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 16  , מר שמואל גזית8. ע.ה/3      

 17  . מר איציק אמסל&4      

 18  . מר דוד זהבי5      

 19  . מר יאיר סגל6      
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 21  פרוטוקול
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 23אנחנו נמצאי& בישיבת ההוכחות השנייה, מטע& התובעת עור0 די	 וא	 אמד	   כב' הש' ערקובי:

 24ועורכת די	 גברת שוור�. מטע& הנתבעת עור0 די	 קידר ועור0 די	 נווה והנתבעת בעצמה. בישיבה 

 25עדי&, עור0 וא	 אמד	 הודיע כי הוא מוותר על חקירת& של העדי& גיא אופיר וגור  3הקודמת שמענו 

 26, ואת מר גור מגידו עד הגנה מספר 4סדר הטוב, נכנס את גיא אופיר עד הגנה מספר מגידו. אז למע	 ה

 27, מר צוקרמ	 גדעו	. תשי& בבקשה עלי0. אדוני מוזהר 6. ואנחנו נמשי0 בעדותו של עד הגנה מספר 5

 28  שעליו לומר את האמת אחרת תהיה צפוי לעונשי& הקבועי& על פי חוק. אפשר אדוני. 

  29 
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 1  	, לאחר שהוזהר כדי	 לומר אמת, משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד קידר: העד, מר גדעו	 צוקרמ

 2  בוקר טוב מר צוקרמ	.   ש:

 3  בוקר טוב.   ת:

 4  ספר לנו על ההיכרות של0 ע& דודו.  ש:

 5  אי	 לי היכרות מעבר לשתי דקות, הנכס היה של הורי,   ת:

 6  רק בקול ר&, אני לא שומעת אות0.   כב' הש' ערקובי:

 7  ע& דודו מעבר לשתי דקות, הנכס היה של הורי, זהו.  אי	 לי היכרות  ת:

 8  על מה התלוננת עליו במשטרה?  ש:

 9הגיע אלי לעבודה, חששתי קצת, תקופה אישית שלי היתה מאוד מעורפלת שאשתי חלה   ת:

 10ואבי חלה במחלה הנוראה וקצת התרגשתי מעבר למה שהיה צרי0 אבל הוא הגיע אלי לעבודה, 

 11ו0 שבועיי& לא היה שו& דבר ואותו הלי0 אזרחי שנמש0 מול הורי התלוננתי במשטרה, פשוט ת

 12  נסגר, זהו, לא היה מעבר לזה שו&, לא ראיתי אותו יותר בעצ&, בוא נגיד כ0. 

 13  למה חששת?  ש:

 14  הוא הגיע אלי לעבודה באיזה שעה לא זוכר בדיוק,   ת:

 15  מה זה עבודה?  ש:

 16יש לי (לא ברור) פיצרייה בתל אביב, פיצרייה, זה נכס ברחוב הירקו	 בתל אביב, סת&   ת:

 17הסתכלתי עכשיו על הכתבה סת& לרענ	 את זכרוני, אי	 לנו איזה דירה או משהו, ראיתי שהיה כתוב 

 18ש& בכתבה דירה, לא היה דירה ולא היה כלו&, לא יודע למה היה כתוב בכתבה דירה, היה נכס בדמי 

 19להוריי, היה הלי0 שנמש0 כמה שני& מול היזמי&, הוא הגיע למקו& וטע	 שהוא חלק שות4 מפתח 

 20בעסקה הזאת והגשתי תלונה במשטרה כי קצת חששתי להוריי יותר מאשר לי וזהו, פתאו&, מאותו 

 21  יו& לא ראיתי אותו ושוב אחרי זה בבית המשפט הכל נסגר. 

 22  הבנתי.   כב' הש' ערקובי:

 23  את מלוא הפיצויי&.  נגיד הורי קיבלו  ת:

 24אני לא מבינה את, תדבר יותר לאט בבקשה ובקול, כי אני לא הבנתי את המילי&   כב' הש' ערקובי:

 25  שאתה אמרת, הגיע לפיצרייה והלכת למשטרה, זה מה שאמרת?

 26  כ	.   ת:

 27  אבל מגיעי& ל0 הרבה אנשי& לפיצרייה, למה דווקא במקרה הזה החלטת ללכת למשטרה?   ש:

 28עה שלי במשטרה שהוא הגיע אלי למקו& והוא טע	 שהוא הבעלי& החדשי&, כתוב בהוד  ת:

 29  שהוא שות4 בנכס וזה היה נראה לי לא לעניי	 אז הגשתי תלונה במשטרה. 

 30אני לא מבי	, מגיע ב	 אד& שהוא שות4 בנכס, למה זה גור& ל0 לחשוש? אתה יכול קצת   ש:

 31  זאת. להסביר לי מה גר& ל0 לחשוש? זה לא רגש טבעי בשיחה ה
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 1אני יודע בדיוק לא	 אתה חותר, כתוב את זה בהודעה שמגיע ל0 ב	 אד& למקו& ע& מאבטח   ת:

 2שעומד בכניסה למקו& ואומר שהוא כרגע הבעלי& של הנכסי&, אתה נמצא לקראת סו4 הדיוני& של 

 3המשפט אז אתה קצת חושש, להוריי בעיקר, וכנראה, לדעתי אני קצת הלכתי ע& זה רחוק מידי אבל 

 4שורה התחתונה וזה מה שמעניי	 אותי שהכל נסגר כמו שצרי0 ואת אותו דודו לא ראיתי יותר ב

 5  דקות אצלי בעסק, בעסק של הוריי.  2מאותו יו& שהוא 

 6  מה הקשר של0 ליוסי תורג'מ	?  ש:

 7  יוסי תורג'מ	 היה יז&.   ת:

 8  ומה הכתובת של הפיצרייה?  ש:

 9. אני ג& ביקשתי לבטל את התלונה במשטרה ואני מניח שהיא 108היתה בנכס הירקו	   ת:

 10  בוטלה. 

 11  סליחה?  ש:

 12  ביקשתי לבטל את התלונה במשטרה ואני מניח שהיא ג& בוטלה.   ת:

 13  אתה יודע על אנשי& נוספי& בבניי	 הזה שהתלוננו?  ש:

 14  לא.   ת:

 15  אתה יודע הא& היה בבניי	 הזה,   ש:

 16  ירתי, הא& זו שאלת הדרכה, אנחנו בחקירה נגדית. גב  עו"ד וא	 אמד	:

 17  לא נראה לי שאני מדרי0 אותו או שהוא מודר0.   עו"ד קידר:

 18  עכשיו אתה שואל את השאלה,   עו"ד וא	 אמד	:

 19  אני אשאל את זה אחרת.   עו"ד קידר:

 20  בבקשה.   עו"ד וא	 אמד	:

 21  גע,מה ידוע ל0, לא אי0 אתה יודע, מה ידוע ל0 בנו  כב' הש' ערקובי:

 22  מה ידוע ל0 בנוגע לבית בושת שהיה בבניי	 או בבניי	 הסמו0 אליו?  ש:

 23, היה בית בושת שני&, מי היו הבעלי&, מי היו האנשי& אני לא 108אני יודע שמעלי, בירקו	   ת:

 24יודע, אני יודע רק שהעובדות במרכאות היו העובדות שלי. מי מה מו אי	 לי שו& מושג. באותו בניי	 

 25  ייה, היה קיוסק ובית בושת, זה מה שהיה בבניי	 שלנו. שלי היה פיצר

 26מה ידוע ל0 על הקשר של דודו לאותו בית בושת? אי	 ל0 מושג, סליחה, זו היתה שאלה   ש:

 27  מדריכה. מה ידוע ל0. 

 28  הוא יענה,   עו"ד וא	 אמד	:

 29ממש לא, אני לא ראיתי את הדודו הזה מעול&, לא לפני ומחו� לאותו רגע לא ראיתי אותו   ת:

 30  מעול& וג& אחרי זה לא ראיתי שוב, בוא נגיד ככה. 

 31  משפחת סלומו	 שגרה ש&, אתה מכיר?  ש:

 32  לא.   ת:
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 1  הכרת?  ש:

 2  לא.   ת:

 3  לא מכיר. מה התפשרת& בסו4 בבית משפט?  ש:

 4  לא התפשרנו.   ת:

 5  סגר שבוע לאחר מכ	. אמרת שהתיק נ  ש:

 6  התיק הגיע להסכמה מלאה, כמו שהיה מלכתחילה, לא היתה שו& התפשרות.   ת:

 7  שמה היתה ההסכמה?  ש:

 8לא זוכר מה היה ש& באיזה סכו& מדובר ומה נסגר ע& הוריי, אבל זה הגיע למה שצרי0   ת:

 9  להגיע, מה שרצו מלכתחילה ביקשו ומה שהיה במשא ומת	 ובזה נסגר.  

 10  מושג למה היה צרי0 לעשות הפגנת אלימות, הפגנה מאיימת כזאת? יש ל0  ש:

 11  גבירתי, אני מתנגד.   עו"ד וא	 אמד	:

 12  מאיפה הוא יודע? באמת, מה זה קשור. תודה. זהו? סיימנו אדוני? תודה.   כב' הש' ערקובי:

 13  רק שניה. בסדר, אי	 לי יותר שאלות.   עו"ד קידר:

 14  תודה רבה.   כב' הש' ערקובי:

 15רק עוד, בכל זאת והתלונה שהגשת בבית המשפט לא נמצאת מול, התלונה שהגשת   ר:עו"ד קיד

 16  במשטרה לא נמצאת בפני בית המשפט, א& תוכל לפרט מה אמרת בתלונה של0. 

 17אמרתי באמת במשטרה שהגיע אלי בחור שאני לא מכיר אותו ע& מאבטח וטע	 שהוא   ת:

 18הזה והוא ישמח א& אנחנו ניפגש שוב עוד הבעלי& של הנכס, הוא כרגע שות4 בפרויקט של הנכס 

 19שבוע. ולא היתה פגישה ומשו& מה, לא משו& מה, באותו שבוע כבר היה הדיו	 המשפטי ונגמר 

 20  הסיפור. 

 21  באיזה תארי0 זה היה? באיזו שנה זה היה?  ש:

 22  לא זוכר, לא זוכר.   ת:

 23  באיזו שנה?  ש:

 24  אני זוכר טוב. א&  �2010אז אני מניח שזה ב �2010פינינו את המקו& ב  ת:

 25  טוב, תודה.   ש:

 26  חקירה נגדית יש עור0 די	 וא	 אמד	?  כב' הש' ערקובי:

  27 

 28  העד משיב בחקירה חוזרת לשאלות עו"ד וא	 אמד	: 

 29  מתי (לא ברור)?  ש:

 30  , משהו כזה. 2010, א& אני זוכר טוב. 2010  ת:

 31  כמה זמ	 אחרי ההסדר בבית המשפט היה הפינוי?  ש:

 32  מיידית.   ת:
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 1  מיידית?  ש:

 2  כ	.   ת:

 3  הבנתי. זאת אומרת שג& אותו,   ש:

 4  כ	, שול& במיידית.   ת:

 5  ?2010אנחנו מדברי& על   ש:

 6  . 2010  ת:

 7  דקות? 2הבנתי. וכל הפגישה נמשכה   ש:

 8  אפילו אולי פחות.   ת:

 9  הורי0 לא היו בנכס?  ש:

 10  לא, אמרתי שאבי היה חולה באותה תקופה.   ת:

 11  אני מודה ל0, מצטער שנאלצת להמתי	.   ש:

 12  ג& אני מצטער.   ת:

 13  תודה.   כב' הש' ערקובי:

  14 

 15  החלטה

     16 

 17שישול& על ידי הנתבעת בשלב זה מכספי&  5 350אני פוסקת שכר טרחתו של העד בס0   

 18  המופקדי& בקופת בית המשפט. 

  19 

 20          , במעמד הנוכחי&.2018באפריל  30ניתנה והודעה היו&, 

________________  21 

 22  רחל ערקובי, שופטת

  23 

 24  אדוני, תיגש למזכירות בבקשה.   כב' הש' ערקובי:

 25  אני יכול להוסי4 עוד מילה אחת ברשות0? בתור אזרח במדינת ישראל,   ת:

 26  לא גבירתי, אני לא, יש עדות, יש חקירה ראשית, נגדית, רק להצהיר הצהרות,   עו"ד קידר:

 27  לא מצהיר שו& דבר, רק משהו שהוא, תחושה אישית שלי.   ת:

 28  אני נגד גבירתי, אני לא חושב שזה הלי0 תקי	 שעדי&,   עו"ד קידר:

 29  לא קשור למשפט בכלל.   ת:

 30  על ההמתנה? על מה אדוני רוצה להגיד?  כב' הש' ערקובי:
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 1לא, לא על ההמתנה. היה באמת אירוע שהיה ונגמר והוריי פוצו, אבל הלח� והביקורי&,   ת:

 2דקות, זה  2ודה לא היו פחותי& מאות& סליחה שאני אומר את זה, של הגברת שרו	 שפורר אצלי בעב

 3  מה שרציתי להוסי4. אני ממש לא הרגשתי טוב ע& זה. תודה רבה. 

 4  ? בוא נראה מי נמצא. 7תודה רבה. עד הגנה מספר   כב' הש' ערקובי:

 5  מר גזית מתעכב באוטובוס.   עו"ד וא	 אמד	:

 6  מי עוד?   כב' הש' ערקובי:

 7  היתה אמורה להיות פה ג&.  . משפחת חובל�10:30אמסל& ב  עו"ד קידר: 

 8יש ל0 קשר טלפוני אליה&? אתה יכול לנסות לעשות מאמ� טלפוני להתקשר   כב' הש' ערקובי:

 9אליה& ולראות א& ה& מתכווני& להגיע או לא? אנחנו יודעי& שיש אדו	 אחד בש& גזית שמסר 

 10  שהוא בדרכו לכא	. אחד. מי עוד?

 11  אמסל&,  עו"ד נווה:

 12  לו לבוא בעשר וחצי, מי עוד? אמרת&  כב' הש' ערקובי:

 13  מיכאל רחמי& שג& היה אמור להיות פה בעשר וחצי.   עו"ד נווה:

 14  אוקי, מי עוד?  כב' הש' ערקובי:

 15  שי ושותה ששניה& היו אמורי& להיות פה מהבוקר.   עו"ד נווה:

 16 אוקי, אז בוא נעשה הפסקה קצרה ותנסו ליצור קשר ע& העדי& הללו ותודיעו לי  כב' הש' ערקובי:

 17  אחרי ההפסקה איפה את& עומדי&, בסדר? עור0 די	 וא	 אמד	 אתה אמרת שמות של אנשי&, 

 18אדו	 זהבי שצרי0 להשלי& את חקירתו הנגדית מצוי בקריאה של חצי שעה ואדו	   עו"ד וא	 אמד	:

 19סגל שזומ	 על ידי הנתבעת והוא מנהל בא התובעת הוא ג& נמצא בקריאה של חצי שעה, הוא יצטר0 

 20קירה ראשית על יד& ונגדית על ידי, בהנחה שנספיק את הכל. ה& בקריאה של חצי שעה להיחקר ח

 21  כל אחד. 

 22אז אני מבקשת שאחרי שחברינו יעשו את כל הבירורי& ע& העדי&, מי מגיע ולא   כב' הש' ערקובי:

 23  מגיע, אז תתאמו ע& עור0 די	 וא	 אמד	, 

 24מסוימות, א& יהיה חורי&, א& יהיה  אי	 שו& בעיה, אני תיאמתי ע& חבריי שעות  עו"ד נווה:

 25  חסרי&, 

 26  בדיוק, אז זה מה שאני מבקשת.   כב' הש' ערקובי:

 27בגלל זה ה& בקריאה של חצי שעה כי אני הצעתי לחבריי שה& יבואו בבוקר, אבל   עו"ד נווה:

 28  אי	 שו& בעיה, זה לא משנה לי בכלל, כל סדר שטוב לחבריי טוב לי. 

 29  ממתינה ומחכה להודעה שלכ&, אני כא	, תקראו לי.  טוב. אז אני  כב' הש' ערקובי:

 30  (לאחר הפסקה)

 31  , אדוני מר, מה הש& של אדוני?7בבקשה. אנחנו ע& עד הגנה מספר   כב' הש' ערקובי:

 32  מיכאל רחמי&.   מר רחמי&:
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 1מיכאל רחמי&. אדוני מוזהר עכשיו לומר את האמת ורק את האמת, אחרת אתה   כב' הש' ערקובי:

 2  פי חוק. תענה בבקשה לשאלות של עור0 די	 קידר.  צפוי לעונשי& על

  3 

 4  העד, מר מיכאל רחמי&, לאחר שהוזהר כדי	 לומר אמת, משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד קידר: 

 5  ספר לנו בבקשה אי0 הכרת את דודו, באיזה נסיבות.   ש:

 6יש לי את העסק שלי בסלמה והיה צרי0 לפנות אותו, הוא בא אלי, פנה אלי שאני צרי0   ת:

 7  לפנות ופיניתי, נגמר לי החוזה ופיניתי, הרס לי את כל המבנה. זהו. 

 8  אתה מכיר את פרויקט רביעיית פלורנטי	?  ש:

 9  שנה אני ש&, עד היו& אני ש&.  40  ת:

 10  מה זאת אומרת אתה ש&?  ש:

 11  העסק שלי.   ת:

 12  העסק של0 ש&?  ש:

 13  כ	.   ת:

 14  ומתי, מה הקשר בי	 הנכס עכשיו שאמרת שפינית לבי	 רביעיית פלורנטי	?  ש:

 15דונ&, פיניתי חלק לרביעיית פלורנטי	, וישבתי ע&  10הייתי יושב ש& על כל השטח, על איזה   ת:

 16  רק ע& החומרי בניי	. 

 17  אי0 הנכס של0 הפריע לפרויקט?  ש:

 18סקי& בבניי	? מיכאל רחמי&, אני חושבת, יכול להיות שפע& סליחה, את& עו  כב' הש' ערקובי:

 19היית& מוצגי& על ידי עור0 די	 (לא ברור)? נדמה לי שפשוט היה עסק של רחמי& של חומרי בניי	 

 20שזה משרד שעבדתי בו, אני פשוט לא זוכרת. ייצג מישהו ש& או תבע מישהו ש&, לא חשוב. פשוט 

 21י לא זוכרת. בטוחה שהיה לי פע& לקוח באחד המשרדי& צלצל לי מוכר אז אני ישר אומרת, אנ

 22שעבדתי בה& שקראו לו רחמי&, אני זוכרת, אני לא יודעת א& זה כבודו. אני לא יודעת א& זה 

 23  האדו	 הנכבד, אני אומרת. כ	 אדוני, בכבוד. 

 24  מי בנה את הפרויקט ש& ברביעיית פלורנטי	?  ש:

 25  מי בנה? דניס סיבוס.  ת:

 26  ומי היז&?  ש:

 27  א יודע מי זה היז&?ל  ת:

 28  מי פנה אלי0 כדי שתתפנה מהנכס? דניה סיבוס?  ש:

 29  לא.   ת:

 30  אז מי?  ש:

 31  אייזנברג בעל המגרש, יש לי חוזה איתו ע& בעל המגרש.   ת:

 32  אז למה דודו דיבר אית0 על זה?  ש:
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 1  הוא לקח את הפרויקט לפינוי כל השטח , הוא פנה אלי שאני אפנה, להרוס את המבנה וזהו.   ת:

 2  יה ש& עוד לפנות חו� ממ0?ה  ש:

 3  מי זה האדו	 שנכנס?  כב' הש' ערקובי:

 4  שמואל גזית.   עו"ד קידר:

 5  א& אדוני יכול להמתי	 בחו�, כמה דקות אנחנו נקרא ל0. בבקשה.  כב' הש' ערקובי:

 6  השאלה היתה א& היו גורמי& שהיה צרי0 לפנות אות& מהשטח.   ש:

 7לא שאני זוכר.  מוסכי& ש&, כל המבני& האלה אני הרסתי אות&, ג& את שלה& וג& את   ת:

 8  שלי. 

 9  ומה היה הפרויקט של דודו בדיוק?  ש:

 10  לקח את הפרויקט הזה, לא יודע, בתור פינוי של הנכסי&.   ת:

 11  מה קשור עיזאת חמד לפרויקט הזה?  ש:

 12  לא יודע.   ת:

 13  מה הקשר של0 היה ע& עיזאת חמד?  ש:

 14  רי&. גדלנו ביחד, מכיר אותו. מכי  ת:

 15  אתה זוכר להגיד לי מי נכח בפגישה של0 ע& עיזאת חמד?  ש:

 16  לא זוכר.   ת:

 17  אתה לא זוכר. אתה זוכר מתי היא היתה?  ש:

 18  . 2010, 2008מזמ	, אלפיי& ומשהו,   ת:

 19  מי הזמי	 אות0 לפגישה הזאת?  ש:

 20  לא זוכר.   ת:

 21  פגישה אתה זוכר?אתה לא זוכר מי הזמי	 אות0. מה היה נושא ה  ש:

 22  על הפינוי.   ת:

 23  היית אומר,   ש:

 24  אתה מתחיל בהדרכה.   עו"ד וא	 אמד	:

 25  בסדר. דודו היה נוכח בפגישה הזאת?  עו"ד קידר:

 26  אני חושב.  ת:

 27  למה הרשיעו כל מיני אנשי& בסחיטה באיומי& במקרה הזה?  ש:

 28  מאיפה אני יודע?  ת:

 29  יש, אתה לא יודע. אני רוצה להגיש, להציג לעד ולהג  ש:

 30גבירתי, אי אפשר להגיש הודעה במשטרה, חבריי כנראה לא מכירי& את זה, אי   עו"ד וא	 אמד	:

 31א אפשר. אי אפשר להגיש הודעות במשטרה,  10אפשר להגיש את זה, אפשר לשאול את העד, רק לפי 

 32  לא הפרקליטות ולא עור0 די	. 
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 1  שיקריא.   כב' הש' ערקובי:

 2  או א& יש הסכמה.   עו"ד וא	 אמד	:

 3  בסדר, אז שיקריא מה אמר ש&. שיגיד מה שאמר במשטרה, א& זה לא תוא& אז.   כב' הש' ערקובי:

 4קוד& כל משיב גבירתי את העדות במשטרה, בוא נעשה פשוט דבר דבר, את העדות   עו"ד קידר:

 5  במשטרה, 

 6זכרונו, לא גבירתי, אי אפשר לעשות את זה. היתה לו זכות להיפגש איתו, לרענ	 את   עו"ד וא	 אמד	:

 7אי אפשר לעשות את מה שהוא עושה. אני יודע שכול& פה חו� מאני וגברת שוור� לא מכירי& בתיק 

 8  פליליי& אבל מה שנעשה (לא ברור). 

 9  בוא נראה על מה הוא מדבר.   כב' הש' ערקובי:

 10  גבירתי, את העדות במשטרה של אדו	 מיכאל רחמי&,   עו"ד קידר:

 11  אי אפשר להגיש.   עו"ד וא	 אמד	:

 12  הוא חתו& עליה,   עו"ד קידר:

 13  אי אפשר להגיש.   עו"ד וא	 אמד	:

 14זה מסמ0 שהוא חתו&. אי אפשר להגיש בגלל שיש חוק שאומר שעור0 די	 וא	   עו"ד קידר:

 15  אמד	 אמר שאסור להגיש?

 16  לא, אתה צרי0 לשאול אותו.   עו"ד וא	 אמד	:

 17  זו הודעתי שהוצגה בפני ואושרה בחתימתי, כתוב.   עו"ד קידר:

 18  סליחה גבירתי.   "ד וא	 אמד	:עו

 19  אני יכול להגיש את זה דר0 העד,   עו"ד קידר:

 20  אתה לא יכול, אתה לא מכיר את הדיני&.   עו"ד וא	 אמד	:

 21  (מדברי& ביחד) 

 22מתכוו	 כי א& אי	 הסכמה, בהלי0 הפלילי אי אפשר להגיש, העד צרי0 לספר על   כב' הש' ערקובי:

 23  סדר, אנחנו לא נמצאי& בהלי0 הפלילי. הדוכ	 מה אמר במשטרה וא& הוא, אבל ב

 24זה מסמ0 שהוא חתו& עליו גבירתי. מסמ0 שהוא חתו& עליו, בוודאי שאני יכול   עו"ד קידר:

 25  להגיש. 

 26  תזכיר לו.   כב' הש' ערקובי:

 27  דר0 אגב, אי	 יותר הדרכה מזה, זה מה שאמרת עכשיו, ברגע ששמת בפניו.   עו"ד וא	 אמד	:

 28  ו, הוא רוצה לרענ	 את זכרונו. שי& בפני  כב' הש' ערקובי:

 29  (מדברי& ביחד)

 30  אני לא יכולה לשמוע בסטריאו. בוא נשמע. כ	 בבקשה.   כב' הש' ערקובי:

 31אי אפשר להגיש את העדות של העד במשטרה בדר0 הזאת, אפשר להגיש עדות   עו"ד וא	 אמד	:

 32ו	 במשפט אזרחי א לפי פקודת הראיות, זה נכו	 במשפט פלילי וזה נכ 10במשטרה רק לפי סעי4 
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 1ובפקודת הראיות, היתה לו זכות להיפגש איתו, לרענ	 את זכרונו, לחקור אותו ואחרי זה לנהל דיו	 

 2  א א& הוא רוצה, למיטב הבנתי אסור.  10לפי 

 3  דקה, נשמע את חברינו.   כב' הש' ערקובי:

 4  א.  10בסדר. אני מכיר את סעי4   עו"ד קידר:

 5  גע, המציאו את המחשב אתה יודע. נגיע אליו, עוד ר  כב' הש' ערקובי:

 6  אחרי זה המציאו את הטלפו	, זה יותר אפקטיבי.   עו"ד קידר:

 7  . �3א�א10  עו"ד וא	 אמד	:

 8  תודה על העזרה.   עו"ד קידר:

 9  בבקשה.   עו"ד וא	 אמד	:

 10א אמרה בכתב שנת	 עד מחו� לבית המשפט תהיה קבילה כראיה בהלי0 �א 10  עו"ד קידר:

 11, שאני ג& יכול לדבר עליה&, ג& בפלילי לא היתה לי בעיה. מה עור0 3, 2, 1, פלילי א& נתקיימו אלה

 12וא	 אמד	 בעצ& טוע	 לחשוב? או מתבלבל? א' מתבלבל שאנחנו בהלי0 פלילי ואנחנו לא, והשני 

 13למרות שאני מבי	 בתיאוריה למה אפשר להתבלבל ולחשוב את זה, הדבר השני זה שג& בהלי0 פלילי 

 14מסמכי&, א&, זה לא משנה כרגע א& זו חקירה ראשית זה בדר0 כלל נעשה אתה מציג לעד את ה

 15בחקירה ראשית. א& העד אומר שבאופ	 שונה, אתה שואל אותו שאלות, א& אתה שואל באופ	 שונה 

 16ממה שכתוב אז אתה מציג את המסמ0 ג& במשפט פלילי גבירתי, אבל במשפט אזרחי, הכלל זה 

 17  עליו ואישר שמה שכתוב בו נכו	.  פשוט לא חל, יש פה מסמ0 שהעד חת&

 18  אז תשאל את העד,   כב' הש' ערקובי:

 19  אני לא רוצה אי0 בעול& אני לא יכול להיות מסוגל להגיש את זה לבית המשפט.   עו"ד קידר:

 20אז תשאל את העד בבקשה, תשאל את העד לפי ההוראות של הפקודה לא, המסמ0   כב' הש' ערקובי:

 21  לא קביל, 

 22  לא, בהלי0 פלילי, מה זאת אומרת הוא לא קביל? גבירתי.   עו"ד קידר:

 23  ג. 10הוא הפנה אות0 לסעי4   כב' הש' ערקובי:

 24  לא.   עו"ד קידר:

 25ג' שקובע על שמירת הדיני&,  10אבל חברינו עור0 די	 וא	 אמד	 הפנה אות0 לסעי4   כב' הש' ערקובי:

 26  הוא יגיד,  סליחה, תשאל אותו את השאלות שהוא נשאל, איפה הבעיה של0? א&

 27  איזה סעי4, סליחה גבירתי, איזה סעי4 ג'?  עו"ד קידר:

 28  עור0 די	 קידר,   כב' הש' ערקובי:

 29  בית המשפט רשאי לסמו0 ממצאיו על אמרה שהתקבלה לפי סעי4 זה או על חלקיו,   עו"ד קידר:

 30אינה אי	 באמור, לא קוראי& את אותו מסמ0, אי	 באמור בסעיפי& כדי להכשיר ש  כב' הש' ערקובי:

 31קבילה מסיבה אחרת (לא ברור) או לפסול ראיה שהיא כשירה לפי דיני ראיות. זה  מה שהוא אומר, 

 32  זו הטענה, כ0 הבנתי. כ	, עור0 די	 וא	 אמד	. 
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 1א  10אבל מאיזו סיבה היא לא כשרה גבירתי? זה משהו שאומר אני לא יכול דר0   עו"ד קידר:

 2א הוא חריג, אי0 יכול להיות שבמשפט  10החריג, להכשיר משהו שהוא לא קביל בדר0 אחרת, אבל 

 3  אזרחי אני לא יכול להגיש מסמ0 שהעד חתו& עליו? גבירתי, על מה זה מתבסס? 

 4  מפני שזו עדות שמועה.   עו"ד וא	 אמד	:

 5  זה לא עדות שמועה, הוא חתו& על זה.   עו"ד קידר:

 6  קוד& כל, זה שתרי& את הקול זה לא ישנה את העדות,   עו"ד וא	 אמד	:

 7  סליחה, זו עדות שהוא נת	 במקו& אחר.   כב' הש' ערקובי:

 8  א& היה נות	 תצהיר לבית משפט,   עו"ד קידר:

 9יכול להיות, סליחה אדוני, זו עדות שנת	 במקו& אחר, הוא נשאל ש& שאלות?   כב' הש' ערקובי:

 10  בעדות שלו הוא נשאל שאלות?

 11  זה לא עדות, זו חקירה במשטרה. זו הודעה שהוא מסר במשטרה.   קידר:עו"ד 

 12  בחקירה הוא נשאל שאלות?  כב' הש' ערקובי:

 13  כ	.   עו"ד קידר:

 14  אז תשאל אותו אות	. א& יש,   כב' הש' ערקובי:

 15  אבל אז יהיו שאלות מדריכות אבל בסדר, א&,   עו"ד קידר:

 16  במשטרה ככה וככה,  לא, אתה נשאלת מה ענית, נשאלת  כב' הש' ערקובי:

 17קוד& כל, גבירתי, אני מבקש להצהיר לפרוטוקול שמבחינתנו אי	 שו& מגבלה   עו"ד קידר:

 18  להגיש את המסמ0 הזה כראייה כשירה, קבילה לבית המשפט, אי	 בו שו&, 

 19אני אתיר ל0, סליחה, סליחה, בוא נעשה סדר. את השאלות של הקבילות, אי   כב' הש' ערקובי:

 20בסו4, אני אתיר ל0 את המסמ0 אבל כדי להימנע בדיעבד מה שקוראי& שבסופו של קבילות, נדו	 

 21  דבר יימצא שהראייה לא קבילה, אני אומרת שאל אותו. 

 22  אי	 בעיה, אני אשאל אותו.   עו"ד קידר:

 23  כדי שנסגור את כל הקצוות. בבקשה, הכל יהיה מונח בפנינו, בכבוד אדוני.   כב' הש' ערקובי:

 24  בסדר.   עו"ד קידר:

 25  נשאלת במשטרה כי, בבקשה. מה אתה אומר.   כב' הש' ערקובי:

 26  גבירתי, לא נעי& לי להגיד אבל ג& חברי ציר4 כא	 מזכר שהעד בטח לא חתו& עליו.   עו"ד וא	 אמד	:

 27  אני לא יודעת מה הוא ציר4, אני לא מחזיקה את זה, אני לא החזקתי.   כב' הש' ערקובי:

 28  מזכר מצד אחד,  אוקי. יש פה  עו"ד וא	 אמד	:

 29  הוצאתי את המזכר.   עו"ד קידר:

 30עור0 די	 וא	 אמד	, אנחנו מדברי& רק על העדות, אני לא קיבלתי אותה עדיי	, בוא   כב' הש' ערקובי:

 31  נראה, נתחיל. בכבוד. 

 32  אתה זוכר שנחקרת במשטרה? שמסרת עדות במשטרה?  ש:
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 1  כ	.   ת:

 2  אתה זוכר את התארי0?  ש:

 3  לא.   ת:

 4  ענ	 את זכרונו?אני יכול לר  ש:

 5  את זה היית צרי0 לעשות לפני, גבירתי,   עו"ד וא	 אמד	:

 6  אבל אני לא בקשר איתו, מה זאת אומרת?  עו"ד קידר:

 7  . 2010, �2009היה ב  ת:

 8  הוא עוק4 עכשיו, אני מראה ל0 וככה אי אפשר.   עו"ד וא	 אמד	:

 9ו את המסמ0 או לא? אי	 בעיה, אתה רוצה שנקבל החלטה א& אני יכול להראות ל  עו"ד קידר:

 10  בבקשה. 

 11אי	 שו& בעיה ע& החלטות, החלטות לא מפחידות אותי, זה התפקיד של בית   עו"ד וא	 אמד	:

 12  המשפט לתת החלטות, ככה זה בנוי. 

 13  אתה זוכר?  ש:

 14  אני זוכר שנחקרתי.  ת:

 15  אתה זוכר את התארי0? את הזמ	?  ש:

 16   אני לא זוכר את התארי0, אני יכול להסתכל פה ולראות.  ת:

 17  תסתכל.   ש:

 18  דר0 אגב, למה הפרטי& מחוקי&? עור0 די	 קידר, למה הפרטי& פה מחוקי&?  עו"ד וא	 אמד	:

 19  אתה רוצה להתנגד? אתה רוצה להדרי0? להפריע? מה אתה רוצה?  עו"ד קידר:

 20  סליחה, גבירתי, המסמ0 לא של&.   עו"ד וא	 אמד	:

 21, א& חברינו ירצה להגיש את המסמ0 המסמ0 עוד לא הוגש, עור0 די	 וא	 אמד	  כב' הש' ערקובי:

 22  נדבר, אבל כרגע אדוני שנשאלת לגבי המועד שבו נחקרת, מה היה המועד? בבקשה. 

 23  חודש שלישי.  2011רשו&   ת:

 24  .2011חודש שלישי,   כב' הש' ערקובי:

 25  מה מספר הזהות של0?  ש:

 26  .53449955  ת:

 27  תודה רבה.   ש:

 28  מספר יפה.   עו"ד וא	 אמד	:

 29  מספר יפה.   ת:

 30  די להפריע.   עו"ד קידר:

 31  עור0 די	 וא	 אמד	, תרשה לו שהחקירה תסתיי& בזריזות.   כב' הש' ערקובי:

 32  מתי הגעת למפגש ביפו?  ש:



  
 

  
  יפו �בית משפט השלו� בתל אביב 

  אורב� נדל"� י.ד. בע"מ נ' שפורר 22755�06�14 ת"א
  

  2018אפריל  30  

  

 100

 1  לא זוכר.   ת:

 2  אני שוב מראה ל0,   ש:

 3  למשטרה מתי?  ת:

 4  לא, מתי הגעת למפגש ביפו, אתה רואה?  ש:

 5  לא זוכר.   ת:

 6  אתה לא זוכר, כ	, בבקשה.   כב' הש' ערקובי:

 7  מי קרא ל0 למפגש? אתה לא זוכר?  ש:

 8  אולי דיגמי.   ת:

 9  אני מבקש גבירתי פשוט להגיש את זה כי התשובות של העד לא תואמות את מה שכתוב.   ש:

 10  עוד, עוד קצת.   כב' הש' ערקובי:

 11  בסדר, בבקשה, בסו4 בכל מקרה אבקש להגיש את זה אבל,   עו"ד קידר:

 12  . 10כמו שהוא ענה אז, אז תהיה ל0 סיבה לפי  אבל אז א& העד לא יענה  כב' הש' ערקובי:

 13  בהלי0 פלילי. לש& מה נקבעה פגישה?  ש:

 14  למה?  ת:

 15  כ	.   ש:

 16  לסגור על הפעילות, שאני מפנה את המקו& והורס את המבני& האלה, וזהו.   ת:

 17  מי נכח בפגישה הזאת?  ש:

 18  לא זוכר, היו הרבה אנשי&.   ת:

 19  חמד? באיזה כתובת זה , זה היה הבית של עיזאת  ש:

 20  היה בית, של מי אני לא יודע של מי, היה ביחד.   ת:

 21  הכרת את עיזאת חמד מקוד&?  ש:

 22  שלו& שלו&.   ת:

 23סיפרת למשטרה שהיו ל0 מפגשי& ע& עורכי די	 ולאחר מכ	 היו פגישות שהגיעו אלי0   ש:

 24  אנשי& לעסק, 

 25  גבירתי, זה לא הדרכה?  עו"ד וא	 אמד	:

 26  השאלות המשטרתיות, מה אני אש&?ברור, אני חוזר על   עו"ד קידר:

 27  תשאל אותו, נשאלת במשטרה ככה וככה מה אתה אומר?  כב' הש' ערקובי:

 28נשאלת במשטרה את השאלה הבאה, בעדות0 בעל פה סיפרת כי היו ל0 מפגשי& ע& עורכי   ש:

 29  די	, לאחר מכ	 מספר פגישות שהגיעו אלי0 אנשי& לעסק ומפגש אחד ביפו, מה היתה מטרת&?

 30  פינוי. על ה  ת:

 31  על הפינוי. נשאלת במשטרה, בעדות0 טענת שלחצו עלי0 לפנות לפני הזמ	, מי לח�?  ש:
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 1א4 אחד לא לח�, פיניתי, גמר חוזה פיניתי את השטח. יש לי חוזה, למה אני אפנה? זה עסק,   ת:

 2  ולפנות את העסק זה לא מרגע לרגע. 

 3  אתה זוכר א& מישהו ביקש ממ0 לפנות לפני הזמ	?  ש:

 4  וכר. לא ז  ת:

 5נשאלת במשטרה למה הסכמת להיפגש ביפו א& לפי מה שאתה מספר שסגרת ע& יוסי   ש:

 6תורג'מ	 ודודי דיגמי שאתה יוצא בתארי0 של תו& החוזה, מה קרה שהיה צור0 בעוד פגישה? אתה 

 7  זוכר מה ענית?

 8  לא. גמר החוזה אני יוצא, א& אי	 לי חוזה, מה.   ת:

 9  אבל למה היה צרי0 עוד פגישה?  ש:

 10  אני לא יודע, אני לא זוכר את הפגישה.   :ת

 11  הפגישה אצל עיזאת חמד שדיברת עליה קוד&.   ש:

 12  אני לא זוכר, היתה פגישה אחת וסגרנו דברי& שנגמר החוזה אני יוצא.   ת:

 13עוד שואל, שאלו אות0 במשטרה בעדות0 בעל פה אמרת מה לי ולעברייני& האלה, למי   ש:

 14  התכוונת?

 15  ייני& האלה? עברייני&? אני לא זוכר. לא זוכר, מה זה העבר  ת:

 16  נשאלת במשטרה מה הקשר של0 לניסי& סבי.   ש:

 17  לא זוכר.   ת:

 18  אתה לא זוכר מה הקשר של0 איתו?  ש:

 19  לא, מכירי&.   ת:

 20ענית במשטרה אי	 לי שו& קשר איתו, אני לא מכיר אותו בכלל. ואז נשאלת את השאלה, אז   ש:

 21  להסביר?אי0 אתה יודע שהוא עבריי	? אתה רוצה 

 22  לא, מה יש לי להסביר?  ת:

 23  נשאלת כמה אנשי& נכחו במפגש ביפו ליד המקו& שמוכרי& גחלי&, אתה זוכר כמה אנשי&?  ש:

 24  הרבה אנשי&, לא זוכר.   ת:

 25אתה ענית על השאלה הזאת תשובה חו� ממני, סבי, יוסי תורג'מ	, דודי דיגמי ועוד מספר   ש:

 26אנשי& שאני לא זוכר אות& כרגע, ואז נשאלת את השאלה הא& האנשי& האלה שאתה לא זוכר 

 27  אות& ממוצא יהודי או ערבי, אתה זוכר א& היו יהודי או ערבי? לא רואי& שאתה עושה בהקלטה. 

 28  ר לפי הפרצו4? אני יכול לזהות לפי הפרצו4 א& הוא ערבי או יהודי?לא, אני זוכ  ת:

 29  היית מסוכס0 ע& מישהו באותה תקופה?  ש:

 30  לא. לא מסוכס0 ע& א4 אחד, ג& היו& לא מסוכס0.   ת:
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 1אני אשאל אות0 שאלה, הא& זה נראה ל0 הגיוני שאתה נקרא לפגישה ביפו שאתה לא יודע   ש:

 2אתה לא יודע מה הסיבה לקיומה, אומרי& ל0 שנפגשי& בבית מה הסיבה לקיומה, כי אז אמרת ש

 3  קפה ואתה מגיע לבית. 

 4  יכול להיות שלא היה מקו& בקפה אז הלכנו הביתה, מה?  ת:

 5ענית לשאלה אז, לשאלות הזאת ענית אז הגעתי לפגישה בגלל שה& כל פע& לחצו שאני   ש:

 6לתמונה הזאת, מה הכוונה? למה  אפנה את המקו&, ואז נשאלת אתה אומר כרגע שלא רצית להיכנס

 7  אתה מתכוו	? למה לא רצית להיכנס?

 8  מה זה להיכנס לתמונה? אמרתי לה& שנגמר החוזה אני מפנה את המקו& וזה מה שהיה.   ת:

 9  שואל אות0 השוטר למה אתה לא רוצה להיות בתמונה של המפגש. אתה מבי	 את השאלה?  ש:

 10  לא.   ת:

 11  וצה להיות במפגש הזה?שואל אות0 מה הכוונה שאתה לא ר  ש:

 12אני לא רציתי להיות בגלל יש חוזה, נגמר החוזה אני יוצא, זה מה שהלכתי להגיד ש&, ג&   ת:

 13  כשהיה פגישה וזה, אמרתי נגמר החוזה אני יוצא. אני לא אפנה את העסק. 

 14  כ	, עור0 די	 קידר, זהו?  כב' הש' ערקובי:

 15  שואל אות0 למה עזבת מהר את המפגש.   ש:

 16  להסכמה שנגמר החוזה אני מפנה. הגענו   ת:

 17ושואל אות0 נער0 ל0 עימות ע& יוסי תורג'מ	 כרגע, הוא הטיח ב0 שלא נער0 עימ0 חוזה   ש:

 18  כמו שציינת, לאיזה חוזה הוא התכוו	?

 19  חוזה שכירות, איזה חוזה?  ת:

 20  אז תסביר.   ש:

 21מסבא וסבא שלו שנה עוד  40חוזה, מה זה, יש לי חוזה לא ע& תורג'מ	, ע& עזאל ב	 באלה   ת:

 22  יש לי חוזה אית&, יצא ונגמר החוזה, נגמר הסיפור. 

 23אני חוזר ושואל אות0, אני חוזר ואומר ל0 שהוא אמר ל0, הטיח ב0 שלא נער0 עימ0 חוזה   ש:

 24כתוב ליציאה מהשטח בשכירות בחודש דצמבר אלא במועד מוקד& יותר, בניגוד למה שאמרת. ואני 

 25  מפגש ביפו אלא משו& שהוצב ל0 אולטימטו& לפנות את השטח. אומר ל0 שאתה חששת ולכ	 הגעת ל

 26אני יוצא, מי יעמיד לי תנאי&? א4 אחד לא יעמיד לי תנאי&. יש חוזה, אני יוצא, נגמר   ת:

 27  החוזה אני מפנה את המקו&. 

 28  טוב, תודה רבה אדוני. כ	.   כב' הש' ערקובי:

 29  רגע, רק שניה גבירתי.   עו"ד קידר:

 30  צרי0 את ההודעה להגיש אותה? אתה  כב' הש' ערקובי:

 31  בוודאי.   עו"ד קידר:

 32  רשמתי את ההתנגדות של0 עור0 די	 וא	 אמד	.   כב' הש' ערקובי:
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 1  זה בכפו4 לדברי& שלי. זה (לא ברור) שרושמי& את הדברי& שלי.   עו"ד וא	 אמד	:

 2  בכפו4 לטענות של הקבילות,   כב' הש' ערקובי:

 3  לא, לא, אני פשוט לא ראיתי א& הוא מגיש רק את העדות ולא את המזכר.   עו"ד וא	 אמד	:

 4  רק את העדות.   כב' הש' ערקובי:

 5  בסדר.   עו"ד וא	 אמד	:

 6  רק את העדות.   כב' הש' ערקובי:

  7 

 8  החלטה

     9 

 10  בכפו4 לטענות לעניי	 הקבילות שתשמענה בהמש0 א& יהיה צור0 בכ0.  8המסמ0 מוגש ומסומ	 נ/

  11 

 12          , במעמד הנוכחי&.2018באפריל  30ו&, ניתנה והודעה הי

________________  13 

 14  רחל ערקובי, שופטת

  15 

 16  כ	, בבקשה.   כב' הש' ערקובי:

 17למה היה צרי0, א& יש ל0 חוזה שכירות, להביא מישהו שיעשה פרויקט של פינוי כשהחוזה   ש:

 18  של0 פשוט מסתיי&?

 19  לא הבנתי.   ת:

 20  הסתיי&. היה ל0 חוזה שכירות שהסתיי& ואמרת שהוא   ש:

 21  כשהוא הסתיי& אני פיניתי.   ת:

 22אז למה, אני שואל למה היה צרי0 להביא את דודו כדי שהוא יהיה פרוייקטור לעניי	 הבינוי   ש:

 23  כמו שהסברת קוד&?

 24  מה אתה שואל אותי? אני הבאתי אותו?  ת:

 25  למה קראת לדודו ולחבורה הזאת שנפגשת אית& עברייני& או גורמי& עברייני&?  ש:

 26  לא זוכר שאמרתי דבר כזה. אני   ת:

 27  טוב.   ש:

 28  תודה רבה. כ	, עור0 די	 וא	 אמד	 בבקשה.   כב' הש' ערקובי:

 29  אני רק את	 לחברי לוודא שהוא סיי&.   עו"ד וא	 אמד	:

 30  סיי& סיי& מספיק. כמה אפשר?   כב' הש' ערקובי:

  31 

 32  חקירה חוזרת לשאלות עו"ד וא	 אמד	: 
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 1מר רחמי&, אני מבי	 שהמגרש שעליו בנוי היו& הפרויקט רביעיית פלורנטי	 היה מגרש שלא   ש:

 2  אתה הייתי היחידי שהחזיק בו פלחי& או חלקי&, היו עוד אנשי&, אתה החזקת חלק מהשטח. 

 3  כ	.   ת:

 4אתה אומר שהיה ל0 חוזה בשכירות חופשית עוד מאז עזאל שהוא הבעלי& המקורי אתה   ש:

 5   שנה. 40אומר 

 6  כ	.   ת:

 7  והחוזה שכירות הזה עתיד היה להסתיי& במועד מסוי&.   ש:

 8  כל הזמ	 הארכנו אותו עד שיצא הפרויקט הזה.   ת:

 9הבנתי. עכשיו, תק	 אותי א& אני טועה, אני מבי	 שאתה מעול& לא הפרעת במשטרה על   ש:

 10  איומי& מא4 אחד?

 11  לא.   ת:

 12  אתה הרגשת מאוי& אי פע& על ידי דודו?  ש:

 13  לא.   ת:

 14אני מבי	 שבשלב מסוי& אחרי שהגיעו להסדרי& ג& אית0 וג& ע& השאר, אתה כמו שאמרת   ש:

 15  ג& קוד&, ע& השופלי& של0 וכו', פינית את השטח, הרסת מבני& וכו', כ	?

 16  כ	.   ת:

 17  שילמו ל0 על זה? על העבודה הזאת?  ש:

 18  כ	.   ת:

 19  הבנתי. אי	 לי יותר שאלות.   ש:

 20  תודה.   כב' הש' ערקובי:

  21 

 22  החלטה

     23 

 24שישול& בשלב זה על ידי הנתבעת מתו0 הכספי&  5 250פוסקת שכר טרחת העד על ס0 של 

 25  המופקדי&. 

  26 

 27          , במעמד הנוכחי&.2018באפריל  30ניתנה והודעה היו&, 

________________  28 

 29  רחל ערקובי, שופטת

  30 

 31בוקר טוב,  , מר גזית. שלו& אדוני,8תודה רבה לאדוני. אנחנו בעד הגנה מספר   כב' הש' ערקובי:

 32  בכבוד, מה שמ0 בבקשה?
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 1  שמואל גזית.   מר גזית:

 2  שמואל גזית?  כב' הש' ערקובי:

 3  כ	.   מר גזית:

 4אדו	 שמואל גזית, אדוני מוזהר עכשיו לומר את האמת אחרת תהיה צפוי לעונשי&   כב' הש' ערקובי:

 5הקבועי& על פי חוק. אנא בטוב0 תענה לשאלות של עור0 די	 קידר, את המיקרופו	 בבקשה רק. כ	, 

 6  עור0 די	 קידר. 

  7 

 8   העד, מר שמואל גזית, לאחר שהוזהר כדי	 לומר אמת, משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד קידר:

 9  אי0 הכרת את דודו?  ש:

 10  היינו שכני& בעיקרו	 באותה שכונה.   ת:

 11  אי0 אנחנו מכני& אותו פה, אי0 דודו הציג את עצמו בפני0?  ש:

 12האמת שכעיקרו	 הוא נראה לי אד& מאוד נחמד ותמי&, הבנות שלנו היינו חברות טובות   ת:

 13ה אותו בית ספר שלא נציי	 את ולא היה לי שו& אינטראקציה איתו לפני זה. שני& הכרנו בשכונה, ז

 14שמו, ופשוט בצורה מקרית הכרתי אותו ברמה יותר אישית וישר הוא עבר לעניי	 הוא אד& ע& 

 15כריזמה מדהימה ובהתחלה מה שנקרא הכל היה דבש, תפס אותי ג& בצומת בחיי מאוד ספציפית 

 16סי& אותי הב	 אד& שאני לא אכנס אליה אלא א& כ	 כבודה תרצה. ונוצרה ביננו כימיה, באמת הק

 17הזה וברגע שזה גלש, כדי להתקד& ולא לגזול זמ	, כבר עבר קצת לקשר, ישר עבר בצורה עניינית 

 18לרמה עסקית, הייתי מה שנקרא בקשב בתקופה לקשב לדברי& כאלה כי הייתי בתקופה בצומת 

 19ב	 אד&, אי0 בחיי. הדבר הציע לי הצעה עסקית ראשונית, הדבר הראשו	 שעשיתי עליו זה גוגל, על ה

 20זה שהוא הקסי& אותי ובאמת דיבר בגובה העיניי& והיה לי נשמע ב	 אד& ממש נחמד ולא מצאתי 

 21עליו שו& דבר בגוגל ומפה איזה שהיא התקשרות עסקית מאוד אינטנסיבית של שנה וחצי שהובילה 

 22עוד  לקריסה כלכלית שלי, שנדונה בבית המשפט בימי& האלה ותימש0 2014בסופו של דבר בשנת 

 23  כזמ	 רב כי אני נמצא בהלי0 של פש"ר. 

 24  אוקי. אתה יכול לפרט בבקשה איזה עסקי& עשית ע& דודו?  ש:

 25עסקאות נדל"	 למיניה	, ברמה הפרטית, לא ברמה של עסקאות של מיליוני&, אני פשוט   ת:

 26של בעל נכס מגורי&, בודד, מכרתי אותו לפני ההיכרות ע& דוד דגמי, ובשלב  2008הייתי עד שנת 

 27  שנתיי& את כל הכס4 הזה השקעתי אותו אצל דוד דגמי, 

 28  אפשר להגיד רק דודו? אמור דודו.   עו"ד וא	 אמד	:

 29  דודו.   ש:

 30  דודו מהו& סנטר נקרא לו. כ	, בסדר.   ת:

 31  אתה יכול להגיד לי באיזה פרויקטי& השקעת? אתה זוכר?  ש:

 32  זה רלבנטי מבחינת0 כבודה?  ת:
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 1  נו, אבל, חלק מהתיק של  כב' הש' ערקובי:

 2אני לא אכנס לפרטי& של הדברי& כי ה& מתנהלי& בבית המשפט ע& כל הכבוד וזה ג& עצה   ת:

 3שקיבלתי מעור0 הדי	 שלי, הפרויקט שבגינו תבעתי את דוד דגמי ושותפיו דר0 אגב, חשוב לציי	, זה 

 4  בסדר להגיד דוד?

 5  דודו. זה לא כזה מסוב0.   ש:

 6ה הפרויקט שבעקבותיו קרסתי כלכלית, הייתי שות4 שז 32דודו, ורק בנושא של ישעיהו   ת:

 7בעוד מספר פרויקטי& קטני& שבהחלט יש לי טענות והשגות על ההתנהלות שלו אבל מבחינה חוקית 

 8ומשפטית אי	 לי שו& טענה, ספציפית בפרויקט מסוי& אני הגשתי נגדו תביעת גזל הונאה, כל 

 9  פסוק, אני מקווה. הדברי& שקשורי& בעניי	 הזה, ואת זה בית המשפט י

 10  סליחה רגע, זה הלי0 שמתברר עכשיו?  כב' הש' ערקובי:

 11  כ	.    עו"ד קידר:

 12  אני נמצא כרגע, ההלי0 התנהל,   ת:

 13  כי אתה אמרת שאתה בפש"ר.  כב' הש' ערקובי:

 14, דודו כש& כמו בהרבה דברי&, הדר0 שלו, האסטרטגיה שלו, מה 2015ההלי0 נפתח בשנת   ת:

 15שאני כ	 יכול להעיד אני לא צד בעניי	 הזה, לנסות להעיד, לתבוע, השתקה, הפחדה, לדרוש סכומי 

 16' נכנסתי להלי0 פש"ר, היה אמור להיות לנו 17כס4 על מנת שהצד השני יירתע ואני בשנת, בפברואר 

 17', לא הגעתי להסכמות ע& המנהל המיוחד והפש"ר בעניי	 התגמולי&, 17של הוכחות בדצמבר דיו	 

 18אני מאמי	 שאני אזכה בתביעה ולכ	 הוחלט בסופו של דבר בהסכמה, אחרי שנדחתה תביעתו של 

 19' אקבל את הצו הפטר 18דודו ושותפיו, אנשי השוק האפור, והדיו	 התנהל, אני בעזרת הש& בדצמבר 

 20  הראשו	 שאני אעשה אני אפעל נגד דודו בחוק, בבית המשפט ואחדש את התביעה.  שלי והדבר

 21  כשאתה אומר תביעה, אתה מתייחס,   ש:

 22  נגד דגמי ואחרי&.   ת:

 23  דודו.   כב' הש' ערקובי:

  24 

 25  החלטה

     26 

 27  .9הוגש וסומ	 נ/

  28 

 29          , במעמד הנוכחי&.2018באפריל  30ניתנה והודעה היו&, 

________________  30 

 31  ערקובי, שופטתרחל 

  32 
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 1  אז א& אני מבינה את אדוני נכו	, כרגע התביעה הזאת,  כב' הש' ערקובי:

 2  מושהית, קיבלה שיהוי, אני חושב,   ת:

 3  מושהית. היא מעוכבת, יש עיכוב?  כב' הש' ערקובי:

 4היא מעוכבת, אבל נדחתה בקשתו של דודו ושותפיו לביטול התביעה, ג& על ידי המחוזי על   ת:

 5שילה, אפשר לראות את הפסיקה א& יש ל0 בטח גישה וג& השופט של בית המשפט  ידי כב' השופט

 6המחוזי, אני לא יודע א& הוא עדיי	 כבר לא יצא לפנסיה, אזריה נדמה לי, השופט אזריה, בשלו&. 

 7  לפני שנה וחצי. הוא קיבל את עמדת השופט שילה. 

 8  תודה רבה. כ	, בבקשה.   כב' הש' ערקובי:

 9  בי	 דודו לבי	 חברת מיזמי&? או אורב	 בשמה החדש? מה להבנת0 הקשר  ש:

 10. שאני, דודו הוא הבעלי& 2014בזמ	, חשוב להבי	 שאני יכול להתייחס בעדותי עד סו4 שנת   ת:

 11  של חברת מיזמי&, היה לו שות4 בש&, אפשר להגיד דודו זהבי? 

 12  אפשר.   עו"ד קידר:

 13אותו, לא אגיד חלילה, הוא יותר אד& מאוד נחמד, אי	 לי שו& טענה אליו, אבל זה לא   ת:

 14  הביצועיסט , דודו היה הרוח החיה ומקי& החברה והרוח הדומיננטית השיווקית הכספית הניהולית. 

 15  מדוע טענת בכתב התביעה שההתנהלות של דודו ויתר הנתבעי& ש& היתה בריונית?  ש:

 16חשוב שבתחילת  כל, ברגע, חשוב להגיד עוד פע& ואני לא אכנס לתביעה. מה שכ	 רלבנטי  ת:

 17אחוז והייתי שות4 בחברה, השיטה שלו זה  50הדר0 היינו רק שני שותפי&, אני כביכול רכשתי 

 18או  never everלהטביע אות0 במסמכי& ובדברי& משפטיי&, בתחילה היתה חברה פה שנקראת 

ever never . אחרי זה ה	יוסי ח 	19וקמה שהיה לו שות4 אחד שהוא הסתכס0 איתו, קראו לו עור0 די 

 20היא לא היתה מול חברת מיזמי&, זה היה מול  never everהחברה, ההסכ& שלי היה מול חברת 

 21דודו דגמי, הוא קשור בעשרות חברות, ככה הוא מטביע אות0, מבלבל אות0. והייתה לו בשלב 

 22ברחוב ישעיהו שהוא  38מסוי& אני חתמתי איתו ולזה אני כ	 אתייחס, לשותפות של פרויקט תמ"א 

 23התביעה שלי שבפירוש התנאי הבסיסי שלי היה שמר דודו מתחייב להביא הלוואה, אמרתי לו  מושא

 24ידידי, אני לא איזה טייקו	, אי	 לי כס4 של מיליוני& להשקיע בבניי	, אתה אחראי מבחינתי להביא 

 25גור& מממ	 בנקאי בריבית והוא חת& לי על זה. אחרי שנתיי& אחרי שהשקענו בכס4 בהיתר, הוא 

 26לי ידידי אני לא יכול להביא את זה, הוא לא פירט לי למה שכמוב	 עדיי	 יש צו איסור פרסו& אמר 

 27על שמו, אי	 שו& דבר, לא יודע את עברו הנכלולי ואת כל הדברי& האלה. בשלב מסוי& הוא הכניס 

 28שני גורמי& בתור שותפי& שה& בעצ& דיללו את החזקותיי, אחד מה& זה צמד חמד של מלווי& 

 29, ב	 לוז ואלו	 כלפו	, ועוד אד& נוס4 שאי	 לי שו& דבר נגדו זה מר קשתי ז"ל שהוא אבי בתי בריבית

 30הזונות בישראל, שאת זה אני לא ידעתי את הדברי& האלה, ידעתי שב	 לוז וזה יש לה& צ'יינג' ואי	 

 31לי בעיה ע& זה, מהבחינה הזאת, אבל לא ידעתי שהוא הכניס אות& בתור דילווירי בתור בעצ& 

 32הגור& המממ	, לא עשיתי את האחד ועוד אחד, אני במקור אני הייתי ב	 אד& נורמטיבי ע& חשיבה 
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 1נורמטיבית ומאיפה שאני בא, סליחה על הביטוי, לא דופקי& את השותפי& של0, אז כל ההתנהלות 

 2היתה של הסכמה. בשלב מסוי&, כדי לקצר את העדות, הכל רשו& פה בעדות, הוא הפנה את 

 3אחוז בחודש ריבית דריבית או  3שהמממני& השותפי& יממנו את זה בריבית של  האופציה או

 4שתביא כס4 מהבית, כשהוא יודע שאי	 לי כס4 מהבית. עכשיו, אני בתמימותי לא הבנתי את כל 

 5הסיפור הזה וניסיתי למצוא גור& מממ	 אחר חלופי, ניסיתי לעשות את הדבר היותר טבעי מבחינתי 

 6יכולתי לעשות אותו, כדי לצאת מהעסקה הזאת אבל הוא לא נת	 לי לצאת ורציתי לעשות אותו ו

 7אחוז. שהוא אומר לא נת	 לי, אני  25אחוז ואת קשתי ע&  25מהעסקה הזאת, זה השאיר אותי על 

 8לא אומר שהוא הצמיד לי אקדח לרקה שלי, הוא לא נת	 לי עסקית, חשוב להבי	 עוד פע&, הב	 אד& 

 9אד& מאוד מאוד מנוסה בדברי& קונבנציונליי&, האיש הזה הוא איש מאוד הזה, ואני עוד פע&, אני 

 10מאוד ממולח, איש מאוד כריזמטי, אינטליגנט ברמה מאוד מאוד גבוהה בעל כושר שכנוע מדהי&. 

 11הוא כל פע& הולי0 אותי שולל וגר& ושכנע אותי שלמרות שניקח הלוואה בכ0 וכ0, בסופו של דבר אז 

 12מיליו	, זה עדיי	, ונת	 דברי טע& שנראו על פניו מהשפה היבשה  3.5יהיה ל0 מיליו	,  4לא יהיה ל0 

 13  כדברי& הגיוניי&, את הסו4 כולנו יודעי&. 

 14  איפה ואי0 הכרת את דודו זהבי שאמרת קוד&?  ש:

 15בהיכרות באמצעות דוד, באמצעות דודו. בחור נחמד, שקט, סולידי, נחבא אל הכלי&, נראה   ת:

 16י& המקצועיי& של נושאי התמ"א עד כמה שאני יכול לשמש כחוות דעת, לי ב	 אד& שמבי	 בהיבט

 17  אני לא רואה את עצמי. 

 18  מי הביא את ב	 לוז לפרויקט?  ש:

 19  דודו.   ת:

 20  אתה יודע במה הוא הורשע ב	 לוז?  ש:

 21  כ	, זה מצור4, זה היה לאחר,   ת:

 22  במה הוא הורשע?  ש:

 23רי& שיעלו ג& במשפט שלי, וחשוב בהלבנת הו	 א& אני זוכר נכו	. אבל עוד פע&, זה דב  ת:

 24להבהיר שבתביעה שלי ב	 לוז ואלו	 כלפו	 ה& שווי& לגמרי ע& דודו, הוא לגמרי היז& אבי הקנוניה, 

 25  אבל ה& בעצ& האנשי& שאכלו מכספי והפסדתי לה& עסקית כספית את הכס4 שלי. 

 26  אי0 היה קשור יוסי ח	 לעסקאות אית0?  ש:

 27שמופיעה פה שחתמה איתי במקור על  never everיוסי ח	 בראשית הדר0 של חברת   ת:

 28  אחוז מעסקת ישעיהו היה שותפו של דודו באות& ימי&.  50ההסכ& לרכישת 

 29  בחברה הוא היה שות4 או שהיה שות4 בעסקה? אני לא מבי	.   ש:

 30היה שותפו העסקי הוא היה שות4 בחברה, ככל שאני יודע, לא נכנסתי לרש& החברות, הוא   ת:

 31  בחלק מהעסקאות של דודו, שוב לציי	 שיוסי ח	 הוא דודו (לא ברור). 

 32  כול& יודעי& את זה כבר פה.   ש:
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 1מאיפה אני יודעת? אני לא מכירה את האנשי&. אתה ג& כל פע& אומר שוטה חובל   כב' הש' ערקובי:

 2  כאילו אני אמורה להכיר את אדו	 שוטה חובל. סליחה. 

 3  יו& שהוא יבוא להסכי& להעיד בסו4 אז גבירתי תכיר את כל הדברי&. ב  עו"ד קידר:

 4  בעזרת הש&.   כב' הש' ערקובי:

 5  בכתבות. בתצהירי&.   עו"ד קידר:

 6אני לא קוראת עיתוני&. מה שאני קוראת אני לא זוכרת, בחייכ&, יש לי תיק, מה   כב' הש' ערקובי:

 7  ני הנחות. שיש בתיק יש בתיק, תשימו לב, בסדר, אל תניחו כל מי

 8  זה בתיק. איזה עוד גורמי& עברייני& או מפוקפקי&,   עו"ד קידר:

 9אני מבקש שההדרכה הזאת תיפסק, העד בלאו הכי שמח להאשי& כל אחד בכל   עו"ד וא	 אמד	:

 10מיני האשמות בלי שו& בעיה, אבל שחברי לפחות, גורמי& עברייני&? תשאל על אנשי& שיגיד מה 

 11  שהוא רוצה, מאוד קל ע& הדבר הזה ע& שמות תואר. 

 12חדד, איזה גורמי& אני אחדד למרות שאני לא בטוח שזה יהיה מקובל על חברי אבל אני א  ש:

 13שאתה סבור שה& גורמי& עברייני& או מפוקפקי& עוד חו� מאלה שהזכרת היו קשורי& בפרויקטי& 

 14  שהיית מעורב בה&?

 15לא, לא יודע, הוא הסנגור, שיעיר לי הערות, אני לא באתי פה דר0 אגב א& אפשר הערת   ת:

 16ו לפני מספר ימי&, אני לא ביניי&, לא ביקשתי להעיד פה. קיבלתי צו מבית משפט וקיבלתי אות

 17מפחד מדודו ואני בהחלט אשמח לבוא בחשבו	 ע& דודו ולא ע& חברת מיזמי&, אי	 לי שו& דבר ע& 

 18דודו זהבי, דודו מהו& סנטר עשה לי הרבה בעיות ואני אבוא איתו בחשבו	 בדר0 החוק וכל דר0 

 19אני לא מנדב, אי	 לי שו&,  שאני אוכל ואני לא מהאנשי& שמפחדי& מדודו. אני פה כי אני פה. אבל

 20אני לא באתי במגע ע& עברייני& מפוקפקי&, אמרתי עוד פע&, השאלה מה אתה קורא גור& 

 21מפוקפק? אד& שמלווה כספי& בריבית? זה בית המשפט יקבע א& הריבית הזו חוקית, יש אנשי& 

 22יקבע, אני  אחוז בשנה היא חוקית, א& חתמת עליה, אז זה בית המשפט 40שאמרו לי שריבית של 

 23לא, אני לא ב	 אד& שקל להפחיד אותו. אני לא מנסה להגיד, ועוד פע&, אי	 פה שו& דבר מפוקפק, 

 24  הוא היה הרוח החיה ש&. 2014ביקרתי במועדו	 החשפנות שלו, שלפחות עד 

 25  איזה מועדו	 חשפנות?  ש:

 26  מועדו	 הבייבי דול.   ת:

 27  של מי המועדו	?  כב' הש' ערקובי:

 28, אינני יודע מה קורה בארבעת השני& 2014חלט אני מצהיר פה שעד שנת דודו דגמי, בה  ת:

 29האחרונות, היה הרוח החיה במועדו	 החשפנות הבייבי דול בתל אביב. אבל עוד פע&, מבחינתי זה בר 

 30ע& בחורות ששותות ומתפשטות, לא מתקשר לתביעת הדגל שמנהלי& פה וצר לי אולי שאני לא, כ	, 

 31  ביליתי ש&.

 32  נו של דגמי?על חשבו  ש:
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 �1מה זה על חשבונו? לשתות, בהתחשב בקצב של מאות אלפי דולרי& שעברו אני מערי0 ש  ת:

 2אני לא במצב של  2011שקל שתיה בערב בהחלט, אני לא שתיי	 גדול, חשוב לציי	 שמשנת  200

 3  שתייה עקב אירוע רפואי שעברתי. 

 4  כספי& שנתת לדגמי וקיבלת חזרה, ממי קיבלת אות& בחזרה?  ש:

 5  על מה אתה מדבר בדיוק? שהשקעתי בנדל"	?  ת:

 6  שנתת כס4 לדודו וקיבלת בחזרה ממישהו שהוא לא דודו, ממי זה היה?  ש:

 7אתה מדבר על הלוואה שניתנה, על הלוואה קצרת מועד שניתנה, כ	, היה דבר כזה במהל0   ת:

 8  יה צרי0 כס4. , למרות שדודו תמיד היה מצהיר על עצמו בתור אחד האנשי& בישראל, תמיד ה2011

 9  מה זה אחד האנשי& בישראל?  ש:

 10  ככה הוא,   ת:

 11  אחד האנשי& העשירי& בישראל?  ש:

 12  ככה הוא היה אוהב להציג את עצמו תמיד, כזה טיפוס של לייב ודאו	 כזה.   ת:

 13לא, אבל מה זה אחד האנשי& בישראל? חסר ש& איזה ש& תואר. אחד האנשי& העשירי&   ש:

 14  בישראל? אחד האנשי& העניי& בישראל? 

 15עשירי&. אני מציג את זה, שאלת אותי שאלה ואני עונה עליה, אתה מכוו	 לדבר ספציפי ואני   ת:

 16נה אלי בבקשה להלוואה הוא פ 2011מבי	 למה אתה מתכוו	, אי	 לי מה להסתיר, מתי שהוא בשנת 

 17קצרת מועד, שעוד פע& תבי	 שכספי& שיש לי זה כספי& מפק"מ שיש לי באותה תקופה כי אני כבר 

 18די ממונ4 בעסקאות נדל"	 שלי, זה לא שאני איזה, ובעברי, בעבר נתתי לו הלוואה לתקופה של יותר 

 19לחבר אני לא מכיר את מחודש והבחור נסע לתאילנד ולא שיל& לי בכלל, כמו שאני נות	 לחבר, 

 20המושגי& האלה ריבית, ריבית זה סוג של בנק, ואני לא בנקאי, נתתי לו בעבר הלוואה אפילו יותר 

 21גדולה והוא החזיר לי אותה. כס4 שהועבר לעור0 די	 בש& ברו0 אדלר, אני חושב ששמו, שעושה 

 22מע לא נראה לי הרבה עסקי& ע& מר דודו, ואחרי שנה ביקש ממני עוד סכו& רק אמרתי לו תש

 23הסידור הזה, מה ג& שהוא אמר שזה יהיה לחודש, לא נראה לי הסידור, אתה נוהג הרי לשל& ג& 

 24ימי& בזה של0, בוא  10 –ריביות מאוד גבוהות והוא הציע תשמע אתה ג& ככה מבלה פע& בשבוע 

 25י דול ובמש0 אני את	 ל0 משהו מ(לא ברור) אני אזרוק ל0 איזה ריבית מסוימת מהרווחי& שלי בבייב

 26חודשי& עד שהוא החזיר, שכביכול הוחזרה ההלוואה שלמעשה לא הוחזרה, הכס4 הזה נשתל  4

 27לפרויקט בישעיהו קיבלתי כביכול ריבית באמצעות המנהל של אותו מועדו	 בש& הבייבי דול. זה 

 28  היה לתקופה מאוד מאוד קצרה. 

 29  אי	 לי יותר שאלות. תודה.   ש:

 30  דית. בבקשה עור0 די	 וא	 אמד	. חקירה נג  כב' הש' ערקובי:

  31 

 32  העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד וא	 אמד	: 
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 1מר גזית, אתה נפגשת ע& עור0 די	 של גברת שפורר לפני הישיבה הזאת? פע& ראשונה   ש:

 2  שאתה רואה אותו?

 3  שוחחתי איתו בטלפו	 לפני הזימו	 לעדות.   ת:

 4  אתה העברת לה& איזה שה& מסמכי&?  ש:

 5   ממש לא.  ת:

 6  מאיפה יש לה& את כתב התביעה?  ש:

 7  מאיפה אני יודע? ממש לא יודע.   ת:

 8  זה לא מפתיע אות0 שה& הגישו אותו?  ש:

 9מפתיע אותי מאוד, אבל א& יורשה לי להגיד, אחרי שמהלכי& שאני מבלה בכמה שני&   ת:

 10א האחרונות בבתי משפט כבר לא הופתעתי מדברי& מסוימי& אבל אני מצהיר חד משמעית שזה ל

 11  הגיע ממני ושעד לפני מספר ימי& לא שמעתי את עמוס, עור0 די	 עמוס, ע& עמוס דיברתי בטלפו	. 

 12  ע& גברת שפורר אתה שוחחת אי פע&?  ש:

 13שוחחתי לא, פניתי אליה בהחלט, פניתי אליה באמצעות המסנג'ר, אני חושב אבל שהיא לא   ת:

 14הוסר הצו פרסו&, אני חושב שזה  2013הגיבה לי ברגע שעלה נושא, ברגע שפורס& לראשונה בשנת 

 15הישג עיתונאי מאוד מאוד חשוב, זה ג& הסיבה בי	 היתר, למרות שלא קל לי, שאני פה, מה שהיא 

 16עשתה ושמתנהל נגדה תביעה, להערכתי מה שמתנהל. לגבי העניי	 לא דיברתי איתה, פניתי אליה 

 17	 אחרי שהתקבלה כנגדה תביעת באמצעות המסנג'ר, ניסיתי לחזק אותה אחרי וא& אני זוכר נכו

 18  ההשתקה של מר דודו או חברת אורב	. 

 19  עכשיו, אתה מ	 הסת&, את המונח תביעת השתקה מאיפה לקחת?  ש:

 20אני חושב שזה, לא יודע, לי זה נראה, לי, שתחשוב עוד פע& שכאילו מנסה לכוו	, אז אני   ת:

 21מנסה לעשות לי שנתיי& ולא  נות	 את האפשרות לא לענות, לי זה נראה טבעי כי זה מה שהוא 

 22  מצליח כל פע&, הוא לא מוותר. 

 23  עכשיו תראה, לאט, לאט,   ש:

 24  הכל בסדר, אני פה.   ת:

 25  ויש לה הרבה נספחי&.  9אתה הגשת תביעה ועכשיו הוגשה לבית המשפט נ/  ש:

 26  אתה יכול לפנות לעור0 די	 שלי לגבי זה.   ת:

 27  נספחי&.  19כתוב שיש בה   ש:

 28  אי	 לי מושג.   ת:

 29  אי	 ל0 מושג? אני יכול להראות ל0.   ש:

 30  אתה שואל אותי שאלה,   ת:

 31ב' , נספח  1זה לא בחינה, זה ספרי& פתוחי&, תסתכל רגע, תית	 לי לעזור ל0 ברשות0, נספח   ש:

 32  , ותאמי	 לי, אני אומר הכתב התביעה המלא הוא כל הנספחי&, נכו	?4, נספח 3, נספח 2ג', נספח  1
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 1  & אני יוצא מהנחה שיש נספחי&. א& רשו& שיש נספחי  ת:

 2יפה, אמור לי בבקשה מתי נית	 נגד0 צו הכינוס בפשיטת הרגל? ממתי אתה לא יכולת לנהל   ש:

 3  את התביעה של0 בעצמ0?

 4ממה שאני יודע בדיעבד, אני יכול להגיד ל0 ממתי התקבל צו הכינוס שלי, מחודש פברואר   ת:

 5'. אבל עוד קוד& לכ	, זאת אומרת יש לי עור0 די	 שכביכול הנחה אותי והוא אחראי והוא 17

 6הכתובת המקצועית לכל האישורי& האלה, אני לא עור0 די	, היה לי עור0 די	 עומר ניר עוד ואני חייב 

 7	 שבתצהיר שלי בבית המשפט הצהרתי על התביעה כנגד דודו ואחרי& ובעת החקירה או לציי

 8הפגישה ע& המנהל המיוחד הראשונית שהייתה הרבה הרבה, חצי שנה לפחות כביכול המועד של 

 9הדיו	 של ההוכחות, מר בטרו	 שהוא המנהל המיוחד שלי, ידע על הדברי& וא& בכלל היה צרי0 לכוו	 

 10  כבר יודע מה השאלה של0, זה לא היה תלוי בי אדוני.  את הדברי&, אני

 11  תחכה בסבלנות לשאלות, אל תנחש. עכשיו, מר לוי ולרר הגישו כתב הגנה בתביעה של0.   ש:

 12  מי זה מר לוי?  ת:

 13  אתה מכיר את דודו.   ש:

 14  אז תגיד דודו.   ת:

 15  בסדר, דודו לא הגיש כתב הגנה,   ש:

 16  נכו	.   ת:

 17  ג& לחברי עותק. כתב ההגנה של עד. אני מבקש להגיש אותו, יש  ש:

  18 

 19  החלטה

     20 

 21  . 1מוגש ומסומ	 ת/

  22 

 23          , במעמד הנוכחי&.2018באפריל  30ניתנה והודעה היו&, 

________________  24 

 25  רחל ערקובי, שופטת

  26 

 27  , אבל עור0 די	 וא	 אמד	 אני סומכת עלי0 שאתה תבדוק. 1אני מסמנת ת/  כב' הש' ערקובי:

 28י גרוע נתק	, זה רק מספור. עכשיו, אני מבי	 שעורכי הדי	 של הנתבעי& במקרה הכ  עו"ד וא	 אמד	:

 29  ביקשו לסלק את התביעה על הס4 וניתנה החלטה שדוחה את הבקשה הזאת. 

  30 

 31  החלטה

     32 
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 1  . 2הוגש ומסומ	 ת/

  2 

 3          , במעמד הנוכחי&.2018באפריל  30ניתנה והודעה היו&, 

________________  4 

 5  רחל ערקובי, שופטת

  6 

 7  שקל כל אחד א& אני לא טועה, אבל לא משנה.  1000כ	. וחטפו ג& הוצאות על הדר0.   ת:

 8עכשיו, כשאתה אומר עיכבו וכו' וכו' , אתה מתכוו	 שהטביעו אותי, זו הבקשה לסילוק על   ש:

 9  הס4? היא אותה הטבעה?

 10  בי	 היתר.   ת:

 11ו כתב הגנה סוג אתה מבחינת0 לא היית זה שהגישו בקשה כנגד התביעה של0 כמו שהגיש  ש:

 12  של מהל0 משפטי לגיטימי?

 13יכול להיות, יכול להיות מהל0 משפטי, לא מהל0 ענייני אבל מהל0 משפטי לגיטימי, ועוד   ת:

 14  פע&, אני לא משפט	. 

 15  זה נכו	. אני מבי	 שאתה עוד לפני שהגשת את התביעה הגשת בקשה לפטור מאגרה, ונדחית.   ש:

 16אני רק אגיד במשפט כדי להכניס את לקונטקסט  נדחיתי כ	 בסבירות, לא שבאמת א&  ת:

 17הנכו	, באותה תקופה באמת הייתי בהתרסקות כלכלית טוטאלית וסכו& כמו סכו& האגרה הוא היה 

 18  אל4 זה אותו דבר מבחינתי.  20או עשרת אלפי& או  18סכו& דמיוני, יכלת להגיד 

 19  עכשיו תראה,   ש:

 20רק לכבודה, א& הנושא הזה עלה, הסיבה  לצערי לא, דר0 אגב, הסיבה, א& אפשר להגיד  ת:

 21שלא קיבלתי את הפטור היה בגלל טעויות טכניות של עורכי הדי	 שלי ולא בגלל דרישת המהות, 

 22  אמר את זה ג& הרש& בעצמו. 

 23הא& אתה הגשת, על פי החלטה של כבוד השופט אלקלעי, היית אמור להגיש את תצהיר   ש:

 24כול להראות ל0. הוא סיי& את ההחלטה הוא אמר שהוא , אני י�1.12.2016העדות הראשית של0 ב

 25  לא מסלק את התביעה על הס4, 

 26  אתה מדבר על התכתובת האחרונה?  ת:

 27לא, תקשיב טוב, ההחלטה של כבוד השופט אלקלעי בעניי	 של0 בשאלת סילוק על הס4   ש:

 28  . 1.12.16ובסו4 ההחלטה הוא כתב התובע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו עד יו& 

 29אני מודה שלא עברתי על זה, יש לי עור0 די	, חבל שלא זימנתי אותו לעדות, קוראי& לו   :ת

 30  עומר ניר עוד. א& זה רשו& זה רשו&. 

 31  השאלה, למה לא הגשת תצהיר עדות ראשית? זה היה הרבה לפני שהוצא ל0 צו כינוס.   ש:
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 1זמני& של א4 אחד קוד& כל הגשתי את כל התצהירי&, עוד פע&, אני לא עובד לפי לוח ה  ת:

 2מלבד העור0 די	 שלי, בשביל זה הוא מקבל כס4, מתי שעורכי הדי	 שלי פנו, א& ה& זכו ל(לא ברור) 

 3עורכי הדי	 שלי ביקשו באותה תקופה ארכה שזה דבר שנהוג על מנת להגיש את התצהיר והגשנו את 

 4. אי	 מצב שאי	 התצהיר, כל התצהירי&, כל הדברי& שלי, הכל מופיעי& בתו0 תיק בית המשפט

 5תצהיר שלי, יכול להיות שאתה מגיש פה דבר, אי	 מצב שאי	 תצהיר שלי שקשור לתביעה ובשנת 

 6' לא היה רלבנטי, אנחנו מדברי& פה על שנה וחצי אחרי, אז בוא תדייק בתאריכי& ולא 16דצמבר 

 7שיי& לפני ', יותש משנה מחוד17תנסה לבלבל את בית המשפט, אני נכנסתי להלי0 פש"ר בפברואר 

 8  הדברי& שאתה מדבר עליה&. 

 9  א& אתה ש& לב, השאלה הראשונה ששאלתי בדיוק כדי לוודא את העניי	 הזה.   ש:

 10  יפה, אז מיצינו את הנקודה הזאת.   ת:

 11  . �2.2017ו 1.2.16חודשי&,  3מתי נכנסת להלי0 פש"ר, זה לא שנה וחצי, זה   ש:

 12  בסדר, אבל הגשתי הכל, הכל הוגש.   ת:

 013 נאמ	 בהלי0 פשיטת הרגל וטיב& של נאמני& זה שה& רוצי& כמה שיותר כס4 מונה ל  ש:

 14  לקופה של כינוס הנכסי&. 

 15  מ	 הסת&.   ת:

 16עכשיו, אני מבי	 שמנהל המיוחד של0 החליט לא להמשי0 בתביעה, הבאת אותו לעור0 די	   ש:

 17  ניר עוד, ואת עור0 די	 ניר עוד אליו, 

 18  אתה קובע.   ת:

 19  לא, אני שואל.   ש:

 20  אז תבהיר שאתה שואל.   ת:

 21  לא, אני נות	 ל0 תרחיש ואתה יכול לתק	 אותי.   ש:

 22  אני כבר קוטע ל0 את התרחיש.   ת:

 23  תודה. דבר חופשי.   ש:

 24 700לא, תשאל את השאלה של0. תשאל שאלה ספציפי. המונה עובד פה , בסו4 זה יהיה   ת:

 25  שקל הוצאות. דבר איתי. 

 26  להמשי0 בתביעה.אני מבי	 שהמנהל המיוחד לא הסכי&   ש:

 27  לא.   ת:

 28  אני מבי	 שאתה ניסית לשכנע אותו כ	 להמשי0 בתביעה.   ש:

 29  ג& לא.   ת:

 30  ג& לא?  ש:

 31  א& כבודה, אגב, אני,   ת:

 32  דבר חופשי.   ש:
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 1לא, לא פה, אני אגיד ל0 מה שאני רוצה להגיד כי התובעי& ניסו לדעת מה המניעי& פה   ת:

 2ושופט שלו& זרק אות& מהאול& ואמר לה& חכו שמר גזית יצא מההלי0, אני אקבל את צו ההפטר, 

 3  אתבע אתכ&, הכל בסדר, לא קרה שו& דבר, מה שקרה, 

 4  אתה מדבר הרבה ועונה מעט.   ש:

 5  מדבר, אתה מנסה לערבב אותי בתיק הזה. אני מדבר וג& אתה   ת:

 6  אני מנסה להבי	 למה המנהל המיוחד לא הסכי& להמשי0 בתביעה,   ש:

 7מי קובע א& ממשיכי& את התביעה? אני חושב שמגיע לי כס4 ממר דודו ומשותפיו לשוק   ת:

 8כבודה האפור ולעסקי הזנות, זה מה שאני טוע	, ואני אמרתי, ה& הציעו לי הצעה עסקית מסוימת, ו

 9 3 2 1יודעת שבית המשפט בסופו של דבר זה מסחרה וכמו שאמרת שהוא רוצה להוציא כס4, עשיתי 

 10, תודה רבה, אי	 עסקה, זכותי לא להגיש את התביעה, תודה, אני רוצה את כל הכס4 ממר דודו, ואני 

 11  שני&.  5אקבל את כל הכס4, זה הפנסיה שלי. אי	 לי שו& לח�, עוד שנה ועוד 

 12  לא הבנתי.   ערקובי: כב' הש'

 13  את התשובה לא הבנתי, השאלה היתה פשוטה.   עו"ד וא	 אמד	:

 14כ	, אתה מאוד אינטליגנטי, אנא בטוב0 תוכל להסביר למה המנהל המיוחד לא   כב' הש' ערקובי:

 15  הסכי& להמשי0 את התביעה? אני לא הבנתי אות0, המנהל הציע ל0 עסקה?

 16תפקידו לגבות כס4, אני כרגע באר יבשה ויבשה,  לא, המנהל המיוחד כמו שאמר המכובד,  ת:

 17כלו& לא יראו ממני וה& יודעי& את זה, יש לה&, הצעתי לה& הצעה, אמרתי הנכס התיאורטי 

 18היחידי שיש לי ביד זה זכויות התביעה שלי נגד דודו ואחרי&. עכשיו בואו נדבר. ואז אמר לי מנהל 

 19ה, ולא הגענו להסכמה או מה אני מוכ	 לתת, המיוחד מה הוא רוצה ואני אמרתי לו מה אני רוצ

 20  בתיאוריה הרי, זו הסיבה כבודה. אז אני מצהיר עליה ואני פה בבית משפט. 

 21  לא הגיעו להסכמה.   כב' הש' ערקובי:

 22  לא הגענו להסכמה כלכלית לגבי,   ת:

 23  ת	 לי לפחות לשאול את השאלות.   ש:

 24ילו לנסות להרגיז אותי? לא תרגיז אתה שואל, אמרתי ל0 את התשובה, מה אתה רוצה? כא  ת:

 25  אותי. זו התשובה. 

 26בהלי0 פשיטת רגל לא החייב מחליט לעשות בזכויותיו הכלכליות, אלא בגלל זה בדיוק   ש:

 27  ממני& לו נאמ	, מישהו שיהיה ממונה על זכויותיו וחובותיו, 

 28  לענות ל0? אני יודע מה אתה רוצה להגיד.   ת:

 29  , נחכה לסו4, רגע, אל תענה לי, בסדר, תענה  ש:

 30  הוא ממלא אותי ואני חסר, יש לי הפרעת קשב,   ת:

 31  זה פופולרי.   כב' הש' ערקובי:

 32  תהיה ענייני, דבר, אני כולה עד פה, דבר, תתחקר.   ת:
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 1  אתה רוצה לענות או לא רוצה לענות?  ש:

 2  אני רוצה, אבל באמת תתחשב בהפרעת הקשב שלי.   ת:

 3  אני מתחשב בהכל ואני שואל אות0 לאט בקצב הכתבה,   ש:

 4  כמו שאתה מדבר ע& דודו, כ	.   ת:

 5בהלי0 פשיטת רגל הנאמ	 לא שואל את החייב, את פושט הרגל, הא& לממש או לא לממש   ש:

 6נכסי& מסוימי& או אי0 לעשות את זה, א& הוא חושב שיש תביעה טובה ואפשר לגבות כס4, הוא 

 7  וגובה את הכס4.  הול0 מנהל את התביעה

 8  טוב, הבנתי, אני יכול לענות ל0?  ת:

 9  כ	, אולי תענה, אני יכול לענות ואז לא עונה.   ש:

 10אני עונה ל0, מה לעשות, הראש של0 עובד לאט. תקשיב, הוא צודק, א& היה לי, אני אסביר   ת:

 11ותו, בעברית פשוטה, א& כבודה היה לי בית שאפשר לממש אותו, המנהל לא שואל בא ומממש א

 12נקודה, נכו	? א& היה לי אוטו הוא היה מממש אותו, מה יש פה? יש פה תביעה שעל מי מבוססת 

 13  אדוני הפרקליט המכובד? עלי ועל העדות שלי. 

 14  העדות של0 לא טובה?  ש:

 15העדות שלי לא תהיה שו& דבר א& אני לא אראה שומ	 על הלחיי& וזו האמת, א& אני לא   ת:

 16הצעתי הצעה דר0 אגב מאוד נדיבה זה לא עניינו בכלל, הצעתי הצעה אראה כס4 אני בהחלט רוצה, 

 17עסקית נדיבה שאי	 לה שו& סיכוי אח ורע לעומת מצב סטטוס רגיל ללא התביעה, לשת4 ברווחי&, 

 18קחי בחשבו	 שיש לי עור0 די	 שעובד בהתנדבות ועובד על אחוזי&, מכירה את הסיפור של הדייסה? 

 19כס4, מצידי שלא יישאר לה& כלו& וזו האמת, והוא יכול לחשוב עליה  נת	 למאיר, נת	, לא נשאר לי

 20א& זה טוב או לא טוב. לא הגענו להסכמות לגבי, עוד פע&, אמרתי לו תגיד לי אתה מחלק מראש את 

 21הצוואה לפני שיש ירושה? וא& אני אפסיד בתביעה? אז אמרתי יש פה סיכו	 שאני לוקח כי אני 

 22ני& לנושא האגרות וכל הסיפור הזה, לגבי תשובת0 הסופית היא לא הייתי אמור להביא את המממ

 23הגעתי להסכמות מכיוו	 שזה לא היה בידיו באופ	 טוטאלי, לא היה לו נכס מוחשי הוא ידע בלעדי 

 24  שמוליק, הוא אמר את זה, שמוליק בלעדי0 אי	 לי תיק. 

 25  א& הבנתי נכו	 את התשובה הארוכה של0,   ש:

 26  ה התשובה. כ	, לגבי השאלה הית  ת:

 27  אתה למעשה איימת, קיבלת, אמרת אני לא אשת4 אית0 פעולה,   ש:

 28  לא.   ת:

 29  אלא?  ש:

 30אמרתי לו אדוני בוא נעשה, הוא רצה את הסכמתי והסכמתי ניתנה בגדר הגבול ההיגיו	, זה   ת:

 31לא ייתכ	, אני לא הול0 למשפט, לא דו	 קישוט, אני לא מנהל משפטי ראווה, אני יש לי עניי	 עסקי 

 32ע& מר דודו, מר דודו מבחינתי הוא נוכל שגנב לי כס4 ואני תובע אותו כמו שאני יודע בבית משפט, 
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 1אבל אני לא הוצאתי מזה תמורה , אני לא מגיש תביעה, נקודה, בטח שהשופט שלא קיבל את 

 2עמדתי, הוא אמר לי א& לא מגיעי& פה, שתבי	, לא היה אמור להישאר לי כלו& בתביעה הזאת, ג& 

 3בט התיאורטי א& אני אזכה בתביעה בצורה המלאה שלה, זה הסיבה האמיתית, אתה יכול בהי

 4  ליפות אותה, לכער אותה, זו הסיבה. 

 5אני שואל אות0 ואתה עונה באריכות רבה, אבל הכל טוב. עכשיו, א& הבנתי עוד פע& מבי	   ש:

 6של האגרה כי את  השיטי	 של תשובותיי0, אתה היית מוכ	 להביא את מי שיממ	 את החצי השני

 7  החצי הראשו	 שילמת בלאו הכי שהגשת את התביעה. 

 8  כ	.   ת:

 9  היית מוכ	 להביא ועדיי	 המנהל המיוחד לא רצה להמשי0 בתביעה?  ש:

 10  הוא הסביר את זה שבע פעמי&. תתקד&. בבקשה אדוני, הוא הסביר.   כב' הש' ערקובי:

 11כל מיני שמות תואר, כ	? שאתה עכשיו, אתה הזכרת כל מיני אנשי& ואתה צירפת אליה&   ש:

 12  אומר ב	 ציו	 לוז הורשע בהלבנת הו	, מאיפה אתה, 

 13  אני אמרתי?  ת:

 14כ	, אמרו ל0 ואמרת כ	. ההוא סוחר זונות, אני שואל ב	 לוז, מאיפה אתה יודע שהוא הורשע   ש:

 15  על הלבנת הו	?

 16האמת שג& דודו אמר לי את זה וג& היתה על זה כתבה בעיתו	 ובאינטרנט באותו זמ	, אתה   ת:

 17  יודע, אני חי את התקשורת, את המדיה. אגב, אני לא, 

 18  אתה קראת בעיתו	.   ש:

 19  ג& בעיתו	, ג& באינטרנט וג& ידעתי את זה דר0 אגב ג& מדודו.   ת:

 20  חוזי& שוני&, נכו	? 10 הבנתי. עכשיו, אתה חתמת ע& הנתבעי& ס0 הכל על  ש:

 21לא זכור לי מספר חוזי&, אבל אני לא יודע למה אתה קורא חוזי&, א& אתה מגדיר הלוואות   ת:

 22  חוזי&.  10במסגרת החוזי&, א& אתה לוקח ע& דודו חתמתי בס0 הכל 

 23  הבנתי. כל פע& באת וחתמת והצגת לעור0 די	?  ש:

 24א' אני לא יכול למשו0 את המסמכי&, �לא, לא, לא הצגתי לעור0 די	 ואחד התנאי& שלה& ש  ת:

 25זה הסיבה ג& שאחד התיקי& בבית המשפט ושאני לא יכול להיות מיוצג על ידי עור0 די	, בכל אופ	 

 26  לא להוציא חומר מהמשרד. 

 27  הבנתי.   ש:

 28  חד משמעית.   ת:

 29  אתה אומר מהמשרד, מהמשרד של מי?  ש:

 30  ר0 די	 של לוז. העו  ת:

 31  העור0 של לוז, אי0 קוראי& לו?  ש:

 32  א& אני זוכר נכו	 עור0 די	 אוחנה. עור0 די	 ליר	 אוחנה א& אני לא טועה.   ת:
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 1  עכשיו, א& הבנתי אות0 נכו	 אתה מבלה במועדוני חשפנות?  ש:

 2  לא.   ת:

 3  אמרת שהיית הרבה פעמי& ש&.  ש:

 4  ביליתי ברגע שזה בחינ& אצל מר דודו.   ת:

 5  בנתי. בגלל שזה בחינ& הלכת? הפעילות ש& היתה לטעמ0?  לא לטעמ0?ה  ש:

 6  לא יודע, שאלה לאיזה, לא היית א4 פע&?  ת:

 7  לא, מודה ומתוודה. אני לא הייתי.   ש:

 8אז כ	, אני לא הייתי אקטיבי מה שנקרא, הייתי יותר בקטע של הבר, לשבת על הבר, לשמוע   ת:

 9ימי&  �10& נשוי אז אתה הול0 פע& בשבוע, פע& במוזיקה, אל תשכח שהייתי באותה תקופה ג

 10  לשתות משהו, לא היתה אינטראקציה מה שנקרא. 

 11לא הרגשת שאתה הול0 למקו& מפוקפק? למקו& לא חוקי? למקו& שמתנהלת בו פעילות   ש:

 12  לא חוקית?

 13לא, דווקא מהבחינה הזאת אני אולי אאכזב את הנשי&, לא, ראיתי פה מקו&, בוא נגיד   ת:

 14& הייתי משל& כס4 כדי להיכנס לש& כי משלמי& כס4 כדי להיכנס לש&, א& זה היתה ככה, א

 15  הבחירה שלי א& זה לא היה חינ&? התשובה היא לא. ממש לא. 

 16  זהו?  כב' הש' ערקובי:

 17  אני מאוד מודה ל0.   עו"ד וא	 אמד	:

 18  תודה. חקירה חוזרת אי	.   כב' הש' ערקובי:

  19 

 20  החלטה

     21 

 22שישול& על ידי הנתבעת בשלב זה מתו0 הכספי&  5 300ד על ס0 אני פוסקת את שכר טרחת הע

 23  שהופקדו בקופת בית המשפט. 

  24 

 25          , במעמד הנוכחי&.2018באפריל  30ניתנה והודעה היו&, 

________________  26 

 27  רחל ערקובי, שופטת

  28 

 29  תודה רבה. יש לנו עד נוס4 שהגיע אני רואה? מי?  כב' הש' ערקובי:

 30  איציק אמסל& ויש כמה עדי& שלא מגיעי& אז אולי יהיה לי זמ	 להתקשר,   עו"ד נווה: 

 31  אי	 שו& בעיה גבירתי לעשות הפסקה, אחרי העד, לפני העד הזה.   עו"ד וא	 אמד	:

 32  אז בואו נשחרר את העד הזה כי אני מבינה שג& הוא יהיה קצר, נכו	?  כב' הש' ערקובי:
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 1  יהיה קצר.   עו"ד וא	 אמד	:

 2  תתקשרו אלי, תפסיק את ההקלטה רגע.   :כב' הש' ערקובי

 3  (המש0 הקלטה) 

 4  עור0 די	 קידר.  כב' הש' ערקובי:

  5 

 6העד, מר איציק אמסל&, לאחר שהוזהר כדי	 לומר אמת, משיב בחקירה ראשית לשאלות עו"ד 

 7  קידר: 

 8  מר אמסל&, תספר לנו בבקשה על הקשר של0 לחברת אורב	.   ש:

 9איזה שהיא עסקה להיכנס לשותפות לעסקה דר0 הוצע לנו  2013כ	. להערכתי בשלהי   ת:

 10  הרואה חשבו	 שלי, מר יואב (לא ברור) ומש& הקשר. 

 11  שמה הקשר?  ש:

 12אחוז,  25הצעה היתה להיכנס שותפות או השקעה בהרברט סמואל, חלק שהוקצה לנו היה   ת:

 13 25ו ע& כמוב	 נפגשנו, תיארו לנו את העסקה, סוג של משא ומת	 שכיח ובסו4 נכנסנו בחברה משלנ

 14  אחוז. 

 15  שאתה אומר אנחנו נכנסנו למי אתה מתכוו	?  ש:

 16אנחנו נכנסנו זו חברה שהוביל אותה, חברה חדשה שהוביל אותה בש& שמלר, הוא הרואה   ת:

 17  אחוז.  25אנשי& חברנו יחד להשקעה של  3חשבו	 שלנו שהיה חלק מהשותפי& יחד ע& עוד איל	, 

 18  כמה כס4 השקעת& בפרויקט?  ש:

 19  מיליו	 שקל.  18זכרוני בער0 למיטב   ת:

 20  מיליו	 שקל? 18מה קנית&? מה קיבלת& בשביל   ש:

 21  רבע מזכויות המגרש.   ת:

 22  רבע מהזכויות במגרש.   ש:

 23  במגרש.   ת:

 24  ומה היית& אמורי& לקבל אחרי הפרויקט או בחזרה?  ש:

 25  אחוז מכל מה שהיינו בוני& ש& בהנחה א& היינו בוני&.  25  ת:

 26  להוסי4 עוד כס4 אחר כ0 לבניה?היית& אמורי&   ש:

 27  לבניה.   ת:

 28  כמה היית& אמורי& עוד להכניס לפי הערכת0?  ש:

 29  לא הגענו לש&.   ת:

 30  מיליו	 שקל,  �18הגעת ל  ש:

 31קנינו את חלקנו במגרש, היה הלי0 של תב"ע, תוכניות, מול עיריית תל אביב, הגדלת  18  ת:

 32זכויות, הלי0 די ממוש0 בעיריית תל אביב, היה לנו ש& ג& עסקאות די מורכבות של מגרשי&, חלק 
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 1ניסינו לפנות, חלק פינוי בינוי, בתהלי0 הארו0 הזה כמו שאתה יודע בנדל"	 באר� הגענו לידי מכירת 

 2  מגרש בסיכומו של דבר. ה

 3  מי מכר את המגרש?  ש:

 4  החברה, מיזמי&.   ת:

 5  אורב	 מיזמי&.   ש:

 6  אני לא יודע מה הקשר של אורב	 אבל מיזמי&,   ת:

 7  אורב	 ומיזמי& זה אותה חברה.   ש:

 8  מיזמי& בחו4 תל אביב, משהו כזה.   ת:

 9  כשהכירו ל0, שרואה החשבו	 של0 מכיר ל0 את הפרויקט, ע& מי נפגשת?  ש:

 10  הפגישה הראשונה היתה סמו0 לפרויקט, נפגשנו ע& דודי לוי,   ת:

 11  פה הוא מכונה דודו.   ש:

 12דודו יחד ע& יאיר סגל שיאיר סגל זה שפנה ליואב טננבאו& ושניה& הציגו לנו את הפרויקט,   ת:

 13  ע& שניה& ניהלנו משא ומת	 שבסיכומו של דבר נכנסנו. 

 14  ?2013זה היה בשלהי   ש:

 15  י, אמצע סו4. ' למיטב זכרונ13  ת:

 16  מה היה מעמדו של סגל בחברה? בפרויקט?  ש:

 17ע& סגל שא& אני לא טועה זה היה  50 50אנחנו נכנסנו לחברה משותפת ע& סגל, היינו   ת:

 18  אחוז במיז&, בסיכומו של דבר,  50הרברט על הי& משהו כזה, ואנחנו יחד ע& סגל קנינו 

 19של מיזמי&? כשאתה אומר  �SPCל אחוז במיזמי&? אתה מתכוו	 50אתה אומר קנית&   ש:

 20  מיזמי& לאיזו חברה אתה מתכוו	?

 21  החברה שאחזה במגרש.   ת:

 22  חברת הפרויקט?  ש:

 23  חברת הפרויקט.   ת:

 24  איזה זכויות היו לדודו במגרש בעסקה?  ש:

 25  אחוז שהיו ש&,  �50אי	 לי מושג אבל הוא היה שות4, ה& היו הצד של ה  ת:

 26  אחוז.  50שני הצדדי& היו   ש:

 27יודע על חלקי, החלק השני זה דודי ע& לא מעט שותפי& זה מה שאני יודע ולא הכרתי  אני  ת:

 28  את הזהות  של כול&. 

 29אחוז זה חברת הרברט על הי& שבה ל0 יש חצי ולסגל  50רק רוצה לראות א& הבנתי נכו	,   ש:

 30  אחוז הקבוצה של דודו.  �50יש חצי ו

 31  נכו	.   ת:

 32  בקבוצה של דודו?והא& ידוע ל0 א& לסגל ג& היה חלק   ש:
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 1  למיטב ידיעתי לא, הוא היה בחלק שלנו.   ת:

 2  הא& ידוע ל0 מה טיב הקשר בי	 סגל ובי	 דודו? מה היה טיב הקשר אז?  ש:

 3  אתה צרי0 משהו מילולי,   עו"ד וא	 אמד	:

 4  מי שחש4,   ת:

 5  הפרצו4 שעשית לא נקלט בפרוטוקול.   עו"ד וא	 אמד	:

 6  אי0?  ת:

 7  עשית לא נקלט במילי&. הפרצו4 כמו ש  עו"ד וא	 אמד	:

 8  הוא חושב.   ש:

 9מי שהכיר לנו את דודו, בעצ& הקשר היה יואב טננבאו&, סגל, דודו. אנחנו היינו בחלק של   ת:

 10  סגל, מה טיב היחסי& או מה, אי	 לי מושג. 

 11  כשאתה משקיע בפרויקט אתה, מה אתה רוצה לדעת על היכולות של השותפי& של0?  ש:

 12  א' יש שני דברי& חשובי&, הלוקייש	, הזכויות של המגרש וללא ספק ג& השותפי&.   ת:

 13  מה נאמר ל0 או מה הוצג בפני0 לגבי השותפי& של0 מקבוצת דודו?  ש:

 14ידעתי שיש ש& כל מיני שותפי&, חלק& היו מכרי& של יואב, כנראה שמש& התחיל הקשר,   ת:

 15א הכרתי אות&, דודי עשה לי רוש& של בחור חלק& חרדי&, חלק& סת& שמות שאני באופ	 אישי ל

 16מבי	 נדל"	, יודע לנהל עסקי&, יאיר סגל כמוב	 ג& הבנו את הרקע והיכולות שלו והאמת היא שחוות 

 17  הדעת של יואב שהביא אות& כי יואב היה חלק מהשותפי& של דודו, אולי טיפ טיפה את יאיר סגל, 

 18  מי קיד& בפועל את הפרויקט?  ש:

 19נה היתה לנו מעורבות יותר גדולה, מהצד שלה& כמוב	 דודו סגל ויואב, אני בשנה הראשו  ת:

 20ויואב. במסגרת אות& הבנות של שותפות, לקחתי על עצמי את כל הקשר של המימו	 והקשר ע& 

 21הצלחנו להשיג מימו	 לעסקה, ש& קצת יותר למדתי  2014הבנקי&. נדמה לי שלקח לנו שנה, בסו4 

 22  על איכות האנשי& בקבוצה. 

 23  תסביר, לא הבנתי.   ש:

 24לא תיארתי לעצמי את הקושי בהשגת המימו	 לפרויקט לאור זהות האנשי&, דודו, היתה   ת:

 25בעיה להשיג מימו	 ואחד מהתנאי& של הבנק שלי, של הקשר שלי ע& הבנק שהשגתי את המימו	 

 26  התנאי היה שדודו לא יהיה חלק מהעסקה. 

 27  איזה בנק זה היה?  ש:

 28  לאומי.   ת:

 29  למה.  תסביר  ש:

 30  אני מניח העבר או המעשי& של דודו בעבר, הבנקי& לא רצו לקבל אותו.   ת:

 31  אתה יודע א& זה רק העבר או רק ההווה.   ש:

 32  העבר, מה שקראתי בעיתו	 ובאינטרנט, מה שהיה ידוע לי היה ידוע ג& לה&.   ת:



  
 

  
  יפו �בית משפט השלו� בתל אביב 

  אורב� נדל"� י.ד. בע"מ נ' שפורר 22755�06�14 ת"א
  

  2018אפריל  30  

  

 122

 1  מי היו הדירקטורי& בחברת הפרויקט?  ש:

 2ני& ולא הייתי ברזי הפרטי& בתו0 העסקה, מי האמת היא שאני לא ניהלתי את העניי  ת:

 3  שהעביר את הקבוצה שלנו זה יואב טננבאו&, כל מה שאני יודע לספר זה מהמעגל השני והשלישי. 

 4האחוזי& שהיו ל0 בפרויקט, שהיו לקבוצה של0, התחלקו בתו0 הקבוצה שליש שליש   ש:

 5  שליש?

 6  לא.   ת:

 7  רוב האחוזי& של0?  ש:

 8  שלי ושל יואב.   ת:

 9  משפחת חובל מתי הכרת?  ש:

 10  מעול& לא שמעתי.   ת:

 11  לא מכיר. מתי הכרת את יוסי ח	?  ש:

 12  לא מכיר.   ת:

 13  לא מכיר. שי חובל?  ש:

 14  לא מכיר.   ת:

 15  שוטה חובל?  ש:

 16שוטה בהיותי בענ4 למשהו בפיקוח בעיריית תל אביב אז התשובה היא שאני מכיר, אבל לא   ת:

 17  בקשר לעסקה. 

 18  לא בקשר לעסקה?  ש:

 19  לא.   ת:

 20  חברת די. שי בלו סי, מכיר?  :ש

 21  לא מכיר.   ת:

 22  באיזה שלב יצאת& מהפרויקט?  ש:

 23  . �2016להערכתי העסקה נחתמה ב  ת:

 24  את& יצאת& בסו4? לפי מה שאתה אומר,   ש:

 25  , 2013מה זה בסו4? נכנסנו בסביבות   ת:

 26  שג& אורב	 יצאה.   ש:

 27  העסקה נמכרה על ידי חברת הפרויקט.   ת:

 28  אוקי. בכמה מכרת&?  ש:

 29  משהו כזה. פלוס מינוס. אבל זה בער0 המספר. 168א& אני לא טועה   :ת

 30  מיליו	 שקל?  ש:

 31  מיליו	 שקל.   ת:

 32  נגיד. cash on cashאתה יודע להגיד כמה רווח עשית& פה או כמה היה ההחזר שלכ&   ש:
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 1  ממש לא יודע לעשות את החשבונות, היו הוצאות מימו	, תכנו	.   ת:

 2  יו	 שהשקעת?מיל �18אבל קיבלת יותר מ  ש:

 3  בוודאי.   ת:

 4אחרי שאמרת שהבנקי& סירבו לתת מימו	 או התנו מת	 מימו	 ל0 היה בעיות ע& העניי	   ש:

 5  הזה?

 6באופ	 אישי מה שהפריע לנו לנהל את עניי	 המימו	 אני מניח שזה השלי0 ג& באופ	 אישי, לי   ת:

 7  לא היתה בעיה להיכנס ע& דודי, ידעתי את הרקע, לא הבנתי את גודל העוצמה. 

 8מה זה גודל העוצמה? לא הבנתי. בוא נדבר במילי& פשוטות, אני לא יודע למה אתה מתכוו	,   ש:

 9  מש ספציפי. אז פשוט תדבר איתי מ

 10שנה  30טרו& כניסה לעסקה קראנו על דודי באתרי האינטרנט מה שכול& חשופי&, אני   ת:

 11בעסקי& ולא היה לי ניסיו	 בדברי& האלה, לא לקחנו לא יואב ולא אני בחשבו	 את התייחסות 

 12  המערכת הבנקאית לסיפור שכזה, זאת הכוונה. 

 13  מי בסו4 נת	 ליווי בנקאי לפרויקט.   ש:

 14  יה, לא הגענו לכדי ליווי, היה את מימו	 הביניי& שאני השגתי מבנק לאומי.  לא ה  ת:

 15  בתנאי שדודו יהיה בחו�.    ש:

 16  זה היה התנאי שלה&, כ	.   ת:

 17  זהו?  כב' הש' ערקובי:

 18  באיזה צורה הוא היה בחו�? כי אני מבי	 לפי מה שאתה אומר שהוא היה חלק מהעסקה?  ש:

 19י מבי	 שבתו0 הקשר ע& יאיר סגל ודודו, למיטב ידיעתי, אני לא מכיר את הפרטי& אבל אנ  ת:

 20  לא בידיעה לא ראיתי, יאיר סגל קנה את חלקו או משהו כזה של דודו. 

 21מה לדעת0 היה עושה הבנק א& היה מגלה שדודו למרות שהבנק רצה שהוא לא יהיה   ש:

 22  בעסקה, יש (לא ברור) בתו0 העסקה הזאת?

 23  לא היה מימו	.   ת:

 24  מתי,   ש:

 25  יפה שהוא קורא מחשבות של בנקי&.   וא	 אמד	:עו"ד 

 26  מתי נמכר המגרש?  ש:

 27  . 2016למיטב זכרוני   ת:

 28  למי הוא נמכר?  ש:

 29  כמה שאני יודע השכ	 הצמוד.   ת:

 30  צדדי&.  4מאיזה צד? יש   ש:

 31  לא היה לנו שכ	 אחר, היה רק מצד דרו&.   ת:

 32  ? מה זה מצד דרו&?20מצד דרו&? הרברט סמואל   ש:



  
 

  
  יפו �בית משפט השלו� בתל אביב 

  אורב� נדל"� י.ד. בע"מ נ' שפורר 22755�06�14 ת"א
  

  2018אפריל  30  

  

 124

 1כבישי&, אנחנו היינו בדופ	 הצפוני ו(לא ברור) בדופ	 הדרומי,  �4היה תחו& ב המגרש שלנו  ת:

 2  אי0 קוראי& לו אני לא זוכר. 

 3  אפשר לסיי&?  כב' הש' ערקובי:

 4  כ	.   עו"ד קידר:

 5  תודה. עור0 די	 וא	 אמד	, יש ל0 חקירה?  כב' הש' ערקובי:

 6  כ	.   עו"ד וא	 אמד	:

 7  בבקשה.   כב' הש' ערקובי:

 8  העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד וא	 אמד	: 

 9מר אמסל&, אני מניח שאת העסקה עשית בליווי של עורכי די	 ונחתמו לכל שלב בעסקה   ש:

 10  חוזי& מפורטי&?

 11  למיטב זכרוני כ	.   ת:

 12עכשיו, הא& אתה מסוגל להגיד מעבר לחברי& של יואב, את השמות של אות& שותפי&   ש:

 13  נבאו& הביא? שמות. שרואי החשבו	 של0 מר טנ

 14  זה אני, יואב, איל	 כלפו	, אנחנו היינו שלושה.   ת:

 15, נעזוב כרגע חישוב מדויק של כל ההוצאות מה מי מו ועלויות 18אתה אומר השקעתי   ש:

 16והתכנו	 ושכר יועצי&, כמה בער0, קוד& כל כמה קיבלת&, כמה היה החלק שלכ&? תעזוב רווח 

 17  כרגע. 

 18  	. , תעשה חשבו�168רבע מ  ת:

 19  מיליו	,  42.4הבנתי, אז קיבלת   ש:

 20אני לא יודע, אבל בניכוי הלוואות, זה היה ברוטו, תוריד הלוואות, תוריד התחייבויות, מה   ת:

 21  שנשאר, זה הרווח. 

 22  מיליו	? �20הבנתי. אתה הרווחת, אתה כ  ש:

 23  מספרי&. אנחנו לא הפסדנו ש&. הרווחנו, אני לא יודע את המספר המדויק אבל הרווחנו, יש   ת:

 24  אתה לא זוכר מה המספרי&?  ש:

 25  לא, ממש לא.   ת:

 26  היו הוצאות,  18מיליו	, רווח, רווח  אחרי, הכנסת&  10מיליו	,  7מיליו	,  5סדר גודל   ש:

 27  אני לא רוצה להגיד כי כל מספר הוא לא אחראי, אבל הרווחנו, לא הפסדנו.   ת:

 28  או שבחלק הפסדת?הבנתי. עכשיו, אתה בכל העסקאות המקרקעי	 הרווחת   ש:

 29  הלוואי.   ת:

 30שנה, ת	 לי  30חלק מפסידי& חלק מרוויחי&. עכשיו, תסלח לי א& אני אשאל אות0, אמרת   ש:

 31ביוגרפיה עסקית קצרה של0. קצרה ממש, בראשי תיבות, הייתי פה, יש לי חברה כזו, שנדע על 

 32  הפרופיל העסקי של0 בכל מקרה. 
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 1  ' עצמאי. �87'86ת שני& ומשנ 3עתודאי, צבא קבע, שכיר   ת:

 2אתה עושה עסקאות? יש ל0 חברת בנייה? יש ל0 חברת ייזו&? אתה עושה עסקי&? אתה   ש:

 3  מייבא ומייצא? קצת. 

 4אני הבעלי& של קבוצת אלמוג, שהתחו& שלנו זה נדל"	, בעשור הראשו	 היינו קבלני&   ת:

 5ות הייזו&, כמוב	 פרויקט מבצעי& כי אני דור ראשו	, צברנו קצת הו	 ואחרי עשור התחלנו את עבוד

 6  קט	, כ0 גדלנו, והיו& אנחנו קבוצת אלמוג. 

 7  בכבוד. המגרש שאנחנו מדברי& עליו הוא מגרש אחר למלו	 של רויאל בי�.   ש:

 8  סמו0.   ת:

 9והבניי	 שבעיקרו	 אפשר לבנות על אותו מגרש הוא בסדרי הגודל של המלו	 רויאל בי�', לא   ש:

 10  בדיוק מטר על מטר אלה סדרי הגודל בקומות, בתכסית, 

 11  בסדר הגודל.   ת:

 12דיברת& על מבנה למגורי&, מבנה מעורב, מסחר למטה, מה היה סוג המבנה שהתכוונת&   ש:

 13  לבנות על פי התב"ע?

 14ו, יש תב"ע, אבל התב"ע דיברה על מסחר קט	 בקומת הכניסה, חציו של הבניי	 עזוב התכוונ  ת:

 15היה מגורי& וחציו השני היה מלונאות, זה במסגרת אות	 תב"עות שככה הבנתי שעיריית תל אביב 

 16עודדה לעשות, לא היתה תב"ע לכל הזכויות האלו אבל זו היתה הכוונה, מסחר, מגורי& ומלו	, או 

 17  זה. מלו	 ומגורי& מעל 

 18מיליו	 שקל עד מיליארד  800לבנות מבנה כזה כולל הגמר המלונאי וכו' זה סדר גודל של   ש:

 19  שקל? אני בכיוו	? תק	 אותי א& אני טועה. 

 20, אני חושב שטיפה 6או  5האמת היא שאני לא זוכר את הזכויות, אני יודע שזה היה מכפיל   ת:

 21  הגזמתי כלפי מעלה אבל באמת שאני לא במספרי&, הלוואי וידעתי למה אני בא.  

 22  , 167רק את הקרקע מכרת& בסו4   ש:

 23  . 168  ת:

 24היה לכ& היתר עוד  . רק את הקרקע ולא שו& דבר נוס4, לא168, אתה 167בסדר, אני זוכר   ש:

 25  . �168שו& דבר, קרקע ע& תב"ע שצרי0 לקד&, מכרת& ב

 26  נכו	.   ת:

 27הבנתי. כשאתה מדבר על מימו	, אתה אומר הלכתי להביא מימו	 לעסקה, אותו קו אשראי   ש:

 28  מיליו	 שקל? 200מיליו	 שקל?  100מיליו	 שקל,  10שאתה מדבר עליו, על כמה אנחנו מדברי&? על 

 29  ליו	 שקלי&. מי 38או  35  ת:

 30  שהוא לא לבנייה,   ש:

 31  החלפת הלוואה מבנק אחר פלוס עוד קצת למשקיעי&, משהו כזה.   ת:

 32  הבנתי, בשביל לסיי& פינויי&, בשביל לסיי&,   ש:
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 1בי	 היתר, פינויי&, היה לנו על הירקו	 ש& איזה סיפור עד כמה שאני יודע, קצת עוד4 כספי   ת:

 2  לפינויי& ולהחלפת בנק. 

 3  אתה היית שות4 להחלטה למכור?עד כמה   ש:

 4  ממש כלו&.   ת:

 5  ממש כלו&. היית נגד? היית בעד?  ש:

 6שותפי&, היה לנו נציג, מהנתוני&  20לא, מאחר שהיה לנו נציג שהוא יואב, אי אפשר היה   ת:

 7  שיואב הציג והמלצה של יואב צידדנו בה. 

 8  הבנתי. זאת אומרת את& בסופו של דבר צידדה במכירה.   ש:

 9  ודאי. כ	, ו  ת:

 10הבנתי. עכשיו תראה, יבוא כא	 מר סגל ויעיד בהמש0 היו&, אבל לפני שאת& נכנסת&   ש:

 11לעסקה, איזה סוג של (לא ברור) לגבי האנשי& שכבר היו, איזה סוג של בדיקות, איזה סוג של 

 12  חקירות, עשית&? יכול להיות ג& שלא עשית&. 

 13איזה שהוא בני גז, נת	 את חוות דעתו על  בגדול לא עשינו, חבר שלי יואב היה בקבוצת דודו,  ת:

 14הקבוצה, הקבוצה שלנו היתה סגורה, היא היתה מצידנו, הלוקייש	, העסקה, נתוני&, הכל הראה 

 15  חיובי ונכנסנו לעסקה. 

 16הבנתי. עכשיו תית	 לי לחדד ואתה רשאי לתק	 אותי בכל רגע, אתה אומר שאתה עוד טר&   ש:

 17שפרסמה פה הנתבעת בעיתו	 האר� וכו' וכו' על עיסוקיו שנכנסת לעסקה היית מודע לפרסומי& 

 18  לכאורה של מר דגבי, של מר דודו. 

 19  למה לשעבר? אתה רוצה להטעות את העד?  עו"ד קידר:

 20אני מודה ל0 על ההערות וכשיגיע השלב של הסיכומי& תטע	 מה שאתה רוצה, בית   עו"ד וא	 אמד	:

 21  המשפט ג& יכריע, יש לכל אחד תפקיד. 

 22חשפתי לפרסומי& באתרי האינטרנט, לא יודע מה הקשר, אבל נחשפתי לפרסומי& אכ	 נ  ת:

 23  באינטרנט, על סיפורי דודו ודודי. 

 24א& אני מבי	 נכו	, תק	 אותי א& אני טועה, מהבחינה העסקית, בשי& לב אולי למרכיב   ש:

 25  הכולל של הקבוצה וכו' וכו', לא היססת להיכנס לעסקה?

 26  התשובה היא לא.   ת:

 27יססת. אוקי. עכשיו, לכאורה יכולת, כמו שקנו את כולכ&, בסופו של דבר לקחו את כל לא ה  ש:

 28החבילה, את כל חבילת המשקיעי& קטני& כגדולי&, מכרו החוצה וחילקו את הכס4 בחזרה פנימה, 

 29הא& אתה שקלת, באת לסגל, באת למישהו ואמרת תשמעו יש קשיי& בגלל פלוני אלמוני, אני אקנה 

 30  אגדיל את חלקי בעסקה הזאת ואני אשאר בעסקה, האופציה הזאת עלתה?את חלקו, אני 

 31  לא.   ת:
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 1מיליו	 שקל רווח שעשיתי פה בסיבוב,  �10�15לא היית מעוניי	 אמרת אני שמח לקחת את ה  ש:

 2  שני&? 3כמה זמ	 היית בעסקה? 

 3  שני&.  3  ת:

 4  וזה בער0 סדרי הגודל של מה שהרווחת?  ש:

 5  מה?  ת:

 6  מיליו	 שקל.  10�15  ש:

 7  אני לא אמרתי. אמרתי הרווחנו, לא הפסדנו.   ת:

 8  אוקי, אוקי. אתה מתעקש לא להגיד כמה.   ש:

 9  לא, כי אני לא יודע.   ת:

 10הבנתי, אנחנו שניי& וחצי דו"חות כספיי& אחרי שכבר היית צרי0 לדעת אבל בסדר, לא   ש:

 11  יודע.

 12  ימה, זו לא העסקה היחידה. הכל בסדר, הרווחנו, לקחנו את הכס4 ורצי& קד  ת:

 13  חס וחלילה.   ש:

 14  מה שחשוב שהרווחנו.   ת:

 15  יעלה ויפרח, זה תמיד חשוב. אבל אני אומר האפשרות שלהיכנס לעסקה,   ש:

 16  לא שקלתי ולא הצעתי.   ת:

 17  העניי	 של למכור החוצה ולקבל כס4 היה טוב בעיני0?  ש:

 18  באותה נקודת זמ	 התשובה היא כ	.   ת:

 19  הבנתי. אני מאוד מודה ל0 מר אמסל&.   ש:

  20 

 21  החלטה

     22 

 23  שישול& על ידי הנתבעת בשלב זה מהכספי& המופקדי&.  5 300אני פוסקת שכר טרחת העד על ס0 

  24 

 25          , במעמד הנוכחי&.2018באפריל  30ניתנה והודעה היו&, 

________________  26 

 27  רחל ערקובי, שופטת

  28 

 29  0. תפסיק את ההקלטה ברשות  כב' הש' ערקובי:

 30  (המש0)
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 1מר זהבי, אני אזכיר לאדוני שאתה תחת אזהרה שהוזהרת בחקירה הראשית   כב' הש' ערקובי:

 2ועשינו הפסקה בחקירה של0 ועכשיו אנחנו נשמע את החקירה הנגדית של עור0 די	 וא	 אמד	. כ	, 

 3  בבקשה אדוני. 

  4 

 5  העד, מר דוד זהבי, לאחר שהוזהר כדי	 לומר אמת, משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד וא	 אמד	: 

 6סוגי  3מר זהבי, אני בדקתי באתר האינטרנט שלכ& של אורב	 ראיתי שיש לכ& בעיקרו	   ש:

 7  . באילו מהתחומי& אתה עוסק?38פעילות, פינוי בינוי, קבוצות רכישה ותמ"א 

 8זה תהלי0 של הריסה ובניה  2 38ולפינוי בינוי מוגדר כתמ"א  38א אני עוסק בתחו& התמ"  ת:

 9  מחדש. 

 10  . 38�2לבי	 תמ"א  38�1עכשיו, בוא תסביר לנו בשיא הקיצור  את ההבדלי& בי	 תמ"א   ש:

 11ו(לא ברור) בזמנו היה אישור  38�1התחיל בתמ"א  38התהלי0 של תמ"א  38�1אוקי. תמ"א   ת:

 12קומות וחיזוק הבניי	, באותה מידה נתנו ג& הטבות ג&  2.5ת של על ידי הממשלה לתוספת כלל ארצי

 13מטר מרפסת, שיפוי שכר דירה וכל מיני הליכי&  12מטר פלוס  25ליזמי& וג& לדיירי&, ההגדרה של 

 14כאלה שנועדו לעזור. בתחילת הדר0 זה לא ממש תר& כי הרשויות עוד לא למדו את זה אבל במהל0 

 15הלי0 של התמ"א הכל התחיל להתממש ואז התחילו לראות השנתיי& שלושה הראשוני& של ה

 16זה תהלי0 של הריסה ובניה, זה אומר שבעצ& הורסי& את הבניי	  38�2פרויקטי& על הקרקע. תמ"א 

 17מבחינת  38�1הקיי&, מפני& את הדיירי&, בוני& בניי	 חדש, זכויות קצת יותר גבוהות מתמ"א 

 18ה הזה משפי& את הדיירי& בשווי עלות דירה השיקול הכלכלי שצרי0 להרוס את המבנה, במקר

 19חדשה, שכירויות, ערבויות מלאות, פרויקט יותר נכו	 ויותר טבעי אבל לא תמיד יכול להתקיי& כי 

 20. 38�1אי	 מספיק זכויות בהלי0 של הריסה ובנייה אז יזמי& נאלצי& לעשות את ההלי0 של תמ"א 

 21זה  �3זה הריסה ו 2בגלל השדרוג שלו,  אבל זה 3הוא נקרא  1כבר לא נקרא  38�1היו& תמ"א 

 22  התוספת קומות. 

 23הבנתי. עכשיו תראה, עוד פע&,  אני חי מפי האתר שלכ&, אני ראיתי בפינוי בינוי שיש   ש:

 24עסקאות של שיווק בביצוע, זה  �12�14�15יש כ 38עסקאות שה	 בביצוע ושיווק ובתמ"א  3למעשה 

 25  בער0 היחס?

 26ר אינטרנט יותר נכנס העסקאות לדוגמא, בפועל היו& אני היחס בי	 ההריסה לבניה, באת  ת:

 27עסקאות קיימות ועוד על השולח	 עשרות, עשרות בכל יו&, ישיבות דיירי& וכיוצא  �40מתעסק כ

 28בשני& האחרונות הוא נהיה כבר, ההריסה  38בזה, היחס היו& בי	 ההריסת בניה פינוי בינוי לתמ"א 

 29  מות. נהיה כמות גדולה יותר מאשר תוספת קו

 30  מי אחראי? 38עכשיו ת	 לי להבי	 בחרה על פרויקטי& של תמ"א   ש:

 31  אני.   ת:
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 1הבנתי, אני ברשות0 אעבור אית0 פרויקטי&, עוד פע& לוקח מאתר האינטרנט, א& אתה   ש:

 2רמת ג	, כתוב  45תרצה פשוט כדי להבי	, נתחיל בסדר שזה מופיע ש& פחות או יותר. אבא הילל 

 3יחידות דיור, בשיווק. תספר לי אתה מה אתה עשית בפרויקט  28קומות,  9, 38�2באתר שזה תמ"א 

 4  הזה. 

 5בפרויקט הזה, מהשלב הראשו	 של סגירה מול הדיירי&, הדיירי& מכירי& רק אותי ואת   ת:

 6מנהל הפרויקט שלי באתר, מהסגירה הראשונה ועד לקיחת עור0 די	 במקרה זה זה דודו בכר, מכא	 

 7פרויקט דווקא שהיה לנו הרבה מהמורות ש&, היה ש& הפקעה לאחר אנחנו בתהלי0 רישוי, זה 

 8מעשה, ישבתי בזמנו ע& חיי& כה	 שהיה מהנדס העיר ישיבות פרוטוקולי& שלי איתו, לגבי הפקעה 

 9כי הוא הרס את הפרויקט, אי0 שהוא הגענו לאיזה שהוא תהלי0 שכ	 מאשרי& זכויות אבל מאשרי& 

 10התחלנו את הביצוע, אני בחרתי את הקבל	, את המכרז, אנחנו את ההפקעה, עברנו וועדה נוספת, 

 11  עשינו, היו& הקבל	 שמטפל בזה זה מגדלי המרכז, המנהל פרויקט מטעמו זה מוחמד. 

 12  מתי התחלת& לבנות ש&?  ש:

 13חודשי& בער0, אני לקראת סיו& כרגע, הבניי	 כבר גמור, חיפוי  �10התחלנו לפני שנה ו  ת:

 14  יחידות.  29סטלציה, מתקיני& מעליות, יש ש& מתק	 חניה, חיצוני, בתו0 הדירות אינ

 15הבנתי. א& אני אל0 ש& בבניי	 או תית	 לי את השמות של הקוני& כי הרי זה הריסה, זה לא   ש:

 16מישהו מכיר את הש& של דודו? מישהו יודע מי זה דודו? מישהו פגש את דודו או רק  38�1תמ"א 

 17  אות0?

 18, אבל אני מתאר לעצמי שכ	 נתקלו בש& בעקבות הכתבות לא, פגשו אותו לא פגשו אותו  ת:

 19  האלה, 

 20  בפרויקט.   ש:

 21  בפרויקט לא, בפרויקט לא ראו אותו, לא מכירי& אותו ולא יראו אותו.   ת:

 22הבנתי. אוקי. עכשיו, כמה זמ	 בער0 לקח מהרגע שהתחלת& לבשל את העסקה ועד שעלית&   ש:

 23  על הקרקע? בכמה זמ	 מדובר?

 24ספציפית ההלי0 היה קצת יותר ארו0 בגלל כל הנושא של וועדות חוזרות בפרויקט הזה   ת:

 25  שני& פלוס מינוס.  �6ל 5שני&, אנחנו בעצ& בפרויקט הזה בי	  �3וערעורי&, לקח בער0 כ

 26הבנתי, זה פרויקט, א& אני לוקח את לוח הזמני& שאתה מציי	, א& היו& אנחנו באמצע   ש:

 27  הוא פרויקט ממתי שהוא מאמצע,  2018

 28  , פלוס מינוס. 2016  ת:

 29  ואתה אומר שבכל התקופה הזאת אתה היחידה שטיפל בו?  ש:

 30  כ	. הדיירי& ג& מכירי& אותי, כל בעיה שיש מתקשרי& אלי.   ת:

 31  הבנתי.   ש:

 32  ג& היו&.   ת:
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 1יחידות  27קומות,  9, 38�2ברמת ג	, פרויקט תמ"א  10אוקי, בוא נעבור לרחוב תרפ"ד   ש:

 2בשיווק. תספר לי על הפרויקט הזה ועל התרומה של0 או של כל אחד אחר דירות על פי האתר שלכ& 

 3  מהמנהלי& בחברה, 

 4  איזה פרויקט?  עו"ד קידר:

 5  . 10תרפ"ד   ש:

 6  דיירי&, נמצא בשכונת ראשוני&,  9רמת ג	 זה פרויקט של  10תרפ"ד   ת:

 7  קומות.  9  ש:

 8  קומות. יש סיפור ארו0.  9דיירי&, אחר כ0 זה  9  ת:

 9  בסדר.   ש:

 10דירות לדיירי& הקיימי&, הפרויקט  9יחידות חדשות, מוסרי&  27דיירי& שאנחנו בוני&  9  ת:

 11, ישבתי ע& כל הדיירי& ביחד ע& הנציגי& שלי 2013הזה הגיע ג& אני מתאר לעצמי בסביבות 

 12מהחברה, כל פרויקט יש לו מנהל פרויקט אבל אי	 פרויקט שאני לא מעורה עד, אני מעורה מאוד 

 13אנחנו מאמיני& שאנחנו צריכי& לדבר ע& הדיירי& בגובה העיניי& ועד היו&, לא  חזק בחברה כי

 14משנה שכמות הפרויקטי&, אי	 כמעט ישיבה שאני לא מגיע שהיא ע& הדיירי& או ע& הביצוע או כל 

 15מיני ישיבות כאלה שצריכי& להתנהל כדי לשמור על איזה שהוא, זה שהחברה גדלה אנחנו לא 

 16קצת, אי0 נקרא לזה, בצורה קצת, לא לתת לשת	 לעלות לראש, סליחה על  צריכי& להתנהל בצורה

 17הביטוי. הפרויקט הזה עבר ועדה, קיבלנו היתר, עכשיו בדיוק אני מתנהל מול בנק מרכנתיל, אנחנו 

 18מקבלי& ליווי, קיבלנו כבר אישור לליווי, דיירי& היו& במקרה בבוקר חתמתי על שכירויות, אנחנו 

 19& מהבניי	. עוד משהו מעניי	 לגבי הפרויקט הזה, זה הפרויקט האחרו	 לפני פינינו את הדיירי

 20שעיריית רמת ג	 עשתה את השינוי, יש תקדי& שנקרא תקדי& חוגי&, ה& הלכו בפרויקט מסוי& ה& 

 21  , פחות זכויות, פחות שיפויי&, 8קומות, יש  9עשו שינוי, ואמרו מעכשיו אי	 זכויות, אי	 

 22   זה בעקבות הבחירות.  ש:

 23  לא זה דווקא לרעתנו.   ת:

 24  לא, לא, אני אומר מהנדס העיר והבחירות לראשות.   ש:

 25תראה, מה שהיה ע& חיי& כה	 בזמנו לא ע& המהנדס החדש ולא ע& הרפרנטי& ש&, א& זה   ת:

 26  אביבית, מכיר את כל, אנחנו יושבי& אית& קבוע, אפשר להוציא פרוטוקולי&. 

 27בעיריית רמת ג	 למשל, זה פרויקט ברמת ג	, ורואי& ש& א& היו& ילכו למנהל ההנדסה   ש:

 28  נוכחי& בישיבות, מי זה יהיה? דודי זהבי?

 29  דודי זהבי.   ת:

 30  ודודו האחר יהיה ש&?  ש:

 31  בישיבות אולי ישנות כ	.   ת:

 32  הבנתי.   ש:
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 1  ישנות ישנות הוא כ	 ניסה לעזור, ג& עכשיו הוא מנסה לעזור לנו אבל כרגע פחות רלבנטי.   ת:

 2  תי. הזכרת בקשר לפרויקט הזה את בנק מרכנתיל, סגירה פיננסית מי עושה?הבנ  ש:

 3  אנחנו.   ת:

 4  מי זה אנחנו?  ש:

 5  מנהל הכספי&, אני, יאיר ומנהל הכספי& דורו	.   ת:

 6  יאיר זה מר סגל?  ש:

 7  מר סגל.   ת:

 8מעבר לעניי	 של סגירות  38הבנתי. עכשיו, עד כמה מר סגל מלווה פרויקטי& של תמ"א   ש:

 9  ות. פיננסי

 10  הוא מלווה בסגירות פיננסיות בלבד, הוא לא מכיר את הפרויקטי&,  ת:

 11  בכלל קבלני&?  ש:

 12  לא.   ת:

 13  מי עושה?  ש:

 14  אני מטפל במכרז קבלני& מול המהנדס של הפרויקט.   ת:

 15  הבנתי.   ש:

 16יאיר סגל לא מתעסק בפרויקטי& , הוא מכיר אות& מישיבות צוות שאנחנו עושי& פע&   ת:

 17בשבוע אבל לא ממש, לא, הפרויקטי& שממש יוצאי& לפועל אז הוא קצת שמע עליה& יותר, רוב 

 18  הפרויקטי& לפי דעתי הוא ג& לא מכיר בשמות. 

 19  אוקי. הליכי רישוי?  ש:

 20  לא, לא מתעסק ע& הליכי רישוי בכלל.   ת:

 21  מי מתעסק?  ש:

 22  אני מתעסק ע& הליכי רישוי.   ת:

 23  הבנתי.   ש:

 24  יחד ע& הצוות כמוב	.   ת:

 25עכשיו תראה, אני פשוט רוצה לחדד נקודה, באתר שלכ& יש פרויקטי& שמופיעי& תחת   ש:

 26  תל אביב, תנסה להסביר לנו מה הכוונה במילה הזאת עתידי? 8הכותרת עתידי, למשל מוזהיר 

 27תמנו את הדיירי&, אנחנו בהלי0 רישוי, במקרה הזה זה עבר עוד איזה עתידי זה אומר שהח  ת:

 28כיוו	 שהמדיניות אצל תל אביב  2שעשינו שינוי לתמ"א  1שינוי. מוזהיר זה הפרויקט של תמ"א 

 29השתנתה וזה השתל&, אבל עתידי הכוונה שטר& עלינו על הקרקע. זה עתידי. אנחנו ג& עוד לא 

 30פרויקט שעדיי	 נמצא באיזה שהוא פלטפורמה שמבצעי& אותו, התחלנו שיווק של הפרויקט, זה 

 31אומנ& אנחנו מחזיקי& בפרויקט ואנחנו בעלי עניי	 ש& אבל עדיי	 לא התחלנו את התהלי0 או 

 32  השיווקי או הביצועי. 
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 1הבנתי. וג& יכול להיות עוד פע& השאלה, תגיד לי, זה פרויקטי& כל העתידיי& האלה אי	   ש:

 2  שיש לכ& היתר ועוד לא יצאת& לשיווק?לכ& עדיי	 היתר או 

 3תלוי, שוב, אני לא זוכר את המינוח באתר אבל במגדר עתידי כבר עברו את הוועדה ואת   ת:

 4  ההיתר רק היינו צריכי& לשנות את זה באתר אינטרנט, יכול להיות, אני פשוט לא זוכר. 

 5& לשיווק עצמו, אבל הבנתי, אבל את& עוד לא משווקי& ש& כי את& עוד לא מרגישי& בשלי  ש:

 6  זה עתיד להגיע תו0 זמ	 של חודשי& או שנה שנתיי&?

 7  שנה, לרוב זה בי	 חודשי& לשנה.   ת:

 8יחידות דיור,  10 38�1בהרצליה, מופיע באתר שלכ& תמ"א  2הבנתי. אוקי. עכשיו, האסי4   ש:

 9  מי מטפל בזה?

 10  , אני מטפל בזה, אני נפגש ע& עור0 די	 אביב טסה לאחרונה לא מעט  ת:

 11  מי זה עור0 די	 טסה?  ש:

 12  עור0 די	 של הדיירי&, סליחה. עכשיו בדיוק עלינו על הקרקע, זה לא עתיד.   ת:

 13  זה היה בשיווק, לא בעתידי.   ש:

 14דירות  12זה כבר בביצוע, זה עבר לביצוע. הדיירי& מכירי& אותי כמוב	, פרויקט של   ת:

 15פות את הדיירי& על כ0 שנבנה על הגגות, קיימות, זה פרויקט מיוחד מכיוו	 שהיה ג& והצלחנו לש

 16החברה אוהבת דברי& קשי&, אני חושב שהדברי& הקשי& ה& הדברי& האיכותיי& בסופו של דבר. 

 17יחידות בקומה  4יחידות,  10מה שאנשי& מפחדי& מה&. בפרויקט הזה אנחנו מוסיפי& ש& 

 18  יחידות בקומה החמישית ועוד  שני פנטהאוזי&. זהו.  4הרביעית, 

 19  ממתי הפרויקט הזה בבישול בחברה?  ש:

 20  שני& בער0. לא, חמש שני&.  4  ת:

 21  א& אני אל0 לדיירי& או לעור0 די	 אביב טסה, דודו יכירו?  ש:

 22  יכול להיות שה& יכירו מהעבר, אבל עכשיו כבר לא פעיל.   ת:

 23  הבנתי. מי ליווה את הלי0 ההיתר?  ש:

 24  אני. לספר על ההלי0?  ת:

 25דות כי אמרת יש לי מנהל פרויקט , בוא תספר רגע על המבנה הזה אני רוצה לחדד כמה נקו  ש:

 26  של מה זה מנהל פרויקט ומול מי הוא עובד בחברה. 

 27שני& פחות או יותר, צרי0 לתת קצת רקע לחברה, אנחנו בדר0 כלל לוקחי&  �3.5לפני כ  ת:

 28יר שנסגר קבלני משנה, קבלני משנה זה אומר קבלני מפתח שבאי& מהיו& הראשו	 ה& לוקחי& מח

 29על הפרויקט וה& מלווי& מההתחלה ועד הסו4 (לא ברור) המפתח. לאחר שבמספר  �fix priceכ

 30פרויקטי& היה לנו בעיות ע& הקבלני משנה, לצערי אומרי& שקבלני ביצוע זה או פשט רגל, או 

 31 פרויקטי& יצר לנו עיכוב, שניי& וחצי כי את הפרויקט �3יפשוט רגל או פשוט רגל, אז אנחנו ב

 32השלישי אנחנו הצלחנו לסגור את הזמני& ואז הבנו שהנושא הזה של ההלי0 הזה פוגע ג& בנו ובשמנו 
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 1הטוב ובדיירי& ולוחות זמני& ותזרי& כספי& כי בדר0 כלל שקבל	 צרי0 להחלי4 אותו באמצע אז 

 2הספקי& שלא קיבלו כס4 פתאו& באי& ושולחי& דברי& מהבניי	 ועושי& נזקי&, קרה לנו את זה 

 3  שני פרויקטי&, ב

 4  אז? תקצר.   ש:

 5החלטנו לייצר יחידת ביצוע בתו0 החברה, הכנסנו מהנדס ראשי לתו0 החברה שהוא עזר לנו   ת:

 6ברעיונות עבודה לייצר מהנדסי פרויקטי&, תחת מהנדסי פרויקטי& יש לי מנהלי עבודה ועל כל מנהל 

 7פרויקטי& במקביל , ר� עליה& כל היו&,  �3פרויקטי& בער0 פלוס מינוס , מטפל ב �3עבודה מגויס ל

 8עלה עבודה שלה& בפני&, הוא עוזר לי במכרז, זה התפקיד של המהנדסי&, נכו	 להיו& אני כבר מ

 9יותר בודק את המכרז מאשר מבצע אותו בפועל , אני עושה את הביקורת מכוח הניסיו	 שלי. זהו. זה 

 10  החלוקה ואז אנחנו שולטי& בביצוע באופ	 יותר משמעותי. 

 11  ומנהלי הפרויקט? מי בחברה עובד מול המהנדס הראשי  ש:

 12  אני.   ת:

 13  עוד מישהו?  ש:

 14ג& מנהלי הפרויקטי& שלי אבל אני, יש מנהל פרויקט, אני קצת אבדיל שניה, יש מנהל   ת:

 15פרויקט שהוא מכוח התמ"א, מהחתימה של התמ"א זה בעצ& הבחור שישב איתי וליווה את 

 16ירי& ושל הפרויקט אבל הדיירי& עד לחתימות ועד לגמר. הוא ממשי0 איתנו בפ	 הליווי של הדי

 17במקביל נכנס מנהל פרויקט ביצוע, ביצועיסטי שהוא בעצ& אחראי עכשיו על הביצוע, אומנ& הוא 

 18עומד מול הדיירי& אבל המנהל פרויקט בתו0 החטיבת תמ"א עדיי	 מתקשר אית& באופ	 קבוע א& 

 19יש קשר פנימי מעבר יש בעיה ע& שכירויות, בעיות, סגרו לה& מי&, חשמל, אינסטלציה, יש עדיי	 א

 20  לבחור הביצועי. 

 21  מה התפקיד של0 מול כל אחד מהפונקציונרי& האלה?  ש:

 22  אני אחראי על כול&.   ת:

 23  הבנתי.  ש:

 24בסופו של דבר הכל עובר דרכי, הוא לא יכול לאשר למשל עכשיו דייר סגרו לו את המי&   ת:

 25שכירויות או העברה למלו	, רק  ליומיי& כי יש שינוי של העירייה וצרי0 לעשות תשתית, הוא לא יכול

 26  אני מאשר את זה. 

 27הבנתי, עכשיו עוד פע&, לגבי הליכי תכנו	 אמרת אני מלווה אות& אבל אתה לא איש תכנו	,   ש:

 28  אתה לא אדריכל, אתה לא הנדסאי בניי	, תספר לנו אי0 זה עובד אצלכ&. 

 29י מהנדס בתחו& קוד& כל אני בתחו& הבנייה המו	 שני&, עוד לפני כ	 אמרתי היית  ת:

 30  המעליות, זה אומר, 

 31  עדיי	 הלי0 תכנו	 זה הלי0 מקצועי.   ש:
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 1כ	, הלי0 מקצועי אבל הלי0 מקצועי, נגיד ככה, היתה כא	 גברת לירו	 ב	 נו	, אני סת& את	   ת:

 2, אני התחלתי, אני בניתי את 38דוגמא, אנחנו כמו שאמרתי התחלנו את הפרויקט, את תמ"א 

 3ות4 והתחל4 שות4 והחלפנו שות4 ועכשיו שוב, הפרויקטי& האלה היו החברה ואז הצטר4 לי ש

 4בחיתולי&, לא ידענו אפילו אי0 לבנות את הפרויקטי& האלה, בזמנו ע& הגברת לירו	 ב	 נו	 היתה 

 5חודשי& ישבתי אית& יו& יו& ובנינו את החוזה של התמ"א,  4לנו עורכת די	 נוספת, אני במש0 

 6די	, אבל שוב, הנושא הטכני הוא מאוד רלבנטי, הנושא של המכר וכל  עכשיו תגיד לי אתה לא עור0

 7הנושא בתו0 החוזי& אני יכול להגיד לא בצניעות כל כ0 שיש לי יד מאוד כבדה על כל הנושא 

 8המשפטי, הייתי לא רק שות4 מלא בזה, הייתי מכוו	 ש& והיו& אני מתגאה שהחוזי& ש& שבניתי 

 9מסתובבי& בשוק, רוב&, אני יכול להגיד שמות של עורכי די	  בזמנו יחד ע& העורכי די	 עדיי	

 10  שמשתמשי& בה&. 

 11אוקי. עכשיו תראה, נעבור רגע באתר אצלכ& שהוא פתוח לכל וכל אחד יכול לעיי	 בו, יש ד4   ש:

 12שהוא בתל אביב והוא בביצוע שאני עוד פע&,  sky towerשל פינוי בינוי ויש למשל פרויקט 

 13שזה בחס	 ערפה היה ש& פינוי בינוי של חלק וכו' ואז הקמת& קבוצת רכישה מידיעותיו, אני מבי	 

 14  שבעזרתה את& מממני& את הבניה של המגדל ש&. קוד& כל אני מבי	 שזה מגדל של כמה קומות?

 15 �32קומות. יש עכשיו הלי0 של שינוי תב"ע, זאת אומרת מיעוט זכויות, מיועד ל �32מיועד ל  ת:

 16  קומות חניו	. קומות מסחר ו 3קומות ע& 

 17  אני מבי	 שזה בניי	 משרדי&?  ש:

 18  בניי	 משרדי&.   ת:

 19  אני מבי	 שאתה לא עוסק בעניי	 הזה בכלל.  ש:

 20  לא, אני מכיר אותו ככה לא לפרוטרוט אבל לא עוסק בו.   ת:

 21  מי כ	 עוסק בו בחברה?  ש:

 22  היו& יאיר סגל.   ת:

 23  הבנתי.   ש:

 24  האמת מההתחלה יאיר סגל.   ת:

 25פרויקט פינוי בינוי בבלי תל אביב על חורבות קולנוע דקל היש	, תספר לי  יש לכ& עוד פע&  ש:

 26  את הפרויקט הזה ומה התרומה של0, א& בכלל, לניהול השוט4 שלו. 

 27האמת אי	 לי הרבה תרומה בפרויקט הזה, אני לא מטפל בו, יאיר סגל מטפל בו, כל   ת:

 28, הוא היה בבנייה של הקבוצה, הקונקורנטי& יושבי& ש& ע& יאיר סגל, מכירי& את יאיר סגל

 29  ברכישה של הקרקע, עזרתי קצת בנושא השיווקי אבל לא טיפלתי בפרויקט הזה.

 30 100הבנתי. תגלה לנו הא& זה פרויקט שנולד עוד לפני עזיבתו של דודו או שזה כבר פרויקט   ש:

 31  אחוז של סגל שהוא יז& וכו' וכו'?

 32  ר שסגל היה אחראי מההתחלה ועד הסו4. לפי מיטב זכרוני זה בדיוק היה בתקופת המעב  ת:
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 1הבנתי. אוקי. עכשיו, בוא נעבור לקר	 היסוד בכפר סבא, זה פרויקט שמופיע אצלכ& כתמ"א   ש:

 2  יחידות דיור בביצוע. תספר לי על הפרויקט הזה.  12, 38�1

 3  רק לתק	.   ת:

 4  תתק	 אתה, אתה פה יודע יותר טוב ממני.   ש:

 5, זה שני פרויקטי&, הכרמל  1זה ככה, אני לא יודע א& ראית, יש ש& שני מבני&, קר	 היסוד   ת:

 6  , �87ו 85

 7  זה פינה?  ש:

 8  . 1זה קר	 היסוד  87כ	, הכרמל   ת:

 9  כ	.   ש:

 10יחידות אבל אנחנו כבר עברנו אישור  6זה שני בנייני&, על כל בניי	 היה בהיתר הראשו	   ת:

 11יחידות על כל מבנה, כמוב	  10ו אישור, עשינו תיקו	 היתר וביקשנו וועדה כבר במהל0 הביצוע עברנ

 12שזה היה באישור ע& הדיירי&, לדיירי& נתנו שיפוי בהתאמות בדירות, כול& חתמו על זה, נכו	 

 13, �2, ו4, 4דירות בכל קומה חדשה,  4יחידות כל מבנה, מדובר על  10להיו& כבר מתוכנ	 ומבוצע על פי 

 14יחידות ש& עכשיו סגרנו חוזה, יש ש& מתק	 מיוחד של  20אמרתי אז זה יוצא זה שני מבני& כמו ש

 15, הורדנו את כמות חניות ויצרנו חניות על הקרקע. סגרנו ע& חברת 32חניות, בעצ&  40כמעט 

 16  אינטרפז, אני ישבתי ע& חברת אינטרפז וסגרתי את החוזה. אית	 חוזנהיו4 א& אתה מדבר איתו. 

 17  עי של0 מהעבר, עניי	 של מערכות שינוע ומעליות. זה ממש התחו& המקצו  ש:

 18בסדר, אז כיוונתי לש&, בכל אופ	 אני מתעסק ע& הביצוע, ישבתי לא מזמ	 ע& הנציגות   ת:

 19דיירי&, אתה רוצה אני אנקוב ל0 בשמות שלה&, יש לנו ישיבות ש&, ה& לא מכירי& את דודו, את& 

 20יכירו את דודו אלא א& כ	 הוא ירצה לגשת לש&  קוראי& לזה דודו, ה& לא מכירי& את דודו, ה& לא

 21  ולהציג את עצמו. 

 22  אי0 את&,  ש:

 23  ג& את יאיר ה& לא מכירי& דר0 אגב.   ת:

 24  בסדר, כי הוא לא עוסק בכלל בדברי& האלה חו� מסגירות פיננסיות?  ש:

 25הוא הגיע למספר פגישות דיירי& במקרי& שהדיירי& רצו לראות את הבעלי& השני לאחר   ת:

 26  אבל הוא לא מתעסק בכלל בפרויקטי&.  הכתבות

 27אני אשאל אות0, א& היו& עיתונאי תחקיר	 היה הול0 לכל אחד מהבנייני& שמופיעי&   ש:

 28אצלכ& באתר, ושואל את הדיירי& או את נציגות הדיירי& ומברר מי העור0 די	 שמייצג את הדיירי& 

 29  תה התשובה?והיה שואל את& מכירי& את דודו או את זהבי? מה אתה חושב שהיי

 30אני חושב שרוב& ככול& היו אומרי& זהבי אבל יכול להיות שמספר פרויקטי& ישני& פגשו   ת:

 31אותו, ייתכ	 בפרויקטי& יותר ותיקי& אבל שוב, לא בתור פעיל, אלא ביותר על אנקדוטות, לא על 

 32  התכנו	 ועל כל הסוגיות האלה.
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 1נברר בדיוק ע& מר סגל את ההסכ& ת	 לי אני אשאל את מר סגל. כשדודו עזב את החברה,   ש:

 2  שלו ע& דודו, יש לו עדיי	 זכויות על דברי& שהיו קיימי& בחברה באותה עת?

 3  נכו	.   ת:

 4  הא& ועד כמה , תספר לנו אתה, הוא בפרויקטי& האלה פעיל? עושה? מקד&? עוזר?  ש:

 5תראה, מכיוו	 שיש לו אינטרס בפרויקטי& האלה אז אמרתי כמו שאמרתי ג& בפע&   ת:

 6שבועות, הוא כ	 מגיע מידי פע& וכ	 רוצה לקד& וכ	 יש לו אינטרס  8הראשונה שהיינו כא	 לפני 

 7שהרווחי& של הפרויקטי& יהיו בהתא& לדו"ח אפס שהוא הציג ליאיר סגל בזמנו, וא& צרי0 לעזור 

 8  חרות ויש לו תחומי התמחות שלו, בסוגיות כאלה וא

 9תהיה נקודתי יותר, תגיד לי במה הוא יבוא? הוא יבוא וידבר ע& הקבל	 שיעבוד יותר מהר?   ש:

 10  מה הוא יעשה? מה?

 11במקרי& חריגי& הוא ג& יכול לנסות ולעזור לנו ע& הקבלני&, במקרי& אחרי& מול   ת:

 12  זה בפע& הראשונה, הרשויות א& פרויקטי& נתקעי&, יבוא לדחו4, אמרתי את 

 13  ?4מה זה פרויקט נתקע? יש בעיה בטופס   ש:

 14, ברשויות, צרי0, לא צרי0 התערבותו, אלא כבעל אינטרס, היו& ברשויות זה הלי0 4טופס   ת:

 15  מסודר, הלי0 מכובד. 

 16ת	 לי להבי	, בכל הכבוד, נגיד שהיה לי עור0 די	 שות4 ועדיי	 יש לו אינטרס בתיקי& אני לא   ש:

 17ני את	 לו להסתובב באופ	 חופשי, בוא תנסה להסביר לי אי0 זה עובד. יש לו כרטיס משוכנע שא

 18  פתוח? 

 19בפרויקטי& שהוא היה בחברה עד מועד העזיבה שלו, כ	, יש לו את האישור לטפל בה&   ת:

 20ולעזור ולקד& כי בסופו של דבר האינטרסי& שלו וג& תחת חוזה האינטרסי& שלו לשמר את 

 21  מת רווח שאפיינה את הפירוק. הפרויקטי& האלה ע& ר

 22הבנתי. אוקי. אני מנסה להבי	 את האינטנסיביות של הגעתו למשרדי&, של הסתובבתו   ש:

 23  בשטח. 

 24הוא כ	 מגיע מידי פע&, מתי שהוא לא מטייל, הוא מטייל הרבה עכשיו. יצא לפנסיה כמו   ת:

 25וא לא מגיע בכלל, שהוא אומר. אבל מתי שהוא מגיע, הוא מגיע מידי פע&, לפעמי& קורה שה

 26שבועות, לפעמי& מגיע פע& בשבוע פעמיי& בשבוע, הוא בא, שואל, מתעניי	, מתייע�, יושב, עומד על 

 27  זכויותיו. 

 28הבנתי. עכשיו תראה, אתה דיברת על תהלי0 ההתחזקות של0, אתה לא מסתובב ע& כיפה   ש:

 29  אבל אשת0 מסתובבת ע& שביס וכיסוי ראש ולבוש צנוע והילדי& כול&, 

 30  אני כבר כ	 מסתובב ע& כיפה.   ת:

 31  אוקי. בסדר.   ש:

 32  ימי&. אני לא רציתי שזה יעלה כא	.  4  ת:
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 1  מה יש פה להסתיר? הא& ועד כמה כשאתה גילית,   ש:

 2  מה זה קשור? סליחה, נו.   ת:

 3אתה סיפרת אי0 נכנסת לעסקי& ע& דודו וכשנכנסת אני מבי	 שלא ידעת שו& דבר על העבר   ש:

 4  שלו?

 5דעתי, ידעתי מעט מאוד. לא ידעתי, ידעתי, אמרתי שוב, זה חלק לא קט	 מהדברי& לא, לא י  ת:

 6  התגלו לי בכתבות, זה ג& לא התחיל במיידי, זה התחיל אחרי תקופה מסוימת. 

 7עוד פע&, זה היה מהל0 של0 להראות לו את הדלת החוצה? להגיד לו אדוני לא תהיה כא	   ש:

 8נגמר בזה ואנחנו נברר בדיוק ע& מר סגל את הפרטי& חברה? כאילו מה המהל0 שבסופו של דבר 

 9, אתה דחפת אותו החוצה או נתת לו יד חופשית ללכת א& 2014שהוא עזב את החברה בהסכ& בסו4 

 10  הוא רוצה?

 11דחפתי אותו החוצה, אני אגיד בכנות בשלב הראשוני, אומרי& מי ידע ולא ידע, א4  �2014ב  ת:

 12& המו	 זמ	 ואני לא אתעסק בכל הדברי& שנרשמו בזמנו אחד לא, הדבר הזה לא, הוא איש עסקי

 13אבל שזה יצא והכתבה הראשונה שהגברת שפורר פרסמה בעיתו	 האר� אז ש& נחשפו פרטי&, 

 14ישבתי איתו לא מעט אחרי זה להבי	 וזה ג& עשה לי קצת לא, אני מתאר את עצמי כאד& נורמטיבי 

 15שו& זימו	, זה פע& ראשונה שאני מופיע בעדות למעט דו"חות תנועה שכבר בשני& האחרונות אי	 לי 

 16שבועות זה אפשר לבדוק את זה. אז שוב, זה כ	  3בבית משפט, פע& שניה, פע& ראשונה היה לפני 

 17קשה, זה ב	 אד& שלא מכיר את העול& הזה, ישבתי איתו מספר פעמי&, הסביר לי, אמר לי מה נכו	 

 18מה עבר, מה עבר בילדות שלו, אי0 הגיע והיה צרי0  ומה לא נכו	, למה, מה כ	 צרי0 להתייחס, הסביר

 19לשרוד, הצדיק את זה, לא הצדיק את זה, זה לא אומר שקיבלתי את כל ההצדקות אבל בסופו של 

 20תהלי0 הכרתי אותו בתור ב	 אד&, ובתור ב	 אד& שהכרתי אותו כבר שנתיי& שלוש לפני כ	, לא 

 21מכ0 הוא עשה עלי רוש& מאוד חיובי וג& עכשיו ראיתי איזה שהוא פ	 שלילי בהתנהלות שלו, יתרה 

 22אני אומר, שוב א& כל מה שרשו& א& חלקו נכו	 או חלקו לא נכו	, היו& הרוש& שלי ממנו שהוא לא 

 23ב	 אד& שלילי נכו	 להיו&, מתעסק בהרבה דברי& דווקא חיובי& ולאו דווקא מצהיר עליה&, הוא 

 24אני בונה בית כנסת על חשבוני בנווה צדק והיו&  לא בא בריש גלי להצהיר הנה עשיתי תשובה והיו&

 25אני תור& לבית חב"ד אורות התורה ואני מחזיק איזה שהיא רבנות ואת זה אני יכול להעיד עליו כי 

 26אני יודע שהוא עושה את זה. אבל הוא לא עושה את זה לש& הפרסו& כי הוא יודע שלא רואי& את 

 27  זה בשו& מקו&. 

 28  תראה,   ש:

 29  ה קשה לי , זה התחיל, אני הפרעת קשב, אני ישר בורח, אבל שוב, הי  ת:

 30  כול& יש לה& הפרעת קשב, מה קורה לכ&? מה נהיה? זה פופולרי?  ש:

 31  ג& לילדי& שלי זה עבר.   ת:

 32  טוב. בגילי לא היו, כשאני הייתי ילד לא היו הפרעות קשב.   ש:
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 1  ור. טוב סליחה. לא אבחנו אות&, לא נכו	, היה לי אישור לצאת לשירותי& בלי איש  ת:

 2  עור0 די	 וא	 אמד	 אפשר לסיי& את החקירה? הבנו.   כב' הש' ערקובי:

 3  אוקי. בסדר.   עו"ד וא	 אמד	:

 4אני רק אסיי&, בשלב מסוי& זה התחיל להפריע כי הכתבות חזרו על עצמ	 וחזרו על עצמ	   ת:

 5או את זה אז הקולגות וחזרו על עצמ	 ואז התחיל לייצר המו	 נזקי&, ג& א& דיירי& ספציפית לא קר

 6שלי בתחו& ישר קפצו ואמרו תראו אורב	 זה שות4 ש& דודו, בוא נקרא לו בש& המשפחה, ולא 

 7כדאי לכ& ורשמו שאולי הכספי& וכל הדברי& האלה שהובררו כלא נכוני&. זהו. לא היה ברירה, זה 

 8רה לא יכלה היה או בפירוק מרצו	 או בפירוק מהבנה או בפירוק תחת בית משפט כי ככה החב

 9להתקיי&, היה מאוד קשה הקשיי& בדר0 יצרו ועובדה שרואי& שהחברה עברה תהלי0 מאוד חיובי, 

 10שלבי& לחברה, עד הפרסו&, מהפרסו& היה איזה שהיא הקפאה ומהרגע שיאיר סגל התחל4  3יש 

 11היה חזרה עליה של כמות הפרויקטי& וההתקדמות של הפרויקטי&, רואי& את זה באתר מדל	 

 12  נו כבר שני בתל אביב. זהו. שהגע

 13  תודה רבה. תסיי& בבקשה.   כב' הש' ערקובי:

 14  אני אקצר. אני יכול להגיד כמה דברי& כאילו לספר?  ת:

 15  נו, סליחה, מספיק, דיברת ארוכות, מספיק, מיצינו. כ	, יש עוד שאלות אדוני?  כב' הש' ערקובי:

 16  כ	.    ש:

 17  בכבוד.   כב' הש' ערקובי:

 18בא כוח הנתבעת על ענייני המימו	, עכשיו אמרת בהתחלה שהיו עסקאות תראה, דיבר אית0   ש:

 19אופציה, אני מבי	, תסביר לי מה זה עסקת אופציה ותסביר לי הא& זה נכו	 שבעסקת אופציה לא 

 20  משקיעי& כס4, משקיעי& סכו& מאוד קט	? תסביר לי את העניי	 הזה מה זה עסקת אופציה. 

 21  מהעסקה, על מנת לרכוש את הקרקע, אחוז  5בעסקת אופציה שמי& עד   ת:

 22  מקבלי& אופציה למה? מה זה האופציה?  ש:

 23מיליו	, האופציה משולמת  10בוא נניח בבניי	 מסוי& ברחוב מונטפיורי עלות הקרקע עולה   ת:

 24, תלוי מה �500ל 1000אל4 שקל החוק לא מותיר ל0 את המרווח, בי	  500אחוז, זאת אומרת עד  5על 

 25  ש, אבל סכומי& מאוד נמוכי&, אתה מקבל אופציה נגיד לשנה. אתה סוגר ע& הרוכ

 26  אופציה למה?  ש:

 27  אופציה לרכישת הקרקע בסכו& (לא ברור). בפועל,  ת:

 28  ?38�1זה לפינוי בינוי? זה לתמ"א   ש:

 29זה לא משנה למה, יש תוספת, יש בנייני& של השבחה, יש בנייני& של הריסה, אתה מקבל   ת:

 30  המבנה, אתה תעשה איתו אחר כ0 מה שאתה רוצה.אופציה לרכוש את כל 

 31  הבנתי.   ש:
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 1אי0 שאתה חושב שאתה תשביח אותו. באופציה הזאתי אתה בתהלי0 הזה כבר בונה קבוצת   ת:

 2אחוז משלמי&  50? 50 50בתל אביב, מה זה אומר  50 50רכישה, בעצ& בקבוצת הרכישה לרוב עולה 

 3ז על הביצוע. על ידי כספי הרוכשי& אתה מממ	 את אחו �50הרוכשי&, רוכשי הדירות על הקרקע, ו

 4עלות הרכישה ואתה מקבל את הרווח של0 על שרשור האופציה לרוכשי& ומעביר אות& לקבוצת 

 5  הרכישה. לא התעסקתי ע& זה אומנ& אבל אני מכיר את התהלי0 מפאת תעסוקתי בחברה. 

 6פגשת את דודו, זה למעשה  הבנתי. עכשיו, א& הבנתי נכו	 את מה שאמרת זה כאילו כשאתה  ש:

 7  היה אחד מהפעילויות שהוא עשה וככה אתה אומר לא היינו צריכי& להביא כס4 מהבית. 

 8לעומת זאת בפרויקטי& הראשוני& (לא ברור) הלי0 התכנו	 עד שהוא מגיע  38כ	, ע& תמ"א   ת:

 9שוני& להיתר ואז בעצ& צריכי& את הכספי&, אפשר לראות ולבחו	 את זה בכל הפרויקטי& הרא

 10מכיוו	 שלא היו לנו את הכספי& האלה או שלא היו לנו מספיק אנחנו לקחנו קרנות שליוו לנו את כל 

 11  פרויקטי& ראשוני& מה שהתחלנו.  10הפרויקטי& הראשוני&, ממש אני מדבר על 

 12תראה, מנקודה מסוימת אתה יכול להתחיל למכור דירות, ברגע שיש ל0 היתר, אז כמה עלה   ש:

 13  ההיתר?ל0 לממ	 את 

 14אחוז לפי חוק המכר  40עד ההלי0 של מכירת דירות שאני ממש מרוויח את הכס4 זה בעצ&   ת:

 15 3�4שאני מגיע למפלס של גמר שלד בניי	 קיי&, עד ההלי0 הזה הייתי צרי0 לממ	 זה סדרי גודל בי	 

 16לקר	 מיליו	 ובשלב הזה אני מקבל את הכס4 מהרוכשי&, מעביר אותו כמוב	 קוד& כל  �7מיליו	 ל

 17  ואז מתחיל לגרו4 רווחי&, א& הפרויקט מרוויח. 

 18הבנתי. עכשיו, תק	 אותי א& אני טועה, מהנדס הביצוע שהיו לכ& בהתחלה, ממש   ש:

 19בפרויקטי& הראשוני& כמו שאמרת, למעשה לא מקבל את התשלו& הראשו	 שלו עד למעשה איזה 

 20  חודשיי& שלושה בתו0 ביצוע השלד. 

 21  לא המהנדס, הקבל	.   ת:

 22  הקבל	, סליחה.   ש:

 23הקבל	 ביצוע בעצ& בפועל מעבר לערבות האישית שהוא ש&, בחודש הראשו	 הוא לא יכול   ת:

 24יו& של  14�15להגיש חשבו	 כי הוא לא סיי&, שהוא סיי& את החודש הראשו	 הוא מגיש חשבו	, יש 

 25חות או יותר , בעצ& הגענו לחודשיי& וחצי פ30מפקח מטעמי שבודק את החשבו	 והשוט4 הוא שוט4 

 26שאנחנו ברברס שבעצ& שהקבל	 ש& מכספו ואנחנו ככה מוגני& כי א& קבלני& פושטי& רגל אנחנו 

 27  תמיד צריכי& לשמור על האינטרסי& שלנו. 

 28  ?38הבנתי. עכשיו, אתה מגדיר את עצמ0 היו& כמומחה לתמ"א   ש:

 29מש כחבר נשיאות קשה להעיד על עצמי אבל בפועל אני מאוד מאוד פעיל בתחו&, אני ג& מש  ת:

 30  של עיר הנדל"	, 

 31  מה זה עיר הנדל"	?  ש:
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 1בירושלי& או באילת שכל  38עיר הנדל"	 זה בעצ& כל הכנסי& היו& שמתנהלי& על תמ"א   ת:

 2, יש לא הרבה חברי 38מבני& שמגיעי& לש& חברי כנסת או שרי&, ש& מתכנסי& כל הפעילי תמ"א 

 3יאות, זה א& אומר שעד, מוניתי לחבר נשיאות זה נשיאות, זה אנשי& שפעילי& בתחו&, אני חבר נש

 4היה לפני שנה הייתי משתת4 בפאנלי&, יושב ש& בפאנלי& פה וש& לא מעט, ישבתי בלא מעט 

 5פאנלי&, היו& אני כבר במעמד א& אפשר לקרוא לזה של מעביר פאנלי&, א& זה ע& חברי כנסת, א& 

 6לי בתחו& יושב ראש וועדה מחוזית, כל  זה ע& ראשי ערי& ישבו אצלי בפאנלי&, לא מעט קוראי&

 7  החבר'ה הטובי& בתחו& שלנו. 

 8  הבנתי. אי	 לי יותר שאלות.   ש:

 9  חקירה חוזרת?  כב' הש' ערקובי:

 10  שתי שאלות.   עו"ד קידר:

 11  בבקשה.   כב' הש' ערקובי:

  12 

 13  העד משיב בחקירה חוזרת לשאלות עו"ד קידר: 

 14  להיו&?  ע& מי דיברת על העדות של0 בי	 החקירה הראשית  ש:

 15  ע& מי דיברתי על העדות שלי בי	 החקירה הראשונה לשנייה? ע& יאיר סגל.   ת:

 16  ומה ידעת על מה שהולכי& לשאול אות0 היו&?  ש:

 17לא ידעתי על מה שהולכי& לשאול אותי היו&, רציתי לברר אבל לא, אמר לי תלמד בכללי,   ת:

 18לא היה לנו יותר פגישות, לא התכוננתי, לא היתה לי פגישה מאותו יו& עד היו&, אותו יו&, למחרת, 

 19  זה תחו& שאני שולט בו, לא צרי0 להתכונ	 לזה, אני מוכ	 ג& להישאל על יד0 בתחו& הזה. 

 20אמרת בחקירה הנגדית של0 קוד& שהחברה גדלה, מכמה לכמה היא גדלה? מאיזה היק4   ש:

 21  פעילות לאיזה היק4 פעילות?

 22  תראה, באיזה שלב?  ת:

 23  נתת שלושה שלבי&.   ש:

 24  אני לא יכול להגיד ל0 כמות פרויקטי&, אני את	 ל0,   ת:

 25  שלב דודו, שלב פוסט פרסומי& אמרת ואז שלב סגל.   ש:

 26אוקי. ככה, בשלב דודו פרויקטי& התקדמו אבל זה היה עדיי	, השוק היה עדיי	 יחסית חדש   ת:

 27כול& היו בשלי& לזה, היו רוצי&  , עדיי	 הדיירי& והנציגויות ואפילו עורכי די	 לא38לתמ"א 

 28שפרויקטי& מסתיימי& אז היה שלב שלקחנו פרויקטי& יחסית לשוק היינו בסדר גמור אבל 

 29אחוז. קו  30ההתקדמות היתה סבירה, א& נקרא לזה לינארי אני אגיד כא	 בשלב הזה במטאפורי 

 30ה פרויקטי& נפלו לנו, לינארי. בשלב של הפרסומי&, ירדנו לזווית הרבה יותר חדה, מכיוו	 שהרב

 31אמרו זה דודו שות4 ש& וזה לא, אז אנחנו לא. קיבלנו סטירות לחי על ימי	 ועל שמאל, אני אישית 

 32המו	 פעמי& ניסיתי לשכנע דיירי& שאי	 כא	 שו& בעיה בחברה והחברה מאוד לגיטימית אבל 
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 1הש&, שזהבי זה היה  לפעמי& זה עבד ולפעמי& זה לא עבד, עד כדי שלפעמי& חשבו שאני שיניתי את

 2  הש& שלו.  

 3  ובשלב השלישי?  ש:

 4בשלב השלישי שיצאנו, שיאיר התחל4 בחברה ואז בעצ& יכולנו להוכיח את כל התהלי0,   ת:

 5כמות הפרויקטי& חזרה אבל השוק בעצמו, השוק היה בשלב התאוששות שאנשי& הכירו אז זה ג& 

 6  אבל חזרנו לביזנס. עזר לתקופה שלנו וחזרנו קצת לתנופה לא של פע& אומנ& 

 7באיזה, שאלה אחרונה גבירתי, באיזה מהפרויקטי& הבנקי& סירבו לתת לכ& אשראי בגלל   ש:

 8  דודו?

 9תראה, אני לא יכול לדעת א4 פע&, הבנק שמסרב אשראי לא אומר בגלל מי זה, הוא א4   ת:

 10	 דוגמא למשל פע& לא יגיד שבגלל אישיות מסוימת אבל אני יכול להגיד שג& בתקופה שלו, אני נות

 11פרויקט יהודה הנשיא זה היה פרויקט שדודו היה בחברה בתחילתו, והבנקי& קיבלנו ליווי בנקאי, 

 12מיליו	 שקל כמעט, הנציגות זה שופטת חברה קולגה,  70זה פרויקט מאוד גדול דר0 אגב, מכירות של 

 13יא תקרע אותי כי ריבה ניב, הייתי נות	 ציטוט שלה לעיתונות אבל אני אעדי4 שלא כי אחר כ0 ה

 14אנחנו עדיי	 חברי&. הפרויקט הזה הוא בוצע על ידי ליווי, זה אחרי הפרסומי&, היה שאלות פה וש&, 

 15  אבל הפרויקט בוצע והוא לווה, עכשיו אני סיימתי את הפרויקט, דר0 אגב, אני אשמח א& תיגשו, 

 16לחתי להבי	 את השאלה היתה לגבי הבנקי&, וסיפרת על הפרויקט ביהודה הנשיא ולא הצ  ש:

 17  הקשר. 

 18  הוא אומר שהיה ליווי.   עו"ד וא	 אמד	:

 19ש& נת	 ליווי. אני שאלתי באיזה מהפרויקטי& לא נת	 ליווי ושלא הסכימו לתת   עו"ד קידר:

 20  ליווי. 

 21אני לא יכול להגדיר ל0, יש פרויקטי& שלא עברנו ליווי והיינו צריכי& לעבור לבנקי&   ת:

 22לוי זה בגדר שמועה שלנו ואני לא יכול להגיד ל0 ממש כי  אחרי& אבל ג& א& זה בוטל מחמת

 23הבנקי& לא אומרי& ל0 את זה חד משמעית אבל אתה יודע את זה בסופו של דבר שזה יוצר בעיות 

 24  עקב הפרסומי&. 

 25  הבנתי. תודה.   עו"ד קידר:

 26  ?9תודה רבה. עכשיו עד הגנה מספר   כב' הש' ערקובי:

 27  וא. אני אברר בדיוק איפה ה  עו"ד קידר:

 28  (המש0 הקלטה) 

 29, מר יאיר סגל, אדוני מוזהר עכשיו לומר את האמת ורק את 9עד הגנה מספר   כב' הש' ערקובי:

 30  האמת אחרת תהיה צפוי לעונשי& הקבועי& על פי חוק. תענה בבקשה לשאלות של עור0 די	 קידר. 

   31 

 32  ת עו"ד קידר: העד, מר יאיר סגל, לאחר שהוזהר כדי	 לומר אמת, משיב בחקירה ראשית לשאלו
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 1  שלו& מר סגל. מה תפקיד0 בחברה?  ש:

 2  בעל (לא ברור).   ת:

 3  מה תחומי האחריות של0 בחברה?  ש:

 4  כל הנושא של כספי&, מכירות וקשרי חו�.   ת:

 5  מה זה קשרי חו�?  ש:

 6  ע& משקיעי& של שותפויות וכו'.   ת:

 7  ע& מי למשל יש לכ& שותפויות?  ש:

 8ג& ברמה של מנהלי משרדי& שיש לנו חברה שנקראת אופק, נקראת גאיה, יש לנו שותפות   ת:

 9ע& חברה שנקראת פזמ ופרויקט ברחוב הירקו	, יש לנו מספר שותפי& בפרויקט, לא כל הפרויקטי& 

 10  שיש לנו ה& בבעלותנו המלאה. 

 11  וע& השותפי& האלה אתה זה שמתקשר?  ש:

 12  נכו	.   ת:

 13  מה הרקע של0?   ש:

 14קע העיקרי שלי הוא בתחו& של תקשורת, הייתי מנהל הקמה והתפעול של תבל, של הר  ת:

 15  הטלוויזיה בכבלי&. 

 16  אני לא שומעת מילה ממה שאתה אומר.   כב' הש' ערקובי:

 17אני אגיד, אני בא מרקע של תקשורת, הקמתי ג& מיז& של תבל טלוויזיה בכבלי& ואחרי זה   ת:

 18' עברתי והייתי �96', ב�94הייתי במצבת של (לא ברור) המכרז למפעיל הסלולרי השני, זכינו בו ב

 19מנהל פיתוח עסקי מרכז מזרח אירופה בחברה צרפתית שהיא חברה שהיא אחת הגדולות בעול& 

 20(לא ברור). בתו0 השני& האלה יש לי פעילויות תקשורת שה& שלי שאני שות4 בה& וקוראי& לה 

 �21באירופה וחברות, ופרויקטי& של נדל"	 שאני בעלי& שלה& ג& באירופה וג& בארצות הברית. ב

 22  חזרנו לאר� וקצת לפני זה השקעתי בפרויקט של הרברט סמואל.  2011

 23  מתי השקעת בפרויקט של הרברט סמואל?  ש:

 24  . 2011  ת:

 25  מתי נכנסת להשקעה בחברה?  ש:

 26  לאורב	?  ת:

 27  כ	.   ש:

 28  . 31.12.2014  ת:

 29  העסקה היתה מהתארי0 הזה או שזה רק העברת הפעילות?  ש:

 30, זה לא היה (לא ברור), זה היה תארי0 �1.1.2015העסקה היתה מהתארי0 הזה, בפועל ב  ת:

 31  העסקה. 

 32  חברה לפני שנכנסת?חו� מהרברט סמואל, איזה עוד שיתופי פעולה היו ל0 ב  ש:
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 1  לא היה לי שיתו4 פעולה נוס4.   ת:

 2  אי0 הכרת את החברה?  ש:

 3חבר משות4 הכיר לי את החברה, מספר ימי& לה& לפני שפקעה לה& האופציה להרברט   ת:

 4סמואל, באחד הביקורי& שלי באר� לפני שחזרנו והחלטנו שהפרויקט מספיק מעניי	 ושווה להיכנס 

 5  ולהשקיע בו. 

 6  הכנסת כס4 למימוש האופציה?אז בעצ&   ש:

 7  לא, למעשה,   ת:

 8  או שקנית את האופציה או שהשקעת באופציה?  ש:

 9למעשה במועד של פקיעת האופציה חתמנו על הסכ& לשותפות שבמסגרתו ד.ד מיזמי&   ת:

 10אחוז מהשותפות דר0 חברת בת ואנחנו באותה תקופה הבאתי איתי להשקעה חברה  50החזיקה 

 11  אחוז השניי&.  �50רוד רינות זיכרונ& לברכה, ואנחנו קנינו את הנכדה של יולי עופר ונמ

 12  אוקי, תעשה לי רגע סדר, היה את הקבוצה של אמסל& שנכנסה איתכ& בהרברט על החו4,   ש:

 13  קצת אחרי.   ת:

 14  תעשה לי סדר.   ש:

 15בהתגלגלות של הפרויקט למעשה מה שקרה אנחנו נכנסנו באותו מועד שאמרתי ל0, זו   ת:

 16יולי, חתמנו על הסכ& שבמסגרתו אני קונה את ההחזקות של  �2012ות, כאשר בהיתה השותפ

 17  . 2013אינוונטק החוצה ומכרתי את חלק& לקבוצה של איציק אמסל& במאי 

 18  מה שמכרת בעצ& זה חצי ממה שהיה לכ&?  ש:

 19  למעשה מכרתי לה& מה שקניתי מאינוונטק.   ת:

 20  לאינוונטק ג& היה חלק בעצ&.   ש:

 21  היה רבע כאילו, חצי מהחצי.   ת:

 22  החצי של0 היה בחברת הרברט על החו4?  ש:

 23  הרברט על הי&.  ת:

 24  הרברט על הי&, סליחה.   ש:

 25כ	, אנחנו החזקנו בהרברט על הי&, אינוונטק ואני החזקנו בהרברט על הי& חצי חצי ובצד   ת:

 26  אחוז על ידי ד.ד. מיזמי&.  100השני היתה מיזמי& החזקות הרברט שהחזיקה 

 27  באיזה שלב אתה הכרת את דודו?  ש:

 28  בפע& הראשונה שהכרתי אותו שבוע לפני מימוש האופציה.   ת:

 29  שזה הפע& הראשונה שהכרת ג& את אורב	.   ש:

 30  נכו	.   ת:

 31  הב	 אד& שאתה הכרת באורב	 בעצ& היה דודו?  ש:

 32  נכו	.   ת:



  
 

  
  יפו �בית משפט השלו� בתל אביב 

  אורב� נדל"� י.ד. בע"מ נ' שפורר 22755�06�14 ת"א
  

  2018אפריל  30  

  

 144

 1  הוא היה הרוח החיה באורב	?  ש:

 2אנשי&, הכרתי ג& את דודי וג& את דודו  2יש בה  לא, ס0 הכל הכרתי חברה שבסופו של דבר  ת:

 3באותו מועד, מי שעשה לנו את הקשר זה האיש שדיברתי איתו בפועל על כל נושא האופציה בעסקה 

 4  היה בעיקרו	 דודו. 

 5  למה אינוונטק יצאה מהפרויקט?  ש:

 6ה למעשה, אנחנו חשבנו שזה יהיה יתרו	 שאינוונטק יהיו שותפי& יחד איתנו, בפועל מ  ת:

 7שקרה לא יכולנו להמשי0 ולממ	 את הפרויקט מליווי בנקאי בגלל מגבלות לווה בודד של קבוצת 

 8עופר. לא לקחנו את זה בחשבו	, נראה על פניו שאתה לוקח מגו4 גדול אתה תרוויח מזה והגענו 

 9למצב שהקצבנו לעצמנו סכו&, הו	 מסוי& שנרצה להיכנס בו ואת היתרה בהלוואה בנקאית, הגענו 

 10, נאלצנו להמשי0 בתשלומי& למוכרת, הבנו שזה לא ימשי0 לשו& מקו& וזו הסיבה 2012י למא

 11  שקניתי את מניותיה& ואז זה פתר לנו את הבעיה, יכולנו לקבל את ההלוואה. 

 12  אבל ג& אחר כ0 היתה לכ& בעיה לקבל מימו	 בנקאי, לא?  ש:

 13לאחר שאינוונטק יצאה, למעשה היו פה, פעמיי& קיבלנו מימו	 בנקאי. הפע& הראשונה   ת:

 14, לקח לנו כמה 2013שמניותיה נקנו, קיבלנו הלוואה ראשונה מבנק דיסקונט, שניתנה לנו בתחילת 

 15חודשי& וקיבלנו את ההלוואה. הלכנו וגדלנו ברכישות שהיו לנו בתו0 המתח& והיינו צריכי& סכו& 

 16נימיות של הבנק וקיבלנו יותר גבוה ודיסקונט לא יכלו להגדיל את הסכו& שישנו בגלל מגבלות פ

 17אפשרות לקחת הלוואה גדולה יותר מבנק לאומי. ובנק לאומי התחילה הבעיה כי זה היה באותה 

 18תקופה של סדרת הכתבות שהיו בעיתוני& והבנק אמר שהוא מרגיש שלא בנוח בשביל לתת לנו את 

 19  ההלוואה. 

 20  שזה כבר היה אחרי שאינוונטק יצאו או לפני שה& יצאו?  ש:

 21  הרבה אחרי. זה היה אחרי שג& הקבוצה של אמסל& נכנסה פנימה.  לא,  ת:

 22  אוקי. כשהקבוצה של אמסל& נכנסה, מה אתה ידעת לגבי דודו?  ש:

 23  את כל מה שכתוב בעיתו	.   ת:

 24  אבל אמרת שהקבוצה של אמסל& נכנסה,   ש:

 25  . 2013בעיתוני&, ה& נכנסו במאי  2013. הפרסו& היה בפברואר 2013במאי   ת:

 26  ה כבר ידעת את מה שכתוב בעיתו	. אז את  ש:

 27  אבל אני כבר הייתי ש&.   ת:

 28  וג& הקבוצה של אמסל& ידעה את מה שכתוב בעיתו	.   ש:

 29  נכו	.   ת:

 30  מי הביא את אמסל& לפרויקט?  ש:

 31  בעיקר אני דר0 חבר משות4.   ת:

 32  יואב טננבאו&?  ש:
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 1לא, יואב בא יחד ע& זה, יואב שכ	 שלי חבר, אבל בעיקרו	 הכרנו אותו דר0 חבר אחר   ת:

 2  שקוראי& לו דני גז. 

 3  הכרת& אותו אתה מתכוו	 את אמסל&.   ש:

 4  דר0 דני הכרתי את איציק אמסל&, לא הכרתי אותו קוד&, את יואב הכרתי.   ת:

 5ראי ויש את הכתבות, למה הבנתי. ואז בעצ& למה לא בשלב הזה שהבנקי& לא נותני& אש  ש:

 6  אתה לא יצאת מהפרויקט?

 7  אי0 עושי& את זה?  ת:

 8  מוכרי&?  ש:

 9  למי?  ת:

 10  לקוני&.   ש:

 11קוד& כל תראה, אני מאמי	 לאור0 כל הפרויקט הזה זה פרויקט שאני ניהלתי אותו ואני   ת:

 12בר קידמתי אותו, בפוטנציאל שיש בו היה ברור מה הפוטנציאל שישנו וככה ג& הגעתי לסופו. ד

 13מסוי& זה שיש ל0 כתבה ודבר שני זה שאתה מתמודד ע& מה שישנו. עדיי	 אני לא חושב שצרי0 

 14  למכור את הפרויקט בגלל שישנה כתבה בעיתו	. 

 15א& אני מבי	 נכו	 את מה שאתה אומר, מה הסיכוי שא& היית יודע את הכל מראש היית   ש:

 16  נכנס לעסקה ע& אורב	?

 17  יד ל0 היו& כי זו ספקולציה. קשה להערי0, אני לא יודע להג  ת:

 18  זה יכול להשלי0 על השיקולי& של0?  ש:

 19  אני רוצה להאמי	 שכ	, אבל אני לא יודע באיזו מידה. זאת אומרת מה הייתי יכול לעשות.  ת:

 20  אוקי, עכשיו, עצ&, מי העלה את הרעיו	 בעצ& שאתה תקנה החוצה את דודו מאורב	?  ש:

 21  אני.   ת:

 22  רט?כדי לעזור לפרויקט בהרב  ש:

 23בשני הכובעי&. פע& אחת מאינטרס אישי בנושא שזה פוגע לנו בפרויקט שישנו בהרברט,   ת:

 24התחייבנו לתשלומי& שהיינו צריכי& להמשי0 ולממ	 אות& כדי לממ	 את הפרויקט הזה ודבר שני 

 25  מעצ& זה שנבנתה דאז פלטפורמה לא רעה בד.ד. מיזמי& והיה חייב להפסיד אותה. 

 26שא& לא תיכנס במקו& דודו באורב	, אז א' יכול להיות סיכו	 לפרויקט  והערכה של0 היתה  ש:

 27  בהרברט וב' יכול להיות סיכו	 לאורב	 באופ	 כללי, זה מה שאני מבי	 ממה שאמרת?

 28לאורב	 באופ	 כללי התשובה היא כ	, לגבי הפרויקט תראה, ס0 הכל היו אנשי& אמידי&   ת:

 29מצוקה כזו או אחרת, לא שאתה שש להביא כס4 מהבית סביבנו אז אני מניח שהיינו יכולי& לפתור 

 30  אבל היינו יכולי& להתמודד, אבל באורב	 לדעתי כ	. 

 31אנחנו ניסינו להבי	 ג& בשאלוני& וג& בחקירה של מר זהבי מה בדיוק היתה העסקה, אולי   ש:

 32  תוכל להסביר לנו את העסקה בינ0 ובי	 אורב	 ובי	 דודו?
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 1לל הניראות הלכנו לקבל ייעו� כדי שהדבר ייראה בצורה הכי העסקה די פשוטה יחסית. ובג  ת:

 2  שקופה שישנה. 

 3  ניראות כלפי מי?  ש:

 4כלפי כל העול& בחו�. כי היה ברור שבאיזה שהוא שלב מישהו יבוא ויגיד אולי יעשו ככה   ת:

 5אולי עשו אחרת. כ0 שמה שעשינו, דודו באותו שלב מכר את מניותיו לחברה, לא אלי, מתו0 

 6ת של החברה להמשי0 ולשל& לו את חלקו היחסי בכל אות& פרויקטי& שהיו עד לאותו התחייבו

 7מועד, לא היה נית	 לקחת שו& הערכת שווי, וג& לא היה נכו	 מבחינתנו לבוא ולנקוב באיזה שהוא 

 8סכו& כדי להגיד כמה זה יהיה שווה כי זה ספקולציה. בד בבד, באותו מועד החברה הקצתה לי 

 9אלה תוק4  �1.1.2015, מה�31.12אחוז ממניות החברה ולמעשה , חתמנו ב 50יקפו מניות חדשות שש

 10  המניות שישנ	 בחברה. 

 11  לא ביצעת& הפחתת הו	 אני מניח.   ש:

 12  לא ביצענו הפחתת הו	.   ת:

 13  כשאתה אומר שהחברה הקצתה ל0 מניות, היא הקצתה ל0 מניות בתמורה?  ש:

 14הקצתה לי מניות בתמורה להתחייבות כספית שאומרת שה	 ממקורות אישיי& שלי וה	   ת:

 15  ממקורות חיצוניי& אני צרי0 לדאוג לאותו מימו	 שהקבוצה והחברה וחברות הבנות צריכי&. 

 16  א& אתה מביא מימו	 חיצוני, דהיינו בנקי&,   ש:

 17  בנקי& מוסדיי& וכדומה.   ת:

 18  וסדיי& חיצוניי& נופל על החברה, לא נופל עלי0. הרי העלות של הכס4 שאתה מביא ממ  ש:

 19  נכו	.   ת:

 20  אז מה המשמעות של ההתחייבות הזאת?  ש:

 21ההתחייבות הזאת היא, אתה יודע זה כאילו די תיאורטי שרק את העלות ישנה, היכולת   ת:

 22של0 לקבל מימו	 נובעת בסופו של דבר מצוות הניהול מי האנשי& שנמצאי& ואי0 אתה רואה את 

 23דמות של הפרויקט ואתה יכול למכור אותו. לא כל אחד שמוכ	 לשל& את הריבית יקבל מימו	 ההתק

 24  מגופי& מוסדיי&. 

 25אבל אתה התחייבת לגבי פרויקטי& שהיו קיימי& בחברה באותה עת לדאוג למימו	 עצמי   ש:

 26  נקרא לזה, או חיצוני. 

 27  נכו	.   ת:

 28, אתה יכול להערי0 את השווי של, זאת אומרת זה פרויקטי& שכבר היו קיימי& באותה עת  ש:

 29האבחנה בשווי בי	 ההתחייבות של0 להביא כס4 מהבית לבי	 ההתחייבות להיות מסוגל להביא 

 30  פיתרו	 של מימו	 חיצוני?

 31  אני לא יכול לפצל ביניה&. אני לא יכול לפצל בי	 שתי ההתחייבויות האלה.   ת:

 32  מה זאת אומרת?  כב' הש' ערקובי:
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 1ד מה היתה הערכה לגבי הכס4 שהייתי צרי0 להביא מהבית לעומת הכס4 א& אני יכול להגי  ת:

 2שהייתי יכול להביא מגופי& חיצוניי& והמשמעות לחברה היתה היכולת לקבל את הכס4 כדי 

 3להמשי0 ולפתח את הפרויקטי& ולא לקרוס בדר0, אני יכול לבוא ולהגיד שיש פה יתרו	 מעצ& זה 

 4  הבית ואת רובו הבאתי מגופי& פיננסי&. שלא כל הכס4 אני צרי0 להביא אותו מ

 5יש ל0 הערכה כמה כס4 הבאת בהתא& להסכמה הזאת ג& מהבית וג& מגופי& חיצוניי&   ש:

 6  ביחד מאז ההסכ&?

 7  כולל החברות בנות?  ת:

 8  כולל הכל.   ש:

 9  מיליו	 שקל.  �250למעלה מ  ת:

 10מיליו	 מגופי&  249יפה, אז א& אתה למשל היית מתחייב להביא מיליו	 שקל בבית ועוד   ש:

 11מיליו	 שקל מהבית ומיליו	 שקל מגופי& חיצוניי&, לא היה הבדל  249חיצוניי& או לחילופי	 להביא 

 12  דרמטי מכמות המניות שהחברה אמורה להקצות ל0?

 13לא, בפועל לא. אתה תשאל א& במשא ומת	 נורמלי א& היה קורה דבר שכזה, הסיטואציה   ת:

 14  ננסי הוא מה שהיה חשוב. לא היתה נורמלית כ0 שהפיתרו	 הפי

 15אז זה בדיוק השאלה שלי, כי התחושה שלי היא שהמשא ומת	 לא רק שלא היה נורמלי אלא   ש:

 16  שהוא ג& לא היה מאוד כלכלי, מה בעצ& השווי של מה שקיבלת לעומת מה שנתת? יש ל0 מושג?

 17היתה  שאלה נבונה, למעשה אני יכול לבוא ולהגיד שקיבלתי שווי אפס, כי א& החברה  ת:

 18ממשיכה עוד מעט קדימה היא היתה מגיעה לפירוק ולכ	 מבחינתי לקחתי משהו שאני צרי0 לקחת 

 19  מיליו	 שקלי&.  10�20ולקד& אותו, א& תבח	 כלכלי הוא היה שווה כמה, אולי הוא היה שווה 

 20  וכמה כס4 אתה הכנסת מהבית בסופו של דבר?  ש:

 21  מיליו	 שקלי&.  �10קצת פחות מ  ת:

 22ת0 אפשר לומר שהמניות של דודו אחרי הכתבות שהתפרסמו היו כמעט נכס הא& לשיט  ש:

 23  מכביד?

 24  בחברה?  ת:

 25  כ	.   ש:

 26  בהחלט.   ת:

 27אוקי. והא& אתה משוכנע או באיזה מידה אתה יכול להערי0 עד כמה זה באמת קשור   ש:

 28  לכתבות? אולי זה בגלל סיבות אחרות? מה אתה חושב?

 29  אני חושב שזה בגלל הכתבות.   ת:

 30  אוקי.   ש:

 31למה בגלל הכתבות? אני לא מבינה, בגלל שה& כינו את החברה שלכ& מפוקפקת?   כב' הש' ערקובי:

 32  כי מה? 
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 1והייתי נחוש א&  2014כי אני אגיד ל0 מה קרה באותו מועד. נכו	 שאני הגעתי קצת לפני סו4   ת:

 2ברה הזאת יש פה עסקה שנית	 לקיי& אותה, אבל למעשה לא	 שלא הגעת, כל ועד בית ידע שהח

 3עשתה בעיקר תוספת וחיזוק עמודי&, כל מי שהגעת אמר קראתי שככה וקראתי שככה ועסקאות 

 4נפלו, זאת אומרת לא יכולת לבוא ולהסתיר תראו זה לא בדיוק אחד לאחד והעסקאות נפלו, כל 

 5לא היה נית	 להביא עסקאות חדשות לתו0 החברה ועובדה שג& כלפי הבנקי& למשל, שבאנו  2014

 6לאומי לקבל את האשראי וכולנו (לא ברור) אנשי עסקי& מנוסי& הבנת מה המשמעות, קשה לי  לבנק

 7לבוא ולתת את האשראי במצב הזה כמו שהבנק לא יגיד שזה בגלל זה כי אסור לו, לא קיבלנו כל כ0 

 8קבלת פני& חמה כדי שנוכל לטפל בדברי& ולאחר ששינינו את המבנה קיבלנו מיד את כל האשראי 

 9  . הנדרש

 10  מה מתו0 הכתבות שפורסמו לא היה אמת?  ש:

 11  גבירתי, אני מתנגד לשאלה.   עו"ד וא	 אמד	:

 12  למה?  כב' הש' ערקובי:

 13  א& הוא ישמח להגיד,   עו"ד וא	 אמד	:

 14  שהוא יגיד, הוא הבעלי& של החברה.   כב' הש' ערקובי:

 15  איזה כתבות אנחנו מדברי&.   עו"ד וא	 אמד	:

 16, הוא מספר על כתבות, אני רוצה לדעת איזה כתבות. מה הוא חושב הוא יגיד לנו  כב' הש' ערקובי:

 17  שהיה נכו	 בכתבות האלה?

 18אני רוצה להגיד, אני לא יכול להגיד מה היה אמת ומה לא היה אמת, לא הייתי ש& באותו   ת:

 19  מועד כשהדברי& קרו, אני יכול להגיד שפועל יוצא של הכתבות האלה גר& לבעיה. 

 20  שואלי& אות0 ואתה הסברת את זה. לא,   כב' הש' ערקובי:

 21  אבל אני לא יכול לדעת, אני לא הייתי במועד שאני יודע א& מה שנכתב או מה שנאמר ש&,   ת:

 22  על איזה כתבות אתה מדבר? נתחיל מהדבר הראשו	, על מה אתה מדבר?  כב' הש' ערקובי:

 23התקרב לחברה כי אני מדבר ה	 על הכתבות שהיו בגלל דודו וה	 הכתבות שאמרו לא צרי0 ל  ת:

 24  החברה מפוקפקת. 

 25  זה לא היה כתבות מעיתו	 האר�, בוא נעשה סדר,   ש:

 26אני מדבר על כתבות מעיתו	 האר� ופוסטי& שעלו בפייסבוק, ואני מצאתי שפוסטי&   ת:

 27  בפייסבוק יותר חזקי& מכתבות בעיתו	 בסופו של דבר, אבל קשה להתמודד אית&. 

 28  רק (לא ברור) אנחנו לא בנזק עכשיו.  גבירתי, אני מזכיר  עו"ד וא	 אמד	:

 29  איזה נזק? עשו לכ& טובה, איזה נזק?   עו"ד קידר:

 30  אני מזכיר, שלא נתפרס למקומות לא רלבנטיי&.   עו"ד וא	 אמד	:

 31  בוא נמשי0. אז היינו,   ש:

 32  , אתה היית הבעלי& אז?2014רגע, סליחה, לא הבנתי, התביעה הוגשה ביולי   כב' הש' ערקובי:
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 1  לא.   ת:

 2  והיו& אתה הבעלי&?  כב' הש' ערקובי:

 3  כ	.   ת:

 4  ואתה עומד מאחורי התביעה?  כב' הש' ערקובי:

 5  החברה עומדת מאחורי התביעה ואני זה שעומד מאחורי התביעה.   ת:

 6  נו, אז מה אתה רוצה אני לא מבינה.   כב' הש' ערקובי:

 7  לא הבנתי את השאלה של גבירתי.   ש:

 8  הוא מדבר על טענתו על כתבות ככה אני הבנתי, לא יודעת, אתה הסברת על כתבות,   כב' הש' ערקובי:

 9  הוא ביקש להסביר,   ת:

 10  מה לא נכו	 בכתבות שאתה קראת? שעליה& את& הגשת& תביעה?  כב' הש' ערקובי:

 11עצ& זה שהחברה, אני שוב פע&, אני מפריד בי	 האד& לבי	 החברה. חברה כשלעצמה   ת:

 12ד אנשי& ואני לא חושב שיש בה משהו שיכול לבוא ולהגיד שהחברה עצמה עובדי& בה הרבה מאו

 13היא מפוקפקת, אני לא נכנס כרגע לעניי	 מה היה בהיסטוריה של דודו לגבי הדברי& שישנ&, בסדר? 

 14לא נכנס, א& זה נכו	 או לא נכו	, מה נכתב או לא נכתב, אי	 לי שו& יכולת לבוא ולהגיד אבל לקחת 

 15שג& היא עובדת בצורה מפוקפקת זה גור& לנזק בלתי הפי0 והדבר הזה לא  חברה שלמה ולהגיד

 16נכו	. היכרות שישנה בתו0 החברה, ישנ& אנשי& נאותי&, יש בה התנהלות נורמטיבית ואני לא חושב 

 17ששמענו אי פע& ששכ	 כזה או אחר בא באיזה שהיא טענה באחד הבנייני& שהחברה עשתה 

 18  בפרויקטי& מאז ועד היו&. 

 19  ה זה מבחינת0 מפוקפקת?מ  ש:

 20  לא ראויה לשיתו4 פעולה.   ת:

 21העובדה שהבנקי& לא רוצי& לשת4 פעולה ע& החברה שדודו עדיי	 בפני&, היא לא נכנסת   ש:

 22  לאותה קטגוריה מבחינת0?

 23גבירתי, אני מתנגד לשאלות, לשו	 הרע נקבע באופ	 אובייקטיבי על ידי בית המשפט   עו"ד וא	 אמד	:

 24וללא שו& קשר מי חושב או לא חושב (לא ברור), הוא יכול לחשוב שזה לא לשו	 הרע, הוא כ	 לשו	 

 25  הרע, 

 26  אבל הוא הבעלי& של החברה שהוא מגיע את התביעה.   כב' הש' ערקובי:

 27  בל אני רוצה להזכיר כמה דברי&. גבירתי, סליחה, א  עו"ד קידר:

 28  באיזה מסגרת אתה מזכיר?  כב' הש' ערקובי:

 29  סליחה,   עו"ד קידר:

 30  מה זה קשור? הוא הגיש את התביעה.   כב' הש' ערקובי:

 31  גבירתי, אני מתנגד לשאלה ואני אסביר למה.   עו"ד וא	 אמד	:
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 1סגל הוא הבעלי& של  אבל אדו	 לא לצעוק, בשביל זה שאלתי. האדו	 הנכבד  כב' הש' ערקובי:

 2החברה, והוא אומר אנחנו עומדי& מאחורי התביעה אז שואל אותו עור0 די	 קידר לגבי התביעה 

 3  עצמה. 

 4  סליחה, גבירתי שכחה כנראה שמעבר לכ0,   עו"ד וא	 אמד	:

 5  לא שכחתי,   כב' הש' ערקובי:

 6בע בה	 אלא בית לא, עושה רוש&. קוד& כל השאלות לא רלבנטיות ושלא הוא קו  עו"ד וא	 אמד	:

 7  המשפט קובע בה&. שתיי&, האחריות הוכחה, הנטל נהפ0, 

 8  האחריות טר& הוכחה,   עו"ד קידר:

 9סליחה, יש ל0 טעות, תקרא את זוסמ	, לא עד נות	 פסק די	 ולא צרי0 לעשות שו&   עו"ד וא	 אמד	:

 10  דבר, 

 11  יש הבדל בי	 נטל לבי	 הסחה גבירתי, מי מוכיח את הנטל,   עו"ד קידר:

 12אני לא מתווכח עכשיו, תענה למה שאתה רוצה, לא שואלי&, הוא לא צרי0 לענות   ד וא	 אמד	:עו"

 13  על השאלות האלה, ה	 לא רלבנטיות, 

 14  כנראה השעה, מה קרה?   כב' הש' ערקובי:

 15  לא, כי השאלות לא רלבנטיות. אני מבקש מכל הכבוד,   עו"ד וא	 אמד	:

 16  אני לא מוכנה לשמוע את הסוג הזה של הטיעו	 והסגנו	 הזה.   כב' הש' ערקובי:

 17  מה לא בסדר בסגנו	?  עו"ד וא	 אמד	:

 18סליחה, אני לא מוכנה את הסגנו	 התוקפני הזה, סליחה, אני ע& כל הכבוד, חברינו   כב' הש' ערקובי:

 19יו& עור0 די	 קידר מה שואל? שואל מה דעתו של האדו	 שהוא היו& הבעלי& של החברה והוא ה

 20  מגיש את התביעה, מה לדעתו לא תקי	 במה שכתוב. 

 21  אבל אי	 שאלה כזאת גבירתי, גבירתי רוצה לאשר אותה, אני רוצה להתנגד.   עו"ד וא	 אמד	:

 22  אז אני מאשרת את השאלה. אני לא רואה בכלל את הבעיה בשאלה.   כב' הש' ערקובי:

 23  אז אני אסביר, גבירתי תחליט.   עו"ד וא	 אמד	:

 24אז א& אתה יכול להסביר כדי שאני אקשיב תסביר בצורה מנומסת בלי להתקי4,   ערקובי:כב' הש' 

 25  אני נורא מבקשת. 

 26אני לא תקפתי א4 אחד, אני טוע	 טיעו	 משפטי לחלוטי	, גבירתי אומרת שאני   עו"ד וא	 אמד	:

 27  מתקי4, אני לא יודע מכוח מה?

 28  הסגנו	.   כב' הש' ערקובי:

 29  דבר הזה, ע& כל הכבוד גבירתי זה מאשימה אותי, לא לעניי	 ה  עו"ד וא	 אמד	:

 30  מספיק, עור0 די	 וא	 אמד	, אני מבקשת, בוא נעשה הפסקה, תנשו&, תחזור.   כב' הש' ערקובי:

 31  לא, אני נוש& מאה אחוז, נשימה טבעית.   עו"ד וא	 אמד	:

 32  יופי, אני שמחה לשמוע. כ	. בבקשה.   כב' הש' ערקובי:
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 1הרע שאלת תביעת לשו	 הרע היא שאלה אובייקטיבית לא תלויה במה  תביעת לשו	  עו"ד וא	 אמד	:

 2חושב או לא חושב. הנטל נהפ0 כא	 אחרי הפיצול מכוח פסק די	 רוטר שאומר את כל הדברי& 

 3האלה. לשו	 הרע הוכחה. נקודה. לא צרי0 לנמק ולא צרי0 לנמק למה הוא מגיש תביעות, הוא לא 

 4ד מאחורי התביעה, כל השאלות האלה ה	 לא רלבנטיות ולא צרי0 להסביר א& הוא עומד או לא עומ

 5  לגיטימיות, יותר מזה, ה	 כבר הוכחו והשאלה נכו	 או לא נכו	, 

 6למיטב זכרוני אחת מטענות ההגנה היא שכל האמור בכתבות הוא אמת ואחת   כב' הש' ערקובי:

 7  הטענות הנוספות כא	 שלא נגר& שו& נזק ואני חושבת שלש& אומנ& אנחנו, 

 8  גבירתי, אני לא עוסקי& בנזק,   עו"ד וא	 אמד	:

 9אני יודעת ובכל זאת א& עור0 די	 קידר שואל שאלה אחת או שתיי& בתחו& אני   כב' הש' ערקובי:

 10  לא חושב, 

 11  זה לא שאלה אחת או שתיי& גבירתי, אני אשמח לענות להתנגדות של חברי.   עו"ד קידר:

 12  (מדברי& ביחד) 

 13מש, השאלה מה ה	 אומרות בי	 היתר החברה החליטה שהיא זה לב התביעה מ  עו"ד קידר:

 14מגישה כתב תביעה בלשו	 הרע כחלק מהדבר הזה היא מנסה לשכנע את בית המשפט שלאימרות 

 15שלנו יש איזה שהיא משמעות מסוימת, זה הטענה שלה&, אפילו אפשר לומר שזה לב הטענה שלה&, 

 16לא הוכח, מה שקרה זה שנטל הראיה התחל4  בניגוד מוחלט למה שחברי אומר, שו& דבר עד עכשיו

 17  בגלל שמה שהוכח זה הפרסו&, 

 18  ג& לפרס&,   כב' הש' ערקובי:

 19בסדר, מה שחברי קורא האחריות הוא בעצ& מתכוו	 האחריות לפרסו&, זו הסיבה   עו"ד קידר:

 20שמשני& את סדר הבאת הראיות בלשו	 הרע, אבל בוודאי שהתביעה האחריות בתביעה, החבות 

 21לא הוכחה ואפילו לא התחילה להיות מוכחת, כל מה שקורה שאנחנו מביאי& את העדי&  בתביעה

 22ראשוני&, זה הכל. עכשיו, במסגרת זה יש לנו הגנות, ג& תו& לב, ג& אמת דיברתי, ג& הבעת דעה, כל 

 23הדברי& האלה ה& דברי& קריטיי&, אני שואל אותו בדיוק על זה. אני לא יכול לחשוב מה יותר 

 24  זה לתביעה. רלבנטי מ

 25בלי קשר לשאלה הא& לשו	 הרע הוכח או לא הוכח, השאלה לגיטימית במסגרת   כב' הש' ערקובי:

 26טענת הגנה שלה& שה& פעלו בתו& לב, שמדובר בהבעת דעה, שמדובר באמת דיברתי, אלה טענות 

 27  לגיטימיות, אני לא, 

 28  עת, אני לא מבי	 אי0 התובע מוכיח את טוב הלב של הנתב  עו"ד וא	 אמד	:

 29  אתה לא צרי0 להבי	, אתה רק צרי0,   עו"ד קידר:

 30סליחה, עור0 וא	 אמד	, השאלה א& זה נראה ל0 סביר או לא סביר, זו לא   כב' הש' ערקובי:

 31  התנגדות.

 32  לא, סליחה, אני מתנגד, זה לא רלבנטי.   עו"ד וא	 אמד	:
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 1אחר שאני קבעתי אז סליחה, זה מאוד רלבנטי, אלה טענות ההגנה שלה&, ל  כב' הש' ערקובי:

 2שלכאורה יש לשו	 הרע באמירה וה& טועני& טענות הגנה שרוצי& להוכיח אותה באמצעות החקירה 

 3  של האדו	 הנכבד. 

 4לא, גבירתי שואלת אותו שאלות אתה עומד מאחורי התביעה, לא שמעתי שאלה   עו"ד וא	 אמד	:

 5  כזאת מעול&. 

 6ממה שהבנתי היו& ואני, זו לא הנקודה  מפני שהאדו	 סגל, האדו	 סגל, הוא  כב' הש' ערקובי:

 7  שהייתה.

  8 

  9 

 10  �ההקלטה הסתיימה�

  11 

 12 מושקובי� יעלה ידי על הוקלד




