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   לפני כבוד השופט ירו� לוי 

  

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

  עקירב, ועו"ד נטלי קוקוי
  
  נגד

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

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

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

#>2<#  2 
 3  נוכחי�:

  4 

 5  ב"כ המאשימה עו"ד אב� ח�, עו"ד יונת� קרמר, עו"ד נטלי קוקוי ועו"ד משה עקירב 

 6  עו"ד גיורא אדרת ועו"ד אלו� אדרת  1וב"כ הנאשמת מס'  1הנאשמת מס' 

 7  עו"ד אבי חימי ועו"ד משה וייס 3וב"כ נאש� מס'  3הנאש� מס' 

  8 

 9  . ע.ת, גב' ראשלה ליברמ�1    :העדי�

 10  . ע.ת, מר ארז דפנה2    

 11  . ע.ת, מר צח דוד3    

 12  . ע.ת, מר איל� ב� יוס* 4    

  13 

  14 

 15 פרוטוקול

  16 

  17 

  18 

 19  שלא יהיה לנו כמו פע( קודמת, מההתחלה.   כב' הש' לוי:

 20  אני חוזר למשרד בינתיי(,   עו"ד אב� ח�: 

 16512�21ברור, חבל על כספי הציבור. תחזרו לעבודה. אפשר? אוקי. כ�. תיק פלילי   כב' הש' לוי:

 22מדינת ישראל נגד קירשנבאו( וכה�. נוכחי( הנאשמי(, באי כוח הצדדי(.  08�17

 23  בבקשה. בוקר טוב. 

 24  בוקר טוב.   ברמ�:גב' לי

 25  מה שמ.?  כב' הש' לוי:

 26  ליברמ� ראשלה.   גב' ליברמ�:
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 1כ�, את מוזהרת להגיד את האמת, כל האמת ורק האמת, אחרת תהיי צפויה   כב' הש' לוי:

 2  לעונשי( הקבועי( בחוק. 

 3  כ�.   גב' ליברמ�:

 4  בבקשה.   כב' הש' לוי:

  5 

 6העדה, גב' ראשלה ליברמ�, לאחר שהוזהרה כדי� לומר אמת משיבה בחקירה ראשית לשאלות עו"ד 

 7  קוקוי: 

 8  ראשלה, מה עיסוק. כרגע?  ש:

 9  כרגע אני פנסיונרית כשנתיי(,   ת:

 10  אני לא שומע, תיאלצי להרי( את הקול.   כב' הש' לוי:

 11  אני חולה וא( אני אדבר בקול ר(,   ת:

 12  יקרופו�, תפתחו לה את המיקרופו�. אז תדברי למ  כב' הש' לוי:

 13  רגע, בואי תנסי עכשיו.   ש:

 14  כ�.   ת:

 15  זה דולק פה?  כב' הש' לוי:

 16  זה על ירוק, זה אמור לעבוד.   עו"ד קוקוי:

 17  לא, אבל המגבר ג( צרי. לעבוד. כ�.   כב' הש' לוי:

 18  מה הקשר של. לוועדת ההעברה?  ש:

 19לעבוד בוועדת מרכז לקליטת כבר, השתתפתי במכרז וזכיתי  17שנה,  �15לפני כ  ת:

 20אומני( עולי(. כרכזת וועדת מצטייני( מש. שנתיי( עבדתי כרכזת וועדת 

 21מצטייני(. כעובר שנתיי( הרכזת של וועדת ארבעה התפטרה ועברתי לעבוד 

 22  כרכזת וועדת הארבעה. 

 23  אז מה היה התפקיד של. בוועדת ארבעה?  ש:

 24עולי(, סיוע פרטני לאומני(  תפקידי כמו שכל המרכז, זה מת� סיוע לאומני(  ת:

 25  עולי( וסיוע לפרויקטי( אומנותיי( לגופי(. 

 26  אי. נית� הסיוע? מה, אי. נית� הסיוע?  ש:

 27המרכז עבד לפי הנוהל של משרד לקליטת אומני( עולי(, הנוהל אומר שכל גו/   ת:

 28ממשלתי, כל גו/ שיש לו מסמכי( תקיני( יכול להגיש בקשה לסיוע בשני 

 29  סיוע לפרויקטי( אומנותיי(. פרויקטי( בשנה ל

 30  ומה היה הקשר של. לטיפול בבקשות האלה?  ש:

 31המרכז, במרכז היו שתי וועדות, וועדת מצטייני(, וועדת ארבעה וע( רכזות   ת:

 32ומזכירה. המזכירה היתה מקבלת את כל התיקי( החדשי(, כל הפרויקטי( 
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 1לפי מספר, ומקימה מאגר מידע של כל הפרויקטי( שהגישו גופי( באותה שנה, 

 2  לפי שעה, לפי יו(, לפי שעה, לפי דקות לפעמי(. 

 3  ומה את עשית?  ש:

 4  אני הייתי מקבלת את התיקי( ומכינה אות( לוועדת ארבעה.   ת:

 5  שמה זה אומר?  ש:

 6הגשת מסמכי( בקשה לפרויקט, הגשת מסמכי( נלווי( שזה בעמותות זה ניהול   ת:

 7  פרי(, דו"ח שנתי. תקי� וניהול ספרי( וניהול אישור ניהול תקי�, ס

 8  אוקי. מי זו נרינה מלומיא�?  ש:

 9נרינה מלומיא� בזמנו היתה, התחילה לעבוד במרכז קליטת אומני( כמזכירה,   ת:

 10למדה והתקדמה וכשהתפנה מקו( מה שרכזת וועדה מצטייני( עברה לעבוד 

 11כרכזת וועדת המצטייני(. נכו� להיו( היא החליפה אותי בתפקיד רכזת וועדת 

 12  ארבעה. 

 13  אבל שאת,   ש:

 14  היו( זה לא וועדת ארבעה, היו( זה ש( אחר אבל,   ת:

 15  תפקיד דומה.   ש:

 16  כ�, תפקיד שלי.   ת:

 17  אבל כשאת היית רכזת וועדת הארבעה, מי נרינה היתה?  ש:

 18  מזכירה.   ת:

 19  מזכירה. הכתובת,   ש:

 20  לא רק,   ת:

 21  הבנתי.   ש:

 22  זאת אומרת תקופה מסוימת.   ת:

 omanim@teldor.co.il .  23כתובת המייל   ש:

 24  כ�.   ת:

 25  מה זו הכתובת הזאת?  ש:

 26  זו הכתובת של המזכירה.   ת:

 27  ולמי יש גישה לכתובת המייל, למייל הזה?  ש:

 28  לכולנו.   ת:

 29  סליחה?  ש:

 30  לכל הרכזות ולמזכירה.   ת:

 31  בקשות,  2טוב. עד כמה, אמרת שכל גו/ יכול להגיש בשנה   ש:

 32  כ�.   ת:
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 1  שוני( יכולי( להסתייע בחברת הפקות או באיזה שהוא,  עד כמה גופי(  ש:

 2  לפי הנוהל אי� הגבלה.   ת:

 3אי� הגבלה. ובכמה פרויקטי( של וועדת הארבעה בשנה החברה ההפקה הזאת   ש:

 4  יכולה להשתת/?

 5  לפי הנוהל אי� הגבלה.   ת:

 6נו אי�. אני רוצה להציג בפני., סליחה, בפני., יש רק אחד. אני מציגה פרויקט ארצ  ש:

 7  . 2010עלינו 

 8  שניה אני אבקש משקפיי(.   ת:

 9  את יכולה לשבת.   עו"ד עקירב:

 10  לא רוצה בינתיי(.   ת:

 11  , 1מדובר במסמכי( מתו. האסופת מסמכי( ארז דפנה   ש:

  12 

     13 
#>3<#  14 

 15  החלטה

  16 

  17 

   18 

 19  .445הוגש וסומ� ת/ 

  20 

  21 
#>4<#  22 

  23 

 24  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  25 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  26 

  27 

 28  . 11.2.15, 1זה מתו. ארז דפנה   ש:

 29  כ�.   ת:
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 1אני מבקשת שתסתכלי על המסמכי( האלה ותגידי מה זה טופס בקשה לסיוע?   ש:

 2  המסמ., הד/ הראשו�. מה זה?

 3  הד/ הראשו� זה הפרטי( של הגו/, וש(,   ת:

 4  מה זה המסמכי( האלה באופ� כללי?  ש:

 5זה בקשה לפרויקט, המסמכי( האלה זה בקשה לפרויקט, הד/ הראשו� זה פרטי   ת:

 6הגו/, מספר אומני( משתתפי( בפרויקט ומספר אומני( זכאי( משתתפי( 

 7  בפרויקט, 

 8  ראשלה, מי חות( על הבקשה?  ש:

 9  מנהל עסק או יושב ראש העמותה.   ת:

 10  נמצא?בשלב של הגשת הבקשה, מי בודק שכל המסמכי( תקיני(? שהכל   ש:

 11המזכירה עוברת על המסמכי( וכשמגיע זמ� של הבדיקה, כי יש לי לא רק פרויקט   ת:

 12אחד, אני מתחילה לבדוק אות( לפי ההגשה. אני עוברת על המסמכי( ואני 

 13בודקת הא( הוגשו כל המסמכי(, הא( התקציב יש חתימות, הא( התקציב 

 14אחוז א(  50ש עד שהוגש הוא תקי� ובודקת זכאות של האומני( העולי(, הא( י

 15אחוז אומני( עולי( כי יש שתי אפשרויות: אפשרות אחת להגיש  50הגו/ ביקש 

 16אחוז אומני( זכאי( ואפשרות השנייה פחות אבל אז רק האומני(  50פרויקט ע( 

 17  הזכאי( מקבלי( שכר. 

 18  מקבלי( סיוע במסגרת וועדת הארבעה.    ש:

 19את הזכאות של האומני( לפי  מקבלי( סיוע של משרד הקליטה. אני בודקת לפי,  ת:

 20מאגר מידע שאנחנו מקבלי( משרד הקליטה והוא מעודכ� כל חודש. כי כל חודש 

 21  מגיעי( אומני( עולי( ואז יש עדכו� של כל חודש של מאגר מידע. 

 22  הזכאות היא לכמה זמ�?  ש:

 23  שני(.  7  ת:

 24  שני(.  7  ש:

 25  כ�.   ת:

 26אני רוצה להפנות את תשומת ליב. לרשימת האומני( וכשאנחנו מסתכלי( על   ש:

 27  השמות, יש פה תאריכי( בכתב יד.

 28  כ�.   ת:

 29  נכו�? ליד כל ש( יש תארי. בכתב יד,   ש:

 30  כ�.   ת:

 31  מה זה התאריכי( האלה?  ש:

 32  תארי. עליה, עוד תארי. זה כמעט אותו דבר, וועדה מקצועית.   ת:
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 1  ה?עוד תארי. מ  כב' הש' לוי:

 2תארי. של וועדה מקצועית. כל עולה חודש אומ� עובר וועדה מקצועית של משרד   ת:

 3  הקליטה. 

 4  שקובעת שהוא מה?  כב' הש' לוי:

 5שקובעת, קוד( כל הוא מקבל ציו� בי� טוב למצטיי� במיוחד. עכשיו, כל אחד יכול   ת:

 6ינת להשתת/ בפרויקטי(, ג( ציו� טוב וג( מצטיי� במיוחד וג( מצטיי�. אבל מבח

 7  סיוע פרטני זה שונה, סיוע, 

 8  מה המשמעות של התארי.?  כב' הש' לוי:

 9  שני(.  �7יש, הזכאות היא רק ל  ת:

 10  מהתארי. הזה?  ש:

 11  שני( הוא לא זכאי, הוא לא יכול,  �7עכשיו. מעבר ל  ת:

 12  ממתי? מהעלייה או מהאישור או מהוועדה?  כב' הש' לוי:

 13שני(, זה כמעט אותו דבר,  7ה אז זה א( זה לפרויקט אז זה מזכאות, א( זה מעלי  ת:

 14  זה הפרש של חודש לפעמי(. 

 15  טוב. כ�.   כב' הש' לוי:

 16אז, את אמרת שהרשימה הזאת רשימת האומני( מכילה אומני( זכאי(, מכילה   ש:

 17אומני( לא זכאי(, יש עוד תפקידי( שקשורי( להפקה לפרויקט שהרשימה הזאת 

 18  יכולה להכיל? 

 19  כ�.   ת:

 20  קידי(?א( כ�, איזה תפ  ש:

 21במאי, מפיק, כוריאוגר/, מעצב תלבושות, מעצב בגדי(, תלבושות, מעצב גרפי,   ת:

 22עובד במה, יש לנו פרויקטי( שה( בכל האר0 אז ה( שוכרי( רכב גדול כדי להביא 

 23את האומני( כול( ביחד נגיד לנצרת או למטולה או לכל המקומות נוסעי( אז ג( 

 24חזירי( אבל זה נקלט להוצאות של הב� אד( משלמי( לו כס/, זה לא אנחנו מ

 25  הגו/, 

 26  לא, אני שאלתי רק לגבי רשימת האומני(.   ש:

 27  ה( ברשימת,   ת:

 28  מה שאמרת קוד(?  ש:

 29  כ�.   ת:

 30  אני רוצה להציג בפני. בקשה נוספת של פרויקט הבה נגילה,   ש:

 31  לא אמרת אדמיניסטרטור.   כב' הש' לוי:

 32  ג( אדמיניסטרטור, אמרתי מפיק,   ת:
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 1  זה ג(?  לוי:כב' הש' 

 2  כ�. ה( לפעמי( כותבי( מפיק, לפעמי( אדמיניסטרטור, זה.   ת:

 3  אחוז אדמיניסטרטורי(? 40וזה יכול להיות   כב' הש' לוי:

 4  לא.   ת:

 5  לא, כמה זה?  כב' הש' לוי:

 6, כי יש לה( בכל, ה( צריכי( ג( למכור כרטיסי( 2, 1אחוז מכל המשתתפי(,  40  ת:

 7במטולה, מי שגר בדימונה אז מוכר כרטיסי( אז מי שגר במטולה מוכר כרטיסי( 

 8  בדימונה, ה( קוראי( לזה אדמיניסטרטור או מפיק. 

 9  אז כמה מנהלי( אדמיניסטרטיביי( יכולי( להיות בפרויקט כזה?  כב' הש' לוי:

 10אי�, בשו( מקו( לא כתוב כמה. הנוהל לא אומר עד כמה משתתפי( יכולי(   ת:

 11  להיות. 

 12  טוב.   ש:

 13  כ�.   כב' הש' לוי:

 14  אני מבקשת להציג בפני. בקשה נוספת של פרויקט הבה נגילה.   ש:

  15 

  16 

     17 
#>5<#  18 

 19  החלטה

  20 

  21 

   22 

 23  .446הוגש וסומ� ת/ 

  24 

 25  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  26 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  27 

  28 
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 1ואני מבקשת להציג בפני. רשימת  11.2.15 1מאסופת מסמכי( ארז דפנה זה ג( כ�   ש:

 2האומני( שעל פי, שקשורה לפרויקט הזה, לפי לפחות הכותרת. שהיא הגיעה לפי 

 3  ,�אישור הפקס ב

  4 

     5 
#>6<#  6 

 7  החלטה

  8 

  9 

   10 

 11  .447הוגש וסומ� ת/ 

  12 

 13  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  14 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  15 

  16 

 17  . �3.1.2009היא הגיעה לפי אישור הפקס ב  ש:

 18  ?446זה של הפרויקט ת/  כב' הש' לוי:

 19  כ�.   עו"ד קוקוי:

 20  אוקי.   כב' הש' לוי:

 21כ�. קוד( כל אני מבקשת שתסתכלי בבקשה בטופס הבקשה, הגו/ המגיש הוא   ש:

 22  מגדל אור מרכז צעירי( בראשל"צ, 

 23  כ�.   ת:

 24  הגו/ הזה? מה זה מגדל אור?מה זה   ש:

 25זה עמותה, יותר מזה אי� לי הרבה להגיד, עמותה שעבדה איתנו נדמה לי שנתיי(.   ת:

 26קיבלה אישור לפרויקטי( והייתה תקינה, כל המסמכי( היו תקיני( להגשת 

 27  פרויקט וה( קיבלו סיוע לפרויקט. 
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 1באיזה עמוד,  טוב, אני מבקשת שתסתכלי ברשימת האומני(, יש פה, תיכ/ נסתכל  ש:

 2אני חושבת שזה העמוד השלישי. כ�, בעמוד השלישי בסו/ יש בכתב יד כתוב 

 3  . 16, אני חושבת כתוב 16אחוז, מה זה?  41 17/39

 4, בדר. כלל כשאנחנו בודקי( זכאות של אומני( אנחנו מוסרי( את זה 16כתוב   ת:

 5הזכאות  ג( למשרד הקליטה, ה( בודקי( אחרינו ואז נאמר לנו שאחד מהאומני(

 6  אחוז.  �50שלו כבר הסתיימה ואז הזכאות, מספר הזכאי( פה פחות מ

 7  אחוז.  41  ש:

 8אחוז ואז ה( החליפו, הוסיפו, מכיוו� שהפרויקט עוד לא היה פעיל אז ה(  41  ת:

 9  החליפו את הרשימה כנראה שלא קיבלנו,

 10  תיכ/ נדבר על זה.   ש:

 11  רשימה חדשה.   ת:

 12  ובת מיילי(.אני כא� רוצה להציג בפני. תכת  ש:

  13 

     14 
#>7<#  15 

 16  החלטה

  17 

  18 

   19 

 20  .448הוגש וסומ� ת/ 

  21 

 22  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  23 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  24 

 25  מי זה אלכס מגידו שאת מתכתבת איתו?  ש:

 26 האמת היא שנכו� להיו( אני לא זוכרת, אבל ייתכ� מאוד שלפי המסמכי( אפשר  ת:

 27  לבדוק את זה, הוא היה יושב ראש הוועדה, העמותה. 

 28  איזה עמותה?  ש:
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 1  לא זוכרת.   ת:

 2  בואי נסתכל על בקשה ספציפית.   ש:

 3  אני א/ פע( לא ראיתי אותו, את אלכס מגידו.   ת:

 4  לא ראית אותו, אבל מי חתו( על הבקשה של מגדל אור?  ש:

 5  יושב ראש העמותה.   ת:

 6  אבל אי� פה את הש(.   ש:

 7  יכול להיות שזה נמחק מצילומי(.   ת:

 8הבנתי. אני רק מפנה את תשומת ליב. לתכתובת המייל, תסתכלי בבקשה על   ש:

 9  . �27.7.2009העמוד הראשו� באמצע. זה מייל מ

 10  מייל שלו אלי?  ת:

 11  כ�.   ש:

 12  כ�.   ת:

 13הוא כותב "ראשלה שלו(" ואז תראי החתימה "בברכה, אלכס מגידו, גזבר   ש:

 14  עמותת מגדל אור". 

 15  כנראה שהוא טיפל בעניי�.   ת:

 16אוקי, כנראה שהוא טיפל בעניי�. עכשיו, אני מבקשת שתסתכלי על התכתובת   ש:

 17, את( מתכתבי( פה על אחוזי �2.8.2009ותגידי, אני מתכוונת למייל הראשו� מ

 18  אומני(. 

 19  נכו�.   ת:

 20  אז במה מדובר? את יכולה להסביר לי?  ש:

 21אל/,  150א הסיוע, בשני( האלה זה היה לפי הנוהל מי שרוצה לקבל את מלו  ת:

 22אחוז אומני( עולי(. הוא הגיש את הבקשה  50בפרויקט צריכי( להשתת/ לפחות 

 23אחוז ואז אני  50אחוז אבל בפועל ברשימות שנבדקו לא היה  50להשתתפות של 

 24אומני( זכאי( ואז הוא יודע הא( הוא  16אומני( יש לו רק  39כותבת לו שמתו. 

 25אחוז סיוע או הוא מחלי/ את הרשימות וזה מה שנעשה, הוא  100ממשי. ע( 

 26החלי/ את הרשימות, הוא יכול להחלי/ עד יו( המופע הוא יכול להחלי/, כל גו/ 

 27  יכול להחלי/ את האומני(. 

 28  את השמות של האומני(.   ש:

 29  לא, ג( אלה שמשתתפי(.   ת:

 30וע הבה נגילה אוקי. אני רוצה להציג בפני. את הרשימת המשתתפי( לאותו איר  ש:

 31  ,�שיש עליה חותמת של ה

  32 
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     1 
#>8<#  2 

 3  החלטה

  4 

  5 

   6 

 7  .449הוגש וסומ� ת/ 

  8 

 9  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  10 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  11 

  12 

 13ואני  11.2.15 1. ג( המסמ. הזה הוא מהאסופת ארז דפנה 10.8.2009חותמת,   ש:

 14  . 20/39ליב. שוב פע( לסו/ הטבלה וכתוב ש( בכתב יד מפנה את תשומת 

 15  נכו�.   ת:

 16  שמה זה אומר?  ש:

 17  היו אומני( זכאי(.  20משתתפי(  �39שמתו. ה  ת:

 18בסדר. אני רוצה להפנות אות. שוב פע( לבקשה הראשונה שעליה דיברנו, שזה   ש:

 19מצע, , בואי נמצא אותו, הנה. בעמוד הראשו�, בא445היה מכתב, אני פשוט ת'. ת/

 20כתוב "אנשי קשר לבקשה זו תפקידי( הטלפוני( שלה(" ואז כתוב "איגור, מנהל 

 21אדמיניסטרטיבי" והטלפו�. חכי, אני רוצה לשאול אות. עוד משהו, לבקשה הזאת 

 22ברשימה שזה בעצ( האחרו�,  40מצורפת רשימת אומני( ואני מפנה אות. למספר 

 23אות. לרשימת הפרויקט הבה ריז איגור אדמיניסטרטור. ובנוס/ לכ. אני מפנה 

 24  נגילה שזה, אלה רשימת האומני( של הפרויקט הבה נגילה שזה, 

 25  ?446ת/  כב' הש' לוי:

 26  נראה לי, שזה רק הרשימה.  47  ש:

 27  כ�, כ�.   כב' הש' לוי:

 28  למספר, איפה הרשימה,   ש:
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 1  . 21איגור   כב' הש' לוי:

 2  , איגור. הנה, כ�, איגור עובד במה. 21. אז יש ש( 21  ש:

 3  כ�.   ת:

 4  איגור ריז. מי זה איגור ריז?  ש:

 5אני עבדתי איתו כאדמיניסטרטור בהרבה פרויקטי(, זה היה אברורה, זה היה   ת:

 6  פוליקוב, אני, 

 7  מה היה התפקיד שלו?  כב' הש' לוי:

 8  אדמיניסטרטור.   ת:

 9  מה זה אדמיניסטרטור?  כב' הש' לוי:

 10  הוא היה, אני לא אמורה לבדוק אותו לפי תפקידי,   ת:

 11  אני לא שאלתי מה,   ' הש' לוי:כב

 12לא, הוא היה אחראי, הוא היה אחראי על כל פעילות של הפרויקט, על הגשת   ת:

 13דו"חות ביצוע וביצוע הפרויקטי(. כשהייתי מגיעה לבדיקה הוא זה שהיה פוגש 

 14  אותי ואני ראיתי שהוא ר0 בבמה ומסדר. 

 15  מה היית עושה בבדיקה?  כב' הש' לוי:

 16  סליחה?  ת:

 17  מה היית עושה בבדיקה?  לוי:כב' הש' 

 18בבדיקה, הבדיקה שלי היתה האירוע מסתיי(, מתקיי(, ולבדוק הא( אומני(   ת:

 19  העולי( שכתובי( זכאי(, 

 20  כ�, אי. את בודקת?  כב' הש' לוי:

 21  אני מכירה אות( בפני(.  ת:

 22  את כול(?  כב' הש' לוי:

 23  בזמנו כ�, היו( כבר לא.   ת:

 24  הכרת?את כל אלה ברשימה   כב' הש' לוי:

 25  כ�.   ת:

 26  ג( אלה שה( לא זכאי(?  כב' הש' לוי:

 27לא. לא זכאי( ג( לא עניינו אותי, לא היה דרוש לפי הנוהל לא היה דרוש מרכזת   ת:

 28  לבדוק את הלא זכאי(, רק קיו( אירוע וזכאי(. 

 29  אחוז? 50אז היית בודקת   כב' הש' לוי:

 30  אחוז.  �50הייתי בודקת את ה  ת:

 31  ביצוע שבדקת?ויש דו"חות   כב' הש' לוי:

 32  סליחה?  ת:
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 1  יש לזה תיעוד?  כב' הש' לוי:

 2  כ�. הייתי בודקת ואז הייתי כותבת,   ת:

 3  אנחנו נגיע לזה יותר מאוחר.   עו"ד קוקוי:

 4  כ�.   ת:

 5  . 11.2.15 1נגיע. אני רוצה להציג בפני. תכתובת מייל נוספת, שזה ג( מארז דפנה   ש:

  6 

     7 
#>9<#  8 

 9  החלטה

  10 

  11 

   12 

 13  .450הוגש וסומ� ת/ 

  14 

 15  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  16 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  17 

  18 

 19  התכתובת פה ע( א. מופעי(. מי זה, מה זה הגו/ הזה? היישות הזאת א. מופעי(?  ש:

 20  אחד מהגופי( שג( איגור ריז היה מנהל הפרויקט ש(. עוד גו/.   ת:

 21, ממש בחלק העליו� של הד/ את כותבת, 2רוצה להפנות אות. לעמוד עוד גו/. אני   ש:

 22  אני אומרת את כי זה חתו( ראשלה, את חותמת "בוקר טוב נלי" מי זאת נלי?

 23  נלי מנהלת, אני לא זוכרת א( זה עמותה או עסק, אברורה.   ת:

 24  אברורה.   ש:

 25  כ�.   ת:

 26  אברורה אמרת מה זה העסק הזה.   ש:

 27  כ�.   ת:

 28  ?450ת/ב  כב' הש' לוי:
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 1  אדוני הכי למעלה שיש.  450בת/  עו"ד קוקוי:

 2  בעמוד השני למעלה.   עו"ד עקירב:

 3  השני למעלה.   עו"ד קוקוי:

 4  אוקי. אבל מי כותב את זה ש"בחיי( לא יתנו לי לשל(",   כב' הש' לוי:

 5  כ�, בדיוק אדוני זו השאלה הבאה.  עו"ד קוקוי:

 6  כ�.   כב' הש' לוי:

 7ו� הראשו� באסופה הזאת, מייל, זאת אומרת חתו( אני מפנה אות. למייל הראש  ש:

 8  עליו, מי כתב אותו?

 9קוד( כל אני כתבתי כי אני חתומה על המייל, אני לא זוכרת למה היתה הכוונה   ת:

 10  פה, לא זוכרת. 

 11  לא צרי. לזכור. עברית את זוכרת?  כב' הש' לוי:

 12  עברית אני זוכרת.   ת:

 13"לא ייתכ� שמספר אנשי( שמלווי( את הפרויקט זה טוב, זה כבר התחלה טובה.   כב' הש' לוי:

 14  ", למה הכוונה?18זה 

 15  אני אגיד ל. את האמת, אני,   ת:

 16  רק האמת אומרי( פה.   כב' הש' לוי:

 17כ�. אני מאוד דאגתי שבפרויקט ישתתפו הרבה יותר זכאי( מהמלווי(. לא היה   ת:

 18ו. כדי אחוז אבל ת 50כתוב את זה בנוהל, לא בשו( מקו( כי הנוהל אומר רק 

 19שיחות והכנה ע( הגופי( הייתי מבקשת מה( שההשתתפות של האומני( תהיה 

 20  זה מעט, אני,  �18אחוז. כנראה פה הכוונה ש 50מעל 

 21  אחוז או מתחת? 50זה מעל   כב' הש' לוי:

 22  אחוז,  50לא, זה בסדר, זה   ת:

 23  אז למה את לא יכולה ללכת ע( זה לחשבות?  כב' הש' לוי:

 24  אני יכולה ללכת ע( זה לחשבות,   ת:

 25  אז למה את כותבת שאת לא?  כב' הש' לוי:

 26  אז כנראה שרציתי להפחית, לא יודעת, לא יודעת, לא זוכרת.   ת:

 27  "בחיי( לא יתנו לי אישור לשל(".   כב' הש' לוי:

 28  לא זוכרת למה כתבתי את זה.   ת:

 29  היו נותני( ל. לשל(?  כב' הש' לוי:

 30  לא שילמתי, אני א/ פע( לא שילמתי לבד, אני   ת:

 31  לא, אבל,  כב' הש' לוי:
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 1אני רק מילאתי את המסמכי( אחרי בדקו בחשבות שני אנשי( את כל הרשימות,   ת:

 2את כל התשלומי(, את כל החשבוניות והאיש השלישי היה מבצע את התשלו(. 

 3  אני לא שילמתי, אני רק הכנתי מסמכי( והעברתי אות(, 

 4  לא, שיהיה ברור, היית מעבירה את זה לאישור תשלו(.   :כב' הש' לוי

 5  לאישור, לבדיקה.   ת:

 6  כ�? אז את כ� מעבירה כזה דבר או לא?  כב' הש' לוי:

 7  לא. לכ� אני כתבתי שאני לא אעביר.   ת:

 8ומה זה "נאמר לכ( שכל הצוות בחשבות התחל/ והדו"חות בודקי( בקפדנות   כב' הש' לוי:

 9  רבה"?

 10  שנה.  הצוות התחל/ כל  ת:

 11  כ�.   כב' הש' לוי:

 12כל שנתיי(. והיה קשה לעבוד ע( צוות שכל פע( צרי. ללמוד את החומר ואת   ת:

 13  העבודה של המרכז מחדש, 

 14  זה מה שכתוב פה?  כב' הש' לוי:

 15  לא, רציתי להפחיד אות( כנראה, לא זוכרת, לא זוכרת.   ת:

 16  אני רואה שאת זוכרת.   כב' הש' לוי:

 17  מה?  ת:

 18  רואה שאת זוכרת שרצית להפחיד אות(.  אני  כב' הש' לוי:

 19לא, מה שאני אומרת ל. זה מהיק/ העבודה שלי אבל לא זוכרת למה דווקא את   ת:

 20  זה כתבתי. לא זוכרת. 

 21  טוב.    כב' הש' לוי:

 22טוב. אנחנו כבר דיברנו על זה אבל אני בכל זאת רוצה להבהיר את הנקודה.   ש:

 23ות בי� היחס בי� אומני( לבי� הדרישות כלפי היחס בדרישת האומני(, הדריש

 24  עובדי( מלווי(, 

 25  . את מדברת על אחוזי(?50על  50  ת:

 26  כ�.   ש:

 27  . 50על  50  ת:

 28  זאת אומרת כ� היתה דרישה.   ש:

 29כ�. מי שרוצה, שרצה לקבל סיוע ממשלתי מלא היה צרי.  50, מעל 50מינימו(   ת:

 30  אחוז אומני( זכאי(.  50להעסיק בפרויקט לפחות 
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 1כ�, אבל מה שאני שאלתי ראשלה זה לא לגבי אומני( זכאי( מול אומני( לא   ש:

 2זכאי(, אני שאלתי אומני( לא משנה זכאי( לא זכאי( ועובדי( נלווי(, במאי(, 

 3  עובדי במה, המקצוע, 

 4לא היתה דרישה שכל שהלא זכאי( יהיו אומני(, לא היתה דרישה, אי� דרישה   ת:

 5  כזו. 

 6  אחוז יכלו להיות לא זכאי(.  50רק זאת אומרת ש  כב' הש' לוי:

 7  כ�.   ת:

 8  ולמעשה לא בדקת את זה.   כב' הש' לוי:

 9  לא, לא, לא נדרש.   ת:

 10אחוז יהיו אומני( זכאי( והיתר המדינה משלמת  �50זאת אומרת מספיק היה ש  כב' הש' לוי:

 11  אחוז מבלי לבדוק או לוודא שבכלל מישהו היה ש(? �50את יתרת ה

 12  תי מבקשת, ה( עשו את העבודה, פרסו(, לא, את האנשי( היי  ת:

 13  אני שואל א( בדקת? מישהו בדק?  כב' הש' לוי:

 14  לא, לא נדרש ממני לבדוק.   ת:

 15אחוז עשו משהו בכלל, כל מה שהיה צרי.  50בפועל לא היתה דר. לוודא שיתרת   כב' הש' לוי:

 16  זה רק להירש(. 

 17  ה( עשו את העבודה.   ת:

 18  אי. את יודעת?  כב' הש' לוי:

 19  אז מי עשה את העיצוב? מי עשה את התלבושות?  ת:

 20  אי� לי מושג, את יודעת?  כב' הש' לוי:

 21  לא נדרש ממני לדעת את זה.   ת:

 22  לא שאלתי א( נדרשת, אני אומר,  כב' הש' לוי:

 23  לא.   ת:

 24  אחוז? �50הא( זה נכו� שמספיק היה להירש( ולקבל את ה  כב' הש' לוי:

 25  לא, אני לא חושבת שזה נכו�.   ת:

 26  אז את יכולה להגיד לי למה לא?  ' לוי:כב' הש

 27  אנשי( עשו את העבודה,   ת:

 28  בדקת את זה?  כב' הש' לוי:

 29  לא.   ת:

 30  תודה.   כב' הש' לוי:
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 1אני רוצה לדבר על, להתקד( קצת בתהלי. של טיפול בבקשה. הוגשו בקשות,   ש:

 2עכשיו הבקשות עולות לוועדה. אני רוצה שתתארי באופ� מפורט ומדויק אי. נקבע 

 3  ר של העלאת בקשות לוועדה? מי עולה ראשו�? מי הבא בתור? אי. זה נקבע?הסד

 4הבקשות הוגשו למשרדינו, המזכירה היתה מקבלת את הבקשות ומקלידה אות(   ת:

 5במאגר מידע. את המאגר מידע כל שבוע היינו מחדשי( ואנחנו לא עדכנו אבל 

 6יתה, בדקתי עדכנו את המאגר המידע ששלחנו למשרד הקליטה. וכשא( הבקשה ה

 7אותה והיא היתה תקינה, הייתי מכינה אותה לוועדת, לוועדה. הייתי מעבירה 

 8אותה, את כל הבקשות למשרד הקליטה, ש( שני אנשי( בדקו אותה בחשבות 

 9  והמתינה לוועדה. 

 10בקשות. אי. את קובעת לפי, באיזה סדר ה( יעברו  3ראשלה, באותו יו( הוגשו   ש:

 11  לוועדה?

 12  דקה.לפי שעה. לפי   ת:

 13  לפי דקה. לפי שעה ודקה.   ש:

 14  כ�.   ת:

 15  מה הכוונה?  כב' הש' לוי:

 16  המיילי(, אי. שהמיילי( הגיעו או הדואר הגיע או האיש שהביא,   ת:

 FIFO – first in first out .  17  כב' הש' לוי:

 18  נכו�.   ת:

 19  טוב.   כב' הש' לוי:

 20ר? נגיד יש עכשיו, כמה, אי. קבעת כמה בקשות צרי. להעלות לוועדה? מה המספ  ש:

 21  תמיד? �50, את מעלה את כל ה50ל. 

 22אני א/ פע( לא קבעתי כמה בקשות יוגשו, בדר. כלל הייתי מקבלת מקלאודיה   ת:

 23כ0 או מרונית ראוב� תקציב שה( קיבלו ולפי התקציב ידעתי שאני צריכה להכי� 

 24  . וה( הוגשו לפי מספר, 20בקשות, הייתי מכינה  15בער. 

 25  למרות שהתקציב,  15במקו(  20למה היית מכינה   ש:

 26כי היו בקשות שלא היו תקיני( ואז הוועדה מסיבה כלשהיא לא היתה מאשרת   ת:

 27  אות�, היו עוברי( לתיק הבא. 

 28עכשיו, את אמרת שהיית מעלה בקשות לפי התקציב שקיבלת. אבל נגיד שס. הכל   ש:

 29  , מה היה קורה ע( השאר?20בקשות והועלו רק  50הוגש 

 30  לת תקציב הבא. ממתיני( לקב  ת:

 31עכשיו, באופ� כללי מה אחוז של הבקשות שאושרו לתמיכה מתו. ס. הכל   ש:

 32  שהוגשו?
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 1  בדר. כלל כל מי שהיה תקי� היה מקבל סיוע.   ת:

 2  את הזכרת שתי שמות, קלאודיה כ0 ורונית ראוב�, מי אלה?  ש:

 3קלאודיה כ0 מנהלת אג/ א' היו( של משרד, אג/ א' תעסוקה במשרד לקליטת   ת:

 4ומני( עולי(. ראוב� רונית, רונית ראוב� מנהל מחלקת אומני( וספורטאי( א

 5  במשרד הקליטה. 

 6  מה היה הקשר שלה� לבקשות האלה? לטיפול בבקשות?  ש:

 7  ה� המנהלי( הישירות שלי.   ת:

 8  מנהלי( הישירי( של.?  ש:

 9  שלי, אבל לא היה לה( קשר לבקשות, היה לה( קשר לוועדה.   ת:

 10  לוועדה?איזה קשר היה לה�   ש:

 11לוועדה, קלאודיה בדר. כלל היתה יושב ראש הוועדה ורונית חברת וועדה.   ת:

 12  והחשב. 

 13  . 11.2.15 1אני רוצה להציג בפני. מסמ., ג( כ� מאותו ארז דפנה   ש:

  14 

  15 

     16 
#>10<#  17 

 18  החלטה

  19 

  20 

   21 

 22  .451הוגש וסומ� ת/ 

  23 

 24  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  25 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  26 

  27 

 28  קוד( כל, מי כותב את המסמ. הזה?  ש:
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 1  אני.   ת:

 2  ומה זה? מה את כותבת?  ש:

 3זה המסמ. אחרי שאני עושה ביקור שטח אז ביקשה בדר. כלל רונית שאני את�   ת:

 4הזאת היתה לה קצת רקע באיזה שני( וכמה קיבל הגו/ והשנה הנוכחית והבקרה 

 5  . לכ� עוד לא כתוב שה( ניצלו את הסיוע. 2010בשנת 

 6  אי� ש( סכו( בטבלה?  ש:

 7כ�, כי ה( לא יכולי( לקבל את הסכו( הסופי עד ביצוע הפרויקט, עד סו/ ביצוע   ת:

 8  הפרויקט. 

 9  . 20טוב. אוקי, וכשאת כתבת פה, יש פה טור מספר זכאי(   ש:

 10  נכו�.  ת:

 11  בפרויקט הזה? 20אז מאיפה את יודעת שהיו   ש:

 12אני נמצאת ע( הרשימה, אני לא יכולה לזכור מי צרי. להשתת/ אבל כשאני   ת:

 13  . 20נמצאת כבר בבקרה אני מכירה את האנשי(, אני עושה וי ואני יודעת שהיו 

 14  עד כמה הרשימת אומני( שאת החזקת ביד היתה מעודכנת ליו( של האירוע?  ש:

 15ה מעודכנת לאותו ערב כי באמת מחליפי( היינו בוקר אירוע היינו מבקשי( רשימ  ת:

 16את האומני( וזכאי( היה מאוד חשוב לי לבדוק הא( זכאי( משתתפי( והא( 

 17אחוז אומני( זכאי( בפרויקט אז הייתי מקבלת כל בוקר עדכו�,  50נשמר סדר של 

 18  בוקר של המופע. 

 19בכמה פרויקטי( את בדקת, אני, כשאני שואלת פרויקטי( אני מתכוונת   ש:

 20  מופעי(,  2י(, נגיד בפרויקט יש למופע

 21שה( חייבי( לתת, ה( היו עושי( הרבה  2אחד, לפי דרישת הנוהל אחד מתו.   ת:

 22  יותר. 

 23  ראשלה, מי עסק בבדיקת האומני( במופעי( חו0 ממ. בכלל?  ש:

 24אני ולפעמי( רכזות של המקו( כי נגיד לנצרת עילית לא תמיד יכולתי להגיע אבל   ת:

 25  בדר. כלל אני.  זה פע( אולי, לא, לא,

 26טוב. עכשיו, התקיי( המופע, אנחנו מה שנקרא אנחנו מתקדמי( כרונולוגית   ש:

 27בפרויקט. התקיי( המופע ומתי משלמי( את התמיכה? את התמיכה, ה( זכאי( 

 28  לתמיכה, מה צרי. עוד לעשות כדי לקבל את הכס/?

 29  להגיש דו"ח ביצוע.   ת:

 30  אוקי. מה זה דו"ח ביצוע?  ש:

 31זה, דו"ח ביצוע זה טפסי( שאנחנו עובדי( ע( הגופי(, אנחנו מוסרי(  דו"ח ביצוע  ת:

 32לה( את הטפסי(, מעבירי( לה( את הטפסי(, בדו"ח ביצוע בד/ הראשו� זה 
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 1סיכו( כל הפעילות. אחר כ. לזה, נגיד לדוגמא א( יש לכ( את זה ביד, שכר 

 2לזה  אומני(, הגברה, תאורה, גרפיקה, עיצוב במה וכ� הלאה, והס. הכל כמה

 3מצור/, מצורפת רשימת האומני( המשתתפי(, לזה מצור/ הצהרה וצ'ק שהאמ�, 

 4הצהרה שהאמ� חות( שהוא קיבל את הצ'ק, את כל הצ'קי( ואת כל ההצהרות, 

 5לזה רשימת כל החשבוניות על נלווי( וע( חתימה של רואה חשבו� שזה אומנ( 

 6  בוצע. וזהו. 

 7  וזהו.   ש:

 8וד שני אנשי( בודקי( בחשבות והב� אד( השלישי כ�. אני בודקת את זה, אחרי ע  ת:

 9  משחרר את הכס/. 

 10  מי זה חיי( דולבופסקי בהקשר של וועדת הארבעה?  ש:

 11חיי( דולבופסקי התברר אחר כ., לא משנה, אני לא הכרתי אותו אישית עד לרגע   ת:

 12שפגשתי אותו איפה שהוא בבאר שבע באחד מהפרויקטי(. הוא עזר לגופי( 

 13  . לעשות את הדו"ח

 14  דו"ח ביצוע?  ש:

 15דו"ח ביצוע ובדר. כלל זה היו דו"חות ע( הרבה שגיאות ולכ� אני לא פע( פניתי   ת:

 16לגופי( וביקשתי לא להשתמש בעזרה של חיי( דולבופסקי וא( הוא היה מרי( 

 17טלפו� אלי אז הייתי אומרת שאני עובדת רק ע( גו/ מסוי(, נתתי ש( של הגו/ 

 18  ולא עובדת אית.. 

 19  ובסקי, מה הקשר של. אליו?דאוד גוד  ש:

 20  שו( קשר. לא מכירה, רק אחרי המעצר בעיתונות ובטלוויזיה ראיתי מי זה.   ת:

 21. 5.5.15, �2ו 1אני רוצה להציג בפני. את פרטי השיחות של. שמסומני( ארז דפנה   ש:

 22  זה פרטי השיחות של. ע( איגור ונלי. 

 23  כ�.   ת:

 24  ד/ אחד ע( איגור וד/ אחד ע( נלי.   ש:

 25  אי. את יודעת שדולבופסקי עזר לאנשי( למלא טפסי(?  הש' לוי:כב' 

 26ה( היו אומרי( לי, מה זאת אומרת? ה( היו אומרי( לי, הוא היה פונה אלי   ת:

 27לשאול למה אני לא קיבלתי את הדו"ח. לא הייתי מקבלת דו"ח כי הוא היה לא 

 28אומרת בסדר, אז ה( אמרו לו א( עשית אז תבדוק למה זה לא עובר, אז הייתי 

 29לו שאיתו אני לא עובדת, אני לא יודעת מי אתה, אני רוצה לעבוד רק ע( הגו/ 

 30  עצמו, ע( המנהל הפרויקט. 

 31  כל פע( היית אומרת לו מחדש?  כב' הש' לוי:
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 1לא, זה היה אולי כמה פעמי(. לא, הוא לא העז להתקשר יותר, הוא לא התקשר   ת:

 2  הרבה. 

 3  לה( את הטופס? שהוא עזר לה( לכתוב?ואנשי( אמרו ל. שהוא כתב   כב' הש' לוי:

 4בהתחלה כשאני לא הייתי מקבלת אז ה( אמרו אבל הוא עשה, הוא תיק�, ואחר   ת:

 5כ. זהו. לא, ברגע שאמרתי שאני לא, בשבילי לא דמות שאני יכולה מולו לעבוד 

 6ג( הוא לא יודע לעבוד וג( הוא עושה שגיאות אז הפסיקו, אני ג( הפסקתי לדבר 

 7  איתו. 

 8  איזה שגיאות הוא היה עושה?  הש' לוי:כב' 

 9  . דברי( כאלה, אבל זה שגיאות. 19היה  2כפול  10שגיאות, נגיד   ת:

 10  מה הכוונה? הוא טעה במספרי( של האומני(,   כב' הש' לוי:

 11  לא, לא אומני(, בשגיאות מתמטיקה. כ�.    ת:

 12  אבל כל השאר היה בסדר?  כב' הש' לוי:

 13  כבר לא זוכרת. הדו"חות לא היו בסדר, לא הייתי מעבירה אות(. היו ש( שגיאות.   ת:

 14טוב, אני רוצה שתסתכלי בבקשה על פלטי השיחות האלה, באופ� כללי אני רוצה   ש:

 15  לשאול אות., יש פה כמה שיחות, את רואה שיש פה כמה שיחות,

 16  כ�.   ת:

 17  בינ. לבי� נלי ובינ. ובי� איגור. על מה דיברת(?  ש:

 18מדובר על, אני לא זוכרת איזו שנה, כשפנו אלי אומני(, שתי עולות חדשות ואמרו   ת:

 19שה� לא קיבלו כס/ מאברורה. ואז התחלתי לדבר, את נלי לא יכולתי לתפוס אז 

 20תפסתי את איגור. טלפו� של איגור היה לי כי כשנסעתי לבקרות תמיד הייתי 

 21ולא תמיד  wazeז לא היה מקבלת טלפו� מהמזכירה טלפו� של איש קשר, כי א

 22ידעתי לא� לנסוע אז לכ� היו לי טלפוני( וכנראה שזה ברגע שהבנתי שאי אפשר, 

 23שא/ אחד לא נות� לי תשובה, אספתי את החומר והעברתי למשרד הקליטה 

 24  לבקרה. 

 25אנחנו נדבר על הבקרה הזאת. ומאיפה לנלי ואיגור היה טלפו� של.? כי זה שיחות   ש:

 26  ה(, ג( את מתקשרת, ג( 

 27  אותה סיבה, הטלפו� שלי היה אישי שלי, אני לא קיבלתי טלפו� מהעבודה, לכ�,   ת:

 28  השיחות זה לטלפו� הנייד?  כב' הש' לוי:

 29כ�. א/ אחד לא קיבל את הטלפו� שלי כי לא קיבלתי טלפו� מהעבודה וטלפו� שלי   ת:

 30היה  אישי לא נתתי. עכשיו, כשאני נסעתי לבקרות, רק הטלפו� היה עלי, פלאפו�

 31עלי אז הייתי כ� מתקשרת לשאול אי. להגיע. אז לכ� היו כאלה שהיה לה( טלפו� 
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 1שלי. ומעטי(. המזכירה היתה עושה לי מפה, מדפיסה לי מפה והייתי מגיעה ע( 

 2  המפה. 

 3, אני 18החל משורה  1479עמוד  �7.5.18טוב. איגור אמר ואני מפנה לפרוטוקול מ  ש:

 4אמר, אני רק אגיד שאיגור אמר שמי שחיבר  לא אצטט עכשיו את כל מה שאיגור

 5  אותו אלי. זה דאוד גודובסקי. מה התגובה של.? מה את יכולה, 

 6  אי� תגובה. אני ע( דאוד דודובסקי?  ת:

 7  גודובסקי.   ש:

 8גודובסקי, לא היה לי שו( קשר, אני לא ראיתי אותו א/ פע( לפני שראיתי אותו   ת:

 9  בטלוויזיה. 

 10  אבל זה לא מה שאומרי(, לא בהכרח שראית אותו.   כב' הש' לוי:

 11  אז אני יכולה שהיה לי קשר איתו?  ת:

 12  טלפו�?  כב' הש' לוי:

 13  לא.   ת:

 14  שהוא חיבר, שהוא חיבר.   ש:

 15  לא. לא. זה לא נכו�.   ת:

 16  אי. את יודעת שקוראי( לו דאוד?  כב' הש' לוי:

 17  הוא, אני עברתי כל כ. הרבה פה, אז בטח אני כבר יודעת.   ת:

 18  פה? מה זאת אומרת פה?  ב' הש' לוי:כ

 19  ימי( והש( היחיד שעלה ש( היה כל הזמ� גודובסקי.  �3הייתי, עצרו אותי ל  ת:

 20  את לא מסכימה ע( מה שאדו� ריז אומר?  כב' הש' לוי:

 21שיחות ביו(, מי דיבר איתי אני לא  50�60�70לא. אני הייתי מקבלת לפעמי(   ת:

 22( האיש הזה בזמ� הזה, אני דיברתי ע( יכולה היו( להגיד במדויק שדיברתי ע

 23  הרבה אנשי( אבל ש( דאוד שפנה אלי לא היה. 

 24  את זה בוודאות את זוכרת.   כב' הש' לוי:

 25  ימי( שחיכיתי ללכת הביתה,  �3אני זוכרת. אני הייתי אמורה להיזכר ב  ת:

 26  לא הצלחת.   כב' הש' לוי:

 27  נזכרתי בהרבה דברי(.   ת:

 28  ובזה לא?  כב' הש' לוי:

 29  . לא  ת:

 30  . 29.4.15, 6טוב. אני רוצה להציג בפני. תכתובת מיילי( שמסומנת ארז דפנה   ש:

 31  הקוב0 הקוד( סומ� אדוני?  עו"ד וייס:

 32  מה זה הקוד(?  כב' הש' לוי:
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 1  פלטי שיחות.   עו"ד וייס:

 2  לא, אי� לי אותו?  כב' הש' לוי:

  3 

     4 
#>11<#  5 

 6  החלטה

  7 

  8 

   9 

 10  .452פלטי השיחות הוגשו וסומנו ת/

 11  .453הוגש וסומ� ת/ 6תכתובת המיילי� ארז דפנה 

  12 

 13  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  14 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  15 

  16 

 17  אני מבקשת שתסתכלי על המייל הראשו� הראשו� בעמוד הראשו�,   ש:

 18  אנחנו פה?  ת:

 19  . 13:55שעה  7.9.11אנחנו פה, בעמוד הראשו�, המייל הראשו�,   ש:

 20  כ�.   ת:

 21  למי זה מופנה?  ש:

 22  לאומני( עולי(.   ת:

 23  שזה מה זה?  ש:

 24  מזכירה.   ת:

 25  למזכירה?  ש:

 26  כ�.   ת:

 27  עכשיו, מי שולח את המייל הזה למזכירה?  ש:

 28  קלאודיה, לא? הנה, קלאודיה כ0.   ת:
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 1  מזכירה, דר. אגב זו מזכירה של מי?קלאודיה כ0. מדוע קלאודיה שולחת ל  ש:

 2  שלי.   ת:

 3  של.. מדוע קלאודיה,   ש:

 4  של המרכז, לא שלי.   ת:

 5  של המרכז,   ש:

 6  מרכז לקליטת אומני( עולי(.   ת:

 7עכשיו, מדוע קלאודיה שולחת למרכז לאומני( עולי( למזכירה מייל מדאוד   ש:

 8רק שתסתכלי גודובסקי? את רואה שזה מה שרשו(, דאוד גודובסקי, ואני רוצה 

 9רק עוד יותר למטה, את רואה שהמייל ששולח דאוד גודובסקי בעצ( מגיע מאיגור 

 10  ריז לפי מה שרשו(. עכשיו, מדוע, 

 11אני לא יכולה להגיד למה זה הועבר מש( לש( אלינו, הפרויקט הזה היה אצלנו   ת:

 12 לינואר נדמה לי, כנראה שהוא בדק א( הפרויקט אצלנו, לא יודעת, לא יודעת �1מ

 13להגיד. עכשיו, קלאודיה ורונית ה( פגשו הרבה אנשי(, אנשי( באו אליה( והיה 

 14לה( שעות קבלת קהל והרבה גופי( היו מגיעי( לקלאודיה ולרונית לשיחות, ג( 

 15לשרה והיו מעבירי( אלי את האנשי(, האנשי( אחר כ. היו מגיעי( אלי ומגישי( 

 16ולא יודע בכלל מה לעשות,  את הפרויקטי(. גו/ שלא יודע מה לעשות ואי. להגיש

 17בא לקלאודיה או לרונית. אני חושבת שזה, זה הסיפור פה, אבל להגיד למה ה( 

 18  עשו את זה ככה אני לא יודעת. 

 19  אבל,   ש:

 20לינואר וזה חצי שנה, כנראה שזו היתה שנה שלא היה  �1הבקשה היתה אצלנו מ  ת:

 21ו שנה שאנחנו קיבלנו תקציב ואז בדקו למה אי� אישורי(. אני חושבת, כי היתה לנ

 22תקציב רק בנובמבר במקו( ינואר פברואר מר0, אנחנו קיבלנו תקציב בנובמבר 

 23  ואז כל הגופי( דאגו שה( לא מקבלי(, 

 24  קלאודיה כ0 היא בעצ( הממונה כ0?  כב' הש' לוי:

 25  סליחה?  ת:

 26  היא הממונה עלי..   כב' הש' לוי:

 27  מנהלת של..   ש:

 28  לי.?המנהלת של.? הממונה ע  כב' הש' לוי:

 29  לא הממונה, משרד הקליטה יצא למכרז.   ת:

 30  מה הקשר בינ. ובי� קלאודיה כ0?  כב' הש' לוי:

 31  היא המנהלת אג/ תעסוקה והפרויקט שלנו, המכרז שלנו היה תחתיה(.   ת:

 32  אז היא בעצ( המנהלת של.?  כב' הש' לוי:
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 1  כ�, אני יותר ע( רונית הייתי מדברת.   ת:

 2אליה, זה, יש אפשרות שהיא מעבירה את זה אלי. כאילו  וא( מגיע משהו כזה  כב' הש' לוי:

 3  לקבל תגובה?

 4  כ�. לא תגובה, אולי זה טפסי( חדשי(,   ת:

 5  התייחסות.   כב' הש' לוי:

 6לא, התייחסות לפעמי( היתה רק מעבירה את המסמכי(. לא תמיד היא ביקשה   ת:

 7מקו( התייחסות. היתה מעבירה כי הגופי( היו מגיעי( אליה ומגישי( טפסי( ב

 8  לשלוח אות( עוד פע( היא היתה מעבירה אלינו. 

 9, שזה עוד תכתובת מייל. שוב פע(, למי המייל הזה 242אני רוצה להציג בפני. ת/  ש:

 10  , �7.9מופנה? אני מבקשת שתסתכלי על המייל הראשו� מ

 11לאומני(, כי מי שטיפל בזה זאת המזכירה לכ� היא מעבירה את הפרויקטי(   ת:

 12כירה תמשי. לכתוב הא( אושרו או לא אושרו, מה קורה ע( לאומני( כדי שהמז

 13  הפרויקט. 

 14  אוקי. זאת אומרת א( אני אשאל אות..   ש:

 15  אני צריכה בשקט לדבר. כ�.   ת:

 16א( אני אשאל אות. ג( לגבי המייל הספציפי הזה, כמו ששאלתי לגבי המייל   ש:

 17שהוא  הקוד(, מדוע קלאודיה מעביר למזכירות של. את המייל של גודובסקי

 18  מקבל אותו מאיגור ריז. 

 19אי� לי תשובה, זה לא, את( היית( מעונייני( בש( הזה אבל א( לבדוק אפשר   ת:

 20לראות שג( קלאודיה וג( רונית היו מעבירי( אלינו מיילי( ע( פרויקטי( כדי 

 21לבדוק א( הפרויקט הזה הוגש, א( הפרויקט הזה במאגר מידע. תשובה אחרת 

 22  אי� לי, זה רק לבדיקה. 

 23אני רוצה להפנות אות., זאת אומרת, קלאודיה מעבירה אלי. שאלה של דאוד כי   ש:

 24זה מייל שהוא שאלה, לבדיקת., מה עשית בעקבות, קיבלת את המייל וכתוב ש( 

 25  לבדיקת., 

 26אמרתי למזכירה לבדוק ואז היא כותבת לה תשובה, קוד( כל המזכירה קיבלה   ת:

 27  את זה. 

 28  היא כותבת תשובה למי?  ש:

 29המזכירה קיבלה את זה ויכול להיות שהיא ענתה, רק זה מייל לבדיקה הא(   ת:

 30  הפרויקט הוגש, הא( הוא נמצא בתיק. 

 31  כמה פעמי( העבירה ל. קלאודיה כ0 בקשות תמיכה מהסוג הזה שיש בתיק?  ש:

 32  זה מעט, זאת אומרת פיזית פע(.   ת:
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 1  ילי( כאלה?לא, לא, במיילי(, ככה. כמה פעמי( את קיבלת מקלאודיה כ0 מי  ש:

 2  אני לא זוכרת, היו.   ת:

 3  היו.   ש:

 4  אבל מעט מאוד, היא לא היתה עוסקת בזה.   ת:

 5מאילו עוד גופי( חו0, את רואה שזה איגור ריז ודאוד, מאיזה עוד גופי( קלאודיה   ש:

 6  העבירה ל. מיילי( כאלה לבדיקה?

 7  לא זכור לי.   ת:

 8  מה זאת אומרת לא זכור ל.?  ש:

 9  זוכרת, היא לא היתה מעבירה אלי, היא לא היתה עוסקת בזה בדר. כלל. אני לא   ת:

 10  הבנתי.   ש:

 11אבל ג( בתפקידה זה להעביר. א( גו/ פונה אליה ומבקש סיוע והיא לא הכתובת   ת:

 12  אותו דבר רונית היו מעבירי( למרכז לקליטת אומני( עולי(. 

 13  ל בכל מיני, את סיפרת שהיה ל. קשר ישיר ע( איגור ריז, נכו�? בטיפו  ש:

 14  כמו ע( כל מנהל פרויקט.   ת:

 15כ�. עכשיו, אז א( יש ל. קשר ישיר ע( איגור אז מדוע שאיגור צרי. את כל   ש:

 16  השרשור הזה, איגור, דאוד, קלאודיה, למה הוא לא פונה אלי.?

 17  אי� לי מושג, צרי. לשאול אותו.   ת:

 18, 22משורה  1482ד עמו �2.5.18איגור אמר בבית המשפט ואני מפנה לפרוטוקול מ  ש:

 19הוא אמר ככה, שאלו אותו "למה אתה שולח לדאוד את השמות של הפרויקטי( 

 20ואת שמות הגופי(?" ואז הוא אומר "כ�, שמות הפרויקטי( ושמות הגופי( בשמ( 

 21הוגשו הפרויקטי(", "למה אתה שולח את זה?" הוא אומר "כדי שידע 

 22  שהפרויקטי( האלה יאושרו על ידי וועדת הארבעה". 

 23מתכוו� שזה ע( הזמ� לפי התור ייכנס, אני חושבת, אני לא יודעת למה הוא   ת:

 24  התכוו�, ייכנסו לוועדות והוא רצה לדעת א( המסמכי( נמצאי( אצלנו. 

 25  מה ידוע ל. על הדאגה הזאת של דאוד שהמסמכי( ייכנסו?  ש:

 26  שו( דבר.   ת:

 27  ל ידי איגור?מה קלאודיה, א( בכלל, ביקשה ממ. לגבי הפרויקטי( שהוגשו ע  ש:

 28קלאודיה א/ פע( לא התערבה במאגר מידע, המאגר מידע היה מעודכ� כל שבוע,   ת:

 29כל שבוע וחצי ונשלח, היינו שולחי( למשרד הקליטה, למשרד הקליטה וג( 

 30לחשבות, תמיד היה לה( מאגר מידע וע( כל הפרויקטי( שהוגשו, אלה שעברו 

 31או לא תקיני(. כל הפרויקטי(  וועדה, אלא שלא עברו וועדה, אלא שהיו תקיני(

 32היו, עכשיו, אנחנו א/ פע( לא נתנו מידע על מצב הפרויקטי( ומיקומו במאגר כי 
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 1אנשי(, למה אלה קיבלו ולמה אנחנו, אני לא צריכה לתת די� וחשבו� מה מספר 

 2התור של הפרויקט. ולכ� אנשי( ניסו לבדוק עוד מקומות, ככה אני חושבת, אני, 

 3  . אבל אני לא יודעת

 4  . 14.4.15, 1אני רוצה להציג בפני. רשימה, טבלה שמסומנת ארז דפנה   ש:

  5 

     6 
#>12<#  7 

 8  החלטה

  9 

  10 

   11 

 12  .454הוגש וסומ� ת/ 

  13 

 14  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  15 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  16 

  17 

 18  מה הקשר של. לרשימה הזאת?  ש:

 19ממלאה לעצמי, זה טופס פנימי. כל השמות המשתתפי(,  זה קוב0 אקסל שהייתי  ת:

 20  מספר צ'ק שה( קיבלו וסכו( שה( קיבלו. 

 21באילו דברי( חריגי(, א( בכלל, הבחנת בקשר לרשימות האומני( שהגיש איגור,   ש:

 22  אברורה?

 23  חריגי(?  ת:

 24  כ�, משהו,   ש:

 25  א( היה משהו חריג הייתי פונה לארז ואיגור ובודקת איתו.   ת:

 26  דברי( הבחנת? מה היה חריג?באיזה   ש:

 27  פה לא היה שו( דבר כי ה( קיבלו רק שכר.   ת:

 28  הבנתי.   ש:
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 1אומני( זכאי(, אני צריכה  50ושכר אי� הרבה דברי( חריגי(. צריכי( להיות   ת:

 2  אחוז.  25לראות אות( על הבמה וההשתתפות של הגו/ בגי� 

 3שימה הספציפית ראשלה, אני שואלת אות. שאלה כללית, לאו דווקא בקשר לר  ש:

 4הזאת. באילו דברי( חריגי(, א( בכלל, הבחנת ברשימות או בדו"חות ביצוע 

 5  שאיגור הגיש?

 6  לא, לא.   ת:

 7  מה לא?  ש:

 8  לא הבחנתי בדברי( חריגי(.   ת:

 9לא הבחנת. אוקי. בסדר. אני רוצה להציג בפני.. א( אנחנו נסתכל, זאת אומרת   ש:

 10אבל קחי את זה כנתו� מה שנקרא, א( אנחנו נסתכל על כל את יכולה לבדוק 

 11רשימות האומני( שעכשיו התעסקנו אית( בכל מיני בקשות, יש שמות שחוזרי( 

 12על עצמ(, מבקשה לבקשה, מפרויקט לפרויקט. עד כמה, כיצד את מסבירה את 

 13  זה שחוזרי( השמות?

 14  אי� הסבר לזה, זה מותר לפי הנוהל.    ת:

 15  והל. זה מותר לפי הנ  ש:

 16  כ�.   ת:

 17  .�29.4.15מ 14אני רוצה להציג בפני. מייל תכתובת מיילי( ארז דפנה   ש:

  18 

     19 
#>13<#  20 

 21  החלטה

  22 

  23 

   24 

 25  .455הוגש וסומ� ת/ 

  26 

 27  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  28 

 

  

�  שופט, לוי ירו
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  1 

  2 

  3 

 4הראשו� יש מייל שאת שולחת, את שולחת אני רוצה להפנות אות., זה בעמוד   ש:

 5  לאברורה הפקות, 

 6  כ�.   ת:

 7ואת כותבת יש בעיה ע( זה שה( בכל פרויקט פולקובה, פרויקט איגור ריז,   ש:

 8פרויקט אברורה, הפרסומי( מופיעי( אות( אומני(, מופיעי( אות( אומני( 

 9אני חושבת שזה רזניקובה, אבל אנחנו נשנה. את יכולה להסביר וולאדי רזניקוב, 

 10  לי למה את כותבת את זה? מדוע יש קושי?

 11ה( עשו פרסו( ובפרסו( אני חושבת שיש את זה מצור/, כ�, כמו שכל פרויקט כל   ת:

 12מופע צריכי( למכור אותה אז שמו את השמות הכי מפורסמות וולאדי הוא מאוד 

 13ת ואותו דבר אנה רזניקוב ואז אמרה רונית שהיא רוצה ידוע בקרב העלייה הרוסי

 14לראות את כל השמות המשתתפי( ולא רוצה על כל אחד מהפרסומי( לראות רק 

 15  את, 

 16  שני השמות האלה.   ש:

 17  שני השמות האלה, זאת הבעיה.   ת:

 18, איגור 31משורה  1599עמוד  �7.5.2018איגור העיד כא� ואני מפנה לפרוטוקול מ  ש:

 19בדקת רק את האומני( העולי( ואת ידעת שכל יתר הרשימה היא סיפר כי את 

 20  פיקטיבית. 

 21אני לא ידעתי את זה ואני בדקתי באמת אומני( זכאי( כי זה נדרש ממני לפי   ת:

 22  הנוהל ולפי התפקיד. 

 23  לא היית יודעת שהחלק השני, לא אומני( זכאי(, אלא החלק השני,   ש:

 24  ידעתי שלא כול( אומני(,  ת:

 25  כשיו תקשיבי לשאלה עד הסו. לא, לא, ע  ש:

 26  כ�.   ת:

 27  א( היית יודעת שחלק מהרשימה הוא פיקטיבי, מה היית עושה?  ש:

 28פונה לקלאודיה, לבקרה והיו, מדברת ע( היועצת המשפטית של משרד הקליטה   ת:

 29  והיינו עושי( א( זה משהו. 

 30  מה זה פיקטיבי?  כב' הש' לוי:

 31  פיקטיבי היא אמרה את המילה פיקטיבי.   ת:

 32  אבל מה ענית, לאיזו אפשרות התייחסת?   ' הש' לוי:כב

 33  אני לא התייחסתי, המילה פיקטיבית.   ת:
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 1  עכשיו אני, מה היית עושה ע( הרשימה היא פיקטיבית?  כב' הש' לוי:

 2  לא פיקטיבית. לא פיקטיבית.   ת:

 3  זה מה שהיא אמרה.   כב' הש' לוי:

 4בית זה המילה שנטלי א( הייתי עולה על זה שהרשימה היא לא תקינה, פיקטי  ת:

 5  אמרה, 

 6  אבל את ענית לה,   כב' הש' לוי:

 7  אז אני עונה שהייתי פונה לקלאודיה,   ת:

 8  לאיזו סיטואציה התייחסת?  כב' הש' לוי:

 9שא( הייתי מבינה שיש בעיה ע( רשימת המשתתפי( הייתי מעבירה את זה ישר   ת:

 10  לקלאודיה, 

 11  איזו בעיה?  כב' הש' לוי:

 12  יק משתתפי(, המשתתפי( זה לא מספ  ת:

 13  לא מספיק משתתפי( מה קשור לפיקטיבי?  כב' הש' לוי:

 14  אני לא יודעת איזה בעיה היתה עולה,   ת:

 15  אז למה ענית?  כב' הש' לוי:

 16  היא שאלה אותי שאלה.   ת:

 17  אבל את עונה על דברי( שאת לא מבינה?  כב' הש' לוי:

 18  למה? אני כ� מבינה.   ת:

 19  זה פיקטיבי?מצוי�, אז תסבירי לי מה   כב' הש' לוי:

 20  פיקטיבי זה האנשי( שלא קיימי(? בטח שהייתי פונה לקלאודיה.   ת:

 21  אי. אפשר עכשיו אנשי( לא קיימי(? באיזו סיטואציה? תסבירי לי.   כב' הש' לוי:

 22  שאנשי( לא קיימי(?  ת:

 23  כ�.   כב' הש' לוי:

 24א( אני באה ואני בודקת ואני רואה שאי� אומני( זכאי( המשתתפי( בפרויקט,   ת:

 25  א הייתי מעבירה את הפרויקט ולא הייתי משלמת לה(. א( הייתי יודעת, ל

 26  ,�50מה הכוונה? ש  כב' הש' לוי:

 27  אחוז, כ�.  �50ש  ת:

 28  זה פיקטיבי את מתכוונת,  כב' הש' לוי:

 29  לא, לא.   ת:

 30  שרשמו שמות אבל בפועל ה( לא נמצאי(?  כב' הש' לוי:

 31  נכו�. אז,   ת:

 32  קרה כזה דבר פע(?  כב' הש' לוי:
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 1  לא.   ת:

 2  כמה שני( היית רכזת וועדת ארבעה?  כב' הש' לוי:

 3  . 15  ת:

 4  שני( זה מאות א( לא אלפי,  15זאת אומרת   כב' הש' לוי:

 5  זה פע( ראשונה שזה קרה ע( נלי,   ת:

 6  זה כ� קרה?  כב' הש' לוי:

 7ע( נלי, ע( אברורה ומיד העברתי את זה לטיפול בלשכה המשפטית של משרד   ת:

 8  הקליטה. 

 9  מה קרה ש(?  :כב' הש' לוי

 10שתי בנות, שתי עולות חדשות התקשרו ואמרו שלא קיבלו כס/ עבור מופע. ה�   ת:

 11  השתתפו במופע ולא קיבלו כס/.

 12  אז זה לא קשור לפיקטיבי.   כב' הש' לוי:

 13  שנה זה המקרה היחיד שקרה לי.  15אז זה מה שקרה לי. מש.   ת:

 14שאלתי, מקרי( קרו רבי( בוודאי, ומגווני(. אני שואל רק על סיטואציה  לא  כב' הש' לוי:

 15שאמני( זכאי( שה( רשומי( ברשימה, הסתבר ל. בבדיקה שה( לא היו, שה( 

 16  לא השתתפו בפועל. 

 17  לא היה דבר כזה.   ת:

 18  לא היה כזה דבר.   כב' הש' לוי:

 19  לא.   ת:

 20  אבל,   כב' הש' לוי:

 21  אנחנו מדברי( על זכאי(.   ת:

 22אחוז אומני( והיתר  50אחוז, שהיו  �50כ�, אבל היו המו�, הרבה מאוד מופעי( ש  ש' לוי:כב' ה

 23  לא, נכו�?

 24  בהחלט שכ�.   ת:

 25  ואת היית ערה לאפשרות שזה בעצ( דר. לשאוב כס/?  כב' הש' לוי:

 26  לא.   ת:

 27  לא? אי. לא?  כב' הש' לוי:

 28  אי. לא? אני לא האמנתי שאפשר לשקר ככה.   ת:

 29  אחוז ה( לא אומני( זכאי( ורושמי( שמות ואפשר לקבל כס/.  50לשקר?  מה יש  כב' הש' לוי:

 30קוד( כל, אני הייתי מקבלת מסמכי( על תשלו( לאנשי( הלא משתתפי( על   ת:

 31הבמה, זה היו אדמיניסטרטורי(, זה היו פרסומאי(, אנשי במה, אלה נהג כמו 

 32יות וצ'קי( שאני הסברתי, מי שתופר תלבושות וכ� הלאה. והייתי מקבלת חשבונ
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 1על שמ( והצהרה שה( קיבלו את הכס/. יותר מזה לא הייתי אמורה לבדוק שו( 

 2  דבר. 

 3אחוז על  50זה ראיתי. מהמסמכי( שאני ראיתי, הרוב היה היחס הוא באמת   כב' הש' לוי:

 4  הקשקש, נכו�?

 5  אחרת אי אפשר לקבל את הסיוע.   ת:

 6אחוז מנהלות זה  50בעול( הזה, זה היחס? נכו�. עכשיו, בפרויקטי( אחרי( בכלל   כב' הש' לוי:

 7  אחוז אומני(? 50

 8  ברשימות לפעמי( אומני( ותיקי( ג( משתתפי(.   ת:

 9  תעזבי ותיקי(,   כב' הש' לוי:

 10  זה תמיד אומני(,  �50ו 50לא, אתה שואל הא(   ת:

 11  זה סביר?  כב' הש' לוי:

 12  א( זה סביר? זה לא החלטה שלי.   ת:

 13שני( היית בתחו(, זה  15זה החלטה של.. הא( את יודעת, אני לא שאלתי א(   כב' הש' לוי:

 14  אחוז לאומני(? �50אחוז הול. לאנשי המנהלה ו 50מה  שעושי(? 

 15  לא בכל פרויקט.   ת:

 16  הרוב זה קצת אחרת, לא?  כב' הש' לוי:

 17  קצת אחרת ג(.   ת:

 18  לטובת האומני(, לא?  כב' הש' לוי:

 19  לטובת האומני(.   ת:

 20  כ�, מה שנגיד,   כב' הש' לוי:

 21  ג( אני דרשתי את זה וביקשתי, לדרוש לא יכולתי.   ת:

 22  ?90�10? 20 �80באיזה יחס?   כב' הש' לוי:

 23  כי יש הרבה אנשי מקצוע.  60�40  ת:

 24  זה קצת בוטה , לא? 50 – 50  כב' הש' לוי:

 25  לא, יש אנשי מקצוע, הרבה אנשי מקצוע שצריכי( לעבוד מסביב לפרויקט.   ת:

 26  אחוז כל הזמ�. לא שומעי( את הפנטומימה.  50אבל לא   כב' הש' לוי:

 27עבדו.  �לא, זה לא עניי� של פנטומימה, אני אומרת שאני מאמינה שכ� אלה שקיבלו  ת:

 28  אני ראיתי. 

 29  אמונה זה דבר חשוב.   כב' הש' לוי:

 30  כ�.   ת:

 31  טוב, כ�.   כב' הש' לוי:
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 1האלה, העובדי( ראשלה, איזו דר. היתה ל., א( בכלל, לבדוק שעובדי הבמה   ש:

 2הנלווי( האלה לפרויקט אכ� עובדי(? חו0 ממה שאמרת לגבי חשבוניות 

 3  והצהרות?

 4  א( אנחנו מדברי( על אלה שלא עומדי( על הבמה,   ת:

 5  כ�.   ש:

 6לא היתה לי שו( אפשרות חו0 מהתשלו( שה( קיבלו. לא נדרשתי ממנה שו(   ת:

 7  דבר. 

 8חנו נדבר על הביקורת. אני רוצה אני רוצה להציג בפני. תכתובת מייל, תיכ/ אנ  ש:

 9  להציג את, את הזכרת את זה כמה פעמי( אז סו/ סו/ הגענו. 

  10 

  11 

     12 
#>14<#  13 

 14  החלטה

  15 

  16 

   17 

 18  .456הוגש וסומ� ת/ 

  19 

 20  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  21 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  22 

  23 

 24קוד( כל אני אבקש שתסתכלי על המייל ותגידי מי  . וג(,�29.4.15, מ10ארז דפנה   ש:

 25  כתב את המייל הזה. 

 26  פה מאת המופע אני לא יודעת מי זה.   ת:

 27לא, אבל יש פה שולח "ראשלה ליברמ� , שלו( נלי הטלפו� של. סגור" מי כתב את   ש:

 28  זה?
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 1  זה אני.   ת:

 2  זה את.   ש:

 3לאנשי( כס/. אנחנו  זה התקופה שאני חיפשתי אותה כי נודע לי שהיא לא שילמה  ת:

 4  לא ואז אמרו לנו שהיא נפטרה. 

 5  רגע, ואז אמרו לכ( מה?  ש:

 6  שהיא נפטרה.   ת:

 7  שהיא נפטרה.   ש:

 8  והתברר שאח שלה נפטר.   ת:

 9אני רוצה להפנות את תשומת ליב. למייל הזה שאת כותבת לנלי, את כותבת לנלי   ש:

 10  אבל בעצ( את מדברת, תסתכלי בעמוד השני, 

 11  כ�.   ת:

 12, את מבקשת ממנה כל מיני דברי( ובי� היתר תעודת עוסק מורשה, 1סעי/ מספר   ש:

 13טופס אישור לניכוי מס וטופס על ניהול פנקסי חשבונות ברשומות של פולקוב 

 14ואלריה. פרויקט בוא נרקוד עד אור הבוקר. עכשיו, זה פרויקט שוואלריה פולקוב, 

 15  למה את פונה לנלי?

 16, היא ואיגור ריז טיפלו בפרויקטי( של פולקוב, כמו כי נלי טיפלה בכלל הפרויקט  ת:

 17  מנהלי פרויקטי(. 

 18עכשיו, אני, תיכ/ נדבר על הביקורת הזאת בצורה מפורטת אבל לפני כ� אני רוצה   ש:

 19להציג בפני. אסופה, זה תכתובת שקשורה למייל הזה שיהיה בפני., תסתכלי, יש 

 20  . 3.2.15, 83פה את כל הטבלאות האלה. זה אסופה ליזו כה� 

 21  מה זה אסופת מיילי(?  כב' הש' לוי:

 22  כ�, זו אסופת מיילי(.   עו"ד קוקוי:

  23 

     24 
#>15<#  25 

 26  החלטה

  27 

  28 

   29 

 30  .457הוגש וסומ� ת/ 

  31 

 32  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  33 
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�  שופט, לוי ירו

  1 

 2הראשו� בסדרה, אי. את קשורה קוד( כל השאלה היא ואני מפנה אות. למייל   ש:

 3  למיילי( האלה?

 4אני מכותבת, זה כבר טיפול של הלשכה המשפטית של משרד הקליטה ואני רק   ת:

 5  מכותבת. 

 6  עכשיו, ספרי על הביקורת הזאת, מה קרה ש(? קוד( כל ממה זה התחיל?  ש:

 7  מה?  ת:

 8  ממה זה התחיל? זה ביקורת,   ש:

 9אני מיד הודעתי את זה לרונית ואני בדר. כלל ברגע שהתקשרו אלי שתי אומניות,   ת:

 10דיברתי ע( רונית. רונית ביקשה לעשות תיק בקשה, תשלומי( וביקשה ליצור 

 11קשר ע( נלי, אז כבר לא היתה לנו, ורונית כא� כותבת מכתב לבקרה ללשכה 

 12  שהתקיימה ביקורת בעבר ונודע לנו שגברת נלי,

 13  אושפזה?  ש:

 14שהיא לא בחיי(, ככה אמרו לנו, אני כבר לא זוכרת כ. ידענו שהיא אושפזה וכו'   ת:

 15  מאיפה זה בא. זהו. ושו( דבר ממני לא היה דרוש יותר מזה, מלהעביר את התיק. 

 16  אני רוצה להפנות אות., כי זה מייל שמגיע אלי., אני רוצה להפנות אות.,  ש:

 17  זה לא מייל שמגיע אלי, זה מייל שאני מכותבת.  ת:

 18  כותבת. את רואה? מאת ראשלה ליברמ�,  לא, זה מייל שאת כבר  ש:

 19  כששלחתי לה( את התיק, כ�.   ת:

 20אז זהו, אני רוצה שתסתכלי על מה שמצור/ למייל הזה, זה טבלאות שמתחילות   ש:

 21, מה זה 27.11, יש טבלה אחר כ. של מופע 29.11, יש טבלה כתוב מופע 3מעמוד 

 22  הטבלאות האלה?

 23ול( לאנשי( כס/, ביקשתי וה( טענו הטבלאות האלה ברגע שנודע לנו שלא ש  ת:

 24איגור ריז טע� שכ� שילמו כס/ ואני אמרתי לו שאני רוצה שיעשו לי טבלה של כל 

 25  המשתתפי(, כמה ה( קיבלו, הצהרה ובאיזה תארי. הצ'ק יצא. 
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 1הצ'ק יצא. אני רוצה להפנות אות. פה, כי זה ג( דוגמא טובה, זה עמוד כתוב עליו   ש:

 2תו. הנה, זה תצהיר, הוא אומנ( לא, זאת אומרת הוא , תיכ/ אני אמצא או608

 3  לא, אי� בו מידע, זה רק הטופס, מה זה התצהיר הזה? מה זה הטופס הזה?

 4הטופס הזה מצור/ לצ'ק שאנחנו קיבלנו, ש(, ש( משפחה, כמה האומ� קיבל   ת:

 5  כס/, כמה ניכו לו כס/ וש( הפרויקט וש( הגו/. 

 6  ואז התצהיר הזה מוגש למי?  ש:

 7  לי, ע( דו"ח ביצוע, ע( צ'ק, צילו( צ'ק. א  ת:

 8  עכשיו, אני רוצה להפנות אות. לטבלה אחרונה אחרונה,   ש:

 9  פה?  ת:

 10  כ�.   ש:

 11  זו?  ת:

 12  מתחילה בעמוד לפני אחרו� אני חושבת.   ש:

 13  , כ�?457הטבלה האחרונה בת/  כב' הש' לוי:

 14  כ�, אנחנו עדיי� פה.   ש:

 15  כ�.   כב' הש' לוי:

 16  י היא שונה מכל הטבלאות הקודמות. מה זו הטבלה הזאת? כ  ש:

 17זה רשימת, זה ביקשה רונית שאנחנו עוד פע( נעבור על הרשימה ועוד פע( נדבר   ת:

 18ע( כל האומני( הא( קיבלו כס/ כי בטבלה אחת ה( כותבי( צ'קי( ושה( שילמו 

 19כס/, האנשי( אומרי( שלא. התקשרנו לכל אחד מהמשתתפי( וקיבלנו מידע 

 20  ( קיבלו. וכתבנו פה בהערה מי קיבל, מתי. כמה ה( קיבלו ומתי ה

 21ואחרי שעשית את כל הבדיקות האלה, מילאת את כל הטבלאות, העברת את זה   ש:

 22  לקלאודיה כפי שאמרת, 

 23  לרונית, בדר. כלל לרונית.   ת:

 24  לרונית. כיצד הסתיימה הביקורת?  ש:

 25  לא יודעת. אני,   ת:

 26  את יכולה קצת להגביר את קול. כי נראה לי שפשוט לא נקלט.   ש:

 27  אתה שומע? כ�? ג( אני שומע. כ�.   כב' הש' לוי:

 28  אילו תלונות נוספות, א( בכלל,   ש:

 29  לא.   ת:

 30  קיבלת או שמעת על אברורה?  ש:

 31  אה, לא.   ת:

 32  , 269אני רוצה, אני רוצה להציג בפני. ת/  ש:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018יוני  11  

  

 2414

 1  תלונות נוספות קיבלנו על אברורה? זנחת( את השאלה? אילו  כב' הש' לוי:

 2  היא אמרה לא.   עו"ד קוקוי:

 3  לא? רק תלונה אחת של שתי אומניות שלא קיבלו כס/? זהו?  כב' הש' לוי:

 4העולי( החדשי( מאוד מפחדי( להגיד קיבלו או לא קיבלו, למשתתפי( בהרבה   ת:

 5  פרויקטי(, 

 6  את עולה חדשה?  כב' הש' לוי:

 7כבד אבל אני לא. וה( הרבה פעמי( לא זכרו באיזה  לא, אני לא. יש לי מבטא  ת:

 8  פרויקט ה( השתתפו ומתי, 

 9  כ�.   כב' הש' לוי:

 10לכ� ה( לא אמרו לנו א/ פע( שיש בעיה ע( קבלת כס/ כי אני לא יודעת א( יש   ת:

 11בעיה כזאת. יש לי מידע רק משתי הבנות האלה, משתי העולות החדשות, שו( 

 12  דבר חו0 מזה לא ידוע לי. 

 13  זו תשובה לשאלה א( אלה התלונות היחידות על אברורה?  ש' לוי:כב' ה

 14  כ�.   ת:

 15  אז למה זה קשור לזה שעולי( חדשי( פוחדי( להגיד?  כב' הש' לוי:

 16  ה( לא תמיד זוכרי( באיזה מופע ה( השתתפו,   ת:

 17  אולי אי� סיבה להתלונ�.   כב' הש' לוי:

 18בסו/ השנה ואז כל הגו/ ת� לי להסביר ל. משהו. אנחנו מקבלי( לפעמי( תקציב   ת:

 19מחויב לסיי( את הפרויקט מש. חודשיי(, ה( עושי( מופעי( יו( יו( בכל 

 20המקומות כדי לעשות מופע וכדי לקבל את הכס/. אחרת ה( לא יקבלו א( הופעה 

 21לא תתקיי( ויש מופעי(, ה( עושי( מופעי( בכל מיני מקומות בכל האר0, מה 

 22בדימונה וזה בנתיבות, בכל המקומות, שטוב בפרויקטי( האלה שזה במטולה וזה 

 23אנשי( לא תמיד זוכרי( באיזה מופע ה( השתתפו, א( ה( לא כתבו. לכ� ה( 

 24אומרי( תמיד שאנחנו קיבלנו את כל הכס/. זה מידע שיש לנו למרכז לקליטת 

 25  אומני( עולי(, אני א/ פע( לא עסקתי בזה, המזכירה היתה מתקשרת ובודקת. 

 26רת לי שזה שלא קיבלת תלונות קשור בזה שעולי( חדשי( פוחדי( וכשאת אומ  כב' הש' לוי:

 27  להתלונ� את אומרת שאולי היתה סיבה אחרת שלא היו תלונות. 

 28  א/ פע( לא אמרו לי שלא קיבלו. חו0 מבמקרה הזה.   ת:

 29  אבל יש ל. סיבה לחשוב שהיה על מה להתלונ� בכלל?  כב' הש' לוי:

 30  אני חושבת שלא.   ת:

 31  אז זה לא קשור לזה שה( פחדו להתלונ�?לא.   כב' הש' לוי:
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 1אני לא חושבת, ה( קיבלו כס/ וה( היו מאוד שמחי( שה( היו משתתפי(   ת:

 2  בפרויקטי(. 

 3  טוב, כ�.   כב' הש' לוי:

 4, כתוב מעל הטבלה לידי ארז מראשלה, את 269אני רוצה להציג בפני. את ת/  ש:

 5  רואה? בכתב יד. 

 6  איפה?  כב' הש' לוי:

 7   .269  עו"ד קוקוי:

 8  אי� לכ( עותק בשבילי? העוזרת שלי לא פה. היא בנתה עליכ(. כ�.   כב' הש' לוי:

 9  ארז התקשר אלי וביקש לעשות את הטבלה,   ת:

 10  מי?  כב' הש' לוי:

 11  אני מילאתי לו את הטבלה.   ת:

 12  מי זה ארז?  ש:

 13  החוקר.   ת:

 14  החוקר. אוקי. עכשיו, אי. ידעת לאיזה פרויקטי( צרי. להכניס לטבלה?  ש:

 15  א נת� לי שמות. הו  ת:

 16  הוא נת� ל. שמות של מה?  ש:

 17  הוא נת� לי שמות של איזה פרויקטי( הוא רוצה לדעת, להעביר לו מידע.   ת:

 18  לפי פרויקטי( או לפי חברות?  כב' הש' לוי:

 19  לפי חברות, כ�.   ת:

 20  אז אלה כל הפרויקטי( שכל החברות האלה עשו?  כב' הש' לוי:

 21  כ�.   ת:

 22  בשני( האלה?  כב' הש' לוי:

 23  כ�.   ת:

 24אני רוצה רק להציג בפני., את זה תחזיקי בינתיי(. אני רוצה להציג בפני. בוא   ש:

 25  נקרא לזה אסופת מסמכי(, 

 26  פרויקטי( בשנה? �2זה לא היה מוגבל ל  כב' הש' לוי:

 27  פרויקטי(.  �2פרויקטי(. אי� פה יותר מ �2כ�, זה מוגבל ל  ת:

 28  , אברורה הפקות 2006למשל אני רואה   כב' הש' לוי:

 29  פרויקטי(.  2  ת:

 30  כל אחד זה לא פרויקט נפרד? �26. 25.12  כב' הש' לוי:

 31  ה( קיבלו,   ת:

 32  אדוני מתכוו� לתארי. האירוע?  עו"ד קוקוי:
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 1  כ�, לתארי. הפרויקט,   כב' הש' לוי:

 2תארי. האירוע זה שני ימי(, יומיי(, פרויקט ראשו� היה יומיי( אני אפילו הייתי   ת:

 3  ביומיי( האלה ש( כי נשארתי בנצרת. 

 4  ?2006  כב' הש' לוי:

 5  . 2006  ת:

 6  את זוכרת?  כב' הש' לוי:

 7  לא, יש לי קרובי משפחה ש(.   ת:

 8אני רוצה להציג בפני. את אסופת המסמכי( שמתייחסת לעמותה אגודה   ש:

 9  ישראלית למע� ילדי( עולי(. 

  10 

     11 
#>16<#  12 

 13  החלטה

  14 

  15 

   16 

 17  .458הוגש וסומ� ת/ 

  18 

 19  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  20 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  21 

  22 

 23  . 2009פרויקטי( של שנת   ש:

 24  סיימת( ע( המוצג הזה?  כב' הש' לוי:

 25  לא, לא, אני עוד אחזור אליו.   עו"ד קוקוי:

 26  אוקי.   כב' הש' לוי:

 27, עכשיו תסתכלי 11.2.15, 2האסופה הזאת היא מארז דפנה האסופה הזאת, אני,   ש:

 28  בבקשה על המסמכי( האלה. קוד( כל מה זה הד/ הראשו�?
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 1הד/ הראשו� זה הד/ הפנימי שאני עבדתי איתו ולא הייתי מביאה אותו אפילו   ת:

 2  לוועדה, זה ד/ פנימי כזה. 

 3מסמכי(, זה עכשיו, אני רוצה לעשות שוב פע( א( אנחנו מסתכלי(, תדפדפי ב  ש:

 4  מה זה? באופ� כללי מה זה האסופה הזאת?

 5  זכאי(.  �20אנשי( ו 39זה פרויקט רגיל, פרויקט מחול ע( משתתפות של   ת:

 6אני רוצה להפנות אות. לד/, אני אגיד ל. איפה הוא, זה ד/ לפני האחרו�. באסופה   ש:

 7  הזאת.

 8  ?458בת/  כב' הש' לוי:

 9'. קוד( כל מי חתו( על הד/ הזה? 2009 כ�. שהוא נקרא 'ניהול פרויקטי( בשנת  ש:

 10  אלי זרחי� מי זה?

 11  כמו שכתוב פה יושב ראש העמותה.   ת:

 12  עכשיו,   ש:

 13לא, זה לא הוא, כנראה שהוא זה שהגיש את הבקשה. שניסה להגיש את הבקשה,   ת:

 14רק שאנחנו כנראה שהבקשה לא היתה תקינה ואז פניתי אליו, הוא לא ידע על מה 

 15איתי, א( אני זוכרת נכו� זה היה הוא ואז אני אמרתי שאני  אני מדברת, לא דיבר

 16רוצה לדבר רק ע( איש קשר מקצועי. וביקשתי, הוא שלח אלי את איגור ריז, 

 17איגור ריז התקשר ואמרתי לו אני לא יכולה לקבל את, כי זה לא הגו/ של., אני 

 18ת רוצה מכתב מהגו/ שאתה זה שתטפל בפרויקט ונתתי לו ניסוח אי. לנסח א

 19  המכתב. 

 20  הוא היה מקצועי איגור ריז?  כב' הש' לוי:

 21  כ�.   ת:

 22  כ�?  כב' הש' לוי:

 23  מבחינת להגיש את הבקשות, כ�, זה היתה הגשת בקשה.   ת:

 24  יותר טוב מדולבופובסקי?  כב' הש' לוי:

 25דולבופובסקי לא הגיש א/ פע( בקשה, דולבופובסקי רצה לעזור לאנשי( לעשות   ת:

 26  דו"חות ביצוע. 

 27  רק דו"חות ביצוע? הוא לא עזר לה( לנסח בקשות?  לוי:כב' הש' 

 28  אי� לי מושג מה שהוא עשה נוס/ לזה. אבל דו"חות ביצוע אני יודעת,   ת:

 29  לא נתקלת במקרה שאנשי( אמרו ל. שדולבופובסקי עזר לה( לנסח בקשות?  כב' הש' לוי:

 30  לא זוכרת.   ת:

 31לבופובסקי זה היה רק על דו"חות זאת אומרת שכל מה שסיפרת לי מקוד( על דו  כב' הש' לוי:

 32  ביצוע? לא דו"חות, לא בקשות?
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 1  כ�, אני דיברתי על דו"חות ביצוע.   ת:

 2שזאת הטבלה שאת הפקת, תסתכלי על  269אני רוצה שתסתכלי שוב פע( לת/  ש:

 3  האירועי( והגופי( והשאלה שלי מול מי את עבדת בפרויקטי( האלה? 

 4  ז. בכל הפרויקטי( זה היה מול איגור רי  ת:

 5  ?269אנחנו מדברי( על ת/  כב' הש' לוי:

 6  כ�. כ�.   עו"ד קוקוי:

 7  כולל שה( לא של אברורה?  כב' הש' לוי:

 8  למה? ג( אברורה.   ת:

 9  לא, אני שואל מה שה( לא של אברורה.   כב' הש' לוי:

 10  כ�.   ת:

 11  ג( איגור ריז?  כב' הש' לוי:

 12  כ�, הוא עזר.   ת:

 13  עולי( זה איגור ריז?אגודה ישראל למע� ילדי(   כב' הש' לוי:

 14  כ�, ג( פולקובה,   ת:

 15  ומגדלי אור?  כב' הש' לוי:

 16  צרי. לבדוק,   ת:

 17  אז אי. את אומרת שהכל זה איגור ריז.   כב' הש' לוי:

 18  לא, לא, אני,   ת:

 19  תחליטי, או שצרי. לבדוק או שהכל איגור ריז.   כב' הש' לוי:

 20  אני זוכרת, אני חושבת שזה היה איגור ריז,   ת:

 21  אז אי. הוא קשור?  וי:כב' הש' ל

 22  יש נגיד מגדל אור אני חושבת שזה ג( איגור ריז. כ�.   ת:

 23  אי. הוא קשור?  כב' הש' לוי:

 24הוא היה מנהל פרויקט ש(. למה ה( לקחו אותו אני לא יודעת, הוא לא היה, הוא   ת:

 25  היה איש מקצוע. 

 26  ופוליקובה ולריה?  כב' הש' לוי:

 27  ולריה ג(.   ת:

 28  ר?ואלי יאי  כב' הש' לוי:

 29  אלי יאיר לא היה לי גו/ כזה.    ת:

 30  אני חושבת שיש ש( אחד כזה.   ש:

 31  תראו לה.   כב' הש' לוי:

 32  זה בעמוד השלישי.   ש:
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 1  , לא זוכרת. 2007אה, לא קיבל, קיבל? לא זוכרת,   ת:

 2אל תלכי לשו( מקו(,  269אני רוצה להציג בפני. אפרופו שוב פע( תסתכלי על   ש:

 3  .29.4.15, 19מיילי(, ארז דפנה אני רוצה להציג ל. תכתובת 

 4  חדש?  כב' הש' לוי:

 5  כ�, חדש.   עו"ד קוקוי:

  6 

     7 
#>17<#  8 

 9  החלטה

  10 

  11 

   12 

 13  .459הוגש וסומ� ת/ 

  14 

 15  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  16 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  17 

  18 

 19  ומצורפת טבלה? מי כותב את המייל שהוא באמצע הד/ "שלו( קלאודיה"  ש:

 20  אני.   ת:

 21את. עכשיו, אני רוצה להפנות אות., זאת אומרת את כותבת במייל הזה מתחת   ש:

 22  לטבלה "לפי כל המסמכי( שלי שול( לעמותה", מדובר בעמותה של,

 23  אגודה ישראלית,   ת:

 24"למע� ילדי( עולי(" את כותבת "לפי כל המסמכי( שלי שול( לעמותה עבור   ש:

 25  . 2012את כותבת, שוב פע(, את כותבת את זה באוקטובר " זה מה ש2008�2009

 26  כ�.   ת:
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 1יש פרויקט בחלק  2, תיכ/ אנחנו נגיע, הנה, בעמוד 269עכשיו תסתכלי בבקשה בת/  ש:

 2העליו� של הטבלה, פרויקטי( של אגודה למע� ילדי( עולי(, אני מסתכלת על 

 3  כתוב שהוא לא שול(. את רואה?  2009הפרויקט האחרו� של 

 4  כ�.   ת:

 5  , �2012אז את יכולה להסביר מדוע ב  ש:

 6העמותה היתה בביקורת של רש( העמותות והמרכבה חסמה את התשלו(.   ת:

 7  עכשיו, אני רק מביאה, 

 8  מה חס( את התשלו(?  כב' הש' לוי:

 9  רש( העמותות. היתה ביקורת של רש( העמותות.   ת:

 10  כ�.   כב' הש' לוי:

 11בות ואנשי החשבות מבצעי( את אני רק מביאה את המסמכי( לתשלו( לחש  ת:

 12התשלומי(. כנראה שה( לא שילמו וכא� יש הסבר למה ה( לא שילמו שה( היו 

 13בבדיקה, בביקורת. עכשיו, הביקורת הסתיימה, יש עוד מכתב השני וכנראה שה( 

 14נמצאו בסדר ואז כנראה ה( פנו לקלאודיה על העברת התשלו( והיא מבקשת 

 15מרכבה, עכשיו לי אי� גישה לכ� אני כתבתי לה ממני לבדוק הא( זה עדיי� פתוח ב

 16  שרק בחשבות יכולי( לבדוק את זה. 

 17של  2אני רק אציי� אדוני שכשהעדה אמרה כא� יש הסבר אז היא הפנתה לעמוד   ש:

 18או מהטבלה  �2012. אז איפה המידע יותר מעודכ�? בתכתובת הזאת מ459ת/

 19  שהוצאת בשביל?

 20  לא זוכרת. אני מזמ� לא ליד המסמכי(, אני לא זוכרת.   ת:

 21אני רוצה שנחזור ונדבר קצת על עמותת מגדל אור ועל אלכס מגידו והצגתי ל.   ש:

 22תכתובת ע( אלכס מגידו ולגבי האחוזי( של העולי( המשתתפי(. באופ� כללי, 

 23  מה היתה המעורבות של אלכס מגידו בהגשת דו"חות ביצוע?

 24ראיתי אותו והוא לא הגו/ היחיד שאני לא רואה, לפי הנוהל אפשר  אני א/ פע( לא  ת:

 25להגיש פרויקט דר. המייל ואפשר לשלוח אותו בדואר והרבה פעמי( אני לא 

 26מכירה את אנשי הצוות של העמותה או של הגו/, לא הכרתי אותו ואחרי התקרית 

 27  גור ריז. אני ביקשתי שיהיה לי איש קשר והוא העביר לי כאיש קשר, לא ארז, אי

 28  בסדר. אז התקרית היתה ע( אלכס מגידו?  ש:

 29  לא זוכרת.   ת:

 30  טוב. בסדר. אני סיימתי אדוני.   ש:

 31  בבקשה, חקירה נגדית לעור. די� אדרת.   כב' הש' לוי:

 32  תעני לשאלות, כ�.   עו"ד קוקוי:
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 1  אני לא אמצא מה שאני,   העדה:

 2   אני אעזור ל. במידת הצור., יש ל. עור. די�.  עו"ד קוקוי:

  3 

 4  העדה משיבה בחקירה נגדית לשאלות עו"ד ג. אדרת: 

 5  היית רכזת וועדת ארבעה, נכו�? 2007או  2006שלו( גברת ליברמ�. את משנת   ש:

 6  . �2003מ  ת:

 7  , ועד מתי?�2003מ  ש:

 8  . 2016עד   ת:

 9  שיצאת לפנסיה?  ש:

 10  כ�.   ת:

 11  בעקבות החקירה ולאחר החקירה המשכת בתפקיד?  ש:

 12  כ�.   ת:

 13  ת.? לא השעו אות.? לא נקטו נגד. באיזה שה( הליכי(, נכו�?לא פיטרו או  ש:

 14  לא.   ת:

 15בנושא הזה שנחקרת עליו היו(, את נחקרת במשטרה באזהרה, נכו�? הזהירו   ש:

 16  אות. שאת חשודה וג( היית עצורה. 

 17  כ�.   ת:

 18  נכו�?  ש:

 19  אבל, כ�. כ�.   ת:

 20אותה מאוד  בהודעות של. לפני שגבו הודעות, הזהירו אות., רשימה ששומעי(  ש:

 21מפחידה, חשודה בשוחד, במרמה, בקשר לביצוע פשע, רישו( כוזב, עבירות מס 

 22  ועבירות נוספות. את דחית מכל וכל את החשדות האלה, נכו�?

 23  כ�.   ת:

 24ועמדת על זה שאת פעלת בצורה מקצועית, ביושר, ולא עשית שו( דבר חריג, נכו�?   ש:

 25  עמדת על זה לכל אור. הדר.. 

 26  נכו�.   ת:

 27  ימי( ישבת במעצר.  3היית עצורה ג( בפרשה הזאת   ש:

 28  נכו�.   ת:

 29  אני מניח שזו תקופה מאוד קשה בחיי. שהשאירה איזה שהוא צל אפל, נכו�?  ש:

 30  נכו�.   ת:
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 1ולמרות שישבת במעצר ולמרות החקירות, חקרו אות. מספר פעמי( בצורה די   ש:

 2עשית שו( דבר נוקבת, עמדת על דעת. שאת פעלת ביושר, בהתא( להנחיות ולא 

 3  חריג. 

 4  נכו�.   ת:

 5  ואת עומדת על זה ג( היו(.   ש:

 6  נכו�.   ת:

 7  התיק נגד. נסגר, לא הוגש נגד. כתב אישו(, נכו�?  ש:

 8  נכו�.   ת:

 9  ואת, כמו ששמענו כבר קוד(, המשכת בתפקיד עד פרישה לגמלאות, נכו�?  ש:

 10  נכו�.   ת:

 11ת חשודה בכ. בכ. עכשיו, את זוכרת שחקרו אות. באזהרה, הזהירו אות. שא  ש:

 12בכ. ואת אותה רשימה שהקראתי ל. קוד( ואת השבת להזהרה "אני לא עשיתי 

 13  כלו(", הכוונה לשו( דבר שלא בסדר, נכו�? את פעלת, 

 14  לפי הנוהל,   ת:

 15  לפי הספר, לפי הנוהל,   ש:

 16  לפי הנוהל.   ת:

 17אי( לפי ההנחיות ולא עשית שו( דבר בעיני. לא תקי�, חריג, לא בסדר, בכל הנוש  ש:

 18  האלה שנחקרת עליה( ג( במשטרה וג( היו(. 

 19  נכו�.   ת:

 20את מעול( את נשאלת על זה ואת אישרת בחקירות, את מעול( לא קידמת   ש:

 21  פרויקטי(, נכו�?

 22  לא.   ת:

 23  את מעול( לא נתבקשת לקד( פרויקטי(?  ש:

 24  לא.   ת:

 25  לא היה ל. סמכות לעשות את זה?  ש:

 26  לא.   ת:

 27  מה שאני אומר?כשאת אומרת לא, את מאשרת את   ש:

 28  נכו�.   ת:

 29אוקי. עכשיו, כשאנשי( שרצו לגשת לפרויקטי( רצו לקבל אינפורמציה, רצו   ש:

 30  לקבל סיוע, הדלת של. היתה פתוחה, נפגשת ע( אנשי(, נפגשת ע( גופי(, 

 31  נכו�.   ת:

 32  עזרת לה(, סייעת לה(.   ש:
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 1  זה חלק מהתפקיד.   ת:

 2  זה חלק מהתפקיד של..   ש:

 3  נכו�.   ת:

 4  סבירה מה הקריטריוני(, מה הזכויות, אי. מקבלי( סיוע, נכו�?היית מ  ש:

 5  נכו�.   ת:

 6  אבל את בגדר של, בלי לפגוע ב., בגדר פקידותי, אי� ל. סמכות לקבל החלטות.   ש:

 7  לא.   ת:

 8  נכו�?  ש:

 9  כ�.   ת:

 10  זאת אומרת, את לא מקבלת החלטות?  ש:

 11  לא.   ת:

 12  אנשי( שישבו וקיבלו החלטות? 3את לא חלק מאותה וועדה, מאות(   ש:

 13  לא.   ת:

 14  את היית מעי� מזכירת הוועדה.   ש:

 15  נכו�, ג( לא, ג( לא זה.   ת:

 16  הכנת לה( חומרי(,   ש:

 17  חומר ולא תמיד היינו אפילו יושבות אני והרכזת השנייה בוועדה.   ת:

 18  ל. לא היתה סמכות לקבל החלטות ומעול( לא קיבלת החלטות.   ש:

 19  לא.   ת:

 20  ת אומרת לא זה נכו�?נכו�? כשא  ש:

 21  נכו�.   ת:

 22עכשיו, למעשה בתחילת הדר. קראו לזה וועדת הארבעה אחרי זה ראינו שהיו ש(   ש:

 23  שלושה, נכו�?

 24  כ�.   ת:

 25  זה היתה מורכבת משני גופי(, משרד התרבות ומשרד הקליטה. נכו�?  ש:

 26  נכו�.   ת:

 27  וה( ביחד היה גו/ שנקרא מרכז לקליטת אומני( עולי(, נכו�?  ש:

 28לא ה( ביחד, ה( ביחד יצאו למכרז והמכרז, במכרז זכה חברת טלדור זכתה   ת:

 29  במכרז. 

 30והנושא שעסקו בו זה סיוע לאומני( עולי(, ה� פרטני וה� במסגרת של אירועי(,   ש:

 31  נכו�?

 32  נכו�.   ת:
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 1בהמש. משרד התרבות למעשה יצא מהתמונה ומי שהמשי. לתפעל את הפרויקט   ש:

 2  ו�?הזה זה היה משרד הקליטה, נכ

 3  נכו�.   ת:

 4עכשיו, בקשות לסיוע היו מגישי( גופי(, גורמי( שרצו לקבל סיוע ולמעשה אמרת   ש:

 5באופ� כללי ג( בהודעות של. שכל מי שהגיש בקשה ועמד בקריטריוני( והיה 

 6  תקציב, נענה. נכו�?

 7  נכו�.  ת:

 8  המטרה היתה לעודד, לעודד עולי(, נכו�? לעודד מופעי( כאלה,   ש:

 9לעודד את הגופי( לקיי( מופעי( כדי שהאומני( עולי( יעבדו  הכוונה היתה  ת:

 10  ויקבלו תמורת זה משכורת. 

 11עכשיו, בוועדה הזאת שנקראת וועדה הארבעה אבל בהמש. היא היתה וועדה של   ש:

 12  שלושה, נכו�? ישבו בה, 

 13  ג( שינו את הש(.   ת:

 14  אצלנו זה מופיע וועדת ארבעה. לפחות ככה זה התחיל, נכו�?  ש:

 15  כ�.  כ�,  ת:

 16  אז ישבו בה גברת קלאודיה כ0, נכו�?  ש:

 17  כ�.   ת:

 18  רונית ראוב�.  ש:

 19  כ�.   ת:

 20  מרינה,   ש:

 21  כ�.   ת:

 22  מי זו מרינה?  ש:

 23אני בדיוק תפקיד לא יודעת אבל זה, היא סגנית חשב בתחו( מיוחד, אבל ג(   ת:

 24  החשב הראשי ישב.

 25  ואת למעשה, ל. לא היתה החלטה בוועדה הזאת, נכו�?  ש:

 26  לא.   ת:

 27  וג( לא היית ממליצה.   ש:

 28  לא ממליצה אפילו.   ת:

 29  היית מארגנת חומר, מסדרת.   ש:

 30  החומר חודשיי( לפני זה היה עובר לחשבות ומאז שוכב ש( ומחכה לתקציב.   ת:

 31עכשיו, גו/ שעמד בקריטריוני( וארג� מופע היה צרי. להגיש מסמכי(, נכו�? דו"ח   ש:

 32  ביצוע?
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 1  כ�.   ת:

 2  שחתו( על ידי רואה חשבו� והגו/.שהוא כלל ד/ מסכ(   ש:

 3  נכו�.   ת:

 4  ונציג הגו/.   ש:

 5  נכו�. לא נציג, יושב ראש.   ת:

 6  יושב ראש, בעל סמכות.   ש:

 7  כ�, בעל סמכות.   ת:

 8והייתה ג( רשימה של אומני( משתתפי(, רשימה ע( הפרטי( שלה( והרשימה   ש:

 9  ג( היתה חתומה על ידי רואה החשבו�?

 10  נכו�. שלושה מסמכי(.   ת:

 11  מה?  :ש

 12  רשימת חשבוניות, רשימת אומני( והד/ המסכ(.   ת:

 13  והיה צרי. ג( לצר/ צילו( צ'ק ותצהיר של האומ�?  ש:

 14  נכו�.   ת:

 15  עכשיו, וצילו( של חשבונית.   ש:

 16  נכו�.   ת:

 17  עכשיו, כל המסמכי( האלה היו מגיעי( אלי.?  ש:

 18  למזכירה.   ת:

 19  למזכירה.   ש:

 20  של., לא? ולזה ג( היה צרי. את הדו"ח  כב' הש' לוי:

 21  סליחה?  ת:

 22  לזה היה צרי. ג( את הדו"ח של.?  כב' הש' לוי:

 23  כ�, אחרי זה אני בדקתי. אחרי, אולי אני לא הבנתי את השאלה.   ת:

 24באיזה שלב היה, למי היית מגישה את הדו"ח של עצמ.? הרי היית הולכת למקו(   כב' הש' לוי:

 25  אחוז,  �50המופע ומוודאה ש

 26  הייתי מצרפת לדו"ח תשלו(.   ת:

 27  זה הול. למזכירה ג(?  כב' הש' לוי:

 28לא. אחרי שהמזכירה היתה מקבלת את הדו"ח, היא היתה מעבירה אלי ג( לפי   ת:

 29תארי., לפי דקות, כי מי שהוא קוד( הגיש, מישהו אחרי זה, הייתי בודקת 

 30  ומעבירה לחשבות לבדיקה. 

 31  בצירו/ הדו"ח של..   כב' הש' לוי:

 32  �. נכו  ת:
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 1  כ�, סליחה.   כב' הש' לוי:

 2  מבחינת הבדיקה של., את היית בודקת את ההשתתפות של הזכאי(, נכו�?  ש:

 3  נכו�.   ת:

 4  האומני( הזכאי(.   ש:

 5  נכו�.   ת:

 6  מה לגבי השאר?  ש:

 7  לא נדרש ממני לפי הנוהל.   ת:

 8  ואז הסתמכת על מה? על תצהיר?  ש:

 9  על תצהיר ועל התשלו(, היה צ'ק.   ת:

 10  ר היה מצור/?איזה תצהי  ש:

 11תצהיר של המשתת/, ש(, ש( משפחה, תעודת זהות, שהוא קיבל סכו( כזה   ת:

 12  מסוי( ע( ניכוי א( היה ניכוי מס וש( הפרויקט וש( הגו/. 

 13  שהוא לא תצהיר ערו. כדי�. כ�.  457התצהיר בת/  כב' הש' לוי:

 14  בסדר, לא ערו. כדי�, כ� ערו. כדי�, זה מה שהיית( מקבלי(, נכו�?  ש:

 15  כ�.   ת:

 16  זאת אומרת היתה רשימת האומני( הזכאי( שאת היית,   ש:

 17  לא רק זכאי(, כל המשתתפי(.   ת:

 18קוד( כל, היו אומני( זכאי( שאת עברת ואישרת והכרת ופה היית מעורבת   ש:

 19  אישית, נכו�? לאישור של.. 

 20  לזכאי( כ�.   ת:

 21  תמיד?  ש:

 22  בזכאי(?  ת:

 23  כ�.   ש:

 24  בדיקת זכאי( נעשתה במשרד הקליטה.  ת:

 25  הבקרה.   ש:

 26  הבקרה אני.   ת:

 27לגבי השאר היו ממלאי( את אות( טפסי( ותצהירי( על השתתפות של אומני(   ש:

 28  או אנשי במה או אנשי מקצוע אחרי( שה( לא זכאי( אבל השתתפו באירוע. 

 29  נכו�.   ת:

 30  וה( היו ממלאי( את הטפסי( וג( סוג של תצהיר.   ש:

 31  נכו�.   ת:

 32  ועל פי זה הועברו התשלומי(.   ש:
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 1  נכו�.   ת:

 2עכשיו, שאת או את הבנת את התפקיד של., שאת צריכה לבדוק ולבקר פיזית את   ש:

 3  האומני( שה( אומני( שמגיע לה(, 

 4  הזכאי(.   ת:

 5  הזכאי(, נכו�?  ש:

 6  ככה כתוב בנוהל.   ת:

 7  אני לא בא אלי. בטענות, אני רק אומר.   ש:

 8  אני אומרת.   ת:

 9  הטפסי( כמו שדיברנו קוד(. ולגבי כל השאר ה( היו צריכי( למלא את   ש:

 10  כ�.   ת:

 11  וכל החומר היה מועבר למי? לוועדה?  ש:

 12  לא, לחשבות, אתה מדבר על הדו"ח ביצוע?  ת:

 13  כ�.   ש:

 14  לחשבות, לבדיקה.   ת:

 15  וא( לא היו שאלות ולא היו סימני שאלה, היו מאשרי(.   ש:

 16  נכו�.   ת:

 17רטנית, נכו�? את עכשיו, בקטע של האומני( הזכאי( הבדיקה של. היא בדיקה פ  ש:

 18  רואה אות(, את מכירה אות(, את מאשרת אות(. 

 19  אני מדברת אית( מאחורי הקלעי(.   ת:

 20בקטע של שאר אלה שהשתתפו במופע או לכאורה השתתפו את( מסתמכי( על   ש:

 21  אות( מסמכי( ותצהירי(, נכו�?

 22  כ�, לפעמי( היו מגיעי( אבל בדר. כלל רק על המסמכי(.   ת:

 23וא( מישהו החליט לזיי/ תצהיר, לזיי/ מסמ., את לא משטרה ולא בולשת ולא   ש:

 24  יכולה לדעת את זה. 

 25  לא נדרשתי.   ת:

 26את נותנת אמו� באלה שמארגני( את המופעי( שא( נותני( ל. רשימה ע(   ש:

 27  תצהירי( של אנשי( וע( תשלו( ששול( לה(, שה( לא מרמי( אות.. 

 28  כ�.   ת:

 29   וזו היתה נקודת המוצא.  ש:

 30  נכו�.   ת:

 31כשבאו אליכ( פע( באיזה שה( טענות לגבי, ראינו את זה קוד(, שני אומני(   ש:

 32  שלא קיבלו את מלוא התשלו( אז עצרת( את הנושא והעברת( את זה לבדיקה. 
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 1  נכו�.  ת:

 2  אגב, עד היו( זה כ.? עד היו( שעזבת?  כב' הש' לוי:

 3  עד שעזבתי, כ�.   ת:

 4את בכל התקופה שאת עבדת ובתקופה הרלבנטית פה וכשעסקת בפרויקטי(   ש:

 5שהיה קשור אליה( איגור ריז, כמו שנשאלת קוד(, את מעול( לא ידעת, לא הובא 

 6לידיעת., לא במפורש ולא ברמז על כ. שיש משתתפי( פיקטיביי( שלמעשה לא 

 7  השתתפו ורק שול( לה(. 

 8  לא.   ת:

 9  ולא ברמז, לא הובא לידיעת. לא במפורש   ש:

 10  לא, חו0 מהמקרה היחיד.   ת:

 11  חו0 מאותו מקרה של שתיי( שאמרו שלא קיבלו שכר.   ש:

 12  כ�, לא קיבלו שכר.   ת:

 13מעבר למקרי( האלה, א/ אחד לא הפנה את תשומת ליב., המסמכי( לכאורה   ש:

 14עמדו בקריטריוני(, שו( דבר לא עורר אצל. איזה שהיא תהיה או מחשבה 

 15  ו נלי, מרמי( אתכ(?שמישהו כא�, איגור א

 16  לא.   ת:

 17לגבי גברת קירשנבאו(, פאינה קירשנבאו(, בכל הנושא הזה שהעדת לא היתה   ש:

 18  לה שו( מעורבות, נכו�?

 19  אני לא הכרתי אותה.   ת:

 20  לא הכרת אותה מהנושאי( האלה בכלל?  ש:

 21  בכלל, עד שיצאתי מהמעצר וראיתי מי זאת.  ת:

 22  לא היתה לה שו( מעורבות?  ש:

 23  לא.  ת:

 24א פנתה? לא במישרי� לא בעקיפי�? לא ידעת בכלל על קשר כלשהוא א( קיי( ל  ש:

 25  שלה לנושאי( הללו?

 26  לא.   ת:

 27  כשאת אומרת לא את מאשרת את מה שאני אומר?  ש:

 28  מה שאתה אומר.   ת:

 29עכשיו, לגבי המגבלה של שני פרויקטי( בשנה. למעשה מפיק יכול לפנות בש(   ש:

 30  עמותות וגופי( שוני(, נכו�?

 31  כ�, זאת אומרת לפנות ע( המסמכי(.   ת:
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 1ואת, אני שואל עלי., ידעת שאיגור ונלי או לפחות איגור פונה לוועדה בש(   ש:

 2  עמותות שונות, נכו�?

 3  כ�.   ת:

 4  וזה היה תקי� ובסדר?  ש:

 5  כ�.   ת:

 6עכשיו, מבחינת נלי, את אמרת באיזה שהוא מקו( בהודעות של., הבעת תמיהה   ש:

 7רה מסרט� ולכ� התיק נסגר", את זוכרת? מי אמר? ואמרת "אמרו לי שנלי נפט

 8  אי. זה בא לידי ביטוי?

 9  לא זוכרת. זוכרת שאמרו והתברר אחר כ. שזה אח שלה.   ת:

 10עכשיו. את מבחינת. בכל הפעילות של. בנושא הזה של אומני( עולי(, שאני מניח   ש:

 11עוד הרבה שפה הדגישו את הקטע של איגור ונלי אבל ה( לא היו בני( יחידי(, היו 

 12  פרויקטי(, נכו�? שה( לא קשורי(. 

 13  בטח.   ת:

 14פה במשפט הזה מדברי( רק עליה( אז נוצר הרוש( שה( היו, יד( היתה בכל   ש:

 15  הפרויקטי(.

 16  פרויקטי( בשנה.  170לא, היה לנו עד   ת:

 17בכל הפרויקטי( שאת טיפלת בה(, הא( ראית איזה שהוא הבדל או הא( היה   ש:

 18  של. מול איגור ונלי לעומת גורמי( אחרי(?איזה שהוא הבדל בטיפול 

 19  עד המקרה של שתי האומניות, לא.   ת:

 20ומבחינת. שאת פעלת מתוק/ תפקיד. בנושאי( הללו, תאשרי לי שפעלת בתו(   ש:

 21לב, ביושר, ולא היה ל. שו( סיבות לחרוג מהנהלי( ולא חרגת מה( לפי מיטב 

 22  ידיעת. ושיקול דעת..

 23  לא חרגתי מהנהלי(.   ת:

 24  דה רבה. תו  ש:

 25חקירה חוזרת עור. די� חימי? אני רוצה רק לשאול אות. רק שאלה לגבי, קצת   כב' הש' לוי:

 26שני( את מסתובבת ש( בוועדות האלה,  15נגענו בזה וג( הסנגור נגע בזה. 

 27אחוז שה( לא, לא חשבת שיש בזה איזה  �50במופעי( האלה. ואת רואה את ה

 28  ג( א( זה לפי הנהלי(? טע( נפג(? שזו איזה פרצה קוראת לגנב?

 29  אנחנו הרבה פעמי( העלינו את הנושא הזה,   ת:

 30  איזה נושא?  כב' הש' לוי:

 31  שאנחנו רוצי( לראות א( אנשי( מקבלי( כס/, אז רק על זה חשבנו.   ת:

 32  שמקבלי( כס/ ולא נותני( תמורה.   כב' הש' לוי:
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 1  א( באמת כס/, עד,   ת:

 2  אחוז? �50הכוונה ליתרת ה  כב' הש' לוי:

 3  כול(.   ת:

 4  לזה?  כב' הש' לוי:

 5  לא, לא היתרה.   ת:

 6  לא, אבל זה את בודקת, זה את רואה א( ה( נמצאי( או לא.   כב' הש' לוי:

 7ואז אני  שני(, קצת פחות, אנחנו היינו מקבלי( רק צ'קי(, 10כ�, אבל לפני איזה   ת:

 8ביקשתי תוספת לצ'קי( תצהירי(, זה היה באמת לפי בקשתי, שאני לפחות אדע 

 9  שהב� אד( קיבל את הצ'ק. וזה לא, 

 10  זה היה כדי לוודא שה( מקבלי( תשלו(?  כב' הש' לוי:

 11  כ�.   ת:

 12  ואני שואל מי שמקבל,   כב' הש' לוי:

 13  זה ג( היה צעד מאוד חזק לעשות את זה.   ת:

 14, זה יפה מאוד, אבל אני שואל על אנשי( שמקבלי( כס/ ולא עושי(, ולא הבנתי  כב' הש' לוי:

 15  תורמי( אולי. 

 16  אני לא חשבתי שזה אפשרי.   ת:

 17  אחוז לא נמצאי(, מה חשבת? �50אחוז ו 50זאת אומרת, את רואה, את בודקת   כב' הש' לוי:

 18  אבל יש הרבה עבודה מסביב, באמת הרבה עבודה.   ת:

 19  ל הזמ� עובדי(, זה מה שחשבת?אחוז כ �50ש  כב' הש' לוי:

 20שכול( עובדי( אבל עובדי( עבודה שונה, מישהו תופר בגדי(, מישהו שמיצר את   ת:

 21  הבגדי(, עיצוב בגדי(. 

 22טוב, בסדר. שאלות בעקבות השאלה? טוב. תודה. את משוחררת, אני מבקשת   כב' הש' לוי:

 23  שאפסוק ל. הוצאות?

 24  כ�.   ת:

 25  מאיפה את מגיעה?  כב' הש' לוי:

 26  אני מרמת השרו�.   ת:

 27  תעודת זיהוי.   כב' הש' לוי:

 28  . 011654605  ת:

 29  טוב, כמה עדי( נותרו?  כב' הש' לוי:

 30  עוד שלושה.   עו"ד אב� ח�:

 31  שחקירת( ארוכה?  כב' הש' לוי:
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 1פלוס מינוס, כ�. אני מערי. שהיו( יהיה לא יו( קצר. בעקבות דבריו של אדוני   עו"ד אב� ח�:

 2  בפע( הקודמת. 

 3  בסדר גמור. מי העדי(? בואי תיקחי את זה. מי העדי(?  :כב' הש' לוי

 4  ארז דפנה,   עו"ד אב� ח�:

 5  כ�.   כב' הש' לוי:

 6  צח דוד ואיל� ב� יוס/.   עו"ד אב� ח�:

 7  ומי הבא?  כב' הש' לוי:

 8  ארז דפנה?  עו"ד אב� ח�:

 9  הוא ארו. מבי�, העדות שלו?  כב' הש' לוי:

 10  היחס, החלק שלי לא כל כ., אני לא יודע כמה החקירה הנגדית תהיה?  עו"ד אב� ח�:

 11  את( חוקרי(?  כב' הש' לוי:

 12  כ�.   עו"ד וייס:

 13  עור. די� אדרת?  כב' הש' לוי:

 14  עוד לא החלטנו. נשמע מה יגיד בראשית.   עו"ד ג. אדרת:

 15  יכול להיות שלא תהיה חקירה?  כב' הש' לוי:

 16  יכול להיות.   עו"ד ג. אדרת:

 17טוב, אנחנו נעשה כעת הפסקה חצי שעה, ישיבת שופטי(. אני מסופק א( אני   לוי:כב' הש' 

 18  אצליח לשמוע אתכ( או שתמתינו לסו/ היו(. 

 19  עד איזו שעה אדוני?  עו"ד אב� ח�:

 20  אי� לי מושג. או שנדחה את זה ליו( אחר.   כב' הש' לוי:

 21  (המש. הקלטה)

 22  לו( ל.. אפשר? כ�. הדיו� מתחדש לאחר הפסקה. ש  כב' הש' לוי:

 23  שלו( אדוני.   מר דפנה:

 24  מה שמ.?  כב' הש' לוי:

 25  ארז דפנה.   מר דפנה:

 26אתה מוזהר להגיד את כל האמת ורק את האמת אחרת אתה תהיה צפוי לעונשי(   כב' הש' לוי:

 27  הקבועי( בחוק. תואיל להשיב לשאלות התובע. בבקשה. עור. די� אב� ח�. 

  28 

 29  אמת, משיב בחקירה ראשית לשאלות עו"ד אב� ח�:  העד, מר ארז דפנה, לאחר שהוזהר כדי� לומר

 30  תספר על עצמ., כמה שני( אתה במשטרה.   ש:

 31  שני( בשירות.  29אני   ת:

 32  באיזה תפקידי(?  ש:
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 1  תפקידי חקירות בעיקר. בעיקרו� ביחא"ה.   ת:

 2  מה היה התפקיד של. בזמ� החקירה?  ש:

 3  הייתי חוקר בצוות שטיפל בתיק.   ת:

 4חוקר בצוות שטיפל בתיק. אני מציג ל. קלסר ע( ניתוח פלטי שיחות שאתה   ש:

 5  ערכת. 

 6  אוקי.  ת:

 7  את כל הקלסר את( מבקשי( להגיש?  כב' הש' לוי:

 8  כ�.   עו"ד אב� ח�:

 9  את( מבקשי( לסמ� כל אחד מהמוצגי(?  כב' הש' לוי:

 10שזה נכו� לסמ� במקרה של פלטי שיחות, מכיוו� שזה יחסית לא הרבה אני חושב   עו"ד אב� ח�:

 11  כל אחד. 

 12  ואיל..  459אז תעשו את זה את(. זה מת/  כב' הש' לוי:

 13  נעשה את זה עכשיו ונגיש.   עו"ד אב� ח�:

 14  היה לנו כבר? 459  כב' הש' לוי:

 15  . 460כ�, זה   עו"ד קוקוי:

 16  נסמ� אות( ברצ/ ונמשי..   עו"ד אב� ח�:

 17  אני אסמ�.   עו"ד קוקוי:

 18  אות. שאלות.  אני בינתיי( אשאל  עו"ד אב� ח�: 

 19  ואיל..  460כ�, ת/  כב' הש' לוי:

 20  אני מבקש שתסביר כיצד ביצעת את הניתוח של פלטי השיחות שאנחנו רואי(.   ש:

 21טוב, מחקרי התקשורת הגיעו בצורה של קבצי( מחברת התקשורת ופשוט אתה   ת:

 22  מעלה את זה בקוב0 אקסל, אקסל, ועושה שאילתות. 

 23  י� מי למי?זה מחקר תקשורת ב  כב' הש' לוי:

 24בי� ראשלה, מחקרי תקשורת של מגוו� אנשי(, של נלי ואיגור, של, יש פה המו�   ת:

 25  אנשי(. 

 26  אוקי.   כב' הש' לוי:

 27בדקנו, בעצ( מה שאני בדקתי זה חיתו. שיחות בי� כל הגורמי( שהיו מעורבי(   ת:

 28  אצלנו. 

 29  ע( מסמכי( שקשורי( לוועדת הארבעה. אוקי. אני רוצה להציג ל. קלסר נוס/   ש:

 30כבודו, אני רק רוצה להעיר, יש פה הרבה חומר. יש חומר גל( ויש חומר גל(   עו"ד ג. אדרת:

 31מעובד. אז העיבוד של חומר הגל( כמוב� הוא רק לנוחות והקלה אבל מה שמחייב 

 32  זה חומר הגל(. 
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 go without saying.  1  כב' הש' לוי:

 2  בבקשה?  עו"ד ג. אדרת:

 3  ברור.   כב' הש' לוי:

 4  אני לא יודע מה ברור לא ברור.   עו"ד ג. אדרת:

 5  כרגע יש התנגדות להסכמה במתכונת שהוא מוצג?  כב' הש' לוי:

 6אני אדפד/ בזה ואראה אבל בעיקרו� בכפו/ להערה שלי אני חושב שלא, אבל אני   עו"ד ג. אדרת:

 7  עדיי� אסתכל. 

 8  בסדר גמור.   כב' הש' לוי:

 9ני רק אדגיש שהעברנו רשימה של כל המסמכי( שאנחנו הולכי( להגיש דרכו א  עו"ד אב� ח�:

 10  לחבריי לפני שבוע. 

 11  בסדר גמור, א( תהיה,   כב' הש' לוי:

 12  בסדר, מקבל ג( את ההערה.   עו"ד אב� ח�:

 13  אוקי.   כב' הש' לוי:

 14  כ�, איפה הגענו?  עו"ד אב� ח�:

 15  , זה האחרו�. 472סליחה, שכחתי. ת/  עו"ד קוקוי:

  16 

     17 
#>18<#  18 

 19  החלטה

  20 

  21 

   22 

 23  . 472עד ת/ 460קלסר פלטי השיחות הוגש וסומ� ת/

  24 

 25  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  26 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  27 

  28 
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 1  טוב, אני מסתכל, הקלסר השני אצל., כ�?  ש:

 2  כ�.   ת:

 3  לגבי המזכר הראשו�, תסביר לנו מה אנחנו רואי(?  ש:

 4זה מזכר שבו אני מציי� שקיבלתי מראשלה ליברמ� מסמ. מקורי שהיא הכינה   ת:

 5ושלחה לי קוד( לכ� בפקס והמסמ. סומ�. זה מסמ. שבו בעצ( היא ריכזה עבורנו 

 6  את כל האירועי( שאנחנו התעניינו בה(. 

 7  , מה אנחנו רואי( פה?474אוקי, לגבי המזכר השני, הוא סומ� ת/  ש:

 8  , מספרי( קצת שוני( פה  ת:

 9  זה עכשיו אני סימנתי, מסמ. השני ברצ/.   ש:

 10  אוקי. זה מזכר שמתעד שיחה שלי ע( ראשלה.   ת:

 11  אוקי. המזכר השלישי?  ש:

 12זה מסמ. שמתעד בדיקה שעשיתי, דיסק או� קי שאליו הועתקו קבצי מחשב   ת:

 13במהל. חיפוש ועשיתי חיפוש על פי מילות מפתח ואת התוצרי( כמוב� שצרבתי 

 14  מו שאני מציי�. על תקליטור, כ

 15  אוקי.   ש:

 16  הודפסו מיילי(.   ת:

 17  . 478/�ות 477, ת/476מעטפות. זה סומ� ת/ 3בהמש. אנחנו רואי( תמונה של   ש:

 18  כ�, זה מעטפות שנתפסו בתו. קלסרי( שהיו בוועדת ארבעה.   ת:

 19  מי תפס אות(?  ש:

 20  א( אינני טועה אנחנו היינו ש( בחיפוש ותפסנו.   ת:

 21  המסמכי( האלה? אוקי. למה לקחת את  ש:

 22כי זה היה רלבנטי לחקירה, כל המסמכי( האלה היו רלבנטיי( לחקירה, היו אלו   ת:

 23  אירועי( שהיו מעורבי( כפי שאני זוכרת חברת אברורה. 

 24  טוב, נגיש את זה ע( הסימוני(.  עו"ד אב� ח�: 

  25 

     26 
#>19<#  27 

 28  החלטה

  29 

  30 

   31 

 32  . 478עד ת/ 473ת/�הקלסר הוגש וסומ� מ 

 33  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 
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  1 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  2 

  3 

 4  .18.1.2015אוקי. אתה רואה בעמוד, במסמ. הראשו� זה מזכר מיו(   ש:

 5  כ�, זה מסמ. שמתעד בדיקה של מכשירי בלקברי ששייכי( לרמי כה�,   ת:

 6  ששייכי( ל?  כב' הש' לוי:

 7  שייכי( לרמי כה�.   ת:

 8  אוקי.   כב' הש' לוי:

 9מכשיר אחד לא נמצא כלו( ולכ� לדעתי החזרנו לו את המכשיר  ובמכשיר השני   ת:

 10כ� נתפסו כל מיני פלטי( שה( לדעתנו היו רלבנטיי( והפרטי( אני רואה פה 

 11  מצולמי(. 

 12  , מה בדקת( פה?5בדיקת מכשיר אייפו�  5.2.15אוקי. המזכר השני מיו(   ש:

 13כ�, ג(, אני רואה שבדקנו את תכולת המכשיר ולפי הממצאי( ואני רואה   ת:

 14  שהממצאי( מצורפי( פה, מסרוני(. 

 15  , 5.2.15אוקי. המזכר הבא מיו(   ש:

 16  תגידו את מספר המוצג.   כב' הש' לוי:

 17  כ�.   ש:

 18  כ�, אני רואה,   ת:

 19, המזכר הבא זה לא בפני אדוני 480כ�, רק שניה, מזכר של בדיקת אייפו� זה ת/  עו"ד אב� ח�: 

 20  עדיי�. 

 21  זה לא נמצא?  כב' הש' לוי:

 22לא, אני תיכ/ אסמ� את זה ואגיש את זה. אנחנו פה רצי( מהר. טוב, אז רגע, בוא   עו"ד אב� ח�: 

 23ד שניה, נגמור את הסימו�, אני אביא לאדוני עותק ונמשי.. אנחנו נסמ� את זה עו

 24  נעביר את זה ונמשי.. 

 25  הקלסר הזה מאיזה מוצג?  עו"ד ג. אדרת:

 26  . זה סומ�. ועכשיו יש לנו עוד אחד?478עד  473  כב' הש' לוי:

 27  כ�.   עו"ד אב� ח�:

 28  בעצ(.  490עד   עו"ד קוקוי:
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 1  . 490עד  479  עו"ד אב� ח�:

  2 

     3 
#>20<#  4 

 5  החלטה

  6 

  7 

   8 

 9  עד ת 473הוגש וסומ� ת/ 

  10 

 11  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  12 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  13 

  14 

 15  , 479טוב, אז המסמ. הראשו�, אני חוזר אית. שוב להתחלה, ת/  ש:

 16  ?�5.2.2015אתה מדבר על המסמ. מ  ת:

 17  , הראשו� בקלסר זה. 18.1.15לא,   ש:

 18  אוקי.   ת:

 19  בוא רק תגיד שוב בקצרה מה זה.   ש:

 20מכשירי בלקברי של רמי כה�, שני מכשירי(, באחד מה( נמצאו ממצאי( בדיקת   ת:

 21וה( נתפסי( פה אני רואה ובמכשיר השני לא נתפס כלו( והוא מוחזר, כפי שאני 

 22  זוכר. 

 23  ?5.2.15המסמ. הבא מיו(  480ת/  ש:

 24, כל המסרוני(, כל מה שסברנו שרלבנטי 5כ�. ג( בדיקה של מכשיר אייפו�   ת:

 25  י רואה. לחקירה נתפס פה אנ

 26  אוקי. כלומר מה שרלבנטי תפסת(.   ש:

 27  מה שרלבנטי נתפס. כ�.   ת:

 28  .481אוקי. המסמ. הבא ת/  ש:
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 1זה מזכר שרמי כותב אותו ואני מאשר. בעצ( שכפלנו לו את  �5.2.2015מזכר מ  ת:

 2  הדיסקי( שלו והחומר הועבר אליו, נשארו המקור אצלנו וההעתקי( הועברו לו. 

 3  . 7.5.14מיו(  482אוקי. מזכר הבא ת/  ש:

 4אוקי. זה מסמ. הבהרה בנוגע לסימו� מסמכי( בעדות של איגור, היתה טעות   ת:

 5  בסימו� ופה אני מציי� מה הסימו� הנכו�. 

 6  אני רואה שמצורפת פה הודעה של איגור, היא הוגשה?  עו"ד ג. אדרת:

 7  לא, זו אותה שאנחנו נצטר. להגיש אותה בהמש..   עו"ד אב� ח�:

 8  אי. תגישו בהמש. הודעה?  עו"ד ג. אדרת:

 9לא, אני אגיד תיכ/ מה, יש הודעה אחת שהוצגה לעד ובית המשפט ונת� החלטה   עו"ד אב� ח�:

 10  שכל מה שיוצג לעד יוגש. 

 11  אני לא יודע, בינתיי( זה לא, אי אפשר להכניס בדלת האחורית.   עו"ד ג. אדרת:

 12התיקוני( בסימו�, אי. אני  לא, אני לא מכניס בדלת האחורית, זה המזכר על  עו"ד אב� ח�:

 13  אגיש את המזכר. 

 14  אז תגיש את המזכר, לא יודע,   עו"ד ג. אדרת:

 15  אי. יהיה ברור על מה הוא מדבר?  עו"ד אב� ח�:

 16  מה זה משנה א( ההודעה לא קבילה?  עו"ד ג. אדרת:

 17  אני לא מגיש את ההודעה.   עו"ד אב� ח�:

 18פשר להכניס אותה בדלת אחורית ע( אני מתנגד אדוני. ההודעה הזאת אי א  עו"ד ג. אדרת:

 19  תיקוני( שלא אומרי( שו( דבר. 

 20  כ�.   כב' הש' לוי:

 21אי� לי התנגדות להוציא את ההודעה, ההודעה לא מוגשת פה כהודעה, זה מוגש   עו"ד אב� ח�:

 22  כחלק מהמזכר שהעד כתב. 

 23  מה זה כחלק? הודעה זה הודעה.   כב' הש' לוי:

 24  אי� בעיה, אנחנו,  ככה הוא הגיש את זה.  עו"ד אב� ח�:

 25  אתה יכול את כל התיק להגיש ע( מזכר, ונגמור את המשפט.   עו"ד ג. אדרת:

 26  לא, לא, לא את כל התיק. זה לא מוגש כהודעה, זה מוגש כדי זה,   עו"ד אב� ח�:

 27  אי� התנגדות, אי� וויכוח.  כב' הש' לוי:

 28  אי� התנגדות להוריד את זה.  עו"ד אב� ח�:

 29  אז ההודעה מוחזרת. בבקשה. כ�,   כב' הש' לוי:

 30יש ש( בהמש. את המוצגי( שהוא תיק� את הסימוני( שלה(, אז את זה אפשר   עו"ד אב� ח�:

 31  להשאיר. 

 32  בשביל הנספחי(?  כב' הש' לוי:
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 1  כ�, ההודעה עצמה אפשר להוריד.   עו"ד אב� ח�:

 2  אוקי. בבקשה. כ�.   כב' הש' לוי:

 3  . 483, ת/5.1.15טוב, המסמ. הבא, מזכר מיו(   ש:

 4  .5.1.15כ�, אני רואה   ת:

 5זה מזכר שמדבר על תפיסת מסמכי( במפעלי דובק, בוא תספר למה הגעת( לש(,   ש:

 6  מה היה ש(. 

 7  הגענו לדובק אחרי שבחקירה עלה שה( קנו את המלאי של הסיגריות שלא נמכרו.   ת:

 8  איזה סיגריות?  ש:

 9  סיגריות של דו� טבק.   ת:

 10  אוקי.   ש:

 11  ( את כל המסמכי( שקשורי( לתשלומי( שנעשו מבחינת(. הגענו לש(, קיבלנו ש  ת:

 12. שיחה ע( רואי גאל, מדוע דיברת ע( רועי? 484ת/ 19.4.15טוב, מזכר הבא מיו(   ש:

 13  מי זה?

 14  . 19.4.15רגע, שניה, אני עדיי� לא רואה את זה פה.   ת:

 15  . 484, ת/19.4.15כ�,   ש:

 16  כ�. זה מזכר, זה שיחה שלי איתו.   ת:

 17  אליו?למה התקשרת   ש:

 18רציתי לוודא איתו כמה דברי( שעלו בחקירה והוא לא היה באר0 כדי למנוע איזה   ת:

 19  שהוא שיבוש. 

 20  אני מתנגד למסמ. הזה אדוני.   עו"ד ג. אדרת:

 21  לאיזה מה(?  כב' הש' לוי:

 22. זה שיחה ע( רועי גאל, הוא לא עד פה, זה פרטי( שהוא מסר לחוקר באיזה 484ת/  עו"ד ג. אדרת:

 23  מסגרת? 

 24  טוב, זה המזכר, אני מניח מוגש רק לעצ( אמירת הדברי( ולא לאמיתות התוכ�.   הש' לוי: כב'

 25  מה זה עצ( אמירת הדברי(?  עו"ד ג. אדרת:

 26  הוא אומר שזה מה שהוא אמר לו, אי� לו,   כב' הש' לוי:

 27  תבקשו, תביאו.   עו"ד אב� ח�:

 28  אני לא מבקש שו( דבר, אני לא מבקש.   עו"ד ג. אדרת:

 29  לא, אני אומר, א( את( תבקשו נביא את רועי.   ח�:עו"ד אב� 

 30  את( מבקשי( לעשות את זה במסמ. הזה ראיה לאמיתות התוכ�?  כב' הש' לוי:

 31  לא. לזה שזו השיחה וזה מה שהוא אמר.   עו"ד אב� ח�:

 32  רק לעצ( אמירת הדברי(.   כב' הש' לוי:
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 1  אני לא מבי� אדוני, מה זה עצ( אמירת הדברי(?  עו"ד ג. אדרת:

 2הוא, העד הזה אומר שההוא העד הזה אמר לו את הדברי( האלה, בסדר, אמר.   ' הש' לוי:כב

 3  אפשר לעשות בזה שימוש? ברור שלא. 

 4  אני לא יודע, אז למה מגישי(?  עו"ד ג. אדרת:

 5  אני לא יודע. בסיכומי( יגידו לי.   כב' הש' לוי:

 6  כבודו, למה זה קביל?  עו"ד ג. אדרת:

 7  צ( האמירה.  כי זה רק לע  כב' הש' לוי:

 8  לעצ( האמירה, אי� ע( זה בעיה.   עו"ד אב� ח�:

 9בצורה הזאת של עצ( האמירה אפשר לעקו/ את כל חוק הסדר הדי�, מה זה עצ(   עו"ד ג. אדרת:

 10האמירה? א( אי אפשר לעשות בזה שימוש אז אי אפשר לעשות בזה שימוש. זה 

 11י( וזה רק לעצ( שהעד, אנחנו בדר. הזאת נעקו/, אנחנו נכניס אמירות של עד

 12  האמירה, לא לאמיתות התוכ�. אני מתנגד אדוני. 

 13  בסדר, שמעתי. כ�, תגידו רק.   כב' הש' לוי:

 14אני אומר שוב, זה מוגש רק לעצ( העובדה שהייתה שיחה וזה מה שהחוקר כתב   עו"ד אב� ח�:

 15  שזה מה שהוא שמע. 

 16  ומה תעשו ע( זה?  כב' הש' לוי:

 17פה כמה, שוב, אני לא רוצה כרגע לפרט. יש כמה אפשרויות, אני ג(  קוד( כל יש  עו"ד אב� ח�:

 18  לא חושב, 

 19  מה? אנחנו במשחק מחבואי(?  עו"ד ג. אדרת:

 20  זה לא משחק, זה לא מחבואי(,   עו"ד אב� ח�:

 21  תגיש את המסמכי( שהוא תפס פשוט.   עו"ד ג. אדרת:

  22 

     23 
#>21<#  24 

 25  החלטה

  26 

  27 

   28 

 29  אמירת הדברי� ולא לאמיתות תוכנה. יוגש כראיה א/ ורק לעצ�  484המסמ/ ת/ 

  30 

 31  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  32 
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�  שופט, לוי ירו

  1 

  2 

 3  כ�, הלאה.   כב' הש' לוי:

 4  . קבלת מסמכי(, 485, ת/23.3.15אוקי. מזכר הבא מיו(   ש:

 5  ? �19.4.15שעור. די� אדרת התנגד לו זה מלא, לא, אצלי המסמ.   כב' הש' לוי:

 6  כ�.   עו"ד ג. אדרת:

 7  . 484. אז זה ת/484אז לא סימנת( אותו בכלל ואת המסמ. הבא סימנת( ת/  כב' הש' לוי:

 8  אז.   עו"ד קוקוי:

 9  , נכו�?485זה ת/ 23.3.15בסדר, עכשיו   כב' הש' לוי:

 10  כ�.   עו"ד אב� ח�:

 11  בסדר. כ�. . 484בסדר, סימנת( אותו   כב' הש' לוי:

 12  קבלת מסמכי( מרואה חשבו� קדמי, מי זה רואה חשבו� עופר קדמי?  ש:

 13זה הרואה חשבו� של אלי זרחי� בעבודה למע� ילדי( עולי(. וביקשתי ממנו את   ת:

 14  מה שאני מציי� פה וכו', תלושי שכר וכו', אני רואה שמצור/ פה מה שהוא שלח. 

 15  . 486ת/ 24.8.14אוקי. מזכר הבא מיו(   ש:

 16  כ�, זה דו"ח פעולה.   :ת

 17  מה הפעולה שביצעת( פה?  ש:

 18  שיגרנו את נלי לפגישה ע( אלי זרחי�.   ת:

 19  את( בטוחי( שצרי. את זה? זה עכשיו קורס להבנת הנקרא? זה כתוב הדברי(.   כב' הש' לוי:

 20  מה?  עו"ד אב� ח�:

 21  מה הוא מוסי/? מה הער. המוס/ של הדברי( שלו? הדברי( כתובי(.   כב' הש' לוי:

 22שוב, זה לצור. הגשה, יכולי( להגיד אולי הוא לא כתב, אולי הוא לא היה ש(,   עו"ד אב� ח�:

 23  אולי לא כתב, 

 24  אבל נלי העידה על זה.   עו"ד ג. אדרת:

 25לא, אני אומר, אני מעיד דרכו מסמכי(, אני רק מוודא שבאמת מה שכתוב זה   עו"ד אב� ח�:

 26  באמת מה שהיה. 
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 1עשה את הפעולות שהוא מעיד עליה(? בשביל מה? אני לא  יש התנגדות שהוא  כב' הש' לוי:

 2  מדבר רק על המסמ. הספציפי הזה. 

 3  א( זה רק פעולות חקירה אי� התנגדות.   עו"ד ג. אדרת:

 4  אנחנו עוברי( ברצ/.   עו"ד אב� ח�:

 5  א( בדלת אחורית רוצי( להגיש אמרות של עדי( אנחנו מתנגדי(.   עו"ד ג. אדרת:

 6  ומרי ס/. כ�. לא, יש ש  כב' הש' לוי:

 7  בשביל זה צרי. לעבור אחד אחד.   עו"ד ג. אדרת:

 8  אנחנו רק מתנגדי(, חבריי העבירו רשימה של מאות מסמכי(,   עו"ד וייס: 

 9  לא יודע א( מאות.   עו"ד אב� ח�:

 10  אי מיילי(.  170אנחנו מתנגדי( לה( כא�, לא מאות? היו רק   עו"ד וייס:

 11  כשנגיע לאחד נדבר.   עו"ד אב� ח�:

 12  טוב, נתקד(.   הש' לוי: כב'

 13  , 18.6.14טוב, איפה הגענו עכשיו?   ש:

 14  . 487ת/  כב' הש' לוי:

 15  . 487ת/  ש:

 16איתור ד/ חשבו� של חברת אברורה שמתעד את העברת הכס/   �18.6כ�. מזכר מה  ת:

 17  מהחשבו� שנחשד לעד אותה עת של ברק רעות.  34,800של ס. 

 18  של מי?  ש:

 19  של חברת ברק רעות בע"מ.  ת:

 20  קי.או  ש:

 21  ד/ החשבו� סומ�.   ת:

 22  אי� בעיה. מזכר הבא,   ש:

 23  ?�7.4זה מ  כב' הש' לוי:

 24  כ�.   עו"ד אב� ח�:

 25  , כ�, זכ"ד של, 7.4  ת:

 26  . 488זה ת/  כב' הש' לוי:

 27  מזכר של שיחה ע( איגור ריז.   ת:

 28  .20.5.15אוקי. מזכר הבא,   ש:

 29  . 489ת/  כב' הש' לוי:

 30. הוא לא איתר איזה חשבונית, , שוב זכ"ד של שיחה ע( איגור ריז20.5.15  ת:

 31הוא לא איתר חשבונית כזו, היתה איזו  17,400חשבונית שיצאה לרמי כה� על ס. 

 32  תנועה כזו א( אני זוכר בחשבו� והוא לא איתר משהו כנגד זה. 
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 1  . 17.5.15טוב. מזכר הבא מיו(   ש:

 2  . 490זה ת/  כב' הש' לוי:

 3של אקסל של פירוט ההוצאות בדו� שוב שיחה ע( איגור ריז, לא איתר איזה קוב0   ת:

 4  טבק. 

 5  . 56ג( הוגש נ/ 20.5אדוני, רק המזכר מיו(   עו"ד וייס:

 6  אוקי. כ�.   כב' הש' לוי:

 7  .8.6.14מזכר הבא מיו(   ש:

 8  . כ�, מה איתו?491זה ת/  כב' הש' לוי:

 9  ג( של שיגור של נלי לדאוד. לדעתי בסו/ זה לא היה.   ת:

 10  כ�, כתוב.   ש:

 11  כ�.   ת:

 12  . 23.4.15מזכר הבא מיו(   ש:

 13  . 492ת/  כב' הש' לוי:

 14  כ�, בדיקת מיילי( של דאוד.   ת:

 15  מה עשית פה?  ש:

 16נבדקו כל המיילי( והוצאו על פי מילות מפתח כל מה שרלבנטי לחקירה. אני רואה   ת:

 17  שהכל מצור/ כא�. 

 18  טוב. ת� לי את הקלסר הבא.   ש:

 19  עד,  493זה ת/  כב' הש' לוי:

 20  חנו נגיש את זה כמוצג אחד, זה בעצ( מזכר של בדיקת המיילי( והמיילי(. זה אנ  עו"ד אב� ח�:

     21 
#>22<#  22 

 23  החלטה

  24 

  25 

   26 

 27  .493הוגש וסומ� ת/ 

  28 

 29  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 
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�  שופט, לוי ירו

  1 

  2 

 3  כ�.   כב' הש' לוי:

 4  מה אנחנו רואי( פה?  ש:

 5  , �17.8.2014מזכר מה  ת:

 6יש פה איזה מזכר ע( עשרות צרופות. אז  492אדוני, רק אני רוצה להעיר לגבי ת/  עו"ד וייס:

 7מה שהאנשי( שאליה( מתייחסי( המסמכי( לא נחקרו לגביה(, ה( לא יכולי( 

 8לשמש כהוכחה לתוכנ(. נלי כבר העידה, דאוד בינתיי( לא עד פה, אז פה יש מזכר 

 9רות מסמכי(, המסמכי( האלה ה( יכולי( רק לשמש ואליו מצורפי( עש

 10  כמסמכי( שצורפו למזכר ולא לאמיתות תוכנ(. 

 11  שוב, אלה מסמכי( שהודפסו,   עו"ד אב� ח�:

 12  אלא א( יעידו עליה( האנשי(.   עו"ד וייס:

 13בסדר, זה מסמכי( שהנושאי( שמופיעי( ש( עלו ונחקרו, נלי נחקרה, לגבי דאוד   עו"ד אב� ח�:

 14  ראה ובכל מקרה זה המיילי( שנתפסו בזמ� אמת אצל דאוד גודובסקי. אנחנו עוד נ

 15  כ�, אבל העד הזה יכול להעיד א. ורק על עצ(,   כב' הש' לוי:

 16  על עצ( זה שהוא הוציא אות(.   עו"ד אב� ח�:

 17  כ�.   כב' הש' לוי:

 18או להתייחס לזה בהמש. אני בסדר, אבל לפני שאני יכול בכלל להציג או לשאול   עו"ד אב� ח�:

 19  צרי. מישהו שיביא את זה. 

 20  בסדר גמור. אי� חילוקי דעות.   כב' הש' לוי:

 21  בקטע הזה זה בסדר.   עו"ד וייס:

 22  כ�.   כב' הש' לוי:

 23  ?493טוב, לגבי, אי. זה סומ� רק? ת/  ש:

 24  כ�.   כב' הש' לוי:

 25  אתה רואה את המזכר?  ש:

 26  . 17.8.2014כ�,   ת:

 27  מה עשית פה בעצ(?  ש:
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 1פגשתי את איגור ריז במשרדי היחידה להונאה שבשלוחה הדרומית, ש( הוא נכנס   ת:

 2  לעמדת אינטרנט משטרתית והדפיס את המיילי( מהתיבות מייל שלו. 

 3במזכר הזה כתוב שבשלב מסוי( איגור אמר ל. שהוא  3יפה. אנחנו רואי( סעי/   ש:

 4  עיי/ מאוד ותמשיכו במועד מאוחר יותר. 

 5  נכו�.   ת:

 6  מצאנו המש. של העבודה הזאת. המשכת( בסו/?לא   ש:

 7אז כנראה שזה לא נעשה וג( אני בשלב מסוי( ג( עברתי מהצוות חקירה הזה אז   ת:

 8  כנראה שזה לא נעשה או שלא היה צור. בזה. 

 9  אוקי. עכשיו, בהמש. מעבר למזכר של. יש פה מזכר של חוקרת סלבה וייצמ�.   ש:

 10  כ�, אני רואה.   ת:

 11  הדברי( לבקשת., למה ביקשת ממנה לעבור? שהיא עברה על  ש:

 12  זה היה ברוסית.   ת:

 13  למה?  ש:

 14  זה היה ברוסית.   ת:

 15  ברוסית. סלבה יודעת רוסית?  ש:

 16  סלבה יודעת רוסית.   ת:

 17  אוקי.   ש:

 18  עד? 493אז בקלסר הזה מה יש?   עו"ד ג. אדרת:

 19  . 9עד  1והשאר מסומני( ש( ארז דפנה  493לא, סימנו   עו"ד אב� ח�:

 20  אוקי.   אדרת: עו"ד ג.

 21  לא נסמ� אחד אחד. אוקי. מה אנחנו רואי( פה?  עו"ד אב� ח�:

 22  זה מזכר,   ת:

 23  רק שניה.   ש:

 24  אדוני, המסמ. הזה זה המסמ. היחיד שאנחנו מתנגדי( אליו.   עו"ד וייס: 

 25  מה? לכל?  עו"ד אב� ח�:

 26  אדוני, אלה, הערימה הזאת,   עו"ד וייס: 

 27  זה המסמ..   כב' הש' לוי:

 28אליו  150לא, יש מסמ. אחד שאנחנו מתנגדי( אליו, זה המסמ. שסומ� בברקוד   עו"ד וייס: 

 29  מצור/ כל זה. 

 30  רגע, אני אראה לו שעל מה אנחנו מדברי(.   עו"ד אב� ח�:

 31  אי� בעיה. אלה אדוני אי מיילי(,   עו"ד וייס:

 32  מה זה?  כב' הש' לוי:
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 1  אלה אי מיילי( שהודפסו,   עו"ד וייס:

 2  המיילי(. (לא ברור)   עו"ד אב� ח�:

 3  שאיגור הדפיס?  כב' הש' לוי:

 4  החוקר הדפיס מהמחשב, מהתיבת דואר של רמי כה�. החוקר פה העיד ג(.   עו"ד אב� ח�:

 5עכשיו אדוני, יש כא� אי מיילי( שלא קשורי( בכלל לתיק, שה( התכתבויות ע(   עו"ד וייס:

 6שקיבלתי אגב את הרשימה אנשי( שה( לא עדי( בתיק. אני חשבתי לתומי 

 7הדפסתי אי מיילי( עניי� אותי, אני חשבתי לתומי שצריכי( לעשות סינו� לקחת 

 8רק אימיילי( שחבריי (לא ברור) כל מה שה( יגידו שה( חושבי( שרלבנטי לתיק 

 9כל מה שיש בו אדוני זה  150שיגישו את האי מיילי( אבל הברקוד הזה שמסומ� 

 10גי( שלו לגבי האי מיילי( בלי שלוו לכ. שו( פעולות העד קרא אי מיילי( וכתב הגי

 11חקירה ושו( כלו( ויש ג( אדוני דברי( שהעד מכפיש את מר רמי כה� על דברי( 

 12שלא בכתב אישו(, שלא נחקרו, שאי� לה( שו( בסיס, דברי( שהעד חשב כשהוא 

 13קרא בקריאה ראשונית וזה בטח אדוני לא קביל, זה עדות סברה, זה מכפיש שלא 

 14ר. ואי� שו( מקו( אדוני לחוקר ארז דפנה הנכבד אי� שו( עדיפות על אדוני לצו

 15  בקריאת אי מיילי(. אדוני יכול לקרוא אי מיילי( ולהחליט מה כתוב כא�. 

 16יש פה טבלה שהחוקר עשה שהוא עבר על המיילי( והוא כתב, עשה לעצמו רישו(   עו"ד אב� ח�:

 17  של כל מייל, 

 18  כתב והוא חילק ציוני(, לא, לא, לא, הוא   עו"ד וייס:

 19  מה מכפיש פה? בוא, תגיד לי, ת� לי דוגמא.  עו"ד אב� ח�:

 20  אני מבקש מחברי, זה למשל.   עו"ד וייס:

 21  מה? זאת השערה שלו.   עו"ד אב� ח�:

 22לא בכתב אישו(, לא היתה על זה חקירה אבל זו השערה שמכפישה אותו, זה   עו"ד וייס:

 23וחברי רוצה להכפיש סת( אז בוא נכפיש תגיד בכלל כל מה שאתה חושב על רמי 

 24  כה�, 

 25  לא, זה לא עניי�, אבל יש פה את מילות המפתח שלפיה� זה נבדק,   עו"ד אב� ח�:

 26  אבל יש את האי מיילי(, אמרתי א' האי מיילי(,   עו"ד וייס:

 27  א( רוצי( לדעת אי. הוא בחר דווקא את אלה אז יש פה,  כ�, אבל  עו"ד אב� ח�:

 28  אז הוא יסביר אי. הוא בחר דווקא את אלה.   עו"ד וייס:

 29מה מפריע לכ(? נושא המייל? כל שאר הפרמטרי( ה( בסדר? פשוט עניי� יותר   כב' הש' לוי:

 30  של סדר אני מבי�, א( ימחקו את נושא המייל זה, 

 31  המייל, שיגידו,  כ�, שימחקו את נושא  עו"ד וייס:

 32  רק הנושא?  כב' הש' לוי:
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 1  לא, רק תגיד לי איפה אתה חושב שמכפיש. חבל למחוק את הכל.   עו"ד אב� ח�:

 2  באיזה מיילי( הנושא ממש מציק? כל השאר זה בירוקרטיה?  כב' הש' לוי:

 3לא אדוני, ה( כול( מציקי(, כי אלה השערות שלה(, הוא רוצה ככה, הוא רוצה   עו"ד וייס:

 4  , ככה

 5  מה השערות? ד/ קשר פורו( תיירות מודיעי� תיירות ישראל, מה מכפיש פה?  עו"ד אב� ח�:

 6  חברי זה,   עו"ד וייס:

 7אי� באמת מחלוקת. ההתנגדות מוצדקת בהיבט הזה שאני לא צרי. את חוות   כב' הש' לוי:

 8  הדעת של העד לגבי תוכ� מסוי(. אי� לזה. 

 9  על תוכ�. אני רואה מה כתוב ש(.  ג( לא ביקשתי. זה לא חוות  עו"ד אב� ח�:

 10  שכנעת( אותו כבר? או אותי? את מי את( רוצי( לשכנע?   כב' הש' לוי:

 11  מתנצל אדוני.   עו"ד וייס:

 12אי� צור., נושא המייל הוא לא רלבנטי, א( הוא נועד לסדר אז אני יכול לקבל את   כב' הש' לוי:

 13  זה, 

 14ש פה וא( יש משהו מסוי( אי� לי בעיה זה מאוד נוח, אני לא רואה מה מכפי  עו"ד אב� ח�:

 15  למחוק. 

 16אז אחת משתיי(, או שאני לא אקבל את כל מה שכתוב בנושא או שאת( תסכמו   כב' הש' לוי:

 17ביניכ( מה שלא מקובל על ההגנה את( תמחקו, אני לא צרי. חוות דעת על 

 18  מסמכי(. 

 19  זה לא חוות דעת.   עו"ד אב� ח�:

 20  צית התוכ�. אי� צור.. ג( לא תמ  כב' הש' לוי:

 21  זה נוח.   עו"ד אב� ח�:

 22  נכו�, אבל א( זה לכ( נוח ולה( זה לוח0 אז,   כב' הש' לוי:

 23  שוב, אני אומר שוב לגבי,   עו"ד אב� ח�:

 24  אז הלוח0 עדי/.   כב' הש' לוי:

 25אי מיילי(, עכשיו חברי ג( צרי. להגיד יש מבח�  170אדוני, זה נוח כשמגישי(   עו"ד וייס:

 26  רלבנטי?

 27  רבותי, זו החלטה, זה לא וויכוח, זו החלטה.   לוי:כב' הש' 

 28  אי מיילי(? 170לא, אבל יש מבח� רלבנטיות אדוני, למה הוא הגיש   עו"ד וייס: 

 29  כי אנחנו צריכי( אות(.   עו"ד אב� ח�:

 30  רלבנטי? �170זה פרק ב', זו התנגדות שניה. ה  כב' הש' לוי:

 31  שוב, כרגע נכו� לעכשיו כ�.   עו"ד אב� ח�:

 32  אי.?  ייס:עו"ד ו
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 1אני אומר שוב, אנחנו עוד נגיע לשלב של חקירות נגדיות, נגיע לזה, א( עד   עו"ד אב� ח�:

 2  הסיכומי( אני אראה שחלק לא רלבנטי אנחנו ג( נכתוב ונגיד, 

 3  אבל אדוני,   עו"ד וייס:

 4  לא אבקש מבית המשפט להתייחס לדברי( לא רלבנטיי(.   עו"ד אב� ח�:

 5  רגע,לא, אבל חברי,   עו"ד וייס:

 6יש לכ( מסמכי( קונקרטיי( שאת( יכולי( להצביע עליה( שה( בכלל לא   כב' הש' לוי:

 7  רלבנטיי(?

 8מוצגי( בתיק, אני חושב לטעמי  490אדוני, אני אומר ככה, אני מצטער, יש כבר   עו"ד וייס:

 9  ואולי יותר לא רלבנטיי(.  300ולעניות דעתי 

 10  הכל פרופורציות.   כב' הש' לוי:

 11, עכשיו, אדוני, ה( יחקרו את מר רמי כה�, יכולי( להציג לו, יהיה אי מייל לא  עו"ד וייס:

 12שיעניי� אות( יגישו אותו אד הוק, למה צריכי(, אני באמת אומר אדוני, ישבתי 

 13אתמול לקרוא את זה קיבלתי כאב ראש, יש פה דברי( שה( לא רלבנטיי(, אי� 

 14  בה( שו( דבר פלילי, ה( לא קשורי( לתיק, 

 15  כאב ראש זה רלבנטי.   וי:כב' הש' ל

 16  ה( עוסקי( באנשי( שזה, שיגישו, אחד, אחד.   עו"ד וייס:

 17לא נבקש מבית המשפט להתייחס לדברי( לא רלבנטיי(. אני ג( לא מבקש לסמ�   עו"ד אב� ח�:

 18  . 170עד  1פה אחד אחד, אדוני אנחנו מבקשי( לסמ� את זה כמוצג אחד. 

 19יכול להצביע אני מוכ�, אנחנו פה בשביל בדיקה קפדנית,  עור. די� וייס, א( אדוני  כב' הש' לוי:

 20  זה לא פס ייצור. 

 21  אדוני, אני יכול להצביע על הרלבנטיות.   עו"ד וייס:

 22  אז א( תצביעו אני אחליט, אבל אני לא יכול, ההתנגדות היא כללית.   כב' הש' לוי:

 23יגישו את האי מיילי( אדוני, ההתנגדות היא לא כללית. כל מי שעד תביעה בתיק ש  עו"ד וייס:

 24  שרמי כה� מדבר אליה(, כל מי שלא עד תביעה שלא יגיש, 

 25  זה לא עובד ככה, זה ממש לא.   עו"ד אב� ח�:

 26  , �170אדוני, העד הזה כרגע מעיד על כ. שאלו כל, ה  כב' הש' לוי:

 27  שהוא הוציא.   עו"ד אב� ח�:

 28זה יצטרכו לעבור מבח� של  שהוא הוציא, לגבי התוכ� ירצו לעשות שימוש אחרי  כב' הש' לוי:

 29  רלבנטיות. 

 30  למה אבל אנחנו צריכי( את כול(?  עו"ד וייס:



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018יוני  11  

  

 2448

 1אני לא יודע, התביעה אומרת שכ�. אני לא יכול, את( מצפי( שאני אקרא כרגע   כב' הש' לוי:

 2את כול(? לא. אז א( תצביעו מצידי אחד אחד אני אבח� אותו ואת� החלטה 

 3  קונקרטית. 

 4אדוני, בכפו/ לכ. שבאופ� ואני כ� אומר ע( כל הכבוד לנוחות שבאופ� גור/, כל   עו"ד וייס:

 5נושא המייל ייחת., שיגישו את כל המיילי(, שידפיסו ג( את כל האי מיילי( שיש 

 6  במחשב, 

 7  הנושא הוא, אני לא צרי. חוות דעת לגבי התוכ�.   כב' הש' לוי:

 8י לא רוצה שזה יישאר ואדוני יגיד שזה אבל אני מבקש שזה יוצא מתו. התיק, אנ  עו"ד וייס:

 9  לא קביל. 

  10 

     11 
#>23<#  12 

 13  החלטה

  14 

  15 

   16 

 17  יוגש מחדש תו/ השמטת הנושא המסכ� את תמצית תוכנו. 150המסמ/ הנושא ברקוד 

  18 

 19  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  20 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  21 

  22 

 23  וההערות. כ�.   עו"ד וייס:

 24  א( יש עוד משהו,   כב' הש' לוי:

 25  יש ג( טור של הערות.   עו"ד וייס:

 26  לא, אבל בהערות למשל כתוב רק חלק מפס, צרי. שידע את זה.   עו"ד אב� ח�:

 27זה עובדתי או פובליציסטיקה? א( זה עובדתי זה בסדר גמור, א( זה הבעת חידוד   כב' הש' לוי:

 28  אמת, דברי( לא מסובכי(, הלאה, נתקד(. דעה זה לא במקו(. אי� צור., ב
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 1  טוב, אז רק נסמ� את הקלסר הזה?  עו"ד אב� ח�:

 2  הקלסר הזה בכפו/ להחלטה שניתנה קוד(. זה הכל מסמ. אחד?  כב' הש' לוי:

 3  כ�, אני מבקש.   עו"ד אב� ח�:

  4 

     5 
#>24<#  6 

 7  החלטה

  8 

  9 

   10 

 11  . 494הקלסר הזה בכפו* להחלטה שניתנה קוד�,  התקבל ומסומ� ת/

  12 

 13  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  14 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  15 

  16 

 17  . 170עד  1ובתוכו הוא מכיל ארז דפנה   עו"ד אב� ח�:

 18  כ�. הלאה.   כב' הש' לוי:

 19יש פה המו� מסמכי( שהוגשו ג( במהל. המשפט, זה סת( להצי/ את בית   עו"ד וייס:

 20  המשפט. 

 21הוגשו, חלק הוגשו באופ� חלקי ופה זה המייל ומעבר לזה ופה אני כ� יכול להגיד   אב� ח�:עו"ד 

 22שיש הבדל בי� מסמ. שנמצא במייל של איגור לנלי, לבי� מסמ., ג( א( זה אותו 

 23  מסמ. שנמצא במייל של הנאש(. יש לזה משמעות. 

 24.. כ�, אנחנו עוברי( אני נות� קרדיט לזה שאת( תדעו לקשור את הקצוות בהמש  כב' הש' לוי:

 25  הלאה או שזה עדיי� מתייחס לקלסר?

 26לא, עוברי( הלאה. אני כבר אומר רק, רק שניה. אני רוצה להציג לעד את   עו"ד אב� ח�:

 27חקירה שהעד בעצ( חקר, אני  26.3.14ההקלטה של החקירה של איגור ריז מיו( 
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 1שהחקירה  רק אגיד שהחקירה הזאת כבר הוצגה לאיגור ריז ואדוני נת� החלטה

 2  תוגש, הסרט והתמליל, חבריי לא הגישו, אנחנו נגיש את זה היו(. 

 3אדוני, אנחנו חולקי( על חבריי בקשר (לא ברור) למיטב זיכרוננו היו את שלושת   עו"ד וייס:

 4  התשאולי( שקדמו, 

 5  זה נוגע כרגע לחקירה של,  כב' הש' לוי:

 6  לא, זה נוגע לבקשה להגיש.   עו"ד וייס:

 7  נגיע לגשר. העד כל הוא מעיד אפשר לקד(.   כב' הש' לוי:

 8אוקי. טוב. אני מציג ל. חלק מהחקירה של איגור ריז. כ�, תפעיל נראה מה. תעצור   ש:

 9  שניות אנחנו רואי( פה איגור נכנס לחקירה,  �10ו 5פה. אנחנו רואי( בדקה 

 10  יש מוצג כרגע?  כב' הש' לוי:

 11  מה?  עו"ד אב� ח�:

 12  מוצג? החקירה הזו היא  כב' הש' לוי:

 13  לא. זה בדיוק מה שאני אומר ואדוני קבע שזה יוגש.   עו"ד אב� ח�:

 14  יש לכ( את התמליל של ההחלטה?  כב' הש' לוי:

 15  כ�.   עו"ד אב� ח�:

 16  אז תנו לי אותו.   כב' הש' לוי:

 17  . 1864עמוד   עו"ד אב� ח�:

 18  כ�.   כב' הש' לוי:

 19  לפרוטוקול.   עו"ד אב� ח�:

 20  אוקי.   כב' הש' לוי:

 21פעמי( הוצג  4ויש לי פה העמודי( בפרוטוקול שבה( חבריי הציגו את הסרט הזה,   :עו"ד אב� ח�

 22  לו. 

 23  כ�, מה ההתנגדות?  כב' הש' לוי:

 24אדוני, אנחנו בזמנו הצגנו לעד איגור בעיקר את שלושת התשאולי( שקדמו   עו"ד וייס:

 25  לחקירה הזאתי ואות( אדוני קבע שנגיש והגשנו. מתו. הסרטו� הזה, 

 26  כתוב תקליטורי החקירות.   :כב' הש' לוי

 27  כתוב כל מה שהוצג.   עו"ד אב� ח�:

 28  רגע,   עו"ד וייס:

 29  למה אתה מפריע?  עו"ד ג. אדרת:

 30עכשיו, אדוני, מהסרט הזה הקראנו דקה בסו/ הסרט שאחרי שה( יוצאי(   עו"ד וייס:

 31משהו באמת טכני מהחקירה, שאחרי זה נשאל את העד מה הוא אומר ש(, שזה 

 32אדוני שלא קשור. הראינו את העניי� ע( המסמכי( שחבריי עכשיו ישאלו והתוכ� 
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 1לא היה רלבנטי. חברי רוצי( שיגישו סרט איל(, יורידו את הכל, הרי זה, זאת 

 2אדוני ההודעה שקוד( חברי הסכי( לא להגיש. אז חברי אומר בטח אני לא אגיש 

 3יו אדוני, זה הודעה של עד, של איגור. זאת את ההודעה, אני אגיש את הסרט. עכש

 4הודעה, הוא לא יכול להגיש את זה, אנחנו לא הסכמנו להגיש את זה. אפשר לחזור 

 5  אדוני לקונסטלציה, 

 6  לא עניי� של הסכמה, זה החלטה של בית המשפט.   עו"ד אב� ח�:

 7  למה אתה מפריע באמצע?  עו"ד ג. אדרת:

 8די� אדרת הציג לעד מקטעי( באמת קונקרטיי( אדוני  אדוני, במקור הרי שכעור.  עו"ד וייס:

 9הסכי( שיוגשו רק אות( מקטעי(, אחרי זה אנחנו באמת הצגנו חלקי( נרחבי( 

 10אבל לא מתו. זה, מתו. זה חברי יראה הצגנו כל פע( חצי דקה, יגיש את אותה 

 11חצי דקה או יגיש את כל הסרט כסרט איל(, ג( אי� לנו בעיה. אבל חברי לא יכול 

 12  דלת האחורית עכשיו להכניס חקירה של העד. זאת, זה, ב

 13  את( תבקשו לעשות שימוש בתוכ� של האמרה של העד?  כב' הש' לוי:

 14שוב, לא העניי� של התוכ�, העד נחקר בי� היתר על המסמכי( א( הוא הביא, או   עו"ד אב� ח�:

 15לא הביא והנה לקח ושומעי( ג( את הדברי( ושומעי( מה המסמכי( שמציגי( 

 16  ו ורואי( את המסמכי(, היתה על זה מחלוקת. ל

 17  אז תראה את זה עכשיו עוד פע(,   עו"ד וייס:

 18אנחנו שומעי( את העד, אני לא אבקש לקבוע עובדות על בסיס מה שהעד אמר   עו"ד אב� ח�:

 19לא בהקשר של הדברי( שכ� היו במחלוקת. א( אי� מחלוקת שהעד הביא איתו 

 20  הביא,  את הדברי( ושזה כל המסמכי( שהוא

 21  לא, את כל המסמכי( שהוא הביא,   עו"ד וייס:

 22ושזה הכל הוצג לו, אז שומעי( את הכל, בגלל זה אני רוצה להגיש, בגלל זה ג(   עו"ד אב� ח�:

 23  אדוני קבע שזה יוגש. 

 24  בסדר.   כב' הש' לוי:

     25 
#>25<#  26 

 27  החלטה

  28 

  29 

   30 

 31לנושא השנוי במחלוקת התקליטור של העדות לצד התמליל יוגשו ככל שה� מתייחסי�  

 32שנחקר במסגרת חקירתו הנגדית של העד איגור ריז בקשר למסמכי� שהובאו למשטרה 

 33  על ידי העד. 
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  1 

 2  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  3 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  4 

 5  כ�. ואני מבקש, יש לי פה ג( את התמליל וג(,   עו"ד אב� ח�:

 6  אבל סליחה אדוני, אני מתנצל, אני יודע שאדוני נת� החלטה ואני מתנצל מראש,   עו"ד וייס:

 7  אבל?  כב' הש' לוי:

 8 5שעות, חבריי רוצי( בשביל דקה להגיש קלטת של  5אבל, אדוני, זו קלטת של   עו"ד וייס:

 9  שעות? 

 10  יש החלטה.   עו"ד עקירב:

 11  ולהגיד ככה וככה, אדוני, יש כא� מאסה של חומרי( שה( לא קבילי(.    עו"ד וייס:

 12ג( בשביל לא להעמיס. החלטה יש. אני חושב שיש טע( באמת בלצמצ(, אי� טע(   כב' הש' לוי:

 13  שאני אצפה בכל. 

 14נפנה לחלקי(. אני אגיד יותר מזה, אני  –אנחנו ג( לא נבקש, בסיכומי( א( נפנה   עו"ד אב� ח�:

 15את ההודעה המודפסת שש( מצורפי( מסמכי( שהעד הביא. כי אני אבקש להגיש 

 16  רוצה שזה יהיה בפני בית המשפט ואני אומר שוב, זה מוגש לעניי� המסמכי(. 

 17אני מקבל את החלק של, מה שאני אראה עכשיו שזה כנראה מה שמעניי� אתכ(,   כב' הש' לוי:

 18  והוא רלבנטי, זה מה שאני אקבל. 

 19  ומעבר לזה אני אבקש להגיש את ההודעה המודפסת ע( המסמכי(.   עו"ד אב� ח�:

 20  על זה דיה לשמחה בשעתה.   כב' הש' לוי:

 21  הרגע הסכמת לא להגיש אותה.   עו"ד וייס:

 22  לא, זה לא אותה הודעה.   עו"ד אב� ח�:

 23  אי. תגיש הודעה של,   עו"ד וייס:

 24  שוב, רק לעניי� המסמכי(,   עו"ד אב� ח�: 

 25  י� אב� ח�, עור. ד  כב' הש' לוי:

 26  אז תגיש את המסמכי(.   עו"ד וייס:

 27  אני מגיש את המסמכי( בלי ההודעה.   עו"ד אב� ח�:

 28  נכו�.   עו"ד וייס:
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 1  בסדר, אי� בעיה. על זו היתה המחלוקת.   עו"ד אב� ח�:

 2  הלאה.   כב' הש' לוי:

 3  אוקי.   עו"ד אב� ח�:

     4 
#>26<#  5 

 6  החלטה

  7 

  8 

   9 

 10והתמליל יהיה  495אז כרגע הקלטת הזו בכפו* להחלטה שניתנה מתקבלת ומסומנת ת/

 11  א. 495ת/

  12 

 13  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  14 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  15 

  16 

 17חברי שוב מגיש תמליל של מאות עמודי(, שיגיש אדוני, אנחנו שוב מתנצלי(, אבל   עו"ד וייס:

 18  את העמודי( הרלבנטיי(. 

 19אבל זה הדיסק וזה התמליל, אנחנו נפנה לעמודי( בסיכומי(, מה אני עכשיו? מה   עו"ד אב� ח�:

 20  אתה חושב?

 21  אדוני, זה מאסה.   עו"ד וייס:

 22  אתה חושב שבית המשפט יקרא את התמליל?  עו"ד אב� ח�:

 23אני לא יודע, אני יודע שבהיסח הדעת אפשר לקרוא לפתע הודעה ולא לשי( לב   עו"ד וייס:

 24  שהיא כ� מוצגת, 

 25  תפנו.   כב' הש' לוי:

 26  נגיש בדיו� הבא רק את החלקי(.   עו"ד אב� ח�:

 27  כ�. בבקשה.   כב' הש' לוי:
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 1שניות אנחנו רואי( את איגור נכנס לחדר  �10ו 5טוב. אנחנו רואי( בדקה   ש:

 2  מוד פה שיהיה ל. נוח לראות. החקירות, בוא תע

 3  כ�, אני רואה.   ת:

 4  אנחנו רואי( שהוא בא ע( מסמכי( ביד.  ש:

 5  נכו�.   ת:

 6  נכו�.   ש:

 7  אפשר לראות?  כב' הש' לוי:

 8  כ�, תעשה את זה שוב שיראו את הכניסה.   עו"ד אב� ח�:

 9  זה? מה שהוא מוציא מהכיס?  כב' הש' לוי:

 10  לא, לא, לא,   עו"ד אב� ח�:

 11  מה שמונח, אוקי, ראיתי, ראיתי. שמרד/. ממתי זה? מאיזה יו(?  כב' הש' לוי:

 12  . הנה הוא נכנס פה. 23.3.14  עו"ד אב� ח�:

 13  אוקי. ראיתי ובאיזה נקודת זמ� זה?  כב' הש' לוי:

 14  שניות.  5:15  עו"ד אב� ח�:

 15  . 495אוקי. בת/  כב' הש' לוי:

 16  כ�.   עו"ד אב� ח�:

 17  כ�.   כב' הש' לוי:

 18  המסמכי( האלה?אני שואל מי הביא את   ש:

 19  רואי(, הוא הגיע אית(.   ת:

 20  הגיע אית(.   ש:

 21  וג( סומנו במהל. החקירה.   ת:

 22  אוקי.   ש:

 23  אי. ה( סומנו?  כב' הש' לוי:

 24  אנחנו נגיש תיכ/ את הסימו�, זה מה שרציתי.   עו"ד אב� ח�:

 25  אז תקשרו את זה כבר.   כב' הש' לוי:

 26אני מוציא, אני מגיש רק את המזכר ואת אוקי. טוב, את ההודעה עצמה   עו"ד אב� ח�:

 27  המסמכי( עצמ(. 

 28  אלה המסמכי( שהוא הביא איתו ואתה סימנת, כ�?  כב' הש' לוי:

 29  אמת.   ת:

 30  ואת( מבקשי( בחטיבה אחת להגיש אות(?  כב' הש' לוי:

 31  כ�, חלק( כבר הוצגו בחקירות האחרות.   עו"ד אב� ח�:

 32  אוקי.   כב' הש' לוי:
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  1 

     2 
#>27<#  3 

 4  החלטה

  5 

  6 

   7 

 8  . 496הוגש וסומ� כת/

  9 

 10  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  11 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  12 

  13 

 14  זה מוגש כמסמכי( שאיגור הביא איתו לחקירה?  עו"ד ג. אדרת: 

 15  רק. מה הוא יכול להעיד.   כב' הש' לוי:

 16  לא יודע.   עו"ד ג. אדרת:

 17  רק זה הוא יכול להעיד.   כב' הש' לוי:

 18  לא.  –בסדר. מה שאיגור העיד עליה(, העיד, ומה שלא   עו"ד ג. אדרת:

 19  כ�.   כב' הש' לוי:

 20שנכנס חוקר ולוקח את המסמכי(, תיכ/ נראה  45:25עכשיו, אנחנו רואי( בדקה   ש:

 21  את זה. מי זה החוקר השני?

 22  זה אלישע קוג�, ראש הצוות.   ת:

 23  את המסמכי(? ראש הצוות. למה הוא לקח  ש:

 24  לקח לצל( אות( כנראה.   ת:

 25  לקח לצל(?  ש:

 26  ככה זה נשמע בתמליל.   ת:

 27  כ�, שומעי( את זה, ג( אומר אני לוקח לצל(. למה הוא היה צרי. לצל( אות(?  ש:

 28  מ� הסת( ה( לא היו אצלנו.   ת:
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 1, תחזיר טיפה, פה אנחנו רואי( את אלישע מחזיר את 50:13אוקי. עכשיו דקה   ש:

 2  המסמכי(?

 3  נכו�.   ת:

 4  זה אות( מסמכי( שהוא לקח?  ש:

 5  כ�, מ� הסת(.   ת:

 6  אי. אתה יודע?  כב' הש' לוי:

 7  הוא החזיר.   ת:

 8את כל המסמכי( שאנחנו רואי( פה על השולח� בחקירה אתה הצגת לו וסימנת(   ש:

 9  תו. כדי, 

 10  תו. כדי העדות, כ�.   ת:

 11  תו. כדי העדות סימנת את כול(?  ש:

 12  נכו�.   ת:

 13  אוקי. ה( סומנו,   ש:

 14  תגיד לי, אתה מעיד במקומו?   עו"ד חימי:

 15  אני שואל.   עו"ד אב� ח�:

 16אתה לא שואל, אתה אומר שהוא ציל(, שהוא סימ� את כול( אז אני מבקש   עו"ד חימי: 

 17  שתשאל שאלות. 

 18  כ�.   כב' הש' לוי:

 19  הא( סימנת את כל המסמכי(?  ש:

 20  המסמכי( סומנו וזה מופיע, יש את הש( שלי על המסמכי(.   ת:

 21  ? זה מסומ�, 296? 295כ�. זה סומ�, אדוני מה שהוגש זה ת/  עו"ד אב� ח�: 

 22  . 496  כב' הש' לוי:

 23  ". אלה המסמכי(. אי� לי עוד שאלות אדוני. 25" עד "אד1, זה מסומ� "אד496  עו"ד אב� ח�: 

 24  תודה רבה. בבקשה.   כב' הש' לוי:

 25  אנחנו מבקשי( להחלי/ את הסדר אדוני.   ד ג. אדרת:עו"

 26  יש התנגדות?  כב' הש' לוי:

 27  לא.   עו"ד אב� ח�:

 28  בבקשה עור. די� חימי.   כב' הש' לוי:

  29 

 30  העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עור/ די� חימי:

 31ארז, צהריי( טובי(, אתה יכול להיעזר בכל מסמ. שתרצה ואתה יכול לפנות   ש:

 32זכור משהו, זה לא מבח� זיכרו�, זה שאלות שלטעמי לחבריי ג( א( לא ת
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 1מהותיות. תראה, אתה גובה את ההודעה הראשונה מאיגור לאחר שהוא חות( על 

 2  , נכו�?26.3.14ההסכ( להיות עד מדינה ביו( 

 3אוקי. כל מה שקשור להסכ( עד מדינה אי� לי נגיעה אליו, לא מכיר אותו, לא   ת:

 4בצוות. אחרי שנחת( ההסכ( אני גביתי את  הייתי מעורב בו, אני הייתי חוקר

 5  העדות שלו, אבל אני לא מכיר את ההסכ(, אני ג( לא ראיתי את ההסכ( מעול(. 

 6הבנתי. עכשיו, אני מניח שלפני שאתה חוקר את איגור אתה מעיי� בגרסאות   ש:

 7הקודמות שהוא מסר בשלושת המפגשי( שהיו במסגרת המגעי( לקראת גיוסו 

 8  להיות עד מדינה. 

 9  אני לא זוכר להגיד ל..   ת:

 10  ארז, הרי,   ש:

 11אני לא זוכר, חלפו שני(, אני לא זוכר, בוא נגיד ככה א( אני יודע שיש חומר שיש   ת:

 12עדויות כמוב� שאני אעבור על זה לפני כ�, להגיד ל. עכשיו שאני זוכר שעיינתי 

 13  בעדויות אחרות? לא יכול להגיד ל. שאני זוכר. 

 14כפי שאני מכיר אות. ואת היחידה, אתה  50, נ/49, נ/48את נ/תראה, אני מראה ל.   ש:

 15  לא תיגש לחקירה לפני שאתה מעיי� במגעי( הקודמי( של העד. זה משהו בסיסי. 

 16  מה אתה רוצה להגיד לי במסמ. הזה? לא הבנתי.   ת:

 17  המסמכי( הללו מתעדי( את,   ש:

 18  מת� איתו, לא, אבל אמרתי ל. שאני לא מודע אליה(. לא הייתי מעורב במשא ו  ת:

 19  הבנתי שלא היית מעורב , השאלה שלי, אני חוזר,   ש:

 20  אתה שואל א( ראיתי את המסמכי( האלה?  ת:

 21אני מניח שלפני שחקרת אותו את החקירה הראשונה לאחר שהוא חות( על   ש:

 22ההסכ(, אתה עיינת בחומרי( שהוא מסר לפני כ�, כי אחרת אי. תדע על מה 

 23  ת הדברי(?לחקור? אי. תדע אי. לחדד א

 24  אני מניח שא( ניגבו ממנו עדויות נוספות, שאני עיינתי בה(.   ת:

 25  אוקי. אז,   ש:

 26להגיד ל. שאני זוכר את זה? אני לא יכול לזכור. זה התחיל הרי בשלוחה הדרומית   ת:

 27אבל אני לא הטיפול, ג( גבו ש( עדויות אז סביר שהיו מונחות בפניי מ� הסת(, 

 28    יודע להגיד ל., אני לא זוכר את זה. 

 29  תראה,   ש:

 30  תראה לי.   ת:

 31, זה למעשה מתקצרי( את הגרסאות 50נ/�ו 49, 48אני שוב פע( מחזיר ל. את נ/  ש:

 32  נחת( הסכ( עד מדינה? �26.3שהוא מוסר. עכשיו, אתה ידעת שב
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 1ממנו את אני ידעתי, ידעתי שנחת( אית( הסכ(, זאת אומרת שבאתי לגבות   ת:

 2העדות, הרי יש איזה שהוא בסיפתח של העדות בהתא( להסכ( עד מדינה אז מ� 

 3  הסת( אני יודע שנחת( איתו הסכ(. 

 4אתה ידעת שזה יו( חשוב ממש, הוא חות( על ההסכ( ואז הוא עובר אלי.   ש:

 5  לחקירה, נכו�?

 6  אמת.   ת:

 7בכל החומרי( שהוא מסר עכשיו, ארז, זה הגיוני שלפני שאתה חוקר אתה מעיי�   ש:

 8  לפני כ�? הרי זה לא הגיוני, 

 9  אבל עניתי ל. על זה, א( היו עדויות מ� הסת( אני ראיתי אות( לפני כ�.  ת:

 10  לא עדויות, אני,   ש:

 11אני לא זוכר, אני לא זוכר שראיתי את המסמכי(. ייתכ� שכ� וייתכ� שלא, אני לא   ת:

 12  יכול להגיד ל.. 

 13  אתה כרוטינה,   ש:

 14  יד ל. פה את האמת לאמיתה, אני לא אגיד ל. דבר שאני לא בטוח בו. אני אג  ת:

 15ארז, אבל בדבר אחד אתה בטוח, כרוטינה שאתה גובה הודעה ראשונה מעד   ש:

 16  מדינה, הודעה מסודרת, אתה בדר. כלל צופה בכל החומרי(, 

 17  אגב, זאת הפע( הראשונה שגביתי עדות מעד מדינה.   ת:

 18  זה פע( ראשונה?  ש:

 19  כ�.   ת:

 20  אז הבנת את גודל המעמד, נכו�? ולכ� עיינת מ� הסת( בכל החומרי( הללו לפני?  ש:

 21אני לא יכול להגיד ל., א( היו עדויות אני מניח שעיינתי בה( באמת כרוטינה א(   ת:

 22 –יש עדויות נוספות סביר להניח שאני אעיי� בה(, להגיד ל. שאני זוכר את זה 

 23  וכר? לא. לא, את המסמכי( האלה להגיד ל. שאני ז

 24  תגיד לי, כדי שלא תיפול בשגגה, אני מתנצל שאני מנדנד,   ש:

 25  הכל בסדר.   ת:

 26, זה לא נכתב כעדות, אבל מזכ"די( ש( את כל עיקרי הדברי( שאיגור 40, 49, 48נ/  ש:

 27אמר. זה כמו עדות, נכו�? כשאתה אומר אני מעיי� בדר. כלל בעדויות אתה מתכוו� 

 28  המדינה מוסר גרסה? בכל זכ"ד שמתעד פגישה שבה עד

 29אני מבי�, חברי היקר אני מבי� מה אתה אומר, אבל אני לא יכול להגיד ל. שאני   ת:

 30זוכר את המסמכי( האלה. צר לי, אני לא יכול להגיד ל. שאני זוכר שראיתי 

 31אות(, שה( עמדו מולי, אני קיבלתי הנחייה לגבות עדות מעד המדינה, זה מה 

 32  י מה שסימנתי הכל מופיע בפני.. שעשיתי, הנה העדות, מה שעשית
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 1  טוב, אני יודע שאת( ביחידה שלכ( מקבלי( לפני שאת(,   ש:

 2  אתה יודע שאני ביחא"ה לא מיו( הגיוס שלי?   ת:

 3  אני יודע.   ש:

 4  ביחא"ה וזה החקירה הגדולה הראשונה שאני הייתי שות/ בה.  2011אני משנת   ת:

 5מי הנחה אות. לקראת החקירה מה לשאול, אי. לשאול, מה עכשיו תגיד לי,   ש:

 6  הנושאי( שאתה רוצה להשיג בגביית ההודעה של.?

 7אני זוכר שאלישע הנחה אותי, אני כשאני חוקר אותו אני צרי. לגבות ממנו עדות,   ת:

 8  נכנסתי וגביתי ממנו עדות. 

 9דר של על מה אבל? על מה? על מזג האוויר? על מה? אי. אתה בונה את הס  ש:

 10החקירה? הרי אני ג( יודע שתו. כדי חקירה אנשי( מחדרי( אחרי( יש לה( 

 11אפשרות להגיד ל. תשאל את זה, תשאל את זה, תתעקש על הנקודה הזאת, זה 

 12  דבר שהוא קורה, נכו�?

 13תראה, אני, עברו כל כ. הרבה שני(, אני לא יכול להגיד ל. בפרוטרוט דברי(   ת:

 14ו� אומר שכשאני ניגשתי לחקירה הזו ידעתי על שאני לא בטוח בה(, אבל ההיגי

 15  מה צרי. לגבות ממנו עדות, בגדול, קווי( כלליי(. 

 16אוקי. עכשיו תראה, עכשיו, למעשה הא( ידעת שהיה תהלי. ע( איגור כדי   ש:

 17  להחליט א( יש לו תחמושת וא( יש לו מידע שכדאי לעשות אותו עד מדינה?

 18בכלל, בכלל. לא קשור אלי, לא מכיר את זה,  לא הייתי מעורב בתהלי. הזה בכלל,   ת:

 19  לא מכיר את ההסכ(, לא יודע מה הוא קיבל. 

 20ככלל, תראה, מר ארז דפנה, אתה חוקר ותיק, אתה חוקר חקירה ראשונה של   ש:

 21האד( כעד מדינה, אתה בטח יודע שתמיד לעול( יש מגעי( מקדימי(, מנסי( 

 22מספיק למשטרה כדי שיהפכו  להבי� איזה אינפורמציה יש לו והא( היא חשובה

 23  אותו להיות עד מדינה. 

 24אבל אני לא בלופ הזה, חברי היקר, אני לא בלופ הזה בכלל. תשמע, יש אנשי(   ת:

 25שהיו גדולי( ממני, ה( היו במגעי(, אני לא הייתי ש(, אני הייתי חוקר שגבה את 

 26  העדות שלו, זה הכל. 

 27  ות. על החקירה. אני שואל אות. על הכלל, ארז, אני לא שואל א  ש:

 28אני לא יודע, אני לא מנוסה במשאי ומתני( של עד מדינה, אני הייתי חוקר   ת:

 29בתחנה, הייתי בשטח, בהארד קור של הפשע ולא בעבירות צווארו� לב�, הגעתי 

 30פע( ראשונה שאני גובה עדות מעד מדינה, לא הכרתי את מה  �2011ליחא"ה ב

 31  האלה ג(. שהיה לפני כ�, לא מכיר את הפרוצדורות 
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 1ואדוני יכול לעיי� בה, איגור  26.3.2014הבנתי. טוב. תראה, בחקירה של. מיו(   ש:

 2  גורמי(, מחל"פ שומרו�,  �3מוסר ל. שהוא קיבל כס/ מ

 3  מאיפה אתה מקריא?  עו"ד אב� ח�:

 4  . �26.3.14ב  עו"ד חימי:

 5  לא מקריאי(, אנחנו מסכמי( לו את העדות.   עו"ד וייס:

 6משלושה גורמי(, מחל"פ שומרו�, מתנ"ס בנימי� ורמי כה�. אמת? אתה מסכמי(.   עו"ד חימי:

 7  מאשר את זה?

 8  מחל"פ שומרו�, א( זה כתוב,   ת:

 9  ממתנ"ס בנימי� ומרמי כה�.   ש:

 10  א( זה מה שרשו( בעדות, אז כ�.   ת:

 11אוקי, עכשיו תראה, למה שאלתי אות( מקוד( את השאלות? אני מציג ל. כנתו�   ש:

 12לה אני מטעה או עושה משהו לא תקי� אז ה( יגידו את וא( חבריי יסברו שחלי

 13בפרוטוקולי( של הפגישות שהיו מקדימות  �50ו 49, 48זה. אני אומר ל. שבנ/

 14לקראת חתימת עד המדינה, אותו איגור לא מזכיר במילה וחצי מילה את רמי 

 15הוא מעלה את הנושא של רמי כה�  �26.3כה�. ונשאלת השאלה הכיצד פתאו( ב

 16לושת המפגשי( שהוא צרי. למכור את הסחורה שלו כדי לשכנע את בעוד שבש

 17המשטרה שכדאי שהוא יהיה עד מדינה, הוא לא מזכיר בכלל את רמי כה�. אי. 

 18  אתה פתאו( זכית לזה שהוא נזכר בש( רמי כה�? אדוני יודע?

 19אתה באמת שואל אותי? אתה צרי. לשאול את איגור, הוא היה פה על הדוכ�,   ת:

 20  ( שאלת אותו את זה. אי� לי מושג. אתה מ� הסת

 21  אתה,   ש:

 22אתה שואל אותי שאלה שאני לא יכול להשיב ל. עליה. מה שהוא אמר בעדות, זה   ת:

 23  מה שנרש(. מה?

 24  זה נכו�?  ש:

 25  אי. הוא יודע? אני לא נות� ל. פרשנות פה, זה מה שהוא מסר בעדות.   ת:

 26  יודע שזה פע( ראשונה שהוא מזכיר את הש( רמי כה�? אתה  ש:

 27  לא.   ת:

 28  לא, אתה לא יודע, אתה לא יודע כלו(.  ש:

 29  לא, אני לא יודע, אי. אני יכול לדעת.   ת:

 30  מה, אתה טייפ רקורדר? אז למה צרי. אות. א( אתה מקליט?  ש:

 31  לא, אני לא רק מקליד, אני ג( יודע לחקור.   ת:

 32  לחקור?  ש:
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 1  כ�.   ת:

 2  על בסיס של מידע קוד( שיש ל.,   ש:

 3  אבל אני לא יודע להגיד ל., אתה שואל אותי שאלה שאני לא יכול להשיב ל. עליה.   ת:

 4למעשה מדובר במעי� עדות כבושה, משו( שהוא  �26.3.14תראה, אני אומר ל. שב  ש:

 5  פעמי( קוד( לכ�, לא מזכיר את הש( רמי כה�,  3נחקר 

 6  שלו. החקירה הראשונה   עו"ד אב� ח�:

 7  מה?  עו"ד חימי:

 8  זאת החקירה הראשונה שלו, מה זה,   עו"ד אב� ח�:

 9מפגשי( ארוכי(  3זה חקירה ראשונה שלו בנוסח הזה של גביית הודעה, אבל יש   עו"ד חימי:

 10  שצולמו וזוכדו, נכו� או לא חברי? לא שומעי( אות. ברמקול. 

 11  אני לא העד.   ת:

 12מפגשי( הללו, אז זה עדות כבושה, למה  �3חודשי( נמש. ה 3.5לא? אתה לא עד,   ש:

 13  אדוני לא שואל אותו,

 14אני לא יודע להגיד, אתה אומר שזה עדות כבושה, אני לא יודע לענות ל. על   ת:

 15השאלה של., אני גביתי את העדות שלו כמו שהיא נאמרה ממנו, היא מצולמת 

 16  ג(, אתה יכול לראות, אתה מ� הסת( ראית אותה, זו העדות שהוא מסר. 

 17  מר ארז, תסכי( איתי,   :ש

 18  אני לא דיברתי איתו לפני כ�.   ת:

 19תסכי( איתי שהיו( בדיעבד אחרי שאני שואל אות. את השאלות האלה ואני   ש:

 20מראה ל. איזה שהוא זווית קטנה, היית מקפיד לקרוא קריאה מיטבית של 

 21שלושת המזכרי( שתיעדו את שלושת המפגשי( הארוכי( שלו כדי למכור את 

 22  לו כעד מדינה?המכולת ש

 23  אני לא יודע לענות,   ת:

 24  היית חייב לעשות את זה.   ש:

 25  אני לא יודע לענות ל. על זה.   ת:

 26אתה לא יודע. טוב. אתה כחוקר משטרה ותיק, לא חשוב ל. לדעת מתי פתאו(   ש:

 27עד חשוב, עד מדינה, זורק ש( של חשוד אחר בפרשה? באיזה שלב הוא עושה את 

 28  רק בשלב שהוא מגיע אלי.?זה ולמה הוא עושה את זה 

 29אני לא יודע לענות ל. על השאלה הזאת, אני מצטער מאוד. אני גביתי את העדות   ת:

 30כמו שהיא נאמרה מפה העד, העד פה נתו� לחקירה נגדית, אני לא מבי� למה אתה 

 31  שואל אותי את השאלות האלה. 

 32  כי זה מאוד חשוב, זה מאוד מהותי.   ש:
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 1וודאי, אבל אני אומר ל., אני לא אגיד ל. משהו שאני אני מבי� שהכל מהותי, ב  ת:

 2  לא בטוח בו במאה אחוז. 

 �3שעו ו 4אחרי  103בעמוד  26.3.14טוב. עכשיו תראה, בתמליל של החקירה מיו(   ש:

 4  דקות של חקירה אצל.,  28

 5  איזה מוצג זה?   כב' הש' לוי:

 6  זה לא מוצג בכלל, זו החקירה הראשונה.   עו"ד וייס:

 7  זה החקירה של איגור.   עו"ד חימי:

 8  זה מה שניסינו להגיש שאמרו שלא רלבנטי, אנחנו רואי( כמה זה כל הזמ� חוזר.   עו"ד אב� ח�:

 9  שאלה אחת זה בסדר.   עו"ד ג. אדרת:

 10  בסדר, תשאל.   עו"ד אב� ח�:

 11  זה מונח בפניו?   כב' הש' לוי:

 12  מה?  עו"ד חימי:

 13  זה מונח בפניו?  כב' הש' לוי:

 14  כ�, כ�.   עו"ד חימי:

 15  איפה? תראה לי.   ת:

 16  , בתמליל, כ�, 103תביט בבקשה בעמוד   ש:

 17  אני אביא לו את התמליל.   עו"ד וייס:

 18  הנה, קח את התמליל.   ש:

 19  זה החלק הלא רלבנטי, כ�?   כב' הש' לוי:

 20  סליחה אדוני?  עו"ד וייס:

 21  זה החלק הלא רלבנטי?  כב' הש' לוי:

 22  את ההגשה. אדוני כל השאלות לטעמנו לא מצדיקות   עו"ד וייס:

 23יכול להיות, יש קושי ע( זה. כ�. השאלה א( זה מעבר לשאלה אחת אז בסדר, ע(   כב' הש' לוי:

 24  כל הקושי. 

 25  לא המצאנו את שיטת המשפט היו( אדוני.   עו"ד וייס:

 26  יש תיקי(, יש משפטי( שמגישי( את הכל, ג( א( שואלי( שאלה אחת.   כב' הש' לוי:

 27  גיש את זה? יש ש(, מה החשש כל כ. מלה  עו"ד אב� ח�:

 28אמרת( שבאמת זה רק לעניי� של המסמכי(, זה משהו אחר, אני מקבל מה   כב' הש' לוי:

 29  שאת( אומרי( כדברי אלוהי( חיי(. 

 30  אדוני, כל השאלות ה� רק מקדמות לשאלות שעליה� כ� רלבנטי, כל השאר זה,   עו"ד וייס:

 31  רעת די�, שהיא הקדמה לערעור. כל החקירה, כל המשפט הוא בכלל הקדמה להכ  כב' הש' לוי:

 32  זה נכו�.   עו"ד וייס:
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 1  כ�.   כב' הש' לוי:

 2  אדוני, בתיק הזה לא יהיה ערעור.   עו"ד וייס:

 3  אי� לדעת. כ�.   כב' הש' לוי:

 4תראה, אז אתה, אז רשו( ש( ככה, העד אומר ל. ואני מצטט "רמי כה� בעלי(   ש:

 5בע"מ", תגיד לי  אני מניח שהוא לא זכר את  1992חברת ברק רעות השקעות של 

 6  הש(, שהוא עיי� באיזה שהוא מסמ. ואמר ל. את זה, אתה יכול לזכור?

 7  יש מסמ. כזה בכפופי( של העדות?  ת:

 8יש, יש, רואי( את זה בקלטת, שהוא מעיי� במסמ. מסוי( ואומר ל. את הש(   ש:

 9  מתו. מסמ.. 

 10  אוקי.   ת:

 11  תה יכול לאשר את זה?א  ש:

 12  תראה לי את הכפופי( של העדות אני אאשר ל. א( יש מסמ. כזה.   ת:

 13  אוקי.   ש:

 14  א( הוא אומר,   ת:

 15  הקבצי( מצורפי( אצל..   ש:

 16  אפשר ג( לראות בסרט מה הוא עושה כשהוא אומר את זה.   עו"ד אב� ח�:

 17קירות של. שה� תגיד לי, למה אתה מפריע? למה אנחנו לא מפריעי( ל. בח  עו"ד חימי:

 18  מתישות וקשות ומשעממות ג(, אנחנו לא מפריעי(. 

 19  לא, לא, מספיק.   כב' הש' לוי:

 20לא, כי הוא מתעסק במסמכי(, אז משעמ( לא בגלל שחברי חס וחלילה, חברי   עו"ד חימי:

 21  איש מאוד מעניי�, באמת. 

 22  בוא לא נחלק ציוני(, לא לפה ולא לפה.   כב' הש' לוי:

 23  למה?  עו"ד חימי:

 24  אתה רוצה שאני אעבור על כל הרפרופי(?  ת:

 25  תעבור. הנה, עור. די� משה וייס ביקש לעזור ל..   ש:

 26  אתה רוצה שאנחנו נפנה?  עו"ד אב� ח�:

 27  לא, זה באי מייל, השאלה.   עו"ד וייס:

 28  ". 23אני יודע, "אד  עו"ד אב� ח�:

 29  אוקי. כ�, אז מה אדוני שואל?  ת:

 30מעיי� במסמ. ואומר ל. את הש( הזה?  אני שואל א( בהחלט סביר להניח שהוא  ש:

 31, בדר. כלל אנשי( 1992אומר ל. רמי כה� בעלי( של חברת ברק רעות השקעות 

 32  לא זוכרי( את הש(, את הזה, בטח הוא עיי� במסמ. הזה. 
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 1  סביר להניח.   ת:

 2סביר להניח. תודה. עכשיו תגיד לי, המסמכי( האלה זה צילומי מס. של אי   ש:

 3  מיילי(, נכו�?

 4  זה צילומי מס. של אימיילי( כ�.   ת:

 5  כ�. עכשיו,   ש:

 6  מה זה המסמכי( האלה? למה הכוונה?  כב' הש' לוי:

 7זה, אני חושב שזו הסיבה ג( שישבתי איתו אז בבאר שבע כדי שיוציא את   ת:

 8המיילי( המקוריי( מתיבות המייל שלו, כי זה באמת נראה צילו( של מס., לפי 

 9הצילומי( נראה שזה צילו( של, זאת אומרת הוא העלה את הסרגל למטה של 

 10  המייל על המחשב וציל( כנראה, ככה זה נראה כמו צילו( מס.. 

 11  איזה מוצגי( אלה?  כב' הש' לוי:

 12  . 496זה   עו"ד קוקוי:

 13  ".25" עד "אד1"אד 496ת/  כב' הש' לוי:

 14  ".23זה מתייחס ספציפית ל"אד  עו"ד אב� ח�:

 15  אוקי.   כב' הש' לוי:

 16  עכשיו תגיד לי, איפה נעשו צילומי המס.?  ש:

 17  אי� לי מושג, זה מה שהוא הביא איתו, אי� לי מושג.   ת:

 18תגיד לי, אני הבנתי מאיגור שאת חלק מהצילומי( הוא עשה בתו. תחנת   ש:

 19  המשטרה. 

 20לא, לא, צילומי( הוא ציל( בעצמו כנראה והביא אות( אלינו, את מה שהוא עשה   ת:

 21ישבתי איתו בשלוחה הדרומית בבאר שבע והוא נכנס  בתחנת המשטרה זה אני

 22למייל והדפיס את המייל ממש הדפסה של המייל, לא צילו( מס. כמו זה, אלא 

 23  צילו(. 

 24  הוא אמר שג( את הצילומי מס. האלה הוא עשה בתחנת המשטרה.   ש:

 25אני לא זוכר שהוא עשה את הצילומי המס. האלה, אנחנו הדפסנו מיילי(, לא   ת:

 26  מס., כשאני עוד הייתי איתו הוא הדפיס מיילי(.  צילומי 

 27  עכשיו, תגיד לי בבקשה, כמה מסמכי( הוא הביא?  ש:

 28  כמה סומנו פה?  ת:

 29אי. אתה יודע  שכל המסמכי( שהוא הביא צולמו? השאלה שלי היא פשוטה,   ש:

 30מגיע עד מדינה, אתה יודע עד מדינה הוא אד( שעבר עבירה, הוא עד שמקבל טובת 

 31  ה להוכיח את עצמו. כשהוא נכנס אלי. לחדר, לפני שאתה, הנאה, רוצ

 32  כ�.   כב' הש' לוי:
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 1  ? 30? 20כשהוא מגיע אלי. לחדר, ע( כמה מסמכי( הוא נכנס לחדר?   ש:

 2  מסמכי( אז אלה המסמכי( שהוא בא אית(.  25א( מסומני( פה   ת:

 3ת אי. אתה יודע? כי רואי( שהוא מגיע ע( חבילה. לוקחי( את החבילה הזא  ש:

 4לצילו(, אתה לא יודע א( כל המסמכי( צולמו, כל המסמכי( הוחזרו, אולי 

 5מישהו עשה סלקציה, למה אדוני כשמגיע עד מדינה כשהוא מביא מסמכי( 

 6  מסמכי(, למה? 20מסמכי(,  30מעצמו, למה אדוני לא סופר ואומר יש 

 7י/ אי� לי שו( סיבה לחשוד באלישע קוג� חלילה שהוא יסיר מסמכי( או יוס  ת:

 8  מסמכי(, מה שאתה מכוו� אליו, דברי( כאלה זה לא בלקסיקו� שלנו. 

 9  הבנתי, אבל תגיד,   ש:

 10א( אתה שואל אותי א( אני יכול לדעת, אני לא יכול לדעת. אני, הוא יצא, צולמו   ת:

 11  המסמכי(, הוחזר, חזקה שאלה המסמכי( שהוא בא אית( וה( סומנו על ידי. 

 12א מביא את המסמכי( ואתה מסמ� מסמ. מסמ., עכשיו תגיד לי בבקשה, א( הו  ש:

 13למה צרי. לקחת אות( באמצע לצילו(? לא הבנתי, הרי ה( אצל., הוא מביא 

 14  עותק, אתה מסמ� אות( וזה נשאר אצל. ואחרי זה את( מצלמי(. 

 15זה אתה תשאל את אלישע, כנראה שהוא היה צרי. אות(, זו חקירה, חקירה   ת:

 16  מורכבת. 

 17  אות(?למה הוא היה צרי.   ש:

 18  היה צרי. לראות מה הביא העד, אני לא יודע.   ת:

 19מה זאת אומרת? אבל אתה חוקר. אתה חוקר. למה באמצע החקירה אלישע צרי.   ש:

 20להיכנס, לקחת מסמכי( ולהחזיר כאשר העד מביא את המסמכי(, סליחה, ואתה 

 21מסמ� אות( ואתה מצר/ אות( להודעה, מה הרעיו� לצל( אות( עוד פע(? אני, 

 22  זה נועד? למה

 23  את זה תשאל את אלישע אבל. תשאל את אלישע, הוא יענה ל. על זה, בטוח.   ת:

 24  איפה המסמכי( שהוא ציל(?  ש:

 25  ראית, רואי( שבצילו( שהוא מחזיר אות(, מחזיר את המסמכי(.   ת:

 26  איפה המסמכי( שהוא ציל(? שאלישע ציל(?  ש:

 27  אי� לי מושג.   ת:

 28  אולי יש יותר? אולי יש פחות?  ש:

 29יכול להיות שהוא ציל( אות(, אבל ה( סומנו על ידי מה שקובע בסו/ זה   ת:

 30  המסמכי( שסומנו על ידי. 

 31  הבנתי. תגיד לי בבקשה,   ש:

 32  אני לא יודע.   ת:
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 1מסמכי(, לא מעניי� אות.  Xמר ארז, אתה חוקר שבאמת ותיק, עד המדינה מביא   ש:

 2ואתה תראה מה טוב ל. ומה לא טוב ל., לא לאתר את כל מאגר המסמכי( שלו 

 3העד מדינה מחליט מה הוא מביא ומה לא מביא. את( היחידה החוקרת יש לכ( 

 4פרספקטיבה יותר רחבה, את( יודעי( על כל החשודי(, את( יודעי( על כל 

 5הדברי(, את( יודעי( מה חשוב ומה לא חשוב, אי. במקרה זה אדוני נות� לו 

 6ואתה מצל( אות( כאילו אתה עובד אצלו, לא איגור  לשבת, הוא בוחר מסמכי(

 7  עובד אצל., לא הבנתי את השיטה הזאת. 

 8לא, הוא בא ע( מסמכי( לחקירה, הוא בא ע( מסמכי(. נחת( איתו הסכ(, הוא   ת:

 9בא ע( מסמכי( ואני אחר כ. ישבתי איתו על המיילי( שלו בתחנת המשטרה 

 10  והוצאנו את המיילי(, 

 11  שהוא בוחר.   ש:

 12ה זה שהוא בוחר? מה פתאו(? לפי, אני עשיתי חיפוש לפי מילות מפתח, מה מ  ת:

 13  פתאו(, 

 14  מה זה לפי מילות מפתח?  ש:

 15  לפי מילות מפתח של נושאי( שהיו רלבנטיי( בחקירה.   ת:

 16לער. פגשתי  09:35אתה רוש( ככה, "היו( בשעה  493תראה, בוא תראה, בת/  ש:

 17הדרומית. הושבתי אותו אל מול  באיגור ריז במשרדי יחידת ההונאה שבשלוחה

 18עמדת אינטרנט משטרתית וזאת על מנת שאיגור ידפיס את המיילי( אות( מסר 

 19לי ואחרי( ישירות מתיבת הדואר ושלא באמצעות צילו( מס.", מה זה האחרי( 

 20  האלה? תגיד לי, איגור קובע? איגור קובע את מי, את מה לצל( ואי. לצל(?

 21נו על המיילי( שלו ואני זוכר שעשינו חיפושי( ושלפנו איגור לא קובע, אנחנו עבר  ת:

 22  מיילי( שהיו רלבנטיי( לחקירה. 

 23  ?300? 200? 100כמה אי מיילי( עיינת( בה(? כמה?   ש:

 24זה מודפס, מודפס, לא סיימנו, ראית, אני מזכיר שלא סיימנו, היה עיי/ ולא   ת:

 25  סיימנו. 

 26, כנראה ג( 1רשמת עוד פע(  עוד פע(, 1תיכ/, תיכ/, אני מקריא ל. את סעי/   ש:

 27אתה היית עיי/. "איגור נכנס באופ� עצמאי לתיבות הדואר השונות שלו ושלח את 

 28האי מיילי( להדפסה ולאחר מכ� ג( ער. בכתב ידו על גבי המיילי( מספור 

 29התוא( למספור שער. על הדפסת רשימת המיילי( הכללית". אז פה אתה רוש(, 

 30  א שול/ מסמכי( רלבנטיי( לדעתו, בעצמ., בכבוד., שהוא נכנס, הו
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 1הוא נכנס כי זה המייל שלו, הסיסמא היא שלו, בידיו, נתתי לו אישור להיכנס   ת:

 2והדפסנו את המיילי(. אני לא מבי� מה, אני לא מבי� מה לא בסדר בזה, מה לא 

 3  בסדר?

 4  "לציי�",  2הנה, בוא אני אגיד ל. מה לא בסדר. תסתכל בסעי/   ש:

 5  . 493לת/ 2/ סעי  כב' הש' לוי:

 6כ�. "לציי� כי לדברי איגור ישנ( ברשימות מיילי( רבי( שאינ( רלבנטיי( ולכ�   ש:

 7אי� טע( להדפיס( כגו� איחולי שנה טובה וכו'" אדוני ראה מה רלבנטי מה לא 

 8  רלבנטי לטענתו של איגור?

 9אני זוכר שאני עברתי איתו והייתי מול המס. יחד איתו על המיילי( והדפסנו את   ת:

 10ה שרלבנטי ואני אומר ל. שלא סיימנו את המלאכה, היו ש( כמויות אדירות מ

 11  של מיילי( ולא סיימנו. 

 12ארז, אתה, ויש לי הרבה כבוד אלי., לא קובע מה לא רלבנטי ומה לא רלבנטי   ש:

 13בשלב הזה שאתה נמצא בו בחקירה. איגור לא הוא זה שצרי. להדפיס ולקבוע מה 

 14  ברור שזה תקלה? רלבנטי ומה לא רלבנטי. זה לא

 15  לא יודע למה אתה אומר תקלה, (לא ברור), תקלה אז תקלה.   ת:

 16  אוקי. אז בוא תסכי( איתי.   ש:

 17מה תקלה עור. די� חימי? אומר שהוא קרא יחד איתו, לא הצלחתי להבי� מה   כב' הש' לוי:

 18  אדוני, שהוא היה צרי. להדפיס הכל שג( הוא לא מסנ�. 

 19אז עכשיו, כ�, זה מה שאני חושב ואני אמשי.. זה אתה אומר שהוא עיי/ ולא   עו"ד חימי:

 20  סיימת(. 

 21  נכו�.   ת:

 22  מתי סיימת( את המלאכה?  ש:

 23  לא, אז אמרתי את זה כבר בחקירה הראשית,   ת:

 24  כ�, כ�.   ש:

 25שלפי המסמכי( לא סיימנו כנראה ואני אמרתי ג( שאני עזבתי את החקירה לפני   ת:

 26  ה שלא המשיכו את זה אחר כ.. שהסתיימה, מה, כנרא

 27  אז מר ארז דפנה,   ש:

 28  נו.   ת:

 29  אז זה מאוד לא תקי�.   ש:

 30  מה אתה רוצה? שאני אגיד ל. שזה לא תקי�?   ת:

 31  כ�.   ש:

 32  אני לא אגיד ל. שזה תקי� או לא תקי�.    ת:
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 1  למה לא תגיד לי?  ש:

 2י לא יכול כי אני לא יודע מה היו השיקולי( של ראש צוות החקירה לאחר מכ�, אנ  ת:

 3פה לקבוע מה תקי� ומה לא תקי�. אני אומר ל. את האמת לאמיתה מה היה. לא 

 4סיימנו, הוא היה עיי/, אני רואה שזה לא נעשה, לא המשיכו ע( זה. אני אומר ל. 

 5  את האמת, לא, לא, (ערבית) אל תבקש ממני לקבוע מה תקי� מה לא תקי�. 

 6לק מהמשפט שיתגבש, עדי( מניחי( תשתית באמת עור. די� חימי, ג( זה ח  כב' הש' לוי:

 7עובדתית, מסקנות מסיק בית המשפט. עורכי הדי� מסבירי( לו מה הוא צרי. 

 8  להחליט. 

 9תגיד לי, הרי איגור, חלק נכבד או חלק מסוי( נגדיר את זה ככה, זה האי מיילי(   ש:

 10 בינו לבי� רנית. למה האי מיילי( האלה לא נמצאו, לא הודפסו ולא כלו(? אלה

 11  אי מיילי( חשובי(, תיכ/ אני אוכיח ל. את זה. 

 12אני בטוח שא( היו מיילי( כאלה ה( היו מודפסי(, כנראה שאולי לא היו, אני   ת:

 13לא יודע להגיד ל., אני לא זוכר, יש מיילי( כאלה שהודפסו? אני לא זוכר. יש את 

 14  הרשימה של כל מה שהודפס, יש מיילי(? תגיד לי אתה. 

 15תכל את המילות חיפוש, למה במילות חיפוש של. לא עשית תסתכל אתה, תס  ש:

 16  מילה חיפוש של רנית? הרי הוא טוע� שהוא עשה איתה, נפגש איתה, למה אה לא, 

 17אני לא זוכר להגיד ל. את זה, אני יודע שהיה קוב0 אקסל שביקשתי ממנו שבו   ת:

 18  הוא ציי� את ההוצאות של דו� טבק והוא לא מצא את הקוב0 אקסל הזה. 

 19, אתה פה 17.8הנה, בוא תראה, אני מראה ל., מר דפנה, את הזכ"ד של. מיו(   ש:

 20  עושה רשימה, נכו�? זאת הרשימה, 

 21  כ�.   ת:

 22  שאתה עושה מילות חיפוש, נכו�? אתה מציי� איזה מילות חיפוש עשית, נכו�?  ש:

 23  כ�.   ת:

 24אתה  זרחי�. עכשיו, למה כשהוא מדבר אית. על רנית ודו� טבק ורמי כה�, למה  ש:

 25  לא עושה מילת חיפוש של רנית? הרי זה דבר בסיסי, 

 26תראה, קוד( כל במזכר הזה אני לא רואה שכתבתי, שכתבתי פה על המילות   ת:

 27  חיפוש אבל סביר להניח שזה מה שעשיתי,

 28  כ�.   ש:

 29גודובסקי, כנראה, אבל שוב, זאת אומרת א( אני כותב פה אלי זרחי�, דאוד   ת:

 30  המלאכה לא הושלמה. אני מציי� פה שלא הושלמה. 

 31  הבנתי.   ש:

 32  אז אני לא יודע א( היו מיילי( של רנית, לא יודע להגיד ל., אבל לא סיימנו.   ת:
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 1  לא סיימת(. טוב. זה לא הסתיי( עד עצ( היו( הזה. אבל נמשי. ברשות..   ש:

 2  אתה צודק. יכול להיות שאתה צודק. כנראה ש  ת:

 3הוא מספר ל. ש"נלי התקשרה  �26.3עכשיו תראה, מר ארז, בחקירה של איגור מה  ש:

 4לרמי במספר שהיא קיבלה מפאינה ובהמש. לכ. הוא שולח לרמי פרופיל החברה 

 5במייל כדי להבי� מה תחו( העיסוק שלנו", כ. אני מצטט, "ועל מה הוא יכול 

 6עד  467שורות  26.3ה של איגור מיו( להעביר לנו תשלו(". אני מפנה אות. להודע

470 .  7 

 8  איזה שורות עוד פע(?  ת:

 9  . 470עד  467שורות   ש:

 10  אוקי.   ת:

 11אתה מאשר שזה מה שהוא אמר "כדי להבי� מה תחו( העיסוק שלנו ועל מה הוא   ש:

 12  יכול להעביר לנו תשלו(" הכוונה על מה רמי כה� יכול להעביר תשלו(, נכו�?

 13  אוקי, זה מה שרשו(.   ת:

 14אוקי. עכשיו תראה, אני אומר ל. שהתארי. זה נתו�, זה עובדה וא( אני שוגה   ש:

 15  . �2.12.2010חבריי יתקנו אותי, שהאי מייל ע( הפרופיל של החברה נשלח ב

 16מה, מה אתה רוצה להגיד בזה? אתה חושב שעכשיו אני שולט בתאריכי( ולהגיד   ת:

 17  לכ( מה, 

 18  זה נתו�.   ש:

 19  זה נתו� זה נתו�.   ת:

 20אתה עשית ניתוח של  �22.6עכשיו תגיד לי, אני רוצה, אני מראה ל. פה זכ"ד מה  ש:

 21  תקשורת, נכו�?

 22  מחקר תקשורת.   ת:

 23מחקר תקשורת. במחקר הזה אתה מעלה שהשיחה הסלולרית הראשונה בי� רמי   ש:

 24  , �2.12.2010לנלי היתה ב

 25  זה? זה המזכר שאני מציי�?  ת:

 26  כ�.   ש:

 27  זה לא מחקר תקשורת.   ת:

 28  מה זה?  ש:

 29  זה לא מחקר תקשורת. זה,   ת:

 30  אתה מציי� את זה.   ש:

 31  זה בנק, זה לא תקשורת. אה, רגע, כ�, אוקי. נכו�.   ת:

 32  מה מוצג בפני העד? איזה מוצג זה?  כב' הש' לוי:
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 1  זה הוגש, איפה הסימו�?   עו"ד אב� ח�:

 2  שמציגי( מוצג בפני העד ידעו לציי� איזה מוצג זה. מצופה שהצדדי(   כב' הש' לוי:

 3  בכל זאת, אבל זה רק שאלה עובדתית, זה לא,   עו"ד וייס:

 4  מספיק א( רק שאלה. פע( אחת.   כב' הש' לוי:

 5  זה שיחות נכנסות מרמי כה�.   ת:

 6  אז איזה ת' זה?   כב' הש' לוי:

 7  מיד מבררי(.   עו"ד וייס:

 8  רגע, סבלנות.   כב' הש' לוי:

 9  . �2.12עוד שתי שיחות יוצאות מנלי לרמי כה�. ב יש  ת:

 10  . יפה. עכשיו, �2.12ב  ש:

 11רק רגע, אי. נדע אחרי זה שנקרא את אלפי עמודי פרוטוקולי( למה ההתייחסות   כב' הש' לוי:

 12  התייחסה?

 13  .64  עו"ד קוקוי:

 14  ?64או נ/ 64ת/  כב' הש' לוי:

 15  . 464  עו"ד קוקוי:

 16  ?464ת/  כב' הש' לוי:

 17  כ�.   עו"ד קוקוי:

 18  זה מה שהוגש עכשיו.   עו"ד אב� ח�:

 19  באיזה קלסר זה?  כב' הש' לוי:

 20  הראשו�. קלסר מחקרי תקשורת.   עו"ד אב� ח�:

 21  לאור ריבוי המוצגי( אז מצופה שתגישו לי ג( את המסמ.. כ�.   כב' הש' לוי:

 22 �2.12עכשיו, אני אומר ל. שהשיחה הראשונה שאדוני זיהה בי� נלי לרמי היתה ב  ש:

 23  . �2.12ומר ל. שזה ג( המועד שהמייל שאיגור שלח הוא בואני א

 24  מה השאלה?  כב' הש' לוי:

 25  קוד( כל שיאשר את הנתו� הזה.   ש:

 26  אני מאשר ל. את הנתו� של השיחות לפי התדפיס שמופיע פה.   ת:

 27. 38חבריי מאשרי( את האי מייל. עכשיו בוא תראה, אני מראה ל. בבקשה את נ/  ש:

 28  אתה ראית פע( את, 

 29  מה זה? זה המייל?   הש' לוי: כב'

 30  לא.   עו"ד וייס:

 31  לא, לא אדוני, זה החשבונית.   עו"ד חימי:

 32  כ�. בסדר.   כב' הש' לוי:
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 1  אתה ראית פע( את החשבונית הזאת?  ש:

 2  נראה לי שכ�, אני מניח שא( זה בחומר החקירה אז כ�, נראה לי שכ�.   ת:

 3הגנה, הביאה ואיגור אישר לא, זה לא היה בחומר חקירה, זה מחומר שאנחנו,   ש:

 4  שזה רישו( שלו, חשבונית שלו. 

 5  אוקי.   ת:

 6  אדוני ש( לב לתארי.?  ש:

 7  . 30.11.2010  ת:

 �8שהסכו( הזה נרש( בספרי החשבונות ב 39כ�, אז עכשיו אני מראה ל. ג( את נ/  ש:

 9. עכשיו, �1.12.2010ונרש( כבר ב 30.11, סליחה. כ�, כ�, התקבל תארי. ער. 30.11

 10כול להיות שלכאורה החשבונית הזו שולמה לפני שה( משוחחי( בכלל אי. זה י

 11, לפני שיש אי מייל ע( הפרופיל של החברה? ההסבר של איגור הוא הסבר �2.12ב

 12  ששונה מהעובדות. 

 13מה אתה רוצה שאני אגיד ל. משהו שנוגד את העובדות? יש את העובדות, אני,   ת:

 14  אתה, את ההסברי( אתה, 

 15  אותו על זה?לא חשבת לשאול   ש:

 16  כנראה שלא, א( לא שאלתי אז כנראה שלא.   ת:

 17הבנתי. נמשי.. תגיד לי בבקשה, לאיגור יש מנהל חשבונות, אתה יודע? אתה מודע   ש:

 18  לזה?

 19  לא זוכר עכשיו.   ת:

 20  אתה, היה לו כמה חברות, היה לו ענייני(, שאלת אותו א( יש לו מנהל חשבונות?  ש:

 21  תי אותו, אני לא זוכר להגיד ל.. את האמת אני לא יודע א( שאל  ת:

 22לא, לא שאלת אותו. ומה שמפתיע אותי, מה שמפתיע אותי למה את( לא הולכי(   ש:

 23לגורמי( שהוא עובד אית( כדי להוציא מסמכי( וכל מיני דברי( שהוא מדבר 

 24עליה(? למה את( סומכי( עליו שהוא יביא לכ( חומרי( ואת( לא הולכי( למשל 

 25  קח את התיקי(?לרואה החשבו� שלו של

 26אני לא יודע להגיד ל. אבל אני כ� יכול להגיד ל. שהגרסה שלו נתמכה בהרבה   ת:

 27  ראיות חיצוניות שאספנו. זה מה שאני יכול להגיד ל. שאני זוכר את זה בוודאות. 

 28הנה, אני נות� ל. דוגמא שהגרסה שלו נוגדת מסמכי( עובדתיי( אחרי(, ראיות   ש:

 29  זה. חיצוניות כמו שאתה קורא ל

 30  אולי הוא התבלבל?   ת:

 31  אולי הוא התבלבל? הבנתי.   ש:
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 1עלי הוא עשה אגב רוש( של בחור מאוד אמי�, שלא מנסה לסדר את הענייני( כדי   ת:

 2  להרגיש, 

 3  השופט אמר שהתרשמות,   ש:

 4  בסדר נכו�.   ת:

 5  בשביל זה הוא נמצא פה. אנחנו כולנו רק מביאי( את העובדות.   ש:

 6  רק בני אד(. נכו�. נכו�.   ת:

 7אז ההתרשמות של. היא לא חשובה, אבל נמשי.. תגיד לי, כמה כס/ פאינה היתה   ש:

 8  בכלל אמורה להשקיע בדו� טבק?

 9  לא זוכר להגיד ל..   ת:

 10הוא  4.12.13כי תראה למה, בתשאול של איגור לקראת היותו עד מדינה ביו(   ש:

 11  . 5אל/  130מדבר על 

 12  אוקי.   ת:

 13. בחקירת המשטרה, בחקירה 150עד  130משהו כמו  �11:05הוא טוע� ב �5.2.14ב  ש:

 14. תגיד לי, זה הפריע ל. 150הוא כבר מתקבע על  �26.3של. שאתה חוקר אותו ב

 15  השינויי( האלה?

 16  לא זוכר להגיד ל..   ת:

 17  אתה לא זוכר. אתה רואה, אז לא תמיד עימתת אותו ע( דברי( חיצוניי(.   ש:

 18  שלא עימתתי אותו ע( הכל. יכול להיות  ת:

 19  טוב.   ש:

 20  א/ אחד לא מושל(, אתה יודע. אני עשיתי את עבודתי הכי טוב שאני יכול.   ת:

 21אני בטוח. עכשיו תראה, אני, נשאל אחרת, אדוני ניסה לחבר את כל הסכומי( של   ש:

 22  לראות לאיזה סכו( זה באמת הגיע? –שלושת הגורמי( שנתנו 

 23בל אני מניח שכ�, אני לא זוכר להגיד ל.. אני זוכר שזה אני לא זוכר להגיד ל. א  ת:

 24  היה סכומי( שהועברו מחל"פ שומרו�, מאפי פלס, מרמי כה�. 

 25אוקי, אז השאלה שלי היא פשוטה, אתה יודע לכאורה את שלושת הגורמי(   ש:

 26שהעבירו כספי(, השאלה א( אדוני עשה חישוב אריתמטי כדי לעמת את העד ע( 

 27  , הא( זה מסתדר?150ופע(  150עד  130, פע( 130הנתו� הזה שפע( 

 28אני מניח שאני ידעתי בדיוק כמה הועבר לפי מה שמצאנו בראיות, לומר ל. א(   ת:

 29  עימתתי אותו? אני לא זוכר. אתה בטח יודע טוב ממני. 

 30  אז אני אומר ל., אריתמטיקה פשוטה,   ש:

 31  אותו, אני לא, יכול להיות שלא עימתתי איתו ואולי כ� הייתי צרי. לעמת   ת:

 32  אז אני אומר ל.,   ש:
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 1  מה אתה רוצה להשיג ממני? שאני אגיד ל.?  ת:

 2 �180אני אגיד ל., אני עשיתי את החישוב הזה ואני לא גאו� במתמטיקה, הגעתי ל  ש:

 3אל/ שקל שפאינה  �24אל/ שקל. במקרה הטוב, שלא לוקחי( בחשבו� את ה

 4  טה המרזה. אל/, אבל נל. לשי �200העבירה בצ'ק שזה יותר מ

 5אז מה אתה רוצה? שאני אגיד ל. סברה מה אני חושב על זה? אתה לא רוצה   ת:

 6  סברות שלי. 

 7, למה לא שאלת אותו רגע מה 180, המספרי( מדברי( על 150לא, הוא מדבר על   ש:

 8  קורה פה? ולא מצא. 

 9  לא יודע להגיד ל..   ת:

 10ר מראי( לו שרמי כה� לא יודע, נמשי.. תראה, בשנת, בחקירה האחרונה של איגו  ש:

 11  , 17,400הפקיד לחשבו� 

 12  מה הוצג בפני העד?  כב' הש' לוי:

 13  ההודעה, שו( דבר, ההודעה האחרונה ממאי ,   עו"ד וייס:

 14  מאיזה תארי.?  עו"ד אב� ח�:

 15  . �4.5מה  עו"ד וייס:

 16  היא סומנה?  כב' הש' לוי:

 17  לא, לא אדוני.   עו"ד וייס:

 18  כ�.   כב' הש' לוי:

 19  אנחנו מראי( ל. בדיוק, תיכ/   ש:

 20שלא מצאנו את זה, לא  17,400אני זוכר, ג( במסמכי( שהציגו לי בחקירה שיש   ת:

 21  מצאנו איזה תיעוד. חשבונית או משהו, לא מצא. 

 22סת( לאיגור ולנלי?  17,400עכשיו תגיד לי, תגיד לי, רמי כה� נדב� כל כ. גדול נות�   ש:

 23  ת( את הכס/, אי� לזה שו( ביטוי? שו( כלו(? הרי ראי

 24  הרי ה( אמרו שה( קיבלו את הכס/ תמורת כלו(.   ת:

 25  מה?  ש:

 26  ה( אמרו שה( קיבלו את הכס/ תמורת כלו(.   ת:

 27  אפילו לא מופיע בכתב האישו(. איגור לא יודע בכלל,  �17,400כ�, אבל ה  ש:

 28  הוא לא מצא חשבונית, נכו�. אני זוכר את זה.   ת:

 29  ?�17,400הוא קיבל את ה לא יודע מה זה. אז תגיד לי, למה  ש:

 30  אני לא יודע להגיד ל..  ת:

 31  מה איגור אמר ל.? שאלת אותו? הוא אומר שהוא לא יודע.  ש:

 32  שאלנו אותו על זה אני חושב.   ת:
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 1כמה אנשי( שאלת אות( בחיי( וחקרת עשרות, מאות, אלפי אנשי( שמקבלי(   ש:

 2  סת(? ה( לא יודעי( למה.  17,400

 3להגיד לי, אני לא אקרא את העדות עכשיו, אתה אומר שלא שאלתי אתה יודע   ת:

 4  אותו?

 5  לא, לא,   ש:

 6  שלא שאלתי אותו? מה?  ת:

 7  לא, שאלת אותו, הוא לא יודע לתת הסבר.   ש:

 8  אז מה אתה רוצה, מה אתה שואל אותי עכשיו?  ת:

 9עכשיו, השאלה שלי היא אחרת. תראה, לרמי כה�. אתה ביקשת מאיגור שיאתר   ש:

 10  שבונית הזאת,  את הח

 11  זה מה שאמרתי ל. שאני זוכר.   ת:

 12  איגור מסר שבדק בחשבוניות,   ש:

 13  ולא מצא.   ת:

 14ולא מצא. עכשיו תגיד לי, איגור הזה עד מדינה, עבריי� לשיטתכ(, אתה נות� לו   ש:

 15לבדוק בחשבוניות לבד? למה אתה לא הול. אתה לבדוק את החשבוניות? אולי 

 16שלא נעי( ולא טוב לו? תגיד לי, יש  �17,400ע( ההוא מסתיר משהו? אולי עולה 

 17פה איזה שהוא היגיו�? עכשיו יש ג( את הכרטסת הנהלת חשבונות שהוצאת( של 

 18  , 17,400רמי, שרשו( פה 

 19  . 39נ/  עו"ד וייס:

 20, למה את( לא הולכי( פיזית למצוא את 39רשו( את מספר החשבונית, בנ/  ש:

 21  החשבונית הזאת?

 22אני לא אגיד, אני לא יכול להגיד ל. למה, את זה צרי. לשאול את ראש צוות   ת:

 23  החקירה מה, למה לא בדקו את זה, אני, 

 24  אמרת לו שזה חשוב ללכת לאלישע?  ש:

 25  לא זוכר, לא זוכר להגיד ל..   ת:

 26  הבנתי.   ש:

 27  לא זוכר להגיד ל..   ת:

 28ככה  482עד  481רות שו �26.3עכשיו תראה, איגור מספר ל. בהודעה שאתה גובה ב  ש:

 29אני מצטט כהאי לישנא "בסופו של דבר הכספי( שהתקבלו ממנו" הכוונה מרמי 

 30"ממתנ"ס בנימינה ומחל"פ שומרו� הושקעו בחברת דו� טבק". עכשיו אדוני דיבר 

 31  על ראיות אחרות וכ� הלאה, אדוני בדק את החשבו� של חברת דו� טבק?

 32  אני לא זוכר להגיד ל..   ת:
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 1ע להגיד לנו הא( באמת הכספי( הגיעו לחשבו� של דו� טבק או לא אדוני יוד  ש:

 2  הגיעו? הכספי( מחל"פ שומרו�? מזה, מזה?

 3  אני לא יודע להגיד ל. את זה.   ת:

 4  תגיד לי, הוא אומר ל. משהו, אתה לא בודק אותו?  ש:

 5אני לא יודע להגיד ל., אני ג( אמרתי ל. בהתחלה  שאני לא נשארתי עד תומה   ת:

 6  ה, לא יודע להגיד ל.. של החקיר

 7רשמת, אי. שאני מכיר אות. אתה אד( מסודר, רשמת זכ"ד 'אלישע אני הול.,   ש:

 8  אנחנו עושי( תיק חפיפה תעשה א' ב' ג' ד''?

 9אני לא יודע להגיד ל. את זה, לענות ל. על זה. אני מצטער אבל אני לא יכול להגיד   ת:

 10  ות שלא, לא יודע. ל. א( נבדק או לא, יכול להיות שנבדק ויכול להי

 11לא, לא נבדק. תגיד לי, אבל אתה היית בחקירה האחרונה של איגור. היית   ש:

 12בחקירה האחרונה, כל הבדיקות צרי. לעשות לפני, באמצע ולקראת הסו/. למה 

 13לא נעשו? עכשיו, אני אומר ל. וא( אני מטעה אות. חבריי יגידו. חבריי 

 14ועדי( הרלבנטיי( או בכלל המלומדי(. אי� שו( ראייה שכס/ כלשהוא במ

 15  מהמקומות האלה עברו לחשבו� של חברת דו� טבק, 

 16  מה את( רוצי( מהעד?  כב' הש' לוי:

 17  איגור הסביר,   עו"ד אב� ח�:

 18אדוני, הוא חוקר מאוד משמעותי, כשה( רוצי( לנטרל מישהו ה( יודעי( טוב,   עו"ד חימי:

 19  כשה( לא רוצי( ג( יודעי(. 

 20  יש ראיה או אי� ראיה. מה זה מעניי�? כ�. מה הוא אומר.  מה שחשוב לי  כב' הש' לוי:

 21תראה, אתה יודע אי. היה אפשר לפתור את הבעיה הזאת? איגור מספר ל. את   ש:

 22  טבלת אקסל, 

 23נכו�, דיברנו על זה כבר, אמרתי ל. שהוא מצא את הטבלה הזו, ביקשתי אותה   ת:

 24  ממנו ג(. 

 25  הבנתי.   ש:

 �26 שלה( הרי, אני לא יודע, אתה שואל דו� טבק, עכשיו, הכספי( הועברו לחשבו  ת:

 27  אני לא יודע להגיד ל.. 

 28טבלת אקסל, עכשיו תגיד לי, אתה בעיניי( של. עיינת בכל החומרי( שלו לראות   ש:

 29  א( יש טבלת אקסל או אי� לו טבלת אקסל?

 30הוא אמר שא( אני לא טועה שהיא נמצאת בחשבו� שאי� לו כניסה אליו או לא   ת:

 31  נס אליו. מצליח להיכ
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 1כ�, כ�, עכשיו תראה, שמעתי פה, קראתי באחד האתרי( שאת( יודעי( לשחזר   ש:

SMS 2שני( ופרשת פליניסיא�, יש למשטרה טכנולוגיה, הטבלת  �4ו 3י( מלפני 

 3  אקסל הזאת יכלה לפתור את כל הבעיות. 

 4  אני לא בטוח שאפשר להיכנס למייל שלא יודעי( את הסיסמא.   ת:

 �GMAIL 5אתה לא בטוח. אי. אדוני הסיר את הספקות שלו? אי. אדוני פנה ל  ש:

 6  ניסה לבדוק משהו?

 7  . לא. �GMAILאני לא פניתי ל  ת:

 8האלה? תגיד לי,  GMAILאת( נותני( לאיגור לנסות לדבר ע(  58נ/�תגיד לי, ב  ש:

 9הוא עובד אצלכ(? הוא שוטר? הוא ראש צוות החקירה? אתה צרי. לבדוק, 

 10  ל היתה מגלה את הכל. הטבלת אקס

 11א( אני זוכר נכו� רק הוא בתור בעל החשבו� יכול היה לקבל את הסיסמא. אני   ת:

 12  לא יודע להגיד לכ(. 

 GMAIL 13כשאת( מוציאי( צווי( את( יכולי( לעקל כליות של ב� אד(, אז מה   ש:

 14  את( לא יכולי( לעקל?

 15של.. אני לא יודע  אני דווקא בזה לא בטוח. אני לא יכול לענות ל. על השאלה  ת:

 16  להגיד ל.. 

 17תראה, בוא אני אגיד ל. למה זה הפתיע אותי שלא עשית( את זה, כי לב� הרופא   ש:

 18של רמי כה� הלכת( לכל החשבונות, לכל הדברי(. אמא שלו, ניצולת שואה, אמא 

 19שהוא צרי. לתת  �GMAILחדרת( לה לחשבונות, ל 98של בתיה ניצולת שואה בת 

 20  שפותרת את כל הבעיה, לכ( את הטבלת אקסל 

 21  לאיזה חשבו� נכנסו?  עו"ד אב� ח�:

 22  נועה לוי.   עו"ד חימי:

 23  נכנסו לחשבונות מייל שלה(?  עו"ד אב� ח�:

 24  לא, לחשבונות בנק שלה(.   עו"ד חימי:

 GMAIL .  25אז אל תערבב חשבו� בנק לחשבו�   עו"ד אב� ח�:

 26  חשבו� בנק נכנסו, עד כדי כ. היה לה( חשוב.   עו"ד חימי:

 27  חשבו� בנק הרבה יותר קל להיכנס.   אב� ח�: עו"ד

 28  אז תגיד לי, הבנתי, הבנתי, תודה, נהיית עד מומחה.   עו"ד חימי: 

 29  מכיר את זה.   עו"ד אב� ח�:

 30תגיד לי, למה לא את( בדקת(? מה את( שולחי( אותו לבדוק? אני רוצה להבי�   ש:

 31  את זה. אני רוצה להבי� את זה. 
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 1וכר נכו� אני הבנתי שרק הוא יכול לקבל את הגישה אז אני אומר ל., א( אני ז  ת:

 2לחשבו� של המייל שלו ואני לא בטוח, אני לא בטוח שג( מה שאתה אומר נכו� 

 3  שנית� לקבל גישה למייל בנסיבות האלה, אני לא בטוח. 

 4  צווי(, צווי(. להוציא צו מבית משפט, לחדור לכל מקו(.   ש:

 5וח שבעבירה כזאת לתיבת מייל היה אפשר אני לא בטוח שלטובת מייל, אני לא בט  ת:

 6  להיכנס, אני לא בטוח, יכול להיות שאני טועה, אני לא, 

 7הבנתי. מה אדוני עשה כדי להיות בטוח? עשית משהו? פנית? בדקת? דיברת ע(   ש:

GMAIL?  8 

 9  אני לא זוכר להגיד ל..   ת:

 10  לא זוכר, לא זוכר. לא עשית, אני אומר ל. לא עשית.   ש:

 11  אז לא עשיתי. לא עשיתי   ת:

 12? לקחת ממנו את המספר לראות �GMAILעכשיו, תגיד לי, לא� איגור התקשר ל  ש:

 13  הזה? �GMAILשבאמת יש איזה מקו( שעוני( בכלל ב

 14  אני לא זוכר להגיד ל..   ת:

 15תגיד לי, הרי הטבלת אקסל הזאת זה סוג של ראיה זהב. למה את( מחכי( שנה   ש:

 16ה עד שאת( מבקשי( ממנו את הטבלת מהמועד שאיגור חת( על הסכ( עד מדינ

 17  אקסל הזה? למה לחכות שנה?

 18קוד( כל, אתה קבעת שזה ראיית זהב. דבר שני, אני לא יודע להגיד ל. למה עבר   ת:

 19הזמ�, אני לא זוכר עכשיו את כל מהלכי החקירה והשיקולי( שעמדו לנגד ראש 

 20  צוות החקירה, לא יכול להגיד ל.. 

 21הזאת יש את כל ההוצאות, את כל ההכנסות, את הכל, איגור אמר ל. שבטבלה   ש:

 22  נכו�?

 23  איגור, כ�, אני לא יודע, לכ� אני לא מבי� למה אתה חושב שזה ראיית זהב,   ת:

 24  אה, אתה לא מבי�?  ש:

 25  כתבתי בדיוק מה הוא אמר.   ת:

 26ומקי(  2008הבנתי. בסדר גמור. עכשיו תראה, איגור משתחרר מהשב"ס בשנת   ש:

 27  . נכו�?9עד  7בשורות  �26.3.14וא אומר ל. את זה בהודעה שלו באת א. מופעי(, ה

 28  א( אתה אומר אני מניח שזה נכו�.   ת:

 29  תסתכל, תסתכל. אנחנו לא ממהרי(.   ש:

 30  באיזו עדות?  ת:

 31  בעדות שאתה גובה ממנו, העדות הראשונה אחרי שהוא עד מדינה.   ש:

 32  זאת שלא רלבנטית.   עו"ד אב� ח�:
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 1  מה?  עו"ד חימי:

 2  זו שורה?באי  ת:

 3  . 9עד  7  ש:

 4  עוד שאלה רק אחת.   כב' הש' לוי:

 5  שאלות כאלה אדוני.  100מותר ג(   עו"ד חימי:

 6  אי� בעיה, אז תגישו את ההודעה. תגישו את כל ההודעה.   כב' הש' לוי:

 7  כ�, אוקי.   ת:

 8  אדוני לא יכול לקבוע את העניי� הזה.   עו"ד חימי:

 9  לא? טוב, תעתרו לבג"צ.   כב' הש' לוי:

 10  אנחנו לא עותרי( לשו( בג"צ.   ו"ד חימי:ע

 11  החלטה.   כב' הש' לוי:

 12  אנחנו שמי( את (לא ברור) מא' ועד ת'.    עו"ד חימי:

  13 

     14 
#>28<#  15 

 16  החלטה

  17 

  18 

   19 

 20  על מנת שהשאלות לא יוצאו מההקשר, תונח מלוא ההודעה בפני בית המשפט.

  21 

 22  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  23 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  24 

 25  בבקשה תגישו אותה.   כב' הש' לוי:

 26  זה התמליל וזה ההודעה.   עו"ד אב� ח�:

  27 

  28 
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     1 
#>29<#  2 

 3  החלטה

  4 

  5 

   6 

 7. תמליל ההודעה 66הוגש וסומ� נ/ 26.3.2014תמליל, תקליטור והודעת  איגור ריז מיו� 

 8  א.66נ/

  9 

 10  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  11 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  12 

  13 

 14  בבקשה.   כב' הש' לוי:

 15  עכשיו תראה, הוא מספר ל., יש ל. את ההודעה, נכו�?  ש:

 16  כ�.   ת:

 17להוסי/ ימינה שמאלה אתה רשאי חברי הטוב א( אתה רוצה  340עד  333בשורות   ש:

 18הגעתי להבנה שתו. זמ� קצר יחסית אברורה הפקות  2010ארז, "באמצע שנת 

 19תחדול מפעילות כי העסק יקרוס והתחלתי לחפש פיתרו� להרוויח כס/ בתחו( 

 20אחר ושלא בתחו( ההפקות" בהמש. הוא אומר "באופ� מקרי לחלוטי� ראיתי 

 21  אצל נלי סיגריות".

 22  . כ�  ת:

 23 2010נכו�, אדוני מבי� מזה ויתק� אותי א( אני טועה בהבנה שלי, שבאמצע שנת   ש:

 24גומלת בליבו ההחלטה או המסקנה שאברורה לא תהיה כלכלית יותר ואז הוא 

 25  מחפש רעיונות אחרי(, נכו�? זה מה שאתה מבי� כא� ממה שהוא אמר ל.?

 26  זה מה שרשו(.   ת:

 27שיש את הפגישה  345עד  341, בשורות 341יפה. עכשיו, ואז הוא מספר בעמוד   ש:

 28  הראשונה ע( פאינה והיא אומרת לו שהיא צריכה לראות חישובי(. נכו�?
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 1  כ�.   ת:

 2פאינה מתקשרת ומבקשת ממנו, מתקשרת אליו לאיגור,  347עד  345ואז בשורות   ש:

 3  להעביר לבת שלה רנית את החישובי(. נכו�?

 4  נכו�.   ת:

 5  . 351עד  348את החישובי( כפי שהוא אומר בשורות ואז איגור שולח לה   ש:

 6  אוקי.   ת:

 7  , 320שחבריי הגישו, ת/ 320עכשיו, בת/  ש:

 8  זה בצרופה.   עו"ד וייס:

 9, אדוני רק �23.9.2010, הוא מה320אני רואה שאי מייל התשובה של רנית, ת/  ש:

 10  יאשר או יכחיש, 

 11  ".17"אד 320זה ת/  עו"ד וייס:

 12  . 23.9  ת:

 13  . 2010  ש:

 14  כ�.   ת:

 15עכשיו, האי מייל הזה הוא במענה לאי מייל שבו איגור שולח לרנית את החישובי(,   ש:

 16  , נכו�?2010ג( הוא בספטמבר 

 17  איפה?  עו"ד אב� ח�:

 18  למטה. רואי(.   עו"ד וייס:

 19  משהו.  20.9כ�, למטה אני רואה   ת:

 20  עכשיו, תגיד לי, טבלת החישובי( הזאת היא מאוד חשובה, נכו�?  ש:

 21  חשובה?למה היא   ת:

 22  למה? כי מדברי( על המסגרת של,   ש:

 23  אנחנו מדברי(, חוזרי(,   ת:

 24  למסגרת של התקציב של החברה וזה צרי. להיות דומה למה שקיבלו, אי. היא,   ש:

 25  אתה מדבר על אותה טבלת אקסל שדיברנו לפני כ�?  ת:

 26  לא, לא.   ש:

 27  לא?  ת:

 28  בחברה. לא. טבלת חישובי(, זה טבלה אחרת, כמה יצטרכו להשקיע   ש:

 29  אוקי, מה השאלה?  ת:

 30עכשיו תגיד לי, למה את האי מייל של הטבלה הזאת אתה לא מבקש מאיגור? אי�   ש:

 31  אותה. 

 32  לא זוכר להגיד ל..   ת:
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 1  מה? צילו( מס. משהו,   ש:

 2  יכול להיות שמדובר באותה טבלת אקסל, אני לא יודע להגיד ל., בעצ(, לא יודע.   ת:

 3  אבל למה אדוני לא מבקש,   ש:

 4 4לא יודע להגיד ל., לא אגיד ל., אתה שואל אותי שאלות שאני לא יכול עכשיו   :ת

 5שני( אחורה להיזכר מה היה ולמה לא שאלנו ולמה כ�, אני לא יכול להגיד ל.. 

 6אני לא אענה ל. על שאלה, תשובה שאני לא בטוח בה, לא אענה ל., לא זוכר, אני 

 7  לא זוכר להגיד ל.. 

 8  ל מאוד חשוב, תשמע, אבל זה אי מיי  ש:

 9אני לא יודע, יכול להיות שסברנו באותו רגע שהוא לא חשוב, אני לא יודע להגיד   ת:

 10  ל., לא יודע, בכנות לא יודע לענות ל. על זה. 

 11  תגיד לי, עשו ל. ריענו�?  ש:

 12לעבור על, זה תיק ע( אלפי מסמכי(, נו, נראה עשינו ריענו�, כ�. ונראה ל. שאפשר   ת:

 13ל. שאני אעבור על כל המסמכי(? אני לא יכול לזכור את זה. מה הפואנטה? אתה 

 14  רוצה להגיד שהתרשלתי? זו הפואנטה של.? שהתרשלתי? לא יודע. 

 15  אני רוצה להגיד שמשטרת ישראל לא חיפשה ראיות מזכות, זה מה שאני אומר.   ש:

 16  אוקי.   ת:

 17איגור מוציא ל. אי מיילי(  �17.8.14מה שאני אומר בפה מלא. עכשיו תראה, בזה   ש:

 18  שלו ע( כל מיני גורמי(. הוא לא מוציא ל. את האי מיילי( שלו ע( רנית, זה לא, 

 19  אבל דיברנו על זה כבר.   ת:

 20  אבל אני חוזר עוד פע( כי זה חשוב לי,   ש:

 21  דיברנו שזה נפסק באמצע.   ת:

 22  ת זה, נו באמת. הסביר א  עו"ד אב� ח�:

 23  דיברנו על זה שזה נפסק באמצע.   ת:

 24  זה מחדל? זה מחדל?  ש:

 25אני לא יודע, אני לא אגיד ל. שזה מחדל כי אני, מה, את הסברה שלי אתה לא   ת:

 26  מקבל, סברה שלי לא חשובה, אמרת. 

 27  א( אתה היית ממשי.,   ש:

 28  אז אל תבקש ממני סברות.   ת:

 29  תעברו הלאה, כ�. הלאה.   כב' הש' לוי:

 30  א( היית ממשי. בצח"מ בתפקיד הזה היית מ� הסת(,   ש:
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 1אני לא יודע להגיד ל., לא יודע, לא אענה ל., לא אנסה עכשיו להצטייר בפני. טוב   ת:

 2כדי להראות ל. כמה שאני גדול וטוב, לא. לא הייתי בחקירה בשלב מוקד( יחסית 

 3  וזהו. 

 4למעשה איגור  351עד  350בשורות  �26.3שגבה ב טוב, אדוני יראה את ההודעה  ש:

 5  מספר ל. שבהמש. לטבלה רנית יוצרת איתו קשר טלפוני, נכו�?

 6  אתה מדבר? �26עוד פע(, בעדות של ה  ת:

 7  כ�.   ש:

 8  באיזו שורה עוד פע(?  ת:

 9  . 351עד  350  ש:

 10  כ�.   ת:

 11  . כ�. 66זה נ/  כב' הש' לוי:

 12אני  2010שובי( הוא מספטמבר עכשיו תראה, כמו שהאי מייל ע( טבלת החי  ש:

 13, 2010רואה שהשיחה הטלפונית הראשונה של איגור ע( רנית היא מספטמבר 

 14  נכו�? לפי הפלטי(, לפי כל מה שאתה עשית, 

 15  לא יודע, אני זוכר,   ת:

 16  בי� רנית לאיגור,  2010לא היתה שיחה לפני ספטמבר   ש:

 17על זה מזכר שדיברתי ע( אני זוכר שהיה איזה בעיה ע( התאריכי( שאני כתבתי   ת:

 18  איגור, 

 19  בגלל זה אנחנו עוברי( לאט לאט, אנחנו נעבור לאט לאט.   ש:

 20בסדר, אז כנראה שיש לזה הסבר, כנראה שאני באמת כבר עליתי על זה שיש בעיה   ת:

 21  בתאריכי( ושאלתי אותו על זה. 

 22  לאט לאט, לאט לאט. לאט לאט.   ש:

 23  קירה שלו עור. די� חימי?כמה זמ� עוד מעריכי( את הח  כב' הש' לוי:

 24  דקות.  20רבע שעה,   עו"ד חימי:

 25  דקות הפסקה.  5אנחנו נעשה   כב' הש' לוי:

 26  הפסקה?  עו"ד חימי:

 27  דקות הפסקה.  5כ�,   כב' הש' לוי:

 28  דקות שנספיק לרדת לעש�? 8אדוני, אפשר   עו"ד חימי:

 29  (המש. הקלטה) 

 30  ור. די� חימי, בבקשה. הדיו� מתחדש לאחר הפסקה. חקירה נגדית לע  כב' הש' לוי:

 31מר דפנה, לקראת היציאה להפסקה אמרת משהו בעיה לגבי התאריכי(, למה   ש:

 32  אדוני מתכוו�?
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 1אני זוכר שהוצג לי איזה מסמ. שבו אני מציי� ששאלתי את איגור על איזה תארי.   ת:

 2שהיה, זה לא הסתדר ע( התאריכי(, נראה לי שלזה כיוונת. ובו הוא נת� הסבר 

 3  יג לי את המזכר אני, לזה, א( תצ

 4אבל בוא תגיד לי, הרי הקשר הטלפוני אתה בדקת את זה מה שנקרא עובדתית   ש:

 5לעומק, ראית את הפלטי שיחות, ראית מתי נוצר השיח הראשו�, אי� שיח לפני כ�, 

 6  נכו�?

 7  יש את מחקרי התקשורת שזה עובדות.   ת:

 8  שזה עובדות?  ש:

 9  ני אענה. מה אתה רוצה שאני אגיד?מה אתה רוצה שאני? תשאל את השאלה וא  ת:

 10  השיחות מתאימות לאי מייל שהוא שלח לה?  ש:

 11  מה שמופיע מופיע.   ת:

 12  הבנתי. אז על איזה בעיה,   ש:

 13אני לא יודע, תציג לי את המזכר, אני לא זוכר, אני, יש איזה שהוא מזכר שאני   ת:

 14  זוכר שאני ציינתי שיש בעיה ע( התאריכי(. 

 15  ות.. טוב, נגיע לזה ברש  ש:

 16  אוקי.   ת:

 17תראה, לאור זה שאתה אומר שהיה איזה שהיא עמימות מסוימת ואיגור מספר   ש:

 18הוא אומר ל.  355עד  354בשורות  66נ/ �26.3ל. שהוא הסתכל בהודעה שלו מה

 19שהיה, שהוא ער. משא ומת� ע( היצר� של הסיגריות ואז מתקיימת פגישה שנייה 

 20לפאינה ורנית ובפגישה הזאת סוכ( שה( ע( רנית והוא מציג את אותו משא ומת� 

 21  יפתחו חברה, נכו�?

 22  מה שכתוב בעדות כתוב בעדות, מה, למה אני צרי. להשיב ל. את זה?  ת:

 23אוקי, אז עכשיו תאמר לי בבקשה, כשהוא מדבר על משא ומת� ע( היצר� הא(   ש:

 24הא( המשא ומת�, הא( החלפת( אי מיילי( לא היה ראוי להגיד לו תשמע 

 25ביניכ(? אנחנו הרי רוצי( לדעת מתי היה משא ומת�, מתי הפקידו כספי(, אי. 

 26זה , א( זה מסתדר ע( הסיפור שלו. הא( אדוני בדק הא( יש דוקומנטי( על 

 27  המשא ומת� הזה?

 28  א( אי� דוקומנטי( כאלה אז כנראה שאי�. אני לא, אתה שואל,  ת:

 29  למה לא,   ש:

 30  למה לא ביקשתי?  ת:

 31  כ�.   ש:

 32  לא זוכר להגיד ל..   ת:
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 1עכשיו, תבי� שהמשא ומת� זה מאוד חשוב להגנה, למק( את ציר הזמ� במדויק,   ש:

 2הוא מספר לכ( משהו על משא ומת� בדר. כלל משא ומת� זה ג( מחליפי( 

 3  טיוטות, 

 4  מעול( לא דיבר אית( טלפונית.   ת:

 5ורת שהוא התקשר לאיזה שהוא מספר אי� בעיה, בדקת את זה במחקרי תקש  ש:

 6  בחו0 לאר0?

 7  אני לא יודע להגיד ל..   ת:

 8  לא עשית את זה.   ש:

 9  אז לא עשיתי.   ת:

 10באותה הודעה  371עד  369לא עשית. אוקי. עכשיו, איגור ג( מספר ל. בשורות   ש:

 11שכחודש לאחר הפגישה השנייה הוא משלי( את הקמת החברה ובאמת דו� טבק 

 12  לפי תעודות ההתאגדות. אתה ער לזה? �20.10.2010מתאגדת ב

 13  מה, אני לא מבי� את השאלה, מה זה א( אני ער לזה?  ת:

 14  לא הוצאת( את התעודת ההתאגדות, אני הוצאתי אותה.   ש:

 15  אני לא בטוח שאנחנו לא הוצאנו את זה.   ת:

 16  לא, אני לא,   ש:

 17  אני זוכר שכ� היה לנו את מסמכי החברה.   ת:

 18שקל,  15דה הזאת מרש( החברות, שילמתי על זה ג( כמה? אני הוצאתי את התעו  ש:

 19  משהו כזה, במקו( שאת( תשלמו. 

 20  לדעתי,   ת:

 21  אתה רואה, מתי תעודת ההתאגדות הזו? ממתי היא?  ש:

 22  . 20.10.2010  ת:

 23  .53אדוני, זה נ/  עו"ד וייס:

 24וכ� הלאה.  2010אז אנחנו רואי( שבינתיי( הסיפור שלו בסדר, מדברי( על   ש:

 25אז א( ככה, אני מבי� שהפגישה השנייה וזה תסתכל בהודעה לשורות עכשיו, 

 26, 2010שהפניתי אות., אני מבי� שהפגישה השנייה היתה בער. בתחילת אוקטובר 

 27, נכו� ככה אתה מבי� �20.10ימי( ספורי( לפני שהחברת דו� טבק מתאגדת ב

 28  אדוני?

 29  מה אתה רוצה שאני אגיד ל.? שאני את� ל. פרשנות? מה?  ת:

 30  שככה אתה מבי� את הדברי( שלו, ככה הבנת,   ש:

 31  אז אני מבי� את הדברי(.   ת:

 32  בזמ� אמת.   ש:
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 1  מה זה חשוב מה הוא מבי�?  כב' הש' לוי:

 2  לא יודע למה אתה חותר.   ת:

 3  מה?  עו"ד חימי:

 4  מה זה חשוב מה הוא מבי�?  כב' הש' לוי:

 5עד  362בשורות  �26.3טוב אדוני. עכשיו תראה, ואיגור מספר ל. באותה הודעה ב  עו"ד חימי:

 6אני מצטט "לאחר הפגישה נלי ביקשה ממני להעביר לפאינה במייל פרטי  363

 7  הבנק שלי כולל פרטי חשבו� מט"ח", אתה זוכר את זה שהוא אמר ל.?

 8  אני רואה שזה כתוב בעדות.   ת:

 9  זה כתוב.   ש:

 10  כור. כ�, לא צרי. לז  ת:

 11שהוא שאל את   366עד  363בשורות  66עכשיו, הוא אומר בהודעה שלו בהמש. בנ/  ש:

 12נלי מה זה הסיפור של חשבו� מט"ח וכ� הלאה "והיא ענתה לי" ככה הוא אומר 

 13"ענתה לי נלי שהייתה לה שיחה בארבע עיניי( ע( פאינה ופאינה הסבירה לה שיש 

 14ותו כדי לממ� את החלק שלה לה עסק באזרבייג'� והיא מתכוונת למכור א

 15נלי ואיגור מצפי( שפאינה תעביר כס/  2010בהשקעה", כלומר באוקטובר 

 16  מאזרבייג'� עבור דו� טבק, נכו�? זה מה שהבנת מהחקירה. 

 17זה מה שכתוב, אתה אל תגיד לי מה אני הבנתי, אתה חקרת מ� הסת( את העדי(,   ת:

 18  מה השאלה? זה מה שהוא אמר בעדות, מה שהוא אומר זה ברור.

 19  אוקי. כאשר שאיגור מציג ל. מייל בעניי� הזה,   ש:

 20  א( זה מוצג בכפופי( אז כ�.   ת:

 21  . �2010ולפי הגרסה שלו בהודעה הוא ממק( את האי מייל הזה ב  ש:

 22  ". 18"אד  עו"ד וייס:

 23  ".18"אד  עו"ד אב� ח�:

 24  תמימות דעי(, ימות המשיח.    כב' הש' לוי:

 25  אדוני רואה שכל הערה אנחנו מנסי( לייש(.   עו"ד וייס:

 26  אוקי.   ת:

 27וכא� אנחנו מגיעי( לבעיה, הוא אומר ל. שלמעשה מדובר באי  �7.4ואז תראה ב  ש:

 28  . �2008מייל מ

 29  רגע, פה אתה מפנה אותו למזכר?  עו"ד אב� ח�:

 30  יש מזכר של..   עו"ד חימי:

 31  . 488ת/  עו"ד קוקוי:

 32  הוגש היו(.  488ת/  עו"ד אב� ח�:
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 1  זה בחמש, לא?  ' הש' לוי:כב

 2  שלוש.   עו"ד קוקוי:

 3  שלוש?  כב' הש' לוי:

 4  אני אראה לעד.   עו"ד אב� ח�:

 5כ�, תודה, תודה. עכשיו תראה, זה מוזר העניי� הזה, כי נתתי ל. אותות ומופתי(   עו"ד חימי:

 6שהוא מחטט לבד, , פתאו( הוא מביא ל. איזה שהוא אי מייל 2010בנושא לשנת 

 7דיברנו על כל זה ופתאו( יש פער של שנתיי(, אז אני שואל אות., הא( לפני 

 8שעזבת לא אמרת( חבר'ה בואו נבדוק את המסמכי(, את המשא ומת�, תקשורת 

 9  , זה מהותי. 2008או  2010ע( רוסיה, ע( החברה הזאתי, כדי שנמק( סופית 

 10  מה שאתה אומר. לא התרשמתי שהוא שיקר לי. ולא אמרתי את   ת:

 11השופט אמר ג( לי וג( ל. שההתרשמות שלי ושל. שווה כאפרא דרעא, עכשיו לא   ש:

 12  שאלו אות. התרשמות, שואל אות. על עובדות. הרי השיחה, 

 13  אבל לא, הלכת רחוק, אמרת לבדוק את ההסכ(,   ת:

 14  נכו�, נכו�, למה לא בדקת את זה?  ש:

 15   חו0 מזה לא הסמכות שלי לבדוק את ההסכ(.  ת:

 16  למה לא?  ש:

 17  מי אני? אני ראש הצוות? אני מפקד היחידה? לבדוק את ההסכ(?  ת:

 18  א( היית ראש הצוות או מפקד היחידה היית בודק, נכו�?  ש:

 19אבל אני ביקשתי הסבר, הוא נת� לי הסבר, רשמתי את ההסבר על המזכר, שבית   ת:

 20  המשפט יחליט בסו/. 

 21ה בעיה ע( ש( המוצר קיס שזה היה איגור אמר ל. שהיית 488אבל תגיד לי, בת/  ש:

 22  , נכו�?2008בשנת 

 23  כתוב, עור. די� חימי.   כב' הש' לוי:

 24  כתוב במזכר.   ת:

 25  מה אתה צרי. שהוא יאשר מה הוא כתב?  כב' הש' לוי:

 26  מדברי(,  320תראה, אבל בת/  ש:

 27  ?320מה זה ת/  ת:

 28  תראו לו.   כב' הש' לוי:

 29  . , מדברי( על קיס. מדברי( על קיס2010משנת   ש:

 30  ".17"אד  עו"ד וייס:

 31  נו.   כב' הש' לוי:
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 1שש( הכותרת זה קיס והוא אומר ל. קיס זה  �2010ב 320אתה רואה מייל, ת/  ש:

 2, הא( זה לא הדליק נורות אדומות מהבהבות גדולות חזקות �2008היה ב

 3  מסנוורות?

 4  לא.   ת:

 5  לא?   ש:

 6  לא.   ת:

 7  הבנתי. למה לא שאלת אותו על זה?   ש:

 8  פילו א( שמתי לב לזה. אני לא יודע א  ת:

 9  לא שמת, טוב,   ש:

 10ואגב, שעושי( שרשור של מיילי( אז תמיד הכותרת הראשונה ג( א( זה מייל   ת:

 11  יש� הכותרת תמיד תישאר תמיד אותה כותרת. זה לא אומר. 

 12  הבנתי, ההסברי( של. לא חשובי(, ההסברי( של איגור יותר חשובי(, של איגור.  ש:

 13  נכו�. שאלת אותי. א( לא מופיע ששאלתי אז כנראה שלא שאלתי.   ת:

 14  ?�2008יש אי מיילי( ע( רנית ב  ש:

 15  אני לא יודע להגיד ל..   ת:

 16אתה לא יודע כי לא אתה בדקת את האי מיילי( שלה. אתה לא, לא אתה הוצאת   ש:

 17  אות(, נתת לאיגור להוציא אות(, סמכת על איגור, נכו�?

 18   כבר דיברנו על זה.  ת:

 19  דיברנו, נדבר עוד פע(, אני אוהב לדבר על דברי( שאני טוב בה(.   ש:

 20  בסדר, אז כבר דיברנו על זה.   ת:

 21, 488ת/ �7.4עכשיו בוא תראה, תראה, הוא אומר ל. במזכר שאתה כותב ב  ש:

 22תסתכל. איגור ציי� "כי לאחר שצלחו כל המכשולי( לרבות הפרת חוזה ע( היצר� 

 23מותג אחר שנעשה במיוחד עבור(, הרעיו� החל  וחתימה על הסכ( חדש ע( ש(

 24". אתה זוכר שהוא אומר ל. את זה? �2010לצאת לפועל לרבות המימו� רק ב

 25  רשמת מילה במילה מה שהוא אמר?

 26  זה רשו(.   ת:

 27  הבנתי.   ש:

 28  א( זה נרש(, זה נרש( בזמ� אמת, אז כנראה,  ת:

 29קיס היינו יכולי( לדעת הבנתי. עכשיו תגיד לי, א( היה לנו את החוזה ע( היצר�   ש:

 30  באיזו שנה נחרת החוזה?

 31  א( היה לנו את החוזה ע(,   ת:

 32  כ�, כ�, ע( היצר�, חוזי( מוציאי( בכתב.   ש:
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 1  אבל מי אמר שנחרת חוזה? כתוב שנחרת חוזה?  ת:

 2  כ�, בטח. הנה אתה כתבת,   ש:

 3  בעדות,   ת:

 4יצר� וחתימה "איגור ציי� כי לאחר שצלחו כל המכשולי( לרבות הפרת חוזה ע( ה  ש:

 5  על הסכ( חדש",

 6  אה, אוקי.   ת:

 7  "על ש( מותג אחר".   ש:

 8  יכול להיות שאתה צודק.   ת:

 9  יכול להיות, למה? תגיד אני צודק, פע( אחת תגיד אני צודק.   ש:

 10אני לא יודע, אתה שואל אותי שאלות, אני עכשיו לא יכול למק( את זה עכשיו   ת:

 11  יודע להגיד ל.. מה זה היה נות� באותו זמ� אמת, אני לא 

 12  טוב.  ש:

 13  אני לא אגיד ל. דברי( שאני לא בטוח בה(.   ת:

 14, אומר ל. איגור שהיה בעיות ע( 267עד  265בשורות  �28.7.2014עכשיו תראה, ב  ש:

 15הזיכיו� ייבוא סיגריות תחת הש( קיס ואומר "יצאנו למאבק משפטי" אתה זוכר 

 16  שהוא אמר ל. "יצאנו למאבק משפטי". 

 17  איפה זה? א( זה רשו( אז הוא אמר.   ת:

 18אוקי, לא, עכשיו השאלה שלי באה, אחרי שהנחנו את המסד שהוא אמר ל.   ש:

 19שיצאנו למאבק משפטי, מאבק משפטי זה בדר. כלל במסמכי(, מכתב התראה, 

 20  מגיבי(, אולי מגישי( תביעה. ביקשת את המסמכי( האלה?

 21  א( לא מופיע בחומר אז כנראה שלא.   ת:

 22  ופיע, לא ביקשת. לא מ  ש:

 23  אז כנראה שלא ביקשתי.   ת:

 24  חמור, נכו�? לא טוב, רע. נכו�?  ש:

 25  לא יודע להגיד ל..   ת:

 26  לא יודע. נמשי..   ש:

 27  בית המשפט מ� הסת( יגיד.   ת:

 28  , 66זה ת/ 379עד  375שורות  �26.3נמשי.. עכשיו תראה, איגור מספר ל. בהודעה מ  ש:

 29  . 66נ/  כב' הש' לוי:

 30ליחה אדוני "עמדנו בפני הפרת הסכ( ע( היצר� א( לא נשיג את הכס/ , כ�, ס66נ/  ש:

 31להשקעה" ואז הוא אומר ככה "הוא הבי� מנלי" אני מצטט "שקיימת בעיה 

 32לפאינה ע( מכירת העסק באזרבייג'� ושהיא פאינה תמצא פיתרו�". עכשיו, א( 
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 1, היינו מקבלי( את ההסכמי(, א( היית( עושי( את המלאכה המינימלית הזאת

 2היינו מביני( מה ההסכ(, מתי ההפרה, מתי לא הפרה, יכולנו למק( את זה על 

 3  ציר הזמ�. 

 4  אני מבי� את מה שאתה אומר.   ת:

 5אתה מבי�, אבל לא עשית. טוב. עכשיו תראה, אני רוצה להפנות אות. לחקירה   ש:

 6הוא מסיי( לחתו( את ההודעה שלו וזה  5:13:40, ובתמליל בסו/ במונה 66של, נ/

 7עי( בקלטת ואתה שואל אותו "מתי אנחנו קובעי(? מחר?" איגור עונה "תשע שומ

 8  וקצת אני פה". הוא הגיע למחרת היו(?

 9  יש עדות למחרת היו( ממנו?  ת:

 10  אי� עדות.   ש:

 11  אז כנראה שהוא לא הגיע.  ת:

 12  רשמת זכ"ד שביטלת, דחית את הפגישה של מחר, משהו?  ש:

 13  לא זוכר להגיד ל., יש שיחה? יש חומר בחקירה לזכ"ד כזה?  ת:

 14יש פגישות למשל שנלי אומרת שהיא היתה ביחידה החוקרת שאי� עליה( תיעוד?   ש:

 15ניפגש מחר בתשע, אתה זוכר שביטלת את הפגישה  �26.3כשאתה אומר לו ב

 16  למחרת?

 17  אני לא זוכר, לא זוכר, אבל סביר להניח שזה התבטל.   ת:

 18  ניח. סביר לה  ש:

 19  סביר להניח.   ת:

 20אדוני רש( זכ"ד התקשרתי לאיגור והיו( אמרתי לו שזה וזה יידחה ליו( כ. וכ.?   ש:

 21  לא רשמת. 

 22  א( אי� אז לא רשמתי.   ת:

 23  ואדוני רוש( כל דבר בדר. כלל, כל ביטול, כל דבר, כדי שלא נחשוד בכשרי(.   ש:

 24  לא, אבל האמת היא שאני,   ת:

 25שנפגשת איתו ולא רשמת, חיטטת( באי מיילי( ועשית( סלקציות, אני אומר ל.   ש:

 26  מה אדוני אומר על זה? למחרת היו( בתשע. הוא הגיע. 

 27  הוא הגיע או לא הגיע? מה אתה,   ת:

 28  אני חושב שהוא הגיע. מה אתה אומר?  ש:

 29  אני לא יודע.   ת:

 30נלי נפגשי( אתה לא יודע, טוב. עכשיו תגיד לי, אתה ורפ"ק טל ב� אב�, ב� אב� ו  ש:

 31ע( אנשי מחלקת סוכני( של להב והפעלת( אותה כנגד דאוד. ואחרי זה הפעלת( 

 32  אותה כנגד אלי זרחי� וכ� הלאה, אתה זוכר את זה?
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 1  הציגו לי את המזכרי( האלה, כ�.  ת:

 2  למה לא הפעלת( אותה כנגד רמי כה�?  ש:

 3  לא זוכר להגיד ל..   ת:

 4, אני מראה ל. את 46זה שהוא מסמ., נ/הבנתי. עכשיו, תראה, אני מציג ל. פה אי  ש:

 5המסמ. הזה, אתה כותב פה שהיא הולכת במסדרו� והיא מספרת ל. על השוחד 

 6  שהיא שילמה, 

 7  מי זה היא?  כב' הש' לוי:

 8  נלי.   עו"ד וייס:

 9  נלי.   עו"ד חימי:

 10  מה השאלה?  כב' הש' לוי:

 11  ה הזאת?קוד( כל שיזכור את הסיטואציה, אדוני זוכר את הסיטואצי  עו"ד חימי:

 12  כ�.   ת:

 13כ�. זוכר אותה? תגיד לי, היא אומרת ל. במסדרו�, ישר אתה הול. ורוש( את   ש:

 14  הזכ"ד הזה או אחרי, 

 15  " זאת אומרת כתבתי אותו למחרת. 9קוד( כל כתוב פה "אתמול בשעה   ת:

 16  כ�, זכרת בדיוק מה שהיא אמרה ל.?  ש:

 17  למה, זה היה כל כ. רחוק? יו( קוד( זה כל כ. רחוק?  ת:

 18  אז זכרת?  ש:

 19  מ� הסת(.   ת:

 20  וזכרת במדויק?  ש:

 21  למה אתה חותר? מה אתה רוצה להגיד?  ת:

 22  אל/ שקל,  25אני חותר הא( שרשמת פה את הזכ"ד הזה, לרבות הנתו� של   ש:

 23  כ�, בוודאי שזכרתי. אני לא רוש( דבר שאני לא בטוח בו.   ת:

 24ול. היא אמרה  5,000תודה, אני מודה ל., כי היא אמרה לשופט שהיא שילמה רק   ש:

 25  . תודה. אני מודה ל.. 25

 26  א( היא אמרה פחות מזה? 25נראה ל. שאני ארשו(   ת:

 27  תודה.   ש:

 28  לעול( לא יקרה דבר כזה.   ת:

 29תודה תודה תודה. עכשיו תראה, שאלה אחרונה אדוני. אני מראה ל. הודעות,   ש:

 30  , זה הודעה שאתה גבית, נכו�?�28.12.14הודעה מיו( ה

 31  כ�.   ת:
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 �1אני מראה ל. שאתה שואל את רמי כה� על איזה שהוא כספת בבית שהיו בה כ  ש:

 2  . אתה זוכר משהו כזה? בוא תסתכל אולי עמוד לפני קצת ותבי� יותר, 5אל/  450

 3  מה אתה, מה השאלה?  ת:

 4אל/? סת( אתה לא  450השאלה שלי היא פשוטה, מאיפה הבאת את המספר הזה   ש:

 5  אל/ שקל בכספת של רמי כה�? 450שואל. מאיפה אתה יודע שהיו 

 6מה זה? א( אני חוקר ב� אד( כנראה שאני יודע בגלל שהיה דו"חות תפיסה,   ת:

 7  דו"חות חיפוש, סליחה. 

 8  , 450זה הדו"חות תפיסה של   ש:

 9  דו"חות חיפוש כנראה, כ�, אני מניח.   ת:

 10  כלומר ראית מסמכי( מתועדי( של צוות שעשה את החיפוש,   ש:

 11  אש צוות החקירה. או שעודכנתי מר  ת:

 12  אל/ שקל שתפסו לו בכספת.  �450או שעודכנת ב  ש:

 13  כ�.   ת:

 14  הבנתי. אתה יודע שלימי(,   ש:

 15  שלימי(?  ת:

 16  אגב, ג( שואלי( את אשתו.   ש:

 17  ג( אותו דבר?  ת:

 18  אל/ שקל? כ�? 450בכספת נמצאו מאות אלפי שקלי(. אז זה העדכו� שקיבלת?   ש:

 19  � מהראש. כנראה שכ�, אני לא סת( שול/ נתו  ת:

 20  אוקי.   ש:

 21  כנראה שזה מה שנאמר לי.   ת:

 22טוב, אז רק לסיו( תדע שהיו( להב אומרי( שהיה הרבה פחות, מישהו לקח סכו(   ש:

 23  מסוי( שאנחנו עוד נברר את זה, תודה רבה. 

 24  לא הייתי זורק האשמות כאלה.   ת:

 25  מישהו לקח.   ש:

 26  הגשת( תלונה?  עו"ד אב� ח�:

 27  אנחנו,   עו"ד חימי:

 28  פנינו במכתב,   וייס:עו"ד 

 29  מה את( רוצי( מהעד הזה? יש טענה שהוא לקח?  כב' הש' לוי:

 30  לא, חס וחלילה.   עו"ד חימי:

 31  אז מה את( רוצי( ממנו? כ�, בבקשה. עור. די� אדרת?  כב' הש' לוי:

 32  אי�.   עו"ד ג. אדרת:
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 1  אי� חקירה נגדית. חקירה חוזרת?  כב' הש' לוי:

 2  כ�.   עו"ד אב� ח�:

 3  בבקשה.   כב' הש' לוי:

  4 

 :� 5  העד משיב בחקירה חוזרת לשאלות עו"ד אב� ח

 6, שאתה ביקשת מאיגור 488רק שאלה אחת. הראו ל. את המזכר לגבי התארי., ת/  ש:

 7  לברר לגבי מייל מסוי( מאיזה שנה הוא, שראינו קוד(. 

 8  נכו�.   ת:

 9" שהוגש בחקירה 18למסמ. "אדעכשיו, אנחנו רואי( שהמזכר הזה מפנה בעצ(   ש:

 10, שבאמת רואי( מהצילו( מס. שאנחנו מדברי( שזה מייל 66, נ/26.3.14של 

 11, יו( ראשו�, אבל לא רואי( את השנה בצילו( �30.11שנשלח לגברת קירשנבאו( ב

 12  מס.. 

 13  נכו�.   ת:

 14ישבת ע( איגור  �17.8נכו�. עכשיו, מה שאני רק רוצה להראות ל., אתה ב  ש:

 15  המיילי(. והדפסת( את 

 16  נכו�.   ת:

 17כתחלי/ לצילומי המס. כמו שאמרת. בי� היתר הדפסת( ג( את המייל הזה. אתה   ש:

 18, אנחנו רואי( פה את המייל 1ואנחנו רואי(, סומ�  1יכול לראות אותו פה מסומ� 

 19  , �30.11מ

 20  נכו�.   ת:

 21  אבל תסתכל כא� ותגיד לי באיזה תארי. המייל הזה נשלח?  ש:

 22  . 30.11.2008  ת:

 23  . 2008  ש:

 24  איזה מוצג זה?  כב' הש' לוי:

 25אנחנו רואי( בעצ( את התארי.  5, בארז דפנה 5ארז דפנה  493זה מתו. ת/  עו"ד אב� ח�:

 26  שהדפיסו את זה מסודר. 

 27  טוב. תודה רבה ל., אתה משוחרר. העד הבא. כ�, איפה העד? כ�, שלו( ל..   כב' הש' לוי:

 28  שלו(.   מר דוד:

 29  מה שמ.?  כב' הש' לוי:

 30  צחי דוד.   דוד:מר 

 31אתה מוזהר להגיד את האמת, כל האמת ורק האמת אחרת תהיה צפוי לעונשי(   כב' הש' לוי:

 32  הקבועי( בחוק. בבקשה, תשיב לשאלות התובע. 
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  1 

 2  העד, מר צח דוד, לאחר שהוזהר כדי� לומר אמת משיב בחקירה ראשית לשאלות עו"ד קרמר: 

 3  צח, צהריי( טובי(.   ש:

 4  צהריי( טובי(.   ת:

 5  בוא תספר על עצמ. באופ� כללי, בעיקר על הרקע המקצועי.   ש:

 6עבדתי במשרד האוצר, התפקיד הראשו� היה רפרנט של  �2016ל 2009בי� השני(   ת:

 7משרד הבינוי והשיכו�, משרד התרבות והספורט, משרד הדתות, משרד הנגב 

 8ד והגליל. לאחר מכ�, הייתי רכז של רשות מקרקעי ישראל, מנהל התכנו� והמשר

 9להגנת הסביבה ובתפקידי הנוכחי אני מנהל מחוז תל אביב של רשות מקרקעי 

 10  ישראל. 

 11  אוקי, מתי בדיוק היית רפרנט נושא התרבות והספורט?  ש:

 12  . 2014עד כמעט תחילת  �2009מ  ת:

 13אוקי. עכשיו, מה בעצ( היתה האחריות של. לגבי משרד התרבות והספורט? מה   ש:

 14  לתחו( הזה? זה אומר להיות רפרנט של האוצר

 15רפרנט אחראי על בניית תקציב המשרד שתחת אחריותו, ביצוע שינויי(   ת:

 16תקציביי( במהל. שנה, ליווי וקידו( רפורמות מבניות של משרד האוצר, ליווי 

 17  מקצועי מטע( משרד האוצר של המשרד הרלבנטי. 

 18  מה זה, הזכרת שינוי תקציבי(, מה שינוי תקציבי?  ש:

 19אחת לשנה, בשני( האחרונות אחת לשנתיי(, יש  תקציב המדינה מאושר  ת:

 20תקציבי( דו שנתיי(, במהל. השנה יש צור. בעדכוני( כמו תוספות, הפחתות, 

 21שינוי מדיניות של המשרד, של משרד האוצר, זה דורש לרוב אישור וועדת הכספי( 

 22של הכנסת, לפעמי( אישור ברמת הממונה על התקציבי(. צרי. להתבצע תיקו� 

 23  ב. בספר התקצי

 24  אי. התופסת הזו מתרחשת ומה הקשר למושג תקנה?  ש:

 25תוספת או הפחתה לצור. העניי�. בדר. כלל זה פניה יזומה של המשרד המבקש,   ת:

 26לעיתי( הפניה מקורה באוצר, א( זה שחרור של רזרבה או שינוי במימו� של 

 27ת תקנות שקיימות בה� התחייבויות, בקשות קואליציוניות. הרפרנט, אני, עור. א

 28הבקשה, חותמי( עליה מעלי רכז סג� ממונה על תקציבי(, א( זה בסמכות ממונה 

 29על תקציבי(, שינוי שהוא ברמת התקנה של רמת  הפירוט הגבוהה ביותר זה 

 30מסתיי( ש( אצל ממונה על תקציבי(, א( זה מעבר לכ. זה דורש אישור של 

 31  וועדת הכספי( של הכנסת. 

 32  מה זה אותה תקנה?  ש:
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 1  סליחה?  ת:

 2  מה אלה התקנות? כשאתה אומר תקנה, למה אתה מתכוו�?  ש:

 3סליחה, תקנות התקציב, תקציב המדינה בנוי ברמות פירוט שונות, הרמה הגבוהה   ת:

 4הוא סעי/ תקציב של משרד  19ביותר זה רמת הסעי/. לדוגמא, סעי/ תקציבי 

 5ספרות, סליחה,  4התרבות והספורט, הוא כולל בתוכו תחומי משנה, תחו( זה 

 6ספרות, לדוגמא במשרד התרבות והספורט  4ספרות אז תחו( זה  2( סעי/ זה א

 7תחו( הספורט ותחו( התרבות מתחתיו רמה של תוכניות, זה כבר תוכניות יותר 

 8מפורטות שפורטות את פעילות המשרד לפי התכנוני( התקציביי(, וזה הרמה 

 9שזה  שדורשת את אישור וועדת הכספי( של הכנסת ומתחת לזה רמת התקנה

 10  שינויי( שבסמכות הממונה על התקציבי(. 

 11  אוקי. עכשיו, איזה חלק מזמנ. הקדשת לנושא משרד התרבות והספורט?  ש:

 12משרדי(, הגדול ביניה( משרד הבינוי  4�5כמו שציינתי קוד(, הייתי רפרנט של   ת:

 13והשיכו�, באות( שני( אג/ תקציבי( ג( השתת/ בקידו( מדיניות בפריפריה 

 14י אז משרד הנגב והגליל למרות שהיה, שהוא בעל תקציבי קט�, ג( באופ� משמעות

 15אחוז  10�15גזל זמ� רב מהעיסוק שלי, משרד התרבות והספורט הייתי מערי. 

 16  מהזמ�. 

 17אוקי. עכשיו, מי היה אחראי בתקופת. באוצר על נושא הכספי( הקואליציוניי(   ש:

 18  באופ� כללי?

 19  ברמת הניהול השוט/ רפרנט בש( יוגב גרדוס.   ת:

 20  אוקי. עכשיו,   ש:

 21  חלק מהזמ� הוא כבר היה רכז, התחיל רפרנט, קוד( לרכז.   ת:

 22  מה זה רכז?  ש:

 23  בהיררכיה באוצר, שלב אחד למעלה בשרשרת המזו�.   ת:

 24לטובת מכו� ווינגייט, מה  5אוקי. עכשיו, תספר בבקשה על תוספת של מיליו�   ש:

 25  שיודע על המקרה הזה. 

 26  היתה בקשה להוספת מיליו� שקלי( למכו� ווינגייט, מכו� ווינגייט,   ת:

 27  של מי?  כב' הש' לוי: 

 28  סליחה?  ת:

 29  מי? מי ביקש?  כב' הש' לוי:

 30הפניה או שהפניה ניזומה על ידי  לא יכול, אני לא זוכר היו( א( המשרד יז( את  ת:

 31יוגב, בדר. כלל זה המשרד מבקש, אבל תהלי. האישור של פניה קואליציונית הוא 

 32שהרפרנט המקצועי, אני לצור. העניי�, בודק הא( השימוש הוא אפשרי, ראוי, 
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 1מתאי(, ויוגב אחראי לבדוק את קיומו של מקור תקציבי בכספי( 

 2בית, אחרי שהיא בוצעה התברר שזה שגיאת הקואליציוניי(. בוצעה פניה תקצי

 3  הקלדה שלי, 

 4  חכה רגע, חכה ע( זה.   ש:

 5  כ�.   ת:

 6  מה היה מקור התקציבי(? מאיפה הגיע הכס/?  ש:

 7ברמה העקרונית כמו שאמרתי מכספי( קואליציוניי(, ברמה התפעולית היו(   ת:

 8בות יומית לפעמי( או שיוגב נות� לנו תקנת מקור או שהוא מבקש מאיתנו מרזר

 9צוותיות שקיימות בסעי/ להעביר את המקור התקציבי, בסו/ תקציב זה מאוז�, 

 10אתה עושה מינוס אתה עושה פלוס איפה שהוא, אי� כס/ יש מאי�. במקרה 

 11הספציפי הזה זה יצא מתקנת רזרבה שבשליטת משרד האוצר, בתו. הסעי/ והוא 

 12  עבר לתקנה, שוב, בהתחלה לא רלבנטית, 

 13קואליציוני, מי קיבל את ההחלטה? מאיפה הגיע הכס/ כשאתה אומר כס/   ש:

 14  הקואליציוני הזה?

 15כמו שאמרתי, באותה תקופה במשרד האוצר כספי( קואליציוניי( ברמת הניהול   ת:

 16השוט/ של התקציב נוהלי על ידי יוגב גרדוס, הבקשות הגיעו , נקרא לזה ממנהלי 

 17ה למיטב הבנתי זה הכספי( הקואליציוניי( הרלבנטיי( בכל מפלגה, במקרה הז

 18  פאינה קירשנבאו(, איתי לעיתי( עבדה בקשר גברת בש( ויקה. 

 19  ויקטוריה רבי�?  ש:

 20  כ�.   ת:

 21אוקי. עכשיו, אני רוצה שתעיי� בשני מסמכי( שמסרת למשטרה. המסמ.   ש:

 22  . 5". אדוני, זה שני עמודי( הראשוני( של ת/01הראשו�, זה "גיל לוי 

 23  לסמ�. אוקי, אז לא צרי.   כב' הש' לוי:

 24" שחלק 02ואני רוצה שתעיי� ג( ב"גיל לוי  16.5.2012לא. תראה, זה מכתב מיו(   ש:

 25  , את זה אדוני אולי כ� יסמ�, זה רק חלק. 5מהעמודי( פה חופפי( לת/

  26 

     27 
#>30<#  28 

 29  החלטה

  30 

  31 

   32 

 33  .497הוגש וסומ� ת/
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  1 

 2  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  3 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  4 

  5 

 6" זה מסמ. נוס/, 02ו"גיל לוי  �16.5.2012" אנחנו רואי( שזה מ01אז "גיל לוי   ש:

 7 29.3.2012תפנה לעמוד השלישי, אנחנו רואי( שתארי. אישור של הבקשה הוא 

 8  ויש שני חצי(. 

 9  נכו�.   ת:

 10  אני רוצה שתסביר את היחס בי� המסמכי( הללו. שמצביעי( על תקנות. אז   ש:

 11אי� בעיה. כמו שהסברתי קוד(, לעיתי( אנחנו מסייעי( לצוות (לא ברור)   ת:

 12מוציאי( רזרבה בתו. הסעי/ מקור לבקשה קואליציונית, במקרה הזה הח0 

 13. 5והבקשה מורידה ממנה מיליו�  19370428התחתו� מסמ� תקנה שמספרה 

 14מיליו� נקודה שבע  19370404. היא מוסיפה בסעי/ �5 מפחיתה, סליחה, מיליו

 15מאות, מתו. המיליו� נקודה שבע מאות האלה מיליו� מקור( באותה רזרבה 

 16ומשקפי( את הבקשה להעביר מיליו� שקלי( למכו� ווינגייט. יחד ע( זאת, נפלה 

 17" היה אמור 01שגגת הקלדה והסעי/ המתאי( שאפשר לראות אותו ב"גיל לוי 

 18ולכ� בוצעה כחודש וחצי לאחר מכ� פניה מתקנת  04הוקלד  03ספרות להסתיי( ב

 19. הפניה השנייה, היות והיא פניה �19370403ל 19370404שהעבירה כס/ מתקנה 

 20בי� תקנות כמו שציינתי קוד( היתה בסמכות הממונה על התקציבי(, הפניה 

 21  הראשונה היא בסמכות וועדת הכספי(. 

 22רורי(, תסביר את התאריכי(, מתי בפע( הראשונה אוקי. אז רק שהדברי( יהיו ב  ש:

 23  לווינגייט ומתי בפע( השנייה? 5פנית( לקבל אישור להעברת תוספת של מיליו� 

 24  , �29.3.2012בפע( הראשונה כמו שאפשר לראות הבקשה אושרה ב  ת:

 25  שפה היתה הטעות הטכנית?  ש:

 26 16.5.2012הטעות, כ�, טעות ההקלדה. סופר. אישור וועדת הכספי( בתארי.   ת:

 27אחרי שהמשרד הסב את תשומת ליבנו לטעות היא תוקנה בפניה שאושרה ביו( 

16.5.2012.  28 
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 1  ? מה המשמעות?�16.5.2012אז מה בעצ( קורה ב  ש:

 2  המשמעות שהמשרד יכול להתחיל להשתמש בכס/ להקצות אותו למכו� ווינגייט.   ת:

 3  מי זה המשרד?  ש:

 4  משרד התרבות והספורט.   ת:

 5  , אי. גילית את הטעות? מה היה?אוקי. עכשיו  ש:

 6למיטב זכרוני המשרד הפנה את תשומת ליבי, למשרד היה תקציב� מצוי�, גיא   ת:

 7אטיאס, היה בודק את הבקשות וא( היה מזהה חוסר תאימות היה מעלה את זה 

 8בפניי, לקח לנו קצת זמ� לזהות את, לזהות את מקור הטעות אבל תו. חודש וחצי 

 9  זמ� סביר.  תיקנו את זה, זה פרק

 10  היה משהו ייחודי בפניה סביב הטעות הזו?  ש:

 11כ�. היה הרבה לח0 שהפניה הזו תקרה, עכשיו, זה קורה הרבה פעמי(, הפניה   ת:

 12באג/ תקציבי( היא השלב האחרו� של המו� תהליכי( ממשלתיי( שקורי(, של 

 13עבודת מטה, של קבלת החלטה והרבה פעמי( כבר מגיעי( לאג/ תקציבי( שאתה 

 14ר, סליחה על הביטוי, ע( הלשו� בחו0, רוצי( שהתהלי. יסתיי(, רוצי( כב

 15שהכס/ יתחיל להיות מוקצה. ואנחנו רגילי( ומתמודדי(. אבל בדר. כלל יש לזה 

 16איזה שהוא הסבר, פרויקט שחשוב למנכ"ל, חשוב לשר, משהו בעל תהודה 

 17, לפחות ציבורית. הפניה, ההתנהלות סביב הפניה הזאת היתה חריגה במוב� שלא

 18מבחינתי, לא היה ברור מה הרקע ומה הדחיפות, אנחנו נמצאי( בחודש מאי, 

 19למשרד התרבות והספורט בדר. כלל ג( לוקח זמ� לקיי( את וועדות התמיכות 

 20ולהעביר את הכס/. במאי בדר. כלל אי� לח0, אג/ תקציבי( בינואר פברואר, 

 21ציביות, זה רק תחילת לפעמי( אפילו לתו. מר0 לא כל כ. עושה בכלל פניות תק

 22שנה והלח0 היה קצת לא ברור, המו� טלפוני(, המו� שאלה מה קורה ע( זה. לא 

 23מצב שגרתי, כלומר שגרתי במוב� שיש תמיד לחצי(, לא שגרתי במוב� של לפחות 

 24  בעיני לא היה לה( הסבר כל כ.. 

 25  אוקי.   ש:

 26  מצד מי היו הפניות? הלח0?  כב' הש' לוי:

 27  למיטב זכרוני ג( מהמשרד וג( מגברת ויקטוריה רבי�.   ת:

 28  . �29.3.2012אוקי. עכשיו, אנחנו רואי( שהבקשה המקורית אושרה ב  ש:

 29  ומה אומרת ל. ויקטוריה רבי�? מדברת אית.?  כב' הש' לוי:

 30  כ�, ויקטוריה היתה מדברת איתי מעת לעת.   ת:

 31  טלפונית?  כב' הש' לוי:

 32  כ�.   ת:
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 1  אומרת ל.? מה היא  כב' הש' לוי:

 2  אני מרחק הזמ�,   ת:

 3  לא מילה במילה, המסר.   כב' הש' לוי:

 4  מה קורה, חשוב לנו,   ת:

 5  למה זה חשוב?  כב' הש' לוי:

 6  לא זוכר. חל/ הזמ�.   ת:

 7אישור הבקשה המקורית היה שתארי.  497" ת/02אוקי, תראה, ראינו ב"גיל לוי   ש:

 8. מה שמעניי� אותי לדעת זה כמה זמ� לוקח מהרגע שנושא מתעורר, 29.3.2012

 9  זאת אומרת הנושא של תוספת תקציבית עד שמאשרי( את הפניה? סדרי גודל?

 10  בער. כמה שבועות אני מניח, בדר. כלל.   ת:

 11במקרה הזה אוקי. עכשיו, אחרי שהכס/ עובר למשרד התרבות והספורט בכלל ו  ש:

 12  בפרט, אתה ממשי. להיות מעורב באופ� החלוקה שלו בתו. המשרד?

 13לא מאוד, יש תחומי( שבה( יותר כמו שאמרתי באות( שני( אג/ תקציבי(   ת:

 14קיד( מדיניות פריפריה, אז תקנות שקשורות לפריפריה היינו מעורבי( הרבה 

 15ה, שנקבעות יותר, יש תקנות יותר כבדות משקל שאנחנו רוצי( לראות מה קור

 16תקנות תמיכה חדשות אנחנו בוודאי שותפי( לתהלי.. בביצוע היו( יומי, במיוחד 

 17משרד התרבות והספורט, יש וועדות תמיכה יחסית מסודרות ולכ� מבחינתנו יש 

 18  חשב במשרד, יש גורמי מקצוע ואנחנו לא מאוד מעורבי(. 

 19  מה זה וועדות התמיכה?  ש:

 20תקנות במשרד התרבות והספורט ה� תקנות וועדות תמיכה זה, חלק גדול מה  ת:

 21א' א( אינני טועה לחוק יסודות התקציב שמחייבי( קיומו של 3תמיכה לפי סעי/ 

 22מבח� תמיכה. במשרד התרבות הספורט, אני מדבר עליו כי אני פחות מכיר 

 23משרדי( אחרי( במוב� הזה, מתקיימת וועדת תמיכה, זה חשב, זה יוע0 משפטי, 

 24שרד ששופטי( את הבקשות השונות ממבח� התמיכה ולפי גורמי( מקצועיי( במ

 25ההוראות של מבח� התמיכה כפי שנקבעו ופורסמו וקובעי( את חלוקת התקציב 

 26בי� הגופי( השוני(. במקרה, אני אומר מהזיכרו�, במקרה של התקנה האמורה, 

 27מרכזי מחקר ופיתוח מת� שירותי( מדעיי( לספורט זה בעיקר ווינגייט, כלומר 

 28את מה שנקרא, לפחות היה בזמנו, לא יודע מה יש היו(, עוד גו/ בהדר יש ש( 

 29יוס/ של הוועד האולימפי, אבל רוב התקציב היה ש( מיועד למכו� ווינגייט, 

 30אומנ( באותה תקופה הוא לא היה מכו� לאומי, אני יודע שהייתה חקיקה להפו. 

 31  אותו למכו� לאומי אבל היה לו מעמד מאוד משמעותי כבר אז. 

 32  עכשיו, מי זה גיא אטיאס?  :ש
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 1  תקציב� משרד התרבות והספורט.   ת:

 2  על מה הוא אחראי?  ש:

 3  אחראי על תקציבי המשרד ותוכניות עבודה במשרד.   ת:

 4  ומה הקשר שלו למבחני התמיכה? למבחני( המקצועיי( הללו?  ש:

 5  אני מערי. שהוא השתת/ בוועדות התמיכות, הוא הנציג האג/ שלו.   ת:

 6ו, מפלגת ישראל ביתנו יכולה היתה לקבוע שהתקציב של מיליו� הש"ח אוקי. עכשי  ש:

 7  ישמש את איגוד הכדורסל ולא את ווינגייט?

 8  למיטב הבנתי לא, לא אמורה.   ת:

 9  ?5אל/  �100עכשיו, אתה ידעת שבעד העברת התקציב משולמת עמלה של כ  ש:

 10  לא.   ת:

 11  מה דעת. על מצב כזה?  ש:

 12היות וכספי( קואליציוניי(, בוא נגיד ככה, אני חושב שזה מצב בלתי תקי�   ת:

 13במסגרת של קביעת תקציב על ידי הדרג הפקידותי בוודאי שמצב כזה לא קורה 

 14וא( הוא קורה הוא מאוד בלתי תקי�, ברגע שאנחנו עוברי( לעול( קואליציוני 

 15שיקול הדעת יוצא, נקרא לזה גורמי( פקידותיי( כמוני שכפופי( להוראות 

 16לביקורת מאוד משמעותית, יוצאי( לגור( פוליטי, זה בסדר  התקשיר, שכפופי(

 17שגור( פוליטי יתעד/ מדיניות, בשביל זה כספי( קואליציוניי(, הוא צרי. לתעד/ 

 18מדיניות, הוא לא צרי. לתעד/ עמותה שהכס/ ינותב אליה, סוג התשלו( שיבוצע 

 19פות, לגור( המקבל תמיכה, בעיני זה לא תקי� ולא אפשרי. אני ג( זוכר תקו

 20תקופות, כמה שני( קוד(, שהסכמי( קואליציוניי( היו הרבה יותר כללי(, 

 21לדוגמא א( מפלגה דתית מסוימת רצתה להקצות תקציב למוסדות דת אז היא 

 22הקצתה תקציב למוסדות דת והגורמי( המקצועיי( ניהלו את המבחני(, לא 

 23ה לא סביר נכנסו לרזולוציה של עמותה כזאת, עיר כזאת תקבל, דברי( כאלה, ז

 24  שדרג פוליטי ירד לרזולוציות כאלה. 

 25טוב. עכשיו, אני רוצה שתסביר על נושא מחיקת חובות המשכנתאות של חל"פ   ש:

 26  שומרו�, מה שידוע ל. ואי. אתה קשור לנושא הזה?

 27תהלי. ארו. טווח, חל"פ שומרו� היתה הגור( שפיתח ביהודה ושומרו�, פיתח   ת:

 28עסקי שה( קיבלו הלוואות של מאות מיליוני(  ובנה בתי( לפי איזה שהוא מודל

 29מאוצר המדינה, המודל העסקי הזה לא הצליח, אני לא ער לסיבות, אני הגעתי 

 30שכבר מחקו כמה שני(. ממה שאני יודע, ג( קשיי( שנבעו מפרו0 האינתיפאדה 

 31השנייה, ג( כנראה כשלי( מסוימי( במודל העסקי וה( צברו חובות מאוד גדולי( 

 32לוואה הזאת היתה הלוואה ממש רשומה ע(, כמו שב� אד( לוקח למדינה. הה
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 1הלוואה מהבנק והנושה לוח0 עליו. כמה שני( לפני שהגעתי לתפקיד התחיל איזה 

 2שהוא רצו� לכסות לה( את החובות אבל אי. מכסי( חובות מכספי( תקציביי(? 

 3זה היה לא פשוט, נבנה מודל במשרד האוצר שבא ואמר ככל שיש כספי( 

 4  עדי(, בזמנו יש"ע, בשלב מסוי( איו"ש, שמיו

 5  מה זה כספי(? תקציבי מדינה?  ש:

 6תקציבי מדינה. תקציבי מדינה שמיועדי( לתשתיות או לתחומי( אחרי( ביו"ש   ת:

 7אז א( ה( צבועי( וה( הולכי( ואנחנו יודעי( שה( הולכי( רק ליו"ש אז אפשר 

 8ב הזה כדי למחוק להחליט שלפני שעושי( פיתוח נוס/ ביו"ש משתמשי( בתקצי

 9חוב ואז היה מעי� תהלי. שאג/ תקציבי( היה מודיע לחשב הכללי שמוחק. הלי. 

 10המחיקה נעשה בחשב הכללי שמוחק את החובות שאי� מקור תקציבי, אני מגדיר 

 11אותו, הוא מיועד לפיתוח ביהודה ושומרו� ואנחנו ממליצי( שהוא ישמש קוד( 

 12יקת חובות בחשב הכללי ומוחקת את כל למחיקת חוב. היתה מתכנסת וועדה למח

 13מיליו� שקלי( של מחיקות. בשני(  �100החוב, בשני( שלפניי לדעתי עבר את ה

 14  שאני הייתי אחראי על זה היו עשרות מיליוני שקלי( נוספי( שהופנו לכ.. 

 15, 4אני רוצה שתעיי� בשני מסמכי( שאתה הבאת למשטרה, הראשו� זה קופל חנה   ש:

1.2.14 .  16 

 17  לא הוגש?  י:כב' הש' לו

 18  לא.   עו"ד קרמר:

  19 

     20 
#>31<#  21 

 22  החלטה

  23 

  24 

   25 

 26  .498הוגש וסומ� ת/

  27 

 28  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  29 
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�  שופט, לוי ירו

  1 

  2 

  3 

 4  כ�.   כב' הש' לוי:

 5  . 1.2.15, 5ומסמ. השני זה קופל חנה   ש:

  6 

     7 
#>32<#  8 

 9  החלטה

  10 

  11 

   12 

 � 13  .499ת/הוגש וסומ

  14 

 15  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  16 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  17 

  18 

 19  צח, תסביר בבקשה מה אנחנו רואי(.   ש:

 20בלשכת שר  �2010הוא סיכו( שדיו� שנער. ב 4, קופל חנה 4המסמ. הראשו�,   ת:

 21גי יש"ע שבו סוכ( בי� שר האוצר לבי� נציגי יש"ע שיועברו האוצר בהשתתפות נצי

 22מיליו� שקלי( ליישובי יש"ע, נושא נוס/ שאני לא מכיר אותו (לא ברור)  95

 23זה למעשה מכתב מאוחר יותר מאותה  5מתחדש ביהודה ושומרו�. וקופל חנה 

 24שנה שבא ואומר יש מקורות תקציביי( לפיתוח ביש"ע, אנחנו מבקשי( מאג/ 

 25אל/ למחיקת חוב  �150מיליו� ו �9הכללי ממר לריה רוטנברג להשתמש ב החשב

 �26מיליו� כחלק מה 9של החזר משכנתאות אגודה וזאת במקו( להקצות את אות( 

 27  לפיתוח ביש"ע.  95

 28  כלומר שעל חשבו� מה הגיעה המחיקה?  ש:
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 1  לצור. העניי� כבישי(, מערכות ביוב, מדרכות.   ת:

 2  יי�, אוקי. עכשיו אני רוצה שתע  ש:

 3    כדוגמא, יכול להיות ג( דברי( נוספי(.   ת:

 4  תסביר בבקשה מה זה המסמ. הזה, מה אנחנו רואי( פה.  6ת/  ש:

 5כמו שציינתי קוד( יוגב גרדוס ריכז את הבקשות של הגופי( הקואליציוניי(   ת:

 6השוני(, כמה כס/ סוכ( עימ( וכמה ה( ביצעו מתוכו. כמו שאמרתי הבקשות 

 7מגיעות או מהמשרד ואז אני הייתי בודק איתו א( זה תוא( את הבקשות היו 

 8ממנו או לחילופי�, לא משנה כל כ., ויוגב היה מנהל איזה שה( מעקבי( לראות 

 9שהדברי( קורי( ואני מניח נשאל שאלות. במייל הזה הוא גוזר חלק מהאקסל 

 10  ומבקש שאני אעדכ� אותו בדברי( הפתוחי(, מה בוצע, מתי. 

 11  אנחנו רואי( בשורה הראשונה? מה  ש:

 12השורה הראשונה היא שורה שנקראת 'פאינה משכנתאות חל"פ' חל"פ מלשו�   ת:

 13חל"פ שומרו�, מספר התקנה הרלבנטית שאליה נתבקש הסכו(, הסכו( המבוקש 

 14והבקשה של יוגב, האישור שלו שאפשר לבצע ותגיד לי את המספר הפניה שזה 

 15  קואליציוני. 

 16  ני?זה כס/ קואליציו  ש:

 17  חד משמעי.  ת:

 18  אוקי. עכשיו, יש פה עוד דברי( שקשורי( למשכנתאות חל"פ?  ש:

 19 4,650,000, 42091350כ�, השורה השלישית "הסטה של חוב שכירות למשכנתאות   ת:

 20  מיליו�" אותו אישור אפשר לבצע ותגיד לי באיזה פניה ביצעת. 

 21  אוקי. אנחנו ג( רואי( למטה אלקי� משכנתאות חל"פ,   ש:

 22  נכו�, סליחה. סליחה. ג( השורה האחרונה, בקשה של אלקי� למשכנתאות חל"פ.   ת:

 23אוקי. עכשיו במסגרת העבודה של. באוצר יצא ל. לעסוק בהעברות לעמותת   ש:

 24  איילי(?

 25  כ�. וודאי.   ת:

 26  בוא תסביר מה.   ש:

 27עמותת איילי( היא עמותה שעושה עבודה של הקמת כפרי סטודנטי( בפריפריה,   ת:

 28יישבות בפריפריה, במודל שבו היא מקימה כפרי סטודנטי( בדר. כלל קידו( ההת

 29מבניה קלה, קרוואני( עכשיו התפתחה אופנה של מכולות, יש לפעמי( ג( בלוד 

 30הקימו ממש מבני קבע פשוטי( מאוד, ה( גובי( שכר דירה מופחת מסטודנטי(, 

 31יבי סטודנטי( מבצעי( פעילות חברתית וה( משתמשי(, נעזרי( לא מעט בתקצ

 32הממשלה לצרכי הבניה היות ואי� לזה מבח� תמיכה מסודר בדר. כלל זה עמד 
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 1מגובה באיזה שהיא החלטת ממשלה שהורתה להקצות את התקציב. המקורות 

 2  היו או כספי משרדי( ממשלתיי( שוני( או קואליציוניי(. 

 3  עכשיו, זכור ל. מקרה שבו נעצרה תקציב לעמותת איילי(?  ש:

 4  רי( כאלה. כ�, היו מספר מק  ת:

 5  שמה? מה קרה?  ש:

 6  קצת מרחק הזמ�.   ת:

 7עכשיו תראה, בהודעה של. במשטרה אמרת שא( יש שאלות לגבי העברות   ש:

 8  לעמותת איילי( כדאי לדבר ע( דרור סורוקה.

 9  כ�. הרבה מאוד מהעברות האלה בוצעו על ידי משרד הנגב והגליל.   ת:

 10  איתו ובזה נסיי(. רק תסביר מי זה דרור סורוקה ולמה כדאי לדבר   ש:

 11דרור סורוקה היה תקציב� משרד הנגד והגליל, הוא ריכז במשרד בי� היתר כמוב�   ת:

 12את כל נושא ההעברות התקציביות ולעיתי( היה חוסר רצו� להעביר, לא תמיד 

 13  היה שקו/ לנו. לפעמי( פתאו( פניה נעצרת. 

 14  ? הוא בקיא בפרטי(? דרור סורוקה, בהעברות של כספי( לאיילי(  ש:

 15  אי� ספק.   ת:

 16  מה אתה אומר?  ש:

 17  אי� ספק, מאוד בקיא.   ת:

 18  אוקי.   עו"ד קרמר:

 19  בבקשה. חקירה נגדית לעור. די� אדרת.   כב' הש' לוי:

  20 

 21  העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד ג. אדרת: 

 22  צהריי( טובי(.   ש:

 23  צהריי( טובי(.   ת:

 24  בתקופה הרלבנטית אתה היית עובד אג/ התקציבי( באוצר?  ש:

 25  נכו�.   ת:

 26  ובי� היתר היית רפרנט של משרד התרבות והספורט.   ש:

 27  נכו�.   ת:

 28  במסגרת זו ג( היית אחראי על התקציב של המשרד?  ש:

 29  בהחלט.   ת:

 30אוקי. עכשיו, אתה אמרת לעצמ., תגיד לי א( זה נכו�, שאתה לא מומחה   ש:

 31  לתקציבי( קואליציוניי(?
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 1ומי ממי, לא. במוב� של בדיקות מה אפשר במוב� של ניהול האקסלי(, כמה עבר   ת:

 2  ומה אי אפשר עשיתי לא מעט למשרדי( שהייתי אחראי עליה(. 

 3בהודעה הראשונה, "(לא ברור) ביחס לתקציבי(,  64נשאלת בהודעה של., שורה   ש:

 4מוענקי( למפלגות במסגרת הסכמי( קואליציוניי(, למה משמשי( הכספי( 

 5עונה "אני לא מומחה לתקציבי( הללו, כיצד נעשה בה( שימוש?" אתה 

 6קואליציוניי(, יש מישהו שהוא אחראי לריכוז הסכמי( קואליציוניי( שמו יוגב 

 7  גרדוס". 

 8  גרדוס, כ�.   ת:

 9נכו�? "אני מטפל בהסכמי( קואליציוניי( כאשר אני מתבקש לתקצב מכוח הסכ(   ש:

 10. קואליציוני בסעיפי התקציב שבאחריותי". אז זה הקטע של. המעורבות של

 11  בנושא, נכו�?

 12  נכו�. צד הביצוע, לא ניהול המסגרת של התקציב הקואליציוני.   ת:

 13  יפה ויוגב גרוס הוא האד( שאחראי לנושא תקציבי( קואליציוניי(.   ש:

 14  נכו�.   ת:

 15  עכשיו, אמרת, אתה זוכר שהיה ל. ריענו�?  ש:

 16  כ�.   ת:

 17קשות בפרקליטות, ואמרת כ. כשבתחילת דרכ. באוצר המפלגות פנו ע( ב  ש:

 18תקציביות הנוגעות לנושאי מדיניות כללי( למשל תמיכה במוסדות דת, בהמש. 

 19  החלה מגמה של פניות להעברת תקציב לגופי( מסוימי(. זה נכו�?

 20  כ�.   ת:

 21  זאת אומרת השינוי היה מדברי( יותר כללי( לדברי( יותר ספציפיי(?  ש:

 22  בתחומי( שלי, בהחלט.   ת:

 23  נגייט,לווי 5בקשר לנושא של המיליו�   ש:

 24  כ�.   ת:

 25הנושא נבדק מול משרד התרבות והספורט ואתה לא ראית בעיה או מניעה לכ.,   ש:

 26  נכו�?

 27כמו שאמרתי, מכו� ווינגייט הוא עוד לא הוכרז בזמנו כמכו� לאומי אבל מעמדו   ת:

 28היה כשל זה, העברות תקציביות לווינגייט עברו אותנו יחסית בקלות, זה גו/ 

 29ל תוספות תקציב פעילות מבורכת ולכ� לא תפס אותנו, שלהבנתנו ידע לבצע ע( כ

 30  אצלנו, כמשהו בעייתי. 

 31, אתה אומר, 102אני אקריא ל. ממה שאמרת בהודעה של. הראשונה בשורה   ש:

 32אתה מדבר על תקנת התמיכה הספציפית, אתה אומר ש"הנהני( העיקריי( 
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 1שיושב בהדר  למיטב ידיעתי והמשמעותיי( הינ( מכו� ווינגייט והוועד האולימפי

 2ממקורות הסכמי( קואליציוניי( למכו�  5יוס/, שנתבקשתי לתקצב מיליו� 

 3ווינגייט, הנושא נבדק מול משרד התרבות והספורט ולא היתה כל מניעה. בשולי 

 4הדברי( מכו� ווינגייט הוא למיטב ידיעתי והבנת המשרד מוקד פעילות חשוב 

 5לדעת המשרד וג( להבנתי  בתחו( הספורט בישראל בדגש על מצוינות בספורט,

 6כל תקציב נוס/ מגדיל את היק/ הפעילות לכיוו� הראוי והרצוי ולכ� כשנתבקשתי 

 7  לא היתה כל בעיה", מאשר? 5לתקצב מיליו� 

 8  כ�.   ת:

 9  מול מי בדקת את הנושא במשרד התרבות והספורט, אתה זוכר?  ש:

 10  גיא אטיאס.   ת:

 11ג( הספציפית הזאת וא( היו עוד גיא אטיאס. עכשיו, בכל הקשור לפניות הללו,   ש:

 12פניות בנושא תקציבי(, מי שהייתה ופנתה אלי. מטע( ישראל ביתנו היתה ויקה, 

 13  נכו�?

 14  נכו�.   ת:

 15  ע( גברת קירשנבאו( אתה לא דיברת ולא דנת בנושאי( האלה בכלל?  ש:

 16  בנושאי( האלה לא.   ת:

 17  נכו�?  ש:

 18  נכו�, נכו�.   ת:

 19  מה היה תפקידו של יואב גורדס?  ש:

 20  יוגב.   ת:

 21  יוגב.   ש:

 22יוגב היה רפרנט מאקרו באג/ תקציבי(, אחריות כוללת על בניית תקציב המדינה,   ת:

 23נקרא לזה הרפרנט של הרפרנטי(, בנוס/ הוא ג( ניהל את מסגרת ההסכמי( 

 24  הקואליציוניי(. 

 25  וגיא אטיאס?  ש:

 26  תקציב� משרד התרבות והספורט.   ת:

 27  ואתה למעשה עבדת מולו?  ש:

 28   מולו, כ�.  ת:

 29  מול גיא אטיאס?  ש:

 30  כ�.   ת:

 31  עכשיו, המיליו� שקל האלה שאנחנו מדברי( עליה( יועדו למכו� ווינגייט, נכו�?  ש:
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 1כ�. אולי כמו שאמרתי במבח� תמיכה יכול ג( גו/ אחר להנות מחלק אבל זה   ת:

 2    אחוז למכו� ווינגייט.  90�95למיטב זכרוני אפרטות 

 3  וזה מבח� תמיכה של משרד הספורט?  ש:

 4  נכו�.   :ת

 5  אתה מכיר את המטרות במבח� התמיכה?  ש:

 6  מרחק הזמ�, לא זוכר, מניח שבזמנו הכרתי.   ת:

 7"לאיזה  144אתה אמרת בהודעה של. ששאלו אות. בהודעה הראשונה בשורה   ש:

 8גו/ יועדה התמיכה ולאיזה מטרה" אתה אומר "למכו� ווינגייט. המטרות 

 9מוכרות לי. כאמור מדובר במבח� האמורות מופיעות במבח� התמיכה, ה� אינ� 

 10  התמיכה של משרד הספורט", מאשר?

 11  כ�.   ת:

 12אוקי. עכשיו, נשאלת א( למכו� ווינגייט מותר להעביר את אותה תמיכה לגו/   ש:

 13אחר. אתה יודע? אתה יכול לענות עכשיו? אתה יודע מה ענית בזמנו? אני אקריא, 

 14  אני לא אעשה ל. חידו�. 

 15  בבקשה.   ת:

 16"זו שאלה לחשב המשרד. לא אלי. להבנתי תלוי בפרוצדורה  155בשורה אתה עונה   ש:

 17  ומה נאמר במבח� התמיכה". מקובל?

 18  כ�, כ�.   ת:

 19  למה בווינגייט אמרת שלא?  כב' הש' לוי:

 20  מה זה? סליחה?  ת:

 21  למה בווינגייט אמרת שלא?  כב' הש' לוי:

 22  שלא מה?  ת:

 23  שלא מותר להעביר לגו/ אחר.   כב' הש' לוי:

 24א( המטרה היא ביצוע הפעילות שלשמה מועבר התקציב לצור. העניי� ווינגייט   ת:

 25שוכר גו/ אחר שמבצע פעילות זה אחלה, אי� בעיה. א( המטרה היא לכסות חוב, 

 26  אני בספק א( מבח� התמיכה, 

 27  ומה פה? מה היתה המטרה של העברה תקציבית במקרה הזה?  כב' הש' לוי:

 28מבחינתי היתה העברה לווינגייט, א/ אחד לא  בזמנו לא ידעתי, באותה תקופה  ת:

 29  שית/ אותי בכוונה הזאת. 

 30  טוב. כ�.   כב' הש' לוי:

 31"א( למכו� ווינגייט מותר להעביר  154זאת אומרת לשאלה בהודעה של. בשורה   ש:

 32את אותה תמיכה לגו/ אחר" אתה עונה מה שהקראתי ל. קוד( "זו שאלה לחשב 
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 1צדורה ובמה נאמר במבח� התמיכה". אתה המשרד, לא אלי, להבנתי תלוי בפרו

 2  עומד מאחורי זה?

 3  כ�, כ�.   ת:

 4  . �239הוא ג( מסביר אחרי ב  עו"ד אב� ח�:

 5, במסגרתה נית� הסכו( של 160הא( נשאלת הא( התמיכה, אני מפנה לשורה   ש:

 6מיליו� שקל תמיכה ל ווינגייט נית� לצור. מטרה ספציפית במכו� ווינגייט ואתה 

 7תקנת תמיכה, כל שקל שמגיע מתפלג על פי הכללי( בתקנות עונה "ברגע שזו 

 8התמיכה, עקרונית זה לא צבוע. לדוגמא יכולה להיות העברה שמסכמי( מראש, 

 9  לא בתקנות תמיכה אשר נועדה לפיתוח ולא לשוט/". למה אתה מתכוו�?

 10לתקנה ולמבחני התמיכה לעיתי( יש רבדי( שוני(, א( אני זוכר נכו� במקרה של   ת:

 11ווינגייט היה הפרדה מסוימת בי� פיתוח לשוט/, כלומר אפשר לייעד, המשרד  מכו�

 12  יכול לייעד את הכס/ לא לשוט/ אלא לפיתוח. 

 13  לזה התכוונת?  ש:

 14  כ�.   ת:

 15  במקרה הזה אתה יודע למה יועד?  ש:

 16  לא.   ת:

 17עכשיו, למעשה אתה בתוק/ תפקיד. בסופו של דבר אות. לא מעניי� איזה   ש:

 18  בסופו של דבר, נכו�? שימושי( נעשו בכס/

 19שאלה קצת פילוסופית במהות בוודאי שמעניי� את אג/ תקציבי( מה עושי( ע(   ת:

 20תקציבי(. כמו שאמרתי קוד(, יש רזולוציות שנכנסי( אליה( ויש רזולוציות 

 21שלא. היה לי כמה מיליארדי( של תקציב במשרד הבינוי והשיכו� ומאות מיליוני( 

 22י כל פניה של מיליו� שקל במשרד התרבות במשרדי( אחרי(, לא עקבתי אחר

 23והספורט. במהות בוודאי שאג/ תקציבי( מעוניי� בהקצאה יעילה של תקציב. יש 

 24פונקציות נוספות שאחראיות על הקצאה יעילה, החשב, וועדות תמיכות, אנחנו, 

 25  נאלצי( לחלוק בעבודה לעיתי(. 

 26"לשאלת. אותנו  224אני מצטט אות. מהודעה הראשונה של. מסעי/, משורה   ש:

 27באג/ התקציבי( מעניי� ביצוע כספי ולא לאיזה שימושי( נעשו בכס/", אתה 

 28אפילו מוסי/ "ג( א( נעשו שימוש שלא כדי�. בשביל זה יש מבקר מדינה, חשב 

 29  וכו'". 

 30  אנחנו לא עושי( חקירות, זה נכו�.   ת:

 31לאיזה שימוש לא, עוד לפני החקירות. אתה אומר "אותנו מעניי� ביצוע כספי ולא   ש:

 32  נעשו בכס/".
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 1  אוקי, לא, מה השאלה?  ת:

 2  זה מה שאמרת, אתה מאשר את זה?  ש:

 3  כ�.   ת:

 4  אוקי.   ש:

 5  וכא� חידדתי מעט.   ת:

 6כשמפלגה מעבירה תקציב קואליציוני היא יכולה לקבוע שהתקציב ישמש עבור   ש:

 7  מטרה ספציפית?

 8לבקש והתפקיד שלנו היה לבדוק את ההיתכנות המשפטית, היא יכולה   ת:

 9  התקציבית לזה, הכלכלית. 

 10  זאת אומרת בסופו של דבר מי מחליט לא� יל. הכס/?  ש:

 11אני לא יודע את השאלה הזאת, כלומר כמו שאמרתי יש פה רבדי( שוני(, כמו   ת:

 12ות, יחד שציטטת אותי קוד( הבקשות הלכו ונהיות, הלכו ונהיו יותר מידי ספציפי

 13ע( זאת זה היה בקשות, הכל עבר איזה שהיא מסננת ולעיתי( זה עבר את 

 14המסננת ולעיתי( זה לא עבר את המסננת, מי מחליט? ככל שיכולנו לקיי( את 

 15בקשת( אז אפשר להגיד שה( החליטו א( אתה מתייחס למי שעושה את הבקרה 

 16  וני( של ניהול. אז אנחנו החלטנו, זה שאלה קצת מתקשה לענות עליה, רבדי( ש

 17אני רוצה להקריא ל., ההודעה  246אוקי. עכשיו תראה, שואלי( אות. בשורה   ש:

 18מאת  5הראשונה של., "על פי מקורות מידע גלוי עולה כי התמיכה בס. מיליו� 

 19מפלגת ישראל ביתנו כאמור הושגה ספציפית למע� האקדמיה לכדורסל במכו� 

 20  פו של דבר, ווינגייט", אגב אתה ידעת מזה? לא� בסו

 21  בזמ� אמת אז?  ת:

 22  כ�.   ש:

 23  לא. אני חושב שפה שמעתי על זה פע( ראשונה.   ת:

 24אי. אתה מסביר את זה ואני מקריא ל. תשובת. "א( היה איזה שהוא דיאלוג   ש:

 25הינה ולמכו� ווינגייט יש מבחינת קבלת כספי התמיכה דרגות חופש והתמיכה 

 26יותר כללית ואי� ייעוד מסוי( בתקנות התמיכה לא� הול. הכס/, אז זה בסדר, 

 27הכל תלוי במבח� התמיכה, הא( הוא מאשר או לא, במבחני התמיכה קיימי( 

 28  דרגות חופש". התשובה מקובלת עלי.?

 29  כ�.   ת:

 30  , אתה רואה?6טוב. לנושא, הציגו ל. פה את, אצלנו זה מסומ� ת/  ש:

 31  כ�.   ת:

 32  תייחס למחיקת חובות בתי (לא ברור) חל"פ שומרו�, נכו�?וזה מ  ש:
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 1  חל"פ שומרו�, נכו�.   ת:

 2, מה אתה מבי� לגבי השורה האחרונה? אלקי� משכנתאות 6מהמסמ. הזה, ת/  ש:

 3  חל"פ מיליו�?

 4שיש בקשה, בזמנו לדעתי חבר כנסת, עוד לא שר זאב אלקי�, מעביר מיליו� שקלי(   ת:

 5  �. למחיקת חובות של חל"פ שומרו

 6  מאיזה מפלגה הוא היה? אתה זוכר?  ש:

 7אני חושב שהיה אז ועדיי� בליכוד, לפני זה היה קדימה, בתקופה הזאת לדעתי   ת:

 8  היה בליכוד. 

 9עכשיו, בשורה הראשונה כתוב פאינה משכנתאות חל"פ אז אני מניח שאתה כותב,   ש:

 10  לא אתה כותב, אבל שכותבי( פאינה הכוונה ישראל ביתנו, נכו�?

 11  �. כ  ת:

 12ומה זה בשורה השלישית 'הסטה של חוב שכירות למשכנתאות'? ממי זה? ממי   ש:

 13  ההסטה אתה מבי� מפה?

 14הערכה שלי שהמונח 'הסטה של חוב שכירות למשכנתאות' זה אומר שמקור הכס/   ת:

 15, אולי סיכו( דיו� אחר, 4הוא כספי( של יו"ש, אולי אותו סיכו( דיו� חנה קופל 

 16יכי( נשמע שזה מתאי(. אות( נציגי יו"ש ביקשו חו0 אני לא יודע. לפי התאר

 17מחל"פ שומרו� למחוק חובות שכירות של קרוואני( שהוצגו ביש"ע, הוצבו על ידי 

 18משרד השיכו� והיו אמורי( לשל( שכר דירה למשרד הבינוי והשיכו� והוא לא 

 19 שול(. ואנחנו התנגדנו למימו� חוב השכירות הזה, את הסדר חל"פ שומרו� ירשנו,

 20לאור המידע שהיה לנו לא הסכמנו לעשות דבר דומה לחובות השכירות ואחרי 

 21שהבקשה סורבה אז ה( ביקשו להסיט את אותה בקשה קודמת שיועדה, שה( 

 22  ייעדו תקציב לחובות השכירות, להסיט את זה למשכנתאות. זה מה שאני מניח. 

 23בהעברת כספי( אוקי, לגבי חל"פ שומרו� אתה, מה ידוע ל. על הקשר של אמנה   ש:

 24מחל"פ שומרו�? אתה יודע? או אני אמקד, אתה יודע א( העבירה כס/ והיה לה( 

 25  הסכ( עמלות?

 26מכיר את זה כמו כל אזרח שצור. תקשורת מידי פע(, אי� לי משהו מיוחד להוסי/   ת:

 27  על זה. 

 28  מתוק/ עבודת.?  ש:

 29  מתוק/ עבודתי זנביש ומשה יוגב היו ש( כל הזמ� סביב החל"פ.  ת:

 30  �. כ  ש:

 31  לא הכרתי הסדרי עמלות באותה תקופה.  ת:

 32  ומה ידעת על העברת כספי( מאמנה? מארגו� אמנה, ידעת לא ידעת?  ש:
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 1  מה, מאמנה לחל"פ שומרו�?  ת:

 2  כ�.   ש:

 3לא חושב שהיה לי איזה מידע מוצק משמעותי שהיה לו משמעות בתפקיד שלי,   ת:

 4  לא זוכר, עבר הרבה זמ�. דיבורי( כאלה ואחרי( יש כל הזמ�, אתה, לא יודע, 

 5הבנתי. לגבי העברת כספי( לאיילי(. אתה זוכר עוד איזה גופי( העבירו, גופי(   ש:

 6  מפלגתיי( במסגרת הסכמי( קואליציוניי(, העבירו כספי( לאגודת איילי(?

 7היו הרבה העברות לאגודת איילי(, היא קיבלה מהרבה גופי(, ה( היו חביבי(   ת:

 8ממשלתיי(, כלומר משרד הנגב והגליל בוודאות העביר על הרבה גופי(. אבל ג( 

 9לה( כמשרד ממשלתי, לדעתי לקראת סו/ התפקיד שלי גילה גמליאל כבר היתה 

 10שרה, ג( המשרד שלה, שהיו( הוא נקרא שוויו� חברתי אני אומר מהזיכרו�. היו 

 11  הרבה העברות תקציביות לאיילי(, אני לא רוצה להגיד סת(. היו בהחלט נוספי(. 

 12  הבנתי. אתה יודע מי היה חשב הנגב והגליל?  :ש

 13  בחור בש( עמנואל לדעתי תקופה מסוימת ויכול להיות שאחרי זה הוא התחל/.   ת:

 14  טוב. תודה רבה.   עו"ד ג. אדרת:

 15  חקירה נגדית עור. די� ווייס?  כב' הש' לוי:

 16  כ�, קצרה אדוני.   עו"ד וייס:

  17 

 18  העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד וייס: 

 19אתה אמרת כא� לפרקליט שבעיני. קבלת עמלה מתקציב קואליציוני זה משהו   ש:

 20  לא תקי�, נכו�?

 21  בהחלט.   ת:

 22  וג( אמרת בפרקליטות השתמשת במילי( קשות, אמרת "זה הזיה", נכו�?  ש:

 23  כ�.   ת:

 24עכשיו, אני מבי� שאפשר לחשוב שגו/ ציבורי שמקבל תקציב מכספי ציבור, לא   ש:

 25  ברור, נכו�?צרי. לתת עמלה, זה 

 26  גו/ ציבורי,   ת:

 27גו/ ציבורי מקבל עכשיו תקציב קואליציוני, תקציב ממשלתי, ברור שזה לא תקי�   ש:

 28  שהוא יית� עמלה, נכו�?

 29  נכו�.   ת:

 30עכשיו, אני כאד( פרטי, כ�, אני אומר באמתה הסתכלתי בספר החוקי(, קראתי,   ש:

 31סדר? אומר לה( אני אל. אני כאד( פרטי, אוקי? מגיע עכשיו לאיגוד הכדור יד, ב
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 1להשיג לכ( תקציב, א( אני משיג תקציב אני רוצה סכו( מסוי(, לא עמלה, רוצה 

 2  אל/ שקל. איזה חוק אוסר על זה? 50סכו(, אני רוצה 

 3  הוא בתור מה בדיוק?  כב' הש' לוי:

 4 לא, אדוני, הוא טוע�, הוא זה שנת� פרשנות. הוא אמר זה הזוי, זה לא תקי�, אני  עו"ד וייס:

 5  שואל על אד( פרטי. 

 6תראה, אני לא משפט� אז לא אענה ל. על איזה חוק אוסר או מתיר את זה, אבל   ת:

 7שני( כולל במנהל שהבעיות שהיו במנהל היו  8מתו. חשיבות גופי( ציבורי( 

 8משפחות למזלנו אנחנו יודעי( ורואי( מה זה עבודה ע( מאכרי(. זה שב� אד( 

 9י� עור. בקשה עבור גו/, עושה בדיקות כלכליות נות� שירות מקצועי, לצור. העני

 10  עבור גו/, נות� שירות מקצועי אמיתי, 

 11  אז אי� בעיה שהוא יקבל,   ת:

 12  רק שניה. במגזר הציבורי אני חושב שזה בסדר גמור.   ש:

 13  אוקי. אוקי.   ת:

 14  אני חושב,   ש:

 15  הוא בולט? הוא משכנע?  ת:

 16  ת� לו להסביר.   עו"ד אב� ח�:

 17  רגע עור. די� ווייס.   כב' הש' לוי:

 18אני חושב, אני חושב שהיכולת של אד( להשפיע על שיקול דעת של פקיד או נבחר   ת:

 19הזיה. זה לא מנהל  –ומתוק/ זה לגזור עמלה מסוימת אני מוכ� לחזור על הביטוי 

 20  תקי�. 

 21  תגיד לי, מה קורה בכנסת, יש לוביסטי(?  ש:

 22  כ�, בהחלט.   ת:

 23ול. לפוליטיקאי(, הוא משכנע אות( בי� א( להעביר כ�. מה עושה לוביסט? הוא ה  ש:

 24תקציבי(, בי� א( לתת הקלות מסוימות בנכסי( ודברי( כאלה והוא בתמורה 

 25מקבל כס/, נכו�? הוא עובד פשוט, אתה אומר א( עובדי( בשביל הכס/ אז זה 

 26  בסדר. 

 27 אני חושב, אני לא מומחה לכללית העסקה של לוביסטי( אבל אני חושב שלוביסט  ת:

 28ג( עושה איזה שהיא עבודה מקצועית של מה שאני נחשפתי לא מעט בעבודות 

 29הכנסת, עושה לא מעט עבודה מקצועית ואני חושב שראוי, אני שוב לא בקיא 

 30בכללי(, שלא יהיה לו קשרי( פוליטיי( כאלה ואחרי( לתחומי( שבה( הוא 

 31  עובד וא( כ� יכול להיות, זה ג( לא בסדר
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 1כל היו( בכנסת, נכו�? לוביסט זה מישהו קבוע, זה לא תגיד, לוביסט שיושב   ש:

 2אומרי( אתה לוביסט לחודש, מותר ל. להיות לוביסט חודש ותעזוב את התפקיד, 

 3  נכו�? זה אנשי( שיושבי( בכנסת שני(. מה? אי� לה( קשרי( פוליטיי(?

 4  לא יודע להגיד ל..   ת:

 5  לוביסטי(,  מה אתה לא יודע? אתה אומר, זה אני שואל אות. שמעת על  ש:

 6  שאלת את דעתי,   ת:

 7  שמעת על לוביסטי(?  ש:

 8  עור. די� וייס , אני לא, הוא לא עד מומחה.   כב' הש' לוי:

 9  לא, אדוני, הוא מביע מומחיות,   עו"ד וייס:

 10  זה מה שהוא אומר,   כב' הש' לוי:

 11אדוני, אז יעיר ככה ג( לתביעה ששואלי( את העד מה אתה חושב, הוא חושב   עו"ד וייס:

 12  זה הזיה. אדוני, כמוב�, ש

 13  (מדברי( ביחד)

 14  אני לא ראיתי את זה.   כב' הש' לוי:

 15לא אדוני, הוא רק אמר את זה פחות היו( ופחות, הוא לא אמר הזיה, הוא אמר   עו"ד וייס:

 16  לא תקי�. 

 17  כמו שהוא אמר כא�.   עו"ד קרמר: 

 18  אז א( העד לא יודע אז שלא יחלק ציוני(.   עו"ד וייס:

 19  אז עכשיו בחקירה הנגדית הכנסת( את זה.   כב' הש' לוי:

 20עכשיו תגיד לי, למעשה אתה אומר בכל ההודעות של., בוא נשאל אחרת, מי   ש:

 21שמעביר את הכס/ לווינגייט במקרה זה, זה משרד הספורט, נכו�? לא ישראל 

 22  ביתנו. 

 23הבקשה היא בקשה של ישראל ביתנו, הביצוע התקציבי דר. משרד התרבות   ת:

 24  והספורט. 

 25מי שמעביר את הכס/, מי שמעביר את הכס/ לכיס של ווינגייט זה משרד הספורט,   ש:

 26  נכו�?

 27  כ�, אמרתי.   ת:

 28  היחיד שיכול להגיד לווינגייט מה לעשות ע( הכס/ זה משרד הספורט, נכו�?  ש:

 29ברמה הפורמלית כמו שאמרתי יש דרגות חופש מסוימות, הוא יכול ג( להגיד לו   ת:

 30  לכללי(,  למה הוא מייעד בהתא(

 31אני אומר ל. פה עובדתית, כ�, אי� א/ עד שאומר שמישהו מישראל ביתנו הגיע   ש:

 32ההנחיות הכס/ הזה  �Xלווינגייט ואמר חבר'ה אני את� כס/ ואת( תיתנו?  אותו ל



  
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

  2018יוני  11  

  

 2513

 1הגיע צבוע ממשרד הספורט, אמרו הכס/ הזה יל. לאקדמיה לכדורסל, זה לא 

 2  מופר., נכו�?

 3  מהפעילות של ווינגייט אז לא.  א( זה פעילות שהיא חלק  ת:

 4  פעילות שהיא חלק מהפעילות של ווינגייט בטח.   ש:

 5  כ�.   ת:

 6  אז אי� ע( זה בעיה, נכו�?  ש:

 7א( ווינגייט רוצה לעשות פעילות בתחו( הכדורסל, זה חלק מהתפקיד שלו לנהל   ת:

 8ולבצע באקדמיה לכדורסל ורוצה להשתמש בגו/ כזה או אחר שיעשה את זה 

 9  ל להיות שזה תקי�. עבורו יכו

 10  אי� בזה מניעה להשתמש בכספי( קואליציוניי(,   ש:

 11אתה הרי לא מציג לו את כל העובדות בדיוק למה זה שימש, אז זה מה שזה אחר   עו"ד קרמר:

 12  כ.. 

 13זה שכר המאמני( באיגוד הכדורסל, זה כל העובדות. אתה אומר זה אפשרי?   עו"ד וייס:

 14אתה אומר "לא בלתי סביר על פי  תראה, אני קורא את ההודעות של.,

 15ההיסטוריה של מבח� תמיכה כזה או אחר ייתכ� שלמדו את הדברי( עוד קוד( 

 16לכ�", אתה אומר ש"אפילו מותר לווינגייט מותר להעביר את זה לגו/ חיצוני תלוי 

 17  בפרוצדורה ומה נאמר במבח� התמיכה". אתה אומר ג(, 

 18ה טובה על מעקב והדבר צרי. להיות גלוי ושהוא הוא ג( אומר שצריכה להיות סיב  עו"ד קרמר:

 19  לא יודע להגיד ל.. ג( את זה הוא אומר. 

 20  אי� בעיה. הדבר צרי. להיות גלוי. אני אומר ל.,   עו"ד וייס:

 21  נו, הוא אומר ל. שהוא לא יודע להגיד ל..   עו"ד קרמר:

 22הכס/ הזה, אני אני אומר ל. שמשרד הספורט, אמר בגלוי לווינגייט תייחדו את   עו"ד וייס:

 23  אומר ל. ג( שווינגייט מציג, הוציא,

 24  למה? לאיגוד? א( אתה מציג עובדות תציג לו מדויקות,   עו"ד קרמר:

 25  סליחה, אתה יכול לקו( ולהתנגד, אתה לא יכול להפריע.   עו"ד וייס:

 26  אז אני מתנגד,   עו"ד קרמר:

 27  אני אומר ל..   עו"ד וייס:

 28  אדוני.   עו"ד קרמר:

 29  א לא סיי( את השאלה. הו  כב' הש' לוי:

 30  א( אתה מציג לו עובדות אז תציג לו עובדות מדויקות.   עו"ד קרמר:

 31  הצגתי עבודה מדויקת.   עו"ד וייס:
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 1שמה? שמשרד התרבות והספורט אמר לה( תייחדו לטובת הקטנת חוב של   עו"ד קרמר:

 2  האיגוד?

 3  אז מי אמר לה( את זה?  עו"ד וייס:

 4  האיגוד?לטובת הקטנה חוב של   עו"ד קרמר:

 5  אמר יתנו את זה לאקדמיה לכדורסל.   עו"ד וייס:

 6  בסדר, זה משהו אחר.   עו"ד קרמר:

 7לא, אמר לה(, ומה? משרד הספורט לא ידע למה הוא נות� את זה לאקדמיה   עו"ד וייס:

 8  לכדורסל? 

 9  יש ל. ראיה כזו בתיק?  עו"ד קרמר:

 10  כ�.   עו"ד חימי:

 11  מאיפה אתה מביא את זה?   עו"ד קרמר:

 12  תביא, תציג, תראה לו.   ייס:עו"ד ו

 13  (מדברי( ביחד) 

 14  תשאל אותו ככה, הא( יש בעיה לייעד את הכס/ לאקדמיה לכדורסל.   עו"ד קרמר:

 15  והוא אמר שלא.   עו"ד וייס:

 16  בסדר, על זה אי� מחלוקת בכלל.   עו"ד קרמר:

 17תי ג( אי� בעיה לייעד את הכס/, נכו�? הכס/ כ� יכול להגיע צבוע? זה מעשה שגר  עו"ד וייס:

 18  שכס/ מגיע צבוע. 

 19  תלוי במבח� התמיכה.   ת:

 20תלוי במבח� התמיכה, אבל זה לא מעשה חריג. זה לא משהו שקורה פע( בירח   ש:

 21  כחול, נכו�?

 22  לא, כס/ יכול למיועד למטרה.   ת:

 23אוקי. אתה ג( אומר שיש דרגות חופש ושיש מבחני תמיכה כללי( ואז למכו� יש   ש:

 24  נכו�?כ� שיקול דעת לא� להעביר, 

 25  כ�.   ת:

 26  תודה.   עו"ד וייס:

 27  חקירה חוזרת?  כב' הש' לוי:

 28  שאלה קצרה מאוד.   עו"ד קרמר:

  29 

 30  העד משיב בחקירה חוזרת לשאלות עו"ד קרמר: 

 31בחקירה הראשית אמרת שהכס/ של התקנה למכוני מחקר מתחלק בי� ווינגייט   ש:

 32  לעוד חלק קט�, 
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 1  נכו�, מה שהיה בזמנו, היו( אני לא יודע.   ת:

 2  כ�, אנחנו מדברי( בזמנו. בי� הגו/ שקשור לוועד האולימפי בהדר יוס/, נכו�?  ש:

 3  נכו�.   ת:

 4אדוני, אנחנו, אני רוצה להתנגד. העד כבר בהודעה שלו במשטרה אמר שהוא לא   עו"ד וייס:

 5  יודע א( זה נכו� לזמ� העברת הכספי( לווינגייט. 

 6  זה מה שהוא אמר בראשית.   עו"ד קרמר:

 7  אבל זה כבר,   עו"ד וייס:

 8  זה מה שאני שמעתי ג(, כ�.   כב' הש' לוי:

 9בחקירה הנגדית ציינת שכס/ יכול להתחלק בי� ווינגייט ואולי אחוז קט� לעוד   ש:

 10  גו/. 

 11  נכו�.   ת:

 12  השאלה שלי א( התכוונת לאותו וועד אולימפי?  ש:

 13  כ�, כ�.   ת:

 14  אוקי.   ש:

 15צרה? אתה לא יודע להגיד לנו ג( אז רק אדוני שאלה בעקבות חברי א( אפשר ק  עו"ד וייס:

 16נכו� למועד החקירה של. א( במועד העברת הכספי( באמת ווינגייט היה מתחלק 

 17  ע( הוועד האולימפי, נכו�?

 18  אני אמרתי שלגבי ההעברה הזאת,   ת:

 19  אתה לא יודע.   עו"ד וייס: 

 20  הסברתי את המבח� תמיכה.   ת:

 21  הסברת,  עו"ד וייס:

 22  לא אמרתי כמה מיליו�,   ת:

 23  לפעמי( יכול להתחלק ויכול ג( לא להתחלק, נכו�?  וייס: עו"ד

 24  נכו�.   ת:

 25  אתה יודע לגבי המועד הספציפי? הוא לא יודע,   כב' הש' לוי:

 26  לא בדקתי.   ת:

 27  התשובה היא לא. תודה רבה ל. אדוני, אתה עובד מדינה, כ�?  כב' הש' לוי:

 28  כ�.   ת:

 29  תודה רבה, העד הבא.   כב' הש' לוי:

 30  (המש. הקלטה)

 31  שלו(.   הש' לוי: כב'

 32  לעניי� העד הבא, נבקש להשתחרר וחברינו ייצגו אותנו.   עו"ד ג. אדרת:
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 1  רק לפני שאתה הול.,  עו"ד אב� ח�:

 2  מתנה לדר.?  עו"ד ג. אדרת:

 3  (לא ברור) עדי(, שנגיש בסו/, עד הפגרה.   עו"ד אב� ח�:

 4  תודה.   עו"ד ג. אדרת:

 5  שמ.?תודה. ג( לכ(. כ�, שלו( ל., מה   כב' הש' לוי:

 6  איל� ב� יוס/.   מר ב� יוס/:

 7אתה מוזהר להעיד את האמת, כל האמת ורק האמת אחרת תהיה צפוי לעונשי(   כב' הש' לוי:

 8  הקבועי( בחוק. בבקשה. 

  9 

 10  העד, מר איל� ב� יוס*, לאחר שהוזהר כדי� לומר אמת משיב בחקירה ראשית לשאלות עו"ד עקירב: 

 11  עוסק? מה המקצוע של.?היי איל�. תספר בתור התחלה במה אתה   ש:

 12  אני עוסק בתכנו� רעיוני וכלכלי של אתרי תיירות.   ת:

 13  אוקי. אגב, אתה יכול לשבת א( אתה מעוניי�. מה זה אומר?  ש:

 14זה אומר בדר. כלל שיזמי( מסוגי( שוני( פוני( אלי ומבקשי( שאני אכי� לה(   ת:

 15ט, שמגבש את מתווה ראשוני, לפני אדריכלות, לפני הנדסאי, לפני תכנו� מפור

 16  הפרויקט, על כל היבטיו של הפרויקט, 

 17  אוקי.   ש:

 18  רעיוני, היסטוריי(, סטטוטוריי(, תפעוליי(, שיווקיי(.   ת:

 19  זה ידע נרכש או שלומדי( את זה באיזה מקו(?  כב' הש' לוי:

 20זה , ההגדרה פרוגרמה או פרוגרומטור מאוד לא ידועות המילי( האלה, המונחי(   ת:

 21ה בתארי( של בדר. כלל תכנו� איזורי או תכנו� כלכלת האלה, לומדי( את ז

 22  משהו, כלכלה חקלאית, כלכלת תיירותית, כלכלה תעשייתית וכו'. 

 23  טוב.  כב' הש' לוי:

 24  כמה שני( אתה בתחו(?  ש:

 25  '. �73מ  ת:

 26  ' אתה עוסק. �73מ  ש:

 27  . �1973מ  ת:

 28ל . מסמ. עבה, אתה יכו2אוקי. מציג ל. מסמ. שסומ� במשטרה אור� גבאי   ש:

 29  להסביר לנו מהו? תיכ/ אנחנו ג( נחזור אליו. 

  30 

  31 

  32 
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     1 
#>33<#  2 

 3  החלטה

  4 

  5 

   6 

 7  .500הוגש וסומ� ת/

  8 

 9  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  10 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  11 

  12 

 13  לציי� מה אני רואה?  ת:

 14  כ�, מה המסמ. הזה? מה אתה מפרט במסמ.? אתה שולח מייל שזה הרזומה,   ש:

 15  אני רואה הודעת מייל, הודעת אינטרנט,   ת:

 16  סליחה?  ש:

 17  הודעת אינטרנט,   ת:

 18  כ�, הודעת מייל שמצור/ אליה?  ש:

 19בשמי, שאני חתו( עליה ואני מצר/ אליה כמצרפה רזומה של המשרד שלי שזאת   ת:

 20  רשימת פרויקטי( פשוטה. 

 21ומשהו העמודי( האלה מייצגי( פרויקטי( שהיית מעורב  30אוקי, אז בעצ( כל   ש:

 22בה(, כלומר באמת רזומה נכבד וארו. שני(. טוב. מי הלקוחות שצורכי( את 

 23  השירותי( של.?

 24ברשויות ממלכתיות, כמו רשות הטבע והגני( ואחרות. רשויות מקומיות, הרבה   ת:

 25מאוד. יישובי(, קיבוצי(, מושבי(, יישובי( קהילתיי(. ואחרו� אחרו� חביב 

 26  יזמי( פרטיי(. 

 27  אוקי. ומזמיני( ממ. בעצ( הסברת פרוגרמות שמה ה� מפרטות אות� פרוגרמות?  ש:
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 1בדר. כלל בפרוגרמה יש כמה פרקי(, חלק מהפרקי( מניתי, יש בדר. כלל מבוא   ת:

 2גרמה הזאת עושה, מה, מי יז( אותה, למה ע( רקע, רקע שמסביר בכלל מה הפרו

 3היא נועדה וכו'. אחר כ. יש סקירה סטטורית, תמיד מדובר באיזה שהוא שטח 

 4  פיזי אז יש סקירה סטטורית על מעמדו של השטח, 

 5  אוקי, אני אמקד אות..   ש:

 6  תמקד אותי, בסדר.   ת:

 7פרוגרמה הפרוגרמה מה בסופו של יו( היא אמורה לשרת? מי, מי? מה מזמי� ה  ש:

 8  רוצה ממנה?

 9היא עשויה לשרת מטרות שונות ומסכימי( עליה( בדר. כלל בתחילת העבודה,   ת:

 10  תיאו( ציפיות. 

 11  אוקי.   ש:

 12  יכולה לשרת את היז( ככלי לקבלת החלטה.   ת:

 13  אוקי.   ש:

 14  הא( זה מה שהתכוונו, זה מה שרצינו או הא( הולכי( על זה.   ת:

 15של. בהודעה במשטרה אמרת שזה משמש מקבלי החלטות אוקי. אכ� ג( בחקירה   ש:

 16  בבוא( לגייס כספי(.

 17המטרה השנייה זה גיוס כספי( ומטרה שונה שלישית בסדרה יכולה להשיג ליז(   ת:

 18קרקע, יש תהלי. מסוי( שנקרא השגת קרקע לפרויקט תיירותי בפטור ממכרז. 

 19  אני עוסק בזה הרבה. 

 20  ?2014מה נכו� לשנת מה המחיר המקובל בשוק להכנה פרוגר  ש:

 21אני לא יכול לדבר על השוק, אני יכול לדבר על קבוצה של עמיתי(, עמיתיי ואני   ת:

 22שה( המוכרי( במשרד התיירות ובמשרד הכלכלה ובעוד רשויות כיועצי תיירות, 

 23והרגילו אותנו הרגל מגונה בעיקר משרד התיירות, משרד החקלאות ומשרד 

 24חממת תיירות, רוב הפרוגרמות שנעשות  הכלכלה שה( הקימו גופי( שנקראי(

 25באר0 ונעשו באר0 בעשרות השני( האחרונות נעשות בחסות חממת במרכאות 

 26שנה  �20תיירות שהיא מקצה שעות ייעו0 וגורלנו היה כזה שבמש. כבר יותר מ

 27  התערי/ לשעה לא משנה. 

 28  ?�2014ועל כמה הוא עומד היו(? ב  ש:

 29  שקל לשעה פלוס מע"מ.  200על   ת:

 30משרדי( באר0  300אני אמקד אותי כי בחקירה אתה דיברת על משהו כמו   ש:

 31  שקל, זה דבר מדויק? זה נכו�? �20,000ל 5,000שהעלות הפרוגרמה בה( עולה בי� 
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 1כ�, הוא טיפה השתפר בשנה שנתיי( האחרונות, כאשר בחלק מהפרויקטי( העלו   ת:

 2הוצאות, נסיעות , תמיד כולל כל ה220מעט את התערי/, אבל זה לא משמעותי 

 3  וכ� הלאה. 

 4  אוקי.   ש:

 5  למעשה החממות קבעו את המחירי(.   ת:

 6  כ�, זה בעצ( מה שהוביל לזה, אבל בשורה התחתונה אלה המחירי(.   ש:

 7עכשיו, יש פלח שוק אחר שאני לרוע מזלי לא נכלל בו, שהוא החברות הגדולות,   ת:

 8גובי( סכומי( של  צוותי( גדולי(, עשרות אנשי( שעוסקי( בתחומי( האלה וה(

 9  מאות אלפי שקלי(, על אותו מוצר. 

 10  על אותו מוצר.   ש:

 11על אותו מוצר. מישהו אחר יכול לשפוט ולהגיד שזה איכותי יותר, מעמיק יותר,   ת:

 12הפעילו יותר מוחות כדי לייצר אותו אבל בסופו של דבר החוברת, הפרוגרמה 

 13  נראית מאוד דומה. 

 14  י( האלה?ומי משל( את הסכומ  כב' הש' לוי:

 15רוב הגופי( שהזכרתי כשה( לא פוני( דר. חממת תיירות משלמי( את הסכומי(   ת:

 16האלה, ה( פוני( לחברות הגדולות. משרד התיירות שהוא רוצה לעשות למשל 

 17סקר תיירות נכנסת כל שנה או סקר תיירות פני( או איזה שהוא סקר של 

 18  ונה לאנשי( כמוני. מלונאי( הוא פונה רק לחברות הגדולות האלה, הוא לא פ

 19. אתה זוכר את �3.5.2011טוב. אני מדבר אית. על סיור שערכת בשילה הקדומה ב  ש:

 20  הסיור הזה, נכו�?

 21  נכו�.   ת:

 22  מה היתה המטרה שלו?  ש:

 23המטרה שלו, לפי הבנתי, היתה להציג בפני שר התיירות ואנשיו מה כבר בוצע   ת:

 24ברמת הפרוגרמטית, ע(  בפרויקט, מה כבר קיי( בפרויקט ומה מוצע להמש..

 25  אומד�, ע( היתכנות כלכלית והכל. 

 26  אוקי. תספר אז על הפרויקט הזה.   ש:

 27  זה פרויקט,   ת:

 28  מה עשית עד אותה עת בפרויקט הזה?  ש:

 29עד אותה עת הדבר העיקרי שעשיתי היה לעשות ריענו� של תוכנית האב לכל   ת:

 30שטח גדול, שטח גדול ע( הרבה אתרי עתיקות, הרבה משאבי השטח של הפרויקט, 

 31  מורשת והרבה רעיונות לקידו( ולפיתוח. 

 32  אוקי.   ש:
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 1ואני הכנתי תוכנית שאמורה להיות מעי� תוכנית אב מרועננת, עדיי� בצורת   ת:

 2  פרוגרמה.

 3  , נכו�?2010זה כבר הוגש. זו הפרוגרמה שהכנת באוגוסט  328אני מציג את ת/  ש:

 4  נכו�. כ�.   ת:

 5  אתה הצגת את הפרוגרמה בסיור בשילה הקדומה?  ש:

 6אני הצגתי לפי מיטב זכרוני מצגת שמתמצתת את הפרוגרמה הזאת, לפי מיטב   ת:

 7  זכרוני. 

 8  גרסה מקוצרת של הפרוגרמה?  ש:

 9  כ�, בשקפי(, שזה הרבה הרבה יותר קצר.   ת:

 10  טוב. אתה זוכר מי נכח בסיור?  ש:

 11  לא את כול(.   ת:

 12  . 329לא את כול(? אוקי, אני מציג ל. משהו שהוצג ל. בחקירה, זה ג( הוגש ת/  ש:

 13  כ�.   ת:

 14  תמונה מהסיור. ניתנת ל. בידידות ובהערכה.   ש:

 15  כ�.   ת:

 16  מי נות� ל. את זה?  ש:

 17זה נשלח לי מאתר שילה הקדומה, לא נשלח, סליחה, נמסר לי ביד בביקור נוס/,   ת:

 18  את זה איתי ושמתי במשרד.  בביקור החוזר נמסר לי ביד, לקחתי

 19  דובי אודסר?  ש:

 20  יכול מאוד להיות, אבל יכול להיות שזה היה מנהל הפרויקט, מנהל האתר.   ת:

 21  מציי� ידידות והערכה, אני מבי� שעבדת( בעבר לפני כ�.   ש:

 22  כ�.   ת:

 23  כמה?  ש:

 24  כמה שני(.   ת:

 25  כמה יצא לכ(?  ש:

 26  כמה שני(. אני לא זוכר.   ת:

 27פרויקטי( לפחות בשילה  10בער., סדר גודל של  �2009ברת על מאוקי, בחקירה די  ש:

 28  ועוד כמה עשרות מקומות אחרי(. 

 29  כ�.   ת:

 30  טוב, אני חוזר לסיור. מי שלמד,   ש:

 31  דובי אודסר זה מנהל האתר?  כב' הש' לוי:

 32  לא, הוא יושב ראש של העמותה.   ת:
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 1  ?�2009ואיתו עבדת מ  כב' הש' לוי:

 2  רק תגיד כ� כי לא שומעי(.   עו"ד אב� ח�:

 3  ואיל., כ�, בבקשה.   ת:

 4  הוא מסמ� ע( הראש.   עו"ד אב� ח�:

 5  אתה צרי. להגות את התשובה. כי אנחנו בהקלטה.   עו"ד עקירב:

 6  כ�.   ת:

 7, מי שיל( 2010מאוגוסט  328טוב. אני חוזר שוב לשאלה קטנה לגבי הפרוגרמה ת/  ש:

 8  על הפרוגרמה הזאת?

 9ת מטה בנימי� או עמותת שילה הקדומה. א( אני לא אבדוק או המועצה האיזורי  ת:

 10  אני לא יכול לומר בוודאות. 

 11  אוקי. בחקירה אמרת שהכנת אותה לפי הזמנה של דוב.   ש:

 12  של?  ת:

 13  סליחה, סליחה. בריענו�, התייחסת לזה א( אני לא טועה אבל ת�,   ש:

 14גדירי( מה נחו0, בדר. כלל מטה בנימי� אנשי המפתח יוצרי( איתנו משא ומת�, מ  ת:

 15  אחר כ. מבקשי( מהמועצה האיזורית להוציא הזמנת עבודה. 

 16  אז אתה יודע מי שיל(?  כב' הש' לוי:

 17לא בוודאות, אבל אני חושב שזה המועצה האיזורית כי מאז כל מה שהוזמ� ממטה   ת:

 18  בנימי�, המועצה האיזורית הזמינה ושילמה. 

 19  אוקי. אי. הכרת את רמי כה�?  ש:

 20תו, א( אני לא טועה, בסיור הזה פע( ראשונה, הסיור שהוזכר קוד(. הכרתי או  ת:

 21  ואחר כ. היו פגישות נוספות. 

 22  מטע( מי?  ש:

 23  ?�3.5.2011בסיור מה  כב' הש' לוי:

 24  כ�.   ת:

 25  ומטע( מי הוא הגיע לסיור הזה?  ש:

 26  לא יודע.   ת:

 27  למיטב הבנת..   ש:

 28  אינני יודע.   ת:

 29  מה הכרת אותו? אי. הוא הוצג בפני.? בתור  כב' הש' לוי:

 30בסיבוב היכרות שמקובל בפגישות כאלה הוא לא נעשה כל פע( שמצטר/ מישהו   ת:

 31לפגישה, מגיעה פמליה ע( ראש המועצה, ה( הגיעו אני חושב מאתר אחר, ה( 

 32  כבר הכירו ביניה(, אני מצטר/ לא בהכרח עושי( לכול( היכרות. 
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 1  אוקי.   כב' הש' לוי:

 2  כ. שאני לא יכול להגיד בוודאות שמישהו הציג לי את רמי.   ת:

 3אני ארענ� אות. ממה שאמרת בחקירה שהייתה יותר סמוכה לסיור, אתה אומר   ש:

 4שאת רמי הכרת לראשונה בסיור של שר התיירות ע( כל הפמליה שלו סטס, ע( 

 5  כל הפמליה שלו, 

 6ג לו את מר רמי כה� ובשו( מקו( אדוני, אני מתנגד, העד אמר שא/ אחד לא הצי  עו"ד וייס:

 7  בהודעה שלו העד לא אומר לא שרמי כה� או שמישהו אחר הציג לו את רמי כה�. 

 8  שני( אז הגיוני,  3.5, מאז עברו �2014העד מספר על מה שהוא הבי� ב  עו"ד עקירב:

 9  אז א( אתה רוצה לרענ� את זכרונו,   עו"ד וייס:

 10  וא( יש הסתייגויות,   עו"ד עקירב:

 11  סליחה, עור. די�,   וייס:עו"ד 

 12  יש התנגדות לכ. שירוענ� זכרונו?   כב' הש' לוי:

 13אדוני, שירענ� אותו כמו שצרי., ישאל אותו שאלות, א( יחולו כל הקצי( יוכל   עו"ד וייס:

 14להקריא לו מההודעה שלו אחרי שיבקש רשות מאדוני ואחרי שאדוני יית� לו 

 15  רשות. 

 16  אתה הבנת שהוא קשור למועצה?  ש:

 17  לא הבנתי דבר כזה, אני לא שולל את האפשרות, לא הבנתי דבר כזה, לא היה,   ת:

 18בחקירה שללת את האפשרות שהוא קשור למועצה, אמרת שא( הוא היה   ש:

 19  מהמועצה, 

 20סליחה, אדוני עכשיו עושה לו חקירה נגדית? חברי יפעל לפי הכללי(, יש קדמי   עו"ד וייס:

 21  חלק א', 

 22  כ�,   כב' הש' לוי:

 23  חלק ב'.   ס:עו"ד ויי

 24מה שזכור לי שבחקירה אמרתי שאת אנשי המועצה אני מכיר, א( הוא היה   ת:

 25    מהמועצה הייתי מכיר אותו מקוד(. 

 26  אז מה בכל זאת הבנת? למי הוא כ� שיי.?  ש:

 27  יכול להיות שיי. להרבה גופי( שוני(.   ת:

 28יה אוקי. אני בכל זאת ארענ�, כשאתה אומר שאתה ראית שהוא הגיע ע( הפמל  ש:

 29  של השר, 

 30  אבל אדוני,   עו"ד וייס:

 31  כ�.   כב' הש' לוי:
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 1אני באמת מבקש מחברי, רגע חברי, יש כללי(. א( אתה רוצה אתה צרי. לשאול   עו"ד וייס:

 2אותו שאלות שה� לא שאלות מדריכות, אחרי זה אתה צרי. לבקש רשות מכבוד 

 3ול אותו בית המשפט לרענ� את העד, א( בית המשפט יתיר ל., אתה תוכל לשא

 4שאלה או להקריא מההודעה. כל עוד שזה לא קרה אתה לא יכול להגיד לו. עכשיו 

 5  אדוני, אדוני ג(, אדוני, 

 6  טוב, בסדר, נגמר השיעור.   כב' הש' לוי:

 7רגע, רגע, אדוני, עוד דבר אחד. העד אומר בהודעה שלו במפורש וא( חבריי שהעד   עו"ד וייס:

 8  מר אני לא יכול, אתה רוצה שהעד יצא?יצא כדי שאני לא אדרי. את העד, או

 9  לא, אבל א( אנחנו מרענני( אז,   עו"ד עקירב:

 10  זה כזה קריטי העניי� הזה?  כב' הש' לוי:

 11לא, אדוני, זה קריטי כי אני לא רוצה, לחבריי יש שיטה, ה( שואלי( את העד   עו"ד וייס:

 12על רוח( מקריאי( לו מה ה( אמרו בהודעה, שאלה, הוא לא עונה מה שעולה 

 13שאדוני בהודעה העדי( פוחדי(, מכניסי( לה( מילי( לפה, החקירות האלה לא 

 14  מוקלטות, 

 15  בחקירה הנגדית. עכשיו בעדות. כ�. לא נראה לי שזה כזה קריטי. בסדר.   כב' הש' לוי:

 16  אבל אדוני, שיעשו לפי הכללי(.   עו"ד וייס:

 17ישר, לחקור חקירה נגדית, בוודאי לא ישר להגיד לו מה הוא אמר ומה כ�, מקו(   כב' הש' לוי:

 18  לא אמר. 

 19  היו כמה פמליות בעצ( שהגיעו לפי מה שאתה מתאר.   ש:

 20  במש. השני(?  ת:

 21  לא. באותו סיור, היו כמה ברנז'ות נקרא לזה.   ש:

 22  לא. לא זכור לי שאמרתי כזה דבר.   ת:

 23  ערב רב של אנשי(.   ש:

 24  � יוס/, אתה זוכר את האירוע?אדו� ב  כב' הש' לוי:

 25  זוכר טוב מאוד.   ת:

 26  אז מי היה קוד(? אתה או הוא?  כב' הש' לוי:

 27  במתח( שילה הקדומה? יכול להיות שהוא ויכול להיות שאני.   ת:

 28  במקו( הפגישה שלכ(, מי הגיע קוד(? או שנחתת( באותו זמ� בדיוק?  כב' הש' לוי:

 29  אני לא בטוח שנחתנו באותו זמ�.   ת:

 30  אז מי הגיע קוד(? אז אתה לא זוכר.   הש' לוי:כב' 

 31  אי אפשר להגיד.   ת:

 32  אתה לא זוכר, זה בסדר.   כב' הש' לוי:
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 1  מה אתה כ� זוכר,  ש:

 2ג( א( הייתי נשאל את השאלה הזאת באותו יו(, לא הייתי יכול להגיד בוודאות   ת:

 3  מי הגיע קוד(. 

 4  זוכר. מה אתה זוכר לגבי המפגש ביניכ(? א( אתה   כב' הש' לוי:

 5זוכר שהצגתי את הפרויקט ושנאמרו דברי(. מה בדיוק נאמר? כל אחד אמר את   ת:

 6  דבריו, לא כול(, יש פה, 

 7  מה אתה זוכר ביחס להיכרות ביניכ(? א( אתה זוכר.   כב' הש' לוי:

 8  ההיכרות, האקט הראשו� של איזה שהוא צעד ביננו,   ת:

 9  כ�.   כב' הש' לוי:

 10  מי מסר לי כרטיס ביקור שלו. זה היה כפי שכבר מסרתי, שר  ת:

 11  זהו? לא קד( לכ. דבר?  כב' הש' לוי:

 12  לא קד( לכ. דבר בי� רמי לביני.   ת:

 13זאת אומרת הוא רואה אות., לא יודע מי אתה, אתה לא יודע מי הוא והוא נות�   כב' הש' לוי:

 14  ל. כרטיס?

 15הוא ראה שאני המתכנ� של האתר, שאני יוע0 הוא רואה ע( חבורה של אנשי(,   ת:

 16  תיירות שלא ידע קוד(, 

 17  אי. הוא ידע מי אתה?  כב' הש' לוי:

 18זה צרי. לשאול אותו א( הוא ידע מי אני קוד(. אבל באותו אירוע אני הצגתי   ת:

 19  מזה הוא יכול היה להבי� שאני יוע0 תיירות, 

 20  ?הוא ניגש אלי. אחרי שהצגת את הפרויקט  כב' הש' לוי:

 21כ�, באיזה שהוא, באחת, אולי ברגע שהתכווצנו במידה, או שנפרדנו, לוחצי(   ת:

 22ידיי(, אומרי( כמה מילות ברכה ובמסגרת זאת רמי ניגש אלי, הא ל. כרטיס 

 23  ביקור שלי. 

 24  ולא נלווה לכ. איזה שהיא הצגה עצמית? שלו( אני כ. וכ.?  כב' הש' לוי:

 25הניח שהיות ואני בקבוצה הזאת שעוסקת לא בטוח, לא בטוח, כי רמי יכול היה ל  ת:

 26  באתר הוא היה יכול להניח שאני ער, שאני הייתי בזמ� ההיכרות, מה שלא בטוח. 

 27  טוב, יש משהו בהודעה שלו שמבהיר את הנקודה הזאת?  כב' הש' לוי:

 28  כ�, ולכ� הייתי רוצה בכל זאת להציג,   עו"ד עקירב:

 29  לא. אני חושב,   עו"ד וייס:

 30  . 30עד   עו"ד עקירב:

 31  אי� לי בעיה להישאר עד הלילה, אבל לפחות שיהיה מעניי�.   כב' הש' לוי:

 32  א( כבר אנחנו נפנה לכל המקומות שאדוני יראה.   עו"ד וייס:
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 1  איפה? תפנו?  כב' הש' לוי:

 2  . 29ואחרי זה שורה  22שורה   עו"ד עקירב:

 3המילה הזאת חוזרת ו 159ובייחוד המילה מניח בשורה  157ואדוני יראה את שורה   עו"ד וייס:

 4על עצמה לכל אור. ההודעות, העד הכל אצלו זה עדות סברה, הוא לא יודע, אדוני 

 5  , זה עונה במפורש לשאלות. 157יקרא את שורה 

 6  ?157  כב' הש' לוי:

 7  , �156כ�. מתחיל, השאלה ב  עו"ד וייס:

 8  . 158והנה שורה   עו"ד עקירב:

 9  שיקרא את המניח.   עו"ד וייס:

 10  ילו מה ששניכ( מפני( זה שהוא הגיע ע( פמליית השר, כא  כב' הש' לוי:

 11  לא, שהוא מניח שהוא הגיע ע( פמליית השר.   עו"ד וייס:

 12  לא מניח, הוא לא מכיר, הוא יודע שהוא לא ממועצת,   עו"ד עקירב:

 13  מה שאת( אומרי( אני לא יכול לענות בוודאות א. אני,  �157לא, ג( ב  כב' הש' לוי:

 14  לא יכול לומר בוודאות,   עו"ד וייס:

 15  בסדר.   כב' הש' לוי:

 16  אז הוא לא יודע.   עו"ד וייס:

 17  אוקי.   כב' הש' לוי:

 18  אז על מה שהוא לא יודע בוודאות אני רוצה,   עו"ד עקירב:

 19  אני מתיר לרענ� את זכרונו, בבקשה.   כב' הש' לוי:

 20אני מקריא ל. מההודעה של. במשטרה שמספרת "רמי כה� הכרתי לראשונה   ש:

 21בסיור של שר התיירות סטס ע( כל הפמליה שלו בשילה הקדומה שבמועצת 

 22  , אוקי, אני אקריא את הכל למרות שזה מארי., עדי/. 29בנימי�", בהמש. משורה 

 23  . 157ובמיוחד שורה   כב' הש' לוי:

 24לא, שורה, יש שורה שהוא אומר שהוא לא הציג את עצמו, א/ אחד לא הציג    עו"ד וייס:

 25  אותו, 

 26  אפשר להגיש את ההודעה.   ב� ח�:עו"ד א

 27  אפשר להגיש את ההודעה ולחסו. את כל העניי� הזה.   עו"ד עקירב:

 28  כשנגיע,   כב' הש' לוי:

 29"למיטב זכרוני דובי הזמי� אותי לסיור להציג את הפרויקט של שילה, אני הכנתי   ש:

 30לפי הזמנה של דובי פרוגרמה על הפרויקט. אני הצגתי ש( מצגת בפני כול( על 

 31רויקט שילה הקדומה ויכול להיות שג( פרויקטי( נוספי(. איני זוכר בדיוק. על פ

 32הפרוגרמה שהכנתי שילמה לי המועצה האיזורית בנימי�. עכשיו כשאתה מזכיר 
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 1לי את תוכנית הסיור אני מאשר שתוכנית מצפורי( ג( היתה שלי. בביקור הכרתי 

 2ואינו שיי. לצוות  את רמי כה� לראשונה שהיה ע( פמליית השר, הגיע אית(

 3העבודה של המועצה בבנימי� אות( אני מכיר היטב" אלה דברי( שמקובלי( 

 4  עלי.?

 5  אני מאשר. מקובלי( ואני מאשר.   ת:

 6  אוקי. יש דבר נוס/ שרצית שאני אקריא?  ש:

 7  , לא נצא מפה. 157אמרתי לכ(,   כב' הש' לוי:

 8  אני אקריא לו אדוני.   עו"ד וייס:

 9  סה קריטית תגישו. שנגיע למא  כב' הש' לוי:

 10אתה אומר "אני לא יכול לומר בוודאות א. אני ואבי רועה ודובי וכל  �157החל מ  ש:

 11הנציגי( המקומיי( המתנו באתר עד להגעת( של פמליית השר ורמי הגיע אית(. 

 12  וא( רמי היה,"

 13רגע, עכשיו אדוני, הוא ג( יקריא לו מהריענו� כי ה( שכחו בריענו� אמר לה(   עו"ד וייס:

 14  דברי( אחרי(. 

 15"וא( רמי היה איש של בנימי� אני מניח שהייתה לי יותר חשיפה אליו ע( מגעי(   ש:

 16  שותפי( איתו, מה שלא היה בפועל". זה מקובל עלי.?

 17  מקובל.   ת:

 18  אוקי.   ש:

 19  כ�.   כב' הש' לוי:

 20  בשבוע שעבר,  �5.6עכשיו, בריענו� שנער. ב  ש:

 21  ג( זה את( רוצי( להגיש?   כב' הש' לוי:

 22אני אקריא בשלב זה א( זה בסדר. אתה אומר שאתה הכרת "את רמי בסיור השר   ש:

 23אבל תשומת הלב התמקדה בשר, לא הוצג תפקידו של רמי כה�, רמי כה� בוודאות 

 24אינו חלק מאנשי מועצת מטה בנימי�, יש אפשרות שרמי כה� הגיע במכונית משלו 

 25  לסיור". ג( את זה אמרת. 

 26  נכו�.   ת:

 27  שיש אפשרות אגב שהוא הגיע?מה זה אומר   ש:

 28  שיש אפשרות.   כב' הש' לוי:

 29  אוקי.   ש:

 30  כ�.   כב' הש' לוי:

 31  אתה לא זוכר את,   ש:
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 1מכוניות למגרש החניה, מאחד יוצא  2לא, אני יכול לדמיי� לעצמי תרחיש, מגיעות   ת:

 2רמי ומהשני יוצא השר ועוד אנשי( וה( לא באו ביחד. זה פשוט זימו� של אותו 

 3  רגע. 

 4  ג( זה שהוא הסיק משהו ג( זה לא אומר בהכרח שכ. הוא הציג את עצמו.   הש' לוי:כב' 

 5  אנחנו, בגלל זה אנחנו,   ש:

 6  שהוא לא הציג את עצמו.  לא, (לא ברור)  עו"ד וייס:

 7  בסדר. אז מפה ועד לא� שאת( רוצי( להגיע הדר. לא קצרה. כ�.   כב' הש' לוי:

 8  מי זו בתיה כה�?  ש:

 9  אי� לי מושג.   ת:

 10  לא עבדת איתה פע(?  ש:

 11  לא.   ת:

 12, שבו מפורט הרזומה של.. למה אתה 500אוקי. עכשיו, אני חוזר למייל שסימנו ת/  ש:

 13  מעביר לו את הרזומה של.? מה המטרה פה?

 14המטרה היא להיענות בצורה מנומסת, מכובדת, לפניה של מישהו שאומר תעביר   ת:

 15  לי את הרזומה של.. 

 16  אוקי.   ש:

 17  רבה. אני עושה את זה ה  ת:

 18  בסדר גמור.   ש:

 19  מתי הוא ביקש ממ.?  כב' הש' לוי:

 20  לא זוכר.   ת:

 21  , �3.5אבל כנראה, נפגשת( ב  כב' הש' לוי:

 22  בוודאי לפני,   ת:

 23  . 11.5זה   כב' הש' לוי:

 24  לפני בוודאי.   ת:

 25  כשבוע ימי( אחרי אתה מעביר לו.   כב' הש' לוי:

 26  יכול להיות שבאותה הזדמנות.   ת:

 27  אוקי.   כב' הש' לוי:

 28  טוב, מול מי אתה עובד במועצה איזורית שומרו�?  ש:

 29  מול דובי אודסר, מול מנכ"ל האתר,   ת:

 30  מנכ"ל האתר?  ש:

 31  מנכ"ל האתר שילה הקדומה,   ת:

 32  שזה דובי, כ�.   ש:
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 1  מול משה רונסקי שמופיע ג( בצילו( הזה.   ת:

 2  כ�.   ש:

 3שמנהלת  והרבה פעמי( אנשי( נוספי( שלא את שמות כול( אני זוכר, יש מוריה  ת:

 4  את מרכז המבקרי( ויש עוד אנשי(. 

 5  אתה עדיי� עובד אית(?  ש:

 6  כ�.   ת:

 7  אוקי. ובמועצה איזורית בנימי( ע( מי אתה עובד?  ש:

 8  עדיי� ע( האנשי( האלה.   ת:

 9  סליחה, מועצה איזורית שומרו�?  ש:

 10  עבדתי אית(, כרגע אני לא עובד אות(, כרגע פשוט אי� לי פרויקט כרגע.   ת:

 11  עבדת ש(?ע( מי   ש:

 12שוב פע(, לא ע( ראש המועצה אלא ע( רכז התיירות או ראש מחלקת התיירות   ת:

 13במועצה האיזורית שומרו�, מנהל מחלקת תיירות. רוב התקופה שעבדתי זה היה 

 14  נתי ישראלי שכבר לא ש(. 

 15  בסדר.   ש:

 16  אחריו בא יהודה יזרעאל ואיתו עבדתי בכמה דברי(.   ת:

 17  , �19.7מציג ל. מייל מ  ש:

 18  לא הוגש.   כב' הש' לוי:

  19 

     20 
#>34<#  21 

 22  החלטה

  23 

  24 

   25 

 26  .501הוגש וסומ� ת/

  27 

 28  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  29 
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�  שופט, לוי ירו

  1 

  2 

  3 

 4  על מה הפגישה שאתה מתא( ע( רמי כה� כא�?  ש:

 5  בבקשה?  ת:

 6  על מה הפגישה שאתה מתא( כא� ע( רמי כה�?  ש:

 7  אני מתייחס לזה כפגישת היכרות.   ת:

 8  אוקי.   ש:

 9  עד הרגע הזה לא היתה היכרות משמעותית.   ת:

 10  ג( לרמי. מה אתה מצר/ למייל? �21.6בסדר. אני מעביר מייל ששלחת ב  ש:

 11  אני מצר/ הצעת עבודה אנחנו קוראי( לזה.   ת:

 12  הצעת,   ש:

 13  ?502זה ת/  עו"ד עקירב:

  14 

     15 
#>35<#  16 

 17  החלטה

  18 

  19 

   20 

 � 21  .502ת/הוגש וסומ

  22 

 23  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  24 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  25 

  26 

 27עוסקת בפ� חשוב נוס/ של הפרויקט שלא עסקתי בו בעומק בתוכנית האב   ת:

 28  שהוגשה קוד( כמסמ. אחר. 
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 1  אוקי.   ש:

 2  במסמ. מוקד( יותר.   ת:

 3  מי ביקש שתכי� את זה?  ש:

 4  ביקש שאני אכי� את זה. רמי   ת:

 5  אוקי. למה אתה שולח לרמי הצעה שהכנת כבר לקידו( תיירות בתל שילה?  ש:

 6  לא הכנתי כבר הצעה כזאת,   ת:

 7  הכנת לגור( אחר,   ש:

 8  לא, הכנתי משהו אחר.   ת:

 9  אוקי.   ש:

 10הכנתי פרוגרמה רגילה כפי שתיארנו אותה קוד(, פה מדובר על העמקה והעלאת   ת:

 11פול בנושא שהוא מוזכר כא� בהצעה. תיק קידו( תיירות דתית רמת התמחות וטי

 12  בפרויקט תל שילה, דתית הכוונה לכמה דתות לא רק לדת אחת. 

 13  אוקי. תפתח את העמוד הראשו� בבקשה.   ש:

 14  כ�.   ת:

 15כשאתה מסביר את המשימה אתה מסביר תיק פרויקט תמציתי וכו' וכו', הגשה   ש:

 16לשר התיירות בעצ(? מה יוגש לשר לשר התיירות. למה אתה מגיש את זה 

 17  התיירות?

 18אני שוב אני צרי. להגיד שזה הנחה, אני מניח שבתיאו( הציפיות או בשיחות   ת:

 19שהיו בי� רמי לביני, אולי בי� דובי אודסר לביני בעניי� הזה הובהר שיש עניי� 

 20  מיוחד להגיש לשר את הפ� הזה בתל שילה, לפ� הזה, המתמחה הזה. 

 21  י אבל, אז מה ההגשה לשר התיירות פה?זה עובר לרמ  ש:

 22  העבודה שתוכ� על פי ההצעה הזאת תוצג לשר התיירות, זו הכוונה.   ת:

 23  ובתור מה רמי מזמי� את זה?  ש:

 24  לא שאלתי ואינני יודע.   ת:

 25אני מבקש לרענ� את העד. אתה אומר בחקירה של. שאז והיו( הנחת שרמי כה�   ש:

 26  תיירות. מזמי� את העבודה כגור( מטע( משרד ה

 27  לא, אבל, זה לא יכול להיות,   עו"ד וייס:

 28  זה נכו�?  ש:

 29  אני לא כופר שאמרתי את זה א( אתה מקריא לי.   ת:

 30  אוקי. וזה נשמע,   ש:

 31  על מה מבוסס מה,   כב' הש' לוי:

 32  היו( אני לא בטוח שהייתי אומר דבר כזה. בוודאות.   ת:
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 1  למה?  כב' הש' לוי:

 2  ישהו אמר לי? מישהו נת� לי איזה מסמ.?כי זה קצת יהיר, על סמ. מה? מ  ת:

 3  זה מה שאני רוצה לשאול אות., על סמ. מה אמרת את זה?  כב' הש' לוי:

 4  הנחה שקפצה לי באותו רגע בראש אבל לא תמיד זה הדבר הנכו�.   ת:

 5  טוב.   כב' הש' לוי:

 6מה אתה מבי� תראה, זה נשלח ביוני, זמ� מה אחרי ההיכרות איתו וכל הזמ� הזה   ש:

 7  שרמי כה�? וכמה שני( אחרי זה נשמרת ההבנה הזאת? אוקי בסדר. 

 8  עשיתי רק תנועת ראש. אינני מבי�.   ת:

 9  אוקי. לא הבנת.   ש:

 10  כ�.   כב' הש' לוי:

 11  כמה רמי כה� שיל( ל. עבור הפרויקט הזה?  ש:

 12  זה היה , נכו�? קשה לי לזכור כאלה דברי(.  7,500  ת:

 13  להגיד ל. שאלה דברי( שאמרת בעבר. אתה יודע, אני יכול   ש:

 14  כל כ. הרבה פרויקטי( אני עשיתי ועושה.   ת:

 15  שקל.  7,500כתוב פה במסמ., סכו( גלובלי   כב' הש' לוי:

 16  אז זהו, זה מה ששול(.   ת:

 17  יפה, אז אתה זוכר יפה מאוד. כס/ אתה זוכר.   כב' הש' לוי:

 18  אז זה מה ששול(.   ת:

 19  ג( בהודעה של..   ש:

 20  טוב.   :כב' הש' לוי

 21  טוב. התשלו( הזה אי. אתה מערי. אותו? יקר? זול? מקובל?  ש:

 22  זול מאוד.    ת:

 23  זול מאוד?  ש:

 24  זול מאוד.   ת:

 25  מבחינת הטווח המקובל בקרב נותני שירותי( שדומי( ל.?  ש:

 26  לא,   ת:

 27  כ�, תחדד לי את זה.   ש:

 28  במילייה, אי. זה נקרא? יש מילה עברית לזה?  ת:

 29  ה. כ�, מיליי  כב' הש' לוי:

 30  בתפוצה המקצועית שלנו זה מחיר נורמלי לגמרי.   ת:

 31  אוקי.   ש:

 32  ביחס לעבודה אני חושב שזה זול.   ת:
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 1  במשטרה.  10טוב. אני מציג הסכ( לא חתו(, סומ� אור� גבאי   ש:

  2 

     3 
#>36<#  4 

 5  החלטה

  6 

  7 

   8 

 9  .503הוגש וסומ� ת/

  10 

 11  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  12 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  13 

  14 

 15  . אתה איתי? אתה רואה?2אני מפנה למטרות ההסכ( בסעי/   ש:

 16  אני אית..   ת:

 17כ�, אני מתעל( רגע מחיזוק משרדי הממשלה בכלל וממשרד התיירות בפרט. יש   ש:

 18  ש( הכנת פרוגרמה מתאימה למרכז התיירותי בשילה הקדומה בליווי ובקרה. 

 19  כ�.   ת:

 20  ששלחת במייל לרמי? 502אתה רואה קשר בי� זה לת/  ש:

 21  הצעת העבודה שלי?  ת:

 22  כ�. בי� הפרוגרמה להצעת העבודה של. לרמי?  ש:

 23לפי הנקודה, הבולט השני שהקראת א( זה נכו�, הכנת פרוגרמה מתאימה למרכז   ת:

 24  התיירות, 

 25  כ�?  ש:

 26  ההצעה שלי לא תואמת לנקודה הזאת.   ת:

 27  אתה אומר?היא לא תואמת   ש:
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 1לא, כי הנקודה הזאת, הבולט הזה השני הוא לא מהות העבודה בהצעה שלי. הוא   ת:

 2פרוגרמה מתאימה למרכז התיירותי בשילה הקדומה. אבל יש פה עוד שתי מילי(, 

 3  וליווי ובקרה שאני לא עושה. 

 4  נשאלת בחקירה א( זה זה, אמרת שכ�.   ש:

 5  שמה?  ת:

 6  אמרת שמבחינת. זה זה בחקירה של..   ש:

 7  שזה זהה?  ת:

 8  כ�.   ש:

 9  לא.   ת:

 10  אוקי.   ש:

 11  אני מניח שעושה רוש(,   ת:

 12  אנחנו מדברי( פה על, בוא נראה מה התאריכי(. תיירות נכנסת אוונגלית,   ש:

 13לא הבנתי, אמרת  שזה נכו� מה שהתובע אומר? נכו� מה שהוא אומר? אמרת את   כב' הש' לוי:

 14  האלה?הדברי( 

 15אני לא מכחיש שאמרתי את זה , עכשיו אני אומר מה שנשאל היו( על פי הערכתי,   ת:

 16זאת הערכה, נכו�? זה איזה שהוא ניתוח, זה לא עובדות. זה ניתוח, שאני מסתכל 

 17  שני, הכנת פרוגרמה למרכז תיירותי בשילה,  2, 2על בולט מספר 

 18  מה גר( ל. לשנות את דעת.?  כב' הש' לוי:

 19  תוא( להצעה שלי.  זה לא  ת:

 20  למה אז חשבת שזה זהה?  כב' הש' לוי:

 21  לא ברור לי.   ת:

 22  ממתי זה?  כב' הש' לוי:

 23  '. 15מתי העדות? במר0   עו"ד עקירב:

 24  טוב, מה שבטוח היית יותר צעיר. השאלה א( זאת הסיבה היחידה.   כב' הש' לוי:

 25  אנחנו מבקשי( להגיש את ההודעה במשטרה.   עו"ד עקירב:

 26  כ�.   :כב' הש' לוי

 27  אדוני, על בסיס מה?  עו"ד וייס:

 28  על בסיס סתירה.   כב' הש' לוי:

 29אדוני, דבר ראשו� לא כל סתירה מצדיקה הגשת הודעה, דבר שני אני מוכ� כזה   עו"ד וייס:

 30דבר אדוני, אני אגיש את ההודעה, שיקצרו את החקירה, שה( לא ישאלו שאלות, 

 31, יש 512, ת/510, ת/504נעשה ת/נגיש את ההודעה, יגישו את כל, במקו( עכשיו 
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 1, אור�  3לכ( את הצרופות להודעה, את כל האי מיילי( שלו לפי כמו אור� גבאי 

 2  נגמור, נחקור נגדית ונתקד(.  5,6, 4גבאי 

 3  יש הסכמה?  כב' הש' לוי:

 4  אי� בעיה.   עו"ד אב� ח�:

 5  זה הקונסטלציה שאני מוכ�.   עו"ד וייס:

 6   בסדר. אי� לנו בעיה.  עו"ד אב� ח�:

 7זה לא, ע( כל הדרמה זה לא משהו מופר., מקובל להגיש הודעות במקו( חקירה   כב' הש' לוי:

 8  ראשית כדי לחסו.. אי� בעיה. 

 9  אבל יחד ע( הצרופות, אור� גבאי,   עו"ד עקירב:

 10  ע( הצרופות, כל הצרופות.   עו"ד וייס:

 11  כ�.   כב' הש' לוי:

 12להצגה של הדברי(, א( אני אוכל את הצרופות בגלל שסידרנו אות( בהתא(   עו"ד עקירב:

 13  להגיש אות( בדיו� הבא בצורה מסודרת?

 14  אי� לי בעיה.   כב' הש' לוי:

 15  יש לנו עותקי( שלה( אבל לא כפי שה(,   עו"ד עקירב:

 16  יכול להיות שיהיה קושי מנהלי א( ישאלו עליה(,   כב' הש' לוי:

 17  אני אשאל עליה(.   עו"ד וייס:

 18  יש את המסמכי( כא�.   עו"ד עקירב:

 19  שאני אשאל את( תראו.   עו"ד וייס:

 20תסמנו אות( תו. כדי, את( צוות מספיק גדול פה, ע( הכשרה מתאימה לסמ�   כב' הש' לוי:

 21  מוצגי(. 

 22  הצרופות אחת אחת, כל הצרופות פה.   עו"ד אב� ח�:

 23  אבל ה( לא לפי הסדר.   עו"ד עקירב:

 24  לא משנה הסדר, נסמ� אות(.   עו"ד אב� ח�:

 25  נגיש. עדי/ ש  עו"ד עקירב:

  26 

     27 
#>37<#  28 

  29 

  30 

  31 

  32 
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 1  החלטה

  2 

  3 

   4 

 5והיא  30.3.2015בהסכמת הצדדי� מתקבלת הודעת העד איל� ב� יוס* במשטרה מיו� 

 6  . צרופות ההודעה יסומנו על ידי התביעה לפי סדר רצי* ויוגשו .504מסומנת ת/

  7 

 8  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  9 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  10 

  11 

 12  (המש. הקלטה) 

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

 14  לא.   עו"ד וייס:

 15  עכשיו שאלות עור. די� וייס. בבקשה.   כב' הש' לוי:

  16 

 17  העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד וייס: 

 18עבודות ס. הכל,  2תראה, אתה למעשה א( נסכ(, עשית עבור או יחד ע( רמי   ש:

 19  נכו�?

 20  נכו�.   ת:

 21  נכו�. האחת זה עבודה הידועה כמשכ� שילה, נכו�?  ש:

 22  נכו�.   ת:

 23העבודה הזאת לא יצאה לפועל, כלומר משכ� שילה יצא לפועל אבל רמי לא היה   ש:

 24  בסו/ בפרויקט, נכו�?

 25  אינני יודע.   ת:

 26  שכ� שילה?אתה לא יודע אז אתה הרי, סליחה, מי הכי� את הפרוגרמה של מ  ש:
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 1כשאתה אומר הפרויקט, צרי. להגדיר מה זה הפרויקט. משכ� שילה זה שלל   ת:

 2  פרויקטי(, זה מורכב מאוד. 

 3  אוקי, בפרויקט שאתה הכנת עבורו את הפרוגרמה, אוקי?  ש:

 4  מתח( שילה, בכללותו.   ת:

 5  מתח( שילה,  ש:

 6  . א/ אחד לא עוקב אני רואה. 504סליחה, ההודעה זה ת/  כב' הש' לוי:

 7טוב, אני אומר ל. כנתו� ואני אומר ל. אי� על זה מחלוקת, רמי כה� בסופו של יו(   ש:

 8לא נטל חלק לא בפרויקט בשו( פרויקט במתח(, אוקי? ולא קיבל ולו אגורה 

 9שחוקה אחת, לא מעמותת משכ� שילה ולא מהמועצה שראש המועצה הוא לא 

 10זה אני אומר ל. כנתו�.  ממועצת מטה בנימי�,  שראש המועצה זה אבי רועה. אוקי?

 11שקל  7,500אז תסכי( איתי שלמעשה בפרויקט הזה של תל שילה, רמי הפסיד 

 12  שהוא שיל( ל., נכו�?

 13  לא, אינני יכול להגיע למסקנה הזאת.   ת:

 14  שקל,  7,500לא, א( אני אומר ל. רמי הוציא מהכיס   ש:

 15  תגידו לי את זה.   כב' הש' לוי:

 16  התוכנית, נכו�?שקל עבור  7,500רמי שיל( ל.   ש:

 17  נכו�.   ת:

 18נכו�. ואני אומר ל. כנתו�, הנה חבריי פה א( אני מטעה אז ה( יקפצו ויגידו, אני   ש:

 19אומר ל. שרמי בסופו של דבר לא עשה רווח מהפרויקט, לא קיבל בשו( חלק 

 20  במתח( שילה, אוקי? לא עשה שו( עבודה ולא קיבל שקל אחד. בסדר? 

 21  בסדר גמור.   ת:

 22  ו, העבודה השנייה היא היתה פרויקט הר הגריזי(, נכו�?אוקי. עכשי  ש:

 23  נכו�.   ת:

 24  וזה פרויקט שכ� יצא לפועל, נכו�?  ש:

 25אני לא עקבתי אחרי מה שקרה ע( פרויקט הזה אחרי ההיכרות והשיתו/ פעולה   ת:

 26    ע( רמי. 

 27  אוקי, אתה אומר אתה הכנת את הפרוגרמה והלכת לדרכ..   ש:

 28זה קורה הרבה לדאבוני, נותני( עבודה ואחר כ. מנתקי( אות. מהתהלי., זה   ת:

 29  קורה המו� ברוב המקרי( ככה, או שממשיכי( ע( משהו או שלא ממשיכי(. 

 30אוקי, ומי שעושה ג( לפי התוכניות שהכנת( את הליווי והבקרה יש צוות שעושה   ש:

 31אתה לא, אתה מכי� את את זה ורמי כ� היה בצוות הזה של ליווי ובקרה בתוכנית ו
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 1הפרוגרמה והול. ושאר חברי הצוות נשארי( וכ� מתכללי(, עושי( תוכניות, 

 2  מדברי( ע( אנשי(, ומנסי( לקד( את הפרויקט, נכו�?

 3  יכול להיות.   ת:

 4יכול להיות. עוד מעט נעבור על זה. עכשיו, אני קראתי בעיו� את ההודעה של.   ש:

 5ילה מאוד מאוד קשה, השופט יראה שהוגשה במשטרה, אוקי? ואתה משתמש במ

 6  אותה, 

 7  ?148כ�, אני רואה, שורה   כב' הש' לוי:

 8  . 238, והנה א( אדוני יל. הוא ג( יכול לראות את שורה 148בשורה   עו"ד וייס: 

 9  קלעתי לדעת גדולי(.   כב' הש' לוי:

 10יפה. אז יש מילה מאוד קשה שאתה משתמש בה והיא המילה 'שחיתות', אוקי?   ש:

 11ה אותה רק פעמיי( בהודעה של.. אתה זוכר מה אמרו ל. בפעמיי( אתה מעל

 12  האלה שזעקת שחיתות?

 13  מה אמרו לי החוקרי(?  ת:

 14  כ�.   ש:

 15  לא.   ת:

 16  לא. אז בוא אני אגיד ל. מה אמרו ל.,   ש:

 17חשוב לי להגיד דבר שהייתי צרי. להגיד בתחילת העבודה, אני לוקה בחולשה   ת:

 18חמורה מילדות, כ. שהטענה היחידה שיכולה לבוא אלי זה א( אני אומר זיכרו� 

 19איזה שה( הנחות ואחר כ. אומר את ההיפ.. אבל זה שאני לא זוכר, אני מבקש 

 20  לא לבוא אלי בטענות. 

 21לא, בסדר, זה לא מבח� זיכרו�, אני רק מבקש מה שאתה זוכר אתה כ� צרי. לדייק   ש:

 22  ות. בדברי( של. ולהשתדל להימנע מהנח

 23  ת� לי להיזכר מה אמרו לי החוקרי( בעקבות,   ת:

 24אוקי? ה( אמרו ל.  146אוקי אז אני אגיד ל. מה אמרו ל. החוקרי(. בשורה   ש:

 25  שאתה, 

 26  זה התשובה שלו.  146  כב' הש' לוי:

 27שקל ומכר  �7,500כ�, ה( אמרו ל. שזה נכו� בעצ( שרמי כה� קנה ממ. עבודה ב  ש:

 28תה אומר אוי ואבוי זה שחיתות כי ככה זה נשמע אל/ שקל. ואז א �160אותה ב

 29  ל., נכו�?

 30  נכו�, בהנחה שמה שהחוקרי( אמרו לי זה נכו�.   ת:

 31אוקי, עכשיו אנחנו נגיע להראות שזה ג( לא כל כ. נכו� מה שהחוקרי( אמרו,   ש:

 32אומרי( ל. מה( תחושותיי. כשאתה שומע שעל מסמ.  238�240אחרי זה בשורה 
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 1אל/ שקל ואתה צועק אבוי אוי  �210ל הוא מכר אותו בשק 15,000שרמי שיל( 

 2ואבוי שחיתות ציבורית. עכשיו אני שואל אות., כשאתה כתבת את הכרעת הדי� 

 �3נגד רמי כה�, הראיות היחידות שהיו בפני. זה זה שרמי כה� קנה ממ. עבודה ב

 4   ומכר אותה או לא מכר אותה ביותר, זה הראיות היחידות שהיו בפני., נכו�? 15

 5  נכו�.   ת:

 6נכו�. עכשיו, אתה מעול( לא, רמי לא אמר ל. משהו מניפולטיבי, לא זמ( אית.   ש:

 7  קנוניות, לא קשר אית. קשר, לא הציע ל. לעשות משהו פלילי, נכו�?

 8  נכו�.   ת:

 9נכו�. ג( א/ פע( לא שמעת את רמי מדבר ע( אדו� מסיקה או ע( אדו� חיי( ב�   ש:

 10  שוש� דברי( לא כשרי(, נכו�?

 11  נכו�.   :ת

 12וג( לא ראית את רמי כה� מדבר לא ע( דובי אודסר ולא ע( אבי רועה על איזה   ש:

 13  שה( צ'ירקס ושטויות ונוכלויות, נכו�?

 14  נכו�.   ת:

 15אז כל מה שעמד לגבי. שנתת הכרעת די� וקראת לרמי כה� מושחת זה כי   ש:

 16  השוטרי( אמרו ל. שיצאת פראייר. 

 17  אני שולל את זה לחלוטי� את מה שאמרת.   ת:

 18  מה זה? מה זאת אומרת?  ש:

 19  ככה, כי מה שאני אמרתי התייחס להנחה שהחוקרי( דחפו בפניי,   ת:

 20  אוקי.   ש:

 21  לא לעובדות, שלא היו בידיי.   ת:

 22אוקי, לא, אז אני אומר אתה התבססת על הנחה שהחוקרי( אמרו לפני., לא היה   ש:

 23  ל. ראיות. 

 24אומרת כשאתה אומר לי הנחה אני מגדיר את ההנחה הזאת שהיא א(, זאת   ת:

 25  מגלמת שחיתות, ההנחה שהיא נכונה, 

 26  למה בעצ(? זה לא דרכו של עול( המסחר? קוני( בזול, מוכרי( ביוקר, לא?  כב' הש' לוי:

 27  לא בעול( המקצועי שאני נמצא בו.   ת:

 28  למה? מה לא בסדר בזה?  כב' הש' לוי:

 29חבריי, שותפיי לפרויקטי(, בניסיו� שלי, עשה דבר כזה. לקח א/ אחד מעמיתיי או   ת:

 30  עבודה של מישהו, לפי הנחת החוקרי(, 

 31  כ�, כ�, רק בהנחה.   כב' הש' לוי:
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 1ומכר אותה במחיר הרבה יותר גבוה למישהו אחר או לאותו אד(, לא משנה, אותו   ת:

 2  דבר. 

 3  אבל למה זה שחיתות?  כב' הש' לוי:

 4כבוד השופט מייבא נעליי( מסי�, קונה אות� בזול ומוכר כאשר אני קונה, אתה,   ת:

 5לי אות� ביוקר הוא, יש פה, נות� לי איזה שירות, שירות התיוו. בי� היצר� בי�, 

 6כא� אי� שירות תיוו., אני עשיתי עבודה שהגיעה לידי משרד התיירות ורמי עשה 

 7  נחה, עבודה שהגיעה למשרד התיירות. אי� פה, א( זה נכו�, ההנחה, א( הה

 8  עוד מעט נראה ל. שההנחות לא כל כ. נכונות. אוקי?  ש:

 9  טוב.   כב' הש' לוי:

 10אבל תגיד לי, למשל אתה יודע, כ�, אתה אומר שחיתות וצועק שחיתות, אתה יודע   ש:

 11אי� פה ממוני( על אג/ השחיתות, ה( דואגי( למגר את השחיתות באר0. אתה 

 12לה רמי לא קיבל כס/, אני אומר יודע שרמי כה� על גריזי( שש(, אתה יודע בשי

 13אל/ ואמרו ל. שהוא  �15ל. את זה כנתו�. בגריזי( כביכול רמי קנה ממ. עבודה ב

 14אל/ שקל ובעיני. זה שחיתות נוראית. אתה יודע שרמי כה� לא  �210מכר אותה ב

 15מועמד על זה לדי�? שהפרקליטות בחנה את הראיות והגיעה למסקנה שאי� כא� 

 16  עבירה?

 17  לא יודע. לא, אני   ת:

 18אתה לא יודע, אז אני אומר ל. שבכתב אישו( שהיו( אנחנו מנהלי( כא� משפט    ש:

 19  אי� את הר גריזי(. 

 20  טוב, מה אתה רוצה ממנו?  כב' הש' לוי:

 21  לא, אני מיידע אותו אדוני. כי החוקרי( אמרו לו שזה שחיתות אז אני מסביר לו,   עו"ד וייס:

 22  אמרו. בסדר, הוא אמר. ה( לא   כב' הש' לוי:

 23  ה( לא אמרו לו שחיתות, הוא אמר שחיתות.   עו"ד אב� ח�:

 24  הלאה.   כב' הש' לוי:

 25  , נכו�?�30.3.15טוב, אתה נחקר ב  ש:

 26  כ�.   ת:

 27כ�. וזה כבר כמה חודשי( אחרי שהתפוצצה מה שנקראה הפרשה שכונתה ישראל   ש:

 28באינטרנט, ביתנו, אני ראיתי פרסומי( מדצמבר, מינואר ומפברואר בעיתונות, 

 29, בוואלה, בהאר0, בידיעות, במעריב, איפה שאתה רוצה, את �YNETבאנרג'י, ב

 30  זה אתה זוכר?

 31  מה אתה שואל בדיוק מה אני זוכר?  ת:

 32  שהיו פרסומי(, שרמי כה� נעצר,   ש:
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 1  אני זוכר שהיו פרסומי(.   ת:

 2  רמי כה� היה מנכ"ל משרד החקלאות, הוא נעצר, היה פרסומי(, היה, ש  ש:

 3  הלאה, הוא נחש/.   ' לוי:כב' הש

 4  אתה נחשפת לזה?  ש:

 5  כ�.   ת:

 6נחשפת לזה. וג( נחשפת למשל חלק מהטענות בעיתונות היו לגבי העבודה   ש:

 7  המדוברת בחל"פ שומרו� בהר גריזי(, נכו�?

 8  נכו�.   ת:

 9אז אתה זוכר שכבר קראת בעיתו� לפני שהגעת לחקירה שיש שחיתות בהר   ש:

 10  גריזי(. 

 11  ת. שיש חשד לשחיתו  ת:

 12  חשד לשחיתות בהר גריזי(.   ש:

 13  כ�.   ת:

 14כ�. עכשיו, תגיד לי ג(, יכול להיות בחקירה של. שקצת ג( הרגשת מנוצל?   ש:

 15אל/ שקל הייתי מבקש יותר,  210פראייר? אמרת א( היית יודע שרמי כה� לוקח 

 16אל/ שקל ואתה כועס על רמי. באותו זמ�, ברגע נתו�  �15הייתי צרי. לבקש יותר מ

 17 �15עי( אות., אתה יודע זה הפתעה. אומרי( ל. תקשיב הכנת עבודה בשמפתי

 18  ? �40? ב�30אל/ שקל, אתה יודע בכמה רמי מכר? אתה מתחיל להגיד בכמה? ב

 19  יש סימ� שאלה בסו/ המשפט?  כב' הש' לוי:

 20  כ�.   ש:

 21  אז תעצרו, תנו לו לענות.   כב' הש' לוי:

 22  הא( אתה נפגע באותו רגע היית נסער.   ש:

 23  זהו, מספיק. כ�.   ' לוי:כב' הש

 24  לחלוטי� לא.   ת:

 25  לחלוטי� לא.   ש:

 26  לחלוטי� לא.   ת:

 27  מה הרגשת?  ש:

 28כמו כל, יש, הצד של האזרח הפשוט, תחושת האזרח הפשוט שקורא עוד ועוד   ת:

 29בית המשפט יודע היטב מה זה עושה חשדות והרשעות ואת( יודעי( היטב, כבוד 

 30  לב� אד( הקט�, לב� אד( הפשוט. אד( פשוט מתבאס מזה מאוד, 

 31  אוקי.   ש:

 32  אבל זה לא בהכרח פרסונלי לאותו ראש רשות שנמצא כרגע בחקירה.   ת:
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 1  לא, לא אמרתי זה פרסונלי, אני אומר אתה נעלבת איפה שהוא בתוכ..   ש:

 2  לא נעלבתי.  ת:

 3  הרגשת לא נוח.   ש:

 4דיברתי על איש האזרח שרואה את זה כמסכת הכללית של החדשות שהיא יו(   :ת

 5יו( מגיעות. הצד המקצועי שבי והצד המסחרי של הענ/ המקצועי שלי, לחלוטי� 

 6  לא חשתי תחושות כאלה, אני אומר את זה בוודאות מוחלטת. 

 7  ? נו באמת. והרגשת נפלא �210אל/ שקל, אומרי( ל. שהוא מכר ב �15מכרת ב  כב' הש' לוי:

 8כבר אמרתי את דעתי על העניי� הזה, זה לא קשור הידיעות העיתונאיות, לא קשור   ת:

 9  לחשיפה, 

 10אדו� ב� יוס/, למרות השעה, אל תיכנס לדבריי. הוא שואל אות. על המישור   כב' הש' לוי:

 11האמוציונלי, הרגשי, נשמע לי לא הגיוני שלא הרגשת כלו(, שמאוד שמחת מזה. 

 12  ג( שהיית מאוד אדיש, ג( לפי התגובה הרציונלית של.. לא נראה לי 

 13  מותר לענות?  ת:

 14  רצוי לענות ואפילו אמת, זה טוב, זה לא רע.   כב' הש' לוי:

 15  עכשיו אני מרגיש נפגע.   ת:

 16  לפחות אתה נחש/ רגשית.   כב' הש' לוי:

 17  כ�. הידיעות שקראתי עליה� לא דיברו על סכומי( ולא דיברו,   ת:

 18לא דיברתי על הידיעות, אני מדבר על החקירה. בחקירה שאומר ל. השוטר, אדוני   ש:

 19  , 10, לא פי  5אל/ שקל, לא פי  �210מכרו אותה ב �15אתה מכרת עבודה ב

 20  לא נפגעתי,   ת:

 21  מפסיק, כ�.   כב' הש' לוי:

 22  לא נפגעתי. לא נעלבתי, לא נפגעתי. לחלוטי�.   ת:

 23  פייר, זו תשובתו.   כב' הש' לוי:

 24בסדר. עכשיו, כמו שאמר ל. כבוד השופט, זה מעשה יו( יומי. אתה יודע נעלי   ש:

 25נייק מייצרי( אות( בסי�, יש איזה שהוא עובד מסכ� שמרוויח דולר לשבוע 

 26שקל, נכו�? או אני את� ל. דוגמא מהחיי(, בסדר,  �800ומוכרי( אות( בחנות ב

 27אני עכשיו בא ללקוח  קצת יותר מהחיי(. אני, קוראי( לי משה וייס, בסדר? א(

 28כס/ וא( יבוא אליו אבי  Xואומר לו אני משה וייס אני מייצג אות., אני מקבל 

 29  חימי אז אבי חימי יקבל יותר כס/. זה אתה מכיר את זה מהחיי(?

 30  כ�.   ת:

 31  כ�. וג( בתחו( שלכ( זה עובד ככה, נכו�?  ש:

 32  כ�.   ת:
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 1שעושי( פרוגרמה, אתה בעצמ. מספר בהודעה של. שאת( שמי( הרבה פעמי(   ש:

 2אחרי שמכיני( את הפרוגרמה שהיא מקצועית פר אקסלנס אז שמי( בפרונט 

 3  איזה שהיא פרסונה ושיש פרסונה בפרונט יש יותר סיכוי שהעבודה תימכר, נכו�?

 4  לא, יש סיכוי שהיא תפדה סכו( יותר גדול.   ת:

 5   אוקי, תימכר ביותר כס/ או תקבל יותר מימו� או תקבל יותר תקציב.  ש:

 6  כ�.   ת:

 7כלומר ע( כל הכבוד, ואגב ראיתי את העבודות של. ג( בהר גריזי( וג( במשכ�   ש:

 8שילה והכנת עבודות יפות ואי� ספק שאתה מקצועי לעילא ולעילא. אבל אי� מה 

 9  לעשות, איל� ב� יוס/ מוכר, אני אומר פחות מרמי כה�, נכו�?

 10  להיות, אני לא בחנתי מה הוא מוכר, זה הכל דברי( שנאמרו לי. יכול   ת:

 11  אוקי.   ש:

 12  בחקירה.   ת:

 13  עכשיו,   ש:

 14אבל הוא ש( דבר בתחו(? נגיד משה וייס אני יודע שהוא ש( דבר. אבל אדו� כה�   כב' הש' לוי:

 15  הוא ש( דבר בתחו(?

 16  בתחו( של יועצי תיירות שזה התחו( שאני מתמצא בו טוב,   ת:

 17  כ�.   לוי:כב' הש' 

 18  הוא לא ש( דבר.   ת:

 19  אוקי.   כב' הש' לוי:

 20תראה, יש אי מייל שמצור/ להודעה של., אוקי? שהוא, אני מיד אמצא ל. אותו.   ש:

 21  . את( יכולי( בבקשה להראות לעד?29.7.11, אי מייל מיו( 13אוקי, אור� גבאי 

 22  איזה מוצג? זה במסמכי( של ההודעה.   כב' הש' לוי:

 23  . 13גבאי אור�   עו"ד וייס:

 24  לא הספקת( לסמ� עוד? צוות של שלושה ולא הצלחת( להתגבר על זה?   כב' הש' לוי:

 25  בוא, אני אראה ל., אוקי? אני ש( בפני. וחבריי יתנו לכבוד השופט.   עו"ד וייס:

 26  אז עכשיו נסמ� בסדר ר0?   כב' הש' לוי:

 27קפצתי שניה קדימה זה לא סדר ר0 אדוני כי קצת גלשתי לאור התשובה של העד   עו"ד וייס:

 28  ליולי, אנחנו עדיי� במאי אדוני. 

  29 

  30 

  31 

  32 
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     1 
#>38<#  2 

 3  החלטה

  4 

  5 

   6 

 7  .505הוגש וסומ� ת/

  8 

 9  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  10 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  11 

  12 

  13 

 14  כ�.   כב' הש' לוי:

 15מייל ואתה אומר "העבודה היא מורכבת ונדרשת אחריות אתה כותב לרמי אי   ש:

 16כוללת לשיתו/ פעולה והסכמות של מנהל אזרחי כמה שמורות טבע וגני( 

 17לאומי(" וכו' וכו' ואתה מציי� "הקמת מנהלת אד הוק כמו באגמו� החולה 

 18בפארק המעיינות ובפארק תמנע זו המשימה הכבדה והעיקרית ובעצ( רק בעבורה 

 19איזורית שומרו� לגייס איש כמו.". מישהו הכריח אות. לכתוב כדאי למועצה ה

 20  את הדברי( האלה?

 21  לא.   ת:

 22  זה אתה כאילו כתבת מיוזמת.?  ש:

 23  כ�.   ת:

 24  למה כאילו?  כב' הש' לוי:

 25  בתגובה לשאלה של רמי, לתגובה של רמי.   ת:

 26  אוקי.   ש:

 27  למה הכוונה "לגייס איש כמו.?" זה אתה כתבת.   כב' הש' לוי:

 28  זה כבר אחרי היכרות קצרה מסוימת.   ת:
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 1  אוקי, אז למה התכוונת?  כב' הש' לוי:

 2ואז בהיכרויות כאלה, בפגישות שהיו לי ע( רמי מעט אבל היו, אז שוחחנו קצת   ת:

 3וראיתי את התובנות שלו וראיתי את היכולת ניסוח שלו, יכולת הגישה שלו 

 4ה פרוייקטור, אני לא רואה לנושאי( ואמרתי זה פרוייקטור, זה לא יוע0 תיירות, ז

 5את עצמי מסוגל להתמודד ע( מה שכתוב כא�. בשו( אופ� אני לא מציג א/ פע( 

 6  ככזה. 

 7  אז לכ. התכוונת, איש כמו., פרוייקטור.   כב' הש' לוי:

 8  כ�.   ת:

 9  אוקי.    כב' הש' לוי:

 10  אז ראית שיש לו יכולות, ראית שפותחי( לו דלתות, ראית שעושי( לו כבוד,   ש:

 11  ראיתי שפותחי( דלתות, לא ראיתי שעושי( כבוד, ראיתי שיש לו איכויות. לא  ת:

 12אוקי, ראית שיש לו איכויות. עכשיו תראה, אתה ג( סת( אומר בחקירה של.   ש:

 13, אתה מספר ג( שממש אנשי( משלמי( על ש(, אתה 108למשל עד  105בשורות 

 14שאני מציי�  פה לא מדבר על רמי, אתה מדבר באופ� כללי. אתה קורא "לא אחת

 15שמות על ההצעה לבקשת המזמי�, במקרה הזה דובי אודסר, ישנה הבנה בקרב 

 16מזמי� העבודה שכאשר השמות האלה יתנוססו על ההצעה היא תקבל יותר 

 17סיכויי( לאשר, לקבל אישור ומימו�". כלומר לפעמי( מזמי� העבודה אומר ל. 

 18הוא הכי� אותה אפילו תשמע, שי( את פרסונה כזאתי או אחרת על העבודה כאילו 

 19כי אני חושב שזה יעזור לי לקבל תקציב, זה יעזור לי לקד( את העבודה, נכו�? 

 20  אתה אומר "זה קורה לא אחת" כאילו זה לא איזה אירוע חד פעמי. 

 21נכו�, אני הייתי רוצה להסביר את הנושא הזה. לכל אור. הקריירה שלי, בכל   ת:

 22שה, אני מגיש את הד/ השני או השלישי פרוגרמה שאני עושה, כל עבודה שאני עו

 23בפרוגרמה בהבעת תודה והערכה לאנשי( שתרמו וסייעו וכו', שזה אני לא כל כ. 

 24של( שאני עושה את זה אבל אני עושה את זה. אני רוש( ג( שמות של אנשי( 

 25מישהו ייעלב. זאת  –שיש לה( זיקה לפרויקט ושא( אני לא ארשו( אות( 

 26שי( שאני רוש( לא תרמו כלו( לעבודה, אבל ראש תפיסתי. הרבה פעמי( האנ

 27המועצה האיזורית לא תר( כלו( לעבודה, אני רוש( אותו מתו. כבוד, שמשרד 

 28  התיירות יראה את העבודה, תראה בכל אופ� שראש המועצה מאחורי זה, 

 29  לכ. כוונו דברי.?  כב' הש' לוי:

 30רב או איזה מאכר בדיוק לכ.. ולא לזה שמישהו אומר בוא תשי( פה איזה מקו  ת:

 31  קוראי( לזה באידיש, 

 32  והש( של רמי כה� למשל משתלב בפרזוקציה הזאת של.?   כב' הש' לוי:
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 1  רק בשתי עבודות שעשיתי עבורו ואז הוא מופיע כמזמי�.   ת:

 2  אז זה לא קשור למה שהוא אומר,   כב' הש' לוי:

 3  לא קשור, כי בפרויקטי( הקודמי( לא הכרתי אותו ולא שמתי,  ת:

 4שכתבת בהערכה ותודה לאנשי(  328דוגמא למה שאמרת לי עכשיו זה למשל בת/  הש' לוי:כב' 

 5שיזמו ותרמו וסייעו לעבודה דובי אודסר ומשה רונסקי, צופיה דורות וזאב חבר, 

 6  לזה התכוונת?

 7  כ�, לזה התכוונתי.   ת:

 8  ר?שלא בהכרח כול(, בלי להעליב א/ אחד, לא בהכרח כול( תרמו אתה אומ  כב' הש' לוי:

 9  לפעמי( הרשימה הרבה יותר ארוכה.   ת:

 10  כ�, הבנתי.   כב' הש' לוי:

 11לא, אבל מה אתה אומר? אתה אומר שמי( שמות על העבודה או שמי( מישהו   ש:

 12  בפרונט כי, 

 13זה לא בפרונט, סליחה, שאני כותב, זה לא בפרונט, זה בד/ השני. על הקאבר, על   ת:

 14עבודה, את הש( שלי. או את השער לא שמי( שמות, שמי( את מי שעשה את ה

 15  הש( של רמי א( הוא עושה את העבודה. 

 16עכשיו, רמי פה לא היה פוסטר, רמי היה פרוייקטור, רמי היה מתניע תהליכי(,   ש:

 17  רמי היה הול. לפגישות, 

 18לא אמרתי את זה. אמרתי שאני מסביר צור. שאד( כמו רמי, ולא רק רמי, יש   ת:

 19לקד( את הפרויקט מדפי(, מנייר, מפרוגרמה הרבה כאלה, יגוייס, יגוייס כדי 

 20  למעשה. 

 21  אוקי. עכשיו תראה, היו כמו שאמרנו שני פרויקטי( שרמי שכר אות., נכו�?  ש:

 22  נכו�.   ת:

 23  היה אחד שאמרנו זה הר גריזי(.   ש:

 24  שילה והר גריזי(.  ת:

 25  , זה אי מייל, 8עכשיו, אני מראה ל. את אור� גבאי   ש:

 26  מה זה?  כב' הש' לוי:

 27  . �19.9.11מ  וייס:עו"ד 

 28  תנו לי אותו. כ�.   כב' הש' לוי:

 29  רמי כה� שולח ל. אי מייל,  ש:

  30 

  31 

  32 
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     1 
#>39<#  2 

 3  החלטה

  4 

  5 

   6 

 7  .506הוגש וסומ� ת/

  8 

 9  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  10 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  11 

 12  חברה שלו וכותב ל. "לבקשת.". ושולח ל. את הפרופיל  506ת/  ש:

 13  כ�.   ת:

 14כלומר אתה ביקשת מרמי כה� שישלח ל. את הפרופיל חברה שלו. אתה זוכר מה   ש:

 15  עשית אחר כ. ע( הפרופיל חברה שלו?

 16  לא זוכר, אני ג( לא זוכר למה ביקשתי את זה.   ת:

 17כות אוקי. אז בוא נרענ� את זיכרונ., חבריי אוהבי( לרענ�, יוצא ג( לי את הז  ש:

 18  , �20.9שהיא מה 9לרענ�. יש את אור� גבאי 

  19 

     20 
#>40<#  21 

 22  החלטה

  23 

  24 

   25 

 26  .507הוגש וסומ� ת/

  27 

 28  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  29 
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�  שופט, לוי ירו

  1 

  2 

 3  יו( אחרי זה.  ת:

 4הצעה לעריכת תוכנית אב לחקלאות במועצה כ�, יו( אחרי זה, אתה הכנת   ש:

 5  איזורית מטה בנימי�. 

 6  כ�.   ת:

 7עכשיו רק תסביר לכולנו, בייחוד ג( לשופט, זה לא תל שילה ולא הר גריזי(. זה   ש:

 8  פרויקט ששלחו אות. לעשות ג( כמו תוכנית אב, נכו�?

 9  ביקשו הצעה.   ת:

 10חיי( שלו, והוא אומר  בקורות �19.9ביקשו הצעה, כ�. ואתה מבקש מרמי כה� ב  ש:

 11  ל. לבקשת., זה לא משהו שרמי מבקש ממ., 

 12  נכו�.   ת:

 13  , �20.9נכו�. ואז ב  ש:

  14 

     15 
#>41<#  16 

 17  החלטה

  18 

  19 

   20 

 21  .508הוגש וסומ� ת/

  22 

 23  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  24 
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�  שופט, לוי ירו

  1 

  2 

 3בהצעה של., אתה מציע את רמי כראש  8אתה מציע את רמי, אני מפנה לסעי/   ש:

 4  הצוות. רמי כה�, ברק רעות השקעות, זה נכו�?

 5  זה נכו�.   ת:

 6  זה נכו�. כמה עלה להכי� את הפרוגרמה הזאת?  ש:

 yes prime minister?"  7"�במספרי( עגולי( כמו שנאמר ב  ת:

 8  כ�. אפס?  ש:

 9  מקצועי שלי, של רמי ושל אחרי(. אפס. אלא בזמ�. בזמ�   ת:

 10שראש הצוות יהיה רמי וזה היה רעיו� של. אני  8עכשיו אתה אומר, מציע בסעי/   ש:

 11  מבי�. 

 12  נכו�.   ת:

 13  נכו�. חשבת שרמי יהיה ראש צוות טוב.   ש:

 14  נכו�.   ת:

 15  ואתה הצעת הצעת מחיר, זה לא רמי כותב, זה אתה כותב, נכו�?  ש:

 16  נכו�.   ת:

 17  אל/ שקל.  550  ש:

 18  נכו�.   ת:

 19, הנה אתה מבקש 15שקל כמו שסיפרת לנו ולא עשרת אלפי( ולא  7,500כלומר לא   ש:

 20  אל/ שקל לעבודה.  550

 21  זה לא פרוגרמה.  ת:

 22  זה לא פרוגרמה?  ש:

 23  לא, זה תוכנית אב.   ת:

 24  זה תוכנית אב,   ש:

 25  על מועצה איזורית שלמה.   ת:

 26  כו�?אוקי. אבל זה בסדר ג( אפשר לקבל סכומי( יפי(, נ  ש:

 27  לא כל כ., בזה מרוויחי( פחות מאשר מה שפרוגרמה.   ת:

 28  אוקי. עכשיו,   ש:

 29  כי יש הרבה מעורבי(.   ת:

 30  כי יש הרבה מעורבי(.   ש:

 31  וזה נמש. שנה שלמה, שנתיי(.   ת:
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 1  עכשיו תראה, אתה היה ל. ריענו� בפרקליטות, אתה זוכר?  ש:

 2  זוכר.   ת:

 3  ייעו0 גדולות שה� מאוד יקרות. נכו�?לפני כמה ימי(. וש( סיפרת שיש ג( חברות   ש:

 4  נכו�.   ת:

 5כלומר המחירי( שרמי ביקש ה( לא חריגי(, ה( חריגי( אולי כמו שאמרת   ש:

 6לחממה, אבל מי שפר0 את תקרת הזכוכית של החממה יכולי( לבקש מחירי( 

 7  מאוד יפי(, נכו�?

 8  נכו�.   ת:

 9  בריענו� של.,  4נכו�. וג( אתה אומר בסעי/   ש:

 10  אבל הוא אמר שהוא לא כזה בתחו(.   :כב' הש' לוי

 11  סליחה?  עו"ד וייס:

 12  הוא אומר שרמי כה� הוא לא כזה בתחו( הזה.   כב' הש' לוי:

 13  לא, הוא אומר, הוא,   עו"ד וייס:

 14  הא( רמי כה� הוא כמו החברות הגדולות בתחו( הזה?   כב' הש' לוי:

 15  לא.   ת:

 16  הוא לא יודע אדוני.   עו"ד וייס:

 17  ה. זה בסדר גמור. הוא עונ  כב' הש' לוי:

 18  מה אתה שואל.   עו"ד אב� ח�:

 19  תגידו לי שהוא לא יודע זה בסדר, אבל אדוני שואל אותו,   כב' הש' לוי:

 20לא, אני שואל א( יש, אדוני, שאלתי שמקבלי( סכומי( גבוהי( יותר, לא אמרתי   עו"ד וייס:

 21  רמי כה� יש לו, 

 22  אבל אנחנו לא נמצאי( בסמינריו� בתחו(, נכו�? בסדר,   כב' הש' לוי:

 23  אנחנו נגיע ג(,   עו"ד וייס:

 24  את( רוצי( לשכנע אותי בסו/ שהוא פר0 את תקרת הזכוכית ומגיע ג( לסכומי(,   כב' הש' לוי:

 25  נגיע,   עו"ד וייס:

 26אז הוא אומר שלא. חבל, החקירה צריכה להיות מתועלת בנתיב, באמת, רק   כב' הש' לוי:

 27  אלה, לא כל היו(. בסדר?בשעות כ

 28  בסדר אדוני, יותר מקל.   עו"ד וייס:

 29  כ�.   כב' הש' לוי:

 30אתה ג( אומר לפעמי( שכשמציעי( מחיר נמו. אז זה דווקא יכול לעורר זלזול,   ש:

 31  נכו�?

 32  לעורר?  ת:
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 1  זלזול. ככה אתה אומר לפני כמה ימי( בפרקליטות.   ש:

 2  נכו�. נכו�.   ת:

 3בסיור בתל שילה,  �3.5עכשיו, את רמי כה� אמרנו אתה מכיר בפע( הראשונה ב  ש:

 4  נכו�?

 5  נכו�.   ת:

 6נכו�. וכששואלי( אות. בהודעה של. ע( מי הגיע רמי אז אתה אומר והפנינו לכ.   ש:

 7  קוד(, התמקדנו בשורה הזאת, אתה אומר "אני לא יודע בוודאות". 

 8  בריענו� נכו�?  ת:

 9שאלו אות. ע( מי הוא  �2015דווקא בהודעה של. במשטרה בלא, לא בריענו�, זה   ש:

 10הגיע, אתה אומר "אני לא יודע בוודאות" ואתה אומר "אני מניח" המילה של. 

 11אגב עקבתי אחרי כל ההודעה של., אתה מאוד מאוד זהיר, אתה אומר "אני מניח 

 12  שהוא הגיע ע( הפמליה של השר אבל אני לא יודע בוודאות", זה נכו�?

 13  נכו�. זה   ת:

 14זה נכו�. ולא הוצג ל., זה אמרת בריענו� בפרקליטות לפני כמה ימי(, אמרת בשו(   ש:

 15  שלב לא הוצג לי התפקיד של רמי כה�, לא עשו ביננו איזה שהיא היכרות. 

 16  נכו�.   ת:

 17  נכו�. ואתה למעשה לא יודע מי הזמי� אותו.   ש:

 18  נכו�.   ת:

 19ת לשאול את דובי או את כל מי נכו�. ואתה ג( לא התעניינת ע( א/ אחד, הלכ  ש:

 20שהיה בסיור, תגידו, הזמנת את זה רמי לפה? מה רמי עושה פה? לא התעניינת, לא 

 21  שמעת ממישהו?

 22  לא התעניינתי.   ת:

 23לא התעניינת. ואתה אומר בהודעה של. למשל שכל מי שרואי( בתמונה שקוד(   ש:

 24, נכו�? ככה הראו ל. זה או מטע( מועצת מטה בנימי� או מטע( משרד התיירות

 25  . 33אתה אומר בהודעה של. בשורה 

 26  זה, עכשיו אני לא מאשר את העובדה הזאת.   ת:

 27  אוקי, אני אומר ל. למשל,   ש:

 28  כי זה לא רק או או , יכול להיות שהיו ש( אנשי( שה( לא זה ולא זה.   ת:

 29  שמת לב למשל לדודו רות( בתמונה?  ש:

 30ני לא מכיר אותו, אי� לי מושג מי יש עוד מישהו, אני לא מכיר. יש פה אד( שא  ת:

 31  הוא. 

 32  הוא חבר כנסת (לא ברור).   ש:
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 1  לא יודע מי הוא, לא שאלתי מי הוא, לא יודע מי הוא, לא מכיר אותו.   ת:

 2  זה?  ש:

 3  כ�.   ת:

 4  אוקי. בסדר, ולידו יש את דודו רות(, דודו רות( לא ממשרד התיירות, נכו�?  ש:

 5  אי� לי מושג מי הוא.   ת:

 6יודע, אתה צרי. להכיר את הח"כי( של.. עכשיו, אתה אומר בריענו�  אוקי. אתה  ש:

 7וג( אמרת את זה כא� שיש אפשרות שרמי הגיע במכונית שלו לסיור. נכו�? שהגיע 

 8  עצמאית במכונית שלו לסיור?

 9  נכו�.   ת:

 10י שאתה בסו/ הסיור נכו�. עכשיו אני שואל, מה זה יש אפשרות? רמי אומר ל  ש:

 11  ביקשת ממנו טרמפ חזרה והוא לקח אות., הוא הסיע אות. במכונית שלו. 

 12  האמת שלא זכור לי.   ת:

 13  אני שואל אות.,   ש:

 14  אני לא כופר בזה, אני לא זוכר.   ת:

 15  אוקי. כי זה רמי אומר,  ש:

 16  לא זוכר.   ת:

 17נסע איתי באוטו אמרת שיש ל. בעיות זיכרו� אבל רמי אומר תשמע הב� אד(   ש:

 18  חזרה, ביקש ממני טרמפ ונסע ובאמת נתתי לו כרטיס ביקור שלי. 

 19  יכול להיות.   ת:

 20  יכול להיות. עכשיו,   ש:

 21  היתה תקלה ברכב שלי? אני לא זוכר.   ת:

 22  באריאל היה.   ש:

 23  באריאל?  ת:

 24, ג( 57השארת אותו. עכשיו, אתה אמרת בכל זאת בהודעות של. ג( בשורה   ש:

 25ה מניח שרמי הגיע ממשרד התיירות. אוקי? אמרת מניח, כבר שאת 159בשורה 

 26להודעה אומר שהלקוחות  13עד  11סיכמנו את זה. עכשיו, אתה בשורות 

 27  המרכזיי( של. זה משרד התיירות. זה נכו�?

 28  זה נכו�.   ת:

 29עכשיו, ה( הלקוחות המרכזיי( של. אבל את רמי כה� בחיי( לא ראית במשרד   ש:

 30  התיירות, נכו�?

 31  ו�. נכ  ת:
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 1נכו�. אחרי זה רמי נת� ל. כרטיס ביקור, הכרטיס ביקור לא היה כרטיס ביקור   ש:

 2  של משרד ממשלתי. 

 3  נכו�.   ת:

 4  נכו�? סת( כרטיס ביקור. לא עוזר שר, לא יוע0 שר,   ש:

 5  נכו�.   ת:

 6  לא ממשרד התיירות, לא כלו(, נכו�?  ש:

 7  נכו�.   ת:

 8י מיילי( האלה שהראנו, זה אי יפה ורמי התכתב אית. בכתובת אי מייל, כל הא  ש:

 9  נכו�? gov.ilלפי מה שאני רואה. לא  netvisionמייל של 

 10  נכו�.   ת:

 11וא( אתה מתכתב בדר. כלל ע( אנשי( ממשרד התיירות, מהניסיו� שלי זה הכל   ש:

gov.il.  12 

 13  נכו�.   ת:

 14, 502שהוגש והוא ת/ 4נכו�. וכשאתה שולח לרמי מסמכי( למשל את אור� גבאי   ש:

 15, אז אתה שולח לרמי כה� מכתב ואתה כותב לו לכבוד רמי כה�, רחוב 4אי אור� גב

 16  רעות. לא רמי כה� ממשרד התיירות.  15קורל 

 17  נכו�.   ת:

 18  ואתה נפגש איתו ג(, נכו�? כמה פעמי(.   ש:

 19  פעמיי( למיטב זכרוני.   ת:

 20  אוקי. את( נפגשי( במשרד בעזריאלי, נכו�?  ש:

 21  נכו�.   ת:

 22    וזה ג( כ� לא משרד ממשלתי ולא משרד התיירות.   ש:

 23  נכו�.   ת:

 24נכו�. וכשהוא שוכר את שירותיי. בשתי הפעמי( האלה, בשני הפרויקטי(, מי   ש:

 25  משל( ל.?

 26  רמי כה�.   ת:

 27  רמי כה�, לא יצא ל. צ'ק ממשרד התיירות, נכו�?  ש:

 28  נכו�.   ת:

 29ל. תגיד לי מאיפה רמי כה�? אז אני עכשיו שואל, שואלי( אות. בחקירה, אומרי(   ש:

 30אתה אומר "אני מניח שהוא ממשרד התיירות", עכשיו תראה, הוא משל( ל. 

 31מכיסו הפרטי, הוא מתכתב אית. מדואר שהוא לא ממשלתי, נפגש אית. במשרד 
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 1שהוא לא ממשלתי, לא אומר ל. מעול( שהוא ממשרד התיירות. על מה ההנחה 

 2  של. מבוססת? שראית אותו בסיור?

 3י לא מעלה בדעתי אי. יכולתי להגיד דבר כזה שאני מניח שהוא ממשרד אנ  ת:

 4  התיירות. לא היתה לי בשו( שלב הנחה שהוא ממשרד התיירות. 

 5  אוקי.   ש:

 6בשו( שלב, ג( כשהוא הופיע בפמליה לא היתה לי הנחה כי ג( את אנשי משרד   ת:

 7  התיירות, 

 8י אומר ל. באמת השופט אז למה אמרת את זה במשטרה? עכשיו השופט חושב, אנ  ש:

 9  אומר אתה משקר עכשיו. 

 10  אינני יודע, השופט יכול לחשוב שאני משקר,   ת:

 11  הוא אומר את מה שהוא אומר, אני לא יודע מה אני חושב.   כב' הש' לוי:

 12  לא, אדוני, כל דבר,   עו"ד וייס:

 13  אני את הדבר הזה לא יכולתי להגיד.   ת:

 14? לא נתעכב יותר מידי על הדברי(, אתה בסדר, עכשיו תראה, נעבור מהר, בסדר  ש:

 15, אתה , יש מזכר של אור� גבאי שעדיי� לא יוגש, יש איזה שהוא �3.5פוגש את רמי ב

 16מזכר שהוא בירר אית. ואתה אמרת לו מצאתי כרטיס ביקור שרמי נת� לי 

 17וכתבתי עליו לשלוח רזומה וככה אני זוכר שרמי בטח ביקש ממני לשלוח את 

 18  זכור ל.?הקורות חיי(. זה 

 19  זה זכור לי, זה מראה ל. את בעיית הזיכרו� שלי.   ת:

 �20אוקי. אז הוא נת� ל. כרטיס ביקור ככל הנראה בנסיעה שאתה לא זוכר ואז ב  ש:

 21, אתה שולח לו אי מייל, אתה כותב לו "נפגשנו בסיור, שר התיירות 500, זה ת/11.5

 22  באתר שילה הקדומה, אני מצר/ רזומה, אשמח לשת/ פעולה". 

 23  נכו�.   ת:

 24בסדר? אז כמה ימי( אחרי הסיור אתה יוצר איתו קשר ושולח רזומה. אחרי זה   ש:

 25  , נכו�?�19.6את( נפגשי( ב

 26  יכול להיות, נכו�.   ת:

 27  לא, אתה אומר את זה, אני אומר ל. ככה,   ש:

 28  נכו�, נכו�.   ת:

 29ההודעה של. אצל., השארתי ל., אתה  52אתה אומר בשורה מההודעה של.   ש:

 30. בסדר? אגב אני מעיר, זה יותר הערה לפרוטוקול, שיש �19.6אומר שנפגשת( ב

 31ש( טעות, יש אי מיילי( מיולי והעד אומר האי מיילי( האלה, קבענו פגישה 

 32 אז זה סת( הערה לפרוטוקול ובסיכומי( נתייחס לזה. אז בשורה �19.6ונפגשנו ב
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 1ואני רואה שאני מראה ל. מסמ. שנקרא  �19.6אתה אומר שאת( נפגשי( ב 52

 2  , שלפי דעתי הוא אצל., 7אור� גבאי 

 3  זה ארו..   ת:

 4. יש 7כ�, זה ארו., זה הקורות חיי( של., מאוד מרשי(. אני מדבר על אור� גבאי   ש:

 5  , 7פשוט בלבול, אני פשוט אגיד, באור� גבאי 

 6  מה זה?  כב' הש' לוי:

 7זה המכתב של דובי. כ�, זה. אמרנו שאת( נפגשי( הרי, אתה ורמי  7אור� גבאי   וייס:עו"ד 

 8  , אוקי?�19.6נפגשי( ב

  9 

     10 
#>42<#  11 

 12  החלטה

  13 

  14 

   15 

 16  .509הוגש וסומ� ת/

  17 

 18  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  19 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  20 

  21 

 22, זה לפני שאת( �16.6, עכשיו תראה, זה מסמ. מה�19.6אתה ורמי נפגשי( ב  ש:

 23נפגשי(, כמה ימי( ודובי אודסר לפי המסמ. הזה שולח לרמי את הפרוגרמה 

 24שאתה הכנת של שילה הקדומה וכותב לרמי בהמש. לשיחתנו מאתמול, מצ"ב 

 25נכו�, עוד החומר שהכי� איל� וכותב לרמי להמש. טיפול המסור. אז א( אני מבי� 

 26פע( נל. לעניי� ההנחות, עוד לפני שאתה נפגש ע( רמי, דובי שולח לו את 

 27  הפרוגרמה ואומר לו אני רוצה שאתה תתקד( בנושא הזה. נכו�?

 28  אני שומע.   ת:
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 1  לא, זה מה שאתה ג( מבי�? לא יודע, אולי לי יש בעיות,   ש:

 2  לא, אי� לי הבנה בעניי�.   ת:

 3  רש מייל שנשלח בי� שני צדדי( שהוא לא, אי. הוא יכול לפ  כב' הש' לוי:

 4  אדוני, הציגו לו את זה בהודעה שלו במשטרה חשבה שהוא יכול. נתקד(.   עו"ד וייס:

 5  א( היית( ע( כל מה שהמשטרה עושה, לא היינו פה עד עכשיו, לא?  כב' הש' לוי:

 6שבפגישה שהייתה לכ(  54עד  52טוב, עכשיו, בפגישה הזאת אתה אומר בשורות   ש:

 7רמי ביקש ממ. להכי� לו הצעת תכנו� של פרויקט שילה. זה זכור  �19.6משרד בב

 8  ל.?

 9  זכור לי מהשתלשלות הענייני(, זה הוזכר לי והראו לי מסמכי(, כ�.   ת:

 10, 502ת/ 4אוקי? אתה שולח באמת לרמי, אני מפנה, זה אור� גבאי  �21.6אוקי. וב  ש:

 11תל שילה ואתה אומר לו ג(  אתה שולח לרמי תיק עידוד תיירות דתית בפרויקט

 12. אוקי? ואני מניח שאת זה אתה עושה על דעתו של 19.6זה בהמש. לשיחתנו ביו( 

 13  דובי, נכו�?

 14  לא.   ת:

 15  לא? אז למה אתה עושה את זה?  ש:

 16  לא זכור לי שהיה כל תיאו( ביני ובי� דובי בעניי� הזה.   ת:

 17בי וקשר אית. ואתה אוקי. לא זכור ל.. אז כאילו במקביל לרמי יש קשר ע( דו  ש:

 18  אומר שאתה עובד אצל דובי. 

 19  דובי זה אחד מהלקוחות שלי.   ת:

 20  אוקי.   ש:

 21יש מידה מסוימת של אמו� שאני מתייחס לאנשי( שבאי( איתי במגעי( בתחו(   ת:

 22  המקצועי וההנחה שלי היתה שרמי מתוא( ע( דובי.

 23  אוקי.   ש:

 24  אבל אי� לי לזה עובדות.   ת:

 25אוקי, אנחנו יודעי( שאתה אוהב להניח. עכשיו, רמי על העבודה הזאת משל( ל.   ש:

 26  , נכו�?5 7,500

 27  נכו�.   ת:

 28, אוקי? שהראו 503ואומרי( ל. בסו/ בחקירה של. מצביעי( על ההסכ( הזה ת/  ש:

 29ל. קוד( שזה כביכול טיוטת הסכ( שבסו/ אגב לא נחת( בי� משכ� שילה לבי� 

 30שרמי מבקש תשלו( נפרד בגי� הכנת פרוגרמה בגי� חברת ב.כ עומר, ופה כתוב 

 31וחו0 מזה רוצה שכר טרחה חודשי בעבור כביכול  5אל/  160מרכז תיירותי בס. 

 32ליווי הפרויקט. אוקי? אבל אתה לא יודע באמת א( רמי סיכ( ע( דובי שהוא 
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 1אחרות או שרמי יש לו תוכניות  as isמוכר לו את המוצר שאתה הכנת מה שנקרא 

 2לשפר אותו, לבנות לו עוד יועצי(, לעשות עוד דברי(, רמי לא שית/ אות. בעל מה 

 3  הוא הול. לקחת את הכס/, נכו�?

 4  נכו�.  ת:

 5, את זה כבר דיברנו על הפרויקט שאתה המלצת לרמי. אחרי �23אוקי. עכשיו, ב  ש:

 6 �4.9.2011זה. עכשיו תגיד לי, בוא שניה נדבר על גריזי(, אוקי? על הר גריזי(. ב

 7  , אוקי?16אני אומר ל. את זה, אתה, על זה יש מסמ. אור� גבאי 

 8  כ�, תנו לי אותו.   כב' הש' לוי:

  9 

     10 
#>43<#  11 

 12  החלטה

  13 

  14 

   15 

 16  .510הוגש וסומ� ת/

  17 

 18  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  19 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  20 

  21 

 22שהכנת לו אבני דר., זה הכל מופיע בהודעה של., אנחנו אתה כותב לרמי אחרי   ש:

 23לא נלאה עכשיו את השופט ואתה מציע לו הכנת פרוגרמה שיווקית בהר גריזי( 

 24  . זה זכור ל.?5אל/  15בעלות של 

 25  זכור לי.   ת:

 �26זכור. ואז בהמש. אתה שולח לרמי הצעת מחיר כתובה, רמי חות( עליה ואז ב  ש:

 27  תכנית השיווק. אוקי?אתה  מסיי( את הכנת  2.10

 28  אוקי.   ת:
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 1  ואז אתה ג( שולח לרמי חשבונית ורמי ג( משל( ל.. נכו�?  ש:

 2  נכו�.   ת:

 3 239עד  238ובשורות  214עד  211עכשיו, אומרי( ל. בחקירה של. בשורות   ש:

 4כשאתה צועק שחיתות, אומרי( ל. במשטרה תראה רמי לקח את התוכנית של. 

 5אל/ שקל. אתה יודע באמת מה  �210אל/ שקל ומכר אות( ב �15שקנה ב

 6  העובדות?

 7  לא.   ת:

 8לא. אתה יודע שרמי ג( היה צרי. לפנות לגורמי( שהוא ליווה אות( בפרויקט?   ש:

 9שהוא ליווה אות( להשגת מימו� ממשרד ראש הממשלה בסופו של יו( התקבל 

 10  מימו� של מיליו� שקל ממשרד ראש הממשלה, את זה אתה יודע?

 11  לא.   ת:

 12ה יודע אבל כ� בעבודה הזאת שהיה צרי. כ� לתכלל בי� הרבה מאוד לא. ואת  ש:

 13  גורמי(? היה צרי. לעשות הרבה פגישות? את זה אתה יודע שרמי עשה?

 14  לא.   ת:

 15  לא. אבל אתה מבי� שנעשו עוד פעולות,   ש:

 16  לא.   ת:

 17 �7,500אני רואה ג( למשל בכל העבודות של., אתה את הפרוגרמה של. מוכר ב  ש:

 18בל בתוכה אתה בונה תוכנית ולרוב אתה מתמחר, ראיתי תמחורי( שקל אולי, א

 19  אל/ שקל.  500אל/ שקל,  400אל/ שקל,  200

 20  ליישו( התוכנית.   ת:

 21 210ליישו( התוכנית וא( רמי הוא מייש( התוכנית אז זה לא מופר. שהוא יבקש   ש:

 22  . 5אל/ 

 23  א( הוא הפרוייקטור שלה,   ת:

 24  א( הוא הפרוייקטור,  ש:

 25ור זה דבר מאוד מוגדר ויש לו תעריפי( שבאמת נעי( בסכומי( גבוהי(, פרוייקט  ת:

 26בדר. כלל לא גלובליי(, בדר. כלל זה אחוז מהיק/ ההשקעה אבל זה נכו�, 

 27  פרוייקטור הוא פודה סכומי( גדולי(. 

 28  אז יכול להיות שהטעו אות. במשטרה?  ש:

 29  למה? הראית לו נתו� שהוא היה פרוייקטור?  עו"ד קרמר:

 30  מסמ. אחד?  � ח�:עו"ד אב

 31  תראה את האחוזי(. בסדר. טוב. תודה.   עו"ד וייס:

 32  חקירה חוזרת?  כב' הש' לוי:
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 1  אי�, תודה.   עו"ד קרמר:

 2  תודה רבה ל.. אתה מבקש לפסוק את הוצאותיי.?  כב' הש' לוי:

 3  בבקשה?  ת:

 4  אתה מבקש שנפסוק ל. הוצאות?  כב' הש' לוי:

 5  כ�, בבקשה.   ת:

 6  מגיע? תעודת זהות?מני� אתה   כב' הש' לוי:

 7  . 009824798  ת:

 8  כ�. זהו? יש עדי( נוספי( היו(?  כב' הש' לוי:

 9  לא.   עו"ד אב� ח�:

 10  אנחנו נגיש בבקשה בדיו� הבא את הכפופי( להודעה, כמו שהתכוונתי.   עו"ד עקירב:

 11בסדר גמור. את( צריכי( להגיב לבקשה להסתפק במכתב של שר הביטחו�   כב' הש' לוי:

 12  ו. במקו( העדות של

 13  אני כבר אומר, אנחנו מסתפקי(.   עו"ד אב� ח�:

 14  , מי, �13אוקי. טוב, אז אנחנו נמשי. בישיבת ה  כב' הש' לוי:

 15  אני רוצה להעביר לאדוני תוכנית עד הפגרה.   עו"ד אב� ח�:

 16  בבקשה. זה עדיי� לא אלה עדיי?  כב' הש' לוי:

 17  לא.   עו"ד אב� ח�:

 18  עה?זה עדיי� לא סו/ פרשת התבי  כב' הש' לוי:

 19  לא.   עו"ד אב� ח�:

 20  כמה את( מעריכי( עוד?  כב' הש' לוי:

 21מערי. ספטמבר, לא יודע כמה דיוני( יהיו, זה הכל חגי( מהרגע שחוזרי( אז אני   עו"ד אב� ח�:

 22  מקווה שבאוקטובר נסיי(. 

 23  כמה ישיבות את( תצטרכו עוד בער.?  כב' הש' לוי:

 24  ש.. עוד לא הגעתי לשלב של לתכנ� את ההמ  עו"ד אב� ח�:

 25  סיימת( ע( עדי המדינה?  כב' הש' לוי:

 26  נשארה בעיקר פרשת העדי(,   עו"ד קרמר:

  27 

     28 
#>44<#  29 

  30 

  31 

  32 

  33 
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 1  החלטה

  2 

  3 

   4 

 5  . אני נועל את הדיו�. 9:00בשעה  13.6המש/ הדיו� בישיבת 

  6 

 7  במעמד הנוכחי�. 11/06/2018, תשע"ח סיוו� כ"חניתנה והודעה היו� 

  8 

 

  

�  שופט, לוי ירו

  9 

  10 

 11  �ההקלטה הסתיימה�

  12 

  13 

  14 

  15 

  16 

  17 

   18 
#>45<#  19 

 20  במעמד הנוכחי�.  24/06/2018, י"א תמוז תשע"חניתנה והודעה היו� 

  21 

  22 

  

  

�  שופט, לוי ירו

  23 

  24 

  25 

 26 

  27 
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    1 

 2 רוהר אורלי ידי על הוקלד




