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   5735/18ע"פ  תיק בית המשפט העליון 

 
 

  

  לפני כבוד השופט ירון לוי
 

 מדינת ישראל המאשימה
ידי ב"כ עו"ד מאור אבן חן, עו"ד יונתן קרמר, עו"ד משה -על

 עקירב, ועו"ד נטלי קוקוי
 
 נגד

 
  016599326ת"ז  . פאינה קירשנבאום,1 הנאשמים

 ידי ב"כ עו"ד גיורא אדרת ועו"ד אלון קליין-על
  050227073ת"ז  . רמי כהן,3

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

<#2#> 2 
 3 נוכחים:

 4ב"כ המאשימה ע"י ב"כ עו"ד יונתן קרמר, עו"ד מאור אבן חן, עו"ד יעל לוי שחר ועו"ד משה 
 5 עקירב 

 6 ע"י ב"כ גיורא אדרת, עו"ד אורן אדרת ועו"ד אלון קליין  1ב"כ הנאשמת 
 7 ע"י ב"כ עו"ד משה וייס ועו"ד אבי חימי  3ב"כ הנאשם 

 8 

 9    :העד

 10 . ע.ה, מר רמי כהן 1   

 11 
 12 

<#2#> 13 
 14 
 15 

 16 מוקלט על ידי חברת אי טייפהדיון 

   17 

 18 פרוטוקול

 19 

 20 

 21 פרוטוקול

 22 

 23 מדינת ישראל נגד קירשנבאום ואחרים. 16512-08-17תיק פלילי  כב' הש' לוי:

 24 לא זיהינו בהתחלה.  עו"ד ג. אדרת:

 25 קיבלתי השראה.  כב' הש' לוי:
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 1 תתחדש.  עו"ד ג. אדרת:

 2 תודה רבה. עד כדי כך? חשבתי שזה בגלל האיחור כי אני רגיל לדייק.  כב' הש' לוי:

 3 שילוב.  עו"ד ג. אדרת:

 4 כן, טוב. בבקשה. מוכנים? כב' הש' לוי:

 5 כן.  עו"ד קרמר:

 6 לעורך דין קרמר. בבקשה.  3אז חקירה נגדית של נאשם  כב' הש' לוי:

 7 

 8העד, מר רמי כהן, לאחר שהוזהר כדין לומר אמת,  ממשיך להשיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד 

 9 קרמר: 

 10 בוקר טוב רמי.  ש:

 11 בוקר טוב.  ת:

 12תגיד רמי, נתפסו אצלך בבית כמה מכשירי טלפון. למה היית צריך שני  ש:

 13 בלקברי?

 14 שני בלקברי זה שני מכשירים ישנים שלא היו בשימוש.  ת:

 15 כן.  ש:

 16אני בעבר במשך מספר שנים השתמשתי במכשיר בלקברי ומאז  ת:

 17, הבלקברי  6Aעברתי לאייפון  2013שנכנסתי למשרד החקלאות במאי 

 18 לא היו בשימוש. 

 19 אוקי. אייפון איזה צבע הוא היה? ש:

 20 שחור למיטב זכרוני.  ת:

 21אוקי. מה ששאלתי אותך אבל זה שהשתמשת בבלקברי, למה היית  ש:

 22 צריך שניים?

 23לקחתי בלקברי  2012-13בלקברי זה מכשיר שיוצא משימוש, אני בשנת  ת:

 24מחבר שהוא היה מכשיר חלפים כזה, שאם מתקלקל משהו אז אפשר 

 25 להוציא ממנו, לא השתמשתי בו, הוא לא היה עם סים. 

 26כלומר משני הבלקברי שהיו לך בבית אחד השתמשת בו ואחד לא היה  ש:

 27 בו שימוש?

 28לא אחד משניהם. אבל בתקופה שהשתמשתי לא, לא השתמשתי באף  ת:

 29 שנה וחצי קודם לכן, רק באחד השתמשתי. 

 30אני מדבר בתקופה שהשתמשת במכשיר בלקברי באחד השתמשת  ש:

 31 והשני זה היה לחלפים עבור הבלקברי שהשתמשת. 

 32 אכן.  ת:
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 1 אוקי. ובתקופה שהיית במשרד החקלאות קיבלת אייפון.  ש:

 2 אכן.  ת:

 3 שה?ובתיה, במה השתמ ש:

 4 לדעתי גם לבתיה היה אייפון.  ת:

 5 אייפון.  ש:

 6 נדמה לי.  ת:

 7אוקי. בסדר. עכשיו תראה, אתה היית ראש ענף ארגון של חיל האוויר  ש:

 8וגם טענת פה טענה של ארגון שמצטיין ברמת הסדר והארגון שלו. 

 9 בראשית. 

 10 ציינתי את חיל האוויר כארגון שמצטיין בסדר ברמת, ת:

 11 אוקי, וענף ארגון אחראי על הארגון של חיל האוויר.  ש:

 12 אכן.  ת:

 13נכון. עכשיו, באופן כללי אנחנו רואים שאתה אדם שסדר חשוב לו, סדר  ש:

 14 וארגון. 

 15 נכון.  ת:

 16נכון. בחקירה במשטרה למשל סיפרת שכשנכנסת למשרד החקלאות  ש:

 17 עשיתם סדר. 

 18יא כן, ניסינו המושג לעשות סדר הוא מושג רחב אבל התשובה ה ת:

 19 להטמיע ערכים ונורמות שנהוגות בחיל אוויר. 

 20 מה זה ערכים ונורמות שנהוגות בחיל אוויר? של מה? ש:

 21למשל תוכנית העבודה של משרד החקלאות למשל הגדרת משימות על  ת:

 22 ציר זמן, למשל בקרת משימות. 

 23אוקי. עכשיו תראה, באופן כללי ראינו פה בתיק שאתה איש מסודר,  ש:

 24תה עובד עם מסמכים, אתה עוד עם הצעות מחיר, עם הסכמים, עם א

 25 חשבוניות, דו"חות סטטוס. 

 26באופן כללי זה נכון למרות שנוצרה לי פה תדמית של יותר מסודר ממה  ת:

 27 שאני באמת, גם אצלי יש ברדק לא מבוטל אבל אני באופן כללי מסודר. 

 28הסכמים, עם  בוא נגיד ככה, בעסקים שלך ברוב המקרים עבדת עם ש:

 29 הצעות, עם חשבוניות. 

 30גם זה לא מדויק אבל עם חשבוניות בטוח שכן, אבל בנושא הסכמים  ת:

 31 והצעות מחיר במרבית המקרים כן. 

 32 זה מה שאמרתי במרבית המקרים.  ש:
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 1 במרבית המקרים כן.  ת:

 2בקיץ,  2011-אוקי. עכשיו תראה, בוא נראה את השיטות עבודה שלך. ב ש:

 3 בן יוסף לעבודה בנושא הר גריזים. שכרת את אילן 

 4 יכול להיות.  ת:

 5שכרת  2011אני לא, זה לא מבחן זיכרון, אני אומר לך, זו עובדה, בקיץ  ש:

 6אותו לעבודה. עכשיו, את אילן הכרת עוד קודם מההתכתבויות 

 7 ומההתקשרויות בנושא של משכן שילה. 

 8. הוא התחיל 2011-בסיור שהיה במשכן שילה ב 3.5-את אילן הכרתי ב ת:

 9לעבוד איתי בנושא תל שילה ולאחר מכן כשלא הסתייע הפעילות בתל 

 10שילה ביצענו פעילות אחרת ששכרתי את שירותיו להר גריזים אבל זה 

 11 היה ברצף. 

 12נכון. עכשיו מה שאני אומר זה ששכרת אותו להר גריזים כבר ידעת מי  ש:

 13 מאוד, זה אילן, הכרת את הרזומה שלו, ידעת שהוא אדם רציני 

 14 נכון.  ת:

 15שהוא מומחה גדול בתחום הזה של התיירות. כל הדברים האלה כבר  ש:

 16 ידעת. 

 17הוא לא היה מומחה גדול בתחום התיירות, הוא היה מומחה גדול  ת:

 18 בתחום תכנון סביבתי והוא איש מקצוע מצוין. 

 19, אני רוצה שתראי איתי ביחד 1130אוקי. עכשיו אני רוצה שתסתכל בת/ ש:

 20ששכרת אותו לעבודה. עכשיו תסתכל בעמוד הראשון למטה,  מה היה

 21 שאילן שולח לך. תגיד לי שאתה מוכן. אפשר? 26.7-מייל מה

 22 כן, בבקשה.  ת:

 23 אתם נפגשים לדיון בתל אביב, נכון? 26.7-כן. אז תראה, קודם כל ב ש:

 24 במשרדי, היה לי משרד בעזריאלי.  ת:

 25  אוקי, למה נפגשת איתו? ש:

 26 היתה שיחת היכרות,  ת:

 27 מה היכרות? אתה מכיר אותו עוד מקודם.  ש:

 28 לא, היתה שיחת היכרות לגבי שיתוף פעולה בהמשך.  ת:

 29 ומה היה בשיחת היכרות? ש:

 30אני לא זוכר מה היה בשיחת היכרות אבל לפי מה שכתוב פה הצעתי לו  ת:

 31להשתלב איתי בפעולה בתחום הר גריזים שזה פרויקט שהוא עשה 

 32 לכן באופן חלקי עבור מועצה איזורית שומרון.  קודם
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 1 ולמה נועדה שיחת ההיכרות? ש:

 2שיחת ההיכרות אני התבקשתי על ידי מועצה איזורית שומרון להעמיק  ת:

 3את העבודה שנעשתה שם קודם וחשבתי שיהיה נכון להיעזר באילן 

 4שהוא היה יועץ של מועצה איזורית שומרון ושהוא עשה עבודה 

 5גריזים. אני מסתכל על החלק העליון של המסמך ושם מקדמית בהר 

 6כותב לי אילן כל מיני דברים שהדבר הדומיננטי אני מציע לך להסתכל 

 7במשפט האחרון "זאת המשימה הכבדה והעיקרית ובעצם רק  1בסעיף 

 8 עבורה כדאי למועצה איזורית שומרון לגייס איש כמוך". 

 9קדם. אחרי זה הוא שולח, אוקי. עכשיו, אני רוצה לראות איך זה הת ש:

 10 לפגישת היכרות, יש דיון,  26.7-אתם נפגשים ב

 11רק אני מתנצל, אני אגיד, גזרתי על עצמי לא להתנגד וזה, חברי קצת  עו"ד וייס:

 12 מטעה את העד. 

 13 במה אני מטעה אותו? עו"ד קרמר:

 14פגישת היכרות היתה, אם אתה רוצה שאני אגיד, זה נתון שלא נתון  עו"ד וייס:

 15 . 19.6-לוקת אילן בן יוסף אישר את זה גם שההיכרות היתה בבמח

 16 לא, אני אומר נפגשתם לפגישת היכרות,  עו"ד קרמר:

 17 הוא אמר פגישת היכרות.  כב' הש' לוי:

 18 , 19.6-כן, ב עו"ד וייס:

 19 , 26.7-הוא אמר לו נפגשתם ב כב' הש' לוי:

 20 , 26.7-לפגישת היכרות ואחרי זה ב עו"ד קרמר:

 21 והוא ענה.  לוי:כב' הש' 

 22 לא, מושיק, זה אני אמרתי פגישת היכרות וזה לא מדויק כי פגישת,  העד, מר כהן:

 23 אדוני, אילן בן יוסף,  עו"ד וייס: 

 24 אבל זה מה שהוא העיד.  כב' הש' לוי:

 25 זה אני אמרתי מושיק.  העד, מר כהן:

 26רי נתן לו , חב2011-אדוני, זה לא עכשיו מבחן זיכרון על אירועים מ עו"ד וייס:

 27 עכשיו היה מפגש היכרות. יש אדוני התכתבויות בינו לבין אילן בן יוסף, 

 28 , הוא ביקש ממנו להגיד את מהותה, 26.7-הוא אמר שהיתה פגישה ב כב' הש' לוי:

 29 בסדר, זה לא מבחן זיכרון.  עו"ד וייס:

 30 הוא אמר.  כב' הש' לוי:

 31 זה נכון, זה נכון. אני אמרתי את זה וזה לא היה מדויק.  העד, מר כהן:

 32 , 26.7-סליחה, אילן כותב לך ב עו"ד קרמר:
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 1 אין )לא ברור( לתשובות, עורך דין וייס.  כב' הש' לוי:

 2 רמי כהן, תהיה איתי, לא איתו.  עו"ד קרמר:

 3  לא, אני אהיה איתו, אני משלם לו כסף, המון כסף אני משלם לו. העד, מר כהן:

 4 , 26.7-ב עו"ד קרמר:

 5כן, יש לי הצעה בשבילך שבעצם הנחיה. אתה משיב לשאלות התובע  כב' הש' לוי:

 6 אבל תסתכל עלי כדי שאני אוכל להתרשם. 

 7 אוקי.  העד, מר כהן:

 8 תודה. בבקשה.  כב' הש' לוי:

 9 הוא כותב לך "בהמשך לדיון שקיימנו היום בתל אביב", נכון? 26.7-ב עו"ד קרמר:

 10 נכון.  כהן: העד, מר

 11אתה הסברת לי שהדיון הזה זו היתה פגישת היכרות, אם זה לא היתה  ש:

 12 פגישת היכרות אז תגיד לנו מה היה. 

 13אז אני מתקן, זה לא מדויק, פגישת ההיכרות שלי איתו היתה חודשים  ת:

 14 לפני כן. 

 15 אוקי. כלומר,  ש:

 16 זה לא היה במקום עורך דין וייס.  כב' הש' לוי:

 17 אבל אדוני,  עו"ד וייס:

 18זה לא לענות לי, מספיק, זה לא היה במקום ואני לא בטוח שזה משרת  כב' הש' לוי:

 19 את האינטרסים של הנאשם הערות מהסוג הזה. כן. 

 20 עכשיו, אז אילן הכרת עוד קודם? עו"ד קרמר:

 21 כן.  העד, מר כהן:

 22את ההיכרות איתו ואת ההתרשמות ממנו, עשית עוד קודם. אז למה  ש:

 23 ? לדון במה?26-גש איתו פה באתה נפ

 24 לדון בשילובו בפרויקט הר גריזים.  ת:

 25 אוקי. עכשיו, בהמשך לדיון הוא שולח לך חומר, נכון? מצרף מסמך,  ש:

 26דוקטור קרמר, אני רוצה רק להזכיר לך כדי שלא תהיינה אי הבנות,  ת:

 27 אין לי כתב אישום בנושא שומרון או בנושא הר גריזים. 

 28זוכר במה יש לך כתב אישום. עכשיו, אחרי זה אתם  תאמין לי אני ש:

 29מתכתבים וכו', תעבור לעמוד השני, אתה כותב לו "קבל הגדרה 

 30לעבודה" בוא תסביר מה הכוונה "קבל הגדרה לעבודה" למה אתה 

 31 שולח לו הגדרה לעבודה?

 32 כי זאת העבודה שהייתי אמור לעשות עבור מועצה איזורית שומרון.  ת:
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 1 מגדיר לו מה העבודה?ולמה אתה  ש:

 2 כי אני מתכוון לשכור את שירותיו לסייע לי בעבודה.  ת:

 3הבנתי. אוקי. עכשיו תראה, באותו יום, תמשיך תתקדם איתי  ש:

 4 בעמודים. באותו יום שאתה שולח לו קבל הגדרה לעבודה, כן?

 5 כן.  ת:

 6 הוא שולח לך גם הצעת התקשרות.  ש:

 7 לאן אתם מפנים? כב' הש' לוי:

 8 לעמוד האחרון.  קרמר:עו"ד 

 9 הפרוגרמה השיווקית? כב' הש' לוי:

 10בתוספת ₪ אלף  15כן, פרוגרמה שיווקית. הצעת התקשרות מסודרת על  עו"ד קרמר:

 11 מע"מ. 

 12 כן.  כב' הש' לוי:

 13נכון. והוא כותב שהתשלום ישולם עם הגשת טיוטת הפרוגרמה. נכון?  עו"ד קרמר:

 14 אני רוצה שתראה כי עוד מעט אני עומד לשאול שאלה אז תסתכל. 

 15 . 30לא. הוא כותב שכר הטרחה ישולם כנגד חשבון על בסיס שוטף פלוס  העד, מר כהן:

 16בתוספת מע"מ כולל כל ₪ אלף  15שכר הטרחה, סכום גלובלי של  ש:

 17 ות ישולם עם הגשת טיוטת הפרוגרמה. ההוצא

 18 . 30על בסיס שוטף פלוס  ת:

 19 בסדר גמור. מהטיוטה.  ש:

 20 בבקשה? ת:

 21משלב הטיוטה. אני מקריא מה שכתוב "ישולם עם הגשת הגשת טיוטת  ש:

 22 הפרוגרמה".

 23 כן. כן.  ת:

 24 , למה תיקנת את נושא התשלום?510בסדר. עכשיו תסתכל את ת/ ש:

 25ם בזמן הגשת טיוטה, אני רוצה לשלם לאחר כי אני לא מוכן לשל ת:

 26 שקיבלתי את העבודה הסופית. 

 27 אלף שקל אחרי העבודה? 15-כלומר את התשלום של ה ש:

 28 אכן.  ת:

 29הגיוני. עכשיו תראה, אני לא אלאה אותך ואת בית המשפט עם כל מיני  ש:

 30באוקטובר  3-ו 2-ת', אפשר להציג, אבל תראה, אם תרצה אני אציג. ב

 31ן מתכתבים, הוא מעביר לך טיוטות של החוברת, מיד לאחר אתה ואיל

 32אחרי שהוא מעביר לך עם תיקונים קלים אתה מעביר את  3-מכן ב
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 1הוא מעביר לך את  3-. כלומר ב1189החוברת לחל"פ, תראה את ת/

 2החוברת אילן ואתה משרשר את זה לחל"פ. מדבר בעד עצמו, אם יש לך 

 3 מה להוסיף תגיד. 

 4ילן בן יוסף עשה עבודה בנושא שיווק של הר גריזים כן, בוודאי. א ת:

 5חודשים קודם לכן, נדמה לי שהוא סיים אותה בפברואר אותה שנה, 

 6ההמלצה של העבודה שלו היתה שאין טעם לפתח את האתר הזה ואין 

 7טעם להשקיע בו כי הוא לא יניב רווחים וההוצאות שתהיינה בו תהיינה 

 8נחנו עשינו עבודה במשך כחודש גדולות מההכנסות שתהיינה ממנו. א

 9חודשיים שקודם כל כמותית הכפילה את כמות העמודים שהיתה 

 10בעבודה הקודמת של אילן ושנית, איכותית. היא שינתה את המסקנה 

 11שלו מן הקצה אל הקצה. אנחנו עשינו תוכנית עסקית שאפשרה למועצה 

 12ן האיזורית שומרון או לחברה הכלכלית של המועצה האיזורית שומרו

 13-להרוויח כסף מהפעלת האתר. התהליך הזה שהוא העביר לי אותו ב

 14זה אחרי רצף של כחודש חודשיים עבודה עם המסקנות ועם  3.10

 15ההערות ועם התיקונים שעשינו על בסיס העבודה הראשונית שלו. 

 16 מעלות הפוכה.  180והתוצאה שלה היא 

 17ניין, אנחנו קצת יום קודם, אם אנחנו כבר נכנסים לע 2.10-כן. תראה, ב ש:

 18 סוטים אבל אם אתה כבר אמרת. אלה התיקונים שהכנסת לעבודה. 

 19לא. אלה תיקונים שנעשו על הטיוטה האחרונה של העבודה. קודם לכן  ת:

 20היו טיוטות קודמות, קודם לכן היו פגישות קודמות, קודם לכן עשינו 

 21 שינוי במהות של העבודה. 

 22 והשינויים?הבאת אותם? את התיקונים  ש:

 23 לאן? ת:

 24 את המיילים, את המיילים ששלחת לו, את ההתכתבויות? ש:

 25 מה זאת אומרת הבאתי אותם? ת:

 26 הצגת אותם בראשית? ש:

 27 לא, למה שאני אציג אותם.  ת:

 28 אוקי.  ש:

 29תשמע, אני מזכיר לך דוקטור קרמר, אני ללא כתב אישום בפרשה  ת:

 30 ומר?הזאת של גריזים, למה אתה מצפה שאני אביא ח
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 1אתם  3-וה 2-טוב. עכשיו תראה, מה שהתחלתי להגיד לך זה שב ש:

 2הוא מעביר לך אחרי תיקונים ואתה מעביר את החוברת  3-מתכתבים, ב

 3 לחל"פ. עכשיו, אתה זוכר כמה כסף קיבלת מהחל"פ על החוברת הזו?

 4 אלף שקל פלוס מע"מ.  210לדעתי קיבלתי  ת:

 5רואים פה בעצם רמי בשיטת נכון, אתה צודק. עכשיו, מה אנחנו  ש:

 6העבודה שלך? קודם כל אתה איש מסודר, אתה עובד עם הצעות, אתה 

 7עובד עם קבלות, אתה מגדיר את המשימה לבן אדם, אתה עוקב אחרי 

 8 15-העבודה. דבר שני, רואים שאתה איש עסקים מצוין. קנית חוברת ב

 9 . 210-נמכרה ב

 10 דוקטור קרמר, ניחא שאתה, ת:

 11 על זה, אתה פשוט איש עסקים מצוין.  אתה לא נאשם ש:

 12 לא, ניחא שאתה מנסה להטעות את בית המשפט אבל לא כשאני פה.  ת:

 13 בבקשה, תגיב.  ש:

 14קודם כל אי אפשר לקחת מקרה אחד שאני מסודר ולהקיש ממנו על כל  ת:

 15המקרים. ב' בתחום העסקים אתה צריך לדעת לעבוד. אם תחזור 

 16ם אילן בן יוסף בפסקה הראשונה למסמך הראשון שנתת לי, כותב ש

 17בעמוד הראשון מה המורכבות של העבודה שאנחנו הולכים לעשות 

 18שהיא שונה מהמורכבות של העבודה שהוא עשה והוא מציין איזה 

 19גופים צריך לתאם ביניהם, איזה גופים צריך לעשות עבודה מערכתית 

 20שמשלבת בין הפעילויות השונות שכל אחד מופקד עליהן ועוד הוא 

 21מציין בסופה של אותה פסקה שהוא חושב שאיש שיש לו כישורים כמו 

 22שלי, סליחה על חוסר הצניעות, אבל הוא כותב את זה שאיש עם 

 23כישורים כמו שלי ויכולת מערכתית לארגן ראש ענף ארגון של חיל 

 24הוא שולח  2.10-אוויר, הוא מוצדק לעבודה מהסוג הזה. לבוא ולהגיד ב

 25זה לזרות חול בעיני השומעים, אני עבדתי על אתה שולח,  3.10-לך, ב

 26העבודה הזאת לא מעט אגב, אילן בן יוסף השקיע פה הרבה עבודה 

 27וכמה  20נוספת. אתה תסתכל על העבודה הראשונה שלו שכללה 

 28וכמה עמודים עם מסקנה הפוכה,  50עמודים, העבודה הזאת כללה 

 29-תי עבודה בלהפוך את התזה הזאת זה יש פה עבודה, זה לא שאני קני

 30שזה בסדר אגב מבחינתי זה בסדר גמור,  210-אלף שקל ומכרתי ב 15

 31דקות  10-ככה עושים עסקים, אין לי וויכוח על העניין. אבל כל ה

 32האחרונות דוקטור קרמר שאנחנו משקיעים על משהו שאני אינני עומד 
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 1עליו לדין, בניסיון להגיד שאני עושה דברים לא בסדר, לא נשמע טוב, 

 2 א נשמע טוב. לי ל

 3 רמי, מה שאתה לא מבין זה שאנחנו מסכימים.  ש:

 4 אז למה אתה מראה לי את כל,  ת:

 5א' אנחנו מסכימים בזה כמו שאמרת איש עסקים צריך לדעת לעבוד,  ש:

 6אני אומר לך רמי אתה יודע לעבוד. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה 

 7אילן בן יוסף מסודר. עכשיו תראה, גם מה שאתה אומר פה עכשיו לגבי 

 8והעבודה וכו' זה גם לא לגמרי מדויק, הרי דיברתם על איזה עבודה 

 9גדולה שאמרת דברים מורכבים וכו' ובסוף לא את זה קנית מאילן את 

 10 העבודה הגדולה הזאת, לא על זה עבדת איתו. אתה מאשר את הדברים?

 11ם שנים לפני המועד שאנחנו נמצאים בו היו 8 – 2011אני מאשר שבשנת  ת:

 12עשיתי עבודה, עשיתי עבודה ברמה דוקטור קרמר. לבוא ולבקש ממני 

 13 עכשיו לזכור את פרטי העבודה זה באמת, 

 14 אז בוא תסתכל,  ש:

 15 תקשיב שניה דוקטור קרמר,  ת:

 16 כן.  ש:

 17, קשיש במושגים המוגדרים בחוק 69אתה מדבר עם בן אדם בן  ת:

 18ת כבוד לגיל, הישראלי. אתה מצפה ממני לזכור דברים שבאמת בוא, קצ

 19 בבקשה. 

 20א' יש לי כבוד אליך רמי, מדבר אליך בכבוד. באמת בוא תעבור לעמוד  ש:

 21 ומה הוא מסביר לך?  1130השני של ת/

 22 שניה בבקשה.  ת:

 23תקרא, תקרא בנחת. למה היית צריך לתת לו הגדרה לעבודה? בוא  ש:

 24 תסתכל מתחת.

 25 כי כשאני מטיל על מישהו לעשות עבודה,  ת:

 26לא, לא, אני אומר לך, רמי תקשיב לי שניה. תסתכל מתחת למייל של  ש:

 27 אילן 'רמי שלום'. 

 28 איפה שאתה הדגשת בצהוב? ת:

 29כן, לא יודע, תראה לי. לא, בוא אני אעזור לך. הוא כותב לך 'בהמשך  ש:

 30 לשיחתנו הטלפונית מהיום', 

 31 אז רגע, זה לא העמוד הזה.  ת:

 32 אני מפנה אותך בעיקר, אנחנו מתחת למייל, תקרא בנחת. ש:



 
 

 
 יפו -אביב בית המשפט המחוזי בתל 

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

 2019מאי  15 

 

 6085 

 1 כן, בבקשה. מה השאלה? ת:

 2 שוב, רמי, שוב תבין שלא נבזבז זמן על,  ש:

 3 אתה מבזבז, אני כולה עונה על השאלות שלך.   ת:

 4אלף שקל על  210אני לא אומר שאתה עומד פה לדין על זה שביקשת  ש:

 5אלף שקל. לא אומר את זה. אני רק אומר לך  15חוברת שעלתה לך 

 6כתב לך שאת העבודה הגדולה הזאת שהוא דיבר עליה את זה שאילן 

 7הוא לא יודע לעשות. מה שהוא יודע לעשות זה שהוא ישמח לשמוע אם 

 8יש לך רעיון כיוון אחר, ואני יכול לתרום משמעותית אם היית מגדיר 

 9את המשימה כפרוגרמה שיווקית להר גריזים הייתי יכול להתמודד עם 

 10ל. לא היתה פה את כל המשימה המורכבת אלף שק 15זה, פרויקט של 

 11אלף שקל,  15הזאת שכתב לך בהתחלה. סך הפרוגרמה השיווקית 

 12 אלף שקל.  210העברת אותה לחל"פ, קיבלת 

 13 זה פשוט לא נכון.  ת:

 14 אוקי.  ש:

 15 זה עובדות לא נכונות מה שאתה מציין דוקטור קרמר.  ת:

 16 אז תתייחס. אם לא נכון אז תתייחס.  ש:

 17ר לך שהעבודה שעשינו בפרוגרמה הספציפית הזאת שמצד אחד אני אומ ת:

 18בתכולה החיצונית שלה היתה כפולה בכמות אבל אני לא מודד עבודות 

 19על כמות ובצד האיכותי שלה או בצד התוכני שלה היא הניבה תוצאה 

 20הפוכה, הפוכה מהמסקנה שהוא בתוכנית העסקית הקודמת שלא עשה. 

 21אלף שקל ועושה אותה  15תוכנית של אז להגיד לי על זה שאני לוקח 

 22 ? עם כל הכבוד למחמאה האישית הזאת זה לא מה שנעשה שם. 210

 23 אבל זה כן פרוגרמה שיווקית? כב' הש' לוי: 

 24 זו פרוגרמה שיווקית שמורכבת יותר ממה שאילן תכנן בראשיתו,  העד, מר כהן:

 25 במה מתבטאת המורכבות הזאת? כב' הש' לוי:

 26בות מתבטאת בקשירת קצוות עם קבוצת בעלי תפקידים כמו המורכ העד, מר כהן:

 27משרד החקלאות וכמו משרד התיירות וכמו קמ"ט ארכיאולוגיה וכמו 

 28המנהל האזרחי וכמו רשות הטבע והגנים וכמו גופים במשרד החינוך, 

 29כמו משרד גורמים שתוכללו לתוך העבודה הזאת ונתנו לה עומק הרבה 

 30 יותר משמעותי, 

 31 מה הכוונה? שכתבת שצריך ליצור קשר עם הגורמים האלה? כב' הש' לוי:

 32 לא עניין של ליצור קשר,  העד, מר כהן:
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 1 אז למה הכוונה? כב' הש' לוי:

 2עניין של לקחת את התכנים שהם יכולים לסייע בהם. זאת אומרת אם  העד, מר כהן:

 3אנחנו רוצים שבהר גריזים יהיה בסופו של דבר פרויקט שמאפשר 

 4של בתי ספר, להביא תיירים, להביא אוונגליסטים,  להביא תלמידים

 5להביא כל מיני קבוצות אוכלוסייה שיניבו הכנסות למועצה האיזורית 

 6אז צריך לעשות פה עבודה יותר מקיפה. אני רוצה לציין, זה לא מצוין 

 7 פה בניירות, 

 8ניירות שאתה כתבת והוא לא כתבת? דברים שאתה כתבת ולא היו  כב' הש' לוי:

 9 ם בהצעה שהוא הגיש לך?כתובי

 10נכון. בסופו של דבר הוא כתב את העבודה החדשה בהנחיה שלי עם  העד, מר כהן:

 11הכיוונים שלי, ובסופו של דבר המועצה האיזורית שומרון לקחה את 

 12העבודה הזאת, הפנתה את זה למשרד ראש הממשלה למי שאחראי על 

 13הזה. זאת  אתרי מורשת וקיבלה עוד מיליון שקל כדי לחזק את האתר

 14אומרת שהתוצאות של העבודה, כבודו, היו תוצאות, אני לא נוח לי 

 15 לומר את זה אבל הן היו מרשימות, הן היו טובות. 

 16השאלה אם זה תוצאה של הפער בין המקור לבין מה שעשית או  כב' הש' לוי:

 17 שיקולים נוספים. 

 18 כבודו, התשובה היא כן.  העד, מר כהן:

 19 כן? כב' הש' לוי:

 20הפער הוא באמת, זה ממש לא צנוע מצידי לומר את זה אבל כן, יש לי  מר כהן:העד, 

 21את היכולות האלה להוביל את העבודה, אילן בן יוסף הוא איש מקצוע 

 22מעולה אבל אילן בן יוסף נהג באותה תקופה לעשות עבודות שהן 

 23עבודות קטנות, שטחיות, שמתאימות לגופים כמו משרד התיירות 

 24ות איזוריות שהן קטנות. בשלב השני אילן עבר ואחרים או למועצ

 25 לעבודות יותר מורכבות, 

 26 שטחי לא,  כב' הש' לוי:

 27 אלף שקל,  500-אלף שקל ו 200ביקש עליהם  העד, מר כהן:

 28אבל איך אתה יכול להגיד מצד אחד שהוא איש מקצוע מצוין ומצד שני  כב' הש' לוי:

 29 להבין. עבודה שטחית? זה לא מסתדר, זה אני לא מצליח 

 30 כי היכולת שלו, אני לא אמרתי עבודה שטחית,  העד, מר כהן:

 31 אמרת קטנה, שהוא עושה עבודות קטנות ושטחיות. זה מה שאמרת.  כב' הש' לוי:
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 1אז אני חוזר בי מהמילה שטחיות, עבודות קטנות יותר בהיקפים  העד, מר כהן:

 2כתי מצומצמים יותר והתוצאה של העבודה שלנו המשותפת היתה להער

 3 טובה יותר, היא גם הניבה הכנסות למועצה. 

 4בוא נוריד את זה רק לרמת הקרקע, אתה אומר לקשור קצוות עם  עו"ד קרמר:

 5ההוא, עם חקלאות, עם משרדים. אתה קשרת את הקצוות האלה? 

 6 תדבר איתי תכלס רמי, שאני אבין מה אתה אומר. 

 7 תשאל אותי תכלס ואני אענה לך תכלס.  ת:

 8מה אתה עשית? איך אתה סגרת את הקצוות עם משרד  אני שואל ש:

 9 החקלאות? עם משרד.

 10 אני אנסה להשליך את זה על מה שאתה עושה ביום יום,  ת:

 11 לא, לא, אל תשליך לי. אני שואל אותך פה עובדה מעשית.  ש:

 12 אני רוצה כדי להסביר לך. אתה לא מבין מה שאני מסביר, אני אנסה,  ת:

 13 מי אתה ישבת?אני שואל אותך עם  ש:

 14 אני אנסה לפשט לבית המשפט,  ת:

 15 אוקי.  ש:

 16גם במחלקה הכלכלית של הפרקליטות יושב מנהל, המנהל הזה מטיל  ת:

 17מטלות על האנשים שמתחתיו, הוא מפקח על ביצועם, הוא בסוף מקבל 

 18מהם תוצרים כאלה ואחרים והוא מעיר להם על ציר הזמן איפה לתקן, 

 19ה את הדברים אחרת. כך גם אני. אילן בן איפה לשנות, איפה הוא רוא

 20יוסף הוא איש מקצוע טוב, אני הייתי צריך לדעת לכוון אותו. אנחנו 

 21נגיע בהמשך הדרך, להערכתי גם לאיתי בקר ונגיע גם לאנשים אחרים 

 22שהם אנשי מקצוע מצוינים בתחומם אבל אין להם את הבונוס הזה, את 

 23חיל אוויר, יושב פה מי היכולת הזאת שבאמת מי שעבד בארגון כמו 

 24, הוא יודע איך 15Fשהיה רמ"ח מבצעים של חיל אוויר , מפקד טייסת 

 25חיל אוויר עובד. אתה מתקשה בלהבין את זה בעומק של הדברים 

 26ובדקויות שלהם כי אתם יותר מומחים בתחום המשפטי ואני בטוח 

 27 שאתם מומחים ממני כי אני הדיוט בתחום הזה. 

 28שהבנתי. אתה כיוונת את אילן בן יוסף לפי מה  אני רק רוצה לראות ש:

 29שאתה מסביר. תקשיב רגע לשאלה, אני שאתה אומר פה לבית המשפט 

 30היה צריך לסגור קצוות עם משרד החקלאות ואני לא זוכר, מנית עוד 

 31 כמה גופים, 

 32 זה כתוב.  ת:
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 1 אתה סגרת קצוות? ש:

 2 בהחלט.  ת:

 3י את המיילים, בוא תראה איך? עם מי נפגשת? לאיזה פגישות? תראה ל ש:

 4 מה עשית. 

 5 דוקטור קרמר, אני לא עומד על זה לדין,  ת:

 6 אני שואל.  ש:

 7 אל תנסה למשוך אותי למקום שאני לא בקיא בו,  ת:

 8 לא מושך אותך לשום מקום.  ש:

 9 אז תשובתי,  ת:

 10 אתה הסברת לבית המשפט שסגרת קצוות.  ש:

 11 להלן תשובתי,  ת:

 12 כן.  ש:

 13אינני בקיא ואינני זוכר ואני מקווה שזה לא מבחן זיכרון היום, אינני  ת:

 14זוכר מה הפעולות הספציפיות שעשיתי באותה עת אבל בוודאות עשיתי 

 15כי אחרת לא היתה עבודה כזאת שמניבה תוצאה כזאת ושהיא מקבלת 

 16חיזוק שהוא עד היום עובד ועד היום הר גריזים, הפרויקט הזה בהר 

 17 כנסות לחל"פ שומרון. גריזים, מניב ה

 18ומה אנחנו רואים פה? בוא  955אוקי. עכשיו אני רוצה שתראה את ת/ ש:

 19 תסביר. 

 20אלף שקל פלוס  210אז קודם כל במבחן הזיכרון באמת עמדתי, זה היה  ת:

 21 מע"מ. 

 22 אוקי. ש:

 23זה הסכם שנכתב על ידי החברה המרכזית לפיתוח שומרון, מה שנקרא  ת:

 24ציין מה המטלות שלי בעבודה, מה לוחות חל"פ שומרון, שבו הוא מ

 25הזמנים ומה העלויות של העבודה. בעותק הזה חתומה רק החברה 

 26הכלכלית, סליחה, החברה המרכזית לפיתוח השומרון ולא מופיעה 

 27 חתימתי אבל יש גם עותק עם חתימה שלי. 

 28 הבנתי. זה משקף מה שהיה? ש:

 29 זה משקף.  ת:

 30-אתה נפגש איתו עם אילן בן יוסף ב עכשיו, רק תשים לב לנקודה אחת, ש:

 31ואת הגדרת העבודה אתה עושה אחר כך. תקופה אחר כך. אתה  26.7.11

 32 . 2עמוד  1130, 4.9-, הגדרת העבודה היא מ1130יכול לחזור לת/
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 1 כן,  הנתונים שאתה מציין הם נכונים דוקטור קרמר.  ת:

 2פת מע"מ אלף שקל בתוס 210שאתה כבר מבקש  20.7.2011-כלומר פה ב ש:

 3על העבודה עוד אין לך מושג מה העבודה. בוא תקשיב רגע, רק אחר כך 

 4 אילן כותב לך 'מה שאני יכול לעשות זו פרוגרמה שיווקית'. 

 5 סיימת? ת:

 6 כן.  ש:

 7מה שאילן כותב זה מה שהוא יכול לעשות, זה לא אומר שזה מה שאני  ת:

 8ם הזה ומתי אעשה. הניסיון שלך לקחת פה איזה אקט טכני של מתי נחת

 9 נחתם,

 10 שילמו על חוברת,  ש:

 11אז יכול להיות שהוא כתב, שהוא הכין את הטיוטה הזאת קודם לכן  ת:

 12 הבחור ממועצה איזורית, 

 13 הרגע אמרת לי שזה משקף.  ש:

 14שנים, כמה זה? זה  9אני חושב שזה משקף, כן. דוקטור קרמר, זה לפני  ת:

 15 , 2011-מ

 16ה אתה יודע כמה עבודה הולכת כן. קודם נקבע הסכום ורק אחרי ז ש:

 17לעלות, כמה היא הולכת לבקש, כשנקבע הסכום אין לך מושג מה 

 18העלות של הדבר. עכשיו, למה אני אומר לך את זה? כי זה עוד יחזור, 

 19 אנחנו חיים פה בשני עולמות מקבילים. 

 20 בדיוק את זה רציתי לדבר איתך. ת:

 21יש את העולם של הכסף שאתה מקבל ויש את העולם של העבודה  ש:

 22 שאתה קונה מאחרים. 

 23 לא, מקבל,  ת:

 24 והעלות שלה היא שונה לגמרי.  ש:

 25מקובלת עלי הרישא של המשפט שלך שאנחנו חיים בשני עולמות  ת:

 26מקבילים. אתם חיים בעולם שכולו לחפש בצד המשפטי איפה יש ליקוי 

 27כזה או אחר. אני חי בעולם של עסקים, אני חי בעולם של עשייה, אני 

 28חי בעולם שצריך לספק בסוף עבודה, זה שמצוין פה התאריך הזה 

 29רי שכבר ידעתי מה אני הולך לעשות, לעומת התאריך ההוא, זה אח

 30, היא עבודה מחקר בנושא 955ההגדרה של המשימה פה בנייר הזה ת/

 31תכנון הקמת אתר מורשת באתר ארכיאולוגי לתיירות בהר גריזים, זה 

 32 לא מה שאילן בן יוסף כתב. 
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 1אתה ידעת מה אתה הולך  20.7-אוקי. תראה רמי, אתה אומר שב ש:

 2 את זה.  לעשות, נכון? הרגע אמרת

 3-, זה לא אומר שהוא יצא ב 20.7לא, אני אומר שהנייר הזה כתוב עליו  ת:

20.7 . 4 

 5 הבנתי, אתה,  ש:

 6אנחנו עוד נראה את זה לאורך המשפט שיש מסמכים שרשומים עליהם  ת:

 7 תאריכים ולא בהכרח הם משקפים, 

 8 את זה אתה זוכר או שאתה משער? כב' הש' לוי:

 9 שנים כבודו.  9 אני משער, זה העד, מר כהן:

 10 אוקי, בסדר, אתה לא יודע? כב' הש' לוי:

 11 לא, אני רק אומר שבצד המעשי הדברים מתנהלים ככה.  העד, מר כהן:

 12, אצלך, אתה 1130בוא אני אראה לך איך אם התנהלו. תסתכל שוב בת/ עו"ד קרמר:

 13אתה כותב לאילן אחרי שהוא שולח לך את החומר  26.7-זוכר אותו. ב

 14חומר מעניין, אני צריך מספר שורות שיסבירו מה אני מציע  'היי אילן,

 15אין לך מושג עוד מה אתה הולך  26.7-לעשות בחודשיים הקרובים'. ב

 16 לעשות. אין לך מושג כמה זה הולך לעלות, 

 17 לא, זה התרגום שלך.  ת:

 18וגם ראינו שבספטמבר זה השתנה לגמרי כי אילן כותב לך 'מה שדיברנו  ש:

 19 לא יודע לעשות'.  עליו, את זה אני

 20דוקטור קרמר, אם אתה צודק, למה לא הגשת נגדי כתב אישום בעניין  ת:

 21 הזה?

 22 עזוב, תענה,  ש:

 23 לא, אל תגיד תעזוב. אם אני,  ת:

 24 אני לא עכשיו אסביר,  ש:

 25 סליחה, סליחה, אני לא התפרצתי לדברייך,  ת:

 26 בבקשה.  ש:

 27ינים, אם אתה אנא. אם אתה חושב שהדברים שאני עושה הם לא תק ת:

 28חושב שהביצועים שלי הם ביצועים שהם מועטים, שקודם אני מסכם 

 29מחירים וקודם אני מסכם דברים ורק אחר כך אני כותב מה נושא 

 30העבודה שלי. הרי אתה בדקת את זה, אתה עשית שימוש על העניין הזה, 

 31למה לא הגשת כתב אישום? כי גם אתה חושב שאין פה שום דבר אבל 
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 1זרות חול בעיני ובעיני בית המשפט כדי להראות שאני איש אתה מנסה ל

 2 מושחת. 

 3 רמי,  ש:

 4 אני לא אכנס איתך לעניין.  ת:

 5 התייחסות עניינית לשאלה שלי, יש לך? כן כן, לא לא.  ש:

 6 תשובותיי ניתנו, תודה.  ת:

 7 בסדר גמור.  ש:

 8 זו לא תשובה אבל לעניין.  כב' הש' לוי:

 9 בבקשה? העד, מר כהן:

 10 זו לא תשובה לעניין. אתה יכול לא לענות אם אתה בוחר,  הש' לוי:כב' 

 11 לא, כבודו, זו תשובה,  העד, מר כהן:

 12לא כל דפוס התנהגות בהכרח מגיע לעבירה פלילית. מה שהתובע מנסה  כב' הש' לוי:

 13להראות זה איזה שיטת התנהלות, דפוס התנהגות וזה זכותו, אני לא 

 14כך. התשובה שזו אינה עבירה היא לא יודע מה הוא יעשה עם זה אחר 

 15 תשובה לעניין. 

 16 כבודו, זה הופיע בכתב החשדות,  העד, מר כהן:

 17 זה לא רלבנטי, זה ברור לי שאנחנו מכירים,  כב' הש' לוי:

 18אנחנו הגבנו לתשובות לשימוע אחרי שהיה כתב חשדות והסברנו את  העד, מר כהן:

 19רקליטות והחליטה ההסברים שאני מסביר עכשיו. קיבלה את זה הפ

 20 שהיא לא מגישה כתב אישום, 

 21מה ששואל אותך התובע האם נכון שמה שמשתקף מהמשפט הזה שלך  כב' הש' לוי:

 22'אני צריך מספר שורות שיסבירו מה אני מציע לעשות' שאומר, הוא 

 23אתה עוד לא ידעת בכלל מה צריך לעשות, מה היקף  26.7-אומר שב

 24 לך?העבודה. תשובה עניינית לכך ,יש 

 25 כן, כבודו.  העד, מר כהן:

 26 בבקשה.  כב' הש' לוי:

 27אני חושב שהתאריכים האלה אינם משקפים את כלל הפעילויות  העד, מר כהן:

 28 שנעשו. אני ידעתי מה המועצה האיזורית שומרון, 

 29 מה הכוונה התאריכים אינם משקפים? כב' הש' לוי:

 30י מספר פעמים קודם לכן עם המועצה איזורית שומרון רוצה, אני נפגשת העד, מר כהן:

 31ראש המועצה, נפגשתי עם מנכ"ל החברה לפיתוח השומרון, ידעתי מה 

 32הם רוצים, ידעתי מה אני יודע לתת להם. שאילן שעשה, אילן בן יוסף 
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 1שעשה את העבודה המקדמית על הר גריזים אומר לי מה הוא יכול 

 2לי, איך  לתרום לי אז אני שואל אותו 'אילן, את מה שאתה רוצה לתרום

 3 אתה היית מגדיר?'. 

 4 אתה צריך את אילן שינסח לך?  כב' הש' לוי:

 5 את מה הוא יכול לתרום לי.  העד, מר כהן:

 6אני חושב שאנשים יכולים להיעזר בשירותייך לניסוח גם בעל פה וגם  כב' הש' לוי:

 7 בכתב. 

 8 תודה.  העד, מר כהן:

 9 אתה צריך אותו? כב' הש' לוי:

 10 לא, אני צריך אותו בשביל שהוא יגיד מה הוא יכול לתרום לי.  העד, מר כהן:

 11לא, אתה כותב לו אני צריך מסמך שיסביר מה אני, לא מה אתה. אז  כב' הש' לוי:

 12אם אתה אומר לי יש טעות גם במספרים וגם בתאריכים וגם, נתייחס 

 13 לזה בהתאם. 

 14 כונים. לא, לא, אני מתייחס למסמכים האלה אותנטיים ונ העד, מר כהן:

 15 העברית בסדר? בשימוש בגופים הוא בסדר גם? כב' הש' לוי:

 16 אין לי חילוקי דעות. בהחלט.  העד, מר כהן:

 17 אני, גוף שני, אתה. זה בסדר? כב' הש' לוי:

 18כבודו, מה שעשיתי אני שלם עם מה שעשיתי, אני לא מרגיש שמישהו  העד, מר כהן:

 19 פה מטעה אותי בניירות, במסמכים, בתאריכים, אין לי טענה לזה. 

 20אבל אדוני, אני שוב אגיד, אני רוצה שיסתכל רק בחלק התחתון של  עו"ד וייס:

 21המייל במילים הראשונות זה קודם לזה, היתה פגישה, אז גם העד לא 

 22 שנים,  8שואלים אותו על אירוע מלפני ער לזה, 

 23 אני הראיתי לו את הפגישה. אתה שוב קופץ,  עו"ד קרמר:

 24 עכשיו אתה,  עו"ד וייס:

 25 עורך דין וייס, מספיק.  כב' הש' לוי:

 26 זאת התנהלות לא,  עו"ד קרמר:

 27 העד בחקירה נגדית.  כב' הש' לוי:

 28 אז שיצא ואני אסביר כי מבחינתי זה,  עו"ד וייס:

 29 אז תבקש.  קרמר: עו"ד

 30 אז תבקש, הוא יצא.  כב' הש' לוי:

 31 אז פעם הבאה תבקש.  עו"ד קרמר:

 32 אז אני מבקש שהוא יצא.  עו"ד וייס:
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 1 כרגע אין צורך. העד השיב מה שהשיב. הלאה. תמשיכו.  כב' הש' לוי:

 2טוב. עכשיו, דיברנו על הסדר, גם בהנהלת החשבונות שלך היית מסודר,  עו"ד קרמר:

 3 חברות, ב.כ עומר, ברק רעות. ככה הנהלת חשבונות. נכון? ב

 4 יש לי עד היום את אותו רואה חשבון שהיה לי אז.  העד, מר כהן:

 5 אוקי. ואיך זה עבד? ש:

 6 מה זאת אומרת? ת:

 7 מה שיטת העבודה מולו? איך היא עבדה? ש:

 8 לא ברור לי דוקטור קרמר מה השאלה.  ת:

 9מי רושם אותה, מתי אתה מביא אתה מקבל חשבונית, מוציא חשבונית,  ש:

 10 אותה לרואה חשבון, איך זה עובד? ברור?

 11כן. אנחנו בדרך כלל פעם בחודש מוציאים חשבוניות, זה בדרך כלל יוצא  ת:

 12בתחילת החודש, מי שמופקד על הסדר בעניין הזה זאת אשתי כפי 

 13שרשמתם בכתב האישום היא גם אחראית על הצד הטכני 

 14ודש אנחנו מעבירים שקית עם חומר לרואה והאדמיניסטרטיבי, פעם בח

 15החשבון שהנה יכול להגיד לך שהוא אמור להיות פה כעד מטעמי ותוכל 

 16לשאול אותו את כל השאלות שתרצה בהקשרים האלה, אבל אנחנו 

 17מבחינתנו יש סדר, זאת אומרת מגישים חשבוניות, מגישים קבלות, 

 18 עושים רישומים, 

 19 פעם בחודש שקית? ש:

 20 כן.  ת:

 21 איך היא מגיעה אליו? ש:

 22בהעברה ידנית, או פעם בחודש או פעם בחודשיים. יש שנים שהיינו  ת:

 23מדווחים פעם בחודש ויש שנים שההסדר שלו עם רשות המיסים 

 24 שאנחנו מדווחים פעם בחודשיים. 

 25 מה זה העברה ידנית? ש:

 26אני באופן אישי נוסע עם האוטו , יורדת בחורה ממשרדו של הרואה  ת:

 27חשבון, לוקחת את המעטפה. בערך פעם בחודשיים אנחנו נפגשים, 

 28מדברים על נושאים שונים, מדברים על המאזנים, מדברים על הוצאות 

 29והכנסות, מדברים על תוכניות עסקיות להמשך, הוא נותן טיפים 

 30 מקצועיים וכך הלאה. 

 31 וא מזין את החומר אצלו?וה ש:

 32 הוא מזין את החומר אצלו.  ת:



 
 

 
 יפו -אביב בית המשפט המחוזי בתל 

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

 2019מאי  15 

 

 6094 

 1 אוקי. ומתי בחודש אתה עושה את זה? את המסירה הזאת? ש:

 2 בדרך כלל זה בין סוף לתחילת חודש, בתפר.  ת:

 3 מה זה בין סוף לתחילת חודש? ש:

 4 לחודש, פלוס מינוס.  1-לחודש ל 31בין  ת:

 5מעטפה, מעלה אותה אוקי. עכשיו, זאת אומרת היא לוקחת את ה ש:

 6 למשרד, יש שם אנשי מקצוע, מזינים את הדברים. 

 7תראה, במקרה שלי הרואה חשבון הוא במשך שנים גם היה מנהל  ת:

 8עובדים,  20או  15החשבון, זאת אומרת למרות שיש לו במשרד נדמה לי 

 9אישית שלנו היא כזאת שהוא היה גם עושה את -מערכת הקשרים הבינ

 10הנהלת החשבונות. במעטפה הזאת מופיעים חומרים שהם חשבוניות, 

 11איתם וגם הוצאות שוטפות שאתה מגיש  קבלות, גם עם גופים שעבדתי

 12 חשבוניות באופן שוטף. 

 13 אישית? למה אתה מתכוון?-מה זה מערכת קשרים בינ ש:

 14הוא רואה החשבון שלי. אנחנו כבר  2004-אני מכיר אותו הרבה שנים, מ ת:

 15 שנה עובדים ביחד, בחור בסדר, משרד בסדר גמור.  15

 16 קשר הדוק ושוטף, נכון?יופי. עכשיו תראה, אתה ובתיה הייתם ב ש:

 17 עד היום.  ת:

 18 עד היום, אבל גם בתקופה הרלבנטית. רק תשיב לפרוטוקול.  ש:

 19 התשובה היא כן.  ת:

 20 עכשיו, אתה היית הבעלים הרשום של ברק רעות השקעות בע"מ, נכון? ש:

 21ובתיה רשומה עם  100מניות מתוך  99אני עדיין. אני רשום כבעלים עם  ת:

 22  . 100מניה אחת מתוך 

 23 יפה.  ש:

 24 שנינו בעלי זכות חתימה בחברה.  ת:

 25 יפה. עכשיו, אגב ברק זה גם הבן שלך.  ש:

 26 ברק זה הבן שלי.  ת:

 27 והחברה הזאת שימשה אותך לעסקייך.  ש:

 28היא  1992-החברה הזאת שימשה אותי מרגע שהשתחררתי מהצבא מ ת:

 29 היתה בהתחלה חברה שנקראה ברק רעות ניהול תיקי השקעות בע"מ, 

 30 שהיית סוכן השקעות? ש:

 31 שהייתי לא סוכן השקעות, יועץ השקעות.  ת:

 32 יועץ השקעות, כן.  ש:
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 1בערך לאחר שיצאתי מבית החולים, אחרי אירוע קצת  2004ובשנת  ת:

 2מורכב, שינינו את שם החברה ואת הייעוד שלה מניהול תיקי השקעות 

 3 בע"מ.  1992בבורסה לברק רעות השקעות 

 4 אוקי. עכשיו,  ש:

 5 שזה אותה יישות משפטית אבל עם שם אחר.  ת:

 6בחברה השניה, בב.כ עומר זו היתה תמונת מראה, נכון? מבחינת  ש:

 7 אחזקת מניות?

 8 לא.  ת:

 9 אחוז,  99בתיה  ש:

 10 לא.  ת:

 11 אז תסביר.  ש:

 12אחוז. זה כבר לא, זה היה כבר חסר משמעות בתקופה הזאת  100בתיה  ת:

 13 אחוז.  100בתיה עם  המניה הנוספת שמוחזקת ולכן 2004-ב

 14לא הבנתי. אתה בחקירה במשטרה אמרת 'הבעלות בברק רעות  ש:

 15אחוז ושל בתיה אחוז  99בתחילה של מי?' אתה נשאל 'היא היתה שלי 

 16 ובב.כ עומר זה היה הפוך'. 

 17זה נכון, זה מה שאמרתי במשטרה וכשחזרתי הביתה והסתכלתי ראיתי  ת:

 18טכני לעשות את זה ולכן  אחוז. לא היה מקום 100שבתיה מחזיקה 

 19רואה החשבון הרכיב את החברה במאה מניות אחוז של בתיה, אותו 

 20 דבר. 

 21 הבנתי. אוקי. עכשיו, גם ב.כ עומר שימשה אותך לעסקים שלך, נכון? ש:

 22 שימשה אותנו לעסקינו.  ת:

 23אוקי. ובתיה אשתך נרשמה כבעלים של ב.כ עומר באופן פורמלי בשל  ש:

 24 ך?השיקולים העסקיים של

 25 גם נכון אבל באופן חלקי.  ת:

 26 תסביר.  ש:

 27אני אסביר. אנשי עסקים נוטים להחזיק בחלק מהמקרים תלוי באיזה  ת:

 28חברות  10סוג עסקים, יותר מחברה אחת. אני מכיר אנשים שיש להם 

 29חברות. אני כשיצאתי מבית  100חברות ואנשים עם  20ואנשים עם 

 30סיק לעבוד בנושא ניהול והחלטתי שאני מפ 2002החולים בסוף שנת 

 31תיקי השקעות כי אחת הסיבות העיקריות היתה שכוחי לא עמד לי 

 32פיזית ואחת הסיבות היתה שהוגשה תביעה בגין ערבות שחתמתי 
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 1לחברה שנקראה קבוצת פלד גבעוני. במסגרת הזאת הגיש בנק לפיתוח 

 2ערבים אחרים, הגיש תביעה ומהתביעה הזאת  5תעשיה נגד ונגד עוד 

 3שתפריע לי בעסקים השוטפים שלי כיועץ ולכן מצאנו סיבה חששתי 

 4 נוספת להקמת החברה. חוץ מזה, 

 5 התביעה היתה אישית או נגד החברה? כב' הש' לוי:

 6התביעה היתה אישית נגד שישה בעלי, זה היה דובי וייסגלס ועוד  העד, מר כהן:

 7 אחרים ואני, איתן הבר, קיבלנו, היינו חתומים ערבות לאותה חברה.

 8היו שיקולים נוספים שהם שיקולים עסקיים שרואה החשבון המליץ 

 9לנו לעשות את הפעילות בחברה הנוספת וכמו שאמרתי בתחילת דבריי, 

 10אני אחבר את שני הדברים, כשאתה הולך להתמודד על מכרזים בגופים 

 11חדשים אם אתה בא עם השם ברק רעות והסיפור של הגוגל כבר היה 

 12חברה, מה עומד מאחוריה וברגע שיש תביעה בנמצא אז, בודקים מי ה

 13נגד רמי כהן זה נראה לא טוב בגופים בעיקר ממשלתיים וזאת היתה 

 14 סיבה נוספת שהקמנו את החברה בבעלות בתיה. 

 15מה שאני אומר, אתה ענית תשובה מאוד ארוכה, אני רוצה לראות  עו"ד קרמר:

 16החברה, שהבנתי אותה. הסיבה שבתיה נרשמה כבעלים הפורמליים של 

 17 הטעמים היו שיקולים עסקיים שלך. 

 18אם זה מקל עליך אז התשובה כן, אני רציתי לפרט טיפה יותר אבל אני  ת:

 19 מוכן לקבל גם את ההגדרה הזאת. 

 20אוקי. עכשיו תראה, לגבי ב.כ עומר, תאשר לי שבהתנהלות של החברה  ש:

 21 הזו אתה כתבת חשבוניות?

 22 שאלה? ת:

 23 ות, תתייחס לזה. אני אומר אתה כתבת חשבוני ש:

 24 גם אני כתבתי חשבוניות.  ת:

 25 אתה כתבת צ'קים? ש:

 26 גם אני כתבתי צ'קים.  ת:

 27 אתה כתבת קבלות? ש:

 28 גם אני כתבתי קבלות.  ת:

 29 ואתה ניסחת מסמכים. ש:

 30 גם אני ניסחתי מסמכים.  ת:



 
 

 
 יפו -אביב בית המשפט המחוזי בתל 

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

 2019מאי  15 

 

 6097 

 1אני אומר לך שלא גם אתה, אני אומר לך שבדברים האלה, לכתוב  ש:

 2קבלות, לכתוב צ'קים, לנסח מסמכים, בתיה לא ידעה לעשות את 

 3 הדברים האלה ואתה עזרת לה. 

 4 ואני אומר לך שאתה טועה.  ת:

 5 אוקי. אני מקריא לך,  ש:

 6ואל תזלזל בבקשה בבתיה כי כישוריה כישורים גבוהים מאוד ועמדתי  ת:

 7 זה בחקירה הראשית. על 

 8עוד נדבר על זה, אל תדאג. עכשיו תראה, שואלים אותך פה ספציפית  ש:

 9 על הכדורסל.  58בעמוד  28.12.14-בתמליל מה

 10 אתה תואיל להראות לי את זה בבקשה? ת:

 11 יש לסנגור שלך את כל,  ש:

 12 למה הסנגור שלי? אתה מפנה אותי למשהו, תראה לי בבקשה.  ת:

 13 קח. הנה.  ש:

 14 תודה. אפשר גם את הדפים של לפני ואחרי? ת:

 15 לא, אי אפשר. ש:

 16ישיבות בבית המשפט הזה, באולם הזה,  90דוקטור קרמר, אני יושב פה  ת:

 17ואני שומע מהטובים ביותר בעיקר ממך כל פעם שנותנים לעד נייר אתה 

 18 אומר לו תראה לו את הדפים שלפני ותראה לו את הדפים שאחרי,

 19 יה? מה הבע כב' הש' לוי:

 20 אני רוצה לראות בבקשה לפני ואחרי,  העד, מר כהן:

 21 יש כמות ענקית של תמלילים, מראה לו את הדף הרלבנטי.  עו"ד קרמר:

 22 אתה רוצה לראות את כל התמליל?  כב' הש' לוי:

 23 אני באמת רוצה להסתכל, איזה הקשר נאמרו הדברים,  העד, מר כהן:

 24ומראים לו שיחה ורוצים שיזהה, אז זה לפעמים לא מראים לעד תמליל  כב' הש' לוי:

 25 לגיטימי. יש פה מטרה הרי מאחורי העניין? 

 26 זה עשרות קלסרים, זה לא מחשב. מה גם,  עו"ד קרמר:

 27 לנו יש הכל. אתה רוצה לראות? כב' הש' לוי:

 28 אני מתאר לעצמי שגם לעורך דין שלי.  העד, מר כהן:

 29 אז תקבל, אין בעיה.  כב' הש' לוי:

 30 תודה.  כהן:העד, מר 

 31 בבקשה.  כב' הש' לוי:
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 1אני באמת, במשטרה שהייתי הראו לי כל פעם קטעי דברים, השמיעו לי  העד, מר כהן:

 2קטעי הקלטות ודקה לפני ודקה אחריו היו תשובות הרבה יותר 

 3 מורכבות. 

 4בבקשה, תעיין. אין שום מניעה, אם אין לזה הסבר ממוקד לעניין אין  כב' הש' לוי:

 5תראה את זה וכמובן תשיב לשאלה אבל. כן, מה מספר שום בעיה. 

 6 המוצג?

 7 . 58בעמוד  28.12זה התמליל מיום  עו"ד קרמר:

 8א, התמליל במלואו מוצג בפני העד  1107אבל, נכון? ת/ 1107זה ת/ כב' הש' לוי:

 9 . בבקשה. 58והתובע מפנה אותו לעמוד 

 10 . 02:35:22-אני אעזור לך, זה בשעה, תלך ל עו"ד קרמר:

 11 לא הבנתי.  ד, מר כהן:הע

 12 . 58. עמוד 02:35:22תלך לשעה  עו"ד קרמר: 

 13 כמו שאמרתי,  העד, מר כהן: 

 14 מה השאלה היתה אבל? כב' הש' לוי:

 15כן. אומרים לך על ההצעת מחיר של הכדורסל, מדברים איתך על הצעת  עו"ד קרמר:

 16 מחיר של הכדורסל, 

 17האם אני כתבתי חשבוניות, דוקטור קרמר, אתה שאלת אותי שאלה  העד, מר כהן:

 18אם אני כתבתי קבלות, ואני עונה פה אני הייתי שותף בלעזור לה בכל 

 19 ניהול העניינים, מה סותר?

 20 נכון, ומה עשית? איך עזרת לה? אתה כתבת חשבוניות,  ש:

 21 גם.  ת:

 22 אתה כתבת צ'קים,  ש:

 23 גם.  ת:

 24 ואתה כתבת קבלות.  ש:

 25 גם, אבל גם היא.  ת:

 26כן. כולל בניסוח של דברים. עכשיו תשים לב, על מה שואלים אותך פה?  ש:

 27 אנחנו עוד ניגע בזה על הכדורסל. 

 28 איפה זה רשום? ת:

 29 עוד שניה אראה לך, תקרא לפני תקרא אחרי.  ש:

 30אני בדף שנתת לי לא רשום. תגיד לי אם אתה יכול להפנות אותי זה  ת:

 31 רשום. 
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 1ך. אתה אומר 'אני הייתי שותף לעזור אתה יודע מה, שניה אני אראה ל ש:

 2לה בכל ניהול העניינים. ובמה עזרת? כולל בלכתוב חשבוניות, כולל 

 3בלכתוב צ'קים, כולל בלכתוב קבלות, כולל בניסוח של דברים', זה 

 4 מדויק?

 5 דוקטור קרמר, אמרת לי כדורסל.  ת:

 6 זה מדויק מה שאמרת במשטרה? ש:

 7 בוודאי.  ת:

 8אוקי. עכשיו רמי, אני אומר לך ואתה כבר תראה את זה, כשאתה היית  ש:

 9כותב את המסמכים ובגלל שבתיה היא הבעלים הפורמלי של החברה 

 10אז מידי פעם היא היתה צריכה לחתום אבל זה היית מנסח את הדברים 

 11 והיא חותמת. 

 12דוקטור קרמר, אתה טועה ומטעה פעם נוספת. לשנינו היתה זכות  ת:

 13חברה, אני יכול לחתום חופשי על המסמכים של ב.כ עומר, אני חתימה ב

 14יכול לחתום חופשי על הצ'קים של ב.כ עומר, אני מיופה כוח בחשבון 

 15 של ב.כ עומר , האמירה הזאת היא אמירה שהיא לא מכבדת. 

 16א, זה צ'ק שקיבלתם מאיגוד הכדורסל, לכאורה 549אוקי. תראה את ת/ ש:

 17 ה מסביר פה. פרויקט של בתיה לפי מה שאת

 18 כתב היד שמופיע על גב הצ'ק הוא כתב ידי האישי.  ת:

 19 נו.  ש:

 20 אז מה? ת:

 21 ומי חותם? ש:

 22 דוקטור קרמר, אתה,  ת:

 23 רגע, רגע, רגע, קודם כל עובדות. כתב היד הוא שלך ומי חותם? ש:

 24 החתימה היא של בתיה.  ת:

 25אלה, זה יפה. עכשיו תשים לב רמי, זה הפרויקט, תן לי להשלים את הש ש:

 26הפרויקט שהסברת פה לבית המשפט שזה הפרויקט של בתיה, היא 

 27 טיפלה בזה, אפילו בפרויקט הזה היא לא הולכת להפקיד צ'ק בלעדיך. 

 28תראה דוקטור קרמר, אתה לוקח אותי לפינה לא טובה אבל אני אזרום  ת:

 29איתך. בתיה שותפה לכל התהליכים שאני עושה במרבית הנושאים 

 30ושאים שקשורים לב.כ עומר ובדגש לפרויקט שעסקתי בהם, בנ

 31הכדורסל שבתיה הובילה אותו באופן אישי ואמרתי כבר בראשית פה 

 32שבדיעבד זו היתה טעות שלא פיקחתי על זה יותר צמוד, אנחנו עושים 
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 1את הדברים ביחד. אני יכול להגיד לך שגם בפרויקט של הכדורסל, 

 2עים לאותו כתובת מייל דוקטור קרמר, המיילים שמגיעים אלינו הם מגי

 3על המחשב של בתיה והמחשב שלי זה אותה כתובת מייל ולכן הפעילות 

 4שנעשית ואתה תראה את המסמכים, אני מן הסתם אתה גם תראה לי 

 5 אותם אחר כך, 

 6 כן. כן.  ש:

 7הפעילות שנעשית היא פעילות גם שלה וגם שלי. אם אני מרכז במקרה  ת:

 8ת החותמת היא נותנת, זה בסדר, הפרטי הזה את החתימה על הצ'ק וא

 9 אתה תראה עשרות מסמכים כאלה. 

 10לא אמרתי שזה לא בסדר, אני אומר שאתה מסביר פה לבית המשפט  ש:

 11 שבתיה היא אחראית על הפן החשבונאי, אני מראה לך שבחקירה, 

 12אני לא אמרתי, לא, לא, אתה מטעה, דוקטור קרמר אני לא אמרתי  ת:

 13 שבתיה אחראית, 

 14 יכזה את הפן החשבונאי, אמרת את זה לפני כמה דקות בחקירה, היא ר ש:

 15לא, אתם כתבתם בכתב האישום שבתיה היא פקידה, אתם כתבתם  ת:

 16שהיא עוסקת בעניינים הטכניים, אתם כתבתם שהיא עוסקת 

 17באדמיניסטרציה, התשובה היא כן. אבל זה עדיין לא סותר את זה שאני 

 18 ם, כותב צ'קים או חותם עליהם, חותם, כותב חשבוניות או חותם עליה

 19 אתה לא חותם,  ש:

 20 וזה בדיוק כמו ששאלת אותי.  ת:

 21 אבל אתה לא חותם.  ש:

 22סליחה, אתה נכנס לדבריי. זה בדיוק דוקטור קרמר מה שכתוב פה  ת:

 23לחודש, שאני אומר גם היא וגם  28-מה 58בתמליל שאתה מציג בעמוד 

 24 אני. 

 25 לא, אתה לא אומר גם.  ש:

 26 תה אומר? תסתכל. למה א ת:

 27אתה אומר 'הייתי שותף לעזור לה בכל העניינים של ב.כ עומר' ואז אתה  ש:

 28מסביר במה היית עוזר לה, בלכתוב חשבוניות, בלכתוב צ'קים , בלכתוב 

 29 קבלות כולל בניסוח של דברים. 

 30 כן, הייתי מעורב בפעילות של ב.כ עומר, בפירוש, זה מה שכתוב.  ת:
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 1רמי, אני גם מראה לך שכאילו בפרויקט שלה, אני בכוונה אומר 'כאילו'  ש:

 2אנחנו נגיע לזה, היא לא הולכת להפקיד צ'ק בלעדיך, אם אתה לא כותב 

 3 לה להפקיד במזרחי סניף בר אילן אז תחתום. 

 4 50-דוקטור קרמר, זה בדיוק ההדדיות ובזוגיות בתיה ואני למעלה מ ת:

 5 שנה ביחד, 

 6 עם הזוגיות שלך, אל תיקח אותי לשם.  אין לי בעיה ש:

 7 תרשה לי, אני לא התפרצתי.  ת:

 8 אני אומר לך שהיא שליחה שלך. זה המצב.  ש:

 9אדוני, לא התפרצתי לדבריך. ואני מבקש ממך שלא תכנה את אשתי  ת:

 10 בכינויים של שליחה ושל פקידה אז אנא, 

 11 סליחה.  ש:

 12 אנא, כבוד לאנשים מבוגרים ממך.  ת:

 13 יש לי הרבה מאוד כבוד,  ש:

 14. תרכוש בבקשה כבוד גם באמירות שלך, לא רק 68האישה בת  ת:

 15 50בתחושות. כבודו, העבודה שאנחנו עושים היא עבודה זוגית מזה 

 16שנה, גם כשהייתי חייל בתיה היא בת הזוג שלי לאורך כל הדרך. 

 17גם בחברת ברק רעות וגם בחברת ב.כ עומר  1992כשהייתי אזרח משנת 

 18יה היא שותפה מלאה לעבודה שלי. מאחר ומשאב הזמן הוא הדבר בת

 19הכי יקר שלי בשנים האלה, בתיה עוזרת לי המון בהמון פעילות. זה 

 20שאנחנו עושים בקרה הדדית על החשבוניות, על הקבלות, על הצ'קים, 

 21על הצעות המחיר. עלה בדיון הקודם פה בבית המשפט העובדה שאני 

 22ת שגיאה שקליסקי בניסוחו של כבודו זיהיתי שבתיה הולכת לעשו

 23מפתה אותה לזייף מסמך. הבקרה ההדדית הזאת היא גם אחד 

 24התוצרים שאתה לומד אותו בשירות צבאי ממושך, גם בחיל האוויר וגם 

 25ביחידות אחרות שהייתי, מה שנקרא יחידות מובחרות שבהם עושים 

 26ם בקרה מה שלדעתי במקרה הזה של הפרקליטות שמגישים כתב אישו

 27עם נושאים ששוטר מטעה אתכם אז במשטרה לא עושים בקרה ואתם 

 28 לא עליו בקרה, אצלנו כן עושים בקרה. 

 29 בוא רמי, אני רוצה לחזור איתך לעניינים שלנו,  ש:

 30 מה זה לא שלנו מה שאני אמרתי עכשיו? ת:

 31דבר ראשון אני רוצה שתבין, יש לי הרבה כבוד אליך והרבה כבוד  ש:

 32 לבתיה אשתך. 
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 1 תודה.  ת:

 2אתה התייחסת בחקירה הראשית ארוכות לתפקיד של בתיה ואני  ש:

 3מראה לך מה באמת היא עשתה וזה שאני אומר שהיא שליחה, בעיני, 

 4זו העובדה. זה לא כגנאי ולא כהפחתה, בעיני זו המציאות ואתה צריך 

 5 רק להתמודד עם מה שאני אומר לך. 

 6 אני חלוק עליך.  ת:

 7אה, דיברת על הפעילות החשבונאית. תאשר לי בסדר גמור. עכשיו תר ש:

 8 שאת מרבית הפעילות החשבונאית אתה עשית. 

 9לא יכול לאשר את זה. אתה יכול להראות לי סטטיסטית כמה אני  ת:

 10 עשיתי וכמה היא עשתה אז אני אאשר לך. 

 11 תראה, באותה חקירה, התמליל עוד אצלך? ש:

 12 כן.  ת:

 13 . 25ל למשל בשורה , מראים לך את הצ'ק, תסתכ67עמוד  ש:

 14 באיזו שורה? ת:

 15 . 25 ש:

 16 כן.  ת:

 17, של מי 1.7-מראים לך את הצ'ק ואומר לך החוקר זה הצ'ק שניתן ב ש:

 18הכתב עליו? ואתה אומר 'שלי, חתימה של בתיה, כתב שלי, אמרתי לך 

 19כבר, אני במרבית הפעילות של הנהלת החשבונות זה הכתב שלי' 

 20מרבית הפעילות החשבונאית' שאלה, והחוקר אומר 'אני עשיתי את 

 21 ואתה משיב לו 'כן', והחוקר, רגע,

 22החוקר הכניס פה משפט שהוא מנסח אותו, אני אמרתי ואתה מצטט  ת:

 23את זה, אני אמרתי ואתה מצטט 'זה כתב שלי' והוא אומר והוא מכניס 

 24את זה לתוך מרכאות לתוך גרשיים 'אני עשיתי את מרבית הפעילות 

 25 אומרת מתאים לו להכין לך את החקירה הזאת. החשבונאית' זאת 

 26 זה אתה מסביר לו רמי.  ש:

 27 לא, זה הוא כותב, זה לא אני אומר.  ת:

 28 אוקי, אתה  לא מקבל את זה, זה לא נכון? כב' הש' לוי:

 29 זה לא מדויק.  העד, מר כהן:

 30 האמירה שאתה עסקת במרבית הפעילות החשבונאית לא מדויקת? כב' הש' לוי:
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 1האמירה היא שאני עסקתי בפעילות חשבונאית ואשתי עשתה. כמותית  הן:העד, מר כ

 2אני לא יודע לכמת את זה, אבל שנינו עשינו את זה לאורך שנים, לאורך 

 3 שנים.  27שנים עושים את זה ביחד,  25עשרות שנים. אנחנו במשך 

 4 כן.  כב' הש' לוי:

 5 ק, אתה מתנסח מעולה. תראה רמי, שוב, הרי אין לך שום בעיה של דקדו עו"ד קרמר:

 6 תודה.  העד, מר כהן:

 7פה זה לא ארז דפנה, זה רמי כהן, תשים לב מי אומר את  25בשורה  ש:

 8 המילה 'מרבית'. 

 9 אני אומר מרבית,  ת:

 10'החתימה של בתיה, הכתב שלי. אמרתי לך כבר, אני במרבית הפעילות  ש:

 11 של הנהלת החשבונות זה כתב שלי'.

 12 זה כתב שלי.  ת:

 13 נו.  ש:

 14 זה לא אומר שאני עושה את הכל.  ת:

 15 אתה כותב? אין בעיה.  ש:

 16 תקשיב, אתה הרי תגיע איתי,  ת:

 17עזוב, זה מדויק? עזוב רמי, אני לא אתווכח איתך על זה, זה מדויק  ש:

 18 המשפט?

 19 אני לא רוצה,  ת:

 20 המשפט שיצא מפיך מדויק? ש:

 21אני לא רוצה להתווכח איתך אבל אני רוצה לומר שאתה גם תראה לי  ת:

 22אחר כך מסמכים נוספים שבהם או כתב ידי או כתב ידה של בתיה 

 23 נמצא, אתה, להגיד כמותית איפה יש יותר אני לא יודע להגיד לך. 

 24 זה אתה אמרת.  ש:

 25 אני אמרתי שיש כתב ידי,  ת:

 26 במרבית,  ש:

 27 במרבית הניירות.  ת:

 28 אין בעיה, המשפט הזה,  ש:

 29 ואתה רואה )לא ברור(? כב' הש' לוי:

 30אנחנו יושבים ביחד, אם אדוני יושב עם העוזרת שלו רוני אז חלק  העד, מר כהן:

 31מהדברים הוא אומר לה תכתבי, חלק מהדברים הוא כותב לבד, חלק 

 32 מהדברים היא כותבת לבד. 
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 1 אז היא אמרה לך מה לכתוב? כב' הש' לוי:

 2 לפעמים כן. כבודו, יש פה נייר מרכזי, לתביעה של איגוד הכדורסל,  הן:העד, מר כ

 3 לזה התכוונת? זה מה שאתה רוצה להגיד? שהיא הכתיבה לך דברים? כב' הש' לוי:

 4לפעמים כן. תראה, יש נייר פה מרכזי במשפט הזה בפרשת איגוד  העד, מר כהן:

 5שאנחנו ניגע הכדורסל שעל זה זה בנוי התביעה של המסמכים המזויפים 

 6בהם בהמשך, בתיה כותבת לי על דף טיוטה 'קודם תבדוק שהכל בסדר, 

 7תפקסס למקום זה וזה , לחוקר בשם גיל לוי' בתיה מנחה אותי מה 

 8 לעשות בחלק מהדברים, בוודאי. זו עבודה, 

 9 'קודם תבדוק'  זו הנחיה? עו"ד קרמר:

 10 בבקשה? ת:

 11יך ואומרת לך 'רמי, רמי, תקשיב, 'קודם תבדוק', שבתיה פונה אל ש:

 12 תוודא שהכל בסדר, זו הנחיה שלה? ככה אתה מבין את זה?

 13 בוודאי.  ת:

 14 שהיא צריכה אותך כדי לוודא שהכל בסדר, בפרויקט שלה.  ש:

 15לא, שעובדים בזוג, שעובדים בצוות, אני לא יודע אם אתם יודעים  ת:

 16קרה לעבוד בצוות דוקטור קרמר, אני כמו שראיתי עד עכשיו אין לכם ב

 17מספיק טובה אבל קטונתי, אני גם לא בעמדה בשביל להעביר עליכם 

 18ביקורת, אני יכול להעביר ביקורת על מה שאני עשיתי ועל מה שאשתי 

 19 עשתה. אנחנו עושים עבודה ביחד. 

 20טוב. עכשיו תראה, המשפט הזה שיצא מפיך, 'אמרתי לך כבר, אני  ש:

 21 מרבית הפעילות', 

 22 איזה? ת:

 23מרבית הפעילות של הנהלת החשבונות זה כתב שלי', זה . '25-6בשורה  ש:

 24 יצא מפיך. המשפט הזה אתה מאשר?

 25 כן.  ת:

 26אוקי. עכשיו, אני רוצה שתראה קבלה, אני מראה לך איך התייחסת  ש:

 27 לקבלה הזאת?

 28אנחנו סיימנו עם זה? אני יכול להחזיר לבית המשפט? קרמר, אני יכול  ת:

 29 להחזיר את זה?

 30 שכבוד השופט מעוניין אבל יכול להיות שעוד תצטרך.  לא. תשמור. איך ש:

 31 אם תצטרך. תשאיר לך.  כב' הש' לוי:
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 1לגבי הקבלה שכתבתם באיגוד הכדורסל שזה גם שוב אני מזכיר זה  עו"ד קרמר:

 2הפרויקט של בתיה, לשיטתך. נשאלת בחקירה במשטרה מה קורה עם 

 3אומר 'זה  הקבלה הזאת, מי הוציא את הקבלה לאיגוד הכדורסל ואתה

 4 אני, זה כתב שלי, חתימה של בתיה, כתב שלי'. 

 5 אמת.  העד, מר כהן:

 6אוקי. עכשיו תראה, אני אומר לך שבאופן כללי שהיה לך נוח היית  ש:

 7מנסח מסמכים ומציג אותם כאילו בתיה חתומה מכל מיני סיבות, או 

 8 קורא לה לחתום, אתה מאשר את הדברים?

 9 לא. אני מאשר שאתה אומר.  ת:

 10 אוקי.  ש:

 11אבל למה בקבלה עיקר העבודה יכול להיות שחתימה זה באמת פעולה  כב' הש' לוי:

 12מסובכת שלוקחת הרבה זמן, אבל לא פחות זמן לוקח למלא את כל 

 13הקבלה, נכון? מה הבעיה עוד שניה גם לחתום? לא הצלחתי להבין את 

 14 חלוקת העבודה הזו. 

 15נייר שיוצא אני עובר עליו, היא עוברת זה הנושא של בקרה הדדית, כל  העד, מר כהן:

 16 עליו, 

 17 אתה כתבת את הקבלה הזאת? כב' הש' לוי:

 18 הקבלה הזאת כתב ידי.  העד, מר כהן:

 19 לפי מה אתה כותב אותה? אתה בודק משהו, לא? כב' הש' לוי:

 20 כן.  העד, מר כהן:

 21 אז מה היא עושה? כב' הש' לוי:

 22להסביר את זה, זה לא קשור לעולם כבודו, זה, יש סוג, אני אנסה  העד, מר כהן:

 23 העסקי, זה קשור לטכניקות של עבודה שעושים בקרה הדדית. 

 24 כן, אז מה היא עושה, תסביר לי.  כב' הש' לוי:

 25 יש למשל טייס עולה על מטוס,  העד, מר כהן:

 26 לא טייס, עזוב אותי, אני רוצה על הקרקע אחרי זה נמריא.  כב' הש' לוי:

 27 אני רוצה להגיד, אני תיכף מגיע,  העד, מר כהן:

 28 לא, לא. אני לא רוצה. אתה תסביר לי על הקבלות.  כב' הש' לוי:

 29 אז אני אסביר,  העד, מר כהן:

 30 אני לא מבין בזה, אתה רוצה לדבר איתי על טיסה?  כב' הש' לוי:

 31 אני הרחבתי את אופקיי בתחום המשפטי.  העד, מר כהן:

 32 ם. כן. לא, אני צר אופקי כב' הש' לוי:
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 1 אני רגיל לזה שעושים עבודה בצוותים, אני רגיל לזה שעושים עבודה,  העד, מר כהן:

 2טוב, מילאת קבלה, אתה מילאת את כל הפרטים זאת אומרת שהתוכן  כב' הש' לוי:

 3של הקבלה מה שאמור לשקף את העסקה, אתה אחראי עליו. אני רוצה 

 4תה מילאת את להבין את חלוקת העבודה בכך שהיא חותמת אחרי שא

 5 הכל, אתה יכול להסביר לי את זה?

 6 כן, אני מנסה כבודו.  העד, מר כהן:

 7 בבקשה.  כב' הש' לוי:

 8אני מנסה להגיד כששני אנשים רואים את אותו נייר, חותמים או  העד, מר כהן:

 9עוברים אחד עובר והשני עושה את החתימה מאשר. זה נורמה של 

 10 עבודה, זה סטנדרט. 

 11 ה היא עשתה פה?מ כב' הש' לוי:

 12זה לא דבר , היא ראתה שמילאתי את הפרטים האלה והיא חותמת על  העד, מר כהן:

 13 שנה,  50זה, כבודו זה סטנדרט של חיים, אני חי ככה 

 14 היא הסתכלה ואתה חותם? כב' הש' לוי:

 15 בבקשה? העד, מר כהן:

 16 לי?תסביר לי איזה פעולת בקרה היא עשתה, אתה יכול להסביר  כב' הש' לוי:

 17 כן.  העד, מר כהן:

 18 מה? כב' הש' לוי:

 19אני יושב בלילה, חוזר בלילה מאוחר מהעבודה, יושב עושה כל מיני  העד, מר כהן:

 20פעולות, משאיר לה ערימה של ניירות או לחילופין אני בא ומונחת על 

 21 השולחן עבודה ערימה של ניירות, במקרה הזה,

 22 ק, אתה זוכר מה קרה פה או שאתה ר כב' הש' לוי:

 23לא, אני לא זוכר אבל אני יכול להגיד לך מה שיטת העבודה. שיטת  העד, מר כהן:

 24 העבודה, 

 25 שיטת העבודה שמילאת את זה,  כב' הש' לוי:

 26הגיע הצ'ק, אני ממלא את הפרטים ומשאיר לה את זה על השולחן. מה  העד, מר כהן:

 27היא עושה עם זה? היא פעם אחת עוברת על מה שעשיתי, היא חותמת 

 28על זה. פעם שניה היא לוקחת את הצ'ק הזה מכניסה אותו למעטפת 

 29שירות הולכת איתו לבנק עושה את כל הפעולות הנדרשות, פעם שלישית 

 30 היא מכניסה לקבוצת החומר שקשור לרואה החשבון. 

 31 לא, לא, לפני שהיא חותמת מה היא עושה? כב' הש' לוי:
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 1מכת עלי במרבית המקרים אבל לדעתי היא מסתכלת על זה, היא סו העד, מר כהן:

 2היא מסתכלת, היא יודעת שהגיע צ'ק, לדעתי היא לא בודקת את 

 3 המספרים. 

 4 אז היא סומכת עליך ואין בקרה אמיתית.  כב' הש' לוי:

 5 כבודו, זה עוד עין שוזפת את העניין.  העד, מר כהן:

 6השוואה אבל אתה אומר שהיא לא בודקת, אם היית אומר לי היא עושה  כב' הש' לוי:

 7ובודקת אז אני מקבל, יש תוכן מאחורי המילה בקרה אבל כשאתה 

 8אומר לי בקרה ואתה אומר לי היא סומכת עלי והיא חותמת אז סלח 

 9 לי, אין כיסוי, לצ'ק יש כיסוי אבל לא למילה בקרה. 

 10 כבודו, בדיון הקודם,  העד, מר כהן:

 11 לא בדיון הקודם.  כב' הש' לוי:

 12הפנה את תשומת ליבי לזה שאנחנו לא עושים בקרה ואני  לא, כבודו העד, מר כהן:

 13הראיתי לכבודו שבגלל הבקרה שעשינו ובדיון הקודם המדובר היה 

 14 בהדפסות שבתיה עשתה בנושא התקשרות עם גוף אחר, 

 15 לא, אני שואל פה, רק על הפעולה הזאת.  כב' הש' לוי:

 16ביר את השיטה של כבודו, אתה לוקח אותי לפינה ואני רוצה להס העד, מר כהן:

 17 הבקרה, אני מבקש, 

 18 אחרי זה תסביר לי איזה שיטה שאתה רוצה, פה נעשתה בקרה בקבלה? כב' הש' לוי:

 19 לדעתי כן.  העד, מר כהן:

 20 איך? כב' הש' לוי:

 21 בעצם חתימתה.  העד, מר כהן:

 22 בלי שהיא בודקת את הצ'ק,  כב' הש' לוי:

 23 יד. אולי היא בדקה, אני לא יודע להג העד, מר כהן:

 24 אמרת לי 'היא סומכת עלי' אז תחליט.  כב' הש' לוי:

 25אני מעריך שהיא לא בדקה את מספר הצ'ק שרשום אבל כבודו אם  העד, מר כהן:

 26 יורשה לי דקה. 

 27 שתי דקות גם, כל היום לפנינו.  כב' הש' לוי:

 28בדיון הקודם עלינו על תופעה שבתיה הדפיסה מסמכי התקשרות עם  העד, מר כהן:

 29תל שילה והבקרה שלי מצאה שהמסמכים האלה אינם במקומם ואין 

 30מה לעשות איתם ולא שולחים אותם. בדיון הקודם עלה העניין שבתיה 

 31הכינה חשבון עסקה כי היא רצה קדימה ואני בא בערב ורואה את 
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 1י אומר לא חותמים על זה. זה בדיוק הדברים שצריך לחתום עליהם ואנ

 2 המהות של בקרה. 

 3אדון כהן, אין צורך להסביר לי את החשיבות ואת המהות. השאלה היא  כב' הש' לוי:

 4העובדות הספציפיות של כל מסמך קונקרטי. אנחנו, מה לעשות, דנים 

 5 בעניינים מאוד ארציים. כן, בבקשה, כן. 

 6כן, עם הסוף אני מסכים איתך שבתיה אכן, אתה שם את הדברים  עו"ד קרמר:

 7במעטפה, ראינו אתה כותב לה איפה להפקיד והיא הולכת להפקיד. 

 8עכשיו תראה, אני אמרתי לך שהיה לך נוח היית מנסח מסמכים ומציג 

 9אותם כאילו בתיה כתבה אותם, כאילו היא חתומה. עכשיו תראה, 

 10 ת?מה עשית? איפה היי 2013ביולי 

 11 הייתי מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר.  העד, מר כהן:

 12 לפני שהיית מנכ"ל משרד החקלאות עבדת עם חברת אמן, נכון? ש:

 13 שנים עבדתי עם חברת אמן, מנכ"ל חברת אמן יושב פה בקהל.  6 ת:

 14 יופי. עכשיו, שנכנסת לחקירות דיווחת על הקשר שלך עם אמן, נכון? ש:

 15 בוודאי.  ת:

 16 יע בהסדר ניגוד עניינים שלך?זה הופ ש:

 17 בוודאי.  ת:

 18 בוודאי. ומה? ש:

 19 ואמן מרגע זה הפסיקה להתמודד על מכרזים במשרד החקלאות.  ת:

 20 , 517אוקי. עכשיו תראה, אני רוצה להראות לך את ת/ ש:

 21 דוקטור קרמר, היתה פרשית אמן כפי,  ת:

 22 עזוב, עזוב,  ש:

 23 לא, אל תגיד לי לעזוב,  ת:

 24 פץ איתי, אבל אתה קו ש:

 25 אני מבקש להגיד,  ת:

 26 טוב, אז תגיד.  ש:

 27 כן. בבקשה.  כב' הש' לוי:

 28בניירות של אורן גבאי מפקח אורן גבאי יש פרשית משרד החקלאות,  העד, מר כהן:

 29פרשית אמן, פרשית חל"פ שומרון, פרשית רשות הסמים, אין פרשית 

 30מן. רק אמן, לא נתבעתי על אמן בשום דבר, אין כתב אישום בנושא א

 31 רציתי להזכיר לך. 
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 1רמי. אני אמרתי לך שנדבר איתך על זה. שאתה כותב מסמכים ומציג  עו"ד קרמר:

 2 אותם כאילו בתיה כתבה אותם. עכשיו בוא תסתכל במסמך, במייל, 

 3יופי, טוב שאתה מעלה את זה. זה כבר עלה בחקירה של הגברת ענת  ת:

 4 גורן. 

 5מקבלת מסמך הזמנה שקשורה עכשיו תראה, גורן, ענת זלמה מאמן  ש:

 6לפאינה קירשנבאום והיא שואלת למה היא שולחת למייל שלך שאלה 

 7'מה זה והאם חשוב שאני אהיה? אשמח לקבל הנחיות. נשיקות'. 

 8והכיתוב תשובה שלך 'ממליצה להיות איתם בקשר לטובת המשך 

 9 פעילות משותפת? בתיה'. תאשר לי שבתיה לא כתבה את המייל הזה?

 10לא אאשר לך את זה דוקטור קרמר. בתיה אומרת לי, סליחה, ענת  ת:

 11שולחת לי את המייל הזה ואני אומר לבתיה תעני לי שכדאי, בתיה 

 12 כותבת לה את המייל הזה. 

 13 אז היא מקלידה בשבילך.  ש:

 14 היא מקלידה, לא בשבילי, היא עונה לה את התשובה.  ת:

 15 דה עם בתיה. בסדר. תראה, זלמה העידה שהיא מעולם לא עב ש:

 16 נכון.  ת:

 17 שלום שלום.  ש:

 18 נכון.  ת:

 19 עכשיו, אתה מסכים איתי שזלמה לא פונה לבתיה כהן,  ש:

 20 לא, היא פנתה אלי.  ת:

 21 רגע, תקשיב לשאלה. את ההנחיות שלה היא לא מקבלת מבתיה כהן. ש:

 22 זה לא הנחיות, זה לא הנחיות, זה גישה חברית,  ת:

 23 'אשמח לקבל הנחיות'.  ש:

 24 קשיב. ת ת:

 25 אני מקשיב.  ש:

 26כתוב פה שענת גורן מקבלת הזמנה של אורחת משרד לכנס משאבי  ת:

 27אנוש שיש שם איזה מרצה שכדאי להיות שם והיא שואלת אותי, את 

 28רמי, היא לא שאלה את בתיה 'מה זה? והאם חשוב שאהיה שם? אשמח 

 29 לקבל הנחיות' המושג הנחיות היא לא עובדת אצלי, 

 30 ברור.  ש:

 31 אלף שקל בחודש מחברת אמן,  28ת גורן היא מקבלת ענ ת:

 32 בוא רמי, אתה אדם חשוב,  ש:
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 1 ואני, אני אומר לבתיה תעני לה שכדאי.  ת:

 2 בסדר, מהותית מי השיב את התשובה? ש:

 3 אתה שואל אותי אם החתימה של בתיה,  ת:

 4 לא, אני שואל אותך במהות, מי? ש:

 5 במהות אני השבתי.  ת:

 6אתה השבת. למה אז בתיה לא כותבת רמי ממליץ שתגיעי? רמי, אני  ש:

 7 אומר לך שזו טקטיקה איפה שנוח לך לרשום את בתיה, 

 8 לי לרשום? ת:

 9תראה עד כמה זה מגוחך המייל הזה, אני מצטער. אתה בעצמך אומר  ש:

 10 שאתה עשית, 

 11  אני אמרתי לבתיה תגידי לה שזה בסדר שתשתתף. ת:

 12 אז שתכתוב 'רמי אמר'.  ש:

 13 אז אני אגיד לבתיה שתכתוב בפעם הבאה 'רמי אמר'.  ת:

 14 בסדר. אני אומר לך שזה אתה ניסחת את זה ולא בתיה.  ש:

 15 דוקטור קרמר נו באמת, בבקשה.  ת:

 16 זה אתה כתבת, לא בתיה.  ש:

 17 למה אתה אומר כזה דבר?  ת:

 18 זו הדעה שלי, תתייחס.  ש:

 19שנים כתובת המייל של בתיה  25שנה או  20 אז אני אומר לך שבמשך ת:

 20ושל היא היינו הך, ואני אומר לך שבמקרה הזה אני זוכר כי זה צף פה 

 21 בחקירה של ענת. 

 22 ענת אמרה שהיא לא היתה מחליפה מיילים עם בתיה.  ש:

 23 נכון. היא צודקת.  ת:

 24 שאלנו אותה פה למה בתיה כותבת לך אז היא אומרת תשאלו את רמי.  ש:

 25אני אומר לך שענת צודקת והיא לא היתה מחליפה מיילים עם בתיה,  אז ת:

 26 זה נכון. 

 27בסדר. טוב. עכשיו, לגבי ב.כ עומר הראיתי לך את הסוג פעולות שהיית  ש:

 28עושה. עכשיו, אתה גם גייסת עובדים לב.כ עומר, למשל את תמיר 

 29 קירשנבאום הבן של פאינה, זה אתה שגייסת אותו. 

 30 נכון.  ת:

 31 , באופן כללי בתיה לא היתה מצויה בעניינים השוטפים שלכם. עכשיו ש:

 32 זו אמירה מאוד מאוד לא רצינית ומאוד מאוד לא מכבדת.  ת:
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 1אוקי. זאת התשובה שלך לא רצינית ולא מכבדת. אני אומר לך יותר  ש:

 2מזה, היא גם לא היתה מצויה בעניינים הכספיים שלכם, זו אמירה 

 3 רצינית ומכובדת או לא?

 4ו אמירה יותר רצינית שהיא פחות היתה מצויה בעניינים הכספיים, זה ז ת:

 5 נכון. 

 6לא פחות היא לא היתה מצויה לא בעניינים השוטפים ולא בעניינים  ש:

 7 הכספיים. 

 8 תקשיב, בתיה יש לה זכות חתימה בכל חשבונות הבנק שלנו, בתיה,  ת:

 9 ברור, גם ראינו איך זה עוזר,  ש:

 10 א הפרעתי לך. דוקטור קרמר, אני ל ת:

 11 בסדר, אין מחלוקת.  ש:

 12לא, אין מחלוקת שבתיה יש לה נגישות לכל חשבונות הבנק, לכל פנקסי  ת:

 13הצ'קים, לכל פנקסי החשבוניות, לכל הפעילות שברק רעות עושה שב.כ 

 14עומר עושה או שרמי כהן ביישות משפטית נוספת רמי כהן עוסק מורשה 

 15מה? שמבחינה פיננסית היא  עושה. בתיה בקיאה בדברים האלה, אלא

 16לא מתעסקת, זה לא מעניין אותה. הכסף לא שיחק לה אף פעם ולכן 

 17 בעניינים הכספיים היא פחות היתה מצויה. 

 18, תני 51עמוד  30.12.2014תראה, אתה בחקירה במשטרה בתמליל מיום  ש:

 19 לו את העמוד שיהיה לו. 

 20 תואיל להראות לי גם את העמודים שלפני ואחרי.  ת:

 21 אז פה גם נעזר בבית המשפט, אם אפשר אדוני.  עו"ד קרמר:

 22 לשירותכם תמיד.  כב' הש' לוי:

 23 לפעם הבאה נביא את כל התמלילים רמי, שיהיה לך נוח.  עו"ד קרמר:

 24 מצפה לזה.  העד, מר כהן:

 25תראה, בוא אני אתחיל אחרי זה תבדוק אם יש לפני ואחרי. שואלים  ש:

 26ית אותה כך או אחרת מיחידת אותך איזה שהיא שאלה למה הנח

 27 החקירות, 

 28 אתה יכול להגיד לי רק באיזה עמוד זה דוקטור קרמר מה שנתת לי? ת:

 29 . 51כן, עמוד  ש:

 30 משום מה אין פה את העימוד.  ת:

 31 , אני אעזור לך. 02:15אז תסתכל, תלך לשעה  ש:

 32 ?02:15אין פה את העמודים.  ת:
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 1 כן.  ש:

 2 איזה עמוד? כב' הש' לוי:

 3. גם נתנו לו את העמוד עצמו. אתה רואה? זה הרי באמצע 51עמוד  קרמר:עו"ד 

 4העמוד, אתה יכול לראות מה היה לפני ואחרי. אני מפנה אותך לשורה 

16 . 5 

 6 כן.  העד, מר כהן:

 7 כן. מציגים לך איזה שהיא אמירה שאמרת לבתיה ביחידת החקירות,  ש:

 8יסו אותנו שלקחו לא, זה לא ביחידת החקירות, זה היה באוטו שהכנ ת:

 9אותנו למעצר ואני אומר לה תקשיבי יש פה האזנה באוטו ויש פה אפילו 

 10גם מצלמות ובכל זאת אני אומר לך ואני אומר לה את מה שאני אומר 

 11 לה. 

 12והנחית אותה, אמרת לה מה הייתם עושים עם הכסף. שואלים אותך  ש:

 13ויה למה אתה מנחה אותה ותראה את התשובה שלך 'כי בתיה לא מצ

 14בשוטף', החוקר חוזר 'כי בתיה אינה מצויה בשוטף?' ואתה מוסיף 

 15'ובניהול כספי הבית', כלומר אתה הסברת שבתיה היא לא פחות, היא 

 16 לא בעניין. 

 17דוקטור קרמר, אתה שוב עושה דברים לא נכונים. אני הולך פה על הדף  ת:

 18ותראה  10, תחזור בבקשה אחורה לשורה 10שאתה נתתי לי לשורה 

 19 , 10שורה ב

 20 כן, אני איתך.  ש:

 21אני אומר 'בתקופה זו של חיינו עשרות אלפי שקלים לכאן או  10בשורה  ת:

 22לכאן זה לא דבר שמצריך מעקב שוטף', זאת אומרת אם היה לי בכספת 

 23 אלף מבחינתנו זה לא אישיו, בתיה לא יודעת אם יש,  500אלף או  450

 24 זו לא השאלה שלי רמי.  ש:

 25 שובה לשאלה שלך. זה בדיוק הת ת:

 26 אבל תמשיך, תמשיך.  ש:

 27 דוקטור קרמר,  ת:

 28 אומר לך החוקר,  ש:

 29 רגע, רגע, שאלת שאלה תרשה לי,  ת:

 30 בבקשה.  ש:

 31אני לא סתם ביקשתי, אני מכיר את התרגילים האלה שלא להסתכל מה  ת:

 32 היה קדימה ומה היה אחורה ושוב, 
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 1 קיבלת את כל,  ש:

 2 למדתי את זה מהטובים ביותר.  ת:

 3 טוב.  ש:

 4 ישיבות פה. 90 ת:

 5 רמי דבר. תשיב.  ש:

 6הסברתי לך. בתיה לא בקיאה בדיוק בכמה כסף יש בכספת, היא לא  ת:

 7אלף. אותו דבר אני אגב. אם  20אלף או הוצאתי  20בקיאה אם הכנסתי 

 8בתיה מוציאה עשרת אלפים שקל מהכספת זה לא , זה לא מזיז, 

 9הזאת של החיים בניגוד לתקופות אחרות אחרי המעצר בתקופה 

 10שהקפאתם לנו את הכספים ואני אומר פה בתוך הרכב של המשטרה 

 11 שבו נלקחנו למעצר אני אומר את האמירה הזאת. 

 12אוקי, תראה רמי, החוקר אומר לך 'במהלך היום בו בוצע חיפוש  ש:

 13בביתכם נשמעת מנחה את בתיה להשיב לנו את עניין הכסף את 

 14התשובה לפיה חלקתם את הכסף בין הבנקים לבית כי זה יותר נוח 

 15להשתמש ככה, מדוע הנחית אותה במה לעשות שהכסף,' ואז אתה 

 16מסביר שואל אותך למה אתה צריך להסביר לבתיה מה עושים עם 

 17אלף שקל וכו', 'כי בתיה לא  20הכסף שלכם אתה מסביר לא אומר 

 18ינה מצויה בשוטף?' ואתה מצויה בשוטף' החוקר אומר 'כי בתיה א

 19פה. אומרים  20אלף שקל,  20מוסיף 'ובניהול כספי הבית'. אל תגיד לי 

 20לך למה אתה צריך להסביר לבתיה את דרך ההתנהלות, את התרגולת 

 21 שלכם מה שאתה קורא לה פה ואתה משיב 'כי היא לא בעניינים'. 

 22על  חוקרים פושטים 5שעה קודם אנחנו יושבים בבית, החוקרים,  ת:

 23הדירה מכל צדדיה ואגב בתיה מתנדבת ובאה ושואלת אותי 'תגיד, יש 

 24לנו כספת להראות להם את הכספת?' אני אומר לה 'בוודאי, איזו 

 25שאלה, אפילו לפתוח להם את זה ולתת להם את הכל'. בתיה לא יודעת 

 26כסף, בתיה לא יודעת שאנחנו נמצאים כרגע  Yכסף או  Xאם יש בכספת 

 27אחוז מתזרים המזומנים שלנו במזומן  20את עם בנקודת הזמן הז

 28 בכספת. 

 29 זה ההסבר שלך למינוחים שנקבת בהם? כב' הש' לוי:

 30 כן.  העד, מר כהן:
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 1זאת אומרת לא יכולת להגיד בעברית פשוטה היא לא יודעת מה מצוי  כב' הש' לוי:

 2בכספת? ובחרת במינוח כללי יותר 'אינה מצויה בשוטף ובניהול כספי 

 3 מה שאתה אומר לי? הבית'? זה

 4 לא.  העד, מר כהן:

 5 אז תגיד לי מה אתה אומר.  כב' הש' לוי:

 6אני אומר שהיא פחות מצויה בכמה כסף יש וכמה יש בהוצאה כזאת או  העד, מר כהן:

 7אחרת, היא פחות מצויה בדברים של השוטף, כי זה לא מעניין אותה 

 8יש לה את הכסף. את בתיה המרכיב של הכסף יש לה את הכרטיס שלה, 

 9הפנקס צ'קים שלה, היא מוציאה כמה שהיא רוצה אז היא לא יודעת 

 10בדיוק בכל נקודת זמן מה יש, איפה יש, מה בשוטף קורה. זה הכוונה. 

 11אתם נכנסים פה לאיזו פינה שהיא ממש מיותרת, האמירה שלי היא 

 12אמירה שאני עומד מאחוריה, היא לא שונה, גם לא הייתי אומר את זה 

 13 , גם ברגע זה. בתיה לא מצויה בשוטף של הכסף. היום אחרת

 14 ובניהול כספי הבית? כב' הש' לוי:

 15 כנראה.  העד, מר כהן:

 16 זה יצא מפיך.  כב' הש' לוי:

 17 כן.  העד, מר כהן:

 18 אף אחד לא הכניס לך את זה לפה.  כב' הש' לוי:

 19כנ"ל, כבודו, בתיה היא צריכה כסף היא אומרת לי אני מוציאה כסף  העד, מר כהן:

 20מהכספת תוציאי. גם היום אנחנו מחזיקים כסף בכספת וגם היום זה 

 21 אחוז סדר גודל פלוס מינוס מההון העצמי שלנו.  20

 22שהתייחסת  765טוב, בסדר. עכשיו תראה, אני רוצה שתראה את ת/ עו"ד קרמר:

 23 אליו בראשית. 

 24אבל למה אתה צריך להגיד לה את זה? את זה אני לא מצליח להבין.  וי:כב' הש' ל

 25הרי היא בכל זאת אישה בוגרת ואני מאוד מכבד את היחס שלך אליה, 

 26 אז היא יודעת שנוח לה או שהיא גם לא יודעת מה נוח לה?

 27 לא הבנתי את השאלה כבודו.  העד, מר כהן:

 28לה להתנהל? או שהיא לא יודעת מה היא יודעת מה נוח לה? איך נוח  כב' הש' לוי:

 29 נוח לה?

 30 לא, היא יודעת.  העד, מר כהן:

 31 היא יודעת, לא? כב' הש' לוי:

 32 כן.  העד, מר כהן:
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 1 אחרת היא לא היתה, היא יודעת,  כב' הש' לוי:

 2 היא משתמשת חופשי בקופה הקטנה.  העד, מר כהן:

 3יא כסף מהכספת, למה יופי. אם היא יודעת מה נוח לה, שנוח לה להוצ כב' הש' לוי:

 4 אתה צריך להגיד לה להגיד למשטרה שככה נוח לה?

 5כי השוטרים שאלו אותנו בביתנו חצי שעה או שעה קודם למה אתם  העד, מר כהן:

 6 מחזיקים כל כך הרבה כסף בכספת, 

 7 נו, אז מה היא, אתה צריך להגיד לה מה להגיד? כב' הש' לוי:

 8גע למרות שמקליטים אותי ולמרות אני חשבתי שכן, שבאותו ר העד, מר כהן:

 9 שמצלמים אותי, זה נכון להגיד לה. 

 10 למה? כב' הש' לוי:

 11אתה מסביר למה, כי היא לא מבינה בזה. אין לה מושג איך אתם  עו"ד קרמר:

 12 מתנהלים עם כסף, זה אתה נתת את ההסבר לשאלה של השופט. 

 13 בסדר קרמר, אם זה מה שנוח לך אז בסדר,  העד, מר כהן:

 14 א עניין של נוח. ל ש:

 15 אני הסברתי את ההסבר, עניתי לכבוד השופט.  ת:

 16, אתה התייחסת אליו בראשית. 765בסדר גמור. עכשיו תראה את ת/ ש:

 17אתה שכרת את תמיר לעבודה וזה התנהלות מול הרואה חשבון כל מיני 

 18כמה לשלם לו וכו'. עכשיו, תאשר לי שזה מייל שאתה מתכתב עם 

 19 ה. הרואה חשבון, לא בתי

 20 לא.  ת:

 21 אתה לא מאשר? ש:

 22 אני מתקשה בלאשר לך את זה.  ת:

 23 תראה, אתה בראשית אמרת לשופט,  ש:

 24 אני מנסה לחפש פה רמי או בתיה,  ת:

 25 לא מופיע פה רמי או בתיה, אני כבר חוסך לך.  ש:

 26 כן.  ת:

 27 אתה אמרת פה לשופט ש'זו התכתבות בין בתיה לרואה החשבון שלנו', ש:

 28  יכול להיות. ת:

 29אני אומר לך שזה כל כך מושרש בך להציג את הדברים כאילו זה בתיה  ש:

 30שאתה עושה, שאפילו פה בראשית אתה ככה מציג את זה לשופט. איך 

 31 אתה יודע שזו התכתבות של בתיה?

 32 כי אני לא מתעסק, תשמע את זה מרואה החשבון כשהוא יהיה פה,  ת:
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 1 כן.  ש:

 2כל המשכורות כרגיל במרץ אז היא כותבת, הוא כותב 'חוץ מלילי  ת:

 3' זה התנהלות שוטפת בעניין של הוא שואל שאלות, 16.3שמסיימת ב

 4אנחנו עונים תשובות. לעיתים אני עונה, לעיתים היא עונה. אין פה איזה 

 5 משהו, 

 6 אז היא ענתה? ש:

 7 אני מעריך שזו התכתבות של בתיה עם רואה החשבון.  ת:

 8 הבנתי, עכשיו תגיד לי רגע, אתה,  ש:

 9 אבל מי ששכר את שירותיו של תמיר זה אני.  ת:

 10ראינו פה שבחשבוניות אתה היית כותב, צ'קים אתה היית כותב,  ש:

 11בענייני כסף היא לא מבינה, היא לא מצויה. אז היא תתכתב עם הרואה 

 12 חשבון איך בדיוק לעשות, 

 13 בוודאי. ת:

 14 כן? וודאי? ש:

 15  בוודאי. ת:

 16 , -עכשיו רמי, תראה, אתה כותב ל ש:

 17 אגב, זה יכול להיות, סליחה שאני קוטע אותך,  ת:

 18 שאתה מכתיב לה.  ש:

 19 שאני אומר לה כי היא שואלת אותי 'תגיד , מה לתת לסמיר כסף'.  ת:

 20 אז תגיד ככה.  ש:

 21 בהחלט יכול להיות.  ת:

 22 אז תגיד ככה.  ש:

 23 בהחלט יכול להיות.  ת:

 24 זה שהיא מקלידה זה משהו אחר.  ש:

 25זה לא שאני יושב לידה והיא מקלידה, אבל היא בהחלט יכולה לשאול  ת:

 26 'תראה, אייל שאל האם המשכורת היא כזאת או כזאת ומה לענות לו?'. 

 27 נו, אז זו המסקנה, היא כמו שליחה שלך.  ש:

 28לי, אל תגיד שליחה שלי, די, זה לא מכבד. היא לא, היא לא עובדת אצ ת:

 29 שנה.  50היא אשתי, היא החברה הכי טובה שלי 

 30 אתה מנחה אותה מה לרשום והיא רושמת. אתה רוצה,  ש:

 31 אתה רוצה להשתמש במינוח הזה? בבקשה.  ת:

 32 עכשיו תראה רמי,  ש:



 
 

 
 יפו -אביב בית המשפט המחוזי בתל 

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

 2019מאי  15 

 

 6117 

 1אני מאוד מקווה בשבילך דוקטור קרמר שבזוגיות שלך יהיה לך את  ת:

 2 הזוגיות שלי, 

 3 אין צורך, אין צורך לגלוש לזה, אין צורך, לא לגלוש לעניינים אישיים.  כב' הש' לוי:

 4 רמי, אני רואה שזה כל פעם יוצר חיכוך ואני לא מעוניין פה בחיכוכים.  עו"ד קרמר:

 5 אבל אתה משכת לשם.  העד, מר כהן:

 6 אני לא מזלזל באשתך, אני מסביר לך,  ש:

 7ומר לי שאתה לא כשאתה אומר שהיא שליחה שלי ואחר כך אתה א ת:

 8 מזלזל בה.

 9 אני מסביר לך איך אנחנו רואים את העובדות בשביל שאתה תתייחס.  ש:

 10אם אתה רוצה, סליחה, אם אתה רוצה להגיע למסקנה ואני אאשר לך  ת:

 11 אותה, 

 12 שמה? ש:

 13 אני מוכן לאשר לך את המסקנה,  ת:

 14 שמה? ש:

 15מוכן לאשר לך שפעילות פיננסית אני דומיננטי בה, אם אתה רוצה אני  ת:

 16את העובדה שפעילות מקצועית של הכנת עבודות אני מוביל ואני 

 17פרוייקטור, גם בחברת ב.כ עומר שהיא בבעלותה של בתיה הנה אני 

 18 מאשר לך את זה. 

 19 אז אני אשאל אותך שאלה פשוטה,  ש:

 20 אם זה עוזר, בבקשה.  ת:

 21ה אם אתה אומר לבתיה מה לכתוב, לשיטתך עכשיו היא כותבת, למ ש:

 22 אתה אומר פה לשופט 'זו התכתבות של בתיה עם רואה החשבון שלנו'?

 23 כי זו התכתבות של בתיה עם הרואה חשבון. ת:

 24טכנית זו התכתבות שלך כי אתה אומר לה מה להגיד. אתה אפילו כאן  ש:

 25 בבית המשפט אתה עושה את המשחקים האלה. 

 26מדינה דוקטור קרמר, אל תגיד לי משחקים. אתה הבאת לפה עדי  ת:

 27אלף שקל שאיגור ריז אומר שהוא כותב את  700ששילמת להם 

 28המיילים של נלי כי נלי לא יודעת לכתוב, אז אני יודע לכתוב מיילים 

 29ובתיה יודעת לכתוב מיילים, אני יודע לדבר עם רואה החשבון ובתיה 

 30יודעת לדבר עם רואה החשבון, אנחנו נפגשים איתו, אנחנו מדברים 

 31תבים איתו, הדברים הם משותפים. מי שדומיננטי איתו, אנחנו מתכ

 32 בדברים האלה זה אני. 
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 1 טוב.  ש:

 2 אם זה נותן לך מענה לצבר השאלות הזה, שמח שעזרתי.  ת:

 3אני אומר לך שזה אתה כותב. עכשיו תראה עוד דבר מעניין. באמצע  ש:

 4 100המייל, כתוב 'תודה, כמה עלה לנו עד היום? ייתכן שניתן לו לא רק 

 5 '. אתה רואה את זה?שעות

 6 כן.  ת:

 sent by my blackberry 7יפה. עכשיו שים לב מה כתוב מתחת,  ש:

smartphone. 8 

 9 יכול להיות שאני עניתי.  ת:

 10 כלומר שזה יצא מהטלפון שלך.  ש:

 11 בהחלט.  ת:

 12 אז מה אתה אומר פה לכבוד השופט שזו התכתבות של בתיה? ש:

 13כי אני מסתכל על הדברים שלפני ואחרי והם של בתיה, אם את זה לא  ת:

 14ראיתי, לא רציתי להטעות את בית המשפט הנכבד ואם אני עניתי את 

 15 השורה הזאת אז זה נשמע לי הגיוני בהחלט. 

 16 טוב.  ש:

 17מה אתה מחפש דוקטור קרמר? להראות שאני מטעה את בית המשפט?  ת:

 18 יותר?אתה רוצה לעשות תחרות מי מטעה 

 19תראה, עכשיו, שתי החברות גם ברק רעות וגם ב.כ עומר חדלו להיות  ש:

 20 פעילות אחרי שהתמנית כמנכ"ל משרד החקלאות. רק תענה. 

 21התשובה היא כן ואני אתן לך את ההיגיון שמאחורי זה. זו היתה  ת:

 22המלצתו של רואה החשבון שאומר ברגע שאתה בתפקיד ציבורי, פקיד 

 23כנס אליך לאחת מהחברות האלה הוא כסף ממשלתי, כל כסף שיי

 24שתמיד ייחשד כבלתי כשיר כי אתה היום פקיד. לכן מאחר ואתה בעצם 

 25הדומיננטי בפעילות העסקית גם של ב.כ עומר וגם של ברק רעות אני 

 26 מציע להקפיא את פעילות החברות, לא לסגור אותן, 

 27  אוקי. ש:

 28מיננטי בפעילות של להקפיא. זה נותן לך גם מענה לשאלה שלך מי דו ת:

 29החברות. לנו בנקודת הזמן הזאת, כשאנחנו מקפיאים את שתי החברות 

 30שאני נכנס למשרד החקלאות, מצב כלכלי בהחלט בסדר. אין לנו צורך 

 31לעשות עוד עבודות פרטיות מעבר למשכורת שאני מקבל ממשרד 

 32 אלף שקל.  45החקלאות וגם עודף של 
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 1 בתיה לא המשיכה בלעדיך? ש:

 2 שנים כולל בזמן הזה.  5ה המשיכה להתנדב במשטרת ישראל במשך בתי ת:

 3אוקי. עכשיו תראה, אתה בראשית סיפרת על העבודה המשמעותית  ש:

 4שבתיה עשתה, היא כתבה תקצירים וניתחה חומר וניתחה תב"עות וכו'. 

 5עכשיו תראה, אף אחד מהאנשים שהיה בקשר איתך או שהיה בקשר 

 6ים שלכאורה בתיה עבדה בהם, לא מסוגל עם ב.כ עומר אפילו בפרויקט

 7להגיד 'אני פעם אחת פגשתי אותה, דיברתי איתה על ענייני עבודה', מן 

 8 דמות כזאת שסיפרת עליה בראשית אבל היא מרחפת. 

 9אך טבעי הוא. אך טבעי הוא דוקטור קרמר שהם עובדים אצלי, כל  ת:

 10צלי, אנחנו האיתי בקרים והאילן בן יוספים וכל האחרים, הם עובדים א

 11משלמים להם כסף. הם לא צריכים להגיד לבתיה מה לעשות, לא 

 12צריכים לפגוש את בתיה בפגישות עבודה כשאני מסביר לך שתכלית 

 13העבודה של בתיה זה לסייע לי, זה שאיתי בקר לא ראה אותה, אז מה? 

 14איתי בקר גם נשאל על ידי העורך דין לגבי עבודתו בדיאלוג ושאלו אותו 

 15גש את אמנון אז הוא אומר לא, ושאלו אותו אם הוא פגש את אם הוא פ

 16אותה בחורה שאחר כך הפכתם את זה פה לצערי הרב לחוכא ואיטלולא 

 17שהיא היתה רחבת גוף, כבדת משקל. הוא נשאל פה וזה היה ובית 

 18המשפט העיר את תשומת ליבכם לעניין הזה, אז לא איתי בקר או 

 19ל בעלי התפקידים. כשאנחנו אחרים כמותו לא בהכרח פוגשים את כ

 20עשינו בפרויקט בחטיבה להתיישבות בצפון עבדו אנשים שאיתי בקר לא 

 21ראה אותם, הוא לא צריך לראות אותם. גם במקרה זה, כשאומרים 

 22 שאנשים לא פגשו את בתיה נראה לי טריוויאלי לחלוטין. 

 23ם לא, לא, רמי. זה לא אנשים לא פגשו את בתיה, זה אף אחד לא עבד ע ש:

 24 בתיה. זה לא אנשים. בוא נראה, אתה, 

 25 תשמע, יהיה פה בשבוע הבא רואה החשבון שלנו ותשאל אותו.  ת:

 26 בסדר גמור. עכשיו תראה,  ש:

 27 אז מה אתה אומר? שכן עבדו איתה? כב' הש' לוי:

 28לא, הדוגמה של הרואה חשבון שהוא במקרה עבד איתה, אבל זה שאיתי  העד, מר כהן:

 29אחרים בתחום התיירות או בתחום התחבורה לא בקר או אנשי מקצוע 

 30עבדו איתה, נכון מאוד. בתיה הרבה יותר טובה ממני בזכויות 

 31במקרקעין, בתב"עות בכאלה דברים, אז היא לא תעבוד עם איתי בקר, 

 32 היא תעבוד עם, 
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 1אבל אף פעם לא הרימה להם טלפון תגיד אתה יכול למסור לי איזה  כב' הש' לוי:

 2 נתון? 

 3 לא,  כהן:העד, מר 

 4 בכל זאת בעבודה, אפילו העוזרת שלי לפעמים מדברת עם הצדדים.  כב' הש' לוי:

 5 רוני בחורה מוכשרת, היא לא פקידה.  עו"ד וייס:

 6 נכון. אף פעם? כב' הש' לוי:

 7 שנים,  4כבודו, בדיון הקודם ישב פה עורך דין אריק שכנאי שעובד איתי  העד, מר כהן:

 8 מה הזאת. נתת את הדוג כב' הש' לוי:

 9 שנים אף אחד מהפרקליטות לא דיבר איתו,  4-ו העד, מר כהן:

 10 ובסוף הוא הבליח.  כב' הש' לוי:

 11 בסוף הוא הבליח, כן.  העד, מר כהן:

 12 אז היא לא הבליחה? כב' הש' לוי:

 13 לא, לא היא לא הבליחה,  העד, מר כהן:

 14 אז זה נשמע לך הגיוני? כב' הש' לוי:

 15 אדוני, אדוני, אם אפשר שהוא יצא אני יכול להאיר את בית המשפט.  עו"ד וייס:

 16 להאיר? אז לא היום, אחר כך. כן.  כב' הש' לוי:

 17תראה רמי, האמת שבית המשפט הקדים אותי אז אני אלך קצת קדימה  עו"ד קרמר:

 18בחקירה. אתה סיפרת שבתיה הכינה תמציות, איתי בקר ואילן שלחו 

 19 שהיא תסכם לך את החומרים האלה. נכון?לך חומר ואתה היית צריך 

 20 היא סיכמה לי ראשי פרקים בעיקר. כן.  העד, מר כהן:

 21 היא סיכמה לך, מסמכים לא הצגת אבל, שהיא סיכמה. לא משנה.  ש:

 22 אז לא הצגתי מסמכים, אז מה? ת:

 23 לא, אני שואל.  ש:

 24 תקשיב, יש לי,  ת:

 25 רגע.  ש:

 26 תקשיב, לא,  שאלת אז תן לענות.  ת:

 27 כן.  ש:

 28יש על המחשב שלי, קרי על ההארד דיסק הנייד שמצוי ברשותכם ואני  ת:

 29כבר שבועיים מאז החקירה הראשית שהיתה פה ואני מבקש מכם 

 30 עותק, עדיין לא הצלחתם להביא לנו אותו. 

 31 בסדר, אוקי.  ש:
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 1ומעניין למה, מעניין אם הסיבה היא שאתם רוצים להקשות עלי  ת:

 2 בחקירה, 

 3 רוצה את זה. אף אחד לא  ש:

 4 אז לא נותנים לי את היכולת להגן על עצמי כמו שצריך.  ת:

 5 ההארד דיסק אצלך.  ש:

 6יש שם, לא, ההארד דיסק שיש אצלי זה הארד דיסק שכבר השתמשנו  ת:

 7בו וכל חוקר מחשבים שאני הולך לשכור כבודו בעשרות אלפי שקלים 

 8את כדי לעשות את מה שהתביעה היתה אמורה לעשות ולהראות 

 9המהות של המסמכים ואנחנו מדברים על מספר סטים של מסמכים, 

 10מתי הם נכתבו, מתי הם הודפסו וכך הלאה, אתם לא עשיתם את זה, 

 11אתם לא הרמתם את הכפפה, אני אשלם עשרות אלפי שקלים ואני 

 12 אביא ולכן אני צריך הארד דיסק נייד נקי נטו. 

 13 מה שאתה צריך, תקבל.  ש:

 14שכילו אחרי שבועיים למצוא את הפיתרון, אבל אני אז אני מקווה שת ת:

 15 רוצה לחזור לתשובה, 

 16 עכשיו תענה לי לשאלה,  ש:

 17 לא, התשובה היא,  ת:

 18 בדיוק.  ש:

 19שבקרב מיליון המסמכים פלוס מינוס, אני לא ספרתי אותם, שיש  ת:

 20בהארד הדיסק הנייד שלי, יש המון מסמכים שלא הבאתי לפה, הבאתי 

 21כמה דוגמאות של מסמכים, הבאתי כמה דוגמאות של עבודות, לא 

 22 הבאתי את כל העבודות. 

 23הבנתי. עכשיו תראה, היה מגיע חומר מאילן בן יוסף, מבקר, מאחרים  ש:

 24והיא היתה, אמרת שהיה לה כושר ניתוחי והיא היתה מנתחת לך את 

 25 זה, מתמצתת לך, נכון?

 26 בחלק מהמקרים כן.  ת:

 27פעם אחת היא לא הרימה טלפון לאילן 'תקשיב אילן מה שכתבת פה  ש:

 28 אני לא לגמרי מבינה , אני עושה איזו סקירה לרמי'. 

 29 לדעתי לא, לדעתי היא לא הרימה לו טלפון,  ת:

 30 ה זה לדעתך לא, אילן אומר שהוא מעולם לא דיבר איתה. מ ש:

 31 אז אני אומר,  ת:

 32 אפילו לא יודע מי היא.  ש:
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 1לדעתי היא לא הרימה לו טלפון ולדעתי מה שהיא עשתה עבורי היה  ת:

 2 מצוין ולדעתי היא חסכה לי זמן רב בעבודות שעשיתי. 

 3 הבנתי. עכשיו בקר עבד איתך המון.  ש:

 4 שנים.  5פעמים במשך  4יתי לא, בקר עבד א ת:

 5יפה. אמרת שבתיה היתה עושה תקצירים וכו', דברים של בקר, פעם  ש:

 6 אחת היא לא מתקשרת לבקר ואומרת לו 'איתי, משהו פה', 

 7 אני דווקא שמעתי שבקר אומר שהיא דיברה איתו אבל בוא , ת:

 8בקר אמר שאולי פעם אחת היה משהו שילומי שהיית בחו"ל אולי היא  ש:

 9 וציאה לו תשלום, שהיית בחו"ל. ה

 10 אז להגיד שהיא לא דיברה איתו? ת:

 11אני דיברתי איתך על ענייני מקצוע, על התקצירים שהיא עושה. פעם  ש:

 12אחת היא לא שואלת אותו 'בוא'נה איתי, אני לא מבינה את הקטע הזה 

 13 אולי תסביר לי? נתעמק בזה ביחד?'.

 14 למה? ת:

 15 לא? ש:

 16 למה? ת:

 17 אני שואל. ש:

 18 למה? :ת

 19 התשובה שלך היא כן? לא? ש:

 20 התשובה שלי שלא היתה צריכה אז היא לא התקשרה.  ת:

 21הבנתי. עכשיו, היא עושה כאלה תקצירים טובים, ראשי פרקים וכו',  ש:

 22 שתעביר גם לשאר חברי הצוות, 

 23לא, זה לא עובד ככה דוקטור קרמר זה לא עובד ככה. בוא אני אלמד  ת:

 24עבודה. כשאני מבקש לעשות עבודה בתחום אותך איך אנחנו עושים 

 25התיירות או בתחום התחבורה לצורך הדוגמה אני מפעיל אנשים אחד 

 26שעושה עבודה בתחום זכויות מקרקעין, אחד שעושה עבודה בתחום 

 27חברתי, אחד בתחום תעסוקתי, יש אנשים שעושים עבודות שונות 

 28נהל בתחומים השונים. האינטגרציה  נעשית בדרך כלל על ידי מ

 29 הפרויקט שזה אני. למשל במשרד התיירות שעבדנו, 

 30 אני מדבר איתך על אינטגרציה, אני מדבר על תעביר מסמך.  ש:

 31 אז אני מדבר איתך על אינטגרציה.  ת:

 32 כן.  ש:
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 1במשרד התיירות שעבדנו מי שזכה במכרז במשרד התיירות זה חברת  ת:

 2אמן, אמן העסיקה אותי כפרוייקטור שם אבל היו עוד אנשים, אני לא 

 3דיברתי עם כל האנשים של אמן, מי שדיבר איתם היתה בחורה בשם 

 4 ענת גורן ששמעתם אותה. לא כל עבודת צוות היא נעשית שכולם ביחד. 

 5הבנתי. תראה, זלמה, ענת זלמה גורן עבדה איתך המון. בחורה סופר  ש:

 6 אינטליגנטית, 

 7 אכן.  ת:

 8פעם אחת היא לא דיברה עם בתיה על התקצירים שהיא כותבת? על  ש:

 9הראשי פרקים? על הניתוחים? שיחה אחת בכל ההיסטוריה המשותפת 

 10 שלכם?

 11 נכון.  ת:

 12 אוקי.  ש:

 13 היא התקשרה אלי, ענת נמצאת כרגע בחו"ל ואתמול  ת:

 14 נו.  ש:

 15ענת חברה שלי, ענת בקשר בינאישי מעולה איתי, הקשר של ענת ושלי  ת:

 16הוא ביום, הוא בלילה, הוא בשבת, אז היא לא מדברת עם בתיה, אז 

 17 מה?

 18 הבנתי. פעם אחת היא לא שמעה על ניתוח שבתיה עשתה.  ש:

 19הכי טובה היא לא צריכה, היא המנתחת, ענת מהנדסת תעשיה וניהול  ת:

 20 במזרח התיכון. 

 21 אז אתה צריך גם בתיה שתנתח לך? ש:

 22 לא, אני צריך את בתיה לדברים אחרים. בתיה לא עשתה על ענת בקרה.  ת:

 23 אמרת פה שבתיה עשתה ניתוחים.  ש:

 24 לא עשתה ניתוחים על ענת.  ת:

 25 טוב,  ש:

 26יושב פה אמנון ברטל שהוא נשיא, היה, אני לא יודע אם זה עדיין  ת:

 27קף, נשיא איגוד מהנדסי תעשיה וניהול בארץ, והוא לקח את ענת בתו

 28לארגון הזה כי היא יודעת לעבוד מצוין. אני תכננתי לקחת את ענת חוץ 

 29מהעבודות שהיא עשתה איתי, להיות העוזרת שלי במשרד התיירות. 

 30 ענת בחורה עשר. 
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 1זה בדיוק מה שאני אומר לך. טוב, עכשיו תראה, דיברת על אנשים  ש:

 2נתנו לך שירותים, שקנית מהם שירות, אילן, איתי, קנית מהם ש

 3 שירותים, נכון?

 4 כן.  ת:

 5 אז בוא נדבר על אנשים שאתה נתת להם שירותים.  ש:

 6 אוקי.  ת:

 7יש אבנר קופל, יו"ר איגוד הכדורסל. הוא היה, קיבל ממך שירות, נכון?  ש:

 8 ?לפי מה שאתה מספר, מבתיה. בתיה עבדה בשביל הארגון. נכון

 9 תשאל.  ת:

 10 אני שואל. בתיה נתנה שירות לאיגוד? ש:

 11 כן.  ת:

 12 איך קופל לא מכיר אותה? אין לו מושג מי היא.  ש:

 13 16.1.2012-כי אם תקרא את המסמך של הצעת התקשרות שנכתב ב ת:

 14כותבת בתיה הצעת התקשרות וקופל מקבל את ההצעת התקשרות 

 15 לפחות לפי דיווחו של מר קליסקי ואומר לקליסקי, 

 16 זה לא מה שקליסקי אמר.  ש:

 17 לא רק שהוא אמר, הוא גם כתב,  ת:

 18 קליסקי אמר,  ש:

 19 ני, אם תרשה לי לסיים את המשפט א ת:

 20 הוא הראה את זה לקופל אבל בוא תמשיך.  2013-שב ש:

 21 לא, אתה מדבר על מסמך אחר.  ת:

 22 תאמין לי, אני יודעת בדיוק,  ש:

 23 לא, לא, לא,  ת:

 24 אוקי. בוא תמשיך.  ש:

 25 אדוני מבלבל ואנחנו ניגע גם במסמך האחר.  ת:

 26 טוב. בבקשה.  ש:

 27הצעת התקשרות קליסקי לקח לטענתו את המסמך הזה שבתיה כותבת  ת:

 28ומעביר אותה לקופל וקופל אומר לו אני ממנה אותך לטפל בעניין הזה, 

 29גם העברית שהוא השתמש שם במשפט היא לא עברית בסדר, אני לא 

 30זוכר בדיוק את הנוסח שלו, קופל ביקש ממני להיות איש הקשר עם 

 31בתיה או משהו בסגנון. הקשר בין בתיה לאיגוד הכדורסל היה מול 

 32אופן ישיר, זה שבתיה עשתה עוד פעילות אחר כך מול אשים קליסקי ב
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 1חיצוניים זה סרט אחר, בהתאחדות הכדורסל או באיגוד הכדורסל 

 2 בתיה עבדה רק מול קליסקי. 

 3 אין בעיה.  ש:

 4 אדוני, אני מתנצל אבל יש לי בקשה צנועה.  עו"ד וייס:

 5 כן.  כב' הש' לוי:

 6 דקות?  10אפשר הפסקה של  עו"ד וייס:

 7 למה? הש' לוי:כב' 

 8פשוט אדוני, יש לנו דאבל בוקינג, שני העתקים הגיעו לפרקם בדיוק  עו"ד וייס:

 9לאותו שלב ויש נאשם בפרשיה אצל כבוד השופטת מרגולין שביקשנו 

 10שם לדחות את הדיון אדוני וזה היה בלתי אפשרי וגם הוא נחקר 

 11 בחקירה נגדית. 

 12 אתם שני עורכי דין.  כב' הש' לוי:

 13דקות.  10-אני יודע ולכן עורך דין חימי שם, צריכים אותי שם אדוני ל וייס:עו"ד 

 14דקות. אין לי, אדוני, אגב  10-אז אני מבקש הפסקה, לא תיקח יותר מ

 15 אתמול היתה לי בעיה דומה ואני מצטער וביקשנו,

 16 זה לא מקובל עלי שקובעים דאבל בוקינג,  כב' הש' לוי:

 17 , אנחנו ביקשנו לדחות עו"ד וייס:

 18 היתה הפסקה. אז מודיעים לפני כן,  כב' הש' לוי:

 19 10-אדוני, לא אבקש עוד הפסקה, זו הפסקה עכשיו אחת ויחידה ל עו"ד וייס:

 20דקות. אני מתנצל שאני מפריע ובאמת לא תכננו גם. רוצים אותי שם 

 21 שניה באולם. 

 22 טוב.  כב' הש' לוי:

 23 לי אין בעיה כבודו להמשיך ללא,  העד, מר כהן:

 24 

 25  )המשך לאחר הפסקה(

 26 

 27 כן, הדיון מתחדש לאחר הפסקה. המשך חקירה נגדית לעורך דין קרמר.  כב' הש' לוי:

 28רמי, הראיתי לך שנותני השירותים שלך לא עבדו עם בתיה, התחלנו  עו"ד קרמר:

 29לדבר על אנשים שהיו לקוחות שלך ואמרתי לך שקופל, אם נלך צעד 

 30 ויקט של בתיה. אחורה, לשיטתך איגוד הכדורסל זה פר

 31 ניסינו, כן.  העד, מר כהן:

 32 מה? ש:
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 1 כן.  ת:

 2 אני רואה שאתה רושם, מה? ש:

 3 כדורסל פרויקט של בתיה. אני רוצה להתייחס לזה.  ת:

 4 הבנתי. אוקי.  ש:

 5 אם אין לך התנגדות.  ת:

 6לא, לא, תרשום. עכשיו, אתה רואה? קופל לא מכיר את בתיה, אף אחד  ש:

 7 לא מכיר את בתיה, באיגוד חוץ מקליסקי, 

 8זה נכון מאוד, גם אותי אף אחד באיגוד חוץ מקופל וקליסקי לא  ת:

 9 מכירים. 

 10 בסדר. אבל אותך קופל כן מכיר.  ש:

 11 דקות.  3-קופל פגש אותי ל ת:

 12 דיבר איתך על העסקה. איתך הוא דיבר.  ש:

 13 על העבודה.  ת:

 14 עשיתם עסקה, גם עבודה זה עסקה? ש:

 15 לא.  ת:

 16נתייחס לזה רגע ככה. עכשיו תראה, אז בעצם אתה אומר  על העבודה, ש:

 17יש שני אנשים מהאיגוד שהיו בתמונה מולי, קופל וקליסקי. קופל לא 

 18מכיר את בתיה וקליסקי שמכיר את בתיה אומר 'היא לא עשתה שום 

 19עבודה' זו היתה עסקה של תקציב תמורת עמלה. זאת אומרת מה שאני 

 20לכל הסיפור של הכדורסל, שבסוף גם  מנסה להגיד לך בלי להיכנס כרגע

 21בסיפור של הכדורסל העדים הרלבנטיים אין להם מושג מי זו בתיה, 

 22 כלומר הם לא יכולים להצביע על העבודה שלה. 

 23 לא, אתה,  ת:

 24 את המעורבות שלה.  ש:

 25 אתה מאוד לא מדייק.  ת:

 26 אוקי. אז תסביר.  ש:

 27 כי קליסקי, אם אתה תיקח את כל העדויות שלו,  ת:

 28 קליסקי העיד פה.  ש:

 29כן. כן. תיקח גם את העדויות שלו במשטרה, גם את העדות שלו פה, גם  ת:

 30את ההיכרות שלו עם בתיה, גם את זה שכבוד השופט אמר שקליסקי 

 31 מפתה את בתיה, 

 32 זה אתה אמרת, אתה סיפרת כאלה סיפורים.  ש:
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 1 אני לא אמרתי מפתה.  ת:

 2 לא, לא מפתה.  ש:

 3 אני אמרתי שהוא ניסה לפתות אותה לדבר עבירה, נכון, לזיוף מסמך.  כב' הש' לוי:

 4 נכון.  העד, מר כהן:

 5 זה מה שאמרתי.  כב' הש' לוי:

 6 אתה מסכים, קליסקי לא אומר, אומר שבתיה לא עבדה? עו"ד קרמר:

 7לא, קליסקי התראיין לעיתונים ואמר שבתיה עבדה, למה אתה מסיט  העד, מר כהן:

 8 את העניין הזה?

 9 אוקי, אנחנו נגיע לכל זה בכדורסל. יש מישהו בכדורסל לטענתך,  ש:

 10 קליסקי.  ת:

 11 שיודע שהעיד שבתיה עבדה? ש:

 12 קליסקי.  ת:

 13 טוב. אנחנו נגיע לנושא הכדורסל.  ש:

 14 מה שאתה אומר זה שהוא העיד פה?  כב' הש' לוי:

 15 באופן כללי, קודם כל הצד המעשי, זאת אומרת בצד,  העד, מר כהן:

 16 אני לא קורא עיתונים ואני לא פוסק לפי הכתבות.  ' לוי:כב' הש

 17כבודו, בצד המעשי הוא פגש אותה, הוא דיבר איתה, הוא שלח לה  העד, מר כהן:

 18 חומרים. 

 19אבל מה הוא אמר, אתה אומר לי שהוא אמר פה, אני לא זוכר. הוא  כב' הש' לוי:

 20 אמר פה שהיא עבדה?

 21 ני. אני לא זוכר להגיד לאדו העד, מר כהן:

 22 אז אני זוכר רמי.  עו"ד קרמר:

 23 אני לא זוכר להגיד.  העד, מר כהן:

 24 טוב.  כב' הש' לוי:

 25 רמי,  עו"ד קרמר:

 26 הוא אמר,  עו"ד וייס:

 27 הוא אמר, תפסיק להפריע.  עו"ד קרמר:

 28 לא, כן, הנאשם נחקר.  כב' הש' לוי:

 29אני אומר לך שהוא הסביר שהיתה עסקה מול רמי כהן של תקציב כנגד  עו"ד קרמר:

 30 עמלה, שוב עבודה, הוא אמר שהמסמכים נוצרו בדיעבד. 

 31 דבר ראשון חברי,  עו"ד וייס:

 32 אל תענה.  עו"ד אבן חן:
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 1 חברי אבל לא מדייק, חברי מטעה, זה לא מה שהוא אמר.  עו"ד וייס:

 2 ות. למה אתה מתערב? תן לו לענ עו"ד קרמר:

 3אני לא, אני מתנגד, אני לא מתערב, אני מתנגד. אני רוצה שהוא יצא,  עו"ד וייס:

 4 הנאשם יצא ואני אסביר. 

 5 טוב.  עו"ד קרמר:

 6 אין צורך. אמרת שהוא לא מדייק. במה הוא לא מדייק? כב' הש' לוי:

 7במה הוא לא מדייק, קליסקי אמר אדוני אני חושב גם בחקירתו  עו"ד וייס:

 8בחקירתו הנגדית, דבר ראשון אמר שרמי אמר לו בזמן  הראשית וגם

 9 אמת שהוא לא עובד בעמלות, 

 10 לא, לא, לא,  כב' הש' לוי:

 11 זה לא נכון,  עו"ד קרמר:

 12 ושבתיה תעבוד אדוני, הוא אומר את זה שהוא אמר את זה,  עו"ד וייס:

 13  )מדברים ביחד(

 14 הו. אתם, אם יש התנגדות אתם תפנו למראה מקום, ז כב' הש' לוי:

 15 בסדר.  עו"ד קרמר:

 16 כן.  כב' הש' לוי:

 17 אני אגיע לכדורסל בהמשך.  עו"ד קרמר:

 18 הלאה.  כב' הש' לוי:

 19 תראה,  עו"ד קרמר:

 20דוקטור קרמר, אני רוצה ברשותך להעיר הערה כוללת, גורפת, שקשורה  העד, מר כהן:

 21שנה  20-22גם למקרה של קליסקי. כבודו, לוקחים פה תקופה של 

 22שעשיתי הרבה דברים ויש בה הרבה כתבי אישום, הרבה סעיפים בכתב 

 23 האישום ומצפים שאני אזכור מה קליסקי מה אמר איפה. 

 24 אף אחד לא מצפה, אתה אמרת שהוא אמר, לא, אדון כהן,  כב' הש' לוי:

 25 אני לא זוכר,  העד, מר כהן:

 26 אז תגיד אני לא זוכר.  כב' הש' לוי:

 27אני לא זוכר אם קראתי את זה בפרוטוקול או שמעתי את זה באולם או  העד, מר כהן:

 28 קראתי את זה בעדות שלו במשטרה. 

 29א אמר, אתה לא חייב לזכור שום דבר. א' אתה לא חייב להגיד מה הו כב' הש' לוי:

 30ואם אתה לא זוכר תגיד שאתה לא זוכר, אף אחד לא מצפה שום דבר. 

 31אני לא יודע מאיפה אתה שואב את הציפייה הזאת. תגיד, מישהו פעם 

 32 אמר לך לתשובה לא טובה לא זוכר?
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 1 לא.  העד, מר כהן:

 2 לא זוכר. כן, הלאה. מה המשקל שלה זה משהו אחר, אתה יכול להגיד  כב' הש' לוי:

 3עכשיו תראה, בתיה לכאורה עשתה עבודה עבור החטיבה להתיישבות,  עו"ד קרמר:

 4 היתה חלק מצוות העבודה, לפי המסמכים, לפי מה שהעדת. 

 5 נכון.  העד, מר כהן:

 6 מה? ש:

 7 נכון.  ת:

 8 נסימי מהחטיבה לא מכיר אותה.  ש:

 9ימי, כולל לכיש, אני אגיד לך, אף לא אחד מהאנשים שמנית כולל נס ת:

 10כולל תל שילה, לא מכירים את בתיה, לא עבדו מול בתיה. בתיה עבדה 

 11 בעיקר מולי ובעיקר בתחומים, 

 12יפה, כלומר שב.כ עומר מתקשרת בהסכמים, אנשים לא עובדים מול  ש:

 13 בתיה. 

 14 זה נכון.  ת:

 15אוקי. עכשיו תראה, שוב אני חוזר איתך לכדורסל. סיפרת פה שחלק  ש:

 16ל בתיה בכדורסל זה היה הנושא של הקמת שדולה, מהעבודה ש

 17שהחולה שוקמה )לא ברור( פאינה. עכשיו, כשנגיע לכדורסל אני אראה 

 18לך שהשדולה זה בכלל לא היה בשביל האיגוד, זה היה בשביל פאינה, 

 19אנחנו נגיע לזה. אבל מה הפואנטה כרגע? גם פאינה לא אמרה מילה על 

 20ורסל, בכלל לא ידעה איך היא קשר של בתיה לפרויקט הזה של הכד

 21 קשורה.

 22 מה אתה רוצה לומר לי דוקטור קרמר? ת:

 23אני אומר לך שכל בן אדם שהעיד פה שלכאורה לפי המסמכים ולפי  ש:

 24הטענות שלך היה אמור להיות לו מגע כלשהו עם בתיה בעניין מקצועי, 

 25 לא מסוגל להגיד שהוא מילה החליף איתה, 

 26לומר את זה יותר בבירור, אף לא אחד  אני לא יודע אם אני יכול ת:

 27מהגופים שעבדנו איתם עבד חזיתית מול בתיה. אם אתה רוצה להגיד 

 28לי חטיבה להתיישבות אני אגיד לך אתה צודק, אם אתה רוצה להגיד 

 29 לי אתה, 

 30 זה מעבר לחזיתית, אף אחד מהם גם לא ידע שהיא עובדת.  ש:
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 1חטיבה להתיישבות ואם  אבל אני המתנתי שתסיים את השאלה. אם זה ת:

 2זה לכיש ואם זה תל שילה ואם זה איגוד הכדורסל חוץ מקליסקי, אף 

 3 לא אחד מהאנשים האלה עבד מול בתיה, זה נכון, זו עובדה נכונה. 

 4לא לא עבד מול בתיה, רמי תבין רגע משהו אף אחד מהאנשים האלה  ש:

 5 גם לא מסוגל להגיד שהוא ידע שבתיה עובדת, שהיא קשורה, 

 6 גם תמורת,  ו"ד וייס:ע

 7 תקשיב, עזוב נו,  העד, מר כהן:

 8 כן.  כב' הש' לוי:

 9אדוני, חברי אומר הם לא ידעו, חברי אומר שהם קיבלו, אתה רוצה  עו"ד וייס:

 10 שהוא יצא?

 11 לא.  עו"ד קרמר:

 12חברי אומר שהם קיבלו את הדו"חות, אדוני, את הדו"חות דיווח שהיה  עו"ד וייס:

 13 הם לא ידעו?כתוב שהיא עבדה אז 

 14 הם אומרים לא מכירים אותה, אין לנו מושג,  עו"ד קרמר:

 15אבל לא ידעו, הם אומרים אנחנו לא ידענו אם היא עבדה או לא עבדה  עו"ד וייס:

 16 אבל הם ידעו שהיא מוצהרת ושהיא עובדת ושהם שילמו כסף על זה. 

 17 לא שהיא עובדת, שהיא מוצהרת.  עו"ד אבן חן:

 18 הרת, והם שילמו כסף, הם לא אומרים לא שמענו את השם. שהיא מוצ עו"ד וייס:

 19 זה כל מה שאמרתי,  עו"ד קרמר:

 20 אז לא אמרת,  עו"ד וייס:

 21 אז תציגו, אולי הכוונה בזמן אמת.  כב' הש' לוי:

 22 הכוונה,  עו"ד קרמר:

 23 אדוני, זה בזמן אמת, מה זאת אומרת? עו"ד וייס:

 24 ו שהיא עושה את העבודה. בזמן שהעבודה נעשתה הם לא ידע כב' הש' לוי:

 25 העבודות נעשו בכמה שלבים כי יש לך כמה דו"חות התקדמות,  עו"ד וייס:

 26 אני חושב שהשאלה שלו שבזמן,  כב' הש' לוי:

 27 שהם לא ראו אותה,  עו"ד וייס:

 28 הם לא ידעו שהיא עושה,  כב' הש' לוי:

 29 כן.  עו"ד קרמר:

 30 התקדמות אז הם לא ידעו?לא נכון אדוני, אם הם קיבלו דו"ח  עו"ד וייס:

 31 מושיק.  העד, מר כהן:

 32 הוא מציג לו תזה. מותר לו.  כב' הש' לוי:
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 1 מושיק, תודה.  העד, מר כהן:

 2 אבל הוא לא אומר, כמו,  עו"ד וייס:

 3 מושיק, תודה.  העד, מר כהן:

 4 זו תזה, מותר להגיד לו.  כב' הש' לוי:

 5 תודה.  העד, מר כהן:

 6 הוא אמר,  כב' הש' לוי: 

 7דוקטור קרמר אני עוזר לך באמירה שלך. בזמן אמיתי בתיה לא דיברה  העד, מר כהן:

 8עם נסימי ולא דיברה עם ניסים נחום מלכיש ולא דיברה עם איתי בקר 

 9אלא על דברים שאינם קשורים למראות האבידה. בכל הדיווחים של 

 10המקומות שבהם היא עבדה ולא עבדה בכל מקום, השם בתיה רשום 

 11החתימה על המסמכים היא חתימה של בתיה במקומות בהם  בריש גלי,

 12 היא עבדה או בהם חברת ב.כ עומר התקשרה. 

 13 יפה. עכשיו,  עו"ד קרמר:

 14 בוא תגיד לי אם יש משהו שהוא לא ברור ואני ארחיב.  ת:

 15ברור מאוד, אבל אני אגיד לך מעבר לזה. אתה מציג את זה כאילו היא  ש:

 16בן אדם אחד שבא ואומר משפט כמו כן  לא רק עבדה מולם ישירות. אין

 17כן רמי אמר לי בזה בתיה מטפלת בבק אופיס. אין בן אדם שבא ואומר 

 18רמי אמר לי תן לי על זה אני אתייעץ עם בתיה, כי היא מנתחת תב"עות 

 19 כל כך טוב אז תן לי לשבת איתה על זה בבית , 

 20 למה אני צריך לבקש דוקטור קרמר? ת:

 21 ש דבר כזה.אני שואל אותך אם י ש:

 22למה אני צריך לבקש , סיוון מבקש מעורך דין אלדד אישורים לכל מיני  ת:

 23 דברים?

 24 מה זה קשור לסיוון? ש:

 25מה זה קשור לזה שבתיה שעובדת אצלי בפרויקט הספציפי היא תבקש  ת:

 26 אישור מניסים נחום? מה הקשר?

 27רמי, אתה מתאר פה דמות דומיננטית, עשתה לך סיכומים, מומחית  ש:

 28תב"עות, זה לא רק שהיא לא עבדה מול אנשים ישירות. אין בן אדם ב

 29 אחד שמסוגל להגיד 'רמי אמר לי על זה הוא הולך לשבת עם בתיה'. 

 30 למה שיגידו?  ת:

 31זה בית המשפט  –אני מציג את העובדות, אחרי זה השאלה מה זה אומר  ש:

 32 יקבע. 
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 1 בתיה היא מלכה. שבית המשפט יקבע. אני רק יכול להגיד לך שמבחינתי  ת:

 2 בסדר גמור אבל זה לא קשור לעניין. ש:

 3 זה קשור לעניין. זה קשור לעניין.  ת:

 4 בסדר.  ש:

 5היא עושה עבורי עבודות שמתאימות לי, המשאב העיקרי שלי כבודו  ת:

 6במהלך השנים האלה הוא משאב הזמן. בתיה היא הפרמטר המרכזי 

 7חלקם אנשי מקצוע שחוסך לי במשאב הזמן, גם האנשים שאני שוכר ש

 8הם לא חוסכים לי זמן, הם מביאים לי ידע. אבל האנשים שאני שוכר 

 9כדי שיוציאו לי כתבות מאינטרנט או שיעשו עבודות משרדיות או 

 10שיעשו עבודות מקיפות, משיקות, זה סוג של אנשים שבאים לחסוך לי 

 11זמן. אתה תסתכל על הדו"חות של הדיווחים של השעות גם בחטיבה, 

 12כיש, גם במקומות אחרים, אתה תראה מה בתיה עושה, לימוד, גם בל

 13 כתיבה, הכנה, היא לא כותבת את העבודה. 

 14טוב. עכשיו תראה, אתה הסברת פה לבית המשפט בראשית שהיית  ש:

 15רוצה שבתיה תגיע להעיד עבורך כעדת הגנה ושדווקא העובדה שהיא 

 16מאוד שהיא לא מגיעה עשויה לפגוע בך. בעצם אמרת 'אני הייתי שמח 

 17תעיד, אני לא יכול להרשות את זה מידיעה ברורה שזה בהחלט יכול 

 18להזיק העובדה שהיא תגיע' כתוב בפרוטוקול, כמובן שהכוונה היא 

 19לעובדה שהיא לא 'תגיע לפה אבל אין לה את התעצומות נפש לעשות 

 20את זה, אני לא אתן' כלומר אתה היית שמח שהיא תבוא להעיד אבל 

 21 ת זה, זו החלטה שלך. אתה לא נותן א

 22אז המושג החלטה שלי הוא מושג מטעה, ההמלצה של הרופאים שלה  ת:

 23בעיקר של הפסיכיאטר שלה היא אל תחשפו את בתיה לאירוע הזה, 

 24בתיה נמצאת בפוסט טראומה מהמשפט, בתיה הודתה בדברים שהיא 

 25לא עשתה ותעזבו אותה שם, אל תתנו לה להיכנס יותר לעומק. גם זה 

 26 ספיק ברור?היה מ

 27 כן. במה היא הודתה שהיא לא עשתה? שהיא לא זייפה מסמכים נגיד? ש:

 28לא, אתה האשמת אותה בשיבוש הליכי משפט ובשאר הדברים אתה  ת:

 29 ירדת מזה. 

 30 אבל מסמכים מזויפים היא כתבה, גם לשיטתך.  ש:

 31 לא.  ת:

 32 מה לא? ש:
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 1 לא,  ת:

 2 היא לא ישבה עם קליסקי,  ש:

 3 אני אומר לך שהם לא מזויפים.  ת:

 4 אמרת שהיא הכניסה תיקונים, שינויים,  ש:

 5זה טיוטות שנכתבו, אני  מתאר לעצמי שגם בפרקליטות ברחוב הסורג  ת:

 6 יש טיוטות על המחשבים.  1

 7 הבנתי. טוב.  ש:

 8זה, זה בדיוק הדוגמה ששם מערכת הבקרה כבודו, שאדוני לא כל כך  ת:

 9אהב את ההסבר שלי בהקשר של מה זה בקרה, זה בדיוק הדוגמה 

 10 שמערכת הבקרה שלנו תפסה דברים בעודם באיבם ומנעה את השגיאה. 

 11אוקי. עכשיו בעצם אתה אומר שבגלל מצבה הנפשי אתה לא מביא  ש:

 12 אותה לעדות, נכון?

 13  נכון. ת:

 14 עכשיו תגיד, אתה יודע שאנחנו לא יכולים להביא אותה לעדות מטעמנו.  ש:

 15 בערך.  50עדים שהבאתם מתוכם רק  470כן, אני יודע שיש לכם  ת:

 16אתה יודע שאנחנו לא יכולים להביא את אשתך לעדות נגדך. עכשיו  ש:

 17 תגיד, אתה מתכוון לפנות בבקשה למשל להעיד אותה בתנאים נוחים? 

 18 לא.  ת:

 19 מהבית בווידאו? ש:

 20 הבעיה היא לא תנאים.  ת:

 21 הבנתי.  ש:

 22 דוקטור קרמר, הבעיה היא לא תנאים, אני רוצה להסביר,  ת:

 23 תסביר, תסביר.  ש:

 24 אני רוצה להסביר ושתבין רק מה שאני אומר, תנסה להיות קשוב רגע.  ת:

 25 מאה אחוז.  ש:

 26שהן בעיות בתיה במצב נפשי לא טוב, מעבר לבעיות הרפואיות שלה  ת:

 27שמלוות אותה הרבה שנים ורק התעצמו לאחרונה, בתיה במצב נפשי 

 28לא טוב, החשיפה שלה למשפט היא חשיפה שמפרקת אותה ולכן זה לא 

 29קשור לתנאים, זה לא קשור לווידאו, זה לא קשור לזה שכבוד בית 

 30המשפט הנכבד יבוא אליה הביתה, זה לא קשור לזה, זה קשור לעצם 

 31 משפט, השיחה לענייני ה

 32 הבנתי.  ש:
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 1יושבת פה הבת שלי שהיא מכירה את זה, אנחנו לא משוחחים  ת:

 2 בנוכחותה של בתיה על המשפט. 

 3אוקי. אני מבין. עכשיו, אתה הסברת פה כמה פעמים שישבת פה הרבה  ש:

 4 זמן ולמדת תהליכים ומה האפשרויות, 

 5 ניסיתי כמיטב יכולתי ולמדתי מהטובים ביותר.  ת:

 6ן לפנות בבקשה להגיש את ההודעות שלה במשטרה אתה מתכוו ש:

 7 בהסכמה?

 8 לא, אני חושב שהיה לכם דיון בעניין הזה וקיבלתם החלטות.  ת:

 9 עזוב אותם, אתה מסביר לי שהמצב הוא,  ש:

 10למה אני אעזוב אותם? הם עורכי הדין שלי, הם מקבלים ימבה כסף.  ת:

 11 הם עולים לי ימבה כסף.  

 12 אתה מסביר לי שהבעיה, אתה מסביר שהבעיה היא המצב הנפשי.  ש:

 13ברגע שאתה סגרת עסקת הסדר טיעון שגם על זה צריך לדבר יותר  ת:

 14לעומק, שלקחתם אותנו לגישור אצל כבוד השופט גלעד נויטל וסגרתם 

 15שם הסדר טיעון בלי לדון בגישור ולו סעיף אחד כי ידעתם שפה אצל 

 16הזה זה לא יעבור אז אל תבוא ותגיד לי כבוד השופט בבית המשפט 

 17עכשיו שאתה רוצה לקחת את העדויות שלה, אתה סגרת איתה 

 18סעיפים שזה זיוף מסמך וזה רישום כוזב במסמכי תאגידי  3שבמקום 

 19וזה שיבוש הליכי חקירה אתה הולך רק עם שיבושי הליכי חקירה ורק 

 20א תרצו את זה העונש, הקנס והעונש על תנאי ותרצו את זה תקבלו, ל

 21זה לא תקבלו. בתיה מכורח המציאות ועצם מצבה הרפואה החליטה 

 22 שבהעדר תעצומות נפש זה מה שהיא עושה. 

 23הבנתי. עכשיו תראה רמי, אני בעיקרון לא נכנס איתך לדברים שהם  ש:

 24ביננו לבין עורכי הדין שלך וחברי משה וייס, עורך דין וייס יתקן אותי 

 25שביקש להעביר את הדיון לגישור, אם אני אם אני טועה אבל לדעתי מי 

 26 זוכר נכון עורך דין וייס ואני, זה לא בהכרח היינו, 

 27לא, לא, אם עורכי הדין של ההגנה חשבו שההודעה של גברת כהן לא  עו"ד וייס:

 28תעבור כאן בבית המשפט לאור השיטה אגב שהיא, אגב כנראה עדיפה. 

 29יה גישור אדוני, הלכנו ואמרנו לכם את זה ואמרנו לכם צריכים, לא ה

 30 בהסכמה בהסדר סגור באמתלה של גישור כדי שההסדר יעבור. 

 31 פשוט שהלקוח שלך פונה,  עו"ד קרמר: 

 32 לא, הוא יודע את זה, )לא ברור(.  עו"ד וייס:
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 1 הבנתי. טוב, תראה רמי, אני לא שאלתי אותך על ההודעה,  עו"ד קרמר:

 2החקירה, בכל הכבוד יש פקודת ראיות.  רגע, אבל אדוני, אני מתנגד לקו עו"ד וייס:

 3חברי לא יכול להגיד לו למה אתה כן מביא את בתיה או למה אתה לא 

 4 מביא את בתיה. זאת לא, 

 5 הוא מספר.  עו"ד קרמר:

 6 הוא סיפר, עו"ד וייס:

 7 הוא מספר למה,  עו"ד קרמר:

 8 אין בעיה, הוא הסביר,  עו"ד וייס:

 9 מה ההתנגדות? כב' הש' לוי:

 10 הקו הגנה הזה לא לגיטימי.  עו"ד וייס:

 11 למה הוא לא לגיטימי? כב' הש' לוי:

 12הוא לא לגיטימי אדוני כי יש פקודת ראיות. פקודת הראיות חוסמת את  עו"ד וייס:

 13 הפרקליטות מלהביא אותה, 

 14 אני לא מביא אותה.  עו"ד קרמר:

 15 הנאשם, רגע,  עו"ד וייס:

 16 מה קשור? כב' הש' לוי:

 17נאשם לא חייב להביא, אין שום הוראת חוק כזאת, אגב גם עיינתי קצת  עו"ד וייס:

 18בפסיקה לא ראיתי מעולם שאמרו שאי הבאת מי שמוגדר בחוק 

 19כמישהו אני אומר, לא חובה להעיד שאומרים שזה ירבוץ לחובת הצד 

 20 שלא הביא אותו בניגוד לעדים אחרים, חיפשתי אגב פסיקה בנושא. 

 21 וא מבסס את טענת ההגנה שלו, לא, אבל כשה עו"ד אבן חן:

 22 )מדברים ביחד(

 23 משקל, שהם עדות שמועה. אבל הקו,  עו"ד וייס:

 24 עורך דין וייס,  כב' הש' לוי:

 25 אבל אדוני, הניסיון לעקוף את פקודת הראיות בדרך כזאת, עו"ד וייס:

 26 איך עוקפים את הפקודה? עו"ד קרמר:

 27 כי אתם,  עו"ד וייס:

 28 טוב, בסדר.  כב' הש' לוי:

 29 זה לפי דעתי קו חקירה לא לגיטימי.  עו"ד וייס:

 30 

 31 

 32 
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 1 

   2 

 3 החלטה

 4ההתנגדות נדחית. ההימנעות מהעדת העדה שהנאשם מייחס לה חלק משמעותי מההסדרים 

 5 בהתנהגות היא חשובה לצורך הערכת גרסתו. 

 6 

 7   במעמד הנוכחים.ט י' אייר תשע", 2019במאי  15ניתנה והודעה היום, 

  8 

 9 

      ______________ 10 

 11 , שופט ירון כהן      

 12 

 13רמי, אז אני אדייק את השאלה שלי. אני לא מדבר על ההודאה של  עו"ד קרמר:

 14בתיה, אני שואל האם בכוונתך, אתה הסברת שהיא לא מעידה מטעמים 

 15בריאותיים ואני מכבד את זה. אני שואל האם בכוונתך לפנות בבקשה 

 16 כמה?להגיש את ההודעות שלה במשטרה בהס

 17 תרשה לי להתייעץ עם עורכי דיני ואני אשיב לך דבר.  העד, מר כהן:

 18 בסדר גמור. מצוין. טוב.  ש:

 19דוקטור קרמר, תן לי לעשות עוד הפסקה מתודית בבקשה. כבודו, אני  ת:

 20כשראיתי את ההסדר טיעון שעליו חתמה אשתי, רציתי להבין מה זה 

 21הדין להסביר לי,  הסדר טיעון, לא הכרתי את זה. ביקשתי מעורכי

 22קראתי מה שנקרא חסד"פ, קראתי בספר של דוקטור מאור, ניסיתי 

 23להבין מה זה הסדר טיעון. ראיתי שבחוק הסדר הדין הפלילי יש איזה 

 24סעיפים ואין שם אף סעיף שמדבר על הסדר טיעון בשיטה כפי  250-260

 25שהם באים, קובעים מה יהיה האישום, במה היא תודה ומה יהיה 

 26  העונש.

 27 אבל היא לא חייבת להסכים.  כב' הש' לוי:

 28 היא לא חייבת להסכים. היא לא חייבת להסביר.  העד, מר כהן:

 29 מה זה )לא ברור( הזה? אתה צריך להסביר, לא אנחנו.  עו"ד קרמר:

 30 תרשו לי רבותי. רבותי, אני לא הפרעתי לאף אחד מכם.  העד, מר כהן:

 31 אני הסברתי כבר, אמרתי,  עו"ד וייס:

 32 מושיק, אני מבקש לא להפריע לי. למה זה לא ברור?  עד, מר כהן:ה
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 1 מתנצל.  עו"ד וייס:

 2 כן.  כב' הש' לוי:

 3כבודו, בסופו של דבר הסתכלתי על סטטיסטיקות שמדברות שרוב  העד, מר כהן:

 4האישומים נגמרים בהסדר טיעון וכך הלאה והבנתי כשבאנו לשופט 

 5 אשר, אחר לאולם של אדוני שראיתי איך הוא מ

 6 מספיק עם זה, כן.  כב' הש' לוי:

 7אני לא, אני רוצה שאדוני יבין את הבעיה שלי בנושא של הסדר הטיעון  העד, מר כהן:

 8של אשתי. לא היתה לה ברירה אלא לחתום על זה בסיטואציה שהיא 

 9 היתה, זה הכל, זה מה שאני רוצה לומר. 

 10יתך מילה על ההסדר, אתה אני לא מדבר על ההסדר. רמי, לא דיברתי א עו"ד קרמר:

 11 רק מכניס את זה כל הזמן. 

 12לא, אתה מדבר איתי על זה שאתה רוצה להביא את בתיה ואני אומר  ת:

 13 לך, 

 14 אני לא אמרתי, שאלתי אם, ש:

 15אני בשביל להביא את העדויות של בתיה או לחילופין להביא את בתיה  ת:

 16 לעדות יש לי קווים אדומים, את בתיה אני לא אביא לעדות, 

 17 בסדר גמור.  ש:

 18 וזה לא משנה אם אני אכנס לבית סוהר.  ת:

 19 בסדר גמור.  ש:

 20 זה הכל. ת:

 21 אוקי.  ש:

 22 יש אישור רפואי על מה שאתה אומר? כב' הש' לוי:

 23 כן. אדוני רוצה לראות? אני אדאג להביא.  מר כהן:העד, 

 24לא, אני לא רוצה לראות שום דבר, זו שיטה אדווירסרית, בית המשפט  כב' הש' לוי:

 25 מקבל, 

 26 אנחנו נגיש בחקירה חוזרת.  עו"ד וייס:

 27 אני מבקש להגיש את האישורים של בתיה.  העד, מר כהן:

 28 ך התקופה שבתיה עוד, אגב, חלקם הוגשו אגב אדוני במהל עו"ד וייס:

 29נביא לו את האישורים הכי מעודכנים, יש מלפני חודשיים שלושה  העד, מר כהן:

 30 אישורים. 

 31עכשיו תראה, בשורה התחתונה מה שהראיתי לך, ב.כ עומר היתה עוד  עו"ד קרמר:

 32כלי אצלך מהשיקולים העסקיים שלך, עוד משהו על הלוח שרמי כהן 
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 1, עכשיו בוא נראה 88סת לעניין הזה בנ/השתמש בו, זה הכל. אתה התייח

 2מה קורה פה. בעצם כמה חברות שאתה קשור להם פה מגישות הצעה 

 3 למכרז?

 4דוקטור קרמר, אני רוצה להסביר לך את המסמך הזה כי השאלה שלך  ת:

 5 היא שאלה שהיא שגויה מאי הבנת המסמך. 

 6 בבקשה, אני מקשיב.  ש:

 7הוא תהליך סדור של  תהליך יציאה למכרז בחטיבה להתיישבות ת:

 8החטיבה להתיישבות. אתה יכול לרשום לפניך שמהנדס, אדריכל 

 9החטיבה עונה לשם יואל ריבלין יובא לפה בעדות בקרב ארבעת העדים 

 10 שאני מביא יואל ריבלין יבוא. 

 11 אוקי.  ש:

 12השיטה הנוהגת בחטיבה להתיישבות לפחות נהגה אז בתקופה הזאת  ת:

 13 להתיישבות ובמאגר הספקים, שיש מאגר ספקים של החטיבה 

 14 כמו שכתוב פה.  ש:

 15במאגר הספקים, לא, במאגר הספקים של החטיבה להתיישבות יש בין  ת:

 16מאות לאלפי חברות שמשויכות על פי קטגוריות מסוימות. בשיטת 

 17 5-10העבודה של החטיבה זה לפני יציאה למכרז בתחום מסוים לקחת 

 18ן אנחנו יוצאים למכרז כזה חברות רלבנטיות לסוג העבודה ולהגיד לה

 19 וכזה, מי מכם שרוצה להגיש מוזמן להגיש. 

 20 נכון.  ש:

 21המסמך הזה שאתה מראה לי פה הוא מסמך שבו יואל ריבלין ושלום  ת:

 22 נסימי כותבים לוועדת המכרזים, 

 23 פונים לכמה חברות, שהם רוצים לפנות לחברות האלה,  ש:

 24ות שאותן אנחנו רוצים, חבר 7חברות. יש פה  7, 5, 3תשמע, יש פה  ת:

 25 אליהם אנחנו רוצים לשלוח את ההצעה למכרז. 

 26 יפה.  ש:

 27 ועכשיו לשאלתך.  ת:

 28כן. אז אני אומר שיש לך כמה כלים על השולחן, יש לך את ב.כ עומר,  ש:

 29 יש לך את אמן שאתה בקשרים הדוקים, יש לך את ברק רעות, 

 30 נכון.  ת:

 31 והם משמשים אותך. תגיד, אמן,  ש:

 32 אמן לא משמשת אותי.  ת:
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 1 בהצעות,  ש:

 2 מיליון שקל בשנה, היא משמשת אותי? 500-600אמן חברה של  ת:

 3תגיד רמי, ההצעות פה של ב.כ עומר ושל ברק רעות מי קבע את גובה  ש:

 4 הצעת המחיר?

 5הסיפור פה הוא לא הצעת המחיר. הצער המחיר הוא החלק המינורי  ת:

 6 20אחוז ועל מחיר  80ל איכות בהצעות האלה. ההצעות האלה בנויות ע

 7 אחוז והמרכיב הדומיננטי זה בעיקר הסיפור של האיכות, מי, 

 8 מי כתב את ההצעות? כב' הש' לוי:

 9ההצעות האלה נכתבו, האחת על ידי איתי בקר והאחרת על ידי מישהו  העד, מר כהן:

 10 אחרי שתיכף אני אסתכל ואני אומר לך מי זה. 

 11תה ניגש עם שתי חברות זה מגדיל את הסיכויים שלך אוקי. עכשיו, כשא עו"ד קרמר:

 12 לזכות. 

 13 סיכויי הזה גדלים.  ת:

 14 טוב.  ש:

 15 יתרה מזאת, חברה בבעלות אישה כמו ב.כ עומר מקבלת עוד נקודות.  ת:

 16אוקי. עכשיו, תאשר לי שבתיה גם לשיטתך לא היתה מעורבת בפעילות  ש:

 17יודע למי  של החברות, אתה, אני אגיד לך בחקירה במשטרה אתה

 18 השווית אותה? את בתיה. 

 19 לא, אבל בטח למישהו בכיר.  ת:

 20 אני אזכיר לך, אתה השווית אותה לשרי אריסון.  ש:

 21 מתאים.  ת:

 22ואמרת, שאלו אותך בפרויקט מסוים אם בתיה עבדה אז אתה אומר  ש:

 23לחוקרים 'מה הקשר? שרי אריסון עובדת בבנק הפועלים? מה קרה 

 24 אתה גם אישרת, לכם?'. אתה גם אישרת, 

 25דוקטור קרמר, אתה שוב, אתה אומר לי משהו, אתה לא מראה לי את  ת:

 26 הנייר, אתה לא מראה לי מה היה לפני זה, 

 27 בבקשה.  ש:

 28 מה היה אחרי זה,  ת:

 29 תראה את התמליל.  ש:

 30 שנים בחקירה.  5ואתה מצפה ממני להגיד בעל פה משהו שהיה לפני  ת:

 31. בבקשה, בוא ניתן לך את כל 112עמוד  16.8.15תראה את התמליל  ש:

 32 העמוד ואת כל העמוד שאחריו. 
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 1 למה את כל העמוד ולא את כל התמליל? ת:

 2 אתה תקרא עכשיו )לא ברור( קראת את כל התמליל? ש:

 3 קראתי חלקים של לפני ואחרי.  ת:

 4 י עמודים. טוב, אם תרצה עוד בית המשפט יעזור לנו עם זה. יותר משנ ש:

 5 אני מזכיר לך שאני פה בשמירה על זכות השתיקה.  ת:

 6 אבל אתה גם מדבר מידי פעם.  ש:

 7לא, אני אומר לך שאני פה שומר על זכות השתיקה, זה שלקחתי את  ת:

 8הדוגמה של שרי ובשביל הגילוי הנאות אני מכיר אותה באופן אישי, זה 

 9ני שומר על זכות הבאתי את זה לצורך הדוגמה אבל זה חקירה שבה א

 10 השתיקה. 

 11 זו התשובה שלך? ש:

 12 כן.  ת:

 13 בוא אני אגיד לך מה אמרת. עיינת מספיק? אתה לא רוצה לעיין עוד? ש:

 14אם אתה מתכוון לשאול אותי שאלות על משהו שהייתי בזכות  ת:

 15 השתיקה, בבקשה. 

 16אוקי. שואלים אותך פה על עבודה ספציפית 'מה היתה מידת מעורבותה  ש:

 17ה בעבודה הזו, האם היא נטלה חלק כלשהו בביצוע העבודה?' של בתי

 18, אתה אומר 'אני שומר על זכות 32שורה  112זה אני מקריא לך מעמוד 

 19השתיקה' ואז אתה אומר 'מה הקשר ששרי אריסון עובדת בבנק 

 20הפועלים? מה קרה לכם?' החוקר אומר לך 'לא הבנתי' ואז אתה אומר 

 21זה אומר שהיא צריכה לעבוד  'בתיה היא הבעלים של החברה אז

 22בפרויקט?' איפה שבסוגריים זו מילה לא ברורה, 'זה שרי אריסון עובדת 

 23 בשיכון ובינוי?'.

 24 אני רואה את זה.  כב' הש' לוי:

 25 מה השאלה? העד, מר כהן:

 26ואז החוקר אומר לך 'אז תגיד לי שהיא לא עובדת' ואתה אומר 'לא, אני  עו"ד קרמר:

 27היא לא עבדה' השאלה היא פשוטה, אתה אומר שבפרויקטים האלה 

 28 בעצמך בחקירה, 

 29 מה אני אומר? 'לא'? ת:

 30'אני אומר שבפרויקטים האלה היא לא עבדה, אז מה?', אני אומר לך  ש:

 31דבר פשוט, אתה במילים שלך משווה אותה לשרי אריסון ומסביר היא 

 32 בעלים היא לא עובדת. זה בדיוק מה שאני אומר לך פה, בתיה לא עבדה. 
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 1דוקטור קרמר, בכל מקום שבו יש דו"ח שעות שבו רשום מי עבד וכמה,  ת:

 2אני עומד מאחורי זה גם אם אני לא חתום על הטופס ואני במקרה 

 3שדוקטור קרמר מדבר אינני חתום על הטופס, אני עומד מאחורי מה 

 4שכתוב. עשינו את כל השעות ואף יותר. בתיה עבדה בכל מקום שרשום 

 5 בתיה היא עבדה. 

 6 כן? ש:

 7 כן.  ת:

 8 טוב. אנחנו עוד נחזור.  ש:

 9 נחזור.  ת:

 10 , מי זה עוזי?494-8אוקי. עכשיו, רמי, אני רוצה שתראה פה מייל ת/ ש:

 11, אני לא זוכר את פרטיו אבל מאחר וכתוב פה 2012-הנייר הזה הוא מ ת:

 12שמוליק קריפמן זו מועצה איזורית רמת נגב ויכול להיות שמדובר על 

 13 ה מנכ"ל החברה הכלכלית של המועצה, בהחלט ייתכן. עוזי חבשוש שהי

 14 אוקי. ולמה אתה שולח את הקורות חיים ואת הפרופיל? ש:

 15 לדעתי כי רצו להעסיק אותי שם במשהו.  ת:

 16 אז למה אתה שולח את הפרופיל? שמה? ש:

 17 השאלה שלך לא ברורה, אתה הולך למקומות,  ת:

 18 אתה יודע, רוצים להעסיק אותך,  ש:

 19אז אתה שולח פרופיל חברה שלך, אתה שולח קורות חיים שלך, אתה  ת:

 20 שולח רקורד שבו אתה יכול להראות מה כישורייך. 

 21 כי מה זה אמור לעשות? ש:

 22לתת לאותו גוף שמנסה להעסיק אותך או ששוקל להעסיק אותו, רקורד  ת:

 23 על מי אתה ומה אתה יודע לעשות. 

 24 הבנתי.  ש:

 25 המסמך הזה.  אני חושב שזה המהות של ת:

 26 בסדר גמור.  ש:

 out of the blue , 27אבל הוא עומד ככה  ת:

 28, 'בהמשך לפגישתנו עם שמוליק קריפמן מצורפת out of the blueלא  ש:

 29פרופיל חברת בת )לא ברור( רשימת פרויקטים מדגמית )לא ברור( 

 30 וקורות חיים'.

 31 יכול להיות.  ת:

 32 בסדר.  ש:
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 1 ברמת נגב?יש איזה כתב אישום שקשור  ת:

 2ממש לא. תראה, אתה העדת בראשית על כך שהיית ממקימי ישראל  ש:

 3 ביתנו  ושהיה לך קשר חברי עם ראשי המפלגה. אני לא אחזור לזה. 

 4 אני גם אמרתי שאני גאה בזה.  ת:

 5נכון. טוב, עכשיו תראה, העובדה שהיית חבר של ליברמן היא  ש:

 6 מזכיר לך. התפרסמה בתקשורת. אתה צריך רק לענות, אני 

 7הייתי חבר של ליברמן, זה התפרסם בתקשורת וגם היום אני חבר של  ת:

 8 מר ליברמן, 

 9לא, רמי, הוא התכוון שכשאתה מהנהן לא שומעים את זה ברמקול אז  עו"ד וייס:

 10 היית יכול. 

 11 אז התשובה היא כן ואני חבר שלו ואני גאה בזה שאני חבר שלו.  העד, מר כהן:

 12אחרי שחזרת מהמחלה בתקופה של בחירות  2002-כשיו, בבסדר. ע עו"ד קרמר:

 13 הטילו עליך כל מיני משימות מהמפלגה, נכון?

 14 נכון.  ת:

 15 בדיוק.  ש:

 16 לא הטילו עלי משימות, התנדבתי לבצע משימות.  ת:

 17אוקי. עכשיו, גם כשלא היה לך תפקיד פורמלי עדיין היית מקורב  ש:

 18 לישראל ביתנו. 

 19 התשובה היא נכון.  ת:

 20אוקי. אני אגיד לך, אתה הגדרת את זה בחקירה שלא היית פעיל  ש:

 21 במפלגה, היית צמוד למפלגה. 

 22 אני מוכן לאמץ את ההגדרה הזאת פעם נוספת, כן.  ת:

 23עזרת להכין תוכנית מדינית  2005או  2004אוקי. עכשיו, סיפרת שבשנת  ש:

 24 ביטחונית עבור מצע המפלגה. 

 25 זה נכון.  ת:

 26 צוות גדול.  בעניין הזה ריכזת ש:

 27בעניין הזה ריכזתי צוות שכלל גם אנשי מפלגה וגם אנשים מבחוץ וגם  ת:

 28אנשים מצה"ל וגם אנשים מהאקדמיה, פרופ' לדמוגרפיה ולגיאוגרפיה 

 29ואנשי ביטחון ואת האלוף אורי שגיא ואת האלוף עמידרור ועוד רבים 

 30 אחרים שנתנו לי את האיפכא מסתברא לגישה שלנו. 

 31 ם המפלגה היתה העבודה הזאת.אוקי. מטע ש:

 32 העבודה הזאת היתה בעבור המפלגה.  ת:



 
 

 
 יפו -אביב בית המשפט המחוזי בתל 

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

 2019מאי  15 

 

 6143 

 1 בעבור המפלגה. קיבלת שכר? ש:

 2 לא.  ת:

 3לא. עכשיו, אני לא אלאה אותך ואת בית המשפט, יש פה בתכתובות  ש:

 4 , אתה שולח מיילים לחברי כנסת בעניין הזה, עניין, 518, ת/1124ת/

 5 יכול להיות. ת:

 6 גדול ומכובד.  אתה קראת לזה צוות ש:

 7 בהחלט יכול להיות.  ת:

 8 אוקי. מי הטיל עליך את המשימה הזאת? ש:

 9 אביגדור ליברמן.  ת:

 10 אביגדור ליברמן. תקשיב, זה עבודה רצינית.  ש:

 11 שאני אענה לך שאני איש רציני? ת:

 12 בסדר, אני מסכים איתך. אתה דמות במפלגה הזאת בישראל ביתנו? ש:

 13 לך,  דוקטור קרמר, אני אעזור ת:

 14 כן. ש:

 15אני דמות במפלגה, אני ממקימי המפלגה, אני קשור לאנשים במפלגה  ת:

 16שנים האחרונות אני לא מחובר  4-בטבורה הרבה שנים, לצערי הרב ב

 17 למפלגה אבל אני עדיין חבר של ליברמן. 

 18 אוקי. וזה גם ידוע, לא הסתרת את זה.  ש:

 19 מה פתאום.  ת:

 20 כולם ידעו את זה.  ש:

 21 דוקטור קרמר, אני גאה בזה.  ת:

 22. אתה שולח לפאינה 1125בסדר גמור. עכשיו, אני רוצה שתראה את ת/ ש:

 23איזה שהוא נייר, העידה פה בעדות הראשית ששלחת לה את זה כידיד, 

 24נכון? עכשיו השאלה שלי אליך היא כזו, אתה כותב לה בסוף 'זוהי 

 25מה הכוונה? תמצית נושאים. אם תחליטו להעמיק בכך אעשה זאת', ל

 26 קודם כל מי זה תחליטו?

 27מפלגת ישראל ביתנו למיטב זכרוני אני לא בקיא בתאריכים, בין השאר  ת:

 28בגלל גילי המופלג זה לא מתחבר, זה היה אחרי תקופת בחירות ובחנו 

 29את האפשרות של להציג תוכנית לדיור בר השגה כי אחד מהנושאים 

 30יור בר השגה לקבוצות שהציק ועדיין מציק במדינת ישראל זה העדר ד

 31אוכלוסייה רבות. פה אני כותב לפאינה כמנכ"לית המפלגה בתקופה 

 32גם חברת כנסת, אני כותב לה שהעבודה מסתמכת על נתוני  2012הזאת 
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 1בנק ישראל, מחקר בטכניון, שיחות עם מנכ"לי חברות בניה ועם 

 2סמנכ"ל שסיים את תפקידו במנהל מקרקעי ישראל. זאת אומרת אני 

 3את האפשרות שאני אוביל עבודה נוספת ואני אעשה אותה מציג 

 4 בהרחבה. 

 5 אוקי,  ש:

 6 התובע שאל האם, מי זה 'אם תחליטו'. כב' הש' לוי:

 7 בבקשה? העד, מר כהן:

 8 התובע שאל מי זה 'תחליטו'? כב' הש' לוי:

 9'אם תחליטו' זה ברמה המפלגתית, אני לא, אני לא יודע אם זה פאינה  העד, מר כהן:

 10אם זה איווט ליברמן מחליט, אם יש איזה וועדה שמחליטה,  מחליטה,

 11מי מופקד על זה. היה בדרך כלל היו ממנים חבר כנסת שיהיה אחראי 

 12על תחום, ובסיפור הזה היו מספר חברי כנסת שנגעו בזה, אז 'אם 

 13 תחליטו' זו אמירה כוללת שפאינה מבחינתי מנכ"לית המפלגה לנציגה. 

 14 תה, אם הם היו מחליטים זה היה בתשלום?הבנתי וזה הי עו"ד קרמר:

 15 לא.  ת:

 16לא. אוקי. עכשיו, תגיד, מי זה. רגע, לפני מי זה. ליברמן עצמו היה  ש:

 17מעורב בניסיון למנות אותך לתפקיד של מנכ"ל חברת הפחם, נכון? בוא 

 18 . 1141ת', ת/-תראה את ה

 19תיות ליברמן לא היה מעורב בניסיון למנות אותי. ליברמן היה שר התש ת:

 20והחברה לאספקת פחם היתה חברה שמתואמת על ידי משרד 

 21התשתיות. החברות הממשלתיות אגב כפופות לרשות החברות אבל 

 22מתואמות על ידי משרד ממשלתי. ליברמן המליץ ליושב ראש 

 23הדירקטוריון ג'קי אבן לבחון את המועמדות שלי לנהל את החברה 

 24ניתי למ"מ על ידי לאספקת פחם ובמהלך תקופה של מספר חודשים מו

 25רשות החברות בעניין הזה ובתום החודשים האלה לא הסתייע ואם 

 26 תרצה אני אפרט לך, 

 27 לא צריך.  ש:

 28שניסו פשוט לסחוט את ליברמן שיעשה, שיוותר על שימוע לדירקטורים  ת:

 29בחברה לאספקת פחם שנחשד כאילו הם מעלו בתפקידם ומר ליברמן 

 30נדרש לעשות להם שימוע אני  אמר אני לא אעשה כזה דבר, אם אני

 31אעשה להם שימוע ומתוקף כך החליטו באותו דירקטוריון למצוא איזה 

 32 שהיא סיבה פרוזאית לשחרר אותי מתפקידי כמ"מ מנכ"ל. 
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 1 טוב.  ש:

 2 מה שאתה מראה לי פה,  ת:

 3זו היתה תשובה לשאלה האם ליברמן היה מעורב בניסיון למנות אותך  ש:

 4 למנכ"ל חברת הפחם?

 5  כן. ת:

 6 אפשר להגיד כן.  ש:

 7לא, אתה לא תגיד מה התשובות, אתה תגיד לי מה השאלות ואני  ת:

 8 ברשותך אשיב כפי שאני מוצא לנכון. 

 9 בסדר. עכשיו תגיד, מי זה דאוד רוטמן.  ש:

 10דוד רוטמן היה איש שב"כ שהגיע יחד עם ישראל חסון למפלגת ישראל  ת:

 11אותו לקבוצת המטפלים  ביתנו והוא היה בחור שסיפחנו אותו, צירפנו

 12 במתנדבים.

 13 הבנתי. כלומר שהוא היה גם פעיל בישראל ביתנו.  ש:

 14 הוא היה פעיל מתקופה מאוחרת בטיפול במתנדבים בישראל ביתנו.  ת:

 15אוקי. עכשיו, גם הוא ידע שאם רוצים להגיע לליברמן אתה זה אופציה  ש:

 16 טובה מאוד, נכון?

 17 תך, זה קשור לחברה לפחם?סליחה? אני פשוט לא יורד לסוף דע ת:

 18 לא, עזוב, סיימנו.  ש:

 19 סיימנו. הבנתי. עכשיו בבקשה, אני,  ת:

 20. למה רוטמן צריך עזרה שלך 494-107כן, תראה את המוצג, זה ת/ ש:

 21 בהעברת מסרים לאיווט?

 22 אולי כי אני שחקן אצל איווט? ת:

 23אוקי. ענת זלמה שאמרת שהיא אישה אינטליגנטית ומבינה עניין וכל  ש:

 24הסופרלטיבים, אמרה שהיא הבינה שהיית איש חזק ומשמעותי 

 25 במפלגת ישראל ביתנו . 

 26 אינטליגנטית.  ת:

 27 רוטמן אינטליגנטי וקלט את זה, זלמה אינטליגנטית וקלטה את זה,  ש:

 28ם וידוע בציבור בקרב זה מפורסם דוקטור קרמר, זה לא סוד. מפורס ת:

 29אנשי עסקים, בקרב אנשים פוליטיים, בקרב מועצות איזוריות ובקרב 

 30 חברות כלכליות, 

 31 שאלה,  עו"ד וייס:

 32 סליחה,  עו"ד קרמר:
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 1אני לא מבין, הוא אישר בפה מלא שהוא ממקימי וקשור והוא הוא  עו"ד וייס:

 2פה  ישראל ביתנו אז אני לא מבין את הקו חקירה. אדוני מביא לנו

 3 , הוא אישר את העובדה הזאת, בוא נחסוך, 2012, 2001-מסמכים מ

 4 למה אתה קוטע באמצע התשובה? עו"ד קרמר:

 5 כי אני רוצה,  עו"ד וייס:

 6 אני רק מציע,  עו"ד קרמר:

 7 מה ההתנגדות?  כב' הש' לוי:

 8 אין התנגדות.  עו"ד וייס:

 9 פעם הבאה תחכה לסוף התשובה.  עו"ד קרמר:

 10 אני שואל מה ההתנגדות.  כב' הש' לוי:

 11אני אומר אדוני שכאשר עובדה שמצוינת בכתב אישום היא לא נתונה  עו"ד וייס:

 12שאלות  100במחלוקת אז חברי גם יכול לחסוך זמן ולא לשאול עליה 

 13 והדבר השני אדוני פתחנו את חוק העונשין, 

 14 אני אתמול הסתכלתי,  העד, מר כהן:

 15יק. זה באמת יקצר עכשיו. מה התכלית של לא, לא, מספיק. מספ כב' הש' לוי:

 16 העניין?

 17התכלית זה לעלות את זה וסיימנו האמת. הגענו לפרק חדש, אבל אני  עו"ד קרמר:

 18 רק מבקש חברי שבפעם הבאה שיש לך התנגדות, חכה לסוף התשובה. 

 19 אין בעיה.  עו"ד וייס:

 20 הוא התחיל את התשובה, זה לא מתאים.  עו"ד קרמר:

 21 בעיה.  אין עו"ד וייס:

 22 כן.  כב' הש' לוי:

 23 דוקטור קרמר, אני רק אשלים משפט,  העד, מר כהן:

 24 אתה לא חולק על העובדה הזאת? כב' הש' לוי:

 25לא רק שאני לא חולק, אני גם הסתכלתי אתמול בספר החוקים ומצאתי  העד, מר כהן:

 26 שלהיות חבר בישראל ביתנו ולהיות מקורב לאיווט ליברמן זה לא פשע. 

 27אבל לא כל מה שעושים פה זה פשע. כשאדון וייס ביקש לצאת להפסקה  לוי: כב' הש'

 28זה גם לא פשע. מדברים פה גם דברים שלא פשעים. מה זה התשובה 

 29 הזאת פתאום? כל דבר זה לא פשע אז לא מדברים? כן. 

 30 רמי.  עו"ד קרמר:

 31 כן.  העד, מר כהן:

 32  תראה, סיפרת על הקשר שלך עם פאינה בראשית, גם פה, ש:
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 1 כן.  ת:

 2אפשר לתמצת את העניין, אני אקריא לך משפט ואתה תתייחס אליו,  ש:

 3'בינך לבין פאינה היה קשר אישי קרוב, היו ביניכם יחסי אמון, נהגתם 

 4לשוחח בטלפון, הייתם מתייעצים בעניינים מקצועיים, שיחות אישיות, 

 5 מפגשים חברתיים, גם עם בני זוג', זה מדויק?

 6 עדיין נכון.  ת:

 7 אוקי. עכשיו, היא גם לפעמים היתה מגיעה אליך בשבתות הביתה.  :ש

 8 נכון.  ת:

 9נכון. עכשיו, ברוב המקרים שהיית יושב איתה, בתיה לא היתה  ש:

 10 מצטרפת.

 11 נכון.  ת:

 12 , אגב גם פה, 805עכשיו, אני רוצה שתשמע שיחה בינך ובין פאינה, ת/ ש:

 13 אני רוצה להגיד לך שאני מוגבל,  ת:

 14 במה? ש:

 15 יש לי תקלת אוזניים,  ת:

 16 כן.  ש:

 17 אם תיתן לי תמליל זה,  ת:

 18 גם תמליל. גם וגם.  ש:

 19אבל אם אתה צריך את השיחה בשביל שאחרים ישמעו זה בסדר, אני  ת:

 20 ברשותך רק אסנן חלק מהרעשים. 

 21טוב. גם פה אני אשמיע לך רק חלק מהשיחות כי התייחסת בראשית  ש:

 22 לדברים. 

 23 בבקשה.  ת:

 24 אני אומר לא הבנת, הוא שם אטמים, אטמים כדי לא לשמוע את מה,  עו"ד וייס:

 25 אני שומע, אני רק שומע את זה מסונן.  העד, מר כהן:

 26 זה מה שהוא הבנתי, שהוא שם אמצעי עזר שעוזר לו לשמוע.  עו"ד קרמר:

 27 לא.  עו"ד וייס:

 28 לא, שמצמצם את הרעשים.  העד, מר כהן:

 29 שמצמצם, שמחליש את הרעש כי הוא לא רוצה לשמוע.  עו"ד וייס:

 30רגע, לפני שאתם משמיעים. שאני אבין את התשובה שלך לגבי, בינך  כב' הש' לוי:

 31היה קשר קרוב שרעייתך לא היתה חלק ממנו? זו  1לבין הנאשמת 

 32 התשובה?
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 1התשובה היא שבמפגשים בשבת כשפאינה היתה מגיעה אלי, היא עשתה  העד, מר כהן:

 2לות ספורטיבית במודיעין אז בשבת בתום הפעילות היא היתה פעי

 3 מגיעה אלי, במרבית הפגישות האלה אשתי לא היתה שותפה. 

 4 רק בשבת? כב' הש' לוי:

 5 כן. כשהיינו,  העד, מר כהן:

 6 בימי חול? כב' הש' לוי:

 7כשהיינו נפגשים, פשוט אשתי היתה ישנה עד שעות מאוחרות בשבת,  העד, מר כהן:

 8נפגשים ברמה של המשפחות, ברמה חברתית, אשתי והיא היו, כשהיינו 

 9 כשהיינו בחתונות דו צדדיות היינו נפגשים. 

 10 אוקי.  כב' הש' לוי:

 11 

 12 )השמעת שיחה באולם( 

 13 

 14תגיד, מה זה נושא של הכספים הקואליציוניים שאתה מדבר עליו עם  עו"ד קרמר:

 15 פאינה? שמעת טוב רמי? אתה עקבת?

 16 י, אבל עקבתי. לא שמעת העד, מר כהן:

 17 עקבת.  ש:

 18דברים שונים. אחד, משרד  3עקבתי אחרי התמלול. תראה, יש פה  ת:

 19החקלאות נבחר על ידי הממשלה לאחר בערך שנה שהשר שמיר ואני 

 20היינו בתפקיד להיות משרד פיילוט. תקציב המדינה מנוהל על ידי אגף 

 21ומים התקציבים, הוא לא מנוהל על ידי מנכ"ל ושר אלא מקציבים סכ

 22ואגף התקציבים, פקידים מאוד איכותיים אבל מאוד צעירים מאשרים 

 23מה מותר להוציא מתוך התקציב הזה ומה לא. אנחנו באנו עם הצעה, 

 24או משרד ראש הממשלה בא עם הצעה שאנחנו קיבלנו אותה שמשרד 

 25החקלאות יקבל סכום בלק ושהסכום הזה ישמש באותו בכל ההוצאות 

 26שר והמנכ"ל שלאגף התקציבים יש יכולת על פי שיקול דעתם של ה

 27בקרה על זה. והיה תוכנית לעשות פה את הפיילוט הזה, אילולא נעצרתי 

 28היינו עושים את זה. בחלק השני, זה ניהול תקציב המדינה  2014בסוף 

 29לאחר הבחירות. היה, בישראל ביתנו היו חמישה שרים בחמישה 

 30 משרדים שונים, 

 31 ואליציוני, אם אתה רוצה תרחיב, אני שואל אותך על הכסף הק ש:

 32 זה בדיוק הכסף הקואליציוני.  ת:
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 1 אוקי. כן.  ש:

 2החמישה משרדים האלה נוהלו על ידי שרים שהם אנשי ישראל ביתנו  ת:

 3והיה להם גורם משותף שקוראים לו גברת פאינה קירשנבאום הידועה 

 4, שהיא היתה עושה תכלול של הפעילות בין 1בכינויה הנאשמת מספר 

 5משרדים ובין התקציב הקואליציוני שמועבר למשרדים האלה. ה

 6התקופה הזאת ופה אני מדבר איתה, היה עוד מרכיב אחד שאני 

 7כדירקטור או חבר מועצת מקרקעי ישראל התבקשתי על ידי השר אורי 

 8אריאל שהוא לא מישראל ביתנו  להיות יושב ראש וועדת התקציב של 

 9מיליארד שקל. בסך  9-גודל של כמנהל מקרקעי ישראל, זה תקציב סדר 

 10הכל היה פה מקורות שונים של תקציבים. מה שפאינה פונה אלי פה 

 11ואומרת לי אני רוצה לסגור את ההסכם של ישראל ביתנו מול אגף 

 12התקציבים כדי שבישיבת ממשלה נוכל להצביע בעד התקציב. המשרד 

 13ות היחיד שעוד עיכב את השיירה זה היה המשרד שלנו, משרד החקלא

 14ופה אומרת לי פאינה אני לא אוכל לעזור לך מעבר לכסף שנותנים לך 

 15באגף התקציבים ואתה תצטרך להסתדר, אם אתה סוגר איתם את 

 16 העסקה הזאת, תצטרך להסתדר עם הכספים האלו. 

 17אוקי. עכשיו תראה, אתה כבר אמרת, היית דמות בישראל ביתנו, אנחנו  ש:

 18מפרגן בקול רם בכל המקומות', רואים את זה, מה זה אומר 'אני גם 

 19 איפה אתה מפרגן לה?

 20 כל המקומות. ת:

 21 מה זה כל המקומות? ש:

 22אצל השר שלי, אצל העובדים שלי, אצל איווט ליברמן, בתקשורת אם  ת:

 23 אני יכול, מפרגן לה. 

 24 בעמוד השני אתה אומר,  ש:

 25 אני רוצה להגיד לך שפאינה קירשנבאום בחורה מאוד איכותית.  ת:

 26 כן, בסדר, אז אני אומר ואתה מפרגן לה אצל הבוס.  ש:

 27 גם.  ת:

 28כן. עכשיו תבין, פאינה זה מזכ"לית המפלגה, קרובה לליברמן, היא  ש:

 29 צריכה אותך שתפרגן לה אצל הבוס?

 30מסתבר. גם אני צריך שהיא תפרגן לי בכל מיני מקומות. זה חלק  ת:

 31אתם לפחות ממערכת של קשרים חבריים שאתם צריכים להבין אותם ו

 32 עד עכשיו די התקשיתם. 
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 1 נדמה לי שאנחנו מבינים רמי.  ש:

 2 נדמה לי שלא כל כך.  ת:

 3טוב. עכשיו, את השיחה הקודמת. עכשיו, תן לי רגע להבין, כשהשמעתי  ש:

 4את השיחה אתה לא שומע אותה? אז נעבוד עם תמליל רגע. אני רוצה 

 5 . 809שתראה את ת/

 6 ה. הנאשם משיב בשליל כב' הש' לוי:

 7 צודק אדוני.  העד, מר כהן:

 8 המימיקה לא עוברת.  כב' הש' לוי:

 9 צודק.  העד, מר כהן:

 10 כן.  כב' הש' לוי:

 11אני לא חוזר איתך לעניינים של סידור עבודה בגדול. רק כמה השלמות  עו"ד קרמר:

 12כי דיברת על הדברים בראשית. עכשיו, זו שיחה שעוסקת בסידור עבודה 

 13 רשנבאום. למיטל, נכון? למיטל קי

 14 החלק הראשון של השיחה, כן.  העד, מר כהן:

 15כן, אני מדבר על החלק הזה. עכשיו אני רוצה שתסביר לי מה זה החצי  ש:

 16 מאצ'ינג שכבר עשית. 

 17 איפה זה מופיע? ת:

 18'בגלל שאני אוהב אותה אני אסדר לה מקום אחר, אני מת גם עליה, גם  ש:

 19זה שהוא מאצ'ינג. רמי: על אמא שלה, רגע, אתה אמרת שאתה עושה אי

 20 כן, כבר עשיתי חצי. פאינה: איפה? עזרתי למי שצריך. אה'. תסביר. 

 21תשמע, החצי הראשון של השיחה מדבר על זה שפאינה מבקשת שאני  ת:

 22אסדר, שאני אבדוק אפשרות לשבץ את הבת שלה מיטל בחברת נס 

 23 טכנולוגיות שזו חברה מאוד גדולה בתפקיד של משאבי אנוש, 

 24 ברת, ונס גדול עליה, הסברת את זה בראשית. הס ש:

 25עכשיו, אני הסברתי ואני אשמח שיירשם בפרוטוקול שכשפאינה  ת:

 26מבקשת דברים שאני חושב שהם לא ממן העניין או שאני חושב שהם 

 27לא יביאו תוצאה חיובית אלא יגרמו בושות או תקלות אני לא מהסס 

 28 להגיד לה שהבת שלך לא מתאימה לתפקיד הזה. 

 29 בסדר גמור.  ש:

 30זה חלק מהעניין של החברות של למנוע תקלה. עכשיו, החלק השני אני  ת:

 31לא זוכר במה מדובר מאצ'ינג  אבל תן לי בבקשה לקרוא אולי את 

 32 ההמשך, אולי זה. 
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 1 אתה אומר 'עשיתי חצי, עזרתי למי שצריך'.  ש:

 2 שנים בערך.  5, לפני 2014תראה, השיחה היא מאוקטובר  ת:

 3 לא מבין מה הכוונה שלך?אתה  ש:

 4זה לא עניין של לא מבין, לא זוכר. זאת אומרת אני לא זוכר על מה  ת:

 5 מדובר. 

 6טוב. עכשיו תראה, אני רוצה שתראה עוד נושא שאליו לא התייחסת  ש:

 7, התכתבות עם מיטל קירשנבאום. גם לרם בעלה של 480בראשית זה ת/

 8 מיטל קירשנבאום התעסקת בלמצוא לו עבודה. 

 9 זה נכון.  :ת

 10 אוקי.  ש:

 11 זהו? ת:

 12 כן. עכשיו תראה,  ש:

 13 כתוב פה 'אהובתי מיטל' זאת אומרת אני אוהב גם אותה.  ת:

 14את זה הסברת שאתה אוהב אותה ואת המשפחה ואת פאינה. אני לא  ש:

 15 חוזר איתך למה שכבר הסברת. עכשיו, אני רוצה שתראה, 

 16באמת רוצה, כבודו ראה דוקטור קרמר , אני אמרתי בפעם שעברה, אני  ת:

 17את זה, באמת עסקתי בלעזור להרבה אנשים מבחינת שיבוץ, זה לא 

 18 חריג, לא רם ולא מיטל, זה לא דברים חריגים. 

 19, 523, ת/533ברור. עכשיו תראה, אני רוצה להראות לך סדרה של ת', ת/ ש:

 20.  זו סדרה של התכתבויות שקשורות לפייסבוק של 535ת/-ו 524ת/

 21 בנחת ואני אשאל אותך כמה שאלות קצרות.  פאינה. תעיין

 22 , מה עוד?535, 523, 533 כב' הש' לוי:

 23אחריו,  523. תסדר את זה כרונולוגית, שים את זה ראשון, 535ואז  524 עו"ד קרמר:

 24 . 535-, ו524

 25 בסדר גמור.  העד, מר כהן:

 26יופי. אוקי, תראה, העיד פה אלון ברטל מחברת אמן שאתה ביקשת  ש:

 27 ם את פאינה ברשתות. זה מדויק?ממנו לקד

 28אני לא זוכר שהוא אמר שאני ביקשתי לקדם את פאינה, דוקטור אלון  ת:

 29ברטל שהוא בחור מאוד איכותי הוא עשה את הדוקטורט שלו ברשתות 

 30 חברתיות. 

 31 אני זוכר את זה.  ש:

 32 אבא שלו יושב פה באולם, קצת כבוד ונפרגן לו.  ת:
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 1רי אומר שאלון ברטל אומר אז שחברי יפנה חברי שיפנה, אם חב עו"ד וייס: 

 2 לפרוטוקול. 

 3 , 15שורה  2664אין שום בעיה, עמוד  עו"ד קרמר:

 4 רגע, רגע.  עו"ד וייס:

 5 דוקטור קרמר, בוא אני אשיב לך,  העד, מר כהן:

 6 לא, אני רוצה בשבילי רמי, לא בשבילך.  עו"ד וייס:

 7 בבקשה.  עו"ד קרמר:

 8 . 2664 עו"ד וייס:

 9 . 19עד  14 עו"ד קרמר:

 10 אוקי, אבל תגיד לו את כל המשפט.  עו"ד וייס:

 11 אני בא להגיד לו את הכל, אתה קוטע אותי.  עו"ד קרמר:

 12 בסדר.  עו"ד וייס:

 13 , 15בוא תראה מה היה. שורה  עו"ד קרמר:

 14 זה מופיע פה אצלי? העד, מר כהן:

 15 זה פרוטוקול, זה לא מופיע אצלך.  ש:

 16 אוקי.  ת:

 17'מי ביקש ממך לקדם את פאינה ברשתות החברתיות?' ומשיב 'זה עלה  ש:

 18באחת השיחות, אני חושב, גם, אם זה עלה דרך הצעירים וגם דרך רמי 

 19זה עלה, זאת אומרת זה הגיע מהמקורות האלה' ואז הוא נשאל 'אז אני 

 20שואל שוב, מי ביקש ממך לקדם?' הוא משיב 'אז אמרתי, זה הגיע גם 

 21 ם דרך רמי'. כלומר, דרך הצעירים וג

 22 לא, אבל חברי, חברי לא קרא, הוא אמר אני חושב,  עו"ד וייס:

 23לא, אחרי זה שואלים אותו 'מי ביקש ממך לקדם' הוא אומר 'אז  עו"ד קרמר:

 24אמרתי, זה הגיע גם דרך הצעירים וגם דרך רמי'. אני קראתי את כל 

 25 הקטע. 

 26 רוצה,  דוקטור קרמר, אני אענה לך מה שאתה העד, מר כהן:

 27 אתה ביקשת ממנו לקדם? ש:

 28 לא.  ת:

 29 לא.  ש:

 30 לא. אני אגיד לך מה ביקשתי ממנו.  ת:

 31 כן.  ש:

 32 לא, הוא אומר 'אגב', עוד פעם, תסלח לי חברי לא יכול לקרוא ציטוט,  עו"ד וייס:



 
 

 
 יפו -אביב בית המשפט המחוזי בתל 

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

 2019מאי  15 

 

 6153 

 1 אני רוצה לראות את זה. כן.  כב' הש' לוי:

 2 סלקטיבית.  עו"ד וייס:

 3 תראה, בבקשה.  עו"ד קרמר:

 4 אולי גם אני אראה את זה בהזדמנות זו?  העד, מר כהן:

 5 )לא ברור(.  עו"ד וייס:

 6 הקראתי את הכל, מה לא הקראתי.  עו"ד קרמר:

 7 לא, זה סתם הערה.  עו"ד וייס:

 8 מאיזה שורות? כב' הש' לוי:

 9 חברי אומר, אני חושב.  16עד  14 עו"ד וייס:

 10 איזו מילה לא הקראתי?  עו"ד קרמר:

 11 כבודו, זה לא משנה אני אשיב,  העד, מר כהן:

 12שוב, אני מקריא לך שוב, 'מי ביקש ממך לקדם את פאינה ברשתות  עו"ד קרמר:

 13 החברתיות?', 'זה עלה באחת השיחות אני חושב גם עם זה', 

 14 עכשיו הוא הקריא את המשפט.  עו"ד וייס:

 15'עלה דרך הצעירים וגם דרך רמי, זה עלה, זאת אומרת זה הגיע  עו"ד קרמר:

 16מהמקורות האלה', 'אז אני שואל שוב, מי ביקש ממך לקדם?', 'אז 

 17 אמרתי, זה הגיע גם דרך הצעירים וגם דרך רמי'. 

 18 זה הקטע במלואו.  כב' הש' לוי:

 19 כן, רק קודם הוא לא הקריא שני מילים אדוני.  עו"ד וייס:

 20 אני חושב שהקראתי, אם לא הקראתי,  עו"ד קרמר:

 21 שאלה. מספיק, כן, ה כב' הש' לוי:

 22רגע, אתה יודע מה? בשביל חברי, שאני גם אותו מאוד מכבד נמשיך רגע  עו"ד קרמר:

 23לעמוד הבא, הצגנו לו מייל שהוא שולח לרמי  12עד שורה  27לשורה 

 24כהן, עוד שניה אתה גם תראה אותו ואז שואלים אותו 'למה אתה שולח 

 25ם כמו הוא עונה 'כי בעצ 2665את המייל הזה לרמי?' ובתחילת עמוד 

 26שאמרתי קודם אחת הבקשות שהגיעו זה ממנו' כלומר ממך, 'אז אני 

 27 מדווח לו מה קורה'. 

 28דוקטור קרמר, אני אשיב במלואה על השאלה שלך, ב' אני מבקש אם  העד, מר כהן:

 29אפשר כשאתה מצטט לי משהו מפרוטוקולים או מחקירות אנא תן לי 

 30 לראות, לעיין במו עיני, בסדר?

 31 ח. כן, בבקשה, ק ש:
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 1התחילה פעילות יותר עניפה בתחום של  2010, בשנת 2010תראה, בשנת  ת:

 2זיהיתי פוטנציאל עסקי ופוטנציאל פוליטי  2011רשתות חברתיות. שנת 

 3בשימוש ברשתות חברתיות גם ברמה של עסקים, גם ברמה של גופים 

 4ציבוריים וגם ברמה של מפלגות. החברה שהיתה רלבנטית מבחינתי 

 5יתה אמן ולו מהסיבה שדוקטור אלון ברטל אז הוא לא לעניין הזה ה

 6היה דוקטור אז הוא מאסטרנט, הוא בקיא בתחום והוא עושה את 

 7הדוקטורט שלו והחלטתי שכדאי לנסות ולקדם את המהלך, פניתי 

 8לאמן והסכימו לעשות איתי פעילות ברשות למלחמה בסמים. עשינו שם 

 9ד ואפשר לרשות לקדם איזו פעילות, עשינו איזה מודל שהצליח מאו

 10פעילות למניעת שימוש בסמים ואלכוהול ואז אמרתי בוא ננסה להיכנס 

 11לתחום הפוליטי, ראיתי שאובמה עושה את זה יפה מאוד בארצות 

 12הברית וזה משרת אותו בצורה מצוינת, אמרתי בואו ניכנס, בואו ננסה 

 13להיכנס לתחום המפלגתי בארץ. המפלגה שהיה לי יותר קל לעשות 

 14לוט שם היתה ישראל ביתנו  ולכן ביקשתי להציע לישראל ביתנו פיי

 15עזרה בתחום של רשתות חברתיות. מונה צוות שכלל את הגברת ענת 

 16גורן ואת אלון ברטל, שניהם מאמן, כדי לעשות בישראל ביתנו איזה 

 17פיילוט קטן, סליחה, כדי לעשות איזה פיילוט קטן לראות איך הסיפור 

 18ת בין חברת אמן לבין ישראל ביתנו שהיקפה הזה עובד. היתה התקשרו

 19שקל לחודש לחודשים ספורים כדי לנסות לקדם את המהלך הזה  2,500

 20וכדי לראות אם יש בזה ערך מוסף. הגוף שנבחר בתוך ישראל ביתנו 

 21לעשות איתו את הפיילוט היה קבוצת הצעירים של המפלגה. אלון ברטל 

 22לא טיפל להם בקידום של חבר לקבוצת הצעירים ונתן להם כלים, הוא 

 23הצד המקצועי אלא הוא נתן להם כלים של יצירת תשתית, יצירת 

 24מתודולוגיות, איך עובדים עם רשתות חברתיות. בהקשר הזה אמרנו 

 25ניצור איזה שהוא בסיס לאיסוף ידע ולשימור ידע ואחר כך ניקח 

 26פרויקט גדול באותה מפלגה. עם כל הקשרים שלי בישראל ביתנו וציינת 

 27זה דוקטור קרמר מקודם ועם ההיכרות שלי עם ליברמן ועם  את

 28ההיכרות שלי עם פאינה, בסופו של דבר נבחרה חברה אחרת לעשות את 

 29הפרויקט הגדול. בשלב הזה, כשאלון ברטל עובד עם הצעירים של 

 30ישראל ביתנו, הצעירים של ישראל ביתנו מופקדים גם על הפייסבוק של 

 31ן שהיא העוזרת של פאינה קירשנבאום פאינה, יש להם בחורה בשם קר

 32שהיא המתאמת מול הצעירים מה עושים ואיך עושים. לאלון ברטל 
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 1ולענת גורן אין ידע ואין ניסיון בתחום הפוליטי והם לא מנהלים את 

 2הפייסבוק של פאינה. הם נותנים לצעירים כלים איך ליצר תשתית 

 3כל הרקע  מתאימה. אומר אלון ברטל פה ופה זה מחזיר אותי אחרי

 4הארוך הזה למה שכתוב פה, כן, רמי אמר לעשות את הפעילות ככל 

 5 שניתן גם אם הוא המשמעות זה שפאינה יוצאת נשכרת מזה. כן. 

 6אוקי. תראה, הבנתי. אני זוכר מהעדות של דוקטור ברטל. הם נשכרו  ש:

 7לעשות פרויקט עם צעירי ישראל ביתנו. אני שואל אותך שאלה פשוטה, 

 8פה בעדות שמי שביקש ממנו לקדם את פאינה או ליתר  אלון הסביר

 9 דיוק שאתה ביקשת ממנו לקדם גם את פאינה. 

 10לא, זה כבר מופיע פה שאלון אומר שגם וגם. זאת אומרת שגם הצעירים  ת:

 11 ביקשו וגם אני ביקשתי, מבחינתי, 

 12 יפה, אז אתה ביקשת.  ש:

 13אני יכול להגיד מבחינתי הבקשה לא היתה לקדם את פאינה בפייסבוק,  ת:

 14לך שעד היום כבודו לי אין פייסבוק, אני לא משתמש ברשתות 

 15באף לא רשת אחת. אז אני לא יודע  WhatsApp-החברתיות חוץ מה

 16מה פאינה תעשה עם הפייסבוק שלה וכיצד היא תקדם או כיצד קרן 

 17שלה תקדם אותה, מה שאני כן יודע שהכלים שמספקים אלון וענת 

 18אגף הצעירים, הם כלים שיכולים לעשות בהם   למפלגת ישראל ביתנו

 19 שימוש גם בערוץ נוסף שהצעירים עובדים שזה הפייסבוק של פאינה.

 20 בסדר גמור.  ש:

 21 אז אין לי,  ת:

 22עכשיו תגיד, כשאתה שואל אותו פה 'איך מתקדמת העבודה איתם'   ש:

 23 ומתחת לזה 'איך עם הגברת?' אז הגברת זה כמובן פאינה.

 24 נה. הגברת זו פאי ת:

 25, זה מייל שאתה שולח לה, לפאינה. 'לפני 523-אוקי. עכשיו, תעבור ל ש:

 26שמפיצים את רואה להעיר?' רמי אתה שולח לה מייל, נכון? לפאינה. 

 27 למה אתה שולח את המייל?

 28'אני הולך להוציא מכתב דיווח פעילות  19.1.2012-אלון ברטל כותב לי ב ת:

 29שבוצעה עבור מפלגת ישראל ביתנו' הדיווח שלו כולל מה הפעילות 

 30 שבוצעה, מה הפעילות, 

 31 איפה אתה רואה את הזה? ש:

 32 בנספח שמצורף לזה.  ת:
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 1 אוקי.  ש:

 2 במכתב הזה מצורפים כל מיני פעילויות שנעשו שם ואז,  ת:

 3 ואז בוא נקרא ביחד.  ש:

 4ואז הוא כותב במשפט האחרון 'צריך לעשות בניה של תוכנית עבודה  ת:

 5מלאה שכוללת תהליכים, שיטות עבודה' הוא לא מדבר על התוכן של 

 as 6פאינה אלא תהליכים ושיטות עבודה ואז אני לוקח את הנייר הזה, 

is 7להישלח , מעביר אותו לפאינה ואומר פאינה תשמעי זה נייר שהולך 

 8אלייך, האם את רוצה שבתוכנית הזאת שמפורטת פה יעשו איזה שהוא 

 9 שינוי או שזה מקובל עלייך?

 10 הוא לא מדבר על פאינה? ש:

 11 הוא מדבר עם פאינה אבל אחרי.  ת:

 12 אבל לא על פאינה במסמך הזה.  ש:

 13 במסמך הזה הוא מדבר על,  ת:

 14 על מה? בוא נראה ביחד בעמוד השני,  ש:

 15 שבוצעה עבור מפלגת ישראל ביתנו,  על פעילות ת:

 16 אוקי.  ש:

 17שחלקה זה גם הקידום של פאינה ברשתות החברתיות וחלקם זה  ת:

 18לקראת כנס בכפר המכביה וחלקם זה באופן עקרוני תוכנית עבודה 

 19 להמשך. 

 20פעילות שבוצעה. אחד אחד.  2אז כן מדובר על פאינה, תסתכל בסעיף  ש:

 21החברתיות. זה סעיף שמוקדש לא קידום פאינה קירשנבאום ברשתות 

 22 למפלגת ישראל ביתנו , לא לצעירי ישראל ביתנו, לפאינה קירשנבאום. 

 23 דוקטור קרמר, אמרת שאתה מעריך אותי.  ת:

 24 מה? ש:

 25 אמרת שאתה מעריך אותי. בוא נקרא ביחד את המשפט.  ת:

 26 בוא.  ש:

 27צוות לא כתוב רק כותרת קידום פאינה, אלא כתוב 'קיימנו ישיבה עם ה ת:

 28 של פאינה וסוכם כי הפעלת הפייסבוק תועבר לידי הצעירים'. 

 29 נו, מצוין.  ש:

 30 'תחת פיקוח הצוות המקצועי של פאינה'.  ת:

 31 זה מה שאני אומר.  ש:
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 1שניה, הם יקבלו מסרים מהצוות של פאינה והם יעשו את הפעילות ואז  ת:

 2ת יעבירו דיווחים לפאינה פעם בחודש. עכשיו אנחנו הולכים לעשו

 3 פיילוט, 

 4 אז מה שאלון, שניה, שניה,  ש:

 5 עוד משפט, עוד משפט רק תשובה לשאלתך,  ת:

 6 בבקשה.  ש:

 7 אל תותיר אותי רק עם השאלה,  ת:

 8 אין בעיה.  ש:

 9אומר אלון אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו לא מטפלים בפאינה כאיך  ת:

 10היא תהיה שרה יותר מוקדם. אומר אלון אנחנו מטפלים פה בתשתית, 

 11בתהליכי העבודה, באיך אנחנו מארגנים את העניין הזה ואני אומר 

 12 בסדר גמור, פאינה תסתכלי תגידי אם זה מתאים לך שיוציאו כזה נייר. 

 13. בשורה תחתונה אבל בוא נהיה, נדבר פרקטית, אתה אין בעיה, רמי ש:

 14חיברת את אלון לפאינה והוא דואג לה לפייסבוק, אני מבין שהוא לא 

 15אוסף את הכתבות יום יום, הוא דואג להציע מתווה איך פאינה תתקדם 

 16 ברשתות החברתיות, 

 17 אנא ממך דייק.  ת:

 18 מה אני לא מדייק? ש:

 19אני לא חיברתי את אלון לפאינה. אני חיברתי את חברת אמן לישראל  ת:

 20 ביתנו אגף הצעירים שפאינה מופקדת עליו. 

 21 וביקשת ממנו לעזור לפאינה ברשתות החברתיות.  ש:

 22 בהחלט.  ת:

 23 נו, אז אנחנו אומרים אותו דבר.  ש:

 24 אבל, ת:

 25 בסוף מה יוצא, רגע,  ש:

 26 עבודה.לא, אבל בסוף זה לא לעשות לפאינה  ת:

 27אבל תראה מה כתוב פה, קידום פאינה קירשנבאום ברשתות  ש:

 28 החברתיות, קיימנו ישיבה, 

 29 דוקטור קרמר, למה אתה מתעקש,  ת:

 30 רגע,  ש:

 31 למה אתה מתעקש לא להקשיב לי?  ת:

 32 אני מקריא לך מה כתוב, תתייחס. 'קיימנו ישיבה',  ש:
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 1 אומר לך, אז אני מסביר לך שאתה מקריא לי את הכותרת ואני  ת:

 2 אני מקריא לך מתחת לכותרת.  ש:

 3שהתוכן של הסעיף כתוב בואו נטפל בזה ובסעיף המסכם כתוב בואו  ת:

 4נטפל בתוכנית העבודה ובתהליכים, אם זה הסבר לא ברור אז בסדר 

 5 אני מכבד אותך. 

 6תראה. שכתוב 'קיימנו ישיבה עם הצוות של פאינה קירשנבאום וסוכם  ש:

 7של פאינה יועבר לטיפול של צעירי ביתנו תחת כי הפעלת הפייסבוק 

 8הפיקוח של הצוות המקצועי של פאינה' ומתחת לזה 'צעירי ביתנו יקבלו 

 9מסרים לקידום הצוות של פאינה. דיווחים יועברו אחת לחודש לפאינה' 

 10אתה מסכים איתי כמו בכותרת שהנושא הזה אלון טיפל באיך לשפר 

 11 את הפייסבוק של פאינה )לא ברור(. 

 12דוקטור קרמר, אם אתה רוצה שהמסקנה תצא מהתשובה שלי  ת:

 13שבמסגרת יחסים תן וקח אני עוזר לפאינה לעשות את הפייסבוק שלה 

 14 אז התשובה היא לא. 

 15 אוקי.  ש:

 16התשובה היא לא. חד משמעית. אם אתה רוצה להבין מה אלון פונה אלי  ת:

 17ם ומה אני מפנה לפאינה זה תהליך עבודה סדור של איך מטפלי

 18בפרויקט ומאחר ופאינה מופקדת על הצעירים זה מה שאני מנחה אותו, 

 19 אם אתה רוצה לעשות בזה שימוש אחר אתה מוזמן. 

 20טוב, אני הבנתי את התשובה. הבנתי גם מה אני קורא. נתקדם. תראה  ש:

 21איך זה מתקדם, אלון שולח לך מייל שמה הכותרת שלו רמי?  524את ת/

 22גנטים, אתה סופר אינטליגנטי, אלון ברטל בוא, אנשים פה סופר אינטלי

 23 שהעיד פה סופר אינטליגנטי, 

 24 ואתה סופר אינטליגנטי.  עו"ד וייס:

 25 אנשים יודעים מה הם כותבים,  עו"ד קרמר:

 26 אל,  עו"ד אבן חן:

 27 לא, באמת, זה לא היה,  עו"ד וייס:

 28 זו היתה שתיקה ארוכה מידי.  כב' הש' לוי:

 29 כן.  עו"ד וייס:

 30 מה הנושא של המייל הזה? עו"ד קרמר:

 31 מה אתה רוצה? העד, מר כהן:

 32 רמי, באמת,  ש:
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 1 אלון מטפל בעניין הזה,  ת:

 2 מה העניין? פאינה פייסבוק, זה כתוב לך פה. ש:

 3תקשיב קרמר, אני אומר לך בצורה הכי ישירה שיכולה להיות. אם  ת:

 4מצפים שאני אגיד שפאינה היא חברה שלי ואני עוזר לקדם את 

 5שלה? אז התשובה היא לא, אני לא עוזר לקדם את הפייסבוק  הפייסבוק

 6של פאינה, אני עוזר לקדם את הצעירים במסגרת האחריות של הטיפול 

 7בצעירים יש גם סיוע לפאינה שהיא חברה שלי ואני אוהב אותה, יש גם 

 8סיוע איך לנהל את הפייסבוק שלה. עכשיו, אם אתה רוצה לעשות בזה 

 9 וזמן קרמר, אני לא, שימוש אחר אתה יותר ממ

 10 אוקי, אז אם אני מוזמן,  ש:

 11אני כל כך ברור, אז הוא אומר לי תשמע עבר שבוע מאז שכתבתי לך את  ת:

 12הנייר ומאתמול יש שם תכנים, הוא לא אומר לי מה התכנים, הוא לא 

 13אומר לי איך היא התקדמה, הוא לא אומר לי כמה מצביעים נוספו לה, 

 14תשמע הפייסבוק מתמלא בתכנים, שיחות,  הוא לא, הוא אומר לי רמי

 15תמונות, יש מתנדבת שפועלת, הצעירים יודעים איך לעשות את זה 

 16ואנחנו יוצאים ברעיון חדש עם הצעירים, זה המהות, זה שכתוב למעלה 

 17 בכותרת פאינה? עזוב. אני מסכים איתך,  

 18'החל מאתמול העמוד שלה בפייסבוק', שלה, לא של הצעירים 'פעיל  ש:

 19תמלא בתכנים, שיחות, תמונות, מונתה מתנדבת להפעלת האתר, ומ

 20 אתמול היא נפגשה עם ויקה קרן', 

 21 תמשיך להקריא.  עו"ד וייס:

 22'הצעירים מקבלים עדכונים לתוכנת יפעת' אתה ביקשת בין היתר  עו"ד קרמר:

 23 שיקדמו את פאינה, נכון?

 24 התשובה היא לא.  העד, מר כהן:

 25 אוקי.  ש:

 26קודם, אני חוזר ואומר, אבל אני לא מתכחש לזה אמרתי את זה מ ת:

 27 שביקשתי מאלון שיעזור להם ללמוד איך מפעילים את זה. כן. 

 28 אין בעיה. הבנתי את התשובה.  ש:

 29 אין לי כלים לעזור לפאינה בתחום של הפייסבוק.  ת:

 30 היא גם עוזרת לך.  2012אגב, בדיוק בתקופה הזאתי בינואר  ש:

 31 כן? מעניין.  ת:

 32 ?2012לא נפגשתם עם קופל בינואר  כן? ש:
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 1 . 16.1-ב ת:

 2 אוקי.  ש:

 3 אבל לעומת זה,  ת:

 4 כן.  ש:

 5 . 2012היו עוד פעילויות בינואר  ת:

 6 אוקי.  ש:

 7, 2012עבדתי עם בנק ישראל, עבדתי עם החשב הכללי באוצר בינואר  ת:

 8עבדתי עם הרשות למלחמה בסמים, עבדתי עם שיכון ובינוי, עבדתי עם 

 9 . 2012פרטנר, עבדתי עם אורקל, גם את זה עשיתי בינואר 

 10 פתחנו את השיחה ביננו היום בזה שאתה אדם רציני.  ש:

 11 יצאת מזה.  ת:

 12, יש פה שני נושאים, אחד 955וצה שתראה את ת/עכשיו תראה, אני ר ש:

 13 זה ניסיון לסדר עבודה לבעלה של הגברת קירשנבאום. נכון?

 14 נושאים אבל כן.  3יש פה  ת:

 15 אוקי. עכשיו חוץ מזה, ניסיתם גם לקדם עסקים יחד.  ש:

 16 נכון.  ת:

 17 אתה ופאינה.  ש:

 18 נכון.  ת:

 19רתי , גם דיברתי יפה. והיא כותבת לך, תסתכל למעלה, 'וודאי שהעב ש:

 20בטלפון' היא מדברת פה איתך על פיאט, מזדה, הונדה, לא משנה 'אבל 

 21 הכל יחכה להצעה שלנו' כלומר הצעתם הצעה', נכון?

 22 לא, הוא ממתין להצעה.  ת:

 23 כן. ממתין להצעה שלך ושל פאינה.  ש:

 24 אם ברשותך אני יכול לענות? ת:

 25 ברור.  ש:

 26ו אירוע ואומר בוא נבדוק אפשרות תשמע, פונה אלי פאינה בסמוך לאות ת:

 27לעזור למישה שהוא בעלה, מיכאל, לסיים את תפקידו כעובד, אזרח 

 28עובד צה"ל הרבה שנים ואני עושה בדיקה ומוצא שבחברת )לא ברור( 

 29שאני עובד שם כיועץ יש מקום לנסות ולשבץ אותו, זה תשובה אחת 

 30 לשאלה אחת לגבי מישה. 

 31 יפה. ש:
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 1בנות שלה ולבן שלה ולחתן שלה, גם לבעלה אני זאת אומרת לא רק ל ת:

 2מנסה למצוא עבודה. החלק השני זה חלק שקשור בפעילות באזרביג'אן 

 3ובמקומות נוספים בחבר המדינות. יהיה פה צבר של מיילים, 

 4התכתבויות שלי עם פאינה והתכתבויות שלי עם אנשים מטעמה 

 5פת על הפעילות שנמצאים באזרביג'אן שבה אני מנסה לייצר פעילות נוס

 6שאני עושה פה בארץ, אני מחפש כל השנים מחקר ופיתוח ופיתוח עסקי 

 7איך אני עושה עוד דבר שהוא מחוץ לקופסה, שהוא שונה, שהוא רב 

 8משמעות, שהוא עם הרבה כסף, עם הרבה סיפור. ופה זה מייל ראשון 

 9מסדרה של מיילים שבה פאינה ואני מדברים על פעילות באזרביג'אן 

 10ני מנסה להביא סוכנות של פיאט או של מזדה או של הונדה ששם א

 11לפתוח אותם בבאקו שבאזרביג'אן, אומרת לי פאינה 'תשמע, בוא 

 12תזדרז בעניין הזה כי מחכים לנו לפני שאנחנו מגישים את ההצעה לא 

 13 יקבלו החלטה' אם יש עוד במסמך שאתה רוצה שאני, 

 14 לא, אתה בעצם בודק איתה מה התקדם. נכון? ש:

 15 יכול להיות. כן.  ת:

 16והדברים מחכים להצעה שלכם, כלומר שאתה אומר שלנו הכוונה שלך  ש:

 17 ושלה. 

 18 כן.  ת:

 19 בסדר. עכשיו,  ש:

 20זה שלה ושלי פלוס בחור בשם אלכסנדר נוב שהוא הבעלים של חברת  ת:

 21פרמיה שפאינה עושה איתו עסקים באזרביג'אן והיא חיברה לי אותו 

 22 יושב באזרביג'אן )לא ברור(.  שאני אעבוד איתו כי הוא

 23 אז אתם שלושה שותפים בעסק הזה? ש:

 24 לא, אין פה עסק ואין פה שותפות.  ת:

 25 אז מה יש פה? ש:

 26יש פה ניסיון לגלגל פעילות עסקית שכרגע אין לה מבנה ארגוני, אין לה  ת:

 27 שותפות, אין לה חברה, מנסים, אם נתקדם, 

 28 מנסים, אתה פאינה ואלכס מנסים לעשות עסק.  ש:

 29נכון, אם נתקדם אולי נייצר איזה שהיא חברה, איזה שהיא שותפות,  ת:

 30 איזה שהיא פעילות משותפת. 
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 1. אתה כותב לה 'אודה לך אם תשלחי לי חומר שכבר 725הבנתי. עכשיו  ש:

 2שלחת בעבר, תיאור מדינה, תושבים, שטח וכו'', כלומר אתם מגלגלים 

 3 ת העניין הזה, אתה רוצה לראות את החומר. א

 4 כן.  ת:

 5אתה עוקב מה קורה. טריוויאלי כמעט. עכשיו אתה כותב לה 'מגיע לכם  ש:

 6 תשלום, טרם הגיעה חשבונית'. כלומר למי מגיע תשלום?

 7יש בצוות הזה שנמצא פעילות שמתקיימת באזרביג'אן וחלקה קשור  ת:

 8ב כמו קירגיזיה או מקומות לאזרביג'אן וחלקה קשור למדינות מסבי

 9 אחרים ואז אני אומר תשלחו לי חשבונית. 

 10 על מה אתה משלם לה? ש:

 11אני משלם על ההוצאות שהיו שם בגין הפעילות הזאת. זה למשל  ת:

 12כרטיסי טיסה, למשל הוצאות של טלפונים וכך הלאה. אלכס או 

 13לפעמים בתי מלון וכאלה, זאת אומרת אני לא הייתי באזרביג'אן 

 14מעולם, אני לא עשיתי שום נסיעה לשם ואני נעזר בכוחות שנמצאים 

 15 שם. 

 16 בשביל זה אתה משלם להם? ש:

 17 אני משלם את ההוצאות שלהם, כן.  ת:

 18 . 733הבנתי. עכשיו בוא תראה את ת/ ש:

 19וזה  2007כן, דוקטור קרמר, בין שני הדברים האלה זה נעשה בנובמבר  ת:

 20יש ים של פעילות, הפעילות הזאת מופיעה אצלך  2007נעשה באוקטובר 

 21 בניירות שהגשת ואפשר לפרוס אותה. 

 22 כבר נגיע לזה.  ש:

 23בתקשורת, מדובר בתחבורה, מדובר בגדרות, מדובר בביטחון, מדובר  ת:

 24 מדובר בהמון המון נושאים, 

 25 שהיא עושה אותם.  ש:

 26 שהצוות שלה שבעיקר זה אלכס עשה אותה,  ת:

 27 אבל היא הפרונט מולך אני רואה.  ש:

 28היא הכירה לי את אלכס ויותר קליסקי לי לדבר איתה כי אלכס  ת:

 29 ת. העברית שלו קצת יותר מוגבל

 30זאת אומרת, רק שנבין בשפה פשוטה יש פה שני שותפים פאינה ואלכס,  ש:

 31השניים שעובדים ביחד הם צוות, אתה משלם להם על הוצאות שהיו 

 32 להם ועל פעילויות שהם עשו?
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 1 זה קרוב מאוד למציאות מה שאתה אומר,  ת:

 2 אז בוא תדייק.  ש:

 3פאינה היא  2009-ל 2007אני אנסה לדייק אותך. התקופה הזאת שבין  ת:

 4לא חברת כנסת, היא אשת עסקים לצורך העניין, במקביל היא גם 

 5מנכ"לית של ישראל ביתנו. פאינה מנסה לעשות את העסקים שלה שם, 

 6לדעתי היא הצליחה לעשות שם איזו פעילות תשתית גדולה עם חברת 

 7בניה גדולה מישראל ובמקביל היא יצרה שם סט של מערכת קשרים 

 8זה עבורה זה בחור בשם אלכס נוב. אני נעזר בצוות הזה  שמי שמנהל את

 9שיעשה עבורי בדיקות מסוימות שלצערי הרב אף אחת מהן לא הבשילה. 

 10אין לי שום בעיה בלבוא ולומר את מה שלדעתי אתה מצפה אז אני אומר 

 11לך, אין לי שום בעיה להגיד ששילמתי לפאינה כסף אבל עוד לא, עוד לא 

 12שילמתי, החשבוניות אם אדוני יבדוק אותן זה שילמתי לה כסף, אני 

 13חשבונות של אלכסנדר נוב שעבד אצלי גם כשכיר ובשלב מסוים גם 

 14 כחברה שנקראת פרמיה והיא מופיעה בספרי החשבונות, אגב, 

 15 אתה כותב על מה שילמת. חלק שני ליצירת קשרים באזרביג'אן.  ש:

 16 כן.  ת:

 17 עשו בשבילך יצירת קשרים באזרביג'אן,  ש:

 18 כן. הביאו לפה שרים, הביאו לפה בעלי חברות תקשורת,  ת:

 19 ועל העבודה הזאת והזמן שהשקיעו אתה משלם כסף.  ש:

 20 כן. אני רק משתמש בפאינה כתא הטלפון, תא הכתובת, תא הדוא"ל,  ת:

 21 לא, סליחה, אתה אומר לה נא הגישי. ש:

 22 כן, כן, אני אומר לה נא הגישי,  ת:

 23 ה, אתה גם אומר יותר מז ש:

 24 אני גם אומר נא שלחי,  ת:

 25 ואתה אומר שהיא ונוב היו צוות.  ש:

 26אני חושב שהיתה להם פעילות משותפת שם, אני לא בקיא בה עד רגע  ת:

 27 זה אני לא בקיא מה הם עשו ביחד. 

 28 אומר לה נא הגישי חשבונית נוספת.  ש:

 29אבל אני אומר לך שפאינה לא, אם אלכס נוב שילם לה כסף אני לא  ת:

 30דע, אבל אני אומר לך שאין לי בעיה עם זה, זאת אומרת גם אם הוא יו

 31 שילם לה זה בסדר מבחינתי. 

 32 בסדר.  ש:
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 1 אין לי בעיה עם זה.  ת:

 2אז מה שאני אומר יש פה צוות של שניים לפי מה שאתה אומר, לפי מה  ש:

 3שאתה מכיר, עושה בשבילך שירות, פותח קשרים באזרביג'אן, משקיע 

 4, מביא אנשים ואתה משלם על זה, על השירות שאתה זמן, מביא שרים

 5 מקבל. 

 6 קרוב מאוד למציאות, זה לא צוות של שניים, זה צוות יותר.  ת:

 7 אוקי. שאתה משלם על השירותים שהצוות הזה נותן לך.  ש:

 8 כן.  ת:

 9 נכון? ש:

 10 כן.  ת:

 11 בסדר.  ש:

 12 האם שילמתי לגברת פאינה? לא, התשובה היא לא.  ת:

 13 ה לך את החשבונית, נכון?היא מוציא ש:

 14 לא. אני מבקש,  ת:

 15 אתה אומר לה הגישי חשבונית.  ש:

 16לא, זה מה שאמרתי שאני רוצה לדייק, פאינה מעולם לא הוציאה לי  ת:

 17חשבונית ופאינה אין לי בכרטסת חברות שאני עובד איתם אף עבודה 

 18 עם פאינה. 

 19 טוב.  ש:

 20יש כן כרטסת ויש כן פעילות וכן יש שכר עובד שכיר אצלי של אותו בחור  ת:

 21 בשם אלכסנדר נוב, 

 22כשאתה אומר לה נא הגישי חשבונית, זה שאתה מקבל חשבונית  כב' הש' לוי:

 23 מאלכס?

 24זה אמירה, כן, זה אמירה לא מדויקת מה שאני אומר פה אבל התשובה  העד, מר כהן:

 25 שם ועושים את העבודה. היא כן, פאינה ואלכס נמצאים 

 26 ואיך אתה יודע באיזה סכום עשו עבודה? כב' הש' לוי:

 27אני עושה, זה לא מה שהם עשו עבודה אלא מה אני מוכן לשלם על  העד, מר כהן:

 28העניין הזה וזה סוכם או בפגישה או בטלפון או במשהו שהחלטנו כמה 

 29ה לי כסף אני אשלם. בשלב מסוים אגב, גם מיטל הבת של פאינה עשת

 30 שירותים בהקשר הזה. 

 31 ושילמת לה? עו"ד קרמר:

 32 גם אם היא לא קיבלה ממני כסף בצורה ישירה.  ת:
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 1 אז זה לא )לא ברור(. רמי, עזוב אותנו מישיר עקיף, היא קיבלה כסף?  ש:

 2 אני לא יודע, אני פשוט לא יודע.  ת:

 3 הבנתי.  ש:

 4ם אלכסנדר אני הצעתי ויש את זה בתכתובות תוכל לראות את זה שג ת:

 5נוב וגם מיטל יהיו על הפיירול שלי, אלכסנדר נוב עלה על הפיירול שלי 

 6חודשים כשכיר, מיטל מעולם לא היתה על הפיירול שלי  3-4ושילמתי לו 

 7 ומעולם לא שילמתי לה. 

 8 רק הצעת.  ש:

 9 הצעתי.  ת:

 10 ולמה זה נדחה? ש:

 11מפלגת כי היא עסקה בדברים אחרים, נדמה לי שהיא קיבלה תפקיד ב ת:

 12 ישראל ביתנו בכנסת בניהול הסיעה של הכנסת באיזה שהוא שלב. 

 13אוקי, עכשיו תראה, אני דיברתי איתך על זה שאתה בן אדם מסודר.  ש:

 14 , 730עכשיו אני רוצה שתראה את ת/

 15 אני רוצה להגיד לך שאני נתתי לכם את כל החומר הזה.  ת:

 16 מאה אחוז. באמת הראית לנו שאתה מסודר.  ש:

 17 אלף שקל מה שכתוב פה. 40וה שו ת:

 18 אין שום בעיה.  ש:

 19 הנה גם כתוב פה שנבחנת האפשרות להעסיק את אלכס ומיטל.  ת:

 20כלומר, אני מנסה להבין את השגרת עבודה שלך. הם הולכים עושים  ש:

 21 עבודה ואז יושבים ועושים סטטוס, בודקים בישיבה מה היה, מה קרה. 

 22ורית אני מחבר לקבוצה בחור בשם תשמע, הסעיף הראשון תחבורה ציב ת:

 23אילן קרני שהוא הבעלים של חברת סופרבוס שהיא חברה שמספקת 

 24שירותי תחבורה ציבורית פה בארץ, היא עובדת מול משרד התחבורה, 

 25איש רציני, חברה רצינית. אני מחבר אותם לתחום התחבורה 

 26אני מחבר חברה שנקראת אלפאר  omlen security-הציבורית. ב

 27ברה שמייצרת גדרות ועושה אבטחה פרימטרית של איזורים שהיא ח

 28גדולים כמו שדות תעופה וכמו נמלים. לתחום של התשתית יש תשתיות 

 29חשמל, מים, אבטחת מידע וניטור וזה חברות דוגמה ניסקו, אלקו 

 30ואחרים שאני עושה איתם עבודה. אחת לכמה זמן מגיע לפה אלכס, 

 31יזה הערכת סטטוס מה קורה ואיש מגיעה לפה פאינה, יושבים, עושים א

 32 מסודר מוציא סיכום דיון. 
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 1מאה אחוז. עכשיו תראה, לפי מה שהכרת בזמן אמת מהיחסים  ש:

 2 הקרובים שלך עם פאינה היא היתה אסרטיבית. רק תגיד. 

 3התשובה היא כן. אני הגדרתי את זה בחקירה שלי שפאינה היא רוסיה  ת:

 4 מרוקאית. 

 5 כן. גם אמרת שהיא לוחצת כזו.  ש:

 6 בהחלט ייתכן שאמרתי כי זה מאפיין אותה.  ת:

 7  שהיא רוצה להשיג משהו יש לחץ, אסרטיביות.  ש:

 8 נכון. יש אסרטיביות, זו המילה שהשתמשתי בה.  ת:

 9 עכשיו, בזמן אמת גם ידעת,  ש:

 10 מה זה זמן אמת? איזה תאריך? ת:

 11 וצה. אם אתה ר 2010-לפני החקירה, ככה מ ש:

 12 אוקי.  ת:

 13 ידעת שהיא ממליצה לכל מיני גופים להעסיק אותך.  ש:

 14 ?2010לפני  ת:

 15 , בעיקרון ידעת, 2010עזוב לפני  ש:

 16 לא, בוא נדייק כדי שאני אתן לך תשובות מדויקות.  ת:

 17 בסדר.  ש:

 18 בוא תשאל אותי שאלה מדויקת אני אשמח לענות.  ת:

 19גופים להעסיק אותך בזמן שהיית אתה ידעת שפאינה ממליצה לכל מיני  ש:

 20 יועץ?

 21אני ידעתי שפאינה המליצה למועצה איזורית שומרון, לחל"פ שומרון,  ת:

 22 או יותר נכון למועצה איזורית שומרון להיעזר בשירותיי. כן. 

 23 וזה הדבר היחיד שידעת? ש:

 24אני מנסה להיזכר, אם אתה תפנה אותי לעוד משהו אני אוכל להגיד לך  ת:

 25ת מאחר וזה עלה בחומר החקירה היא הפנתה אותי לגרשון אבל בוודאו

 26 מסיקה שהוא ראש המועצה האיזורית שומרון ואכן פניתי אליו. 

 27 טוב.  ש:

 28 אם יש עוד דברים, אני,  ת:

 29 אתה לא יודע,  כב' הש' לוי:

 30 אני לא זוכר. אני לא זוכר.  העד, מר כהן:

 31 לא זוכר. טוב.  כב' הש' לוי:

 32 אני לא זוכר.  ברגע זה העד, מר כהן:
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 1אוקי. עכשיו, אם כבר דיברת על חל"פ שומרון אז בעצם שתי עבודות,  עו"ד קרמר:

 2 נכון?

 3 כן.  ת:

 4 דיברנו על גריזים בתחילת העדות שלך היום.  ש:

 5 נכון.  ת:

 6 עכשיו בוא נדבר על,  ש:

 7 חוברת יפה.  ת:

 8 בוא נדבר על התחבורה.  ש:

 9 כן.  ת:

 10, זו עבודה ראשונה שעשית בשביל 138עכשיו, אני רוצה שתראה את ת/ ש:

 11 החל"פ. 

 12 כן.  ת:

 13אתה כותב לו 'היי חיים, לפני  11.1.2011-עכשיו, אני רוצה שתראה ב ש:

 14כשבועיים נפגשנו במשרד ראש המועצה ואחר כך במשרדך, סיכמנו על 

 15לך  ביצוע עבודה לאחר שתעביר לי חומרים. עד כה לא קיבלתי. אודה

 16 אם נתניע את התהליך. בברכה, רמי כהן'. נכון?

 17במשרד ראש המועצה  27.12.2010-כן, למיטב זכרוני אנחנו נפגשנו ב ת:

 18ושם סוכם שאני אעשה איזה עבודה ולצורך העבודה חיים היה אמור 

 19לשלוח אלי חומר. חיים זה חיים בן שושן שהוא היה מנכ"ל החל"פ 

 20 קצין בסיירת מטכ"ל. ולפני כן בעברו המפואר הוא היה 

 21אתה מסכם עם חיים בן שושן שאתה  2010אוקי, כלומר כבר בדצמבר  ש:

 22 הולך לעשות עבודה. 

 23 כן.  ת:

 24 נכון. עכשיו,  ש:

 25 יש את ההסכם איתו אגב, אפשר כמובן למצוא אותו.  ת:

 26אני לא שואל על ההסכם הכתוב. אתה כותב 'לפני כשבועיים נפגשנו  ש:

 27וע עבודה לאחר שתעביר לי חומרים. עד כה לא במשרד, סיכמנו על ביצ

 28 קיבלתי'. 

 29 אבל אני אומר לך שיש הסכם שבעקבות הפגישה הזאת,  ת:

 30 בסדר גמור.  ש:

 31 נחתם עם החל"פ. ת:
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 1אבל אני אומר שבדצמבר, סוף דצמבר לפי מה שאתה אומר, סיכמתם  ש:

 2 על עבודה. 

 3 נכון.  ת:

 4בלי הצעה מסודרת, בלי יפה. עכשיו תגיד לי, סיכמתם ככה במקום,  ש:

 5 שום דבר?

 6 הניסוח שלך הוא לא מספיק נהיר לי. אתה יכול לפרט? ת:

 7כן. זה הניסוח שלך למעשה אז הוא בטח יהיה לך נהיר. 'סיכמנו על  ש:

 8 ביצוע עבודה לפני כשבועיים'. 

 9 לא, אתה מקריא לי פה מייל, אתה לא מראה את ההסכם,  ת:

 10 עזוב אותי מההסכם,  ש:

 11למה לעזוב אותך? אתה רוצה, אתה אומר שאני איש מסודר, אני עובד  ת:

 12 עם הסכמים, 

 13 , 11.1-אני שואל אותך, אני שואל אותך על המייל שלך. אתה ב ש:

 14 אבל אתה מוציא אותו מהקשרו קרמר.  ת:

 15 11.1-אז בוא אתה תענה מה שתחשוב, תן לי לשאול את השאלה. אתה ב ש:

 16 שבועיים נפגשתם, נכון?כותב לחיים בן שושן שלפני 

 17 כן.  ת:

 18 , 27.12-שאתה אמרת עכשיו שהיה ב ש:

 19 . נדמה לי. 27.12-אני חושב שהיה הסכם נחתם ב ת:

 20עכשיו, אתה אומר נפגשנו במשרד וכו' וכו', סיכמנו על ביצוע עבודה  ש:

 21 לאחר שתעביר לי חומרים.

 22 כן.  ת:

 23 כלומר בישיבה סיכמתם על ביצוע עבודה, נכון? ש:

 24 ון. נכ ת:

 25 זה מה שאני אומר.  ש:

 26 אבל הוא נתן לך תשובה, למה אתה מתעלם מהתשובה שלו? עו"ד וייס:

 27 ממש לא מתעלם.  עו"ד קרמר:

 28 מושיק, תן לי.  העד, מר כהן:

 29כבר העברת לחל"פ את דו"ח הביניים, נכון?  5.2.2011-אוקי. עכשיו, ב ש:

 30 ה, ובתחילת פברואר כבר הוצאת חשבונית ראשונה. עכשיו תרא

 31 אם אתה אומר אני סומך על מה שאתה אומר, זה לא מונח לפניי.  ת:

 32 בוא תראה,  ש:
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 1 זה נשמע לי הגיוני.  ת:

 2. נכון? בפברואר אתה כבר מוציא 1109בוא תראה למען הסדר הטוב,  ש:

 3 חשבונית.

 4 אם נסתכל יותר לעומק לדעתי הוצאתי בפברואר שתי חשבוניות.  ת:

 5 כבר סיימת את העבודה.  אוקי. בכל מקרה בפברואר ש:

 6 לא.  ת:

 7 אז מה? ש:

 8 מה שאני רואה כרגע לנגד עיניי זה חלק ראשון של העבודה.  ת:

 9 חלק ראשון של העבודה, סליחה.  ש:

 10אבל אני חושב למיטב זכרוני שעשיתי שם את שני החלקים במקביל  ת:

 11ובדירוג קל, זאת אומרת הרקע במצב קיים פלוס ההמלצות והמסקנות 

 12היו במרווח זמנים יחסית קצר, אם תראה לי את החשבונית אני חושב 

 13 שאני אוכל, 

 14בסדר רמי, אני רק מסדר לך את התאריכים. אחרי זה אתה תראה שזה  ש:

 15 . אתה בדצמבר, רלבנטי

 16דוקטור קרמר, אתה לא מסדר לי את התאריכים כי אתה בחור נחמד,  ת:

 17 אתה מסדר את התאריכים כי אתה מחפש להגיע למשהו אז בוא. 

 18נכון, אני אומר לך כי זה רלבנטי. אני אומר לך בדיוק למה אני חותר,  ש:

 19 להראות את התאריכים. 

 20 רה. תגיד ישיר, אני אתן לך את התשובה ישי ת:

 21 אתה בדצמבר כבר סגרת שאתה מבצע עבודה,  ש:

 22 אני חושב שכן.  ת:

 23 פברואר אתה כבר ביצעת לפחות חלק ראשון.  ש:

 24 כן.  ת:

 25 עכשיו, מי שקישר אותך לחל"פ לקבלת העבודה הזאת,  ש:

 26 זה גרשון מסיקה, מי שחיבר אותי לגרשון מסיקה זאת פאינה.  ת:

 27 שון, יפה. כלומר פאינה חיברה אותך לגר ש:

 28 נכון.  ת:

 29 הגעת לפגישה אצל גרשון, ועברת למשרד של חיים בן שושן.  ש:

 30 זה נכון.  ת:

 31באותו אירוע. עכשיו, תגיד, דרך אגב ששאלו אותך בחקירה במשטרה  ש:

 32 מי קישר אותך לחל"פ בפעם הראשונה אתה זוכר מה אמרת?
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 1 לדעתי לא זכרתי.  ת:

 2 לא זכרת.  ש:

 3 אני חושב.  ת:

 4 חושב שהם קיבלו המלצה ממועצה אחרת.  אמרת שאתה ש:

 5אה, נכון, יכול להיות בהחלט שאמרתי את זה כי אני בדיוק סיימתי  ת:

 6 עבודה באותו נושא במועצה איזורית גוש עציון. 

 7 כלומר פאינה לא זכרת אותה.  ש:

 8 לא, דווקא השם של פאינה עלה בפגישה עם גרשון מסיקה,  ת:

 9 זה לא מה שאני שואל, בחקירה במשטרה.  ש:

 10זה התשובה. אני לא זוכר מה אמרתי בחקירה במשטרה, אתה יכול  ת:

 11 זכרת יותר טוב או,  2014-לעבור על הריטואל דוקטור קרמר של אם ב

 12אני לא שואל את זה. אתה אמרת לחוקרים ששאלו אותך שפאינה  ש:

 13 קישרה אותך לשם?

 14אני לא זוכר מה אמרתי לחוקרים, אבל בהחלט יכול להיות שאמרתי,  ת:

 15 גם יכול להיות שלא אמרתי, 

 16 אני אומר לך שלא אמרת.  ש:

 17נדמה לי שהאסוציאציה שהיתה לי בראש זה שזה עתה סיימתי עבודה  ת:

 170-18במועצה איזורית גוש עציון, עבודה יפה אגב, שקיבלתי עליה גם 

 19המליצו. בדיעבד אגב מסתבר לי שפאינה אלף שקל וחשבתי שהם  180

 20שמעה מגרשון שיש לו בעיה ברווחיה ובהכנסותיה של החל"פ ואז היא 

 21אמרה לו יש לי חבר שעשה עבודה במועצה איזורית אחרת וכדאי לך 

 22 לפגוש אותו, נדמה לי שזה היה הסיטואציה. 

 23 בסדר, עכשיו,  ש:

 24 מה אתה זוכר היום? מה היה? כב' הש' לוי:

 25 היום אני יודע, אני לא זוכר. זאת אומרת אני רואה את הניירות לפניי.  כהן: העד, מר

 26 הראיות.  כב' הש' לוי:

 27הגברת קירשנבאום אמרה לגרשון מסיקה כדאי לך להעסיק את רמי כי  העד, מר כהן:

 28 הוא עושה עבודות טובות והוא עזר לגוש עציון לייצר הכנסה, גרשון, 

 29 זה? היא אמרה לך את כב' הש' לוי:

 30 בבקשה? העד, מר כהן:

 31 היא אמרה לך את זה? כב' הש' לוי:

 32 כן.  העד, מר כהן:
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 1 בזמן אמת? כב' הש' לוי:

 2 כן. אני התקשרתי,  העד, מר כהן:

 3 ולא זכרת את זה בחקירה? כב' הש' לוי:

 4 לא זכרתי.  העד, מר כהן:

 5 אוקי.  כב' הש' לוי:

 6 י בגילי המופלג, כבודו, באמת, זה אני אמרתי מקודם אנ העד, מר כהן:

 7 בסדר, אני רק רוצה לברר,  כב' הש' לוי:

 8, באמת יש, אתה לא יכול 2001-שנה אחורה הוא מביא לי דברים מ 20 העד, מר כהן:

 9 לזכור כל דבר. 

 10 שנים אחרי.  10, זה 2001טוב, זה לא  כב' הש' לוי:

 11 סיגה, . יש גם נ69, כן, אבל עדיין, כבודו, בן אדם בן 2010זה  העד, מר כהן:

 12 אני בטוח שיש הרבה,  כב' הש' לוי:

 13 יש נסיגה לא קטנה בשנים האחרונות בכושר הזיכרון.  העד, מר כהן:

 14 רמי, היום בכל אופן אתה זוכר שהיא אמרה לך,  עו"ד קרמר:

 15 כן. ת:

 16 שהיא מקשרת אותך,  ש:

 17 היום אני יודע שזאת הסיטואציה.  ת:

 18 מה היה? בוא תספר לנו.  ש:

 19 בבקשה? ת:

 20 מה היה? מה היה? היום מה אתה יודע היום? שמה היה? ש:

 21מה שאני יודע שפאינה המליצה לי והמליצה לגרשון בו זמנית כדאי לכם  ת:

 22לעבוד ביחד רמי ידע לתת לך תועלות שהחברה הכלכלית שלך תניב 

 23 רווחים יותר גדולים. 

 24 אוקי.  ש:

 25לו פה הוא לא הלכתי לגרשון, גרשון אמר לי מצוין יופי, אגב בחקירה ש ת:

 26זכר את העניין הזה, גם לא במשטרה. הוא חשב שהעבודה הראשונה 

 27שעשיתי היתה בתחום התחבורה, בתחום התיירות, ועשיתי לו את 

 28העבודה הזאת אחרי שהוא חיבר אותי לאותו חיים בן שושן ואני רוצה 

 29 להשוויץ ולומר שהעבודה יפה והם הרוויחו על זה כסף. 

 30כמה זמן זה לקח מהרגע שהיא חיברה אותך ועד  אוקי. עכשיו תגיד, ש:

 31 שהגעת לפגישה אצל חיים בן שושן?

 32 אני לא זוכר את זה.  ת:
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 1 סדר גודל. מה? באותו יום הלכת?  ש:

 2 לא.  ת:

 3 אז תן לי בערך.  ש:

 4 , עשר שנים. 2010לא יכול להגיד לך, קרמר, זה  ת:

 5 שבוע? שבועיים? ש:

 6מה אתה רוצה שאני אשקר? או שאני אומר משהו לא נכון ותגיד לי אתה  ת:

 7 טועה? לא זוכר. 

 8 לא זוכר. אבל זה לא היה באותו יום? ש:

 9 זה לא היום של המבחן זיכרון.  ת:

 10הבנתי. בסדר. עכשיו תראה, גרשון העיד פה והוא אמר שהחל"פ רכשה  ש:

 11ניין מחיקת ממך את החוברת בגלל סיכום מוקדם שלו עם פאינה בע

 12חובות בגין הלוואות בתי אגודה, בגלל שהיא שלחה אותך. בעצם הוא 

 13אומר שאם היא לא היתה שולחת אותך ולא היה את המחיקת חובות 

 14 אתה לא היית מקבל, לא היו קונים ממך את החוברת. 

 15בוא נזכיר לבית המשפט הנכבד שגרשון מסיקה הוא עד מדינה שהטיבו  ת:

 16הסתם יאמר את כל מה שאתם מבקשים ממנו.  איתו לא מעט והוא מן

 17 עכשיו, לצד הענייני, 

 18 אתה ידעת מזה? ש:

 19שבו פונה אלי חיים בן  23.8.2011-עכשיו, הנה אני אומר לך. אני עד ה ת:

 20שושן ואומר לי 'תשמע יש לי בעיה של חוב של בתי אגודה שמי שעשה, 

 21הלי שמי שמנהל את החוב הזה זה החשב הכללי באוצר בחור בשם י

 22 רוטנברג', 

 23מספיק אדון וייס, זה הנאשם שלך מעיד. כן. אתם לא מפסיקים. זה לא  כב' הש' לוי:

 24 מעניין מה הוא אומר?

 25 לא, אנחנו מדברים דווקא על מה שהוא אומר אדוני, לא על דברים,  עו"ד וייס:

 26 אתם מפריעים לי לשמוע. כן.  כב' הש' לוי:

 27 אני משלם לו כסף.  העד, מר כהן:

 28 תראה על מה, בקרה. כן.  הש' לוי:כב' 

 29אומר לי אותו חיים בן שושן שבחור בשם יהלי רוטנברג מאגף החשב  העד, מר כהן:

 30הכללי הוא מנהל את החוב, יש חוב בתי אגודה שהיה חוב גדול מאוד 

 31ופרסו להם את זה ונגמר הזמן בעוד שבועות ספורים שבו הם יכולים 

 32אני לא יודע א' לא שפאינה  23.8.2011להחזיר את החוב. עד אז, עד 
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 1תומכת בחל"פ שומרון או מועצה איזורית שומרון, אני לא יודע את זה 

 2לא מפאינה, לא מגרשון מסיקה ולא מחיים. אני לא יודע שיש להם חוב 

 3בחשב הכללי ואני כולו איש מקצוע שבא לעשות שתי עבודות, אחת 

 4 בתחילת שנה ואחת במחצית השנה ביולי. 

 5 יפה. עו"ד קרמר:

 6 זה הידע שיש לי באותו זמן.  ת:

 7 עכשיו, רמי,  ש:

 8אגב, אני הולך לאותו יהלי רוטנברג לבדוק מה העניין הזה אז הוא אומר  ת:

 9 לי רמי תיקח את הידיים שלך משם עזוב, אל תתעסק בזה, תקלה. 

 10 רמי, מה הקשר שלך ליהלי רוטנברג? ש:

 11ויהלי רוטנברג היה סגן  שנים 5אני הייתי היועץ של החשב הכללי במשך  ת:

 12 החשבת הכללית. 

 13 מסיקה וחיים בן שושן צריכים אותך כדי להגיע לחשב הכללי? ש:

 14 לדעתי חיים בן שושן פנה אלי והוא ידע למה הוא עושה את זה.  ת:

 15 למה הוא עושה את זה? ש:

 16שנים של החשב הכללי ואני מכיר את האנשים, את  5כי אני יועץ  ת:

 17ובשביל לבדוק את העניין האם באמת יתנו לו  הדמויות המשחקות שם

 18עוד גרייס, יש מייל כזה, כדאי שתמצא אותו בחומר שלכם הגשתם 

 19 אותו, שהוא מבקש ממני האם ניתן להאריך את הגרייס. 

 20 זה לא הוא, זה סילבי פונה אליך.  ש:

 21 סילבי בשמו. סילבי זו המזכירה שלו.  ת:

 22ה קישרה ביניכם, חיברה, מה נכון. עכשיו תראה, אתה מסביר שפאינ ש:

 23 הקשר שלה לעבודה עצמה?

 24לפאינה אין קשר לעבודה אבל אם אתה חותר לזה לשאול אותי למה  ת:

 25 אתה מספר לפאינה שלא שילמו לך כסף אז אני אקצר לך דרכים. 

 26 בבקשה.  ש:

 27אוקי. פאינה שהיא רוסיה אסרטיבית מאוד, רוסיה בכינוי חיבה, לא  ת:

 28ידי פעם בודקת אם דברים שהיא ביקשה או שהיא בכינוי גנאי, היא מ

 29נושאים פרי או לא, עכשיו פאינה היא גם  –עשתה או שהיא קידמה 

 30חברה שלי והיא אומרת לי 'תגיד מה קורה שם בשומרון?' אז אני אומר 

 31 לה שהם משחקים על זמן. זו תשובתי לשאלתך אם הצלחת להקשיב. 
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 1שתעזור לך. שתקבל את  הצלחתי להקשיב. כלומר אתה פונה אליה ש:

 2 הכסף. 

 3 לא, אני לא חושב.  ת:

 4 אז מה? ש:

 5 אני לא חושב כי חיים בן שושן אני אומר לך, בוא אני אגיד את זה,  ת:

 6 היא שואלת אותך מה קורה אתה אומר לה שעוד לא קיבלת כסף, נכון? ש:

 7אני אומר לך את זה בחוסר צניעות בולט, אני הייתי קצין אג"ם של  ת:

 8מטכ"ל, חיים בן שושן אחראי על התחמושת בסיירת מטכ"ל, סיירת 

 9 אני לא צריך את פאינה שתגיד לחיים בן שושן תן לו כסף. 

 10 אבל עדכנת אותה שאתה לא מקבל.  ש:

 11 עדכנתי כי היא שאלה אותי.  ת:

 12 הבנתי.  ש:

 13 דיווח.  ת:

 14 כלומר, תן לי להבין את הסיטואציה.  ש:

 15 כן.  ת:

 16 היא סגרה את החיבור ביניכם,  ש:

 17 לא, היא הכירה ביננו, היא לא סגרה חיבור.  ת:

 18 אוקי. ש:

 19 היא לא קשורה, היא לא קשורה.  ת:

 20 רק הכירה והיא מתעדכנת.  ש:

 21 כן.  ת:

 22 רוצה לדעת מה קורה.  ש:

 23 כן.  ת:

 24 למה? ש:

 25 רוסיה, מרוקאית, אסרטיבית.  ת:

 26 אוהבת להבין מה קורה.  ש:

 27 כה שליטה. כן, היא צרי ת:

 28 הבנתי. אתה מעדכן אותה כי היא עשתה את החיבור. עכשיו, תראה,  ש:

 29 דוקטור קרמר, עוד משפט ברשותך,  ת:

 30 כן, אני איתך.  ש:

 31 אפשר? ת:

 32 כן. כן.  ש:
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 1אני רוצה להזכיר לך שאין לי כתב אישום במועצה איזורית שומרון  ת:

 2מן הסתם ובחל"פ שומרון. אם היית חושב שעשיתי משהו לא בסדר 

 3 היית מגיש כתב אישום. 

 4. הבנתי, קודם היא שאלה אותך מה 494-25טוב. עכשיו, תראה את  ש:

 5קורה, אמרת לא שילמו, והיא פנתה. למה אתה מעדכן אותה על 

 6 העבודה?

 7 אולי כי היא שאלה.  ת:

 8 כי היא שאלה אותך.  ש:

 9 שנים.  9שנים,  10אולי כי היא שאלה, דוקטור קרמר,  ת:

 10 אתה לא יודע למה. אוקי.  ש:

 11אתה יודע מה? בוא אני אוסיף לך עוד נתון דוקטור קרמר שהוא  ת:

 12 משמעותי. 

 13 כן.  ש:

 14פאינה העבירה  5.12.2011-והוא גם קשור לכתב האישום שכתוב שם שב ת:

 15מיליון שקל  10.5כסף מישראל ביתנו לחשב הכללי מתוך סכום של 

 16מיליון  3.5פאינה העבירה שמחקו חובות למועצה איזורית שומרון, 

 17שקל וכתוב בכתב האישום ובעקבות העברת הכסף התחילו במועצה 

 18איזורית שומרון לשלם כספים למקורבים של פאינה. אני רוצה לומר 

 19שאני את הכספים שלי ממועצה איזורית שומרון בגין שתי העבודות 

 20שנה קודם ומספר  3/4שעשיתי, גם בתחבורה וגם בתיירות, קיבלתי 

 21דשים קודם, זאת אומרת לא היה שום קשר לדבר שלא ידעתי אותו חו

 22אגב, שהיא תומכת בהם, ואני יודע את זה רק בדיעבד מחומר החקירה 

 23ומזמן החקירה שלי במשטרה. זאת אומרת אין זיקה בין הכסף שהיא 

 24נתנה להם ואני מתאר לעצמי שזה אחת הסיבות שבגינם החלטתם לא 

 25 להגיש נגדי כתב אישום. 

 26, יש פה התכתבות בינך ובין 480טוב. עכשיו אני רוצה שתראה את ת/ ש:

 27 פאינה. 

 28 כן.  ת:

 29אני רוצה שתסביר את המלל, 'זו תהיה נורא חוצפה. מבקש שתעזרי  ש:

 30 בבקשה להעלות גם את המשכורת שלי, גלר הבטיח מיליון פעם'

 31לדעתי אתם מערבבים פה שני דברים ולדעתי הנייר הזה, דוקטור  ת:

 32 הוא לא נייר שמשקף את מה שקורה, האמירה הזאת,  קרמר,
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 1 תסביר. ש:

 2אז אני אסביר לך. האמירה הזאת נשלחה על ידי גברת בלה גולדנברג,  ת:

 3אני מדבר על החלק התחתון של הנייר הזה. החלק התחתון של העמוד 

 4 הראשון, 

 5 רגע, ממתי? אצלי לא רואים, מאיזה תאריך זה? עו"ד וייס:

 6 שואל אותו. מה שאני יודע אני אומר. אני  עו"ד קרמר:

 7תקשיב לי דוקטור קרמר, אני בקיא, אני באמת בקיא בזה, אני גם  העד, מר כהן:

 8 עברתי על חומרי החקירה היטב. 

 9 אוקי.  ש:

 10 מה שנקרא בקיא בחומר. ת:

 11 אנחנו רואים.  ש:

 12הגברת בלה גולדנברג שהיא רכזת בתחום המגזר הרוסי ברשות  ת:

 13הזה היא  SMS-הזה וב SMS-ולחת לי את הלמלחמה בסמים ש

 14 אומרת אולי אתה יכול לעזור לי עם גלר שיעלה לי את השכר, איך זה, 

 15 כן, ואיפה,  ש:

 16 בבקשה? ת:

 17 כן, כן, תמשיך.  ש:

 18איך זה השתרבב פה לשיחה הזאת? יכול להיות, אני לא יודע להגיד לך  ת:

 19אבל אני מוכן להסתכל על המקור כפי שהוא מופיע בטלפונים שתפוסים 

 20אצלכם ולהראות לך שזה בלה גולדנברג שולחת אלי וזה לא קשור לשכר 

 21שלי אצל גלר ואני, בוא, פאינה מבקשת ממני לעזור לה אצל גלר. אני 

 22 לעזור לי אצל גלר? עזוב. אבקש ממנה 

 23  הבנתי. אז מה שאתה מסביר שזה לא בקשה שלך.  ש:

 24 זה בלי ספק, ללא ספק.  ת:

 25 חברי יודע להגיד ממתי זה? עו"ד וייס:

 26 אמרתי,  עו"ד קרמר:

 27 איזה תאריך,  עו"ד וייס:

 28 אמרתי שלא.  עו"ד קרמר:

 29 צריך לדייק בתאריכים.  עו"ד וייס:

 30 אם הייתי יודע, הייתי אומר.  עו"ד קרמר:

 31 חייב להיות תאריך.  SMSאבל על  עו"ד וייס:

 32 עכשיו אני רוצה לעבור איתך לנושא אחר.  עו"ד קרמר:
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 1 לא יודע לא יודע.  כב' הש' לוי:

 2 אין פה כתב אישום, עזוב.  העד, מר כהן:

 3 כן.  כב' הש' לוי:

 4 אתה,  עו"ד קרמר:

 5 שא?מה אתם רוצים לעבור נו כב' הש' לוי:

 6 קטנצ'יק ואז יש נושא גדול.  עו"ד קרמר:

 7 בסדר.  כב' הש' לוי:

 8אלף  300תראה, אתה העדת פה בראשית שהמשטרה לא החזירה לך  עו"ד קרמר:

 9 שקל מהכספים שנתפסו אצלך בבית. 

 10 .  330 העד, מר כהן:

 11 . וגם הסברת שזה פגע בך והשפיע עליך מנטלית, נכון?330 ש:

 12 נכון.  ת:

 13 תה מתכוון לתבוע. גם אמרת שא ש:

 14 גם זה נכון.  ת:

 15אלף שקל אבל אתה, אמרת, אני אצטט לך 'הכסף לא  300לקחו לך  ש:

 16 מעניין'. 

 17 דוקטור קרמר בוא אני אגיד לך משהו,  ת:

 18 אלף שקל? זה מה שאתה אומר? 300אתה ויתרת על  ש:

 19 לא, אני אתן לך תשובה ממצה בעניין הזה.  ת:

 20 כן.  ש:

 21 ה השאלה אגב?מה הית כב' הש' לוי:

 22 אלף שקל.  330השאלה היתה איך ויתרת על  העד, מר כהן:

 23 זו היתה השאלה? כב' הש' לוי:

 24 אלף שקל? 300שאלתי עובדתית, אתה ויתרת על  עו"ד קרמר:

 25 כן.  העד, מר כהן:

 26 טוב.  ש:

 27 כבודו,  ת:

 28 אתה רוצה להוסיף? כב' הש' לוי:

 29לא להוסיף, אני רוצה להסביר שאחד הדברים שיצר אצלי את המשבר  העד, מר כהן:

 30 הכי עמוק, 

 31 אלף שקל שגנבו לך.  300רמי, אתה טוען שוויתרת על  עו"ד קרמר:
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 1אני, אחד הדברים שגרם לי את המשבר הכי עמוק בפרשה הזאת שבאתי  העד, מר כהן:

 2לבית המשפט וראיתי מדינת ישראל נגד רמי כהן. לאחר מכן היו 

 3פעמיים שהיה רמי כהן נגד מדינת ישראל, אני לא אתבע את מדינת 

 4אלף ולא על שום נזק אחר. לא אתבע. אם התשובה  330ישראל, לא על 

 5 שלי ברורה, אז בבקשה. )בוכה(

 6 היא ברורה. אתה צריך רגע לפני שאני ממשיך? עו"ד קרמר:

 7 לא, תמשיך.  העד, מר כהן:

 8 אתה בטוח? עו"ד קרמר:

 9 כן. התפרצות רגשות.  העד, מר כהן:

 10 אני מבין, בגלל זה אני שואל.  עו"ד קרמר:

 11 אני לא אתבע את מדינת ישראל.  העד, מר כהן:

 12 בסדר, אני מבין.  עו"ד קרמר:

 13 נתכנס.  13:30אני מציע שנעשה הפסקה עכשיו. נצא להפסקה קצרה,  כב' הש' לוי:

 14 

 15  )המשך לאחר הפסקה(

 16 

 17  תראה, רמי, דבר ראשון, עו"ד קרמר:

 18רק רגע, הדיון מתחדש לאחר הפסקה. המשך חקירה נגדית לעורך דין  כב' הש' לוי:

 19 קרמר, בבקשה. 

 20ניצלתי את ההפסקה לעשות פה איזו בדיקה בעקבות התשובה שלך על  עו"ד קרמר:

 21. ראשית אני אומר לפרוטוקול, 480בלה גולדנברג. תראה שוב את ת/

 22ודעים בוודאות אבל יכול אנחנו ננסה לוודא את התאריך כי אנחנו לא י

 23זה מסתדר עם  2014-, אם זו התכתבות מ2014-להיות שזו התכתבות מ

 24 הדברים שאמרת, נכון?

 25 אני לא יודע את השנה אבל אני יכול להגיד,  העד, מר כהן:

 26 איפה היית? 2014-אתה ב ש:

 27 במשרד החקלאות.  ת:

 28 אוקי. כלומר כבר לא עבדת ברשות למלחמה בסמים.  ש:

 29 לא.  ת:

 30 ?2014-אז אתה דואג פה לבלה אם זה ב ש:

 31היא פונה אלי שאני אדאג לה, אבל דוקטור קרמר, אני אומר בוודאות  ת:

 32 שזה, 
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 1 אני הולך איתך.  ש:

 2 שהיא שלחה לי.  SMSשזה  ת:

 3הבנתי אותך. אנחנו נחזיר תשובה, ננסה להחזיר תשובה לגבי התאריך,  ש:

 4 . 2014תשובה יותר מדויקת מאולי 

 5 עולם לא ביקשתי מפאינה שתסדר, אני מ ת:

 6 כלומר אתה דואג פה לבלה, עוזר לבלה.  ש:

 7 כן, היא פונה אלי לעזרה.  ת:

 8אוקי. בסדר. עכשיו תראה, אני רוצה לחזור איתך לעניין של הכסף. הרי  ש:

 9מה היה? הצהירו בדיון שנתפס סכום גבוה ואחרי זה אמרו לך שיש 

 10 סכום יותר נמוך, נכון?

 11 כן.  ת:

 12אלף שקל. ואתה אומר אני החלטתי לא לתבוע את  330הפער היה ו ש:

 13 המדינה, ויתרתי על הכסף אבל זה עשה לי זעזוע. 

 14 לא, בוא אני אדייק את הנתונים שלך כי הם אינם מדויקים.  ת:

 15 טוב.  ש:

 16בדיון בבית המשפט השלום בראשון לציון אצל השופט  11.2.2015-ב ת:

 17ד נטע גדור שתפסו אצלי בכספת מזרחי אמרה נציגת המשטרה רב פק

 18 אלף שקל.  490אלף שקל, שתפסו אצלי במזומן בבית  490

 19 אוקי.  ש:

 20במהלך החקירות שלי במשטרה ובדיעבד אני יכול לומר שגם בחקירות  ת:

 21של אשתי שראיתי את ההודעות שלה, אני נשאלתי שלוש פעמים על 

 22המאות אלפי שקלים שנתפסו בכספת שלי וגם אשתי נשאלה בנושא. 

 23בבית  16.2.2015-במהלך אותו דיון ובדיון אחריו שאתה השתתפת ב

 24הנושא הזה כאשר עורך הדין , עורך המשפט המחוזי עלה פעם נוספת 

 25 דין חימי, ציין את זה שנתפס כזה סכום ואף אחד לא אמר לא. 

 26 אוקי.  ש:

 27מאוחר יותר שהמשטרה שלחה את רשימת התפוסים הסתבר שרשום  ת:

 28אלף שקל. אמרתי אתם טועים, פניתי דרך עורכי  140שנתפסו אצלי 

 29חסר פה עוד כסף.  הדין שלי, הם העבירו להם פניה אמרו אתם טועים,

 30 אלף.  160, זה 140אלף שקל מצאנו. זה לא  20חזרה המשטרה ואמרה 

 31 טוב.  ש:
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 1שאר היתרה אתם פשוט טועים, זו היתה פליטת קולמוס בדיון. אלה  ת:

 2 הנתונים. 

 3 יפה.  ש:

 4אני באותה נקודת זמן לא היה לי ספק שאני הולך לתבוע ואפילו  ת:

 5 אלף שקל.  330תביעה על אותם ביקשתי מעורכי הדין שלי שיכינו 

 6 אוקי. ש:

 7והפנו את תשומת ליבו לעניין הזה  433לאחר שהם פנו למפקד להב  ת:

 8באמצעות מפקח אורן גבאי  433וביקשו לפתוח בחקירה. מפקד להב 

 9שלח לנו תשובה של אתם טועים זה פליטת קולמוס, עזבו את זה, זה 

 10וב את זה כרגע, זה לא לא אישיו בכלל. עורכי הדין שלי המליצו לי עז

 11 בערוץ המרכזי, בוא נטפל בזה יותר מאוחר והסכמתי. 

 12 אוקי.  ש:

 13אבל אז קרו שני דברים. אחד פגשתי בערעור בבית המשפט המחוזי את  ת:

 14הכותרת רמי כהן נגד מדינת ישראל, הטריף אותי. שניים, פניתי לבית 

 15המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כמי שמצמצם את פרק הזמן לצינון 

 16של עובדי מדינה וביקשתי שיקצרו לי את הזמן לעשות פעילות בתחום 

 17ר לי שהפניה שלי היא רמי כהן נגד מדינת ישראל החקלאות ואז הסתב

 18 ושם החלטתי, אני את מדינת ישראל לא תובע. 

 19אני מבין רמי, אני רק אומר לך דבר כזה, אתה באת לפה והעדת  ש:

 20 בראשית שאני הבנתי מהעדות שלך שאתה חושב שנגנב ממך כסף. 

 21 אני חושב שנעלם לי כסף.  ת:

 22 אוקי.  ש:

 23 בטוח. אני לא חושב, אני  ת:

 24. תראה, 1138אז אני רוצה להראות לך את המסמכים, תתני לו את ת/ ש:

 25 ', 15אז קודם כל בעמוד הראשון במרץ 

 26שבו הגברת נטע גדור, רב  11.2לא , אדוני משמיט פה את המסמך של  ת:

 27 אלף שקל.  490פקד נטע גדור מצהירה בבית המשפט שיש 

 28גבוה יותר, זה ברור. עכשיו אני לא חולק עליך שהיתה הצהרה על סכום  ש:

 29תראה רגע, בעמוד הראשון אתה מקבל אישור שחוץ מהכסף שנתפס 

 30אלף שקל מבתיה כהן,  20-בכספת שזה עניין אחר, נתפס מזומן כ

 31 שהגיעה לחקירה. נכון?
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 1זה אני אומר למשטרה ואז המשטרה אומרת לי תכתוב לי מכתב ואז  ת:

 2, נעלמו 19,200אלף, זה  20הם אומרים לי בתשובה של ארז דפנה זה לא 

 3 שקל אבל סתמתי והלכתי הלאה.  800

 4אוקי. על הכסף המזומן מבתיה קיבלת תשובה. עכשיו תעביר את  ש:

 5העמודים קדימה, חימי כותב, עורך דין חימי כותב על הסכום הגבוה 

 6יותר, סכומים שקשורים לכספת וגם על זה קיבלת תשובה מהמשטרה, 

 7 נכון?

 8 כן.  ת:

 9 תשובה שזאת היתה טעות. קיבלת  ש:

 10 כן.  ת:

 11 שזו היתה פליטת קולמוס,  ש:

 12 כן.  ת:

 13 נטע כנראה, נטע גדור ציינה סכום גבוה בטעות.  ש:

 14 כן.  ת:

 15 קיבלת תשובה.  ש:

 16 נכון.  ת:

 17נתחיל בזה. עכשיו אני רוצה להראות לך מסמך אחר, אני מציג לך חלק  ש:

 18כל בעמוד הרביעי, שזה הדו"ח חיפוש בבית שלך. עכשיו תסת 1187מת/

 19 אני מכוון אותך לטבלה. כאן רמי. 

 20 כן. אני מכיר.  ת:

 21אני יודע שאתה מכיר, אתה מכיר את כל חומר הראיות. זה דו"ח חיפוש  ש:

 22בבית שלך שגם אתה וגם בתיה חתומים עליו. עכשיו, בדו"ח חיפוש 

 23שאתה ובתיה חתומים עליו בזמן אמת בחיפוש עצמו כתוב כמה כסף 

 24 , נתפס אצלך

 25 לא.  ת:

 26 מה לא? ש:

 27 490שטרות, לא כתוב  Xשטרות של דולרים,  X, 200שטרות של  Xכתוב  ת:

 28 אלף.  100אלף, לא כתוב  330אלף , לא כתוב 

 29רמי, בדיוק כמוך גם אני, זאת אומרת גם אני, אני מניח שגם אתה עשית  ש:

 30 את זה, עשינו את החישוב, 

 31 דוקטור קרמר, אבל זה לא,  ת:



 
 

 
 יפו -אביב בית המשפט המחוזי בתל 

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

 2019מאי  15 

 

 6182 

 1רגע, רגע, רגע, תקשיב שניה. עשינו את החישוב וראינו שהסכומים  ש:

 2-אלף שקל ולא ל 140-מצטברים לכ 18-ל 13שאתה חתמת עליהם בין 

 3. כלומר אני מבין את הדו שיח הזה של החירשים בזמן החקירה 400

 4אבל כשאתה בא לבית המשפט, שניה, כשאתה בא לבית המשפט ואומר 

 5  ף שקל, אל 300פה לשופט שגנבו ממך 

 6 . 330 ת:

 7-אתה לא אומר שבדו"ח חיפוש שאתה חתמת עליו מופיע סכומים של כ ש:

 8 אלף שקל. זה איך שהוא נשמט מהעדות הראשית שלך.  140

 9 אני יכול להשיב? ת:

 10 בוודאי.  ש:

 11תראה דוקטור קרמר, אני מאוד מאחל לך שלא תהיה בסיטואציה  ת:

 12ם את הבית על קרביו שוטרים לביתך, הופכי 5בבוקר  6-שנכנסים ב

 13ויושבים עם ערימות של כסף שאנחנו הוצאנו להם, פתחנו להם את 

 14הכספת וסופרים את הכסף. עכשיו, קודם כל נכנסת משטרת ישראל 

 15שנים באותה נקודת זמן,  5אלינו הביתה, אשתי היא מתנדבת במשטרה 

 16אנחנו עושים כבוד למשטרת ישראל כמו גם לפרקליטות המדינה, אנחנו 

 17ת אנשים שמתייחסים ברצינות לשלטונות. נכנסים שוטרים, באמ

 18סופרים כסף, הם לא אומרים רמי תקשיב יש פה ככה ויש פה ככה, הם 

 19 600, יש לך 200שטרות של  300אומרים, עושים ספירה אומרים יש לך 

 20יורו, אתה לא עושה את  50שטרות של  700יורו, יש לך  100שטרות של 

 21 את החשבון,  החשבון, גם הם לא עושים

 22 לא ציפיתי ממך לעשות את החשבון.  ש:

 23 סליחה, דוקטור קרמר, המתנתי,  ת:

 24 אבל זה לא מה ששאלתי.  ש:

 25 אבל הקשבתי.  ת:

 26 טוב.  ש:

 27אני מכבד את השוטרים, אומר לי שוטר לקחתי לך פלאפון, לקחתי לך  ת:

 28זה, לקחתי לך את הדרכון, לקחתי לך תיקייה ולקחתי לך את כמות 

 29ת האלה. אני באופן אוטומטי חותם על האישור הזה, אני אבדוק השטרו

 30 את משטרת ישראל שיושבת אצלי בבית?

 31רמי, אבל זה לא מה שאני שואל אותך. אני לא אמרתי שאתה תוך כדי  ש:

 32החיפוש התחלת לספור את השטרות, אני אומר שאתה בא ואומר פה 
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 1ומר לך כבוד לבית המשפט 'הם טוענים שזה פליטת קולמוס אבל אני א

 2 אלף שקל', וזה,  300השופט שלדעתי גנבו ממני 

 3 דוקטור קרמר,  ת:

 4רגע, רגע, אני עכשיו שואל, זה נשמע נורא. וכשאתה מסתכל בצו שאתה  ש:

 5חתמת עליו והיום אתה גם מכיר אותו כי אתה מכיר את כל החומר 

 6אלף  140חקירה, אתה מבין שבזמן אמת מה שתועד אצלך שתפסו זה 

 7 שקל. 

 8 לא.  ת:

 9 את זה אתה לא אומר לשופט.  ש:

 10לא, אני אומר לשופט שזה לא נכון ואני מבקש ממך להוציא את  ת:

 11ולהוציא את  30.12.2014-ב 28.12.2014-החקירות שלי במשטרה ב

 12החקירות של אשתי באותם תאריכים ותראה שאומר לך החוקר ארז 

 13שקלים דפנה 'רמי איך זה יכול להיות שמצאו אצלך מאות אלפי 

 14 בכספת?'

 15  אני לא אומר שלא היתה טעות.  ש:

 16 לא, סליחה,  ת:

 17 אני אומר שגם אתה מבין שזה היתה טעות, שזה הסכום שנתפס אצלך.  ש:

 18 דוקטור קרמר, ביקשת שאני אמתין, המתנתי.  ת:

 19 כן.  ש:

 20כשבא אליך שוטר, רב פקד, ואומר לך 'מצאו אצלך מאות אלפי שקלים  ת:

 21ביר את זה?' ולא פעם אחת, ולא פעמיים בכספת אתה יכול להס

 22וכשבאים לאשתך ועושים את אותו דבר ואחר כך באים לבית המשפט 

 23אלף שקל ועוד אומרים לו שזה היה מדוד ולא  490ואומרים לו נתפס 

 24נגענו לו בביטוחים שלו ובחסכונות שלו וגם לא מדייקים בדיווח הזה כי 

 25הכספים שלי בחברות באותה נקודת זמן יש עיקול, יש הקפאה של 

 26הביטוח אז להגיד לי שאצלי נוצרת הרגשה כזאת? מה עוד שבתקשורת 

 27יש כתבות עם כותרות בעיתון הארץ ובעיתון ידיעות ובעיתון מקומי 

 28במודיעין ששם כתוב 'בכספת ביתו של מנכ"ל משרד החקלאות נתפסו 

 29 אלף שקל',  450

 30 רמי, אני מדבר ,  ש:

 31 אז אני אומר לך שהתחושה שלי, לא, דוקטור קרמר, תן לי לסיים.  ת:

 32 בבקשה.  ש:
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 1התחושה שלי היא נבנית מצבר של נתונים, הצבר של הנתונים שעומד  ת:

 2לרשותי זה מה מפורסם בתקשורת, זה מה אומרים לי בחקירה , מה 

 3 אומרים לאשתי בחקירה ומה אני יודע שהיה לי בכספת. 

 4 ה יודע שהיה לך בכספת?מה את כב' הש' לוי:

 5 אלף שקל.  450בסביבות  העד, מר כהן:

 6 איך אתה יודע את זה? כב' הש' לוי:

 7 כי זה סדר גודל של הכסף שהיה לי בכספת,  העד, מר כהן:

 8 אז למה אתה לא אומר להם את זה מיד? כב' הש' לוי:

 9 למי? העד, מר כהן:

 10 למשטרה.  כב' הש' לוי:

 11אני לא סופר את מה שהם כותבים, כבודו, מה שהם  אני לא אומר כי העד, מר כהן:

 12כותבים פה בדו"ח תפיסה זה לא מספרים, הם לא אומרים לך יש לך 

 13-שטרות של זה ו Xאלף שקל, הם אומרים יש לך  140אלף שקל או  150

Y  .14 שטרות של זה 

 15 אלף שקל? 450-על מה מבוססת הידיעה שלך שמדובר ב כב' הש' לוי:

 16אחוז מהכסף שלי במזומן,  20-כבודו, כי אני החזקתי סדר גודל של כ העד, מר כהן:

 17שנים יועץ  10בתור בוגר בנק ישראל החשב הכללי וכך הלאה ובתור 

 18להשקעות פיננסיות אני החלטתי שאצלי בבית יהיה כסף מזומן. היו 

 19שתי סיבות עיקריות להחזקת כסף מזומן, אגב גם היום זה אותו דבר. 

 20עם אחת העובדה שעשו לי עיקול שנים קודם לכן שתי הסיבות היו פ

 21ונתפסתי בלי כסף ופעם שניה שבקפריסין באותה נקודת זמן כסף 

 22-שהוחזק בבנקים לא הוחזר לאנשים ואני החלטתי של סדר גודל של כ

 23 אחוז מהכסף שלי אני אשמור במזומן בכל נקודת זמן.  20

 24לטה הפנימית שלך לגבי גובה ויש איזה אינדיקציה חיצונית מלבד ההח כב' הש' לוי:

 25 הסכום?

 26 מה זאת אומרת חיצונית? העד, מר כהן:

 27למשל ניהלת איזה רישום כמה כסף אתה מחזיק שם בנקודת זמן  כב' הש' לוי:

 28 מסוימת?

 29 לא, זה בבית שלי, זה בכספת שלי.  העד, מר כהן:

 30 נו, אז מה? כב' הש' לוי:

 31 לא כבודו.  העד, מר כהן:

 32 אין לך? כב' הש' לוי:
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 1 לא, אין לי.  העד, מר כהן:

 2 אוקי.  כב' הש' לוי:

 3אני רוצה להגיד לאדוני עוד נתון אחד, אני באותה נקודת זמן לא יודע,  העד, מר כהן:

 4אבל הקפיאו לי את כל חשבונות הבנק שלי, אני יוצא ממעצר אחרי 

 5ימים ומסתבר לי רק אז כשמגיעים אלי ההחזרים של  8שבוע, אחרי 

 6הוראות קבע, רק אז אני מבין  17בנקים השונים חברות האשראי וה

 7בכלל שהקפיאו לי את הכסף וכשאני פונה לבית המשפט בראשון לציון 

 8אני אומר לשופט, לכבוד השופט, שאני צריך קצת כסף למחיה אז הוא 

 9אלף שקל שהיו באחד החשבונות כי הוא מבין  267מאשר לי למשוך 

 10טות 'לא, הכסף הזה הוא שצריך ואז אומרת המשטרה ואומרת הפרקלי

 11כסף מלוכלך. כל הכספים שיש לרמי כהן בחשבונות הבנק מאחר והם 

 12מעורבים בין החשבון העסקי שלו והחשבון הפרטי שלו זה כסף מלוכלך' 

 13חודש  20המשטרה והפרקליטות באותה נקודת זמן מתעלמת מזה שאני 

 14אלף שקל מהמדינה, מתעלמים  400עובד במשרד החקלאות ומקבל 

 15ה שזה כסף שנכנס לבנק, מתעלמים מזה שמשרד הביטחון משלם לי מז

 16שקל לחודש, עוד  10,000פנסיה צבאית באותה נקודת זמן זה היה בערך 

 17 כמה מאות אלפי שקלים וכל הכסף הזה הוא כסף מת, אז מבחינתי, 

 18 אתה מוותר על הכסף? –ולמרות כל זה  כב' הש' לוי:

 19 בוודאי כבודו, אני,  העד, מר כהן:

 20 למה? בגלל,  כב' הש' לוי:

 21 תראה, אני לא מוותר על הכסף, העד, מר כהן:

 22 בגלל העניין האמוציונאלי?  כב' הש' לוי:

 23 כן, אני לא אתבע את מדינת ישראל.  העד, מר כהן:

 24 הרי פתחת בהליכים נגד המדינה.  כב' הש' לוי:

 25 פתחתי וטעיתי.  העד, מר כהן:

 26 אומר לך, רמי, תראה, אני בסך הכל  עו"ד קרמר:

 27 סליחה, אני אשיב.  העד, מר כהן: 

 28 טוב, הבנתי את התשובה.  כב' הש' לוי:

 29רמי, אני בסך אומר לך שאני מבין את הטעות בזמן אמת ואת התחושות  עו"ד קרמר:

 30שלך אתה מתאר וכו', אני רק אומר שאתה באת פה לבית המשפט 

 31ו לי אלף הם החזיר 400בעדות הראשית ואמרת 'תפסו אצלי בכספת 

 32הרבה הרבה פחות', אתה דבר אחד לא אמרת לשופט שבצו חיפוש 
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 1שאתה חתום עליו מזמן אמת זה בדיוק הסכום שהמשטרה אומרת לך 

 2 שהיא מחזיקה. 

 3 אם כבר אתה רוצה לדייק, אבל,  160וזה  140שלילי. כתוב  העד, מר כהן:

 4 , 20-לא, יש עוד, לא, לא, לא, אל תעשה את זה רמי, יש את ה ש:

 5אלף שקל שהחזירו אחרי שאני ביקשתי, תסתכל על  20-יש את ה ת:

 6 התאריך. 

 7 אלף של בתיה שזה לא קשור לכספת.  20-שניה. יש עוד את ה ש:

 8לא, זה כסף 'שנתפס בביתו', לא אמרו כסף בכספת, כתוב 'כסף שנתפס  ת:

 9 בביתו'.

 10 אלף בכספת,  20-יש את ה ש:

 11אלא  160-ל 140-הוא לא בפער בין הבסדר, אבל המוקד של השאלה  כב' הש' לוי:

 12 . 4לקידומת  1בפער בין הקידומת 

 13 אתה בצו חיפוש שלך שחתמת עליו,  עו"ד קרמר:

 14 עורך דין קרמר, אם הכוונה שלך להגיד שאני הטעיתי את בית המשפט,  העד, מר כהן:

 15 לא.  עו"ד קרמר:

 16 אז לא, נשים את הדברים על השולחן.  העד, מר כהן:

 17 ברית פשוטה להגיד שאתה יודע שלא גנבו ממך כסף, בע עו"ד קרמר:

 18 דוקטור קרמר,  ת:

 19 אתה מבין שהיתה טעות.  ש:

 20 אתה לא תיתן לי לסיים את המשפט,  ת:

 21 טעות נגררת.  ש:

 22 בבקשה, אני אקשיב.  ת:

 23 לא, תמתין לסיום השאלה ואז אנחנו נמתין לסיום התשובה.  כב' הש' לוי:

 24 אדוני, אני רוצה להשלים.  העד, מר כהן:

 25 בסדר, אבל תיתן לו לסיים לשאול.  כב' הש' לוי:

 26 דוקטור קרמר, תקשיב, אם הכוונה היא,  העד, מר כהן:

 27 סיימתם לשאול? כב' הש' לוי:

 28 לא, הוא מסביר לי מה אני שואל, אז אני מחכה.  עו"ד קרמר:

 29 סליחה, בבקשה.  העד, מר כהן:

 30 בבקשה.  כב' הש' לוי:

 31תראה, אני אומר לך דבר פשוט, היתה טעות, הצהירו על סכום גבוה,  רמר:עו"ד ק

 32אגב לפי מה שאני רואה זה לא רפ"ק גדור בדיון הזה אבל זה לא משנה, 
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 1זה טכני לגמרי, היתה טעות, הצהירו על סכום גבוה, זו היתה טעות 

 2 מתגלגלת, גם הטיחו בך את הדברים בחקירות, 

 3 אתה אומר, זאת אומרת מה ש העד, מר כהן:

 4 רגע,  ש:

 5 אני רוצה להבין מה שאמרת שהיתה טעות בהצהרה בבית המשפט? ת:

 6 זה מה שהמשטרה אומרת.  ש:

 7והיתה טעות של ארז דפנה שחקר אותי? והיתה טעות של איילת  ת:

 8 אורנשטיין שחקרה את בתיה? והיתה טעות בתקשורת שהדליפו לה?

 9אומר דבר אחר, כשאתה רמי, כנראה היתה טעות אחת מתגלגלת. אני  ש:

 10מגיע פה לבית המשפט אתה כבר יודע כי יש לך את הצו חיפוש, 

 11שהסכומים שאתה חתמת עליהם זה הסכומים הנמוכים אבל את זה לא 

 12 אמרת בעדות הראשית שלך. 

 13דוקטור קרמר, אם אתה רוצה לומר לבית המשפט שאני לא דייקתי  ת:

 14פתור את הבעיה של בעדות שלי אז התשובה היא כן. אם אתה רוצה ל

 15אלף התשובה היא לא. הנקודה המרכזית היא שנעלמו כספים  330-ה

 16 שעבדתי עליהם דם, יזע ודמעות. 

 17בסדר. אני אומר לך שזה לא מה שהמסמכים מראים. מסמך שאתה  ש:

 18 חתמת עליו ואשתך. 

 19 בסדר קרמר, הבנתי.  ת:

 20לבין נלי טוב. נעבור לנושא הבא. תראה, העדת פה שמי שקישרה בינך  ש:

 21 דינובצקי זו פאינה קירשנבאום. 

 22 נכון.  ת:

 23יפה. עכשיו, פעם ראשונה שאתה רואה פנים מול פנים את נלי דינובצקי  ש:

 24 זה פה באולם. 

 25 פה באולם.  ת:

 26אוקי. עכשיו, בחקירה הראשית אתה העדת שהשקעת כסף בפעילות של  ש:

 27 אברורה בשתי פעימות. 

 28 זה נכון.  ת:

 29 אלף דולר.  20רצתה שתשקיע  אוקי. אמרת שנלי ש:

 30 נכון.  ת:

 31 אלף שקל.  45ולאחר משא ומתן השקעת  ש:

 32 . 52,200פלוס מע"מ  ת:
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 1 בשתי פעימות.  ש:

 2 כן.  ת:

 3 בסדר.  ש:

 4אלף שמשום מה  15-שזה אגב לא מופיע בכתב האישום החלק השני ה ת:

 5 החלטתם לא להגיש נגדם כתב אישום ושווה לשקול למה. 

 6 טוב.  ש:

 7אם אתה לא תעלה את זה דוקטור קרמר, אני אעלה את זה מאוחר  ת:

 8 יותר. 

 9טוב. עכשיו, אני רוצה להבין, מתי היתה שיחת הטלפון שאתה מסכם  ש:

 10 עם נלי על ההשקעה?

 11 . לא יודע באיזה יום בדיוק. 2010בסוף נובמבר  ת:

 12 ?20? 15מה זה סוף נובמבר? בערך תגיד,  ש:

 13 איפה שהוא.  30-ל 25-סוף, מעריך בין ה ת:

 14 . 30-ל 25-בין ה ש:

 15 פלוס מינוס.  ת:

 16 אז אתה מחליט להשקיע את הכסף באברורה.  ש:

 17 כן.  ת:

 18 כן. ומסכם איתה על השתי פעימות.  ש:

 19 מסכם איתה שאני מעביר לה כסף בשתי פעימות, כן.  ת:

 20אוקי. עכשיו, אתה משקיע באברורה, כלומר שבעתיד שיהיו רווחים  ש:

 21 לאברורה אתה נכנס לפעילות הזאת ואתה אמור לקבל חלק מהרווחים. 

 22אני לא אמור לקבל חלק מהרווחים של אברורה, אני אמור לקבל חלק  ת:

 23מהרווחים של ההשקעה, של הפעילות הספציפית הזאת של הוצאת 

 24 עושה עוד דברים אחרים וזה לא בתוכנית. טלוויזיה לשטח. אברורה 

 25תקשיב, אתה משקיע, נכנס איתה לפעילות של הוצאות טלוויזיות  ש:

 26 לשטח, זה מה שאתה אומר. 

 27 נכון. נכון.  ת:

 28 ומהפעילות העתידית הזאת שתהיה אתה צריך לקבל רווחים? ש:

 29לא, התוכנית היא שמהפעילות העתידית, ברגע שתהיה פעילות עתידית  ת:

 30חנו ניצור איזה מנגנון שבו תהיה איזה שהיא פעילות משותפת אנ

 31 שנחלק את ההכנסות הצפויות בהמשך. 
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 1תקשיב רמי, בוא נדבר בשפה הכי פשוטה, בסדר? אתה משקיע כסף,  ש:

 2 אתה רוצה להרוויח כסף בעתיד, נכון?

 3לא, בוא נדבר בשפה הכי פשוטה, אני אנסה להסביר משהו שהוא נורא  ת:

 4קשה להבנה, אני הייתי שכיר הרבה שנים. כבודו, נקודה מאוד חשובה 

 5לי ואני רוצה להבהיר אותה. צורת החשיבה שלנו כשכירים היא שונה 

 6מצורת החשיבה של איש עצמאי. אני הייתי המון שנים שכיר ואני מבין 

 7ל משכורת ואני מבין מה זה לתכנן דברים בצורה מאוד מה זה לחיות ע

 8מחושבת ומאוד מבוקרת על בסיס שכר שאני יודע כמה ייכנס לי. איש 

 9עסקים חושב קצת שונה. עכשיו, אני לא מלין על אנשים שכירים, אבא 

 10שלי היה שכיר, אני הייתי שכיר, אחותי היתה שכירה, אנחנו, האחים 

 11 שנים בקבע למדינה.  100תנו שלי ואני פלוס הילדים שלי נ

 12 ואנחנו לא מלינים על אנשים עסקים.  ש:

 13 לא, ואני אומר,  ת:

 14 אף אחד לא מלין על אף אחד.  ש:

 15 ואני אומר שאנחנו יודעים מה זה להיות שכירים,  ת:

 16 אוקי.  ש:

 17עכשיו, הצורת חשיבה של שכיר היא שונה מצורת חשיבה של איש  ת:

 18נה, צורת הפעילות שונה, צורת עצמאי. צורת קבלת ההחלטות שו

 19ההשקעה שונה, גובה ההוצאה הוא שונה, כך גם הרווחים 

 20הפוטנציאליים וכך גם ההפסדים, זה סט שונה של צורת חשיבה, ביצוע 

 21ומעקב אחרי הדברים מאוחר יותר. ולכן כשאני מתכנן עם נלי השקעה 

 22 כספית בפעילותה בחו"ל אני מסתכל על הטקט הראשון שבו אני משלם

 23לה בגין דברים שהיא כבר עשתה והטקט השני שנראה שזה מצליח נקים 

 24איזה מתווה משותף שבו את ההכנסות הצפויות מהפעילות הספציפית 

 25 הזאת שאינה קשורה לפעילות של אברורה, אנחנו נראה בהמשך. 

 26אלף שקל  45אין שום בעיה רמי, אני אומר דבר פשוט, אתה שמת פה  ש:

 27 פלוס מע"מ?

 28 כן.  ת:

 29הכוונה שלך היתה עכשיו אני שם כסף, בעתיד אם הכל יסתדר ויהיה  :ש

 30 אני ארוויח מזה.  –טוב 

 31 נכון.  ת:

 32 יפה. זה כל מה ששאלתי.  ש:
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 1לא, אבל צריך להבין את זה קרמר, נגיע תיכף לשאלות שאיך אתה אחרי  ת:

 2 שיחת טלפון אחת משקיע ולמה אתה זה. 

 3 אז הבנתי. אז הבנתי.  ש:

 4 אבל בסוף לא התנדבת לתרום לה כסף, נכון? כב' הש' לוי:

 5 וודאי שלא.  העד, מר כהן:

 6 באת להרוויח, הבנת שזו השקעה שתישא פרי מתי שהוא.  כב' הש' לוי:

 7 נכון מאוד.  העד, מר כהן:

 8 כן.  כב' הש' לוי:

 9אוקי. זו כל השאלה. עכשיו, רמי, אני אשים לך, ביקשת ממני מקודם  עו"ד קרמר:

 10עניין וזה, אני אסביר לך פשוט, אני אגיד לך מה אנחנו תגיד לי ישר ול

 11חושבים שהיה פה, אתה העברת כסף לקירשנבאום דרך נלי ואיגור, 

 12בזמן אמת אתה יצרת סיפור כיסוי כאילו נלי נתנה לך שירות, כאילו 

 13נתנה לך עבודה. עכשיו במשפט אתה מבין שהסיפור כיסוי הזה לא עומד 

 14ל השקעה. אני אומר לך שהגרסה של ובראשית סיפרת סיפור חדש ע

 15 השקעה היא מופרכת לא פחות מהסיפור כיסוי של העבודה. 

 16דוקטור קרמר, תראה, בוא אני אלוף העולם בסיפורי כיסוי, אני הייתי  העד, מר כהן:

 17 רמ"ח ביטחון שדה של חיל אוויר , זה אחד המקצועות שלי. 

 18 אוקי.  ש:

 19 ואם אני מכין סיפור כיסוי,  ת:

 20 א עומד?הו ש:

 21אז יש סיפור כיסוי, אז אני בא למשטרה ושואלים אותי את השאלה אני  ת:

 22מיד שולף את הסיפור כיסוי כהסבר, אותו דבר אגב על הבן של פאינה. 

 23אם אני הייתי סוגר קומבינה עם הבן של פאינה כדי לתת לפאינה כסף 

 24תת חודשים ול 6אז יש לי סיפור כיסוי, אז אני לא צריך להעסיק אותו 

 25לו משכורת כזאת שמשתנה. בצד הענייני, אני מוחה על הגישה הזאת 

 26שאני שיקרתי במשטרה ואני מוחה על התחושה שאתה מייצר לי שאני 

 27 העברתי לפאינה כסף דרך אברורה. עכשיו אני אפרט לך. 

 28 בבקשה.  ש:

 29לחודש על ידי ארז דפנה שאני  28-הטענה הבסיסית שהוטחה בפניי ב ת:

 30לאברורה כסף שעבר לדון טבק. אני את דון טבק לא מכיר עד שילמתי 

 31החקירה אצל ארז דפנה, לא יודע את השם הזה בכלל. אני לא יודע 

 32שלפאינה ולנלי יש עסקים. אני לא יודע שהן מתעסקות בסיגריות, אין 
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 1לי שמץ של מושג מכל הדברים האלה. אני מעסיק באותה נקודת זמן 

 2י פרויקטים בכל מיני מקומות בעולם. עוד אנשים אחרים שמחפשים ל

 3יש לי בחורה שעוסקת בייבוא של תיקים, יש לי בחורה שעוסקת בייצור 

 4של תיקים, יש בחור שעושה לי משהו בתקשורת, יש לי כמה אנשים 

 5שנמצאים באפריקה, במזרח אירופה ובמקומות אחרים עושים פעילות, 

 6רוצה, אמרנו שאני, מבחינתי נלי היא עוד שחקן כזה. עכשיו, אם אני 

 7אולי אני מושחת אבל טמבל אני לא, נכון? אם אני רוצה לתת לפאינה 

 8אלף שקל  160כסף או שהיא מבקשת ממני כסף, ויש לי לשיטתך 

 9אלף שקל שאתם טוענים, אתם לא טוענים על  30בכספת, אני לא אקח 

 10אלף שקל ואתן לפאינה קחי כסף? אני לא אוציא  30, אני לא אקח 45

 11מהחשבון הפרטי שלי שיש לי בו מיליון שקל ואני אגיד לה קחי צ'ק צ'ק 

 12אלף שקל? אני אלך לחפש קומבינה עם בחורה שאני לא מכיר כדי,  30

 13אני אלך לחפש קומבינה איך אני אעשה את זה ואני לא אזכור את 

 14הסיפור כיסוי הזה? אז ממה נפשך? או שאני איש מסודר ואני איש 

 15 י גנב גדול שלא זוכר את סיפור הכיסוי שלו.סביר, נורמטיבי או שאנ

 16 טוב.  ש:

 17שקל פלוס  45ולכן, אני חוזר ומדגיש אתם לא הגשתם נגדי תביעה על  ת:

 18מע"מ, למה? כי זה לא מסתדר לכם בחשבון אולי, למה? כי איגור שהיה 

 19אלף שקל היו  15-איגור ריז שהיה פה בחקירה באולם הזה, אמר שה

 20 כנגד עבודה ואתה, 

 21 וא לא אמר את זהה ש:

 22 הוא אמר את זה.  ת:

 23 טוב.  ש:

 24 ואני מבקש מושיק תוציא בבקשה את האמירה שלו מהפרוטוקול.  ת:

 25 טוב.  ש:

 26 אל תגיד לי שהוא לא אמר את זה.  ת:

 27 תראה,  ש:

 28דוקטור קרמר, המעקב שלי במשפט אתה מכיר אני הייתי פה בכל  ת:

 29 הדיונים. 

 30 טוב.  ש:

 31 ואני שמח על כך.  ת:
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 1תראה, עוד מעט אני אראה לך שבמקור דיברת על עבודה אבל בעצם מה  ש:

 2אתה מסביר פה לשופט בראשית שלך? לא שנלי עשתה לך עבודה, אתה 

 3 החלטת להיקשר איתה גם לעניין עתידי. אתם שותפים הופכים להיות. 

 4 נהיה.  ת:

 5נהיה, תהיו שותפים. תגיד לי, את השותף שלך לעתיד אתה לא רוצה  ש:

 6 ?לפגוש

 7 תקשיב, זה בדיוק מה שניסיתי להסביר לך בעולם העסקים.  ת:

 8 כן.  ש:

 9יש פעילות עסקית יושבת פה מאחורה חברה שהיא שותפה שלי היום,  ת:

 10אלף  60זה שותפות אד הוק לנושא ספציפי בהיקף קטן שבמקרה הזה 

 11 דולר. 

 12 מה זה נחשב קטן? ש:

 13 , אלף דולר, והיום שאני בסיטואציה 60במקרה הזה  ת:

 14 אלף דולר פה.  60לא, זה לא  ש:

 15 לא, סיפרתי על החברה,  ת:

 16 מה זה נחשב מבחינתך היקף קטן? עד איזה סכום?  ש:

 17 תלוי באיזו נקודת זמן. ת:

 18 אז שהיית,  ש:

 19 תלוי באיזו נקודת זמן.  ת:

 20 אז שהיה לך הרבה כסף.  ש:

 21 וחצי מיליון שקל הכנסה שנתית,  3אז היה לי  ת:

 22 היקף קטן?כמה זה נחשב  ש:

 23 תקשיב שניה.  ת:

 24 תענה לשאלה שלי.  ש:

 25אלף שקל  30מיליון שקל,  3.5אני עונה לך על השאלה. בתקופה שיש לי  ת:

 26בשנה שזה מתחת לאחוז אחד מסך ההכנסה שלי זה כסף קטן, לעומת 

 27 זה, 

 28 עד איזה גובה נחשב סכום קטן? ש:

 29 אין קביעות.  ת:

 30 תגיד לי סדר גודל.  ש:

 31 ד לך סדר גודל כי, אני לא אגי ת:

 32 למה לא? ש:
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 1 כי תלוי במה הנושא, תלוי מי האיש,  ת:

 2 עד כמה כסף,  ש:

 3 תלוי מי השותף,  ת:

 4 עד כמה כסף נחשב קטן? ש:

 5 אז אני אומר לך שזה תלוי דוקטור קרמר, לא עובדים ככה.  ת:

 6 תגיד סדר גודל.  ש:

 7 אז אני, אני רוצה להסביר לך שאתה מנסה,  ת:

 8 אלף זה סכום קטן,  60אלף זה סכום קטן,  30י אתה אומר ל ש:

 9 תן לי להשיב.  ת:

 10 אלף זה סכום קטן? תגיד לי עד איזה סכום.  60 ש:

 11 אפשר? ת:

 12 אבל תענה.  ש:

 13לא. התשובה שלי היא תהיה על ציר הזמן. יש תקופות בחיים כמו לפני  ת:

 14  אלף שקל בשבילי היה הרבה כסף,  30-שנתיים ש

 15 הייתי מאוד ברור, אני מדבר על אז, לפני המעצר, לפני החקלאות.  ש:

 16 אלף שקל הוא זניח.  30אז סכום של  ת:

 17 מה עוד נחשב זניח? ש:

 18כי באותה נקודת זמן העסקתי אברורה אחרת, בחורה בשם עדי טף  ת:

 19אלף שקל ובשנה שאחרי זה העסקתי בחור שקיבל  100-שקיבלה אצלי כ

 20 אלף שקל.  100-את, רוני בנטל, שקיבל אצלי למעלה מ

 21 אלף שקל זה סכום קטן? 100וגם  ש:

 22 באותה, זה סכום סביר. סכום סביר, אם יוצא ממנו משהו,  ת:

 23 אלף שקל היית נפגש? 100-ב ש:

 24 אגב, בשלושתם,  ת:

 25 אלף שקל היית נפגש? 100-ב ש:

 26 הצליח.  –אגב, שלושתם כשלו. אף לא אחד מההשקעות האלה  ת:

 27 אלף שקל היית נפגש? או זה גם סכום קטן? 100-ב ש:

 28אלף. אני  30-זה לא קשור לפגישה, אני רציתי להיפגש גם בשביל ה ת:

 29 . 30אלף, בשביל  100א בשביל אלף, ל 30-רציתי להיפגש ב

 30 אלף שקל זה סכום קטן? 100 ש:

 31אלף זה לא סכום קטן, זה סכום זניח ביחס להכנסה באותה  30לא. גם  ת:

 32 שנה. 
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 1 אלף זה סכום זניח ביחס לאותה שנה? 100 ש:

 2 אחוז מהמאזן שלי.  3כן,  ת:

 3 טוב. עכשיו תשמע, אז אתה לא נפגש איתה, על זה אין מחלוקת.  ש:

 4 ניסיתי להיפגש איתה, יש לך את ההתכתבויות,  ת:

 5 אנחנו נראה, אל תדאג רמי, אין משהו שאני לא אראה לך.   ש:

 6אלף שקל, בכתב האישום לא  15-אני דואג, כי אתה לא הראית לי את ה ת:

 7, 45אלף שקל ואני תוהה למה לא הכנסתם את זה ששילמתי  15מופיע 

 8 אלף.  30למה הכנסתם רק 

 9עכשיו, מסמכים נגיד חשבונאיים של החברה לראות מצליחה תראה, אז  ש:

 10 או לא מצליחה, את זה קיבלת?

 11 לא הבנתי את השאלה.  ת:

 12דו"חות של החברה הזאת של אברורה, כמה הכנסות יש לה, כמה  ש:

 13 הוצאות. 

 14 לא.  ת:

 15 לא ראית.  ש:

 16לא. הדבר היחיד שראיתי אגב היה פרופיל חברה ועצה טובה מחברה  ת:

 17 את הפעילות העסקית שלה. שמכירה 

 18כן, את זה הבנתי. כאילו הקשבתי בראשית. עכשיו תשמע, אתה מסביר  ש:

 19פה, אני משקיע כסף, בעתיד  אני אמור לקבל רווחים. קיבלת מניות 

 20 בחברה?

 21 לא.  ת:

 22 לא.  ש:

 23 דוקטור קרמר, זה לא עובד ככה.  ת:

 24 הבנתי, הבנתי.  ש:

 25 אתה שואל שאלות שלא, ת:

 26לא, אל תיתן לי כל פעם הרצאה על איך זה לא עובד, אני שואל אותך  ש:

 27 שאלה עובדתית. 

 28אני אתן לך הרצאה של מה שאני רוצה, אתה תשאל מה שאתה רוצה  ת:

 29ואני אשיב לך איך שאני רוצה, אל תצפה שאני אתן את התשובות 

 30 שאתה מצפה להן. 

 31 אז למה זה לא עובד ככה? תספר.  ש:

 32 לא עובד מה? ת:
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 1 שאלתי אם יש לך רישום של מניות בחברה. :ש

 2לא, כי זה לא עובד ככה. כשאתה מפעיל גם כשרוני בנטל עבד אצלי וגם  ת:

 3כשעדי טף עבדה אצלי עם החברות שלהם, לא קיבלתי מניות בחברה 

 4שלהם. אתה מנסה ליצור איזה שהוא מנגנון חדש שבו יש פוטנציאל 

 5שותפות, אתה שאלת אותי רווח ואתה מייצר אז איזה שהוא סוג של 

 6-ו 2007מקודם באריכות רבה על קשריי העסקיים עם פאינה בשנים 

 7וראינו שנינו שאף לא אחד מהדברים הבשיל, אז מה? אז לא  2009

 8 אלף שקל? הוצאתי.  100-150הוצאתי שם 

 9 נכון. ישבת איתה על השירות שהיא נתנה לך וכתבתם דו"חות סטטוס,  ש:

 10 אבל לא הקמנו חברה, לא היה לי מניות.  ת:

 11 היא נתנה לך שירות.  ש:

 12 אבל לא היה לי מניות.  ת:

 13 לא אמרתי שהיו צריכות להיות לך מניות.  ש:

 14 גם נלי דינובצקי היתה אמורה לתת לי שירות.  ת:

 15עכשיו תראה, אתה, לפי מה שאתה מסביר פה השקעת בפעילות הזאתי  ש:

 16תידיים, אם יהיו, תראה לי מכל המסמכים והיית אמור לקבל רווחים ע

 17שאתה מכיר אותם מעולה משפט אחד שאתה כותב משהו שמעגן את 

 18 זה שיש לה זכות במשהו עתידי. 

 19 דוקטור קרמר, אני אנסה להסביר את זה פעם נוספת,  ת:

 20 יש לך משפט כזה להראות לי? ש:

 21ני אומר לא, אני רוצה שאתה תבין מה אני אומר כי אתה לא מבין מה א ת:

 22 והאחריות היא על המסביר, אז כנראה שלא הסברתי טוב. 

 23 אוקי.  ש:

 24כשאתה עושה עסקים מהסוג הזה שמביאים לך איזה שהיא עסקה או  ת:

 25איזה שהיא פעילות בארץ או בחו"ל, שאתה לא מיומן בה, אתה לא 

 26עוסק בה, זה לא התחום המרכזי שלך, יש איזה שהוא תהליך. 

 27שמצאו את הנושא אתה עושה הסכם על שהתהליך מבשיל אחרי 

 28 2016שותפות, על חברה משותפת, על מניות וכך הלאה. אני בינואר 

 29והשקעתי בחברה שנקראת תרא  11בדיוק אברורה עשיתי את אברורה 

 30גרופ, באותה שיטה בדיוק. ולא קיבלתי בהתחלה מניות ולא קיבלתי 

 31יש לי אופציות, שום דבר, היום הדברים מסודרים, יש לי תעודות מניה, 
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 1יש לי רווחים לשמחתי של מאות אחוזים ודוקטור קרמר אני אהיה איש 

 2 עשיר בעוד שנתיים. 

 3 מעולה. באמת,  ש:

 4 אבל ככה זה עובד.  ת:

 5 מאחל לך מכל הלב.  ש:

 6 תודה.  ת:

 7 רמי,  ש:

 8 אבל ככה זה עובד.  ת:

 9רמי, הבנתי , לא קיבלת מניות, את זה הבנתי. אני אומר לך משהו אחר,  ש:

 10תראה לי בכל המסמכים האלה שאתה מכיר מצוין מקום אחד שאתה 

 11כותב לנלי 'תקשיבי עכשיו אני שם כסף אבל יש לי ציפייה בעתיד שאם 

 12 העסק הזה יצליח, לקבל משהו' מקום אחד שאתה מעגן את זה. 

 13' אני מפנה אותך לעסקים דומים מאוד שעשיתי את א' אין כזה מקום, ב ת:

 14אברורות אחרות באותן שנים, לפני, בזמן ואחרי גם שם זה לא כתוב. 

 15אתם צריכים להבין שבעולם העסקי לחיצת יד זה דבר שעובד. עכשיו, 

 16 זה שנפלתי לנוכלת כמו נלי דינובצקי, 

 17 אבל גם פה לא היתה לחיצת יד.  כב' הש' לוי:

 18 לא, לא היה מפגש אפילו כבודו.  העד, מר כהן:

 19 אתה אומר זה קליק טלפוני? כב' הש' לוי:

 20שנים, בין השנים  10תשמע, יש פה דבר שאולי הוא מעלה גיחוך, אבל זה  העד, מר כהן:

 21ניהלתי תיקי ניירות ערך, אני קניתי ומכרתי ביום מאות  2002-' ל92

 22 אלפי שקלים מניות. 

 23 ילו? לא היתה אינדיקציה בכתב שנתת הוראה?בלי הוראה בכתב אפ כב' הש' לוי:

 24 יש הוראה, בוודאי.  העד, מר כהן:

 25 פה גם זה אין, אז מה? אז למה הנדון דומה לראיה? כב' הש' לוי:

 26 למה הנדון דומה לראיה? העד, מר כהן:

 27 למה המשל הזה שאתה נותן? מה זה קשור בכלל? כב' הש' לוי:

 28 ש עסקים, המשל הוא כדי להסביר שאי העד, מר כהן:

 29 אבל יש,  כב' הש' לוי:

 30 מקבל החלטות על כספים גדולים,  העד, מר כהן:

 31 זה בסדר שתקבל אבל אין שום אינדיקציה, זה מטריד קצת.  כב' הש' לוי:
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 1אבל גם אין שום אינדיקציה, אני אראה שבאותה נקודת זמן שעבדתי  העד, מר כהן:

 2 . עם נלי עבדתי עם חברות אחרות בדיוק באותה שיטה

 3 שאף אחד לא יודע שהשקעת כסף? כב' הש' לוי:

 4 כן, כבודו,  העד, מר כהן:

 5 היא יכולה להגיד שהיא נתנה לך כסף.  כב' הש' לוי:

 6 היא יכולה להגיד,  העד, מר כהן:

 7 אין שום אינדיקציה אחרת.  כב' הש' לוי:

 8 אז אם יש לך שותף עסקי כזה , זה שותף שלא תעבוד איתו.  העד, מר כהן:

 9זה נכון, אבל אתה לא מכיר אותה. אם אתה אומר לי דבר כזה על  הש' לוי:כב' 

 10מישהו ששירתת איתו, בסדר. אם היית אומר דבר כזה על גברת 

 11קירשנבאום, ניחא, נפגשים כל שבת, המשפחות, בסדר. אדם שאתה לא 

 12 מכיר. 

 13אבל גברת קירשנבאום ממליצה לי על הגברת הזאת, אני קונה את  העד, מר כהן:

 14 ההמלצה שלה בשתי ידיים. 

 15 טוב.  כב' הש' לוי:

 16 , 2010-אלף שקל ב 30עכשיו, מה זה כבודו, השקעתי כולה  העד, מר כהן:

 17 שכנעת אותי שזו גרסתך.  כב' הש' לוי:

 18 סליחה? העד, מר כהן:

 19 שכנעת אותי שזו גרסתך.  כב' הש' לוי:

 20 שכנעת אותך שזו גרסתי? העד, מר כהן:

 21 כן. הבנתי. חבל לחזור על זה.  כב' הש' לוי:

 22 )לא ברור( הגרסה שלי.  העד, מר כהן:

 23 כן.  כב' הש' לוי:

 24 רמי, הסכם השקעה לא עשיתם? עו"ד קרמר:

 25לא. אבל גם לא עם אף אחד אחר בשיטה הזאת לא עשיתי הסכם  העד, מר כהן:

 26 השקעה. 

 27 . 494-15אני רוצה שתראה את ת/אוקי. עכשיו  ש:

 28 כן.  ת:

 29 רמי. ככה זה נראה שאתה משקיע בחברה.  ש:

 30לא, זו חברה יחידה שבכל השנים האלה השקענו בה וזו חברה מצוינת  ת:

 31שנים או כמה שזה לא יהיה,  6-7שגם הניבה פירות אגב, עכשיו אחרי 

 32 שנים היא התחילה להניב פירות. ככה זה נראה שמי 7אחרי  2012
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 1 25שמארגן את החברה עושה גיוס הון ובגיוס ההון אנחנו משקיעים 

 2 אלף דולר, אני לא שותף, אני לא פעיל, אני לא עושה שום דבר, 

 3 יש לך הסכם השקעה? ש:

 4 יש לי הסכם השקעה שאני מכניס כסף וזז הצידה.  ת:

 5 נו, אז מה אתה רוצה? ש:

 6של טבע ואני זז הצידה,  אני לא בלופ, אני לא בלופ, זה כמו שקניתי מניה ת:

 7אני לא מנהל את חברת טבע, אותו דבר בקבוצה הזאת, בקבוצה הזאת 

 8שותפים שם,  20-30השקענו כסף כנגד הסכם, יש מנהל הקבוצה, יש 

 9 היא עשתה הנפקות ביניים מאוחר יותר. זו קבוצה מסודרת. 

 10 יפה. התלבטת, נכון? ש:

 11 בזה? ת:

 12 כן, לא החלטת מיד.  ש:

 13בטות היתה רק איזו חברה משקיעה, אם זה רמי או בתיה או לא, ההתל ת:

 14 אחת מהחברות, זו היתה ההתלבטות היחידה. 

 15-, ב19.11-מה זאת אומרת? תראה, אתה, מציעים לך להשקיע כבר ב ש:

 16 15.12-אתה מעביר לרואה חשבון שלך מסמך שני, נכון? רק ב 29.11

 17 אתה מחליט להשקיע. 

 18 נו, אז מה קרה? ת:

 19אני אומר התלבטת, בדקת, התייעצת עם רואה חשבון, בדקת מאיפה  ש:

 20 כדאי להשקיע. 

 21 דוקטור קרמר, זה לא קנה מידה מקביל, זה שני דברים שונים.  ת:

 22 אני אומר לך,  ש:

 23 אתה אומר לי מי החברה הזאת, חברת סווים מדיקל זו חברה אחרת,  ת:

 24ר שאתה משקיע אני לא מדבר על החברה, אני מדבר עליך, אני מדב ש:

 25בחברה, אתה בודק, אתה בודק עם הרואה חשבון, אתה רואה איך כדאי 

 26 לך לעשות את זה. 

 27 תראה, אני רוצה להגיד לך,  ת:

 28אלף  100וזה גם, אתה הסברת לי קודם שזה גם לא סכום כזה גבוה  ש:

 29 שקל מבחינתך אז. 

 30אחר אלף דולר ול 50לא. לא. אגב, החלטה ראשונית פה היתה להשקיע  ת:

 31מחשבה בגלל שידעתי שאנחנו שוקלים לקנות דירה באותו זמן אמרתי 

 32 אלף דולר.  25בוא נשקיע רק 
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 1 בסדר, אתה חושב.  ש:

 2 זה סוג, ת:

 3 זה מה שאני אומר.  ש:

 4 אבל דוקטור קרמר, זה סוג השקעה שונה.  ת:

 5 הבנתי.  ש:

 6אני מנסה להסביר לך שבתחום העסקי יש סוגים שונים של השקעות.  ת:

 7וק ההון יש סוגים שונים, יש גם אנשים שונים. נלי דינובצקי היא בש

 8 מדגם מייצג לחלק קטן באוכלוסייה שהשחילה אותי. 

 9 טוב. עכשיו תגיד, על מי נרשמו בסוף המניות פה? ש:

 10 פה? ת:

 11 כן.  ש:

 12 או על בתיה או על ב.כ עומר.  ת:

 13 על ב.כ עומר.  ש:

 14 על ב.כ עומר.  ת:

 15 טוב. עכשיו בוא נעבור קצת,  ש:

 16 זה בעצת רואה החשבון שלי, זו היתה החלטה נכונה.  ת:

 17אני מבין. עכשיו אני רוצה לעבור איתך על הניירות, כמו שביקשת,  ש:

 18בצורה מסודרת. תראה, התקשורת המתועדת הראשונה שלך עם נלי 

 19 . 2.12.2010היא ביום 

 20 ת. זה כי עבודתכם שטחית, עבודתכם לא יסודי ת:

 21 זה מה שאנחנו מכירים מחומר החקירה.  ש:

 22 זה מה שאתם מכירים.  ת:

 23 יפה. אתה טוען שעוד קודם החלטת להשקיע.  ש:

 24 בוודאי.  ת:

 25בסדר. בוודאי. עכשיו תראה, באותו יום היא יצרה איתה קשר פעם  ש:

 26דיברתם כמה שיחות קצרות באותו יום ועכשיו ביום  11:59-ראשונה ב

 27 . 13:06-, ועכשיו, השיחה האחרונה ממך לנלי ב2.12-ה

 28 באותו יום? ת:

 29 באותו יום.  ש:

 30 כן.  ת:

 31 , 493מת/ יפה. עכשיו אני רוצה להציג לך קבוצת מסמכים שהוצאנו ש:

 32 אני יכול לקטוע אותך לדקה בבקשה? ת:
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 1 בבקשה.  ש:

 2אתה לוקח את עיצומו של תהליך השיחות ביני ובין נלי דינובצקי. בסוף  ת:

 3חודש נובמבר שאני לא יודע להגיד לך תאריכים מדויקים, אני מקבל 

 4מפאינה את הטלפון של נלי ואני מתקשר אליה מטלפון קווי, ממשרדי. 

 5תה שיחה, ואחר כך אני יושב בבנק ישראל ומנהל איתה ואני מנהל אי

 6שיחה נוספת, ואחר כך תסתכל בפרופיל חברה שלה יש לה גם קו טלפון 

 7במשרדה. ואחר כך תסתכל שיש לה עובדת בשם דאשה שגם איתה אני 

 8מנהל בהמשך שיחות, אתם לוקחים פה צבר של שיחות שהחוקר שבדק 

 9ל הוא לא מציג לכם את כל את זה הוא מציג לכם אב –את העניין 

 10השיחות מהטלפונים הקווים ואתה עכשיו מייצר איזה שהיא תיאוריה 

 11. אני מזכיר לך שהחשבונית הראשונה 2.12-שהקשר שלי איתה מתחיל ב

 12 . 30.11-שלה היא מ

 13אנחנו עוד נדבר על התאריך של החשבונית, תאמין לי. רמי, אני אמרתי  ש:

 14. עכשיו יש לי 2.12-לכם זה מהלך שהתקשורת המתועדת הראשונה ש

 15שאלה אליך, אני אלך אחר כך למשרד ונפתח את מחקרי התקשורת 

 16שלך שהוגשו לבית המשפט, אני אראה בחודש ינואר שיחה אחת 

 17 , לקווי. 2011שהוצאת מהטלפון הנייד שלך? אני מדבר על ינואר 

 18 לאן? ת:

 19ווי של אני אראה פעם אחת שהוצאת שיחה מהסלולרי שלך לטלפון הק ש:

 20 נלי?

 21לא, אתה תראה טלפונים מהקווי שלי לקווי של נלי או לנייד של דאשה  ת:

 22 או למספר הטלפון בחברה של נלי. 

 23זאת אומרת שמה הטענה שלך? שמהרגע שהתחלת, הטענה שלך שכל  ש:

 24 התקשורת בין הקווים, שאתה טוען שהיתה, היא בין קווי לקווי?

 25 לא. ת:

 26 י?פעם התקשרת מהסלולרי לקוו ש:

 27לא, התשובה שלך, התשובה שאתה מנסה להכניס לפי איננה נכונה. היו  ת:

 28לי שיחות בנייד, היו לי שיחות בקווי מהמשרד, היו לי שיחות מהקווי 

 29ממקומות שאני עובד בהם. היו לי שיחות אל הקווי של הנייד, היו לי 

 30 שיחות אל הנייד של העובדת של נלי. 

 31 אין בעיה.  ש:

 32 , אתם לקחתם צבר ת:
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 1 אני שואל,  ש:

 2 סליחה,  ת:

 3 אני לא שואל על צבר השיחות הזה, אני שואל אותך שאלה אחרת,  ש:

 4אתם לקחתם צבר שיחות מצומצם שאינו משקף את תכלית הקשר שלי  ת:

 5 עם נלי. 

 6אין בעיה. אני אשאל אותך שאלה אחרת. התקשורת ביניכם, מה  ש:

 7'. אתה טוען 11ינואר  '10שאנחנו מכירים היתה בדצמבר וינואר. דצמבר 

 8 שהתחלתם עוד קודם. 

 9כן, אבל גם הטענה שלי שלא התחלנו יותר מידי קודם, התחלנו במחצית  ת:

 10 השניה של נובמבר. 

 11 עכשיו, ואתה גם טוען שזה נעשה בקווי.  ש:

 12 כן.  ת:

 13 עכשיו אני שואל אותך שאלה,  ש:

 14 אני צריך להוכיח את זה? ת:

 15אני שואל אותך שאלה, אם אני הולך  לא ביקשתי שאתה תוכיח משהו, ש:

 16ומוציא את המחקרי תקשורת שלך, שהגשנו אותם לבית המשפט 

 17בחודש דצמבר ובחודש ינואר, האם נראה שם שיחות מהסלולרי שלך 

 18 למספר הקווי של נלי?

 19 אני לא יודע להגיד לך.  ת:

 20 אוקי, ש:

 21 דוקטור קרמר, אתה, ת:

 22 ן את הטענה,אז מה הטענה שלך? רגע, אני רוצה להבי ש:

 23 לא, אתה שאלת אותי שאלה תרשה לי להשיב.  ת:

 24 אוקי, סליחה. בבקשה.  ש:

 25דיברנו על זה, שאני אזכור עכשיו מאיזה  69אתה מצפה ממני , איש בן  ת:

 26 טלפון התקשרתי באיזה יום למי?

 27 זה אתה אומר, לא אני.  ש:

 28סליחה, אני אומר לך שחלק ניכר מהשיחות שלי, בעיקר שהייתי יושב  ת:

 29במשרד, בתקופה שהבטרייה של הפלאפונים לא בדיוק היתה מי יודע 

 30 כמה, עשיתי שיחות מהטלפון הקווי שלי, אני אומר, 

 31 לאן? ש:
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 1להרבה מקומות, לא רק לנלי, אתה שואל אותי על נלי, אבל אני אומר  ת:

 2 ות. לך שעשיתי לעוד מקומ

 3לא, אבל מהקווי. כשאתה יושב בבנק ישראל ומתקשר לקווי, זה תמיד  ש:

 4 היה לקווי של נלי? 

 5 לא.  ת:

 6 גם לסלולרי? ש:

 7לא. יכול להיות שחלק מהשיחות הניידות מהטלפון הנייד שלי לנלי היו  ת:

 8שישבו בבנק ישראל ודיברתי איתה. בהחלט יכול להיות. אבל אל תגיד 

 9שיש לי עם נלי, כי זה רק חלק קטן מהשיחות  לי בבקשה שזה השיחות

 10שלי עם נלי. נלי משתמשת אוזן לא קטנה, היא מתחילה לדבר איתך 

 11 היא לוקחת אותך לטיול. 

 12 כן? ש:

 13 כן.  ת:

 14 למה מה היו לך שיחות ארוכות איתה? ש:

 15היה גם כמה שיחות ארוכות איתה. השיחה הראשונה שבעקבותיה  ת:

 16ה ארוכה שבה על רקע שפאינה הציעה החלטתי שאני משקיע היתה שיח

 17לי והיא הלהיבה אותי, בוא טלוויזיה, בוא זה, עשיתי ככה, עשיתי ככה, 

 18סגן שר התרבות חבר שלי, יש לי קשרים אינטימיים איתו, כל הסיפורים 

 19אלף שקל, ביג  30האלה הובילו אותי להחלטה יחסית מהירה להשקיע 

 20 דיל. 

 21מציג לך פה קבוצת מסמכים מתוך  הבנתי. אוקי. עכשיו תראה, אני ש:

 22זה בעצם סידרנו לשם הנוחות את המיילים. אדוני, אני אצרף  493ת/

 23א 493עוד עותק בהמשך, יש לנו רק אחד. אולי כדאי לסמן את זה כת/

 24 או משהו כזה. 

 25 מה? אחד אחד? כן, צודק.  כב' הש' לוי:

 26 באיזה שהיא דרך.  עו"ד קרמר:

 27 כתוב, א' ב' ג',  כב' הש' לוי:

 28שזה יהיה ברור אחר כך, זה פשוט המיילים בסדר  493אז אולי עזר לת/ עו"ד קרמר:

 29 כרונולוגי ובצורה שנוח לקרוא אותם. 

 30 

 31 החלטה

   32 
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 1 (. 1) 493הראשון יהיה ת/

 2 (. 2) 493הבא מייל ת/

 3 (. 3) 493פרופיל החברה ת/

 4 (4) 493הוגש וסומן ת/

 5 

 6    במעמד הנוכחים.י' אייר תשע"ט , 2019במאי  15ניתנה והודעה היום, 

      ______________ 7 

 8 , שופט ירון כהן      

 9 

 10 טוב, תמשיכו.  כב' הש' לוי:

 11 אדוני, אני ברשותך אדוני אבקש לעיין בזה רגע? העד, מר כהן:

 12 בטח.  כב' הש' לוי:

 13 כן, בבקשה.  העד, מר כהן:

 14 בואו תראו עורך דין קרמר איך סימנתי כדי שתדעו.  כב' הש' לוי:

 15 יש פה את כל המוצג אם תרצה רמי.  עו"ד קרמר:

 16 בבקשה? העד, מר כהן:

 17 יש פה גם את המוצג אם תרצה.  ש:

 18 מה זה כל המוצג לא הבנתי.  ת:

 19 זה ת' גדול. עכשיו תשמע,  493כל הת/ ש:

 20 קי. אני מזהה פה, זה מיילים שיצאו מהמייל של דינובצ ת:

 21 בסדר.  ש:

 22 לא מראה לי מיילים שאצלי, נכון? אתה לי רק מה שהם שלחו, קיבלו.  ת:

 23יוצאת אליה  13:06בשעה  2.12-כן. עכשיו תראה, אמרתי לך דיברתם ב ש:

 24שניות, אוקי. עכשיו אני מראה לך את מה שסומן  20-שיחה, שיחה של כ

 25, 3-ו 2סליחה , הפרופיל, 2ומה שסומן  1שזה הנומרטור מה שסומן  364

 26 תסתכל, תסתכל במיילים. 

 27 בסדר, אני מקבל את מה שאתה אומר.  ת:

 28 לא, לא, אני רוצה שעכשיו תסתכל ותקרא.  ש:

 29 מה אתה רוצה שאני אסתכל על מה? ת:

 30דקות אחר כך, אחרי השיחה שלכם, איגור שולח לך פרופיל  20תראה,  ש:

 31 . 2.12-של חברת אברורה. נכון? ב

 32 יל של נלי פרופיל של חברת אברורה. נשלח אלי מהמי ת:
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 1 .13:30-יפה, ב ש:

 2 למה אתה אומר איגור? ת:

 3 נלי. אתה הבנת שנלי שלחה לך? ש:

 4 לא.  ת:

 5 מה אתה הבנת? ש:

 6שזה נשלח אלי ממשרדה, יכול להיות איגור, יכול להיות נלי, יכול להיות  ת:

 7 דאשה. 

 8 דקות אחרי שאתם מדברים.  25הבנתי. עכשיו זה  ש:

 9 כן.  ת:

 10עכשיו תראה, דיברנו קודם בחקירה שלך על מה זה פרופיל חברה  ש:

 11והסברת לנו שפרופיל חברה זה נועד להציג את הפעילות של החברה, 

 12להראות מה היא יודעת לעשות, לשווק וכו'. עכשיו, אני אומר לך שעד 

 13 לא היה לך מושג מה החברה הזאת עושה.  2.12-הרגע הזה, ב

 14 את זה אתה אומר.  ת:

 15 אז בוא אתה תסביר,  ש:

 16)לא ברור( אני גם לשוטרים כבר לא מאמין יותר. אז אמרת. על מה אתה  ת:

 17 מבסס את זה?

 18 אז אני שואל אותך, למה היית צריך פרופיל? ש:

 19לא, למה, על מה אתה מבסס את זה שאני לא ידעתי עד רגע זה מה  ת:

 20 החברה עושה?

 21 חס אליה. זו התזה שלי, אתה תתיי ש:

 22 אני צריך לתרגם את התזה שלך? ת:

 23 אל תתייחס.  –אני לא רוצה להתייחס אליה  ש:

 24אני אתייחס לכל דבר אבל אני רוצה להבין מה אתה שואל אותי. אני  ת:

 25 אגב )לא ברור( בשאלה פתוחה. 

 26 אני אומר לך,  ש:

 27 אתה מקבל תשובות על הכל.  ת:

 28יל של החברה, לפני זה לא קיבלת פרופ 2.12-אני אומר לך שאתה ב ש:

 29 הכרת את החברה. 

 30אני אומר לך שטעות בידך, אני בסוף נובמבר לאחר שפאינה הסבירה לי  ת:

 31מה החברה עושה עד כמה שהבנתה מדעת, ולכן אחר שגברת נלי 

 32דינובצקי הסבירה לי באריכות רבה מה החברה עושה בעיקר בהקשר 
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 1את הטלוויזיה מהאולפן הזה שעניין אותי של עבודה בחו"ל, של להביא 

 2 לשטח אני יודע באופן כללי, באופן עקרוני מה החברה עושה. 

 3 יפה. אז,  ש:

 4 כאשר מגיע לי אלי הפרופיל חברה אני רואה את זה יתר שאת.  ת:

 5 יפה. הבנתי. עכשיו,  ש:

 6אגב, הפרופיל חברה תומך את הפעילות הזאת של הוצאת טלוויזיה  ת:

 7 לשטח. 

 8אם אתה כבר כל  2.12-מה אתה צריך פרופיל חברה בעכשיו תגיד, אז ל ש:

 9כך מכיר, כל כך יודע, כל כך בעניינים, למה אתה צריך פרופיל של 

 10 החברה?

 11 לא יודע. אני איש יסודי, לא יודע.  ת:

 12 אתה איש יסודי, זו התשובה? ש:

 13 כן.  ת:

 14 אוקי. שמ? ואז למה איש יסודי צריך את הפרופיל,  ש:

 15הפרופיל חברה, אני רוצה להבין אם מה שהיא אני רוצה לראות את  ת:

 16מספרת יש לזה עוד כיסוי, לראות קצת יותר דברים. לפעמים דברים 

 17שעולים על הכתב לא משודרים בעל פה, לפעמים דברים שאתה שומע 

 18מצד שלישי לא בהכרח משקפים את המצב. תראה, גברת קירשנבאום 

 19א חושבת שצריך ביקשה ממני לסדר עבודה לבעלה והיא אמרה לי שהי

 20לעשות תפקיד כזה וכזה, אני אמרתי לה אני מצטער אני אדבר עם 

 21מישה ומישה יסביר לי כי מה שאת חושבת זה לא בהכרח מה שהוא 

 22חושב, אותו דבר נלי דינובצקי. שפאינה אומרת לי נלי יודעת לעשות א' 

 23ב' ג' , נלי עושה עבורנו פעילות תרבות כזאת ואחרת ונלי מספרת לי 

 24רה וכך וכך באוקראינה ובבלרוס ובמקומות אחרים. אני אומר אני שקו

 25רוצה לדבר עם נלי, כשאני מדבר עם נלי אומר לה נלי אני גם רוצה 

 26 לקרוא את הכתוב. מה פסול בזה?

 27רמי, תראה, זה נורא משכנע שאתה רוצה לקרוא פרופיל חברה לפני  ש:

 28כבר שאתה משקיע, לפני שאתה שם כסף, אבל אתה מסביר פה ש

 29 בנובמבר החלטת להשקיע, הלחיצת היד הווירטואלית היתה עוד קודם. 

 30 כן.  ת:

 31 אז פשוט ההסבר שלך לא תופס.  ש:

 32 למה לא תופס? מה לא ברור? למה הוא לא תופס? ת:
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 1 אוקי. בעיניך הוא תופס? ש:

 2  בוודאי. בלי ספק.  ת:

 3 בסדר גמור.  ש:

 4 שנה.  25דוקטור קרמר, יש לי ניסיון בעסקים סדר גודל של  ת:

 5 זה בדיוק מה שמטריד בכל התשובות שלך.  ש:

 6 הניסיון שלי? ת:

 7 כן.  ש:

 8 טוב.  ת:

 9 טוב, עכשיו תראה,  ש:

 10 יש דברים שאתה לא יכול לקחת ממני. ת:

 11 ההיפך, אני,  ש:

 12 יש דברים שאתה לא יכול לקחת ממני, זה סתם לא,  ת:

 13אני מסכים איתך, ההיפך. עכשיו תקשיב, איגור העיד שהפרופיל נשלח  ש:

 14אליך כדי שתוכל למצוא הצדקה לתשלום עבור קירשנבאום, שתחפש 

 15 איך להצדיק את, 

 16חקירות לפני שהוא חותם על הסכם עד  3בוא נדבר על איגור. איגור  ת:

 17מדינה לא מזכיר את השם רמי כהן, שלוש חקירות. זה עלה פה בעדות 

 18שלו, בפרוטוקול של המשפט זה מופיע, פעם אחת הוא לא הזכיר את 

 19רמי כהן, פעם אחת הוא לא הזכיר את ברק רעות  על תהליך של חודשים 

 20 אז אתה אומר לי 'איגור ריז אומר'? 

 21 אז זה לא נכון מה שהוא אומר? ש:

 22אני לא אחראי על הדברים של איגור ריז. אני רק רוצה להגיד לך  ת:

 23ל איגור ריז עם כל הכבוד לו והאמינות של נלי דינובצקי שהאמינות ש

 24אלף שקל כדי שיגידו מה שאתם רוצים  700עם כל הכבוד להם, קיבלו 

 25ואם אתה רוצה אז אני אעשה השוואה. כבודו, שאיננה צנועה, אני 

 26שנה, יש לי זיכוי ביטחוני הכי גבוה שיש במדינה, אני נבדק  40במשך 

 27ינות שלי עם שאלונים ועם פוליגרפים ועם אחת לשנתיים שלוש על האמ

 28 בני משפחה. לאיגור ריז מאמינים. בבקשה. )בוכה(

 29 אתה צריך זמן רמי? ש:

 30 לא. לא.  ת:

 31, שישי שבת חולף ומן הסתם לא קורה 2.12תראה, זה היה יום חמישי  ש:

 32 כלום. 
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 1 למה? ת:

 2 לא יודע למה, בדרך כלל אנשים נחים בסוף שבוע.  ש:

 3 ני עובד גם בשישי שבת. אתה יודע שא ת:

 4אוקי. אז עבדת בשישי שבת, אין לי מושג מה היה. עכשיו תסתכל  ש:

 5 . 2שמסומן  368בנומרטור 

 6 על איזה נייר אתה מדבר? ת:

 7 אבל למטה יש סימוני מונה, אני אפנה אותך.  4הסימון החדש זה  ש:

 8 אם אפשר להראות לי את הנייר שאתה מדבר עליו.  ת:

 9כן, תראי לו. תמיד המייל הוא למעלה, סימון הנומרטור זה למטה. אתה  ש:

 10 מבקש מנלי להיפגש. 

 11 כן.  ת:

 12 כבר החלטת להשקיע פה, כבר השקעת, אתה מבקש ממנה להיפגש.  ש:

 13 כן.  ת:

 14 למה? ש:

 15עסקים. אני רוצה לראות עם מי אני עושה עסקים, רוצה לראות מה  ת:

 16 חד, אבל החלטתי כבר להשקיע. הלאה, רוצה לשמוע אותה באחד על א

 17 הבנתי. עכשיו, תעבור עמוד,  ש:

 18 בבקשה? ת:

 19. כותבת לך ש'היום אחרי הצהריים היא בבת ים ומחר 5-תעבור עמוד ל ש:

 20 בתל אביב', נכון? 2החל משעה 

 21 כן, בדיעבד מסתבר שאיגור ריז כתב את זה, כן.  ת:

 22 טוב. עכשיו, תעביר עוד עמוד,  ש:

 23 מה מספרו? ת:

 24 . 370, ולמטה 6 ש:

 25 . 370 – 4יש לי  ת:

 26, אני תמיד מפנה אותך למונה למטה 6פה, את זה. בבקשה. כאן זה  ש:

 27 שיהיה לך נוח, לסימון המשטרתי. 

 28 טוב.  ת:

 29רמי, שאתה כותב לה, אתה רואה? מהבלקברי 'אפשר בבת ים היום  ש:

 30 בערב'.  6בסביבות 

 31 כן.  ת:

 32 . 10:18-ב 5.12-נכון? וזה אנחנו עדיין ב ש:
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 1 אוקי.  ת:

 2 30-ו 4אוקי. עכשיו, תראה, גם היתה לכם שיחה באותו יום באיזור  ש:

 3 שניות וזהו. ויתרת על הפגישה הזו. 

 4 אולי היא ביטלה אותה, אולי אני ביטלתי אותה. אני לא יודע להגיד לך.  ת:

 5 אין בעיה, אני אומר, מה שאני אומר רמי התכתבת איתה כמה פעמים,  ש:

 6 היפגש וזה לא הסתייע, אני מעולם לא פגשתי את נלי. ניסינו ל ת:

 7 זה מה שאני אומר, אתה לא בדיוק התאמצת לפגוש את נלי.  ש:

 8 אה, לא התאמצתי?  ת:

 9 לא.  ש:

 10 בסדר.  ת:

 11 לא.  ש:

 12 דוקטור קרמר,  ת:

 13 יש עוד מייל? ש:

 14 גופים בו זמנית,  10אני עובד עם  ת:

 15 רמי, יש,  ש:

 16לא, אתה אל תגיד לי שלא התאמצתי לפגוש אותה, אל תקבע לי בבקשה  ת:

 17את העובדות האלה בצורה קטגורית, אתה לא מכיר את הלוחות זמנים 

 18שלי, אז אתה לא מכיר את היקפי העבודה שלי, אל תקבע לי בבקשה 

 19אם התאמצתי או לא התאמצתי לפגוש אותה. אני אומר לך שבשורה 

 20 התחתונה לא פגשתי אותה. 

 21 אוקי. יש עוד מייל שאתה כותב לה 'היי נלי מה עם הפגישה שלנו?' ש:

 22 לא, אולי היתה שיחת טלפון שבה דובר.  ת:

 23 שדובר על מה? ש:

 24 על פגישה.  ת:

 25 אז למה לא נפגשתם? ש:

 26 כי לא נפגשנו, כי נלי אלופת העולם בלקחת כסף ולהיעלם.  ת:

 27 הבנתי. אבל פה עוד לא שילמת כסף.  ש:

 28 ב, אני חוש ת:

 29-פה עוד לא שילמת לה כסף. עד הרגע שכתבת את הצ'ק הראשון שזה ה ש:

 30 לא הצלחת לפגוש אותה.  14.12

 31 יכול להיות, כן.  ת:

 32 ואין עוד מייל.  ש:
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 1 יכול להיות.  ת:

 2 'נלי, בואי ניפגש, מה'.  ש:

 3, יכול להיות שיחה עם SMSאבל יכול להיות שיחת טלפון, יכול להיות  ת:

 4 להיות שיחה עם דאשה, הכל יכול להיות.  המשרד שלה, יכול

 5 והיא מתחמקת לך.  ש:

 6בשלב הזה ההתחמקות שלה היתה יחסית קלה, ההתחמקות האמיתית  ת:

 7 שלה היתה אחרי שהגיע אליה הכסף, שם היתה התחמקות משמעותית.

 8אתה בעצמך אומר התחמקות קלה, אתה לא ממש התאמצת לפגוש  ש:

 9 אותה. 

 10 אל תגיד לי שלא התאמצתי, קרמר,  ת:

 11 אתה אומר התחמקות קלה,  ש:

 12 לא, המושג הזה לא התאמצתי,  ת:

 13 אמרת לה בואי ניפגש? ש:

 14אני מזכיר לך עוד פעם אנחנו מדברים על אירוע שהוא פחות מאחוז  ת:

 15אחד מהפעילות שלי, התאמצתי או לא התאמצתי זה בקנה מידה 

 16פעילות והעיסוקים האחרים שלי. בפרופורציה במציאת איזונים מול ה

 17 עכשיו, אני לא עובד אצל נלי, 

 18 מר כהן, תראה, אתה מסביר שרצית לפגוש את האישה הזאת.  ש:

 19 נכון.  ת:

 20 נכון?  ש:

 21 ואני מסביר גם שלא נפגשתי איתה.  ת:

 22שניסיתם  5.12-נכון. ואני רואה מהתכתובות שהיה איזה כמה שעות ב ש:

 23וד תכתובות אז אני אומר לך שלא באמת לתאם את זה ואני לא רואה ע

 24היה לך חשוב, אז אתה אומר 'לא, זה היה לי חשוב' אז אני שואל ניג'סת 

 25 לה בטלפון?

 26כן, היה לי חשוב, דוקטור קרמר בוא תיגש לשאלה, תגיד לי אם אתה  ת:

 27רוצה שאני אגיד לך שאני לא התייחסתי ברצינות להשקעה שלי. תגיד 

 28יד לך שנלי שקרנית, תגיד לי אם אתה רוצה לי אם אתה רוצה שאני אג

 29להגיד לי שרמי אתה סתם העברת את הכסף של פאינה ולא התכוונת 

 30 לקבל שום עבודה, תגיד לי מה שאתה רוצה. 

 31 אבל השאלה שלי הרבה יותר פשוטה. אתה ניג'סת לאישה הזאת? ש:

 32 בבקשה? ת:
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 1 אתה התקשרת ואמרת לה בואי ניפגש,  ש:

 2אני התקשרתי בעוצמה ובסבירות ובהיקפים שראיתי לנכון באותה  ת:

 3 נקודת זמן. 

 4 והיא לא התייחסה.  ש:

 5לא שהיא לא התייחסה, היא אפילו, ניסינו להיפגש ואתה רואה אתה  ת:

 6 מציג לי את המיילים האלה ולא הסתייע. 

 7 לא הסתייע ובכל זאת העברת לה את הכסף.  ש:

 8 בוודאי.  ת:

 9 אוקי. ש:

 10 ה שלי. מיל ת:

 11 הבנתי.  ש:

 12 מילה שלי זה ברזל, קרמר.  ת:

 13 וגם מילה שלה זה להיפגש והיא נעלמת לך.  ש:

 14 מילה שלי זה ברזל ותזכור את זה עד סוף החקירה.  ת:

 15 טוב. עכשיו תראה עוד איזה עניין שקורה באותו יום.  ש:

 16 באיזה מספר? ת:

 17. עכשיו, בוא נבין את 8מה שמסומן עכשיו על ידי בית המשפט  374זה  ש:

 18מנסה להיפגש איתה ולא מצליח, במקום  5.12-הסיטואציה, אתה ב

 19להיפגש אתה אומר לנלי 'שלום, בעקבות העבודה שעשית עבורנו בחו"ל 

 20אלף שקל פלוס מע"מ'. כלומר לא הצלחת  30נא הוציאי חשבונית על סך 

 21 מבקש ממנה תוציאי חשבונית כי אני רוצה לשלם. להיפגש אבל אתה 

 22דברים. אחד, השיחה, ההודעה שלה בבוקר  3-דוקטור קרמר, תקשיב ל ת:

 23שהיא אומרת לי 'אני בהיכל התרבות בבת ים מחמש  11:06-היא ב

 24 ואילך'. 

 25 כן.  ש:

 26בערב, בין לבין יכול להיות  19:24-הדבר השני, התשובה שלי פה היא ב ת:

 27תה, יכול להיות שיחה שלי עם העובדת שלה, יכולה להיות שיחה שלי אי

 28שיחה שלי איתה בטלפון קווי אחר, אני אומר לך שהעבודה עם נלי 

 29היתה עבודה אמיתית, היא לא היתה פיקציה והיא לא היתה העברה 

 30 של כסף לדון טבק שלא ידעתי על קיומה. ואני אומר לך, 

 31רתי לדון טבק. אמרתי לך אני אמרתי לך העברה לקירשנבאום, לא אמ ש:

 32 שהעברת כסף לטובת קירשנבאום. 
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 1 דוקטור קרמר, נו באמת, עם קצת,  ת:

 2 אבל אתה אמרת שזו היתה השקעה, לא עבודה.  כב' הש' לוי:

 3 כן אדוני, אני מגיע לזה.  עו"ד קרמר:

 4 בבקשה? העד, מר כהן:

 5 בבקשה. בסדר.  כב' הש' לוי:

 6 עכשיו תראה,  עו"ד קרמר:

 7 אני לא הבנתי את השאלה של כבודו, זה , ן:העד, מר כה

 8 התובע אומר שהוא יציג אותה.  כב' הש' לוי:

 9אתה מקבל פרופיל של אברורה, רצית  2.12-כן, אני חושב. תראה, ב עו"ד קרמר:

 10לראות מה בדיוק החברה עושה, מה, להתעמק בזה, להבין, נכון? זה מה 

 11כן אתה כבר קודם שאתה אומר. עכשיו, ביום העבודה הראשון לאחר מ

 12לה תוציאי לי חשבונית על העבודה שעשית. אתה מסכים איתי 

 13 שבסופ"ש הזה היא לא עשתה עבורך שום עבודה?

 14אני מסכים איתך שבסופ"ש הזה היא לא עשתה עבורי עבודה, אני לא  העד, מר כהן:

 15מסכים איתך בזה שהיא לא עשתה עבודה קודם לכן ואני לא מסכים 

 16 לא עבדנו. איתך בזה שבסופ"ש 

 17אוקי. עכשיו, היא עשתה, לפי מה שאתה כותב שהיא עשתה עבורך  ש:

 18 עבודה בחו"ל. 

 19 לא.  ת:

 20 מה לא? קודם כל כן כי זה מה שאתה כותב.  ש:

 21לא, אז אני רוצה להסביר לך את הדברים כמו שאמרתי וכנראה לא  ת:

 22 הסברתי את עצמי טוב. אני שוב אנסה. 

 23 אוקי.  ש:

 24בצקי עובדת בחו"ל בהוצאה של תוכניות טלוויזיה הגברת נלי דינו ת:

 25לשטח. ההסכמה לזה שאני אצטרף אליה לפעילות משותפת וההסכמה 

 26שלי להכניס כסף בגין העניין הזה, יש להם משמעות של בוא תממן חלק 

 27מההוצאה שהיתה לי עד כה. המימון של ההוצאה שהיתה לי עד כה, 

 28רוצה השתתפות שלך, אני רוצה עשיתי כל מיני דברים, עלה לי כסף ואני 

 29אלף שקל  45אלף דולר, תקבלי  20אלף דולר. אני אומר לא תקבלי  20

 30אבל אני כן מוכן קונספטואלית להשתתף בהוצאות שהיו לך עד היום 

 31והמשמעות של העבודה שעשית לנו עד היום זה כדי להכניס אותי פנימה 

 32 ה רוח הדברים. לפעילות הזאת בחו"ל על בסיס עבודה שכבר התחילה. ז
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 1הבנתי. אוקי. ואני אמרתי לך רמי בתחילת הדברים, אני אגיד את זה  ש:

 2 בשפה הכי פשוטה שיש שבזמן אמת יצרת סיפור כיסוי של עבודה, 

 3 מה זה זמן אמת? אז? ת:

 4 אז.  ש:

 5 אז למה לא סיפרתי אותו במשטרה לשיטתך? ת:

 6 זה התפנצ'ר סיפור הכיסוי הזה? ש:

 7 למה? ת:

 8ועכשיו אתה עובר לסיפור של השקעה ואני גם מראה לך, אבל בוא נדבר  ש:

 9 רגע על המלל של המייל. 

 10 לא, אני רוצה להתייחס למה שאתה אמרת.  ת:

 11 כן.  ש:

 12למה אתה חושב שאם יש לי סיפור כיסוי זה לא יהיה הדבר הראשון  ת:

 13 שאני בא למשטרה ומנגן אותו? אם אני גנב, רמאי, שקרן והכנתי סיפור

 14 כיסוי?

 15תראה רמי, אתה כותב מייל שלך וכבר סיכמנו שאתה מנסח פיקס,  ש:

 16 בעקבות,

 17אני לא מנסח פיקס, ראינו פה טעויות שלי שאני אומר לפאינה תשלחי  ת:

 18 לי חשבונית, אני עושה גם טעויות. 

 19'בעקבות העבודה שעשית עבורנו בחו"ל נא הוציאי חשבונית לחברת  ש:

 20מייל הזה אברורה עשתה עבודה בשביל ברק ברק רעות השקעות', לפי ה

 21רעות השקעות. עכשיו, אני אומר לך שאתה אדם חד, אתה אדם מסודר, 

 22 אני רוצה שתראה את הצעת המחיר שקיבלת מנלי עבור העבודה. 

 23דוקטור קרמר, לא קיבלתי מנלי אף הצעת מחיר, לא חתמתי עם נלי אף  ת:

 24ווים מדיקל שהיא הסכם, אין שום תיעוד כפי שהצגת מול חברת ס

 25 חברה רצינית שהשקעתי בה בנפרד. 

 26 יש לך הסכם השקעה בסווים מדיקל.  ש:

 27 כן, יש לי.  ת:

 28 נו, אז יש תיעוד.  ש:

 29יש הסכם השקעה שהוא ניתן לכל השותפים, וגם לנו. ובמקביל אם אני  ת:

 30רוצה להשוות את הפעילות שלי עם נלי אני לא משווה סווים מדיקל, 

 31ה לאותם אנשים שעושים עבורי עבודה באיטליה, אני משווה את ז

 32עושים עבורי עבודה במקום אחר, וזה דברים שבעבר נעשו ללא 
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 1הסכמים. לידיעתך היום הפקתי המון לקחים ממה שקרה ואני עושה 

 2 דברים בצורה שונה. 

 3 מתי הפקת את הלקחים? ש:

 4 . 2015-16-17בשנת  ת:

 5 הבנתי. עכשיו תראה,  ש:

 6 ה תקופה, בסוג הזה של החברות, כך התנהלו. הדברים אז באות ת:

 7אני רוצה לדבר איתך עוד קצת על המלל עצמו, אחרי זה נעבור לעניין  ש:

 8של ההשקעה. אתה כותב שהיא עשתה עבודה עבורך בחו"ל. יש לך איזה 

 9 שהוא דיווח להראות מהעבודה הזאת?

 10 ההסבר שהיא נתנה לי בעל פה.  ת:

 11 בעל פה.  ש:

 12 כן.  ת:

 13מפאינה, החברה הקרובה אתה יושב לישיבות סטטוס וכותב בדיוק כן.  ש:

 14מה היה וכותב תשלחי לי מסמכים ותעבירי לי עוד פעם, אבל מנלי 

 15 הסתפקת בעל פה?

 16בוא נחזור לשיחה עם פאינה ולסיכום הסטטוס עם פאינה ותראה שם  ת:

 17איזה פעילות שמשתרעת על מיליוני דולרים, על תשתיות של כבישים, 

 18 יות של תקשורת, על תשתיות של, על תשת

 19 אמרת שלא יצא מזה כלום.  ש:

 20 לא יצא כלום אבל ישבנו על זה.  ת:

 21 השקעתם מיליוני דולרים? ש:

 22 בוודאי.  ת:

 23 אתה השקעת מיליוני דולרים? ש:

 24לא השקעתי מיליוני דולרים אבל זה עסקים של מיליוני דולרים, זה  ת:

 25עסקים שאתה מתכנן אותם כמו שצריך, זה עסקים שאתה מביא 

 26 חברות מהליגה הלאומית. 

 27 אוקי.  ש:

 28אתה מביא, סליחה, אתה מביא חברות מהקו הראשון אתה לא יכול  ת:

 29התוכנית לפשר, אתה שולח אנשים לאזרביג'אן לא לעסוק בלהוציא את 

 30של הטלוויזיה לשטח אלא לטפל בסלילת כבישים, לטפל בבניית מבנים, 

 31לעשות תקשורת סלולרית, זה דברים אחרים לגמרי, לאבטח שדות 

 32תעופה, לאבטח נמלים, דוקטור קרמר זה שונה לחלוטין, אתה חייב, 
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 1תתעלם רגע אחד מהפשט של העניין, תסתכל רגע אחד על מה אתה 

 2 שזה סייד לופ, זה אונת צד.  עושה מול הגברת נלי

 3אוקי. רמי, יש לך תכתובת אחת להציג לבית המשפט בינך לבין נלי שלא  ש:

 4נוגעת בעניינים הטכניים של סידור העברת כסף, עניינים שנוגעים 

 5 במהות, בעבודה, בעבודה שהיא עשתה עבורך בחו"ל. 

 6לא כבודו, כשמנהלים עסקים לפחות בתקופה שאני ניהלתי אז אתה  ת:

 7שנים מה  9עובד עם חשיבה של איך אני אסביר בבית המשפט בעוד 

 8עשיתי. אתה לא מסתכל על כל דבר שאתה עושה כעל עבירה בפוטנציה, 

 9 אתה מתגלגל, אתה רץ. ניהול עסקים, 

 10 זה כלום? כב' הש' לוי:

 11 בבקשה.  העד, מר כהן:

 12 כלום?  כב' הש' לוי:

 13 ט של נלי דינובצקי, המושג כלום הוא יחסי. באספק העד, מר כהן:

 14יחסי, אני אוהב את המילה יחסי פה. האם אחד זה פי אין סוף מאפס,  כב' הש' לוי:

 15 נכון?

 16 נכון.  העד, מר כהן:

 17 עכשיו, אתה יכול להראות לי אחד רק.  כב' הש' לוי:

 18 לא עם נלי דינובצקי.  העד, מר כהן:

 19 רק איתה אנחנו מדברים.  כב' הש' לוי:

 20 לא.  העד, מר כהן:

 21 אז אין פה יחסי, זה אפס מוחלט.  כב' הש' לוי:

 22כן, אני רוצה להראות לאדוני שבמקרה של נלי יכול להיות שזה אפס  העד, מר כהן:

 23מוחלט, במקרה של אחרים זה אחרת, צריך להסתכל על סך העבודה 

 24 שלי למצוא את האיזונים, אי אפשר להסתכל רק על נלי. 

 25 מוצאים? יש? בסדר. אבל שמשווים שם כב' הש' לוי:

 26 בבקשה? העד, מר כהן:

 27 שם יש? כב' הש' לוי:

 28במקומות מסוימים כן, במקומות מסוימים לא. במקומות מסוימים,  העד, מר כהן:

 29אני מוכן להראות בניירות כתובים שחברות אחרות עשיתי אותו דבר 

 30 כמו נלי ונשרף לי כסף. 

 31 טוב. עכשיו תראה,  עו"ד קרמר:

 32 סתיימה עוד פרשת ההגנה. טוב, לא ה כב' הש' לוי:
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 1 בבקשה? העד, מר כהן:

 2 עוד לא הסתיימה פרשת ההגנה.  כב' הש' לוי:

 3 שואל אותך החוקר,  113-114בעמודים  28.12.14-ב עו"ד קרמר:

 4 אתה מוכן להראות לי בבקשה? העד, מר כהן:

 5 . 113-114בעמודים  28.12לקחת מבית המשפט, לא?  ש:

 6 ?113-114 ת:

 7 כן.  ש:

 8 ? כן. 113-114אין לי, בעותק של כבוד השופט אין עמודים.  ת:

 9, החוקר שואל אותך רצה להבין איפה 5תראה, אני מפנה לאיזור שורה  ש:

 10המסמכים של העבודה עם נלי אז הוא אומר לך 'אני מניח שאם עשית, 

 11אתה בן אדם מסודר, איש צבא, חיל האוויר, אני מניח שאם היה צריך 

 12רוע כזה' כלומר אירוע שהיא עשתה עבורך 'יש לכך להיות, שאם היה אי

 13 תיעוד אצלך' ואתה אומר לו 'כן, מן הסתם כן'. 

 14 ? אני לא מוצא את זה. 113 ת:

 15 תעזרו לו, תפנו אותו.  כב' הש' לוי:

 16. 'אני מניח שאם עשית, אתה בן אדם מסודר, איש צבא חיל 5, 114 עו"ד קרמר:

 17לכך שאם היה אירוע יש לזה  האוויר. אני מניח שאם היה צריך להיות

 18תיעוד אצלך'. ואתה אומר לו 'כן, מן הסתם כן. הסתם זה לפי שאני לא 

 19כל כך זוכר פרטים יכול להיות ששלחתי מישהו', כלומר גם אתה אומר 

 20שהיה אמור להיות לך תיעוד. אתה גם ממשיך ואתה אומר 'למה 

 21ר שילמתי כסף? על ריק? אם היא לא עשתה לי עבודה? אתה אומ

 22 שהתכתבתי איתה במיילים בכלל אז יש משהו', 

 23ימים במעצר, ללא התרופות שלי כי  4לחודש אני  28-דוקטור קרמר, ב העד, מר כהן:

 24שללו אותן ממני ובתנאים לא קלים, בא אלי חוקר ואומר לי נלי 

 25דינובצקי אברורה ואני אומר לו תראה לי רגע ניירות, תן לי הסכם, תן 

 26לי חשבונית, תן לי קבלה, תן לי פרופיל חברה, תן  לי שיחות טלפון, תן

 27 לי משהו, 

 28 ולא הראו לך? ש:

 29לא, אני אגיד לך מה הראו לי. הראו לי רק את הדף תקשורת, את  ת:

 30 את החומר של נלי.  7.5-השיחות טלפון שלי איתה, לא הראו לי עד ה

 31 טוב.  ש:

 32 לא הראו לי את הפרופיל חברה עד אז.  ת:
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 1 נראה. כן? עוד מעט  ש:

 2 למיטב זכרוני אני ראיתי את הפרופיל חברה רק כשהייתי בזמן שתיקה.  ת:

 3 טוב, אנחנו נראה את זה.  ש:

 4אוקי. ולכן התשובה לשאלה פה היא כאשר החוקר מסרב לתת לי  ת:

 5חומרים אני אומר לו תן לי את יומן הפגישות שלי, תן לי את הלוח, את 

 6 , תן לי משהו להתחבר. הטלפון שלי, תן לי את המיילים שכתבתי

 7 לא היה לך? ש:

 8לחודש,  28-הוא אומר 'אין לי, יש לי רק את' למיטב זיכרוני באותו רגע ב ת:

 9 רק את הפלט שיחות הזה. 

 10אבל תראה רמי, זה לא מה שהתעסקת איתו עכשיו. אני אומר לך,  ש:

 11 השופט שאל אותך אז רגע אין נייר? אתה בעצמך, 

 12 נייר.  התשובה היא בדיעבד אין ת:

 13בסדר. אבל אתה בעצמך אמרת בחקירה במשטרה שאתה מניח  ש:

 14 מההיכרות שלך שאם היא עשתה עבודה יהיה לך תיעוד לעבודה. 

 15 זה נכון, אני אמרתי את זה.  ת:

 16 אבל אין לך תיעוד לעבודה.  ש:

 17 נכון, אין לי תיעוד עבודה. נכון.  ת:

 18 זאת אומרת, מה זה אומר? שזה אירוע מאוד חריג. ש:

 19 שמה? שאין לי? ת:

 20 כן, הנחת העבודה שלך זה שיש.  ש:

 21אני אראה לך, אני אביא לבית המשפט ניירות עם חברות שעשיתי ואין  ת:

 22 לי תיעוד. 

 23 טוב. עכשיו תראה,  ש:

 24 שיש לי תיעוד מקביל פחות או יותר לרמה הזאת.  ת:

 25טוב. עכשיו אני רוצה רגע לחזור איתך למלל הזה 'בעקבות העבודה  ש:

 26פלוס ₪ אלף  30שעשית עבורנו בחו"ל נא הוציאי חשבונית על סך 

 27מע"מ'. עכשיו, אני אומר לך ואני חושב שגם לכך, אני אומר לך שהתוכן 

 28 המלל הזה סותר לגמרי את גרסת ההשקעה שלך. 

 29 כן לחזור עליה בבקשה. אני לא הבנתי את ההערה, אם אתה מו ת:

 30 כן, אני מוכן. קודם כל אתה מדבר על עבודה ולא על השקעה.  ש:
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 1אני הסברתי את הסיפור של העבודה. הכניסה שלי לפעילות משותפת  ת:

 2עם נלי היתה על בסיס עבודה שהיא כבר עשתה והחיבור שלי לפעילות 

 3 הזאת הוא חיבור לעבודה שנעשתה. 

 4 עכשיו בחברה,  מה זה משנה? אתה משקיע ש:

 5 אתה שואל אותי למה כתוב ככה.  ת:

 6 כן.  ש:

 7אז אני אומר לך שאני שילמתי כסף בגין העבודה שהיא כבר עשתה כדי  ת:

 8 שאני אכנס בעדיפות להיות השותף שלה בפעילות העתידית. 

 9עכשיו רמי, תראה, בן אדם קורא את המייל הזה, בן אדם פה מהצד,  ש:

 10אישה אחת שקוראים לה נלי, כן, היא עשתה מה הוא מבין מהמייל? יש 

 11 לך עבודה ועכשיו אתה חייב לה כסף. נכון? רגע, תקשיב עד הסוף. 

 12 רגע, אתה שואל אותי אם נכון אז,  ת:

 13 תקשיב.  ש:

 14 או שאתה רוצה תשובה או שאתה רוצה לעשות הפסקה, פסיק.  ת:

 15אלף שקל עבודה  30אתה כותב לה שהיא תוציא לך חשבונית על  ש:

 16 שעשתה, מה מבין בן אדם מהצד?

 17 למה זה מעניין אותי בן אדם מהצד? ת:

 18רגע, בוא, בוא, תקשיב שניה לשאלה. בן אדם מבין שאתה חייב כרגע  ש:

 19כסף לנלי בעוד שהמציאות שאתה מתאר לנו היא הפוכה לגמרי. אתה 

 20 אלף שקל את תהיי חייבת לי בעתיד.  30אומר רגע אני משקיע בך 

 21תקשיב, יש יקום אחד שבו עושים עסקים ויש יקום אחד  דוקטור קרמר ת:

 22שבו מחפשים את האנשים שעשו עסקים ואומרים מה עשיתם לא 

 23 2001-שנה שעשיתי, הלכת ל 22בסדר. אתה לוקח פה עכשיו פעילות של 

 24ובדקת מה עשיתי בחברה לאספקת פחם, אתה אומר לי עכשיו תשמע 

 25ת, כשאני כותב את זה אתה כותב לנלי בדצמבר ככה או אחר 2010-ב

 26שנים  10אני לא מחפש , אני לא מחפש לעמוד בפני בית המשפט בעוד 

 27ולהסביר לו למה כתבתי לנלי ככה, זה שגרת עבודה, זה מהלך עסקים 

 28רגיל, המהלך עסקים של איש עסקים הוא כזה שתוציא לי בבקשה 

 29חשבונית, אתה אומר שאני מסודר? אני רוצה חשבונית. למה אני בכלל 

 30 רוצה חשבונית? למה אני לא נותן לה כסף מזומן לסגור קומבינה? למה?

 31 למה? ש:

 32 למה?  ת:
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 1 למה? תגיד אתה.  ש:

 2 אני שואל אותך.  ת:

 3 לא, אני שואל אותך.  ש:

 4 אז התשובה שלי היא חדה וברורה.  ת:

 5 שמה? ש:

 6אני נותן לה כסף בגין פעילות שאני מצפה שהיא תעשה ממני ובגין  ת:

 7 פעילות שהיא לכאורה כבר את חלקה עשתה, 

 8 אבל זה בדיוק הפוך ממה שאתה כותב לה.  ש:

 9 בסדר.  ת:

 10 תראה,  ש:

 11 אתה מחפש למצוא אותי בטעויות בניסוח? ת:

 12 לא טעויות בניסוח,  ש:

 13 רת פאינה קירשנבאום?או שאתה מחפש להבין אם נתתי שוחד לגב ת:

 14רמי, זה לא שום טעות בניסוח, הרי מה קורה פה? עוד חודש תבוא אלי  ש:

 15תגיד לה את חייבת לי כסף, עכשיו אברורה הצליחה, עשתה עסקים, 

 16 היא תגיד לך סליחה, אני ביצעתי עבורך עבודה, זה בדיוק הפוך, 

 17 דוקטור קרמר, יש,  ת:

 18וך מהשקעה מה שאתה מתאר פה לא, תבין שניה רמי, זה בדיוק הפ ש:

 19 במלל. 

 20 יש חשבונית מס מהגברת נלי דינובצקי, ת:

 21 נכון.  ש:

 22ונדמה לי  217ואברורה לברק רעות השקעות, נדמה לי שמספרה  ת:

 23 . 30.11.2010שתאריכה הוא 

 24 אתה צודק בהכל.  ש:

 25 אלף שקל בגין,  30ובחשבונית הזאת כותבת לי נלי דינובצקי  ת:

 26 ייעוץ,  ש:

 27 . 2010, בגין אירוע נובמבר לא ת:

 28 בדיוק מה שאני אומר.  ש:

 29 אז מה? ת:

 30 אתה עשית,  ש:
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 1שהיא כותבת לי שהיא עשתה עבורי  30.11החשבונית הזאת על תאריך  ת:

 2אירוע, אז למה אתה, למה אתה מחפש מה כתבתי לא נכון או למה 

 3 התכוונתי?

 4אני מדבר איתך על, זה בדיוק מה שאני אומר לך, אתה עשית פה סיפור  ש:

 5 כיסוי של שירות. 

 6אז אם אני אעשה סיפור כיסוי אני לא אבוא לארז דפנה ואומר לי נלי  ת:

 7 דינובצקי ואני אגיד נלי דינובצקי זה סיפור כיסוי. 

 8 אין לך עבודה להראות, זאת הבעיה, אתה ידעת,  ש:

 9 כיסוי לא טוב? זו שיטתך? אז עשיתי סיפור ת:

 10 אתה ידעת שנלי תדבר? ש:

 11 לא, אם אתה רוצה סיפור כיסוי אז אנחנו יודעים,  ת:

 12 רמי, אתה לא,  ש:

 13דוקטור קרמר, אתה היית במערך המ"מ של חיל המודיעין, אתה יודע  ת:

 14 איך עושים מבצעים, 

 15 מה זה קשור עכשיו? ש:

 16 לא, זה קשור. אתה,  ת:

 17 א, לא, ל כב' הש' לוי:

 18 אתה לא יכול להגיד שאני לא איש יסודי.  העד, מר כהן:

 19לי אין מושג על מה מדובר אז אין צורך. כן. לי יש )לא ברור( אני גם לא  כב' הש' לוי:

 20 רוצה לדעת. 

 21 שאתה ממציא סיפור כיסוי,  העד, מר כהן:

 22 לי אין סיווג ביטחוני ברמות האלה. אין צורך.  כב' הש' לוי:

 23 ן. כ העד, מר כהן:

 24 כן.  כב' הש' לוי:

 25 רמי, אתה כותב פה בעצם, מה יוצא מהמייל הזה? עו"ד קרמר:

 26 דוקטור קרמר, אתה צודק.  העד, מר כהן:

 27 טוב. בסדר.  ש:

 28עזוב, אני מנסה להסביר, אתה לא מבין את ההלך רוח של איש עסקים  ת:

 29אז אתה מסתכל על הניסוח ומוצא ליקויים בצורת הניסוח שלי, 

 30 בבקשה. 

 31 תכתוב לה נלי,  ש:
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 1אמרת, בית המשפט הנכבד קיבל את זה, אני את שלי ניסיתי להסביר  ת:

 2מה עושה איש עסקים ואיך מתנהלים עסקים. אתה מתקשה בלהבין 

 3את זה, אני לא מאשים אותך, אני מאשים אותי. כושר השכנוע שלי או 

 4 כושר ההסבר שלי לקוי. 

 5א כותב פה על הפעימה השניה? טוב. עכשיו תגיד לי עוד דבר, למה אתה ל ש:

 6סיכמתם השקעה בשתי פעימות, למה אתה לא כותב לה 'נלי זה חלק 

 7 הראשון מתוך שתי פעימות'.

 8 למה שאני אכתוב? ת:

 9 אני שואל למה.  ש:

 10 לא, אני שואל אותך למה שאני אכתוב? ת:

 11 יש לכם סיכום.  ש:

 12 אני זוכר היום למה לא כתבתי אז פעימה שניה? ת:

 13 אז אתה לא זוכר.  ש:

 14אתה שואל אותי שאלה של למה לא כתבתי? נו באמת דוקטור קרמר,  ת:

 15אתה רוצה לקחת אותי לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות? ואני אגיד 

 16 לך יש אפשרות א' כזאת ואפשרות ב' כזאת?

 17 הבנתי. אוקי.  ש:

 18 עזוב, לא כתבתי.  ת:

 19שקיע באברורה ונלי עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, אם אתה היית מ ש:

 20היתה יודעת שבעתיד מרווחים של אברורה על הפעילות הזאת בחו"ל 

 21תהיה חייבת לך כסף היא לא היתה כותבת לך חשבונית. בוא, אני 

 22 אקריא לך, 

 23 דוקטור קרמר, ת:

 24 אני אקריא לך דברים שאמרו פה. מישהו פה הסביר, יש פה מושג,  ש:

 25 אל תקריא לי, אל תקריא לי.  ת:

 26 א תקשיב, בו ש:

 27אתה רוצה? תן לי בבקשה לראות את מה שאתה מקריא לי, אני לא  ת:

 28 מאמין לדברים שאתם מקריאים. 

 29 זה מהפרוטוקול האחרון.  ש:

 30  אז הפרוטוקול האחרון תן לי בבקשה.  ת:

 31 רמי, יש לי שאלה, לדברים מהפה שלך אתה מאמין? ש:

 32 דוקטור קרמר, אתה חצוף.  ת:
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 1 אני שואל.  ש:

 2 אתה חצוף.  ת:

 3 לא.  ש:

 4 מספיק עם זה, אני לא מעיר לך אבל זה לא תפקידך לחלק ציונים.  כב' הש' לוי:

 5 אבל תפקידו להגיד לי שאני לא מאמין לדברים שאני אומר? העד, מר כהן:

 6 ביקשת ממנו שלא יתייחס ביחס לא מכבד לאחרים שהוזכרו פה,  כב' הש' לוי:

 7מבקש שתהיה פה תרבות דיון, אז להגיד לעד  כבודו במשך שנה וחצי העד, מר כהן:

 8 שאתה לא מאמין לדברים שאתה אומר?

 9 לא, אני אומר לך שזה דברים שאתה,  עו"ד קרמר:

 10 זה חוצפה.  העד, מר כהן:

 11 אמרתי לך שזה דברים שאתה אמרת. בבקשה. אני מקריא,  עו"ד קרמר:

 12 אני לא,  העד, מר כהן:

 13 תן לו לקרוא.  עו"ד אבן חן:

 14 תגידו לאן אתם מפנים ומה אתם רוצים מהעד.  לוי: כב' הש'

 15 זה הפרוטוקול האחרון של הדיון האחרון? עו"ד וייס:

 16 כן.  עו"ד קרמר:

 17 אז יש אותו פה.  עו"ד וייס:

 18 . זה הדיון של רמי?75יפה, תביא לו, עמוד  עו"ד קרמר:

 19 כן.  עו"ד וייס:

 20 יופי. תודה.  עו"ד קרמר:

 21 ני אקרא?מה אתה רוצה שא העד, מר כהן:

 22דקה, אני מחפש לך את זה. רגע, אולי יש לי טעות בעמוד, תסתכלי.  ש:

 23 תפתחי את זה רגע. 

 24 אתה רואה למה אני לא מאמין דוקטור קרמר? ת:

 25, רגע, איזו 77אני מסביר לך שאני מקריא מהפה שלך. איזה עמוד.  ש:

 26 שורה?

 27 כן. איזה שורות? כב' הש' לוי:

 28 ע מה? תסביר אתה, תקריא אתה מה שאמרת. . אתה יוד6משורה  עו"ד קרמר:

 29לטובת הפרוטוקול הנוכחי תקריא לנו את מה שאתם מבקשים שהעד  כב' הש' לוי:

 30 יתייחס אליו. כן. 

 31'שניה אני אסביר, יש מושג שנקרא חשבונית מס ויש מושג שנקרא  עו"ד קרמר:

 32 חשבון עסקה' זה אתה מסביר בהקשר של משכן שילה. 
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 1 . נכון העד, מר כהן:

 2'חשבונית מס אתה ממלא כשאתה מספק שירות ואתה מבקש את  ש:

 3 התמורה. ברגע שכתבת את חשבונית המס אתה משלם', 

 4 אני לא רואה את זה.  77אני אגב לא מוצא את זה פה. בעמוד  ת:

 5 ואילך.  23בשורה  75אני אגיד לך באיזה עמוד זה. זה בעמוד  כב' הש' לוי:

 6 ם שונים. זה כנראה עימודי עו"ד קרמר:

 7 כן, לפני הסיכומים אנחנו ניישר קו. כב' הש' לוי:

 8 . אני קיבלתי מבית המשפט. 75-זה לא מופיע ב עו"ד וייס:

 9 כך זה מופיע אצלנו.  כב' הש' לוי:

 10אתה רוצה שניקח, אני מקריא לך דברים שאתה אמרת, בוא תראה אם  עו"ד קרמר:

 11 אתה מאשר אותם או לא. 

 12 דוקטור קרמר, אתה רוצה שאני אהיה חצוף ואני אומר לך שאני,  העד, מר כהן:

 13 רמי, הוא יקריא לך,  עו"ד וייס:

 14בסדר, שמענו את זה כבר. הבנתי. המסר הובן, הוטמע, יש פה סנגור  כב' הש' לוי:

 15ואם הוא יחשוב שהוא לא מקריא לך בסדר, הוא יאמר ואם לא אז 

 16 תאלץ לקבל את הדברים. בבקשה. כן. 

 17אתה אומר 'אני אסביר, יש מושג שנקרא חשבונית מס ויש מושג שנקרא  רמר:עו"ד ק

 18חשבון עסקה. חשבונית מס אתה ממלא כשאתה מספק שירות ואתה 

 19מבקש את התמורה. ברגע שכתבת את חשבונית המס אתה משלם מע"מ 

 20 ואתה משלם מס הכנסה' זה מדויק?

 21 כן.  העד, מר כהן:

 22 יצא מהפה שלך.  ש:

 23 כן.  ת:

 24עכשיו תראה, אתה בעצמך אומר שביקשת חשבונית, שאתה מבקש  ש:

 25 חשבונית מס זה עבור שירות לא עבור השקעה. 

 26 אני לא יורד לסוף דעתך.  ת:

 27 מה אתה לא יורד לסוף דעתי? ש:

 28 אני לא הבנתי מה אתה רוצה להגיד ומה אתה שואל.  ת:

 29הוא  חשבונית מוציאים, בן אדם אחד עושה עבודה מול בן אדם אחר, ש:

 30נותן לו שירות, בתמורה לשירות או לעבודה שהוא נותן לבן האדם 

 31האחר הוא צריך לקבל כסף, בשביל זה הוא מוציא חשבונית. אז אני 

 32 שואל אותך, תראה לי עבודה או שירות שנלי דינובצקי עשתה עבורך. 
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 1תראה דוקטור קרמר, הדוגמה שהצגת של חשבונית מס וחשבון עסקה  ת:

 2שבאים ברצף, אתה יכול להגיש חשבון עסקה בדרך כלל זה שני דברים 

 3אתה מגיש את זה לגופים שתהליך התשלום בהם הוא יותר איטי ואתה 

 4 בינתיים לא רוצה לשלם את המס הכנסה ואת המע"מ. כאשר, 

 5 אני יודע מה זה חשבונית עסקה.  ש:

 6 בבקשה? ת:

 7ך שאם זאת אני אומר לך, אני יודע מה זה חשבונית עסקה, אני אומר ל ש:

 8 היתה השקעה אתה לא היית מבקש מנלי להוציא לך חשבונית. 

 9אני לא מתייחס אל זה בצורה שאתה מתייחס. אני אומר לך שהכוונה  ת:

 10 שלי עם נלי דינובצקי, 

 11 סליחה, כן רמי.  ש:

 12הכוונה שלי עם נלי דינובצקי היתה לקחת תהליך שהיא התחילה איתו,  ת:

 13לעשות איזה שהיא שותפות שתניב  להצטרף אליו בעיצומו ובסופו

 14 רווחים. 

 15 יופי.  ש:

 16השלב הזה הוא שלב שהיא התחילה תהליך ולא תרמתי את תרומתי  ת:

 17 לתהליך כהוא זה. 

 18 נכון.  ש:

 19בשלב הזה אני משלם לה בגין הפעילות שהיא עשתה עד עכשיו ואין  ת:

 20תוצר שאני רואה אותו, לשאלתך אין משהו שהיא מגישה לי עבודה 

 21י ככה וככה, אני סומך על מה שהיא אומרת לי עשיתי באוקראינה עשית

 22 ככה וככה. 

 23 זה בדיוק מה שאני אומר לך שאם היית משקיעה באברורה ואברורה,  ש:

 24 אני לא משקיע באברורה.  ת:

 25 בנלי.  ש:

 26 אני,  ת:

 27רגע, תקשיב, תקשיב רגע לשאלה. אם היית משקיע בפעילות הזאת של  ש:

 28אברורה ובעתיד אברורה היתה חייבת לך חלק מהרווחים העתידיים נלי 

 29 לא היתה מוציאה לך חשבונית כי זה לא הכנסה של נלי. 

 30 תראה, אני מסביר לך,  ת:

 31 לא, עכשיו תקשיב לשאלה.  ש:

 32 דקות רצוף.  3אתה שואל כבר  ת:
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 1לא הכנסה, נלי לא היתה משלמת מס הכנסה על השקעה. אתה רוצה  זה ש:

 2 להגיד לי שהיא גם תשלם מס הכנסה והיא גם תהיה חייבת לך כסף?

 3 אני רוצה להגיד לך שנלי לא משלמת מס הכנסה.  ת:

 4 נו.  ש:

 5 היא משוחררת.  ת:

 6 כן.  ש:

 7 שנים.  ת:

 8ת זה עבור אתה לא היית מוציא חשבונית, חשבונית, אתה בעצמך אמר ש:

 9 שירות. 

 10 איך אתה אומר כזה דבר שאני לא מוציא חשבונית? ת:

 11 אני אומר, אני מקריא לך דברים שאתה אמרת.  ש:

 12דוקטור קרמר, אני אראה לך את פנקס החשבוניות שלי, פנקסי  ת:

 13החשבוניות שלי נמצאים ברשותכם, המקור, ההעתקים אצלי. אני 

 14גם חשבוניות עסקה חופשי. מוציא חשבוניות מס חופשי, אני מוציא 

 15אתה תיכף תגיע לפרשות חטיבה להתיישבות ולכיש ותראה שם 

 16חשבוניות עסקה. אחרי שיש חשבונית עסקה והיא מאושרת אז הוא 

 17 מעביר לך את הכסף ואתה נותן לו חשבונית מס. 

 18 אין בעיה.  ש:

 19 במקרה של נלי לא היה מקום לעשות את העניין הזה.  ת:

 20 ת שירות ללכיש, כן?מר כהן, אתה נת ש:

 21 כן.  ת:

 22 סיימת את השירות, הוצאת להם חשבונית? ש:

 23 כן.  ת:

 24 יפה.  ש:

 25 אבל נתתי שירות לחטיבה להתיישבות לא הוצאתי להם חשבונית.  ת:

 26 אז הוצאת חשבון עסקה.  ש:

 27 חשבונית עסקה.  ת:

 28בסדר, כי זה סכום שאמור להגיע בהמשך. בוא, רמי, אל תבלבל את  ש:

 29העניינים, אני מדבר איתך על חשבונית מס וחשבונית עסקה. אם היית 

 30 משקיע באברורה לא היית מבקש חשבונית. 

 31אם הייתי משקיעה באברורה, כמו שאתה אומר הייתי מבקש מניות,  ת:

 32 הייתי מבקש תעודות, הייתי מבקש משהו אחר. 
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 1 אז מה,  ש:

 2ההשקעה היא בפעילות שנעשתה והיא אמורה להוות בסיס לפעילות  ת:

 3המשך. בפעילות ההמשך נקים איזה שהוא מיזם משותף שיכול להיות 

 4או שותפות או חברה בע"מ או איזה שהוא מסגרת ארגונית שנעשה 

 5אותה בהמשך, כרגע אני משלם לגברת נלי דינובצקי למקום שהיא 

 6. היא לא ביקשה שאני אשלם לדון טבק, יכלה ביקשה שאני אשלם

 7 לבקש לדון טבק הייתי מעביר לדון טבק, 

 8 נו.  ש:

 9לא, אני לא יודע מה זה דון טבק באותה, היא מבקשת להעביר  ת:

 10 לאברורה, אני אומר לה תעבירי לי חשבונית תקבלי כסף. 

 11רמי, אתה צריך להחליט. הקראתי לך את הדברים שאתה אמרת לגבי  ש:

 12זו חשבונית, המשמעות שהם טריוויאליים אבל בגלל שאתה אמרת מה 

 13אותם אז הראיתי לך. אתה קיבלת שירות מאברורה או השקעת כסף 

 14 באברורה?

 15דוקטור קרמר, החשבונית מס או חשבון עסקה זה לא קשור למה  ת:

 16שאתה אומר, זה קשור לזה שאתה עובד עם גופים גדולים ותהליך 

 17 התשלום בהם לוקח זמן. 

 18אני לא מדבר על ההבדל בין מס לעסקה. אני מדבר איתך על חשבונית  :ש

 19 מס. 

 20 חשבונית מס זה הדבר הטריוויאלי שמוציאים,  ת:

 21שנותנים שירות. אז תחליט, קיבלת שירות מאברורה או שמת כסף  ש:

 22 באברורה בתמורה לרווחים עתידיים, אם יהיו?

 23 לא.  ת:

 24 תבחר את הקו שלך.  ש:

 25 הקו שלי, אני בחרתי את  ת:

 26 מה הקו שלך? ש:

 27ואני חוזר עליו. לא, תקשיב, כי אני אומר לך שזה בנוי משני חלקים. יש  ת:

 28פה תהליך שבחלקו הראשון אני משלם בגין פעילות שהיא כבר עשתה, 

 29 וחלקו, 

 30 אין בעיה, היא עשתה אותה עבורך? ש:

 31 אבל תרשה לי, ת:

 32 היא עשתה אותה עבורך? ש:
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 1יא לא עשתה אותה עבורי, אבל אני מצטרף אבל תרשה לי. לא, ה ת:

 2 לתהליך. 

 3 נו.  ש:

 4ולכן החלק הראשון שהיא עשתה והיא שילמה אני משתתף בהוצאה  ת:

 5 שלה. 

 6 אין בעיה.  ש:

 7החלק השני שאני מקווה שיקרה בהמשך הדרך, נקים איזה שהוא מיזם  ת:

 8או בכל דרך אחרת שנקבע, אבל  50/50משותף ושנינו נהיה שותפים בו 

 9 חלק הזה עוד לא הגענו. ל

 10רמי, על הכיפאק. תקשיב, בן אדם יש לו התחיל להרים עסק, אוקי?  ש:

 11הוצאת ספרים, אתה אומר אני רוצה להשקיע כסף כי זה נראית לי יופי 

 12 של הוצאת ספרים. 

 13 זה שונה.  ת:

 14 והוא אומר לך, רגע,  ש:

 15 זה שונה.  ת:

 16 בוא תקשיב שניה.  ש:

 17 אם אני משקיע בהוצאה,  ת:

 18 שניה,  ש:

 19 זה חברה.  ת:

 20 תקשיב רגע, גם זאת חברה אברורה.  ש:

 21 אני לא משקיע באברורה.  ת:

 22 תקשיב לשאלה.  ש:

 23 אני משלם לאברורה בגין שירות,  ת:

 24תקשיב לשאלה והבן אדם אומר לך אבל עד עכשיו קניתי מכונות , זה  ש:

 25. אז תחליט, Xלך יהיה עלה לי כסף אז אני רוצה שסכום ההשקעה ש

 26 אתה השקעת או שנתנו לך שירות?

 27דוקטור קרמר, בשביל להשקיע בחברה של המכונות, של הדפוס, של  ת:

 X 28הזה, אתה נכנס לחברה מסודרת שאתה אומר לה אני מוכן לשלם 

 29כסף בגין ההשקעה שעשית עד היום ואז הוא נותן לך כנגד זה מניות או 

 30תעודות או אגרות חוב או משהו אחר, אם אתה הולך לעשות איתו 

 31הסכם אחר שהוא השקיע במכונות דפוס ואתה בשנה הבאה, אחרי 

 32שהשתתפת בהשקעה שלו, תלך יחד איתו ותעשה משהו עם מכונות 
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 1ו מיזם חדש, הוא יכול להיות או הדפוס במקום אחר אתה מקים אית

 2 חברה, או חברה בע"מ או שותפות. 

 3איזה שירות, איזה שירות או עבודה שהצדיק חשבונית קיבלה ב.כ עומר  ש:

 4 מאברורה?

 5ב.כ עומר לא קיבלה שום שירות, זה ברק רעות וגם טעיתם בכתב אישום  ת:

 6 אז אנא תקנו. 

 7 תודה שתיקנת אותי. ברק,  ש:

 8ם בכתב האישום, ברק רעות קיבלה את השירות של ב.כ עומר רשו ת:

 9הפעילות שנעשתה בתחום הטלוויזיוני קודם להצטרפותה של ברק 

 10רעות. השירות שבגינה שילמתי היה השירות הזה של הפעילות שנעשתה 

 11 באוקראינה קודם לכן. 

 12טוב, עכשיו אתה משקיע את הכסף בפעילות העתידית הזאת של  ש:

 13 אברורה. 

 14 שקיע את הכסף בגין דברים שנעשו. לא, אני מ ת:

 15 מתוך ציפייה שבעתיד תקבל רווחים.  ש:

 16 אכן.  ת:

 17נלי יודעת שיהיו לה רווחים בעתיד, אתה משקיע. אמרת פה בראשית  ש:

 18אתה משקיע, אתה לא עובד. נלי יודעת שאם בעתיד יהיו לה רווחים 

 19 היא תצטרך לחלוק איתך את הרווחים. 

 20 שאלה? ת:

 21 כן.  ש:

 22ה. נלי תיפגש איתי כשיתחילו להיות רווחים או כשנראה תשוב ת:

 23שהולכים לכיוון ואנחנו נעשה ביחד איזה שהוא הסכם, ההסכם יהיה 

 24מי ממשיך להשקיע מה, מי עושה מה. למשל אני יודע להביא רשויות 

 25מקומיות גדולות שנלי לא יודעת להביא. למשל, אני יודע להביא גופים 

 26א. לעומת זה, נלי יודעת לעשות פעילות גדולים שנלי לא יודעת להבי

 27 מקצועית שאני לא יודע לעשות. 

 28זאת אומרת שכשאתה משקיע, כשאתה משקיע, משלם, לא יודע עוד  כב' הש' לוי:

 29 מה בדיוק יוחלט, אתה לא יודע איזה שיעור רווחים תקבל?

 30 נכון כבודו.  העד, מר כהן:

 31 טוב.  כב' הש' לוי:
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 1שיתקבלו רווחים? שאם יהיו רווחים אתה תחלוק אבל אתה יודע  עו"ד קרמר:

 2 איתה, נכון?

 3 אני מעריך שיהיו רווחים ואני מעריך שנחלוק בהם. העד, מר כהן:

 4מה זה מעריך? רמי, אתה שם כסף ואתה יכול להיות שיש מצב שיהיו  ש:

 5רווחים והיא לא תחלוק איתך? את החלק הראשון של המשפט הבנתי 

 6ם, לא יהיה רווחים, זה רק העתיד יודע. אבל מצוין, עסקים, יהיה רווחי

 7 אתה יודע שאתה תחלוק איתה את הרווחים אם יהיו, נכון?

 8 בוודאי.  ת:

 9 יפה. אז מה שאתה מסביר לי,  ש:

 10 אבל שנחלוק את הרווחים אנחנו נמצא איזה אורגן,  ת:

 11 קונסטלציה,  ש:

 12 של איך עושים את זה. כן.  ת:

 13שנלי אחרי שיהיו רווחים תחלוק איתך, הבנתי. אז מה שאתה מסביר לי  ש:

 14אבל עכשיו היא תשלם מס הכנסה. כי תראה, כל המלל שלך וכל הסיפור 

 15של החשבונית הולך לכיוון שנלי נתנה לך עבודה, נתנה לך שירות, כל 

 16 הכבוד נלי, קחי כסף, תסתדרי עם מע"מ, תסתדרי עם מס הכנסה. 

 17ודה. אם אני נותן לנלי התשובה היא בגוף השאלה קרמר, עזרת לי, ת ת:

 18כנגד חשבונית שלה כסף היא צריכה לשלם מס הכנסה והיא צריכה 

 19לשלם מע"מ. אם אני מעביר לפאינה בקומבינה עבור דון טבק כסף, מה 

 20 כסף, חצי מהכסף הולך לשלטונות המס.  Xקורה פה? אני מעביר 

 21 נו.  ש:

 22תם בכתב זה נשמע הגיוני? אם פאינה צריכה להשקיע כסף ואתם כתב ת:

 23 52אלף כל צד ואני מעביר  150אלף שקל,  300האישום שמשקיעים שם 

 24 אלף.  22אלף שקל, בעצם אני העברתי 

 25 טוב. בסדר.  ש:

 26זאת אומרת שזה שומט את הקרקע מסביב לאמירה שלכם שאני מכניס  ת:

 27 כסף כדי שפאינה תשקיע אותו בדון טבק. 

 28 את רץ לי לפאינה.  ש:

 29 ה האישום שלי. אני רץ לפאינה כי ז ת:

 30 אני מדבר איתך על,  ש:

 31 דוקטור קרמר, אני מזכיר לך מה האישום שלי.  ת:
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 1אני מדבר איתך על הגרסה שלך בראשית שפתאום הפכת את, בעקבות  ש:

 2עבודה שעשית עבורנו בחו"ל הפכת אותה לאני תכננתי להשקיע בנלי. 

 3 על זה אני מדבר איתך עכשיו, מה זה קשור פאינה?

 4ביננו שאני נלחם פה על החיים ואתה נלחם פה על מה אני ההבדל  ת:

 5אמרתי ומה אני כתבתי ואיך עשיתי כדי להוכיח ששיקרתי או שגנבתי. 

 6 דוקטור קרמר, זה לא ככה. 

 7 טוב.  ש:

 8זה לא ככה, אם אני אתן לנלי כסף שהוא נכנס לפעילות העסקית שלה,  ת:

 9 היא צריכה לשלם על זה מיסים. 

 10 על ההשקעה? ש:

 11 לא על ההשקעה.  ת:

 12 אבל אתה מסביר שהשקעת בחברה שלה. ש:

 13 אבל לא, החשבונית שהיא נותנת זה עבור פעילות, זה לא עבור השקעה.  ת:

 14 טוב. בסדר גמור.  ש:

 15 תודה.  ת:

 16 עכשיו תראה, אנחנו קופצים יום קדימה.  ש:

 17 לאן אתה מפנה אותי? ת:

 18 היא,  5.12. באותו יום, 377והנומרטור זה  9למה שמסומן למעלה  ש:

 19 רק שניה בבקשה. כן.  ת:

 20 היא כותבת לך שהחשבונית תישלח מחר. נכון? 5.12-באותו יום ב ש:

 21 אוקי.  ת:

 22 עכשיו,  ש:

 23 החשבונית כבר נשלחה קודם בפקס.  ת:

 24 מתי קודם? ש:

 25חר כך נשלחה חשבונית אני לא יודע להגיד לך תאריך, זה הגיע בפקס. א ת:

 26 מקורית. 

 27  רמי תראה,  ש:

 28 בבקשה? ת:

 29אתה כותב לה במייל הקודם 'נא הוציאי חשבונית' אתה לא כותב לה  ש:

 30 נלי תשלחי לי עוד עותק של החשבונית. 

 31 דוקטור קרמר, שעה אחרי שכתבתי לה את זה היתה לי חשבונית בפקס.  ת:

 32 ר?טוב, אז למה היא אומרת לך היא תישלח מח ש:
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 1אני לא יודע מה היא אומרת לי, אני אומר לך שהחשבונית הראשונה  ת:

 2 הגיעה בפקס, 

 3 מתי היא הגיעה? ש:

 4 מיד לאחר הבקשה של 'תשלחי לי' ברצף כזה, ברץ.  ת:

 5 ?5.12-כלומר ב ש:

 6 .30.11כן, עם תאריך של  ת:

 7 אין בעיה לאיזה תאריך, אבל החשבונית הגיעה,  ש:

 8 כן. המקור הגיע אלי מאוחר יותר בדואר. לדעתי כן, אני חושב ש ת:

 9 טוב. אז מתי הוצאת לה את הצ'ק? ש:

 10 לחודש.  14-אתה אמרת ב ת:

 11 ?14-נו, אז למה חיכית עד ה ש:

 12 תגיד לי, מה אני עובד אצלה? ת:

 13 לא, אני שואל.  ש:

 14 אז אני עונה לה מה אני עובד אצלה? ת:

 15 טוב.  ש:

 16 היא שלחה חשבונית אז אני שולח? ת:

 17 טוב.  ש:

 18 אולי הייתי עסוק, אולי היה שבת, אולי היה.  ת:

 19היא גם מדברת איתך איזה שיחה קצרה. עכשיו  6.12-עכשיו תראה, ב ש:

 20 תראה, יש פה תדפיס יציאות מהארץ, תדפיס של נלי ואיגור, 

 21 שהם לא יצאו מהארץ באותה עת.  ת:

 22 נכון.  ש:

 23 נכון.  ת:

 24 עליך?הם לא היו בחו"ל בנובמבר. מקובל  ש:

 25 כן.  ת:

 26 טוב.  ש:

 27 מקובל עלי שזה התדפיס.  ת:

 28 טוב.  ש:

 29 דוקטור קרמר, אנחנו יודעים שנלי היא שקרנית גדולה.  ת:

 30 הבנתי.  ש:
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 1אנחנו יודעים שבכל פרשות האישומים שמונחות לפתחו של בית  ת:

 2פרשיות שבשתיים מהם יש שני עדים שקרנים ממדרגה  7המשפט יש 

 3 הן. אם נלי זה הקנה מידה, ראשונה, נלי היא אחת מ

 4אדון כהן, תחסוך את זה ממני. אני לא יודע מה אני אכתוב עוד, יכול  כב' הש' לוי:

 5להיות שכל מה שאתה אומר זה דברי אלוהים חיים, אני עוד לא 

 6 החלטתי. 

 7 אדוני אמר לי גם שהוא לא רוצה עזרה בכתיבה של הכרעת הדין.  העד, מר כהן:

 8ז תחסוך את זה ממני. אני לא צריכה להעיר לך, אתה מספיק נכון. א כב' הש' לוי:

 9 אינטליגנט, אתה יודע יפה מאוד. 

 10 תודה.  העד, מר כהן:

 11אני אעריך מאוד אם תזהה את הגבולות לפני שאני אצטרך להעיר לך,  כב' הש' לוי:

 12 בסדר?

 13 טוב.  העד, מר כהן:

 14שזו החשבונית שאתה הבאת. עכשיו, רמי,  38טוב. עכשיו תראה את נ/ עו"ד קרמר:

 15תאשר לי בבקשה שלא יכול להיות שהחשבונית הזו נכתבה ביום 

30.11.10 . 16 

 17אני לא יכול לאשר לך, יכול להיות שהיא נכתבה קודם ואני לא ראיתי,  ת:

 18 אני לא כתבתי אותה. 

 19 כן.  ש:

 20לחודש וזה נותן תחושה שהיא  5לוח הזמנים כפי שציירת אותו מקודם,  ת:

 21 ולא,  5.12היתה צריכה לצאת על תאריך 

 22 לא אמרתי איזה תאריך, אמרתי מתי היא נוצרה.  ש:

 23 אני לא יודע, זה לא נייר שלי דוקטור קרמר. ת:

 24 אתה הסברת פה לאיגור, כלומר,  ש:

 25 אני הסברתי לאיגור? ת:

 26 הלקוח שלך,  ש:

 27 נו לנאשמים גם לשאול שאלות. אני חושב אגב שזה רעיון טוב שית ת:

 28כתבת את החשבונית. עכשיו תראה  30.11-אמרו לו הנה תראה כבר ב ש:

 29פעם ראשונה מבקש את החשבונית מנלי.  5.12-את התאריכים, אתה ב

 30 . 30.11-תסכים איתי שהחשבונית הזו לא נכתבה ב

 31 אדוני, איזה מן, עו"ד וייס:

 32 אני לא יכול להסכים איתך.  העד, מר כהן:
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 1איזו מן שאלה זאת? הוא יכול להגיד מתי חשבונית? הוא דיבר פעם עם  עו"ד וייס:

 2 איגור?

 3 , 5.12-הוא מבקש אותה ב עו"ד קרמר:

 4 תגיד לי,  עו"ד וייס:

 5 זו טענה לסיכומים.  כב' הש' לוי:

 6 בסדר גמור.  עו"ד קרמר:

 7ה הטענה אבל זה נכון שהוא לא צריך להסביר אבל מצד שני תמיד תהי כב' הש' לוי:

 8שלא נתנו, יכולה לעלות טענה שלא ניתנה לו האפשרות. אתה רוצה 

 9 אתה יכול לענות על זה, אתה רוצה, 

 10 אבל הוא ענה על זה אדוני.  עו"ד וייס:

 11 אז הוא ענה, אז מה אתה,  כב' הש' לוי:

 12 לא,  עו"ד וייס:

 13 אז למה אתם מפריעים לו? כב' הש' לוי:

 14הוא שאל עוד פעם אז אמרתי בסדר, די הוא פעם אחת הייתי בשקט,  עו"ד וייס:

 15 ענה, זו התשובה. חברי זה לא מוצא חן בעיניו, מה הוא רוצה מהנאשם?

 16 בסדר. איגור הסביר פה שהוא ונלי סיכמו איתך מה לרשום בחשבונית,  עו"ד קרמר:

 17אני מעולם לא דיברתי עם איגור, אני מעולם לא התכתבתי עם איגור,  העד, מר כהן:

 18 אני פגשתי את איגור פה לראשונה ולא ידעתי איך הוא נראה. 

 19 שחברי יפנה לפרוטוקול.  עו"ד וייס:

 20 עם נלי סיכמת? עו"ד קרמר:

 21 לא איגור.  כב' הש' לוי:

 22 סיכמתי מה? העד, מר כהן:

 23 מה לכתוב בחשבונית? עו"ד קרמר:

 24 עם נלי סיכמתי על הפעילות בחו"ל ונלי כתבה אירוע נובמבר.  העד, מר כהן: 

 25 )לא ברור( לדבר עם איגור.  עו"ד וייס:

 26 אבל מה הוא אמר פה. העד, מר כהן:

 27אם חברי אומר אבל איגור אמר אז שיפנה לפרוטוקול כי אני לא זוכר  עו"ד וייס:

 28 שאיגור אמר שהוא סיכם איתו כי אין מחלוקת, 

 29 אני אמרתי אם הוא הסביר שהוא ונלי,  ד קרמר:עו"

 30 זה לא משנה מה איגור אמר, אני לא דיברתי עם איגור.  העד, מר כהן:

 31 שהוא ונלי.  עו"ד וייס:

 32 נכון. זה מה שהוא אמר.  כב' הש' לוי:
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 1 שבעצם אתה תיאמת איתם, כנראה דיברת עם נלי עצמה.  עו"ד קרמר:

 2 גור מעולם. אני לא דיברתי עם אי העד, מר כהן:

 3 עם נלי תיאמת מה לכתוב בחשבונית? עו"ד קרמר:

 4 כתבתי לה אפילו.  ת:

 5 מה? ש:

 6 שתכתוב עבור פעילות שבוצעה בחו"ל.  ת:

 7 אוקי. עכשיו, והוא גם אמר,  ש:

 8 אבל זה לא מה שהיא כתבה.  כב' הש' לוי:

 9 נכון.  העד, מר כהן:

 10שלך למה שהיא כתבה אז מה שהיא כתבה מה זה משקף? מה היחס  כב' הש' לוי:

 11 בפרטים של החשבונית?

 12העיקרון של הפעילות שהיא עשתה עבורי שבגינה אני משלם היא לא  העד, מר כהן:

 13עשתה עבורי פיזית, היא עשתה, בכל מקרה היא היתה עושה. אני מבקש 

 14ממנה שתוציא חשבונית כדי שאני אשתתף בהוצאה שהיתה לה. זה 

 15 ריע לי. שהיא כתבה את מה שהיא כתבה לא מפ

 16 זה משקף את המציאות? כב' הש' לוי:

 17זה משקף את המציאות בעיניה של נלי, מבחינתי זה משקף את  העד, מר כהן:

 18המציאות שהיא עשתה עבורי פעילות בחו"ל. היא אומרת שהפעילות 

 19 בחו"ל היה הקמת אירוע. בסדר, לא מפריע לי. 

 20 טוב.  עו"ד קרמר:

 21 זה נכון אבל? כב' הש' לוי:

 22הערכה שלי שכן, שהיא עשתה פעילות שם באותם מקומות, זה גם  מר כהן:העד, 

 23 מופיע, 

 24 אז קיבלת ייעוץ ממנה? כב' הש' לוי:

 25 לא, אני נתתי לה ייעוץ.  העד, מר כהן:

 26אז אתה נותן לה ייעוץ והיא כותבת לה שאתה משלם לה ייעוץ והיא  כב' הש' לוי:

 27 נתנה לך?

 28 יא נתנה לי ייעוץ. סליחה, אדוני צודק. ה העד, מר כהן:

 29 איזה ייעוץ? עו"ד קרמר:

 30 אני שואל אותך. אני לא צודק, אני לא יודע כלום.  כב' הש' לוי:

 31 לא, מה שכתוב פה, אדוני מפרש נכון את מה שכתוב.  העד, מר כהן:

 32 אני שואל, אז מי נתן למי ייעוץ בסוף? עכשיו אני מבולבל.  כב' הש' לוי:



 
 

 
 יפו -אביב בית המשפט המחוזי בתל 

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

 2019מאי  15 

 

 6234 

 1כותבת לברק רעות ש'עשיתי עבורך ייעוץ בהקמת אברורה הפקות  העד, מר כהן:

 2 אלף פלוס מע"מ'.  30אירוע ולכן תשלם לי 

 3 וזה משקף את המציאות? כב' הש' לוי:

 4 זה משקף את המציאות כפי שהיתה מובנה לי באותה עת.  העד, מר כהן:

 5 רמי, איזה ייעוץ בהקמת אירוע של ברק רעות או שלך נלי נתנה? עו"ד קרמר:

 6 רמר, אתה יודע שהסברתי את זה ואתה חוזר לשם, דוקטור ק ת:

 7 לא, כי אני אומר לך,  ש:

 8 אז אני אומר לך,  ת:

 9אתה מסביר, רגע שניה, אני אגיד לך משהו, אתה מסביר לשופט שזה  ש:

 10 משקף את המציאות, 

 11 בעיניה של נלי.  ת:

 12עזוב. אתה, אם זה לא היה העברת כסף לקירשנבאום וזאת היתה  ש:

 13השקעה, אתה בחיים לא היית חי עם הנייר הזה. כי מה הנייר הזה 

 14 אומר? שאתה חייב כסף לנלי, לא שנלי תהיה חייבת בעתיד כסף לך. 

 15 לא, זה לא קשור, זה דברים שונים.  ת:

 16 מה שונה פה? ש:

 17ים, הנייר הזה משקף את הסיכום דוקטור קרמר, זה שני דברים שונ ת:

 18הטלפוני שלי עם נלי שבגין הפעילות שהיא עשתה עד היום שאני כדי 

 19אלף שקל, זה מה שזה משקף.  45להיכנס לתהליך הזה מתבקש לשלם 

 20 . 45-ופה התשלום הראשון מ

 21רמי, אנחנו גם זוכרים מה אמרת בראשית וגם מה העדת היום. אתה  ש:

 22הסברת הסבר מה קרה פה, אני שמתי כסף בחברה בפעילות מתוך 

 23מטרה בעתיד אם הפעילות תצלח לקבל רווחים. אתה רוצה להרוויח, 

 24 נכון? 

 25אני רוצה לדייק את מה שאתה אומר, אתה מצטט חלקי דברים  ת:

 26 מדויקים, 

 27 שקעת את הכסף הזה כדי להרוויח בעתיד, כן או לא?רצית, אתה ה ש:

 28אני לא השקעתי את הכסף הזה, אני שילמתי את הכסף הזה כדי  ת:

 29שבהמשך הדרך אנחנו נקים מיזם משותף ששנינו נרוויח בו כסף. עכשיו, 

 30 אתה מחפש את הניסוח? 

 31 אתה הסברת פה בבית המשפט,  ש:
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 1יה בגין השקעה אתה מחפש להגיד שהתשלום השוחד לפאינה ה ת:

 2באברורה שיועבר לדון טבק? אז בבקשה. אני חולק על מה שאתה אומר 

 3 וזה בסדר. 

 4 35אוקי. אתה אמרת פה בעדות הראשית שלך, אצלי זה בעמוד  ש:

 5 לפרוטוקול 'אני לא תורם, אני משקיע'. 

 6עוד פעם, המונחים האלה משקיע או, מבחינתי, מבחינת ברק רעות  ת:

 7ך לאיזה שהיא פעילות, מבחינתי זה נראה כמו השקעות זה כסף שהול

 8 השקעה, זה לא השקעה במונח המשפטי שלה שהשקעה דורשת, 

 9אין בעיה, אני לא מדבר איתך על המונח המשפטי, רמי, אני שואל אותך  ש:

 10אלף שקל  30-שאלה נורא פשוטה. אתה בפנטזיה שלך מהסיפור הזה, ה

 11 ?אלף היו אמורים לצמוח ליותר 45שהשקעת או 

 12 לא הם. הפעילות שנבעה,  ת:

 13 הפעילות שהיתה אמורה להצמיח לך כסף? ש:

 14 כן, בהחלט. הרבה. אחרת לא הייתי שם כסף.  ת:

 15אז אני אומר לך שאם אני מסתכל על המייל שאתה שלחת לה 'תוציאי  ש:

 16לי חשבונית בעקבות עבודה שעשית לנו' אני מסתכל על החשבונית 

 17אין שום מצב שאתה היית מאפשר  שאתה קיבלת וחיית איתה בשלום,

 18את המצב הזה. למה? כי מי שקורא את זה מבין שנלי נתנה לך שירות 

 19 ועכשיו אתה חייב לה כסף. 

 20דוקטור קרמר, מה אכפת לי מי קורא את זה? אם אני לא מגיע לבית  ת:

 21 המשפט אכפת לי מי קורא את זה?

 22 הבנתי.  ש:

 23שהיא עשתה כדי שבהמשך  אני מסכם עם נלי שאני שם כסף על פעילות ת:

 24שנינו נעשה קופה יפה. טעיתי. עכשיו אתה מספר לי שזה לא הייתי חי 

 25שנים. טעיתי. אגב, זה לא  4.5עם זה בשלום, אני לא חי עם זה בשלום 

 26 אני לא חי עם זה בשלום.  2012-שנים, זה מ 4.5

 27 לא הבנתי.  ש:

 28 מאז שנעצרתי.  אני לא חי עם הסיפור של נלי בשלום מאז שזה קרה, לא ת:

 29 מה זאת אומרת? ש:

 30 אלף שקל.  45-נלי השחילה אותי בכסף ב ת:

 31 ומה זאת אומרת שאתה לא חי עם זה בשלום? ש:

 32 לא חי עם זה בשלום, אני מרגיש שיצאתי סאקר.  ת:
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 1 ?2012-מה אתה סוחב את זה מ ש:

 2לא סוחב את זה, אני רק לא, עוד אחת שהצליחה להשחיל אותי. חלק  ת:

 3 מחיים, 

 4 ?2012-מ ש:

 5כן, חלק מפעילות עסקית שקורית הרבה זמן. הפסדתי הרבה כסף  ת:

 6 בחיים דוקטור קרמר. בשביל להיות עשיר אתה צריך להשקיע. 

 7 אתה סוחב את ,  2012-רמי, אז יש לי שאלה אליך, מ ש:

 8 לא סוחב במובן של סוחב והולך לפסיכיאטר.  ת:

 9 אז סוחב באיזה מובן? ש:

 10 סוחב במובן שמישהו השחיל אותי, זה הכל. הלכתי הלאה.  ת:

 11אתה סוחב את הדבר הזה שמישהו  2012-אז אני אומר לך רמי שמ ש:

 12השחיל אותי אבל ששואלים אותך במשטרה מה הסיפור עם נלי זאת 

 13 שהשחילה אותך, את זה אתה לא זוכר. 

 14 לא זוכר קרמר.  ת:

 15 . 2012-אבל אתה מסביר שאתה סוחב את זה מ ש:

 16דוקטור קרמר, כשאתה יושב מול חוקר זה קצת יותר מורכב מזה  ת:

 17שאתה עומד מול פרקליט שהוא יחסית מנומס. כשאני יושב מול 

 18החוקר, הוא מראה לי כל הזמן כמה אני משקר, כמה הדברים שאני 

 19אומר לא תקפים, כמה יש לו צונאמי נגדי, כמה אני טועה בזה שאני 

 20ר כי הוא הולך להגיש נגדי כתב אישום. בכלל מספר את מה שאני מספ

 21התחושה שלי מול החוקר היא אחרת לגמרי. עכשיו, נלי, כפי שאמרתי, 

 22 היא אפיזודה קטנה וחולפת שהשחילו אותי בה, כן, נכון, השחילו אותי. 

 23 רמי, אתה,  ש:

 24 אבל יש לי כמו נלי עוד אחרים רק שהם לא עשו את זה בצורה הזאת.  ת:

 25 רמי, אתה הסברת פה בראשית בבית המשפט,  ש:

 26אתה נתפס עכשיו לזה שאמרתי שאני סוחב את זה, כן, אני סוחב את  ת:

 27אלף שקל האלה,  45אלף שקל או יותר נכון  30-זה, אבל זה ביג דיל ה

 28 זה הוצאה שהוצאה מיותרת שהמאזן שלי סופג אותו. 

 29א כסף בתקופה רמי, בוא, אני גם הבנתי מה אמרת. אתה היה לך מל ש:

 30אלף זה מה שכאב לך, כאב לך, אני משתמש  45הזאת באופן יחסית, לא 

 31 במונחים שלך, 

 32 אלף בשנה אחת,  30אלף יצאו בשתי שנות מס,  45-ה ת:



 
 

 
 יפו -אביב בית המשפט המחוזי בתל 

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

 2019מאי  15 

 

 6237 

 1לא, מה שכאב לך לפי מה שאתה אומר פה זה אני משתמש בביטוי שלך  ש:

 2 שהשחילו אותך. עכשיו תראה, אתה הסברת פה בראשית לכבוד השופט

 3שבחקירות במשטרה אתה שיתפת פעולה עד שהתחלת לשתוק אבל יש 

 4-נושא אחד שלא זכרת, אבל אתה מסביר לנו שאתה סוחב את זה מ

 5, אז את הנושא הזה, את התחושה הקשה שהשחילו אותך דווקא 2012

 6 את זה לא זכרת בחקירה במשטרה?

 7עכשיו דוקטור קרמר, לפני שעה אמרת לי שזה שיש סיפור כיסוי ואני,  ת:

 8אתה אומר לי, תקשיב, מבחינתי זה מציק לי שעובדים לי אבל מבחינתי 

 9 הנזק הכספי הוא לא פאקינג ביג דיל. 

 10 אני מבין, אבל זה כל כך מציק לך שאמרו לך נלי ופאינה,  ש:

 11 לא זכרתי את נלי.  ת:

 12 לא זכרת.  ש:

 13 לא זכרתי את נלי, מה אפשר לעשות? ת:

 14 הבנתי.  ש:

 15אתה אומר זה שזכרת במילותייך השחילו אותך אבל לא זכרת מה ש כב' הש' לוי:

 16 מי? כן?

 17זה נכון, לא חיברתי את זה לשאלות שאני נשאל על נלי ועל אברורה ועל  העד, מר כהן:

 18 איגור. 

 19 מי חשבת שהשחיל אותך? כב' הש' לוי:

 20 רבים השחילו אותי עד אז כבודו, זה לא מקרה חריג.  העד, מר כהן:

 21 במקרה הזה מי השחיל אותך? לא, כב' הש' לוי:

 22אני לא ידעתי שזה, שהוא מתכוון למקרה הזה. שראיתי את הפרופיל  העד, מר כהן:

 23 חברה ידעתי כבר על מה מדובר, אבל עד אז הוא לא הציג לי את זה. 

 24 טוב.  כב' הש' לוי:

 25 טוב. עכשיו,  עו"ד קרמר:

 26 אדוני, רק, אני לא מפריע, רק בשביל,  עו"ד וייס:

 27 אף פעם לא.  לוי: כב' הש'

 28-רק בשביל הדיון והפרוטוקול כי הוא אמר את זה כבר פעמיים, אכן ב עו"ד וייס:

 29חקירות שהוא מדבר הוא מבקש תראו לי חומרים, לא מראים את  4

 30הפרופיל חברה ואת הפרופיל החברה מראים רק שאחרי שתי חקירות 

 31, זה רק ששותק ובאחת הוא אמר את זה ואני מרגיש בנוח להגיד את זה

 32 בשביל הפרוטוקול, 
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 1 אני בטוח שגם בסיכומים אתם לא תחסכו את זה.  כב' הש' לוי:

 2 לא, אפילו אדוני זה יהיה בכתב מודגש עם הגדלה.  עו"ד וייס:

 3, 39טוב. עכשיו, אוקי, עכשיו אני רוצה שתראה את נ' שאתה הבאת, נ/ עו"ד קרמר:

 4ה זה שיטתי. גם זה דף שהביאו לך מהנהלת חשבונות. רמי, תראה כמ

 5 פה, מה אתה כותב שקיבלת, 

 6 אני לא כותב כלום, זה הרואה חשבון כותב.  העד, מר כהן:

 7 כן. איך הרואה חשבון יודע מה לכתוב? ש:

 8 מה זאת אומרת איך הוא יודע? הוא מקבל חשבונית,  ת:

 9 יפה.  ש:

 10 והוא מתעד אותה.  ת:

 11 ומה נרשם אצלך? ש:

 12 . 30.11 ת:

 13 ומה נרשם? ש:

 14 זאת אומרת? מה ת:

 15 ייעוץ, קיבלת שירותי ייעוץ.  ש:

 16 כתוב, כתוב בחשבונית, הרואה חשבון מקבל את החשבונית,  ת:

 17 זה בדיוק מה שאני אומר.  ש:

 18-ב 34,800מקבל ספח של הצ'ק שנשלח, הוא כותב בגין ייעוץ אברורה  ת:

30.11 . 19 

 20 יפה.  ש:

 21 הוא יהיה פה אגב, תוכל לשאול אותו.  ת:

 22חשבונות שלך העסקה הזו מופיעה בתור שירות שקיבלת, גם בהנהלת  ש:

 23 שירותי ייעוץ. 

 24 זה רישום טכני שהוא במקרה הזה נכון.  ת:

 25 טוב. עכשיו גם תסכים איתי, טוב, לא משנה. נתקדם.  ש:

 26מע"מ שאתה  2,400-אלף ו 15אני אבל לעומת זה רואה פה עוד צ'ק של  ת:

 27 עדיין לא הגעת אליו. 

 28רמי, אני לא צריך להסביר לך למה הגשתי אישום על חלק הזה או על  ש:

 29 חלק כזה. 

 30לא, אני מרגיש לא נוח שאני עושה עבירה יותר גדולה ואתה מאשים  ת:

 31 אותי בפחות. 

 32 תהיה נינוח עם העניין הזה, איפה שצריך להסביר אנחנו נסביר.  ש:
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 1 טוב.  ת:

 2 , אנחנו אגב גם ציפינו שנקבל הסבר עו"ד וייס:

 3 טוב,  כב' הש' לוי:

 4 מה שצריך לתקן נתקן.  עו"ד אבן חן:

 5 כן.  כב' הש' לוי:

 6 . אנחנו מתקדמים בזמן. 278טוב. עכשיו תראה, תראה את ת/ עו"ד קרמר:

 7 דוקטור קרמר, הנייר הזה הוא נייר שצולם לא טוב,  העד, מר כהן:

 8 אני מדבר איתך על הספח.  ש:

 9 למטה כתוב, כן בספח,  ת:

 10 כן? ש:

 11' הגיע ליעדו הצילום שלכם לא כולל את המילה 10כתוב אירוע נובמבר  ת:

 12 'לא'. 

 13 לא הגיע לידו.  ש:

 14 הצ'ק הזה לא הגיע ליעדו, ת:

 15 נכון. והודע לבל"ל על הביטול.  ש:

 16 ומתחת לזה יש הודעה לבל"ל על ביטול.  ת:

 17 על ביטול. נכון, אני אראה לך את זה עוד מעט.  ש:

 18 המילה 'לא'. אבל רק לא כתוב את ת:

 19 עוד שניה נגיע לזה, אתה הודעת להם שהוא לא הגיע ליעדו. 7.1-בסדר, ב ש:

 20 בבקשה? ת:

 21אבל אני שואל אותך שאלה אחרת. גם בצ'ק בספח, קודם כל הוצאת  ש:

 22, כבר חלפו שבועיים מאז האירוע. בשבועיים האלה לא 14.12-אותו ב

 23 נפגשת עם נלי? לא הספקת להיפגש?

 24 ימים מאז ששוחחתי איתה.  9ם נלי ועברו לא נפגשתי ע ת:

 25 בסדר. עכשיו, גם בצ'ק אתה כותב אירוע נובמבר.  ש:

 26 זה מה שכתוב בחשבונית.  ת:

 27 אתה לא כותב השקעה.  ש:

 28לא, אני כשאני שולח לרואה חשבון אני צריך לתת לו חיבור של מה  ת:

 29הצ'ק ומה החשבונית ופה יש חשבונית אומרת על אירוע בנובמבר בצ'ק 

 30 שיצא על זה הוא מחבר את שני הדברים. 

 31-טוב. עכשיו, נעשה רגע הפסקה בסדר הכרונולוגי, כלומר ראינו שב ש:

 32עם הצ'ק, חזר וכו', עוד  אתה מוציא צ'ק. היה קצת הסתעפויות 14.12
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 1מעט אני אעבור איתך על הכל כרונולוגית אבל אני רוצה לעשות פאוז 

 2 .24.12-ולדבר איתך על החקירות שלך במשטרה. עכשיו, אתה נעצרת ב

 3 כן.  ת:

 4 . 1.1.2015-נכון. שוחררת למעצר בית ב ש:

 5 כן.  ת:

 6תק, את עכשיו, בחודש פברואר, בתחילת חודש פברואר זומנת לקבל הע ש:

 7 ההארד דיסק שלך. 

 8 אוקי.  ת:

 9 נכון? היה שלב שקיבלת את ההארד דיסק? ש:

 10 כן, אני לא זוכר שזה היה בפברואר, אני מקבל את זה.  ת:

 11 זומנת.  ש:

 12 כן.  ת:

 13אני אומר מתי זומנת. אוקי. עכשיו, כלומר בשלבים היותר מתקדמים  ש:

 14 של החקירה החומר כבר היה אצלך. 

 15 כן.  ת:

 16פעמים והחל מהחקירה החמישית ביום  8כשיו, נחקרת סך הכל טוב. ע ש:

 17 התחלת לשמור על זכות השתיקה.  30.1.2015

 18 כמעט מדויק אבל בסדר.  ת:

 19 בוא תדייק.  ש:

 20דיברתי, לאחר מכן שתקתי ולאחר מכן  31-חקירות שהסתיימו ב 4-ב ת:

 21 באה עבירת האיומים ושם דיברתי אז הסדר הוא טיפה שונה. 

 22אז תודה על הדיוק. עכשיו, בראשית הסברת כאן שאתה שיתפת פעולה  ש:

 23 אבל נושא אחד לא זכרת וזה הנושא של אברורה. 

 24 נכון.  ת:

 25וגם הסברת את העניין של המסמכים וכו'. עכשיו אני רגע רוצה להראות  ש:

 26. יש לי שני העתקים, חסכנו 1107, זה ת/28.12-לך את ההודעות שלך מה

 27. תראה רמי, אני מדבר איתך על מה אמרת בחקירות על הדפים. בבקשה

 28 וכו', 

 29 אתה מפנה אותי להודעה ולא לתמליל, כן? ת:

 30נכון. נכון. אני רוצה להראות לך את הכפופים רגע במרוכז, אחרי זה אני  ש:

 31 אעבור איתך על התמלילים. 

 32 אוקי.  ת:
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 1, מראים לך תדפיסים של 195תראה למשל בהודעה הזאת בשורה  ש:

 2 העברה בנקאית, נכון?

 3 זה הכספים בביתי.  195-לא, ב ת:

 4 מה זה? ש:

 5 זה הכספים בביתי ששם מסבירים לי,  195 ת:

 6 רמי,  ש:

 7 שיש הרבה כסף בכספת.  ת:

 8 ?30-? או מה28-אתה בחקירה מה ש:

 9 זה חקירה שניתנה לי.  ת:

 10 . טוב, ראית?1107. ת/28-הנה, בבקשה. קח, ה ש:

 11אתה אומר שבעצם הוצגו לי ניירות של אברורה כן, זה תדפיס העברה ש ת:

 12 כבר בשלב הזה. 

 13בנושא אברורה הפקות, חוזרים איתך לזה.  473-כן. עכשיו תלך ל ש:

 14 ומראים לך פה תכתובות מייל בינך לבין נלי, נכון?

 15 כן, אבל אני לא מראים לי את הפרופיל חברה.  ת:

 16 הבנתי, את הפרופיל חברה.  ש:

 17מייל שבהם מדובר על העברת הכספים והבנתי מראים לי תכתובות  ת:

 18שיש בעיה עם ההמחאה, עדיין אני לא יודע מה זה אברורה בנקודת 

 19 הזמן הזאת. 

 20 הבנתי. אבל תראה בסוף,  ש:

 21 זה אגב שאני במעצר, זה לא שאני בבית עם ההארד הדיסק הנייד.  ת:

 22לום, עכשיו תראה, בסוף יש לך פה את המיילים שלך עם, מנלי. 'נלי ש ש:

 23 הבנתי שיש בעיה עם ההמחאה', 

 24 כן, ועדיין אני לא זוכר.  ת:

 25 'החשבונית תישלח מחר בדואר'.  ש:

 26כן. דוקטור קרמר, היום כשאנחנו מסתכלים על זה אז קל לחבר את  ת:

 27הדברים, אז כשאתה במעצר טרוט עיניים אתה לא יודע מה זה נלי כי 

 28  אני מזכיר זה כולה פחות מאחוז מהפעילות שלי,

 29 רגע, אני אראה לך שאמרו לך פאינה, ואמרו לך נלי, ואמרו לי איגור,  ש:

 30 אמרו לי דון טבק ולא ידעתי מה זה.  ת:

 31בסדר. עכשיו תראה, גם יש לך את המייל 'בעקבות עבודה שעשית  ש:

 32 אלף שקל פלוס מע"מ'. זה גם,  30עבורנו בחו"ל נא הוציאי חשבונית על 



 
 

 
 יפו -אביב בית המשפט המחוזי בתל 

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

 2019מאי  15 

 

 6242 

 1 אני לא זוכר.  ת:

 2 זאת אומרת שהגרסה הזו שלא הראו לך מסמכים, בסדר.  ש:

 3לא, הגרסה שלי שלא הראו לי את הפרופיל חברה שזה המסמך המרכזי.  ת:

 4 דוקטור קרמר, אתה באמת צריך להבין את הסיטואציה. 

 5 כן.  ש:

 6בחקירה אצל שוטר והוא זוכר ים של דברים, את  65שנמצא בן אדם בן  ת:

 7כל השאלות ששאלו אותי, בכל הנושאים ששאלו אותי, והיו הרבה 

 8פרשיות שנחקרו כולל במשרד החקלאות, אני את מרבית הדברים זוכר 

 9וזוכר היטב. בסיפור של נלי, אירוע איזוטרי קטן, לא זכרתי. אז לא 

 10 ה קרה? זכרתי באותו רגע, מ

 11רמי, תראה, א' אני לא עכשיו אומר מה כן קרה או לא קרה. אני זוכר  ש:

 12 מהראשית שהסברת פה שלא הראו לך מסמכים. 

 13לא הראו לי את הפרופיל חברה שזה המסמך המרכזי שאני אדע על מה  ת:

 14 מדובר. 

 15אמרת מעבר לזה. אז אני מסדר לך את מה כן הראו לך ומה לא הראו  ש:

 16, תביאי לו, נלך איתך 30-, בהודעה הבאה מה30-אה, בלך. עכשיו תר

 17ישר לכפופים, נתנו לך על ציר הזמן את השיחות שלך עם נלי ופאינה 

 18 ובסוף את, סליחה, עם נלי. 

 19 אתה יכול להגיד לי לאן להסתכל? ת:

 20 כן, יש את הדו"חות מחקרי תקשורת האלה.  ש:

 21 אני לא רואה.  ת:

 22 . 30.12כאן, אתה רואה?  ש:

 23 שניה.  ת:

 24 כאן. כן.  ש:

 25 כן.  ת:

 26ושוב הראו לך את התכתובות מייל כולל את הבקשה שלך שהראו לך  ש:

 27בפעם הקודמת, כלומר רמי, מה שאני מנסה לומר לך זה שבסך הכל 

 28הראו לך את החומר, הראו לך את ההתכתבויות שלך עם נלי, הזכירו 

 29 ר ריז, לך פאינה, הזכירו לך את אברורה, את המילה אמרו לך איגו

 30ומה שאני מנסה להגיד לך שמבחינתי אין לזה משמעות, אני לא מכיר  ת:

 31את נלי, לא ראיתי אותה בחיים, פאינה לא קשורה בכלל לסיפור הזה 

 32במשקפיים שלי באותה נקודת זמן. אם יש לי סיפור כיסוי אני לא 
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 1אוציא אותו בשלב הזה? אני לא אומר את מה שאני צריך להגיד לפי 

 2יסוי? אני אומר לך דוקטור קרמר פעם נוספת, אין לי ולא סיפור הכ

 3היתה לי באותה נקודת זמן שום מודעות לסיפור הזה. כשאני חוזר 

 4הביתה מאוחר יותר וכשאני מקבל את ההארד דיסק הנייד כן אני מוצא 

 5את זה, כן אני רואה את הפרופיל חברה, כן אני נזכר בזה שהיא השחילה 

 6 אותי. 

 7ה שאתה אומר רמי זה שאת הסיפור הזה שהשחילו אותך טוב, בעצם מ ש:

 8 אתה לא זוכר, אבל לא סתם,  2012-שאתה סוחב מ

 9 השחילו אותי הרבה פעמים בחיים.  ת:

 10 אבל מי השחיל אותך פה? מישהי שחברה מאוד טובה שלך,  ש:

 11לא, לא, לא, זו אמירה לא נכונה, היא לא השחילה אותי, זה אמירה  ת:

 12 מאוד לא  נכונה, 

 13 לא הקשבת למה ששאלתי.  ש:

 14לא, אתה אומר שמי שהשחילה אותי בזה זו חברה שלי, לא, היא לא  ת:

 15  השחילה אותי. 

 16 רמי, אבל זה גם לא מה שאמרתי. בוא תקשיב שוב לשאלה,  ש:

 17 לא, תסתכל בפרוטוקול אחר כך מה אמרת.  ת:

 18ך, אני אמרתי לך ככה, מי השחילה אותך פה? אם אני משתמש בשפה של ש:

 19מי? מי שחברה מאוד טובה שלך המליצה לך לעבוד איתה, אז גם 

 20השחילו אותך, זה גם קשור לחברה מאוד טובה שלך, גם מזכירים לך 

 21 נלי ופאינה וכו' אבל את זה אתה לא זוכר?

 22דוקטור קרמר, היה לי מה שאתם הגדרתם פרשת משרד החקלאות  ת:

 23אותי עליהם ובפרשת משרד החקלאות היו סט של אירועים שחקרו 

 24וקשורים בניקוז ודקה לשמונה וכל מיני דברים ובסוף לא הגישו בזה 

 25כתב אישום. פניתי לגוף הרלבנטי שזה חברת ענבל של מדינת ישראל 

 26שהיא אמורה על פי הקריטריונים לתת לך תגמול על ההוצאות שהיו 

 27אלף שקל בגין ההוצאה המיותרת  40לך. קיבלתי החזר מהמדינה על 

 28כולתי להגיש ערעור למנכ"לית משרד המשפטים שהיא יושבת כביכול. י

 29אלף שקל, מנכ"לית משרד  70ראש וועדה שמותר לה לתת עד 

 30המשפטים היא חברה שלי, הגברת אמי פלמור, ובלבד כדי לא להביך 

 31אותה שהיא תצטרך לבוא ולהגיד, הרי היא לא היתה דנה בבקשה שלי, 

 32רמי חבר שלי, יש ניגוד היא היתה מעבירה את זה למישהו ואומרת 
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 1עניינים אני לא אדון בזה. אני לא אביך חברים שלי בגלל שמישהו עשה 

 2לי משהו עם הכסף. פאינה לא הכירה לי את נלי כדי להשחיל אותי. היא 

 3 לא הכירה לי את נלי כדי שאני אפסיד כסף. 

 4 ברור, לא אמרתי שהיא הכירה לך את נלי כדי,  ש:

 5טענה שנטענת שאיך אתה לא זוכר שלא פנית לא, אני מנסה להגיע ל ת:

 6לפאינה ולא זה, ומזכירים לך פאינה, ומזכירים לך דון טבק ומזכירים 

 7לך אברורה ומראים לך פלטי שיחות, לא מראים לי פלטי שיחות, 

 8מראים לי דו"ח תקשורת שאני לא מכיר את המספר הזה בעל פה. אז 

 9אתבע את המדינה על  יש לפעמים דברים, אמרתי לך מקודם אני גם לא

 10הכסף הזה, יש לפעמים דברים שאתה אומר אני לא במגרש הזה, 

 11במקרה הזה של נלי זה הדבר היחיד מכל החקירה שאני לא זוכר ודווקא 

 12 על זה אתם באים ומלינים שאני לא זכרתי?

 13כי רמי, תראה את הסיטואציה. אם היו באים ואומרים לך עשית עוד  ש:

 14ואת זה לא היית זוכר , באמת לא נורא, יש לך  X ,Y ,Zחוברת למועצה 

 15כל כך הרבה חוברות, כל כך הרבה מקומות, אז עוד מועצה, פחות 

 16 מועצה. 

 17 אתה יודע כמה אברורות יש לי? ת:

 18 אבל בוא תראה מה הולך פה,  ש:

 19 שנה האחרונות? 20-אתה יודע כמה אברורות היו לי ב ת:

 20א תראה מה הולך פה, זה בוא אני אציג את השאלה, אתה תענה. בו ש:

 21 מראש עניין די מוזר של טלוויזיה באוקראינה, 

 22 למה מוזר? ת:

 23אני מציג את השאלה, אתה אחרי זה תענה מה שאתה רוצה. חברה  ש:

 24מאוד טובה שלך הכירה לך את נלי. נלי השחילה אותך. אתה לפי מה 

 25ועוד דבר שהסברת פה לבית  2012-שהסברת פה היום, סוחב את זה מ

 26פט שאחת מהסיבות שבגינן לא תבעת את נלי כי לא היה לך נעים המש

 27 לקלקל לה את הקשר עם פאינה. 

 28 לא הסברתי את זה אף פעם. אתה לא מדייק.  ת:

 29 לא הסברת את זה בבית המשפט? ש:

 30 לא.  ת:
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 1את זה אני שם רגע בצד, תענה לי על הראשונים. א' טלוויזיה  ש:

 2השחיל אותך זה המלצה של באוקראינה, ב' השחילו אותך, ג' מי ש

 3 . 2012-פאינה. את הסיפור הזה אתה לא זוכר. שאתה סוחב מ

 4דוקטור קרמר, אני ניסיתי להסביר ואני שוב מיצר על זה שלא הצלחתי.  ת:

 5הנושא הזה הוא נושא איזוטרי, הסיפור של טלוויזיה באוקראינה 

 6ילות של מבחינתי זה כמו נעליים ותיקי עור בהודו.  מבחינתי זה כמו פע

 7מזרקים בקונגו. אני עושה הרבה דברים בהרבה נקודות זמן, לא זוכר 

 8לקחת פה  2012-את כל הדברים האלה. הסיפור של סוחב איתך מ

 9דקות ואתה עושה מזה סיפור. מה שאני רוצה  10אמירה שאמרתי לפני 

 10להגיד לך שבתחושתי אתה לא מחפש אם באמת שילמתי שוחד לפאינה 

 11ה ואתה עכשיו מנסה להלביש אותה מסביב בכל אתה קבעת לך עובד

 12מיני דברים שפלטתי מילה פה או מילה על השקעה שם או אמירה כזאת 

 13או מייל כזה. דוקטור קרמר, זה לא העניין. אני לא העברתי כסף לפאינה 

 14 דרך אברורה ו/או דרך דון טבק. 

 15של טוב. עכשיו תראה, בראשית, יכול להיות ששוב תהיה לנו פה בעיה  ש:

 16עמודים אבל בראשית אתה הסברת למה לא תבעת את נלי. אצלנו 

 17 , 37לפחות זה בעמוד 

 18 אני,  ת:

 19שים לב, רגע, רגע, אני רוצה להקריא לך כי אני הרגע נתתי לך נתון  ש:

 20 ואתה אמרת לי 'אני את זה לא אמרתי'. אז בוא נראה מה כן אמרת. 

 21 ין. אז אם אמרתי אני חוזר בי מההתכחשות שלי לעני ת:

 22 בוא תקשיב קודם כל מה אמרת.  ש:

 23 אני חוזר בי.  ת:

 24 בסדר, בוא תקשיב מה אמרת.  ש:

 25 למה? כדי להכפיש? ת:

 26 לא עניין של הכפשה.  ש:

 27 אוקי, בבקשה.  ת:

 28מיליון שאתה מייצר  3.5, 3אתה אומר ככה 'בתקופה שאתה מרוויח  ש:

 29מיליון שקל בשנה זה לא דבר שאתה שורף עליו זמן.  3.5הכנסה של של 

 30זה אגב גם מסביר למה אחר כך כשראיתי שהיא מושכת אותי בזמן 

 31והיא לא עושה שום דבר והיא לא מביאה שום תועלת, ויתרתי על 

 32ע אותה ובמקום לרוץ לבתי משפט ובמקום העניין. אמרתי במקום לתבו
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 1לשרוף את הזמן שלי, וגם לא הרגשתי נוח לקלקל לפאינה את הקשר 

 2שלה עם חברה שלה שלצערי הרב אם הייתי עושה את זה, אולי היא לא 

 3 היתה נופלת עם הכסף שאת נתת לה'. כלומר, 

 4 ה. אני עומד מאחורי כל מילה שנאמרה וצוטטה פה מפי, מאחורי כל מיל ת:

 5 מצוין.  ש:

 6 אוקי.  כב' הש' לוי:

 7כלומר, תשמע רגע מה אתה הסברת פה בראשית. שאחת הסיבות שלא  עו"ד קרמר:

 8 תבעת, 

 9 לא, זה לא מה שהסברתי.  העד, מר כהן:

 10 רגע, אדון כהן.  כב' הש' לוי:

 11אחת הסיבות שלא תבעת את נלי שהיא 'גם לא הרגשתי נוח לקלקל  עו"ד קרמר:

 12 לפאינה את הקשר שלה עם חברה שלה'. עכשיו, רמי, 

 13אתה יכול לחבר לי את זה רגע? לזה שלא תבעתי בגלל פאינה? אתה יכול  העד, מר כהן:

 14 לחבר לי תחבירית את המשפט הזה?

 15 לא הבנתי את השאלה שלך.  ש:

 16 אלף שקל האלה,  30-45-י את נלי עם האני מסביר למה עזבת ת:

 17 נכון, ואחת הסיבות, ש:

 18אני, אחת הסיבות זה בגלל שאני לא רוצה לקלקל לפאינה את היחסים,  ת:

 19זה לא אומר שבגלל זה אני לא תובע אותה לדין כי אני לא, זה שני 

 20 דברים שהם משיקים אחד לשני. 

 21, לא לתבוע את אתה אומר שאחת הסיבות שבגינן החלטת , בזמן אמת ש:

 22 נלי זה כדי לא לקלקל לה את, לקלקל לפאינה את הקשר איתה. 

 23 אתה רוצה עוד פעם להקריא? אם זה חשוב לך בוא נקריא אותו עוד.  ת:

 24בשמחה. 'אמרתי במקום לתבוע אותה ובמקום לרוץ לבתי משפט  ש:

 25ובמקום לשרוף את הזמן שלי וגם לא הרגשתי נוח לקלקל לפאינה את 

 26 עם חברה שלה'. הקשר שלה 

 27אבל לא בגלל זה אני לא תובע, לא רציתי לקלקל לה את הקשר, אני  ת:

 28 אפילו לא סיפרתי על זה לפאינה. 

 29 אתה אומר וגם,  ש:

 30 אני אומר לך שאפילו לא סיפרתי לפאינה שקרה,  ת:

 31 אז תסביר, רמי, אתה מסביר למה אתה לא תובע,  ש:

 32 דוקטור קרמר, אתה, ת:
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 1לשרוף את הזמן שלי וגם לא הרגשתי נוח לקלקל שניה, 'ובמקום  ש:

 2 לפאינה את הקשר שלה'. 

 3 מה אתה שואל? כב' הש' לוי:

 4אני אומר לך דבר כזה, אתה בא לחקירה שאתה סוחב את העניין הזה  עו"ד קרמר:

 5 , 2012-מ

 6 המושג 'סוחב את זה' הוא לא נכון,  העד, מר כהן:

 7לא רצית לקלקל את הקשר ובזמן אמת החלטת לא לתבוע, בין היתר כי  ש:

 8 שלה עם פאינה. 

 9 גם זה לא נכון.  ת:

 10 ככה אני מבין את הדברים.  ש:

 11 ככה אתה מבין.  ת:

 12 יפה. תענה לשאלה שלי כפי שאתה מבין, איך שאתה מבין,  ש:

 13 הנה הנקודה.  ת:

 14איך שאתה רוצה. וגם את זה אתה לא זוכר בחקירה במשטרה את  ש:

 15 לפאינה קשר עם מישהו?התחושה הזאת שלא רצית לקלקל 

 16לא, לא זוכר בכלל את האירוע, אני לא זוכר מי זאת נלי דינובצקי, אני  ת:

 17 לא יודע מי זה איגור ריז. 

 18 טוב.  ש:

 19 אני לא יודע באותה נקודת זמן, דוקטור קרמר תשמע,  ת:

 20 טוב, העניין הזה מוצה.  כב' הש' לוי:

 21 בבקשה? העד, מר כהן:

 22 בת מה שהשבת. הלאה. כן. מוצה. אתה הש כב' הש' לוי:

 23אני אפנה אותך לכל מיני  28.12-תראה, בוא אני אגיד לך בחקירה שלך ב עו"ד קרמר:

 24עמודים, נשאלת אם עשית פרויקטים בחו"ל, אוקי? באופן כללי 

 25בהתחלה. עכשיו בוא אני אתן לך, אני אגיד לך דוגמאות שאתה נתת, 

 26 נכון? היו כאלה?דיברת על פרויקטים בהודו ובדרום אפריקה, 

 27כן. לא פרויקטים, בעיקר חיפשתי פעילויות אבל לא עשיתי פרויקט באף  העד, מר כהן:

 28 אחד מהם משניהם בסופו של דבר. 

 29בסדר. דיברת על הודו ועל דרום אפריקה. אמרת שהפעלת אנשים לחפש  ש:

 30 לך פרויקטים. 

 31 כן.  ת:

 32 נכון. דיברת על פרויקטים בנושא תשתית.  ש:
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 1 כן.  ת:

 2 דיברת על בחורה שעשתה תיקים וארנקים וניסיתם לשווק אותם.  ש:

 3 כן.  ת:

 4 עבדת עם שיכון ובינוי באוקראינה.  ש:

 5  כן.  ת:

 6 באפריקה. נכון? 669-העסקת בחור בשם רוני מ ש:

 7 כן, כן.  ת:

 8 שום דבר, גם אמרת ששום דבר מזה לא יצא לפועל.  ש:

 9 גם נכון.  ת:

 10זכרת אבל את הנושא של נלי ואיך שהיא  עכשיו, את כל הדברים האלה ש:

 11 את זה לא זכרת.  –עקצה אותך ופאינה 

 12אבל גם לא זכרתי את הפעילות שלי בקונגו ולא זכרתי את הפעילות שלי  ת:

 13בפולין ולא זכרתי את הפעילות שלי בדרום אמריקה ולא זכרתי עוד 

 14הרבה דברים בלאס ווגאס, לא זכרתי, דוקטור קרמר כשאתה נשאל 

 15רה במשטרה אתה בכלל לא יודע על מה תובעים אותך, על מה בחקי

 16מאשימים אותך, באים אליך בהסבר, באזהרה בתחילת החקירה מה 

 17שאגב ארז דפנה לא עשה כשהוא חקר אותי, הוא רק חזר לזה אחר כך, 

 18הוא אומר לך הנך נאשם בזה שנתת שוחד, נתת שוחד, קיבלת שוחד, 

 19נאשם בזה שנתת לנלי דינובצקי הלבנת הון, הוא לא אומר לך הינך 

 20מאברורה כסף כדי לתת לפאינה, הוא לא אומר לך. עכשיו, אני מנכ"ל 

 21משרד החקלאות באותו זמן, יש לי אלף נושאים על הראש, האירוע הזה 

 22הוא שנים קודם לכן אז אני צריך לזכור את גברת נלי דינובצקי שמעולם 

 23 לא ראיתי אותה?

 24נלי דינובצקי במפורש אמרת שנדמה לך אוקי. עכשיו, שאומרים לך  ש:

 25 שהיא קשורה לאופרה ולהצגות בנגב. 

 26 חשבתי כך.  ת:

 27 ושאולי הנהג שלך שהיה אמרגן אולי הוא יצר איתה קשר.  ש:

 28 זו הזדמנות טובה לדבר על הנהג שלי.  ת:

 29 לא, זה קשור לשאלה.  ש:

 30 כן.  ת:

 31 אם זה קשור אז בבקשה.  ש:
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 1זה קשור גם לשאלה הזאת וזה קשור גם לתמיר קירשנבאום וזה קשור  ת:

 2 לקורות חיים של אנשים שאני מטפל בהם. 

 3 טוב.  ש:

 4היה לי נהג שהיה עבריין, שיקמנו אותו, הנהג הזה כשהוא השתחרר  ת:

 5מהצבא הוא הלך להיות מנהל הצגה באירועים של תיאטרון והופעות 

 6ר הנהג הזה הוא כבר לא בחיים כי מסוגים שונים. בשלב הזה שאני נעצ

 7שנה קודם לכן ביקש ממני אופיר אדלמן לסדר לו עבודה כי אין לו ממה 

 8לחיות. סידרתי לו עבודה להיות נהג שלי והוא נהרג בתאונה ששנינו 

 9השתתפנו. הקשר שאני מזהה בנקודת זמן הזאת על אירועים שקשורים 

 10ואל אותי והוא שואל להופעות והפקות זה יהודה רביבו ולכן כשהוא ש

 11וחוזר ואני לא נזכר בגברת נלי, אני אומר יכול להיות שזה יהודה, שזה 

 12 משהו שקשור ביהודה. 

 13 טוב. בסדר.  ש:

 14מה שמזכיר שלא כל אחד שאתה עוזר לו בסופו של דבר עושה דבר טוב.  ת:

 15 לפעמים הם מתים. 

 16 ן נלי, תראה רמי, אחרי זה החוקר אומר לך שפאינה קישרה בינך ובי ש:

 17 סליחה, לא שמעתי.  ת:

 18, 47אחרי זה החוקר אומר לך 'פאינה, אם אני אומר לך' זה בעמוד  ש:

 19'שפאינה קישרה בינך לבין נלי' אז אתה אומר לו 'לא זכור לי דבר כזה' 

 20ואז החוקר אומר לך 'מחומר החקירה שברשותי עולה שפאינה העבירה 

 21ה שיצרו איתך קשר' לך את הטלפון הנייד שלך מאיגור ונלי והם אל

 22אתה אומר על זה 'ייתכן לא ייתכן?' אתה אומר 'הכל ייתכן' שואל אותך 

 23 החוקר 'אתה זוכר?' 'לא'. 

 24החוקר אומר לי מחומר החקירה עולה שגנבת כסף בתל שילה, החוקר  ת:

 25אומר לי מחומר החקירה עולה שגנבת כסף בחטיבה להתיישבות, 

 26ניקוז מגילות, מחומר מחומר החקירה עולה שגנבת כסף מרשות 

 27עדים שהיו פה בבית המשפט, באולם הזה,  4החקירה עולה וכך הלאה. 

 28העידו שהחוקר אמר להם מחומר החקירה עולה שרמי כהן לקח חצי 

 29מיליון שקל מפרשה זאת וזאת, החוקר אומר את הדברים האלה אני 

 30כבר לא מאמין יותר לחוקר, זה שהחוקר אומר מחומר החקירה עולה 

 31 ק בדיעבד מבין שהוא משקר לי במצח נחושה, אני ר

 32 לא שאלתי אם אתה מאמין לו, שאלתי אם זה שהוא אומר לך פאינה,  ש:
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 1 אז זה לא מזכיר לי.  ת:

 2 לא מזכיר לך.  ש:

 3 לא, לא.  ת:

 4 בסדר.  ש:

 5 לא מזכיר לי.  ת:

 6 , 30.12-עכשיו תראה, ב ש:

 7הוא קשר  אתה בעצמך אומר, דוקטור קרמר, שהקשר שלי עם פאינה ת:

 8הדוק, רב שנתי, הרבה פעילות אנחנו עושים ביחד, מטפלים בהמון 

 9דברים ביחד, לא זוכר כל דבר, כל אירוע שקשור בפאינה. ונלי דינובצקי 

 10אלף שקל  45זה אירוע איזוטרי שלקח לי בין חודש לחודש וחצי להפסיד 

 11 וללכת הלאה. 

 12תחילת החקירה אמרנו אחר כך נחקרת שוב וב 30.12-טוב. עכשיו, ב ש:

 13אמרת לחוקר שחשבת על מה שהיה בחקירות הקודמות וניסית להיזכר 

 14בפרויקטים שלך בחו"ל. עכשיו בוא תראה בכמה דברים נזכרת: רכש 

 15 חברות שבחנו אפשרות פעילות בחו"ל, נכון? 10-ל 7גומלין דיברת על בין 

 16 כן, בהחלט.  ת:

 17 נושא תשתיות, כבישים, חשמל, תקשורת.  ש:

 18 כן.  ת:

 19 תשתיות הימורים. ש:

 20כן. פשוט כל אלה לא הזכרתי בחקירה הקודמת. זאת אומרת שיש  ת:

 21 דברים שאתה שוכח. 

 22 לא, אני אומר לך,  ש:

 23אני הולך לחדר שלי, שוכב שם, ומנסה להיזכר בלילה מה אני אומר  ת:

 24 מחר לחוקר. 

 25אבל בנושאים הקודמים גם לא אמרו לך, לא הזכירו לך אותם כמו את  ש:

 26 המקרה הזה. 

 27 לא זוכר, תשמע, אגב, זה,  ת:

 28אין בעיה, אני מראה לך מה כן זכרת. תשתיות, כבישים , חשמל,  ש:

 29 תקשורת, 

 30 לא זכרתי את נלי.  ת:

 31 תשתיות הימורים.  ש:

 32 כן.  ת:
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 1 טוב. דיברת גם על תרופות.  ש:

 2 ה, אגב, כן, הנ ת:

 3 איפה היה התרופות? ש:

 4 זה אגב מה שאמרתי קונגו.  ת:

 5 אז זכרת את קונגו. ש:

 6 בדיעבד. בחקירה השניה.  ת:

 7 אז אני אומר לך, זכרת את קונגו.  ש:

 8 כן.  ת:

 9 יפה. אנרגיה סולרית.  ש:

 10 כן.  ת:

 11 עוד פעם לא אמרת מילה,  ש:

 12 לא זכרתי את ,  ת:

 13ם נלי, את זה הבנתי את התשובה עזוב, הבנתי את הלא זוכר את הש ש:

 14 שלך, מה עם הטלוויזיה באוקראינה? זה גם, 

 15 דוקטור קרמר, לא זכרתי.  ת:

 16 טוב.  ש:

 17 ?65אתה רוצה להעמיד אותי לדין על זה שאיבדתי את הזיכרון בגיל  ת:

 18 רגע, איפה אמרו טלוויזיה באוקראינה? שחברי יפנה.  עו"ד וייס:

 19 לא, אני אומר שלא,  עו"ד קרמר:

 20 הוא אומר שהוא לא אמר.  כב' הש' לוי:

 21אם היו אומרים לו שזה מופיע בפרופיל חברה אז הוא היה אומר, רוסיה  עו"ד וייס:

 22 שהשחילה אותך או דברים כאלה אז אולי. 

 23 עזוב דוקטור קרמר לא זכרתי.  העד, מר כהן:

 24 כן. הלאה.  כב' הש' לוי:

 25 לא זכרתי, עזוב.  העד, מר כהן:

 26קי. אוקי. טוב, עכשיו אני רוצה לחזור איתך לרצף הכרונולוגי, היינו או עו"ד קרמר:

 27 אתה שולח צ'ק,  14.12-ב

 28 כמה זמן נשאר לאדוני לסיים את הפרשה הזאת? כב' הש' לוי:

 29 לדעתי שעה, שעה פלוס.  עו"ד קרמר:

 30אז זה לא יוכל להסתיים היום כי יש לי התחייבויות אחרות במסגרת  כב' הש' לוי:

 31 . אז השאלה אם תמצאו נקודה לעצור. בית המשפט

 32 אפשר להמשיך אחר כך כבודו? העד, מר כהן:
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 1 היום? כב' הש' לוי:

 2 כן? העד, מר כהן:

 3 לתוך הלילה אין בעיה.  כב' הש' לוי:

 4 אני בעד, אם זה ניתן.  העד, מר כהן:

 5 מבחינתי אין בעיה,  כב' הש' לוי:

 6אנחנו צריכים שחברי ייתן לנו הערכת זמן כי יש לנו עדי הגנה, צריכים  עו"ד וייס:

 7 . 27-, להגיע ב22-להגיד להם להגיע ב

 8 מפה כמה זמן אתם מעריכים בכלל? כב' הש' לוי:

 9 עוד יומיים לפחות.  עו"ד קרמר:

 10 יומיים? כב' הש' לוי:

 11 אני מעריך שזה לוקח זמן, כן.  עו"ד קרמר:

 12, אחד מעדי ההגנה שלנו לא 22-טרך, אם חברי לוקח את האז אנחנו נצ עו"ד וייס:

 13, אז או שאדוני יקבע לנו מועד אחר לכל עדי ההגנה או 27-יכול להגיע ב

 14 שנפצל. 

 15אין בעיה, יש לנו כל יום שני רביעי חוץ מהימים שיש לנו קושי איתם.  כב' הש' לוי:

 16 ביקשתם איזה מועד, 

 17רציתי לבקש זימון רק של עד אחד אני  22-לא, אנחנו רצינו במקור ל עו"ד וייס:

 18צריך זימון, אותו נועז בר ניר אמרו לי אל תזמן כי עוד לא ידוע תאריך. 

 19 ?27-אז רמי אחד מהעדים בא ב

 20 כן.  העד, מר כהן:

 21אדוני, כולם נכנסים חצי יום, לא צריכים לפצל. אז נביא את כולם  עו"ד וייס:

 22 למועד אחד. 

 23לחודש נראה לי שאתה יכול לקחת הפוגה  20-דין קרמר, באז ככה, עורך  כב' הש' לוי:

 24לחודש גם היום שלנו יסתיים בסביבות  20-בוא נעשה אתנחתא. ב

 25זה יהיה יום, יש איזה תיק  22-, גם יש תוכניות של בית המשפט. ב13:45

 26וחצי. זה אתה  4, 4אבל חוץ מזה אפשר לשמוע עד לפחות  15-קטן ב

 27 יכול לסייע ביומיים?

 28 יומיים מלאים אני צריך.  רמר:עו"ד ק

 29 מלאים.  כב' הש' לוי:

 30 כן. בקצב.  עו"ד קרמר:

 31 תסיימו? 27-. בסדר? אתם בסדר? עד ה27-זה אומר שאנחנו גולשים ל כב' הש' לוי:

 32 כן. כן.  עו"ד קרמר:
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 1 אתם רוצים להביא עדים לאחר מכן? כב' הש' לוי:

 2 כן, רק צריך לבדוק.  עו"ד וייס:

 3 כי אחרי זה הוא נוסע לחו"ל?  22-כבודו ירשה לנו להביא עד אחד ב האם העד, מר כהן:

 4 זה צריכה להיות הסכמה,  כב' הש' לוי:

 5הוא  27-כי הוא נוסע לחו"ל? ב 22-יש לכם בעיה שעמירם לוין יעיד ב עו"ד וייס:

 6 כבר לא יהיה. 

 7 אלוף פיקוד צפון לשעבר עמירם לוין? עו"ד קרמר:

 8 כן.  עו"ד וייס:

 9 אתה יכול להביא אותו.  עו"ד קרמר:

 10 נעשה הפוגה קלה, הוא יבוא,  22-סבבה, אז ב עו"ד וייס:

 11 אם יש הסכמה דיונית מבחינתי אין,  כב' הש' לוי:

 12 חברי לפעמים על הכיפאק.  עו"ד וייס:

 13זה כרגע בסימן  3.6. 5.6-הבנתי. אז אתם תביאו את עדי ההגנה שלכם ל כב' הש' לוי:

 14 אחד יספיק? יום 5.6-שאלה לכן תזמנו ל

 15 כן.  עו"ד וייס:

 16 גם יש.  29-ב עו"ד אבן חן:

 17 הם ביקשו בגלל, יש כנס, לא? לשכת עורכי הדין או משהו.  כב' הש' לוי:

 18 לדעתי יש את הכנס.  27-כן, יש כנס של לשכת עורכי הדין. גם ב עו"ד וייס:

 19 תהנו. עו"ד אבן חן:

 20יסיים, עורך דין חימי יהיה אבל אנחנו לא נוותר, אנחנו רוצים שהוא  עו"ד וייס:

 21 בכנס ואני אהיה כאן. 

 22 בסדר, לא כולם רצים לבחירות, לא? כב' הש' לוי:

 23 אז עכשיו אדוני אנחנו ממשיכים או,  עו"ד קרמר:

 24 לא, נעצרו.  כב' הש' לוי:

 25 אז אדוני, שני עניינים טכניים, אנחנו הגשנו,  עו"ד קרמר:

 26 

 27 )המשך הקלטה(

 28 

 29הוא כולל בפנים קבוצת מסמכים שנתפסה  1187אנחנו הגשנו את ת/ עו"ד קרמר:

 30בבית של רמי כהן כולל המסמך הזה, 'תבדוק טוב שהכל בסדר ותשלח 

 31לפקס'. עכשיו, המסמך המקורי יש לו גם צד שני שאותו לא הגשנו ואני 

 32 רוצה להגיש עכשיו. 
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 1 כן, עורך דין וייס.  כב' הש' לוי:

 2אדוני, אני חייב להגיד, חברי הראה לי את המסמך הזה לפני שבועיים  עו"ד וייס:

 3הוא שלח אותו, שאלתי אותו באמת מאיפה מקור המסמך אף אחד 

 4מאיתנו לא ידע. אם זה מסמך שנתפס בבית שלו, שיגיש, אין לי מה 

 5 להתנגד לזה. 

 6 כבודו, אין לי התנגדות להגשה של שום מסמך שקשור בי.  העד, מר כהן:

 7 הנה, זה המסמך המקורי, אתה רואה?  קרמר: עו"ד

 8 אין לי התנגדות לאף מסמך.  העד, מר כהן:

 9 איך הוא סומן? כב' הש' לוי:

 10 הברקוד של המסמך,  עו"ד קרמר:

 11 לא, איך זה סומן בבית המשפט.  עו"ד אבן חן:

 12 . 1187ת/ עו"ד קרמר:

 13 זה חלק.  עו"ד אבן חן:

 14 ת'. -זה חלק מה עו"ד קרמר:

 15 א. 1187אפשר לסמן ת/ עו"ד וייס:

 16 א.  כב' הש' לוי:

 17 בצד השני תבדוק שהכל בסדר.  עו"ד קרמר:

 18 העניין השני? כב' הש' לוי:

 19 אנחנו נבדוק.  עו"ד קרמר:

 20אוקי, אתם תקבלו החלטה מסודרת לגבי לוחות הזמנים כדי שלא  כב' הש' לוי:

 21 תצטרכו להמתין לפרוטוקול המודפס. יצא היום או מחר. 

 22 ודה אדוני. ת עו"ד קרמר:

 23 

 24 החלטה

   25 

 26 א.1187המסמך מתקבל ומסומן ת/

 27 

 28 אני נועל את הישיבה. 

 29 

 30    במעמד הנוכחים.י' אייר תשע"ט , 2019במאי  15ניתנה והודעה היום, 

      ______________ 31 

 32 , שופט ירון כהן      
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 1 

 2 -ההקלטה הסתיימה  -

 3    רוהר  אורלי ידי על הוקלד


