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 בעניי�: מדינת ישראל נ' פאינה קירשנבאו� ואח'

 

 מדינת ישראל        :המאשימה

  ע"י ב"כ עו"ד מאור אב� ח�, עו"ד משה עקירב,
 עו"ד יונת� קרמר ועו"ד נטלי קוקוי

       

 �נ ג ד  �           

 

 . גב' פאינה קירשנבאו�1      הנאשמי�:

      � ע"י ב"כ גיורא אדרת, עו"ד אור� אדרת ועו"ד אלו� קליי

      2 � . מר רמי כה

 ע"י ב"כ עו"ד משה וייס ועו"ד אבי חימי      

   

               ב"כ המאשימה עו"ד אב� ח�, עו"ד עקירב, עו"ד קרמר   :נוכחי�
 ועו"ד קוקוי

           עו"ד אדרת, עו"ד אדרת 1וב"כ הנאשמת  1הנאשמת 
�  ועו"ד קליי

  עו"ד וייס ועו"ד חימי 2וב"כ הנאש�  2הנאש�       

  

  . ע.ת, גב' נלי דינוביצקי1      :העדי�

      2�  . ע.ת, מר עמית קדמו

      3�  . ע.ת, צביה פלדמ

  

  

  פרוטוקול

  

 1וכה%. באי כוח נמצאי�? מדינת ישראל נגד קירשנבאו�  16512�08�17תיק   כב' הש' לוי:

 2  בבקשה. 

 3לפני שנמשי( ע� העדה אני השארתי אותה בכוונה בחו) כי רציתי לעדכ% בכמה   עו"ד אב% ח%:

 4פרטי� שהיא לא תשמע. אז לגבי הבקשה לברר הא� יש עדויות נוספות של העדה 

 5להגנה, אז אנחנו פנינו למשטרה בעניי% וה� בדקו ואי% שלא נמסרו אלינו או 

 6עדויות או מזכרי� נוספי� שלא נמסרו, אני רוצה להגיש בעניי% הזה את המזכר 

 7  של סג% ניצב אס/ וולפיש שעשה את הבדיקה עכשיו במשטרה. הועבר כבר לחבריי. 
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 1כבר החלטת�  ההודעה הזאת היא בהמש( לבקשה שלי מהדיו% הקוד� או שאת�  כב' הש' לוי:

 2  א? 74שאני אדו% בבקשה לפי 

 3  חבריי העלו ואנחנו התנגדנו.   עו"ד אב% ח%:

 4  לא התנגדו אדוני.   עו"ד חימי:

 5הבנתי, אולי אני אגיב ג�? את� לא שואלי� אותי? תשמעו, יש רוחות פסלות   כב' הש' לוי:

 6  מנשבות ועילות מתגבשות, ל( תדע מה יהיה. 

 7  שזה העניי%, אני לא נראה לי   עו"ד אב% ח%:

 8אי% לדעת, הכל יכול להתגבש בהמש(. מה שאני אראה, מה שאני לא אראה אפשר   כב' הש' לוי:

 9  לתק%, תמיד אפשר להראות לי אחר כ(, מה שאני אראה זה כבר. 

 10בכל מקרה מה שהמסמ( הזה אומר זה שאי% הודעות נוספות ואי% חומרי� נוספי�   עו"ד אב% ח%:

 11  נוספי�.  כ( שאדוני לא נחש/ לדברי�

 12  אז למה אתה צרי( להגיש? יש ג� פאזות כביכול מחקירות שזה בכלל לא נכו%.   עו"ד אדרת:

 13  לא הספקתי עוד לקרוא אבל.   כב' הש' לוי:

 14  אז הוא טוע%,   עו"ד אדרת:

 15  סג% ניצב אמר שאי%.   עו"ד אב% ח%:

 16  סנ"צ וולפיש בדק היו� ואמר שאי%.   עו"ד אדרת:

 17מצד שני רבותי באמת הבקשה הזו היא לא בקשה רגילה, אי% פה, אני לא רואה   כב' הש' לוי:

 18שיש פה איזה חומרי�, הבקשה היא להורות למשטרה לחשו/ את כל מה שיש, 

 19  א� התובע מצהיר שאי%, מה עוד אפשר לעשות?

 20בפני המותב שלנו בתיק העיקרי ככל שהמשפט מצוי יותר  74אדוני, אחד לפי סעי/   עו"ד וייס: 

 21  בעיצומו ואנחנו בעיצומו, זה לא בקשה חריגה, זה קורה, 

 22  לא אמרתי שזה לא קורה, לא בטוח שאני רוצה לעשות,   כב' הש' לוי:

 23אני דווקא חושב אדוני שבגלל שאדוני כ% שמע את העדה והיא ג� זאת שאמרה   עו"ד וייס:

 24ע בסו/ שיש הודעות אז אולי לאדוני יש את הכלי� הטובי� ביותר כדי להכרי

 25בבקשה כזאת. עכשיו אדוני, התשובה בכל הכבוד, קיבלנו את התשובה של חבריי 

 26אתמול בשעות אחר הצהריי� או הערב, בכל הכבוד לתשובה שלה� היא לא 

 27מדויקת, יש בה הרבה שגיאות עובדתיות שג� אמורי� להיות ידועות לחבריי, היא 

 28עשה באמת בדק  לא נאמנה למציאות ואי אפשר לקבל אותה, כאילו א/ אחד לא

 29  בית אדוני. כל מה שאנחנו רצינו, הרי העדה העידה, העדה אמרה, 

 30אז מה את� מצפי� ממני? שאני אפשיל שרוול ואל( לבדוק? לא נראה לי שיש   כב' הש' לוי:

 31מחלוקת עקרונית בשאלה, אני לא חושב שהתביעה אומרת שיש חומר שאנחנו לא 

 32  פנימי שהוא לא ראוי לעיו%. רוצי� להעביר אליכ� או חומר שהוא חומר 

 33  אבל מה פה הבעיה אדוני? יש בעיה אחת.   עו"ד וייס:

 34  יש פה מחלוקת עובדתית, יש חומר או אי% חומר.   כב' הש' לוי:
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 1אדוני, זה לא רק מחלוקת עובדתית, המחלוקת היא ג� משפטית ערכית אני   עו"ד וייס:

 2ל, אז חבריי אמרו אקרא לה, למה? כי אני אומר, שהיה את סאגת הנספח למש

 3אנחנו לא ידענו על הנספח הזה אז מעבר לזה שהגור� היחיד שמאשר את הסכ� 

 4עד המדינה זה חייב להיות פרקליט מחוז, במקרה הזה פרקליט המחוז הזה, לא 

 5יכול להיות שהפרקליטות לא ידעו, אבל מה היה מקומ� בתשובה? אמרו אנחנו 

 6אמרו לנו זה נספח סודי ולכ% לא ראינו  פנינו למשטרה, שאלנו לגבי הנספח הזה ה�

 7  אותו בכלל, עכשיו מה חוק סדר די% פלילי קובע? 

 8  לא, זה לא נכו%, זה לא מדויק.  עו"ד אב% ח%:

 9מה חוק סדר די% פלילי קובע? חוק סדר די% פלילי קובע נכו% אדוני אסור לעשות   עו"ד וייס:

 10שה� חסויי� לפי די% , אבל שינוי בחוק, אמרו לו תוציא תעודת חיסיו%, יש דברי� 

 11אומרי� תובע יעיי%, התובע יעיי% בכל החומר והוא זה שיחליט, לא משטרה 

 12תחליט מה חסוי ומה לא, אני אומר היתה כא% באמת רשלנות במקרה הזה, אדוני, 

 13  קיבלנו את הנספח, 

 14  ?74הנספח נוגע לבקשה לפי   כב' הש' לוי:

 15  לא, זה נוגע אדוני ג� לבקשה,   עו"ד וייס:

 16  התביעה מסכימה כמבוקש. מה הבעיה?  עו"ד אב% ח%:

 17אדוני, אבל ה� לא באמת בודקי�. אני צרי( שמישהו יגיד לה� יש ראיות   עו"ד וייס:

 18  שמבססות את הבקשה, 

 19  זה נאמר כבר בדיו% הקוד� שיש אינדיקציות, יש הסתברות לא מבוטלת,   עו"ד אב% ח%:

 20  זה מופר(,  נכו%, וקיבלנו את זה, לא אמרנו  עו"ד וייס:

 21אדוני, ה� מקבלי� תשובה מהמשטרה, ה� מכירי� את החומר כמו שאנחנו   עו"ד אדרת: 

 22  מכירי� את החומר, 

 23  אז מה את� רוצי� עכשיו? שבהחלטה אני אכתוב תתאמצו יותר?   כב' הש' לוי:

 24בסו/ אדוני? כ%, ג� שאנחנו לא נבקש לדחות עדות, כבר אומר, אקדי� ואני אומר   עו"ד אדרת:

 25אני לא מבקש לדחות את העדות של העדה, אנחנו נחקור אותה והכל טוב, אבל ש

 26אנחנו כ% נשמור לעצמנו את הזכות להזמי% אותה פע� נוספת ואנחנו כ% מצפי� 

 27שידונו בבקשה הזאת, כי הבקשה הזאת אדוני היא מעבר, היא ג� חוצה מעבר 

 28ו לפרקליטות איזה , נתנ�2016לתיק הזה. נתנו כא% איזה שהוא פתח שהות החוק ב

 29שהוא פתח שאפשר ג� לחשו/ דברי� לא תמיד ע� תעודת חיסיו% אבל נתנו לה�, 

 30ע� האפשרות הזאת ג� אחריות מאוד מאוד כבדה, וה� אלה שהיו צריכי� 

 31לבדוק, וא� חברי יסתפק בתשובה של שוטר, הוא לא ראה בעצמו את הנספח 

 32  ואדוני, 

 33  וני�. אתה מדבר על שני דברי� ש  עו"ד אב% ח%:

 34  לא, זה אותו, זה דהא טליה,    עו"ד אדרת:
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 1  זה לא קשור אחד לשני.   עו"ד אב% ח%:

 2א� אי% בתוצאות הדיו% בבקשה הזאת כדי לעקב את החקירה של העדה אז אני   כב' הש' לוי:

 3לא רואה שו� מניעה, תלכו לשופט אחר, אני לא רוצה בתיק הזה להיכנס ולעשות 

 4  דברי� שה� מעבר, 

 5  אדוני לא ייחש/ לשו� חומר שהוא לא קביל.   :עו"ד אדרת

 6הבקשה שאני אדו% בבקשה נדחית. הבקשה תידו% בפני שופט תור%, תביאו אותה   כב' הש' לוי:

 7  אליו. תביאו את העדה. 

 8  כבודו, שני משפטי� בעניי% הקביל, אנחנו קיבלנו אמש ריענו% של העד איגור רייס,   עו"ד חימי:

 9  היו�?הוא יעיד   כב' הש' לוי:

 10סעיפי� ועוד  22עמודי� על פני  4לא, הוא יעיד ביו� שני. אדוני, קיבלנו ריענו% של   עו"ד חימי:

 11  עמודי�. עכשיו,  5

 12זה נעשה אחרי חקירתה של העדה וחקירתה הנגדית ומתייחס לכל הנקודות שהיא   עו"ד אדרת:

 13  העלתה בחקירה נגדית כא%. 

 14לאפריל ועל הריענו% אנחנו נגיע לאיגור  �26מאי ובב �25כלומר את הריענו% עשו ב  עו"ד חימי: 

 15ואני חושב שהוא פגו� ופסול אבל מכל מקו� יש לי בקשה אחרת לחבריי. ה� עשו 

 16את זה אחרי החקירה הנגדית של חברי עור( די% גיורא אדרת, נפגשת� איתו, אני 

 17מבקש שלא תיפגשו איתו ג� אחרי החקירה שלי משו� שעשית� מלאכת�, תנוחו, 

 18שו� שמה שקרה בריענו% אדוני ניסו להכשיר את כל השרצי�, ככה אני חושב, מ

 19  אז אני חושב, 

 20  ככה אתה חושב, אנחנו, כמיטב כשרונכ�, תעלו את הדברי� בחקירה הנגדית,   עו"ד אב% ח%: 

 21  יש לי בקשה שלא ייפגשו ע� העד.   עו"ד חימי:

 22  יש כוונה לעשות אחרת?   כב' הש' לוי:

 23כ%, אנחנו ניפגש איתו שוב, בטח, לא בגלל העדות, אני כבר אומר רבותי, אנחנו   עו"ד אב% ח%:

 24נפגשי� ע� העד, בטח עד כזה שיש לו חקירה מאוד ארוכה ג� יו� לפני העדות 

 25לעבור איתו שוב ולראות שהוא באמת הוא בעל וזוכר את הדברי�, זה חובתנו 

 26  שהוא ייפגש ע� הדברי� לפני שמגיעי�. 

 27  ז תצלמו את זה. א  עו"ד חימי: 

 28  את זה החוק עוד לא קבע.   עו"ד אב% ח%:

 29טוב, תכניסו את העדה, למה אני צרי( לדו% בזה עכשיו? אני אשמע את העדה ואני   כב' הש' לוי:

 30אחליט בסופו של הדיו%. בבקשה, תכניסו את העדה. מלבדה יש עדי� נוספי� 

 31  היו�?

 32  כ%, יש עוד שני עדי�.   עו"ד אב% ח%:

 33  ועדות� קצרה?  :כב' הש' לוי

 34  שעות בער(, בגלל זה הבאנו רק שניי�.  3לא, חבריי אמרו   עו"ד אב% ח%:
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 1  לא, של העדי� האחרי�.   כב' הש' לוי:

 2  יחסית.   עו"ד אב% ח%:

 3  אז לא עדי/ להתחיל אית�?  כב' הש' לוי:

 4  לא, כי היא באמצע חקירה נגדית, רציתי לסיי� איתה.   עו"ד אב% ח%:

 5  אפשר להסכי� כא%, אבל בסדר. דיונית   כב' הש' לוי:

 6  א� ה� פה,   עו"ד אדרת:

 7  לא, ה� לא פה, העדה פה.   עו"ד אב% ח%:

 8  ה� לא פה, אז לא משנה, לא נמתי%.   כב' הש' לוי:

 9אדוני, ג� בסו/ הדיו% היו� אנחנו נרצה לא לעכב כרגע את העדי�, לעבור על   עו"ד אב% ח%: 

 10כמה שאלות ג� לבית המשפט ואז  תוכנית העדי� שלנו לחודשיי� הבאי�, יש לנו

 11  נמשי(. 

 12  בסדר גמור, אי% בעיה, נעשה תיאו� מועדי�, יש כל הזמ% תוכניות משתנות.   כב' הש' לוי:

 13  לגבי שני העדי� שהפרוטוקול נמחק הגענו להסכמות.   עו"ד אדרת: 

 14  מצוי%. אפשר להכריז על עוד עדי�? טוב, אז את� תגישו הסכמה היא,   כב' הש' לוי:

 15  יש ל( את זה פה?   אב% ח%: עו"ד

 16אדוני, ג� מה שהגענו להסכמות לגבי דני איילו% זה הוגש לאדוני, השאלה א� זה   עו"ד אדרת:

 17  סומ%, אני לא זוכר. 

 18  אני ג� לא זוכר, אני אבדוק את זה.   כב' הש' לוי:

 19  מקסימו� נביא את זה עוד פע�.   עו"ד אב% ח%:

 20  זוכר א� זה סומ%.  לא, זה נמצא בפני�. אני לא  עו"ד אדרת:

 21נבדוק את זה. כ%, בוקר טוב ל(, תגשי לדוכ% בבקשה. את יכולה לשבת. את עדיי%   כב' הש' לוי:

 22נתונה תחת אזהרה ותואילי להשיב לשאלות עור( די% חימי בחקירה נגדית, 

 23  בבקשה. 

  24 

 25  ,העדה, גב' נלי דינוביצקי, לאחר שהוזהרה כדי� לומר אמת

 26  משיבה בחקירה נגדית לשאלות עו"ד חימי: 

 27  נלי בוקר טוב.   ש:

 28  בוקר טוב.   ת:

 29בדיו% הקוד� שהיית דיברו אית( על החובות של חברת אברורה וכל מה שקשור   ש:

 30לזה, ואני דווקא ברשות( רוצה להתחיל דווקא ע� הימי� הטובי� של חברת 

 31  כו%?, נ1992אברורה. את החברה הזו שעסקה בהפקות הקמת בשנת 

 32  נכו%.   ת:

 33  עכשיו, לחברה הזאת במש( השני� היו הרבה מאוד הצלחות בפעילות שלה.   ש:

 34  נכו%.   ת:

  35 
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 1  את למעשה הפקת הופעות לא רק באר), ג� בחו"ל.   ש:

 2  נכו%.   ת:

 3  מהפרופיל של החברה שקיבלנו, אני מבי% שהפקת אירועי� למשל במולדובה.   ש:

 4  נכו%.   ת:

 5  תאו� הגעת למולדובה?אי( הגעת למולדובה? אי( פ  ש:

 6  מה זאת אומרת? מה השאלה?   ת:

 7  אני מגיש לגבירתי שבית המשפט יסמ%.   ש:

  8 

#>2<#  9 
 10  החלטה

 11  .36הוגש וסומ� נ/

  12 
#>3<#  13 

 14  במעמד הנוכחי�. 2018במאי  02ניתנה והודעה היו�, 

  15 

  
  שופט, לוי ירו%

  16 

   17 

 18למולדובה, מה ל( וא� תוכלי להגביר את הקול אני אודה ל( מאוד. אי( הגעת   ש:

 19  ולמולדובה?

 20החברה העסק שלי עסק מה שאני אמרתי בדיו% הראשו%, ימי תרבות מה שנקרא   ת:

 21בישראל באהבה בהרבה מדינות חבר העמי�, אחת מהמדינות זה היתה מולדובה, 

 22ממשרד אי( הגעתי? יצרתי קשר ע� קהילה יהודית, היו ש� עוד אנשי� שלמשל 

 23התרבות של מדינת אוקראינה, עבדתי ש� ע� משרד התרבות שני� רבות וה� ג� 

 24  היו מכירי� לי את האנשי� של משרד תרבות של מדינות שונות. 

 25  הבנתי, אז למעשה  יש ל( יכולת לפתח קשרי� בכל מיני מדינות?  ש:

 26  כ%.   ת:

 27  תראי, בבלה רוס ג� הפקת ש�, אי( הגעת לש�?  ש:

 28    פוצות. דר( המשרד הת  ת:

 29  הישראלי?  ש:

 30  הישראלי.   ת:

  31 
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 1  הבנתי. וכמה הופעות עשית במולדובה למשל?  ש:

 2  בכלל או,  ת:

 3  בכלל כ%.   ש:

 4  בכלל,   ת:

 5  בער(?  ש:

 6  . 8, 7, 6משהו כמו   ת:

 7  ובבלה רוס?  ש:

 8  ערי�.  2או  �3זה היה נסיעה יחידה ועשינו ש� נדמה לי ב  ת:

 9  וג� ש� דר( משרד התרבות האוקראיני?   ש:

 10, בבלה רוס זה היה דר( משרד התפוצות שלנו, דר( הקהילה היהודית יצרו לא  ת:

 11  קשר ועשו, עבדו ביחד ע� משרד התרבות של בלה רוס. נכו%. 

 12  יפה, עכשיו, הגעת ג� לארמניה, נכו%, אי( זה?  ש:

 13  אותו דבר.   ת:

 14  בכל זאת מדינה קצת,   ש:

 15  שראל. לא, מה, מדינת ארמניה מדינה נוצרית ומאוד אוהבי� את י  ת:

 16  ולש� אי( הגעת?  ש:

 17  ג� דר( המשרד התרבות של מדינת ארמניה.   ת:

 18  אז היית בקשר ע� כל מיני גורמי� של משרד התרבות של אותה מדינה?  ש:

 19  נכו%.   ת:

 20  אז ארמניה, בלה רוס, מולדובה.   ש:

 21  נכו%.   ת:

 22  עכשיו תגידי לי, באוקראינה את היית מאוד מאוד חזקה ש�.   ש:

 23  אני נולדתי באוקראינה, באומ%.   ת:

 24הבנתי. ולמעשה ש� היה ל( קשרי עבודה מאוד טובי� ע� משרד החינו( והתרבות   ש:

 25  שלה�, נכו%?

 26  לא חינו(, רק תרבות.   ת:

 27  רק תרבות, הבנתי.   ש:

 28  זה שני משרדי� שוני�.   ת:

 29  אני מבי% שאת הכרת באופ% אישי את סג% שר התרבות של אוקראינה.  ש:

 30  נכו%.   ת:

 31  אי( הכרת אותו? מילדות?  ש:

 32  לא.   ת:

  33 

  34 



  
  יפו �אביב �המשפט המחוזי בתל�יתבב

  2018מאי ב 02    מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ

  

 1347

 1  אז אי( הכרת?  ש:

 2ימי תרבות של מדינת ישראל, זה  2007או  �2006מעבודה, עשיתי פע� ראשונה ב  ת:

 3  לא היה ימי תרבות, זה היה מאוקראינה באהבה לישראל ומישראל לאוקראינה. 

 4  ואז יצרת איתו קשרי� טובי�?  ש:

 5  מעולי�.   ת:

 6  יו ולהיפגש איתו, שאת יכולה להתקשר אל  ש:

 7  עכשיו כבר לא, הוא כבר לא עובד ש�.   ת:

 8  לא עכשיו, אני מדבר על התקופה,   ש:

 9  אז? כ%.   ת:

 10את יכולה קצת יותר לפרט על הקשרי� החברתיי� של( איתו? כלומר אי(, איפה   ש:

 11היית נפגשת איתו? אי( הוא מעביר ל( את המספר טלפו%, סג% שר, זה משהו מאוד 

 12  צרת קשרי� ידידותיי� איתו?רציני, אי( י

 13עשינו פרויקט, עשיתי פרויקט מישראל באהבה ואז הפרויקט היה  �2006זה היה ב  ת:

 14מאוד מוצלח, התחלנו להיות בקשר ואחרי זה היה מאוקראינה באהבה מישראל 

 15  והיה לשני� רבות זה היה. 

 16  תגידי לי, היו ל( ש� ג� קשרי� טובי� ע� משפחת אורלובה, נכו%?  ש:

 17  %. כ  ת:

 18  המשפחה הזו היא משפחה מאוד חזקה ומשמעותית באוקראינה, נכו%?  ש:

 19  מה זאת אומרת א� חזקה? ה� בסדר.   ת:

 20  לא, אני מבי% שהאבא ש� הוא היה עובד בטלוויזיה, נכו%?  ש:

 21  נכו%.   ת:

 22  מה הוא עשה? הוא היה ש� סמנכ"ל, נכו%?  ש:

 23  מפיק ראשי.   ת:

 24הכניס אות( לעבודה ע� הטלוויזיה  והיית איתו בקשרי� טובי� מאוד והוא  ש:

 25  האוקראינית?

 26    לא, לא, לא עבדתי ע� טלוויזיה אוקראינית.   ת:

 27  לא עשית ש� שו� דבר?  ש:

 28  בטלוויזיה אוקראינית? לא.   ת:

 29  אז מה עשית באוקראינה?  ש:

 30  ימי תרבות, הרגע סיפרתי.   ת:

 31  עשית כל מיני פעילויות,   ש:

 32  הופעות,   ת:

 33  ובבייה,   ש:

 34  שנה לבבייה, כ%.  �70ו  ת:
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 1הבנתי. עכשיו, תאמרי לי, היה ל( איזה שהוא פרויקט מוצלח ע� הטלוויזיה   ש:

 2  האוקראינית, כ( אני הבנתי, הצעה של הופעות מהאולפ% לשטח. 

 3שנה  70לא, בטלוויזיה האוקראינית אני לא עבדתי אי פע�, ה� היו מגיעי� לאוטו   ת:

 4ה� לא היו, כי זה ערו) טלוויזיה מוסיקלי אז לבבייה לצל� אולי, לא, אפילו לא, 

 5  שנה.  �70ה� ג� לא היו ב

 6עכשיו תגידי לי, את היית מודעת לפרויקט שלה� ש� באוקראינה שה� יצאו   ש:

 7  מאולפני� לשטח? לצל� תוכניות טלוויזיה ע� אומני� אוקראיני�?

 8ו, ש� משדרי� עוד פע�, ערו) טלוויזיה של אורלוב זה ערו) טלוויזיה מוזיקלית נט  ת:

 9רק קליפי�, מוזיקה שאומ% מוציא, אני אית� א/ פע� לא עבדתי, אני בקשר 

 10  מצוי% אית� עד עכשיו אבל אית� לא עבדתי, זה קשר חברתי. 

 11  באר)? 9תגידי לי, אי( הגעת לערו)   ש:

 12  הייתי מביאה קהל לתוכניות.  9זה היה, עוד הבאתי קהל לאולפ%, רק שנפתח ערו)   ת:

 13  ?9של ערו)   ש:

 14. וזה היה רק התחלה, עבדנו ביחד, אחרי זה, אבל מההתחלה הבאתי 9של ערו)   ת:

 15  את הקהל לתוכניות טלוויזיוניות. 

 16  איזה שנה זו בער(? פלוס מינוס.   ש:

 17  נדמה , לא זוכרת בדיוק את השני�.  2002לא זוכרת, זה לפני,   ת:

 18  היית מביאה קהל לתו( האולפ%, נכו%? 9עכשיו, בערו)   ש:

 19  כו%. נ  ת:

 20  ובאיזו שלב ה� הוציאו את התוכניות לשטח, נכו%?  ש:

 21  נכו%.   ת:

 22אני חשבתי שאת ההוצאה של התוכניות לשטח למדת את זה ממה שעושי�   ש:

 23  באוקראינה.

 24  לא, בכלל לא.   ת:

 25  זה היה רעיו% של(?  ש:

 26  לא היה קשר בכלל, כ%, זה היה רעיו% שלי.   ת:

 27  עשית. . מה בדיוק 9תספרי לשופט על ערו)   ש:

 28  אז, פע�, זה היה.  9זה מהרחוב הרוסי זה כוכבי�, כוכבי� מנחי� של ערו)  9ערו)   ת:

 29  רק באר) זה כוכבי�? רק באר) ה� כוכבי�?  כב' הש' לוי:

 30  כ%.   ת:

 31  בחו"ל לא? טוב.   כב' הש' לוי:

 32  , 9אז עכשיו למעשה את בקשר ע� ערו)   ש:

 33  עכשיו כבר לא.   ת:

  34 
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 1  לא, לא, אני מדבר,   ש:

 2  ז כ%. א  ת:

 3  הוק�, את אית� בקשר,  9עכשיו לא מעניי% אותנו, אנחנו ממש כשערו)   ש:

 4  נכו%.   ת:

 5  את מביאה לה� קהל להופעות. הקשרי�,   ש:

 6  לא, אות� לערי�. מנחי� לערי�.   ת:

 7  בהתחלה היית מביאה לאולפני�,   ש:

 8  נכו%.   ת:

 9י� מהאר) וג� ואחרי זה היו עושי� הופעות במגזר הרוסי, מביאי� אומני� כוכב  ש:

 10  מחו"ל?

 11  לא.   ת:

 12  רק מהאר)?  ש:

 13  זה רק באר).  9מה שחשוב לערו)   ת:

 14  למשל עשית� הופעה באשדוד, נכו%?  ש:

 15  נכו%.   ת:

 16  אז למעשה צוותי ההפקה של הטלוויזיה מגיעי� לאשדוד,   ש:

 17  נכו%.   ת:

 18  ומה החלק של( בכל זה?  ש:

 19אני עושה את כל הלוגיסטיקה, מה שאמרתי עוד מהדיו% הקוד�, אני עשיתי את   ת:

 20כל הלוגיסטיקה. מתחילי� ממערכת הגברה, תאורה, לפעמי� עשיתי במאות מי 

 21שמופיע ראשו%, מי שמופיע שני, ג� אומני� המקומיי�, להקות ילדי� היו 

 22  מופיעי� בהופעה הזאת. 

 23  בה קהל להופעות האלה. וג� מ% הסת� היה ל( חשוב שיגיע הר  ש:

 24  לא, זה היה חשוב לערו),   ת:

 25  לערו) וג� ל(, כדי שזה יצליח.   ש:

 26  לעיר, בראש ובראשונה זה היה חשוב יותר מכול� לעיר.   ת:

 27  זה חיוני הקורס המזורז הזה בהפקות?  כב' הש' לוי:

 28  אדוני יאמי% לי.   עו"ד חימי:

 29  טוב, אני כל יו� לומד.   כב' הש' לוי:

 30כ%, ג� אני אדוני. עכשיו תראי, לגבי חו"ל אני לא אשאל אות( יותר אבל בס( הכל   עו"ד חימי:

 31  הפעילות של( בחו"ל היה לה פוטנציאל כלכלי מאוד גדול. 

  32 

  33 

  34 
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 1להגיד פוטנציאל כלכלי היה מאוד גדול לא הייתי אומרת את זה ככה כי פשוט   ת:

 2וב הזמ% וש� מאוד היינו מגיעי� לחו) לאר) כא% רק שילמנו כרטיסי טיסה ר

 3משרדי תרבות של מדינות שונות היו נותני� כל הכלכלה והופעות, הייתי מרוויחה, 

 4דולר לאד� לטיסות  150אני אגיד ל( מאיפה הייתי מרוויחה, בי%, הייתי משלימה 

 5  זה היה רווח. 

 6  נלי, את זוכרת בדיו% הקוד�, אני מתקרב אלי( ברשות(.   ש:

 7  כ%. בבקשה.   ת:

 8  ( שאת כתבת למשרד התיירות, , זה מסמ283ת/  ש:

 9  נכו%.   ת:

 10  לגבי התיירות לאר) מאוקראינה וממולדובה.   ש:

 11  נכו%.   ת:

 12  כולל מע"מ.  2מיליו%  �12ופה רשו� פה שעלות הכוללת של הפרויקט כ  ש:

 13אני יכולה להסביר את זה למה רצינו לעשות את זה. כי כל פע� שהיינו מוציאי�   ת:

 14תנדבות, ה� לא היו מקבלי� שכר, ואז הייתי או זמרי� או להקות זה היה בה

 15לוקחת ילדי� ונוער מבתי ספר ורמת התרבות של מדינות חבר העמי� מאוד 

 16גבוהה, אז היינו עושי� מההתחלה זה היה הצעד הראשו% ואחרי זה דיברנו א� 

 17נעשה באופ% מאוד גדול להביא אומני� כוכבי� מישראל, א/ אומ% לא ירצה בלי 

 18רויקט ענק איפה שהכנסתי את האומני� ע� שכר מה שה� שכר. אז עשיתי פ

 19  מקבלי� כא% באר) וג� בחו"ל ואז נכנסנו לפרויקט הזה. 

 20מה שאני מבי%, קוד� כל אני רוצה להגיד ל( שאני באמת מערי( ומוקיר את   ש:

 21היכולות של(, היו ל( יכולות מאוד גדולות אבל זה לא, דובר על פרויקטי� כמו 

 22  לפרויקט הזה יש מיליוני שקלי�.  שאת כותבת שהמסביב

 23כ%, אבל ג� הוצאות היו ש�, א� זה הפרויקט הזה היה יוצא לפועל, הוא לא יצא   ת:

 24  לפועל אז לקחנו אומני� שלא שילמנו עליה� שכר. ה� נסעו בהתנדבות. 

 25עכשיו תגידי לי, את סיפרת לנו פה וג� במשטרה אמרת שלפאינה היה מאוד חשוב   ש:

 26  . 9ו) הקשר של( ע� ער

 27כמו לכל פוליטיקאי אמרתי ג� בדיו% הקוד�, כל פוליטיקאי היה רוצה להופיע   ת:

 28  , אז זה היה הערו) היחיד לדוברי רוסית, 9ולהיות בערו) 

 29  מתכוונת כל פוליטיקאי,   כב' הש' לוי:

 30  עד עכשיו, מאוד רוצי� להגיע,   ת:

 31  לא משנה מאיזו מפלגה?  כב' הש' לוי:

 32  לא, זה לא משנה.   ת:

 33  עכשיו תראי, למעשה את היית בקשר טוב ע� פאינה, נכו%?  ש:

 34  נכו%.   ת:
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 1  והיית מספרת לה על ההצלחות של( בחו"ל וההצלחות של( באר).   ש:

 2  נכו%.   ת:

 3היית מעדכנת אותה בפרויקטי� חדשי�, יפי�, אומני� טובי� שאת עובדת   ש:

 4  אית�. 

 5  כ%.   ת:

 6עושה פעילויות  9ו� שערו) מש 9ומאוד מצא ח% בעיניה הקשר של( ע� ערו)   ש:

 7  בערי� הגדולות, בערי� השונות ובא הרבה קהל ולכ% זה חשוב, נכו%?

 8  נכו%.   ת:

 9עכשיו תראי, את עסקת בהגברה ובכל הדברי� האלה ולמופעי� האלה שהיית�   ש:

 10עושי� בשטח בפעילות שטח, זה היה כרו( בהרבה כס/ כי זה כל מה שקשור 

 11  ה כס/. לסאונד ולכל, זה היה עולה הרב

 �12שקל ו 1,500שקל ,  3,000זה תלוי באיזה הופעות, היו הופעות שסאונד עלה   ת:

 13  שקל, כאילו זה תלוי בהופעות.  30,000

 14  הבנתי. אבל הכס/ היה מגיע ממכירת כרטיסי�?  ש:

 15  לא.   ת:

 16  אז מאיפה הכס/?  ש:

 17היו ערי� שהיו שמי� את המערכת ערי�, אני הייתי סוגרת ע� עיר סכו� כולל,   ת:

 18הגברה שלה� והיו ערי� ששילמו עבור המערכת הגברה, אני לא הייתי עסוקה 

 19במערכת הגברה. אי( זה היה עובד? יש חברות, המו% חברות באר) ואיפה שיותר 

 20  זול ה� לוקחי�. 

 21 9תראי, את עשית פעילות תרבותית באמת חשובה, אבל למשל ניקח את אולפ%   ש:

 22  ל( ממופע כזה שמצלמי� בשטח? מה יוצא

 23זה לא מצלמי�, זה היה כתבות, ה� צילמו כמה דקות, זה היה כתבות. מה יצא   ת:

 24  לי מזה?

 25  כ%.   ש:

 26  אני אמרתי עוד בדיו% הקוד�, ההפרש בי% ההוצאות אני הייתי מקבלת.   ת:

 27אל/ שקל,  50כלומר למשל עיריית אשדוד מקצה למופע הזה סת� אני אומר   ש:

 28  אל/ שקל את לוקחת.  �20אל/ שקל, אז את ה 30עלו  ל( ההוצאות 

 29  נכו%.   ת:

 30  הבנתי. וכמה פעילויות שטח כאלה את עשית?  ש:

 31  אמרתי, אני כבר לא זוכרת בדיוק את הכמות.   ת:

  32 

  33 

  34 
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 1להוציא את הבנתי. וזה היה רעיו% של( להוציא את הפעילויות לשטח, נכו%?   ש:

 2הפעילויות לשטח זה היה רעיו% של(? למעשה הפרויקט הזה, וזו השאלה האחרונה 

 3  בנושא הזה, שלהוציא את הפעילויות שטח החוצה זה רעיו% של(, 

 4  , כ%. 9מול ערו)   ת:

 5  ג� אהבו את זה? 9זה היה רעיו% שבערו)   ש:

 6  ישי. בוודאי. כי מנחי� היו קרובי�, הטלוויזיה היתה קרובה לקהל א  ת:

 7שקל  3,000, 2,000, 1,000עכשיו, ההוצאות של המופעי� האלה יכלו להיות   ש:

 8  שקל ואת היית צריכה לממ% עד שהעירייה למעשה משלמת,  30,000

 9  לא.   ת:

 10  אי( זה היה?  ש:

 11  ברגע שאני הייתי מקבלת את הכס/ מהעירייה אז הייתי משלמת לכול�.   ת:

 12  רה של( נקלעת לקשיי� כלכליי�, נכו%?החב �2010בסדר גמור. עכשיו תראי, ב  ש:

 13  נו.   ת:

 14ולמעשה בכל הענייני� הכלכליי� את לא עסקת, את לא אוהבת את זה, את לא   ש:

 15  מבינה בזה. 

 16  לא ניירת ולא,   ת:

 17את היית יצירתית, היית אחראית על הקשרי�, על המופעי�, על ההפקות, על   ש:

 18  הסנכרו% של כל המופיעי�, זה היה מיומנות של(.

 19  נכו%.   :ת

 20שורות  26.3.14בסדר. עכשיו תראי, איגור מספר ואני מצטט מההודעה שלו מיו�   ש:

 21הגעתי להבנה שתו( זמ% קצר  2010הוא אומר ככה "באמצע שנת  335עד  333

 22  יחסית אברורה הפקות תחדול מפעילות כי העסק יקרוס". זה נכו%?

 23  הוא דיבר איתי על זה.   ת:

 24  צב שלו?כלומר זאת היתה הערכת המ  ש:

 25  הוא אמר שיש לו הרגשה שהולכי� להפסיד.   ת:

 26  שהחברה פשוט לא תוכל לעמוד בהוצאות?  ש:

 27  , �2010אני לא חושבת שזה היה ב  ת:

 28  זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא אומר.   ש:

 29, הוא אמר לי �2010זה הרגשה שלו היתה אבל הוא דיבר איתי יותר מאוחר, לא ב  ת:

 30  ות חדשות או על משהו אחר. שצרי( לחשוב אולי על תוכני

 31  הבנתי. את� ניסית� לחפש אפיקי� נוספי�?  ש:

 32  אפיקי�?  ת:

 33  כלומר כיווני� אחרי� לכל מיני עסקי�?  ש:

 34  נכו% ואז נגמר, ואז הפסדתי באברורה, הבאנו כוכבי�.   ת:
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 1  הבאת� כוכבי�, עלה העניי% של הסיגריות , נכו%?  ש:

 2  כ%.   ת:

 3  מה עוד חשבת�?  ש:

 4הבאנו אומני� מחו) לאר) והפסדנו במכירת כרטיסי�, קיבלתי פרויקט של וועדת   ת:

 5  אל/ שקל, זה לא סת�.  150ארבע של זרחי% ולא קיבלתי כס/, שתבי% זה 

 6  הבנתי, ואז עלה עניי%,   ש:

 7  לא, חיפשנו עוד רעיונות אבל לצערנו זה היה כבר ,  ת:

 8י� וייבוא סיגריות, אי(, עוד איזה למשל רעיונות עלו לחלל האוויר חו) מאומנ  ש:

 9  איזה נושאי� עלו?

 10  אמרתי שהבאנו אומני�,   ת:

 11  חו) מאומני�, סיגריות,   ש:

 12  לא זכור לי משהו.   ת:

 13  הבנתי. העניי% של דו% טבק, זה היה ג� ניסיו% לעשות כס/, נכו%?  ש:

 14  בוודאי.   ת:

 15  זה רעיו% כלכלי נטו.   ש:

 16  נכו%.   ת:

 17  ות% ביותר כס/. להביא סיגריות בזול ולמכור א  ש:

 18  בוודאי, כמו שכול� עושי�.   ת:

 19  מתי עולה הרעיו% הזה בער( פלוס מינוס?  ש:

 20  אני לא זוכרת, אני שאלו אותי.   ת:

 21  , יכול להיות?2010זה בער( באמצע שנת   ש:

 22  לא, כ%, אני לא זוכרת תאריכי�.   ת:

 23 הבנתי, לא זוכרת. עכשיו, תראי, את שיתפת את פאינה בפרויקטי� האלה  ש:

 24  שחשבת לעשות ולהצליח ולהוציא את חברת אברורה, 

 25זה לא היה להוציא, אברורה עבדה, הפעילות היה אמרתי שקיבלנו את הפרויקט,   ת:

 26  לא קיבלנו כס/ זה כבר היה הפסד אז היינו ממשיכי� לעבוד. 

 27  הבנתי.   ש:

 28זה לא היה כאילו אברורה זהו נגמרה וצרי( לעשות משהו אחר, היתה פעילות,   ת:

 29  בדנו עוד. ע

 30תגידי, את זוכרת את השיחות של( ע� פאינה? היית מדברת איתה על המצב של   ש:

 31  אברורה, אי( אנחנו פותרי� את זה, אולי מביאי� כוכב כזה, 

 32  לא, זה לא היה.   ת:

  33 

  34 
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 1  לא סיפרת לה?  ש:

 2, �2010בלא, זה לא היה עד כדי כ(. זה היה הרגשה של איגור וא� אתה אומר שזה   ת:

 3  עוד עשיתי עבודה.  �2010אני ב

 4  אי( עלה הנושא של דו% טבק ואי( עניינת את פאינה בעניי%?  ש:

 5סיפרתי בדיו% הקוד� שבשיחת טלפונית פאינה אמרה שאני אמרתי שיש רעיו%   ת:

 6כזה, לא זוכרת כבר מי אמר, אבל פאינה אמרה שהיא ג� מעוניינת בלהביא 

 7  ס, ואחרי זה זה היה כבר סנטור. סיגריות לאר), היה סיגריות קי

 8אבל פע� ראשונה שעולה עניי% הסיגריות בינ( ובי% פאינה זה את אומרת לה שיש   ש:

 9  אפשרות להביא סיגריות כאלה ואחרות ויכול להיות שתהיה לזה הצלחה כא%?

 10  נכו%.   ת:

 11ו הבנתי, בסדר גמור. עכשיו, תראי, אני יודע שאת ניסית ג� למצוא זכייני� שיעבד  ש:

 12  בהבאת תוכניות לשטח.  9ע� ערו) 

 13  לא.   ת:

 14  את לא פנית לא/ אחד בעניי% הזה?  ש:

 15  אני עשיתי את כל ההפקה, למה אני צריכה עוד מישהו?  ת:

 16  הבנתי. את סיפרת לכול�, נכו%? שהתוכנית הזאת להביא אומני� לשטח זה להיט?  ש:

 17  לא אומני�, מנחי טלוויזיה.   ת:

 �18 לשטח, הציבור אוהב את זה, אוהב להיות קרוב וזה מנחי טלוויזיה, להביא אות  ש:

 19  רעיו% טוב ואפשר לעשות ע� זה כס/. 

 20  נכו%, אבל זה היה תוכנית שלי ופרויקט שלי, אני לא חיפשתי א/ מפיק אחר, למה?  ת:

 21הבנתי. תגידי לי, מתי את מרגישה או יודעת או איגור אומר ל( שהחברה בקשיי�   ש:

 22  (? כלכליי�? מתי זה בא לידיעת

 23  אתה מתכוו% לאברורה, כ%?  ת:

 24  כ%.   ש:

 25  זה היה אחרי הופעות של אשקלו% ואשדוד.   ת:

 26  שזה היה באיזו תקופה?  ש:

 27  שני�. משהו כזה.  5לפני   ת:

 28  , זה לא היה, �2018יותר, כי עכשיו אנחנו ב  ש:

 29  שני�.  5�6לפני   ת:

 30  . 7  ש:

 31  עוד לא.  7לא. לא.   ת:

 32הבנתי. אוקי. אז עכשיו, את הסברת לנו שלמעשה בהופעות האלה ידעת שאת   ש:

 33  מקבלת כס/, את עושה את ההופעות ומזמינה, 

 34  לא.   ת:
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 1  זה מה שסיפרת פה,   ש:

 2  אני משלמת רק אחרי שמקבלת כס/.   ת:

 3את הכס/, אז למה א� את מקבלת כס/ ומשלמת ונשאר ל( רווח, אז למה יש   ש:

 4  חתי להבי%. בעיות כלכליות? לא הצל

 5הרגע סיפרתי ל(, אתה שאלת מה קרה, סיפרתי ל( שהבאתי אומני� מחו) לאר),   ת:

 6אל/ שקל לא  150לא מכרו כרטיסי�, פרויקט של זרחי% שהייתי צריכה לקבל 

 7אחוז מהכיס, מהכס/ שהרווחתי, זה כבר היתה נפילה,  80קיבלתי אות� ושילמתי 

 8  ו כדור של שלג. ואז שתי הופעות. זה התחיל הנפילה מזרחי%. לאט זה כבר כמ

 9נלי, את אישרת שיש ל( הרבה קשרי� בעול� בחבר העמי� ומכירה הרבה אנשי�   ש:

 10טובי� ושראית שהמצב הכלכלי של( הוא לא בסדר, מ% הסת� רצית  לעשות כל 

 11  מיני מיזמי� כלכליי�, כל מיני פרויקטי� כלכליי� לנסות לאושש את העסק של(. 

 12  נו.  ת:

 13  %?זה נכו  ש:

 14מדברי� נדמה לי על אותו דבר, לא הבנתי אות(, אני אמרתי ל( שעד נפילה הזאת   ת:

 15  של ההופעות הגדולות, לא זרחי%, הכל היה בסדר. 

 16  בסדר, אבל לא רצית להרי� ידיי�,   ש:

 17  אני? לא.   ת:

 18  וניסית כל הזמ% למצוא פתרונות.   ש:

 19  נכו%, נכו%.   ת:

 20אומר  12:40בשעה  26.3לו במשטרה מיו� אוקי. עכשיו, תראי, איגור בחקירה ש  ש:

 21הגעתי להבנה שתו( זמ% קצר יחסית אברורה הפקות  2010ככה "באמצע שנת 

 22תחדול מפעילות כי העסק יקרוס והתחלתי לחפש פתרו% להרוויח כס/ בתחו� 

 23אחר, ושלא בתחו� ההפקות. באופ% מקרי לחלוטי% ראיתי אצל נלי סיגריות שהיא 

 24מבריחי סיגריות גרוזיני�. התחלתי ללמוד את הנושא  קנתה אצל מישהו ברחוב,

 25והבנתי שבשוק הסיגריות הישראלי אי% סיגריות בטעמי� ואצל נלי מצאתי 

 26סיגריות בטע� תות" ובהמש( הוא אומר "נלי הציעה שנדבר על כ( ע� פאינה" 

 27בהמש( הוא אומר "פגשנו ש� בפאינה, הסברתי לה את הרעיו% בקצרה והיא 

 28זה נכו%? כלומר את� פוני� לפאינה בנושא של רעיו% כלכלי חדש  הגיבה בחיוב".

 29  לעזור לכ� ולעזור לאברורה?

 30  לא, למה לעזור לאברורה ולעזור לנו.   ת:

 31  לעזור ל(.   ש:

 32  לא.   ת:

 33  לעשות כס/ למי? ל( ולאיגור.   ש:

 34  לכול�.   ת:
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 1  לפאינה?  ש:

 2  לא, ג� לה, וג� לי. לנו.   ת:

 3  בבוקר, זה בסדר גמור נלי, כול� קמי�   ש:

 4  לא, אתה מדגיש לאברורה ולה, לא, אברורה,   ת:

 5  את זה אברורה.   ש:

 6  לא, אברורה לא קשורה לסיגריות.   ת:

 7הבנתי, הבנתי, בסדר, אבל א� ל( יהיה כס/ אז ג� המצב של המצב של אברורה   ש:

 8  יהיה טוב.

 9  מה זה, אתה, סליחה, אברורה זה אברורה.   ת:

 10  הבנתי.  ש:

 11  דו% טבק זה דו% טבק.   ת:

 12  הבנתי.   ש:

 13  בעסק של דו% טבק זה היה סיפור לחלוטי% אחר. מה הקשר לאברורה?  ת:

 14  הבנתי.   ש:

 15  סיגריות לא עושות הופעות.   ת:

 16תגידי לי בבקשה, כששואלי� אות( במשטרה כמה כספי� הושקעו בדו% טבק ועל   ש:

 17כלו� ולא מבינה ההתנהלות הכספית בחברת דו% טבק את אומרת שאת לא יודעת 

 18  בזה. 

 19אני אמרתי ג� בדיו% הקוד�, כל ההתנהלות של דו% טבק זה איגור טיפל בזה, אבל   ת:

 20אותו אנשי� שהעבירו, אות� גופי� שהעבירו צ'קי� בעצ� לאברורה אחרי זה אני 

 21לא יודעת, כאילו כמה, כאילו, זה טיפל איגור, אמרתי ל(, עוד בדיו% הקוד�, כל 

 22  של הניירת זה היה איגור. ההתנהלות 

 23"אני לא נכנסתי  141עד  138שורות  �4.5את אמרת במשטרה ככה, בהודעה של( מ  ש:

 24לזה, תשאלו את איגור, הוא יותר יודע על הדברי� האלה" בהמש( את אומרת 

 25"אני לא יכולה לענות על דו% טבק כי זה נטו איגור  184�185באותה הודעה בשורות 

 26  צמו", נכו%?מה שקורה בדו% טבק ע

 27  נכו%.   ת:

 28אז א� אני מבי% אות( נכו%, את יש ל( ראש של יצירה, של הופעות, של אומני�,   ש:

 29  של תרבות. בענייני� הכלכליי� איגור טיפל, את לא יודעת. 

 30עוד פע�, איגור טיפל בניירת, הוא יודע יותר טוב ממני, טיפל במיילי�, טיפל   ת:

 31את התאריכי�, ג� את הניירת, ג� את הכל, בהכל, הוא יודע יותר טוב ממני ג� 

 32  כי אצלנו זה היה חלוקה. בזה אתה צודק, אני טיפלתי בנושא הכללי. 



  
  יפו �אביב �המשפט המחוזי בתל�יתבב

  2018מאי ב 02    מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ

  

 1357

 1תראי, אני קוד� כל, אני מסכי� אית( ואני רוצה פשוט לחזק את זה ולהזכיר ל(,   ש:

 2"איגור  19�20שורות  29בעמוד  26.3את ג� אומרת במשטרה למשל בתמליל מיו� 

 3  ". מבי% במסמכי�

 4  נכו%.   ת:

 5"מסמכי� תעשי לי טובה מסמכי�  35�36שורות  36באותו תמליל בעמוד   ש:

 6  לאיגור", נכו%?

 7  נכו%.   ת:

 8באותו תמליל "כל המסמכי� זה  6עד  4שורות  66את אומרת בהמש( בעמוד   ש:

 9  איגור טיפל בה�", נכו%?

 10  נכו%.   ת:

 11  את לא טיפלת בניירת.   ש:

 12  לא.   ת:

 4�13, שורות 32רת את אומרת לה ככה באותו תמליל בעמוד לא. את מסבירה לחוק  ש:

 14  "שאני ומסמכי� לא עובד ביחד". 5

 15  נכו%, אני ג� בדיו% הקוד� אמרתי.   ת:

 16את ג� סיפרת לנו בפע� הקודמת ובטח ג� תספרי לנו היו� שמסמכי� את לא   ש:

 17  אוהבת, איגור מטפל, נכו%?

 18  נכו%.   ת:

 19  % לשמות, את ושמות זה כמו את ומסמכי�. נכו%. ויש ל( ג� בעיה מיוחדת בזיכרו  ש:

 20  נכו%, כמעט.   ת:

 21  אבל את אומרת,   ש:

 22  אבל ויזואלית אני זוכרת.   ת:

 23ויזואלית נניח ראית בחור נחמד כמוני אותי את תזכרי כל הזמ%, אי( קוראי� לי   ש:

 24  מעול� לא תדעי. 

 25  לא.   ת:

 26שני� אחרי  3חבל לי. עכשיו תראי, את מוסרת גרסה במשטרה בער( נכו%. יפה.   ש:

 27 3, את בחלו/ 2011, �2010שאת, אחרי שה� מתרחשי�. האירועי� מתרחשי� ב

 28שני�, מ% הסת�  3שני� את נחקרת במשטרה, אז כשאת נחקרת במשטרה בחלו/ 

 29ות שני� אז הבעי 3א� יש ל( כר בעיות בזיכרו% ואת לא אוהבת מסמכי� אז אחרי 

 30  נהיות יותר קשות, מטבע הדברי� הזיכרו% פחות טוב. 

 31  נו.   ת:

 32  נכו%?  ש:

 33  אני לא יודעת אבל כאילו אתה מדבר על זה כאילו שאתה יודע,   ת:
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 1שני� אני היו� זוכר פחות טוב מאשר  3לא, אני זה קורה לי ג�, מה שהיה לפני   ש:

 2  אני זוכר אז שהדברי� קרו. 

 3  אוקי.   ת:

 4  י אומר?זה הגיוני מה שאנ  ש:

 5  אני חושבת א� אתה אומר,   ת:

 6  לא, זה עובד עלי( ג� ככה?   ש:

 7  תלוי, תלוי איזה דברי�.   ת:

 8  במסמכי�?  ש:

 9  במסמכי� מיליו% אחוז שכ%.   ת:

 10  ושמות מיליו% אחוז, נכו%? עוד יותר גרוע? נכו%?  ש:

 11  ויזואלית כ%.   ת:

 12ת על חלפ אוקי, עכשיו תראי, בחקירה הראשונה של( כעדת מדינה את מדבר  ש:

 27�13שורות  31עמוד  26.3שומרו% ואת אומרת גוש קטי/, אני מפנה לתמליל מיו� 

 14  , זכרת משהו שטחי�, את לא זוכרת שומרו% את קוראת לזה גוש קטי/.32

 15  אולי. עוד פע�, זה יכול לקרות, כ%.   ת:

 16  שומרו%, גוש קטי/, את יודעת איפה זה גוש קטי/?  ש:

 17  . כ%, עברתי אתמול ש�. בטעות  ת:

 18הבנתי, זה לא טוב, תשמרי על עצמ( נלי, לא טוב להגיע לאיזורי� האלה. בקיצור,   ש:

 19  משומרו% שינית את זה עד גוש קטי/. נכו%? עכשיו תראי, 

 20  אתמול, סליחה, אתמול אני כבר יודעת טוב מאוד איפה זה גוש קטי/. זהו.   ת:

 21שאמרת גוש קטי/ בסדר, עכשיו תראי, אני אומר ל( שאת המילה שומרו% אחרי   ש:

 22וא�   9עד  7שורות  32בעמוד  26.3זה עולה מהתמליל באופ% מדויק, תמליל מיו� 

 23  אני מטעה את חבריי בטח יתקנו אותי, 

 24  למה שתטעה?  עו"ד אב% ח%:

 25שהחוקרת אומרת ל( שומרו%, אמרת גוש קטי/ והיא נפלה כמעט מהכיסא, היא   ש:

 26ל( שומרו% אז את אומרת שומרו% הנה אמרתי, כלומר החוקרת מזכירה אומרת 

 27  ל( את הש� הזה. 

 28  והזכרתי את הש�.   ת:

 29  את מתכוונת שאת נזכרת.   כב' הש' לוי:

 30עוד פע�, אני מתבלבלת במקומות, אוקי, אז ברגע שאמרו לי זה שומרו% או גוש   ת:

 31  קטי/, אמרתי שומרו%. 

 32  לא, החוקרת היא זו שאומרת ל( בהתחלה שומרו%, החוקרת, היא מזכירה.   ש:

 33  שני�.  3אוקי, אני לא זוכרת את הפרטי� של מה שהיה לפני   ת:
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 1זאת אומרת את לא אמרת או גוש קטי/ או שומרו%, הש� שומרו% בא מהחוקרת,   ש:

 2  לא ממ(, לא זכרת, זה קורה. 

 3  קורה.   ת:

 4לי� אות( מה התפקיד של גרשו% מסיקה את אומרת אוקי. עכשיו תראי, ג� ששוא  ש:

 5"הדברי� האלו צרי( אה לשאול  2עד  1שורות  33בעמוד  26.3ככה, בתמליל מיו� 

 6  נו את איגור" אפילו לא ידעת מה, לא זכרת מה התפקיד של גרשו% מסיקה, 

 7  אבל אתה חושב שלא היא זכרה?  כב' הש' לוי:

 8רת את הש� גרשו% מסיקה? נכו% שלא? לא, השופט שאל שאלה, את בהתחלה זוכ  ש:

 9  את לא זוכרת, את לא טובה בשמות. 

 10  כ%, אבל אני זכרתי אחרי זה,   ת:

 11  אחרי זה, אחרי החקירה שמראי� ל( מסמכי� ומראי� ל( הכל.   ש:

 12  נדמה לי.   ת:

 13את אומרת את המילה נדמה לי, את הנדמה לי את אוהבת את המילה הזאת.   ש:

 14ת על המתנ"ס במטה בנימי% את קוראת לו מרכז עכשיו תראי, ג� כשאת מדבר

 15  בנימינה, 

 16  דיברנו על זה פע� שעברה שאני בנימינה ובנימי%, אני,   ת:

 17  טוב, אני לא צרי( לצאת מפסיד שאני שואל אחרי חברי עור( די% אדרת, אבל,   ש:

 18  זה אפילו אני שאלתי.   עו"ד אדרת:

 19  בנימינה, בנימינה, זה בכלל במקו� אחר.   ש:

 20  אבל פחות מסוכ%.   ' לוי:כב' הש

 21כ%. ואת נזכרת שמדובר במטה בנימי% רק אחרי שאומרי� ל( שזה מה שאיגור   ש:

 22אמר, אז את נזכרת לא בנימינה מטה בנימי% כי איגור דיבר אית� בחקירה. וזה 

 23  מה שאומרי� ל( ואת אומרת כ%, נכו%?

 24  נכו%.   ת:

 25ת אומרת ככה כי הוא ואת אומרת שאת לא זוכרת שמות וכל הדברי� האלה, א  ש:

 26היה מוציא את החשבוניות האלו, את מבינה, כאילו הוא ידע בדיוק שמות, זה מה 

 27  שאמרת במשטרה, נכו%?

 28  נכו%.   ת:

 29"פאינה אמרה לי ג�  72�74שורות  26.3עכשיו, תראי, את מספרת במשטרה ביו�   ש:

 30", בפגישה וג� בטלפו% שהחלק שלה בהשקעה בחברה ישול� דר( מתנ"ס בנימינה

 31ככה את אומרת, ודר( החברה לפיתוח שומרו% ודר( עוד חברה, כשהגעת למשטרה 

 32והתחלת לדבר על האירוע הזה, בכלל לא זכרת את הש� של החברה השלישית, 

 33  נכו%?

 34  נכו%.   ת:
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 1"על השלישי  8�9שורות  50עמוד  26.3את אומרת ג�, ככה, בתמליל של( מיו�   ש:

 2  מי השלישי היה".  אני לא זוכרת, צרי( לשאול את איגור

 3  נכו%.   ת:

 4עכשיו אני אומר ל( שאת נזכרת בש� רמי כה% רק לאחר שאת מעיינת במסמכי�,   ש:

 5רק אחרי שהמשטרה נותנת ל( את המסמכי� ומראי� ל( ותראי וזה, את נזכרת 

 6  בש� רמי כה%, נכו%?

 7  נכו%, כי ראיתי את החשבוניות.   ת:

 8  הבנתי. חשבוניות לא היו, אבל  לא משנה.   ש:

 9  התכתבות במיילי�, מה זה משנה, חשבוניות היו בבנימי%.   ת:

 10שורות  50עמוד  26.3הבנתי, יפה. עכשיו, תראי, את אומרת בתמליל של( מיו�   ש:

 11"עכשיו כשאני מעיינת במסמכי� שהבאנו, אני רואה כא%, אני רואה את  22�23

 12  לי".  הש� השלישי שפאינה אמרה

 13  נכו%.   ת:

 14  נכו%. אז את לא זכרת אותו, לא ידעת כלו�. נכו%?  ש:

 15  אמרתי עוד שקראת עכשיו לפני זה אמרתי,   ת:

 16  בסדר, אי% לי טענות.   ש:

 17  אוקי.   ת:

 18עכשיו תראי, משהו כ% מוזר יש לי לשאול אות( גברת נלי. בחקירה האחרונה של(   ש:

 19 �15פעמי�, בחקירה ה 15, פעמי�, נחקרת המו% פעמי� 15אחרי שאת נחקרת 

 20כששואלי� אות( על רמי כה% את אומרת  160�161שורות  4.5.15בהודעה מיו� 

 21מי זה רמי כה%? יש לי בעיה ע� שמות, אפילו בסו/ החקירות, אחרי שמראי� ל( 

 22מסמכי� והזכירו ל( את הש� רמי כה%, בסו/ בחקירה האחרונה את לא זוכרת 

 23  מי זה רמי כה%?

 24  נכו%.   ת:

 25  לי, לא רק שיש ל( בעיית זיכרו%, יש ל( בעיה קשה בזיכרו% בשמות. נ  ש:

 26  כ%.   ת:

 27  דיברו אית( על זה בחקירות, רמי כה%, רמי כה%, רמי כה%.   ש:

 28  ומתי חקירה אחרונה היתה?  ת:

 29  . �4.5.15אני אגיד ל( בדיוק, זה ב  ש:

 30  נכו%.   ת:

 31אוהבת לעש%, את יוצאת ע�  אז כבר חודשיי� את� דני� ודשי� בזה ואת  ש:

 32  החוקרי� לעש% קצת, 

 33  לא קצת, אני הרבה מעשנת.   ת:

  34 



  
  יפו �אביב �המשפט המחוזי בתל�יתבב

  2018מאי ב 02    מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ

  

 1361

 1  הרבה מעשנת והחוקרי� תמיד יוצאי� אית(, נכו%? ומדברי�, לא שותקי�, ככה,   ש:

 2  ומדברי�, בחו) ע� סיגריה לא מדברי� על חקירות מה שהיה.   ת:

 �3? עומדי� ככה לא מדברי� על החיי�, מדברי� על כל מיני דברי�. מה שותקי  ש:

 4  מדברי�?

 5  מה זה משנה?  ת:

 6  לא מדברי� על החקירות.   כב' הש' לוי:

 7  ממש לא מדברי�, אז על מה מדברי�? על מזג האוויר? על השלג באוקראינה?  ש:

 8  ג�.   ת:

 9בעמוד  4.5ג�. תודה. תודה. תשובה נהדרת ג�. עכשיו, תראי, בתמליל מאותו יו�   ש:

 10שואלת את החוקר, תראי מה את שואלת "מה זה רמי את   25עד  20שורות  31

 11כה%? מי זה רמי כה%? איזה רמי כה%? זה אחד מאלה שהעבירו לי כספי�?" השוטר 

 12אומר ל( "תגידי לי את" ואת יודעת מה את עונה לו? "די" זה מה שאת עונה, כי 

 13  את לא זוכרת, רמי כה% לא בזיכרו% של(. 

 14  נכו%.   ת:

 15  הבנתי.   ש:

 16  ת רק אנשי� שאני מכירה. אני זוכר  ת:

 17עכשיו תראי, משהו מוזר, כשהעדת פה בפע� האחרונה, פתאו� אמרת את הש�   ש:

 18של רמי כה%, זכרת את הכל, את הש� רמי כה% אמרת פה בחקירה לשופט היו 

 19שלושה גורמי�, חלפ, מטה בנימי% ורמי כה%. פתאו� נזכרת אחרי כמה שני� בש� 

 20  הזה. 

 21  אני ראיתי אות�.  הביאו לי את המסמכי�,  ת:

 22  איפה הביאו ל(? בריענו% שעשית בפרקליטות?  ש:

 23  בדיו%.   ת:

 24  גברת, את הש� רמי כה% הזכרת בדיו% לפני שהביאו את המסמכי�.   ש:

 25  סליחה?  ת:

 26  כ%, כ%, זה הכל מתומלל,   ש:

 27אז תסתכלו זה הביאו לי את המסמכי�, זה דבר אחד. דבר שני, שאלו אותי ג�   ת:

 28ה, מההתחלה, פרקליטות שאלו אותי ואני הזכרתי כ% ורמי כה% בדיו%, פע� שעבר

 29ועוד שאלתי רמי כה%? עוד דיברנו ואת� שאלת� אותי א� אני מכירה אותו אני 

 30  אמרתי שאני בחיי� לא ראיתי אותו. 

  31 

  32 

  33 

  34 
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 1, החקירה האחרונה, אחרי �15נלי מה שאני שואל אות( זה דבר פשוט, בחקירה ה  ש:

 2והכל, את לא זוכרת את הש� רמי כה%, שהגעת  שאת עד מדינה ומקבלת כס/

 3שבוע שעבר לבית המשפט פתאו� את אומרת רמי כה% ככה יוצא ל( כאילו באמת 

 4  יש ל( זיכרו% טוב, אי( זה?

 5  עוד פע�, אני מצטערת, אבל אולי עוד חצי שעה אני ג� לא זוכרת את הש� שלו.   ת:

 6ק בריענו% בפרקליטות אמרו הבנתי. הבנתי. בסדר. בסדר. אבל תראי, רמי כה% ר  ש:

 7ל( רמי כה%, רמי כה%, רמי כה%, רמי כה%, ג� הקיר הזה יכול היה לזכור שזה רמי 

 8  כה%. 

 9  אז כנראה שאני פחות מהקיר הזה בזיכרו%.   ת:

 10  הבנתי, טוב, תודה.   ש:

 11  תודה ג� על.   ת:

 12ירו אמרו ל( רמי כה% או לא אמרו ל( רמי כה% בפרקליטות? הזכירו ל( או לא הזכ  ש:

 13  ל(? הזכירו ל( או לא הזכירו ל( בריענו% בפרקליטות? את לא יכולה לשאול אותו, 

 14  את לא יכולה לשאול אותי.   עו"ד אב% ח%:

 15  את יודעת למה הכוונה ריענו%?  כב' הש' לוי:

 16  להיזכר בכל הדברי�.   ת:

 17  לפני שהעדת פה בפע� הראשונה, נפגשת ע� הפרקליטי�.    כב' הש' לוי:

 18  נכו%.   ת:

 19אז מה שקרה ש�, לשיחה הזאת קוראי� ריענו%, מה ששואל אות( הסנגור הא�   הש' לוי: כב'

 20  באותה שיחה, 

 21  אני נדמה לי שכ%, היה לי כאילו כ% היה ריענו% ע� הש� של רמי כה%.   ת:

 22  כמה פעמי� היית בפרקליטות?  ש:

 23  פע� אחת.   ת:

 24כה% כמו שאת הבנתי, את יודעת שג� פה אחרי שרעננו אות( והזכירו ל( רמי   ש:

 25את אומרת רמי מבנימי%, רמי  6שורה  1210אומרת, את בפרוטוקול בעמוד 

 26  מבנימי%. 

 27  אדוני, אני הסברתי, יש לי בעיה ע� השמות.   ת:

 28כ%. אז את אומרת ככה, למרות שג� בפרקליטות הזכירו לי את הש� רמי כה%,   ש:

 29ימי� האלה אמרו לי רמי כה%, אני באתי לפה לבית המשפט ובהפרש של הכמה 

 30  החלטתי שרמי כה% מבנימי% כי יש לי בעיה של שמות. 

 31  אני לא החלטתי שרמי כה% מבנימי%,   ת:

 32  את אמרת אבל שרמי כה% מבנימי%.   ש:

 33  אני הסתכלתי על המסמכי� ואמרתי בדיוק כאילו מי, כי ש� כתוב.   ת:

  34 
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 1  הבנתי.   ש:

 2  יה ע� איגור. עוד פע�, אני חוזרת ואומרת, כל המסמכי� והתכתבות זה ה  ת:

 3"אני יכולה  2�3לפרוטוקול בשורות  1211את אומרת ג� פה לשופט בעמוד   ש:

 4  להתבלבל בי% השמות, זו בעיה אצלי".

 5  נכו%.   ת:

 6  אוקי, בוא נמשי(.   ש:

 7  רק תיקו% אחד, היא היתה פעמיי� אצלנו.   עו"ד אב% ח%:

 8  יפה מאוד, תגידי לי נלי, ריבו% העולמי�,   עו"ד חימי:

 9  ה פעמיי�, פע� ראשונה ופע� שניה. זה הי  ת:

 10נלי, תגידי, תראי, חברי דוקטור מאור אב% ח% הוא בחור רציני וטוב, הוא אומר   ש:

 11את האמת, לא, יש לפעמי� הוא עושה ככה רענוני� מיותרי� אבל פה הוא אמר 

 12  שהיית אצלו פעמיי�. 

 13  עכשיו אדוני צרי( לדאוג, הוא קיבל מחמאה.   כב' הש' לוי:

 14לפני חודש, את לא זוכרת בי% פע� לפעמיי�? את עולה לאוטובוס ממיתר,  נלי,  ש:

 15מגיעה לתל אביב, נוסעת, חוזרת, פקקי�, חו�, קור במדינה הזאת, את לא זוכרת 

 16שזה פעמיי�? אי( השופט יכול להגיד וואלה מה שנלי אומרת אני יכול להסתמ( 

 17  לי, מה קורה פה?על זה, לפני חודש את לא זוכרת א� זה פע� או פעמיי�? נ

 18  היא צריכה למלא את תפקידי עכשיו? זה לסיכומי� תשאירו.   כב' הש' לוי:

 19  נלי, את מאוד מדאיגה אותי ע� הזיכרו% של(.   ש:

 20  אל תדאג.   ת:

 21לא לדאוג? לא לדאוג, אוקי, נמשי(. אז בואי נסכ� ככה נלי, הזיכרו% היחידי של(   ש:

 22  כי את זכרת, נכו%?מהש� הזה רמי כה%, זה עולה מהמסמכי�, לא 

 23  כי לא הכרתי אותו.  ת:

 24  לא הכרת זה לא זכרת את הש� שלו, רק כשראית את המסמכי�? את הניירות?  ש:

 25  נכו%.   ת:

 26  נכו%. עכשיו תגידי לי, מי שמתכתב באי מיילי� ע� רמי זה את?  ש:

 27  זה איגור.   ת:

 28  זה את?  ש:

 29  איגור.   ת:

 30  את לא?  ש:

 31  אבל אני ידעתי על כל.   ת:

 32  הבנתי, אבל את לא שולחת אי מיילי�?ידעת,   ש:

 33  לא.   ת:
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 1אברורה עובדת, מתפקדת,  2010�2011עכשיו תגידי לשופט הנכבד שבשנת   יפה.   ש:

 2  נכו%?

 3  כ%.   ת:

 4ובאותה תקופה את בקשר ע� ספקי�, ע� לקוחות, ע� אומני�, הראש של( מלא   ש:

 5  פרטי�, נכו%?

 6  נו.   ת:

 7  לא נו, זה נכו% או לא נכו%?  ש:

 8  . כ%. כ%  ת:

 9  את עובדת ע� הרבה אומני�, סיפרת לנו פה.   ש:

 10  כ%, כ%.   ת:

 11עכשיו תראי, יש ל( במשרד מאות מסמכי�, מאות קבלות, מאות חשבוניות,   ש:

 12  מאות אי מיילי� מאותה תקופה, נכו%?

 13  כ%.   ת:

 14את כל המסמכי� וכל עכשיו, תגידי לי, את לא מביאה לחקירה במשטרה א/ פע�   ש:

 15, נכו%? את לא מביאה 2010�2011הקבלות של כל האנשי� שעבדת אית� בשני� 

 16  את כל החומרי�, נכו%?

 17עוד פע�, אני חוזרת ואומרת, כל המסמכי�, כל החומרי� זה טיפל איגור, כל מה   ת:

 18  שהוא, היו צריכי� להביא הוא היה מביא. 

 19  זה במשרד שלכ� אבל נכו%? כל המסמכי�.   ש:

 20  כ%, איגור טיפל בכל זה.   ת:

 21הבנו. אני שואל א�  –אז אני אומר ל( לא, אני שואל א� הבאת, איגור טיפל   ש:

 22  כשאת באה לחקירות במשטרה את מביאה את המסמכי�?

 23  איגור היה מביא את המסמכי�.  ת:

 24  את יודעת כמה מסמכי� הוא הביא? איזה הוא הביא?  ש:

 25  לא.   ת:

 26את יודעת שיש הרבה מסמכי� שהוא ג� לא הביא כי הוא לא התבקש להביא? לא   ש:

 27  שהוא עשה משהו לא בסדר, הוא פשוט לא הביא את הכל, את מודעת לזה?

 28  לא.   ת:

 29  לא מודעת. תגידי, כמה מסמכי� הראו ל( בכלל בחקירות?  ש:

 30  אני לא זוכרת.   ת:

 31  ארגזי�?  ש:

 �32 לי כאילו לראות את המסמכי�, כל מה אני לא זוכרת כמה מסמכי�. היו מביאי  ת:

 33  שהיו מביאי� אני הייתי מסתכלת והייתי עונה לשאלות. 
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 1עכשיו תראי, אז אמרנו, תראי, הנה פה חברי עור( די% וייס עוזר לי, אני מראה ל(   ש:

 2, זה החקירה שאת ככה מתחילה כבר מתחילה לשת/ 26.3את החקירה מיו� 

 3מראה ל( פה, תחטטי ותראי שבסו/ מראי� פעולה ע� המשטרה באופ% מלא. אני 

 4  ל( מספר מסמכי� מצומצ�, אלה המסמכי� שמראי� ל(, נכו%?

 5  בסו/ אתה מתכוו%?  ת:

 6  כ%, כ%, תראי שמתלווה לעדות של( אני פשוט,   ש:

 7  כ%,   ת:

 8  אלה המסמכי�, הנה, אלה המסמכי� שמראי� ל(, נכו%?  ש:

 9  אוקי.   ת:

 10  ק את אלה?מראי� ל( ארגז אחר של מסמכי� או ר  ש:

 11  דקה, דקה.   ת:

 12בואי נעשה מההתחלה, תספרי כמה מסמכי� יש פה ותגידי לי א� גבירתי הנכבדה   ש:

 13  זוכרת מסמכי� נוספי�?

 14  זה הוגש?  כב' הש' לוי:

 15  לא, בגלל זה היא אומרת את מספר המסמכי� אדוני. כמה מסמכי� יש ש�?  עו"ד חימי:

 16  זה מה שנתת לי?   ת:

 17  כ%.   ש:

 18  לא? כולל את זה או  ת:

 19  לא, לא כולל את ההודעה. המסמכי�.   ש:

 20  בלי ד/ הזה.  13  ת:

 21יפה, את צודקת, זה סת� ד/ של כל הצילומי�, נזרוק אותו, הוא לא רלבנטי. חו)   ש:

 22  מסמכי� האלה הראו ל( מסמכי� נוספי� אחרי� גבירתי? �13מ

 23  אני רק ספרתי את המסמכי�, כ%?  ת:

 24  אז הנה בוא תעייני,   ש:

 25בנוס/ לזה א� אתה חושב שאני זוכרת את כל המסמכי� שהראו לי אז לא. אני   ת:

 26  יכולה להגיד ל( א� המסמכי� האלה אני ראיתי, אוקי?

 27את אלה ראית, זה כתוב בהודעה. השאלה שלי היא אחרת נלי, הא� חו)   ש:

 28מהמסמכי� האלה הראו ל( עוד הרבה מסמכי� אחרי� או בכלל מסמכי� 

 29  ת?אחרי�? את  לא זוכר

 30  אני לא זוכרת.   ת:

 31  הבנתי.   ש:

 32  אני לא יכולה להגיד ל( בדיוק או היו או לא היו עוד מסמכי�.   ת:

 33  הבנתי. בסדר גמור. נמשי( ברשות(.   ש:

 34  בבקשה.  ת:
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 1אז אמרנו ככה, ששמות ומסמכי� וזה את חלשה, אבל את זוכרת ששלושה   ש:

 2  גורמי� היו אמורי� לשל� בכספי� בנוגע לדו% טבק, נכו%?

 3  נכו%.   ת:

 4עכשיו את אומרת ותספרי לנו קצת יותר, הרעיו% לשת/ את פאינה בדו% טבק זה   ש:

 5היה, ואני מצטט ל( מהפרוטוקול מה אמרת "שבאחת השיחות ע� פאינה היא 

 6אמרה שהיא רוצה להוציא כס/ מאזרבייג'% מעסקי� שלה", נכו%? כלומר את 

 7  ידעת שהיא יש לה פעילות במדינה הזאת, 

 8ני אמרתי לה על סיגריות ואחרי זה היה אמרה לזה שהיא רוצה להוציא לא, א  ת:

 9  כס/ מאזרבייג'%. 

 10  היא סיפרה ל( איזה,   ש:

 11  לא. ולא שאלתי אותה.   ת:

 12אבל היא אמרה ל( שהיא רוצה למכור ש� את העסק שלה, עסקי� שלה ולהביא   ש:

 13  כס/ כדי להשקיע את זה בדו% טבק, נכו%?

 14אה את הכס/ ואמרתי שיש עניי% של הסיגריות שבוא לא. היא אמרה שהיא מוצי  ת:

 15ניפגש ואנחנו נפגשנו אז אחרי השיחה הזאת ע� איגור ופאינה והוא סיפר על דו% 

 16טבק על הסיגריות ואז התחלנו לבדוק שהקיס הש� של הסיגריות אי אפשר לקחת 

 17  אז הבאנו סנטור. 

 18  הבנתי.   ש:

 19השיחה הזאת אני זוכרת שאני וכבוד השופט, אני מצטערת, פשוט מאוד בגלל   ת:

 20  הייתי פעמיי� בפרקליטות, זה פשוט מאוד, אוקי. 

 21הבנתי. עכשיו, א� אני מבי% נכו% שהיא אמרה ל( שהיא רוצה להביא כס/   ש:

 22  מאזרבייג'% כדי שיהיה הכס/ שיושקע בחברת הסיגריות, נכו%?

 23  כ%.   ת:

 24  בדו% טבק. עכשיו תראי, ג� איגור אומר ככה,   ש:

 25  להשיב בקול, הקול מוקלט.   י:כב' הש' לו

 26  סליחה, מצטערת.   ת:

 27  אז זה נכו%, נכו%?  ש:

 28כ%, היא רוצה, היא לא אמרה שהיא משקיעה כס/ בדו% טבק, היא אמרה, עוד פע�   ת:

 29אני חוזרת ואני אומרת בשיחה טלפונית איתה היא אמרה שהיא רוצה להוציא 

 30אמרה אוקי והחלטנו את הכס/ מאזרבייג'%, אני אמרתי שיש עניי% הזה והיא 

 31  להיפגש ולדבר על זה. 

  32 

  33 

  34 
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 1 362שורות  �26.3הבנתי. עכשיו תראי, ג� איגור מספר בחקירה שלו במשטרה ב  ש:

 2הוא אומר ככה, אני קורא בדיוק מילה במילה מה שהוא אמר, "נלי ביקשה  366עד 

 3ממני להעביר לפאינה במייל את פרטי הבנק שלי כולל פרטי חשבו% מט"ח" מט"ח 

 4מטבע חו), "כאשר שאלתי את נלי מה הסיבה והצור(, ענתה לי נלי שהייתה  זה

 5לה שיחה בארבע עיניי� ע� פאינה ופאינה הסבירה לה שיש לה עסק באזרבייג'% 

 6והיא מתכוונת למכור אותו כדי לממ% את החלק שלה בהשקעה במיז� המשות/ 

 7ירת העסק", ולכ% היא צריכה את חשבו% המט"ח שלי להעביר לש� את הכס/ ממכ

 8אז בוא נעשה את זה קצר, כדי שלא נפגע ל( בזיכרו%. את זוכרת שאת מבקשת 

 9מאיגור להעביר לפאינה במייל את פרטי הבנק שלכ� כולל חשבו% מטבע חו)? את 

 10  זוכרת? 

 11  לא.   ת:

 12  את זוכרת שפאינה היתה צריכה להעביר כס/ מאזרבייג'% לחשבו% בנק של(?  ש:

 13  לא, לא זוכרת.   ת:

 14  , א� איגור אומר את זה,תראי  ש:

 15אז תשאלו את איגור, אתה שואל אותי א� אני זוכרת, עניתי ל(, אני לא זוכרת   ת:

 16  את זה. 

 17  עכשיו תגידי לי, את ואיגור באותו זמ% בני זוג, נכו%?  ש:

 18  נכו%.   ת:

 19  לא נהגת לשקר לאיגור בענייני� כלכליי� כאלה?  ש:

 20  לא.   ת:

 21  אמרת לו,כלומר א� איגור אומר שזה מה שאת   ש:

 22  אני לא זוכרת.   ת:

 23  לאיגור לא היית משקרת.   ש:

 24  נכו%.   ת:

 25  לאחרי� כ%, תיכ/ נדבר על זה אבל לאיגור לא שיקרת. נכו%?  ש:

 26  כ%.   ת:

 27  אוקי. אז א� איגור אומר,   ש:

 28כ%, אבל זה יכול להתפרש ג� לחלק ששיקרת לאחרי� כ%, אז רק תבהירי את   כב' הש' לוי:

 29אלה שלפעמי� יש קושי בהבנת התשובה אז תבהירי התשובה של(. יש שאלות כ

 30  אותה. 

 31  אדוני, אני לא חושב שהיא תגיד פה על הדוכ% שהיא שיקרה כל הזמ%.   עו"ד חימי:

 32   אחרי זה בסיכומי� יש חשש (לא ברור)  כב' הש' לוי:

 33אי% חשש כזה אדוני, אי% חשש. אנחנו מכבדי� את אדוני ולעול� לא נעשה דבר   עו"ד חימי:

 34  צי דבר חלילה להכשיל את אדוני. ולא ח
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 1  חס וחלילה,   כב' הש' לוי:

 2  אנחנו רוצי� רק אמת.   עו"ד חימי:

 3לא שאנחנו קובעי� אמצעי� ומהימנות אדוני אבל נראה לי שכא% ה� יהיו   עו"ד וייס:

 4  ברורי�. 

 5  לא הבנתי כלו�.   ת:

 6  זה מיותר, מיותר.   כב' הש' לוי:

 7  נלי, נלי, למה את כועסת?  ש:

 8  אני לא כועסת, אני לא הבנתי פשוט.   ת:

 9  לא צרי( להבי% כל דבר. נלי, בישירות ולעניי%, א� איגור אומר את זה,   ש:

 10  אני אמרתי שאני לא זוכרת.   ת:

 11אי( את לא זוכרת? זה דבר כל כ( חשוב, את נפגשת ע� פאינה, עסק חדש, מיז�   ש:

 12  חדש, על אזרבייג'% את זוכרת?

 13  כ%.   ת:

 14  לא המצאה שלי או של גיורא אדרת. אזרבייג'%  זה  ש:

 15  עוד פע�, כל מה שאני זוכרת אני אומרת.   ת:

 16  כס/ שיבוא מאזרבייג'% את זוכרת?  ש:

 17  לא, מה שאני לא זוכרת אני אומרת שאני לא זוכרת.  ת:

 18תראי, אני אומר ל( ג� למה את, זה נכו%, כי איגור שולח אי מייל לרנית   ש:

 19ביקשת ממנו בדואר אלקטרוני מיו� קירשנבאו� מספר חשבו% מט"ח כפי ש

30.11.2010 .  20 

 21  לרנית? ולא לפאינה?  ת:

 22  לרנית.   ש:

 23  נו, אז לרנית.   ת:

 24  לא משנה, זה מגיע לפאינה, רנית ילדה גדולה, היא מקבלת את המספר,   ש:

 25תשאלו את איגור, בבקשה, על זה, עוד פע�, אנחנו חוזרי� לאותו שיחה, כל   ת:

 26  ה איגור טיפל בזה. המסמכי� וכל הדברי� האלה ז

 27מה שאני אומר ל( שאיגור אישר במשטרה שהוא שולח את האי מייל הזה ע�   ש:

 28  פרטי חשבו%, 

 29  לרנית ולא לפאינה.   ת:

 30  מאה אחוז, לרנית, את זוכרת את זה שהוא שלח את זה?  ש:

 31לרנית אני זוכרת שהייתה שיחה משהו ע� דולרי�, אבל עוד פע�, בדיוק או יורו,   ת:

 32  מי , על מה מדובר, זה יכול להגיד רק א( ורק איגור. בדיוק על 

  33 

  34 
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 1עכשיו, תסתכלי באי מייל ותגידי לשופט הנכבד שפאינה ג� מכותבת באי מייל   ש:

 2  הזה. 

 3  נו, אני רואה.   ת:

 4  אז, את אוהבת להגיד רנית רנית רנית, ג� פאינה מכותבת.   ש:

 5  עוד פע�, א� זה שלח איגור,   ת:

 6  � מכותבת?רגע, המייל של רנית ג  ש:

 7  כ%.   ת:

 8  אוקי.   ש:

 9  איגור שלח אי מייל, לא אני, אז תשאלו את איגור.   ת:

 10  כי את אמרת לו לשלוח אי מייל. כי את אמרת לו לשלוח את הפרטי�.   ש:

 11  את זה את זוכרת שאת אמרת לו לשלוח את הפרטי�?  כב' הש' לוי:

 12  לא. לא.   ת:

 13  טוב, היא לא זוכרת.   כב' הש' לוי:

 14זה השיחות שכנראה של איגור. עוד פע�, אולי כ% זה היה , אני לא זוכרת את זה,   ת:

 15  אני זוכרת שהיה זיקה, 

 16  לאיגור היה קשר ישיר ע� הגברת קירשנבאו�?  ש:

 17  ע� רנית.   ת:

 18  ע� רנית.   ש:

 19  ע� רנית.   ת:

 20  אבל ע� הגברת קירשנבאו� לא?  ש:

 21  טובי� אז כול� היו מדברי�. ג� דיברו, עוד פע� אנחנו היינו ביחסי� מאוד   ת:

 22? �30.11.2010עכשיו תגידי רק לשופט הנכבד, האי מייל באיזה תארי( נשלח? ב  ש:

 23  נכו%? רואי� ש�?

 24  דקה, איפה אתה רואה את זה?  ת:

 25  הנה, פה אני אראה ל(.   ש:

 26  , איפה אתה רואה את השנה?8:54 30.11יו� ראשו%   ת:

 27  מחלוקת לגבי השנה? את השנה, אני לא רואה את השנה, אבל יש  ש:

 28אצלי כ%, אני לא זוכרת תאריכי�, עוד פע�, איגור שלח את האי מייל, תשאלו את   ת:

 29  איגור. 

 30  . 2010אדוני, איגור אומר שזה   עו"ד וייס:

 31  א� איגור אמר, אוקי.   ת:

 32אני מקריא ל(, תראי, את רואה המסמ( הזה נרש� במשטרה וג� ה� אומרי�   ש:

 33  שאני עשיתי, זה המסמ( שה� מביאי� לעיונו, , זה לא רישו�18סומ% אד/

 34  אדוני, בבקשה, תשאלו את איגור.   ת:
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 1  טוב, הבנתי, נמשי(. איגור אומר,   ש:

 2  עוד פע�, תשאלו את איגור בבקשה.   ת:

 3  תניחו לה בעניי% הזה, היא השיבה כבר. הלאה.   כב' הש' לוי:

 4אמור להגיע אבל דבר אחד את זוכרת, שהכס/ הראשוני לדו% טבק היה   ש:

 5  מאזרבייג'%.

 6  לא, לא זוכרת. לא היה צרי( להגיע מאזרבייג'% שו� כס/.   ת:

 7  אז איגור שיקר כשהוא אמר את זה?  ש:

 8  עוד פע�, תשאלו את איגור.   ת:

 9  אני אומר ל( כעובדה שהכס/ היה אמור בהתחלה להגיע מאזרבייג'%,  ש:

 10בניירת, בבקשה תשאלו  תשאלו בבקשה את איגור, הוא טיפל בדו% טבק, הוא טיפל  ת:

 11  אותו. 

 12העדה אמרה שהיא לא זוכרת עור( די% חימי, נדמה לי שלא פע� אחת ומספיק ע�   כב' הש' לוי:

 13  העניי% הזה. כ%. עברו הלאה. 

 14תגידי לי משהו, את הרי מספרת שאת דיברת ע� פאינה על המיז� הזה של   ש:

 15  הסיגריות, נכו%? את העלית את זה. 

 16  כ%.   ת:

 17אומרת ל( יש לי עסקי� באזרבייג'% ואני רוצה למכור אות�, את זוכרת ואז היא   ש:

 18  את זה?

 19זה היה, לא מהתחלה, עוד פע�, אדוני, אני חוזרת ואומרת שיחה הראשונה   ת:

 20שהייתה על סיגריות זה היה שיחה שאמרתי לה רעיו%, היא אמרה אני מוציאה 

 21הגענו לפגישה, אני איגור  כס/ מאזרבייג'% אני ג� מעניי% אותי לדעת, הלאה, אנחנו

 22ופאינה. סיפרנו לה רעיו%, אחרי זה איגור כבר התכתב, שלח לה� את כל הדברי� 

 23  של תקציב, את הכל. 

 24  אוקי, תמשיכי.   ש:

 25זהו. זה מה שאני מספרת. וזה מה שקרה. אחרי זה כבר הגיע למצב התכתבויות,   ת:

 26  מסמכי� זה כבר איגור טיפל בזה. 

 27  הבנתי, הבנתי.   ש:

 28  יפה.   ת:

 29אגב, ג� את הסיפור הזה שכשעולה הרעיו% של הסיגריות ושפאינה אמרה ל( שיש   ש:

 30  לה כס/ שהיא רוצה להוציא מאזרבייג'% ג� סיפרת את זה בחקירה של( ע�, 

 31  אמרתי שלוש פעמי� כבר.   ת:

 32הבנתי. בסדר גמור. בסדר גמור. עכשיו תגידי לי, הטענה של( שאת קיבלת מספרי   ש:

 33  ה ואת זו שיוצרת אית� קשר, נכו%?טלפו% מפאינ

 34  נכו%.   ת:
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 1נכו%. עכשיו תראי, איגור אומר ותגידי לי א� את זוכרת וזה נכו%, הוא אומר   ש:

 2, "הבנתי מנלי שכנראה קיימת בעיה 381עד  278שורות  �26.3בהודעה שלו מה

 3לפאינה היא מכירה את העסק מאזרבייג'% ושהיא פאינה תמצא פיתרו% אחר 

 4כס/ הדרוש להשקעה. לאחר זמ% מה, תקופה די קצרה של מספר להשיג את ה

 5שבועות נלי הודיעה לי שפאינה קבעה לנו פגישה ע� ראש מועצת שומרו%", את 

 6  זוכרת את התסריט הזה?

 7אני זוכרת רק דבר אחד, שפאינה אמרה לי אני את% ל( טלפוני� של אנשי�   ת:

 8, גרשו%, גרשו%? נפגשנו, שהעבירו כס/ לדו% טבק, תצרי אית� קשר וע� שומרו%

 9  קבעו לנו פגישה והגענו לש�. 

 10  יעבירו כס/ לדו% טבק לצור( מה?  כב' הש' לוי:

 11  השקעה שלה, הצד שלה לדו% טבק.   ת:

 12  החלק שלה בדו% טבק?  כב' הש' לוי:

 13  לפני כ%, כמו שאיגור אומר, בהתחלה מחכי� לכס/ מאזרבייג'%, נכו%?  ש:

 14על זה אני לא זוכרת שהיה שיחה על אזרבייג'%  אני, עוד פע�, פע� מאה אומרת,  ת:

 15  שהיא מוציאה כס/ לדו% טבק. ספציפית לדו% טבק. 

 16  אז א� איגור אומר את זה, זה המצאה של איגור? זה לא נכו%?  ש:

 17  עוד פע�, אני לא זוכרת.   ת:

 18  את לא זוכרת, יכול להיות שכ% ויכול להיות שלא.   ש:

 19  אמרתי כמה, אני עשרות פעמי� אמרתי על זה. נכו%.   ת:

 20שזה כבר הסו/  150שורה  �4.5אוקי. עכשיו תראי, את אומרת בהודעה של( מה  ש:

 21במשטרה את אומרת ככה "פאינה אמרה תפנו אליה� ותקבלו כס/ ולא אמרה 

 22? בואי אני �4.5כמה" זה נכו% או לא נכו% מה שאמרת במשטרה לקראת הסו/ ב

 23  ל( בעיות זיכרו%, אני אקריא ל( מהתמליל, אקריא ל( כי יש 

 24היא אמרה לי לפנות אליה� ולגבי שאני אתקשר אליה� ה� יעבירו לי כס/, לגבי,   ת:

 25  את הדבר הקט%, אני נדמה לי שהיא אמרה לי כמה אני צריכה לקבל. 

 26  מה זה הדבר הקט%? לגבי הסכומי�?  כב' הש' לוי: 

 27ת טוב מאוד שאני אחרי זה חזרתי אליה כ%, לגבי הסכומי�. אחרי זה אני זוכר  ת:

 28  ואמרתי סכו� כזה וכזה קיבלתי. 

 29  היה ברור מה הסכו� ההשקעה הכולל שלה בדו% טבק?  כב' הש' לוי: 

 30  החשבו% של הסכו� של כל אחד היה צרי( להשיג,   ת:

 31  לפני כל אחד, שאת�,   כב' הש' לוי: 

 32  שדיברנו?  ת:

 33  היה צרי( להשקיע? שדיברת� ביניכ�. כמה כל אחד  כב' הש' לוי: 

 34  איגור שלח את ההשקעות,   ת:
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 1  את יודעת כמה?  כב' הש' לוי: 

 2  בדיוק לא יודעת, את זה צרי( לשאול את איגור, כי איגור טיפל בכל זה.   ת:

 3  אבל כ% היה ברור ביניכ� כל אחד כמה צרי( להשקיע.   כב' הש' לוי: 

 4  נכו%.   ת:

 5  .  50 50זה   כב' הש' לוי: 

 6  . כ%.  50 50  ת:

 7הבנתי. עכשיו, מה שהסנגור שואל אות( הא� בשיחה ביניכ% היא אמרה ל( מה   ב' הש' לוי: כ

 8  הסכומי� שכל אחד משלושת הגורמי� שאמרת יעביר ל(?

 9היא אמרה כמה אבל נדמה לי שהיא לא אמרה אצל כל אחד כמה, נדמה לי   ת:

 10  שלמשל, 

 11   אי( זה מסתדר? או שהיא אמרה או שהיא לא אמרה.  כב' הש' לוי:

 12היא אמרה לי כמה אני צריכה לקבל. אנחנו ידענו כמה אנחנו צריכי� לקבל   ת:

 13  מאנשי� כס/. אוקי? 

 14  לא הבנתי, לא.   כב' הש' לוי:

 15  היא אמרה כמה אנחנו צריכי�,   ת:

 16, עכשיו היא 50, בסדר? כל אחד צרי( להביא 100נניח שההשקעה בחברה היא   כב' הש' לוי:

 17  שלה.  �50ה גורמי� יממנו את �3אומרת ל( ש

 18  נכו%.   ת:

 19  זה מה שהסנגור שואל,  �50כמה, איזה חלק יחסי מתו( ה  כב' הש' לוי:

 20את זה אני לא זוכרת א� היא אמרה בדיוק כמה כל אחד. ידענו כמה הסכו�   ת:

 21  הכולל. 

 22  אוקי. בסדר.   כב' הש' לוי:

 23רוצה לחדד את הנקודה, אני מודה לבית המשפט הוא עזר לי בשאלות שלו. אני   ש:

 24אני רוצה להבי% כשאת הולכת לגרשו% מסיקה את יודעת כמה הוא צרי( לשלוח 

 25  ? 70? 50? 30? 20ל( בצ'ק? כמה כס/? 

 26  ה� אמרו לי כמה להוציא חשבונית ובוודאי שאני יודעת כמה אני מקבלת.   ת:

 27  תקבלי מגרשו%? את ידעת מראש כמה את  ש:

 28זה שני שלבי� שוני�. את אומרת שאת ידעת מגרשו% מסיקה כמה הוא אמור לתת   כב' הש' לוי:

 29  ל( כי הוא אמר ל( לכתוב את הסכו� על החשבונית, נכו%?

 30  נכו%.   ת:

 31מה שהסנגור שואל א� אני מבי% נכו%, א� אני אצליח עוד פע� לקלוע לדעת   כב' הש' לוי:

 �32 את ידעת כבר מהגברת קירשנבאו� מה הסכו� שהוא גדולי�, א� בשלב הקוד

 33  צרי( להעביר ל(?

 34  נדמה לי שידענו,   ת:
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 1  במשפטי� נדמה זה לא טוב.   ש:

 2  אז תשאלו את איגור, הוא,   ת:

 3  אני שואל אות(, את פה עדה. את ידעת או לא ידעת מראש?  ש:

 4  אני יודעת טוב,  ת:

 5  טת?את אמרת שלא ידעת לפני דקה לשופט, למה את מתלב  ש:

 6  כי אני לא זוכרת, אני ידעתי כמה הסכו� הכולל היה,   ת:

 7לא הכולל, אני שואל אות( א� כשאת נוסעת לגרשו% מסיקה הא� פאינה אומרת   ש:

 8  א� היא אומר ל( את המספר? 50,847ל( תלכי אליו את צריכה לקבל 

 9  כ%.   ת:

 10  את בטוחה בזה?  ש:

 11  כמעט וכ%.   ת:

 12וכ%. אז אני רוצה להגיד ל( או שפה את לא דוברת אמת או שבמשטרה את כמעט   ש:

 13לא דוברת אמת ותחליטי, יש פה תמליל של חקירה, זה לא רושמי�, זה תמליל, 

 14זה שומעי� וקלדנית מכתיבה והנה ככה היא אומרת, אומרת ל( החוקרת 

 15  , 20התמליל בעמוד  4.5.2018מתארי( 

 16  ?2018  ת:

 17שואל אות( ככה  1ני קורא ל( תקשיבי היטב החוקר מספר , סליחה. הנה א2015  ש:

 18"תגידי, כשפנית� לאפי פלס למועצה איזורית שומרו% לגרשו% ולרמי כה%, ידעת� 

 19איזה סכו� את� עומדי� לקבל מכל אחד מה� או שפאינה פשוט אמרה לכ� תפנו 

 20א אליה� ה� יעבירו אליכ� כס/", את אומרת "לא, היא אמרה תפנו, דקה, כ%, הי

 21אמרה, תתנו וכ%" החוקר ממשי( לשאול אות( "תפנו אליה�" ואת אומרת 

 22"תקבלו כס/" החוקר שואל אות( "לא רק כמה" מה את חושבת שענית ש� 

 23  בחקירה המשטרתית? את יודעת מה אמרת? "לא". 

 24  רשמנו אז חשבוניות בסכו� לפני שהגענו לש�, לפני שקיבלנו כס/.   ת:

 25את אמרת, זה ההסברי� יש לי המו% הסברי� נלי, תראי, אני מקריא ל( מה ש  ש:

 26המו% הסברי� יש לי, אבל תראי מה את אומרת, לא רק כמה? התשובה "לא" זה 

 27  מה שאת עונה. 

 28  כ%, יש ל( הסבר לזה גברת דינוביצקי? את מבינה את השאלה?  כב' הש' לוי:

 29  כ%.   ת:

 30  ש� אמרת לא ופה אמרת כנראה שכ%, אז מה נכו%?  כב' הש' לוי:

 31בגלל זה אמרתי שאני לא זוכרת בדיוק אבל לפי החשבוניות שכבר רשמנו לפני   ת:

 32  שבאנו לקבל, לפני שקיבלנו את הכס/ אז רשמנו סכו�, זה לא מהאוויר.  

  33 
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 1אוקי, אז א� ככה, א� את לא זוכרת זו תשובה טובה, אז למה במשטרה אמרת   ש:

 2  לא?

 3  אוקי.   ת:

 4  מה התשובה? לא אוקי.   ש:

 5  י לא זכרתי בדיוק, אבל אני, לא, אז אנ  ת:

 6  אז למה לא אמרת לא זכרתי בדיוק?  ש:

 7אני אמרתי, הוא אומר לא, תגידי כ% או לא. אז אמרתי שלפי החשבוניות שראיתי   ת:

 8  את החשבוניות לא יכולתי להוציא חשבונית בלי סכו� שידעתי. 

 9, הוא 30תראי, החוקר, התשובה של( הוא לא אוהב אותה אז הוא ממשי( בשורה   ש:

 10אומר "שלחתי, אוקי ותקבלו כס/ ולא אמרה כמה" ואת אומרת "נכו%" נכו%, פע� 

 11שנייה. את אומרת נכו%. ופה את אומרת ככה ואת אוהבת את המילי� נדמה לי, 

 12ואת אוהבת אולי. גברת נלי, ממ( אי אפשר לצאת, לא יודעי� כלו�, לא יודעי� 

 13  מה קרה באמת. 

 14  למה?  ת:

 15מרת, את אמרת שגברת פאינה לא אמרה ל( את הסכומי�, כי את אמרת, את א  ש:

 16עכשיו את אומרת לשופט מאיפה זה נפל מהשמיי�? אי( הוצאתי חשבונית? 

 17תסבירי לנו למה אמרת כ%? למה אמרת? אני אומר ל( מי שאמר ל( כמה כס/ הוא 

 18מעביר זה לא פאינה, זה שהגעת למסיקה הוא אמר ל( אני מעביר ככה וככה, 

 19  פי זה מה שהוא אמר, וכשהגעת לא

 20  אני לא הגעתי לאפי. לב% אד� אחד שהגעתי זה היה לגרשו%.   ת:

 21  דיברת איתו בטלפו%, דיברת ע� אפי בטלפו%,   ש:

 22  עד שהיא כבר רוצה לדייק עור( די% חימי. למה את� רוצי� למנוע ממנה?  כב' הש' לוי: 

 23  עזוב שהיא מדייקת. איגור אליו,    ש:

 24  למי?  ת:

 25  לאפי.  ש:

 26  ברנו בטלפו% ושלחנו, די  ת:

 27  והוא אמר ל(  כמה הוא שולח ל(.   ש:

 28  עוד פע� יש אי מייל איפה שאנחנו שלחנו לו את החשבונית ניכוי מס במקור.    ת:

 29טוב. נמשי(. אז א� אני מבי% בסו/ נכו% את מה שאת אומרת פה לכולנו, את יוצרת   ש:

 30ל� ורק אז אית� קשר, ע� שלושת הגורמי�, מבררת כמה ה� מתכווני� לש

 31  מוציאה חשבונית, זאת השיטה?

 32  אני התקשרתי לאנשי�, אמרתי שאני מפאינה, ה� אמרו לי להוציא חשבוניות,   ת:

 33  על כמה?  ש:

 34  עוד פע�, יש מיילי� שאנחנו שלחנו מיילי�,   ת:
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 1  את במסמכי� לא חזקה, את היית אצל גרשו%, לא דיברת איתו בטלפו%, נכו%?  ש:

 2  נכו%, היית אצלו.   ת:

 3  ואז אחרי זה את מוציאה חשבונית, נכו%?  ש:

 4  שתי חשבוניות של מג'יק טורס.   ת:

 5  ואפי דיברת איתו בטלפו% ואת מוציאה חשבוניות, נכו%?  ש:

 6  כ%.   ת:

 7כלומר זאת השיטה. את שומעת מה� ואת מוציאה את החשבונית רק אחרי שאת   ש:

 8  מדברת אית�, נכו%?

 9  נכו%. ה� אמרו מה שצרי( להוציא.   ת:

 10  יפה. יפה.   ש:

 11  וה� אמרו ל( את הסכו�?  כב' הש' לוי:

 12  ה� אמרו מה שצרי( להיות כתוב בחשבונית.   ת:

 13  ה� אמרו ל( מה צרי( להיות כתוב בחשבונית השירות שבגינו משול� התשלו�?  כב' הש' לוי:

 14  נכו%.   ת:

 15  ית?אבל מה שהסנגור שואל זה לגבי הסכו�, מי קבע את גובה הסכו� של החשבונ  כב' הש' לוי:

 16כבוד השופט, אני זוכרת, כאילו, אני ידעתי על הסכו� הכולל, אוקי? עכשיו,   ת:

 17  כנראה שזה כ% היה ככה שה� אמרו לי איזה סכו�, אוקי?

 18  בעניי%? sayול( לא היה   כב' הש' לוי:

 19  לא.   ת:

 20  לא. הסכו� שאמרו ל( קיבלת?  כב' הש' לוי:

 21  לנו. נכו% ואז הייתי מודיעה כבר לפאינה כמה כס/ קיב  ת:

 22  אוקי. כ%, עור( די% חימי.   כב' הש' לוי:

 23  א/ פע� לא הוצאת חשבונית לפני שדיברת ע� אותו גור� שהעביר ל( כס/, נכו%?  ש:

 24חשבוניות הוציא איגור, אבל אני חושבת שא/ פע� לא היה לפני, היינו מדברי�   ת:

 25  ואחרי זה היינו מוציאי�. 

 26  ית� צריכי� לקבל?יפה מאוד. יפה. מה הסכו� הכולל אגב שהי  ש:

 27  לא זוכרת.   ת:

 28  את לא זוכרת? את לא יודעת?   ש:

 29  אני לא זוכרת את הסכו�.   ת:

 30  ? לא% זה מגיע הזיכרו% של(?200? 180? 150כמה זה יכול להיות?   ש:

 31  לא, לא.   ת:

 32לא זוכרת. טוב. אגב, ג� במשטרה לא זכרת, את סיסטמתית באי הזיכרו% של(.   ש:

 33  א זוכרת?נכו%? שאת לא זוכרת את ל

 34  כ%.   ת:
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 1הבנתי. עכשיו תראי, אז אנחנו אומרי� ככה, אני רוצה לעשות תסריט, תגידי לי   ש:

 2א� הוא נכו%. כס/ מאזרבייג'% לא מגיע, אחרי זה את פונה למי? אחרי זה את 

 3  פונה, 

 4  איזה כס/ מאזרבייג'%?  ת:

 5פונה בהתחלה אוקי, את לא יודעת, זה איגור יודע. מבחינת שלושת הגורמי�, את   ש:

 6  למי?

 7מההתחלה סדר אני לא זוכרת, אני אמרתי שלוש אנשי� שאני פניתי אליה�   ת:

 8  אישית, אני דיברתי אית� אישית. 

 9  דיברת אית� אישית.   ש:

 10  כ%.   ת:

 11  אבל יש את הגור� הראשו%, את הגור� השני, את הגור� השלישי.   ש:

 12עת טוב מאוד שאני רק לב% אני סדר מי היה ראשו% שני שלישי לא זוכרת. אני יוד  ת:

 13  אד� אחד הגעתי, זה היה גרשו%. 

 14  גרשו%. והשניי� האחרי� רק דיברת בטלפו%. ואות� את זוכרת?  כב' הש' לוי: 

 15  בטלפו% שדיברתי אית�?  ת:

 16  כ%.   כב' הש' לוי:

 17  טלפו%.   ת:

 18  אז ע� מי דיברת?  כב' הש' לוי:

 19  ע� בנימי% וע� רמי.   ת:

 20  רת ע� בנימי% ואחרי זה מדברת ע� רמי. אז את גרשו% את פוגשת, מדב  ש:

 21  לא אחרי זה, אולי זה היה לפני בנימי%.   ת:

 22בואי תראי מה אומר איגור, איגור זוכר יותר והוא חזק יותר במסמכי�. איגור   ש:

 23אחרי זה מספר שבהתחלה הועברו הכספי� ממטה בנימי% ומחלפ שומרו% ורק 

 24התקבל כס/ מהגור� השלישי הוא אומר ככה, בתמליל שלו "בנוס/ עד שהתקבל 

 25  מחלפ שומרו% ובנימי%", את מסכימה ע� מה שאיגור אומר עכשיו?

 26אני מסכימה מה שאיגור מדבר כי איגור הוא הב% אד� שטיפל במסמכי� כבר פע�   ת:

 27  מאה. 

 28  לא הגיע, זה איגור יותר שולט. הבנתי, הבנתי. הוא הרי בכספי�, כמה הגיע, כמה   ש:

 29  בוודאי, בוודאי.   ת:

 30  עכשיו תראי, הקשר של( ע� רמי היה קשר טלפוני, נכו%?  ש:

 31  נכו%.   ת:

 32  עכשיו תראי, א� איגור אומר שאת העברת את החשבונית,   ש:

 33אני מניח שאדוני מכיר את החומר, השאלות, החקירה נגדית מותר להציג תיזה   כב' הש' לוי:

 34  י( להטעות, לא רק טלפוני�. אבל לא צר
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 1לא אדוני, הוא רק. היא אמרה בחקירה, אני לא רוצה להגיד, היא אמרה כבר   עו"ד וייס:

 2  בראשית, אני חושב שאי% מחלוקת על זה שלא היה. 

 3  מיילי� כ% היו.   ת:

 4  אי% חומר? אני רואה שיש תכתובת מיילי�.   כב' הש' לוי:

 5  שלא היה מפגש.   עו"ד וייס:

 6  מפגש פיזי,   ת:

 7  קשר טלפוני בלבד זה לא מדויק.   כב' הש' לוי:

 8אבל אדוני זה לא היא אמרה, זה איגור, איגור כותב בשמה העיד על זה בראשית   עו"ד וייס:

 9  וג� בנגדית . ואיגור כותב את האי מיילי�. 

 10  אבל אני יודעת שהיו מיילי�.   ת:

 11  את יודעת, אבל מי כותב אות�? לא את.   ש:

 12  היא המכותבת והיא עונה לו. זה מה שאני קורא.   וי:כב' הש' ל

 13  היא הסבירה אדוני, היא הסבירה שמי שמשיב בשמה זה איגור. נכו%?  עו"ד חימי:

 14  אבל אני ידעתי על כל אי מייל,   ת:

 15  לא אמרתי שידעת או לא ידעת,   ש:

 16, 275ות/ 274, אני מפנה אות( לת/לשאלת בית המשפטרגע, אז אני אומר ככה.   כב' הש' לוי:

 17תראו לה את זה. תראי, אני משתדל לזכור, את רואה, כתוב ש� "נלי שלו�" 

 18  "רמי שלו�, היו� אני פה",  275וחתו� רמי, ואחרי זה את עונה לו ג� בת/

 19  נכו%.   ת:

 20  מי כותב את המיילי� האלה?  כב' הש' לוי:

 21  איגור, אנחנו יושבי� במשרד.   ת:

 22  מי זה אנחנו?  כב' הש' לוי:

 23גור. יושבי� במשרד, והוא אומר נלי הגיע מייל מרמי, כתוב כא% אני אני ואי  ת:

 24  אומרת לו תענה לו ואני אומרת לו מה לענות. 

 25  הבנתי. א/ פע� לא היה ל( קשר ישיר שאת כתבת מיילי� לרמי?  כב' הש' לוי:

 26  לא,   ת:

 27  זה היה באמצעות איגור.   כב' הש' לוי:

 28  במיילי�.  כ%, אני ידעתי הכל. הכל, אני ידעתי הכל  ת:

 29  בסדר גמור, הבנתי, אוקי.   כב' הש' לוי:

 30  השאלה היא אי( אפשר לקרוא לזה אבל בסדר, הובהר העניי%.   ש:

 31  שולח% מול שולח% שלו היה ליד שולח% שלי.   ת:

 32  בסדר גמור.   ש:

 33  אדוני רוצה לעשות הפסקה לפני שאנחנו עוברי�?  עו"ד וייס:

 34  כ%, בבקשה אדוני.   ת:
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 1  צור( בוער?יש   כב' הש' לוי:

 2  כ%.   ת:

 3  העדה רוצה אולי?  עו"ד וייס:

 4  ביקשת הפסקה? מהסנגור את מבקשת הפסקה?  כב' הש' לוי:

 5  לא, לא ביקשתי, הוא שאל ואני הסכמתי.   ת:

 6  כמה זמ% נותר לחקירה?  כב' הש' לוי:

 7  שעה וחצי לער(.   עו"ד חימי:

 8  וסיימת� נושא כרגע?  כב' הש' לוי:

 9  ציה כרגע אדוני. סיימתי נושא. אני אעשה את הסלק  עו"ד חימי:

 10  בסדר? חצי שעה הפסקה סביר.  11:15, 10:45טוב, בסדר, לכמה זמ% זקוקי�?   כב' הש' לוי:

  11 

 12  (לאחר הפסקה)

  13 

 14  הדיו% התחדש לאחר הפסקה, המש( חקירה נגדית לעור( די% חימי. בבקשה.   כב' הש' לוי:

 15הקשר של( ע� רמי כה% נלי, אז אני רוצה לסכ� אית( נקודה אחת שהיא ברורה ש  ש:

 16  היה טלפוני בלבד.

 17  נכו%.   ת:

 18  א� איגור טוע% שהעברת לו חשבונית באופ% אישי הוא טועה?  ש:

 19  נכו%. אני לא מכירה.   ת:

 20  מי העביר למי? איגור טוע% שמה?  כב' הש' לוי:

 21  איגור טוע% שהיא העבירה לו את זה אישית.   עו"ד חימי:

 22  ת באופ% אישי למי?שנלי העבירה את החשבוני  כב' הש' לוי:

 23  לרמי.   עו"ד חימי:

 24  לא.   ת:

 25  אוקי, בסדר.   כב' הש' לוי:

 26עכשיו, תראי, את מספרת שכנראה העברת לרמי את החשבונית דר( פאינה, את   ש:

 27אומרת כנראה בהודעה של( במשטרה ובתמליל של החקירה הזאת, סליחה, 

 28ת משתמשת את אומרת "נדמה לי" אז א 19�20שורות  1218ובפרוטוקול עמוד 

 29כנראה בנדמה, את זוכרת למי העברת את החשבונית? אי( הגיעה החשבונית לרמי 

 30  או לא?

 31לבטוח אני לא יכולה להגיד, אבל זכור לי שאני דיברתי ע� פאינה שהיה ש� בעיה   ת:

 32ע� התשלו� שרמי שלח צ'ק והצ'ק הזה לא הגיע ואני דיברתי ע� פאינה על זה 

 33א תדבר איתו ואז עשו העברה בנקאית. לגבי ופאינה אמרה שהוא שכ% שלה, הי

 34  חשבונית אי( העברתי, אני לבטוח לא יכולה להגיד.  
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 1אוקי, עכשיו תראי, אני אומר ל( שפאינה גרה ביישוב נילי שזה מרחק חצי שעה   ש:

 2מהבית של רמי, בכלל לא שכני�, למה היית צריכה להיפגש איתו לדבר איתו פני� 

 3  ברת� בטלפו%, אני רואה מכל השיחות. מול פני� כי על דו% טבק די

 4  עוד פע�. אני זוכרת טוב מאוד שהייתה ש� בעיה ופאינה אמרה שהוא,   ת:

 5זה בסדר, אני מדבר למה היית צריכה לדבר איתו או להעביר לו את החשבונית   ש:

 6  פיזית, זה מה שאני שואל. 

 7השיחה ע� פאינה כי לא היו העברה, הוא אמר שהוא שלח צ'ק, הצ'ק לא הגיע, זה   ת:

 8  לגבי כס/. 

 9  אז לגבי החשבונית את לא זוכרת כלו�?  ש:

 10נדמה לי שאני העברתי לה חשבונית והיא העבירה לו, נדמה לי. שוב, אני לא יכולה   ת:

 11  להגיד מאה אחוז. 

 12  אי( הצ'ק הגיע בסופו של דבר?  כב' הש' לוי: 

 13  הוא עשה העברה בנקאית.   ת:

 14  לחשבו% של?  כב' הש' לוי:

 15  ורה. אבר  ת:

 16עכשיו תראי, בדואר האלקטרוני שאיגור כותב לרמי הוא אומר שאת שולחת את   ש:

 17  החשבונית בדואר, 

 18  ?275הכוונה לת/  כב' הש' לוי:

 19  לפי דעתי.  277ת/  עו"ד וייס:

 20  והוא חות� בש� איגור או נלי?  כב' הש' לוי:

 21  נלי.  עו"ד וייס: 

 22   רק לדייק, שנדע בדיוק לגבי מה הכוונה.  כב' הש' לוי:

 23לגבי החשבונית אני אמרתי לפני דקה ועכשיו אני אומרת ל( עוד פע� אני לא   ת:

 24  זוכרת בדיוק לגבי כס/ אני זוכרת את הסיפור. 

 25הבנתי, אבל עכשיו לגבי החשבונית זה מה שמעניי% אותי, יכול להיות ששלחת לה   ש:

 26  את זה בדואר בסו/, ששלחו לו את זה בדואר. 

 27  את זה צרי( לשאול את איגור.   ת:

 28הבנתי. עכשיו תראי, אני רואה מהחקירות של( ותאשרי את זה לשופט הנכבד   ש:

 29שאת מספרת על הפגישה של( ע� גרשו% מסיקה מחלפ שומרו%, התחלתי כבר 

 30  להיות כמו( ע� השמות, 

 31  יפה, זה מחלה.   ת:

 32שורות  �26.3.14בע� גרשו% מסיקה מחלפ שומרו%, את מציינת ככה בהודעה של(   ש:

 33  שגרשו% אמר בפגישה שהוא יודע על הכל, זה נכו%? זה מה שהוא אמר ל(? 79�80

 34  שאלו אותי א� גרשו% ידע אני אמרתי כ% בוודאי שהוא ידע.   ת:
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 1ואז את אומרת את המילי� האלה "גרשו% אמר בפגישה שהוא יודע על הכל" זה   ש:

 2  נכו%?

 3  נכו%.   ת:

 4שכאשר פגשת� את אפי פלס, הוא אומר ככה, אני  נמשי(. עכשיו, איגור מספר  ש:

 5"ציי% במפורש שהוא נפגש  448עד  447שורות  �26.3מצטט מההודעה של איגור מה

 6איתנו כי פאינה דיברה וברור לו מה הוא צרי( לעשות". כלומר ג� אפי אומר לכ� 

 7  שהוא יודע במה מדובר והוא יודע מה צרי( לעשות. 

 8  כול� ידעו.   ת:

 9  יו שואל אות( על גרשו%, שואל אות( על אפי. ה� ידעו?אני עכש  ש:

 10  כ%, בוודאי.   ת:

 11  ואמרו ל( את זה?  ש:

 12  בוודאי.   ת:

 13הבנתי. עכשיו תגידי לי, א� את מספרת על גרשו% ואת מספרת על אפי ואת עכשיו   ש:

 14עומדת על זה שה� ידעו וה� אמרו שה� יודעי� למה על רמי לא סיפרת במשטרה 

 15שהוא יודע מה צרי( לעשות ושהוא יודע מה הכס/ הזה והוא יודע רמי אמר לי 

 16  שהוא, 

 17  אז כנראה שלא שאלו.   ת:

 18בגלל שלא שאלו? הבנתי, מה את חושבת? המשטרה התעניינה כל כ( ברמי כה%,   ש:

 19  (לא ברור) התעניינו. 

 20אני לא חושבת, עוד פע�, אני לא חושבת כלו�, אני אמרתי ג� קוד�, כל מה   ת:

 21  אותי אני עונה. ששואלי� 

 22  אבל תגידי,   ש:

 23  א� אני יודעת או לא יודעת. או אני זוכרת או אני לא זוכרת.   ת:

 24הבנתי, אבל תגידי לי גברת נלי שזה קצת תמוה, את עדת מדינה, את מקבלת המו%   ש:

 25כס/, את צריכה לספק תמורה, ג� עכשיו בעדות של( את צריכה לספק תמורה כי 

 26  אל/, נכו%?  �180בסדר לא תקבלי הא� התובע יגיד שלא היית 

 27  אוקי.   ת:

 28  לא שומעי� את ההנהו% שלה, היא הנהנה ולא שומעי�.   עו"ד וייס:

 29  את יודעת שא� התובע יגיד שלא העדת טוב, לא תקבלי את הכס/.   ש:

 30  כ%.   ת:

 31אז עכשיו תגידי לי בבקשה, את באה למשטרה באל/ נפש לספר את הכל, את   ש:

 32  ע, אפי ידע, את בעברית פשוטה, אומרת גרשו% מסיקה יד

 33  א� אתה שואל אותי עכשיו,   ת:

  34 



  
  יפו �אביב �המשפט המחוזי בתל�יתבב

  2018מאי ב 02    מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ

  

 1381

 1  למה על רמי כה% לא אמרת שהוא ידע,   ש:

 2  כי לא שאלו, א� היו שואלי� הייתי עונה.   ת:

 3  אבל למה לא סיפרת לה� מיוזמת(? על רמי כה% שאלו אות( מיליו% שאלות,   ש:

 4  נו וכל השאלות ששאלו אני עניתי.   ת:

 5מיוזמת(? נניח שלא שאלו, למה את לא אומרת לה� מיוזמתכ�  למה לא אמרת  ש:

 6רמי כה% זה אותו סיפור, רמי כה% ידע, למה את לא אומרת לה�? למה? אי%, לא 

 7  קיי�, למה? על גרשו% כ%, על אפי כ%, למה על רמי כה% את לא אומרת שהוא ידע?

 8  התשובה שלי ברורה,   ת:

 9  שלא שאלו אות(.   ש:

 10  עונה.  ברגע ששואלי� אני  ת:

 11  אבל עכשיו אני שואל,   ש:

 12  אז תשאל אותה עכשיו.   עו"ד אב% ח%: 

 13  אז תשאל אותי.   ת:

 14אדוני לא יפריע לי. אני עכשיו שואל אות( שאלה אחרת, את באה והופכת להיות   ש:

 15עדת מדינה, את יודעת שאת צריכה לספר הכל. למה מיוזמת( את לא מספרת א� 

 16  סיפרת?זה קרה? למה? למה? למה? למה לא 

 17  כי לא שאלו, אני עניתי.   ת:

 18הבנתי, נמשי(. בשיחות של( ע� רמי כה% אני אומר ל( ואני יודע שאני אומר אני   ש:

 19יודע, מעול� לא דיברת� על דו% טבק, לא אמרת לו דו% טבק, לא אמרת לו 

 20סיגריות, לא סיגריות מתוקות, לא סיגריות תות, לא שו� דבר, לא דיברת איתו 

 21  � רמי כה%?על סיגריות ע

 22  לא, אני לא.   ת:

 23  יפה. יפה. לא אמרת לו כלו� על דו% טבק? על סיגריות? על תות?  ש:

 24  לא.   ת:

 25  שו� דבר?  ש:

 26לא. אמרתי שפאינה אמרה לי להתקשר הוא אמר אוקי, אני אמרתי אתה צרי(   ת:

 27  להעביר לי כס/. 

 28את פע� היית הבנתי. הבנתי. סיגריות לא אמרת. אוקי. נמשי(. עכשיו, תגידי לי,   ש:

 29  בשיחה משולשת, של( של רמי ושל פאינה ודיברת� על דו% טבק משהו?

 30  לא, לא נראה לי.   ת:

 31  לא נראה ל(.   ש:

 32  לא.   ת:

  33 

  34 
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 1תראי, התשובות של( משגעות אותי. כרגע אמרת לפני דקה מעול� לא נפגשתי ע�   ש:

 2  רמי כה%, 

 3  נכו%.  ת:

 4  ה, אז אל תגידי לא נראה לי. אז א� אני אומר ל( א� היית בפגישה ע� פאינה וז  ש:

 5  בשיחה משולשת, לא בפגישה. בשיחה.   ת:

 6בפגישה לא היית, בשיחת ועידה לא היית ומעול� את לא יודעת מה פאינה אמרה   ש:

 7  לרמי בהקשר של(?

 8  אני לא יודעת מה פאינה אמרה.   ת:

 9הבנתי. עכשיו תראי, אני מבי% שמאחר ולא ידעת מראש כמה רמי כה% צרי(   ש:

 10  יר ל(, אני מבי% שקוד� דיברת� בטלפו%. להעב

 11  נכו%. והוא אמר מה צרי( לרשו� בחשבונית ולא% להעביר את החשבונית.   ת:

 12  הבנתי, הבנתי. ורק אחרי שהוא דיבר אית(, את הוצאת את החשבונית?  ש:

 13  נכו%.   ת:

 14יפה. אני מראה ל( פה את החשבונית של( לרמי כה%. באיזה תארי( החשבונית   ש:

 15  הוצאה?

 16  זה הוגש?   כב' הש' לוי:

 17  בחקירה ההיא לא טרחו לאסו/ חשבוניות בעניי% הזה.   עו"ד וייס:

 18  . 30.11.2010כא% יש תארי(.   ת:

 19  . 30.11.2010  ש:

 20  נכו%, זה כא% יש תארי(, זה איגור הוציא.   ת:

 21  הבנתי. עכשיו, אני אומר ל( ג�,   ש:

 22  של מי כתב היד?  כב' הש' לוי:

 23  איגור.   ת:

 24אומר ל( שהחשבונית הזאת נרשמה בכרטסת הנהלת החשבונות של רמי אני ג�   ש:

 25  . 1.12.2010כה% כבר ביו� 

 26  אוקי.   ת:

   27 
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#>4<#  1 
 2  החלטה

 3  . 39הוגש וסומ� נ/

  4 
#>5<#  5 

 6  במעמד הנוכחי�. 2018במאי  02ניתנה והודעה היו�, 

  7 

  
  שופט, לוי ירו%

  8 

  9 

 10שלפני כ% היתה ל(, היו ל( זה אומר  �30.11עכשיו, א� הוצאת את החשבונית ב  ש:

 11  שיחות טלפו% ע� רמי כה%. 

 12  כנראה שכ%, בוודאי.   ת:

 13  אמרת כ%, כנראה, בוודאי. בוודאי.   ש:

 14  כ%, א� הוצאנו את החשבונית זה אחרי שיחות ע� רמי.   ת:

 15יפה. עכשיו תראי, יש משהו מעניי%, מאוד מעניי%, המשטרה עשתה הכל כדי שרמי   ש:

 16  והיא הוציאה ג� פלטי שיחות ואנחנו רואי� מהפלטי שיחות, כה% יואש� 

 17  בי% מי למי?   כב' הש' לוי:

 18בי% רמה כה% לעדה. אנחנו רואי� שהשיחה הראשונה מהטלפו% הסלולרי של רמי   ש:

 19, לאחר שהוא הוציא את החשבונית, לאחר שאת הוצאת �2.12.2010אלי( זה רק ב

 20לכ� ג� שיחות בטלפו% קווי ולא רק את החשבונית, אז א� אני מבי% נכו% היה 

 21  סלולרי. 

 22  ע� מיילי� ג�.   ת:

 23  כ%, מיילי� דיברנו.   ש:

 24  נעזור ל(.  �2.12המייל הוא ג� מ  עו"ד וייס:

 25  אני אעזור ל(, לאט לאט.   ש:

 26  לגבי מסמכי� בבקשה כל השאלות לאיגור.   ת:

  27 

  28 

  29 

  30 
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 1אני שואל אות(  פעמי�, 4נלי, נלי, אנחנו עכשיו לא בחיי� שכאלה, שמענו את זה   ש:

 2שאלה פשוטה, ותענה לי על זה, אני מבקש בכל לשו% של בקשה. החשבונית שאת 

 3הוצאת שאיגור הוציא, הוא בעל של(, הוא לא עושה כלו�, את יושבת לידו והוא 

 �4בפלט השיחות שהוציאה המדינה השיחה הראשונה היא מ 30.11עושה את הכל, 

 5אז מזה אני מבי% שהיו ל( שיחות ע�  ,�2.12וג� האי מייל הראשו% הוא מה 2.12

 6  . �2.12רמי כה% לפני ה

 7  בוודאי.   ת:

 8אז לפני כ% רמי  �2.12בוודאי, יפה מאוד, כלומר א� רואי� שיחות בסלולרי רק מה  ש:

 9  דיבר אית( בטלפו% קווי. 

 10לא יודעת, לא זוכרת. אבל, כאילו, אי( אני דיברתי איתו? בטלפו% שלי, בטלפו%   ת:

 11  של איגור. 

 12לא, לא, לא, בדקנו ג� את של איגור, מה שאני מנסה להגיד ל( ותעני לי תשובה   ש:

 13את ואיגור הוצאת� אותה,  �30.11ברורה שכולנו פה נדע. א� החשבונית הוצאה ב

 14, א� זה הופיע בסלולרי, כ% בפרטי לא בפרטי, �30.11אז בטוח שהיה שיחות לפני ה

 15  הנסיבות היו בוודאות, 

 16  אוקי.   ת:

 17  י, בוודאות של מאה אחוז. לא אוק  ש:

 18  מסכימה אית(.   ת:

 19  מסכימה, בסדר. עכשיו תגידי לי, מי זו דאשה?  ש:

 20  דאשה?  ת:

 21  כ%, היתה ל( עובדת בש� דאשה?  ש:

 22  כ%, מזמ%, היתה במאית.   ת:

 23  . �2010בתקופה הזאת היא עבדה אצל( ב  ש:

 24  נו, למה?  ת:

 25נתנה ל( רק מספרי� סלולריי�, עכשיו תראי, את אמרת לשופט הנכבד שפאינה   ש:

 26שהיא  27�28שורות  1210את אמרת את זה בישיבה הקודמת בפרוטוקול עמוד 

 27לא נתנה ל( מספרי� של טלפו% קווי, רק מספרי� סלולריי�. את זוכרת את זה? 

 28  אמרת את זה לפני שבועיי�. 

 29  מספרי  טלפוני� אני אמרתי שהיא נתנה.   ת:

 30  לא, סלולריי� אמרת.   ש:

 31  רתי במדויק סלולריי�?אמ  ת:

 32  כ%.   כב' הש' לוי:

  33 

  34 
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 1בואו נקרא את זה מהפרוטוקול. השופט שאל אות(, לא חס וחלילה אני או שאני   ש:

 2  חשוד, השופט שאל אות(,

 3  לא השאלה חשובה, התשובה חשובה.    כב' הש' לוי:

 4קיבלת טלפוני� ניידי� או טלפוני� קווי�? ניידי�, כבוד השופט לוי אומר ל(   ש:

 5די�? מפאינה התקשרתי אליה� אותו דבר, אז בואי נעשה אחד אחד. כ%. ניידי� ניי

 6  את אומרת לשופט, לא קיבלת טלפו% קווי. 

 7  נו, אוקי.   ת:

 8דיברת� אז אי( ידעת את הטלפו%  30.11אז בואי תסבירי לנו, אמרת לנו לפני   ש:

 9  הקווי של רמי?

 10  אולי אחרי זה ידעתי.   ת:

 11זה הנקודת מוצא שלנו. אני אומר ל( שרמי  �30.11זה לפני כ%, יש ל( חשבונית מ  ש:

 12  .�30.11התקשר אלי( בקווי לא פע� ולא פעמיי� לפני ה

 13  אוקי.   ת:

 14  לא אוקי, יכול להיות, נכו%?  ש:

 15  יכול להיות.   ת:

 16  אחרי שהוא מדבר אית(.  �30.11בטוח יכול להיות כי הוצאת את החשבונית ב  ש:

 17בוודאי כי לא הייתי מוציאה חשבונית  �30.11, מה שאני דיברתי איתו לפני עוד פע  ת:

 18  כדי לדעת מה צרי( לרשו� ש�, בוודאי שאני דיברתי איתו. 

 19את  20�22שורות  58בעמוד  2.4.14עכשיו תראי, בתמליל חקירה של( מיו�   ש:

 20  אומרת שדיברת ע� רמי, אני מצטט "אולי פעמיי�", את אומרת אולי פעמיי�, 

 21  והתכתבנו.    ת:

 22  חו), תעזבי את האי מיילי� האלה, שיגעת אותי ע� האי מיילי�,   ש:

 23  אני שיגעתי אות(?  ת:

 24שיחות, שיחות, את אומרת במשטרה רק פעמיי�, אבל כבר עכשיו זה לא נכו%, כי   ש:

 25  דיברת איתו בטלפו% קווי, ודיברת איתו בסלולרי, אז כמה פעמי� דיברת איתו?

 26  כמה פעמי� דיברתי איתו.אני לא זוכרת   ת:

 27אז למה אמרת במשטרה אולי פעמיי�? א� את לא זוכרת תגידי לא זוכרת, למה   ש:

 28  את אומרת אולי פעמיי�?

 29  אוקי.   ת:

 30  לא אוקי, מה התשובה?  ש:

 31  אני לא זוכרת כמה פעמי� דיברתי ע� רמי.   ת:

  32 

  33 

  34 
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 1ה אז למה אמרת במשטרה אולי פעמיי�? למה את אומרת פעמיי�? אנחנו פ  ש:

 2מתעסקי� בחיי� של ב% אד�, למה אמרת אולי פעמיי�? למה? א� את לא זוכרת 

 3  תגידי לא זוכרת, למה את ממציאה מספרי�?

 4  אני לא ממציאה מספרי�.   ת:

 5אז למה אמרת אולי פעמיי�? דיברת איתו לפני ג�, למה אמרת אולי פעמיי�?   ש:

 6  יכול להיות שבמשטרה אמרת דברי� כדי, 

 7  כדי מה?  ת:

 8  לרצות אות�, כדי לעשות לה� טוב? כדי  ש:

 9  לא.   ת:

 10  אז עכשיו תגידי לי, את זוכרת כמה פעמי� דיברת איתו?  ש:

 11  לא, לא זוכרת כמה פעמי� דיברתי.   ת:

 12אז עכשיו תגידי, בואי תראי, אבי חימי ראה שבסלולרי מהדו"חות שקיבלנו   ש:

 13  פעמי�.  7מהמשטרה שלא שוחחת� פעמיי� אלא לפחות 

 14  אוקי.   ת:

 15  שהיו מטלפו% קווי.  �30.11וזה לא כולל השיחות שקדמו ל  ש:

 16  אוקי.   ת:

 17  עכשיו, אני אומר ל(, ע� גרשו% מסיקה דיברת פע� אחת, נכו%?  ש:

 18  לא, הייתי בפגישה איתו.   ת:

 19  בפגישה. ע� אפי, כמה פעמי� דיברת�? ג� כ%, פע� אחת, לא יו� לימודי� ארו(.   ש:

 20  אוקי.   ת:

 21  יש ל( לדבר ע� רמי,  אז עכשיו תגידי לי מה  ש:

 22 כי היתה בעיה ע� התשלו�.   ת:

 23לא, אני מדבר עוד לפני הבעיה ע� התשלו�, עזבי, שיחות טלפו% לפני כ% אני מדבר,   ש:

 24זה לא תשלו� תיכ/ נגיע לזה, אני מבטיח ל(. מה שאני מנסה להגיד ל( שע� רמי 

 25היה כמו ע� גרשו% וע� אפי, אצל רמי הוא מדבר אית(, הוא מדבר אית( על הרבה 

 26  דברי�, הוא מדבר אית( על העסקי� של(, 

 27  איזה עסקי� שלי?  ת:

 28  מדבר אית(,   ש:

 29  על איזה עסקי� שלי הוא דיבר איתי?  ת:

 30  אני אגיד ל(, את היית חברה מאוד טובה של סג% שר התרבות, נכו%?  ש:

 31  נו.   ת:

 32  נכו%?  ש:

 33  נו.  ת:

  34 
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 1  לא נו, נכו%? כ% או לא?  ש:

 2  כ%, סג% שר התרבות מאוקראינה.   ת:

 3  את היית חברה מאוד טובה של סג% המנהל של הטלוויזיה, נכו%?  ש:

 4  איזה?   ת:

 5  באוקראינה.  ש:

 6  כ%. מה הקשר לרמי?  ת:

 7  , נכו%? לצאת לשטח, נכו%? 9את הבאת רעיו% לערו)   ש:

 8  נכו%.   ת:

 9שרמי היה צרי( להיכנס לכל מיני עסקי� אית( כי את אישה ואני אומר ל(   ש:

 10  שמכירה הרבה אנשי� בעול� ואת אוהבת כס/, 

 11  בחיי� לא.   ת:

 12  וג� הוא קצת.   ש:

 13  בחיי� לא.   ת:

 14  פעמי�? 7אז על מה דיברת� בסלולרי לפחות, על מה דיברת�   ש:

 15  עוד פע�, אני ע� רמי דיברתי רק ורק על הבעיה ע� התשלו�.  ת:

 16וחצי דקות, שלו� רמי תשל�  2פעמי�? יש לכ� שיחה למשל של  7דיברת איתו מה   ש:

 17  לי ככה וככה נגמר. 

 18  לא. הצ'ק לא הגיע.   ת:

 19  אבל אני מדבר אית( שזה לפני הצ'ק,  ש:

 20אז כנראה שעל מה שכתוב, אי% לי על מה לדבר ע� רמי, מה הקשר רמי לעסקי�   ת:

 21  שלי? 

 22  אבל תגידי לי,   ש:

 23  לעסק שלי?  ת:

 24  תגידי לי, את לא זוכרת כמה פעמי� דיברת איתו, את תזכרי על מה דיברת איתו?  ש:

 25אני בחיי�, ע� א/ אחד לא דיברתי שלהיות שות/ בעסק שלי, ולגבי אוקראינה   ת:

 26  בכלל, כאילו מה הקשר שלו לאוקראינה בכלל?

 27תראי, אני אומר ל( שאת לא רוצה חס וחלילה לפגוע ב(, את לא צמודה לאמת   ש:

 28  ע�, את עובדת על אנשי�, את משקרת על אנשי�, א/ פ

 29  כבוד השופט, אני מוכנה לעבור פוליגר/ לגבי הנושא הזה ולהגיד את האמת.   ת:

 30טוב. עכשיו את יכולה, עכשיו תתייחסי, הפוליגר/ לא קביל במשפט, עכשיו   כב' הש' לוי:

 31  תתייחסי למה שהוא אומר. 

 32על שו� עסק, במיוחד על אוקראינה, אני אני בחיי�, בחיי� לא דיברתי ע� רמי   ת:

 33  ע� א/ אחד לא דיברתי לגבי עסק של אברורה הפקות. 

 34 
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 1  את היית הרי מתהלכת כדי לקבל תקציבי� ופרויקטי�,   ש:

 2  נכו%,   ת:

 3סיפרת לכל העול� שאת המארגנת הכי טובה בעול�, המפיקה הכי טובה בעול�,   ש:

 4  סיפרת לכול� על זה. 

 5  נו.   ת:

 6  נה נכו%? היה ל( עסקי� במולדובה, היה ל( עסקי� בבלה רוס, סיפרת לפאי  ש:

 7  לא עשיתי, הופעות. הופעות.   ת:

 8  הבנתי.   ש:

 9וכבוד העור( די%, אני באמת, אברורה הפקות היתה במפה, כי המטר (לא ברור)   ת:

 10  של מדינת ישראל א/ אחד לא עשה חו) ממני. 

 11חלפ שומרו%, את זוכרת עכשיו תראי, תראי, שמרי� גרשברג מקבלת כספי� מ  ש:

 12  שהיא קיבלה כס/?

 13  כ%.   ת:

 14  למעשה כיסו את החובות של( למרי�.   ש:

 15  התחשבנות ע� מירי היה אחר לגמרי, אני ג� אמרתי את זה.   ת:

 16גברת, גברת, תראי, השופט פה לא אוהב מילות סל, התחשבנות, היית חייבת לה   ש:

 17  כס/ והעבירו לה כס/. 

 18  כ%. כ%.   ת:

 19  אז זה הכל.   ש:

 20  כ%.   ת:

 21עכשיו תגידי לי, תראי בהודעה של( למשטרה מה את אומרת, ריבו% העולמי�   ש:

 22  תראי מה את אומרת, הנה אני מגיש ל( את ההודעה של( במשטרה. 

 23  איזה תארי(?  עו"ד אב% ח%:

 24  . 26.11.2013הראשונה.   עו"ד וייס:

 25  אלא א� כ% יש חומרי� נוספי� שלא קיבלנו.  26.11.2013  ש:

 26  לפני ההסכ�.   ח%:עו"ד אב% 

 27  כ%.   עו"ד וייס:

 28, תקראי בקול ר� מה אמרת, תקראי שכולנו 144עכשיו תגידי לי, תסתכלי בשורה   ש:

 29  נשמע. 

 30  "בתאריכי� האלו לא היה לי חוב למרי� גרשברג".  ת:

 31  וזה נכו%?  ש:

 32  באיזה תאריכי�?  ת:

 33  שחלפ שילמו לה�.   כב' הש' לוי:
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 1מתעסקי� ע� תאריכי� אחרי�, מעניי%  שחלפ שילמו, באיזה תאריכי�, ה� לא  ש:

 2  אות� הכס/ שעבר למרי�. 

 3השאלה שאתה שאלת כבוד( אני רוצה לענות. ההתחשבנות ע� מרי� היה לי אחר   ת:

 4לגמרי שלא קשור לשו� דבר, אנחנו עשינו פרויקט, חלק כס/ נכנס, חלק יצא, היא 

 5יחסי�  עשתה את ההתחשבנות ע� הפרויקטי� איתי לפי הסדר שלה. היה לנו

 6למשל א� היא נסעה לשיקגו, מתקשרת אלי שעוד לא היה לי חוב אליה, היא 

 7אל/ שקל לחשבו%. הייתי  40מתקשרת אלי נלי דחו/ אני צריכה דחו/ תפקידי לי 

 8  הולכת, הייתי מפקידה. בסופו של דבר, שהתחלתי ליפול אז כ% היה לי חוב. 

 9  טוב.   ש:

 10ו% היה אמור לשמש לטובת החלק של  הגברת אז א� הכס/ הזה שחלפ שומר  כב' הש' לוי:

 11קירשנבאו� בדו% טבק, אי( זה בדיוק הול( לש� הכס/? כי הוא שול� לפקודת 

 12  גרשברג. 

 13  היא עוקצת את כול� אדוני.   עו"ד חימי:

 14  לא, אבל אני לא שאלתי אתכ�.   כב' הש' לוי:

 15  סליחה אדוני.   עו"ד חימי:

 16  כ%. אחרי זה אדוני יעלה להעיד.   כב' הש' לוי:

 17כס/ נכנס לפי החשבוניות אצלה לחשבו% ואנחנו החלטנו שאנחנו נעשה את   ת:

 18  ההתחשבנות כדי שהכס/ שאנחנו חייבי� לה אנחנו נפקיד בדו% טבק. עכשיו, ג�, 

 19  את אומרת את זה לגברת קירשנבאו�?  כב' הש' לוי:

 20  נכו%. לא, על דו% טבק,   ת:

 21  הזה?את לא מספרת לה על המעק/ הקט%   כב' הש' לוי:

 22  לא, לא, לא.   ת:

 23אבל את מבחינת( אומרת אני חייבת על חשבו% החלק של הגברת קירשנבאו�   כב' הש' לוי:

 24  בדו% טבק. 

 25  נכו%, נכו%.   ת:

 26  אז כשאת אומרת שאי% ל( חובות למרי� את משקרת.   ש:

 27  אני הרגע הסברתי.   ת:

 28ני אמרתי הסברת, בואי נמשי(, בואי נמשי(. תראי, למה אני קראתי את מה שא  ש:

 29ל(, כי בואי תראי, יש פה סיפור יפה, שואלי� אות( בחקירה הראשונה שואלי� 

 30אות( הא� חלפ שומרו% ואדו% מסיקה שילמו את החובות של( לגרשברג, את 

 31  אומרת אי% דבר כזה. 

 32  נכו%.   ת:

 33  , 131תקראי שורה   ש:

 34  לא, אי% דבר כזה.   ת:
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 1, תפתחי. את אומרת ככה, 218עד  215עכשיו את אומרת ג� בהמש(, תראי בשורה   ש:

 2  "אי% דבר כזה, א/ צ'ק מא/ חברה אחרת לא עבר אליה", למה את משקרת? 

 3  מה זאת אומרת? "א/ צ'ק אחר לא עבר אליה",  ת:

 4זאת אומרת שלמעשה את מכחישה את העניי% של שומרו%, במשטרה, בחקירה   ש:

 5  הזאת, בחקירה הראשונה. 

 6  זאת היתה החקירה הראשונה.   ת:

 7אז מה זה אומר? שבחקירה הראשונה אפשר לשקר? לא, אז תסבירי לשופט,   ש:

 8  כשאת אומרת, כשאת מגיעה למשטרה, 

 9 זה לפני חתימת ההסכ�.   ת:

 10  כ%.   עו"ד אב% ח%:

 11אז הבנתי. שניה, ואז למעשה בחקירה הראשונה, לפני שאת עדת מדינה אפשר   ש:

 12  לשקר. 

 13  זה לא קרה לי א/ פע�.   כב' הש' לוי:

 14אבל אדוני תיכ/ יראה מה כ% קרה. עכשיו תראי, את בחקירה הראשונה לא אמרת   ימי:עו"ד ח

 15  את האמת, נכו%? נכו%? בחקירה הראשונה לא אמרת את האמת, נכו%?

 16  חלקית.   ת:

 17  מה?  ש:

 18  חלקית.   ת:

 19כלומר חלק שיקרת וחלק אמרת אמת? מה את מסתכלת עליו? תעני, את שיקרת   ש:

 20  שיקרת. בחקירה הראשונה, יש דברי� ש

 21  אוקי.   ת:

 22  לא אוקי, נכו%?  ש:

 23  כ%.   ת:

 24  , 150�151נכו%. עכשיו תראי, מה יפה אצל(? תפתחי את שורות   ש:

 25  על אותו הסכ�, לפני ההסכ�.   ת:

 26וכדי לשבור את המתח אני אגיד ג� כשאת  150�151תראי מה את עושה בשורות   ש:

 27פוליגר/ זה  משקרת את מבקשת פוליגר/, כלומר זה שאמרת לשופט שאת רוצה

 28לא עושה רוש� כי את ג� במשטרה שאת משקרת את אומרת אני רוצה פוליגר/. 

 29  את חושבת שזה עושה רוש� על מישהו. 

 30  לא, אני מוכנה לעבור.   ת:

 31הבנתי, אבל למה אז ששיקרת ג� היית מוכנה לעבור פוליגר/? יש ל( כנראה איזה   ש:

 32  שיטה לשקר בפוליגר/ נכו%?

 33  אני מוכנה לעבור.   ת:

  34 
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 1  אז תגידי לי למה כשאת משקרת את ג� מבקשת פוליגר/?  ש:

 2  זה לפני הסכ�.   ת:

 3  מה?  ש:

 4  כל זה לפני,   ת:

 5הבנתי, אבל תסבירי כשאת רוצה להיראות אמינה בעיני המשטרה את ג� מבקשת   ש:

 6ג� פה פוליגר/ שאת יודעת שאת משקרת, מה הסיסטמה ולמה ג� פה ביקשת? 

 7את רוצה לעשות רוש� על מי? פה יש אנשי� שמביני� עניי%. את תמיד פוליגר/. 

 8  זה לא עושה רוש� על א/ אחד הפוליגר/ של(. 

 9  יופי.   ת:

 10  נו, זה נכו% שאבי חימי אמר? אני ג� מוכ% לעשות פוליגר/.  ש:

 11  אני ביקשתי כא% על עניי% ספציפי, נכו%?   ת:

 12  מה פוליגר/ זה תוכנית כבקשת(? זה שירי� בהזמנה?הבנתי. איזה עניי% ספציפי, ל  ש:

 13  אני,   ת:

 14  תאפשרו לה להשיב עור( די% חימי.   כב' הש' לוי:

 15  כ%, כ%.   ש:

 16  כבוד השופט, אני ביקשתי כא% על עניי% ספציפי שדיברתי אמת ואמרתי פוליגר/.   ת:

 17  איזה עניי% זה היה? את צריכה להיזכר באיזה עניי%.  ש:

 18  י שחת� או אני או איגור.שלגבי המסמכי� מ  ת:

 19  אוקי.   כב' הש' לוי:

 20  גברת, אני קורא בתהליכי� האלה לא היה לי חוב למרי� גרשברג,   ש:

 21  כ%.   ת:

 22  החוב נוצר אחרי שני הפסטיבלי� שציינתי,   ש:

 23  נכו%.   ת:

 24אני אבדוק לגבי העבודה א� עשינו אותה לגבי מה שמרי� אמרה בתאריכי� של   ש:

 25יבת לה אגורה אחת, ההיפ(. אנשי� שבאו מחו"ל ה� ההסכ� אני לא הייתי חי

 26שילמו לה במזומ%, אני אשב ואבדוק את כל הדברי� האלה ועד כמה שזכור לי אני 

 27לא עשיתי בכלל את העבודה ע� השומרו%, אולי איגור עשה את זה ואת לא יודעת? 

 28א� ידעתי, היינו יושבי� ביחד אני אבדוק את זה ו �2011אי% דבר כזה, כל דבר ב

 29  זה לא בסדר אני אדרוש פוליגר/ וכי אי% לי מה להסתיר. 

 30  נכו%.   ת:

 31  אז מה נושא אחר?   ש:

 32 לא הייתי חייבת למרי� כס/.  �2010ב  ת:

 33  טוב, המסר מוצה.   כב' הש' לוי:
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 1בסדר אדוני, נמשי( אדוני. עכשיו תראי, אז אני אומר ל( כמו שכבר סיכמנו, בלי   ש:

 2  ,�30.11ר אית( לפני הפוליגר/, סיכמנו שרמי כה% דיב

 3  נו.   ת:

 4ואני אומר ל( שאחרי שהוא מדבר אית( הוא כותב בספח של הצ'ק שלו מודל   ש:

 5  לפעילות שטח, את מבינה מה זה מודל לפעילות שטח?

 6  לא.   ת:

 7ושעשית  9אז אני אומר ל(, הפעילות שטח זה הפעילות שעשית ע� ערו)   ש:

 8  באוקראינה והיית מביאה אומני� לשטח. 

 9  איזה אומני� לשטח?  ת:

 10  את הבאת לאשדוד, הבאת לכל מיני ערי�,   ש:

 11זה לא פעילות ומודל לשטח, אני בחיי� לא יודעת מה זה, אולי תסבירו לי מה זה,   ת:

 12  כל ההופעות אני יודעת שזה הופעה. 

 13  את כל הזמ% אמרת, סיפרת לנו,    ש:

 14  נו.   ת:

 15  לוויזיה לשטח. סיפרת לנו שכל הרעיו% של( היה להביא את הערו) ט  ש:

 16  לא להופעות בחיי�.   ת:

 17  להופעות בשטח בערי� השונות זה נקרא שטח.   ש:

 18  לעול�, זה שטח? זה שטח? אולי תסבירו לי, אני לא יודעת.   ת:

 19שטח לא הכוונה א� זה באול�, א� זה באוהל, א� זה באיגלו. שטח הכוונה   ש:

 20מה שאת אומרת שיוצאי� מהאולפ% ובאי� למקו� אחר, והוא רוש� בספח את 

 21  לו.

 22בחיי� לא, קוד� כל שלחו, הוא שלח ויש את זה באי מייל, אני ראיתי, מה צרי(   ת:

 23לרשו� בחשבונית, זה דבר אחד. דבר שני, בחיי�, בחיי� אני לא עשה את שו� 

 24  עבודה ולא דיבר איתי על העסקי�. 

 25  אז על מה דיברת�?  ש:

 26  'ק. עוד פע�, אני חוזרת ואומרת, היתה בעיה ע� הצ  ת:

 27לא, הצ'ק זה יותר מאוחר, תיכ/ נגיע אליו. אני מדבר אית( לפני החשבונית   ש:

 28  הראשונה. 

 29  לא, זה מיליו% אחוז. מיליו% אחוז שלא זה על עסקי�.   ת:

 30הבנתי, את יודעת שא� תגידי פעילות שטח והוא עשה אית( עסק, לא תקבלי את   ש:

 31  אל/ שקל, זה מה שאת יודעת, נכו%? �180ה

 32  השופט, זה לא נכו%. כבוד   ת:

  33 

  34 
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 1לא נכו%, נמשי(, נמשי(. תגידי לי עכשיו, את זוכרת שרמי כה% זה נקודה מעניינת   ש:

 2  אדוני, ישית ליבו לעניי% הזה. 

 3  מה היה עד עכשיו?  כב' הש' לוי:

 4לא, עוד יותר, עכשיו עוד יותר. רמי כה% חו) ממה שרשו� בכתב האישו� שהוא   עו"ד חימי:

 5, את זוכרת את זה? שואלי� אות( �17,400 הוא העביר ל( ג� תשלומי 2העביר ל( 

 6במשטרה, המשטרה הרי לא יודעת מה לעשות, כי את� אמרת� בהתחלה השקעה 

 7את זוכרת שרמי כה% נת% ל(? שהוכנס  17,400הגיעו כל מיני מספרי�,  150, 130זה 

 8  לחשבו% של(?

 9ת עכשיו. זה איגור, אני יודעת שהוא עשה העברה, בדיוק הסכו� אני לא זוכר  ת:

 10  איגור יודע על כל התשלומי�. 

 11  איגור יודע, איגור יודע.   ש:

 12  כ%.   ת:

 13  אז אולי איגור יודע על מכר לו פעילות של שטח,   ש:

 14  איזה שטח?  ת:

 15האלה שלא מופיעי� בכתב האישו� ה�  �17,400איזה שטח? אז עכשיו תגידי לי, ה  ש:

 16האישו� (לא ברור) כי הוא נת% לה, אז לא מופיעי� אדוני, ה� לא מופיעי� בכתב 

 17? וא� אדוני �17,400על מה הוא נת% ל(? על העיניי� היפות של(? על מה זה ה

 18הייתי ממציא, חבריי היו אומרי� אי% כזה דבר, יש כזה דבר, על מה הוא מעביר 

 19  ? תגידי לנו, תני לנו הסבר. 17,400ל( 

 20אומרת, פאינה נתנה לי מספר הוא ידע, אני התקשרתי, עוד פע� אני חוזרת ו  ת:

 21  טלפו%, אני התקשרתי לרמי, 

 22  בטלפו% נייד? את לא זוכרת?  ש:

 23  לא.   ת:

 24למה קיבלת  17,400הבנתי, אז עכשיו תסבירי, הנה אני שואל שאלה פשוטה.   ש:

 25  אות�?  את יכולה להסביר?

 26 מה זאת אומרת למה קיבלתי אות�?  ת:

 27  זה לא קשור,   ש:

 28ר מה קיבלת את הכס/ הזה? לחשבו% אברורה, לא באופ% פרטי, את יודעת עבו  כב' הש' לוי:

 29  נכו%?

 30  כ%.   עו"ד חימי:

 31  את יודעת עבור מה,   כב' הש' לוי:

 32  זה פאינה נתנה לי טלפו%, הוא נת% לי העביר את הכס/ לדו% טבק.   ת:

 33  אל/ או אחרי? לא יודעת, אוקי.  �30זה היה לפני ה  כב' הש' לוי:

 34  איגור יודע יותר טוב.   ת:
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 1  אז היא אומרת שזה ג� חלק עבור, חלק נוס/ בגי% התמורה בדו% טבק.   כב' הש' לוי:

 2  תראי, את אמרת שרמי אמר ל( על מה להוציא את החשבונית, נכו%?  ש:

 3  נכו%.   ת:

 4, רשו� פה ככה "נלי שלו�, בעקבות העבודה 277עכשיו תראי, אני מראה ל( את ת/  ש:

 5פלוס מע"מ, חברת  2אל/  30על ס(  שעשית עבורנו בחו"ל נא הוציאי חשבונית

 6  ברק רעות השקעות בע"מ",

 7  נכו%.   ת:

 8רעות" ואת רושמת "אוקי, אני נמצאת בהיכל התרבות בבת י�"  15"רחוב קורל   ש:

 9לא משנה, אז עכשיו תסבירי לי פה את האי מייל הזה, את ראית אותו? קראת 

 10  אותו? ידעת אותו? 

 11  בחשבונית והיינו צריכי� לרשו� בחשבונית.הוא רש� לי מה הייתי צריכה לרשו�   ת:

 12רגע, א� הוא אמר ל( על פעילות בחו"ל מה רשמת בחשבונית? בואי נראה עוד   ש:

 13  פע� את החשבונית, 

 14, אז יש אפשרות שזה המסמ( הזה או להבדיל �30.11והחשבונית מה �5.12זה מ  כב' הש' לוי:

 15כרח משק/ את ממסמכי� אחרי� לא ירדנו מלוחות הברית שהתארי( לא בה

 16  מועד הוצאתו. 

 17אז אדוני, אולי א� המשטרה היתה אוספת את כל החשבונות שלה כמו שהיה   עו"ד וייס:

 18  מצופה ממנה, 

 19  כ%, אי אפשר להתעל� מזה, לא שלפני כ% היתה אפשרות בשמיי� אבל עכשיו,   כב' הש' לוי:

 20יות, היא מעול� לא אבל אדוני ג� לא אמרה את זה סליחה, אמרה הוצאנו חשבונ  עו"ד וייס:

 21  טענה את זה לא במשטרה ולא כא%. 

 22  טוב, אנחנו נוציא את העדה ונפתח דיו%. מה השאלה עור( די% חימי?  כב' הש' לוי: 

 23  למה כתוב? כי זה מה שאמרו לי לכתוב, הוא מה שאמר לי לכתוב.   ת:

 24  את המייל הזה? את רואה את התארי( שלו? 277אני שאלתי, את רואה את ת/  ש:

 25  כ%.   ת:

 26  מה התארי(?  ש:

 27  , 5.12תארי( כא% זה   ת:

 28ומה שאני שואל אות( אי( זה יכול  �30.11, עכשיו החשבונית היא מ5.12יפה   ש:

 29להיות שבמייל הוא אומר ל( מה לכתוב אבל החשבונית כבר כתובה, אי( זה יכול 

 30  להיות. 

 31  כבוד השופט, תשאל בבקשה את איגור, הוא הוציא את המסמכי�.   ת:

 32  ר, את לא יודעת זו תשובה מצוינת. זה התשובה של( שאת לא יודעת להסביר?בסד  ש:

 33  כ%.   ת:



  
  יפו �אביב �המשפט המחוזי בתל�יתבב

  2018מאי ב 02    מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ

  

 1395

 1אוקי. אז תסבירי לי למה את אומרת כל הזמ% ג� לשופט וג� בחלק מהפעמי�,   ש:

 2בחלק, לא תמיד, את לא מתמידה, הוא נת% לי מה צרי( לכתוב בחשבונית, אבל 

 3ואת רושמת את  �30.11ונית בהנה אנחנו רואי� שזה אחרי זה  ואת מוציאה חשב

 4המילי� של(. א� הוא אמר ל( להוציא על פעילות בחו"ל ולא את דיברת על השטח 

 5הזה, אז למה לא רשמת את מה שהוא אומר ל(? א� דיברת� על חו"ל, למה לא 

 6  רשמת את מה שהוא אמר ל(? הוא הרי צרי( להגיד ל(. 

 7  מטפל איגור. הוא יודע.  אני חוזרת ואומרת, כל המסמכי�, כל הניירת היה  ת:

 8  היו שיחות בי% איגור לרמי כה%?  כב' הש' לוי:

 9לא זכור לי. אני דיברתי איתו, אני יודעת שאני דיברתי איתו, אוקי? זה מיליו%   ת:

 10  אחוז, אבל כאילו כל ההתחשבנות בניירת זה איגור טיפל, אני וניירת לא. 

 11  ונית?אז למה אמרת לשופט שהוא אמר ל( מה לכתוב בחשב  ש:

 12  כי הוא אמר מה לכתוב בחשבונית.   ת:

 13  אולי הוא אמר לאיגור ולא ל(? כי את לא בחשבוניות, את לא יודעת.   ש:

 14  אבל הוא רש� במיילי� ג�.   ת:

 15הבנתי, אבל את לא רשמת את מה שהוא אומר ל( במיילי�, רשמת משהו אחר   ש:

 16  ל(?בחשבונית, א� הוא אומר ל( אז למה את לא עושה מה שהוא אומר 

 17  פלוס מע"מ. תשאלו את איגור, אני לא יודעת.  30  ת:

 18  את לא יודעת, אז בואי אני אגיד ל(,   ש:

 19למה אסתי (לא ברור) מבי% הדברי�? הא� עבודה שנעשתה בחו"ל לא יכולה להיות   כב' הש' לוי:

 20הפקת אירוע בנובמבר והמייל מדבר על מיקו� גיאוגרפי והחשבונית על סוג 

 21  י� סותרי�. האירוע, זה לא דבר

 22זה מה שאני אומר אדוני, אבל העדה, אני אומר ל( שרמי רצה להיכנס אית(   עו"ד חימי:

 23ואת אמרת לא עשית את הפעילות הזאת והרעיו% הזה אני  9לפעילות של ערו) 

 24  ליטשתי אותו בחו) לאר) והוא עלה לי כס/, 

 25  א/ פע� לא הייתי בחו) לאר), על מה אתה מדבר? 9אני ע� ערו)   ת:

 26את סיפרת לו סיפורי� שאת מלכה ואת המפיקה הכי טובה ושאת עושה את   ש:

 27  הרעיו% הזה באר) והוא משל� ל( וזה מה שקשור לחשבוניות. 

 28  אדוני, זה לא, אתה סת� מדבר. אדוני, זה לא. שקט.   ת:

 29אחרי זה בהקלטה שומעי� קקפוניה, תמתיני לסו/ השאלה, ההטחה, ותקשיבי   כב' הש' לוי:

 30  של( לגבי מה שהוא אומר?והתשובה 

 31  זה שקר.   ת:

 32  בבקשה. הלאה.   כב' הש' לוי:

  33 

  34 
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 1  תגידי, לשיטת(, כמה פאינה הצטרכה להשקיע בדו% טבק?  ש:

 2אני בדו% טבק, כבוד(, אני שוב וחוזרת בדו% טבק כל ההתחשבנות, כל התקציב   ת:

 3  עשה איגור, זה חברה שהייתה על ש� שלו ועל ש� רנית. 

 4  אל/,  130אני אומר ל(, תראי, איגור בהתחלה אמר   ש:

 5  כל אחד.   כב' הש' לוי:

 6  החלק של פאינה.   ש:

 7  .  50 50כל אחד.   כב' הש' לוי:

 8  אל/.  150כ%. אחרי זה יש לי הסבר טוב לזה, הוא אומר   ש:

 9  תשאלו את איגור.   ת:

 10ל רמי כל ואחרי זה למדנו בכיתה א', שעושי� את החשבו% של חלפ, של בנימי% וש  ש:

 11  אל/ שקל, את זוכרת? 24הכס/ וג� פאינה נתנה ל( 

 12  לא.   ת:

 13  את לא זוכרת את זה?  ש:

 14 לא.   ת:

 15  אל/ . �150אל/ שקל, אנחנו מגיעי� הרבה יותר מ �24אז ג� בלי ה  ש:

 16  תשאלו את איגור.   ת:

 17  נשאל את איגור, אני שואל אות(,   ש:

 18  כמה זה יצא?  כב' הש' לוי:

 19  , 180זה יצא בער(   עו"ד חימי:

 20  . �200, ואת ה�24א� לא סופרי� את ה  כב' הש' לוי:

 21ואנשי� ייקחו לכיס והיא  200והיא תעביר  130את חושבת שפאינה ילדה? יבקשו   ש:

 22  לא תדע שו� דבר? את� הרי הכל סיפורי� פה. 

 23  על דו% טבק מההתחלה דיברנו על זה שכל השאלות לאיגור.   ת:

 24מה את עדת מדינה? דו% טבק את עדת מדינה,  אוקי. אז א� זה ככה, אני שואל על  ש:

 25  א� על זה את לא יודעת כלו� אז על מה שילמו ל( כל כ( הרבה כס/?

 26  נדמה לי שהשאלה לי מופנית אליה. כ%.   כב' הש' לוי:

 27עכשיו, תראי, כל הכספי� שאת קיבלת ובטח הכספי� של רמי כה% באמצעות   ש:

 28  ו ונבלעו באברורה, זה נכו%?החברה, לא הועברו לדו% טבק מעול�, ה� נשאר

 29  לא, לא.   ת:

 30אני שמח, התשובה של( מה זה משמחת אותי. אני אומר ל( שיש לנו את המסמכי   ש:

 31  חשבו% של דו% טבק. 

 32  דו% טבק, אוקי.   ת:

 33  לא נכנס שו� כס/, הכל שקע באברורה. מה את אומרת?  ש:

 34  לא נכו%.   ת:
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 1שאבד  34,800לא נכו%. בסדר. טוב. נמשי(. עכשיו תראי, רמי שלח ל( צ'ק על ס(   ש:

 2  בדר(, נכו%?

 3  כ%, היה ש� בעיה.   ת:

 4רמי כה% במקו� הצ'ק שאת� לא מוצאי� עושה ל(  �17.1.11עכשיו, תראי, ב  ש:

 5  מברק רעות לחשבו% של אברורה.  34,800העברה בנקאית על ס( 

 6  נכו%.   ת:

 7  בנק פועלי�.  633סני/  577626אברורה זה המספר חשבו% של   ש:

 8  נכו%.   ת:

 9  . בסדר? נכו%?274ת/  ש:

 10  נכו%.   ת:

 11אוקי, עכשיו תראי, אחרי זה הצ'ק הגיע אלי(, נכו%? אחרי שהוא עשה את   ש:

 12  ההעברה הבנקאית. 

 13  מה שזכור לי כ%.   ת:

 14  תגידי לי, את הפקדת אותו?  ש:

 15  לא.   ת:

 16  ניסית נכו%, ניסית אבל.   ש:

 17  לא.   ת:

 18  את בטוחה?  ש:

 19  מיליו% אחוז.   ת:

 �20הבנתי. עכשיו תראי, מתקבל ג� צ'ק נוס/ מחברת ברק רעות השקעות ביו� ה  ש:

 21, של מי 280, 279מדובר בת/ 564והוא מופקד על ידכ� בבנק פועלי� סני/  13.1.11

 22  החשבו% הזה?

 23  של אברורה.   ת:

 24  של אברורה, שניה� בבנק פועלי�, נכו%? יש שני חשבונות?  ש:

 25  לא.   :ת

 26  כמה חשבונות? שניה� בבנק פועלי�, שתי ההפקדות האלה בבנק פועלי�,   ש:

 27  נכו%, כ%, באותו חשבו%.   ת:

 28בחשבו% של אברורה. את יכולה להראות לנו שהעברת את הכס/ לדו% טבק?   ש:

 29גבירתי יכולה לראות לנו איזה פתק, איזו הבטחה, משהו? אי% הפקדות, תראי בד/ 

 30  חשבו% של דו% טבק. 

 31עוד פע� אנחנו חוזרי� לאותה שאלה, דו% טבק איגור טיפל בחשבו% בנק ביחד ע�   ת:

 32 רנית, אוקי? אני לא הייתי בחשבו% הבנק הזה ולא טיפלתי בחשבו% הבנק הזה. 

 33  אז את לא יודעת שעבר הכס/ לדו% טבק או לא עבר?  ש:

 34  אני יודעת שהוציאו את הכס/ מהבנק הפועלי�, מתי אתה מדבר על זה?  ת:



  
  יפו �אביב �המשפט המחוזי בתל�יתבב

  2018מאי ב 02    מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ

  

 1398

 1  ינואר.   ש:

 2  אל/ שקל.  17? אני לא רואה כא% 17איפה   ת:

 3  זה החשבו% של דו% טבק גברת.   עו"ד וייס:

 4שקל בלבד. הכס/ בכלל  1790לא נכנס שו� כס/, ינואר, פברואר, מר), במר) נכנס   ש:

 5  לא עבר, את עקצת את רמי כה%.

 6  רק רגע, לא יישמע. בבקשה.   כב' הש' לוי:

 7ני לא הייתי נכנסת כי זה לא הייתי חשבו% בנק שלי, זה בחשבו% של דו% טבק א  ת:

 8חשבו% בנק של רנית ושל איגור, של דו% טבק. בתור, אני אמרתי לפני כמה דקות 

 9שאל תשאלו שאלות על החשבו% בנק שלה�, אתה אמרת לי, חשבתי שאתה נות% 

 10  לי את המספר חשבו% של אברורה הפקות איפה שרואי� שנכנס כס/. 

 11לשופט בביטחו% כל כ( גדול שהכס/ שרמי כה% הפקיד באברורה עבר  למה אמרת  ש:

 12  בוודאות לדו% טבק, 

 13  נכו%, נכו%.   ת:

 14  אז אני רוצה שתראי לי ראשית ראיה, מסמ(, שזה עבר לדו% טבק.   ש:

 15  תשאלו בבקשה את איגור כי הוא היה מנהל את החשבו%.   ת:

 16ות זה עבר? אז תחליטי, אז א� את לא יודעת, אז אי( את אומרת לשופט בוודא  ש:

 17  את יודעת או לא יודעת?

 18אני יודעת שזה עבר, ואני לא יודעת אי( זה עבר, או מזומ%, ה� הפקידו, לא יודעת,   ת:

 19  תשאלו אותו. 

 20  תראי לנו איזה הפקדה.   ש:

 21  היא אמרה.   כב' הש' לוי:

 22  אני רואה כא% הפקדות.   ת:

 23  שקל.  1790מר) בינואר את רואה? בפברואר את רואה? אני רואה ב  ש:

 24  ג� בינואר אני רואה.   ת:

 25  מה את רואה?  ש:

 26  , 37, 34, 34שקל ,  13,400  ת:

 27  זה הסכומי� שאנחנו מדברי� עליה�?  ש:

 28  תשאלו את איגור.   ת:

 29  הפקדה גברת, לא יתרה.   כב' הש' לוי:

 30  אז תשאלו את איגור בבקשה.   ת:

 31  טוב, רבותי, כ%.   כב' הש' לוי:

 32נמשי(. עכשיו תראי, חו) מזה שאת עדת מדינה שקיבלת סכו� נכבד את ג�   ש:

 33  משמשת ומופעלת כסוכנת משטרתית מספר חודשי�. את זוכרת?

 34  נו, כ%.   ת:
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 1  כ% או לא?  ש:

 2  כ%.   ת:

 3יפה. תגידי לי, כשיצאת להיפגש ע� אות� אנשי� שפעלת היית הולכת ע� טייפ?   ש:

 4  ע� איזה מכשיר?

 5  ו% על זה. יש חיסי  עו"ד אב% ח%:

 6  אי% חיסיו%.   עו"ד חימי:

 7  יש חיסיו%.   עו"ד אב% ח%:

 8  אבל העברת� לנו הקלטות.   עו"ד וייס:

 9  הקלטות יש, אני לא אומר שלא היו הקלטות,   עו"ד אב% ח%:

 10  אז אי( היא הקליטה. השאלה שלי היא אחרת,   עו"ד חימי:

 11  החיסיו% זה על השיטה.   עו"ד אב% ח%: 

 12  שיר? איפה התקינו ל( את המכשיר?מי התקי% ל( את המכ  ש:

 13  שוב, לא, זה לא, אי אפשר לענות על זה.   עו"ד אב% ח%:

 14  מה זה כל כ( מעניי% עור( די% חימי?   כב' הש' לוי:

 15  זו שיטת עבודה של המשטרה, על זה יש חיסיו%.   עו"ד אב% ח%:

 16  אדוני לא סומ( עלי?  עו"ד חימי:

 17  י, יש חיסיו% אי% מה לעשות. ג� א� אני סומ( עור( די% חימ  כב' הש' לוי:

 18  יש את ההקלטות, ההקלטות נמסרו, אי( ה� בוצעו אי אפשר להגיד.   עו"ד אב% ח%: 

 19כל מה שאני רוצה זה משהו אחר, תסכימי איתי דבר אחד, המכשיר שלא מעניי%   עו"ד חימי:

 20אותי מהו, שהקלטת באמצעותו, לא נפל מהשמיי�, נפגשת ע� אנשי משטרה, ה� 

 21  ות(, מתדרכי� א

 22  לפני הפגישות היא נפגשה.   עו"ד אב% ח%:

 23  איפה, יש לנו חומר ע� מי היא נפגשה ומה אמרו לה? יש לנו חומר כזה?  עו"ד חימי: 

 24  יש מזכרי�.   עו"ד אב% ח%:

 25  הבנתי.   עו"ד חימי:

 26  זה לא שאלה לעדה לגבי החומר.   כב' הש' לוי:

 27  תו, נכו%?עכשיו תראי, את התבקשת להיפגש ע� דאוד ולהקליט או  ש:

 28  דאוד זה גודובסקי, כ%?  כב' הש' לוי:

 29  כ%.   עו"ד חימי:

 30  שיגידו שאני שואל שאלות עליו.   כב' הש' לוי:

 31  נכו%?  ש:

 32  כ%.   ת:

 33  נכו% שעשו ל( מפגש יזו� ע� רנית קירשנבאו�?  ש:

 34  כ%.   ת:



  
  יפו �אביב �המשפט המחוזי בתל�יתבב

  2018מאי ב 02    מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ

  

 1400

 1  התבקשת ג� להקליט את אלי זרחי%, נכו%?  ש:

 2  כ%.   ת:

 3  נכו%?התבקשת להקליט את אנה רזניקוב,   ש:

 4  כ%.   ת:

 5תגידי לי, למה את רמי כה% את לא מקליטה? למה? את מקליטה את כל מי שזז,   ש:

 6  את כל מי שקשור, 

 7 נו באמת עור( די% חימי,   כב' הש' לוי:

 8  למה נו באמת אדוני? אדוני,   עו"ד חימי:

 9  את� חושבי� שהיא יזמה את המהל(?  כב' הש' לוי:

 10  תיכ/ נראה לאדוני, אדוני, אני לא משלי( את שאלותיי לריק.   עו"ד חימי:

 11  למה לא הקלטת את רמי כה%?  כב' הש' לוי:

 12  כי לא אמרו לי.   ת:

 13  מי לא אמר ל(?  כב' הש' לוי:

 14  במשטרה.   ת:

 15  משטרה, כ%, מפתיע. בבקשה עור( די% חימי.   כב' הש' לוי:

 16  . אז בואי נסכ� ככה, לא ביקשו ממ( להקליט את רמי כה%  ש:

 17  נכו%.   ת:

 18לא עשו ל( מפגש יזו� ע� רמי כה% כמו שעשית ע� רנית, לא התבקשת ליצור איתו   ש:

 19  שו� קשר, לא טלפו% לא כלו�, נכו%?

 20  נכו%.   ת:

 21  הבנתי. עכשיו, תגידי, מי זאת אנה רזניקוב?  ש:

 22  זמרת.   ת:

 23  מה היא?  ש:

 24  זמרת.   ת:

 25  זמרת. זמרת שלחו אות( להקליט אותה ואת רמי לא?  ש:

 26  מה את� רוצי� ממני? נו, בשיא הרצינות, סליחה? אדוני.   ת:

 27כ%, אני לא יודע אי( אומרי� את זה ברוסית אבל יש משפט אי% חקר לתבונת   כב' הש' לוי:

 28  סנגור, את לימדת אדכט, אני לא יכול. 

 29  הבנתי.   ת:

 30  נחכה בסבלנות, אולי בכל זאת.   כב' הש' לוי:

 31ככה, תראי מה הוא אומר "לנלי אי% רישומי� תראי, אני אומר, אומר איגור עלי(   ש:

 32טכניי� אבל היא יודעת ליצור אמו% בסביבתה" והוא אומר על עצמו שיש לו 

 33  כישורי� טכניי� וחוסר יכולת ליצור אמו%. 

 34  מי זה אומר את זה?  כב' הש' לוי:
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 1  איגור.   עו"ד חימי:

 2  איגור.   כב' הש' לוי:

 3  בסביבה.  בעל( לשעבר אומר שאת יודעת ליצור אמו%  ש:

 4  נכו%.   ת:

 5  נכו%.   ש:

 6  כל אחד ע� כישרו% שלו, אי% לי זיכרו%.   ת:

 7מה? אי% ל(, בסדר. עכשיו תראי, בתקופה ששקעת בחובות, היית צריכה לדחות   ש:

 8  תשלומי� לנושי� של(, את זוכרת את זה?

 9  נכו%.   ת:

 10 עכשיו את היית משקרת לנושי� של( כל הזמ%, מספרת לה� סיפורי אל/ לילה  ש:

 11ולילה, למה? כי את יודעת ליצור אמו% בסביבה ומה שאני אומר את יודעת לערבב 

 12  אנשי�, זה נכו%?

 13  זה דעת(. נכו%?  ת:

 14  לדעת( זה לא נכו% שאת משקרת לאנשי�?  ש:

 15  לא.   ת:

 16  טוב, בואי תראי, אליזבת התר , את מכירה אותה?  ש:

 17  אנחנו דיברנו על זה כבר.   ת:

 18  צת. כ%, אנחנו נדבר על זה עוד ק  ש:

 19  אוקי.   ת:

 20  זה סנגור אחר.   כב' הש' לוי:

 21, היא כותבת בכתב התביעה שפע� אחת את אומרת לה שאי% מי שיחתו� 33זה נ/  ש:

 22על הצ'ק, פע� הצ'ק בדואר, פע� אי% לנו פרטי חשבו%, כל הזמ% את ממציאה 

 23  סיפורי�, נכו%?

 24  נכו%. למה?  ת:

 25  למה? כי אי% ל( כס/ אז את ממציאה סיפורי�.   ש:

 26אחוז מהכיס שלי שילמתי כס/ שלא  89אחוז,  �80זה פרויקט של אלי זרחי%. אני ל  ת:

 27  קיבלתי את הכס/. ובגלל הפרויקט הזה התחלתי ליפול אדוני. 

 28  אז תגידי לי, מה הבעיה להגיד לאליזבת הזו,   ש:

 29כי אותו זרחי% לא, ע� זרחי% אמרנו עוד חודש, עוד שבועיי� אולי יעבירו כס/,   ת:

 30  ירו כס/. אולי יעב

 31  תראי יגאל פרצ'וק שהזמנת ממנו שירותי אירוח במסעדה, זוכרת?  ש:

 32  תשלומי�, שניי� שילמנו, אחד נשאר.  3  ת:

 33  כ%, נתת לו צ'ק מחשבו% מוגבל.   ש:

 34  לא, שנתתי לו צ'קי� לא היה חשבו% מוגבל.   ת:
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 1  ו. הבנתי. עכשיו, כל הזמ% הבטחת שתעבירי לו כס/ ולא העברת לו פע� אחת אפיל  ש:

 2 שילמנו, אחד נשאר.  2תשלומי�,  3לא, היו   ת:

 3  וכל הזמ% אמרת לו מחר מחר מחר מחר.   ש:

 4  כ%, כי חיכיתי לכס/.   ת:

 5  אז מה הבעיה להגיד אי% לי כס/, למה צרי( לשקר לאנשי�?  ש:

 6  אני לא שיקרתי לאנשי�.   ת:

 7קות, מונה טורס, את הגדלת ע� מונה טורס להראות לה העברות בנקאיות מפובר  ש:

 8  היית מפברקת מסמכי�, 

 9  אני?  ת:

 10  כ%, את או את ואיגור, כ%.   ש:

 11מונה טורס קיבל מהסכו� שאני נשארתי ש� חייבת, אבל הוא קיבל ג� סכו� כבר   ת:

 12מהכספי שהייתי צריכה לקבל ממשרד התפוצות ה� קיבלו חלק מהכס/ ש� ולכ% 

 13  נשארתי ש� חייבת. 

 14  מכי�?ומה לגבי הטענה שזייפת מס  כב' הש' לוי:

 15  לא.   ת:

 16  טוב.   כב' הש' לוי:

 17תראי, אומרת מונה טורס שאת סיפרת לה שהפקדת המחאות לחשבונה כאשר   ש:

 18, בתביעה שהיא מגישה, 29אלו נתגלו כזיו/ ואו כשקר גס, היא אומרת את זה בנ/

 19שאת , הייתה אומרת ל( תראי לי סו/ סו/ כי היית אומרת לה הפקדתי הפקדתי 

 20  כל מיני אישורי� לא נכוני�.  כל מיני זה, שלחת ל(

 21  יש את האישורי� שאני יכולה לראות? אני לא שלחתי שו� אישור.   ת:

 22  אבל שיקרת לה.   ש:

 23  לא, אני לא שיקרתי, שוב, אני אמרתי לה שאי% לי עכשיו, אני אשל�.   ת:

 24עכשיו תראי, ג� טרופיק טורס אומרי� שנתת לה� צ'קי� מחשבו% מוגבל   ש:

 25  לפוני�. ושהפסקת� לענות לט

 26צ'קי� שנתנו לה� זה חשבו% לא היה מוגבל עד הרגע שהפסדנו בפרויקט, אחרי   ת:

 27שהפסדנו בפרויקט כ%, חשבו% היה מוגבל, אבל לפני שנתנו צ'קי� חשבו% לא היה 

 28  מוגבל. 

 29  תגידי, אבל ידעת שהחשבו% במצב אנוש, מאיפה יגיע הכס/ לחשבו% הזה?  ש:

 30  סליחה, לא ידענו שמפסידי� בפרויקט.   ת:

 31  הבנתי, דימיטרי ברכוב, את יודעת מי זה?  ש:

 32  דימטירי? רקד%, זה אותו פרויקט של אלי זרחי%.   ת:

  33 

  34 
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 1שלא שילמת לו ככה, פע� באמתלה של  32הבנתי. תראי מה הוא אומר, בנ/  ש:

 2שהיה בחו"ל, פע� בעקבות מחלה של האב, פע� מלחמה בדרו�, פע� בעקבות 

 3בעקבות מות האב, פע� בעקבות מחלה שלה עצמה ועוד סיבות שונות. את 

 4  שלוחצי� אות( ושאי% ל( כס/ את עושה הכל כדי להוריד ממ( את הלח). 

 5  מה למשל? שאבא שלי נפטר? שאו שאני הייתי חולה? מה? הייתי בחו"ל, נכו%.   ת:

 6  עכשיו?מה זה קשור לכס/   ש:

 7  עוד פע�, אני חייבת לב% אד� הזה כס/ , נקודה.   ת:

 8  אז למה את משקרת לו? למה את לא אומרת את האמת?  ש:

 9אני לא שיקרתי. במה שיקרתי? שאבא שלי נפטר? או שאבא שלי היה אחרי   ת:

 10  אינסולט? אירוע מוחי? או שאני הייתי חולה?

 11  י משל� משכורת, מה זה הקשר?גברת, זה לא קשור לכס/, אני ג� כשאני חולה אנ  ש:

 12  יפה, יפה, אז אדוני, אני כ% חייבת לו כס/, אוקי?  ת:

 13משטרה מגיעה לבית של( וה� פוגשי�  �25.11.13בסדר. עכשיו תגידי לי משהו, ב  ש:

 14את אמא של( שהיא אמרה לה�, אמא של( אמרה לה� שאת ואיגור יצאת� ביחד 

 15  מגיעה ופוגשת את אמא של(? מהבית בבוקר. את זוכרת על היו� הזה שהמשטרה

 16  נו. לא.   ת:

 17  את לא זוכרת?  ש:

 18  נו. לא.   ת:

 19  שה� אומרי� ל(,   ש:

 20  לי?  ת:

 21  שהמשטרה אומרת ל(,   ש:

 22 לי אומרת או לאמא שלי?  ת:

 23היא אומרת למשטרה, והמשטרה בעקבות זה אומרת ל( שאת יצאת ע� איגור   ש:

 24  באותו יו� מהבית. 

 25  נו.   ת:

 26  מהבית? את יצאת איתו באותו יו�  ש:

 27  איזה יו�?  ת:

 28  , �25.11ב  ש:

 29  אני לא זוכרת את היו�, אני הייתי יוצאת ע� איגור הרבה מהבית.   ת:

 30עכשיו תראי, מה את אומרת למשטרה כשאומרי� ל( שאמא של( אמרה את זה,   ש:

 31את אומרת ככה, האמא שלי מבולבלת מזה מספר חודשי� ואת יצאת מהבית ע� 

 32  הילד ולא ע� איגור. 

 33  זה ג� יכול להיות, אמא שלי ע� סקלרוזה מאוד קשה. כ%. עד עכשיו.   ת:

  34 
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 1  שהיא לא יודעת א� איגור זה איגור או הב% או הנכד שלה?  ש:

 2  לא.   ת:

 3  בי% הנכד לאיגור?  ש:

 4פעמי� אחרי  3אדוני, אני רוצה להגיד ל( שאמא שלי אתמול למשל שאלה אותי   ת:

 5  רת שהיא אכלה. כל רבע שעה שהיא רעבה רוצה לאכול ולא זוכ

 6טוב, במשטרה לא רושמי� זכ"די� סת�, א� אמא של( היתה נראית שהיא לא   ש:

 7  מבינה כלו� מהחיי� ה� לא היו מתחשבי� בזה. 

 8  רק שיירש� שהמשטרה לא רושמי� זכ"די�.   עו"ד אב% ח%:

 9  מדברי� על שוטרי הסיור.   כב' הש' לוי:

 10( במשטרה, רנית לא עשתה את אומרת ואמרת פה בבית המשפט וג� בחקירה של  ש:

 11  שו� דבר בחברה, למה אמרת את זה? 

 12  מה זאת אומרת?  ת:

 13  למה אמרת שרנית לא היתה פעילה בחברה של דו% טבק, למה אמרת את זה?  ש:

 14  אני אמרתי שרנית לא היתה פעילה בדו% טבק?  ת:

 15  היא היתה פעילה?  ש:

 16  היא היתה בקשר ע� איגור.   ת:

 17  על דו% טבק?  ש:

 18  כ%.   ת:

 19לא עשתה שו� דבר  241עד  239שורות  �26.3.2014אני מראה ל( מההודעה של( ב  ש:

 20  בחברה, לא עשתה שו� דבר בחברה. 

 21  מתי זה היה? בהסכ� לפני החתימה?  ת:

 22  אחרי ההסכ�.   עו"ד וייס:

 23  תקריאי את הכל.   ש:

 24  אתה רוצה שאני אקריא? תקרא בעמוד השני.   עו"ד אב% ח%:

 25מעורבת בפעילות העסקית של חברת דו% טבק?  "הא� רנית קירשנבאו� היתה  ש:

 26היא היתה נציגה (לא ברור) בחברה היא היתה שותפה של איגור בחברה אבל לא 

 27עשתה שו� דבר בחברה. איגור ורנית רק היו מדברי� ביניה� איזה פרסו� יעשו 

 28  לחברה ומה צרי( לשנות כשדובק קנו את הסחורה כ( וכ(".

 29  זהו.   ת:

 30  בחברה?זה מה שהיא עשתה   ש:

 31נכו%, זה מה שאני יודעת. ה� אמרו, ה� היו מדברי� ע� איגור, רנית ואיגור היו   ת:

 32  מדברי� זה ג� אמרתי מלכתחילה. 

 33  כמה פעמי� רנית דיברה אית(?  ש:

 34  איתי? לא ספרתי.   ת:



  
  יפו �אביב �המשפט המחוזי בתל�יתבב

  2018מאי ב 02    מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ

  

 1405

 1  בער(?  ש:

 2  לא ספרתי.   ת:

 3  על מה היא היתה מדברת אית(? על דו% טבק ג�, נכו%?  ש:

 4  שאמרתי.  על הפרסו�, זה מה  ת:

 5  פרסו� של דו% טבק, לא פרסו� אחר.   ש:

 6 נכו%, נכו%, אמרתי את זה.   ת:

 7  אז כמה פעמי� היא דיברה אית(?  ש:

 8  אני לא ספרתי כמה פעמי� רנית דיברה איתי.   ת:

 9  אני אומר ל( אני ספרתי, את יודעת כמה פעמי� היא דיברה אית(?  ש:

 10  נו.   ת:

 11  פעמי�.  29  ש:

 12  ואוו.   ת:

 13  במש( איזו תקופה?  כב' הש' לוי:

 14  איזו תקופה? כ%, סליחה.   ת:

 15את יודעת כמה רנית דיברה ע� איגור? כמה שיחות את חושבת שהיא דיברה ע�   ש:

 16שיחות. ואת  327שיחות,  327איגור? כי את אמרת שהיא לא עשתה כלו� חו), 

 17  מציגה אותה כאשת קש, 

 18יברו על דובק, על הכל, אני אמרתי שרנית דיברה ע� איגור, ה� עשו פרסו�, ה� ד  ת:

 19  אני אמרתי את זה. 

 20  תגידי לי, את עכשיו פושטת רגל, נכו%?  ש:

 21  לא.   ת:

 22  למה לא עמדת בהסכ� של הפשיטת רגל?  ש:

 23  כי לא עבדתי.   ת:

 24  קיבלת משכורת מהמשטרה, מה זאת אומרת לא עבדת?  ש:

 25  אל/ שקל לחודש ויש לי משפחה מאוד גדולה עלי עכשיו.  6  ת:

 26  �, גברת, בירוח  ש:

 27  אני חייבת כס/, אני עכשיו ע� עור( די% חדש.   ת:

 28  כמה כס/ את חייבת?   ש:

 29  לא יודעת, עור( די% מטפל בזה.   ת:

 30הבנתי. תגידי לי בבקשה, את הכס/ שתקבלי מהפרקליטות את תכסי את החובות   ש:

 31  של(?

 32  חלק כ%, בוודאי.   ת:

 33  יותר?אל/ או  �180חלק כ%, הבנתי. החובות של( יותר קטני� מה  ש:

 34  יותר.   ת:
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 1יותר. הבנתי. עכשיו תראי, כשאת ואיגור נחקרי� במשטרה את� בשיא החובות   ש:

 2  כל אחד מכ�, נכו%? 2שלכ�, כמיליו% 

 3  כ%. פשיטת רגל אחרי זה הגשנו לפשיטת רגל.   ת:

 4  היית� נתוני� ללחצי� כבדי�, לאיומי� בלתי פוסקי� של הנושי� שלכ�, נכו%?  ש:

 5  דיברנו על זה.   ת:

 6  בסדר. נכו%?  ש:

 7  סליחה.   ת:

 8  עכשיו תראי, ג� העסק הקוד� של( קרס, נכו%?  ש:

 9  כ%.   ת:

 10  איזה עסק? תספרי לשופט?  ש:

 11  בית ספר בלתי פורמלי.   ת:

 12  באיזה שנה הוא קרס?  ש:

 13  '. נדמה לי. �94ב  ת:

 14תגידי לי, את יודעת כמה כס/ את� מבקשי� מהמשטרה כדי להיות עדי מדינה   ש:

 15זוכרת, זה שאת יודעת את בוודאות יודעת, את יודעת כמה באיזה שהוא שלב את 

 16  את� מבקשי�?

 17  לא.   ת:

 18את כס/ לא מעניי% אות(, לא? את עושה השקעות בדו% טבק, כס/ לא מעניי%   ש:

 19אות(? את לא יודעת שביקשת המו% המו% כס/ מהמדינה? מיליו% שקל, מיליו% 

 20  וחצי שקל ביקשת� מהמדינה.

 21  טיפל. אני? זה עור( די% שלי   ת:

 22את כאילו מעידה לש� שמיי�, לא כלו�, מיליו% וחצי שקל ביקשת� מהמשטרה,   ש:

 23  את יודעת?

 24  זה עור( די% טיפל בזה.   ת:

 25  והעור( די% לא מעדכ% אות( מה אני מבקש ומה אני לא מבקש?  ש:

 26 בסופו של דבר אמר לי.   ת:

 27  מה הוא אמר ל(?  ש:

 28  מה שהוא סיכ� ע� הפרקליטות.   ת:

 29לא מה שהוא סיכ�, מה הוא התחיל לבקש. את הרי הבית ספר הבלתי פורמלי   ש:

 30הזה של( קרס, החברות של( קרסו, אנשי� משגעי� אות( ע� החובות, את 

 31  מספרת סיפורי� וכשאת מגיעה למשטרה וואלה את רואה פה כס/. 

 32י לא, אדוני, אני רוצה להגיד ל( רק דבר אחד, סליחה, א� הייתי גונבת לא היית  ת:

 33  בחובות, אוקי? זה הכל. 



  
  יפו �אביב �המשפט המחוזי בתל�יתבב

  2018מאי ב 02    מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ

  

 1407

 1הבנתי. וכשהגעת למשטרה ראית שיש פה אפשרות לשפר את המצב, נכו%? נכו%,   ש:

 2  עכשיו תראי, נכו% או לא? 

 3את מבינה את השאלה גברת דינוביצקי? אומר ל( עור( די% חימי שהיית� במצב   כב' הש' לוי:

 4טרה והבנת כלכלי מאוד קשה, את היית במצב כלכלי מאוד קשה וכשהגעת למש

 5  שיש פוטנציאל לקבל הרבה כס/ ולכ% דרשת הרבה כס/. 

 6  לא. אני עוד פע� אומרת, לא, זה לא.   ת:

 7הא� את ידעת מה הסכו� ההתחלתי שדרש הסנגור, העור( די% של(,   כב' הש' לוי:

 8  מהפרקליטות במסגרת המשא ומת% לקראת הפיכת( לעדת מדינה?

 9  לא, אני לא ידעתי.   ת:

 10  ידעת. טוב.  לא  כב' הש' לוי:

 11  בסו/ רק אמרו לי ואז אני אמרתי עוד,   ת:

 12  בסו/ הוא אמר ל( איזה סכו�?  כב' הש' לוי:

 13  אל/ שקל כל חודש.  �6ו 180  ת:

 14  לא ניהלת משא ומת% על זה?  כב' הש' לוי:

 15  לא, לא היה.   ת:

 16  ביקשת ממנו לשפר את הסכו�?  כב' הש' לוי:

 17  לא.   ת:

 18  טוב.   כב' הש' לוי:

 19  תקופה של המשא ומת% ע� המשטרה, את ואיגור ביחד? תגידי, באותה  ש:

 20  כ%.   ת:

 21זה חודש אחרי שאת חותמת על ההסכ�,  16.4.2014הבנתי. עכשיו תראי, ביו�   ש:

 22, שחשבה על דר( 27את נפגשת ע� המשטרה מיוזמת( ואת אומרת לה� ככה, בנ/

 23ובה תחזיר חלק מהחובות למספר אנשי� שלמיטב ידיעתה והיכרותה עימ� 

 24ירו את המסר באופ% טבעי לדאוד וכ% על להחזיר חובות, כלומר את הרעיו% יעב

 25  , 433ליצור מצב שדאוד ייפגש הזאת, את הדר( הזאת את נותנת ללהב 

 26  למה את מהנהנת לתובע?  עו"ד וייס:

 27  למה את מהנהנת לתובע? למה את מסתכלת על התובע?  ש:

 28  כי זה אחד מהשיטות,   ת:

 29  זה לא שיטות.   ש:

 30  מהשיטות שדיברה המשטרה.  זה אחת  ת:

 31במהל( הפגישה  2אחת מהשיטות שהיה ע� המשטרה, האמת שזה עולה מסעי/   כב' הש' לוי:

 32  . 27נשאלה נלי אילו דרכי� והנ"ל השיבה, זה מה שעולה מנ/

 33  שחשבה על דר( ובה תחזיר חלק מהחובות וכ% הלאה,   עו"ד חימי: 



  
  יפו �אביב �המשפט המחוזי בתל�יתבב

  2018מאי ב 02    מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ

  

 1408

 1אבל זה בתשובה לשאלה, זה כרונולוגית עולה ככה, זה מה שכתוב. התיאור כאילו   כב' הש' לוי:

 2  היא יזמה את זה הוא, 

 3  רגע, מי הציע את ההצעה הזאתי? מי הציע?   ש:

 4  זה ביחד ע� המשטרה היה.   ת:

 5  מה זה ביחד? ספרי לנו אי( זה היה. רעיו% של( זה היה.  ש:

 6כול� ביחד , ג� עור( די% שלי ואז  עוד פע�, זה היה ביחד ע� השוטרי�, ישבנו  ת:

 7  דיברנו על זה והחלטה היתה כזאת. 

 8אז יש פגישה של( ביחד ע� עור( הדי%, ביחד ע� אנשי משטרה ומטכסי� עצה אי(   ש:

 9  לפעול. 

 10  נכו%, כאילו זה,   ת:

 11  אדוני, אדוני, היא כל הזמ% מסתכלת וממלמלת,   ש:

 12  תסתכלי עלי.   כב' הש' לוי:

 13  אוקי.   ת:

 14  נמאס ל( ממני? עוד קצת.   לוי:כב' הש' 

 15  כמה אנשי משטרה ישבו ש�?  ש:

 16  אני לא זוכרת את מספר האנשי� כאילו ישבנו,   ת:

 17  במזכר כתוב.   עו"ד אב% ח%:

 18  כתוב הכל.   ת:

 19כתוב העור( די% במזכר? לא כתוב על העור( די% של( במזכר, ה� הסתירו אותו,   ש:

 20  נכו%?

 21  א� הוא היה. לא הסתירו, אני לא יודע   עו"ד אב% ח%:

 22  היינו בחדר בלהב ש� כולנו.   ת:

 23  מה זה ההתלחששות הזאת, לא הבנתי, למה את מדברת בלחישה? תדברי רגיל.   ש:

 24  כל מה שאת אומרת את יכולה וצריכה לומר בקול.   כב' הש' לוי:

 25  אוקי.   ת:

 26רת א� זה סודות, התובע יגיד שזה חסוי ולא תצטרכי לומר, אבל מה שאת אומ  כב' הש' לוי:

 27  תעידי בקול ר�. שאלו אות( א� העור( די% היה באותה פגישה?

 28היו ש� כמה פגישות, אני כבר לא יכולה להגיד בפדנטי לכל פגישה ופגישה, היו   ת:

 29  ש� כמה. 

 30אדוני, אני לא שמעתי את התשובה שלה, משו� מה שאני רציתי לשאול אותה על   ש:

 31  זה, 

 32ובחלק הוא כ% ובחלק לא. היא לא יודעת להגיד היא אומרת שהיו כמה פגישות   כב' הש' לוי:

 33  בדיוק באיזה כ% ובאיזה לא. 

 34  אז שאדוני ידע שג� על זה אי% חומר חקירה, שיראו מזכר שהעור( די% נכח.   עו"ד וייס:
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 1  תשאירו משהו לסיכומי�. בסדר, זה עולה מהדברי� שלה.   כב' הש' לוי:

 2אדוני, רק בשביל שיהיה בפרוטוקול כי אחרי זה אנחנו לא נזכור, חברי אומר היא   עו"ד חימי:

 3  לא יודעת שהיא אומרת על העור( די% היא לא יודעת, 

 4  היו כמה פגישות.   ת:

 5אז אתה יוצא מנקודת הנחה, רק תגיד לשופט היא לא יודעת כלו�, תגיד לו את   עו"ד חימי:

 6  זה בקול ר�.

 7  לא, לא.   כב' הש' לוי:

 8אז מה הוא אומר? לא ידעתי א� העור( די% היה או לא היה? כי העור( די% לא   עו"ד חימי:

 9  מצוי% בש�, אז הוא אומר היא לא יודעת, היא מתבלבלת כנראה. שיחליטו. 

 10  היו כמה פגישות.   ת:

 11  בסדר, יחליטו עד הסיכומי�, בינתיי� תסיימו את החקירה.   כב' הש' לוי:

 12  די% היה נוכח בחלק מהפגישות, נכו%? בינתיי� העור(  עו"ד חימי:

 13  מההתחלה, כ%.   ת:

 14כ%, יפה. עכשיו, אני אומר ל( שאת לא חשבת בכלל אי( להפליל את דאוד, מה   ש:

 15שעניי% אות( זה להחזיר את החובות של(, את ניצלת את משטרת ישראל להחזיר 

 16  את החובות של(, מה את אומרת על זה?

 17  לא.   ת:

 18ובעת החזר חוב ע� אנה קפילובסקי, המשטרה נותנת ל( את ק �21.5.14תראי, ב  ש:

 19  , נכו%?2 10,000,  11באותו יו� בשעה 

 20  כ%.   ת:

 21ואז באותו יו�, בשעות אחר הצהריי� את מתקשרת לשוטר קוג% וככה הוא כותב   ש:

 22, אני מבקש להגיש את זה.  ושאלה מתי ממשיכי� בתוכנית 22.5במזכר שלו מיו� 

 23  מעשה. מה זה מתי מתחילי� את תוכנית ההפעלה?ל 433הפעלה, אז ראש להב 

 24  לא הוגש, כ%?  כב' הש' לוי:

 25  לא הוגש.   עו"ד אב% ח%:

   26 
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#>6<#  1 
 2  החלטה

 3  . 41הוגש וסומ� נ/

  4 
#>7<#  5 

 6  במעמד הנוכחי�. 2018במאי  02ניתנה והודעה היו�, 

  7 

  
  שופט, לוי ירו%

  8 

  9 

 10שקל וכבר  10,000קיבלת תראי מה רשו� פה, אתמול אחר הצהריי� אחרי שכבר   ש:

 11החזרת חוב, אתמול אחר הצהריי� התקשרה אלי נלי ושאלה מתי ממשיכי� 

 12בתוכנית הפעלה. תגידי, מי פה, את ראש להב? אני לא מבי%, למה שאלת אותו? 

 13  את רוצה להחזיר חובות, זה מה שמעניי% אות(, את מנצלת את המשטרה. 

 14  אוקי, יכולה לענות?  ת:

 15  רצוי אפילו.   ש:

 16הייתי צריכה לטוס וה� ידעו אז הייתי צריכה כאילו לדבר אית�, לשאול מתי   ת:

 17  שאני צריכה להיות באר). 

 18אוקי. תגידי לי, האנשי� האלה ששילמת לה� כס/ מהמשטרה, ה� היו ברשימת   ש:

 19  החייבי� , ברשימת הנושי� של(, נכו%?

 20  מה זאת אומרת נושי�? לא הבנתי אות(.   ת:

 21  חייבת לה� כס/. נושי�. אנשי� שאת   ש:

 22 אנשי� שאת חייבת לה� כס/.   כב' הש' לוי:

 23  חלק כ%.   ת:

 24  וכשעשית אות� בפשיטת רגל, הכנסת אות� לרשימה.   ש:

 25  לא.   ת:

 26  כי המדינה כבר שילמה ל(.   ש:

 27  לא.   ת:

 28  למה לא הכנסת אות�?  ש:

 29  כי פשיטת רגל עשיתי אחרי, התחלתי לטפל בזה אחרי הסכ�, אחרי הכל.   ת:

 30  תגידי, ג� המשטרה עזרה ל( בזה, נכו%? הבנתי,  ש:

 31  במה?  ת:
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 1  בהליכי� של הפשיטת רגל.   ש:

 2  לא, שו� דבר.   ת:

 3  לא דיברו אית( על זה?  ש:

 4  שו� דבר, שו� דבר לא עזרה בשו� דבר.   ת:

 5לצור( החזרת חוב,  2 5,000את מקבלת  �26.5.15הבנתי, נמשי(. עכשיו תראי, ב  ש:

 6  לשל� חוב? 5,000ת זוכרת שאת מקבלת , נכו%? א�26.5יש לנו פה מזכר מה

 7  כ%.   ת:

 8את שואלת את המשטרה כ(, אני רוצה  �27.5עכשיו תראי, ואז יו� לאחר מכ%, ב  ש:

 9  להגיש. 

  10 
#>8<#  11 

 12  החלטה

 13  . 42הוגש וסומ� נ/

  14 
#>9<#  15 

 16  במעמד הנוכחי�. 2018במאי  02ניתנה והודעה היו�, 

  17 

  
  שופט, לוי ירו%

  18 

  19 

 20כתוב פה, שוחחתי ע� נלי היו� ואמרתי אליה שמחר יגיע אליה חוקר מצוות   ש:

 21ויקבע  9החקירה וימסור לידה את הכס/, קבענו שהחוקר יתקשר אליה בשעה 

 22וחצי בבאר שבע, הנ"ל שאלה אותי א� אפשר להתקשר לאנשי�  9עימה לשעה 

 23 שהיא מחזירה לה� כספי� כדי לשאול את מספר החשבו% שלה�, השבתי לה

 24  בחיוב. למה שאלת?

 25  כדי לא לתת לה� במזומ%, להעביר לה� כס/ בחשבו% בנק.   ת:

 26  למה? פחדת שלא יאמינו שאת מעבירה לה� את הכס/?  ש:

 27  לא.   ת:

 28  אז למה רצית את מספר החשבו%?  ש:

 29  לא להיפגש אית�, אלא להעביר לה� את הכס/.   ת:

  30 

  31 
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 1יו� את מתקשרת לחוקר, הבנתי, הבנתי. עכשיו, תראי משהו יפהפה, ואז באותו   ש:

 2  . �27.5.14מגיש עוד מזכר מאלישע קוג% מה

  3 

#>10<#  4 
 5  החלטה

 6  . 43הוגש וסומ� נ/

  7 
#>11<#  8 

 9  במעמד הנוכחי�. 2018במאי  02ניתנה והודעה היו�, 

  10 

  
  שופט, לוי ירו%

  11 

  12 

 13התקשרה אלי נלי ומסרה שחשבה על כ( והיא הגיעה למסקנה שיש להחזיר   ש:

 14הבאי� המקורבי� לדאוד גודובסקי ולחברת הכנסת פאינה כספי� לאנשי� 

 15, 2 1,500, איגור קרסוקובסקי מנחה רדיו 2 1,500קירשנבאו�, ולדי בליידב זמר 

 16לוניה לא יודעת ש� משפחתה מקורבת לרנית קירשנבאו�, ביתה של פאינה לוותה 

 17ליה . בנוס/ הציעה שתיצור קשר ע� דאוד והוא אולי יאמר שע2 2,000ממנו כס/ 

 18להשיב כספי� לאנשי� אחרי�. פסלתי הצעה זו. עכשיו תראי, אני רוצה להבי% 

 19אות(, אני חושב שאת גאונה. את יש ל( חובות, את אומרת לאנשי� את השמות, 

 20  למשטרה, ואת מצפה שיתנו ל( כס/ כדי לפתור ל( את הבעיות של(, 

 21  כבוד השופט,   ת:

 22  גברת, את מעלה רעיונות.   ש:

 23  ע� המשטרה אנחנו,  זה היה ביחד  ת:

 24  תדברי בקול ר�, סליחה אדוני,   ש:

 25  אנחנו ג� דיברנו עכשיו על זה,   ת:

 26  בסדר, אז מה הבעיה?  כב' הש' לוי:

 27  לא, על זה היה התכנו% ביחד ע� המשטרה.   ת:

 28כ%, אבל מה שהוא מנסה לומר ל(, הוא אומר את, ההצעות האלה ה� בעצ� כדי   כב' הש' לוי:

 29  במשטרה כדי להחזיר את החוב של(, להחזיר, עשית שימוש 

 30  לא.   ת:

  31 
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 1  רק רגע. ולא כדי באמת לעזור למשטרה במטרות שלה.   כב' הש' לוי:

 2  לא נכו%.   ת:

 3תגידי לי, השופט לפעמי�, לא לפעמי�, תמיד, הוא מנסה לדייק ולדעת את כל   ש:

 4התשובות אבל ג� לי יש שאלה בעקבות השאלה של השופט. התקשרה אלי נלי 

 5חשבה על כ( והגיעה למסקנה, תגידי לי, מישהו מינה אות( להיות ראש ומסרה ש

 6צוות החקירה? את חושבת, את מגיעה למסקנות, מכוח מה? מכוח מה את 

 7  מפעילה את המשטרה? אני לא מבי% את זה. 

 8  זה היתה החלטה ביחד,   ת:

 9  הוא שואל מדוע עשית את זה. מדוע יזמת את השיחה.   כב' הש' לוי:

 10  אני יזמתי את השיחה? זה המש( השיחות ע� הצוות משטרתי. א�   ת:

 11  מה זה המש(? את יוזמת, לא המש(, את יוזמת,   ש:

 12  לא, לא יזמתי.   ת:

 13  כל הרעיונות זה הכל, חו) מלהגיד את האמת ולשל� חובות.   ש:

 14  לא יזמתי.   ת:

 15  לצור( מה היה תשלו� החוב הזה?  כב' הש' לוי:

 16  כס/. כדי יצא שמועה שאני משלמת   ת:

 17  ואז מה יקרה?  כב' הש' לוי:

 18  אז ה� יהיו בקשר, זה תוכנית משטרתית היה.   ת:

 19  ואז מה יקרה?  כב' הש' לוי:

 20  אז דאוד היה (לא ברור)   ת:

 21  תרימי את הקול, זה בסדר.   כב' הש' לוי:

 22  ה� היו כאילו ידעו שאני משלמת והיו נפגשי� איתי.  ת:

 23  היו נפגשי� אית(, ולכ% הצעת את,   כב' הש' לוי:

 24  לא, זה היה תוכנית של,   ת:

 25  חלק מהתוכנית של המשטרה.   כב' הש' לוי:

 26  כ%.   ת:

 27  בסדר, כ%, זו התשובה שלה. כ%.   כב' הש' לוי:

 28אבל כתוב פה במזכר הזה ואדוני כבוד השופט בטח קרא את זה שהמשטרה לא   ש:

 29  להסכי�?הסכימה, א� זה הצעה שלה� למה היא צריכה לא 

 30  למה לא הסכימה? תקרא.   עו"ד אב% ח%:

 31  לא הסכימה, כ%, לא הסכימה.   עו"ד חימי:

 32  במה לא הסכימה?  עו"ד אב% ח%:

 33  להחזיר את הכס/ הזה לאנשי�.   עו"ד וייס:

  34 
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 1  את שילמת את הכס/ הזה בסו/ לאנשי�? את נפגשת אית�?  עו"ד חימי:

 2  תקרא עד הסו/ בבקשה.   ת:

 3  אות� אנשי�?תגידי לי, נפגשת ע�   ש:

 4  כ%, נפגשתי.   ת:

 5  שילמת לה� את הכס/?  ש:

 6  כ%, העברתי בחשבו% בנק.   ת:

 7  לאנשי� האלה שציינת?  ש:

 8 נכו%.   ת:

 9שלושת האנשי� האלה? תסתכלי, הנה, עכשיו את מסתכלת, את עונה לפני שאת   ש:

 10  מסתכלת. 

 11  כ%.   ת:

 12  לשלושת�?  ש:

 13  כ%.   ת:

 14  קי וללוניה?לולדי בלייב, לאיגור קרסקובס  כב' הש' לוי:

 15  כ%.   ת:

 16  ממי קיבלת את הכס/?  ש:

 17  מהמשטרה.  ת:

 18  ממי במשטרה? כי אי% לנו על זה זכ"די�. על ההחזרי� הספציפיי� אי% לנו.   ש:

 19  הא� זכור ל( ממי במשטרה קיבלת את הכספי� האלה?  כב' הש' לוי:

 20  לא. שמות לא. לא.   ת:

 21כמה? את יכולה להגיד  כמה כספי� קיבלת בכלל כדי להחזיר אות� טיפי% טיפי%,  ש:

 22  לנו מספרי�?

 23  אל/ שקל.  15אל/,  15או  10מאה,   ת:

 24  מה זה מאה שאמרת מקוד�? אמרת מאה,   ש:

 25  . 15או  10מה אמרתי? לא אמרתי מאה.   ת:

 26  כ%.   כב' הש' לוי:

 27  איזה מאה?   ת:

 28  כ%, נמשי(.   כב' הש' לוי:

 29את מספרת למשטרה  שהוציאו עלי( חוזה, את זוכרת את  �23.7.2014לי, ב תגידי  ש:

 30  זה?

 31  די מיותר הנו% הזה.    כב' הש' לוי:

 32  זה מיותר נו.   ת:

 33  , ככה אני יכול לסמו( עליכ�? 26הוא בדיוק נ/ 43נ/  כב' הש' לוי:

 34  אנחנו לא עקפנו אדוני.   עו"ד וייס:
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 1  זה בטוח לא הוגש?  כב' הש' לוי:

 2  לא.   עו"ד וייס:

 3  לדעתי לא הגשנו.   עו"ד אב% ח%:

 4  טוב, כ% מה השאלה?  כב' הש' לוי:

 5  את זוכרת שאת הולכת למשטרה ואומרת שהוציאו ל( חוזה?  ש:

 6  כ%.   ת:

 7  ה� אומרי� ל( ללכת להתלונ% בתחנת המשטרה המקומית, מה עשית ע� זה?  ש:

  8 

#>12<#  9 
 10  החלטה

 11  . 44הוגש וסומ� נ/

  12 
#>13<#  13 

 14  במעמד הנוכחי�. 2018במאי  02ניתנה והודעה היו�, 

  15 

  
  שופט, לוי ירו%

  16 

  17 

 18  הלכתי.   ת:

 19  הלכת? לאיזו תחנה?  ש:

 20  באר שבע.   ת:

 21  ומה עשית ש�?  ש:

 22  הגשתי,   ת:

 23  הגשת תלונה?  ש:

 24  כ%.   ת:

 25הבנתי. טוב. כמוב% זה לא בחומרי החקירה. עכשיו תגידי לי, מי זה ואדי�   ש:

 26  קירפצ'וב?

 27  הוא היה סג% ראש העיר ראשו% לציו%.   ת:

 28  תגידי לי, למה את כיסית עליו? את הסתרת כל מיני דברי� עליו? למה? למה?   ש:

 29  אני מלכתחילה אמרתי שאני לא אדבר עליו.   ת:

 30  מה שאמרת במשטרה זה לא מה שקובע פה, אני אומר ל( שא� הוואדי� הזה,   ש:

 31  הוא לא חי כבר.   ת:



  
  יפו �אביב �המשפט המחוזי בתל�יתבב

  2018מאי ב 02    מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ

  

 1416

 1חי, לכ% את יכולה לדבר כי במשטרה את אמרת ככה "על אני יודע שהוא לא   ש:

 2וואדי� קירפצ'וב אני לא את% עדות וג� לא אופיע בבית משפט אחרי זה. אני אגיד 

 3ל( בעל פה, העניי% של קירפצ'וב לא בא בחשבו% אני לא אדבר על זה, לא כא% ולא 

 4  בבית משפט", גברת , פה את חייבת לדבר,

 5  עליו?  ת:

 6  בר?מה לא רצית לד  ש:

 7  עליו? ב% אד� לא, מה אתה רוצה לדעת? ב% אד� לא חי כבר.   ת:

 8  אני רוצה לדעת את כל הגניבות שעשית איתו ביחד.   ש:

 9  אני עשיתי איתו ביחד?  ת:

 10  כ%, כ%, את והוא ביחד.   ש:

 11  אני והוא ביחד?  ת:

 12  כ%, למה לא רצית לדבר עליו?  ש:

 13  אני לא עשיתי שו� דבר איתו ביחד.   ת:

 14  רצית לדבר עליו? תסבירי עכשיו. למה לא   ש:

 15 עוד פע�, זה לא עסק קשור אליו.   ת:

 16  למה לא לדבר עליו?  ש:

 17  עשיתי איתו הופעה פע� אחת גדולה ופאינה ודאוד הכירו לי אותו,   ת:

 18  למה על כול� ועליו אמרת אני לא אדבר? למה?  ש:

 19  לא היה קשור לתיק.   ת:

 20קשור, את אמרת אני לא אדבר עליו בשו� את לא אמרת לה� חבר'ה הוא לא   ש:

 21מקו�, לא פה ולא בבית משפט, אז הנה הגענו לבית המשפט ואת חייבת לדבר. 

 22  מה עשית איתו? כמה כספי� גנבת איתו באוקראינה? כמה?

 23  מה גנבתי איתו באוקראינה? מה הקשר שלו לאוקראינה בכלל?  ת:

 24  אז תספרי לנו,   ש:

 25  אוקראינה. אני לא רואה שו� קשר איתו ל  ת:

 26  למה לא רצית לדבר איתו?  ש:

 27  כי לא רציתי לדבר איתו.   ת:

 28    עליו. תסבירי למה לא רצית לדבר,   ש:

 29  כי הוא לא קשור.   ת:

 30למה על פאינה כ%, על גודובסקי כ%, על רמי כה% כ%, על כל העול� כ%, למה עליו   ש:

 31  לא?

 32  כי הוא לא קשור בכלל.   ת:

 33  ו בכלל. גברת, אז ה� לא היו שואלי� אות( עלי  ש:

  34 
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 1  יש סיבה נוספת אחרת שבגללה לא רצית לדבר עליו?  כב' הש' לוי:

 2לא היה קשור לזה ואמרתי לה�, שאלתי אותו הוא קשור לזה? לא, אבל את   ת:

 3מכירה אותו? אמרתי מכירה אבל אני לא רוצה כאילו למה אני צריכה לדבר עליו 

 4  כי שזה לא קשור לתיק. 

 5  אבל א� ה� הכירו ל( אותו ואולי כ% קצת קשור.   כב' הש' לוי:

 6  הוא מת.   ת:

 7  הוא מת אחרי החקירה.   ש:

 8  כשהכירו ל( אותו הוא היה חי, לא?  כב' הש' לוי:

 9  כ%.   ת:

 10  אז הוא כ% קצת קשור.   כב' הש' לוי:

 11  הוא לא היה קשור לפרשה הזאת.   ת:

 12  תסתכלי לי בעיניי�,   ש:

 13  כ%.   ת:

 14  מה היה התפקיד שלו?  ש:

 15  ג% ראש העיר ראשו% לציו%. ס  ת:

 16ואת שילמת לו שוחד בכמויות, את שילמת לו שוחד, נכו% או לא? ולא רצית לדבר   ש:

 17  על זה. נכו% או לא?

 18  לא בכמויות, אני כ% נתתי לו.  ת:

 19  הבנתי, הבנתי.   ש:

 20  אבל לא בכמויות.   ת:

 21ת לא בכמויות, הבנתי. עכשיו תגידי לי, את באה למשטרה, את עדת מדינה, א  ש:

 22מקבלת כס/ מהמדינה, את צריכה לספר את הכל, למה את לא מספרת שעובד 

 23  ציבור, סג% ראש עיר מקבל שוחד?

 24  אדוני א� ה� הסכימו שאני לא אדבר עליו, בתור מי,   ת:

 25ה� לא הסכימו, את קבעת לה� עובדה, את קבעת לה� עובדה, ה� רצו רק את   ש:

 26  רצו רק את רמי כה%,  ישראל ביתנו, ה� רצו רק את פאינה ה� רצו, ה�

 27  מאיזו מפלגה הוא היה?  כב' הש' לוי:

 28  ג� ישראל ביתנו.   ת:

 29  אני יודע מה אני אומר את מי ה� רצו.   ש:

 30  לא, כי אדוני אמר ישראל ביתנו, רציתי לשמוע א� זה אחרת,   כב' הש' לוי:

 31  ה� ג� היו בישראל,   ת:

 32  עדה שלא התנצחות ביני לבינה, אדוני , יש לנו פה   עו"ד חימי:

 33  אני שואל, לא את הנציג אני שואל, אות( אני שואל.   כב' הש' לוי:

 34  ישראל ביתנו.   ת:
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 1אז למה לא דיברת עליו כמו שדיברת על כול�? למה לא דיברת עליו? א� ישראל   ש:

 2  ביתנו והכל טוב ויפה למה לא דיברת עליו? למה המשטרה ויתרו ל( לדבר עליו?

 3  תשאל את המשטרה.   ת:

 4אני אשאל, לא, למה לא הסכמת לבוא לבית המשפט, את כל הכס/ ששילמת לו   ש:

 5את העברת על אחרי�, זה מה שאת עשית. כל החקירה של( לא שווה כלו�. 

 6  המשטרה עושה תוכנית כבקשת(. 

 7  טוב, היא מכחישה, העדה מכחישה.   כב' הש' לוי:

 8 5ירי לי איזה שוחד שילמת לו? כמה פעמי�? מה מכחישה? אני רוצה שתסב   עו"ד חימי:

 9  פעמי�? 

 10  לא, פע� אחת.  ת:

 11  פע� אחת. באיזה אירוע?  ש:

 12  שנה לעלייה.  20  ת:

 13הבנתי, אז למה לא סיפרת את זה במשטרה א� זה כל כ( פשוט וא� זה רק פע�   ש:

 14  אחת? 

 15  כי זה לא אני,   ת:

 16  מה זה לא היה? מה זה לא היה?  ש:

 17  די% חימי, קוד� כל אני לא שומע, שנית תאפשרו לה להשלי�, כ%. רגע, עור(   כב' הש' לוי:

 18אני שאלתי א� אני יכולה לא לדבר על זה ולא להעיד, זה לא קשור לתיק הזה ה�   ת:

 19  אמרו בסדר גמור ובזה נגמר הסיפור. 

 20 אוקי. עכשיו את נשאלת ואת מתבקשת לספר את גרסת(.   כב' הש' לוי:

 21  כ%.   ת:

 22  נגור לדעת את הנסיבות שבה� שילמת כס/. מבקש הס  כב' הש' לוי:

 23  שנה לעלייה הגדולה,  20זה היה הופעה אחת   ת:

 24  שזה מתי?  כב' הש' לוי:

 25  שקל.  5,000שני� ושילמתי  9זה היה לפני   ת:

 26  זה אחרי שה� הכירו ל( אותו?  כב' הש' לוי:

 27  כ%.   ת:

 28  ה צרי( לשל� כס/?ולמה היית צריכה לשל� בעצ� כבר הכירו ל( אותו, אז למ  כב' הש' לוי:

 29  אדכט.   ת:

 30  סליחה?  כב' הש' לוי: 

 31  אדכט.   ת:

 32  על כול� אדכט?  כב' הש' לוי:

 33  דר( אגב, שילמתי ג� לו ,   ת:

  34 
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 1  הוא ביקש או את הצעת?  כב' הש' לוי:

 2  לא, הוא ביקש.   ת:

 3  הוא ביקש, וזה היה בנוס/ לאדכט,   כב' הש' לוי:

 4  כ%.   ת:

 5  האחרי�?לאחרי� ג�? למעורבי�   כב' הש' לוי:

 6  כ%. אותו,   ת:

 7  אחוז? 10אחוז, אז זה עוד  10באיזה שיעור זה היה? ש� דיברת על   כב' הש' לוי:

 8  כ%.   ת:

 9  ואי( שילמת את זה?  כב' הש' לוי:

 10  במזומ%.   ת:

 11  טוב אדוני, אי% לי יותר שאלות, מעניי% מה עוד, תודה אדוני.   עו"ד חימי:

 12לכ� יש שאלות נוספות בעקבות החומר הנוס/  כ%, לפעמי� יש תיקי� כאלה ג�.  כב' הש' לוי:

 13  שעוד לא התגלה?

 14  שלא קיבלנו.   עו"ד אב% ח%:

 15  שלא קיי�.   עו"ד חימי:

 16  יש הצהרה אבל. יש שאלות נוספות עור( די% אדרת?  כב' הש' לוי:

 17  בכפו/ א� תתקבל כל (לא ברור).   עו"ד אדרת:

 18  כרגע. טוב, חקירה חוזרת?  כב' הש' לוי:

 19  כ%.   עו"ד אב% ח%:

  20 

 :� 21  העדה משיבה בחקירה חוזרת לשאלות עו"ד אב� ח

 22אני אשאל אות( כמה שאלות, חלק קשורות לחקירה שהייתה לפני יותר משבוע   ש:

 23וחלק לגבי מה שהיה היו�. בעדות הקודמת את סיפרת על פגישה במלו% שאת 

 24  היית בה ע� גברת קירשנבאו� וגודובסקי במפלגה.

 25  כ%.   ת:

 26  אחוז. 10לשל�  וש� בעצ� את הצעת לה�  ש:

 27  נכו%.   ת:

 28מה שאני שואל אות( זה כשהצעת את ההצעה הזאת מה הגברת קירשנבאו�   ש:

 29  ענתה?

 30  לא היתה,   ת:

 31  אני מתנגד לשאלה, מה היא ענתה וכבר מכניס תשובה שהיא ענתה והתייחסה.   עו"ד אדרת: 

 32  אני אשאל אי( היא הגיבה? זה טוב?  עו"ד אב% ח%:

 33  אני לא יודע עכשיו.   עו"ד אדרת:

 34  אני שואל.   עו"ד אב% ח%:
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 1אבל שאלת את זה בראשית מה היה בשיחה והיא תיארה את השיחה, מה יש   עו"ד אדרת:

 2  להשלי�?

 3  בנגדית אתה התייחסת לנקודה הזאת, ואני רשמתי לחדד את השאלה.   עו"ד אב% ח%:

 4  כ%, אי( היא הגיבה?  כב' הש' לוי:

 5  ה בסדר. היא לא היתה נגד, היא אמר  ת:

 6  היא אמרה בסדר?  כב' הש' לוי:

 7  כ%.   ת:

 8  בבקשה. כ%.   כב' הש' לוי:

 9טוב, לגבי אירועי מולדובה, את סיפרת שפנית לגברת קירשנבאו� שתסייע ל(   ש:

 10  לקד� את הרעיו% מול שר התיירות.

 11  נכו%.  ת:

 12  אני שואל למה קירשנבאו� הסכימה לעזור ל( בעניי% הזה?  ש:

 13  אני מתנגד לשאלה,   עו"ד אדרת:

 14  מה שהוא לא עשה בחקירה הראשית הוא עושה עכשיו? מה לא ברור פה?  עו"ד חימי:

 15  רגע עור( די% חימי, תנו לעור( די% אדרת, הוא עד עכשיו לא.   כב' הש' לוי:

 16אדוני, בחקירה נגדית ששאלתי אותה על האירוע, תשובתה היתה מה פאינה   עו"ד אדרת:

 17  בתה. קשורה לזה, זו היתה תשו

 18  נכו%, כי אז לא יצא הפרויקט לפועל וא/ אחד לא קיבל שו� דבר.   ת:

 19  תשובתה היתה מה פאינה קשורה לזה,   עו"ד אדרת:

 20  נכו%, כי הפרויקטי� האלה לא יצאו לפועל.   ת:

 21  שאלה הבאה.   כב' הש' לוי:

 22  אני שואל שוב, למה היא הסכימה לעזור ל(?  עו"ד אב% ח%:

 23  . לא, אני מתנגד  עו"ד אדרת:

 24  א� הפרויקטי� היו יוצאי�,   ת:

 25  רק רגע, רק רגע, יש התנגדות.   כב' הש' לוי:

 26  אדוני, אני מתנגד, זה לא מקצה שיפורי�.   עו"ד אדרת:

 27  כ%, תראו לי את השאלה, מה לא היה ברור בחקירה הנגדית?  כב' הש' לוי:

 28סיפור, אני לא אחזור עליו שוב, לא היה ברור כי בהתחלה בראשית היא סיפרה   עו"ד אב% ח%:

 29כרגע ובנגדית היא אמרה מעט שונה ואני כרגע בחוזרת רוצה לחדד כדי להבי% מה 

 30  היה, כ( או כ(, ולכ% אני לא רוצה לחזור על התשובות. 

 31אני לא זוכר מה העדה אמרה בהקשר , תפנו אותי לפרוטוקול. לאור ההתנגדות   כב' הש' לוי: 

 32  צרי(. 

 33  נחנו נעשה את זה, תביא את הפרוטוקול. בסדר, א  עו"ד אב% ח%:

 34  א� זה לא מוכ% כנראה זה לא דרמטי.   כב' הש' לוי:
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 1  לא, אני כתבתי תו( כדי.   עו"ד אב% ח%:

 2  אז תעברו לשאלה הבאה ובינתיי� שימצאו לכ�, הלאה.   כב' הש' לוי:

 3  אי% לי הרבה שאלות.   עו"ד אב% ח%:

 4  זה לא הכמות, זו האיכות.   כב' הש' לוי:

 5  נכו%, בדיוק.   ד אב% ח%:עו"

 6  כ%.   כב' הש' לוי:

 7  שהוגש היו�, החשבונית הזאת, כתוב פה ייעו),  38לגבי נ/  ש:

 8  סליחה אדוני, עכשיו אנחנו מתנגדי�, חברי יסביר לי מה הבסיס,   עו"ד וייס:

 9  רגע, הוא עוד לא שאל.   כב' הש' לוי:

 10היתה בחומר החקירה, היא לא היו� אנחנו הצגנו לעדה קבלה, הקבלה הזאת לא   עו"ד וייס:

 11  נשאלה בחקירה ראשית שו� דבר על הקבלה הזאת כי לא טרחת� להביא אות�, 

 12  רק רגע,   כב' הש' לוי:

 13  אחרי השאלה תשאל.   עו"ד אב% ח%:

 14  אני כל כ( סקר%.   כב' הש' לוי:

 15  אני ג� כבר סקר%, הרגע היא אמרה שלא היה הכינה אותה.   עו"ד וייס:

 16, מה שאני שואל זה איזה ייעו) 11/2010הפקת אירוע חודש כתוב פה ייעו) ב  ש:

 17  חברה, 

 18  מכוח מה אתה שואל?  עו"ד חימי:

 19  אברורה לא נתנה שו� ייעו).   ת:

 20  (מדברי� ביחד) 

 21  היא אמרה, לא היה מת% ייעו). הלאה. שאלה הבאה.   כב' הש' לוי:

 22  לא נתת� ייעו)?  ש:

 23  לא.   ת:

 24  היא אמרה כבר.   כב' הש' לוי:

 25  לא יודע מה נרש� כבר ע� כל התגובות פה מכל הכיווני�,   %:עו"ד אב% ח

 26  לא נרש� כלו�, הכל מוקלט.   כב' הש' לוי:

 27  לא, אני לא יודע מה מוקלט.   עו"ד אב% ח%:

 28  לא חייבי� לעשות חקירה חוזרת, אי% חובה.   עו"ד אדרת:

 29  נכו%, ג� לא חובה להפריע לחקירה חוזרת.   כב' הש' לוי:

 30  אנחנו פשוט בעד ביטוי,   עו"ד וייס:

 31לגבי ההקלטות ששאלו אות( קוד� שהלכת והקליטו פגישות של( ע� אנשי�. אני   ש:

 32  רוצה לשאול, 

 33  יש על זה חיסיו%.   עו"ד וייס:

  34 
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 1  הא� ביקשו ממ( להיפגש ולהקליט את אפי פלס?  ש:

 2  לא.   ת:

 3  הא� ביקשו ממ( להיפגש ולהקליט את גרשו% מסיקה?  ש:

 4  לא.   ת:

 5ה, בתקופה שבה התחלת להחזיר חובות בתיאו� ע� המשטרה, מה שאלה הבא  ש:

 6שהראו ל( פה קוד�, ההחזר לאנשי�, אני שואל מה היה הקשר של( באותה 

 7  תקופה ע� גודובסקי וקירשנבאו�?

 8  לא היה לי קשר אית�.   ת:

 9  למה?  ש:

 10  כי אז כל הדו% טבק ש� היה אז ניתק הקשר.   ת:

 11  וטוקול. טוב, נשאלה לי רק השאלה לגבי הפר  ש:

 12. ראית�? זה חקירה נגדית. 1314�1315זה תלוי בזריזות של הצוות. זה עמודי�   כב' הש' לוי:

 13  מה לא ברור? אי( זה לא מתיישב ע� חקירה ראשית?

 14  בחקירה הראשית היא סיפרה מה הקשר.   עו"ד אב% ח%:

 15י שואל אדוני, ללא קשר, מה שהיא אמרה בראשית ישנו, היא אמרה בראשית שאנ  עו"ד אדרת:

 16אותה מתחיל לחקור אותה בנושא התשובה האינטואיטיבית שלה היתה מה אתה 

 17  רוצה, מה פאינה קשורה לנושא הזה, 

 18  א� לא יצא פרויקט בפועל.   ת:

 19  רגע, אני לא שואל אות( גברת.   עו"ד אדרת:

 20  אוקי.   ת:

 21יכול  זו היתה התשובה ולכ% אני לא מקשיב ל( עוד בנושא, אז הנושא הזה לא  עו"ד אדרת:

 22  להיפתח עכשיו בחוזרת עוד פע�. מה שאמרה בראשית היא אמרה בראשית. 

 23  כ%, אבל התובע אומר שנשארה אי בהירות ואני צרי( לראות.   כב' הש' לוי:

 24  יש גרסה בראשית, יש גרסה בנגדית, בדיוק בשביל זה יש חקירה חוזרת.   עו"ד אב% ח%:

 25  נכו%.   כב' הש' לוי:

 26  וא� אחרי החוזרת תהיה עוד גרסה, חברי יוכל לשאול.   עו"ד אב% ח%:

 27  כ%, השאלה א� זה כזה קריטי עור( די% אדרת.   כב' הש' לוי: 

 28  לא עניי% של קריטי.   עו"ד אדרת:

 29  בסדר, אז נמתי%. זה לא בדיוק כמו שאדוני אומר שהיא השיבה.   כב' הש' לוי:

 30  אני לא,   עו"ד אדרת:

 31  � האלה. זה לא בדיוק במילי  כב' הש' לוי:

 32  אני מוכ% שאדוני יקריא את מה שהיא השיבה.   עו"ד אדרת:

 33לא, מה פתאו�, אולי כדאי שתקראו את זה את�, לפעמי� הדברי�, הזיכרו%.   כב' הש' לוי:

 34  הנה, תראו למטה. לא% את� מפני� אותי בחקירה הראשית?
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 1  בחקירה הראשית?  עו"ד אב% ח%:

 2  כ%, את הנגדית מצאנו לבד.   כב' הש' לוי:

 3  השאלה הזאת בראשית.  �1226זה מתחיל ב  עו"ד אב% ח%:

 4  איזה שורות?  כב' הש' לוי:

 5  זה בדיוק.  12, שורה 12, אפילו בשורה 8שורות  1227עמוד   עו"ד אב% ח%:

 6  יש החלטה. אי( אני יודע שזה הפרויקט הזה? �12? ב1227  כב' הש' לוי:

 7  פה למעלה.   עו"ד אב% ח%:

 8  כ%, טוב, תראו את זה עור( די% אדרת.   כב' הש' לוי:

 9  היא יודעת להגיד א', ב'. אל תדרי( בשאלה.   עו"ד אדרת:

     10 

#>14<#  11 
 12  החלטה

 13  השאלה. לאחר שעיינתי בדברי העדה בחקירה הראשית ובחקירה הנגדית, אני מתיר את

  14 
#>15<#  15 

 16  במעמד הנוכחי�. 2018במאי  02ניתנה והודעה היו�, 

  17 

  
  שופט, לוי ירו%

  18 

  19 

 20  טוב, אני חוזר על השאלה.   ש:

 21  לא להדרי( בבקשה. תשאל אותה מה היה, למה היא אמרה.   עו"ד אדרת:

 22  בבקשה עור( די% אב% ח%.   כב' הש' לוי:

 23לגבי אירועי מולדובה, את סיפרת שפנית לקירשנבאו� שתסייע ל( לקד� את   ש:

 24שואל, מה היתה התגובה של קירשנבאו�  הרעיו% מול שר התיירות. מה שאני

 25  לפניה של(?

 26היא הסכימה, ש� לא היה מולדובה, זה ימי תרבות בכמה מדינות, היא הסכימה,   ת:

 27אנחנו התחלנו, היא דיברה ע� שר התיירות והתחלנו להכי% את הפרויקט, 

 28  חודשיי� הכנו את הפרויקט וזה לא יצא לפועל. 

 29  למה היא הסכימה?  ש:

 30  זה היה מוב% שא� אנחנו נקבל את הפרויקט זה ג� יהיה אדכט בשביל�. רגיל, כי   ת:

  31 
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 1  מה יהיה?  ש:

 2  אדכט.   ת:

 3  בשביל מי?  ש:

 4  לפאינה ודאוד.   ת:

 5  אוקי.   ש:

 6אבל פרויקט לא יצא לפועל ובגלל זה אני אמרתי שכבר לא, הפרויקט לא יצא   ת:

 7  לפועל. 

 8  אוקי. תודה רבה ל(, סיימת את עדות(.   כב' הש' לוי:

 9  תודה.   ת:

 10  (המש( הקלטה)

 11  את יודעת שאת לא יכולה לדבר ע� איגור עד שהוא מעיד?  עו"ד חימי:

 12  אני לא מדברת איתו ג� ככה.   גב' דינוביצקי:

 13  יפה.   עו"ד חימי:

 14  מסיבות אחרות כנראה.   כב' הש' לוי:

 15  כ%. להתראות.   גב' דינובצקי:

 16  את עזרתו.  עכשיו אדוני אני פונה שוב לבית המשפט ומבקש  עו"ד חימי: 

 17בהמש( לבקשה של הבוקר? במה זה שונה מעדי� אחרי�? הרי כשמכיני� עדי�   כב' הש' לוי:

 18  אחרי� לעדות, 

 19כי עשו לנו ריענו% שאנחנו חושבי� שהוא בעייתי מאוד בלשו% המעטה, ואנחנו   עו"ד חימי:

 20מפחדי� שאחרי שיש פה את ההתפתחות בחקירות וכ% הלאה, עשו לו כבר כל כ( 

 21רענוני�, למה צרי( לפני העדות? הריענו% הזה הוא סת� פתח לברדק, א� הרבה 

 22  רוצי� לעשות את הריענו% אז שיצלמו אותו וישלחו לנו אותו בווידאו. 

 23  א� יש קושי ע� העד הזה וע� הריענו% אז הדברי� יילקחו בחשבו% לצור( הערכת,   כב' הש' לוי:

  24 

 25  (מדברי� ביחד) 

  26 

 27להציג לה� וא� אדוני היה נחש/ להודעות הרבות של איגור את התוכ% שמותר   עו"ד וייס:

 28  במשטרה, הרי אדוני, 

 29אז אי( אני אגביל את התוכ% באמצעות המפגש הנוס/? יש תיקי� שאני מכיר   כב' הש' לוי:

 30  שחודשיי� ישבו ע� עד ורעננו את זכרונו. 

 31איזה שהוא תיק, אנחנו צריכי� לשי� לנגד עיננו שהיה כא% תיק שזה לא עכשיו   עו"ד וייס:

 32היה כא% שהיה פרקליט מלווה ואיגור שחקרו אותו במשטרה היו אז צריכי� 

 33לחשוב על  הכל, ואז הסתבר לה� שה� לא חשבו על הכל אז היה לה� מספיק זמ% 

 34  לרענ% אותו.
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 1אדוני, יש דווקא הנחיות יועמ"ש אומרות א� הגעת לעד ובזמ% הריענו% אתה מגלה 

 2רי� שה� קרובי� לחקירה אז ראוי לקחת אותו פתאו� שיש צור( באמת בדב

 3להשלמת חקירה במשטרה והוא מוסר הודעה, יש התייחסות לזה, יש התייחסות 

 4  למה מותר להציג לעד, 

 5  אז עכשיו נעשה קורס בסדר די% פלילי, הכל ברור.   כב' הש' לוי: 

 6  לא, אבל אדוני יכול להנחות אות�, למשל יש,  עו"ד וייס:

 7  קוד� כל, תסיימו ע� הטלפו%.   כב' הש' לוי:

 8אדוני אני מקריא, אדוני למשל יראה, אומרי� שא� העד דבר ראשו%, ה� צריכי�   עו"ד וייס:

 9לתעד ג� את השאלות שנשאלו, ה� מעבירי� לנו איזה שהוא מסמ( כאילו העד 

 10  יושב ש� ומיוזמתו הוא פתאו� מתק% דברי� ומסדר. 

 11  עור( די% וייס, אז את� צריכי� לעשות אבחנה,   כב' הש' לוי:

 12אני אגיש ג� על זה בקשה לחומר חקירה ויקבעו אותה ליו� אחרי הדיו% של   עו"ד וייס:

 13  איגור? 

 14מה קרה היו�? תקשיבו, הבקשה היא שהתביעה תדקדק ביישו� הוראות   כב' הש' לוי:

 15ה זה לשפו( היועמ"ש, לא לאסור על התביעה להיפגש איתו, הדר( לעשות את ז

 16את התינוק מהאמבט, ה� צריכי� להקפיד קלה כחמורה על ההנחיות בי% א� זה 

 17, זה לא משנה. זה לא קשור. הדר( לוודא שה� יקפידו על 400או  7, 1מפגש מספר 

 18ההוראות אינה באמצעות מניעת המש( הריענו% א� ה� סבורי� לפי שיקול דעת� 

 19  מבקשי�. שה� זקוקי� לו, זה קצת טו מאצ' מה שאת� 

 20  אבל אפשר לתת לה� הוראות אולי איזה שאלות שואלי�,   עו"ד וייס:

 21יש בפרוטוקול, זה מופיע בהנחיות. אפשר רבותי, א� במהל( העדות שלו העד   כב' הש' לוי:

 22מעלה עניי% מהותי שלא עלה קוד� בוודאי שחובת התביעה היא להפנות אותו 

 23מחדש לה� ולא לכ�, וחזקה על  לחקירה, זה מושכלות יסוד, אני לא חושב שאני

 24התביעה שתנהג כ(, א� לא אז הדברי� בעת עדותו של העד ויינת% לה� משקל 

 25מתאי�. אני חוזר על הדברי�, מדגיש אות� לאור ההערה שלכ�, אני מניח שאת� 

 26יודעי� על מה את� מדברי� אבל וודאי שזה לא יכול להוביל להחלטה שתמנע 

 27  ענ% את העד, זה חלק מחובתה. מהתביעה, לפי שיקול דעתה, לר

 28אדוני, אנחנו אומרי� יש בהנחיות היועמ"ש אומרי� שכשדווקא צוללי� ע� העד   עו"ד וייס:

 29למשהו שהוא מעבר לריענו% הרגיל, אני יכול להבטיח לאדוני שהדבר האחרו% 

 30שקרה העד לא יצא רענ% מהפרקליטות אז בכל הכבוד אומרות הנחיות היועמ"ש 

 31בה עליכ� א� החלטת� לא לקחת אותו לחקירת משטרה, במקרי� כאלה חו

 32  חובה עליכ� לרשו� איזה שאלות את� שאלת�, ה� לא יכולי� להעביר לנו מזכר. 

  33 

  34 
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 1לחודש, ה� רעננו אותו  �7אדוני, ג� צריכי� לדבר קצת על התנהלות. העד מעיד ב

 2י חבל למאי, כאילו, כ �1לחודש, מעבירי� לנו את הרענוני� ב �27לחודש, ב �26ב

 3למה לעשות את זה שיהיה לנו יותר זמ% להתכונ%? או שנוכל להגיש בקשות 

 4מתאימות, אבל יש הנחיות, לא אני חשבתי על זה, אני לא יודע, אני לא רוצה 

 5לדייק א� זה יועמ"ש או פרקליט המדינה, לא רוצה להתערב לה� בסמכויות, 

 6שאלות ה� שאלו  אבל אומרי� תכתבו לה� את השאלות, אני רוצה לדעת איזה

 7אותו, אחרת אי( אני אתמודד? כי הרי ג� לא מצטטי� אדוני את העד, כותבי� 

 8ל( איזה שהוא מזכר, יש בו תוכ% ועכשיו בחקירה ראשית ה� יכולי� לעשות מה 

 9  שה� רוצי�. 

 10  טוב, כ%, תגובתכ�.   כב' הש' לוי:

 11  אדוני, אני רוצה להוסי/.   עו"ד אדרת:

 12  בבקשה.   כב' הש' לוי:

 13עד היו� למרות שקיבלנו רענוני� בסמו( לפני העדות, אולי הזכרנו את זה אבל   ד אדרת:עו"

 14לא באנו בטענות. במקרה הזה, אני חושב שההתנהלות היא מאוד בוטה. מדובר 

 15בשני עדי מדינה שהיו בני זוג, לא לחינ� ביקשנו שיעידו בצמוד זה לזה, פתאו� 

 16שנו שלא ידברו ביניה�, הבטיחו זה נפרס, אני ג� על זה אי% לי שליטה. ביק

 17והתחייבו. חיכו לרענ% אותו אחרי שהיא העידה בראשית ואני חקרתי אותה נגדית 

 18ואנחנו נעלה את זה בחקירה שלו, כל מה שמופיע ש� זה התמודדות ע� בעיות 

 19הודעות שלו,  15שעלו בחקירה של נלי, זה בוטה, בנקודות שהעד לא הזכיר על פני 

 20שהוא נחקר כעד מדינה, זו לא התנהגות הוגנת של תביעה, אני  אני לא זוכר כמה,

 21מוכרח להגיד למרות שאני מכבד את חבריי ואדוני יודע את זה וה� יודעי� את 

 22זה, בעניי% הזה שראינו את זה אתמול בלילה זה היה איזה שהוא משבר אמו%, לא 

 23  של נלי. עושי� דברי� כאלה, יכלו לרענ% אותו קוד� לכ% ולא להמתי% לעדות 

 24  יפוג תוק/ הריענו%, הריענו% צרי( להיות בסמיכות זמני� מסוימת, הגיונית,   כב' הש' לוי:

 25אבל הוא היה אמור להעיד קוד� כבר. מה זה יפוג התוק/ אדוני? א� זה היה   עו"ד אדרת:

 26ריענו% שהיו נותני� לו רק לקרוא את ההודעות אדוני יראה, הכל דברי� חדשי�, 

 27  מודי� צפופי�. ע 11עמודי�.  11

 28אוקי, אז א� באמת יסתבר בסופו של יו� שזה דברי� שהיה צרי( להעיד או   כב' הש' לוי:

 29  לחקור אותו אולי, אז נית% לזה משקל. 

 30אבל אדוני לפחות שינחו אותו ג� בהתא� לעובדות, חלק מהדברי� שהוא אומר   עו"ד וייס: 

 31  זה סותר, 

 32  רוצי� להגיב? טוב, עור( די% אב% ח%, את�  כב' הש' לוי:
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 1שוב, אנחנו נפגשי� ע� העדי�, זה חלק מתפקידנו, זה חלק מחובתנו לעשות את   עו"ד אב% ח%:

 2זה, אנחנו פועלי� בהתא� להנחיות, במקרה הספציפי הזה אפילו נפגשנו איתו 

 3  לדעתי כמעט שבועיי� לפני כדי באמת להספיק, 

 4  חיכית� לאתמול.   עו"ד וייס:

 5לאתמול, לקח זמ% כנראה לערו( את זה. בכל מקרה, לגבי הדברי� לא חיכינו   עו"ד אב% ח%:

 6עצמ� ברור שכל מה שהועבר אליכ� זה דברי� חדשי�, כי כל מה שלא חדש 

 7ומופיע בהודעות אנחנו לא מעבירי�, שתי פגישות ארוכות שישבו איתו והעבירו 

 8  את הדברי�. 

 9  מה לגבי העיתוי המאוחר של ההעברה?   כב' הש' לוי:

 10  מה זה מאוחר? לא זוכר את התאריכי�, מתי,   אב% ח%:עו"ד 

 11, תעבירו באותו יו�, את� תמיד עושי� את זה אגב. תמיד �1.5העברת� ב �27ו 26  עו"ד וייס:

 12תמיד תמיד. תמיד ברגע האחרו%, ה� חושבי� שאנחנו יושבי� ככה, אני מחכה 

 13  בערב מקבל פקס.  �9ליד הפקס, אני ב

 14ימי� מהיו� שקיבלת את  9רק. יש ל( עוד  �9אחרו%? הוא מעיד במה זה ביו� ה  עו"ד אב% ח%:

 15  זה, זה לא שהועבר ל( ערב לפני. 

 16  ?�7אבל מתי תעבירו את הנייר הבא? ב  עו"ד וייס:

 17  ולפעמי� קורה ג� ביו� האחרו% כי ג� היו� האחרו% שאנחנו נפגשי� ע� העד.   עו"ד אב% ח%:

 18את זה? ברגע שזה מוכ%, צרי( להעביר את זה  יש טע� בהערה, מה הטע� להחזיק  כב' הש' לוי:

 19  מיידית. 

 20  שוב, זה לוקח זמ% לערו( את הדברי�.   עו"ד אב% ח%:

 21  מה יש לערו(?   עו"ד וייס:

 22הנושאי� החדשי� הוא פתאו� חשב עליה� באמצע החיי� הוא העלה? מישהו   עו"ד אדרת:

 23  הכווי% אותו לנושאי� החדשי� האלה. 

 24  ת, למה את� מפחדי� לרשו� את השאלות. תרשמו את השאלו  עו"ד וייס:

 25  (מדברי� ביחד)

 26  אדוני, זה הסוס ברח מהאורווה כבר.   עו"ד וייס:

 27  הוא יהיה פה  תחקרו אותו, מספיק.   כב' הש' לוי:

 28אדוני, אפילו שלא יעבירו את השאלות, שיעשו תרשומת של איזה שאלות ה�   עו"ד אדרת:

 29בעקבות זה, שיהיה תיעוד, כי  ישאלו שא� יו� אחד נגיש בקשה לחומר חקירה

 30  אחרי זה יתעדו בדיעבד את השאלות שה� ישאלו, 

 31למיטב זכרוני אי% חובה כזאת, א� יש לכ�, א� אי% מניעה ולמע% השקיפות   כב' הש' לוי:

 32  וההגינות אני לא רואה מניעה לזה, בס( הכל המטרה היא חקר האמת. 

 33סו לו תשובות לא נכונות לפה? שאומרי� לו שוב, אני לא מבי% מה הטענה, שהכני  עו"ד אב% ח%:

 34  מה לענות?
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 1  בהיסח הדעת ובתו� לב?  עו"ד אדרת:

  2 

#>16<#  3 
 4  החלטה

 5הבקשה למנוע המש. ריענו� נדחית. אי� הצדקה לזה, כמוב� שמצופה שהריענו� ייער. כדת וכדי� תו. 

 6  הקפדה על הכללי� המתחייבי� מהוראות היוע/ המשפטי ומהפסיקה.

  7 
#>17<#  8 

 9  במעמד הנוכחי�. 2018במאי  02ניתנה והודעה היו�, 

  10 

  
  שופט, לוי ירו%

  11 

  12 

 13  טוב, היו עוד בקשות?  כב' הש' לוי:

 14  כ% אדוני. יש עוד שני עדי� נוספי� שלא רלבנטיי� לנו, ואנחנו נרצה בשיא לעזוב.   עו"ד וייס:

 15טוב, אז א� זה ככה אולי תמתי% דווקא כי אנחנו דווקא כ% רצינו לדבר על   עו"ד אב% ח%:

 16התוכנית עדי� ועל המועדי� ופה אני כ% צרי( את חברי אז אולי נעשה את זה 

 17  עכשיו ואז נכניס את העדי� כדי שחברי יוכל ללכת. 

 18  אי% בעיה.   כב' הש' לוי:

 19י� והשאלה הראשונה שלי הא� כל אנחנו התחלנו תוכנית על החודשיי� הקרוב  עו"ד אב% ח%:

 20המועדי� שקבועי� מעכשיו לחודשיי� הבאי� ה� מועדי� שיתקיימו או שיש 

 21  מועדי� שאדוני יודע שכבר לא יהיה?

 22  לא, יש, חלו שינויי� במש( הזמ%.   כב' הש' לוי:

 23  זהו, הנחתי, לכ% אני רוצה, אני לא רוצה להתקשר ולהזמי% אנשי� ואז להתחיל,   עו"ד אב% ח%:

 24  אני אומר לכ� כבר עכשיו.   כב' הש' לוי:

 25  שמיעת המשפט הבא אנחנו ג� נשארי� ע� שני ורביעי.   עו"ד חימי:

 26  למה לא?  עו"ד אב% ח%:

 27  לא, כדי, לא יהיה בזה שינוי?  עו"ד חימי:

 28א� (לא ברור) לא מסתיי� זה יהיה שני ורביעי, א� הוא מסתיי� אז נעבור ונרחיב   כב' הש' לוי:

 29  . את ימות השבוע

 30  . נראה. �512אנחנו נשתדל לסיי� לפני ה  עו"ד אב% ח%:
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 1  אי% לדעת מה יכול להיות. לשריי% את ימי ב' וד'.   כב' הש' לוי:

 2  אדוני אמר שחלק מהתאריכי�.   עו"ד אב% ח%:

 3  מיד אני אומר, יש תאריכי� שאני בחו"ל במסגרת תפקיד.   כב' הש' לוי:

 4  א� יש מועדי� שלא קיימי�,   עו"ד אב% ח%:

 5במאי השאלה  28במאי לא יתקיי�. לגבי  23ה� קיימי�, רק אני לא אהיה פה.   כב' הש' לוי:

 6  . 11א� יש טע� להביא, אני אוכל לשמוע עד 

 7למאי יש כנס לשכת עורכי הדי% אז אני  �31ל �27אי% טע� אדוני. אני אסביר, ב  עו"ד וייס:

 8  בלילה כדי להגיע.  �9למשל הזמנתי טיסה ב

 9  כולי� להביא עדי� שלא קשורי� אליכ�. י  כב' הש' לוי:

 10  לא רוצה להקשות. אבל א� זה בשביל שעתיי�.   עו"ד וייס:

 11  אפשר לנסות למצוא עד קצר שיסיי� באותו יו�.   עו"ד אב% ח%:

 12בתקופת כנס לשכת עורכי הדי% נהוג להתחשב בעורכי הדי%. אני לא הזמנתי   עו"ד אדרת:

 13  נסיעה. 

 14  יתקיימו. כרגע כל היתר אי% שו� שינוי. לא  �28וב �23ב  כב' הש' לוי:

 15אני אמור  �21.6אז לנו יש עוד בקשה ויכול להיות שאצטר/ לבקשה של חברי פה, ב  עו"ד אב% ח%:

 16לצאת לחו"ל לאירוע משפחתי, אני לא אהיה שבועיי� וג� חברי אמר שהוא אמור 

 17  לנסוע לבקר את ביתו בחו"ל. 

 18  את הדיוני�?  שבועיי� את� רוצי� להפסיק  כב' הש' לוי:

 19  ג� חברי לא יהיה בתקופה הזאת באר).   עו"ד אב% ח%:

 20אדוני, בעניי% הזה אמרתי לכבודו, הבת שלי אמורה ללדת אדוני יודע שזה סוג של   עו"ד חימי:

 21  ביוני ואחרי זה יהיה לו ברית.  �17רולטה, באיזור ה

 22  רי מיילדות. טוב, אני מניח שהכישורי� של אדוני רבי� א( לא כישו  כב' הש' לוי:

 23  אני לא צרי( להיות ש� בלידה או משהו, אני אבוא יומיי� שלושה לפני הברית.   עו"ד חימי:

 24אוקי, בסדר, אז קוד� כל שיהיה בשעה טובה, דיה לשמחה בשעתה. שבועיי� אני   כב' הש' לוי:

 25דיוני� מוגז�. זה לא משהו  4לא חושב שנבטל את הדיוני�. דיו% אחד, שניי�, אבל 

 26  ?שנית%

 27  לא, ניסיתי, זה תוקע אותי מעוד סיבות אחרות.   עו"ד אב% ח%:

 28  זה יוצא יו� חמישי.  21יש פגרה אחרי זה. השאלה א� כרגע צרי( לדבר על זה,   כב' הש' לוי:

 29  כ%, השבוע הזה והשבוע אחריו.   עו"ד אב% ח%:

 30  ביולי.  �4ביולי ו 2, 27, 25  כב' הש' לוי:

 31  לקבוע מועדי� נוספי� אחרי, כי שוב, זה תקופה, כ%. א� צרי( אפשר   עו"ד אב% ח%:

 32  מועדי� זה הרבה.  4תעשו ותשקלו מחדש, זה קצת מוגז�,   כב' הש' לוי:

 33  אפשר שיהיה דיו% אחד בשבוע, אני לא אהיה באר) באותה תקופה.   עו"ד אב% ח%:

 34  אחוז.  50כ%, זה   כב' הש' לוי:
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 1  בסדר.  עו"ד אב% ח%:

 2  ועדי�. אז תבחרו את המ  כב' הש' לוי:

 3  אנחנו נעדכ% בדיו% הבא.   עו"ד אב% ח%:

 4  טוב, אפשר לשמוע את העד הבא?  כב' הש' לוי:

 5  כ%.   עו"ד אב% ח%:

 6עור( די% אב% ח% מה שאפשר, במקו� פע� בשבוע, אפשר לעשות שבוע של� שבו   כב' הש' לוי:

 7  יהיו שני דיוני� ושבוע אחר שבו לא יהיו דיוני�, זה ג� אפשרות. 

 8  אנחנו כדי לא לתקוע את המשפט א� יהיה לא חשיפה אנחנו נסתדר.   עו"ד וייס:

 9נראה לי עדי/ ככה ג� מבחינתו וג� מבחינתכ�, שבוע של� הוא לא צרי( יותר   כב' הש' לוי:

 10  מזה לברית. כ%, אדוני, מה שמ(?

 11  קדמו% עמית.   מר קדמו%:

 12אחרת תהיה צפוי לעונשי� אתה מוזהר להעיד את האמת, כל האמת ורק האמת   כב' הש' לוי:

 13  הקבועי� בחוק. 

 14  בהחלט.   מר קדמו%:

 15  תואיל להשיב לשאלות התובע. בבקשה עור( די% אב% ח%.   כב' הש' לוי:

  16 

 :� 17  העד, מר עמית קדמו�, לאחר שהוזהר כדי� לומר אמת משיב בחקירה ראשית לשאלות עו"ד אב� ח

 18  . 2014עד  2008שלו�, ספר היכ% עבדת בשני�   ש:

 19  י במתנ"ס בנימי%. עבדת  ת:

 20  מה היה התפקיד של(?  ש:

 21  מנהל המתנ"ס.  ת:

 22  מנהל המתנ"ס. כמה עובדי� יש במתנ"ס? כמה היו בתקופה שאתה ניהלת אותו?  ש:

 23  . 70בער(   ת:

 24  תספר כיצד המתנ"ס שיל� לספקי� שהעבירו חשבוניות.   ש:

 25הציעו יש לנו במתנ"ס כמה אגפי�, קהילה, חברה, ספורט וכאלה. הרכזי� בעצ�   ת:

 26תוכניות עבודה ובהתא� לזה ה� לאחר מכ%, לאחר שאושרו ספקי� ודיברו אית� 

 27ובמילי� אחרות סגרו ע� הספקי� ולאחר האירוע, העבודה, היו מלא אירועי� זה 

 28מתנ"ס גדול, לאחר האירוע ה� דאגו שתגיע חשבונית, היו צריכי� לאשר את זה 

 29  ודר( ככה עשינו את זה. 

 30  ?מי זאת צביה פלדמ%  ש:

 31  צביה היתה, והיא עדיי%,   ת:

 32  רגע, מגיעה החשבונית ומה?  כב' הש' לוי:

 33  מגיעה לרכז, הרכז בעצ� מאשר אותה ומעביר להנהלת חשבונות.   ת:

  34 
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 1  של מי?  כב' הש' לוי:

 2של המתנ"ס. הנהלת החשבונות היא פנימית, זאת אומרת זה לא איזה גור�   ת:

 3  חיצוני. 

 4  נותנת הוראת תשלו�? ה� מוציאי� צ'ק?והנהלת החשבונות   כב' הש' לוי:

 5לא, לא צ'קי�, עבדנו ע� העברות בנקאיות בעיקר, ג� צ'קי� אבל בעיקר העברות   ת:

 6  בנקאית.

 7  וה� עושי� את ההעברה הבנקאית?  כב' הש' לוי:

 8  מכיני� את העברה בנקאית והלאה מתקדמי�.   ת:

 9  כ%, בבקשה.   כב' הש' לוי:

 10, העד נחקר באזהרה בפרשה הזאת והתיק רק דבר אחד שלא אמרתי בהתחלה  ש:

 11  נגדו נסגר בחוסר אשמה. 

 12  אוקי.   כב' הש' לוי:

 13  אני שואל מי זאת צביה פלדמ%?  ש:

 14  מנהלת החשבונות של המתנ"ס?  ת:

 15  כמה שני� היא עבדה במתנ"ס?  ש:

 16שני� בער(  10�15שני� והיא היתה ש� בטח  3המו%. המו%, אני עזבתי ש� לפני   ת:

 17 קיצור, המו%. קוד�. 

 18  מה היה התפקיד שלה?  ש:

 19  מנהלת חשבונות.   ת:

 20  בקשר לתשלו� חשבונות,   ש:

 21היא התעסקה ג� בנושא הזה של שכר וספציפית לזה היא בעצ� קיבלה מהרכזי�   ת:

 22  את החשבוניות והכינה את הדברי� לתשלו�. 

 23  אוקי. כשהיא מקבלת חשבונית אי( היא יודעת מה לשל�?  ש:

 24ישור של הרכז על החשבונית, לפעמי� בגלל שזה מתנ"ס משפחתי אמור להיות א  ת:

 25כזה וג� בגודל הפיזי וג� בהיכרות אז לפעמי� רכזי� היו אומרי� לה בעל פה, 

 26זאת אומרת לא היה לנו נוהל מסודר כאילו שרכז חייב למלא איזה שהוא טופס 

 27שצרי(  מסוי�, אני אומר את זה כי אחרי זה הכנסנו טפסי�, בקרה, כאילו הבנו

 28  לעשות את זה אחרת. 

 29  אוקי. מי אפי פלס?  ש:

 30  אפי הוא גזבר המועצה האיזורית.   ת:

  31 

  32 

  33 

  34 
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 1  מה הקשר של( לאפי פלס?  ש:

 2במסגרת העבודה, הייתי מנהל את המתנ"ס, המתנ"ס הוא בעצ� ליד המועצה   ת:

 3האיזורית, מהווה איזה שהוא זרוע חברתית לעשיית פרויקטי� חברתיי� 

 4היה בתקציב שלה כס/ של פרויקטי� שאנחנו ביצענו ביחד  ובמסגרת זה המועצה

 5ע� המועצה, ואז לפעמי� היה איזה שהוא דיבור מה קורה ע� התקציב הזה, 

 6  דברי� כאלה. 

 7  מה הקשר של אפי פלס לחשבוניות שהמתנ"ס משל�?  ש:

 8  לא אמור להיות שו� קשר.   ת:

 9ב'. מה ידוע �א ו235שתי חשבוניות שסומנו ת/לא אמור להיות קשר. אני מציג ל(   ש:

 10  ל( על החשבוניות האלה?

 11לא אומר, רק בחקירה עצמה ראיתי, הראו לי אות�, מעבר לזה בשוט/ יש לנו כל   ת:

 12כ( הרבה חשבוניות, כל חודש מאות חשבוניות אז אי% מצב שאני מתעסק או זוכר 

 13ו� שהוא וה� בעצ� חשבונית מסוימת, כמו שאמרתי יש לנו רכזי� שה� לכל תח

 14יחד ע� רכזי התחומי� שלה� ה� בעצ� התעסקו, יודעי� יותר מה קורה ע� כל 

 15  החשבונית. 

 16  אבל מבחינה צורנית לא חסר פה משהו?  כב' הש' לוי:

 17חסר פה אישור של הרכז, עוד פע�, ראיתי את זה קוד� האמת בחקירה ואני אומר   ת:

 18היו מקרי�, לא מעטי� אפילו,  שחידדנו את הנהלי� אחרי שעלה העניי% הזה כי

 19שרכזי� היו מאשרי� בעל פה. זאת אומרת צביה היתה מקבלת חשבונית, לא 

 20  היתה חתומה, שואלת את הרכז זה בסדר, נעשה? ואמר לה. 

 21  אבל אז היא לא היתה כותבת על החשבונית אישר בעל פה?  כב' הש' לוי:

 22  לא יודע מה היא עשתה בדיוק אבל לא היה נוהל כזה.   ת:

 23יש אפשרות שהיא היתה משלמת חשבונית בלי אישור של הרכז בי% בעל פה ובי%   כב' הש' לוי:

 24  בכתב?

 25שני�, אני לא מאמי%. לא מאמי%, היא אישה  8בהיכרות שלי ע� צביה, הייתי ש�   ת:

 26  מדהימה. 

 27  של מי כתב היד שאנחנו רואי� על החשבונית?  ש:

 28  שני� לא ש�.  3אה לי עוד, אני כבר הפ' זה כנראה פקודת תשלו� זה של צביה, נר  ת:

 29  איפה זה הפ'? אני לא רואה.   כב' הש' לוי:

 30  , זה נראה לי. 92יש פ' נ' משהו כזה  �0216ב  ת:

 31  אנחנו רואי� את אותו דבר?  ש:

 32  אי% לי את זה פה.   כב' הש' לוי:

 33  יכול להיות שזה הודפס במקו� אחד וזה הודפס במקו� אחר.   עו"ד אב% ח%:

 34  זה כבר מוצג אחר, ראיה אחרת.   כב' הש' לוי:
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 1  אנחנו נגיש ג� את זה.   עו"ד אב% ח%:

  2 

#>18<#  3 
 4  החלטה

 5  א + ב.  295הוגש וסומ� ת/

  6 
#>19<#  7 

 8  במעמד הנוכחי�. 2018במאי  02ניתנה והודעה היו�, 

  9 

  
  שופט, לוי ירו%

  10 

  11 

 12של  אוקי, אז לגבי החשבוניות האלה אתה, אני רק שואל, הכתב שאנחנו רואי�  ש:

 13  מי זה?

 14  נראה לי שהפ' נ' הזה של צביה ומתחת לזה יש תשלו� אני לא מזהה את הכתב.   ת:

 15אוקי. מי בפועל היה בודק את החשבוניות? זאת אומרת אני לא מדבק בדיקה   ש:

 16  כללית, אלא בדיקה לעומק. 

 17מי שהיה בודק זה הרכז. הרכזי� זה אנשי� שאנחנו בוחרי� אות� אחרי תואר   ת:

 18שי� שמקצועיי� ובעצ� מבחינתנו הרכז ו/או רכז התחו� עצמו שמעל ראשו%, אנ

 19הרכז, ה� אלה שבעצ� היו בודקי� לעומק את החשבונית כי ה� אלו שהיו 

 20באירוע, לפעמי� אפשר להגיש הצעת מחיר על משהו מסוי�, נגיד מתנפחי� ואז 

 21 שקל, בסו/ הוא מביא פחות, הוא לא �10,000הוא אומר ל( הבאתי מתנפחי� ב

 22צרי( לקבל את כל הכס/ ואז מי יודע את זה? רק הרכז, ולכ% המשמעות 

 23המשמעותית היא שהרכז יאשר את זה כי הוא נמצא בפעילויות אז ה� בעצ� 

 24  אישרו את זה, העבירו להנהלת החשבונות והלאה. 

 25  וצביה, מה היה החלק שלה?   ש:

 26יהול ספרי� צביה היתה בודקת שיש מבחינה טכנית את כל הדברי�, אישור נ  ת:

 27  וכאלה ומכינה את זה לתשלו�, קלסר כזה עבה. 

 28  את הספק הזה של החשבונית אברורה הפקות, אתה מכיר?  ש:

 29  לא.   ת:

 30  אתה אמור להכיר את כל הספקי�?  כב' הש' לוי:

 31  ממש לא.   ת:
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 1  מה זה אומר?  כב' הש' לוי:

 2  שאלתי, במקרה אולי הוא מכיר.   ש:

 3  לה% משמעות , לא?לפעמי� יש שאלות שיש   כב' הש' לוי:

 4  צביה העידה ששתי החשבוניות,   ש:

 5  מה זה צביה העידה?   עו"ד אדרת:

 6  אני שואל אותו שאלה.   עו"ד אב% ח%:

 7  זה חקירה נגדית?  עו"ד אדרת:

 8  לא.   עו"ד אב% ח%:

 9  כ%.   כב' הש' לוי:

 10אנחנו יודעי� ששתי החשבוניות האלה שולמו באותו מועד, רואי� את זה ג� פי   ש:

 11ה�. ואנחנו לא הצלחנו לדעת עד היו� מי אישר את התשלו�, אני הסימו% של

 12  שואל אות( הא� אתה יודע מי אישר את התשלו� של שתי החשבוניות. 

 13  אי% לי מושג, לא יודע.   ת:

 14  למה אתה לא יודע?  כב' הש' לוי:

 15כי רוב החשבוניות, זאת אומרת יש לנו כל חודש קלסר מאוד עבה שצביה מכינה,   ת:

 16ורוב החשבוניות אני לא, אני יודע לשיי( אות� למחלקת חברה,  מאות ספקי�

 17מחלקת נוער, מחלקת ספורט וכאלה, אבל לא יודע לשיי( אות� לרכז ספציפי או 

 18משהו כזה, וג� לא מחפש הא�, בזמנו, עוד פע�, היו� זה כבר היה שונה אחרי 

 19הגיע  הסיפור הזה, לא חיפשנו באופ% ידני הא� הרכז אישר כי בעצ� זה שזה

 20להנהלת חשבונות וזה קשור למשהו שהמתנ"ס עושה, אז אנחנו בודקי� רק את 

 21העניי% שזה עומד בדרישות התקציב, עומד במטרות המתנ"ס, יש את כל הדברי� 

 22  הטכניי� אישור ניהול ספרי� וכאלה. 

 23  אבל מבחינה בדיעבד, של החשבוניות, היית מסוגל להגיד מי אישר?  כב' הש' לוי:

 24  לא.   ת:

 25  ג� לא? לא של אלה.   ' הש' לוי:כב

 26  לא של אלה?  ת:

 27השני� של(, א� החלטת שאתה רוצה לבדוק משהו או במקרה  8כ%, במהל(   כב' הש' לוי:

 28נתקלת בחשבונית, היית מסוגל להשיב על השאלה אפילו לעצמ( להתחקות אחרי 

 29  מקור האישור? מי אישר?

 30י� הרבה רכזי� אז אני לא הייתי יודע באיזה מחלקה זה אבל במחלקות יש לפעמ  ת:

 31  יודע. 

 32הבנתי, אבל וזה שזה אושר על ידי הנהלת החשבונות יכולת לדעת מי הגור�   כב' הש' לוי:

 33  בהנהלת החשבונות שאישר את זה? את התשלו�?

 34  זה יש לנו אחת.   ת:



  
  יפו �אביב �המשפט המחוזי בתל�יתבב

  2018מאי ב 02    מדינת ישראל נ' קירשנבאו� ואח' 16512�08�17 ת"פ

  

 1435

 1  זה רק היא.   כב' הש' לוי:

 2  כ%.   ת:

 3  להתחקות אחרי התהלי(?ופה אתה יכול לדעת מי עשה את זה? אתה יכול   כב' הש' לוי:

 4ואז לדעת שמחלקת נוער עשו את זה  0216אני יכול לראות שזה קשור למוזיקה   ת:

 5ואכ% היה אירוע כזה, כל חג בזמנו עשינו את זה. ואז אני יודע שמחלקת נוער 

 6עובדי�, אז אני לא יודע מי  5אישרה את זה אבל מחלקת נוער יש לנו, בזמנו 

 7מורכב כי הוא רואי� בקי) זה קשור ג� למדור קהילה בדיוק. השני הוא עוד יותר 

 8אנשי� שיכולי� ומתעסקי� ע� אירועי  20וג� למחלקת תרבות וש� יש בכלל 

 9קי), אז אני יודע איזו מחלקה אבל לא מישהו. ואז א� אני רוצה לשאול אני יודע 

 10  במייל, בטלפו%, ולזמ% את מנהל המחלקה ולשאול אותו. 

 11  יודע בכלל שזה עבר דר( מנהלת החשבונות?אי( אתה   כב' הש' לוי:

 12זה לא היה משול� א� לא, נראה לי. כאילו בסו/ מורשה החתימה, אני לא הייתי   ת:

 13  מורשה חתימה, 

 14  אתה מסיק את זה רק מהתשלו�?  כב' הש' לוי:

 15  כ%. אני לא זוכר את זה.   ת:

 16אושרה על ידי מנהלת לא מזיכרו%, מהחשבונית עצמה, אתה יכול לראות שהיא   כב' הש' לוי:

 17  החשבונות?

 18  א� אנחנו נראה חשבונית היו� של המתנ"ס אני כמעט ולא אוכל,   ת:

 19  לא, שתי אלה.   כב' הש' לוי:

 20זה משהו ע�  92זאת, אני חושב שאני אמרתי שאני מזהה את הכתב של צביה פ'   ת:

 21  פקודת, לא יודע מה הראשי תיבות. 

 22  בשניה�?  כב' הש' לוי:

 23  . 33ואחד   ת:

 24  . 92לא, שניה�   עו"ד אב% ח%:

 25  . אני מזהה את הכתב של צביה מאז אז אני מניח שזה עבר ש�. 92שניה�   ת:

 26  טוב, בסדר. כ%.   כב' הש' לוי:

 27הבעלי� של חברת אברורה אמרו שהחשבוניות הועברו על יד� לאפי פלס ושה�   ש:

 28ה לא ביצעו עבודה עבור הכס/ שה� קיבלו מהמתנ"ס, אני שואל אות( מה את

 29  יודע על הסיפור הזה?

 30  אי% לי מושג לגבי זה.   ת:

 31  סליחה?  כב' הש' לוי:

 32  אי% לי מושג לגבי זה.   ת:

 33  כשרוצי� להעביר לצביה חשבונית לתשלו�, איפה אני משאיר אותה?  ש:
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 1יש, בדר( כלל מה שעשו, יש בלובי של המתנ"ס יש כזה חדר, זה לא חדר, מגירות,   ת:

 2היתר ג� מגירה שיש ש�, לא יודע אי( היא הרבה מגירות לכל הרכזי� ובי% 

 3נקראת אבל לצור( העניי% היא נקראת חשבוניות ואז רכזי� היו מניחי� ש�, 

 4כאילו בשוט/, כל יו�, צביה בזמנה לפעמי� כל יו�, תלוי בזמ% שלה, היתה לוקחת 

 5את זה ומכניסה את זה לתשלו� של הספקי�. לפעמי� ג� ספקי� היו מביאי� 

 6, זה מקו� קרוב, זה משפחתי, זה אותו אוס/ משרדי� אז כול� ישירות, אמרתי

 7  היו הולכי� והיו מראי� לה את החשבונית, תשלמי. 

 8  זאת אומרת ספקי� היו משאירי� את החשבונית?  ש:

 9  ספקי� לרכזי�. כ%.   ת:

 10אי( צביה יודעת, היא באה למגירה ולוקחת חשבוניות, אי( היא יודעת א� היא   ש:

 11  י( לשל� חשבונית או לא?יכולה לשל�, א� צר

 12מה שהיה מקובל אז שמה שנמצא במגירה באופ% עקרוני היא משלמת ומה שנראה   ת:

 13לה שהיא צריכה לשאול את הרכז כי היא לא רואה אישור שלו היא שואלת אותו, 

 14אני יודע, אני זוכר, היו ג� אישורי� בעל פה, זה לא היה, לצערי עוד פע� בדיעבד 

 15הלי� כי הבנו שצרי( אחרת. אבל זה היה משפחתי, עדיי%, כבר שינינו ועשינו נ

 16  ובצורה כזאת שמה שהיה במגירה או מה שנית% לה, סמכנו על הרכזי�. 

 17  מה השינוי שעשית�?  כב' הש' לוי:

 18שני� אבל בעצ� זה היה, עברתי למקו� אחר, אבל  3עוד פע�, אני כבר לא ש�   ת:

 19אש בכלל לפני שמתקשרי�, הכנסנו מה שנקרא טופס הזמנה, זאת אומרת שמר

 20שרוצי� להתקשר ע� הספק צריכי� טופס הזמנה, טופס הזמנה הזה סג% מנהל 

 21המתנ"ס מאשר, זה ממוחשב ואז על החשבונית חייבת להיות בכתב אישור של 

 22  הרכז, אי% בעל פה. 

 23  אישור של הרכז שהעבודה בוצעה.   כב' הש' לוי:

 24ו לרשו� סופק, חתימה של הרכז ואז כ%. וברגע שיש חתימה, עוד פע�, לא הגדלנ  ת:

 25ברור לחלוטי% שהעבודה הזאת הוזמנה, נעשה איזה שהוא סיכו� וברור לחלוטי% 

 26  שהרכז מאשר את זה. 

 27  אוקי.   כב' הש' לוי:

 28  המגירה הזאת שהזכרת, איפה היא נמצאת?  ש:

 29  בלובי של המתנ"ס.   ת:

 30  בלובי של המתנ"ס. לאפי פלס יש גישה למגירה הזאת?   ש:

 31עוד פע�, היו� חושבי� על זה זה באמת, בעיקרו% כול� מסתובבי� ש�, כל מי   ת:

 32שבא ורוצה להיכנס, כול� מסתובבי�, זה איזור, זה לא בניי% משרדי� שיש 

 33  בכניסה, 

 34  איזור פתוח.   ש:
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 1  השאלה היא לגבי יכולת פיזית או מורשה?  כב' הש' לוי:

 2. לא לגנוב, השאלה א� זה מקו� שהוא יכולת פיזית, לא מורשה. יכולת פיזית  עו"ד אב% ח%:

 3סגור, שצרי( להיכנס למשרד של מישהו אחר או שזה היה לובי פתוח שאני יכול 

 4  לעבור ולשי� חשבונית. 

 5  אוקי, לגבי אפשרות פיזית. אבל מי מורשה לפתוח את המגירה?  כב' הש' לוי:

 6  היא לא מגירה נעולה.   ת:

 7  / הזה הפתוח לרווחה?מי מורשה ליטול מסמכי� מהמד  כב' הש' לוי:

 8  מהמגירה הזאת, צביה.   ת:

 9  רק היא.   כב' הש' לוי:

 10  כ%, היא מנהלת החשבונות היחידה. כ%.   ת:

 11  טוב.   כב' הש' לוי:

 12  אבל בפועל כל אחד יכל.   ת:

 13  אי% לי עוד שאלות.   עו"ד אב% ח%:

 14  חקירה נגדית לעור( די% אדרת.   כב' הש' לוי:

  15 

 16  עור. די� אדרת:העד משיב בחקירה נגדית לשאלות 

 17מר קדמו%, אתה בשורה התחתונה לא יודע מה נעשה ע� החשבוניות האלה, מי   ש:

 18  הביא אות�, מי החליט לאשר אות� לתשלו�, למה ה� שולמו, אי% ל( מושג, נכו%?

 19נכו%, למעט הקטע הטכני שבסו/ אני לא, בסו/ כס/ שיוצא מחשבו% הבנק של   ת:

 20  ולכ% זה קרה, בוודאי.  המתנ"ס מאושר על ידי מורשה חתימה,

 21  אתה לא קשור לזה בשו�, א� אתה, החשבוניות בפני(?  ש:

 22 כ%.   ת:

 23, מה שכתוב פה הפרטי�, הפקת ערב 216ב' זה חשבונית  295א� אתה מסתכל בת/  ש:

 24  הרכבי� מוזיקליי�, זה נושא שהיה אצלכ�?

 25  כ%.   ת:

 �26 שהיו שאתה מסתכל בחשבונית השנייה, אירועי קי) אזורי�, אלה דברי  ש:

 27  במתנ"ס?

 28  היו הרבה.   ת:

 29עכשיו, מבחינת התפקיד של( בתקופה הרלבנטית, אתה היית מנהל המתנ"ס   ש:

 30  וצביה היתה מתחתי(, נכו%?

 31  כ%.   ת:

 32כפופה אלי(, לגבי תשלו� ואישור של חשבוניות למעשה מה שאני מבי% מדברי(   ש:

 33  שצביה היתה מקבלת חשבוניות, נכו%?

 34  כ%.   ת:
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 1  ה� היו צריכי� להיות מאושרות על ידי רכז, נכו%?בדר( הרגילה   ש:

 2  כ%.   ת:

 3בי% בעל פה בי% בכתב, אבל מבחינת צביה, היא לא זו שיודעת א� נעשתה עבודה   ש:

 4  או לא נעשתה?

 5  נכו%.   ת:

 6  ולכ% צרי( את הרכז שיבוא ויאשר לה שהעבודה נעשתה?  ש:

 7  נכו%.   ת:

 �8 או צ'קי� או מסמכי אחרי שהיא מקבלת את האישור, היא מכינה לתשלו  ש:

 9  העברה, נכו%?

 10  כ%.   ת:

 11  ואתה בגדול מאשר אות�?   ש:

 12  כ%.   ת:

 13אני אומר בגדול כי אמרת שיש הרבה כאלה ואתה לפעמי� מקבל את זה ערב   ש:

 14  קוד� ויש לח). 

 15  נכו%.   ת:

 16  אבל אתה מתוק/ סמכות( ותפקיד( עובר ומאשר את התשלו�?  ש:

 17  כ%.   ת:

 18  זו הפרוצדורה,   ש:

 19  ה מורשי החתימה חותמי� ואז. אחרי ז  ת:

 20כ%, עכשיו, בדר( הזו מבחינת( מצב שישלמו על חשבונית מבלי שבוצעה עבודה זה   ש:

 21  דבר שאתה לא יכול לתת לו הסבר הגיוני. 

 22  אני לא מאמי% שזה יקרה.   ת:

 23עכשיו, שאלו אות( פה לגבי אפי פלס וניסו, ואני מקריא ל( מהחקירה של(, ניסו   ש:

 24  כל לפני זה, סליחה, נפלו, נחתו עלי( ע� חשדות לשוחד, נכו%?לומר ל(. קוד� 

 25  כ%.   ת:

 26  כאילו אתה צד לאיזו שהיא פרשיית שוחד והזהירו אות( והיית חשוד, נכו%?  ש:

 27  נכו%.   ת:

 28  אני מניח שזה בומבה, נכו%?  ש:

 29  לגמרי.   ת:

 30להודעה של(  110אני מקריא ל( משורה ולגופו של עניי% באו אלי( ע� תיאוריה,   ש:

 31"שאלה, אני אומרת ל(" זו החוקרת "שאפי פלס העביר באמצעות( את 

 32החשבוניות הנ"ל כדי שישולמו על ידי המתנ"ס, יכול להיות שאתה בתו� לב 

 33שילמת את החשבוניות כי לא חשבת שהכספי� מוצעי� במרמה מהמתנ"ס או 

 34השאלה עד כא%, והתשובה "לא. א�  שחשבת שהשירות בגינ� נית% למועצה" זה
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 1אפי היה בא אלי ואומר לי קח חשבונית לתשלו� הייתי אומר לו תעו/ לי 

 2  מהעיניי�  לא הייתי מסכי�" זה מה שהשבת. 

 3  כ%.   ת:

 4קצת בוטה, תעו/ לי מהעיניי�, אבל במהות לא יכול להיות אירוע כזה שאפי בא   ש:

 5  �, נכו%?ומעביר ל( חשבוניות ואומר ל( תאשר לי תשלו

 6  נכו%.   ת:

 7  ולכ% התבטאת כמו שהתבטאת?  ש:

 8  כ%, כי ידעתי שיו� קוד� הוא נעצר, היה כל הדבר הזה.   ת:

 9  אבל במהות זה נכו%, אי% סיטואציה כזאת?  ש:

 10  אי%.   ת:

 11  לא היתה כי אתה לא זוכר וג� לא יכולה להיות.   ש:

 12  אי%, לא היה.   ת:

 13  כו%?אתה את גברת פאינה קירשנבאו� לא מכיר, נ  ש:

 14 רק מהתקשורת כאילו.   ת:

 15  אי% שו� היכרות אישית?  ש:

 16  כלו�.   ת:

 17  טוב.   ש:

 18  חקירה חוזרת יש?  כב' הש' לוי:

 19  לא.   עו"ד אב% ח%:

 20ב, כתוב הפקת ערב 295ת/ 216אני רוצה לשאול אות(, אני לא הבנתי בחשבונית   כב' הש' לוי:

 21  כזה? . היה אירוע8.12.2010הרכבי� מוזיקליי� נוער בנימינה ביו� 

 22  כ%.   ת:

 23  ?8.12ואתה יודע ביו�   כב' הש' לוי:

 24, כ%, היה, כל חנוכה ערב של הרכבי� �8כל חנוכה, כ%, אני, עוד פע� כרגע להגיד ש  ת:

 25  במש( שני�. 

 26  ואתה יודע שאברורה הפקות הפיקה את האירוע הזה?  כב' הש' לוי:

 27לוקחי�, אני  לא, אי% לי מושג, אני לא נכנס. בעלי תפקידי� של מחלקת הנוער  ת:

 28  יודע שלוקחי� הגברה, לוקחי� הפקה, לוקחי� אומ%, אבל לא, 

 29אז אתה יודע שהיה אירוע כזה אבל אתה לא יודע א� הוא הופק על ידי החברה   כב' הש' לוי:

 30  הזאת. 

 31  כ%.   ת:

 32  א היה או לא היה?295ת/ 214והאירוע שמתואר בחשבונית   כב' הש' לוי:

 33א� הוא היה או לא היה כי בקי) אנחנו עושי� המו% זה אני בכלל לא יודע להגיד   ת:

 34  אירועי קי) ובסדר גודל כזה, ככה שזה ספציפית. 
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 1  אתה לא יודע, טוב. שאלות בעקבות שאלות בית המשפט?  כב' הש' לוי:

 2  לא בעקבות אבל שאלה קטנה שרציתי לשאול.   עו"ד אדרת:

 3  בבקשה.   כב' הש' לוי:

 4  אתה יודע מה המשמעות? פקודת יומ%? 92פ/ שהצבעת פה על בחשבוניות  עו"ד אדרת:

 5  אני חושב שזה, כ%, פקודת תשלו� או משהו כזה.   ת:

 6  לפי זה לכאורה היה עוד איזה שהוא מסמ(?  עו"ד אדרת:

 7אני חושב שלא אדוני, אני חושב שזה מצביע, אני לא יודע איפה רושמי� את זה   ת:

 8  בזה של המתנ"ס. 

 9  איפה זה נרש�?  עו"ד אדרת:

 10  איפה זה נרש� בתו( המתנ"ס. כ%,   ת:

 11  . 92פ/�הבנתי. בכל אופ% אתה לא רשמתי את ה  עו"ד אדרת:

 12  לא.   ת:

 13  טוב, תודה רבה ל(. אתה רוצה שנפסוק ל( הוצאות?  כב' הש' לוי:

 14  כ%.   ת:

 15  מני% אתה מגיע?  כב' הש' לוי:

 16  מפדואל, מהשומרו%.   ת:

 17  מה מספר תעודת הזהות של(?  כב' הש' לוי:

 18  . 024625279  ת:

 19  תיגש ע� זה למזכירות ותקבל שכר טרחה. כ%, העד הבא?   כב' הש' לוי:

 20  מכניסי� אותה.   עו"ד אב% ח%:

 21  מבחינתי אפשר להגיש את ההודעה שלה.   עו"ד אדרת: 

 22  במקו� חקירה ראשית או בכלל?  כב' הש' לוי:

 23  בכלל.   עו"ד אדרת:

 24  היא כבר פה, לא, אני אשאל אותה שאלות.   עו"ד אב% ח%: 

 25  מעבר?  ת:עו"ד אדר

 26  יש לי חקירה.   עו"ד אב% ח%:

 27  כי לא קיבלנו תוספות.   עו"ד אדרת:

 28  שלו� ל( גבירתי. מה שמ(?  כב' הש' לוי:

 29  צביה פלדמ%.   גב' פלדמ%:

 30את מוזהרת להגיד את האמת, כל האמת ורק את האמת אחרת תהיי צפויה   כב' הש' לוי:

 31  לעונשי� הקבועי� בחוק. תשיבי בבקשה לשאלות התובע. 

  32 

 33  ,העדה, גברת צביה פלדמ�, לאחר שהוזהרה כדי� לומר אמת

 :� 34  משיבה בחקירה ראשית לשאלות עו"ד אב� ח

 35  שלו�.   ש:
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 1  שלו�.   ת:

 2  עד היו�? 1987תספרי היכ% עבדת בשני�   ש:

 3  אני עובדת במתנ"ס בנימי%.   ת:

 4  מה התפקיד של(?  ש:

 5  מנהלת חשבונות.   ת:

 6  קירשנבאו�?מנהלת חשבונות. מתי הכרת את גברת   ש:

 7  כשעבדה ש�.   ת:

 8  מתי?  ש:

 9  אני  לא זוכרת את השני�.   ת:

 10  בער(.  ש:

 11ממש לא זוכרת, מצטערת, אני מסתכלת בספרי� כדי לדעת נתוני�, מצטערת לא   ת:

 12  זוכרת נתוני� בעל פה. 

 13  את עדיי% עובדת במתנ"ס?  כב' הש' לוי:

 14  אני עדיי% עובדת.   ת:

 15  '?�87מ  כב' הש' לוי:

 16  י% עובדת ש�, עוד לא זרקו אותי אז אני עדיי% ש�. ' אני עדי�87מ  ת:

 17  מאיזה תפקיד היא היתה שהכרת אותה?  כב' הש' לוי:

 18  מנהלנית.   ת:

 19  שני�.  �10אתה יכול לרענ% את זיכרונה, היא אמרה לפני יותר מ  עו"ד אדרת:

 20  אוקי. במתנ"ס היא עבדה כמנהלנית?  כב' הש' לוי:

 21  כ%.   ת:

 22  משהו?ואת כועסת או   כב' הש' לוי:

 23  לא, אני לא כועסת, אני עייפה פשוט.   ת:

 24  אוקי, את יכולה לשבת. זה יקל עלי(.   כב' הש' לוי:

 25בחקירה במשטרה ששאלו אות( מתי הכרת את קירשנבאו�, אמרת שזה היה לפני   ש:

 26  שני�.  �10יותר מ

 27  יכול להיות, עברו כמה שני� מאז שה� היו ש�.   ת:

 28שני�,  �10יא עבדה כמנהלנית של המתנ"ס מלפני יותר מא� תדייק, היא אמרה ה  עו"ד אדרת: 

 29  שני� היא עזבה ש�.  �10זאת אומרת יותר מ

 30  אוקי.   ש:

 31  זאת אומרת הכרתי אותה לפני.   ת:

 32  ממתי ההודעה?  כב' הש' לוי:

 33א+ב. אני שואל א� את 295. אני מציג ל( שתי חשבוניות שסומנו ת/2014�2015  עו"ד אב% ח%:

 34  וניות האלה?זוכרת ממי קיבלת החשב
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 1  לא, אני לא,   ת:

 2  רק בקול ר�, כי זה מוקלט.   ש:

 3יותר ממה שכתוב על החשבונית אני לא זוכרת. אני קיבלתי אות� לשל�, ממי   ת:

 4  בדיוק לא יודעת. 

 5  לא יודעת. ממי קיבלת? ממי קיבלת את החשבוניות?  ש:

 6  לא יודעת.   ת:

 7  את לא יודעת ממי קיבלת?  ש:

 8  לא.   ת:

 9  בחשבוניות? 92ברישו� פ/למה הכוונה   ש:

 10  . 92שזה רשו� בפקודה   ת:

 11  לגבי שתיה�?  ש:

 12  . כ%. 92אז שניה� רשומי� בפקודה  92א� שניה� כתוב פ/  ת:

 13  ?92ומה זה אומר ששניה� רשומי� בפקודה   ש:

 14  שרשמתי אות% אחת אחרי השנייה או פחות או יותר בסמו(, זה הכל.   ת:

 15  זאת אומרת שה� שולמו יחד?  ש:

 16  היות. כנראה. יכול להיות ששולמו יחד. יכול ל  ת:

 17  בפע� אחת, בתשלו� אחד.   ש:

 18יכול להיות, זה לא בהכרח. זה שרשמתי אות� יחד, כי אני רושמת קוד� את   ת:

 19החשבוניות ואחר כ( אני משלמת לפי תאריכי�, סביר להניח ששילמתי אות� 

 20  יחד, אבל כאילו לא בהכרח. 

 21  ?�10.1לתשלו� ב 216אוקי, מי כתב על חשבונית   ש:

 22  הכתב שלי.   ת:

 23  הכתב של(. את יכולה לדעת מתי ה% שולמו החשבוניות?  ש:

 24  . �10.1סביר להניח ששולמו ב �10.1א� רשו� לתשלו� ב  ת:

 25  אוקי. מי נת% ל( את ההנחיה לשל� את החשבוניות האלה?  ש:

 26  לא יודעת.   ת:

 27  את לא יודעת?  ש:

 28  לא.   ת:

 29  למה שילמת?  ש:

 30נראה זה היה סמו( לתשלו� או משהו כזה ואז לא כתבנו על הביאו לי לשל�, כ  ת:

 31זה בדיוק מי אמר ומה, בדר( כלל מי שכותב כותב מי שזה, כא% לא כתוב, לא 

 32  יודעת למה. אני באמת לא יכולה לזכור מאז. 

 33  כיצד מעבירי� אלי( חשבוניות לתשלו�?  ש:

 34  שולח%. שמי� במגירה בדר( כלל, או מגישי� לי ביד או שמי� לי על ה  ת:
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 1  וכשאת מקבלת חשבוניות מהמגירה, אי( את בודקת א� יש אישור לתשלו�?  ש:

 2בדר( כלל חתו� ע� אישור מי מאשר. כא% לא כתוב מי, כנראה נתנו לי את זה   ת:

 3ביד, אבל באמת שאי% לי מושג מי נת% לי א� אני לא זוכרת מה, אני לא יכולה 

 4  זה. לזכור כל כ( הרבה שני� אחורה מי נת% לי את 

 5  אבל למה לא עושי� רישו�?  כב' הש' לוי:

 6כנראה מיהרנו אז כי זה היה בדיוק לפני התשלו�, נסגר התשלו� או משהו אז   ת:

 7  רצינו למהר את התהלי(, 

 8מה יש למהר? אחד זה מנובמבר, השני מדצמבר, והתשלו� הוא בינואר, זה לא   כב' הש' לוי:

 9  בלח) פה. 

 10את התשלו� של ינואר ואז בגלל זה העבירו לי את כ%, אבל כנראה שעמדנו לסגור   ת:

 11  זה ברגע האחרו% או משהו, אני לא יודעת, 

 12  כמה זמ% לוקח לחקור אישור לתשלו� על ידי זה,   כב' הש' לוי:

 13לא, אני מכניסה את זה לפקודה ואחרי שאני מכניסה את זה לפקודה את כל   ת:

 14עבירה את זה דר( מס"ב,  החשבוניות אני מכינה העברה משותפת לכול�, כי אני מ

 15  אני לא, לא שאני מאשרת, 

 X?  16מה הבעיה לרשו� על חשבונית אושר לתשלו� על ידי גור�   כב' הש' לוי:

 17  לא יודעת. לפעמי� שמוסרי� ביד לא כותבי�, זה קורה.   ת:

 18  אז איזה דר( יש ל( אחרי זה לבקר ולבדוק את האמת?  כב' הש' לוי:

 19  לא צרי( לקרות אבל  זה קורה, עובדה, יש ל( מול העיניי�. זה בעיה, זה   ת:

 20  זה קרה ל( הרבה?  כב' הש' לוי:

 21לא יודעת, אתה יכול לבקר את החשבוניות שלי ולראות א� זה קרה לי הרבה, אני   ת:

 22  משתדלת שזה לא יקרה הרבה, אבל אני לא יכולה לומר ל( שזה לא קורה. 

 23  טוב, כ%.   כב' הש' לוי:

 24העיד שייתכ% שמישהו השאיר את החשבוניות האלה במגירה ואת אפי פלס   ש:

 25  שילמת אות%. יכול להיות שזה קרה?

 26יכול להיות שמישהו העביר אלי מהמגירה, לא יודעת, השאיר את זה במגירה   ת:

 27שלה�, אני באמת לא יודעת, אני לא זוכרת. תראה, למצוא את החשבוניות האלה 

 28לי בכרטיס אז אני לפי זה יודעת בדיוק איפה  לא היתה לי בעיה כי ברגע שזה רשו�

 29זה נמצא, אבל לפי מה שאני רואה בכתובי� זה לא איזה זיכרו% שיש לי את 

 30  הדברי� האלה. 

 31  הספק אברורה הפקות, מוכר ל(?  ש:

 32  לא מכירה ספקי�.   ת:

 33  את הש�, את רואה חשבוניות כל היו�.   ש:
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 1ותי, אבל מעבר לא מוכר לי, אני אני לא זוכרת, זה עכשיו כ%, בגלל שאז חקרו א  ת:

 2לא יודעת, אני לא יודעת ג� מה הב% אד�, בדר( כלל מביאי� לי חשבונית, אני 

 3יודעת שהיה איזה אירוע, איזה משהו, מביאי� לי כל מיני חשבוניות, אני לא 

 4יודעת בדיוק מה ה� עשו ש� במקו�, אני ג� לא מעניי% אותי בדיוק מה שכל אחד 

 5  ומרי� לי שצרי( לשל�, אני משלמת את זה. עושה בדיוק. ה� א

 6  את לא זוכרת מי אמר ל( אבל לשל�?  ש:

 7  ממש לא, באמת שאני לא.   ת:

 8  אי% לי עוד שאלות.   ש:

  9 

 10  העדה משיבה בחקירה נגדית לשאלות עו"ד אדרת: 

 11  גברת פלדמ% שלו�, כמה שאלות קצרות. את זוכרת שנחקרת במשטרה?  ש:

 12  נחקרתי במתנ"ס, לא במשטרה.   ת:

 13  על ידי המשטרה.   ש:

 14  כ%.   ת:

 15  ומה שאמרת ש� זה אמת כמו שאת אומרת פה, נכו%?  ש:

 16  כ%.   ת:

 17קטעי� רק שתאשרי. את אומרת כ(, "אני  2�3עכשיו, אני רוצה להקריא ל(   ש:

 18מבצעת את כל התשלומי� לספקי� שמאשרי� לי הרכזי�. ההלי( הוא שרכז או 

 19ה הוא רוש� לי מתי לשל� את מנהל המתנ"ס מעביר לי חשבונית לתשלו� ועלי

 20  התשלו�", זה הנוהל? זה נכו%?

 21  נכו%.   ת:

 22עכשיו, שאלו אות( הא� ישנ� מקרי� שבה� אפי פלס, גזבר מועצת בנימי%, מוסר   ש:

 23  ל( חשבונית ואת עונה לא. 

 24  נכו%.  ת:

 25שאלו אות( מה הקשר של( לפאינה קירשנבאו� ואמרת שהיא עבדה כמנהלנית   ש:

 26, אני לא בקשר איתה �2014שני� לפחות, זה אמרת ב 10יותר של המתנ"ס עד לפני 

 27  ולשאלת( מי במתנ"ס בקשר איתה אז עונה שאני לא יודעת. נכו%?

 28  נכו%.   ת:

 29ואז שאלו אות( עוד פע�, הא� היית בקשר ע� פאינה קירשנבאו� מיו� עזיבתה   ש:

 30  את המתנ"ס את עונה אי% לי שו� קשר ע� פאינה. 

 31  נכו%.   ת:

 32  וכל האמת?זו האמת   ש:

 33  נכו%.  ת:
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 1ולגבי שתי החשבוניות האלה שהציגו ל(, את אי% ל( היו� שו� אפשרות לתת לנו   ש:

 2שו� פרטי� לגבי החשבוניות האלה, מי העביר ל(, מי ביקש ממ( לשל� אות�, 

 3  מי אישר אות�, את לא יכולה לעזור לנו בכיוו% הזה?

 4  לצערי לא.   ת:

 5  תודה רבה.   ש:

 6אני מתקשה קצת להבי%, א� אני עכשיו אשי� שתי חשבוניות במגירה של(,   כב' הש' לוי:

 7  תשלמי לי?

 8א� לא כתוב אישור אני לא אשל�, אבל כנראה שמישהו הביא לי את זה ביד, אני   ת:

 9  לא יודעת מי, באמת לא זוכרת. יכול להיות שהרכז הביא לי, לא יודעת, 

 10וניות ממחלקות שונות, אז זה שני רכזי�, לא איזה רכז זה יכול להיות? שתי חשב  כב' הש' לוי:

 11  אחד. 

 12  יכול להיות.   ת:

 13  לא יכול להיות, תגידי לי א� זה נכו% מה שאני אומר.   כב' הש' לוי:

 14  מה?  ת:

 15  הא� צרי( רכז אחד או שניי�?  כב' הש' לוי:

 16  אני לא יודעת, מאיפה אני יודעת?  ת:

 17  תסתכלי. של מי כתב היד את יודעת?  כב' הש' לוי:

 18  ל מה?ש  ת:

 19  על החשבונית.   כב' הש' לוי:

 20מי רש� את החשבונית עצמה? אני מכירה את כתב היד שלי, זה מה שאני אוכל   ת:

 21  לומר ל(. 

 22  לאיזו מחלקה זה שיי(? 216חשבונית   כב' הש' לוי:

 23  כנראה לנוער.  216  ת:

 24  ?�214נוער. ו  כב' הש' לוי:

 25  תרבות. זה, אני לא זוכרת, אבל זה יכול להיות או נוער או   ת:

 26  זאת אומרת יש אפשרות שזה אפילו שני רכזי�?  כב' הש' לוי:

 27  יכול להיות או נוער או תרבות, לא יודעת.   ת:

 28  את יודעת מי היה הרכז באותה תקופה?  כב' הש' לוי:

 29  של נוער?  ת:

 30  כ%, את אומרת נוער או נוער ותרבות ג�.   כב' הש' לוי:

 31  . נוער אז התחלפו כמה רכזי�, אני לא זוכרת  ת:

 32  התפקיד לא חשאי?  כב' הש' לוי:

 33  לא, בהחלט לא.   ת:

 34  אז אפשר לגלות מי זה במאמ) קט%.   כב' הש' לוי:
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 1  לא, אי% לי בעיה, אני יכולה להיכנס לספרי� ולומר ל( מי,   ת:

 2  למה? עשית את זה?  כב' הש' לוי:

 3אמרתי לה�, הסתכלתי ואמרתי לה�, אבל אני לא זוכרת מה שאלו אותי וג�   ת:

 4  אמרתי. 

 5  אמרת מי הרכז?  כב' הש' לוי:

 6אמרתי לא מי הרכז שמסר, אמרתי מי הרכזי� שהיו בער( באותה תקופה אבל   ת:

 7  היה בדיוק תחלופה של רכזי�. 

 8  בסדר,   כב' הש' לוי:

 9  זה מה שאני זוכרת, אני לא זוכרת את הש�.  ת:

 10  מה זה? התחלפו כל שעה? לא? אפשר לגלות מי היה הרכז בימי� האלה. נכו%?  כב' הש' לוי:

 11  בסדר, אז אמרתי למשטרה.   ת:

 12  מסרת למשטרה?  כב' הש' לוי:

 13רכזי�, לא זוכרת,  2רכזי� שהתחלפו או  3מי היו הרכזי� בתקופה, היו ש� איזה   ת:

 14  שהתחלפו באותה תקופה, אמרתי לה� את השמות. 

 15  ( אחד מה� הוא זה שמסר ל( ביד?ולדעת  כב' הש' לוי:

 16אני לא יודעת. אני לא יודעת א� זה רכז מסר לי את זה או מישהו אחר, לא יודעת,   ת:

 17  אני לא זוכרת, באמת שלא. 

 18  יכול להיות שלא רכז מסר ל( את זה?  כב' הש' לוי:

 19  יכול להיות.   ת:

 20  מי למשל?  כב' הש' לוי:

 21ל להיות שמנהל מסר לי, אני לא יכול להיות שהמזכירה מסרה לי בשמ�. יכו  ת:

 22  יודעת. 

 23  וזה לא משהו חריג?  כב' הש' לוי:

 24  זה קורה מפע� לפע�, לא שזה קורה כל הזמ% אבל זה קורה מפע� לפע�.   ת:

 25  וחקרו אותה רק על זה?  כב' הש' לוי:

 26  כ%, חלק אולי אפילו יעידו אבל אי% תשובות.   עו"ד אב% ח%:

 27טוב, שאלות בעקבות שאלות בית המשפט? תודה רבה ל(, את משוחררת, את   כב' הש' לוי:

 28  מבקשת לפסוק ל( הוצאות?

 29  כ%.   ת:

 30  יש ל( זימו%?  כב' הש' לוי:

 31  לא קיבלתי זימו%, פרט לטלפו%. ובכל זאת באתי.   ת:

 32  מני% את מגיעה?  כב' הש' לוי:

 33  ממצפה יריחו.   ת:

 34  מה תעודת הזיהוי של(?  כב' הש' לוי:
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 1  . 23462/5  ת:

 2  ספרות? 5  כב' הש' לוי:

 3  נולדתי שנה אחרי המדינה, מה אתה רוצה?  ת:

 4  . תיגשי ע� זה למזכירות ותקבלי את ההוצאות של(. 120עד   כב' הש' לוי:

 5  תודה רבה.   ת:

 6טוב, עוד כמה דברי�. אני רוצה להגיש את ההודעות המוסכמות ששוב זה לא   עו"ד אב% ח%:

 7ה זה שחזור פרוטוקול שעשינו על סמ( הזיכרו% הודעות מוסכמות כעובדות אל

 8  שזה ג� מה שהעדי� העידו. 

 9  א� זה מקובל עליכ�.   כב' הש' לוי:

 10זה מה שאנחנו, שני הצדדי�, זוכרי� שהעידו, זה לא עובדות שאנחנו מגישי�   עו"ד אב% ח%:

 11  אות� כעובדה מוסכמת לבית המשפט. שני עותקי�

  12 

#>20<#  13 
 14  החלטה

 15ועובדות  296לעניי� עדות עד התביעה אלכס גולדשטיי� מתקבל ומסומ� ת/עובדות מוסכמות 

 16והעובדות המוסכמות לעניי�  297מוסכמות לעניי� עדותו של מר אלכס קבילסקי מתקבל ומסומ� ת/

 17  . 298עדותו של מר דני איילו� יהיה ת/

  18 
#>21<#  19 

 20  במעמד הנוכחי�. 2018במאי  2ניתנה והודעה היו�, 

  21 

  
  שופט, לוי ירו%

  22 

  23 

 24  עוד?   כב' הש' לוי:

 25  כ%, אדוני קבע ליו� ראשו% טיעוני� לעונש.   עו"ד אב% ח%:

 26  בתלות בהחלטת נשיאת בית המשפט העליו%.   כב' הש' לוי: 

 27  אני רוצה לשאול כי כרגע הבנתי שהוגש ערעור.   עו"ד אב% ח%:

 28  רק כרגע הבנת�?  כב' הש' לוי: 

 29  כ%. לא ידענו קוד�, תו( כדי הדיו% היו� נודע לי.   עו"ד אב% ח%:

 30  היו� מגישי� ג� לבית המשפט.   כב' הש' לוי:

 31  כ%, אני הבנתי את זה אחר כ(.   עו"ד אב% ח%:
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 1  אז לא קשה להתעדכ%.   כב' הש' לוי:

 2לא הגענו לאתרי� הנכוני�. השאלה א� המועד שנקבע ליו� ראשו% נשאר או   עו"ד אב% ח%:

 3  שאנחנו כרגע?

 4מאיפה אני יודע? לי אי% קשר ע� הנשיאה בענייני� האלה, בענייני� אחרי�, אבל   ב' הש' לוי:כ

 5אני לא יודע א� מותר בדברי� האלה. א� היא תיקבע את זה לדיו% מחר, היא 

 6בדר( כלל נותנת החלטות במקו�, אז יכול להיות. א� לא, אז לא. אז אנחנו נצטר( 

 7  כולנו, ג� אני לא יודע. 

 8  אוקי.   ח%: עו"ד אב%

 9אז פשוט תעקבו, תעמדו בקשר, אל תגישו בקשות לדחיית הדיו% כדי שלא יהיו   כב' הש' לוי:

 10  תוצאות לא טובות אחר כ(. 

 11  לדיו% ש�?  עו"ד אב% ח%:

 12  לדיו% אצלי.   כב' הש' לוי:

 13  אני מקווה שהדיו% ש� לא ייקבע למועד של הדיו% שלנו פה.   עו"ד אב% ח%:

 14זה בסדר. כתוב בהחלטה, לא ראית�, היה ויוגש ערעור, המש( הדיו%  ג� א� כ%,  כב' הש' לוי:

 15  ייקבע לפי החלטת בית המשפט העליו%. 

 16  אוקי.   עו"ד אב% ח%:

 17  יכול להיות שג� לא יהיה בפני, לא יודע, פשוט לעקוב. טוב, עוד משהו?  כב' הש' לוי:

 18  לא.   עו"ד אב% ח%:

 19  תודה רבה.   כב' הש' לוי:

  20 

 21  -סוף הקלטה  -

    22 

 23 לאופר�לדר�דוננפלד סוניה ידי על הוקלד




