמיכות,  ש:

 5 נכון?

 6יכול להיות. נכון, אני אפילו נזכר שזה חלק היה מהדיון שבוועדת התמיכות, אני  ת:

 7פשוט לא זכרתי לגמרי איך הסתיים הדיון אבל זה אחד הדברים שהיו, שהיה 

 8 באוויר ולכן לא מנענו את זה ולא אמרנו שזה אסור. 

 9אוקי. עכשיו תראה, חברי כאן ניסה והוא רצה בכוח שאתה תגיד על משה  ש:

 10סקי, הוא אמר מה משה קליסקי, מה משה קליסקי, אמרת להם בריענון משה קלי

 11 קליסקי הוא מאכער, נכון?

 12 היום אני אומר, לא ידעתי אז.  ת:

 13 היום אתה אומר, בסדר, משה קליסקי הוא מאכער.  ש:

 14 נכון.  ת:

 15 בסדר. אמרת את זה. חברי ניסה,  ש:

 16ב ביננו, בין הרגליים, לא ידעתי בדיעבד אני אומר, אני אז לא ידעתי, הוא הסתוב ת:

 17 מה הוא עושה. 

 18 ומשה קליסקי פנה אליך עם חצי מיליון לאיגוד הקיאקים, נכון? ש:

 19 כן.  ת:

 20 ומשה קליסקי ביקש איתך חצי מיליון לאיגוד הטניס. לילדים.  ש:

 21 נכון.  ת:

 22לריענון משהו מעניין, אמרת,  6ואמרת עליו שהוא מאכער ואז אמרת בסעיף  ש:

 23 "כיום אנחנו לא עובדים עם קליסקי ושכמותו". תראה 

 24 נכון.  ת:

 25אחרי הפקות לקחים וישיבות וכו' וכו'  2018-אז אם אני מבין נכון כיום אנחנו ב ש:

 26מאכערים, מתווכים, מגייסים, זה לא משהו שהיה איסור  2012וכו', נכון לשנת 

 27 לגביו אצלכם במשרד. 

 28 היו עוד דוגמאות לפני.  ת:

 29 שואל אם היה איסור, אם זה משהו,לא, אני  ש:

 30 עובדה היא, שדוקטור שפר שהוא ראש המנהל קרא לי להיפגש איתו ולדבר איתו.  ת:

 31 אוקי.  ש:

 32ני לא ידעתי מה הוא עושה שם ולא ידעתי את השם שלו אבל לחש לאוזני זה לא, א ת:

 33 מה שנקרא. 
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 1פנו אליך מאיגוד הכדורסל  2014דבר אחרון, אני קורא בהודעה שלך שבאוקטובר  ש:

 2 עם עוד מיליון. 

 3 ואוו, לא זוכר, יכול להיות.  ת:

 4 זה מופיע בהודעה שלך,  ש:

 5 ר. לא זוכר. בסדר, בסדר, יכול להיות, אני לא זוכ ת:

 6אתה אומר "אני יכול להוסיף עוד משהו שלא שאלת אותי לגביו. וזה  231בשורה  ש:

 7 לכן כיוונתי אותך לאוקטובר,  2014שלפני כחודשיים" ההודעה שלך היא מדצמבר 

 8 יכול להיות.  ת:

 9"פנה אלי יעקב בן שושן מנכ"ל איגוד הכדורסל ואמר לי שיש עוד מיליון שרוצים  ש:

 10טובת האקדמיה" ואז אני )לא ברור( לגיא אטיאס וגיא אטיאס אז אמר להעביר ל

 11 לך אדוני אני נחקרתי על זה במשטרה, 

 12 אין יותר.  ת:

 13או איזה שהוא נוהל או חוק אלא אין יותר, אני לא נוגע. אבל לא מתוך איזה הבנה  ש:

 14 שאמרתם חקרו אותנו במשטרה אנחנו לא רוצים לגעת. 

 15 רגליים קרות. ת:

 16 רגליים קרות. אוקי. ש:

 17 נכון.  ת:

 18 אבל עד אותו רגע לא חשבתם שיש שום דבר לא לגיטימי במה שעשיתם, נכון? ש:

 19התעסק זה סתם היה מן אווירה כזאת, רגע, רגע, משטרה, אנחנו לא רוצים ל ת:

 20 איתם. 

 21 אוקי.  ש:

 22סליחה, אני אומר דעת ביניים, זה ממש לא מרתיע אותי המשטרה, יכולה לחקור  ת:

 23 עד מחר. לא מרתיע אותי, הוא נרתע, אותי זה לא מרתיע. 

 24 הכל בסדר. תודה רבה לך.  ש:

 25 חקירה חוזרת? כב' הש' לוי:

 26 אין לנו שאלות.  עו"ד עקירב:

 27 לך. אתה משוחרר. אתה עדיין עובד מדינה?אוקי. תודה רבה  כב' הש' לוי:

 28 כן.  ת:

 29 אז יום עבודה. בסדר גמור.  כב' הש' לוי:

 30 שעות נוספות ולא מקבל כסף.  40השעות שלי לא מוגבלות, אני בדרך כלל עושה  ת:

 31 בקיצור אתה רוצה שאפסוק לך הוצאות? מאיפה אתה מגיע? כב' הש' לוי:

 32 לא, לא, זה בסדר, תודה רבה.  ת:

 33 
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 1 שך הקלטה()המ

 2 

 3 כן, זהו, יש עדים נוספים?  כב' הש' לוי:

 4 יש לנו כמה מסמכים בהסכמה.  עו"ד עקירב:

 5 בבקשה.  כב' הש' לוי:

 6 , 6.11אדוני, יש לנו בקשה צנועה. ביום  עו"ד וייס:

 7 אפשר, שניה נסיים עם המסמכים ואחרי זה?  כב' הש' לוי:

 8 כן.  עו"ד וייס:

 9 בבקשה.  כב' הש' לוי:

 10 הודעה של ליה שם טוב.  עקירב:עו"ד 

 11 

   12 
<#32#> 13 

 14 החלטה

 15 

 16 

 17 . 932הוגשה ומסומנת ת/ 30.12.14הודעת ליה שם טוב מיום 

 18 
<#6#> 19 

 20 
 21 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 22 

 
 

 שופט, לוי ירון

 23 

 24 

 25 עובדות מוסכמות חלף עדותו של רפי קדוש.  עו"ד עקירב:

 26 

 27 
<#31#> 28 

 29 החלטה

 30 
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 1 

  2 

 3   . 933הוגש וסומן ת/

 4 
<#6#> 5 

 6 
 7 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 8 

 
 

 שופט, לוי ירון

 9 

 10 הודעת העד אפיק זיאדת.  עו"ד עקירב:

 11 מיום? כב' הש' לוי:

 12 . 1.1.2015מיום  עו"ד עקירב:

 13 

 14 
<#33#> 15 

 16 החלטה

 17 

 18 

  19 

 20   . 934הוגש וסומן ת/

 21 
<#6#> 22 

 23 
 24 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 25 

 
 

 שופט, לוי ירון
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 1 

 2 

 3 זהו? כן, עורך דין אבן חן, זה הכל?  כב' הש' לוי:

 4 . 16.8.2015יש לנו עוד הודעה, אני מתנצל, של העדה בת אל סיני מיום  עו"ד עקירב:

 5 

 6 

 7 
<#34#> 8 

 9 החלטה

 10 

 11 

  12 

 13   . 935הוגש וסומן ת/

 14 
<#6#> 15 

 16 
 17 במעמד הנוכחים. 31/10/2018, חשוון תשע"ט בכ"ניתנה והודעה היום 

 18 

 
 

 שופט, לוי ירון

 19 

 20 

 21 בזה זה מסתיים? כב' הש' לוי:

 22 כן.  עו"ד אבן חן:

 23 כן, עורך דין וייס.  כב' הש' לוי:

 24 לחודש,  6-אדוני, ב עו"ד וייס:

 25 ?6 כב' הש' לוי:

 26לנובמבר, אין לנו דיון, זו הקדמה אדוני. יש ניתוח שעוברת רעייתו של רמי  6-ב עו"ד וייס:

 27לחודש יש ביקורת בשעות הבוקר, אני רק אדוני מבקש  7-, ב3כהן, של הנאשם 

 28לדיון. ביקשתי מחבריי יש שני עדים שרלבנטיים אלינו  11שיוכל להגיע בשעה 
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 1באותו יום, ביקשתי מחבריי שיתחילו עם עד שלא רלבנטי אלינו. יש עד נוסף שלא 

 2 רלבנטי. חבריי אני מניח שלא מתנגדים, נכון?

 3 יש מניעה? כב' הש' לוי:

 4 לא. לא שאני.  עו"ד אבן חן:

 5 אין מניעה שיגיע מאוחר.  כב' הש' לוי:

 6 תודה.   ייס:עו"ד ו

 7לגבי העדים אני אבדוק, אני לא זוכר מי ומה מעיד באותו יום, כבר תיאמו איתם  עו"ד אבן חן:

 8 שעה. 

 9לחודש ויש  5-אמור להגיע אורן גבאי, דובי הודבר, איתי בקר עבר מהיום הזה ל עו"ד וייס:

 10 עוד עד שלא רלבנטי אלי. 

 11, את 5-תגישו תוכנית דיון. יש לנו את ה 4.11אז תעשו מאמץ עד יום ראשון, עד  כב' הש' לוי:

 12 . בסדר? 14, תגישו בעצם עד המועד האחרון של נובמבר שזה 7-ה

 13 תודה אדוני.  עו"ד וייס:

 14 אני נועל את הישיבה.  כב' הש' לוי:

 15 

 16 -ההקלטה הסתיימה-

 17 
 18 
 19 

<#35#> 20 
 21 במעמד הנוכחים.  06/11/2018, כ"ח חשוון תשע"טניתנה והודעה היום 

 22 

 23 

 

 
 שופט, לוי ירון

 24 
 25 
 26 
 27 

 28 

  29 

 30 הוקלד על ידי אילנית חולי


