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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

 ו"ד אבי חימי ועו"ד משה וייסב"כ ע ידי-על
 1 

<#1#> 2 
 3 ב"כ המאשימה עו"ד מאור אבן חן, עו"ד יונתן קרמר,  :מופיעים

 4 עו"ד נטלי קוקוי ועו"ד משה עקירב 

 5 וב"כ עו"ד גיורא אדרת, עו"ד אורן אדרת 1הנאשם  

 6 ועו"ד אלון קליין 

 7 משה וייסוב"כ עו"ד אבי חימי ועו"ד  2הנאשם  

 8 

 9 

 10 חון מר אלי שמ 1ע.ת/ .1 :העדים

 11 מר ניסן זאבי 2ע.ת/ . 2 

 12 
<#2#> 13 

 14 החלטה 

 15 

 16 הדיון מתבצע בהקלטה ע"י חברת איטייפ.

 17 
<#3#> 18 

 19 
 20 במעמד הנוכחים. 12/09/2018, ג' תשרי תשע"טניתנה והודעה היום 

 21 

 
 

 שופט , לוי ירון

  22 



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

 2018ספטמבר  12 

 

 3097 

 1 פרוטוקול

 2 

 3 

 4, 1רשנבאום וכהן. נוכחת הנאשמת  , מדינת ישראל נגד קי16512-08-17תיק פלילי   כב' הש' לוי:

 5 נמצא, נכון? בחול? לא  3הנאשם 

 6 הם אומרים במזכירות שתפוס, הם לא יכולים לקחת כי אדוני לא נתן ארכה.  עו"ד קוקוי:

 7 תגישו בקשה בכתב, אין מה לעשות. בוקר טוב.  כב' הש' לוי:

 8 בוקר מצוין.  העד, מר שמחון:

 9 מה שמך? כב' הש' לוי:

 10 אלי שמחון.  :העד, מר שמחון

 11אתה מוזהר להגיד את האמת, כל האמת ורק האמת, אחרת תהיה צפוי לעונשים  כב' הש' לוי:

 12 הקבועים בחוק. בבקשה, מי חוקר? תועיל להשיב לשאלות התובעת. 

 13 

 14 מר אלי שמחון, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה ראשית לעורכת הדין נטלי קוקוי: 1ע.ת/

 15 העיסוק שלך? מר שמחון, מה עו"ד קוקוי:

 16 אני יועץ מס עצמאי בעל משרד להנהלת חשבונות.  העד, מר שמחון:

 17 מה ההיכרות שלך עם מר איגור ריז? עו"ד קוקוי:

 18קוח, חברה בשם דון טבק, תקופה של כשנה, חצי שנה, איגור ריז היה אצלי כל העד, מר שמחון:

 19 . 2012-, המחצית השנייה ב2011-נדמה לי שזה היה ב

 20 רותים אתה סיפקת לחברת דון טבק?ואילו שי :עו"ד קוקוי

 21 הנהלת חשבונות. העד, מר שמחון:

 22הנהלת חשבונות. פרק לשירותים הקשורים בדון טבק, איזה עוד שירותים נתת  עו"ד קוקוי:

 23 ר ריז, אם בכלל? למ

 24לריז יגור עד כמה שאני זוכר היה לו גם עסק עצמאי, במות משהו, זה גם הייתה,  העד, מר שמחון:

 25 היה חלק מהשירות.

 26 שזה, עו"ד קוקוי:

 27 גם הנהלת חשבונות שוטפת, כן.  העד, מר שמחון:

 28 מתי נוצר הקשר שלך עם מר איגור ריז בהקשר של דון טבק? חברת דון טבק.  עו"ד קוקוי:

 29זה התחיל כמספר חודשים לפני שהחברה נרשמה, זה בסביבות אוקטובר, נדמה  העד, מר שמחון:

 30ובר, נובמבר, הוא התחיל לגלגל את זה ביוזמתו שהוא רוצה . אוקט2010לי אולי 

 31ג לי שם, נדמה לי שהוא הציג לי מוצרים, לייבא סוג של סיגריות מרוסיה. זהו, הצי

 32 הוא התחיל לגלגל את זה. 

 33 שהוא פנה אליך, באיזה שלב היה כבר פיתוח הרעיון העסקי הזה?  עו"ד קוקוי:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

 2018ספטמבר  12 

 

 3098 

 1ות, הביא, נדמה י, כשהוא התחיל בעצם, הביא לי דוגמאהיה מספק חודשים אחר העד, מר שמחון:

 2במיוחד, אבל הוא התחיל לעניין לי שהוא התחיל לעניין לקוחות, לא היה דרכי 

 3לקוחות בנושא, בתחום הספציפי של הסיגריות. נדמה לי סוג מסוים של סיגריות, 

 4 עד כמה שאני זוכר. וזהו, זה לקח מספר חודשים. 

 5נה אליך בפעם הראשונה, באיזה שלב, עד כמה איזה קשר, נגיד שהוא פלא, אבל ב עו"ד קוקוי:

 6, אם בכלל סיפר לך, היה נגיד הקשר שלו עם שידוע לך, עד כמה שהוא סיפר לך

 7 הספק המיועד, דברים מהסוג הזה. 

 8 לא, הוא רק סיפר לי שהוא בקשר עם הספר ברוסיה.  העד, מר שמחון:

 9 הבנתי. עו"ד קוקוי:

 10 ם הביא לי איזה הסכם בזמנו.זאת אומרת הוא ג העד, מר שמחון:

 11עם התרגום שלו.   16.12.10יך חוזה מיום  אוקי, אז אפרופו הסכם, אני מציגה בפני עו"ד קוקוי:

 12 רגע, שנייה, אדוני זה, זה משודך. 

 13זה כשהעניין כבר הגיע לכדי מעשה, זה שהוא רוצה לייבא ואז כמובן ביקשתי  העד, מר שמחון:

 14קשתי גם כמובן לתקן את זה. נדמה לי שזה היה לרשויות, וגם ממנו הסכם ובי

 15 עבורנו שיהיה לנו. 

 16 . 898כם מתקבל ומסומן ת/ההס כב' הש' לוי:

 17כבודו, אני חושב שהיה צריך להגיש אותו דרך אדון ריז ולא דרך העד הזה. העד  עו"ד אדרת:

 18 לו.הזה יכול אני מבין להעיד רק על כך שהוא קיבל את ההסכם הזה ותו 

 19על זה הוא גם מעיד, ותו לא. על זה שהוא קיבל את ההסכם. אני גם מציגה בפניך  עו"ד קוקוי:

 20 . 53תעודת ההתאגדות של חברת ר.ק. דון טבק, שזה נ/ את

 21 כן.  העד, מר שמחון:

 22 תסתכל, מי טיפל ברישום של החברה?  עו"ד קוקוי:

 23 אני.  העד, מר שמחון:

 24ל החברה זה בעמוד מסתכלת, כן, אחד מבעלי המניות ש מה ההיכרות שלך, אני עו"ד קוקוי:

 25 מה היה הקשר שלך עם רנית?  שני, חוץ מאיגור ריז גם רנית קירשנבאום, מה,

 26לא, חא היה קשר, הקשר היה דרך איגור, הם הגיעו באותו יום וחתמו על מסמכי  העד, מר שמחון:

 27שהיא תהיה בעצם החברה, זה הכול. היא הגיעה יחד איתו באותו יום, הוא אמר 

 28 השותפה שלו לעסק ובזה נגמר. 

 29 ? עד כמה שאתה ראית. ומה היה החלק שלך בניהול החברה בהמשך עו"ד קוקוי:

 30 הניהול של,  העד, מר שמחון:

 31 החברה של דון טבק, זאת אומרת מבחינת, עו"ד קוקוי:

 32 ניהול שלי? מה השאלה? העד, מר שמחון:

 33 לא, של רנית. עו"ד קוקוי:
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 1 רנית כמעט ולא היה. של  מחון:העד, מר ש

 2 רישום החברה?באיזה הקשר היית איתה בקשר, אם בכלל, לאחר  עו"ד קוקוי:

 3הקשר הוא לא היה, לא היה רציף, הקשר הרציף היחיד היה עם איז איגור,  העד, מר שמחון:

 4שבעצם הוא היה מביא את כל המסמכים להנהלת החשבונות, עם רנית כמעט ולא 

 5 היה שום קשר.

 6 , 106משהו לגבי טופס  "ד קוקוי:וע

 7יא כבעלת מניות מחויבת בהגשת דוח , רק לגבי הגשת דוח, מאחר וה106טופס  העד, מר שמחון:

 8שהיא עבדה כשכירה באיזה מקום שכרגע אני לא זוכר  106שנתי, רק לגבי טופס 

 9. זהו, 106איפה זה היה, בגלל זה נדרשה להביא את, להציג, להמציא לנו את טופס  

 10 זה הקשר כמעט היחיד. 

 11 ?מה ידוע לך על העברת המניות בחברת דון טבק לאחר מכן עו"ד קוקוי:

 12 זה לא זכור לי, אני לא יכול להגיד משהו לגבי זה, פשוט לא זכור לי.  העד, מר שמחון:

 13 עכשיו בוא נדבר על המימון של החברה, דון טבק. מהיכן הגיע המימון?  עו"ד קוקוי:

 14 לי כרגע בלי הכרטסת, אבל כמה שזכור לי זה הייתה,  מימון, תראי, קשהה העד, מר שמחון:

 15רגע, לפני, לפני שאתה אומר אז אני גם אציג לך כרטסת, אני מציגה כרטסת אני,  עו"ד קוקוי:

 16 . 2011. רגע, זה 2012-ו 2011-חוז בעלים ל

 17 . 899ת/ כב' הש' לוי:

 18 . 2012ני. בעמוד השני גם , זה העמוד הש2012אני, רגע, ויש גם  עו"ד קוקוי:

 19כל תשלום או כל העברה היא נזקפת כן. ז זה כרטיס הבעלים של איז איגור, כמובן   העד, מר שמחון:

 20לזכותו כהלוואת בעלים. אני יכול רק לומר כי פה הייתה איזו שהיא הפקדת צ'ק 

 21 לחשבון הבנק וכמובן זיכינו אותו.

 22 השופט לא רואה למה אתה, שאתה מצביע רק תגיד, כי כבוד  עו"ד קוקוי:

 23ה המימון הראשוני של, של אלף שקל האלה, שזה בעיקר הי 95-אני מדבר על ה העד, מר שמחון:

 24 הפעילות של החברה. 

 25 בסך הכול שאתה מסתכל על הכרטסת הזאת,  עו"ד קוקוי:

 26 איזה תאריך זה? עו"ד אדרת:

 27 . 21.4.2011 העד, מר שמחון:

 28 כן. כן.  עו"ד קוקוי:

 29 אלף.  161-שהביא את היתרה למה  לוי:כב' הש' 

 30 כן.  העד, מר שמחון:

 31 2011-כרטיס הבעלים, מה סך הכול השקעותה בעלים שהיו בשאתה מסתכל על ה עו"ד קוקוי:

 32 על פי הכרטסת?
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 1, זה סכומים שהוא השקיע, כל מיני קניות קטנות 162,156על פי הכרטסת זה  העד, מר שמחון:

 2 שהיו.

 3 שזה העמוד השני. , 2011-וב עו"ד קוקוי:

 4הייתה שום, שום  ומעבר לזה לא 5850הייתה פה איזו שהיא הפקדה של  12-ב העד, מר שמחון:

 5 תנועה בכרטיס. 

 6אתה התחלת להגיד שזה הדברים שהוא השקיע, אתה יכול להגיע באיזה אופן  עו"ד קוקוי:

 7 בוצעה ההשקעה, השקעה לחשבון הבנק, תשלום לספקים, איזה סוג של השקעה?

 8 95-אני צריך לראות את החשבון הנגדי, אבל אני מניח שזה היה לחשבון הבנק, ה העד, מר שמחון:

 9אלף זה על חשבון הבנק ואז זיכינו אותו. אני מניח שזה צ'ק שלו מחשבון פרטי 

 10 שלו ואז זיכיתי אותו פה בחוז בעלים.

 11 זה לא,  95ויתר ההפקדות? כי  עו"ד קוקוי:

 12קם הם קניות, חלקם הם העברות, ואז פשוט מאחר ובצד השני נכון, חל  זה קניות, העד, מר שמחון:

 13זה בעצם חשבון פרטי של איגור, אז פה אני פשוט מזכה אותו כהלוואת בעלים של 

 14 פעילות החברה. 

 15 הבנתי. מתי נערכה ביקורת חשבונאית של הכרטסת הזאת? עו"ד קוקוי:

 16 ת. לא נעשתה ביקורת חשבונאי העד, מר שמחון:

 17אוקי. עכשיו, כיוון שזה כרטסת שלא עברה ביקורת חשבונאית, עד כמה מדובר  :קוקויעו"ד 

 18ברישום שהוא מלא? תסביר בבקשה לנו מה זה אומר שכרטסת שלא עברה 

 19 ביקורת. 

 20בגדול הנהלת החשבונות היא על פי מסמכים שוטפים שמציג הלקוח, החברה, זה  העד, מר שמחון:

 21על פיהם אנחנו מזינים פשוט את ציג לנו ושנה מה. מלא, מנהל החברה, לא מ

 22חשבונות,  2הנתונים למחשב. כל חשבונית מקבלת ביטוי, שני ביטויים לפעמים, 

 23,  כאשר חלקם זה הוצאה, חלקם זה הלוואה, חלקם זו משיכה ועל פי 4לפעמים 

 24המסמכים בלבד שהוא מציג לפנינו או מביא לנו כמובן לניהול החשבונות. מעבר 

 25ה קיימת ביקורת, ביקורת רואה חשבון ושם בעצם אמור כל סוף שנזה כמובן ל

 26להיות מבוקר במסמך בכל תנועה של כל ספק או לקוח בחברה. מאחר ולא נעשתה 

 27פה ביקורת, מאחר ולא הוצגו בפנינו כל המסמכים שנדרשו, פשוט סוגריים, פשוט 

 28את כל  להציג לנוהתנתק הקשר איתו, הוא נעלם פשוט בתקופה שבו היה צריך 

 29סמכים להגשה לביקורת, כמובן להגיש דוח למס הכנסה, הוא פשוט נעלם ולא המ

 30הוצגו המסמכים. ככה שלא נעשתה ביקורת ותיק חברה ללא ביקורת או תיק ללא 

 31 ביקורת זה כחומר גלם. 

 32 כמה זמן עבר מרגע שנתפח הכרטיס ואז שהוא נעלם ובעצם,  כב' הש' לוי:

 33 קיים. עלם, הוא רטיס לא נהכ העד, מר שמחון:
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 1 הלקוח.  כב' הש' לוי:

 2הלקוח נעלם, לא יצר קשר, להגיד נעלם? אבל לא יצר קשר להערכתי באוגוסט  העד, מר שמחון:

2012 . 3 

 4 אתה זוכר?  כב' הש' לוי:

 5 2012-בערך, זה היה כי הוא סגר פשוט את התיק, מכר אז בזמנו את המלאי ב העד, מר שמחון:

 6 אנחנו מבקשים את המסמכים. וזהו. זה פשוט התאריכים ש

 7, תכף יגיע 2011-אני רוצה להציג בפניך את מאזן ה)לא ברור( של חברת דון טבק ל עו"ד קוקוי:

 8 . 12גם 

 9 . 900ת/ כב' הש' לוי:

 10 , 2012גם  עו"ד קוקוי:

 11 . 901כן, ת/ הש' לוי: כב'

 12ה ביקורת שאתה מסתכל על שני מאזני הבוחן האלה, השאלה שלי שוב פעם איז עו"ד קוקוי:

 13 חשבונאית הם עברו.

 14 הם לא עברו ביקורת חשבונאית, פשוט לא עברו. זה לא מאזן אחרי ביקורת.  העד, מר שמחון:

 15, אני מפנה 319טפחות, שזה ת/  אני רוצה להציג בפניך את דף תנועות בבנק מזרחי עו"ד קוקוי:

 16 . 1010את תשומת ליבך, וגם כרטסת של הבנק. זו הכרטסת של הבנק, שזה כרטיס  

 17 . 902ת/ כב' הש' לוי:

 18 9000, שזה הזיכוי של 23.12.10-אני מפנה את תשומת ליבך לשני זיכויים בבנק מ עו"ד קוקוי:

 19, 319שאלה שלי, ת/. ה319, זה רואים בת/4600שזה זיכוי של  027.12.10שקל ומ

 20, כן, 10. אני, 27.12.10-ו 23.12.10זה בדף החשבון של הבנק. זה ממש בהתחלה, 

 21 2. ואז השאלה שלי, שאתה מסתכל על הכרטיס של בנק מזרחי, כיצד נרשמו כן

 22 ההפקדות האלה בכרטיס?

 23 הם לא נרשמו, נרשמה יתרה שהייתה.  2010-ב העד, מר שמחון:

 24 הבנתי.  עו"ד קוקוי:

 25 רק היתרה.  מר שמחון: העד,

 26 רק היתרה.  עו"ד קוקוי:

 27 ות העסקית שלו.ורק הפעילות שהוא התחיל את הפעיל העד, מר שמחון:

 28אוקי. אני גם מבקשת להגיש, זה לשם נוחות, אני מבקשת להגיש דיסק עם כל  עו"ד קוקוי:

 29הכרטסת של החברה, זה פשוט יותר נוח גם בשביל החיפושים, כי זה גם אקסלים, 

 30ה טבלאות אקסל. זה הדיסק, אתם יודעים איזה דיסק זה, מעולה. אז אני ז

 31 של החברה דון טבק. מבקשת להגיש דיסק עם הכרטסת 

 32 למה ההפקדות לא נרשמו בכרטסת? כב' הש' לוי:
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 1ודף הבנק כנראה שהוא הביא, הוא הביא את זה  2011-הפעילות פשוט התחילה ב העד, מר שמחון:

 2נרשמה הפעולה הראשונה שנרשמה זה היה זיכוי שהיה מבנק ואז  2011-רק מ

 3ת זה היה אמור, אמור , זו הפעולה הראשונה. בשלב הביקור1.2-הבינלאומי ב

 4להירשם או להיות מתוקן על פי דפי הבנק, כנראה שהוא הביא רק את הדפים של 

 5 הוא פשוט לא הביא ולכן לנו לא היה שום מסמך לרישום. 2010. את 11

 6 אז זה הפעם הראשונה שאתה רואה את זה? לוי: כב' הש'

 7 לראשונה, את דף הבנק הזה? העד, מר שמחון:

 8 הפקדות האלה. ה 2דף הבנק, את  כן, כב' הש' לוי:

 9 זה פעם ראשונה שאני רואה.  העד, מר שמחון:

 10 אתה אומר שבכול זאת בבנק, בכרטיס,  עו"ד קוקוי:

 11 . 903כן, בבקשה. כן, אנחנו ת/ .904רק סליחה, התקליטור זה ת/ כב' הש' לוי:

 12 אלף,  21אתה אמרת שבכרטיס של הבנק כן נרשמה יתרת פתיחה של  עו"ד קוקוי:

 13-, שכנראה זו הייתה הפעולה הראשונה ב21171-לא, נרשם פה רק הזיכוי של ה העד, מר שמחון:

 14 , אני מניח שזה רק הדף הזה, רק הדף הזה הוא בה בפני הפקידה.2011

 15 בנתי. עכשיו, אם אנחנו נסתכל לחוז בעלים, ה עו"ד קוקוי:

 16 כן. העד, מר שמחון:

 17 , האם, איך, 2011-ב עו"ד קוקוי:

 18 ?2-אם יש ביטוי ל שמחון: העד, מר

 19 , האם יש ביטוי?2010ההפקדות האלה של  2-כן, ל עו"ד קוקוי:

 20 נו. , שזה הדף הראשון שקיבל21171-לא, לא קיים ביטוי, קיים ביטוי רק ל העד, מר שמחון:

 21 שקלים.  6300בסך  22.5.11-אני רוצה להציג בפניך צ'ק, צ'ק מ עו"ד קוקוי:

 22 . הוא נחקר על זה?904עכשיו ת/ כב' הש' לוי:

 23 הוא, זה הוצג לו בריענון ואז אני, יש התייחסות לזה בריענון.  עו"ד קוקוי:

 24 כן, מה זה הצ'ק הזה? כב' הש' לוי:

 25 רי זה הצ'ק של איזו חברה?מה זה הצ'ק הזה, השאלה, ה עו"ד קוקוי:

 26 דון טבק, שהוא ניתן לריז איגור. העד, מר שמחון:

 27ון הצ'ק הזה בא לידי ביטוי בדף עם, איך הצ'ק הזה, כיצד פירעהשאלה שלי שוב פ עו"ד קוקוי:

 28 החשבון. 

 29 הצ'ק חתום, הוצג, טיוטה, אצלי הוא לא חתום.  כב' הש' לוי:

 30 כן, הוא לא חתום.  עו"ד קוקוי:

 31 נו, אז למה שזה יבוא,  דרת:עו"ד א

 32 הוא לא חתום, הוא לא יכול להיפרע.  העד, מר שמחון:

 33 ל להיפרע. הוא לא יכו עו"ד קוקוי:
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 1 פה אני רואה העברה באותו סכום אבל אני אל רוצה להיכנס לזה.  העד, מר שמחון:

 2, זה תנועה 22.5.11, 319אני מפנה אותך שוב פעם, שוב, זה דף ראשון של ת/ עו"ד קוקוי:

 3ואם אנחנו מסתכלים על מספר  6300אחרונה בדף. יש פה פירעון צ'ק של 

 4 האסמכתא, 

 5ם? זה החתום על המקור אולי? אני פשוט לא, לא יכול להיות שזה רק הצילו יכול העד, מר שמחון:

 6 לומר לך כרגע כלום. 

 7 אוקי.  י:עו"ד קוקו

 8 כי הצ'ק עצמו צריך להוציא אותו פשוט, זה פשוט צילום של הצ'ק.  העד, מר שמחון:

 9 של הצ'ק המקורי. עו"ד קוקוי:

 10 ה חתום.של הצ'ק המקורי, הצ'ק המקורי כנרא העד, מר שמחון:

 11 הבנתי. שאנחנו מסתכלים על דף חשבון הצ'ק הזה כן נפרע לפי הנתונים. עו"ד קוקוי:

 12 כן, כן.  ן:העד, מר שמחו

 13 אוקי. עכשיו, ואם אנחנו נסתכל, זה צ'ק שרשום על שם של איגור ריז,  עו"ד קוקוי:

 14 נכון. העד, מר שמחון:

 15 זה לא הנחה, אתה רואה שזה נפרע.אז בהנחה שהוא נפרע ואתה רואה שזה נפרע,   עו"ד קוקוי:

 16 כן.  העד, מר שמחון:

 17 בכרטיס חוז בעלים? אם בכלל, איך הוא אמור היה להירשם  עו"ד קוקוי:

 18הייתי צריך לחייב אותו כי הוא משך מחשבון החברה, היה צריך להיות מחויב  העד, מר שמחון:

 19 לחשבון החברה.

 20 לים ותגיד לי איך זה נרשם שם. אני מבקשת שתסתכל על כרטיס חוז בע עו"ד קוקוי:

 21מפה אין לי  לא, חסרים פה דפי בנק שהוא לא הביא מההמשך. זאת אומרת העד, מר שמחון:

 22 פעולות, נרשמו פעולת עד אוגוסט ומה שיש מספטמבר כבר לא נרשם כלום. 

 23 בכרטסת,  עו"ד קוקוי:

 24 בכרטסת, כן.  העד, מר שמחון:

 25 חוז בעלים. עו"ד קוקוי:

 26 זה פה,  כן, כן, ון:העד, מר שמח

 27 מספטמבר איזו שנה? כב' הש' לוי:

 28 , 22יודע למה זה פה נרשם . כלומר הוא, אני לא 22.9.11זה  העד, מר שמחון:

 29 זה נראה לי מאי.  כב' הש' לוי:

 30 . 22.5, זה 5זה  עו"ד קוקוי:

 31 ופה? חמישי? העד, מר שמחון:

 32 זה חמישי, כן.  עו"ד קוקוי:

 33 כן, אז,  העד, מר שמחון:
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 1 , זה מוזר. פירעון, לא. כן. 16שם זה  כב' הש' לוי:

 2 הפעולה.אני לא רואה פה את  העד, מר שמחון:

 3 למה? כב' הש' לוי:

 4 לא יכול להגיד לך,  העד, מר שמחון:

 5הוא גם לא רואה את הזיכוי, שי זיכוי וצ'ק, אחד אחרי השני ושניהם לא מופיעים,  עו"ד אדרת:

 6 זה מקזז אחד את השני. 

 7אצלנו אני לא רואה את הפעולה אצלו בכרטיס החשבון, אני לא יכול להגיד לך  ן:ר שמחוהעד, מ

 8ה, אין לי פשוט, אני חייב לשבת, לשאול את הפקידה שהתנהלה, שניהלה מה קר

 9 את זה. 

 10 אלו כספים אם בכלל איגור ריז משך מהחברה, אם בכלל, עד כמה שידוע לך? עו"ד קוקוי:

 11 ך מהחברה?מה הוא מש העד, מר שמחון:

 12 כן.  עו"ד קוקוי:

 13זה התנהל פשוט הפקדות שהיו אין לי מושג מה הוא משך מהחברה. כל מה שפה  העד, מר שמחון:

 14לו ממכירות שהיו ותשלומים שהוא שילם עבור קניות שלו, משיכות אישיות אני 

 15 לא רואה פה, לפחות לא לפי הכרטיס שלו.

 16 היה להירשם? רק למען הבהירות, איפה זה אמור עו"ד קוקוי:

 17שך כספים. כמו אם הוא משך כספים זה היה אמור להיות בחוז בעלים, אם הוא מ העד, מר שמחון:

 18 שהוא הפקיד והוא משך, זה היה צריך להיות רשום פה. 

 19 ואילו כספים משכה רנית קירשנבאום מהחברה עד כמה שידוע לך? עו"ד קוקוי:

 20שמונח לפני היא לא לי כרטיס חוז, לפחות לפי מה אין לי, גם לא נפתח לה נדמה  העד, מר שמחון:

 21 משכה. 

 22בוא נדבר על התנהלות החברה לאחר שהיא נפתחה, מה , איך זה התנהל, הרווחי,  עו"ד קוקוי:

 23 לא רווחי, מהבחינה הזאת. 

 24ות שלי, לא היה תראי, זה התנהל כעסק רגיל לחלוטין, ככה כפי שלפחות ההתרשמ העד, מר שמחון:

 25רוסיה את סוג הסיגריות שהוא מכר מיוחד, בסך הכול הוא ייבא מ  פה איזה משהו

 26והוא מכר את זה לנקודות מכירה, מזנונים, מכולות, יש כמובן קבלות וחשבוניות 

 27שהוא מכר וכמובן בסוף, אני יודע, לקראת כמו שאמרתי, ציינתי, בסביבות יולי 

 28לות החברה, לדובק והו, בזה הסתיימה פעי הוא מכר את המלאי 2012אוגוסט 

 29 כך הרבה זמן.  היא לא התנהלה כל

 30אני מציגה בפנייך כרטיס של חברה ישראלית לסיגריות, אני מבקשת שתסביר לי  עו"ד קוקוי:

 31 מה התנועות שמופיעות בכרטיס הזה. 

 32 . 905ת/ כב' הש' לוי:

 33 התשלומים שהתקבלו. צד אחד יש את החשבוניות שהוצאו וכמובן  העד, מר שמחון:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

 2018ספטמבר  12 

 

 3105 

 1 בעצם מתאר את מה? את מכירת, שזה  וי:עו"ד קוק

 2 את מכירת המלאי בעצם.  העד, מר שמחון:

 3 אוקי. עכשיו, לאחר שהמלאי נמכר והפעילות הסתיימה,  עו"ד קוקוי:

 4 הסתיימה למעשה. העד, מר שמחון:

 5 מה אתה יודע על חלוקת הרווחים של החברה? עו"ד קוקוי:

 6 אני לא יודע, אין לי מושג.  העד, מר שמחון:

 7 פנו אליך, ביקשו ממך, עסקת בזה? עו"ד קוקוי:

 8 לא, שום דבר.  העד, מר שמחון:

 9מבחינת מס הכנסה ומע"מ, מה קורה עם החברה עכשיו, אחרי שהיא סיימה את  עו"ד קוקוי:

 10 הפעילות, היא עדיין רשומה?

 11פעילה, רשומה כחברה, עדיין רשומה כחברה  היא עדיין רשומה כמובן, היא עדיין   העד, מר שמחון:

 12ויבת בהגשת דוחות לשנים האלה שהיא הייתה לפחות לצורך מס הכנסה ומח

 13פעילה. במע"מ היא סגורה, נדמה לי שאז הוא סגר בעצמו, איגור סגר את התיק 

 14בעצמו במע"מ וזהו, אבל לפחות לגבי מס הכנסה היא עדיין מחויבת בהגשת 

 15 דוחות.

 16  חובות של החברה עד כמה שידוע לך?שיו, לגבי חובות במס הכנסה, מה העכ עו"ד קוקוי:

 17מה כרגע? כי בזמנו היא פשוט לא הייתה, בזמנו מקדמות נדמה לי שלא שולמו,  העד, מר שמחון:

 18כי לא היו רווחים, לפחות בהתחלה. נדמה לי שביטלתי את המקדמות ולגבי חובות 

 19דות. חושב שיש חובות כרגע, לפחות למוסאחרים, ניכויים, גם אין חובות, אני לא  

 20 לך, כי אני צריך לראות. אני לא יודע, לא יודע להגיד

 21 מה לגבי שומות שמס הכנסה,  עו"ד קוקוי:

 22 הם מחויבים להגיש. אם יצאו שומות אז שומה לפי מיטב שפיטה היא נקראת,  העד, מר שמחון:

 23 למה שפיטה, למה שומה למיטב שפיטה? עו"ד קוקוי:

 24ומה לפי מיטב נסה אז כמובן מס הכנסה מוציאים שאם לא מוגש דוח למס הכ מר שמחון:העד, 

 25 שפיטה.

 26 ואז השומה הזאת לפי מיטב שפיטה, למי היא אמורה להגיע?  עו"ד קוקוי:

 27 לבעלים.  העד, מר שמחון:

 28 הבנתי. מה ידוע לך על שומה למיטב,  עו"ד קוקוי:

 29 תי גם, לא. לא, לא הגיעה אלי. לא ראי העד, מר שמחון:

 30את אותו, רגע, טוב. אני, לגבי כרטיס הבעלים של וד מסמך, אני לא מוצאוקי. ע עו"ד קוקוי:

 31החברה, פשוט אין לי פה את המוצג הזה של כרטיס הבעלים, סליחה, לא כרטסי 

 32הבעלים, סליחה, כרטיס העובדים. שנייה, אני אמצא, יש לי את זה במחשב, אז 
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 1מראה שנייה, זה  ה זה, כן. טוב, אז אנחנו, אני רקאני, אנחנו נמציא עותק, ז

 2 , זה הכרטיס הזה. 18.1.15 10מצורף, מסומן ג.י.כרטיס העובדים ו

 3 להגיש?  כב' הש' לוי:

 4 כן, אני מבקשת להגיש.  עו"ד קוקוי:

 5 זה לא כרטיס עובדים, זה דיווח של עובדים, ריכוז שנתי.  העד, מר שמחון:

 6 לי, כן, אז השאלה ש עו"ד קוקוי:

 7 . 906ת/ כב' הש' לוי:

 8לגבי הכרטיס הזה, באילו עובדים מדובר? זאת אומרת עד כמה הכרטיס הזה  :קוקויעו"ד 

 9 ממצא מבחינת העובדים בחברה? 

 10 זה על פי דיווחים של איגור, ככה הוא מדווח למנהל,  העד, מר שמחון:

 11 ע?הוא צריך לדעת, מה, הוא הלך לחברה והשווה? אתה יוד כב' הש' לוי:

 12 מה המקור,  עו"ד קוקוי:

 13 אם אני יודע מי העובדים? חון:מר שמהעד, 

 14 אתה יודע אם הכרטיס הזה משקף את העובדים בפועל? כב' הש' לוי:

 15אני לא יודע אם משקף, אני רק יכול להגיד שזה על פי דיווח של איגור, אלה  העד, מר שמחון:

 16 המשכורות שהופקו לעובדים. 

 17 סיימתי אדוני.  הבנתי. אני עו"ד קוקוי:

 18 דין אדרת, יש חקירה נגדית?  דה רבה. כן עורךתו כב' הש' לוי:

 19 

 20 מר אלי שמחון, משיב בחקירה נגדית לעורך הדין גיורא אדרת: 1ע.ת/

 21 כן. בוקר טוב, שנה טובה.  עו"ד אדרת:

 22 בוקר מצוין, שנה טובה.  העד, מר שמחון:

 23-תראה, לגבי הנושא של דון טבק, אני מקריא לך מה אמרת בהודאה שלך מה עו"ד אדרת:

 24אני , אני מניח שאז זכרת טוב יותר מהיום. לא שיש שינוי גדול, אבל רק 4.1.15

 25לערך פה פנה אלי איגור   2010, "בשנת  52רוצה שתאשר לי. אתה אומר כך משורה  

 26מרוסיה ולשווק אותן  ריז, הוא התחיל לגלגל רעיון שהוא רוצה לייבא סיגריות

 27ן שם ברוסיה, דון סקוי בארץ בנקודות מכירה. איגור התחיל לעבוד מול היצר

 28רים כאלה. הוא התחיל לעניין טבק, שהוא יצרן סיגריות במגזר הרוסי אוהבים דב

 29נקודות מכירה בסיגריות האלה". ואז שואלים, "מתי הוא נרשם כחברה? זה היה 

 30 ". מאשר? 2010בשנת 

 31 , לפי מה שאני זוכר. 2011-נרשם נדמה לי ב מחון:העד, מר ש

 32 הקטע של, ואת, ואת  עו"ד אדרת:

 33 , כן. 2010סליחה,  העד, מר שמחון:
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 1 אז זה נכון מה שאמרת שם.  עו"ד אדרת:

 2 כן, כן.  העד, מר שמחון:

 3 הפניה והרישום מדויק.  עו"ד אדרת:

 4 . 2010-ב העד, מר שמחון:

 5עדת, מי שהיה דומיננטי ופנה אליך והיית בקשר איתו היה עכשיו, למעשה כמו שה עו"ד אדרת:

 6 ן? איגור ריז, נכו

 7 כן.  העד, מר שמחון:

 8לגבי רנית קירשנבאום, איגור אמר לך שהחברה היא תהיה חברה משותפת, הם  עו"ד אדרת:

 9 יהיו שותפים הוא ורנית, נכון? 

 10 ה באופן משותף, כן. מה שהוא אמר לי, שהם יהיו, כן, יפעילו את החבר העד, מר שמחון:

 11 שהם שותפים בחברה הזו,  עו"ד אדרת:

 12 כן.  ן:העד, מר שמחו

 13 ובאופן שוטף, מי שהפעיל למיטב ידיעתך ומול מי שהיית בקשר זה היה איגור ריז. עו"ד אדרת:

 14 איגור ריז בלבד.  העד, מר שמחון:

 15 את השם של גברת פאינה קירשנבאום בהקשר הזה שמעת? עו"ד אדרת:

 16 לא.  שמחון:העד, מר 

 17נחנו רואים בכרטיס חוז, עכשיו, לגבי ההשקעה בחברה, למעשה את ההשקעה א עו"ד אדרת:

 18 . חוז בעלים.899נכון? ת/

 19 חוז בעלים, אוקי. העד, מר שמחון:

 20 זה כרטיס של איגור, נכון? עו"ד אדרת:

 21 נכון. העד, מר שמחון:

 22אלף שקל, שאתה אמרת בהודאה שלך בשורה   95עכשיו, למעשה יש פה סכום של   עו"ד אדרת:

 23 החברה. שאיגור העביר את זה מחשבונו הפרטי לחשבון  66

 24כן, הפקדה של צ'ק מחשבון אישי, כן, אם אני זיכיתי אותו פה אני מניח שהפקידה  העד, מר שמחון:

 25 ראתה שזה משהו אישי.

 26יגור מפקיד בצ'ק וכל שאר הסכומים שמצטברים יחד זאת אומרת זה סכום שא עו"ד אדרת:

 27 , זה סכומים איגור אמר לך שהוא שילם לספקים.162156-עם הצ'ק הזה ל

 28 כן. לא לי באופן אישי, אבל לפקידה, כן.  ד, מר שמחון:עה

 29ולכן זה נרשם בכרטיס הזה והכרטיס הזה המשמעות שלו שאלו כספים שהחברה  עו"ד אדרת:

 30 חייבת לאיגור. 

 31 אמת.  ד, מר שמחון:הע

 32 נכון? עו"ד אדרת:

 33 אמת.  העד, מר שמחון:
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 1 שקיעה בחברה.אתה לא נתקלת ולא נאמר לך על כספים שרנית ה עו"ד אדרת:

 2 לא, לא שידוע לי פה, לפחות לא מהכרטיס הזה. לא היה כרטיס. העד, מר שמחון:

 3 לא היה לה כרטיס בעלים. עו"ד אדרת:

 4 לא היה כרטיס בעלים.  העד, מר שמחון:

 5 איגור דיבר איתך אי פעם על השקעה של רנית? עו"ד אדרת:

 6 לא ממש.  העד, מר שמחון:

 7 לא דיבר איתך.  עו"ד אדרת:

 8 לא דיבר על השקעה של רנית, זה מה ששאלת, עניתי. העד, מר שמחון:

 9 לא, לא יודע מה זה לא ממש, לא. ממש לא התכוונת.  עו"ד אדרת:

 10 לא דיבר איתי על השקעה של רנית. העד, מר שמחון:

 11 יפה. עכשיו, לגבי מכירת המלאי לדובק, אתה לא עסקת בזה, נכון?  עו"ד אדרת:

 12 בחינה? מאיזו העד, מר שמחון:

 13 מאיזו בחינה כן עסקת בזה? עו"ד אדרת:

 14 סך הכול חשבונאית, הוא הביא לי חשבונות של המכירה ובזה נגמר הסיפור. העד, מר שמחון:

 15 לא היית במשא ומתן, לא נפגשת עם אנשי, ת:עו"ד אדר

 16 אני לא נפגש עם הלקוחות של הלקוחות שלי. העד, מר שמחון:

 17 מר, זאת אומרת על פי חו עו"ד אדרת:

 18 הכול על פי חומר חשבונאי שאיגור ממציא, איגור לא שונה מאף אחד.  העד, מר שמחון:

 19 אמרת שבשלב מסוים איגור התנתק, נכון? עו"ד אדרת:

 20 כן.  העד, מר שמחון:

 21שלמעשה אתה אומר שקיבלתם דפי בנק עד  18.1-ואתה אמרת בהודאה שלך מה עו"ד אדרת:

 22ונות בנק שהגיעו ם האחרון שהופיע בחשבשקל, שזה היה הסכו  51864הסכום של  

 23 אליך. כשאנחנו, בבקשה? 

 24 דקה, אני אציץ.  העד, מר שמחון:

 25 2א', אנחנו מדברים על, תסתכל  319עכשיו, אם תסתכל בחשבון בנק, שזה ת/ עו"ד אדרת:

 26 במינוס, נכון?  51864לאוקטובר שזה הסכום, 

 27 על איזה סכום? איפה אתה מדבר? העד, מר שמחון:

 28, 51864דאה שלך שדפי הבנק שהגיעו אליך היו עד הסך של מינוס  אתה אמרת בהו דרת:ד אעו"

 29אם תסתכל בדפי החשבון, אנחנו מדברים פה על המועד, אני אראה לך, הסכום 

 30 הזה שנקבת בו בהודאה, למתי הוא נכון מבחינת מועדים? 

 31 . כן. 15.11.12 העד, מר שמחון:

 32 זה פה?  עו"ד אדרת:

 33 כן.  ן:העד, מר שמחו
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 1 , 2012את אומרת לפני סוף שנת ז עו"ד אדרת:

 2 ככה אמור להיות. העד, מר שמחון:

 3 נכון? עו"ד אדרת:

 4 כן.  העד, מר שמחון:

 5 ומאז לא היה לך קשר, נכון?  עו"ד אדרת:

 6לא זוכר בדיוק מתי היה קשר לא היה קשר מסביבות, אמרתי לך, אוגוסט, משהו  העד, מר שמחון:

 7 כזה, אוגוסט. 

 8 איזה שנה? דרת:ד אעו"

 9 . קשר אני מתכוון שהוא לא מביא מסמכים ולא מגיע למשרד.12 ד, מר שמחון:הע

 10אוקי, והחשבונות בנק כמו שאמרת האחרון שהגיע, ראינו עכשיו את המועד  עו"ד אדרת:

 11 ומעבר לזה אתה לא טיפלת בשום דבר בהמשך.

 12 לא. לא.  העד, מר שמחון:

 13 עובדים, תיק ניכויים. לך עכשיו לגבי העסקת תאמר לי, ממה שהראו עו"ד אדרת:

 14 כן.  העד, מר שמחון:

 15. אז בוא אני אראה לך האם אתה יודע מי זאת דינוביצקי אירנה שמופיע 906ת/ עו"ד אדרת:

 16 . 2011פה בשנת 

 17 דינובצקי אירנה, כן, מוכרת לי. העד, מר שמחון:

 18 מי היא? מה הקשר שלה לאיגור ריז? עו"ד אדרת:

 19 איגור, נדמה לי שהם היו בני זוג. נדמה לי.  ון:העד, מר שמח

 20 האם הכרת את נלי דינוביצקי? עו"ד אדרת:

 21 כן.  העד, מר שמחון:

 22 היא הייתה בת הזוג שלו. עו"ד אדרת:

 23 כן.  העד, מר שמחון:

 24 ואירנה היא הבת של נלי?  עו"ד אדרת:

 25 לא מכיר אותה, לא מכיר את אירנה. העד, מר שמחון:

 26 , אתה לא יודע מי העובדת הזאת?ירמכלא  עו"ד אדרת:

 27 לא.  העד, מר שמחון:

 28אתה אמרת דינוביצקי אירנה היא  76בשורה  18.12015-לא. בהודאה שלך מה עו"ד אדרת:

 29 קרובת משפחה של איגור ריז דרך בת זוגתו נלי.

 30ע עכשיו אתה, את אירנה אני לא מכיר, אם אמרתי משהו שהוא לא שייך, אני יוד העד, מר שמחון:

 31לי היא בת זוג שלו, אם אירנה היא, היא בת של נלי או קרובת משפחה, אני לא שנ

 32 זוכר. לא יכול, 

 33 זה מה שאמרת אז,  עו"ד אדרת:
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 1 יכול להיות.  העד, מר שמחון:

 2 לא המצאת את זה.  עו"ד אדרת:

 3 לא המצאתי שום דבר, אני פשוט זה דברים שלא היו זכורים לי. פשוט לא, לא העד, מר שמחון:

 4 ר את אירנה, אז אני לא יכול להגיד לך ממש.כימ

 5 טוב. לגבי החזר השקעת הבעלים של ריז, אתה לא יודע שום דבר.  עו"ד אדרת:

 6 לא, אין לי, אין לי מושג מה, מה קרה אחרי כן.  העד, מר שמחון:

 7 תודה רבה.  עו"ד אדרת:

 8 עורך דין וייס, חקירה נגדית?  כב' הש' לוי:

 9 

 10 שיב בחקירה נגדית לעורך הדין משה וייס:מ ן,מר אלי שמחו 1ע.ת/

 11מר שמחון, אני רואה לפי מה שמסרת בהודאה שלך במשטרה שעבר לפן הטכני  עו"ד וייס:

 12של ראיית חשבון אתה גם מטפל ומלווה את הלקוחות שלך בשלב של הקמת 

 13 ורישום החברה, זה נכון? 

 14 כן.  העד, מר שמחון:

 15 .בהודאות שלךכך אתה אומר  עו"ד וייס:

 16 כן, כן, מלווה, בייעוץ,  העד, מר שמחון:

 17כן. עכשיו, למעשה ההיכרות שלך עם איגור ריז הייתה שאתה שימשת רואה  עו"ד וייס:

 18 החשבון שלו בחברת א.א. מופעים, נכון? 

 19 גם, כן.  העד, מר שמחון:

 20, תו בדון טבקכן. זה אני קורא בריענון שמסרת בפרקליטות, אמרת לא הכרתי או עו"ד וייס:

 21 א.א. מופעים. -ו בהכרתי אות

 22 כן.  העד, מר שמחון:

 23 כן. עכשיו, זכור לך מתי הוקמה החברה? עו"ד וייס:

 24 . 2010-שוב, החברה עצמה הוקמה ב העד, מר שמחון:

 25 לא, א.א. מופעים.  עו"ד וייס:

 26 אני לא יודע, הוא בא אלי ממקום אחר.  העד, מר שמחון:

 27וחברת א.א. מופעים הוקמה רק  2008עד  ר עבד בשב"סמר לך, איגואוקי. אני או עו"ד וייס:

 28 . אבל בכל מקרה שאתה מטפל באיגור בהתחלה.2008בשנת 

 29סליחה שאני קוטע אותך, איגור הגיע אלי ממקום אחר, אני לא יודע את הרקע  העד, מר שמחון:

 30 שלו עוד קודם.

 31 ים.א.א. מופע-באוקי, אבל בהתחלה שהוא מגיע אליך אתה מדבר  עו"ד וייס:

 32 נכון. העד, מר שמחון:
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 1אוקי. עכשיו תראה, הקריא לך את זה גם כן עורך דין אדרת, אני גם רוצה להקריא  עו"ד וייס:

 2בינואר, שורות   4-לך, אתה מספר בהודאה שלך במשטרה, ציטוט מהודאה מיום ה

 3רוצה   לערך פנה אלי איגור ריז, הוא התחיל לגלגל רעיון שהוא  2010, "בשנת  51-55

 4 וסיה".סיגריות מר לייבא

 5 נכון. העד, מר שמחון:

 6נכון. עכשיו, אמרת התחיל לגלגל רעיון, גם כאן שהעדת בחקירה ראשית אמרת  עו"ד וייס:

 7 הוא התחיל לגלגל רעיון. השתמשת באותן מילים.

 8 נכון. העד, מר שמחון:

 9ן הזה , מהשיחות שלך עם איגור אתה מבין שהרעיו2010כומר אני מבין שבשנת   עו"ד וייס:

 10 בחיתוליו. הוא התחיל לגלגל רעיון, ככה אתה אומר. 

 11 נכון. העד, מר שמחון:

 12 יפה. עו"ד וייס:

 13, אבל זה, 2010-לפי מיטב זיכרוני, אני פשוט לא יכול להגיד לך זמנים מדויקים ב העד, מר שמחון:

 14 אחת או שניים, אני רוצה לייבא, זהו, לא שיחות,  פנה אלי בשיחה

 15 ו בתהליך הקמת החברה, נכון?, אתה ליווית אותעכשיו עו"ד וייס:

 16זה, זה ליווי, מה זה ליווי? ליווי זה בעצם הסברים על כל, מה זה חברה, מה אמורה  העד, מר שמחון:

 17 להיות חברה. 

 18א אמר לך אני כבר נמצא במגעים עם סיפרת לנו קודם שהוא התייעץ איתך, הו עו"ד וייס:

 19 ספקים.

 20 ן,נכון, נכו העד, מר שמחון:

 21 התחלתי לברר עם לקוחות, אתה עזרת לו להקים אגב את החברה ברשם החברות,  עו"ד וייס:

 22אין שום ספק. כל הדברים האלה מתנהלים לא ממש באיזה שהם פגישות  העד, מר שמחון:

 23בעניינים אחרים והוא והוא שואל לגבי מסודרות, זה לא מגיע, שהוא מגיע 

 24יש לי איזה ספק בחול, סיגריה שאהובה  החברה. ואז הוא התחיל לגלגל, תשמע,

 25 פה, זהו.

 26אוקי. עכשיו, אתה סיפרת לנו שאיגור, סיפרת את זה גם כאן, גם בהודאה, איגור  עו"ד וייס:

 27 היה באיזה שהם מגעים עם יצרן בחול,

 28 נכון. העד, מר שמחון:

 29בק ואז לצורך חתימת ההסכם היה צריך להקים את החברה, נכון? אכן דון ט וייס:עו"ד 

 30עם , זה יש לנו תעודת התאגדות ואתה למעשה סייעת לו 20.10.2010-מתאגדת ב

 31 כל המסמכים האלה. 

 32 נכון. העד, מר שמחון:

 33 ן?, נכו2010לדצמבר  16, הוא מתאריך 898עכשיו, החוזה שהגישו באמצעותך, ת/ עו"ד וייס:
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 1 כן.  העד, מר שמחון:

 2את החוזה הזה, שלא ידוע לך על שום ואתה אומר בריענון שלך שכשהציגו לך  עו"ד וייס:

 3 שום יצרן אחר, זה היצרן היחיד שאתה מודע אליו.הסכם אחר עם 

 4 שאני מודע אליו? העד, מר שמחון:

 5 כן,  עו"ד וייס:

 6 .אני לא יודע, אני לא מודע למאות יצרים העד, מר שמחון:

 7 מבחינתך, עו"ד וייס:

 8 מבחינתי זכור לי ספק אחד. העד, מר שמחון:

 9 פק אחד וזה החוזה היחיד שאתה מכיר.ס ייס:עו"ד ו

 10 נכון. העד, מר שמחון:

 11 עכשיו תראה, אני קורא בסעיף, יש את החוזה בפניך? אני קורא,  עו"ד וייס:

 12 זה לא הסכם התאגדות, זה הסכם אספקה, לא?  כב' הש' לוי:

 13 זה הסכם עם הספק, זה לא הסכם, הסכם עם הספק ברוסיה. מר שמחון:העד, 

 14 כן.  ס:עו"ד ויי

 15 כן.  העד, מר שמחון:

 16לחוזה שהתשלום הראשון שאמור להגיע מדון טסק לספק   3.2.1אני קורא בסעיף   עו"ד וייס:

 17ימי עבודה מחתימה למפרט. כלומר אם אני מבין נכון לפי  10-יהיה לא יאוחר מ

 18ט, זאת למעשה הזמנת הסיגריות, מרגע שחותמים על המפרט תוך ההסכם, המפר

 19 ראשוני, נכון?  30%דון טבק צריכה לשלם ימים חברת  10

 20 למה הוא, מה הוא? הוא מסייע בהבנת הנקרא? כב' הש' לוי:

 21אני אגיד לאדוני שהוא רואה החשבון, הוא רואה פה את התנועות הכספיות, איגור  עו"ד וייס:

 22ואני רוצה שיהיה מישהו בכל זאת שיסגור איתנו כמה נתונים לא נחקר על כך 

 23 מתוך, 

 24בל זה לא קשור לנתון, תפנה אותו לנתון, בינתיים הוא מסייע לנו בהבנת הנקרא. א לוי: כב' הש'

 25 קשה לי אומנם לקרוא, אבל, 

 26 אדוני זה היה הבסיס, עכשיו נעבור לנתון. עכשיו, אני רואה מכל הכרטסות שאתה עו"ד וייס:

 27למרץ.  15-, שהתשלום הראשון לספק היה ב902הגשת ואני מפנה פה למשל לת/

 28 ה נכון? אתה מהנהן, לא שומעים הנהונים.ז

 29 לא, זה, אתה שואל או מציג עובדה? מה אתה שואל? העד, מר שמחון:

 30אני טוען שזאת עובדה, אני מבקש שתאשר, שאין תשלום, אני רואה את הכרטסת  עו"ד וייס:

 31 לספק.  2011למרץ  15ואני לא רואה שום תשלום לפני 

 32 באיזה סכום? כב' הש' לוי:

 33 אתה מדבר, אתה מסתכל על דפי הבנק?  ן:ר שמחוהעד, מ
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 1 , זה הכרטיס של בנק מזרחי. 902אני מסתכל על ת/ עו"ד וייס:

 2 איזה סכום? י:כב' הש' לו

 3 אוקי. העד, מר שמחון:

 4 ₪.  51900אדוני, מדובר בסכום של  עו"ד וייס:

 5 ? אתה מאשר?51900 כב' הש' לוי:

 6 סכום.כן, אני רואה שעבר פה רכישת מט"ח, יש פה רכישת מט"ח, יש פה סכום,  העד, מר שמחון:

 7, לאן המט"ח הזה עבר, אני מציג לך את 902לא, רכישת מט"ח, אני מציג לך את  עו"ד וייס:

 8 זה, אל תסתכלו על חשבון הבנק, אני מציג לך את הכרטסת. 

 9 אוקי, עבר ליצרן ברוסיה.  העד, מר שמחון:

 10 עבר ליצרן ברוסיה,  עו"ד וייס:

 11 אוקי. שמחון: העד, מר

 12, למה רק הוזמנה 2010נחתם בדצמבר אוקי. עכשיו, אם ההסכם עם היצרן  עו"ד וייס:

 13 ? 2011ההזמנה הראשונה במרץ 

 14 יכול להיות, יכול להיחתם חוזה בנובמבר והאספקה אחרי שנה, מה, איזה,  העד, מר שמחון:

 15 כן, אבל בוא,  עו"ד וייס:

 16 ול מסחרי, אין פה, זה עסקים מסחריים, הכ העד, מר שמחון:

 17 תסתכל בבקשה, תסתכל בבקשה,  עו"ד וייס:

 18 זה שיש הסכם, יש הסכם, זה אני ביקשתי, אני אומר שיהיה לנו,  העד, מר שמחון:

 19 להסכם,  12.1בסעיף  עו"ד וייס:

 20 רגע, התשובה לא מעניינת? כב' הש' לוי:

 21 לא, התשובה מעניינת אדוני. עו"ד וייס:

 22 את מי? כב' הש' לוי:

 23 אותי, הבנתי שהעד לא יודע.  וייס: "דעו

 24 מעניינת להיכנס לדבריו להביע עניין.זה דרך  כב' הש' לוי:

 25לא, הוא לא יודע אדוני, זה היה מובן מהתשובה. הוא אמר יש ויש, אז אני רוצה  עו"ד וייס:

 26 . 2011למרץ  31-להסכם כתוב שהתוקף שלו ב 12.1לכוון אותו לעוד נתון. בסעיף 

 27  אוקי. חון:העד, מר שמ

 28במשטרה שמרגע שהוא חתם על ההסכם הוא עכשיו, איגור טען בחקירות שלו  עו"ד וייס:

 29היה מה שנקרא להוט להביא את הסיגריות כמה שיותר מהר לארץ, אבל היו לו 

 30קשיים תקציביים ואיגור אומר שעמדנו לפני הפרת הסכם עם היצרן אם לא נשיג 

 31 כסף להשקעה, האם ידוע לך מזה?

 32 מת, אני עם כל הכבוד, אתה שואל אותי שאלות שהן לא קשורות אלי, בא שמחון:מר  העד,

 33 שאלתי רק אם אתה יודע,  עו"ד וייס:
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 1אין לי מושג, הוא לא, הוא לא פנה אלי בנושאים כאלה שעמדתי לבטל הסכם או  העד, מר שמחון:

 2ע שהיצרן לא יספק לי סחורה, אני לא, לא מתעסק בתחום הזה של הבנת הנשמ

 3 ם אני לא רושם. זהו. או הבנת הנקרא, אין, יש מסמכים, אני רושם, אין מסמכי

 4 הבנתי, אז אני רק שאלתי, עו"ד וייס:

 5 זה המקצוע שלי, לא מעבר לזה. העד, מר שמחון:

 6 אבל מאחר וסיפרת לנו שאתה ליווית את איגור,  עו"ד וייס:

 7אדם מגיע אלי ויושב אצלי מספר דקות ושוב אני מלווה אותו, מה זה ליווי? ליווי ש העד, מר שמחון:

 8רה, מה מהות של חברה, מיסים, מס הכנסה, מע"מ, ביטוח בשואל מה זה ח

 9לאומי, עובדים, זהו, לא מעבר לזה, אני לא נפגש, בוא נקטע אותך וסליחה שאני 

 10קוטע, אני לא יושב עם לקוחות או ספקים של לקוחות שלי. אין לי שום קשר 

 11 אליהם. 

 12הוא עובד בפני הפרת בעיה, אבל אני שואל אותך אם איגור שיתף אותך ש אין יס:עו"ד וי

 13 הסכם עם היצרן כי אין לו מימון?

 14 לא. העד, מר שמחון:

 15לא. אוקי. עכשיו, אני רואה שזה חוזה, אני שואל אותך כי הוגש באמצעותך,  עו"ד וייס:

 16 העמוד האחרון בחוזה הוא הארכה שלו, 

 17 המה? העד, מר שמחון:

 18אחד שאומר החוזה יוארך עד העמוד האחרון בחוזה הוא הארכה שלו, זה עמוד  "ד וייס:וע

 19 . 2011לדצמבר  31-ה

 20 אוקי. העד, מר שמחון:

 21, פתאום יש לנו הארכה, אתה 2011כלומר יש לנו חוזה מקורי שהוא עד סוף מרץ  עו"ד וייס:

 22 יודע מתי ההערכה הזאת נחתמה? 

 23 ך את האמת, אני לא היה, לא. אני אומר ל העד, מר שמחון:

 24 זה הוגש באמצעותו,  אדוני, תסתכל עלי, עו"ד וייס:

 25 אני אסביר לך,  העד, מר שמחון:

 26 )מדברים יחד( 

 27 זה רק לעצם זה שהוא קיבל אותו, לא לתוכנו. כב' הש' לוי:

 28אני לא עיינתי בחוזה הזה ובהסכם הזה, קיבלתי הסכם, ראיתי שיש הסכם על  העד, מר שמחון:

 29אותי. יש פה חברת ארגון בינו לבין, לבין היצרן ברוסיה וזה מה שסיפק  פניו

 30 ותוכלו לפנות אליהם.

 31אוקי, יש לי שאלה, שאתה קיבלת את החוזה הזה, העמוד הזה שמצביע שהתרגום  עו"ד וייס:

 32 , היה מחובר לכל ההסכם, כמו שהוא כולל הארכה?2011למרץ  10-הוא מה
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 1פשוט ביקשתי ממנו  וט לא זוכר. אניאני מניח שכן, אני לא, אני פשאני לא זוכר,  העד, מר שמחון:

 2בשביל שיהיה גם לנו חוזה ושיהיה מתורגם. הוא הביא את החוזה בשפה הרוסית, 

 3 ביקשתי שיהיה לנו חוזה בעברית, זה הכול.

 4אוקי. עכשיו תגיד לי, תאשר בבקשה שבחשבונות בנק של חברת דון טבק אין שום  עו"ד וייס:

 5מבתיה כהן, לא ראית מחברת ברקפורמר, מחברת ברק רעות, מרמי כהן,  העברה

 6 העברות כאלה, נכון? אם הן לא רשומות אז אין.

 7אם הן לא רשומות לפחות על פניו הן לא קיימות ואם לא נעשתה ביקורת אני לא  העד, מר שמחון:

 8 יכול להגיד לך שום דבר לפחות לגבי השמות שציינת. 

 9ן טבק. אם אין רה אין שום העברה לחברת דוקשה שגם מחברת אברותאשר בב עו"ד וייס:

 10 בכרטסת אז אין. 

 11 אז לא קיים. העד, מר שמחון:

 12אוקי, תגיד לי, אתה נחקרת פעמיים, פעם אחת נחקרת במשטרה הרגילה אני  עו"ד וייס:

 13 קורא לזה, פעם שניה נחקרת ביחידת יהלום, נכון?

 14 לא.  העד, מר שמחון:

 15 בהודאה השנייה שלך שהיא ביחידת יהלום.  רואהאני  עו"ד וייס:

 16 הייתי ביחידת יהלום פעם אחת בלבד. העד, מר שמחון:

 17 זכור לך שנחקרת פעמיים? עו"ד וייס:

 18 לא. העד, מר שמחון:

 19בינואר   4אוקי, אז בוא אני אספר לך שנחקרת פעמיים במשטרה. פעם אחת ביום   עו"ד וייס:

 20 בינואר. 18ופעם אחת ביום 

 21 הייתי פעם אחת ביחידת יהלום. ון:שמח , מרהעד

 22 ולא זכור לך שהיית פעמיים במשטרה? עו"ד וייס:

 23 ממש לא.  העד, מר שמחון:

 24זאת עובדה, אבל בוא נלך לחקירה שזכור לך שהיית פעם אחת ביחידת יהלום.  עו"ד וייס:

 25יחידת יהלום זאת יחידה שחוקרת מיסים, נכון? וחקרו אותך על כך שאיגור לא 

 26 דוחות השנתיים מס הכנסה, נכון?את הגיש ה

 27 אוקי.  העד, מר שמחון:

 28 לא, מה אוקי, זה נכון או לא נכון? עו"ד וייס:

 29 זה כתוב.  כב' הש' לוי:

 30 כן.  העד, מר שמחון:

 31אז מה אתם צריכים שהוא יאשר? גם לגבי הכרטסת, אם הוא היה אומר שלא, זה  כב' הש' לוי:

 32 לא כתוב? מה שכתוב כתוב.

 33 תה מספר בהודאה שלך,א ס:ויי עו"ד
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 1 אתה מדבר איתי על חברה שהיו אצלי במשרד, לא נחקרתי במשטרה.  העד, מר שמחון:

 2 יכול להיות שהם היו אצלך במשרד, אבל גבו ממך עדות. עו"ד וייס:

 3 גבו עדות, נכון, אוקי.  העד, מר שמחון:

 4בהגשת דוחות יבת ק חיבסדר. עכשיו, אתה מספר בהודאה שלך שהחברה דון טב עו"ד וייס:

 5 . 2014-ו 2013, 2012, 2011מס הכנסה 

 6 .2018נכון, היא מחויבת, כל עוד היא לא סגורה היא מחויבת גם על  העד, מר שמחון:

 7 אוקי, אתה יודע למה לא הוגשו בעניין הזה כתבי אישום?  עו"ד וייס:

 8 לא. העד, מר שמחון:

 9 תודה.  עו"ד וייס:

 10  זרת?כן, חקירה חו כב' הש' לוי:

 11 

 12 

 13 מר אלי שמחון, משיב בחקירה חוזרת לעורכת הדין נטלי קוקוי: 1ע.ת/

 14שאלות הבהרה. כמה פעמים אתה נפגשת, אתה נפגשת עם החוקרים באופן  2 עו"ד קוקוי:

 15 כללי? 

 16פעם אחת הייתי ביחידת יהלום ופעם אחת הגיעו אלי למשרד. זאת הייתה העדות,  העד, מר שמחון:

 17 . לא הייתה, זה הייתה עדות

 18ועוד שאלה אחת, אתה אמרת פה בתשובה לשאלה של עורך דין וייס מה שלא  עו"ד קוקוי:

 19 רשום בכרטסת לא קיים,

 20 לפחות מבחינתי כמסמכים, אני לא יכול פשוט,  העד, מר שמחון:

 21מה שלא רשום בכרטסת לא מבוקרת, האם זה יכול להיות שזה קיים, קיים, לא  עו"ד קוקוי:

 22 קיים, מה יש לך, 

 23 בביקורת זה יכול להשתנות, מה שאמרתי יכול להשתנות. בגלל זה יש ביקורת.  ר שמחון:, מהעד

 24 אין לי יותר שאלות.  עו"ד קוקוי:

 25 תודה רבה לך, סיימת עדותך.  ' הש' לוי:כב

 26 תודה רבה לכם, שתהיה לכם שנה טובה.  העד, מר שמחון:

 27 אתה מבקש שנפסוק לך הוצאות?  כב' הש' לוי:

 28 שר. כן, אם אפ ן:העד, מר שמחו

 29 מניין אתה מגיע? כב' הש' לוי:

 30 מבאר שבע.  העד, מר שמחון:

 31 אדוני, )לא ברור(.  עו"ד קוקוי:

 32 טה()הפסקה בהקל 

 33 הייתי פעם אחת, אבל לא העדתי. העד, מר שמחון:
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 1 מתי זה היה? אתה זוכר? כב' הש' לוי:

 2 מתי היה הדיון הקודם? העד, מר שמחון:

 3 הזהות שלך?מה תעודת  כב' הש' לוי:

 4 . 053194353 העד, מר שמחון:

 5 יולי? 11 כב' הש' לוי:

 6 כן.  העד, מר שמחון:

 7 בבקשה, חתימה טובה. העד הבא. העד פה?  כב' הש' לוי:

 8 כן, כן.  עו"ד קרמר:

 9אדוני, כדי לא להפריע באמצע העדות, העד הזה לא רלוונטי לכהן, אני עוד  עו"ד וייס:

 10 יחליפו אותי.בינתיים כאן אבל בהמשך חבריי 

 11ג, אני רק רוצה להגיד, אנחנו רוצים להגיש את ההודאות של הנאשם שחברי מייצ עו"ד אבן חן:

 12הייתה לנו איזו שהיא מחלוקת ואמרנו שנקיים איזה שהוא דיון בפני אדוני, אתה 

 13 רוצה ללכת, לחזור?

 14שבע, אז אין לי בבאר  15:30אני, אני אגיד, יש לי מגלבה אחת, יש לי דיון בשעה  עו"ד וייס:

 15או שנעשה את זה בעיה שנעשה את זה עכשיו, לפי דעתי זה לא צריך להיות ארוך 

 16 או בדיון הבא, בהפסקה, 

 17 קודם כל לא על חשבון העד, שנית עדיף שהנאשם,  כב' הש' לוי:

 18 , נעשה את זה. 3.10-אז נעשה את זה בדיון הבא, יש דיון ב עו"ד וייס:

 19 בוקר טוב. כב' הש' לוי:

 20 בוקר טוב. ר זאבי:, מהעד

 21 מה שמך?  כב' הש' לוי:

 22 ניסן זאבי. העד, מר זאבי:

 23גיד את כל האמת, רק אמת, אחרת תהיה צפוי לעונשים בקבועים אתה מוזהר לה כב' הש' לוי:

 24 בחוק. תשיב בבקשה לשאלות התובע.

 25 

 26 ר:מר ניסן זאבי, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה ראשית לעורך הדין יונתן קרמ 2ע.ת/

 27 ניסן בוקר טוב. עו"ד קרמר:

 28 בוקר אור. העד, מר זאבי:

 29מך, השכלה, מקומות תעסוקה קודמים, בשביל ההתחלה תספר בבקשה על עצ עו"ד קרמר:

 30 ניסיון מקצועי. 

 31, גר בקיבוץ כבר גלעדי שבגליל העליון, תואר בתקשורת. שימשתי בשנים 35בן  העד, מר זאבי:

 32בורי, במגזר העסקי, זה מה שאני עושה האחרונות כיועץ תקשורת במגזר הצי

 33 למחייתי. 
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 1 מה עשית במגזר הציבורי ובאילו שנים?  עו"ד קרמר:

 2ביניהם אבי דיכטר, יעקוב עבדתי עם כל מיני נבחרי ציבור,    2014בערך עד    2008-ב העד, מר זאבי:

 3 פרי, כיועץ תקשורת שלהם, שרים וחברי כנסת.

 4 ה עשית?מ 2014-אוקי, ולאחר מכן ב עו"ד קרמר:

 5 התחלתי לעבוד בשוק הפרטי, בחברת צור תקשורת של רונן צור.  העד, מר זאבי:

 6 ממתי? עו"ד קרמר:

 7 , משהו שמה. 14, אם אני, אפריל 14נראה לי אם אני זוכר נכון מאי  העד, מר זאבי:

 8 וכמה זמן עבדת במשרד של רונן צור? עו"ד קרמר:

 9 . 1.1.15, עד 14עד סוף  העד, מר זאבי:

 10 אוקי. ואז?  ר:קרמ עו"ד

 11 ואז לשמחתי אשתי קיבלה את הצעתי לעבור לצפון.  העד, מר זאבי:

 12 ?-ושם אתה עוסק ב עו"ד קרמר:

 13 יש לי,  , מר זאבי:העד

 14 באותו תחום, יחסי ציבור? עו"ד קרמר:

 15 כן, עסק קטן של יחסי ציבור. העד, מר זאבי:

 16 עסק עצמאי. עו"ד קרמר:

 17 כן.  העד, מר זאבי:

 18, תספר בבקשה על המשרד של רונן צור, מי בעלי התפקידים אוקי. עכשיו עו"ד קרמר:

 19 העיקריים ומה אתה עשית במשרד של רונן צור? 

 20צור תקשורת זאת אחת הפירמות היותר גדולות בישראל לתקשורת ואסטרטגיה  מר זאבי: העד,

 21וניהול משברים. אני עבדתי שם כעובד מן המניין, קיבלתי תיקים, תיקי לקוח 

 22ונה והייתי צריך לדאוג לבנות להם אסטרטגיית תקשורת ולהוציא אותה הכו

 23 יו הבעלים. לפועל. מעלי היה גם מנהל צוות, מעליו המנכ"ל, מעל

 24 מי זה המנכ"ל? עו"ד קרמר:

 25 אמיר נמי. העד, מר זאבי:

 26 ומה היו תחומי האחריות שלו? עו"ד קרמר:

 27 ה, אני לא.אני לא יודע. המנכ"ל, מה שמנכ"ל עוש העד, מר זאבי:

 28 אוקי, הוא היה מעורב בפן המקצועי תקשורתי?  עו"ד קרמר:

 29 שלי.  בהבלחות, לפחות מנקודת המבט הצרה העד, מר זאבי:

 30 אוקי. ורונן צור, מה, מה היו התפקידים שלו?  עו"ד קרמר:

 31הוא היה יותר, יותר בתחום, נותן לנו את הדרג טיוו, את הכיוונים, המאקרו  העד, מר זאבי:

 32רטגיים, לאן לקחת את הפוזישן של הלקוח, רעיונות, יותר מעורב אסט

 33 תקשורתית.
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 1 ה היה ראש הצוות?אוקי, אמרת שהיה ראש צוות, מי ז עו"ד קרמר:

 2 היה לי איזה חודש אם אני לא טועה, ממש קצר זה היה שם, חגי פינגולד. העד, מר זאבי:

 3 והוא עבד איתכם זמן קצר אתה אומר. עו"ד קרמר:

 4 כן, אם אני זוכר נכון חודש או חודשיים. זאבי: העד, מר

 5אומר שהיית מקבל הבנתי. עכשיו בוא תפרט יותר לגבי התפקיד שלך, אתה  עו"ד קרמר:

 6 תיקים, מה זה אומר?

 7מקבל לקוח שמעוניין להרחיב אתה חשיפה התקשורתית שלו, את הנוכחות  העד, מר זאבי:

 8 נינג ציבורי תקשורתי שלו,התקשורתית שלו, את השינוי או השדרוג הפוזיש

 9 אוקי. עו"ד קרמר:

 10שנבחרה ומוציאים אותה ויחד היינו בונים תוכנית פעולה, על בסיס האסרטגיה  העד, מר זאבי:

 11 לפועל.

 12 שאתה אומר יחד, יחד עם מי? עו"ד קרמר:

 13 יחד עם הלקוח. העד, מר זאבי:

 14 אוקי. עכשיו, מה המטרה שלך בתור מנהל תיק לקוח?  עו"ד קרמר:

 15 גם לבנות את התוכנית עצמה וגם להוציא אותה לפועל.  ד, מר זאבי:עה

 16 שמה המטרה של התוכנית הזו? עו"ד קרמר:

 17 המטרה,  מר זאבי:העד, 

 18 מה המטרה? בשביל מה הלקוח מגיע? בשביל מה הוא משלם? עו"ד קרמר:

 19הערכים כל לקוח יש לו את הסיבה שלו, אני עושה, המטרה שלי זה להביא את  העד, מר זאבי:

 20שאנחנו רוצים או את המסרים שאנחנו רוצים או את העיצוב שאנחנו רוצים 

 21 דמת הבמה התקשורתית.לק

 22אוקי. אמרת שאתה בונה תוכנית עם הלקוח, בוא תפרט קצת מה זה אומר לבנות  קרמר:עו"ד 

 23 תוכנית, איך עושים את זה? 

 24ממנו איזה שהוא בריף, בריף   כל לקוח בא עם המטרות שלו, ביחד אנחנו מקבלים העד, מר זאבי:

 25הזה, מה המטרה שלו בסופו של דבר, כי כזה לאן הוא רוצה לקחת את הדבר 

 26היא אמצעי, היא לא מטרה. אחרי, אחרי שיחה, כמה שיחות ופגישות תקשורת 

 27של בעצם להבין מה המטרה אנחנו בונים תוכנית שבעצם תביא לידי ביטוי 

 28ם. כל לקוח והעניין שלו, זה לא, אין בתקשורת את הערכים שאנחנו רוצים לקד

 29 פה, אין פה איזה שטנץ שקיים לגבי כל אחד, 

 30 קדמים את אותם ערכים? אוקי, ואיך מ עו"ד קרמר:

 31 בונים סיפורים מעניינים, יצירתיות.  העד, מר זאבי:

 32 אוקי. סיפורים כדי שיגיעו לתקשורת. עו"ד קרמר:

 33 כדי שיגיעו לתקשורת. העד, מר זאבי:
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 1 יו, אצל רונן צור טיפלת בהסכמים, כספים, גבייה מלקוחות? עכש מר:עו"ד קר

 2 פלתי רק מקצועית בלקוחות שלי. לא, אני שכיר, הייתי, טי העד, מר זאבי:

 3 אוקי. עכשיו, מתי הכרת את גברת פאינה קירשנבאום?  עו"ד קרמר:

 4 יחסית בהתחלה. העד, מר זאבי:

 5 בהתחלה של מה? עו"ד קרמר:

 6 ל רונן, ל העבודה שלי אצש העד, מר זאבי:

 7 אוקי, מה היה הקשר שלך לפאינה קירשנבאום שהיית במשרד של רונן צור? עו"ד קרמר:

 8 לקוחה. העד, מר זאבי:

 9 ומה היה הקשר שלך? מה היה התפקיד שלך? עו"ד קרמר:

 10להוציא, לבנות יחד עם האנשים שלה, עם )לא ברור(, עם חגי בהתחלה עד שהוא  העד, מר זאבי:

 11עם רונן, כל הצוות. לבנות תוכניות תקשורתיות עד הוק, ברמות שבועיות, עזב, 

 12 לפועל.אותן ברמות חודשיות, להוציא 

 13איך התחלת לטפל בה? זאת אומרת מי בא ואמר לך אתה תתחיל לטפל בגבת  עו"ד קרמר:

 14 פאינה קירשנבאום?

 15 הבוס שלי. העד, מר זאבי:

 16 שמי זה?  עו"ד קרמר:

 17 מיר, רונן. אמיר, א העד, מר זאבי:

 18 שמה?  עו"ד קרמר:

 19 תתחדש, יש לך לקוח חדש.  העד, מר זאבי:

 20 על התיק? אתה היית אחראי  עו"ד קרמר:

 21אני הייתי יחד עם חגי והיה עוד מישהו מטעם טרה, שהוא בעצם, הוא ממש הכיר  העד, מר זאבי:

 22 את התיק, שזה רן.

 23 ואמרת שחגי עזב אחרי זמן קצר. עו"ד קרמר:

 24 כן.  :העד, מר זאבי

 25 מי היה מטעם טרה? עו"ד קרמר:

 26 רן, רן לבנה. העד, מר זאבי:

 27 , שקיבלת את התיק הזה, אז בניתם תוכנית תקשורתית? רן לבנה, אוקי. עכשיו עו"ד קרמר:

 28 כן.  העד, מר זאבי:

 29 מה זה אומר? בוא תפרט מה עשיתם, עם מי בנית?  עו"ד קרמר:

 30נו ת נושאים שהלקוח רוצה לקדם ולראות איך אנחבנינו תוכנית תקשורתית, לקח העד, מר זאבי:

 31כזו או אחרת, או  מביאים את זה לקדמת הבמה התקשורתית, או על ידי זווית

 32 סיפור מעניין.

 33 עם מי בנית את התוכנית?  עו"ד קרמר:
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 1 עם, עם רן, קוטי, חגי ורונן מלמעלה השקיף.  העד, מר זאבי:

 2 , שכבר הוגש בתיק, 584ל ת/אוקי. עכשיו, אני רוצה שתסתכל ע עו"ד קרמר:

 3 כן.  העד, מר זאבי:

 4. 2014לאפריל  8לבנה במצגת, יום  אני רוצה שתסתכל במייל שהעביר אליכם רן עו"ד קרמר:

 5 תגיד לי, תתייחס לדברים. 

 6 מה להתייחס?  העד, מר זאבי:

 7 . תגיד לי אם זה מוכר לך, אם התכנים מוכרים לך, אם אתה זוכר את המצגת הזו עו"ד קרמר:

 8אני פחות זוכר את המצגת הזאת, אבל אני רואה שהיא מוצגת אלי אז מן הסתם  העד, מר זאבי:

 9 ותה. הנושאים זה נושאים שפחות או יותר קידמנו.קיבלתי א

 10 קידמתם איפה? עו"ד קרמר:

 11 תקשורתית, העד, מר זאבי:

 12 במסגרת מה?  עו"ד קרמר:

 13 במסגרת העבודה אצל רונן צור.  העד, מר זאבי:

 14עכשיו, אני שוב רוצה שתנסה להיזכר לגבי בניין התוכנית התקשורתית. מה  ר:קרמ עו"ד

 15 סיכמתם, מה היו המטרות? 

 16 אני חייב שתכוון אותי עוד, כאילו מה, אני לא מבין את השאלה.  העד, מר זאבי:

 17 נכנסה לקוחה,  עו"ד קרמר:

 18רו תוכניות, מה זה מיק לא נבנית תוכנית תקשורתית שנה, כל שבועיים יש זה, העד, מר זאבי:

 19 רוצים לעלות, איפה רוצים, עם מי, למה, 

 20 מה הייתה המטרה של השירות?  עו"ד קרמר:

 21 זה צריך לשאול את הלקוח. העד, מר זאבי:

 22 אני שואל אותך. עו"ד קרמר:

 23מבחינתי זה להביא לידי ביטוי את הערכים שרוצה הלקוח לידי ביטוי בתקשורת  העד, מר זאבי:

 24  את החשיפה.  להגדיל ובציבור כדי

 25 של מי? עו"ד קרמר:

 26 של הלקוח. העד, מר זאבי:

 27 הלקוחה במקרה הזה. עו"ד קרמר:

 28 הלקוחה.  העד, מר זאבי:

 29אני שוב חוזר איתך לנושא של התוכנית התקשורתית, אני רוצה לרענן את  עו"ד קרמר:

 30 , 31זיכרונך, תראה בהודאה משורה 

 31 כן.  העד, מר זאבי:

 32 ?קראת עו"ד קרמר:

 33 כן.  מר זאבי:העד, 
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 1אני שוב שואל, הכנתם את התוכנית התקשורתית עבור פאינה קירשנבאום, מה  עו"ד קרמר:

 2 אתה עשית, מה הייתה העבודה?

 3העבודה הייתה לקחת את הנושאים שתורמים לתדמית שלה, את הנושאים שהיא  העד, מר זאבי:

 4סביבם   ולבנות  מטפלת בהם, את הנושאים שמחזקים אותה ציבורית ותקשורתית

 5 עוגנים של תקשורת וחשיפה. 

 6 אוקי. עכשיו, עם מי עשית את זה אמרת? עו"ד קרמר:

 7 רן לבנה, קוטי וחגי. העד, מר זאבי:

 8 מי זה קוטי? עו"ד קרמר:

 9 הדובר של פאינה.  העד, מר זאבי:

 10אוקי. עכשיו, שקיבלת את התיק ידעת איך גברת קירשנבאום מממנת את השירות  עו"ד קרמר:

 11 ה? הז

 12 לא.  , מר זאבי:העד

 13 מה זה? תחזור בקול יותר רם.  עו"ד קרמר:

 14 לא.  העד, מר זאבי:

 15זה בהקלטה, מאה אחוז. עכשיו, מה היה החלק של רן לבנה ביפול של פאינה  עו"ד קרמר:

 16 קירשנבאום? 

 17תראה, בגדול רן, רן היה זה שליווה את כניסתה לצור תקשורת, אז כאילו, הוא,  העד, מר זאבי:

 18וא ליווה את כל הדבר הזה, אז הוא היה יותר מאחראי כי עובדה שהוא גם ה

 19נושאים התקשורתיים, בישיבות התקשורתיות ובהתייעצות התעסק ב

 20אלות התקשורתית, הוא היה מאוד מעורב. למעשה הוא וקוטי היו כתובת שלי לש

 21 או בקשות, 

 22 אלה?עם מי דיברת על תכנים, על קצב העבודה, נושאים כ עו"ד קרמר:

 23 עם רן, רן וחגי בקצת זמן שהוא היה שם. גם קוטי, עם שלושתם.  העד, מר זאבי:

 24. קוטי היה 160בחקירה אמרת שקוטי היה הברומטר ואיתו עשית בקרה, בשורה  עו"ד קרמר:

 25 בקרה. למה התכוונת? איש הקשר והברומטר ואיתו עשיתי

 26ואת כל הניואנסים שיועץ   24/7פרטים  כיוון שהוא הדובר והוא זה שמכיר את כל ה העד, מר זאבי:

 27תמיד מכיר, אז הוא היה ברומטר שלי והבקרה שלי לכל  התקשורת החיצוני לא

 28 דבר. אני אקביל את זה לכל לקוח, זה לא משהו שמיוחד,

 29 כן, שמה? מה ההקבלה? עו"ד קרמר:

 30ק, לא משנה, תדמיין חברה גדולה שיש לה דובר או זה, או לא יודע מה, איש שיוו ד, מר זאבי:הע

 31לתת אתה לא מדבר עם המנכ"ל, אתה מדבר עם הבן אדם בתוךה חברה שיודע 

 32 לך את האינפוטים והניואנסים שאתה צריך לדעת.

 33 בהמשלה הזאת קוטי הוא הנציג של החברה? עו"ד קרמר:
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 1  כן. העד, מר זאבי:

 2 בעצם הנציג של הגברת קירשנבאום? עו"ד קרמר:

 3 כן.  העד, מר זאבי:

 4במסגרת הטיפול הזה של קירשנבאום, איזה נושאים קידמתם? באיזה עכשיו,  :עו"ד קרמר

 5 נושאים תקשורתיים שאמרת שמיפית עסקת? 

 6 ירידה מהארץ היה סביב זה את הטקס, את הטקס, את האירוע הגדול.  העד, מר זאבי:

 7 כן.  עו"ד קרמר:

 8 הרבה חקיקה שקשורה אליה,  העד, מר זאבי:

 9 כן.  עו"ד קרמר:

 10איך שהיא, הכוונה שהיא קידמה, כן? אם זה חוק המואזין אם אני לא טועה,  זאבי: העד, מר

 11ניסינו לקדם גם דברים דברים שקשורים לחברי כנסת ערביים והסיפור שם. 

 12 אחרים שפחות, שפחות צלחו, אבל, ניסינו לקדם אותם, רישוי עסקים, 

 13 טיפלתם בנושא תאגידי מים אזוריים? מוכר לך? עו"ד קרמר:

 14 כן, ניסינו לטפל בזה, כן. מר זאבי: ד,הע

 15 טיפלתם בנושא חוק הנכבה? עו"ד קרמר:

 16 כן.  העד, מר זאבי:

 17 לברלין בהשתתפות צעירים?כנס בנושא הגירה  עו"ד קרמר:

 18 כן.  העד, מר זאבי:

 19 ארנונה לעסקים קטנים אמרת,  עו"ד קרמר:

 20 כן.  העד, מר זאבי:

 21 יה? מה שכיניתם תעשיית דוחות החנ עו"ד קרמר:

 22 גם.  העד, מר זאבי:

 23 בניית קמפיין בנושא עבירות תכנון ובנייה והיעדר פיקוח? עו"ד קרמר:

 24 דברים שלא יצאו לפועל האחרון, אבל כן.כן, זה  העד, מר זאבי:

 25 מה זה אומר אז כן? עו"ד קרמר:

 26שהתעסקנו בזה, הרבה מהעבודה של יועצי תקשורת זה לא רק לשים את הכדור  העד, מר זאבי:

 27 סל, ב

 28 אלא? עו"ד קרמר:

 29לבנות את זה לפני זה, להביא את המחקר הנכון, את הנתונים הנכונים, לבנות  העד, מר זאבי:

 30 לבנות את כל, כל מה שצריך כדי לייצר באמת קרקע בנויה,רקע, 

 31 וחלק יוצא לפועל וחלק לא יוצא לפועל, זה מה שאתה אומר? עו"ד קרמר:

 32 כן.  העד, מר זאבי:

 33 עבי?וקי, חוקי זוא עו"ד קרמר:
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 1 כן.  העד, מר זאבי:

 2 עסקתם. יוזמת קירשנבאום להכניס צירים לעבודות וועדות הכנסת? עו"ד קרמר:

 3 כן.  מר זאבי: העד,

 4 מה זה? סליחה? עו"ד קרמר:

 5 כן.  העד, מר זאבי:

 6 מאבק באנטישמיות.  עו"ד קרמר:

 7 גם, כן.  העד, מר זאבי:

 8 של העיסוק בנושאים האלה? כן. ומה הייתה בעצם המטרה  עו"ד קרמר:

 9להבליט אותה, להבליט תקשורתית את העשייה שלה ואת החקיקה שלה או  העד, מר זאבי:

 10 לה. ההעמדות ש

 11אוקי. עכשיו אני רוצה שתספר על העבודה בפועל, איך הדברים התנהלו. כלומר  עו"ד קרמר:

 12 מה הייתה שגרת העבודה, איזה ישיבות התקיימו, מתי, הכול, בשוטף. 

 13בדרך כלל היינו נפגשים, נחלק את זה לשניים, היו לנו את פגישות העבודה שלנו  העד, מר זאבי:

 14ת, שזה באמת על בסיס יומיומי עובדים יחד עם שורה בתוך הצוות של צור תקשור

 15של לקוחות נוספים, אז, אבל יחד עם הנציגים, עם קוטי ועם רן היינו נפגשים פעם 

 16שעשינו, איך אפשר לייצר להם אולי אחרי זה איזה בשבועיים, בעצם לנתח דברים  

FOLLOWUP  17או משהו כזה או אחר ודברים להמשך. כאשר פעם בשבוע היינו 

 18מובן מדווחים לכל הלקוחות שלנו, כל אחד היה מדווח על שורת הלקוחות שלו כ

 19 לממונים עליו, לצורך העניין אמיר ורונן.

 20 מי נכח בפגישות השוטפות האלה? עו"ד קרמר:

 21 של הפעם בשבועיים? העד, מר זאבי:

 22 כן.  עו"ד קרמר:

 23 רן, חגי בתקופתו הקצרה,  העד, מר זאבי:

 24 כן.  עו"ד קרמר:

 25 קוטי לפעמים,  העד, מר זאבי:

 26 כן.  עו"ד קרמר:

 27 עובד, עובד,  העד, מר זאבי:

 28 כן. עו"ד קרמר:

 29 צור לפעמים. העד, מר זאבי:

 30 כן.  עו"ד קרמר:

 31 , שלומי, שלומי נראה לי,פאינה לפעמים העד, מר זאבי:

 32 של מי היה שלומי? עו"ד קרמר:

 33 משהו בלשכה של פאינה.  העד, מר זאבי:
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 1 ם מי הוא הגיע לפגישה?מטע עו"ד קרמר:

 2 מטעם פאינה. העד, מר זאבי:

 3 אוקי. עכשיו, על מה דובר בפגישות? איך הם התנהלו? עו"ד קרמר:

 4שר הייתה התרכזות, התמקדות בנושא זה לא פגישות שנגעו רק בתקשורת, כא העד, מר זאבי:

 5ו סקרנו גם מה עשינו, גם מה אנחנו רוצים, שמענו הערות של התקשורת אז אנחנ

 6המשתתפים בדיון, המלצות כאלה ואחרות. אבל הדיון היה הרבה יותר גדול 

 7 כאילו מתקשורת. 

 8 אוקי. עו"ד קרמר:

 9 אני הייתי שם, העד, מר זאבי:

 10 אחראי על מה? עו"ד קרמר:

 11 היינו באים להציג גם את מה עשינו, גם מה עשינו בשבועיים האחרונים, זאבי:מר  העד,

 12 ס אותנו לעניין הזה, מה זה אומר להציג את מה שעשינו?שמה זה אומר? תכני עו"ד קרמר:

 13כתבות שפורסמו, ראיונות ששודרו, מאמרים שנכתבו, פניות שנעשו ועדיין לא  העד, מר זאבי:

 14רתיים כאלה ואחרים. הסתכלות קדימה לשבועיים בשלו לכדי תוצרים תקשו

 15 הבאים, מה אנחנו מתכוונים לעשות.

 16את הכתובות שפורסמו, אז אתה מתכוון כתבות שהן תוצר שאתה אומר שהצגתם   עו"ד קרמר:

 17 של העבודה שלך?

 18 רק דברים כאלה. העד, מר זאבי:

 19 למה אתה מציג את זה? כי?  עו"ד קרמר:

 20 לי. זה העבודה ש העד, מר זאבי:

 21 מה? עו"ד קרמר:

 22 לייצר נוכחות תקשורתית, העד, מר זאבי:

 23 לא, למה אתה מציג את זה בישיבות?  עו"ד קרמר:

 24 מה זאת אומרת? יושבת לקוחה, כאילו זה הישיבה, גם,  עד, מר זאבי:ה

 25 כדי שהיא תדע מה? עו"ד קרמר:

 26וצרים, גם לשמוע גם שנוכל לדבר על מה הדברים שעשינו, שהיא תראה את הת העד, מר זאבי:

 27ו שם עוד משתתפים. עובד הערות, עוד פעם, זה היה, זה לא היה אחד על אחד, הי

 28 דומיננטי בפני עצמו,היה 

 29 אתה מתכוון שחוץ מפאינה היו עוד משתתפים? עו"ד קרמר:

 30 כן. אנחנו, הפגישות האלה נערכו לרוב במשרדים של טרה,  העד, מר זאבי:

 31 אוקי.  עו"ד קרמר:

 32 יטואציה היא כזאת שהם מנהלים את הדיון הזה, לא, לא אני.אז, הס בי:העד, מר זא

 33 ?ואתה אחראי על מה עו"ד קרמר:
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 1אני בא, מראה את ההיבט התקשורתי, מה עשינו ומה אנחנו הולכים לעשות.  העד, מר זאבי:

 2מקבלים הערות, מקבלים המלצות, מקבלים עצות ובזה סיימנו את, את, עוד פעם, 

 3 תפקידי המוגדר בנושא התקשורת.אני סיימתי את 

 4 היית מביא משהו לפגישות האלה? עו"ד קרמר:

 5 בות וראיונות אז הייתי מביא עותקים של הדברים כדי להראות.אם יש כת העד, מר זאבי:

 6 מציג אותם. עו"ד קרמר:

 7 כן ובדרך כלל בא עם איזה דף,  העד, מר זאבי:

 8 רשנבאום?בכל הפגישות האלה השתתפה גברת קי כב' הש' לוי:

 9 לא בכולם.  העד, מר זאבי:

 10 כשהיא לא השתתפה, היה נציג מטעמה? כב' הש' לוי:

 11 כן. כן.  זאבי:העד, מר 

 12 אז אפשר לומר שבכל הפגישות היו או היא או נציג מטעמה? כב' הש' לוי:

 13 כן.  העד, מר זאבי:

 14 כמה כאלה היו? אתה יכול להגיד? כב' הש' לוי:

 15 מספר, , אני לא רוצה להגיד לך סתםפעם בשבועיים העד, מר זאבי:

 16 למשך איזו תקופה? כב' הש' לוי:

 17 חודשים, משהו כזה.  3-4יק? אני מניח שמשהו כמו מתי נגמר הת העד, מר זאבי:

 18 אדוני, עו"ד קרמר:

 19 זה תועד,  העד, מר זאבי:

 20 מה אתה אומר? עו"ד קרמר:

 21 ן סיכומים, אז אני יכול,אני אומר, זה כאילו מתועד כי הפגישות היו לה העד, מר זאבי:

 22צמה בחלק אוקי. עכשיו, אמרת שבפגישות השתתפו עובד, רונן, פאינה ע עו"ד קרמר:

 23 מהמקרים, נכון עד כאן? 

 24 כן.  העד, מר זאבי:

 25 קוטי, הדובר של פאינה,  עו"ד קרמר:

 26 כן.  העד, מר זאבי:

 27 מי עוד?  עו"ד קרמר:

 28 דאוד,  העד, מר זאבי:

 29 רונן צור?דאוד. מה עם  עו"ד קרמר:

 30 רונן כן, הוא לא בא לכל פגישה. העד, מר זאבי:

 31 נכח בהן.אבל היו פגישות שהוא  עו"ד קרמר:

 32 כן.  העד, מר זאבי:

 33 הבנתי. עכשיו, בשורה התחתונה, מה הייתה המטרה של הפגישות מבחינתך? עו"ד קרמר:
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 1בשבועיים  מבחינתי המטרה הייתה להציג את, את הפרסומים שהצלחנו ליצר העד, מר זאבי:

 2 .האחרונים, לאן אנחנו מכוונים בשבועיים הבאים מבחינה תקשורתית

 3 ו, מתן דן מעמותת איילים גם השתתף בפגישות השבועיות האלה?עכשי עו"ד קרמר:

 4 גם מתן היה כמה פעמים. העד, מר זאבי:

 5 מה זה כמה פעמים? כמה פעמים הוא היה? תיזכר. עו"ד קרמר:

 6)לא ברור( שבגללו נראה לי חגי סיים מספר מדויק, היה פעם אחת  אני לא זוכר העד, מר זאבי:

 7 דן היה נוכח בחלק מהדיונים. את התפקיד שלו, אבל גם מתן 

 8. 44אוקי. עכשיו אני רוצה רגע שתראה בהודאה שלך, לרענן זיכרונך, משורה  עו"ד קרמר:

 9 בבקשה. 

 10 איך הוא קשור? כב' הש' לוי:

 11 תי?מי? אתה שואל או העד, מר זאבי:

 12 כן. מתן דן.  כב' הש' לוי:

 13 זה היה לנו פיצוצים שם, אז אני לא ידעתי כל כך איך הוא קשור, בגלל  העד, מר זאבי:

 14 אז על איזה תקן הוא הופיע? כב' הש' לוי:

 15הוא הופיע בתור אמורים איילים שהולכים לעשות איתנו שיתוף פעולה בכנס  העד, מר זאבי:

 16 ץ וכאלה. כלשהו בכנסת בנושא ירידת מהאר

 17 ואיך זה קשור לכל הנושאים שסיפרת לי עכשיו?  כב' הש' לוי:

 18 קשור,  זה לא העד, מר זאבי:

 19 אדוני אני כבר מגיע לזה, אני,  עו"ד קרמר:

 20 אוקי.  כב' הש' לוי:

 21 . 51כן, בוא תקרא רגע. תראה, גם בשורה  עו"ד קרמר:

 22 אוקי.  העד, מר זאבי:

 23הזיכרון שלך את את הדברים שאמרת בחקירה אני, ואוקי. עכשיו, אחרי שקר עו"ד קרמר:

 24 בכמה ישיבות השתתף?התרענן, אני שואל אותך שוב, מתן דן 

 25אני לא יודע מספר מדויק, אני ממש לא יודע להגיד לך דברים כאלה. אבל הוא  העד, מר זאבי:

 26השתתף, אני זוכר פשוט את, שבאחת הישיבות שהוא השתתף פשוט נכנס לוויכוח 

 27וד קולני עם מי שהיה מנהל התיק, חגי, שאותנו השאיר קצת המום, לא מאוד, מא

 28אלינו בביקורת ומי הוא בכלל שיסביר לנו אם אנחנו עושים הבנו למה הוא בא 

 29 עבודה טובה או לא עושים עבודה טובה. 

 30 כן.  עו"ד קרמר:

 31 זה היה מאוד מוזר לקבל את זה מהצד.  העד, מר זאבי:

 32 מר לכם באותה ישיבה? מה הוא בעצם א עו"ד קרמר:
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 1ון ביקורת על החשיפה שאנחנו לא עושים עבודה מספיק טובה והיה לו המ העד, מר זאבי:

 2 התקשורתית, 

 3 ומה הייתה הכוונה שלו? עו"ד קרמר:

 4 חשיבה תקשורתית של מי? כב' הש' לוי:

 5  העד, מר זאבי:

 6 שאתם לא עושים עבודה טובה בשביל מי? עו"ד קרמר:

 7באותה עת צריך להבין, אנחנו לא מבינים את מקומו בדבר , לא כל כך הבנו, זהו העד, מר זאבי:

 8ה היה לנו מוזר, לכן חגי באותו שלב התעמת איתו מול כל הנוכחים, הזה. לכן ז

 9אמר לו מי אתה, באיזה כובע אתה מעביר עלי ביקורת או על מה שאני עושה ומה 

 10 וט,שפה. ואז זה התלהט וחגי עזב את הפגישה ואם אני פש

 11מר מתן התנהג כאילו הוא בעל המאה וא  49אתה אמרת בחקירה במשטרה בשורה   עו"ד קרמר:

 12אתם לא עושים עבודה טובה בתחום היח"ץ והכוונה שלו הייתה שאנחנו, חגי ואני, 

 13 לא עשינו עבוד הטוב הלפאינה, זה מדויק?

 14 לינו בביקורת כזאת.כן, זה מה שחשבנו, בגללו לא הבנו באיזה כובע הוא בא א העד, מר זאבי:

 15 קראת מה?אוקי, עכשיו חוץ מאותה פגישה שתיארת, שהיא נערכה ל עו"ד קרמר:

 16 לקראת הכנס, בעצם שמה הכרנו אותם כשותפים לכנס. העד, מר זאבי:

 17 כנס שינוי כיוון. עו"ד קרמר:

 18 משנים כיוון.  העד, מר זאבי:

 19עוד פגישות שבועיות? אתה משנים כיוון. חוץ מהפגישה הזאת, מתן השתתף ב עו"ד קרמר:

 20 ראית אותו שוב?

 21 אני ראיתי אותו שוב. העד, מר זאבי:

 22 בפגישות שבועיות? קרמר:עו"ד 

 23 בסוג של פגישה שבועית, כן.  העד, מר זאבי:

 24 אתה אמרת בהמשך החקירה,  עו"ד קרמר:

 25פעמים, הוא  5רגע מה זה פה אני לא מבין, אמר שלא זוכר משהו, שאלת אותו  עו"ד אדרת:

 26 אמר לך שהוא היה בעוד פגישות. אם אתה רוצה להכריז עליו עד עוין, תכריז עליו. 

 27 סבלנות, לא,  הש' לוי: כב'

 28 אני רוצה שוב להראות לך את הדברים שאמרת,  עו"ד קרמר:

 29 הוא כבר הראה לו את זה, כבר הקריא לו את כל הקטע הזה.  עו"ד אדרת:

 30 כן.   כב' הש' לוי:

 31 , 51ורה בבקשה, בש עו"ד קרמר:

 32לא, אני לא מוכן שתשיב עוד פעם. הראית לו כבר, הראית לו והוא אומר לך שהוא  עו"ד אדרת:

 33 היה בעוד פגישות. 
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 1 אתה זוכר, אתה יכול לזכור בכמה פגישות נוספות?  כב' הש' לוי:

 2כמה בדיוק לא, אני פשוט זוכר עוד סיטואציה איתו, עם הסמנכ"ל שם ועם זה  העד, מר זאבי:

 3 רו לי,שהסבי

 4 אתה מדבר על שיחה טלפונית? זה עו"ד קרמר:

 5 כן.  העד, מר זאבי:

 6אני לא שואל אותך עכשיו על שיחה טלפונית, אני שואל אותך על הפגישות  עו"ד קרמר:

 7 השבועיות עם קוטי, עם דאוד, עם פאינה.

 8 זה לא פגישות שבועיות, היו פגישות דו, פעם בשבועיים.  העד, מר זאבי:

 9  דו שבועיות. עו"ד קרמר:

 10 היה,  זאבי: העד, מר

 11 אז אני שואל,  עו"ד קרמר:

 12הפגישה הבאה שלי איתו, לפחות שאני זוכר, זה בטלפון עם אלישבע ששמה בכלל  העד, מר זאבי:

 13 הסבירו לי שאני צריך,

 14 שיחה,  עו"ד קרמר:

 15הפגישה לא מדברים על שיחה טלפונית, על נוכחות שלו בישיבה דו שבועית מלבד  כב' הש' לוי:

 16 וויכוח הזה בינו לבין חגי.שבמהלכה פרץ ה

 17 כן, זה מה שאני זוכר משמה. כאילו הפגישה הזאת,  העד, מר זאבי:

 18 האם הייתה מלבד הפגישה הזאת פגישה נוספת שהוא השתתף בה? כב' הש' לוי:

 19לא, עוד פעם לא זוכר, בגלל שאנחנו יחסית היינו מסודרים אפשר פשוט לעיין  העד, מר זאבי:

 20 ולראות בכל הפגישות שלנו מי היו נוכחים. 

 21אוקי. עכשיו, אלישבע, מה זה? עמותת הרוח החדשה, אני שם בצד את שיחתה  עו"ד קרמר:

 22 טלפון שנגיע אליה, היא השתתפה בפגישות הדו שבועיות?

 23 לא. העד, מר זאבי:

 24 מה זה? "ד קרמר:עו

 25 לא.  העד, מר זאבי:

 26מה אלה  , אני אשאל אותך שאלות. אוקי,586בת/עכשיו, אני מבקש שתעיין  עו"ד קרמר:

 27 המסמכים הללו? 

 28זה, אם הכל הוא אותו דבר, זה סטאטוס שבועי שבו אני פעם בשבוע, בדרך כלל  העד, מר זאבי:

 29ונן התקדמות על כל, בימי חמישי, מדווח לממונים, לצורך העניין אמיר ור

 30ף, היה דף כזה שבו סטאטוס על כל לקוח, כל לקוח שהיה לי. למעשה היה לו ד

 31לדברים שפורסמו, הייתי ממלא מה שרלוונטי לאותו לקוח ספציפי שבו מחולק 

 32דברים שצפויים להתפרסם, דברים שאנחנו עובדים עליהם שנקראים אייטמים 
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 1רות כלליות בכלל שחשוב שהם יכירו על הפרק ועדכונים שוטפים שזה דברים, הע

 2 או, 

 3 אוקי.  עו"ד קרמר:

 4 בות עבודה שלך, שלכם?ולל דברים שבעקכ כב' הש' לוי:

 5 כן.  העד, מר זאבי:

 6זאת אומרת אין משהו מקרי? מצחיק. סגן שר נואם, לא ייתכן שיהיה דיווח  כב' הש' לוי:

 7 נטרלי, אובייקטיבי?

 8אין דיווח על סגן שר שנואם, אלא אם כן הוא עשה משהו, קשר את עצמו עם  העד, מר זאבי:

 9 אבל כמחמאה, כאילו, אזיקים או, אני אראה בזה 

 10אוקי, עכשיו תאמר לי רגע, קודם הסברת שבישיבות הדו שבועיות שהתקיימו  עו"ד קרמר:

 11אצל עובד היית מביא את הפרסומים האחרונים ודברים שצפויים, מה הקשר בין 

 12 דברים שמופיעים פה לחומר שהבאת?ה

 13 ורך העניין.כל שבוע אנחנו נותנים, אני נותן לממונים עלי לצ העד, מר זאבי:

 14 כן.  עו"ד קרמר:

 15פעם בשבועיים שאנחנו נפגשים אנחנו מביאים, לא אומר שאנחנו מתעכבים על כל  העד, מר זאבי:

 16לים שנעשו, הודעות או ברשת ב', כן? על כל דבר, אבל דברים גדו 7ראיון בערוץ 

 17לעיתונות שהצליחו, אז כן, אנחנו באים שנייה, מציגים, זה תהליך מאוד קצר 

 18 ך הישיבות הדו שבועיות, בתו

 19 כן.  עו"ד קרמר:

 20 זה לא איזה,  העד, מר זאבי:

 21לא יכול להיות מצב שאתה זוקף לזכותך פרסום אמיתי שלא קשור לזה שאתה  כב' הש' לוי:

 22 עשית אותו? 

 23 תראה, קוטי ואני היינו בקשר מאוד טוב, אין משהו שעשינו לא בשיתוף.  אבי:העד, מר ז

 24 במעריב, קוטי,  לא עובד בישראל היום אבל הוא כב' הש' לוי:

 25לא משנה, הוא עובד, כל פרסום כמעט הוא פרסום יזום, אין כמעט פרסומים  העד, מר זאבי:

 26נגיד הודעה לעיתונות,   שהם, שמבקשים תגובתך על נאומך. אז אתה יודע, כל דבר,

 27 אז זה גם לשמחתנו, לשמחתי ספציפית נקודתית על העבודה, כן? אז קוטי ואני

 28 היינו בקשר מאוד טוב ומסונכרן, כל הודעה עברנו ביחד, ראינו ביחד, חשבנו ביחד. 

 29למאי, בעצם  14אוקי. עכשיו, אני רוצה שתסתכל בסטאטוס שמתחיל ביום  עו"ד קרמר:

 30נחנו רואים פה בשורה של פרסומים אחרונים כמה פרסומים העמוד הראשון. א

 31ביר למה הפרסומים האלה שקשורים לאירועי יום הנכבה. אני רוצה שתס

 32מופיעים בסטאטוס השבועי הזה. בעצם מתחבר לשאלה של בית המשפט, איך זה 

 33 ור הפרסומים האלה לעבודה שלך כמנהל התיק?קש
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 1הביא אותה לקדמת הבמה התקשורתית, סביב הפעולות, זו הייתה העבודה שלי, ל העד, מר זאבי:

 2 העשייה והיוזמות שלה.

 3, לכל אחד מערוצי התקשורת 7ערוץ למישהו מנענע, אנרג'י, מאתה מתקשר  כב' הש' לוי:

 4 ואומר לו תפרסם את זה?

 5 לא, הלוואי וזה היה ככה.  העד, מר זאבי:

 6 אז מה העבודה? עו"ד קרמר:

 7 קשורת, אבל אני מבין לפחות.אני לא יועץ ת כב' הש' לוי:

 8ברגע שאתה עושה איזה בגדול הסיכוי גובר, הסיכוי שיפרסמו עליך משהו גובר  העד, מר זאבי:

 9פה לצורך העניין יש מכתב,  אקשן אייטם, לא רק אומר משהו, אלא עושה משהו.

 10אם תקרא את כל הכותרות אתה תראה מכתב שנשלח לשר האוצר. זה בעגה, זה 

 11, זה הקולב שעליו עכשיו בעצם סגנית, סגנית שר הפנים פאינה קולב תקשורתי

 12 קירשנבאום, 

 13 ה לידי הציבור., סיימה היא להביא את זשלחה מכתב כב' הש' לוי:

 14 כן, זה, כן.  העד, מר זאבי:

 15 איך אתה גורם לזה? כב' הש' לוי:

 16ם הפוליטיים, על ידי הודעה לעיתונות אטרקטיבית וקצרה, יחד עם המכתב לכתבי העד, מר זאבי:

 17 לכתבי הכלכלה, לכל, כל, כל נושא, 

 18ים שלהם? מתקשרים אליהם? מה שולחים להם לטלפונים שלהם? למחשב כב' הש' לוי:

 19 עושים?

 20היום, היום בעיקר בוואצאפ, זה נהפך להיות כלי להודעות לעיתונות, אבל גם  העד, מר זאבי:

 21 כמובן במייל. 

 22 הכתב. זאת אומרת קשר אישי עם  כב' הש' לוי:

 23כן, כן, קשר אישי וגם אתה יודע, גם טלפונים, איפה שחשוב לך ממש להתפרסם  העד, מר זאבי:

 24 אתה גם מוודא שהוא קיבל, שחשוב לנו לפרסם את זה.

 25 ומה העבודה שלך פה בעניין הזה? עו"ד קרמר:

 26אז החלוקה ביני, כמובן קוטי ורן וכל הדבר הזה שסיפרתי לכם קודם, אז יש נגיד  העד, מר זאבי:

 27דברים שקוטי אומר אני אוביל את זה מול, מול הכתב איקס, מול הכתב וואי, 

 28כול לעזור לי עם כתב זד. אוקי? יש פעמים שאנחנו מוציאים את תראה אם אתה י

 29דיף ומומלץ שישלח מהדובר זה פשוט מטעמנו, כן? לכתבים. אבל הרוב כמובן, ע

 30 כאילו של, של, של הלקוח. 

 31 למה? כב' הש' לוי:

 32שלהם, וזה   POINT OF CONTACTכי הוא מוכר לכתבים בתור מי שהוא ה  העד, מר זאבי:

 33יש להם עוד שאלה, רוצים עוד מידע,  טוח בשבילו ובשבילם שאםהרבה יותר ב
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 1רוצים עוד משהו, יש לזה חשיבות. כמו שחברה שוכרת משרד, משרד חיצוני 

 2 ומכינים להם את כל החומרים ובסוף זה יוצא מהמנהל שיווק, כל תפקיד אחר.

 3מפגש עם ניסיון של פאינה לתאם  אוקי. בפרסומים הצבועים אנחנו רואים עו"ד קרמר:

 4 יין הזה? אתה זוכר? פולארד, מה הענ

 5זה לא הייתה הצעה שלי, נראה לי הצעה של רן אם אני לא טועה, אבל זהו, זה,  העד, מר זאבי:

 6 מילים האלה. 6-זה נגמר בדיוק ב

 7איך אוקי. עכשיו אנחנו עוברים לאייטמים על הפרק, גיבוש כנס צעירים בכנסת,  עו"ד קרמר:

 8ואז מתחיל ככה בעצם, מה הייתה ור הצעיר, ברלין כמשל. עוצרים את נטישת הד

 9 המטרה של הכנס? 

 10המטרה של הכנס הייתה לייצר סביב, אפרופו קולב תקשורתי, אז באותה עת היה  העד, מר זאבי:

 11דיבור מאוד, דיבור, שיח ציבורי מאוד, מאוד רחב על סיפור של ברלין, ירידה 

 12 זה הזדמנות נהדרת לייצרהחדשים, סדרות וכאלה.  מהארץ, היורדים

 13אוריינטציה תקשורתית לתוך הדבר הזה ולעשות איזה כנס, אקשן אייטם 

 14 ולמשוך אליו אמצעי תקשורת, דוברים מעניינים, לייצר שיח. 

 15 שלך בתור אחראי על התיק, מה המטרה? עו"ד קרמר:

 16 לייצר שיח שיגיע לתקשורת. העד, מר זאבי:

 17 ד?שמה יעשה? למה הוא נוע עו"ד קרמר:

 18שימצב את הלקוחה לצורך העניין בתור מי שיוזמת ופועלת ונאבקת נגד הדבר או  העד, מר זאבי:

 19 לעצור את העניין, כל משימה אחרת. הכנס הוא כלי. 

 20 כלי? עו"ד קרמר:

 21גם הוא כלי, הוא לא, הוא בסוף נועד גם לעלות את השיח הזה, כי זה נושא חשוב ו העד, מר זאבי:

 22ודוברים וכולי וגם כמובן לעשות, גם שם כל מיני גורמים    לייצר את הטרקשן הזה

 23 לייצר מזה חשיפה תקשורתית שתעלה מזה את הנושא על סדר היום.

 24 חשיפה תקשורתית עבור מי? עו"ד קרמר:

 25 עבור הלקוחה, עבור פאינה.  העד, מר זאבי:

 26ה איתה בועי, נקבעה פגישת עבודאוקי. עכשיו אנחנו רואים באותו סטאטוס ש עו"ד קרמר:

 27 חודש יוני, שם תוצג תוכנית הכנס. קודם כל מי זה איתה?  ועם רונן לתחילת

 28 פאינה.  העד, מר זאבי:

 29 ולמה צריך להציג לה את תוכנית הכנס? עו"ד קרמר:

 30 כי היא הלקוחה.  העד, מר זאבי:

 31 , עיינת?587עכשיו, תסתכל בבקשה בת/ עו"ד קרמר:

 32 ן. כ העד, מר זאבי:

 33 זה? תה ערכת את הנייר האוקי. א עו"ד קרמר:
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 1 לא נראה לי.  העד, מר זאבי:

 2 לא נראה לך.  עו"ד קרמר:

 3 סליחה? כב' הש' לוי:

 4 לא, לא נראה לי כי, לא, קיצור. העד, מר זאבי:

 5 אתה מופיע כמשתתף, התכנים מוכרים לך? עו"ד קרמר:

 6 כן.  העד, מר זאבי:

 7יו, ננצל את העובדה שאתה רואה אוקי. לרגע נעשה הפסקה מהכנס ומיד נחזור אל עו"ד קרמר:

 8 . 1ביר בבקשה את סעיף את הנייר. תס

 9אפרופו מה שהסברתי לכבוד השופט, זה ממש זהה למכתב לשר האוצר ואפרופו  העד, מר זאבי:

 10מה שאמרתי מקודם לכן, שבו אנחנו בעצם שנייה מסתכלים על מה היה, מה עשינו 

 11 חינת הפעולות זה זאתי, מב

 12אותך, שאתה אומר מסתכלים, איפה מסתכלים? מר, רגע, רק שנבין שאתה או עו"ד קרמר:

 13 בישיבה דו שבועית כזו?

 14 כן, זה שיבה דו שבועית אני מניח, למרות שלא רשום עליה אבל ישיבה דו שבועית. העד, מר זאבי:

 15 של שר האוצר?מה זה אומר שביעות רצון מהמלך התקשורתי  עו"ד קרמר:

 16 לראות בזה.  תוצרים תקשורתיים, כמו שאפשר שהוא ניפק הרבה העד, מר זאבי:

 17 . 586זה ת/ כב' הש' לוי:

 18 . 7 עו"ד קרמר:

 19 .586לא, הוא אומר זה ניפק הרבה תוצרים, כפי שניתן לראות בת/ כב' הש' לוי:

 20 . 3אוקי. עכשיו תסביר את סעיף  עו"ד קרמר:

 21 . 587בת/ כב' הש' לוי:

 22ו למעשה מעלים בישיבה נושאים אחרים שאנחנו שוב, בדיוק שמו שתיארתי, אנחנ עד, מר זאבי:ה

 23יכולים להוביל ולקדם ברמה התקשורתית, על בסיס העשייה שלה והיוזמות שלה 

 24נושאים שבעצם אנחנו בוחנים איך, איך אשר  5והחקיקה שלה. יש פה תיאור של 

 25 היום התקשורתי. לקדם אותם תקשורתית ולעלות אותם על סדר

 26 . 5ביר את סעיף אוקי. עכשיו תס עו"ד קרמר:

 27 ניסן וקוטי התבקשו לבנות תוכנית, אין לי מה להסביר פה.  העד, מר זאבי:

 28 במסגרת מהפגישה הזו. עו"ד קרמר:

 29במסגרת העבודה שלי כיחד עם קוטי כמובן, כן? אבל במסגרת העבודה שלי כיועץ  העד, מר זאבי:

 30מה פעמים תקשורת לבנות את אותה תוכנית עבודה תקשורתית שדיברנו עליה כ

 31 5מקודם, לכנס או לנקודות פה, או לא משנה, זה, זה, זה, זו העבודה שלי. סעיף 

 32 זה, 
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 1, ימשיכו 4יל הזה, סוכם כי הצוותים, סעיף ואני חוזר לנושא הכנס, נחזור לשב עו"ד קרמר:

 2 וכולי. מי, מי זה הצוותים שאמורים לעבוד?  25.6לעבוד על הפקת כנס הצעירים, 

 3 הצוות של פאינה ושל עובד כמובן.הצוות של צור ו העד, מר זאבי:

 4 שמי זה הצוות של פאינה? עו"ד קרמר:

 5היינו איתם בקשר, שלומי הבליח  קוטי ודאוד אלה רוב, אלה האנשים שלרוב העד, מר זאבי:

 6לכמה ישיבות ספציפיות בדו שבועיות שקשורות, עכשיו אני נזכר, לנושאים 

 7 ם או תאגידי מים, יועץ מקצועי. מוניציפאליים כאלה של רישוי עסקי

 8 אוקי, אז הסברת מי זה הצוות של פאינה. מי זה הצוות מצור? עו"ד קרמר:

 9חגי, רונן כמובן מעורב מלמעלה כזה ומהצוות של, של טרה זה   אני, חגי פה עדיין, העד, מר זאבי:

 10 עובד ורן. 

 11בע אילו אורחים אוקי. עכשיו, מי בעצם הכין את התכנים של הכנס, מי ק עו"ד קרמר:

 12 השתתפו, מי עבד על הדבר הזה?

 13ת בגדול רן ואני הצענו, תראה, רן ואני הצענו את הדברים, הצענו את הרעיונות, א העד, מר זאבי:

 14היוזמות, את הדוברים, את העטיפה והלקוח, אני אומר לקוח בלשון רבים כי זה 

 15לפה, בוא נעשה  גם קוטי וגם דאוד שם וזה, הם אמרו לזה כן, זה לא, בוא נלך

 16שמה, זה תורידו, זה מצוין. אבל מצאנו את עצמנו מפיקים פה, מפיקים אירוע. 

 17ל, מה זאת אומרת? רן הוביל ביבעיקר, בעיקר, לפחות בשלב ההתחלתי רן, רן הו

 18את זה ממש בחיבור של דוברים ורעיונות ועוד חיבורים ועוד חיבורים ובהמשך 

 19 שותפים שייקחו איתנו חלק בכנס. כבר הבנו שנכנסים שותפים ויש לנו 

 20 מי הוביל את הכנס מהפרונט שלו?  עו"ד קרמר:

 21 הפרונט התקשורתי? העד, מר זאבי:

 22 כן.  עו"ד קרמר:

 23 פאינה. זאבי:העד, מר 

 24 ומי השתתף עוד בכנס? אמרת שהיו שותפים. עו"ד קרמר:

 25ת רלוונטיים, עמותת איילים, רוח חדשה וכל מיני דוברים אחרים שהם פחו העד, מר זאבי:

 26 שהבאנו אותם בשביל, בשביל לייצר כנס מעניין.

 27 מי זה דוברים אחרים? אני מזכיר לך דפני ליף,  עו"ד קרמר:

 28 י הבאתי אותה, דפנ העד, מר זאבי:

 29 מה זה ארגון שינוי כיוון? עו"ד קרמר:

 30בו כמה זה ארגון שלנו בצפון שהבאנו אותם, המטרה הייתה לייצר אירוע שיהיו  העד, מר זאבי:

 31שיותר אנשים ושותפים, כי אירוע שיש בו הרבה שותפים, שאני אומר שותפים 

 32ים או לא משנה ונה לא למשתתפים בקהל אלא חברות, ארגונים, חברות, אישהכו

 33 מה, זה פשוט מייצר יותר תשומת לב תקשורתית הכוונה. 
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 1 אז מה זה ארגון שינוי כיוון?  עו"ד קרמר:

 2 ן זה תנועה מהצפון, שינוי כיוו העד, מר זאבי:

 3 של צעירים? עו"ד קרמר:

 4של צעירים, שהייתה לי הזכות, הייתה לי הזכות להקים אותו לפני המון שנים,  העד, מר זאבי:

 5ני שחשבתי לחזור הביתה לצפון. אמרנו שיאללה, נשים גם אותם בפנים, כאילו לפ

 6 רק בשביל עוד פעם, בשביל לייצר מסה גדולה של, של דברים. 

 7מה זה נותן לך בתור אחראי על תיק, יחצן שבכנס כזה משתתפים, משתתפות  ר:קרמ עו"ד

 8 עמותות, 

 9משהו יותר גדול מאוד כנס של פוליטיקאי   זה מה שאני אומר, זה נותן תחושה של העד, מר זאבי:

 10או מאוד כנס של מכון מחקר, אלא משהו שהרבה יותר גופים מעורבים בו 

 11 זה פשוט מגדיל את הערך התקשורתי שלו יותר.  ולוקחים בו חלק וכולי וכולי,

 12 אז מי ארגוני הצעירים שהשתתפו?  עו"ד קרמר:

 13 אני לא זוכר,  העד, מר זאבי:

 14 ת איילים השתתפה? עמות עו"ד קרמר:

 15 כן.  העד, מר זאבי:

 16 תנועת הרוח החדשה? עו"ד קרמר:

 17 כן.  העד, מר זאבי:

 18 ארגון שינוי כיוון? עו"ד קרמר:

 19 כן.  העד, מר זאבי:

 20 אוקי.  עו"ד קרמר:

 21שינוי כיוון לא השתתפו, פשוט שמנו שם בוט שלהם, הם לא באו באמת מהצפון  העד, מר זאבי:

 22להם בכניסה, אבל זה עוד גוף שנמצא בתוך הכנס הזה, הרחוק, שמנו פשוט בוט ש

 23 גדול לכנס. TRACTIONבשביל עוד פעם, לייצר איזה 

 24 משיכה לכנס. עו"ד קרמר:

 25 ה. כן, סליח י:העד, מר זאב

 26של הסטאטוסים, הסטאטוסים  586אוקי. עכשיו אני רוצה שתסתכל שוב על ת/ עו"ד קרמר:

 27 שלך. כן?

 28 כן.  העד, מר זאבי:

 29. תראה את החלק של 2014ליוני  24עכשיו תראה את השבוע שמתחיל ביום  קרמר:עו"ד 

 30 פרסומים אחרונים, מה היו הפרסומים האלה? 

 31 של הכנס.  פרסומים למעשה שהם תוצר כל אלו זה העד, מר זאבי:

 32 ואיך הם קשורים אליך, לעבודה שלך? עו"ד קרמר:
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 1? אני יועץ התקשורת יחד עם הדובר של, אני, אני, כאילו מה זאת אומרת איך העד, מר זאבי:

 2בעצם בנינו תוכנית תקשורתית שלמה שאת התוצרים שלה אתה רואה פה מולך, 

 3 מים, להוציא הודעה לעיתונות.שזה לעלות לראיונות, לעשות אייט

 4 מה זה הודעה לעיתונות? מה זה אומר? עו"ד קרמר:

 5אחראיים על התקשורת בכל גוף, לא  הודעה לעיתונות זו הודעה שנכתבת על ידי העד, מר זאבי:

 6משנה, שבעצם מרכזת את הנושא בגדול עם הכותרת המרכזית שלו, עם איזה 

 7תמונות מאותו אירוע,  3-4יחד עם עוד זווית מעניינת והיא נשלחת לעיתונאים, 

 8, לא משנה, כן? שאתה, בוא 1אנשים אם זה רלוונטי או ציטוט  4-5עם ציטוט של 

 9 ות אתה מבין מי, מי הלקוח שלך. כאילו, נגיד מהודעה לעיתונ

 10 ומי הלקוח פה?  עו"ד קרמר:

 11פאינה  הלקוח שם היה מי שהייתה לקוחה שלי לאורך כל התקופה הזאת, העד, מר זאבי:

 12 קירשנבאום.

 13 ומי היה אחראי על ההודעה הזאת לתקשורת במקרה הספציפי הזה? עו"ד קרמר:

 14 קוטי ואני. העד, מר זאבי:

 15י. עכשיו תסתכל בעמוד השני, תחת עדכונים שוטפים, הלקוח מרוצה מאוד אוק עו"ד קרמר:

 16 מהכנס האחרון שיזמנו, תסביר. 

 17עם תה טובה, היו פרסומים בדיוק כמו שרצינו, הייתה תקשורת, התקשורת היי העד, מר זאבי:

 18 המסרים שרצינו, עם הבולטות שרצינו, וזהו. 

 19 רת למה אתה כותב את הדבר הזה? כי מה?? אמרו לכם כל הכבוד? זאת אומ-ו עו"ד קרמר:

 20 שהבוס שלי ידע שהלקוח שמשלם לו מרוצה. העד, מר זאבי:

 21 איך ידעת שהוא מרוצה? מי אמר לך? עו"ד קרמר:

 22 גם דרך קוטי, שהוא הברומטר שלי לצורך העניין, מר זאבי: ד,הע

 23 כן.  עו"ד קרמר:

 24 וגם דרך דאוד,  העד, מר זאבי:

 25  אוקי. עכשיו, עו"ד קרמר:

 26 מה הם אמרו לך בעצם? כב' הש' לוי:

 27 הצלחנו. העד, מר זאבי:

 28 הם אמרו, אתה כותב מרוצה מאוד, אז, אז, היא אומרת לך שהיא מרוצה? כב' הש' לוי:

 29כן, בטח. קוטי לא מרוצה בגלל שהוא מרוויח מזה משהו. הוא מרוצה כי עשינו  העד, מר זאבי:

 30 את העבודה ששירתה את האינטרסים שלהם. 

 31עכשיו, אתה כותב גם הלקוח מרוצה מאוד מהכנס האחרון שיצרנו, מבקש  ד קרמר:עו"

 32קשורתי פגישות מידי שבוע בליווי ת 2להתייעץ בתדירות גבוהה מאוד, נערכות 
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 1צמוד. קיים קושי גדול , )לא ברור( לנהל מהלכים בשטח, תתחיל עבודה ישירה 

 2 אותם? מול פאינה. בוא תסביר, הדברים האלה, למה אתה כותב 

 3החלק הזה של עדכונים שוטפים, כמו שאמרתי זה נועד לתת לממונים עלי איזו  העד, מר זאבי:

 4סעיף סעיף, אני לא רוצה סתם. שהיא תמונה כללית יותר רחבה ואני אעבור איתך  

 5יש להצטייד בתדירות יותר גבוהה, בגלל שהיה טוב אז הם רוצים להגביר את 

 6 מערכת היחסים, 

 7 מי אומר לך את זה. קוטי? קרמר:עו"ד 

 8 קוטי. העד, מר זאבי:

 9 ומה הוא אומר לך? שמה? עו"ד קרמר:

 10ות, אנחנו צריכים לשבת יותר שהיה מצוין, בוא אנחנו צריכים לעשות יותר ישיב העד, מר זאבי:

 11 עיף השני, כן? ביחד, שזה בדיוק מוביל לסעיף, לס

 12 אוקי.  עו"ד קרמר:

 13 יף השלישי ברשימה הזאת. סליחה, הסע העד, מר זאבי:

 14 כן.  עו"ד קרמר:

 15והסעיף הרביעי, קיים קושי גדול, זה גם קשור לאותו, לאותו, אותה דוקטרינה  העד, מר זאבי:

 16ה להוביל איזה מהלך תקשורתי, לרוב אתה צריך להיות שתיארתי מקודם, שז

 17 מלווה באיזה אקשן אייטם כזה או אחר, שמהלך בשטח כמו, 

 18 תתחיל עבודה ישירה מול פאינה, למה הכוונה?? -ו עו"ד קרמר:

 19כנראה, עוד פעם, אני לא, אתה יודע, זה מלפני הרבה שנים. אבל כנראה ביקשו  העד, מר זאבי:

 20 י ביקשו שנהיה בקשר יותר צמוד. שאו שהיא או שקוט

 21 איתה.  עו"ד קרמר:

 22 כן. העד, מר זאבי:

 23 הסתכלת ניסן? ,600אוקי. עכשיו, אני רוצה שתראה את ת/ עו"ד קרמר:

 24 כן.  העד, מר זאבי:

 25 אז תסביר בבקשה מה זה, מה הקשר שלך לעניין?  עו"ד קרמר:

 26 לקראת, לקראת הכנס הזה שעשינו, ערכנו,  העד, מר זאבי:

 27 כן.  קרמר: "דעו

 28 אז היה לנו חשוב להבטיח בולטות תקשורתית,  העד, מר זאבי:

 29 מי זה לנו? עו"ד קרמר:

 30 לי ולצוות של פאינה.  העד, מר זאבי:

 31 אוקי.  עו"ד קרמר:

 32לי, עוד פעם, זה כאילו, אני עובד בחברה, אני, בסדר. אני צריך לדאוג שהלקוח  העד, מר זאבי:

 33 שלי יהיה בתקשורת, זה, 
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 1 ברור. רמר:ד קעו"

 2ואחת הדרכים להבטיח תקשורת, כי תקשורת זה לא משהו שאתה יכול להבטיח,  העד, מר זאבי:

 3שיהיה לך כנס מאוד משעמם שלא תצא משם אף כותרת וזה לא ייכנס יכול להיות  

 4לשום מקום. אחת הדברים היה לשתף פעולה עם גוף תקשורת כלשהו שביחד, 

 5נושא שמאוד חם על סדר היום, לא כל נושא נושא שרלוונטי כמו שאמרתי היה 

 6הופך לשיתוף פעולה כזה, והצענו לקוטי ודאוד לעשות שיתוף פעולה עם אתר 

 YNET , 7מאוד גדול, עם 

 8 למה לקטי ודאוד הצעת? עו"ד קרמר:

 9 כי איתם אני בקשר, העד, מר זאבי:

 10 אוקי.  עו"ד קרמר:

 11להם תקשיבו, רק שתדעו, זה הצעה  והם מאוד התלהבו מהרעיון, אבל אמרתי העד, מר זאבי:

 12י זורק לכם על השולחן אבל היא עולה, היא עולה כסף, זה לא משהו שעושים, שאנ

 13 משהו שחברות מסחריות עושות יותר. 

 14 למה חברות מסחריות יותר?  עו"ד קרמר:

 15 כי יש תקציבים.  העד, מר זאבי:

 16ות בהקשר הזה? תסביר לנו, חין בין נבחר ציבור לבן חברות מסחרילמה אתה מב עו"ד קרמר:

 17 בעולם הזה.אנחנו לא 

 18כי נבחר ציבור אין לו, אני לא יודע להגיד אם אין לו, היום כבר משרדי הממשלה  העד, מר זאבי:

 19נמצאים בסיטואציות כאלה, אבל זה לא פעולה של חבר כנסת יכול לעשות את זה 

 20 מתקציבים עם הבוחר, 

 21 למה?  ו"ד קרמר:ע

 22אלף שקל בשנה ודבר כזה עולה הכול, כאילו  86כמו קציב בוחר זה משהו כי ת העד, מר זאבי:

 23. אי אפשר לעשות את זה, זה לא משהו שאתה יכול להרשות לעצמך 65לפני מע"מ  

 24 מבחינה תקציבית. יש כל מיני יוצא מן הכלל, שזה לא ישמע גורף, כן? 

 25 אז תמשיך,  עו"ד קרמר:

 26ר לעשות דבר אמרו אל תדאג לזה, נארגן, יהיה אפש הם מאוד התלהבו מהרעיון, , מר זאבי:העד

 27 כזה,

 28 אל תדאג למה? עו"ד קרמר:

 29 לכסף. העד, מר זאבי:

 30 ?-אוקי, ו עו"ד קרמר:

 31 אנחנו נתארגן על זה, יהיה בסדר, נסדר משהו. העד, מר זאבי:

 32 אוקי.  עו"ד קרמר:
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 1שבה אני החברה  למנכ"ל AS ISול בדבר הזה עובר ממני מהרגע הזה, כל הטיפ העד, מר זאבי:

 2 עובד, כי אני לא מתעסק בכסף, 

 3 אמיר נאמי. עו"ד קרמר:

 4 לאמיר נאמי, אני לא מתעסק בכלום שלא קשור לייעוד המקצועי, הנקודתי שלי.  העד, מר זאבי:

 5 ה? , שמYNET, מה בעצם העסקה עם 600בסדר. עכשיו, בוא נסתכל ביחד לת/ עו"ד קרמר:

 6 התוכן,  שיתוף פעולה לגבי העד, מר זאבי:

 7 זה שיתוף פעולה ארוך טווח, זה נקודתי רק לכנס? עו"ד קרמר:

 8 נקודתי לכנס. העד, מר זאבי:

 9 אוקי, שמה יהיה במסגרת שיתוף הפעולה הזה? עו"ד קרמר:

 10 כל מה שמופיע בדף. העד, מר זאבי:

 11 מקיפה?כלומר תקבלו טור דעה וכתבה  עו"ד קרמר:

 12 כן.  העד, מר זאבי:

 13חויבים אישור של עורך האתר ויקודמו בעמוד כתוב פה שהתכנים מ כמו כן, עו"ד קרמר:

 14 הראשי. מה הכוונה שהם מחויבים אישור? איך זה עובד?

 15הוא רוצה לשמור, יש להם ערכים, ערכים עיתונאיים,  YNET ,YNETאני מניח  העד, מר זאבי:

 16ו רלוונטי או לא ניוזי, סליחה, שהוא לא חדשותי אהם לא יעלו משהו שהוא לא 

 17ן מחפשים, זה לא, סליחה, זה רק בגלל שמישהו עושה איתם שיתוף פעולה. הם כ

 18לא פרסומת בטלוויזיה של סנו, אוקי? זה, זה, זה כן מחייב מערכת חדשות למדוד 

 19 את העניין, את הדבר המעניין. 

 20 אוקי. עכשיו,  עו"ד קרמר:

 21 אם זה מעניין למה צריך לשלם כסף? לוי:כב' הש' 

 22בהתחלה, אתה לא יודע לפני הכנס עד כמה הוא יצליח, כי כמו שאמרתי  העד, מר זאבי:

 23 לשמחתנו, 

 24 אתה קונה את העניין.  כב' הש' לוי:

 25 במובן מסוים, כן.  העד, מר זאבי:

 26 עכשיו,  עו"ד קרמר:

 27  שיתוף פעולה זה קצת מילה מכובסת, לא? כב' הש' לוי:

 28 ו שהם לא, כן, כאילו אתה יודע, הם לא ישימו משה העד, מר זאבי:

 29 אתה מוכר שטח פרסום.  כב' הש' לוי:

 30לא, זהו, ניסיתי להתעכב על הנקודה הזאת, זה לא מדויק, זה לא מדויק. זה לא  העד, מר זאבי:

 31אם עכשיו תבוא סנו ותגיד אני רוצה עכשיו לעשות דבר כזה אז אתה קונה שטח 

 32את הרקע, את   לא. הם כן מחפשים את העניין ואני שוב מזכיר את הרקע,  פרסום,



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

 2018ספטמבר  12 

 

 3140 

 1היה על סדר היום, זה לא נושא האווירה הציבורים שהייתה, זה היה נושא ש

OUT OF NOWHERE  .2 שפתאום מופיע לך כמו פרסומת שאתה מתאר 

 3 זה מעניין אבל צריך לוודא שהתפרסם. כב' הש' לוי:

 4  צריך דחיפה. העד, מר זאבי:

 5 קה בפנים.והדחיפה היא כסף. זה לא קולט את המימי כב' הש' לוי:

 6 סליחה, פה הדחיפה היה שיתוף פעולה, כן, שיתוף פעולה מסחרי עם עיתון.  העד, מר זאבי:

 7 אוקי, עכשיו, עו"ד קרמר:

 8אבל עוד פעם, אנחנו תכף נגיע לזה, אבל אפשר לראות בפרסומים שהיו באותה  העד, מר זאבי:

 9נשאר בתוך הכנס שהכנס חצה את הדבר, הוא פרץ את הדבר הזה. זה לא  עת סביב  

 10, זה כן התפרסם בדה מרקר וזה כן YNETהמובלעת של שיתוף הפעולה עם 

 11התפרסם במעריב וזה גן התפרסם בכל מיני מקומות ששמה לא היה שיתוף פעולה 

 12 שכולל בתוכו תשלום, כן?

 13 אבל שמה כן הייתה דחיפה שלכם? כב' הש' לוי:

 14 זה משלמים לי. במקומות האחרים? בטח, איזו שאלה? בשביל העד, מר זאבי:

 15 באמת איזה שאלה. כב' הש' לוי:

 16יועץ תקשורת, אף אחד לא יידע על כנס אם אתה יודע, נפל עץ ביער, אין שם אף  העד, מר זאבי:

 17אחד, לא נפל. אז זה, זה כל, כל, זה כל הפונקציה שאני ממלא שם בכלל, של ליזום 

 18 היציאה לתקשורת, את השיווק של הדברים וכולי וכולי.  את

 19עכשיו, כתוב שכל התכנים, תראה בהערות, גם שהשידור יועבר על ידי צוות צילום  עו"ד קרמר:

 20 וגם כל התכנים יועברו על ידי צור תקשורת, מה זה אומר?  YNETשל 

 21 ה.זה אתה צריך לשאול אותו, אני לא חתום על המסמך הז העד, מר זאבי:

 22 מי הכין את התכנים עצמם?  עו"ד קרמר:

 23חשוב על התכנים, אז היה מאמר, היה מאמר דעה שהוכן על ידינו, מה אני מנסה ל :העד, מר זאבי

 24 שאנשים אמרו בכנס זה פרופסור כזה או אחר, 

 25 זה הוכן על ידכם מי חתום עליו?  כב' הש' לוי:

 26 על מאמר הדעה? פאינה קירשנבאום.  העד, מר זאבי:

 27אלף ₪ פלוס מע"מ  65יר של טוב, אז עכשיו, אוקי, בעצם עם מי בדקת שהמח ו"ד קרמר:ע

 28 מקובל?

 29אני אפילו לא ידעתי, לא זוכר אם ידעתי את הסכום המדויק, פשוט ידעתי שיש  העד, מר זאבי:

 30לזה עלות ומול דאוד וקוטי, בעיקר אתה יודע, דאוד היה הדמות שמקבלת שמה 

 31 מולי, כן? החלטות כאלה ואחרות. 

 32 מה? סליחה? דאוד היה. עו"ד קרמר:
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 1דאוד היה איש שמולו, הוא, הוא קיבל את ההחלטה, החלטות כאלה גדולות, כן?  בי:העד, מר זא

 2או דברים שצריך לעשות שהם מעבר לאם להוציא את זה לתקשורת כן ולא, 

 3 לאיזה כתב. 

 YNET? 4אתה ידעת מי מממן את הסיקור ב עו"ד קרמר:

 5 לא. העד, מר זאבי:

 ynet? 6ור בהסיקאמרו לך באיזה שהוא שלב מי מממן את  עו"ד קרמר:

 7 רק בדיעבד גיליתי את זה. העד, מר זאבי:

 8 שמה? עו"ד קרמר:

 9 שזה דרך עמותת איילים. העד, מר זאבי:

 10 מתי הבנת את זה?  עו"ד קרמר:

 11 לא זוכר בדיוק, צריך להסתכל או בעדות שלי שהייתה יותר קרובה לתאריך. העד, מר זאבי:

 12ט. רגע, תמשיך. אוקי. מה, מי מימן א לא, תקר83אז בוא תסתכל, נתחיל מאזור  עו"ד קרמר:

 13 את הכנס ומי הסביר לך מה בנושא הזה? 

 14אז כמו שאמרתי, בדיעבד אחרי זה, ממש לא הרבה זמן אחרי, גיליתי שזה עמותת  העד, מר זאבי:

 15איילים, מי שהתעסק בכל הנושא הזה זה המנכ"ל שלי באותה תקופה, אמיר 

 16 נאמי, 

 17 כן.  עו"ד קרמר:

 18 עצם כל נושא הכספי הועבר אליו. שב :העד, מר זאבי

 19 ומה הוא אמר לך?  עו"ד קרמר:

 20פחות או יותר את ההצעה,  YNETהוא ביקש ממני כל מיני דברים לגבי לשלוח ל העד, מר זאבי:

 21ששאלתי אותו מי מממן או מה עושים עם זה אז הוא סיפר לי שבעצם איילים 

 22 תשלם על זה בצורה כזאת. 

 23 אמרו לך משהו בעניין, תסביר.  דאודושקוטי או  עו"ד קרמר:

 YNET? 24זה את הכנס או את השת"פ עם  כב' הש' לוי:

 25 את השת"פ.  העד, מר זאבי:

 26 , 98. תסתכל בשורה YNET, אמרתי הכנס? השת"פ עם YNETהשת"פ עם  עו"ד קרמר:

 27 אוקי.  העד, מר זאבי:

 28 בוא תסביר על מה שוחחת בעניין עם דאוד וקוטי.  עו"ד קרמר:

 29אז כמו שאמרתי קודם, סליחה, כמו שאמרתי מקודם, העליתי בפניהם את הדבר,  אבי:מר זהעד, 

 30את שיש לזה עלות והם בשלב מסוים אמרו שהם, שאין מה לדאוג, איילים ישלמו 

 31 על הדבר הזה.

 32 מי אמר לך את זה? עו"ד קרמר:
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 1 אני מניח שדאוד יותר מקוטי.  העד, מר זאבי:

 2 יעלה כסף. YNETיהם את העובדה שסיקור בבפנ אז זה היה שהעלית עו"ד קרמר:

 3 , יעלה, כן, תוכן שיווקי.YNET, שיתוף פעולה עם YNETזה לא סיקור ב העד, מר זאבי:

 4 יעלה כסף, YNETאז שהעלית ביניהם את העובדה ששיתוף הפעולה עם  עו"ד קרמר:

 5 הם אמרו לי אל תדאג, איילים תשלם על זה. העד, מר זאבי:

 YNET? 6חשבת על העובדה הזו שאיילים תממן את הסיקור ב . מהאוקי עו"ד קרמר:

 7זה היה מוזר מאוד, אני זוכר שגם פשוט, אני, אני לא מכיר, לא הכרתי סיטואציה  העד, מר זאבי:

 8 כזאת וכמו שאמרתי, 

 9 סיטואציה שמה? עו"ד קרמר:

 10 איילים נכנסים לתמונה.  העד, מר זאבי:

 11 ומה,  עו"ד קרמר:

 12במה, במערכת, במערכת יחסים שלי עם הלקוח, הם לא היו גורם  עכשיו אניעד  זאבי:העד, מר 

 13 בתוך תמונה. 

 14 מה לא היה? כב' הש' לוי:

 15 הם אל היו גורם בתמונה התקשורתית, פתאום נכנסו בבאת אחת עם הדבר הזה,  העד, מר זאבי:

 16 יק?בחקירה במשטרה אמרת שזה היה מוזר, חשודו מטריד. זה מדו עו"ד קרמר:

 17 כן.  בי:מר זאהעד, 

 18 למה זה היה חשוד? כי מה?  עו"ד קרמר:

 19 כי זה היה נראה לי חשוד,  העד, מר זאבי:

 20 שמה? עו"ד קרמר:

 21 בעיקר, זה מטריד שגוף שאני לא מכיר הולך לממן את השת"פ של,  העד, מר זאבי:

 22 של מה? עו"ד קרמר:

 23 של, את הדבר הזה.  העד, מר זאבי:

 24 ן מה?ף הזה מממה? כי הגולמה? כי מ עו"ד קרמר:

 25 אני פשוט לא רוצה להכניס לי מילים לפה, אתה מבין? העד, מר זאבי:

 26 בוא אני אגיד לך,  עו"ד קרמר:

 27אני פה, תשאל אותי על עובדות, אני לא פרשן, אני לא רוצה להיות פרשן של אף  העד, מר זאבי:

 28 אחד. 

 29שופט גורפינקל ני כבוד הבעדות בפ אתה מדבר על זה שלך זה היה מוזר, כן, אתה עו"ד קרמר:

 30 לפרוטוקול,  311בשורה 

 31 סליחה, למה אתה מקריא לו?  עו"ד אדרת:

 32 אני רוצה,  עו"ד קרמר:
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 1 למה להזכיר לו? הוא לא זוכר?  עו"ד אדרת:

 2 לא, נראה שלא.  עו"ד קרמר:

 3 לא שמעתי שהוא לא זוכר. עו"ד אדרת:

 4 כן,  כב' הש' לוי:

 5 ה? שמה? מה הטריד אותך בעניין הז עו"ד קרמר:

 6 שגוף חיצוני מממן את זה. העד, מר זאבי:

 7 מה זה את זה? עו"ד קרמר:

 YNET . 8את השת"פ, את שיתוף הפעולה הזה עם  העד, מר זאבי:

 YNET? 9טוב. עבור מי נועד הסיקור הזה ב עו"ד קרמר:

 10 מבחינתי ומבחינת האינטרסים שלי זה הלקוחה.  העד, מר זאבי:

 11 גברת קירשנבאום. קרמר:עו"ד 

 12 כן.  ד, מר זאבי:עה

 13 מבחינת הסיקור זה היה מוצלח הכנס? מבחינת האינטרסים של הלקוחה? עו"ד קרמר:

 14 כן, מאוד. העד, מר זאבי:

 15 למה?  עו"ד קרמר:

 16כי זה קיבל הרבה חשיפה תקשורתית, זה היה הרבה מעבר לשיתוף הפעולה עם  העד, מר זאבי:

YNET17 ובמעריב וכן הלאה.  ז, ב103-, זה היה גם בגלי צה"ל ובדה מרקר, ב 

 18, זה אחד מהניירות שהעביר אמיר 602אוקי. עכשיו אני רוצה שתראה את ת/ עו"ד קרמר:

 19 למשטרה, מה זה הנייר הזה? 

 20ר הזה זה נראה לי משהו שמציג את הסיקור שהיה בהתאם לשיתוף הפעולה הניי העד, מר זאבי:

 YNET . 21עם 

 22 וכן?איפה הוא הוכן? איפה הנייר הזה ה עו"ד קרמר:

 23אני לא יודע, אני לא יודע מי חתום עליו, אבל אם אתה אומר שאמיר הביא אותו,  העד, מר זאבי:

 24 אמיר הכין אותו. 

 25, יש פה את שלוש הכתבות שנזכרות 603תעיין בת/אוקי. עכשיו אני רוצה ש עו"ד קרמר:

 26. אל תוותרו על המדינה שלכם, נהיינו מדינה של צ'חצ'חים וצעירי המחאה 602בת/

 YNET . 27לא מיצו את כוחם. שלוש הכתבות ב

 28 כן.  העד, מר זאבי:

 29 אוקי. מה הן בעצם הכתבות האלה?  עו"ד קרמר:

 30 פעולה. כתבות הללו הן תוצר של שיתוף ה העד, מר זאבי:

 YNET . 31המסחרי עם  עו"ד קרמר:

 32 כן.  העד, מר זאבי:
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 1בן קוטי צפרי   24.6יום  אוקי. עכשיו אני רוצה שתראה תכתובת דואר אלקטרוני מ עו"ד קרמר:

 2 ובינך ואחרים, אני מבקש להגיש אדוני. 

 3 . 907ת/ כב' הש' לוי:

 4שתסתכל גם על הכתבה עכשיו, אני מעיין במייל הזה ובצרופה, אני רוצה  עו"ד קרמר:

 5, אל תוותרו על המדינה שלכם שמתחילה בפסקה פעם זה היה 603הראשונה בת/

 6 מוסתר. הסתכלת?

 7 כן.  העד, מר זאבי:

 8 אז בוא תסביר בבקשה מה זה המייל הזה, איפה הוא בשרשרת העבודה? "ד קרמר:וע

 9של הטור דעה שעתיד   כמה ימים לפני כנס כפי שאני רואה, כחלק, זה בעצם טיוטה העד, מר זאבי:

 10. כולל אישור של קוטי שזה מאושר, שאפשר, אפשר YNETלהתפרסם אחר כך ב

 11  לתת, אפשר להתקדם עם זה ולהעביר את זה,

 12 מי כתב את טור הדעה?  עו"ד קרמר:

 13 רן לדעתי. העד, מר זאבי:

 14 ושקוטי כותב תוציא, מאושר על ידי פאינה, למי הוא מתכוון? עו"ד קרמר:

 15 למי הוא מתכוון? :העד, מר זאבי

 16 מה זה תוציא? עו"ד קרמר:

 YNET . 17, תעביר לYNETתוציא כאילו תעביר ל העד, מר זאבי:

 18החדשה לא מוזכרים בטור דעה הזה.   גיד, עמותת איילים או הרוחאוקי. עכשיו, ת עו"ד קרמר:

 19 אתה יודע למה? 

 20 לא.  העד, מר זאבי:

 21. אחת כתבה מדה 605בות שמתחילות בת/כת  2טוב. עכשיו אני רוצה שתראה עוד   עו"ד קרמר:

 22מרקר, כתבה נוספת מוואלה. טוב, דבר ראשון, הכתבות האלה קשורות לתשלום 

 YNET? 23ל

 24 לא.  :העד, מר זאבי

 25 אז מה הן?  עו"ד קרמר:

 26הם תוצרים, תוצרים תקשורתיים של הכנס שהופיעו באמצעי תקשורת אחרים  העד, מר זאבי:

 27ולמעשה נוצרו כתוצאה מהעניין שמשך הכנס   YNETבמקביל לשיתוף פעולה עם 

 28או הדוברים שהיו בכנס. לצורך העניין פה טרכטנברג, יש שם הבאנו אותו 

 29הוא היה, לפני שהוא היה חבר כנסת. הוא אחד מאותם להשתתף בכנס לפני ש

 30דוברים כמו שאמרתי קודם, אחת הדרכים לייצר עניין זה להביא דוברים 

 31להגדיל את העניין סביב האירוע והתוצאה הזאת  גופים כלשהם,אטרקטיביים ו
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 1זו תוצאה של עניין שיצר הכנס, פה אני רואה כתב לשעבר של המרקר אצלי, 

 2 יה, לא כנראה, היה שם וסיקר את הכנס. שפשוט כנראה ה

 3אוקי. עכשיו תראה, יש פה אזכרו בכתבה של דה מרקר, כתוב שפאינה הובילה  עו"ד קרמר:

 4צעירים, חברים ובעלים ברוח חדשה  150-כך שהשתתפו כאת הכנס ויש אזכור ל

 5ובשינוי כיוון, למה בעצם מוזכרים הצעירים בכתבות? מה זה נותן מבחינה 

 6 ?תקשורתית

 7אז אוקי, קודם כל, זה, זה, זה נותן נפח לידיעה, לא ידיעה במובן של נותן לה יותר  העד, מר זאבי:

 8זה כבר משהו יותר גדול מאוד   מילים אלא במובן שכמה גופים השתתפו בה ביחד

 9 כנס של חבר כנסת כזה או אחר, כן?

 10 כן.  עו"ד קרמר:

 11 זהו.  העד, מר זאבי:

 12 רגונים בכתבות? ארת בחקירה את האזכור של האאתה זוכר איך תי עו"ד קרמר:

 13 משהו שולי.  העד, מר זאבי:

 14 כמה? עו"ד קרמר:

 15 י כמשהו שולי, לא?אני לא יודע, תגיד, משהו שולי? נראה ל העד, מר זאבי:

 16 מה, בוא, בוא תתאר את האזכור של,  עו"ד קרמר:

 17יתונות היא בעצם הלך הרוח אני, יש לך פה את ההודעה לעיתונות? כי ההודעה לע העד, מר זאבי:

 18 שלנו.

 19 אני שואל אותך אבל, מה, עו"ד קרמר:

 20שנים, כן? אבל לפי מה שאני  4לפי מה שאני זוכר, תשמע, אתה מדבר איתי לפני  העד, מר זאבי:

 21 זוכר זה היה דבר שולי, בסוף, למטה, 

 22 כן.  עו"ד קרמר:

 23 זהו.  העד, מר זאבי:

 24 ? מי היה המוקד של הפרסומים עו"ד קרמר:

 25 פאינה. העד, מר זאבי:

 26 והארגונים מה הם היו?  עו"ד קרמר:

 27 תפאורה.  העד, מר זאבי:

 28אוקי. מה דעתך על טענה שהיחד שביצעתם היה עבור איילים, היחד שאתה ביצעת  עו"ד קרמר:

 29היה עבור עמותת איילים ועבור הרוח החדשה ודוגמא לכך זה למשל האזכורים 

 30 שלהם בכתבות. 

 31ול באינטליגנציה, לא יודע מי טוען את זה אבל. ביום שלקוח ה זלזול, זה זלזז העד, מר זאבי:

 32ג ימצא את עצמו בשורה הלפני האחרונה מוזכר שם במילה, כאשר שאני מייצ

 33 מעליו יש כל כך הרבה מוזכרים, הוא, כנראה אנחנו לא נעבור יותר ביחד, זה לא, 
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 1מנים את הסיקור, דיברת על זה עם טוב. אמרת שזה היה לך מוזר שאיילים ממ עו"ד קרמר:

 2 מישהו?

 3 עם כן. העד, מר זאבי:

 4 מה,  עו"ד קרמר:

 5בגלל שרן הוא היה הכתובת שלי, אחת מהכתובות, הוא וקוטי ודאוד, אבל רן  מר זאבי: העד,

 6יכולתי לשאול אותו דברים אחרים גם, אז שאלתי אותו, אמרתי לו מה זה הסיפור 

 7 הזה?

 8 הזאת? ומה היה בשיחה עו"ד קרמר:

 9בפנים  פוצץיתגם רן הביע על זה תמיהה גדולה ואמר לי שזה נשמע כמו משהו ש העד, מר זאבי:

 10 או משהו בסגנון הזה, ושגם הוא מאוד מוטרד מהסיפור הזה.

 11 הוא הסביר לך עוד משהו? עו"ד קרמר:

 12 לא יודע.  העד, מר זאבי:

 13 , 99בו תראה בהודעה שלך בשורה  עו"ד קרמר:

 14כרתי באמת את המעורבות של עמותת איילים עד, עד אותו רגע, בגלל שאני לא ה העד, מר זאבי:

 15ע הזה שהם בעצם באו לממן את השיתוף פעולה הזה, אז בשיחה עם כן? עד הרג

 16רן, אז כאילו רן התחיל לחשוף בפני קצת מהסיפור שבעצם, שחלק מהכספים 

 17יילים שלה, הם הקואליציוניים עוברים, היא מעבירה להם אותו ובגלל זה הם ח

 18יעשו מה שהיא תבקש מהם, ובגלל זה גם אין מה לדאוג לגבי קהל, כי אחד 

 19הדברים שאתה עושה, יכול לעשות אירוע מאוד מעניין, אם לא בא הקהל אז 

 20האירוע הלך, האירוע נכשל. אז אחד הדברים שתמיד מטרידים שאתה עושה כנס 

 21שים תלויים על המזגנים. גדול זה איך ממלאים את האולם שיהיה מה שנקרא אנ

 22הל יהיה מלא כל פעם קיבלנו את המסר המאוד ברור, אל תדאגו לגבי הקהל, הק

 23באנשים של תנועת איילים. מתי אפשר לעשות איזו הפסקה לשירותים? אני פשוט 

 24 מכפר גלעדי באת לפה. 

 25 ה? לא צריך, בסדר, השאלה כמה אתה מסוגל להמתין. אתם לקראת סוף החקיר כב' הש' לוי:

 26 חצי שעה אדוני.  עו"ד קרמר:

 27 תן לי שנייה ברשותך. העד, מר זאבי:

 28סדר, בסדר, אתם רוצים עכשיו לעשות הפסקה? עורך דין אדרת, כמה זמן לכם ב כב' הש' לוי:

 29 יש? 

 30 חקירה נגדית? שעה וחצי.  עו"ד אדרת:

 31 להתאפק? העד, מר זאבי:

 32 , נצא להפסקה כעת. 13:30-לא, לא, אז אנחנו נעשה, נתכנס ב כב' הש' לוי:

 33 )הפסקה( 
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 1 המשך חקירה ראשית לאחר הפסקה, בבקשה.  כב' הש' לוי:

 2שכולל גם את מסמכי הסטאטוס. תסתכל בבקשה על נייר   586אני חוזר איתך לת/ עו"ד קרמר:

 3. מה 2014לאוגוסט  11שהכותרת שלו זה הכנה לקראת פגישת צוותים, יום שני 

 4 זה הנייר הזה?  

 5 גישה דו שבועית, זה הכנה לפני פ העד, מר זאבי:

 6 מי זה הצוותים? עו"ד קרמר:

 7 צוות של צור, שלנו ושל, העד, מר זאבי:

 8 אתה זה צור. עו"ד קרמר:

 9 אני זה צור, כן.  העד, מר זאבי:

 10 ?-אז הצוות של צור ו עו"ד קרמר:

 11 ושל טרה,  העד, מר זאבי:

 12 כן.  עו"ד קרמר:

 13 ושל פאינה. העד, מר זאבי:

 14 את הנייר הזה?  וקי, מי הכיןא עו"ד קרמר:

 15 לא יודע,  העד, מר זאבי:

 16 אוקי, תסתכל על תכנים, הם מוכרים לך?  עו"ד קרמר:

 17 כן.  העד, מר זאבי:

 18אוקי. אני רוצה שתסביר מה זה, את המשפט מייצר בחודשיים הקרובים מגוון  עו"ד קרמר:

 19ועבי שיגיעו פעילויות תקשורתיות במטרה להמשיך בייצוג פאינה כיוזמת חוקרי ז

 20ני פונה אליך כי אתה אחראי כמו שהסברת, להצבעה במושב הקרוב של הכנסת. א

 21 על הפן התקשורתי. 

 22 כמו שזה נשמע. העד, מר זאבי:

 23 שמה?  עו"ד קרמר:

 24שאנחנו פה, יש לנו פה איזו פעילות יזומה לייצר תקשורת שתמצב את פאינה סביב  העד, מר זאבי:

 25סדר היום הציבורי ולקראת הצבעה שלהם  חוקי זועבי שבאותה עת היו על

 26 מושב הכנסת הכוונה. במושב,

 27 כן.  עו"ד קרמר:

 28 וזה פרקטיקה, זה פרקטיקה ידועה בשדה הפוליטי. העד, מר זאבי:

 29 איזה פעולות יכולות להיות? עו"ד קרמר:

 30מאמר דעה, לדחוף ראיונות, לשלוח מכתב לכל מיני גורמים שיצליחו להחזיר את  העד, מר זאבי:

 31 זועבי, הנושא של, שימצב אותה סביב הסיפור של חוקי 

 32נושא צעירים, בוא תסביר את המשפט לגבי דרום  5אוקי. אנחנו רואים בפסקה  עו"ד קרמר:

 33 איתן. 
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 1, זה לא פעילות OUT OF NOWHEREה ממש ב זה פעילות שאני הכרתי ככ העד, מר זאבי:

 2שאני יזמתי דרום איתן, בניגוד לדברים אחרים שראינו קודם. מתישהו עלה 

 3כים לתקשר גם את זה, זה היה אחרי או תוך כדי, אני מכיוון קוטי שאנחנו צרי

 4כבר לא זוכר, צוק איתן. הייתה להם שמה איזו פעילות עם חברה צעירים ועם 

 5מיני דברים והייתה איזה, עלה איזה רעיון להתחיל לתקשר  עסקים קטנים וכל

 6את זה החוצה, אז עוד לא הכרנו אותה ואני זוכר שאחד הדברים שאמרתי זה 

 7 כיר מה היוזמה הזאת, מה קורה שם, מה זה דרום איתן בכלל? בואו נ

 8 מה זה לשקול שילוב ארגונים נוספים?  עו"ד קרמר:

 9 לא יודע.  העד, מר זאבי:

 10 לא זוכר. אוקי. עכשיו,  רמר:עו"ד ק

 11עוד פעם, זה חלק מאותה פרקטיקה שראינו מקודם, זה פרקטיקה של תקשורת,  העד, מר זאבי:

 12ככול שיש מסה יותר גדולה של ארגונים וגופים שסביב נושא אחד, צריך להבין, 

 13 הנושא מקבל יותר בולטות.

 14ם אתר וואלה בהקשר של אוקי. עכשיו, ככול שאתה שמעת על שת"פ מסחרי ע עו"ד קרמר:

 15 דרום איתן, בוא תספר מה אתה יודע. 

 16 שנקרא.אני לא יודע הרבה, פשוט נפגשתי עם זה, נפגשתי בזה מה  העד, מר זאבי:

 17 אוקי, שמה? עו"ד קרמר:

 18שסביב, סביב המחשבה של איך בעצם משווקים את הסיפור של דרום איתן, שוב,  העד, מר זאבי:

 19אנחנו, הכוונה צוות של צור תקשורת לא הכיר את  אנחנו לא היינו בלופ שאומר

 20המהלך הזה בשטח, את דרום איתן. פעם הבאה שנפגשנו בו זה היה שהכתבות 

 21 לה. במאמר בווא

 22 אוקי, ומה למדת? מה שמעת על זה? עו"ד קרמר:

 23מה זה שמעת? ממי שמעת? עדות שמיעה? הוא אמר שהוא לא היה שותף לזה.  עו"ד אדרת:

 24 הוא לא אמר?

 25 זה לא אומר שהוא לא מכיר, טוב, בוא,  "ד קרמר:עו

 26 אתה יכול להוסיף משהו על עניין הקשר שלך לפרויקט הזה? כב' הש' לוי:

 27 קיבלתי את זה בהפתעה, לי זה היה מוזר.  זאבי:העד, מר 

 28 קיבלת מה בהפתעה? כב' הש' לוי:

 29עכשיו דיברנו על זה  את זה שיש פתאום פרסומים בוואלה על דרום איתן, אם עד העד, מר זאבי:

 30שכל הנושאים התקשורתיים יצאו דרך השביל הדרך שאנחנו פחות או יותר 

 31ה משהו שלא נגעת בו, לא עבדת עליו, התווינו ופתאום אתה מקבל פתאום בוואל

 32 קופץ, אז זה מוזר, זה, זה כל, 

 33 אז מה עשית עם המידע הזה? כב' הש' לוי:
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 1שאול מה זה הדבר הזה. אז הם הסבירו לי שזה משהו התקשרתי לקוטי ולחברה ל העד, מר זאבי:

 2 אחר, שזה קשור ליח"ץ של דרום איתן וכולי וכולי.

 3 "פ הזה?ומי מימן את השת עו"ד קרמר:

 4 אני לא יודע. העד, מר זאבי:

 5. 114תראה, אני מבקש לרענן את זיכרונך, אני מפנה אותך להודאה שלך משורה  עו"ד קרמר:

 6 ת אמת?ניסן, בחקירה במשטרה אמר

 7 כן.  העד, מר זאבי:

 8 זכרת אז את הדברים טוב יותר? עו"ד קרמר:

 9 אני מניח.  העד, מר זאבי:

 10 מה שמעת על המימון של הנושא של דרום איתן?אז אני שוב שואל,  עו"ד קרמר:

 11 שאיילים מימנו את זה. העד, מר זאבי:

 12 ועם מי שוחחת בנושא? עו"ד קרמר:

 13נקודה שלי שאני, שאני רואה שיש פה איזה אי הבנה, מבחינתי עם רן. עוד פעם, ה העד, מר זאבי:

 14חשף אותי אי הבנה, כן? או אי ידיעה, אז אני מדבר עם רן. גם פה רן בעצם זה ש

 15לעובדה שמי שמימן את השת"פ עם וואלה שהפתיע אותי, כי זה לא משהו שאני 

 16ו מטריד יזמתי, זה עמותת איילים. רן התריע, כנראה רן הבין שזה, יש פה משה

 17וזה התפוצץ בפנים, הוא התריע, הוא אמר יש פה משהו לא תקין. בהתנהלות 

 18ץ התקשורת ופתאום אני רואה הצרה שלי זה היה מוזר, כי עוד פעם, אם אני יוע

 19כתבה או שיתוף פעולה כזה שלא בא מהכיוון שלנו, זה אומר שיש פה עוד, מהצד 

 20 עוד זה, עוד גורמים.

 21. אוקי, 8.9שמתחיל ביום  586, תעיין בסטאטוס השבועי מתוך ת/אוקי. עכשיו עו"ד קרמר:

 22סביר באייטמים על הפרק אנחנו רואים בין היתר המאבק באנטישמיות. בוא ת

 23 מה זה הנושא הזה, למה הוא עלה. 

 24אז גם פה אני מניח שזה קשור, עוד פעם אני חוזר למונח, המונח הזה שנקרא קולב  העד, מר זאבי:

 25פה אני מניח שזאת הייתה תקופה שבה היו או אירועי  תקשורתי, אבל גם

 26אנטישמיות כלשהם שעלו לסדר היום בצורה יותר גבוהה מהרגיל וזה היה עוד 

 27הזדמנות לעלות על שיח שכבר קיים ולייצר בו אקשן אייטם כמו לצורך  פעם

 28העניין מכתב שבוחן, סליחה, אני במשהו אחר, כמו פרסום המאמר דעה ו/או 

 29או שדרוג התגובות התקשורתיות שלנו למעשה איבה כאלה ואחרים  קיום כנס,

 30 שקשורים לאנטישמיות.  

 31 מתוך המאבק באנטישמיות? 4בסעיף ומה, מה התבקשת לעשות  עו"ד קרמר:

 32לתכנן כנס, אחרי הכנס המוצלח שהיה בכנסת בנושא, לתכנן כנס שיתעסק בנושא  העד, מר זאבי:

 33 הזה, במאבק באנטישמיות.
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 1. אני רוצה 14לאוקטובר  25אוקי. עכשיו תסתכל בסטאטוס שמתחיל ביום  ר:עו"ד קרמ

 2פרסומים האלה, למה הם שתתייחס דבר ראשון לפרסומים האחרונים, מה אלה ה

 3 מופיעים בסטאטוס שלך? 

 4מופיעים כי זה שוב, הופעות התקשורתיות של הלקוחה שלי באותה עת, של  העד, מר זאבי:

 5ים שאנחנו רוצים לקדם, סביב סליחה, עוגנים שאנחנו פאינה, אם, אם, סביב נושא

 6 כולי. רוצים לקדם, שתורמים למיצוב שלה ולעמדות שלה ולאג'נדה שלה וכולי ו

 7ולמה הם מופיעים בסטאטוס שלך? איך משרד פרסום רונן צור קשור לפרסומים  עו"ד קרמר:

 8 האלה?

 9שלנו, היא הייתה לקוחה והדברים כי אנחנו, אנחנו טיפלנו, היא הייתה לקוחה  העד, מר זאבי:

 10שיוצאים החוצה לתקשורת הם תולדה של עבודה שלנו יחד עם קוטי או עם, או 

 11זה לרוב, זה לרוב היה קוטי. זהו, זה היה התפקיד שלנו, זאת  עם פאינה עצמה,

 12 הייתה המטרה שלנו, לייצר תקשורת ללקוחה במשרד, לא היה בזה משהו אחר.

 13ומים הצפויים? חוקי שלילת אזרחות בעולם, רפורמת החניות, דרום אוקי, והפרס עו"ד קרמר:

 14 איתן. 

 15 סם, זהו. כן, זה דברים שאמורים לצאת להתפר העד, מר זאבי:

 16לנובמבר. אותו דבר,  1אוקי. עכשיו, תסתכל בסטאטוס הבא שמתחיל ביום  עו"ד קרמר:

 17 . תסביר לגבי הפרסומים האחרונים ואחרי זה נדבר על )לא ברור( הפרק

 18הפרסומים האחרונים, שוב, דברים, אייטמים בתקשורת, פרסומים בתקשורת  העד, מר זאבי:

 19או שייעצנו לצוות שלה. פרסומים צפויים, שבהם פאינה בלטה ושאנחנו יזמנו 

 20שוב, זה נושאים של דברים שאמורים להתפרסם, זהו. אייטמים על הפרק זה 

 21 דברים, 

 22 מה זה לא בצירי ישראל?  עו"ד קרמר:

 23כמו שכתוב אחר כך, זה יוזמה שהיא גם, הצוות של פאינה העלה בפנינו, שראינו  העד, מר זאבי:

 24זשהו עניין תקשורתי כזה או אחר, שבעצם להכניס בו כמשהו שיכול לייצר גם אי

 25צעירים לתוך עבודות, לתוך וועדות הכנסת גם שייקחו בהם חלק פעיל וגם יהיו 

 26 רלמנטריים.יותר מעורבים בשדות הציבוריים, פ

 27אוקי. עכשיו, תסתכל בעדכונים שוטפים, ביום ד' נפגשתי עמה לפי רצונה כדי  עו"ד קרמר:

 28 נס אילת של העיתונאים. בוא תסביר בבקשה. להכינה לקראת פאנל בכ

 29כנראה שביקשה ממני לפני הפאנל הזה, יש את הכנס הזה של העיתונאים באילת,  העד, מר זאבי:

 30 לשבת ולחשוב מה עושים. 

 31 מה זה אומר? עו"ד קרמר:

 32איך גורמים, איך, מה, מה, איזה, איזה אמירה יכולה לצאת משם שתהיה מעניינת  העד, מר זאבי:

 33 שמה תוכל להגיע לאמצעי התקשורת.ומ
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 1 אז למה להיפגש איתך? במסגרת מה? עו"ד קרמר:

 2 במסגרת תפקידי כיועץ לתקשורת של הלקוחה פאינה קירשנבאום. העד, מר זאבי:

 3 איפה נפגשת איתה? ד קרמר:עו"

 4 אני לא זוכר, ממש לא זוכר.  העד, מר זאבי:

 5לנובמבר, שוב, אותה שאלה לגבי  11-אוקי. עכשיו תסתכל בסטאטוס שמתחיל ב עו"ד קרמר:

 6הפרסומים האחרונים, תעיין בהם, תראה אם הם מוכרים לך ותסביר למה הם 

 7 נמצאים בנייר שלך. 

 8 פעמים,  5-6י פה איזה שוב, כמו שאמרת העד, מר זאבי:

 9 כן.  עו"ד קרמר:

 10שרדו של מדובר בתוצרים תקשורתיים של עבודה יזומה שלי כחלק מתפקידי, במ העד, מר זאבי:

 11רונן צור שמטרתו להבליט ולחשוף את עשייתה ואת עמדותיה של הלקוחה פאינה 

 12 קירשנבאום. 

 13שה עמה לפי רצונה כדי לנובמבר, היום שנפג 1אוקי. עכשיו, בסטאטוס מיום  עו"ד קרמר:

 14לנובמבר עד  11-להכינה לקראת פאנל בכנס אילת של העיתונאים, בסטאטוס מה

 15לנובמבר השתתפה בכנס לאילת לעיתונאים,   17-ים, בכתבת בעדכונים שוטפ  21-ה

 16 הייתה מרוצה מההחלטה ללכת נוכח מספר אנשי התקשורת שנכחו. בוא תסביר. 

 17 חזרה מהאירוע,  העד, מר זאבי:

 18 כן.  ד קרמר:עו"

 19 וסיפרה איך היה.  העד, מר זאבי:

 20 מה?  עו"ד קרמר:

 21הייתה מרוצה מזה שהיא החליטה ללכת לכנס הזה באילת, בעיקר בגלל העובדה  העד, מר זאבי:

 22 שיצא לה להיפגש עם הרבה עיתונאים. 

 23 אוקי. טוב, עכשיו בעדכונים שוטפים בסוף אתה כותב יש לציין כי תמיכתה בחוק עו"ד קרמר:

 24ישראל היום הביא למצב שהעיתון כרגע מתעלם ממנה, אני מנסה לפתור את זה. 

 25 דבר הזה הגיע אליך, איך ניסית לפתור? איך ה

 26זה רזולוציות, אנחנו נכנסים פה לרזולוציות של משהו שעשיתי לפני איזה לא  העד, מר זאבי:

 27סיתי לפתור, זוכר, לא משנה. זה מעניין. איך ניסיתי לפתור? אני לא זוכר איך ני

 28מצעי בטח ניסיתי לדבר עם מישהו שם, אני פשוט הולך לשרוף את עצמי בכל א

 29 התקשורת על ידי העדות הזאת, זה פשוט לא יאמן. 

 30 כי אתה מספר מה קורה מאחורי הקלעים? כב' הש' לוי:

 31 זאת העבודה שלך.  עו"ד קרמר:

 32 זה לא סוד גלוי?  כב' הש' לוי:

 33 יקה, אתה יודע, זה פרקטיקות.נכנסים לפרקט העד, מר זאבי:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

 2018ספטמבר  12 

 

 3152 

 1 ין?איך הבעיה הזאת הגיעה לפתחך? מה העני עו"ד קרמר:

 2איך היא הגיעה לפתחי? היא כנראה דיברה איתי או קוטי דיבר איתי או אחד  העד, מר זאבי:

 3משניהם, כאילו זה דברים, זה נטו תקשורת, אני מכיר את העניין הזה, היה סיפור 

 4 חוק ישראל היום,  גדול אז אם אתם זוכרים את

 5 זה?מה, אמרו לך שהעיתון מתעלם ממנה? לא ידעת את  כב' הש' לוי:

 6 לא ידעתי את זה? העד, מר זאבי:

 7 אני שואל, מה היה לספר לך? כב' הש' לוי:

 8 תראה, ישראל היום, לא, לא, אני לא,  העד, מר זאבי:

 9 לפחות מישהו נהנה פה.  כב' הש' לוי:

 10את עצמי פשוט, לא פה, לא בחדר הזה, בעולם בחוץ שאני אמור  כי אני מסבך העד, מר זאבי:

 11ישראל היום, העיתון שבגלל חקיקה שנעשתה נגדו, אז היה להתפרנס שם. בגדול 

 12לו, היה לו קושי מול הרבה חברי כנסת שחתמו על הצעת החוק שביקשה להפוך 

 13ם אותו מחינמון לתשלום, יש חברי כנסת שעד היום דרך אגב, לא משנה מה ה

 14יעשו, לא יופיעו שם. גם לפאינה הייתה את הבעיה הזאת, גם לפאינה הייתה את 

 15עיה הזאת שכנראה הייתה חתומה על הצעת החוק שבעצם באה להזיק הב

 16לישראל היום וישראל היום בתמורה לא מדווח עליה, זה, תתפלא, יש עוד הרבה 

 17 ח"כים כאלה. 

 18 מה אתה עושה? כב' הש' לוי:

 19אני עושה? כלום, מנסה להגיע אליהם, להגיד להם שלמרות שיש פה עניין מה  העד, מר זאבי:

 20 פה אישי, יש גם דברים שחובה לדווח לציבור.  שאתם רואים

 21 זה עוזר? כב' הש' לוי:

 22 פעם אחת זה עזר, חוץ מזה זה לא עזר.  העד, מר זאבי:

 23 זה חלק מהתפקיד שלך כמנהל התיק? זו בעצם השאלה.  עו"ד קרמר:

 24 כן.  אבי:העד, מר ז

 25דכונים שוטפים לנובמבר, בע  22-טוב, עכשיו תסתכל בסטאטוס הבא שמתחיל מה עו"ד קרמר:

 26אמיר הודיע לי שהם החליטו לסיים את ההתקשרות, מה הסטאטוס? מה, מה 

 27 בעצם היה? 

 28 אין לי מושג מה היה, אני פשוט קיבלתי הודעה שיותר, יותר אני לא לקוח.  העד, מר זאבי:

 29 ?-ש עו"ד קרמר:

 30 שזהו, נגמרה ההתקשרות עם הלקוח הספציפי הזה. העד, מר זאבי:

 31 אוקי, הלקוחה אתה מתכוון. קרמר:עו"ד 

 32 לקוחה.  העד, מר זאבי:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

 2018ספטמבר  12 

 

 3153 

 1אוקי. בסדר. עכשיו, היה לך קשר נוסף עם גברת קירשנבאום לאחר הנושא הזה  עו"ד קרמר:

 2 של טיפול בתיק הלקוח שלה אצל רונן צור?

 3 כן.  העד, מר זאבי:

 4 מה היה?  "ד קרמר:עו

 5את תפקידי והחלטתי לחזור לצפון בכלל,  למעשה סיימתי 14אני בסוף, סוף שנת  העד, מר זאבי:

 6, משהו כזה, עוד לא ידעו בדיוק את כל 15לא משנה. וכבר, נראה לי פברואר 

 7הפרטים, אבל כבר פאינה הייתה, הייתה בסיטואציה מאוד בעייתית ציבורים עם 

 8מיני פרשות והם ביקשו את עזרתי, אז, אז כבר כאיש פרטי, כל החשיפות של כל 

 9 לא כשכיר. לנסות לעזור להם להתמודד עם זה, כעסק עצמאי, 

 10 מי זה ביקשו? עו"ד קרמר:

 11 קוטי. העד, מר זאבי:

 12 אוקי.  עו"ד קרמר:

 13, כאילו לא יעוץ תקשורת, לא, לא כמו, NEW MEDIAוהצעתי להם איזו תוכנית   העד, מר זאבי:

 14הדברים ודל שעבדנו, אלא פשוט לעלות יותר על סדר היום את הדברים, את  לא המ

 15האחרים שהיא עושה וכולי וכולי, בניתי להם איזו תוכנית חד פעמית לשיווק 

 16 ברשתות חברתיות.

 17 אוקי. הקשר הזה היה לפני שנחקרת במשטרה? אחרי שנחקרת במשטרה?  עו"ד קרמר:

 18 אחרי. העד, מר זאבי:

 19 ילם? ומי ש עו"ד קרמר:

 20 המפלגה.  העד, מר זאבי:

 21וצה שתסתכל בהסכם התקשרות בין רונן צור לבין עמותת אוקי. עכשיו, אני ר עו"ד קרמר:

 22 , עיינת?564הרוח החדשה, זה ת/

 23 כן.  העד, מר זאבי:

 24 אתה הכרת את ההסכם הזה בזמן אמת? עו"ד קרמר:

 25 לא.  העד, מר זאבי:

 26חדשה, עמותת איילים ויחידת הצירים ביחידת לא. עכשיו תראה, כתוב שהרוח ה עו"ד קרמר:

 27פעלת מיזם משותף לפיתוח יזמות בקרב הצעירים בתל אביב, תל אביב סיכמו על ה

 28 ירושלים, נגב וגליל. מה זה המיזם הזה?

 29 אין לי שמץ.  העד, מר זאבי:

 30 מתן או אלישבע נפגשו איתך כדי להסביר לך על איזשהו מיזם שלהם? עו"ד קרמר:

 31שהם בעצם הלקוח  לא, נפגשו איתי רק בסוף, פעם אחת כדי להגיד, כדי להגיד לי י:העד, מר זאב

 32 והם רוצים גם תקשורת.

 33 זה באותה שיחת ועידה? עו"ד קרמר:
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 1 כן.  העד, מר זאבי:

 2 אז לזה עוד נגיע. ישבו איתך על המיזם הזה? עו"ד קרמר:

 3 לא.  העד, מר זאבי:

 4היא פגישה מסודרת, אם אני שם בצד את שיחתה אוקי. עכשיו, הייתה לך איזו ש עו"ד קרמר:

 5הייתה לך איזו פגישה מסודרת עם מתן או אלישבע שהסבירו וועידה מאוקטובר, 

 6 לך מה זה כל העמותות, מה כל הפעילויות שלהם?

 7 לא. העד, מר זאבי:

 8א' כתוב שתבנה תוכנית אסטרטגית להתמודדות עם  1אוקי. תראה, בסעיף  עו"ד קרמר:

 9תוכנית דרו, שיווקיות ותקשורתיות, בסעיף ב' מדובר על בניית המטרות שהוג

 10תקשורתית, ייזום כתבות. בסעיף ה' ליווי תקשורתי אישי למרואיינים, בסעיף ח' 

 11מעקב אחרי השפעת המהלך התדמיתי על הצגת היעדים. אתה ביצעת משהו 

 12 מהדברים שמופיעים בהסכם הזה עבור עמותת איילים או הרוח החדשה?

 13 לא.  ר זאבי:העד, מ

 14 ל אביב?או עבור ארגון הצעירים של ת עו"ד קרמר:

 15 לא.  העד, מר זאבי:

 16אוקי. רונן או אמיר ביקשו ממך לבצע איזושהי עבודה כזו עבור עמותת איילים  עו"ד קרמר:

 17 או ארגון הצעירים?

 18 לא, עד שזה הגיע לאותה שיחת ועידה. העד, מר זאבי:

 19, אני 586ת הועידה. אני מחזיר אותך לסטאטוסים, לת/אוקי, עכשיו נגיע לשיח עו"ד קרמר:

 20 25-, בעדכונים שוטפים ב25.10-סטאטוסים, הראשון מה 3צה להראות לך רו

 21לאוקטובר אתה כותב מנסה גם להרים כתבה על תנועת רוח חדשה, אשר ביקשו 

 22 זאת מאיתנו כיוון שהם משלמים. אוקי? ניסן, ראית?

 23 כן.  העד, מר זאבי:

 24טפים יש את אותה לנובמבר, בעצם בעדכונים שו 1-אוקי. עכשיו תסתכל גם ב עו"ד קרמר:

 25 הערה, 

 26 כן.  העד, מר זאבי:

 27לנובמבר, בעדכונים שוטפים אתה כותב תנועת רוח חדשה שעובדת   11-ותסתכל ב עו"ד קרמר:

 28 איתה, מי זה איתה? 

 29 פאינה.  העד, מר זאבי:

 30, אני מנסה לעזור להם כמה שאפשר. מבקשת שנהיה מעורבים גם ביח"ץ שלהם עו"ד קרמר:

 31רות האלה בסטאטוסים שכתבת, אני מבקש שתסביר את עכשיו, ראית את ההע

 32 הסיטואציה לאט לאט, באופן מסודר איך הדברים מתגלגלים.
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 1, כנראה שבסוף אוקטובר נערכת בעצם איזו שיחה, רן 25-בשלב כנראה שבין ה העד, מר זאבי:

 2 נה. מבקש ממני להצטרף אליה, רן לב

 3 כן.  עו"ד קרמר:

 4 יחד עם אלישבע, העד, מר זאבי:

 5 ניסן רק יותר לאט. אין רן פונה אליך?  עו"ד קרמר:

 6 איך הוא פונה אלי? העד, מר זאבי:

 7 בטלפון, פנים מול פנים? עו"ד קרמר:

 8 לא זוכר. העד, מר זאבי:

 9 מה הוא אומר לך? שמה? עו"ד קרמר:

 10רוח חדשה ועם איילים, צריך לחשוב על איך מכניסים שצריך לעשות פה משהו עם   העד, מר זאבי:

 11 אותם לתקשורת ובעצם מקיימים שיחת וועידה, 

 12 לפני השיחה, מה אתה אומר לרן?  עו"ד קרמר:

 13 שהם לא הלקוח שלי או משהו כזה, משהו בסגנון הזה.  העד, מר זאבי:

 14 ומה רן מסביר לך? שמה?  עו"ד קרמר:

 15 ים. שצריך, כי הם משלמ זאבי:העד, מר 

 16 אוקי. עכשיו, מה הוא בעצם ביקש? שמה תעשו?  עו"ד קרמר:

 17 שנעשה להם כתבות, מה שעשינו,  העד, מר זאבי:

 18 , 127תראה, אני מרענן זיכרונך בשורה  עו"ד קרמר:

 19 אוקי.  העד, מר זאבי:

 20 אוקי, אז מה רן בעצם ביקש? שמה?  עו"ד קרמר:

 21 י ציבור וכאלה, כי בסוף הם אלה שמשלמים. , יחסPRשנעבוד על להכין להם גם  העד, מר זאבי:

 22 ואתה מקבל את זה? עו"ד קרמר:

 23ואני מופתע, כי אני לא מכיר אותם, אני לא יודע מי זה רוח חדשה, מה, איך הם  העד, מר זאבי:

 24של, אתה לא עושה למישהו, אתה לא מצליח ליצר קשורים, זה לא, זה לא שיטה 

 25ליצר יחסי ציבור, אתה גם לא מבין איך   למישהו יחסי ציבור סתם כי ביקשו ממך

 26הם קשורים. אני כבר מבין שיש איזה סוג של קשר, אבל אני לא, לא זה שאני צריך 

 27י לעשות להם יחסי ציבור. בגלל זה גם כל כך היה קשה לי להפנים את זה, למה אנ

 28 צריך לעשות להם יחסי ציבור? הרי הם לא הלקוח שלי. 

 29 זה במשרד אצלך?  עם מי דיברת על עו"ד קרמר:

 30 לא זוכר. אני מניח שעם, עם החברה, עם הממונים עלי אני מניח,  העד, מר זאבי:

 31 ומה היה בשיחה הזו? מה הם אמרו? עו"ד קרמר:

 32 דעת מה היה בשיחה? הוא מניח, הוא לא זוכר, איך הוא יכול ל עו"ד אדרת:
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 1רתי משהו בעדות שבמשטרה, אני בטוח לא זוכר מה היה בשיחה, אלא אם כן אמ העד, מר זאבי:

 2אבל אני, אני מניח שאתה יודע, שמבקשים ממני לעשות דבר כזה, לתת שירותים 

 3 למישהו אחר, שאני לא קשור אליו, 

 4 מה אתה עושה עם דוחות הסטאטוס האלה? עו"ד קרמר:

 5 אלה, זה מגיע לרונן ולאמיר, זה מה,  אבי:העד, מר ז

 6 לח אותם לרונן ואמיר?בשביל מה? בשביל מה אתה שו עו"ד קרמר:

 7 לקוחות.  100למעקב שלהם, יש להם  העד, מר זאבי:

 8 במסגרת המעקב הזה הם פנו אליך בשאלה לגבי ההערות האלה?  עו"ד קרמר:

 9ת זה שלוש פעמים בדפי סטאטוס, כנראה אני לא זוכר, אבל אם זה, אם כתבתי א העד, מר זאבי:

 10 אמת לא זוכר, אני ממש מצטער. זה היה חשוב למישהו, אני רק לא יודע, אני ב

 11 אוקי, אז אחרי שרן פונה אליך, איך העניינים מתקדמים?  עו"ד קרמר:

 12אז אחרי שרן פונה אלי וביקש ממני לבוא, להיפגש איתו על הדבר הזה ולראות  העד, מר זאבי:

 13 פשר לייצר להם יחסי ציבור, הוא למעשה מעלה על הקו, איך א

 14 קו? נפגשת איתו?מה זה מעלה על ה עו"ד קרמר:

 15כן, עם רן נפגשתי, הוא ביקש להיפגש לבד, באתי אליו למשרד, אמר לי תשמע,  העד, מר זאבי:

 16חייבים לעשות יחסי ציבור גם לאיילים ולרוח חדשה, כי הם אלה שמשלמים. לי 

 17 מאוד מוזר, כי איך אני אעשה להם בלי שאני יודע מה הם עושים?זה היה נראה 

 18 בפגישה הזו?מי נכח  עו"ד קרמר:

 19 רן.  העד, מר זאבי:

 20 כן.  עו"ד קרמר:

 21 זה היה במשרד של עובד,  העד, מר זאבי:

 22 בוא אני, כן, ומי עוד נכח?  עו"ד קרמר:

 23 לא טלפונים כאילו? העד, מר זאבי:

 24 כן.  עו"ד קרמר:

 25 יכול להיות שמתן,  זאבי:העד, מר 

 26ובד ככה ומכאן, בוא תמשיך רגע בוא אני ארענן את זיכרונך. אתה מסביר זה לא ע עו"ד קרמר:

 27 לקרוא. מי נכח בפגישה?

 28 אלישבע,  העד, מר זאבי:

 29 ומי עוד? עו"ד קרמר:

 30 ורן. העד, מר זאבי:

 31 אוקי. ומה היה בפגישה הזו? עו"ד קרמר:

 32שאמרתי, עלה, רן העלה את הסוגיה שיש לקדם יחסי ציבור ותקשורת, כמו  העד, מר זאבי:

 33 תוצרים תקשורתיים לרוח חדשה.
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 1 מה אלישבע הסבירה? עו"ד קרמר:

 2שלה, לדירקטוריון שלה, שיראו שיש  BORDשהיא חייבת להראות משהו ל העד, מר זאבי:

 3 תוצרים לתקשורת. 

 4 ם?מה זאת אומרת שהיא צריכה להראות תוצרי עו"ד קרמר:

 5 זה תשאל אותה, אני לא הפרשן שלה. העד, מר זאבי:

 6 שבע? מה חשבת על זה? מה הסברת לאלי עו"ד קרמר:

 7שזה קצת בעייתי בעיקר בגלל שאני לא מכיר אותם, לא מכיר מה הארגון עושה,  העד, מר זאבי:

 8לא יודע מה, מה, מה, הערכים שהם רוצים לקדם, לא נבנתה שום תוכנית, זה לא, 

 9ולת אתה בא אתה קונה, לא הבנתי מה, איך היא קשורה פתאום ומאיפה זה לא מכ

 10אה לי שאני קצת, זה היה סיטואציה לא, לא הדרישה הזו הגיעה. רק ראה נר

 11טבעית. אז רן ניסה, כמו הרבה פעמים, לקחת את זה, ליזום, לחשוב על רעיונות, 

 12 על איך כן עושים ומה עושים יחד איתם וכולי וכולי.

 13אבל תגיד, שאתה מסביר לאלישבע שלא עובדים ככה וכולי ואתה מביע פליאה  :עו"ד קרמר

 14 לך?  והפתעה, מה היא אומרת

 15שהיא משלמת, שהיא זו שמשלמת, או משהו בסגנון הזה, וצריך לעשות את זה,  העד, מר זאבי:

 16 כי צריך להראות משהו לדירטוריון שלה.

 17 לוקח את זה? מה? טוב, ואז אתה אומר רן, אמרת איך הוא עו"ד קרמר:

 18יטואציה רן מבין שאני, שעוד פעם, זה סיטואציה שמאוד דומה דרך אגב לס העד, מר זאבי:

 19שהייתה עם מתן וחגי שאני חושב על זה, כמה חודשים לפני כן, אז רן למעשה 

 20אומר אוקי, בוא נחשוב מה כן אפשר לעשות ביחד במקום להגיד למה לא ואז 

 21עלה על הקו גם את מתן ואת דני נראה לי קוראים מתחיל לזרוק כמה רעיונות ומ

 22 לו,

 23 דני קליגסדון? עו"ד קרמר:

 24ביחד נחשוב על כל מיני רעיונות, כי צריך להבין את הסיטואציה, אני, כמו ש העד, מר זאבי:

 25לקוח חדש והוא אומר לך אני עכשיו רוצה   OUT OF NOWHEREשהנחתי לך  

 26ה עושה, את מי אתה מעניין עכשיו, להיות בתקשורת, מה, למה, מה עשית, מה את

 27יותר התחושה  איזה כתבים, איזה נושא, למה, מה הזווית שלך? אז זה פחות או

 28שבה נתקלתי באותה שיחה, כי הם לא חלק מהפייפ ליין שלי של הסדר יום 

 29 העבודה שלי, לא הם ולא הם. 

 30 מי זה לא הם ולא הם? עו"ד קרמר:

 31לים. אז, רן ראה שאני במצוקה כזאת, אז הוא העלה על לא רוח חדשה ולא איי העד, מר זאבי:

 32 הקו את שניהם.
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 1ך בשיחה הזאת יש פה מיזם שלנו, של איילים ושל ארגון צעירים אלישבע אומרת ל עו"ד קרמר:

 2 שאתה צריך לקדם? 

 3 לא.  העד, מר זאבי:

 4 ? -אוקי. אז מה אתה אומר? הוא העלה על הקו את מתן ודני, ו עו"ד קרמר:

 5כדי לחשוב איזה יוזמות שקיימות עכשיו, איפה שצריך להרים בשביל לקדם  מר זאבי:העד, 

 6 ונט את רוח חדשה. תקשורת שתעמיד בפר

 7אוקי. עכשיו, אני מבקש להגיש שיחה, בעצם את שיחת הוועידה שהעד מדבר עליה  עו"ד קרמר:

 8 , נתתי לך? 2014לאוקטובר  7בין מתן, דני, רן וניסן. זה שיחה מיום 

 9 . כן. 908. כן, תראה לי. כן, כן, נכון, נכון, 907ת/ ' הש' לוי:כב

 10 ואתה מוכן.  ניתן תגיד לי שעיינת עו"ד קרמר:

 11 אני מוכן. העד, מר זאבי:

 12 אוקי. אז בוא תסביר מה זאת השיחה,  עו"ד קרמר:

 13 למי האזינו פה? כב' הש' לוי:

 14 זו עמדה של מתן דן. בוא תסביר מה זו השיחה.  עו"ד קרמר:

 15  אתה יכול לשבת. ב' הש' לוי:כ

 16 אפשר? כן? אני פשוט קצת נמוך.  העד, מר זאבי:

 17 רי הפסקה אפשר לשבת. כן, אח כב' הש' לוי:

 18אז זו בעצם השיחה אחרי שרן זימן אותי לחדר, בעצם להגיד לי שצריך לעשות  העד, מר זאבי:

 19קצת תקשורת עבור רוח חדשה וכדי לנסות לחשוב על דברים, על פעולות 

 20תקשורתיות שיכולות לתרום לכך שהם יהיו בפרונט של הדבר הזה, הכוונה לרוח 

 21היעדר, אבל אני די לא הבנתי מה רוצים ממני, אז הוא חדשה, ונוכח היעדר, לא 

 BRAIN 22העלה על הקו את מתן ואת דני, במטרה שנחשוב כולנו יחד באיזה מין 

STORM 23 נראה לי. על מה אפשר לעסוק תקשורתית סביב איזה אירוע ש 

 24 הוא זה רן. עו"ד קרמר:

 25 כן.  העד, מר זאבי:

 26 בשיחה משתתפים אתה,  עו"ד קרמר:

 27 רן, אני, מתן, דני ואלישבע.   אבי:העד, מר ז

 28, אתם מדברים על האירוע בשדרות, 16אוקי. עכשיו אני רוצה שתסתכל בפסקה  עו"ד קרמר:

 29הדוברות של נגב וגליל, שדני אומר דרום איתן ודני אומר היח"ץ שלנו מדובר עם 

 30 היח"ץ שלנו, למה הוא מתכוון?

 31 ץ, מסתבר שלאיילים יש עוד חברת יח" העד, מר זאבי:

 32 כן.  עו"ד קרמר:
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 1שאני לא, נראה לי שהם כתבו את זה פה גם, שבעצם מטפלת להם ביח"ץ שלהם,  העד, מר זאבי:

 2ני פשוט שואל, איפה זה? כן? של איילים. אז הוא מבחינתו אומר שיש, אני אגיד, א

 3 בוא נראה. 

 4 אתה רוצה לשמוע את השיחה? עו"ד קרמר:

 5 אז יהיה לי איזה שהוא, רגע, לא, אני מחפש אותי, ו העד, מר זאבי:

 6 אתה שואל פה תדבר איתי מה מבחינת תקשורת,  עו"ד קרמר:

 7 אז זהו,  העד, מר זאבי:

 8 יש לך אפשרות להשמיע את זה? זה ארוך? כב' הש' לוי:

 9 כן, לא.  עו"ד קרמר:

 10 אז תשמיע.  כב' הש' לוי:

 11 סליחה אדוני, זה קצת ארוך, אנחנו נשמיע.  עו"ד קרמר:

 12 מה זה? הכול יחסי.  וי:כב' הש' ל

 13 רק אדוני בקשה, אם אפשר להראות לא להקליט.  עו"ד קרמר:

 14 אסורה ההקלטה לכל אמצעי התקשורת.  כב' הש' לוי:

 15 )שמיעת הקלטה( 

 16אז לפני שניכנס לדברים קונקרטיים, אחרי ששמעת את השיחה, יש משהו שאתה  עו"ד קרמר:

 17 רוצה להוסיף לגביה? 

 18 לא.  העד, מר זאבי:

 19, דני אומר היח"ץ שלנו מתואם 16אוקי. עכשיו, אני רוצה ששוב תסתכל בפסקה  "ד קרמר:עו

 20ת של נגב וגליל ואם צריך אז יהיו מתואמים גם עם החברה של עם הדוברויו

 21 פאינה, אז דבר ראשון מי זה היח"ץ שלנו? למי דני מתייחס? 

 22 אני מניח ליח"ץ שלהם, של איילים. העד, מר זאבי:

 23 שמי זה? עו"ד קרמר:

 24 צריך, תראה, לפי מה שאני קורה פה זה בן חורים )לא ברור(,  העד, מר זאבי:

 25 מי זה משרד בן חורים? תסביר.  עו"ד קרמר:

 26 אני לא, לא יודע להסביר, למה? למה אני צריך להסביר? העד, מר זאבי:

 27 זה משרד יח"ץ? עו"ד קרמר:

 28 משרד יח"ץ, כן. העד, מר זאבי:

 29 אותו?אתה מכיר  עו"ד קרמר:

 30 כן.  העד, מר זאבי:

 31 משרד רציני? עו"ד קרמר:

 32 כן.  העד, מר זאבי:
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 1הוא אומר אם צריך אז יהיו מתואמים גם עם החברה של פאינה, מי   אוקי, עכשיו עו"ד קרמר:

 2 זה החברה של פאינה?

 3 אנחנו.  העד, מר זאבי:

 4 מי זה אנחנו? עו"ד קרמר:

 5 ניסן זאבי ורונן צור,  העד, מר זאבי:

 6 אתה אמרת משרד זאבי, מר:עו"ד קר

 7 ניסן, ניסן זאבי ורון צור.  העד, מר זאבי:

 8 אוקי.  עו"ד קרמר:

 9 חגי כבר לא פה בתמונה.  ר זאבי:העד, מ

 10מסבירים לך שיש מהלך גדול של דרום איתן  29אוקי. עכשיו תראה, בפסקה  עו"ד קרמר:

 11  חודשים ודני אומר שהוא יכול לשלוח לך על זה חומר. 3שמתנהל כבר 

 12 כן.  העד, מר זאבי:

 13 אתה ניכר מהשיחה הזאת שאתה לא מכיר את הפרויקט של דרום איתן. עו"ד קרמר:

 14לא מכיר, אני לא מכיר, כמו ששמעו בשיחה, אני מבקש מהם, אני שואל שאלות  העד, מר זאבי:

 15של טבולה ראסה, של מישהו שנפגש בזה לראשונה, שישלחו לי בכלל חומר על זה, 

 16, כמה זה וכולי, כי בלי להכיר את הדברים אתה לא באמת יכול מה זה, מתי זה

 17 ליחצן אותם. 

 18 לא מכיר את דני לפני השיחה הזאת. אוקי. מהשיחה גם עולה שאתה עו"ד קרמר:

 19 לא מכיר אותו, לא הכרתי אותו עד אותו טלפון.  העד, מר זאבי:

 20רת בן חורים? עושים , אתה שואל עכשיו אין איזהו גז64עכשיו, תראה בפסקה  עו"ד קרמר:

 21 משהו? למה מעניינת אותך השאלה אם בן חורים מעורבים, אם הם עושים משהו?

 22הטעם הפשוט שאנחנו לא רוצים, שאני עובד מטעם משרד אחר, צור רק מ העד, מר זאבי:

 23 תקשורת, 

 24 כן.  עו"ד קרמר:

 25 דו"צ כזה. זהו.  ולראות איפה הם התחילו לעבוד בנושא היחסי ציבור, לא לייצר העד, מר זאבי:

 26אתה אומר אני ברגע שאני אקבל את כל החומרים, יש פה כמה נקודות   86בפסקה   עו"ד קרמר:

 27ת, אני אתייעץ עם הבוס שלי, זה אני אומר לכם, לראות שזה לא בעיה לא ברורו

 28אתה יודע שהמשרד יחסי הציבור שלכם לא יחשוב שאנחנו מנסים לגנוב משהו. 

 29 י זה משרד יחסי הציבור שלהם מבחינתך?תסביר בבקשה, קודם כל מ

 30 מי שהם אמרו לפני כן, בן חורין אלכסנדרוביץ'.  העד, מר זאבי:

 31 אוקי, ומה מטריד אותך? עו"ד קרמר:

 32רק ממקום של קולגיאליות של יש משרד שעובד על האירוע ונותן את השירות,  העד, מר זאבי:

 33מהצד ואומרים לו  מתכלל את הדבר הזה ופתאום בא מהצד משרד אחר בכלל,



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

 2018ספטמבר  12 

 

 3161 

 1הבעלים של, סליחה, הלקוחות של המשרד בין חורין תיכנסו ותראו גם אתם חלק, 

 2יות שלי זה להציף את זה בפני רונן, רונן תכיר, יש שם מהמקום שלי, של אחר

 3חברה, יש שם את בין חורין אלכסנדרוביץ' שמטפלים בזה, איפה אנחנו נכנסים 

 4נראה כמו משהו שפשוט זורקים פנימה את  בזה? זה היה נראה לי קצת, זה היה

 5 כל התבשילים לסיר ובתקווה יצא משהו מתוך הדבר הזה. 

 6 חרי הסברים של אלישבע, זה בא א עו"ד קרמר:

 7 כן.  העד, מר זאבי:

 8 הסבירה לך מה המטרה.  עו"ד קרמר:

 9רת יח"ץ לא, היא הסבירה לי, אבל אני עוד פעם, מהמקום האישי שלי, זה שיש חב העד, מר זאבי:

 10כבר שמטפלת באיילים, שנותנת להם שירותים ועכשיו מכניסים אותנו שנהיה 

 11ותם או בלי לדבר איתם, כדי למנוע אי בדיוק על אותה משבצת בלי לעדכן א

 12נעימות כזו או אחרת, לא יודע, ראיתי לנכון שאני חייב קודם לעדכן את רונן שידע. 

 13ין את הסיטואציה. אני מדבר הם לא לקוחות שלי, אתה מבין? אתה צריך להב

 14איתם בטלפון כי זה טבעי לי, אז אני שואל אותם ומתחקר אותם ומחפש את 

 15לא לקוח שלי, אני לא יודע מי הם. אני באמת לא יודע מי הם.  הזווית, אבל הם

 16אני מוקיר את העבודה של איילים בפריפריה אבל אני לא יודע מי הם. אז כל הדיון 

 17פקטיבה הזאת. לפני שאני רץ שנייה וכבר תוך כדי שאנחנו הזה חייב להיכנס לפרס

 18שנייה ללכת לבוס שלי, פה מעלים רעיונות אני אומר לעצמי ואומר גם להם, תנו לי  

 19שהוא זה שמשלם לי בסוף את המשכורת ולהגיד לו ביקשו ממני לעשות ככה וככה 

 20 וככה, שיעבור כמו שצריך, לא, לא, לא מסביב. 

 21 עם הבוס שלך? ודיברת  עו"ד קרמר:

 22 אני מניח שכן.  העד, מר זאבי:

 23 אתה זוכר?  עו"ד קרמר:

 24 אבל אני סך הכול די משתף, אז אני מניח.  אני לא זוכר מה דיברנו, כן? העד, מר זאבי:

 25 אתה לא זוכר שיחה עם הבוס שלך? עו"ד קרמר:

 26וזן, אפ אמרתי אני לא זוכר שיחה ספציפית, אבל זה לא נושא שעובר לי ליד הא העד, מר זאבי:

 27 להם דבר כזה אז כנראה שגם אמרתי לו. 

 28רה, אנחנו, אנחנו בעלי הבית, אוקי. עכשיו, מתן משיב לך, אומרים לא, עזוב חב עו"ד קרמר:

 29הם עובדים אצלנו לא הפוך. אתה אומר לו איך? איך? הוא אומר הם עובדים 

 30נו לקוחות, אצלנו, לא הפוך. בהמשך הוא אומר חברה אתם מגזימים באמת, אנח

 31 אנחנו צריכים עם כל הכבוד לכולם. מה אתה מבין מהדברים האלה?

 32ל שאומר אנחנו בעלי הבית הם עובדים אצלנו זה על שהאמת שפה אני מבין בכל העד, מר זאבי:

 33 בן חורי, זה לא, זה מה שאני מבין. 
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 1 שמה בעצם? מה הוא אומר לך?  עו"ד קרמר:

 2 ריך, הם, הם עובדים אצלנו, אנחנו נגיד להם מה. אל תדאג, תעשה מה שצ העד, מר זאבי:

 3 אוקי. ומה היה בעקבות השיחה? ניתקתם את הקו, מה אמרת לאלישבע? שמה?  עו"ד קרמר:

 4שנתחיל לעבוד על זה, שננסה לעבוד על זה. אני, אני זוכר, אני זוכר שניסיתי אפילו  העד, מר זאבי:

 5הזה של דרום איתן אלא משהו ם. אומנם לא בסיפור לעניין איזה כתב או שניי

 6אחר שרוח חדשה עושים בירושלים, כי היא באמת אמרה כולם באו אלי, בואו, 

 7צריך לעשות להם יח"ץ עכשיו, אבל לא יצא מזה שום תוצר, שום, שום כתבה או 

 8 ראיון של רוח חדשה חוץ מהשלוש שורות האחרונות בהודעה, לא באמת סופק. 

 9 אוקטובר בשיחת טלפון קודם לכן, אלישבע דיברה איתך?ועד אותה פגישה ב ר:עו"ד קרמ

 10 לא. העד, מר זאבי:

 11 אמרה לך איפה תוצרים? אני רוצה לראות דברים? עו"ד קרמר:

 12 לא.  העד, מר זאבי:

 13 אוקי. תודה אדוני.  עו"ד קרמר:

 14ותך שאלות. אתה בבקשה. חקירה נגדית לעורך דין אדרת. עכשיו הסנגור ישאל א כב' הש' לוי:

 15 להישאר בישיבה אם אתה רוצה.  יכול

 16 מר ניסן זאבי, משיב בחקירה נגדית לעורך הדין אדרת: 2ע.ת/

 17 , נכון?14עד סוף שנת  14מר זאבי, אתה עבדת אצל רונן צור מאפריל או מאי  עו"ד אדרת:

 18 אמת. העד, מר זאבי:

 19 תקופה יחסית קצרה. עו"ד אדרת:

 20 נכון.  העד, מר זאבי:

 21שהעדת לגביהם שקשורים לפאינה קירשנבאום אתה התחלת  בנושאים האלה עו"ד אדרת:

 22 לטפל מיד שנכנסת לתפקיד, נכון?

 23 ממש קצת אחרי, כן.  העד, מר זאבי:

 24 עכשיו, אתה היית שכיר אצל רונן צור, נכון? עו"ד אדרת:

 25 נכון. העד, מר זאבי:

 26 ון אצלו, זוכר את האמירה הזאת?באחד המקומות רשום מפיך שהיית פי עו"ד אדרת:

 27 אנשים.   3אני לא יודע באיזה מקום, אבל הייתי שכיר שלו, כן, תחשוב שהיו מעלי   העד, מר זאבי:

 28 מה התכוונת אם אמרת שהיית פיון שם?  עו"ד אדרת:

 29 לא יודע.  העד, מר זאבי:

 30 זה בה מתרשומת של הפרקליטות שעשו שיחה איתך.  עו"ד אדרת:

 31 תגיד לי את הקונטקסט. זאבי:העד, מר 

 32 אני אגיד לך, אתה התמרמרת שמטרטרים אותך ומזמינים אותך לבית משפט,  ת:עו"ד אדר

 33 כן, שאשתי בבית חולים, כן, זה מטרטר,  העד, מר זאבי:
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 1ואמרת תזמינו את רונן צור, הוא יודע, הוא יספר, אני בסך הכול הייתי פיון שם,  עו"ד אדרת:

 2 זה נכון? 

 3 אני אגיד עכשיו, אני,  זאבי: העד, מר

 4 קודם כל אמרת את זה? דרת:עו"ד א

 5 אני לא יודע,  העד, מר זאבי:

 6 זה תרשומת שהפרקליטות, עו"ד אדרת:

 7אתה שואל אותי על ציטוט, אז בסדר, אני לא יודע. אני אומר לך, אתה שואל אותי  העד, מר זאבי:

 8 שאלה, תן לי לענות. 

 9 כן.  עו"ד אדרת:

 10יש לי המון, תן לי לסיים, יש לי המון  אני עבדתי כשכיר בחברת יחסי ציבור. :העד, מר זאבי

 11שאלות על זה שמטרטרים אותי, כן? מקצה שני של הזה בזמן שאחרים, אני לא 

 12מבין למה הם לא מדברים, כן? וזה, זה בסדר, זה תסכול קטן שלי, אתה לא שומע 

 13 קשה.  אותו בבית משפט, אני לא מציג אותו בשום מקום, זה

 14 ד אותך שלא זומנו? אחרי אחרים מטרי כב' הש' לוי:

 15עזוב, למה, אני לא מבין איך אני כשכיר הפכתי להיות איזה, עוד פעם, אתה יודע,  העד, מר זאבי:

 16 כל אחד הוא עולמו שלו, אני נמצא, 

 17אם מטריד אותך שלא הזמינו את רונן צור הוא לפחות נמצא ברשימת העדים,  כב' הש' לוי:

 18 ה מוזמן לבוא לראות. את

 19 אז רק לשאלתך, אני פשוט לא יודע את השם, אז תסלח לי, כבודו, איך השם?  העד, מר זאבי:

 20 קוראים לו עורך דין אדרת. כב' הש' לוי:

 21אדרת, האמירה הזאת נובעת מתסכול, אני גר צד שני של המדינה, לעשות את  העד, מר זאבי:

 22לא, זה גם לא, לא נעים לי כאיש פרטי הנסיעה הזאת הלוך ושוב הלוך ושוב זה 

 23להיות בתוך הסיטואציה הזאת. אני מעריך, אני גם מעריך את הדברים שפאינה 

 24עשתה לאורך החיים שלה, אני גם מעריך את מה שעמותת איילים, עם כל 

 25הביקורת עושה ועשתה ותעשה כנראה למען הפריפריה ולא נעים לי, אז מותר לי 

 26 אחלה.  ותר לך להקשיב למה אמרתי בטלפון, כן,להיות מתוסכל בטלפון ומ

 27 טוב. ובכול זאת, אתה ממלא את חובתך האזרחית, כב' הש' לוי:

 28 לגמרי, אני לא באתי, העד, מר זאבי:

 29 תמשיך ותענה לעניין לשאלות של עורך דין אדרת.  כב' הש' לוי:

 30  באותה אמירה אמרת גם שהעד הרלוונטי הוא רונן צור, נכון?  עו"ד אדרת:

 31יודע על מה אתה מדבר איתי, כאילו אם יש הקלטה כזאת,  אני לא יודע, אני לא העד, מר זאבי:

 32 אז כן.
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 1שנים, זו הייתה שיחה שלך  3, 4, 5לא אם יש הקלטה, אתה זוכר דברים מלפני  עו"ד אדרת:

 2 עם הפרקליטות.

 3 אני מסייג את דבריי שאני לא יודע להגיד בוודאות, העד, מר זאבי:

 4איתך, אז אחד משניים, או שלא אמרת שהפרקליטות שלחה לנו את זה כשיחה  ת:עו"ד אדר

 5 את זה והפרקליטות רשמה סתם, מה שאני לא מניח, או, 

 6 סביר להניח שאמרתי את זה. העד, מר זאבי:

 7עכשיו, אתה למעשה לא קשור לניהול בחברה, נכון? אצל רונן צור, לא מנהל. לא  עו"ד אדרת:

 8 שומעים.

 9 לא. זאבי:העד, מר 

 10 הסכמים, חוזים, תשלומים, נכון?אתה לא מתעסק עם  עו"ד אדרת:

 11 נכון. העד, מר זאבי:

 12, אתה לא ראית בזמן 594אתה גם לא ראית את ההסכם הרלוונטי לעניינינו, ת/ עו"ד אדרת:

 13 אמת את החוזה הזה, לא הציגו לך, 

 14 לא.  העד, מר זאבי:

 15א הציג לא בעל הבית שלך, לא רונן צור, לא אמיר נאמי, לא רן, נכון? אף אחד ל עו"ד אדרת:

 16 לא עניינך. לך ואתה גם לא התעניינת ושאלת עם מי נחתם הסכם, כי זה גם

 17 נכון.  העד, מר זאבי:

 18עכשיו, תסכים איתי שבראיית התמונה הכוללת של ההתקשרות ומי התקשר  עו"ד אדרת:

 19ואיזה שירותים נותנים, ראייה כוללת, לרונן צור ולאמיר נאמי יש ראיה כוללת 

 20 רחבה יותר משלך.

 21 מסכים. ד, מר זאבי:הע

 22 ת שאתה בכלל לא מעורב, נכון? נכון? הם מעורבים יותר בהתקשרויו עו"ד אדרת:

 23 נכון.  העד, מר זאבי:

 24אמר למשל רונן צור בעדות שהוא נתן בתיק השני, בתיק אחר, אתה גם העדת שם,  עו"ד אדרת:

 25שלב שכל ניסן זאבי לא נמצא כלל ב  354נכון? בתיק של איילים. הוא אומר בעמוד  

 26 העסק נרקם, נכון? 

 27 נכון.  העד, מר זאבי:

 28למעשה נכנסת לתמונה כשאו רונן או עמי, אמיר נאמי, תגיד לי אתה אם  אתה עו"ד אדרת:

 29 אתה יכול לזכור, אמרו לך זה וזה התפקיד שלך. 

 30 בתיק כאילו שקיבלתי לקוח, של לקוח חדש? העד, מר זאבי:

 31 כן.  עו"ד אדרת:

 32 כן. העד, מר זאבי:

 33 מי אמר לך? אתה זוכר מי משניהם?  ו"ד אדרת:ע
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 1 לא. העד, מר זאבי:

 2 אבל זה אחד משניהם כנראה, נכון? ו"ד אדרת:ע

 3 כן, מי שממונה עלי.  העד, מר זאבי:

 4 אתה בדקת אי פעם אם גברת פאינה קירשנבאום רשומה כלקוחה במשרד?  עו"ד אדרת:

 5 איפה?  העד, מר זאבי:

 6 ונות, לקוח משלם, יש לה כרטיס לקוח?רשומה בהנהלת חשב עו"ד אדרת:

 7 לא.  העד, מר זאבי:

 8 עכשיו, אתה נחקרת במשטרה פעם אחת, נכון? ואני רואה שזה היה,  רת:עו"ד אד

 9 נתתי עדות, כן.  העד, מר זאבי:

 10, נכון? אני 15לינואר  27-כן, כן, חקירה, לא באזהרה, לא כחשוד, עדיין חקירה. ב עו"ד אדרת:

 11 תון. וזו הייתה החקירה היחידה שלך. נותן לך את זה כנ

 12 כן.  העד, מר זאבי:

 13עכשיו, כשנחקרת כל הפרשה של ישראל ביתינו כבר התפוצצה בתקשורת, היה לה  עו"ד אדרת:

 14 תקשורתי, היו כתבות, נכון? 

 15 זה היה כבר בתקשורת, כן.  מר זאבי:העד, 

 16 ועקרת וקראת. עו"ד אדרת:

 17 פה זה פוגש אותי, עד השאלות שהופנו אלי. כן, עוד לא הבנתי אי העד, מר זאבי:

 18 אבל קראת את העיתונות והתקשורת,  עו"ד אדרת:

 19בל אני מסייג את זה כי אני אומר שיש שם הרבה פרשות על מלא דברים, אז כן. א העד, מר זאבי:

 20איפה זה פוגש אותי עד הרגע שלא הציגו לו את הדברים במשטרה אני לא נכנס 

 21את כל מה שאני יודע כמובן וכולי וכולי, אבל, כן, זה היה,  לרזולוציות, אני נתתי

 22 זה היה בתקשורת כבר בפרופיל גבוה לפי מה שאני זוכר. 

 23, אתה אומר 318ם עמוד אוי. עכשיו אני מקריא לך אמירה שלך בתיק של איילי עו"ד אדרת:

 24כל העדות שלי במשטרה זה אחרי שכל הדבר הזה נחשף והתפוצץ ציבורית. מה 

 25 בתקשורת, למה התכוונת? שקרה

 26אם אתה מסתכל על העדות שלי במשטרה, אז אני מדבר שם בכלל על כספים  העד, מר זאבי:

 27ה, אני קואליציוניים ועל כל מיני דברים אחרים גם שלאו דווקא קשורים לדבר הז

 28חושב שלזה, כל הפרשות אתה יודע התפוצצו, שבסוף קוראים לי לעדות ושואלים 

 29 , אז זה אחרת. 4, 3, 2, 1יודע,  אותי שאלות, אתה

 30אז אתה מסכים איתי שכשהגעת לחקירה מהמשטרה ומסרת עדות במשטרה,  עו"ד אדרת:

 31 ייתכן מאוד שכמה השערות הפכו אצלך לדברים נחרצים. 

 32 לא, לא מסכים איתך, כי פשוט האמירה של זה היא מאוד רחבה, תדבר איתי, העד, מר זאבי:
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 1בינואר  21-אמירה שלי היא באה ממה שהפרקליטות כתבה בהאמירה שלי, ה עו"ד אדרת:

 2מפגישה איתך. בסעיף הראשון לאותו ריענון, תקרא את הריענון, כתוב  2018

 3 באופן נחרץ.  בדיעבד הבין, לגביך, שאולי בחקירה הציג כמה השערות

 4היה,  אז בסדר, אז אני מוכן לפרט לך מה הן, אתה לפני זה הצגת שאלה שהכול העד, מר זאבי:

 5 הכול היה השערות. לא, רגע, 

 6 לא אמרתי הכול. עו"ד אדרת:

 7אמרת, לא משנה, אני אומר לך מה אני, אני התייחסתי לזה גם מקודם, נתתי שם  העד, מר זאבי:

 8 פור של הכספים הקואליציוניים, כן? התייחסות מאוד רחבה לסי

 9 בחקירה במשטרה? כב' הש' לוי:

 10ארוכה, שאל ואותך ואמרת שרן לבנה אמר לך שהסיבה  לא ראיתי עדות כזאת עו"ד אדרת:

 11 שהם משלמים, איילים, 

 12אז תסתכל עוד פעם בחקירה שלי במשטרה ולזה התייחסתי, שנתתי לזה, לדעתי  העד, מר זאבי:

 13אתה יודע, שמע, אתה מנוסה בזה, אני פעם ראשונה מופיע במשטרה, זה קצת 

 14ות וזה על בסיס נושאים שהופיעו אחרת. אז נתתי שם, אני חושב, איזה שהן השער

 15 ה אני מוכן, אבל, בתקשורת שלא קשורים למקרה שלנו, אם אתה רוצה להיכנס לז

 16 מה זה לא קשורים למקרה שלנו? עו"ד אדרת:

 17 שקשורים למיון בקריית שמונה.  העד, מר זאבי:

 18חס למה אתה מתיי  318נגיע לזה תכף, למיון בקריית שמונה. בחקירה שלך בעמוד   עו"ד אדרת:

 19שאמרת במשטרה שבאותו אירוע שהיה עם מתן, שהוא התנהג כמו בעל הבית, 

 20 תה זוכר? כמו הבוס. א

 21 בשיחה, בפגישה הדו שבועית עם חגי, שחגי נטש בזעם, כן.  העד, מר זאבי:

 22אתה אומר ככה, אני מקריא, הוא לא הציג עצמו כלקוח, ניסית להכניס לי מילים  עו"ד אדרת:

 23ר למי שחקר אותך, אף אחד לא אמר לי, כולל מתן, שהוא בפה, זה אתה אומ

 24, כל האמירה הזו היא אחרי שהוזמנתי הלקוח. הוא התנהג כאילו הוא הלקוח

 25לעדות. כל העדות שלי במשטרה היא אחרי שכל הדבר הזה נחשף והתפוצץ 

 26ציבורית ממה שקראתי בתקשורת. שאני אומר שהוא התנהל כמו הלקוח זה על 

 27 ודע שכתוב על גבי עיתון. הסבר.סמך מה שאני י

 28 זה מהפרוטוקול של המשפט של איילים. העד, מר זאבי:

 29 כן.  אדרת: עו"ד

 30 מה? מה? מה להסביר?  העד, מר זאבי:

 31מה שאמרת פה, כל מה שאתה יודע שהוא התנהג כמו הלקוח זה על סמך מה שאני  עו"ד אדרת:

 32הוא הציג את עצמו יודע שכתוב על גבי עיתון. קודם סיפרת שהייתה שיחה ו

 33 והייתה מריבה, פה אתה אומר שקראת את זה מהעיתון. 
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 1מישהו  זה שני דברים שהם די דומים, אבל בשיחה הוא היה באמת, התנהג כמו העד, מר זאבי:

 2שהוא בעל המאה ובעל הדעה, הצורה שבה הוא נבח, נבח על חגי מנהל הצוות, גם 

 3ן אדם הזה בא לפגישה ולמה הוא בך הייתה מעוררת סימני שאלה ותהיה, למה הב

 4נובח על מישהו שהוא לא מכיר. לגבי זה שהוא בסוף היה, הוא לא, מה זה הלקוח? 

 5 נו אחר כך, לא, אתה יודע, שהוא בסוף זה ששילם את הכסף, כן? זה ידע

 6אוקי. תראה, אני אעבור לשאלה הבאה. אתה אומר, שאני אומר שהוא התנהל  עו"ד אדרת:

 7 ל סמך מה שאני יודע שכתוב על גבי העיתון.כמו הלקוח, זה ע

 8 נו,  העד, מר זאבי:

 9 יש לך הסבר למשפט הזה? עו"ד אדרת:

 10ף דעתך, מה אני אסביר לך במשפט הזה? שמה? שמה? אני לא, אני לא יורד לסו העד, מר זאבי:

 11אתה לוקח מהמשפט של האיילים שאני אמרתי שהוא לקוח ממה שקראתי 

 12 בעיתון?

 13 זה מה שאמרת פה. כן,  עו"ד אדרת:

 14 נו. העד, מר זאבי:

 15 אז אני שואל אותך, מזה למדת שהוא הלקוח? מהעיתון? עו"ד אדרת:

 16שורות שיש שם אתה תראה שגם   400מילה,  400-אני מניח שאם נקרא את עוד ה העד, מר זאבי:

 17אותם דברים שאמרתי פה, רגע, לא, לא, אותם דברים שאמרתי פה, רגע, תקשיב 

 18 לי,

 19 אני שומע אותך, שמעת אותי אומר משהו? :עו"ד אדרת

 20שנייה, אני רואה אותך בא לדבר. אותם דברים שאמרתי פה, אותם דברים  העד, מר זאבי:

 21, מתי הבנתי, מתי נאמי אמר לי, מתי דאוד אמר לי, שאמרתי פה על מתי נודע לי

 22אמרתי גם במשפט, בפרוטוקול שאתה מחזיק כרגע בידך. אז לקחת שורה עכשיו, 

 23 ה מוציא אותה מהקשרה, אז מה אני אעשה?את

 24 אז מה למדת מהעיתון?  עו"ד אדרת:

 25 אני לא יודע איך להתייחס לזה.  העד, מר זאבי:

 26 זאת. מה למדת מהעיתון שלא ידעת בזמן אמת? אז תתייחס בכול  עו"ד אדרת:

 27 , ידעתי, בזמן אמת ידעתי כאשר דאוד גודוביץ' ואמיר נאמי עדכנו אותי העד, מר זאבי:

 28 מי זה גודוביץ'? גודובסקי. עו"ד אדרת:

 29 מה אמרתי?  העד, מר זאבי:

 30 גודוביץ' אמרת. עו"ד אדרת:

 31אותי שאיילים הוא זה שמשלם. רגע, רגע, גודוביץ' זה אחר, סליחה. שהם עדכנו  העד, מר זאבי:

 32רגע, תעשה הבדלה, אני לא ידעתי שהם, אני לא ידעתי שהם משלמים ריטיינר, 
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 1, לא את זה YNETי כעובד זה שהם משלמים את ההסכם הזה של  אני מה שידעת

 2 שהם משלמים, שהם משלמים לרונן צור את הריטיינר החודשי.

 3 כול לומר כן או לא?מה למדת מהעיתון? אתה י עו"ד אדרת:

 4 אני מנסה להסביר לך. העד, מר זאבי:

 5 לא הבנתי. עו"ד אדרת:

 6 שילמו את הדבר הזה, מהעיתון למדתי שבנוסף לזה שהם  העד, מר זאבי:

 7 מה זה הדבר הזה? עו"ד אדרת:

 8 , הם גם שילמו את הריטיינר החודשי.YNETאת השיתוף פעולה עם  העד, מר זאבי:

 9 חיד שלמדת מהעיתון?זה הדבר הי עו"ד אדרת:

 10 לא, אתה שואל אותי על שורה אחת אני עונה לך על שורה אחת. העד, מר זאבי:

 11 , אני מקריא לך, עכשיו, למה התכוונת עו"ד אדרת:

 12אם תקרא קצת אחורה אתה תראה בדיוק את אותם מילים, אני לא ממציא פה,  העד, מר זאבי:

 13 אתה יודע, זה אותו מקרה.

 14, לא זכר מתי התקיימה 3אתה אומר ככה, כותבת הפרקליטות בריענון בסעיף  עו"ד אדרת:

 15בדיעבד  הישיבה שבה נכח מתן. באותה פגישה מתן התווכח עם חגי פיינגולד,

 16התחיל להתחבר לך מה שאתה יודע היום? שמתן היה בעל המאה ובעל הדעה. ניסן 

 17קיימה לא הבין את הסיטואציה, מלבד הישיבה הזו ושיחת הטלפון שהת

 18באוקטובר לא היו בן מתן ובין ניסן יחסי עבודה. למה התכוונת שאמרת שלא 

 19 הבנת את הסיטואציה? 

 20 ניסן לא ניסן,  קודם כל אם אפשר אז העד, מר זאבי:

 21 סליחה.  עו"ד אדרת:

 22אני לא יודע, אתה תקריא לי את זה עוד פעם ומאיפה זה לקוח, כי אתה כאילו,  העד, מר זאבי:

 23 יה לסדר את המגירות של הראש. שיחת ריענון,אני צריך שני

 24 ריענון שלך בפרקליטות בחודש ינואר לפני שהעדת בתיק של איילים. עו"ד אדרת:

 25 אוקי. העד, מר זאבי:

 26וזה ציטוט, זה לא הקלטה, הם רושמים לנו דברים חשובים ממה שאתה אמרת  עו"ד אדרת:

 27שמו דברים שנשמעו מפיך באותו ריענון וזה מה שנתנו לנו, אז אני מניח שהם ר

 28 ולכן אני שואל, למה הכוונה שניסן לא הבין את הסיטואציה? 

 29 איזה סיטואציה? העד, מר זאבי:

 30 ך עוד פעם?להקריא ל עו"ד אדרת:

 31 כן, סליחה, אני,  העד, מר זאבי:
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 1לא זכר מתי התקיימה הישיבה שבה נכח מתן. באותה פגישה מתן התווכח עם חגי  עו"ד אדרת:

 2ובדיעבד התחיל להתחבר לו מה שהוא יודע היום, שמתן היה בעל המאה פיינגולד  

 3 ובעל הדעה. ניסן לא הבין את הסיטואציה. 

 4אילו בפגישה הזאת עם מתן לא הבנתי את הסיטואציה, שהוא באמת באותה עת, כ העד, מר זאבי:

 5 זה שבסוף משלם על זה כנראה. 

 6 מתי הבנת,  עו"ד אדרת:

 7אני לא טועה בעדות שלי הייתי די, או שזה היה קרוב יחסית למקרה, למרות שאם   העד, מר זאבי:

 8 לא מולי, כן? אבל אם אני לא טועה זה מופיע שמה בעדות של המשטרה.

 9 מתי הבנת את הסיטואציה?  "ד אדרת:עו

 10 אחרי שהתחילו להתפרסם עוד ועוד דברים. העד, מר זאבי:

 11 דיברת, מה זה להתפרסם? רק מהעיתונות? עו"ד אדרת:

 12 לא, אתה יודע, דברים שאני, אני,  העד, מר זאבי:

 13 שהבנת את הסיטואציה, עו"ד אדרת:

 14ממומן על ידי עמותת   YNETהפעולה עם  שהסיפור עם נאמי, הסיפור שבו שיתוף   העד, מר זאבי:

 15 איילים היה רגע שבו הבנתי שמשהו פה, איך אתה אומר? הבנתי את הסיטואציה. 

 16 זה היה סוד? עו"ד אדרת:

 17 שמה? מר זאבי: העד,

 18 שאיילים משלמת?  עו"ד אדרת:

 19 אני מבחינתי? למה זה סוד?  העד, מר זאבי:

 20אמיר נאמי המנכ"ל שלכם לבין עמותת  זה לא היה סוד. ראינו התכתבות בין עו"ד אדרת:

 21 איילים, שהדברים רשומים שחור על גבי לבן, נכון? 

 22 אוקי. אני לא ער להתכתבויות של המנכ"ל שלי, העד, מר זאבי:

 23 הראו לך קודם. עו"ד אדרת:

 24 את האישור הזמנה אתה מתכוון? העד, מר זאבי:

 25 תב את האישור הזה? מי למי?כן. מי כו עו"ד אדרת:

 26 אמיר לאיילים.  ר זאבי:העד, מ

 27 אמיר לאיילים?  עו"ד אדרת:

 28 סליחה, איילים לנאמי, סליחה.  העד, מר זאבי:

 29 לאמיר נאמי, עו"ד אדרת:

 30 אישור הזמנה.  העד, מר זאבי:

 31 בזמן אמת אתה חשוף להתכתבות הזאת? כב' הש' לוי:

 32אבל את זה , YNET, לשלוח משהו לYNETלשים משהו ללא, הוא רק אמר לי  העד, מר זאבי:

 33 אני לא מכיר.
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 1אתה, שנודע לך, אני מניח שזה אחרי שהדבר היה ידוע למנכ"ל שלך ולרונן צור  עו"ד אדרת:

 2 ולאיילים ולכל השאר, שנודה לך, אתה פנית לאמיר,

 3 שנודע לי מה? העד, מר זאבי:

 4על כך עם אמיר נאמי, דיברת על כך , אתה דיברת YNETשאיילים מממנת את  עו"ד אדרת:

 5 רונן צור, שאלת מה קורה פה? עם 

 6 דיברתי עם רן,  העד, מר זאבי:

 7 לא עם רן, אני לא שאלתי על רן, תכף נגיע לרן.  עו"ד אדרת:

 8 שנייה, אני רוצה, אני, יכול מאוד להיות, אני לא זוכר. העד, מר זאבי:

 9עם ך, אני אומר לך שאין שום זכר שדיברת לא זוכר? מהמנכ"ל שלך עם הבוס של עו"ד אדרת:

 10 מי מהם על הנושא.

 11 אוקי.  העד, מר זאבי:

 12 אתה זוכר אחרת?  עו"ד אדרת:

 13אני לא זוכר אחרת, אני פשוט לא זוכר, לי זה היה מוזר, אוקי? בגלל שדיברתי על  העד, מר זאבי:

 14, יכול זה עם רן, אז אני מניח שגם שאלתי על זה את אמיר או את רונן, נראה לי

 15 גיד לך סתם דברים שאני לא,להיות שגם לא, אני לא רוצה לה

 16 בוא נדבר רגע על רן, הרבה אינפורמציה שמסרת פה זה דברים ששמעת מרן, נכון?   עו"ד אדרת:

 17 כן.  העד, מר זאבי:

 18 רן זה רן לבנה.  עו"ד אדרת:

 19 כן.  העד, מר זאבי:

 20 ם האלה? רן לבנה, אתה הכרת אותו קודם לאירועי עו"ד אדרת:

 21 לא.  העד, מר זאבי:

 22רן לבנה הוא לא בוס שלך, לא מעסיק שלך, לא מקביל אליך במשרד, אין לו שום  רת:עו"ד אד

 23 קשר לרונן צור, נכון? 

 24 היה לו דרך, דרך החברה שהוא עבר בה.  העד, מר זאבי:

 25 הוא שייך לרונן צור?  עו"ד אדרת:

 26 הוא לא שייך לרונן צור,  העד, מר זאבי:

 27 במסגרת העבודה? הוא בוס שלך? מנהל שלך? הוא יכול לתת לך הנחיות הוראות עו"ד אדרת:

 STATE 28הוא לא בוס שלי, הוא לא מנהל שלי, אבל התיק הזה, הלקוח הזה, ה  העד, מר זאבי:

OF MIND  .29 שהיה שהם מובילים אותו 

 30  אז הוא בכיר ממך היה בליווי פה? עו"ד אדרת:

 31יווי? הם הביאו, איך, ב בכיר בליווי? תקרה לזה ככה, הוא לא, מה זה בכיר בל העד, מר זאבי:

STATE OF MIND  .32 שלי הם הביאו את זה והם ניהלו את כל המהלך 
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 1אז למה דברים שאתה רוצה לשאול, לבדוק, לקבל אינפורמציה אתה הולך לרן  עו"ד אדרת:

 2 לבנה ולא הולך לממונים עליך? 

 3 גופים שעובדים ביחד,  2כי יש פה קונסטלציה של  ר זאבי:העד, מ

 4 כן,  עו"ד אדרת:

 5של צור ושל עובד, רן הוא האיש שאני עובד מולו בטרה, עוד פעם, מכניס אותך  העד, מר זאבי:

 6שלי, זה לקוח אחד מיני כמה, כן? רן היה איש שידע  STATE OF MINDלתור ה  

 7ווקא ברמה הזאת שאתה בוחן אותה, לתת לי את התשובות להמון דברים לאו ד

 8היה האיש שממנו יכולנו, ממנו יכולתי  ברמה עכשיו המשפטית או לא משנה. רן

 9לקבל גם אינפוטים, גם זה, חלק מהדברים אתה יודע, שאתה עובד ביחד עם 

 10 מישהו אז נוצר ביניכם קשר שהוא משתף אותך בדברים. 

 11ים בדברים ופתאום שניהם מתגלה לכם איזה הכול יופי, אתה מדבר עם רן, משתפ עו"ד אדרת:

 YNET ,12לא בסדר, נכון? שאיילים מממנת את  שהוא נתון שאתם חושבים שהוא

 13, נכון? לא יתפוצץזה נכון? אמרת שדיברת על זה עם רן וגם רן אמר שבסוף זה 

 14 שומעים. 

 15 כן, סליחה.   העד, מר זאבי:

 16אומר לרן אני לא יודע, אתה רוצה ואני שואל אותך מדוע בשלב הזה אתה לא  עו"ד אדרת:

 17הולך לברר מה קורה פה עם הממונים עלי,   לדבר עם עובד יחזקאל הבוס שלך, אני

 18 למה אתה לא עושה את זה?

 19 לא יודע.  העד, מר זאבי:

 20במפגשים שהיו המפגשים השבועיים, הדו שבועיים, הם היו בדרך כלל במשרד של  עו"ד אדרת:

 21 טרה? 

 22 כן, לפי מה שאני זוכר.  העד, מר זאבי:

 23 עובד יחזאל משתתף בחלקם? עו"ד אדרת:

 24 כן.  העד, מר זאבי:

 25עכשיו, לך ידוע שבמקרים שגם פאינה השתתפה וגם עובד יחזקאל השתתף היו  עו"ד אדרת:

 26 יחות על נושאים פוליטיים, ביניהם הרבה ש

 27 שאנחנו לא היינו חלק מהם.  העד, מר זאבי:

 28 אבל אתה יודע מזה, נכון? עו"ד אדרת:

 29 כן.  העד, מר זאבי:

 30 פוליטיקה. היו בחדרו של עובד, הם מדברים  עו"ד אדרת:

 31 חלק מהישיבות היו גם בפורום שלנו. העד, מר זאבי:

 32 כן.  עו"ד אדרת:

 33 לא,  העד, מר זאבי:
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 1שמעת את הנושאים האלה, אתה לא התערבת בהם כי זה לא היה התפקיד שלך,  עו"ד אדרת:

 2אבל שמעת שיחות פוליטיות, נכון? ואתה, האם זה נכון שבאיזה שהוא מקום אתה 

 3שלא, בלשון לא הכי יפה בעולם, שלא כל כך שמים על הרגשת קצת ממודר, 

 4 העבודה שלך, זה נכון?

 5 ממש לא. העד, מר זאבי:

 6 לא?  ד אדרת:עו"

 7 העבודה שלי היא לא פוליטיקה.  העד, מר זאבי:

 8 לא, זה לא היה בקשר של פוליטיקה. עו"ד אדרת:

 9 אז לא הבנתי מה, מה אתה רוצה להגיד? העד, מר זאבי:

 10לעבודה שלך שאתה עשית שהיית בא עם הדיווחים, עם הסטאטוסים, האם קשר  עו"ד אדרת:

 11 ין את האנשים? הייתה לך תחושה שזה לא כל כך מעני

 12לא באופן אישי, אני פשוט, תדמיין ישיבה שיש כמה נושאים. אחד מהנושאים  העד, מר זאבי:

 13נושאים לדיון  4נושאים זה תקשורת, אוקי? אתה רצית לבוא ולעלות  5מתוך 

 14מהם, לא הגעת להציג אף אחד מהם. זה  3בשביל לקבל החלטה מה עודים עם 

 15 שבוע, גם היום. בסדר, זה קורה בכל ישיבה בכל 

 16 אז הייתה לך תחושה כזאת שאתה לא,  עו"ד אדרת:

 17לא, כי זה משהו שגרתי. יש ישיבה, אתה חלק מישיבה, לפעמים אתה מעלה את  העד, מר זאבי:

 18 לה את הכול. הכול, לפעמים אתה לא מע

 19, אתה אומר ככה, שאתה מדבר על הפגישות הדו שבועיות, 54בהודאה שלך, שורה   עו"ד אדרת:

 20אני כל פעם הגעתי עם החומרים, עם הסטאטוס השבועי של מה עשיתי ומה אני 

 21 הולך לעשות ולא זכיתי לעניין רב בפגישות, כך אני הרגשתי. 

 22 רק תמשיך בבקשה.  עו"ד קרמר:

 23ה מה שדיברנו כבר. עובד גיבר עם פאינה הרבה פעמים בתחום הפוליטיקה ז עו"ד אדרת:

 24וד ועובד למשרד הפרטי של עובד ואותנו שחררו, ובתום כל פגישה עברו פאינה, דא

 25אבל לא על זה שאלתי אותו, זה סתם חלק מההקשר. מה התכוונת לא זכיתי 

 26 לעניין רב בפגישות, כך אני הרגשתי? 

 27עוד חלק מהפגישה הגדולה יותר, אני לא, לא מבין מה, לאן אתה חותר, זה היה  העד, מר זאבי:

 28 אני מודה, לא מבין.

 29 קודם כל אתה לא צריך להבין למה אני חותר, אתה צריך לענות תשובות.  עו"ד אדרת:

 30אז אני עונה לך תשובות אמת, אתה שואל אותי על התחושות שלי וכאילו נפגעתי  העד, מר זאבי:

 31 ס אותי לאיזה, ואתה מנסה להכני

 32 אני לא מנסה כלום. עו"ד אדרת:

 33 אוקי, נו? אז ישיבה הבאה אני אציג.  לא זכיתי להציג את כל, את כל הדברים, העד, מר זאבי:



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

 2018ספטמבר  12 

 

 3173 

 1אני לא מנסה לייחס לך כלום, אני מקריא מה אתה אמרת וזה בהודאה, זה לא  עו"ד אדרת:

 2בפגישות, כך אני תרשומת של הפרקליטות. אתה אומר לא זכיתי לעניין רב 

 3 הרגשתי.

 4 נכון, אוקי. העד, מר זאבי:

 5 אתה מדבר על תחושה אישית שלך. עו"ד אדרת:

 6 אוקי, אז מה? , מר זאבי:העד

 7 אז כלום, זה מה שהרגשת, נכון? עו"ד אדרת:

 8לא, יכול להיות שהרגשתי ככה לגבי הנושא התקשורתי, אבל זה לא אומר שלא,  העד, מר זאבי:

 9ודם ממודר וזה, יש חומרים תקשורתיים, זה זכה לעניין אתה הצגת את זה מק

 10עניין בפגישות אחרות, זה כל מסוים בפגישות מסוימות, בפגישות אחדות ופחות 

 11 הסיפור. 

 12 בנושא של דרום איתן הרגשת שזה עובר מעל הראש שלך, נכון? עו"ד אדרת:

 13 זה היה מעל הראש שלי.  העד, מר זאבי:

 14 שם היית ממודר?  עו"ד אדרת:

 15 אני לא יודע אם המילה ממודר היא נכונה,  העד, מר זאבי:

 16 נכונה?אז תראה, איזה מילה כן  עו"ד אדרת:

 17 שאני, אני לא הייתי, לא ידעתי על זה בכלל. העד, מר זאבי:

 18 לא ידעת. עו"ד אדרת:

 19 לא.  העד, מר זאבי:

 20 וזה היה נושא שתפס נפח בעשייה ובפרסום.  עו"ד אדרת:

 21 יחסית. כן,  העד, מר זאבי:

 22 כן. ואתה לא היית שותף לו,  עו"ד אדרת:

 23 לא, רק בשלב המאוד מאוחר כמו ששמעת בהקלטה.  העד, מר זאבי:

 24אוקי. טוב. עכשיו, בוא נמשיך. תאמר לי, כשכיר שעובד בחברה של רונן צור, אתה  עו"ד אדרת:

 25התעניינת אי פעם לגבי לקוחות, מי משלם, מי מממן, איפה משלמים, מה מקור 

 26 כסף? ה

 27 לא.  העד, מר זאבי:

 28נה לאיילים למעט אותה שיחה שאתה אומר שרן האם ידעת מה הקשר בין פאי עו"ד אדרת:

 29 סיפר לך בהמשך? 

 30ידעתי שיש ביניהם איזה שהוא משהו, כן? לא, לא, לא כספי, לא זה, אני יודע מה  העד, מר זאבי:

 31כים שהם הערכים, מה הערכים שפאינה לפחות מקדמת, אני יודע מה הער

 32עושים דברים, יכולים מייצגים, אני יכול, יכול, אתה יודע, הם שני גופים שכן 
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 1לעשות דברים ביחד ועושים דברים ביחד. אני נפגשתי בהיבט הכספי רק בשת"פ 

YNET . 2 

 3מבחינת קידום ערכים משותפים, ראית שיש דברים משותפים בין פאינה בפעילות  עו"ד אדרת:

 4 יילים כגוף, עמותה שמקדמת )לא ברור(, האם זה נכון?הפרלמנטרית שלה לבין א

 5 לא בפעילות התקשורתית שאני בסוף הייתי אחראי עליה. י:העד, מר זאב

 6לא שאלתי על הפעילות התקשורתית, על הפעילות כללית. הרי הפעילות  עו"ד אדרת:

 7 התקשורתית היא משהו נלווה, נכון?

 8 לא תמיד, העד, מר זאבי:

 9 ך העיקר, זה שמענו.מבחינת עו"ד אדרת:

 10 קידמנו תקשורתית את פאינה בתקופה הזאת, לא, אם אתה בוחן מה הדברים ש העד, מר זאבי:

 11 תכך נעבור עליהם אחד לאחד.  עו"ד אדרת:

 12 אז פחות, מה?  העד, מר זאבי:

 13 כן.  עו"ד אדרת:

 14יילים, אז זה פחות, זה פחות הולם באיזה מן הלימה את הערכים של פאינה וא העד, מר זאבי:

 15התקשורתית, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שברמה היותר גבוהה, לא 

 16בטוח יש להם ערכים משיקים והלימה בין האג'נדה שלה לשלו. אבל ברמה 

 17התקשורתית שלי לא הייתה כמעט שום נגיעה באלמנטים שקשורים לדברים של 

 18 איילים. 

 19 לגבי כנס הצעירים?  עו"ד אדרת:

 20 לא יודע, ירידה מהארץ זה נושא שאיילים עוסקים בו?אני  העד, מר זאבי:

 21נושא של צעירים, ירידה של צעירים, העידו פה אנשים, אמרו שזה היה כנס חשוב,  אדרת:עו"ד 

 22שאיילים הייתה שותפה מלאה, אמר את זה רן לבנה, זה שקודם הסתמכת עליו, 

 23 שהיא הייתה שותפה פעילה בנושא הזה. 

 24ג'נדה לכנס הם היו פעילים, האם זה אחד מהערכים שרשומים להם באעוד פעם,  העד, מר זאבי:

 25של איילים ובמה שהם מקדמים, מעבר בירידה מהארץ? אני בטוח שאם תפתח 

 26את האתר שלהם גם עכשיו לא תמצא שום אלמנט כזה. הם מקדמים דברים 

 27 חשובים ונהדרים, אבל זה לא חלק מהם. 

 28, תקרא את הכתוב על 2985שלו במשפט פה בעמוד אמר רן לבנה בחקירה נגדית  עו"ד אדרת:

 29מעית זו דוגמא קלאסית של שיתוף בין עמותה לבין פרלמנטר שבהם הכנס, חד מש

 30 יש, שלהם יש אג'נדה משותפת, פעילות משותפת. 

 31 אוקי, זה ככה הוא רואה את הדברים, מה אני אגיד לך? העד, מר זאבי:

 32 אתה רואה אחרת, עו"ד אדרת:

 33 אני לא רואה אחרת, אני רואה את זה ככה,  העד, מר זאבי:
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 1 לי להשלים. תן עו"ד אדרת:

 2 סליחה. העד, מר זאבי:

 3 אתה רואה אחרת, אתה רואה מבחינתך את המטרה העיקרית והיחידה והפרסום,  עו"ד אדרת:

 4 לא, לא, לא, העד, מר זאבי:

 5 תן לי להשלים, עו"ד אדרת:

 6 אתה מנסה לייחס לי.אבל אתה אומר משהו לא נכון,  העד, מר זאבי:

 7הכנס, של הצעירים, על האנשים שהשתתפו בו, על ולפי גרסתך כל הנושא של  עו"ד אדרת:

 8הצגת הנושא החשוב מאוד שהיה באותו זמן בעייתי מאוד של ירידה מהארץ, 

 9הכול לגרסתך היה פיקציה בשביל לתת פרסום לפאינה קירשנבאום בכותרת 

 10 ו?בעיתון, זה מה שאתה רוצה להגיד לנ

 11 תכניס לי מילים לפה, אני לא אמרתי את המילה פיקציה, אז אל  העד, מר זאבי:

 12 בלי פיקציה.  עו"ד אדרת:

 13 תן לו להשיב. כב' הש' לוי:

 14אני חושב שאתה פשוט עושה פה השוואה שאי אפשר לעשות. אני אסביר לך למה,  העד, מר זאבי:

 15ותות ובין חברי כנסת, שרן הסתכל, רן אומר שיש, שזה תרם שיתוף פעולה בין עמ

 16גם אני, גם אני מסכים איתך, גם אני מסכים עם האמירה הזאת. זה לא קשור 

 17את הערכים או  לשאלה המקורית שלך. אתה שאלת אותי האם הכנס הזה מסמל

 18 את הדברים שבהם מתעסקת איילים. התשובה היא לא. 

 19 איך אתה יודע שלא?  עו"ד אדרת:

 20 ר את איילים לפני המשפט גם.כי אני קצת מכי העד, מר זאבי:

 21 ואם איילים,  עו"ד אדרת:

 22והם לא מתעסקים, אני אגיד לך במה הם מתעסקים? בלבנות ישובים בדרום,  העד, מר זאבי:

 23 פרי סטודנטים בצפון ובפריפריה ובפיתוח, לא בירידה מהארץ. בלבנות כ

 24 ים לברלין,וירידה של צעירים, זה ארגון של צעירים, בריחה של צעיר עו"ד אדרת:

 25 אתה מנסה לשכנע אותי מה הם עושים? תבדוק מה הם עושים.  העד, מר זאבי:

 26 אני אשאל אותם מה הם עושים, עו"ד אדרת:

 27ם מה הם עושים. תסתכל באתר שלהם, הם לא מתעסקים בירידה תשאל אות העד, מר זאבי:

 28ום, גם מהארץ, הם ארגון שיש לו, יש לו פה זכויות רבות בפיקוח הכפרי, גם בדר

 29בצפון, פאינה היא שותפה אמיתי שלהם לדברים האלה, אבל בוא, בין זה לבין 

 30ס במה הם מתעסקים, הם לא מתעסקים בירידה מהארץ. תכנס לאתר שלהם, תכנ

 31לאני מאמין שלהם, תכנס למסמכי העמותה שלהם, מה הנושאים שהם מקדמים, 

 32ן אותי זה פיקציה וכל לא תמצא שום דבר כזה. אז בן זה לבן להגיד של מה שעניי

 33 מה שאמרת, אני חושב שזה לא, שזה לא נכון ההשוואה הזאת. 
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 1הם דחפו את הכנס כי , הוא אמר לגבי איילים  2992אותו רן לבנה גם אמר בעמוד   עו"ד אדרת:

 2 מדובר באותה אג'נדה. 

 3 אז הוא אמר, מה אתה רוצה ממני? העד, מר זאבי:

 4 אז זו דעתך. עו"ד אדרת:

 5 שמעת את דעתי, אני אגיד לך אותה עוד פעם. י:העד, מר זאב

 6 אל תגיד עוד פעם, אמרת. עו"ד אדרת:

 7 אוקי. העד, מר זאבי:

 8עכשיו הנושא, הנושא, לא הפרסום בעקבותיו, הנושא של ירידה מהארץ, של  עו"ד אדרת:

 9ירידה של צעירים, של בריחה לברלין ומקומות אחרים, הוא נושא שהיה בתודעה 

 10 תקופה, נכון?  הציבורית באותה

 11 גם אמרתי את זה פה.  העד, מר זאבי:

 12 הנושא עצמו הוא חשוב, נכון? מניעת ירידה.  עו"ד אדרת:

 13 דעתי האישית? מה זאת אומרת אם הוא חשוד? זאבי: העד, מר

 14 הוא נושא,  עו"ד אדרת:

 15ה אתה צריך להבין, אני מסתכל על זה ממשקפיים שמה היה תפקידי, תפקידי הי העד, מר זאבי:

 16 להיות יועץ התקשורת של הלקוח. 

 17 רק רגע, כן.  כב' הש' לוי:

 18ר הוא חשוב, זה נושא חשוב, אתה אז מהמקום הזה אני לא מסתכל, שאתה אומ העד, מר זאבי:

 19מרים את זה לאיזה גובה, אתה יודע, אני מסתכל על זה בתור סיטואציה שמאוד 

 20זה על סדר היום ולטובת נוחה עכשיו לדבר על זה, לעשות על זה כנס, לעלות את 

 21 הלקוח שלי. אתה מרים את זה לאיזה גובה שהוא לא נכון.

 22מאוד מאוד צרה, מה התועלת שאתה מפיק מכנס ולכן הראיה שלך היא ראיה  עו"ד אדרת:

 23כזה ומי שאתה אומר שהוא הלקוח שלך ולא לראות שהכנס הזה מביא באמת 

 24במדינה, מה לעשות, איזה לעצירת ירידה בתודעה הציבורית, מדבר אל גורמים 

 25פעולות לעשות למנוע את זה, זה לא במבט שלך. אתה מסתכל האם זה הביא 

 26 ם כן או לא.פרסום לפאינה קירשנבאו

 27סליחה, זה לא מבט לא שלי, לא של רן, לא של עובד, לא של רונן וגם לא של פאינה.  העד, מר זאבי:

 28את זה לתודעה, זה  אתה לא עוצר בזכות כנס את הירידה מהארץ, אתה מעלה

 29 הכול. 

 30 נכון, והעלאה לתודעה היא חשובה? עו"ד אדרת:

 31ה מה שאני עוסק בו. היא לא עוצרת, אתה מרים בסדר, זה מה שאני עוסק בו, ז העד, מר זאבי:

 32 את זה לאיזה גובה שאני, 
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 1מה זה לא עוצרת? בטח זה לא יגרום באותו יום שתיפסק, אבל זה מביא לתודעה  עו"ד אדרת:

 2 יבורית, הצ

 3זה התפקיד שלי, זה התפקיד שלי, זה בדיוק מה שעשיתי, אמרתי לך את זה  העד, מר זאבי:

 4רוצה להגיד את זה במילים שלך, מה שאני עשיתי זה  במילים אחרות. אם אתה

 5 לדאוג שהנושא יקבל תודעה ובמרכז הנושא עומד הלקוח. 

 6צם הנושא עליו, ההעלאה שלו אבל העלאה לתודעה, אתה משרת לקוח אבל גם ע עו"ד אדרת:

 7 לתודעה הציבורית, יש לה חשיבות בפני עצמה, זה נכון?

 8 אני בטוח.  העד, מר זאבי:

 9. 42-50עכשיו, אני רוצה לצטט ממך מרונן צור, בהודאה השנייה שלו, שורות  רת:עו"ד אד

 10 הפרקטיקה של נבחרי ציבור, מקשיב?

 11 כן.  העד, מר זאבי:

 12חרי ציבור שמאמצי אידיאולוגיה של עמותה ידועה לנו ממקרים הפרקטיקה של נב עו"ד אדרת:

 13ודל שמוכר לנו. אחרים. כאשר הגיע אלינו הפרויקט הזה מבחינתנו זה היה במ

 14כלומר עמותות שמבקשות לקדם נושא חברתי וחבר כנסת שהתגייס לעזור להם. 

 15 קודם כל הפרקטיקה הזאת מוכרת לך?

 16 יודע, יש לה רבדים.  היא מוכרת לי, אבל אתה העד, מר זאבי:

 17 יש לה רבדים. אתה עשית שימוש בפרקטיקה הזאת במסגרת תפקידך?  עו"ד אדרת:

 18 כלכלי, כספי.   GIVE AND TAKEשמעית כן, אבל לא שיש שם חד מ העד, מר זאבי:

 19כמו שאתה אומר, זה נהנה וזה  GIVE AND TAKEעזוב רגע את הכסף, יש   עו"ד אדרת:

 20ף מקדמים את האג'נדה וחבר הכנסת או איש הציבור אינו חסר. עמותה או הגו

 21 מקבל פרסום, נכון? 

 22בהמון מקרים יש את זה, אבל עוד פעם, אם אתה שם את הכסף בצד וזה כמו  העד, מר זאבי:

 23דוחפת את ניקח דוגמא של ארגון שוויון בנטל, אוקי? זה עמותה לכל דבר והיא 

 24בנושא הזה כנושא שטוב להם נושא הגיוס לכולם, כן? אז יש חברי שהם רואים 

 25ציבורית, הם לא נמצאים באיזה עסקה עם שוויון בנטל, כן? עם הארגון, כן? אבל 

 26 הם כן יקדמו דיון והם כן יקדמו מסע אלונקות לירושלים.

 27 ומי מממן את הפעילות הזאת? עו"ד אדרת:

 28 מאוד מה הארגון הזה ומי מממן אותו, כן? תלוי העד, מר זאבי:

 29 רגון או העמותה מממנים.הא עו"ד אדרת:

 30 לא תמיד. העד, מר זאבי:

 31 אלא? עו"ד אדרת:

 32 לעשות כנס בכנסת לא עולה כסף.  העד, מר זאבי:

 33 ובדברים אחרים? פעילויות אחרות? עו"ד אדרת:
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 1 פעילויות אחרות אז כן. העד, מר זאבי:

 2חברי  שהארגון, העמותה מממנת את הנושא, מובילה אותו ומגייסת הסיטואציה עו"ד אדרת:

 3 כנסת או איש ציבור כדי להביא את זה לתודעת הציבור,

 4 פרקטיקה ידועה. העד, מר זאבי:

 5 פרקטיקה ידועה. אתה אישית גם נקטת בפרקטיקה הזאת, נכון?  עו"ד אדרת:

 6כנסת, גם שרים. אבל עוד פעם, יש  אני מניח שלאורך השנים שלי כן, גם עם חברי העד, מר זאבי:

 7טיקה אם אתה מוציא החוצה את הנושא הכספי, כן? אני הבדל, זה לא אותה פרק

 8בכוונה נתתי את הדוגמא של שוויון בנטל כי זה דוגמא שראיתי במה שנקרא מעין 

 9 שלי.

 10 אני מדבר איתך על הפרקטיקה של חיבור בין עמותה,  עו"ד אדרת:

 11 נטרסים.שילוב אי העד, מר זאבי:

 12 שילוב אינטרסים, זה קיים, נכון? עו"ד אדרת:

 13 ציבוריים, כן.  ד, מר זאבי:הע

 14עכשיו, תראה, הזכרת קודם, לא זוכר כבר באיזה הקשר, את הנושא של חדר מיון  עו"ד אדרת:

 15 קדמי בקריית שמונה, נכון?

 16 נושא כאוב מאוד, כן.  העד, מר זאבי:

 17אוב, חדר מיון זה נושא כאוב תמיד, אנשים מגיעים עזוב רגע את הכאוב או לא כ עו"ד אדרת:

 18 צבים לא טובים.לשם במ

 19 כן, אין שם. העד, מר זאבי:

 20 עכשיו, זה נכון שאתה היית חבר בתנועת שינוי כיוון?  עו"ד אדרת:

 21 מה זה חבר? אני אחד המייסדים שלה, זה לא, זה תנועה, כאילו, העד, מר זאבי:

 22רסים בתנועה הזאת, זה תנועה חיובים מאוד, שלא תחשוב זה תנועה. יש לך אינט עו"ד אדרת:

 23הו שאני חושב משהו לא בסדר. למעשה היא קמה לקידום אינטרסים של מש

 24 תושבי אצבע הגליל. 

 25 של אזור אצבע הגליל, כן.  העד, מר זאבי:

 26נכון שהייתה בעיה וסגרו את המיון הקדמי בקריית שמונה, אתם, אותה תנועה,  עו"ד אדרת:

 27תם קמפיין עמותה? אותה תנועת שינוי כיוון שאתה אחד ממייסדיה ערכ אגב זה

 28 תקשורתי רחב היקף, נכון?

 29 כן, כמה פעמים, זה לא עזר.  העד, מר זאבי:

 30 ולצורך הקמפיין הזה אתה גייסת גם את פאינה קירשנבאום.  עו"ד אדרת:

 31תתראייני לנושא הזה. אבל עוד פעם, מה זה גייסתי? אמרתי לה תקשיבי, בואי  העד, מר זאבי:

 32 ?אני פה המוטיבציה שלי ממקום אחר, כן
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 1לא חשו עכשיו מוטיבציה, אני רוצה להראות על הדרך. אמרת בהודעה שלך  עו"ד אדרת:

 2פניתי לפאינה וביקשתי ממנה להתראיין לנושא כדי לשמור את הנושא   261בשורה  

 3ואנחנו נרוויח את הנושא בסדר גבוה על סדר היום. כך גם היא תרוויח תקשורת 

 4 היום, מדויק? 

 5 כן.  העד, מר זאבי:

 6 עכשיו, אגב, דרת:עו"ד א

 7 אחרי זה התגלה כל הסיפור עם הזה, כן?  העד, מר זאבי:

 8 התגלה הסיפור, עו"ד אדרת:

 9 לא הבנתי על מה אתה מדבר.  כב' הש' לוי:

 10 ו, אני לא יודע אם יש לנו מקום לפתוח את זה עכשי העד, מר זאבי:

 11 שוב תגיד לא חשוב. אם אתה אומר אני צריך להבין על מה אתה אומר, אם לא ח כב' הש' לוי:

 12 לא חשוב.  העד, מר זאבי:

 13 כן. כב' הש' לוי:

 14 לאוקטובר,  25-31בסטאטוס השבועי מתאריך  עו"ד אדרת:

 15 . 586ת/ כב' הש' לוי:

 16ראיון אצל רזי ברקאי, סגירת המיון הקדמי בקריית   26.10כן אדוני. אני רואה פה   עו"ד אדרת:

 17ון? עכשיו, הנושא הזה היה יוזמה שמונה. אתה סידרת ראיון אצל רזי ברקאי, נכ

 18 אישית פרטית שלך. 

 19 לא, במסגרת תפקידי.  העד, מר זאבי:

 20 תפקידך מה? לקדם את הנושא של שינוי כיוון שלכם,  עו"ד אדרת:

 21 יכולתי להביא הרי כל אחד להתראיין לדבר הזה. עד, מר זאבי:ה

 22 איך כל אחד יכולת להביא? עו"ד אדרת:

 23 , זה היה חם, זה היה נושא חם. כי זה היה העד, מר זאבי:

 24 אתה בחרת לפנות לפאינה קירשנבאום. עו"ד אדרת:

 25 נטרסים שלה. מה זה לפנות? היא לקוחה שלי, אני קודם כל צריך לפנות לאי העד, מר זאבי:

 26 אז איזה אינטרס שיחק פה? של פאינה או שלך?  עו"ד אדרת:

 27 אני? מה זאת אומרת. העד, מר זאבי:

 28 י כוון אתה אחד המייסדים.שינו עו"ד אדרת:

 29כן, אבל אין לי אינטרס בתוך שינוי כיוון, אין לי אינטרס שם. האינטרס שלי  העד, מר זאבי:

 30 בצהריים. 2שיהיה לי פעם אחת רנטגן אחרי שעה 

 31לא בחדר מיון, האינטרס לתת לנושא הזה ביטוי תקשורתי, להביא אותו למודעות  עו"ד אדרת:

 32 הצבור.
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 1לאוקטובר באותה תקופה, אתה   26א היה על סדר היום באותה תקופה, תעשה  הו העד, מר זאבי:

 2 תראה, זה נושא שחי. 

 3 ואתה, עו"ד אדרת:

 4 יש עליו סיפור שקשור לכספים הקואליציוניים של ישראל ביתנו.  העד, מר זאבי:

 5 כן, כן, אתה רוצה להכניס את זה למרות שאמרת קודם שזה לא פשוט.  עו"ד אדרת:

 6 אם אתה רוצה לדבר על זה,  בי:זאהעד, מר 

 7לא רוצה לדבר על זה, רוצה לדבר רק על כך שאתה ראית לנכון לפנות לפאינה  עו"ד אדרת:

 8 קירשנבאום כדי לקדם את הנושא הזה.

 9אז אני אתן תשובה מלאה, אני אתן תשובה מלאה, הוא רוצה פיסות בלי שאתה  העד, מר זאבי:

 10 תכיר את הכול, אז, 

 11 וצה שום פיסות.ר לא עו"ד אדרת:

 12 אוקי.  העד, מר זאבי:

 13 בבקשה. כב' הש' לוי:

 14 אתה עד אובייקטיבי פה, אתה לא עד אנטי. עו"ד אדרת:

 15 אתה מייצר, אתה גורם לי להיות. העד, מר זאבי:

 16 אני לא מייצר ממך שום דבר, אני שואל אותך שאלה פשוטה,  עו"ד אדרת:

 17 ד. העעורך דין אדרת, לא להתנצח עם  כב' הש' לוי:

 18 אדוני, אני מתנגד לעדות הזאת, היא עדות שמועה,  עו"ד אדרת:

 19 מה התשובה? אין לי מושג מה הוא הולך להשיב.  כב' הש' לוי:

 20אדוני הבין כבר קודם, הוא הולך להתנדב פה לעלות נושא שהוא לא רלוונטי שיכול  עו"ד אדרת:

 21 לפתוח פה פתח ועוד חקירות. 

 22 סתכל היטב, המושבעים יצאו מהבוקר, הם לא פה. י עורך דין אדרת כב' הש' לוי:

 23אדוני, אני לא מנסה להרשים אף מושבע, אני מתנגד שהעד יתנדב לעלות נושא  עו"ד אדרת:

 24 שהוא לא רלוונטי לענייננו.

 25 אבל שאתה שאלת אותי עליו.  העד, מר זאבי:

 26 לא שאלתי.  עו"ד אדרת:

 27 ה. כן. ודאני מנהל את הדיון. העד ישיב, ת כב' הש' לוי:

 28 אז כבודו שאל אותי לגבי,  העד, מר זאבי:

 29 לא שאלתי אותך, הוא שאל אותך, מה שהוא שאל אותך תענה לשאלה.  כב' הש' לוי:

 30 2015לאוקטובר  26-שאל אותי לגבי פשר ראיון שנערך עם פאינה קירשנבאום ל העד, מר זאבי:

 31ה רלונטית יתאודות סגירת המיון הקדמי בקריית שמונה. הסיבה שפאינה הי

 32לדבר הזה זה העובדה שגם המיון הזה, גם חדר המיון הקדמי בקריית שמונה נסגר 

 33בגלל הפסקה של הכספים הקואליציוניים, של הזרמת הכספים הקואליציוניים 
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 1של ישראל ביתנו, אני אלך שנייה אחורה, המיון הקדמי הזה, שהיום אין לנו מיון 

 2ישראל  ONCEכספים קואליציוניים. ב קדמי בצפון, פעל למעשה על ידי מימון

 3ביתנו הפסיקו את הכספים הקואליציוניים, לנו אין מיון באזור אצבע הגליל, אין 

 4וחצי  2לנו איפה לעשות גבס, אין לנו איפה לעשות רנטגן, אין לנו רופא אחרי 

 5 בצהריים.

 6 מה מקור המידע שלך? כב' הש' לוי:

 7 גם חקרו את זה.  מידע גלוי, מידע גלוי, יח"א העד, מר זאבי:

 8 חקרו. אז יש לך טענות על זה,  עו"ד אדרת:

 9 לא, לכן אני אומר, רגע,  העד, מר זאבי:

 10 לא, מה הטענה שלך פה? עו"ד אדרת:

 11לא, צריך לעשות שנייה הקדמה כי אתה מסביר לי שאני לוקח אותה כדי לקדם  העד, מר זאבי:

 12ב כספים קואליציוניים דווקא בגלל שבאותה עת הדיון היה סביאינטרסים שלי. 

 13של ישראל ביתנו וגם פאינה אומרת את זה בראיון, פאינה אומרת את זה בראיון 

 14וזה נמצא בעדות, בהודעה במשטרה, אתה יכול לראות את זה בהודעה במשטרה. 

 15פאינה אומרת שאכן אנחנו מימנו את המיון הקדמי בעזרת הכספים 

 16מצאים לך פה על הדיון, רק שם יוניים, אותם כספים קואליציוניים שנהקואליצ

 17 זה חיי אדם. אני יודע שזה פחות מעניין אותך, אבל שם זה חיי אדם.

 18 מה זאת החוצפה הזאת? תגיד לי, מה זה צריך להיות? עו"ד אדרת:

 19 סליחה, אני לוקח,  העד, מר זאבי:

 20 סליחה,  עו"ד אדרת:

 21 גיש, אני לוקח את זה בחזרה.זה נושא ר העד, מר זאבי:

 22 חיי אדם מה? מי מימן את חדר המיון הזה באותה עת? רת:עו"ד אד

 23 ישראל ביתנו. העד, מר זאבי:

 24 יפה. עו"ד אדרת:

 25 אתה אומר לי יפה ואני צריך להגיד להם תודה? העד, מר זאבי:

 26 כן.  עו"ד אדרת:

 27 למה? העד, מר זאבי:

 28 ד הבריאות?למה? איפה מדינת ישראל, משר עו"ד אדרת:

 29מנהלת מה שהמדינה הייתה צריכה ועכשיו שהמפלגה לא מממנת אז מפלגה  העד, מר זאבי:

 30 המדינה לא מממנת אף אחד לא מממן, למה? 

 31 אז על זה,  עו"ד אדרת:

 32האם זה קשור לעובדה שאותו מנהל בית חולים הפך להיות סגן ראש עיר בשכר  העד, מר זאבי:

 33 וכבר לא צריך לממן אותו?



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

 2018ספטמבר  12 

 

 3182 

 1 ביתנו? לפאינה קירשנבאום?על זה יש לך טרוניות לישראל  אדרת: עו"ד

 2 אני רק אומר דבר אחד, אתה ניסית לייחס לי פה משהו לא נכון, העד, מר זאבי:

 3 אתה בא לפה עם דעות קדומות, העדות שלך היא עדות שבאה ממקום רע.  עו"ד אדרת:

 4 ולא יהיה רופא ליד הבית.בסדר, תספר לי את זה שהבן שלך יהיה פצוע  העד, מר זאבי:

 5 אבל מי מימן עד אותה תקופה? עו"ד אדרת:

 6 אני צריך להגיד תודה לישראל ביתנו? העד, מר זאבי:

 7 כן, כן,  עו"ד אדרת:

 8 )מדברים יחד( 

 9 אני משלם אותו מס כמוך חביבי. העד, מר זאבי:

 10 אז תפנה למדינת ישראל ומשרד האוצר. עו"ד אדרת:

 11 אתה צודק, אתה צודק, לא רק משרד האוצר.  העד, מר זאבי:

 12 כן, טוב.  ש' לוי:כב' ה

 13טענות יש לך. עכשיו, תראה, ששואלים את רונן צור בהודאה שלו השנייה, בשורות  עו"ד אדרת:

 14מי היה לקוח, כל הנושא הזה, אתה יודע מה תשובתו? אתה שאלת אותו  34-37

 15 פעם? לא שומעים.

 16חה החדשה שלך, שהוגדר על ידו באופן יזום על ידו אלי, זה הלקולא, הלקוח כפי  העד, מר זאבי:

 17 פאינה קירשנבאום. 

 18 ככה הוא הגדיר לך? עו"ד אדרת:

 19 כן.  העד, מר זאבי:

 20 בעל פה, בכתב?  עו"ד אדרת:

 21 בעל פה אני מניח.  העד, מר זאבי:

 22 אז אני אגיד לך מה,  עו"ד אדרת:

 23סטאטוס שבועי פאינה קירשנבאום, כאילו אין פה אבל אתה יודע, בכל הדפים פה   העד, מר זאבי:

 24 לברוח. לאן

 25 גם על זה יש לו תשובה למה זה מופיע. עו"ד אדרת:

 26 אוקי. העד, מר זאבי:

 27הוא אומר ככה, מבחינתנו מי שקיבל את השירות אלו הן העמותות וכמובן  עו"ד אדרת:

 28זה לא   שפאינה נהנתה כמי שמובילה את זה בצד הפרלמנטרי. למה אתם צוחקים?

 29 א מתנהגת פרקליטות. נאה ולא יאה ככה לצחוק. זה לא היה, ככה ל

 30 רבותיי, כן.  כב' הש' לוי:

 31 כן. זה מה שאומר רונן צור, לא אני. מה זה התנועות ידיים? עו"ד אדרת:

 32 אין לי מה להגיד, אני לא רונן צור.  העד, מר זאבי:

 33 אתה מסכים עם מה שהוא אומר? כב' הש' לוי:
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 1 שמה? אבי:העד, מר ז

 2לקוחות היו העמותות ומי שנבחר להיות בפרונט מה שהוא אמר לך, שבעצם ה כב' הש' לוי:

 3 בהיבט הפרלמנטרי זו הגברת קירשנבאום. 

 4מי שהי הלקוח בצורה שבה זה הוצג לי, בצורה שבה אני פעלתי ובצורה שבה אני  העד, מר זאבי:

 5 ביצעתי זו פאינה קירשנבאום. 

 6ם עונה כך, ששואלים אותו למה בסטאטוס מופיע פאינה קירשנבאו רונן צור עו"ד אדרת:

 7, קביעת שם הלקוח זה כמו שם 353בפרוטוקול בתיק, בתיק העמותות, עמוד 

 8 מקצועי, כיוון שאנו בקשר עם פאינה וצוותה, זה היה קוד לשם הלקוח. 

 9 אני לא עבדתי בקודים.  העד, מר זאבי:

 10 זה מה שהוא אומר. עו"ד אדרת:

 11 דים, אני לא, סיימתי את השירות שלי.אני, אני אומר לך עלי, אני לא עבדתי בקו ר זאבי:העד, מ

 12 עכשיו תאמר לי, הסטאטוסים השבועיים האלה, למי הם מגיעים?  עו"ד אדרת:

 13 לממונים עלי. העד, מר זאבי:

 14 משהו פנימי?  עו"ד אדרת:

 15 לרונן ולאמיר.  העד, מר זאבי:

 16 נחשפים אליהם.זה, הם  עו"ד אדרת:

 17 ה לעוד אנשים.כן, אלא אם כן הם שולחים את ז העד, מר זאבי:

 18 לא יודע, מבחינתך. עו"ד אדרת:

 19 מבחינתי אמיר ורונן, הממונים. העד, מר זאבי:

 20 זאת אומרת זה מסמך פנימי בתוך החברה שלכם,  עו"ד אדרת:

 21 שלהם. העד, מר זאבי:

 22 דיווח שלך למנהלים שלך.  עו"ד אדרת:

 23 בדיוק. ר זאבי:העד, מ

 24 ה או לא, אתה לא יודע. מה נעשה עם זה, אם זה יוצא החוצ עו"ד אדרת:

 25 נכון.  העד, מר זאבי:

 26אבל אתה, מה, כשאומר לך הסנגור שרונן צור אומר שזה שם קוד ולא משקף את  כב' הש' לוי:

 27 הסיווג לקוח, זה מקובל עלייך? 

 28ודים, זה, זו הייתה הלקוחה שלי, זה מה לא, אמרתי, אני לא דיברו איתי בק העד, מר זאבי:

 29 ל מייל, בכל דבר.שרשמתי בכל מסמך, בכ

 30 אוקי.  כב' הש' לוי:

 31 לא היה לנו איזה שפת קודים במשרד להגדיר לקוחות.  העד, מר זאבי:

 32, לא הלכת ושאלת למה איילים, YNETואחרי שנודע לך שאיילים מממנים את  עו"ד אדרת:

 33 מה פתאום, למה לא, 
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 1י, כי מתאים לי לשאול שאלת אותי את זה בהתחלה, אני, אני כמעט בטוח ששאלת ר זאבי:העד, מ

 2 אותו. אבל אני לא זוכר משהו ספציפי, איזה אירוע ספציפי נקודתי או משהו. 

 3 למה? זה היה דבר שהיה מבחינתך מאוד מהותי.  עו"ד אדרת:

 4 היו דברים יותר מהותיים בחיים.  העד, מר זאבי:

 5 כן? אוקי.  עו"ד אדרת:

 6 לצערי. העד, מר זאבי:

 7, הסטאטוסים השבועיים, אבל 586ציגו לך פה את הסטאטוס ת/עכשיו תראה, ה עו"ד אדרת:

 8משום מה הוא לא מלא, אני לא יודע מדוע יש מסמכים שלא מופיעים פה.  586ת/

 9בחקירה, הוא גם סומן וסופרר על ידי   אני מציג לך את הקובץ מסמכים שהוצג לך

 10כבר החוקר. יש עוד עותק? עכשיו תראה, הנושא של כנס הצעירים בכנסת עלה 

 11 מהסטאטוס הראשון, נכון? אנחנו רואים בעמוד הראשון,

 12 כן.  העד, מר זאבי:

 13גיבוש כנס צעירים בכנסת, איך עוצרים את נטישת הדור הצעיר, ברלין כמשל.  עו"ד אדרת:

 14 ש מחפשים תאריך וכולי, נכון?בהמשך י

 15 כן.  העד, מר זאבי:

 16 התחלת לטפל בנושא, נכון?שאתה  DAY ONEזאת אומרת זה נושא שליווה מ  עו"ד אדרת:

 17 כן.  העד, מר זאבי:

 18 , שלא צורף למה שהתביעה, 2.6.14-עכשיו, יש פה את העמוד השני מה עו"ד אדרת:

 19 הגשנו את זה, הגשנו,  עו"ד קרמר:

 20יכול להיות, אני לא בודק טענות, אבל זה חלק רצף של מסמכים שגם סומנו על  עו"ד אדרת:

 21 ? 2.6.14-אתה רואה את המסמך מה ידי החוקר במספור ברצף. עכשיו,

 22 כן.  העד, מר זאבי:

 23הכותרת שלו מסמך רקע והכנה לפגישה פנימית, צוות פאינה קירשנבאום, נכון?  אדרת: עו"ד

 24והוא מדבר על הכנס, איך עוצרים את נטישת הדור הצעיר. המטרה של הכנס, 

 25מי כותב את הקונספט, העלאת הבעיה על סדר היום הציבורי, נכון? זה הקונספט.  

 26 זה? 

 27 מניח שרן.  לא יודע, לא רשום פה. אני העד, מר זאבי:

 28 אתה מניח שרן.  עו"ד אדרת:

 29 כן, לפי הזה פשוט, העד, מר זאבי:

 30 זה מסמך שהיה בפניך בזמן אמת. עו"ד אדרת:

 31 כן, בטח. העד, מר זאבי:
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 1פרלמנטרי עכשיו, גיוס כל הארגונים והתנועות המשתתפות בכנס לטובת מהלך  עו"ד אדרת:

 2חשיבה משותפת שלך ושל   ממשלתי לשיפור רמת החיים של הצעירים בישראל. זה

 3 רן? רעיון של רן בלבד? מה אתה זוכר? 

 4זה נראה כמו מסמך שבו באמת מציפים כל מיני רעיונות אבל אין פה עוד משהו  העד, מר זאבי:

 5 אתה יודע, מגובש, 

 6 ?כל דבר מתחיל בהצפת רעיונות, נכון עו"ד אדרת:

 7 נכון. העד, מר זאבי:

 8 מבין המון המון המון רעיונות שהצפתם, חלק גדול לא, עכשיו תסכים איתי גם ש עו"ד אדרת:

 9 לא יושם.  העד, מר זאבי:

 10 לא יושם בכלל, נכון? עו"ד אדרת:

 11 נכון.  העד, מר זאבי:

 12 , 3נגיע לזה תכף. עכשיו תראה, בסעיף  עו"ד אדרת:

 13אין את זה, אבל ראיתי את זה, אתם  586זה? יכול להיות שת/איפה זה במוצגים  כב' הש' לוי:

 14 אומרים שהמוצג הוגש בנפרד?

 15 לדעתי אצל רן לבנה.  עו"ד קרמר:

 16 תמצאו בינתיים עד שהסנגור.  כב' הש' לוי:

 17 יכול להיות, אדוני לא טענתי חס וחלילה שתלשו את זה או משהו.  עו"ד אדרת:

 18 טוב שנדע איפה זה. לא, לא, רק למען הסדר ה כב' הש' לוי:

 19 ון לדמויות ציבוריות, נכון?יש פה רעי 3עכשיו, בסעיף  עו"ד אדרת:

 20 כן.  העד, מר זאבי:

 21 שיבואו לכנס.  עו"ד אדרת:

 22 כן.  העד, מר זאבי:

 23 ויש פה רשימה ארוכה של שמות, חלקם באו, חלקם ירדו מהפרק, נכון? עו"ד אדרת:

 24 כן.  העד, מר זאבי:

 25 זוכר?עוז שהיה אמור לדבר על אחד מילדיו שירד מברלין, אתה כולל עמוס  עו"ד אדרת:

 26 כן.  העד, מר זאבי:

 27 אתם מדברים על לוז ראשוני, אתה רואה?  5בסעיף  עו"ד אדרת:

 28 כן.  העד, מר זאבי:

 29 ודברי הפתיחה, אלישבע מאזיה, נכון?  עו"ד אדרת:

 30 כן.  העד, מר זאבי:

 31 מה אמר לך השם הזה אז?  עו"ד אדרת:

 32 לא הרבה.  זאבי: העד, מר

 33 את התפקיד החשוב הזה לפתוח את הכנס הזה? לא שאלת איך נותנים לה  עו"ד אדרת:
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 1 לא יודע,  העד, מר זאבי:

 2 ארגון רוח חדשה.  עו"ד אדרת:

 3אני אגיד לך מה, אני לא התעכבתי על זה, טוב, אתה רואה רק את השורה  העד, מר זאבי:

 4ה וליברמן, אתה יודע, בסדר, אז הראשונה, אבל דברי פתיחה אלישבע, פאינ

 5 הרוח החדשה לדבר, אבל יש לך שם את פאינה וליברמן.נותנים לאיזה מישהו מ

 6 דקות ביחד. 15כולם  עו"ד אדרת:

 7 מה צריך יותר מזה? דברי פתיחה. העד, מר זאבי:

 8 אבל מי פותח את הכנס?  עו"ד אדרת:

 9 מי? העד, מר זאבי:

 10 אזיה.מי? אתה כותב, אלישבע מ עו"ד אדרת:

 11  א' זה לא אני כותב אז אל תכניס, העד, מר זאבי:

 12 של ארגון רוח חדשה. עו"ד אדרת:

 13 לא אני כותב. העד, מר זאבי:

 14 לא אתה כותב, אתה מודע לזה.  עו"ד אדרת:

 15 יש פה את אלישבע, פאינה וליברמן. העד, מר זאבי:

 16 אתה שואל מה פתאום אלישבע דברי פתיחה? עו"ד אדרת:

 17משהו שבשלב הזה מה יש מצב, יש מצב שלא, זה מסמך ראשון והכנה, לא, לא  העד, מר זאבי:

 18שיותר, מה שיותר מטריד אותי, אם זה באמת מעניין אותך, זה איך גורמים לכנס 

 19הזה להיות מעניין וזה לא על ידי מי מדבר לפני מי, זה מה הנושא ואיך מהדקים 

 20 אותו נכון.

 21 שאלת את רן למה אתה שם את אלישבע בפתיחה?   אני שואל אותך שאלה פשוטה, עו"ד אדרת:

 22 לא יודע. ר זאבי:העד, מ

 23 מי היא בכלל?  עו"ד אדרת:

 24 לא יודע. העד, מר זאבי:

 25 מה היא בכלל? מה תפקידה בכוח? עו"ד אדרת:

 26 רוח חדשה אני יודע בגדול, אני יודע מה זה רוח חדשה. העד, מר זאבי:

 27לא יודע מה הם קשורים לכנס ארגון  מה היא קשורה לכנס? אמרת שאתה עו"ד אדרת:

 28 הצעירים האלה.

 29 איילים אני לא מבין איך הוא קשור לכנס. עד, מר זאבי:ה

 30 ורוח חדשה? עו"ד אדרת:

 31 גם במובן מסוים.  העד, מר זאבי:

 32 מה גם? עו"ד אדרת:
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 1גם, אתה יודע, כאילו זה חלק, תסתכל מה רשום בסוגריים, חלק מקואליציית  העד, מר זאבי:

 2נו, היא הייתה בתוך י צעירים שמשתתפים בארגון הכנס. אוקי, היא עוזרת לארגונ

 3 הפאנל והיא עזר הלנו לאתר אנשים.

 4 אז נתנו לה את הכבוד לפתוח, כך אתה ראית את זה.  עו"ד אדרת:

 5פחות או יותר, אתה יודע, זה לא לתת לה את הכבוד לפתוח, תשמע, זה לא שהיא,  העד, מר זאבי:

 6 באמת אירוע שהיא פותחת ואחריה מגיע ליברמן, כן?אתה לא מדמיין 

 7 אני לא יודע, כך כתוב. ליברמן בכלל היה בכנס הזה? "ד אדרת:עו

 8 לא נראה לי. העד, מר זאבי:

 9 אוקי. ומי פתח אותו באמת בפועל?  עו"ד אדרת:

 10 לא יודע. לא זוכר. העד, מר זאבי:

 11 , סוגיות נוספות בקשר עם פאינה, כן?לא זוכר? טוב. עכשיו בוא נעבור לעמוד הבא עו"ד אדרת:

 12 שזה סיכום של הפגישה, בעמוד האחרון,  587אדוני אנחנו הגשנו את ת/ קרמר:עו"ד 

 13 זה מופיע? כב' הש' לוי:

 14אולי בגלל העמוד האחרון שהוא מאוד דומה לנייר שהגיש חברי עכשיו, בית  עו"ד קרמר:

 15 אין, לא הגשנו.  המשפט חשב שהוא כבר ראה את הנייר. את שני אלה לא,

 16איזה נ' זה? כל אסופת המסמכים יש צורך להגיש או רק את שני אז יסומן.  כב' הש' לוי:

 17 העמודים האלה?

 18 אדוני, זה אסופה אחת שהוצגה גם לעד בחקירה, היא ממוספרת אם אדוני יראה,  עו"ד אדרת:

 19 ? 85איפה נ/זה בטח לא תהיה הכפילות הראשונה וגם לא האחרונה. טוב,  כב' הש' לוי:

 20 , 6בור בבקשה לסעיף עכשיו מר זאבי, תע עו"ד אדרת:

 21 )הפסקה בהקלטה( 

 22אתה אומר, כתוב פה שבשבועיים האחרונים פאינה שהתה בחול והיה קשה מאוד  עו"ד אדרת:

 23 לקדם תקשורת. עם חזרתה יש למסד שיטית עבודה. 

 24ם אלי כל הזמן פה, אתה את המסמך הזה כתב רן, אתה יכול לראות שמתייחסי העד, מר זאבי:

 25 אומר אתה כותב, אתה כותב, אני לא כותב.

 26ורן בצוות ביחד ואתה מודע לדברים, זה לא נעשה מאחורי גבך, רן כותב אבל אתה   עו"ד אדרת:

 27 נכון? 

 28 לא, בסדר.  העד, מר זאבי:

 29עכשיו תראה, אני מקריא לך בהמשך, הועלו בפני צוותה מספר אפשרויות  עו"ד אדרת:

 30בתקשורת במגוון נושאים, המחיר המופקע של קייטנות, שביתת  לקידומה

 31ביום הזיכרון לחללי צה"ל, לצערנו אף אחד   מצילים, תאגידי מים, קריאת מואזין

 32מהדברים לא יצא לפועל בעיקר בשל חשש מחריגה מסמכותיות במשרד הפנים, 

 33 נכון?
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 1 כן.  העד, מר זאבי:

 2כך, אם חזרתם ארצה, לא יודע חזרתם של מי, עכשיו, בוא נראה בהמשך, כתוב  עו"ד אדרת:

 3הדובר של פאינה במטרה  אולי חזרתה של פאינה, ניסן יקיים פגישות עבודה עם

 4, 7להכין תוכנית עבודה שוטפת מול הכתבים הרלוונטיים, כנסת ופוליטי. סעיף 

 5בוא נקרא אותו ביחד, בשורה התחתונה, אנו מנסים בנעימות ובאסרטיביות, זה 

 6 ר, לא?משפט סות

 7 תקשיב, לא אני עשיתי את המסמך הזה, אתה מקריא לי אותו כאילו, אז,  העד, מר זאבי:

 8 כן, כן, אבל אתה לא ביקשת לתקן או לשנות או לא,  "ד אדרת:עו

 9 אתה יודע כמה מסמכים כאלה רצים במשרד?  העד, מר זאבי:

 10 אני לא יודע, בפני יש את זה.  עו"ד אדרת:

 11 . אז בסדר העד, מר זאבי:

 12תוך מציאת עמק השווה להסביר את המשמעות של התקשורת בעיצוב סדר היום  עו"ד אדרת:

 13לת של פאינה להיכנס לשם, סוגריים במסגרת תפקידה, אבל לא תמיד ואת היכו

 14הצד השני, בסוגריים דאוד וקוטי, מוכן לקבל את זה. בשבועיים האחרונים קוטי 

 15תה מאוד בעייתית. חייבים כאמור כלל לא היה בארץ, התקשורת עימו היי

 16ם להסביר להם שהם צריכים להתחיל לפתוח את הסכר במירכאות. הפגישה ביו

 17 חמישי חיונית להתחיל לקדם דברים. על רקע מה נכתבו הדברים האלה?

 18אני לא יודע, אתה חייב לשאול את רן, זה מסמך שלו ואתה חייב לשאול אותו,  העד, מר זאבי:

 19 אני לא יודע. 

 20 אבל אתה עכשיו על הדוכן.  :עו"ד אדרת

 21של הטקסט שקראת כרגע.  אני לא יודע לענות לך, אתה שואל אותי מה הפרשנות העד, מר זאבי:

 22 אבל אני לא יודע לפרשן לך כי אני לא כתבתי את זה.

 23אבל אני אגיד לך מה הפרשנות של אדם שקורא את זה ותגיד לי, אתה היית שם  עו"ד אדרת:

 24ם רעיונות, עיצבתם דברים, לצערכם אף אחד מדברים בזמן אמת. שאתם עיצבת

 25ד של צוות פאינה, שהם סגרו לא יצא לפועל ואתם לא מקבלים כתף ועזרה מהצ

 26 את הסכר לפי מה שאתם אומרים. 

 27אני לא, אני לא יודע למה הוא מתכוון בביטוי, אבל אני יכול להגיד שאכן הדברים  העד, מר זאבי:

 28ינה שמה עליו דגש, לא לחרוג מהסמכויות שלה שניסינו לקדם, וזה משהו שפא

 29ה שכל דבר שהוא לא, לא בתוך, בתוך תפקידה וזה היה מאתגר והיא עמדה על ז

 30יכולנו לקדם משהו שחורג, כל פעם שצללנו לנושא מסוים והבנו שבעצם אם אנחנו 

 31מתחילים לעבוד עליו ורוצים לגבש איזה אקשן אייטם כזה או אחר כמו שדיברתי 

 32מקודם והאקשן אייטם הזה חורג מהסמכויות שלה, אז זה נעצר. מעבר על זה 

 33 ן כותב, אתה יודע, צריך לשאול אותו. לזה אני לא, אתה יודע, מה שר
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 1 בכתב יד משמאל למעלה, רואה? 5תראה, תעבור לעמוד  עו"ד אדרת:

 2 זה? העד, מר זאבי:

 3 כן.  עו"ד אדרת:

 4 זה סיכום פגישה? עו"ד קרמר:

 5 , 5.6כן.  כן, עו"ד אדרת:

 6 גם, רן כתב את זה.  העד, מר זאבי:

 7 רשימה,  3יש בסעיף  עו"ד אדרת:

 8 . 587לסדר זה ת/ רק עו"ד קרמר:

 9יש פה רשימה של נושאים, אתה רואה? תקרא רק את הכותרות שלהם,  3סעיף  עו"ד אדרת:

 10 נושאים שעלו, רעיונות ולמעשה לא קודמו.

 11 קודמו, לא צלחו. העד, מר זאבי:

 12 לא יצא מהם שום דבר. ת:עו"ד אדר

 13ויחסי ציבור, העבודה הקשה נכון, אבל צריך לזכור, עבודה שייעוץ תקשורת  העד, מר זאבי:

 14והגדולה היא להכין את זה, אוקי? זה שאתה לא רואה את זה בסוף בעיתון, שאתה 

 15 לא רואה את זה בסוף בטלוויזיה זה לא אומר שלא נעשתה עבודה של חודש.

 16אתם עם הרבה רעיונות, חלקם ירדו מהפרק כי הם התנגשו בתפקיד של אתם ב עו"ד אדרת:

 17 ים, נכון?פאינה כסגנית שר הפנ

 18נכון. לא התנגשו, חרגו מסמכויות ובצדק היא אומרת אני לא רוצה לקדם משהו  העד, מר זאבי:

 19 שחורג מהסמכות שלי.

 20 אתם הבאתם רעיון והרעיון נפסל, נכון? עו"ד אדרת:

 21אלה דברים כבר, אלה, תראה, צריך להבין, המהלך, לעלות רעיונות זה נחמד אבל   העד, מר זאבי:

 22מצדנו, להפוך אותו לנושא שהופך להיות אג'נדה שמקודמת עם ובסוף הופכת או 

 23לכתבה או לאייטם כזה או אחר, או לרעיון, או לחקיקה, זה תהליך ארוך, לא כל 

 24. יש הרבה עבודה לחנומה, לא הכל מסתיים בכתבה ואז אתה אומר הינה, הצ

 25שנעשית שהיא יותר קשה ובכול חמשת הנושאים האלה שנמצאים פה על השולחן, 

 26על המסמך הזה, גם תאגידי המים האזורים, גם ארנונה, ארנונה אולי קצת, אבל 

 27גם זה, גם הרשות לאכיפת חוקי בנייה שגם זה אולי קצת וכל השאר, לא הצלחנו 

 28. אבל זה לא אומר שלא פעלנו לקדם את תייםלהביא את זה לכדי תוצרים תקשור

 29 זה ביומיום כחלק מהנושאים שאנחנו רוצים להפיץ. 

 30שורה של רעיונות שהעליתם, תאגידי  11, משורה 306בתיק של איילים בעמוד  עו"ד אדרת:

 31מים אזוריים, חוק הנכבה, הגירה לברלין, ארנונה לעסקים קטנים, תעשיית 

 32רות תכנון ובניה, חוק זועבי, יזמות פאינה עבי דוחות חנייה, קמפיינים בנושא

 33קירשנבאום להכניס צעירים לעבודות צעירים לכנסת, מאבק באנטישמיות, ואז 
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 1אתה אומר הכול זה נושאים שעלו, לא כולם תורגמו לתוצרים תקשורתיים, אלה 

 2 הדברים שהועלו כרעיונות להוציא אותם לפועל.

 3קה, שאנחנו עובדים לפי ממון אבל לא כל דבר הופך ני דבדיוק מה שאמרתי לך לפ העד, מר זאבי:

 4לתוצר תקשורתי. אולי אניא סביר את זה, בגלל שהעלית את זה עוד פעם אולי זה 

 5דורש הבהרה, כן? אבל אם עכשיו רוצים לקדם איזה נושא, בין הרגע שמחליקים 

 6לקדם נושא לבין הרגע שבו הוא הופך לכתבה, יש שרשרת דברים שצריכים 

 7אם זה תחקיר ואם זה למצוא את הזווית הנכונה ובאמת, אין סוף דברים ות.  לקר

 8של פרקטיקות של, של יחסי ציבור. של איך אתה לוקח נושא והופך אותו למעניין. 

 9מה יכול להיות מעניין בתאגידי מים אזוריים? אוקי? מה יכול להיות מעניין בזה? 

 10ות את זה, צריך להביא לבנ איך פתאום זה יהפוך להיות כותרת בעיתון? צריך

 11נתונים. אתה מסתכל על תוצר התקשורתי, התוצר התקשורתי הוא הקצה של כל 

 12התהליך הזה. נכון, זה גם החלק הכי חשוב, אבל העבודה והמשאבים מושקעים 

 13 בכל התהליך לאורך הדרך.

 14 מבחינת הלקוח מה שמשנה זה השורה התחתונה. עו"ד אדרת:

 15 העובד והמשאבים זה כל הסיפורים. ינת לגמרי. מבח העד, מר זאבי:

 16, נכון? עכשיו, CCעכשיו, אני מציג לך פה מיילים שאני רואה שאתה צד אליהם ב עו"ד אדרת:

 17 תעיין בזה רגע, 

 18 אדוני, הסימון לא מהתיק שלנו.  עו"ד קרמר:

 19 . 76אז זה נ/ כב' הש' לוי:

 20 רואה?  אתה יש לך מייל מרן לבנה ואלישבע, אתה מכותב אליו, עו"ד אדרת:

 21 אוקי, סליחה. העד, מר זאבי:

 22 פה, מפה, אומרים במידה ומיכאל, מי זה מיכאל? טרכנטברג בטח. עו"ד אדרת:

 23 לא.  העד, מר זאבי:

 24 לא יוכל להנחות את הפאנל, את תהיי זה שתנחי אותו, אתה רואה? עו"ד אדרת:

 25 כן.  העד, מר זאבי:

 26 את הפאנל?  נחותאתה היית מודע לזה שהיא אמורה לה עו"ד אדרת:

 27אני מניח שכן, אם אני, אז היא כבר לא דוברת, אני מבין שהיא כבר לא דוברת  העד, מר זאבי:

 28 ראשית שפותחת את האירוע.

 LINE UP? 29למה? אני מציג לך בהמשך של אותו מסמך, מה זה  עו"ד אדרת:

 30 זה כל,  העד, מר זאבי:

 31 אוקי. פתיחה, מי?  עו"ד אדרת:

 32 ישבע סגנית שר הפנים,ה אלפתיח העד, מר זאבי:

 33 אלישבע מאזיה פלוס סגנית שר הפנים. עו"ד אדרת:
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 1 כן.  העד, מר זאבי:

 2 אלישבע מופיעה פה בפתיחה כראשונה, נכון? עו"ד אדרת:

 3 כן.  העד, מר זאבי:

 4 אז היא כן פתחה. עו"ד אדרת:

 5, כאילו, מכירה אותיאוקי. אני מציע לך גם לשאול אותה שאלה פשוטה, אם היא   העד, מר זאבי:

 6היא לא יודעת מי אני, אז מה? עד אותו, עד אותם מפגשים סביב הדבר הזה. כאילו 

 7 הניסיון להראות שיש לי אחות או אין לי אחות.

 8אני לא מנסה להראות כלום, אני שואל את עצמי האם אתה שואל את עצמך למה  עו"ד אדרת:

 9 אלישבע, 

 10 ראה לי קצת, בסדר. ראשונה, נ פתחה את האירוע, עמדה העד, מר זאבי:

 11 לא חשוב מי פותח, חשוב רק שפאינה תקבל כותרת, נכון? עו"ד אדרת:

 12 אתה אמרת את זה, אני לא אמרתי את זה.  העד, מר זאבי:

 13לא, אז אולי לא שמעתי טוב את העדות הראשית שלך. עכשיו תאמר לי, אתה  עו"ד אדרת:

 14 ת? לכנס בכנס מבחינתך עמותת איילים לא היית קשורה בכלל

 15היא הייתה קשורה, מה זאת אומרת? היא הביאה אנשים, בטח שהיא הייתה  העד, מר זאבי:

 16 קשורה. 

 17 מבחינת האג'נדה, מבחינת קידום הרעיון,  עו"ד אדרת:

 18 היא הייתה, בטח קשורה, מה זאת אומרת? אנחנו עבדנו איתם על זה.  העד, מר זאבי:

 19שא שהזכרת פה שרן לבנה אמר לך שאיילים יו, את הנואולי לא שמעתי טוב. עכש עו"ד אדרת:

 20מממנים את פאינה בגלל כספים קואליציוניים, זה נושא שאתה יודע עליו? יש לך 

 21מושג לגביו או רק מאיזה שהיא אמירה של רן לבנה? כי אני אומר לך שרן לבנה 

 22 בעדות שלו פה הסתייג מהאמירה הזאת. 

 23 רן לבנה, אני לא עורך דין של  העד, מר זאבי:

 24 ביררת ממנו מאיפה המידע שלו? מאיפה, עו"ד אדרת:

 25לא, אבל אתה יודע, אני מבחינתי כמו שאמרתי ואני חוזר שוב ואומר שוב, אנחנו,  העד, מר זאבי:

 26אני, אוקי? הייתי בקשר מול שני גורמים שמבחינתי היו האבא והאימא, שזה רן 

 27דע. כל הלקוח הזה, לבנה וקוטי. לא במובן של האחריות, כן? אלא במובן של המי

 28י קיבלתי אותו זה יחד עם רן, לא אתה צריך להבין, איך שאנחנו קיבלנו, איך שאנ

 29 קיבלתי, היא לא באה ואז אמרו אוקי, רן תבוא גם אתה, תכירו, זה לא עבד ככה. 

 30 אלא איך זה עבד? עו"ד אדרת:

 31 רן בא יחד עם פאינה.  העד, מר זאבי:

 32 ינה? אמרת קודם שהבוסים שלך,אז רן הציג לך את פא עו"ד אדרת:
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 1כאילו, השירות שהוא נתן לפאינה או שטרה יותר נכון, כן? לא הציג, אלא שהוא  העד, מר זאבי:

 2נתנו לפאינה, זה משהו שבא כבר, שזה, שזה הוצג לי שאמרו לי אוקי, תתחדש, 

 3בפנים, שטרה בתוך  BUILD INיש לך תיק חדש לצורך העניין, זה כבר היה 

 4 הסיפור.

 5 מי הציג מה? מה הציג לך רן, אם הציג.  ו"ד אדרת:ע

 6 לגבי מה? העד, מר זאבי:

 7 אמרת עכשיו רן בא עם פאינה,  עו"ד אדרת:

 8 לא,  העד, מר זאבי:

 9 קודם אמרת,  עו"ד אדרת:

 10 אתה לא מבין אותי, העד, מר זאבי:

 11 שרונן צור הציג לך. עו"ד אדרת:

 12 סלט, לא, אתה סתם עכשיו מנסה לעשות  העד, מר זאבי:

 13 אני לא מנסה כלום, אתה אמרת את הסלט הזה. עו"ד אדרת:

 14שנייה, שנייה, מה שבאתי להגיד לשאלתך, אני זוכר את השאלה המקורית, לגבי  העד, מר זאבי:

 15מה רן אמר לי ולמה אני חושב שמה שרן אמר לי זה אמת או לא אמת, או משהו 

 BUILT 16וקי? טרה באה בסגנון הזה, רן הכרתי אותו כאשר הכרתי את פאינה, א

IN .17 עם פאינה לתוך משרד של צור תקשורת 

 18 בשביל מה צרפו אתכם? טרה גם עוסקים בתחום. ו"ד אדרת:ע

 19 תשאל אותם, העד, מר זאבי:

 20 לא ביררת? עו"ד אדרת:

 21 רצו תקשורת, טרה לא עוסקים בתקשורת. העד, מר זאבי:

 22 רה?טרה לא עוסקים בתקשורת? ומה אתם צריכים את ט עו"ד אדרת:

 23צור, שאל את נאמי, מה אתה שואל  אני לא יודע, אני עובד שכיר, שאל את רונן העד, מר זאבי:

 24אותי מה אני צריך את טרה? אני צריך את טרה? אני צריך את אשתי ואת הילד 

 25 שלי, זהו. 

 26זאת אומרת אתה למעשה, הקונספט אחרי, מה מסתתר אחרי הדברים, מה היה  עו"ד אדרת:

 27 הלקוחות, אתה לא מעורה ואין לך מושג.  בשלבים של קבלת

 28 לא.  העד, מר זאבי:

 29 לא זה אתה מאשר את מה שאני אומר.  עו"ד אדרת:

 30אין לי שום מושג לגבי כמה משלמים, מי משלם, איך סוגרים את הלקוחות, ממש  העד, מר זאבי:

 31 לא. 

 32 , אין לך מושג. מה היה, איך הגיע השיתוף פעולה בין טרה לרונן צור, כל הרקע עו"ד אדרת:
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 1אני מנסה להבין לאן אתה חותר פשוט. על הרקע, מאיפה יהיה לי מושג? כאילו,  העד, מר זאבי:

 2 אתה שואל אותי על טרה עכשיו.

 3 אני שואל אותך, עו"ד אדרת:

 4אתה לא שואל אותי אפילו על פאינה, אני מנסה להבין לאן אתה הולך. טרה זו  העד, מר זאבי:

 5, שהקשר היחידי שהיה לי אליו שהוא היה מרצה שלי חברה של עובד יחזקאל

 6 נט צעיר, אין לי שום היכרות מעבר לזה איתו. שהייתי סטוד

 7אני שואל אותך שאלה פשוטה, לך אין ידיעה ואין מושג למה היה החיבור בין טרה  עו"ד אדרת:

 8 לבין רונן צור בנושאים הללו, נכון?

 9 רצו תקשורת. דקות, הם  5אמרתי לך לפני  העד, מר זאבי:

 10 ך לך מושג. למה צריכים גם אתכם וגם את טרה? אי עו"ד אדרת:

 11 אני לא יודע, זה אתה,  העד, מר זאבי:

 12 אתם יודעים לתת גם תקשורת וגם יח"ץ, נכון? עו"ד אדרת:

 13 מי זה אתם? העד, מר זאבי:

 14 רונן צור. עו"ד אדרת:

 15 ת השאלה, אני מבולבל לגמרי.תקשורת ויח"ץ זה היינו אך, אני לא מבין א העד, מר זאבי:

 16 ומה נותן עובדיה?  עו"ד אדרת:

 17 עובד?  העד, מר זאבי:

 18 עובד.  עו"ד אדרת:

 19תשאל אותו, למה אני, מאיפה אני יודע מה הוא נותן? אני יודע מה הוא נתן  העד, מר זאבי:

 20לפאינה, מה הוא רצה לתת לפאינה וגם, אני עושה הקשה בפרשנות, אני לא מבין 

 21 ניות ציבורית.ם אותי את השאלות האלה. עובד מתעסק במדילמה שואלי

 22 אתה לא שאלת את עצמך? עו"ד אדרת:

 23 מה? העד, מר זאבי:

 24 מה הצורך בשני המשרדים לנושא הזה? עו"ד אדרת:

 25אני מניח, אתה יודע, בגלל שהיא נבחרת ציבור זה יותר מורכב. יש פה גם  העד, מר זאבי:

 26 אלמנטים אחרים. 

 27 הנחה.זה  עו"ד אדרת:

 28 אני רק מניח. העד, מר זאבי:

 29 את רונן צור שאלת למה גם המשרד השני, למה אנחנו עובדים ביחד? אדרת:עו"ד 

 30 לא נראה לי. העד, מר זאבי:

 31 לא שאלת שאלות. עו"ד אדרת:

 32 לא נראה לי שזה היה אתה יודע, ממקום כזה.  העד, מר זאבי:

 33 תודה אדוני.  עו"ד אדרת:
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 1 רת? חקירה חוז כב' הש' לוי:

 2 וזרת לעורך הדין יונתן קרמר:מר ניסן זאבי, משיב בחקירה ח 2ע.ת/

 3 

 4לגבי הפגישה עם מתן דן, הפגישה הדו שבועית שהוא נכח בה, חברי הקריא לך  עו"ד קרמר:

 5קטע ובהמשך לקטע הזה אני רוצה לשאול אותך מה אתה הבנת? שהוא אומר 

 6 שאתם לא עושים עבודה טובה באיזה הקשר?

 7 של יחסי הציבור. בי:העד, מר זא

 8 למי? עו"ד קרמר:

 9 לפאינה. ד, מר זאבי:הע

 10 אוקי.  עו"ד קרמר:

 11 שאלת את זה בראשית.  עו"ד אדרת:

 12 זהו? כב' הש' לוי:

 13 כן אדוני.  עו"ד קרמר:

 14 זהו.  כב' הש' לוי:

 15 אדוני, אנחנו נבקש לפסוק הוצאות לעד אם הוא מעוניין, הוא הגיע מרחוק.  עו"ד קרמר:

 16 זה פעם ראשונה שבאת, כן?  :כב' הש' לוי

 17 פה כן, כן.  העד, מר זאבי:

 18 פה. אחרונה.  כב' הש' לוי:

 19 זהו, מקווה ממש.  העד, מר זאבי:

 20 מאיפה אתה מגיע? מהצפון זה הבנתי,  כב' הש' לוי:

 21 עדי. כפר גל העד, מר זאבי:

 22 כפר גלעדי.  כב' הש' לוי:

 23 . 032631806מה שאומרים דרום לבנון.  העד, מר זאבי:

 24 תיגש למזכירות. טוב, זהו להיום, כן?  כב' הש' לוי:

 25 אדוני, רק יש לנו כמה דברים להגיש.  עו"ד קרמר:

 26 אתה משוחרר, תודה רבה לך, סיימת.  כב' הש' לוי:

 27 זה בעיקר פה תרגומים של תיקונים של דברים שכבר הגשנו.  עו"ד קרמר:

 28נים כמה מוצגים שהם היו ברוסית ואני אדוני אני אסביר, כיוון שהוצגו לעדים שו עו"ד קוקוי:

 29הודעתי שלא הבאתי תרגום בזמן, אז אני מתקנת את, אני הבאתי תרגומים של, 

 30 זה מוצגי תביעה, מוצגים שונים. פשוט מצרפת, 

 31 זה הועבר להגנה?  לוי: כב' הש'

 32 כן, כן, כן,  עו"ד קוקוי:

 33 מקובל?  כב' הש' לוי:
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 1ית, התרגום הוא תרגום של חברתנו מהתביעה, אנחנו לא, לא יודעים רוס עו"ד אדרת:

 2 מהפרקליטות, אבל אנחנו,

 3 אם מקובל עליכם בסדר גמור.  כב' הש' לוי:

 4טעות אז נביא את זה לידיעתה, זה   בעיקרון מקובל, אם נמצא לדעתנו איזו שהיא עו"ד אדרת:

 5לא תורת משה מסיני, אבל  מקובל עלינו. הניירת שהיא תרגמה את זה למיטב 

 6 ה, הבנת

 7, פשוט שזה יצורף 493אני פשוט אגיש, זה תרגום, נגיד מה שמופיע בלמעלה, ת/ עו"ד קוקוי:

 8 למוצג. 

 9 זה יהיה א' או ב' או מה שזה,  כב' הש' לוי:

 10 . 493כזה, כן, זה ת/משהו  עו"ד קוקוי:

 11 א'.  493אז זה יהיה ת/ כב' הש' לוי:

 12 תגידו לי אם יש נלווים.  עו"ד אדרת:

 13 שלא תהיה כפילות.  כב' הש' לוי:

 14 א'.  404פה למשל יש כבר תרגום שנקרא ת/ עו"ד קוקוי:

 15 ב', לא בעיה.  4040אז יהיה ת/ כב' הש' לוי:

 16 , 335פה זה ת/ עו"ד קוקוי:

 17 א'.  335ת/ כב' הש' לוי:

 18 א'.  315זה ת/ עו"ד קוקוי:

 19 ב'.  315אז זה ת/ כב' הש' לוי:

 20 א'.  302זה ת/ עו"ד קוקוי:

 21 ב'.  302/ת כב' הש' לוי:

 22 א'.  303זה ת/ עו"ד קוקוי:

 23 ב'.  303ת/ כב' הש' לוי:

 24 א'.  394ויש עוד, זה תמליל מתוקן של ת/ עו"ד קוקוי:

 25 ב'.  394אז זה ת/ כב' הש' לוי:

 26 כן. זה, זה, יש שם, יש שם,  י:עו"ד קוקו

 27 זהו?  כב' הש' לוי:

 28נו כדי להראות שזה תמליל כן. אדוני, האחרון הוא כבר סומן א', זה תוספת של עו"ד קוקוי:

 29 מתוקן, כי התמליל, 

 30 א'. אוקי. טוב, כן.  394אוקי. אז ת/ כב' הש' לוי:

 31משפט תיק מוצגים, אני רק עוד דבר, משהו קטן, אנחנו הגשנו בהסכמה לבית ה עו"ד קרמר:

 32מודה לחבריי על ההסכמה קודם כל, יש מסמכים, מוצגים שחבריי לא הסכימו, 

 33באמצעות עדים, חלקם אני מעריך נגיע אליהם רק בשלב אנחנו את חלקם נגיש 
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 1שחבריי לא הסכימו להגיש, אני רק אומר  1פרשת ההגנה. השיחות של נאשמת 

 2אותם אם היא תעלה להעיד, אם יש צורך את זה עכשיו כי אנחנו מתקרבים להגיש  

 3 להביא איזה עד טכני לפני ההגשה, אז אני מודיע על זה מראש. 

 4 החשש? שאני אראה את זה או שזה יוודא בציבור?  מה כב' הש' לוי:

 5 שיתפרסם בעיתון. הפניתי,  עו"ד קרמר:

 6יים במחלוקת אם, אם התכנים האלה, אפשר לעשות כמו שעושים עם ראיות ששנו כב' הש' לוי:

 7לגבי החיסיון, אפשר שבית המשפט יעיין ואני אגיד לכם אם זה יכול לקצר את 

 8 התהליך. 

 9 ריך שזה יעלה בעת החקירה הנגדית. אני מע עו"ד קרמר:

 10אוקי, בסדר, אני לא מתנדב, אין בעיה, לא אכפת לי כך או כך. בסדר, זה מאריך  כב' הש' לוי:

 11 את פרשת התביעה באופן משמעות?

 12 לא, לא, פשוט מודיע עכשיו כי אנחנו נצטרך להגיש אותה תוך כדי פרשת הגנה. "ד קרמר:עו

 13 2-מת תוכנית עבודה עד, לא שיש הרבה דיונים, אבל רק לטוב. קיבלתי רשי כב' הש' לוי:

 14 ישיבות נספות.

 15אנחנו כרגע עובדים על התוכנית עד לסיום המועדים שאדוני רבע, אני רק אבקש  עו"ד קרמר:

 16גם בהקשר הזה מחבריי אם יש חוקרים שאתם רוצים שנזמן אז תעדכנו אותנו, 

 17 נביא אותם בדיונים האחרונים. 

 18 ש כרגע צפי לסיום פרשת התביעה?י כב' הש' לוי:

 19כרגע נשתדל לעמוד במועדים שאדוני קבע, כלומר עד סוף חודש נובמבר. אם נראה  עו"ד קרמר:

 20שנצטרך עוד מועדים, גם תלוי כמה זמן ייקחו העדויות הבאות. אני מעדיף 

 21שנסיים עד סוף נובמבר. אם יש צורך לעוד דיון אני אבקש. רק לגבי חוקרים, אם 

 22 רים שאתם רוצים שיביא תגידו לנו. יש חוק

 23 אורך העדויות תלוי הרבה מאוד בכם. ת:עו"ד אדר

 24 לפרשת הגנה יש לכם הערכה? כב' הש' לוי:

 25 כמה ישיבות? עו"ד אדרת:

 26 שבועות, חודשים, לא מבקשים שתחשפו דבר.   כב' הש' לוי:

 27 ישיבות.  10-12לא חודשים, אני חושב שנצטרך בסביבות  עו"ד אדרת:

 28עדים. זה הערכה ריאלית? אני רואה  4תי באוקטובר ראי 3-בסדר גמור. כרגע ל הש' לוי:כב' 

 29 רונן צור, העדות שלו תהיה ארוכה? 

 30 אנחנו, זה יכול להיות יום ארוך, כן.  עו"ד קרמר:

 31יום ארוך לא אכפת לי, אבל לא הייתי רוצה שעדים שיזומנו ישולחו, זה הכול.  כב' הש' לוי:

 32דם בבוקר, אם אנחנו נעשה מאמץ להתחיל את הדיון באמת מוק טוב, יכול, אני,

 33 יש שינוי אז אנחנו נודיע לכם. 
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 1יש אחד מהארבעה יש לו אולי איזו שהיא בעיה במועד הזה ויכול להיות שנדחה  עו"ד קרמר:

 2 יספיקו.  3-אותו ו

 3 מי זה? זה לא הארוך, לא העד שעדותו ארוכה.  כב' הש' לוי:

 4 לא.  עו"ד קרמר:

 5 , אני נועל את הישיבה. 9באוקטובר שעה    3-באוקי, בסדר. אם כך המשך הדיונים   הש' לוי: כב'

 6 

 7 -ההקלטה הסתיימה-

  8 

 9 הוקלד על ידי טלי בונפיל


