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   לפני כבוד השופט ירו� לוי 

  
  

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

  
  נגד

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

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

  עו"ד משה וייסב"כ  ידי�על
 1 

#>1<#  2 
 3  ב"כ המאשימה עו"ד אב� ח� ועו"ד יונת� קרמר  :נוכחי�

 4  עו"ד גיורא אדרת  1וב"כ הנאשמת מס'  1הנאשמת מס' 

 5  עו"ד משה וייס 3וב"כ נאש� מס'  3הנאש� מס' 

 6  . ע.ת, מר ניסי� נחו�1      :העדי�

 7  . ע.ת, מר שלו� ניסימי2      

  8 

 9  פרוטוקול

  10 

 11מדינת ישראל נגד קירשנבאו* ואחרי*.  16512�08�17אפשר להתחיל? תיק פלילי    כב' הש' לוי:

 12  נוכחי* הנאשמי* ובאי כוח הצדדי*. 

 13כבודו, שני העדי* אינ* קשורי* למרשתי, אני מבקש להשתחרר בהמש, וחברי   עו"ד ג. אדרת:

 14  ייצג אותי. הנאשמת תישאר. 

 15  אי� בעיה.   כב' הש' לוי:

 16  תודה.   עו"ד ג. אדרת:

 17  בבקשה.   כב' הש' לוי:

 18  העד ניסי* נחו*.   עו"ד קרמר:

 19  כ�, בוקר טוב.   כב' הש' לוי:

 20  בוקר טוב.   מר נחו*:

 21אתה מוזהר להגיד אמת, כל האמת ורק את האמת אחרת תהיה צפוי לעונשי*   כב' הש' לוי:

 22  הקבועי* בחוק. תואיל להשיב לשאלות התובע. 

  23 

  24 



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018יוני  18  

  

 2681

 1  העד, מר ניסי� נחו�, לאחר שהוזהר כדי� לומר אמת משיב בחקירה ראשית לשאלות עו"ד קרמר: 

 2בוקר טוב, ראשית תדבר בקול ר* כי אנחנו בהקלטה, שישמעו אות,. ראיתי   ש:

 3  שנכנסת ע* מסמכי*, זה מסמכי* שקשורי* לנו?

 4  לא, ממש לא.   ת:

 5  עבודת, במועצת לכיש. תשי* אות* בצד. אוקי, אז בוא תספר על עצמ,, על   ש:

 6  . 2014במועצה איזורית לכיש כמזכיר המועצה, עד  �2004אני התחלתי ב  ת:

 7  אוקי. ומה היה התפקידי* של,?  ש:

 8שימשתי ש* כמזכיר המועצה, בעצ* התחלנו ש* את התפקיד ונכנסתי למועצה   ת:

 9שהייתה במצב גרעוני מאוד מאוד קשה ועשינו ש* תוכנית הבראה לאור, מספר 

 10* ותודה לאל העלינו את המועצה על מסלול של איזו� תקציבי ויכולת שני

 11כאשר החלה תוכנית ההתנתקות בעצ* הגיעו אלינו  �2005תקציבית טובה. וב

 12מפוני* רבי* ממפוני גוש קטי/ לנחלות של קרוואני* ביישובי שק/ ואמציה וחלק 

 13בי* חדשי* ניכר מהתפקיד שלי באותו זמ� היה בעצ* סיוע בהקמה של ארבע יישו

 14יישובי* חדשי*  4עבור אות* מפוני*, כי זה היה באמת לבנות יש מאי�, לבנות 

 15באיזור מזרח לכיש שזה איזור שהיה די שומ* באותה תקופה, היה ש* רק את 

 16היישוב שק/ ואמציה קצת יותר מערבה. ובעצ* לבנות את ארבעת היישובי* 

 17  ש*.  החדשי* הללו ולדאוג שהתושבי* יגיעו לש*, יתאכסנו

 18  מה ע* פרנסה למפוני*?  ש:

 19אחד הדאגות העיקריות שלנו בהמש, הדר, היה הנושא של באמת למצוא פרנסה,   ת:

 20זאת אומרת שאחרי שראינו שכבר כל הנושא של הבינוי נכנס לתל* ובאמת 

 21היישובי* כבר נבני* ורואי* בתי* כבר אז אחד הדאגות העיקריות שג* הציפו 

 22הנושא הזה של תעסוקה, מה בעצ* האנשי* האלה  בפנינו משרדי הממשלה זה כל

 23הולכי* לעשות ש*, מדובר במאות משפחות, מה ה* יעשו וממה ה* יתפרנסו, אז 

 24אחד הפתרונות שהועלו וקודמו זה הנושא של תיירות כמקור תעסוקה לאות* 

 25תושבי* חדשי* כי האיזור מאוד יפה שקוראי* לו אפילו טוסקנה של מדינת 

 26  נו שתיירות יהיה אחד מפתרונות תעסוקה. ישראל אז לכ� חשב

 27אוקי. עכשיו, בתור מזכיר המועצה מה היה הקשר של, ליועצי*? ספקי*   ש:

 28  חיצוניי* שנותני* ייעו0 למועצה?

 29התפקיד שלי בעיקר היה לדאוג לזה שנהלי הרכש יבוצעו, שההתקשרות תהיה לפי   ת:

 30יועצי* שעבדו איתי אז הנהלי*, לפי הדי�, לפי הפרוצדורות המחייבות ובחלק מה

 31אני ג* קיבלתי את הדו"חות שלה*, עברתי עליה*, עיינתי בה*, אישרתי אות* 

 32  ותשלו* לאחר ביצוע. 
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 1  מה זה אומר דו"חות?  ש:

 2  דו"חות שעות.   ת:

 3  דו"חות של מה?  ש:

 4  דו"חות שעות בדר, כלל.   ת:

 5  דו"חות שעות?  ש:

 6  דיווח שעות, כ�.   ת:

 7  הדו"חות שעות?ואז מה היית עושה ע*   ש:

 8הייתי בודק אותו, הייתי מתא* ע* היוע0, רואה מה נעשה, מה לא נעשה, אי,   ת:

 9  התקדמות, שאחר כ, מאשר את התשלו*. 

 10  לפי מה?  ש:

 11  לפי דו"ח השעות.   ת:

 �12אוקי. עכשיו, אני רוצה שתראה שני סיכומי* של ביקור של שר התיירות ב  ש:

 13ואני אביא ל, עוד סיכו*. השני עדיי�  528במועצה, הראשו� כבר סומ� ת/ 5.8.2012

 14  לא סומ�. זה סיכו* של המועצה האיזורית לכיש. 

  15 

  16 
#>4<#  17 

 18  החלטה

  19 

  20 

   21 

 22     .538הוגש וסומ� ת/  

  23 
#>5<#  24 
  25 

 26  במעמד הנוכחי�. 18/06/2018, תמוז תשע"ח ה'ניתנה והודעה היו� 

  27 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  28 

  29 

  30 
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 1  תגיד לי אחרי שעיינת. אז אני רוצה שתעיי� בשניה*,   ש:

 2  אתה הצגת לי אתמול, אני מכיר אות* מהריענו� אתמול.   ת:

 3  מהריענו�?  ש:

 4  כ�.   ת:

 5אוקי. עכשיו תסתכל, בסיכו* שר התיירות של משרד התיירות אתה מופיע בתור   ש:

 6  . 528אחד המשתתפי*, אתה רואה את עצמ,? בת/

 7זוכר שראיתי חו0 מאתמול פע* כ�, כ�, אני רק אציי� שאת הסיכו* הזה אני לא   ת:

 8  ראשונה. 

 9  אוקי. אז בוא תספר על הסיור הזה.   ש:

 10, 2012אני אמרתי אתמול, אני ממש לא זוכר לפרטי פרטי* את הסיור הזה. עברו   ת:

 11  שני* מאז,  6עברו 

 12  אוקי.   ש:

 13והיו אצלנו כל שר בממשלה, וכולל ראשי ממשלות, כול* ביקרו במועצה בניסיו�   ת:

 14ני גוש קטי/, לא זוכר ספציפית את הסיור הזה. אני קורא את הסיכו* לעזור למפו

 15של, שיצא ממכתבו של ראש המועצה וכמו שכתוב פה בעצ* אנחנו ה* יעזרו לנו 

 16בנושא של תיירות, קידו* התיירות, ג* ראיתי בעדות שלי שאמרתי אתמול 

 17הזה כי שבאמת זה היה נראה דבר מאוד מאוד חשוב לעזור לנו לקד* את העניי� 

 18היינו זקוקי* לעזרה, אנחנו מועצה, היינו מועצה מאוד מאוד קטנה, מאוד מאוד 

 19חלשה וזו עזרה מאוד גדולה שמביאי*, שמשרד התיירות עוזר לנו בקידו* 

 20  התיירות במועצה. 

 21  מה הכוונה בעזרה? מה זה עזרה?  ש:

 22ו* תראה, מה שכתוב פה זה שהעמדת פרויקטור לרשות המועצה ותושביה לקיד  ת:

 23  התיירות בתחו* המועצה, בתכלול התחו*. 

 24  ב. "בראשית מכתבי," �תסתכל בסעיפי* א ו  ש:

 25  מכתב של ראש המועצה?  ת:

 26, "אני מבקש להודות ל, על היענות, המהירה 538כ�. "בראשית מכתבי," ת/  ש:

 27לפנייתנו לקיו* ביקור" וכו' "ועל נכונות, לסייע למועצה בקידו* ופיתוח ענ/ 

 28יו אתה היית מזכיר המועצה, כמו שאמרת נכחת בביקורי* של התיירות", עכש

 29  כמה שרי*, 

 30  נכו�.   ת:

 31  אני שואל אות, מה זה אומר סיוע? למה את* מתכווני*? מה רצית* מהשר?  ש:

 32  סיוע.   ת:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018יוני  18  

  

 2684

 1  מה זה סיוע?  ש:

 2  לעזור לנו לתכנ� את לקד* את העניי� הזה.   ת:

 3  כס/ רצית* תקציבי*?  ש:

 4  ל זה באותו מועד על כס/. אני לא יודע א* חשבנו ע  ת:

 5  אז למה אתה מתכוו� סיוע?   ש:

 6שר התיירות שהוא מגיע למועצה, כשאני אומר ששר הרווחה מבקר אני לא אומר   ת:

 7לשר הרווחה מראש מה תעזור, שר רווחה בא, יש מפוני*, מה את* יכולי* לעזור 

 8  לנו. 

 9  למה ציפית*? לאיזה סוג של סיוע משר התיירות?  ש:

 10  זוכר, אני לא   ת:

 11  שיקרה מה? שמה? שהוא יבוא לבנות בעצמו פרויקטי* תיירותיי*?  ש:

 12לא, שיקוד*, יש תוכניות. "אנו מקדמי* כיו* שני פרויקטי* מרכזי* כגו� תכנית   ת:

 13תיירותית בחבל לכיש, דר, מלכי יהודה, שהוכנה על ידי החברה הממשלתית 

 14תעסוקה למפוני* מחבל לתיירות מתו, מטרה ורצו� לסייע במציאת מקורות 

 15  לכיש שהגיעו להתיישב בתחו* המועצה",

 16  לא, בסדר, לקרוא אנחנו יודעי*.   כב' הש' לוי:

 17  אני שואל מה רצית* ע* הפרויקטי* האלה? שמה יקרה?  ש:

 18  לקד* אות*.   ת:

 19מה זה אומר לקד* אות*? תשמע, ניסי*, תדבר איתי בשפה פשוטה, מה זה אומר   ש:

 20  לקד*? מה?

 21  ומרת מה זה לקד*? משרד התיירות אמו� על התחומי* הללו?מה זאת א  ת:

 22  כ�.   ש:

 23  שיעזור לנו לקד* אות*, שאנחנו כמועצה לא יכולי* לקד* תחו* כזה לבד.   ת:

 24  ניסי*, כמה שני* היית מזכיר המועצה?  ש:

 25  שני* בער,.  10  ת:

 26  שני*. והיו* מה אתה עושה? 10  ש:

 27   רכז יישובי* במועצה איזורית באר טוביה.  ת:

 28כלומר אתה עדיי� עוסק בתחו* של יישובי* ועבודה ציבורית. שאת* פוני* לשר   ש:

 29  התיירות, מה את* מבקשי* ממנו? שמה?

 30  עזרה.   ת:

 31  מה זה עזרה? שהוא יבוא לבנות בעצמו את הפרויקטי*?  ש:

 32  לא, שיבוא, ייחש/ למה שקורה במועצה, לפרויקט הלאומי הגדול הזה.   ת:
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 1  ושמה יקרה?  ש:

 2  ו לנו בקידו*. אני ממש לא מצליח להבי�. ויעזר  ת:

 3  אוקי.   ש:

 4  אני לא, מתנצל, אני לא מצליח להבי�.   ת:

 5  טוב, נתקד*. בסדר. אוקי. עכשיו, מה אתה זוכר עוד לגבי הסיור הזה?  ש:

 6שסוכ* שא* החטיבה להתיישבות אופ� העמדת פרויקטור לרשות המועצה   ת:

 7  המועצה, בתכלול התחו*.ותושביה לקידו* תחו* התיירות בתחו* 

 8אוקי. עכשיו תגיד, אנחנו רואי* בסיכו* משרד התיירות שרמי כה� היה אחד   ש:

 9  מהנוכחי*.

 10  נכו�.   ת:

 11ואנחנו ג* רואי* במסמ, של המועצה האיזורית לכיש, שאתה היית המזכיר שלה,   ש:

 12  שרמי כה� נמצא בהעתק, יוע0 תיירותי. 

 13  נכו�.   ת:

 14מי זה רמי כה� ואי, הוא הגיע לסיור? אי, הוא קשור עכשיו, בוא תסביר בבקשה   ש:

 15  לסיור הזה?

 16רמי כה� הגיע ע* שר התיירות לסיור הזה, אני לא זוכר, אני חייב להגיד, אני לא   ת:

 17זוכר א* זה היה סיור או ביקור, זאת אומרת אני לא זוכר א* יצאנו או שזה היה 

 18  בחדר ישיבות. אבל בכל מקרה, 

 19  ההבדל בי� סיור לביקור?מה   כב' הש' לוי:

 20סיור זה שמטיילי* במועצה, הולכי*, רואי* את כל האתרי*, את מפוני. חלק   ת:

 21  מהשרי* היו באי* למועצה ושומעי* את המצוקות והדברי* וחלק היו, 

 22  סיור זה טיול. ומה זה ביקור?  כב' הש' לוי:

 23  . לא טיול, סיור זה ממש עולי* למחנות המפוני*, רואי* את המחנות  ת:

 24  נמצאי* בשטח.  כב' הש' לוי:

 25  כ�.   ת:

 26  אוקי. וביקור?  כב' הש' לוי:

 27ביקור זה שמגיעי* לחדר ישיבות. אני חייב להסביר, המרחק בי� בניי� המועצה   ת:

 28דקות תלוי בתנועה, זה כמו מאשקלו�  �50דקות ל 45לבי� מחנות המפוני*, בי� 

 29  לפה. זה מאוד רחוק, זאת אומרת, 

 30  ומרת ביקור בחדרי* סגורי* וסיור זה באוויר הפתוח?זאת א  כב' הש' לוי:

 31ביקור זה כשבאי* לחדר הישיבות וסיור זה שיוצאי* למחנות ורואי* את   ת:

 32  המחנות ורואי* את האתרי* שיבנו ש* בישובי* החדשי*. 
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 1  אוקי.    כב' הש' לוי:

 2  שי* לב אגב שבשני הטפסי* כתוב סיור.   ש:

 3  אז יכול להיות שהתקיי* סיור.   ת:

 4  אוקי. עכשיו, שאלתי אות, מי זה רמי כה�.   ש:

 5  אז רמי כה�, אני לא הכרתי אותו לפני, הוא הגיע יחד ע* השר לביקור הזה.   ת:

 6  כ�, ו?  ש:

 7וש* בעצ* כפי שנאמר בעדות, הוא הוצג, נאמר לנו בעצ* שהוא מומחה בתחו*   ת:

 8בוד איתו של קידו* התיירות, יש לו הרבה מאוד ניסיו� בתחו* הזה ושאנחנו נע

 9  לקידו* של כל נושא התיירות במועצה. 

 10  מה, אי, הוא הוצג לו? מה הקשר שלו לבי� משרד התיירות?  ש:

 11  אני לא זוכר להגיד כרגע אי, הוא הוצג.   ת:

 12  אתה אמרת אמת במשטרה? 12אוקי, תראה, בחקירה של, החל משורה   ש:

 13  לגמרי.   ת:

 14כיר את רמי כה�? מתי הכרת שואלי* אות, "הא* אתה מ 12בחקירה של, משורה   ש:

 15אותו לראשונה. תשובה: כ�, הכרתי לראשונה את רמי כה� במסגרת ביקור של שר 

 16בו נכחו ג* נציגי* של החטיבה להתיישבות ובמעמד  2012התיירות בלכיש בשנת 

 17זה רמי הוצג כיוע0 מטע* משרד התיירות. למיטב ידיעתי על ידי השר", זה 

 18  מדויק?

 19  י ג* אמרתי שאני, כ�, אבל אחר כ, אנ  ת:

 20  מה אמרת אחר כ,?  ש:

 21שאני לא הייתי בטוח א* זה הוצג על ידי השר או נאמר בישיבה, משהו, אבל בטוח   ת:

 22שזה היה במסגרת הזו של הסיור הזה, בזה אני בטוח, בגלל זה זה נכתב בישיבה, 

 23  בסיכו*. 

 24מד של מה שאמרת אחר כ, "במעמד זה השר החליט כי יועמד למועצה יוע0" במע  ש:

 25הסיור "שיועמד למועצה יוע0 שיבצע את הפעולות האמורות. לשאלת,, אני לא 

 26בטוח שהשר נקב בשמו של רמי כיוע0 במעמד זה. א, בסופו של דבר הסיכו* היה 

 27  כי יועמד תקציב ליוע0 לטובת העבודות האמורות", זה מדויק?

 28  כ�.   ת:

 29לכ* והשאלה אי, רמי אתה  מבי� שזה דברי* שוני*? השאלה מי הפרויקטור אצ  ש:

 30  הוצג בהתחלה? 

 31  לא.   ת:
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 1אתה אמרת בחקירה במשטרה "הכרתי לראשונה את רמי כה� במסגרת ביקור של   ש:

 2  ".2012שר התיירות בלכיש בשנת 

 3  אוקי.   ת:

 4"בו נכחו ג* נציגי* של החטיבה להתיישבות ובמעמד זה רמי מיוצג כיוע0 משרד   ש:

 5  התיירות למיטב ידיעתי על ידי השר".

 6  אוקי.   ת:

 7  זה מדויק?  ש:

 8למיטב ידיעתי באותו, בשאלה שנשאלתי כ�, אחר כ, א*, באותה ישיבה זה נאמר,   ת:

 9השר אמר את זה בפה שלה, אני לא יודע מה, הסיכו* של ראש המועצה אחר כ, 

 10  שיצא זה מכתב אז כ� נאמר, מי אמר את המילי* האלה בדיוק, 

 11  כה� הוצג?אני לא שאלתי מי אמר, שאלתי אי, רמי   ש:

 12  כיוע0 של, כיוע0 תיירות.   ת:

 13  של מי? אתה אומר פה של משרד התיירות.   ש:

 14  א* אמרתי של משרד התיירות אז אני עומד במה שאמרתי.   ת:

 15  . 538אוקי. טוב. עכשיו, תסתכל סעי/ ו' לסיכו* שלכ* ת/  ש:

 16  אוקי.   ת:

 17  ותסביר אותו.   ש:

 18טיבה להתיישבות בעצ* כל "בברכת שר התיירות אסכ* (לא ברור)", ע* הח  ת:

 19  הנושא של התקצוב שלו, של העבודה שלו. 

 20  של מי?  ש:

 21  של היוע0 התיירותי.   ת:

 22  אדוני, אני מציע הצעת ייעול.   עו"ד וייס:

 23  להגיש את ההודעה כ�.   כב' הש' לוי:

 24דבר ראשו� זה ג* אפשרי אבל רק צריכי* אדוני להגדיר את גדר המחלוקת. נראה   עו"ד וייס:

 25אדוני, רמי כה� לא מואש* פה בשו* עניי� ע* שר התיירות, הוא לא לי ככה, 

 26מואש* על זה שהוא קיבל את העבודה או לקח את העבודה. את זה אדוני טענו 

 27  טענה אחת פשוטה, אמרו רמי כה� לא, 

 28  חבל, למה זה נחו0 עכשיו?  עו"ד קרמר:

 29  לא, כי אתה,   עו"ד וייס:

 30  דבר בפני העד, זו חקירה קצרה, אתה פשוט מ  עו"ד קרמר:

 31  אז שהעד יצא.   עו"ד וייס:

 32  זה שהוצג כיוע0 של שר התיירות זה לא חשוב לנו בתיק? זה דברי* הכי,   עו"ד קרמר:
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 1  אבל יש לנו על זה אישור? סטס נחקר על זה?   עו"ד וייס:

 2  מה זה קשור שיהיה לזה אישור?  עו"ד קרמר:

 3  לא, אז למה סת* להגיד דברי* כאלה?  עו"ד וייס:

 4  העד מעיד מה שהוא מעיד, בסיכומי* תגידו לי מה זה קשור.   הש' לוי:כב' 

 5אבל אדוני, יש כתב אישו* שאומר לנו מה זה קשור ושא* אדוני, אני מבקש   עו"ד וייס:

 6מאדוני שיסתכל בכתב האישו* ויראה שאי� שו* אישו* שנוגע לשו* דבר שקשור 

 7  לשר התיירות ולרמי כה� בעניי� הזה. 

 8  קרה הזה, נכו�. אז מה?במ  עו"ד קרמר:

 9אדוני ידע ג* שאדו� סטס לא נחקר בכלל בעניי� הזה, חבריי לא חשבו שיש כנראה   עו"ד וייס:

 10פרשייה בעניי� הזה. יש כא� עניי� אדוני, צר כנמלה מאוד קונקרטי, שישאל את 

 11  הדברי* הקונקרטיי*, למה להכפיש איפה שאי� אישו*?

 12  בכלל, מה קשור, זה לא עניי� של להכפיש   עו"ד קרמר:

 13לא, חבריי אומרי* פה למה וככה וזה. אז שחברי ישאל, יש אדוני אישו* צר   עו"ד וייס:

 14  מאוד, 

 15  אולי צרי, למקד,   כב' הש' לוי:

 16  קונקרטי מאוד, אז שימקדו.   עו"ד וייס:

 17  לא, אנחנו כבר בחצי הדר, לסיי*.   עו"ד קרמר:

 18  תמקדו את החקירה.   כב' הש' לוי:

 19  ה ממוקד. ז  עו"ד אב� ח�:

 20  כ�.   כב' הש' לוי:

 21  טוב, אז ביקשתי ממ, להסתכל על סעי/ ו' ולהסביר אותו.   ש:

 22שכתוב פה שעל פי הצעת שר התיירות כפי שהיה בסיור הזה אז המועצה והחטיבה   ת:

 23להתיישבות יסכמו את אופ� העמדת הפרויקטור לרשות המועצה לקידו* תחו* 

 24  התיירות. 

 25  נדרש פרויקטור? כ�, אבל בוא תסביר מדוע   ש:

 26כי לנו במועצה אי� אד* שהיה ממונה על תחו* התיירות, אמרתי שהיינו מועצה   ת:

 27אחרי תוכנית הבראה, אני כמזכיר מועצה חלק ניכר מהזמ� שלי ג* עבדתי בחצי 

 28משרה לאור, מרבית השני*. לא היה לנו אנשי* שאמוני* על תחו* תיירות, על 

 29ולכ� להרי* כזה פרויקט לאומי, פרויקט תחו* תעסוקה, לא היה דברי* כאלה 

 30  כזה ענק, היינו חייבי* עזרה וסיוע של פרויקטור מקצועי. 

 31כ�, ומי העלה את הצור, הזה בפרויקטור? מי אמר שצרי, עכשיו עוד פרויקטור?   ש:

 32  הרי שהשר הגיע הצגת* לו תוכניות, 
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 1  לפי,   ת:

 2  תקשיב שניה לשאלה שלי, כשהשר הגיע הצגת* לו,   ש:

 3אני לא חושב שאנחנו הצגנו את העניי� הזה שצרי, פרויקטור, כנראה שזה בא   ת:

 4מכיוו� המשרד, אני חושב שג* אמרתי את זה בעדות א* אני זוכר נכו�. זה היה 

 5נראה כאילו המשרד באמת בא לעזור לנו ולהעמיד עזרה למועצה בעניי� הזה, היה 

 6  נראה כמו שאלה (לא ברור). 

 7  * לו שני פרויקטי*?שהשר הגיע את* הצגת  ש:

 8  שהחמ"ת עשה, כ�.   ת:

 9  כ�, למה היה צרי, עוד תוכניות?  ש:

 10  לא, אנחנו לו את התוכניות ש,   ת:

 11  אז אני שואל למה היה צרי, עוד פרויקטור מעבר לתוכניות,   ש:

 12  כי צרי, לקד* אות*, זה רק תוכניות.   ת:

 13  הבנתי. תראה, אתה אמרת בחקירה במשטרה,   ש:

 14  יש הבדל בי� תוכנית לביצוע.   ת:

 15"רמי כה� הגיע יחד ע*  18אתה אמרת בחקירה במשטרה כ,, אני מפנה משורה   ש:

 16שר התיירות סטס מסז'ניקוב לצור, קידו* תיירות כמקור תעסוקה עתידי למפוני 

 17  גוש קטי/", נכו� עד כא�?

 18  נכו�.   ת:

 19יות שהכי� משרד "הישיבה שנער," כנראה שנערכה, "שר התיירות העיר שהתוכנ  ש:

 20התיירות על ידי החמ"ת בעניי� פיתוח תעסוקה באמצעות תיירות אינה מספקת 

 21  ויש צור, לתכלל תוכנית זו ע* תוכניות אחרות באיזור", זה נכו�?

 22א* מסרתי את זה בעדות אז כנראה, לא זוכר את זה כרגע אבל א* מסרתי את   ת:

 23  זה בעדות אז כ�. 

 24  אז זכרת טוב יותר?  ש:

 25  ה. כנרא  ת:

 26"במעמד זה השר החליט כי יועמד למועצה יוע0 שיבצע את הפעולות האמורות",   ש:

 27  זה נכו�?

 28  כנראה.   ת:

 29  "לשאלת, אני לא בטוח שהשר נקב בשמו של רמי כה� כיוע0 במעמד זה", נכו�?  ש:

 30  נכו�.   ת:
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 1"א, בסופו של דבר הסיכו* היה כי יועמד תקציב ליוע0 לטובת העבודות   ש:

 2תקציב ימומ� על ידי החטיבה להתיישבות והתשלו* בפועל האמורות כאשר ה

 3  ישול* ליוע0 על ידי המועצה האיזורית לכיש", זה נכו�?

 4  נכו�.   ת:

 5  "בסופו של הלי,, רמי כה� נבחר ליוע0", נכו�?  ש:

 6  נכו�.   ת:

 7  מי בחר אותו?  כב' הש' לוי:

 8דות וזה לפי דעתי הומל0 על ידי משרד התיירות, אני שומע את מה שאמרתי בע  ת:

 9היה מאוד מאוד ברור, הוא בא אית* והוא פשוט על ידי השר, נאמר לנו, זאת 

 10אומרת יצא סיכו* של ראש המועצה בעצ*. הסיכו* הזה אנחנו היינו צריכי*, 

 11זאת אומרת אני כמי שאחראי על ההתקשרויות לפי די�, לפי תק�, הייתי אמור 

 12  לייש* את זה, א* זה בנושא, 

 13  ק שאלתי מי בחר אותו. אני ר  כב' הש' לוי:

 14לפי הנחיה של, לפי הנחיה שכתובה במכתב פה של ראש המועצה היוע0 הוא רמי   ת:

 15  כה�. והומל0 על ידי משרד התיירות. 

 16  אני שאלתי מי החליט? מי בחר?  כב' הש' לוי:

 17  משרד התיירות המלי0 עליו.   ת:

 18  חייב להיות היוע0. פה בנייר הזה אנחנו לא רואי* שכתוב רמי כה� בסעי/ ו' שהוא   ש:

 19  אוקי.   ת:

 20  למה רמי כה� בהעתק לנייר הזה?  ש:

 21  לא יודע להגיד ל,.   ת:

 22  אתה היית אחראי על ההתקשרות ע* רמי כה�?  ש:

 23  אני, על התהלי, התקשרות, כ�.   ת:

 24  אז אנחנו שואלי* אות, עכשיו שאלות על התהלי,.   ש:

 25  בבקשה.   ת:

 26  אז תענה על התהלי,.   ש:

 27  אענה  על מכתב שלא שלי?אתה רוצה שאני   ת:

 28  למה רמי כה� היה מכותב על המכתב הזה?  ש:

 29  אבל זה לא מכתב שלי.   ת:

 30  ולמה בחרת את רמי כה�?  ש:
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 1כי בישיבה, כמו שמסרתי במשטרה, רמי כה� הוצג על ידי, בסיור הזה של המשרד,   ת:

 2כמי שיכול לקד* את המטרות של קידו* התיירות במועצה בצורה הכי טובה, 

 3  ע* הניסיו� ע* הרזומה שלו, ככה זה הוצג בישיבה. אנחנו לא, הוצג 

 4  לא? תשלי* את המשפט.   כב' הש' לוי:

 5לא, אנחנו, כשמגיעי* נציגי משרד ממשלתי ומציגי* לנו בצורה כזאתי את האנשי   ת:

 6מקצוע, אומרי* שהתוכנית שאנחנו, שהחמ"ת עשה היא לא מספיק טובה וה* 

 7יתכלל אותה ויעשה אותה הרבה יותר טובה והרבה רוצי* לבוא לנו יוע0 שיקד* ו

 8יותר מקצועית, מי, מי אנחנו? אנחנו בס, הכל קיבלנו מתנה, אנחנו לא, לא היה 

 9פה שו* דבר שמריח משהו לא בסדר או משהו כזה, זה היה נראה עזרה כמו כל 

 10עד  �2005שר אחר שבא לעזור. היה פה פרויקט לאומי, אנחנו שוכחי* את זה שב

 11האנשי* האלה גרו בקרוואני* וכל המדינה התעסקה רק בדבר אחד,  2013�14

 12  לעזור לאות* אנשי*. 

 13  אוקי, טוב, הלאה.   כב' הש' לוי:

 14  היו* בדיעבד, מה היה לא בסדר?   ת:

 15  לא אמרנו שלא היה בסדר, שאלנו אות, מה היה.   ש:

 16  טוב, הלאה, תתקדמו.   כב' הש' לוי:

 17  ניי�? היה סיור, הסברת מה שאמרו ל,, עכשיו, תגיד בבקשה אי, התקד* הע  ש:

 18  אני לא זוכר עכשיו אי, התקד*. באמת שאני לא זוכר.   ת:

 19  אוקי. רמי כה� נבחר, בוא אני אגיד ל, מי היו,  ש:

 20  אני בטוח שכל מה שעשיתי היה בליווי יוע0 משפטי כמו כל דבר שאני עושה.   ת:

 21  , 30אוקי. אני מגיש שני מיילי* מיו*   ש:

 22  העד נחשד? נחקר באזהרה?  :כב' הש' לוי

 23  לא, לא, לא.   עו"ד קרמר:

 24  א/ אחד לא נחקר פה,   עו"ד וייס:

 25  כמו שהסברתי ל, בריענו� אתה לא חשוד, אתה בא לתת עדות.   עו"ד קרמר:

 26  כ�.   כב' הש' לוי:

 27, אני מגיש 120ואור� גבאי  119גבאי , אור� 30.11.2012אני מגיש שני מיילי* מיו*   עו"ד קרמר:

 28  אות* ביחד. 

  29 

  30 

  31 
#>6<#  32 

 33  החלטה
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  1 

  2 

   3 

 4     .539הוגש וסומ� ת/  

  5 
#>5<#  6 
  7 

 8  במעמד הנוכחי�. 18/06/2018, תמוז תשע"ח ה'ניתנה והודעה היו� 

  9 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  10 

 11  אוקי. בוא תתייחס למיילי*. תסביר את ההתכתבות.   ש:

 12שיצא מניסי* נחו* לרמי כה� הצעה בנושא פרויקטי* תיירותיי*, אני במייל הזה   ת:

 13כתבתי פה, "מאחר וההתקשרות", זה כנראה לאחר חוות דעת משפטית, "מאחר 

 14וההתקשרות הינה בהלי, פטור ממכרז ניהול יוע0 פרסונה אשר ידוע למועצה כי 

 15רא)" זאת הוא יספק את השירות וזאת בשל ניסיונו המיוחד בתחו* (לא ברור, קו

 16  אומרת, 

 17  בוא תסביר את הסיטואציה, כ�. מה.  ש:

 18אני חושב שההסכ* הקוד* דיבר הצעת התקשרות ע* חברת כנראה ב.כ עומר   ת:

 19ולא ע* היוע0 כי יש נוהל פטור, נוהל התקשרות ע* יועצי* ובנוהל התקשרות ע* 

 20יועצי* לפי חוות דעת משפטית שקיבלתי מכיר את החוות דעת, ההתקשרות 

 21  ה להיות ע* היוע0 ספציפית, לא ע* החברות. צריכ

 22  כי מה?  ש:

 23  בגלל הניסיו� מקצועי, בגלל ניסיו� מקצועי מיוחד, בגלל,   ת:

 24  אי, זה קשור למכרז או לא מכרז?  ש:

 25  זה פטור ממכרז ע* יוע0 ע* ניסיו� ייחודי.   ת:

 26  כלומר רצית* פה פטור ממכרז?  ש:

 27  התקשרות, כ�, לפי החוק, לא רצינו.   ת:

 28  תקשרות בפטור ממכרז. ה  ש:
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 1  אבל לפי החוק, לפי סעי/ שאני לא זוכר אותו כרגע בחוק.   ת:

 2  בשביל צרי, את היוע0 ע* הניסיו� הייחודי.   ש:

 3נכו� ובשביל זה ג* פניתי ליוע0 המשפטי למועצה או ליועצת, אני לא זוכר מי היה   ת:

 4  באותה תקופה, לקבל אישור על הדבר הזה. 

 5  אני רוצה שתעיי�, אוקי. עכשיו   ש:

 6ובעצ* מה שאתה אומר הוא הציע ל, בהתחלה לחתו* על חוזה ע* ב.כ עומר, ע*   כב' הש' לוי:

 7  חברה?

 8אני מנחש, לפי זה שאני כתבתי שאני מבקש לציי�, לכתוב בפירוש שההתקשרות   ת:

 9היא ע* הספק עצמו, ע* האד* עצמו, כי זה אני זוכר פשוט חוות דעת של היוע0 

 10* אמר לי אחד מהיועצי* המשפטיי* שהתקשרות בנוהל יועצי* המשפטי שפע

 11חייב שזה יהיה ע* אד* ולא ע* חברה כי אתה מתקשר לא ע* הניסיו� של החברה 

 12  אלא ע* הניסיו� של האד*. 

 13  טוב.   כב' הש' לוי:

 14  אוקי, עכשיו תסתכל בהצעה עצמה, בעמוד השני שלי, למטה בפסקה של העלות.   ש:

 15  נכו�?זו הצעה לפני?   ת:

 16  לפני מה?  כב' הש' לוי:

 17  לפני המיילי*?  ת:

 18  לא, אנחנו רואי* שהיא מצורפת להצעה המשופרת.   ש:

 19  ,�30.11לא, אבל ב  ת:

 20  כ�.   ש:

 21  המייל שלו,   ת:

 22  כ�.   ש:

 23  . 24.10וההצעה מ  ת:

 24בסדר, אבל יכול להיות שערכו אותה. בוא תסתכל על הסעי/ של העלות, לש* אני   ש:

 25  מפנה אות,. 

 26  אוקי.   ת:

 27  פלוס מע"מ? 250מה זה הסכו* הזה של   ש:

 28  זה הסכו* שהוא הציע.   ת:

 29  מאיפה זה הגיע הסכו* הזה?  ש:

 30אחוז. אנחנו עבדנו לפי  15יוע0 רמה א' על פי תערי/ החשב הכללי ע* הנחה של   ת:

 31  תעריפי חשכ"ל, ככה עובדי* ברשויות מקומיות ג*, תעריפי החשב הכללי באוצר. 

 32  אוקי.   ש:
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 1   ליועצי*.  ת:

 2ומה הקשר בי� היק/ השעות שהוא עתיד לעשות לבי� היק/ התשלו*? ממה נגזר   ש:

 3  התשלו* העתידי לרמי כה�?

 4  שעות עבודה.   ת:

 5אוקי. טוב, עכשיו, אתה הסברת שבנושאי* מסוימי* היית מאשר תשלומי*   ש:

 6  במקרה של רמי כה� זה היה ככה?

 7  כ�.   ת:

 8  יית עושה? באופ� כללי, אוקי. עכשיו, כשהיית מאשר תשלומי*, מה ה  ש:

 9מקבל את דו"ח השעות, עובר עליו, מעיי� בו, רואה התקדמות בפרויקט, אני   ת:

 10מאשר. או א* יש תיקוני*, ג* הייתי מבקש תיקוני*, אני לא זוכר כרגע תיקוני*, 

 11  אבל אני זוכר שהיו מקרי* ע* יועצי* שבטח ובטח החזרתי לה*. 

 12  החזרת, למה?  ש:

 13  . א* נדרש תיקוני*  ת:

 14  מה היה קורה א* היית מגלה שהדיווח לא נכו�? אי, נהגת לפעול?  ש:

 15  א* זה משהו שלא הושל* או משהו כזה, אז הייתי מבקש להשלי*.   ת:

 16  א* היית רואה שדיווח השעות לא נכו�, מה היית עושה?  ש:

 17קשה לי לדעת א* דיווח השעות לא נכו�, אי� לי דר, לדעת כמה שעות עבדו על כל   ת:

 18  דבר, 

 19  למה? למה קשה ל,?  ש:

 20  כי זה נעשה בבית, זה לא נעשה, זה לא עבודה במועצה.   ת:

 21  אז אי, אתה בודק את זה?  ש:

 22  אני מסתכל על ההתקדמות הכללית של הפרויקט.   ת:

 23  אתה סומ, על הב� אד*?  ש:

 24אי� לי ברירה, ברור, סומ, על הדיווחי* שלו, הוא חתו*, הוא חתו* על   ת:

 25ל דיווחי שעות, הוא חתו* על הצהרה שיש לנו הסכ* התחייבות, הוא חתו* ע

 26  עבודה חתו*. 

 27  טוב. עכשיו, את בתיה כה� הכרת?  ש:

 28  לא. פע* ראשונה שמעתי את הש* בחקירה.   ת:

 29אוקי. עכשיו אני מגיש ביחד שני מסמכי*. אחד זה מכתב של, והשני זה הסכ*   ש:

 30  בי� המועצה לבי� רמי כה�, אני רוצה שתעיי� בה*. 

  31 

  32 
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  1 
>#7<#  2 

 3  החלטה

  4 

  5 

   6 

 7     .540הוגש וסומ� ת/  

  8 
#>5<#  9 
  10 

 11  במעמד הנוכחי�. 18/06/2018, תמוז תשע"ח ה'ניתנה והודעה היו� 

  12 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  13 

 14  תסביר קוד* כל את המכתב של, ואחרי זה תתייחס להסכ*.   ש:

 15אישרה את כתוב פה שאני בעצ* אחרי שהיוע0 המשפטי ומליאת המועצה   ת:

 16ההסכ*, אישרה את ההתקשרות, לא את ההסכ*, אישרה את ההתקשרות 

 17  וההסכ* העברתי אותו לחתימה של ראש המועצה ושל גזבר המועצה. 

 18  אוקי.   ש:

 19  כדי�.   ת:

 20  עכשיו תסתכל בהסכ* עצמו.   ש:

 21  אוקי.   ת:

 22  אתה מכיר את ההסכ*?  ש:

 23  אני לא זוכר אותו כרגע.   ת:

 24  זה הסכ* ע* מי?  ש:

 25  ע* רמי כה�, תעודת זהות מחברת ב.כ עומר.  הסכ*  ת:

 26  עכשיו תראה בהואיל השלישי כתוב "והואיל ומדובר בייעו0",  ש:

 27  "נדרשי* ידע ומומחיות מיוחדי*".   ת:

 28  כ�.   ש:

 29  כ�.   כב' הש' לוי:
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 1"הואיל ומדובר ביעו0 שבמסגרתו נדרשי* ידע ומומחיות מיוחדי*" זה מה   ש:

 2  שהסברת לנו קוד*?

 3  כ�.   ת:

 4  קי. "וכ� יחסי אמו� מיוחדי* בי� הצדדי*".או  ש:

 5  כ�.   ת:

 6  בוא תסביר מה זה יחסי אמו� מיוחדי*?  ש:

 7זאת אומרת שהוא, אי� לי דר, לעקוב אחר השעות שהוא מדווח, אחר כל תהלי,   ת:

 8ותהלי, שמתבצע בעבודה לכ� נדרשי* פה יחסי אמו� מיוחדי* במסגרת של 

 9  . העבודה, זו מסגרת מאוד מיוחדת של יוע0

 10  למה? מה מיוחד בה?  ש:

 11כי זה מסגרת שצריכה, יוע0 מומחה בתחו*, זה צרי, יוע0 מומחה ולכ� אתה צרי,   ת:

 12לבחור מישהו שהוא מומחה בתחו*, בכישורי*, ביכולת מוכחי* לביצוע 

 13  שירותי*. 

 14  אוקי.   ש:

 15  לדעתי המסמ, לא של*.   כב' הש' לוי:

 16  אולי חסר עמוד אבל ככה קיבלנו.   עו"ד קרמר:

 17  חסר נספח ב'.   ב' הש' לוי:כ

 18  זה החומר,   עו"ד קרמר:

 19  הצהרותיו של היוע0 ומוצגיו.   כב' הש' לוי:

 20  כ�, זה החומר שקיבלנו מהמועצה האיזורית לכיש.   עו"ד קרמר:

 21  טוב, את* יודעי* את זה?  כב' הש' לוי:

 22  כ�.   עו"ד קרמר:

 23  אז צרי, להפנות את תשומת לב בית המשפט, אני לא צרי, לראות את זה לבד.   כב' הש' לוי:

 24  אוקי.   עו"ד קרמר:

 25  אחרי זה כשאני אקרא את החומר אני אהיה בטוח שאבד לי המוצג.   כב' הש' לוי:

 26  הבנתי. מאה אחוז.   עו"ד קרמר:

 27  כ�.   כב' הש' לוי:

 28  אוקי. עכשיו, אני מחזיר אות, לעמוד הראשו�,   ש:

 29  למכתב?  ת:

 30כ�, כ�, למכתב. אתה כותב פה "הריני מעביר ל, את הסכ* ההתקשרות אל מול   ש:

 31  אל/" למה מופיעה ש* המילה 'עד'? 120יוע0 התיירות, מר רמי כה�, עד לס, של 

 32  אני לא זוכר.   ת:
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 1  מה שיטת התשלו* לרמי כה�? לפי מה?  ש:

 2  . 1בהתא* לתעריפי* נש"מ יוע0   ת:

 3  פי שעות העבודה.ולפי מה? הסברת שזה ל  ש:

 4  נכו�.   ת:

 5  וא* הוא לא מבצע את כל שעות העבודה?  ש:

 6  אז הוא לא מקבל.   ת:

 7  אל/.   120אז מה הקשר למילה 'עד'? אז זה עד   ש:

 8  נכו�.   ת:

 9  זה התקציב העליו�.   ש:

 10  נכו�.   ת:

 11  יכול להיות שהוא יקבל פחות.   ש:

 12  נכו�. לפי ביצוע, ברור.   ת:

 13  לפי?  ש:

 14  ביצוע.   ת:

 15אוקי. עכשיו אני רוצה שתראה טפסי הצהרה על ביצוע שעות עבודה שנתפסו   ש:

 16  במחשבו של רמי כה� והוצגו ל, בחקירה במשטרה. אני מבקש לסמ� אות* ביחד. 

  17 

  18 
#>8<#  19 

 20  החלטה

  21 

  22 

   23 

 24     .541הוגש וסומ� ת/  

  25 
#>5<#  26 
  27 

 28  במעמד הנוכחי�. 18/06/2018, תמוז תשע"ח ה'ניתנה והודעה היו� 

  29 

 

  

�  שופט, לוי ירו
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  1 

 2  אתה מזהה את הפרויקט?  ש:

 3  נראה שכ�.   ת:

 4  מה זה? אני לא שומע.   ש:

 5  נראה שכ�.   ת:

 6  מה זה נראה? אתה מזהה?  ש:

 7יש פה דר, מלכי יהודה שזה הפרויקט שנעשה במועצה, אני, כ�, אני, יישובי מזרח   ת:

 8  המועצה, שיקו* תכניות תיירות קיימות ג* ע* בית גוברי�, 

 9  זה הפרויקט בלכיש.   ש:

 10  זה הפרויקט בלכיש, כ�. כ�.   ת:

 11  אוקי. יש ל, עוד משהו להוסי/?   ש:

 12אתה אומר שזה נתפס במחשבו של רמי? יש את הדיווחי* שהיו במועצה? זאת   ת:

 13  אומרת זה חופ/ למה שהתקבל במועצה?

 14  אני שואל א* יש ל, עוד מה להוסי/ על המסמכי* האלה?  ש:

 15  י� לי משהו להוסי/. לא, לא מכיר, לא, א  ת:

 16  . 15.5.2013אוקי. עכשיו, אני רוצה שתראה מייל בי� רמי כה� לבינ, מיו*   ש:

 17  זה דו"ח הביצוע של ההסכ* הקוד*? של ההסכ*,   כב' הש' לוי:

 18  כנראה, כ�. זה דו"ח שעות.   ת:

 19  אני רואה כתוב בו מוצא על ידי רמי, בתיה ואיתי, למשל, נכו�?  כב' הש' לוי:

 20  כ�. כ�.   ת:

 21  אבל ההסכ* היה אישי אתה אומר.  כב' הש' לוי:

 22ג* ההסכ* אבל הוא יכול לקחת יועצי* לסיוע, זה כתוב ג* בהסכ* ואני ג*   ת:

 23אמרתי את זה אני זוכר בעדות במשטרה. שהוא רשאי לקחת יועצי* שיעבדו 

 24איתו, אבל רוב העבודה א* אתה תראה זה רמי עשה את העבודה, הוא היוע0 

 25  הראשי. 

 26  טוב.   כב' הש' לוי:

 27  אוקי.   ש:

 28יש את זה בכל ההסכמי*, אני זוכר את זה מההסכמי*, הוא יכול לקחת לעבוד   ת:

 29  איתו עוד אנשי*. 

 30  , תעיי�, בבקשה. 145טוב. עכשיו תראה את אור� גבאי   ש:

  31 

  32 

#>9<#  33 
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 1  החלטה

  2 

  3 

   4 

 5     .542הוגש וסומ� ת/  

  6 
#>5<#  7 
  8 

 9  במעמד הנוכחי�. 18/06/2018, תמוז תשע"ח ה'ניתנה והודעה היו� 

  10 

 

  

�  שופט, לוי ירו

 11  כ�.   כב' הש' לוי:

 12ומצור/ ג* סיכו* הפעילות ע* בסיס תוכנית  2013אתה מצר/ דו"ח שעות למאי   ש:

 13  להמש, העבודה. אתה רואה את המייל ניסי*?

 14  כ�.   ת:

 15ממליצי* על עכשיו, הוא מציי� פה "כפי שסיכמנו בלשכת ראש המועצה אנו   ש:

 16המש, הפעילות בראשות מר איתי בקר שהיה שות/ פעיל בעבודה עד כה" מי זה 

 17  איתי בקר?

 18זה היוע0 שעבד איתו, הוא עבד איתנו ג* במועצה בתחומי* של קידו* תיירות,   ת:

 19  אני חושב שעוד לפני שרמי כה� עבד הוא עבד ע* המועצה, אני לא זוכר ע* מי,

 20  הוא עבד איתכ* הרבה?  ש:

 21  עבד. הוא עבד במועצה, הוא עבד בקידו* של תיירות.   ת:

 22  הוא איש רציני?  ש:

 23  כ�. בתחו* התיירות.   ת:

 24  בתחו* התיירות, כ�.   ש:

 25  כ�.   ת:

 26  הוא מומחה בתחו* התיירות?  ש:

 27  כ�.   ת:

 28  התרשמת ממנו לטובה?  ש:
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 1  כ�.   ת:

 2  חו0 מהפרויקט הזה, בעוד כמה פרויקטי* שיתפת איתו פעולה?  ש:

 3בעוד פרויקט אחד אבל הדברי* לא, ההעברה, לא זוכר, העברה של  עבדתי איתו  ת:

 4דברי* מתכניות לשלב הביצוע לא כל כ, התקדמו איתו, זה מה שאני זוכר, אני 

 5  חושב שזה ג* הסיבה שלא המשכנו אחר כ, איתו. 

 6אוקי. עכשיו, כתוב פה שהחשבונית ודו"ח השעות יישלחו ג* בדואר לא יודע על   ש:

 7כשיו בוא תסתכל על הטופס הצהרה וביצוע שעות העבודה תשלו* מהיר. ע

 8  , שקיבלת אותו במייל. ניסי*?2013שמצור/ למסמ, הזה. זה טופס של מאי, נכו�? 

 9  כ�, אני אית,.   ת:

 10  קיבלת אותו במייל, נכו�?  ש:

 11  כ�.   ת:

 12וס, הכל שעות העובדה  45ואתה רואה בסו/ שס, הכל שעות עבודה לחודש זה   ש:

 13  . 345העסקה  המצטבר לתקופת

 14  אוקי.   ת:

 15  שעות.  345נכו�? זו הכוונה? כלומר בפרויקט בוצעו   ש:

 16  כ�, זה מה שכתוב פה.   ת:

 17אוקי. עכשיו אני רוצה שתראה ג* קבוצת חשבוניות שנתפסה במחשב של רמי   ש:

 18  כה�, מגיש אות� ביחד. 

  19 

  20 

  21 
#>10<#  22 

 23  החלטה

  24 

  25 

   26 

 27     .543הוגש וסומ� ת/  

  28 
#>5<#  29 
  30 

 31  במעמד הנוכחי�. 18/06/2018, תמוז תשע"ח ה'ניתנה והודעה היו� 

  32 
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�  שופט, לוי ירו

  1 

 2מה שאני שואל אות,, תעלעל בחשבוניות האלה א* זה חשבוניות על הפרויקט   ש:

 3הזה, של יעו0 למועצת חבל לכיש. אדוני, לא חסר עוד חשבוניות, אי� חפיפה מלאה 

 4  בי� מה שנתפס במחשב לבי� דו"חות השעות. 

 5  אי�?  כב' הש' לוי:

 6  אי�.   עו"ד קרמר:

 7  וכמה ס, הכל פה?  כב' הש' לוי:

 8  אל/,  90הס, כל כמה,   עו"ד קרמר:

 9  לא, ס, הכל שעות.   כב' הש' לוי:

 10  . �345פחות מ  עו"ד קרמר:

 11  כמה?  כב' הש' לוי:

 12  אני אעשה את החישוב, חשבתי את הכס/,   עו"ד קרמר:

 13  אבל למה לא החומר מהמועצה,   ת:

 14  י עכשיו שואל אות, לגבי החשבוניות האלה. חכה, אנ  ש:

 15  מה השאלה לגביו?  כב' הש' לוי:

 16  זה קשור לפרויקט? שאלה פשוטה.   ש:

 17נראה שכ�. נראה שכ�, זה למועצה איזורית לכיש על גיבוש תכנית עבודה לקידו*   ת:

 18  תיירות. 

 19  היו לכ* פרויקטי* אחרי* שעבדת* איתו?  כב' הש' לוי:

 20  לא.   ת:

 21  ז מה השאלה?א  כב' הש' לוי:

 22  אז למה אתה אומר נראה שכ�?  ש:

 23לא, כי אתה אומר לי זה חומרי* שנתפסו אצלי אבל מה שחשוב זה מה שהתקבל   ת:

 24  במועצה, לא מה שהתקבל אצלו, אני לא יודע. 

 25  אני שואל אות, על המייל, זה נראה ל, הפרויקט שלכ*?  ש:

 26  כ�.   ת:

 27  סה במועצה. אוקי. עכשיו, אני מגיש קבוצת חשבוניות שנתפ  ש:
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 1  אולי תתנו לו כוס מי*? נראה לי שהוא זקוק לזה.   כב' הש' לוי:

 2אני מתנצל, אני סיפרתי, אני עברתי שנתיי* וחצי מאוד מאוד קשות, איבדתי לפני   ת:

 3חודש וחצי את אבא שלי ואת אמא שלי, אחותי לפני שנה וחצי ואת אמא שלי לפני 

 4  שנה. אני קצת לא במיטבי. 

 5  א* אתה זקוק להפסקה קצרה כדי להקל.   כב' הש' לוי:

 6  לא, זה בסדר.   ת:

 7  פשוט אתה רוצה להיפטר מזה מהר.   כב' הש' לוי:

 8  כ�.   ת:

 9  בסדר.   כב' הש' לוי:

 10אוקי, עכשיו אני רוצה שתראה קבוצת חשבוניות שנמסרה למשטרה על ידי מנכ"ל   ש:

 11  שלומי?מועצת חבל לכיש, דורו� ב� שלומי, אתה מכיר אותו את דורו� ב� 

 12  כ�.   ת:

 13  מה כ�? עבדת* ביחד?  ש:

 14לא עבדנו, הוא היה חבר מועצה כשאני הייתי, הוא היה חבר מועצה ואני הייתי   ת:

 15  מזכיר המועצה. 

 16אני רוצה שתראה את קבוצת החשבוניות הזאת ותסביר מה ה� החשבוניות   ש:

 17  האלה. 

  18 
#>11<#  19 

 20  החלטה

  21 

   22 

 23     .544הוגש וסומ� ת/  

  24 
#>5<#  25 
  26 

 27  במעמד הנוכחי�. 18/06/2018, תמוז תשע"ח ה'ניתנה והודעה היו� 

  28 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  29 
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 1  אלה חשבוניות, אלה חשבוניות שאני חתו* עליה* ומועברות לגזברות לתשלו*.   ת:

 2  לתשלו* עבור מה?  ש:

 3  עבור קידו* תיירות במועצה איזורית לכיש.   ת:

 4  אוקי.   ש:

 5  ולפי דו"חות ביצוע. כנראה את הדו"חות הביצוע.   ת:

 6  מה זה אומר? תסביר, למשל בחשבונית השלישית, מה אתה רואה? שמה?  ש:

 7  . 250כפול  60שעות עבודה והחשבונית יש  60יש פה   ת:

 8  מה הקשר בי� החלק של הדו"ח לבי� החלק של החשבונית?  ש:

 9  דה. החשבונית מבוססת על הדו"ח שעות, של השעות עבו  ת:

 10  לפי מה אתה אישרת את התשלומי*?  ש:

 11  לפי הדו"ח שעות.   ת:

 12  לפי הדו"ח שעות. מה בדקת?  ש:

 13  קוד* כל, לא זוכר עכשיו מה בדקתי, לא זוכר מה בדקתי.  ת:

 14  אוקי.   ש:

 15הוא אמר, כמה הוא יכול לבדוק? הוא הסתכל על קצב התקדמות העבודה ונות�   כב' הש' לוי:

 16  אמו� רב בדיווח. 

 17  כ�. עכשיו,   ש:

 18  נכו�?  כב' הש' לוי:

 19  נכו�, מדויק.   ת:

 20  כ�.   כב' הש' לוי:

 21  עכשיו תסתכל בבקשה בדו"חות ביצוע, תעיי� בה*.   ש:

 22  ?544בת/  כב' הש' לוי:

 23  . 542למשל ובת/ 541לא, לא, דו"חות הביצוע של רמי כה�, ת/  עו"ד קרמר: 

 24  כ�. רק תוודאו שהוא יודע במה להסתכל.   כב' הש' לוי:

 25  להסתכל על זה ועל זה?  ת:

 26  כ�, תעלעל.   ש:

 27  מה השאלה?  כב' הש' לוי:

 28  תשי* לב שחלק נכבד מהעבודות בוצע על ידי בתיה כה�. אתה רואה את הדברי*?  ש:

 29אני רואה שכתוב פה בתיה, אני לא, אני חייב לציי� שאני לא שמתי לב לעובדה   ת:

 30אלו אותי, אני לא הזאת בהערות באותו מועד, אני אפילו לא הכרתי את הש* שש

 31  ידעתי מי זו בתיה.
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 1אוקי, עכשיו, מה שאני רוצה לשאול אות, זה א* היית יודע  שחלק מהצהרת   ש:

 2השעות שהעביר רמי כה� היא כוזבת, אי, היית פועל? מנופחת, כלומר שיש פה 

 3  שעות שלא בוצעו?

 4ר. אני מיד עוצר את הפרויקט, מחזיר לו את החשבוניות ולא מקד* את זה יות  ת:

 5  מפסיק לעבוד איתו. 

 6אי, היית יודע, אי, היית פועל א* היית יודע שהשעות שדווחו על בתיה שהיא לא   ש:

 7  עבדה?

 8  לא היה לי שו* דר, לדעת דבר כזה.   ת:

 9  א*, א* היית יודע. מה היית עושה? היית יודע שזה שעות שלא התבצעו.   ש:

 10זיר את החשבונית ולא הייתי עוצר את הפרויקט, פשוט עוצר את הפרויקט, מח  ת:

 11  מאשר יותר תשלו*. 

 12  היית משל* משהו?  ש:

 13  מה פתאו*.   ת:

 14  שו* דבר?  ש:

 15רוב הסיכויי* שלא, ממש לא, אלא א* כ� היה מוכח לי שעשו את העבודה וחלק   ת:

 16קט� לא עשו או משהו כזה, אבל בעיקרו� א* הייתי יודע שמישהו עובד עלי? לא 

 17  הייתי מאשר לו בחיי*. 

 18"מהרגע שהייתי יודע שחלק מהתשלו* מבוסס על תצהירי*  88ורה אמרת בש  ש:

 19  כוזבי* לא הייתי משל* אגורה אחת והייתי מפסיק את ההתקשרות מיד".

 20  נכו�.   ת:

 21  "לא הייתי עובד ע* מי שמרמה אותי".  ש:

 22  נכו�.   ת:

 23  אוקי. בסדר גמור. סיימנו.   עו"ד קרמר: 

 24לעור, די� אדרת יש חקירה נגדית? בבקשה  תודה רבה. בבקשה עור, די� וייס.  כב' הש' לוי:

 25  עור, די� וייס חקירה נגדית. 

 26  אדוני, רק שאלה אחת שחברי הזכיר לי, סליחה?  עו"ד קרמר:

 27  כ�.   כב' הש' לוי:

 28  מאיפה הגיע התקציב עצמו לתשלו* לרמי כה�?  עו"ד קרמר:

 29  דר, החטיבה להתיישבות.  ת:

 30  ואליכ*?  עו"ד קרמר:

 31  כ�, דר, החטיבה להתיישבות אלינו.   ת:

 32  אוקי.   עו"ד קרמר:
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 1  בסופו של דבר, כמה כס/ שול*?  כב' הש' לוי:

 2  אני לא זוכר כבוד השופט.   ת:

 3  בסדר. כ�, בבקשה, עור, די� וייס חקירה נגדית.   כב' הש' לוי:

  4 

 5  העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד וייס: 

 6, שחו0 מרמי כה� ג* יש גברת, הקפתי 528רואה במה שהציגו ל,, ת/תגיד לי, אני   ש:

 7  ל, בצבע כחול, יש גברת בש* ענת גור�, מי זאת ענת גור�?

 8  לא מכיר.   ת:

 9אתה לא מכיר. ג* היא, בוא אני אזכיר ל,, ה* שניה* יועצי* מטע* חברה   ש:

 10  שנקראת אמ� וה* יועצי* באמת למשרד התיירות, זה זכור ל,?

 11  לא.   ת:

 12  שג* היא הוצגה?  :ש

 13  לא זוכר.   ת:

 14  אוקי.   ש:

 15  רק תואיל להרי* את הקול.   כב' הש' לוי:

 16  אני לא זוכר. לא זוכר.   ת:

 17  אתה לא זוכר.   ש:

 18  , אני לא זוכר דבר כזה. �2012אתה מדבר ב  ת:

 19עכשיו, שאלו אות, כא� אי, הגיע הרעיו� הזה שצריכי* פרויקטור, כ�, עכשיו אני   ש:

 20שזה לא מכתב של, ולא צרי, לשאול אות, על משהו שהוא  538מציג ל, את ת/

 21לא מכתב של,, אבל חבריי כל כ, שאלו אות,, תסתכל בבקשה מה כתוב בסעי/ 

 22  ה', מה ביקש ראש המועצה?

 23"יצירת תיאו* מלא ואינטגרציה בי� תוכנית התיירותיות שהוצגו מעלה תו,   ת:

 24י* השוני* לצור, קידו* פעולה מול היזמי* המקומיי* , תכנו� מיזמי* תיירותי

 25  אינטנסיבי משמעותי של ענ/ התיירות בחבל ופונה בבקשת סיוע בנושא".

 26"ופנה בבקשת סיוע" כלומר ראש המועצה בא לשר התיירות, אמר לנו יש בעיה   ש:

 27  לתכלל ואני רוצה סיוע. 

 28  נכו�.   ת:

 29  ואז מה שר התיירות אמר? קחו פרויקטור שיתכלל לכ*, נכו�?  ש:

 30  הגיוני לגמרי.   ת:

 31עכשיו בוא תספר לבית המשפט, בית המשפט לא יודע, שר התיירות לא שיל* כא�   ש:

 32  שקל, משרד התיירות לא שיל* שקל, נכו�?
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 1  אני לא יודע.   ת:

 2  אחוז החטיבה להתיישבות,  80מי שיל*? אתה זוכר?   ש:

 3  אני באמת לא יודע.   ת:

 4  אחוז שילמה המועצה. אתה זוכר את זה? �20ו  ש:

 5  לא.   :ת

 6לא, אז בוא אני אומר ל, כעובדה שלפחות בית המשפט ישמע וחבריי יכולי*   ש:

 7לאשר את זה. משרד התיירות לא שיל* כא� שקל וג* תדע, כ�, הלחיצו אות, ע* 

 8השאלות למה השר ביקש ומי ייע0, אי� לשר התיירות דאז הוא לא נחקר על כ, 

 9  שו* אישו* על זה. בכלל, אי� לו שו* אישו* על זה, לרמי כה� אי� 

 10  למה אני כא� אני לא יודע.    ת:

 11  אני ג* לא יודע להגיד. עכשיו,   ש:

 12אתה יודע מה זה עושה? רק דבר אחד, זה גור* למי שרוצה לפעול לטובת הציבור   ת:

 13  לא לרצות יותר להתעסק בדברי*. זה מה שזה עושה. 

 14א ידעת להגיד מי בסדר. עכשיו, תגיד לי, שאלו אות, , בחקירה של, במשטרה ל  ש:

 15  בסו/ את רמי כה� הוא אמר הוא יהיה הפרויקטור, נכו�?

 16  זה נאמר בישיבה באיזה שהיא צורה. מי האד* ספציפי אני לא זוכר היו*.   ת:

 17אני אומר ל, שמי שבחר ופנה לרמי כה� וביקש ממנו לעשות וג* אמר ל, שהוא   ש:

 18  יהיה הפרויקטור זה דני מורביה ראש המועצה. 

 19  א זוכר כרגע, אני לא אגיד סת*. אני ל  ת:

 20  לא, אני אומר ל,, מה, אתה זוכר את זה?  ש:

 21  לא, לא זוכר.   ת:

 22  אתה יודע למה דני מורביה לא נחקר במשטרה?  ש:

 23  נו באמת.   כב' הש' לוי:

 24  לא, אדוני, אולי ככה יהיו לנו תשובות,   עו"ד וייס:

 25  הוא יודע למה הוא לא נחקר במשטרה?   כב' הש' לוי:

 26  טוב.   וייס:עו"ד 

 27  כ�.   כב' הש' לוי:

 28להודעה של, שההסכ* ע* רמי כה�  50�51עכשיו תגיד לי, אתה אומר בשורות   ש:

 29  כמוב� עבר אישור של יועמ"ש וג* עבר אישור של המליאה, נכו�?

 30  א* אמרתי אז כ�, א* כתוב במכתב אז אני כתבתי את זה.   ת:

 31  אוקי, כלומר,   ש:

 32  זה לא על עבודה שלי,   ת:
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 1הכל נעשה בצורה גלויה, הכל נעשה בצורה שקופה, א/ אחד לא ניסה להסתיר   ש:

 2  שו* דבר, נכו�?

 3  לחלוטי�, לחלוטי�.   ת:

 4  עכשיו, וג* בסו/ נעשתה עבודה, נכו�?  ש:

 5  כ�.   ת:

 6  נעשתה עבודה, כלומר זה לא ששילמת* כס/ ולא נעשתה עבודה.  ש:

 7  לא.   ת:

 8, אתה לא מקבל ג* דו"ח, אתה עכשיו תגיד לי, כשאתה מקבל את דו"ח השעות  ש:

 9 542לא מקבל רק דו"ח שעות, אתה מקבל ג* משהו כדוגמת משהו שמופיע בת/

 10  שזה דו"ח התקדמות, נכו�? שמתאר ל, מה ההתקדמות שהייתה בפרויקט. 

 11  נכו�.   ת:

 12  אתה  מקבל דו"ח שעות שהוא דו"ח,   ש:

 13, כי זה תוכניות, לא, לא בכל דו"ח שעות הייתי מקבל דו"ח התקדמות, מה פתאו*  ת:

 14  זה לא דברי* שאינסטנט, זה צרי, ללמוד את החומר, צרי,, זה תוכניות, 

 15  אבל כל פע* שנעשתה ג* עבודה אתה מקבל ג* את, ככה ראשי פרקי* של התוצר,   ש:

 16לאחר מספר שלבי*, לאחר שמשהו מתגבש אז מתחילי* להתקבל חומרי*,   ת:

 17  תוצרי*.

 18  אוקי.   ש:

 19ול לצפות מיוע0 שכל חודש, זה כמו יוע0 ארגוני, יוע0 ארגוני אבל זה , אני לא יכ  ת:

 20  לא כל חודש בא ואומר, 

 21אוקי, אתה אומר שלא כל חודש יש תוצר, אבל כל פע* ג* ראית, אני אומר תו,   ש:

 22  כדי השלבי* היו אבני דר, , ראית תוצרי*, נכו�?

 23ת או זה, היה ג* היה לנו, כ�, אני חושב, לא יודע איפה ראיתי, או בדיווחי שעו  ת:

 24סיור ע* מנכ"ל משרד התיירות אני חושב או משהו כזה, זאת אומרת היו, היה 

 25  דברי* שקרו בפועל. 

 26  סמנכ"ל תשתיות.   ש:

 27  זאת אומרת היו, דברי* התקדמו.   ת:

 28  אוקי.   ש:

 29  לא זוכר כרגע לא� התקדמו, כמה התקדמו אבל,   ת:

 30שעות אלא אתה כ� רואה ואתה אבל, אתה לא רק לוקח את הטבלה הזאת ע* ה  ש:

 31  באמת שמבוצעת עבודה ולפי זה אתה יודע באמת שצרי, לשל*, נכו�?

 32  כ�.   ת:
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 1  א* היית מקבל רק טפסי שעות ולא רואה עבודה, מ� הסת* לא היית משל*.   ש:

 2  נכו�.   ת:

 3  נכו�.   ש:

 4  את העבודה הזאת ראית?  כב' הש' לוי:

 5  את זה?  ת:

 6בעמוד שכותרתו "טופס הצהרה לביצוע שעות  542ת/אתה מסתכל, תסתכל על   כב' הש' לוי:

 7, טבלת חלוקה שליחי ציבור בבחינת חלופות. �7.5עבודה", תסתכל למשל עבודה מ

 8  ראית את הטבלה הזאת לפני שאישרת תשלו*? הא* היא צורפה לדו"ח?

 9כתוב פה שמצור/ ג* סיכו* פעילות ע* בסיס תוכנית להמש, עבודה אז אני   ת:

 10  השופט.  מערי, שכ�, כבוד

 11  אתה לא זוכר.   כב' הש' לוי:

 12אני יכול להסתמ, רק על המייל הזה, שכתוב פה מצור/ דו"ח שעות לחודש מאי   ת:

 13  ומצור/ ג* סיכו* פעילות ע* בסיס תוכנית להמש, עבודה.  2013

 14סיכו* פעילות זה לא אומר שמגישי* ל, את החומר גל*, את התוצרי* שלו, הא*   כב' הש' לוי:

 15  *, ראית תוצרי

 16  לא, זה לא תוצרי*, זה רק תמצית, זה סיכו*,   ת:

 17אז לא ראית תוצרי*, לא ראית את העבודה. כתוב שנעשתה עבודה, אני שואל א*   כב' הש' לוי:

 18  ראית את התוצרי* של העבודה הזאת?

 19  זה חלק,   ת:

 20  אני יכול לענות לאדוני, למשל,   עו"ד וייס:

 21  היית ש*?  כב' הש' לוי:

 22  ?2013בפברואר היית   עו"ד וייס:

 23תציגו לו ותגישו, שנראה על מה מדובר. אבל זה כבר היה מוכ� בפברואר, זה במאי.   כב' הש' לוי:

 24  אני שואל על מאי. 

 25  לא, אדוני, היו כל פע*, היו שלבי*, כל פע* היו תוצרי* הוגשו תוצרי*.   עו"ד וייס:

 26  בכלל בפברואר? אני שואל על מאי. בסדר, הבנתי, פברואר, היה חוזה  כב' הש' לוי:

 27  . �2013זה ב  ת:

 28  . 2012היה חוזה מדצמבר   עו"ד וייס:

 29, כתוב בחינת נושאי קהלי יעד, אי, �3.5כ�, אני שואל, מה אפשר לראות למשל ב  כב' הש' לוי:

 30  אתה יכול לראות את זה?

 31אני לא יכול לראות את זה. אני לא יכול לראות, ג* א* כתוב פה לימוד חומר   ת:

 32ל, תשתיות קולטות קהל ביישובי המועצה, בחינת תב"עות קיי*, סת* נסתכ
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 1שעות, אי� לי דר, לבוא ולבדוק א* הוא פתח תב"עות או לא, זה רק,  8קיימות 

 2  שעות? 8לא יודע, לא יודע מה היה מצופה שאני אעשה? שאני אשב 

 3  תקשיב, אתה כל העדות היא קצת מתגוננת,   כב' הש' לוי:

 4  כ�, כי,   ת:

 5ה לא מואש* בדבר ואי� טענה. כל המטרה של העמדת, כעד היא ניסיו� לברר את  כב' הש' לוי:

 6באמצעות, את העובדות. זה הכל. אז אתה יכול להשתחרר מהצור, להיות 

 7  אפולוגטי, אי� טענה אלי,. אני שואל א* ראית, זה הכל. 

 8  שני* אחורה,  6אני, אני, אני באמת לא זוכר,   ת:

 9  זה בסדר.   כב' הש' לוי:

 10  לא יכול לזכור א* ראית את הנייר הזה, אני   ת:

 11  שיטת העבודה של,,   כב' הש' לוי:

 12  זה אופייני לשיטות העבודה שלי שאני אקבל תוצרי*.   ת:

 13  שתראה תוצרי*.   כב' הש' לוי:

 14  כ�.   ת:

 15אז אני שואל אות,, אי, אתה רואה תוצר כזה כמו בחינת נושא קהלי יעד  או   כב' הש' לוי:

 16מרכזיי* לתיירות? אי, רואי* כזה דבר? איזה תוצר יש לכזה בחינת אלמנטי* 

 17  דבר?

 18  של בחינת,   ת:

 19  כ�.   כב' הש' לוי:

 20תראה, א* לדוגמא יש פה המלצת טבלת חלוקה לשטחי חדרי*, וטבלת חלוקה   ת:

 21  לשטחי ציבור, זה המלצה לדוגמא לבניה של מלונות, דיברנו אחד, 

 22  ל, אז אתה רואה, אני שומע את כ  כב' הש' לוי:

 23  כ�, מבחינתי זה תוצר.   ת:

 24  הא* אתה רואה את התוצר לצור, האישור של התשלו*?  כב' הש' לוי:

 25לא בכל דו"ח תשלו*, א* כתוב לי בדו"חות הראשוני* אני מסתכל לימוד לימוד   ת:

 26שעות  60לימוד בחינה והגדרה בחינה והגדרה זה לא מה, אי� תוצרי* מזה, זה 

 27ה בכל תחו* של ייעו0 וליווי זה חלק גדול לימוד מה שנקרא ויש את זה, ז

 28  ותיאורטי ובסו/ אתה רואה תוצרי* של זה. 

 29  את* רוצי* להגיש את זה?  כב' הש' לוי:

 30  כ� אדוני.   עו"ד וייס:

 31  זה לא אותו דבר שניה*?  כב' הש' לוי:

 32  אדוני, אחד לסריקה.   עו"ד וייס:
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 1  אוקי.   כב' הש' לוי:

  2 

  3 
#>12<#  4 

 5  החלטה

  6 

  7 

   8 

 9 2013במועצה איזורית לכיש, עדכו� תוכנית אסטרטגית מחודש פברואר פיתוח תיירות   

 10     .67נתקבל ומסומ� נ/

  11 
#>5<#  12 
  13 

 14  במעמד הנוכחי�. 18/06/2018, תמוז תשע"ח ה'ניתנה והודעה היו� 

  15 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  16 

  17 

 18הזה של דיווח, שיש בדיווחי* ג* הרבה עכשיו, אתה אמרת את זה עכשיו, האופי   ש:

 19שעות תיאורטיות של, באמת כמו שאתה אומר אי� אפשרות לבקר אותה, זה דבר 

 20  שגרתי כמעט בכל תחו* ייעו0, נכו�?

 21  למיטב ידיעתי כ�.   ת:

 22כ�. עכשיו ג* העניי� הזה שיש יוע0 אחד ראשי והוא מעסיק תחתיו כל מיני   ש:

 23  יועצי*, זה דבר שגרתי לחלוטי�?

 24  עניי� שלו לגמרי. כל עוד אני לא מוסי/ על זה תשלו*.   ת:

 25והרבה פעמי* אתה לא רואה את כל היועצי* ואת כל התתי עובדי* שעובדי*   ש:

 26  בכל פרויקט ופרויקט. 

 27  מדויק.   ת:

 28נכו�? עכשיו פה אמרת שאלו אות, על בתיה כה�, אמרת את בתיה לא ראיתי, לא   ש:

 29  מכיר אותה, נכו�?
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 1  נכו�.   ת:

 2  עכשיו, איתי בקר, אותו אתה מכיר, זה ב� אד* שעובד, נכו�?  ש:

 3  נכו�.   ת:

 4אני אומר ל, שבפרויקט הזה ששאלו אות, את מי ראית, ג* את איתי בקר לא   ש:

 5  ראית.

 6אני אתמול במפגש ריענו� אני חושב שעברתי על העדות שלי ראיתי שבאמת את   ת:

 7בדו"חות. נכו�, כנראה  הש* של איתי בקר לא ציינתי כי ראיתי אותו בהערות

 8  מהלח0 בזה, לא ציינתי את הש* שלו, אבל, 

 9  לא, אבל אני אומר ל, שג*,   ש:

 10  ת� לו לסיי*, ת� לו לסיי* אבל.   עו"ד קרמר:

 11  כ�.   עו"ד וייס:

 12  הוא מסביר ל, משהו.   עו"ד קרמר:

 13כי הוא עבד, אמרתי, במועצה בתחומי התיירות לפני ולא זכרתי כנראה, אני אומר   ת:

 14ד פע*, א* הוא עבד באותו פרויקט או לא עבד באותו פרויקט אבל א* הופיע עו

 15ע* רמי כה� אז כנראה שהוא עבד, אני ג* ראיתי אחר כ, במייל הזה שכתוב שרמי 

 16  ממלי0, 

 17  תיכ/ נגיע לזה.   ש:

 18  שימשי, לעבוד איתו, אז הבנתי שכנראה, לא זכרתי את הש* שלו.   ת:

 19עה של, במשטרה אמרת אני עבדתי מול רמי, רק תקשיב, אני אומר ל, שג* בהוד  ש:

 20אותו ראיתי במסגרת הפרויקט והמשטרה, החקירה של, זה לפני כמה שני* זכרת 

 21יותר טוב, אז ג* בפרויקט הזה לא עבדת ישירות מול איתי, עבדת רק מול רמי 

 22ואיתי בכל זאת עבד. זה קורה, זה בכל פרויקט, אתה לא עובד מול כל יוע0 ויוע0. 

 23עובד מול ב� אד* שניי*, לפעמי* ב� אד* אחד והוא מעסיק תתי יועצי* אתה 

 24  שאתה לא חייב לפגוש אות*. 

 25  א* אני עובד מול מתכנ� של בניי� אז אני לא עובד מול השרטטת מול,   ת:

 26  יפה.   ש:

 27  ומול הקונסטרוקטור ומול הזה.   ת:

 28  אבל השכר נקבע לפי הרמה של היוע0. נכו�?  כב' הש' לוי:

 29   נכו�.  ת:

 30  הבנתי שזו רמה גבוהה. ג* העוזרי* שלו מקבלי* את אותו שכר עבור שעה?  כב' הש' לוי:

 31  אני לא יודע מה, אני לא יודע מה,   ת:

 32  אתה מאשר לתשלו* מה.  כב' הש' לוי:
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 1  כ�, אבל לא יודע א* העבודה בוצעה על ידי העוזר או על ידי,  ת:

 2  כתוב, כתוב ל, מי עשה את העבודה.   כב' הש' לוי:

 3  אבל ההתקשרות היא ע* היוע0 המומחה, הוא אמו� על,   ת:

 4  למשל,  1.5תסתכל על   כב' הש' לוי:

 5כבוד השופט, זה כמו שא* אני מתקשר באמת ע* מהנדס, ע* מתכנ� בניי�, אז   ת:

 6א* יש שעות עבודה של שרטטת אני לא משל* לפי שעות עבודה של שרטטת, אני 

 7הוא מעסיק תחתיו אנשי* זה אחריות משל* למתכנ� לפי שעות העבודה שלו, זה ש

 8  שלו, זה אחריות שלו על העבודה שלה*, הוא לוקח אחריות על זה. זה לא, 

 9  טוב, בסדר. זה רק עובדתי.   כב' הש' לוי:

 10  לא, אני ג* עונה עובדתית, זה אחריות שלו על עבודה שלה*.   ת:

 11  אתה לא משתחרר מזה, בסדר.   כב' הש' לוי:

 12   מה אני אעשה? מתנצל.  ת:

 13  כ�.   כב' הש' לוי:

 14עכשיו תגיד לי, אתה מידיעה אישית לא יודע א* הדיווח או לא כוזב, זה אמרו ל,   ש:

 15  במשטרה שזה כוזב. אתה בעצמ, בזמ� אמת לא חשבת לרגע,

 16  ממש לא. ממש לא.   ת:

 17  שמדובר בדיווח כוזב, נכו�?  ש:

 18  לא.   ת:

 19  בר בדיווח כוזב, נכו�?וג* היו* אתה לא יכול להעיד בעצמ, מידיעה אישית שמדו  ש:

 20  לא.   ת:

 21יופי. עכשיו תגיד לי, מצורפי* פה דו"חות, את הדו"חות האלה שהציגו ל,, שזה   ש:

 22  , מי חתו* עליה*?541ת/

 23  אני לא יודע לזהות את החתימה, כתוב פה ב.כ עומר יעו0 בע"מ.  ת:

 24  אוקי, ומי זה ב.כ עומר? קיבלת,   ש:

 25  ידעתי שזה רמי,   ת:

 26.כ עומר? לא, רמי הוא הפרויקטור, הוא היוע0 הארגוני מי המנכ"ל של ב  ש:

 27שביקשת* שיוס/ ספציפית שיציינו שהוא יעבוד עבור ב.כ עומר, אבל מי חתו* 

 28  ש*?

 29  אני מזהה את החתימה ב.כ. עומר ייעו0 בע"מ, לא מכיר את החתימה.   ת:

 30  אתה לא רואה שחתו* ש* רמי כה�.   ש:

 31אני לא יודע לזהות חתימה, יש פה חתימה, אני מערי, שזה שלו, אני ידעתי שאני   ת:

 32  עובד מול רמי כה�. 



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018יוני  18  

  

 2713

 1  אתה מערי, אבל אולי זה לא חתימה שלו, אולי זו חתימה של בתיה כה�?  ש:

 2  למה שזו תהיה בתיה כה�?   ת:

 3  היא בעלת החברה אתה יודע?  ש:

 4  אבל ההסכ* שלי, א* אתה תראה, מול רמי כה�.   ת:

 5  אי� בעיה,   ש:

 6  לא, לא, יש בעיה, ההסכ* הוא מול רמי כה�.   ת:

 7  לא, אני לא שואל אות, מול מי ההסכ*. אי� מחלוקת,   ש:

 8  חתימה הסכ* התקשרות כתוב פה רמי כה�, כתוב פה רמי, ב.כ. עומר ייעו0 בע"מ.  ת:

 9אי� מחלוקת שאתה שכרת את רמי כה� כפרויקטור, אני שואל אות, עכשיו   ש:

 10  ת, הא* אתה יודע להגיד מידיעה אישית של מי החתימה הזאת?עובדתי

 11  אני לא יודע של מי החתימה הזאת, לא.   ת:

 12  לא, אתה לא יודע של מי החתימה הזאת?  ש:

 13  לא.   ת:

 14  עכשיו תגיד לי, אמרו פה איתי בקר, הוא בחור רציני, נכו�?  ש:

 15  אני לא מוסמ, להעיד על רצינות.   ת:

 16  ועצה. הוא עשה הרבה עבודות למ  ש:

 17לא הרבה עבודות, הוא עבד ע* המועצה, הוא עבד במועצה ע* המועצה בתחומי   ת:

 18  התיירות, רציני לא רציני אני, 

 19  הוא עשה עבודה טובה? הוא תמיד היה אמי�?  ש:

 20בסדר, א/ פע* לא היתה לי איזה בעיה איתו מבחינת אמינות או משהו כזה. אני   ת:

 21ד דר, החמ"ת על פרויקטי* במועצה או חושב אפילו שהוא הגיע אלינו והוא עב

 22  משהו כזה, א* אני זוכר נכו�, לא זכור לי במדויק. 

 23  לא הועסק ישירות על ידי המועצה?  כב' הש' לוי:

 24  לפי דעתי לא. למיטב זכרוני.   ת:

 25עכשיו, אבל א/ פע* כמו שאתה אומר לא נתקלת איתו בבעיות אמינות בעניי�   ש:

 26  דיווחי שעות. 

 27  כר, ממש לא מה שאני זוכר. לא יודע להיז  ת:

 28אוקי. עכשיו, אומרי* פה בעצ* המדינה, כ�, שהעבודה נופחה בשעות, אוקי? זה   ש:

 29בעצ* התרגו* של מה שה* אומרי*, לא אומרי* לא היתה עבודה, ניפחו את 

 30העבודה, הציגו ל, הצעות כוזבות ואתה שילמת. זה אני שניה מתרג* ל, את מה 

 31עכשיו, אני רואה שאושרו במקור היק/ העבודה של  שהטענה כא� כלפי רמי כה�.

 32  שעות, נכו�? זו עובדה, אתה לא צרי,,  600
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 1  איפה אתה רואה את זה? איפה כתוב?  ת:

 2  שעות.  345שעות ואני אומר ה* דווחו בסופו של דבר  600זה בחוזי* שלכ*,   ש:

 3  שעות? 600איפה ראית   עו"ד קרמר:

 4  זה ההיק/ עבודה?  עו"ד וייס:

 5  אל/ שקל.  120עד   קרמר:עו"ד 

 6שעות,  345שעות. בסו/ רמי כה� עשה  600שעות. בסדר?  600אל/ שקל זה  120עד   עו"ד וייס:

 7  נכו�? זה הראו ל, עכשיו בדו"חות סיכו*, זה לא מבח� זיכרו�. 

 8  מה שאתה אומר,   ת:

 9  שעות.  600תראה לו את הנתו�, תראה לו מאיפה   עו"ד קרמר:

 10  ניירות, זה הכל.  אני יכול להסתכל על  ת:

 11  הוא עשה חישוב אריתמטי, כ�.   כב' הש' לוי:

 12עכשיו, הפרויקט, כ�, אחרי זה המשי,, הרי למה רמי הפסיק בפרויקט? כי רמי   ש:

 13  מונה למנכ"ל משרד החקלאות. 

 14  פלוס מע"מ? 250כפול  600עשית את החישוב כמה זה   עו"ד קרמר:

 15  שעות.  540, יהיה 120ה, אז תעשה יצא ל, אפילו יותר שעות אני רוא  עו"ד וייס:

 16  שעות.  600תראה איפה   עו"ד קרמר:

 17  אני אומר רמי לא סיי* את הפרויקט, זה מה שרציתי להגיד, את* חבריי,   עו"ד וייס:

 18  ?600אז תגיד, אז מה אתה אומר   עו"ד אב� ח�:

 19  הוא כותב.  2013מה קרה במאי   עו"ד קרמר:

 20  עכשיו רמי,   עו"ד וייס:

 21  הוא מונה לאיזה תפקיד, לא?  עו"ד קרמר:

 22 345רמי מונה לתפקיד מנכ"ל משרד החקלאות ולא סיי* את השעות. נכו�? עשה   עו"ד וייס:

 23שעות, זה לפי החישוב שחבריי הראות ל, ואז בא איתי בקר ואיתי בקר ביקש 

 24  להמשי, לעשות את העבודה, נכו�?

 25  אתה יודע?  כב' הש' לוי:

 26  האמת לא זוכר.   ת:

 27  הוא לא זוכר. כ�.   כב' הש' לוי:

 28אוקי. אז אני מראה ל, אי מייל, אוקי? ניסי* זה אתה, נכו�? ואז רמי כה� כותב   ש:

 29  ל, שמצור/, 

 30  הגשנו את זה.   עו"ד קרמר:

 31  הגשת* את זה כבר?  עו"ד וייס:

 32  . 542  עו"ד קרמר:
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 1 כבר מצור/ דו"ח שעות לחודש מאי, 542, רק שיהיה ל, לעיו�. ת/542אז הנה ת/  עו"ד וייס:

 2שעות, "אנו ממליצי*  345מצור/ סיכו* הפעילות ש* מופיע הנתו� הזה אגב של 

 3  על המש, פעילות בראשות מר איתי בקר". אוקי? אז עכשיו זה זכור ל,?

 4  אני ראיתי את זה ג* לפני כ�.   ת:

 5  אוקי. עכשיו,   ש:

 6  אבל זכור לו שהמליצו, לא זוכר שקיבלו את ההמלצה.   כב' הש' לוי:

 7  בקר נת� לכ* את הדבר הזה. ואז איתי   ש:

 8  כ�, אתה זוכר?   כב' הש' לוי:

 9  לא.   ת:

 10  הוא לא זוכר, אז אי, אפשר להגיש באמצעותו?  כב' הש' לוי:

 11אדוני, זה מה שאיתי בקר, הרי איתי בקר אדוני זה יוגש בכפו/. איתי בקר יגיע   עו"ד וייס:

 12  להעיד כא� עוד שבועיי* שלושה. 

 13  ור, די� חימי רצה לחקור אותו. רצינו קוד* אבל ע  עו"ד קרמר:

 14  זה מוסכ*?  כב' הש' לוי:

 15  לא, לא, תגיש דר, איתי.   עו"ד קרמר:

 16אני רק אומר ל, רק כנתו� שאחרי זה לא ימנעו ממני לשאול את השאלה כי אחרי   עו"ד וייס:

 17זה לא נחזיר אותו עוד פע* בשביל זה, אני אומר ל, שכא� איתי בקר אומר 

 18שעות וחבריי  345חות מחצית שנה נוספת אחרי שבוצעו שהמש, הפעילות הינו לפ

 19שעות, פחות. אוקי? כי חברי עשה את  600אומרי*, תיקנו אותי, הגזמת לא 

 20  , 120ולא  150הסכו* שאמרתי יצא לו 

 21  ובלי המע"מ.   עו"ד עקירב:

 22ובלי המע"מ. אז איתי בקר אומר צריכי* עוד עבודה של חצי שנה, אוקי? וצרי,   ש:

 23עות חודשיות. כלומר היתה עוד הרבה עבודה לעשות, נעשתה הרבה ש 40לפחות 

 24  עבודה והייתה עוד הרבה עבודה לעשות מעבר לצפי שאת* צפית* בהתחלה. 

 25  אתה יודע? הוא לא יודע.   כב' הש' לוי:

 26  לא יודע. טוב, אי� לי יותר שאלות.   עו"ד וייס:

 27  חקירה חוזרת?  כב' הש' לוי:

 28  לא אדוני.   עו"ד קרמר:

 29זהו, אתה יכול לנשו* לרווחה, תודה רבה ל,, סיימת. אתה מבקש שנפסוק ל,   ש' לוי:כב' ה

 30  הוצאות? 

 31  כ�.   ת:

 32  מאיפה אתה מגיע?  כב' הש' לוי:
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 1  אשקלו�.   ת:

 2  תעודת זהות.   כב' הש' לוי:

 3  . 020398828  ת:

 4  תודה רבה, כ�, העד הבא. כ�, גש לדוכ�. בוקר טוב.   כב' הש' לוי:

 5  בוקר טוב.   מר ניסי*:

 6  מה שמ,?  כב' הש' לוי:

 7  שלו*.   מר ניסי*:

 8  ש* מלא?  כב' הש' לוי:

 9  ניסימי.  מר ניסי*:

 10אתה מוזהר להגיד את האמת, כל האמת ורק האמת, אחרת תהיה צפוי לעונשי*   כב' הש' לוי:

 11  הקבועי* בחוק. תשיב בבקשה לשאלות התובע. 

  12 

  13 

 14בחקירה ראשית העד, מר שלו� ניסימי, לאחר שהוזהר כדי� לומר אמת, משיב 

:� 15  לשאלות עו"ד אב� ח

 16  היי, בוקר טוב.   ש:

 17  היי.   ת:

 18  . 2015עד  2009מה שלומ,? ספר היכ� עבדת בשני*   ש:

 19  ועדיי�, אני עובד בחטיבה להתיישבות של הסוכנות היהודית.   ת:

 20  מתי התחלת לעבוד ש*?  ש:

 21  ' נדמה לי. 88  ת:

 22  ' ומאז אתה עובד ש*?88  ש:

 23  שנה.  30כ�.   ת:

 24  סוכנות את* מידי פע* מתקשרי* ע* נציג חיצוני, נכו�?את* ב  ש:

 25  אכ�.   ת:

 26  אי, אתה פועל שאתה מתקשר ע* יוע0 חיצוני? מה הפרוצדורה?  ש:

 27קוד* כל מאפייני* את סוג העבודה, מה צרי, לעשות בעבודה עצמה, לאחר מכ�   ת:

 28כלומר מגדילי* מכיני* תיק אפיו� מה צרי, מה לא צרי, ואז פוני* באמצעות 

 29ועדת מכרזי* לגופי* שנותני* שירותי*. יש כל מיני סוגי*, יש מכרז פנימי, יש ו

 30  מכרז של תיחור, יש תחומי* שמגבילי* סוגי מכרזי*, כ�. 

 31  אוקי. ואז את* בעצ* פועלי* במכרז ובוחרי* את היוע0 המתאי*.   ש:

 32  נכו�.   ת:
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 1  מי קובע את התערי/ השעתי שישל*?  ש:

 2החשב הכללי באוצר, הוא קובע כמה כל אחד נות�, כמה כל יוע0. לדוגמא יוע0   ת:

 3  כס/, יוע0 פחות בכיר ע* ניסיו� פחות יקבל פחות כס/.  Xבכיר מקבל 

 4  מה התפקיד של, בדיוק?  כב' הש' לוי:

 5  אני היו* מנהל חטיבת נכסי* ואכלוס, בזמנו הייתי מנהל חטיבת תכנו�.   ת:

 6  הרלבנטית?בתקופה   כב' הש' לוי:

 7  תכנו�, כ�, תכנו� ופרויקטי* בוא נגיד ככה.   ת:

 8  כלומר יש תערי/ בחשכ"ל יועצי* בהתא* לרמה, לניסיו�, לוותק?  ש:

 9  כ�.   ת:

 10  כ�. עכשיו, כשאת* משלמי* אי, את* בעצ* משלמי*?  ש:

 11דו"ח ביצוע, זאת אומרת כשהיוע0 הכי� את העבודה אנחנו משלמי* לפי מה   ת:

 12  יש אבני דר,,  שהוגדר באבני דר,.

 13  זה לפי תערי/ ולפי שעות.   ש:

 14  כ�.   ת:

 15  עכשיו, אי, אתה יודע כמה שעות היוע0 עבד?  ש:

 16  הוא מדווח, מה זאת אומרת?  ת:

 17  הוא מדווח.   ש:

 18  הוא מדווח.   ת:

 19אי� ל, דר, אחרת לבדוק, אתה לא יכול ללכת לראות כמה שעות הוא עובד, אתה   ש:

 20  סומ, על הדיווח שלו?

 21וד פע*, כשהוא עושה, לפני שהוא עושה את הדיווח יש כמה דברי* כ�, אבל ע  ת:

 22בדר,, יש אבני דר,, יש פגישות עבודה, יש הצגת החומר, יש כמה פגישות ועל סמ, 

 23הפגישות אנחנו ג* רואי* שבוצעה עבודה או לא בוצעה או יש הערות ואז הוא 

 24משלמי* לו, משלי*, אחרי שהושלמה כל העבודה וקיבלנו את המוצר, אז אנחנו 

 25  כ�. 

 26אוקי. עכשיו, א* אתה מגלה שיוע0 דיווח דיווח לא נכו� לגבי היק/ שעות, מה   ש:

 27  אתה עושה?

 28יש לי בעיה להערי, את היק/ השעות, אתה מבי�? יכול להיות שזה, כלומר אני,   ת:

 29קשה מאוד להגדיר שעות, קשה, אתה עושה עבודה, יש אב� דר, ואב� דר, מספר 

 30ר אתה צרי, לעשות תסקיר או איזה איפיו� של דברי*, עושה, לדוגמא אתה אומ 1

 31מגיש, יש צוות גדול שיושב בדר, כלל אנחנו עושי* פגישת צוותי*, צוותי עבודה, 

 32עושי*, יושבי*, מכיני* את החומר ועל סמ, זה אנחנו כי באבני דר, קובעי* 
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 1ווח ורואי* מראש מה השעות פחות או יותר. פחות או יותר. ואז על סמ, זה יש די

 2  שהמוצר התקבל, השלב הראשו� התקבל, משלמי*, כ�. 

 3  אוקי. אתה מכיר את רמי כה�?  ש:

 4  כ�, בטח. עבדתי איתו, הוא עבד אצלנו כיוע0, כ�, חברה, יוע0, כ�, בהחלט.   ת:

 5  הוא נבחר במכרז?  ש:

 6  וודאי.   ת:

 7  את בתיה כה� אתה מכיר?  ש:

 8  לא.   ת:

 9  לא.   ש:

 10  פני כ� לא ידעתי מי זאת. עכשיו אני שמעתי, אבל ל  ת:

 11  את חברת ב.כ. עומר אתה מכיר?  ש:

 12  כ�. היא בזמנו נתנה לי שירותי*. כ�.   ת:

 13  נתנה ל, שירותי*. באיזה תחומי* קיבלת מה* שירותי* מהחברה? אתה זוכר?  ש:

 14יותר, לא תכנו�, מרכז כ�, בנושא תחבורה, בנושא תיירות, תכנו�, כ�, פחות או   ת:

 15אורבני בגליל ועשינו ג* תחבורה באיזור ירושלי*, הצעות, מחזור פסולת, כל מיני 

 16  עבודות מהסוג הזה. 

 17  תחומי ייעו0 שקיבלת מהחברה.  3במשטרה אתה דיברת על   ש:

 18  כ�, נדמה לי ג* דיברו על בועה אקולוגית,   ת:

 19  בדיוק, אחד זה בועה אקולוגית בדרו*,   ש:

 20  . נכו�  ת:

 21  מה זה בועה אקולוגית בדרו*?  ש:

 22זה תכנו�, מ� סניור אורבני לאיזור בפיתוח, כלומר תכנו�, יש, אנחנו חטיבה   ת:

 23להתיישבות אנחנו עוסקי* בהתיישבות, אנחנו רוצי* שהפריפריה תתיישב יותר, 

 24תתחזק יותר, שלא כל המדינה תשב במרכז האר0, אנחנו מנסי* לעשות פיזור 

 25זה אנחנו מציעי* כל מיני רעיונות שאנשי* יבואו לש*, יעסקו,  אוכלוסי� במסגרת

 26  יחיו בצורה טובה, זה אחד מהדברי* האלה, כ�. 

 27  אוקי. הפרויקט השני דיברת על נושא תחבורה?  ש:

 28תחבורה באיזור ירושלי*, תחבורה, מחזור פסולת, אני לא בדיוק זוכר, כ�, בער,,   ת:

 29  כ�. 

 30  והתחו* השלישי,   ש:
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 1ביא לדוגמא רכבת הקלה רצינו למשו, אותה עד גוש עציו� ורצינו למשו, רצינו לה  ת:

 2אותה כניסה לשער בנימי� שזה כמה קילומטר, ברו, הש* זה ג* די מתקד* לפי 

 3  התוכנית. 

 4טוב. והנושא השלישי שקיבלת* ייעו0 מב.כ עומר זה בחינת יחסי גומלי� וצרכי*   ש:

 5  התיישבותיי* באיזור הגליל. 

 6יתה כוונה להקי* בגליל, בגליל אי� ממש מרכז נקרא לזה מרכז לכל נכו�. ש* ה  ת:

 7המועצות. רצינו להקי* איזור מסוי* שיהיה איזור, אני לא התעסקתי בזה, מי 

 8שהתעסק בזה זה דווקא החבר'ה מהצפו�, אבל רצינו, זאת אומרת מרכז מסחרי, 

 9  חיי*, תרבות, באיזור שמשות/ לכמה מועצות. כ�. 

 10  כל אחת מההתקשרויות האלה שדיברנו? מה ההיק/ של  ש:

 11אל/ , יכול להיות שאחת מה� יותר גבוהה, כ�, זה סדרי הגודל,  �300ל 200היו בי�   ת:

 12  כ�. 

 13  אל/? 200�300  ש:

 14  כ�.   ת:

 15  אוקי. עכשיו, מה הקשר של רמי כה� לחברת ב.כ עומר?  ש:

 16  אי� לי מושג. זו חברה שלו אני מניח.   ת:

 17התקשרת* ע* רמי כה� זה היה באמצעות החברה חברה שלו. שאת* בעצ*   ש:

 18  הזאת?

 19התקשרנו ע* החברה, אנחנו לא יכולי* להתקשר ע* רמי, רק ע* חברות. יש לנו   ת:

 20תנאי*, שכותבי* מכרז יש תנאי* שזו תהיה חברה ע* ככה וככה ע* תחו* ידע, 

 21  כ�. 

 22  אוקי. בעבודה השוטפת מול החברה ב.כ עומר, מול מי עבדת?  ש:

 23דתי מול רמי עצמו, עוד פע* כשאני אומר אני, אני פחות, אני ניהלתי את אני עב  ת:

 24העסק, אני פחות עבדתי בשוט/, עבדנו מול רמי, מול בחורה מחברת, בחורה 

 25  מהנדסת ומול איתי בקר נדמה לי, כ�, שלושת האנשי* עבדו. 

 26  שלושת האנשי* האלה עבדו.   ש:

 27  ה* היו בחזית.   ת:

 28  מולכ*?אוקי. בתיה כה� עבדה   ש:

 29  לא.   ת:

 30  לא.   ש:

 31אני לא יודע, אני לא יודע, מולי היא לא עבדה, אני לא עבדתי איתה בפגישות. יכול   ת:

 32  להיות שהיא הכינה חומר, כתבה חומר, אבל אני לא יודע א* היא עבדה מולי. 
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 1  במשטרה אמרת "אני לא יודע מי זאת, בחיי* לא ראיתי אותה".  ש:

 2  נכו�, נכו�.   ת:

 3  ה לכ* איזה שהוא שירות בהקשר הזה?בתיה נתנ  ש:

 4אני אומר ל, אני לא מכיר אותה אז אני לא יודע אי,, יכול להיות שהחומר   ת:

 5מחולק, החומר בדר, כלל נעשה בשטח, מול הלקוחות, מול היועצי*, אנחנו לא, 

 6אני פוגש את האנשי* רק בישיבות במועצה או ביישובי* או בחטיבה ובדר, כלל 

 7  האנשי* שאמרתי ל,. פגשתי את שלושת 

 8  מי זה איתי בקר?  ש:

 9איתי הוא יוע0. הוא עבד בחטיבה להתיישבות בזמנו והוא יוע0 מטעמו, הוא תואר   ת:

 10  שני, הוא בחור מאוד רציני. 

 11  יוע0 מטע* מי?  ש:

 12  מטע* החברה.  ת:

 13  איזה חברה?  ש:

 14  של רמי, לא זוכר, ב.כ.  ת:

 15  ב.כ עומר?  ש:

 16לנו את העבודות בי� היתר, הוא היה בי� המכיני* כ�. הוא הכי�, כלומר הוא הכי�   ת:

 17  של העבודות. 

 18  . 150עד  148אני מציג ל, מסמכי* סומנו אור� גבאי   ש:

 19  מי? גבאי?  ת:

 20  לא, זה הש* של החוקר, לא משנה. אתה תראה את המסמכי*.   ש:

 21  כ�.   ת:

  22 

  23 
#>13<#  24 

 25  החלטה

  26 

  27 

 28     .545הוגש וסומ� ת/  

  29 
#>5<#  30 
  31 

 32  במעמד הנוכחי�. 18/06/2018, תמוז תשע"ח ה'ניתנה והודעה היו� 

  33 
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�  שופט, לוי ירו

  1 

 2תראה, טפסי הצהרה של חברת ב.כ עומר לגבי שעות עבודה ובקשה לתשלו* שכר   ש:

 3  טרחה. 

 4  כ�.   ת:

 5  אנחנו רואי* בהערות יש שמות, אתה רואה? תסתכל בעמוד הראשו�,   ש:

 6  אדוני, חבריי מציגי*, אדוני,   עו"ד וייס:

 7  רק רגע.   כב' הש' לוי:

 8חבריי מציגי* מסמכי* א' שה* לא חתומי*. ב' שה* הוכנו במחשב אדוני ושה*   עו"ד וייס:

 9הודפסו מתו, מחשב, זה לא אומר העד הזה, אני לא יודע א* הוא ראה, אני לא 

 10מועצה, יודע א* המסמכי* שהוא קיבל, יש פה הצעה, צריכי*, סליחה, לא 

 11חטיבה להתיישבות, צריכי* לראות מה ה* קיבלו אדוני. מה ה* מציגי* לו? 

 12  דברי* שרמי כה� או ב.כ עומר הכינו במחשב?

 13  הוא החטיבה, מותר לשאול אותו א* הוא קיבל, לא?  כב' הש' לוי:

 14כ�, זה ג* מה שהראו לו במשטרה והוא התייחס אליה*, הוא לא אמר שהוא לא   עו"ד אב� ח�:

 15   קיבל.

 16  אבל מי אמר שאלה הטפסי* שהגיעו,   עו"ד וייס:

 17  בשביל זה הוא פה.   כב' הש' לוי:

 18  הוא לא יכול לדעת אדוני.   עו"ד וייס:

 19  לא יודע.   כב' הש' לוי:

 20  יש,   עו"ד וייס:

 21  כ�, אולי תביאו לו לעור, די� וייס? כ�, בבקשה.   כב' הש' לוי:

 22  האנשי*, מי האנשי*, אני שואל בעמוד הראשו� תסתכל, מי   ש:

 23  כתוב בתיה, רמי, איתי, נוי, אמנו�.  �20.12.09כתוב פה ככה בצד שמאל לדוגמא ב  ת:

 24  מי אלה?  ש:

 25רמי מכיר, איתי מכיר, אמנו� אני מכיר, אבל את בתיה ואת נוי אני לא יודע מי   ת:

 26  אלה. אבל כ�. 

 27  למה ה* מופיעי* פה?  ש:
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 1  אי� לי מושג.   ת:

 2  אי� ל, מושג.   ש:

 3  מה אתה רוצה ממנו?  כב' הש' לוי:

 4  לא רוצה כלו*, אני שואל אולי.   עו"ד אב� ח�:

 5תראה, אני רוצה להגיד ל, משהו, אני בדר, כלל מתקשר ע* חברה אבל אני   ת:

 6מבקש, נגיד אני הול, למוס,, הל, לי האוטו בתאונה, פחחות אז אני מבקש 

 7שמלאי, אני שיתק� לי את הכל, אני רוצה שיהיה מוס, מורשה, אני לא יודע מי הח

 8לא בודק את הכישורי* של כל אחד מהעובדי* שלו, זה דומה. כלומר אני רואה 

 9  ברגע שאני רואה פה את רמי ואיתי אני רגוע. 

 10  א* היית יודע שהדיווחי* של השעות שקיבלת ה* לא נכוני*, מה היית עושה?  ש:

 11אומר לה מה זה לא תקי�. הייתי מפנה, חוזר אליו יכול להיות, הול, לחשבת שלי ו  ת:

 12עושי* בדבר כזה, אבל תזכור שאני קיבלתי מוצר טוב, את זה אני חייב להגיד את 

 13הדבר הזה, המוצר שלי היה מצוי� ועל סמ, המוצר שלי נעשו דברי* טובי* בשטח. 

 14  מוצר שקיבלתי. 

 15  אוקי.   ש:

 16  זה לא תקי� שיש שמות אחרי* אבל, כאילו אי, אמרתי? אני סומ, על החברה.   ת:

 17  שילמת* על בסיס, לפי הדו"חות שקיבלת לפי זה העברת תשלומי*? את*  ש:

 18א* זה הדו"ח שחתמתי עליו כ�, או שהיוע0 שלי חת*, היוע0 כוונה איש התכנו�   ת:

 19  שלי חת* עליו, כ�. כ�. 

 20טוב. בחקירה אמרו ל, שג* בתיה לא מכירה אות, ולא את הפרויקט או את   ש:

 21  התגובה של, בחקירה?החטיבה להתיישבות, אתה זוכר מה היתה 

 22  ,�עוד פע*, תזכיר לי, אמרו לי בחקירה ש  ת:

 23    שבתיה כה� לא מכירה לא אות, ולא את הפרויקט הזה,   ש:

 24  נכו�.   ת:

 25  ואז שאלו מה התגובה של,, אתה זוכר מה הגבת?  ש:

 26אדוני, חברי לא רק, לטעמי הוא ג* לא מדייק אלא הוא מציג לעד דברי* שה*   עו"ד וייס:

 27כי למיטב ידיעתי בתיה כה� שכא� כבר לא נאשמת במשפט, היא לא לא קבילי* 

 28  עדה במשפט, 

 29  אני לא אמרתי מה היא אמרה. לא קריטי לחקירה שלו.   עו"ד אב� ח�:

 30  אתה עושה היינו ה,?  עו"ד וייס:

 31  אני שואל על התגובה שלו.   עו"ד אב� ח�:
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 1לא יכול להגיד מה  היינו ה,, אל תשכח שאתה בחקירה ראשית, אוקי? ואתה  עו"ד וייס:

 2שאתה רוצה ואתה בטח לא יכול להטיח בעד ראיות לא קבילות. תודה חברי. 

 3ובאותה הזדמנות אדוני, פניתי לחבריי ביקשתי שיתכבדו ויוציאו מתיק המוצגי* 

 4  את הודעותיה של בתיה כה� שבשלב הזה לא קבילה. 

 5  ה* הוגשו?  כב' הש' לוי:

 6  י הוגשו יחד ע* כל הנאשמי*אני מניח שלמיטב ידיעת  עו"ד אב� ח�:

 7ה� בשלב הזה אדוני לא קבילות, מה יהיה בפרשת ההגנה היא תבוא להעיד אז ה�   עו"ד וייס:

 8  יהיו קבילות, כרגע לא קבילות, צריכי* להוציא אות* וחברי לא יכול לשאול. 

 9  אוקי.   עו"ד אב� ח�:

 10  י*. למה התעוררת* רק עכשיו? היא לא נאשמת כבר כמה ימ  כב' הש' לוי:

 11אני יודע אדוני ואני חייב להודות שזה היכה בי בשלב מאוחר ואז אי, שזה היכה   עו"ד וייס:

 12  בי, חברי ביקש שנשלח לו אי מייל, 

 13  בה* זה עוד לא היכה,   כב' הש' לוי:

 14נשלח לו אי מייל תזכורת ואנחנו ג*, אדוני, לא הייתי מעלה את זה עכשיו, שלחתי   עו"ד וייס:

 15  לחברי אי מייל, 

 16  לא יודע עד כמה הנושאי* שאנחנו אמורי*, בסו/, כ�. יש לנו כמה דברי*.   עו"ד אב� ח�:

 17  בסדר. ההודעות של דאוד הוצאו?   עו"ד וייס:

 18  כל השתיקות?   עו"ד אב� ח�:

 19  צרי, ג* להוציא אות*.   עו"ד וייס:

 20  לא שתיקות,  כב' הש' לוי:

 21  ג* אות* צרי, להוציא.   עו"ד וייס:

 22  זה זמ� מצוי�. עלה פתאו*.   כב' הש' לוי:

 23אני שואל, אני אשאל את זה בצורה יותר, א* היית יודע שבתיה לא עבדה   ש:

 24  בפרויקט ולא היתה קשורה לזה, מה היית עושה?

 25הייתי פונה לרמי והייתי אומר לו תשמע היא לא קשורה ומה היא עושה ברשימות   ת:

 26ת שלי מה עושי* בדבר האלה והייתי ג* יכול להיות מתייע0 ע* הלשכה המשפטי

 27  כזה, מתקני* את זה או חוזרי*, אי� לי מושג. 

 28במשטרה מה שאמרת שזה היה חמור מאוד, א* היית יודע בזמ� אמת היית פונה   ש:

 29ליוע0 המשפטי, מפסיק את ההתקשרות ולא משל* לה* וככל הנראה שג* היית 

 30  מגיש תלונה במשטרה. 

 31  כ�.   ת:

 32  זה נכו�?  ש:
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 1שאמרתי זה נכו� אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, אלה דברי* שדי זה, א* זה מה   ת:

 2יושמו מהחוקר, אני רוצה להגיד את זה הוא די כשנכנסתי הוא ייבש אותי חצי 

 3שעה בשער וכשנכנס הוא אמר לי תשמע שלו* תשת/ איתי פעולה תל, איתי הכל 

 4חנו נקשה יהיה בסדר, לא יהיה בסדר זה יהיה אפיזודה חולפת, לא יהיה בסדר אנ

 5עלי, את החיי*, משהו כזה בסגנו� הזה. הוא אמר לי ואני אמרתי את זה ג* 

 6  בעדות. 

 7נכו�, בגלל זה אני שואל אות, שוב, היו*, עכשיו, לא חוקר, לא אומר, אני שואל   ש:

 8  אות, בצורה הכי ברורה. 

 9 דבר ראשו� הייתי פונה לחברה, להגיד רבותי זה לא תקי�, תתקנו את הדבר הזה.  ת:

 10  לא היו עושי* ככה, הייתי מתייע0 ע* הלשכה המשפטית שלי מה צרי, לעשות. 

 11  היית משל*?  ש:

 12  משל* מה?  ת:

 13  את התשלו*.   ש:

 14את התשלו* עד הטיפול, כי קיבלתי את המוצר, אני רוצה כל הזמ� אני אומר את   ת:

 15  זה את המוצר קיבלתי ברמה טובה מאוד. 

 16  ו בחברת ב.כ עומר. חשבוניות שנתפס 3אוקי. אני מציג ל,   ש:

 17  כ�. דר, אגב, זה לא אני חתמתי עליה*, זה עובד שלי עשה את זה, כ�.   ת:

  18 

  19 

  20 
#>14<#  21 

 22  החלטה

  23 

  24 

   25 

 26  ג. �א, ב ו 546הוגש וסומ� ת/  
#>5<#  27 
  28 

 29  במעמד הנוכחי�. 18/06/2018, תמוז תשע"ח ה'ניתנה והודעה היו� 

  30 
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�  שופט, לוי ירו

  1 

 2כ�, זה ג* לא כתב שלי, זה הוראת תשלו* שעשה העובד שלי. כנראה שלב ראשו�,   ת:

 3  שלב שני, שלב שלישי. כ�. 

 4  החשבוניות שלו את*,   ש:

 5  שלו מה?  ת:

 6  זה מופנה אלי,, תקרא מה כתוב. אליכ*.   ש:

 7  איפה כתוב?  ת:

 8  אל החטיבה להתיישבות, חשבוניות של ב.כ עומר.   ש:

 9לי הוראות תשלו*. זה הוראת תשלו*, לא חשבונית. זו  לא, אי� לי חשבוניות, יש  ת:

 10  הוראה שמכי� העובד שלי לשל* כנגד המסמכי* שמציגי* לי, כ�. 

 11  חשבונית, מה הוא רואה ש*?  ש:

 12  אה, נכו�, נכו�, סליחה, אתה צודק, נכו�, נכו�, נכו�, אמת.   ת:

 13  כתוב חשבונית.   ש:

 14  ראת תשלו*, סליחה. כ�, כ�, נכו�, נכו�, טעות שלי, זה דומה להו  ת:

 15  בסדר. טוב, אז זה חשבוניות של חברת ב.כ עומר,   ש:

 16  כ�.   ת:

 17  שהועברו אלי,.   ש:

 18  כ�.   ת:

 19  יפה. למה העבירו לכ* את החשבוניות האלה?  ש:

 20  מה זאת אומרת מה העבירו לנו?  ת:

 21  למה? למה קיבלת*?  ש:

 22גבול הצפו�" עבור העבודה, הנה כתוב "יחסי גומלי� צרכי* התיישבותיי* במרחב   ת:

 23  אחר כ, "יחסי גומלי� לצרכי התיישבות במרחב גבול הצפו�", כ� יחסי גומלי�, כ�. 

 24  אוקי. את* שילמת* על בסיס החשבוניות האלה?  ש:

 25כ�, אבל עוד פע*, החשבוניות מלוות בחשבונות ובחומרי* עצמ*, כאילו אתה לא   ת:

 26את החוברות שה* יכול לשל* רק על חשבוניות, אתה צרי, לראות את החוברת, 

 27  הכינו בזמנו. כ�. 

 28  אני מציג ל, מסמ, שהעברת למפקח אור� גבאי מיחא"ה,   ש:

 29  נכו�.   ת:

 30  , 9.6.15מיו*   ש:

 31  כ�.   ת:
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  1 

  2 
#>15<#  3 

 4  החלטה

  5 

  6 

   7 

 8     .547הוגש וסומ� ת/  

  9 
#>5<#  10 
  11 

 12  במעמד הנוכחי�. 18/06/2018, תמוז תשע"ח ה'ניתנה והודעה היו� 

  13 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  14 

 15  במסמ,.  2אני מפנה לסעי/   ש:

 16  כ�.   ת:

 17  למה התכוונת במכתב הזה?  ש:

 18בעקבות בחקירה ובעקבות העמימות שהייתה וכמו שאמרת שיש ש* של בתיה   ת:

 19וכאלה אני כשאני מקבל בהתחלה, בהתחלה אני מקבל את היועצי* אז אמרתי 

 20א אני אקפיד שהיועצי*, כל, קוד* יהיה היוע0 הנכו� ואות* שעות שהוא שלהב

 21  עשה, זו היתה הכוונה שלי. 

 22  כלומר את* בעצ* מחדדי* את הנהלי*,   ש:

 23  בדיוק.   ת:

 24  בעקבות המקרה הזה.   ש:

 25  בדיוק.   ת:

 26  כדי שלא יחזרו תקלות,   ש:

 27  כ�, כ�, שלא יחזרו תקלות מהסוג הזה.   ת:

 28  נה שהתשלו* יהיה בהתא* לתערי/ היוע0?למה הכוו  כב' הש' לוי:
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 1שנות ניסיו�  10נניח שבעבודה מסוימת אנחנו לוקחי* יוע0 ראשי תואר שני ע*   ת:

 2 �200אז אני צרי, לראות בשורה שהוא מגיש לי בחשבו� שהוא עשה נגיד את ה

 3שנות  5שקל, תערי/ של אחד ע*  320שעות שהוא צרי, לפי תערי/ כזה בכיר זה 

 4שקל, וע* השעות הרלבנטיות, ככה אני יכול  200ר ראשו� זה נגיד ניסיו� ותוא

 5  לבדוק שלא יהיה תקלות.

 6  במקרה הזה זה נעשה?  כב' הש' לוי:

 7  לא, לא נעשה באופ� פרטני, נעשה באופ� כוללני, כ�.   ת:

 8  שילמת לפי התערי/ שעת העבודה הגבוה?  כב' הש' לוי:

 9שעות, סת*, עבודה,  1000היה  לא, מה פתאו*? לפי התעריפי*, כל אחד, נגיד  ת:

 10  ליוע0 הפחות בכיר,  200ליוע0 הבכיר, מתוכ*  200מתוכ* 

 11  חברי, רק  כדי לסבר, אדוני, יש תעריפי* לסוגי יועצי*.   עו"ד וייס:

 12  אוקי.   כב' הש' לוי:

 13  וככה עשינו.   ת:

 14  אחרי זה זה יעלה, אני אראה את זה בחקירה שלו.   עו"ד וייס:

 15  ז למה היה צרי, לחדד את זה א* ככה זה נעשה?בסדר. א  כב' הש' לוי:

 16כי עובדה שהש* שלה מופיע בדו"ח ביצוע, הדו"ח, כלומר הראית לי מקוד*   ת:

 17  רשימה שכתוב ש* נוי ובתיה, 

 18  איפה שכתוב בתיה למשל,   כב' הש' לוי:

 19  הייתי צרי, לבדוק את זה לראות את הכישורי* שלה ואת השכר שמגיע לה.   ת:

 20  אני שואל, עכשיו במקרה הזה,  אז  כב' הש' לוי:

 21  לא עשיתי.   ת:

 22  לפי איזה תערי/ שילמת?  כב' הש' לוי:

 23לפי התערי/ שהופנה בבקשה במכרז עצמו. במכרז. כלומר א* היה, תראה, א*   ת:

 24היה לי לדוגמא את רמי ואיתי שה* הבכירי* אני משל* אות*, יש לה* שעות, 

 25אז אני לא יכול לשל* לבתיה את התערי/ הגבוה,  כל אחד יש לה* גבול של שעות.

 26  אני יכול לשל* רק את התערי/ הנמו, שנשאר, אתה מבי�?

 27  אבל אי, אתה יודע א* לא בדקת כמה שעות, מה החלק היחסי?  כב' הש' לוי:

 28לא, מספיק שבדקתי את הגבוהי* אז את הנמוכי* לא בדקתי כבר, לא נכנסתי   ת:

 29ולמי* כמו שצרי, והשעות שלה* אז זה בסדר לרזולוציה, ברגע שהגבוהי* מש

 30מבחינתי. לא נכנסתי לרזולוציה הזאת, עכשיו אני אומר להבא אני צרי, לבדוק 

 31  את כל האנשי* שרשומי* ש*. 

 32  טוב.   כב' הש' לוי:
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 1  אי� לי עוד שאלות.   עו"ד אב� ח�:

 2  . חקירה נגדית עור, די� אדרת? אי�. חקירה נגדית עור, די� וייס  כב' הש' לוי:

 3תסלח לי שאני קצת משתעל, קצת צרוד, חולה, הכל בסדר, זה שיעול יבש, לא   עו"ד וייס:

 4  מדבק, הכל בסדר. 

  5 

 6  העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד וייס: 

 7  רמי מספר לי.  2007אתה מכיר את רמי כה� מאז   ש:

 8  כ�, אני מכיר אותו, כ�, הרבה שני*.   ת:

 9  טי* בחטיבה להתיישבות, נכו�?ורמי עשה אצלכ* כמה וכמה פרויק  ש:

 10  תשיב בקול כי אתה מוקלט. הנהו� של הראש לא שומעי*.   כב' הש' לוי:

 11  אוקי. בסדר. כ�.   ת:

 12  ואני אמנה ל, תוכנית תחבורה אמרת לנו, נכו�?   ש:

 13  כ�.   ת:

 14  היה יחסי גומלי� וצרכי* התיישבותיי* בגליל?  ש:

 15  התיישבותיי*, כ� והייתה כוללת בדרו*.    ת:

 16  היה מפגש הבקעה?  ש:

 17  את העבודה הזאת אני לא ניהלתי אותה, מישהו אחר ניהל אותה.   ת:

 18  אוקי, היתה תוכנית אסטרטגית ליישובי עוט/ עזה?  ש:

 19  לא, עוט/ עזה אני לא עשיתי, ירושלי* כ�.  ת:

 20  עוט/ ירושלי*, לא עוט/ עזה, אני התבלבלתי.   ש:

 21  כ�.   ת:

 22  בוצעו באמצעות ב.כ עומר, נכו�? עכשיו, תראה, אתה אמרת לנו שהעבודות  ש:

 23  כמה שאני זוכר, אני לא זוכר,   ת:

 24  אני מזכיר ל, למשל שעוט/ ירושלי* בוצע על ידי ברק רעות.  ש:

 25  יכול להיות, כ�, יכול להיות.   ת:

 26  אז אתה יודע שג* ברק רעות זה חברה שהיא בבעלות של רמי כה�, נכו�?  ש:

 27  מניח שכ�, כ�.   ת:

 28אוקי. ושאלו אות, בחקירה של, למשל במשטרה למה רמי כה� ביצע את העבודה   ש:

 29דווקא באמצעות ב.כ עומר, אתה לא ידעת לתת תשובה. אני אומר ל, שבאותו 

 30מכרז שלכבודו התכנסנו כא� היו*, למעשה התמודדו שתי חברות במכרז, ג* ברק 

 31  ה ג* ברק רעות?רעות וג* ב.כ עומר, פשוט ב.כ. עומר זכתה. זכור ל, שהשתתפ

 32  אי� לי מושג, את האמת, זה הרבה, זה עשר שני*. זה לא.   ת:
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 1  חברות וג* ברק רעות השתתפה במכרז הזה.  6אני רק אומר ל, כנתו�, השתתפו   ש:

 2  אוקי.   ת:

 3  עכשיו,   ש:

 4  העובדי* שוני* בשתי החברות?  כב' הש' לוי:

 5  סליחה אדוני?  עו"ד וייס:

 6  העובדי* שוני*?  כב' הש' לוי:

 7כ� אדוני, ההרכבי* שוני* ואדוני יש ג* כל מיני דברי*, למשל בתיה כה� היא   ו"ד וייס:ע

 8אישה לנשי* לפעמי* נותני* עדיפות במכרזי*, יש אדוני כל מיני כללי* זה דבר 

 9  שהוא, אדוני כמו שהגברת, 

 10  יש לה* משות/ ג*?  כב' הש' לוי:

 11  סליחה אדוני?  עו"ד וייס:

 12  י� החברות?יש ג* משות/ ב  כב' הש' לוי:

 13  יש ג* משות/.   עו"ד וייס:

 14  מה?  כב' הש' לוי:

 15דבר ראשו� רמי כה� משות/ בי� החברות, רמי כה� הוא בברק רעות ובב.כ עומר   עו"ד וייס:

 16  מציגי* אותו בתור היוע0 הבכיר. אבל יש אדוני צוותי* שוני*. 

 17  טוב.   כב' הש' לוי:

 18ג* אחרי שאמרו ל, ואתה  עכשיו, אתה אמרת את זה כבר בהודעה של, במשטרה  ש:

 19אמרת א* זה ככה זה רמאות, זה גזל וכ, וכ,, הדגשת בהודעה של, במשטרה 

 20  שהעבודה הספציפית הזאת היתה טובה מאוד. זה נכו�?

 21  כ�.   ת:

 22  כ�.   ש:

 23אני אגיד ל, למה, כי אנחנו מיישמי* אותה בפועל, מעטי* העבודות שאתה   ת:

 24  מייש* אות* בפועל. 

 25  שה שג* בכל העבודות הקודמות רמי כה� עשה עבודה רצינית?אוקי. ותאשר בבק  ש:

 26  בעבודות שאצלי הוא עשה הוא עשה עבודות בהחלט ברמה טובה.   ת:

 27  יפה. עכשיו ג* רמי,   ש:

 28אי� אפס, אני אגיד ל,, חשוב, כי הוא ג* היה לו את הקשרי* הנכוני* במשרד   ת:

 29ואז זה עזר לנו במפגשי*.  התחבורה, הוא בא ממשרד התחבורה א* אני לא טועה

 30  לדוגמא הוא הפגיש אותנו ע* אנשי* קובעי* מדיניות וזה היה חשוב בכל העסק. 

 31  אוקי, עכשיו אולי תהיה לנו פרשיה משרד התחבורה חבריי.   ש:

 32  יכול להיות.   עו"ד אב� ח�:
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 1  חקירה נגדית טובה.   כב' הש' לוי:

 2כל מיני  monkey businessלעשות אית, עכשיו תגיד לי, רמי מעול* לא ניסה   ש:

 3  דברי*, 

 4  חס וחלילה.   ת:

 5  הכל היה לפי הספר מבחינת,, נכו�?  ש:

 6  זה לא התחו* שלי. כ�.   ת:

 7אוקי. עכשיו תגיד לי ג*, אתה ג* פגשת את רמי כה� במסגרת יחסי עבודה ג*   ש:

 8  בכובעו כמנכ"ל משרד החקלאות, נכו�?

 9  חתי כבר. אה, כ�, נכו�. כ�. כ�. נכו�, שכ  ת:

 10הממשלה קיבלה החלטה דרמטית ואמרה  2010עכשיו תגיד לי, אני הבנתי שבשנת   ש:

 11 100צריכי* לחזק את התשתיות ביישוב היש� והקציבה לכ, מיליארד שקל, 

 12  מיליו� שקל בכל שנה, נכו�?

 13  כ�.   ת:

 14  ומי שהיה אחראי על זה, זה משרד ראש הממשלה א* אני לא טועה, נכו�?  ש:

 15  כ�.   ת:

 16המדינה  �2013מיליו�, ב 100קיבלת*  �2011מיליו�, ב 100קיבלת*  �2010וב  ש:

 17  התחרטה, 

 18  ', כ�, נכו�. 14כ�, אבל היה תקציב עד   ת:

 19  אוקי, אבל המדינה התחרטה, סגרה את הברז.   ש:

 20  יאיר לפיד הקטי� תשתיות במדינה.   ת:

 21ו� שקל בשנת מילי 50עכשיו תגיד לי, אני מבי� שמפלגת ישראל ביתנו נתנה לכ*   ש:

 22  על תקציב קואליציוני.  2013

 23  כ�, כ�, היא הוסיפה, נכו�.   ת:

 24  מיליו� שקל.  50הוסיפה לכ* תקציב קואליציוני   ש:

 25  נכו�.   ת:

 26  נכו�?  ש:

 27  כ�.   ת:

 28  ונתנו למשרד החקלאות,   ש:

 29  לנהל.   ת:

 30  לנהל, להיות מה שנקרא,   ש:

 31  המכ"מ הזה,   ת:

 32  השיבר על הכס/, נכו�?  ש:
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 1  כ�, הכס/, בזמנו שלו* שימחוני יז* את זה, כ�.   ת:

 2  ורמי היה זה שאחראי על השיבר בתור מנכ"ל משרד החקלאות, נכו�?  ש:

 3  לא, הוא בא בסו/ עד כמה שאני יודע, כ�.   ת:

 4  . �2012, הוא מונה ב�2013הוא בא ב  ש:

 5  שנתיי* לפני זה כבר הפעלנו את התקציב, או שנה לפני זה.   ת:

 6מיליו� ממשרד ראש הממשלה. אני מדבר  100 �2011�2012לת* בלא, את* הפע  ש:

 7  מיליו� שקל.  50עכשיו על התקציב הקואליציוני של 

 8  נכו�. כ�.   ת:

 9כ�. עכשיו בוא רק תאשר שמעול* לא התבקשת* להפנות תקציב ליישוב כזה או   ש:

 10  אחר. 

 11בה נציג אי אפשר, יש וועדה, יש וועדה, תקשיב, אי אפשר, יש וועדה שיושבי*   ת:

 12משרד החקלאות, רותי פרו* שהיא יותר סרגל מסרגל, יושב ש* אוסנת קמחי 

 13שהיא מנהלת הכפר, מנהלת במשרד השיכו� מנהלת ההתיישבות פרי*, ויושב ש* 

 14נציג האוצר ויושב ש* עוד נציג אני לא זוכר ויש קריטריוני*, הקריטריוני* מאוד 

 15אחוז מקבלי* משקל,  60ות, ברורי*, זה מדד לפריפריה, יש מדד למצב התשתי

 16  מצב התשתיות פיזית בשטח, אתה לא יכול לדחו/ יישוב טוב א* המצב של, 

 17הבנתי את זה, אני רק אומר בסו/ בסו/ בסו/ , לא ביקשו ממכ* לשנות? הרי את*   ש:

 18  אלה שבאי* ומראי* מה מצב התשתיות ביישוב כזה או ביישוב אחר.

 19  , זה לא, זה לא בעיות שלנו, אנחנו גו/ מבצע. לא, אנחנו ג* לא יכולי*  ת:

 20  אוקי, בכל מקרה לא היתה שו* פניה מרמי כה� אלי, בענייני* האלה, נכו�?  ש:

 21  ממש לא, הוא ג* הגיע לדעתי יותר מאוחר, אני חושב.   ת:

 22אוקי. עכשיו, בוא נדבר על הפרויקטי*, בכל אחד מהפרויקטי* שרמי כה� עשה   ש:

 23ל, מי שקובע את היק/ העבודה הצפוי, כלומר את האומד� אצלכ* ופרויקטי* בכל

 24  הצפוי מראש עוד שחותמי* על החוזה, זה החטיבה להתיישבות. 

 25  בוודאי.   ת:

 26  נכו�?  ש:

 27  בוודאי.   ת:

 28  שקל,  300כלומר לא בא יוע0 ואומר זאת העבודה, אני צרי,   ש:

 29ת, יושבי* אנחנו מגדירי* את העבודה מראש, יש לנו בדר, כלל מחלקה תכנוני  ת:

 30  ש* שני אנשי* שה* בחורי* מאוד רציניי*, 

 31  אחד קוראי* לו יואל ריבלי�, נכו�?  ש:
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 1יואל ריבלי�, נכו�, לא רציתי לנקוב בש* אבל נקבת. אחד מה* הבכיר זה יואל   ת:

 2ריבלי� והוא אי, אמרנו? א* רותי פרי* היא ישרה אז הוא יותר ישר. והוא 

 3  י הייתי יותר בקטע הניהולי בוא נקרא לזה. למעשה הכי� את החומר המקצועי, אנ

 4  אוקי, אז יואל ריבלי� שהוא למעשה מהנדס החטיבה להתיישבות,   ש:

 5  אדריכל, אדריכל.   ת:

 6אדריכל, מצטער שהורדתי מתוארו, אדריכל, אבל הוא נחשב בתואר מהנדס   ש:

 7  החטיבה להתיישבות, לא?

 8  לא. אדריכל.   ת:

 9אדריכל החטיבה להתיישבות, הוא רואה פרויקט, הוא קובע איזה שהוא היק/   ש:

 10  של שעות, 

 11הוא ע* הצוות. זה לא רק, כ�, הוא מציג את התוכנית המקצועית ואנחנו ביחד   ת:

 12  מגבשי*. 

 13  בדר, מגבשי* היק/ שעות בכל עבודה.   ש:

 14  צרכי* ועבודה, בדיוק.   ת:

 15, בעבר, לא היה כזה דבר דיווחי שעות, עכשיו, בוא תספר רק לבית המשפט שפע*  ש:

 16  היו קובעי* אבני דר,, 

 17  אבני דר,, כ�.   ת:

 18נכו� היו קובעי* אבני דר,, אומרי* תסיי* את שלב א' תקבל כס/, שלב ב' תקבל   ש:

 19  כס/, 

 20כ�, אבל אתה כותב שבאב� דר, זו היתה דרישה מהחשבות אולי אפילו בהתחלה   ת:

 21  לכמת את האבני דר, בשעות.  או בהמש, זה בא מהחשבות שה* רצו

 22כ�, אבל אני אומר זאת הגיעה בדרישה מאוחרת, רק בשלב מסוי* אמרו לכ*   ש:

 23  חבר'ה אי אפשר רק אבני דר,, 

 24  נכו�, ביקשו ג* שעות אחר כ,.   ת:

 25  וביקשו את השעות.   ש:

 26  נכו�.   ת:

 27, �2009עכשיו כא� באה העבודה הזאתי שאנחנו מדברי* עליה, שהיא עבודה מ  ש:

 28  כו�?נ

 29  מה זה?  ת:

 30תוכניות לבדיקת יחסי גומלי� במרחב  409העבודה שלשמה התכנסנו פה זה מכרז   ש:

 31  גבול הצפו�. אוקי? זה אנחנו הגענו לפה רק לכבוד זה. 

 32  אני לא יודע, אתה יכול להראות לי על מה אתה מדבר?  ת:
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 1  ?אני אומר, אתה יודע למה הגעת לפה? על איזו עבודה אנחנו מדברי* אית,  ש:

 2  לא יודע, אי� לי מושג.   ת:

 3  אי� ל, מושג. השעות האלה,   ש:

 4  על דיווחי השעות,   ת:

 5  . 2010 ��2009אז תראה שהדיווחי שעות האלה ה* מ  ש:

 6  כ�.   ת:

 7  אוקי?   ש:

 8  כ�, אני רואה את זה.   ת:

 9אוקי ומדובר על פרויקט אחד בלבד אגב, מכל הפרויקטי* שרמי כה� עבד איתכ*,   ש:

 10ו דברי* לא תקיני* בפרויקט אחד, בסדר? עכשיו, בוא תאשר המדינה מייחסת ל

 11בבקשה, אני לא יודע א* זכור ל,, אבל שבפרויקט הזה ההסכ* שנחת* ע* רמי 

 12  לא היה פרויקט של דיווח שעות, היה פרויקט של אבני דר,. 

 13  יכול מאוד להיות, כ�, כי אני רואה לפי התשלומי* יש אבני דר,, נכו�.   ת:

 14  אומר ל, שרק בשלב מסוי* אחרי שנחת* החוזה,  אוקי. ואני  ש:

 15  אני חושב שאתה צודק.   ת:

 16ובאמצע הפרויקט את* באת* ואמרת* סליחה, באת* לחברת ב.כ עומר   ש:

 17  ואמרת* 'לא, לא אבני דר,, תדווחו לנו שעות'. 

 18  נכו�. כי החשבת שלי דרשה את זה, אני זוכר.   ת:

 19  החשבת של, דרשה את זה.   ש:

 20בשלב מסוי* החשבת אמרה אני לא יכולה לשל* ככה, אני רוצה שיהיה דיווחי   ת:

 21  שעות. 

 22, אי מייל של,  שזה אחרי שהתחיל 2009ואז אני מראה ל, למשל מנובמבר   ש:

 23  הפרויקט.

 24    אי, מצאת* את זה?  ת:

  25 

  26 

  27 
#>16<#  28 

 29  החלטה

  30 

  31 

   32 

 33     .68הוגש וסומ� נ/  
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  1 
#>5<#  2 
  3 

 4  במעמד הנוכחי�. 18/06/2018, תמוז תשע"ח ה'ניתנה והודעה היו� 

  5 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  6 

 7אתה פונה לרמי ואומר לו "לטענת החשב, ההסכ* לא מתאי* ולכ�  2009בנובמבר   ש:

 8  הכנסנו שינוי" ואז השינוי היה שאת*, 

 9  התאמנו שעות לכל שלב, לכל אב� דר,.   ת:

 10  התאמת* שעות לכל אב� דר,.   ש:

 11  כ�.   ת:

 12למשל רמי שולח ל, אי מייל, ב.כ עומר שולחת  2010אחרי זה אני ג* רואה שביוני   ש:

 13  ל, אי מייל נזע* אפשר להגיד, 

  14 

  15 
#>17<#  16 

 17  החלטה

  18 

  19 

   20 

 21     .69הוגש וסומ� נ/  

  22 
#>5<#  23 
  24 

 25  במעמד הנוכחי�. 18/06/2018, תמוז תשע"ח ה'ניתנה והודעה היו� 

  26 
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�  שופט, לוי ירו

  1 

 2התמוהה והמאוחרת של חשב החטיבה מר עמוס שקדי, מצור/ פירוט "לבקשתו   ש:

 3שעות עבודה בחת, יועצי*, מוזר לנו מאוד שהחשבו� לא שול* למועדו" ואז 

 4אומרי* "נאמר לנו כי חסר פירוט שמעול* לא נדרשנו לו", כלומר א* אני מבי� 

 5  נכו�, את* באת* לב.כ עומר בדיעבד, 

 6  נכו�.   ת:

 7רו את שעות העבודה מי עשה מה כי עכשיו יש לנו הנחיות ואמרת* עכשיו תשחז  ש:

 8  חדשות. 

 9ככל הנראה זה נכו� מה שאתה אומר. כ�. אני זוכר עכשיו בדיעבד, עכשיו שאתה   ת:

 10שואל אותי, שהחשב עמוס ביקש בשלב מסוי*, זה לא היה בהתחלה, שעשינו 

 11פטי מכרז, בדר, כלל שעושי* מכרז בוני* מכרז ומראי* את זה ליוע0 המש

 12ולחשב. ה* עוברי* על המכרז ובודקי*. בשלב ההוא לא היתה את הדרישה 

 13  הזאת, זה בא כדרישה מאוחרת. 

 14זה בא כדרישה מאוחרת. ואז אני רואה ג* פה שאלו אות, קוד* כבוד השופט   ש:

 15  ?2ליוע0  1, מה ההבדל בי� יוע0 2ויוע0  1בעמוד שצור/ שיש פה תערי/ יוע0 

 16שנות  10בכיר, לדוגמא כמו שאמרתי הוא בעל חברה או בעל  זה יוע0 יותר 1יוע0   ת:

 17שני*  5זה פחות ברמה, יכול להיות שזה מהנדס ע*  2ניסיו� ע* תואר שני. יוע0 

 18ניסיו�, אני לא זוכר בדיוק את הסיווג אבל זה רמות של השכלה וניסיו� בוא נגיד 

 19  ככה. 

 20למעשה את הדרישה אוקי. עכשיו תראה, אתה אומר כשאתה מקבל את הדיווח   ש:

 21לתשלו* אתה בודק את זה מול התוצר, אתה לא רק מסתכל על דו"ח שעות אמרו 

 22שעות, אתה מסתכל תוצר, אתה כ� בודק שההיק/ שעות דומה להיק/   X Yלי עשו 

 23  התוצר, נכו�?

 24  נכו�.   ת:

 25ואז רק אתה מחליט א*, זאת האינדיקציה א* יש בעיה או אי� בעיה. אתה בזמ�   ש:

 26  ית שו* בעיה בדיווחי* שקיבלת מחברת ב.כ עומר, נכו�?אמת לא רא

 27נכו�. את המוצר שהוא נעשה והשלבי* שנעשו ה* נעשו לפי, פחות או יותר לפי   ת:

 28הספר, היה הרבה ישיבות עבודה בשטח, במועצה, במשרדי* שלנו ולפחות היוע0 

 29שלו איתי בקר והייתה עוד בחורה, שכחתי את הש* שלה, נוי כנראה? שהיא 

 30  שתה, היא היתה בחורה רצינית, כ�. ע
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 1אוקי. אבל אתה לא פוגש בכל פרויקט שאתה עובד בו ואתה מקבל דיווחי שעות,   ש:

 2  אתה לא מקבל את כל האנשי*, אתה לא פוגש ורואה את כל האנשי*, 

 3  זה נציג.   ת:

 4  אתה רואה ב� אד* שניי*,   ש:

 5  (מדברי* ביחד) 

 6  בדר, כלל בהצגה גדולה מופיע יותר מב� אד* אחד אבל בהצגות השוטפות לא.   ת:

 7אוקי, אבל אני אומר בהרבה פרויקטי* יש אנשי* שאתה פיזית לא רואה, מדווח   ש:

 8ל, שה* עשו עבודה, אתה בכל זאת משל* כי יש אנשי* שלא אמורי* לעבוד 

 9* שקורא מאמרי* או בפני,, א* זה ב� אד* שהול, להוציא תוכניות או זה ב� אד

 10  א* זה ב� אד* שמשרטט שרטוטי*. 

 11  כ�.   ת:

 12  בסדר? נכו�?  ש:

 13  כ�, נכו�.   ת:

 14עכשיו תגיד לי , הדו"חות האלה שהמדינה הראתה ל,, הדו"חות דיווחי שעות ה*   ש:

 15לא חתומי*, ה* אומרי* שה* לקחו אות* מהמחשב של רמי כה�. איפה מה 

 16  שהוגש לחטיבה להתיישבות?

 17ות בדר, כלל, אני לא, הדו"חות האלה שאני מקבל אות* ה* חתומי*, לא, הדו"ח  ת:

 18  כשאני משל* אות* ה* חתומי*. יכול להיות שזה עותק לא חתו*. 

 19לא, אז אני שואל, איפה, מה אתה קיבלת? אי, אני יכול לדעת שזה מה שאתה   ש:

 20  קיבלת?

 21  אני לא יודע. זה בחשבות יש, לא יודע. בארכיב.   ת:

 22  יודע להגיד לי זה המסמ, שאני באמת קיבלתי?אבל אתה לא   ש:

 23אחוז, לא יודע, כנראה שזה זה, לא מאמי� שמישהו פה  �100לא יודע להגיד. ב  ת:

 24  שינה. 

 25לא יודע, מכיני* מסמ, לפעמי* משני* אותו אחר כ,, משני* זה לפני ששולחי*,   ש:

 26  אני לא יודע, אי, אני יכול לדעת שזה מה שנשלח אלי, או לא?

 27  אפשר להשוות.   ת:

 28  אפשר להשוות למה שנשלח אלי,, איפה זה?  ש:

 29איפה זה אני לא יודע, זה בארכיב, בצריפי�, לא יודע איפה שמי* את זה. זה כבר   ת:

 30  שני* אצלנו מעבירי* את הכל לארכיב.  5, אחרי 10ב� 

 31  אוקי. עכשיו, אתה לא יודע שהייתה כא� מרמה, נכו�?  ש:

 32  מה זאת אומרת?  ת:
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 1  דיעה אישית של,, אוקי? אתה בזמ� אמת ידעת, חשדת, חשבת?אתה בי  ש:

 2  שמה?  ת:

 3שהדיווחי* שקיבלת, שהכספי* שהתבקשת לשל* ה* לא נכוני*, מבוססי* על   ש:

 4  מצגי שווא?

 5  לא, מה פתאו*? ה* מבוססי* על מצגי אמת.   ת:

 6  אוקי. זה מה שאתה ידעת.   ש:

 7, היא תקינה, היא יפה, אני אני עוד פע*, מסתכל בסו/ על המכונית שהיא נוסעת  ת:

 8לא מסתכל כל רגע בא מישהו אחר, בדק, לא יודע, אני קיבלתי מוצר נכו�, היו 

 9פגישות,  14, 12שלבי*, שלבי עבודה, היו המו� פגישות, כל עבודה כזאת לפחות 

 10פגישות, ואני השתתפתי בחלק� והעבודה שקיבלתי בסו/ היא היתה עבודה  15

 11  ראויה. 

 12ומר היא ג* התאימה לאבני הדר,, כלומר היא התאימה להיקפי אוקי. ואתה א  ש:

 13העבודה או ליעדי העבודה שאת* קבעת*, את* קבעת* אבני דר, מסוימות, 

 14  באמת הגיע המועד לאב� הדר,, הוצג לכ*, הוצגה לכ* חוברת, הועבר התשלו*. 

 15י כ�, בדר, כלל מי שהיה בודק את הסעיפי* עצמ* זה לא אני הייתי, אני היית  ת:

 16מאשר את התשלו* אבל היה איש מקצוע מטעמי, זה יואל או אחד אחר או איש 

 17  מהמרחב שהיה מאשר את זה מקצועית. 

 18  ידוע ל, א* ה* נחקרו במשטרה?  ש:

 19  לא.   ת:

 20  לא. רק אתה נחקרת?  ש:

 21  כ�, אני חושב. כ�.   ת:

 22עכשיו, תגיד לי, מי שאומר ל, למעשה רמי כה� רימה, יש לנו הונאה, יש כא�   ש:

 23  רמית, זה המשטרה? את זה אתה שומע בחקירה המשטרתית?ת

 24  כ�.   ת:

 25  כ�. עכשיו אתה אמרת,   ש:

 26אני לא ידעתי בכלל מזה, אפילו לא שמתי לב, לא בדקתי את זה א/ פע*, לא   ת:

 27  ירדתי לרזולוציות האלה בזמנו. 

 28  אוקי. עכשיו, אתה אומר שמי שאמר את המונחי* האלה של הונאה, תרמית,   ש:

 29תיקנתי את זה בתחילת הדר, ואמרתי ל, זה לא תקי�, ההונאה זה מילה אני   ת:

 30  גבוהה מידי, זה השוטר אמר. 

 31לא, אבל אתה אומר שזה השוטר, למעשה הוא אומר ל, מה היה כא� זה הונאה,   ש:

 32  ואמרת לו כ� זה הונאה. 
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 1  כ�, ככה זה היה בדיוק.   ת:

 2לריענו� שכבר בכניסה  1עי/ עכשיו תתאר לי את הסיטואציה, אתה אומר לי פה בס  ש:

 3ללהב אומר ל, השוטר יש ביניכ* איזה שהיא דינמיקה, לפני בכלל שאתה מגיע 

 4  לחקירה. 

 5 40כ�, אני אמרתי ג* את זה לה*, תשמעו אני ייבשו אותי ש* חצי שעה, לא יודע,   ת:

 6דקות, כאילו מה? רציתי ללכת והשומר אמר 'לא, לא, מלווי* אות,', בסדר. בא 

 7נחמד והכל, אפילו הביא לי מי* והכל, בדר, הוא אומר לי 'תשמע שלו* השוטר, 

 8אנחנו רוצי* לשאול כמה שאלות , א* תשת/ איתנו פעולה ותהיה איתנו זה 

 9אפיזודה חולפת', אני זוכר את המילה הזאת שהוא אמר 'וא* לא יהיו ל, חיי*', 

 10כזה, אל  אני לא זוכר את המונח אבל א* לא זה נעשה ל, חיי* קשי*, משהו

 11תתפוס אותי במילה, אני לא זוכר בדיוק מה הוא אמר לי אבל הוא נת� לי להרגיש 

 12שעדי/ לי לגמור ע* זה בחלק, לעשות מה שצרי,, אני אמרתי לו תשמע אני אגיד 

 13  את האמת ולא יותר. מה שיש לי מלמעלה אלוהי* אני אומר את האמת מה שהיה. 

 14  לא מעניי� אותנו', הוא אבל אמר ל, 'תשמע אתה   ש:

 15  לא, לא דיבר איתי,  ת:

 16'לא הבאנו אות, לפה בשביל,, אנחנו רוצי*, יש לנו, אנחנו רוצי*, יש פרשיה, יש   ש:

 17  רמי כה�, יש ככה, יש אחרת'? 

 18לא, אני בכלל לא ידעתי למה אני מגיע. בכלל לא ידעתי ואז הוא אמר לי, התחיל   ת:

 19לא ידעתי למה אני מגיע, לא ידעתי שאני מגיע ע* זה ע* בתיה אי, מכרזי*, בכלל 

 20  לנושא הזה בכלל. 

 21  אוקי.   ש:

 22  א/ אחד לא אמר לי שזה הנושא.   ת:

 23אוקי, אבל אתה אומר שאת הענייני* האלה של מרמה, הונאה זה דברי* שהשוטר   ש:

 24  אומר ל, ואז אתה רק מאשר. 

 25'אז א* ככה זה הוא אמר לי נדמה לי את המילה הונאה. זה די בטוח, אומר לי   ת:

 26  הונאה' אז אמרתי לו כ�. 

 27  אוקי. עכשיו,   ש:

 28אבל אחר כ, אמרתי וג* אמרתי את זה בדיו� החוזר, שאני לא הייתי משתמש   ת:

 29במילה הונאה כי אני לא מבי� בזה משפטית, אני יודע שזה לא היה תקי�. לא 

 30  בסדר, לא תקי�, לא בסדר, לא יודע. 

 31  תגיד לי, אגב,   ש:

 32  כ�, בריענו�. בריענו�,   ת:
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 1בדרישה שלכ* כמועצה את* בכלל לא דורשי* לדעת מי היוע0 שביצע עבודה, אני   ש:

 2רואה פה בכלל במכרזי* שלכ* שבדו"ח ביצוע שעות יש תארי, נושא מקו* מספר 

 3  שעות. 

 4  כ�.   ת:

 5כאילו זו לא היתה דרישה שלכ* לדעת מי הפרסונה שעושה כל שעה ושעה, זה ג*   ש:

 6  מאוחר יותר.  משהו שהגיע בשלב

 7לא, זה לא מדויק. תראה, אנחנו מגדירי* לפי העבודה עצמה, לפי מהות העבודה   ת:

 8מגדירי* איזה, מה אנחנו דורשי*, איזה אנשי* אנחנו דורשי*, יוע0 בכיר, יוע0 

 9לא בכיר, כל אחד לפי הדרגה שלו, כל אחד לפי הרמה שאנחנו חושבי* שצריכי* 

 10  לעבודה. 

 11  אוקי.   ש:

 12חשוב לנו שהאנשי* שיש לה* את הכותרת, את התואר, כ� יעשו את  עכשיו,  ת:

 13  העבודה. 

 14  אוקי. אתה יודע איזה תעודה יש לבתיה כה�?  ש:

 15  אי� לי מושג.   ת:

 16  נכו�? 1אי� ל, מושג. לא בדקת. אבל א* יש לה תואר היא זכאית לתערי/   ש:

 17  א* יש לה את התואר ויש לה את הכישורי* אז כ�.   ת:

 18  . 1ית לתערי/ אז היא זכא  ש:

 19  כ�, כ�.   ת:

 20  עכשיו, תגיד לי, מה זה חברת דיאלוג?  ש:

 21  אי� לי מושג.   ת:

 22  אי� ל, מושג? לא שמעת על חברת דיאלוג?  ש:

 23  שמעתי אבל אני לא יודע מה היא עושה,   ת:

 24  היא עבדה בחטיבה להתיישבות,   ש:

 25  יכול להיות.   ת:

 26  אוקי, אז חברת דיאלוג,   ש:

 27עוד פע*, תקשיב, בחטיבה להתיישבות יש כמה מרחבי* ומטה, זה יכול להיות   ת:

 28  שמרחבי* אחרי* הזמינו עבודה, אי� לי מושג. 

 29  אצל,, אצל,. באמצעות איתי בקר.   ש:

 30  יכול להיות, יכול להיות. מה היא עשתה? תזכיר.  ת:

 31 למשל איתור ופיתוח מוקדי על ממנפי* בתחו* התיירות והמסחר באיזורי*  ש:

 32  פריפריאליי* בנגב. 
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 1  אוקי.   ת:

 2  זכור ל,?  ש:

 3  לא כל כ, את האמת.   ת:

 4אוקי. אז אני אומר ל, שחברת דיאלוג עבדה באמצעות ג* כ� איתי בקר, אוקי?   ש:

 5  איתי בקר עבד ג* בב.כ עומר, ג* בברק רעות, ג* באמ�, ג* בדיאלוג. 

 6  הוא עובד בכל האר0. כ�.  ת:

 7ות של חברת דיאלוג שג* הועברו לחטיבה אוקי. ואני מראה ל,, סת* דו"ח  ש:

 8להתיישבות ותאשר לי בבקשה שהפורמט הוא אותו פורמט דיווח של חברת ב.כ 

 9  עומר, 

 10  תשאל את איתי בקר. מה אתה רוצה ממנו?  עו"ד קרמר:

 11אני אשאל ג* את איתי בקר. הוא, אני אומר לטענתי זה ג* הגיע אליו, וזה הגיע   עו"ד וייס:

 12  במסגרת, לחטיבה להתיישבות 

 13  זה הבועה האקולוגית?   ת:

 14  זה הבועה האקולוגית, כ�.   ש:

 15  אתה מאשר שזה אותו פורמט?  כב' הש' לוי:

 16  לא חתו*.   עו"ד אב� ח�:

 17  כ�, זה דומה.  ת:

 18שלא אני מגיש לא חתו* כי את* הבאת* את זה לחומר החקירה לא חתו*. חבל   עו"ד וייס:

 19  הלכת* לחטיבה להתיישבות, היית* עושי* את העבודה. 

 20  תארי, תיאור העבודה, מספר שעות, הערות, אותו דבר. אותו דבר.   ת:

 21  טוב, הלאה.   כב' הש' לוי:

 22  אותו דבר. עכשיו, פה אתה מכיר את כל האנשי* שכתובי* כא�?  ש:

 23  אני מכיר חלק, כ�.   ת:

 24  וחלק לא?  ש:

 25  לא.   ת:

 26  אוקי, אז ג* פה יש פרסונות שאתה לא מכיר.   ש:

 27  נכו�.   ת:

 28  כלומר ג* בחברת דיאלוג אנשי* עשו עבודה בלי שאתה פגשת אות* באופ� אישי.   ש:

 29  אוקי.   ת:

 30  ויכול להיות שה* עשו עבודה ואתה לא יודע.   ש:

 31  כ�.   ת:

 32  תודה רבה, אי� לנו יותר שאלות.   עו"ד וייס:
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 1  חקירה חוזרת?  כב' הש' לוי:

 2  לא.   "ד אב� ח�:עו

 3  תודה רבה ל,, אתה משוחרר, אתה מבקש שאפסוק ל, הוצאות?  כב' הש' לוי:

 4  לא.   ת:

 5  כ�. כ� עור, די� אב� ח�?  כב' הש' לוי:

 6  (המש, הקלטה) 

 7  יש לנו פה שלושה עדי* שאנחנו מגישי* בהסכמה.   עו"ד אב� ח�:

 8  הודעות?   כב' הש' לוי:

 9  הודעות ועובדות מוסכמות.   עו"ד אב� ח�:

 10  טוב.   כב' הש' לוי:

 11  העד הראשו� זה דורו� ב� שלומי.   עו"ד אב� ח�:

  12 

   13 
#>18<#  14 

 15  החלטה

  16 

 17  . 548מתקבלת ומסומנת ת/ 3.2.2016הודעת דורו� ב� שלומי במשטרה מיו�   

  18 
#>5<#  19 
  20 

 21  במעמד הנוכחי�. 18/06/2018, תמוז תשע"ח ה'ניתנה והודעה היו� 

  22 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  23 

 24  כולל הכפופי* להודעה. העד השני זה דוד פריש עובדות מוסכמות.   עו"ד אב� ח�: 

  25 

  26 

     27 
#>19<#  28 

 29  החלטה

  30 
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  1 

   2 

 3  . 549התקבל וסומ� ת/  

  4 

 5          , במעמד הנוכחי�.2018ביוני  18ניתנה והודעה היו�, 

________________  6 

 7  ירו� לוי, שופט

  8 

 9  א', זה ג* מוגש בהסכמה. �אפשר לסמ� אותו כיש ש* בעמוד השני מסמ,, א*   עו"ד אב� ח�:

  10 

 11  החלטה

     12 

 13  א. 549התקבל וסומ� ת/  

  14 
#>5<#  15 
  16 

 17  במעמד הנוכחי�. 18/06/2018, תמוז תשע"ח ה'ניתנה והודעה היו� 

  18 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  19 

 20  והעדה השלישית אנה לישינסקי. אנחנו מגישי* עובדות מוסכמות ג* לעניינה.   עו"ד אב� ח�:

  21 

  22 

     23 
#>20<#  24 

  25 

  26 

  27 

  28 
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 1  החלטה

  2 

  3 

   4 

 5  . 550התקבל וסומ� ת/  

  6 
#>5<#  7 
  8 

 9  במעמד הנוכחי�. 18/06/2018, תמוז תשע"ח ה'ניתנה והודעה היו� 

  10 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  11 

 12אדוני, יש שני עדי* שמתגוררי* בחו"ל. אנחנו ביקשנו מחבריי להגיש בהסכמה,   עו"ד אב� ח�:

 13  אי� הסכמה לגביה*. 

 14  מי אלה?  הש' לוי:כב' 

 15מיכאל קלגנוב וג'ורג' בירנבאו*. ולכ� אני אבקש מאדוני שיית� החלטה שאנחנו   עו"ד אב� ח�:

 conference .  16נעיד אות* באמצעות ווידאו 

 17  לזה יש הסכמה?  כב' הש' לוי:

 18  למה?  עו"ד וייס:

 conference?  19להעיד אות* באמצעות ווידאו   כב' הש' לוי:

 20  כ�.   עו"ד וייס:

 21  טוב. חבל שאני צרי, לתת החלטות ג* בשאלה הזאת.   לוי: כב' הש'

 22כי אני צרי, החלטה רשמית מבית המשפט כדי להתחיל לגלגל אצלנו במערכת כי   עו"ד אב� ח�:

 23  זה ייקח זמ�, אני רוצה להתחיל את זה עכשיו. 

  24 

  25 

  26 

  27 

  28 



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018יוני  18  

  

 2744

     1 
#>21<#  2 

 3  החלטה

  4 

  5 

   6 

 conference .7בהסכמת הצדדי� יעידו שני העדי� באמצעות מערכת ווידאו   

 8  מזכירות בית המשפט תיער. בהתא�.  

  9 
#>5<#  10 
  11 

 12  במעמד הנוכחי�. 18/06/2018, תמוז תשע"ח ה'ניתנה והודעה היו� 

  13 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  14 

 15  כ�, הלאה.   כב' הש' לוי:

 16  יש לנו עוד משהו,   עו"ד אב� ח�:

 17  להוציא את ההודעות של דאוד,   עו"ד וייס:

 18א* את* רוצי* שזה יהיה מהיר אז מומל0 שתגישו בקשה בכתב בהסכמה  אבל  כב' הש' לוי:

 19  ואז אני את� החלטה על גבי הבקשה, בלי להמתי� לתמלול. 

 20אוקי. אני מבחינתי כבר מתחיל לגלגל את זה עכשיו, אנחנו ג* נגיש בקשה כתובה   עו"ד אב� ח�:

 21  בהסכמה. 

 22  טוב.   כב' הש' לוי:

 23  לחודש.  �27וני קבע את מועד גזר הדי� של גודובסקי לעוד שני דברי*. אד  עו"ד אב� ח�:

 24  אי אפשר בלי עור, די� חימי.   כב' הש' לוי:

 25אבל בכל מקרה זה נקבע בדיוק באותו מועד, באותה שעה שיש לנו את גזר הדי�   עו"ד אב� ח�:

 26  בתיק של איילי*. 

 27  צירו/ מקרי*.   כב' הש' לוי:

 28  כ�, אנחנו לא נוכל.   עו"ד אב� ח�:

 29  א* אפשר לדחות בשעה או שעתיי*.   קרמר:עו"ד 
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 1  באיזה שעה קבוע ש*?  כב' הש' לוי:

 2  . 9:30  עו"ד קרמר:

 3  ש*.  9:30  עו"ד אב� ח�:

 4  ואני קבעתי מתי?  כב' הש' לוי:

 5  . 10:00  עו"ד אב� ח�:

 6  בסדר? 9:00אז   כב' הש' לוי:

 7  א* נספיק אני לא אהיה אבל חצי שעה נספיק?  עו"ד אב� ח�:

 8  וחצי? 8פיק אז כ�. אולי א* נס  עו"ד קרמר:

 9  , אי� בעיה. 8:30שניה אני אומר לכ*. אפשר   כב' הש' לוי:

 10  . 8:30  עו"ד אב� ח�:

 11  , 9:00השאלה א* הנאש* יגיע, הוא בא מרחוק, לא? ביקש לא להתחיל לפני   עו"ד וייס:

 12  מהבית.  �5:30? צרי, לצאת ב�8:30אי, הוא יגיע ב  גב' קירשנבאו*:

 13  שר לדחות? אולי אחרי?אולי אפ  עו"ד אב� ח�:

 14  מבחינתי אי� בעיה. אפשר.   כב' הש' לוי:

 15  ? 10:30  עו"ד אב� ח�:

 16  גורפינקל לא קורא עכשיו את כל גזר הדי�.   עו"ד וייס:

 17  . 10:30בסדר   כב' הש' לוי:

 18  . כ�. 10:30  עו"ד אב� ח�:

 19  זהו?  כב' הש' לוי:

 20  לא.   עו"ד וייס:

 21ביקשו להוציא את ההודעות של בתיה כה� ועכשיו ג* רגע, רגע, נגיע ג*. חבריי   עו"ד אב� ח�:

 22של גודובסקי למרות שאצל גודובסקי אי� יותר מידי, אז אי� לנו התנגדות להוציא 

 23  את ההודעות האלה. 

  24 

     25 
#>22<#  26 

 27  החלטה

  28 

  29 

   30 

 31  הודעות הנאשמי� שהודו והורשעו יוצאו מתיק המוצגי�.    

  32 
#>5<#  33 
  34 
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 1  במעמד הנוכחי�. 18/06/2018, תמוז תשע"ח ה'ניתנה והודעה היו� 

  2 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  3 

 4  כ�, העניי� האחרו�?  כב' הש' לוי:

 5יש לנו ביו* רביעי הקרוב רק עד אחד, אני מודיע לאדוני, אנחנו השבוע היו   עו"ד אב� ח�:

 6אמורי* להיות עוד שני עדי* שחקירת* הראשית והנגדית היתה אמורה להיות 

 7  הרבה יותר ארוכה, 

 8  אלה שהוגשו?  כב' הש' לוי:

 9לא. אלה שמתארכי* לי אנחנו הזזנו אות*, ולכ� יוצא שג* היו* אנחנו מסיימי*   עו"ד אב� ח�:

 10  מוקד* וג* ברביעי. 

 11  מי העד ברביעי?  עו"ד וייס:

 12  רועי וולר מעיד ברביעי.   עו"ד אב� ח�:

 13  אולי ג* יעקב הלפרי� כתבת*.   עו"ד וייס:

 14  היו* זהו.   עו"ד אב� ח�:

 15  לפי תוכנית העבודה הוא כתוב.   ' הש' לוי:כב

 16  נראה לי שהוגש בהסכמה, לא?  עו"ד קרמר:

 17  הוא לא מעניי�, תגישו, מבחינתי תגישו את יעקב הלפרי�, הוא לא נוגע אלי.   עו"ד וייס:

 18  ועור, די� אדרת? את* מבקשי* לחקור אותו?  כב' הש' לוי:

 19  את מי?  עו"ד ג. אדרת:

 20  את יעקב הלפרי�.   כב' הש' לוי:

 21אני אמרתי לחבריי שההתנגדות שלי היא לעניי� רלבנטיות, זה עד שלא רלבנטי   עו"ד ג. אדרת:

 22פעמי* לבקשת דאוד שהיה ממונה עליו,  4בכלל, זה עד שמעיד שהוא הפקיד 

 23כספי* בחשבו� של דאוד. מה זה רלבנטי לתיק? דאוד כבר לא בתיק, לא הפנימו 

 24  את זה חבריי. 

 25הפנמנו שדאוד לא בתיק, אנחנו חשבנו שאפשר להגיש את הנקודה הטכנית הזאת   ח�: עו"ד אב�

 26  בהסכמה שהוא קיבל כס/ מזומ� מדאוד והפקיד, 

 27  רגע, וא* הוא יבוא הוא יהיה רלבנטי?  כב' הש' לוי:
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 1  לא, אני אתנגד. אני אתנגד, אני חושב,   עו"ד ג. אדרת:

 2  תתנגדו עכשיו ואני אחליט. חבל להביא אותו.   כב' הש' לוי:

 3אני מסכי* שחבל להביא אותו, אבל מגישי* פה עדויות ומבקשי* הסכמות   עו"ד ג. אדרת:

 4  לעדי* שאני חושב שה* לא רלבנטיי* לתיק, התיק כבר מספיק מנופח. 

 5  וא* הוא יעיד הוא יהיה רלבנטי? עור, די� אדרת, מה,   כב' הש' לוי:

 6  אני מבקש לקבוע שהוא לא רלבנטי.   עו"ד ג. אדרת:

 7  אז אפשר לקיי* דיו� עכשיו?  כב' הש' לוי:

 8  אני חושב שאנחנו יכולי*, אי� לי פה את ההודעה שלו.   עו"ד אב� ח�:

 9  פעמי* הפקיד לבקשת דאוד כספי*.  4זה ההודעה שלו, שהוא   עו"ד ג. אדרת:

 10הזאת, ולא להביא אותו, למה  בסדר, אז חשבנו שאפשר להגיע לעובדה המוסכמת  עו"ד אב� ח�:

 11  לבזבז זמ�?

 12בכפו/ לזה שאני טוע� שזה לא רלבנטי ואני מבקש שהתביעה תשקול בהבאת   עו"ד ג. אדרת:

 13  העדי* שלה* בנושאי הרלבנטיות ג*, אני לא חושב שה* עושי* את זה. 

 14הערה מתאימה תמיד אבל אפשר להסכי* לעובדה הזאת ובאמת בסיכומי*   כב' הש' לוי:

 15  לא רלבנטי. מה? למה צרי, להכביר? אז תגישו את זה ג* בהסכמה.  תטענו

 16  אוקי.   עו"ד אב� ח�:

 17  לא את ההודעה.   עו"ד ג. אדרת:

 18  לא את ההודעה, רק את העובדה הזאת.  עו"ד אב� ח�:

 19  את העובדה.   עו"ד ג. אדרת:

 20  ננסח את זה ביחד ונביא את זה ביו* רביעי.   עו"ד אב� ח�:

 21  ו את רועי וולר רק ביו* רביעי?אז יש לנ  כב' הש' לוי:

 22  כ�.   עו"ד אב� ח�:

 23  טוב, בסדר, אני נועל את הישיבה.   כב' הש' לוי:

  24 

 25  �ההקלטה הסתיימה�

  26 

  27 

  28 
#>23<#  29 

 30  במעמד הנוכחי�.  24/06/2018, י"א תמוז תשע"חניתנה והודעה היו� 

  31 

  32 
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�  שופט, לוי ירו

  1 

  2 

  3 

 4 

  5 

    6 

 7 גזלה אתי ידי על הוקלד




