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   שופט ירו� לויה לפני כבוד  

  
  
  מאשימהה

  
  מדינת ישראל 

  
  

  נגד                                                         
 

   016599326  ת.ז. פאינה קירשנבאו� 1.  נאשמי�ה
  

   050227073  ת.ז. רמי כה� 3.
  

   050564434  ת.ז. בתיה כה� 5.
  
  

  1 
#>2<#  2 

 3  נוכחי�:

 4  ב"כ המאשימה עו"ד מאור אב� ח�, עו"ד משה עקירב ועו"ד נטלי קוקוי

 5  וב"כ עו"ד גיורא אדרת ועו"ד אלו� קליי� 1הנאשמת 

 6  וב"כ עו"ד אבי חימי ועו"ד משה וייס 5 –ו  3הנאשמי� 

  7 

  8 

  9 

 10 פרוטוקול

  11 

 12  הדיו� מוקלט על ידי חברת אי טייפ.

  13 

 14  עו"ד וייס:

 15  ולהפנות לגישור. 5הגשנו בקשה בשעה מאוחרת של אחר הצהריי" לפטור את עניינה של הנאשמת 

  16 

 17  ב"כ המאשימה:

 18  אי� לנו התנגדות.

  19 

  20 

  21 
#>4<#  22 

  23 
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 1  החלטה

 2סג� הנשי כב'  לגישור בפני 5לבקשת ב"כ הצדדי", אני מורה על העברת ההלי% בעניינה של נאשמת 

 3  הש' נויטל שיזמ� את ב"כ הצדדי" והנאשמת, בהתא" ליומנו.
#>5<#  4 
  5 

 6  במעמד הנוכחי�. 11/04/2018, כ"ו ניס� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  7 

  

  שופט, לוי ירו�

  8 

  9 

 10  עו"ד וייס:

 11  אבקש לפטור את הנאשמת מנוכחות בישיבת היו".

  12 

 13  ב"כ המאשימה:

 14   אי� לי התנגדות.

  15 

>#6<#  16 

 17  החלטה

 18בהסכמת ב"כ הצדדי" ולאור העובדה שהעדויות הצפויות להיו" הינ� נוגעות לה, אני משחרר את 

 19  מישיבת היו". 5הנאשמת 
#>7<#  20 
  21 

 22  במעמד הנוכחי�. 11/04/2018, כ"ו ניס� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  23 

  

  שופט, לוי ירו�

    24 

  25 
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 1  ד אב� ח�:עו"

 2ולא הגיע, הודיע יו" לפני שיש לו בעיה, היה  9.4,אמור להתייצב בישיבת ההעד דני איילו�, שהיה 

 3המשפט. ברבע לארבע לפנות בוקר הוא שלח הודעה ,אמור להתייצב ג" היו" בבוקר בשעה תשע בבית

 4לפרקליטה והודיע שהוא לא מרגיש טוב ועקב מצבו הבריאותי לא יוכל להתייצב הבוקר. ניסינו ליצור 

 5  א% לא הצלחנו.איתו קשר בהמש% 

 6המשפט. אני מערי% שנצליח ,לאור הצעת חברי, אנחנו מנסי" לגבש עובדות מוסכמות חל- עדותו בבית

 7  בכ%. במידה ובכל זאת לא נצליח, נדאג שהוא יתייצב ביו" שני הקרוב.

  8 

 9  עו"ד אדרת:

 10   דברי חברי מקובלי". בנסיבות האלה אני חושב שאפשר להימנע מהוצאת צו הבאה.

  11 

#>10<#  12 

 13  החלטה

 14דעת עצמו, בפע" השנייה, לישיבת ,המשפט אינה נוחה מכ% שהעד אינו מתייצב על,דעת בית

 15המשפט ואת הצדדי" בפני עובדה מוגמרת. ג" א" מדובר ,המשפט. למעשה, העד העמיד את בית-בית

 16  המשפט אישור רפואי להצדקת אי ההתייצבות.,בקושי מטע" רפואי, מ� הראוי היה שיוגש לבית

 17המשפט, בלא קשר לתפקידו בעבר, בהווה ובעתיד. מחובת ,ל כל אזרח להתייצב בביתמחובתו ש

 18מורי" עימ", המשפט להקפיד שלא תהיה איפה ואיפה ג" ביחס לעדי" שבוחרי" מטעמי" הש-בית

 19  המשפט.,להימנע מהתייצבות למת� עדות בבית

  20 
#>11<#  21 

 22  במעמד הנוכחי�. 11/04/2018, כ"ו ניס� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  23 

  

  שופט, לוי ירו�

  24 

  25 

 26פי הודעת חברת ההקלטות, בשל תקלה טכנית, לא נית� לשחזר את ,המשפט מודיע לצדדי" שעל,בית

 27  , במהלכה העידו עדי התביעה אלכס גולדנשטיי� ואלכס קלביצקי.28.2.2018הקלטת פרוטוקול ישיבת 

  28 
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 1  עו"ד אב� ח�:

 2מוסכמות לגבי שני העדי" וממתיני" לתשובה. במידה ולא תהיה  העברנו לחבריי רשימת עובדות

 3  הסכמה, ניאל. להביא" לעדות שוב.

 4, דאוד 2בהמש% לדיו� האחרו� ולבקשה שהגישו חבריי לפסילת האזנות הסתר בעמדה של נאש" 

 5. נית� לראות כי 2גודובסקי, אנו מגישי" את כלל בקשות המשטרה להאזנת הסתר בעמדות של נאש" 

 6לבקשה הראשונה שהוגשה להעלאת העמדה נגדו, הוגשו עוד חמש בקשות לחידוש עמדת האזנת  מעבר

 7המשפט המחוזי בלוד שנת� את האישור להמשי% בהאזנה, היה מודע לכ% שבעמדה ,הסתר, כשבית

 8  .1נשמעות, בי� היתר, שיחות ע" נאשמת 

  9 

 10  עו"ד אדרת:

 � 11א" נית� להגיע להסכמות, למרות שבעיניי, לעניי� השחזור של עדויות העדי" שנמחקו, אנחנו נבח

 12פני שחזור, וא" נוכל להגיע להסכמה כמוב� שנל% לכיוו� הזה. אנחנו ,במצב כזה, יש עדיפות לעדות על

 13  ננסה, כדי לקד" את העניי�. אנחנו זקוקי" לשבוע ימי" לש" גיבוש עמדה.

 14ימי", ובמידת הצור% יתכ�  7לעניי� החומר הנוס- שהוגש הבוקר, נבקש שהות קצרה לעיי� בו, ג" 

 15  שנצמצ" בקשתנו, או נותירה כפי שהיא. 

  16 

  17 
#>12<#  18 

 19  החלטה

 20עמדתו ביחס לצור% בהעדת" מחדש של  ימי� 7בתו+ המשפט בכתב ,עו"ד אדרת יודיע לבית  .1

 21  העדי" אלכס גולדנשטיי� ואלכס קלביצקי. 

  22 

 23תביעה בעניי� הבקשה ידי ה,לחומר הנוס- שהוגש על ימי" 7בתו% עו"ד אדרת רשאי להגיב   .2

 24  .2לשיחות הנאש" לפסילת תוצרי האזנות הסתר 

  25 

 26, תוכנית עבודה עדכנית עד תו" 30.4.2018לא יאוחר מיו� המשפט, ,עו"ד אב� ח� יגיש לבית  .3

 27  פרשת התביעה.

  28 

  29 

  30 

  31 

  32 

  33 
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4.   � 1. רשמתי בפניי התחייבות המאשימה כי א" לא 09:00שעה  16.4.2018בישיבת המש% הדיו

 2כוח הצדדי" להסכמה בעניי� תוכ� עדות העד דני איילו�, תוודא המאשימה ,באייגיעו 

.� 3  התייצבותו במועד הדיו

  4 
 #>13<#  5 

 6  במעמד הנוכחי�. 11/04/2018, כ"ו ניס� תשע"חניתנה והודעה היו� 

  7 

  8 

  

  שופט, לוי ירו�

  9 

    10 

 11 חבני הדסה ידי על הוקלד




