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   שופט ירו� לויה לפני כבוד 

  
  
  מדינת ישראל  מאשימהה

  
  נגד

 

   016599326  ת.ז. פאינה קירשנבאו�. 1  נאשמי�ה
  
   050227073  ת.ז. רמי כה�. 3

 

   
  1 

#>2<#  2 
 3  נוכחי�:

 4  , עו"ד נטלי קוקויעו"ד ח�, �ב"כ המאשימה עו"ד מאור אב�

 5 עו"ד גיורא אדרת ועו"ד אלו� קליי� 1ב"כ נאשמת 

 6  עו"ד אבי חימי ועו"ד משה וייס 3ב"כ נאש! 

 7  הנאשמי! בעצמ!

  8 

 9 פרוטוקול

  10 

 11, מדינת ישראל נגד קירשנבאו! ואחרי!. נוכחי! באי כוח 16512�08�17תיק פלילי   כב' הש' לוי:

 12 הצדדי!, הנאשמי!. בבקשה העד הבא. 

 13  טוב, איגור בבקשה.   י:עו"ד קוקו

 14כבודו א! אפשר רק לנצל את ההזדמנות ולהזכיר שה! ביקשו פע! אחת צו איסור   גב' שמאי:

 15פרסו!, בדיוק את הסיפור שהיה לנו ע! נלי וא! אפשר שוב להזכיר את הבקשה 

 16  שלנו של העיתונאי! ככל (מדברי! ביחד),

 17  הצו ההוא חל על שניה!?  כב' הש' לוי:

 18אתה פעמיי! הסרת אותו מנלי וביקשת שבמקרה של איגור אנחנו נמתי� עד יו!   גב' שמאי:

 19  עדותו, אז היות והגענו ליו! עדותו אנחנו מבקשי! שוב,

 20  כ�.  כב' הש' לוי:

 21  לסכ! את העניי�.  גב' שמאי:

 22  אז רק תאמרי את שמ0 לפרוטוקול.  כב' הש' לוי:

 23  שמי ברקת שמאי, כתבת בגלובס.  גב' שמאי:

 24  כ�.   כב' הש' לוי:

 25  לאור החלטת אדוני בדיו� הקוד! ולאור בקשת העיתונות, אנחנו לא מתנגדי!.  עו"ד אב� ח�:
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 1  כ�, סנגורי!?  כב' הש' לוי:

 2  לא מתנגדי!.  עו"ד ג. אדרת:
#>3<#  3 

 4  החלטה

  5 

 6   מבוטל צו איסור הפרסו�, שמו של העד כעד מדינה.
#>4<#  7 
  8 

 9  במעמד הנוכחי�. 07/05/2018, אייר תשע"ח בכ"ניתנה והודעה היו� 

  10 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  11 

 12  תודה אדוני.  גב' שמאי:

 13  בוקר טוב.  כב' הש' לוי:

 14  בוקר טוב אדוני.  העד, מר ריז:

 15  מה שמ0?  כב' הש' לוי:

 16  ריז איגור.  העד, מר ריז:

 17אתה מוזהר להעיד את האמת, כל האמת ורק האמת, אחרת תהיה צפוי לעונשי!   כב' הש' לוי:

 18  בחוק.הקבועי! 

 19  זה ברור.  העד, מר ריז:

 20  תואיל להשיב לשאלות התובעת. מאחר ועדות0 לא תהיה קצרה אתה יכול לשבת,  כב' הש' לוי:

 21  תודה אדוני.  העד, מר ריז:

 22  א! אתה מעוניי�. רק תדבר למיקרופו� כי עדות0 מוקלטת.   כב' הש' לוי:

 23  לעורכת הדי� קוקוי:מר איגור ריז, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה ראשית  1ע.ת/

 24  ?2013איגור, על מה נחקרת בשלוחת דרו! במשטרה בחודש דצמבר   עו"ד קוקוי:

 25  על חשדות בזיו1 מסמכי! במסגרת פרשת חברה לפיתוח שומרו�.   העד, מר ריז:

 26  אני,  עו"ד קוקוי:

 27  במסגרת?  כב' הש' לוי:

 28  פרשה החקירה של חברה לפיתוח שומרו�.  העד, מר ריז:

 29  שומעי! בכלל.לא   עו"ד קוקוי:
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 1  שומעי! אותי?  העד, מר ריז:

 2  אז רק בינתיי! תואיל להרי! את הקול בבקשה,  כב' הש' לוי:

 3  בסדר.  העד, מר ריז:

 4  שלא נצטר0 לחזור. בבקשה.  כב' הש' לוי:

 5  , מקדי! להסכ! עצמו. וג!,2ו 1אני מציגה בפני0 את הסכ! עד המדינה   עו"ד קוקוי:

 6  .300ות/ 299ת/  כב' הש' לוי:

 7  א' שזה, 294, שזה נספח להסכ! ות/294וג! נספח ת/  קוקוי:עו"ד 

 8  נספח זה מה שהתגלה מאוחר יותר?  כב' הש' לוי:

 9א'. תספר בבקשה על מהל0 משא ומת�  294כ�. הוא פשוט הוגש והטבלה ת/  עו"ד קוקוי:

 10  לקראת קבלת מעמד עד מדינה. אי0 זה התחיל, אי0 זה התפתח.

 11ת חנה קופל אמרה לי שאפשר לשקול, נית� לשקול מת� במהל0 החקירה החוקר  העד, מר ריז:

 12חסות ומעמד של עד מדינה ובשלב הזה אמרתי שאני זקוק לייעו3 של עור0 די� 

 13ומכא� הלאה בפגישה הבאה עור0 די� שלי המשי0 במשא ומת� עד שהגענו 

 14  להסכמות במפגש ביחידת לה"ב. 

 15  מי זאת נאונלה או נלי דינוביצקי?  עו"ד קוקוי:

 16  . 95שני!, מאז שנת  3נלי דינוביצקי היא בת זוגתו עד לפני   ריז: העד, מר

 17  מי ניהל משא ומת� לקראת קבלת מעמד עד המדינה? מי השתת1 בו?  עו"ד קוקוי:

 18בפגישה האחרונה לקראת חתימה על ההסכ! המקדי! נוכחתי אני, נלי ועור0 די�   העד, מר ריז:

 19  שלנו נת�.

 020 על ידי חנה קופל לבי� הפגישה האחרונה הזאת בי� החקירה הראשונה של  עו"ד קוקוי:

 21  שציינת עכשיו, מה קרה? אי0 התנהל משא ומת�?

 22הייתה פגישה נוספת בשלוחה דרו! של היחידה לחקירות הונאה והייתה עוד   העד, מר ריז:

 23  פגישה מקדימה במטה של יחידת לה"ב.

 24  ומי נכח בפגישות האלה?  עו"ד קוקוי:

 25  ה בשלוחה דרו! נוכחתי אני ועור0 הדי�, ונתי. ובפגישה,בפגישה, בפגיש  העד, מר ריז:

 26  מי זה? עור0 די�?  כב' הש' לוי:

 27  נתי.  עו"ד קוקוי:

 28  נתי טרבלסי. ובפגישה ביחידת לה"ב נוכחנו שלושתנו.  העד, מר ריז:

 29  אתה מדבר על הפגישה האחרונה?  עו"ד קוקוי:

 30  נכו�.  העד, מר ריז:

 31  ק א! בכלל נטלה נלי דינוביצקי במשא ומת� הזה? אוקיי. ואיזה חלק, איזה חל  עו"ד קוקוי:
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 1אני לא יכול להערי0 איזה חלק היא נטלה. בגדול את הבקשות שלנו העברנו דר0   העד, מר ריז:

 2  נתי למפקד היחידה ובמשא ומת� מול היחידה ניהל נתי.

 3  ניהל נתי. ואי0 אתה התעדכנת במשא ומת� הזה?   עו"ד קוקוי:

 4  ל עור0 הדי� שלי.התעדכנתי מו  העד, מר ריז:

 5  ואי0 נלי התעדכנה?  עו"ד קוקוי:

 6  אני מניח שבאותה צורה.  העד, מר ריז:

 7  ,25.4.18אני אגיד ל0 כי, אני אזכיר ל0 שברענו� של0 מ  עו"ד קוקוי:

 8  אדוני אני רוצה להתנגד.  עו"ד וייס:

 9  להתנגד למה?  כב' הש' לוי:

 10  להתנגד לשאלה של חברתי.  עו"ד וייס:

 11  עוד לא סיימה את השאלה.היא   עו"ד אב� ח�:

 12אני יודע אבל מה השאלה, אז הדבר היחיד שמתייחס ברענו� לזה ואני רוצה   עו"ד וייס:

 13  להתנגד וא! את! רוצי! שהעד ייצא. אני מבקש ג! שהעד ייצא.

 14  טוב, תמתי� בחו3. כ�?   כב' הש' לוי:

 15טית. אדוני אני אתחיל בהתנגדות מקדימה ואני אגיע לעיקר, לשאלה הקונקר  עו"ד וייס:

 16אנחנו פע! אחרי פע! הערנו לחבריי שה! חוקרי! בחקירה ראשית מדריכה, היו! 

 17  זה עוד לא היה לנו, אבל ג!,

 18  למה אתה כבר מתנגד?  עו"ד קוקוי:

 19  רגע, אולי תתנו? אני מפריע לכ! שאת! מתנגדי!?  עו"ד וייס:

 20  עור0 די� וייס כ�,  כב' הש' לוי:

 21  כ�?  עו"ד וייס:

 22  לחסו0 את זה, הלאה. אפשר  כב' הש' לוי:

 23  לא, לא זה קשור אדוני.  עו"ד וייס:

 24  כ�?  כב' הש' לוי:

 25אחרי זה כשעדי!, שואלי! אות! שאלה, הוא אומר "אני לא זוכר", ישר   עו"ד וייס:

 26מקריאי! לה! מהודעת!. יש כללי! ג! את זה לעשות. צרי0 קוד! לנסות ולשאול 

 27שקל של העדות ולכ� חבריי לא את העד, כי ס0 הכל אדוני ג! יצטר0 לעמוד על המ

 28  יכולי! ישר להקריא לו מהרענו� אמרת ככה ככה.

 29  אוקיי. כ�?  כב' הש' לוי:

 30דבר נוס1, קונקרטית לגבי זה, חברתי רוצה לשאול אותו שאלה שהוא מסר לה!   עו"ד וייס:

 31  איזושהי תשובה ברענו� שהיא פשוט ג! תשובה שהיא לא נכונה עובדתית.

 32  לא, לא, לא,  כב' הש' לוי:
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 1  חברתי רוצה היו!,  עו"ד וייס:

 2  לא, עור0 די� וייס, מי החליט?  כב' הש' לוי:

 3  יש לי חומר שסותר את התשובה וחברתי שואלת שאלה,  עו"ד וייס:

 4  אז מה (מדברי! ביחד)?  כב' הש' לוי:

 5  עוד לא הראיתי אפילו, סליחה.  עו"ד קוקוי:

 6  נו בסדר.  כב' הש' לוי:

 7  ה ואני אגיד?שאני אנחש מה השאל  עו"ד וייס:

 8לא, לא, עור0 די� וייס באמת? מה זה לא נכונה עובדתית? זה בסדר גמור, מצידי   כב' הש' לוי:

 9  שמישהו אחר יכתוב את הכרעת הדי�, יש לי מה לעשות.

 10  אבל אדוני,  עו"ד וייס:

 11  אבל אני כנראה צרי0 להחליט א! זה נכו� או לא נכו�.  כב' הש' לוי:

 12  אדוני אנחנו ג! הגשנו בג"צ נגד הרענוני! האלה,  עו"ד וייס:

 13  כ�, קראתי.  כב' הש' לוי:

 14שהוא תלוי ועומד. לא, הוא תלוי ועומד. אנחנו חושבי! אגב, ג! הסוגיה הזאת   עו"ד וייס:

 15עלתה בפני אדוני בפרשייה אחרת. יש הבדל בי� א! אפשר למנוע מה! לרענ� או 

 16  ה ואפשר ג! לפתוח דיו� על זה.א! אפשר לעשות שימוש בכלל ברענוני! האל

 17  אבל מה, מה, לא מבי� מה,  כב' הש' לוי:

 18לא, חברתי רוצה, הנה אני אגיד. חברתי רוצה לשאול שאלה. היא תשאל אותו   עו"ד וייס:

 19שאלה שאומרת "אני שאלתי אות0 ברענו� הא! נלי הייתה שותפה במשא ומת�" 

 20ליו! חתימת ההסכ! לא והוא אומר "לא, היא מהיו! של החקירה הראשונה עד 

 21הייתה א1 פע! במשטרה". אלא שיש מזכר שסותר את זה. היא כמה ימי! לפני 

 22  העדות,

 23  בסדר, אז זה נושא לחקירה, באמת עור0 די� וייס.  כב' הש' לוי:

 24אבל אדוני אי0 היא יכולה כאילו לשאול שאלה שהיא מטעה, שאלה שהיא   עו"ד וייס:

 25  להוציא מהעד תשובה שנוחה לה?  עובדתית יודעת שהיא לא נכונה? כדי

 26  טוב.   כב' הש' לוי:

 27  רק רגע אדוני.  עו"ד ג. אדרת:

 28  כ�.  כב' הש' לוי:

 29אני, קוד! כל לשאלה א! אפשר בכלל לרענ� זיכרו� מרענו� שהיה לפני חמישה   עו"ד ג. אדרת:

 30ימי! אדוני? זאת אומרת זה בפני עצמו צרי0 להשלי0 על מידת זכרונו של העד 

 31  הזה.

 32  אז זה נראה לכ! עניי� של קבילות או של משקל?  ' לוי:כב' הש
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 1  אבל,  עו"ד ג. אדרת:

 2  זה באמת, לא להפריע.   כב' הש' לוי:

 3  קוד! כל אנחנו לא מפריעי!,  עו"ד ג. אדרת:

 4  זה יכול להיות שזה טיעו�,  כב' הש' לוי:

 5  אנחנו לא מפריעי!, אנחנו מייצגי! אנשי! וטועני! את טענותיה!.  עו"ד ג. אדרת:

 6אז אני שואל את אדוני, זה בסדר גמור. אני מוכ� וראית! העד יצא. אבל אני שואל   כב' הש' לוי:

 7באמת הא! זה, המיקו! הגיאומטרי של הטיעו� הזה הוא במישור המשקל או 

 8  במישור הקבילות?

 9  ג! וג!. אני אגיד לאדוני,  עו"ד ג. אדרת:

 10  במישור הקבילות?  כב' הש' לוי:

 11  ג! וג!.  עו"ד ג. אדרת:

 12  בסדר, אז תענו ואני אחליט.  כב' הש' לוי:

 13  זה תמיד ככה.  עו"ד ג. אדרת:

 14  אוקיי, בסדר.  כב' הש' לוי:

 15  אדוני רק,   עו"ד וייס:

 16  רגע, שנייה.  עו"ד ג. אדרת:

 17  כ�?  כב' הש' לוי:

 18אני ג! לא שאלתי את השאלה שבגינה רוצי! לרענ� את זכרונו. מה הוא לא זכר?   עו"ד ג. אדרת:

 19  ביחד), מה הוא (מדברי!

 20  הייתה התנגדות כל כ0 נחרצת שאי אפשר, לא נתנו לו להשלי! את השאלה.  כב' הש' לוי:

 21לא, אבל מה הוא אמר "אני לא זוכר"? כשמרענני! את הזיכרו� העד צרי0 להגיד   עו"ד ג. אדרת:

 22  "אני לא זוכר".

 23  נכו�.  כב' הש' לוי:

 24  לא שמעתי משהו שאמר "אני לא זוכר".  עו"ד ג. אדרת:

 25אוקיי, בסדר אז כל הדיו� הארו0 הזה היה רק על העניי� הטכני? היא קיצרה,   ש' לוי:כב' ה

 26  ניסתה לקצר תהליכי!,

 27  אבל זה לא הול0 ככה.  עו"ד ג. אדרת:

 28  נכו�, לפעמי! זה הול0 ולפעמי! לא.  כב' הש' לוי:

 29  זה עד מדינה אחרי כל הרענוני! זה צרי0 ללכת לפי הספר.  עו"ד ג. אדרת:

 30  בסדר גמור.  כב' הש' לוי:

 31  תודה אדוני.  עו"ד ג. אדרת:

 32  את! תמשיכו לעמוד על המשמר וזהו, בכ0 זה יסתיי!. לא היה צור0,  כב' הש' לוי:
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 1  לא אבל,  עו"ד וייס:

 2  זה היה מיותר, תקראו לעד. כ�?  כב' הש' לוי:

 3  אבל רק אדוני הערה אחת,  עו"ד וייס:
#>5<#  4 

 5  החלטה

  6 

 7  ההתנגדות נדחית. מדובר לכל היותר בעניי� של משקל העדות ולא קבילותה. השאלה מותרת. 
#>6<#  8 
  9 

 10  במעמד הנוכחי�. 07/05/2018, אייר תשע"ח בכ"ניתנה והודעה היו� 

  11 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  12 

 13  מספיק. לשבת.  כב' הש' לוי:

 14  אדוני רק,  עו"ד וייס:

 15  מספיק.עור0 די� וייס,   כב' הש' לוי:

 16  אני לא חולק על אדוני כמוב�, אי� לי (מדברי! ביחד),  עו"ד וייס:

 17  לא, זה בסדר תחלקו.  כב' הש' לוי:

 18אבל אי0 אדוני יקבע את המשקל א! לא יראה את תהלי0 זכרונו של העד? כמו   עו"ד וייס:

 19שחברתי רעננה אותו לפני כמה ימי! וקיבלה את התשובה, שתעשה אותו דבר 

 20  זה כלי! היא השתמשה.כא�. נראה באי

 21את! תעשו את כל ההליכי! שנדרשי! עד שמבקשי! לרענ� את זכרונו, זה בסדר   כב' הש' לוי:

 22  גמור, אבל השאלה עצמה היא בסדר, אי� בעיה. כ�?

 23אני אמשי0. עד כמה התנהגות של נלי הייתה פעילה במשא ומת�? מה היה החלק   עו"ד קוקוי:

 24  שלה? 

 25  התנהגויות של אחרי!. קשה לי לפרש�  העד, מר ריז:

 26  לא, מה שראית. זאת אומרת אני, הרי את! בני זוג,  עו"ד קוקוי:

 27  כ�.  העד, מר ריז:

 28  את! היית! ביחד.  עו"ד קוקוי:
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 1לדעתי היא הייתה פעילה בדיוק כמוני. היא התעניינה, היא שאלה שאלות, היא   העד, מר ריז:

 2  דאגה, היא פחדה, היא רצתה שזה ייסגר ויית� לה הגנה.

 3עד כמה היא ביקרה, זאת אומרת עד כמה היא ביקרה בשלוחת דרו! ובמשטרה   עו"ד קוקוי:

 4  תו0 כדי המשא ומת�?

 5  קשה לי לציי� ל0,  העד, מר ריז:

 6  שוב פע!,  עו"ד קוקוי:

 7  מקרי! ספציפיי!,  העד, מר ריז:

 8  שוב פע! ממה,  עו"ד קוקוי:

 9או תדירות הביקורי!. לא, לא, אני לא הכתובת לשאלה. לא או כמות הביקורי!   העד, מר ריז:

 10  עשיתי מעקב אחרי הביקורי! שלה.

 11  אני רק אזכיר ל0,  עו"ד קוקוי:

 12  זה שהיא ביקרה יותר ממני, עובדה.  העד, מר ריז:

 13לא, אני שואלת, שוב פע! איגור, אני לא שואלת לגבי התנהגותה וביקורי! אחרי   עו"ד קוקוי:

 14שואלת בפרק הזמ� הזה בי� הפגישה של0, בפגישה הראשונה שההסכ! נחקר. אני 

 15של0 ע! חנה קופל בשלוחת דרו! עד לחתימה על ההסכ!, אני מתייחסת רק לפרק 

 16  הזמ� הזה. השאלה עד כמה נלי הייתה פעילה בהלי0 לקראת ההסכ!?

 17יותר לפי זכרוני היא ביקרה בדיוק אותה כמות פעמי! עד שחתמנו על ההסכ!, לא   העד, מר ריז:

 18  מזה, לא יותר ממני, כפי שאני זוכר.

 19הבנתי. אני רק הפע! באמת אצטר0 לרענ� את זיכרונ0 ברענו�, ברענו� של0   עו"ד קוקוי:

 20  .25.4.18ב

 21סליחה אדוני, אדוני אני שוב מתנגד. מה העד לא זכר? העד זכר. העד מעיד   עו"ד וייס:

 22  מזיכרונו.

 23  ה שהוא אמר,לא, א! העד אומר משהו שונה ממ  עו"ד אב� ח�:

 24שני! אחרי לפני שבוע, כשיש מזכרי! ג! שסותרי!  7אבל הוא אמר משהו שונה   עו"ד וייס:

 25  את זה.

 26  בסדר, בית משפט יקבע מה האמת, מה? כ0 זה עובד.  עו"ד אב� ח�:

 27  אני רק,  עו"ד קוקוי:

 28הוא לא אמר משהו שונה, הוא לא אמר שהוא לא זוכר. הוא לא אמר שהוא לא   כב' הש' לוי:

 29  זוכר.

 30  לא, הוא,  עו"ד קוקוי:

 31  זה לא משהו חדש. זה קורה כעניי� של יו! ביומו. אז זאת העדות שלו.  כב' הש' לוי:

 32  כ�.  עו"ד וייס:
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 1  מה שהעד אומר זה שנלי ביקרה פחות,  עו"ד קוקוי:

 2  מה שהוא אמר,  כב' הש' לוי:

 3  רגע,  עו"ד וייס:

 4  שהוא אמר הוא אמר.  כב' הש' לוי:

 5  כ�.  עו"ד קוקוי:

 6  בסדר. כ�, הלאה.  הש' לוי:כב' 

 7טוב. אני רוצה לשאול אות0 לגבי ההשפעה של ההחלטה להפו0 לעד מדינה. עד   עו"ד קוקוי:

 8כמה ההחלטה הזאת לשת1 פעולה ע! המשטרה השפיעה על היכולת שלכ! 

 9להתפרנס ולהמשי0 ולהפעיל את העסק? תיכ1 נדבר על העסק, אבל עד כמה היא 

 10  השפיעה?

 11� השפיעה לטובה. מדובר פה על המש0 ההפעלה של העסק, אבל על היכולת נלי כ  העד, מר ריז:

 12להתפרנס, על היכולת להיות בטוחי! שנוכל להמשי0 להתפרנס, כי היה ברור 

 13שהחשיפה של הפרשה תגרו! לניתוק מגע של נלי ע! כל הגורמי! שהייתה אית! 

 14  בקשר במסגרת של הפעילות שלה, של העסק שלה.

 15בוא אני אדבר קצת על העסק כדי שנוכל להבי� למה זה היה גור! לניתוק. באיזה   עו"ד קוקוי:

 16  עסק מדובר?

 17לנלי היה עסק להפקת אירועי! שהיה מבוסס על פעילות ע! רשויות ברחבי האר3,   העד, מר ריז:

 18  ע! רשויות המקומיות, ע! הפוליטיקאי!.

 19  מה היה החלק של0 בעסק?  כב' הש' לוי:

 20וזר לה בכל הנוגע לפ� הטכני, כי היו לה קשיי!. היא לא יודעת להקליד, הייתי ע  העד, מר ריז:

 21היא לא יודעת לכתוב, בעברית אני מתכוו�. וכמוב� היא לא יודעת להתעסק בכל 

 22  מה שקשור ללוגיסטיקה של העסק.

 23  מה ההכשרה של0?  כב' הש' לוי:

 24  הכשרה בלוגיסטיקה?  העד, מר ריז:

 25  בכלל.  כב' הש' לוי:

 26  למדתי במכללה לטכנאי תעשייה וניהול, תעשייה וניהול.  העד, מר ריז:

 27  הבנתי. מתי הצטרפת לעסק בעצ!?  כב' הש' לוי:

 28  לא הצטרפתי לעסק, עזרתי לה בעסק מיו! הקמתו.  העד, מר ריז:

 29  טוב. בבקשה.  כב' הש' לוי:

 30  ומי היו הלקוחות של, דר0 אגב מה ש! העסק?  עו"ד קוקוי:

 31  אברורה הפקות.  העד, מר ריז:

 32  מי היו לקוחות של אברורה הפקות?  קוקוי: עו"ד
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 1  רשויות מקומיות.  העד, מר ריז:

 2  ולמה זה היה פוגע, למה קבלת המעמד של עד מדינה היה פוגע?  עו"ד קוקוי:

 3כי רשויות מקומיות זה פוליטיקאי! ופוליטיקאי! נזהרי! להיות בקשר ע!   העד, מר ריז:

 4  האנשי! שמשתפי! פעולה ע! החקירות.

 5. איפה עבדת 2013אתה נחקרת, אתה נחקרת בשלוחת דרו! לראשונה בדצמבר   :עו"ד קוקוי

 6  אז? 

 7  הייתי בתור שליח.   העד, מר ריז:

 8ועד כמה העובדה של שיתו1 פעולה ע! המשטרה וקבלת המעמד של עד מדינה   עו"ד קוקוי:

 9  הייתה משפיעה על העיסוק הזה של0?

 10אד! דובר רוסית ובקהילה של דוברי החברה שבה אני עובד היא ג! שייכת ל  העד, מר ריז:

 11רוסית מאוד לא נהוג להתייחס באהדה לאלה שמשתפי! פעולה ע! המשטרה. ג! 

 12  חששתי שהמעסיק שלי ברגע שהפרשה תתגלה יפטר אותי מהעבודה מיד.

 13  וזה קרה?   כב' הש' לוי:

 14  זה לא קרה.  העד, מר ריז:

 15  והוא יודע על זה שאתה עד מדינה?  כב' הש' לוי:

 16  היו! כ�, היו! כ�.  ריז:העד, מר 

 17  מה זה היו!? מתי זה נודע לו?  כב' הש' לוי:

 18הוא, נודע לו כשזה הגיע לתקשורת, מלפני כקצת יותר מחצי שנה. באוגוסט שנה   העד, מר ריז:

 19  שעברה כשהוא ראה את הכתבה הראשונה בתקשורת.

 20  והש! של0 התפרס!?  כב' הש' לוי:

 21  כ�.  העד, מר ריז:

 22  מדינה? שאתה עד  כב' הש' לוי:

 23  .2017הש! שלי ושל נלי התפרס! באוגוסט   העד, מר ריז:

 24  טוב, הצו עזר. כ�?  כב' הש' לוי:

 25  כשעבדת כשליח? 2013מי, מה הייתה המשכורת של0 אז ב  עו"ד קוקוי:

 26  אל1 שקל.  7 � 6פחות או יותר כמו היו!, בסביבות   העד, מר ריז:

 27ל נספחיו. מה היו התנאי! שאת! אני רוצה שנחזור להסכ! עד מדינה על כ  עו"ד קוקוי:

 28  סגרת!?

 29סגרנו כל אחד הסכ! משלו, זה לא היה הסכ! משות1 לשנינו. בתנאי! שכל אחד   העד, מר ריז:

 30אל1 שקל כדמי מחייה ובסיו!  6חודשי! כס1 בס0 של  24מאיתנו יקבל במש0 

 31  אל1 שקל וחיסיו� מהאשמות באות� עבירות בה� היו חשודי!.  180העדות ס0 של 
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 1, לא, אני אתחיל אפילו לפני כ�. מה היה 2013כשאתה התחלת לנהל משא ומת� ב  ד קוקוי:עו"

 2  ? 2013ועד  2007המצב הכלכלי של0, שלכ! כזוג בי� השני! 

 3מצבנו הכלכלי היה טוב. לנלי היה עסק ואני עבדתי  2008ו 2007? בשני! 2007מ  העד, מר ריז:

 4העסק ואחרי כשנה בשנת  היא הקימה את 2008כשכיר בשירות בתי הסוהר. ב

 5מצבנו התחיל להתדרדר מכיוו� שקוד! כל העסק שלה, היו  2010, בתחילת 2009

 6פרויקטי! שה! היו פרויקטי! בהפסד ומעבר לכ0 ג! ההכנסה שלי וג! ההכנסה 

 7שלה, א! היא הייתה, לא הייתה מכסה את הוצאות של משק הבית אז מצבנו 

 8היינו, שנינו,  13ו 2012ולקראת שנת להתדרדר, מצבנו הכלכלי.  2009התחיל מ

 9  היינו בחובות כבדי! כולל חובות בשוק השחור ועיקולי!. זה המצב.

 10היא פתחה את העסק, אבל לפני כ� היה לה  2008אני רק רוצה להבהיר, אמרת שב  עו"ד קוקוי:

 11  עסק קוד!.

 12העסק שלה  95היה לה עסק עוד לפני שהכרנו בש! מרכז התרבות. כשהכרנו בשנת   העד, מר ריז:

 13כבר היה בחובות ולא היה פעיל. מסיבה הזאת כאשר היא חידשה את הפעילות 

 14תחת ש! אברורה הפקות, היא לא יכלה לנהל את  2008של העסק שלה בשנת 

 15העסק באמצעות חשבו� הבנק שלה שהיה מעוקל וג! מוגבל, אז העסק התנהל 

 16אני בחובות, כי  באמצעות חשבו� הבנק שלי לאור0 כל התקופה. זו הסיבה שג!

 17  צ'קי! לכל הספקי! שאברורה הפקות הייתה חייבת לה! זה צ'קי! שלי.

 18  של0,  עו"ד קוקוי:

 19  שלי, שלי, כ�.  העד, מר ריז:

 20  של החשבו� של0?  עו"ד קוקוי:

 21  נכו�.  העד, מר ריז:

 22  במש0 כל שנות העסק אברורה פעלה באמצעות חשבו� הבנק של0?  כב' הש' לוי:

 23! לספקי! של אברורה במש0 כל התקופה הוצאתי אני, כי נלי לא יכלה לא, הצ'קי  העד, מר ריז:

 24לנהל פנקסי צ'קי! בחשבו� העסק שלה. זאת אומרת היא קיבלה תשלומי! 

 25לחשבו� העסק שלה. החשבו� שלה היה פעיל, מותר לה לנהל את החשבו�. לנהל 

 26� אותו באמצעי פנקסי צ'קי!, כרטיסי אשראי, לקבל מסגרת היא לא יכולה. לכ

 27כל התשלומי! לספקי! ביצעתי אני. א! זה לא היה תשלו! שמחייב העברה 

 28בנקאית, אלא תשלו! שנית� לשל! אותו בצ'ק במסגרת של תשלו! שוט1 ע! 

 29  דחייה מסוימת, אז אני הוצאתי את הצ'קי!.

 30  אז שילמת מהחשבו� של0 והעברת לחשבו� של אברורה, לחשבו� של0 כס1?  כב' הש' לוי:

 31  כו�.נ  העד, מר ריז:

 32  אוקיי.   כב' הש' לוי:
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 1אני רוצה להציג ל0 מספר הליכי! משפטיי!. אני מציגה ל0, אני מציגה ל0 תביעה,   עו"ד קוקוי:

 2  כתב תביעה והחלטה בהמש0 של בנק בינלאומי הראשו� נגד איגור ריז. 

 3  .301ת/  כב' הש' לוי:

 4  הוא נחקר עליה!? לא ראינו.  עו"ד ג. אדרת:

 5  הנה. אי0 אתה קשור לתביעה הזאת?אני ג!, אה   עו"ד קוקוי:

 6אדוני אני רק ציינתי שלמיטב זיכרוננו העד לא נחקר על זה בכל החקירות שלו,   עו"ד ג. אדרת:

 7  אבל אנחנו לא מתנגדי!.

 8  כ�, מי עכשיו? בבקשה.  כב' הש' לוי:

 9  אי0 אתה קשור לתביעה הזאת?  עו"ד קוקוי:

 10התביעה הזאת בגי� החוב שהוצהר בחשבונית שניהלתי בבינלאומי הראשו�, זה   העד, מר ריז:

 11אחת מהתביעות שאוגדו תחת תיק פש"ר שאני משל! היו!. תיק זה כמו רוב 

 12מוחלט של תיקי! שהוגשו נגדי באמצעות הוצאה לפועל או בתי משפט, חו3 

 13  ו!.מתיקי! בודדי! בגי� חובות לספקי! של אברורה הפקות, שאני משל! הי

 14. כתב תביעה של יגאל 30אני מציגה בפני0 ג! כתב תביעה של טרופי טורס שזה נ/  עו"ד קוקוי:

 15וכתב תביעה של אלי  32. כתב תביעה של בריקוב דמיטרי נ/31פורצ'וק שזה נ/

 16. במה מדובר? זאת אומרת אי0 אתה קשור להליכי! האלה ובמה 33זטרטר נ/

 17  מדובר?

 18אלה נגדי זה הליכי! של ספקי!, של אברורה הפקות לה! כל אחד מההליכי! ה  העד, מר ריז:

 19  הוצאתי צ'קי! שלא כובדו. 

 20א! אנחנו נסכ! שעה שאתה מגיע למשא ומת� על המעמד עד המדינה, מה היה   עו"ד קוקוי:

 21  ס0 החובות של0? 

 22  קרוב למיליו� שקל של קר� וריביות.   העד, מר ריז:

 23  מה שידוע ל0 בשלב זה.ומה היה ס0 החובות של נלי? עד כ  עו"ד קוקוי:

 24עד כמה שידוע לי תיקי! אצלה שהיו לה מהתקופה עוד לפני שהכרנו, עד אז טפחו   העד, מר ריז:

 25  פחות או יותר לאות!, לסכומי! זהי!. 

 26אלו איומי!, א! בכלל, קיבלת בזיקה למצבכ! הכלכלי ולחובות שהיו לכ! בשנת   עו"ד קוקוי:

 27  .2013? סביב שנת 2013

 28  יבלתי מסרוני! לטלפו� מהגורמי! מה! נלי לקחה הלוואות של השוק השחור. ק  העד, מר ריז:

 29  מה עשית בעניי� אחרי שקיבלת את האיומי! הה!?  עו"ד קוקוי:

 30  עדכנתי את הגורמי! במשטרה.   העד, מר ריז:

 31  א! אנחנו נדבר על מצב0 כעת, אלו שינויי! חלו במצב0 הכלכלי עכשיו?  עו"ד קוקוי:
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 1היו! אני משל! את הפש"ר ומעבר לזה לא הוצאו לי חובות חדשי! מאז נכו� ל  העד, מר ריז:

 2  הכרזתי כפושט רגל. 

 3  ובמה אתה עובד עכשיו?  עו"ד קוקוי:

 4  אני עובד באותו מקו!, שליח.   העד, מר ריז:

 5תספר לי בבקשה, אנחנו דיברנו על אברורה הפקות, עכשיו אני אשאל אות0 על   עו"ד קוקוי:

 6  מופעי!. מה זה העסק הזה ואי0 אתה קשור אליו?עסק אחר שנקרא א. 

 7קיבלתי החלטה לעזוב שירות בתי הסוהר ולהקי! עסק משלי שבעצ!  2008בשנת   העד, מר ריז:

 8מייבא, ספק עיקרי של שירותי לוגיסטיקה לעסק של נלי, במקו! שהיא תוציא 

 9כס1 לספקי! חיצוניי!. הקמתי עסק שהתמחה בהשכרת ציוד לאירועי! ובניית 

 10במות. תו0 זמ� קצר הסתבר שעסק של נלי לא מייבא לקוח עיקרי כפי שציפיתי. 

 11לקוחות העיקריי! היו גורמי! של משרד הביטחו�, בית נשיא המדינה וגורמי! 

 12, 2010אחרי! שמשתמשי! בשירותי! כאלה והמשכתי את העסק עד תחילת 

 13מנלי  הבנתי 2010כאשר תו0 שנה וקצת הוא החזיר את ההשקעה ובמהל0 שנת 

 14שא! לא נזרי! סכומי! גדולי! לכיסוי חובות של העסק שלה אז שנינו נהיה 

 15בבעיה מול גורמי! בשוק האפור וסגרתי את העסק. תו0 זמ� קצר מכרתי את 

 16הציוד במחיר שהיו מוכני! לתת לי באופ� מידי והזרמתי את הכס1 כדי לכסות 

 17  את החובות. 

 18הפקות, מבחינה רשמית מה היה התפקיד של0  א! אנחנו נחזור לחברת אברורה  עו"ד קוקוי:

 19  ש!?

 20  לא היה לי תפקיד רשמי. זה לא חברה, זה עוסק מורשה.  העד, מר ריז:

 21ומה היה חלקה של נלי, סיפרת על החלק של0 בעסק. ומה היה החלק של נלי בעסק   עו"ד קוקוי:

 22  של אברורה הפקות?

 23העסקאות. לדאוג שיהיו עוד  לסגור את העסקאות. לאתר לקוחות, לסגור את  העד, מר ריז:

 24  עבודות.

 25אתה כבר נגעת בעניי� של חשבונות בנק ששימשו לעסק של אברורה הפקות. אתה   עו"ד קוקוי:

 26  יכול פשוט למנות איזה חשבונות ה! היו? למי ה! היו שייכי!? על ש! מי ה! היו?

 27טועה, שהוא היה א! אני לא  631לנלי היה חשבו� בבנק הפועלי! בסני1 אופקי!,   העד, מר ריז:

 28  חשבו� פרטי שלה והיא הוסיפה לו ש! של העסק שלה אברורה הפקות. 

 29  זה היה חשבו� הבנק של העסק?  כב' הש' לוי:

 30  זה היה חשבו� הבנק של העסק.  העד, מר ריז:

 31  ואלו עוד חשבונות שימשו לעסק?  עו"ד קוקוי:

 32  החשבו� שלי בבנק הבינלאומי.  העד, מר ריז:
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 1  שהוא היה על ש! מה או מי?  עו"ד קוקוי:

 2  הוא היה על שמי וכשפתחתי את העסק הוספתי לו ש! א. מופעי!.  העד, מר ריז:

 3  כשאתה אומר עסק, שנדע איזה עסק. היו כמו עסקי!.   עו"ד ג. אדרת:

 4  כ�, אז אני אנסה, כשאתה אומר על העסק של0 זה היה א. מופעי!?  עו"ד קוקוי:

 5  י,כרגע ציינתי שהוספת  העד, מר ריז:

 6  כ�.  עו"ד קוקוי:

 7  לו ש! א. מופעי!. מדובר בעסק שלי, כ�.   העד, מר ריז:

 8  במה התחילה אברורה הפקות לעסוק כשהיא נפתחה?  עו"ד קוקוי:

 9וזה, היא עדיי� הייתה שכירה בעיריית אופקי! והיא  9נלי שיתפה פעולה ע! ערו3   העד, מר ריז:

 10הערו3 לצילומי תוכניות בהבאת קהל לאולפ�  9התחילה לשת1 פעולה ע! ערו3 

 11טלוויזיה שונות. ומכא� הגיע הרעיו� שא! היא תצליח לארג� מפגשי! של המנחי! 

 12ע! הקהל בערי! באמצעות מימו� של רשויות המקומיות זה  9מפורסמי! בערו3 

 13  יכול להניב לה רווחי!. 

 14  וזה היה פרויקט של אברורה?   עו"ד קוקוי:

 15  כ�.  העד, מר ריז:

 16  תה חותר?לזה א  עו"ד קוקוי:

 17  כ�, זה היה הרעיו� הראשוני שלה.  העד, מר ריז:

 18וכיצד נוצר הקשר הראשוני של נלי, של0, שלכ! ביחד, אי0 שאתה תספר על זה,   עו"ד קוקוי:

 19  ע! פאינה קירשנבאו!? 

 20זה לא היה קשר שלי, זה היה קשר של נלי. לאור0 כל השני! פעמי! שאני פגשתי   העד, מר ריז:

 21ר על אצבעות של כ1 יד אחת. בכל אופ� לפי מה שאני זוכר, את פאינה אפשר לספו

 22אחד מהמכרי! של נלי, אני לא זוכר מי בדיוק, או אלכס גדלקי� או יכול להיות 

 23  לאה ש! טוב, הכירו לה את פאינה באחד מהאירועי! בצפו� לפי מה שאני זוכר. 

 24רשנבאו!, עד כמה א! נכו� לשלב שבו את! הכרת!, שבו נלי הכירה את פאינה קי  עו"ד קוקוי:

 25  בכלל פאינה קירשנבאו! יכלה לעזור להתפתחות העסק של אברורה?

 26לפי דעתה של נלי זה היה מאוד חשוב להתפתחות של אברורה. לפי דעתה של נלי   העד, מר ריז:

 27נית� היה להיעזר ולבקש מפאינה את עזרתה לגשת לנציגי! של ישראל ביתנו 

 28  רעיו� הזה.ברשויות המקומיות ולמכור לה! את ה

 29  איזה רעיו�?  עו"ד קוקוי:

 30  ע! הקהל, או כל רעיו� אחר לאירוע אומנותי.  9רעיו� של מפגשי! של מנחי ערו3   העד, מר ריז:

 31  בוא נחזור אלי0. באלו נסיבות אתה הכרת את פאינה קירשנבאו!? באופ� אישי.  עו"ד קוקוי:
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 1אותה, אחרי איזה אירוע באמפי  לפי דעתי אני הכרתי אותה פע! שנלי הכירה לי  העד, מר ריז:

 2בת י! לפי מה שאני זוכר. בסיו! האירוע נלי, פאינה ואני לא אזכור, היו עוד 

 3אנשי!, היו באחד מבתי קפה בסמו0 למקו! האירוע ונלי התקשרה אליי וביקשה 

 4ממני לעזוב את המקו!, לגשת אליה! והכירה לי את פאינה ואמרה "הנה זה מי 

 5שהו בסגנו� הזה. לפי דעתי זה הפע! הראשונה שאני שהפעיל את האירוע", מ

 6  פגשתי את פאינה.

 7  מה היא אמרה ל0?  כב' הש' לוי:

 8היא אמרה לפאינה "הנה זה מי שהפעיל את האירוע". היא לא אמרה לי את זה,   העד, מר ריז:

 9  היא אמרה את זה לפאינה.

 10  אה אוקיי.  כב' הש' לוי:

 11  אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 12  כ�?  כב' הש' לוי:

 13מי עוד השתת1 באירוע הזה? באירוע באמפי ואחר כ0 בסוג של קבלת פני! בבית   עו"ד קוקוי:

 14  קפה?

 15לפי מה שאני זוכר זה היה אירוע ע! איזושהי להקה מאוקראינה או בנוס1 הייתה   העד, מר ריז:

 16איזה משלחת מאוקראינה, משלחת רשמית מטע! משרד התרבות. כנראה אותה 

 17  ית קפה, לפי מה שאני זוכר. משלחת הייתה נוכחת ג! בב

 18  ומי עמד בראשה של המשלחת הזאת?   עו"ד קוקוי:

 19  א! אני לא טועה זה היה או סג� שר התרבות או שר התרבות.  העד, מר ריז:

 20  של,  עו"ד קוקוי:

 21  של אוקראינה.  העד, מר ריז:

 22מה שסיפרת, באיזה בקשה א! בכלל, פנית! לפאינה של אוקראינה. לאור   עו"ד קוקוי:

 23  קירשנבאו! לצור0 קידו! העסקי! של אברורה הפקות?

 24אני זוכר שהיינו בפגישה איתה וע! העוזר שלה דאוד גודובסקי במטה של המפלגה   העד, מר ריז:

 25בירושלי! ונלי הסבירה לה! שיש לה מספר אופציות לקיו! אירועי תרבות לטובת 

 26  ות המקומיות וביקשה את עזרת!,תושבי! ברשוי

 27  עזרת! של מי?  עו"ד קוקוי:

 28עזרת! של דאוד ופאינה שהיו נוכחי! בפגישה. ומה שאני זוכר ה! נענו בחיוב,   העד, מר ריז:

 29אמרו שאי� לה! בעיה, ה! יכולי! לעשות את זה ופאינה אמרה משהו בסגנו� של 

 30  ה שאני זוכר."מכא� והלאה תמשיכו להיות בקשר ע! דאוד" ועזבה לפי מ

 31  אוקיי. ואי0 נמש0 הקשר ע! דאוד אחרי זה? מה קרה בעקבות הפגישה הזאת?  עו"ד קוקוי:
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 1לפי מה שאני זוכר דאוד ישב איתנו ואמר "אוקיי חבר'ה", משהו בסגנו� של "אי�   העד, מר ריז:

 2  לי בעיה. זה מעשי, זה נית� לביצוע. אני רוצה לדעת מה יוצא לנו מזה". 

 3וב. איזה שיחת טלפונית, א! בכלל, קיבלת! כמה ימי! אחרי זה מדאוד ט  עו"ד קוקוי:

 4  גודובסקי? באיזה נושא?

 5לא בטוח שזה היה ממש כמה ימי! אחרי זה, אבל אחרי הפגישה הזאת דאוד   העד, מר ריז:

 6התקשר לנלי לפי מה שהיא סיפרה לי ונת� לה פרטי! של בחור בש! חיי! שאמור 

 7בירושלי! ולהסביר לנו משהו על הפרויקטי! היה לפגוש אותנו אצלו בבית 

 8האפשריי! ע! משרד הקליטה. היינו אצל חיי! והוא לימד אותנו להגיש 

 9פרויקטי!, בקשות למימו� של פרויקטי! על ידי וועדת הארבעה המשותפת 

 10  למשרד הקליטה ומשרד התרבות.

 11לפני כ� אני רוצה אוקיי. אנחנו תיכ1 נדבר בפרוטרוט על וועדת הארבעה, אבל   עו"ד קוקוי:

 12לשאול אות0 שאלה כללית. מה אתה יודע על טיב הקשר בי� פאינה קירשנבאו! 

 13  לבי� דאוד גודובסקי? 

 14הדעה שלי לגבי טיב הקשר שדאוד גודובסקי הוא זרוע ביצועית של פאינה, הוא   העד, מר ריז:

 15  מוציא לפועל.

 16  על מה זה מבוסס?  כב' הש' לוי:

 17שכל דבר מעשית צרי0 לפנות לדאוד להתעדכ� מה נעשה ע! מה כי תמיד ידעתי   העד, מר ריז:

 18שביקשנו או כל דבר שהיה מהווה בעיה מבחינת פאינה, לרוב היינו מקבלי! את 

 19  הפידבק מדאוד.

 20  אתה יכול לתת דוגמה?  כב' הש' לוי:

 21כ�. לרוב בגלל מצב כלכלי בעייתי היינו מעכבי! את התשלומי! שסיכמנו להעביר   העד, מר ריז:

 22וד, בעצ! לפאינה והיינו מקבלי! טלפוני! מדאוד מה קורה ע! התשלו!. או לדא

 23להיפ0, א! נלי הייתה נתקלת באיזה בעיה ע! רשות מקומית לגבי הסכמת! 

 24לרכוש איזה פרויקט אז הייתה פונה לדאוד כדי שהוא ידבר ע! פאינה והיא תטפל 

 25  בזה.

 26  ואז מה היה קורה?  כב' הש' לוי:

 27  הבעיה הייתה נפטרת. אז לרוב  העד, מר ריז:

 28  אי0 אתה יודע מזה?  כב' הש' לוי:

 29  כי בסופו של דבר היינו מבצעי! את הפרויקט.  העד, מר ריז:

 30  בבקשה.   כב' הש' לוי:

 31אני רוצה שנחזור לנושא של וועדת הארבעה והזכרת את הש! של חיי! שזה הב�   עו"ד קוקוי:

 32  אד! שדאוד חיבר אתכ! אליו. זוכר ש! משפחה של חיי!?
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 1  דולגובוסקי.  העד, מר ריז:

 2  אני רוצה להציג ל0 מייל,  עו"ד קוקוי:

 3  אגב איפה זה מטה המפלגה בירושלי!?  כב' הש' לוי:

 4בכניסה לעיר מול בית מלו� של ירושלי! מעל זק"א. זק"א יושבי! בקומת קרקע   העד, מר ריז:

 5  וה! בקומה הראשונה.

 6  מקור? יש פה איזה צליל טורדני. איתרת! את ה  כב' הש' לוי:

 7  זה לא אנחנו.  עו"ד אב� ח�:

 8  המייל הזה, מה הקשר של0 למייל, קוד! כל מה הקשר של0 למייל הזה?   עו"ד קוקוי:

 9  המייל הזה התקבל בתיבת דואר של נלי, תיבת דואר של דואר אלקטרוני של נלי,  העד, מר ריז:

 10  . כ�?302ת/  כב' הש' לוי:

 11ע! הטפסי! שהיו מיועדי! בשבילי, זה היה ולמייל הזה היו מחוברי! קבצי!   העד, מר ריז:

 12  הקשר שלי למייל הזה.

 13  מי שלח את המייל?  עו"ד קוקוי:

 14  המייל נשלח על ידי חיי! דולגובוסקי כפי שמצוי�.  העד, מר ריז:

 15  ואתה אמרת שהייתה לכ! פגישה ע! חיי! בביתו.  עו"ד קוקוי:

 16  נכו�.  העד, מר ריז:

 17  ה בפגישה הזאת?מה היה בפגישה הזאת? מה על  עו"ד קוקוי:

 18הוא הסביר לנו דבר ראשו� אי0 למלא את הטפסי! ודבר שני מה התועלת בשבילנו   העד, מר ריז:

 19לגשת לפרויקטי! האלה, כאשר הוא הסביר לנו שלפי התקנות של וועדת הארבעה 

 20ה! מוכני! לממ� שכר של אמני! שמשתתפי! באירועי! כאשר ה! מבוצעי! 

 21אחוז משמות האמני! שמוגשי! בבקשות  51במסגרת של הפרויקטי!. כאשר 

 22המימו� זה, אלו אמורי! להיות שמות של אמני! שעברו בדיקה בוועדת הארבעה 

 23אחוז מהאמני! הנותרי! יכולי! להיות  49וקיבלו מעמד של אמני! מצטייני! ו

 24כל אחד, כל אד! יכול בעצ! להחליט שהוא אמ� ולהיכלל באותה רשימה של 

 25את המימו� מבקש לשל! את השכר. כאשר לגו1  אמני! עבור! הגו1 שמבקש

 26שמגיש את הבקשה למימו� אמור להיות ג! השתתפות עצמית במימו� הפרויקט 

 27שיכול להתבטא בתשלו! עבור השכרת המקו! לפרויקט או השכרה של שירותי! 

 28שנדרשי! לביצוע הפרויקט והשיטה לקבל כא�, א! נעבוד לפי הכללי!, הגו1 

 29יקט לא אמור להרוויח ממנו כס1. זה לא פרויקט שמיועד שמגיש ומפעיל את הפרו

 30להפקת רווחי!. אבל הוא הסביר לנו שג! לנו יכול להיות רווח מכא� וא! אנחנו 

 31אחוז מהשמות של האמני!, אנשי! שלא השתתפו בפועל בפרויקט  49נגיש אות! 

 32  וכמוב� לא נצטר0 לשל! לה! את השכר,
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 1  אחוז מהמשתתפי! זה אנשי! שלא השתתפו, 49מות, לא הבנתי. אתה תרשמו ש  כב' הש' לוי:

 2  נכו�.  העד, מר ריז:

 3  לא לקחו חלק בפועל?  כב' הש' לוי:

 4  נכו�. מכיוו�,  העד, מר ריז:

 5  אז הוא הסביר לכ! אי0 לרמות?  כב' הש' לוי:

 6אחוז מהאנשי! שה! עברו את  51נכו�. מכיוו� שוועדת הארבעה תבדוק רק את ה  העד, מר ריז:

 7  הוועדה ונקראי! אמני! מצטייני!.הבדיקה של 

 8  ואי0 אתה יודע, אי0 את! יודעי! מי אלה האנשי! האלה?  כב' הש' לוי:

 9את הרשימות קיבלנו ממנה, ממנה. רשימות, וג! הרשימה שהיא התעדכנה אנחנו   העד, מר ריז:

 10  קיבלנו אותה מוועדת הארבעה. רשימות של האמני! שה! כ� אמני! מצטייני!.

 11  שימות שמתוכ! את! מרכיבי!,ר  כב' הש' לוי:

 12  נכו�, כ�.  העד, מר ריז:

 13  מאיפה את! מביאי!? 49אחוז מהשמות. ו 51  כב' הש' לוי:

 14  אנחנו פשוט,  העד, מר ריז:

 15  מהעיתו�?  כב' הש' לוי:

 16  נכו� מאוד.  העד, מר ריז:

 17  ככה סת!?  כב' הש' לוי:

 18  כ�.  העד, מר ריז:

 19  סת! זורקי! שמות?  כב' הש' לוי:

 20  שמות. סת!  העד, מר ריז:

 21  שאפילו לא אמני!?  כב' הש' לוי:

 22  שיכול להיות שה! ג! לא קיימי!.  העד, מר ריז:

 23  ואתה יכולת לרשו! את שמי בתור רקד�?  כב' הש' לוי:

 24  בהחלט.  העד, מר ריז:

 25  טוב, הבנתי.  כב' הש' לוי:

 26חו3, חו3 מהדר0 הזאת להפקת רווחי!, מה עוד, מה עוד הסביר לכ! לגבי כמות   עו"ד קוקוי:

 27  ופעי! שאפשר לבקש התמיכה בשביל! מוועדת הארבעה?המ

 28הוא הסביר לנו שכל גו1 יכול להגיש עד שני פרויקטי! במהל0 השנה, בקשה   העד, מר ריז:

 29למימו� של עד שני פרויקטי! במהל0 השנה. אבל נית� לסדר כ0 שאנחנו נגיש 

 30בקשות למימו� פרויקטי! לא רק בש! העסק של נלי, אלא בש! מספר גופי! 

 31שהוא ידאג שיסכימו, לא הוא ידאג, שיסכימו לשת1 אותנו, זאת אומרת לתרו! 

 32  את שמ! להגשת הבקשות למימו�.
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 1  בחינ!?  כב' הש' לוי:

 2  את זה הוא לא ציי�.  העד, מר ריז:

 3  זה לא מפריע ל0?  כב' הש' לוי:

 4  את האמת,  העד, מר ריז:

 5  תאמר לי רק את האמת.  כב' הש' לוי:

 6נשבעתי. כשנלי אמרה לי שהיא מתכוונת להתפטר מעבדותה אני אשתדל,   העד, מר ריז:

 7במחלקת הקליטה של העירייה ושיש לה רעיו� עסקי אז מאוד התנגדתי, עד למצב 

 8של איו! בפרידה ולאור0 כל הדר0 אמרתי לה אנחנו, "כל הפעילות של העסק של0 

 9, זה לא פעילות עסקית. זה פעילות שקרית, את מוכרת אוויר שא1 אחד לא צרי0

 10  אנחנו נשל! על זה".

 11אחוז שמות  49אבל אי0 זה עונה לשאלה? הב� אד! אומר ל0 "תשמע תרשו!   כב' הש' לוי:

 12  פיקטיביי!". אתה מבי� שמשהו לא בסדר, לא?

 13  מבי� ועוד אי0.  העד, מר ריז:

 14  אז אני שואל אי0, זה לא מפריע ל0?  כב' הש' לוי:

 15  מפריע לי.  העד, מר ריז:

 16  ה עושה?אז מה את  כב' הש' לוי:

 17אומר את זה לנלי, "נלי מה שאת עושה יגרו! לשנינו להגיע למצבי! מאוד   העד, מר ריז:

 18  בעיתיי!".

 19  אז אמרת לה וממשי0 ע! הפעילות?  כב' הש' לוי:

 20  כ�, המשכתי ע! הפעילות.  העד, מר ריז:

 21  זאת אומרת ניקית את המצפו�, אבל,  כב' הש' לוי:

 22  לא ניקיתי,  העד, מר ריז:

 23  מעשי! לחוד ודיבורי! לחוד.  כב' הש' לוי:

 24  לא ניקיתי את המצפו�, ג! מזה לא ניקיתי את המצפו�.  העד, מר ריז:

 25  טוב.  כב' הש' לוי:

 26  אני רוצה להציג בפני0 מייל נוס1, ג!,  עו"ד קוקוי:

 27  קיבלת ממנו ג! שמות של החברות האלה?  כב' הש' לוי:

 28  כ�.  העד, מר ריז:

 29  זה זה.   עו"ד קוקוי:

 30  כ�. כ�,  העד, מר ריז:

 31  בדיוק.  כב' הש' לוי:

 32  זה זה.  עו"ד קוקוי:
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 1  (מדברי! ביחד) מייל מרוכז.  העד, מר ריז:

 2  אז אני מציגה ל0 מייל נוס1, תגיד לי אי0 אתה קשור למייל.   עו"ד קוקוי:

 3  .303ת/  כב' הש' לוי:

 4  . מה הקשר של0 למייל? 303  עו"ד קוקוי:

 5נלי לתיבת הדואר שלה על ידי חיי! המייל הזה נשלח בעצ! עבורי וג! עבור   העד, מר ריז:

 6ובמייל, למייל היה מחובר קוב3 ע! טבלה שמרכזת גופי! ואנשי קשר ברחבי 

 7האר3 שלפי דעתו היו מוכני! לשת1 פעולה כדי שנגיש את הבקשות לוועדת 

 8  הארבעה בשמ!.

 9  אוקיי. אדוני אני מתנצלת, אי� תרגו!.  עו"ד קוקוי:

 10  אי� תרגו!,  כב' הש' לוי:

 11  כ�, אז,  י:עו"ד קוקו

 12  לא, חלק בעברית. אני רואה למשל ממלא מקו! ראש העיר זאב נוימ�. מה זה?  כב' הש' לוי:

 13כשאתה מסתכל על ממלא מקו! ראש העיר עכו, זאב נוימ� שלפי דעתו של חיי!   העד, מר ריז:

 14היה מוכ� לשת1 פעולה כדי שנגיש פרויקט בש! גו1 כלשהו, למרות שלא מצוי� פה 

 15  כנראה היינו אמורי! ליצור איתו קשר ואז לקבל יותר פרטי!.בש! איזה גו1. 

 16  אדוני אני רוצה להביע התנגדות לגבי המיילי! האלה.  עו"ד וייס:

 17  זה כמו קוד!?  כב' הש' לוי:

 18לא אדוני, זו התנגדות קונקרטית. אדוני יראה, כל המיילי! שחבריו מציגי! לעד   עו"ד וייס:

 19הדפיסו מתו0 האימייל את המיילי!. אדוני הזה ה! צילו! מס0. חבריי מעול! לא 

 20זה צילו! מס0, אדוני ג! יראה שבהמש0, זה יעלה בחקירה נגדית, העד אישר 

 21  שהוא ג! לפחות אימיילי! שהגיעו אליו הוא ג! יכול לערו0 והפנו אותו,

 22  זה המשטרה הדפיסה.  עו"ד אב� ח�:

 23  את צילומי המס0? איפה המיילי!? למה אי� אות! בחומר החקירה?   עו"ד וייס:

 24  אבל מה רוצי! מהעד? כ�?   כב' הש' לוי:

 25  רגע, מה זה, אי0,  עו"ד קוקוי:

 26  לא,  עו"ד וייס:

 27  מה זה המיילי! האלה?  עו"ד קוקוי:

 28  אי� מיילי! בחומר החקירה.  עו"ד וייס:

 29  למה אי� מיילי!?  כב' הש' לוי:

 30האלו הודפסו על ידי בנוכחות חוקר משטרה במשרד של שלוחת דרו!  המיילי!  העד, מר ריז:

 31  בבאר שבע, מהמחשב של המשטרה.

 32  זה צילו! מס0.  עו"ד וייס:
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 print screen,  1נכו�. ככה ה! הדפיסו במשטרה. ה! עשו   עו"ד אב� ח�:

 2  ואיפה המיילי!?  עו"ד וייס:

 3  הוא אומר שהוא מסר אות! לחוקר.   כב' הש' לוי:

 4  י� אדוני.א  עו"ד וייס:

 5  טוב אדוני אב� ח�, המיילי! נמצאי! בחומר החקירה?  כב' הש' לוי:

 6אני לא זוכר כל מייל איפה הוא נמצא, אבל א! יש שאלה קונקרטית אנחנו נבדוק   עו"ד אב� ח�:

 7  ונראה את זה.

 8  אדוני אי0 אפשר לדעת (מדברי! ביחד),  עו"ד וייס:

 9  (מדברי! ביחד),  עו"ד אב� ח�:

 10  אי0 אפשר לדעת א! זה הודפס מתו0 זה? זה צילו! מס0 אדוני.  עו"ד וייס:

 11  בסדר, זה,  עו"ד אב� ח�:

 12  אני יכול להגיד אדוני המיילי! האלה ילוו אותנו בהמש0,  עו"ד וייס:

 13  ההערה,  כב' הש' לוי:

 14  חבריי צריכי! להציג (מדברי! ביחד).  עו"ד וייס:

 15  ההערה שעליה יש צור0 במיילי! עצמ!,  כב' הש' לוי:

 16אני אבדוק מה המשטרה הוציאה ומה לא, אבל שוב זה כבר שנה בחומר החקירה.   ד אב� ח�:עו"

 17  למה עכשיו.

 18כ�, ג! זה ברור. בסדר, אבל העד נת� תשובה מדויקת. אבל אני לא הבנתי אי0   כב' הש' לוי:

 19קשור ממלא מקו! ראש העיר לחברות שמוכנות לתרו! את שמ� כדי שאת! 

 20  לא הבנתי. תגישו פרויקטי! בשמ�. זה 

 21את האמת זה לא היה מתפקידי ליצור קשר ע! אות! אנשי קשר שמצויני!   העד, מר ריז:

 22בטבלה הזאת אדוני. אבל אני מבי� שהכוונה הייתה בכ0 שלראש העיר כמוב� יש 

 23בעיר עמותה כלשהי שקשורה אליו, לראש העיר סליחה, לאותו אד! ספציפי 

 24  לממלא מקו!,

 25  כ�?  כב' הש' לוי:

 26  שאמורה להסכי! לשת1 פעולה.  ריז:העד, מר 

 27  הבנתי.   כב' הש' לוי:

 28  לזה הכוונה.  העד, מר ריז:

 29  אני מניח שאתה קורא רוסית ג! נכו�?  כב' הש' לוי:

 30  בהחלט.  העד, מר ריז:

 31  אז אתה יכול להגיד לי את השמות של הערי! בעמוד הראשו�?  כב' הש' לוי:

 32  בעמוד הראשו�.  העד, מר ריז:
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 1  י קורא. עכו אנ  כב' הש' לוי:

 2  שורות אי� פה שמות של הערי!. 3אריאל, עפולה צפו�, אשדוד, אשקלו�. וב  העד, מר ריז:

 3  ואתה יכול, ועכשיו תאמר לי את שמות אנשי הקשר לפי כל אחת מהערי!.   כב' הש' לוי:

 4בעכו אתה ציינת בעצמ0. באריאל אלכס קפל�, בעפולה (לא ברור) גלייזר,   העד, מר ריז:

 5  באשדוד,

 6  רגע, רגע, לאט. סליחה. מי בשלישי?  ג. אדרת:עו"ד 

 7  בשלישי בעפולה (לא ברור) גלייזר.  העד, מר ריז:

 8  כ�?  כב' הש' לוי:

 9באשדוד כתוב כא� ולודה גרשו�, הכוונה היא לולדימיר גרשו�. בשלישי ללא ש!   העד, מר ריז:

 10עיר לריסה לרינה, שהיא ג! שייכת לאשדוד לכ� כנראה בעמוד הראשו� אי�, לא 

 11  כתבו את אשדוד בפע! השנייה.

 12  כ�?  כב' הש' לוי:

 13ברביעי לא מצוי� פה איש קשר אחד, רק איש קשר שני בסו1 השורה. בחמישי   העד, מר ריז:

 14אשקלו� אלכס סולטנובי3 ממלא מקו! ראש העיר. ובשורה האחרונה ג! אי� פה 

 15  , כנראה, לא יודע למה. 1איש קשר מספר 

 16  פעמי!. 3ני רואה עיר שחוזרת על עצמה כ�. בעמוד השני א  כב' הש' לוי:

 17  שזה ירושלי!.  העד, מר ריז:

 18  ומי זה בירושלי!?   כב' הש' לוי:

 19  קלרה דובובייב, אלכס קוסטינובסקי ויוליה (לא ברור).  העד, מר ריז:

 20  טוב, המתחיל במצווה אומרי! לו גמור. תמשי0 ע! כל, תסיי! את העמוד השני.  כב' הש' לוי:

 21  .אוקיי  העד, מר ריז:

 22  כ�?  כב' הש' לוי:

 23אחרי ירושלי! יש כא� את קרני שומרו� ע! יולי גולדשטיי�, קריות קלרה ריכטר,   העד, מר ריז:

 24מגדל העמק פאני טיבליש, נהריה גיטר אפשטיי�, נתניה לאוניד לא כתוב כא� ש! 

 25  משפחה, נצרת עילית סשה גדלקי� ואופקי! מרט גנדלר.

 26  רק תגיד שסשה זה אלכס.  עו"ד קוקוי:

 27  כ�, סשה הכוונה זה אלכס.  העד, מר ריז:

 28  כ�.  עו"ד קוקוי:

 29  טוב, ונשאר החצי עמוד. זה פתח תקווה אני מנחש?  כב' הש' לוי:

 30  נכו� מאוד.  העד, מר ריז:

 31  כ�?  כב' הש' לוי:

 32  נלמד רוסית.  עו"ד ג. אדרת:
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 1  כ�, עד סו1 התיק נדע רוסית.  עו"ד אב� ח�:

 2  אפילו סלנג אני יודע.  כב' הש' לוי:

 3  כ�.  עו"ד אב� ח�:

 4אחרי פתח תקווה, רחובות ע! לאוניד דלי, חדרה ע! רומ� גישר, חיפה ע! יוליה   העד, מר ריז:

 5  שטרייל וצפת ע! פולינה גרדברג וארקדי (לא ברור).

 6  תודה רבה ל0.  כב' הש' לוי:

 7  מי יכול היה להרכיב את הטבלה הזאת?  עו"ד קוקוי:

 8  ה, אבל הערכה שלי שזה, שזה דאוד הרכיב אותה.לא נאמר לי מי הרכיב אות  העד, מר ריז:

 9  שזה?  כב' הש' לוי:

 10שזה דאוד מי שהרכיב אותה, למרות שלא נאמר לי א1 פע! במפורש מי עשה את   העד, מר ריז:

 11  זה.

 12  אגב מה התפקיד של הדולגובוסקי הזה?  כב' הש' לוי:

 13  לשהו. בקשר,התפקיד הרשמי שלו, אי� לי מושג א! יש לו תפקיד רשמי כ  העד, מר ריז:

 14  אבל אי0 הוא הציג את עצמו בפניכ!?  כב' הש' לוי:

 15  "היי דאוד של0 אותי".   העד, מר ריז:

 16  אוקיי ומה הוא?  כב' הש' לוי:

 17הוא אחד שדאוד הטיל עליו להדרי0 אותנו בנוגע לוועדת הארבעה. מה הוא מעבר   העד, מר ריז:

 18  לזה, אי� לי מושג.

 19  טוב.  כב' הש' לוי:

 20י. אתה אמרת שלהערכת0 מי שיכול היה להרכיב את הטבלה הזאת זה דאוד, אוקי  עו"ד קוקוי:

 21  אבל אתה קיבלת את זה מחיי!.

 22אני קיבלתי את זה מחיי!, אבל לפי אות! פעמי! לא רבות שיצא לי לתקשר ע!   העד, מר ריז:

 23חיי! אני לא הבנתי ממנו, או לא שמעתי ממנו שיש לו קשר כלשהו ע! אות! אנשי 

 24בטבלה, כי כל התקשורת ביני לבי� חיי! הסתכמה בנוגע למילוי קשר שמצויני! 

 25טפסי!, כללי! למילוי טפסי!, כללי! להגשת טפסי! ואני קיבלתי ממנו טבלה 

 26  שהיא מכילה משהו מחו3 לתחו! התקשורת ביני לבינו.

 27  אני רוצה שתסתכל במייל רגע, לא בטבלה אלא במייל עצמו.  עו"ד קוקוי:

 28  כ�?  העד, מר ריז:

 29ותתרג! בבקשה מה, אדוני אנחנו ג!, אני אספק את התרגו! בכתובי! כמוב�. זה   קוקוי:עו"ד 

 30  פשוט,

 31  כל עוד,  כב' הש' לוי:

 32  יש לנו איזה תקלה.   עו"ד קוקוי:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ
  

  2018מאי  07  

  

 1473

 1  אבל אל תשכחי ג! לספק את האימיילי! המקוריי!.  עו"ד וייס:

 2  רוצה? נתנו ל0 שנה, עכשיו ביקשת. ת� לנו שנה נחזיר ל0, מה אתה  עו"ד אב� ח�:

 3  לא, לא, את! תעבדו,  כב' הש' לוי:

 4  לא, אנחנו נעבוד קצת יותר מהר.  עו"ד אב� ח�:

 5  קצת יותר מהר, כ�.  עו"ד קוקוי:

 6  מה שיש. מה שאי� אי�.   עו"ד אב� ח�:

 7  אתה יכול בבקשה, מה, מי כותב למי ומה הוא כותב?  עו"ד קוקוי:

 8ה", קסושה זאת עוזרת, מזכירה של אוקיי. בגו1 המייל חיי! כותב "נלי, קסוש  העד, מר ריז:

 9נלי באותה תקופה, "אני מצר1 רשימה של מוכני!" יש פה ראשי תיבות, זאת 

 10  אומרת שתי מילי!, אני מקריא את זה ברוסית. אני מבי� שכול! פה דוברי רוסית. 

 11  כ�, רק למע� הנוחות עברית.  כב' הש' לוי:

 12פעולה. לא מצוי� פה מוכני! למה, אבל אוקיי. (רוסית) הכוונה מוכני! לשת1   העד, מר ריז:

 13הכוונה היא למשהו שהקוב3 שמצור1 למייל, למייל הזה מכיל. "חלק! כבר 

 14  עובדי!. כמוב� נדבר על זה יותר מאוחר".

 15  מה הכוונה ל"חלק! כבר עובדי!"?  עו"ד קוקוי:

 16הכוונה היא שחלק מאנשי הקשר המופיעי! בטבלה שמצורפת למייל ה! כבר   העד, מר ריז:

 17  שתפי! פעולה, ה! כבר מפעילי! את הפרויקטי!.מ

 18  איזה פרויקטי!?  עו"ד קוקוי:

 19  פרויקטי! של וועדת הארבעה.  העד, מר ריז:

 20  ממתי המייל הזה?   כב' הש' לוי:

 21  . 10.9.2006מ  העד, מר ריז:

 22  אוקיי.  כב' הש' לוי:

 23  מדוע חיי! סייע לכ! וחלק אתכ! את כל המידע הזה?   עו"ד קוקוי:

 24  כל מה שאני יכול לדעת על זה זה שדאוד אמר לו לעשות את זה.  העד, מר ריז:

 25  סליחה? אתה יכול,  עו"ד קוקוי:

 26כל מה שאני יודע על זה, הסיבה לכ0 היא שדאוד אמר לו לעשות את זה. לא יודע   העד, מר ריז:

 27  מה המניעי! האישיי! של חיי!, הוא לא חלק איתי.

 28  שילמת! לחיי!?את!, איזה תמורה את! נתת!,   עו"ד קוקוי:

 29  לחיי! לא נתנו שו! תמורה חו3 מתודה.   העד, מר ריז:

 30. מה עשית! ע! הרשימה הזאת? 303אתה אמרת, נחזור למייל ולרשימה. ת/  עו"ד קוקוי:

 31  קיבלת! את המייל, מה עשית! ע! הרשימה הזאת?
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 1ר קשרי! אני לא עשיתי ע! הרשימה הזאת כלו! כי כפי שציינתי ליצור קשר, ליצו  העד, מר ריז:

 2יותר נכו� ולנסות למכור פרויקטי! ולקבל עבודות זה היה תחו! של נלי. מעבר 

 3  להדפיס את הטבלה הזאת ולמסור אותה לנלי לא היה לי מה לעשות איתה.

 4  ומה נלי עשתה ע! זה?  עו"ד קוקוי:

 5  הא! אתה יודע מה היא עשתה?  כב' הש' לוי:

 6  כ�.  עו"ד קוקוי:

 7כתוצאה, לפי הטבלה אני יכול להגיד שע! שו! איש קשר לפי דעתי שמופיע   העד, מר ריז:

 8בטבלה הזאת, בסופו של דבר לא הפעלנו פרויקטי! של וועדת הארבעה. זה כנראה 

 9  לא, היא לא עשתה איתה יותר מדי או שלא היה יותר מדי מה לעשות איתה.

 10ה תגיד מה זה הרשימה הזאת טוב. אני רוצה להציג ל0 רשימת, רשימה, תיכ1 את  עו"ד קוקוי:

 11  ומה הקשר של0 לרשימה הזאת. 

 12  . 304ת/  כב' הש' לוי:

 13  מה זאת הטבלה הזאת ומה הקשר של0 לטבלה?  עו"ד קוקוי:

 14הטבלה הזאת נוצרה על ידי לבקשתו של רואה חשבו� של אגודה למע� העולי! של   העד, מר ריז:

 15הארבעה בגי� ביצוע אלי זרחי�, כדי שאוכל להעביר תשלומי! שהתקבלו מוועדת 

 16פרויקט בש! אותה אגודה לאמני! שכ� השתתפו באירועי! בפועל וג! באברורה 

 17  הפקות. 

 18  זה בעצ! חברה שבשמה עשית! מופעי! מעבר לשניי! שמותרי! בשנה?  כב' הש' לוי:

 19  נכו�, נכו�.  העד, מר ריז:

 20  כדי לקבל עבודות נוספות?  כב' הש' לוי:

 21  ותר פרויקטי!, כ�.כדי שנוכל להפיק י  העד, מר ריז:

 22  אי0 הגעת! אליו?  כב' הש' לוי:

 23  דאוד לפי מה שאני יודע שלח את נלי, חיבר את נלי לאלי זרחי� יושב ראש האגודה.  העד, מר ריז:

 24  ,39יש פה הרבה יותר,   כב' הש' לוי:

 25  ברשימה, שהוא אנדריי דינוביצקי. 24אני רוצה להפנות אות0 למספר   עו"ד קוקוי:

 26  , זה בנה של נלי.כ�  העד, מר ריז:

 27  ומה החלק שלו?  עו"ד קוקוי:

 28  לא היה לו שו! חלק.  העד, מר ריז:

 29  רגע, מי זה עוד פע!?  עו"ד קוקוי:

 30  בנה של נלי.  העד, מר ריז:

 31  בנה של נלי.  עו"ד קוקוי:

 32  לכ! אי� ילדי! משותפי! או שיש לכ!?  כב' הש' לוי:
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 1  אי�. יש לנו בת. כ�, כ�.   העד, מר ריז:

 2  הבנתי את הבדיחה.  לא  כב' הש' לוי:

 3  לא, כי היא כבר יותר גדולה ממני אז אני מתנצל. כ� יש לנו בת משותפת.   העד, מר ריז:

 4  אוקיי.  כב' הש' לוי:

 5יש בת משותפת. אי0 אנדריי דינוביצקי קשור לפרויקט של אלי זרחי� וועדת   עו"ד קוקוי:

 6  הארבעה?

 7  הוא לא קשור.  העד, מר ריז:

 8  מופיע ברשימה?אז למה הוא   עו"ד קוקוי:

 9  אנשי! למלא את השורות באותה רשימה.  18כי היינו צריכי!   העד, מר ריז:

 10  ?18למה   עו"ד קוקוי:

 11אמני! שוועדת הארבעה הייתה מוכנה לתקצב באותו  39כי בס0 הכל ישנ!   העד, מר ריז:

 12אמורי! להיות אמני! שנבדקו על ידי הוועדה וכל השאר,  21פרויקט, אז מתוכ! 

 13  צליח להכניס אותו,כל אד! שנ

 14  אה זה הש! האקראי?  כב' הש' לוי:

 15  נכו�.  העד, מר ריז:

 16  לא כזה אקראי, אבל כ�.  עו"ד קוקוי:

 17  מופיע המו�. 1885ואני רואה שהסכו!   כב' הש' לוי:

 18  כ� זה הסכו!,  העד, מר ריז:

 19  למה?  כב' הש' לוי:

 20  שוועדת הערר מוכנה לתקצב. זה הסכו! המרבי.  העד, מר ריז:

 21  המרבי עבור כל אמ�?  לוי:כב' הש' 

 22  עבור כל אמ�.  העד, מר ריז:

 23, והוא אחרו� ברשימה שיש פה 39אני רוצה ג! להפנות את תשומת ליב0 לנספח   עו"ד קוקוי:

 24  אמ� בשו! ריז איגור.

 25  כ�.  העד, מר ריז:

 26  מה הקשר של האמ� הזה למופע? פרויקט?  עו"ד קוקוי:

 27ותר לי להכניס לרשימה, מכיוו� שמעבר, זה שמי באופ� עקרוני את עצמי כ� היה מ  העד, מר ריז:

 28מי שלא יודע. מכיוו� שמעבר לאמני! שמופיעי! על הבמה בפועל, וועדת הארבעה 

 29מוכנה לתקצב מה שנקרא פעילות הפקה כמו במאי או תסריטאי או עוזר הפקה. 

 30אבל בלי קשר לזה כמוב� שהש! שלי הוכנס רק כדי למלא את המכסה 

 31  המקסימלית של, 

 32  אחוז? 51של ה  הש' לוי: כב'
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 1  נכו�.  העד, מר ריז:

 2  מופעי! כ� היו?  כב' הש' לוי:

 3כ�, מופעי! היו. בכל פרויקט המופעי! בוצעו בפועל, ע! כל האמני! שה! אמני!   העד, מר ריז:

 4  מצטייני! שמופיעי! בחלק הראשו� של הרשימה.

 5  אחוז? 49אז הפיקציה הייתה בעצ!, הרווח שלכ! היה   כב' הש' לוי:

 6  נכו� מאוד.   עד, מר ריז:ה

 7  שקלי!. 1885אחוז השכר המקסימלי, השכר המרבי לכל אחד הוא  49וג!   כב' הש' לוי:

 8  נכו�.  העד, מר ריז:

 9  אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 10  ומה המספר המרבי של המשתתפי!?  כב' הש' לוי:

 11  . א! אנחנו רוצי! לקבל סכו!,39  העד, מר ריז:

 12  את המקסימו!.  כב' הש' לוי:

 13, כאשר בכל פרויקט צרי0 להפעיל שני מופעי!. זאת 39מקסימלי לכל אחד אז   ריז:העד, מר 

 14  שקלי!. 1885אומרת כל אמ� יקבל עבור כל פרויקט פעמיי! 

 15  כ�. אני יכול לחשב מהר, אבל אתה בטח יודע כמה זה יוצא.  כב' הש' לוי:

 16  אל1. 150  העד, מר ריז:

 17  אל1 שקלי!? 75אל1, שמתוכ! צריכי! לשל!  150  כב' הש' לוי:

 18  כ�.  העד, מר ריז:

 19  אל1 שקלי! זה מה שנשאר לכ!? 75  כב' הש' לוי:

 20  פחות או יותר כ�.  העד, מר ריז:

 21  טוב.  כב' הש' לוי:

 22החלק התחתו�, זאת אומרת החלק השני של הרשימה הזאת, כבר דיברנו על זה,   עו"ד קוקוי:

 23  ה במופע?מה מיוחד בו? מה הקשר של האנשי! שמופיעי! בחלק השני של הרשימ

 24האנשי! שמופיעי! בחלק השני של הרשימה אי� לה! שו! קשר לפרויקטי!.   העד, מר ריז:

 25  הרוב ג! לא יודעי! שה! מופיעי! ש!.

 26אבל אני רואה פה, יש פה לא רק שמות, יש פה ג! תעודת זהות. זאת אומרת אי0   עו"ד קוקוי:

 27  את! השגת! את המידע הזה?

 28פרי תעודת זהות שפשוט לא שייכי!, לא שייכי! למציאות. לרוב זה תעודות, מס  העד, מר ריז:

 29א! זה אנשי! שכ� היינו מכירי! אז כמוב� אפשר לשאול אותו וג! להגיד לו 

 30"תקשיב אתה תופיע ברשימה. א! מישהו ישאל אות0 אתה אמ�". אבל במקרי! 

 31  שעדיי� חסרי! אנשי! זה פשוט מספרי! לא קיימי!.

 32  הבנתי.  עו"ד קוקוי:
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 1  ומי עשה את מלאכת המחשבת הזאת?  וי:כב' הש' ל

 2  אני.  העד, מר ריז:

 3  טוב.  כב' הש' לוי:

 4אי0 אתה מילאת כל פע!, הרי הגשת! יותר מפרויקט אחד לוועדת הארבעה. אי0   עו"ד קוקוי:

 5  אתה מילאת את החלק השני? מאיפה לקחת,

 6  אות!. לא, הייתי פשוט מעתיק אות! מפרויקט לפרויקט. אי� צור0 לשנות  העד, מר ריז:

 7  ס0 הכל זה אמני! שצוברי! ניסיו� מהופעה להופעה.  כב' הש' לוי:

 8אני רוצה להציג בפני0 טבלה נוספת, אדוני אני אקדי! ואומר הטבלה הזאת היא   עו"ד קוקוי:

 9כבר הוגשה, אבל אני בכל זאת רוצה להגיש אותה בפע! שנייה כי היא מכילה 

 10  סימוני! שלא מופיעי! במוצג שהוגש. 

 11  מה זה המוצג?  לוי: כב' הש'

 12  זה הטבלה של אירועי!, זה ת',  עו"ד קוקוי:

 13  ?269ת/  כב' הש' לוי:

 14  כ�.  עו"ד קוקוי:

 15  כ�?   כב' הש' לוי:

 16  אבל אני אבקש לסמ� אותה בנפרד,  עו"ד קוקוי:

 17  . 305ע! הסימוני! מתקבלת ומסומנת ת/ 269בסדר. הטבלה, טבלה ת/  כב' הש' לוי:

 18, של Xהשאלה שלי קוד! כל, הסימוני! בצד שמאל של הטבלה, הוויאי! ויש פה   עו"ד קוקוי:

 19  מי הסימוני! האלה בטבלה?

 20  שלי, אני עשיתי אות!.  העד, מר ריז:

 21  ומה הסימוני! האלה מסמלי!?  עו"ד קוקוי:

 22עשיתי אות! כאשר הטבלה הזאת הוצגה לי בחקירה והתבקשתי לעבור על   העד, מר ריז:

 23בטבלה ולסמ� בווי פרויקטי! שהופעלו על ידינו בשמות  הפרויקטי! שמופיעי!

 24  הגופי! שמופיעי! בטבלה. 

 25  כמה,  עו"ד קוקוי:

 26  זאת אומרת, אה הבנתי.  כב' הש' לוי:

 27  בתחתית של, Xאז א! יש פה   עו"ד קוקוי:

 28  זה אומר שזה לא פרויקט שאנחנו הפעלנו.  העד, מר ריז:

 29, בעמוד השלישי יש סימ� שאלה. למה שמת אוקיי. ויש פה ג!, אני ראיתי, ככה  עו"ד קוקוי:

 30  סימ� שאלה?

 31  כי זה פרויקט שלא אושר ולא זכרתי מאיזה סיבה הוא לא אושר.  העד, מר ריז:
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 1של  2012אה ויש פה ג! פלוס, כ� אני חושבת שזה פלוס, קצת יותר, במופע של   עו"ד קוקוי:

 2  איגור ריז הפקות.

 3  של,  העד, מר ריז:

 4  שר ושמת פלוס.שכתוב שלא או  עו"ד קוקוי:

 5  כ�.  העד, מר ריז:

 6  למה שמת פלוס?  עו"ד קוקוי:

 7לא זוכר. לפי דעתי שמתי פלוס כי זכרתי שלא אושר. אבל למה לא שמתי, כנראה   העד, מר ריז:

 8  כמו ששמתי על הפרויקט בעמוד הראשו� שלא, Xכי רציתי לשי! באותה צורה 

 X,  9אה זה כזה   עו"ד קוקוי:

 10  אני לא זוכר.יכול להיות,   העד, מר ריז:

 11  שהשתבש? אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 12  אבל מה זה איגור ריז, א. הפקות?  כב' הש' לוי:

 13כנראה במחשב, כי זה טבלה לפי דעתי מהרישומי! של טלדור, ה! כנראה הפכו   העד, מר ריז:

 14את העסק שהיה לי א. מופעי! לא. הפקות, לא יודע מאיזה סיבה. כנראה זו פשוט 

 15  טעות ברישו! שלה!.

 16  אבל,  ד קוקוי:עו"

 17  (מדברי! ביחד),  כב' הש' לוי:

 18  הפרויקטי! הוגשו על ידי א. מופעי!.  העד, מר ריז:

 19  א. מופעי! עדיי� הייתה פעילה בשני! האלה?  כב' הש' לוי:

 20  זה היה, על הנייר כ� יכול להיות.  העד, מר ריז:

 21  על הנייר?  כב' הש' לוי:

 22  סגור, התיק של העוסק היה סגור. בוודאי. התיק לא היה  2011כ�,   העד, מר ריז:

 23  טוב.   עו"ד קוקוי:

 24  ולמה, אבל הכל זה היה במסגרת אותה מעטפת כדי שאברורה תעשה את העבודה?  כב' הש' לוי:

 25  נכו�.  העד, מר ריז:

 26  כדי לעבור את המכסה של,  כב' הש' לוי:

 27  נכו�, כדי שנוכל להגיש יותר פרויקטי!.  העד, מר ריז:

 28  אוקיי.  כב' הש' לוי:

 29מה היה היק1 התמיכה, א! אנחנו מסתכלי! על כל הפרויקטי! שהגשת לוועדת   "ד קוקוי:עו

 30הארבעה וה! אושרו, מה היה היק1 התמיכה שאברורה הפקות קיבלה מוועדת 

 31  הארבעה?

 32  באמצעות גופי! שוני!,  העד, מר ריז:
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 1  כ�, בס0 הכל.  עו"ד קוקוי:

 2  לא אברורה הפקות עצמה.  העד, מר ריז:

 3  � באופ� ישיר ובי� באופ� עקי1, מה היה היק1 התמיכה?בי  עו"ד קוקוי:

 4  מיליו� שקל, פחות או יותר. 1.5אני חושב שזה כעשרה פרויקטי! בס0 של   העד, מר ריז:

 5  זאת אומרת היק1 התמיכה הכולל אתה אומר,  עו"ד קוקוי:

 6  כ�.  העד, מר ריז:

 7  מיליו�, לא כל פרויקט בנפרד? 1.5זה   עו"ד קוקוי:

 8  א, לא, כל הפרויקטי! ביחד.ל  העד, מר ריז:

 9  מיליו�, שבעצ! מחצית זה רווח לאברורה? 1.5  כב' הש' לוי:

 10  פחות או יותר, כ�.  העד, מר ריז:

 11  תגיד מה מרוויח, מה מרוויחה חברה שפועלת כדי�, פועלת ביושר?  כב' הש' לוי:

 12  באותו פרויקט?  העד, מר ריז:

 13  לא ברור)?בכלל מול וועדת הארבעה, אז מה את! (  כב' הש' לוי:

 14  היא לא מרוויחה כלו!, היא לא אמורה להרוויח.  העד, מר ריז:

 15  זה לש! שמיי! ה! עובדי!?  כב' הש' לוי:

 16  הגופי! שאמורי! לגשת לאות! פרויקטי! זה גופי! ללא מטרת רווח.  העד, מר ריז:

 17  הבנתי.   כב' הש' לוי:

 18  בוא עכשיו נדבר לגבי, על העבודה של0 מול וועדת הארבעה. מול מי עבדת ש!?  עו"ד קוקוי:

 19  מול רשלה ליברמ�.  העד, מר ריז:

 20  ומי חיבר אות0 לרשלה?  עו"ד קוקוי:

 21  דאוד.  העד, מר ריז:

 22  מה היה התפקיד שלה?   כב' הש' לוי:

 23  לדעתי רכזת ועדה, רכזת.   העד, מר ריז:

 24מה עשית. אי0 אתה הגשת בקשות, למי הגשת, אי0 תתאר אי0 העבודה בוצעה,   עו"ד קוקוי:

 25  התהלי0 הזה עבד?

 26לדאוד היה, היה אומר, בהתחלה כשלא היו מנוסי! אז הייתי פשוט מעביר את   העד, מר ריז:

 27הטפסי! מוכני! לדאוד ואז כשהייתי, כשהוא היה נות� לי אוקיי אז הייתי יוצר 

 28בני ברק, ברמת ג� קשה ע! רשלה ולוקח את הטפסי! אליה למשרדי! שלה ב

 29סליחה. וקוד! הייתי שולח אות! לבדיקה לדאוד כנראה יבדוק קוד! איתה שאי� 

 30  איזה טעות ואפשר להגיש. 

 31  מה זה שולח? בדואר, במייל?  כב' הש' לוי:

 32  במייל, כ�.  העד, מר ריז:
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 1  במייל? ואי0 זה חוזר אלי0?   כב' הש' לוי:

 2י מקבל, לרוב הייתי יודע מנלי שדאוד דיבר זה לא היה חוזר אליי, פשוט היית  העד, מר ריז:

 3איתה ואמר הכל בסדר. אפשר לגשת למשרדי!, לתא! פגישה ולהגיש את 

 4  הטפסי!.

 5  אז הטפסי!, אתה מגיש אות!,  כב' הש' לוי:

 6  כ�.  העד, מר ריז:

 7  אחרי שהוא אישר ל0 להגיש?  כב' הש' לוי:

 8  כ�, כ� אחרי,  העד, מר ריז:

 9  מעביר אות! אליה?הוא לא, הוא לא   כב' הש' לוי:

 10  לא.  העד, מר ריז:

 11  הוא מקבל סוג של טיוטה, של העותק,  כב' הש' לוי:

 12  כ�.  העד, מר ריז:

 13  של הטופס. הבנתי. ויש ל0 טפסי! כאלה, מיילי! כאלה של אישורי!?   כב' הש' לוי:

 14לא של אישורי!, מיילי! ששלחתי לו. מיילי! ששלחתי לו טפסי! שיגיד לי א!   העד, מר ריז:

 15  להגיש אות!. נית�

 16  טוב.  כב' הש' לוי:

 17. במקרי! בה! 305אני רוצה בכל זאת, אני רוצה שתסתכל עוד פע! על הטבלה ת/  עו"ד קוקוי:

 18  הבקשה הייתה לא מא. מופעי! ולא מאברורה הפקות, מי מילא את כל הטפסי!?

 19  אני.   העד, מר ריז:

 20  אבל זה מגו1 אחר, אז מי חת!?  עו"ד קוקוי:

 21  אות! אנשי קשר בגופי!, הייתי מעביר לה! לחתימה.  העד, מר ריז:

 22  ואז? אחרי שה! היו חותמי!?  עו"ד קוקוי:

 23  הייתי מגיש את הטפסי! לרשלה.  העד, מר ריז:

 24  אתה יכול לתת לי דוגמה? איזה?  כב' הש' לוי:

 25למשל אותה אגודה למע� ילדי! עולה של אלי זרחי� וג! חברה פרטית שלו אלי   העד, מר ריז:

 26  אור מראשו� של אלכס מגידוב. �עמותת מגדל יאיר או 

 27  אוקיי. ולמה ה! הסכימו לעשות את זה?  כב' הש' לוי:

 28כנראה הייתה לה! סיבה. אני לא יודע א! ה! פע! הסבירו לנלי, לי ה! בטוח לא   העד, מר ריז:

 29  הסבירו כלו!. לא הייתי ע! א1 אחד מה! בשיחות בנושא. 

 30   אבל לא שאלת את עצמ0?  כב' הש' לוי:
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 1לעצמי הסברתי באופ� הכי ברור שיכול להיות, הסיבה לכ0 שה! כנראה רוצי!   העד, מר ריז:

 2לרצות את דאוד ובסופו של דבר רוצי! לרצות את פאינה, כי דאוד בפני עצמו הוא 

 3  לא פונקציה שתואיל או תזיק לה!.

 4  אבל לא היה ביניכ! איזה יחסי גומלי� כספיי!?  כב' הש' לוי:

 5  נינו אית!? לא. ע! דאוד כ�. ע! נציגי! של אות! גופי! לא.בי  העד, מר ריז:

 6  טוב, את זה נשאיר לתביעה. כ�?    כב' הש' לוי:

 7וחו3, אני רק רוצה לחדד, חו3 מהחתימה על הטפסי! שכבר מילאת, מה היה   עו"ד קוקוי:

 8  חלקו של הגו1 שדרכו אתה מגיש את הבקשה בפרויקט? 

 9להגיש באמצעותי אבל בשמו, בסיו! הפרויקט דוחות חלקו של הגו1 היה ג!   העד, מר ריז:

 10ביצוע לאישור של וועדת הארבעה לקבל תשלו!, להוציא בהתא! לכ0 קבלה או 

 11חשבונית ואחרי זה בתיאו! איתנו לשל! לאות! אמני! שאכ� השתתפו בפועל 

 12  באות! אירועי! ולשל! כס1 להעביר לאברורה הפקות.

 13  גיע הזמ� להגיש דוח ביצוע? הרי הוא לא מבצע בפועל. ואי0 אותו גו1 יודע שה  כב' הש' לוי:

 14אני הייתי מגיש דוח ביצוע. פשוט הייתי מחתי! מורשה חתימה באותו גו1. הייתי   העד, מר ריז:

 15  מכי� דוח ביצוע,

 16  הבנתי.  כב' הש' לוי:

 17  ומחתי! אות! ומגיש.   העד, מר ריז:

 18  טוב.  כב' הש' לוי:

 19  ייל נוס1.אני רוצה להציג בפני0 מ  עו"ד קוקוי:

 20  . 306ת/  כב' הש' לוי:

 21  מה הקשר של0 למייל הזה ובמה מדובר?  עו"ד קוקוי:

 22  את המייל הזה אני שלחתי לדאוד.  העד, מר ריז:

 23  עוד פע! זה צילו! מס0.  עו"ד ג. אדרת:

 24עכשיו רק אדוני בהמש0 להתנגדות הקודמת, אדוני בראש העמוד איפה שכתוב   עו"ד וייס:

 25  נלי ערו0,

 26  לי ערו0?נ  עו"ד קוקוי:

 27  כ�, כ� ערו0, כתוב ערו0 בעברית לא ברוסית. אז העד הסביר,  עו"ד וייס:

 28  זה ארו0 או ערו0?  כב' הש' לוי:

 29  לא, ערו0, ערו0. העד מסביר שכשלוחצי! על זה אפשר לערו0 את המייל.  עו"ד וייס:

 30  כ�. אני בטוח שתהיה לכ! הזדמנות לשוחח איתו בנושא.  כב' הש' לוי:

 31אני ג! בטוח. רק חבל שחבריי מגישי! נספחי! שלא מקיימי! את כלל הראיה   עו"ד וייס:

 32  הטובה ביותר, ספק א! ה! קבילי! אדוני. 
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 1  העד יעיד עליה! ולפי זה אני אחליט קביל או לא. מה זה?  כב' הש' לוי:

 2זה מייל ששלחתי לדאוד ע! שמות הפרויקטי! ושמות הגופי! בשמ! הגשתי את   העד, מר ריז:

 3  הפרויקט.

 4  זה המייל או זה צילו! מס0?   כב' הש' לוי:

 5  זה צילו! מס0 של המייל. המייל יכול להיות רק אצל השולח ואצל המקבל.  העד, מר ריז:

 6  והדפסת אותו לחוקרי!?  כב' הש' לוי:

 7  נכו�.  העד, מר ריז:

 8  אוקיי, אז הוא קיי!. אז לפי כלל הראייה הטובה ביותר שהזכירו לנו פה,  כב' הש' לוי:

 9אדוני יראה אולי בחקירה נגדית, העד אי� לו שו! יכולת לזכור שו! דבר. באמת   וייס:עו"ד 

 10זה אדוני הוא מסתכל בד1, הוא מקריא מהד1, אדוני יראה, כל מיני דברי!. הוא 

 11  עוד יגלה בהמש0, ג! אני יכול,

 12  בסדר,  כב' הש' לוי:

 13  לי, כ� כתוב פה ככה וככה.ג! אני יודע להקריא מהד1. א! אני אגיד שזה אימייל ש  עו"ד וייס:

 14  עור0 די� וייס,  כב' הש' לוי:

 15  זה הודפס בנוכחות חוקר משטרה.  עו"ד אב� ח�:

 16  בסדר, אבל את! תשתדלו למצוא את המייל הזה, בהחלט א! יש.  כב' הש' לוי:

 17לא, העד מוסר שהוא השתדל. צריכי! להגיש אותו וא! הוא לא יהיה צריכי!   עו"ד וייס:

 18  ילות של המסמ0.לעשות דיו� על הקב

 19  או שהעד משקר או שהוא,  עו"ד ג. אדרת:

 20רבותיי מספיק. כ�, בבקשה תמשיכו לשאול אותו. המסמ0 סומ� ובסיכומי!   כב' הש' לוי:

 21  תטענו לגביו.

 22  למה אתה שולח לדאוד את השמות של הפרויקטי! ושמות הגופי! אמרת נכו�?  עו"ד קוקוי:

 23  גופי! בשמ! הוגשו הפרויקטי!.כ�. שמות פרויקטי! ושמות ה  העד, מר ריז:

 24  למה אתה שולח את זה?   עו"ד קוקוי:

 25  כדי שידאג שהפרויקטי! האלה יאושרו על ידי וועדת הארבעה.   העד, מר ריז:

 26  כמה פרויקטי! מתו0 אלה שהגשת לוועדת הארבעה אושרו?  עו"ד קוקוי:

 27  להערכתי כמעט כול! חו3 (מדברי! ביחד),  העד, מר ריז:

 28אה זה לפי הטבלה. ועד כמה, ממה שאתה יודע, כמה פרויקטי! מס0 המוגשי!   עו"ד קוקוי:

 29  לוועדת הארבעה בדר0 כלל מאושרי!?

 30פרויקטי! ממה שוועדת הארבעה  3לפי מה שאני פע! שמעתי מדאוד שמוגשי! פי   העד, מר ריז:

 31  מאשרת. 

 32  אשת הקשר של0 בוועדה הייתה אמרת הרכזת?  כב' הש' לוי:
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 1  .רשלה  עו"ד ג. אדרת:

 2  רשלה ליברמ�, כ�.  העד, מר ריז:

 3  אבל היא ג! רכזת.  עו"ד קוקוי:

 4  תפקידה רכזת של הוועדה, כ�.  העד, מר ריז:

 5  ומה הקשר שלה לשמות האחרי! שמוזכרי! פה?   כב' הש' לוי:

 6  איזה שמות?   העד, מר ריז:

 7  אי0 היא קשורה לנאשמי! האחרי!?   כב' הש' לוי:

 8ה לנאשמי! האחרי!. היא קשורה, מבחינתי היא קשורה לא יודע אי0 היא קשור  העד, מר ריז:

 9  לדאוד כי הוא קישר אותי אליה. 

 10  ומה הקשר ביניה! אתה יודע?  כב' הש' לוי:

 11  לא.  העד, מר ריז:

 12  טוב.  כב' הש' לוי:

 13  אדוני אני רוצה להוסי1 להתנגדות, כתוב פה למעלה,  עו"ד וייס:

 14  למה אתה מתנגד?  עו"ד אב� ח�:

 15מסמ0 עצמו. אני אומר צרי0 לפתוח דיו�. אדוני יראה כתוב "הצג את כל לא, על ה  עו"ד וייס:

 16ההודעות". זה מסמ0 משורשר. יש פה עוד הודעות. ידוע אדוני אימייל משול 

 17לשיחה וכדי להראות קבילות של שיחה צריכי! להראות את כל חלקי השיחה. 

 18י אי� צריכי! לראות מה האימייל שנשלח קוד!, מה האימייל שהתקבל ולחברי

 19  להראות את הדברי! האלה.

 20  אומר העד שזה מייל שהודפס. התביעה תבדוק ותודיע,  כב' הש' לוי:

 21  אדוני אבל יראה, זה צילו! מס0.  עו"ד וייס:

 22בסדר הוא אמר, הוא אמר שהוא שלח מייל והוא מזהה את המייל וא! אני אחליט   כב' הש' לוי:

 23אשמע ג! בחקירה נגדית וג! להאמי� או לא להאמי� לאור כל הטענות שאני עוד 

 24  בסיכומי!, אני אחליט בסופו של דבר.

 25  ?2006אדוני הוא יכול לזהות מייל משנת   עו"ד וייס:

 26  עור0 די� וייס, עכשיו מה זה סימפוזיו�?  כב' הש' לוי:

 27  לא, אבל צרי0 לנהל על זה דיו�. חבריי לא יכולי! לתת תשובות.  עו"ד וייס:

 28דיו� כבר מאחורינו. אני החלטתי. אני טועה המו�, יכול להיות אז אני החלטתי, ה  כב' הש' לוי:

 29  שג! בזה.

 30אז אדוני אנחנו אומרי! מראש, ע! המסמ0 הבא אנחנו מתנגדי! להגשת כל   עו"ד וייס:

 31  מסמ0 כזה.

 32  אי�, אני לא מכיר כל התנגדות כזאת.  כב' הש' לוי:
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 1  שחבריי פע! הבאה ירצו להגיש מסמ0,  עו"ד וייס:

 2  עור0 די� וייס,  כב' הש' לוי:

 3  לפני שאדוני יסמ� אותו בת' אנחנו (מדברי! ביחד),  עו"ד וייס:

 4  כ�, אי� הודעה מראש על התנגדות. נגיע לגשר נחצה אותו. כ�, בבקשה הלאה.  כב' הש' לוי:

 5אני רוצה לחזור לוועדת הארבעה. אתה אמרת שדאוד אמר ל0, או שאתה שמעת   עו"ד קוקוי:

 6י! שמוגשי! לוועדת הארבעה מאושרי!. אני רוצה מדאוד ששליש מתו0 הפרויקט

 7  להציג ל0 שהעידה כא� קלאודיה כ3, אתה מכיר מי זאת קלאודיה כ3?

 8  שמעתי עליה, כ�.  העד, מר ריז:

 9  ומי זאת? מה שמעת עליה?  עו"ד קוקוי:

 10שמעתי שהיא יושבת ראש של (לא ברור), או שלא זוכר, אחת מהבכירות. לא זוכר   העד, מר ריז:

 11  קיד שלה.מה התפ

 12  אחת מהבכירות איפה?  עו"ד קוקוי:

 13  בוועדה.  העד, מר ריז:

 14  בוועדת, באיזה וועדה?  עו"ד קוקוי:

 15  בוועדת הארבעה.  העד, מר ריז:

 16בוועדת הארבעה. אוקיי, אז העידה פה קלאודיה כ3 והיא אמרה שוועדת   עו"ד קוקוי:

 17  . 28 עד 26שורה  1050עמוד  26.3.18הארבעה, אני מפנה לפרוטוקול מיו! 

 18  אדוני,  עו"ד ג. אדרת:

 19  אדוני,  עו"ד וייס:

 20  למרות שזאת חקירה ראשית אנחנו לא מתנגדי!.  עו"ד ג. אדרת:

 21  (מדברי! ביחד).  כב' הש' לוי:

 22(מדברי! ביחד) אמירות של עדי! אחרי! שהתייחס אליה! פע! ראשונה. לא   עו"ד ג. אדרת:

 23  שמענו על זה בשו! מקו!.

 24  ב?את! רוצי! להגי  כב' הש' לוי:

 25  אבל ה! כבר הגיבו, ה! לא התנגדו.  עו"ד קוקוי:

 26  אבל להבא, להבא, כל הזמ� אנחנו לא מתנגדי!, לא מתנגדי!, בסו1 כ� נתנגד.  עו"ד ג. אדרת:

 27זאת אומרת יש עוד דר0 להודיע שלא מתנגדי! שלא אומרי! כלו!, אז זה כנראה   כב' הש' לוי:

 28  אומר משהו.

 29  , אז אני אנצל,לא, אבל זה הכנה לעתיד  עו"ד קוקוי:

 30  לא, אבל זה לא דר0,  עו"ד ג. אדרת:

 31  טוב.  עו"ד קוקוי:

 32  של עד מדינה לחקור אותו בצורה הזאת, ע! כל הכבוד. (מדברי! ביחד).  עו"ד ג. אדרת:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ
  

  2018מאי  07  

  

 1485

 1  (מדברי! ביחד).  עו"ד וייס:

 2כ�? היו! לפעמי! לא. דר0 אגב נגד העדה הזאת עשית! משהו? הגברת הזאת,   כב' הש' לוי:

 3  קטו הליכי!? מה?הרכזת. ננ

 4  היא קיבלה את פרס ישראל.   עו"ד קליי�:

 5  אני אבדוק מה, אני לא זוכר. היו מאות נחקרי! בתיק. אני זוכר כל אחד מה,  עו"ד אב� ח�:

 6  אבל נאשמי! את! בטח יודעי!. זה לא מאות, זה (מדברי! ביחד) לא?  כב' הש' לוי:

 7  היא לא בי� הנאשמי! אדוני.  עו"ד וייס:

 8  היא לא, היא לא.  ח�:עו"ד אב� 

 9  א! זה מה שאדוני שואל.  עו"ד וייס:

 10  כתב אישו! אי� נגדה.  עו"ד אב� ח�:

 11  ומכתב שימוע ג! אי� נגדה. הוא ימצא את האימיילי! הוא יבדוק מה עשו איתה.  עו"ד חימי:

 12  זה ציניות עור0 די� חימי או שאני לא שומע טוב?  כב' הש' לוי:

 13  ביחד). אדוני זה בציניות.זה ציניות (מדברי!   עו"ד חימי:

 14  כ�?  כב' הש' לוי:

 15  אבל אדוני היא ברשימת עדי התביעה.  עו"ד ג. אדרת:

 16  אה היא תבוא?  כב' הש' לוי:

 17  רשלה, רשלה כ�.  עו"ד קוקוי:

 18  כ�.  עו"ד ג. אדרת:

 19  טוב, בסדר.  כב' הש' לוי:

 20  תבוא, נשמע אותה.  עו"ד ג. אדרת:

 21ה שקלאודיה כ3 העידה. היא אמרה שבפועל אבל אני בכל זאת רוצה לחזור למ  עו"ד קוקוי:

 22למעשה כל הפרויקטי!, שאלו אותה, אה שאל אותה עור0 די� אדרת דר0 אגב. 

 23  "עכשיו אמרת",

 24  אז זה מכשיר את השאלה.  עו"ד ג. אדרת:

 25השאלה הכשרה של עור0 די� אדרת הייתה "עכשיו אמרת ג! פה וג! בהודעות   עו"ד קוקוי:

 26טי! שפוני! ועוני! בתנאי הס1", של וועדת של0 שבפועל למעשה כל הפרויק

 27הארבעה אני מוסיפה, "את! מאשרי!" ואז היא אמרה נכו�. זאת אומרת לפי 

 28קלאודיה כ3 כל הפרויקטי! שמוגשי! לוועדת הארבעה מאושרי!. מה יש ל0 

 29  להגיד על זה?

 30  כלו!. אז אמרה.  העד, מר ריז:

 31  טוב. אני רוצה,  עו"ד קוקוי:

 32  יכול לפרש את מה שמישהו אחר אומר? אי0 אני  העד, מר ריז:
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 1אני רוצה להציג ל0, עכשיו אני עוברת לאישורי!, לאישורי! של וועדת הארבעה.   עו"ד קוקוי:

 2  אני רוצה להציג בפני0 שניי!. זה שני, שני מסמכי!.

 3  .307ת/  כב' הש' לוי:

 4  טוב.   עו"ד קוקוי:

 5  . כ�?308ות/  כב' הש' לוי:

 6  במה מדובר? מה זה המסמ0 הזה קוד! כל ואי0 אתה קשור אליו?  עו"ד קוקוי:

 7  המסמ0 הזה נשלח,  העד, מר ריז:

 8, זאת אומרת על 8ו 307אנחנו, אנחנו, כשאנחנו מדברי! אנחנו מדברי! ג! על ת/  עו"ד קוקוי:

 9  שני המסמכי!. אי0 אתה קשור לשניה!?

 10מופיע כא� למעלה בכל אחד שניה! נשלחו למספר פקס בביתי באותה תקופה, ש  העד, מר ריז:

 11משני העמודי!. שניה! מהווי! אישור של וועדת הארבעה לתקצוב פרויקט 

 12שהוגש על ידי בשמה של עמותת כוכב דוד. זה מה שיש לי להגיד על המסמכי! 

 13  האלה.

 14  זה לא אותו דבר? שני המסמכי!?  כב' הש' לוי:

 15  זה פעמיי!, טעית.  עו"ד ג. אדרת:

 16  אה,  עו"ד קוקוי:

 17  אני מנסה לראות,  לוי: כב' הש'

 18  לא, אבל הסימו� הוא שונה. לכ� אני,  עו"ד קוקוי:

 19  מה?  כב' הש' לוי:

 20  הסימו� הוא שונה, הסימו� של המסמ0.   עו"ד קוקוי:

 21  אבל אותה חתימה אפילו יש על זה.  עו"ד וייס:

 22  מה ההבדל ביניה!? נראה לי שזה אותו אחד.  כב' הש' לוי:

 23  כ�, נראה לי שזה,  עו"ד קוקוי:

 24  אות! סכומי!,  ב' הש' לוי:כ

 25  אותו אחד, נכו�.  עו"ד קוקוי:

 26  אותו תארי0, אותה חלוקה.   כב' הש' לוי:

 27  אני פשוט,  עו"ד קוקוי:

 28לא אותו אחד, זה לא. זה לא צילו! של אותו מסמ0, זה שני מסמכי! שוני!.   העד, מר ריז:

 29  בשניה! ש! הפרויקט שונה.

 30  מה,  כב' הש' לוי:

 31  אה,  עו"ד קוקוי:

 32  אה הפקת פסטיבל,  הש' לוי:כב' 
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 1  נכו�.  עו"ד קוקוי:

 2  יוצאי חבר העמי! והפקת מסיבת פולקלור.  כב' הש' לוי:

 3  כ� אז,  עו"ד קוקוי:

 4  כל השאר אותו דבר אבל ש! הפרויקט שונה.  העד, מר ריז:

 5  טוב.  עו"ד קוקוי:

 6  אוקיי והיו פרויקטי! כאלה?  כב' הש' לוי:

 7  ה! כול! כמעט כאלה, כ�.  העד, מר ריז:

 8  שהיו?  כב' הש' לוי:

 9לא היה צור0, בגדול לא היה צור0 להחלי1 להגשת פרויקט אחר משהו חו3 מש!   העד, מר ריז:

 10  הפרויקט.

 11אוקיי, אבל אני רוצה לדבר על, קוד! כל מדוע אמרת שזה הגיע לפקס של0? אי0   עו"ד קוקוי:

 12  אתה קשור לעמותת מגדל, 

 13  כוכב דוד.  העד, מר ריז:

 14  ד. למה זה הגיע אלי0?כוכב דו  עו"ד קוקוי:

 15  כי אני הגשתי בקשות למימו� לוועדת הארבעה, שתי בקשות בש! אותה עמותה.  העד, מר ריז:

 16  ואי0 אתה הגעת לעמותה הזאת?  עו"ד קוקוי:

 17לא אני הגעתי לעמותה הזאת, נלי הגיעה לעמותה הזאת. דוד קישר אותה לראש   העד, מר ריז:

 18  לפי מה שאני זוכר.העמותה, לפי מיטב זכרוני מקריית גת, 

 19  דוד זה? מי? מי זה דוד?  עו"ד קוקוי:

 20  לא בטוח שהוא קיי!.  העד, מר ריז:

 21  לא, אמרתי דוד קישר אותה.  עו"ד קוקוי:

 22  דאוד, דאוד קישר אותה.  העד, מר ריז:

 23  אה דאוד קישר אותה.  עו"ד קוקוי:

 24  חשבתי את מתכוונת לש! העמותה.  העד, מר ריז:

 25וד קישר אותה. מה קרה לפרויקטי! האלה? זאת אומרת ה! לא, לא, לא. דא  עו"ד קוקוי:

 26  אושרו,

 27ה! אושרו, אבל אני הבנתי מנלי שמסיבה כלשהי דאוד אמר לא להעביר אות!.   העד, מר ריז:

 28  כנראה לא הסתדר לו משהו ע! אות!, לא יודע. אז ה! לא יצאו לפועל. 

 29שאלה, אותה שאלה, אי0 אתה  אני עכשיו רוצה להציג בפני0 קבלות, שתי קבלות.  עו"ד קוקוי:

 30  קשור לקבלות האלה ולמה ה�?

 31  . 309ת/  כב' הש' לוי:

 32  טוב, אז מה השאלה,  עו"ד קוקוי:
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 1הקבלות האלה נרשמו על ידי לאגודה למע� ילדי! עולי! של אלי זרחי�, יותר נכו�   העד, מר ריז:

 2רת לרואה חשבו� של האגודה. בגי� העברת כספי! עבור ההפקות ובנפרד בגי� העב

 3  כספי! לבנה של נלי, אנדריי.

 4אוקיי. למה, מאיזה סיבה, בוא נדבר קוד! על אנדריי. מאיזה סיבה העמותה,   עו"ד קוקוי:

 5  האגודה למע� ילדי! עולי! מעבירה כס1 לאנדריי דינוביצקי?

 6כי זה מה שכנראה סגרה נלי ע! אלי זרחי�. הוא בעצ!, הוא זה אנדריי, בעצ!   העד, מר ריז:

 7מה של אמני! עולי! באותו פרויקט שהגשנו בש! האגודה לוועדת הופיע ברשי

 8  הארבעה.

 9  הוא אמ�?  כב' הש' לוי:

 10  לא, הוא לא אמ�. רק אמרתי שהוא הופיע ברשימה. לא אמרתי שהוא אמ�.   העד, מר ריז:

 11  אז על מה שילמו לו?  כב' הש' לוי:

 12אחד, בקבלה השנייה יש פה פירוט של, של כל על זה שהוא הופיע ברשימה. לכל   העד, מר ריז:

 13האנשי! שעבור שמ!, עבור ההפקות קיבלה תשלו! מהאגודה למע� הילדי! 

 14  עולי! בעצ! ששול! לאותה אגודה באמצעות וועדת הארבעה.

 15  אני רואה שג! אתה ש!.  כב' הש' לוי:

 16  . 39ג! אני ש!, כפי שראינו את זה ברשימה מספר   העד, מר ריז:

 17  אחוז? 49שניכ!, ג! אדו� דינוביצקי וג! אתה במכסה של   :כב' הש' לוי

 18  נכו�.  העד, מר ריז:

 19  וכל השמות האחרי!?  עו"ד קוקוי:

 20  זו בעצ! דוגמה לאי0 זה, בפועל אי0 זה נעשה?  כב' הש' לוי:

 21  נכו�.  העד, מר ריז:

 22  אה וכל השמות,  עו"ד קוקוי:

 23  אחוז.  49נכו� זה אנשי! מאות! וכל השמות שמפורטי! כא� באותה קבלה,   העד, מר ריז:

 24  אוקיי. עכשיו אני רוצה להציג בפני0,   עו"ד קוקוי:

 25  שכר מצווה.   כב' הש' לוי:

 26  מה?  עו"ד קוקוי:

 27  שכר מצווה.  כב' הש' לוי:

 28אני רוצה להציג בפני0 מסמ0 נוס1 וע!, שוב ע! אותה שאלה. אי0 אתה קשור   עו"ד קוקוי:

 29  למסמ0 הזה? 

 30  . 310ת/  כב' הש' לוי:
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 1המסמ0 הזה נשלח ג! לפקס בביתי שכתוב פה בכתב יד וג! לפקס של עמותת   עד, מר ריז:ה

 2אור בראשו� לציו�, מוועדת הארבעה. בעקבות אישור הפרויקט שהגשתי  �מגדל 

 3  לוועדה בש! אותה אגודה.  

 4  אי0 אתה הגעת לאגודה הזאת?  עו"ד קוקוי:

 5  אלכס מגידוב ונלי קישרה אותי אליו.בדיוק באותו אופ�, דאוד קישר את נלי ל  העד, מר ריז:

 6ומה הייתה מעורבותו של אלכס מגידוב בפרויקט שנקרא הפקת פסטיבל שירה   עו"ד קוקוי:

 7  הבה נגילה?

 8  לא הייתה לו שו! מעורבות בפרויקט.   העד, מר ריז:

 9  אז למה הוא הגיש אותו?  עו"ד קוקוי:

 10להגשת הפרויקטי!, מכיוו�  כנראה מאותה סיבה שכל הגופי! שנתנו את שמ!  העד, מר ריז:

 11  שדאוד ביקש ממנו.

 12מה זכור ל0 לגבי שיחת טלפו� מסוימת בי� נציגת וועדת הארבעה לבי� אלכס   עו"ד קוקוי:

 13  מגידוב בקשר לפרויקט הזה? הא! אתה יודע משהו על השיחה הזאת?

 14 כ�, אני קיבלתי בעקבות השיחה הזאת ג! שיחה מרשלה שהסבירה לי שכנראה  העד, מר ריז:

 15לאחת מהפקידות בוועדה הייתה איזה שאלה בנוגע לדוח ביצוע שהוגש לוועדת 

 16הארבעה בש! האגודה ומכיוו� שבטפסי! צוי� אלכס מגידוב כאיש קשר אז היא 

 17יצרה איתו קשר כדי לברר משהו בנוגע לדוח ביצוע וקיבלה ממנו תשובה לפי מה 

 118, למה את! בכלל שסופר לי חצופה משהו בסגנו� "את! עוד לא שילמת! לי כס

 19פנית! אליי". אני פירשתי את זה לעצמי אחרת, אני פשוט ידעתי שלאלכס אי� 

 20שו! פרט לגבי פרויקט לתרו! לוועדת הארבעה, לא היה סיכוי שהוא יוכל לענות 

 21על שאלה כלשהי בנוגע לפרויקט כי לא היה לו שמ3 של מושג מה מופיע בדוחות 

 22שוט התעצב� וגר! לשבירת כלי! ואני ומה מופיע בדוחות ביצוע. לכ� הוא פ

 23קיבלתי נזיפה מרשלה ודרישה לא להיות יותר בקשר ע! האגודה בגי� 

 24הפרויקטי!, לא להגיש יותר פרויקטי! בש! האגודה. וועדת הארבעה לא תהיה 

 25  מוכנה יותר לשת1 פעולה ע! האגודה.

 26  זה בא לכ! בהפתעה?  כב' הש' לוי:

 27  כ�.  העד, מר ריז:

 28כלומר לא חשבת! שישאלו שאלות לפעמי!? אז לא טרחת! לפחות ליידע את   כב' הש' לוי:

 29  הגופי! האלה,

 30  לא.  העד, מר ריז:

 31  שבשמ! שה! יידעו מה ה! אמורי! לעשות?  כב' הש' לוי:
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 1העניי� הוא, אנחנו כ� היה לנו ברור שישאלו שאלות. פשוט היינו בטוחי! שישאלו   העד, מר ריז:

 2גו1 עצמו שברור שאי� לו מה, אי� לו מה לספר שאלות אותנו ולא דווקא יפנו ל

 3  לה!, אי� לו אי0 לענות לה! על השאלות.

 4  אבל למה שישאלו אתכ!? ה! החזית, ה! בפרונט.  כב' הש' לוי:

 5כ�, אבל תקשרו כל הזמ� איתנו. אני הייתי בקשר ע! רשלה, אני הגשתי   העד, מר ריז:

 6שאלות פוני! אליי. כנראה זו אחוז ג! ב 99פרויקטי!, אני הגשתי דוחות ביצוע וב

 7  הייתה תקלה של מישהי,

 8  פנתה למי שצרי0 לפנות.  כב' הש' לוי:

 9  שלא ידעה שהיא אמורה לשאול אותי. התקשרה לטלפו� שמופיע בטופס.  העד, מר ריז:

 10  באמת תקלה. טוב. כ�?   כב' הש' לוי:

 11מסמ0 שזה  אני רוצה ג! להציג בפני0, זה באותו, בזיקה מה שנקרא, עוד  עו"ד קוקוי:

 12  חשבונית. עכשיו תגיד לי אי0 אתה קשור לחשבונית הזאת? מה הקשר של0? 

 13  את כל הדברי! האלה שאתה אומר עכשיו, אתה העדת במשטרה?  כב' הש' לוי:

 14  כ�.   העד, מר ריז:

 15  .311הוא מספר כאלה דברי! על הגברת הזאת, זה מוזר. ת/  כב' הש' לוי:

 16  מה זאת החשבונית?  עו"ד קוקוי:

 17אור ברשותו של אלכס  �החשבונית הזאת אני הוצאתי אותה לאותה אגודה מגדל   מר ריז:העד, 

 18מגידוב בגי� הכספי! שהאגודה העבירה עבור ההפקות מהכספי! שקיבלה 

 19  מוועדת הארבעה.

 20  אחוז מפרויקט. 50כ�, זה סדר גודל של   כב' הש' לוי:

 21  אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 22  אל1 שקלי!? 75או  73  כב' הש' לוי:

 23  .73  , מר ריז:העד

 24  אחוז.  49אחוז,  50כ�, ה! הביאו כ  כב' הש' לוי:

 25 117וג! אני מגישה בפני0, זה מסמ0, זה צול! ככה, תתייחס בינתיי! רק לקבלה   עו"ד קוקוי:

 26  ולגבי קבלה אחרת יש לי שאלה,

 27  .312ת/  כב' הש' לוי:

 28  אי0 אתה קשור אליה? 117יש לי קבלה נוספת. אז קבלה מספר   עו"ד קוקוי:

 29אני הוצאתי את הקבלה הזאת בדיוק מאות! נסיבות לאותה אגודה למע�, סליחה   העד, מר ריז:

 30אור, שנתיי! קוד! בגי� פרויקט של וועדת הארבעה. זאת  �לאותה עמותה מגדל 

 31  שהפעלנו את הפרויקט דר0 אותה אגודה. 2008הייתה פע! ראשונה ב

 32  אל1 שקלי!. 25אותה הסכו! הוא רק   כב' הש' לוי:
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 1  אדוני. 73,530לא, לא,   העד, מר ריז:

 2  .117אה זה   כב' הש' לוי:

 3  .117זה   עו"ד קוקוי:

 4  ?81אז מה זה   כב' הש' לוי:

 5  כ�, זאת השאלה הבאה.   עו"ד קוקוי:

 6  כ�?   כב' הש' לוי:

 7בטעות החשבונית הזאת נרשמה לידי. זה כתב ידי. אגודה, אני לא מצליח לפעמי!   העד, מר ריז:

 8  שאני כתבתי בעצמי. לפי,ג! לקרוא את מה 

 9  ישראלית.  עו"ד ג. אדרת:

 10  אגודה ישראלית לילדי!,  כב' הש' לוי:

 11  למע� ילדי! בנצרת עלית לדעתי.  העד, מר ריז:

 12  למע� ילדי! עולי!.  עו"ד ג. אדרת:

 13  זה נראה כ0, כ�.  כב' הש' לוי:

 14  כ�, כ�.  העד, מר ריז:

 15  רחובות.  כב' הש' לוי:

 16  ב שבנצרת עלית לדעתי.אני חושב, אני חוש  העד, מר ריז:

 17  כתוב רחובות.  כב' הש' לוי:

 18  כתוב רחובות.  עו"ד ג. אדרת:

 19  כתוב רחובות, כ� בכתובת.  עו"ד קוקוי:

 20  פרויקט למע� עולה בנצרת עלית, אוקיי.  העד, מר ריז:

 21אז מה, באיזה פרויקט מדובר? למה הוצאת את החשבונית הזאת ולמי? אגודה   עו"ד קוקוי:

 22  עולי! ברחובות.ישראלית למע� ילדי! 

 23  לא יכול להגיד ל0 כי אני לא זוכר.   העד, מר ריז:

 24  מה זה הגו1 הזה? אגודה ישראלית למע� ילדי! עולי!?  עו"ד קוקוי:

 25  זה גו1 של אלי זרחי�,  העד, מר ריז:

 26  כ�, אז למה אתה הוצאת את החשבונית?   עו"ד קוקוי:

 27עלנו דר0 הגו1 שלו, אבל למה נצרת אז זהו, זה מה שאני, כנראה זה הפרויקט שהפ  העד, מר ריז:

 28  עלית אני לא זוכר.

 29  למה אתה אומר כל הזמ� נצרת עלית? כתוב פה רחובות.  כב' הש' לוי:

 30  כי כתוב פה בנצרת עלית,  העד, מר ריז:

 31  זה רחובות.  כב' הש' לוי:

 32  לא, זה,  העד, מר ריז:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ
  

  2018מאי  07  

  

 1492

 1  לא, זה (מדברי! ביחד) אדוני.  עו"ד קוקוי:

 2  האגודה, האגודה נמצאת ברחובות.זה כתובת   העד, מר ריז:

 3  אה אבל הפרויקט, הבנתי.  כב' הש' לוי:

 4  רגע זה, איפה פועלת האגודה הזאת באר3?  עו"ד קוקוי:

 5  אי� לי מושג מה האגודה הזאת עושה.  העד, מר ריז:

 6טוב. אני, הנה עכשיו אני כבר אדבר על האגודה. אני רוצה להציג בפני0 מסמ0 ע!   עו"ד קוקוי:

 7  . אי0 אתה קשור למסמ0 הזה? אות! שאלות

 8  . 313ת/  כב' הש' לוי:

 9  כ�?  עו"ד קוקוי:

 10המסמ0 הזה נשלח למספר פקס בביתי כפי שמופיע כא� בראש העמוד והוא מהווה   העד, מר ריז:

 11אישור של וועדת הארבעה לביצוע פרויקט שהגשתי בש! אלי זרחי� ועמותה למע� 

 12  ילדי! עולי!, אגודה סליחה למע� ילדי! עולי!.

 13  אבל זה לא הפקס של המסמכי! הקודמי!, זה מספר אחר.  כב' הש' לוי:

 14לא, זה אותו מספר. פשוט כא� הוא מודפס ובמסמ0 הקוד! הוא כתוב בכתב יד   העד, מר ריז:

 15  מעל הפקס, 

 16  תבדוק ותראה,  כב' הש' לוי:

 17אבל זה לא הפקס מה שמופיע במספר הראשו�, כי  מעל הפקס של אלכס מגידוב.  העד, מר ריז:

 18  אז הוא השתנה.

 19  אז זה מה שאני אומר.  כב' הש' לוי:

 20  כ�. הוא השתנה מהמסמ0 הראשו�, אבל לא השתנה מהמסמ0 הקוד! שראינו.  העד, מר ריז:

 21  אתה זוכר ששניה! ה! של0?  כב' הש' לוי:

 22  תקשורת על שמי. כ�, ה! שניה! רשומי!, אחד בבזק והשני בהוט  העד, מר ריז:

 23  טוב.   כב' הש' לוי:

 24  אוקיי. שוב פע!, שוב פע! למה, זאת אומרת אי0, אי0 אתה,   עו"ד קוקוי:

 25המסמ0 הזה התקבל על ידי משו! שאני הגשתי בקשה לביצוע פרויקט בש! אלי   העד, מר ריז:

 26  זרחי� והאגודה למע� ילדי! עולי! וזו התשובה שקיבלתי, אישור.

 27צה להציג בפני0 רשימה, רשימה. מה זאת הרשימה הזאת ואי0 אתה קשור אני רו  עו"ד קוקוי:

 28  אליה? 

 29  . 314ת/  כב' הש' לוי:

 30אוקיי, הרשימה הזאת לפי מה שאני זוכר זה חלק מההתכתבות שלי ע! רואה   העד, מר ריז:

 31החשבו� של האגודה למע� ילדי! עולי! בגי� תשלומי! שהאגודה אמורה להעביר 

 32  הפעלתי, שהפעלנו בשמ!.לאחר ביצוע הפרויקט ש
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 1  אבל זה, כתוב פה לידי איגור, אז מי שולח את זה למי?  עו"ד קוקוי:

 2  כנראה זה רואה חשבו� של זרחי� שלח לי את זה.  העד, מר ריז:

 3אבל למה אתה צרי0, מה אתה צרי0 לעשות ע! הרשימה הזאת? זה פרויקט של   עו"ד קוקוי:

 4  האגודה מול וועדת הארבעה, מה, מה,

 5  כי אני,  ר ריז:העד, מ

 6  מה חלק0?  עו"ד קוקוי:

 7  כי אני הפעלתי את הפרויקט בפועל. לא האגודה, לא אלי זרחי� הפעיל אותו.  העד, מר ריז:

 8  ,2ואני מפנה אות0 לעמוד   עו"ד קוקוי:

 9  כ�?  העד, מר ריז:

 10  יש פה תוספות בכתב יד למטה.   עו"ד קוקוי:

 11פירוט הדרכי! דרכיה! הכס1 שהאגודה קיבלה מוועדת הארבעה היה כ�, זה   העד, מר ריז:

 12  אמור לעבור הלאה.

 13  הלאה? לא�?  עו"ד קוקוי:

 14  כפי שמופיע כא�, לאברורה הפקות, לאגודת אטלנטיס מאשקלו�.  העד, מר ריז:

 15  שוב, לאברורה הפקות?  עו"ד קוקוי:

 16  א זוכר.כ�, אי� לי מושג מי אלו בהמש0 את האמת או שאני ל  העד, מר ריז:

 17  יש א. מופעי! ג! בסו1.  עו"ד קוקוי:

 18  כ�, אני מתכוו� לשניי! האלה מתחת לאברורה הפקות.  העד, מר ריז:

 19ומי קבע את הסכומי! שאמורי! לעבור עבור ההפקות ולאטלנטיס ולא. מופעי!?   עו"ד קוקוי:

 20  מי החליט שזה הסכומי! האלה?

 21סה להיזכר מי פה באמת אמני! ולא זוכר, לדעתי נלי ע! דאוד. לא זוכר, אני מנ  העד, מר ריז:

 22כי לדעתי הסכו! שהיה אמור לעבור כא� לאברורה והשניי! האחרי! שה! מתחת 

 23לאברורה זה לאמני! שהשתתפו באירועי! בפועל ולאטלנטיס זה הסכו! שהיה 

 24  אמור להגיע לדאוד, לפי מה שאני זוכר. 

 25  מי זאת אנה,  עו"ד קוקוי:

 26  להגיע לדאוד?מה זאת אומרת   כב' הש' לוי:

 27  להגיע לדאוד כעמלה על זה שהוא נות� לנו להפעיל את הפרויקטי! האלה.  העד, מר ריז:

 28אנחנו נדבר על העמלה באופ� מפורט בעוד כמה שאלות. אני רק רוצה לשאול אות0   עו"ד קוקוי:

 29  מי זאת אנה קופולובסקה? 

 30  היא,  העד, מר ריז:

 31שורה לרשימה הזאת, לאירוע הזה שנקרא ואי0 היא קשורה, א! היא בכלל ק  עו"ד קוקוי:

 32  שלו! אשקלו�.
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 1כ�, היא מעמותת אשקלו� אטלנטיס וכנראה היא הייתה אמורה לקבל חלק   העד, מר ריז:

 2מהכס1 ולהעביר אותו לדאוד. נראה לי זה היה התפקיד שלה במסגרת הפרויקט 

 3  הזה. 

 4  איפה היא מופיעה?  כב' הש' לוי:

 5  חלק מאשקלו� אטלנטיס, זה מה שהעד אמר. היא לא מופיעה, היא  עו"ד קוקוי:

 6  אה.  כב' הש' לוי:

 7  מלמטה בטבלה. 4היא מופיעה בעמוד השני   עו"ד ג. אדרת:

 8  מעל איגור.  עו"ד חימי:

 9  זה קופילובסקי.  כב' הש' לוי:

 10  אה, קופילובסקי? קופילובסקי,  עו"ד קוקוי:

 11  כ�, כ�.  העד, מר ריז:

 12  אוקיי. אז זה אותו ב� אד!?  עו"ד קוקוי:

 13  כ�.  העד, מר ריז:

 14  מעל איגור.  עו"ד ג. אדרת:

 15  אבל זה שהשמות של אנשי! מופיעי! פה, לא אומר בהכרח שה! קיבלו כס1 נכו�?  כב' הש' לוי:

 16  נכו�.  העד, מר ריז:

 17  כולל אתה וכולל הב� של,  כב' הש' לוי:

 18  נכו�.  העד, מר ריז:

 19  גברת דינוביצקי?  כב' הש' לוי:

 20  כ�, נכו�.   העד, מר ריז:

 21  ?49 � 51אז אנחנו שוב פע! מדברי! על אותו מבנה,   קוקוי:עו"ד 

 22  כ�.  העד, מר ריז:

 23  אני רואה פה ג! את דולגובוסקי חיי! מככב ברשימה.   עו"ד ג. אדרת:

 24  כ�, נראה לי בכל הרשימות. או בחלק�.  העד, מר ריז:

 25  הוא תר! ג! את הש!?  כב' הש' לוי:

 26  לא, זה לא דאוד.   עו"ד קוקוי:

 27  לא, זה,  עו"ד ג. אדרת:

 28  חיי! דולגובוסקי,  עו"ד אב� ח�:

 29  דולגובוסקי, זה לא דאוד גודובסקי. לא, זה פשוט (מדברי! ביחד),  עו"ד קוקוי:

 30  לא, לא, התכוונתי שזה,   כב' הש' לוי:

 31  חיי!, חיי!.  עו"ד ג. אדרת:

 32  חיי!.  עו"ד קוקוי:
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 1  (מדברי! ביחד) מידע.  כב' הש' לוי:

 2  אוקיי.   עו"ד קוקוי:

 3  מה איתו? הוא עמד לדי�?   עו"ד ג. אדרת:

 4  מהשאלה נגזרת התשובה. מהשאלה נגזרת התשובה.   כב' הש' לוי:

 5  ורשלה וקלאודיה, חיי! וכול!. אבל לא, לא לעכשיו.  עו"ד ג. אדרת:

 6  נכו�. טוב שאת! מזכירי! לי.   כב' הש' לוי:

 7  אני רוצה להציג בפני0 תכתובת מייל, צילו! מס0.   עו"ד קוקוי:

 8  רוצה להתנגד מבעוד מועד,אני   עו"ד וייס:

 9  כ�, זה צילו! מס0.  עו"ד קוקוי:

 10עכשיו אדוני רק, לש! הפרוטוקול, א1 אחד מהמיילי! האלה שהתנגדנו היו! לא   עו"ד וייס:

 11רלוונטי בכלל לפחות אלינו. לצערי את המיילי! היחידי, לא לצערי ולא לשמחתי, 

 12נתפסו אצל אדו� רמי המיילי! היחידי! שרלוונטיי! אלינו, עובדה שהודפסו כש

 13  כה�. הודפסו ע! כל השרשור לפני ואחרי, ומשו! מה שמופיעי!,

 14  מה המסקנה? תמיד היו טענות.  כב' הש' לוי:

 15  לא, להיפ0. ככה צרי0 אדוני. ככה אפשר לעבוד על, לטעו� (מדברי! ביחד),  עו"ד וייס:

 16  ות?מה הבנת מההחלטות קוד!? שהקושי הוא בעיתוי של ההתנגד  כב' הש' לוי:

 17לא, אבל אדוני אני אומר שה! צריכי! ג! להשיב להתנגדות. ה! צריכי! להגיד,   עו"ד וייס:

 18  א',

 19  אז הנה,  כב' הש' לוי:

 20א! יש חומר. א!, למה זה צול!? ומה יקרה אחר כ0 אדוני? אדוני מקבל. א!   עו"ד וייס:

 21יסתבר שאי� את הראייה הטובה ביותר? א! אנחנו נראה לאדוני שיש שרשור כי 

 22  שאנחנו (מדברי! ביחד),

 23  .0(מדברי! ביחד) בית המשפט אמר שמשקל הראייה   כב' הש' לוי:

 24  זה ברור אדוני.  עו"ד וייס:

 25  נו?  כב' הש' לוי:

 26ג! יש ענייני! של קבילות וג! חבריי צריכי! לשחק באותו מגרש משחקי!   עו"ד וייס:

 27  שאנחנו משחקי!.

 28יותר משנה אצלכ!. הוגשו כבר מסמכי! כאלה. עכשיו נזכרת שוב, עוד פע! זה   עו"ד אב� ח�:

 29  להתנגד, אני אבדוק את השאלה של0. מה אתה רוצה?

 30לא, כשאני רואה שיש עוד הודעות באימייל אז אני יודע שצרי0 להוציא (מדברי!   עו"ד וייס:

 31  ביחד),

 32  כי חלק מהחוקרי! מדפיסי! ככה,  עו"ד אב� ח�:
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 1  טוב, בסדר.  כב' הש' לוי:

 2  וחלק ככה. אני מכיר את העבודה של המשטרה ואני אבדוק את זה.  אב� ח�: עו"ד

 3ואני רוצה לשמוע את התשובה של העד מה זה. א!, בתלות התשובה שלו, נחליט.   כב' הש' לוי:

 4  כ�?

 5  אז מה,  עו"ד קוקוי:

 6  לא, ג! יש את החוקר שישב לידו שהדפיס. א! נצטר0 נביא אותו.  עו"ד אב� ח�:

 7  ברי! ביחד). אבל מה זה המיילי!,(מד  עו"ד קוקוי:

 8  הוא לא הדפיס את זה בבית.  עו"ד אב� ח�:

 9  אני לא בטוח, כי חלק מההודעות אולי שהוא כ� הדפיס מהבית.  עו"ד וייס:

 10  מה שהביא לנו,  עו"ד אב� ח�:

 11  רבותיי. כ�, מה זה אדו� ריז? מה, מה אתה רואה?  כב' הש' לוי:

 12  זה התכתבות בי� אלי זרחי� יושב ראש האגודה למע� ילדי! עולי!,  העד, מר ריז:

 13  כ�?  כב' הש' לוי:

 14ואותו חיי! דולגובוסקי ע! העתק לדואר של נלי. לפי מה שאני זוכר זה נוצר   העד, מר ריז:

 15מכיוו� שהייתה בעיה לרואה חשבו� של אותה אגודה למע� ילדי! עולי!, ישירות 

 16מוועדת הארבעה בגי� הפרויקטי! לאברורה,  להעביר את הכס1 שהאגודה מקבלת

 17כי הוא התריע, רואה חשבו� של האגודה התריע שזה לא חוקי. זה הופ0 את 

 18  האגודה לצינור להעברת תקציבי!, להעברת כספי!.

 19  מי זה התריע?  כב' הש' לוי:

 20  רואה חשבו� של האגודה למע� העולי! של זרחי�.  העד, מר ריז:

 21  גילה בעצ! שזה מה שנעשה בפועל? זאת אומרת הוא  כב' הש' לוי:

 22  כ�.  העד, מר ריז:

 23  ואתה ראית את התכתובת הזאת?  כב' הש' לוי:

 24  כ�, ראיתי.  העד, מר ריז:

 25  והמייל, זה הודפס?  כב' הש' לוי:

 26  כ�.  העד, מר ריז:

 27  .315אוקיי. כ�? בהמש0 להחלטות קודמות, באותו עניי� מתקבל ומסומ� ת/  כב' הש' לוי:

 28ש קבצי! שמצורפי! לאימייל הזה. לפי האימייל עצמו, לפי צילו! המס0 אדוני י  עו"ד וייס:

 29  יש קבצי! שמצורפי! אליו. ה! לא חלק מההודעה?

 30  מההודעה?  כב' הש' לוי:

 31  מהמייל אדוני, מהדואר.  עו"ד וייס:

 32  כ�?  כב' הש' לוי:
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 1  אדוני יראה, יש קבצי! שמצורפי! אליו. איפה ה!? זה צרי0 להיות חלק מזה.  עו"ד וייס:

 2  כ�? מה יש ל0 לומר על זה?  כב' הש' לוי:

 3  לא יודע איזה קבצי! כבר.  העד, מר ריז:

 4  כתוב,  עו"ד וייס:

 5  תסתכל.  כב' הש' לוי:

 6, 4שישה קבצי! מצורפי! ככל שאנחנו יכולי! לראות. חשבוניות, זרחי�, זרחי�   עו"ד וייס:

 7  מסמכי! אגב, מסמכי וורד מצורפי! לזה.

 8  כ�?  כב' הש' לוי:

 9  אדוני אי0 אפשר להגיש ראייה ככה?  :עו"ד וייס

 10  כ�? מה אתה אומר על זה?  כב' הש' לוי:

 11לפי דעתי מה שאנחנו רואי! פה למטה זה סרגל כלי! של המס0. אני לא בטוח   העד, מר ריז:

 12  שזה מסמכי! שמצורפי! האמת.

 13, תראה את docלא, זה לא נראה ככה, סרגל כלי!. הוא צודק הסנגור. כתוב ג!   כב' הש' לוי:

 14  זה לא סיומת של סרגל כלי!. docxהסיומת, 

 15  כדי לענות על השאלה אני צרי0,  העד, מר ריז:

 16מתוdownload  ,0אדוני ג! רואי! זה הורדות, הצג את כל ההורדות. הוא עשה   עו"ד וייס:

 17  מתו0,

 18  כ� כנראה זה,  העד, מר ריז:

 19  מתו0 האימייל.  עו"ד וייס:

 20  , זה המס0. זה מראה ל0,זה לא קשור למייל  עו"ד אב� ח�:

 21  לא, לא, אני ג!, סליחה, ג! לי יש (מדברי! ביחד),  עו"ד וייס:

 22  (מדברי! ביחד),  עו"ד אב� ח�:

 23  כשמורידי! זה מופיע למטה.  עו"ד וייס:

 24  נכו�, אבל זה לא בהכרח מההודעה הזאת הורידו.  עו"ד אב� ח�:

 25  אז אי0 נדע?   עו"ד וייס:

 26  טרה, אני לא יכול לדעת. אבל כנראה זה,לא, זה מחשב של המש  העד, מר ריז:

 27  אה זה ג! מחשב של המשטרה?  עו"ד וייס:

 28  זה קבצי! שהורידו מהמייל לפני זה, אז ה! מופיעי! כתוויות בסרגל למטה.  העד, מר ריז:

 29  אתה זוכר אבל א! למייל הזה,  כב' הש' לוי:

 30  לא.  העד, מר ריז:

 31  זה מצורפי!,אתה יודע להגיד בוודאות א! למייל ה  כב' הש' לוי:

 32  לא, לא, ממש לא.  העד, מר ריז:
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 1  אתה לא יודע? אתה לא יכול לשלול את האפשרות שאכ� היו מצורפי!?  כב' הש' לוי:

 2  ממש לא, לא זוכר.  העד, מר ריז:

 3  לא זוכר.   עו"ד קוקוי:

 4  ומה זה המייל הנוספי! ש!? אה זה כל התכתובת?  כב' הש' לוי:

 5  כ�, זה כל התכתובת.   העד, מר ריז:

 6טוב זה, אני לא אוציא את המסמ0 עור0 די� אב� ח�, אבל בהחלט את! צריכי!   ב' הש' לוי:כ

 7  לעשות בדק בית. לבדוק ולתת תשובה,

 8  שוב אדוני, ג! א! נניח שהיה מצור1 קוב3 למסמ0,   עו"ד אב� ח�:

 9  כ�?  כב' הש' לוי:

 10משקל איפה הקוב3, מה המשמעות שלו. מה שכתוב כתוכ� המייל זה מבחינה של   עו"ד אב� ח�:

 11  מה שכתוב.

 12  בסדר, אבל אנחנו רוצי! לדעת. יש,  כב' הש' לוי:

 13  בסדר.  עו"ד אב� ח�:

 14  יש ג! בהערה הזאת א! זה כ0 או לא. לא ג!, בסדר,  כב' הש' לוי:

 15  לא, לא, אני אבדוק את זה.  עו"ד אב� ח�:

 16  ל מאוד להיות,אז א! זה כ0 יכו  כב' הש' לוי:

 17  אני מראש אמרתי שאני אבדוק את הבקשות,  עו"ד אב� ח�:

 18  אוקיי.  כב' הש' לוי:

 19  אבל לקפו3 עכשיו על כל מייל זה לא יעזור.  עו"ד אב� ח�:

 20  יש לכ! מקו! אגב, הישיבה מתארכת פשוט.   כב' הש' לוי:

 21  היה צרי0 לעשות את הכל לפני כ�, לא לבדוק.  עו"ד חימי:

 22  זה אצלכ! כבר שנה, לא שאלת!. עכשיו שאלת! אני אבדוק. לא,  עו"ד אב� ח�:

 23  אני (מדברי! ביחד) לתת ל0 עדכוני! והערות.   עו"ד ג. אדרת:

 24  לא, א! יש ל0 שאלה אני אבדוק אותה, אי� בעיה.  עו"ד אב� ח�:

 25  טוב, הלאה להמשי0.  כב' הש' לוי:

 26  אנחנו ממשיכי!. איזה קשר, א! בכלל,   עו"ד קוקוי:

 27  מה קרה?  כב' הש' לוי:

 28אני פשוט, בסדר מקסימו! אני אשאל את זה אחר כ0. איפה הייתי? אה, אז לא,   עו"ד קוקוי:

 29אז אני אשאל עכשיו. אני מציגה בפני0 מסמ0 ואני שואלת אות0 מה הקשר של0 

 30  למסמ0 הזה? 

 31  . 316ת/  כב' הש' לוי:

 32  מה זה המסמ0 הזה?   עו"ד קוקוי:
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 1יקטיבית שיצרתי אותה לבקשתו של אלי זרחי� והיא, המסמ0 הזה הוא חשבונית פ  העד, מר ריז:

 2שיהיה לו אסמכתא עבור, עבור ההכנסות שהחברה שלו קיבלה מוועדת הארבעה 

 3  והעבירה לאברורה הפקות.

 4  רגע, איזה קשר א! בכלל יש,  עו"ד קוקוי:

 5  כי ג! בש! החברה שלו הגשנו פרויקטי! לוועדת הארבעה.  העד, מר ריז:

 6אוקיי, ואיזה קשר א! בכלל, איזה קשר יש בי� החשבונית הזאת לבי�  אבל למה,  עו"ד קוקוי:

 7  ?315תכתובת המיילי! ת/

 8אני לא רואה קשר ביניה! כי בתכתובת מדובר באגודה למע� העולי! ולא בחברה   העד, מר ריז:

 9  פרטית של אלי.

 10  זה, החשבונית הזאת זה החברה הפרטית?  כב' הש' לוי:

 11  ה הגשנו פרויקטי!. נכו�, כי ג! בשמ  העד, מר ריז:

 12  זה הש! של החברה? אלי את יאיר?  כב' הש' לוי:

 13  אלי את יאיר כ�.   העד, מר ריז:

 14  מה היה היחס של,  עו"ד קוקוי:

 15  .269אבל יש, אלי את יאיר, כ�, תסתכלו בת/  כב' הש' לוי:

 16  כ�, כ�.  עו"ד קוקוי:

 17  אל1 שקלי!.  146יש ש! את אלי את יאיר, פרויקט של   כב' הש' לוי:

 18כ�. אוקיי. מה היה היחס של אלי זרחי� להגשת הפרויקטי! לוועדת הארבעה על   עו"ד קוקוי:

 19  ידי אברורה הפקות, דר0 האגודה שלו? 

 20הוא לא היה מרוצה מזה כי הוא ידע והוא ג! ידע מרואה החשבו� שלו שמה שהוא   העד, מר ריז:

 21צה מזה שהוא עושה זו עבירה והוא התנגד לזה ולא פע! אמר שהוא מאוד לא מרו

 22  נאל3 לתת לנו להגיש את הפרויקטי! בש! הגופי! שלו.

 23  אי0 אתה יודע את זה?  כב' הש' לוי:

 24  כי באחד מהמקרי! הוא אמר לי "תקשיב",  העד, מר ריז:

 25  מי זה הוא?  כב' הש' לוי:

 26  אלי זרחי�.  העד, מר ריז:

 27  כ�?  כב' הש' לוי:

 28אוד מרוויח מזה, אבל למה אני צרי0 "תקשיב אני יודע שאת! מרוויחי! מזה, ד  העד, מר ריז:

 29  את זה?".

 30  למה באמת הוא צרי0 את זה?  כב' הש' לוי:

 31הוא לא צרי0 את זה. לא הייתה לו ברירה לפי דעתי. א! הוא, א! הוא היה כל כ0   העד, מר ריז:

 32  לא מרוצה מזה אבל עדיי� עושה את זה אז כנראה לא הייתה לו ברירה.
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 1  ברירה?למה לא הייתה לו   כב' הש' לוי:

 2  את זה אני לא יודע.  העד, מר ריז:

 3  אוקיי.  כב' הש' לוי:

 4  מה ענית לו כשהוא אמר, כשהוא הביע את חוסר שביעות רצונו?  עו"ד קוקוי:

 5  לא עניתי לו, לא מצאתי בכלל סיבה לענות לו. למה שאני אענה לו?  העד, מר ריז:

 6  מי זאת אלה שאגאל?   עו"ד קוקוי:

 7  רנו לשעבר בבלארוס. את הש! אני כבר לא זוכר אוקיי?אשתו של, שגרי  העד, מר ריז:

 8  ?�של מי? של שגרירנו לשעבר ב  עו"ד קוקוי:

 9  בבלארוס.  העד, מר ריז:

 10  בלארוס. ואי0 אלה,  עו"ד קוקוי:

 11  מה שמה? אלה שאגאל?  כב' הש' לוי:

 12  אלה שאגאל.  עו"ד קוקוי:

 13  כ�.  העד, מר ריז:

 14  שאגאל, יכול להיות.אז כנראה השגריר ג! כ� הוא   עו"ד קוקוי:

 15  מר שאגאל.   עו"ד ג. אדרת:

 16השגריר, השגריר. והשגריר הזה מבלארוסיה הוא, עד כמה שאתה יודע מאיזה   עו"ד קוקוי:

 17  מפלגה? לאיזה מפלגה הוא שיי0?

 18  לישראל ביתנו.  העד, מר ריז:

 19  ומה הקשר בי� שאגאל לאלי זרחי�? א! בכלל יש קשר.  עו"ד קוקוי:

 20! שמעתי מאלי, לפי דעתי זה היה באותה סיטואציה, באותה שיחה שהוא אני פע  העד, מר ריז:

 21  אמר "אני ג! צרי0 להעסיק אותה ותכלס אי� לי מה לעשות איתה, משהו כזה".

 22  מי אמר?  כב' הש' לוי:

 23  אלי זרחי�.  העד, מר ריז:

 24  זאת אומרת מי צרי0 להעסיק את מי?  עו"ד קוקוי:

 25  אלי זרחי� את אלה שאגאל.  העד, מר ריז:

 26  אוקיי, בסדר. מי זה סמסו� קמלמכר?   עו"ד קוקוי:

 27  סמסו� קלמלכר הוא בעל עסק לשירותי הגברה מאשדוד. חבר קרוב של דאוד.  העד, מר ריז:

 28  של?  עו"ד קוקוי:

 29  של דאוד גודובסקי.  העד, מר ריז:

 30  ואיזה קשר א! בכלל יש לו למפלגת ישראל ביתנו?  עו"ד קוקוי:

 31  חרונות הוא, הוא מפיק את האירועי! של המפלגה. לאחרונה? שני! הא  העד, מר ריז:

 32  איזה אירועי! של המפלגה?  עו"ד קוקוי:
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 1  או כנסי! של מרכז המפלגה וכנסי! של פעילי המפלגה.  העד, מר ריז:

 2  אוקיי. ומה הניסיו� שלו בהפקת אירועי!? עד כמה שידוע ל0.  עו"ד קוקוי:

 3  עמי! השתמשתי בשירותי הגברה שלו.  עד כמה שידוע לי אי� לו, אני מספר פ  העד, מר ריז:

 4אתה אמרת שסמסו� קמלמכר מפיק את האירועי! האלה לאחרונה. ומי הפיק   עו"ד קוקוי:

 5  את האירועי! של המפלגה לפניו?

 6  אברורה הפקות.  העד, מר ריז:

 7  באיזה שני!?  עו"ד קוקוי:

 8  מי מי? לא שמעתי.  כב' הש' לוי:

 9  אברורה הפקות.  העד, מר ריז:

 10  אה. כ�?  לוי:כב' הש' 

 11  באיזה שני!? אתה יכול להגביר את הקול?  עו"ד קוקוי:

 12  . 2012. עד 9או  2008להערכתי משנת   העד, מר ריז:

 13  מה עשית!? מה עשתה אברורה הפקות? 2012ל 2008, בי� 8מה היה בי�   עו"ד קוקוי:

 14  צמאות.הפקת אירועי! של המפלגה. כנסי! של מרכז המפלגה, חגיגות של ימי ע  העד, מר ריז:

 15  אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 16אדוני אני אנצל את ההפוגה בדברי חברתי. לגבי האימייל הקוד! ע! החשבונית,   עו"ד וייס:

 17, חבל שחבריי מוסרי! תשובות לא מוסמכות לבית המשפט. delayמצטער שאני ב

 18לפי התמליל של העדות של העד מהתארי0 הזה והמסמ0 הזה, זה מסמכי! 

 19ה לא מסמכי! שהועברו על ידי המשטרה. הוא אומר "אני שהועברו על ידי העד. ז

 20מציג ל0 ויש לי את זה בכמה חלקי!" ואני מזמי� את חברי להצליב אחד מול 

 21  השני.

 22  עוד פע!, כל מה שאמרתי זה שנבדוק את הבקשה.  עו"ד אב� ח�:

 23אבל א! אנחנו מתנגדי! אתה לא יכול להגיד לו, להסתמ0 על דברי העד שהוא   עו"ד וייס:

 24ומר "זה המשטרה הדפיסה את זה" כי יש הבדל באמת א! המשטרה הדפיסה א

 25  את זה ובי� א! העד הדפיס את זה.

 26  אבל יש, יש מזכר,  עו"ד קוקוי:

 27אבל עור0 די� וייס הוא מעיד בבית המשפט וזו עדותו. א! יש סתירה למה שהוא   כב' הש' לוי:

 28  אמר,

 29  לא, יש סתירה למה שחבריי אמרו.  עו"ד וייס:

 30  אני אמרתי שאני אבדוק.  אב� ח�:עו"ד 

 31  לא, כשאמרת! "זה מסמכי! שהודפסו",  עו"ד וייס:

 32  חלק ה! אמרו שאכ� הודפס, חלק אמרו,  כב' הש' לוי:
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 1  אבל יש מזכר שאומר שהודפסו.  עו"ד קוקוי:

 2  זה אי אפשר,  עו"ד וייס:

 3  יש מזכר שאומר שהודפסו.  עו"ד קוקוי:

 4  ו ויש דברי! שהוא הביא.אני יודע שיש דברי! שהודפס  עו"ד אב� ח�:

 5  איפה? תפני אותנו.  עו"ד וייס:

 6  אתה רוצה שאני אפנה? אנחנו אעשה עכשיו הפסקה.  עו"ד קוקוי:

 7  אני ממתי� לקבלת תשובה מוסמכת עור0 די� אב� ח�.  כב' הש' לוי:

 8  אז אנחנו,  עו"ד קוקוי:

 9שהוא מביא ג! זה מיו! החקירה הראשו� שלו לאחר הסכ!, זה היו! הראשו�   עו"ד קליי�:

 10  מסמכי! איתו. הוא מביא המו� המו� מסמכי! במסגרת החקירה.

 11  כ�, זה לא יכול להיות,  עו"ד וייס:

 12  זה לא בהמש0 הדר0.  עו"ד קליי�:

 13אבל איזה מסמכי! שייכי! לחלק הזה ואיזה מסמכי! אכ� הודפסו? זה התביעה   כב' הש' לוי:

 14  תבדוק.

 15  אנחנו נעשה את הבדיקה.  עו"ד קוקוי:

 16והשאלה שא! העד מביא אדוני מסמכי! שלא מצורפי! לה! נספחי!, אז ה! ג!   וייס:עו"ד 

 17ואולי  desktopלא הולכי! לאסו1 את הנספחי! ואחרי זה אומרי! אולי זה על ה

 18  ג! (מדברי! ביחד).

 19  בסדר, לא קרה כלו!. אני אנחה את המושבעי! להתעל! א! יהיה צור0.  כב' הש' לוי:

 20  שבעי!.אדוני אי� מו  עו"ד וייס:

 21  אה, לא אי�? לא שמתי לב. טוב שאת! מעירי! אותי. תמשיכו, כ�?  כב' הש' לוי:

 22אני רוצה עכשיו לעבור על החלק של ההוצאות שקשורות לפרויקט ודיברת על   עו"ד קוקוי:

 23הכנסות שאברורה הפקות הפיקה מהפרויקטי! האלה ומה היו ההוצאות ועל מה 

 24  ה� הלכו? 

 25ברורה שילמה לאמני! שהשתתפו בפועל בפרויקטי!. אברורה אוקיי, אז א  העד, מר ריז:

 26שילמה לשירותי! לוגיסטיי! כאשר היה צור0. א! זה שכירות של האול! או 

 27  הגברה או כאלה ואברורה שילמה עשרה אחוז לדאוד מס0 הפרויקט.  

 28  מס0 הפרויקט.  עו"ד קוקוי:

 29  לא מהרווח, מהסכו! שהתקבל מוועדת הארבעה.  העד, מר ריז:

 30  אל1 שקל, כמה שילמת!? 150זאת אומרת שא! קיבלת!   הש' לוי: כב'

 31  .15  העד, מר ריז:

 32  אי0 שילמת!?  כב' הש' לוי:
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 1השאלה היא יותר לנלי. אני פע! או פעמיי! נסעתי להביא את הכס1 לדאוד למטה   העד, מר ריז:

 2של המפלגה. פגשתי אותו בחו3, מחו3 למטה וכמה פעמי! עשיתי לו הפקדות 

 3  . אבל,לחשבו� בנק

 4  ?�פגשת אותו מחו3 למטה ו  כב' הש' לוי:

 5  הבאתי לו כס1 מזומ�.   העד, מר ריז:

 6  ?�אוקיי. ו  כב' הש' לוי:

 7וכמה פעמי! עשיתי לו הפקדות לחשבו� בנק, אבל זה פעמי! ספורות. לרוב נלי   העד, מר ריז:

 8  הייתה איתו בקשר והעבירה לו כס1.

 9  יזה חשבו�?מחשבו� הבנק, מאיזה חשבו� לא  כב' הש' לוי:

 10  פשוט הפקדתי לו כס1 בחשבו� הבנק, הפקדה בקופה.  העד, מר ריז:

 11  אה הפקדת מזומני! בחשבו� הבנק שלו? הפרטי שלו?  כב' הש' לוי:

 12  נכו�.  העד, מר ריז:

 13  שאי0 ידעת אותו?  כב' הש' לוי:

 14  אני קיבלתי אותו מנלי.  העד, מר ריז:

 15  של נלי?מנלי? אי0 אתה יודע לגבי הפעולות   כב' הש' לוי:

 16  ממנה.  העד, מר ריז:

 17  מה היא סיפרה ל0?  כב' הש' לוי:

 18היא סיפרה לי כמה פעמי! שהביאה לו כס1 או סיפרה לי כמה פעמי! שהביאה   העד, מר ריז:

 19  כס1 לפאינה. 

 20  אתה יכול לפרט מה היא סיפרה ל0?  עו"ד קוקוי:

 21זוכר שנלי אחרי שפאינה הייתה אצלנו בבית בבאר שבע, כ�, אחת מהפעמי! אני   העד, מר ריז:

 22  אמרה לי "אוקיי, שמתי לה כס1 בתיק".

 23  יש עוד משהו שאתה זוכר? יש עוד משהו שאתה זוכר?  עו"ד קוקוי:

 24  לא.  העד, מר ריז:

 25  בהקשר של,  עו"ד קוקוי:

 26ל אביב לא, נראה לי הייתה פע! אחת שהייתה בפגישה איתה או רק ע! פאינה בת  העד, מר ריז:

 27  והיא ג! אמרה לי שהיא שמה לה כס1 בתיק בבית קפה. 

 28  אני רוצה להפנות אות0,  עו"ד קוקוי:

 29  התשלו! היה פר פרויקט?  כב' הש' לוי:

 30  כ�.  העד, מר ריז:

 31  והעיתוי שלו ג! פר פרויקט? כל פע! שמסתיי! פרויקט?  כב' הש' לוי:
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 1י קשר לסיו! פרויקט. כשהיינו לא, כל פע!, כל פע! שהיינו מקבלי! כס1, בל  העד, מר ריז:

 2מקבלי! כס1 נלי הייתה משלמת, לפחות בהתחלה. יותר מאוחר שנלי לא 

 3  (מדברי! ביחד),

 4  מה זה בהתחלה?  כב' הש' לוי:

 5  .2008 � 2007בשני! הראשונות,   העד, מר ריז:

 6  ואחר כ0?  כב' הש' לוי:

 7ייתה משלמת כשהייתה יותר מאוחר שלא היינו מסוגלי! לשל! בזמ�, אז נלי ה  העד, מר ריז:

 8  מסוגלת. ג! א! הייתה מקבלת כס1 לא תמיד הייתה מעבירה אות! בזמ�.

 9  אוקיי.  כב' הש' לוי:

 10, רשימת הפרויקטי!. על אלו מהאירועי! 305אני רוצה להפנות אות0 שוב לת/  עו"ד קוקוי:

 11  שמופרטי! פה את! שילמת! עשרה אחוז לגודובסקי?

 12  תי עליה! וי.על כל הפרויקטי! ששמ  העד, מר ריז:

 13  למי יועדו העשרה אחוז האלה שאת! שילמת! לגודובסקי?  עו"ד קוקוי:

 14  פרויקטי!.  16זה   כב' הש' לוי:

 15  להערכתי הכס1 היה מיועד לפאינה.   העד, מר ריז:

 16אתה התחלת לספר על הדר0 שבה שילמת לדאוד. כל פע! אמרת שאתה מסרת לו   עו"ד קוקוי:

 17א נדבר קוד! כל על המזומ� שמסרת אותו מזומ� באופ� אישי וג! הפקדת. בו

 18באופ� אישי. כמה כס1 היה בכל פע!? כלומר באיזה סכומי! מדובר? אתה יכול 

 19  לפרט את זה?

 20  אל1 שקל, לפי מה שאני זוכר.  5להערכתי אני הבאתי לו לירושלי! פעמיי!   העד, מר ריז:

 21  וכמה פעמי! אתה הבאת לו כס1 לירושלי!?   עו"ד קוקוי:

 22  פעמיי!. או פע! אחת, פע! אחת. כ�, פע! אחת.   ז:העד, מר רי

 23אני רוצה לרענ� את זיכרונ0. במשטרה אתה נתת מספר אחר של פעמי!, ואני   עו"ד קוקוי:

 24  . שאלו אות28.7.2014,0מפנה להודעה מ

 25  איזה שורה?  עו"ד חימי:

 26  רגע.   עו"ד קוקוי:

 27  נכו�?שקל  10,000שקל זה כמו משהו כמו  5000פעמיי!   כב' הש' לוי:

 28  פע! אחת הוא אמר.  עו"ד ג. אדרת:

 29  הוא אמר פע! אחת.  עו"ד וייס:

 30  אה פע! אחת?  כב' הש' לוי:

 31  פע! אחת,  עו"ד קוקוי:

 32  הבאתי פע! אחת אני הבאתי לו מזומ� לירושלי!.  העד, מר ריז:
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 1  והפקדות?  כב' הש' לוי:

 2  הפקדות כמה?  עו"ד קוקוי:

 3  .3הפקדות עשיתי פעמיי! או   העד, מר ריז:

 4  של איזה סכומי!?  הש' לוי:כב' 

 5  שקל. 4000שקל, של  2000של קטני! יותר, של   העד, מר ריז:

 6  אז זה לא סכומי!, לא מצטבר לסכומי! משמעותיי!. א! אתה אומר,  כב' הש' לוי:

 7סליחה שאני קוטע אות0, זה לא אמור להצטבר. זה מקרי! כנראה שנלי לא   העד, מר ריז:

 8לה זמ�, משהו כזה. אני עסקתי בהעברת כספי! הייתה מסוגלת להגיע או לא היה 

 9  פעמי! ממש בודדות. זה לא היה פ� שלי.

 10הבנתי. אז אי0 אתה מסביר את הפער בי� הסכומי! האלה לבי� הסכו! שאתה   כב' הש' לוי:

 11פרויקטי!  16אומר ששילמת! בגי� כל הפרויקטי! של וועדת הארבעה? יש פה 

 12  שסימנת בווי,

 13  אני,  העד, מר ריז:

 14  אל1 שקלי!.  240אל1 שקל שזה עשרה אחוז, זה כ 15כפול   הש' לוי:כב' 

 15  אני,  העד, מר ריז:

 16  אז אי0 אתה מסביר את הפער?  כב' הש' לוי:

 17אני בטוח שכל שאר הכס1, לפחות זה מה שאני יודע מנלי, שזה מה שהיא שילמה   העד, מר ריז:

 18  לנלי ולפאינה.

 19  מ0 מה אתה כל כ0 בטוח?למה אתה כל כ0 בטוח? מעבר, על ס  כב' הש' לוי:

 20כי באותה תקופה היינו בני זוג ונהוג לעדכ� אחד את השני בדברי! אמיתיי!. על   העד, מר ריז:

 21  סמ0 זה אני בטוח שמה שאמרה לי זה אמת.

 22  אוקיי. כ� גברת קוקוי.  כב' הש' לוי:

 23אני רק רוצה לרענ� את זיכרונ0. כשאתה נשאלת, ואני מפנה אות0 להודעה   עו"ד קוקוי:

 24כי מתחילת המשפט.  115שורות, טוב אני אתחיל משורה  26.3.2014, 26.3.2014מ

 25אתה אמרת לחוקר "לשאלת0 הא! זה נעשה בבת אחת", שאלו אות0 על 

 26התשלומי! הא! זה נעשה בבת אחת על כל האירועי!. "אני משיב שהכספי! לא 

 27  הועברו בבת אחת אלינו אלא חלקי! ישירות אלינו וחלק!",

 28  לא, לא, לא, את לא צריכה להקריא לפרוטוקול את כל (מדברי! ביחד),  רת:עו"ד ג. אד

 29  אז אני לא אקריא, אני לא אקריא, אני רק (מדברי! ביחד),  עו"ד קוקוי:

 30  (מדברי! ביחד).  עו"ד ג. אדרת:

 31  אתה אומר, 119אני מפנה, הנה בעמוד   עו"ד קוקוי:

 32  שורה?   עו"ד ג. אדרת:
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 1  אתה אומר, 119קצת יותר למטה. בשורה בשורה סליחה, זה   עו"ד קוקוי:

 2  תראי לו, תראי לו.   עו"ד ג. אדרת:

 3  אוקיי.  העד, מר ריז:

 4  אז אי0 מה שאתה אומר,  עו"ד קוקוי:

 5  אתה נזכר?  כב' הש' לוי:

 6  כ�, זה אותו פע! שהגעתי למטה של המפלגה והוא ירד אליי לרכב.  העד, מר ריז:

 7  מה קרה באותה פע!?  כב' הש' לוי:

 8  שילמתי לו כס1 מזומ�.  ז:העד, מר רי

 9  אבל אתה אומר פה במספר הזדמנויות, פה הוא לא אומר פע! אחת.  עו"ד קוקוי:

 10את האמת כרגע עכשיו אני זוכר פע! אחת ספציפית. יכול להיות שהיו עוד כמה   העד, מר ריז:

 11  פעמי!. 

 12  טוב. בוא נדבר על הפקדות. כמה הפקדות אתה עשית?   עו"ד קוקוי:

 13  פעמי!, אני לא זוכר בדיוק. 4או  3פקדתי ה  העד, מר ריז:

 14  ומה היו סכומי ההפקדות?  עו"ד קוקוי:

 15  שקל. פחות או יותר זה הסכומי!.  4000שקל,  2000כל פע! סכו! אחר,   העד, מר ריז:

 16  .27.7.2014אני רוצה לרענ� את זיכרונ0 ג! בקטע הזה ואני מפנה להודעה מ  עו"ד קוקוי:

 17  כ�?  העד, מר ריז:

 18  ,12שורות   :עו"ד קוקוי

 19  תראו לו בבקשה.  כב' הש' לוי:

 20  .12כ�. משורה   עו"ד קוקוי:

 21  כ�.   כב' הש' לוי:

 22  פעמי!. 4או  3אוקיי. כ�? התשובה שלי לפי דעתי   העד, מר ריז:

 23  לא, אני, אני,  עו"ד קוקוי:

 24  לשאלת0,  העד, מר ריז:

 25  תמשי0.  עו"ד קוקוי:

 26  כ�.  העד, מר ריז:

 27  לא, אל תקרא.  עו"ד קוקוי:

 28  אוקיי.  מר ריז:העד, 

 29  אני שאלתי לגבי הסכו!.  עו"ד קוקוי:

 30  אוקיי.  העד, מר ריז:

 31  אז מה היו הסכומי! של ההפקדות?   עו"ד קוקוי:

 32  או, פחות או יותר, 4000כי,   העד, מר ריז:
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 1  לא, תקרא את מה שכתוב פה.  עו"ד קוקוי:

 2  כ�, אני קראתי.  העד, מר ריז:

 3  ואתה,  עו"ד קוקוי:

 4  נזכרת?  כב' הש' לוי:

 5  כ�, נזכרתי, אוקיי.  עד, מר ריז:ה

 6  ומה תשובת0?  כב' הש' לוי:

 7  שקל בפע! אחת. 10,000שקל. כנראה לא זכרתי נכו� שהפקדתי  4000כ  העד, מר ריז:

 8  שקל? 4000מה שאתה זוכר עכשיו שהפקדת מספר פעמי! סכומי! של כ  כב' הש' לוי:

 9  שקל כ�, בכל אחת מהפעמי!. 4000כ  העד, מר ריז:

 10  ? זה לא היה נכו�?10,000ומה לגבי ה  עו"ד קוקוי:

 11  זה לא היה נכו�.  העד, מר ריז:

 12  זה לא היה נכו�, אוקיי. מהיכ� הגיע הכס1 לצור0 התשלומי! האלה?  עו"ד קוקוי:

 13  מהיכ� הוא הגיע?  העד, מר ריז:

 14  כ�.  עו"ד קוקוי:

 15  כ�?   כב' הש' לוי:

 16  מאיפה היה ל0 כס1 לשל!?  עו"ד קוקוי:

 17  ! מוועדת הארבעה במסגרת הפרויקטי!. קיבלנו אות  העד, מר ריז:

 18  אל תפריע.  כב' הש' לוי:

 19כ�, אל תפריע לי. באיזה שלב, אתה אמרת באיזה שלב את! שילמת!. אני רוצה   עו"ד קוקוי:

 20  . ואני,281להציג ל0 תדפיס מחשבונו של דאוד גודובסקי שהוא כבר סומ�. ת/

 21  שאמרת מקוד!.  לפני כ�. בהקשר של מה 268תראו לו את ת/  כב' הש' לוי:

 22  ? נו? זה זה. זה בדיוק העמוד שאני, 268  עו"ד קוקוי:

 23  .268ת/  כב' הש' לוי:

 24  . 281זה העמוד הראשו� של  268  עו"ד קוקוי:

 25  יכול להיות, זה אני לא זוכר. אבל בכל מקרה,  כב' הש' לוי:

 26  כ�.  עו"ד קוקוי:

 27  תסתכל ש!.  כב' הש' לוי:

 28  זה בדיוק מה שאני הראיתי.  עו"ד קוקוי:

 29  כ�, ואני רואה ש! הפקדה. כ�?  כב' הש' לוי:

 30  למאי, 15כ�, יש ש! הפקדה שהיא אפילו מודגשת מ  עו"ד קוקוי:

 31  .5.11ל  עו"ד ג. אדרת:

 32  .9,950, הפקדה של 11למאי  15כ� מ  עו"ד קוקוי:
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 1  שקל. 9,950  כב' הש' לוי:

 2  אוקיי.  העד, מר ריז:

 3  כ�?  עו"ד קוקוי:

 4  מה אתה אומר?  כב' הש' לוי:

 5כנראה, כרגע אני לא זוכר את ההפקדה הזו. אבל כנראה במעמד החקירה כ�   ריז: העד, מר

 6זכרתי אותה. אי� מצב שאני ביצעתי את ההפקדה, היא מופיעה בתדפיס. אי� פה 

 7  מה להכחיש. כ�, כנראה הפקדתי אותה, כ�.

 8  מה שאמרת בעצ!,  כב' הש' לוי:

 9  זה לא אומר שאני זוכר אותה.  העד, מר ריז:

 10  הא! זה מזכיר ל0?   י:כב' הש' לו

 11לא, לא. את התארי0 הזה אני לא זוכר, מה עשיתי באותו יו! אני בטוח לא זוכר,   העד, מר ריז:

 12  זה היה לפני שני!.

 13  כ�.  כב' הש' לוי:

 14  אבל סביר להניח שא! זה מופיע בתדפיס אז כ� הפקדתי לו ג! את הסכו! הזה.  העד, מר ריז:

 15  שקל? 10,000אז כ  כב' הש' לוי:

 16  כ�.  מר ריז:העד, 

 17  טוב.  עו"ד קוקוי:

 18  טוב.   כב' הש' לוי:

 19? למה הסכו! הזה? למה הוא כזה 9,950, שיישאר אצל0, למה זה 9,950למה זה   עו"ד קוקוי:

 20  לא עגול?

 21  אמר לפני רגע שהוא לא זוכר.  עו"ד ג. אדרת:

 22  לא יודע מה להגיד ל0.  העד, מר ריז:

 23  אוקיי.   עו"ד קוקוי:

 24  סיבה כלשהי, התחשבנות כלשהי, כנראה הייתה  העד, מר ריז:

 25  אתה זוכר,  עו"ד קוקוי:

 26שקל כעמלה על ההפקדה. לא  50והבנק לקח  10,000או יכול להיות שהפקדתי   העד, מר ריז:

 27  זוכר.

 28  אתה זוכר לאיזה פרויקט זה קשור?  עו"ד קוקוי:

 29  לא, את זה אני לא זוכר.  העד, מר ריז:

 30כי אתה זכרת לאיזה פרויקט זה קשור. אני מפנה אני, אז אני ארענ� את זיכרונ0   עו"ד קוקוי:

 31  . אז תקרא. 34החל משורה  28.7.2014להודעה מ

 32  כל מיני הפקדות,  העד, מר ריז:
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 1  לא, לא, אל תקרא בקול.   עו"ד קוקוי:

 2  אוקיי.  העד, מר ריז:

 3  כ�, נזכרת?  כב' הש' לוי:

 4  נזכרת למה זה קשור,  עו"ד קוקוי:

 5  לא.  העד, מר ריז:

 6  קדה הזאת? וכשאמרת את מה שאמרת במשטרה, אתה זכרת?ההפ  עו"ד קוקוי:

 7  כנראה שכ�. הגיוני בהחלט.  העד, מר ריז:

 8  מה הגיוני? אני לא,  כב' הש' לוי:

 9  אז אולי תקריא לנו שנשמע מה הגיוני.  עו"ד וייס:

 10אה אוקיי, חשבתי זה מולכ!. כנראה זכרתי שזה בגי� שני פרויקטי! ספציפיי!   העד, מר ריז:

 11ליטה ששולמו לאברורה הפקות בתאריכי! סמוכי! לתארי0 של משרד הק

 12  ההפקדה.

 13  איזה פרויקטי!?   כב' הש' לוי:

 14  את זה אני לא זוכר וג! אז לא זכרתי. א! אתה מתכוו� לשמות הפרויקטי!.  העד, מר ריז:

 15  אבל א! מקריאי! אז "בכל המקומות",  עו"ד ג. אדרת:

 16  אז,  עו"ד קוקוי:

 17  "ייתכ�", ג! בהודעות לא רק עכשיו.ו"ככל הנראה",   עו"ד ג. אדרת:

 18  אז אני אקריא את התשובה,  עו"ד קוקוי:

 19  וזה לא נאמר לפרוטוקול.  עו"ד ג. אדרת:

 20  אני אקריא את התשובה ע! כל הכנראה.  עו"ד קוקוי:

 21  לא, לא צרי0 להקריא. מה שהוא אמר אמר ואת הכנראה הוספנו.  עו"ד ג. אדרת:

 22  אומר שהוגשו מתי?אז שני פרויקטי! אתה   עו"ד קוקוי:

 23  . 2011בשנת   העד, מר ריז:

 24  ?2011  כב' הש' לוי:

 25  לפי דעתי כ�.   העד, מר ריז:

 26  . 2011אבל זה לא מה שאתה אומר פה. אתה אומר שזה תשלו! ב  עו"ד קוקוי:

 27  אנחנו ברענו� עכשיו? מזכירי! לו שוב פע!?  עו"ד קליי�:

 28  תקריאי את זה כמו צרי0 כדי שנדע.  עו"ד אב� ח�:

 29  לא, ברענו� לא מקריאי!. נותני! לעד לקרוא,  ג. אדרת:עו"ד 

 30  פעמי!, אז שנבי� על מה הוא מדבר. 10לא, אי אפשר אבל להתייחס   עו"ד אב� ח�:

 31  אבל א! כבר (מדברי! ביחד),  עו"ד וייס:

 32  כי זה כל פע! חלק,  עו"ד קוקוי:
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 1  לא מההודעה, כי התמלילי! לא נאמני! להודעות.  עו"ד וייס:

 2  ההודעות לא נאמנות לתמליל.  עו"ד ג. אדרת:

 3  כ�, נכו�.  עו"ד וייס:

 4  תמיד (מדברי! ביחד) התמליל. אז מה, מה נתת לו לקרוא, תמליל או הודעה?  כב' הש' לוי:

 5  הודעה.  עו"ד קוקוי:

 6  למה?  כב' הש' לוי:

 7  טוב אז אנחנו נמצא תמליל ונית� לקרוא,  עו"ד קוקוי:

 8  מה שנוח.   דובר:

 9  ה במקו!.לא, בהחלט הער  כב' הש' לוי:

 10  טוב.  עו"ד קוקוי:

 11  צרי0 להראות את התמליל.  כב' הש' לוי:

 12  אז אנחנו נראה אותו.  עו"ד קוקוי:

 13  א! יש תמליל.  כב' הש' לוי:

 14  יש תמליל.  עו"ד קוקוי:

 15  יש תמליל לכל ההודעות. אדוני בתמלילי! לא,  עו"ד וייס:

 16  אז ל0 אי� שאלה.  כב' הש' לוי:

 17  מה (מדברי! ביחד),  עו"ד וייס:

 18  (מדברי! ביחד),  קוקוי: עו"ד

 19  בוודאי.   כב' הש' לוי:

 20  אז תמצא את הזה. זה ממש בהתחלה, זה צרי0 להיות בהתחלה. תו0 כדי,  עו"ד קוקוי:

 21  תמשיכי.  כב' הש' לוי:

 22אנחנו נמשי0 ואחר כ0 אנחנו נחזור לעניי� של הפרויקטי!. אני רוצה להציג ל0   עו"ד קוקוי:

 23  ? מה זה המייל הזה ואי0 אתה קשור אליו?מייל, שהוא צילו! מס0. מה אתה זוכר

 24המייל הזה נשלח ממני לדאוד גודובסקי ומה הטופס שצירפתי למייל אני פשוט   העד, מר ריז:

 25  לא זוכר. זה טופס כלשהו של משרד הקליטה, אבל מהו אני לא זוכר.

 26אבל מה זה הטופס? זאת אומרת למה הטופס המתייחס? מה הפעולה שהטופס   עו"ד קוקוי:

 27  ה מגל!?הז

 28  זה הודעה לביקורת, ביקורת בעבור הפקות לדעתי. יכול להיות שלא.  העד, מר ריז:

 29  טוב. אני,  עו"ד קוקוי:

 30  איפה הקוב3 שמצור1?  עו"ד וייס:

 31  פה, תסתכלו.  עו"ד קוקוי:
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 1על מה אני אסתכל? אפילו א! אני אגדיל את זה בטלסקופ זה לא יכולי! לראות   עו"ד וייס:

 2  מה כתוב כא�.

 3  זה הקוב3 שמצור1,  וקוי:עו"ד ק

 4  לא, לא, לא, יש קוב3 את יודעת שמצור1 שצרי0 להדפיס אותו.  עו"ד וייס:

 5  לא, זה מה שיש.  עו"ד קוקוי:

 6  אפשר לראות?   עו"ד וייס:

 7  כ�? אתה יודע להגיד על זה משהו?  כב' הש' לוי:

 8  לדאוד.כל מה שאני זוכר זה שזה טופס כלשהו של משרד הקליטה ששלחתי   העד, מר ריז:

 9  אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 10  ואלה הקבצי! המצורפי!?  כב' הש' לוי:

 11אלו הטפסי! המצורפי!. אנחנו נבדוק ג! את זה. השאלה שלי למה אתה שלחת,   עו"ד קוקוי:

 12  דר0 אגב, בוא נעזוב את המייל בינתיי!.

 13  .317ת/  כב' הש' לוי:

 14  רגע,  עו"ד ג. אדרת:

 15עשרה אחוז מהתמיכה שאתה קיבלת  אי0 את!, אתה אמרת שאתה שילמת  עו"ד קוקוי:

 16מוועדת הארבעה לדאוד. אי0 דאוד וידא שמה שאת! משלמי! לו זה באמת עשרה 

 17  אחוז ולא חמישה אחוז ולא אחוז אחד? 

 18  כי הוא ידע בדיוק מה אישרה הוועדה, מה שול!.  העד, מר ריז:

 19  מאיפה הוא ידע מה אישרה הוועדה? מי אמר לו?  עו"ד קוקוי:

 20אני מניח שמרשלה. בטוח שהוא ידע את זה ג! מאיתנו, מנלי. אבל היו לו דרכי!   העד, מר ריז:

 21  ג! לבדוק את זה.

 22  איזה דרכי! היו לו לבדוק את זה?  עו"ד קוקוי:

 23למשל לקבל אישור של הוועדה, א! מתקבל טופס אישור של הוועדה מופיע   העד, מר ריז:

 24  הסכו! שאושר על ידי הוועדה בטופס.

 25אוד שלא קשור לוועדת הארבעה ולא קשור למשרד הקליטה, יכול לקבל אי0 ד  עו"ד קוקוי:

 26  טופס של אישור הוועדה? 

 27  כנראה היו לו דרכי!. דר0 אותה רשלה.  העד, מר ריז:

 28  דר0 אותה רשלה?   עו"ד קוקוי:

 29  אני חושב שג! שלחנו לו סכומי! שאישרו לנו ג! דרכנו.  העד, מר ריז:

 30  מה שלחת! לו?  עו"ד קוקוי:

 31את האישורי! של, של הוועדה ג! בעצמנו. אבל הוא לא היה צרי0 את זה, הוא   יז:העד, מר ר

 32  יכול היה לקבל את זה ג! בלעדינו.
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 1  אוקיי. אני רוצה להציג ל0, אני רוצה לדבר על הביקורת.   עו"ד קוקוי:

 2  על מה?  כב' הש' לוי:

 3  ו את התמליל.אה אז אני, אז לפני שאני אדבר על הביקורת אני, אנחנו מצאנ  עו"ד קוקוי:

 4  כ�?  כב' הש' לוי:

 5תסתכל. אני רוצה להציג ל0, הנה. אז בחזרה לפרויקטי! שבגינ! שולמו, הופקדו   עו"ד קוקוי:

 6  שקל, אומר ל0 חוקר "אני רוצה להציג ל0", 9,950בחשבו� של דאוד 

 7  אולי תתנו לו לקרוא?  עו"ד ג. אדרת:

 8  כ�, כ� בוודאי.  כב' הש' לוי:

 9  ו בבקשה לעמוד,ותפני אות  עו"ד קליי�:

 10  תציגו לו את התמליל.   כב' הש' לוי:

 11  הנה.  עו"ד קוקוי:

 12  זה מה שצרי0 לעשות.  כב' הש' לוי:

 13  אני רוצה להציג ל0.  עו"ד קוקוי:

 14  איזה עמוד ושורה?  עו"ד קליי�:

 15  אז זה עמוד,  עו"ד קוקוי:

 16  זה מספר עמודי!,  עו"ד חימי:

 17  .3לא, לא, לא, אבל זה מתחיל מעמוד   עו"ד קוקוי:

 18  במר3? 26  ו"ד קליי�:ע

 19  , "רוצה להציג ל0 את". 32שורה  3עמוד  28.7  עו"ד קוקוי:

 20  אוקיי כנראה זה תאריכי! שזכרתי אז בחקירה.  העד, מר ריז:

 21  טוב, אז אתה יכול עכשיו לספר מה זכרת אז בחקירה?  עו"ד קוקוי:

 22שקל, כנראה שזו הפקדה בגי� אחד  9,950של השזה, א! אני מתייחס להפקדה   העד, מר ריז:

 23  מהפרויקטי! של הקליטה. איזה מה! ספציפיי!,

 24  אתה יכול למק!, שוב פע!,  עו"ד קוקוי:

 25  אני לא ידעתי להסביר בחקירה וג! עכשיו לא.  העד, מר ריז:

 26  מבחינת הזמ� לפחות, מתי התקיי! הפרויקט הזה שאתה מדבר עליו?  עו"ד קוקוי:

 27, כי התשלומי! של וועדת הארבעה באי! מספר חודשי! לפחות 2010ראה בכנ  העד, מר ריז:

 28  אחרי ביצוע הפרויקט.

 29  אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 30  טוב.  כב' הש' לוי:

 31. מה 270אני רוצה להציג ל0 מייל נוס1. צילו! מס0. ואני ג! רוצה להציג ל0 ת/  עו"ד קוקוי:

 32  זה המייל הזה? מה הקשר של0 אליו?  
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 1  הזה שלחתי לדאוד הודעה מוועדת הארבעה על ביקורת באברורה הפקות.במייל   העד, מר ריז:

 2  ?270אוקיי. ומה זה ת/  עו"ד קוקוי:

 3  זו ההודעה עצמה.  העד, מר ריז:

 4  זו ההודעה עצמה. למה שלחת לדאוד הודעה על ביקורת באברורה הפקות?  עו"ד קוקוי:

 5  .318ת/  כב' הש' לוי:

 6י שיטפל בבקשתי, לבקשתה של נלי, בכ0 שלחתי לו את ההודעה הזאת כד  העד, מר ריז:

 7שהתעוררו חשדות כלשה! כלפי אברורה הפקות מבחינת וועדת הארבעה על אי 

 8תקינות בדוחות שהגשנו בגי� הפרויקטי!. כדי שהוא יידע בדיוק במה מדובר אז 

 9  צירפנו לו את ההודעה עצמה.

 10  ממה את! חששת!?   עו"ד קוקוי:

 11פי, פשוט נלי נלחצה מכ0 שהיא קיבלה את ההודעה לא חששנו ממשהו ספצי  העד, מר ריז:

 12  הזאת. 

 13  ומה, זאת אומרת א! הכל תקי� והכל כבר מסודר מראש, למה היא נלחצה?   עו"ד קוקוי:

 14  היא נלחצה כי לא הבינה מה הסיבה שישנה ביקורת א! הכל תקי� ומסודר מראש.  העד, מר ריז:

 15  הועברה לדאוד? ומה דאוד, ומה קרה אחרי שההודעה הזאת  עו"ד קוקוי:

 16לא שמענו יותר על הביקורת. הביקורת לא הגיעה אלינו, לא יצרה איתנו קשר.   העד, מר ריז:

 17  פשוט יותר לא שמענו עליה.

 18  מה הייתה סיבת הביקורת אתה יודע?  עו"ד קוקוי:

 19  לא. אני מניח,  העד, מר ריז:

 20  יותר מעניי� מה הסיבה לאי ביקורת.  כב' הש' לוי:

 21  מניח שמישהו,אני   העד, מר ריז:

 22  מה זה מניח? (מדברי! ביחד) א! הוא יודע, הוא אמר לא.  עו"ד ג. אדרת:

 23אני לא קיבלתי מא1 אחד לעול! הסבר מה הסיבה לביקורת, לכ� אני יכול רק   העד, מר ריז:

 24  להניח.

 25  אתה לא שמעת מא1 אחד א1 פע! מה היא הסיבה לביקורת?   עו"ד קוקוי:

 26  הסיבה לביקורת?הא! אתה ידוע מה   כב' הש' לוי:

 27  לא.  העד, מר ריז:

 28  כ�, הערה לא במקו!. אי�, הנחות כל אחד יכול להניח. אתה לא יודע?  כב' הש' לוי:

 29אני רק, מה הייתה הסיבה לזה שהביקורת לא התקיימה? זאת אומרת אתה לא   עו"ד קוקוי:

 30  שמעת, למה לא?

 31מבחינה עובדתית, יותר לא ג! על זה אני לא יכול לדעת. מה שאני יכול לדעת   העד, מר ריז:

 32שמענו על הביקורת. דאוד אמר לנלי "יותר אי� מה לדאוג. רק שאברורה לא תגיש 
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 1את הפרויקטי! עד שאני אגיד לה" וזה מה שקרה בעצ!. לא היה, לאותה עת לא 

 2היה לי ממה לדאוג. הביקורת לא הגיעה לאברורה ואחרי תקופה מסוימת קיבלנו 

 3  מטע! אברורה. אוקיי שוב להגיש פרויקטי!

 4  המשכת! בהגשת פרויקטי!?  כב' הש' לוי:

 5  כ�.  העד, מר ריז:

 6  רגע, אני רק רוצה להבהיר פה. דאוד אמר "אל תגישו פרויקטי! מטע! אברורה",  עו"ד קוקוי:

 7  למי הוא אמר?  עו"ד ג. אדרת:

 8יותר לנלי ונלי אמרה לו שזה, שזה מה שקורה כרגע בנוגע לביקורת, שאי� להגיש   העד, מר ריז:

 9פרויקטי! מטע! אברורה עד שנקבל אוקיי מדאוד ולקח תקופה מסוימת וקיבלנו 

 10  אוקיי להמשי0 ולהגיש.

 11וכשאני מסתכלת על טבלת האירועי! ה!  2007אבל אני רואה שההודעה היא מ  עו"ד קוקוי:

 12  היו בכל השני! האלה.

 13  אבל לא מטע! אברורה.  העד, מר ריז:

 14אתה מתכוו�? לא בש! אברורה? אוקיי. אתה אמרת אז זאת אומרת לא בש!   עו"ד קוקוי:

 15  שאת! הפקת! ג! אירועי! בשביל המפלגה. 

 16  כ�.  העד, מר ריז:

 17  מה קיבל דאוד, א! בכלל, עבור הפקת האירועי! האלה?  עו"ד קוקוי:

 18  כלו!.  העד, מר ריז:

 19  מה הוא ביקש?  עו"ד קוקוי:

 20  ג! לא ביקש.  העד, מר ריז:

 21  ומה הצעת! לו?  עו"ד קוקוי:

 22נלי פע! אמרה לי שהיא שאלה את דאוד א! היא אמורה לשל! לו משהו על זה   מר ריז: העד,

 23שהוא סוגר את האירועי! של המפלגה ע! אברורה הפקות ואמר לה שלא תחשוב 

 24  על זה.

 25  למה?  עו"ד קוקוי:

 26  כי הוא לא מוכ� לגעת בזה, בכס1 הזה.  העד, מר ריז:

 27  לנלי שנלי אמרה לו ואת שואלת אותו למה. מה למה? הוא מפרש מה שדאוד אמר  עו"ד ג. אדרת:

 28  לא,  עו"ד קוקוי:

 29  יש גבול.  עו"ד ג. אדרת:

 30  בסדר, המשקל בהתא!.  כב' הש' לוי:

 31  אבל הכל פה, נלי הייתה פה.   עו"ד ג. אדרת:

 32  כ�?  כב' הש' לוי:
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 1  היא העידה אדוני.  עו"ד וייס:

 2  ממש העידה.   עו"ד ג. אדרת:

 3עכשיו אני רוצה שנעבור על סוג אחר של פרויקטי! שבה! עסקה אברורה הפקות,   עו"ד קוקוי:

 4וזה פרויקטי! לרשויות מקומיות. זה לא דר0 וועדת הארבעה. איזה פרויקטי!, 

 5  ספר על הפקות כאלה מהסוג הזה. מה, אי0 זה מתבצע? 

 6  אנחנו הרכבנו כמה הצעות מחיר לפרויקטי! שוני!,  העד, מר ריז:

 7  מה זה הפרויקטי! האלה? איזה סוג זה?  עו"ד קוקוי:

 8  זה פרויקטי! אמנותיי!, מופעי! מסוגי! שוני!.  העד, מר ריז:

 9  ?�אה אוקיי. ו  עו"ד קוקוי:

 10והעברנו אות! לדאוד כדי שיגיד לנו למי נית� לפנות, לאיזה ערי!, איזה סכומי!   העד, מר ריז:

 11! של המפלגה בשטח נית� לקבל על זה ובהתא! לכ0 הוא היה מפנה את נלי לפעילי

 12באות! ערי! שה! ממוני! על תקציבי הקליטה באות! ערי! והיא הייתה פונה 

 13  אליה! כדי לסגור את העבודות האלה.

 14והא!, זאת אומרת עד כמה א! בכלל, את! עשית! הפקות לרשויות מקומיות   עו"ד קוקוי:

 15  בלי קשר, זאת אומרת בלי שו! התערבות של דאוד?

 16  נו אבל מעט מאוד.כ�, עשי  העד, מר ריז:

 17אוקיי. א! אנחנו מדברי! על אופ� השיווק והעבודה שלכ! מול הרשויות   עו"ד קוקוי:

 18המקומיות בה� לא הייתה התערבות של דאוד, על המופעי! האלה, אי0 תהלי0 

 19  העבודה הזה מתבצע? שיווק? איש שיווק?

 20בשטח העירייה או  היינו צריכי! לפנות לגורמי! מתאימי!, לחברות התרבות  העד, מר ריז:

 21לאג1 התרבות ולנסות לשכנע אות! ולהוריד מחירי! ולהתמודד ע! היזמי! 

 22  האחרי! כדי לקבל את העבודות.

 23וא! אנחנו נפנה עכשיו לרשויות המקומיות שאליה� את! הופנית! על ידי דאוד,   עו"ד קוקוי:

 24  אי0 שיווק והעבודה התבצעו ש!?

 25גישה ע! אותו איש קשר ברשות המקומית שדאוד היה פשוט נלי הייתה מגיעה לפ  העד, מר ריז:

 26  שולח אותה אליו וסוגרת איתו. זה הכל. 

 27עד כמה הרשות המקומית הזאת שדאוד הפנה, כל רשות, זאת אומרת לא   עו"ד קוקוי:

 28  ספציפית. שדאוד הפנה אתכ! אליה,

 29  את נלי.  עו"ד ג. אדרת:

 30  תה מוכנה לשת1 פעולה אתכ!?את נלי, את נלי, עד כמה הרשות הזאת היי  עו"ד קוקוי:

 31  ברוב מוחלט של המקרי!, כ�.  העד, מר ריז:
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 1אבל א! אתה אומר ברוב המוחלט אז כנראה שיש ג! מיעוט מוחלט, אז מה היה   עו"ד קוקוי:

 2  במיעוט המקרי!?

 3במיעוט המקרי! זה לא היה מסתדר כנראה מנסיבות שלא קשורות לרצו� או אי   העד, מר ריז:

 4לפעמי! זה לא היה מסתדר מנסיבות של היעדר תקציב, רצו� לשת1 פעולה. 

 5מנסיבות של יכולת לשל! סכו! כל כ0 נמו0 שאנחנו בעצמנו היינו מאבדי! בזה 

 6  עניי�.

 7שנות העלייה הרוסית.  20אוקיי. בוא נדבר על אירוע בראשו� לציו�, אירוע לציו�   עו"ד קוקוי:

 8  וע הזה?אי0 את! הגעת! לראשו�, קוד! כל מה הקשר שלכ! לאיר

 9  אנחנו הפקנו את האירוע, אברורה הפקות הפיקה את האירוע.  העד, מר ריז:

 10  ואי0 את! הגעת! להפקה של האירוע הזה?  עו"ד קוקוי:

 11  דאוד דיבר ע! ודי! קרפיצ'וב, סג� ראש העיר באותה תקופה ושלח לש! את נלי.  העד, מר ריז:

 12ודי! קרפיצ'וב היה מוכ� לשת1 פעולה ע! נלי כשהיא הגיעה  אוקיי. ועד כמה  עו"ד קוקוי:

 13  לש!? 

 14  לפי מה שזכור לי הוא לא ממש התלהב בהתחלה מהרעיו� הזה.  העד, מר ריז:

 15  למה? לפי מה שידוע ל0 למה לא?  עו"ד קוקוי:

 16לפי מה שידוע לי הוא שיי0 למחנה אחר במפלגה, למחנה שדאז היה מחנה של   העד, מר ריז:

 17כנראה לא היה אמו� ביניה! יותר מדי כ0 שהיו יכולי! לסמו0 אחד מסרניקוב. 

 18  על השני ולשת1 פעולה.

 19ואז מה קרה בעקבות חוסר הרצו� לשת1 פעולה אתכ!? ע! אברורה הפקות, ע!   עו"ד קוקוי:

 20  הפקת האירוע?

 21אני מבי� שנלי עירבה את דאוד ודאוד עירב את פאינה כדי שילחצו, ידאגו לכ0   העד, מר ריז:

 22  שבסופו של דבר האירוע התקיי! ואנחנו נפיק אותו.

 23  "אני מבי�".  עו"ד ג. אדרת:

 24  כמה את!, ולמי, כמה שילמת! על הפקת האירוע הזה?   עו"ד קוקוי:

 25אני לא יודע. אני לא שילמתי על האירוע הזה לא1 אחד, ונלי לדעתי שילמה לדאוד   העד, מר ריז:

 26  ג! לודי!. בזה אני לא בטוח. אחוז. אבל יכול להיות שהיא שילמה משהו 10

 27  ג! למי?  עו"ד קוקוי:

 28  ואדי!.  העד, מר ריז:

 29  איזה ואדי!?  עו"ד קוקוי:

 30  קרפיצו'ב.   העד, מר ריז:

 31עד כמה, הזכרת עכשיו את השיחות ששמעת עליה�, פניות לפאינה בנושא של   עו"ד קוקוי:

 32! הייתה ראשו� לציו�, בנושא של אירוע בראשו� לציו�. עד כמה פאינה קירשנבאו
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 1בכלל מעורבת במשא ומת� ובסגירת הפרויקטי! מול רשויות מקומיות שאת! 

 2  הפקת!?

 3  אני יכול רק לשער שהיא,  העד, מר ריז:

 4  לא, אנחנו לא רוצי! השערות,  עו"ד ג. אדרת:

 5  לא, לא, לא, ממה שאתה יודע.  עו"ד קוקוי:

 6  זו שאלה מדריכה והיא לא במקו!.  עו"ד ג. אדרת:

 7  בעצמי לא דיברתי על כ0 ע! פאינה לעול!, אבל מנלי אני יודע,אני   העד, מר ריז:

 8  אני מתנגד אדוני.   עו"ד ג. אדרת:

 9  כ�?  כב' הש' לוי:

 10  משער, מנלי הוא יודע, אז נלי העידה פה,  עו"ד ג. אדרת:

 11  כ�, בסדר. תתנגד לשאלה לא להשערות כמוב� לא.  כב' הש' לוי:

 12  כה, לא במקו!. לא ככה שואלי! בראשית.סליחה, השאלה הייתה שאלה מדרי  עו"ד ג. אדרת:

 13  כ�, תנסחו את השאלה בהתא!.   כב' הש' לוי:

 14אתה סיפרת, אני אשאל אות0 אחרת. מדוע נציגי! מרשויות מקומיות שיתפו   עו"ד קוקוי:

 15פעולה ע!, מה היה סוג כוחו של דאוד? דאוד היה פונה? דאוד היה סוגר? מדוע 

 16  עולה ועשו אתכ! פרויקטי!?נציגי רשויות מקומיות שיתפו איתו פ

 17  כנראה ה! היו רוצי! לרצות את פאינה.  העד, מר ריז:

 18  למה פאינה? דאוד פונה אליה!.  עו"ד קוקוי:

 19לא מאמי� שהייתה לה! סיבה אמיתית לרצות לרצות את דאוד או לפחד לא   העד, מר ריז:

 20  לרצות אותו.

 21מפאינה? א! בכלל הייתה אז מה הייתה הסיבה לה! לרצות את פאינה ולפחד   עו"ד קוקוי:

 22  סיבה כזאת.

 23כנראה ה! היו צריכי! את עזרתה בסופו של דבר בתמורה לכ0. ה! היו צריכי!   העד, מר ריז:

 24  את התקציבי! שהיא מסוגלת להעביר לה!.

 25  אתה יכול להגביר את קול0, כי לא שומעי! כלו!.  עו"ד קוקוי:

 26דבר. ה! היו כנראה רוצי! את  כנראה ה! היו צריכי! את עזרתה בסופו של  העד, מר ריז:

 27  התמיכה שלה.

 28אדוני אני מבקש, אני חוזר ומבקש שהעד יעיד מה שהוא יודע, ולא השערות   עו"ד ג. אדרת:

 29  וכנראה ואפשר לזרוק כל דבר. אני יכול להגיד אל1,

 30עור0 די� אדרת, יש שליטה מלאה על השאלות, אי� שליטה על התשובות של העד   כב' הש' לוי:

 31  הוא בדיעבד, אחר כ0. הוא יעיד ואחרי זה אדוני יגיד לי בסיכומי!,והרנטג� 

 32  אבל אדוני אפשר להנחות את העד שעד מעיד על דברי! שהוא יודע.  עו"ד ג. אדרת:
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 1  ניתנה לו ההנחיה הזאת כבר ובכל זאת זה מה שהוא השיב.  כב' הש' לוי:

 2  ו העדות של עד המדינה שלכ!.כי זה מה שיש לו להגיד כנראה, כנראה, כנראה. ז  עו"ד ג. אדרת:

 3שנות לעלייה הגדולה בראשו� לציו�. מה היה התקציב של  20בחזרה לאירוע של   עו"ד קוקוי:

 4האירוע? זאת אומרת מה את! קיבלת! הכוונה, מהרשות המקומית. כמה הרשות 

 5  שילמה לכ!?

 6  אל1 שקל. 150לפי מה שאני זוכר   העד, מר ריז:

 7  את קול0?אתה יכול להגביר   עו"ד קוקוי:

 8  אל1 שקל. 150לפי מה שאני זוכר   העד, מר ריז:

 9  אל1 שקל. וכמה שילמת לדאוד על,  150  עו"ד קוקוי:

 10  לפי הסיכו! עשרה אחוז.  העד, מר ריז:

 11  אוקיי ואי0 שילמת את העשרה אחוז?  עו"ד קוקוי:

 12  אני לא שילמתי לו, שילמנו. אני לא שילמתי לו אישית.  העד, מר ריז:

 13  יי, מי שיל!?אוק  עו"ד קוקוי:

 14  נלי.  העד, מר ריז:

 15  באלו עוד רשויות מקומיות,  עו"ד קוקוי:

 16  אי0 אתה יודע שהיא שילמה לו?  כב' הש' לוי:

 17  לפי מה שהיא אמרה לי. לא הייתי עד לתשלו! עצמו.   העד, מר ריז:

 18  אי� ל0 מושג למשל אי0 היא שילמה לו?   כב' הש' לוי:

 19  בטוח שבמזומ�.  העד, מר ריז:

 20  למה?  לוי:כב' הש' 

 21  כי לא היה לה דר0 אחרת לשל!.   העד, מר ריז:

 22באיזה עוד רשויות מקומיות את! קיימת! בפרויקטי! בהפניה של דאוד   עו"ד קוקוי:

 23  גודובסקי?

 24  בבאר שבע, באשדוד, ברחובות, בנהריה, לפי מה שאני זוכר.  העד, מר ריז:

 25  באלו שני! מדובר?  עו"ד קוקוי:

 26  .2011עד  2008מ  העד, מר ריז:

 27  ומי, אי0 היית, אי0 היה נקבע המחיר של הפרויקט הזה? מי היה קובע את המחיר?  עו"ד קוקוי:

 28  נלי במשא ומת� ע! אות! נציגי! ברשויות.   העד, מר ריז:

 29  ובמידה והיו מקרי! שה! לא הסכימו להצעה הראשונית שלכ!,  עו"ד קוקוי:

 30לרוב הפידבק הראשו�, התגובה  לרוב ה! היו יודעי! ההצעה הראשונית מדאוד,  העד, מר ריז:

 31הראשונית מהרשות המקומית היינו יודעי! עוד לפני שנלי הייתה נפגשת אית! 

 32  והיינו יודעי! פחות או יותר מה הסיכויי! להסתדר אית! מבחינת המחיר.
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 1אוקיי. א! אנחנו מדברי! בס0 הכל על התקציבי! שאת! קיבלת! בגי�   עו"ד קוקוי:

 2ות שדאוד הפנה אתכ! אליה!, כמה תקציב, כמה הפרויקטי! ברשויות מקומי

 3  כס1 את! קיבלת!?

 4  שקל. 1,500,000קרוב ל  העד, מר ריז:

 5  אז בכמה אירועי! מדובר?  עו"ד קוקוי:

 6עשרה אירועי!, אולי קצת יותר. לא היו אירועי! גדולי! כאלה כמו  �שמונה   העד, מר ריז:

 7האירועי! ה! היו ע! האירוע בראשו� הרבה, היו אירועי! בודדי! כאלה. רוב 

 8  אל1 שקל. 50 � 40תקציב של 

 9אוקיי. ודיברת על, על האירוע של, של ראשו� לציו� ואמרת שאת! שילמת!   עו"ד קוקוי:

 10אל1 שקל. מה לגבי אירועי! אחרי!? כמה, א! בכלל  15לדאוד עשרה אחוז, 

 11  שילמת! לו? 

 12  ירוע זה. זה היה הסיכו!.שילמנו לו לכל אירוע עשרה אחוז בלי קשר איזה א  העד, מר ריז:

 13זה היה הסיכו!. עד כמה את! הקפדת!, קוד! כל מתי שילמת! ביחס לאירוע?   עו"ד קוקוי:

 14  לפני האירוע, אחרי האירוע? מתי שילמת! לדאוד?

 15רוב האירועי! שלנו הרבה אחרי האירוע, אחרי שאברורה הפקות קיבלה תשלו!   העד, מר ריז:

 16הרבה אחרי זמ�, אחרי תקופות האלה כי לרוב  עבור האירוע וג! אחרי זמ� הרבה,

 17  לנלי לא הייתה כבר אפשרות לשל! לו בזמ�.

 18זאת אומרת א! אני מסתכלת על האירועי! שהפקת! דר0 וועדת הארבעה   עו"ד קוקוי:

 19ואירועי! שהפקת! דר0 הרשויות המקומיות, מה קד! למה? זאת אומרת מה 

 20  היה, מה התחיל קוד!? וועדת,

 21  תחילו קוד! אירועי! של וועדת הארבעה.ה  העד, מר ריז:

 22אוקיי. והיה איזשהו, זאת אומרת מתי התחילו האירועי!, זה, ומתי התחילו   עו"ד קוקוי:

 23  אירועי! של רשויות מקומיות?

 24 2008שנה וחצי אחרי אירועי! ראשוני! של וועדת הארבעה. מתחילת  �כשנה   העד, מר ריז:

 25  נראה לי.

 26  ני מבינה אות0 נכו� היו ג! אירועי! שהתקיימו במקביל?זאת אומרת א! א  עו"ד קוקוי:

 27  נכו�, כ� בוודאי.  העד, מר ריז:

 28  אה אוקיי, בסדר. עכשיו אמרת שאת! שילמת! לו הרבה זמ� אחרי האירוע.  עו"ד קוקוי:

 29  כ�.  העד, מר ריז:

 30  עד כמה דאוד,  עו"ד קוקוי:

 31  חודשי!.  העד, מר ריז:

 32  עיכוב כזה בתשלו!?עד כמה דאוד השלי! ע!   עו"ד קוקוי:
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 1במקרי! מסוימי! הוא כ� השלי!, במקרי! מסוימי! הוא לא השלי!. כנראה   העד, מר ריז:

 2  תלוי בנסיבות שלו, לא יודע.

 3  אתה אומר שהוא לא השלי!, למה אתה מתכוו�? מה הוא עשה?   עו"ד קוקוי:

 4! לו כמה אני מתכוו� שהיו מקרי! שהוא לח3 כמה פעמי! על נלי שהיא תשל  העד, מר ריז:

 5שיותר את הכס1 וכשלא שילמה אז נלי סיפרה לי שפאינה התקשרה אליה וג! 

 6  לחצה שהיא תסדיר את התשלו! לדאוד. 

 7  ומה קרה אז?  עו"ד קוקוי:

 8אז נלי הייתה מנסה למצוא פיתרו� כדי לשל! כמה שיותר מהר את הכס1 כי שנינו   העד, מר ריז:

 9ל פשוט להמשי0 לעבוד, לא נוכל היינו יודעי! שא! לא נעשה את זה אז לא נוכ

 10  לקבל פרויקטי!. 

 11  אני רוצה לעבור לנושא של דו� טבק.  עו"ד קוקוי:

 12  אולי נעשה הפסקה קצרה קוד!?  עו"ד ג. אדרת:

 13  כ� כי זה נושא אחר.  עו"ד קוקוי:

 14  נתכנס פה שוב. הפסקה חצי שעה. 13:00  כב' הש' לוי:

 15  (הפסקה) 

 16  המש0 חקירה ראשית, בבקשה גברת קוקוי.הדיו� מתחדש לאחר הפסקה.   כב' הש' לוי:

 17אני רוצה לדבר כרגע על הנושא של דו� טבק ואני רוצה להציג בפני0 מסמ0,   עו"ד קוקוי:

 18  והשאלה שלי,

 19  .319ת/  כב' הש' לוי:

 20  השאלה שלי מה זאת חברה ר.ק. דו� טבק לישראל בע"מ?  עו"ד קוקוי:

 21ד ע! בתה של פאינה רנית. מכא� הש! זו חברה לייבוא סיגריות שאני הקמתי יח  העד, מר ריז:

 22  של החברה.  

 23  זאת אומרת ר' זה,  עו"ד קוקוי:

 24  ר' זה קירשנבאו!.  העד, מר ריז:

 25  אוקיי. עכשיו ספר לי אי0 נולד הרעיו�,  עו"ד קוקוי:

 26  ור' מה זה?  כב' הש' לוי:

 27  ריז. זה ש! המשפחה שלי.  העד, מר ריז:

 28  ומה ל0 ולה?  כב' הש' לוי:

 29של פאינה? כשהעליתי את הרעיו� לייבוא סיגריות יחד ע! נלי, נלי הציעה לבתה   העד, מר ריז:

 30לפנות לפאינה ולהציע לה להיכנס לשותפות בהקמת העסק הזה ובסופו של דבר 

 31  פאינה החליטה שבתה רנית תייצג אותה בעסק. 

 32  אני לא שומעת כלו!.  עו"ד קוקוי:
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 1  דבר חזק.  עו"ד אב� ח�:

 2  ואני עומדת פה.  עו"ד קוקוי:

 3  אוקיי.   העד, מר ריז:

 4  תרי! טיפה את הקול.  כב' הש' לוי:

 5  אוקיי, בסדר.   העד, מר ריז:

 6טוב, אז בוא נתחיל מהרעיו� עצמו, אי0 נולד הרעיו�, מי הגה את הרעיו� למכור   עו"ד קוקוי:

 7  סיגריות?

 8ראיתי אצל נלי סיגריות שהיא מעשנת שאני לא מכיר ושאלתי אותה  2008בשנת   העד, מר ריז:

 9דקתי מה זה הסיגריות שהיא מעשנת והסתבר לי שהיא קונה סיגריות אצל וב

 10הסוחרי! ברחוב, סיגריות בטעמי! תוצרת רוסיה שה! מבריחי! אות! לאר3 

 11וחשבתי יחד איתה לבדוק רעיו� לייבא אות! באופ� רשמי לאר3. במסגרת 

 12ועל הבדיקה פנינו ליצר� סיגריות ברוסיה וניהלנו אית! משא ומת� על מחירי! 

 13התנאי!. וכשנלי פנתה לפאינה ע! אותו רעיו�, אנחנו נפגשנו. הסברנו לפאינה את 

 14הרעיו� והיא קישרה אותי לבתה, לרנית ובהמש0 לכמה שיחות איתה היא ביקשה 

 15  לשלוח לה למייל חישובי! של אותו רעיו� במה זה מתבטא במספרי! וכ0 עשיתי.

 16  מי ביקש לשלוח?  עו"ד קוקוי:

 17  ית.רנ  העד, מר ריז:

 18עכשיו מדוע נלי הציעה שתפנו לפאינה קירשנבאו!? מאיזה סיבה? בהקשר של דו�   עו"ד קוקוי:

 19  טבק או מכירת סיגריות. 

 20אני לא יודע למה דווקא לפאינה, אבל נלי אמרה לי אחת מהסיבות שהיא רואה   העד, מר ריז:

 21  חשיבות בזה שאנחנו נהדק קשר ע! פאינה וכנראה זה היה אחד מהאמצעי!. 

 22אוקיי. אתה הזכרת, דיברת על הקשר ע! רנית. אני רוצה להציג ל0 צילו! מס0   ו"ד קוקוי:ע

 23נוס1. תגיד לי מה זה הצילו! הזה ולמה זה קשור ואי0 אתה קשור למה שאתה 

 24  רואה? 

 25  זה תשובה של רנית למיילי!, החישובי! ששלחתי לה מקוד!.  העד, מר ריז:

 26  המייל הזה שהזכרת?  עו"ד קוקוי:

 27  כ�.  ריז: העד, מר

 28  טוב.  עו"ד קוקוי:

 29  . 320ת/  כב' הש' לוי:

 30לאחר המייל ששלחת לרנית, אלו עוד פגישות, א! בכלל, נערכו בנושא של עסק   עו"ד קוקוי:

 31  של הסיגריות וע! מי? 
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 1את האמת אני לא זוכר א! נפגשנו אחרי זה פיזית, אבל אני זוכר בטוח שדיברנו   העד, מר ריז:

 2ית, מכיוו� שעניי� של הייבוא של אותו מותג מסוי! מספר פעמי! בטלפו� ע! רנ

 3שרצינו לייבא הוא התעכב, כי הסתבר שבאר3 יש כבר זכויות על סימ� מסחרי של 

 4אותו מותג וכאשר זה התברר יצר� סירב למכור לנו את הסיגריות תחת אותו 

 5  מותג, כדי שלא ייווצר מצב של עבירה על החוק ביוזמת היצר�. זהו.

 6ומה הייתה, א! בכלל, המעורבות של פאינה קירשנבאו! בשלב הזה? בכל מה   עו"ד קוקוי:

 7  שקשור לעסקי! למכירת סיגריות.

 8  כל המעורבות הייתה של רנית.  העד, מר ריז:

 9  ומי בסופו של דבר הקי! את החברה?   עו"ד קוקוי:

 10  אני ורנית.   העד, מר ריז:

 11  ברה הזאת?אוקיי. ומה הייתה, מה היה החלק של רנית בח  עו"ד קוקוי:

 12  אחוז. 50  העד, מר ריז:

 13אחוז בחברה, אבל  50אחוז,  50ומה מבחינת התפקיד שלה בחברה? דיברנו הש! ו  עו"ד קוקוי:

 14  מה היה התפקיד שלה בחברה? מה היא עשתה?

 15לא היה לה תפקיד רשמי בחברה, אבל היא הייתה כל הזמ� במעקב אחרי מה   העד, מר ריז:

 16  שנעשה בחברה.

 17  אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 18  ל0 היה תפקיד רשמי בחברה?  כב' הש' לוי:

 19  לא, לא היה לי.  העד, מר ריז:

 20  אז למי היה?   כב' הש' לוי:

 21  לא היה מישהו שעבד בחברה ממשכורת, חו3 מהדיילת.   העד, מר ריז:

 22  זאת אומרת זה שלד? יש עובד, זה חברה ע! עובדת אחת?   כב' הש' לוי:

 23  כ�, כי אני,  העד, מר ריז:

 24  אי� לה מנהל?  לוי:כב' הש' 

 25אני הפעלתי את החברה, אני ניהלתי את החברה בפועל. פשוט לא משכתי   העד, מר ריז:

 26  משכורת.

 27  אתה היית רשו! ברש! החברות כמנהל?  כב' הש' לוי:

 28  נכו�.  העד, מר ריז:

 29  ומי היה רשו! כבעל מניות?  עו"ד קוקוי:

 30  אני ורנית.  העד, מר ריז:
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 1ל גודל ההשקעה. דר0 אגב מי עשה את התחשיב לקראת הקמה אוקיי. בוא נדבר ע  עו"ד קוקוי:

 2של החברה עושי! תחשיב, הוצאות, הכנסות, כמה צרי0 להשקיע. מי עשה את 

 3  התחשיב הזה?

 4ראשונית אני עשיתי את התחשיב, שלחתי לרנית ואחרי זה תיקנו אותו ביחד   העד, מר ריז:

 5  בהתא! לביקורות שהיו לה.

 6ההשקעה הנדרשת? הראשונית. כמה היה צרי0 להשקיע בחברה  ומה לגבי גובה  עו"ד קוקוי:

 7  בפתיחה?

 8אל1 שקל לרכישת סחורה מהיצר�  150היה צרי0 להשקיע בחברה בפתיחה כ  העד, מר ריז:

 9  אל1 שקל נוספי! להפעלת החברה. 150וכ

 10אל1 שקל להפעלת החברה, מה אמור היה  150ומה היה אמור, זאת אומרת אחרי   עו"ד קוקוי:

 11  מה הלאה? לא היה צרי0 להשקיע יותר?לקרות? 

 12עד אז היינו צריכי! לקבל החלטה על סמ0 ניסיו� שהיינו צוברי!. או שהחברה   העד, מר ריז:

 13הייתה מתחילה להרוויח. א! היינו רואי! שלמוצר הזה יש עתיד בשוק, או שהיינו 

 14מצרפי! עוד משקיעי!. היינו רואי! שכ� יש עתיד למוצר בשוק, אבל ההשקעה 

 15נעשתה לא מספקת, או שהיינו מגיעי! למסקנה שאי אפשר להחדיר את המוצר ש

 16  לשוק וסוגרי! את העסק. 

 17מי היה צרי0 להחליט אי0 להמשי0 הלאה? מי היה אמור לקבל את ההחלטה   עו"ד קוקוי:

 18  הזאת?

 19  אני בשות1 ע! רנית.  העד, מר ריז:

 20  ומי התחייב, א! בכלל התחייב, להשקיע בחברה?  עו"ד קוקוי:

 21  התחייבנו אני ע! נלי מצד אחד ופאינה מצד שני.  עד, מר ריז:ה

 22  למה פאינה התחייבה להשקיע? זו חברה של רנית.  עו"ד קוקוי:

 23  רנית ייצגה את פאינה בעסק, אבל לא היה מדובר בכ0 שהיא תשקיע מכספה.  העד, מר ריז:

 24צד של פאינה, אוקיי. אז כמה התחייבת, כל צד, זאת אומרת הצד של0 ונלי וה  עו"ד קוקוי:

 25  כמה כל אחד התחייב להשקיע?

 26  אל1 שקל כל צד.  150  העד, מר ריז:

 27  אני מבקשת להציג לפני0 שני צילומי מס0.  עו"ד קוקוי:

 28  מה את מציגה?  עו"ד חימי:

 29  שני צילומי מס0.  עו"ד קוקוי:

 30  של מה?  עו"ד חימי:

 31  אעשה סבב.תיכ1 נגיע לזה. אני כל פע! עושה פה סבב, ג! הפע! אני   עו"ד קוקוי:

 32  אחד מהמסמכי! כבר הוגש.  עו"ד וייס:
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 1  אני פשוט לא מצאתי את הנ', לא מצאתי.  עו"ד קוקוי:

 2  אני חושב. 36זה נ/  עו"ד וייס:

 3  זהו אז אני לא מצאתי את הנ'.   עו"ד קוקוי:

 4  הגשת את כל הקבצי! המצורפי!?  דובר:

 5  אני הגשתי מה שלי מותר.  עו"ד וייס:

 6  אה אוקיי, לא,  דובר:

 7  מה (מדברי! ביחד).  וקוי:עו"ד ק

 8  אי� שו! קוב3 שמצור1 אליו למה שאני הגשתי.  עו"ד וייס:

 9  ?37? ע! האנגלית זה לא 37נ/  עו"ד קוקוי:

 10  זה פרופיל חברה. 36נ/  כב' הש' לוי:

 11  .37לא, אז   עו"ד וייס:

 12  . 7? 7. 37  עו"ד קוקוי:

 13  זה, 7  כב' הש' לוי:

 14  באנגלית?זה איזשהו מייל ע! הכיתוב   עו"ד קוקוי:

 15  נכו�.  כב' הש' לוי:

 16  ומסמ0 נוס1.  37אז א! ככה אני מציגה את נ/  עו"ד קוקוי:

 17  . 321זה ת/  כב' הש' לוי:

 18  אוקיי. מה הקשר של0 למסמכי! האלה? למיילי!.  עו"ד קוקוי:

 19  שניה! נשלחו על ידי לפאינה. כ�.  העד, מר ריז:

 20  לאיזה צור0?  עו"ד קוקוי:

 21  הראשו� מייל,  העד, מר ריז:

 22  שזה?  ד קוקוי:עו"

 23  שזה מייל ע! מספר חשבו� בעברית.  העד, מר ריז:

 24  אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 25  נשלח לפאינה כדי שהיא תעביר את החלק שלה בהשקעה.   העד, מר ריז:

 26  אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 27  והשני זה מספר חשבו�, ג! חשבו� שלי, חשבו� מט"ח. נשלח לפאינה לאותו צור0.   העד, מר ריז:

 28  למה צרי0 שני חשבונות?  עו"ד קוקוי:

 29כי אני הבנתי, אני לא זוכר מי אמרתי לי את זה, או נלי או רנית, אחרי ששלחתי   העד, מר ריז:

 30את החשבו� השקלי שהיא מתכוונת לעשות העברה מחו"ל בדולרי!, לכ� צרי0 

 31  לשלוח לו חשבו� שקלי על החשבו� מט"ח.
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 1את הפרטי!, פרטי המייל של פאינה אוקיי. מי דר0 אגב נת�, מאיפה קיבלת   עו"ד קוקוי:

 2  קירשנבאו! כדי לשלוח את זה?

 3  לא זוכר. מישהו נת� לי.  העד, מר ריז:

 4  מישהו נת�.  עו"ד קוקוי:

 5  או פאינה או רנית, אני לא זוכר.  העד, מר ריז:

 6  אוקיי. ומי ביקש לשלוח? ממי שמעת שאתה צרי0 לשלוח?  עו"ד קוקוי:

 7  0 לשלוח, אבל מי נת� לי את כתובת המייל אני לא זוכר.את זה שמעתי מנלי שצרי  העד, מר ריז:

 8אוקיי, בסדר. אמרת שזה, שהשקעה הייתה אמורה להגיע מחו"ל, ככה אמרו ל0.   עו"ד קוקוי:

 9  אז מאיזה חו"ל? מאיזה מדינה הגיעה ההשקעה?

 10לא יודע מאיפה היא הייתה אמורה בדיוק להגיע. אני שמעתי שיחה של רנית   העד, מר ריז:

 11� ע! מישהו, אני מבי� שזה היה מישהו באזרבייג'� שאמור למכור עסק בטלפו

 12כלשהו באותה מדינה של פאינה ולהעביר כס1 לרנית. אבל לא, לא קיבלתי את 

 13ההסבר הזה בפירוש מרנית. היא אמרה לי שזה קצת מתעכב וצרי0 להמתי� ע! 

 14  זה. 

 15  ה של פאינה?אוקיי. ובסופו של דבר בפועל מאיפה הגיעה ההשקע  עו"ד קוקוי:

 16משלושה מקורות שוני!, שזה חל"פ, חברה לפיתוח שומרו�. ממתנ"ס בנימי�   העד, מר ריז:

 17  ומחברה פרטית נוספת.

 18  אוקיי. שמה ש! החברה הפרטית הנוספת?  עו"ד קוקוי:

 19  אני לא זוכר.  העד, מר ריז:

 20  לא זוכר. ומאיזה, אלו מקורות הגיעה ההשקעה שלכ!, החלק שלכ!?  עו"ד קוקוי:

 21  לרוב מחיסול של כל החסכונות שלי בבנק הבינלאומי.   , מר ריז:העד

 22אוקיי. אני רוצה שנדבר קוד! על מטה בנימי�. ספר לי אי0 נוצר הקשר ע! מטה   עו"ד קוקוי:

 23  בנימי�. מי הפנה אות0 למטה בנימי�?

 24לפי מה שאני זוכר פאינה הפנתה את נלי ואני פשוט קיבלתי מנלי את הכתובת   העד, מר ריז:

 25  ייל אליה אני צרי0 לשלוח.מ

 26  את מה?  עו"ד קוקוי:

 27את, את החשבוניות בגי� שתי עבודות. חשבוניות או הצעת מחיר קוד!, אני לא   העד, מר ריז:

 28  זוכר.

 29אוקיי. אז קוד! כל אני אשאל אות0 שאלה מקדימה. איזה קשר ואיזה הכרות   עו"ד קוקוי:

 30  הייתה ל0 ולאברורה הפקות ע! מטה בנימי� קוד!?

 31  לא, לא הייתה שו! הכרות ולא היה שו! קשר.  ד, מר ריז:הע

 32  איזה עבודה ביצעת! לפני,  עו"ד קוקוי:
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 1  לא, לא ביצענו שו! עבודה.  העד, מר ריז:

 2  אוקיי. ולמי פנית! במטה בנימי�?  עו"ד קוקוי:

 3  לפי מה שאני זוכר אפי פלס.  העד, מר ריז:

 4  אפי פלס. אתה יכול להגביר את קול0?  עו"ד קוקוי:

 5  כ�, כ�.   העד, מר ריז:

 6איזה קשר היה ל0 ע! אפי פלס בעקבות, בעקבות מסירת המייל שלו, על ידי (לא   עו"ד קוקוי:

 7  ברור). טלפוני!, מיילי!? איזה סוג של קשר? 

 8לפי מה שאני זוכר אני הוצאתי שתי חשבוניות, רשמתי שתי חשבוניות של אברורה   העד, מר ריז:

 9  ושלחתי אות� למייל של אפי.

 10  מי יצר קשר ראשוני ע! אפי פלס?  עו"ד קוקוי:

 11  נלי.  העד, מר ריז:

 12  ואי0 נוצר הקשר? זה באמצעות מה?  עו"ד קוקוי:

 13אני חושב שה! דיברו בטלפו�, ה! קבעו פגישה. אני לא בטוח שהפגישה אכ�   העד, מר ריז:

 14  התקיימה.

 15  אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 16שהיא רוצה לפגוש אותו, משהו כזה. ה!  או שהיא ביקשה ממני לכתוב לו במייל  העד, מר ריז:

 17  היו צריכי! לקבוע פגישה, זה מה שאני זוכר.

 18. אי0 אתה קשור לשני המיילי! 233ות/ 234אוקיי. אני רוצה להציג בפני0 ת/  עו"ד קוקוי:

 19  האלה? א! בכלל. 

 20אוקיי, אז במייל הראשו� אני שלחתי כפי שאמרתי שתי חשבוניות ובפרטי חשבו�   העד, מר ריז:

 21  בנק ואישורי ניהול ספרי! של אברורה הפקות.

 22  .233מדובר בת/  עו"ד קוקוי:

 23  ובמייל חוזר הוא השיב לי שהוא מקווה שזה בסדר, מה שאני שלחתי לו.  העד, מר ריז:

 24  אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 25  וביקש לשלוח את החשבוניות במקור, לא כתובת הדואר.  העד, מר ריז:

 26  א' וב'. מה הקשר של0 לחשבוניות האלה?  0235 ת/אוקיי. אני מציגה בפני  עו"ד קוקוי:

 27אני הוצאתי את שתי החשבוניות האלה עבור מתנ"ס בנימי� לבקשתה של נלי.   העד, מר ריז:

 28מאיפה נולד התוכ� של החשבוניות אני לא זוכר. או שנלי סיכמה איתו, כנראה 

 29ריכי! שנלי סיכמה איתו שזה יהיה התוכ� בגי� האירועי! האלה אנחנו היינו צ

 30  להוציא את החשבוניות האלו.

 31  מה לגבי תאריכי!? מאיפה לקחת את התאריכי! להוצאת החשבוניות?  עו"ד קוקוי:

 32  אני לא זוכר. יכול להיות שאפי אמר לי שאלה התאריכי!.  העד, מר ריז:
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 1  אתה שוחחת איתו?   כב' הש' לוי:

 2י איתו והוא אמר לי שזה זה מה שאני אומר, אני לא זוכר. יכול להיות ששוחחת  העד, מר ריז:

 3התאריכי!, אני לא בטוח. יכול להיות שהיה עוד מייל שבו הוא הדרי0 אותי לגבי 

 4  התאריכי!, או שהוא אמר את זה לנלי. 

 5מה קרה לאחר ששלחת את החשבוניות האלה לאפי פלס? בי� א! במייל ובי� א!   עו"ד קוקוי:

 6  בדואר. אחרי שהכל נשלח. 

 7  י זוכר בוצעו העברות לחשבו� של אברורה בהתא! לחשבוניות.לפי מה שאנ  העד, מר ריז:

 8אוקיי. ואיזה עבודות את! ביצעת! למתנ"ס בנימי� בגי�, זאת אומרת בגי�   עו"ד קוקוי:

 9  החשבוניות?

 10  לא ביצענו שו! עבודות.  העד, מר ריז:

 11  אז למה הועברו לאברורה הפקות הכספי!?  עו"ד קוקוי:

 12  כי זה מה שסיכמה נלי ע! פאינה.  העד, מר ריז:

 13עכשיו למה נועדו הכספי! האלה? אני רוצה להציג, לפני כ� אני רוצה להציג תדפיס   עו"ד קוקוי:

 14שקל שנכנס  57,720מחשבו� הבנק של אברורה ואני שואלת אות0, הסכו! של 

 15ממתנ"ס בנימי�, למה  2011לינואר  12למתנ"ס, שנכנס לחשבו� של אברורה ב

 16  ! הזה?קשור הסכו

 17  לאות� שתי חשבוניות שהוצאתי למתנ"ס.  העד, מר ריז:

 18  אוקיי. אתה אומר שהכס1,  עו"ד קוקוי:

 19  .322ת/  כב' הש' לוי:

 20  "הכס1 נכנס בעקבות סיכו! בי� נלי לפאינה".  עו"ד קוקוי:

 21  הוא היה נוכח בסיכו!?  עו"ד ג. אדרת:

 22  לא, זה מה שהוא אומר.  עו"ד קוקוי:

 23  הוא אמר את זה? מה הוא אמר?  עו"ד ג. אדרת:

 24  הוא אמר את זה עכשיו.  עו"ד קוקוי:

 25  שהוא שמע את הסיכו!?  עו"ד ג. אדרת:

 26  שאני שמעתי את הסיכו! מנלי, כ�.   העד, מר ריז:

 27  אה מנלי.  עו"ד ג. אדרת:

 28מנלי. עכשיו למה, אתה אומר שאת! לא ביצעת! שו! עבודה למתנ"ס בנימי�   עו"ד קוקוי:

 29  אברורה. עבור מה? וכס1 בכל זאת הוכנס לחשבו� של

 30  כדי לכסות את החלק של פאינה בהשקעה בדו� טבק.  העד, מר ריז:

 31  אבל זה נכנס לחשבו� של אברורה. אי0 זה היה מכסה את ההשקעה בדו� טבק?   עו"ד קוקוי:

 32  כיוו� שנלי הייתה אמורה למשו0 את הכס1 ולהשקיע אותו יחד איתי בדו� טבק.   העד, מר ריז:
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 1בר בהשקעה בדו� טבק, למה הכס1 לא עובר ישירות לדו� טבק? למה היה וא! מדו  עו"ד קוקוי:

 2  צרי0 חשבו� של אברורה באמצע?

 3כדי לטשטש את ההעברה של כספי!. דו� טבק לא יכל להוציא חשבונית למתנ"ס   העד, מר ריז:

 4  בנימי� ולקבל כס1 ישירות לחשבו� שלו.

 5נבאו! לגבי המהל0 של קבלת אי0 את!, א! בכלל, עדכנת! את פאינה קירש  עו"ד קוקוי:

 6  הכס1 ממתנ"ס בנימי� לצור0 השקעה בדו� טבק?

 7  אני לא עדכנתי אותה, אני מניח שנלי עדכנה. אני לא הייתי בקשר ע! פאינה.   העד, מר ריז:

 8  טוב, עכשיו אני רוצה לשאול אות0 לגבי רמי כה�, מי זה רמי כה�?  עו"ד קוקוי:

 9  אדוני,  עו"ד וייס:

 10  וצה לשאול אותו מי זה רמי כה�.אני ר  עו"ד קוקוי:

 11  מה אתה רוצה?  עו"ד אב� ח�:

 12  מה אתה רוצה?  עו"ד קוקוי:

 13היא יודעת בדיוק מה אני רוצה. אני חושב שחברתי עושה מעשה שלא יעשה. יכלה   עו"ד וייס:

 14אני מביע את ההתנגדות לשאול שאלות באל1 דרכי! אחרות, אבל שחברתי, 

 15  הנחרצת שלנו. אנחנו בסיכומי! נתייחס למשקל של התשובות של עד.

 16  התנגדות על מה?  עו"ד אב� ח�:

 17  מי זה רמי כה�?  עו"ד קוקוי:

 18  כ�, השאלה הייתה מי זה רמי כה�?  כב' הש' לוי:

 19  רמי כה� הוא בעלה של חברת השקעות, לפי מה שאני זוכר חברת השקעות.  העד, מר ריז:

 20אוקיי, טוב. ואיזה קשר, א! בכלל, היה ל0 או לאברורה הפקות ע! רמי כה� או   ו"ד קוקוי:ע

 21  חברת ברק השקעות?

 22לי לא היה קשר, אבל אברורה הפקות יצרה איתו קשר, נלי יצרה איתו קשר   העד, מר ריז:

 23  וסיכמנו על העברת כספי!.

 24  בגי� מה?  עו"ד קוקוי:

 25  לא נתנו לה! שו! שירות. זה היה סיכו! בי� נלי לפאינה.לא בגי� פעילות כלשהי,   העד, מר ריז:

 26  איזה סיכו! היה בי� נלי לפאינה?  עו"ד קוקוי:

 27  מאיפה הוא יודע?  עו"ד וייס:

 28  שאנחנו ניצור איתו קשר ונעביר לו את המסמכי! הנדרשי! והוא יעביר לנו כס1.  העד, מר ריז:

 29יכ! הכס1? זאת אומרת אתה אומר אני בכל זאת חוזרת ושואלת, למה מועבר אל  עו"ד קוקוי:

 30לא סיפקת! שירות, לא עשית! שו! דבר לא בשביל רמי כה� ולא בשביל חברת 

 31ברק השקעות. למה החברה העבירה, או רמי כה� לצור0 העניי�, למה היא העבירה 

 32  אליכ! את הכס1?
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 1  על חשבו� ההשקעה של פאינה בחברת דו� טבק.  העד, מר ריז:

 2. אני רוצה להציג בפני0 322ת0 שוב לתדפיס חשבו� שסומ� ת/אני מפנה או  עו"ד קוקוי:

 3. מה הקשר של0 למיילי! האלה? זה מתחיל 277ות/ 276תכתובת מייל, ת/

 4  מאחורה קדימה. 

 5  אוקיי,   העד, מר ריז:

 6  תסתכל, תסתכל על המיילי!.  עו"ד קוקוי:

 7  רורה הפקות.כ�, כ�, במיליי! האלה אני שלחתי לרמי את פרטי הבנק של אב  העד, מר ריז:

 8  על איזה מייל אתה מסתכל?  עו"ד קוקוי:

 9  הנה, על המייל הזה.  העד, מר ריז:

 10. אוקיי, אתה שלחת, תעבור על המיילי! האלה ותגיד בכלל מה הקשר של0, 276  עו"ד קוקוי:

 11  כי יש פה כמה, מה הקשר של0 לכל התכתובת הזאת?

 12את הכתובת מייל ואז  smsלרמי בלפי מה שאני זוכר קוד! נראה לי נלי שלחה   העד, מר ריז:

 13  הוא שלח,

 14  איזה כתובת מייל?  עו"ד קוקוי:

 15  כתובת מייל שלי, של א. מופעי!.  העד, מר ריז:

 16  ?�ו  עו"ד קוקוי:

 17אל1 שקל בתוספת  30ואז הוא שלח הודעה שהוא מבקש להוציא חשבונית על ס0   העד, מר ריז:

 18  ביצענו.מע"מ ופרטי! של החברה שלו וכתובת על העבודה שלא 

 19אוקיי. אני רוצה להפנות את תשומת ליב0 לכותרת של כל התכתובת הזאת.   עו"ד קוקוי:

 20  הכותרת היא "פרופיל עבור הפקות". למה זה נקרא ככה? 

 21  כי כנראה היה מסמ0 שנקרא פרופיל חברה ששלחנו לו למייל.  העד, מר ריז:

 22  שלחת! לא�?  עו"ד קוקוי:

 23  לרמי.  העד, מר ריז:

 24  שלח? מי  עו"ד קוקוי:

 25  א! מישהו שלח זה אני, כנראה אני שלחתי.  העד, מר ריז:

 26  אז השאלה שלי למה שלחת את פרופיל החברה לרמי כה�?  עו"ד קוקוי:

 27  את זה אני לא זוכר. יכול להיות שהוא ביקש, יכול להיות שלא.  העד, מר ריז:

 28  אני רוצה לרענ� את זיכרונ0.  עו"ד קוקוי:

 29  אדוני,  עו"ד וייס:

 30  הוא אומר שהוא לא זוכר.  עו"ד קוקוי:

 31לא, את יכולה לשאול אותו. אדוני אני חייב להגיד, אני אחזור שנייה להתנגדות   עו"ד וייס:

 32הקודמת. העד כא�, העד כא� העיד, אמר היו שלושה גורמי!, שתי חברות, אחד 
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 1אני לא זוכר. לפני שהיא אומרת לו את הש! רמי כה�, יכלה לשאול אותו "בוא 

 2  תנסה להיזכר",

 3  היא שאלה אותו מי זה רמי כה�.  כב' הש' לוי:

 4  אבל אדוני היא, זה שהיא הלכה,  עו"ד וייס:

 5  עור0 די� וייס (מדברי! ביחד) השאלה הייתה בסדר, באמת בסדר.   כב' הש' לוי:

 6  (מדברי! ביחד),  עו"ד אב� ח�:

 7צריכה (מדברי! ביחד), היא תשאל אותו עוד שאלות. למה היא צריכה, למה היא   עו"ד וייס:

 8גרסאות במשטרה. מאיזה  5ישר "אני מרעננת את הודעת0". עכשיו אדוני יש לעד 

 9  גרסה היא מרעננת אותו?

 10  אדוני אני,  עו"ד קוקוי:

 11  מאיזה גרסה את מרעננת אותו?  עו"ד וייס:

 12  אני יכולה לענות עכשיו? כי אחרי ההתנגדות אני אמורה לענות.  עו"ד קוקוי:

 13  כ�.  עו"ד וייס:

 14  שאלה שלי לעד הייתה מדוע נשלח פרופיל של החברה, העד אמר לא זוכר.ה  עו"ד קוקוי:

 15  נכו�.  כב' הש' לוי:

 16  זו בדיוק אותה שאלה שהופנתה אליו וזה בד1.  עו"ד קוקוי:

 17  אוקיי, (מדברי! ביחד).  כב' הש' לוי:

 18  ואני פשוט,  עו"ד קוקוי:

 19  אחרי! של הגרסה.אז תמקדי אותו במקו! המתאי! בלי לחשו1 אותו לחלקי!   כב' הש' לוי:

 20  אוקיי. אז,  עו"ד קוקוי:

 21  ובבקשה לתמליל.   עו"ד וייס:

 22  כ�, כ�.  כב' הש' לוי:

 23  זוכרת שאמרנו להפנות לתמליל? מה זה מצחיק אות0?  עו"ד וייס:

 24  טוב, אז נפנה אותו לתמליל.  עו"ד קוקוי:

 25  אז יש פה נאשמי! באול!,  עו"ד וייס:

 26  עור0 די� וייס מספיק.  כב' הש' לוי:

 27  לא אדוני זה לא ראוי.   ייס:עו"ד ו

 28א! ככה, תו0 כדי שאנחנו מחפשי! את זה, אני רוצה לשאול אות0 לגבי, אתה   עו"ד קוקוי:

 29  אומר,

 30  לא אתה אומר, תראי לו.  עו"ד וייס:

 31  אתה אומר, אני חושבת שלפני ההתנגדות,  עו"ד קוקוי:

 32  קצת את הטו�.זה בסדר להפנות אותו, עור0 די� וייס ג! אפשר להוריד   כב' הש' לוי:
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 1  לפחות אפשר לשאול,  עו"ד קוקוי:

 2  כ�?  כב' הש' לוי:

 3  כאילו לחכות עד סו1 השאלה ואז אפשר להתנגד.  עו"ד קוקוי:

 4  גברת קוקוי, כ� בבקשה.  כב' הש' לוי:

 5  כ�.  עו"ד קוקוי:

 6  תפנו אותו למקו! המתאי! בתמליל.   כב' הש' לוי:

 7  .2שהוא המייל, זה עמוד  276אני רוצה להפנות אות0 לחלק מת/  עו"ד קוקוי:

 8  כ�?  כב' הש' לוי:

 9. בתחתית העמוד כתוב "נלי שלו!, בעקבות העבודה שעשית עבורנו בחו"ל, 276ל  עו"ד קוקוי:

 10  אל1 שקל", 300נא הוציאו חשבונית על ס0 

 11  אל1. 30  כב' הש' לוי:

 12  אל1 שקל פלוס מע"מ". איזה עבודה נלי עשתה בחו"ל בשביל רמי כה�? 30"  עו"ד קוקוי:

 13  לא עשינו עבודה בשביל רמי כה�, לא בחו"ל ולא באר3.  העד, מר ריז:

 14  אז על מה התבקשת! להוציא חשבונית?  עו"ד קוקוי:

 15כדי שרמי כה� יוכל להעביר את הסכו! הנקוב במייל לאברורה הפקות על חשבו�   העד, מר ריז:

 16  ההשקעה של פאינה בדו� טבק.

 17  חשבונית מה עשית?אז בעקבות הבקשה הזאת להוציא   עו"ד קוקוי:

 18  אכ� הוצאתי לו חשבונית.   העד, מר ריז:

 19רק. מדובר פה בספח צ'ק  278. לא, ת/279ות/ 278ואני רוצה להציג בפני0 את ת/  עו"ד קוקוי:

 20, 5000786שעל הספח עצמו אתה רואה את המספר של הצ'ק. אדוני זה מספר 

 21הצ'ק שמספרו  , יש מייל שאומר "נשלח276רואי! את זה בספח. בהתכתבות, בת/

 22  ", שזה אותו מספר.5000786

 23  זה לא אותו?  כב' הש' לוי:

 24  אדוני,  עו"ד קוקוי:

 25  .5000786כ� אותו,   כב' הש' לוי:

 26  כ�, זה אותו מספר.  עו"ד קוקוי:

 27  נכו�.  כב' הש' לוי:

 28ואז אני שואלת אות0, על גבי הספח כתוב "לפקודת אברורה הפקות. פרטי!   עו"ד קוקוי:

 29   ".10אירוע נובמבר 

 30  כ�.  העד, מר ריז:

 31את! עשית! בזיקה כלשהי לחברת ברק השקעות או  10איזה אירוע בנובמבר   עו"ד קוקוי:

 32  לרמי כה�? 



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ
  

  2018מאי  07  

  

 1532

 1  לא עשינו שו! אירוע.   העד, מר ריז:

 2אז אני רוצה לחזור רגע לנושא של פרופיל החברה ואני מרעננת את זיכרונו של   עו"ד קוקוי:

 3  . אז תקרא. כ�?30עד שורה  19משורה  111, עמוד 2014למר3  26העד מהודעה ב

 4  כ�.  העד, מר ריז:

 5  אז בעקבות מה שאתה, אחרי שרעננו את זיכרונ0 אני אשאל את השאלה שלי,  עו"ד קוקוי:

 6  אנחנו לא שומעי!.  עו"ד וייס:

 7אחרי, אחרי שרעננתי את זיכרונ0 אני חוזרת על שאלתי. מדוע שלחת את פרופיל   עו"ד קוקוי:

 8  לרמי כה�? חברת אברורה הפקות

 9  כי רמי כה� ביקש ממני.  העד, מר ריז:

 10  לצור0 מה?  עו"ד קוקוי:

 11כדי להבי� על איזה עבודה הוא יכול לשל!, על איזה תחו! פעילות יהיה לגיטימי   העד, מר ריז:

 12  לשל! לאברורה הפקות.

 13אוקיי, טוב. אז אמרת שאתה לא עשית, שאת! לא ביצעת! שו! אירוע בנובמבר   עו"ד קוקוי:

 14לא ביצעת! שו! אירוע, שו! עבודה בחו"ל ובכל זאת הוצאת! חשבונית. ומה ו 10

 15  קרה אחרי שהוצאת! חשבונית? אחרי שאתה הוצאת חשבונית.

 16  כ�, שלחתי לו את החשבונית בדואר,  העד, מר ריז:

 17  ?�ו  עו"ד קוקוי:

 18ח ונלי אמרה שרמי הודיע שהוא שלח צ'ק ואחרי תקופה מסוימת הצ'ק, הוא של  העד, מר ריז:

 19צ'ק בדואר. אחרי תקופה מסוימת, אחרי שצ'ק לא הגיע היא אמרה שהיא יוצרת 

 20איתו קשר לעדכ� אותו והוא ענה שהוא יעשה העברה בנקאית ובמידה והצ'ק יגיע 

 21  בכל זאת מתישהו הוא מבקש לא להשתמש בו, להחזיר אותו.

 22  אוקיי.   עו"ד קוקוי:

 23  פיס.נגד עיני0? את התד 281יש ל0 את ת/  כב' הש' לוי:

 24  זה של דאוד אדוני. 81. 322לא, זה לא, זה   עו"ד קוקוי:

 25  כ�, כ�. תנו לי קרדיט שאני יודע מה אני (לא ברור).   כב' הש' לוי:

 26  אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 27פשוט הראית! את זה קוד! ועכשיו עיני נפלה על איזה הפקדה פה, א! הוא יודע   כב' הש' לוי:

 28  . 3תראו לו בעמוד להגיד משהו על זה. רק א! אתה יודע. 

 29  אה על זה אני, כ�.  עו"ד קוקוי:

 30  תשאלו בהמש0?  כב' הש' לוי:

 31  זה, כ�.  עו"ד קוקוי:

 32  בבקשה.   כב' הש' לוי:
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 1  אני יודעת במה, זה לא בעמוד הראשו� נכו�?  עו"ד קוקוי:

 2  לא, בעמוד האחרו�.  כב' הש' לוי:

 3ואני מפנה אות0  0322 את ת/אז אני, אחר כ0. אני בינתיי! רוצה לחזור להציג ל  עו"ד קוקוי:

 4 18שבוצעה לחשבו� אברורה הפקות ב 34,800להעברה לזיכוי מלאומי על ס0 

 5  . מה זה הזיכוי הזה? 2011לינואר 

 6  לא יודע. לפי הסכו! ולפי התארי0 זה זיכוי של רמי.   העד, מר ריז:

 7  אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 8  אבל,  העד, מר ריז:

 9  למה רמי,  עו"ד קוקוי:

 10  קצת לפני הרבה זמ�.  העד, מר ריז:

 11  שקל? 34,800למה רמי מזכה את חשבו� אברורה הפקות ב  עו"ד קוקוי:

 12  כי זה מה שהיה בסיכו! ע! פאינה.   העד, מר ריז:

 13  ע! רמי קשור לסיכו! הזה?  עו"ד קוקוי:

 14  פאינה קישרה את נלי ולרמי.  העד, מר ריז:

 15  ?�ו  עו"ד קוקוי:

 16  וה! סיכמו שזה מה שרמי יעשה.  העד, מר ריז:

 17  למה רמי צרי0 לשל! לאברורה הפקות?  עו"ד קוקוי:

 18הוא לא שיל! לאברורה הפקות, הוא העביר לאברורה הפקות כס1 כדי שהוא   העד, מר ריז:

 19  יושקע בדו� טבק.

 20א! ההשקעה היא בחברת דו� טבק, למה צרי0 להעביר כס1 לחשבו� אברורה   עו"ד קוקוי:

 21  הפקות?

 22  שהכס1 הועבר ישירות לדו� טבק. כדי שאי אפשר יהיה לראות  העד, מר ריז:

 23  כדי שאי אפשר?  עו"ד קוקוי:

 24  אי אפשר, אי אפשר לראות, כ�.  העד, מר ריז:

 25  שקל את! לא קיבלת! מרמי כה�. 34,800אוקיי. אמרת שהצ'ק על הסכו! של   עו"ד קוקוי:

 26  נכו�.  העד, מר ריז:

 27. והשאלה 280ואני מתכוונת לצ'ק שלמטה, ואת ת/ 279ל0 את ת/אני רוצה להציג   עו"ד קוקוי:

 28לינואר  13שקל? ב 17,400שלי, על מה קיבלת! מברק רעות השקעות צ'ק על ס0 

2011 .  29 

 30אני לא קיבלתי את הצ'ק הזה זה בטוח. על מה? יכול להיות שנלי קיבלה אותו,   העד, מר ריז:

 31ה, אני לא הוצאתי ג! חשבונית אבל אני לא יודע. לא זכור לי שמדובר בסכו! כז

 32  על הסכו! הזה.
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 1. כתוב ש! "מודל לפעילות 280אני רוצה להפנות אות0 לספח של הצ'ק, לת/  עו"ד קוקוי:

 2שטח". איזה מודל לפעילות שטח אברורה הפקות ביצעה לרמי כה� או לחברת 

 3  ברק רעות השקעות?

 4  ג! מושג מה זה מודל שטח. אברורה הפקות לא ביצעה שו! מודל שטח, אי� לי  העד, מר ריז:

 5  מודל שטח?  כב' הש' לוי:

 6  מודל,  עו"ד קוקוי:

 7  זה מה שכתוב פה.  העד, מר ריז:

 8  מודל לפעילות.  עו"ד קוקוי:

 9  כ�, מודל לפעילות שטח.   כב' הש' לוי:

 10טוב. אתה אמרת שההשקעה של פאינה קירשנבאו! בחברת דו� טבק הגיעה   עו"ד קוקוי:

 11נדבר על מקור שלישי, אני רוצה לשאול אות0 על  משלושה מקורות. לפני שאנחנו

 12  מרי!, אות0 סליחה על מרי! גרשברג. מי זאת מרי! גרשברג?

 13מרי! גרשברג הייתה ספקית של אברורה הפקות בתחו! התיירות, כרטיסי טיסה   העד, מר ריז:

 14  ובתי מלו�.

 15למסמ0 הזה,  אוקיי. אני רוצה להציג בפני0 מסמ0. השאלה שלי אי0 אתה קשור  עו"ד קוקוי:

 16  כ� מה הקשר של0 למסמ0?

 17  אני הרכבתי את המסמ0 הזה.  העד, מר ריז:

 18  .323ת/  כב' הש' לוי:

 19  בשביל מה אתה הרכבת את המסמ0 הזה?   עו"ד קוקוי:

 20הרכבתי אותו לבקשת! של מירי ונלי כדי שמירי תוכל להציג אותו לבנק שלה   העד, מר ריז:

 21  ולבקש הגדלת מסגרת לחשבו� העסקי שלה.

 22  אוקיי. אז זה ת' מה?  עו"ד קוקוי:

 23  .323  דובר:

 24, אוקיי. עכשיו אלו חובות כספיי! קיימי! בי� מרי! גרשברג לבי� חברת 23  עו"ד קוקוי:

 25  אברורה הפקות? 

 26  נכו� לאיזה תקופה?  העד, מר ריז:

 27  ?12 � 2011נגיד נכו� ל  עו"ד קוקוי:

 28טעות כי חלק מהסכו! של החובות אל1 שקל להערכתי. אני יכול ל 80 � 70קרוב ל  העד, מר ריז:

 29שמרי! החליטה שאלה חובות, אלה היו סכומי! שלא שולמו אבל לא חרגו 

 30  ממסגרת שוט1 שסוכ! בינינו למרי!.

 31  מה היה החוב? 2012ובשנת   עו"ד קוקוי:

 32  קרוב לרבע מיליו� שקל.  העד, מר ריז:
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 1  קרוב לרבע מיליו� שקל. קוד! כל מה קרה ע! החוב הזה?  עו"ד קוקוי:

 2א! אני לא טועה לבקשתה של נלי הוצאתי, רשמתי למרי! צ'קי!  2011בשנת   העד, מר ריז:

 3שמבטחת את הצ'קי!. האישור  ERNבגובה החוב. הצ'קי! נבדקו על ידי חברת 

 4שילמה  ERN. הצ'קי! לא כובדו וחברת ERNהתקבל, הצ'קי! הועברו לחברת 

 5נלי לצור0 העניי� ואני למרי! את הביטוח, את הסכו! של הצ'קי!, את החוב של 

 6  במסגרת פש"ר. ERN, של חברת ERNהיו! משל! את התביעה לחברת 

 7אוקיי. עכשיו אני רוצה, רוצה לשאול אות0 לגבי הפניה שלכ! לחל"פ שומרו�.   עו"ד קוקוי:

 8  קוד! כל בכלל, מתי את! לראשונה יוצרי! קשר ע! חל"פ שומרו�?

 9, לקראת הקי3 2011צית הראשונה של שנת לפי מה שאני זוכר זה היה במח  העד, מר ריז:

 10  להערכתי. כ�.

 11  כ�. איזה עבודות ביצעת! לחל"פ שומרו� מתישהו?  עו"ד קוקוי:

 12  לא, לא ביצענו שו! עבודות לחל"פ שומרו�.  העד, מר ריז:

 13לא ביצעת!  2011אוקיי. זאת אומרת לפני הפניה הזאת במחצית הראשונה של   עו"ד קוקוי:

 14  שו! עבודה?

 15  לא.  ז:העד, מר רי

 16  ואחרי זה?  עו"ד קוקוי:

 17  ג! לא.  העד, מר ריז:

 18  ג! לא. למי בחל"פ את! פנית!?  עו"ד קוקוי:

 19  ליושב ראש המועצה גרשו� מסיקה.  העד, מר ריז:

 20  אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 21  מי פנה?  כב' הש' לוי:

 22  נלי התקשרה למזכירה שלו לפי מה שאני זוכר ואז תיאמנו אצלו פגישה במשרד.  העד, מר ריז:

 23  למה, זאת אומרת מאיזה סיבה נלי פנתה לגרשו�?   "ד קוקוי:עו

 24  כי זה מה שהיא סיכמה ע! פאינה.  העד, מר ריז:

 25אוקיי. ומה קרה בעקבות, זאת אומרת היא, בעקבות זה שנלי התקשרה ע!   עו"ד קוקוי:

 26  המזכירה?

 27  אתה היית בפגישה?  כב' הש' לוי:

 28  כ�, אני הייתי בפגישה.  העד, מר ריז:

 29  אוקיי, אז תספר,  :עו"ד קוקוי

 30  תספר על הפגישה.  כב' הש' לוי:

 31אנחנו הגענו למועצה והייתה שיחה קצרה ע! גרשו� מסיקה. ישבתי אני, נלי   העד, מר ריז:

 32  וגרשו�,
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 1  כ�?  כב' הש' לוי:

 2והוא אמר שהוא יודע במה מדובר והוא יודע באיזה סכומי! מדובר ושאנחנו   העד, מר ריז:

 3  המועצה והוא יטפל בנושא.צריכי! להמשי0 ע! מנכ"ל 

 4  אוקיי.   עו"ד קוקוי:

 5  מה את! אמרת! לו?  כב' הש' לוי:

 6אמרנו ל שדיברנו ע! פאינה והיא ביקשה לפגוש אותו כדי שהוא יסדיר העברת   העד, מר ריז:

 7  תשלו! מהמועצה לאברורה הפקות.

 8  ואז מה שאמרת קוד!, זה היה בתגובה למה שאת! אמרת! לו?  כב' הש' לוי:

 9  נכו�?  ריז: העד, מר

 10  תמשיכו.  כב' הש' לוי:

 11  אוקיי. ואז את! עברת! לדבר ע! המנכ"ל, על מה דיברת!?  עו"ד קוקוי:

 12הוא רצה לדעת במה עוסקת אברורה הפקות כדי להבי� במסגרת איזה תחומי!,   העד, מר ריז:

 13  תחומי שירות או תחומי פעילות הוא יכול לשל! לאברורה.

 14  דבר?ומה סוכ! בסופו של   עו"ד קוקוי:

 15סוכ! בסופו של דבר שאנחנו נוציא חשבוניות בגי� אירוע תרבותי שאליו בוצעו   העד, מר ריז:

 16  הסעות של תושבי המועצה וחזרה לבתי!. 

 17  .45ות/ 44, ת/56אני רוצה להציג בפני0 את ת/  עו"ד קוקוי:

 18  כמה זמ� בס0 הכל הייתה הפגישה?  כב' הש' לוי:

 19  ע! גרשו�?  העד, מר ריז:

 20  כ�.  כב' הש' לוי:

 21  רבע שעה. אפילו פחות מזה. �דקות  10  העד, מר ריז:

 22  טוב. כ�?  כב' הש' לוי:

 23עכשיו תסתכל בבקשה על כל המסמכי! האלה, על שלושת המסמכי! האלה   עו"ד קוקוי:

 24כי הגיונית הוא, בכל זאת זו הזמנת עבודה אז הוא  56וקוד! כל בוא נדבר על ת/

 25  את?בא לפני. מה הקשר של0 להזמנת העבודה הז

 26  אני עשיתי אותה. אני הקלדתי אותה, הדפסתי אותה.  העד, מר ריז:

 27  סוכנות נסיעות? mg toursאי0 אתה קשור ל  עו"ד קוקוי:

 28  אני לא קשור, זו חברה של מרי!.  העד, מר ריז:

 29  אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 30שסיכמה ע! אלי שלא אברורה הפקות, אלא החברה הזאת תקבל את, זה לא   העד, מר ריז:

 31ה עסק, עסק פרטי של מרי! והיא סיכמה ע! נלי שהעסק שלה יקבל את חברה ז

 32  התשלו! מהמועצה האזורית שומרו�.
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 1  אוקיי. מה בנוגע ללוגו של המסמ0 הזה? מאיפה אתה לקחת את זה?   עו"ד קוקוי:

 2לא לקחתי אותו, פשוט הדפסתי אותו בוורד. זה לא לוגו מעוצב, זה פשוט הדפסה   העד, מר ריז:

 3  בוורד. 

 4לפרוטוקול ואמרה  276אני רוצה להגיד ל0 שמרי! גרשברג העידה כא� בעמוד   "ד קוקוי:עו

 5  שאתה אלו1 בזיו1 מסמכי! או משהו בסגנו�. מה יש ל0 להגיד? טוב.

 6הוא לא אמר משהו, למיטב זכרוני הוא אמר ספציפי על המסמ0 הזה, היא לא   כב' הש' לוי:

 7  אמרה,

 8  כ�, כ�.  עו"ד קוקוי:

 9  עבר, היא הכתירה אותו בתואר,מ  כב' הש' לוי:

 10  בתואר אלו1,  עו"ד קוקוי:

 11  היא אמרה שזו דוגמה למומחיות שלו.  כב' הש' לוי:

 12  כ�.  עו"ד קוקוי:

 13אז אולי תעמתו אותו ע! הטענה הזאת. היא אמרה בעצ! שאתה זייפת את   כב' הש' לוי:

 14  המסמ0 הזה.

 15  מה יש ל0 להגיד על זה? זה מה ששאלתי.  עו"ד קוקוי:

 16  לא, את שאלת, אמרת לו שהיא אמרה ש"אתה אלו1 בזיופי!", זה משהו אחר.  לוי:כב' הש' 

 17לגבי המסמ0 הזה ספציפית, על המסמ0 הזה יש חתימה שלה, היא חתמה על   העד, מר ריז:

 18המסמ0 הזה. אני לא מאמי� שהיא הייתה חותמת על משהו שמבחינתה היה 

 19  מזוי1.

 20  אתה הכנת, אתה הכנת אותו?  כב' הש' לוי:

 21  אני הכנתי אותו מא' עד ת'.  , מר ריז:העד

 22  על גבי נייר מכתבי! שלה?  כב' הש' לוי:

 23  לב�. A4על גבי ד1   העד, מר ריז:

 24  לב�? אז מאיפה הלוגו הזה?  כב' הש' לוי:

 25  אי� פה לוגו.  העד, מר ריז:

 26  הזה. mg toursה  כב' הש' לוי:

 mg tours.  27פשוט כתוב   העד, מר ריז:

 28  ש! יט"א בצד שמאל.הבנתי. לא, יש   כב' הש' לוי:

 29  כ� יש ש!,  עו"ד קוקוי:

 30  הלוגו של,  העד, מר ריז:

 31  אז יש לוגו.   כב' הש' לוי:

 32  אז,  העד, מר ריז:
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 1  כ�?  כב' הש' לוי:

 copy 2, האיגוד העולמי של סוכני נסיעות יש אותו בגוגל, פשוט IATAהלוגו של   העד, מר ריז:

paste  מגוגל. וכל השאר, (לא ברור) האחרונה כוללmg tours  3סוכנות נסיעות 

 4  זה פשוט מודפס בוורד.

 5  אוקיי וזה אתה עשית.  כב' הש' לוי:

 6  וזה אני עשיתי.  העד, מר ריז:

 7  התוכ� של הזמנת העבודה אתה עשית.  כב' הש' לוי:

 8כ� הדפסתי אותה והחתמתי את מרי!. כפי שאת! רואי! יש פה חתימה וחותמת   העד, מר ריז:

 9  שלה.

 10  אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 11  זה שלה? mg toursוהחותמת הזה   לוי: כב' הש'

 12  נכו� מאוד.  העד, מר ריז:

 13  והחתימה ג! אתה אומר?  כב' הש' לוי:

 14  נכו�.  העד, מר ריז:

 15  טוב.  כב' הש' לוי:

 16  לחל"פ שומרו�? mg toursואלו שירותי! בהתא! להצעת המחיר הזאת סיפקה   עו"ד קוקוי:

 17  ג! לא סיפקה שו! שירות.  העד, מר ריז:

 18  אוקיי. אני רוצה להפנות את תשומת,  עו"ד קוקוי:

 19  אי0 אתה יודע?  כב' הש' לוי:

 20  כי זה מה שסוכ!.  העד, מר ריז:

 21  ע! מי?  עו"ד קוקוי:

 22  בי� נלי למרי!.  העד, מר ריז:

 23  ואי0 הכס1 הזה מגיע לדו� טבק?  כב' הש' לוי:

 24  במשיכה מהחשבו� של מרי!.  העד, מר ריז:

 25  אז זה נעשה?  כב' הש' לוי:

 26  זה מה שהיה מתוכנ�, זה לא נעשה.  העד, מר ריז:

 27  למה?  כב' הש' לוי:

 28כי אחרי שמרי! קיבלה את התשלומי!, נלי סיכמה איתה שהכס1 הזה יישאר   העד, מר ריז:

 29  אצל מרי! לכיסוי חוב של אברורה הפקות.

 30  אז למה, למה את! לא מעבירי! את זה לדו� טבק?  כב' הש' לוי:

 31  מי זה את!? אברורה?  העד, מר ריז:

 32  כ�.  ש' לוי:כב' ה
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 1זה מה שקרה בסופו של דבר. אני העברתי את הכס1 שלי לדו� טבק והכס1 שמירי   העד, מר ריז:

 2  קיבלה, מרי! קיבלה מחל"פ נשאר אצלה.

 3  אי0 העברת לדו� טבק?   כב' הש' לוי:

 4  בהפקדות מחשבו� הבנק שלי, מהבינלאומי והפקדות מזומ�.  העד, מר ריז:

 5  ורואי! את זה?  כב' הש' לוי:

 6  אנחנו נדבר על זה עוד מעט.  "ד קוקוי:עו

 7  טוב. כ�?  כב' הש' לוי:

 8  . מי, מה הקשר של0 לחשבוניות האלה?46ות/ 45רק שאלה לגבי ת/  עו"ד קוקוי:

 9  את החשבוניות האלה אני,  העד, מר ריז:

 10  סליחה. כ�? 45ו 44  עו"ד קוקוי:

 11מילאתי (לא ברור), את החשבוניות האלה ואת פנקס החשבוניות של מרי! אני   העד, מר ריז:

 12  כדי להעביר אות! למועצת שומרו�.

 13  אוקיי. ומה קרה לחשבוניות האלה בסו1?  עו"ד קוקוי:

 14  העברתי אות! למועצה.  העד, מר ריז:

 15  אני, למה מרי! גרשברג הסכימה לשת1 פעולה ע! כל הפרויקט הזה?  עו"ד קוקוי:

 16  לי היא לא הסבירה את הסיבה.  העד, מר ריז:

 17, אתה אמרת שהעברת את החשבוניות לחל"פ. ע! מי היית בקשר בחל"פ? אחרי  עו"ד קוקוי:

 18אני לא מדברת על הפגישה, אני מדברת סביב העברת החשבוניות, א! בכלל היית 

 19  בקשר ע! מישהו.

 20אני לא זוכר, אבל לפי מה שאני זוכר אני דיברתי ע! המזכירה של המנכ"ל כדי   העד, מר ריז:

 21  שבוניות.לדעת א! אני יכול להביא את הח

 22אוקיי. בשלב, אמרת שהכס1 הגיע לחשבו� של מרי! גרשברג. בשלב שהכס1   עו"ד קוקוי:

 23מחל"פ שומרו� מגיע לחשבו� של מרי! גרשברג, מה היה החוב שלכ! לגרשברג? 

 24  של אברורה לגרשברג, א! בכלל היה חוב?

 25  קל. אל1 ש 80 � 70אני חושב שהוא היה, להערכתי הוא הסתכ! קרוב ל  העד, מר ריז:

 26אני רוצה לשאול שאלה כללית, דיברנו על כל שלושת המקורות אז השאלה שלי   עו"ד קוקוי:

 27מתייחסת לכל שלושת המקורות האלה. מאיפה לקחת! את הסכומי! 

 28  בחשבוניות?

 29  איזה סכומי!? לא, לא,   כב' הש' לוי:

 30  סכומי!,  עו"ד קוקוי:

 31  ה מאיפה, את החלק שלו,אני לא מבי� את השאלה. את החלק של אברור  כב' הש' לוי:

 32  את החלק,   עו"ד קוקוי:
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 1  של מי?  כב' הש' לוי:

 2  מכל מקור הגיע סכו! כס1 מסוי!.  עו"ד קוקוי:

 3  אה.  כב' הש' לוי:

 4  כל פע! זה סכו! אחר נכו�?  עו"ד קוקוי:

 5  כ�.  כב' הש' לוי:

 6יר מחל"פ מגיע סכו! אחד, רמי כה� העביר משהו אחר, מתנ"ס בנימי� ג! כ� העב  עו"ד קוקוי:

 7  איזשהו סכו!. מאיפה את! לקחת! את הסכומי!?

 8  אני לא יודע מי החליט על הסכומי!.  העד, מר ריז:

 9  אה מי קבע את גובה הסכומי!?  כב' הש' לוי:

 10  כ�, מי קבע את גובה הסכומי!.  עו"ד קוקוי:

 11  מאיפה לקחת! זה נשמע כמו, כמו משהו אחר. טוב, כ�? מי קבע אתה לא יודע.  כב' הש' לוי:

 12אוקיי. אני רוצה ששוב פע! נפנה לתדפיס חשבו� הבנק של חברת דו� טבק. איפה   קוקוי:עו"ד 

 13  הוא? אבל היה פה, הנה. מי ניהל את החשבו�? מי הפקיד כספי!?

 14  אני.  העד, מר ריז:

 15  איזה חשבו�?  כב' הש' לוי:

 16  של דו� טבק. אני מפנה לת',  עו"ד קוקוי:

 17  .319  עו"ד ג. אדרת:

 18  .322  עו"ד קוקוי:

 19  איפה?   ג. אדרת:עו"ד 

 20  לא?  עו"ד קוקוי:

 21  .319  עו"ד ג. אדרת:

 22  ?319  עו"ד קוקוי:

 23  כ�.  דובר:

 24  אוקיי. מי ניהל את החשבו� של דו� טבק?  עו"ד קוקוי:

 25  אני.   העד, מר ריז:

 26  אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 27  אגב זה לא החשבו� המלא. לא צירפת! את כל הדפי!.   עו"ד ג. אדרת:

 28  ורשה חתימה יחיד?מה הכוונה? היית מ  כב' הש' לוי:

 29  נכו�.  העד, מר ריז:

 30  אוקיי. לא חשבו� מלא?  עו"ד קוקוי:

 31  יש לכ! מלא?   דובר:

 32  טוב.  עו"ד קוקוי:
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 1  למה?  כב' הש' לוי:

 2  כיצד,  עו"ד קוקוי:

 3  חצי? �למה א! את! חצי   כב' הש' לוי:

 4רי0 כי רנית גרה במרכז האר3, אני גר בבאר שבע. החשבו� היה בבאר שבע ואני צ  העד, מר ריז:

 5  יו!.  �להפעיל אותו יו! 

 6אוקיי. ראינו שכס1 ממטה בנימי� וג! מרמי כה� נכנס לחשבו� של אברורה   עו"ד קוקוי:

 7הפקות. ראינו שכס1 מחל"פ הגיע בכלל למרי! גרשברג. א!, ואתה אמרת שכל 

 8הכספי! האלה ה! השקעה של פאינה קירשנבאו! בדו� טבק. אז א! אנחנו 

 9, כיצד ההשקעות 1.11.10של דו� טבק מיו! הקמתו במסתכלי! על תדפיס חשבו� 

 10  של פאינה קירשנבאו! שעליה� דיברת באות לידי ביטוי בתנועות בחשבו�?

 11אל1  150ה! בר1 הראשו� ישנ� הפקדות והעברות מחשבו� שלי בס0 שהוא קרוב ל  העד, מר ריז:

 12  .16.5שקל שמסתכמות עד ל

 13הופקד הצ'ק. מה זה  2011לאפריל  21ל? זה אל1 שק 95אוקיי. ומה זה הצ'ק של   עו"ד קוקוי:

 14  הצ'ק הזה?

 15  לפי מה שאני זוכר זה צ'ק מהחשבו� שלי בבינלאומי.   העד, מר ריז:

 16אני רוצה להציג בפני0 את המאז� בוח� של דו� טבק. איפה הוא? טוב זה קצת   עו"ד קוקוי:

 17  ארו0. 

 18  מסמ0 שהוא העיד לגביו? הוא העיד לגביו.  כב' הש' לוי:

 19  זה מסמ0 שהוצג לו ברענו�.  קוקוי:עו"ד 

 20  והוא העיד לגביו?  כב' הש' לוי:

 21  הוצג לו זה נחמד, ברענו� לפני כמה ימי!.  עו"ד ג. אדרת:

 22  כ�.  עו"ד קוקוי:

 23  הוא העיד לגביו?  עו"ד ג. אדרת:

 24  הוא לא נחקר לגביו.  עו"ד קוקוי:

 25  אז לא, אז את לא יכולה לחקור אותו עכשיו על זה.  עו"ד ג. אדרת:

 26  למה?  אב� ח�: עו"ד

 27  פע! ראשונה עכשיו אנחנו נשמע מה הוא מסביר על הדפי! האלה?   עו"ד ג. אדרת:

 28  כתוב בחומר רענו� מה הוא הסביר לא?  עו"ד אב� ח�:

 29  לא כתוב.  עו"ד קליי�:

 30  לא כתוב, הוא לא הסביר היא אמרה.  עו"ד ג. אדרת:

 31יכולה ג! לא להגיש אותו, רק  הוא לא הסביר, כי אני רק מציגה נתו� מתוכו. אני  עו"ד קוקוי:

 32  להציג. אפשר להציג, אני יכולה ג! להציג נתו�.
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 1  תגישי את המסמ0 עצמו לבית המשפט.  עו"ד אב� ח�:

 2אבל רואה החשבו�, אדוני רואה החשבו� של דו� טבק בכל מקרה יהיה עד ואנחנו   עו"ד קוקוי:

 3פשוט רוצה שיהיה בפניכ!, דר0 אגב ג! בפניכ!, את הנתו� שאני נגיש אותו. אני 

 4  הולכת (לא ברור), נתו� מספרי אחד.

 5  יש מניעה שזה יוגש בכפו1 להעדת רואה החשבו�?  כב' הש' לוי:

 6שיוגש המסמ0 בכפו1 אי�. התייחסות של העד לא הייתה עד רגע זה למסמ0 הזה.   עו"ד ג. אדרת:

 7  הוא לא יכול פע! ראשונה,

 8  ג! לא ברענו�?  הש' לוי: כב'

 9  לא.  עו"ד ג. אדרת:

 10  טוב. אז, אז אני בכל זאת אגיש את זה בכפו1 לעדות?  עו"ד קוקוי:

 11  כ�.  כב' הש' לוי:

 12  טוב, אז אני מגישה את זה.  עו"ד קוקוי:

 13  אבל לצור0 מה דר0 העד הזה א! הוא לא יכול להתייחס לזה?  כב' הש' לוי:

 14  לכ! את הנתו�, לא, אני רק אשאל, שיהיה  עו"ד קוקוי:

 15אבל את יכולה להגיש לו את זה, שבוע הבא יהיה פה מנהל החשבונות. תגישי לו   עו"ד ג. אדרת:

 16  הכל.

 17טוב אז אני אשאל שאלה יותר כללית. כל ההפקדות של פאינה קירשנבאו!   עו"ד קוקוי:

 18  שקלי!.  161,812משלושת המקורות האלה מסתכמות ב

 19  הנתו� הזה?מאיפה את מביאה את   עו"ד ג. אדרת:

 20  אני סכמתי את כל הסכומי!. אני אומרת כל שלושת המקורות האלה.  עו"ד קוקוי:

 21  אה מהחשבוניות של שלושת המקורות?  עו"ד ג. אדרת:

 22  של שלושת המקורות.  עו"ד קוקוי:

 23  אוקיי, בסדר.  עו"ד ג. אדרת:

 24  כל, כל,  עו"ד קוקוי:

 25  טוב, בסדר סליחה.  עו"ד ג. אדרת:

 26  ,160שדיברת של פאינה קירשנבאו! היא  כל ההשקעה  עו"ד קוקוי:

 27  תגידו את הסכומי! עוד הפע!.  כב' הש' לוי:

 28  ,161  עו"ד קוקוי:

 29  לא, חל"פ כמה זה?   כב' הש' לוי:

 30  ,34חל"פ זה, הנה חל"פ זה   עו"ד קוקוי:

 31  שלא בכתב אישו!. 17,400אדוני היא לא מחשבת את ה  עו"ד וייס:

 32  לא בכדי אני שאלתי.  כב' הש' לוי:
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 1  חסרי! הסכומי!,  ייס:עו"ד ו

 2  אז כ�, אז לצור0 הבהרה לא, אני לא מחשבת.  עו"ד קוקוי:

 3  חל"פ כמה?  כב' הש' לוי:

 4  .39,742, זה 30חל"פ זה   עו"ד קוקוי:

 5  כ�?  כב' הש' לוי:

 6  אז זה שני סכומי!. 39,800ו  עו"ד קוקוי:

 7  זה מסתכ!. 69,542  דובר:

 8  לצור0, 34,800אוקיי. ורמי כה� זה   עו"ד קוקוי:

 9  .17,400בלי   ד וייס:עו"

 10  .17,400בלי   עו"ד קוקוי:

 11  בלי מע"מ?  עו"ד חימי:

 12  מע"מ, מע"מ.  עו"ד וייס:

 13  מה קשור מע"מ עכשיו?  עו"ד אב� ח�:

 14  .34,800ע! מע"מ,   עו"ד קוקוי:

 15  .39, זה לא 34זה   העד, מר ריז:

 16  אוקיי. אז מה שאמר,   עו"ד קוקוי:

 17  (מדברי! ביחד),? כולל מע"מ או 34,800אז זה כ�   כב' הש' לוי:

 18  זה רמי כה�. זה נכו�. 34,800, 30לא, זה   עו"ד קוקוי:

 19  אוקיי.  כב' הש' לוי:

 20  , במקרה זה אותו סכו!.34,800עכשיו לגבי הסכו! של חל"פ אז יש פה   עו"ד קוקוי:

 21  אותו סכו! בדיוק?  כב' הש' לוי:

 22  .39,742כ�, זה מה שכתוב פה. ועוד סכו! אחד של   עו"ד קוקוי:

 23  זה מה שאמרתי קוד!. טוב,  וי:כב' הש' ל

 24  כ�. ויש,  עו"ד קוקוי:

 25  ומתנ"ס בנימי� כמה?  כב' הש' לוי:

 26ויש עוד מתנ"ס בנימי� שהיה, איפה התנועות האלה בחשבו� של אברורה? הנה.   עו"ד קוקוי:

 27  ומתנ"ס בנימי� ס0,

 28  .34,800יש ל0 חשבונית ברורה של (מדברי! ביחד)?   עו"ד חימי:

 29  .57,420הכל רגע, ס0   עו"ד קוקוי:

 30  והסכו!, הסיכו! של ארבעת הסכומי! האלה לדעתכ! יוצא כמה?  כב' הש' לוי:

 31  . 161,812  עו"ד קוקוי:

 32  אוקיי.   כב' הש' לוי:
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 1  שקל של הצ'ק. 24, בלי 17,400בלי   עו"ד וייס:

 2  כ�, תשאירו משהו להמש0. כ�, בסדר. אז זה הסכו! שלדעתכ!,  כב' הש' לוי:

 3  ל פאינה קירשנבאו! בדו� טבק.זאת ההשקעה ש  עו"ד קוקוי:

 4  מי אומר את זה? את או העד.  עו"ד ג. אדרת:

 5  הוא עכשיו אמר את זה.  עו"ד אב� ח�:

 6  זה הסכו! שהושקע, זה מה שהוא אומר?  עו"ד ג. אדרת:

 7  זה מה שהוא אומר, הרי הוצגו,  עו"ד קוקוי:

 8  לא שמעתי אותו אומר את זה.  עו"ד ג. אדרת:

 9  (מדברי! ביחד)

 10  (מדברי! ביחד) על מה קיבלת, זה מה שהוא אמר עכשיו.  עו"ד אב� ח�:

 11  איפה,  עו"ד ג. אדרת:

 12  ההשקעה של פאינה, זה מה שהוא אמר.  עו"ד קוקוי:

 13  מה שהתקבל לטענתו עבור ההשקעה.  עו"ד ג. אדרת:

 14  כ�.  עו"ד קוקוי:

 15  אבל את שאלת אותו עכשיו זה מה שהושקע בדו� טבק.  עו"ד ג. אדרת:

 16  קה של פאינה. לא, זה חל  עו"ד קוקוי:

 17  מה שאמור היה הוא מתכוו�.  עו"ד קליי�:

 18  מה שאמור היה.  עו"ד ג. אדרת:

 19  תיכ1 נשאל את השאלה שאתה רוצה.  עו"ד אב� ח�:

 20  מה שאמור היה להגיע,  עו"ד קוקוי:

 21  תציגו את השאלה עכשיו, אחרי שהגענו להסכמה על הסכו!.  כב' הש' לוי:

 22  במשטרה. אולי תרעננו אותו מה הוא אמר  עו"ד וייס:

 23  עור0 די� וייס, אולי תעברו לתביעה לפעמי!. כ�, תעזרו לה! וזהו.  כב' הש' לוי:

 24  זה יעזור.  עו"ד קוקוי:

 25  כ�.  כב' הש' לוי:

 26  אני לא מבי� למה אני לא יודע לחקור (מדברי! ביחד).  עו"ד וייס:

 27  לא?  כב' הש' לוי:

 28  אתה אמרת,  עו"ד קוקוי:

 29  בגלל זה (מדברי! ביחד).  עו"ד וייס:

 30  בגלל זה עור0 די� חימי כא�. טוב הלאה.  כב' הש' לוי:

 31אתה אמרת שהסכו! שהגיע, שיועד מצידה של פאינה להיות מושקע בדו� טבק   עו"ד קוקוי:

 32הגיע משלושת המקורות וציינת את, ראינו איזה סכומי! הגיעו. עכשיו ס0 
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 1! ה! הסכומי! שהיו אמורי! להיות מושקעי! בדו� טבק על ידי פאינה קירשנבאו

161,812 .  2 

 3  איפה הוא אמר את זה?  עו"ד ג. אדרת:

 4לא, את הסיכו! האריתמטי היא עושה, הוא לא עשה. את! רוצי! שהוא יעשה   כב' הש' לוי:

 5  את הסיכו! האריתמטי.

 6לא אבל אדוני, אדוני יש לו המו� הודעות במשטרה. שאלו אותו את זה מכל כיוו�,   עו"ד וייס:

 7  רי! ולא את הסכו! הזה.הוא אומר כל פע! סכומי! אח

 8  מה זה משנה? יש לנו חשבוניות. מה זה משנה?  עו"ד אב� ח�:

 9  שני! אחרי! הוא יודע יותר, 7אי0   עו"ד וייס:

 10  בסדר, אז אחרי זה תשאלו אותו,  כב' הש' לוי:

 11  אבל השאלה שלי בכלל לא מתייחסת,  עו"ד קוקוי:

 12  כ�?גברת קוקוי מה השאלה? בהנחה שזה הסכו!,   כב' הש' לוי:

 13בהנחה שזה הסכו! ובהנחה שמהנהלה חשבונות של החברה עולה שהשקעת   עו"ד קוקוי:

 14  שקלי!, איפה החלק שלכ!? 161,742בעלי! הייתה 

 15  אוקיי, דבר ראשו�,  העד, מר ריז:

 16  אתה הבנת את השאלה?  עו"ד קוקוי:

 17כ�, הבנתי. דבר ראשו� לא כל הסכו! שהתקבל משלושת המקורות שסיפרת   העד, מר ריז:

 18עליה! היה אמור להתקבל להשקעה בדו� טבק, מכיוו� שלמשל אותה מרי! 

 19סיכמה ע! נלי על עמלה מסוימת שהיא תקבל על זה שהיא תסכי! לקבל את 

 20הכס1 לחשבונה ולהעביר דרכה. ובנוס1 לכ0 הוצאו חשבוניות בגינ! שולמו 

 21 מיסי!. אבל בלי קשר לזה, הכס1 שהופקד בסופו של דבר לחשבו� של דו� טבק

 22שימש לרכישת סחורה מהיצר� וזה הייתה השקעה ראשונית. רואי! אותה כא� 

 23  . 4.11בחודש 

 24  אתה יכול להפנות למשהו ספציפי בחודש רביעי?  עו"ד קוקוי:

 25פדיו� דוקומנטי!, זה היה, זו הייתה רכישה ושחרור ראשו�  115כ�, תשלו! של   העד, מר ריז:

 26  של הסחורה.

 27  אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 28אבל מעבר לרכישה עצמה של הסחורה, הפעילות עצמה של החברה הסתכמה   ז:העד, מר רי

 29בהפצה של אותה סחורה וכל העלויות של ההפצה, שזה שכירות רכב חודשי, 

 30משכורת חודשית לדיילת, דלק לרכב, כל מוצרי הפרסו! שהודפסו על ידי החברה, 

 31ת אצל רואה פרסו! בעיתוני! שנעשה על ידי החברה, על כ0 יש בוודאי חשבוניו

 32  חשבו�, שולמו במזומ� מהכיס שלי וזו הייתה ההשקעה שלי.
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 1  אוקיי. רגע אבל א! זו הייתה ההשקעה של0 אז למי הוצגו חשבוניות?   עו"ד קוקוי:

 2  חשבוניות הוצגו בדוחות לרואה חשבו�.  העד, מר ריז:

 3  ?וא! קיבלת החזר? זאת אומרת איזה החזר קיבלת על החשבוניות האלה  עו"ד קוקוי:

 4  אני אישית לא, לא קיבלתי.  העד, מר ריז:

 5אוקיי. אני רוצה להציג, אני רוצה להציג מספר דפי חשבו� מחשבו� של איגור ריז   עו"ד קוקוי:

 6א. מופעי!. אני מציגה רק שלושה דפי! כי זה שלושת הדפי! הרלוונטיי!, זאת 

 7ל התדפיס, אומרת זה יכול, לצור0 העניי�, לצור0 הנוחות אני יכולה להציג את כ

 8  אבל אני מתרכזת בשלושת הדפי! הרלוונטיי!. אני רוצה שתסתכל עליה!. 

 9  על זה, הוא נחקר עליה!?  עו"ד ג. אדרת:

 10  לא, הוא לא נחקר.  עו"ד קוקוי:

 11  לא נחקר? אז אי0 אנחנו מתייחסי! לזה?  עו"ד ג. אדרת:

 12  אז אנחנו לא נתייחס, אני רק אשאל,  עו"ד קוקוי:

 13  .324ת/  כב' הש' לוי:

 14  אני רק אשאל משהו. קוד! כל של מי החשבו� הזה?  ו"ד קוקוי:ע

 15  שלי.  העד, מר ריז:

 16  אז אני יכולה, אז אני רוצה להגיש את דפי החשבו� שלו, זה מספיק לי.  עו"ד קוקוי:

 17  כ�?  כב' הש' לוי:

 18  כ�. אז לא, אי� לי שאלה. אני פשוט מגישה אות! פה כי זה חשבו� שלו.  עו"ד קוקוי:

 19בל אני רוצה לשאול אות0. אתה אומר שהחלק של הגברת קירשנבאו! בחברה א  כב' הש' לוי:

 20  אל1 שקלי! נכו�?  115בעצ! הושקע ברכישת סחורה בס0 כ

 21  אל1 שקלי! שילמנו לשחרור הראשו� של מכס. 115אל1 שקל.  150כ  העד, מר ריז:

 22 150להשקיע אל1 שקלי!. אתה היית צרי0 ג!  150הבנתי. אתה אומר החלק שלה   כב' הש' לוי:

 23  אל1 שקלי!. אי0 היא יודעת שאתה השקעת את הכס1 הזה?

 24  מה זאת אומרת אי0 היא יודעת?  העד, מר ריז:

 25  איפה זה? אי0 רואי! את זה?  כב' הש' לוי:

 26בדוחות של רואה החשבו� רואי! את זה. ההוצאות, כל הוצאה קיבלתי חשבונית   העד, מר ריז:

 27  והגשתי בדוח.

 28  ב. כ�?אוקיי, טו  כב' הש' לוי:

 29  איזה משכורת משכת מחברת דו� טבק?  עו"ד קוקוי:

 30  לא משכתי משכורת.  העד, מר ריז:

 31אז איזה תגמול? אתה אמרת שאתה תפעלת את החברה וניהלת אותה. איזה   עו"ד קוקוי:

 32  תגמול אתה קיבלת א! כ0?
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 1למשו0 לא קיבלתי. סיכמנו שבוודאי ג! במידה והחברה תעבור לרווח אני אוכל   העד, מר ריז:

 2  משכורת.

 3  ע! מי סיכמת?  עו"ד קוקוי:

 4  ע! רנית.   העד, מר ריז:

 5, אי0 התפתחו 2011טוב. אחרי שהיה, השקעת! וקנית! את הסחורה באפריל   עו"ד קוקוי:

 6  עסקיה של חברת דו� טבק בהמש0? 

 7תקופה מסוימת אנחנו הצלחנו להפי3 את הסיגריות. אחרי תקופה מסוימת הגענו   העד, מר ריז:

 8אנחנו לא מצליחי! למכור יותר, מכיוו� שאת הסחורה שרכשו מאיתנו למצב ש

 9לקוחות, שזה קיוסקי!, לא נמכרת. ה!, יש לה! את הסחורה במלאי ונתקענו ע! 

 10  המלאי של הסיגריות.

 11  ומה עשית! כתוצאה מזה שנתקעת! ע! המלאי?  עו"ד קוקוי:

 12נו דיילת ואחרי תקופה הפסקנו פעילות של ההפצה, החזרנו את הרכב, פיטר  העד, מר ריז:

 13מסוימת רנית אמרה שהיא יכולה לסדר לנו פגישה ע! בעלי! של חברת דוביק 

 14  במטרה לנסות למכור לה! את המלאי שנותר וזה, זה מה שקרה בעצ!.

 15אוקיי. אז אחרי שמכרת! את הסחורה, מה היה מצב החשבו� של החברה לצור0   עו"ד קוקוי:

 16  העניי�? ברווח, בהפסד?

 17  חשבו� של החברה היה בחובה.  ז:העד, מר רי

 18  של?  עו"ד קוקוי:

 19  אל1 שקל, משהו כזה. 50של כ  העד, מר ריז:

 20  אל1 שקל לבנק? 50ומי כיסה, דר0 אגב איזה עוד חובות א! בכלל היו? חו3 מ  עו"ד קוקוי:

 21  לפי מה שהבנתי מרנית היה חוב לרשות המיסי!.  העד, מר ריז:

 22  לרשות המיסי!?אוקיי. עכשיו מי כיסה חוב   עו"ד קוקוי:

 23  רנית.  העד, מר ריז:

 24  אי0 אתה יודע?  עו"ד קוקוי:

 25  ממה שהיא אמרה לי, היא שלחה לי הודעה.  העד, מר ריז:

 26אני רק רוצה לשאול, זה מדובר בחבות כלפי רשות המיסי!, זאת אומרת זה   עו"ד קוקוי:

 27  רשות. איזה הודעה אתה קיבלת,

 28  אני לא,  העד, מר ריז:

 29  החוב?לגבי   עו"ד קוקוי:

 30  אני לא קיבלתי שו! הודעה.   העד, מר ריז:

 31  אל1 שקל, מי כיסה את החוב הזה? 50לגבי החבות לבנק של   עו"ד קוקוי:

 32  אני לקחתי הלוואה.   העד, מר ריז:
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 1  אתה לקחת הלוואה?  עו"ד קוקוי:

 2  כ�.  העד, מר ריז:

 3  בכמה כס1 מכרת! את הסחורה שנשארה לכ!?   כב' הש' לוי:

 4  ול להסתכל,אתה יכ  עו"ד קוקוי:

 5  נכו�? אני רואה ש! סכו! גדול. זה הסכו!? 319נראה לי ת/  כב' הש' לוי:

 6  יש פה כמה סכומי! נכו�? מתי התחלת! למכור לדוביק?   עו"ד קוקוי:

 7  כ�,   העד, מר ריז:

 8  אז עוד פע!, מתי התחלת! למכור לדוביק?  עו"ד קוקוי:

 9  . 2011לפי מה שאני זוכר לקראת סו1   העד, מר ריז:

 10  . 12לאפריל  18יש ש! איזה סכו!, תסתכל ב  הש' לוי:כב' 

 11  . 262,500, 2012לאפריל  18הנה, יש פה   עו"ד קוקוי:

 12  מה זה?  כב' הש' לוי:

 13  אל1 שקל. 150כ�, זה מכירה לדוביק. ואחרי זה מיד תשלו! מיסי!   העד, מר ריז:

 14  אוקיי.  כב' הש' לוי:

 15שות המיסי! ואתה כיסית את החוב טוב. אז אמרת שרנית כיסתה את החוב לר  עו"ד קוקוי:

 16  אל1 שקל לבנק, לקחת הלוואה. 50של 

 17  נכו�.  העד, מר ריז:

 18איזה מחלוקת, א! בכלל, תוארה בי� נלי לפאינה קירשנבאו! בקשר לחובות   עו"ד קוקוי:

 19  מההשקעה בדו� טבק?

 20טענה שלא ביצענו את החלק שלנו של ההשקעה כ�, לפי מה שנלי אמרה לי פאינה   העד, מר ריז:

 21בדו� טבק במלואה, ולפי כ0 אנחנו אמורי! להחזיר לה חלק מהשקעתה בהתא! 

 22והתעוררה מחלוקת ביניה�, לא הייתה מחלוקת הא! כ�, אבל התעוררה מחלוקת 

 23ביניה� מה הסכו! שאנחנו אמורי! להחזיר לפאינה ונלי ביקשה ממני לחשב 

 24אל1 שקל שאנחנו  12לדעתי. אמרתי לה שזה לדעתי כולהגיד לה מה הסכו! 

 25צריכי! אכ� להחזיר לפאינה מהחלק שלה בהשקעה. אבל נלי אמרה שהטענה של 

 26  פאינה היא הרבה יותר גבוהה.

 27  מה זאת אומרת הרבה יותר גבוהה? בכמה היה מדובר?  עו"ד קוקוי:

 28  אל1 שקל. 18לפי מה שאני זוכר ב  העד, מר ריז:

 29  ?4אל1  30אומרת זאת   כב' הש' לוי:

 30  כ�.  העד, מר ריז:

 31  אוקיי. ומה, אחרי שחישבת!,  עו"ד קוקוי:

 32  זה,  העד, מר ריז:
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 1  אי0 זה התקד!?  עו"ד קוקוי:

 2  נלי ביקשה ממני,  העד, מר ריז:

 3  תגביר את קול0.  עו"ד קוקוי:

 4נלי ביקשה ממני לתת לה צ'ק כדי שהיא תמסור אותו לפאינה. נתתי לה צ'ק על   העד, מר ריז:

 5שקל. אבל אמרתי לה שכרגע אי�, אי� טע! לעשות את זה כי הצ'ק  10,000ס0 

 6  יחזור, הבנק לא יכבד אותו. היא אמרה לי שהיא יודעת מה היא עושה,

 7  למי אמרת את זה?  עו"ד ג. אדרת:

 8  לנלי, שאי� טע! כרגע לרשו! את הצ'ק כי לא יהיה לו כיסוי.  העד, מר ריז:

 9  צ'ק?רגע, למי היה מיועד ה  עו"ד קוקוי:

 10  לרנית.  העד, מר ריז:

 11  לרנית. מה עוד נעשה בשביל ליישב את המחלוקת, א! בכלל?  עו"ד קוקוי:

 12נלי אמרה לי שאנחנו חייבי! איכשהו להתחיל להעביר סכומי! כלשה! על חשבו�   העד, מר ריז:

 13החוב הזה לפאינה, כי אחרת לא רק דו� טבק, דו� טבק כבר הפסיק לעבוד, ג! 

 14ק לעבוד כי פשוט לא ייתנו לנו לעבוד. דאוד יחסו! אותנו אברורה הפקות תפסי

 15לגשת לשלטו� מקומי ולקבל עבודות. ואז כשהיה לנו כס1, סכומי! קטני! 

 16  התחלנו להעביר לדאוד. 

 17  למה לדאוד? את! חייבי! לפאינה.  עו"ד קוקוי:

 18  כי כנראה זה מה שנלי סיכמה ע! פאינה שנעביר לדאוד.  העד, מר ריז:

 19שזה חשבו�  281ני רוצה לשאול אות0, אז אני רוצה להציג ל0 קוד! שוב פע! את א  עו"ד קוקוי:

 20, אבל לפני שאני שואלת אות0 אני ג! רוצה 2של דאוד. ואני מפנה אות0 לעמוד 

 21  להציג בפני0 מסמ0 נוס1. 

 22  . 325ת/  כב' הש' לוי:

 23ר להפקדות טוב, ביחס לטפסיי הפקדה מבנק יהב ומבנק הפועלי!, אי0 אתה קשו  עו"ד קוקוי:

 24  הלאה א! בכלל ובמה מדובר? זה,

 25  שקל. 2000לבנק יהב אני הפקדתי לדאוד   העד, מר ריז:

 26  למאי, 30שזה ב  עו"ד קוקוי:

 27  חמישי, כ�.  העד, מר ריז:

 28למאי, אוקיי. ואני ג! מפנה את תשומת  12. ויש פה עוד הפקדה של נלי ב2013כ�,   עו"ד קוקוי:

 29למאי וג! את  30הפקדה של, של0 מ. רואי! פה את ה2עמוד  281ליב0 לת/

 30למאי. למה הפקדת! את, למה אתה, בוא נדבר עלי0. למה  12ההפקדה של נלי ב

 31  ?2013שקל לחשבו� של דאוד במאי  4000הפקדת 

 32  כי זה מה שנלי ביקשה לעשות באופ� דחו1,  העד, מר ריז:
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 1  ?4000איפה? הוא הפקיד את ה  עו"ד ג. אדרת:

 2  .2000 לא, אני הפקדתי  העד, מר ריז:

 3  .2000הוא הפקיד   עו"ד ג. אדרת:

 4  .2000  עו"ד קוקוי:

 5  .2000אני הפקדתי   העד, מר ריז:

 6  סליחה. 2000, 2000  עו"ד קוקוי:

 7  כ�? 325כ�, זה ת/  כב' הש' לוי:

 8  כ�.  עו"ד קוקוי:

 9  כ�.  כב' הש' לוי:

 10  כ�.  עו"ד קוקוי:

 11  התחתו�.  עו"ד ג. אדרת:

 12  התחתו�, התחתו�.  עו"ד קוקוי:

 13  יש ש! שניי!.  אדרת:עו"ד ג. 

 14  כ�, אז אני מתייחסת לתחתו� וזה,  עו"ד קוקוי:

 15  אני רואה. כ�?  כב' הש' לוי:

 16  יש את זה. אז למה היא ביקשה לעשות את זה?  281ג! ב  עו"ד קוקוי:

 17  כי הייתה לה בעיה מאוד רצינית להמשי0 לעבוד. דאוד פשוט חס! אותה מלעבוד.  העד, מר ריז:

 18אוקיי. אני רוצה לשאול אות0 על מה שקרה באשקלו�. מה, מה הקשר של0, א!   עו"ד קוקוי:

 19  ?2013בכלל יש ל0 קשר, לאירוע בריזה שהתקיי! באשקלו� ב

 20  כ� יש לי, כ�.  העד, מר ריז:

 21  כ�, איזה קשר יש ל0?  עו"ד קוקוי:

 22  כב� זוגה של נלי אני השתתפתי בהפקה של האירוע.  העד, מר ריז:

 23  אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 24  האירוע הופק על ידי אברורה הפקות.  עד, מר ריז:ה

 25  ואי0 את! הגעת! להפקה הזאת של פרויקט בריזה?  עו"ד קוקוי:

 26פעיל של המפלגה באשקלו�, אלכס סולטנובי3, פנה לנלי בהצעה לקבל את   העד, מר ריז:

 27  הפרויקט עבור עיריית אשקלו� ולהפיק אותו.

 28  אי0 הוא קשור לעיריית אשקלו�?  עו"ד קוקוי:

 29  אני לא זוכר, לפי דעתי הוא חבר במועצת העיר.  העד, מר ריז:

 30  אוקיי.  עו"ד קוקוי:

 31  אני לא בטוח, אבל נראה לי שכ�.  העד, מר ריז:

 32  שמו ג! מופיע במסמ0, בטבלה שהייתה בבוקר.  כב' הש' לוי:
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 1  ברוסית.  עו"ד קוקוי:

 2  הוא תרג!.  כב' הש' לוי:

 3  ?�כ�. והוא הציע ו  עו"ד קוקוי:

 4והשתתפנו יחד איתו בפגישה בחברה הכלכלית של העירייה בנושא האירוע וזמ�   ריז:העד, מר 

 5  מאוד קצר אחרי זה, אחרי סיו! הישיבה אלכס התקשר לנלי ובעלה ואמר שדאוד,

 6  הוא היה צד לשיחה?   עו"ד ג. אדרת:

 7  כ�, אי0 אתה יודע שהוא התקשר לנלי?  כב' הש' לוי:

 8רתי. זאת אומרת הייתי ליד נלי כשהוא התקשר, פיזית הייתי נוכח אבל לא דיב  העד, מר ריז:

 9  נוכחתי ליד נלי.

 10  ובכל זאת אי0 אתה יודע? מה היא אומרת ל0 "זה אלכס"? לפי מה?  כב' הש' לוי:

 11לפי מה שנלי אומרת הבנתי שזה אלכס מתקשר, כ�. כשהיא מדברת ע! אלכס   העד, מר ריז:

 12  היא קוראת לו אלכס.

 13  היית נוכח? ובשתי הפעמי!  כב' הש' לוי:

 14  לא פעמיי!, היא דיברה איתו שיחה אחת.  העד, מר ריז:

 15  אה שיחה אחת, רק שיחה אחת ע! אלכס.  כב' הש' לוי:

 16כ�, בשיחה הזאת אלכס התקשר אליה ואמר "תקשיבי אני מבי� שיש בעיה בינ0   העד, מר ריז:

 17לבי� דאוד כלשהי ואני מאוד מבקש שתפטרי את זה כמה שיותר מהר כי הוא 

 18ט אוסר עליי לתת ל0 לגשת לפרויקט ואני צרי0 לדעת מה קורה. או שאת פשו

 19סוגרת ע! דאוד את החשבו� והוא נות� לי אוקיי ואת! תמשיכו ע! הפרויקט או 

 20שאני צרי0 להחלי1 אתכ! במישהו אחר ועכשיו". זו הייתה השיחה, אז נלי אמרה 

 21נתי את זה בלי לי "אוקיי תקשיב אלכס התקשר וזה מה שהוא אמר". אני ג! הב

 22שהיא תגיד לי את זה. "ואנחנו חייבי! דחו1 להפקיד משהו לדאוד כדי שהוא 

 23  יירגע ויית� לאלכס, ויית� לאלכס אוקיי שאנחנו נקבל את הפרויקט".

 24  שקל האלה? 2000אז זה ה  כב' הש' לוי:

 25  זה מה שאני הלכתי להפקיד ואחרי זה היא ג! הלכה להפקיד.  העד, מר ריז:

 26עכשיו א! אתה מפקיד כס1 עבור דבר כזה שאתה מבי� שזה לא ממש אחת   כב' הש' לוי:

 27  מעשרת הדברות, אז למה בצורה כזאת?

 28  מה הכוונה?   העד, מר ריז:

 29אתה הסברת קוד! את דר0 העברת הכספי! שהיא נועדה לטשטש, שאי אפשר   כב' הש' לוי:

 30להתחקות אחרי מקור הכספי!. פה בהפקדה כזאת ישירה בוטה, זה כמו 

 31  המקפצה לא?מ
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 1אני אגיד ל0 שג! את השיטה לטשטוש עקבות של הכספי! אני בזמנו אמרתי לנלי   העד, מר ריז:

 2שזה ברמה של ג� ילדי!. א! היא חושבת שהיא עובדת על מישהו אז היא עובדת 

 3  רק על עצמה.

 4  זה כמו בחדר הלידה, זה לא ג� ילדי!, לא? 2013אז פה אתה כבר ב  כב' הש' לוי:

 5זה מה שרציתי להגיד, שניסיו� לטשטש עקבות, או בהעברה הזאת או בהעברות   :העד, מר ריז

 6ממקורות אחרי! לאברורה ה! פחות או יותר באותה רמה. אי� פה יותר מדי 

 7  תחכו!, לא פה ולא ש!.

 8  אבל למה לקחת את הסיכו�?  כב' הש' לוי:

 9לו את זה פיזית  כנראה זה היה מצב שג! לא יכולת להגיע לירושלי! ולמסור  העד, מר ריז:

 10במזומ�. כנראה זה היה מצב שהייתי צרי0 ממש על הבוקר לרו3 ולהפקיד. אני לא 

 11  זוכר בדיוק מה הסיטואציה באותו יו!.

 12  טוב.  כב' הש' לוי:

 13 2000. מה את! חייבי! לדאוד כשאת! מפקידי! את ה2013השאלה שלי, מדובר ב  עו"ד קוקוי:

 14  שקל האלה?

 15  לו!.לדאוד אישית? כ  העד, מר ריז:

 16  אז למה זה הופקד ש!?  עו"ד קוקוי:

 17  כי זה מה שנלי סיכמה ע! דאוד שזה יופקד אצלו בחשבו�.  העד, מר ריז:

 18בשביל מה? את! לא חייבי!, את! לא חייבי!, את! לא חייבי! לדאוד. למה אתה   עו"ד קוקוי:

 19  שקל? 2000מפקידי!, למה אתה מפקיד לו 

 20כי כנראה זה מה שנלי סיכמה ע! דאוד במסגרת אותו חוב לפאינה על ההשקעה   העד, מר ריז:

 21  שלה בדו� טבק, היא תפקיד את זה לדאוד והוא כבר ימסור את זה לפאינה.

 22, יש 24.6.2013. יש ש! הפקדה ב281ב 3אוקיי. אני רוצה להפנות אות0 לעמוד   עו"ד קוקוי:

 23תה יודע, של מזומ� כ�, מה שקל של אנדריי דינוביצקי. מה א 2000הפקדה של 

 24  אתה יודע על ההפקדה הזאת א! בכלל?

 25  אני יודע שנלי פשוט ביקשה ממנו לעבור דר0 הבנק ולהפקיד כס1 לדאוד.  העד, מר ריז:

 26  ?2013שוב פע! מה את! חייבי! לדאוד ביוני   עו"ד קוקוי:

 27  כלו!.  העד, מר ריז:

 28  אז למה את! מפקידי! לו כס1? איזה סיבה?  עו"ד קוקוי:

 29  כדי שיעביר לפאינה.  העד, מר ריז:

 30  טוב. מה קרה מאירוע בריזה בסופו של דבר, להשתתפותכ! באירוע בריזה?  עו"ד קוקוי:

 31  אנחנו הפקנו את האירוע.  העד, מר ריז:

 32  הפקת! את האירוע. ואי0 התפתחו היחסי! שלכ!,  עו"ד קוקוי:
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 1  מתי היה האירוע?  כב' הש' לוי:

 2  כ�?  עו"ד קוקוי:

 3  , בחודש יוני נדמה לי.2013בקי3   העד, מר ריז:

 4כיצד התפתחו היחסי! בינ0 לבי� נלי מצד אחד לבי� פאינה קירשנבאו! מצד שני,   עו"ד קוקוי:

 5שקל ניסיו� להחזיר  10,000אחרי החזרת החוב וא! אנחנו מדברי! על צ'ק של 

 6  את החוב?

 7  נתק מוחלט.  העד, מר ריז:

 8  מה? לא שמעתי.  עו"ד ג. אדרת:

 9  נתק מוחלט.  העד, מר ריז:

 10  ממתי הנתק?  כב' הש' לוי:

 11  .13להערכתי מתחילת   העד, מר ריז:

 12. מה הקשר של0 53ות/ 52אני רוצה לעבור נושא ואני מבקשת להציג בפני0 ת/  עו"ד קוקוי:

 13  לשתי החשבוניות האלה?

 14את החשבוניות האלה אני מילאתי בפנקס חשבוניות של מרי! לבקשתה של נלי   העד, מר ריז:

 15  מרי!.  ובתיאו! ע!

 16  לצור0 מה?  עו"ד קוקוי:

 17  סליחה, זה לא הכתב שלי.   העד, מר ריז:

 18  לא אתה מילאת?  עו"ד קוקוי:

 19  לא.  העד, מר ריז:

 20  אז,  עו"ד קוקוי:

 21  זה לא הכתב שלי.  העד, מר ריז:

 22  אוקיי. אז איזה קשר א! בכלל יש ל0 לחשבוניות האלה?  עו"ד קוקוי:

 23  המזכירה של מרי! למלא את זה.כ�, אני ביקשתי ממרינה,   העד, מר ריז:

 24  אוקיי. למה ביקשת למלא את החשבוניות?  עו"ד קוקוי:

 25כי מרי! הייתה צריכה, מרי! ונלי היו צריכות פתרו� אי0 לצר1 את פאינה לאיזה   העד, מר ריז:

 26משלחת לאוקראינה בלי לשל! מכיסה של נלי על הכרטיס וכ0 שפאינה ג! תקבל 

 27  עליה! החזר. 

 28  , מי שיל! על הכרטיס?רגע  עו"ד קוקוי:

 29  אבל כל מה שהוא מעיד, שנבי� מאיפה הוא מעיד את זה.  עו"ד ג. אדרת:

 30אני מבי� את זה מנלי כהסבר למה צרי0 למלא את החשבוניות, למה צרי0 להיות   העד, מר ריז:

 31תוכ� כזה בחשבוניות ולא אחר, למה אחת מה� אמורה להיות מופנית לפאינה 
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 1מה הסכומי! שאמורי! להופיע בחשבוניות ומאיזה והשנייה לקונגרס היהודי ו

 2  סיבה. 

 3  אוקיי.   עו"ד קוקוי:

 4  ואבל אתה מנחה את הפקידה למלא את הטפסי!,  כב' הש' לוי:

 5אני הנחיתי את הפקידה בעקבות מה שנלי הדריכה אותי מה התוכ� ומה הסכומי!   העד, מר ריז:

 6רתי לפקידה מה ולמה חשבונית אחת צריכה להיות לפאינה, לא למה, לא הסב

 7  הסיבה. אמרתי לה,

 8  אז זה נלי הסבירה ל0?  כב' הש' לוי:

 9  נכו�.  העד, מר ריז:

 10  ובינתיי! הנחית את הפקידה?  כב' הש' לוי:

 11  נכו�.  העד, מר ריז:

 12אוקיי. מי שיל! על הכרטיס של פאינה קירשנבאו! בטיסה הזאת? דר0 אגב זאת   עו"ד קוקוי:

 13  הייתה טיסה לא� א! אתה זוכר?

 14לפי מה שאני זוכר זו הייתה טיסה של משלחת של נציגי! מרשויות מקומיות   מר ריז:העד, 

 15לאוקראינה ובסופו של דבר העלות של כרטיס הטיסה של פאינה פשוט חולט 

 16בנוס1 לעלות כרטיס טיסה של כל אחד מחברי המשלחת ובסופו של דבר יצא כ0 

 17  .שה! שילמו על כרטיס הטיסה שלה והיא רק קיבלה את ההחזר

 18  מי זה ה!?  עו"ד קוקוי:

 19  אנשי המשלחת,  העד, מר ריז:

 20  אה.  עו"ד קוקוי:

 21  אני פשוט לא זוכר שמית מי השתת1.  העד, מר ריז:

 22  אוקיי. עכשיו,  עו"ד קוקוי:

 23  אי0 אתה יודע את זה?  כב' הש' לוי:

 24כי זה החישוב שנלי ומרי! עשו ונלי הסבירה לי. מכא� המספרי! בחשבונית,   העד, מר ריז:

 25  יות.בחשבונ

 26  וחברי המשלחת יודעי! שה! מממני! את הטיסה שלה?  כב' הש' לוי:

 27ה! בעצ! לא מימנו בעצמ!, ה! מממני! את זה באמצעות ההחזר שה! מקבלי!   העד, מר ריז:

 28  מהרשויות שלה�.

 29  הבנתי. זאת אומרת הרשויות בסופו של דבר מימנו את,  כב' הש' לוי:

 30  דולר יותר ממה שעולה באמת.  30או  20במימנו כל כרטיס טיסה בלמשל   העד, מר ריז:

 31  ולדברי0 הגברת קירשנבאו! קיבלה החזר לכיסה?  כב' הש' לוי:
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 1אני לא יודע א! היא קיבלה את זה. היא הייתה צריכה את החשבוניות האלה כדי   העד, מר ריז:

 2  להגיש להחזר. אני לא יודע א! היא קיבלה או לא.

 3מקבלי! את מלוא עלות כרטיס הטיסה לכיס האישי, לכיס להגיש להחזר ואז   כב' הש' לוי:

 4  הפרטי? זה מה שאתה אומר?

 5  בדיוק.   העד, מר ריז:

 6  טוב. כ�?  כב' הש' לוי:

 7טוב. אחרי שמילאת את, הפקידה מילאה את התוכ� בחשבוניות. מה אחר כ0 קרה   עו"ד קוקוי:

 8  לחשבוניות האלה?

 9  שלחתי אות� לפאינה.  העד, מר ריז:

 10  ?�ל  :עו"ד ג. אדרת

 11  לפאינה.  העד, מר ריז:

 12  מי שלח?  עו"ד קוקוי:

 13  לפי מה שאני זוכר שלחתי אות� במייל.   העד, מר ריז:

 14  טוב, אני רוצה להציג בפני0 מסמ0,  עו"ד קוקוי:

 15  אה לדאוד סליחה. כ�, טעיתי.  העד, מר ריז:

 16  טוב. רגע, למה תיקנת את התשובה של0 עכשיו?  עו"ד קוקוי:

 17  גשת לי את המייל הסתכלתי למי שלחתי.כי ברגע שה  העד, מר ריז:

 18  אוקיי. אז אתה יכול לפרט בבקשה את, מה זה המייל הזה ואי0 אתה קשור אליו?  עו"ד קוקוי:

 19  זה מייל שנשלח על ידי לדאוד גודובסקי ויש פה במייל צילו! של החשבונית.  העד, מר ריז:

 20  . 326ת/  כב' הש' לוי:

 21  ה.והקוב3 נקרא חשבונית פאינ  העד, מר ריז:

 22  טוב.   עו"ד קוקוי:

 23  אי0 אתה יודע שזה החשבונית הזאת?  כב' הש' לוי:

 24  זה אחד מאלה. איזה מה! אני לא יכול לראות וג! לא זוכר.  העד, מר ריז:

 25  ולמה אתה שולח ל0 אחת ולא שתיי!?  כב' הש' לוי:

 26ג! את זה אני לא זוכר. כנראה לדאוד הייתי צרי0 לשלוח אחת מה� מסיבה   העד, מר ריז:

 27  לשהי. מה הסיבה אני כבר לא זוכר. כ

 28טוב. אני רוצה לשאול אות0 לגבי חברת מונה טורס ואורלי, אורלי ממונה טורס.   עו"ד קוקוי:

 29  מה הקשר של0 לאורלי ממונה טורס או קשר של אברורה הפקות? מי זאת?

 30נתנה לפי מה שאני זוכר מונה טורס באמצעות אורלי נתנה אות! שירותי! שמרי!   העד, מר ריז:

 31וכאשר הצטבר חוב גבוה של אברורה למרי! אז נלי החליפה ספקית והחליפו 

 32  אותה לאורלי.
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 1  אוקיי.   עו"ד קוקוי:

 2  . 52ות/ 53רק רגע, אפשר לחזור לת/  כב' הש' לוי:

 3  חזרנו.  עו"ד קוקוי:

 4  ?18, חשבונית מספר 18אתה ש! לב שה! שתיה� נושאות את המספר הסידורי   כב' הש' לוי:

 5  כ� אני יודע.  ריז:העד, מר 

 6  אתה יכול להסביר?  כב' הש' לוי:

 7  כ�.  העד, מר ריז:

 8  בבקשה. אפילו שזה מספר יפה לעדות, חי.  כב' הש' לוי:

 9  אוקיי.  העד, מר ריז:

 10  כ�?  כב' הש' לוי:

 11אז מכיוו� שפקידה של מרי! לא רצתה להוציא שתי חשבוניות, אמרתי לה, היא   העד, מר ריז:

 12יש לא זאת ולא זאת לרשות המיסי!, אז היא פשוט, ג! במילא לא התכוונה להג

 13אמרתי לה "את יכולה פשוט לצל! את פנקס החשבוניות לפני שאת ממלא את גו1 

 14החשבונית ואז בצילו! עצמו, בצילו! של החשבונית את יכולה למלא את התוכ�. 

 15  ג! פע! אחת, ג! פעמיי!, כמה שאת צריכה".

 16  השתפרת!.  כב' הש' לוי:

 17אי� פה שו! שיפור, כי היא פשוט לא רצתה להוציא באמת חשבונית, כי ג!   העד, מר ריז:

 18חשבונית הייתה צריכה לשל! מס ולא התכוונה ולא מוכנה הייתה לבזבז שתי 

 19חשבוניות ואז לבטל אות�. לא יודע למה, מה הבעיה לבטל חשבונית. אז אמרתי 

 20  ותמלאי". לה "אוקיי א! את במילא שולחת רק צילו! ולא את המקור, תצלמי

 21  זה קורה בטלפו� או שאתה,  כב' הש' לוי:

 22  לא, הייתי אצלה במשרד.   העד, מר ריז:

 23  טוב.   כב' הש' לוי:

 24  טוב,  עו"ד קוקוי:

 25  כ�? בבקשה.  כב' הש' לוי:

 26אני רוצה לשאול אות0 לגבי המקרה של קבלת כס1 מזומ� מאורלי. זכור ל0   עו"ד קוקוי:

 27  משהו?

 28שעבור אירוע, מופע באמפי אשדוד לנלי היה חסר אני לא זוכר כ�, זכור לי מקרה   העד, מר ריז:

 29אל1 דולר לשל! שכר  5כמה, לפי מה שאני זוכר, אני לא בטוח שזה מדויק, 

 30אמני!, כי זה אמני! מחו"ל והיא הייתה צריכה לשל! אותו מיד ע! הגעת! לאר3 

 31ורלי והיא עדיי� לא קיבלה את התשלו! מהעירייה על האירוע, אז היא ביקשה מא

 32אל1 דולר  5להלוות לה, שוב פע! אני חוזר אני לא בטוח שזה סכו! מדויק, 
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 1וביקשה ממני באופ� דחו1 להגיע לאורלי הביתה בצפו� ולקבל ממנה את הסכו! 

 2  ולהעביר לנלי בבית מלו�.

 3  וזה מה שעשית?  עו"ד קוקוי:

 4  לבית מלו� באשדוד. כ�, זה מה שעשיתי.  העד, מר ריז:

 5  , בסדר. אני סיימתי.אוקיי  עו"ד קוקוי:

 6  זה הסכו! העבה הזה שהכניסה לחזייה?   עו"ד ג. אדרת:

 7  דולר? 5000מאיפה לקחת את ה  כב' הש' לוי:

 8  מה אתה אומר?  העד, מר ריז:

 9  דולר? 5000מאיפה היה ל0 את ה  כב' הש' לוי:

 10  לא, הוא לקח.  עו"ד אב� ח�:

 11  לא, הוא לקח (מדברי! ביחד).  עו"ד קוקוי:

 12  למה היא נתנה? למה היא הסכימה לתת? אבל  כב' הש' לוי:

 13זה צרי0 לשאול את נלי. אני לא ביקשתי ממנה כלו!. נלי ביקשה ממני אחרי שהיא   העד, מר ריז:

 14  סיכמה איתה,

 15  רק א! אתה יודע, אתה לא יודע?  כב' הש' לוי:

 16  לא.  העד, מר ריז:

 17  טוב עור0 די� אדרת, אתה בוודאי רוצה לבקש להתחיל היו!?  כב' הש' לוי:

 18  אני, מה שאדוני אומר אני עושה.  עו"ד ג. אדרת:

 19  א! את! ערוכי! מבחינת,  כב' הש' לוי:

 20אנחנו ערוכי! בטוח. העניי� הוא שמעיי1 קצת לשבת ולשמוע וג!, אי� לנו בעיה   עו"ד ג. אדרת:

 21לחקור היו! אדוני. בעקבות דברי! שנאמרו פה אנחנו צריכי! קצת לערו0 את 

 22שנחקור בישיבה הבאה תו0 התחייבות לסיי!, שנינו,  הנושא. א! מקובל על אדוני

 23  אז אנחנו מאוד נודה.

 24טוב, הקדמת! אותי. א! זה, א! אכ� אפשר יהיה אז אי� מניעה. א! לא, הרצו�   כב' הש' לוי:

 25  הוא לסיי! ע! העדות של העד הזה בישיבה הבאה.

 26  יסתיי! אני מערי0,  עו"ד ג. אדרת:

 27  על זה?עור0 די� חימי יודע   כב' הש' לוי:

 28  מה?  עו"ד חימי:

 29  ההתחייבות.  עו"ד קוקוי:

 30  שאפשר לסיי! בישיבה הבאה ע! העד.  כב' הש' לוי:

 31  שעות.  4 � 3אני מערי0 כ  עו"ד ג. אדרת:

 32  אני רוצה שתי דקות אדוני.  עו"ד חימי:
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 1  אי� בעיה.  כב' הש' לוי:

 2  לא, האלטרנטיבה היא שאני חוקר עכשיו.  עו"ד ג. אדרת:

 3כל, כל ישראל ערבי! זה לזה ובטח אני ערב לחברי עור0 די� אדרת. אבל קוד!   עו"ד חימי:

 4  דקות. 2אני צרי0 

 5  אי� בעיה.  כב' הש' לוי:

 6  (הפסקה)

 7  כ�, בבקשה.  כב' הש' לוי:

 8  אדוני אנחנו בעצב נל0 עכשיו.  עו"ד חימי:

 9  רואי! את העצב.   כב' הש' לוי:

 10  דבר ע! א1 אחד.רק א! אדוני יכול להסביר לעד שאסור לו ל  עו"ד ג. אדרת:

 11בוודאי. אתה סיימת את החקירה הראשית של0. אתה צרי0 להתייצב פה ביו!   כב' הש' לוי:

 12  רביעי בבוקר.

 13  כ� אדוני.  העד, מר ריז:

 14להמש0, המש0 העדות בחקירה נגדית על ידי שני הסנגורי! הנותרי!. עד אז אסור   כב' הש' לוי:

 15  איש, לרבות התביעה, על העדות של0. ל0 לדבר ע! 

 16  כ� אדוני.  העד, מר ריז:

 17  אדוני רק לגבי המועדי! הבאי!.  עו"ד אב� ח�:

 18  כ�? טיול,  כב' הש' לוי:

 19  המש0, לא, לא, רגע, תיכ1 נדבר על הטיול.  עו"ד אב� ח�:

 20  אה לא טיול? כ�?  כב' הש' לוי:

 21אמר שהוא יוכל לבטל שני מועדי! שנייה. בהמש0 לבקשתי מהדיו� הקוד!, אדוני   עו"ד אב� ח�:

 22  בסו1 יוני,

 23  זה כולל הטיול או לא כולל?  כב' הש' לוי:

 24  לא קשור לטיול.  עו"ד אב� ח�:

 25  אה.  כב' הש' לוי:

 26  לא קשור לטיול.  עו"ד אב� ח�:

 27  חשבתי זה מאותו בנק מטרות.  כב' הש' לוי:

 28  לא קשור. בכל מקרה אני,  עו"ד אב� ח�:

 29  אפסיד את הטיול.  כב' הש' לוי:

 30אני אפסיד, לא את הטיול, אני אפסיד שלושה דיוני! פה, אז זה יותר קשה לי   עו"ד אב� ח�:

 31  מהטיול. אבל,

 32  אז אל תיסע.   עו"ד ג. אדרת:
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 1ביוני  27ו 25בכל, לא, אי� לי ברירה, זה אירוע. בקיצור אנחנו החלטנו שאת ה  עו"ד אב� ח�:

 2  אנחנו נבקש לבטל. זה בתיאו! ע! חבריי. 

 3  אדוני הציע שבוע במקו! יו! ויו!.  ת:עו"ד ג. אדר

 4  כ�, נבטל דיוני! בשבוע אחד.  עו"ד אב� ח�:

 5  נכו� עדי1. כ0 קיוויתי שג! עור0 די� חימי יוכל לעלות על הרכבת הזאת.  כב' הש' לוי:

 6  כ�, כ�, דיברנו ע! עור0 די� חימי, אלו תאריכי! שג! יתאימו לה!.  עו"ד אב� ח�:

 7  וקיי אז א! ככה זה בסדר גמור.מתאי! לכ! זה? א  כב' הש' לוי:

 8  אוקיי.  עו"ד אב� ח�:

 9יוני וזה מכסה את כל בקשות החופש של כל  27יוני ו 25בסדר, אז אני רוש! לי,   כב' הש' לוי:

 10  הסנגורי! והתובעי! לפחות עד הפגרה.

 11  למעט בקשה שהוגשה אתמול על ידי המנהל,  עו"ד אב� ח�:

 12  הל. כ�?שזה לא קשור אליכ!, זה המנ  כב' הש' לוי:

 13  אני מגיש כמנהל המשרד ג! בקשה מטע! משרדי.   עו"ד ג. אדרת:

 14  כ�, ולכ! אי� התנגדות?  כב' הש' לוי:

 15  לא. בנסיבות המיוחדות האלה לתת לה! נופש.  עו"ד ג. אדרת:

 16  כ�, שיבואו בכוחות מחודשי!.  כב' הש' לוי:

 17  כ�.  עו"ד ג. אדרת:

 18  אז רגע, איזה תארי0 זה אדוני?  עו"ד חימי:

 19  מיד, אני הכל אומר בהחלטה. טוב, בסדר.   הש' לוי:כב' 

 20  אני יכול ללכת?  העד, מר ריז:

 21  כ�, אתה משוחרר.  עו"ד אב� ח�:

 22  אתה יכול ללכת, אתה משוחרר. כ�, טוב החלטה.  כב' הש' לוי:

 23  .9:00רביעי ב  עו"ד אב� ח�:
#>7<#  24 

   25 



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ
  

  2018מאי  07  

  

 1560

 1  החלטה

  2 

 3ביוני. המש- חקירתו הנגדית של עד  27ביוני ו 25שישה ביוני, לבקשת הצדדי� מבוטלות ישיבות 

 4המדינה איגור ריז תימש- בישיבת תשעה מאי. רשמתי בפני הצהרות הסנגורי� עור- די� אדרת 

 5  ועור- די� חימי כי בישיבה זו תסתיי� עדותו של העד.
#>8<#  6 
  7 

 8  במעמד הנוכחי�. 07/05/2018, אייר תשע"ח בכ"ניתנה והודעה היו� 

  9 

 

  

  שופט, לוי ירו�

  10 

 11  אני נועל את הישיבה.  כב' הש' לוי:

  12 

 13  �ההקלטה הסתיימה�

  14 

  15 

   16 

 17 שוור3 גיל ידי על הוקלד




