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1- _] גיליון מסי _ )
הודעה מסי 1

[שם כאתיות לטיניות ) מס' תעודת זהות 1 שם פרטי שם משפחה 
7049388 ו 0 אריאל בלידשטיין

שם קורם מצב משפחתי מין 2 רת
זכר יהודי

תאריך לירה 1 מקום לידה 1 טל, בבית טל. �בעבודה :
25.5.71 ארגנטינה 09-7667875

מען מגורים 1 שם האב 1 שם האס

^_^ 
אשר ברש 45/7 הרצליה אוסקר

שם ומען מקום העכורה מקצוע טלפון סלולארי .

9 משרד החקלאות 054-5776555
6.1.15 09:05 יאח"ה החוקרים: 954856 רפ"ק ארז דפנה

 י מס' אישי דרגה שם פרטי שם משפחה
תאריך שעה מקרם

[ ראיתי את הנ"ל לפני ורשמתי הודעתו כדלקמן:

2 בהמשך לשיחתנו מאתמול אציין כי עבדתי בחברת דובק מפברואר 2007 עד סוף
3 יולי 2012 , בתפקיד רי אגף שיווק ומכירות ולאחר מכן המשכתי לשמש כיועץ

4 שלהם עד ינואר 2015 , עד שחליתי במחלה קשה.
5 חשוב לציין שב- 20.1.12 אני הודעתי על כוונתי לפרוש מדובק ונתתי הורעה

6 מוקדמת של חצי שנה.
7 שאלה: ספר לי את כל הידוע לך על "דון טבק"

 8 תשובה: אני רוצה לציין כי מספר חודשים לפני שהכרתי את איגור ורנית פנה אלי
9 בחור בשם בוריס (לא בטוח בשמו) ועניין אותי בסיגריות של היצרן מרוסיה "דון^

, הבחור קנה מלאי מהיצרן ולאור המיסוי הגבוה לא יכל לשחרר אותו 10 סקויי טבק"
11 ונתקע איתו בנמל. אני מבחינתי רציתי קשר עם היצרן הזה מאחר והוא איכותי
12 והיו לו יכולות ייצור ואריזה שאין לדובק והייתה מחשבה לנסות להעביר ייצור
13 שעשינו בגרמניה אליו ועוד מוצרים אחרים שהוא היה עשוי לסייע בייצור שלהם

14 עבורינו. בסופו של יום המשא ומתן עם הבחור לא צלח.
15 לציין שבשלב מסויים גילנו שהמוצר "סנטור" של היצרן הרוסי נמצא בשוק בישראל
16 ודי חשנו החמצה שלא הצלחנו לקבל בלעדיות איתו ומישהו *חר החל לשווק

17 אותו. בדיעבד התברר שאיגור ורנית הפיצו אותו.
18 ואז לאחר מס' חודשים רועי גהל קרא לי וליוסי למשרד ושם היו רנית ואיגור או
מעגם גם שי טיאנו סמנכ"ל התפעול 19 שהצטרפו איני זוכר בדיוק. יכול להיות שהי

ו חתלמו7המוד*17~~^£ חתימת גובה ההודעה



•*> ,14

ל א ש י מעוט .�ה 1$)§13 י

גזרי

גיליון מסי� 2
הודעה מסי 1

מסי תעודת זהות 1 שם פרטי [ שם משפחה 1 שם כאתיות לטיניות !
01704 אריאל בלידשטיין 9588 !

20 בפגישה הם הציגו את המוצר, הם אמרו שהולך להם טוב אצל הרוסים ואנחנו
21 ידענו שזה מוצר נישה אבל סוכם שאנחנו נבדוק את העניין ואיגור העביר ליוסי

22 רשימה של חנויות והוחלט לקנות מהם את המלאי.
23 ההסתכלות שלנו על המלאי הייתה זניחה , המלאי לא עניין אותנו כמו הקשר עם
24 היצרן הרוסי. איגור ררנית טענו שהם בקשר טוב עם היצרן הרוסי ואיגרר עשה

*ן 25 בשבילנו את הקשר איתו לטובת התפתחות לתחומים אחרים.
26 הרוסים רצו שאיש טכני שלנו יגיע אליהם ואנחנו רצינו שהם יבואו אלינו ואולי
27 ירצו להשקיע איתנו בשיווק, כי בתחום הסיגריות העיקר הוא השיווק וצריך הרבה.

28 כסף לזה.
29 בסופו של דבר לא התקדם דבר איתם, כי קשה מאוד להתקדם עם הרוסים. הדבר
30 לא הבשיל איתם וקנינו את המלאי של סנטור שרנית ואיגור ייבאו ואני חייב לציין
31 שאיגור היה בפרונט כל הזמן. רנית הייתה יותר ברקע עקב הקשר הידידותי שלה

32 עם רועי ואחר כך גם איתנו.
33 שאלה: קודם אמרת לי שברור שרועי רצה לעזור לרנית ולא לאיגור וכי זה עלה

34 בפגישה. הרחב על כך.
35 תשובה: היה ברור בשיח ביניהם ואיתנו שיש היכרות בינהם. רועי בכלל די קרוב
0 36 לתרבות הרוסית הוא אהב את הקטע הרוסי וזה למיטב ידיעתי עוד מלונדון שם

י -י-——. ,̂  ^ 37 1 הואי מתגורר __ . —, ,

43 שאלה: מחומר החקירה, וגם ממך הבנתי כי עלתה אמירה מצד רועי בישיבה
44 שהוא רוצה לעזור לרנית מדוע?

45 תשובה: אכן אמרתי לך זאת, ואני אומר שנית המשפט הזה נאמר בפגישה לכיוונם
46 של איגור ורנית והמשפט הזה נאמר בהקשר של המימון של דובק בעסקאות
 עם היצרן הרוסי מאחר ועלתה שאלד^/יהיה היבואן בעסקאות עתידיות

47 עתידיות

חתימת~המ-ר'גיע___£ חתימת גובה ההודעה
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| 3- גיליון מסי
הודעה מסי 1

מסי תעודת זהות שם פרטי שם משפחה שם באחיות לטיניות
017049388 אריאל בלידשטיין

48 ואני זוכר שאיגוד ודנית אמרו שאין להם בעיה שדובק תהיה היבואן ושהם יקבלו
49 רק עמלות.

*.
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62 שאלה: האם זכור לך מתי הייתה הפגישה הראשונית במשרדו של רועי?
63 תשובה: אני בודק בנייד שלי במיילים ואני רואה מייל מאיגור מתאריך 12.2.2012 בו
*4 64 הוא מפרט לי מחירים לאור המיסוי כך שהפגישה הראשונית לפני. לציין שזה
65 המייל הראשוני מאיגור שהתקבל אצלי, יש לי גם מיילים נוספים הקשורים בנושא

66 ואני אעביר לך אותם למייל שלך.
67 זאת הודעתי אשר קראתיה ואני מאשרה כנכונה בחתימת ידי

68 אני מאשר כי מובהר לי שנאסר עלי לשוחח על החקירה עם מי מהמעורבים
69 שהוזכרו בחקירה.

חתימת המודיע��-�^ חתימת גרבה ההודעה
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עמוד 1 מתוך 1
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_ סיכום פגישה :6^ נושא
811̂ !6ה£ מאת 1^^^ת מ0מ0 <וח1.00ו3ח91@13!(1611�ו3> ח5£61
.ץ13>68ו1ז תאריך ̂#*$£ו*!****^ 10:39 2015 ,6 ץז3טח18.

61.11ח.012@3ת}13)6162 אל

 — הודעה שה1עברה
<1!.00.*1363ח0^@901!> "1901112" :מאת
תאריך: 30 באפר 2012 21:42
נושא: סיכום פגישה
<61.11ח.ח0ו15/\61רו@1כ1_161�!3> :אל
6̂נ1ענ)@נ1ו055'<> :ע1תק .00.11>

'וסי ואריאל בוקר טוב !שלום רב .
ו

להלן סיכום הפגישה מיום 30.04.12

"בנושא של סיגריות יי0נ10ר - !

150 קרטון של טעם דובדבן או לחלופין 100 קרטון מכל סוג כולל 0וג בלי טעם .1 בקשתם לבדוק אפשרות לרכוש 150 קרטון של טעם ענבים 1

בקשתם לבדוק אפשרות לליצר פקטים עם ברקוד על הפקט .2

'ש בנינו מחלוקת מי יממן את היצור , עמדתנו היא שאין לנו כדאיות בעסקה זו אם נממן אותה מכוון שעלות המ"מ1] קרובה לחצי מהרווח בעסקה. .3
לכן אנו מצעים לק"ם פגישה נ01פת בנוכחות! של רועי כדי למצוא מתנה משותף בנושא

"בנושא של סיגריות "קונטיננט

קרטון מכ"א 600 ?0^ שניהם 100 03+ 84 5>1 בקשתם לבדוק אפשרות לרכוש , 1

̂) וזאת במקום 1200 קרטון כפי שמציא ה"צרן

בקשתם לבדוק 0ח3ח 133 100 33 .2

מה הקמות המינימלית עם פילטר רגיל

ו

בנוסף בקשתם להזמין את נציגי ה"צרן לביקור בישראל ?

1901 12ק
16151361 >31כ131 ח00.>6.1 1101.
972-779121212

6̂מ//:ק111£ 1/11̂ו.61ת.1311.012ז1 0/̂ ̂.1תחק/311ותג61 07/01/2015 11ח



עמוד. 1 מתוך 1
•? ל*

0/*ו? נושא :
61ת£ מאת ̂ו61 < <רח311,00וה9@^11נ611ח3> ח!516
10:42 2015 ,6 ץ37טח3(* ,ץ13)68נ1"ד תאריך

6162̂ אל 1ו.61ה.012@3חז3

— ה1ד/1ה שהועברה
<1ן.00,)31נ131ח€10@901ו> "2ח 1901" :מאת
תאריך: 13 בפבר 2012 09:56
:נושא
<1ו.61ח.ח0ו5ו/\)6ח@61_61ו31=י :אל

:עותק ;

.אריאל, בוקר סוב ו

.בהמשך לשיחתנו מאתמול

לן סעיף 8 בתקנות מס קנייה המגדיר את א1פן חישוב מ0 קנייה לסיגריות לה
ב) לצורך חישוב מחירם הסיטוני של טובין טעוני-מס מ0וג הנמכר בישראל בסיטונות יראו כאילו נמכרו אותם טובין לקמעונאי לצרכי ע0ק; הב0י0
לחיש1ב מתיר זה יהיה ה0כום שמשלם סיטונאי ליצרן או לסוכן בעד אותם טובין בתו50ת מכסת-אחוזים המהווה את ההפרש המזוובל באותו ענף,

.לגבי אותם טובין א1 לגבי אותו סוג מסו"ם של טובין, שבין הסכום האמור לבין מחירם במכירה בסיטונות

ש מקרים כאלא למשל במכירה לסלט� לאילת) אלהוסיף מכסת י ו ) . אחוזי רוול המקובלים באנף כאשר אנחנו מזכרים ישירות לקימועי(^ זאת א1מרת, אנו יכולים להציר על מחיר בו אנחנו מוכרים את הסיגריות למפיץ 

יחד עם זאת אתם יכולים לחחלית על כל ש'נ1י בתימחור כולל שינוי במחיר לקמונעיו ומחיר מומלץ לצרכן .--
^12 1901�
16151361 >31(731 ח00.>8.1 1X6.
972-779121212

#

1

̂\€ח//:ק̂ז ̂ט/11.^ח.311.012וו 0/̂ 07/01/2015 11ח1ו1.1תחק/1311ח615



עמוד 1 מתוך 1 א
^'') > .'

!**+£/ תנאי תשלום :6^ ג1שא
^ /5_(\ <וח311.00רח9@(1£!(311611> ח!6!13>61811ח£ מאת
10:44 2015 ,6 ץז3עח3^ ,ץ3(650ט1 תאריך
1ו.61ח.012@3חז3^62ז6 אל

— הודעה שהועברה
תאריך 15 במאי 2012 10:32 ??<1!.1:0.>31נ131ח30@�ז90ו> "2ה ז$0\יי :מאת
נושא: תגא1 תשלום
̂" :אל @311615> "חו6!5נ)611 1161 <00.11.>61(1̂ע
<1ו.ז6ח.ת510ו/\61ח@1(1_61ח3> ,<61ח.)61נ1ט^@9ץ0�ן> ,<00.11.)61ג1^^@(05811ץ> "ו151ח6/\ח66 ¥0551" :ע1תק

.שלום רב לכולם

היצרן מ!נ1 לתאי תשלום עבור הקונטיננט כדלקמן: 300/0 מקדמה גשבוע לאחר ביצ1ע הזמנה 700/01 הנותרים מגד מסמכים על יציאת הסחורה
.מהנמל שלהם ו

.לא היה שינו� בתנאי תשלום לגבי הסנטור מכוון שיש לנו חוזר. חתום בתוקף עד סוף השנה

לגבי ר."צ1ר של גולף - על1ת הייצור הינו כ 0.04 ד1לר לתפיסה, 'חד עם זאת הם מבקשים לקחת בחשבון שהתערובת שלכם יכולה להתייבש
.חלקית וזה יגרום להם לאבד חלק מהתערובת

י כד� שיוכלו לתמכר^^ לגבי עלות ייצור של החפיסה הם צריכים ספציפיקציה ל"צור חפיסה הכוללת סוג חפיסה, אלמנטים מיוחדים כגון התבעות, הדבקת בולים מיסו'  .וכו
^^

..תודה והמשך יום נעים

1901 2י^
16151361 >31נ131 ח00.>1.^ 116.
972-779121212

̂ו1 6111/0̂ת.311.012וח^6ת//:ק 07/01/2015 !ולו1ו1.*ח11ק/311תזג61^/0




