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   לפני כבוד השופט ירו  לוי
  

  מדינת ישראל  :המאשימה
ידי ב"כ עו"ד מאור אב� ח�, עו"ד יונת� קרמר, עו"ד משה �על

  עקירב, ועו"ד נטלי קוקוי
  

  נגד                                                                    
   

  016599326ת"ז  . פאינה קירשנבאו�,1  :הנאשמי�

  ידי ב"כ עו"ד גיורא אדרת ועו"ד אלו� קליי��על
   050227073ת"ז  . רמי כה ,3

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

  2 
#>1<#  3 

 4  :נוכחי�

 5  עו"ד מאור אב  ח  ועו"ד יעל שח) –ב"כ המאשימה 

 6  עו"ד אבי חימי ועו"ד משה וייס –וב"כ הנאש�  2הנאש� 

  7 
 8  :העדי�

 9  , מר אריאל פרידמ 1. ע.ת/1
 10  , מר אברה� הלוי2. ע.ת/2
 11  , גב' נטע גדור3. ע.ת/3

  12 

 13  פרוטוקול

  14 

 15 1ואחרי). נאשמת , מדינת ישראל נגד קירשנבאו) 17�08�16512תיק פלילי   לוי:ש' ה 'כב

 16  ובאי כוחו נוכחי) וכ� באי כוח המאשימה. כ�, שלו) ל*. 3שוחררה, הנאש) 

 17  שלו).  העד, מר פרידמ :

 18  מה שמ*?  לוי: 'הש 'כב

 19  רפ"ק אריאל פרידמ�, יח"א.  העד, מר פרידמ :

 20מוזהר להעיד את האמת, כל האמת ורק האמת, אחרת תהיה צפוי לעונשי)   לוי: 'הש 'כב

 21  הקבועי) בחוק.

 22  בהחלט.  העד, מר פרידמ :

 23  בבקשה.  לוי: 'הש 'כב

  24 

   25 
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  1 

 2  מר אריאל פרידמ , לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה ראשית לעורכת הדי  שח): 1ע.ת/

 3אריאל תספר בבקשה קצת על עצמ*, הכשרה של*, כמה זמ� אתה במשטרה ומה   ד שח):"עו

 4  עשית בתיק הרלוונטי.

 5שנה. אני היו) משמש כמפקד כוח משימה הלבנת הו�  20אני במשטרה כ  העד, מר פרידמ :

 6מקצועית. בתקופה הרלוונטית של התיק הזה שימשתי כרמ"ח, כראש מחלק. לא 

 7טיפלתי בתיק הזה, אנחנו למעשה סייענו בנקודות מסוימות בתיק אבל אנחנו לא 

 8  טיפלנו, אני לא הייתי הרמ"ח המטפל בתיק.

 9. אתה יכול לספר בבקשה מה אתה זוכר 969* מזכר שהוגש וסומ� ת/אני מציגה ל  ד שח):"עו

 10  מהאירוע?

 11אני לא זוכר הרבה כי לא שמעתי שו) דבר, אז זה רשו) ברחל בת* הקטנה במזכר.   העד, מר פרידמ :

 12אני זוכר שהייתי ש) בנושא של הארכת מוצגי) בתיק משנה אחר שקשור 

 13  בפרשייה הגדולה. זהו.

 14  הכוונה בבית המשפט? "הייתי ש)"  ד שח):"עו

 15  כ�.  העד, מר פרידמ :

 16  אוקיי, אז אני אציג ל*,  ד שח):"עו

 17  הייתי באול) בית המשפט.  העד, מר פרידמ :

 18. 972אנחנו נציג ל* סרטו� מאול) בית משפט. זה סומ� ת', הוגש וסומ� דיסק ת/  ד שח):"עו

 19  אפשר מהתחלה אולי. את מי אתה מזהה כא�?

 20  (מוקר� סרטו� באול))

 21  מזהה את חימי, את אור�, את נטע, את עצמי, את אבי.  מר פרידמ :העד, 

 22  מי זה אבי?  לוי: 'הש 'כב

 23  אבי הלוי, זה ע) הכיפה.  העד, מר פרידמ :

 24  אוקיי.  לוי: 'הש 'כב

 25  במזכר הוא כתוב אברה) הלוי,  ד וייס:"עו

 26  כ�.  העד, מר פרידמ :

 27  צוער.  ד וייס:"עו

 28  ס2 את המסמכי)?בעצ) אתה, מה אתה עושה? אתה או  ד שח):"עו

 29  כ� ויושב בספסל.   העד, מר פרידמ :

 30  אתה ע) המדי)?  לוי: 'הש 'כב

 31  לא, אני השמנמ� היפה ש), זה שיושב בשורה הראשונה.   העד, מר פרידמ :

 32  כרגע אתה יושב על הכיסא. כרגע ראינו את רמי, את נאש).  ד שח):"עו
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 1  אוקיי.  לוי: 'הש 'כב

 2אוקיי, עכשיו נציג ל* סרטו� נוס2 מתו* דיסק שסומ� אפשר לעצור את הסרט.   ד שח):"עו

 3  מחו3, 962ת/

 4  אבל איזה קטע זה היה עכשיו?  לוי: 'הש 'כב

 5  הקטע עכשיו היה מתו* אול) בית המשפט,  ד שח):"עו

 6  כ� אבל מאיזה זמני)? כשאני מסתכל,  לוי: 'הש 'כב

 7  זה קטע קצר.  ד שח):"עו

 8  זה כל הקטע, כ� זה קטע קצר.  ד אב  ח :"עו

 9  אה אוקיי, בסדר.   לוי: 'הש 'כב

 10  זה כל הקטע. יש שני קטעי), אחד מתו* האול), אחד מחו3 לאול).  ד אב  ח :"עו

 11  טוב.  לוי: 'הש 'כב

 12  (מוקר� סרטו� באול))

 13  אנחנו רואי) מחו3 לאול), אתה יכול לתאר את מי אתה רואה יוצא מתו*,  ד שח):"עו

 14  את אור� ואני פשוט לא מכיר את,   העד, מר פרידמ :

 15  רמי.  ד וייס:"עו

 16  רמי. רציתי לשאול אותו שאלה לגבי המוצגי).  העד, מר פרידמ :

 17  רואי) אות* מתקרב,  ד שח):"עו

 18  ואז כ�, התקרבתי, אמרתי לו זה, הוא אמר לי "ת� לי לדבר איתו ביחידות".  העד, מר פרידמ :

 19  הוא זה עור* הדי�?  ד שח):"עו

 20  עכשיו הוא אומר לי אור� ואז אני הול*.  מ :העד, מר פריד

 21  אוקיי. אפשר לעצור, תודה רבה.   ד שח):"עו

  22 

 23  מר אריאל פרידמ , משיב בחקירה נגדית לעור, הדי  חימי: 1ע.ת/

 24  מר פרידמ� אתה,  ד חימי:"עו

 25  א) את) יכולות לכסות את הזה, זה באמת,  העד, מר פרידמ :

 26  אתה התלווית,   ד חימי:"עו

 27  את) יכולי) לכבות פשוט,א)   מקליט:

 28  לא, לא, א) נכבה ייקח לו זמ� להידלק. זה מפריע ל* הרעש?   ד אב  ח :"עו

 29  יהיה צרי* להקרי� שוב?  לוי: 'הש 'כב

 30  כ�, יש עוד שני עדי) שצריכי) לראות.  ד אב  ח :"עו

 31  לא, במהל* עדותו?  לוי: 'הש 'כב

 32  לא.   ד אב  ח :"עו
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 1  כ�, אנחנו מתכווני),  ד וייס:"עו

 2  אה כ�?  לוי: 'הש 'כב

 3  כ�?  ד אב  ח :"עו

 4  טוב נו. כ�?  לוי: 'הש 'כב

 5  מר פרידמ�,   ד חימי:"עו

 6  כ�?  העד, מר פרידמ :

 7  אתה הגעת לדיו� ע) אור� ונטע?  ד חימי:"עו

 8  לא, לא.  העד, מר פרידמ :

 9  או ששהית באול) בהקשר אחר?  ד חימי:"עו

 10  פרשייה,זה בהקשר לאותו תיק אבל פרשייה אחרת,   העד, מר פרידמ :

 11  אז אתה היית אמור להופיע בדיו� אחר או,  ד חימי:"עו

 12  לא, זה דיו� כזה של מוצגי), של הארכת מוצגי). לא בדיו� של אור�.  העד, מר פרידמ :

 13  לא קשור לאור�, הבנתי. מה רצית לומר לאור� לאחר מכ�? אנחנו רואי),  ד חימי:"עו

 14  לי. אור� הוא רפרנט כזה של התיק הזה,משהו לגבי הארכת המוצגי) בתיק ש  העד, מר פרידמ :

 15  הבנתי.  ד חימי:"עו

 16  משהו מקצועי. אני לא זוכר מה בדיוק אבל.  העד, מר פרידמ :

 17כלומר ניגשת לדבר ע) אור� ורואי) ש) שאור� אומר ל* "ת� לי לדבר איתו   ד חימי:"עו

 18  ביחידות",

 19  כ� ביחידות.  העד, מר פרידמ :

 20  יה קשור לדיו� שאור� טע�,לא ניגשת בגלל משהו שה  ד חימי:"עו

 21  לא, ממש לא.  העד, מר פרידמ :

 22הבנתי. עכשיו תראה אני ראיתי את הסרטו� ג), אולי נחסו* להראות את זה למר   ד חימי:"עו

 23פרידמ�, שבסו2 אתה, אחרי שאני ורמי הולכי) ועוזבי) את המקו) אתה ונטע 

 24  ואור� והצוער נשארי) ש) ומדברי). אתה זוכר את זה?

 25  לא.  פרידמ : העד, מר

 26  אז בוא נראה ל* את זה שנייה ברשות*.   ד חימי:"עו

 27  איזה מהסרטוני)?  לוי: 'הש 'כב

 28  הראשו�.  העד, מר פרידמ :

 29  , הסרטו� השני של מחו3 לאול).5הסרטו� הוא   ד וייס:"עו

 30  השני מחו3 לאול).  ד חימי:"עו

 31  איזה מוצג זה? ת'?  לוי: 'הש 'כב

 32  .972  ד שח):"עו
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 1  מוצג לפני העד. כ�?  972אוקיי. כ�?  ת/ 972  לוי: 'הש 'כב

 2  (מוקר� סרטו� באול))

 3  תראה אנחנו הולכי),  ד חימי:"עו

 4  כ�?  לוי: 'הש 'כב

 5  ואתה נשאר ש),  ד חימי:"עו

 6  עומד בצד.  העד, מר פרידמ :

 7  עומד ש).  ד חימי:"עו

 8  כ�.  העד, מר פרידמ :

 9  שניי). �במרחק של מטר   ד חימי:"עו

 10  כ�, אבל אני לא מקשיב.   העד, מר פרידמ :

 11  הנה, אתה מתקרב אליה).  ד חימי:"עו

 12  לא, אני לא,  העד, מר פרידמ :

 13  הנה, מר פרידמ� אתה רואה? אתה מתקרב אליה) ממש.  ד חימי:"עו

 14  נכו�.  העד, מר פרידמ :

 15  אוקיי.  ד חימי:"עו

 16  כ� מה השאלה?  העד, מר פרידמ :

 17  רואי) שאתה חלק מהשיח, כאילו,  ד חימי:"עו

 18  אני לא מדבר.  מר פרידמ :העד, 

 19  אור� מפנה אלי* את מבטו כאילו שאתה,  ד חימי:"עו

 20  לא, יכול להיות שהוא דיבר איתי. לא (מדברי) ביחד),  העד, מר פרידמ :

 21  הבנתי. מה אתה זוכר לגבי השיח הזה?  ד חימי:"עו

 22  .2015לא זוכר, לא זוכר. זה לפני, זה   העד, מר פרידמ :

 23הבנתי. תראה מר פרידמ� אתה שוטר ותיק ומיומ� ואני יכול ג) להגיד עלי* שאתה   ד חימי:"עו

 24מוער*. א) היית שומע בשיח של ארבעת החברי) שאתה חלק ממנו בשלב מסוי), 

 25  ממש מתקרב, א) היית שומע משהו שלילי היית מזכ"ד את זה?

 26  א) אני הייתי שומע משהו?  העד, מר פרידמ :

 27  כ�.  ד חימי:"עו

 28  קוד) כל זו הייתה עדות שמועה, אז אי� לזה אפקט.  רידמ :העד, מר פ

 29  למה?  ד חימי:"עו

 30  א) אני הייתי שומע באוז� שלי איו), כמוב� שהייתי מזכ"ד את האיו).  העד, מר פרידמ :

 31  לא, אבל ג) א) היית שומע נניח את נטע גדור אומרת,   ד חימי:"עו
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 1ל זה או משהו כזה, אבל זה לא אני, אני לא הייתי יכול להגיד לה תרשמי מזכר ע  העד, מר פרידמ :

 2  יכול כי אני כלי שלישי.

 3  הבנתי. עכשיו, אז לא שמעת שו) דבר שלילי במפגש,  ד חימי:"עו

 4  אני לא זוכר.  העד, מר פרידמ :

 5  פסגה הזה?  ד חימי:"עו

 6  אני לא זוכר מה נאמר ש). זה,  העד, מר פרידמ :

 7  חזקה שא), א) היה עולה ש) משהו,  ד חימי:"עו

 8אני לא הייתי אומר שזה חזקה במקרה הזה. אני לא יודע להגיד את זה, זה לא   העד, מר פרידמ :

 9  יהיה מדויק.

 10הבנתי. עכשיו תגיד לי כמי שנכח בדיו�, נחשפת למשהו שלילי מבחינתי של הנאש)   ד חימי:"עו

 11  רמי? בהתנהלות, בהתנהגות?

 12  אני לא שמעתי שו) דבר.  העד, מר פרידמ :

 13  נתי. תגיד לי משהו, רואי) בסרטו� שאתה בא מתקרב לאור� ולרמי,הב  ד חימי:"עו

 14  פה בחלק הזה?  העד, מר פרידמ :

 15  כ�, כ�. ואז אור� אומר ל* "תשאיר אותנו ביחידות".  ד חימי:"עו

 16  כ�, ג) רשמתי את זה במזכר.  העד, מר פרידמ :

 17ריע לו שתהיה זה נראה לי כאילו קטע חברי בי� אור� לרמי, כאילו מה אתה מפ  ד חימי:"עו

 18  איתו לידו? למה הוא צרי* להישאר ביחידות? הבנת משהו למה הוא צרי*?

 19לא, לא. לא הבנתי וזה לא תיק שלי, אני לא נכנס, אני לא יודע מה יש לו איתו.   העד, מר פרידמ :

 20  הוא החוקר שלו בתיק אני מבי�.

 21  כשאתה מתקרב לאור�,  ד חימי:"עו

 22אני משתדל לא להיכנס לחקירות שה� לא שלי אז זה נשמע לי בקשה לגיטימית.   העד, מר פרידמ :

 23  לא, זה לאו דווקא מעיד שיש משהו חיובי או שלילי.

 24הבנתי. כשאתה מתקרב לאור� והוא אומר ל* "תשאיר אותנו ביחידות", כשאתה   ד חימי:"עו

 25  מתקרב אתה ג) אז לא שומע שו) שיח חריג נגדיר את זה ככה?

 26  אני לא זוכר.  רידמ :העד, מר פ

 27  לא זוכר.   ד חימי:"עו

 28  לא זוכר.  העד, מר פרידמ :

 29א) היית שומע שיח חריג אז היית רוש) את זה בזכ"ד כי ביקשו ממ* בחלו2   ד חימי:"עו

 30  (מדברי) ביחד),

 31  א) הייתי שומע איו) ש) בחו3, כ� הייתי רוש).  העד, מר פרידמ :
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 1הבנתי, הבנתי. תגיד לי ובפני) ישבת, רואי) את הסרטו�, השופט יצפה בזה בבוא   ד חימי:"עו

 2היו) שרמי בא לצאת ואז אור� קורא לו כדי ללחו3 את ידו. כלומר רמי התכוו� 

 3לצאת מבית המשפט, אולי נראה את זה משה שנייה? כלומר מי שעוצר את רמי 

 4לא אור� קורא לו ואתה ומבקש ללחו3 את ידו זה לא רמי יוז) את המפגש הזה א

 5יושב ש) ממש רואי) את המבט של* מופנה לכיוו� אור� ורמי שכאילו אתה מגלה 

 6  ערנות ש).

 7  (מוקר� סרטו� באול))

 8  אתה רואה,  ד חימי:"עו

 9  זה אני.  העד, מר פרידמ :

 10  אתה ממש עומד על השולח�, יש ל* ניירות.  ד חימי:"עו

 11  כ� ואז יושב.  העד, מר פרידמ :

 12ואז יושב. ותראה רמי מתכוו� ללכת ע) פניו ואז קוראי) לו, מבקשי) ללחו3  כ�  ד חימי:"עו

 13את ידו. כלומר אתה, רואי) את המבט של*, סליחה תקפיא את זה. פה אתה, נכו� 

 14זה אתה? ורואי) שאתה מסתכל על המפגש הזה. כאילו אתה מגלה ערנות לשיח 

 15  הזה. תגיד לי זה היה ל* חריג שאור� מבקש,

 16  ק א) אתה יכול לומר את התשובות של* בקול ר).ר  ד שח):"עו

 17  לא שומעי) את התשובות.   ד חימי:"עו

 18  לא, אני רואה שאני מסתכל, אני לא בטוח שאני מסתכל לכיוו� שלו בכלל, אבל,  העד, מר פרידמ :

 19טוב אי� ש) אפילו אישה יפה אחרת, כאילו חו3 מהאירוע הזה, כאילו אתה   ד חימי:"עו

 20  מסתכל עליו.

 21  אולי אני מסתכל עלי*?  מר פרידמ :העד, 

 22  עליי, אני מה יש להסתכל?  ד חימי:"עו

 23  לא יודע, הסתכלתי באול).  העד, מר פרידמ :

 24אבל לא חשוב. תגיד לי בבקשה, זה נראה ל* מוזר שהוא קורא לו ללחו3 את היד   ד חימי:"עו

 25  באול)? למה, למה,

 26  זה מוקלט.מה התשובה של*? את המימיקה לא שומעי),   לוי: 'הש 'כב

 27סליחה אתה צודק, סליחה אדוני. מוזר או לא? ראיתי הרבה תופעות בבית משפט   העד, מר פרידמ :

 28  אז,

 29  זה היה,  ד חימי:"עו

 30  לפעמי) לחצתי יד, לפעמי) יצא לי לא ללחו3 יד לחשודי).  העד, מר פרידמ :



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018דצמבר  19  

  

 4543

 1מה שאני מנסה לומר שזה נראה לי רגע פמיליירי, כאילו שהוא קורא לו ללחו3 לא,   ד חימי:"עו

 2את ידו. רואי) שרמי בכלל מנסה לצאת החוצה ואז הוא קורא לו והוא מסתובב 

 3  אליו. ברגע הזה אתה לא שומע כלו) שלילי?

 4  לא, אני לא שומע.  העד, מר פרידמ :

 5  הבנתי.   ד חימי:"עו

 6  אני רק יושב על הספסל הזה. מי שנמצא באמצע,א) אתה רואה   העד, מר פרידמ :

 7  כ�, זה הצוער.  ד חימי:"עו

 8  זה אבי, כ�.  העד, מר פרידמ :

 9  הבנתי, הבנתי. תגיד לי ולמה אתה יוצא בשלב הזה אחרי אור�?   ד חימי:"עו

 10  אמרתי, רציתי לשאול אותו משהו שנוגע,  העד, מר פרידמ :

 11  אה בהקשר אחר?  ד חימי:"עו

 12  לתיק שלי.  העד, מר פרידמ :

 13  כ�, כ�. כלומר לא יצאת כדי להג� עליו?  ד חימי:"עו

 14לא, ראיתי שהוא יוצא, חשבתי שזו הזדמנות לדבר איתו כי אי אפשר לדבר   העד, מר פרידמ :

 15  באול).

 16. מה, מה פתאו) אחרי, כי האירוע 3.9הבנתי, הבנתי. תגיד לי אתה רוש) זכ"ד ב  ד חימי:"עו

 17י כמעט חודש אתה רוש) זכ"ד. ומה שאני מבקש לאוגוסט. אחר 9שלנו הוא היה ב

 18  ממ* מר פרידמ�, מי מגיע אלי* ואומר ל* תרשו) זכ"ד ועל מה זכ"ד?

 19אני לא זוכר מי הגיע אליי, אבל אני מבי� מהסיטואציה שהיה איזשהו אירוע   העד, מר פרידמ :

 20  ובגלל שהייתי נוכח ש) ביקשו ממני לרשו) מזכר וכ* עשיתי.

 21  לי מי היו) השר לביטחו� פני)?תגיד   ד חימי:"עו

 22  שר לבט"פ?  העד, מר פרידמ :

 23  כ�.  ד חימי:"עו

 24  ארד�.  העד, מר פרידמ :

 25  ארד�. מי היה לפני כ�? אהרו� אהרונישקי?  ד חימי:"עו

 26  אהרונישקי היה?  העד, מר פרידמ :

 27  לא אהרונישקי סליחה,  ד חימי:"עו

 28  אהרונישקי בטוח לא.  העד, מר פרידמ :

 29  בי3.אהרונו  ד חימי:"עו

 30  אהרונובי3? אני לא יודע. זה לא, זה לא הדרג,  העד, מר פרידמ :

 31  זה כמו,  ד חימי:"עו

 32  לא, זה לא הדרג שאני מתעניי� בו.  העד, מר פרידמ :
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 1  זה כמו שאני אשאל רב סר� בצבא מי זה הרמטכ"ל והוא לא יידע.  ד חימי:"עו

 2לא זה לא מעניי� אותי, המפקד שלי זה המפכ"ל. א) תשאל אותי מי המפכ"ל אני   העד, מר פרידמ :

 3  יכול להגיד ל*, אבל השר?

 4  אי� קשר בי� השר לבי� קציני)? שר לא יכול לפגוע ברב פקד,  ד חימי:"עו

 5  לא איתי.  העד, מר פרידמ :

 6  או במפקח או במשהו כזה?  ד חימי:"עו

 7  לא איתי.  העד, מר פרידמ :

 8  ה?מ  ד חימי:"עו

 9  לא איתי.  העד, מר פרידמ :

 10הבנתי, הבנתי. תגיד לי כמי שנמצא הרבה שני) במשטרה וכשביקשו ממ* לרשו)   ד חימי:"עו

 11את הזכ"ד אמרו ל* שיש איזה איו) מרח2 בחלל של שר לביטחו� פני) לפטר 

 12  איזשהו קצי� משטרה מהצוות הזה? אתה שמעת משהו על זה?

 13  ל זה פה.אני שומע ראשונה ע  העד, מר פרידמ :

 14  (מדברי) ביחד),  ד חימי:"עו

 15  עכשיו, עכשיו אני שומע ממ*. לא שמעתי דבר כזה.  העד, מר פרידמ :

 16  תגיד לי שמעת פע) ששר רוצה,  ד חימי:"עו

 17  מפטר,  העד, מר פרידמ :

 18יתנכל למפקח במשטרה או לפקד במשטרה או לרב פקד במשטרה? יש הרי נתק.   ד חימי:"עו

 19  המפכ"ל מתעסק ע),

 20  לא יודע, זה דרג פוליטי וזה לא נשמע לי שאמור להיות קשר. אבל,  פרידמ : העד, מר

 21  הבנתי.   ד חימי:"עו

 22  היו דברי) מעול).  העד, מר פרידמ :

 23  תודה, תודה ל* מר פרידמ�.  ד חימי:"עו

 24  בבקשה.  העד, מר פרידמ :

 25  חוזרת? תודה רבה ל*, אתה משוחרר. כ� העד הבא.   לוי: 'הש 'כב

 26  עד הבא גברתי?מי זה ה  ד חימי:"עו

 27  אבי הלוי.   ד שח):"עו

 28  כ�, שלו) ל*.  לוי: 'הש 'כב

 29  שלו).  העד, מר הלוי:

 30  מה שמ*?  לוי: 'הש 'כב

 31  אברה) הלוי.  העד, מר הלוי:
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 1מוזהר להעיד את האמת, כל האמת ורק האמת, אחרת תהיה צפוי לעונשי)   לוי: 'הש 'כב

 2  הקבועי) בחוק.

 3  בוודאי.  העד, מר הלוי:

 4  בבקשה.  לוי: 'הש 'כב

  5 

 6  מר אברה� הלוי, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה ראשית לעורכת הדי  שח): 2ע.ת/

 7  . 970שלו) ל*. אני מציגה ל* מזכר שהוגש וסומ� ת/  ד שח):"עו

 8  יש, יש לי.  לוי: 'הש 'כב

 9  יש?  ד שח):"עו

 10  כ�.  לוי: 'הש 'כב

 11  אתה יכול לספר לנו,  ד שח):"עו

 12  מה? לא שמעתי.  העד, מר הלוי:

 13  אולי קוד) תספר לנו קצת על עצמ*, מה,  שח):ד "עו

 14  אוקיי,  העד, מר הלוי:

 15  כמה זמ� אתה במשטרה?  ד שח):"עו

 16שני) במשטרה, קצי�, קצי� חקירות ביח"א. השכלתי רואה חשבו�, תואר שני  5  העד, מר הלוי:

 17  במשפטי). זהו.

 18  מה היה תפקיד* בעת האירוע הזה?  לוי: 'הש 'כב

 19  האירוע הייתי די חדש ביחידה. זהו, בתקופת  העד, מר הלוי:

 20  היית צוער.  לוי: 'הש 'כב

 21  כ�.  העד, מר הלוי:

 22  התקדמת יפה מהר.   לוי: 'הש 'כב

 23  הוא רוצה עוד דרגה.  ד חימי:"עו

 24  כנראה.  העד, מר הלוי:

 25  תמיד. כ�?  לוי: 'הש 'כב

 26יתי מבחינת התיק לא הייתי מעורב כל כ* מבחינה חקירתית כי הייתי די חדש, עש  העד, מר הלוי:

 27  תהלי* של למידה.

 28  מה עשית ש)?  לוי: 'הש 'כב

 29  תהלי* של למידה.  העד, מר הלוי:

 30  אה אוקיי.  לוי: 'הש 'כב

 31בדיו� הזה הייתי ג), למיטב זכרוני הייתי בדיו� ג) לצרכי למידה, לא טענתי בדיו�   העד, מר הלוי:

 32  הזה.
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 1  למי התלווית?  לוי: 'הש 'כב

 2  שטע� בתיק. כ�, התלוויתי לאור� גבאי  העד, מר הלוי:

 3  אוקיי.  לוי: 'הש 'כב

 4  (לא ברור) שאני זוכר,   העד, מר הלוי:

 5  בסדר.  לוי: 'הש 'כב

 6  בחלו2 הזמ�.  העד, מר הלוי:

 7  את האירוע אתה זוכר או שזיכרונ*,  לוי: 'הש 'כב

 8  זוכר, לא הפרטי) הקטני) אבל זוכר את האירוע, כ�.  העד, מר הלוי:

 9  אוקיי.  לוי: 'הש 'כב

 10  . קטע מתו* בית המשפט.972גע נציג ל* את הסרטו� מהאירוע. ת/אנחנו ר  ד שח):"עו

 11  (מוקר� סרטו� באול))

 12  תוכל לספר מה אתה רואה, איפה אתה ממוק) ביחס לאלו שכא�.  ד שח):"עו

 13  אני נמצא פה על השולח�.  העד, מר הלוי:

 14  מאחורי?  ד שח):"עו

 15מאחורי אור� גבאי, אריאל פרידמ� ש)? כ� אריאל פרידמ�. את השאר אני לא כ�   העד, מר הלוי:

 16  מזהה. זה כנראה מתיק אחר או משהו כזה. מזהה את רמי. 

 17  לא שומע, א) אדוני, א) אדוני יכול להגביר את הקול.  ד חימי:"עו

 18  אי� בעיה, אי� בעיה. אני מזהה את רמי בהמש*, בהמש* האול).   העד, מר הלוי:

 19  כ�, הוא זיהה את עצמו, הוא זיהה את רפ"ק פרידמ�.  לוי: 'הש 'כב

 20עכשיו יש כא� נקודה שבה אתה רואה את אור� לוח3 יד לנאש) ואתה מביט   ד שח):"עו

 21  אחורה. 

 22  כ�.  העד, מר הלוי:

 23  אתה יכול לספר על הנקודה הזאת?  ד שח):"עו

 24זו נקודה שאור� דיבר ע)  עוד פע) לפי, לפי מה שאני מבי�, הנקודה הזאת הייתה,  העד, מר הלוי:

 25  רמי ורמי אמר לו את המשפט שציינתי במסמ* שהגשת) לפניי, במזכר שלי.

 26  איזה? אה הראשו�?  לוי: 'הש 'כב

 27  המזכר, הציטוט הראשו� שהיה באול).  העד, מר הלוי:

 28  כ�?  לוי: 'הש 'כב

 29  הציטוט השני היה מחו3 לאול).  העד, מר הלוי:

 30  מה הוא אמר?  ד שח):"עו

 31לאחר מכ� אני רואה שפה ה) יוצאי) מחו3 לאול), לאחר מכ� ג) אני יצאתי   הלוי:העד, מר 

 32  מחו3 לאול).
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 1  אנחנו נראה, תיכ2 נגיע לזה.   ד אב  ח :"עו

 2  תיכ2 נגיע.  ד שח):"עו

 3  אני אומר פה, אבל לאחר מכ�, למיטב זכרוני ג) אני יצאתי מהאול),  העד, מר הלוי:

 4  אנחנו נגיע, אנחנו נגיע,   ד שח):"עו

 5  כמו שציינתי,  העד, מר הלוי:

 6  רק,  ד שח):"עו

 7  אה אוקיי.  העד, מר הלוי:

 8  מה הוא בדיוק אמר? אתה יכול,  ד שח):"עו

 9  אני, במקרה של מה בדיוק הוא אמר אני חוזר למזכר שכתבתי.  העד, מר הלוי:

 10  כ�?  לוי: 'הש 'כב

 11  "אמרת דברי) לא נכוני) היו), אני סימנתי אות*".  העד, מר הלוי:

 12  אוקיי.  :ד שח)"עו

 13בציטוט הזה, למיטב זכרוני את המזכר כתבתי באותו יו) של הדיו�. אני מבקש   העד, מר הלוי:

 14 100שתתק� אותי א) אני טועה. וכל דבר שצוטט פה במזכר אני עומד מאחוריו 

 15  אחוז.

 16  עכשיו אנחנו נקרי� ל* סרטו� שהיה מחו3,  ד שח):"עו

 17  אוקיי.  העד, מר הלוי:

 18  תוכל לתאר מה אתה רואה כא�.לאול). א)   ד שח):"עו

 19  ?�900זה ת/  לוי: 'הש 'כב

 20  , החלק השני שלו. 72החלק השני,   ד שח):"עו

 21  (מוקר� סרטו� באול))

 22  את מי אתה רואה משוחחי)?   ד שח):"עו

 23עכשיו רואי) גבאי משוחח ע) רמי. אני רואה את עור* די� חימי יוצא, עור* די�   העד, מר הלוי:

 24  ה אותו ג). נטע, נטע גדור, רפ"ק נטע גדור ואני.  חימי יוצא כרגע, אני מזה

 25  אתה שסוחב,  ד שח):"עו

 26  כ� ע) הארג.   העד, מר הלוי:

 27  עכשיו מתקיימת ג) כא� איזושהי שיחה?  ד שח):"עו

 28כ�, מתקיימת שיחה, אני לא זוכר בדיוק מה הדברי) שנאמרו בשיחה הזאת.   העד, מר הלוי:

 29התחיל ללכת, לפי דעתי זה היה רמי כה� אז הוא בהמש* השיחה כשהוא התחיל, 

 30זרק, זרק לחלו� האוויר לכיוו� אור� גבאי את המשפט שציינתי פה במסמ* שלי 

 31  "בגלל* אני הול* לחתו) אבטלה. טענת דברי) לא נכוני) בבית המשפט".

 32  אוקיי, תודה. אי� לי שאלות נוספות.   ד שח):"עו
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 1  ית לעור, הדי  חימי:מר אברה� הלוי, משיב בחקירה נגד 2ע.ת/

 2  מר לוי,  ד חימי:"עו

 3  כ�?  העד, מר הלוי:

 4  אני רוצה להחזיר אות* לסרט.   ד חימי:"עו

 5  אוקיי.  העד, מר הלוי:

 6  להחזיר לסרט הראשו�.  ד חימי:"עו

 7  רק א) אפשר להסתיר את המנורה.  העד, מר הלוי:

 8  תסתכל על הסרט.  ד וייס:"עו

 9  רוצה להקרי� אותו שוב? אי� בעיה. אה אוקיי, אתה   העד, מר הלוי:

 10  מר לוי אתה ע) החולצה השחורה נכו�?  ד חימי:"עו

 11  נכו�.  העד, מר הלוי:

 12  שעכשיו ניגש לשולח� נכו�?  ד חימי:"עו

 13  כ�.  העד, מר הלוי:

 14  ואתה ממש, רמי רוצה לצאת החוצה ואז אור� קורא לו ללחו3 את היד.   ד חימי:"עו

 15  נראה את זה שוב.  ד וייס:"עו

 16  לא, אל תעשה ככה ע) הראש, כ� או לא? כאילו תגיד מה אתה רואה.  חימי: ד"עו

 17לא יודע א) הוא קרא לו או מה הוא אמר לו באותו רגע שהוא ניגש אליו. אני לא   העד, מר הלוי:

 18  יכול לזכור את המילי) שנאמרו באותו רגע. 

 19  תסתכל, תסתכל,  ד וייס:"עו

 20יטוט, אני רוצה להדגיש, אני אענה על כל שאלה עוד פע), אני מדבר פה על צ  העד, מר הלוי:

 21כמוב�. לגבי כל מילה אחרת שתגיד לי הוא אמר או לא אמר, בחלו2 הזמ� אני לא 

 22אחוז.  100יכול לזכור. אני עומד, לגבי ציטוטי) אני עומד מאחורי המזכר שלי ב

 23א) יש דבר שאמרתי שצוטט או שנאמר באול) ומופיע במזכר אני עומד מאחוריו 

 24  אחוז. 100ב

 25  מר לוי,  ד חימי:"עו

 26  א) הוא קרא לו או שהוא ניגש אליו בעצמו,  העד, מר הלוי:

 27מר לוי אי� לי, בוא, בוא כא� תסתכל ואז אתה מרענ� את זיכרונ* מ� הסת). אנחנו   ד חימי:"עו

 28  רואי) שרמי,

 29  חימי אתה מסתיר.  ד וייס:"עו

 30הפני) לצאת החוצה. אתה רואה את הפני) שלו? לא סיי) את הדיו�, מתכוו� ע)   ד חימי:"עו

 31  לכיוו� אור�. ואז,

 32  עכשיו אני רואה את הפני).  העד, מר הלוי:
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 1  ואז הוא עומד,  ד חימי:"עו

 2  אוקיי.  העד, מר הלוי:

 3ואור� מושיט לו את היד ורמי לוח3 לו ע) יד שמאל, מה שלא ג'נטלמני במיוחד.   ד חימי:"עו

 4ביד ימי� מחזיק איזה שה) ניירות ולוח3 את היד כי זאת הפוזיציה שהוא נמצא, 

 5בצד שמאל. והשאלה שלי היא פשוטה מר לוי, אתה נוכח ש), תראה אתה באמצע, 

 6  אני מראה ל* אתה ממש באמצע פה. 

 7  אוקיי.  העד, מר הלוי:

 8כאילו אתה יותר קרוב אפילו מאור�. מי שקורא לרמי ללחו3 את ידו זה אור�, זה   ד חימי:"עו

 9  של רמי נכו�?לא יוזמה 

 10  אני לא זוכר.  העד, מר הלוי:

 11  אתה לא זוכר.  ד חימי:"עו

 12  לא.  העד, מר הלוי:

 13  תשמע, כי אתה זוכר אחרי זה איזשהו משפט ואת זה אתה לא זוכר?  ד חימי:"עו

 14  לא, כי המשפט שציטטתי רשמתי באותו יו).  העד, מר הלוי:

 15  הבנתי.  ד חימי:"עו

 16  ותקנו אותי א) אני טועה שוב. במזכר, תארי* המזכר הוא מאותו יו)?  העד, מר הלוי:

 17  כ�.  ד שח):"עו

 18  מאותו יו), מאותו יו).  ד חימי:"עו

 19  אוקיי.  העד, מר הלוי:

 20  אתה לא טועה.  ד חימי:"עו

 21  מה רמי אמר או מה אור� אמר לא יודע.  העד, מר הלוי:

 22  תגיד לי,  ד חימי:"עו

 23  כול לזכור, אני מצטער.בחלו2 הזמ� אני לא י  העד, מר הלוי:

 24  עכשיו כדי שיו) אחד השופט יקרא את הפרוטוקול, אתה ממש באמצע,  ד חימי:"עו

 25  נכו�.  העד, מר הלוי:

 26  בינו, בי� רמי לבי� אור�.  ד חימי:"עו

 27  אני באמצע צמוד משמאל (מדברי) ביחד),  העד, מר הלוי:

 28  אתה הכי קרוב לרמי.  ד חימי:"עו

 29  ד משמאלו של רמי.אכ�, באמצע צמו  העד, מר הלוי:

 30  תגיד לי יש ל* בעיית שמיעה?  ד חימי:"עו

 31  ממש לא.  העד, מר הלוי:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018דצמבר  19  

  

 4550

 1עכשיו כשאתה אומר, כשאתה אומר ככה "אמרת דברי) לא נכוני) היו), אני   ד חימי:"עו

 2  סימנתי אות*". את המשפט הזה אתה זוכר?

 3  אחוז, כ�. 100באת המשפט הזה כתבתי במזכר שלי ולכ� אני עומד מאחוריו   העד, מר הלוי:

 4  אחוז. לא היה דברי) נוספי)? לא החסרת ולא הוספת? 100  ד חימי:"עו

 5  א) היו דברי) נוספי) ה) לא מ� העניי� שהיו צריכי) להעלות אות) על הכתב.  העד, מר הלוי:

 6  לא הבנתי.  ד חימי:"עו

 7  מזכר הזה.א) היו דברי) נוספי) ה) לא היו מ� העניי� להעלות אות) על הכתב ב  העד, מר הלוי:

 8  אז אתה,  ד חימי:"עו

 9יכול להיות שאמר לו שלו) או בוקר טוב או צהריי) טובי). אני לא ראיתי צור*   העד, מר הלוי:

 10  באותו זמ� להעלות אות) על הכתב.

 11  דברי נימוסי) לא.  ד חימי:"עו

 12  נכו�.  העד, מר הלוי:

 13היית כותב את  אבל ברמה של איו) או נחזה לאיו) או משהו כזה? אתה, אתה  ד חימי:"עו

 14  זה? כלומר זה המשפט שאתה שמעת?

 15אחוז. מה נאמר מעבר  100שוב, כל מה שציטטתי במזכר שלי אני עומד מאחוריו ב  העד, מר הלוי:

 16  לכ* איני יכול לזכור.

 17  בוא, מר לוי, עזוב את הסיסמאות.  ד חימי:"עו

 18  אוקיי.  העד, מר הלוי:

 19  אני שואל אות* דבר פשוט.  ד חימי:"עו

 20  כ�?  לוי:העד, מר ה

 21הדבר שסיבר את האוז� של* זה המשפט "אמרת דברי) לא נכוני) היו), אני   ד חימי:"עו

 22  סימנתי אות*" ואת זה אתה זוכר? זה המשפט?

 23את זה, את זה רשמתי ולכ� כרגע שאני קורא את המסמ* אני עומד מאחוריו   העד, מר הלוי:

 24  ומאשר, כ�. 

 25  ל* את המש* הסרטו�.עכשיו תגיד לי משהו, אני מראה   ד חימי:"עו

 26  תסתכל בסרטו�.  ד וייס:"עו

 27  (מוקר� סרטו� באול))

 28  תראה אתה ממש,  ד חימי:"עו

 29  רגע.  ד וייס:"עו

 30  לפני כ�. אתה ממש, אתה ממש מקשיב ואתה שומע מה רמי אומר.  ד חימי:"עו

 31  נכו�.  העד, מר הלוי:
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 1את זה כמשהו  עכשיו תגיד לי, מה שרמי אמר אי* אתה הבנת את זה? מה הבנת  ד חימי:"עו

 2  חמור?

 3הבנתי את האמירה הזאת שציטטתי, "אמרת דברי) לא נכוני), אני סימנתי   העד, מר הלוי:

 4  אות*" כאמירה שלא אמורה להיאמר ולכ� העליתי אותה על הכתב.

 5  לא הבנתי, מה האמירה?  ד חימי:"עו

 6ישהו אני ראיתי את האמירה הזאת כאמירה שלא אמורה להיאמר על ידי מ  העד, מר הלוי:

 7  באול), כמוב� לא משוטר.

 8  שהיא לא מנומסת?  ד חימי:"עו

 9  לא. יש בה יותר ממשהו שהוא לא מנומס.  העד, מר הלוי:

 10  הבנתי.  ד חימי:"עו

 11  יש בה דברי) שהוא אפילו איו).  העד, מר הלוי:

 12  הבנתי.  ד חימי:"עו

 13בעיניי, אני בטוח שזה ג) מתפרש ככה על ידי כל ב� אד) "אני סימנתי אות*"   העד, מר הלוי:

 14  נורמלי בי� היישוב, מדובר פה באיו) "אני סימנתי אות*".

 15  הבנתי.  ד חימי:"עו

 16  ולכ� אני ציינתי את זה במזכר שלי.  העד, מר הלוי:

 17אהבתי את התשובה הזאת ואני אגיד ל* למה, כי זה נראה לי מוזר. אתה ממשי*   ד חימי:"עו

 18  באול), אתה לא הול* אחרי אור�. אני א),להישאר 

 19  למה שאני,  העד, מר הלוי:

 20  היו מאיימי) על משה,   ד חימי:"עו

 21  כ�?  העד, מר הלוי:

 22ומשה יוצא, הול* אחריו איתו לראות מה קורה, אי* מתפתחי) הדברי). א) זה   ד חימי:"עו

 23ע, כל כ* הזעיק אות* למה נשארת באול) אדיש? תראה לו את הסרטו�. אתה שומ

 24נראה ל* לא טוב, רוש) זכ"ד אבל אתה לא יוצא החוצה ע) אור�. תגיד לי זה 

 25  יעלה על הדעת מר לוי?

 26  תסתכל, תסתכל בסרטו�.  ד וייס:"עו

 27  תסתכל. אחרי שהוא אומר אתה מחיי* ג) נראה, מבסוט.  ד חימי:"עו

 28  דווקא פה אני נראה די משנה את החיו* שלי.  העד, מר הלוי:

 29  החיו* של* ונשאר עומד.משנה את   ד חימי:"עו

 30  אוקיי.  העד, מר הלוי:

 31, לא יוצא החוצה להג� על החבר של* שאיימו עליו. זה לא נראה לי easyומסדר ב  ד חימי:"עו

 32  הגיוני מר לוי, זו לא התנהגות של צוער.
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 1  אוקיי, אני אענה ל*.  העד, מר הלוי:

 2  אוקיי.   ד חימי:"עו

 3איזשהו איו) שהוא הול* לחנוק אותו, לירות בו באמצע קוד) כל לא ראיתי פה   העד, מר הלוי:

 4אול) בית המשפט ולכ� לא הייתי צרי* להתערב בצורה כזו או אחרת, זה דבר 

 5אחד. דבר שני, אתה טוע� פה שסידרתי את הדברי), סידרתי את הדברי) יצאתי 

 6  לבחו3. אני לא רואה פה משהו שהוא חריג.

 7  שזה חריג. הבנתי. אתה לא רואה משהו  ד חימי:"עו

 8  כ�.  העד, מר הלוי:

 9  תשובה נהדרת.  ד חימי:"עו

 10בצורה שבה סידרתי אני לא רואה משהו חריג. א) אדוני רוצה לשאול עוד דברי)   העד, מר הלוי:

 11  על זה אני אענה בשמחה.

 12  עכשיו תגיד לי, א) אני אומר ל* מר לוי,  ד חימי:"עו

 13  כ�?  העד, מר הלוי:

 14  "אני סימנתי אות*".  ד חימי:"עו

 15  אוקיי.  העד, מר הלוי:

 16יכול להיות שזה בטוב, יכול להיות שזה רע, יכול להיות שזה צוי� עובדה. סימנתי   ד חימי:"עו

 17אות*, אני דווקא ג) מסמ� אות*. אתה בחור רציני, יפה, (לא ברור) ע) כל 

 18  האותות. סימנתי אות*, מה רע בזה? מה רע בזה? 

 19  הוא אמור לתת פרשנות?  לוי: 'הש 'כב

 20  אז אני אענה.  מר הלוי:העד, 

 21  הוא הסביר למה הוא כתב. הפרשנות זה בית משפט.  לוי: 'הש 'כב

 22  טוב אדוני.   ד חימי:"עו

 23  הוא לא יית� את הכרעת הדי�, הוא (מדברי) ביחד) למה הוא כתב.  לוי: 'הש 'כב

 24  עכשיו אני אדבר אית*,  ד חימי:"עו

 25היית מישהו שחקרתי ונמצא מולי בבית (מדברי) ביחד) אדוני אני אוסי2 שא)   העד, מר הלוי:

 26משפט והיית אומר לי דבר כזה, מ� הסת) הייתי מרגיש איו). סימנתי אות*, א) 

 27יבוא אליי מישהו שחקרתי מחר ויגיד לי אני סימנתי אות*, ברור שאני ארגיש 

 28  איו).

 29  תגיד לי מר לוי,  ד חימי:"עו

 30  כ�?  העד, מר הלוי:

 31את אור� או אור� אמר ל* למה הוא קורא לרמי ללחו3  למה, אתה יודע או שאלת  ד חימי:"עו

 32לו את היד אחרי דיו� טעו�? היה דיו� טעו� ש) על כס2. אתה יודע כס2 יותר חשוב 
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 1מהרבה דברי) בחיי). מה פתאו) הוא קורא לו ללחו3 את היד? הוא אמר ל*, 

 2  שאלת את אור�?

 3  לא.  העד, מר הלוי:

 4תית? שטוע� משטרתי אחרי דיו� לוהט קורא לחשוד זאת אפיזודה שנראית ל* שגר  ד חימי:"עו

 5  ולוח3 את ידו?

 6קוד) כל לא יודע מי קרא למי, בוא נתחיל מזה. שאלת את זה ג) קוד) ואני חוזר   העד, מר הלוי:

 7  על מה שאמרתי, לא זוכר מילי) שלא כתבתי אות� דבר ראשו�.

 8  כ�?  ד חימי:"עו

 9  שאלה צריכה להיות מופנית לאור�, לא אליי.לא שאלתי אותו זה הדבר השני. ה  העד, מר הלוי:

 10טוב. עכשיו תראה או אתה טועה או אור� טועה, אני אגיד ל* למה, כי אור� רש)   ד חימי:"עו

 11  זכ"ד,

 12  כ�?  העד, מר הלוי:

 13והוא אומר שהדברי) שנאמרו כ*, "אני סימנתי אות*, אתה תשל) על זה ביוקר".   ד חימי:"עו

 14שמעת ואתה קרוב אליה) וא) היית שומע  את ה"אתה תשל) על זה ביוקר" לא

 15היית רוש) את זה. ולכ� אני אומר שאו אתה או אור� מתבלבלי). מה אדוני אומר? 

 16  מי התבלבל?

 17  אני חוזר על מה שאמרתי קוד),  העד, מר הלוי:

 18  כ�?  ד חימי:"עו

 19מציי� אני עומד מאחוריי מה שרשמתי במזכר שלי. א) הייתי שומע דבר הייתי   העד, מר הלוי:

 20  אותו. כנראה שלא שמעתי.

 21אי* לא שמעת? אתה יותר קרוב מאור� לרמי. יש ל* בעיות בשמיעה? משהו   ד חימי:"עו

 22  במטווחי)?

 23  לא, לא (מדברי) ביחד).  העד, מר הלוי:

 24רעש? אוזניי)? אז אתה לא שמעת "אתה תשל) על זה ביוקר". זה משפט שלא   ד חימי:"עו

 25  שמעת, ואתה שומע טוב ביו) הזה?

 26  א) לא ציינתי את זה במזכר שלי כנראה שלא שמעתי, אכ�.   העד, מר הלוי:

 27לא רק לא שמעת, אולי זה לא נאמר בכלל כי אתה קרוב, צמוד לרמי, אתה צמוד   ד חימי:"עו

 28  לרמי. זה לא נאמר.

 29אני מתאר לעצמי שא) אור� גבאי רש) את זה במזכר שלו זה נאמר. אני לא   העד, מר הלוי:

 30  רשמתי.  שמעתי ולכ� לא
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 1אז מה, אז אתה מתאר שמה? שמה? אולי האינטרפרטציה של*, אולי השיח בי�   ד חימי:"עו

 2רמי לבי� אור� היה לא כל כ* נעי) כי הפסדנו בדיו�, אבל לא היה בזה שו) דבר 

 3  מעבר לזה. 

 4אני רשמתי את מה ששמעתי, לא רשמתי מילה אחת מעבר לכ*. אני עומד שוב,   העד, מר הלוי:

 5  ר אני עומד מאחורי המזכר שלי במאת האחוזי).אני אומ

 6  תגיד לי,  ד חימי:"עו

 7  אני לא אציי� דברי) שלא שמעתי במזכר.   העד, מר הלוי:

 8אחרי ששמעת את מה שלכאורה רמי אומר, אתה הרגשת מתח, הרגשת איזשהו   ד חימי:"עו

 9  סוג של דרמה שמישהו פתאו) מאיי)? אתה הרגשת משהו כזה?

 10  יודע א) הרגשתי מתח, אבל כ� לפי, אני רואה את זה בסרט ג) עכשיו,לא   העד, מר הלוי:

 11  כ�?  ד חימי:"עו

 12  שכ� המבט שלי היה מבט כזה שתוהה מה האמירה הזאת שנאמרה.  העד, מר הלוי:

 13  כל כ*,  ד חימי:"עו

 14  שוב אתה מנסה להחזיר אותי לאיזה שה� תחושות שהיו לפני מספר שני).  העד, מר הלוי:

 15  מר לוי אתה כל כ* תוהה ובוהה,תראה   ד חימי:"עו

 16  כ�?  העד, מר הלוי:

 17  ונשאר במקו), הול* מתעסק ע) איזה ניירת אזוטרית.   ד חימי:"עו

 18שוב, שוב לא ראיתי שו) צור* באותה נקודה ללכת לעזור לאור� באיזשהו משהו,   העד, מר הלוי:

 19משהו כזה. באיזשהו מקרה. לא ראיתי פה איזשהו התחלה של אלימות פיזית או 

 20  לא ניגשתי. 

 21  בוא (מדברי) ביחד),  ד חימי:"עו

 22  א) זה היה מגיע לטעמי) של אלימות פיזית מ� הסת) הייתי מתערב.  העד, מר הלוי:

 23  הבנתי, הבנתי. בוא נראה ל* את החלק השני של הסרט.  ד חימי:"עו

 24  בבקשה.  העד, מר הלוי:

 25  (מוקר� סרטו� באול)) 

 26מר לוי, שנייה רגע תעצור את זה. אתה בזכ"ד של* רוש) שנותרת ש) אתה יודע   ד חימי:"עו

 27  ע) הקלסרי) ואחרי זה יצאת.

 28  נכו�.  העד, מר הלוי:

 29תראה לו עכשיו משה. עכשיו מראי) ל* את החלק השני. אני רואה אתה עומד   ד חימי:"עו

 30  ש) נכו�?

 31  אני עמדתי ככה,   העד, מר הלוי:

 32  אתה ע) הגב אלינו.  ד חימי:"עו
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 1  סיימתי לארג� את הקלסרי) שלנו ויצאתי מחו3 לאול), כ�.  מר הלוי:העד, 

 2  אוקיי, ואחרי זה אתה עומד ש).  ד חימי:"עו

 3  אוקיי.  העד, מר הלוי:

 4  כ�?  ד חימי:"עו

 5  נכו�.  העד, מר הלוי:

 6  בוא תראה. אתה ע) הכיפה בינינו ע) הגב, ע),  ד חימי:"עו

 7  נכו�.  העד, מר הלוי:

 8  ע) הקלסרי).  ד וייס:"עו

 9  אני כרגע מניח את הארגז, כ�.  העד, מר הלוי:

 10  עכשיו אתה חלק מהשיח? אתה שומע את הכל?  ד חימי:"עו

 11  כ�.  העד, מר הלוי:

 12  בחלק הזה יש משהו שלילי?  ד חימי:"עו

 13  א) לא ציינתי אותו אז לא.  העד, מר הלוי:

 14  לא ציינת. הנה הזכ"ד מול*, מול העיניי).  ד חימי:"עו

 15ר אחד, שרמי ש) אמר שהוא הול* לחתו) אבטלה והוא טע�, שאור� ציינתי דב  העד, מר הלוי:

 16  טע� דברי) לא נכוני) בבית המשפט.

 17  אוקיי. את זה, זה מה (מדברי) ביחד),  ד חימי:"עו

 18  דברי) אחרי) שלא רשמתי במזכר? לא זוכר.  העד, מר הלוי:

 19  לא הבנתי.  ד חימי:"עו

 20  ר אני לא זוכר.דברי) אחרי) שנאמרו ולא ציינתי במזכ  העד, מר הלוי:

 21  הבנתי שאתה לא זוכר,  ד חימי:"עו

 22  אוקיי.  העד, מר הלוי:

 23  אבל א) היה משהו שלילי באקט הזה,  ד חימי:"עו

 24א) היה משהו שהיה ראוי להעלות אותו על הכתב במזכר הזה, הייתי מעלה אותו   העד, מר הלוי:

 25  על הכתב.

 26  שלילי?כלומר א) לא העלית סימ� שלא היה שו) דבר   ד חימי:"עו

 27סימ� שלא שמעתי אמרה שנאמרה שחשבתי, שראיתי לנכו� באותו רגע להעלות   העד, מר הלוי:

 28  אותה על הכתב.

 29  הבנתי, הבנתי. תסתכל עכשיו, לגבי השיח הזה.  ד חימי:"עו

 30  אוקיי.   העד, מר הלוי:

 31תתרכז, אחרי זה אני והנאש) הולכי) לדרכנו. את) נשארי) ש) ומדברי). על   ד חימי:"עו

 32  אדוני, על מה את) מדברי)?מה 
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 1א) לא ציינתי במזכר אני לא זוכר. אני לא יכול להגיד מה נאמר ש) ברגע שלא   העד, מר הלוי:

 2  כתבתי.

 3  לא,  ד חימי:"עו

 4  עברו מספר שני) מאז.  העד, מר הלוי:

 5  בוא אבל תגיד לי משהו, א) לא רשמת שו) דבר מהקטע של השיח הזה,  ד חימי:"עו

 6  רשמתי שו) דבר,א) לא   העד, מר הלוי:

 7  כנראה שלא (מדברי) ביחד),  ד חימי:"עו

 8כנראה, אני חוזר על מה שטענתי קוד). א) לא רשמתי שו) דבר במזכר כנראה   העד, מר הלוי:

 9  שלא היה צור* להעלות אותו על הכתב. 

 10  תראה אני חוזר אל הזכ"ד של*.  ד חימי:"עו

 11  כ�?  העד, מר הלוי:

 12) הדיו� פנה רמי כה� אל מפקח אור� גבאי ואמר לו "בתו 2אתה רוש) בסעי2   ד חימי:"עו

 13  "אמרת דברי) לא נכוני) היו), אני סימנתי אות*".

 14  כ�.  העד, מר הלוי:

 15  זה היה בפני) או בחו3?  ד חימי:"עו

 16  זה היה בפני).  העד, מר הלוי:

 17  זה היה בחלק הפנימי?  ד חימי:"עו

 18  שיצאתי. מ� הסת) הייתי בפני).כ�. בתו* האול), לאחר מכ� אני אומר לאחר   העד, מר הלוי:

 19  הבנתי.  ד חימי:"עו

 20  בתו) האול) הכוונה?  לוי: 'הש 'כב

 21מיד אחר כ* "בשלב זה יצא רמי כה� מחו3  3כ�. אני אומר לאחר מכ�, בסעי2   העד, מר הלוי:

 22  לאול) ואור� גבאי" אז מ� הסת) הייתי בפני), בתו* האול).

 23  אוקיי.   לוי: 'הש 'כב

 24  כל, תסתכל נטע גדור,תראה, תסת  ד חימי:"עו

 25  כ�?  העד, מר הלוי:

 26היא אומרת כ*, אני קורא חברותיי מהזכ"ד שלה, שתי שורות האחרונות.   ד חימי:"עו

 27"בהמש*", ככה היא כותבת, "לאחר שרמי הל*" ואתה זוכר, אני ש) פה פסיק, 

 28שאלתי אות* אחרי שאני ורמי הולכי) הא) היה משהו בשיח מיוחד? אמרת לי 

 29  וממשיכה נטע גדור ואומרת ככה "סיפר לי",לא היה. 

 30אני רוצה שנייה לעצור ולתק�. מה שאמרתי שאני לא שמעתי משהו שראיתי אותו   העד, מר הלוי:

 31  נכו� להעלות על הכתב. א) נאמרו דברי) שלא שמעתי איני יכול לדעת. אוקיי?

 32  בסדר.  ד חימי:"עו
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 1  תמשי* בבקשה.  העד, מר הלוי:

 2פקח אור� גבאי כי הוא, רמי, לא שהוא", לא הבנתי את המילה הזאת. "סיפר לי מ  ד חימי:"עו

 3  אולי, את� מסתכלות על המשפט הזה?

 4  חסר מילה.   לוי: 'הש 'כב

 5  אוקיי. "שהוא רמי",  ד חימי:"עו

 6  חסרה המילה אמר.  ד שח):"עו

 7  אמר לו, חסרה המילה אמר.  לוי: 'הש 'כב

 8"שהוא רמי סימ� את אור� וכי אור� ישל) על זה". עכשיו השאלה שלי היא   ד חימי:"עו

 9פשוטה, יכול להיות שבאול) אתה לא שמעת. שמעת את חילופי הדברי) בי� נטע 

 10  לבי� אור� ומש) אתה רוש) את הזכ"ד של*?

 11לא, כי אז הייתי רוש) בזכ"ד שלי ששמעתי את זה מפי נטע, מפי אור�. חד   העד, מר הלוי:

 12  ת.משמעי

 13תגיד לי נטע גדור לא ממציאה דברי). היא פתאו) אומרת "ישל) על זה". אתה   ד חימי:"עו

 14  אומר סימנתי. מאיפה הפער הזה? זה נשמע פשוט.

 15  אני עומד מאחורי המזכר שלי.  העד, מר הלוי:

 16  אתה עומד מאחורי המזכר של*.  ד חימי:"עו

 17  דברי) ביחד),אני עומד מאחורי המזכר שלי. אתה שואל (מ  העד, מר הלוי:

 18  (מדברי) ביחד)  ד חימי:"עו

 19  דברי) שאמר מישהו אחר למישהי אחרת.  העד, מר הלוי:

 20  עור* די� חימי,  לוי: 'הש 'כב

 21  הבנתי.  ד חימי:"עו

 22  איני יכול לענות על זה, אני מצטער.  העד, מר הלוי:

 23  זה לא התפקיד של העד להסביר. כ�? סיימת) עור* די� חימי?  לוי: 'הש 'כב

 24  דקה אחת. תראה אני מקריא ל* הבהרה לעניי� האירוע שאור� גבאי כותב.   חימי:ד "עו

 25  כ�?  העד, מר הלוי:

 26  "ביו)"  ד חימי:"עו

 27  איזה מוצג?  ד אב  ח :"עו

 28  מה?  ד חימי:"עו

 29  איזה מוצג רק תגיד שנדע.  ד אב  ח :"עו

 30  . 17באפריל  6. המזכר אחריו מיו) 967ת/  ד וייס:"עו

 31  הוא אומר כ*,בסעי2 השני   ד חימי:"עו

 32  כ�?  העד, מר הלוי:
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 1"מאחר ואני משוכנע במאת האחוזי) כי כל מה שטענתי במסגרת ההלי* המשפטי   ד חימי:"עו

 2היה אמת לאמיתה ומתו* הבנה כי הדברי) נאמרו על ידי החשוד שעה שהיה נתו� 

 3לסערת רגשות בתו) דיו� משפטי שבו לא קיבל את מבוקשו, לא חשתי בשו) שלב 

 4  יו של רמי כה�".מאוי) מדבר

 5  . כ�?971זה ת/  לוי: 'הש 'כב

 6תודה אדוני. עכשיו אני אומר ל* שהתשובה של*, שכששמעת את המלל של רמי   ד חימי:"עו

 7חשת אי נוחות, זו אי נוחות של*. הדברי) לא היו מכווני) אלי*, נשוא האמירה 

 8הזאת לא חש כלו). אתה פשוט ממציא דברי) של איומי) ותחושה לא טובה. 

 9  תה טוע�,א

 10  אתה שואל (מדברי) ביחד),  העד, מר הלוי:

 11(מדברי) ביחד) הבנת שרוצי) לעשות לו איזה משהו ופתאו) רשמת את הזכ"ד   ד חימי:"עו

 12  הזה, זה הכל.

 13אני לא יודע מאיפה אתה מסיק את הדברי) האלה. אתה שואל אותי על תחושות   העד, מר הלוי:

 14  של אור�, אני לא יכול לענות על תחושות שלו, אני מצטער.

 15  אור� אד) הזוי בדר* כלל?  ד חימי:"עו

 16  לא, לא, לא.  לוי: 'הש 'כב

 17  למה? שאלה אחרונה אדוני.  ד חימי:"עו

 18  איזה מ� שאלה זאת?  ד אב  ח :"עו

 19לא  כ�, תודה. זה לא תחו) המומחיות, הוא אומנ) עד ע) השכלה מרשימה, אבל  לוי: 'הש 'כב

 20בתחומי) האלה. כ�, עוד משהו? אז א) זו אחרונה אז חקירה חוזרת? תודה רבה. 

 21  כ�, אתה משוחרר.

 22  תודה רבה.  העד, מר הלוי:

 23  העד הבא.  לוי: 'הש 'כב

 24  תביאי את נטע.  ד אב  ח :"עו

 25  (הפסקה בהקלטה)

 26  כ�, אני רואה שזה הול* להיות יו) מנוצל היטב.  לוי: 'הש 'כב

 27  זה בכל מקרה יו) שהוספנו, זה עדי2 מכלו). מכיוו� ש  ד אב  ח :"עו

 28  כ�, שלו) ל*.  לוי: 'הש 'כב

 29  שלו).  גדור: 'העד, גב

 30  מה שמ*?  לוי: 'הש 'כב

 31  נטע גדור.   גדור: 'העד, גב
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 1מוזהר להעיד את האמת, כל האמת ורק האמת, אחרת תהיי צפויה לעונשי)   לוי: 'הש 'כב

 2  הקבועי) בחוק. בבקשה. 

  3 

 4  לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה ראשית לעורכת הדי  שח):גב' נטע גדור,  3ע.ת/

 5היי נטע, את יכולה לספר בבקשה לבית המשפט מה השכלת*, כמה זמ� את   ד שח):"עו

 6  במשטרה, מה היה תפקיד* בחקירה הרלוונטית?

 7  אוקיי, אני רב פקד.  גדור: 'העד, גב

 8  את זה אני רואה.  לוי: 'הש 'כב

 9, משהו כזה. במסגרת החקירה הנוכחית הייתי אחראית על שנה 18במשטרה   גדור: 'העד, גב

 10  החקירה הכלכלית ועל התקיפה הכלכלית בתיק הזה. 

 11  אוקיי.  לוי: 'הש 'כב

 12שערכת. את יכולה לספר מה את זוכרת  968אני מציגה ל* מזכר שהוגש וסומ� ת/  ד שח):"עו

 13  מהאירוע הזה? לאחר שתקראי.  

 14  אוקיי.  גדור: 'העד, גב

 15  יכולה לספר לנו מה את זוכרת? את  ד שח):"עו

 16אני זוכרת את זה ממש ממש במעומע). אני זוכרת באמת שהיה אירוע כזה, אבל   גדור: 'העד, גב

 17מאוד במעורפל. היה דיו�, דיו� של הארכת תוק2 התפוסי) בבית משפט השלו) 

 18בראשו�. בסו2 הדיו� הבקשה שלנו להארכת תוק2 התפוסי) התקבלה. בסו2 

 �19 שוחחו בחו3, אור� גבאי, חוקר שעבד איתי בתיק הזה. אני הדיו� רמי ואור

 20נשארתי באול) כדי לחכות לקבל את פרוטוקול הדיו� ואת ההחלטה. אחרי, 

 21שהצטרפתי אליה) שמעתי שרמי אומר "ניצחת), תיהנו מההחלטה" ולאחר כ�, 

 22אחרי שהוא בעצ) הל* אור� סיפר לי שהוא אמר לו שהוא סימ� אותו ושאור� 

 23  זה. ישל) על

 24  כ�,  ד שח):"עו

 25  וזה מה שתיעדתי במזכר.   גדור: 'העד, גב

 26  שמי אמר לו את זה?  לוי: 'הש 'כב

 27  שרמי, רמי כה�.   גדור: 'העד, גב

 28מתו* אול) בית המשפט. א) תוכלי לתאר  972אנחנו נציג ל* סרטו� שסומ� ת/  ד שח):"עו

 29  מה את רואה, את מי את מזהה ואיפה ה) עומדי) אחד ביחס השני.

 30  קר� סרטו� באול))(מו

 31  אה אוקיי, זאת אני. אריאל פרידמ� מאחוריי.  גדור: 'העד, גב

 32  כ� את לובשת מדי).  ד שח):"עו



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018דצמבר  19  

  

 4560

 1אני לובשת מדי). הנה אריאל ממש עומד לידי, אור� גבאי בחור הזה. אבי לוי   גדור: 'העד, גב

 2  הבחור ע) המשקפיי) והכיפה. הנה רמי מאחורי אבי. הוא לוח3 יד לאור�. 

 3בהמש* ציינת שיצאת) מחו3 לאול). אני מראה ל* את הסרטו� הזה. תוכלי   שח):ד "עו

 4  לתאר רק את מי את רואה כרגע?

 5אני רואה את רמי ואור� יוצאי) החוצה, אני די בסמו* לחלו�. אריאל פרידמ�   גדור: 'העד, גב

 6  עומד ליד), הול*. הסנגור חימי מצטר2 אליה). הנה אני. 

 7  חוב במקו) שהגברי) יעשו את זה. נותני) ל* לס  ד חימי:"עו

 8בעצ) הסיטואציה הזאת שאת) משוחחי) שמעת את הדברי) שציינת במזכר   ד שח):"עו

 9  לגבי,

 10כ�, כא� כנראה ששמעתי שהוא אומר "ניצחת) תיהנו מההחלטה", את זה שמעתי   גדור: 'העד, גב

 11  בעצמי. זהו, והחלק השני זה, אני לא שמעתי את זה בעצמי.

 12  תודה, אי� שאלות.  ד שח):"עו

 13  אבל הוא אומר ל* את זה בשלב הזה, אחרי שהנאש) והסנגור עוזבי)?  לוי: 'הש 'כב

 14  אני מניחה שכ�.  גדור: 'העד, גב

 15  אני שואל.  לוי: 'הש 'כב

 16  אני לא זוכרת, אני מניחה שכ�.  גדור: 'העד, גב

 17  אוקיי.   לוי: 'הש 'כב

 18  זה, אבל אני מניחה שזה בסמו*. לא כתבתי בדיוק מתי הוא אמר לי את   גדור: 'העד, גב

 19  לא, כ�, אני חושב שכתבת. כתבת "לאחר שרמי כה�",  לוי: 'הש 'כב

 20  כ�, אז כ�, כ�, כ�.   גדור: 'העד, גב

 21  אז השאלה א) זה,  לוי: 'הש 'כב

 22  אני מניחה,  גדור: 'העד, גב

 23  התיאור הזה מתייחס לשלב הזה?  לוי: 'הש 'כב

 24  אני מניחה שכ�, כ�.  גדור: 'העד, גב

 25  אוקיי. בבקשה חקירה נגדית.  לוי: 'הש 'כב

  26 

 27  גב' נטע גדור, משיב בחקירה נגדית לעור, הדי  חימי: 3ע.ת/

 28גברת גדור, היה ל* ולנאש) הרבה מפגשי) בבית המשפט יחסית. דנו בזה לא מעט   ד חימי:"עו

 29  בעניי� של התפוסי).

 30  נכו�.  גדור: 'העד, גב

 31דיוני). ואור� באיזשהו שלב הצטר2 כמעט לכל הדיוני). את כלומר היה מספר   ד חימי:"עו

 32  עושה ככה אבל לא שומעי) את זה.
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 1  נכו�, אני מאשרת.  גדור: 'העד, גב

 2כ�. עכשיו תאשרי בבקשה שכל הזמ� ניסינו להגיע לאיזה שה� הסכמות ומי שניהל   ד חימי:"עו

 �3 היה בא את השיח לגבי הסכמות כאלה ואחרות זה אור� ולא את ואחרי זה אור

 4ע) הצעה למפקדי) או ל* ולפעמי) הסכימו, לפעמי) ה) לא הסכימו. אבל אור� 

 5  היה האיש שהיינו מנהלי) איתו שיח ושיג.

 6  רוב הזמ�.  גדור: 'העד, גב

 7  כ�.  ד חימי:"עו

 8  רוב הזמ� כ�.  גדור: 'העד, גב

 9אור� תאשרי ג) שכדרכו של בית משפט שלו) התייבשנו לא מעט לפני דיוני) ו  ד חימי:"עו

 10  ורמי היו יושבי) ביחד, מקשקשי), מדברי), כלומר לא היה,

 11  זה רק בשלו)?  לוי: 'הש 'כב

 12  מה?  ד חימי:"עו

 13  זה רק בשלו)?  לוי: 'הש 'כב

 14  לא. אבל בכל הדיוני) לא היה ד) רע בי� אור� לרמי, לא נתקלת בכזה דבר?  ד חימי:"עו

 15  לא.  גדור: 'העד, גב

 16להיפ*, היינו מדברי), יושבי). אור� אד) מאוד, מאוד נחמד, מאוד אנושי, מאוד   ד חימי:"עו

 17  לבבי. היה קשר טוב מאוד איתו.

 18היה קשר תקי�, אני לא יכולה בהמש* לשאלה הקודמת של*, אני לא יכולה לאשר   גדור: 'העד, גב

 19 כמות או תדירות של שיחות לפני דיוני). אני ג) לא זוכרת את זה בפרוטרוט. לא

 20  מ� הנמנע שזה היה, אני לא יכולה לאשר כמה כאלה היו או א) זה היה כל דיו�,

 21  טוב.  ד חימי:"עו

 22  אבל כ�, היחסי) היו תקיני). לא,  גדור: 'העד, גב

 23אני מראה ל* את הסרטו� הראשו� ואני רוצה, נטע כשאני שואל אות* תמשיכי   ד חימי:"עו

 24ד השולח�, הפני) של* לכיוו� להסתכל על הסרטו� ברוב טוב*. תראי את נמצאת לי

 25הצוער בשלב הזה, מסיטה את זה קצת שמאלה לכיוו� אור�. תגידי לי בשלב הזה 

 26רמי מתעתד לצאת מהאול). מי קורא לו ללחו3 את היד? אור�? את שומעת את 

 27  זה? למה רמי נעצר ומושיט את יד שמאל? 

 28  אני לא יודעת, אני לא זוכרת.  גדור: 'העד, גב

 29  אבל כשאת רואה זה מזכיר ל* משהו? מה,  ד חימי:"עו

 30  לא.  גדור: 'העד, גב

 31  זה נראה ל* שרמי מיוזמתו פנה ללחו3 את היד,  ד חימי:"עו

 32  לא, לא, לא,  לוי: 'הש 'כב
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 1  באמצע אול) בית המשפט?  ד חימי:"עו

 2  לא משנה מה נראה לי.   גדור: 'העד, גב

 3  כ�?  לוי: 'הש 'כב

 4  (מדברי) ביחד),מה קרה? זו לא שאלה כל כ*   ד חימי:"עו

 5  לא, לא.  לוי: 'הש 'כב

 6  מה קרה?  ד חימי:"עו

 7  נראה לה ג) אני רואה.  לוי: 'הש 'כב

 8אוקיי, הבנתי. עכשיו תראי בשלב הזה כשרמי לוח3 את היד לאור�, תראי את   ד חימי:"עו

 9מפנה את המבט. את שומעת, את חלק מהחבורה ש). את שומעת משהו? תראי 

 10הזה לא שומעת שו) דבר חריג, כי א) היית את מסתכלת על רמי. את בשלב 

 11  שומעת היית רושמת על זה.

 12  כנראה שלא.  גדור: 'העד, גב

 13  למה כנראה? תגידי "לא שמעתי שו) דבר חריג".  ד חימי:"עו

 14אני לא זוכרת, הרי אמרתי בתחילת דבריי שאני לא זוכרת את הפרטי) של   גדור: 'העד, גב

 15  האירוע הזה,

 16  תראי,  ד חימי:"עו

 17  ואני למדה ממה שכתבתי.  גדור: 'העד, גב

 18  תראי אני,  ד חימי:"עו

 19  ג) אחרי שאני רואה את הסרט זה לא מעורר בי פרטי) נוספי). אני לא זוכרת.  גדור: 'העד, גב

 20  בואי תראי,  ד חימי:"עו

 21  אני כ� יודעת שהייתה המולה בסו2 הדיו�.  גדור: 'העד, גב

 22תראי את המבט של*, תיכ2 תראי. משה תחזיר קצת, פעימה אחת אחורה. תראי,   ד חימי:"עו

 23את רואה כשרמי מדבר את מביטה לכיוו� שלו, ממש שומעת את החילופי�, חילופי 

 24  הדברי). בדיוק יש, את מסתכלת על רמי. מה היה ש) בשנייה הזאת?

 25  אני לא יודעת, אני לא זוכרת.  גדור: 'העד, גב

 26  משהו חריג, א) היה איו) היית רושמת את זה נטע. א) היה  ד חימי:"עו

 27  באותו רגע?  גדור: 'העד, גב

 28  לא,   ד חימי:"עו

 29אני כבר, אני אמרתי שהיו, נאמר לאחר מכ�. אני ממה שרשו) במזכר זה, לא נטע�   גדור: 'העד, גב

 30  שהאיו) היה במעמד הדיו� בתו* האול).

 31  בתו* האול) לא שמעת שו) איו) נכו�?  ד חימי:"עו

 32  לא.  גדור: 'עד, גבה
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 1  הבנתי.  ד חימי:"עו

 2  לפי, שוב אני לא זוכרת. לפי מה שכתוב במזכר.   גדור: 'העד, גב

 3תגידי לי נטע ברשות*, קוטע לי את חוט המחשבה, קוטע את הכל, הכל. איו)   ד חימי:"עו

 4ונורא. ועוד אני משל) על זה כס2 ולא מעט. תגידי לי נטע כשנמצאי) בחו3, 

 5שיוצאי) החוצה את שומעת איזה איו) בחו3 מרמי? אלא את יוצאי) החוצה, כ

 6  רק שומעת "ניצחת)",

 7  כ�.  גדור: 'העד, גב

 8  "תיהנו מההחלטה" ושהוא מתכוו� לבקש דמי אבטלה. זהו,  ד חימי:"עו

 9  כ�.  גדור: 'העד, גב

 10אני (מדברי) ביחד) אות*, זה מה שרשמת, זה מה ששמעת? הבנתי. עכשיו את   ד חימי:"עו

 11שבהמש*, לאחר שרמי כה� הל*, אז בואי נסתכל על הסרטו�. תיכ2 נראה אומרת 

 12שאני ורמי עוזבי) את המקו), תיכ2. השאלה שלי גברת גדור הא) בדיוק אחרי 

 13שאנחנו עוזבי) אור� מספר את זה בשלב הזה? מספר ל* את זה אישית או מספר 

 14  לכול)? 

 15  ה רק לי או ג) לאבי שעומד לידינו.אני לא זוכרת. אני לא זוכרת א) זה הי  גדור: 'העד, גב

 16  אולי זה היה במשרד הוא סיפר ל* בכלל?  ד חימי:"עו

 17  אני לא זוכרת, אני באמת לא זוכרת.  גדור: 'העד, גב

 18  זה אומר לנו במשרדי) או אפילו אחרי זה?  ד חימי:"עו

 19ה שזה אני לא יודעת. אני רשמתי שזה היה בהמש* לאחר שרמי הל*, אז אני מניח  גדור: 'העד, גב

 20  היה עדיי� בבית המשפט, אבל אני ממש לא זוכרת.

 21  את זוכרת א) הוא סיפר את זה בפורו) של כול)?  ד חימי:"עו

 22  לא, אני לא זוכרת.  גדור: 'העד, גב

 23  לא זוכרת. בסדר. עכשיו, על מה, על מה דיברת) ש)? אחרי שאנחנו הולכי).  ד חימי:"עו

 24  תסתכלי.  ד וייס:"עו

 25  יודעת, אני לא זוכרת.אני לא   גדור: 'העד, גב

 26  עכשיו אני רוצה לשאול אות* בנושא אחרת גברת גדור. תראי,  ד חימי:"עו

 27  זהו? מוצה הסרט?  לוי: 'הש 'כב

 28הסרט מוצה, אפשר לכבות. אנחנו כבר מסיימי). את זוכרת שמתחילת הדר*   ד חימי:"עו

 29אל2 שקל בכספת של הבית שלו. את זוכרת את  450טענת) שלרמי כה� נתפסו 

 30  זה?

 31שני) בער* ואני  4אני לא זוכרת את המספרי) המדויקי). צר לי, זה היה לפני   גדור: 'העד, גב

 32  לא זוכרת, לא זוכרת את המספרי).



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018דצמבר  19  

  

 4564

 1את זוכרת שהגיע מכתב תלונה של רמי? מכתב שאני כתבתי אותו מטעמו של רמי   ד חימי:"עו

 2  ? את זוכרת סביב זה?4אל2  330כה� שנגנבו לו 

 3אני זוכרת, אני זוכרת משהו כזה. אני לא טיפלתי בזה אישית, אני חושבת שזה   גדור: 'העד, גב

 4היה בשלב מתקד) אחרי שהחקירה הסתיימה, אולי אפילו אחרי שהתיק היה 

 5בפרקליטות א) אני לא טועה. ואני זוכרת שזה טופל, זה נבדק. אני חושבת 

 6  שהתברר שהייתה ש) איזו טעות ברישו) וזה מה שזכור לי. אבל,

 7תגידי לי משהו, היה פה איזשהו דיו� שאת משו) מה, אני מראה ל* פרוטוקול של   ד חימי:"עו

 8לפברואר ואני מראה ל* אותו. רשו) ש), אני  11דיו� בבית משפט השלו) מיו) ה

 9  נות� עותק לאדוני.

 10  איזה שנה רק?  ד אב  ח :"עו

 11  מה?  ד חימי:"עו

 12  זה מוצג?  לוי: 'הש 'כב

 13  צג. אפשר להגיש אותו.לא, זה לא מו  ד חימי:"עו

 14  כ�.  ד וייס:"עו

 15  באיזה שנה רק לא אמרת.  ד אב  ח :"עו

 16  .2015, פברואר 2011  ד חימי:"עו

 17  יש ל* לתת לנו לראות?  ד אב  ח :"עו

 18  אבל למה זה רלוונטי עור* די� חימי?  לוי: 'הש 'כב

 19  אדוני יש לי סוגיה שאני עוסק בה.   ד חימי:"עו

 20  אפשר עותק בשבילנו?  ד שח):"עו

 21  כ� יש התנגדות?   לוי: 'הש 'כב

 22  לא יודע, לא ראיתי את זה.   ד אב  ח :"עו

 23קח. תגידי לי, נתחיל בדבר הטכני. אני זוכר, תקני אותי א) אני טועה, שבכל   ד חימי:"עו

 24הדיוני) האלה את היית וכשרשמו פה רק ליד שניידר זה לא נכו� כי את היית בכל 

 25  הדיוני) בלי יוצא מ� הכלל. 

 26  את זוכרת א) היית בדיו� הזה?  לוי: 'הש 'כב

 27  לא.  גדור: 'העד, גב

 28  ?2015לפברואר  11ב  לוי: 'הש 'כב

 29  לא, אני לא זוכרת.  גדור: 'העד, גב

 30  את זוכרת שיש איזשהו דיו� שנעדרת ממנו? כי את היית,  ד חימי:"עו

 31  אני יכולה להגיד,  גדור: 'העד, גב

 32  (מדברי) ביחד) לתיק הזה.  ד חימי:"עו
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 1בשלב החקירה הראשוני והעיקרי אני הייתי בחלק גדול מהדיוני), לא בכול).   גדור: 'העד, גב

 2  ובשלב מתקד) יותר, החקירה נמשכה לדעתי מעל שנה אפילו, הרבה יותר מזה.

 3  תגידי לי,   ד חימי:"עו

 4  בשלב מסוי) אני כבר לא הייתי מעורב בדיוני). אני מקווה שאני זוכרת,  גדור: 'העד, גב

 5  חנו מתנגדי) להגשה א) היא לא הייתה צד, לא הייתה חלק מההלי* הזה או,אנ  ד שח):"עו

 6  אני אזמי� ג) את גברת שניידר. אני עכשיו שואל שאלות אחרות,  ד חימי:"עו

 7  כ�, אבל אי אפשר להגיש את זה באמצעות, אפילו לא הייתה חלק מהדיו� אז,  לוי: 'הש 'כב

 8  יה ע) זה? מה נביא פקיד בית משפט?כ�, זה פרוטוקול בית משפט. יש בע  ד חימי:"עו

 9  לא, אבל לצור*,  לוי: 'הש 'כב

 10  אז אני אזמי� את ליאת שניידר. אבל פה,  ד חימי:"עו

 11לא, ג) א) תזמי� אותה אז מה היא תגיד? חזקה שהפרוטוקול משק2 את מה   לוי: 'הש 'כב

 12  שהיה.

 13חראית על האכיפה שאלות. תראי כמי שא 3 � 2בסדר, אז יש לי, אני גומר עוד   ד חימי:"עו

 14הכלכלית ועל כל ההיבט הכלכלי, מ� הסת) הנתו� הזה שהיא אומרת "יש כספי) 

 15שנתפסו במזומ� בבית בחיפוש" זו אמירה של הגברת שניידר  4אל2  490בס* של כ

 16  שהיא הייתה בצוות של* אז?

 17כ* היו  בשלב הראשוני של החקירה היא לא הייתה בצוות שלי. יכול להיות שאחר  גדור: 'העד, גב

 18  שינויי).

 19  תגידי לי משהו, את בטח שאלת את עצמ* איפה הכס2 הזה.  ד חימי:"עו

 20  סליחה? לא הבנתי את השאלה.  גדור: 'העד, גב

 21  בכספת. הנתו� הזה היה לנגד עיניי* באיזשהו שלב? 4אל2  490היא הצהירה שהיו   ד חימי:"עו

 22היה לנגד עיניי כל הנתוני) על התפיסה שתפסנו ש), אבל אני לא זוכרת א) זה   גדור: 'העד, גב

 23  או מספר אחר. אני לא זוכרת.  490היה 

 24  תראי זה פרוטוקול של המדינה, זה פרוטוקול של בית המשפט.  ד חימי:"עו

 25  אבל אני לא הופעתי בדיו� הזה,  גדור: 'העד, גב

 26  הבנתי.  ד חימי:"עו

 27  ואה את הש) שלי כא� אפילו אז,אני לא ר  גדור: 'העד, גב

 28הבנתי. עכשיו תראי, הרי את קוראת את החקירות כדי לפעול בכל מה שקשור   ד חימי:"עו

 29לאכיפה הכלכלית ומניסיו� אי� גרוש שאת מוותרת עליו. אני רואה פה חקירה של 

 30  .14לדצמבר  28רמי כה� מיו), מיו) ה

 31  מה מציגי) לעדה עכשיו?  לוי: 'הש 'כב

 32  אני מציג לה את החקירה של רמי כה�.  ד חימי:"עו
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 1. כ�, ועכשיו זה 129מתקבל ומסומ� נ/ 2015לפברואר  11רגע, הפרוטוקול מיו)   לוי: 'הש 'כב

 2  מוצג חדש שאת) מבקשי) להגיש?

 3  כ�.  ד חימי:"עו

 4  לא, אדוני זה הוגש ע) ההודעות,  ד וייס:"עו

 5  עדיי� לא הוגש כי, לא, זה הוגש ע) ההודעות של הנאש) אדוני. זה  ד אב  ח :"עו

 6  יוגש, בסדר.  ד וייס:"עו

 7  עיכבת אותנו, אבל נגיש.  ד אב  ח :"עו

 8  מה התארי* של ההודעה הזאת?  גדור: 'העד, גב

 9 3. שואלי) אותו מה מקור הכספי), שאלה בעמוד 14דצמבר  28התארי* הזה   ד חימי:"עו

 10  בשורה,

 11  היא חקרה אותו?  לוי: 'הש 'כב

 12  .70בשורה   ד חימי:"עו

 13  היא החוקרת?  לוי: 'שה 'כב

 14  לא, לא, לא. תקשיבי,  ד חימי:"עו

 15  אדוני אנחנו, אני מתנגדת. העדה נשאלת על דברי) שהיא לא הייתה צד לה),  ד שח):"עו

 16  אולי אני מסיי) את השאלה ואז תתנגדו?  ד חימי:"עו

 17  נשמע את השאלה עד תו). כ�?  לוי: 'הש 'כב

 18כל נתו� שחשוד נות� בחקירות שלו לגבי כס2 מגיע לשולחנ* בסופו של דבר, כי זה   ד חימי:"עו

 19  מאוד מעניי� אות*, זאת העבודה של* נכו�?

 20באופ� עקרוני זה אמור להגיע, אבל לא תמיד, לא יכולה להגיד בוודאות שקראתי   גדור: 'העד, גב

 21  מלא. כל, כל פיסת, כל שורה שהייתה. אני לא יכולה לאשר את זה באופ�

 22  כ�, אבל את, את למעשה מנהלת את כל המערכת של האכיפה הכלכלית.  ד חימי:"עו

 23  כ�.  גדור: 'העד, גב

 24  אז מ� הסת) נתוני) כלכליי), כספיי) מגיעי) לידיעת*? את עושה ככה,  ד חימי:"עו

 25  כ�.  גדור: 'העד, גב

 26  כ�.   לוי: 'הש 'כב

 27"בהחלט  4והוא מסביר בעמוד  עכשיו תראי שואלי) את רמי על מקור הכספי)  ד חימי:"עו

 28מתו* ס* של כ* וכ* מיליוני)". כלומר  4אל2  450בסדר להחזיק בכספת בבית כ

 29  ,4אל2  450את ידעת שהיו 

 30  איפה אתה קורא,  ד אב  ח :"עו

 31  .400מעל   ד חימי:"עו

 32  שואל אותה הא) ידעת את זה?  לוי: 'הש 'כב
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 1סי). אני יכולה להגיד שזה לא משנה מה אני לא זוכרת מה ידעתי על כמות התפו  גדור: 'העד, גב

 2חשוד כזה או אחר או עד כזה או אחר אומר. חשוב מה מצאנו, העובדה של מה 

 3מצאנו ומה נרש). אני לא זוכרת מה היה המספר. לא מתו* הפרוטוקול שהראית 

 4  מקוד) ולא מתו* החקירה.

 5מה עשית) ע)  ,4אל2  330תגידי שקיבלת) את מכתב התלונה על גניבה של   ד חימי:"עו

 6  המכתב הזה? מה (מדברי) ביחד),

 7שוב אני לא טיפלתי בזה באופ� אישי ולכ� אני אמרתי כבר קוד) שאני זוכרת   גדור: 'העד, גב

 8  שהיה אירוע כזה, סיפרו לי על זה אבל אני לא טיפלתי בזה באופ� אישי,

 9  תודה.   ד חימי:"עו

 10  הקטני).אז אני בוודאי לא זוכרת את הפרטי)   גדור: 'העד, גב

 11  תודה מר גדור אי� לי יותר שאלות, גברת גדור.   ד חימי:"עו

 12  חקירה חוזרת.  לוי: 'הש 'כב

 13  לא.  ד שח):"עו

 14  תודה רבה ל*, את משוחררת.  לוי: 'הש 'כב

 15  תודה.  גדור: 'העד, גב

 16  ?24טוב. כ�, כמו שאמרתי היה יו) מאוד פרודוקטיבי. ההמש* ביו) שני נכו�?   לוי: 'הש 'כב

 17  כ�.   :ד אב  ח "עו

 18  זה המש*,  לוי: 'הש 'כב

 19מת� דה�. אני לא אביא עוד עדי) כי אני לא בטוח שאפילו נסיי) ביו) שני. הקצב   ד אב  ח :"עו

 20  שזה היה עד עכשיו אני לא בטוח.

 21  אולי שמישהו יביא, דיברת) על זה שאולי עד נוס2 לא?  לוי: 'הש 'כב

 22דיברנו, אבל שוב אני מערי*, לפי, אנחנו סיימנו בער* שליש מהחקירה רק ויש כ�   ד אב  ח :"עו

 23  עוד חקירה נגדית. אני לא חושב,

 24  טוב. תודה רבה, אני נועל את הישיבה.  לוי: 'הש 'כב

 25  תודה רבה אדוני.   ד אב  ח :"עו

  26 

 27  �ההקלטה הסתיימה�

 28 ברע) אסנת ידי על הוקלד




