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ןל ז ו ר ד  ו ד ט  פ ו ש ה ד  ו ב כ י  נ  פ
 1 

Uמדינת ישראל המאשימה 

יע  ר א ־ ן ב ת  א י ל ד  " ו ע כ     " ב י  ד -" " ו ע  , ר ו ד ־ ן ב י  ת א ד  " ו ע  , י ק ו ו  ש

ה                          ב י ב א ד  " ו ע  , ב מ ו ל ו ג ן  ו ר י ד  " ו ע  , ר ו מ ד ת ן  ת נ ו ה  י

ץ              פ ם־ח ק ד  ד ו ע ד  " ו ע ו ן  מ י ו  נ

 נ  ג  ד

Uצ'רניהלל אליאס ארנסטו  .1 הנאשמים 

ת ע ע פ י ד  " ו ע ו ת  ר ד א ן  ר ו א ד  " ו ע  , ת ר ד א א  ר ו י ג ד  " ו ע כ     " ב י  " 

י              ר ה נ ־ ר ו נ  מ

 אביגדור קלנר .2

ןע ר ו ק ן  ר ק ד  " ו ע ו ז  ו ע מ ן  ת י א ד  " ו ע כ     " ב י  " 

 אמנון ספרן .3

ךע ל מ י ל א ד  " ו ע ו ר  י מ ש ה  ש מ ד  " ו ע  , ל א ר ש י ה  ש מ ד  " ו ע כ     " ב י  " 

ל              י י ו ו צ ר ו  ק

 שמעון גלאון .4

כ  ע " ב י  י     " ל א ס ד  " ו ע ו ן  י ק ל ב י  נ ו ר ד  " ו ע  , ן מ ס ו ר ג ל  ע י ד  " ו  ע

ט              כ י  ל

 מאיר יעקב חיים הכהן רבין־חיימוב .5

ןע ו ע ב ג ל  ב ו י ד  " ו ע ו ן  י י ל ק ל  א ו מ ש ד  " ו ע כ     " ב י  " 

 אורי לופוליאנסקי .6

ןע ד מ א ־ ן ו ס  ו מ ע ד  " ו ע ו ץ  ר ו ו ש ־ ל א ר ה ת  י מ ו ל ש ד  " ו ע כ     " ב י  " 

 אורי שיטרית .7

'ע פ ו ר פ ד  " ו ע כ     " ב י  ד " " ו ע  , ן מ ת  נ ק  ' פ ו ר פ ד  " ו ע  , י א ב י ל ד  ו  ד

ר               א ד ה  י ל ט ד  " ו ע ו ן  ק ל ו ו ן  צ י  נ

 אהוד אולמרט .8

, ע י ז ר א ת  א י ל ד  " ו ע  , ר כ ל ב י  ע ו ר ד  " ו ע  , ר ה ז י  ל א ד  " ו ע כ     " ב י  " 

ן              ה כ ד  ע ל א ד  " ו ע ו ס  ש פ י ל ן  ו ר י ד  " ו  ע

 שולמית זקן .9

ד ע " ו ע ו ן  ה כ ד  ע ל ג ב  ד ד  " ו ע  , ל ט ר ב ר  פ ע ד  " ו ע כ     " ב י  ל " י ל  צ

ן              י י ט ש נ י  ו

 אליעזר מנחם שמחיוף .10

ןע ג ד ל  א נ ת נ ד  " ו ע ו ן  ר ו ה מ ו א ב ת  י ר י א ד  " ו ע כ     " ב י  " 

 אברהם אריה פיינר .11
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ד ע " ו ע  , ן מ ת  נ ק  ' פ ו ר פ ד  " ו ע  , י א ב י ל ד  ו ד  ' פ ו ר פ ד  " ו ע כ     " ב י  " 

ר              א ד ה  י ל ט ד  " ו ע ו ן  ק ל ו ו ן  צ י  נ

 דן דנקנר .12

דע " ב א ר ם  ר ו ה י ד  " ו ע כ     " ב י  " , ר ו צ ־ ל ת ת  ו ב נ ד  " ו ע  , 

               , ן ו י ל ט ב א ת  י ר י נ ד  " ו ע  , ל ק נ ב ף  ס ו י ד  " ו  ע

ד                " ו ע א  ר י פ ש ל  ט ד  " ו ע  , י ר מ ש ר  י נ ד  " ו  ע

ן               י ו ל ע  ט נ ד  " ו ע ו ן  מ ש י פ ם  ת ו  ר

 יעקב אפרתי .13

תע י ז ג ד  ד ו ע ד  " ו ע ו ץ  י ל ט ס ו ק ן  ו ר י ד  " ו ע כ     " ב י  " 

 הופסק מרשם) 6.4.10ם (ביו) בע"מ 1992הולילנד תיירות ( .14

 הופסק מרשם) 6.4.10(ביום הולילנד שירות לנופש (ישראל) בע"מ  .15

ןע מ ד י ר פ ל  י ג ד  " ו ע כ     " ב י  " 

 הולילנד פארק בע"מ .16

ן ע  ו ר ו ד ד  " ו ע ו ז  פ ל א ת  א י ל ד  " ו ע  , ס נ י פ י  ש ד  " ו ע כ     " ב י  " 

ן              מ פ ר ו  ד

 1 
#>1<# 2 
 3 
 4 

U5 פרוטוקול 

 6 

U:7 עו"ד תדמור 

 8 המשפט. -, אנחנו נבקש להציג את עיקריו עתה לבית9טיעון עם הנאשמת  אנחנו הגענו להסדר

 9 

U:10 עו"ד ברטל 

 11אני אגיש במסגרת ראיותיי לעונש שני מכתבים, אחד של הגב' ענת הופמן, והשני של גברת שאנחנו 

 12 בהסכמה מבקשים לאסור את פרסום שמה, התוכן מדבר בעד עצמו. 

 13 

U 14 חסוי)( 2ש/-(ענת הופמן) ו 1ש/ –מוגש ומסומן 

 15 

U:16 עו"ד תדמור 

 17המשפט -מחמת שגגה אין לנו עותק של הרישום הפלילי של הנאשמת, אנחנו נמציא אותו לבית

 18בהמשך היום. אני אפרט היום את הנימוקים שהובילו אותנו להסדר אבל ראשית אפתח בהסדר 

 19הזה  המשפט הרשיע ולכן לעניין-עצמו. אנחנו הגענו להסדר גם ביחס לרכיבי ההרשעה, אלא שבית

 20אין חשיבות בשלב הזה. זה כמעט זהה להרשעה של אדוני, למעט עבירה של הלבנת הון שאנחנו 

 21 ויתרנו עליה במסגרת ההסדר. 
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 1לגבי ההסכמה אליה הגענו, הנאשמת התחייבה במסגרת ההסכם למסור לנו ראיות חפציות חדשות, 

 2תחייבה לשיתוף פעולה מלא מדובר בקלטות, ולאפשר את שימושן בכל הליך שיפוטי וחקירתי, היא ה

 3עם רשויות האכיפה, כולל כל הידוע לה אודות הפרשות המוזכרות בפרשות החדשות, היא התחייבה 

 4המשפט, היא הצטרפה, -למסור את כל החומר שברשותה, היא התחייבה למסור עדויות אמת לבית

 5לחסד"פ, היא  167או הביעה הסכמתה, לשוב לדוכן העדים בהליך הזה במסגרת בקשה לפי סעיף 

 6 התחייבה על שמירת סודיות. 

 7מהצד של המדינה במסגרת ההסדר, אנחנו הסכמנו לחזור בנו מהערעור שהוגש כנגד הנאשמת בתיק 

 8דין, -ם ומצוי כיום לאחר שמיעת הערעור בבימ"ש העליון בטרם מתן פסק-שהתנהל בבימ"ש מחוזי י

 9שיתגלו, ככל שיתגלו, בראיות החדשות  אנחנו התחייבנו להימנע מהעמדתה לדין בעבירות נוספות

 10שהנאשמת המציאה לידינו, ואנחנו סיכמנו על הסדר לעניין העונש בהליך כאן, שלהלן פרטיו. אנחנו 

 11-ידי בית-חודשי מאסר בפועל פחות יום, מאסר על תנאי שייקבע על 11הסכמנו על רכיב מאסר של 

 12הורשעה, אנחנו הסכמנו על קנס בסך משפט, שהתנאי הוא שהנאשמת לא תעבור את העבירות בהן 

 13וכן חילוט ₪ אלף  75ומאסר חלף קנס, כמו כן הסכמנו על חילוט כספי עבירה בהיקף של ₪ אלף  25

 14-הצהירה בהסדר כי היא מודעת לכך שבית 9של הטבעת והתמונה נשוא ההרשעה. אציין שהנאשמת 

 15פי חוק להטיל עליה כל -ות עלהמשפט אינו כבול בהסדר הטיעון ובעונשים המוסכמים ויש לו סמכ

 16עונש שימצא לנכון, וכן היא מודעת לכך שאם ההסדר יידחה אנחנו נהיה זכאים לשקול את עמדתנו 

 17 בשלב הערעור. 

 18עד כאן הצגת פרטי ההסדר ומכאן הנימוקים שהובילו את המדינה לחתום על הסדר הטיעון עם 

 19, באמצעות באי 2014סוף חודש פברואר . הנאשמת פנתה אלינו בסמוך להגשת סיכומיה, ב9הנאשמת 

 20. אנחנו 8כוחה, וביקשה להגיע להסכמות בדבר עונשה, בתמורה למסירת עדות מפלילה כנגד נאשם 

 21היינו ערים היטב לשלב המאוחר מאוד בו נעשתה הפנייה, ואף האינטרסים שעמדו על הפרק היו 

 22נה להבנות ביחס לעונשה בשלב נהירים לנו היטב. לנאשמת היה אינטרס משמעותי להגיע עם המדי

 23הזה של ההליך. מטעמים אלו נהגנו בזהירות יתרה בכל הנוגע להתקדמות המגעים עם הנאשמת בשל 

 24השלב בו היה מצוי ההליך והאינטרסים שהיו ברורים ונהירים. אף על פי כן, אנחנו לא מנענו מן 

 25נו, הנאשמת אכן פנתה הנאשמת למסור גרסה במשטרה, זאת בשלב ההוא, ללא כל מחויבות מצד

 26למשטרה ומסרה שם גרסה, ובעקבות מסירת אותה גרסה אנחנו החלטנו שלא להגיע להסכמות עם 

 27הנאשמת, בין היתר בשל השלב המאוחר בו היה מצוי ההליך, ובעיקר משום שהנאשמת לא תמכה 

 28ת, את גרסתה בראיות חיצוניות נוספות, ולכן לא נחתם הסדר בשלב ההוא. נגד ההחלטה הזא

 29שהתקבלה על ידי פרקליט המדינה, הוגש בג"צ, אנחנו פירטנו את נימוקינו בעתירה, והעליון דחה 

 30 את העתירה שהוגשה כנגד ההחלטה. 

 31 

U:32 עו"ד ברטל 

 33 זה לא הוגש על ידינו. 
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 1 

U:2 עו"ד תדמור 

 3נכון, זה הוגש על ידי התנועה לאיכות השלטון. לאחר שנשמעו הסיכומים של חברי, עו"ד ברטל, פנו 

 4 לינו באי כוח הנאשמת שוב, והפעם מסרו לנו ראיות חפציות לתמיכה. א

 5 

U6 המשפט: -בית 

 7 לפברואר.  25-הסיכומים היו ב

 8 

U:9 עו"ד תדמור 

 10הנאשמת פנתה אלינו שוב ובידיה ראיות חפציות, קלטות, המתעדות שיחות ומפגשים בינה ובין 

 11בהליך  8בא כוחו של נאשם  לאורך תקופה של כמה שנים, וכן שיחות שנערכו בינה לבין 8נאשם 

 12צור. הראיות החיצוניות נמסרו אלינו בשלב הזה כמובן תוך התחייבות או -בירושלים, עו"ד נבות תל

 13תנאי, שלא ייעשה בהן שימוש אלא אם נגיע להסכמה בהליך כאן. השיחות הללו העלו חשד ממשי 

 14יבות מחמירות, והיה בהן לעבירות חמורות של שיבוש הליכי משפט והדחת עד בחקירה ובעדות בנס

 15בתיק דנן. החשד בעבירות השיבוש וההדחה  9-ו 8מידע רלוונטי להכרעה בעניינם של נאשמים 

 16-טלנסקי, שכאמור נשמעה בבימ"ש המחוזי בי-מתייחס הן לפרשת הולילנד והן לפרשת ראשון טורס

 17נשוא פרשת  . השיחות שהוקלטו התייחסו גם לעובדות9ונאשמת  8ם, תיק שהתנהל כנגד נאשם 

 18נחקרה פעמים  9ראשון טורס וטלנסקי. לאחר שהראיות החפציות הוצגו בפנינו, ולאחר שהנאשמת 

 19 נוספות במשטרה, החלטנו לחתום עמה על הסדר טיעון, ואני מיד אסביר את טעמנו להחלטה הזאת. 

 20נש בתיק הצדיקה הגעה להסדר טיעון מקל עמה לעניין העו 9עוצמת הראיות שהציגה בפנינו נאשמת 

 21זה, הגם שמדובר בשלב מאוחר מאוד של ההליך. אני אסביר שלולא הגענו להסדר טיעון שנחתם 

 22עמה, לא ניתן היה לעשות, כפי שכבר ציינתי, שימוש בראיות החפציות החשובות שהציגה בפנינו 

 23הנאשמת ובראיות ועדויות נוספות שנאספו בהמשך במסגרת חקירת משטרה שנפתחה. אנו מודעים 

 24גבוה מהעונש לו אנו עותרים בשל ההסכם,  9ך שמתחם הענישה שראוי היה לבקש ביחס לנאשמת לכ

 25המשפט לאמץ. אנחנו -אלא שהנסיבות לטעמנו הצדיקו הקלה בענישה, אותה אנחנו מבקשים מבית

 26נדגיש עם זאת, שלא מדובר במקרה שבו נאשמת מקבלת חסינות מהעמדה לדין בתיק הרלוונטי לנו 

 27נשיאה בכל עונש, היא הורשעה בעבירות חמורות והיא צפויה על פי ההסדר לרצות עונש  או ויתור על

 28מאסר מאחורי סורג ובריח, לצד קנס וחילוט, הגם שהם נמוכים מהעונש שהיה ראוי לה לולא היא 

 29 סיפקה בידינו את הראיות הללו, שלטעמנו יש להן חשיבות רבה.

 30אותן לשלושה ראשים עיקריים, אותם נבקש לפרט  לעניין הראיות שהיא הציגה, אנחנו מחלקים 

 31בקצרה, שכל אחד מהם הוביל אותנו, ודאי הצטברותן יחדיו, להגיע להחלטה לקבל או לאמץ את 

 32ההצעה ולהגיע להסדר טיעון בתיק. ובכן, הראש הראשון הוא ראיות שהיה בהן כדי לתרום להכרעה 

 33וכך גם נהגנו, הצדיקו הגשת בקשה לפי סעיף  בתיק הולילנד, ראיות שלטעמנו, 8בעניינו של נאשם 
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 1משפט לאחר שהצדדים סיימו הבאת -לחוק סדר הדין הפלילי, של שמיעת עדות מטעם בית 167

 2ראיותיהם. הראש השני, ראיות שהיה בהן כדי להצדיק פתיחה בחקירה בחשד לשיבוש הליכי 

 3ובא כוחו. והראש השלישי  8משפט, הדחה בעדות ובחקירה, בנסיבות מחמירות, וזאת כנגד נאשם 

 4בתיק הירושלמי, הנדון,  8הוא ראיות שיש בהן כדי לתרום להכרעה בערעור בעניינו של נאשם 

 5לחסד"פ, קרי  211כאמור, כעת בבימ"ש העליון, ואשר מצדיקות לטעמנו הגשת בקשה לפי סעיף 

 6 הגשת ראיות נוספות בשלב הערעור. 

 7סדר הדין הפלילי. כאמור, ימים ספורים לפני מתן  לחוק 167אני מפרט ביחס לבקשה לפי סעיף 

 8המשפט בקשה להבאת ראיות נוספות, וזאת -, אנחנו הגשנו לבית2014במרץ  27הכרעת הדין, ביום 

 9לחסד"פ. אני אדגיש כי אנו סברנו, ואנו סבורים אף היום, כי הראיות שהובאו בפנינו  167לפי סעיף 

 10, כפי 8ות, די היה בהן כדי להוביל להרשעתו של נאשם במהלך שמיעת התיק, אף ללא הראיות החדש

 11המשפט הנכבד, עמדת התביעה התקבלה ואנו סבורים -שימים ספורים לאחר מכן אף קבע בית

 12שההרשעה עומדת על יסודות איתנים מאוד, אף ללא הראיות הנוספות. עם זאת, סברנו כי חובתנו 

 13יות נוספות שהגיעו לידינו רק בשלב ההוא, המשפט, אם יחפוץ בכך, להיחשף לרא-היא לאפשר לבית

 14בטרם ייתן הכרעתו ויקום מכיסאו. זאת, על אף שאנו מודעים לשלב המאוחר מאוד של הצגת 

 15פי -המשפט, על כל הכרוך בכך. אנחנו סברנו שהראיות הללו הצדיקו בקשה על-הראיות האלו בבית

 16רשעה, משום שהיה בהן לשפוך אור , כי היינו סמוכים ובטוחים שיש בהן כדי לתרום לה167סעיף 

 17בעצמו.  8והנאשם  9המשפט, ואף ביחס להערכת עדותה של נאשמת -ביחס לראיות שהובאו בפני בית

 18המשפט די ראיות המאפשרות הרשעה, -אני אבקש להזכיר, כי למרות אמונתנו זו כי הצגנו בפני בית

 19, וגם מטעם 8ן ירשיע את נאשם המשפט אכ-באופן טבעי לא יכולנו לדעת בודאות אותה עת כי בית

 20המשפט, אם יחפוץ בכך כאמור, להיחשף לחומר החדש, שהוסיף -זה סברנו שחובתנו לאפשר לבית

 21 לראיות המפלילות שהוגשו עוד קודם לכן. 

 22מאחר שהחקירה שנפתחה בעקבות כריתת ההסכם עם הנאשמת טרם הסתיימה, אנחנו לא נוכל 

 23לטות, ואני אבקש מאדוני לפרט בעניין הזה בדלתיים לפרט בדלתיים פתוחות אודות תוכן הק

 24 סגורות. 

 25 

U26 המשפט:-בית 

 27 אולי תיתן לי קודם לראות. 

 28 

U:29 עו"ד תדמור 

 30 בהחלט, אני הכנתי תמצית. 

 31 

U32 המשפט:-בית 

 33 תפנה אותי קודם למה שנוגע למשפט שבפניי. 
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 1 

U:2 עו"ד תדמור 

 3הליכים, יש דברים חדשים, העניין שנוגע למשפט כאן הוא ההכרה שלנו, נוכח הראיות לשיבוש ה

 4דברים שאני משוכנע שאדוני ראה חלק מהתמונה, כפי שגם אנחנו ראינו רק חלק מהתמונה 

 5המשפט, אבל יש כאן ראיות שמצביעות על דברים שהתבצעו מאחורי -שהתרחשה באופן גלוי בבית

 6ר על המשפט. זה מחולק לפרקים, הפרק הראשון מדב-הקלעים, ואותן אני אבקש להפנות לבית

 7 . 8השפעה של נאשם 

 8 

U9 המשפט:-בית 

 10 נחשף אליהם? 8רגע אחד, הדברים האלה, נאשם 

 11 

U:12 עו"ד תדמור 

 13 כן, אבל באופן טבעי מדובר בשעות של הקלטות, הוגשו יותר משמונה קלטות. 

 14 

U15 המשפט: -בית 

 16הקלטות האלה היו ברשותה כשהיא פנתה אליכם לראשונה, למה היא לא הודיעה לכם שיש לה 

 17 קלטות?

 18 

U:19 עו"ד ברטל 

 20 המשפט. -אני אספר זאת לבית

 21 

U22 המשפט: -בית 

 23או.קי. קיבלתי. השאלה השנייה, למה אני צריך לנהל הליך חסוי, לסגור את הדלתות בנושא שבטח 

 24 נחשף כבר כל העולם נחשף.  8נחשף לחומר, אם נאשם  8מעניין את הציבור, כאשר נאשם 

 25 

U:26 עו"ד תדמור 

 27כל הידוע לי מרבית חומרי החקירה הועברו לפרקליטות החקירה נמצאת בשלביה האחרונים, כ

 28המלווה, מחוז מרכז, ובאופן טבעי, כמו בכל חקירה, אנחנו נמצאים כרגע בשלב של הערכת הראיות 

 29ידי הפרקליטות, כפי שכולנו יודעים, השלב הזה לא פעם הוביל להשלמת חקירה, אנחנו כמעט -על

 30תיק, וכאן במיוחד, שמדובר בהיקף, אמנם לא דומה בכל תיק בוחנים את הראיות, מסתכלים על ה

 31לחומר בתיק שהתנהל בפני אדוני, אבל מדובר בהיקף משמעותי מאוד, שעות של שיחות, שלא כל 

 32 . 8פרט ופרט מהן הוצגו לנאשם 

 33 
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U1 המשפט:-בית 

 2ער לו, הוא כבר  8אף אחד לא מבקש מכם להביא כל פרט ופרט, אלא את העיקר. העיקר, נאשם 

 3 ה והוא ישלים את גרסתו. למה צריך את הגרסה שהוא וכל סובביו מכירים? איזו סיבה יש?מסר גרס

 4 

U:5 עו"ד תדמור 

 6אנחנו בכל זאת נאפשר לאדוני, למרות המצב המיוחד שנחשפנו אליו כאן, אני חושב שדרך המוצא 

 7את היא, הדברים מפורטים בצורה תמציתית במסמך שהכנתי ואני מבקש מאדוני לעיין. אני מפנה 

 8 שמתייחסת לגרסה.  2011אדוני לשיחה ממאי 

 9 

U10 המשפט: -בית 

 11 התמצית מספיקה לי. הלאה. 

 12 

U:13 עו"ד תדמור 

 14. אנחנו במהלך חקירתו של 2012לאוקטובר  28-העמודים לא ממוספרים, אני מפנה את אדוני ל

 15הוא  להגעה להסדר טיעון. אורי שמוזכר שם 9, ניהלנו מגעים עם ב"כ נאשמת 2012דכנר, באוקטובר 

 16 בדצמבר.  1-אורי מסר. אדוני יעבור לשיחה מ

 17 

U18 המשפט: -בית 

 19 בחקירה שלו לדברים כשהציגו לו את זה? 8יש לכם גם את התגובות של נאשם 

 20 

U:21 עו"ד תדמור 

 22 אם אדוני ירצה, אנחנו נוכל להביא. 

 23 

 24 

 25 

U26 המשפט: -בית 

 27הו חדש שיש בו כדי אם הוא לא אומר על כל דבר שקר שקר שקר, אז זה כן מעניין אותי. אם יש מש

 28 לערער, להשליך, להחליש, מעבר למה שבד"כ. 

 29 

U:30 עו"ד תדמור 

 31אלף, אז הטענה היא הטענה שמופיעה פה, שהדברים  60-לפחות לגבי האירוע שהוא קרא ביחס ל

 32 נאמרו בצורה כזו ולא בצורה אחרת. 

 33 
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U1 המשפט:-בית 

 2 רים שהוא מסר לה לומר? הוא מאשר את הדברים, את העובדות, שיחה קודמת, את הרקע ואת הדב

 3 

U:4 עו"ד ברטל 

 5 זה בקולו, זה לא בקולה. 

 6 

U:7 עו"ד תדמור 

 8 הוא חוזר על הגרסה. 

 9 

U10 המשפט:-בית 

 11 עו"ד ברטל, אתה מעורב במה הוא אומר?

 12 

U:13 עו"ד תדמור 

 14 חברי, עו"ד ברטל, הוא עד בחקירה. 

 15 

U:16 עו"ד ברטל 

 17 אנחנו שמענו את השיחות, אנחנו אלה שהבאנו את השיחות לחברינו. 

 18 

U19 המשפט:-בית 

 20 אתה היית נוכח בזמן השיחה?

 21 

U:22 עו"ד ברטל 

 23מה פתאום. מצב הדברים היה, שאנחנו באיזשהו שלב, חברי הרי סיפר מה שהיה, שבהתחלה היא 

 24הלכה למשטרה והתביעה סירבה להגיע להסדר, וכשאנחנו באנו עם התשובה הזאת לגב' זקן אז 

 25אם יש משהו אובייקטיבי שאנחנו יכולים להיאחז אנחנו לחצנו עליה שוב, שאלנו אותה שוב ושוב, ה

 26בו, היא אמרה שאולי יש משהו אבל אין בזה שום דבר לדעתה, ואז ביקשנו ממנה, בואי תני לנו את 

 27הדברים ואנחנו נחליט אם יש בזה משהו או אין, עד כדי כך היא חשבה שזה שום דבר, ואז קיבלנו 

 28כל ההקלטות, מהתחלה ועד הסוף, ואנחנו ממנה את החומר הזה, את ההקלטות, שמענו את 

 29התרשמנו שבהחלט יש בזה, ויש בזה הרבה, גם לתיק הזה, גם לראשון טורס וגם לתיק שנחקר 

 30 ועכשיו הוא הועבר לפרקליטות. ואז פנינו לחברינו וסיפרנו להם שיש גם ראיות אובייקטיביות. 

 31 

U:32 עו"ד תדמור 
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 1ינו להיטות, אם אפשר לקרוא לזה כך. כשהבטנו וראינו נדמה לי שניתן להבין מדברינו, אנחנו לא גיל

 2את מה שראינו, והתמצית בפני אדוני, סברנו שהאינטרס הציבורי מחייב אותנו להגיע להבנות עם 

 3 לחסד"פ.  167הנאשמת ולהגיש בקשה לפי סע' 

 4לים אני מצטער לקטוע את אדוני באמצע העיון, אבל אציין שמדובר במקטעים, כמובן שיש לנו תמלי

 5 מלאים. 

 6 לנובמבר נמסר לנו שנפסקים המגעים.  4-בנובמבר, אז אני רק אעיר שב 4-אם אדוני הגיע ל

 7 

U8 המשפט:-בית 

 9 בקשר לטלנסקי. 2011השיחה ממאי 

 10 

U:11 עו"ד תדמור 

 12לחסד"פ, שהיא אחד השיקולים. לשיחה הזאת יש השלכה משמעותית  211זה נוגע לבקשה לפי סע' 

 13שם, שהטענה הייתה שהכל כספים פוליטיים ומהשיחה אנחנו למדים לטעמנו באשר לקביעות בהליך 

 14 בנובמבר.  4-שהכסף הלך גם לצרכים פרטיים. אני מבקש לוודא שאדוני ראה את השיחה מ

 15הראיות הללו שהובאו בפנינו נראו בעינינו משמעותיות מאוד, לא בכל יום מונחות בפני רשויות 

 16ו ולכאורה, ראיות שמצביעות על שיבוש מהלכי פני-האכיפה קלטות שמתעדות מה שנראה, על

 17חקירה, הדחה בחקירה ובעדות, אולי בנסיבות מחמירות, ככל שכרוך בכך גם כסף. מהטעמים הללו 

 18אנחנו סברנו, אני עדיין בראש פרק הראשון, שהאירועים כפי שאדוני ראה אותם, יש לנו שורה של 

 19כאן, ומכאן ראינו שקמה לנו חובה, למרות בהליך  8אירועים, מצביעים אף על אשמתו של נאשם 

 20המועד המאוד מאוחר והחריג שהיינו ערים לו היטב, לפנות בשלב ההוא, כשכבר מועד פרסום 

 21המשפט בבקשה לשקול שמיעה  נוספת -הדין היה ידוע ימים ספורים קודם לכן פנינו לבית-הכרעת

 22כמובן מרכינים ראש בהקשר המשפט לא ראה לנכון לקבל את הבקשה ואנחנו -של הנאשמת. בית

 23הזה. העניין הנוסף בראש הפרק השני הוא עצם חקירת השיבוש, שלטעמנו התחייבה נוכח הראיות 

 24 החמורות שהובאו בפנינו, לכאורה, של אותן עבירות של שיבוש מהלכי משפט והדחת עד. 

 25דר עם החקירה נמצאת בשלביה הסופיים, היא לא הייתה מתאפשרת אלמלא היינו מגיעים להס

 26, כאמור לא ניתן היה לעשות שימוש באותן קלטות. אני רק אעיר גם בהקשר הזה שאנחנו 9הנאשמת 

 27רואים בחומרה רבה את עבירות השיבוש, ההדחה בחקירה וההשפעה על ההליך, לא בכדי המחוקק 

 28שנות מאסר,  9-קבע לצידן של עבירות של הדחה בעדות בנסיבות מחמירות עונש של לא פחות מ

 29 רות חמורות מאין כמותן, שיש בהן כדי לאיים על כל הסדר הציבורי. עבי

 30לחסד"פ להגשת ראיות נוספות בשלב  211וכאמור, הטעם האחרון הוא הגשת הבקשה לפי סעיף 

 31הערעור בפרשות ראשון טורס וטלנסקי, אדוני ראה, השיחות מוקלטות ונוגעות באופן ישיר גם 

 32מיד עם סיום חקירת  211דעה שבכוונתנו להגיש בקשה לפי סע' לסוגיות שנדונו שם, אנחנו הגשנו הו

 33המשטרה. בימים הקרובים אכן תוגש הבקשה. במסגרת הבקשה אנחנו נבקש להגיש את הקלטות 
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 1, ולטעמנו יש בשיחות כדי להביא לשינוי 9לנאשמת  8הרלוונטיות לתיק שם, זה השיחות בין נאשם 

 2-ה אני אדגיש כי לדעת המדינה די בראיות שהוצגו בביתתוצאת הזיכוי ברמת הסתברות גבוהה. גם פ

 3הדין, אך כמובן שלא ניתן -המשפט המחוזי בירושלים ובטיעוננו בערעור כדי להפוך את תוצאות פסק

 4לדעת מה תהיה עמדת בימ"ש העליון וחובתנו הייתה לאפשר לבימ"ש העליון, אם ירצה בכך, לראות 

 5 וד בענייננו והצגתי אותן לאדוני. הוא את הראיות החדשות והמשמעותיות מא

 6סיבות שהצטרפותן יחד הובילה אותנו לחתום על ההסדר, מדובר בשלושה הליכים  3אני פירטתי 

 7פי האינטרס הציבורי. אני אבהיר שהנאשמת -משמעותיים ביותר, שקידום כל אחד מהם מוצדק על

 8, היא לא הייתה 8נאשם , על אף הכוח הרב שהיא צברה בתפקידים שלה, הייתה עוזרתו של ה9

 9ם וגם בהמשך, -נבחרת הציבור, והגם שאנחנו לא מקלים ראש כהוא זה בכוח שהיה לה בעיריית י

 10, ככל שמדובר בצורך שלנו לבחון חשדות לעבירות או 8עדיין לא ניתן להשוות בינה ובין הנאשם 

 11  משפט.-ראיות שיש בהן השפעה, לטעמנו משמעותית, על הליכים שמתנהלים בבתי

 12המשפט להתערב -ההלכה ידועה, היא מכירה במקרים חריגים בהן יש סטייה משמעותית, על בית

 13פלוני נ' מ"י, נקבעה  1958/98ברכיבי הענישה אליהם הגיעו הצדדים בהסדר הטיעון. מפנה לע"פ 

 14המשפט לכבד הסדר טיעון, וזאת כאשר מתקיים איזון ראוי בין -ההלכה לפיה ככלל, מונחים בתי

 15ס הציבורי או התועלת הציבורית, לבין טובת ההנאה שלה זוכה הנאשם במסגרת הסדר האינטר

 16הטיעון, מה שנהוג לכנות נוסחת האיזון, משמע כאשר מתקיימת נוסחת האיזון, המבטאת איזון 

 17ראוי בין האינטרס הציבורי לבין ההקלה הניתנת לנאשם, יש לכבד ההסדר, וזאת גם אם העונש 

 18יננו מקיים באופן מלא את ההלימה לחומרת העבירות. ביחס להשוואה בין שעליו מוסכם בהסדר א

 19, ולע"פ שי ג'וני, הלכת פלוני קיימת גם לאחר 3218/14להלכת פלוני, אני מפנה לדנ"פ  113תיקון 

 20 . 113תיקון 

 21לאור כל השיקולים שמנינו לעיל, והגם שרכיב המאסר בפועל המוסכם על הצדדים חורג מהענישה 

 22ענים לה, מהמתחם שהיינו טוענים לו לולא היה נערך הסדר, אנחנו נבקש מבימ"ש הנכבד שהיינו טו

 23פי ההסכמה בינינו שפירטתי -ולגזור את דינה על 9לכבד את הסדר הטיעון אליו הגענו עם נאשמת 

 24 בראשית דבריי. 

 25 

U :26 עו"ד ברטל 

 27, אז לעניין זה אני מגיש 113דינו לתיקון -לפני שאני אומר כמה מילים, ראיתי שכבודו התייחס בגזר

 28 לכבודו מאמר שלי, שכבודו יקרא בזמנו הפנוי. 

 29 אני כמובן מצטרף לבקשה של חברי, אבל אני רוצה לומר שאני מודה גם לצוות התביעה. 

 30 

U31 המשפט:-בית 

 32בוא נשים את הדברים, מה היה לנו ומה יש לנו, שיבוש ריחף מתחילת המשפט, היה ברור לגמרי גם 

 33ה, אף אחד לא חשב שהיא שותקת מפני שהיא זועמת על המשטרה, שיש לה כעס ם כשהיא שתק-בי
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 1רב מצטבר בקרבה כנגד החוקרים, איך הם מעזים להפליל ראש ממשלה בישראל, היה ברור שמדובר 

 2לא הסתיר את זה, הרי הוא אמר את זה פה במשפט "אני יכול שלא לעזור  8פה שעבור כסף, נאשם 

 3דינה קיבלו כסף, לאו דווקא מכיסה, והמהפך חל ברגע שנכנסו -ורכילה?", היה ברור לגמרי שע

 4. ועד כאן ההליך הוא הליך פלילי 8אנשים שאינם קשורים, שאינם תלויים בכסף שקיבלו מנאשם 

 5לחלוטין, שאנחנו רגילים, כל מי שיושב באולמות פליליים, אנחנו רואים כשיש לנו איזה, אני לא 

 6המעצר, אנחנו רואים כשנעצר -ם, אבל כל מי שמסתובב בבתירוצה להשתמש בביטויים חריפי

 7, והמשטרה הרבה 1העבריין העיקרי, אנחנו רואים מיד שעורכי הדין בד"כ ממומנים על ידי מס' 

 8פעמים מוסרת חומר לשופט שעורך הדין שלו לא יודע כי עורך הדין הוא בעצם לא עורך הדין של 

 9פעה רגילה ועד כאן לא היה שום דבר חדש. נכנס עורך דין . זו תו1הנאשם אלא עורך הדין של נאשם 

 10אין לנו שום ניקוי אורוות,  –חדש ועד כה לא חלו שינויים. אז בוא נראה מה יש לנו. ניקוי אורוות 

 11אין אנשים חדשים שנודע לנו עליהם. מה יש לנו פה? חיזוק, אל"ף יש לנו תיק חדש, חשד לתיק חדש, 

 12תיק החדש מחזק את תיק הולילנד, ויותר מזה, ההקלטות מדברות, יש לנו פה לגישתכם, עצם ה

 13אלף, האירוע הזה מקבל לבוש אחר או מראה אחר, ובכל מקרה זו  60-לפחות על האירוע של ה

 14 אלף.  60-הייתה יכולה להיות מסכת ראיות שבהחלט הייתה יכולה לעניין אותי בפרק של ה

 15 

U:16 עו"ד תדמור 

 17משמעותי מאוד שהתחיל כנגד ראש ממשלה בישראל והסתיים  והערעור בבימ"ש העליון, הליך

 18בזיכוי, כשהזיכוי הוא נוכח ספק שקינן בליבם של השופטים בירושלים. ההליך בירושלים הוא הליך 

 19שגם מבחינה נורמטיבית וציבורית, יש לו משמעות רבה ביותר, מדובר בקביעה שאנחנו לא 

 20לא אכנס לכל הפרטים, זה לא מהווה עבירה של  מסכימים איתה, שכשמחזיקים קופה כזאת, ואני

 21הפרת אמונים. הרכיב המרכזי שהוביל להחלטה הזאת הייתה העובדה שהיה ספק אם לא הכל הלך 

 22 לצרכים פוליטיים. 

 23 

U24 המשפט:-בית 

 25אין לי אלא לכבד את הטיעון, ואני גם לגופו של עניין לא מתווכח עם זה, אתם טוענים, אני מכבד, 

 26אבל, בוא נראה את המחיר שהציבור משלם, לא מדובר פה בראש לשכה מזכירה,  וזה בסדר גמור.

 27תקווה? מה שקרה שם לא פחות חמור ממה שקרה בהולילנד, הביאו אנשים -מה קרה למשל בפתח

 28למנות, רצה ראש רשות המיסוי למנות אנשים, שלפי הערכתו אלה האנשים הראויים, אח שלה 

 29משפט, -ם, מבקשים למנות אנשים שלהם, אלה קביעות של ביתורואה חשבון ששניהם, מסיבות שלה

 30לא שלי, אתה יודע מה המשמעות של זה? משמעות של מיליונים, מיליונים לאורך שנים, כשכל 

 31המעורבים גורפים לעצמם קופות, שום דבר שם לא נעשה לשם שמיים. הנציג, היא לא מכניסה אותו 

 32נות את אותם אנשים עד שלא תסגור עם אח שלי, לשר האוצר, היא אומרת לו אתה לא תוכל למ

 33כשלראש רשות המיסוי, הוא היה חייב להמשיך לעבוד, תראה לאן הוא הגיע כתוצאה מהפעילות, אז 
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 1אפשר לדבר עליה -יורק. זאת רק פרשה אחת שאותי היא מזעזעת ואי-שולחים כפרס ניחומים לניו

 2יינית משמעותית, היא פיתחה לעצמה מעמד כאיזו פקידה או כפי שהיא הציגה את עצמה, היא עבר

 3פשע בפני עצמו. אני אומר לאדוני יותר, כשהיא מאזינה לשיחות של ראש הממשלה, ראש הממשלה 

 4נתן גיבוי, היא עכשיו בטח תגיד שאם הוא נתן גיבוי, הוא ייתן לה גיבוי לצוטט לשיחות שלו? למה? 

 5בביטוי מחולל פשע, היא הייתה מחוללת זה ברור לך שהיא ביצרה לעצמה מעמד, אתם השתמשתם 

 6חודש, שמה היא נותנת עבור  11פשע בעצמה עצמאית לחלוטין. אחרי כל זה אתם מבקשים עונש של 

 7זה? היא מחזקת את מה שאני לא צריך לגביו חיזוקים, אין לי שום ספק, לפי דעתי הראיות שהצגתם 

 8כתבתי את הדברים, ונותנת לכם תיק חדש  זה ראיות ברזל, כך אני חושב, דעתי היא רק דעתי, ולכן

 9של שיבוש, שהיום, עם כל הכבוד, השורה האחרונה לא תשנה הרבה. השאלה אם המחיר הוא לא 

 10מחיר גבוה מדי, לולא ההסכם הזה היא הייתה צפויה למספר שנות מאסר, פלוס קנסות כבדים, 

 11 והיום היא למעשה לא מקבלת עונש. 

 12 

 13 

 14 

U:15 עו"ד תדמור 

 16בתיק הזה היו חמורים, וגם  9ה, אני בפירוש הדגשתי, המעשים שמיוחסים לנאשמת לעניין מעמד

 17באופן שבו הוא התחבר והעביר לה שוחד  9אני יכול להגיד לאדוני שלא בכדי דכנר התחבר לנאשמת 

 18כיוון שהוא ראה בה דמות בעלת כוח, אני לא אמרתי שהיא איזו פקידה זוטרה, אני אמרתי 

 19שר התמ"ת וממלא מקום ראש ממשלת ישראל, לבין פקידה, רמת מעמד  שבהשוואה לראש העיר,

 20 ככל שתהיה, יש פער גדול ביניהם, על כך אני חושב שלא ניתן לחלוק. 

 21 

U22 המשפט:-בית 

 23במעמד הציבורי, היא הייתה מחוללת פשע בפני עצמה, אני לא בטוח שהכספים שהיא נתנה לעצמה, 

 24לגב' זקן, הסיפור של הרומן היום נתפוגג ואין לו זכר, דכנר נתן את הכסף לאולמרט, עם כל הכבוד 

 25אז כשדכנר מעביר לה כסף, היום זו עובדה מוסכמת שהוא העביר את הכסף לאולמרט, היא לקחה, 

 26 הורידה לעצמה את החלק שלה. היא לקחה מהחלק של אולמרט ואמרה גם לי מגיע. 

 27 

U:28 עו"ד תדמור 

 29למרץ אנחנו לא ידענו מה תהיה תוצאת  27-שב אבל אדוני הסכים שהראיות, ואני אחזור לכך

 30 הדין. -הכרעת

 31 

U32 המשפט:-בית 
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 1שיהיה ברור, אולמרט גם לא ידע שהיא לוקחת, אני לא יודע מה הוא היה אומר אם הוא היה יודע 

 2שהיא גוזלת מכיסו סכומים כאלה, את הטבעת הוא היה משאיר לה, אבל לא את עשרות אלפי 

 3 השקלים. 

 4 

U:5 עו"ד תדמור 

 6בהחלט סבורים שהראיות האלה, היה בהן, למרות שהראיות משמעותיות מאוד, אנחנו הרי  אנחנו

 7הגשנו את התיק משום שסברנו שיש בתיק הזה ראיות שיובילו להרשעה, והאמנו בו לכל אורך 

 8המשפט תהא, ואנחנו חשבנו, כפי שהעיר אדוני לפחות לגבי -הדרך, עדיין לא ידענו מה הכרעת בית

 9שיוחסו לאולמרט באישום השני, יש כאן חיזוק משמעותי לראיות ₪ אלף  60ם האירוע של אות

 10 התביעה, שהיה אולי מקום להביא אותן בפני אדוני, ואדוני סבר אחרת. 

 11 

U12 המשפט: -בית 

 13אלף היא אומרת העברתי למסר, העברתי לקופה, האם הוא ידע או לא ידע, נו באמת, לי היה  60

 14 אחוז? אז מה התוספת? 130אחוז, אז עכשיו יש לנו  100-מאחוז, אין יותר  100ביטחון של 

 15 

U :16 עו"ד תדמור 

 17התוספת היא שיבוש משמעותי מאוד. מבחינה ציבורית, כשההליך משובש באופן שבו הוא שובש, 

 18חובה עלינו לחקור, וככל שהראיות יבשילו לכדי הרף שיחייב אותנו להגיש כתב אישום, הדברים 

 19בורי משמעותי. שלא לדבר על ההליך בבימ"ש העליון, שהסתיים יישקלו, ויש להם אינטרס צי

 20בזיכוי, בדיוק בשאלה שהעובדות נכוחה מוארות באמצעות השיחות בין הנאשמים. לטעמנו, 

 21המשפט העליון, והוא עומד להכריע בערעור הזה, לא ניתן בכלל -כשהדברים הם על שולחנו של בית

 22המשיבה, אנחנו בהקשר הזה, ולא נעשה איזשהו מהלך  להעלות על הדעת שהראיות האלה יגיעו לידי

 23 משפט. -שלטעמנו הוא מחויב המציאות, והוא ניסיון להביאם בפני בית

 24 

U25 המשפט:-בית 

 26זו העמדה שלכם, אני רק מבקש ממך עכשיו אנא תשכנע אותי למה המחיר הוא מחיר סביר, מה היא 

 27 נותנת בסך הכל?

 28 

U:29 עו"ד תדמור 

 30 מרחף בכל האולמות הפליליים. העניין של שיבוש הליכים 

 31 

U32 המשפט:-בית 
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 1הוא אמר פה אני שילמתי לה, באותו רגע אני שילמתי את ההגנה שלה, והיא שתקה, מה עוד צריך? 

 2 הוא כאן הודה במשפט, אני שילמתי את ההגנה והיא שתקה. 

 3 

U:4 עו"ד תדמור 

 5 הוא לא אמר את זה ככה. 

 6 

U7 המשפט:-בית 

 8 ת. זה תקין? זה כשלעצמו עבירה פלילי

 9 

U:10 עו"ד תדמור 

 11העבירות הן חמורות, לא מדובר בעונש שלא כולל מאסר מאחורי סורג ובריח, הגב' זקן  תרצה עונש 

 12של כמעט שנת מאסר, פחות יום, אנחנו מדברים בסיטואציה אחרת בנאשמת, הרי אדוני גם ראה 

 13לל, הייתה פה, כשמגיעים להסדרים מהסוג הזה, יכול להיות שהענישה שהיינו דורשים, אם בכ

 14פחותה בהרבה, בין היתר משוקללת פה העובדה שהתנהל הליך, והיא לא יוצאת בלא כלום, היא 

 15נשלחת למאסר, מהלך לא פשוט בעיקר לאישה בגילה, בעלת משפחה וכו'. אות הקלון שמוטבע בה 

 16 הוא ברור, והמעשים החמורים שהיא עשתה לא נותרו ללא מענה או ללא עונש כלשהו. ומנגד, היא

 17כאמור, ואני לא אחזור עכשיו על הכל, אפשרה לנו להציג את אותן ראיות משמעותיות, לעשות בהן 

 18שימוש בשלושה הליכים שונים, פעולה כשלעצמה יוצאת דופן, שהם בעלי משמעות ציבורית עליונה, 

 19 המשפט, שכבודו יאמץ את ההסדר ויטיל עליה את העונשים-כן אני חוזר על עתירתי לפני בית-ועל

 20 כפי שביקשנו. 

 21 

U:22 עו"ד ברטל 

 23כבודו, יש לי הרבה דברים לומר במענה לשאלות ואמירות כבודו. אני רוצה להתחיל אולי מנושא 

 24ניקוי האורוות. מפני שניקוי אורוות, לא מצאנו הגדרה שלו לא בפסיקה ולא בחוק, ואדוני אמר 

 25' זקן, הלכה למשטרה, וכל שאלה ניקוי אורוות, ואנחנו חשבנו למה אדוני מתכוון, והנה כבודו, הגב

 26שהיא נשאלה היא ענתה, בכל שאלה שהיא נשאלה, אין שאלה שהיא נשאלה והיא השאירה אותה 

 27ללא תשובה, כאשר לתשובות שלה יש תמיכות אובייקטיביות בחלקן הנכבד של תשובותיה, ושאר 

 28נוספות  התשובות משתלבות, והמשטרה כתוצאה מכך הגיעה לעדים נוספים שמסרו עדויות

 29המשפט פרקליט המדינה, -שהיום עומד בפני בית –שמשתבצות בפאזל היכן שהן משתבצות, והראיה 

 30ארי, והם סבורים שהאיזון -זה הדרגים הגבוהים ביותר בפרקליטות המדינה, כמובן ליאת בן

 31ל מתקיים, והאיזון מתקיים היטב, ואנחנו מכירים את הפסיקה ואנחנו גם יודעים מה כבודו חושב ע

 32צוות התביעה בתיק הזה. כך שהדברים לא נעשו בקלות ראש. אם אני מתחיל להסתכל עוד בטרם 

 33ניקוי האורוות, על הגב' זקן, הגב' זקן, שכבודו סיפר עכשיו על תיק רשות המיסים לדוגמא, אז בתיק 
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 1הן הזה היא קיבלה עונש, היא ריצתה עונש, ועכשיו כשכבודו אומר את הדברים שוב, לנו יש איזש

 2אדם מורשע, מרצה עונש, ושלום על ישראל. -פיהן בן-פיהן אנחנו חיים, ועל-תפיסות משפטיות שעל

 3אפשר לקחת את הדברים ולומר אני בעקבות -זה לא שהדברים נסלחים לו, יש לו עבר פלילי, אבל אי

 4 עונש שהיא כבר ריצתה, מעניש אותה. 

 5 

U6 המשפט:-בית 

 7 להשתמש במה שלא נוגע אלי. אני פשוט השתמשתי בזה כי היה לי נוח 

 8 

U:9 עו"ד ברטל 

 10 אף אחד לא גרף קופה בתיק רשות המיסים. 

 11 

U12 המשפט:-בית 

 13 בודאי שלא, אבל למה הם עשו את זה? 

 14 

U:15 עו"ד ברטל 

 16ההבדל בינינו, שאני הופעתי בתיק המינויים הפוליטיים של צחי הנגבי, המינויים הפוליטיים נעשים 

 17 רוף תמיכה. לא כדי לגרוף כסף, הם נעשים כדי לג

 18 

U19 המשפט:-בית 

 20 אתה מתכוון שזה אותו מקרה?

 21 

U:22 עו"ד ברטל 

 23אדם מצליח לגרום -אני מתכוון שמדובר במעשים שנעשים כדי לגרוף תמיכה פוליטית, כי ברגע שבן

 24 למינויים של אנשים, אז האנשים חייבים לו טובה, ולכן זה נעשה, לא כדי לגרוף כספים. 

 25אפשר להחזיק -משפט בהאזנת סתר. לכן אני בודאי חושב שאי-יתלגבי האזנת סתר, הגב' זוכתה בב

 26את הדברים האלה נגדה, כאשר יש לזה גם סיבה, ההאזנה נעשתה לא בכדי, מפני שכבודו שמע כבר 

 27 שהלשכה של אולמרט תקתקה כמו שצריך, גם עבודה, לא רק דברים אחרים. 

 28 

U29 המשפט:-בית 

 30באמת נקודה שחשוב להדגיש אותה, כל השאר, ברטל, ציינת נקודה חשובה שהיא זוכתה, וזאת 

 31 שנינו מדברים על אותם דברים. 

 32 

U:33 עו"ד ברטל 
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 1עונש מאסר או עונש של קנס, יש דברים הרבה יותר חמורים, ומה שלי נראה הרבה יותר חמור מכך, 

 2משפט מגיע למסקנות מסוימות -וזאת הרבה פעמים הסיבה שאנחנו כורתים הסדר טיעון, כשבית

 3, הדברים אחר כך קונים להם קצב משלהם ואנחנו לא יודעים לאן יגיעו. אנחנו הגענו דין-בהכרעת

 4לכתב אישום מוסכם בהסדר הזה, חברי כמעט ולא דיבר על כך, ולפי כתב האישום המוסכם היינו 

 5צריכים להגיש את כתב האישום המוסכם, שהיה באמת נעדר את העבירה של הלבנת הון, אבל הוא 

 6המשפט סירב -הדין. בית-ר רזה בעובדותיו, וזה אמור היה למצות את הכרעתגם היה הרבה יות

 7הדין, ואני מקבל זאת. אבל אני סבור שבכך -לקבלו, וטעמים עמו, היינו מס' ימים לפני הכרעת

 8-המשפט לא הסכים לקבל את כתב האישום המתוקן המוסכם, והדברים כתובים בהכרעת-שבית

 9המשפט היה -אחד לא גאה בהם, זה יכול היה להיחסך אם בית-הדין, שהם לא ציונים טובים ואף

 10 מקבל את תיקון כתב האישום. 

 11 

U:12 עו"ד תדמור 

 13 שאדוני זיכה.  2002-אלף דולר ב 10-אנחנו הסכמנו לרדת מה

 14 

U:15 עו"ד ברטל 

 16 לא לזאת התכוונתי, הכוונה שלי הייתה...

 17 

U18 המשפט:-בית 

 19 הדין לפני שהיא ניתנה. -בסך הכל הסכמתם על הכרעת

 20 

U:21 עו"ד ברטל 

 22אבל יש הבדל בין השורה התחתונה לבין הדברים שכתובים בפנים. היום העיתון לא נגמר, היום יש 

 23המשפט האירופי, אבל בג"צ -, שמענו עכשיו את ההחלטה של ביתGOOGLEאת החיה הזאת של 

 24הדין שבה הוא מבסס את המסקנות שלו, -קבע אחרת אתמול, כך שהדברים שכבודו כתב בהכרעת

 25לא ציונים טובים לגברת, הם ימשיכו ללוות אותה כל חייה, ויקראו אותם ילדיה ונכדיה, והם  שהם

 26אדם. כשאנחנו בגיל שיש לנו ילדים ומתחילים להיות לנו נכדים, אנחנו -חלק ממורשת של בן

 27המשפט לעשות -חושבים על המורשת שיש אחרינו, וכאשר נאשם מגיע להסדר טיעון אז נמנע מבית

 28 המשפט סטה במידת מה מהסדר הטיעון. -תוח הזה, שהוא מאוד פוגע, ובכך כבר ביתאת כל הני

 29ידי תשעה שופטים בעליון, על כיבוד הסדרי -פלוני, שנפסק על 1958/98אמר חברי וציין נכון את ע"פ 

 30-טיעון, מה שכתוב שם, שבנוסחת האיזון, עצם ההגעה להסדר היא שיקול מרכזי ביותר, ובית

 31ש לסמוך, ככלל, על חוכמתה ותום ליבה של התביעה הכללית... ההסדר הזה הוא המשפט מציין שי

 32הסדר לא רגיל, בהרבה מאוד מובנים, קודם כל וראשית לכל, הוא לא הסדר שממצה רק את התיק 

 33שנידון בפני כבודו, בוא ניקח רק את התיק הזה, הרי כבודו צריך כאשר הוא מחליט אם לכבד את 
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 1בודו שוקל הרבה מאוד שיקולים של עניין ציבורי וכל מיני דברים שאנחנו לא הסדר הטיעון או לא, כ

 2יודעים למדוד אותם באמת, לא יודעים לתת להם פנים ולתת להם צורה, זה דברים מאוד 

 3דין, אנחנו לא יודעים מה -אמורפיים, אבל כבודו יודע שאנחנו היינו בתהליך מסוים, ערב הכרעת

 4להחליט, אבל כאשר אנחנו עושים הסדר כזה, ורוצים בסך הכל הרי  המשפט יודע כשהוא עומד-בית

 5המשפט יושב, שומע עדויות וצריך להסיק מסקנות לפעמים מהעדויות, ואנחנו רואים עד -מה? בית

 6כמה מבקרים היום כולם את הסקת המסקנות כביכול מהעדויות, כאשר יש לנו אמת משפטית מצד 

 7ט, ויש לנו את האמת העובדתית, שאנחנו אף פעם לא משפ-של בית  OUTPUT-אחד, שיוצאת ב

 8יודעים אותה וקשה מאוד להתקרב אליה, והנה ההסדר, הראיות שהובאו, יכולות היו לקרב את 

 9משפט אחרים עכשיו, לאמת העובדתית בתיק הזה. אם -המשפט הזה, אני לא מדבר על בתי-בית

 10, אז הוא היה אומר לנו חבל על הזמן, מה היינו מתקשרים לכבודו ואם לכבודו היה מותר להגיד לנו

 11אתם עושים, אני במילא מרשיע. אבל זאת לא המחשבה, המחשבה היא הרבה יותר מורכבת באותו 

 12גם כאשר כבודו דחה את הבקשה של התביעה, כי כבודו לא היה  –לא יודעים, שתיים  –יום, אחד 

 13א משנה, לכבודו אין שליטה על ההליך צריך את העדות הנוספת של הגב' זקן, הוא כבר הרשיע, זה ל

 14מהרגע שההליך יוצא מפה בעוד כמה ימים, וברגע הזה נגמרה השליטה של כבודו וזה עובר לעליון, 

 15ובכיסאות הגבוהים יותר אנחנו אף פעם לא יכולים דעת שום כלום, מאום. יש טענות, ויש טענות 

 16הדין -גם אדוני ציין את חלקן בהכרעת בערעור שהן ראויות להישמע, טענות משפטיות כבדות משקל,

 17שלו, אין לנו מושג מה יקרה שם. אבל מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים שאם שם בבימ"ש העליון, 

 18הדין של כבודו, אז יש עניין נוסף שמערערים -בימ"ש יחשוב שאולי יש מקום לשנות משהו מהכרעת

 19רצה לשמוע את הגב' זקן בסוף, וכבודו לא רצה עליו, והעניין הנוסף שמערערים עליו זה שכבודו לא 

 20המשפט העליון ירצה להפוך הוא יצטרך קודם להורות על -לשמוע אותה וטעמיו עמו, אבל אם בית

 21שמיעתה, מפני שלא יכול להיות שהוא יהפוך בגלל שלא הייתה חקירה נגדית על אותם אישומים 

 22בייקטיבית, שכבודו קרא עכשיו חלק לדכנר ז"ל, מצד אחד, ומצד שני לא ישמע את הראיה האו

 23מהדברים שחבריי ציטטו, זה לא יכול להתקיים, העליון יהיה חייב לשמוע קודם אותה, ואז זה יחזק 

 24הדין. כך שהדברים שעליהם הסכמנו וההסדר הזה לגבי -באופן ממשי לפחות חלק נכבד מהכרעת

 25להסדר הזה לעתיד לבוא לעניין התיק הזה, מכיוון שהוא לא נגמר אצל כבודו, עדיין יש השלכה 

 26הגורל של התיק הזה בסופו של דבר. לכן אני חושב שההסדר הזה הוא בעל משקל רב מאוד גם בתיק 

 27 הזה וגם באולם של כבודו. 

 28דבר שני, יש לנו תיק נוסף, ראשון טורס וטלנסקי, מבחינה ציבורית, הציבור כולו ליווה את התיק 

 29ו ואני לא יודע כמה שעות של דיונים וכמה עמודי דפוס הושחתו הזה במשך זמן ארוך, נהרות של די

 30בעניין הזה, והעניינים חשובים, כבדי משקל, נוגעים לדברים נכבדים ביותר, והתיק נמצא עכשיו 

 31המשפט העליון וכבודו, ראש התביעה הכללית, פרקליט המדינה, באופן אישי, חתם על -בבית

 32 –ך שהוא חותם הוא בעצם אומר את הדבר הברור מאוד הבקשה, אותה בקשה לבימ"ש העליון, בכ
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 1אנחנו חושבים, כל התביעה, אני חושב, שהגב' שולה זקן יכולה לשנות בעדות שלה את ההכרעה של 

 2 המשפט. זה מה שהוא חושב. ואני חושב שהדברים אינם קלים, אינם קלים לחלוטין.-בית

 3מאוד משתתפים, זה גם המשנים וגם  כשאנחנו באים אל התביעה, והשתתפנו בישיבות עם הרבה

 4ראש המחלקה הפלילית וכו', לא יושבים עדר של פראיירים ומחכים שיבוא סנגור ויתן להם איזה 

 5משהו ושלום על ישראל. הדברים לא ככה, וכבודו בודאי יודע ומבין ומכיר את הדברים גם מאחורי 

 6הדין, כשבעניין של -ש ערב הכרעתהקלעים. הדברים, במיוחד על רקע הזמן שבו הגענו להסדר, ממ

 7הדין של כבודו, וכבודו יודע היום שאנחנו כבר רצינו שנה וחצי קודם -הגב' זקן לא הופתענו מהכרעת

 8להגיע להסדר בעניין הגב' זקן, ונמנע מאיתנו, כפי שכבודו קרא את הדברים. אני חושב שהדברים 

 9 הם כבדי משקל. 

 10ו אמר את מה שאמר לגבי השורה התחתונה, אבל יש שם עכשיו לגבי התיק הנוסף, השיבוש, כבוד

 11 דבר נוסף, לצערנו הרב יש מעורבים נוספים, ואני אולי אדבר על זה בהמשך. 

 12המשפט -המשפט קרא, ואולי בית-הגב' זקן הגיעה להסדר מהרבה סיבות, אבל כבודו, הדברים שבית

 13בפני מי שהיא מתחננת, והיא לא קרא את כולם, אבל הגב' זקן מתחננת על נפשה באחת השיחות 

 14אומרת אני רוצה את החיים שלי בחזרה, זה לפני שנה וחצי, אני רוצה את החיים שלי בחזרה, תנו לי 

 15חננת. ובמקום אחר היא אומרת, אני לא יכולתי לשקר ככה, את החיים שלי בחזרה. היא ממש מת

 16לא יכולתי להגיד את הדברים, לא יכולתי. כבודו יכול לראות רק בשני העניינים האלה, אני לא יודע 

 17מה בדיוק כבודו קרא ומה לא, אבל כבודו יכול לראות משני הדברים האלה את המצב הנפשי שהיא 

 18מתמודדת באותם רגעים, ומדובר בקשיים גדולים ביותר, מגיעה אליו ואת הקשיים עמם היא 

 19קשיים נפשיים, קשיים פסיכולוגיים אדירים, עומד מולה מי שעומד מולה, שהיא במשך כך וכך 

 20הכל את כל רצונו כל השנים, אני לא זוכר אם כבודו זוכר, אבל -עשרות שנים מלווה אותו ועושה בסך

 21מרה אני שירּתי אותו, היא לא אמרה אני עבדתי אצלו. כשהגב' זקן עמדה על דוכן העדים, היא א

 22פעם לא אמרתי אני שירּתי אותו, -כשאנחנו עובדים אצל מישהו, כשאני הייתי שכיר של מישהו, אף

 23אבל זאת אמירה שמגלמת הרבה מאוד דברים, וזה היה קשה לה כקריעת ים סוף, ולעשות את הצעד 

 24ה היא שונה מקבוצת ההתייחסות שלך וקבוצת הזה, זה לא פשוט, כי קבוצת ההתייחסות של

 25 ההתייחסות שלנו. 

 26 

U27 המשפט:-בית 

 28 למה היא הקליטה?

 29 

U:30 עו"ד ברטל 

 31-היא הקליטה מסיבה מאוד פרוזאית. היא הקליטה מכיוון שבתקופה של ניהול המשפטים, ובסך

 32ת הגב' , בשנים האחרונו5ולא  8שנים, לא  10הכל מדובר בשנים האחרונות, לא מדובר בהקלטות של 

 33זקן כבר לא עבדה יום יום עם מר אולמרט, היא לא עבדה איתו בכלל, והפגישות שלה איתו היו 
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 1משפט, כשבהן הם לא דיברו, ופה ושם לעיתים נדירות היו ביניהם פגישות ממש, וכשהיו -בבית

 2פגישות ממש אז אח"כ בני משפחתה שאלו אותה מה הוא אמר ומה את אמרת לו, ובסופו של דבר 

 3להוריד את כולם מהגב שלה היא הקליטה חלק מהשיחות האלה כדי שהיא תוכל להשמיע להם  כדי

 4כך לא משמעותיים מבחינתה, שכשאנחנו הלכנו למשטרה -את השיחות אח"כ. הדברים היו כל

 5שאלנו אותה אם יש והיא אמרה אין, ועוד פעם שאלנו ועוד פעם היא אמרה שאין, ורק כאשר 

 6ושאלתי אותה עוד פעם ועוד פעם היא אמרה רגע, יכול להיות שיש לי  החליטו את מה שהחליטו,

 7איזו שיחה, אולי יש לי משהו, אבל אין בזה שום דבר. כך היא אמרה לי. אמרתי לה תני לי, אני 

 8אהיה השופט, תני לי לבדוק, תני לי לשמוע את זה, אני אחליט אם יש בזה משהו או אין. ואז 

 9יפין, ואז הבנו את הכל, אבל היא לא  חשבה כך. אם היא הייתה רוצה התחלנו לקבל את זה טיפין ט

 10 לייצר לעצמה פוליסת ביטוח, אז היא הייתה רצה אלינו בזמן, הדברים היו נעשים אחרת לחלוטין. 

 11 

U12 המשפט:-בית 

 13 איפה היא החזיקה את הקלטות?

 14 

U:15 עו"ד ברטל 

 16 הכל היה בטלפון, באייפון. 

 17 

U18 המשפט:-בית 

 19 ואיפה המשטרה?

 20 

U"21 ד תדמור:עו 

 22 זה הכל אחרי החקירה. 

 23 

U:24 עו"ד ברטל 

 25 זה הכל בפלאפון, לא מוסתר, ואם הטלפון היה הולך לאיבוד? 

 26ההסדר הוא הסדר שנעשה גם כדי להחזיר לעצמה חלק מהכבוד, להחזיר לעצמה משהו מהמורשת 

 27 שלה, להחזיר לעצמה משהו מהערכים עליהם היא חונכה. אנחנו חושבים, ואנחנו מתרשמים גם,

 28פי איזה סטנדרטים -שהגב' זקן נמצאת היום במקום של תשובה, והיא מבינה היכן היא חייתה ועל

 29בדיוק, לגבי התשובה נאמר במקורותינו, הרבה דברים נאמרו אני רוצה לצטט שניים,  כתב הרב גאון 

 30ראש ישיבת פומבדיתא, ככה: שורת הדין, שאין לך דבר שעומד בפני התשובה, אלא קול השבים 

 31קדוש ברוך הוא יודע שהם התחרטו על מה שאמרו וכי שמו אל ליבם שלא ישובו אל כמוהו, הוא שה

 32פי שאינם יודעים הנסתרות ואין להם אלא הנגלות, שעבר זמן הרבה, -מוחל להם, ובני אדם, אף על

 33והלב מאמין בו כי חזר, מקבלים אותו. והרמב"ם, פרק ז' של הלכות תשובה, הלכה ד', ואל ידמה 
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 1בעל תשובה כשהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מבני העוונות והחטאות שעשה. אין הדבר כן.  אדם

 2אלא אהוב ונחמד הוא בפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, ולא עוד, אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם 

 3טעם החטא ופרש ממנו וכבש יצרו. אמרו חכמים, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים 

 4וד. כלומר מעלתם גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפנים שהם כובשים יצרם יכולים לעמ

 5 יותר מהם. 

 6אנחנו ראינו בעיניים שברגע שגב' זקן באמת עשתה את המעבר הזה, וחשפה את כל הדברים בפני 

 7המשטרה, כאילו קומתה גבהה, ממש ראינו שינוי בכל צורת ההתנהגות שלה, שאתה כבר לא צריך 

 8כך הרבה שנים. הגב' זקן במשך שנים התבשמה -כל הדברים שאתה אצרת בתוכך כללהסתיר את 

 9באבק עליונים ואיבדה מעט את האחיזה בקרקע ואת הערכים שעליהם חונכה, והיא חוזרת עכשיו 

 10 למקום הזה. 

 11הגב' זקן, נאשמת/נחקרת במשרה מלאה, היא לא עובדת כמעט ולא עוסקת בעניינים  2007מתחילת 

 12עוסקת אך ורק בענייני המשפט שלה, היא נחקרה בשלוש פרשות, ובשלושתן הועמדה  אחרים, אלא

 13לדין, כל אחד מהמשפטים משפטים ארוכים, מורכבים ולא פשוטים, היא הושמה ללעג וקלס בעיני 

 14כל, בעיני כל בית בישראל ולפעמים מחוץ לישראל, השם שלה והתמונה שלה הם נרדפים לשחיתות. 

 15בערב שבת את הטלוויזיה ולראות דמות שלה בארץ נהדרת, שמן הסתם היא לא זה לא פשוט לפתוח 

 16, 7, הוא היה בן 15, יש לה בן שהוא היום בן  2007-דמות מכבדת לחלוטין. במשך כל השנים האלה מ

 17והוא רואה במשך כל הזמן הזה את הדברים ושומע מחבריו את הדברים, הדברים לא פשוטים. 

 18נעשו בחלל ריק, כלומר יש עשן מתחת לעשן, היא באמת עברה עבירות,  אנחנו יודעים שהדברים לא

 19אבל הסבל של המשפחה הוא אדיר. מר אולמרט, שגם הוא זוכה ל"שטיפה" כזאת מצד כלי 

 20התקשורת, אבל הוא זכה במשך שנים גם לדבשה של התקשורת, במשך שנים הרבה, מפני שהוא 

 21ת, בתקשורת היא התפרסמה אך ורק בגין חטאיה, נבחר ציבור, הגב' זקן לא זכתה לדבש מהתקשור

 22וכל הפרסום שלה בא לה אך ורק בעניינים אלה. היא לא העמידה את עצמה מעולם למשפט הציבור, 

 23שלא כמו מר אולמרט, לחלוטין לא. לכן, כשהתמונה שלה נמרחת כך בכל מקום, הדברים הם מאוד 

 24 מאוד לא פשוטים. 

 25 20עסיק אותה עכשיו, היא לא אישה זקנה, היא עוד יכולה לעבוד אין גם מעסיק, לדעתנו, שירצה לה

 26שנה, ואני לא רואה הרבה מעסיקים שיסכימו לזהות את העסק שלהם עם ה"מורשת" שעכשיו היא 

 27אורזת בתרמילה לכל מקום שאליו היא הולכת, וגם זה לא פשוט. הגב' זקן אף פעם לא קיבלה 

 28ויים שאולמרט מינה לכל מקום שהוא הלך אליו, לכל פנסיה, משום שהיא תמיד הייתה אחד המינ

 29בעל תפקיד מותר למנות מספר אנשים שהם אנשי אמון שלו, ואז הם מועסקים בחוזה אישי ללא 

 30 פנסיה. 

 31 

U32 המשפט:-בית 

 33 היא לא עובדת מדינה?
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 1 

U:2 עו"ד ברטל 

 3ם האלה. היא עובדת מדינה, אבל אין לה פנסיה, זה היה חוזים אישיים שהמדינה עורכת עם האנשי

 4יש עובדי הסדר ויש עובדי מדינה. עובדים שממונים על ידי נבחר ציבור, הם עובדי מדינה במעמד 

 5 אחר לחלוטין, והיא תמיד הייתה כזאת. 

 6הגב' זקן עומדת לדין בתיק הזה בפעם השלישית. אני רוצה להגיש לכבודו את ההחלטה של עו"ד 

 7 ל אולמרט בעניין המינויים הפוליטיים. יהושע למברגר בתפקידו הקודם, לסגור את התיק ש

 8 

U:9 עו"ד תדמור 

 10 אין מחלוקת שהתיק נסגר. 

 11 

 12 המשפט:-בית

 13 למה זה מעניין אותי?

 14 

 15 עו"ד ברטל:

 16אנחנו מגישים את זה כדי להראות שהנימוק של עו"ד למברגר, הוא טוען שיש ראיות כדי להגיש את 

 17להחלטה, שהסיבה המרכזית  10ע' כתב האישום נגד מר אולמרט, אבל בין היתר, ואני מפנה לס

 18לסגירת התיק, היא שמדובר בהליך שלישי נגד אותו אדם. אבל כאשר מדובר בגב' זקן, אף אחד לא 

 19שקל שיקול של תיק שלישי ואף אחד לא ויתר לה לא על הראשון ולא על השני. אנחנו לא מבקשים 

 20 אוד מאוד לא פשוט. טובות, אבל אנחנו מראים לכבודו שהשק שהיא סוחבת על גבה הוא מ

 21הגב' זקן הודתה בכך שהיא קיבלה כסף ממר דכנר מיד בהתחלה, מיד בהתחלה, בחקירה הראשונה 

 22היא הודתה שאלה הדברים. אנחנו גם בתגובה הראשונה להקראה, כך הודינו. גם כאשר היא העידה 

 23צדקת  היא הודתה בכך שהיא קיבלה. במשפט הראשון בסיכומים שלנו אנחנו אמרנו שהמילה

 24רחוקה ממנה מאוד, ותחושת האשמה הולכת איתה כל העת וכבודו גם קרא חלק מהדברים באותה 

 25 שיחה. אבל החזית, כל העת, בינינו לבין התביעה הייתה מאוד מצומצמת מבחינה עובדתית. 

 26, אני אתייחס אליו ממש 113ואני מבקש עכשיו לנסות לעשות משהו קצת טכני, יש לנו את תיקון 

 27למרות שהמצב המשפטי דומה מכיוון שאנחנו בהסדר סגור. אם אנחנו רוצים לשקול היכן  בקצרה,

 28 עומדת הגב' זקן אל מול האחרים. 

 29 

U30 המשפט:-בית 

 31 פי ההלכה הסדר הטיעון לא משחרר אותי ממתחם הענישה. -אני אהיה חייב, על

 32 

U:33 עו"ד תדמור 
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 1המשפט העליון שצריך -של בית אנחנו בהקשר של הסדר, סטינו ממתחם הענישה. אין קביעה כזאת

 2 להישאר בתוך המתחם. 

 3 

U :4 עו"ד ברטל 

 5. כלומר שאין 113, שאומר שמה שהיה הוא שיהיה לעניין הסדר טיעון גם אחרי תיקון 3856/13ע"פ 

 6לנו מתחמים. קיומו של הסדר טיעון ביחס לעונש אינו מבטל את תחולת ההוראות... מצטט. אין 

 7המשפט אינו כבול לעונש... -המשפטית ערב כניסתו לתוקף, לפיה ביתבתיקון כדי לשנות מהמדיניות 

 8 מצטט. זאת אומרת, הם אומרים שמה שהיה הוא שיהיה. 

 9 

U:10 עו"ד תדמור 

 11 התיקון עצמו לא מתייחס להסדרי טיעון. 

 12 

U:13 עו"ד ברטל 

 14 הכל. -אם המחוקק לא מתייחס לעניין, אז אנחנו ממשיכים, עולם כמנהגו נוהג, בסך

 15 

U16 המשפט:-בית 

 17 פי הפסיקה הקיימת. -לא על

 18 

U:19 עו"ד ברטל 

 20לכן אני רוצה להתייחס לזה בקצרה. אני חושב שאנחנו יכולים בעניין של הגב' זקן, מי שקרוב אליה 

 21 במספרים זה האדון שמחיוף. 

 22 

U23 המשפט:-בית 

 24פי הסדר -אתם לא תוכלו להציע לי מתחם ענישה, אתם מבקשים ממני לקבוע את מתחם הענישה על

 25 לקחת את הסדר הטיעון מחוץ למתחמי הענישה.  הטיעון, או

 26 

U:27 עו"ד תדמור 

 28 אלא אם כן יורה העליון אחרת, ההסדר מאפשר לנו שהעונש הראוי ללא הסדר חמור בהרבה. 

 29 

U30 המשפט:-בית 

 31פי -, על113, אני לא צריך לחזור על הדברים, אבל נעזוב את תיקון 113הרי כל מה שאמרתי לגבי סע' 

 32פי הפסיקה, אלא אם תראו לי משהו שלא -חם, אני עברתי על הפסיקה, גם עלאין לכם מת 113תיקון 
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 1עומד מול עיניי, הסדרי טיעון לא מבטלים את המתחם ולא יכולים להשפיע על המתחם, זה רק בתוך 

 2 המתחם. אבל נעזוב את זה, על זה נתגבר, נשאיר את זה לעליון. 

 3 

U:4 עו"ד ברטל 

 5 זה הסדר  סגור. 

 6 

U:7 עו"ד תדמור 

 8 11-ו 6כאות נמוכות יותר שמדברות על הנושא. אדוני הנחה אותנו להגיע להסדר עם הנאשמים יש ער

 9כדי שלא נהיה במתחם הענישה, ואנחנו לא משוכנעים שזו הדרך היחידה שאפשר לפעול בה, אבל 

 10 אדוני אומר אם תגיעו להסדר אנחנו לא מחויבים במתחם. 

 11 

U12 דור:-עו"ד בן 

 13 יו ערעורים על הסדרים סגורים. זה לא יגיע לעליון, כי לא יה

 14 

U:15 עו"ד ברטל 

 16 רק על הסדרי טווח. 

 17שנה, סיפור  20, נדב נקן נ' מ"י, לפני 6967/94אני ממשיך. פס"ד נוסף שאני רוצה לספר עליו זה ע"פ 

 18מדהים, איזה צ'ארלס אחד בארה"ב רוצה להרוג את ההורים של אשתו כדי שאשתו תקבל ירושה 

 19את אור, שני ישראלים, והם רוצחים את זוג ההורים, ובסופו של דבר שמנה, הוא לוקח את נקן ו

 20הברית, הם שניהם -הדברים מתגלים, מתנהלת חקירה במדינת ישראל, מתנהלת חקירה בארצות

 21בורחים לארץ ונשפטים בארץ שניהם, שניהם מורשעים על רצח בבימ"ש המחוזי ומקבלים כמובן 

 22עליון. בינתיים התיק בארה"ב עוד לא הגיע לעדות, המשפט ה-מאסר עולם ומגישים ערעור לבית

 23וחסרה להם עדות בארה"ב, והסנגור של נקן עושה הסדר עם האמריקאים והישראלים ביחד, שנדב 

 24נקן ייסע לארה"ב, יעיד בתיק נגד אותו צ'ארלס ויחשוף את כל סיפור המעשה, תמורת זה הוא יחזור 

 25שנות מאסר על הריגה. והוא  12-ל 10ל עונש של בין בו מהערעור, יחזרו הצדדים למחוזי והוא יקב

 26ועם ידיו כבולות מאחורי גבו, ואחרי שהוא מגיע להם אומרים לו  FBIחוזר לארה"ב עם סוכן 

 27האמריקאים לא צריך, צ'ארלס הודה, עשינו הסדר, והוא נדמה לי לא יקבל עונש מוות ויקבל מאסר 

 28עם ידיים    FBIושולחים אותו בחזרה עם אותו סוכן עולם ללא חנינה עד יומו האחרון בבית הסוהר 

 29-המשפט המחוזי מאוד כועס והם דוחים פה אחד את ההסדר. ואז הוא מגיע לבית-מאחורי הגב. בית

 30שנות  12.5המשפט העליון מקבלים את ההסדר וגוזרים עליו -המשפט העליון בכל זאת, ובבית

 31הרכיבים הנוספים של התיקים הנוספים,  מאסר. הדברים מדברים בעד עצמם. אצלנו יש עוד את

 32 שזה לא רק בתיק הזה, אלא גם בתיקים הנוספים. 
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 1לפני שגב' זקן תאמר את דבריה, אני רוצה לדבר על הקושי שלנו באופן אישי. קרו פה דברים בתיק 

 2 שנה, לא קרו לי דברים כאלה, אני אף פעם לא אמרתי ללקוח שלי, 22הזה יוצאי דופן, אני עורך דין 

 3זה לא מה שאמרת לי במשרד, אני אף פעם לא אמרתי אמירה כזאת לעד, כפי שאמרתי בתיק הזה, 

 4ולא בכדי, זה רק יכול לשקף לכבודו, והופעתי כבר בכמה פרשות מאוד רציניות, שהיו שם אינטרסים 

 5גדולים מאוד, אבל בתיק הזה הקריעה הנפשית שספגה הגברת, ושהשתקפה פה בסופו של דבר 

 6שפט, הייתה קשה הרבה יותר, ולכבודו יש מעטפה סגורה אצלו בלשכה, שיש בה כמה המ-בבית

 7 דברים שכתב איזה רופא וכבודו יכול לקרוא את הדברים שם, כבודו יודע בדיוק על מה אני מדבר. 

 8לסיום, אנחנו במהלך ההסדר הזה, זה הסדר שבו הובאו ראיות לא רק נגד נאשמים בתיק, אלא גם 

 9צוע, והדברים לא היו פשוטים לנו, הם היו מאוד מאוד קשים לנו, אני חושב שראוי נגד חברים למק

 10לומר את הדברים גם עקב העובדה שהם לא רק חברים למקצוע אלא גם יש חיבה אישית רבה 

 11שמעורבת בעניין הזה והדברים הם לא פשוטים, הם מאוד פשוטים כשלומדים באוניברסיטה, אבל 

 12עולם המעשה והדברים נעשים באמת, הדברים מורכבים הרבה  יותר. כשמגיעים בסופו של דבר ל

 13אני חושב, גם לכן, שההסדר הוא איזשהו ערבוב של המון דברים שנכנסים לסיר הזה, המון המון 

 14דברים שנכנסים לסיר, וכשאנחנו חוזרים לאותו תאריך שבו נערך ההסדר, כשאנחנו הולכים קדימה 

 15ש העליון, ואנחנו הולכים אחורה לכל נסיבות התיק ואנחנו שנה וחצי למה שיקרה אולי בבימ"

 16 מערבבים את הכל, ולאור מי שהחליט ואיך שהחליט, אני חושב שראוי מאוד לכבד אותו. 

 17 

U:18 גב' זקן 

 19שנים רצופות, עבדתי לפרנסתי ולפרנסת משפחתי. לצערי, לא שירּתי  30-, וקרוב ללמעלה מ16מגיל 

 20כל שלמדתי היה תוך כדי תנועה, ובמסגרת העבודה במחיצתו בצה"ל ולא למדתי באוניברסיטה. 

 21ולטובתו של אהוד אולמרט. הייתי עובדת ציבור במקומות המרכזיים ביותר במדינת ישראל, אני 

 22המשפט לאחר שנחשף קלוני בעיני הציבור כולו והמעמד קשה לי מאוד. אינני -עומדת היום בפני בית

 23לבד, שהתבלבלו ערכיי והערכים שעל ברכיהם של הוריי אחד, אלא רק בי ובי ב-תולה אשמה באף

 24 פיהם אני מחנכת את ילדיי עד היום. -חונכתי מקטנות ועל

 25אני מצטערת על כך, ככל שאפשר להצטער, והודיתי הודאה אמיתית וכנה, עוד בטרם הרשיע אותי 

 26 כבודו. 

 27 

 28 המשפט:-בית

 29 במה הודאת? אני לא שמעתי שום הודאה. 

 30 

 31 גב' זקן:

 32 אתי במשטרה ביום הראשון שנחקרתי בכל המעשים שעשיתי. אני הוד

 33 
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 1 המשפט:-בית

 2 במה הודאת במשטרה?

 3 

 4 גב' זקן:

 5 בקבלת הכסף מדכנר, קיבלתי כספים שאני מבינה שהם היו שוחד. 

 6 

 7 המשפט:-בית

 8 תתחילי למנות לנו. 

 9 

 10 גב' זקן:

 11 קיבלתי ממנו מתנות, קיבלתי ממנו כספים שיועדו אלי. 

 12 

 13 המשפט:-בית

 14 אלף דולר לדירה.  100-בכספים שקיבלת לעצמך, ה נתחיל

 15 

 16 גב' זקן:

 17אלף דולר דכנר נתן לי לאחר בקשתו של אהוד אולמרט לעזור לי בדירה, מה שהוא עשה  100-את ה

 18דין, והוא פנה למר דכנר ואמר לו -בדירה הקודמת, שהוא יכול היה לעזור לי כשהוא היה עורך

 19 עובד ציבור. שהפעם הוא לא יכול לעזור לי כי הוא 

 20 

 21 המשפט:-בית

 22 כמה הוא עזר לך?

 23 

 24 גב' זקן:

 25 ₪.  בדירה הקודמת הוא נתן לי מיליון ₪. אהוד? מיליון 

 26 

 27 המשפט:-בית

 28 ₪?החזרת לו את המיליון 

 29 

 30 גב' זקן:

 31 לא, הוא נתן לי יחד עם השותפים במשרד שבו עבדתי.

 32 

 33 עו"ד ברטל:
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 1 זה מיליון שקל ישן. 

 2 

U3 המשפט: -בית 

 4 זו שנה?אנחנו נמצאים באי

 5 

U:6 עו"ד ברטל 

 7לפני הרבה שנים, הייתה לה דירה ראשונה שקנה אביה, ולאחר מכן היא ובעלה התחתנו וקנו דירה 

 8נוספת ברח' רבקה בירושלים, המשרד  שבו אולמרט היה אחד השותפים, הם עזרו לה בקניית 

 9 הדירה. לאחר מכן היא קנתה את הדירה שבה היא גרה היום. 

 10 

U:11 עו"ד ברטל 

 12 . 1997-ה עכשיו היא קנתה באת הדיר

 13 

U14 המשפט: -בית 

 15 ודכנר נענה לבקשתו של אולמרט וכמה נותן לך?

 16 

U:17 גב' זקן 

 18 אלף דולר.  100-בסביבות ה

 19 

U20 המשפט: -בית 

 21 אלף דולר? 100אולמרט יודע שהוא נותן לך 

 22 

U:23 גב' זקן 

 24 הוא ביקש ממנו. הוא ליווה אותי, הוא ורעייתו, ברכישת הדירה הזאת. 

 25 

U26 המשפט: -בית 

 27 אלף דולר? 100ם רעייתו יודעת שדכנר נותן ג

 28 

U:29 גב' זקן 

 30 אני לא חושבת, אבל רעייתו ליוותה את כל נושא רכישת הדירה. 

 31 

U32 המשפט: -בית 

 33 אלף דולר מתוך כמה? 100
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 1 

U:2 גב' זקן 

 3 חצי מיליון דולר. 

 4 

U:5 עו"ד ברטל 

 6 אלף דולר החוזה.  480

 7 

U:8 גב' זקן 

 9נתא וכספים ממכירת הדירה הקודמת, שהכניסה אלף דולר מאבא שלי, והשאר משכ 100ועוד איזה 

 10אלף דולר. הגב' אולמרט תכננה את כל התהליך, את התכנון הפנימי של הבית. אני לא הייתי  270-כ

 11 קונה את הדירה הזאת ללא האישור של אהוד ועליזה וכמובן אבי עליו השלום. 

 12 

U13 המשפט: -בית 

 14 עצמך ולמשפחתך בית. למה היית צריכה את האישור של אהוד ועליזה לקנות ל

 15 

U:16 גב' זקן 

 17, הם ליוו אותי לחופה, הם ליוו אותי כל השנים שלי, אני לא יודעת משהו 16הם מלווים אותי מגיל 

 18אחר, זאת החממה שעליה גדלתי ושם למדתי, כמו שאמרתי לאדוני, לא למדתי באוניברסיטה, יש לי 

 19 שנות לימוד, מה שלמדתי למדתי תוך כדי תנועה.  10

 20 

U21 המשפט: -בית 

 22 אלף דולר, הוא נותן לך את זה במזומן? איך? 100-כשדכנר נותן לך את ה

 23 

U:24 גב' זקן 

 25אני לא זכרתי את זה באותו שלב, אני יודעת את זה מחומר החקירה, בשיק בנקאי, שהוא כנראה 

 26 עושה אותו ומעביר אותו למוכרת של הדירה. 

 27 

U28 המשפט: -בית 

 29 מיליון.  1.5-1.2שזה איזה מה עם הכספים של הגירעונות שאת דיברת, 

 30 

U:31 גב' זקן 

 32מיליון.  1.5-מיליון שמר דכנר נתן בתקופות מסוימות, שהסך הכל שזה הסתכם, זה הסתכם ב 1.5זה 

 33 בתקופות מסוימות, בתקופות של בחירות, בתקופות גם ללא בחירות, כל הזמן. 
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 1 

U2 המשפט: -בית 

 3 ?למה הוא נותן את זה לך ולא לאורי מסר, שהוא היה הקופה

 4 

U:5 גב' זקן 

 6אהוד ראה והיה מודע למערכת היחסים שלנו, והיה קל לו לבקש ממני לעשות את הפעולות האלה, 

 7ואני אכן עשיתי אותן, אורי מסר קיבל את הכספים שאני העברתי אליו אחרי שבפעמים רבות שחלק 

 8 מהכסף נשאר... 

 9 

U10 המשפט: -בית 

 11 יקים?את מעבירה כסף לאורי מסר, איזה כסף זה, במזומן? בש

 12 

U:13 גב' זקן 

 14 רק במזומן. 

 15 

U16 המשפט: -בית 

 17מה אורי מסר חושב, את מעבירה לו חבילות של שטרות של עשרות רבות של אלפים, מה הוא אומר? 

 18 הוא נותן לך קבלה? 

 19 

U:20 גב' זקן 

 21עיניים  4-אני לא הייתי אמורה להסביר שום דבר לאורי מסר, ברגע שאורי מסר יושב עם אהוד ב

 22 לאורי מסר, אני לא שאלתי. ואהוד אומר תעבירי 

 23 

U24 המשפט: -בית 

 25 מאיפה אהוד יודע כמה יש לך בחבילה?

 26 

U:27 גב' זקן 

 28 הוא היה סופר את זה, מוציא מה שהוא היה צריך והיה נותן לי. 

 29 

U30 המשפט: -בית 

 31 את היית מקבלת מדכנר?

 32 

U:33 גב' זקן 
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 1על זה, מוציא  אני הייתי מקבלת מדכנר, נותנת לאהוד, מספרת לו כמה הוא נתן, אהוד היה עובר

 2מתוך זה סכום שהוא היה רוצה להוציא לעצמו, באותו זמן הייתי מחברת את דכנר לאהוד, אני 

 3 מנת שיהיה מעקב. -הייתי מעבירה את זה למסר ורושמת את זה ביומנים שלי על

 4 

U5 המשפט: -בית 

 6 הסכומים שהעברת למסר רשומים ביומנים שלך?

 7 

U:8 גב' זקן 

 9 היומנים מפני שלא העדתי. אפשר היה להגיש את -בודאי. אי

 10 

U11 המשפט: -בית 

 12 אבל זה בתיק שלנו. 

 13 

U:14 גב' זקן 

 15 לא, לא, לא. לא כל הכספים שדכנר נתן הועברו לאורי מסר. 

 16 

U:17 עו"ד תדמור 

 18 אין יומנים בשנות התשעים. 

 19 

U:20 גב' זקן 

 21הרבה כספים קיבלנו כשאני הייתי בחופשת לידה והייתי בבית, רוב הכספים, הסכום המשמעותי של 

 22 כספים הרבים, לא הועברו לאורי מסר, נשארו אצל אהוד אולמרט. ה

 23 

U24 המשפט: -בית 

 25 אבל הם עוברים דרכך. 

 26 

U27 :גב' זקן 

 28 הכל הועבר דרכי. 

 29 

U30 המשפט: -בית 

 31 דכנר מעביר לך מעטפה או חבילת שטרות. 

 32 

U:33 גב' זקן 
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 1 נכון, או שיקים שפורטים אותם. 

 2 

U3 המשפט: -בית 

 4 מי פורט?

 5 

U:6 גב' זקן 

 7 מים אורי מסר. לפעמים אני, לפע

 8 

U9 המשפט: -בית 

 10 בואי נניח חבילת מזומנים, את סופרת את המזומנים. 

 11 

U:12 גב' זקן 

 13 נכון. 

 14 

U15 המשפט: -בית 

 16 מעבירה לאהוד?

 17 

U:18 גב' זקן 

 19 נכון. 

 20 

U21 המשפט: -בית 

 22 אהוד סופר את המזומנים?

 23 

U:24 גב' זקן 

 25 נכון. ואז חלק הוא שומר אצלו או שאני מעבירה לאורי מסר. 

 26 

U27 המשפט: -בית 

 28 וא לא העביר לאורי מסר?למה ה

 29 

U:30 גב' זקן 

 31הוא אף פעם לא העביר לאורי מסר, עד כמה שאני יודעת, אני הייתי אחראית להעביר ואני הייתי 

 32 אחראית לקבל.  

 33 
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U1 המשפט: -בית 

 2 למה הוא צריך כסף? תני למשל דוגמא שהוא מבקש ממך כסף. 

 3 

U:4 גב' זקן 

 5 לעניינים אישיים שלו. 

 6 

U7 המשפט: -בית 

 8 תני דוגמא. 

 9 

U:10 עו"ד ברטל 

 11 כבודו, הדלתות פתוחות עדיין. יש דברים שכבודו שואל והם נחקרים כעת. 

 12 

U:13 עו"ד תדמור 

 14 נכון. 

 15 

U16 המשפט:-בית 

 17 אני לא חושב שהדברים נחקרים כי יש עליהם התיישנות. תני לי דוגמא. 

 18 

U:19 גב' זקן 

 20 חליפות. 

 21 

U22 המשפט: -בית 

 23 הוא אומר לך אני רוצה לקנות לעצמי חליפה יפה?

 24 

U25 קן:גב' ז 

 26 הוא תופר חליפות. 

 27 

U28 המשפט: -בית 

 29 איך את יודעת? למה הוא צריך לתת לך הסבר שהוא תופר חליפה?

 30 

U:31 גב' זקן 

 32 אני מזמינה את החייט שהוא לוקח מידות, במשרד. 

 33 
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U1 המשפט: -בית 

 2 ואת משלמת לחייט?

 3 

U:4 גב' זקן 

 5 נכון. 

 6 

U7 המשפט: -בית 

 8 ואת משלמת לו מתוך החבילה שדכנר נתן?

 9 

U:10 גב' זקן 

 11 החבילה שנמצאת אצלי. ועוד דברים כאלה. או מ

 12 

U13 המשפט: -בית 

 14 מה למשל עוד?

 15 

U:16 גב' זקן 

 17 סיגרים, שעולים אלפי דולרים. 

 18 

U19 המשפט: -בית 

 20 איפה קונים סיגרים?

 21 

U:22 גב' זקן 

 23 קונים בחנויות פה וקונים בדיוטי פרי וקונים בז'נבה. 

 24 

U25 המשפט: -בית 

 26הכסף, הוא לא בדיוק בנק, הוא לא שואל ואת הכסף את נותנת לאורי מסר, שאורי מסר מקבל את 

 27 מה זה הכסף ולמה זה הכסף?

 28 

U:29 גב' זקן 

 30 אני יודעת שהייתה שיחה ביניהם וזה מה שאני צריכה לעשות. 

 31 

U32 המשפט: -בית 

 33 איתך הוא לא מדבר על הכסף?
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 1 

U:2 גב' זקן 

 3 אורי יודע על כספים של טלנסקי, הוא יודע שמאחורי הכספים של טלנסקי עומד טלנסקי. 

 4 

U5 המשפט: -תבי 

 6 ובכספים של דכנר?

 7 

U:8 גב' זקן 

 9אני לא יודעת. אני לא יודעת מפני שרוב הכספים של דכנר נעצרו אצלנו. רוב הכספים של דכנר נעצרו 

 10 אצלנו, משמע אצל אהוד או אצלי בכספת בשביל אהוד. חלק הועבר לאהוד. 

 11 

U12 המשפט: -בית 

 13 אז מה עשיתם בכספים שהיו אצלך בכספת מדכנר?

 14 

U:15 גב' זקן 

 16 הוא השתמש בהם. 

 17 

U18 המשפט: -בית 

 19 זה מאות אלפים. 

 20 

U:21 גב' זקן 

 22אפשר לשלם -כשיש מערכת בחירות וצריך לשלם לפעילים כאלה ואחרים ולעוד כל מיני אנשים שאי

 23 להם בצורה אחרת אלא רק במזומן, אז זה הכסף שמשמש. 

 24 

U25 המשפט: -בית 

 26 הוא משלם מאות אלפי לפעילי בחירות?

 27 

U:28 גב' זקן 

 29 כלום, אני משלמת.  הוא לא משלם

 30 

U31 המשפט: -בית 

 32 ואת יודעת בדיוק למי שילמת?

 33 
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U:1 גב' זקן 

 2אני לא יודעת, אני בדרך כלל מעבירה לעוד גורם, מי שעמד במערכת הבחירות באותו זמן, הרבה 

 3 פעמים זה אורי מסר, או פעילים כאלה ואחרים. 

 4 

U5 המשפט: -בית 

 6היום את מודה שלא היה רומן ולא הייתה אלף שקיבלת מדכנר, זה כסף שהוא נתן לך? הרי  50-ה

 7 תחילת רומן. 

 8 

U:9 גב' זקן 

 10אני רוצה לומר לאדוני שמה שאמרתי כאן על דוכן העדים היה אמת בנושא הזה. היו יחסים מאוד 

 11חמים, היו יחסים קרובים, אני לא אשתמש במילה רומן מפני שרומן מביא את זה למקום שאני לא 

 12כן, הוא נתן לי כספים, הוא פינק אותי, ומה שאמרתי כאן על הייתי שם והוא לא היה שם, אבל 

 13 הדוכן היה אמת, כבודו הביא את זה למקומות שזה לא היה שם. 

 14 

U15 המשפט: -בית 

 16 אלף שקל.  50-ה

 17 

U:18 גב' זקן 

 19ונתתי  40אלף אני ביקשתי בשביל אהוד, הוא לא רצה לתת, אני לקחתי לי  100-נתן לי כמתנה. את ה

 20קרא את החומר, אז הוא רואה שהתבקשתי לקחת את הכל על עצמי, ואדוני  לאהוד, ואם אדוני 60

 21 ראה אותי כאן, שמה שדיברתי על עצמי דיברתי והייתי חדה. 

 22 

U23 המשפט: -בית 

 24 אלף? איך יכולת לא להיות חדה, יש לנו חשבונות בנק.  40-על ה

 25 

U:26 גב' זקן 

 27וטטי באותו יום, מפני שכבר לא אלף, אם אדוני זוכר, אני התמ 60-לא משנה, לא הייתי חדה על ה

 28אפשר שכל יום מבקשים ממני להגיד משהו בצורה כזו -ידעתי ולא יכולתי יותר עם השקר, מפני שאי

 29 אדם, אני כבר לא יכולתי. -או אחרת, אני בן

 30 

U31 המשפט: -בית 

 32 מי זה ביקש ממך?

 33 
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U:1 גב' זקן 

 2 רק איש אחד. אני הייתי נאמנה לאיש אחד. 

 3 

U4 המשפט: -בית 

 5 מע. אני לא שו

 6 

U:7 גב' זקן 

 8 אהוד אולמרט. 

 9 

U10 המשפט: -בית 

 11 אהוד אולמרט ביקש ממך עשרות פעמים?

 12 

U:13 גב' זקן 

 14לאורך כל השנים שהיינו ביחד, איפה שזה התאים לו, הוא השתמש בי, ולכן אני הגעתי אליהם 

 15(מצביעה על התביעה), ביום שהבנתי שהנאמנות שלי מביאה את כל העניין למקום אחר אני לא 

 16 יותר, לכן הגעתי אליהם (מצביעה על התביעה) אני הגעתי אליהם. יכולתי 

 17 

U18 המשפט: -בית 

 19 מתי?

 20 

U:21 גב' זקן 

 22אני הגעתי אליהם כשאני הבנתי שעורך הדין שלו קורא לי שקרנית בטלוויזיה, כשהוא יודע שאני 

 23 משקרת, נכון, הוא צדק כשהוא קרא לי שקרנית, כי שיקרתי, אבל שיקרתי לבקשה שלו. 

 24 

U25 פט: המש-בית 

 26 מי זה הוא?

 27 

U:28 גב' זקן 

 29רועי בלכר. הוא יודע שאני משקרת והוא הולך לטלוויזיה ואומר שאני משקרת. קשה לי המעמד הזה 

 30 אבל הגעתי לכאן גם להתנקות. עו"ד רועי בלכר היה במשרדו של...

 31 

U:32 עו"ד תדמור 



 
 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מדינת ישראל נ' צרני ואח' 10291-01-12 ת"פ
 

 2014מאי  15 

 

 9386 

 1ככל שהדברים רגע אדוני, אני מבקש לאפשר לנאשמת לומר את דברה האחרון כפי שהיא רוצה, אבל 

 2נוגעים לאירועים שהצגתי לאדוני, הנושא שהגברת מתכוונת כרגע לדבר עליה היא חלק מהעניין 

 3 אלף.  60-והיא נוגעת לאותה גרסה ביחס ל

 4 

U:5 גב' זקן 

 6הדין שלי, -אני לא אגיד את זה, אני אגיד רק מה שאני יכולה לומר. עו"ד בלכר בזמנו הלך לעורך

 7הדין שלי -ו, לאחר מכן בתחילת פרשת הולילנד הוא גם הלך לעורךמיכה פטמן, שאדוני מכיר אות

 8 עופר ברטל...

 9 

U:10 עו"ד תדמור 

 11-אני חוזר, אני מבקש מהנאשמת בדברה האחרון להתייחס לטיעונים שהיא מבקשת להפנות לבית

 12המשפט ולא לגעת באירועים שהתרחשו כאן, שהם בחקירת משטרה, הדברים שהיא מדברת עליהם 

 13 למי ובאיזה הקשר, ביחס לגרסה, הם בדיוק חקירת המשטרה.  עכשיו, מי פנה

 14 

U:15 גב' זקן 

 16 אני לא אגיד את זה. 

 17 

U18 המשפט:-בית 

 19 אל תדברי בקשר לעורכי הדין. 

 20 

U:21 גב' זקן 

 22 כשעו"ד רועי בלכר פנה אליהם...

 23 

U24 המשפט: -בית 

 25 גב' זקן, אל תדברי על רועי בלכר. תמשיכי בשלך. 

 26 

U:27 גב' זקן 

 28 עיתי. אני מבינה היום עד כמה ט

 29 

U30 המשפט: -בית 

 31 הדין. -אני רוצה שתמשיכי בסדר שלך, לא מעניין אותי המגעים עם עורכי

 32 

U:33 גב' זקן 
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 1דין ואומרים להם חבל לכם על הזמן כי היא לא תדבר והיא לא תעשה כלום כי יש -כשבאים לעורכי

 2ים את ידי הצוואה של אבא שלי ולוקח-להם את הצוואה של אבא שלה, כשיודעים שאני מונעת על

 3זה למקומות האלה שאפשר לזרוק עלי הכל, ומגישים בקשה לאדוני שאני לא אראה את הרישומים, 

 4וכותבים שם שאני הורשעתי בראשון טורס והוא זוכה כי אני עשיתי את הכל לבד, אז עד כאן אדוני, 

 5, אני אני עמדתי על הדוכן ואמרתי נמאס לי שהכל עלי, אני לא יודעת איך פלטתי את המשפט הזה

 6המשפט המחוזי, אני ישבתי, לא הוא ישב כל הפעמים, כשישבו שם ודיברו על -ישבתי שנים בבית

 7דברים שלא ידעתי עליהם בכלל, על נסיעות כאלה ואחרות שאני לא מכירה בכלל את האנשים, 

 8להגיד שאני עשיתי את זה? שאני אחרי עדות כאן, ושאני מדברת בשבחו ולהפיל את הכל עלי? כן 

 9 ני, אני הלכתי אליהם, כי גם לי יש ילדים ויש לי נכדים ואני נתתי אמון, וזאת הטעות שלי. אדו

 10 

U11 המשפט: -בית 

 12 אלף.  60-ה

 13 

U:14 גב' זקן 

 15אלף ניתנו לאהוד אולמרט ביד, כל חודש שפרטתי אותם נתתי לו ביד, אז הוא מבקש שאני  60-ה

 16 ה על עצמי. אקח את זה על עצמי ומבקש מכל הסובבים אותו שאני אקח את ז

 17 

U18 המשפט: -בית 

 19 אלף שלקחת לעצמך? 40-הוא ידע על ה

 20 

U:21 גב' זקן 

 22לא, הוא לא ידע והוא גם לא ידע על הטבעת, אבל הוא כן ידע על מערכת היחסים, כי כשאני אמרתי 

 23לו שאני הולכת עם דכנר למסעדה ההודית המגעילה, אני אמרתי לו, כי אני לא יכולתי לצאת בלי 

 24  לבקש ממנו אישור.

 25 

U26 המשפט: -בית 

 27 אלף.  500דכנר סיפר פה שאת כעסת כשהוא ביקש 

 28 

U:29 גב' זקן 

 30 לאהוד תמיד היה מינוס בבנק. כשהוא מבקש ממני שאני אזמין את דכנר אליו...

 31 

U32 המשפט: -בית 

 33 הוא אמר לך למה הוא מבקש ממך שתזמיני?
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 1 

U:2 גב' זקן 

 3 לא, הוא ביקש ממני שאני אזמין. 

 4 

U5 המשפט: -בית 

 6 . 2002זה היה בשנת 

 7 

U:8 גב' זקן 

 9 הוא גם הזמין אותו בשביל לדבר על אורי שטרית, הוא גם קנה לו פעם סיגרים ועט שהוא לא אהב. 

 10 

U11 המשפט: -בית 

 12 כמה שווה כזאת עט?

 13 

U:14 גב' זקן 

 15 אלפים. 

 16 

U17 המשפט: -בית 

 18 מה זה אלפים?

 19 

U:20 גב' זקן 

2,000-3,000 . 21 

 22 

U23 המשפט: -בית 

 24 שקל?

 25 

U:26 גב' זקן 

 27 כן, לפעמים גם דולר. 

 28 

U29 משפט: ה-בית 

 30 היו כמה עטים?

 31 

U:32 גב' זקן 

 33 יש לו אוסף. 
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 1 

U2 המשפט: -בית 

 3 אבל שדכנר קנה?

 4 

U:5 גב' זקן 

 6לא, דכנר קנה אחד. אני שואלת אותו מה הוא רצה, ואז הוא אומר שיוסי הסתבך ושהוא מבקש 

 7ממנו לעזור, דכנר אומר לי את זה כשהוא יוצא מאהוד, ואני אומרת את המשפט שמאוד אופייני לי, 

 8 קודם בעצמו. שיטפל 

 9 

U10 המשפט: -בית 

 11 מה הוא היה צריך לטפל קודם בעצמו?

 12 

U:13 גב' זקן 

 14 אם הוא דואג לסגור חובות של אנשים, שיסגור את החובות שלו. 

 15 

U16 המשפט: -בית 

 17 איזה חובות היו לו?

 18 

U:19 גב' זקן 

 20 יש לו חובות בבנק, הוא לקח כסף של הבן שלו לסגור איזה חוב בבנק. 

 21 

U22 המשפט: -בית 

 23 אמרו  שלא היה לו שום חובות ושום גירעונות באותה תקופה. כי הם במשפט 

 24 

U:25 גב' זקן 

 26 אני הבנתי את זה פה כשהייתי כאן שלא היו חובות. 

 27 

U28 המשפט: -בית 

 29 אז למה חשבת שיש חובות?

 30 

U:31 גב' זקן 

 32מפני שזה מה שידעתי כל הזמן, כל הזמן ידעתי שיש חובות ושצריך לדאוג לכסף, ושלחו אותי לדאוג 

 33 הייתי צריכה לדאוג לכסף. לכסף, אני 
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 1 

U2 המשפט: -בית 

 3 למה? לבן?

 4 

U:5 גב' זקן 

 6לא, חס וחלילה, לחובות, שיש חובות בבנק על מערכת בחירות, ויש חוב בבנק, בגלל זה אורי מסר 

 7 לקח את הכסף של טלנסקי, ועל זה אהוד כעס על אורי. 

 8 

U:9 עו"ד ברטל 

 10 הייתה עדות על זה לפני כבודו. 

 11 

U:12 גב' זקן 

 13תי בצדק, אני יכולה לתת לך תשובה מלמעלה, אני לא תמיד נכנסתי מבפנים, את אתה שואל או

 14המקרה הזה אני מכירה כי אורי מסר בא אלי שאני אדבר אל ליבו של אהוד, לעזור לו עם העניין 

 15 הזה של טלנסקי, עם הדירה. 

 16 

U17 המשפט: -בית 

 18ולאורי מסר לא היה אז כלומר הוא נתן את הפיקדון הכספי וטלנסקי ביקש את הכסף שלו בחזרה 

 19 הוא פנה אליך שתעזרי לו עם אהוד ומה אהוד אמר?

 20 

U:21 גב' זקן 

 22לא, אני אומר לך למה הוא פנה אלי, הוא פנה אלי כי הוא ידע והוא יודע שהוא מחזיק כסף, שאורי 

 23כך מעיק ובאמת -מסר מחזיק כסף, אז מה הבעיה לקחת את הכסף הזה ולסגור את החשבון שכל

 24א היה בתקופה מאוד מאוד קשה עם העניין הזה והבנק מאוד מאוד לחץ עליו, ואהוד העיק עליו, הו

 25 לא הסכים. הוא לא הסכים להשתמש בכסף. 

 26 

U27 המשפט: -בית 

 28 הכסף המזומן שהיה אצל אורי מסר, שאתם העברתם לו מדכנר לטובת הכסף שהוא פרט מטלנסקי?

 29 

U:30 גב' זקן 

 31 נכון. ולא רק הכסף של טלנסקי. 

 32 

U33 המשפט: -בית 
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 1 הוא יוצא ומבקש כסף, הוא אומר לך הוא ביקש ממני כסף עבור אח שלי יוסי. 

 2 

U:3 גב' זקן 

 4 נכון. 

 5 

U6 המשפט: -בית 

 7 הוא לא אמר לך את הסכום. 

 8 

U:9 גב' זקן 

 10לא, ואז אני נכנסתי לאהוד והוא אמר אין ברירה, צריך לעזור לו, תחברי ביניהם שיקבעו פגישה, 

 11 פה אפרופו, אני מדברת על יוסי ועל דכנר.ואני אני מחברת ביניהם, הם נפגשו בק

 12 

U13 המשפט: -בית 

 14 את אברהם נתן את מכירה, נכון?

 15 

U:16 גב' זקן 

 17 כן. 

 18 

U19 המשפט: -בית 

 20 מה הקשר שלו לכל הסיפור?

 21 

U:22 גב' זקן 

 23אין לי מושג. ואומר לי דכנר שהרגע הוא סיים את הפגישה עם יוסי אולמרט ושאני אומר לבוס 

 24 שהכל בסדר, וזה מה שאני עושה. 

 25 

U:26 עו"ד ברטל 

 27 אם אפשר לחזור לדבריה האחרונים של שולה זקן. 

 28 

U29 המשפט:-בית 

 30 אני נענה לבקש של עורך הדין שלך. 

 31 

U:32 עו"ד תדמור 

 33 אני מצטרף לבקשה. 
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 1 

U:2 גב' זקן 

 3 אני מבינה היום עד כמה טעיתי, עצמתי את עיניי ולא עמדתי ב...

 4 

U5 המשפט:-בית 

 6את האזנת לשיחות הטלפון, זה היה בטח די עוד שאלה אחת שמטרידה אותי לאורך כל הדרך, כש

 7 שגרתי שהאזנת, אהוד ידע שאת מאזינה?

 8 

U:9 גב' זקן 

 10 כן. 

 11 

U12 המשפט: -בית 

 13 למה הוא צריך לתת לך להאזין לו לשיחות? יש לו שיחות אישיות?

 14 

U:15 גב' זקן 

 16 חס וחלילה. 

 17 

U18 המשפט: -בית 

 19 יש גם שיחות ביטחוניות. 

 20 

U:21 גב' זקן 

 22קופת ראש הממשלה, אנחנו מדברים על תקופה שאהוד אולמרט קודם כל כשהאזנו זה לא היה בת

 23-הוא שר לחמישה או שישה תיקים בו זמנית עם חמישה ושישה מנכ"לים, עם עבודה מטורפת. אי

 24אפשר היה לשמור על סדר יום אם לא הייתה עקביות כזו. הוא ידע שאנחנו מאזינים, כשאני אומרת 

 25ר בהוראה שלי הן האזינו, הן לא האזינו על דעת עצמן. אנחנו זה אני והמזכירות באחריותי, כלומ

 26הרבה פעמים גם לא לחצנו על כפתור ההשתק, שלא נותן את הקול במקום שאנחנו נמצאים מפני 

 27שהאזנו לו, הרוב, כשהוא מחוץ למשרד, ואז הוא היה מתקשר על הקו השני שלו, היו לו שני מכשירי 

 28נו מפריעות לו בשיחה. כשהוא אמר בעדות שלו שהוא טלפון באוטו, הוא היה מתקשר לצעוק שאנח

 29לא ידע, זה היה בקטע של תרגילי חקירה שמותרים במשטרה, שהוא נמצא תחת אזהרה ואז בתוך 

 30שאלה שהוא נשאל לגבי איזשהו סכום של טלנסקי, והוא קצת מהסס לענות, ואז הם שולפים לו את 

 31ה הקשה שהוא נשאל, ואז הוא שם מתחיל הקטע הזה של ההאזנה, והוא חושב שהוא ניצל מהשאל

 32לספר סיפורים שהיו יפים לאותו רגע, על כך שהוא לא ידע שהאזנתי. וכמובן שהמשטרה לא ויתרה 

 33על השאלה הקשה והיא חזרה עליה. לימים אדון אולמרט, שהבין שהוא גרם לי נזק, כי הוא ידע את 
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 1שאני האזנתי. לא רק אני האזנתי, גם  האמת, הוא אפילו יצא בהודעה לתקשורת שאמרה שהוא יודע

 2המזכירות האזינו, וגם עובד יחזקאל ידע, שעבדנו בשיתוף, ההאזנה הייתה גם בשביל עובד שיוכל 

 3לנהל את העניינים ואת כל העבודה לטובתו של אהוד אולמרט. אדוני צריך להבין משהו אחד, אני 

 4לא טובים, אבל כשחשבתי שהסוף שלהם עשיתי הכל, וכשאני אומרת הכל אני מתכוונת גם לדברים 

 5 הוא טוב לאהוד אולמרט, עשיתי את זה. 

 6 

U7 המשפט: -בית 

 8 מה למשל?

 9 

U:10 גב' זקן 

 11מנת שהוא יתמוך או יעשה איזשהי פעולה בשביל אהוד, -זה גם לשקר לפעיל פוליטי כזה או אחר על

 12חתי לזה, לא הכל קשור לכסף, אבל כשצריך לחבק מישהו ושצריך לרכך מישהו, אז אני נשל

 13 וכשצריך היה לכעוס על מישהו ולא לתת לו פגישה, אז אני הייתי זו שלא מוצאת מקום לפגישה. 

 14 

U15 המשפט: -בית 

 16 קשה לי לרדת לעומק דעתך. 

 17 

U:18 גב' זקן 

 19אז אני אסביר, אני אתן דוגמא. כשאדון אולמרט לא רוצה להיפגש עם מישהו, וזה לא טוב לו שהוא 

 20 ה להיפגש איתו. לא ייפגש איתו אבל הוא לא רצ

 21 

U22 המשפט: -בית 

 23 עם מי למשל?

 24 

U:25 גב' זקן 

 26 אדוני... 

 27 

U28 המשפט: -בית 

 29 את לא צריכה להגיד. 

 30 

U:31 גב' זקן 

 32אז אני הייתי זו שצריכה לא למצוא מקום,  ואני הייתי לא בסדר כי לא מצאתי לאיש הזה פגישה, 

 33ותו מישהו, והייתי אבל אם אהוד אולמרט רצה לראות מישהו, אז הייתי מארגנת שהוא יראה את א
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 1פעם בתפקיד שלי, אני מודה שלמדתי אותו -עושה את זה בחוכמה וכמו שצריך, אני לא המעטתי אף

 2מהניהול היומיומי, האיש הראשון שעבדתי אצלו היה עו"ד צבי טל, שביקש אותי מאבא שלי עליו 

 3 חיי.  השלום, וממנו למדתי את דרך הארץ ואת הדלת הפתוחה, את כל השאר למדתי בהמשך

 4אני  מודה לאדוני שתמיד הוא עצר אותי באותו משפט, כי זה נותן לי עוד פעם להגיד עד כמה טעיתי, 

 5 עד כמה עצמתי את עיניי ולא עמדתי באמון שניתן לי. 

 6 

U7 המשפט: -בית 

 8במה? הרי עם כל הכבוד, הנושא של הכספים לא היה כל יום על סדר יומך, ורק בזה את אומרת 

 9 טעית?שטעית. במה עוד 

 10 

U:11 גב' זקן 

 12ששיתפתי פעולה כשהתבקשתי לא להעיד ולא למסור גרסה, בפרשה שלא היה לי חלק בה, שגם 

 13המשפט אמרה, הייתכן שהוא יזוכה ואני אורשע? והעונש שלי היה שאני לא שיתפתי -נשיאת בית

 14ה פעולה עם המשטרה ולא עליתי להעיד למרות שהיא ביקשה ממני והיא אמרה שהיא תגן עלי, אל

 15היו דבריה, היא אמרה לי אני מבקשת שתעלי להעיד, ואני פחדתי כי אהוד אמר לי שאורי קורב, 

 16 התובע, ירצח אותי. 

 17כפי שאמרתי לאדוני, אני למעלה משלושים שנה במערכת הציבורית, זה נכון שהתחלתי במשרד 

 18ורי, המעבר הוא פרטי שאני ניהלתי אותו והייתה לי זכות חתימה על השיקים, זה אחרת ממשרד ציב

 19מאוד מאוד קשה, אבל אף פעם לא חטאתי ואף פעם לא האשים אותי אף אחד בקבלת שוחד, עד 

 20לתיק הזה כאן, וכן אני מצטערת ואני יודעת שטעיתי וזה מה שאני רוצה לומר לאדוני, שאני מבינה 

 21הדברים אינם היום עד כמה מעשיי היו פסולים, ושהיום שמי ותמונתי הם נרדפים למושג שחיתות, ו

 22דיני, עשו ימים -קלים, אני מרכינה את ראשי מזה זמן רב. זה קשה לי. בני משפחתי ביחד עם עורכי

 23כלילות לסייע לי לחצות את הרוביקון ואף הציעו לי וגם בתיק הקודם לזה הצעות אשר היו מחלצות 

 24ק מהמקום בו שנים של משפטים סבוכים  אני מבקשת להתנת 7אותי אף ללא ענישה בכלל. לאחר 

 25הייתי, שיתוף הפעולה עם המשטרה, ותשובות נרחבות על כל שאלה שנשאלתי, הוא תהליך אמיתי, 

 26 משפט שבו אדרש לעשות זאת. -התהליך לא הסתיים ואני אמסור תשובת אמת בכל ערכאה ובכל בית

 27רך עם תחילת התהליך הרגשתי הקלה גדולה, כאילו משא כבד עזב אותי, וכבר אין לי יותר צו

 28להסתיר דבר ואני חושפת ומדברת על כל מה שקרה מבלי להסתיר. בעשותי כן, אני מבקשת להביע 

 29חרטה אמיתית על מעשיי. זה לא בא מהרצון לחמוק מעונש, לא מפחד ולא מחשש, שכן האפשרויות 

 30הקודמות שהיו פרושות בפניי כללו עונשים מופחתים ויכולת מוגברת למשא ומתן טוב יותר עבורי, 

 31ראש הסכמתי ואף ביקשתי, אני ביקשתי מרשויות התביעה להיענש במאסר בפועל, וסירבתי מ

 32להתעקש על הגנה מלאה, ואני סבורה כי לצורך התשובה האמיתית שלי עלי להיענש, ובכך לאפשר 
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 1את סיומו של התהליך בו התחלתי. אני מקווה שבכך יסלחו לי הוריי היקרים, שחינכו אותי אחרת, 

 2 ובעלי היקר, אותם העברתי, מטבע הדברים, שבעה מדורי גיהנום. וגם ילדיי 

 3אדוני ראה עד כמה הייתה העדות קשה לי, לא בכדי נשברתי ואושפזתי במהלכה, עברתי משברים 

 4נפשיים גדולים מאוד במהלך ניהול התיקים, ובעיקר במהלך ניהול התיק הזה. משפחתי שילמה 

 5 ור שאמשיך לשלם בכל שנות חיי על מעשיי. מחיר יקר מנשוא, וגם אני שילמתי, ובר

 6אני מאוד מצטערת על הדברים שעשיתי וקיבלתי, ומקווה שבמאזן הכולל מול החסדים והטוב 

 7שעשיתי עדיין עומדים לי זכויותיי. אשתדל ככל יכולתי, בהמשך מהלך חיי, הן במהלך ריצוי המאסר 

 8 את חיי בחזרה. זהו. תודה.  והן לאחר מכן, להוסיף מעשים לכף הזכות.  אני רק רוצה

 9 

U10 המשפט: -בית 

 11כיוון שהשיקולים שלכם בהחלט שיקולים בעלי טעם ושיקולים ענייניים, ואני לא חושב, אני בטוח 

 12שאתם מאמינים, שני הצדדים, משוכנעים, ואתם כל הזמן ציינתם את הרמות הגבוהות, אז אני יכול 

 13י, ובודאי לא פחות הרמה של הצד השני, אני לומר לכם שהרמה שלהם נאה בעיניי ומכובדת בעיני

 14כך -מכבד מאוד את זה ואני לא אומר את זה לתפארת המליצה, משיקולים ענייניים, אתם כל

 15מבקשים להגיע להסכם, השאלה היחידה שעומדת בפניי אם לתת את ההחלטה בו במקום בכמה 

 16לי שום כוונות לעשות הפתעה, מילים או לכתוב משהו שיהיה הרבה יותר מכובד. בסופו של דבר אין 

 17פי מאוויי היא הייתה הולכת לכלא, אבל אני נמצא במסגרת, יש לי -אם אני הייתי צריך להחליט על

 18המשפט העליון שאני מאוד מכבד ואני מרכין את ראשי ברצון, והשיקולים -כאן את ההלכות של בית

 19קולים שבאים משורש העניין שלכם שיקולים נכבדים, שלא באו ממקום של שיקולים זרים אלא שי

 20ונוגעים לגוף העניין, אין פה מה להעביר, אני אכתוב כמה מילים אבל אני אתן את זה בשבוע הבא. 

 21 אם אתם מעוניינים, אני יכול גם לתת את ההחלטה היום בסוף היום. 

 22 

 23 
#>2<# 24 

U25 החלטה 

 26 

 27 ההחלטה תינתן בהמשך היום. 

 28 

 29 
#>3<# 30 

 31 
 32 במעמד הנוכחים. 15/05/2014, ניתנה והודעה היום ט"ו אייר תשע"ד

 33 
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